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- SALI - 24 IKINCIKANUN - 1939 

·HALK GAZETESi 
• 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

İntihabat Tecdit Ediliyor 
'' . Ankara, 23 ikdam,, - Büyük Millet Meclisinin 

ay başından evvel mesaisine son 
tecdidine karar vermesi kuvvetle 

verirken, intihabın 
muhtemeldir.· 

Yerinde bir karar 
Yazan: Ağaoğlu Ah!!let 

Cereı. nıııbterem B.fvekil ·ore ıe- !rini eıirıememelidirler, Z..ten lıu 
l'ek llı.tıa..t Vekili kendilerini kartı • 1 tezahürler onun ıabıında tem8İl et
lıy~lardan bundan ıonra l-·• cibi tiii yine ayni millete aittir. 
ıa_hnıetlere btlaıımamalarııu iste • Fakat demok.,.ıide ondan mu-
ınitlerdir. da, kimseye alelade zamanlarda 

Çoı. Yerinde bir iatek ! büyük uğurlamalar ve kartılamalar 
. llizdeki iatikbal ve teıyi adeti ııit· yaplımaz ve zaten de kimse, bu ııibi 

tikçe ıenitliyerek temelleımekte ve ilayiıleri ne beklemeli ve ne de iste
"'lık bıkkınlık verecek bir hale gel. melidir. Kimıe, ne dairelerin bota' 

~ekte i~i. Ö~le günler oluyordu . k~ nıp it göremiye~e~ ~al~ !el.'."elerini, 
b~ daır~ reısleri bütün günlennı ~e. n~ de ~ın ?ı'."• gucunu b~a:"'p 

rner,..ımde ıeçiriyorlardı. öyle ilayışlere ıtlırakını arzu etmelidır. 
~~l..,. da oluyordu ki bazı daire- Evet! Öyle zamanlar oluyor ki 
'cer ."?talıyor ve itler durmak lehli • bu gibi nümayiıler yüksek makamlı 
eaını ıösteriyordu. birisi için yapıldığı ıibi alelade bi· 

. llundan evvela İt ıabipleri ve da- risi için de yapılır: Mesela milli bir 
::ı~, il~ alakaları olanlar ve ~onra, lzafori vey~ m'.lleti ~erin~en alalı:~· 
. 'flerııı yolunda ve sür'atle gıtme- dar eden bır bizmeti temsil eden bı

"nde Yakından alakası olan devlet 
1 
risi için - memur olsun olmasın -

"'"
1••""1r oluyordu. bütün millet l<'nkl ra döki.\ -
Soıır,. . . .. 1 . ı· ... b .. . 1 d b •. - nıçm soy emıye un - ur, ayram yapar; nurnayl§ er e u-

lfın alııaı, cibeti de vardı; uğurla- lunur ve hiç bir kuvvet buna kartı 
ııı..ı, Ve kartılamak, bir nevi fazla gelemez! Bu baıka bir ıeydir; de • 
~""1ek, fazla bağlı olmak, fazla lmokrasi olsun, aristokrasi olsun, her 
~11~İni hatırlatmak gibi sanılıyor; rejimde bu ııibi İstisnai vaziyetle..., 

C:ıdlf •e ıeJitte amire kendini göster 1 hürmet edilir. 

::~· İltifatına mazbar olmak. istik· Fakat, alelade zamanlarda aleti
n ıçln bir nevi teminat addediliyor; de gidit. geliılerde teıyi ve istikbal 
°'1•ınek "'--·im k · · "dd' · · d kr ' ruh &eb ve YUtUC e ıçın cı ı ve mcrasımı yapmak emo ası una 

Ilı a_tla çalıırnak yerine bu gibi nü- muvafık değildir. &Jvekil ile tktı
ı,. ·~~ler Yapmak itiyadı kaim olmak sat Vekili bu hakikati ihtar etmİf ol-
1 ıdı. Cöze ıözükmek, etrafta do- olmakla çok isabet eylemiılerdir. 

Ağaoğlu Ah.net 
"tınak, aırası ııelince ufak tefek biz
~~tlerde bulunmak, bir usul halini 
........ kta idi. - - - --..... :u ruhi haletin itler üzerine ne ~l,A;Ş p /J r _1. __ r L _ 

ar fena tesirler yaptığını takdir • ~ 
•imek kolaydu-. 

Ademi müdahale istibdatta bu ıibi tezahürata • • I 
ta.ını Yer 'I. h 
... ,.11 .....:::" ıyor; çünkü onun ru u 1 siyaseti 
ı • .,.b.. et ve hatmet telkin eden _ 
b' Utattan ibaretti. Bir sadrazam, Ccıniyetı Akvamda, 1..panya işleri 

ır h.azu·, bi.r vali nekadar büyük bir' üzerinde .cereyan eden rr.ünak~şa, .. pek 
alııyla, ııek d k "f b' k I bal k- karışık bır me>ele olan adem• muda-
1• İıtit.• I a ar eaı ır a a 

1 
haJe işin. i gerek pgikolojik bakımdan, 

"" " t ' dT ' b tt lu.ıvv • e etY• e 1 ırae o nıs e e gerek ı;ıyasi bakımdan epeyce aydın -
le etli, kudretli aayıhrdı. O ni.sbet- lattı. Fransu mebusan meclisinde de-
Yi etrafına korku saçardı ki 0 de vam eden harici &iyru>ct münaka~ala -

rde en ziy d d b 'd" rı da, ademi mUdahalc siyasetinin va -., a e arenan a u ı ı. 
'"akat d ziyetini olduğu gibi, tespit etti. Harici-

•

•1 eınokraai ve onun mukta- · ed 
Yatı beınb , ye Nazırı Jorj Done, ırat cceği nu -

tl'te.h • &fkadır; o sadelikten, tukJa, Fransu hükılmctinin bu mesele 
t"et vıyetten kuvvet alır; onun kud- hakkındaki noktai pazarını tam biı· 
d "

1 
e •zaıneti de onu temsil e - vuzuhla izah edecektir. 

en erin ı İngiltereye gelince: İspanyadaki da-l evazut....ında ilayif ve 
eta.hU...t ' hill harbin nihat sa!hasına girmesi ü-

8 lan çe.lônme1erindedir. zerine, yalnız amele ve liberal fırkaları 
in~ bakımdan bir Franıı:ı ve bir ara>ında değil, bazı muhafank;\r me· 
ıin• :ı ha,vekili ile bir mihrace vezi .. h:ıfilCc bile gö~e çarpnn hareket, İn -
edi~~&nYana koyunuz ve mukayese atıterc umum! c!kO.rınu1 adcıni mü · 
-~ ille: " •· • ., l' sıya~etini gittilu:e büyüyen biı 

ık I ıozunı.ize çarpacak levha 
~ O -ı.. ln..:ı• F &... al5ka ile takip ettiğini gösteriyor. 

•ekiJ· • . •agutz veya ranaız .._,.. Londrada. umumi anlaşmada çer -
b.i 11\IJi maiyetinde olsa olsa bir çP.ve ve esnsı tespit edil"'n ademi mü 
•ınetçi ,... _,._ . . . . 

)eti d .... , ••u.ur•ce vezırmm maı .. dah:ı 1 c ~ iya .. Mi. dtıha ziyade bir taraf 
ta n e hır ıürü muhtelif ve mutan .. lı ola1·ak tntbik ediliyor. Fransa ile İn 

tı Urıvan) ... ••• b' "I ,. ü.•ll'"'•e, bıitl.ı:r1 ~·iddiyetlerHe ona riaye ..:::.,,.. .. ... -.,tyan ızmetçı er ro- . 
""'~ Un ettikleri halde, Jtalyn, General Fran -
f:ran U2,, Cörecekıiniz ki fnıiliz ve kova kuvvet ve malzeme vermek su-ı 
l'll k •1.:t bllfvelc:illeri kendi çantaları- retile en müessir bir şck11dc yardımda 
~n•~ndileri latıdıkları halde vezirin ı rar ediyor. 

""Glını bir ··...ı~ 1 B...ı, reddine imkfın olmıynn bir va -lar. ıun.1 memur ar taııyor- · · 1 
kıadırj çünkü Jtalya ga<.eteleri, Jtal -

Bizde de . . .... . yan kuvvetlerinin Katalonya ta~~u. -
ile, t b' . vlet teklmın degışm~ı 1 l.Undaki yararlıittarını ve Mussolınırun 
ın a •ahJe devleti temsil edenlerin Frankonun nihai zaferi t'lde etmesine 

•aınelel · d · · · ı ğ ~ h en e deiııecekti. Azamet r;...ıd u· aunuııuıer gerı a mıyaca ını 
de .... &ftnetten, sadeliğe ve tevazua her gün kaydetmektedirler. . 

0
&ru Y'Ürüyecektik ç·· .. Bu haller, ademi müdahale SJyase -

hnıuz d . • unku kurdu- tinin jnAs ct\iğıne bir delil ve ondan 
ediyord enıokraaı rubu bunu talep vazıeçmlye bir sebep midir? Hayır, 

J.t• u. çünkii çok mühim müşl>:til:J.ta maruz ka 
ıç fÜphe Yoktur ki devlet reisine lan, buhranıa~ geçiren bu siyasetin eı 

-- denıokrasi olsun 8 · 1 k • 1 muhiın gayesi lı:tpanya bv~u§-ması yü -•u , rıso rası o- . . . 
. " - her erd .. • zünden harbın um~mıleşmesıne me~ -

hır "e "bet:f· y e hurmet ve tazım dan \'Crmcmckti, kı bu n1aksat ta Ş!!r-,· 
ii cı ır. Gerek bir yere geldi ... diye kadar h~sıl oldu. 

, \'e Rerekae bir yerden gittiği za· Çemberlayn'in te~ebbüsile, başhc• 
~-~ ona memurlar gibi bütün halk devletlerin biribirlerinc yaklaşınası v 
"' •ıa-• -·u derecede ikram tezahürle- (Arkası 3 üııcü sayfad« 

• 
ispanya harbi müthiş 
bir safhaya girdi 
Hükumetçiler örfi idare ilan 
etmeğe karar verdiler 

Harp mıntakasındaki ecnebilere bulun
duktan yerleri tahliye etmeleri bi:dirildi 

• 

:tvvelki gün 9 defa Barselonu bombalıyan FRANKO tayyareıerir,, 
filo halinde ve Barselon üzerinde alınmış resimleri 

--

ı-

Frankistlerin 

<JrLhd9M .-~ 

- ,.ı ' 
~ 

eline geçen arazi ve Barselooa ,yapılan 
taarruzu gösteren harita 

. • • 

C. H. Partisi 
teşkilatına 

verilecek 
yeni şekil 

Ankara, 23 (Hususi) - Cümhu
riyet Halk Partisi Umumi MerKe· 
zind<! teşkii edılen biı korr . .syor. 
Parti teşkilatına verilecek yeni şe
kil Ptrafında tetkikler yapmaga 
başlamıştır. Komisyona Kütahya 
mebusu Recep Peker, Brz. ·1can 
mebusu Saffet Arıkan ve Genyön
kurul azalarından Ankara mebusu 
Mümtaz Ökmen ile Zonguldak 
lll<!'busu Halil Türkmen dahildirler. 

Parti Genel Sekreterliği İlyön · 
kurullardan da bu husustaki mü
talealarını sormuştur. 

Komisyonun tetkiklerinden alı

nacak neticeye göre Parti nizam
name projesinde yapılacak değişik
likler bir proje halinde tesbit olu
nacaktır. Bu proje Parti Büyük 
Kurultayına arzedilecektir. 

Merkezde Parti Genel Sekreter· 
liğinin Dahiliye Vektıletinin uhde· 
sinde ve vilayetlerde Parti Reis· 
liğinin ve Valilrin uhdesinde mu· 
hafaza edilip' eclilmiyeceği bu tet
kikler neticesinde bir karara bağ
lanacaktır. 

.... 

ve san' atkiir la -

nmızın da fi • 
kirlerini öğren • 
meği muvafık 

bulduk. Dün 
lrendisini ziya -
ret eden bir ar
kadaşımıza Gü • 
zel San'atlar A
kademisi Mü • 
dürü Büriıan 

Katalonya cep\ıesi, 23 (A.A.) - Barselona 19 kilometre mesafeye• Toprak şu ce • 
Havas: kadaı yaklaştırmışlardır. Fran • Güzel San'atlar d.·vabı verm~ir: 
Cqıhenin her taralmda blJl!Ün kistler dağlık mıntakada, Manre • kademisi :Müdürü - Tarihimizin 

muharebe bütün şiddelile devam 1 sanın yakinine kadar gelmişler • Bürhan TOPRAKgerek hareket 
etmiştir. Fakat nasyonalistler kay· i dir. Kumandanlık, bu mevkiin bu ve gerek fikir sahasında çok bü • 
de değer bir terakki ı;östcrmcmiş- gün işgal edileceğini tahmin et • yük adamlarımız yetişmiştir. Türk 
!erdir. Cümhuriyetçilerin müda · mektedir. milleti gibi velut bir milletin tari-

'.~; hatlarında gedik açılamamış· Orfi idare ilan ediliyor hinde he~~~~a~i~il:,:~ ;::;:~:~ 

Barselona 19 kilometre kaldı 
Lerida, 23 (A.A.) - Hav~s a · 

ansı muhabirinden: 
Franco kıt'nları, dür. akşam sa
il mıntaka>mdaki cephelerini 

Barselon, 23 (A.A.) - Evvelki ~-... -_,......,......,......,.~ .. ..._..., .......... ~.~-. ~.· """" • • 

gece toplanan Nazırlar Meclisi, bü Anketimize okuyucu
tün Cümhuriyet arazisinde örfi larımızdan gelen ce
idare ilan etmeğe karar vermiştir. vaplar ·7 inci sayfada 

( ~~~.11)11 (:ne/ '~ fndaJ 
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CAC.ALOC.LU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

Tekaütlük kanunu 
Maliye Vekili Fuat Ağralı 
dün Mecliste izahat verdi 

Mütekaitlerin sayısı : 68.694 
Maaş mikdarı : 1.372.104 lira 

Ankara, 23 (A.A.) Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplan
tısında Maliye Vekili Ji'uad Ağralı, 
eski mütekaitlerle yen: kanun mu
cibince maaş alan vatandaşlar a
rasındaki müsavatsızlık hakkın • 
da Halil Menteşe (İınıir) tarafın
dan verilmiş olan sual takririne 
karşılık olarak şu beyanatta bulun 
muştur: 

1930 senesinde meriyete giren 
yeni tekaüt kanununun hükmüne 
tevfikan tahsıs olunan tekaüt ma
aşları ile eski tekaüt kanunu hü
kümlerine göre tahsis edilmiş o · 
lan maaşların arasındaki büyük 
fark, yeni kanunun hini tanzimin
de rlahi nazarı dikkati celbl•lmiş ve 
ilk rnfhada bu kabil rnaaşat esh::.-

.. 

' 

( Arkası 3 üncü sayfada) , laliye Vekili FUAT AC.RALI 

Vilayet konağı ciddi 
bir tehlike atlattı 

Tamir edilirken kalasların 
, çürüdüğü müşahede edildi 

Şimdiki Viliyet konağının kapısı [eski Babıfili] 
(Arkası 3 ÜnC'Ü •ayfad.a) 

Mektepler ve kelimeler 
Maarif Vekaleti İstanbul Maarif Müdürlüğüne soruyor: Öz 

tiirkçe denen yeni kelimeler mekteplere yerleşmiş midir! Talebe 
anlıyor, öireneblliyor mu? 

Maarif Müdürlüğünün bu mühim suale ne cevap vereceğini 
bilmiyoruz. Ancak, biz, yeni kelimelerle ıstılahlardan çoğuna, de
tll talebenin, talebeyi yetiştirmek vazifesile mükellef muallimle. 
rln bile alıştığından henüz şüpheliyiz. 

Öz tiirkçe kelimeler arasında lisana mal olmuş ve yerleşmi~
Ieri olduğu gibi hiçbir hayatiyet sösterememiş ölüleri de yaşıyabi
lenlerden belki daha çoktur. Bu aevi hayatiyeti olmıyaıı kelime
leri ise zorla ayakta tutmağa ve eebren dile sokmağa imkan ve ih· 
tlmal yoktur. Mektepte öğrendiğini evinde, ailesi ve arkadaşları 

arasında konuşmıyan çacuğuıı hafızasına onu zorla h&kkedemeyiz. 
Nasıl ki son seneler dilimize giren bir yığın kelimeden ancak bir 
kısmına alışabildlk. Ötekiler birer robot, yani makineli adamların 
kurma bareketleTi fevkinde bir eanWık gösteremediler. Bu robot 
kuruldukça, kurulahildikçe hareket edecek, kurulması bitince 
kendiliğinden düşecektir. Onun içindir ki l\Iaarif Vekaletinin suali 
hakikaten yerindedir ve muallimlerin verecekleri cevapta çok dik
katli olmaları ııerekh-. Lisanın tabii ıstıfa ve tekamülü ancak haya
tın vereceği bu gqlt tecrllbelerden ahllocak neticeleTle kabil ola
bilecektir. 

KEMALiST 
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ey gam 
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Musanın Hayatı 
Harunun da kızı gibi ani ölümü 

Velidin hayatını değiştirdi 
Velit, hükümdarla sık sık bu - bus ayağa kalkmış ve şunları söyle

luşmalarında, görüşmelerinde ve mişti: 
hemen her gece yaptıkları ve ya- - Ey Mısır büyükleri... Vezirim 
şadıkları müşterek cümbüş alem- Harunun ölümü ile açık kalan yere 
!erinde yavaş yavaş Beni İsrail en aziz dostum ve baş musahibim 
düşmanı olmağa başlıyordu. Bu Velidi tayin ettim. Velit, bundan 
düşmanlığı K8bus ona şu şekilde sonra Mısırın hakimidir. Onun her 
•ikin etmişti: sözü benim emrim kadar kat'idir. 

- Bu tayfa .. Evvelce bu ülke- Bu akşamki eğlenceyi de yine onun 
!ere ha.kim olan hır sülaleden gel- şerefine veriyorum. 
diklerini iddia etmekte... Gökte 1 Kabus'un bu kararı Mısır ayan 
tek bir Tanrıya tapmakta .. ve bir ve eşrafı tarafından alkışlarla kar. 
gün bu saltanata konmak hevesini şılanırken Velit arkadaşı Hamanın 
görmektedirler. Kfilıinlerim, mü- kulağına eğilmiş: 
neccimlerim bir gün bunların is- - İkinci basamağa da çıktık. 
teklerinin olacağıİıı, Beni İsrail Demişti. 
tayfasının Mısıra yeniden hakim Mezarlık kahyası olan ve Beni İs-
olacaklarını sôylüyorlar ... Bunun rail taifesinin ileri gelenlerinden 
içindir ki ben bu kavme göz aç - buluann Umran ise bir köşede if
tırmıyorum. Bunun içindir ki Ollr felterinin kurban edileceği saati 
!arın sade cesaretlcrıni değil.. ü- boynu bükük bekliyen, arkalarına 
mitierini de kırıyorum.. cümbüş libasları geçirilmiş Beni 
Hükümdarın bu sözleri Velidi lsrail kızlarından birine yaklaşrnı1 

bir hayli düşündürmüştür. Maa - ve şunları söylemişi!: 
mafih o şimdilik Mısır ölülerin - - Korkmayın artık .. Velidin ve
den aldığı paraların kendine hah- zir olması kavmimiz için felaket 
şettiği geniş sefahat imkAnları ile değil, saadet ve beşarettir. 
hususi sarayındaki Beni İsrailin Sevinin .. vezir Velidin ~erefine 
güzel kızları arasında bulduğu verilen bu geceki ziyafeti neşenizle 
zevke devam ediyordu. canlandırın. Çünkü bu adam belkı * de kitaplarımızın yazdığı, kahinle-
. Mısırın ih~iyar ve bunamış ve- rimizin söylediği, yıldızların haber 

ziri Harunun birdenbire ve kızı verdiği büyük kurtarıcımız olacak-

gibi ani ölümü Velidin hayatın

da büyük bir değişikliğin başlan -
gıcı oldu. 

tır. 

Umran'ın bu sö1lerini Beni İsrail 
kızları kulaktan kulağa ve biribir
lerine fısıldadılar. 

Hepsinin de güzel ve kıvrak vü
cutlerinde bir kımıldanma oldu. 

Halktan sorgusuz topladığı ver
gilerin mühim bir kısmı hüküm
dar Kabus'un hazinesine giderken 
bir kısmı da onun servetine katı - Ve cümbüş .. böylece ve tam bir 
lırdı. Para meselesine asla merha- neş'e havası içinde ~abaha kadar 

meti yoktu. 
Ölümü Mısırlıları bu bakımdan 

memnun etti. Hele V ~!idin, vezi

sürdü. 

* Velit vezir olduktan ve saltanat 
rin tenazesinden tam yüz bin ak- merdiveninin ikinci basamağına hu 
çe baç istemesi halkın bu mem - suretle yükseldikten sonra ölen ve
nuniyetini artırmıştı. zir Harunun da servetinin üzerine 

Velit, bu kurnaz Horasanlı, o gün kondu. 
bütün Mısırda tellallar çıkartaark Şimdi onun yapacağı şey, halkı 
şöyle nida ettirmişti: kendine çekmekti. Hükümdar, na-

cBugün her kimin ölüsü olursa sıl olsa elinde idi. Halka gelince; 
mezarlığa baç alınmadan gömüle- söylediğimiz gibi Mısır halkı Mıs
cektir Ölen vezir Harun'dan alı- rilerle Beni İsrail taifesi olmak Ü· 

nan baç bugün ölecek Mısırlıların 
da venıC?ekleri bacı ödemiş bulun
maktadır.> 

Mıs rlılar, ilk defa böyle ve del-
15llarla ilan edilen bir mazhariyete 
nail oluyorlardı. 

Halk, tufeyli olarak mezarlık i
çinde saitanat kuran ve başlarına 
kendi kendme bela kesilen bu a
damın şerrini defetmeyi değil, o
nun şerrinden mümkün olduğu ka
dar hafif kurtulmayı diişünürdü. 

zere iki kısımdı. 
Beni İsraili ele geçirmişti. Mısır 

halkını da ele geçirmek için çok 
kurnaz bir usule baş vurdu: 
Hükümdarın huzuruna çıktı: 
- Ey Nil diyarının hakimi kud

retliı Kabus ... dedi, Sizden bir ri-
cam vardır. 

Kabus: 
- Söyle .. dedi, şahsın içııı bir di

leğin mi var?. 
Veli!: 
- Hayır .. dedı.. şahsım hakkın

da bütün dilekll'rimi lıltfunuz ve 
Harunun öldü~ü günün akşamı 

Nil sarayında hükümdar, her gece 
yaptığı eğlencelerin fevkinde bir semahatiniz tatmin etti. Ben Mısı
cğlence tertip etmişti. rın veziri sıfatile ve Mısır halkı 

Bu akşamki eglencenin yegane namına bir dilekte bulunacağım. 
hususiyeti, sarayın harem dairesin- Hükümdar, Vclidin yüzüne hay
de değil.. selamlık kısmında olma- retle baktı. İlk defa olarak halk 
sıydı. Kabus, kendi haremine çok adına .. halkın bir dileği için kendi· 
kıskanç olduğundan ve ayni za. sine baş vuruluyordu. 
manda Mısırın eşraf ve ii.yanını da- Velit devam etti: 
vet elliği bu sazlı ve içkili eğlen- - Görüyorum ki, Mısır halkı pek 
cenin kadınlı olmasını arzu ettiğin- fakir ve perişandır. Bu sene keıı
den sırf bu geceye ınahsus olmak dilerinden alınacak olan verginin 
üzere iki yüz Beni İsrail kızının bağışlanmasını rica edeceğim. 

Bir günde sekiz 
zehir kaçakçısı 
yakayı ele verdi 

Üzerlerinde 4 kiloya 
yakın esrar çıktı 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
bürosu memurları üç\i kadın ol -
mak üzere sekiz zehir kaçakçısı 

yakalamışlardır. 

Bl!Ilların evlerinde ve üstlerin
de yapılan araştırmalar neticesin
de dört kiloya yakın esrar bulun -
muştur. 

Kadıköyünde Mısırlıoğlu soka
ğında oturan İbrahim adında biri 
eroin satarken suç üstünde yaka -
lanmış ve evinde 300 gramdan faz 
la esrar çıkmıştır. 

İbrahimin ziıhir satmakta kul -
!andığı Naile, Lii tfiye ve Server 
adında 3 kadın dit yakalanmıştır. 

Bunlardan ba.~ka Galatada Fa -
ik. Salih ve Enver adında üç es -
rar kaçakçısı da yakalanmıştır. 

Bunların evlerinde iki buçuk kilo 
esrar çıkmıştır. 

Salma Tomrukta Kiı.mil adında 
bir marangoz da esrar içerken tu 
tulmuştur. 

BELEDiYE 

Vali Ankaraya gidiyor 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Liiıltfi Kırdar dün Bey-oğlu ve Şişli 

civarını, bilhassa Teşvikiye muhi
tini gezmiş ve bazı yerleri teftiş 

etmiştir. Bundan sonra Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğüne giderek 
tetkikatta bulunmuş ve oradan 
ayrıldıktan sonra da Sular İdaresi

ne uğrıyarak Adalara su verilmesi 
~i ile meşgul olmuştur. Vali Liitfi 
Kırdar Şubatta Ankaraya gidecek
tir. 

Valinin bu seyahatinde şehrin 

otobüsle~i için istikraz olunacak 
500 bin lira işini de halledeceği 

söyJ.enmektedir. 

Sular idaresinde tetkikler 
Sular idaresinin muamelatını 

tetkik etmek üzere Nafıa Vekale -
tinin İstanbula bir heyet gönder
diği öğrenilmiştir. 

Bu heyet ayni zamanda Sular 
idar~inin Terkos Şırketindcn de
vir aldığı tMisatta ne gibı .clahat 

ve tarllla• yaptg.nı d.ı gezden ge
çirecl'ktir 

iKDAM 

İki kız kardeş 
bir küçük çocuğu 
paylaşamıyorlar 

Her ikisi de, çocuk 
benimdir, diyor 

İstanbul üçüncü hukuk mahke
mesinde Emilya ve Lala adlarında 
iki kız kardeş bir çocuğun kendi -
!erine ait olduğunu iddia ediyor -

!ardı . Mahkeme geçen celsede pay 
laşılamıyan çocuğun ve iki kız l;:ar 
deşlc bunlardan birinin kocası o -

lan Yugoslav tclıaasİndaıı Ciyovan
ninin kanlarının tahliline karar 
vermişti. 

Davacı Lala Tıbbı Adlide usu -
len kanını ve kendini 
ettirmiştir. 

Dün devam edilen 

muayene 

bu davada 
Tıbbı Adlinin Lala hakkında ver
diği rapor tetkik edilmiştir. Ra -
porda Lalanın, blildeni vaziyetine 
göre, çocuk doğurmuş olması ih
timali dahilinde bulunduğunu bil
diriliyordu. 

Çocuğa tesahüp etmek istiyen 
Em:Jyanın • Yugosla,· tebasından 

Ciyovanni adında bir kocası var
dır. Yugoslav sefareti mevzuu -
bahs çocuğun altı sene evvel Ci -
yovanni ile Emilyad~'1 doğma ola

rak kaydedilmiş olduğuna dair 
mahkemeye bir tezkc-re yollamış
tır. 

Lala, çocuğunun kaı deşi tarafın 
dan kaçırılarak kendi evladı gibi 

Yugoslav sefarethanesine kaydet
tirildiğini iddia etmektedir. 

Muhakeme, kan tahlilleri neti

celeri alındıktan sonra kararını ve 

recektir. 

Rauf De mirtaşa arkadaşları 
bir zeda ziyafeti çektiler 
Sivas idare heyeti azalığına 

t•)'•n edilmiş ol~n 'Belediye Reis 

muavini Rauf 
.)emirtaş sere -

ıne dün arka -
1aşları tarafın -
Jan kendisine 
?erapalasta bir 
:eda ziyafeti çe 
<.imiştir. 

l•yafette baş -
.a Vali ve Bele-
1,ye Reisi Dok-
, ır Lütfi Kır -

Abone adetler. __ m her r,ün biraz 
dar olduğu hal-I' A 6 fazlalaşmak a olması su tesısatının 

DE''lİRTAS de Vali muavi-ehemmiyetli bı.· 5urette tadilata " ~ 
t3bi tutulınaı:. mccbuı.yetin.i orta- ni Hüd:aı Karataban, Belediye 
ya koymuştur. Reis Muavini Lıltfi Aksoy, İslan -

Nafıa Vekfiletinın bu cihete hu- bul kaymakamları, vCayet ve be-

'1t'İ b:r e"emmiy~t atfettiği an - Jediyenin bütün şubeleri erkaııı ve 
laşıı~1ktadır. 

lstanbul hakkında bir fikir 

müdürlerı daimi encÜrr'~n aza.ia:-ı, 

Parti erkanı hJztr bulur.mu,1.ur. 

Ziyafeti müteakıp, Rauf Demir-

Varşova, 23 (A.A.) - Ordunun taş arkadaşlarına teşekkür eden 

orgr..-ıi olan Polska Zbrojne gaze

tesi neşrettiği bir İstanbul mektu -

bunda, eski hüküınet merkezinin 

Cümhuriyet rejiminde çehresini 

değiştiren büyük değişiklikleri 

kaydettikten sonra diyor ki: 

•İstanbul nisbeten kısa bir za -

man zarfında temiz ve muntazam 

kısa bır hitabede bulunmuş ve de

miştir ki: 

- Buradan ayrıldığıma çok mü

teessirim. Daha çok çalışmak isti

yordum. Fakat Sivasa tayinim bu 

teessürümü izale etmektedir. 

evlerinden icap ederse zorla alına· Hükümdar: 
ak · il - Nasıl olur.. dedi, sonra benim büyük bir Avrupa merkezi olmuş r saraya getır mesi için emir 

Vali, kendisine bu hitabesinden 

dolayı teşekkü~ etmiş ve teessürü

nü bildirmiştir. 

vermişti. sarayımın masratlarını nasıl kar- ve bu suretle batı medeniyetinin Rauf Demirtaş, vazıfesine baş -

lamak üzere bu akşam şehrimiz -

den ayrılacaktır. 

İffelterine düşkün olan Beni İs- şılarım?... hududu doğuya doğru daha uzağa 
rail halkı namuslarına da ve böyl~ Velit: in'ikal etmiştir.• 
cebirle el atılması karşısında derin - Mısır halkının bir sene içinde 
bir elem duydular. Fakat Mısırlı ve vereceği vergiyi ben üzerime alı -
elleri baltalı askerlerin, evlerinin yorum,' dedı, bu vergiyi defa ten 
ha~imine kadar girerek aldıkları ve yarın sabah hazinenize takdım edc
s:ıraya götürdükleri kızlarının ar- ı ceğim ... 
kasından gi;zyaşı dökmekten baş- Hükümdar, bu habere memnun 
ka bir şey yapamadılar. oldu: 

Ben, İsrail kahinleri, Beni İsrail - Pckiılfı.. dedi, dilediğin gibi 
halkına· yap ... 

- Sabredıniz, tahammül ediniz, 
diyorlardı. Cenabı hakkın nihayet 
bizlere acıyac:ığı, bütün kavmimizı 
bu bcliılarda'l kurtaracEk adamı 

gö~dereceı;ı zaman yaklaşmakta

dır. Ne mutlu o nsanlara ki bu a
damın g,münıi gorccck'erdu-. 

• 

* Ertesi sabah Velıt, mezarlık bacı 
diye 

Dolu lıaz.nesıueıen bir senelik 
M>Sır vergisinı kara kaftanlı, kara 
küliıhlı maiyetınin omuzlarında ve 
torbalar içınde sarayına taşınu-ken 
.Mısır sokaklarında münadiler de 

Hükiimdı:r Kabus'un bu akşam şöyle nida ediyorlardı. 
verdiği ve B~ru İsrail kızlarının zo- - Ey ahalı... Hepinize malum 
raki iştır21<ile zenginle ·tirdiği eğ- olsun ki bu yıl Mısırın haracını 

le-ıcc in bır manası vardı. Mısır hcplrcizin namına ben kendi ke -
ayan ve e-rafıı:ın l-azır bulunduğu, , , den ödedim. Her kişi yesin iç· 
Harun ve U= un da Velidın ya- sin, gam kasavet çekmesin .. 
nmda yer aldıgı bu ziyafette Ka- (Arkası var) 

Motördeki infilakın sebebi 
Yapılan tahkikat sırasında müd
deiumumiliğe bir ihbar yapıldı 
Cumartc:;ı günü Erıinonü rıhtı

mında b"r infılfık neticesinde ba -
tan Yunan balıkç: ge nisipe ait 
tahkıkata müddeiumumilikte de
vam edilmektedir. 

~lüddeiumumi muavinlerinden 
Turgut dün de hadis~ mahallinde 
tahl:ikatlu ll'eşgul olmuştur. 

Öğrendiğimıze göre, geminin 

rnotörünü tahrik için kullanılma

- lazımgelen tazyik edilmiş hava 

tüpl yerine oksijen tüpü kullanıl-

yd verdigi hokkında nııiddeiumu
mil," e bir irbar vaıd olmuştur. 

Bu hususun t~pitıne devam edil -
mektedir. 

İnfilakta yaralanan gemi tay -
fasmdan en ağırı Nikeliıdır. Diğer 
tayfa Teofil Rum hastanesinde ve 
Yorgi de Senıorj hastanesinde te
davı edilmektedir. Bunların sıh -
hi yaziyetleri iyidir. 

Bunlarla beraber, ayakta teda
vi edilenlerden Zekeriya ile Nişan 
da dün Tabibi Adli Enver Karan 

mak istcc.mc>ınin infilaka sebebi- taraiından muayene edilmişlerdir. 

HERGÜN 

Yine Türkçe 1 
Türkçe meselesinin giinün 

mevzuu oluşu Aka Gündüz'ü 
sinirlendirmiş. Bu. hiddet, 
haksız bile olsa güzeldir: Kal
binin ve dimağının resimleri
ni kelimelerle çizen bir sanat 
adamı için dil bahsini bir ne
vi mukaddesattan saymalı -
yız. 

Ancak, adı, bugünkü türk
çenin baş yapıcıları arasında 
geçen muhterem romancımı
zın neye kızdığın'1, yahut ne
den korktuğunu pek anlama
dım. 

Türkçeyi, bugünkü tertemiz 
güzelliğine kavuşturan ka -
!emler, öyle sanıyorum ki, 
dil kurumundan ilham almış 
dört beş yaşında çocnklar de
ğildir. Onların edebi ömrü 
çeyrek asrı dolduruyor! 

Aka Gündüzün a!iil teva -
zuıı m~ni olsa bile, biz hatır
larız. İlk hava ~chitlerimiz 
için ~·azdığı şu mısraları be -
raber okuyalım: 
En sonra düştünüz toprak 

Tarihte bir altın 

üstüne, 
yaprak 
üs~üne! 

Bu türkçcnin iistündcn ~·ir
mi beş yıl geçmiştir. r kat 
yirmi beş dııkika geçmemiş 

kadar taze değil mi? .. 
Dil Kurumu bize ne yap- l 

tı? .. Mektep kitaplarında gak 
gakla karga dilinden bn~ka! 

Türkçe, nazımda Orhan Sey-' 
fiden, Faruk Nafizden, Beh . 
çet Kemale, Ahmet Muhibe .. 
Nesirde Ömer Se~·fottinden, 
Aka Giindiizdcn, Sabahattin 
Aliye, Sait Faika kadaT bir 
kelime değişmemiştir .. 
Diliınizin dUzgünli.lğünil, he-' 

nüz ağızlarında kendi dilleri

ni düzeltemcmişlerden bek
liyemcyiz! 

Büyük Şefin, her milli ha
rekette olduğu gibi, bunda da 
rehberliği, bize ancak •Gü -
neş dil• teorisile aydınlattı

ğı doğru yolu gösterdi. 
Yoksa ebedi Şefin mukad

des ismini, böyle günlük mü

nakaşalarda, çocuk ağzında 

yemiş gibi, sık sık tekrarla -
mak ·ona karşı beslediğimiz 
milll saygıya yakışma7.. 

Yusuf Ziya OllTAÇ 

Mezbaha Müdürlüğü 
Bir müddettenbeııi Belediye mü

fettişlerinden Yavu tarafından ve
kaleten idare edilmekte olan mez
baha müdürlüğüne İktisat Vck:i
leti Hayvan borsası umumi katib. 
baytar Servet tayin edilmiştir. 

Yeni Belediye Reis muav:ııi 
Şehrimiz Belediye Reis ınuavin

liğine tayin e<lilmi§ olan Akhisar 
kaymakamı Rifat Yenal'ın ell'M 
dün Vekaletten vilayete t~b! ğ e
dilmiştir. Rifat Yenal bugünlerde 
şehrimize gei.cektir. 

----o-----
MÜTEFERRiK - -- - -

24 - İkinci1t!lnun 1939 

Ekmek M esef esi 
Fırıncılar fırınlarını kapayıp halkı 

ekmeksiz bırakabilirler mi ? 
Bir iki gün evvel fırıncıları tem 1 ruhsat fırını kapayıp terki san'al 

sile salahiyettar bir zat gazeteci - edenler tecziye edileceklerdir. 
!er~ Bu • madde ile fırıncılar sıJ<ı 

P IQ. I,.. 
c- Ne yapa

lım? İşimize 
gelmezse fırın

ları kapatırız ... > 

demişti. 

Bu sözler ü -
zerine bazı me
hafilde telô.ş 

baş gösterdi: 
- Ya maa -

zal., . uıncılar belediyeye kızı

verir ve ekmek çıkarmazlarsa ne 
olacak? İs tan bul halkı aç mı ka-
lacak? .. 

* Bu sorguya cevap vermek ıçın 

hatırımızı 1935 yılına götürmek 
kafidir. 

Çünkü o zaman şehir meclisi a
zasından Refik Ahmet Sevengil de 
ayni suali ayni endi~e ile ortaya 
atmış ve bu tehliken:n önüne geç 
mek için belediye zabıtası tali -
matnamesinin 372 ine: maddesine 
bir fıkra ilave edilmesini ve fırın
cıların bu kayıtlarla br.ğlanmasını 
istemişti. 

* Bu haklı istek o zaman şehir 

meclisi salonlarında hararetli mü
zakerelere yol açmış, hatta o za -
manki Vali Muhittin Üstündağ 

bizzat bu talebe cevap vermişti. 
Hatırımızda kaldığırıa göre ek -

mek yapmak cZabıtai belediye ta
limatnamesi. ve cEknıekçilik ni -
zamnamesi. ile tanzim edilmiştir. 

Bu talimatnameye göre: 

karlaııoa t<czıye 

sıkıya bağlan • 

mış mıdır? Be • 
ledoye fırıncılar 

dan her gün ne 
kadar ekmelı 
çıkaracaklarına 

dair imzalı ta' 

ahhüt almıştır. 

Bınaenaleyh ta' 
ahhüt edileP 

miktardan az çı· 
kararak buhra~ 

çıkarmağa kal · 
olunacaklardır. 

- Ya noksan çıkarmayıp ta fı • 
rını kaparsa!.. . 

O zaman da bir ay evvel terk1 

meslek edeceğini haber vermedi· 
ği için ceza görecektir. 

* 
İşte Muhittin Üstündağ, şehir 

meclisinde bu müdafaayı yaptık • 
tan sonra Refik Ahmet Sevengi!iO 
endişesine cevap vermiş ve yeni 
bir fıkra ilavesine lüzum göster • 
memiştir. 

Halbuki bizim" aklımıza bir sual 
geldi: 

- Ya fırıncılar hep birden be • 
lediye talimatnamesinin vereceği 
cezaya rıza gösterip fırınlarını ka' 
payıverirlerse o zaman ne ola • 
cek? Halk buğday satın alıp bul· 
gur mu yiyecek, yoksa mısır mı 
kemirecek? .. 

Buna verilecek bir cevap ,·ar • 

dır: 
1 - Her fırıncı mürettep olan İ b 1 d" k di •. .. - şte o zaman e e ıye, en 

l'kmcgı her gun noksansız olarak lan k f b ik d h lk k ek 
· · · k - b d ıe e ar asına a a em 

pışırıp çı armaga mec ur ur. ı . . ki 
2 F k k .1 . k k yetıştırece ... 

- ırın e me çı erı e me - . d • 
il .ğ. t k tm k . t d"kl . t kd" - Ekmek fabrikası nere e. ç ı ı er e e ıs e ı erı a ır-

1 
. . kı b" dB 

de bir ay evvel istida ile beledi - Be edıyenın ya n ır zaman • 

e e ·· t d k h t . j bu ~orguya da iyi bir cevap bula y y muraca:ı e ere ru sa ıs - • .. . d . 
ı · cagını uınıt e erız. 

tftısa ıne mecburdurlar. Esbabı N 
mücbire olmadığı halde bila Aslen TUFA 

DENiZ --
Komisyon diğer raporları 

da tetkik edecek 
Etrüsk vapurunun vaziyeti tet

kik etmek üzere teşkil edilmiş olan 
konu::yon mesa~inı bitirmek üze
redir. Komisygn dün de sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere Deniz 
Ticaret Müdürlüğünde iki defa 
toplanmıştır. 

Öğrerdiğimize göre, bu komis
yor Almanyacıan yeni alınan di -
ğer vapurların vaziyetini gözden 
geç ır cc ktır. 

ADLiYE 

Dolmabahçe hadisesi 
On bir vatandaşın DolmabııhÇ''" 

de müessif şekilde ölümü ile neti• 
celenen hadise etrafında yapıla~ 
tahkikata ait evrak, Dahiliye Ve • 
k§letı tarafından Dev !et Şiırasın8 

verilmiştir. 

Evrak raportörce tetkik ır 

lunduktan sonra dava dairesiı1de 
müzakere edilmeğe yaşlanacaktır. 

Adliye teftişleri 
İstanbul a<lliyesinde teftişlere 

başlanmıştır. Adliye müfettişlerW 

KÜLTÜR 

Ticaret talebesi Ankarada 
• den mürekkep bir grup Hukuk vt 

Ticaret mahkemelerini teftiş et • 
mektcdir. Aynca bazı sulh malt' 
kemeleri de teftişten geçirilecek ' 
tir. 

İstanbul Yüksek İktisat ve Tica-
ret mektebı son sınıf talebelerin -
den 25 kişilik bir grupun Ankara 
ya gitti~ini yazmıştık. Talebeler 
misafir ·bulundukları Yüksek Zi -

Devı·t nıahallesinde Vila
yetin 300 odası olacak 
Sultanahmet meydanına yapı _ raat Enstitüsünden çıkarak Mer

lacak olan Devlet mahallesinde kez ve Ziraat Bankalarını ziyaret 
kurulması" kararlaşmış bulunan etmiş ve mesleki tetkiklerde bu -
vilayet sarayının iptidai haıırlık - lunmuşlardır. Talebe Ankaradan 
]arı devam etll\ektedir. Nafıa Mü- sonra Kayseriye hareket edecek -
dürlüğü bütün vilayet şubelerine !erdir. 

Konservatuvar konserlere 
başhyor 

İstanbul Konservatuvar Müdiil" 
lüğü önümüzdeki Cumartesi gii • 
nünden itibaren başlamak uzert 
bir konser programı hazırlamıştır· 

Konserler üç kısma ayrılmakta· 
dır. Birincisi talebe konserler~ 
ikinci:si muallimler tarafından "e
rilecek konserler üçüncüsü de, )<:O" 

ro kanserleridir. 

kendilerine nekadar oda ıazım oı- Hukuk birinci sınıfı 
duğunu sormuştu. Dün bu cevap- İstanbul Üniversitesi Hukuk ve 
!arın mühim bir kısmı hazırlanmış . .. . . .. 

N f •ı··d·· ı· ..,.. ·· de ·ı İktısat Fakultclerının muşterek o-ve a ıa n u ur u6 une gon rı - . . . . . . . 
..,.. y , ·ı· t k e lan b:rıncı sınıfları ıçın Ünıversrte 

m~ .. ır. aıntz vı aye ma amı v 1 

f ·· t · · 23 od e ma" e merkez binasında evv•elce tevsi t-e errua ı ıçın • a v .. z n 
olunan sınıf, talebeyi tamamen is

hesaplanmıştır. Nüfus, seferber -
lik, hukuk i.şleri, ziraat, orman tiap etmemekte idi. Bu sebepten 
müdürlükleri de cevaplarını ver- miışterek olan birinci sınıfın bil -

yültül!:"'esine lüzum görülmüştü. 
mişlerdir. 

Tevsi ışi sömestr tatili esnasında 
T~hmin edildiğine göre Emni - tamamen bitir imiş olacaktır. 

vet Müdürlüğü hariç olmak üzere 
Viliıyet sarayı asgari 300 odayı ih- Ahmet Haşim=n haykeli 
tıva edecektir. Hasılatı Ahmet Haş.min meza-

Londra buyuk Elçimiz 
Loı:dra büyi:k elçimız Dr. Tev

fik Rüştü Aras, bu akşam ekspres
le şehrim:zden Londraya hareket 
edecektir. 

Bulgar sefiri 
15 gündenberi mezunen Sofya -

da bulunmakta olan Bulgarista -
nın Ankara sefiri Dr. Hiristof, dün 
şehrimize avdet etmiştir. 

Dr. Hri.Stof, bir iki gün sonra 
Ankaraya gidecektir. 

rına hasredilmek üzere Yakup 
Kadri tarafından Haşimin hayatı

nı ve eserlrrını anlatan bir kıtap 
yazılmıştı. Bu kitaptan elde edıl -
miş olan parn Güzel San'atlar Aka
demisi Müdürlüğünde toplanmış -
tır. 

Haşimin mezarı ailesi tarafından 
yapılmış olduğundan biriken bu 
!Jara ile şairin heykelinin yapılma
sına karar verilmiştir. Heykeli Gü
zel San'atlar Akademisindekı mu
allim heykeltraşlar yapacaktır. 

Talebeler tarafında~. .ve~.izd!ecee; 
konserlerin birincisi onumu 
Cumart i günü Frarusız tiyatrO 
sunda saat 17.30 olacaktır. Bu kor.· 
sere bütün yüksek mektep tale' 
belerı ücretsiz girebilecek!erdıi· 
Ayni k serler halka çok ucuz bil 
duhu' ye ıle d!nktclccektir. 

Program mucibinse takbe J<Oıı' 
serleri hsftada bir \'er:leceJ<Iİf1 
Diğr r konserler münasip günle' 
taksim cdilerııli Mayısa kadar de' 
vam edecek! 

-----o-----
Elektrik cereyanı . 

Bakırköy tren isı.asyo:>u ci\'9 

rındaki elektrik muhavvile nıe~ 
kpZin[:> makinelerin. temizli)'~, 
ustalardan Kadı-ı cereyana ka~1.~, 
ınış ve birdenbire sıçrıyarak l< ~ 
disini kurtar~bilmiştir. Ancal< 1 
!undan yaraJandığı için hastaoe1 
kaldırılmıştır. 



t 
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I• AR ETLER 

Tramvay Salıpazarındaki bina işi 

Berlin - Roma mihveri 
UIWWll\ lllll!IUlllUUllUllURlllllUllllHll!lllllllllllllınll 

Londrada 
iki tethişçi 
yakalandı 

istatistik aöıteriyor ki, latanbul 
tramvaylan aenede 60 ile 61 milyon 
arasında iman tapmaktadır. Her a· 
rabanm alnuya mezun olduiu yolcu 
aayı11 nihayet 25 tir. Gilnlin iflek aa

atlerinde tramvaylara doldurulan 
balkm albnıt ile yetmiı arasında bu
lunduğunu da biliyoruz. Demek ki, 

Şirket müdürü : ''Malımızı 
sattık, paramızı aldık!,, diyor 

Sigara 

politikasının • 
gayesı 

----Fransız matbuatı, Mussolini 
ve Bitlere hücum ediyor 

. Paris, 23 (A.A.) - Matbuat tef· 
sıratı hu··ı· 

asası: 

llaily, Jour - Echo de Paris ga· 
zet · 

esınde Roma • Berlin mihveri 
f0litikası hakkında tefsiratta bu
unarak diyor ki: 

k_Müteaddid alametleri gösteriyor 
r~ ı;erek Duçenin ve gerek Hitle-

·ı etrafındakiler, Fransa ile İn • 
gı teren"ın "fik . pası arzularını ızam 
ederek 

eıa~n ekonomik zorlukla-

~ın çok çetin tazyik! altında bu -
Unan total.it.,. rejimleri bir gün 
lrıeçlıuJ bir akibete atacak olan 
şuuuuz hır' .. t' "'b t s•rguz"" ı tecru e e · 
lrıek · · -· ,_ ıçın ellerinden geleni yapmak 
"'dırlar. 

F'igaro gazeteainde Vladmir Dor 
nıesso n Yazıyor: 

Faşist matbuatın bize karşı hid· 
det göstermek için sarfettiği gay
ret de ispat ediyor ki, vazifesi bu 
kadar kolay değildir. Bu matbuat 

bize karşı ne kadar ateş püskürür· 
se bizim de sükünetimizi o kadar 
çok muhafaza etmekliğimiz icap 
edecektir. Faşist hükumeti bizim-

le hakikaten bir mesele çıkarmak 
istiyorsa, bunun tam mes'uliyetini 

deruhte etmesi icap edecektir. Şu 
veya bu noktada bize hücum etti

ği tEkdirde ,kendisini bekliyen a
kibeti bilir veyahut bilmesi lazım· 
dır- Bu takdirde yalnız Fransaya 
karşı değil, bütün beynelmilel ef· 
karı umumiyeye karşı vaziyetin 
ne olacağını bilir veya bilmesi 

icap eder. 

Tekaütlük Kanunu 

nııııııınııııııııııııınıııınıııınıınııııuınıuııı ınuıııuuıı 

Kont Ciano 
Belgraddan 
ayrıldı 

Barselondaki 

hocanın yanında, uzun boylu esmer ldudaklarında o her zamanki müs- Nuri Yüksel'in karısı Handandır. 
bir adam olduğu halde girdiğini tehz.i tebessümle,: başile sela":' v~- Beş altı senedenberi Akif Ceamlle 
gördüm. Leyla yavaşça: cİşte A· rırdı. Ben bu selama _ganp bır sı- görüşüyorlar. İlk zamanlar Akif 
kif Cemal. diye fısıldadı. O sırada nirlenme duyarak aynı şekılde mu- Cemal onlara daha sık gidermiş. 
onlar yollarını bizim tarafa doğru kabele ederttim. Kadınla aralarında bir şey olduğu 

kt b d muhakkak. Fakat Akif Cemal'in evirdiler. Yanımıza yaklaştıkları Bir gün me e e yanın a sarışın, 
~man, Kerim Namık LeyLa ile be- yeşil gözlü, güzel bir kadınla geldi. huyu malfun. Sonradan öbürlerine 
ni ona tanıttı. Sonra sırtımı okşıya- Müdürün odasında oturdular. Ders- yaptığı gibi, bunu da ihmale baş

s Bu karışıkça hayattan mak -ıçinde yapmalarına çalışı"'."~-_ ~~ rak Akil Cemale dö~dü: _ cFerdaya ten_ sonra hoca mda ?nlara iltihak lamış. Kadın, yapışkan mı yapış
:ı. onun da bir çok san"at • harekelterı de kalbının ıyiliğini dikkat et Akif, dedi. Bır kaç yıl etti, gıderlerken Leyla ile ben yanı- kan! Bir türlü ressamın peşini bı-

karlar gibi sefih bir hayat gösteriyor. Ben en çok bir kaç tab- sonra bana kendisile iftihar etmek mızda Haccrin nişanlısı İbrahim rakmadığını söylüyorlar. Akif Ce
YaŞadığını anlatmak olacak her \osunu gördükten sonra onu tanı· saadetini verecek çok müstait ta- Lı'.ltfinin kardeşi mimari kısmından . mal de işi tatlılıkla idare ediyor. 
hnldeı ıı y f Jd ğ halde müdüriyetin Belki de onun cbir mesele• çıkar-

11 

te . · . en bunda pek o kadar mak istedim. Çünkü fırçasındaki !ebelerimden biridir.• Akif Cemal usu o u -~ .. . 
tunkıt edilecek bir nokta görmüyo- kudrete hayran kalmış ve ne bü. cöyle mi?• diyerek gülümsedi. Ho- kapısının on~nden g~ç'.yo_r~uk. masından korkuyordur. 

1_
1
. ın, genç, b_eldir bir adam. Sonra cam Leylô.'yı methetmiye başla- Karşılaştık. Akıf Cemal ıkımızı de Ley!fi. hayreUe sordu: 

~ ın yük bir sanat'kar olduğunu o za- . d k d 

k 
seye verılecek hesabı vok. Çir· . . 1 t mıştı. Akif Cemal de yüzünü arka- selamladı. O sıra a sarışın a mm Yusuf: 

ın d • man daha ıyı an amış ım. b ~'kk ti b k k K · Na A · ~' b k dın ressam k" en<'Cek harekelerde bulun . k .. .. t <liğim daşıma doğru çevirdiği için ona is- ana w a e a ara erım • - y, şımu. u a • ı-
lrıadıkt Onu tanıma ıçın gos er - • ild"ğ" · b" l fı ld dı ı•- · k k ? 

l
. an sonra, istediğini yapabi- .. .. k b alt e tediğim gibi bakabildim Otuz beş mıga eg ı ını, ır şey er sı a · me se '"" verırse ıs anır mı. 
ır }( . N 1 bu yük arzu anca eş ı ay V· · - f k t" H ti L ıa a -
. · enm amık onun Pariste tah- . 

1 
bild. 

0 
alar • yaşlarında görünüyordu. Saçları al- gını ar et ım. ayre c ey Y · - O kadarını bilmiyorum amma, 

•ilde ikc · · . . . ve! yerme ge e L sır. . . . . . cBu kadın hocaya beni soruyor. de- dedi h h ld ı•- ~'ği k' 
~ n vazıyetını pek ıyı oldu- da akademide bir resim sergısı a- nının ıkı yanından ıyıce açılmıştı. . . h .. 1 • er a e se wıı verw ım-
gU halde . . . d .. . h d" dım Yusuf parlak sıya goz erı s l · · g'b' g ·· ı kızl parasını zaruret ıçın e cılmıştı Ne zamandan beri mekte• Koyu ıacivert gozlerı ocamı ın- . . ·. . - • .. . e er sızın ı ı enç, guze ar 
hulul • • · · .. .. F kat b t ıçın ıçın gulerek soze karıştı. l k k B k ·· etli nan arka.daşlan.ıa dagıttıgı- be adımını atmıyan Akif Cemal. !erken gülumsuyordu. a u e- . . . . o ursa ıs anır. a ışını gorm . 
tıı ke d· · d . • . -· ·· d d ki kenarında - Öyledır o! dedı, Akıf Cemalın niz mi? n ıs1 ~ nlar gıbi fakır bir idare ile filan aralarındaki kırgın bessumun u a arının . . 
hava! yaşad mı anlattı. lık geçmiş olacak ki, hem kendi yarattığı müstehzi manayı doğrusu selam .verdı~ kadınlarla muhak- Lcyliı: 

Ak d . ld. h d t şlıi edilin . . . h' b ~ d" kak alakadar olur. N . . ahi"'·! Ressam ona . a eıruae iken birçok yer • ge ı, em e e r csı ıçın ıç eısenme ım. c e sınsı m "" 
ıı.z. Yurtsuz talcpleıi kendi e • bir iki parça eser yolladı. o günden sonra Akü Cemali da- Ve hayretle yüzüne baktığımı nasıl tahammül ediyor?• diye mı
\'ıne misafir eder, kendi işi gibi on- Bugünü hiç unutmam. Yanımda ha sık gördüm. İlk zamanlar ara- görünce, sesini yavaşlatarak iluve nldandı. O sırada yanımıza başka 
ların bir yere yerleşmesi ile meşgul Leylfi. olduğu halde aşağı salon • mızda yalnız bir selamlaşma vardı. etti: arkadaşlar geldi ve bahis değişti. 
~ rini daha i i erait i- da dola ı ordum. Bü ük ka ıdan O, beni ördü ·· zaman uzaktan, - Bu kadın, zengin tüccarlardan lArkas.ı varı 

vap: 

Vilayet konağı ciddi 
bir tehlike atlath 
Son günlerde çok harap olan İs

tanbul Vilayet konağının jandar -
ma dairesinin bulunduğu kısmı 
tamirine başlanmıştır. Tamire baş 
!andığı sırada konağın bu kısmını 
ayakta tutan kalasların çürüdüğü 
ve çökme tehlikesinin yaklaşmak
ta bulunduğu müşahade edilmiş · 
tir. Mimarlar- derhal bu tamirin 

- El.bette yapalım .. dmıek ola
caktır. 

Nitekim hem müzede ve hem de 
Güzel Sım'atlar Akadcm,.;ind" iki 
heykeli yapılmış:ır. Çünkiı bu ıki 
müessesenin banisi odur Halbuki 
Hamdi Beye gelinciye kadar hın -
!erce senelik larihimil'Xle biiyük 
roller oynamış kahramanlar, sa -
natkirlar, filozoflar, ve edipler var 
dır. Binaenaleyh hepsini saymak 
hatıra getirmek ve hq:ısilıe birden 
heykel dikmeğe kalkmak imkiın • 
sızdır. Çünkü evv~lt mirde ekco:eri
yetinin hakiki resmini vt simasını 

bulmak mümkün değildir. Burıa;,ı 
sembol halinde ifade etmekle hey
kelin asıl manası kalmaz. Sonra 
heykel sadece bir hatıra değildir. 
Mutlaka güzel olması şarttır Gü
zel olmazsa hem o heykl'l sahibine 
hürmetsizlik ve hem de şehir hal
kı için tahammülfersa olur. Nite -
kim Pariste vaktile dikilen birçok 
heykeller bu yüzden şimdi y>klı -
rı!mış veya yıktırılmaktadır. Son· 
ra bir nokta daha var. H~kellra • 
şın, heykel dikilecek kimseye karşı 
bir sempatisi olması lazımdır. Yok
sa san'atin harareti menner par • 
çasına bir türlü geçmez. 

Bütün bu mülahazalardan sonııa 
beni isim saymağa mttbur etmi • 
yeceğinizi ümn ederim. Fakat ma
demki ısrar ediyorsunuz, söyliye • 
yim: 

Türk dilinin ve Türk 
babası Yunus Emre ... 

şiirinin 

daha esaslı y~:.ılmasını kararlaş • raz daha geç kalındığı takdirde 
tırarak bir iki bölme daha deri- buradan sızan sularla çürümüş o
ne gitmi~ler ve burada Babıali za- lan ana direklerin yıkılması bir 
manında konmuş olan birkaç ton faciaya sebep olabilirdi. 
ağırlığındaki bir hela taşının bi • j Şimdi, bu kısım tamir görmek!~ 
nanın bu kısmını tehdıt etmekte beraber, bunun mütenazırı olan 
olduğuna şahit olmuşlardır. Bir- kori<iar ve daireler de esaslı şekil
çok amele taşı yerinden çıkar - de tamir görmektedir. Bu yüzden 
mağa muvaffak olamadıklarından Sefcı berlik Müdürlüğü. Hukuk 
taş kırdırılmış ve parçaları iki a- İşleri ve Vilayet Kalemi eski Mec 
rabayı doldurmuştur- !isi Umumi salonuna taşınmışlar • 
A!Akadarların ifadesine göre bi- dır. 





24 - İkinclklnun 1939 

SPOR 
Fransa millitakımı maçta 
.Polonyahlari 4- O yendi 
Bu maç 40000 seyirci önünde 
oynandı. Franszzlar hakimdi 

KURTUAR'IN ilk maçlarında aıınmıt ııır resmı 
• 

~'ransa milli futbol takımı ile 
Polonya milli takımı aarasındııkl 
lla9 un ilk maçı Pazar günü ktrk 
bıu kişi önünde Pariste oynanmış
tır. 

İsviçreli Yardanın hakemliğin
de oynanan bu mühim maça ta • 
kıınlar en kuvvetli kadrolarile çık 
ını~latdır. Yalnız Fransızlar orta 
"·"'~ıları Nikolay ıdeğiştirerek 

Yerıne eski sağaçıkları Kurtua'yı 
koymuşlardır. 
la ÜyUn başladığı zaman Fransız· 

r &ağdan yaptıkları müessir hü
cuınlarıa hakimiyeti tesise ve ha

sımlarını ~ıkıştırmağa başlamış -

!ardır. Bu sıkı~tırına nihayet dev· 
reı. . 

ltn ortalarına kadar devam et· 
mış ve Fransızlar ilk gollerini yap 
ınıalardır. 

i 

lstanhulspor hakkında 
mağlubiyet kararı verildi 
Pazar günü oynanan lik maçla

rında takımlarına memur olan üç 
yüksek mektep talebesini alarak 
çıkan ve hasımlarını yenen istıın
bulspor hakkında dün akşam böl
ge merkezind~ toplanan heyet el
lerinde mevcut bulunan Genel 
Direktörlüğünün emrine göre hem 
memur ve hem de talebe bulunan 
bu futbolcuları gözönünde bulun
durarak maçın ip\l .line ve İstan
bulsporun hükmen mağ!Ubiyetine 
karar vermiştir. 

Buna mukabil İstanbulspor ldü 
bü dün akşam B,eden Terbiyesi 
İstanbul Müdürl!iğüne aşağıdaki 
itiraz mektubunu tevdi etmiş bu-
lunmaktadır. 

Bölgenin verdiği karara ve İs
tanbulsporun yaptığı itiraza göre 
Genel Direktörlüğünün bu iş hak 
kında nasıl biı' karar~ varacağını 

merakla bekliyoruz. 

·Genel Dil'ektörlüğiimüzün ta -
!ebelerin klüplerde maçlara iştira 

k:ini meneder emirlerini karfiyen 
latbik etmekteyiz. 

Bu emirde orta tabsil talebeleri 
mevzuubahs edilmiş ve Maarif Ve
kfiletinin orta tedrisat talebeleri 
için 931 senesinde yazdığı emir ve 
karara temas buyrulmuştur. 

Mesleği memuriyet olup ta ay.
ni zamanda yüksek tahsilini ya -
paıılar bem talebe hem de memur 
olduklarına göre bu gibi iki vasfı 
uhde•inde cemeden aza hakkında 
sayın.Genel Direktörlüğün emir -
!el'ini hiçbir menedici sarahat 
mevcut değildir. 

Yol vergisi hakkındaki 542 nu
maralı ve 19 Kanunusani 341 ta
rihli ' kanwıun birincı maddesinde 
talebeler veı"giden müstesna ol -
dukları halde hem talebe ve hem 
de memur olanların vergiye tŞ,bi 

olacakları yani {talebe tabirinden 
maksadın esas meşguliyeti mün -
hasıran talebelik olanlar olup me
murlardan tall'be olarak · mekati

be devam edenlere :ıaınil bulun -
:&iP:'.•i..Il madığı) yine Büyük Millet Mecli· 

~İN güzel bir enstantanes. 

Bu golden sonra Pvlooyanın bir 

lı:aç te&irll hücumu görü4ntiştii.r. 
Buna rağmen Fransız hücum hat

tını• iyi işlemesi takımlarına ikin: 

ci sayıyı da kazandırmakta gecik

tniYQrek birinci devre 2 - O Fran 

•ı.ı:lann galebesile bitmiştir. 

İkinci devreye yine Fransız hü

CİlnıleriJe başlanmıştır. Bu devre

de Polonyalılar çok kuvvetli hü -
0tunl.ar yal'ıı:uş olmalarına rağ • 
meo. Fransız kaleoisi ile müdafi

lcı.;.tn fcvkalide oyunu karşısın
da gol yapamamışlardır. 

Polonyalıların durgun oyununa 
rağmen Fransızlar çok canlı ve 

gili<cl oyu larile bu devrede de 

birıbirini ~akip eden !ki sayı yap

nıı~Iar ve ınill1 maçı 4 • O galibi
tetir\ bitn'lıi"":l~rdir 

sine~ 8 Kanunuevvel 1926 tarihin
Je ittihaz buyrulan 104 numaralı · 
tefsır kararı da talebenin vasfı 
hakkında noktai nazarımrn teyit 
eylemektedir. 

Süleymaniyeye karşı klübümü
ze mensup msaşlı veya ücretli me 

mur olup ta ııyni zamanda yüksek 
mekteplere devam eden üç aza • 
mızı müsabakaya iştirak ettirme • 

ıniz Genel Direktörlüğün emrine 
munalü değildir. Nctekim takunı
mızır: ötedenber! kuvvetli oyun • 

cuları olan ve fak,t mesleği mün
)lasıran talebelik bulunan ele • 
' manian maça iştirak ettirilmemiş-
tir. 

Süleymaniy~ klübilnün dünkü 
müsabakada hakeme viki itirazı· 

nın tetkiki sırasında arzedilen hu· 

susalın ehem'lliyetle gözönünde 
bulundurulmasını ve tensip buy

rulduğu takdirde keyfiyetin yük • 

sek Genel Direktörlükten istiza • 
nını saygılarımla rica ederim. 

İKDAM 

Çinlller, Japonların önünde ric'at ederlerken evvel! kaçanlar 
abii Çinin zenginleri, kibar smı!ı tluryor. 

Resmimizde görüdğünüz gibi bunıar kaçarlarken de nehil'leri 
jüyük ve muhteşem sallarla geçmekten ve bu sırada da kendileri

ni göstermekten geri kalmıyorlar. 

Sovyet Rusya, bolşevildiğin ilin edildiği senelerden sonra, . 
uzun müddet modaya, ipek çoraba, hatta iskarpine lanet etti. 

Bugün Rus yanın büyük şehir !erinde moda ticarethaneleri var. 
Resmmiiz bu ticarethanelerden birinde bir manketin Kırım ve Ka
radeniz sahillerinde giyilmek üz ere lanse ettiği Şortu teşhir eder· 

ken gösteriyor. 

FWııttnde İngiliz askerleı1, isyan hareketlerinde az zarar görme
dller. Bunlar isyan edenle re karşı sevkedilmektedirler. 

• 

SAYFA 5 

İngilizlerin aile disslpllni, cemiyet an'aneleri müthiştir. Yani aristokrasi, orada bütün e.;ki 
kuvvetile hAIA hükümrandır. Bundan dolayı bir lordun, bir asılzadenin kendi seviye ve içtimai mev
kiine muadil o!mıyan bir kadınla evlenmesi nadir vukuattandır. Bunu yapanlar Adeta cemiyet tazyı
kine çarpılırlar. 

Ancak 1935 senesinde yukarıda resmini gördüğünüz güzel artist Odrey Puvantiııg, bir lordla se
vişmiştir. Pulet ismindeki bu İngiliz lordu, Lordlar Parlamentosunda sık sık görülen, orada nafiz bir 
diplomattır. Bu mevkiine rağmen artisti pek seven lord nihayet 1935 senesinde onunla evlenmlyt! de 
razı olmuş, karısını Ledi Doverdal olarak İngiliz cemiyetlerine tanıtmıştır. 

Son İngiliz gazetelerinden öğrendiğimize göre sabık arati.e İngiliz meclislerine de gırmiye baıı
lamıştır. 

Filistlnde Arapların yaptıklan bir sül.lı:astta devril.en lokomotif ve v1ı1r1>nlan. 

Sonyıı Henni ismindeki Avrı' palı ve Şimal km psten ve petenle bedii rakslar yapmakta 0 kııdu 
büyiık bir meharet göstermiştir, ki bütün dünyada meşhur olmuş ve Holivutta sinema kumpanyala 
n tarafından angaje edilmiştir. Bu kadın şimdi Rolivutun en çıok para kazanan artistidir. 

Fakat Avrupada ona bir rakip çıkmıştır. Resmini gördüğünüz bu kız henüz on üç yaşındadır. Ve 
iddiaya göre bu kız daha şimdiden Sonya Henni'ye failı: olduğu iddia edilmektedir. 
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- Ben ıana bir çikolita ye, de
dim. Sen hepsini bitirmişsin. 

- Evet, ama babam, büyük ni
nem, teyzem, ablam, ağabeyim de 
bir tane ye demiılerdL 

- Otelimizdeki periyi mi merak 
ediyorsunuz, fakat o ancak sabaha 
karşı görünür, eğer yastığın altına 
bir iki lira bırakırsanız belki daha 
da erken ıelir .•• 

İKDAM 

~KA Ç i n d e i ı m i ve.] 
medeni eserlerin ,.._ıa 
gördüğü zarar Koku sürünmek zevki 1 Yemek Tarifleri 

2118 
825 

kütüphane ve 
okuma salonu 

tahrip edilmiş 
Çin Maarif Nazırı, Japon hava 

bombardımanlarile, Çınde ilmi ve 
medeni müesseselerin gördükleri 
zarar hakkında bir rapor neşret
mektedir. 

Bu rapora göre, Çinde 2,118 kü
tüphane, 825 halk okuma salonu 
tahrip olunmuştur. Bu tahrip olu
nan yerlerdeki ilmi eserlerin mik
tarı bir milyondan fazla tahmin 
olwımaktadır. 

Bu zararlardan başka, 54 tane 
şahsi kolleksiyon da mahvolmuş
tur, ki bu kolleksiyonlar da nadir 
bulunan yahut mevcudu tek olan 
eski kitaplar vardJ, ki pek büyük 
kıymet teşkil etrnekteydller. 

---00---

Ciano ailesinin serveti 
Fransızca gazetelerin yazdık -

!arına göre, Mussolininin damadı 

ve İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci
ano'nun mensup olduğu aile, her 
gün, daha ziyade servet kazan -
maktadır. 

Bir Fransız gazetesi, Kontun 
amcası Amiral Artüro Ciano'nun, 
muazzam mühimmat ve deniz in
şaat fabrikasının müdürü bulun -
duğunu yazıyor. 

Bu aileye mensup olan Ales
sandro, fabrikanın idare heyeti a
zasıdır. Aileye mensup diğer ze
vat ta, en mühim sanayi müesse
selerile alllidardJr la:. 

Tipinize giden kokuyu seçmesini ve onu en 

iyi şekilde kullanmasını bilmeniz lazımdır 

Bütün kadınlar koku kullanır -
!ar. Fakat kadınların yüzde sek -
sen beşi çok fena bir şekilde ko -
ku eürünürle.-. Niçin diyeceksi 
niz? 

Bunun iki sebebi vardır: 

etrafını öyle bir şekilde ibate et
melidir ki bu koku şiL~letle fennin 
sun'i bir şekilde hissedllemiyerek 

kadının kendi has kokusu tesirini 
uyandırabilmelidir. 

Asıl dikkat edilecek 

Kimyonlu Et 
Eti lop tarafından parça 

parça kesiniz. Bu et parçala
rını kızgın ateş üzerinde yağ 
ile kızartınız. Sonra üzerine 
bir kaşık un serpiniz ve bir 
kadeh beyaz şarap iki kaşık 
et suyu ilave ediııiz. Bir tu -
tam da kimyevi renk vermek 
için bir parça domates ezme
si de koyabilirsiniz. 
Kapağını örtünüz ve çok 

hafif bir ateşte iki saat bıra
kınız. 

Bu et yemeğinin yanına kı
zarmış patates yahut yeşil 

bezelye, yahut eti olduğu gi
bi pilavın ortasına koyarsı -
nız. 

Yumurtalı pırasa püresi 
Pırasaları yeşil taraflarını 

atarak parça par~:ı doğrayı

nız ve kaynar sud• iyice kay
natınız. Suyunu süzdükten 
sonra yağ ve bir kaşık unla 
beraber tencereye koyup iyi
ce karıştıruıız. Ateşten indir
meden evvel için~ biraz kre
ma ve iki yumurta sarısı i
lave ediniz. 

Püre haline geldikten son -
ra üzerine yumu.1!.a kırınız. 

Yumurtalar da bir parça piş
tikten sonra ateşten indiriniz. 

yiler daha doğrusu yağlar vardır 

ki bunlardan banyonuzun suyuna 

birkaç damla karıştırmak kafidir./ 

Ve en iyi usul de bu yağları kul-

NOTlLAR 
Tayyarede birincilik kimde 

Münih anlaşmasından biraz ev
vel, meşhur tayyareci Lindberg, 
muhtelif memleketlerdeki tayyare 
miktarı hakkında yaptığı tetkih
tı bir rapor halinde neşretmışti. 

Bu rapora gö
re, dünyanın e_n 

kuvvetli tayya -

1 

re ordusunun 

Almanyada bu -

lunması icabe -

diyordu. C'ü n 

kü Lindberg, Al 

manyada 10.000 tane harp tayya -
resi bulunduğunu, Rıısyadakl t>y
yare kuvvetinin pek işe Y"~amıya
cağını, Fransada ise, Alm:ınyaya 

nazaran, tayyare kuvvetinin hiç 
hükmünde olduğunu iddia ediyor
du. 
Birtakım meraklı mütehassıslar, 

Lindbergin raporunu epeyce bir 
man'a bulmuşlardır. Bunlara göre, 
Alınanya ile İtalyanın tayyare ku
veti mecmuu, Fransa ve İngiltere
"in müşterek tayyare kuvvetine 
yüzde 50 faik olmakla beraber, bu 
L:ıikiyet tayyarelerin teslihi nokta
sından mühim miktarda ehemmi -
yetini kaybetmektetl r. 

Korunma feneri 
tr 

%4 - tkincilı&nvıı t93' 

- _:;;.-

~~@ilbnli< 

Dişağrısı müthiş bir 
beladır! 

Vücudüıniiziin en kı3 nıctli 
cevherlerinden biri de dişltr· 
dir. Bence her diş, bir elrnaS 
parçası gibi kıymettardır. 

Dişler olmazsa, kuvvetli gıdJ 
yiyemeyiz. Her yemeği bak· 
kile hazmedemeyiz. Hazmol
mazsa, kanlanamayız. K.ansıı 

düşersek, her hastalığa karŞI 
koyamayız. BeslenemeyO. 

Günden güne çok zayıflarıt• 

En nihayet, mide, barsa~ 

sinir, karaciğe-r, akci!cr has-
talıklarından dolayı Mevla çıı· 
kuruna yuvarlanırız. Ölürüt· 

Dişler, çelik ıibi ııağlanı. 

inci gibi parlak olmazsa gii • 
zelleşemeyiz. 

* Pek iyi bilmeliyiz ki ( di~ 
etlerinin hastalıklarındıın) ~ok 
zarar görürüz. Çürük, bozuk 
oyuk dişlerde çe~it ~eşit mik· 
roplar yaşar. Hastalık to · 
humlarının çoğalmr ları. ür•· 
melel'i, yerleşmt""leri İ('İn •· ,. 
zımızın içinde istedikltti yiA 
yeceklerle, sıcaklık bol bol 
vardır. 

Grip, bronşit. zatürrie, ve 
hatt§ çok d~fa tüo, v~rem j!'i· 
bi hastalıklann mikroplnrı d• 
ağzımızın içinde. dişferiınizin 

1 

kovuklarında pusu kurmuş 
!ar, fırsat bekliyorlar. 

İşte bundan dolayıdır k~ 
djşJeri berbat ve perisan ol • 
muş insanlarda ansızın (ro · 
matizma), (apandisit) vr hat· 
ta verem gibi (beliih hasta • 
!ıklar) <tepeden inme tarzın· 
da) baş gösteriyor. 

* Bu cihetle her şeyden önce 

Bu iddialara göre, Ciano ailesi • • 
Alınan mühimmat fabrikalarına da 

Birincisi ekseri kadınlar tiple -
rine giden kokuyu bilmezler, ikin 
cisi de koku sürünme tarzları fe
nadır. 

!anmaktır. Kolayca anlamanız i -

nokta da çin izah edeyim: Bu )ağ banyoda 
insanın şahsiyetine uygun koku - 1 suyun içine karışmaz, &athında ka-

·~enıt Dükalığmda ya 

şıyan bir çiftçi, 
her gece, tarla -
smdan evine ge.ç 
döndüğü için 
yolda, çok de -
falar otomobil -
!erin altında 

kalma•k tehli -
kesi geçiriyor -
muş. Bu adam -
cağız, bu !ehli -
ı· !erden korun
~1a k için bir ça
c bulmuştur . 

dişlerinize ehemmiyet v~ri -
niz. Her dişin üsllinde olan 
(mina) nm harap ohııaması· 
na dikkat ediniz. Kökleri sağ· 
lam ise, delik dişlrrinizi dol
durtunuz. Dişin öıii ciirümJŞ 
ise, tedavi kabul etmez.•e çı · 
kartınız. Iliç unutmamnlı)'ıı 
ki, ufak bir noktada başlı~·an 
hastalık (biitiln diş etlerini) 
çabuk sarar. Bir dişin çüriik· 
lüğü, bozukluğu diğrr dişlere 

de çabuk yayılır. 

- Aman kardeş, bu gece rüyam
da taşıdığım kürkün hayvanı gırt
lağıma sarılmaz mı? 

- A ... Tavşan insanın gırtlağına 
sarılır mı hiç? 

büyük sermaye yatırmışlardır. 

Amerikade linç azalıyor 
Albama eyaletindeki zenci ünl

versitesinin neşrettiğı son sene -
lik rapora göre, Müttehide Ame -
kasında, linç h8diseled gittikçe a
zalmaktadır. 

1935 te 20, 1936 da a, 1937 de 8 
linç hadisesine mukabil 1938 de 6 
kişi linç edilmiştir. 

İnsanın harici manzarası yarıl 
giyinmiş, rengi, boyu, hatta tavır
ları ve harareti kulbndığı koku 
ile imtizaç edebilmeliidr. Bazan 
bir koku kadJnın şahsiyetini bo -
zup onu uzaktan gören, beğenen 

bir kimseye yakından kokusunu 
duyduktan sonra aksi fikir ilham 
edebilir. 

Sonra kullandığı koku kadının 

yu bulmasıdır. Meseıa esmer bir lır ve suyun içinde kokusu hiç ha 
k.adırun hafif bir leyliık . kokusu . fiflemez. Banyonun içinde bu yağ 
surunmesı. 17 yaşında bır İngılli 1 incecik bir zar gibi ' ücudün her 
kızının amber sürünmesi • kadar 

.. 
1

.. t·· 1 tarafını sarmış bulunur. Zaten sı-
gu unç ur. k .. 

ca su vucutteki bütün mesama w 

Vücudünün has kendi kokusu 
haline gelmesini istiyen kadın ga-; tı açmış olduğundan vücut bu ya

ğı derhal emer. yet dikkatli, mahirane koku sür -
mesini bilmeli, bilmiyorsa öğren- Banyodan ;;ıkıp ta kurulandığı
melidir. Bunwı için d~ tuvalet su- nız zaman nefis bir r~hiyadan baş 

!arı banyoya atılaca~ es~ns tarz -ı ka vücudünüzde hiç bir şey kal -
!arı vardır. Sonra yıne oyle ma - madığını görürsünüz. 

~acağına bir fe
•er takmak. Ga
~telerin yazdı

~a göre, çiftçi, 
ıdi gece yol -
luğunu çok 

Keşke birisi de çıksa bizim so -

kaklarda • fakat hem gec<! hem de 

gi,indüz kullanabileceğlmiz 

alet icat etse. 

bir 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

- Aman doktorcuğum, fena bir 
şey mi ıördünüz? 

Evet, saatiniz çok geri kalı-
yor! 

MAHKEME 

Otel hırsızlığı 

GÜNLÜK PiYASA 

Piyasada canlılık 
1

1 

Sanayi Hareketleri J 1 

Çorap hikAyesi 

PARA BORSASI 
ANKARA 

22 -ı - 939 

Yeni ticaret anlaşmalarile dış B k·ı· . C 1•1 B Yer 
. . . dah . d . 1 aşve ı ımız e a ayar, -
ticaretımız a zıya e geruş e - 1. il . . . .. - . ı Sl'ERJ,İN 5 92 

· · So • 
1 

d I ıma ar sergısını gezaıgı zaman, . 
mıştir. n tıcaret an aşması a . . 100 DOLAR 126 65 _ . trıkotaı ve çorap pavyonunda şu · 
İsveçle yaptıgımız tıcaret anlaş .. 1 . .. 1 . t ' 100 FRANK 3.3475 . soz erı soy emış ı: 

nıasıdır. Fa.kat anlaşma muhtevı- B 1 l • 1 100 LİRE 6.6625 - ayan ar, yap ıgmız çorap ar 
yatı henüz gümrüklere ve Ttirkofi
se gelmemiştir. Amerikan ticaret 
anlaşmasının da alikadar makam
lara gelmediğinden bahsetmiştik. 

dan şikayet ediyor, bize ucuz ve 100 İSVİÇRE 28.6225 

sağlam çorap yapınız. 100 FLORİN 68.707S 

Bundan sonra, Sanayi Umum lOO RAYİ$MARK 50.7275 

Müdürü Reşat ta Ticaret Odyı lOO DBRELGAHAMİ 21.40 

Piyasa Haberleri / .____ __ 
Takas komisyonu 

İstanbul takas tetki!< komisyonu 
dün öğleden sonra Türkofis Di -
rektörlüğunde toplanmış, bir haf
talık takas muamelelerini tetkik 
etmiştir. 

Komisyon önümüzdeki Cuma 
ğünü ikinci bir toplantı daha ya -
pacaktır. 

Dünkü piyasa 
Yunanistanla aramızda yeni ya- salonunda ayni sözleri tekrar et - lOO 1·68 

pılan ticaret anlaşması tatbik e - mişti. Bütün bu hadiseleri müte _ 100 LEVA ı.5575 Dün muhtelif yerlerden şehri-
dilmektedir. Yeni anlaşmaya gö- 100 ÇEKOSLOV AK 4.345 mize 850 ton ouğday, 145 ton ar -

Şehrirnlzdeki üç otelden ceman akip Sanayi Birliği çorapçıları bir 100 re, Yunanistana canlı hayvan ih- PEZETA 5.92 pa, 35 ton çavdar, 15 ton mısır, 22 
360 lira çalarak Eskış' ehire k~,.an araya toplıyarak •ucuz ve sağlam• ..., racatını arbrmak imkanları elde 100 ZLOTİ 23.92 ton yapağı, 6 ton tiftik olmak üze-
ve orada iki yıl geçirdikıten sonra edilecektir. çorap meselesıni halletmeğe karar 100 PENGO 25.0625 re 1068 ton mahsul gelmiştir. 
İstanbula döner dönmez yakala . vermişti. Bu karar üzerine bütün 100 LEY z Yeni ticwret anlaşmalarından 0.915 Tiftik, yapağıdan maarla bütün 
nan iya adındaki adamın muha- çorap fabrikatörleri bir araya ge - 100 DİNAR 2.8325 mallar satılmıştır. Piyasa istekıı· 
k · Ü sonra, piyasadaki vaziyeti birkaç 
emesıne dün Asliye çüncü ceza !erek, günlerce Sanayi Birliğinde 100 YEN 34.56 olduğundan fiatlerin yük' selmesi 

mahkemesinde devam ... rn~;·tir. satırla şu suretle izah edebiliriz: toplantılar ya,,tılar, aralarında mü -~·..., ,. 100 İSVEÇ 30.4775 beklenilmektedir. 
Dinlenen şahitler Ziyayı teşhis Hububat piyasasında büyük bir zakere ettiler, fakat bütün bu 

etmişler ve parala-rın onun tara - hareket yoktur. En ziyade av de- - ıoo RlTBLE 23·q2 Esnaf cemiyetleri yardım müzakerelerden sonra, çorap fab 
fından çalındığını söylemişlerdir. rileri üzerine iş vardır. Fakat yu- rikatörleri, gazetecilere birer dip- ,.,-~~ .... __. ......... ___ .................................. ~-· 1 heyeti 

Gelmiyen bir şahidin celbi için karıda yazdığımız gibi Türkiye - lomat gibi beyanatta bulunarak, Es H A M •• TA H Y 1 LA T Esnaf cemiyetleri reisleri ve i -
muhakeme başka güne bırakıl - Amerika arasındaki ticaret anlaş - çorap işinin yakında halledilece _ Türk borcu 1 Peşin 19• 35 dare heyetleri bu hafta içerisinde 
nuştır. ması metni, henüz gümrüklere ğini, halkın ucuz ve sağlam çorap Ergani ı9. 75 Halkevinde bir toplantı yapacak -

Sucu Halilin cinayeti gelmediği için, ihracat tacirleri giyebileceğini söylemişlerdi. Sıvas - Erzurum 19.275 !ardır. 

Fatih Sulh mahkemesi önünde 
karısı Şükriyeyi bıçaklıyarak öl • 
düren sucu Hali.Un muhakemesine 
dün Ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Maznun Halil, karısı Şükriyenin 
kendisine şoför Lı'.ıtfi adında birile 
ihanet ettiğini iddia etmiş ve Ü . 
çüncü ceza mahkemesinde karısı 

aleyhine bir zina davası açmış bu
lwıduğunu soylemişti. 

Dünkü celsede dinlenen şalüUer 
Şükrlyenln şoför Lütfi ile Koca . 
must~fap3'jada C~V'izli arsada ko
casını aldattı!!: -ıı gördüğünü söy . 
!emişlerdir. 

Muhakeme, Üçü cü Ceza mah
kemesindeki zina davasının neti
ce~! sorulmak iizc;'e başka bir gü
l.e bırakılınıştır. 

meraktan kurtulamamışlardır. Ma- Ne zaman? Bu toplantıda esnaf hastanesi ve 
amafi bütün bunlara rağmen A - Aradan aylar geçti, ha)a Bayan- 1938 % 5 ikramiyeli 19.60 diğer esnaf yardım heyetlerine 

merikadan av derileri üzerine ta- ._......,...,.....,._ • .., ............. ...__.,... • .,. ..... ....., ... --~-. her cemiyetin ayıraca"ı tahsisat !arın ucuz ve sağlam çorap giydiği • • • • • • - - - - - - - · " 
1 1 b 1 t Lo d . ·--------------· meselesi üzerine konuşmalar ola-
ep er aş amış ır. n ra pıyasası vakl değildir. Acaba fabrikatör - F i A TL ER i 

da, buradaki ihracat tacirlerinden !er: s E e z E cak, bu hususta bir karar ittihaz 
Kuru, 5· edilecektir. 

av derileri hakkında malfunat sor- _ İyi çorap yapacag" ız, edeceg· iz --Bakla • • • • • 50 - Bu toplantıya esnaf şubesi di -
muştur. Henüz Londra piyasası - dlye halkı avutuyorlar mı?. Bezelye • • • • 25 - rektörü Kazım Yorulmaz riyaset 
nın nekadar mal alacağı belli de- Artık bu çorap hil<ayesine ni - Lahana • • • • ı 50 edecek, Oda mürakıbi Ferit Cemal 
ğil. dir. hayet vermek Iı:ılka ı.cuz ,.e sağ- Prasa • • • • • 1 50 de hazır bulunacal<tır. 

Yaş ve kuru meyvalarımız üze- lam çorap giydirmek za,.,anı gel- Ispanak • • • • 2 - Esnaf cem'ıyetler"ı umumi 
rine hararetle •atışlB'l devam et - · t · mış ır. Şalgam • • • • 4 - h 1 · 
mektedir. Maamafi bu talepler, ---o'o--- Havuç • • • 2 _ ayet eri 
kuru meyvalarımııın fiatlerini ar- Türk Of si ~1üdür muavını Kereviz kök • 2 50 Esnaf cemiyetleri umumi heyet 
tıracak nisbette değildir. Kereviz yaprak • 5 - toplantıları yakında başlıyacak -
İstanhul piyasasında pamuk üze- Almanyada kredi anla~ması mü Enginar • . • 2 _ tır. Oda esnaf şubesi direktörlüğü 

zakerelerinde bulunan heyetimiz, Karnabahar • • 5 _ bu hususta bir program hazırla -
rine muamele pek azdır. Tiftik ve 

yapağı yine hararetli satı~lar baş

lamıştır. Talepler en ziyade Al -

mam·a tarafından yapılmaktadır. 

dün Berlinden şehrimize gelmiştir Yeşil salata • • 3 _ maktadır. Toplantılar Eminönü 
Heyet azasından Türkofis Müdür Pancar • • • • 25 _ Halkevinde yapılacaktır. Heyeti 
muavini Celıil Aydın, dün akşam Maydunoz 2 _ umumiye toplantılarında her ce-
Ankaraya harek~f p•miştir. miyetin vaziyeti görüşillecektir. 

EV EKONOMiSi 

Neler pahalılaşıyor 
Son günlerde et fiatleri yüksel

miştir. Kasapların iddiasına göre, 
bir iki haftadanberi İstanbula az 
koyun gelmektedir. Kurban bay -
raını yaklaştığı için, koyun tacirle
ri, her yerde koyun toplamaktadır
lar. Bu yiizden İstanbula koyun 
•evkiyatı geri kalmıştır. 

Et pahalılaştığı bir sırada, balık 
ucuzlamaktadır. Fakat ucuzlıyan 
balıkların başında torik ve pala -
mut bulunmaktadır. Bu balıklar 
da evle.rde pek az yenilen balık -
lardır. Çünkü palamut çok yağlı 

olduğu için yemek kabil değildir. 

Kuru sebzeler de bir iki gün 
içinde pahalılaştı. Bilhassa kuru 
fasulye... Halbuki kuru fasulye 
her evin en kıymetli yemeklerin
den biri de kuru fasulyedir. 

Bilhassa çocuklar, kuru frumlye
yi daha çok severler. Bizim ma -
halle bakkalının ifadesine göre, 
kuru fasulyenin pahalılaşmnsmda
ki bir sebep te, ihracatın artması
dır. 

Meyva pahalılığı için de ayni şe
yi söylemek kabildir. Manav por
takal alırken, pazarlık yapıyorduk. 

- Ne yapalını bayım, Almanya 
çok portakal çekiyor da, ondan pa
halı satıyoruz. Dedi. 

Her ihraç ettiğimiz malı pahalı 
yemeğe mecbur oluyoruz. Halbuki 
hem ihraç etmeli, hem de ucuz ye
meli ... 

Daha neler pahalılaşıyor? Bu 
suale tam bir surette cevap ver -
mek için, yağ fiatlerinin de paha -
Waştığını ilave edelim. Bilhassa 
zeytinyağı son hafta içinde yüksel
miştir. Hasılı, aile reisleri, ev eko
nomisi ile alakadar olanlar, bu pa
halılaşan gıda maddelerine kar~ı, 

bütçelerinizi yeniden tanzim edi
niz, sonra bütçenizde açık zuhur 
edo VEKiLHARÇ 

Senede bir defa olmn (25· 
50) kuruş verrnk (röntgen) 
le dişlerinizin filmini çııluır · 
tınız. Diş doktorunuza müra· 
caat ediniz. <Takma dişlerin 

türlü türlü belilarındaa) kur
tulmak isterseniz ~ yaş· 
tan itibaren dişlerinize hak· 
kile bakınız. 

Çeşit, çeşit hastalıklardan 

yakayı sıyırmak isterseni% 
dişlerinizi gözetiniz. Bakırul'

Parlak simaya, pi gibi ya -
naklara, (cinsi cazibe) ye sa
hip olmak isterseniıı inci 
dişlere bakınız. 

Lokman HEKI~ 

POLiS 

Bir çocuğun günahı 
Dün 13 yaşında Ahmet adında 

bir çocuk ıbisiklet çalına) suçun • 
dan dolayı tevkif edilmiştir. 

Ahmet Sultanahml'>tte bisık.Ietçi 
Sırı-ının bir bisikletini ltinıı;e gör • 
meden kaçırmış ve lastiltleriJe kor· 
nesini sökerek satmağa Jı:alkışmıŞ· 
tır. 

Fakat bisikletçinin polise müra· 
caati üzerine küçük hınıı:ı birkaç 
saıat sonra yakalanmıştır. 

Ahmet Müddeiumumil>kte suçu· 
nu itiraf etmiş ve şöyle demiştır: 

- Annem babam ölünce kimse
siz kaldım ve Tekirdağından !stan· 
bula geldim. Burada iş bulamadırıı• 
aç kaldım. Yatacak yerim de yok 
tu. Bisikleti görünce dayanams • 
dJm. Kaçırıp Jastiklerile komasın' 
1.5 liraya satarken yakalardım. 

Ahmet, Sultanahmet birinci sullt 
ceza mahkemesinde sorguya çekil· 
miş ve müteakiben te\IJ<i! olun • 
muştur. 

* Mezbahada ke&ici HaJil, Fual 
ve tersanede tesviyeci Reşat ara• 
larında kavga etmişlerdır. Netıce· 
de Halil Reşadı bıçakla yarala • 
mıştır. Yaralı tedavi altına alın• 
mış, Halil yakalanmıştır. * 654 numaralı hususi otomol>1 1 

dün likör fabrikası önünde bını • 
cilik mektebi erlerin.den Hayriye 
çarpmış ve kalımdan yaralamıştı~· 
Otomobili kullanan baklanda ıaı:ı• 
bat yapılmaktadır. 
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Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? 
Toprak ofisi 
ve buğday 
mübayaası T, A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw . 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dünkü hulmacamızın halli 
Eminönü ıialkevinden: 

• ''/ K DAM,, 
karii erimizin 

büyük 
verdikleri cevaplar 

ın anketine Tvpraık ofisi kanununun 21 inci 
maddesi mucibince ordu ve mek -
tepler ve diğer resmi daire ve mü
esseseler bu,ğıday, un, ekmek ve 
acyon mürekkebatı, ihtiyaçlarını 

ofisin vaziyeti müsait bulunan 
yerlerde ofisten temin et.meğe 

mecıburdurlar. Bu gibi muamele -
!erde fiat İcra Vekilleri karaırile 
teııbit olunur. Toprak mahsulleri 
ofisi umum müdiirii bu maddeden 
bahsede.rek resmi dairelere dün 
bir tamim göndermiştir. 

Dalga Uzunluğu 

ANKARA RADYOSU 

24/1/939 Salı akşaını (Bugün) saat 
(20.30) da Evimizin Cağaloğlundaki 
merlcez salonunda ist. Üniversitesi E
debiyat Fakültesi Tarih Doçenti Bay 
Mükretnin taraf1ndan (Anadolu Sel -
çuklan) mevzulu bir konferans veri
lecektir. 

1 2 3 4 5 ti 7 8 9 l•) 11 

•in* _ibııı Sina - Sinan _ Ertuğrul Muh-ı * Fatih Mehmet - Kanun! Süleyman 
Naınıı.: Mehmet Akif _ Ziya Gökalp _ Yavuz Sultan Selim - . Mimar Sinan -
B R:enıaı - Mithat Paşa _ Şinasi I Barbaros Hayrettin - lbni Sina - So
le~U:a 'i'~vfik _Flkxet - İbrahim Mtite -1 kullu Mehmet - İbrahim Müteferrika ~ 
!Iamıt _ Fatih - Yavuz - Abdülhak Mithat Paşa - NaillJk Kemal - Gazı 
tik l' Mareşal Fevzi Çakmak - ve- Osman Paşa - Abdülhak Hamı\ - Ma-

aıa. reşal Fevzi Çakmak - K8zım Karabe
kir Paşa - Yıldırım Beyazıt. Adana: Kanara Sekreteri Yu

SUf AYHAN 
it Attila . M lun - Cengız - Tımur - Fatih 
e et .. y 

ınan _ Sar avuz Selim .. Kanun! Süloy 
ICö baros - Sokullu Mehmet 

Pruıu M hm -
ili Si e et - Mimar Sinan - İb-
k na - Gazi Osman Paşa - Namık 

•mal_ M hm 
ti .-.ak e et Akif - Mareşal Fev-

" "1nak. 

Gazi Osman Paşa. orta- okul S. 
ı - D 621 Nurcltin VERAL 

* Fatih Sultan Mehmet - Yavuz 
Sultan Selim - Kanuni Süleyman -
BarbB.fOS Hayrettin - Mımar Siııan -
İbni Sina - Namık Kemal - Tevfik 
Fikret - Ziya Gökalp - Mehmet Akif -

Mareıal Fevzi Çakmak - General Kii -
Dursa İpekçilik caddesi No. 63 zım Karabek.ir - İbrahin1 Müteferrika. 

M:. ERİŞİR Mi\hat Paşa - Gazi Osman Paşa. * Fatib Mehı Balal Hacı İsa Boslan sokal< 
ICöprülü _ mat - Yavuz - Kanuni - No. 46 Nesim TODROS 
Nanuı.. ICe Sakuııu - Mitbat Paşa -
Ak mal - Zi\a Paşa - Mehmet * Atillii - Abdtilhak Hamil - Barba
lia~e~~ati O~man Paşa _ ~arbaros ros Hayrettin - Evlia Çejebi - Fatih -
~üteı - Mımar Sinan - Ibrabim Fev.d Çakmak - İbni Sina - İbrahim 

errik,a - Koca Reşit Paşa. Müteferrika - Gazi Osmr.n Paşa - Mi-

CafalQtJu Alemdar M. Doktor mar Sinan - .Mehmet Akif - Namık 
li:mııı Paşa s. N•. 19/1 Kemal - Mithat Paşa - Tevfik Fik -

O. Vastf KANAT 1 ret - Ziya Gökalp. 

0 
Fatih - Sokullu B b G . • K:ıdıköy Tayyar'!ci Sami so -

s·STn.an Paşa M~tafar Rar~st -p azı kak No. 3 Mustafa Yaku:p 
Ula~ - a eşı a§a -

l<if _ M Namık Kemal - Mehmet A- * Fatih Sultan Mehmet -
Giikal •hrnet Em;n - Şinasi - Ziya Yavuz Sultan Selim - Kanun! Süley
F;ıq.0,P - Abdülhak. H:im.it - Tevfik man - Gazi Osman Paşa - Barbaros 

- Fevzi ç · tefıe.ı-rika. akmak - Idrahlm Mü- Hayrettin - :Mimar Sinan - Naınık Ke-
mal - Mehmet Akif - .'\.pütlhak Ha -

is•-- . "'"1bul E. Lisesi Devre n. 8. mit r Mithat Paşa - Kazım Karabe -
JU Yekta GÜRELİ kir - Fevzi Çakmak - Sokuliu Mehmet 

ka "* İbn; Sina - İbrahim Müteferri - Paşa - Atilla - Cengiz. 
lııeıı~e~ip. Çelebi - Ziya Gökalp - Galalasaray Lisesi 9/ A da 482 
~ÜlhaJı: . kif - Namık Kemal - Ab - S. G. 
lCanunı ~•mit · Tevfik Fikret - Fatih 
llarb uleyman - Yuvuz Sellin -

* Fatilı Sultan Mehınel - Yavuı. 

aros ifa t . llı.iın Yre tın - Sokullu Mehmet 
ar Sinan. . 

~raş: Bezlrgin ~arşısı B. Ali 
Deligönüı eliyle Mehmet DE-

* LİGÖNJL 
trı.an Atı \. - Cengiz - Kanunl Süley -

- Y•vu s zıt .. Far z elim - Yıldırım Beya -
\in _ . ih Mehmet - Barbaros Hayre\
tlka Mhnar Sinan - İbrahim Mütefer
lllit -,:'aını1t Kemal - Abdülhak Hil-

- "a dık: _ srettin Hoca - Tayyare.el Sa -

l!:oea Yusuı - İbni Sina. 
Lülebwgaz 1 ci okul öğretme-

ni Hakkı YÜCEL 

Sultan Selim - Kanuni Sultan Süley
man - Mimar Sinan - Barbaı·os Hay -
rettin - İbrahin1 Müteferrika - Gaz 

Osman Paşa - Mithat Paşa - Namık 
Kemal - Şinasi - Mehmet Akü - Ziyc:ı 
Gökalp - Abdülhak j{3rnit - Fevzı 
Çalınıak (Mareşal) - Kazım Karabe -
kir. 

Galata.saray Lisesi 9/ A dan 
Şinasi GÖKCAN 

* Tevfik Fikret - Abdülhak Hamit -
M. Akif - Mitat Pa§a - Kanuni Süley~ 
man - Fatih Mehmet - Sokullu Meh -
met - Naınık Kemal - lilımar Sinan -

Barbaros Hnyrettin - Koca Reşit Paşa 
İbrahim Müte:ferı·ika - 1' .. t:.vıi Çakmak -
İbni Sina - Ziya Gökalp. 

Konya- Seydişehir Çetmi ka· 
mun Sekreteri kızı Ulviye 

ABOY 

* Yavuz Sultan Selin1 - Kanuni 
Sultan Süleyman - Fatih Sultan Meh
met - Sokullu Mehınet 1-'<:ışa - Baı·ba

ros Hayrettin Paşa - Mirrıa.r Sinan -
İbrahlın Müteferrika - G'!2i Osman. Pa
şa - rııiareşal Fevzi Çakmak - Kazım 

Karabekir Paşa - Refet Paşa - Büyük 
Şair Mehmet Akif - Namık Kemal -
Mithat Paşa. 

Gazi Osman Paşa. orta okulun
da S. Il de İ.Bulunmazer 

* Namık Kemal - Barbaros Hayret
tin - Mimar Sinan - İbni Sina - Fatih 
Sultan Mehmet - Yavuz Sultan Se -
Ilın - Kanuni Sultan Süleyman - Meh
met Akif - Mareşal Fevzi Çakn1ak -
G. Kazım Karabeklr - Ziya Gökalp -
Tevfik Fikret - İbrahim Müteferrika -
Gazi Osman Pnşa - Mithat Paşa. 

itsküdor Selipıl Ali mahalle
si Çömlekol Bayın Bülbül 

Çlkma.zı No. 6 Perihan AL 

* Abdüllıak Hamit - Namık Kemal -
Fatih - Yavuz Sultan Selim - Atil!A -
Timur - İbrahim Mütettjrrika - Şem
settin Sami - Uluğ Bey - İbni Sina -
Mimar Sinan - Sokullu Mehınet Paşa -
Divanı LCtğati Türk sahibi Kftşgarlı 

Mahmut. 
DU. Tarih, Coğrafya Fakiilte

si M. ORAL 

* Mehmet Akif - Fatih - İbni Si
na - Zübeyde Hanım - Barbaros - Yu
nus Emre - Nanuk Keınal - İbrahim 
Müteferrika - Nasrettin F-Ioca - Os -
man Hamdi - Attilft. - Timur - Sokul
lu. 

Ankara, Tarih Dil Coğrafya 

Faküllesl Cahil Öztelli 

* Naıruk Keınal - Fatih - Yav~ -
Barbaros - İbni Sina - Kfişgarlı Mah
:nut - Uluğ Bey - Nasraddin Hoca -
ibrahirn Müteferrika - Sokuliu. 

Ankara, DU, Ta.rilı, Coğrafya 

Fakültesi KUTHAN * Fatih - Yavuz Sultan Selim - Bar
".Jaros Hayrettin - Nediın - İbrahim Mü 
tefeıTika - Sinan - Sokullu Mehmet 
Paşa - Namık Kemal - Abdülhak Ha
mit - Ziya Gökalp - Mithat Paşa -
Kfttip Çelebi - -İ.bni Sina - Tevfik Filc-
1'1: - i\.1ehrnet 1\kif. 

Samsllll lisesj 450 Sabahattin * Atilla - Alp Aslan - Barbaros 
Hayrettin - E."'vliya Çelebi - Fatih Su1-
tan l\.fehmet - Gazi Osman Paşa - Mus
tafa Reşit Paşa - Mehn1et Akif - Na
mık KemaJ - N.isrettin Hoca - İbni Si
na - Ziya Gökalp - Zübeyde Hanım -
( Atatürkün anaesi) - K~tip Çelebi -
Min1ar Sinar. 

Ankara. Tarih, Dil, Coğrafya 

·, r:•i İbrahim CENGİZ 

Buna göre resmi daire ve mü -
esseselerin toprak mahsulleri ofi
sinden buğday mübayaa edebile -
cekle.ri yerler şunlardır: Ankara, 
Afyon, Akşehk, Balık(o-Sir, Bor, 
Beylikahır, Burour, Bowyi.ik, Ça -
nakkale, Çankırı, Çay, Çerikli, Çiv
ri-1, Çorlu, Denizli, Derince, DinaT, 
Diyaıibakır, Eskişehir, Ereğli 

(Konya), Ilgın, İzmir, İstanbul, 
Kars, Karaman, Karabiga, Konya, 
Kütahya, Lülebuııgaz, Pofatlı, 

Samsun, Sandı.klı, Sarayönü, Si -
vas, Suruç, Şefeaıtlı, Tekiro,.ğı, U
zunköprü, Ye:rköy, Zile .. 

Numune hapisanesinden bile 
firar edilebiliyor 

Müttehide Am.erikasında Al:kot
raz hapisanesi, büyük dünyada eşi 
olmıyan bir hapishanedir. Bu ha
pisane, San - Fııancisko limanında 

bir kayanın üzerinıde inşa edilmİi
tir. Burada, hapislere nezaret fenni 
usullerle temin edilmiştir. 

Bu hapisanede her mevkuf oda
sına girerken diğer bir hücreden 
geçer. Bu hücrede foto elektrik 
cihazı vaidır. Derhal mevkufun 
foooğrafını alır ve üzerinıdeki en 
kiiçük madeni eşyayı meydana çı
karır. Mevkuf, en küçük bir itaat
sizlik har..keti gösterirse, hapisa -
nede devhal lamba yanar ve ziller 
çalmaya başlar. 

Bu hapisaneden kaçmak imkanı 
tasavvur edilemiy<ır. Bundan do 
layı, Alkapon da buraya kapatıl -
nııştır. 

Hapishane wn giinlerde, şöhre
tini kaybediyordu; çünkü buradan 
dört mevkuf kaçmıya muvaffak 
olmuştu. Bu mevkuflar, tam deni
ze yaklaştıkları anda yakalandılar. 

Saat 12,30 Program, 

Saat 12,30 Türk müziği: Pi. 
Saat 23 Memleket saat ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
ajans, 

13,10 14 Müzik: (Muhlelif senfonik 
plftklar). 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Türk ~üziğ.i (Hicaz faslı). 

Çalanlar: Hakkı Derman. Eşref Kadri 
Hasa11 Gür, Hamdi Tokay, Basıi Üfler. 

Saat 19,20 K'.lnuşma: (Türkiye pos _ 
tası). 

Saat 19.35 Ttirk müziği, ı _ Cdil _ 

Bu konferans için davetiye 
Herkes gelebilir. 

Beyoğlu Halkevinden: 

yoktur. 

18.30 da Evimizin Tepebaşmdaki mer -
kez binasında .muharrir Bay Peyami 
Sata tarafından c:Türk İnkılabı» mev-
zuunda mühim bir konferans 
cektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

verile -

det Kozan: Taksim, 2 - Suphi Ziya: Kadıköy Balkevlnden: 
U~ak şarkı: Aklımı başımdan alan ' 24/1/~39 Salı ak:ıamı ""at 8.45 te 
3 - Lfımi: Uşşak şarkı: Günler geçı" - H ı a e sinemasında konservatuvar mu -
yor, 4 - Arif Bey: Muluı.yyer şarkı: İl-. allimlerinden Hulüsi Ökteın idaresin-
tımas etmeğe, 5 - Türkü.; Güneş yu·· z- d · e koı·o ve lsk.ender Ardan tarafından 
lü, 6 - Türkü: Menekşeler, Okuyan: 1 so o keman ve Behzat Arı.ksoy idare -
Müzeyyen Senaı..·, Çalanlar: Vecihe, Re- sinde orkestra konseri verilecektir. Da
şat Erer, Ruşen Kam, C. Kozan. vetiyeler idaı·e memurluğundan alına-

Saat 20.05 Konuşma: Hukuk ilmi bilir. 
ya'yma kuruınu. 1 

Saat 20.20 1-'ürk n1üz.iği, 1 - Tan -
buri Osman Bey: Nihavent peşrevi, 

2 - Ali Rıza - Zülfün gOrenlerin bah
tı siyah olurmuş, 3 - Lemi: Bin gül 
çıkarırdun, 4 - Arif Bey: Yanılma a
teşi aşkı, 5 - Tlaydar Bey: Peınbe kız, 
Okuyan: Muzaffer İlkar, Çalrutlar Ve
cihe, Reşat Erer, Ruşen Kaın, Cevdet 
Kozan, Mes'ut Cemil. 

Saat 20.45 Aj3ns, meteoroloji haber -
leri, ziraat borsası (fiya1). 

* Fa1jh Balkevinden: 
Evimizde 25 Sonk.Anun 939 Çarı1amba 
saat 20.30 da muallim ve muharrir Ba
ha Dürder tarafından (Tiyatro) konu
lu bir konferans verilecektir. 

Bu konferansa bütün yurddaşları ça 
ğırırız. 

Hırsızlık suçiuları 
Saat 2ı Mem.eket saat ayarı. Sabıkalı Hüseyin Çakır, Fındık
Saat 2ı Temsıl: Bohem. (Yazan; Hen 1 lıda Vahit adında biri<nin evine ait 

ri Murger), tercüme ve radyofonik . . . 
On ... · (Ek R "t) .1 hamamın kubbesınden 9ıı1ko ça 

m ı..cı.J, rem eşz temsı esna -
smda radyonun küçük orkestrası Pue- !arken yakalanarak adliyeye ve -
cini'nin (la Bohem) ope•.aStadan par· rilmiştir. 
çalar çalacaktır. Dün Ascliye Dördüncü Ceza 

Saat 22 Küçük orkestı:a, (şef Necip 
Aşkın), l - Johann S~rauss: Viyana 
kan1: Vals, 2 - Cangibe~ge,.: 5enim 
küçük Teddi ayım Sak·ı~f,.n ua1ças1, 
3 - Bruno Hartmann: Parlak güncs 
ışığında dans: Entermez\J, 4 - Feliks 
Glessemer: Sabah selı\1.mı: FQntezi, 5 -
Sch1nit: Centner Bana dalına söyle: A
ğır V<.ils, 6 - Hans Zande.:. l'auli Pol
ka. 

Saat 22,30 Esham, tahvıi~ •·1 kambiyeı: 

nukut borsası (fiyat). 
Saat 22.40 Müzik (ope,.,th · \"e eğ

lenceli plfil<). 
Saat 23.45. 24 Son ajans lıst.~rlert ,.e 

yarınkı program. 

SiNEMALAR 

SARAY * 4 Namus Bekçisi 

MELEK * OrmanJar Perisi 
SUMER * Brooes ve Uşağı 
MİLLİ ve * Dalavert:eiler Kralı 

mahkemesinıde mU'hakeınıısi yapı

lan Çakır suçunu itiraf etmiş, fa
kat bunu aç kaldığı için yaptığını 
söy·lemiştir. 

Heyeti hakime Hüseyin Çakırı 

bu suçundan dolayı 30 gün hapse 
mahkiım etmiş ve "hemen tevkif -
haneye göndermiştir. * Tahtaltalede Argekıs çikolata 
fabvikasında çalışan Tevfik faıbri

kadan iki kutu kordeia ve iki pa
ket te kurşun yaldızı çaldığından 
yakalanmış ve Sultanahmet birin
ci sulh ceza hakimi Reşit tarafın
dan sorguya çekilerek tevkif olun
muştur. 

Sisli Halkevinde bir koro 
' ' 

- Soldan sağa _ 

1 - Kıymetli bir şeyi küçük parça • 
lara ayıran. 

2 - Çocuklara söylenen bir tabtr. 

3 - Yemek, ismini söylemek isteme
diğintiı; bir şeydeu bahsederken 
söylediğimiz kelime. 

4 - Mahal, caz değil, kapı. 

5 - Yerler, taş. 

6 - Bir şeyin kabiliyeti. Birkaç ka
dın artistin birlikteki numaraları 

7-
8 - Hayvanların yiyeceği, dinmek

ten emir, uçan hayvanlar. 
9 - ~tmaktan emir, Kralların avL 

Iki harf yanyana. 
10 - Ustalık. 

11 - Tayyarecilik. 

- Yukarıdan aşağı -

1 - CıuUılık. 

2 - Bir şey hakkında 

söylemek. 
gördüklerini 

3 - Kamer, sayı, hece. 
4 - İtaat, toprağın kahsı, 

tan emir. 
savmak-

5 - Bir nehrimiz, gerisi veya baş

ka m:inasına gelen keHnıe. 

6 - En gilze1 mevsim1 peygaınbe-

rin göğe çekildiği gün. 
'l - Kolumuzun nihayeti, bir vapu

rumuz. 

ıı.'!;, Attila - Nasrettin Hoca - Fatih -
l'ik:a aros .. Sinan (Mimar) - Mütefer
IC • Mitat Paşa - Namık Kemal -
liıoca Yusuı (Pehlivan) - Ziya Gökalp 

ll~tu~ - Fevzi Çalonak - Eribe (u' -
malıdır) - Mehmetçik. * Namık Kemal - B::ı.rbaros - Fa - i 1,rr .. - Namık Kemal - İnsan zekası, nekadar nıükem -

mel hapisane vücude getirne, on
dan kaçmak imkf• 1larını da bul -
makta zahmet çekmiyor. Her şey
de terakki baş'başa gidiyor. 

ALEMDAR 
AZAK * Aşk Bahçesi heyeti teşkili 

ı 8 - Şahıs, kaçmaktan eınir, rüzgiır. 

9 - Çok deei ld ,ehyvnaı, inzibr:ı-

9 - Çok dr<ii ı ...:ıeniz hayvan1. bir 

Alpullu: A. MADARALI 

N! Naıntk Kemal - Sinan - Fatih -
rettin Hooo Ib. . s· M'"tef tik ...... - nı ına- u er-

• - Barb Cak aros - Ziya Gökalp - Fe 
lllak - Eribe - Attil~ c HAIDl.t. 

Oiretmen okulu muaJlim.lerln
den Ahmet G"ÜNSEL 

tih S Mehmet - M. Akif - M. Sinan - İbrahin1 Müteferrika - Barbaros Hay
Yavuz Sultan Selim - Kanuni - İbra- r· - İ• Sine - F~Uh - Yavuz Sul 
hirn Müteferrika - Gazi Osman Paşa - tau SeHnı - Abdülhak Hclmit - Meh
Zita Gökalp \hrii'h - 1 ~ Hfımit - Ma- mel Akif - ICoca Reşit Paşa - Gazi O:s
reşal F. Çalonak - Mithe.t Paşa - İbni nlan Paşa - Kanuni Süleyman - Mit -· 
Sina - Soku~•u. hat Paşa - Mimar Sinan - Barbaros 

İstanbul. Erke.c Lise~i 152.5 HayretLin. 

ALKAZAR 
KADIKÖY 
HALE 
AKIN 
PANGALTI 

* Ne Şeker Şey 

* Kutup Şeytanları 

* Deli Gençlik 

* Ateş Böceği 

Şİili Halkevi o civarda oturan hece. 
10 - Ölmiyen. 

ha1ka eğlenceli vakit geçirmek ü
zere bir koro heyeti teşkiline ka -
rar verm~tir. 

Bll koruya iştirak etmek istiyen 
gençleri Halkevi kabul edecektir. 
Koro teşkil edildikten sonra bir 
program yapılacak ve halka kon 
serler verilmeğe başlanacaktrr. 

11 - Beşiktaş civarında bir seıntli.. 

• 

• TAKViM 9 SUAT PARB 

*Osman G . 
İbrıllıinı KAŞLI .Jskiidar, 1 inci c.rta okul 3: B 

AJıi-eddin ÖZGEÇİ Bir sarho~ un hali TAN *Aşkın Gö' Y~hm 
1357 HlCRl 

Zilh•cce 
!aS! RUMİ 

llıet azı - Fatih Sultan Meh-
11ith~t S~ltan SeUnı sani - Sadrazam 
s ~- a.şa - Barbaros Hayrettin -

3 '-U'aza . 
Paşa :rrı. Alı Paşa - Sadrazaın Fuat 
bi .. Sokullu Mehmet Paşa - İbra-

m mUtcı · ?vta. errika - Khı.n1 Kara bekir -
Ya ~·~ı Fevzi Çakmak - Ali Çetinka
İııönu ";ık Kemal - Abdülhak Hfunit -
NaZLın B•rb\nde Şehit dü0en Miralay 

ey, 

lleşiktaş Akaretler No. 2/4 
Fikri * Fa'ih s ilan ultan Memhel - Mimar Si-

Cengi: ~arbaros Hayrettin - Atillıl -
ınaı . Mehmet Akif - Namık Ke -
l'ev;.ı:·· lbrahi.m Müteferrıka - Mareşal 
.A.tat~r~ktnak - Atatürkün annesi -
""Y"a.vu un babası - Gazi Osman Paşa -
d(ühazksuıtan Selim - İbni Sina - Ab-

Hamit. 
Geb'lt! G. ç. Terzi Mehmet 

ır 
Yıı:r.an: Gaston LÖRU 

* Namık Kemal - FatL1 Sultan !\'Ieh
ınet ... Barbaros Hayretti;ı Paşa - Ab
dülhak Hıimit - Fevzi Çakmak - Mit
hnt Paşa - Miınar Sinan - Mehınet A
kif _ Gazi Osınan Paşa - ·rcvfik Fikret 
Yavuz Sultan Selim - Ranunl Sultan 
Si.Heyınan - Ziya Paşa - Musta(a Reşit 
Paşa - Sokullu Mehmet f>a5a. 

Turhal: P. 'I'.T. mmuı·u Nev
zat * Fevzi Çakmak - Fatih Iıt'lehmet -

Abdülh;;ık Htı.rrüt - Nfchmat .<\.kif - Bar 
baros Hayrettin - İbrahim 1\-'.'Cüteferrl
ka - Çandarlı Kara IlaHl - Mimar Si
nan - No.ınık Kemal - .M:ithat Paşa -

Yavuz Sultan Selim - Ziya Gökalp -
Sokuliu Mehn1et Paşa - Ç>sman Paşa -
Mustafa Reşit Paşa - Kanuni Süley -

man. 
Seydiköy ilk okul S. 5 No. 133 

H_ SEYRAN 

Çeviren: Rasim Özgen 
- 12 

de~ atağına uzanmış olan Desjard;, \da, hepsinden daha yükse~, daha 
k" n bır hulyadan uyanır gibi slı- I genış, daha acı ve daha guzel bıt 
,ltıdı; baş gardiyana bir baş işareti dert mi vardı? Bu dertle mi, en şe· 

) aptıktan sonra ayağa kalktı. rir bir adam gibi öleceğini düşü-
!v!ahk· k d · b. d ·· . unıun üzerinde hapishan·~ nere erın ır eza uyuyor ve o-

elbıse · .. · 'k h di d • . sıvardı. Boz ceketinin çok ge- lumden ıstı ra e yor u. 
ntR ve pantalonunun cok kısa ol- Bu adam, yalnız kendisı için mi 
llıası • k d' ak"b t· na rağmen kendisinin yüksek ağlıyordu? Yalnız en ı ı e mı 
~~:;eteye mensup olduğu, ilk ba-

1 

düşünerek mi sarsılıY.ordu? Çek~
kii .. ~ anfaşılıynr iu: Lali, tavrı, en ceği cezanın daha ustune çıkan bıı 
'kÇuk bır haieketi bile 0 kadar na- endişesi mi vardı? 

~~ :." zarif i~i. O, elli beş yaşların- Onun, kötü karyolasından doğ
Ve dar gorunuyordu. Daima uslu rulurken, nasıl bir muhabbetle, ne 

11
. 5.?kin durdu ,u için kendisine de- kadar bir iç hamlesile zindancıla-
goırıı ~· · 1 /\.c, .egı gıycLrrni;l'orlardı. . rın elinden alı_n~dı~l~.rı, __ bi~. resnıı 

b oba, onun asıl çehrcsindekı dudaklarına goturdugunu gorenler 
tııuruşuklar, gözlerinin etrafındaki bunda şüphe görmezlerdi. 

orluk ve .... d k 
n .. yuzun e i solukluk val-
ız ol · J li um korkusundan mı ileri ae-
YOrdu? ~ 
Yn1- ..... ı.. 

Evet.. gezme zamanı ... fotoğra· 

fiyi cebine koyuyor ve kendisini 
bekliyen adamların arkasından yü-

* Fevzi Çakınak - Ka~nn Karabekir 
Ali İhsan Paşa - Rafet Paşa - Birinci 
Padişah Osman Gazi - Fatih Sultan 
!viehnıct - Yavuz Sultan Selirn - İkin
ci Sultan ?i.1ahmut - Gazi Osman P.nşa -
!\'.rahınut Şevket Paşa - Mithat Pasa -
R(;ş:t Paşa - l\ılitnar Sina~1 - Namık. Ke
tnal - Abdülha1c H<irnit. 

Beyoğlu Aynahçeşme Samancı 

Ferba~ sokak 14/16 numaralı 
hanede Nut·i TERC.ı\N * Fatih Meh1net - Yavuz Selim -

K:.ınuni Süleyn1an - Gaz. Osman paşa 
s~ırb;ıros Hayrettin - İbrahim l\1ütc
ferrika - Solcullu Mehmet Paşa - Mit
hat Faşa - ~1areşal Fevzi Çakmak -
İbnl Sina - Miınar Sinan - Naınık Ke
nı.,· - Ziy:ı. Gökalp - Abdülhak Hfımit -

Mehmet Ak.il. 
;J;eya.zıl.: Tıp Talebe Yurdu No. 

1065 Cavit Çağatay 

Karaköyde terzi Galip evvelki 
gece sokakta baygın bir halde ve 
ağzırud.an kanlar akarak yatarken 
görülmüş ve zabıta memurları ta
rafından hastaneye kaldırılmıştır. 

Hastanede yapılan muayene neti -
cesinde Galibin fazla rakt içmek 
neticesi kan kus\ uğu anlaşılmış ve 

,,.,,.: ?ll'ına alınm)ştır. 

·----·- ---
Kamınızı doyurmak i('ln har-

cadığıoız p'1rayı nasıl istekle ve

riyorsanız, havanıznı korunması 

için de ayni arzuyu göstermelisi

niz.· 

FERAH * Arşın Mal Alan 

YILDIZ * Ne Şel<tr Şey 

İPEK * Aşlı: Mahkümu 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her ı em<"kfen sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

~ ncı~ 3rılH\ 

3 11 
linci AY KA~l\l 78 

S E N E 1939 

Vosnti 

Güne.ş 

7 17 
Öğle 
ıı 26 
ikindi 

n oo 
Akşam 

17 15 
Yatsı 

18 51 
imsak 
5 36 

2 ne i 
KANUN 

Crünrş 

2 OJ 
O ğ 1 e 
7 ıı 

lkin.!i 
9 46 
Akşam 

12 00 
Ya lRI 

1 36 
lrnsak 

12 22 

24 
Salı 

bir kütüphane avlusu kadar küçük. mahklımdur da ... Halbuki şakacı .• titremeleri pek güç saklıyabiliyor- caktL Öyle iken ona cümit. ten göğsü üzerinde kavuşturarak, bek
Burada ancak bir kaç metre mika- güzel kağıt oyunları bilen, son gün- du. O böyle telaşlı teliışlı, şaşkın bahsediliyordu. ledi; gözleri kapalı, kelimelerin ma
bı kadar hava var. Bu kadar hava, terini keyifle geçiren mahklımlar şaşkın resme mi bakıyordu? Hayır! Daha esrarengiz olan öteki keli- nalarma vuzuh gelmesini bekledi. 
ölecek bir adama kafidir; fakat o- da görülmüştür. Sırlarını da sak- Onun deli gibi bakan gözleri, res- melerle ne demek isteniyordu? .Si- Kendi kendine soruyordu: 

rada yaz, kış yapraksız ve çiçeksiz lamazlar; hoş hikayeler.. tatlı ma- me değil, resmin arkasına, orada ı~inle uğraşılıyor.; uğraşan, onun - <Avluya çıkmazdan evvel, bu 
duran yabani kestane ağacı ile bir ceralar anla"tırlar. Öleceklerini bil- yazılı olan yazılara.. kurşun ka- için çalışan kim? Bu, kaderin istih- kelimeler, kartın üzerinde var mı 
kaç fidanı canlandıramıyor. Bu fi. dikleri için yaptıklarını, bire on ka- lemle yazılı olan birkaç kelimeye zası gibi bir şeydi. idi? Kartın arkasına bakmış m•y-
danlar leylak imış! Mahkuma öyle tarak, söylerler. dikilmişti: Herkes .. kendisini kurtarmak için «hm? Kartın arkasına baktığımı ha-
diyorlar. Mahkıim da onların çi - Öyle mahklımlar da var ki, yap- .ümit ediniz!.. siziı1le uğraşılı- elinden bir şey gelemiyen kızından tırlıyorum. Zaten, o, her zaman e-

d l f
. tıklarından pişma.ndırlar; sızlanı_ r- 1 yor ... Kurtarılacaksınız ... Ne olur- bas_ka herkes tarafından terkedı·ı- !imde ... ikide birde onu elimde evi-

çeklerini görme en, on arın ne ıs kokularını duymadan, o <içeklerin lar ve namuslu bır hayat hasretıle• sa olsun hiç bir şeye şaşmayınız! miş, felaketile karşı karşıya hıra- rip çeviriyorum, okşuyorum, öpü-

d 
yaşamak .. yaşamak imkiınını bul- Bilhassa papasın size refakat etme- kılmış deg-il miydi? Bu yardımcı yorum. Böyle bir şey olsaydı, on-

rengini ve kokusunu hayalin e ya- l h · ·· .. d" O mak isterler. sı"nı· reddedı"nı·z., .> ""kte . . . t" arı, hiç şüp esız, gorur um. 
t l 

· · or Bu gu"" zel kokan go n mı ınmış ı-, yerden mi cık-şa ara' geçınıy . • d" b 1 b ' d 1 . - halde bana kim bu kadar yaklaşa-
gecmi.~ baharların hayali... Des.jar ı, un_ ara_ enzemıyor u. Çok garip kelim. eler!. imkansız mıştı. Bu meçhul yardımcı, cellatla - - d k bilir, dikkatima çarpmadan bu kar-
Mahklımun gezme müddeti ya- O'. daıma susar, aıma ızının res-ıvaidl~lre dolu_ kelırl'ıeler! , arasına nasıl girilebilirdi? Hele ha- tı cebimden alır, üzerine bu keli-

rım saattir. Yarım saat bitince hüc-. mıne baka baka dalardt. - Umit edinız! sızınle ugraşılı- yatının son dakikaları çaldığı za - mcleri yazdıktan sonra, onu tekrar 
reye dönülür: Yine bir adam önde, Bugün de, kirli oyun kağıtlarını yor! man, papasın füıhi tesellisinden cebime koyar .. bunları kimse gör-
öteki arkada, ikisi de birer taafta ... karıştıran gardiyan, arkada~ına Desjardi, resmi cebine yerleştir- mahrum kalmasını istemenin mil- meden, kimse şüphelenmeden a-
Anahtarlala açılıp kapanan kapı- Desjardi"yi işaret edereı.: dikten sonra bu iki cümleyi, ağ- 1ası ne olabil" di? 1 · . . y ır · pabılır! Bır gardiyan mı? O halde 
!ardan geçilerek gidilir. Hücre ka- - Bak, yine resme daldı! dedi. zında evirip çeviriyor; çok zaman. Sonra .. sonra .. bu kelimeler, res- bunu bir gardiyan yapabilir .. fakat 
pısı kilitlenir ve mahklım iki gardi- Hakikaten, Desjardi, duvarda, danberi unutmuş gibi bu kelimele- min arkasına nasıl yazılabilmişti? hangisi?> 

.'··anile içeride kapalı kalır. bı"r parmaklıg"ııı ı'çı"nde "anan ıa·m rin manasını bulmıva çalışıyordu. Ne k"tt b ı or da az lı d · J - J va ı en er a Y ı uru- ı Desjaı·di, gözlerini açtı. iki gar-
Gardiyanlar, onu kağıt oyununa banın soluk ışığına yaklaşmış, ce- O, darağacının dibinde iken cÜ· yordu? 1 diyan kağıt oyununa dalmışlar, 0. 

davet etmezler. Onun bundan boş· binden çıkard1ğı resme gözlerini mit. kelimesini kendine çok uzak Yatağında, güzlerini kapadı; dü- na bakmıyorlardı. Kayıtsız, zevksiz 
[anmadığını, tek bir şeyden hoşlan- dikmişti. Birdenbire gardiyanlara buluyordu. Ümit .. ona .ne kadaI ya- şünüyordu. Belki, gözlerinde yanan oyun oynuyorlardı. Oyun tabirleri 
clığını bilirler: Paltosunun dış yan arkasını çevirdi ve yüzünde dalga- bancı kalmış bir şeydi! veni parıltıyı. gardiyanlar görür, yorgun yorgun ağızlarından dökü
cebindeki resimden .. O, daima elin- !anan hayreti onlardan sakladı. , Ümitlenmek, ne kadar boş şeydi. anlar diye, korkusundan gözlerini itiyor; fakat bu sözler küçücük hüc-
de resim .. bakar ve düşünür. Gözleri büyümüş, elleri ittriyerek [O, pek iyi biliyordu ki, kral af isti- açmıyordu. İçini ışıtan heyecanı JI rede tuhaf akisler yapıyorlardı. 

T"O - -~----l~ ......... ..:ı: .......... 1 ............ l ........ ı..: .... ,...,..,""' .... ı. ... 1 ................. ,.;:;,..11rlli1.,n ıt:-'lY'.,.,,.., ,.;ı.-.c-• ..,~ ,.,,.nnı:ı.rlı:ı.f'ı:ı.lr lrlı::ım oluna- vPrıırli· kAnc1ini ton~ih~ kn11.ı:ırınl. i.Arkası va: 
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Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

IUlnlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY'• yardım etml• olacaksınız. 

lllİRACAAT YERİ : 

/•tanbalJa : Po•tane kar,ısıncla 
KIZ/LA Y •atıf büro•u. 1 el. 22653 ue 

Postane arka•ında, Ankar• cadd~•; ~öşesinde Kabram·"zade han, 

ll.ANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094 - 95 

1 istanbul Belediyesinden 1 ._ ___ _ 
Beyo~u mmtakasındald yolların tamirinde kullanılmak üzere 

lüzumu olan ve beherine 10 kuruş 50 santim bedel tahmin edilen on 

beş bin tane parke 18§1 pazarlığa lronulmuştur. Şartnameler Encü

men kaleminde görülebilir. İatekliler 2490 numaralı kanunda yazı

lı vesika ve 118 lira 13 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektu

bile beraber 26/1/93~ Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi En-

cümende bulunmalıdırlar. (B) (426) 

Cerrahpaşa bntanesine lüzumu olan ve ·hepsine 4712 lira bedel 

tahmin edilen Il kalem malzeme ve 390 düzüne Rontgen filmi ile 

60 şer kutu Revelatör He Fiksatllr açık eksiltmeye konulmuştur. 

Liste.sile prtname&i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 353 lira 40 kuruşluk ilk temi

nat makbuz veya maktublle beraber 27/1/939 Cuma günü saat 14 

buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (211) 

Satılmak üzere mezat !fleri müdürlüğü eşya şubesine Ahmet 

tarafından hıra.kılan bir soba l!An tarihinden itibaren on beş gün i

çinde sahibi sobasını götürmediği takdirde satılacaktır. (B) (520) 

SÜMERBANK~ 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 1 
Fabrikaları müessesesiden: 

PAMUK IPLIGİ SATIŞI: 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 

16 " " 480 " 
Nazilli basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler ıçın .. " 

" " " • " 
" " " " " 

15 
25 
50 " ,, ,, " ,, 

Fiatlarla lahrikada teslim ş · rtile ntılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

" 
n 

" 
" 

ipli le müsteh liklerinin yukarıda yaz1lı fabrilcalua gönde
r~cekleri bedellerı mulcabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplılc sıparişi 

verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtehf maksatlara 
yAraya nilecek pamuk ipli2'i müstehliklerinın de ihtiyaç arını yine aynı 
şartlarla yalnız Ere;ı-li fabrikasına sipariş edebilecek leri ı in olunur. 

ır apalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Amasya Belediye Reisliğinden : 
1 - Amasya Belediyesi elektrik santralına ilaveten konulacak 

60 - 70 - 80 beygirli'< buhar lokomobili ve elli kilovat amperlik al

ternatör ve tek levhalı tevzi toblosu ve bunların teferruatı ile mon 

tajları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli on dört bin liradır. 
• 

3 - Bu işe ait fenni ş~1 tname, keşifname, eksiltme şartnamesi 

mukavelename ve planlar arzu edenlere Amasya Belediyesinden 

parasız olarak gönderilir. 

4 - Eksiltme 6 Mart 939 tarihine müsadif Pazartesi günı.i saat on 

beşte Amasya Belediyesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat Bin Elli liradır. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin yaptıkları bu kabil işlere 

ait olarak vesika göstermeleri ve 2490 numaralı kanun hükümleri

ne tamamile riayet etmeleri ve teklif mektuplarının bu kanunun 

tarifatına uygun olarak hazırlanmaları ve dördüncü maddede ya

zılı saatten bir saat evvele kadar ma'<buz mukabilinde Belediye Re

isliğine vermeleri ve posta ile gönderilecek mektupların dahi ay: 

ni zamanda gelmiş ve dış tarafının mühür mumu ile kapatılmış 

olması lazımdır. 459) 

BÜYÜK EDiP 

IFaODll'iı ~off~o A 1l: aı '1' o ifil 

DENİZ AŞIRI 
l•aıinde kıymetli eseri bu defa REMZi kütüphanesi tarafından 

ikinci ve kati şekilde tabedilmi;lir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
l•imli bır e'erir.i daha tabetl:rmışlir. Tuna kıyılan en "3Ki 

umanlardan şimdiye kadar Yugoslavyadan hah. etmekte ve Yugus· 
lavya •eyahat mektuplarından leşe.kül etmei<le ~laı çok kıymetlı 
bir eserdir. 

İKDAM . .!4 - İkincikinun ı"' 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN Grip, Nezle, Kırıklık 
Yüzde Muhammen bedeli 7,5 

Ekıil tıneai• 
Cinai Miktarı Beheri Tutan teminatı 

Li. Kr. L. K. L. K. şekli Saatı 

Çember raptiye sooq kilo -.49 1470.- 110.25 Açık 14 

ince kınnap 300 kilo 1.- 300.- 2250 Paıarlık 14,30 

I - Nümunesinin eb'at ve evsafında fakat siyah renkte c3000• kilo çember raptiyesi ile nümune
sine uygun olmak üzere c300• kilo ince kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satın alı -
nacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 27/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte 
yukarıda adı aeçen komisyona gelmeleri ilfuı olunur. c42h .. ve bütün ıstırablarr teskin eden 

Muhammen B. Yilzde 7,5 
Ekailtmenln G 'R 1 P 1 N Cinıı Mikdarı Tutan teminatı 

Lira K. Lira K. 2ekli aaati 

Taktir cihazı için montaj malzemeııi 81 kalem 650.- 4125 Açık 14,80 

Teknik ileti 20 " 
1268.10 94.35 

" 
16 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir 
iş başında, seyahatte, avdı lıer zaman yanını1da hir kaşe. 

I - Diyarbakır Fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alınacak bakır, çelik, gaz boruları, çelik. 
gaz flan§lar, Valf, Rakor gibi 31 kalem malzeme ile şarap laboratuvarı için de 20 kalem teknik Alet 
ıubemizdeki listeleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 

ın - Eksiltmeler 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında gösterilen 1aatlerde Ka
bataşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki Ahın Komısyonunda yapılacaktır. 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz. mideyi böbrekleri yormaz. icabında günd 

3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız v 
Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle rcddf"dini 

IV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pııralarile birlikte yu· 
karda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olurnur. (~14) 

I - Tınıalarımız için §Rl"tnamesi mucibince 90 adet vagonet açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve 
muvakkat teminatı 352.50 ltradrr. . 

IIl - Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahın Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız teklif
lerini, detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yatak
ları hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerıni ihale gü

nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam -
mm vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile birlik-
te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri llfuı olunur. (515) 

l - Şartnamelerine ekli listede cins, eb'at ve mikdarı yazılı 

muhtelif renkte 2800 adet hobin sigara kağıdı açık eksiltme usuli· 
le satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve tutarı 

1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

III - Eksiltme 14/2/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesindeki Ahın Komisyonunda 

• 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
linabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin l'ksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariylc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme 
!eri ilan olunur. (516) 
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t.tone Şarıtarı 

DAHiLİ HARİCİ T. iŞ 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo 

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

20,000ve10,000 

Lirahk iki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyana-onun mes'ut vo bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 

ITIYATROLA~ 
ŞEHİR TlYATROS 

""""'llııım 

akşamı saat 2 

da HAYDUTJ.. .b~ 5 perde 
HAYDUTLAR 

• 
Taksimde 

Bugün ge 

(Meşhur bir & 

Halk Opereti 

Bu akşaıll 

Beklenen ol"" 

<Modem Kııl 

M. Yesarı 

Dr. Feyzi Ahmet Onara 
Deniz Haatahanesi cildi 

z.ührerıiye mutahasaııı 

Pazardan maada bergün a dt 
sonra hnatalarını kabul ed 
Adres: Babıali Caddesi Cag 
loRlu yokuşu köşebaşı No 

ANKASl'nın 
• • 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

1200 l{r. 

600 Kr. 
300 Kr. 

2300 Kr. · 
1650 Kr. 1 

800 Kr. ' 1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
TEK SÜTUN , • 
SANTİMİ ' 

Birinci Sahife 400 kuruş . 
İkinci Sahife 250 kuruş 
İç sahifeler 50 kuru~ : 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş : f 

Bütün bir sahife veya ya- 1: 
rım sahife ilan için İdare ile · 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilfın vermek is- j . 
tiyenler gerek doğrudan doğ- 1 

ruya gazetemiz idarehanesi- ı· 
ne veya İlana! şirketlerine 
müracaat debilirler. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç hesrgün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 1 

Telefon' 22398 

========·!======== 
32,000 L RA MÜKAFAT 

·=========:::::::--
KUR AL AR : j 1 ~ubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Elyul, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 
g00~h.ııııuıııu 1 K R A M 1 y E L E R ııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııuııııııııııııııııııııııııııııuıııınıuıuıııııııııınııııııııımıııııııııııınııınıııııııııııınıuııııııııııııııınıııuıııııı~ 
= ~ 
~ 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira ~ 
:: 5 " 1000 " 5.000 " 1 
~ 8 " 500 " 4.000 " 1 
~ 16 " 250 " - 4.000 " 1 
~~ 60 " 100 " 6.000 " i 
~ ~ 
~ 95 " 50 " 4.750 ,, li 
= 250 " 25 " 6.250 ,, ~ = ~ = ~ 
§. 435 32.000 .1 
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T. iş Bankasına r • rs yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
a talihinizi de denemiş olursunuz. 


