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TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

Hoşa gitmiyen bir haber İtalya Asker Topluyor 
Başvekil dün bir şirketin Londrada 
yaptığı küstahça teşebbüsleri anlattı 

<< 1 m pe x >> adlı bir şirket lngiliz müesseselerine müracaatla 
kredili işleri komisyon mukabilinde temin edeceğini söylemiştir 

Meclis yenileşiyor mu ? 
Ciiınbııriyet Halk Partiainin yeni Kanununda bnı tahavvüller dahi 

"1•d"'lihİnı bir karar vermek üzere yapılm81111§ olduğuna ıı;öre böyle bir 
o ... 
lar, RUııu Anhra telgraf ve telefon· zihaba kapılmak doiru olmaz. 
M ~ber vtıo'diler: Büyük Millet Cümburiyet Halk Partisinin an
f~~ bqinci intihap devreai cak teferruata ait meselelerde vere
d edilecek ve Marta kadar altıncı ceği istikametler ve bahusus milli 

Adliye işe vaz'ıyet etti ve İktısat Vekaleti 
faaliyete geçti. Mesele tavazzuh edinceye 
kadar İngilteredeki kredi kullanılmıyacaktır 

"'""' .... .... • . 

Ankara, 2' (A. 8.) - C. H. P. 
Büyük Millet Meclisi grupu umu
mi heyeti bugün •24/1/939- saat 
15 te Reis vekili Trabzon mebusu 

4. .. .. 

•"re tneb'ualan toplanacakmıı. Şefin yeni terakki ve inki§af ufuk· M -L Hasan Saka'nın riyasetinde toplan-
• . •.·-ket İfleri ü:.erinde d;;.iinen- lanna tevcib edeceği İfaretler bu hu- i 
er b ~ dı. 1k defa söz alan muhterem 
..ı·~Çlll Öyle bir karara :.aten intizar susta amil olabilir. 
d ı Yordu. Çünkü beıinci intihap Yeni meclisin tqekkülü münase-

tYreai 
tİiıı .. sonuna yaklqmııtı ve bu- betile timdilik bizim hatırladığunız 
ı...;' Iİy .. i havasında bisıedilen temenniler, on beş senelik inki,afın 
liiıı •ızlığın nihayet bulması ve bü- Türkiyede hasıl ettiği yeni ve ileri 
r ltıeınleket müesseselerinin istik- ruhun bu defa daha fazla bir muvaf· 
"' daiı'"~d fakı ti İç" •• uuı e, çalıımıya baflaması ye e temsil edilebilmİ§ olmasına 
~le bir yeniliğe ihtiyaç vardı. müteveccihtir. 

Ilı ç ırüne kadar tarihe kartf" Yeni nsmz:etleri J...lka tavsiye 
d ası Pek muhtemel olan beıinci ederken ve İntihap sandıklarına rey-
e"reıı·.,, __ ,,_. b • • 1 • • • •- ı. t ·ı b • . m.,...... ne eyeti umınnı • eruru21 alar«en met nönü ı e BJ• 

y~" ıtibarile, ne de kendini tqkil lıyan yeni bir inta ve terakki devre
:u:ıı fertler bakımından, feshi icap sinde bulunduğumuzu düıünmeğe 
l ecek hiçbir ıiyaai mahiyeti bu- ve ona göre hareket etmeğe mecbu
""""'dıiını IÖylemeğe lüzum var ruz. Memleketin bu olgunlaşmıı ve 
llıı? 

ilerlemit merhalesinde meclisin, yeni 
~ akat büyük ıı;eçit bqlannda, bil- devri en mükemmel ıekillerinde ifa
f :" Reiaicüınhurun değiımesi gibi de edecek vasıflar ile mücehhe2 ola-
'"•alade L•ru ı . . . h • .. . ed" kiU . . ua se erde mil]etın, ve~ cagmı ta nun ve umıt ıyoruz. 

dc:'."'1 tekrar seçerek reyini yeni • Alımcı Büyük Millet Meclisi Tür
r .• ~hara fır.at bulması halkçılık kiyenin yeni inkiıaf ihtiyaçlarına ve 
~ı•;.iıı~ emrettiği bir zarurettir. it· halkta görülen temayüllere daha uy

"•lik Uyük .• Millet Meclisinin dört se- gun ve evvelkilerden daha mütekll
birka tabıı hayatını ikmal etmesine mil bir zümreden tqekkül edecektir 
"•I ç ~y kalınıtken vaktinden ev· kanaalindeyİ7. 

Başvekil Cel&I Bayar, kürsüye gel
di ve hülasa olarak aşağıdaki be. 
yanatta bulundu: 
Arkadaşlar, size hiç hoşunuza 

gitmiyecek ve belki de sizi üzecek 
bir haber vermek vazifcsile mü • 
kellefinı. Gayet kuvvetli bir mem
badan istihbar ettik ki •İmpex• 
adında bir şirket İngiltcrede bazı 
müesseselere nıüracaat etmiş ve 
kendisine yüzde 4 veya 6 komis • 
yon verildiği takdirde Türkiye ile 
yapılacak işlerin o müesseselere 
verilmesini temin edeceklerini söy· 
!emiştir. Bu haber tabii nazarı dik
katimizi celbetti. Derhal hükiıınc-
tin ve mali müesscsc1<'rİntizin İn -
giltercde açılmış olan krediyi isti • 
mal yolunda ne gibi teşebbüsleri 
varsa bu işin mahiyeti meydana çı
kıncıya kadar hepsini durdurduk. 
Ayni zamanda İngiltere hükume
tine bu şirketi tanımadığımızı ve 
bu şirketin hükumetle asla alakası 

Başvekilimiz 

CELAL BAYAR 

olmadığını duyurduk ve keyfiye -
ti bu kanalla bütün ticari ınücssc-
selcre haber vermeğc teşcbhiis et
tik. İngiltcrcdc bu hareketi ya -
panlar ihtimalki kendilerine fazla 
kıynıet ,~c ehemmiyet vcrdirmi~ 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

..,lı Yerııleıtirilmesini icap ettiren asıl 1 K D A M 
~P budur 1annediyoru2. H e e v k • / • d 

200,000 kişinin silah altına 
Çağrılmış olduğu haber veriliyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Almanya da bir ma
nevre yapacak,, deniyor 

Roma kışlalannda bir 
faaliyet •• goze çarpıyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İNTİHABIN 
TECDİDİ 

Ankara, 24 (Hususi) 

Oğrendiğime göre per I 
şembe veyahut cuma 
günü öğleden evvel 
Parti Gurupu toplana
rak seçimin yenilen- ) 
mesi kararını verecek j 
ve bu karar bir takrir- ı 

le Meclis Umumi He
yetine teklif edilecek
tir. Meclisin cuma gü
nü öğleden sonra son 
toplantısını yapması ve 

: bu celsede yeni seçi
me karar vermesi kuv

I vet!e muhtemeldir. 
-~ 

Italyanlarm son defa Tunus hududundaki askeri faaliyetleri 

Roma, 24 (A.A.) - Havas a • na çağmldığına dair ecnebi mem-
jansmın muh9biri biliİriyor: leketlerde neşredilen haberlerin a-

Resmi mahfeller, mühim mik • sılsız olduğunu beyan etmektedir-
darda ihtiyat efradının silah altı- (Arkası 3 üncü sayfada) 

----- - - ------------- -

Barselon Düşüyor 
F ranko, 4,300 kilometre arazi, 
284 şehir ve 20, 000 esir aldı 

FRANKO kıt'alarmın Katalonya 
istikametindeki ileri hareketle
rini ve yeni cepbeyi, bunun bü
tün İspanyaya nazaran mevkiini 

gösteren harita 
tade~~ıin birinci devresi milli .m~- • ~ ~' arı C ı ye e ı ı e 
l" .. k nın batarılmasına ve yenı bır I ~ . ~ rAJ 
..:ı De,,letinin meydana gehnesine ~ M K l 
lirı t o"".~~: ikin~i .de~re Cümhuriye- Almanyadan gelen ısır ra ının flalı.fe l 
•ek ~u ve ıatıklile zarar vere • • k • h b " 

... ... . ... ~ 

feye vardıkları resmen teyit edil
mektedir. . alcaiiliınellerin bertaraf edilıne· ı ı a er 

~~~;mak~./:n::!=ü ~~=~ be~~~~ç~:~~:ı:.~ !~::ı ~~~:!ı.~~ ilanı haberini izah etti 
lıor e 1ÇÜınai ve milli birçok inkılap- yeni teşebbüsler peşinde olduğunu gös-

, k.nun hali k Be • · teriyor ve bu yüzden, dünya siyasi 
d ne onuldu. ııncı e\"red manfellcrin i ıı gözleri, biiyük bir me -
ret e artık temel tutmut ve kud- rakla, Almanyoya teveccüh etınlş bu-
b kazanmış, inkılapların teyidi- lunuyor. 
~ \l'e tneınleketin bilhana ikbsadi Bu haberlerden biri, siyasi mahiyet

.,..,,~~~.• ~kitafına hizmet edecek tedir. Bu habere göre. Hitlerle Mu'so-
...,. "2erınd 1 ld lin.i, yakında, şımaıt İta.lyada, yahut ...... eçaııı ı. 

ouYUk Mili Bavyerada buluşacaklar, beynelmilel 
edil et Meclisinin tecdit me<;<>leleri ve iki devleti ol:lkadar eden "'•k .. b te:ı· uzere ulunan bu aon deY- işleı·i görüşccC'klcr. 

d fındeJci mühim bir hususiyet te ilk 
• a Tiirk ı..,, kadınının siyasi haklara 

'•it llDı~e sahip olduğunu fiili bir ıu
biit ~ ıı:oıtenneıi idi. Türkiyede ve 
n ';;' fark memleketlerinde kadı-
ın .k dahil olduğu meclis odur. 

-·~Unılıuriyetin on '--inci yıldönü-.• ,un··· ~ 
"" 

11 ıdrak etmek mazhariyetini ka-
nrnıı olan bu meclis Türk ilinin 

~n hiiyijk ınatemini d~ bütün bası .. 
.. ın g .. 
ri 0:tıraılarile karıılamıı ve o de-
k n acıYı teselli eden çok isabetli bir 
ararııe ·ıı· . . ')"·· nu ı ş~ f Isn1( t Inöuü'nü 
llrkiye R .... h r eısıcum urluğuna seçmiı-

ır. 

rn l' arihi "azifesini hu suretle ta-
•rnlıyan '--inci medi · b"" tle "'litnJ ""'! sı arme 

b.1• • 'Yarak muhabbetle teıyi ede
ı ltt.z. 

Mart içtimaında toplanacak olan 
rnecliıin heyeti umumiye itibarile 
h"elkind ··h· . 
ı) en mu :m brr fnrk ile ay· 

r "" bir h r . 
1 b"• . eye 1 umumıye olmamar 
a ııdır R ·· · d .. . · eJımın csaalı prensipleri 
egıfrnern. ld - • . . 

c ~. lf o ııguna, degı~emıye-

Siyasi mabfellcr, bu y..:-ni mül<ika -
tın istinat ettiği ec;asJa ~ı araştırırken, 

İtalyanın Akdeniz havza~ına ait millrit 
emellerile Almanyanın C'enubu şarki 

A\ rupa.-:ı üzerindeki isteklerinin, bu 
meyanda, telif edilmeğe çalışılacağına 

da lh1ima1 veriyorlar. Bu ihtimali de, 
İtalya - Fransa ihtiıarı ınünasebetile 
Berlin ile Roma arasınd;) cereyan eden 
müzakerelerin Almrınya,yı tatmin et
mediğine istinat ctliriyorıar. 

İkinci habere gelince: Bu, Almanya
nın yeni bir iktısadl fan1iyetidir. Bu 
habel', siyasi mahfelleri, evvelkiı::inden 
ziyade işgal ediyor. Altı sened(!nberl 
Almanyıının iktısndi siy.lsetini idare e
den Alman Devlet Bankar.ı Reisi Şahtın 
istifa etmesi, yerine Milli İktısat Nazı
rı Funk'un getirilme..,i, blıtün dünya 
nazannda büyük bir ht\dıse telfıkki edi-
liyor. 

Şaht'in Rayşhnnk'tan i~tifasının mii
nasındaki chen11niyeti anlamak için, 
Aimunyanın bugünkü iktırn<ll vaziye
tin i biroı z gözden geçirn1<:k l:izımdır. 

Aln)nnyanın iktısadi siyaseti, altı 

(.'llf l'f' '<'nbcri, Şaht'ın idar~li v4:' bilgiJi 
elindı.. idi. O, 1Jtiyilk bir dirayet gös-
tcrc.:ı elt .i\lmanynyı tamirr.t g<.ıilesinden, 
ı;:oı r;ı da n1en:l ,,,krıtinin iktı~arliyatını 

Eğer bu hareket bir gün emrivaki olursa, 

kısa veya uzun fasılalarla ayni emrivaki bazı 

İslam devletleri tarafından da tekrar edilebilir 
jansının bu hususta 

Jılmat şudur:] 

verdiği ma 

Başvekilin bu beyanatından son
ra Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
lu söz alarak 10-15 gün zarfında 
cereyan eden harici ve siyasi 
ahval ve vekayi hakkında beya • 
natta bulunduktan sonra bu hadi-
sat ve vekayiden hiliifet meselesi 
üzerinde tevakkui ederek şu iza • 

. batı vermişlerdir. 

BaTiciye Vekilimiz 

Ş0KR0 SARACOl'>LU 

[Fırka grupunun dünkü toplan
tısında, Başvekilin yukarıda ya2ılı 

be;\-·anatından sonra, Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu kiirsüyc ge -
Jerck Mısır kralının halife ilanı 

Son gelen haber !er gösteriyor ki 
tam manasile bir hilafet ilan edil
miş değildir. Mesele kral Farukun 
bizzat imamlığını yaptığı bir na -
mazdan sonra camide bulunanlar 
tarafından bir islam halifesi gibi 
karşılanması ve alkışlanmasıdır. Ce 
maat . içinde imam Yahyarun ve 
İbnissuudurl çocukları ve beş yüz
den fazla zabit mevcut imiş. 

Türkiye cümhuriyetçi ve laik 
bir devlettir ve laik ve cüınhuri • 
yetçi kalacaktır. Onun için diğer 
devletlerin de laik ve cümhuriyet
çi olmalarını arzu etmemizi her -

•ıııııe ve biJh,...,a T ' ·ı, l E "t·u , ı .:~::ısiye ( Arka.11 3 iiı:d •aııfacla) hahcı·ini iz:ıh ~tmistir. Amıdoln A- r Arkası 3 iincii saııfada) 

1'ize 
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l... Gönd~r;nf 
~ .~. 
- .ıflı1lfil1ı~ıilıııı... 4 
Doktor Akil Muhtar 
son devir adamlan
nın heykelini istiyor 
Kimlerin heykelini dikmeliyiz? 

Anketimize dıin Profesör Doktor 
Akil Muhtar §U cevabı verdi: 

cHeykel dikmekten maksat ye
ni yetişen gençliğe bir örnek ve 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
'.. .. .. • 
Anketimize okuyucula
rımızdan gelen cevaplar 

7 inci sayfada ....... 

~-~:41~11 Barselon kapılarında 
~ Burgos. 24 (A.A.) - Nasyona -

Gelida, 24 (A.A.) - Havas mu
habiri bildiriyor: 

Nasyonalistlerin saat 10 da Bar
selona bir buçuk kilometre mesa-

listler Barselon banliyc>suna on ki
lom.atre mesafede bulunan Gaya
yı işgal etıniş!erdir. 

(Arka~ 3 üncü sayfada) 

Yine Hatifeliğe dair 
İki gün evvel bu sütunlarda Elce>ire çöllerile Yemen badiye

lerinden gelen bedevi Arap liderlerinin Mısır kralına halife üm·a
nını bediye ettikleri hakkındaki haberden bahsetmiştik. 

Değerini Türkiyenin asırlarca zamandır tecrübe ile bildiği 
bu, müessesenin Müslüman devletler arasında siyasi birliğe yara
madıktaıı başka aksine hizmet ettiğine dair misaller söylemiş ve 
halüeliğin Avrupa medeniyetine doğru teveccüh eden dost Mısır 
milleti için onu Asya çöllerine doğru süriikliyen bir köstek olma
ması temennisini ilave eyleıniştik. 

•İkdam• ın bu yazısı evvelki akşam Paris Mondyal tarafından 
radyo vasıtasilc bütün dünyaya neşredildi. 

Bu haberi memnuniyetle kaydederken şu ciheti de ilave edelim 
ki vaktile Osmanlı Türk İmparatorluğu halifelik ünvanını aldığı 
tarihe kadar asnnın en kudretli bir devleti iken o tarihten sonra 
istila kabiliyetini kaybetmiş ve Kanuni Süleymanın son yıllarında 
inhitata başlamıştı. Hele daha sonraları halifeliğin yüklediği taas
sup duygtıları hükümdar saraylarını daimi muhfazakarlık, gerilik 
ve dü~künlük amili haline getirmişti. Bununla beraber biz dost 
l\lısır için ayni müessesenin böyle bir netice vermemesini temenni 

ederiz. KEMALiST 



., 

l'IAYFA ! 

Musanın Hayatı 
"Ya Vellt, Mısırın en güzel kızı 
olduğumu iddia etmiyorum,, 
Bu haberin halk üzerinde bıra- ı unutarak daha .. daha .. dahasını is

kacağı tesir düşünülürse Velidin terler. Taliin devam eden güler yü
ne yaman bir adam olduğu daha zü .. liıtfu onları tatmin etmez. Bul-
çabuk anlaşılır. dukç;a yutarlar. 

Vezir Velit, Firavun Velit olaca- Velit tc işte böyle oldu. 
ğı ve bütün Mısır hazinelerinin Ü· Buldukça bunadı ... 
zerine oturacağı zamana intizaren Daha üç sene evvel yalınayak, 
böyle ufak fedakarlıklardan çekin- başı çıplak, aç ve biilaç girdiği bu 
miyordu. şehirde bugün eriştiği bu servet ve 

Fakat, bir taraftan da mezarlık ihtişam, ona gurur verdi. 
hazinesi mütemadiyen ölen Mısır- Yemeklerin en iyisini yiyiyordu. 
Wann verdikleri haraçlarla artı- Şarapların en iyisini içiyordu. 
yordu. Saygının en yükseğini görüyor-
Mısır halkının hükfunete olan du .. 

vergi, haraç borçlarının o yıl affe- Mısır zenginlerinin en zengini 
dildiğini defterdarlara söyliyen ve idi. 
o yıl için halktan asla haraç alın- - Neden Mısırın en güzel kadı
mamasını emreden Velit, ölülerden nı benim olmasın ... 
aldığı baç mikarını arırmakla Dedi. O, ihtişamın kendini sü
hükümdar Kabus'a peşin peşin sav- rüklcdiği geniş sefahat denizi için
dığı paraların acısını fazlasile ÇI· de, etrafını saran Mısır ve Beni İs
karnuştı. rail dilberlerinin işveleri ile ser-

.Halk, beterinden de beteri var- mest cümbüş masasının başına geç
dır .. • diyerek sesini çıkarmıyor, çı- tiği zaman: 
karamıyor, soyulduktan sonra ken- - En iyi yemeği getirin ... 
disine lutfen bağışl~an bir kaç _ En iyi içkiyi isterim .. 
akçenin minnetini sevinçle izhar Emirleri derhal ifa ediliyordu. 
ediyordu. - En gü?.el kadını.. ~u diyarın 

Ertesi sene yine ayni oldu. en güzel kızını istiyorum. 
Velit, bu sefer de bütün halkın Bu emri verdiği zaman etrafını 

vergi borcunu kendi hazinesinde<t saran bütün kızlar acaba Velidin 
ödedi. 
Artık onun adı ve sam Mısırda 

ve hatta hükümdar Kabus'tan ev
vel anılır oldu. 

Bu kadar iyi adam olması Beni 
İsrail kfilıinlerinin kendilerini kur
kurtaracak adamın bu adam olduğu 
hakkındaki kanaatlerine kuvvet 
veriyordu. 

Bu kahinler arasında yalnız tek 
bir kişi vardı ki o, dindaşlarının bu 
sevincine iştirak etmiyordu. 

Bu katıin, Mısır hükümdarı Ka
busun başkilhini olan Haceb'ten 
daha ihtiyardı. 
Bağdaş kurduğu zaman yeri sü

püren çatal sakalını endişe ile da
ima oynatıyor ve: 

- Hayır .. diyordu .. kavmimizin 
beklediği büyük kurtarıcı bu ola
maz. Kitaplar, bizim beklediğimiz 
peygamber! eberaber bir yıldız do
ğacağını, bu yıldızın bütün yıldız
lardan daha parlak olaacğını yazı
yorlar. Halbuki gök yüzünde henüz 
böyle bir yıldız yok. Demek Beni 
lsrail'in büyük kurtarıcısı daha 
doğmadı.. hatta ana karnına bile 
düşmecli.. 

Fakat, onun bu sözlerine ehem
miyet veren olmuyordu. Velit, Be
ni İsraile zulüm yapmıyordu. .. 

Velit .. Beni İsrail'in ölülerini de .. 
diı·ilerini de koruyordu ... 
Devamlı bir zulüm ve esaret yum 
ruğu altında sürünmekte olan bu 
esir halita bundan daha büyük ne 
nimet olurdu! .. 

İnsanlar, ihtiyaç ve sefalet için
de kıvrandıkları zaman ölmiyecek 
kadar yaşamak için bir lokma ve 
bir hırkaya ran olurlar ve bunu 
dilerler .. Fakat dilediklerinden faz. 
!asını ele geçirdikleri zaman ilk 
açlık ve yoksulluklarını pek çabuk 

içlerinden kimi, hangisini istediğini 
biribirlerinin yüzlerine bakarak so
ruyorlardı. 

Fakat Velit onların hepsinden 
bıkmıştı. 

Yine bir akşam, şarapla sermest 
ve gurula bedmest iken : 

- Mısırın en güzel kızını istiyo
rum .. 

Diye haykırdığı zaman cümbüş 
sofrasının etrafını saran üryan kız
lardan biri, elinde şarap dolu bir 
altın kupa Velide yaklaştı. Bu kız, 
Velidin haremindeki bütün kızlar
dan güzeldi ve Beni İsraildendi. 

- Ya Velit .. dedi.. kendimin Mı
sırın en güzel kızı olduğunu iddia 
etmiyorum .. güzelliğimi biliyorum 
Fakat burada, bu ülkede benim eli 
ne su bile dökemiyeceğim bir gü· 
zel var ki.. o yalnız bu diyarın de
ğil.. kainatın en güzel kızıdır. İşt11 
onu sana haber vereceğim. Fakat 
daha evvel sana sunduğum bu şa
rabı elimden içmeni ve bu gece be
nimle halvet olmanı şart koşaca

ğım. 

Velit, bu sözleri duyunca bu gü
zel Beni İsrail kmnı, ince belinden 
kavradığı gibi masanın üstüne O· 

turttu. 
Elinde tuttuğu şarap tasını yine 

onun elinden kana kana içtikten 
sonra haykırdı: 

- Cümbüş bitti.. halvet olsun ... 

Halvetin mahremiyeti içinde bu 
güzel kız vezir Velide şunları söy. 
ledi: 

- Ya Velit. Benim annem Beni 
İsraildendi, babam ise bir Mısırlı 
idi. Sekiz yaşında iken, yetim kal
dım .. Beni İsrail içinde büyüdüm. 

(Arkası var) 

-11-
- Size otomobil getirtiriz. 
Dedikleri zaman yine bunun ü

zerinde durmamıştım? Bu, kafa -
mın hQla devam eden sersemliği 
idi. 

Bu sokak ... Bu sokak ... 
Bilmiyorum .. Neresidir? ... Ne -

resi olabilir? Bunu düşünmeye 

mecbur değilim. 
Bozuk kaldırımın üzerinde yü -

rüyorum. Caddenin hem uzak hem 
yakin olduğunu seslerden ' I lı -
yorum ... 

Bu benim kafamın kulağunın 

ve vchmimin mi bilmiyorum. A -
yaklarırn, beni, o, mahiyetlerini 
sezmeğe imkan bulamadığım ses. 
ler yürütüyor. 

Caddeye çıktım. Caddeye çık -
tığımı, kalabalığın beni şaşırtma
sından anlıyorum. 

Bir otoınobiıl beni evime doğru 
götürüyor. Hilla ayni utangaçlıkla 
&!imi cebime götüremiyorum. Eve 

geldiğim zamMl, kendimde o ane 
kadar duymadığım bir ferahlık bir 
genişlik duydum. Bir engin içinde 
idim sanki... Mesafeler hayalime 
dar geliyordu. 

Ceketimi atıp, soyunup yatacak
tıın. Ceketimi çıkarırken aklrma 
yine cüzdanım geldi. Birine l'iesap 
verecekmişim gibi cüzdanımı çı 

kardım. Açıp baktım. Bu açıp ba
kış benim bütün hayalimi hesap
larımı alt üst etmişti. 

Cebimdeki para olduğu gibi du
ruyordu. Altı gün . .. Altı gün ... Ü
zeri en pahalı çeşit, çeşit ınezeler 

yemeklerle dolu sofraların masrafı 
demek ki, benim cebimden çıkma
mıştı! 

Gazinodaki iki yüz seksen ku -
ruşluk hesabı veremiyen, garsona 
rezil olan bu kadın nasıl oluryor 
du da günlerce bir adamı bu kadar 
pahalıya be.liyebiliyorlardı. 

Gelirleri hakkında fikrim olma-

iKDAM 
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Seh.ıı• ·Haberlerı . ~'., ~- . '.;:. '- . . . . 

Tramvay Şirketi! 
devir hazırlığına 1 

başladı 

Amele sandığı için 
bir heyet toplanıyor 
Tramvay Ş!rketi, Ankarada Na

fıa Vekaletince kendi murahhasla
rı arasında ct!reyan ~den müzake· 
relerin ilerledığini nazarı dikkate 
alarak devri teslim i~i için hazır
lıklara başalmıştır. 

Bıı cümleden olmak üzere dev
redilecek hesaplar anısında bulu
an~n amele sandığı hesaplarının 

nasıl bir vaziyet içinde bulunduğu 
nu tespit etmek üzere Şivketin Hu
kuk Müşaviri ıle amele ve memu
rin murahhaslanndaıı mürekkep 
bir heyet tetkikatta bulunmuş ve 
raporunu hazırlamıştır. 

Dün Şirketin Muhasebe Müdü
rü Mösyö Emorıdes Şirketin heye
ti idare reisi tarafındı.n vaki davet 
üzerine yerine muavını Mösyö 
Tokatlıyan'ı bırakarak Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Mumaileyh Ankarada Nafıa Ve
kaletinin Şirket murahhasından 

istediği birtakım hesapları beraber 
götürmüştür. 

----<>-----
ViLAYET 

Devlet Hazinesinden maaş veya 
ücret alan bütün memurlara bay -
ramdan evvel, ayın 27 inci günü 
ma3') verilmesi için Büyük Millet 
Meclisine sevkedilmiş olan kanun 
11iyihası encümenlerden geçmiştir. 
Bir iki gün içinde kanuniyet kes -
bedecek olan bu layiha hazırlanır
ken İstanbul Defterdalığı da ayın 
27 inci günü bütün maaşları vere
bilmek için hazırlığını tamamla -
mıştır. Maaş bordroları hemen he
men bitmiştir. 

Sinemaların inzibatı 
Belediye emir ve nizamlarının 

smemalarda tatbik edilmediğini 

gören Vilayet yenideıı bazı emir 
ve tenbihlerd~ bulunmuştur. 

Sinema salonlarına istiabından 

fazla adam sokmak, sigara içilme
sine mani olmamak gibi ihmalle -
rin şiddetli cezalar goreceği bildi
rilmiştir. 

Beyoğlu sinema sahipleri bil -
hassa Pazar günleri bır türlü önü
ne geçemedikleri izd ihame mani 
olmak ve Belediye emirlerinin i -
cap ettirdiği şekilde sıhhi şeraite 

halkı riayet ettirmek için, saloıi -
!arına birer resmi polis memuru 
ikamesini vilayetten istiyecekler
dir. 

BELEDiYE 

Eelediye ototüsleri 

Önümüzdeki 
Salı Kurban 
Bayramı 

Toplanacak derilerin 
ihalesi dün yapıldı 
İstanbul Müftülüğünden: 
30 İkincikanun 939 Pazartesi gü

nü Zilhiccenin dokuzuna müsadif 
olmakla Arife, Salı günü de Kur
ban bayramı olduğu üfın olwmr. 

Bayram namazı 7.51 dedir. 

o 
Kurban bayramı dolayı;;ile top -

!anacak olan derilerin ihalesi dün 
Türk Hava Kurumu tarafından ya
pılm.ştır. Derilerden toplanacak 
olan hasılat Ankarada Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme Kurumları tara · 
fından paylaşılacaktır. Derileri 
toplama ve ·sevketme işinde vila -
yet ve belediye nakil vasıtaları 

Türk Hava Kurumuna yardım ede
ceklerdir. 

-<>----

Eski Valinin altı aylık 
maaş havalesi 

Bazı gazeteler Vah Muhiddin 
Üstündağa Ankaradan harcirah ol
mak üzere 1800 lira gönderildiğini 
yazmışlardır. Alakadar !ar nezdin
de yaptığunız tahkik& ta göre ge -
len 1800 lira harcirah olmayıp 

mumaileyhin Haziran iptidasına 

kadar altı aylık maaş havalesidir. 

Maliım olduğu üzere eski Vali
nin asıl maaşı 600 lirı. idi. Vekalet 
emrine alınınca( kanunu mahsus 

mucubince bu maaşın yarısını ya
ni 300 lira alması iktiza eder. Üs
tündağın bu suretle altı aylık ma
aşı 1800 lira tutmaktadır. 
İstanbul Valiliğinin harcirah 

mikdarı senede 150 liradır. Vali 
veya muavini civar kazaları tef- j 
tiş ettikleri takdirde bu 150 lira -

dan istifade ederler. Fakat Vila -
yetin o kadar çok işltri olmuştur 

ki civar kazalara gidilememiş ve 
birçok seneler bu 150 lira harca -
namıyarak geriye günderilmiştir. 

DENiZ 

Gümrük 

---oıo---

muhafaza teşkilatı 
Gümrük muhafaza teşkilatı mo

törleştirilirken telsiz ve ışıldakla
rın artırılması da düşünülmüş, bir 
müddet evvel Almanyaya bu hu
susta bazı siparişler ,-erilmişti. 

Bu siparişler mucilıince, güm -

rilk muhafaza teşkili\!: namına ya 
pılmış olan son sistem ışıldaklar 

ve telsiz aletleri Almanyadan şeh
rimize gelmiştir. 

Telsiz aletleri ve ışıldakların bu 
gün bir mütehassıs heyet huzu -
runda tecrübeleri yapılacaktır. Bu 
tecrübelerde iyi neticeler elde e -
clıild.iği takdirde ışıldakların Iü -

HERGÜN 

Dahi 
Dahi doğurmakta yegane 

cömert ana, edebiyatımızdır. 

Tıp, hukuk, fen, hepsi kısır .. 
Her ilk mektep mezunile 

yılda bir değişen san'atkar ne
sil arasında muhakkak birkaç 
fevkalbeşer alın parlıyor! 

Sevgilisinin terlediğini: 

Kat kat düşüp ol peri hicaba, 
Garkoldu gülabı ıztıraba! 

Diye utaua utana söyliyen 
cetlerimiz, şimdi mümkün ol· 
sa da genç torunlarını dinli -
yebilseler: Bugünkü Türk 
şiirinde "ayak nasırı• en par
lak yıldız olmuştur. 

•Ayak nasırı! ... ,, sakın bu 
mısraa bakıp ta Türk şiirinin 
artık ayağa düştüğüne hük -
metmeyiniz .. 

Vezinsiz manzume, kafiye
siz şiir ve ayak nasırı .. Bun .. 
!ar, harp sonu dünyasının 

san'at unsurlarıdır! 
Hem niçin hep bülbül, ni -

çin hep giil? .. Bülbül, tayya -
relerden ürküp sustu artık 
ve gülleri f~brika dumanları 
karartıyor! .• 

Yeni ruh, yeni şekil, yeni 
san'at.. Örnek mi istiyorsu -
nuz? .. İşte: Ayak nasırı! 

Ancak, nedendir bilmem, 
muhterem Devri daim kaşifi 
Can Ahmet Bey müstesna, 
bütün mucitlcrimiz edebiyat 
i.lemine mensup .. 
Nazım da, veznin lüzumsuz

luğunu iddia eden dahileri -
miz çok ta, riyaziyede amali 
crbaanın lüzıunsui'luğunu id
dia eden bir dahimiz yok! 

Şiirde, kafiyenin iptidai bir 
musiki oyunu olduğunu söy -
liycn dabilerimiz çok ta, hen
desede •iki nokta arasında en 
kısa yolun hattı müsteklm 
olduğunu• inkar eden bir da
himiz yok! 

Yok .. Çünkü onların değiş
mez ölçüleri, şaşmaz kaidele
ri var. 

Profesör Ali Yar, kendine 
güvenirse iddia etsin: •Beş 

kere beş yirmi altı eder• di • 
ye ... Beş tano beşi alt alta ko
yup cemedebilen her ilk mek
tep çocuğu onu susturUT! 
Koşucu Besinı,, yaradana 

sığınıp meydan okusun: a:Ben, 
Amerikalı Jesse Owensden 
hızlı koşarım• diye.. Seyirci
ler, lakırdıya değil, saate ba
karlar! 

Amma, beri yanda gel de 
•ayak nasırı• şairini beğen -
mc .. 

Bunlar hakkında, ancak bir 
makam hiiküm ver<•bilir: Em
razı akliye hastanesi... 

Ondan sonra, istedikleri ka
' dar, orada İsalar, Musalar, 

Napoleonlar, Karıınlar ile 
haşhaşa saltanat siirsünler! 

Yusuf Zlye ORTAÇ 

Etrüsk kemisonyu 

Belediye hergün ytııi yeni oto
büs firmalarından teklifler almak
tadır. Şimdiye üadar Belediyeye 
otobüs satmak üzere müracaat et
miş olan firmaların sı.yısı onu geç
miştır. Dün de Ford kumpanyası
nın İstanbul Ajanı Belediyede Va

zum görülen deniz vesaitine verile Etrüsk vapurunun vaziyetini tet 
cek, telsizler de ihtiyaç görülen kik eden komisyon vapur dün se -
yerlere kurulacaktır. ·ferlere başladığı halde çalışmala

liyi ziyaret ederek kumpanyanın ---=============:::
müsait bazı tekliflerini bildirmiş- ri tetkik ettirmekle beraber bir 

rına devam etmiş, salmh ve öğle -

den sonra iki defa toplanmıştır. 

tir. taraftan da istikraz olunacak 500 Komisyon bugünlerde raporunu 
Belediye bütün bu müracaatle- bin lira için hazırlanmaktadır. Vekalete gönderecektir. 

makla beraber bu şekil ağırlanma
yı aklım almıyordu. Paraları var
dı, niçin kendilerini rezil, kepaze 
etmek vesilesini başkalarına veri
yorlardı. İnsanların paraları olma
dığı zaman belki bir mazeret teşkil 
eden bu vaziyet onların büsbütün 
aleyhine idi. 

Rezil olmaktan, kepaze olmak -
tan, rüsvay olmaktan, zevk alan 
manyak insanların bu hareketleri 
ni kabul etmek galiba tabii idi. Fa
kat, bunlar tek başına hareket e
den insanlar değildi. Üçü de ayn, 
ayrı muhakemelerine hiıkim mah-
lı'.iklardı. · 
Ben, gideceğimi anlattığun zaman 

ve esvapları giyerken odada sezdi
ğim nahoş havanın nereden estiğini 
anlamak imkanını bulamıyordum. 

Ev, insana refah havası vermi -
yordu. Servetin bir pencere çat -
!ağından sızan hava gibi ne kadar 
saklansa içeriye girdiğini biliyo· 
rum. Halbuki, bu evin durgun, ya
tık, küflü havası insana refah de -
ğil, servet değil, üstü meze tabak
larile dolu içki sofrasına rağmen, 
ferah vermiyordu. 
Esvaplarımı ütücüye gönderir -

ken elinde cebimden yüz liramı 

çıkarmış bir yere koymuşlardı. 

Bahçede para verirken yine kese
min dolgun! uğu hakkında bir fi
kir edinmişlerdi. İki yüz lirayı 
umursıyacak kadar refah halinde 
olrnıyan bu insanların altı gün çe
şit, çeşit mezeler, arkası kesilmi -
yen şişelerle masa donatabilme -
!eri nasıl kabil olabiliyordu?. 

Bunları, onlar, ev hakkındaki 

bütün tahlillerim gibi halledemi -
yeceğim. Muammalar yanına ko -
yarak, soyundum, yatağıma yat -
tım. 

* Evimi nasıl buldular? Telefonu 
mu nasıl keşfettiler? 

Portföyde, kartım yoktu. Nüfus 
tezkeresi hüviyet cüzdanı gibi şey 
!er taşımak Adetim değildi. Lakır
dı arasında ağzımdan kapmış ola
bilirlerdi. Fakat bu şekilde ancak 
müphem bir adresi ö~renmiş olur
lardı. Telefonumu keşfetmiş ol -
malan, bir zeka eseri olmaktan zi
yade sırrına eremediğim ve eremi
yeceğim bir ustalık Irolposuydu. 

Ben bunlardan kurtulamıyacak 
mıydım? Niçin peşime düşüyor -

!ardı? Zengin, bekar mirasyedi 
muhakkak ki ele güç geçer bir av
dım. Yalnız bu kadınların parada 
pulda da gözleri yoktu. O halde 
niçin üzerime düşüyorlardı. 

Genç değildim, yakışıklı değil

dim, hangi yaşta olur !arsa olsun 
kadın gönüllerini bağlıyacak, bağ 
!andıracak bir kalıpta da değildim. 

Peki, bu senpatinin sebebi, ma
hiyeti ne idi?. 

Eve gidip te yatağa yattığım za
ma:ı kafamın zavallı yorgunluğu

nu anladım. Yastık, başrmı ıslak 

bir yakı gibi çekiyorou. Kaç saat 
uyumuşum ve daha doğrusu kaç 
saat dinlenmişim bilmiyorum. Yal 
nız kalkıp ta odadan çıktığrm va
l<it sofada bakışlarına rüyet nok • 
tası arıyan dadımla karşılaştım. 

O, korkar gibi: 
- Çok uyudunuz küçük Bey, 

dedi. 
- Ne kadar uyumuşum? 
Dadım, herhangi b;r şekilde a -

lındığımı istiyen bir çekingenlikle 
gülümsedi: 

- Eh, şöyle, on saat kadar olu
yor. 

Afallamıstı"' 

Birinci sınıf otel 
• 1 

Çırağan sarayı kafi görülmüyor 
bir de kışlık otel yapmak fikri 
Birkaç gün evvel bu sütunlarda 

İstanbul otellerinin ıslıibı için ne 
gibi tedbirler alınması lazımgel -
diğini yazmış, otelciler cemiyeti -
nin bu hususta hazırlamış olduğu 
projeden bahsetmiştik. 

Otelcilik işi ve otellerimizin ıs
lahı meselesi İstanbul için çok mü 
him olduğundan bu mevzua tek
rar dönüyoruz. 

50 daire vardır. Buna göre bir Jiıl; 
ta 350, ikinci katta ayni taksiıJI' 
yapıldığı takdird~ 300, üçüncü k81

' 

ta da 300 oda bululnacaktır. 
Birinci sınıf lüks otelin mobil' 

ya ve tesisatı da bir meseledir. ııu· 
d 

nun için mutlak bir §ey söyle~· 
bile, otelin tefrişatı daha ziyad

1 

bir zevk meslesi olduğundan te' 
halüf edebilir. 

Otellerin teşkilat 
ve kadrosu 

Evvelki gün şehrirdzde tetkik
lerde bulunan Başvekil Celiil Ba
yar, birçok şehir meseleleri ara · 
sında otelcilik işi ile de meşgul ol- Birinci sınıf otelin kadrosu şöf 
muş, Vali Lutfi Kırdar ile birlikte le olur: . ., 
asri bir otel haline getirilmesi Müdüriyet: Bir müdür, bir ve) 
mevzuubahs olan Çırağan sara - iki muavini. 
yını gezmişti. Büro: Kabul şefi, kasadar, ıııır 
Çırağan sarayının bırinci sınıf hasip, katipler, posta ve münak': 

otel haline getirilmesi fikri otel - H\t şefi, teftiş veya kontrolör, iS 

cilikten anlıyan herkese çok cazip tihbarat memuru. 
görünüyor. Çırağan sarayının ta- Kapıcı: Kapıcı ve muavin~ fl 
rihi bir kıymet olduğu malumdur. ce kapıcısı, yük veya bavul bil· 

.T 
Bu kıymetine halel gelmeden onu metçileri. telefon memuru, şas0 

modern bir otel haline ifrağ et - · !er bagaj memuru, vyiter nı•: 
mek herhalde çok isabetli bir iş murları, kondoktör ve tercüıııaı' 
olacaktır. Bu ışin yapılmasile İs - !ar. 
tanbulun birinci sınıf otel ihtiya- Katlar: Kat şefi, kat kilerciS' 
cı acaba karşılanılabilecek mi? Bit- erkek müstahdemler, kadın ada' 

o~ tabi hayır! cılar, tuvalet ve banyo hizmetÇ 
İstanbulun Çırağan sarayı gibi r~ pompacı (yangın vesaireye ıcar 

iki veya hiç olmasa bir büyük ve şı) · 
modern birinci sınıf bir otele ih - Lokanta: Salon şefi, 
tiyac: vardır. Bu otelin nerede ve masa garsonları, şarap 
nasıl yapılması IıL,mgeldiği hak - garsonları. 

· VekiUıar\' kınd~ki düşüncelerimizi yazma- Vekilharç dairesı: ·tef· 
dna evvel birinci sınıf otellerin te- çamaşırcı kadınlar, kahvecı 
sisatı, taksimatı, teşkilutı ve kad - makinistler, ateşçiler, doğraııı8'~ 
rosu hakkında bildiklerimizi sıra- tapisiyerler vesaire. . 
!ıyalım: Mutfak: Aşçı, yamakları vesıı 

Birinci sınıf otel 
Birinci sınıf otellerin dahili tak 

simatı üç kısma ayrılır: 
1 - Bodrum. 
2 - Dehliz. 
3 - Katlar. 
Bodrum.: Servis merdiveni , 

mutfak ve müştemilatı, kiler, şa

rap, likör mahzenlerı, vekilharç 
dairesi, müstahdemin yemekhane
si, elektrik ve kalorifer, çamaşır -
hane ve tamirat daireicri (doğra
mac•, halıcı, elektrik, boya ve a • 
sansör dairesini) ihfüa eder. 

Dehlizde ise: Müdüriyet, kalem, 
muhasebe, istihbarat bürosu, is -
tihbarat ve intizar salonu, müta -
Iea ve yazı salonu, müzik ve piya
no salonu, bar, lokanta, bilardo, 
oyun salonları, büyük ziyafet sa
ıonu, kış bahçeleri, kondoktör, ka
pıcı ve anahtarlar daires4 müte -
addit asansörler. futbol, tenis, boks 
salonları, tiyatro ve s:inema sa -
!onları, tuvalet daireleri, en müb
rem ihtiyaçları karşılamak üzere 
ufak bir çarşı, ufak bir matbaa, 
banka ve sigort& şubeleri. doktor, 
dişçi daireleri, muhabere, posta 
telgraf, telefon daireleri bulunur. 

Katlara gelince: Katlar asgari 
ü-ç azami 5 - 6 kat olabilir. Birinci 
sınıf otelde vasati 300 misafir ka
bul edecek 950 oda bulunur. Kat
lar yapılacak plana gore dairelere 
taksim edilecek, meseli bir katta, 
beheri 7 oda ihtiva etmek üzere 

- On saat mi? 
Dadım, cevap vermedi. Odadan 

çıkarken, karanlığın aydınlığın 

farkında değildim. Sofanın loşlu

ğu, bende, vakit mefhumunu kay
bettirmişti: 

- Pek~ saat kaç? 
- Altı buçuğa geliyor. Yemek 

re. . .. , 
Elbise ve kıyafetler: Her 1'.1~ 

tahdem çalıştığı servise göre bır 
bise giyer. 
Çırağan sarayının bugünkü b~ 

Jile bu tarif ettiğimiz birinci sıJl'. 
otel olamıyacağı tabiidir. Falı'; 
saray çok geniş olduğundan pf 
az bir tadil1it ile bu sınıfa ithal r 
dilebilir. . ~ 
Bazı otelciler bize yeni bir fil' 

verdiler: 
Taksim bahçesinin bulund~ 

yeri Taksim bahçesi dahil· o!J!l1~ 
Şartile istimlak ederek kışlık b 

pO' 
otel inşa etmek, bundan sonra 

ı' rasını arka taraftan Çırağan sar 1 
yına bir asfalt cadde ile bağlaıll1 . 

ti• 
Çırağan sarayını da yazlık . ~~ 
yapmak. Bunun için {i - 7 mılY 
lira sarfetmek kafi gelirmiş. . ır· 

Bu filhakika az para değıl~ 
Amma! düşünün ki bu suretle r 
tanbula tam mfınasile modern ~ı~ 
!ık iki birinci sınıf otel kazandı 
rılacaktır. 

Sellm CAV~ 

Bir kaçakçı yakayı 
ele verdi 

1 r' Ötedenberi inhisar madde e . 
kaçakçılığı ile uğraşan sabıka_ı;. 
!ardan Ata, dün gümrük muJııı>8~ 
za teşkilatı memurları tarafınd81• 
şüpheli görüldüğünden takip edı, 
miş, cürmü meşhut halinde ya~; 
lanmıştır. 

İhtiyar kadın, alaka ile yüzU
011 

bakıyo~du: 

- Ne istiyorsunuz, küçük bet: 
Allaha şükür, evimizcıe her şef' 
miz var. 

beni, teredd 
6' 

Onun bu cevabl, 
· de düşürmüştü: 

- Evde olmıyan bir şey tstif 
te yemediniz. cegım. 

Yıkandıktan sonra, aşağı odaya · - Emredin, küçük bey. i 
indim. Vücudümde, bir kırık· sı- Ben, evin, cküçük• değil, ,]Je14,. 
zısı vardı. cbüyük bey. i:ydim. Fakat d9 ., 

Ben, o evden çıkarken kendimi mın dili alışmış, hep cküçük pe) 
sıhhatte sanmıştım. Halbuki din- diyordu. ·~· 
lendikçe ne kadar yorgun, harap Kendi irade zayıflığıma, ""

1 

olduğumu anlıyorum. Peki, neden de de şaşıyordum. Dadıma: ~ 

bu kadar yorulmuş, harap olmuş- -O uşağı, bakkala gönder, ıııV'ıı' 
tum?.. bir ~işe rakı alsın!. diyemiyord~dr 

Bu yorgunluğun, harap olmanın Bu çekinişime, ken:ii ablalc ~ 
bilançosu, ne idi? Eğlenmiş miy- ğişikliğim de tesir edıyordu. ıı;.. 
dim? Keyiflenmiş miydim? evde, rakı içemezdim. Akşaııı1 

Bu sualleri uzatmak, çok kolay- rakıyı hatırlamazdım bile... ~ 
·ço' dı. Fakat hepsine verilecek cevap; Ortalık kararırken, rakı '.. ~J 

koskoca bir, hayır! dan başka bir isteyişim, nedendi? demek'. b~ p,' 
şey değildi. ta içinde, ahlakım de,ğişmıştı ... J• 

caba bu, onların ttsirile ıııı)bl 
yoksa, benim ahlakımda bU!l~ 

Aşağı odada, ortalık brarırk:ı;., 
içimde garip bir hüzün başlamıştı. 

Dadı, bakkal, açıktır, deği! 

mi? 

temayül mü vardı? 



Mısır· Kralının Ha lif eliğine 
ınini başlıca engel : Araplar 
Medine, Mekke ve Kudüs gibi mukaddes şehirlere hikim Arap 
devletlerinin bu hadiseyi müsait karşılıyacaklan malum değildir 
Londra 24 jans ' (A.A.) - Havas a - -

ının -uh b' . b'l .. Sal·h· ... a ırı ı dırıyor: 
F a ıyettar mah'ellerin Kra1 

art:k'un . , .. 
teyıt ede h.ılafete cıntihabl> Dl 

ınal n bır haber alamamış ol· 
s.rına v b ki eh e u mah~ellerin haki· 

rn ı. e~miyetini henüz takdir et· 
e.\ rnu~k"l ras ıı u olan bu husustaki me 
ıme dair he ı·· l" t' r ur u tefsirden im· 

ına etmel . 
§efliği erıne rağmen eski islam 
Pılan bınakamının ihyası için ya -
rap t u teşebbüs, Londranın A -

araftarı ""'ahf 11 · d b'' "k bir r.Iak 4

" e erın e uyu 
G a uyandırmıştır. 

fesi e~ç hükümdara, İslam hali • 
unvanını . . . Yiil n verılmesını tahay· 
eden M 

bu arz ısır Kralı hanedanınır .. 
Olan b Usunun tahakl:ukuna mani 
ratorıuağşlıca e~gel, Osmanlı impa
Ünv!I... unun ınkirazına kadar bu 

h 
... ,ın cisın • ld ani b' • anı o uğu kadar ru-

tinvan ır ınana ifade etmesi ve bu 
ve }( 

1d.~aşıyanın Medine, Mekke 
U Us gib" h lunın ı şe irlerc hakim bu-

hir hası idi. Halbuki bu ilk ilci şe
, alibazırda Arabistan ve Hi-

Kral FARUK 

caz Kralı İbnissuud'un elinde bu • 
lunmaktadır. Mumaileyh, şimdiye 
kadar halife Unvanının kuvvetli 
komşu bir devletin hükümdarına 

verilmesini müsait bir ıekilde 
karşılayacağına dair hiçbir ıey 

Bulgar Elçisinin beyanatı 
:Urk va Bulgar milletlerinin har turlu muzmar fikri 
~araf eden dostluk içinde yaşamaları lüzumu aşikArdır 

ha:nbul,. ~ (A.A.) - Evvelce ı Biribirine coğrafi, tarihi bağlar 
llleıuıı~erdığimiz gibi birkaç hafta ve hayat tarzları ile bağlı bulunan 
ınuş 0~Yetteıı sonra Sofyadan dön- Türk ve Bulgar milletlerinin her 
I>r. 'It.r~ Bulgar~~an ~~~ elç~i türlü ıı:uzm~r fikri bertaraf eden 
lllflrrteaa ~f. kendisıle goruşen bır en samımi bır dostluk içinde yaşa-
1'114..an °!nııze Türkiye • Bulga • malan lüzumu aşikardır. Bizi a
beyana:nasebetleri hakkında şu yıran siyasi mesele yoktur. Bizi 

•Sof bulunmuştur: uzaklaştıran zıt menfaatler yok 
Yette ~ seyahatim hususi mahi- tur. Bulgaristanm v~ Türkiyenin 
llıu-ıc· · Bununla beraber, gerek politikaları beynelmilel mlinase -

ıye Naz k Politik ~ı ~e gere Bulgar betlerde barışın ve adaletin mu -
hnk4 ınahfıllerile temas etmek hafazası gibi yüksek bir fikirden 
den ~:11 buldum: Görüşmelerim- mülhem bulunmaktadır. Bu fikir 
lrıeırı~eır. e ettiğim intibaım, ild uğrunda iki memleket teşriki me
lerin et arasındaki münasebet- sai edebilirler ve etmeleri lfızım -
btk ı· ~rnlınt ve candan bir dost - dır. 

çınde · k' dur. B" .. ın ışat etmekte olduğu- Şurasını da kaydetmeliyim ki, 
.\tatUr~~~ ~u1g~r ~illeti büyük garp Avrupasının kanşık bir hava 
ler . un zıyaı uzerıne Türk mil- içinde yaşamakta old~ğu ve bütün 

ının duyd -l'irı i te ugu acı karşısında de- milletlerin yarına az ~ok bir en -
IÖste~ ~ ~elen bir sempati hisleri dişe ile bakmakta bulunduğu şu 
llınurni I§t~. Fakat Bulgar efkarı sırada, Balkanlar kiymeti azım -
le 'lrıü Yesı ıurasını memnuniyet- sanmamak lbımgelen ve barışın 
1'firkı ~hede ~e tespit etmiştir ki, muhafazasında mühi:n bir rol oy
IUret~ ' ~u ı.ıyadan çok elim bir nıyabilecek olan bir Jıuzur içinde 
Yarın :ınu~essir olmakla beraber, ışamaktadır. Bu huzur, hiç şüp -
bile teın \PllZifesi önünde bir dakika hesiz, acı bir tecrübeden ve poli-

redd" Yit bir . ~t ~tmeden şayanı ka - tik bir olgunluğun ifadesidir. Bal-
l.!iUı Ş d~~ıplın ve ittüakla yeni kan milletler~ karşılıklı cidal ve 
\re b efını bulmuş ve kültürel toprak peşinde olmanın cezasını 
llıılle~ işlerinde yakın ve uzak yakın bir mazıde pek pahalı öde -
de'Varn arasında anlayış eserine mişlerdir. Bu milletlerin kültür ve 
ifade a~nu kat'i bir şekilde refahlarını kurabilmek için diğer 

söylememiştir. 
Bir İslam halifesinin intihabı, 

zaruri görüldüğü takdirde bu in -

tihabı yalnız Arapların değil, bü -

tün dünyadaki Müslümanların 

mümessillerinin yapabilecekleri i

lave olunmaktadır. 
Arap aleminin eks~riyeti, o za

man halüeyi takipten imtina et -
miş ve Türkiyeye karşı milli mü -
cadeleye atılmıştır. Binaenaleyh 
§imCliki Arap milletlerinin teşriki 
mesaisi, hilafetten daha sağlam, 

olmalıdır ve her şeyden evvel, ih
tiyari veya gayriihtiyari olarak 
sadece Mısırlıların Kral Faruk'a 
ltarşı göstermiş oldukları bir sem
pati galeyanı mevzuu bahsolması 
ve bununla Londra konferansın -
dan evvel Kahire'de toplanmış A
rapları alakadar etmemiş bulun -
ması muhtemeldir. 

Bugün Kahire merasiminin ma
nası hakkında en ziyade tfiphe ve 
tereddüt izhar eden mehafil, Su
udi mahfelleridir. 

İtalya asker 
topluyor 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

ler. Ayni mahfeller, talim müd -
deti için normal mikuarda ihtiyat 
efradının silah altına çağırılmış 

olduğunu ilave etmektedirler. 
United Press ile D<!ıly Herald, 

200.000 kişinin silah altına çağı -
nldığını yazmışlardır. 

İsrarla Romada dolaşan şayiala
ra göre 1901 doğumlular kamilen 
silah altına çağırılmıştır. Fakat iyi 
haber alan mahfellerde bu haber 
tekzip edilmektedir. 

Birçok gençler ph~ davet tez
kereleri almışlardır. Bunlar, tel -
siz telgraf ve tank servisleri gibi 
hususi sınıflara mensı.ıpturlar. Ro
ma kışlalarında oldukça büyük 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

20.000 asker, Milis teşkilatı ibda -
sının yıldönümü münasebetile ya
pılacak olan geçit resmine iştirak 
etmeğe hazırlanmakt&dırlar. 

Alman yadan gelen haberler 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman or -

dusunun büyük umumi kararga
hı, tcnebi memleketlerde dolaşan 
ve Alınan ordusunun Subat orta -
larına doğru manevr&lar yapacağı 
nı iddia eden şayialan tekzip et -
mektedir. 

----o----
Ribbentropun seyahati 

Berlin, 24 (A.A.) - Von Rib • 
bentrop yarın sabah Varşovaya 

iKDAM 
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Almanyadan gelen 
iki haber 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
normal ve emin esaslara istinat ettire
rek karışıklıktan kurtardı. 

Mahirane müzakereler:e ve zeki ma
liyeciliğile Şaht'in temin ettiği malt ve 
ikbsadi membalar, nasyonal sosyalist
lerce :iyt idare ~ilmiş oWıydı, Alman
yanın iktısadl Atisi emnıyct altına gir
miş olacaktı. Fakat öyle olmadı Onun 
temin ettiği bilyük parala:-. evveİA Vay
mar Cilmhuriyet rejiminin içtimai :ıa

lahattaki israfat ve 1<>nra da HlUer ida
resindeki dehşetli teslihat masrafı ile 
kurutuldu. 

Almanyanın bu~nkü maU vazlyeU
ni, bllhasas Fransız ve İngiliz aiyasl 
mehafili dilzeün bulmuyorlar ve di -
yorlar ki: 

«Alman parasının garantisi, hemen 
hiçe inmiştir. Almanyada, işsız -
lik son haddine varmıştır. Vari -
datı;ı büyük bir kısmını teslihata has
retmesi, artık, pek te imkan dahlUnde 
değildir. Öyle iken, Almanya, butiln 
gayretini ordusunun ihya«ına sarfedi
yor. Sebebi de, Almany,\, ordusunun 
kuvvetine istinat ederek Jıarici muvaf'
fakiyeUerinl temin ettıği ve bu surcUc 
balkın muhabbetini muhafaza ettiği 
için, idare başında bulunanlar her 
türlü tehlıkeyi göze ~larak, b~ yolda 
dev:ım etmekte menfaat buluyorlar>. 

Biz, Almnnyanın rakibı olan mah!el
lerin ,bu iddialarını tasvip veya reel 
imkanlarına sahip olamadığımız içın 

bu hususta milspct bir ıey söyl~emez
sek tc, Şath'in istifasının, Alman iktı -
sadıyatında bir dönüm noktası olması 
sebebile ehemmiyetine işaret etmek is
teriz. 

Gelen haberlere göre, Şath'ın istifa
sının asıl sebebi: Alman maliyesinin 
son zamandaki sıkışık vaz.ıyeUne çare 
bulmak meselesidir. Şaht. mali müş

kül~b önlemek için, bekCtrlara, çocuğu 
olmıyan ailelere vergi tarhetmek ve 
servet vergisinin mlkdarını artırmak 

suretile senede 450 mlly<ır. Mark'lık bir 
varidat temin etmek istiyordu. 

Naziler ise, bu yeni vergilerin, reji
min halk nazarındaki kıymetine halel 
vereceğini ve hayat jahnlılığının art -
ması suretlle hoşnutsuz.lult uyandıraca
ğını ileri sürerek, Şaht'i•1 bu teşebbü
süne şiddeUe muhalefet t ttiler. 

Funk'un, Milli İktısht Nazırlığını 

uhdesinde bulundurmakıa beraber, 

Devlet Bankası Riyasetine geçmesi, Al

many:ının, vergi tarhı haricinde, yeni 

varidat membaları bulmc.k ve iktısadl 
siyasetini değiştirmeden ordusunu kuv
vetlendirmiye devam etmek istemesi -
nln bir tezahiırüdür. 

..:;;;;;...;...;:ı:;_.;.;.:_~.;;...:;.&...:.-.::L.:::::::..-:.J 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

bir misal vermektir. Her sahada 

muvaffak olmuş birı;ok adamlar 
vardır. Bunların araı.ından hangi-

• 
ltalya Hariciye Nazırı 

Berline gidiyor 
Yugoslavya - ita/ya arasında 
mutabakat olduğu bildiriliyor 

Roma, 24 (A.A.) - Henüz te -
eyyüt etmiyen bir habere göre, 
Kont Ciano, bu ayın sonunda Ber
line gidecektir. 

Belgrad, 24 (A.A.) - Kont Cia
no. dün hududu geçerken matbu
at mümessillerine beyanatta bu -
lunarak B. Stoyadinoviç ile yap -
mış olduğu görüşmenin Avrupa -
nın bu kısmında vaziyetin tavzi -
hine ve huzur ve sükunun temini
ne medar olmuş olduğunu beyan 
etmiştir. 

Mumaileyh demişti: ki: 
cBen ve B. Stoyadınoviç, Tuna 

havzasında huzur ve sukunu ve 
mesai birliğini teshil etmek için 
büyük bir hüsnüniyet izhar eyle
dik: İtalyanın diplomasi sahasın -
daki her hareketi, Roma - Berlin 
mihverinin çerçevesi ıçinde yapıl
maktadır.> 

Onun manası hiçbir meselede hiç
bir hadisede ltalya ile Yugoslav -
yanın ihtilaf halinde bu1unmıya -
cağıdır. 

İtalyan - Yugoslav münasebatı 
Roma - Berlin mihverine doğru -
dan doğruya dahil bulunmıyorsa 

da o sisteme tamamile intibak et
mektedir .• Mezk\ır gazete, Yugos-

lavya ile Macaristan arasında pek 

yakında bir dostluk ve ademi teca
vüz paktı akdinden d~ behsederek 

daha güç olmakla beraber Maca -
ristan - Romanya barışının da ta
hakkuk etmesini ten.enni eyle -
mektedir. 

Berlin Roma mihveri 
Paris, 24 (A.A.) - Le Journal, 

Berlinden ist'hbar edıyor: 
Alman mehafilinde Kont Cio -

na'nun 28 İkincikanunda Berline 
Müşterek faal sisaset geımesıne intizar edilmektedir. 

Roma, 24 (A.A.) - İtalyan mat- Mumaileyh, şarki Avrtıpa ile Ak
buatı Hariciye Nazırı Kont Cia _ deniz ve İspanyanın vaziyeti hak
nonun Yugoslav hükılmeti erka - ı ~ınd~ :.1itler .ve Von Ribbentrop 
nile yaptığı mülakatların ehem _ ıle goruşecektır. 
miyetini tebarüz ettirmekte de - Hitlerin 30 İkincikaııunda Re -
vam eylemektedir. Giornale d'Jta- ichtagda irat edeceği nutukta Al
lia diyor ki: manyanın İtalyan mutalebatl kar-

cRoma ile Belgrad arasında ne şısındaki hissiyatının mahiyeti ve 
İspanyol mes~lesı haKkında ne de Fr .. msanın Cümhuriy~tc-i İspanyol
İtalyan - Fransız ihtilafı hakkın - lar lehine bir müdahalede bulun -
da hiçbir fikir ayrılığı yoktur. Bit- ması ihtimali hakkında uzun uza
tahi teşriki mesai daima müşterek dıy.ı izahat vereceği beyan edil -
faal hareketi iazammün etmez. mcktedir. 

T. R. Aras 
dün gece 
Londraya 
hareket etti 

Londra .Büyük Elçiliğine tayin 
edilen Doktor Tevfik Rüıtu Aras, 
dün gece saat 22 de Sirkeciden 
kalkan ekspresle Londraya hare
ket etmiştir. 
İstasyonda • 'J'evfik Rüştü Aras, 

İstanbul Valisi Doktr •• Lutfi Kır
dar, Emniyet Müdürii Sadrettin 
Aka, İngilter•nin Büyük Elçisi Sir 
Persi Loren, İngiliz konsolosu ve 
birçok dostları tarafından uğur

lanmıştır. 

Tevfik Rüştü Aras bir muhar
ririmize: 

c- Türkiyeyi Londrada temsile 
memur olduğumdan dolayı çok 
bahtiyarım.• 

Diğer taraftan İngiltercnin Bü
yük Elçisi Sir Persi Loren de: 

_Hoşa gitmeyen 
bir haber 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

1 
olmak için yanlış bir temsil sıfatı 
takımıışlardır. Aldığımız habere 
göre bazı Tesmi daire \ 'e müessese-
ler memurlarının şirketlerine dahil 
t>ldu.klarını iddia etmişlerdir. Bu 
isim evvela bize ecnebi biı' ıuket 
ismi gibi geldi. ithalat ve ihracat 
Ve) a büyük bir isim hüliısası ola
rak telakki ettik. Hariciyemiz üç 
gündenbcri bu meselenin mahiye
tini İngilt reden anlamağa çalışlL 
Bu sabah öğrendik ki şirket İstan
buldadır. •İmpcx limitet» namını 
taşımaktadır. Üç ay ev\el kurul -
muştur. Adliyemiz işe n:ı.iyet et
miş ve İktisat Vekaleti faaliyete 
geçmiştir. Tahkikat iki cepheden 
yürüyor. Elde edilecek netice bü
tün sarahatile umumi heyetinize 
an:edilccektir. Müteşebbisleri hak
kında icap eden kanuni muamele • 
lerin ehemmiyetle tatbik ve ifa o

lunacağıma emin olabilirsiniz.• 
Başvekilin bu be)·anatı umumi 

heyetin tasvip sadalarile karşılan
dL 

Hariciye Vekili
nin izahatı 

Üslup, a~·nile insandır, 
sekizinci asırdan kalma 
laf vardır. Üslüp aynile i 
dır, değil midir, bilmem 
sanırım ki zevk mutlaka 
sanı gösterir. Daha dom~ 
zevki nisbetinde, bir nev· 
tin, terbiyenin neticesi o 
derecesinde insandır. 
mlyet bakımından 

mevkilerine, serveti · 
liklerine göre tasnif et 
dir. Fakat imanlık iti 
mantıki tertip, muhakkak 
zevklerine göre yer •ll'aSJ 

le vücude getirilebilir. 
Zevksiz insan, nekadar 

kadar zengin, nekadar gü 
sa olsun tahammülfersa b 
Paralarının çokluğu k 
yalnız acayip ve gülünç 
)'arıynnlarla, alay edilme 
Ne adları, ne mevkileri, 
ları, hallerine gülmekten 
nedemez. Zevksiz in anda 
liin Şl') tani bir OJ. unu, 
maskara etmek için ver 
imkandtt. Halk lisanında 
mukabili •görmemis .. ,D ti 
ıncydan bulunca C\ ini b 
kalmıyarak suratlarını d 
yanları anlatmak için ha 
memişin ... • diye başlar ve 
bildiği gibi bitirir. 
Baznıı fakir bir manikü 

on lira ile temin ettiği zar 
defa her tuvaletleri bir s 
tan \'e kürkleri dolaplar 
nice zengin kadınlar elde 
yorlar. Niçin? Çilnkii biri 

si, kendi zevki gh dirdi 
diğerini meseli Kalivrusi 
yopisi veya falan terzinin 
gibidir de onun i~in! 

Zevksizin en biiyük lrn 
rengi ve her şekli kendi 
kıştırması ve kendisini 
maskara eden korkunç 
nın, terbiyenin, itiyadın ve 
ği bir nevi rnh ve fikir a 
sulluğunu altının sansile 
rak ayıbının ve eksiğinin 
varmamasıdır. 

Zevk, için dışa vurmuş 
Jide aynasıdır. Herhangi 
nm dışından, mesela boy 
nın renginden ve bağla 

şapkasının şekJindcn ve k 
zından, elbiselerinin biç 
darlığından, genişliğinden 

luğundan, kısalığından, sa 

siliş tarzından, konuşuşun 

lerinden, suallerinden, ce 
dan, fikir ve mütalealann 
diği musikiden, beğendiği 
dan, okuduğu gazeteden, 
ğü dosttan, hoşlandığl 

oturduğu semttPn, evhul 
bilyeden, kullandığı hizm 
uşaktan, teneffüs ettiği 

hülisa bir insanı kap) 
dış manzarasını yaratan 
val, harekattan ne mal 
anlamak kabildir. 

Zevk veya zevksizlik, 
her şeyin ölçüsüdür. 
adam, birçok ayıpları, he 
evvel çirkin oldukları için 
yan adamdır. ze,·ksiz ad 

}d etrnıştir. milletlerden ziyade barışa ihtiyaç 
eınieket· · tellekt" ıının parlamenter, en- ları vardır ve eminim ki, karşılık-

l'inde ;: ve ~konomik mahfille - lı iyi niyetle ve yalnız bugünkü 
lal'l h k milleti ve onun drijan- menfaatleri dolayısile değil, ayni 
hn.._ akkında yalnız sempati ve zamanda yarının menfaatleri bakı 
-..uıet h" ::::::::::-___ ıssiyatına şahit oldum. mından da, gerçek bir Balkan teş-

hareket edecektir. 

riki mesaisine erişmeleri ve bu 
suretle de kendilerine müreffeh 
ve mes'ut bir yaşayış temin etme
leri mümkün bulunmaktadır. 

sinin heykeli dikilmesi meselesi 

çok uzun tetkiklere muhtaçtır. Bu 

hususta en iyi hareke~ her sahada 
muvaffak olan ve yenilik yapan a

damların mensup oldukları mües

seseler tarafından büstlerinin ya
pılmasıdır. Ancak bu surctledir ki 
geçmişler ve büyükleı gelenlere 

ve geleceklere iyi bir surette mü

essir olabilir. Bunun için de ma

zinin çok deririlerine gitmeğe lü

zum yoktur. Bilhassa gençlere ça
lışmak hevesi vermek için son de
vir adamlarının heykellerinin di
kilmesi lazımdır.• 

c- Uzun müddet Türkiyenin 
HaC'iciye Nezaretinde bulunmuş o
lan Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın 
Londra Büyük Elçiliğine tayini 
hiç ~üphe yok ki iki memleket ara
sındaki münasebatı dostanenin 
kuv\'etlenmesinde çok büyük tesi
ri olacaktır.• demiştir. 
Değerli ve mümtaz devlet ada

mımıza yeni ve yüksek vazifesin
de muvaffakiyetler temenni ede -
riz. 

( Ba§tarafı ı inci sayfada) yanm en faziletli y.aratılış 
kesin tabii görmesi lazımdır. Yine sa, çok defa farkında olm 
bunun kadar tabii bir cihet vardır yağılığa düşen adam oldu 
kıi o da bizim gerek cümhuriyetçi- İnci mıskal ile tartılın 
liği ve gerek laikliği her devletin da zevkile tartılsa yeridir. 
dahili bir işi telakki etmemizdir. A. N. KAR 

nüz var. ilerisi için sizden pek bü- müstehzi tebessümle devam etti: ıümde gezdirdi: Onun için hudutlarımız haricinde. İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!i 
yük eserler ümit edilebilir. •- Demin resimlerinizi gördüğü- _ Demek bahsi değişitrmek is- ki topraklardaki devlet ve hükQ - Barselon dUş" Biraz durdu ve gözlerini gözle. mü söylerken acaba beğenemedi tiyorsunuz, dedi, peki öyle olsun met şekilleri ve bu şekiller için-
rimden ayırmadan ilave etti: mi? diye korku ile büyüdüler ve ,iltifatınıza teşekkür ederim Ferda de dinin yer alması veya ayırtedH-

- Denim atelyeme gelip eserle- heyecanla parladılar. Sonra atel· hanım. mesi bizi asla alakadar etmez. 
rimi görmek ister misiniz? Sizinle yeme gelmenizi söyledim. Nedense o sırada müzik sustu ve ayni- Bizi alakadar eden cihet harici, 

O .. - 12 - §imdiye kadar daha çok meşgul o- bellibelirsiz bulutlandılar. Şimdi dık. Arkamdan yürürken müstehzi siyasi, iktisadi münasebatımızdır ki 

haı, ~ün lecesi leli. H~r, rıişan-ıile ilk defa uzun konuştum. o gün, la~a~ğım için ~üteessifim. Bunu de onlarda nefrete benzer bir şey bir sesle mırıldandı: bu noktadan :Mı.sırın genç hüküm-
1'\ıyorcı USUf hep beraber bizde otu- ressam benimle alakadar oldu. Her telafı etmek istiyorum. seziyorum. _ Kurtuldutwıuz için geni§ ne· darı. ve Mısır halkı~ın candan ve 
düııti :. dBir aralık Yusuf gün- zamanki gibi soğuk ve uzak durmı· Birdenbire yapılan bu dav~t, bi- Gülmiye çalışarak: fes alıyorsunuz... ~I ~uyuzb · Cumhuriyet hü-
Jnııı a an bahis açtı. Ressa • yarak yanıma geldi. Biraz sonra raz tuhafıma gitti. Fakat belli et. - Falcı gibi konuşuyorsunuz, de- Sesimi çıkarmadım. Fakat sinir· aumetimızin u iş ve Mısır hü -
bıiy/an.ındJJ. eski metresile akade- bunun sebebini anlar gibi oldu. memiye çalışarak gülümsedim: dim; fakat söylediği sözler hakikat lenmiştim. Benden ne istiyordu? o kilm~ı hakklnda mütaleatını 
Lfıtıi ~eldiğini anlattı. İbrahim Konuşuyorduk. Bir aralık Akif Ce. - Teşekkür ederim, bir gün sizi olmıyan bir fakı... günden sonra onunla kabil olduiu ~ledıkten sonra hillfet müesse--. ~:e kan§&rak: mal yüzüme dikkatle baktı: adrkadaşlarımla beraber rahatsız e- Dudaklarındaki tebessüm bir· kadar az karşılaşmıya .tarar ver· ıesı h.a~ında'ki düşüncemizi illve 

bu ad saını Yakından tanıyanlar, - Biliyor musunuz, dedi, sizin eriz. Tablolarınızı görmeden kar- denbire silinerek kaşları hafifçe ça. dim. etm~liyız. 
talili amın ~adın meselelerinde çok ilk defa bir eserinizi gördüm. ıısında bulunacağım bu güzel san- tıldı : itiraf etmeliyim ki, onu ilk gör- Bıze göre hilafet müessesesi mo-

(BCl§tarafı 1 inci 
Burgos, 24 (A.A.) _ 1 

ler, Cümhuriyetçilerin Pi 

takasındaki cepheleriru y 
dır. 

Frankistler, sekiz gun t 

kilometreden fazla ilerle 

Frmkistler, 4.300 kllome 

ve 284 şefıir ve kasaba 

lerdir. 

Bu kuvvetler, 20.000 esı 
lardır. lonra oldugunu söylüyorlar, dedi, Vücudümde hafif bir ürperti do- at eserlerini düşünerek §imdiden - Bu kadar ürkek hareket et. düğüm gün üzerimde bütün erkek- dası g~iş, ihtiyar ve her halde 

dığın U~n müddet bir kadınla kal- laşarak yüzüne baktım. Koyu mavi hey~a~ duyuyorum. meniz için size bana ait neler an- terden bqka bir tesir yaptı. Aka- zaran karından çok fazla bir kor-
lrlan ~çin ~~e görmemiş... Her za- gözlerinde samimi bir mana vardı. Guldu. Dans edenlere bakarak: lattılar? dedi demide bir çok erkek arkadaşların kul~ ki. bulunduğu yere dün- =========:::::! 
iniş f guzel kadınlar boşana git- Gülüyordu. Fakat bu tebessüm her cBiz de dans edelim mi?a dedi. O ana kadar uzaktan uzağa se- arasında benimle daha samimi ol- yaşumul bır husumet celbeder, birinden uzaklaştıracak 
bir 'bua:;at hiç biri hayatında esaslı zamanki gibi müstehzi degildi. İçim Biraz sonra biz de kalabahğın ara- limlaşmadan ileri bir samimiyeti- mak istiyenler de vardı. Hatta iç- h~t~a .islam devl~tleri arasında da- milletleri arasına yeni bır 

Sonram; yafratmamış ... > biraz ferahladı. O, dudaklanndaki :_.ına kar~lşdt~. Dans ederken kula- miz olmadığı için, onun birdenbire terinden evlenmek arzu edenler hı ıstirkap ve nıfak tohumları sa- kacaktır. 
terasını a~s~t onun bir kaç ma- tebessüm fazlalaşarak: 15.ma eği ı: bu açılışı pek garipti. Kabil olduğu bile bulundu. Fakat onların hiç bi· çar. Bu işte laik ve cümhuriyE 
bahs· a ı. Ben, ressama ait - Korkmayın Ferda hanım! de- - Çok güzel gözleriniz var Fer- kadar tabii bir sesle: rini kendime bir arkadJıı:tan daha Eğer Mısırda başlıyan bu hare- devletine düşen tek vazıf• 
lı: ın uzun sur ğü .. ·· d h ı d d" l 1 .,. ' ıldım. nu gorerek, sı- di, fena bir tenkit yapacak değilim. a an~~· .e. 1'. ya nız on ara dik· - Sizin için bana bir ıey anlat- yakın olarak görmedim ve lazımge. ket bir gün emrivaki olursa bari- zin akibet üstiın alak2 
)erek ve onlardan müsaade isti- Eserinizi çok beğendim ve takdir kat edınız, ıçınızden geçenleri dı- 1 ciyenizdeki mevcut malumata na- dıkkatini celbetmektır. Yatnııya çıktım ma arına lüzum yok, dedim, çok len cevapları verdim. Nihayet on-

Bir ka · ettim. Sizin bu kadar mükemmel şan vurmakta acele ediyorlar.- büyük bir san'atkar olduğunuzu 1 d zaran, kısa veya uzun fasılalarla Hariciye Vekilinin izah 
.... ç hafta ar a benim kendilerile ancak iyi · · k utıı \Pe . sonra idi. Mekte- bir san'atkiir olduğunuzdan habe· Hayretle yüzüne baktığımı gö- gayet iyi biliyorum. aynı emrıva i bazı islam devletle- mi heyetçe tamamen tasvı 

_.....__~:::mı.a_..ıı.ı::_eavrlA 1r.if t:!..... bir arkadaş olacağımı anladılar. ri tarafından da tekrar edı"lecekt1'r ve ruznamede başka madc 
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8AD'A C 

KÜLAH 
Yazan: Zahir GOVEMLI 

Müteahhit Bay Hamdun Gafil, o blbet vazifelerinden muntauman 
gün, yine şen bir yüzle her zaman 
geldiği lokantaya girdL Henüz 
guıç olduğu halde muvaffakiyet -
ten muvaffakiyete uçması kendisin 
de adeta tabii bir neş'e yaratmıştı. 

Meslekinde bu kadar te • .ıkki ve 
tefeyyüzünün en mühim ilrnili, mü 
teşebbis ve girgin t.sbiatl olduğu 
halde, Hamdun Gafil, nedense, 
aile hayatında pısırık ve tam ma
nasile kılıbık bir adamdı. Ufak te
fek çapkınlık maceraları olmuyor 
değildi. Bunlara rağmen, zavallı 

Hamdun, hemsinlerl arasında kı -
lıbıklığile derhal şöhret bulmu.,'ltu. 
Şöhretinde doğrusu karısının ro -
!ünü hesaba katmak ica.beder. 

Ham.dunun karısı Rana, hakika
ten ismile müsemma, eşine az 
rastlanan insanlardandL Bu seç • 
kin mahlukun imtiyazı güzelliğin
deıı ziyade şirretliğinde, kıskanç -
lığında, genç yaşta evlenmiş olan 
kocasını avucu içine almaktaki 
mcharetindeydi. 

Hamdun karısından, belki Al • 
!ahtan korktuğundan fazla yılmış
tı. Rana ne derse iki etmez. Her 
arzusuna boyun eğer, fakat bir 
türlü bu mutavaatın mukabilini, 
yani hürriyetini elde etmeğe mu
vaffak olamazdı. Buna bir hayli 
uğraşmasına rağmen, kadın, işinin 

en çok olduğu günlerde bile muay
yen saatte kapıdan içeri, ne sebeb
le olursa olsun, giremeyişine göz 
yummazdı. Yoksa pekala kabili ta
hammül ve iyi bir zevce, mükem
mel bir ev kadını olan Rananın bu 
kıskançlığından ve binnetice te • 
cessüsünden başka hiçbir kusuru 
yoktu. 

Hamdun Gafil bugün neş'eliydi. 
Çfınkü muayyen bir müddet için 
kar!Bını hatırlamı~rou. Karısını, 

bu kadar kafasından ve mevcudiye 
tinden silen hadise şundan ibaret
ti: 

Bir hafta evvel, tabii bir vesile 
ile, iş icabı alakadar olduğu bir 
zatın genç ve çok güzel karısile 

münsebeti ilerletmeğe ve kadına, 
hakkındaki duygularını itirafa, 
kendi karısının rolünü bile duy -
maksızın, muvaffak olmuştu. 
Yazık ki talii, menhus talil bu -

tada da, tabii menfi istikamette 
Hamdunun imdadına yetişti. Sev
gilisi SüheylA, kocasile beraber 
uzun bir müddet için İzm.ite git • 
miştl. 

kırık not alan Ham.dun, maksadı· 
nı anlatıncaya kadar bir hayli ter 
döktü. ~k mektubu esasen yaz -
madığı için o cihetten bir sıkıntısı 
yoktu. Mektubu zarflamadan cebi
ne yerleştirdi. Ertesi sabah, yata
ğından çıkarken, canı sıkılmış bir 
tavırla karısına mühim bir iş ve
silesile İzmite gitmek icap ettiğini, 
bir türlü atlatamadığını yana ya -
kıla anlatırken bir taraftan da ay~ 
nada yüzünü süzüyor, yalımında 

muvaffak olup olmadığını kontrol 
ediyordu. Karısı. havadisi gayet 
lfil<aydane kaıışılamıştı. Bu ise hem 
hayra alamet değildi: O nı• zaman 
patlıyacak olsa evve!A böyle ala
kasız gibi dururdu. Nitekim kah
valtı masasında biçare Hamduna 
asıl teri döktüren şu müthiş muha
vere cereyan etti: 

- Demek İzmite gidiymsun. .• 
- Evet ••• 
-Çok kalacak mısın? .. 

- Belli olmaz ... Bir iki gün. ... 
Eğer iş uzarsa sana bir mektupla 
bildiririm. 

Karıst, Hamdunu titreten bir gü· 
lüşle yerinden kalktı. Odadan çık
tı. Adamcağtz. söylediğine, söyli
yeceğine, bu işe giriştiğine girişe
ceğine çoktan pişman olmuştu. Ya 
karıst haber alırsa? .. 
Maaınafih Süheyliısının hayalile 

kendine kuvvet vermeğe çalışı -
yordu. Bu sırada Riına döndü: 

- AH ded~ gecikeceğini bildi -
ren mektubu cebinde buldum, içe
ride unutmuşum ... Vaktinde pos -
taya atmayı unutma sakın ... 

- ?!... 
Oda, bütün tavanile fırt! fırıl dö

nerek Hamdun Gafilin başına yı
kıldı. Se.rsemliğinden hizmetçinin 
sesile ayılır gibi oldu. 

- Beyoferuliye bir mektup gel
di ... 

Dün üzene bezene yazdığı mek
tubu cebinde bulan Rana, kurt gi
bi zarfa atıldı. Haındun göz ucile 
bakarak zarfı görünce ferahladı. 

Bu, bir gün evvel, İzmitte şubesi 
bulunan bir şirketin damgalı kiı

ğıdile bizzat kendisine yazıp yine 
kendi postaya attığı başka bir 
mektuptu. Kağıtları bir arkada -
şından almıştı. 

Kadın, elinde makine ile yazılı 
ve Hamdunun bahane ettiği işten 
bahseden tebliğ mektubunu oku
yunca şaşaladı. 

- Demek doğruydu.. diye hay -
Tam, kendisini yakan aşk ateşi- kırdı.. O halde ne deıneğe o kağıdı 

nin en ziyade alevleneceği bir za • hazırladın.. 

manda dildadesinden uzak kalmak Hamdun, süklüm püklüm izaha 
Hamdunu o kadar üzmüştü ki tica- çalıştı. 
ri birtakım hesaplar ve kombine -

1 
- Bir tasavvurumuz, İzmitten 

:ııonlar aramaktan başka işe yara- Adapazarına geçmekti.. Eğer ta • 
maz sandığı kafası, şeytani addetti- hakkuk ederse, belki yazmağa va -
ği bir ışığın delaletile, kendisinin kit bulamam diye hazırlanmıştım .. 
de bir vesile bulup İzmite gitme- Riına inanmış göründü. 
ııini mümkün kıldı. Öğleye doğru, kocasını izzetü ik-

Hamdun hem yemeğini yiyor, ram hazırladı, valizini eline vereli. 
hem de tasarladığı, her türlü te - Mütahhit pembe hayallerle istasyo 
ferrüatına kadar hasapladığı bu na gitmek üzere bir taksiye bin • 
mühim teşebbüsünü kuvveden fii- dikten sonra hemen odasına koştu. 
le çıkarıranın yolla.rını bir kere Telefonu açtı: 
daha gözden geçiriyordu. - Sen misin cicim? .. Gitti, ya ... 

Birçok defalar, iş icabı İstanbul- Fakat kendi göndeııdiği mektup 
dan dışan gittiği ve hatta bu se • vaktinde gelmeseydi alıkoymağa 
ferlerde mutadı hiliıfına geciktiği mecbur olacaktım... Verdiğin zarf 
halde karısından en ufak bir mu - kağıtlar çok işe yaradı. Beraber mi 
halef ete rastlamayışı bu defa da hazırladınız? .. 
ona icabeden cesareti vermekte ge Hay şeytan hay ... Demek Sü
cikmedi. Güzel Süheylanın gözle- heylalar Ankaraya hareket etti
rini ve diğr bazı güzelliklerini ha- !er ..• Kocası mı yazdı?. Telefonla 
tırlamak ise C6ia.retini birkaç mis- mı bildirdi. A!A, mükemmel. .. He
line Ç1karıyordu. Yemekten sonra men gel car.ım .. Yalnızım ... • 
derhal bürosuna gelerek yazı yaz- Süheylilıun kocası Hamdunun 
ınağa koyuldu. Bu, bir mektuptu. arkadaşının ~irketinde ve onun 
Ne iş, ne aşk mektubu. Bu yüz - maiyetinde çalışan büyükçe bir 
dendir ki daha mektepte iken ki- memuııdu. 

iK,DA&ı 

Fransız 
takviye 

donanması 
• 
ıyor edil 

26.000 ve 35.000 tonluk altı l<ruvazör Üç sene 
içinde Fransız filosuna iltihak edecek 

, • 

Fr amızların Rlşllyil filolan açık de nhde 

Fransa geniş mikyasta yeni inşaat ile harp filosunu takviye etmek üzeredir. Üç seneye kadar altı 
kruvazör iltihak edecektir ki, Avru panın en kuvvetli kruvazörlerinı teşkil edecek olan bu kruvazörler
den ikisi 26 bin tonluk, dördü de 35 bin tonluk olacaktır. Resimde en önde gördüğünüz Rişliyö ismi 
verilen 35 bin tonluk harp gemisidir ki, arkasından gelenler de 26 bin tonluk Dünkerk ve Strasburg 
kruvazörleridir. Yalnız bu üç kruvazörün taarruz kuvveli 32 parça 38 lik, 16 parça 33 lük, 60 parça 
15 lik, 32 parça 13 lükten mürckke ptir ve 24 tayyareleri vardır. Fransa bu harp gemilerile Ak denizde 
İtalyaya karşı yine mühim mevki ini elde etmiş olacaktır. 

Garip bir tesadüf 

Bir Fransızın üzerine 
saldıran köpek 

Geçenlerde Pariste, Mösyö J orj 
D ... isminde bir adam, gece yarısı
na doğru evine gidiyormuş. Evine 
yakla§tığı zaman, üzerine, bir kö
peğin saldırdığını görmüş ve kö -
pekle boğaz boğaza gelmiş ve fena 
halde ısırıldığı için, telefonla, polis 
karakolundan imdat istemiş. 

Polisler, bir kamyonetle eve 
gelmişler, ısırılan adamı alıp has
taneye götürmüşler, pansuman 
yaptırmışlar. Adamcağız kendine 
gelince, köpek sahibinden şi!,<ayeı 

etmi§, tazminat almak için bır po
lisle komşusunun evine gilmiş. 

Jorj, salona alınınca, orada ko:ı'" 
şusunun yanında karısını görmii;;. 
Apartmanda da başka kimse yc•k. 
Adamcağız, bu defa, büsbüttiıı 

çileden çıkmış. Karısına sövün sa
yarken, üç yavrusunu evde ya .nız 

bırakıp ta böyle bir yüzsüzlüğii 
nasıl yaptığını sorunca, kadın lPtı
ğinl bozmadan: 

- Evde kömür masrafı yapını -
yayım, diye komşumuza misafirli
ğe eeldim. Merak etme, çocukla • 
rım da buradadır. 
Demiş ve bitişik odanın kapısını 

açarak içerisini göstermiş. 
Jorj, bakınca, üç küçük çocuğu

nun orada, keııdisini ısıran köpe
ğin tüylerini çekmekle eğleııdikle
rini görmüş. 

Bu hadiseyi yazan Faris gazete
si, Jorj'un bundan sonra ne yaptı
ğını yazıyor. Fakat garip bir hadi
se değil mi? 

lzmir Fuarı 
Türkiyedeki bütün Ticaret ve 

Sanayi Odalarının, ticaret ve sanat 
erbabının İzmir fuarına bu sene 
geniş mikyasta iştiraklerinin te
minine çalışılması için dün Dahi -
!iye Vekaletinden vilayete bir ta -
mim gelmiştir. 

Bu tamimde yurdun bütün kö
şelerinde el emeği ile vücude geti
rilen ev eşyası, melbusat ve tezyi
nata ait kıymetli ve yerli san'atla
ra geniş bir yer ayrılacağı da bildi
rilmektedir. 

Bu sütun, ikdam okuyucularının bize soracaklan suallere veı 
bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu
larıınızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilınlf• 

tir. Halledemediğiniz her müşkülü (ikdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de cünllik ha· 
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağ12. 

Bu sene yine İzmirde sergi ya- ni izah eden vesika, nihayet Mil • 
pılacak mı? Ve bizde ilk sergi !etler Cemiyeti sarayının kimin ta-

hangi senede yapılmıştır? rafından, nasıl yapıldığını bildiren 
İzmir 1939 senesi beynelmilel izahat verdır. 

sergisini hararetle hazıt'lıyor. Bu 1 * 
seneki serginin hepsinden daha Çay ne zaman Avrupaya ıel • 
parlak olacağı temin ediliyor. Biz- mlş ve nereden gelmiştir? En 
de ilk sergi 1863 senesinde Sultan- iyi ça7 nerede 7etişlr? 
ahmette •Sergli Osmani• ism•n<lc Çay üç yüz sene evvel, tam üç 
açıimıştır. O serğiye de Avrup~ yüz sene evvel Asyadan Avrupaya 
devletlerinden iştirak edenler ol- gelmiş ki, İngilterede bu yıldönü • 
muştur. mü daha birkaç gün evvel kutlu-

* landı. Çayın Hindistandan geldilf 
Nevyork sergisine i~tirakimh: söylenir. Fakat hakikatte çayı Av
taknrrür etmiş. Acaba ilk defa rupaya sokan Çinliler olmuştur. 
ecnebi sergisine ne zaman iş- En iyi çay ise Rindi Çinide yetif-
tirak ettik mektedir. 

İlk defa 1851 senesinde Londra * 
sergisine iştirak ettik. 1893 senesin- Olimpiyat spor oyunlan bir 

de de Şikag1>daki beynelmilel ser- daha ne zaman yapılacak? 

giye iştirak etmiştik. Bu sergiler • 1940 senesinde J11.ponyada yapı-

deki pavyonumzuda yerli kumaş - lacak olan Olimpiyat oyunlarını 
!arımız, sililhlarımız teşhir edilmiş

tir. Komiserimiz Berlin sefiri ke

biri Fuat Paşa idi. 

* Milletler Cemiyeti hangi se -
nede tesis edilmiştir? Bu ce -
miyetin binası ne vakit ya • 

pılınışhrf 

Milletler Cemiyeti, Cihan Har -
binden sonra tesis edilmişti. Fakat 
cemiyetin binası 1929 senesinde 
ilk taşı atılarak vücude getiril -

miştir. Binada kurşun bir kasa 
vardır ki, bu kasanın içinde asır -
!ara devredilecek vesikalar, malu

mat hıfzedilmektedir. Ayni kasada 
beynelmilel pakt, muhtelif millet

lerin şimdi kullandıkları paralar • 
dan birer nümune ve otuz iki dil
de Milletler Cemiyetinin mahiyeti-

Japonya harp badiresi yüzünden 

yapamıyacağını bildirdi. Onun ye

rine yine 1940 senesinde yine Av

rupada yapılacaktır. 

Vefat 
Fatih Çarşambada Mehmet ağa 

camii imamı hafız Ömer Efendinin 
oğlu hafız Osman Karagülle daha 
pek genç yaşında iken müpteHI ol
duğu menenjit hastalığından kur
tulamıyarak iki 

0

gün içinde fani 
hayata gözlrini yummuştur. Cena
ze namazı 25/1/939 Çarşamba gü
nü Çarşambada Mehmet ağa cami
tnde öğle namazını mütealqp kılı
narak Edirnekapıdaki aile kabris
tanına defnedilecektir. Kendisini 
sevenlerin cenaze töreninde bulun
maları. 

ÇOlk M~rrc§!tklı 
Ralkc§lmO~ır 

Dünyada bir haftada 220 milyo 
insan sinemalara hücum ediyo 

Bütün dünyada her hafta %20 ı da da gösterildi, 2,655,000 dol.ar 
milyon insan sinemaya gider. Bu· c YQf4sın spor• 1925 te çeviri&· 
ruın 86 milyonu Arnerikada, 19 mil· rold Lloyt tarafından 2,600,000 
yonu Büyük Brltanya'da, 4 milyo· lar k&r. cAltına hücwn. t92S 
nu Fransa'dadır. 

* Amerikada 17.550 sinema ve 11 

çevrildi, 2,500,0M dolar. G 
Otel 1932 de çevrildi, 2,250,000 
!ar. 

milyon yer vardır. 
İngiltere' de 5.200 sinema ve Mae W est'ln cBen bir melek 

S.500.000 yer vardır. ğilim• filmi 1933 te çevrildi, 3 
Fransa'dı ise 4.000 sinema, ı yon 2:ıo.ooo dular kir. 

milyon 500.000 yer vardır. K6.ı;ülı ein•ma /ıa6erlerl 
Şimdiye kadar çevrilen filmler -- ---- -----

içinde en çok rağbet gören ve ha- Vlzıı sahne Vlctıor Sctıertziıl 
sılat getiren filmler hangileridir! Londrada Gilber ve Sullivanııı 

Geçenleroe bizim sinemalanınız. operetinden bir film vücude ' 
da da gösterilen Walt Dlmey'ln mı,tır. Filinin ismi cMikııdo• d 
cBlanche-Nelge ve yedi cilce• al ve tamamen renkli yapıJ.ıııtŞ 
•!nema Tilcude gelelidenberi göste- Bu filmin birçok sahneleri r 
rilen bütün öbü.r filmlerin hasıla.. U resimlerden mlnyatürleı-deP · 
tını derhal kırmıştır. tifade edilerek yapılmıştır. t 

Bu filmin masrafı 1.670.000 dolan 
bulmuştıı, getirdiği hasılat ise 230 
milyon franktır. 

Al Jolson'un deli §arkıcı filmin
denberi, yani 12 sene oluyor ki hiç 
bir film sinema dünyasında bu ka
dar büyük bir alaka uyandırmamış 
ve böyle muazzam bir kAr bırak· 

de insanlann ve dekorlann 
!eri bilyük bir ahenk gösterııı' 
tedir. 

* Disclna §irketlnin direktörleri 

den Mösyö Plerre Benolt PoubY 
in •Garplı Kadın• romanını .sJı 

mamıştı. 

Sinemada ticari bakımdan büyük neye koyma hakkını satın 
bir kı\r getirmiş olan filmlere ba- tır. 
karsak en başta şu üç filmin geldi- ~ rtiat lıarilratürlerl 
ğlni görürüz: cBlanche Neige., 
cDeli şarkıcu, Apocalypse'in dört 
süvarisi>, 

Şimdi burada sessiz sinema za. 
manındanberi büyük sükse kazan
mış ve çok para getirmiş olan filin· 
!ere bir göz atalım: 

Blanche - Neige'den sonra cAI 
Jolson• un 1928 de yaptığı fi mil
yon 250,000 dola.r kAr bırakan cDelı 
Şarkıcu filmL Apocalypse'in dört 
süvarisi• fllmL Bu film Rudolph 
Valentino tarafından 1921 de tem· 
sil edilmişti. Bıraktığı klr 4.500.000 
dolardır. 

cBen-Hur• cl926. 4.000.000 do
lar. 

Büyük cennet (1925) 3.500,000 do 
cısı 1927 de çevrildi. 3,500,000 dolar 
kar. Broadway Melody cl92• 
3,500,000 dolar kAr.San Fransisco 
1926 da 2,700,000 dola.r kAr. Edie 
Cantor'un c Whoopee. filmi 1930 

I 

.. 

Yıldızların karikatürleri 
JOAN FONTEN 

En çok para kazan- filmlerden Pamnlı Prenses 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

BiR 

AMERiKAN SINEMACILIGINI H 
ŞAHESERi 

Sene çalıtıla rak, 

milyon dolar ıarfedilerek 2 
yaratılaP 

SiNEMA MUCiZESi 
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t?po~~r 
Avrupa futbol maçların
da muazzam. bir sürpriz 

Almanya kupası maçlannda eski Avusturya 
takımı Silezya muhtelitine 4-1 yenildi 
N Berlin !4, - Pazar glinü 
Al manyadaki futbol faaliyetini 

manya kupası ıçın bölgeler 
tnuhtelitı · 
d

- erı arasındaki maçların 
onur ııı: ınaı karşılaşmaları teşkil et 
ış ve muazzam bir sürpriz ya -

ratmıştır. 

f 
Bu karşılaşmalarda en bilyük 

ovarı telakki edilen Ostmark 
;~~i Avusturya. bölgesinin muh· 
b. ·1 Hindenburg kasaabsında 50 

1 ~~ . seyirci önünde karşılaştığı Şt-
' tnuhtelit!ne 4 - ı mağlup ol

tnll§tur. 

S h ...;turya :nuhtelitinde Platzer 
Y~ ınaus, Mock, Hanemann, Strolt 

r alınıştı. 

1 
Diğer bölgeler arasındaki maç

arın n ı· B e ıcelerl şunlardır: 
t1: avyera - Aşağı Ren 3 - 1, 

80 
erkez - Vürtenber~ 3 - 6, Sak-
~~a - Şarki Prusya 3 - O. 

Yııa'k maçlarının ehemmiyetli sa
l !\ karşılaşmalarındaki netlce
er &Unlardır. 

bu~~lko 04 _: Bochum t - O. Ham 

5 ° Sv. - Rı.sen Sp. Harburg 
• - O, Hanovra 96 - V. F. B. Pe
ıne • n • - 1, Sulz OT - T. V. S. Me-
~ndorf 3 - O, V. F. R. Manhe
ruh::- Fc. Frayburg Z - 1, Kıırs
~ - - Sv. Valdhof - 3 - 1, N. 
"~rııberg - Fc. Nürnberg 1 - O, 
vıenna V • - acker 3 - 8, Wiener 

ltalyada 
~ lar oma, 24 - Bu haftaki lik maç-

Jının neticeleri şunlardır: 
uvent·· na us - r'c. Trıyeste oy -

F' ~artuştır. Sampierdarena -
~ ucca 1 - ı, Fc. Diano - Fc. 
illa 

5
eha 2 - O, Novara - As. Ro

Sia ' - O, Fc. Bolonya - Ambro
Va~~ 1 - 1, Fc. Liverno - Genu
d ! - 2,Fc. Bari - Fc. Terino 

- O, Lazkı - Fc. Napolt O - O. 

Belçikada 
~ 
b Brüksel, !4 - Lilt maçlarının 

u haftaki neticeleri: 
le~DYon St. Gilloise -- Sc. Ander
O t 2 - 4, Daring -- Wlte Star 
le- O, Fc. Anvers - Olimpik Şar-

ruva 3 1 - , Fc. Meşeln - Ber-

şot 2 - 3, Fc. Gent - Fc. Boom 
6 - 1, Fc. Brugge - Standard 
3 - 6, Lirşe - Cs. Brüegge 1 - 2. 

Boks maçlan 

Londra, 24 - İngiltere şampiyonu 
Len Harvey ve eski şampiyon 
Lary Gaiııs ile birlikte Brltanya 
ağır sıklet boks şampiyonluğuna 
nemzet olan Kanadalı Al Delaney 
ile yaptığı 10 ravundluk bir baçta 
sayı hesabile galip gelmiştir. 

Lehisten • lsveç 

Stokholm, !4 - Lehistan boıks 
rnilll takımı İsveç milli takımına 
6 - 2 galip gelmiştir. Neticeler şun 
!ardır: 

Rotholz (Leh) Stigi (İs) e sayı 
hesabile. 

İsveçli Stroen, Kozloleld sayı 

hesabile. 
Tüy siklette: Czortek ( Leh ) 

Kurt Kreugeri sayı hesabile. 
Hafif siklette: \' ozniakieviç 

(Leh) Johnssonu sayı hesabile. 
Kolczyski (Leh) Hammed ikin· 

el ı·avundda nakavt ile. 
Orta siklette: Pisorski (Leh) 

Aagreni sayı iıesabile. 
Yarı ağırda: Szymura (Leh) 

Andersonu sayı hesabile. 
A1'r siklette: Tandbreg (İsveç) 

Pi!At'ı ikinci ravundda nakavt ile 

mağlup etmiştir. 

Tenis maçları 
Berlin, 24 - Almanya kapa!' 

kort tenis maçlarının enternasyo · 
nal karşılaşmaları büyük bir sür· 
prizle başlanmıştır. 

Norveçl! Sigurd Rinde, Davis 
kupası Almanya t~nısçilerinden 

Metaksayı 7 /5, 4/6 6.13 mağlup et
rnişttr. Macar petoe, Meierkulen · 
kompf'e 6/8, 7 /5, 6/1 galip gelmiş· 
tir. 

Amerikada 
Nevyork, 2-l - Or!ando (Flori· 

da) da Wayne Sabin ile karşılaşan 
Gine Mako beklenilmeyen bir ne· 
tice almıştır. Mako, l•/6, 4/6, 6/3, 
2/6, 6/4 mağlüp olmuştur. 

İstanbulspor hükmen mağlubiyet 
kararını ikinci defa protesto etti ! 
Pazar g·· .. F I da unu enerbahçe stadın - hem de memur bulunanlar hak -

ına 0 Ynanan İstanbulspor - Süley·- kında bir sarahat mevcut olmadı
bıt~ıye maçını 1-2 kazanan 1stan- ğı gibi yüksek mekteplere devam 
"e PDrluların takı~larına memur etmekte olan rütbeli subayların 
ınu:Ynı zamanda yüksek mektebe da esas mesleklerin subaylık bu -
ithatvı~ bu!~nan üç oyuncusunu lunduğu ve talebelik asıl meslek
lU.b· ettikJerınden hükmen mağ- !erini hiçıbir ~hile değiştirme -
lan?etlerine Pazartesi günü top- mekted.ir. 
"er·~.u~ heyeti tarafından karar 3 - İstanbul lisesi mezun ve 

t ı ığı.ni dün yazmıştık. mensuplarını sinesinde toplıyan 
stanbu! . ı.- spor ıdare heyeti evvel- bir klüp olıruısı dolayısile en çok 

"' verdi .. k gı ve suretini neşrettiğimiz zarar gören bir teşekküldür. An -
anunı m" . 

rın . ueyyirlelere dayanan bi- karada bulunan Harbiye mektebi 
cı Ptotes .... ~ b ebe Şağıd """'.an sonra dün de a- baştan aşa tal olmıısına rağ -

bir 8 suretini bulacağınız ikinci men maçlara heyeti umumiyesile 
gön::otestoyu genel direktörlüğe iştirk ettirilmektedir. 

!)
. rmış bulunmaktadır 4 - Büyu .. k Millet Meclisinin 926 
ığ . 

rendi :r ~araftan Ankaradan öğ - sen.esinde verdiği 104 numaralı tef-
oyn g mıze göre yıine Pazar günü sir kararına göre hem memur ve 
fak .a

1
nan. lik maçlarında coğrafya he mde talebe olanların asli mes-

u tesıne ··d ınand mu avim olup ayni za- !eklerinin memur olduğu aşil<Ar -
cu··n·· a meınur bulunan bir futbol- dır. 

un m·· 
ıııes· usabakaya iştirak ettiril- 5 - Klüpte yüksek tahsilini bi-
düt •~de hakem tarafından tered. - tirmiş olan memurlar vardır ki 
rekı~ ~uş ve keyfiyet genel d.i - ayrıca başka bir fakültede kayit 

C or\uk~ istizan edilmiştir. bulunmaktadırlar. Bunlar hakkın-
rar~°-:1 direktörlüğün verdiği ka- daki kararda maksada muvafık ol
kay u 0Yllncu o günkü müsaba- maz. 
lun a esas mesleki memurluk bu - 6 - Yukarıdaki hususat gözö -

rt'ası hasebile ithal edilmiştir. nünde tutularak bizi mağlilp eden 
olur~a~a~iseyi göz önünde tutacak heyetin kararı doğru değildir. A'h 

rı·ı tanbulspor hakkında ve- kararınızı bekliyoruz. 
en h .. k 

nın u men mağ!Ubiyet kararı -
ğın geneı direktörlükten bozu1aca- Vali mektepleri geziyor 

a muhakkak ·ı 
?Uz. nazarı e bakıyo • ı Vali ve Belediye Reisi Doktor 

İstanbul . . . Lütfi Kırdar mekteplerde tetkik -
sunun h .. l~porun ıkincı protesto -ılerine dün de de •3m etmiştir. Vali 

1 _ 
0 

u asası Şudur: dün Cağaloğlu birinci ilk mektebi 
tnekte Ynatılan oyuncular yüksek. teftiş etmiştir. Teftiş edilmiş olan 
tnekte~e t~e~esı. olmayıp yüksek mekteplerde Nişantaşında (15), 
!ardır udavım maaşlı memur- (52) ilk okullarla Aksaraydaki 45 

2 __: Dire .. .. _ .. inci mektebin yanında bulunan ar-
lise ve .. ks ktorlugun emri yalnız saların derhal istiınl.3.k olunarak 
§amildrru ek. mektep talebelerine ı şehrin üç yerinde birer çocuk balı

. Emmıe hem talebe ve çesi yapılması için emir vermiştir. 

İKDAM 

Maç seyretmek kadar maçı seyredenleri seyretmek te zevkli bir 

şeydir. Kimisi güler, kimisi haykırır, kimisi kıyametleri kopanr, 

kimlsl de ağlar. 
Bir usta fotoğrafçı bir genç kızın heyecanlı bir maç seyrederken 

aldığı muhtelif inkibaları yukarıkl resimlerde olduğu &'İbi t.,.bit 
etmistlr. 

Vatikan, yani Papalığın ınakarri Italya ve Almanya için eski kıy. 
metini kaybetmlş olmakla beraber bütün hıristiyanlık alem! için h&ü'. 
en mukaddes yerdir. Son defa İngiliz Başvekili Komaya gidince Va
tikanı büyük merasimle ve Papayı kemali hürmetle ziyaret etti. 
Resimde Çemberlaynın bu ziyareti sırasında Vatikaı. önünde topla
nan halkuı kalabalığı görünmktecUr. 

I 

Çin, Japonya tarafından hilen 
ma uğramadan evvel bütün hllr 

vasıtalarından hemen hemen mah

rum gibi idl Çinde şimdi her §CY 
gibi fedakar ve usta tayyareciler 
de yetişiyor. 

tstanbulun güzel manzaralarından: Sultanahmet parkı 

SAYFA 

Son defa mühim bir nutuk ııöyliyen Amerika Ctimhurrelsi 
ROOZVELT kamarada 

Bir İspanyol ress•mının Pariste teşhir eolil~ tablosu: l.panya 

İngilterede İrlandalılar tnra[ından çıkarılan iitişa~: 

Mançesterde iıir panik 
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SAYFA 1 İKDAM 

A N A u 
YURT KÖŞESİ 

Saçımı tıpkı mösyönün !BÇI 

gibi tıraş ediniz. 

- Eh, hayvanın parasını ödedi· 
niz, mal sizindir; hemen alıp götü~ 
rün, tarlamda başkasının Jeşinj 

ıörmek istemem .• 

Seç bakalım.. Benekli kürk
lüyü mü istersin, çizgilisini mi?. 

TRAKYADA 

yeni ve fenni kovanlarla 
tebdil ediliyor 

Edirne, (İKDAM) - Trakya arı

cılığın en güzel yeridir. Meriç, 

Tunca, Arda, Ergene nehirlerile su

lanan ve tabiatin bin bir çiçeğini si

nesinde yetiştiren güzel Trakyaya 

kara kovan gibi en eski, verimsiz 

ve hayvanların hastalanmalarına 

sebep olan bir vasıta hiç te yakış

mıyordu. 

Bugün Trakyada ancılık etrafın

daki faaliyet gittikçe artmaktadır. 

Bütün Trakya'da beş bine yakin 

yeni kovan, 60 bin de eski sistem 

kara kovan vardır. Kara kovanla

rın yerlerini yavaş yavaş yeni Up 

kovanlar almaktadır. Arılara yeni 

Hayrebolu Tekirdağına bağlı bir 
kaza merkezidir. Alpullu tren hat

tına 18 kilometrelik bir şose ile 

bağlıdır. Arazi mümbit ve mah

suldardır. Halkın büyük bir kısmı 

çütçidir. 

Buraya yeni gelen göçmenlerden 

bir kı.smının iskiını yapılmış ve 

kendilerine ev ve arazi verilmiştir. 

Belediye, eşhirde bir park ve bir 

çocuk bahçesi yaptırmaktadır. Yu

kanda bu parkın yapıldığı yeri gö-

rüyorsunuz. 

=================== 
!KÜÇÜK HABERLERi 

* Çok harap olduğundan dolayı 
yıktırılmış olan İnegöl hükfımet ko
nağı yerine yeni bir bina yapılması 
kararlll§JDıştır. Bina 36 bin liraya 
çıkacaktır. 

* Menemen ve Turgutlu kaza
ları ekinlerinde görülen ekin kurt
larile Burnova mücadele istasyonu 

tarafından plAnlı bir mücadeleye 
başlanmıştır. * İzmir vi18yeti muhtelif imar 
işlerinde kullanmak için Eml8k - Cevap versene aptal, sana usulde ve fenni bir tarzda yiyecek 

sandığın altında ne var bir bak, çiçekli mahsuller hazırlanmaktadır. 
dedim, aklın nerede? .. 

Bankasından 200 bin liralık bir is

Eğitmenler kursunda yetişen ve tikraz yapmaktadır. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii bugün bü tün Trakya 'ya yayı 1 m ış * 1 zm irin Cihanbeyli kazasının 

''D,, Grupu yedinci sergisini 
Cumartesi gUnU açıyor 

olan 350 eğitmen ile yine kurs gör- Böğürdelik köyünde zengin alçı ve 
müş olan tarımbaşılann yeni arıcı
lık hareketi üzerindeki rolleri pek 
büyük ve n:ühimdir. 

lüle madeni bulunmuş ve tahlil e
dilmek üzere aliıkadarlara nümu
neler gönderilmiştir. 

lzmitli 

diyor ki 
Yeni Belediy.a Mec

lisinden dilekler 

İzmitte yeni bir belediye 
meclisi teşekkül etti. Uzun ve 
hararetli çalışmalardan sonra 
iş başına gelen yeni meclisin 
şehir işlerinde ne dereceye ka
dar muvaffak olacağı henüz 
malum değildir. Bununla be
raber meclisin ilk hamlede 
bazı güzel hareketlerini gör -
dük. 

Belediyenin buı eşhas ü • 
zerinde tenvirat ve tanzifat 
parası olarak 40 bin lira ka • 
dar bir alacağı vardı ve bu 
para bir türlü vl'rilmiyordu. 
Yeni meclis iş başıha gelince 
evvela bu meseleye el koydu 
\'e belediyenin alacakJarını 

toplamağa başladı. 

İzmit halkı y~ni belediye 
meclisinden şunları istiyor: · 

1 - Yol; çaınursuz, tozsuz 
yol. 

2 - Seyyar satıcılar üzerin
de sıkı bir murakabe kurmak 
ve esnafı kontrol altına al • 
mak. Bileli satışları önlemt>k 
ve gıda maddelerinde ihtika
ra nihayet vermek. 

3 - Ateş pahası olan ev ki
ralarını ucuzlatmak için ted
. bir almak. 

Şimdilik belediyeden iste • 
djklerimiz bunlardır. 

HEMŞEHRİ 

EGEDE 

lzmir hileli süt ve yağ 
derdini halletti 

Bir heyetin otomobille hergün yaptığı teftişler 

esnafın gözünü yıldırdı ve hilenin önüne geçti. 
İzmir, (İKDAM) - İzmir on larak halletmiştir: 

gündenberi tam bir bahar havası Her gün bir doktor, bir kimyager 
içinde yaşıyor. Sinemalar, vapur- ve bir laboratuar memurundan 
)ar tıklım tıklım gezmiye çıkanlar- 1 mürekkep bir heyet aletlerile bir
la dolup boşalıyor. Pazar günü ha- likte otomobile binerek şehrir. 

va palto taşınamıyacak kadar gü- ı muhtleif yerlerinde bulunan sütçü 
neşli ve deniz çok sakin idi. Kor- ve yoğurtçuları ve yağ yapılan 

don boyu, Karşı yakanın rıhtımları 1 
yerlere ansızın gidiyor. Bu heyet, 

insan kalabalığından adeta bir bay- belediye meclisinin salahiyetini 
ram hissini veriyordu. haiz olarak gittiği içil\ mağşuş süt, 

Kordonda belediyenin modern o- yağ ve yoğurt bulduğu takdirde he
tobüsleri hep dolu geçiyordu. De- men döktürüyor, imha ediyor ve 
niz Bank'ın Efes ve Sur vapurları 1 

sahibini de derhal tecziy~ ediyor. 
radyo seskri içinde gezmiye çıkarı- Mesela bir hafta kapatıyor, yirmi 
!arı taşıyordu. beş lira ceza alıyor. Bu hareket, 

,,.,,.,,. emsalini!) hile yapmasına mahal 
İkdam'ın yeni mevcudiyetini İz- bırakmadığı için lzmirde rahatça 

mir çok güzel karşıladı. Ne gariptir halis süt, halis yoğurt ve tağşiş o
ki yirmi beş sene evvel yine ayni Junmamış yağ bulunabiliyor. Bu 
gazeteye İzmirden yazı yazarken teftiş heyeti mütemadiyen faaliyet. 
bugünkü gibi halkın o gazeteye •J- te bulunduğu cihetle mulıtekirlere 
lan temayülünü hatırlıyorum. İk· göz açtrrmıyor. Teftişin temacisi 
dam'ın türkçeye olan hizmetini es- esnafı o hale getirmiştir ki, niha
ki nesil hiç unutmamış. Şimdi ye- yet dosdoğru hareket etmiye mec
nileri de ayni rağbeti gösteriyorlar. bur bırakmıştır. Şimdi sabahleyin 
İzmir Belediyesi meşhur faaliye- mahalle aralarında satılaıı sütleri 

tine devam etmektedir. Belediye- bile korkusuzca alabilirsiniz İstan

nin şehir namına yaptığı L~leri U· bula bir nümune olabilecek bu ha
mumi bir şekilde yazmayı diğer bir reket sayesinde herkes rahatça te
mektubuma terkederek b!r iki me- miz süt içiyor, temiz yoğurt ve te-
selesinden bahsedeyim; belediy~,, miz yağ yiyor. 
İzınirde süt, yağ ve yoğurt hikaye- Belediye intizam için çok gayret 
sini kökünden, hem de parasız O· sarfcdiyor. Otobüslerin az gelmek· 

-------------------------- te olduğunu görünce kendisine bü

Kendir fabrikaları için Sümerbank 
Bartına üç mühendis gönderdi 

Bartın (İkdam) - Mıntakamuıda yapılacak kendir fabrikaları

nın yerlerini tesbit etmek üzere Sümerbankın üç mühendisi şehri
mize gelmişlerdir. 

Nafıa Müdürü ile Ticaret Odası Reisi tarafından karşılanan mü

hendislerimiz yarın Gölveren ve Taşköprüye gidecekler ve fabri· 
!<alarm kurulacağı sahaları tesbit ederek inşaat projeleri üstünde 
etütlerine başhyacaklardır. 

yük varidat temin etmekte olan bu 
vasıtaları çoğaltmıya karar vermiş· 
tir. Eskiden hususi eşhasa ait oto
büsler, kamyonlardan bozulup ya
pılma şeyler olduğu için gelip gi
denleri o kadar memnun bırakmı
yordu. Herkes mecburen bu oto
büslere biniyordu. Belediyenin mo
dern otobüsleri çok rağbet görmüş
tür. Bu otobüsler de hakikaten çok 
rahat şeyler. İçerisinde seyahat et· 
mek hemen hemen bir zevk teşkil 
ediyor. U. O. 

Memleketin san'at havasına yep
yeni bir çeşni getıircn •D• grupu 
28/1/939 Cumartesi günü Güzel 
San'atlar Akademisinde gü:z.ide bir 
davetli zümresi huzurunda yedin-

.BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
ci sergisini açacaktır. GÜNLÜK PiYASA 

Her biri memlekette mühim va-

zifeleri Üzerlerine almış olan ·D· Yaş meyvelerimiz 
Sanayi Hareketleri j 1 

Ayakkabı sanayii grupu azaları bu sergide şimdiye p· daki . 1. '--L edar 
ıyasa vazıye ı """" ~ • kadar teşhir edilmemiş resimleri- Senelerdenberi ayakkabıcı es • 

ken, iJti madde üzerinde durul -
l~ görünmektedirler. nalı ile, lastik ayakkabı yapan fab 

Sergide •D• grupuna mensup on mak lazımdır. Biri yaş meyva, di- rikalar arasında rekabet vardır. 
iki san'atkarın eserleri bulunacak- ğeri de av derileridir. Bu rekabet en ziyade, 

tır. Sergide grup tam kadrosile Yaş meyvalarımızdan en ziyade ayakkabıcı esnafını zarara sürük-

Abidin Dino, Arü kaptan, Bedri 

Rahmi, Cemal Tullu, Elif Naci, E

portakallarunız Alman piyasasın

da büyük rağbet görmektedir. Ber 

ren Eyüpoğlu, Eşref Fehim, Halil lindeki Türk Ticaret Odası tarafın
Dikmen, Nurullah Berk, Salih u _ dan neşredilen bültenlere göre, 

rallı, Zeki Faik lzer, Zühtü Mürit- Dörtyol portakalları Berlin piyasa
oğlunun eserleri vardır. sında çok rağbet görmüştür. Bu -

nun sebebi. de, ihraç limanlarımız

KÜÇÜK HABERLER 

* Birkaç gündenberi Ankarada 
bulunmakta olan İstanbul Defter

darı Şevket Adalan dün şehrimize 
dönmüştür. 

* Sıvas vilayeti idare heyeti a· 
zalığına tayin edilmiş olan Beledi
ye Reis muavini Rauf Demirtaş 

dün Ankara yolile yeni vazifesi 
başına hareket etmiş ve arkadaş
ları tarafından uğurlanmıştır. 

* Türk Hava Kurumu her sene 
olduğu gibi bu sene de yıllık balo
sunu vermek için hazırlanmakta -
dır. Bu sene balo 4 mart 1939 Cu -

dan portakal ihracatına karşı sıkı 

bir kontrol yapılmasıdır, üzeri le

keli, çürümeğe mütemayil bir tek 

portakalın ihraç edilmesine imkan 
yoktur. 
Yaş meyvalarımızdan elmalaı".1· 

mız zannedildiği kadar ihraç edile
miyor. Rizeye yakın Pazar Jima -
nında, büyük masraflarla, elma 

kurutmak için bir tesisat yapılmış
tı. Bu fabr~anın bu sene nekadar 

kuru elma ihraç edeceği belli de
ğildir. Esasen, birkaç sene evvel 

de, Trabzonda bir tüccar, ayni 

tarzda elma knrutmak için bir fab

rika açmıştı. Fakat Amerikanın 

martesi günü Perapalas salonla - kuru elmalanna rekabet etmek 
rında verilecektir. 

* Maarü Vekaleti meslek mek
tepleri umum müdürü Rüştü şeh

rimizdeki tetkiklerini bitirmiş ve 

diln Ankaraya hareket etmiştir. 

Konferanslar 
Türk :\likrublyoloji temlyetinden: 
Cemıyetımız, 2b/ J 39 Perşembe günü 

saat 18.30 da EtJbb:ı odası konferans 
ıalon~:nda aylık toph.tnttsJnı yapacak -
tır GorüşüJeccklcr; Difteri basili bo -
yannu,s.ı ve Yumurta ambriyonunda Vi 

rUs üı etml'Sidir. Meslekdaşlann teşri

fi riC".l lunur 

PARA BORSASI 
ANKARA 

24-1-939 

Piyasa Haberleri 

El dokuma tezgahları 
kongresi 

Önümüzdeki ayın ortalarına 
doğru Ankarada toplanacak olan 
el dokuma tezgtıbları kongresi ha· 
zırlıkları ikmal edilmiştir. 

Kongreye, bütün yurttan el do
k.uma işile altıkadar heyetler işti· 

rak edeceklerdir. Şehrimizden de 
bir heyet kongreye gidecektir. 

1 EV EKONOMiSi - -
Evlerde palamut balığı 

yenmiyor 
Geçen günkü yazılarımızdan bi

rinde, balık meselesinden bahse -
derken, torik ve palamut balıkla
rının evlerde yenilmediğini yaz • 
ınıştık. Acaba bu balıkları nasıl 

istihlak etmeli? Evlerde bu balık
ları pişirmek için bir usul var ch

dır? 

Bütün bu suallere karşı cevabı 

25 - İkincikanun ı 

Şifalı mandalina 
Ekşiliği, mayhoşluğu aı· 

tatlı kısmı çok olan bu ınü · 
barck meyva ne güzel bir kıl 
yem işidir, 
Yalnız teessüf olunacak cP 

önemli mesele, az ömürlü ol· 
masındadır. Rizeden gelenle
rin çoğu küçük, çekirdeks;,, 
kabukları dilimlere yapışık • 
tu. Ekşiliği çoktur. Şekeri da· 
ha azdır. Fakat Alanya, Ad•· 
na, Mersin, Dörtyol ağzındaP 
ve bahusus (Hatay) dan g .. 
lcnlerin hacimleri oldol«8 

büyiiktür. Ekşiliği azdır, k•· 
bukları dilimlere yapışık d• 
ğildir. Şekerleri daha çoktur· 

Beni İsrail zamanında dün· 
yanın en güzel genci, en par· 
lak delikanlısı Hazreti Yt1suf 

idi. 
Tarihlerde, mukaddes ki · 

taplarda yazılan H"21'eti Yn· 
sufun maceralarını herkes bi· 
lir. İşte bu güzellikten kinn · 
ye olarak (Kudiis) te, Suri • 
yede, Kıbrısta ve Mısırd• 
(mandalina) ya çok defa 
(Yusuf) veyahut Yusufçu1' 
derler. 

Mandalina, suludur. Gayet 
latiftir. Mideye faydası var · 
dır. Ekşiliği noksan olan nıi· 
de hastalığına çok muvafık · 
tır. İskorpit denilen keyifsiz· 
!iğe de çok yarar. 

Mandalina en önce Çi~de 
yetiştirilmişti. Sonra bütün 
memleketlere yayıldL Bundan 
dolayıdır ki bazı yerlerd• 

1 

::::~:r~linaya Çin portakah ' 

Mandalina, baş ağrısına, v• 
sinirleri zayıf olanlan, bet 

gün, her dakika aman shıiri • 
mc dokundu, sinirlerim a • 
yakland• diyen asabi kadın • 
]ara mnnda1ina nekadar muvfl' 
fıktır. O güzel kokusu ile in • 
sana çok ferahlık verir. 

Her mandalinada aşağı, yu· 
karı <30-40) ölçü kadar (Al 
vitamini vardır. 

(B) vitamini azdır. (C) vi· 
!amininden (200) ölçü mev · 
cuttur. (Mandalina) yeşil ik•P 
kabuklarında, suyuna nisbe
ten daha ziyade (vitamiııl 
vardır. 

<Mandalina) kemale gelin· 
ce (olgun) olunu, suyundaki 
vitamin azalır. Kııbuğund• 
daha çok olur. 

Mandalinanın olgunluğıı 
arttıkça suyundaki vitamin o 
nishette azalır. Fakat kabu • 
ğundaki vitamin suyuna nis· 
beten ( 4-5) defa daha ziyade 
çoğalır. 

Mandalinanın gerek diliOI. 
lerinde ve gerek kabuklarıo • 
da çok (vitamin) olduğu tel• 
kiklerle anlaşılmıştır. Bu d · 
hetle bu güzel kokulu Yıı • 
suftan istifadeye çabşmalı • , 

yız. 1 

lokman KEKlre' 1 





SAYFA 1 

lstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 5975 lira 79 kuruş olan Taksim meydanının tanzi

mi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/2/939 Pazar

tesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. 

Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünrle gôr\llebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika.dan başka Fen İşleri Mü

d\lrlüğünden bu iş için alacakları fen ehliyet vesikasile 448 lira 18 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek

tuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de ka

dar Daimi Encümene ,-ermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf-

lar kabul olunmaz. (365) 

• Senelik m\lhammen kirası 100 lira olan Beyazıtta Çarş1kapı 

Tramvay caddesinde Merızifoni Karamustafapaşa sebili bir sene 

müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de 

belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından artırma 6/2/939 Pa

zartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünrle 

görülebilir. İstekliler 7 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14.30 da Daimi Encü

mende bulunınabdırlar. 

* Konservatuvar tarafından neşretıirilmekte olan ve hepsine 390 

lira bedel tahmin edilen Türk Musiki kitabının 3 üncü cildinden 

6 formanın tab'ı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekl!ler 2490 sayılı kanunda yazılı ve

sika ve 29 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be

raber 9/2/939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 

bulımmalıdır1ar. 

* Silivri kazası köy okullarına lüzumu olan ve hepsine 1699 lira 

20 kuruş bedel tahıııin edilen 13850 tane Marsilya nev'i yerli kiremit' 

ile 310 tane mahya açık elmiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Leva

zım Müdürlüğünde görilliıbilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesika ve 127 lira 44 ktıruşluk ilk teminat makbuz veya melrtubile 

beraber 9'/2/939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

* 
Keşif veya 

lllı: teminat Daireain adı tahmin B. 

İKDAM 

• 'Bu !1UADELE 
/MKİINSIZ ~IJRtiNtifl 

l-IAJ.'B·UKi ... -

MARKONl'nin gayet müdekkik 
ve mükemmel yapılışı dolayısile 
bu cihazın bir lambası diğer 

Radyolarda iki lambadan alınan 
neticeyi verır. 

f 

25 - İkincikanun 1 

ASE 

Sizi günlerce ıztırap çekmekten kurtarır. 

En şiddetli baş, diş ağrılarını, ~ üşütmekten mütevellit 
sancı ve sızıları keser. Nezleye, Romatizmaya, 

kırıklığa karşı çok müessirdir. 

bütİİ 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorma 
lsmine dikkat, talditlerinden sakınınız ve NEVROZIN yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
. "' "':'."·~·-rı- ... ' .•"L'; . - . <., ._,--, • • • ' - • { .Jf.- · 'W!"' ·'?~., :~- !> ~~ !r ' ' , a!\.. 

Lira Krş. L;ra 

Üsküdarda Çakırcı Ahali mahal- 1321 36 99 
lesi Ahali sok. kaldırım tamiri 

Krş. 

10 

' 
VER ES İVE 

.J'ATJ.r 
SAMiBiNiN SESi 302 İfT/t(LAJ..CAIJ. 

8'EYOGLU 

ALMANYADA YAPILARAK 
300 defa çalmakla bozulmadığı 

Tecrübe ile sabit olan 
Karaağaç müessesatmda otopsi 1486 82 111 51 ' VE ACENTELERİNDE. 
binası inşası 

Karaağaç müessesatında et askı 2119 60 158 97 
tcl'tibatınm tamiri. 

Dairesi adı, cinsi, miktan, keşif bc<lelı yukarıda yazılı bulunan 

işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10/2/939 Cu

ma günü saat H.30 da Daiınt Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı 

ve şartnameler Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24~0 

sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu işe benzer iş yaptığına 

dair eksiltmeden evvel Fen İ§leri Müdürlüğünden alacakları fen 

ehliyet vesikalarile hizalarında göstrilcn ilk teminat makbuz veya 

mcktubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14.30 da Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Haatahanesi cildiye 

r.ühreviye matahaHııı 
Pazardan maada bergün 3 den 
sonra baıtalannı kabul eder 
Adres: Babıali CaddMi Cata
loğlu yokuşu köıebaıı No. 43 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 f1karaya. 

Telefon: 22398 

NEOKÜRİN, baş - diş ve roma
tizma ağrılarını derhal keser. 

NEOKÜRİN, Grip, nezle ve soğuk 
algınlığında emsalsiz bir devadır. 
Ateşi düşürür, vücut kırgınlığını 

alır. 

NEOKÜRİN, bayanların aybaşı 

ııii":::;;;;~·sancılarmı keser ve adeti kolaylaş
?':::-~ tırır. NEOKÜRİN'i daima tercihe-

~~;'7-4''4~_,.,, . .,, diniz. 
NEOKÜRİN, mideye, kalbe ve 

bôbreklere zarar vermez. Günde 
2-3 tane alınabilir. NEOKÜRİN 

T. iŞ BANKA S l'nın 
1939 K. • 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 
·===========-

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

~~ıwıım 1 K R A M 1 Y E L E R nıııııııııııııııııııııınıııııııiııuıııııııımııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııımıııııııınıııııııımııııııııuııınınıı~ 1 1 Adet 2000 liralık 2.000 lira ; 
~ 5 " 1000 " 5.000 " == 
§ 8 " 500 " 4.000 ~ 
: 16 ,, 250 ,, 4.000 :: i 
J; 60 ,1 100 ,, 6.000 ,, § 1 95 " 50 n 4.750 ,, ~ 
~ 250 11 25 ,, 6.250 ,, ~ 
l 435 32.000 ~ 
~uuımnımnıııııu111nııııuııuuııııııııııınııııuıuııııııııınıoıuınnnınıııuıınu1111111m111111mın111111uınıınııııı11111nıııııımıııııııı1111n1111111111111111111111111111111111nıı11111m111111111111nııııı11mnıııııııınınınınınm1' 

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

Şişli Çocuk Has\ lıaı esi 

Baştabip ve Ôpeı .:törü 

Hergün 3 -6 ya kadar • . .... ~ .. 
Ca~aloğ-lu K12~ılay Sokağ-ı 

Keç'ören Apartmanı 

Memlı'k'etimiziıı t:lnınmış okuyucnl:ınnın muvnflakı)-·ctl•" oku.:ltıklan ro 
g ;zcl şarkıları yalnız PO L Y O O R plfıkl1rın la bul ıcftksınız 

TELEFO-J 23756 Gramofonculardan ısrarla isteyiniz. 

İNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen bedeli Yüzde 7,5 

Eksiltmenin 
Cınsi Mık tarı Beheri Tutarı teminatı 

Li. Kr. L K. 
- ~ 

L. K. şekli S•• 

Tonga ipi 10.000 lı:ilo -.60 6000.- 4fı0.- Kapalı 
.~, 

Kristal yazı takımı 40 adet 14.50 580.80 43.56 Pazarlık 16 
(8 parçalı) 

1 - Şartnamesi ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) adet (S 
parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur· 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7/2/939 tarihine raslıyan Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kab~taşta Le~3' 
1 zım ve Mübayaat şubesindeki alım kımisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümunelcr de 'Ef' 
rülebilir . 

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

atinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlığına makbuz mukabili~' 
de vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri il3~ 
olunur. (4443) 

Mikdan 

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

* Eb'at 

400 x 25 x 2.6 
400 x 28 x 2.6 

I - Yukarda eb'at ve mikdarı yazılı cem'an 16.536 metre mik'abı 

kereste açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - M\lhammen bedeli beher metre mik'abı 38.50 lira hesaıbile 

636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

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

11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo

nunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralariyle bir-

likte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •468• 

* I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo ı<azein kola açık eksiltme 

usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu ııif 50 kuruş hesabiylt 

750 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır. 

III - Eksiltme 9/2/939 tarihine rashyan Perşembe günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesinde Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel
meleri T l 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ~ 
1200 Kr. 2300 J{t· 

600 Kr. 1650 J(t· 

300 Kr. 800 J{t· 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1 Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜT!J!' 
SANTİ~ 

400 kııtOl 
250 kııt11j 

50 kur01 

7 - 8 inci Sahifeler 30 JcU1oı 

Bütün bir saıhife veya y9
' 

rım sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan verınelı ~-
tiyenler gerek doğrudan d•S°;, 

' ruya gazetemiz idarcba.P';5 t 
I ne veya İlanat şirketıer•0 

· müracaat edebilirler. 


