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HALK GAZETESi 

Celil Bayar istifa etti, Doktor 
Refik Saydam Başvekil oldu 
--~.;"------------------------~~, 

ldarei maslahat 
Yazan: Ahmet Ağaoğlu 

~ '-ıı dertlerinden biri.i de, ı ve ümitler verici tezahüratta bulun
hıPııı.ır, ...._lalıat zihniyetidir. Hem du: Bu bundan evvel de ve fınat 
Yl lıenı yapmamak, yanın 1 :liittükçe adliyemizin bu mea'ut te
..ı.;ı ......... lıuliaa açdı, aarib, kat'i bir kimüliinü kaydetmekle zevkıyab ol
>eı;,,.ı aı....ı., veyahut vermek vazi. duk ve bundan sonra daba ziyade 
ı.ı..ı •n lıaÇUtınak.. İfte idarei rna&- olacağımıza büyük ümitlerimiz var
$<11. ''."rı'.Yeti 1 Bu, Şarka mabaua dır. 
il. ~ ırıce, söze gözülmıiyen, el Bununla beraber bir nokta üze. 
ıtıiy0ı; • ~~ ve fakat ferdi ve ce- rinde tevakkuf etmeyi ve rımumım 
bir ._,.,ta JÇUıden vuran ve çürüten dikkatirıi celbetmeyi bir borç adde
'İııe ~ltir. Zira yapmak fiilinin ye- diyoruz: 
~.~IOYletneln, «görmek>, edin- Bu nokta, ıür'atli adalet temini-
~<>yu •, •YÜriimek. veaair fiilleri diri 
r·•·p"~ Göreceksiniz ki o hepsine Bizde Procedure ve meruim lii-..., ıer 
llııfbt 

1 
il' Ye bayatı haftan baf'l sar- zumundan fazla ve uzundur. 8İ2 ada-

Oııurı d let meselesinde Procedure ve mera· 
"• tİİltı) ofurmut olduiu terkipler ıimin lüzum ve kıymetini takdir e
"'uJc.ı.~r vardır ki biç bir lisanda denlerdeniz. Fakat uıl adalet meae
d~•Ye , ~~smız, meaela hir lesini ikinci dereceye attırtmak ve 
hit.,...; 1tidirıiz. iki ay evvel olup ııııutturtmak f'lrtile 1 •• 
<>ldufıuı ituncelaı bir iıin ne halde Senelerdenberi nekadar davalarm 

111 
11 901'Unuz. f'lhidi old~: Bunlar iptidada efkarı 

• ~tıııır efendi yüzünüze gülerek: umumiyeyi teheyyüce ıevkedecek ka 
.. "• otıdinı, derdesti icradır• der· dar gürültü ile baflar. Fakat muha-
,..__ ... ,..ı.:ı· · · ? r·· • " ·· 1 L_ lfıl;ı,,, ı:ı... ·-' 1 
-......., ·-·-·· ·-~·· --~ ~ ...,mP zıoÇ'\ il' IRF ,JD.Y.<ıl· \>'arca ve melli mefhumlarından ıurer. c 
ı..,,_.,, · ·· .. den mahkeme haftalarca U en b.,ridir ne geçmİfi, ne ha· mesı yuzun • . . 
' "• ne de ıelO::e.. ifade eder' fa· teahhüre uğrar• Efkarı umumıyenın 
~l •Yni ZAmanda ~a hepsini ifham al&ka11 .öner ve nihayet ar~y~ 
'Yler. Bayle b. cüml yi Almanca· leynin barışmalan, ·~ 81 1 
Qııı, ı __ ,, ır e .d . lahab kombmezon an 

auıılızcenin Fransızcanın, Rus· .cı areı mu •d ı 
~ ltaı • il&ahiri aaa- girer ve netice havaya karışıp gı er 
lıare • Yancanın ve '· bu ibi cidarei maılabah 
() • lUn lıaddi midir ifade etmek!? ,.te. 111 • TUrkiyede 

,.,.. • • ..:. if d . ı b. __ ı. kombınezorılanna yenı 
• -u a e yunız ıze .......- ud· B 

llıotıır. ula meydan verilineme ır. u aa· 
8ir • • . hada gerek efk&n umumiye, ge • 

bh. • ~ar ıdareı mulabat zib.. k B"yük' Millet Mecliai ve ıerek 
-.eli llYtnm 1 . • - • d de re u lana 
ı...,diıı,,; e enmız uzerın e h "kiımet nekadar titiz davranır 
d""- ıöstermekte idi. Garba u . ard 1 Çünkü bu saba artık re--5.,. v;ı.:;...:,_ d . b lan cm- yer• v ır • __ w-L 
da lı ·.-~'"' evrırun 81 gı • •• . haylİyet ve terefine ıaauUA 
., " tnc:e ' t b. . b "yük' bır ıımın ııı·· ı.·· aan a ıZI u ed 

d:: filden kurtardı. Birdenbire, er. 
Ahmet Ağaoğlu ti hudan doğruya redingot ve frak 

v Ytııeltten ürktük. Redingotu setre -------
,:ı. lr~ da i.tanbulin ıel<line soka· 

. •ıdarei mulahab ettik. Bu ida· 

:: ~alıat bizi ta kurtuluı aav81•· 

8 
dar idare etti. 

ı,111 Qgü., de f&pkayı olduğu gibi ka· 
etırıeı. iatemiyerıler onun arka· 

"'11 ö .. .. .. • • k t • ne ve onunu arkaya çe•trere 
=~llıe ıiymekle idarei maslahat 

1Yorlart 

liiç ıüphe yoktur ki bütün diğer 
tıı&razı haller gibi hu çürük miras bi-

~:.0. rııeı'ıın üubdat devrinden geı- B . heykeltraşımızın 
--.lir. Ferdi hiçbir harekete karşı l r . 
t•lrrıeı. hareket ve cesaretini vermi- dikkate değer fikirlerı} 
~-n ve hergün ve belki de her an de- . . . r . ? 

•'ten keyfi tecavüzler ile onu paçav• Kimlerin bcykclını dıkıne ıy~ 
'-Ya •• . . f nnketun' ize heykeltraş Kenan ~ Vtrrnif olan o zulüm ve ce a Ü 

devrinde fert le tabii olarak bütün şu cevabı vermiştir: ... 
ıeı.a..~. - büt'· .. h . . . ı - ile> kel bir miJlelin kendı ıçııı-
d 

~ ..-e un me aretinı onu .... " 
•tırıı~ a 1 deıı rıkını• kabramnnlarına karşı , • ınatuf baeler ve ves e er , • llyd ..... _ _ d · net 
1 --r• çalııDUftır. O cumle en duvduğu sevgi, saygı ve mm 

0 
.. &ı;ak hu cidarei mulahat usulü» bi~lerinin taş ve tunç v~ı~~s~e 

bıı icat etmiftir. ebedileştirilmiş bir teznlıurudur. 
Ca.rplılaıma&a doğru yürümeğe Bu milletin kendi içinden çıkar • 

•~metıniı olan inkılapçı Türkiye bu dığı kahramanlar o kadar çok~r 
YiifİIYÜ§ü pek tabii olan kat'iyet ve ki her biri için heykel yapmaga 
&&rahatı· y ·d · -·•la kalkışsak hC"r sokak başına muaz-h ç apıyor ve •• areı ...- .. ,. . .. .. . • e 
a(, aih·ı ç·· .. 1.. .• 11 b ·'an zam bir abıde, buyuk hır şahsıy • • uru ucu usu ere u tu .. • • • 

DAHİLİYE ve ZİRAAT 
VEKİLLERİ DEGİŞTİ 

Dahiliye.ye Faik üztrak, Ziraate 
Muhlis Erknıen tayin olundular 
Parti divanı ittifakla seçimin 
yenilenmesine karar verdi 

Eski Baıvekil CELAL BAY AR 
Yeni Bqvekil Dr. REFİK SAYDAM 

Ankara, 25 (A. A.) - B. Millet 
Meclisi bugün saat 15 te Faik Öz. 
trakın başkanlığında toplanmış ve 
celsenin açılışını müteakip tzm;r 
mebusu Celll Bayann Başvekii • 
!etten istifa etmesi üzerine Baş~ 
kalete İstanbul mebusu Doktor Ilf 
fik Saydam"ı.n memur edilmiş ol · 
duğuna dair Riyaseticümhur tez. 
keresi okunmuştur. 

Yeni Dahiliye Vekili 
FAİK ÖZTRAK 

Reis, yeni kabinenin teşekkülü

ne kadar celseyi tatil etmiş ve 
Mecli<S saat 16.50 de Refet Canıte
zirı başkanlıl!ında tekrar toplandığı 

( ATkcın 3 üncü ıayfadııJ 

Yeni Ziraat Vekili 
MUHLİS ERKMEN 

Yeni Kabine 
da Yer " 1 k' ·e tiu vakur bir tıınsalını koymamız 
de .. .. ermez, nası ı vermemeı . Başvekil 

lıutıın kuYVeti ile çalıımaktadırl ıcabeder. . . . .. _.. • 

: İstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam 

ı Konya Mebusu Dr. Fikret Sılay 
Fakat hu münasebetle yine tekrar Şehirlcrımızın bu) uk. ".'eydan.. Adliye Vekili 

•trrıek mecburiyetindeyiz ki, asırlar !arını, uınumi bahçelerı~ı boş go- Milll Müdafaa Vekili 
"• hatınlarca devam elmİ§ olan bir ren bizim nesil bu boşlugu kı~met Dahiliye Vekili 

: Bursa Mebusu General Naci Tınaz 
Tekirdağ Mebusu Faik öztrak 

an• . ı·-· · deg"il eski hıs ve k'I' &neyı, bir zihniyeti birdenbire ve bilmemez ıgınııze ' ak' Hariciye Ve ı ı 
""•ıııdan söküp etmak hiçbir ce- fikir terbiyemizin bu husust ı Maliye Vekili 
ın at .. ' . d .. d . r.. e hükmederken e nıuyea.ıer olmam.qtır. Bız e ıııusaa csız ıgın Nafıa Vekili 
de hu ameliye zamanla husule gele- kendi omuzlarına da mühim ve Maarif Vekili 
~ktir. Elverir ki biz hedefe doğru (Arkası 3 Ü:'~ü saııfac'.~2 
•-" h • İktisat Vekili -::--•ıu ıe atla ve yorulmaksızın yü.. ~ "" -
ruyelinı... Anketimize okuyucula- Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

ı İzmir Mebusu Şükrü Saracoğlu 
Elazığ Mebusu Fuat Ağralı 
Afyon Mebusu Ali Çetinkaya 

1 İzmir Mebusu Hasan Ali Yücel 

ı İzmir Mebusu Hüsnü Çakır 

Dr. Hulusi Alataş 

İstanbul Mebusu Ali Rana Tarba11 

• . . , 
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FRANK.O lnınetleriııe kartı son mukavemetlerini gösteren 
Katalonyalılardan bir grup 

Fransa ispanyaya yardım ederse 
İtalya hükumeti 30 bin 
asker tahşit etti 

• . 

Almanyadan Fransaya karşı 
tehditlerini dinlemeyeceği 

haberleri geliyor 
,,, . .. • 

Roma, 25 (A.A.) - Reuter a • 
i>ıüı.yaya gitmek· emrını oekıeGll< • 
leri bildirilmektedir. Fransız kıt· 
aıannın İspanyada herhangi bir 
şekilde harekete geçtik,1eri ~· ber 
verilir verilmez bu emır verılecek 
tir. Bu münasebetle şunu da ili~e 
etmek lazımdır ki İtalya bugun 

· bir ihtarda bulunmuş ve Fran yenı . 
sa son dakikada Cümhurlyetçı 
İspanyaya yardım etmeğe teşeb • 
büs ettiği takdirde İtalyanın ade
mi müd3.hale hususunda serbest • 
çe hareket edeceğini bildinniştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

tarselonu muhasara eden Franko 
bınetleri k;nmandanı GARS~ 

'' c u, İmpeks Şirketi 
aydır faaliyette imiş 

Bir ihbar üzerine şirket merkezi 

evvelki gün basılmıştır 
Sabık Başvekil Celal Bayarın 10 a . . . · i• teklif ettiği· 

. .. Part' da yap- meınleketımız ıçın .. 

1 

"' 4 il. 6 komisyon mukabilinde 

evvelisı gun ı grupun. . . .. nıni tik. Merkezi İstanbul· 

1 
tığı bey~natt~n, ~peks '.smınde nı oğre ( !Tkası 3 üncü sayfada) 
yerli bır şırketın İngılterede __ 

Veni Kabine 
kab• · · istif tt•gı• · haberinin uyandırabileceği Celü Bayar mesının a e ı . . • . baki· 

hayreti, Büyük Millet Meclisinin kendi kendını fesbedeccgı 
ati bir bayii tadil ediyor. . . ·f · de 00• 

Bütün millet vekillerinin yeni baştan seçılnıesı arı esbı~ '. . 
• C ı•• Bavar ka ıncsının 

1 ·tim dil ikfdar mcvkiinde duran c "-' ' . . arın ı a e ı . kah· geç teşkıl edı· 
akibeti de şüpheye düşmüş oluyordu. Yenı ıne er 

1 
• b' 

leceğine göre Celil Bayarm bugünden istifasını ve~mes ' y:nı ; 
d ğru .d ·cra mekanizmasına vakıt kazan ırm 

müvazeneye o ıtı en ı . 

1 • .. nünde ve yerinde bir hareketlı. . .. 
çın, ~erin ve inkılabın ilk günlerindenberl Atatürk'ün de, l~o: 

b d bulunan Refik Sa .. .ıam gibi, l';eın Mılh 
nü'nün de yanı aşın a .. . ·I damı-
.,... h ın de milletin itimadını kazanmış bltyıık hır de' et a. . 
..,_.n, e . . d d • · yeni kabınenm 

• başına gelmesi, normal şartlar ıçın e egı~en . . 
nın ış . . · · b" ,"k bir garantıdır. 

Ü takbel icraatı ve muvaUakıyetlerı ıçın uyu 'k 
m s Eski Başvekile milletin şükranlarını ve ycnisi~e canda:.tebr~ • 
)erini sunarken, biç fÜphesiz, Kemalist Türkiyenın .. bu kaime e-

. . . b d gusuna tercumau o uyoruz. 
iifikliği karşısındaki ılk mtı ama ve uy Bu yold b d ı dl' 1 1 Gı"ıınru"k ,.e İnhi•arlar Vekili a er,ey en evve & I• \ rımızdan ge en cevap ar 

Yern~i diltüneceğiz. -~~~ ......... ~Z~ir:a:a:t~V:.:ek:i~li~ı===ı:=ı::=:::=::!::~==:~==~====:::::::::::::::::::~~:::::'.'.:'.'.~~~~~~-~---------------------------._ ___ ao~~-~P~e y~ktur ki Türk adliye_~'. 7 nCİ sayfada 

Muhlis Erkmen KEMALiST 



iKDAM 

" . s·~·hil- Haberlerı . . .· . 

Musanın Hayatı 
Şark demiryolu Bir adam karısı
şirketi aleyhine nı kovalarken 

açılan dava bir genci vurdu 
Carı.yenin fikrini sezen dilb_ er M 1 500 bin lira Hadiseye karı koca 

d em ur ar . r... . b ldu ı"kı" muhafız elbisesi iste ı kadar ara istiyorlar geçimsız ıgı se ep ~ 
tu p Dün Sarıyerde bir adam agır su-.. .. t te dedi.. &iye burada o · • •~ atın alınmış olan k k Onların mahallesinden ve butun ! - ş .. Hükume...,e s . . rette yaralanmıştır. Karı oca av 

. • .
1
•. ·· ·· gibi kıskandığı ruyor. . . 1 Şark Demıryolları şırketınde ça - ga ından çıkan bu hadisenin taf-Benı !,raı ın gozu Ö 1 ... , Velit kafasında bır plan hazıra- 1 Türk memurları tarafından s 

·· ı b' kız gördüm Ye "'- ' • b ' k. e'°J. ışmış h siliitını veriyoruz: 
çok wıze .. . ': .. ··zell iğinİn bir fe· mıştı... Yerden '.'1dıgı ır ırA\ şirket aleyhine İkınci Ticaret ma • Sarıyerde Garipçe köyünde o -baş dondurucu gu h"'küm· taşla bu basık evın kapısına. . s. kemesine bir dava açılmıştı. turmakta olan Hamdi Karakaşla llıket doğunnam~sı vey~ . u onu yenin kapısına bir işaret yaptıktan Şirket muamelatını tasfiye e - karısı Sabı·re ara•. ında geçimsizlik d kulağına gıtmemesı ıçın ' b l bol 

~m "' ı,.. bo ~~ m>,.,., '°''" ~oob< mom~lm o m'"· Ko<umm "" m~m•l•-evinden dışarı çıkarihmtaı zamı.nız ara· - Haydi dönelim .. dedi. .. ve eğer ı·kramı·ye dağıttığı halde Türk me-

t ve Ş ı t at sinden usanan Sabire dün o cıv_ar-kız .. bu serve la k kızdır. Aradı· doğru söylemiş isen sen. ~ .er az murlarına hiçbirşey vermek iste- da oturan kardeşi Hasanın evıne ıında size .. en yı d ederim, istersen evlendınrı~, ve- memiştir. d d H sanın evi-ğınız en guzel kız o ur. ahut ta haremde cariyelerın başı gitmiştir. Ham i e a 
Velit yerinden sıçradı: Y Bin kadar memur ve müstahde- ne giderek karısını oradan almak 
_ Şbndi .. derhal.. hemen o kızı yaparım... ••• min Ticaret mahkemesinde müş- istemiştir. Hasanın evinde otur -

görmek istiyorum. 0 gece, sabaha kadar gözüne uy- tereken açtıkları bu dava ile şir - makta olan kadınlar Hamdi ~e 
Diye haykırdı. Bu haberi veren ku girmiyen Velit ,sabahleyın er· ketten istedikleri ikramiye yekil- münakaşaya tutulmuşlar ~e u 

cariye: . . t il kenden Umran'ı huzuruna davet nu yarım milyon liraya yakındır. münakaşa kavgaya müncer o muş-
- İmkam yok .. dedı, Bendırı srkia. etti: Şirktin vekili mahkemede, şfr - tur. Sabire bu gürültüler sırası~ -alkı k 

o kadar bağlı ·· B ı İ il hal da yandaki İzzetin evine g. 
1 

-h o ıza .. nu _ Umran .. dedi.. en sra • ketin ikramiye vermek taahhüt ve a maksadınızı öğrenir oğrenmezno a- kının yaşayış tarzlarını ve nasıl ge- dd' miştir. Hamdi de karısının peşısı.r 
hemen kaçırırlar ve sonra be Y indiklerini nasıl yaşadıklarını ya mecburiyetinde olmadığını i ıa bu eve girmek isteyince içen gır-d al 

mevkiinde kalırım. ç ' B on etmiştir. Bunun üzerine memur - m~ı·ne müsaade olunmamıştır. nınız a y ancı kından görmek istiyorum. u, • ~ N lı 1 

· t 1 !arın vekili de 928 senesinde hü - Kendı· kuv11etile eve giremiyece 
- e yapa m... . . . e !ar için belki büyük bir nıme o a-

- İkimiz de kıyafetlen~ d • k Bana rehberlik et ... Düş önü kumetle şirket arasında bir muka- ğini anlıyan Hamdi derhal evin~ ğiştiririz. Siz de, ben de şe~ mu: cae · kavminiz nasıl yaşar, göster .•. vele yapılmış olduğunu, bu muka- giderek asılı duran av çıftesını hafızı kılığına gireri~: ~e~ sızı Ben'. m Velidin ve Hamanın dostu, me vele mucibince şirketin her s91te kapmış ve evin kapısına daya~ -İsrail mahallesıne goturur ve ora !ık kahyası olan Umran, bu ıra- Türk memurlara on bin lira ilcra- ınıştır. Ali çiftesine güvenerek ıçe 
da bu dünya güzeli kızın oturduğu zar . di miye dağıtmağı taahhüt etmiş bu- ri girmek istemiş fakat o sırada .. . . . .. • dikten berden sevın · •

1 25 
evi gosterırım .. ~vı oı:,ı:e~enbire Vezirin Beni İsrail ile aliik_ala~- ıunduğunu söylemiştir. evde bulunan izzetin og u yaş· 
sonra orasını bilfilıare1 ır . ek ması kavmi için hakikaten hır nı- Mahkeme kararile tasfiye heye- Jarında Ali Öztürk Hamdiye: bastırmak ve bu kızı e e _geçırm t lacaktı. Esa:ocn 0 veııir olalı- tinden istendiği halde böyle bir _Girme, vazgeç!.. demiş ve büs
sizin için kolay ve kablldir. fikrini ::b~ri Mısır halkının, Kıptilerin mukavele suretinin mevcut olup bütün kızan Hamdi çiftesini Alinin 

Cariyenin bu_ kurnazc~ . ha- zulmü azalmıştı. Eskiden davalard'.I. olmadığı cevabı verilmiş ve bunun üzerine bir el a teş etmiştir. Saç -
takdir eden Vel.ıt'. derha~ ıki mu tı h haksız çıkarılan Beni İsnil üzerine memurlar, bu mukavele - malar delikanlıyı sağ kolunun ve fız elbisesi ge~ı~ıl_mesı~ı ~~:~~~İe h:~kında hakimler de adalet ve in- nin bir suretinin vilayet umuru sağ kalçasının muhtelif yerlerin -

Biraz sonrha. ıkısıhdaefızl~rı gıy"bi şe· saf yolunda kararlar vermiye baş- hukukiye müdürlüğünde mahfuz den yaralamıştır. 
kol gezen şe ır mu Yaralı Ali motörle Sarıyere g€-

B · İ a lamışlardı bulunduğunu öğrenerek mahkeme b ' l b · hir sokaklarına daldılar. e~ı k~r . Vezirin .kendi mahallelerine te- tirilmiş ve burada otomo ıe .m-
ilin toplu bir hal~e. bulun~ arı nezzül ederek gelmesi Mısırda bil- ye bildirmişlerdir. dirilerek Şişli Çocuk hastanesıne 
mahalleye doğru gıdıyorlar . . .. k b"r hadise olacaktı... Ticaret mahkemesi son celsesin- yatırılmıştır. Alinin yaraları çok 

Velit, bir aralık yanındaki carı• yu 
1 

.. h . b' ha de, şirketin ikramiye vermeği ta- ağırdır. Zabıta Hamdi Ka.rakaşı Yen
in kolundan sımsıkı yapıştı: . Hakikaten de bu mu ım ır • k 1 ame yakalamış ve adliyeye teslim et_-

ld ahhüt eylediği bu mu ave en _ Peki amma .. dedi.. niçin.. nı- dise 
0 

u... . k. mış· ıı·r. Yakalandığı sırada Hamdı-b 
h b · · ksadını bılme- suretinin vilayet umuru buku ıye-

çin sen bu güzel kızı ana a ~ Umran, vezırın ma . . . . nin elinde çiftesi, 20 fişeği ve ateş 
verdin!.. Beni lsrailin göz bebeğı diği ve hayra yorduğu ıçın sevını- sinden getirtilerek tetkikine ka - edilmiş olan merminin boş kovanı 
gibi sevdiği ve koruduğıı bu kızın yordu. rar vermiştir. <!a bulunmlJ§tur. 
yerini bana neden haber veriyor- Velit ihtişamlı vezir kıyafetile Diğer taraftan mahkeme talep 

İsr '}d delil t 
1 ·ı • -- • ' "'.Q ni,.N; h ıl .. 

HERGÜN 

lnönü'nün 
doğduğu evi 

İzmir, Kurtulut harbinde 
bir idealin ismi olmuştu: BÜ· 
tün bir millet, kadını, erkeği, 
ihtiyarı, çocuğile ona kavuş -
mak için dövilştliler. 

İşte, Büyük Şef İnönü'niln 
beşiği bu toprakta sallanmış· 
tır. 

Yine İsmet İnönü'nlin ha • 
yatma bakarsak, kurtul~ş 

hamlesinin ilk irade kaynagı
nı görürüz: Sivas ... Aziz Cüm
hurreisimiz, orta tahsilini de 
büyük kongrenin toplandığı 

bu viliyette yapmıştır. 
Doğduğu ve okuduğu yer • 

!erin tarihi alakalarını bir ta
rafa bırakalını. İnönü'nün is
minden rütbesine kadar taşı· 
dığı ne vardır :.: bize şan ve 
şeref dünyası hayatından bir 
altın ufuk açmasın? .. Gene -
ralliği harp meydanından a
lan büyük kumandan, soyadı· 
nı da bir zafer meydanından 
almalı mı? 

Rütbe, nişan, isim ... Fakat 
bizim fani ölçiilerimizle birer 
kıymet olan bu kelimeler, 
baştan başa bir tarih olan o
nun için nedir ki? .. İnönü kah
ramanı için, Mudanya kahra
manı için, Lozan kahramanı 
için ve bugünkü fazilet kah -
ramanı için ... 

Artık, Büyük Şefe ait her 
hatıra milli mukaddesattan -
dır. 

İşte, İzmir belediyesi bu -
nun ilk örneğini veriyor: O -
mın, 25 Eylı11 1884 te, İkiçeş
melikte, Medine yokuşunda 

doğduğu evi alıp bir müze ya
pacakmış .. 

Bu ev, inönü'nün değil, bir 
milletin taliinin doğduğu ev~ 
dir. 

İzmirin bu kararını, asil bir 
vatanseverlik jesti olarak say
gı ile selamlarken, onım, Ana· 
doluya geçinciye kadar otur • 
dnğıı Süleymaniyedeki son 
evini de İstanbul Belediye • 
sine hatırlatırım. ~n7_~ç. __ d~ •• !l!-ffi,.rv•~ıuı.~nsonra .. 0

--' --· .- Şirketlerde ecnebi memurların 
Val:nin tetkikleri KÜL TÜR 

. - - ···----~ 

Eroin ile mücadele 
1 İmralı gibi Hayırsızadada hayır 

bir ada haline getirilecek . b 

.. . . ni _

1 

müke=el istifade edılebılır. Son gunlerde şehrımızde ye h 
1
. getircbl 

. d ıslahane a ıne 1ı den birçok esrarkeşlerın mey ana .. k "· dür Bütün tesisatı Y 
1 . mum un · k pell çıkarılması, uyuşturucu madde erı tıktan sonra da adanın se e ı • 

kullananlara ve satanlara karşı teşkil edecek olanları iki kıs!l'I 
kat'i ve şiddelli tedbirler alın~k yırabiliriz: ,ı 
Jiizım geldiğini bir daha ehemmı - ı _ Eroin müpteliiları, est 
yetle ortaya koymuştur. keşler.. 8~ Her memlekette bu musibet ip - 2 _ Eroin satıcıları ve kaÇ 

!ilanın kurban-

!arı vardır. Bil
hassa şark mem 
leketlerinde nü 
·usun mühim 
ır ekseriyetini 
roin ve es -
ar kullanma -

dan yaşıyamaz olanlar teşkil eder. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki 
gümrük muhafaza teşki -
!atı. çok mühim olan bu iç

timai dert üzerind" yeniden 

!arı. 
1 Birincileri de şöyle iki kısın 

yırmak zarureti vardır: 
a _ Esrar kullıyıan fakir tabi 

ka. 
b _ Esrar ve eroini 

kibar ve zengin tabaka. 
Esrarkeşleri, bu 1P ıı r 

!erden kurtar -
mak için orada 
onlara meşgale 

bulunmalıdır 

Adanın top -

kull• 

raklarının me -
tetkikler yaptırmaktadır. Bu hu - seli: Soğan zi-
suste alınacak netice belli olma • raaatine çok 

dan evvel çok şayanı dikkat bir fi- müsait olduğu hl' 
kir ortaya atılmış bulunuyor. söyleninor. Diğer, suya fazla·ıel' 

Mahkumlar için Adliye Veka - olmıyan nebatlar da yetiştırı 
Jeti nasıl İmralı adayı tahsis etmiş lirmış. . ır{° 
ise, uyuşturucu maddelerin kur - Erkek esrarkcşlere işte bır JI 
hanları için de bır adayı onlara gale ... Kadın esrarkeşlere ge 

. . .. e pııı-tahsis etmeliyiz.. bunlar da sevıyelerıne gor • )! 

Hıı. yırsızada telif işlerle meşgu1 edilebilir· 

H sela terzilik, dokumacılık veY9 Bu iş için en münasip yer a. • rıle 
d !erine musiki aletleri ve yırsızada olarak gösterilmekte ır. . . . 

. . · dersler gösterılebılır. 
Filhakika Hayırsızada bu ış ı~ın Malumdur ki İmralıda malı~" 
biçilen kaftandır. Adanın tepesın- !ar birer altın bilezik sahibf eJ 
de hatırımızda kaldığ~a göre; -~n- mişlerdir. . a 
gilizlerden kalma eskı hır koşk Hayırsızada bu işe tahsıs eJll 
vardır . Bu köşkün çatısı yok ol - diği takdirde kayırlı bir ada 0 

muş ise de duvarları sapasağlam caktır. . . . . _ Jıl 
yerinde duruyor. Aşağıda da sa· Yeni Adlı ye Vekilim'."ın bU 
hile yakın bir yerde yine büyükçe yırlı işin tahakkuku ıle m 

bir binanın iskeleti var. Bunları, olacağını kuvvetle umuyor:,:, 
50 bin lira sarfile iyi hatta çok Selim CA ':...,/ 

ben, size söylediği mgibi. Beni Bir takım evlere girdi. çalıştırılmaması hakkındaki kanun 

İsraildenim, fakat Beni İs- Halkla, Beni İsrail halkı ile Yl üzerine, Şark Demiryolları Şirketi 
rail beni kendilerinden saymıyor. kından temas etti. de birçok ecnebi memuruna dol -Babamın Mısırlı olması ve ölmiiş - Akşamlan ne yiyiyorsunuz? 
bulunması yüzünden küçüklüğüm- - Kocanız ne iş yapıyor? 
denberi bu kavmin hakaretine ma- -Nasıl geçiniyorsunuz? 

ruz k;aldım. Beni İsrail gençlerin. Gibi sualler sorduktan sonra e- Yunan arazisindeki kısmında yine Vali dün Darülacezeye de gitmiş 
tavzif eylemiştir. ve orada Darülaczenin yeni bütçe-

den hiç biri, o kadar güzel olduğum vin her tarafını geziyor, sözde b·ı 
halde beni almadı. Kanımda karı- mazlı1m ve mağdur kavmin bütün 
~ık kan var, diye istemediler. Ha- dertlerile yakından alakadar oldu
karetlerinden kurtulmak için ken- ğunu ispat etmek istiyordu. 

gun ikramiyeler dağıtarak gı1ya 
yol vermiş, fakat bunları hattın 

Vali ve Be1€diye Reisi Doktor , fthalat müdür muavinfiğj 
Lutfi Kırdar dün yanında Hüdai Gümrük ve İnhisarlar Vekil.le -
Karataban olduğu halde yeni Bre- !ince görülen lüzum üzerine mün
zilya baş konsolosuna iadi ziyaret- hal bulunan İstanbul ithalat güm
le bulunmuştur. rüğ[i Müdür Muavinlığine muaye 

ne baş memurlarından Muzaffer 
Başar tayin edilmiştir. 

.., ..... "iakı;l~~,;-t~miri / P~~::vayla motosiklet 
Birkaç gündenberi şehrimizde f 

bulunmakta olan Evkaf Umum çarpış 1 
Müdürü Fahri Kiper kendisile gö- Sultanahmette motosikletçi Ç 
rüşen bir arkadaşımıza dün şunları zım, motJsikletinin arkasına bi~ 
söylemiştir: dirdiği Koronyan adında bir tııf 

•- Tarihi kıymeti haiz olan e- la Büyükdereye gitmtk istemiştff 

di kendimi hükümdar Kabus sara- Halbuki, Velidin manevrası büs
yına sattım. Bu hareketim onları bütün başka idi. .. O, Beni İsrail a
büsbütün kızdırdı. Size Asiyenin rasında iyi tanınmış olan Umran'ın 
mevcudiyetini haber vermek ve O· rehberliği ve kendi vezirlik nüfı.ı
nun kapalı, saklı bulunduğu yeri zu sayesinde ve sözde halka yar. 

Bu memurların halen de orada 
çalıştıkları mahkemeye bildiri! -

mesi üzerine keyfiyet mahkeme 
kararile ve Hariciye Vekaleti vası
tasile Yunan devlet demiryolla · 

si ve ihtiyaçları etrafında tetkik -
!erde bulunmll§tur. 

Kendisine çocukları kurtarma 

Muzaffer Başar dün yeni vazi -
fesine başlamıştır. 

serlerin tamiri, dört senlik bir ça- Fakat motösiklet Eminönünde b~ 
lışma programı ile tanzim edilmiş- denbire bozularak durmuş ve af' 
tir. Tamir edilecek olan kıymetli kadan gelen vatman İsmailio i, 
eserlerimizin en b~şında Yenicami 

-----o---_ 
yurdunda bazı suiis timaller bu - DENiZ 

rından sorulmuş, fakat altı aydan 

fazla bir zaman geçtiği ve bir de-
göstermek istemekle intikam aı- dım gayesile evleri dolaşırken .. bir fa da tekit edildiği halde hala ce-

lunduğuna dair yapılmış olan ih -
bar ile de meşgul olan Belediye 
Reisi bu hıısusta esaslı tahkikat 
yaptırmağa başlamıştır. 

Yeni Denizbank umum 
mdürü 

rnak gayesini güttüm... gece evvel kireçli taşla işaret etti-
Velit, bu kızın doğru söylediğine !!i evin kapısından girmeyi tasarı .. 

tamamen inandı. Bir takım dolam- mıştı... tanın da tekrar tekidine karar ver-baçlı sokaklardan geçtiler. Yer ev- Bu ev de .. eğer doğru ise .. Mısır miştir. 
!erinin karanlık ve süfl! manzara- diyarının en güzel kızı Asi yenin e· Tu·· rk 

vap gelmemiştir. 

Mahkeme son celsesinde bu nok-

ları zulüm ve sefalet içinde ömür- vi idi. 

leri geçen Beni İsrail halkının çok- Nihayet o, evin önüne doğru yak. 
tan uykuya vardıklarını gösteri- !aşıldıkça Beni İsraili de .. Umranı 
yordu. Cariye, nihayet basık bir evi da bir endişe ve teliiş aldı ... 
uzaktan gösterdi: !Arkası varı 

memurlarının haklarını 

muhakemenin son celsesinde ve 

icap ederse Temyizde eski Adliye 

Vekili Mahmut Esat Bozkurt mü
dafaa edecektir. 

Şehrimizde bulunan Vakıf İşle-
ri Umum Müdürü Fahr; Kiper Va

!iyi makamuıda ziyaret etmiştir. 
Vali dün bilhassa yeni belediye 

bütçesi hazırlıklarile meşgul ol -
muştur. Beledıye muhasebeciliği 
yeni bütçenin ilk taslağını vücude 
gtirmiştir. Bunun olgunlaşması 
için Valinin inceden inceye gözden 
geçirmesi IAzımgelınektedir. 

Denizbank Umum Müdürü B. 
Yusuf Ziya Önişin istifasile boşa
lan Umum Müdürlük makamına 
İktısat Vekaleti yüksek mürakabe 
heyeti reisi B. Yusuf Ziya tayin 
edilmiştir. 

B. Yusuf Ziya dün Ankarada va 
zifesine başlamıştır. 

Karadenizde fırtına 
Karadenizden ve Egeden alınan 

telgraflarda yeniden fırtına ala -

Atatürk köprüsünün açılması do • daresindeki tramvay da motösik' 
layısile ehemmiyet kazanacak o - !ete bindirmiştir. 
lan Sokullu camii, Üsküdarda Arkada bulunan kız düşerel' 
Şemsettin paşa cami ve medrese- muhtelif yerlerinden yaralanııııi' si. İstanbulda Nuruosmaniye, Me-

tır. Vatman hakkında takibat yı· sihpaşa, Süleymaniye, Sultanah -
met ve bir de Kadirgadaki Sokul- PıL'llaktadır. 

lu medresesi vardır. Bu medrese Bir sarkıntılık 
!eri bilhassa tarihi kıymeti itiba-
rile çok değerli bir c~erdir. 

netleri görüldüğü haber verilmek 
.edir. Karadenizde son defa kopan 
fırtınanın doğurduğu feci kazala -
rı gözönünde tutan Deniz Ticareti 
Müdürlüğü keyfiyetten ehemmi -
·retle bütün merakibi haberdar et
miştir. 

Amma siz çorbanızı içseniz daha 
iyi olur. 

Yaşlı kadının kalbini kırmak is
temiyordum. Yalnız, canını o ka
dar sıkılmağa başlamıştı ki hatır 

- Sekize geliyor, beyim, dedi. 
Kendimi toplıyor, irademi tek-

sif etmeğe uğraşıyordum: 
faleti acınacak halde idi. /sızmak istiyordum. 

Bir bardağa doldurduğum rakı-, Düşüncelerimdeki kararsızlık-

Bursalı Hilmi adında bir gen~ 
evevlki gece Beyoğlunda Semilı1 
adında 18 yaşında bir kıza tenlı' 
bir sokakta sarkıntılık yapmak iS' 

temiş, kızın şiddetle mukabeleS1 

üzerine sustalı çakı ile kalçasındaJI 
yaralamıştır. Hilmi yakalanın* 
Semiha hastaneye kaldırılmıştır. 

!arımın ucuna basarak, kapıyı 
-12 - ya bakıyordum. Bardağı alıp ağzı- tan, kendi manasıılığımdan u- doğru gittinı, dinledim. 

Kırk yıllık ayyaşmışım gibi, ra
kı, burnumda tütüyordu. Odanın boşluğu, içımi yormuş

tu. 
gönül gözetmeyi bir yana bıraka
rak: 

- Tirbüşonu bulur musun? 

Dadım, peki! der gibi başını sal
ladı, odadan çıktı. 

- Tirbüşonu ne yaı:ıacaksınız? 

ma götürmek, bir cesaret işiydi. tandun: 

Dadım, karşımda bir müddet - Hazırsa, getirin. 
durdırlctan sonra, usulca, odadan İhtiyar kadının göz bebekleri, 

Sofada, başka bir kadın seai da· 
ha vardı. Dadım, neye aşağı oda • 
larda oturmuyordu d1, sofada ko • 
nuşuyordu? -Yemek yiyelim, dedim. - Dadı, Ahmedi bakkala gön -

der, bana, bir şişe ral:: alsın. 
Dadım, şaşırmış bakıyordu. Ben 

kendime hakim bir t~ vır verme
ğe çalışıyordum: 

Dadım, bunu, çoktan bekliyor -
muş gibiydi: 

- Bana, biraz zeytin, peynir ge
tir, dedim. 

Dadım, bir şey söylemek ister 
gıbt yüzüme baktı. Sonra neder,
•e vazgeçti. Sessizce odadan çık -
tı. 

Niçin istiyorsunuz?. 

Diye sormayışından, yaşlı kadı
nın, benim niyetimi çoktan sezmiş 
olduğunu anladım. Bu, bana, ce -
saret, ferahlık vereceği yerde, a -
dct.i ıztırap vermişti. Demek ki 
ben, bu cahil kadına karşı dıı bir 
korkuluk, bir zavallı mevkiinde 
idim. 

,çıkmıştı. Buna, sevinmiştim. Yal- ışıklanmıştı 
nız kalmak, hayalimin, huzuru - - P -ki beyim! 
mun ufuklarını genişletecekti . Y ,. ';i zorla yedim. Başımda, 

Buna, ne mana vereceğimi bi• 
!emiyordum. 

- Hazır, küçük bey. Dadım: 

- Ne yemeğimiz var? 
- Yirmi dokuz kurusluk bir kil Dadım, beni sevindireceğinden 

çük şişe. emin olan bir göğüs gerişile: Miskinliğime, pısırıklığıma kızı
yordum. Evin hakimi, ben, değil 
miydim? Neye, kimden çekiniyor
dum? 

Rakıdan bir yudum aldım. Ken- içkinin değil, can sıkıntısının a -
di kendime, çocuk gıbi seviniyor- ğırlığı vardı. Yatak odama çıktım, 
dum. Ben de, herkes gibi, evimin yattım. • 

hakimi idim; ben de, evimde, a - Uyumıyacağınıı bilıyordum; fa
damdım emredebiliyor, rakı ma - kat yatakta duyacağım yalnızlık, 
sası başına oturabiliyordum. yemek odasının ağır sessizliğin -

- Bugünlerde, küçük beye bir 
hal oldu, diyordu. Blr hafta, eve 
gelmedi. Geldiği zaman da. dura· 
cak halde değildi. Karşımda, nala, şaşkın şaşkın - Sizin biraz rahatsız olduğu -

duran ihtiyar kadına, bir mazeret nuzu bildiğim için aşçıya tavuk 

gibi; çorbası, patates püresi, bir de ma
- Bu gece, bir arkadaşım gele- hallebi yaptırdım. 

cck, dedim. Bunların biri, rakı mezesi olmaz 
- Evet, küçük bey. dı. Fakat dadım da rakı sofrası ha 
- Arkadaşım, rak»ız edemez. zırlıyacak, hazırlıyabilir bir mah-
- Pekı, küçük bey. luk değildi. İşin kötüsü bu beninı 
Bu tevilden, kendim de utanmış elimden de gelmezdı. 

tım. Dadım, rakıyı getirttikten - Zeytin peynir yok mu? de -
sonra, yemek odasındı . bir iskem-ı dim. 
leye oturdum, dadım, bir k~ede; Dadım taaccüple yüzüme bak -
ellerini kavuşturmuı, sessiz sessiz tı: 
bekliyordu. - A... Elbette küçuk bey .. 

Küçük rakı şişesini, açmağa bi
le cesaret edemiyordum. Neden? 

Çok geçmedi, dadım, elinde tep
si ile geldi. Tepsiyi masanın üze -
rine bıraktı, hiç sesini çıkarma -
dan, yüzüme bakıyordu. 
Odanın ağır sessizliği, kalbim! 

sıkıyordu. Bir şey söylemiş olmak 
için: 

- Saat kaç? diye sordum. 

İhtiyar kadın, dudakları arasın
dan: 

Tirbüşon gelince, çok büyük bir 
iş yapıyormuşum gibi, şişeyı aç -
tım. Fakat toyluğuma, acemiliği -
me güldüm. Kadeh yoktu. Evde, 
kadeh yoktu. 

- Dadı, bir bardak daha geti -
rir misin? 

- Peki, beyim. 

Rakı sofrası. .. Ben ... Bizinı ev ... 
Bu. gülünecek bir şeydi! Evde, 

Bardaktaki rakıyı yarısına kadar den, boğucu yalnızlığından daha 
içtikten sonra, sevincim söndü. Ge- az ıztırap verecekti. 
niş odanın içinde, yalnızlığım, be- Bütün geceyi sağdan sola, sol -
ni sıkıştırmağa, ezmeğe başladı. dan sağa dönerek uykusuz geçir -

Ne yapabilirdim? Dadunı kar - dikten sonra, sabaha karşı dalmı
şıma alıp konuşacak mıydım? O -
nunla, ne konuşurdum? 
Kapı, hafifçe tıkırdayıp açılmış

tı. Dadım göründü: 

- Yemek istiyor musunuz, kil -
çük bey? 

şım. 

Sabah, tembel tembel uyandım. 
Bir müddet, yataktan kalkmadım. 

her şey vardı, bulunabilirdi. Fa • 
kat bir c!şret sofrası. na yarıya -
cak hiçbir şey voktu. Sofranın se-

Önümdeki yarım bardak rakıma 
baktım. İçki içmek hevesim geç -
misti. Buna rağmen, sarhoş olmak 

Sofada mırıltılar vardı. Kulak 
kabarttım, dadımın sesine benze
miyordu. 

Bu, beni şaşırttı. 
Dadım, kiminle. konuşuyordu? 
Yataktan usulca kalktım. Ayak-

Öbür kadın sesi, merakla soru • 
yordu: 

- Nesi vardı? 

- Yorgun muydu! İçmiş miy· 
di? Bilmem ki... Anlamam ki. .. 

- Eskiden hiç dışarıda kalmaz 
ı:nıydı ?. 

- Kalırdı, kalırdı amma, bir ge
ce, bilemedin iki gece .. Böyle haf· 
taladığı olmamıştır. Sonra ... 
Dadım, sesini yavı.şlatmıştı: 
- Dün gece, evde rakı içti. 
- Vah, vah ... Baştan kaı-a ını 

vurdu? 
- Dağda, 

artık ..• 
taşta... Ne diyeyiın 

[Arkası v»rl 



Parti divanı toplantısı 
Refik Saydam yarın meclis
ten itimat reyi. isteyecek 

olmadığından celseye nihayet ve
rildi. 

Cel41 Bayarın istifası ve 
Reisicumhurun cevabı 

B~ara,. 25 (A. A.) - C. H. P. 
ini ~et Meclisi grupu umu-
1.fuı heyetı bugün 25/1/939 Büyük 

lllüteet ~eclisinin umumi içtimaını 
ı. ak.ip caat 17 de Trabzon say-
vı Reis V kili H lleı.ı- . e asan Saka'nın Ankara, 25 (A.A.) - Sabık Baş-

ığinde toplandı. vekil İzmir mebusu Celiıl Bayar, 
Yen; Başv kil D R .. ümh" İ İ IÖz al ~. .. r. Refik Saydam eı~ıc . ur sm~t nonüne aşağı-

teşe ~ak kürsu!.e gel~ ve y.e~i ı d~.kı .arızayı ta~dım etmıştir: 
tı es~ eden hükfunetm teşkıla- ı Tiirkıye Reısıcumh uıunuıı yüksek 
c asıye kanunu hükmüne göre huzurlarına 

}ı,fju;a günü toplanacak Büyük Ttirkiye B. Millet Meclisi inti -

111 
et Meclisi umumi heyeti içti- babının yenilenmesine Parti diva

ııı:11lda beyannamesini okuyup iti- nınca karar verilmişt:r. Partimi -

80~ reyi istiyeceğini bildirdikten ı zin intihaba yeni ve taze bir kuv
~ bu ''.'.'1>~ saat 11 de Rejgi _ vetle çıkmasını maksada v.~ esasa 

1ıoplan ur İnonü'nün riyaseti albnda da.J_ıa uyıın:" ve faydalı mul&haza 
Bü _ llU§ olan Fırka divanının ettım. Bu ımkanı zatı devletlerine 
lıil Yük 1.lil.let Meclisi ıeçimini ye- vermiş olmak için Başvekaletten 
bu~ hU11usuna karar verdiğini, istif:"" arz ve takdim ediyorum. 

~,..•r. uınwnt heyetçe de tasvip Yüksek t~veccühlerıı_ıin devamı-
1-n ~ ~" Cutna günü lOJI- !l.! .sQnsı,ız hur_ınet v~ t~zlmlertro,1~ 

ac:aı. Büyük Millet M 1. . lstırham ederım. 
lllııınt h ec lB1 u -
lhıin . eyeti içtimaında muamele-

!)· ikınaı olunacağını izah etli. 
ıvan k 

t;_, aran grup umumt heye-
"""'1 tasvib · fakla . ıne arzolunarak itti 

İzmir Mebusu 
C. Bayar 

Reisicümhur fsmet İnönü, şu 
cevapla mukabelede bıılunmuşlar
clır: 

lan istifanız kabul olunmuştur. 
İktidar mevkiinde geçen hizmet 

zamanınızı takdir ile yadederek 
size ve arkadaşlarınıza halis teşek 
kürlerimi ifade etmek isterim. Si-
yasi tarihimizin ı .tin bir devresi
ni yüksek meziyetlermizle iyi ida
re etmenizi, milletimiz da·rna te -
şekkür ve takdir duygularile ha
tırlayacaktır. 

Ht:kfımetin teşkiline İstanbul 
Mobusu Doktor Refik Sayda n me
mur ed/.miştir. 

" 
Reisicumhur 
İsmet inünii 

Celal Bayar istifa etti 
(Baştamfı 1 ınci sayfada) 

zaman aşağıdaki Rıyaseticümhur 

tezkeresi okunmuş ve alkışlarla 
karşılanmıştır. 

il. M. ~eclisi Yiik.<ı:.k, Retsliğbı.g 
İstanbul mebusu Doktor Refik 

Saydam'ın Başkanlığında teşekkül 

eden İcra Vekilleri Heyetini gös
teren listenin ilişik olarak sıuıul

duğunu saygılarımla arzt-derim. 
Reisicilmhur 

iKDAM 
SAl'rA 3 

lfARETLER 

Seçmelere ve memur [.MESELELER 
lara dair 

Seçmelerden maksadım eskiden 60 o o o M h 
güzide ve mümtaz dediğimiz hal- ' a p u s u 

İmpeks 
şirketi 

kın kalbur üstüne gelen Frenklerin 
Elite dedikleri zümredir. Bizde l b k .<BO§tarafı 1 inci .<ayfnda) 
seçmelerle memurlar arasında çok as a ac, ıra amayız da olan Impeks şirketi, on seneden 
sıkı münasebet var. Daha doğrusu berı film işile alakadar ııi.'.~ ve 
halkımızın muhtelı"f fikı"r ve · y N cKemal Film> firmasını viırüten sevı- azan · 'ı'zameddı'n N 1 K 1 " ye vasıflanndan dolayı kalbur üs- A Z F ema • Şeker şirketi nıüdiırln n . 
tüne "'elebile•ek zümr · d b.. Çift . . . den Şakir, müteahhitlik ve komrs-

k 
• ' esın en u- çısınız, tarlanızı sürüyorsu- haftada iki defa yıkanırclı. Mutfa-' ü bı"r k ı yonculukla meşgul olan Su"levman 

. ısmını memur ar teşkil nuz, ekmeğinizi alnınızın terine 
ediyor. banclırarak yı·yorsunuz. Devlet hı"z. ğın bir iki iyi aşçısı varclı ve ye- isminde üç kardeş tarafınd;n !e-

meklere, gerek lezzet bakımından sis dı"ld · • · · d.. kü" L '-Eskid tJ · • ıgını un tawdkatımızda 
· en az çok refah içinde ye- me erınde memur veya imirsiniz, gerek kalori bakımından itina edi- öğrendik. 

!işen, zamanının düzgünce tahsil maaşınızla yaşıyorsunuz. Yahut bir lirdi. Binaenaleyh, mahkıim hem Se t b. · endü t · · · · rmaye Kemal Film tarafın -
ve er ıyesıni alan gençler için s rının ışçısi veya hür meslek- temiz, hem de sıhhatı tam bır· ın· • d k b if l d b. · an onmuştur. Ve üç ay 1.'VVel 
mu ter hayat meslekleri, san' at er en ırınin müntesibisiniz, gün- san olarak cezasını çekerdi. Gun·· u·· n k d · d li"'";.ı yu arı a zıkrettiğimiz isimle fa. 
ve ticaret sahaları adeta hasis gö- e 6~e veya bazan azalan, ba- birinde cezaevlerı· Adliye Bakan- alı· t ye e geçmişlerdir. Siil man 
rülürdü. Bu yüzden imparatorluk z'.'11. çoğalan bir kazançla geçinip lığına ba.ğlanclı ve beş altı ay geçer A · d K t di y nKara a, emal stanbulda, Şa -
wmanında, bilhassa İstanbulda bir gı yorsunuz. ahut düpedüz hır- geçmez Istanbul Cezaevın· de ı"kı· 0 • k. Lo d d s k 1 ır n ra a çalışmağa başlamış-
çeşit memur aristokrasisi teşekkül 

1 
'ğzsınız;dikarili~ğanyo akcılığı, dızdızcı- cak ardarda söndü: tır. 

etmiş gibiydi. Me•rutivet hareke- ı ı, ma ç ı, yan esiciliği sanat 1 - Hamam Hig" vedildı·. ' " d" · · · d. Dikk Vaziyet.e bakılırsa bu •ırkct, 
tinden, bilhassa Cümhuriyet inkı- e ınmışsınız ır. . at ediniz, eli- 2 - Mutfak kalmadı. d , · d b k çık evletin Ingiltereden temrn ,.1 ıği 
labmdanberi o mana•ız ve zararlı ruz en ır aza masın. Yanlış Binaenal_eyh mahkıim yıkanma- 16 milyonluk kredin;n memlf'ke -
telakkinin izi kalmamıstır dene yola sapmamıya gayret ediniz, yan clı, pıslendi ve .. aç kalclı. timizde işletilmesi "Olunda bır 

- bi- basmanuya dikkat edıniz. Zira ada- ş·· h · b.. " lir. Hatta, mensuplarının refahsız- up esız utün mabkümlar aç bir komisyon elde etmek --~·mı·ş-
let, kanunlara aykırı bir hareketi- kalmad b ı ~•· lığından dolayı, memurluk kcmliui . ı, un arın içinde yine her tir .. 

k nızi terazisine vurup hak ettiğiniz gün etini, balığını, tatlısını yiyen- İ 
uvvetli bulan gcndcrin biraz d . d. . Bazı ngiliz müesseselımnm 11"1· 

k 
, a cezayı sıze ver ı mı, erge•· aç ka- !er bulundu. Fakat kaç kişi? Mah- h 

yu arıdan baktıkları ve pek ya - lırsınız. Hapishanelerimize girmek kıimlarm yüzde kaçı? k.atap olduğu teklifler ii•enne hu-
naşnıak istemed"'" · b" • o umctim.iz nezdinde • apıfan ı•ıı·f-

. ı.ucrı ır meslek. <ıJ<;>:::> ll<ll'fawıro <ıupaııaıo •<ı~JN' Nihayet nihayet yüzde ikisi. Ya-
halinc diijlllüş gibidir. Eski ifrat d'Azuıe'de villa sahibi olmaktan, ni, mevcudu altı yüzden aşağı dü~- satt ne~icesi iş ortaya çıkmı tır 
nckadar zararlı isr siındiki terfrit İsv1~re .. palaslarında yaşamaktan ıniyen Cezaevinde ancak on iki kişi ç gundenberi Kemal Fı.:rr. ıuıı
lc belki o nisbette haİalıdır sanırız. buyuk,l~s ol.muştur. Paranız var- yemek yiyebildi ve dig"erlerı· ı·çın· yoslundka, İmhpeks merke1<inde ve 

Memu k - açı aca ta kikatı tenvır -->ebı·ıe-
r, anunun eli, hükiımetin sa ne ala ... yıyecek yemek, içecek bu tezat, açlıktan daha biiYi;k bir "" mümessı·ı 1• de 1 ı· }ı lk b 

1 
b·ı· . " - cek evrak ve vesaiki!l bulıın"c,•g"ı 

• v e ın a ile dobu- su u a ı ırsıniz, yoksa yandığıng azap oldu. ·· " 
dan do .... n t ~ .. d"" ç·1 . d yerlerde araştırmala· vopılmış, ~· ~·a eınas vasıtası, biı'.lat ;gun ur, ı tı ört kuruş yirmi pa- Acaba Adliye Vekaleti bu kararı "" halk k d . - evrak hükümet m.-r:·;t. :ze gön-

ın en i ışltti irin. dolavıııile ~aya ınal olan tayini kemirmekten niçin vel'ill! se•tiü" b. k·ı • d" 
1 

derilmlş ve g&ülen hlzJ!:ffil. .,.uz,,.":.ı'np· 
' ~ 1 ır ve ı i demektir. 111emu- 1§ et eriniz nasır tutar, kansız ka- "Meselenin 0 zamanki Adliye va. ~ '' ' run ınümlı· •• ld 1 k ~ mesele hakkında izahat v~rmek 

b
. . un o uğu kadar seçme ırsınız, avrulur gıdersiniz kili tarafından §U tarzda izah edil- ' ır ınsaıı ol 

1 
k ••• Ü>ere Kemal ve SiiJe,·mar~ An _ 

ması ınem ~ ·et menfaat diğini hatırlarım: " ' 
]erinin her noktadan emretti&" bir Evet, ortada bir .mahpus vatan- •- Cezaevlerindeki niı;bi refah, kara müddeiumumiliırine ''E'rilmiş 
,arnrettir. Bugiin, her hale rağ - daşı aç bırakmamak meselesi. var- bazı kimseleri cezadan korkmamı- tir. Sinemacı Kemal ,yvelki gün 
men Tf •-· h ·ık d Ankaraya gönderilmıştir. 

ır.-ı~·e ı llm .. tinin memur- ır. . . ya teşvik etmektedir. Binaenaleyh 
B. M. Meclisi yarın saat 15 te !arı arasında nıiimlazi~·et nisbeti Ad.:1.etunız, ŞU veya bu suç için cezaevlerindeki parasız yemek ver- * ~eçlınin yenilenmesine karar 

lı«iiza 

İsmet İnönii 

tekrar toplanacaktır. ;\'İne galiptir denilebilir. Bilhassa ver~ıgı ec~ayı, vatandaşı ~ç kalmak imek adetini kaldırıyorum. Bundan Kemal Film'in Bursa solltağın-

A. 
-------:;;:-------------- küçük kasabalarda onların şahıs- tehlikelenne maruz bırakarak kat- tasarruf edilecek para bir ha li daki stüdyo.:ıu §İmdi tatil gibi bir 

1 I
• 1 A k. 'İf,' larile \C ailelerine çok defa i) i bi- '."erleştı~mek temayülünde olan bir ı mühimdir. Bütçemizin bu fasl~ı bal almıştır. m an ve ta yan ll"'il e n ffi Ü <r,g rer örnek olduklarını biliriz. Bu ıdeoloıının adaleti değildir. Türk a- asri cezaevleri kurıruya hasredece- Buradakiler, patronları Bay Ke-

(Ba§tarafı ı inci sayfada) .. , iyeyi asla dii~ürmemdi bilakis daleti, cezayı iki maksadı istihdaf ğim.. malin hususi bir işi için Aııluıl'aya t ı ı • yükseltmeli)·iz. ederek verir. Bu maksatlardan birı o zamandanberi, vasati mevcudu gittiğini söylemektedirler. 

kere edilecek başka madde 

Celal Bayar - İzmir ~ebusu -
B. M. Meclisi intihabının yeni -

lenmesi ihtimali üzeı ıne vukubu-

a ep erınin neticesı• :ı~~:s i~a~a::~:t.el~~enmiş Bir m•mlekette halk kınneti koruyucu, biri de kurtarıcıdır. Ya- c600. den asla aşağı düşmiyen u- Şirket nasıl basıhft 
B f 

üzerinde düşünenler nüfusu~ ke - n.'; bu memlekette hakim ya müc- muıni cezaevi ve vasati mevcudu Ankaradan alınan emır· u···~r;.ne 
Pıır· u vazi e, . kilerin bıraktıgı" rım · !ah · · · 700 ~ lesı,· il, 25 (A.A.) - Ordre gaze- boşlukları doldurmak, milli kahra- safeti kadar ,·asıflarını da unutma- . . ıı~ '?.ın ceza verır, yahut den aşağı düşmiyen İstanbui evvelki gün İstanbul Müddoumu-

liııe ~anya'nın İtalyan taleple- ması ihtimalden uzak değildir. Ak manlarımızı san'atın hi ti elile mak icabettiğini söylerler. lkle bır ıntıbah numunesi göstererek, iç- ı Tevkiflıanesi, ve mevcudu daima misi Hikmet Onat ve Emniyet Mü 
leke taı""...,.ak ederek kı:ndi müstem denizin öbür tarafında Bingazide nakşedeceği mermerlere emanet neslin ıslah ve tasfi) esi ile uğra - tirnai bünyede cürüm temayülleri-; beş yüzden yukarı olan Üsküdar dürü Sadrettin Aka B< hında 
'-,.; .. epler!ni de bu vesile ue 

1
_ iki .mllhtelif noktada tonru kuvvet- <An) • - • • .ni a-altrnak veya bü,büti;n törpü- 'hapishanesi pis in.sanların ac ..;;"· B•nk h 

"'•• lerıle asker\ l<Jt'alh\l!\ "'~' d) d ~· • P•'.mall. \l.'rndir-ıtc_, ıtt>lul ) d)>U>.W • .......... ar, yanı .ı:.JlJ?eDlQU .... ilPP ~"' ~~ n " •nının ;;,;;,..,;; J..h--'• ~-tel!Urtnesi ihtimalinı r.azarı dik- halk arasın a keyfiyetin daha mii- zaman, bir ceza hükmü mahkümıı !arın bam telini de burada arama- Bu sırada caddede polıtıe Eıkı 
"'1 aJ .. k karıldıgı" söylenmektPdiı. Bundan yız diye soruyorsunuz: L' ld • il · ·· ı o ı ih ı d T h · h 1 · d · d -a diyor ki: ~m o ugunu erı surer er. o a- aç bırakmak kaydını · liva etmez. ı ır. aşra apıs ane erı e aynı tedbirler alınmış ye bına ile ea -

•"'-" başka Libyanın cenubund~ Kuf - Bence hayattakilerin hiçbUi son , d h ld d . ... ,_ •=.ıı:ik edilmeden tekrarlaş ra güre meo.~la bir hakimin veya Hatta bugün değil, ilk çağ a ve or- a e ır. de .arasındaki irtibat kesilml§tir. 
"'-.u b h l kl 1 kt sözlerini söylememiş oldukları iT .,._ ınuvafık olmayan bazı ideli • rada azı azır ı ar yapı ma a- bir muallimin nesil yetiştirmesi, ta çağda dahi etmemiştir. uçü, dördü müstesna: Müddeiumumi Hikmet Onat ve 
~-a için onların he~ kelini yapmak la- im · .ı., 11 g.öre •. Almanyadan İtalyaya dır. Bu mıntakada kuyular açıl - onlara hizmet eden hademe ve oda- Ceza vermek mevkiinde olan her 1 - ralı nümune cezaevı. Emniyet Müdürü ile '-'anındaki za-
- ~d~i~ d al J 
... aL ilin. diyen malzemP. nakledil- makta, hava meydanl3rı tesis edil- . nların çocuk l eti~tirmelcrinden har.gi bir Türk, hapsedeceği va • 2- Zonguldak ta maden e ç 

1
• bıta memurları şirketin bütun ev-

~''"'1.edir lngillere kraliçt'Si Efüabet gibi, •- '-knikc· .Bu malzeme. ile birlik- mekte ve daha buna benzer faa - ki daha mühimdir n birind ziimre . tandaşı aç bırakmak gibi bir insan- şanlar, rakını toplatmışlar ve rnvallar ıçi-
.. .., Hindtnburg gibi pek az msele - ,-ilerin de göı.d~rılmiş ol- liyetler göze earpmaktadu. nin bu husu,taki ihtivatına muka- !ık dışı arzuya hi\ bir zaman tutul 3 - Edirne hapishanesi. ne Jmyarak mühürlemi~ler, Anka-~ r~· nasip oln,uş bir tecelli kabilin - ., ah • bil ikinci k1'mın dü,_ünc-ı"zca ço- m<.mi!itır. Yedilrnle zindınlarına a- Bu üç hapishaneden ilkinde m - raya go··ndermişlerdir. 

den bizde de Atatürk ile O'lun •
0 

• tılanlar veya Ahırkapıda en dehhaş kümlar her gün istakoz yerler ve n bır· m··Larrı·rı·mı·~ Ban"a 
kahraman arkadaşı ismet İnönü ğalm3"ı bir cemi et için zararlı- Dü w' 6 a 

d A·ı . h işkencelerle inletilenler daima çor- diğer ikisinde de hem yemek yer- ındakı· Kemal =ı~. ı'dare'" •-~ 

Fransa ispanyaya yardım ederse buna hak etmi~lerdir. ır. ı eJe ,.e çoe:uga sa ip olan han r ı .u ·naıı-c-balarını içmişler ve her gün et ve- ler, hem yıkanırlar, hem de elbise- 1 
Fakat bu istisnanın bü.'·üldligu" ·· insanın mes'uliyeti müdrik olması sine gitmiş ve orada çalı:an ardan 

(841 tarafı l inci sayfada) 

llııı ~a, 25 (A.A.) - 1901 sınıfı
ltnı lnsrnı olan 60 bin kişi ta -
bat ~~ terbiye görmek üzere 1 Şu-

mişkrdir. Acaba cezada bu derec~ \eri verilir. dilaı itilafa rağmen. Fransa ile bu ne hiirınet etmek lazım geldiği 'e çocuklarını sıhhi şartlar içinde 1 ? Salim arkadaşımıza şunları söy -
hususta istişarede bwunmag' a mu- ,·cindir ki buglin hamdobıın nsa- zamanının elzem gördüğü cihaz insani olmak ısrarını göstermış olan Nziçinb. 1 • 1 .d. y !emiştir: ' ve bu derece gu .. zel bir an'anenin 1 ira un ar asrı cezaev erı ır. a 

1 b
. ..ki . . · 

1 
• b' ile '.·etis.tirmeg~ c uı ras.·ma~ı ceını· . D.. b Adlı·, e ve polıs 

vafakat elmiyecektir. maKta o an tiyu erımızın 11ç ı- sahibi bulunan Türk cemivetinde .diğerleri? Onlar da asrileştirildik- •- un uraya : 

Ba
.rsefOnUn muhasarası rindm bahsctmi~'eceğinı. yb·~t i~intahelb~l~ted.bir.kazanl~tır. Ter- m~hpus bugün niçin açtır?. ;ıeri gün mahpuslara ayni şartları memurları gehldiler.: Elvrak··ı~amd ~-

ıçın :lOL s......, altına çağınlmıştır. 

hilata rağmen Almanya 
harekete geçecEk! 

te~'.11· 25 (A.A.) - c.Franldur· 

Bütün milletin bir tek kalb ,.e ıyesı, sı ı uzgun ° an seçme Izah için İstanbul Cezaevini ele 1 temin edeceklerdır. Fakat ne za- na ne varsa epsıru 2 ıp ı;o ur u-
Roma, 25 (A.A.) - Piccolo ga - bir tek his gibi heykelini yapmak zümrenin bu suretle hareket etme· alalım: mm asrilcştirilecektir bu cezaevle- ]er. Biz hayrette kaldık. Bu sabah 

si ihtimali elbetle daha fazladır. rı· de'. gazeteleri okuyunca scbcbııu Öğ-
zetesinin Frankist cephesinde bu- istediği eski kahramanlardan. şair- Bu cezaevi, on yıl evveline ge-

lerden, mütefekkirlerden, san'at - Bir cemiyetin mütefekkir, kuvvet- !ine.ye kadar İe Bakanlıg'ına bag"lı Allah bilir. rendik. Biz şirket h&kkında söz 
lunan muhabiri şöyle yazıyor: 1 f - ' k ı·h· t. · h · de"i 

1 d 
. li ,.e ihti~·at ı sını ı e"lenmek me- idi. 0 zaman bu müessesenin mü- ••• söyleme se a ıye ını aız 6 -

.Hava kuvvetleri milisleri Fran karlardan. vatanperver er ro sıze: . l . B K selesinde nekadar geç kalırsa ve kemmel bı"r mutfa"ı ve vı·ne bı·r ha- Bugu .. n asri saqlan ceza müesse- Jiz. Şirketin sahıp erınoen ay e-

t~luııg. yazıyor: 
ll1Jı i Ya harbinden sonra İtalya
llıes· ·~anyoJ arazisinı tahliye et -
la tını garanti etmek üzere Fran-

•ltiA::ny:uıuı bazı üslerini işgal 
rın Ilı akdırde Almanya, ihtiliıfla
lllea· Uslihane bir şekilde halledil-

ıne dair 6 l!kkiınunda imza e-

saya taşıması muhtemel olan Bar
selon limanındaki gemileri şiddet 
le bombardıman etmektedir. 

Balear adalarından gelen İta\ -

yan tayyareleri isabetli ateşler 

yapmaktadırlar. Birçok gemilere 

mermiler isabet etmektedir.• 

-13-

~:n ben evleneceğim adamdan l teY geldi: Birisi resirnlerill)i gör-
1ı:ııra: kalbimi kimseye açmamıya 1 dü, beğendi. Benimle bir san'atkiır 
tııın Vermiş bulunuyorum. Baba- gib · liık d 1 hayatı gözü .. . ... de' lztı- 1 a a ar o uyor, dedim. Yahut 
rap . mun onUJl · ta birdenbire aklına esti: Beni de 
ben Çekmek ıstemiyorum. Sonra 
bir ~abanı gibi de değilim. Küçük 
On ınaı hayatıma mal olabilir. 

un .. 
'l'eın. 1.çın aşktan çekiniyorum. 
"u ız hıslerle kurulmuş küçük bir 
' va b" · aŞ)k ırınci emelim. Akif Cemale 
belko~rnaktan korkuyorum, dersem 
h k ı ıraz komik olur. Fakat mu-

a kak k. 
Onun .. 1 ona karşı 15kayt değilim. 
gib· gozlerine herkese baktığım 

ı serbest, b b . se akamıyorum ve bu 
enı kork t 

nin u uyor. O gün akademi-
çayında 

tııad aramızda geçen konuş-
§Ünd:n sonra kendi kendime dü

den d';:. Bu adam birdenbire ne
n,1. gışti? Neden benimle ma-

..,, konu'm k • ıya alktı? Aklıma iki 

hayatına giren kadınların arasıncı 

karıştırmak için bir deneme yap
ti. 

Eğer şimdilik hayatı biraz da 
durgun geçiyorsa gönlünü ·1en -

dirmek istiyor. Bu ikinci tahmin 
büyük bir hayrete düşmeme sebep 
oldu. Evvela ona benim şimdiye 
kadar tanıdığı kadınlara benzeme
diğimi avucuna kolayca dü~mi
yeceğimi ispat etmiye karar ver
dim. Fakat sonra daha uzun düşü
nünce güldüm. Bana öyle geldi ki. 
?damın laf olsun diye, söylediği bir 
iki sözden aptalca gizli manalar çı
karmıya kalkıyorum ve hemen ka
rarımı değiştirerek en iyi usulün 

Fatihi, Yavuzu, Fu:ıuli'yi, Nedimi, 5 " J • Nefiyi, Ziya Gökalp. Koca Sinan, çocuk yetiştirmeklen ne derece mamı vardı. Bu hamam, her gün i selerinde nihayet sekiz yüz mah- mal dün akşam Anka ray<• gıttı. 
korkarsa ~·avaş J&Vas memlekette ısınırdı ve her mahküm mutlaka kum var. Fakat memleketin her ta- Kardeşi ve ortaği Şakirin Avrupa-

Namık Kemal, inat ve enerjik ce- af k · 60 da oldugu· nu bı·ıı·"or"'Z B12· r za-
. ih · t ·ıı · -==============:. r ında i cezaevlerimızde en az , ~ 

saret ve fedakarlığın milli bir tim- düşi.incesız, tıya sız nesı erın - tı 'ht' ı· h' ı ı bel de d b" d ·n1 bin vatandaş yoksul ve bakımsız- manki işimize yani film .a şına 
sali olmak üzere Gazi Osman Pa . bakim olması ı ıma ı ası o ur. cep er n e rraz crı eş-"- k d .. ·· k ı.. f d ı ı clır. veya k.iralamağa devam edıyoruz. 

' C ı · 60 d Bı"ldig·ı·mız· bundan ibarettır>. şayı. annelerin 
6

0 kahraman ve en İşle maa' ve ücretlerin derecelerini ...,ere u unme ço ay 
8 1 

o a-
b k 

caYlır. ezaev erıni, bin vatan aşm 
bahtiyan olan Zübryde'yi göstere- tesbit eden arem anununun tek-
bilirim. rar müzakeresi ıralarında işi bu 1 K D A M fizik ve içtimai sefaletinden yapıla-

kabil olduğu kadar uzak bulunmaK 
olduğunu anladım. İstediğimi yap
mak pek zor olmadı. Onun akade
miye ziyarete geldiği zamanlar, a. 
telyeden çıkmıyor, ortada görün • 
müyordum. Bir kaç kere salonda 
gördüğüm zaman da hemen yetiş
mesi !azım olan bir resimden bah

seder, yanından kaçardım. Böyle 
aradan uzun zaman geçti. Eir ay 
evvel kadar oluyor. Yine bir gün 
mektepte tesadüf ettik. Mühim bir 
işim varmış gibi telaşlı bir hareket· 
le acele bir seliim verip geçiyor
dum. Durmamı işaret ederek ya -
nıma geldi ve o her zamanki müs
tehzi tebessümle: 

================~ 
nuz ki zaman yok. Konkurlar yak- hakkak kazanacağına emin ... Hem 
12şıyor. On beş günümüz kaldı. Öy- bak sana bir de güzel teklifi var, 
le calışıyoruz ki, arkadaşlarla en arkadaşların işitirlerse epey kı.ska
birinci emelimiz bu olduğu halde rurlar zannediyorum. 
sizı ziym·ete b,Ie gelemedik. - İçime garip bir endişe düşerek 

Gülerek omuzumu okşadı: • Akif Cemale döndüm. O, koyu ma-
- Demek vaktiniz hiç yok, öyle vi gözlerini hafif kısarak yüzüme 

mi? Sonra sesini yavaşlatarak il"-· baktı: 
ve etti: - Bilmem hoşunuza gider mi' 

- Yalnız gözlerinize dikkat edin dedi, benim Mecidiye köyünde sık 
Ferda hanım, onlar daha yalan söy· sık uğradığım küçük bir kahveır. 
lemesini iyi öğrenememişler. vardır. Arada sırada oraya gider, 

Gayri ihtiyari kızardım. O, başka ba~ımı dinlerim. Kahvenin arkası 
bir şey söylemiyerek yanımdan u- güzel bir korodur. Bu yaz bu konı-
zaklaştı. yu mevzu olarak seçtim. 

Konkurlar bitmişti. Bundan bi! Eğer kabul ederseniz ayni pcy-

cak tasarrufla asrileştirmek İnönü 
devrine mal edilecek bir şıar ola
maz. Bu faciaya bir an evvel ni)1a
yet vermemiz lbımdır. Düşünme
liyiz ki, bu altmış bin itişinin için
de, sabıkalı olanların sayısı, niha
yet on beş bin kişidir. Geriye ka
lanlar, tesadüfen cürüm işlemiş 
bedbahUardır ki memleketin dört 
bir tarafına dağılmış 45 bin ev bun
ların ceza}arını bitirip tekrar ha
yata ve cemiyete dönmelerini bek· 
Jemelitedir. Bunların, evlerine dön
dükleri gün, bu evleri çalışıp ba
kacak derecede sıhhatli olmaları 

ihmal edilemiyecek bir içtimai lii
zumdur. 

Nlzameddln NAZ l F 

Adliyedeki malumat 
Dün keyfiyeti Adliy~den tahkik 

ettik. Burada saJ.ahiycttar btr zat 
bize şunları söylemiştir: 

•- Tevkif edilmiş kimse yok -
tur. Ankarada Müddeiumumiliğe 
vukubulan iş'ar üzerine, bildirilen 
adreste bir araştırma yapılım§ ve 
bu müessesenin evrakı aimarak 
tetkik edilmek üzere zabıta tara -
fından Ankaraya gönderilmiştir.> 

Muharririmiz şirketin Adliye -
«!.eki sicil ticaret dosyasını görmek 
ve tetkik etmek istemış, fakat bu
na müsaade o\unamanuşbr. Bu gi
bi dosyaların aleni olması ve her
kes tarafından tetkiki kanunen 
serbest olduğu halde Müddeiumu
milik idari tahkikat yapıldığını 
söyliyerek bu dosyaları şimdilik 
göstermekten kaç\:lmıştır. - Atelyerne gelmediniz Ferda 

hanım, dedi, burada da daima ben
den kaçıyorsunuz. Halbuki ben de 
sizin gibi müstait bir talebenin ü

zerinde biraz emeğim bulunsun is
terdim. . Size yürüdüğünüz yolda 
yardımda bulunm9k en büyük ar
zularımdan biridir. 

ha!ta evveldi. Baıı boyalarım re- ızajın üzerinde ikimiz de ayn ayn 
simler falan kalmıştı. Onları almı- çalışırız. Zaten Avrupa konkuruna 
ya akademiye gittim. Kerim Namı- önümde daha altı ay gibi epey U· 

ğın yukarıda atelyede olduğunu zun bir zaman var. O zamana ka
söylediler. Kendisini görmek için dar da boş kalmamış olursunuz. 
yanına çıktım ve orada Akif Cemai Kerim Namık hemen ilave etti: 
ile kar~ılaŞtım. Hocam beni görün- - Hem de Akiften istifade etmiş 
ce gülerek ellerimi tuttu: olursun ki .. bu senin bayıldığın bir 

Bulgar Kralı Mussolini 
ile görüştü 

Roma, 25 (A.A.) - Bulgar Kra- Muammer Eriş ve Nurullah 
Esat istifa ettiler 

- Teşekkür ederim, dedim, sizin 
gibi büyük bir sanatkardan istifa
de etmek benim için de büyük bir 
saadet olac;ik. Fakat işte görüyorsu 

- Nihayet bu işi de başardın şeydir tabii ... 
Ferda, dedi, akademini mükemmel Ben, ne söyliyeceğimi şaşırmış
bir şekilde verdin. Şimdi Akif Ce- tım. Susarak onlara bakıyordum. 
mal ile senden bahsediyorduk. O Akif Cemal gülümsedi: 
da Avrupa konkurunda senin mu- 'ı\.rkası var! 

Jı Venedik sarayında Mussolini ile 
ikı •aat görü<müştür 

Ribentrop Varşovada 
Berlin, 25 (A. 1\.) - Hariciye 

Nazırı Von Ribbentrop Varşovaya 
gitmek üzere bu sabah saat 9 da 
&rlinden hareket etmiştir. 

Ankarı.. 25 <Huslllii) - Dcnız -
bank Müdürü Yusuf Ziyadan son
ra Sümerbank Müdürü Nurullah 
Esat ve İş Bankası Umumi Müdü
rü Muammer Erişin islifab"' -'·· 

yulmuştur. 
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M k l . . li!l!ibliUS4JN 
Pembe abajurlu lamba 

~iiiiiiiiiiilii-i--.ı;iiiiiliiiiiiiii~-----iiiiiiiiiiiiii--i;iiii;iiii;iiiiiiiiiiiiiiiii; ı r ı m a a uru ey ı c ı ,, 
Terzilik mektebinde bir 

Sermet muhtar ALUS saat Az zamanda büyük bir art isi 
• tl'ç eski arkadaş Sarıyer'den Köp· kuşandı, kapıdan çıkıp çayır tara

rüye dönüyorlardı. Vapur BüyUk- fına doğru yürüdü. Sakst fabrikası
dece iskelesine çıma atarken, içle- nın önünde birleştik. Çetrefil, fa. 
rinden Bay Vakıf: kat !Atif ve meramını pek güzel an-

San'at +Rejim+ Kültür+ Disiplin= Türk işçiliği olan Michel Morgan'ın eserı 

- Hey gidi günler hey! .. dedi, tU latan türkçesile betbahtlığından 
Büyükdere yok mu, bende öyle u- tutturup hayatını açtı: Gayet çir
nutulmaz bir hatırası vardtr kil. kin, kabanın kabası, üstelik te ba

- Aman anlat, sende meraklı bası yerinde bir kocası varmış. Ko-
şeylcr çoktur, dediler. misyonenn~. İki gün burada ise 

Bay Vakıf sigarasını yaktı; giriş- bir, bir buçuk ay Viyana'da, Prag· 
ü: da, Peşte'deymiş. Genç yaşında 

_ 21, 22 yaşındaydım. Babıalide- ömrü yalnız geçiyormuş. Artık ta
ki Memurini mülkiye komisyonun- ham.mülü kalmamış, her şeyi gözü. 
da 300 kuruş maaşla katibim .• Göz ne almış. Yanındaki kadın görüm
kırptı. rahmetli büyük birader, ccsi, çocuk ta kızıymış. Misafirmiş
reis Tevfik Paşa ile canciğer; ilti- !er, o sabah Kulekapısına dönmüş
maslılardan sayılırdık yani ya... ler ... Derhal gözlerim parladı. Kek· 
.Avucunu başına koyup dü~ndü:• lik çantada ... 
:Evet, 315 senesi.. merhum ağabe- cArkadaşları: (Yamansındır be 
yim o yaz Büyükderede bir yalı ki· birader!) diye sırtına vururlarken, 
ralamıştı. Mütemadiyen; (Boğaziçi Bay Vakıf daha coştu:• 
cennet gibi. Sana ayrı bir oda d:ı - Hulasası uyuştuk ve sözleştik. 
ayırdım, gel yahu!) deyip durur. Gece alafranga 11 de balıkçı kahve
Bayuna (peki) der, geçerim .•• Gi- sinde bulunacağım; pencerenin ö
decek kim? .. Beyoğlundan kim a~ - nüne pembe abajurlu bir lamba ge
nlır? .. Saat alaturka 10 oldu mu, tirlr getirmez fırlıyacağım; aralık 
her tanrının günü Tepebaşı bahÇP· kapıdan çabucak gireceğim! .• 
sindeyim. Açıktaki şano'da şantöz- c(Yaşşa!) nidaları ...• 
lii)t edeıı pir yosıtıanl!' huyUM bi- - Ar~ d~~larda1 bayırlarda it_~ 
terdim... miz yok; hemen d'ôndük, ayrıldık"' 

• Gevezenin sigaran yıınmaz. Doğru eve koştum. Yengem (Ay 
Kibriti çaktı:. burada =sın?) diye hayrette ..• U-

- Günün birinde Büyükdereye zatmıyalım, geceyi iplerle çekiyo· 
gideceğim tuttu. Bindik 38 numa- rum ... Akşama doğru iskeleyi boy
raya, çıktık Boğazın öbür ucuna... !adım, perükiira girdim. Dışarıda 

Piyasa boyu mahşer mi mahşer .. bir kıyamet koptu, koşuşan koşu
Bana ne, elin kuru kalabalığı.. şana. Ben de aralarına katıldım. 

Rahmetli birader sevindi mevinıii Koca kafalı, pancar suratlı, gay!!t 
ve lakin misafirleri dolu. Kafa ka iri yarı bir şapkalı, bir adamcağı
faya vermişler, ha babam bezik oy- zın göğsüne yapışmış tartaklayıp 

namadalar; gittikçe de kızı~mada- duruyor, ooğalar gibi de bağınyor: 
!ar... cBay Vakıf taklidini yapıyordu:• 

c(Haniya kahve, çay, limonata!) - (Eşek adam, kör adam, niçin 
diyerek geçen büfeciye Bay Vakıf basıyogsun benim ayak?) Zılgıtı yi
iiç kahve ısmarladı. yen: (Pardon müsii, affet müsü!) 

- Velhasıl bunalmıya başladım. dediği halde şapkalı bırakmaz da 
Dışan sıvışıp attım kendimi soka· bırakmaz. Yetişen polislere de çı
ğa. Moskof sefarethanesini geçer kışmada: (Siz bana karışmiyoğ, 

geçmez önümde iki kokona ile bir ben Nemçe tebaa!) .. Başımı derde 
:, - - - ·' .,..__L--~ 1r-·-- ı....:...&. -ı.la 

dım: Bir içim su ... 
cKahveciye seslendi: (Üç bardak 

ta su!).. 
- Haspa tekrar arkasına döndü· 

gözlerini gözlerimin içine dikerek 
baktı, baktı; süzdü, süzdü; beni 
büsbütün allak bullak ettikten son
ra tebessüm edip yine yürüdü ... Bi
zim Tepebaşındaki şantöz kaç pa
ra eder yanında?. 

İltifata erdik ya, sokuldum. Ko
ftUJtukları, Alman kırması bir dil· • 
§U Lehli dediğimiz Avusturya ya-

~cJr.r11lri-fn°'cı~ tİİVPnlPrİn arasına ka• 

.Arkadaşları atılırlarken Ba:tJ 
Vakıf susturdu:. 

- Liifımı kesmeyin, Alt tarafını 
dinleyin ... Gece alafranga tam 11 
de pençerede pembe abajurlu lam
ba göründü. Daldım aralık kapıdan 
içeci. Yukanki sofada benimki kar
şıladı. Pardesümü, gümüş başlı 
bastonumu aldı. Odaya girdik ... 
Vay efendim vay!.. Arkasında de
kolte fistan, süslenmiş de süslen
miş, kaç kat daha ilikleşmiş ... Ne 
memnuniyet, ne neş'e, ne işve .•. 

Maarif Vekaleti meslek mektep
leri Umum Müdürü Rüştünün İs
tanbul mekteplerinin verimini tet
kik ettiği şu günlerde Maarif Ve
kfiletinin fahri bir müfettişi sıfati
le bir gazetecinin de bu san'at ve 
kültür yuvalarını tetkik etmesi • 
nin, randunanını gözile ve biraz da 
objektifle görmesinin ve tesbit et
mesinin faydalı olacağını düşüıı • 
dük. 

Terzilik okulunu gezdik. Divan
yolu tramvay caddesine bakan bu 
büyük binada biz gelmeden evvel 

bir saat işlemesini andıran mun • 

tazam bir sükut var. Bizim gelme

miz bu sükutu ih!AI etti. Sınıfları 
birer birer dolaştık. 

Oğlumu nereye v~relim? 
Mektep üç kısma ayrılıyor: 

1 - Dikiş kısmı 

2 - Biçki kısnu 

_3 - Aı.ıam bi~k,1- kısmı.. 
Mektebin gayesi de o kadar gü

zel ki ... Mesela bir oğlunuz var. 
İlle mektebi bitirdi. Muhtelif se
beplerle fazla okutamıyorsunuz ..• 

- Çocuğumu ne yapayım? Ma
rangozluk istemiyor, zayıf olduğu 
için demirciye gidemez .. Berberli

ği sevmiyor.. Fabrikada ustabaşı 

olacak kadar yaşı müsait değil, 

terzi olmak istiyor ama bu za -
manda kalfalar da çıraklara bir 
şey öğretmiyor kL. Senelerce ter
zihaneleroe çalışıp dikiş tuttura • 
mamış olanlar pek fazla.. O hald~ 
ne yapmalı? 

Bu müesseseyi tandıktan sonra 

bir teşekkül karşısında analara ba
balara derhal tavsiye edebiliriz: 

hudilerinin, bohçacı madamalann 
lisanı ... Uzatmıyalım, işi ilerlettik. 
O dönüp dönüp gülüyor, ben de 
gülüyorum; o yanındakini göstere
rek ileri varmamamı işaret ediyor, 
ben aldırma diye omuz silkiyoruır 
Yani alış veriş yoluna girmek üze
re ... 

Piyasa dağılmıya başlamıştı. A
dımları hızla~tırdılar. Onlar önde, 
ben peşlerinde Kalafat yerine gel
dik. Çınarlı balıkçı kahvesinin kar
şısında bir eve girerlerken, bir içim 
su, baş ile bir selam da lütfetti ... 
Ağabeyim, yengem beni bekle

mişler beklemişler; çapkın oğlan 
mutlaka İstanbula kaçtı deyip ye
meği bile yemişler ... Teferrüat IA
zun değil, sadede gelelim: Karnımı 
doyurur doyurmaz soluğu balıkçı 
kahvesinde aldım. Bahçesi bombo< 
çınarın altına bir iskemle getirttim. 

.sayhalar: (Hay! .. bre medet! .. )> 
- Sigarayı yarılamama kalmadı 

kapının zili .. hayırdır işallah, bu d~ 
kim ola? 
'Nazenin (pardon) deyip indi aşa

ğı ... Güm güm güm, merdivenden 
biri çıkıyor. Bir de bakayım ki is
keledeki o koca kafalı, pancar su
ratlı, iri kıyım şapkalı paldır kül
dür girmez mi içeri? Bende hoşa
fın yağı kesilivermişti. Kadın hiç 
telaş göstermeden, bana: (Benim 
mösyö!) dedi. Ona da mahut lam
bayı gösterip, türkçe demez mi ki: 
(Bu pembe abajuğlu lamba, beyi:ı 
mağazasından a !dun. Yuzde elli ik
ram yaptı, iki lira yerinde bir lira 
razi oldu. Büyükdere'de oturuyo
ğum söyleyinces, gelin bizde, koca
ma sizi prezante ediyoğum dedim ... 

- Oğlunuzu veya kızınızı DUra

ya verin. Mektep, parasız, yatısız, 
muhtelit ve her gün devamlıdır. 

Çocuğunuz sokaklarda kalmaz. 

Uygunsuz insanlarla diişüp kalk
maz, efendi efendi, hanım hanun 

burada okur, Birinci yılda cep dik
mesini öğrenir, ikinci yılda yelek 

ve pontıolon üstadı olur. Uçüncü 
yılda erkek ve kadın bütün büyük 

parçaları dıker, eline bir de diplo

Ayı boğan ne cevap verse beğe
nirsiniz? .. (Mersi, mil mersi amma 
yüzde elli ikram çok, otuz beş ye. 
tıyoğ!) deyip, elini de cebine dal
dırıp bana 30 kuruş uzatmaz mı? .. 

ma alır .. 

- Biçki ve dikişi ne yapayım? 
Derseniz ona da çare var. Mekte • 

bin dördüncü sınıfına verirsiniz. 

Oarda biçkiyi de, pruvayı da öğre
nir ve dört yıl içinde çocuğunuzun 
bileğine bir altın bilezik takmış o
lursunuz. 

Akşam kursları 

\ r' 

Terzilik okulunda makine ve biçki atölyelerinde ders-

tehassıs hocaların idare ettiği bir I rincisi Belçikada tahsil görmüş 
de sipariş atölyesi açılmıştır. Bu - mektebin ıınüdür muavini Zek! 
rası mütedavil sermaye ile çalışı· Biçmen san'at bilgisi, mesleki re

yor ve müracaat edenlere ucuz el

bise dikiliyor. Bu suretle talebeler 

staj imk&nını bulmuş oluyorlar .. 
Recep Garan, Mustafa Olcay, Re

çe.P J.'aın!>e11. llımd8ll ba§f! türk.· 
9"· hesap ve resim dersleri için de 
buer muallim.. 

Tedrisat kadrosu 
Konuşmaktan ziyade iş yapma

sını seven bir direktörle karşı kar

şıyayız: Almanyada tahsil görmüş 

ve on yaşındaki mektebin on sene-
lik babası: Bürhanettin Aygün._ 

Öğrendik ki mektebin erkinı 

harbiyesi arasında A vrupada bu -
lunmu.s daha üc muallim var: Bi-

sim ve biçki öğretiyor. 
İkincisi İhsan Tekin: Almanya. 

da okumuş biçki muallimi.. 
ttçüncüsü İbrahim Selim Orun 

Belçika ve Lcndra.da tahsil etmiş. 
\ııı ~ktebiı} ye~ijtirdilti m~zUJ) • 
1 __ , 'mdi • ... !~! ' •t· araan, şı ı sıparış a o yesı şe ı . 
Tedris kadrosunu tamamlamak 
için şu isimleri de saymak lii.zun: 

Mektebin çalışmasında müdürle 
beraber rol oynıyan müdür mua
vini Türk işçiliğini tarif için şöyle 
bir formül bulmuş: 

San'at + rejim + kültür + dis
siplin = Türk işçiliği bu dört had
li muadelenin karşısındaki müsa
vinin, biz de takdirkiirıyız. 

Aslan TUFAN 

Üstte: MUdUr ve biçki muallimi 
Bürhanettin son sınıfa biçki dersi 
verirken. Yanda: Birinci sınıfta 
cep, yelek ve pantolona başlıyan 
talebeler-

• 
• 

. -

t • • 

• 
I "" .. 

' ~,;,"l"\~~~..,,~,.....--'< ... -:::'l"'--.---+------_,J-

Artistlerin yeni pozlama dan: ANNA BEu.A 

·Sürükleyıcı• filminde Michel hüliisa edebiliriz: 
Morgan'ı başkalarını zevke davet 1 Suzy bir barda çalışmaktadıf• 
eden ve• aşkın harikulade sesini Bar on beş gün müddetle kapan" 
din !iyen kadın rolünde göreceğiz. cağından herkes tatilini geçirme11 

Filmin kahramanı Suzy Kadel bir bir yere gitmeye karar verir. 1.ı
bara düşürdüğü talihsiz, zaval - nız Suzy hiçbir yere gidemiyece~' 
lı bir kadındır. Öyle bir kadın ki tir. Çünkü onun ve sevgilisi Rob" 
güzelliğinin ticaretini yaparak ha- rin paraları yoktur. Fakat bir gee' 
yatı kazanır, eğlenceli yerlerde ça- oyun esnasında zengin müşteri!~ 
lışır, fakat hayatı hiç te neş'eli de- den Lomer genç kadına 3.000 fr&W 
ğildir. kadar bir para hediye eder. sııJI 

Michel Morgan ·Sürükleyici> sevinir. Artık onlar da taü!leriJll 
filminde Suzy rolünde cidden mu- geçirmeye bir yere gidebilece!tleı
vaffak oluyor. Bu genç artist he - dir. Hadbuki bu sırada Robert geııl 
yecan, ifade dolu yüzü, kederli kadını terkeder. 
gözleri, ve ac! kıvrunlı dudakları Suzy tek başına tatilini ge<;İf ' 

-·---·~ m~ye m~bur olur. Gittiği yerd' 
~Sisli R;htım~. •Bora• ve •Aptaı. genç kadın bir gençlik grupu ~· 
da olduğu gibi bu filminde de ro- tanışır, dost olurlar ve •Sürükle' 
!ünü büyük bir incelik ve hassa- yici• es.ki mesleki, hayatı bir ınjjll' 
siyetle oynamaktadır. Genç artis- det için unutarak bu genç gnıP~ 
ti •Sürükleyici> de evvela bir bar- beraber neş'eli, güzel, günlel 
da konsemasyon yapan erkekleri geçirir. O da artık kendini oııilf 
içmeğe, zevke davet eden bir ka- genç kızlar gibi farzetıneye lıl 
dm olarak göreceğiz. Sonra bu yepyeni hayata alışmaya başlaınıl' 
kadın bir sayfiyeye tatilini geçir- tır. İşte bu sıralardadır ki birta~ 
meye gidecek ve onun da orada hadiseler dolayısile asıl yerirun n' 
geçmiş hayatını unutarak k<mdini resi olduğunu anlar. Bara dönel' 
öteki genç kızlar gibi bir genç kız Müteessir, mwıtarip ve bedbahtıı'· 
farzettiğini göreceğiz. Bu filmde Halbuki gülmesi, her zamankindıfl 
iki Miclı.el Morgan vardır. Biri ha- neş'eli güzel görünıneai J.AzınıdJf 
yatın ne olduğunu bilen bir kadın, Bardan kovulur. O ıırada ona ti' 
öbürü neş'eli ·bir grupla beraber kiclenberi gizli bir zM duyan, 11V 
gülüp, eğlenen, koşan, bisiklete !ini geçirmesi için 3.000 frllllgt Jıl' 
binen bir genç kız, zaten filmin diye eden Lomer genç kadına b..,, 
kahramanı Suzy her şeye geçirdiği memleketlerde bu hayatı dah• 'iP' 
hayata rağmen tazeliğini, güzelli- !ay unutabileceğini, avunacaP 
ğini çok iyi muhafaza edebilmiş - söyllyerek beraber urun bir ı• 
tir. yahate çıkınalannı teklif e0tl· 

Filmin mevzuunu burada şöyle Suzy kabul eder. Birleşirler. 

Bütün gözlerin dikildiği şehit 

Mıistakbel terzilerimiz grup halinde .. Ortada okulun 
müdür ve muallimleri .. 

Karşıki evin orta katındaki oda 
pembe ışıklar içinde; pençerede de 
ta kendisi... Derhal beni tanıdı. 
ardarda gihitler yakıp söndürü. 
yor, ben de bittabi mukabelede. Bır 
taraftan da kanaatim tamam: Kat
iyyen zenaatkarlardan değil, ol~·
olsa biraz şuhmeşrep ... Kocalıya da 
benzemiyor; muhakkak taze du~ 
Beni fazla beğendi, münasebet te. 

. Tepemden öyle bir vurulmuştum 
ki, pardesü, gümüş saplı baston ak
lımın evine gelmeden caddeyi tut
muşum. Hoş hahrıma gel$ iste
seydim de (Buğda yok!) diyecek
lftri yüzde yüzdü. Pardesüyle bas
tonun başına gelecek varmış me
ğerse ... 

- Benim bir oğlum var. zaten 
bir terzinin yanında çalışıyor. Fa

kat bir türlü biçkiyi öğrenemiyor 
veya öğretmek istemiyorlar .. 

,ı~~~~-------------B U AKŞAM senenin en büyük ve MUAZZAM 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve KŞAR ILI FiLM! 

sis etmek istiyor ... 

---·---cBay Vakıf, fileye koyduğu pa~
deriisünde kalan paketini ceketinin 
ceplerinde ararken, ağzına girecek Batan Yunan gem isi 
kadar sokulmuş, kulak kesilmiş '>- Birkaç gün evvel müthiş zir in-
lan ~rkadaşları: (Aman devam et!) filfık ile batmış olan <Deli Yorgi. 
deyıp paketlerini birden uzatıyor- adlı Yunan balıkçı motörünün çı-
1ardı.. karılmasına başlanmıştır. 

- Büyükdercde bir gece bile kal- Dün bu maksatla ınotörün bat-
mayı gözüne yediremiyen ben ka- t - d 
lemi bile sallamıştım. Ertesı· sa' bah ıgı yer e dalgıçlar indirilmiştir. 

Motörün infilak esnasında muhte-
uyanır uyanmaz kimseye .. .. lif 

ed • gorun- yerlerinden parçalandığı anla • 
•n. hen yallah kahveye .. · Anhası, şılmaktadır. Bununla beraber 
mın ası kar<ıdan karşıya d . -· .. ta-

. al '. • pan O· mır gordukten sonra mokirün 
mım aıdan sonra benimki giyindi, l tışabileceğı söylenmektedir. ça-

Diye dert !Yanacak olursanız 
mektep buna da şöyle cevap veri
yor: 

- Onun da çaresi var. Bundan 

Yirmi gün kadar evvel akşam biç
ki kursları açıldı. Muhtelif '\ 'bep
lerle gündüz biçki kısmına devama 

imkan bulamıyan terzi kalfa ve iş
çileri He biçki öğrenmek ve ma • 

kastar olmak istiyenlere meccanen 

ders veriliyor. 20 günlük olduğu 

halde 82 kişi bu derslere yazılmış 
bulunuyor .. 

Müşterilerin vücutlerine göre el
bise, hem de güzel elbise dikilebi
leceğini göstermek için bu yıl mü-

j Z O İ H A M 1 N ÖN ÜNE GEÇME VK E N Eİ f S f 1LM1 

HALK 1M1Z1 N AA HA T Ç A GÖREHEK E ÖL EN M Es j İÇİN 

i PEK 

Rollerde: RAMON NOVARO. MlRNA LOY 

Alaturka Muılkl ve faıılları tertip edanler : 11. c. ve Cevdet kozan 

Şarkı ve Gueller : MUSTAFA ÇAÖLAA 

Bütün gözler şimdi Barselon üzerine ıliklldL KatalonyanJJI fi 
cüınhuriyetçl :ispanyanın merkezi olan bu şehrin sukutu heıneP Jıl' 
men bütün cümhuriyetçi İspanyanın sukutu gibi telakki edilb'of· 

• Resmimiz bu nrühim şehrin havadan görüniişünü gösterınekte41'' 
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lJ!PO~OOI 
Klüpler~n antrenman sahaları 
Seçilen komisyon mesaisini 

bitirerek raporunu verdi 
Geçenlerde Valinin başkanlığın- yükseltecektir, biz bu kanaatte • 

tla toplanan İstanbul klüp reisleri yiz. 

kendi klüp ihtiyaçlarının başında Gazeteciler takımı bayramın 
gelen saha derdinden İstanbul Va-
lisine uzun uzadıya bahsetmişler bir:nci günü Bursaya didiyor 
ve bu iş için Beden Terbiyesi Di· Şöhretli ve namağlup gazeteci
rektörlüğü tarafından bir komite !er nihayet şehirler arası futbol 
teşkil olunarak tetkikat yaptırıl • temaslarına da başlıyorlar. Geçen 
lllasına karar almışlardı. senedenberi bilhassa yazın büyük 

Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
1 
bir faaliyetle çalışan gazeteciler 

tarafından seçilen Muhtar Un • futbol takımı önümüzdeki Kurban 
gur, Fethi Başaran, Fuat Rama • bayramının birinci günü şehri • 
Zanoğıu, ve Nuri Bosut'tan müte- mizden hareket ederek Bursaya 
Şekki! komisyon mesaısini bitire- gideceklerdir. Gazeteciler Bursa 
rek hazırladığı uzun bir raporu Valisinin misafiri olarak ağırlana
Va!iye takdim etmiştir. İstanbul caklar. Ve yapacakları fütbol ma
Va!isi bu raporu tetkik ettikten çından başk~ Uludağa ~ıkarak o
sonra . . . rada icra edilecek büyuk kayak 

elde mevcut yırmı beş hın h k ti · · k d tetkik de-lira B . . . are e erını ya ın an e 
. Ya eledıye bütçesınden de bır ceklerdir. Gazeteciler takımı bir 

lllıkdar tahsisat ilave ederek saha b k l beraber 16 ki • 
ışleri · b. . . .. aş an ve masor e 
liizı nın ır an ev_vel tanzımı ıçın şilik bir gruptan ibarettir. Mahaza 

ıngelenlere emır verecektir. bu kafileye hariçten iltihak ede -

Federe olmıyan klüplerin cek gazeteciler de buıunacaktır. 
kapa a ~ · Gidecek arkadaşlarla oynıyacak 

n cagı şa yıası takımın şekli henüz kat't olarak 
ı:.ehrimizde feder? eı!mıyan ltlüp kararlaştırılmış değildir. 

ııı B~den 'ferbiyesi Genel Di • lı. • müf bi.s da .dün 
~~ktör!üğü emrile kapanacağı bü- 1-f.! • . f • ..a. m 
un refiklerimiz yazmaktadırlar. gece dövüştüler 

h. Dün bu hususta liizımgelen sala- İki insan azmanı olan ve dünya 
1Yetıi kaynaklardan yaptığımız boks tacını yeniden kafalarına ge

IStihbarata göre Vilayetin resmi çirecek bulunan dünya şampiyo
fUhsatlarile teşekkül etmiş olup nu gece Coe Luviz dün gece saba
eski teşkilat zamanında federe e- ha karşı kendi ırkından bulıınan 
di!ıniyen h . . d k' ki"" . dünya yan ağır siklet şampiyonu 

şe rımız e ı uplerın H . L . il d"ğ" .. bul ka enrı uvız e o uşmuş u • 
Panacağı hakkında kat'i malıl • 

mat Verilememekle beraber buna 
ait ernr· b .. ın u hafta içınde geleceği 
~0Ylenmekteciir. Şayet bu klüpler 

apanacak olursa şehrimizde ara • 
larında yaptıkları maçlarda yük • 

~e~ bir futbol kliisı gösteren Şiş • 

1t· Beyoğluspor gibi kuvvetli e • 
'Plerin Türk tabiyetindek! ele • 

:anları federe bulunan klüplere 
enıen dağılmış olacaktır, Bu ka

rarda klüplerin federe edilmesin

d~.n daha faydalı bir şekil değildir. 
Çunk·· 

u bu klüplere mensup olan 
Ve ki" 
. Uplerimize girmek vasfını ha-

~~bu~unan esasen federe klüpleri-
B lısans1ı oyuncuları halindedir. 

8 
hu sebeple, klüplerin kapanma-

ı asebile futbol"' .. · · b" k' umuz ıçın ır 

ar temin etmek .. kü' !mı Ya mum n o -
ı,. cağı gibi bilakis bu kuvvetli ra-
"1Plerin f . . _ edere edılmesı sporu -
.. ,UZdak' 
netice 1 r~~ab.~ti artıracak veya 

bugunku futbol seviyemizi 

nuyor. 
Gazetemizin makineye verilme

sinden sonra kapışmış olan bu 
müthiş iki adamın hangisinin şam 
piyonluk tacını yeniden giydiğini 
okuyucularımıza şu anda verme -
diğimizden üzülüyoru.ı:. Fakat şu
nu da söylemek istiyeıruz ki boks 
sporu dünyanın her tarafında ve 
bilhassa Amerikada büyük bir ala
ka ile takip ve teşci olunurken biz 
de bir tek yumruk atanın da kal
madığını hatırlıyarak teessür du
yuyoruz. 

Coe Luviz bundan evvel dünya 
şampiyonu bulunan Şimeling ile 
iki defa dövüşmüş birıncisinde yal 
nız kendi sinirine hakim olamı -
yarak yenilmişti. Fakat ikinci müt 
hiş dövüşünde de zenci hırsı koca 
Almanı üçüncü dakikada nakavut 
ederek dünya bi~inciliğini almıştı. 
İşte o Coe Luviz bakalım bu defa 
ırkdaşı Henri Luviz'e Alınan Şi -
melinge yapıştırdığı o müthiV sol 
kroşeyi yerleştirebildi mi? 

AVRUPA 
D=llABlERILE:~D 

Garmişte 
Garnıiş, 24 - Enternasyonal kış 

8Porunun üçüncü haftasının Cu -
martesi .. k .. n gun u açılışında Kanada-
ın Smok c bi b' e aters buz hokey eki-

m ır Alman muhteliti ile karşılaş 

7 ıştır. Kanadalılar, bu maçı da 
• O gibi büyük bir farkla kazan -

mışlardır. 
R:üç" ki t· . u er arasında yapılan ar -

1Stik Patinaj müsabakalarında Vi 

Kanadalılar galip 
Garmiş - Partenkirşen, 24 

Pazar günü enternasyonal kış spqr 
haftası çerçevesi içinde Kanada -
nın Smoke Arters buz hokey ekibi 
bir Alman muhtelit! ile ikinci kar 
şılaşmasını yapmış ve 7/2 galip 
gelmiştir. 

Bir halter rekoru 
Viyana, 24 - Burada kış 

Yanalı R d .. 512 5 
a a rakıbı Helmut May'ı yardım cemiyet! menfaatine yapı-

' Puanla mağlup etmiştir. lan bir müsamerede hafif sıklet 

Beri inde 
Berlin 24 . 

Vits nı • . ~ Lehıstanın Kato -
k' . uhtelıtı burada yaptığı i -
B ıncı karşılaşmasında da Bedinin 

randenb 
nı . • urg Hokey ekibini 3 • o 

agJup etmiştir. 

Alman ekibi galip 
Garnıi< p . s • - artenkirşen 24 -

An!on Richter, iki elle 97,5 kiloyu 

koparıp kaldırmış ve ııeçen sene 

yapılan Halter dünya şampiyona
sında Amerikalı John Terry'nin 
tesis etmiş olduğu rekoru kır~
tır. 

Buzda Hokey 
Katovits, 24 - Kanada cSmoke 

llloke il ' 
Çtnd e Yapılan son tecrübe ma- Caters• ile Lehistan milli ekibi a-
. an sonra, 3 ila 12 Şubat ta -

rıhlerind· İ . rasında yapılan buz hokey maçın-
lan b c svıçrede yapılacak o - da Kanadalılar 5 / 2 galip gelmış' -

uz hoke · d'· sınd IU yı unya şampiyona- !erdir. 
ho'kea, '.11~nyayı temsil edecek 
tir. ~ rnıı1ı takımı tespit edilmiş - , Kolonyada 
Saı şeh · d . Kolonya, 24 - Dünya şampiyo-

İtaı rın e Birle~ik Amerika . . .. 
Ya, Fenland· .

1 
' nasına ıştırak .etmek ıızere Avru-

Cak ıya ı e karşılaşa -
terti olan_ Alınan ekibi şu sekilde paya gelmiş olan Birleşik Ameri-

I< P edılmiştir ı ka buz hokey takımı bir Kolonya 
Maleci: Eginger Krefeld muhtelitini 10 - 1 mağlup 

Udafiler• W·ld eneche Cso • 1 , Tobien, Ja • etmiştir. Bu karşılaşmada Ameri-
' enge lif" • kalılarm en mükemmel oyuncusu 

• uhacimlcr: Demmeı· N k 1 N. hlso b l t • .. eıstrizer. , ova , o an ıc n eş go a maga mu· 
vaffak olmuştur. 

iKDAM 

Yeni danııl•nn çoğu Cenubi Am«luda lanse ediliyor, oradua 
Şimali Aınerikaya, oradan da A vrupaya geçerek tabii ömrünü 

yaşıyor. Gördüfıünüz danıı Brezıı'yada yeni ortaya çılamı, 
bakalım Avrupaya ne zaman ııelecek. 

Her tarafta faaliyette bul u.nua 
menni fabrikalanndua biri 

.1

1
U. l tf<\ıt ~.11\h 
1 \C\I lflvH 
· \r ı 

:. !)Af 1 htl 1 

Pazar günleri sinema kapılarında görülen bacaksız ırruplarındua biri 

l'ariste garip bir mUsabaka yapılmq ve bu m.ilsabaka71 r•mlnl 
gördüfıünllz rüzel kız siııarada d umanmdua muntazam daire!• 

çıkararak luız..,mqtır. 

Gördütünüz bir ııece kuşu d etil. bir mıışmun yavnmıdur • 
ne garip tip ... 
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NOTLAR/ MiZAH 

- Sana yirmi defadır söylüyo
rum: Ya puanı, ya canını!. 

- Bahçeden çıkarken bu sabah 
onlara yem vermesini unutmut
tlıın, peıime takıldılar. 

~/ 
, 

- Artılı; izmarit toplamıyor mu· 
sun?. 

- Hayır, bizim zanaat ta tuibe 
karJJIL Şimdl herkes ıiguasmı so
nuna kadar içiyor. 

MAHKEME 

Yliz paralık kurabiye 
Sa18hattin adında lH yaşlarında 

bir çocuk bundan iki sene evvel 
seyyar kurabiyeci Abmedin ca -
mekanından yüz para kıymetinde 
blr kurabiye çalıp kaçmıştır. Ku
rab;yecinin polise şikayeti üzeri
ne çocuk aranmış, fakat buluna -
maınıştır. 

Sal8hattin bu hadiseden son -
ra Zonguldağa gitmiş ve orada bir 
lokantada çalışmıştır. 

Salahattln ~vvelki gün İstanbu
la dönmüş ve gelirgelmez de ken
disini aramakta olan zabıta tara -
fından yakalanarak Adliyeye ve
rilmiştir. 

Dün birinci sulh ceza mahkeme 
sinde sorguya çekilen Salabattin 
kurabiyeclnin kendisine iftira et
tiğini söylemiş ve ağlamağa başla
mıştır. 

Neticede hakim Salahattinin ser 
best bırakılmasına ve muhakeme
nin gayrirnevkuf olarak yapılma -
sına karar vermiştir. 

Madam Atinanın kunduracısı 
tevkıf edildi 

Randevucu Madam Atinanın as
liye birinci cezada gizli olarak gö
rülen muhakemesi ile alakadar o
larak dün müddeiumumiliğe bir 
ihbar yapılmış ve Dimitri adında 
bir adam tevkif edilmiştir. 

İhbara göre, Dimitri madam A
tınanın evine devam eden kadın

lara kundura yapan kunduracıdır. 
Dimitri, madam Atina davasında 

dinlenecek şahitleri tehdit sureti -
le, muhakemede sorgu hakimli -

ğindeki ifadelerini inkar ve ket -
mü şahadette bulunmı.ğa sevket -
mek istemiştir. 

Ba ihbar üzerine tahkikat ya -
pılmış ve Dimitri yakalanarak 

dün Sultanahmet birinci sulh 
ceza hakimliğine sevkedilmiştir. 

Dimitri burada yapılan sorgusun

da madam Atinaya arada sırada 
iskarpin yaptığını saklamamakla 
beraber şaht.tleri tazyik ettiğini 

reddeylemiştir. Fakat hakim Di -
mitrinin tevkifine karar vermiş ve 
evrakı müddeiumumiliğe iade 

eylemi§tir. Dimitr:, tahkikattı te
kemmü!ünü müteakip mahkeme-

Pratik bir dişçi 
Dün bir dişçi arkadaşa mahke -

me koridorunda rasladım. Kemali 
merakla bir dava dinliyordu. A
cele bir işim olduiu için selinılaş
tık ve ben kori-
dorda ilerledim. 
Akşam üzeri, te 

sadüfen Sirke - ,.;,.,, "'"""' 
cide tekrar kar
tılaştık. Kendi • 
ni tamamen 
meslekine vet • 
mi• olan arka • 
daşıını mahke • 
me dinlerken 
görmenin tesi -
rinden kurtula • 
mamıı olaca -

Ziyaretler, kabuller 
İyi ev kadını 

girmeden 
büyük masrafa 

hepsini yapar 

ğım ki, sordum: 

1 - Yahu, bugün mahkrme salo -

nunda alika ile bir dava takip edi· 

yordun, ne oldu, bir derdin nu 
var? 

Arkadaşım güldü: 

- Hayır, biliyorsun asistanım, 

uzun sürecek şekilde rahatsızlan 

muvakkaten yerine ehil birini a· 
rarken tesadiif beni oraya gönder

di. İyi ki gitmişim, Jeni çırağım 

mevkufiyetini bitirir bitirmez ge

lip yanımda çalışacak .. Çok pratik 

bir usul sahibi oluşu sayesinde te
veeeühümü kazandı .. 
-1 
- Bir vuruşta bir adamm dört 

dişini ıı-Okmüştü ..• Arkadaşımın la

tifesi beni epeyce düşündürdü. 

• 

Ziyaret yapmasını ve kabul et. ,bir ba§kası iC(in; .Salonuma buz gi
mesini biliyor muyuz? Burada bah- bl bir hava getirdi. diye söylenir
sedeceğimiz ziyaretler, komşudan 

1
seniz, hem haksızlık, hem de neza

Jrmn-şuyı gtt!lj) g~rmeler ise, dw ketslzllk etnı!ş olursuı'luz. Hele bu 
ve çay meraklısı bir sürü genç ka- sözleri pek yakın !arzettiğiniz bir 
dının kullandıjı çaylar ve sıkıntılı ahbabın yanında söyler, yahut bir 
dakikalar geçirdiğimiz yarı resmi başkasının kulağına f1sıldarsanız o 
kabul günleri kabilinden olmıyan- an için sizin le beraber vahlansa bi· 
!ardır. le- muhakkak bir gün; •Kim bilir 

(============== İyi bir ev kadını ifade ettiği ma· benim için de ne diyor?. diye, ak
naya en yakın bir şekilde ziyaret lından geçirecektir. 
yapmasını ve kabul etmesini bilen Misafirperver olunuz. Haft ının, 

Alakadar mahfillerde Yerlimal- kadındır. yahut on beş günün bir g.mıinü 

Yerlimallar sergisi 

!ar sergisinin bu sene de Galata- Kapın!Zl haftada biı muhakkak başkalarına tahsis etmek büyük bir 

-~ 
1 

• • 
V<eıııı a ~ 1 lY z 
mocııeo De ıra 

• • 

bluz. aaray lisesi binasında açılması dü- dostlarmıza açmalısınız. Fakat bu fedakarlık değildlr. Salonunuzun J 1 _ Puvanh 
tünülmektedir. kapıdan gireceklerde muayyen va- kalabalıklığı kapın1zı çalanların si- kıntıyı hararetle anlatan sinirli ah- • Göğsünü üç 

Maketi Sanayi Birliği tarafın - sıflar araınıya kalkmadan bu işı ze sevgilerini ve ehemmiyet verdik- babınızı sükfuıetle ve sabırla dın-

satenden 

büyük pli süsle-

d mektedir. an hazırlanarak alakhdar Veka- yapabilecek misiniz? l~te mesele lerini ifade eder. Si.zj sevenlerle ve lemiye mecbursunuz. 
!ete gönderilmiş olan müsta!oqel buradadır. Bu kapıdan yalnız genç, size hürmet edenlerle de yaln1z Bazılan da misafirperverlik gcs- 2 - Bu bluzun bütün zarafeti 
~e~.limallar sergis'.nirı tetkikati güzel, hoşlandığınız, bir çok sebep- zevahiri krumak için değil, hakiki termek için işi ifrata vardırırlar. sadeliğinde ve kumaşının güzellı
b'.ttikten sonra yerınin tayini ve !erle tercih ettiğiniz bir kaç rlostu-, bir samimiyet havası içinde dost Bu da doğru değildir. Kalkıp git-

1 ğindedir. Kuma ı iz ili i k ·arse· 
bınasırun inşaatı bir hayli zama - nuz değil. ihtiyar, dertli, size dost olmalısınız. Kabul günlerinizde çok mek istiyen misafiri bin türlü ve- ş ç g pe l 
na müle1N1kkıf olduğundan bu se- olduklarına emin olduğunuz insan- luyanık bulunmanız lazımdır. Kim- minler, andlarla ahkoymıya çalış· dir. 
ne Yerlimallar sergisinin her se- !ar da girebilmelidir_Kabul günü- senin kimseyi tenkit edecek bir va- mak, o misafiri sıkıntıya düşürm~k. 3 - Siyah muslinden bluz. Kü
neki yerinde açılması çaresiz gö- nüzde uzak akrabanızdan bir kadı- ziyete düşmemesine çalışmalısmız üzmek demektir. Sonra ikramda çük bir yakası vardır ve baştan 8 • 

runuyor. nı; .Bu ihtiyar da nereden geldi?. Dedikodulu bahısleiden daima ka- ileri gitmiye de lüzum yoktur. İkin- şağı ince plilerle yapılmıştır. 
Bunun için şehrimizde bulunan diye, hakir görür, sinirlerinden çınınız. BaŞkalarının da böyle bir ci çayı içmesi için ısrar ettiğiniz 

muhtelif müesseseler Sanayi Bir- muztarip bir tanıdığı; .Oh yine şi- bahse girmelerine nuaket ve us- miasfirin eğer istemiyorsa nasıl s:- 4 - Siyah tül dantel karıştırıla
liğine şimdiden müracaat ederek kayet başlıyacak!> diye, sinsi bir talıkla mani olmanız lazımdır. Ö kıntı ve reddetmek azabı içinde bu- rak yapılmı~ olan bu bluzun ö-
tertibatın alınmasını ı~temişlerdir. \hiddetle karşılar ve durgun ahlaki> gün, bir aralık size uğradığı bir sı- (Arkası 7 inci sayfada) 1 nünde ve arkasında pliler vardır. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

S~~ILDK 
Güzel kokulu mandalina 

Dünkü yazımda manclali -
nada bulunan vitaminleri say
mıştım. Bakalım gelecek se -
neye kadar İngiliz, Alman ve 
Amerikan kimyagerleri deha 
kaç türlü vitamin ke§fedecek
Jer? 
Şimdiki halde mah'.lmatı -

mız, bilgimiz şunlardan iba -
rettir: 

<A) vitamini gıdalarıınwla 
bulunursa hastalık mihop -
Iarma karşı (miidafaa kuvve
timiz), karşı koyacak kudre -
timiz artar. Bu sayede o ka -
dar çabuk basta olmayız. Bun
dan başka (A) vitamini ço -
cuklarm neşvünemalarma, 

palazlanmasına, serpilmeleri
ne, büyümelerine ve batla 
boylanmalanna) çok tesir 
eder . 

(C) vitamini iskurplt adı 
verilen bir çeşit ağu hRBtalı
ğını giderir. Bu fena ha•tah -
ğın zuhura gelmesine cnııel 

olur. 
<C) Vitamininin daha mıi -

him bir vazife gördüğünu an
latmalıyım. Y cdiğimi2. içti -
ğimiz yiyeceklerle gelen ~e

Jlklerle birleşiyor ve bedeni -
mizdeki kanı çoğaltıyor. 

Eski zaman kou kanları 
portakal veya mandnllft.1 k•

buklarını solucan ıiÜııji;ri&ı ıiT- ı 
yerek sağlık verirlerdi. 

Kabuklarda böyle lıir has
aa olduğnnu bilmiyorum. tıı. 
tlmal ki vardır. Yalnız şunu 
bilirim ki kabuklar iyi yıkan
madan yenilirse, her meyv• 
da ve sebzede oldufu sili! 
barsaklara solucan yumurta
ları gidebilir. Sonra da wln
canlM ayaklanır. Mandnllaa 
kabuklan iyice yıkaa~r ... 

sonra şekerle yenilir.e vita
mininden ve nero!i~· e benı; -
yen esanstan çok istifade olu
nabilir. 

Romatizma hastalığının ba
zı çeşitlerine ekşi limcnuu 
fayda verdiği gerçektir. 

Mandalina suyunnn da ba
n romatizma ağrılarına fay ~ 

da verdiği söyleniyor. Man -
dalinada mevcut bol "ltnmin
lerden başka terkibinde, ya
pılışında aşağıdaki maddeler 
de vardır: 

100 de 90 kadar su. ( ozot) 
ziillil, sellüloz, muht .. lif ma -
deni ve ekşi maddelrrlr bol 
bol şeker. 

Bu kadar kıymetli bir mey-
vanm kabuklarını yerlere at-

GÜNLÜK PiYASA 

Zeytinyağ fiyatları 
Sanayi Hareketleri 

Çorap sanayii 
PARA BORSASI 

ANKARA 
25-ı - 1139 

EV EKONOMiSi 

Kuru fasulye de mah'Ot 
Piyasa Haber eri i 1 

mak yazık değil mi? 

lokman HEKiM 
'-:---- ----· 

Piyasada düne nazaran nıühiın 

bir fark yoktur. Diin yazdığımız 

gibi, en büyük işler, yaş m('y\·a ti
careti üz.erine t:ereyan etmekte ~ 

dir. 

Bundan birkaç gün evvel, ucu.z 
ve sağlam çorap meselesinden bah 
sederken, iabrikatörlerimizin bu i
şi ihmal ettiklerini ileriye sürmüş 
tük. Ucuz ve sağlam çorap gi>me-

Yaş meyva denildiği zaman ha- yi, ayni zamanda çorap sa~,ayiimi
tıra birçok meyvalar gelmemeli - zin inkişafı bakımından bir mese
dir, bu yaş meyva ihracatı aşa- le ve bir yazı mevzuu yapmıştık. 
ğı yukarı portakala inhisar Acaba fabrik3törlerimiz, bu işi ih 
etmektedir. Pek az miktarda mal ettiler mi? 
Suriye ve J\fısıra elma satılmakta- Buna bir fabrikatör şu cevabı 

dır. Elma ihracatı en ziyade Ordu, 

Trabzon, İnebolu limanlarında ya
pılmaktadır. 

Hububat maddelerine gelince, 
buğday üzerine pek az istek var -

dır. Türkiye - Yunanistan ticaret 

anlaşmasının tatbiki üzerine, buğ
day ihracatının artacağı ümit edi

liyordu. Halbuki yeni anlaşmanın 
buğday ihracatı üzerinde pek az 

tesiri o)muştur. Arpa iizcrine yine 

muameleler başlamıştır. İhracat

çılar İtalya için pek az miktarda 
arpa talebi almışlardır. 

Zeytinyağı fiatlerine gelince, 

geçen hafta içinde zeytinyağı fi. 

etleri birdenbire yükselmişti. Ti

caret Odası, bu işde bir spekülas

yon olup olmadığını araştırmağa 

mecbur kalmıştır. Alakadarlar, 

speküliısyon hareketine sebep ol

madığı yolunda cevap vermişler

dir. 

Zey·tinyağı fiatlcrinin artması şu 

sebeplerle izah edilmektedir: 

veriyor: 
- Çorap işile mcş.;ulüz. Çorap 

meselesini halletmek için bir ar
kadaşımız Almanyaya gitti, orada
ki çorap fabrikatörkrile görüştü. 

Bütün bu görüşmeler esnasında 

Türkiyede çalışmak içın bir mü -
tehassıs arıyoruz. Arkadaşımız bir 
kaç mütehassısla anlaşmıştır. Ya
kında Alman mütehassıslarının 
buraya gelerek, fabrikalarımızda 

çalışacağını ümit ediyoruz. 
i!'abrikatörlerin bir araya gele-

rek bir kooperatif teşkil edeceğin
den bahsedilmişti. Kooperatifi 
kurmadan evvel, çorap mütehassı
sının fikrini soracağız. Şayet mü -
tehassıs kooperatife lüzum görür-
se kooperatüi de kuracağız. Koo -
peratif bir Ayre santralı yapa -
caktır. Ayre santralı d~mek ütü ve 
boya işlerini yapmak demektir, 
fabrikatörlerimiz yalnız başına 

küçük ve kredi sermayelerile bu 
işi taşaramazlardır. İyi ve sağlam 
çorap yapmak için, ~ermayelerin 

bir araya gelmesi lazımdır. Bu fik 
ri çorap fabrikatörleri kabul et -

•Bu sene zeytinyağı mahsulü az- rr; ·• i r. 

d ı. Geçen seneden kal ma stok mi k - t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

tarı da pek fazla değildi. Bundan 

başka zeytinyağı istihsal mmta • 

kalarmdan, zeytinyağı da gelmi -

digı ınaliunattan alınmıştır. 

Bu izahlara verilecek cevap şu
dur: 

Bütün bu anlatılan sebepler 
yordu.• Bura~·a kadar ~:azchğımız vardı. Fakat zcytinyağ'ı fiatlCTi ne~ 

1 S1'ERLİN 
100 DOLAR 

FRANK 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

LİRE 
İSVİÇRE 
FLORİN 
RAYİŞMAJIK 

BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 

KAPAll1$ 

5.89 
125.9825 

3.3275 
6.6275 

28.4375 
28.0825 
50.3425 
21.2975 

1.075 
1.55 
4.32 
5.89 

23.7975 
24.9375 

1 Aksarayd:~u:.~~:sile aldığı -
ı mız bir mektubu aşağıya yazıyo -
ruz: 

- Yağın, sütün mahlut olduğu
nu bilirdik. Fakat kuru fasulye de 
nınhlfit olur mU'? Bunu da ilk de
fa gördük. 

Dünkü piyasa 
Dün şehrimize muhtelif yerler

den 590 ton buğday , 140 ton arpa. 
8.5 ton tiftik, 35 ton mısır olmak 
üzere s;;o.5 ton mahsul gelmiştir. 

Bu mahsullerin kiıffesi satılmış
tır. 

Pirinç fiatleri 
Piyasamıza muntazam ve bol 

rnikdarda mal gelmekte olduğun
dan piriç sat.şiarı çok hararetli 
geçmektedir. Bilhassa Tosya pi -
rinçlerinin vaziyeti çok iyidir. Bu 
'!lallara istelt fazla olduğundan fi
atler 24.5 kuruşa kadar yükselmiş 
tir. Diğer cins pirinçlerde bir ku
ruş kadar bir yükselme görülmek 
tedir. 

Takas muameleleri 15 Su-, 
bata kadar devam edecek 
15 Şubatta meriy~t mc'llkiine 

girmesi mukarrer olan Tfu-k - A· 
merikan anl"limasında takas olup 
olmadığı henüz belli olmadığın • 
dan bir kısım tüccarlar vaziyeti 
Vekaletten sormuşlardır. 

Vekaletten müraca~t sampleri· 
ne gelen cevaptQ halen mer'i olan 
nizam üzerinden takas muamele • 
!erinin devam edeceği bil<hril • 
mektedir. 

Bu cevap tüccarları memnwı et· 

miş, takas muamelelerine 15 şu • 

bata kadar büyük bir hızla devaııı 
etmek üzere faaliyete geçmeğe ka 
rar vermişlerdir. 

Bundan birkaç gün evvel, ma -
halle bakkaldan bir kilo kuru fa

sulye aldık. Eve getirdik, pişirdik. 
bir de baktık ki, kuru fasul yelerin 

bir kısmı pişmiş, diğer kısmı ise piş 
memiş! .. Acaba bata bizde mi diye 

karı koca lüzumsuz yere münaka

şa ettik. Sonradan anladık ki bü

tün kabahat bakkallardadır. Me
sele şudur: 

1 Bayat kuru fasulyelerle, bu se
·-------------· nenin knru fasulyeleri biribirine 

-. . ' 

0.90 
2.8175 
34.385 
30.325 
23.77 

100 
100 

YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 100 

Noksan ölçüler 
Pazar yerlerinde satılan yiye -

cek maddelerinin tartılmasında 
kullanılan ölçülerin noksan olduk 
lan ve halkın bu ölçıi aletlerile 

tartılarak aldıkları maddelerin 
her kilo başında 50 - J 00 gram ka

dar noksan ~ıktığı görülmüştür. 

Bu gibi aletlerle satış yapanların 

sıkı bir kontrole tabi tutulmaları 

Amerika ile daha ziyade takas 
muameleleri faydalı olduğundan 

tüccarlar AmeriJı:an arılaşmasında 
takasa yer verilmiş olm~ını te • 
menni etmektedirler. 

. '"''" 

•• TAHViLAT 

Sn•as - Erzurum m 
Anadolu Demiryolu 

1 ve 11 peşin 

İş Bankası Müessis 

19.05 

40.20 

70.-

karışmış. Bayat fasulyeler daha u

cuz oldnğu için, yeni sene mahsulü 

fiatine müşteriye satılıyor, artık 

bu kadM basit bir iş üzerinde de 
hilekarlığa tenezzül -edilir mi? 

Şişlide oturan F rumuzlu bir ba-
..,,. ____ ....,.,....,.,~~----·"'• yan da mektubunda diyor ki: 

için alakadar makamlara müraca
- Geçenlerde yağlardan bahse- at oluunmuştur. 

~ '" 

Üç milli . ceıniyete yarcbm 
için, müsait bir fırsatla lrar -
şıhyoruz, kurbanlarımızı, kur
ban derilerini Türk Hava ku
rumuna verelim. 

SEBZE fİATLEAi 
Kuruş s. 

Bakla • 
Bezelye 
Lahana 
Prasa • 
Ispanak 
Şalgam 

Havuç 
Kereviz kök 
KereviL yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar . • 

45 
40 
1 
2 
2 50 
4 
2 

6 
2 
5 
2 

10 
5 

diyordunuz. En pahalı olarak sa-

tılan tere yağında bile bile var. 
Geçen gün kilosu 180 kuruşa kah

valtılık yağ aldım bunun içinde 
bile vejetalin vardı. Acaba bu yağ

lar kontrol edilmez mi?• 

Dlllllllllillllllllllllftllllllllll mıııııııııııııııııııo HllllllllllllllHllllll flllllllllllllllUHHBnilllll!ll 

Kadıköyünde oturan biT okuyu -

tumuz da meyva fiatlarından şi • 
kayet ediyor. Birkaç gün ev\'el, 

1 toptan meyva fiatlerile perakende B o• N 1 G , R t • 
meyve fiatleri arasında biiyük bir aş, iŞ, ez e, rıp, oma ızma 
fark olduğundan bahsetmiştik. Bu- I 

.. . t k t k . Nevra ji, gun aynı mevzuu e rar e ıne ıs-

1 mP.lllllllUlnllillll 

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. HlllOIUllnllllBlll 
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l'al J\.lı Sa·t evzl Cakmak - Orgeııe- * AtlllA - Fatih Sultao Mehmet -
tal ltb.ı 1 

.. Orgeneral Cevat _ Gene- Barbaros Hayrettin Paşa - Koca Yu -
•t .• ,.._ın ICaraoeJtir - General Ali Fu- suf - Yavuz Sultan Selim - Kanuni 
"'· "<oeraı n t t · """' - Org ·."e e - General Nured- Sultan Süleyman - Ibni Sina - Mimar 
Cen.ra1 i=~'.a! Fahrettiıı Altay _ Or- Sinan - Namık Kemal - Mithat Paşa -
ııın Öıaı tin Caııılar - General KA- Mahmut Şevket P3i3 - M<hmet Akif -
11trııJ l!a~t- Generaı Şükrü Naili _ Ge- Abdıilhak HAmit - Mareşal Fevzi Çalt
Dıi • c., - General K<malettln Sa _ mnk - Khım Karabekir Paşa. 
Oınıırtalc. oeraı Derviş _ General Salih Bofazlçl: YeniUy Pınrülı: 

l\luhafau memuru Clil Altıok 
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0 

Kemaı - Y. Selim _ Fa- Kanun! Süleyman - Barlıaros Hayret
>! eaı..;, sınan Paşa - M Sinnn _ Fev tin - Sokullu Mehmet Pap - ibrahlm 
~ alt - A. Hftmit _ ·M. Akl! _ T. Müteferrika - Reşit Paşa - Gazi Os -
"Ü!e(e~ ?dttııat Paşa - Barbaros _ i. man Paııa - Mithat Paşa - Namık Ke
"tl. a - Z. Gökalp • Mustafa Ne- mal - Mehmet Akif - Zıya Gökalp -

Mahmut Şevket Paşa - Mareşal Fevci 
llaııı. .. ır: Gazı ilkokula 5 - A Çakmak. * "•tlh 6henclalnılen 801 inıaa ıı:ıııa orla meklcblncle Hl 

~an Suttan Mehmet - Kanuni Mehmet 
ııı.t Sinan : Gazı Osman Paşa - 1!fi- * Ertuğrul Gaz! - Sultan Murat -
ili Sına İbrahim Müteferrika - Ib- Fatih Sultan Mehmet - Yavuz Selim -
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AJl Çetinkaya - Sokullu Mehmet Pa
Ctnakaıcıo Yukın Çarp No. p. 

"it İb 11 B:ıktaı Necati AksoJ' 
~ • ~ Müteferrika - Mimar Sl
Suııa,, 8;;1' Sultan Mehmet - Kanun! 
1<- _, TeYJnıın - İbni Sina - Namık 
-~OlaJ • evffk 

Aydın Kurtulu1 mahallesi No. 
32 Evde Halim C•J'damar 

~Un_ z· Fikret - Barbaros Hay
la • ş· 1Ya GiıkaJp - Büy!lk Reşit Pa
Ja l'oıa ~si • Fazıl Ahm•t Paııa - Zi
lıın. Abdülhak HAmit - Kılıç Aıı-

* Fevzi Çakmak - Falih Sult.ın Meh 
met - Fuat Paşa - Mlthat Paşa - Şina

si - İbrahim Müteferrika - Mimar Si
nan - Yavuz Sultan Selim - Gazi Os-
man Paşa - Köprülü Fazıl Ahmet Pa
~a - Namık Kemal - Kanuni Silley -
man - Aptillhak Hlmit - Şair M. Akl! 

ltararüınriilı; orta okul ısı Barbaros Hayrettin. '· * taıilt lllikriyo nasköJ' Sütlüce MahmutdaJ'ı 
"'ili s· ~ Yavuz - Mimar Sinan - sokak No. 89 lunedo MiizeJ' -
ntıı ~ - lbratıim Müteferrika - Yu- :ren 
llıaı • llar - Ml'hat Paşa - Namık Ke- * Fatih - Yavuz Selim - Kanuni SU
ı1 ~•!'Ol - M. Akif - Şinası Fev- leyman - Mimar Sinan - Barbaros Hay 
O.illan ,.__ - Abdülhak HAmtl - Gazi rettin - İbni Sina - Atilla - Namık Ke-

• -.a - Sa!Ahattin Eyyübl. mal - Mehmet Akif - Sokullu Mehmet 
ltaracilnıriik Alta7 Cami so- Pili• - Gazi Osman Paıı• - Mithat Pa-

1'- \'avu. ltak A. Blkmet ~a - BOyOk Reşit Pap - Mareşal Fevzi 
laıı ~•brn Sultan Scllm - Fatih Su!- Çakmak. 
llıal - ZI et - Barbaros - Namık Ke- l Falih, Çarpmba sokak No. 6 
<l<ı1t.1p :• Paşa - llfitıu.t Paşa - Zi) Mulıiddln Pqluk 
ll:arabekJ. Abdülhak Hlımit - Kazı * Mehmet Akil - Fatih - Mdiilhak 

r • SaJAJıattin Eyyübl >mit - Fevzi Çakmak - KAzım Kara-
Jsk" · qclar: Salacak iskele cad ekir - Yavuz Sultan Selim - Namık 

1' -Abdu dest No. 13 S. Deniz \:emal - İbni Sina - Barbaros Hayret-
'"'" ;:'"k lilmit - Mlthat Paşa in - Mimar Sinan - Gazi Osman Paşa 
la • it •Yrettın - Ga>J Osman Pa lbrahım Müteferrika - Kanuni Süley
l'ar .. ;ca Sin.an. - Başvekil Celil Ba- ınan - Timur - Cengiz. 
l.tuııar ~~!Uı: Fikret - Fevzi Çakmak _ Kastamonu: Liso, sınıf: 3 - B 
lııturko.n illan - !{Azım Karabekir _ A· No. 425 Hamit 
ı:a • So~ncsı, babası _ Nasrettin Ho * F!f!lh Sultan Me11met - Yavuz 
!>~ • z· u Mehmet Paşa _ Mithat Sultan Selim - Barbaro• Hayrettin -

;:• Gökalp. I\1imar Sinan - Gazi Osman Paşa - Ab 
t&ııbuı Posta Kutusu lH fb. dülhak Hlımit - Yıldırım Beyazıt - Na-

Suıtan ratıım İRAKTAN mık emal - Kanuni Sultan Süleyman -
l>aıa • 1'I Oıırnan - KoprUlü Mehmet Ziya paşa - Mithat Paşa - İbn! Sina -
llını Siııa •ını1c .Cemal - Ziya Gökalp _ Fevzi Çakmak - Turgut Heis. 
1ıın • .\tiÜ.. ~atilt. Mehmet _ Yayuz Sc- Beşiktaş Türkall l\lahallesi 
t!dı..terriJc Mımar Slı1an _ Ibrahlm Muhtar sokak No. 22 de Se-
tlehıııet ~ - J.larbaros Hayrettin - mıhat 
tıııre _ !.{ ı - Mithat Paşa _ Yunus * Mehmet Akif - Namık Kemal -

il Ustata Reşit Puşa. Mithat Paşa - Reşit Paşa - Köprülü 
•Jhellaıla Orhan sokak No. Mehmet Paşa - Sokullu Mehmet Pa -
~ il Orhan KÖKEN şa _İbrahim MUte!errikı - Evliye Çe-

IJdQ 
nrız bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

rip! 
'" ASPI 1 R N; arlp, sotukalgınlılı ve atrıların emniyetli 

ASPiRiN alınız ı Aspirin'ln iyi tesirini pek az ıonra 
aörecekslniz. 

lsrarla 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her ••klln OııtOndekt ffi markası atdıfınız matın 
hakiki oldulunun ve iyi tesirinin ıarantialdfr 

Saat 12,30 Program. K O M E D 1 
lebi - Mimar Sinan - Barbaros Hay - . lefin bağlı bulunduğu askerlik şu- Saat 12.35 Müzik (Solistler Pi.) K 1 S M 1 
rettin - İbn! Sina - Yunus Emre - At- belerinde yapılacaktır. Saat 13 Memleket saat ayan, .ıans 26/1/939 Perşembe akşamı saat 
tı.ın - Cenşiz Nasrettin Hoca. 2 - Yoklama 310: 330 doğumlu- meteoroloji haberleri. 20 _ 30 da 

ısı. Vefa Jlsesl 193! Allru;a !ara aittir. 6/Şubat/939 tarihinde Saat 13.10 Tilrk milzltı: PL. O G L UMU z 
OLCAl'TO başlıyarak 15/Mart/939 tarihinde Saat 13•40· 14 Müzik (uvertür· Pl) * Fatih Sultan Mehm•t - İ. Mütefer- Saat 18.30 Program. · · 

rika _ M. Sinan _ Köprülü Mehmet Pa bitecektir. Askerlik şubeleri han- Saat 18.35 Türk müzıtı, 1 _ Osman 
sa - Fuzüll - Abdülhak Hamit - Meb- gi doğumluların hangi tarihlerde Beyın sagAh peşrev~ 2 _ Sedat Öz _ 
met Akif - Barbaros H&yrettin - Yıl- yoklamalarının yapılacağını ayrı- toprak: ScgAh şarkı: Celayi hicrinle, 
dırım Beyazıt - Gazi Osman Pasa .. ca il8.n edeceklerdir. Yerli ve ya- 3 - Refık Fersan: Hüz'7.am şarkı Sen 
Pehlivan Koca Yusuf - Hurddereli Meh güc<nmlştin efendim, 4 _ Cevdet Çaıi 
met Pehlivan - Namık Kemal - Nas - hancı her mükellef bizzat şubelere lar: Taksim, 5 - Nuri Halil: Suzu dil 
reddin Hoca - Se!Ahattin Eyy{lbi. giderek yoklamasını yaptırmaya ıarkı: Sevda ili, 6 - Nikogoz Ağa Su-

Baydarvaşa Lisesi t/l 45Z mecburdur. zu dil şarkı: Bir nigih eyle, 7 _ Sedat 
Abdülkadir CEYDUN ÖZtoprak: Suzu dil saz semaisi, Oku _ * Ziya Gökalp - Mithat Paşa - M. 3 - Yoklamaya gelmiyen yerli, yan: Şadi Hoşses, Çalanlar Cevdet Çaf-

Akif Re§lt Paşa - Kanuni SWeyman - yabancı mükelleflerle lbunlardan la: Refik Fersan, Eşref Kadri, Kemal 
AttilA - Abdülhak Hamit •KAtip Çe- hükıimet ve hususi müesseseler, Nlya:u Seyhun. 
lebl - Faruk Nafiz Çamlıbel - Barba- Saat 19.05 Konu0ma. (Ziraat saati' 
ros Hayretı!n Sultan Mehmet - Namık fabrika ve şirketlerde müstahdem saat 19.20 Tlirk müziği Fasıl heyeti 
Kemal - Reşat Nuri Güntek!n - ömer olanları yoklamaya göndermiyen mahur faslı, okuyan: Tahsin Karakuş 
Seyfettin. müessese Amirleri de Askerlik ka- Safiye Tokay, Çalanlar: Hakkı Derman 

Haydarpaşa lloes!nden 1521 Eşref Kadri, Hasan Gilr, Hamdi Tok-
ıı:ucır..t öziıdZLER nununun 93 üncü maddesi muci - ay, Basri ttner. * Fatih Mehmet _ Namık Kemal _ hince cezalandırılacaklardır. Saat 20.25 Müzik (solist: Havayen 

Bart>raos Hayrettin _ Şinasi _ Mimar Gitar: Sadettin Suat). J - Havayen 
Sinan - Mehmet Akit _ Tevfik Fikret '-. itar için ınuhtelif sololar. 
K. Karabeklr _Yavuz s.ıım _ Sokuııu Ziyaretler saat 20.35 Müzik (melodiler: Pi.). 
Mebmet Paja _ Köprlllıl Fazıl Ahmet Saat 20.45 Ajans, meteoroloji haber-
p"i'l - Nedlm _ Timur _Cengiz_ Atu- k b 11 !eri, ziraat borsası (fiyat). 
1A - İbn! Sina. a Ü er Saat 21 Memleket saat ayan, 

tlskildal' Selims1< caddeol No Saat 21 Konuıma. 
HO r. SALLI • (Baş tarafı 6 mcı sayfada) Saat 21,19 Radyo orkestrası: Şef: Pra * MüşUr Fevzi Çakmak - Fatih - naldığını göreceksiniz. etorius, 1 - Kurt Atterberı: Verm -

lands - Rhapsodle, op. 26, 2 - Paul 
Kubilay - Timur - Atilld - Cengiz - Se Muktesit, iyi bir aile kadını ka- Graener: Diverlimento, op. 37, Allegro 
liıha!tin Eyyübl - Alpas!An - Barbaros bul günlerinde büyük masraflar Vivace: Allegret to Scherzando, Larf
Miınar Sınan - AbdWhak Hamit - Meh a arak b .. t · · d hetto u u tt ı 
met Akif _ İbrahim Müteferrika _ Ziya Y. P u çesını sarsmamıya a : n poco a cgre ?, con graz a 
Gökalp - Kanuni Silleyman. dikkat eder. Mesela bu sütunlarda Allegro, 2 - Jan Brandts: Buys: Poe-

tlseher Spaziergang (Şaırane gezinti) 
Beylerbeyi Aptullalıaia mahal geçen gün bahsettiğimiz sandoviç- op. 50, Hirten'in öder E!nsamkeit (Is -
lesi Tekke sokak No. 8 Abidin !erden bir kaçını elinizle yaparak sız yalnızlıkta çobanlar, Begegnung 

YAVUZ misafirlerinize çayla ikram edebi· (te;addf), Das grammophon in der * Fatih Sultan Mehm"t - Yavuz Su! lirsiniz. Çok makbule geçeceği mu- Schenke (meyhanede gramolon). Ha -
tan Selim - Kanuni Sultan Süleyman - hakkaktır. Yahut ine bu sütun- rap şatonun anlattıkları, Acayip yol-

• E.SadlTek 
Taksimde 

Bugün gece 

(Meşhur bir eser) 

Beynelmilel meşhur eser 
Pek ya.kında: İNSAN MABUT 

• 
Halk Opereti 

Bu akşam 

(Modern Kırlar) 

M. Yesari 

Cumartesi, Pazar matine 16 da 

KONFERANSLAR 
Türk Dili ve DU,J"ıusu 'fayım. Kuru

mundan: 

•Türk Dili ve Duygusu Yayım Kuru
mu> 29/1/939 tarııhine r"stlıyan Pazar 
filmi saat 14,30 da Beyoğlu Halkevl 
konferans salonunda vereceği önemli 
konferansa, azalarının, l.ütün azlıklar 
okulları direktör ve öğretmenlerinin 
ibadethaneler mütevellit heyeUerinin, 
kalbi men1leket ~evgisile duygulanmıı 

gayri müslim v!ltandaslaı-ın ve kendisi
ne teveccüh gö3teren Tiırlc gençliğinin 

onur vermesini saygılarıa diler. 

"** Gazi Osman Paşa - İbrahim Müteter- Y / cu, Gelip geçen fırtına. 
rika - Barbaros Hayrettin _ Mimar Si- larda sık sık bulacağınız çörekler· Saat 22.15 Esham, tahvlldt, kambi -

· d b K&dıköy Halkevlnden: nan - Ibni Sina - Namık Kemal - Sal&- en, isküvilerden yapıp verirsiniz. yo - nukut borsası (fiyat). 
h u· 27/1/939 Cuma akşanu saat 20.30 da 

a ın Eyyübl · Tevfik Fikret - Şair Kabul gu· nünüzde bin türlü şey ik- Saat 22·25 Müzik (konser: Pi.). salonumuzda Boy Dr. Necmettı'n Rifat 
Mehmet Aki! - Mlthat Paşa - Atllld _ . . Saat 22.45 Müzik (kilçük orkestra: 
Kôzım Karabekir _ Şair Abdülhak Hiı- ram etmıye mecbur değılsfniz. Me- Şet: Necip Aşkın). 1 _ Arnold Meis _ tarafından (Soğuktan korkmalı mı 
mit. sele misafirlerinizin gözlerini ka- ter: Bohemya rapsodisi, 2 - Kn.lger: korkmamalı mı) mevzul•ı konferans ve 

riıecektir. Sıhhl ve Epor..ı alt bir filim 
tJsküdar, lliklmlJ•tf Mllllyo maştırmakta değil, onlara cidden Hanschhmann: Andalusla Ispanyol gösterilecektir. 
caddesi 94 numaralı dükkio _ leziz ve hoşlanacakları şeyler ik- valsı. S - Gangibarıer: Aşk çanları: -============= 

da kasap 11. FIRAT ram etmektedir. pr-;ı, 4 - Johannes Brahms: Macar -
dansları No. 5 ve 6, 5 - Vllll Lau -
tenschlaeger: Yıldızlara dotru: Fan -
tezi, 6 - Vlga Gahrlel: Hafta nihaye

Bir iddia ve bir tahliye * Fatih Sultan Mehmet - Barbaros ••• 
Hayrettin - İbrahiın Müteferrika - MI- . . 
mar Sinan _ _ İbn! Sina _ Namık Ke- Zıyaret yaparken de dikkat edc-
mal - Ziya Gökwlp - Abdülhak Hamit_ ceğiniz noktalar bulunduğunu u
Fevzı Çakmak - Sokullu Mehmeı Pa- nutmayın. Hasta dostlarınızı ihmal 
f:b~. Köprülü Mehmet Paş;ı - KAtip Çe- etmemelisiniz. Yaşlıların hatırları .. 

V r Lise 1 V F 93 
""'- nı sormayı unutma.malısınız. Bazı .. 

e a s - '1 .ıorahlm . . . . 
SEVEL !ar hır zıyaretı ltitfeder gıbi iade * Fatih Sultan Mehmet - Kanuni - ederler. Bu gittikleri yerde oturuş

Yavuz - Barbaros - Gazi Osmon Paşa - lanndan, konuşuşlarından derhal 
Ibnl Sina - Namık Kemal - Ziya Gök- anlaşılır. Bu hareket kadar çirkin 
alp - Sinan - Tevfik Fikret - KAzım kt B .. l · 
Karabeklr - Fe•ıi Çakmak. şey yo ur. oy e zıyaret yapaca-

Bursa Fırııı sokak No. 22 A. ğına hiç yapmamnk daha evUdır. 
A. Cevdet ı;RÇELİK Ziyaretine gittiğiniz kimseye ken-

* Kubilay - Barbaros - Fatih - Mi- disini görmekten duyduğunuz 
mnr Sinan - Fevzi Çakmak - Kazım memnuniyeti dudaklannızdaki iyi 
Ka:·abekir Paşa - Kanuni Sultan SU - tebessümle göstermelisiniz. Gittiği-
lcyman - Namık Kemal - Mithat Pa- . d .. . . 

T ı .k F'k t 1·b • . M···-t nız yer e nezaket gostermek ıçm 
şn - ev ı ı re - rauım u1.1· er- . 
rika . Gazi Os.nan Paşa - Mehmet A- yapılan ıkramları durmadan red
ki! - Ziya Gökalp - Büy{:k Re~il Paşa' detmek te hoş bir şey değildir. Ora. 

ÜSküdar 1 el orta okul s. nı A da yapmanız liizımgelen şey şudur: 
No. 72 Muhsin YAVUZ Dost, nazik ve nihayet tabii olmak .. 

Galatada ermeni kilisesi akaret-
ti Pazar gelir, '\farş, 7 - Joharın Stra- !erinden olan odalarf'~n birinde o-
uss: Viyana t"trmanlannın etsanesl, p· p · ğl ad d b" 
8 - Valter Schröder: Akşam üzeri: Ha turan ıyer rıpo u ın a ır 

ermeni komşusu Agobı.m 80 altı -zin parça. 
Saat 23,4.5. 24 San ajans hat.erıeri \•e 

yarınki program. 

Ticaret Odası Meclis 
azaları 

Ticaret Od;ısı umumi meclisin -

de münhal bulunan azalıklar için 

dün seçim yapılmıştır. 
Bu azalıklara Şirketi Hayriye 

Müdürü Sadi
1 

tüccardan Hayri A

rapoğlu, ayatkabıcılar kooperatif 
müdürü ce müessisi Abdullah Veh 

di ve yumurta tüccarlarından zı

ya Kılıçoğlu ekseriyetle intihap o
lunmuşlardır. 

nını çalmak suçuyle dün asliye i -
kincı ceza mahkemesınde muhake

me edimiştir. 
Agabun, komşusu Piyerden şüp

helendiğini söylemesi üzerine 

mahkemeye 3evkedHen bu adam 
üç aydır mevkuf bulunmaktadır. 

Dtnl~nen şalıükr hırsızlığını gör

mediklerini söylemişle·. dir. 
Bunun üzerine mu 'ıakunenln 

tahkikatı bitmiş o1duğtndan mah
keme talebi veçhle Piyer:n tahli -

y~sine ve muhakemeni" gaycımev 
kuf olarak devamına !.arar ver -

miş ve duruşmayı başka !(Üne hı -

rakmıştır. 

T. iŞ BANKA S l'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

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

• 
1 Eylul, KURALAR . ( 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 

------· 
1 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

llJlftl~ııw 1 K H A M 1 Y E L E R mıııuımmııınııııınıuıuınuınınınıııııııııııııuıııuıııuıııwıııııınıııımınııııuııııouınınnnmınım••B\ 
ı

1 
1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira ~ 
5 " 1000 " 5.000 " ~ 
8 " 500 " 4.000 " i 

1 16 " 250 " 4.000 " i 
1 60 " 100 " 6.000 " ~ 

1 95 " so " = 4.750 " 1 
250 ,, 25 " = 6.250 '1 1 

§ 435 32.000 ti 
'1ınıınııııımnıııınıırnıııııııııınıııııııılnıllllDınııııııııııı:nıııııııınouııunnuııuıııınnıın1Kıunııııınnınıınnııııınıııııııııııııııııııunıııınııııuııııııııııııııııııııııııııııınınnııı11nınn11111111nnıııııııınmmmm' 

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

1 ı, A K • . T • B A H A 
'Y_ A k U p··· K A S A B 
E _!,~ M .-T. DUDU 

~ ~. s~~~l!e~r~ ii 
l..lll_RJU H/J _ _y'IA r'• T 
,• y EIN i ş EiH TIR• 

BugUnkU bulmacamız 
1234567891011 

-'- 1 _ill!I -_I •• 
~-·- ---=-ı--+--1 

• =~-ı--l'.--1-1--1 -. 
- Soldan sağa -

l - Yazı yazan ilet, U>Uı bir madde 
% - Siyah adam, !Ati!•. • 
s - Tuzalı:, futbol takımında bir o -

yuncu, Yllrll kayığı, 
4 - Esmekten emir, son, Sltl-.. 

5 - Temizlik. 
8 - Yeniçeri bıçağı, ~-

7 - Birlikte. 
8 - Tencere karası, alına dilşen ke

sik saç, arkadaş. 
9 - Kaldırmak, takmaktan emir, ba

yatı. 
10 - Yalaza, duaların sonunda 

rarlanan kelime. 
tek -

11 - Vakit, bir vasıta! nakliye. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Eski ev!erin pencerelerindeki 
tahta bölmeler, vh;nenin arka -
dajı. 

2 - Anadoluda bir nehir, Cuma gün
leri öğll!den evvel minarelerde 
okunan. 

3 - Gül, basmak, ağız. 
4 - (Ana, baba), ölen bir &inema 

komili, tersi ıiklr. 
5 - Mısır ç~ısında sattıkları şey. 

8 - Belk.ısın melike c·lduğu diyar, 
bir vapur şirketimizin ismi. 

7 - Demir ;ıanayiimlzın mü:;takbcl 
merkezi. 

8 - Eşmekten emir, gö.lı::, güzel san'at. 
9 - Kalkmaktan emir, vücudün suyu 

kör, 
10 - Mezruat, güzel ya?.ı yaun. 
11 - Tenis levazımında!l., bildik. 

Balıkla zehirlenme 
Tarlabaşında Hadiye ve Fatma 

adında iki kadın evlerinin önün -

den geçen seyyar bir balıkçıdan 

balık almışlar ve yedikten sonra 

zehirlenme alaimi göstermişlerdir. 

İki kadın hastaneye kaldırılmış 
!ardır. * Yakup adında bir sabıkalı 
Sultanahmette Muizin evinden 
çamaşır çalmış ve dün yakalana

rak birinci sulh ceza mahkemesin

de tevkif edilmiştir. * Bebek yolu inşaatında çalı -
şan ameleden Ali, ta~ kırarken bü 
yük bir parça taş fırlıyarak başı

na raslamış ve ağır yaralanmıştır. 

Ali hastaneye kaldırılmıştır. 

* Fındıklıda taş merdivende 
oturan Mustafa Tunçer adında bi
ri Türk Yayım Kurumu namına fi 
hiş fiatlı bir kitıu> satarken yaka
lanmış ve hakkında takibata baş
lanmıştır • 

İtizar - Fazla yazıdan do
layı cSır Kral. romanımızın 
mabadi yarına kalmışttr. İti
zar ederiz. 

• TAKViM • 
1357 HiCRi t3S4 RUMi 
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SAYFA 1 İKDAM 

• 

Grip - Nezle - Kırıklık - Soğuk algınlığı -
ve bUtUn a§rdara derhal keser. isim ve markaya dikkat. N E V R O Z 1 N 

"'-'""'ile saadeli lasartu la kaimdir. 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

1 lstanbul Belediyesinden 
Kadıköy kaymakamlığına lüzumu olan ve beher metre mikabına 

230 kuruş bedel tahmin edilen 30 O metre mi.kap kaldırım ta§ı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile §arlnamesi Levazım Mü

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 

ve 51 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

11/2/1939 Cumartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı-

dırlar. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Huku l lll•••••••••••• 
mahkemesinden: Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

Bahaettin ve Sait ve Sabahattin Deniz Haatahaneai cildiye 
ve evkai idaresinin şayian ve müş- h · h 
tereken mutasarrıf oldukları İstan-

.zü revıye muta auıaı 

bul Şehzadebaşında Molla Hüsrev Pazardan maada hergün 3 den 
Kalerı<lerhane mahallesinin Cüce sonra hastalarını kabul eder 

çeşmesi sokağında 11 kütük ve 119 
pafta ve 651 ada ve 11 parsel ve es-
ki 5-yeni 7 kapı ve 333,50 metro 
murabbaında ve zemin katında 

malta döşeli iç içe iki taşlık ve o
dunluk ve harap bir mutfak ve as
ma katında iki oda bir hela ve bi
rinci katta bir sofa üzerinde ıiç o
da ve bir hela ve bir sandık odası 
ve derununda elektrik tesisatını 

havi bahçeli ahşap hanenin izale · 
§Üyuu zımnında füruhtu takarrl.r 
ederek müzayede:ı;e va:ııolunmuş -
tur. Heyeti umumiyesinin kıymeti 
muhamınenesi 1980 bin dokuz yüz 
seksen liradır. Birinci açık arttır
ması 8/3/939 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 ten 16 ya ka
dar icra kılınacaktır. Kıymeti mu
hammenesinin % 75 yetmiş beşini 
bulduğu takdirde o gün ihalei kat'i
yesi yapılacaktır. 

Bulmadığı takdirde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üze
re on beş gün müddetle temdit edi
lerek ikinci açık arttırması 23/3/ 
939 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar icra o
lunacak ve o gün en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

Adres: Babıali Caddesi Cata· 
/otlu yokuşu köşebaşı No. 43 

Sahip ve Müdürü: Ali Nacl KARACAN 
Umumi Neiriyatı İdare Eden Yazı 
İıl~ri Müdürü: M. R•sim ÖZGEN 
Basıldığı Yer: Son Telgraf Basımevi 

ve masrafa dair olan iddialarını 

evrakı müsbiteleriyle 20 yirmi gün 
içinde bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicille -
riyle sabit olmadıkça satı.ş bedeli
nin paylaşmasından hariç kalacak
lardır. Müterakim biJı1mum vergi
ler borçları nisbetinde hissedarla
ra ve tellaliye ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi lazım gelen 20 
yirmi senelik taviz bedeli ve ihale 
pulu ve tapu masrafları müşteriye 
aittir. Arttırma şartnamesi işbu 

ilan tarihinden itibaren mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır . 

Talip olanların kıymeti muham
menesinin % 7.5 yedi buçuğu nis
betine pey akçesini hamilen o 
gün ve saatte İstanbul Divanyo -
Junda dairei mahsusasında Su! -

İpotek sahibi alacaklılarla diğer lanahmet 3 üncü Sulh hukuk mah
~16kadarla 

Kili GAZE ES 
Çıkacakhıı. 

lllnlerınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY'• yardım etml• olecekeınız. 

lllİRACAA T YERİ : 

l•tanbulJa : Po•tan• lt.ar,r•ında 
KIZILAY satı, bürosu. 1 el. 22653 ııe 

Postane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kabramanzade han, 

iLANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094 - 95 

Türk Hava Kurumu 
BUyUk Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

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

20, 000ve10,000 
Lirahk İki AdetMükifat Vardır. 

Bu tutipteıı bile alarak i,tirak etmeyi ihmal 

elmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 

2G - iki 

.,..,...,._~ -..-:-• •• ~ ,.., 1 
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Romatizma • Nevralji • Baş· 
yerine başka bır marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

1 iNHISARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜN 
Muhammen B. Yuzde 7,5 

Cinsi Mikdarı Beheri Tutarı teminab Tealim mahalli 
~,. s. Lira K. Lira K. 

Benzin 40000 kilo 20.80 6320.- 624.- Kabalaş A. 

Motörin 95000 " 7.- 6650.- 498.75 .. ,. ve Cibali 

.. 24000 .. 7.- 1680.- 126.- lı.mir Fab. 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatımız için 95. 
İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayn ayrı hizalarında 
lerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gös!Erilmiştir. 

3 - Eksiltme 6/2/939 tarihine ra.stlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kab 
vazuıı ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyomında yapılacaktır. 

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

5 - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan .kapalı 

saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda ~dı geçen Alım komisyonu başkanlığına 

mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ve münakasa için tayin e 
ve saatte% 7.5 güvenme paralariyle birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. •420• 

* 
Muhammea bedeli Yüzde 7,5 

Ek Cinai Miktan Beheri Tutan teminatı 

Li. Kr. L K. L. K. ~ekli 

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

ince kınnap 300 kilo 1.- 300.- 22 50 Paz 

I - Nümunesinin eb'at ve evsafında fakat siyah renkte ·3000• kilo çember raptiyesi il 
sine uygun olmak üzere ·300· kilo ince kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı 
nacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi~tir. 

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

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 güvenme paralariyle 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ·421> .. 

Muhammen bedeli Yüz 
Cinsi Mikdan Beheri Tutarı tem 

Kr. S. Lira K!. Lıra 

Çul 10314 kilo 650 663.91 99: 

Çuval 2700 .. 10.50 283.50 42. 

Kanaviçe 2921 .. 12.- 850.62 62· 

Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.60 4. 

ip 6531 kg. ; 13.50 88168 132 

Kınnap 4828 
" 

13.60 651.78 97. 

I - Yukarda cins ve mikdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı ayrı pazarlık usuli!e sa 

II - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Artırma, 8/2/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 14 de başlamak üzere 
Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Nümuneler her gün sözü geç_en şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatları ile yukarda a 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (444) 

* I- Şartnamesi mucibince maa teferruat bir adet ouhar kazanı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat te
minatı 937.50 liradır. 

III-Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 te 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şuıbesindeki Alım Komis
yonunda yaprlacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün 6ÖZÜ geçen fUbeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden 
nihayet bir haita evveline kadar fiatsız tekliflerin! İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine 

vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın bir vesi
kayı eksiltme gününden bir gün evv€1!ine kadar almaları 
laumdır. 

VI - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mekt'Ubunu, kanuni 
vesaik % 7.5 güvenme parası veya banka teminat mektu
bunu ve münakasaya iştlralıı vesikasını ihtiva edeoek olan 

kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu
karıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde vermeleri ilan olunur. c59h 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Muayenehane saatleri: Pazar 

Namıma çıkarılan 16076 numa
ralı jkamet tezkeresini kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Yunan tebaasından Kasımpa-

l~-~-
1 

Abone Şartla 

DAHİLİ 

Senelik 
1 aylık 
s •ylık 

1200 Kr. 2 
600 Kr. 1 
300 Kr. 

TEK 
SAN 

Birinci Sahife 400 
İkinci Sahife 250 
İç sahifeler 50 
7 • 8 inci Sahifeler 30 

Bütün bir sahife v 
rım sahife ilan için İd 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan \"errıl 
tiyenler gerek doğnıdar 
ruya gazetemiz idareh 
ne veya İlimat bkct 


