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CA(;ALOCLU NURUOSl\IANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

''Rejim devam etmektedir. Hiçbir unsurunda 
noksanlık, tadil kabul etmiyoruz''

18 AR s EL ON_ 
• 

Refik 
umumi vaziyet 

Saydam gazetecileri 
üzerinde tenvir etti 

Dün Parti merkezinde yapılan samimi hasbihalde : 
Başvekil matbuatın hürriyetine ve tenkit haklarına 
riayet edileceğini· ancak yalan ve şişirme 

haberlerden içtinap olunmasını tavsiye etti , 

Cüınhurreisimiz ismet İnönü, Parti grupu lçtimaından çıkarken ... 

tcıggare kaçakçılığı, İmpeks Şirketi hadisesi 
fl./e/ade sahtekarlık ve dolandırıcılık vakaları 
1ntıhiyetindedir. Bunları geniş şebekeler 

halinde tasavvur etmek abestir 
Ankara 2ô il • (Telefonla) 

file Ş.y~iÜn laat 1 5 de Parti merkezinde Başvekil Re
ttQet •rn Ve Dahiliye Vekili Faik öztrak' lotanbul 

• aahipleri ile · "d" 1 · · d d k ton ti.i I . neşrıyat mu ur erını avet e ere 
· n •tın h"d' 1 rıtııde a ıac eri ve mem1cket meseleleri üze-
ltonuı,:::ıurnı bir hasbihal yapmııtır. iki saat süren 
~Yet] e.n IOnra efk.8.rı teheyyüce aevkedecck va-

er ·· 
~t n &oıteren ve yanlıı tefsir edilen noktalar hükil-

lıır. -..,,,... İ&ah edilmit, ve hakikat tavzih olunmu1-

Başvekilin büyük bir nezaketle kabul ederek 
kendilerine dost ve arkadaş muamelesi ettiği ve mem
leket işlerinde beraber çalışmayı istediği gazetecile
re verdiği izahat, hükUmetin muhtelif meselelerde 
tuttuğu istjkametleri aşağıki esaslar üzerinde kat'i

yetle ifade edebilmemize imkin vermektedir: 
t - Tayyare kaçakçılığı rezaleti, lmpeks tir

keti hidisesi, .her memlekette daima olabilecek ale· 
iade zabıta ve adliye mevzularıdır. Hükumet bunla
ra elkoymUf ..,. tahkikata sirifmi,; hu iki vak'ayı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

l!:vvel.kı riln Büyük Millet Mec Jisinde veni Vekiller Heyeti JistesMıkunurken ... (Foto İkdam} 

' 

Başvekil REFİK SAYDAM kabine listesini uzetmek üzere evveıJ<i 
gün Cümhurreisine pder ken... (Foto İkdam) 

intihabın tecdidi kararı
nın hakiki sebepleri 
Mevcut Mebus adedi 
aynen kalacaktır 
Ankara, 26 (Telefonla) - İr.ti

habat.ını tecdidi münasebetile de
veran eden şayiaların ve mebus 
adec>inin eksileceğine dair çıkan 

dedikoduların ;ıslı yoktur. 
İntihabatın tecdidi sırf bari-

ci bakımdan düşünülmüştür: Bü
tün memleketlerde bir en.n:yetsiz
lik havası esiyor. Diğe~ taraftan 
hizim meclisimiz ömrü tabiisini 
ikmal etmek üzere bulunuyor. Bu-

( Arkası 3 üncü sayfada.) 
---------------------------

Celal Bay ara istif asını 
teklif eden olma~ışhr 
Celal Bayar, istifa karannı vermiş ve 

arkadaşlanna bildimiştir 
Ankara, 26 (Telefonla) - Ev' . 

velki akşam çıkan hir akşam ga
zetesinin ikincı tabındD Celal Ba
yarın Başvekaletten istifası habe-

1 ri verilirken kabinenin istifasını 
Heyeti Vekile Uıplantısında Celal 

Bayar hükiımetinin Dahiliye Ve· 
kili olan Refık Saydam 'ın teklif 
ettiği ve hunun üzerine mesele • 
nin He~·eti Vekile müzakeresin • 
den sonra ekseriyet hasıl olması 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

DÜN DÜŞTÜ 
Franko Barselonun yeni belediye 

reisini bile tayin etti 
Barselon, 26 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 

İspanyol milliyetperver ordula
rının şefleri bugün öğleden sonra 

saat 16.20 de Berselon radyosunda 
şehrin işgalini ilan etmişlerdir. 

Radyo müteakıben nasyonalist 

marşını çalınış ve Generaller ve 
hu arada da General Yagne halka 
hitaben nutuklar vermişlerdir. 

* Burgos, 26 (A.A.) -- Barselona-
nın ihatası hareketi öğle vakti ile· 
mal edilmiştir. Frankist kıtaat, 

Montjuich ve Tibidabo'yu işgal et-
mişlerdir. Bu imali müteakıp Ge- ' 
neral Yague'm,n kumandası al -
tındaki Faslı kıtaat ile cSiyah ok• 

.. 

denilen kıtalar, Barselona'ya gir • !ı el . · • 
meğe başlamışlardır. arlus. ,0al. n şehrıne gıren FRANKC] 

t arı kumandanı general 
Roma, 26 (A.A.) - Barselonun YAGUE 

zaptı gazetelerin hususi tabılarıyla 
ilan edilmiştir. Roma derhal do • zahürat yapılnuştır. 

natılmıştır. Akşam üzeri büyük te- (Arkası 3 üncü sayfada) 

Fazla verilen 146 bin 
lira ödetilecek 

Satye Şirketinden bu para geri 
alınmazsa Denizbanktan alınacak 

Denizbankın Satye Şirketinden 1 Jetinin tahkikatı ilerlemiştir. 
satın aldığı Sahpazarındaki sergi Binanın hakiki bedelile Denız -
binası yüzünden İstanbul Elek- bank tarafından ödenmiş olan fiat 
trik İşleri Umum Müdürlüğile De- arasındaki 146 hin lıralık fark 
nizbank arasında bir ihtilaf çıkhğı Satye şirketinden kanuni yollarla 
malümdur. Bu binanın müha - istirdat edilemediği takdirde mu -
yaası şekli üzerinde İktısat Veka- (Arkası 3 üncü sayfaaa) 

Parti ve hükumet 
Ctiınhuriyet Balk Partisi Yülı.ı;ek Divanı yeni ve ehemmi~·etli 

bir karar vermiş bulunuyor: Parti Genel Sekreterliğile Dahiliye Ve
killiği bundan sonra artık bir Ult uhdesinde birleşmiyecek. Bu kara
rın neticesi olarak Doktor Refik Saydam kabinesine Dahiliye Vekili 
olarak c!ahil olan Bay Faile Öztrak'm ayni 7.amanda Genel Sekreter· 
liği de deruhde etmediğini, ve bu v112ifeye Erzurum Mebusu Fikri 
Tüzerin getirildiğini görüyoruz. 

Bu iki mühim vazifenin bu suretle ayrılınış olmasını belki pek 
yalı:ın günlerde vilayetlerdeki Parti Başkanlığı ile vaUlik vazifeleri
nin de ayrı ayrı 7.atler tarafından deruhde edilmesi kararı takip 
edecektir. 

Takriben üç senedenberi devam eden bugünkü şekil bu ayrılı~m 
daha faydalı olacağı tecrübesini .. ermiş demektir. Ve bizim kanaati
miz de bu merkezdedir. Çünkü vilayetlerdeki fırka faaliyetlerine 
daha fazla zaman ayırabilmek ve memleketteki kültiir ve içtimai 
inki~af ihtiyaçlarını etrafile tetkik ve temine iınkan bulabilmek için 
bu tefrik elbette daha hayırlı olacaktır. Bundan başka idaTi ihtiyaç· 
lar vesilesile valiliklerde yapılması mümkün olan değişikliklerden 
partilerin intizamlarına ve faaliyetlerine de halel verilmemiş 
olacaktır. 

Manevi şahsiyeti ayrı olan partinin maddi şahsiyet itibarile de 
tefrik edilmiş olması hükumeti ve inkılabı takviye noktasından mü· 
reccah bir tedbir olur kanaatindeyiz. 

KEMALiST 



SAYFA Z 

.. .. • ..... 

Musanın Hayatı 
Velit: Sözümde duruyorum fakat 
mukabil bir şartım var, dedi. 

Fakir çocukları 
himaye için 
Partide faaliyet 

7790 çocuk için 
teşkilat kuruluyor 

fKD-AM 

Kasaplar kar 
etmedikleri için 
şikayetçi mi ? 
Diğer taraftan fiat
lerde kararsızlık var 

' ' 
. 

lmpex Şirketinde/ 
-. ::.•<i .. ,· . ·.,ı .' "'-' -~_: .... ; .. :~~~~·::~c··:l::·~-.-,,,:,1~· ;~ .. .for 

s ·e-hir Mes·eıeı· . ·• ' . . - . .. : .. · ... :. ; .. 

2 de lnoiliz vardı Evlerden çöplerin alınması · 
Denizbankın Şirkete 
verdiği teminat mek
tubu geriye alındı 

yeni bir tedbir alınıyor 

Pa~~~i::;::~~ki ~~!!ıat~aı:e~ Belediye çöpleri toplamak ·· 
İçlerinden: den bir kızı nikahla almaklığım Dün Parti merkezinde yüksek 

ehemmiyet bulan İrnpex ~irketi h Ik k } 
Son zamanlarda et fiatlerinde hakkında edindiğimiz malılmata a a çöp ap arı yaptıraC 

- Eyvah ... diyorlardı .. eyvah .. e- halk arasında birçok dedikodulara muallim mektebi müdıirü ve Parti görülen kararsızlık kasaplar a - göre, İmpex şirketini idare eden 
ğer vezir yanılır ve bu eve .. Asiye- sebep olabilir. Ayni zamanda Asi
nin evine girmek isterse .. Asiyeyi ye de kendi kavmi, sizin kavminiz 
görürse.. üzerine titredikleri bu hakkında bana iltimasta bulunabi
Beni İsrail kızı mahvolmşu sayı - lir. Bunun için ben bu sene Asiye 
lıniL şerefine Mısır halkının vergisini yi-

Bu sebepledir ki, Umran Velidi ne kendi kesemden vereceğimi hal
bu noktada ve Asiyenin evine gel- ka ilan edeceğim. Fakat Asiye de 
meden geri döndürmek istedi. bana asla kendi kavmi hakkında 

- İşte .. dedi .. bizim kavmimizin sahabette bulunmıyacak.. benim 
yaşaytş şekillerini ve şarltarını işlerime hiçbir surelte karışmıya-
gördünüz .. fazla yorulmayınız. cak! 

Fakat Velit, Umran'ın bu sözleri """ 
ne maksatla söylediğini derhal sez- Bu şartlar altında güzel Asiye 
diği için: ile vezir Velidin nikilhlan Mısırın 

- Hayır.. dedi.. şurada kapalı başkahini Haceb ve Beni İsrailin 
bir ev görüyorum. Bu kapalı ev başkahini tarafından kıyıldı. 

r.em merakımı, hem de merhame- Düğün, o zamana kadar Mısınn 
timi çekti Oraya da girmek iste - eşini görmediği bir ihtişam içinde 
rim. .. oldu. 

Bu sözler, Umranı sararttı. Velit, düğün şerefine o gün ölü-
0, Velidin ne kadar kurnaz ol- !erden baç!.. almadı. Nil sahilleri, 

duğunu bildiği kadar doğru sözü gece sabaha kadar çalgı ve şarkı 
daima iyi karşıladığını da bilirdi. sesleri! inledi. 

Kavminin beklediği büyiik kur- Mısır halkı, güzel Asiyenin dü
tarıcı olduğuna ianndığı V elidin ğiinü şerefine o sene de vergileri
kulağına eğildi: nin vezir Velit tarafından ödenece-

- Bu evde .. dedi .. bizim, Beni İs- ğini haber alınca bir kat daha se
railin gözbebeğimiz olan genç bir vindiler. 
kız var. Kfilıinlerimiz bu kızın ytl· Beni İsrail çocuklarile Mısır Kıp
dızına baktılar ve onun çok büyiik •tileri ilk defa olarak o gece yanya
ve Beni İsrail kavmi için çok fay. ,na ve birarada eğlendiler. Herkes 
dalı bir mevki sahibi olacağını söy-, vezirin yüksek zekası, büyük idare 
lediler. Bu sebeple biz bu güzel kı· kabiliyetinden memnundu. 
za.. bu güzel Asiyeye çok bağlı bu- Velit, Umran'ı da kendi yanına 
lunmaktayız. Onu görünce, güzelli- almış.. sarayının teşrifatçısı yap
ğine vurulacaksınız... Kim görse mıştL O .. en emin adamı idi. 
vurulur ve esasen bunun içindir ki Kendi yanına ve hareme ondan 
Asiyeyi kem gözlerden esirgemek başka kimsenin girmesine müsaade 
için hep kapalı tutarız. Şayet onu etmiyordu. 
beğenmiş olursanız.. size yalvan· Velidin, müstakbel Mısır fira
nın.. yalnız kendim için değil. bü- vunu olacak adam olduğunu 

Vilayet idare azası Hamidin baş • 
kanlığında bir toplantı yapılmış -
tır. Bu toplantıda ilk mekteplerde 
okuyan fakir çocuklan himaye 
heyetlerinin kaza başkanları, aza -
ları ve Maarif Müdürıi Tevfik Kut 
hazır bulunmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre Vali Lutfi 
Kırdar İstanbulda mevcut hima
yeye muhtaç 7790 fakir talebeye 
esaslı şekilde yardım görmesini te 
min etmek maksadile bütün he -
yetlerin bir elden ve şumullü şe • 
kilde geniş bir teşkilat halinde da
ha verimli çalışacaklarını ümit e. · 
derek bu heyetleri içtimaa çağırt
mıştır. Dünkü toplantıda her ka
zanın kendi muhitinde bu iş için 

alabileceği en geniş yardım tarzı
nın araştırılmasına karar verilmii 
ve Şubatın 11 inde yapılacak ikin-

ci içtimaa mücehhez olarak işti · 
rak edilmesine karar verilmiştir. 

Vali, himaye heyetlerine banka 
direktörlerini ve mali müessese 
müdürlerini de 11 Şubat toplantısı 
için davet edecektir. 

--<>----

ADLiYE 

Şüpheli bir ölüm 
Fatihte İskenderpaşa mahalle • 

sinde 1 numaralı evde oturan ka· 
sap Necibin karısı 54 yaşlarında 
Şefika uzunca müddettenberi has
tadır. Bu kadın yatağında tabanca 
kurşunile göğsünden ağır yaralı 

bir halde bulunmuş ve hastaneye 
kaldırılmıştır. Şefika hastanede 
bir müddet baygın bir halde kal-

rasında endişeyi muc!p olmuştur. sade Kemal Film sahıbi ile kardeş 

1 

Şehrin temi~liği deyince akla 
Bu münasebetle dün bir arkadaşı· !eri değildir. Şehrimizin inşaat şunlar gelmelıdır: 
mız perakende et şatan kasaplar- fileminde tanınmış bir mühendis o- 1 - Ev çöplerinin alınması. 
la görüşmüştür. Muhtelif kasaplar, lan Tübini ile Krep isminde iki 2 - Bunların imha yerine nakli. 
arkadaşımıza şunları söylemişler- İngiliz de ileri de birçok kar getl· 3 - İmhası. 
dir: receği tasavvur edilen bu işin i - 4 - Sokakların temizlenmesi ve 

c- Biz perakendeci kasaplar, darecilerindendir. süpürülmesi. 
bize lil.zım olan etleri iki yerden Bu zatler bugün buı;,ada değil • 5 - Sulanması. 
tedarik etmekteyiz. Ru yerlerden . dirler. İşin şimdi içinde bulundu- 6 - Sokakların yıkanması . 
biri Ziraat Kurumu diğeri toptan- ğu safhaya gireceğini anlar anla • Bir şehrin ' , !izliği onun ma-
cı tüccarlardır. Ziraat Kurumu maz iki İngiliz kendilerini Türki- mur oluşile bera-
toptancılara nazaran daha ucuz et ye hududu dışına atmağa muvaf • her yürür. İstan-

vayda, sokakta, vapurda 
önünde ve meydanda b 
mak. 

B - Apartmanlardan, 
sokaklara çöp, su, bulaşık 
saire atmamak. 

C - Yerlere, daha doğr 
delerin orta yerlerine tü 
mek.. vesaire vesaire .. 

Belediy 
lerden çö 
saatte bir 

temin etmektedir, Fakat Kuru • fak olmuşlardır. bulda hakkile bir 'ıı"LI:.:,,-,. 
mun temin ettiği et kasaplar için Şimdi tahkikatı idare edenlerin temizlik yapıla • 

na bugü 
itle imkan 
tur. Vesai kafi gelmemektedir. Bugün istan- önünde bu münasebetle yeni bir mamasının birin • 

· sebebin· burada mak için vasati bir hesap! bulda, (600) e yakın kasap vardır. sır kendini hissettirmektedir. Hü • . cı 1 

k r dır liraya ihtiyaç vardır. Bunu Kurum ise bunlardan ancak 40 ila kumetin bu işe hassas bir ehem _ 1 arama azım . 
lO kasaba et temin edebilmekte - miyet atfederek tahikata girişece- İstanbulun so - edilmesinin ne demek ol 
jir' Dig"er kasaplar ise toptancı ğ' - b İ .1. 1 . ed h b kakları b dah d • bittabi herkes takdir ede 

ını u ngı ız erın ner en a er ozu..: ve a ogrusu şehrin illıarını bekliyecek 
'.üccarlardan rusbeten daha pahalı aldıklarına alakadarlarca geniş bir ekserisi Arnavut kaldırımı oldu • 'dah ik. t d kt 

im kt b ·· d b a ş aye uyma an ~t a a a ve u yuz en azan ehemmiyet atfedilmektedir. ğundan burada motörlü temizlik 
mayız. müşkül vaziyetlere düşmektedir· İmpeş xirketinin sicili ticarete vasıtaları kullanmağa hiçbir su • 

ler. kaydettirdiği resmi şerikler meya- retle imkan yoktur. Bundan başka 
Kurum kasaplara et temin edecek nında bulunmıyan füli azaların _ su tesisatı noksandır ve su şebeke
olursa çok memnun olacağız. Top- dan biri de Denizbankın teknoloji leri maksada ve ihtiyaca kat'lyyen 
tancı kasapla.·dan et temin ettiği- şube müdürü Süleymandır. Bu zat uygun değildir. Hatırlardadır ki 
miz takdirde nisbeten üstün bir fi- Denizbankın mübaya~ ve muaye- geçen yıl belediye birçok ana cad
yat vermekteyız. Bu şekilde elde ne işlerile alakadar elduğu için deleri sulamağa başlamıştı. Fakat 
ettiğimiz etleri Beled;ye narhı ü - şirketin temel direğin: teşkil et - oonra şehrin susuz kalrqak tehli • encümene verilmek üzere 
zerınden satmak mecburiyetinde mektedir. Sinemacı Kemalin kar- kesi baş göstermesi üzerine bu su- proje hazırlamıştır. Bir t 
olduğunuz için et satışında hiçbir deşi olan Süleyman da Kemal ile lama keyfiyeti asgari hadde indi . da bu kapların nümuneleri 
şey kazanmamaktayız. birlikte Ankaraya gönderilmiştir. rı'ldı'. 

Belediyenin yeni bir te 
temizlik işinden çok mü 
netice alına:cağını bize ş · 
~adediyor. Bu teşebbüs 

Halkın çöplerini bir iki gü 
hafaza edebilmesi için kap 
mak.. Bu hususta belediy 

MAHKEME 

Atinanın 

lıyormuş. Halka bunların 
İngiltereden temin edilen 16 İşi büsbütün belediyeye bırak • tait bir tarula verilmesi 

milyonluk kredi mukabilinde bul mak doğru değildir. Halkımızın menni olunan bir şeydir. 
memleketten bir takım vapurlar riayete mecbur olduğu daha doğ· Biz yalnız kabul edelim 
almak mevzuubahstir. İngiliz mü· rusu seve seve yapması lazım ge- kes kendine düşen temizli 

Randevucu Madam Atinamn bi- esseseline de bazı erkan tarafın - len birtakım vazifeleri vardır. fesini yaparsa temizlik 
rind ceza mahkemesindeki muha- dan yardım edileceğir.; ihsas et - Kısaca şunlardır: kendi kendine halledilir b 
kemesinde dinlenecek şahitleri ilk tikleri anlaşılmaktadır. A _Burun muhteviyatını, tram. girecektir. Selim 

tün Beni İsrail kavmi için yalvarı· söylemiştik.. Bu Umranda da Mı- mış, sonra ölmüştür. 
rım; Asiyeyi ya yine burada .• bizim sır ve Beni İsrail tarihinde çok Tabibi Adli Enver Karan cese-

ifadelerini değiştirmek için taz • Bunun üzerine • Dün yazdığı -
yik ve tehdit etmek suçile Dimitri mız gibi • İngiltere hiikılmeti hü -
adında bir kunduracının tevkif e· kıimetimizi vaziyetten haberdar 
dildiğini dün yazmıştık. etmiı; ve hassaten İktısat Vekaleti 

BELEDiYE MÜTEFERRiK 

Tapu ve Kadastro 
içimizde bırakınız .. veyahut ta .. o- mühim bir rolü olacaktır. Bu rol, 
onu kendiinz ecariye değil, nikfilılı bilfilıare göreceğimiz gibi, çok ga
kadın olarak alınız. rip şartlar altında olacak ve ona, 

Bu teklif, bu açık konuşma Veli· yine göreceğimiz veçhile, Velidin 
din hoşuna gitti. bütün zekası, bütün kudreti ve 

- Peki .. dedi .. sana söz veriyo· tedbirleri mani olamıyacaktır. 
rum .. eğer bu güzel kız hakikaten Güzel Asiyeye gelince .. Onun da 

di muayene etmiş, kadını yaralı· 

yan tabancanın yatağının altında 

bulunmuş olması da gözönüne a • 
lınarak ölüm şüpheli görülmüş ve 
ceset morga kaldırılmıştır. 

Tevkifhanede asayiş 
hoşuma giderse onu nikô.hla alırım. gerek Mısır tarihinde, gerek Beni Dün bir sabah gazetesi tevkif • 
Aksi takdirde burada bırakırım... <İsrail tarihinde çok büyük yeri hanede yine bir yaralama hil.dise· 

Bu teminatı kafi gören Umran, vardır. si vukubulduğunu ve bir alacak 
içinden. triizel Asiyenin Velidin ho- yuz" u"nden Hasan adında 15 sene -

<>C" Tarih diyor ki: 
şuna gitmesini bile temenni etti. Jik bir mahkumun Onnik isminde 

Velit, Asiyeyi; henüz on yedi, on •Ol Asiye kim Firavun anı av- bir arkadaşını temel çivisinden 
sekiz baharında ve cidden hari- ret edinmişti, Mısır içinde andan yapılmış şişle ağır yaraladığını 
kuı•d ·· 1 b' k z b ld gu""zel hatun yog"idi .. Beni İsrail a e guze ır ı ' u u. yazmıştır. 

Gözü önünde hükümdar Kabu- taifesinden ve rivayete göre Pey-
sun sarayında, kendi sarayında, 

hatta mezarlık sarayında bulunan 
bütün cariyeler, hepsi de seçme gü. 
zel olan dilberler canlandı. Asiye 
bunların hepsinden üstün bir gü
zellik ve cazibe taşıyordu. 

Umran kolunu sıktı : 

Bu hususta ma!Cımatına müra • 
caat ettiğimiz müddeiumumilik 
şunları söylemıştir: 

- Tevkifhanede yeniden böyle 
bir vak'a olmamıştır. Hadise ge • 
çenlerde vukubulan yaralamalar
dan galat olsa gere!<lir. Esasen 
tevkifhanede son hadıselerden son 

Dün de ayni suçla Eleni Masa - işe layık olduğu ehemmiyeti at • 
ra s.dında bir kadın Adliyece ya - federek bir yandan İngilteredeki 

kalanmış ve birinci sulh ceza ha -
kimliğinde sorguya çekilmiştir_ 

Eleni, kendisinin Madam Atina 
davasında.şahit olaral: dinlendiği
ni, bildiklerini doğru söylediği gi • 
bi kimseyi de ketmi şahadete teş
vik etmediğini iddia etmiştir. 

Fakat yapılan tahhkata göre 

Eleninin bu suçu işlediği kanaati 

hasıl olduğundan bil.kim Reşit ka

dının tevkifine karar vermiş ve ev 

rakını müddeiumumiliğe iade ey

lemiştir. 

Gerek Dimitri ve gerek Eleni 

hakkındaki tahkikat devam etmek 

tedir. Bunlar bu suçlarından dola

yı rnahkemeye verileceklerdir. 
----<>---

isteğimizi durdurmuş, bir yandan 
da tahkikata gırişmiştır. 

Tahkikat hem Adliyece hem de 
İktısat Vekaletince iki başlı yü • 
rümektedir. 
İstanbul Müddeiumumiliği şir -

ke!in Banka hanındaki yazıhane -
sini araştırırken İktısnt Vekaleti 
tarafından bu işe memur edilmiş 
mufettişler, Süleymanın Deniz • 
banktaki yazıhanesinde araştır • 
malar yapmışlar ve gordükleri lü
zum üzerine bazı evrakı alıp An
karaya gönderdikten sonra yazı -
haneyi de kilitleyip mühürlemiş -
!erdir. 

Bu zat gazetecilerle yaptığı bir 
görüşmede vaziyeti ailesine gel • 
miş bir feliiket diye t&vsif etmek
te ve küçük kardeşi Şakirin Lon -

--- --

Bir imza sahtekArlıgı 
Eski Belediye Reisi .Ekrem Se -

vencanın imzasını taklit ederek 
fakri hal ilmühaberile Vilayet Sıh
hiye Müdürlüğünün İçtimai Yar· 
dım Tahsisatından müteaddit ae
falar para çekmek suçile yakala • 
nan İnebolulu Hüseyin oğlu Hasa
nın dün Ağırceza mahkemesinde 
muhakemesine devam edilmiştir. 

Hasan dünkü celseae söylenen 
hiçbir söze itiraz etmemek, kafası· 
nı önüne eğerek acaip tavırlar ta
kınmak suretile delilik rolü oyna
m~k istemiştir. Fakat mahkeme 
kendisini hemen Adliye doktlıl'u 

Enver Karan"a muayene ettirmiş 

ve doktor Hasanın akli vaziyeti -

nin bozuk olmadığın~ dair rapor 
vermiştir. Bunun üzerıne muhake
meye devam edilmiş ve şahitler 

dinlenmiştir. 

Tapu ve kadastro muame 

mahrem muhaberatın yan 

res yazılınası yüzünden a 

olmıyan daireler tarafınd 

dığı görülmüş ve bunun ön·· 

çilmesi için halkça malfun 

üzere Dahiliye Vekiıletinde 

tamimle şu izahat verilmişt 

1 - İstanbul tapu iş 

grup tapu sicil müdürlüğü 

- Muvafık .. dedi .. hemen sarayı
ma gelsin ... 

gamberler aslından idi. Firavun 
onu begayet severdi ve cümle ha
tunların hayırlısı idi. Hatta Pey · 
gabberimiz buyurmuşlardır ki 
dünya hatunlarının hayırlısı dört 
hatundur. Evvelkisi Meryem, ikin
cisi Haticetülkübra, üçüncüsü Ha. 
san ve Hüseyin anası Fatmatüz -
zebra ve dördüncüsü Asiyedir. 
Cenabı Hak onun adını ve imanını 
Kur'an içinde de zikretmiştir. [l]• 

ra şiddetli inzibati tedbirler alın- POL' S drada film işinden başka bir işle ============== 

2 - İstanbulda birinci 

kadastro müdürlüğü Adal 

Fatih mmtakası kadastrolar' 

guldür. İkinci mmtaka Çarşı 

dıköy, üçüncü mıntaka A 

ve Samatyayı ihtiva etme 

Beyoğlunda münhasiren ve 

takilen çalışan bir Beyoğlu 

dürlüğü vardır. 

Umran .. 
- Sözünüzde duruyorsunuz, de· 

ğil mi? 
Diye sordu: Velit biraz düşündü: 
- Umran.. dedi.. sözümde dur

masına duruyorum. Fakat mukabil 
bir şartım var. Benim, Beni İsrail-

[Arkası varı 

[1] Tarihülümem velmülük .. -
İmam Ebu Cafer Mehmet bin 
Cerir • Cilt 1 · Sahife: 259 

mıştır. Mahkumlarda ne şiş ne 
de herhangi bir memnu cerh aleti 

bırakılmamıştır. Bütiin koğuşkr 

* Şoför Sacidin idaresindeki 

3549 numaralı kamyon Beşiktaşta 

daimi bir kontrol ve sıkı araştır- Kamile adında bir kadına çarpa
malara tabidir. Yazılan cerh vak- rak yaralamıştır. Kadın tedavi al
ası da geçen isimler de tama mile tına alınmış ve şoför yaka 'ırnmış-
hayalidir. tır. 

meşgul olmadığını iddıa etmekte
dir. 

Dün çıkan bir Ş• .'.aya göre İm
pex şirketinin İngiliz müessesele
rin~ verdiği teminat mektupları 

Denizbanktan alınmıştır. Yine bir 
şayiaya göre Denizbankın Satye 

şirketinden alelade satın aldığı 

Salıpazarındaki binanın mübayaa
sı işinde teknoloji şube müdürü 

Bütün bu müdürlükler 

kildir ve biribirlerinin muh 

!erile alil.kadar değillerdir. 
Süleymanın tavassutu olmuş ve 
kendisi elektrik mühendisi sıfatile bu makamlarla muhabere e 
ekspertiz işlerinde vasi salahiyetli adresleri dikkatle yazmala 
bir merci olarak kullanılmıştır. zımdır. 

kan, dadımın yüzünü görmek iste- ikimiz de biribirimizin yüzüne gü- Kendi kendime itiraf etmediğim kahvede, ancak yarım saat kadar çökertebilirdi. 
na anamdan daha çok şefkatle ha lüycrduk. halde, bir toz, bir duman, duyul- oturdum. Canım sıkıldı, sokağa fır - Garson, bir otomobil ç 
miyordum. İçmeden geldiğime, evde de iç • mıyan bir ses, yeri belli olmıyan !adım. na! 

Hayattaki hadiseler, beni, on - mediğime dadım sevinmişti. Onun bir sızı gibi, benliğimin, varlığı • Kararımı vermemiş değildim, Şoföre adresimi verdim; 
dan, herhangi bir suretle uzaıklaş- bu sevinişi de beni kızdırıyordu. mın içinde bir şey; conlar. diyor • fakat kararnızmışım gibi kendimi gara yaktım. Kuvvetii ins 
trabilirdi. Buna inanıyordum. Fa- İçimde, sinsi bir bıııı alma he • du. avutarak yürüyordum. kendilerine, etraflarına bak' 

- Kadınım, acaba, bir aş" iftey, Dadım, beni, çamaşırcı kadına kat, bu kadar çabuk, hıı kadar ko· vesi kabarmşıtı. Hınç alma hevesi! Bu da oldu. Ayaklarım, beni, kuytu bir ga - k t 
ki, gururu ile aya ayak üs gönül mü kaptırdı, dersin? çekiştiriyordu. o, benden ziyade, !~!ıkla soğuyacağımı hiç umma • Kimden, neye, niçin ~ Dadımdan ............................................ zinoya sürüklemişti. Girdim; otu- tarak kuruldum. 

- Dünya bu; olma:ı:, olmaz ki... çamaşırcı kadına yakındı. Demek ımştım. mı? Bu •hınç alma dhevesinHi, 1~aki~ Sıtkı Tahir, hatıra defterinin rur oBturmkP,z•ük. gar.sonaak: dedim Otomobil, caddelerden, 
Kapıdan uzaklaştım. Ayakları- ki ben, evimin içinde bile, yaban- O gün, sinirlerim üstünde, ak - dıma karşı duyuyor um. a vu bir iki yaprağını çevirdikten son • - ır uç şışe r ı, · 

ma terliklerimi geçirdim. Sofaya cı idim!. şam geç vakitlere ka.iar dolaştım. zavallı kadının ne suçu, ne günahı ra, bana: Bunu söyledikten sonra, kalbim lardan hızla geçerken, ben, 
çıktık. Dadım, buruşuk yüzlü, so- Bu, bana ,ayrı bir yalnızlık acı· Eve döndüğüm zama:ı, kapıyı 3 - vardı? _ Okuyunuz, Yesari Bey, dedi.. çarpmağa başladı. mm dumanını savurauk, 
luk gözlü bir yaşlı kadınla, sofa - sı vermişti. Ve, birden, o üç k_a • çıp beni karşılıyan cladıma, sinsi - Beni, kendi başına bir şey Okuyunuz. Ve sahnenin de değiş· - Bir küçük şişe rakı!. süyordum. 
d,,; ı pencerelerin tüllerini çıkarı- dını, Behiceyi, Safin;;zı, Ferdane- bir tecessüsle, içimin gözile bakı- yapamaz, sanıyorlar ha? Ben, e • tiğini göreceksiniz. Neden? Neye, ytllardanberi a • Bu, gülüş, dünyanın en 
yorlardı. Evde, bir temizlik hazır- yt düşündüm. Onların gösterdik- yordum. Onun da bana öyle bak- vimde, rakı içmez miyim? Günler· _ 4 _ lıştığım gibi bira içmiyordum. Ra- kahkahalarından daha kuvv 
lığ ı olduğunu anladım. !eri yakınlık, evimde duyduğum tığını görüyordum. İkimiz de bi - ce dışarıda kalamaz mıyım? kıyıı düşmüştüm?. dL Otomobil, dar bir sokağan 

· ·· b l k ı - k d cOn!ar. ın telefonda verdikleri Iki yaşlı kadın, b~ni görunce oş u ve yalnız ıgın arşısın a, ribirimizi kontrol altına, göz hap- Bunu, kendi kendime tekrar e- adresi, hiçbir yere kaydetmediğim İstediğim rakı değil, uzviyetime sini dönerken, şoför sordu: 
toplandılar. Ben, seliim verir gibi bir teselli yerine geçiyordu. sine almıştık. d' ra da tam· ınlıyordum· kadar işliyen iradesizlig"imi kam- - Hangi ev, beyim! , 

ıyor, son a · halde, nasıl olmuş ta ho(ırıında U· gü~ümsedim, merdivene doğru Bu his t'I beni korkuttu. Farkın- O, benim, içip içmediğimi, ev- _ Elbette sanırlar. Etrafına bu çılıyacak bir kuvvetti. Zafıma des· Tok bir sesle cevap verd· 
yürüdüm. da olmadan, onlara bağlanıyor • · · 1 nutmuştum. O ane kadar, hafıza· 

1 b' de oturup içip içmiyecegımı an a- hissi, bu kanaati telkin eden sen- mm kuvveti hakkında, hiçbir fik- ~ek arıyordum. - On iki numara!. 
Dadım, arkamdan, yavaşça ses- muydum? Hayır!. B •ı, gü ünç ır mak istiyordu. Ben de, onun böyle sı·n ... Evını· ·n hakimi deg"ilsin, ken- rim yoktu. Bunu, denememiştim. Zavallılığıma acıdım. Araba, on iki numaranın 

lendi: şey olurdu. Pısırıklıgımdan, uy - b k ğ b'l k d' 
bakıp a mıyaca ını seze 1 me dı'n·,·n ha'kimi deg"ilsin... Arasıra, Bir lüzum görmemiştim. bir vesi- Şişeyi yarıınlayınca, bu cAcı - de durmuştu. Kendi ken ıın - Kahvaltınız hazır, beyim. sallığımdan, mıskinliğimden daha .1 b k d b 
endişesı e a ıyor um. yaptığın kaçamaklardan sırası ge- le, bahane de çıkmamıştı. marn• geçti. Kalkınmıştım. Sinir- - Bu gece, masraflar e - Peki, dadı. gülünç olurdu. İ d k' k !ar d" d 

- d" .. E d d dıınl .. .. ı k ki gün içinde, ev c 1 yaşayış lıyor, kendin utanıyorsun. Biraz Kendimi tahlil ediyordum. Aca· !erimdeki gevşekli . duygu ım - ıyor um. Aşagıda, kahvaltı ederken uşu- v e, a a gozgoze ge me • tarzım değişmışti. Görünürde bir erkek ol. ba, son günlerde, hafızam, cOn - daki çöküntü gitmişti, diriliyor • Otomobilden indim, hesabı 
nüyordum. Uzun yıll~rdanberi be- ten çekiniyordum. Onun elinde k d dim. Kapıyı çaldım. o dakilı: 
raber yaşadıg"ım, bana :r:akın olma- büyümüştüm. Annemin ölümün • değişiklik yoktu. Değışen dışımız cİkinci ben• le bu mücadele de- lar. a karşı mı uyanı tı. wn. 

E k k · ·ı D" ·ı· d ı Fakat nekadar an'ı bir en"'"e ile sarsıldım; Y1 
ları liizımgelen insanlardan, uzak, den sonra, dadım, iıenim, tek en değil, içimizdL vam ediyordu. cHınç alma h'.~e~v~es~i~·ı·~~v:d~e~n~ç~ı ~a~r~e~n:.., ~g~e~zl:!;P~.:=,;eg~e~n'.:;ec:;:e:::·J___::;;ır~ı::ı;,y:;:.or:.:;.:u::m.:.:.:.. _::..:;:::;,;,•:..,..::;;,::::;::::;~J..:::::;..,:;;,;; .... =""'"'""...;;:;'-""----
~t!amam'.!!:~i~le~uz~ak~o~ld~u!ğ~u~m~u!,.!an~lıIY~Or~-:J.;y~a~k~ım!!!..id~o~stuuum!l:.• ~a!kir~~b~aum!L.O~lmlm:~;ıı,_;L..~:n..ıil!ıdıı:ruL..kıı:ınD.,Jtıldııiiunı.Jı:a..Ln:'--'"--"-'uı..oho_....,~~-kh 
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1,000,000 liralık 
nıunzam ·tahsisat 

Milli Müdafaa ihtiyaçları için 12,5 Mll
Yo n ı u k proje bugün görüşülecek 

Memlekete kUtle 
halinde Musevi 
gelemiyecek 
Burada mütemekkin 
olanlar öz vatandaştır ııı~~ra_ 26 <İkdam) - Hükı1- zere yapılacak satın almalar için 

için ~2~illi. Müd~aa ihtiyaçları 125.5 milyon liraya ilaveten gele- Ankara, 26 <Telefonla) _ 
alıhüde .5. ~ilyon liraya kadar te- eek yıllara geçici taahhüt icrasına Son zamanlarda ikide bir 
knıııete !~~L~esi hakkında hü - saltdıi,yet 'lCrilmesini temin et - mevzuu bahsolan memleketi-
ek ol -....ıuyet veren kanuna mektedir. mizdeki Museviler meselesi 
•ncii.ın arak bazırJadiğı proje bütçe Projenin ihtiva ettiği maddeler hakkında yaptığım tahkikata 
tay•ııı enınde~ geçmiştir. Kaınu - şunlardır: göre vaziyet şöyle hülasa edi-
ııında :a:u:kı (Bugün) toplantı - Madde 1 - 20/5/1938 ~arih ~e Iebilir: 

339 goruşülecektir. 3395 sayılı kanunla, faızlerıyle bır-
faa .5 ~aYJlı kanunla Milli Müda- Iikte umumi taahhüt yek\ınu 125.5 Memleketimizde mütemek-
lira ihtıyaçJan için 125.5 milyon/milyon ve her yıl tediye miktarı kin Yahudiler öz vatırndaşla-
çic·'Ja kadar 938 - 48 yıllarına ge- 12.5 milyon lira olarak tespit olu- rımızdır. Onların hakları ve 
ıu;, ~:alıhüt s_alihiyeti verilmiş o- n°':'. ~elc~e~ yıllara geçici taahh~t vaziyetleri kanunlarla mü -
tar b r sene öden\cek azami mik- salahıyetının 1939 mali yılına aıt emmendir. 
lar ku kanunla 12,5 milyon lira o- olan tediye miktarı 18.000.000 lira- Kendilerine karşı herhangi 

a tesp·t · 1 
dır ı edilmiş bulunmakta • ya ve 1940 mali yılına ait o an te- bir perseküsyona müsaade e-

. diye miktarı 17.000.000 liraya çı -
1 

dilıniyecektir. Ancak memle -
Ancak b" 

ait ta . ır kısım satın almalara karılmıştır. ketimize ecnebi Yahudilerin 
!ere ksıtlerin daha yakın sene - Madde 2 - Bu kanunun birinci tehacümünü de istemiyoruz. 
olu~ :lııınıasına zaruret görülmüş maddesiyle arttırılan senelik tedi- Memleketimizde mütemekkin 
Yon ;nunun kabul ettiği 12.5 mil ye miktarımn (12.5) milyon lira- Yahudilerin en yakin ailele -
riyJe balık hami tedıye mikda - dan fazlası taallilk ettiği seneler- rlnin tabiiyetimize alınma -
bil 1 u taksitleri karşılamak ka- de elde edilecek varidat fazlasiyle malt ve iş verilmemek şartile 
!939° aınıyacağı gözönime alınarak veya milli bankalardan birinde aç- memlekete gelmelerine müsa-
l"on ;e 1ll40 seneleri için 12.5 mil- tırılacak kredi ile karşılanır. ade edilecektir. Fakat mem-
OlaraJtralık 3:'ami haddin karşılıklı Madde 3 - 3525 sayılı kanunda lekele kütle halinde Musevi 

İKDAM 

lfARETLER 

Sokak müsveddeleri 

5AYFA 3 

ceıaı Bayara tstifası- Rejim devam etmektedir. Hiç ir 
"' tekhf eden unsurunda noksanlık tadil 
olmamıştır ' 

kabul etmiyoruz (BaştaTafı 1 inci sayfada) 

üzerine Celfil Bayarın istifa ettiği 
yazılmıştı. 

Buradaki tahkikatrmıza göre 
bu haber tamamen uydurmadır. 

Ve Celal Bayann istifasile bu an· 
!atılan şekil arasında hiçbir mü -
nasebet yoktur. 

İstifa hidisesi §Öyle olmuştur: 
Evvelki sabah Parti toplantısın

da intihabatın tecdidine karar ve
rilmiş ve bu kararda hükı1metin 
çekileceğine dair hiçbir söz veya 
vaziyet olrnaffil§tır. Ancak saat on 
ikide Başvekil Celal Bayar Heyeti 
Vekile arkadaşlarını bir içtimaa 
davet etmiş, Heyeti Vekile toplan
dıktan sonra arkadaşlarına Reisi
ciimhura vereceği istifanamenin 
esaslarını anlatmıştır. Bu esaslar 
Celal Bayarın Reisicümhura ar
zettiği istifanamedc yazılıdır .. 

Bunun üzerine Celal Bayarla 
beraber çalışmış olan Vekil ar -
kadaşlan kendisile beraber çalış -
tıklan müddetçe gördükleri yar -
dım<lan dolayı teştkkür etmişler, 

ve bu suretle ayrılmı§lardır 
Dun ken<lisile görüştüğümüz 

Başvekil Refik Saydam dahi He
yeti Vekilede Celal Bayara her -
hangi bir istifa teklif edilmediğini 
veya mahiyetinde hiç bir söz 
cereyan etmediğini ve arka -
daşlannın Başvekillerine teşekkür 

ederek ayrıldiklarını teyit etmiş -
tir. 

(Ba,tar;fı 1 uıci sayfada) 
kanuni yollara sevketmiştir. 

Bu iki vak'anın oluşundan isti
fade ederek efkirı karıştırmıya ve 
bir rezalet rejimi kapanmış ta tas
fiyesi yapılıyormuş gibi bir çö -
küntil ve çözüntü manzara ve ha
vası yaratmıya mahal yoktur ve 
buna müsaade edilmiyecektir. 

2 - Şurada burada bazı şayialar 
ve bu şayialara muvazi gider gibi 
görünen bazı neşriyat, sanki bir 
irtica başJangıeında imişiz gibi 
sun'i bir hava yaratmaktadır. Hal
buki hakikat, böyle bir kuruntu ve 
bir zanna düşmeğ'e müsait olmak
tan çok uzak. 

Hükümet müeıısea rejimi, bütün 
anasın ile, bütün prenispleri ve ba
tanları ile tutacak ve muhafaza ede
cektir. cRejim devam etmektedir. 
Hiçbir unsurunda noksanlık ve: at. 
dil kabul eymİyoruz.» 

Bu •On cümle, aynen Ba,vekilin 
ifadesidir. Binaenaleyh herhagni bir 
şekilde yapılan ağız şayiaları ası] -
sızdır: E.ki alfabe geri gelecekmit. 
mekteplere din dersi konacak ve il
mühal okutulacak gibi ... 

Başvekil aynen dedi ki : 
dnkılip prensiplerimize, en kii • 

çük bir inhiraf olmadan devam e • 
d?ceğiz.> 

3 - T enlcit ııerbesttir. 

bir faİr Akif davuı değildi, liiklik 
davasına dayandL Bu menfi tesir
leri izale için ııarfedeceiimiz kuvve
ti müsbet mesaiye ııarfetsek elbette 
iri memleket için daha bayırlı ola
caktır. 

Hulasa: Şu ve bu adliye vak'aoını 
hayallerimizde genifleterelc: memlc· 
keti harice kar§ı lekdiyeuk büyük 
!skandallar tasavvur ebneğe kalk
ınıyalım. Çünkü böyle bir ıey yok
tur. Yine şu veya bu neşriyata ha. 
le.arak geriye doğru adunJara cevaz 
verileceğini sanınıyalım. 

Çünkü 1amet lnönii devri Atatürk 
rejimiııin tadil ve teceni kabul et
snekaizin prensiplerinde ve tatbika. 
bnda olduğu ıtibi devamıdır. 

Hadi•enin, hükı1met üzerin • 
de1'i tesiri işlerin doğruya ve 
iyiye gitmesi için çalışmaktır. Bu 

mesaiye hariçte bir çözüntü manza· 
ra11 vermek abestir. 

Tekrar edelim; bize verilen iza
hata göre: rejimin bütün mevcut a

naaınna riayet edilecek, en ufak bir 
gerileme veya kayma mevzubahs 
değildir. 

A. N. KARACAN 

Fazla verilen 146 bin 
lira ödenecek 

r•ya l8 ınilyon ve 17 milyon li- tasdik olunan anlaşmada teslihata almak mevzuu bahis değildir. 
lııı.ıa Ç~arıJınasına ve 938 mali yı- tahsis edilen kredi miktarını geç - ı;-.-.-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiooiiiii...., __ ...,iill 
lira ,_,_ u~çeye k~nulan 8.5 milyon memek üzere gelecek yıllara geçi- S b k f 

Eski dairelerde herkesin kalem 
karıştırdığı resmi yazı müsvedde
lerini bugünkü genç nesil hatırlı· 
yamaz. En basit bir iş için bile 
müsevvidin hazırladığı taslağı, ön
ce başmüsevvit birkaç kelime ka
tıp çizerek düzeltir, ıonra mü • 
meyyiz, baş mümeyyiz, mektupçu 
muavini, mektupçu ve bazı defa 
müsteşar ve nazır o iki, üç satırlık 
yazı üzerinde ayni değiştirme ve 
düzeltme ameliyesini tekrar eder
di. Bu suretle beş, altı kişinin ka
lem karıştırdığı üç satırlık tezke
re muhtelif şekli ve renkteki yazı
larile, çizgileri ve silintilerile o -
kunmaz ve ele alınmaz bir hale 
gelirdi. Bugünkü dairelerimizde o 
türlü müsveddelerden eser kalma
mıştır. Fakat sokaklarımız, hele 
ana caddelerimiz ikide birde onla
n hatırlatacak birer örnek haline 
giriyor. Bugün elektriğin, yarın su 
dairesinin, iki gün sonra havaga
zinin veya belediyenin kazmaları 

ikide birde sokakları Babıali müıı
veddeleri gibi eciş bücüş bir ıı_ekle 
koyuyor. Taksimle Harbiye ara -
sındaki cadde belediyemizin birkaç 
senedenberi iizerinde çok özenip 
bezendiği müsveddelerden biridir. 
İstanbulun bu en eski ve en güzel 
bulvarını bilhassa ortasındaki boş
luktan dolayı herkes başka türlü 
süslemeğe heves etti. Geçen sene 
oraya iki geçeli çalı çırpı fidanı 

dikildiğini gördük. Gilya bu fi
danlar yemyeşil bir çift kordela 
gibi caddeyi güzellcştirecekti. Ka
labalık saatlerde halkın sığınıp 

kaçışmasına engel old'llkları için 
yer yer ezilip tahrip edildiler. Bu
nun üzerine belediye, o çalı çırpı 

dizilerini halka karşı müdafaa için 
mühim bir tedbir düşündü. Her 
dizinin başına •geçmek yasaktır!• 
levhalarını birer nöbetçi gibi dik· 
ti ve boydan boya iki sıralı tel ör
güleri gerdi. Bu suretle Harbiye 
bulvarı bir hudut istihkamı ve Iİir 
muharebe siperi manzaTası alarak 

ismini kendine hediye etmiş olan 
kıymetli mü,,.,,esenin maneviye -
tini de hakkile temsil etmiş olu -
.ı ordu. Gerçi Avrupa dillerinden 
bize geçmiş olan (Boulvard) eski
clen şehirleri kuşatan istihkamlara 
verilen bir isimdi ve bu istihkim
ların yerine geniş caddeler açılın
ca meydana gelen caddelere de 
(bulvar) dediler. Fakat hiçbir Av
rupa bulvarında böyle eski hah -
rayı uyandıracak tel örgüleri ger
mek düşünülmüş değildi. Bele o 
kırtipil fidanlara gösterilen ihti -
mama karşı ortadaki bo !uğun ih
ihmali ve yağınurlu günlerde geçi
lemez bir lıııle gelişi tuhaf bir 
manzara idi. Üç beş gün evvel be
lediyenin kazması bu garip müs -
veddeye yeniden müdahaleye baş
layınca •çalılarla tel örgiiler kal -
kıyor ve cadde hürriyetine kavu
şuyor" diye sevindik Fakat bu 
müdahalenin oralara baştan başa 
çiçek tarhları yapmak maksadın _ 
dan ileri geldiğini de söyliyenlcr 
var. Bu haber karşısında eskilerin 
dedikleri gibi bu ne asil iştir? diye 
şaşmamak kabil mi? Çiçek güzel 
bir süstür. Fakat çalı çırpının bile 
barınamadığı kalabalık sokak or
talarında çiçekleri yasatmak için 
tel örgüleri değil mitralyöz dizileri 
koymak lazımgelir. Dünyanın her 
tarafında böyle işlek bulvar orta
lanndaki boşluklar halkın istira -

İntihabın tecdidi 
Yine Ba§Vekil bu fikri fU teltilde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ifade ediyor : 

bayaayı yapan bankanın alakadar 
•Kimsenin tenkit hakkını lahdi. 

-ısısata il' ümer an ve ş bir ınu . ave olarak daha ei taahhüde girişmiye Milli Mü -
sına Yon lıralık tediye yapılma- dafaa Vekili mezundur. Bankası Mürdürleri 

)4 Zaruret görülmüştür. Madde 4 - 1938 mali yılı Milli 
l~ buıuaın tahsisat olarak i.ateni - Müdafaa Vekaleti kara kısmı büt

ır ınn 
lagi'J) Yon liranın varidat faz- çesinin 916 ıncı faslına (1.000.000) 

e kar ı · ltı~t §1 anması derpış olun - lira munzam tahsisat verilmiştir. ur. 
Pr . Madde 5 - Bu kanun neşri tari-

•ay1ı~ı:nin üçüncü maddesi, 3525 hinden muteberdir. 
tesJiıı anunJa kabul edilen İngiliz Madde 6 - Bu kanunun hüküm-

at kredi 
nılarak anlaşmasına daya -
Yon 1 Ve Yekfln bedeli altı mil-

!erini yerine getirmiye Milli Mü
dafaa ve Meliye Vekilleri memur-

ngillz lirasını k · geçmeme ü - dur.• 

Barselon dün düştü 
% (Bll§tMafı I inci sayfada) ı yan bir emaye!• addettiklerini 

Serıd.ik a,. 26 (A.A.) Sosyalist ve bildirmeleri taleP. o!un"'.°kta, 
ıne~il au:ıı enternasyonaller mü - 5 - Fransa hukumetı tarafın -
-lerıd·· d K llıreı- ita• un akşam bir karar an atalonyanın sivil halkına 

IUre~ buı etmişlerdir. Bu karar 45.000 ton buğday gönderilmiş ol -

1 ilde: ması tasvip ile karşılanmakta, 
llirı i;; ~atalonyanın fethedilmesi- 6 - İki enternasyonalin teşki -
· 1ta.ı g tere ile ~ansa ve Alınan !atlarından bu siyaseti kabul et -
laarr:an diplomasisinin yeni bir meleri için bütün hükı1metler üze
diğ 2 

tehdidine maruz bulunan rinde icra etmeleri istenilmektedir. 

~~-demokrat mmetıer için bir Barselon işgal hazırlıkları 
"'e teşkil 

laret ediJın etmekte okluğuna i- Burgos, 26 (A.A.) - Havas A -
2 _ F'r ekte. jansı muhabirinden: 

~tın •Çllın ansız • İspanyol hududu- Frankistlerin Barselonaya gir -
linin su· ası ve İspanyol hükı1me- meleri için yapılan bütün hazırlık
~•niden ah .s~tm almak hakkının !ar, Frankonun sağ eli mesabesin -

. 3 _ ..;esıs.ı iste.nilrnekte. de olanlardan ve nizamname de -
bı}ı olu ankıstlerın mezalimi tak- partmanında Martinez Anido'nun 

nınakta 
' halefi albay Hungrianın kontrolü 

•-F 
Yeni tehlike altında yapılmıştır. Albay, Hung -

ıtaz ltıııl ranı..o tarafından 2ehirli 
har edil annuş olması endişesi iz • 
hükiııne~ek İngiltere ve Fransa 
saırıaJıa erınden bu hareketi •mü
'-' edılmesi mümkün olnu -

ria, Barselonanın general Franko 
btaatmın şehre girmelerinin er -
tesi günü normal faaliyetine tekrar 
başlamasına karar vermiştir. 

Mühim miktarda elbiseyi 800. 
bin kilo ekmeği, 200.000 parça eti .. 
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rily0 rs:;at bunda bir mahzur gö- deki kahvede buluşmıya karar ver
serbest .12

• tabii kabul etmemek' dik. 
ı, Siniz. 
"-etim l"1 Evde bu haberi verdiğim zaman, 

kaldıraraıı. 3!Tıık kaşlarını hayretle halam ressam hakkında bir düşün-
.._ ,,. onun Yilzüne baktı: cesi olmadığı için sesini çıkarma-
~.~~- İb 
-.. r olab·ı· erıın, bunda ne mah- dı. Fakat Hacerle, rahim Lı1tfi

" ı ır? <><>c ıı.in bunu biraz hoş görmediklerini 
tlalığı a: bilıni.yerek en büyük fe- hissettim. Hatta bir aralık Hacer 
tıııını.n apıyordu. Daha fazla sus- yalnız kaldığım zaman: 
anı çırkın b. h 

'Yarak . ır areket olacağını - Avrupa konkuruna kadar bi-
Ol .._ Evet ~ed. b raz dinlenseydin, daha iyi olmaz 

abilir? it ım, unda ne mahzur mıydı? dedi. 
Yoruın. · eınnuniyetle kabul edi-

l<eriın ti 
... ., · aınık: 

l naydi .. 
e bir eser goreyim ~ni Ferda, öy. 
fınki g"l ıneydana çıkar ki Akı· 
y 0 gede k ' • 0 rctu. o alsın, diye şakalaşı-
ler· sırada Akif c .. 
El 1 Çalışaca _ emal ne gun-

aftada il<" gımızı kararlaştırdı. 
1 kere Mecidive k'' .. 

Onun bunu söyliyerek Akif Ce
mal ile beraber çalışmamın aley
hinde bulunduğunu anlatmak iste
djğini sezdim. Bir kere olan olmuş
tu. Anlamamazlıktan geldim. Gü
lerek: 

Ankara, 26 (Telefonla) - Sü 

merbank Müdürü Nurullah Esatla 

İş Bankası Müdürü Muammer Eri

şin istifa ettiklerine dair dünkü 

gazetelerde çıkan ve maalesef dik

katsizlikle bizim gazetede <le yer 

bulan haberin aslı yoktur. Haberin 

yanlışlığı bugün ajans tarafından 

tekzıp edilecektir. Her iki banka 

müdürü vazifeleri başında eskisi 

gibi çalışmakta berdevam bulun -
maktadırlar. 

Denizbankın yeni Müdürü 
Yeni Denizhan Umum Müdür 

vekili Yusuf Ziya dün Ankaradan 
şehrimize .gelmiştir. 

Yusuf Ziya, sabah 9.5 te Deniz

bank İstanbul şubesine gelmiş, 

bankanın idare meclisi reisi ve aza

larından birkaçı ile bir toplantı 
yapmıştır. 

Umum müdür, bundan sonra 

sırasile müdürleri ve şefleri birer 

birer kabul etmiştir. 

vesaireyi hamil olan binlerce kam

yon Barselona kapılarında beklen

mektedir. 

General Franko. Barselonun ye

ni belediye reisini şimdiden tayin 
etmiştir. 

Yeni belediye reisi Hispono-Sui

za motör fabrikaları müdürü Mi

guel Pateu-Pla'dır. Yeni belediye 

meclisi azaları da tayin edilmiştir. 

bir sanatkardan ders almak az saa
det mi? 

Hacer sustu. Fakat gözlerindeki 
endişeyi ben ferkettim ve çok iyi 
anladım. Hacer başka şeyden kor
kuyor: Benim ressama kapılmam· 
dan .. Ben de onun gibi korkmuyor 
muyum? 

Bu adam, neden birdenbire be· 
nimle bu kadar altı.kadar oldu? 
Hem anlamak istiyorum, hem de 
hiç bilmemek ... İtiraf etmeliyim ki 
onun bu alfıkası biraz da bana gu
rur vermiyor değil. Fakat bu gu. 
rur daha ziyade resimde gösterdi
ğim terakkinin onun tarafından da 
takdir edilmesinden geliyor. Sevi· 

niyorum ve bu sevinç daha iyi ça
lışmak, her zaman iyisini yapmak 
için içimdeki büyük gayrete hız ve
riyor. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nu tir iki ay evvele ahrak !l'cmle
ketin kışa tesadüf eden ve binnis
be ı~siz zamanında intihabatı y:.p
mak ve İlkbahara yeni meclisle 
çıkılmak daha muvafık görülmüş
tür. 

Yeni intihabat neticesinde me -
bus adedinin azalacağı doğru de
ğildir. Nüfus nisbetine nazaran 
eskis.i gibi 40 binde bir mebus se
çilecektir. 

-----<>---

Maaşlar bugün veriliyor 
Ankara, 26 (İkdamı - Meclis 

bugünkü içtimaında ruznamede 
bulunan bazı layihaları müzakere 
etmiştir. İkincıkfınun ve Şubat 
maaşlarının ayın 27 inci gününden 
itibaren ödenmesini lıiyihasmı ka
l ' e!r;,iştir. 

hat ve emniyetine aynlmış birer 
(refuge) sığınma yeri hükmünde
dir. 

Onları asfalta çevirmek, yahut 
sadece çamursuz bir geçit haline 
getirmek kifi ve lazımdır. Eskiden 
olduğu gibi muayyen fasılalarla, 

yorulanların otunn.asına elverişli 

sıralar da konursa belecli~e daha 
yeriude bir 1ı;mm~t yapmış ola • 
caktır. Bu sıraların kolay tahribe 
mar 1ız olmamaları için d'cmir veya 
başta:ı yapılmaları ve yatmaya mıi 
sa;t olmayacak şekilde birer kjşi-

de taraftar değiliz. Y alnıa yalan ve 
titirme İstemeyiz. Hatti bize nerede 
bir yanlıılık yaptığımızı upat eder-

servisinden ödetileceği anlaşılmak 
tadır. 

Satie Şirketi kabahatli mi 
oeniz oradan ıı:eri dahi döneriz.» Öğrendiğimize göre Satye şirke-

Binaenaleyh, matbuat efkarı tağ· tinin bu işte dürüst davranıp dav
,i~ etmemek ve neşriyatının meı·u· ranmadığı noktasından yürütülen 
liyetini taşımak kayıtları ile serbest bir tahkikat daha vardır. Satye 
olmakta devam edecektir. şirketi Maliyeye verdiği beyan -

Umumi vaziyet hakkında 1 namede mukayyet bina b..aclin.n 

b. h . satış muameleleri esnasında ketme 
ır ülAsa derek onun yerin.e yüksek bedeller 

Şimdj Ba,vekil ve Dahiliye Vekili gösterm~, inşaat malıyct fiatini 
ile yaptığımız. iki saat süren dünkü hakiki maliyet fiatinden çok farklı 
"onuşmadan Ye burada salihiyettat bir halde bankaya bildirmıştır. 
t::evat ile valc:i olan temaslanmdan 

ıııonra umumi vaziyet hakkında var
dığım neticeleri ve inbba1an hu18sa 

edeyim: 

Son hadiselerden. mesela tayya
re kaçakçılığı ve lmpex hadisesi. 
yapılan tahkikata göre alelade adli 
vak"a.lar mahiyetinde teJakki olun

maktadır. 

Mesulleri yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. Bunlar, :kanunun tayin 
ettiği cezalan göreceklerdir. Böy
le olmakla beraber bu hadiseler, 
mahiyetleri itibarile devletin oto .. 

ritesi üzerine tesir ve nüfuz edecek 

hadiseler değildir. Ve karakterleri 
itibarile dolandırıcılık, sahtekar• 
lık vak' alan olarak mütalea edil
melidir. Yoksa memleket dahilinde 
devlet müesseselerine dal budak 
salmış birtakım ıebekeler mevzu· 
baha değildir. Ve böyle bir tasavvur 
bükUmetin habnndao da geçme· 

Devlet hazinesinden yapılan mü
bayaalara gerek mübayaayı yapa
nın gerekse malı satanın hüsnü 

niyet kaidelerinden inhiraf etme -
mesi lazım geldiği, alım satım ka -

nunumuzda zikir ve izah edilmiş 

olmasından dolayı Satye şirketının 

bu işteki hüsnü niyeti tahkikat 
meselelerinde mevzuu bahsolmak-

1 

tadır. 1 

Parayı bankanın Satye şirketi 
nin mi ödemesi lazım geldiği le il 
reddüde ve imkansızlığa ;ı:ol aıar

sa iş mahkemeye aksedecek ve k.a· 
nuni hüküm istihsal edilecektir. 

Arazi vergileri 
affediliyor 

Jile bölmFli bulunmaları dü,ü tüle- mektcdir. 

Ankara, 26 (A.A.) - B. M. Mec· 
!isi bugünkü toplantısında 1340 
mali yılı başından 1935 mali yılı' 
sonuna kadar tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilmemiş olan arazi vergisi 
bekayasının munzam kesirleri ve 
cezalarile birlikte kayitlerinin ter
kinine ait kanun layihasını müsta
celen ve tercihan müzakere ve ka
bul etmiştir. 

bilir. Fakat bulvarı çiçeklPmek te- Bu arada dikkat edeceğimiz esas
şebbiisü, eğer doğru ise, yarın yine lı bir nokta da ...,jİın noktai nuarın
diizeltmeğe muhtaç yeni bir sokak dan menfi propagandalara karıı o
miisveddesi daha meydana getire- yanık olmamız lüzumudur. Bir mi-
cek demektir, aal : Alı:if davasL .. 

iKDAM ölçüıüz ve dikkabia enfriyat ile 

Bu sabah pek neşeli kalktım. Öğ- ı gün en iyisi düğünü gelecek yaza rim. Kalbi apaçıktır. Hiç bir şeyi j bıy~ları var filan deyince hayret 
leye kadar odamda meşgul oldum. 1 yapı;ak! diyordu. Fena bir fikir de benden saklamaz. İbrahim Lıltfi ettim. Birdenbire; cAy, kirpi mi?• 
Meğerse kitaplarım falan ne ka- değil. İnsan daha rahat, yavaş ya- böyle bir genç kıza düştüğü için ne, diye bağırmışım. Benim öyle bağı-

dar dağılmış? Benim odamı topla- vaş hazırlanır. kadar sevinse yeridir. Hacerin yü- rışım üzerine zavallı halamın göz-
makla uğraştığımı gören Hacer, hır Hacer hayretle yüzüme baktı: zü gibi güzel bir kalbi var. Fakat leri hayretle büyüdü. Kadıncağız 
aralık yanıma geldi. cBu ne hama- _ Allahmı seversen alayı bırak. İbrahim Lıitfi de çok iyi bir genç. delirdin? demek ister gibi yüzü. 
ratlık!. diye, benimle eğlendi. Son- Ferda ... Bana kalsa gelecek yaz de- Hem Haceri de seviyor. İkisi mü. me bakarak cayol ne kirpisi!• diye 
ra somurtarak: ğil öbür yaz da olsa sesimi çıkar- kemmel bir çift olacaklar. Şimdi sordu. O zaman kendimi tutama-

- Sen hep böyle kendini düşü- marn. Fakat Liıtfi her gün: .canım mes'u izdivaçlar o kadar az ki böy- dım, kahkahalarla gülmiye başla· 
nürsün Ferda, dedi, bak biraz bana bu ne uzun iş!. deyip duruyor. Ge- le uygun çiftler görünce insanın dun. 
yardım etmek hiç aklına gelir mi? çen gün: cZaten sende kabahat, is biraz kalbi ferahlanıyor. Onların tabirinden bizim talibin 

Gülmiye başladım. Hacerin bu- tersen her şeyi pek çabuk bitirir- . Hacere onunla beraber alışverişe kim olduğunu hemen anlamıştım . 
günlerde çok yorulduğunu biliye- din> diyordu. Bu erkekler hiç lilf filan çıkacağımı vadettim. İşi ol- Bu adam, bana tramvayda öyle 
rum. İbrahim Lı1tfi düğünün artık anlıyorlar mı? duğunu söyliyerek telaşla gitti. İ- ciikkatle bakardı ki, onu tersleme
olrnasını istiyormuş. Halama bir Hacer, nişanlısından öyle mesut şim bitmişti. Elime bir kitap aldım. mek için kendimi çok zamanlar zor 
şey söylememiş amma, durmadan bir tavırla şikayet ediyordu ki, ho- Divana uzandım. Fakat biraz sonra tutardım. Sert fırça gibi saps;ırı 
Haceri sıkıştırıyor. Kızcağız da an- şuma gitti. Koşup onu kucakladıın. kitap elimden düştü. bıykılan vardi. Biz, bu bıyıklar yü
ııesine bir şey söyliyemiyor. Alma- - Bizim enişteden cBöyle yaptı- Düşünmiye başladım. Hacer ev· zünden ona Leyla ile aramızda kir
cak, dikilecek ve işlenecek şey • ğı için nekadar mes'udum. demek !eniyor. Pek yakında genç bir ka- pi liıkabını takmıştık. Kirpinin be
lerin çabuk olması için elinden gel- ister gibi şikayet ediyorsun Hacer- dın olacak. Ondan sonra halamın ni istediğini duyduğum zaman ev
diği kadar uğraşıyor. ciğlın, dedim. yine bana kancayı takmasından vela kahkahalarla gülmüştüm. Son. 

- Siz de o kadar aceleci olma- yah gözlerini benden kaçırdı. Ya- na bahsettikleri zaman kim oldu- malumat e<lınmıstı. , oyun. 

- Yük taşımıyorsun ya yavrum, 
dedim, bu benim san'atim. Seve se
ve çalışacağım. Hem böyle büyük 

Yarın ilk ders. Mecidiye köyüne 
gideceğlın ... Bütün gayretimle ta
bii olmıya çalışmama rağmen, he
yecan duymaktan kendimi alamı
yorum. Akif Cemalin koyu mavi 
gözleri hayalimde canlanıyor, onun 
dudaklarındaki o müstehzi tebes
sümü düşünerek ürperiyorum. 

Halam ihtiyar kadın. Hacere pek Yalandan bir hiddetle kollarımın korkulur. Zaten Hacer nişanlanma- ra halamın bu meseleyi gayet ciddi 
yardımı yok. Bense ancak şu bir arasından kurtulmak için çırpını- dan bir iki ay evvel bana da bir ta- düşündüğünü farkedince hayret et. 
kaç gündür serbesttim. Zavallı Ha- yordu. Sonra gülmiye başladı: lıp çıkmıştı. Bu bir mühendisti. Be- tim. Halama kalırsa bu mükemmel 
cer üzüntüde, daha yatak odası bi- - Çok mu mes'utsun Hacer? de- ni her gün bindiği tramvayda gö-

1 
bir izdivaç olacaktı. Adam beni çok 

le döşenmedi. Onun sitemini haklı dim. rürmüş, beğenmiş, ailemi öğren- ısrarla ıstiyordu. Halam ailesi hak
buldum. Fakat kızdırmak için: Uzun kirpiklerini örterek iri si- miş, istedi. Evveliı bu adamdan ba· ıkmd~ küçük_ bir_ tıUıkikatla büyük 

yın canım! dedim. Halam ııeten vaşça başını eğdi. Bu kızı ne seve- ğunu anlıyamadım, sonra sarışın, [Arkası var] 
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Bir Tecrübe 
Peride C E L A L Hava Şimendöferi Yıldızların çetin ve azaplı hayatları 

•• uz ere yapılmak Onların rahat ve sıkıntısız bir hayat ueçi 
diklerini, mesut olduklarını sanmak yanlışt 

Teller üstünde, hem de sür'atle Bir gün Holivutta bir gazeteci 
bir sahne viızıına : 

seyahat emin vasıta mıdır ? - Sinema artistliği cidden güzel 
bir meslek, demişti, eğlenceli, hoş, 

, ayni zamanda diğer meslekler ka
dar yorucu değil. 

İskoçya'nın nerede bulunduğunu, 
tabıi bilirsiniz; fakat İskoçyadald 
Mengalvl kasabasının mevcudiye
tınden her halde, haberdar değil· 
sini%. Menganvli, küçücük bir ka
!abadır; öyle olduğu halde, bu ka
sabanın, istikbalde büyük bir şöh· 
ıet kazanması muhtemeldir; çünkü 
on seneye yakın bir zamandanberi, 
orada, muhteriler, o mıntakadaki 
~imendiferleri işleten şimendifer 

kumpanyasının yardımile cray-

Bu söz üzerine sahne vazii göz.. 
lerıni açarak hayretle cevap verdi: 

- Siz ne diyorsunuz! dedi, bü
yük yıldızlar cidden acınacak in· 
sanlardır. Onların yaşayııı şekline 

çektikleri azaplara, sıkıntılara da
yanacak kimse de pek azdır. 

Biz de geçenlerde burada yıldız.. 
\arın konturatlarını aktederek ne
leri yapmıya mahkı'.lm olduklarını 

. . . _ platı. denilen hava şimendiferi 
Bugün seninle yıne nekadar l sevdlğınl zannediyor dıye, dilşun- hakkında tecrübeler yapmaktadır· anlatmıştık. Fakat bu işin eğlenceli 

dertleşmek ihtiyacı duyuyorum. düın. Hayatında bir b&şkuı oldu • !ar. tarafıdır. 
Meğerse seni nekadar sevlyormu· ğundan şüphelenecek kadar ço • Rayp!An denilen hava şlmendi- ,.,.,. 
şum~ Sevmek. Bu söz bile ~a o- cuklaştım. Ken~imi h~ ve fena feri, resimde g1Srüldüğü gibi, demir Sinema yıldızları içinde omuzla-
lan alakamı daha doğrusu ihtlya- buluyordum. Şuphelerımı ve ke- direkler vasıtasile havada yapılan rına asıl ağır yükler tahmil edilen-
Olmı ifad~den ~ciz. B~ başka bir derimi sana açma~tan ~aiına kork raylara büyük Cark'larla aslıan 10 !er kadınlardır. Erkekler ne de ol-
şey, belki sevgıde değ!.l fakat mu- tuın. Utandım. Gösterdiğin payan metre uzunluğunda bir vagondur. sa bir çok şeylere daha kolaylıkla 
hakkak ki çok daha güzel ve müt- sız şefkatin yerine senden biraz Bunun bir düzüne pençeresi var- tahammül edebiliyorlar. Kadın yıl-
hiş. Bütün bunları sana söylemiş daha ateşli, ne bileyim ben biraz dır. ~addelerden ceçerken.. dızların meslekleri icabı yapmıya 
olsaydım derhal gözlerin büyüye- daha başka belki, daha azaplı fa • Bu vagon, lkl kuvvetli motörle başka, tren, hattın bir kısmından mecbur oldukları öyle şeyler var
rak: cünun için bent aldattın ve kat muhakkak çok dı.lıo güzel şey dır ki, onları harap eder ve hasta. 
bunu gelip yüzüme ao;ıkça söyle • !er bekledim. Kollarının arasında tahrik edilen ön ve arka pervane- ayrılarak diğer kısmına geçtiği za- \andıracak derecede yorgunluğ:ı 
din diye, kimbilir nasıl köpürecek- daima yabancı bir cesim gibi kal· !erile yürür. Öndeki pervane, cçek- man elektrik cereyanı kendiliğin- düşürür. Bu yüzden içlerinde mah· 
tin. Zavallı dostum, Zdvallı sevgi· maktan bıktım, sana kadar yük • me• vazifesini, arkadaki de citme• den kesiliyor. Bundan dolayı, tren volup gidenler, hastalanıp bir kö
lim. Ah seninle istediğim gibi ko- selebilmek, havamı senin havanın işini temin eder. Pervanelerin de- <;arpışmalan beratraf edilmiştir. şeye çekilenler ve nihayet ölenler 
nu'labilsem, sana her ş~yi söyliye- •çine karıştırmak, senden bir par· vi.r adedi dakikada 800 kadardır. Makinist, bayılır veya de yok değildir. Mesela bunlardan 
bilsem.. ça haline gelmek istiyordum. Vagonun normal sil.rati, saatte 275 ölürse, tren, bir takım tertibat sa- Lila Cee sinirlerinin harap bir hala 

Son sözlerini hatırlıyorum: Fakat bunun için s~nin bana el kilometredir. Bu süratin 300 kilo- yesinde ya yavaşlar, yahut durur. gelmesi neticesinde ölmüştü. Son• 
. senden iğreniywum, git ve bir uzatman yardım etm~n !Azım de- metreyi geçmesine de ihtimal ve- Muhterilerin teminatı, her halde ·ra Renee Adoree, bu küçük Fran-
daha gelme. diye bağ1rmıştın. ğil miydi? rilmektedir. yerinde olmalıdır ki; Brezilya'da sız kızı -bir zamanlar John Gilbert-
Başım yastıklara gömülü, göz- Bazan benim dalgı:ı, düşünceli hava şimendiferlerinin de yap!ıma- le cThe Big Parade• filmini çevir-

lerım kapalı senin bütün sözlerini durduğumu görerek meraklanır • Hatıra gelebilecek Şeyler sıiıa girişilmişitr. mişti.- bir sanatoryom köşesinde ö
kafamda tekrar etmıye çalışıyo • dm. Aklına ı:ebebini araştırmak Böyle bir vasıta ile, bir yerden Rayplan meselesi, henüz tecrübe lüp gitti. Bu artist, son filmlerin· 
rum. Ne kadar az konuşmuşuz me- bana biraz daha iyi yaklaşıp biraz diğer yere süratle gitmek fena şey sahasındadır. Tabü daha ziyade te- ıden birini çevirirken tam dört defa 

RENEE ADOREE yorgunluk neticesi bir sanatoryomda ölmüştU 
GİNGER ROGERS de sinema hayatında birçok müşkülatla 

didişip duran yıldızlardan biridir 

ğcrse! Zaten sen fazla geveze bir daha yakından iç1me eğilip bak . değil; fakat bu emin bir nakil va- kemmül edecek, fazla sürat! ve her kendini kaymetti. Dördüncü defa tında banyo yapması !azımgeldi. sahne esnasında bile dişleri b 
adam değildin ve ben bu tarafın • mak orada neler geçtiğini an • sıtası mıdır? diye düşünürsünüz. üç dakikada bir tren hareket etme- sında doktor: cBu genç kız yarım Su, müthiş bir şekilde soğuktu. Bu rine vurarak şöyle şakalaşıyord 
dan çok memnundum. Sen müş • lamak gelmezdi. saate kadar bir sanatoryoma nak- s".11ne.den bir kaç gün sonra artist _ İyi ki renkli film değil y 
fik ve mükemmel bir kocaydın. Yalnız beni avutmayı, eğlendir- !edilmezse hayatından ümit kes- Sınosıt'e yakalandı. ğ k .1 lan . . . so u tan yeşı e ça ren 
Benim asabi, çılgın n;;zacıma mu· meyi güldürmeyi düşünürdün. Bir mek lazımdır.• demişti. İşte size Carol Lombard ıse hiç ıstlrahat _ .. . .. ın-
kabil munis, yumşak ve iyiydin gün gülerek anlattığın şu küçük pek yeni bir misal daha: Sürmenaj Etmeden arka arkaya film çevir- doğrusu pek guzel gorünurdil t 
ve beni seviyordun, heviyor muy- likayeyi hatırlıyorum: neticesi 25 yaşında ölen gil.zel sarı- mektcn harap bir haldedir. Bu yıl- Daha yazmak U.zımgelse, bil 
dun? Hayır, bu hayırı birdenbire l6 yaşında iken bir komşu kızını şın artist Jean Harlow. dız, bir gün bir aşk sahnesi çevir· artistlerin çektikleri müşkülatı 
yastıklardan başımı kaldırıp çıl - ,evmiştin. Ve birgün onu sokakta Jean Harlow ölümünden iki sene diği sırada az kalsın fena konmuş latmıya burada yer k&fi gelı11 
gınlar gibi bağırarak söyledim. Ha- bir bakşası ile görerek üzerine hü- evvel Amerika'da bir turneye çık- bir cSunlighh in altında kalarak Joan Blondel, LiUıın Harvey, G 
yır, hayır ... Eğer beni sevseydin cum edip yüzünü gözünü tırmala- tı ve şehirden şehire giderek sine- ölüyordu. Bu kocaman şey, iki a- Moore gibi yıldızlar da ilk fırSllt 
böyle mi olurdu? Sen beni daima mak, günlerce onu öldürmeyi dü • malarda sahnede göründü. Bu tur- dım ötesine düşerek param parça vakit bulur bulmaz derhal keJl 
güzel hoş bir kadın diye, aldın. 1ünmüştün. Fakat Allahım sen be- ne esnasında artist gribe yakalan- olmuştu . !erini bir hastahaneye, kliniğe a 
Belki de beni sevdiğini zannettin, ni hiç kıskanmadın. Bütün bana mıştı. Zaten vücudü zaifti. Hasta- ,.,.. orada uzun müddet dinlenir, bit 
benimle avundun. bakan adamlara ehemmiyet ver- !ık büsbütün onu harap etti. Hatta Barbara Stanwick'in filmlerin- kendilerini toplamıya çalışırlar· 

Son dakikada söylediğin sözler medin. Onların üzerinde ne gibi bir defasında Pittsburg'ta onu sah-ıd~n birini çevirdiği esnada yanm~ş _H~yır,_ ~ıl~zl~. hayatı z. 
dalına bütün öbür dü~üncelerin ü- "oir tesir yaptıkları seni hiç alaka- neden locasına taşımağa mecbur lbır buğday tarlasında koşması la- dildığl ~ıb'. hiç te gulpembe bit 
zerinde kalarak kafamda dönüp jar etm~L · oldular. Artist, bütün bu sahneler· zımgeliyordu. Bu esnada artistin yat değildir. 
duruyor. · Ben senin için her şey olmak is· de görünmeyi koturatında taah~üt bacakları, kolları yanık içinde kal- Kii,,ülı •İnema lıa6erlerl 

cSenden iğreniyorum. fakat 0 :edim. Halbuki yalnn korunması, etmiştlr. İşte bu turneden avdetın- dı. Bununla beraber o yine koşma- 7 

sevgiye bu nefreti tercih ettiğimi ırzuları yapılması Iazımgelen istikbalde hava trenlerinden biri dedir ki, güzel sıhhatini, neşesiru sına devam ettl Çünkü geri döner- •Kale• bu filin !Wbert Donat 
biliyor musun? O, derunumdan. ıazlı, iyi tutulan bir zevce olarak il .. d Bu işle uğraşan muhter er: şup- sine imkan bulunması dolayısile kaybetti. Yine de çalışıyor, urma- se ayni sahneyı· tekrar etmesi lA.- birlikte Rosallnd Russelle'in çe 
bir aldanış, bir yalan halinde de • kaldım. 
vam edip giden senin cAşk• diye, 

0 
hiddetli miıthiş halin biran gö hesiz! ~~y~rek endişeye yer olma- eşya ve yolcu naklindeki faydası dan film çeviriyordu. Nihayet büs- zımgelecekti. Bu sahneden sonra diği yeni filmin ismidir. Bu 

tolakki ettiğin şeye m•lkabil bu öf- zümün önünden gitmiyor. Islık dığıru soyluyorlar. anlaşlıarak taammüm edecek, dün- bütün halden düştü. Onun klinikte artist tam dört gün yatarak yara- meşhur sahne vi.zu Kıney Vld~ 
kc, şiddet ,heyecan içinde haylor- j gibi çıkan sesin daima kulaklarım Hava şimendiferinin makinisti, yanın her tarafında hava şimendi- nasıl öldüğünü biliyorsunuz. \arını tedavi etti. idaresi altında İngilterede çe 
dığın nefret çok daha asil ve gü- da: cGit defol senden iğreniyo • ziyadar bir işaret levhasının önün- ferleri yapılacaktn. ••• Ann Dvorok katil yapmalı:, istir&· miştir. 
zel değil miydi?. rum.. de oturur. Bu levha, ona, yolun her Görülüyor ki, Menganvil kasa- Yıldızlar bir esir gibi konturat- hat etmek istediği için konturatını 

Bir daha sana hiç gt.lmiycceğim. Ah sevgilim sevgilim sana söy • an açık olup olmadığnıı gösterir. bası, bu ihtiraa tecrübe sahası ol- !arına bağlıdırlar. kaybetti. Fakat artist, sıhhatini 
Bunu ağlıyarak söylüyorum. Sa- \ediğim o sözlere fazla inandın!. Trenler, çüte hat üzerinde, yalnız ması yüzünden, istikbalde büyük Çok yorulan yıldızların listesine I konturata tercih etti. Bu esnada se-
na gelmiyeceğim, diyorum. Bu Nasıl o yalanı söylerken titriyen bir istikamete gidebilirler. Bundan bir şöhrete namzettir. Joan Crawford, Carol Lombard ve ınede dokuz film çeviriyordu. Sine-
beni kovduğun için ve bunu bir dudaklarıma, yaşaran gözlerime -- Claudette Colbert'i de koymak la- 1 mayı terketti, istirahate çekildi: 
izzeti nefis meselesi yaptığım için dikkat etmedin, bu çocukça yala- cBir fazla film daha çevirseydim 

* Yeni Amerikalı yıldı.z!ar0 
Ann Şhirley John Payne ile ~ 
dir. İki artistin yaşının ye!WP 
nedir biliyor musunuz? Anca1' 

değil, hayır .. korkuyorum. Ayrı • na nasıl kandın?. Jean Harlow'u takip edecektim• 
lı k h"dd tl lı ·· l · Joan Crawford sabahın •aat ye- V 1 h .,..;i r en ı e e par yan goz erın, Dinle, eğer şüpyeıerimde al - diyordu. Lupe e ezin meş ur Y""-
sararmiş tekallus etm!ş yüzün ve danıyorsam beni biraz seviyorsa disinden gecenin dokuzuna, hatta Ginger Rogers'in bir film çevir- Jonhy Weissmuller'den g~ 
dimdik vücudünle nekadar iy.i ve ona eseni aldattım• der demez müt hazan on ikisine kadar stüdyoda sizlik yüzünden ayrıldığını bilJ 

b 1 b d V akd tt" diği esnada 12 defa arka arkaya bir 
nekadar güzeldin. hiş bir şeyler yapması lazım diye u unmıya mec ur ur. e e ı- .. . . yorsunuz. Genç kadının arası .. a 

Bir an için gözlerindeki öfke a- düşünmüştüm. ği konturat onu her an locasınd~ gole atlam~sı lazımgel~ıştı. ~u ~ı- di Henry Wilcoxonla i)'i göruP 
teşinin içinde garip, sende hiç gör Halbuki sen yalnız benden iğ • Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları suallere v.. gazetecileri kabule ve mülakat ver- rada mevsım kış~dı, artıst iki giln yor. 

1 d k mı.ye mecbur tutar. sonra pneumonie en yattL 
mediğim şeyler görür gibi oldum. rendiğini söyledin, yerinden kı • bizim vereceğimiz cevap ara, gündelik hadiseler arasın a o uyucu-
Belki yanılıyorum, d~<iim. Galiba mıldamıyarak yüzün sapsarı göz- larJ.IIlllın merak etmeleri muhtemel olauların izahına hasredilmiş- Artist, istirahat edemediği kadar Zavallı Ginger Rogers 0 müşkül 
beni istiyor, beni seviyor, seviyor .. lerin öfke, hiddet içinde beni kır- tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İkdam, sualler ve c"vaplar mu- doğru dürüst yemek te yiyemez. 
Ve sana, cevap vermeden, hakika- makla iktifa ettin. Fakat yalanı • harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha- Öğle yemeği bir sandoviç ve bir Artist karikatürleri 
ti itiraf etmeden dön<lıim, kapıdan mın seni ille bir cinayete sev ket • diseleri tak.ip ederek okuyucuları mızı aydınlatmaya çalışacajiız. tabak sebze çorbasından ibarettir. 
deliler gibi fırlayıp kaçtım. Şimdi mesi Hizun gelmezdi değil mi? Sonra mülakata gelen gazetecilere, 

b 
es 

avdet edersem iran için gözlerin- O hal içinde o kadar korkunç o yorgunluğunu gizliyerek gülümse-
. Orta okullarda talebe askeri gireli de 86 sene olmuştur. 

ı:ördüğüm şeyın yı.lan olduğu· kadar iyidin ki, belki de ben saç- mesi, onların bütün suallerine ce-
1 derslerden imtihan vermiye * nu. aldattığımı an anıaktan kor • ma düşünüyordum, aldanıyordum. vap yetiştirmesi, neşeli görünmesi 

nıecbur mudur? kuyorum. Ya sen yin~ o evvelki 
adamsın!. 

Sensiz yaşamak pek güç olacak 
yanında daima kendimde garip 
bir yalnızlık ve hüzü-ı duyardım. 
Şimdi ise korkunç biı ıztırap için
de bunalıyorum. 

• • • 
Beraber olduğumu« bütün müd

detçe beni nazlı bir çocuk gibi ida
re ettin. Hırpalamaktan, örsele -
mekten korktun. Fakat b\jtün bun 
!ara rağmen beni me:s'ut edeme -
din. Zııvallı kocacığını .. 
Hayatım daima bir azap içinde 

geçti. Daima beni seymiyor. beni 

Fakat ya o hiddetin gelip geçici, Geceleri uykusuzluğa karş. ne lazımdır. Buna rağmen de Joan 
aldatılmış bir koca mevkiine düş • Orta tahsil çağında bulunan ta- yapmalı? Crawford en mütehammil yıldız· 
mekten ileri gelen bir şeyse, ya \ebe ihtiyat sübay ve ihtiyat aske- Evvela uykusuzluğun sebebini !ardan biridir. Artist cGrand- Hô
şimdi müsterih sakin beni düşün- ri memurları kanununa göre la • öğrenmek ll\zımdır. Düşünee, ke- teı. i çevirdiği esnada, tam üç gün 
müyorsan. zımgelen asker! ehliyetnameleri der, manevi yorgunluk uykuya topuk kemiği burkulmuş olduğu 
Hayır ne olursa olsun sana gel - almağa fueoburdur ve okulların mani olduğu gibi ekseriya hazım

miycceğim. Sana gelirsem, seniyi- programlarındaki askeri derslere, sızlık uykusuzluğun sebebidir. Ak-
ne eskisi gibi durgun lakayt bu • talimlere ve yıllık kamplara de • şam yemeklerini hafif yemeli. 
lursam, ayrılırken içimde uyanan vam etmekle mükelleftirler. yatmadan evvel ılık su ile duş yap 
şüphenin ölmesine nasıl tahammül * mak tavsiye olunur. Fakat uyku 
ederim. Fakat belki de her şeye Çay Avrupaya ve Londraya ·davet eden ilaçlara alışmamak 

halde dansetti. 
Claudette Colbert bir çok seneler 

hiç tatil yapmıyarak çalişmıya 

mecbur olmuştur. Çevirdiği son 
filmlerden birinde vahşi bir or-

rağmen sana gelirim, sana hakika- 1839 tarihinde gelmiş, Türki • daha hayırlıdır. Çünkü alışıldık • manda bir sahne geçiyordu. Artist 
ti itiraf eder, içimi açarım. Belki, yeye ne zaman girdiği malfun tan sonra bu ilaçları almadan uyu- bir çok defalar çamurlar ve büyilk 
belki o zaman.. Ah beni anlama - mudur? mak kabil olmaz ve bir gün gelir 
mandan beni gülünç bulmandan Kının muharebesinden sonra ki bu ilaçlar da kili gelmemeye 
korkuyorum.. 1853 te girmiştir. Biz Türkiyeye başlar. 

mikroplu sineklerle dolu bir batak
lıkta bata çıka yürümiye mecbur 
oldu. Sonra sun'l bir çağlayanın al- f'.ARY GRANT 

Mnrlenenin Fransada ilk ~sJı~ 
da yeni bir film çevireceği.nl b~ 
yorsunuz. Bir Fransız gazetesi 
rilerine soruyor: 

Marlene Dietrich'in hangi ~ 
de rol almasını istersiniz. iJıte 
len cevaplardan birkaçı: fj 

' cGabriele D'annunzio• nUJl 
lümün Zaferi>. ·er 

cAtlantidc• Constanitn- W~l to 
in cMagdalenlt. Gecesi• isıııılı .,~ 
manı cGeorge Sand• ın J19l (f 
cCatherine de Medicis• nin )lBf 
tı. Zolanın cNana. sı .poı1' 
dour• •İklimler• ilh .. 

• •• ıl 

cBeyaz Gömlekler• Fraıısı1 ıf 
bu isimde yeni bir film yaP~,r 
hazırlanıyorlar. Baş rolün Vı' eJ' 

Romance'a verileceği söylenJll ti 
tedir. Hadisenin bir kısmı )l!IÔ 

nede geçmektedir. 



27 
- İklııc!Unun 1939 

OR 
Ağır siklet sampiyonluğu 
Zenci Coe Loiz lrkdaşını birinci 

Rauntta Nakavt etti 
D" 

•- Un g<;ce bize nazaran sabaha 
""'şı Ne ceJe . vyork yine mtistesna ge-

rınden b" . l .. 
oldu B• trın yaşıyarak alt ust 
k·'-; .nlerce insan Nevyork so -
""'arını ·r · llliith' ı ışe kakışa geçerek iki 

d~ııı ış ınsanm dövüşüne iki arka
lıiha Yumruk~masına koştu. Ve 

Yet iki cih .. ul bo'--~ .. duny a~um ...,,..run 
lıki a Şampiyonluk tacı için yap -
le arı müsabakayı büyük bir zevk 
• senetr F Zaın ı. akat bu boks hiçbir 

g;bi an nıeraklıların düşündükleri 
ta tın. çıkınadı ve elbette bunları 

ın etnıed· 

Çünku tnüsıa.bak k kıs ·· rd"" vek aço asu u 
Oca s • kar ,ampıyon zenci Coe Loz 

şısılldakl k ~ıhı· b ar adaşı dünya yan 
fa,1 hoks Şampiyonu Henrl Leoisi 

. a ır 1 ru -.
1 

pa amadan o müthiş yum-
lekgı .e birinci ravuntta nakavt 

nık il 
~in 

1 
e ınağ!O.p etti ve kendisi -

o an d" Yine k unya şampiyonluğunu 
C. en~nde bıraktL 

üreşçılerimiz Oslada ya. 
Pılacak Avrupa şampiyo
nasına iştirak edecekler 
"-nkar d ta ol 8 a kampta çalıştırı!mak-

'"'1 an milli güreşçilerimizin Nl -
de Yayında Norveçin Oslo şehrin • 
ne ap'.lacak Avrupa birincilikleri
Yaı ıştırak edeceklerini evvelce 

ınıştıJc. 
D· 

l\lb~n Beden Terbiyesi Neşriyat 
tehu-:den aldığımız aşağıdaki 
resejgJ en anlaşılacağı veçhile gü-

·• ertıni · A sına . . zın vrupa şaınpiyona-
lllakt IŞ!ıraki kat'ileşmiş bulun -

a ve a tar 
1 

Yrıca da her sene tek -
karş~ unan bir Finlandiya güreş 
rasy Şınaaı için Finlandiya fede
<liriı~nuna müracaat edildiği bil-

ş'."nektedir. 
ıınaı 

turne] . memleketlerine yapılacak 
takıın:rrn uzun sürmesi ve milli 
de uz a Yer alan güreşçilerimizin 
k31ın \in zaman işlerinden uzak 
fecı amaları için Türkiye Güreş 

erasy 
Yon onu Finlandiya federas -

una ın·· te Y uracaat ederek Norveç-
ııa i:~ılacak Avrupa şampiyonası
"el . trakten sonra veyahut evvel 
<ı. sırık· 
Beyııeı IYi ziyaretlerini istemiştir. 
Yard ınilel güreş federasyonunun 

ınıı il kahuı e Finlandiya bu teklifi 
ı\vrup etınlştir. Osloda yıipılacak 
'I'ürk a . §ampiyonasından sonra 

F'in laktl:ılıt takımı Finlandlyada 
laşınaa ıını lle mutat yıllık karşı -
çUnc" ını Yapacaktır. Bu temas ü-

u karşı! dan e aşmaları oluyor_ Bun-
de tıe;:"elkl ikl temasın ilki 1937 

ltarad inklde, ikincisi 1938 de An
F'tn ~ Y~Pılrnıştı. Bu sefer, Türk -
llıet _ llı maçından başka hükô. -

~•erkez· d 
lıird ın en mada bir iki şe-

e de d ti 
caçtır B 05 uk maçları yapıla-
beı.t j, u maçlardan bazısı ser -
r. ' azısı Greko ln<le 1 - Romen Stille-

o acaktır 
Osloctak· . 

~!sanda hı Avrupa şaınpıyonası 23 
Cektir T" aşlayıp 28 Nisanda bite 
tilıte · _urk takımı Osloya bu ta -
h. n bır haft 
ıt • a evvel giderek mu 

,artlarına -
laınp· alışacaktır. Avrupa 
'- ıyonas da 
"'-n<liya ın n sonra hemen Fin 
reşçilerYa _hareket edilecektir. Gü
lıatten 1Jniz on günlük bir istira -
nacakt;~nra tnüsabakalara başla-

h~~İ~a muhteliti Şubat so
F' a Ankarada oynıyacak 

Utbol f,.,, 
iki ın ""erasyonu tarafından 
Yapın akç Yapınak üzere iki maç 
di a Üzere Ank len .ıı.r araya davet e -
Cevabın ına muhtelit! muvafakat 
" ı verın· t' "Ubatın ış ır. Şu hale göre 
olan ı\ kson haftasında oynanacak 
ın n ara At" 
~ h - ına muhtelitleri 

radaJci azır olmak üzere Anka -
Verilın rn~ktepliler hakkında izin 
r esı ıçın . 
~klörlilk aıanlıkça genel di -

leline m .. vasıtasi!e Maarif Vek~ -
B uracaat olunmuştur. 

için futbol federasyonumuza yapı
lan teklif müsait karşılanmıştır. 
Eğer bu tasavvur tatbik sahası

na geçecek olursa Macaristan, Yu
goslavya, Romanya, Yunanistan 
ve Türkiyenin milli küme şampi -
yonlarile ikiciled bir maçlarını 
kendi memleketlerinde diğerim de 
diğer bir memlekette oynıyarak 

Balkan şampiyonunu ortaya çıka
racaklardır. Günden güne düşen 
futbolümüzü kurtaracak çareler -
den btr! bulunan bu şampiyonaya 
iştirakimiz çok Y._erinde ve zarna -
nında olacaktır. 

lstanbulun yeni terbiye 
direktörü tayin edildimi 
Diln akşam çıkan bir habere gö

re İstanbul Beden Terbiyesi direk
törlüğüne Galatasaray klii.bü baş
kanı Sedat Ziya ve bölge genel 
sekreterliğine de evvelce yazdığı • 
mırı: Necati Pamukoğlunun tayin 
edilecekleri ısrarla söylenmekte -
dir. 

Bu hafta yapılacak 
lik maçları 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
si Futbol Ajanlığından: 

28/1/939 Cumartesi günü yapı -
lacak maçlar 

Beşiktaş stadı: 

Anadoluhlsar - Karagürnrük ta -
kımlan saat 14.30 hakem Ziya Ku
yumlu. 

29/1/939 Pazar yapılacak maçlar 
Fenerbahçe stadı: 

İstanbulspor - Topkapı A takım
ları saat 13. Hakem Ahmet Adem 
Göğdün. Yan hakemleri Ziya Göğ
dümlü ve Fikret Kayral. 

Feierbahçe - Galatasaray A ta -

kımları saat 14.45. Hakem Tarık 

Özürengln. Yan hakemleri Fahret

tin Sümer ve Ekrem Ersoy. 

Beşiktaş Stadında: 

Boğaziçi - Galatagenç!er A ta -
kımları saat 9.30. Hakem Adnan 
Akın. 

Karagümrük - Fcneryılmaz A 
takımları saat 11.15. Hakem Şazi 
Tezcan. 

Süleymaniye - Vefa A takımları 
saat 13. Hakem Feridun Kılıç. 

Yan hakemleri Halit Uzer, Neşet 

Beşiktaş • Beykoz A takımlıırı 

saat 14.45. Hakem İzzet Muhittin 

Apak. Yan hakemleri Salahittin 

Özbayka! ve Sabahattin Yaramaz_ 

Belediye -Evkaf ihtilAh 
Şehrimizde bulunan Evkaf U • 

mum Müdürü Fahri Kipcr dün Va

liyi makamında ziyaret ederek bir 
müddet görüşmüştür. 

Belediye ne zaman bir imar ha· 

reketine teşebbüs etse ekseriyetle 

karşısında evkaf idaresini bulmak

tadır. Evkaf idaresi kan!lna daya-

narak bazı bina ve arsalarda hak 

iddia etmektedir. Nihayet mesele 
mahkemelere intikal etmekte, ka

nuni yollardan yürüdilğünden iş -
ler uzamaktadır. 

Dün iki idarenin salahiyetli şah
siyetl<ıri arasında yapılan bu ko -

nuşmalarda bundan sonra belediye 
ile evkaf arasında çıkacak ihtiliif
lann hakeme havale edilmek sure

tile ve süratle halledılmesi prensi 
bi etrafında mutabık kalınmıştır_ 

----o-

Batan Yunan vapuru 
Sirkeci rıhtımında bir infi!Ak 

neticesinde batan Deli Yorgl adın 

daki Yunan balıkçı motörünün, 

Adliyece göriilen lüzum üzerine 
çıkarılmasına çalışılmaktadır. Dal-
gıçlar vasıtasıle geminin deniz al
tındaki \•aziyeti tesbip edilmiştir. 

Gemi çıkarıldıktan sonra üzerinde 
yapılacak muayene ve tatbikat 
neticesinde infilakın kat'i sebebi 

1 

D0s~l!an kupası maçları 
?istanın ~~k~n devletleri ile Maca
biı B· Ik ıştırak etmek istediği 

'1 an ku 
Pası rraçları teı·tibi tespit cdilPbilecektir. 1 

tıtDAM 

Kurban lıayramı llnümllzdeld SalıyL- Her seneki bdar olmıunakla beraber fehrin. ötesinde lıarlslıula 
lııarbınlıklar cörünmeye başladı. Flatlerl her senekinden. biraz daha fazladır. 

Atada bir görülen balık bolluğu, balıtın umduğumuz kadar ucuzlaması takip etmiyor. Ulkumnıııua 
kilosuna 50 kurusa kadar semtler var. AYni b~ baska bir semtte 30 kurusa alabilininlz. 

İngiltere büyük deniz manevralarına hazırlanırken bir taraftan da ordusunu takviye ecliyor_ Büyük 
servet sahibi olan İnııiliz ordusunu da hava filosunu da donanması kadar kuvvetleştirmek azmindedir. 

'lir inıılliz tank ordusu harekete hazırlanırken .• 

SAYI'.&. 

.,.. 
* "ii ., " .,,.~ , • 

-~: 
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>( 
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~ • 
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Bütiln dünyanın ıtıal1 Anapaam cenulnı ıı:arlıWaa c•nilmiftir. 
İspanya harbi sona ermek üzere. Barıeloıı'cla FllANCO kuvvet· 

ferinin eline geçti. Artık ıın Madrida celmlt d-ektlr. Yukarıki 
reslmde FRANCO'nun erkim huh~lnl ve kıt.atın.. muhtelif 
manzaralaruu ıörilTonunuz. 

Film müstahsillerinden VALTER VANGER geçenlerde Hollvut
' ı büyük bir kabul resmi yapmış "e buna bütün Bolivut artistlerini 
davet etmiştir. Böylece kadın, erkek yüzlerce kadın, erkek, nu-ıhar, 
gayr! meşhur artist bir araya toplanmıştır. Yukarıdakiler sın Ur 
MARLEN DİTRİCH, DOLORES DEL RİYO SALLİ EİLEErc
LİLİ DAMİTA'dır. 
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Yazısız hlkaıye A N A o u SA~LD\K 

Man t'alina kabuklarınd 
tatlı ve ilaç 

ikamet tezkeresi 
lrak tebaasından Mehmet adında 

ve kendisinin ilim bi.- şeyh oldu
ğunu söyleyen bir adam, 21 Ağus
tos 938 de İstanbula geldiği halde 
ikamet tezkeresi almadığından do 
layı dün birinci sulh ceza mahke
mesinde tercüman vasıtasile mu
hakeme edilerek 5 lira para ceza
sın:ı ve 1 lira mahkeme masr~fı ö
demeğe mahkfım edilmiştir. 

Şeyh Mehmet Cuma günü lraka 
gideceği için para cezasını bugün 
ödeyecektir. 

iki hırsız arkadaş 
Sabıkalılardan Ahmet Reşat 

Kirkor adında bir arakadaşile be
raber İstanbulun muh:elif semt
lerinden ve bu meyanda Ayşe ve 
Muzaffer adlarında iki kadının ev
Jerınden eşya çaldıklarından dun 
asliye ikinci ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmişlerdir. Netice • 
de Ahmet Reşat 2 sene 8 ay ve Kir 
kor da 6 ay hapse m&hkum edil • 
miştir. 

Sabıkalının cahilliği 
Sabıkalılardan Hasan, evvelki 

gün öğle vakti Nişantaşında Feri
de Güler adınd,, bir kadının otur
duğu evin zemin katındaki pence
renin betonla tespit edilmiş demi· 
rini sökerek eve girmcğe teşebbüs 
ettiği sırada yakalanmıştır. 

Hasan dün asliye dördüncü ce
za mahkemesinde muhakeme edil
miş ve suçunu şöyle itiraf etmiş
tir: 

- Bir cahillik ettim de güpegün 
düz demiri sbkmeğe kalkıştım!. 

Mahkeme suçun nasıl işlendiği

nin tespiti için mahallinde bir ke
şif yapılması için dumşmayı baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

. -

Bartın boğaz 

ve ırmağında 

tetkikat yapıldı 
1400 Tona kadar ge· 
miler boğazdan ırma· 

ğa girebilecek 

Bartın, (İKDAM) - Büyük Cum
hurreisimiz İsmet İnönünün Bar
tın boğazı ve ırmağına gösterdik
leri aliika, kendileri Bartından ay
nlır aynlınaz semeresini vermiş 
bulunuyor. 

İktısat Vekiileti, İstanbul Deniz 
Ticare tMüdürlüğü vasıtasile boğaz 

ve ırmakta tetkikat yaptırmış ve 

bu işe memur edilen müekait mi

ralay Celaı Tufan raporunu hazır

lıyarak vekfilete vermiştir. 

1400 tonluk vapurların boğaz -
dan girerek Hacı Davut iskelesine 
yanaşmaları, daha küçük gemilerin 

Gürgenpınarı'na ve hatta yüklü 
motörlerin iskele rıhtımına kadar 

çıkabilmeleri yapılan tetkikatın 

hedefini teşkil etmektedir. 

İkinci ve daha esaslı bir tetkik
ten sonra projeler hazırlanarak bu 
vaziyetin temin edileceği haber ve
rilmektedir. 

Hayrebolulu 

Diyor ki: 
Yol ve Doktor 

istiyoruz! 
Trakya'da hararetli bir imar 

çalqmau var. Yollar, binalar 
yapılıyor, çıplak oahalar ağaç
landınlıyor, kuralar, koopera
tif toplantılan birbirini takip 
ediyor. Fakat Trakyanm bazı 
köfe}eri bu imar seferberlifin· 
den henüz hissesini alamatruf" 
br. Hatta en lüzumlu ve haya· 
ti ihtiyaçlannı bile temin ede
memiıtir. 

lıte Hayrebolu... Tekirdağ 
vilayetinin en kalabalık bir ka
za merkezi olan Hayrebolunun 

can daman, kasabayı Alpullu 
tren istasyonuna bağlıyan 18 
kilometroluk ıoseclir. Fakat bu 
topu topu 18 kilometroluk to
ae o kadar berbat bir haldedir 
ki, kq mevsiminde kasabanın 
etraf ile hemen hemen alikuı 
kesilmektedir. Bu halin kosko
ea ve hele doktorsuz bir kaza 
merkezi için ne kadar feci ol
duğunu tasavvur etmek güç 
değildir. Bunun için Hayrebo
lulular evveli bu yolun terci
han tamirini, 10nra da münhal 
bulunan hükiiınet doktorluğu
na hemen bir doktorun tayinini 
dört ıö:zle beklemektedirler. 

HEMŞEHRi 

Vakıf /ar idaresi Aydında 
köylüye zeytinlikler dağıttı 
Aydın (İkdam) - Vakıflar idaresi, Çine'nin muhtelif köylerin

de su yollarına ma.şrut vakıfların köy odalarına devrine başlamıştır. 
Bu arada Karkışık köyündeki tarlalarda bulunan 1372 zeytin 

ağacı 12 parçaya ayrılarak muhtelif köylere devredılmiştir. 

• • 
Tarsusa temiz su ve bol ısık 

farsus, (iKDAM) - Şehrimize yeni İçme suyu getirilecektir. Be
lediye reisi Celil, gerek bu mesele ve gerek tercihan yapılacak elektrik 
İfİ hakkında Ankara' yagiderek alikadar makamlarla temasta bulun
mut ve müsbet neticelerle dönmüt tür~ T arıus bol qığa ve temiz ıuyn 
kaVUfBcakbr. 

TRAKYADA KALKINMA 

Edime Valisi Ye Nafıa Müdürü, Ravza .. Uzunköprü 7010 Ü%erfnde 7e.n.iden yapılan beton Juiprülerden biıiuin lD· 
şaabru teftiş ediyorlar 

Yeni yollar ve beton 
köprüler yapılıyor 

Edirne, (İKDAM) - Vilfıyeitmiz 
dahilindeki bütün ana şoselerle köy 

menfezlerin inşaatına da başlan· 

mıştır. 

yollarının tamirlerine muntazam Keşan - Gelibolu yolu üzerinde 
bir program dahilinde devam edil- ve Kurudağ zirve ve eteklerinde 
mektedir. Cümhuriyet devtine ka- geçen ilk bahardanberi devam e
dar tamamen ihmal edilmiş olan . den ve şoseye çevrilen yolların da 
bu şoselerden Havza - Uzunköprü, ı· inşaatı yakında bitirilmiş olacaktır. 
Uzunköprü • Keşan yolları tama- Bu ana şoselerden başka ~Jzun
men yenileştirilmiş ve bu yollar- kijprü • Meriç ve Keşan • Ipsala 
daki birçok eski ahşap köprüelrle yollarile Havza - Hasköy ve Has
harap menfezler betonarmeye çev- köy · Süleoğlu yolları tamir ve ta-
rilmi tir. mamen ıslah edilmiştir. 

ş Edirne Nafıa Müdürlüğü, bu de-
Bu meyanda geçen yıl Havza • 

Uzunköprü arasınıla inşaatı biten fa, Edirne Lalapaşa yolunun tami-
rine büyük bir gayretle devam et

cKfızım Dirik• köprüsüne kadar o-
lan 17 adet menfez ve köprünün in
şaatı büyük bir hızla devam etmek
tedir. Bunlardan başka şimdiye ka-

dar adi bir yoldan bile mahrum 

kalmış olan Keşan - Malkara yolu
nun da inşaatına başlanmış ve se

kiz kilometrelik bir kısma taş fer-

meke tolup Edirne'den itibaren o-
nuncu kilometrede bulunan eski 
.Hasanağa. köprüsü yerine 20 met
re uzunluğunda ve normal tipte 
ferbeton bir köprü inşasına başlan
mıştır. İnşaatı epey ilerlemiş olan 
bu köprünün bir aya kadar bitiril
mesine çalışılmaktadır. 
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* Konyanın Hatip nahiyesinde 
Akala cinsi pamuk ekimi yapılınası 
kararla§tırılmış ve Ziraat Vekiileti 
mahalline tohum göndermiştir. 

* Geçen 938 yılı içinde İzmir 
mezbahasında 147.181 baş hayvan 

kesilmiştir. Bu hesapla İzmir şeh
rinde nüfus başına bir yılda 23 kilo 

39 gram et düştüğü anlaşılmıştır. 

* Konya vilayeti sıhhat memur
ları, köyleri gezmişler ve geçen ay 

içinde 1291 kişiye çiçek aşısı, 41 

kişiye ikinci tifo aşısı yapmışlar, 

55 sıtahmyı tedavi etmişlerdir. 

* Uluburlu gençleri cMavi yıl
dırım, piyesini temsil etmişler ve 
bunun hası!atile ilk okulda 40 ye
tim ve fakir talebeye elbise ve ders 
levazımı almışlardır. 

Kemal Ölçerin kontrolü altında in

şaatı devam eden Uzunköprü hü

kumet konağının da duvarlan ta

mamen ikmal edilmiş ve çatısına 

başlanmıştır· Bu güzel eser de bir 
' şiyatına başlanmıştır. Bu yol üze-

rinde bir köprü ile ona yalon 
Yine Edirne valisi Niyazi Mer- iki ay içinde tamamlanmış olacak

gen ve vilayet Nafıa Direktörü Bay tır. 

(Mandalina) nın kabuk!• 
rmda, dilimlerine nisheten dD 
ha ziyade <vitamin) bulun 
doğunu yazmıştım. (2-3) tür 
lü vitaminden istifade etıne 
llylz. Kabuklarında mev~u 

olan (esans) dan, ruhtan, (sel· 
lüloz) dan vesair maddeler 
den de faydalanabiliriz. Ağa· 
cından koparılmış mandaJin!I. 
nekadar taze ve olgun olur • 
sa o nisbette kuvvetlidir. 

1 - Kabukları iyi su ile gii· 
zelce yıkadıktan sonra ye · 
mekten evvel toz şekere ba • 
tırarak biraz yenilirse iştıılı 
açar. Yemek arasında veyabııl 
yemek üstüne yenilirse ku~· 
vet verir. Hazını kolaylaştı • 
rır. Ne güzel bir mide ilacı • 
dır! 

2 - (Ihlamur) un su)11 
kaynarken içine biraz man · 
dalina kabuğu atılırsa çok 
güzel olur. Güzel bir öksüriilı. 
devasıdır! 

3 - Papatya, hatmi, mur • 
ver çiçeklerinden herhangi 
birini haşlayıp içmek JazıJll 

gelirse içine biraz da manda· 
lina kabuğu atınız. İçilme!•· 
rine doyum olmaz. Ne güzel 
bir öksürük şurubudur. 

el - l'tlandaliuanın kabuk • 
!arını bir sene kadar •akln • 
mak isterseniz şu tarzda ya • 
pınız! Çok istifade edersinit· 
Kabukları bir (kalem utll 

veyahut leblebi) kadar kii · 
çük küçük kesiniz. Temiz bir 
<kavanoz) a şişeye bu usul 
ile yerleştiriniz. KavanozUJI 
dibine en önce kalın bir taba· 
ka halinde toz şekeri yay~· 
Sonra şekerin üstüne lıirtt 

taneden ibaret olmak fuer• 
bir tabaka kabuk istif edin~ 
Sıralayınız. Sonra kabuklanJI 
üstüne bir tabaka toz şelı.•t 

ilave ediniz. 
Bu tarzda bir ta baka toz şe· 

ker, bir tabaka kabuk olma!< 
üzere kavanozu doldurunut. 
En iist kısmına kalınca bir ta· 
baka halinde toz şeker koyu· 
nuz. Kavanozun kapağını 

sımsıkı kapayınız. Allaha ter· 
kediniz. 1 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

Bu esnada kabuklardakİ 
(esans) lar, o güzel kokular 
toz şekerleri tarafından eıni· 

liyor, çekiliyor. Kabnkların 

içine de şekerler hulul ediyor· 
(15-20) gün sonra kavano

zu açıp misk kokulu şekerler· 
den ve kabuklardan istifade· 
ye başlıyabilirsiniz. 

GÜNLÜK PiYASA 

Yeni anlaşmalar ve 
piyasa 

Bundan birkaç gün evvel yazdı
ğunız bir yazıda, yeni ticaret an -
taşmalarının piyasa üzerine olan 
tesirlerinden bahsetmiştik. Bun • 
!ardan Türkiye · Amerika ticaret 
an1aşn1asının muhteviyatı, henüz 
aJakadar dairelere gelmemiştir. 

Halbuki Amerikayla ticari müna -
sebetlere girişmek istiyen tüccar 
grupları çoktur. 

Yeni ticaret anlaşmalarından bi
ri de, Türkiye - Yunanistan ticaret 
anlaşmasıdır. Yani anlaşma diri 
hayvan ihracatının artmasına se
bebiyet vermektedir. 

Türkiye - Romanya arasındaki 

ticaret anlaşmasının müddeti de 
bitmiştir. Yeni anlaşma müzake • 
relerine ne zaman başlanacağı 

hakkında malumatımız yoktur. 
Romanyadan bir ticaret beyetinin 
yakında şehrimize geleceğinden 

bahsedilmektedir. 

Türkiye - Romanya ticaret an -
)aşması iki sene evvel yapılmıştı. 

Bu anlaşmadan sonra, Türkiye • 
Romanya ticari münasebetlerinin 
inkişaf ettiğine şüphe yoktur. Bu 
anlaşma yüzünden ilk defa pamuk
larımız Romanyayo sevkedilmiş -
tir. O zamana kadar Romanya pa
muklarımızdan satın almıyordu. 

1 Sanayi Hareketleri 

Fazla istihsal var mı ? 
tktısat Vekaleti tarafından ya -

pılan bir tebliğe göre, nebati yağ, 
pamuklu dokuma. ipek sanayiin· 
de fazla istihsal yoktur. Arasıra 

İktısat Vek5leti Sanayi Umum 
Müdürlüğü tarafında" yapılan tet 
kik ve hesaplar üzerine bunu teb
liğlerle neşreder. 

Acaba bu tebliğ üzerinde dur -
mak icap etmez mi? Bizim bildi • 
ğimize göre pamuklu dokuma sa • 
nayiinde çeşit bolluğu vardır. Bu
nu izah edelim. 

Geçenlerde Ankaraya giden pa
muklu dokuma heyetı İktısat Ve
kaletine verdiği bir raporda, bu 
meseleye temas etmiştir. 

Pamuklu dokuma fabrikatörle
rin;n iddiasına göre, Malatya pa -
muklu dokuma fabrikası işe başla
dıktan sonra çeşit üzerinde bolluk 
olacaktır. Bu hiıdise Jktısat Veka
letinin hiç arm etmediği bir hadı
se olacaktır ki buna fazla istihsal 
eliyoruz. 

Nebati yağ fabrikalarına gelin • 
ce, vakia bu sanayi şubesinde faz
la istihsal yoktur. Fakat pahalılık 
vardır. Bu da diğeri kadar ehem
miyetli telakki edilen bir mesele 
olmalıdır. 

İpek meselesi üzcrir.de de dur • 
mak lazım ... İktı s·,. ·vekaleti Sa -
nayi Umum Müdürlüğü, ipekte de 
fazla istihsal olmadığı neticesine 
varmıştır. Fakat ipek pek pahalı
dır. Köylüye küçük dokumacılara 
ipek tevzi etmek meselsi henüz 
halledilmiş değildir. Fazla istihsal 

Romanyaya sevkettiğimiz yeni 
maddelerden biri de pirinçtir. Ha
o;ılı iki sene evvel yapılan Türki -
ye . Romanya ticaret anlaşması 

her iki memleket iktisadiyatı için 
hayırlı olmuştur. 

den evvel. sanayi m~mulatımızm 
Bu münasebetlerden bahseder . ucuzca tevzi edilmeslr,i düşiinme-

ken Türkiye - Romanya arasında
ki transit meselesini de buraya 
kaydetmek la· ı ın. 

liyiz. 

!ıklar göstermektedir. Bundan do-
Romanya hükUmeti, Köstence laJı tacirlerimizin bu yol üz~rin -

transit yolunun inkişafı için. ih · deki memnuniyetlerini burada 
.. cat tacirlerimize büvük kolav- .ı azmak icabcder. 

PARA BORSASI 
ANKARA 

25·1 • 939 
KAPOIŞ 

l Sl'ERJ.1~ 5.89 
100 DOLAR 125.9825 
100 FRANK 3.3275 
100 LİRE 6.6275 
100 İSVİÇRE 28.4375 
100 FLORİN 28.0825 
100 RAYİŞMARK 50.3425 
100 BELGA 21.2975 
100 DRAHMİ 1.075 
100 LEVA 1.55 
100 ÇEKOSLOVAK 4.32 
100 PEZETA 5.89 
180 ZLOTİ 23.7975 
100 PENGO 24.9375 
100 LEY 0.90 
100 DİNAR 2.8175 
100 YEN 34.385 
100 İSVEÇ 30.325 
100 RUBLE 23.77 

• .......... ... ... .. '"' • .. ............ 
ESHAM ve TAHViLAT 

Sıvas • Erzurum m 
Anadolu Demiryolu 

1ve11 peşin 

İş Bankası Müessis 

19.05 

40.20 

70.-

....... ,. ,o, ............... - .. 

SEBZE F İATLERİ 
Kuruş S. 

Bakla . 50 

Bezciye • 1 50 
Llilıana 2 
Prasa . 2 
Ispanak • 
Şalgam 2 
Havuç • 6 
Kereviz kök 2 
Kereviz yaprak 5 
Enginar 2 
Karnabahar 10 -
Yeşil salata 5 
Pancar 30 
Maydanoz 2 

Piyasa Haberleri 

Soğan ia1leri 
Tren hatlarının uzatılması dola

EV EKONOMiSi 

Makarna ve tereyağ 
derdi 

yısile yurdun en uzak yerlerinden Okuyucu meklupları arasında, 
şimdiye kadar İstanbula gelmemiş dikkate değer mevzulara temas e
mallar gelmeğe başlamıştır. denler var. Bunlardan birini aşa • 

Bu cümleden olara;,; ilk defa ol- gıya yazıyoruz. 

1 

mak üzere Eliiztğdan İstanbula 

1 

•Un ve buğday ucuz, makama 
mü.him mi~darda soğan gelıniştir. u_ede°. pa~alı? Acaba makarna fab
Soganlar pıyasada derhal satılmış- rikatörlerı, elele vererek bir tröst 
~ır. mü kurdular?• 
Soğan fiatlerinin bolluk dolayı- Bu suallerin cevabını vermek 

sile bir mikdar düşeceği umul - için makarna sanayü hakkında 

maktadır. tetkikat yapmak lazımdır. Makar

Dünkü piyasa 
Dün şehrimize Anadolunun muh 

telif yerlerinden yalnız bir vagon 
buğday gelmiştir. 

Mevrudat dün çok az olduğun -
dan buğday fiatlerinin yükselmesi 
ne doğru bir temayül görülmüş -
tür. 

Tiftiklerde yağlı miktarı 
teshil edildi 

Dün Hamburg tica;et mümessil
liğinden gelen bir raporla, Alman
yaya badema Türkiyeden gönde

rilecek tiftiklerin yağlı mikdarı 

tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, birinci oğlak cinsi 
taksitlerinde eskiden yağlı nisbeti 
yüzde 12 iken şimdi Almanyaya 
yağsız olarak ihraç edilecektir. 

Bundan başka ikinci oğlak cinsi 
mallarının yağlı nisbeti yüzde on 
ikiden yüzde 10 a indırilmiştir. 

na fiatlerini normal olarak kabul 
etmek doğru değildir. 

Beledi;yenin, bilhassa Valimizin 
riyasetinde toplanan iktısat ko • 
misyonu bu suali tetkik etmelidir. 

Çorludan gelen bil avukat ta, 
bize yazdığı mektupta diyor ki: 

- Birkaç gün evvel Çorluya git
tim, yağlı peynir aradım. Bana şu 

cevabı verdiler. •Hiçbir mandıra 
yağlı yoğurt yaptığı yoktur. Nafile 
aramayınız. Yağ sordum, biri gü • 

lerek kulağuna eğilerek şu cevabı 
verdi: •İyi yağ bulamazsınız. İçin
de vejetalin vardır• dedi. 

Demek oluyor ki Trakya yağsız 
peynirle, vejetalinli yağ istihsal 

ediyor, bütün bunları nezaman ıs
lah edeceğiz?• 

VEKİi.HARÇ 

Tiftik ihracatının 
elden idaresi 

bir 

En iyi tiftiklerde dr, ayni suret· 
le yağlı nisbetı 10 a indirilmesi ka Tiftik ihracatının b:r elden ida-
bul edilmiş.tir. resi hakkında birkaç gün piyasa _ 

Almanyanın dün alakadarlara mızda duyulmuş olan bir haber a
bildirilen bu haber memnuniyet lakadarlar arasında memnuniyet 
uyandırmamıştır. Çünkü bu yağlı ·uyandırmamıştır. Ankarada bulu
tespitinin azalmasına mukabil fi. nan tiftik cemiyetinin bu işi orga
atlerde hiçbir yükselme mevzuu- nize etmesinin mahzurlu olacağı 
bahs olmamaktadır. söylenmektedir. Hale!! memleke-

5 - Faraza (pasta) nm ha
muruna (5) çorba kaşığı şe • 
ker koymak liizımgelirse dört 
çorba kaşığı şekere, bir ~r· 
ba kaşığı kadar kavanozdaki 

1 sekerdcn ve kabuklardan da 
il:ive ederseniz yemesine do
yum olmaz. 

6 - Türklerin en kuvvetli 
(kışlık tatlısı!) olan <a,qıre) 
ye de bu tarzda manda!iııa 

kabuğile şekerinden karıştı • 
rırsanız çok lezzetli olur. 

7 - Bu usul ile sütlaca, süt· 
lü mahallebiye de ilave eder· 
seniz çok nefis olur. 

8 - içeceğiniz çaya, ıhla • 
mura biraz da kavanozdaki 
şekerden korsanız, içtikse içe· 
ceğiniz gelir. 

9 - Ağzınızdaki sarmısaJı 
veya soğan kokusunu bastır· 
mak için bu (şekerli kabuk -
!ardan) daha iyi bir iHt( bo· 
lamazsına. 

10 - (Vitamin yüklü) Jın 

nefis mandalina şekedeınele
rinden arnsıra yemeklerde de 
yenilirse faydalı olur. 

L Dkm•n HEKlllıf 

Takas komisyonu 
İstanbul takak tetkik komis.l'0 

nu d'ün öğleden sonra Ttirkofil 

Direktörlüğünde toplanmıştır . 

Toplantıda hır haftalık t&J<ııS 
muameleleri tetkik olunmuştur. 

timizde tiftik ihracatile meşgııl O' 

lan 164 kayıtlı tücca~ buJun.ıflal<' 
tadır. 

Bu tüccarların bir kııınıı piy~s•• 
dan çekilmiş bulunmaktadır. :ıc~ ; 
lanlann vaziyetinin neden ib•,.e 
olduğunu anlamak üzere .Ank•r.; 
ya müracaatle karar verdikleri c 
renilmiştir . 





SAYFA 8 İKDAM 2'1 - lkindünun 

ADEMİ İKTİDAR 
BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

NEZLE 
ır 
A 
K 
s 

Elbiseye dair ihtiyacınızı şimdiden Galatada meşhur MOB Bütün göğüs ha•talıklanna 
yol açabilir. EKSELSYOR 
Fakat bir tek Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

GRIPIN Büyük elbise mağazasında her yerden ucuz: Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstanbul 
şık ve teminatlı alabilirsiniz. 

KADINLARA MAHSUS: 

Ü 

T 
iL 
~ 

En son moda ve lüks ipekli muşambalar. yünlü. 
mantolar. gabardin pardesüler, her cinste mu· 
şambalar. 

HAVALAR FENA GiDiYOR GRIPE KARSI • 
sızı KORUYACAK YEGANE iLAÇ 

ERKEKLERE MAHSUS: 
Her cins lngiliz muşambaları, gabardin pardesüler, 
her cins trançkotlar, ucuz, şık ve dayanıklı her 
nevi hazır ve ısmarlama kostüm ve pardesüler. 
ÇOCUKLARA MAHSUS: 

Baş, diı, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanaa ve 

en kat'i şekilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe 

ve emsali hastalıklara karşı bilhaua müessirdir. 

lc•bınd• gUnde 3 k••• alınablllr 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Kıymeti 

Lira Kr. 

5117 50 

Pey parası 

Lira Kı 

":183 82 

Kumkapıda Kadırga Limanı caddesinde yem :>3 ve eski 77 nu -

maralı Pertevniyal vakfından 2047 metre murabbaında bulunan ar
sa ile bu arsa üzerinde mevcut kahvehane binası 15 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılnnı;tır. 

İhalesi 6/2/939 Pazartesi günü saat 14 te icra edileceğinden ta

liplerin eksiltme ve arttırma kanunu ahkamı dairesinde % 7.5 nisbe

tinde pey akçelerile teklif mektuplarını muhtevi zarfları muayyen 

saatten evvel )ı(ımisyona vermeleri ve başkaca izahat almak için de 

her gün öğleden sonra Mahlülat kalemine müracaatleri. (412) 

BÜYÜK EDiP 

Fallh Rıfkı Atay'ın 

DENiZ AŞIRI 
lımindo kıymetli eseri bu defa REMZi kütüphanesi tarafından 

ilı.inol ve lı.atl şekilde tabedilmiştir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
loimli hır eıerini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları en eski 

ıamanludan şimdiye kadar Yugoılavyadan babaetmekte ve Yugus· 

lavya ıeyabat mektuplanndaD l~kkül etmekte olao çok kıymetli 
bir eoerdir. 

Her nevi kostüm, palto ve muşambalar. 

Rekabetsiz Fiatlarla GALAT ADA 

Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız. 

Tediyatta Teshilit 
TELEFON : 43503 

• 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 lira~ırJ 
Bundan 

Başka 

15,000 
12,000 Liralık 
10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lirahk lki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak i~tiralc etmeyi ilım ıl 

etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut ve balıtiyarları 
arasına girmi~ olursunuz. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Kumaşı idarece verilmek diğer levazımı müteahhide ait olmak 

üzere kasketile birlikte 89 takım müstahdimin eibisesinin dikimi işi 

evvelki müteahhit tarafından temin edilemediğinden nam ve hesa

bına olmak üzere pazarlığın yeniden açılması icep etmiştir. Pazarlık 

30/1/939 Pazartesi sant 14.30 ta B. Postahane binasında toplanacak 

Alım Satım Komisyonunda yşpılacaktır. 

Muhammen bedeli 311 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 23 lira 

40 kuruştur. İsteklilerin mühürlü nümune ve şartnamesini görmek 

üzere Müdürlük idari kalem lev21ll!lll kısmına, pazarlık gün ve saa

tinde de muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müracaatleri. 

·61h 

T. iŞ B A KAS l'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

=========·========= 
32,000 IRA MOKAFA.T 

eı.::::::=:==:==:==::=--

KU RALAR : \ 1 ~ubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

İ 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

i llb• 1 K R A M 1 ~ E L E R mııııııınnımmıııuıııınııııınıııııııuıııı:ıııııııııııııııııuııııııııııuıııııııııınıııııııııınnıııııııııınıuıııııuııııııınıııııııııııııuuııuııııno\ 
1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira i 

~ 5 " 1000 " 5.000 " e; 
~ 8 " 500 " 4.000 " ~ 
~ 16 " 250 " 4.000 " 1 
i 60 " 100 " - 6.000 " ;:; 
~ 95 ,, 50 " :. 4.750 " ~ 
~ 250 " 25 " :-= 6.250 ,, 1 
:: 435 32.000 ' 1 
•111111111111111: nı m:ıııı: nıııııııııınııııııı ıuııııııııııı ııııııııınıuıınııııııııııııııımııııııııımııı ıııımuııııııınnınıııııııııı ın 111111 ıuıııuııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııınnııııııımnınıının nn, 

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

ZENİTH 
En eski ve balıhazırda en 
mütekamil ve dünyanın her 

tarafJndan en fazla aranan 

radyodur. Yalnız Beyog-lun
da BAKER Mağazalarında 

satılmaktadır . 

İNHiSARLAR 

Cın9i 

Taktir cihazı için montaj malzemesi 
Teknik aleti 

KAT'i TESiR 5 ER i Ş 1 FA 
Grip - Nezle • Kırıkhk Bir ka,e S E i' AL 1 N 
ve tekmil ağrılara ' sizi çabuk sıhhate 
karşı tesiri kat'idir. kavuşturur. 

Her eczaneden arayınız. 1 ve 12 lik ambalajlar içerisindedir. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:r. Haatahane•i cildiye 

:r.ühreviye mutahassısı 

Pazardan maada hergün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder 
Adres: Balxali Caddesi Cata
lotlu yokuşu köşebaşı No. 43 

Dr. Hafız Cema 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSI 
Dıvanyolu 104 

MuayeQehane saatleri: paza 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, C 
martcsı 12 - 2.5 fıkaraya. 

Telefon: 22398 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen B. Yüzde 7,5 

Eksiltmenin 
Mık tarı Tutan teminata 

L. K. L. K. şekli S• 

31 kalem li5ü.- 0.25 Açık 14, 
20 .. 1258.10 94.35 

" 
15 

I - Diyarbakır Fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alınacak bakır, çelik, gıız boruları, çcli 
gaz flanşlar, Valf, Rakor gibi 31 kalem malzeme ile şarap laboratuvarı için de 20 kalem teknik lıl 
şubemizdeki listeleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 

IIl - Eksiltmeler 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde J{ 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılaca)j:tµ-. 

IV - Listeler htr gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarilc liirlikte Y 
kaı·da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olurnur. (514) .. 

Muhammen Yüzde /,IS 
Eksiltmeni 

Cinıi Mikdan bedeli teminat 

Lira Kj!. Lira Kş. ekli S8:l 

Cekovil malzemesi 8 kalem sil H. P~a 4'l00.- 345.- Açık H 
Mub. mürekep ve Vernik 2200 kilo 2190.- 164.25 .. 14. 

Baskül "100 kiloluk,. 1 adet sil 800.- 60.- .. 15 

Eczayı Tıbbiye ?5 kalem 643.- 48 ;:3 • J5,' 
' 

ı- Cinsleriyle miktarları yukarıda yazılı malzeme açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

IIl -Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta Le 
vazını ve Mübayaat Komisyonunda yapılacaktır. 

IV _Şartnamelerle listeler par asız olarak her gün sözü geçen şu beden alınabilir. 
v _ Delrovil malzemesi eksiltmeye girmek istiyen firmanın fiatsız tekliflerini, verecekleri malı<' 

menin profillerini, detay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisar!~ 
Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin !<~ 
bulünü mutazaınınn1 bir vesika almaları lazılT'ı:lır. c625• 

... 
Mikdarı Eb'at 

300 adet 7,800 M3 400 X 25 X 2.6 
300 adet 8,736 M3 • 400 X 28 X 2.6 

ı _ Yukarda eb'at ve mikdarı yazılı cem'an 16.536 metre mik'ab1 

kereste açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
n _ Muhammen bedeli beher metre mik'abı 38.50 lira hesabile 

636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 
III - Eksiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 

11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralariyle bir-

likte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •468· 

ŞEHİR TİYATROSU 

nınımııımı · oram mmı 

l'll il~ 
27 '..1/939 Cuma gü-
nu akşamı saat 

ın 20-30da 

IUlllll HAYDUTLAR 
KOMEDi KISMI 

27 /1/939 Cuma günü akşamı saat 
20-30da 

OÖLUMUZ 

Omer Vasfi Aybar 
Şişli Çocuk Haıtııhaneıi 
Baştabip ve Ôperatörü 

Hergün 3- 6 ya kadar 
Cajtalog-lu Kızılay Sokağı 

Keçiören Apartmanı 
TELEFON: 23756 

• 

İKDAM 
Abone Sartları 

1 Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

' 
DAHİLİ 

1200 Kr. 
600 Kr. 
300 Kr. 

H~ 
2300 JCt· 
1650 J{t· 

800 J{t· 

rEK süTtJf< · 
SANT1J'4İ -----Birinci Sahife 400 kutıl~ 

İkinci Sahile 250 kUJ'llŞ 
1 

iç sahüeler 50 ınırı'5 

7 - 8 inci Sahifeler 30 kUJ"ııŞ 

Bütün bir sahile veya ya· 
nm sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
Gazetemize ilan vermek İS" 

tiyenler gerek doğrudan do~· , 
ruya gazetemiz idarehııncsı• 
ne veya İlanat şirketlcriıı• 

Halk Opereti 

Bu akşam 

<Modern Kızlar) 

M. Yesari 

müracaat edebilirler. -
Yeniköy Palas 11c·.• ı . -,,""~< / 
Boğaziçinin yegane konfor- ___.c1' 

Iu oteli bayram ve tatillerden Sahip ve Müdürü: Ali Neci ~ ,. : 

istifade ediniz. Umumi )'l"•~riyatı İdare . Ed•Öıv~ 
Telefoıı: 3 _ 43 İşleri MudurU: M, Rusım J>ıı<t1'· 

-----------•'Basıldığı Yer: Son Telgr~.f · , 


