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YENİ MECLİS 3 NİSANDA TOPLANA 
Dün son içtimaını yapan B. M. Meclisi 

• 
Yenı kabineye itimat reyi verdi ve 
tecdidi intihap kararını kabul etti 

Yeni kabinenin alacağı istikamet R. Saydam kabinesi mevcudun 
ittif akile itimat reyi aldı -Yazan: Ahmet Ağaoğlu 

>ı:er:: kabinenin tutacağı yolu ta-1 bizim için elbette ki kıymetli ve 
~~en Batvekil ile Dahiliye Ve- sevimlidir. 
~e Yerin beyanatı tam zamanında Bu, ayni zamanda bizim de ona 

Ç" , de Vaki olmuştiır. karşı vazifemizi tayin eden mane-
rihıllııkil Başvekilin de kaydettlki vi bir iınildir. 
l!ııı ~n zanuınlarda birçok uydur· Matbuatın hürriyetini iltizam 
lııt~i kodular memleketin her eden bir bükiimet elbette ki karşı
>eyı Yayılarak efkarı nmumi- lık olarak ondan yardım ve ha -
llll .. ~d'4eden ıreri bırakmıyordu. yır bekliyor. Bu yardım ve hayır 
hu~•den olarak meseıa kadın neden ibaret olabilir? 

llıaJ h"' Yeni harfler, layiklik, içti- Hükiimeti methüsenodan mı?. 
·~ llr?iyetler hakkında bazı uy- Hükiimet adamlarına tebasbusdan 
&tııııı haberler dolaşmakta idi. mı? Hayır! Kendini bilen matbua
•e ..;~eın Baıvekil bunları kafi tın kıymet ve kadrini takdir eden 
tdereıc lıir liaanla ret ve tekzip bir hükfunet te ondan bu sibl 'ey-

•ll.e 'lıııdiyor ki: leri istemez! Zira bir memleketin 
ıllfy~ ve inkılAp olduğu gibi ve binaenaleyh o memleketin hü· 
btçbir ~ktlr. Hiçbir kayma, kümelinin de, ahasilinin de ahlA-
Ciı111r!. af bahis mevzuu de • knıı bunun kadar bozan ve bina • 

llıın enaleyh onları inkıraza doğru sev-
'' .ıc.';: IMıyJe olması pek tabiidir kedcn iınil azdır! 
lilııee 1 kalıuı etmek sağlam dü- O halde· hükftmet matbuattan 
lıı ı,11~1l addedilemezdi: Zi- ne istiyebilir? 
it lıah- n it ha§ma gelenlerle dün . lil -. ... da bul 

1 
1 - Efendice murakabe yapmak 

n lııkıJ· unan ar veyahut bu- ve tenkit etmek! 
'-n'-t•- •hın idaresini ellerine a-
"'-d ._ dllıı '-Ll'b ani 2 - Hakkı ve hakikati yazmak 
-.., 8 ı.· .-. a ı yap ar ara-
lııı 11' farı. lıir ılık kt ve başkalarına tecaviizden sakın-. ll11n1aı, -. ayr yo ur' k' 
nı f%ı da. aynJ insanlardır, ay- ma · 
llylllıl •li, hısleri, zihniyetleri ta- 3 - .v.ata~.daşların hukukunu, 
d'ıı. lı Brdır. Binaenaleyh bunlar- şereflerını mudafaa etmek. 
1•1tet ~ dünküne makils bir ha- Bu daire içinde hareket eden 

l'ıfıı 88~ etmek delilik olur! serbest matbuat, hükumetin ta
•ııt-ı.~ih vaziyetin bütün bn bii yardımcısıdır. Mesela herhangi 
flı.1t<l!I llıe bakmıyarak ötedenberi bir memurun yanlış veyahut ka
•l,n b.,, Ve dedikodular kurbanı nun bilab hareketini gürültü yap
>oı -ı. n DıenıJekette yine eracif maksızın, izam etmeksizin efendice 
'•tıiıı ~. ~iinıekte idi. Bereket bir lisanla kayıt ve tenkit eden ve 
heyaıı ""'t hiikiiınetin sarih ve kat'i bununla hükfunetin nazarı dikka
t.. il 1 Vakt' 
'il laıııa ınde yetişti ve her tini celbeyliyen ve hatanın veya-

llaş Dıen temizledi. but kanunsuzluğun vaktinde önü-

~llıet~=~ İnkılabın bütün ~sti- ne geçilmesine delalet eyliyen 
~•tirite rı hakkında bu teminatı hür matbuat, hükumetin pek de
~İlhassan Yeni Dahiliye Vekili de ğerli bir yardımcısı değil midir? 
lıf •tt' lllatbunt üzerinde tevak- Zaten Başvekille Dahiliye Ve • 
~ 1

• kilinin de matbuattan istedikleri 
lor Uhterenı V k' bu değil midir? 
1. ~ör-.. e ıl, uzun tecrübe-
~ b '"UŞ bi 'd er,ı. _ r ı are adamı olmak-
~u ...,r bUYiik b" llıenıerd ır tevazula en-
~ehusu.ııı e Çalışan çok eski bir 
aiı!ııııda U.ıd'.'1'· Onun matbuat 

'llı1ııı ile)') •iird" • .. f''-'-1 b ı., lbeaa. uı,>"U .....- er u 
Şıdığı lı 1 

ve tecrübelere ilaveten 
~U oldııtuultuk zihniyetinin mev
~•ti lıaizd· ndan hususi bir kıy -
k ~ 1ııtd811 ~r. İşte bnnun içindir ki, 
al'd•diy •zılarını burada aynen 
l>'aik Oftıı. 

l\Jütekabil itimnt, miltekabil bak 
ve vazifelere hürmet, matbuat ta. 
rafından her türlü tabasbusu andı-
ran vaziyetlerden kaçınarak vakur 
vaziyetile, murakabe, tenkit icrası, 
ve hükumet tarafından da mat -
buatın bu haklarına hürmet.. İşte 
bütiin memleketin azami fayda 
göreceği müşterek faaliyet!! İşte 
ülkü!. 

Ahmet Ağaoğlu 
•'1.taı~•ttak diyor ki: 

lar uatın h , ·------------b &ftar1 ol er vakıt hürriveti 
ua ınu • tın §Umdur. Bence mat-

!l'ıect serbest' · 
\> •nı h; b' ısınden müstağni •r Ç ır m 1 

t değ;ıd· ern eket mutasav-
atbuattan ır... Hiçbir hükumet 
•k ay · 

•1&·n· ak ol 
Ut· '.n ınesaısı , .arn~z. Bunların 

bıtibir· bırıbırıne zıt veya-

Reisicümhurun 
verdikleri 
cay ziyafeti 
' !

c .. ıa llıuvaff rı ve onsuz çalış • 

und •nden h b 
an büı" a ersiz olursa Ankara, 27 (A.A.) - Reisi-

!
ardır.. un rnernlekvt icin zarar cümhur İsn1et İnönii bu ak -

1 
llu •Özler - şanı Çankayada Riyascticüm-

, ı·ıııetı;dir Yazı erbabı için çok bur köşkünde Bü~·iik Millet 
·~ •' · Basım d · b' ~ıt ol ·• ız a bılhassa l\1cclisi azasına ır tay ver • 
ıq. t k 811 bir h" · ' , " dir d urrıveti bu ka- nıişlerdır. 

l' en bir hiiki'nnct için 1 • r - • ,... 'Lı:i----.0-,111 

Son toplantısını dün yapmış olan Büyük Millet Meelisl, son içtimalarınden birinde 

B. M. Meclisi 
• • 

mesaısıne 

nihayet verdi 
Yeni Meclis içtimaını 
3 Nisanda yapacaktır 
Ankara, 27 (A.A.) - B. M. Mec

lisi Reisi Abdülhalik Renda'nın 
riyasetinde yaptığı bugünkü top -
lontısında. H1San Saka (Trabzon) 
~ 

tarafından verilen bir kararı ka • 
bul etmek suretile intihabatın ye
nilenmesine karar vermiştir. 

Bu suretle Büyük Meclisin, be • 
şin~i intihap devresinin son içti -
maını teşkil eden bugünkü top • 
lantısında celsenin açılmasını mü 
teakip söz almış olan Başvekil Re· 
fik Saydam'ın umumi tasvip ses -
!eri ve sürekli alkışlarla karşıla -
nan beyanatı dinlenmiştir . 

Başvekili kürsüde hatipler ta -
kip etmiştir. 

Söz alan hatipler 
İlk söz alan Refik Şevket İnce 

(Manisa), Büyük Atanın ebediye
te kavuştuğu tarihtenberi geçen 
iki buçuk ay ilerisinde Meclis hu -
zuruna gelen ikinci bir hükılrnete 
itimad reyi verilmek üzere bulu -
nulduğunu kaydederek bu vaziyet 
ten mana çıkarmak istiyenlere 
karşı verilecek cevabın ,Türkiye 
baştan aşağı muayyen bir idealin, 
C.H. Partisi idealinin sarsılmaz bir 
taraftarıdır. Ve Türkiye Millet 
Meclisi onun timsalidir. olacağını 
söy !emiş ve demiştir ki: 

- Halk partisinin icrai kuvvet
lerini vekaleten ifa edecek olan 
vekillerimizin simaları değişebilir, 
fakat hiçbir zaman <ieğişmiyecek 

olan ana. programım1zın esasıd1r. 

Biz vekillerimizi tatbik edecekle
ri yeni programdan dolayı değil, 

(Arkası 3 ii>ıl'il sa11fada) 

Hükumetin Beyannamesi 
"Biz, C. H. Partisinin programına sadık 
ve onun tahakkukuna çalışan insanlarız,, 

Ankara, 27 (A. A.) - Bü. 
yük l\tillet Meclisinin bugün· 
kü toplantısında celsenin açıl· 
ınasını müteakıp kürsüye ge. 
len Başvekil Refik Saydam 
aşağıdaki beyanatta bulun • 
muştur: 

Arkadaşlarım, 

Selefim sayın Celal Raya
rın istifası iizerine teşkili ba· 
na tevdi buyurulan kabineyi 
ytiksek huzurunuza gctiriyo
run1. 

Kabinenin progrnını, şim • 
diye kadar olduğu gibi, men
sup olduğumuz Cümhuriyet 
Halk Partisinin programını ta. 
haklruk ettirmek gayesine da
yanmaktadır. 

İnkılap kanunlarının milli 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Dün beyannamesini okuyan 

yeni kabine Başvekili 

Doktor REFİK SAYDAl\I 

l':vvelki ııün Ankarada Baıvekil REFİK SAYDAM gazetecilerle 

hasbıhal yaparken 

Roma sokaklarında 
nümayişler başladı 

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

. .. '"' ... . ... ... .. '"''""'" ,, . .., ,,, . 
Londra, 27 (A.A.) - Daily Mail 

gazetesine &ımadan bildiriliyor: 
İtimada değer bir kaynaktan ve

rilen malumata göre, Mussolini 
Barselon sukut eder etmez bir 
dörtler konferansının toplanmasını 
şiddetle arzu etmektedlr. Bu konfe 
raıısta ~giltere, Fransa, Almanya 

ve İtalyanın münıessılleri İspan • 
yaya müteallik şu üç esas noktayı 
müzakere edeceklerdir: 

1 - İspanyayı yeniden kan dö
külmesinden esirgemek, 

2 - Frankoya yardım etro4 o -
lan Almanya ve İtalyanın muva • 

(Arkası 3 üncü saııfat!a) 

iSPANYADA YENi VAZIYET 
Cümhuriyetçiler Gerome 

şehrine ric'at ediyorlar 
BarseJondan şimdiye kadar 100,000 kiŞi 
ayrıldı. Frankistler bayram yapıyorlar 

Barselona, 27 (A.A.) - Framı~ 

General Konsolosu, Havas ajansı 

muhabirine beyanatta bulunarak 

hükumetin dört gün evvel şehri 

terkederek Gerorne'a gitmiş oldu
ğunu söy !emiştir. 

İlk Cümhuriyetçi kıtaat, 20 • 26 
İkincikanun gecesi sonuna doğ-u 
hareket etmışler ve ıehir hario -.,. 
de bırkaç mitralyöz yuvası ile biP 
kaç ağır tank grupu bırakmışlar -
dır. 

Fransız General Konsolosu 
100.000 kişinin şehri terketmiş oJ -
duğunu tasrih eylemİftir. 

Mumaileyh, i!Aveten demiştir 

ki: 
35 İkincikanun günü ikindi vak

ti, Cümhuriyetçilerın kuvvei kül
liyelerinin mufarakatlnden sonra 
halk. asabiyet gi?sterrneğe başla -
mıştır. 

Rejimin 

General FRANKO'nnn Katalonya 
cephesinde alılllDlŞ bir resmi 

disiplini 
Muhterem Başvekilimiz Doktor Refik Saydam'ın Türk gazole

cileri ınümessillerile ev\'elki gün yaptığı hasbıhalde çok canlı ve 
üzerinde durup d~şiiomeğe cidden layık noktalar var. 

Kabinede hasıl olan değişikliği ve Btiyük Millet l\leelisinin ye
Diden intihabı kararını düşünenler arasında bütün bn tahavvüllc· 
rin 'büyük inkı18plarla teessüs etmiş olan temelleri de sarsıp sanı
mıyacağını mülihazaya kadar gidenler bulun:Jbilir. 

Türkı)>enin bütün dünyada uyandırdığı yüksek itimattan i.ti
fade ederek onw namına bayağı bir devlet miicssesesini dolandır
malı: istiyen, tayyare kaçakçtlıiının ve karışık bazı işleri göriilen 
~peks Şirketinin işleri de ayni hafta içinde zihinleri işgal ettiği 
ıçın memlekette bir sarsıntı oldnğu vehmine düşenler olmamış 
deiildir. 

Batta bu arada Arap harflerinin iade edileceği ve mekteplerde 
dini tedrisata başlanarak layiklik esasının bir dereceye kadar yumu
ıatııaeağı rivayetlerini dolaştıranların da bulunduğu muhterem 
Başvekilin izah ve irşatlarından anlaşılıyor. 

Çok teşekkürlere layıktır ki ufak tefek bazı hadiselerin evha· 
ma ve mübalağaya meyyal zihinlerdeki müfrit akislerini değerli 
Başv_ekilimiz açık ve kafi sözlerile tamamile izale etmişlerdir. 

Inkilabın esasları saıısılmak ihtimalinden nzak \'e rejimin 
disiplini memleketin bütün şuurlu vatandaşları nazarında mukad
destir. Eğer fBTzı muhal olarak softalığın izlerini, yobazlığın iimit· 
lerini kafalarının köşesinde taşıyanlar hala yaşıyorsa bu hakikate 
artık iyice kani olurlar, bu memlekette artık maziden bir zerrenin 
geri dönmesine imkan ve ihlinıal olmadığına bir daha inansınlar! 

KEMALiST 



SAYFA! 

Musanın Hayalı 
Kabusun ölümü halk üzerinde 

büyük bir tesir yapmadı 

Esnaf cemiyeti 
idare heyetleri 
80 bin liraya ihtiyaç 

gösteriliyor 
İstanbul esnaf cemiyetleri idare 

heyetleri ve reisleri dün saat 14.30 
Hükümdar Kabus, sarayımda se- Her sabah, güneş doğmadan sa- Eminönü Halkevinde bir toplantı 

fahet ve eğlencesinde devam eder- rayından çıkar, bu murassa tahta yapmışlardır. 
ken vezir Veli; te memleketi dile- kurulurdu. Toplantıda Ticaret ve Sanayi 0-
diği gibi idare ediyordu. Sokaklarda münadiler çağınşır- dası esnaf şubesi müdürü B. Ka -

Nihayet Kabus, ihtiyar olmadığı \ar: zım Yorulmaz, esnaf şubesi mura-
halde fazla sefahetten, içki ve cüm- - Ey halk .. Mısırın güneşi Nil kıbı B. Ferit Hamal ve diğer esnaf 
büş ifratından hasta döşeğine düş- üstündeki tahtta doğdu... teşekküllerinin bütün reisleri ha-
tü. · Diye haber verirlerdi. Nil kenar- zır bulunmuşlardır. 
Bazı müverrihlerimizin söyledik- lan Velid'i görmek için halk ile Müzakerelere geçilmeden evvel 

!erine göre onu bu sefahet ve dolardı. . . . . Atatürk'ün elim zıyaı dolayısile a-
cümbüşe Velit, vezir olduktan son- Velit, halkın dileklerını ışte bu-, yağa kalkılarak 3 dakika süklıt 
ra daha fazla sevketıni.tir. Hatta rada dinler,. emirlerini buradan d'l . t· •• e ı mış ır. 

İKDAM 

Karısile Kayın 

babasının katili 
Müddeiumumi dün 

idamını istedi 
Sultanahmette karısı Hatice ve 

karısının babası Hüseyini öldüren 
ve ustası Mehmedi de yaralıyan 

aşçı çırağı Eminin muhakemesi 
dün Ağırceza mahkemesinde ta -
mamlanmıştır. 

Emin, karısı Haticeyi ustası 

Mehmetle kendisine ihanet eder -
ken evin yanındaki bir ağaçtan 

gözetlediğini ve bunun için öldür
düğünü iddia etmekte idi. Dünkü 
celsede muhakemenin tahkikat kıs
mı bitmiş olduğundan Müddeiu -
mumi iddiasını söylemiştir. 

hastalığında onun da eli olduğu verirdi. Ruzname 
mucibince, konuşula - Müddeiumumi Feridıın Bagana, rivayet edilir. Bunun sıhhati ne Bir müddet sonra cümbüş Ale

dereceye kadar doğrudur bilinmez. mini de bu adaya nakletti. Yüzler
Yalruz bir nokta var. o da hü _ ce çıplak cariyenin etarfını canlı ler şunlardı: olmadığını söyliyerek suç!unun 

1 - Esnaf hastanesi binasının ceza kanununun 450 inci maddesi-

cak ve müzakere edilecek mesele- Eminin iddiasının sabit ve varit 

kümdar Kabus, Velidin kendisine 
hediye olarak verdiği güzel bir ca-

bir çemberle sardıkları murassa 
satın alınması. 

tahta kurulur, bütün halkın .. bü-
r· M b ··yükl· • • kendi kar· 2 - 80 yataklı bir pavyonun in-

riyenin saraya girmesinden pek az un ısır u ennın şası. 
sonra hastalanmıştı. Bu güzel cari- şısında boyun eğmelerine gururla 3 - Hasta nakline mahsus bir 
ye de Velide güzel Aslyenin mev- bakar~ı. . ih . hasta otomobili. 
cudiyetini haber veren ve ona bir ı Tarih, .F. ıravunun bu çılgın ti· 

,;ıı ı tmaktadır Bundan sonra hastan~de çalışan 
gece gız· lice evini go .. steren cariye şanım. 1 şo,..,e an a .. : . 

F N ı de doktor !arın fazla zaman ayırabile-
idi. Kabus öldükten sonra bu ca- • ıramı.n, ı suyıı_nıın uze":n , 
. . bir taht yapmı§tı· Daıma meclısga- cek şekilde tatmin edilmeleri ile 

nyeye Velit tarafından seksen de- h da id' K nı:ı· · t ht ·· ·nı:ı 
ve yükü altın, mücevher ve ipek ı an ı. e ısı a uzen e 

oturmuştu. Çeversinde çalgıcılar 
hediye verilmesi ve cariyenin Mı

tıe oyuncular ve türlü türlü hüner
sırdan meçhul bir diyara gitmesi 

mendler üryan ve püryan olarak 
de onun hakkında rivayet edilen la G ·· d ·· · · 

·· h 1 hak dir k h" otuımuş rdı. ece gun uz ışımış 
şup e ere ver ece ma ı • d 1 d" F' b. b' di e er er ı ve ıravunun ır an ı-

yette r. . . .. le ha&ı.rına meldı:et gelme:idi. Su 
Bu cariye, işve ve cılvesile, ust .. t·· d , tl zı d'' d'' ·· 

üste sundugu şaraplarla ve belkı t .. y kl 1 lla d k·ı· 
_ . ,us un e sana ı yo ar uz urmuş-

... . . .. u. eme er, Q yo r an çe ı ır-

de şaraba kattıgı bır zehırle hu - di· Ol türlü türlü taamları Firavu
kümdar Kabusu ölüme yolcu et-
mişti. 

Kabus bekardı. 

nıın önüne korlardı. Kendisi hatırı 
dilediği kadar yer idi· Bakisini ca
riyeler, köleler Nil nehrine döker-

Bekar olarak ölmüştü.. !erdi. Nil kenarına toplanm'I§ halk 
Ölümü Mısrr halkı ve büyükleri ise bunları ka rlardı ..• 

üzerinde bü~ük bir ~esir .y~pm~dı. Firavun, bup'i!:.dar ihtişam ve 
Fa~at._Velit, ken~ velın'.~etıneıbu derece ikbal içinde kendini gö

nankorluk etmek ıstemedıgınden rünce ne oldum delisi oldu. 

laboratuvar malzemesinin takvi -
yesi meseleleri vardı. Bunlardan 
evvel müşterek yardım heyeti teş
kilatının 938 hesaplarına geçil -
miş, 939 bütçesine dair verilen iza
hat dinlenmiştir. Bunu müteakıp 
murakabe memurunun raporu o
kunmuştur. 

Sırasile her cemiyet reisinin se
nelik faaliyet raporları dinlenmiş
tir; geçen yıl iyi çalışan y:ırdım 

heyeti, bir kişi ilavesile aynen ipka 
edilmiştir. 

Hastane binasının satın alınma
sı ile meşgul olmak üzere bir he -
yte seçilmiştir. 

ne göre cezalandırılmasını istemiş
tir. Bu madde kasden ve taammü
den işlenmiş cinayetlere dair olup 
idam cezasını müstelzimdir. 

0-------

Şehrin temizliği ve sıhhati 
için tetbirler 

Şehrin yıkanmasını ve temizlen
mesini t~min etmek üzere yangın 
musluklarının 50 metrede bir ola
rak sıklaştırılmasına başlanm~k ü
zeredir. 

Belediye geçen sene 26 tane şar
yö yani yolları otomatik yıkama 
cihazı almıştı. Fakat bunlar mus -
lukların fazla aralık olması yü -
zünden kullanılamamıştır. Geçen 
sene memlekette yaptırılmış olan 

otomatik seyyar süpürgeler de mu
attal bir haldedir. Çünkü bup.lar 
asfalt yollara yaramakta bozuk 
parkelerde üç gün zarfında bozul
maktadır. 

HERGÜN 

Hayal ve hakikat 
Bazı kalemler, titiz bir pen

çe ısrarile bazı yüzlerin deri· 
sini bile bir maske gibi sıyır· 
mak istiyor: Altında sakla • 
nan içyllıü görmek için! 

Ekrem König meselesinde 
birkaç gazeteci, bu yüzden 
l\füddeiumumiliğe çağrıldı. 

Şimdi, İmpeks şirketi kar
şısında da gözler mütecessis 
bir X şuaı keskinllğile parlı
yor. 

Her zabıta vak'ası, bu mü
balağalı bakış altında hakiki 
çehresinden birkaç misli bü
yük görünecektir. 

Fakat, kalemlerin tabii ha
rareti aşan bu ateşini yalnız 

glinlük hadiselerde görmüyo
ruz. Dil meselesi gibi, edebi -
yat meselesi gibi bahislerde 
de kağıt üstiine Jpvılcım ke
limeler saçılıyor .. 

s,. sert konuşmaların sebe
bi meydandadır: Dili çözülen 
bir kekeme gevezeliği! 
Hahrhyonıın: Bazı fikir 

derebeyleri, en platonik mev
zular üstünde bile miinaka -
şayı kabul etmiyordular. 
Yabancı isınilıasların imlası 

hakkında açılan ağızlara, 

merhum İsmail Müştakın, 
yumruklarmı sımsıkı birkaç 
cümleyi nasıl tıkadığını hala 
unutmadım! 

Ekrem König meselesinin 
yedi aylık bir fiskostan sonra 
konuşulabilmesi de bu misal
lerden biridir. 

Fakat, kalemlerine şahlan
mış bir yarış atı gibi binen -
!erin, dizgin kassalar bile ne
rede durabilecekleri kestiri -
lcmez. 

Onun içindir ki, pek sayın 
Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam, tam vaktinde bir teş
his ile tehlikeyi önlüyorlar: 
Hakikatin söylenmesini, fa
kat hayalin susmasını istiyo
ruz. 

Yusuf Ziya Ofl.TAÇ 

28 - İkincikan• 

Hamamlarda su deı 
Terkos metre mlkabını 5 kuruşa istiyo 

Ucuz yıkanma günleri yapılamaz m 
İstanbulda 98 hamam vardır. ! Adamcağız gelip kurnanın 

Dört beş ay evvel 99 idi ama bir oturdu mu, kalkmasını bilın 
tanesi şu mahut Kırkçeşme sula- rül gürül suları dökünüp .. k 
rının kurbanı oldu. Hele kadınlar sizi temin ed 

Hamam diyip 
geçmiyelim: Bir 
şehrin sokakla -
rının temizli -
ği, caddelerinin 
dü~günlüğü ka
dar insanlarının 
da temiz olma -
sı lazımdır. Bu 
ise hamamların 

yaşamasile kaimdir. 

Hamamcılar, Kırkçeşme su
larının kullanılması menedildik -
ten sonra çok müşkül bir vaziyete 
girmişlerdir. Çünkü bedava kul -
!andıkları suyun yerine metre mi
kabı 15 kuruşa satılan terkos ile 

karşı karşıya kaldılar. Bunun için 
yaptıkları müracaatlerin, haddi 
hesabı yok .. Bununla beraber ter
kosun metre mikabını bir santim 
dahi aşağıya indirtemediler. 

Yeni vali Lı'.itfi Kırdar geçenler
de esnafın ihtiyaçlarını görmek ve 
dinlemek üzere esnaf cemiyetleri 
merkez binasına geldiği zaman 

hamamcıların bu su derdi ile de 
meşgul olmuş, alakadarlara ter -
kosun mikabını 7.5 kuruşa vermek 
için elden geleni yapacağını va

detmiş idi. Her geçen gün hamam-

ı cılar için bir zarar teşkil ettiğin -
den ve bugüne kadar bu hususta 

1 

hiçbir şey yapılmadığından valimi
ze bu vadini hatırlatmamak elden 
gelmiyor. 

Konuştuğumuz bazı hamamcı -
!ar acı acı dert yanarak diyorlar 
ki: 
•- Ah! şu hamamcılığın ne ince 

bir torı su dökmeden ha 

metre 
da veri 

Düşünün 

re ne büy 
zarar. G 
müşteriye 

man faz! 

dökme• 
•Bu kada 
kün• diye 
ya!. .. • 

Söylen 
göre; büt .. 

marnlar zararına çalışıyorla 

Bir kısım hamamcılar, •m 
ki Kırkçeşme suları temiz, s 
ğildi, niçin birçok camilerde 
akıp duruyor., bir kısım ha 
cılar da •doğrusunu isterse 
yu 7.5 kuruşa verseler bile yi 

zarardan kurtulamayız, Kır 
me sulaı·ını ya bırakmalı yalı 
hiç olmazsa terkosu 5 kuruşa · 
meli.• demektedirler. Bunun 
sini de yeni Valimiz Lı1 tfi 
yeniden ele alıp tetkik etse 
olur acaba? Bize kalırsa ham 
cılara da düşen bazı vazifeler 
dır. 

Bunlardan gelişi güzel akl 
gelenlerden birini söyliyeJiın: 

Sinemacıların haftanın bir 
nünde ucuz halk matineleri t 
ettiği gibi hamamlar da hafta 
gün halk için ucuz olarak yı 
ma fırsatı verirseler iyi etm 
mi dersiniz? .. 

ve ayni zamanda halka karşı ken- Mazisini dü~ündü .. 
il.isini daha fazla sevdirmek için Ne idi .. ne olmuştu ... 
hükümdara muazzam bir cenaze Biz onun, sadece bir serseri ola
alayı tertip ettirdi. rak Mısıra girdiği zamanını bili-

Gerek binanın satın alınması ge
rek pavyonun inşası ve hasta oto
mobilinin temin edilmesi ve ge -
rekse laboratuar malzemesinin ar
tırılması büyük bir masrafı icap 
ettirmektedir. 

Belediye apartman, ev ve dük
l<anlar için muayyen hacimde içe
risi ve dışarısı galvanize kapaklı 

çöp kapları hazırlamak için nü -

Sellm Cl.Vi bir san'at olduğunu bilemezsiniz .. 

.,,,...,===================l========================================l 
Kabusun tabutu .. Sırmalı elbi -

seli saray köleleri, kara kaftanlı 
mezarlık muhafızları, şehir muha
fızları ve halkın saygısı ile sarılı 

bir halde mezarlığa götürüldü. 
Velit, Kabusun ölümü için me

zarlık baı,u almadı. Fakat baç ye
rine hükümdarın bütün serveti -
ne.. sarayına.. ve... saltanatına 

kondu. ' ' 
Çünkü hemen o gün kendi ara

larında toplanan Mısır .büyükleri, 
Mısır kahinleri, varis bırakmadan 
ölen hükümdarın yerine Velitten 
başka 'münasibini görmediler ve 
onu (Firavun) ilan ettiler. .... 

Firavun, hükümdar olduktan 
sonra Hamam da kendine vezir 
yaptı ve vezirlik sarayını ona ver· 
di. 
Mezalrık bacına artık lüzum kal

mamıştı. Bütün halkın serveti.· 
bütün memleket kendi malı idi. 
Dilediği zaman ve dilediği kadar 
halktan para alabilirdi. 
İhtişamı bir kat daha arttı. 
Nil nehrinin ortasına bir ada 

yaptırdı. Bu adanın üstüne muras
sa bir atht oturttu· 

Fakat telefonda: 

yoruz. 
Fakat Velit, ondan evvelki ha

yatını da gözü önünde canlandırdı. 
Tarihin, daima böyle ve meşhur 

adamların etrafında uydurdukları 

efsanelere inanmak lazımgelirse 

Veli! .. bir piçti ve aslı Horasandan
dı. Horasanda ticaretle meşgul o
lan bir adam vardı. Bu adamın ka
rası Horasan en güzel kadını idi. 
Adamcağız, ticaret için bir gün Ho
rasan'dan ayrıldı. Bu ayrılığı beş 

Esnaf cemiyetlerinin müşterek 

bütçesi bu yıl 31212.54 liradır. Fa
kat bu para ancak mevcut mües -
seselerin idamesine kati gelmek -
tedir. 

Yeni yapılması lazımgelen işler 

için, vasati bir hesapla 80 bin lira
ya ihtiyaç g()rülmektedir. 
· Bu paranın temin edilmesi için 
muhtelif çarelere baş vurulacaktır. 

muneler hazırlatmıştır. Bunlar 10 
sene dayanacak kabiliyette yapıl
maktadır. Nüfusu beş ve daha fazla 

olan her ev bundan birer tane te
darik etmek mecburiyetinde ola
caktır. 

Yollara yakın mesafelerde dikil
mek üzere çöp sepetleri nümune
leri de hazırlanmıştır. 

ViLAYET 
ı------

Yeni Dahiliye ve Adliye 
Vekillerinin tam:m leri 

Dahiliye Vekfiletine getirilmiş 

olan Tekirdağ mebusu Faik Öztrak 
ve Adliye Vekili Tevfik Fikret Sı
lay dün bütün vilayetlere birer ta
mim göndererek tayinlerini bildir
mişler ve muvaffakiyetler dilemiş
lerdir. 

yıl sürdü. Memleketine döndüğü BELEDiYE 

T o plancı kasapların 
şikayeti 

Devlet Ziraat Kurumunun son 
faaliyetinden mutazarrır oldukla
rını iddia eden toptancı kasaplar 
dün belediyede Vali Doktor Lı1tfi 
Kırdarı ziyaret ederek bu işi Ve
kaletle halletmek üzere aralaın -
dan dört beş kişilik bir heyeti An-

Arazi vergisi bakayası 
1935 mali yılı sonuna kadar olan 

arazi vergisi bakayasının terkini 
hakkında hazırlanan layiha yakın
da kanuniyet kesbedecek:tir. Dahi
liye Vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde şöyle denilmektedir: 

zaman ise karısını kucağında bir -

yaşında bir çocukla buldu. Kurbanlar hakkında 
- Hatun, bu nedir? dedi. bir tamim 
- Çocuk işte görmüyor musun? 
- Çocuk olmasını anladık am-

ma.. kimin çocuğu? 
- Senin çocuğun.. başkasından 

bulmadık a ... 
- Yahu .. ben bu diyardan ve se

nin yanından ayrılalı beş yıl olu
yor. Şimdi geliyorum, kucağında 
bir yaşında bir çocuk.. bu nasıl 

benden olur. Sen bu çocuğu beş yıl 
mı karnında taşıdın? 

- Evet .. ona tam beş yıl hamile 
kaldım ... 

CArkası varl 

Kurban bayramının yaklaşmış 

olması dolayısile belediye reisli -
ğinden bütün kaymakamlıklara ve 
polis ve belediye şubelerine bir ta
mim yapılmıştır. Kurbanların nak
linde hayvanlara eza ve cefa ya'. 
pılmakta olduğu görülmüş oldu -
ğundan gerek hayvanların ayak -
tarının ince iplerle bağlanıp sırtta 
taşınması sırasında ve gerekse ara
ba vesair vasıtalarla naklinde ku-
surlu görülecekler tecziye edile -
ceklerdir. 

karaya göndermekte 

haber vermişlerdir. 

olduklarını 

Bunların iddiasına göre Kurum 

ziyanına et satmaktadır. Bu ken-

kfiletle halletmek üzere araların

Toptancı kasaplar Ziraat ve İkti

sat Vekaletlerile temas ederek bu 

işe bir hal sureti bulmalarıru 

edeceklerdir. 
rica 

•- Terkine tabi tutulan beka -

yanın tahsili için vatandaşların 

tasfiye edilmemesi atiyen yeni 
terkinlere mahal bırakmamak üze
re 936 ve müteakıp yıllar içinde 
tahsil edilemiyen bakayanın hangi 

yıllara taalluk ettiğini gösterecek 
şekilde kayıtlar tesisi lüzumlu gö
rülmüştür. Alakadarların ona gö
re tahkikata ehemmiyet vermele -
rini tamimen rica ederiz. 

bana ayrılış sahnemizi hatırlattı. miyetinden sinmişti. Beni merdi- böyle karşılamak istemezdim. Fa-
Kollarını boynuma dolayacak, du- vene doğru yürüttü: kat kusur ettik amma, elimizde de 
daklarını dudaklarıma dayıyacak, - Orta katta otururuz. ğil. Çünkü hanımın beyi geldi. 
beni saracak sandım. Fakat Fer - Bu söyleyiş öyle mahremane, Bu, hiç beklemed•ğim, fakat 
danenin orada oluşu beni bu teh- öyle samimi idi ki, benim ıçın: beklemekliğim lazımgelen bir şey-
likec>en uzaklaştırıyordu. <Peki!• demekten başka çare kal- di: 

Buyursunlar, beyefendi, de- Ferdane Behicenin üzerime atı- mamıştı. Orta katta sokağa bakan - Peki, neye telfış ediyorsunuz? 
_Biz, her giın, evdeyiz!. demiş- di. lır gibi işini görmüş, önlemişti: iki üç koltuğu, ortasında masası, Ben gideyim? 

!erdi. Kapının eşiğinden adımımı a _ - Hanım, kendinize geliniz!. iki sigara iskemlesi olmasına rağ - - Hayır, hayır, olmaz. 
Kapı, ilk çalışta açılmadı. tarken, merdivenlerden te!aşla Behice kahkaha atar gibi konu- men. boş, metriik hissini veren - Peki amma, hanımın beyi bu-
Ne tuhaf, ne garip düşünceleri- inen Behicenin sesini duydum: şuyordu: küflü bir odaya girdik. rada iken benim burada kalmam 

miz, duygularımız var. Kapının, - Hoş geldiniz, beyefendi. Göz- - Eh .. sen karışma oradan!. Behice: nasıl olur? 
ilk çalınışında açılnıayışını, evin !erimiz yolda kalmıştı. Beni kolumdan tuttti, merdivene - Affedersiniz, dedı, şimdi bu- - O şimdi gidecek. 
içini görmediğim, bilmediğim hal- Ben, son günlerde, nekadar uya- doğru çekti: rayı düzeltiriz. Ferdane yanıma oturdu, Gözle-
de, bir telaşa hamlettim. nık adam olmuşum. Behicenin te- -. Çıkalım yukarıya!. Odadan çıktı. Odadaki havaga - rini hafifçe süzerek elini uzattı: 

Bu te!aş ne olabilirdi? !aşla inerek beni karşılaması, Fer- Ferdane yolumuzu kesti: zının mavi ışığı eşyaları daha silik -Bana bir sigara vermez misi-
Tekrar çaldığım zaman, yine daneyi pek memnun etmişe benze- - Hanım, yukarıya çıkamaz, bi- bir hale getiriyordu. Yalnız kalın- niz?. 

h-' ı · d liyorsun ya!. a k f b' b 'b· t - Aldı- · d d ki k aynı tu u...., garip düşünce er, mıyor u. c , a am ır na ız gı ı a maga gı sıgarııyı u a arının e-
Behice titizlendi: b J d B b'' ı k ı k · 'li ı· d' ·· ·· k · duygular bana, evin içinde, bir - Hanım, biraz yavaş... aş a ı. en, oy e arşı anma ıs- narına ı ş ır ı ve opuşme istıyen 

panik olduğunu zaımettirdi. Aca- Bundan bir şey anlamamıştım. - Niçin çıkamıyoru~? Çıkarsak !emiyordum. Bu madd!, ölü ışıklı, bir tavırla sigarasını sigaramın 
ba, yoklar mı? demiyorum; evin Ferdane, her zamanki hB.kim tav- ne olur sanki? Beyefendi yabancı boş oda içimi ürpertiyordu. yanan ucuna uzattı. 
içinde ne var? diye düşünüyor rile vaziyeti idare ediyordu: mı?. Ev, sessizdi. Fakat bu sessizliğin Damarlarımdaki kan donuyor -
dum. - Orta katta oturacağız, beye - Ben kapının zilini çalarken duy- tabii olmadığını hissediyordum. du. Behicenin cBey. i gelmişti. 

Zile tekrar basacak mıydım? fendi. duğum telaş hav.asının hakikat ol- Sesler kesilmşiti. Sessizliğin için • Biraz sonra gidecekti. Peki, Behi-
Otomobil, gitmişti. Sokak ka Behice, onu, dinlemiyordu, ko • duğunu anlamağa başlıyordum. de gizletilmek, örtülmek istenilen ceye cBey. gidinciye kadar Ferda-

ranlıktı, yolları bilmiyordum. Bu, şarak geldi, ellerimi avuçları içine - Niçin? diye de soramıyordum. sesler vardı. ne mi vekalet ediyordu?. 
bana, son bir cesaret verdi; elimi aldı: Ferdane dişlerr arasından: Oda kapısı açıldı, ~'erdane gö - Ferdane sigarasının dumanını 
Eile uzatırken, kapı acıldı, Feı,ı:d~L=_,j,J:ı..JlJo!Guiact-he:ltlellinlı:!.--L--..Haru=..olmıılZ-.~dL----l..i""llli-----------'------'"~~-·~ 

DENiZ • 

Karaya oturan Yugoslav 
vapuru 

İki gün evvel Karaburun civa -
rında karaya oturan buğday yük
lü Yugoslav vapuru dün gemi kur
tarma şirketinin Hora tahlisiye 
gemisi tarafından kurtarılmıştır. 

Vapur, dün sabah limanımıza 

gelmiş, demirlemiştir. 

Vapurun yaralarının dalgıçlar 

vasıtasile tetkikine başlanmıştır. 

Yaraları ağır olmadığı görüldüğü 

takdirde derhal yoluna devam et
mesine müsaade olunacaktır. 

Gümrük memurları yardım 
heyeti 

Gümrük memurları yardım ce
miyeti umumi heyeti önümüzdeki 
ayın il inde gümrük baş müdürü 
ğünde toplanacaktır. 

GÜMRÜKLER 

Yunan motörU infilak 
Birkaç gün evvel Eminönü 

tımında bir infilak neticesind 
tan Deli Yorgi adındaki Yun 
lıkçı motörü dün adliye taraf 
denizden çıkarılmıştır. 

Müddeiumumi muavini T 
dün motörde tetkikat yapill 
İnfilakın kat'! sebebi bu tet 
neticesinde anlaşılacaktır. 

Şubat maaşlarının 

verilmesine başlandı 
Şubat maaşlarının peşin ve 

nunusani ücretlerinin ayın 27 
de verilmesi hakkında Büyük 
Jet Meclisinden çıkan kanun 
•acele• kaydile gelen bir telg 
vilayete ve defterdarlığa tr;ıbli 
dilmiştir. Bordrolar esasen e 

den hazırlanmış olduğundan 
Bu toplantıda bir yıllık umumi 

Denizbank müstesna hemen 
faaliyet raporu okunacak, yeni .. .. . la 
idare heyeti seçilecek ve cemiyet- ı:ıen butun ~aı:eı.erde .. ma~88 Jer kanununa göre, nizamname _ ucretler verılmıştır. Dun 

!erinde tadilat yapılması üzerinde l ücret dağıtmamış olan dairelef 
gorüşülecektır. 1 gün vereceklerdir. 

Sıkılmıştım. Ne yapacağıma ka
rar veremiyordum. Yalnız yukarı 
katta duyultulmak istenmiyen a -
yak sesleri korkak pıtırdılar du -
yuyordum. Çok geçmedi. Bu, du -
yultulmak istenmiyen ayak ses
len ve pıtırtılar merdivenlerden 
aşağıya kadar indi. Sokak kapısı 

bütün ihtiyata rağmen, paslı bir 
gıcırtı çıkararak kapandı. Bu, is
tenmiyerek paslı gıcırtı çıkartan 

kapının kapanışından sonra, evin 
içinde bir hareket başlamıştı. O -
danın kapısı gürültü ile açıldı. 

Ferdanenin yüzü neş'eden parlı -
~arak: 

- Çok sıkıldınız Beyefendi, de
di, yukarı çıkalım. 

Ben hadiselerin zavallı bir o -
yuncağı olduğumu biliyordum. 
Bir suç ortaği gibi sesimi yavaş 
tutarak sordum: 

- Bey gitti mi? 

Ferdane koluma girdi. Omuzu -
nu omuzuma okşar gibi değdirdi: 

- Çoktan .... 

Yukarıki odaya girinci karanlılı:· 

sanın üstü yine meze taba1' 
bardaklar, kadehlerle dolu idi. 
kat masanın sağ tarahndaki 1' 

tukta genç bir kadın oturuY0 

O evde hiç görmediğim bir l<• 
İlk bakışta yüzünün s·izgi ve 

na güzellikleri belli olmıY01 
Belli olmasına da lüzum yo 
Çünkü bu, genç ve güzel bir 1' 
dmdı. 

Acaba içki sofrasında ban• j 
nu bir meze diye mi hazırlaJO' 
dı? Ben odaya girince, o geııÇ 
güzel kadın ayağa kalkmıştı: 

- Buyurunuz Beyefendi!· 

Titrek adımlarla yürüdüm· 11 
nun bana doğru gelerek uı• 51 
elini acemi, toy bir el tutuşile 
tım. IJ( 

Tiyatrolarda, sinerr ılard• S ~ 
yordum. Bir kadın bu' erkek1'' ~ 

. !< ııe 
erkek bır kadınla ne çabu • lf 
laylıkla ahbap oluyorıaı·dı· del 
kendi kafamda hazırlanmış f; 
kendiliği>ıden hazırlanmış 1.>Jr ~ 
nı ma sahnesi vardı. Beniıtı 
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Ribbentroptın son 
seyahatinin neticesi 
''Alınan - Leh dostluğu ayni 

muhafaza etmektedir,, kuvveti 
tllıBerJin, 27 (A.A.) _ Alman is • 1 ti de tetkik etmişlerdir. 26/1/1934 

barat bürosu Von Ribbentrop- itilafile ba§lamış olan siyasete 
~~ V~rşova seyahatine dair nihai m~steniden samimi ve açı~ bir ha 

Uti neşretmektedir· va icinde cereyan eden muzakere-
Alınan N p · · - imd" da 1 . azırı olonya zımam - Jer, iki memleket arasında ş ı-
r arıJe e lı .. 

lllak f sas muzakereler yap • ki ve istikbaldeki mes~leleri 26/1/ 

birlık:s:'.°1 bulmuş ve Beck ile 1934 tarihli itilafın ruhuna uygun 
~rıılık al ı komşu memleketi bu bir şekilde halledileceğini her iki 1 
leJ . l.kadar eden bütün mese-

<!ri tedkik etmiştır· İki nazır tarafça müttefıkan müşahede edil-
•yn· . ' 1 2atrıanda beynelmilel vaziye- mesi imkanını vermiştir. 

B. M. Meclisi mesai
• 
sıne niha yet verdi 

liten ın ·ı · k · 
(BQ.§tarafı 1 ınci sayfada) 1 cBundan evvelki celsede intiha-

p evcut olan halk partisi bın yenı eşmesıne arar vermış o-
t rogr&ınırıın tatbikatı bakımından lan B. M. Meclisinin ruznamesin
t~tkik _ve mukayese etmek vaziye- de müzakere edilecek mühim. bir 
ilıdeyız.. madde kalmamış olır.ak itibarile 
ııulıatip bundan sonra bazı temen- Nisanın üçüncü Pazartesi günü 
to erde bulunmuş ve bu arada fevkalade iştimaa başlamak üzere 
ı}r.aksız çiftçilere t.oprak tevzii inikada nihayet verilmesini teklif .,,, Uze · 
f\rv rınde durarak bunun bir an ederim.> 

111i:.1 neuceıendirilmesini ıste - Meclis reisinin sözleri ... ır. 

<ı!üstakiJ mebus Hüsnü Kitapçı 
ııı~r),. okunan hükumet vrogra
ııu ltnbır Parti hükumeti progra -
llıe 0 ayıp bütün bir millet ve 

Takririn reye konularak Mec
lisin müttefikan tasvibine iktiran 
etmesi üzeriM de Reis Abdij,Jhalik 
Renda alkışlarla karşılanan şu 

sözlerle saat tam 16/30 da B. M. bır. ınieket tarafından benimsenen 
pr Meclisinin beşinci intihap devresi 

illi§ d ogranı olduğunu işqret et • içtimalarına nihayet vermiştir: 
bir ' ltevJet cihazlarının muntazam cMuhterem arkadaşlar, intiha -
ııı~ie ılde işlenmesinin tem.in edil- bın yenilenmesine ve inikada ni -
tillık Ve .. bu noktada üstün bir ti • hayet verilmesine dair ittihaz bu
buı ııoııterilmesi temennisinde yurduğunuz kararlarla bugün B. 
ha~narak, her ış· '1 ba•ında bu 

"'lliı • M. Meclisinin beşinci içtima dev -
lti! lıe 'Yeti göstermi§ olan Ba§Ve- resi sona eriyor. Bu devrenin her 
lı:arak fık ~aydaın'ın bu husustaki içtima senesinde reisliğe seçmek 
"" 1 terını tebarüz ettirmiş ve 
""Zerin· .. suretile hakkımda göstermek lfıt-

•Biz ~ §Oyle bitirmiştir: funda bulunduğunuz büyük iti -
ket i l ur_ayı terkederken memle- mat ve teveccühün kıymetli hatı
icr8 ş e~ının en güzel bir tarzda rasını daima minnet ve şükranla 
iitın edı!eceğine mutmain olarak muhafaza edeceğim. 

İKDAM 

• İngiliz kabine
sinde değişiklik 

lmpeks işi ve Deniz-
Londra, 27 (A.A.) - İyi haber 

ıılan mahfellerde söylendiğine gö
re Salı günü, Avam Kamarasının 
içtimaından evvel Çemberlayn, 
kabinede birçok değişiklikler yap
mak tasavvurundadır. Öğrenildi -
ğine göre, Lord Şansöliyliğe 

Mangham'ın yerine 'I'homas İns -
kip getirilecektir. Dört cGenç Na
zır> a da kabinede yer verilmesi 

muhtemeldir. Fakat Harbiye Na -
zırı değiştirilmiyecektir. 

bankın tahkikah 
Fransızlar 

Amerikadan 
Tayyare alıyor 

Banka Müdürünün, Bankanın 
alakası hakkında verdiği izahat 

Vaşington, 27 (A.A.) - Fran • 
sız hava ataşesi Curtiss tipinde 100 
avcı tayyaresi satın alınması için 
bir mukavele imza etmiştir. 
Fransız hükfuneti tarafından ıs

marlanan Curtiss tipi tayyarelerin 
yekılnu bu suretle 200 ü bulmak
tadır. 

Hükumetin 

------<>---

3 O bin kişi öldü 
Santiago, (Şilli) 27 - Zelzele fe

laketi neticesinde 30.000 kişi öl -
müş, 50.000 kişi yaralarımıştır. 

beyannamesi 

Denizbank Umum Müdürlüğü
ne tayin edil -
miş olan Yusuf 
Ziya Erzin dün 
muharrjrimizin 

muhtelif sualle
rine şu cevap -
!arı vermiştir: 

• Denizbank

tan yalnız fen 
dairesi teknolo
ji şefi Süley -
man Seden isti

fa etmiş ve isti
fası kabul olun- 1u.suı Zıya 

d ) lım. bır· surette ı"şlemesinin de te- muştur. Yerine henüz kimse tayin ( BQ.§tarafı 1 inci sayfa a 
ld · mini üzerinde ehemmiyetle tevak- edilmemiştir. Mühend;s Süley-

bünyede sarsılmaz bir şeki e ış - manın odasından olman evrak ta 
· · dl" t k'l 't d am kuf ettiğimiz bir mevzudur. Bu ga-lemesını ve a 1 eş 1 a ın ev • Denizbank'la alakadar değildir . A-

lı inkişafını temin yolunda ittihaz yeye matuf mesaiyi en kısa bir za- imanlar şahsi evrak olsa gerektir. 
il · l db' J · t tb'k' e maıı<la tahakkuk ettireceğiz. 

ed" mış o an te ır erın a 1 ın impeks meselesi iki müfettiş ta -
hassasiyetle devam etmek azmin- Kültür işlerimiz rafından tetkik edilmektedir. Bu 

deyiz. Memleketimizin maddi refahı miifettişlerin biri Malive diğeri 
Hariçte ve dahilde sükOn ve iktisadi kalkınması ancak kül - İktısat Vekaletine mcnsupturlor. 
Müdafaa kuvvetlerunizin testi • tür seviyemizin bunlarla muvazi Ve müfettişlerin tetkik mevzuu 

bat ve teçhizat programının tahak olarak yürümesile mümkün ola - yalnız İmpeks meselesile alaka -
kukuna devam edilecek, milli mü- caktır kanaatindeyiz. Türk çocu - darciır. İmpeks Şirketine Deniz -
dafaa kuvvetlerimizin harp icapla- ğunu daha ilk tahsil yaşında iken bankça bir temınat mektubu veril
rına göre yetiştirilmesi yolundaki mektebe alarak zeka, istidat ve fa- miş olması işinin de mahiyeti şu
mesaiye hız verilecektir. aliyetine uygun bir silsile takip et- dur: Bütün şirketler teşekkül e : 

lan Seden kardeşlerle Krep ve 
Tubini isminde iki yabancıdan 

başka Haydar, Naci, Sabri, İbra -
him ve Mahmut isminde beş kişi
nin de Şirket hakkındaki malü -
matlarına müracaat etmek lüzu • 
mu hasıl olmuştur. 

Mütareke esnasında istanbulu 
işgal eden İngiliz kolordusunda 
zabitlik etmiş olan ve mütareke
den sonra muhtelif İngiliz firma -
!arının mümessilliğini alarak İs -
tanbulda icrayı ticaret etmiye baş 
lıyan Takar isminde bir zate, men
sup olduğu firmadan gelen bir 
mektupta İmpeks Şirketile temas 
etmesi ve işlerıni bu vasıta ile yap 
ması ten bih edildiği öğrenilmiş, bu 
cihetten de bir tahkikat kapısı a -
çılmıştır. 

Netice olarak bugunt kadar İm
peks Şirketinin müessisleri olan 
S~den kardeşlerden Süleyman ve 
Kemal Ankara Müddeiumumiliği 
tarafından sorguya çekilmiş bu -
lunmaktadır lır. 

Bu Şirkette hissesız şerik olarak 
ismi geçen Tubini ile Krep bu 
tahkikata başlamadan biraz evvel 
Türl:iye hududu harıcine çıkmış-

la_rdır. Vatanda geniş mikyasta müsta- tirmek memleketin ilim, sanat ve derken ruhsat alabilmek için top-
Tahkikatın başladığı ve araştır

kar bir huzur ve sükün temin et- pratik hayat ve teknik faaliyet sa- lanmış sermayelerinin bir kısmı- maların yapıldığı günlere takad-
mek, vatandaşları anarşiden ve halarında görülen eleman ihtiya- nın bir bankaya yatırılmış olması düın eden tarihtenberi Londrada 
cebirden uzak bir emniyet havası cını onların yetişkin varlıklarile iktiza eder. Ona mukabil banka b 

1 
S d k -~ 

1 
d Ş 

u unan e Pn a.ıue~ er en a -
içinde bulundurmak programımı- karşılamak, maarif işlerinde tu · kendilerine bir mektup verir. İş- kir henüz dönmemiştir. Kardeşi 
zın başında gelır. Rejimimizin teş- tacağımız esaslı yoldur. Bu yolda te İmpeks Şirketi için böyle bir 1 Sülevman tarafından gelmesi için 
kilatı esasiye kanunu ile tesbit et- emin yürüyebilmek için, ilk tahsi- mektubu Denizbank vermiştir. yazıİdığı rivayet edilen mektup _ 
tiği meselelerle müesses içtimai ni li öğretmen ve eğitmenlerimizle j 
zamıJıı korumak en mühim işim.iz- vermeğe çalışmakta devam edece- 11 vapur siparişi !ara da ce_vap alınmış değildir. 

1 yf. ı .11 v · · · · d .k. İ Takar ısmındekı İngılız daha dir. dare makinesinin muntazam ğiz. Mevcut liseleri, ke ıyetçe o - apur sıparışı ışın e ı ı n- .. 
k ah 1 ·· ·ı· · l'k 1 b 1 d - ıl yeni sahneye çıkmıştır. Kendısme ve bilgili bir surette işlemesini te- gunlaştırmak ve yükse t si mu- gı ızın a a a arı u un ugu yaz - . 

t B h t 1 t hk . yazılan mektupta yapılmış tavsı-min edecek çareleri dikkatle te - , esseselerini tam hazırlıyacağı mek mış ır. u usus a yapı an a ı - . . .•. 
h k !. k t b t •t d k b. d 1.1 yenın neve delalet ettıgı araştın-emmül edeceğiz. Vazifelerin e il- tepler haline getirme eme ınde- a ta unu eyı e ece ır e ı e 

1 
ktı · 

!erine tevdiine ve memurların ter- yiz. Ankara, İstanbul üniversite- raslanmamıştır. İngiltereye 11 va- aca r. 
Hulasaten yukarıda izah edilmiş 

fi ve terfihlerinde adalet ve !iya- !eri ile diğer yüksek tahsil mek - purun siparişi de henüz vaki de - olan vaziyeti ıçindc bu Şirketin 
katin esas tutulmasına dikkat ede- teplerinin inkişafları yakından ta- ğildir. Banka bu husu.•taki hazır -
ceğiz. İngilterede ne gibi tekliflerde kip edilecektir. Türk çocuğunu ah- !ıklarım ikmal ederek keyfiyeti 

bulunduğu cihetine ehemmiyet 15kı temiz. ruhça ve bedence sağ- İktısat Vekaletine arzEtmiş. fakat 
lam milletine, vatanına, cürnhuri- Vekalet henüz noktai nazarını bil- verilmektedir. 

yetine ve inkılabına sadık yetiş - dirmemiştir. 

Satye ve Etrüsk işi 

hah ek Şeref ve huzurunu bize 
Şf?d Bu büyük itimada ve her vakit 

"-. en Büyük Şefe hürmet ve k d 
""ınııe · gösterdiğiniz yüksek müzaharete kUmetinin şimdiye a ar yapmış 

Büyük bir itina ve dikkatle tes
bit edilmiş ve uzun senelerin tec
rübelerile memleketin menfaat -
!erini en iyi bir şekilde koruduğu 
vazıh bir surette anlaşılmış bulu
nan dış politikamız, tuttuğu yolda 
devam edecektir. Cümhuriyet hü-

tirmek maarifimizin başlıca hede
fidir. Tarih ve dil inkılabımızın 

milli ruhun doğıışuna ve kuvvet
lenmesine verdiği hızı artıracağız. 

Bundan başka yirmi seneden -
beri memleketimizde serbest \"e 
müreffe surette yaşamakta bulu
nail iki İngilizin - tam hadisenin 
tahkikatında başlanacağı günün a
rifesinde - nasıl olup ta ortadan 

~AYFA 3 

Roma sokaklarında 
nümayişlar başladı 

(BQ.§tarafı 1 1,ıci sayfada) 
fakatile, İspanyol milletinin ken
di mukadderatına hakim vaziyeti
ni t•spit etmek, 

3 - Dört devletin Katalonya ve 
ya Madridde her türlü komünist 
veya halk cephesi hükumetinin 
teessüsüne mani olmalarını temin 
etmek. 

Yeni bir konferans 
Paris, 27 (A.A.) - İyi malümat 

almakta olan mehafil, fiaru;a hü
ktımetinin İtalyan metalibatı me
selesıni halletmek için Münih kon 
feransı tarzında bir dörtler konfe
ransı akdedilmesine aleyhdar ol • 
duğunu beyan etmektedir. 

Bonne ve Daladye tarafından 

akdi teklif edilmiş oları beynelmi
lel konferansın gayesinin bütün 
milletleri alakadar eden ve Avru • 
pay3 müteallik bulunan mesele -
lerin iliesine şamil olacağı söy
lenmektedir. 

Salahiyettar bir mc·mbadan bil-
J 

dirildiğine göre, Fransa 19~!; ta-lh-
li Fransız - İtalyan itı!iifının fes
hini tanımaktan imtina etmekte -
dir ve İtalya ile ancak doğrudan 
doğruya müzakerelerde bulunma
ğa amadedir. 

Romadaki nümayişler 
Roma, 27 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabiri bildiriyor: 

Birkaç yüz yüksek tahsil tale -
besi ve mektPpli sokaklardan geç
mişler \"e Fransız sefarethanesine 

yaklaşmak istemişlerse de kuvvet
li bir polis müfrezesi, talebeyi da
ğıtmıştır. Nümayişçiler bundan 
sonra Venedik meydanında toplan 
mışlar ve: •Korsika kimindir? Bi
zim• diye bağırmışlardır. 

Cenova'da itfaiye ~Iradı, tesis 

edilen polis kordonuna rağmen 

Fransa konsoloshanesine yaklaş -
mağa teşebbüs eden talebeyi hor -
tumlarla su sıkmak suretile geri 
püskürtmüşlerdir. 

ltalya niçin asker toplamış? 
Londra, 27 (A.A.) - İtalya'da 

1901 sınıfının •ilah altına davet e
dihnesi dolay1sile İngılterc hükü
meti tarafından bir teşebbüs ya -
pılmamış olmasına r&ğmen Roma 
makamları bu davetin •Siyasi de

ğil idari> sebepler dolayısile ya -

pılmış olduğunu Londra hüktıme-
lıaı· rım; sunarım.. istinaden nizamnamei dahiliyi, bi- olduğu taahhütler tam bir sada -

~! nı! :Menteşe (İzmir), cMüsta- taraflığı ve hiçbir arkada§ımı isti- katle ifa edileceği gibi, teessüs et
Oldu~ Us>, şimdiye kadar şahit yerek incitmemeği gözönünde bu- miş bulunan dostluklar da anane 
lllunt IUnUz bütün talışmaları, !undur arak v3zifemi ifaya çok dik- mizin icabettirdiği vefalı şek; ide 
lafı ~:~y;e nezih iş görmek- ev- kat ve itina sarfettim. Ancak bu muhafaza ve tekamül ettirilecek -
SaYdanı• ızesıni taşıyan Refik dikkat ve itinama rağmen herhan- lir. 

Nafia işlerimiz 
Demiryolu inşaatı Cümhuriyet 

devrinin çizdiği büyük program 
dairesinde devam ettirilecektir. 
Demiryollarımızın iktisadi ve tek
nik esaslar dahilinde inkişı.~ ı için 
başlamış olan harekete kuvvetle 
devam olunacaktır. 

cEtrüsk vapuru işi hakkında ya
pılan tetkikatın safahatı hakkın -
da bugün v.azifedarlardan izahat 
istedim. Sizi bunun hakkında bila
hare tenvir edebileceğim. Satye'

nin Fındıkhdaki binasının satın a
lınması safhası da benim bildiği
me göre İktısat Vekaletince tetkik 
olunmaktadır. Ben gt!diğim za 
man vaziyeti böyle gördüm. 

yok oldukları, ve tehUkenin gele- tine bildirmişlerdir. 
ceğini bunlara kimlerin haber ver 

reyi 
8 

Ve arkadaşlanna itimad gi bir arkadaşımı incitmişsem bu- M I' · 
tır· > dVerrnek benim için bir zevk- a ıyemız 

11 nu istemiyerek ve va~ icabı ol-
ltaı•·ı e söze başlamış, çı"f'ninin Maliyemizini ana prensipini, .. nrn ... duğuna itimat buyurarak af ile 
ler u·· asını temin eciecek tedbir- Cümhıtriyet devrinin ilk olarak zer· müsamaha göstermenızi (estağfu-
ltın b· ınde hükUınetin daha ya - memleketimizde temin ve itina ile 

ır aı· rulaah sesleri) arkadaşların büyük 
rek b aka göstermesini istiye - lütufkarlıklarından dilerim. muhafaza ettiği hakiki ve samimi 
buıu u hususta bazı temennilerde manası ile denk bütçe esası teşkil nrn t Çok aziz arkadaşlarım, bugün 

uş ur. edecektir. Taahhütlerimize olan lııı§eni ,., sizleri uğurlarken her birinize ay-
lt•-,,..01 oarkam (Samsun), hü - d . . • sadaka·t ediyelerimi1'deki intizam "·", rı ayrı erın saygı ve samımı sev-
lio•·t Programının en mühim .1 · . hh 1• sayesinde gı"ttikçe artan devlet iti-" as gı erımı sunarak sı at ve se a -
ler1·ın · ının milli müdafaa kuvvet- k barının takviyesi bu esasın büyük 1 met ve muvaffa iyetler temenni 
~Unu ze Verilen eheınmiyet oldu- d. . ih b d - k bir hassasiyetle takibi ile mümkün ~ teb e ıyor, ıtt az uyur ugunuz a -

arüz ettirmış· tir. olabileceg" i kanaatindeyiz. Memle-
k rarlar dairesinde Nisanın üçüncü 

abl'neye ı'tı"mat rey·ı l ketimizin her sahada inkişaf ve Pazartesi günü top anmak üzere 
llu be M 1- · b . d . umranına matuf mesai programı-Ya ı B. M. ec ısının eşınci evresı -

rac•aı . nat arı takiben reye mü mızın, bu sahaların her birindeki • ed l nin son inikadına nih.1yet veriyo -
<tiın. 1 

1 
erek hükümete beyanı ihtivaçları süratle tahakkuk etti-• olu rum. (Sürekli alkışlar). , 

l' nınuştur. recek şekilde ve mali bakımdan 
asni fi • • . 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 

ınes;nden ara netıcesinin bildiri!- T s· k . k sıkıntısız karş11ıyabilecek çerçeve-
<l'ı·ab sonra da Hasan Saka ramvay , lr etı müza e- ler içinde tanzim etmek azminde-
dan V ?.on) Ve arkadaşları tarafın- releri son safhada yiz. 

erılın; 1 lllhMUr· § o an şu takrir okun • Umumi hizmetlerin ifasım te -.,., Nafıa Vekiıletile Tramvay 
" min edecek varidat membalarını <>Uy .. k . Şirketi arasında Ankarada cere -

llll·n-eu . Meclıs inti1'abatının ye- ·· k 1 · tanzim ederken istihsali ve vatan-
< ~· - yan eden muza ere erın müsbet 

ler;ı_, sıııe karar verilmesini di- bir istikamet içinde yürüdüğü an- daşların tediye kabiliyetlerini taz-
l'ııtrir !aşılmaktadır. yik etmemeğe hassaten dikkat e-

tasır;p olureye konularak ittifakla Şirketin hesap ve kayıtları hak- deceğiz. Vergilerimizde daima mü-
•t ltad nmuş ve celse yarım sa- kında izahat vermet üzere Anka- tekamil ve vatandaşlarla devlet 

\>· ar tatil edilmiştir. raya çağırılmış olan muhasebeci hukukunu ayni seviyede koruya -
b ıne lleis Ab ·· · h ·ı il · d d aşltanlığı dulhalık Renda'nın Emorides Pazartesi sabahı bura • cak tarh ve ta sı usu erın e e-
açıldı~ nda olarak ikinci celse da olacaktır. vamlı ıslahatı tahakkuk ettirmek 
1-·k "

1 zaınan ·· · b t J · t" 1 "' atı .k encunıenlerde tet- Tramvay Şfrketi amelesin.in Ta- maliyemizın en aş a ge en ış ıga 
nun ı·1 .nıaı (dilmiş olan bazı ka- avün Sandığı meselesinde Şirket mevzularından birini teşkil ede -
ne ti ayıhaJııfının ehemmiyetleri- erkaiıile amele murahhasları ara- cektir. Her vesile ile çiftçi ve köy-nat•n 
lllU;ıace]' ruznameye alınarak sında çıkan ihtilaf ta Şirketin dev lü vatandaşlarımızın vergi yükü-
llliş Ve bı~etle müzahresi istenil- ri '.eslim muanıelesile birlikte hal- nü tahfif ve köylerimizin iktisa -
dan da tasvıp edi'erek bunlar- ]edilecektir.' den süratle kalkınmasını temin et
dilaı y rnga resmi kanununda ta • Malüilm olduğu veçhile amele mek ve hayat ucuzluğuna matuf 
nıunza:Pılrnası ve bazı bütçelere murahhasları Şirketin satılmasile tahfifleri iktisat kaidelerinin sa -
ı. ·•• tah · 
"'lldak; k sısat konulması hak • inhiliil etmiş olacağını ileri süre • !im istikametlerinde mütemadiyen 
hu• •dil anunlar müz~kere ve ka- rek sandıkta birikmiş olan para - tahakkuk ettirmek en samimi e-

Aı. 1 tnlşlerdir nın ameleye taksimini istemekte - mellerimiz arasındadır. ,eisr . 
Ve •·e'· uznarneslnJc bulunan dir Milli paramızın fiili istikrarını 
t , """Sak b' d · 
erııine .. ır enız balizopi sis- Şirket ise Ş'rketin satılması in- korumak başlıca umdemizdir. 

h rnuted · 1 
akını aır anlaşmaya ilti - hilal etmiş olması demek olmayıp Devlet bütçesinden veri en maaş 

ın • ıza aıt '·a . . ı 
~k " nun layıhasının başka bir ele cievri demek olaca • ve ücretlerle devlet sermayesi e 

8.a~a (~;:~:~ l)akiben de Hasan ğını iddia ederek dahili nizamna - kurulmuş müesseselerdeki maaş 
n un aşağıdaki tak- böyle bir taksime müsait arasında ahenk tesisi 

Memlekeıtin en ziyade !muhtaç 
olduğu ve tahakkuku halinde en 

yüksek ve feyizli netk•,ler vere -

ceği tabii bulunan su işlerinde B. 

M. Meclisimizin gösterdiği büyük 
a!iika sayesinde geniş bir planla 
başlanmış olduğu malümunuzdur. 
Bu mesaiye devam olunacaktır. 
Diğer nafıa ve amme hizmetle

ri üzerindeki çalışmalar da ayni 
hızla yürüyecektir. 

lktısadi sahada 
İktisadi sahadaki çalışmalarımız, 

istikametini her işimizde olduğu 

gibi parti programının ana hatla
rından alacaktır. Devletçilik pren
sibine dayanan mevzularda faali
yetimiz ih tiy1*;ları, ehemmiyetle
rine ve bu baptaki imkaJ1lara göre, 
sıraya koyaııak temin etmek ve 
devletin iktisadi teşekküllerinin 

işlemelerini ve bunların üzerinde
ki kontrollar kuruluşundaki mak -
sada cevap verecek şekilde ve şart
ların müsaadesi nisbetinde tekem
mül ettirmek yolunu takip edecek
tir. 

Toprak altı servetlerinin istis -
marını iktisadi kalkınma planımı
zın bilhassa tediye muvazenesi ba
kımından hazineye kuvvet verici 
ehemmiyetli bir mevzu olarak te
Iiıkki etmekteyiz. 

Alelumum ticari mübadelelerde 
normal yolları takibe taraftar ol -
makla beraber ayni zamanda dün
ya iktisadi şartlarının icabı olarak 
karşılıklı menfaatler ve müsaade
ler yolu ile tediye bilançosunun 
mütevazin olmasına dikkat edece
ğiz. 

Diğer taraftan mahsullerimizin 
dış piyasalarda revaç ve itibarını 

arttırmak için mühim ihraç mal-

lmpeks işine karışan 
kardeşler ve iki İngiliz 

Komisyonculuğun ilgası kararı

m müteakip süiistimalle\-, Ekrem 
König davası ortaya çıkmış, onu 
takiben İmpeks gibi bir teşekkü -

!ün mevcud ;:·eti kendıni daha faz
la gizliyememişti. Bu mesele de 
- Ekrem König davası gibi - An
kara M'iiddeiumumiliğinin tahki
kat sahasına intikal ~tmiş oldu -
ğundan müteşebbisler hakkında 

tanzim edilecek tahkikat raporu 
bunların cürümlerinin mahiyetini 
ortaya koyac3ktır. 

Ankara Müddeiumumi!iğinin 

şimdıye kadar yaptığı tahkikat ne
ticesinde birkaç gündenberi İm -
peks işinde adları mevzuubahs o -

daki faal.iyetlere vüs'at vermek ka
rarındayız. 

Normal faaliyetlerile memleke
tin iktisadi nizamına faydası olan 
hususi teşebbüslere kıymet ve 
kuvvet vereceğiz. 

Sıhhat işlerimiz 
Cümhuriyetin teessüsündenbe 

ri memlekette yepyeni bir devlet 

sıhhiyeciliği kurmak ve halkın ha
yatını korumak gayesi ile takip e

dilen program dahilindeki çalış -
malara devam olunacaktır. Bu a-

miş olması da tahkikat mevzuu a- devlet işletmesi ana 
rasında bulunmaktadıı 

mizdendir. 
prensiplef}., -

* 
Dubininin henüz İstanbulda bu

lunan vekili gazetelere gönderdiği 
bir mektupta şunları hikaye et -
mektedir: 

C. H. Partisi programı 
Arkadaşlarım, bütün bu ar !

tiklerim hükümet faaliyetinde gö
ze çarpacak ana hatlardır. Bun -

!arın yanında, millet hayatının lü
zum gösterdiği daha binbir mev

zu vardır. Önları lafsı! ederek sizi 

c Uzun senelerden beri Türkiye
de komisyoncu sıfatile teessüs et
miş ve birçok resmi dairelerle sc
nelerdenberi iş yapmış ve memle-

yoracak değilim. Sözüme başlarken 
ketimizde çok iyi tanınmış olan 

işaret ettiğim gibı, biz. C. H. ParBa)' Tubini işi dolayısile her sene 
bir iki defa İngiltereye gider. 

cNitekim son zamanla!"da da yi

tisinin programına sadık ve onun 
tahakkukuna çalışan iru;anlarız. 

ne temsil etmekte bulunduğu fir - Partimiz bize çizdiği hatlar dahi -
malardan birinden aldığı davet .ınde ve Türk milletinin rtfah ve 
üzerine Cumartesi günü Londraya saadetine matuf mesaıde sızin ve
müteveccihen hareket etmiştir. receğiniz direktifler dairesinde ça 
Şubatın birincı haftasında yine 
İstanbula avdet edecektir .• 

.Mösyö Tubiniyi hiçbir suretle 
alakadar etmiyen birtakım işlere 

adının karıştırılmış olmasından 

dolayı kanuni vekili sıfatile kuv
vetle protesto eder>m.> 

kukuna da çalışılacaktır 

Gümrük ve inhisarlar 
Gümrük mevzularını ve mua 

melelerini ıslah ve tanzim ve in . 

hisarlarda mali olduğu kadar ik

tisadi ve sıhhi hedefleri de göı 

önünde tutarak rasyonel çalışmağa 

devam edeceğiz. Sert içkilere karşı 

makul tedbirlerle fenni ve içtimai 
bir surette mücadele etmek eme
lindeyiz. 

Zıraat işlerimiz 

lışmalarımızla Türk vatanının ve 

milletinin yüksek maksatlarına 

hizmet edecek kabiliyette ve kuv-

vette görüyorsanız itimat reyle -
rinizlc taltif ve takviye ediniz. 

Başvekil Refik Say'dam'ın sık, 

sık sürekli alkışlariylc karşılanan 

bu nutkunu takıben bazı hatipler 
söz almışlardır. 

Neticede tayini esami ile reye 

müracaat olunarak hükfunete 341 

ve mevcudun ittifakiyle itimat be

yan edilmiştir. 

Sürekli alkışlar arasında bu ne
ticenin bildirilmesi üzerine kür
süye gelen Başvekil şu sözlerle te
şekkürde bulunmuştur: 

rada bilhassa tıbbi ve içtimai yar- Ziraat İşlerı, üzerind' önemle, 
dım müesseselerinin ve sıhhi mü - itina ile duracağımız büyük dava

cadele teşekküllerinin ihtiyaçları larımızdan biridir. Çiftçinin emek 

.ArkadBŞlarım, gerek bendeniz 
ve gcrek kabine arkadaşlarım hak 
kımızda gösterdiğiniz itimada ar
zı şükran ederiz. Her vazifemiz ve 
her işimizde bu itimadınızı muha
faza etmeğe ve ona liiyik olmağa 
çalışacağız • 

ve imkanlar dahilinde inkişafına 

gayret edilecektir. 

Ana yurda getirilen arkadaşları

mızın refah ve saadetlerinin temi

ni hükumetin ehemmiyetle takip 

işlerdendir. Mali imkan 

ve vaktini kıymetlendirmek, is -
tihsal kudret ve kabiliyetıni artır
mak, kazancını ve yaşama seviye -
sini yükseltmek ziraat programı
mızın esas ve gayeleridir. 
Ormancılık siyasetimizde halk 

basiretle 

İTİZAR - Mündcricatımı • 
zın çokluğundan •Ben Vur· 
madını• romanımızı bugün 
dcrcedcmedik. Okuyucuları 
mızdan özür dileriz. 
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Ah. şu insanlar!. 

Nakleden: Faik BERCMEN 

LALE son sözllnll söy !erken içini çektL. 

Mütevaz~ tectemlz küçük ye- Daha sonra duydum, ki bir adamla 
mek odasında :ıtamlt şeker gibi kaçmış. Kendisinden bir iki defa 
şipşirin karısını karşısına alınış, mektup almıştım, amma annem ce
günlük vak'aları anlatarak taliin· vap vermeme mani oldu. Aradan 
den acı acı şikayet ediyordu. So- bir kaç sene geçip te resmini gaze. 
nu gelmiyen bu mevzıı yine açıl • telerde görünce onu tanıdım. Ev
mL~tı. Ha.midin şikayet etmekte velli inanmadım, merak ettim ve 
hakkı da yok değildi Liseden son· amcama sordum: 
ra dört sene illi mektepte dirsek - Merak edecek şeyi bıılmuşsıın 
çürütmüş, koca bir diploma alıp doğrusu! 
çıkmış ve ancak bir şirkete muha· - Yok canım sen de .. ona bir de
sip olarak girebilmişti. fa bile rastlamış değilim. Fakat 

Otuz dört yaşına geldiği halde şimdi.ki vaziyeti düşündüm de .. 
tali denen peri ha!A yüzüne gül- Mademki müdürün üzerinde çok 
memişti. Allah bilir, bu gidl,le tesiri varmış; belki bize bir fay
kll'k dördüne girecek, yine böyle dıısJ dokunıır ... Eminim ki, beni iyı 
ipsi, sapsız adamların maiyetinde ka.:;ılar. Çünkü beni çok severdi. 
üç zait beşi hesap edip duracaktı. (,,dip onu görmemek bir tesiri o-

Hilınid'in, böyle ~ikayet ettiği lıır mu! 
zamanlarda zayıf yüzüne kan hü· - Tesiri olur mu söz mü? Herif 
cum eder; koyu siyah gözleri garip çıldırıyormuş ona .. 
bir ateşle parlardı. - İstersen onu göreyim bir de-

İşte bu akşam da Meliha, dirsek· fa ... Bu beni sıkar a!'hma senin ha· 
lerini masaya dayamış, üzüntülü tırın için katlanırım. 
üzünt'\lii kocasını dinliyordu. Ha· Hamit, birdenbire cevap verme
midin bu bitmek tükenmek bilmi- di. Kafasında birbirine zıt dlişün
ycn şikayetlerinden sıkılıyordu celer çarpışıyordu. Nihayet omıız
amma onu çok seviyordu. Bilgisi- lannı silkerek; 
ne, iyiliğine hayrandı. Sonra o da - Seni hiç bir şeyden menetmi
daha güzel giyinmesini, rahat bir ye hakkım yok. Biliyorsun ki, ha
apartmanda oturmasını ve bir biz. reketlerinin hakemi de sensin! 
metçi sahibi olmasını istemez miy· Bu sözden kocasının razı olduğu 
di? Her nedense Hamit bu akşam manasını çıkaran Meliha, ertesi 
her zamankinden ziyade coşmuş- gün soluğu Lllenin Maçka'daki a
tu; bağırarak: 1 partımanında aldı. Beş dakika son
• - Vallahi Meliha bıktım artık, ra Meliha lüks dÖ§enın~ bir salon
diyordu. Bizim şirkette yine me- da ve harikulade güzel bir kadının 
mıırlar arasında değişiklik oldu. karşısındaydı. Bu kadının eski ar
İki servis müdürü ihtiyarlıkların- kadaşı Llle o1'luğunu tanımakta 
dan dolayı tekaüt edildiler. Umu- gecikmedi. O da Melihayı tanımış, 
yordum; biz de göze görünürüz di- kollarını açmıştı: 
ye, amma ne münasebot? - Ah, Melihacığım sen misin! 

Meliha tatlı bir sesle kocasını Meliha, elinden geldiği kadar bu • 
tescili etmiye çalıştı: hararetli kaiıııle mukabele etmiye 

- Hamitçiğim, böyle şikayet e- çalıştı. İki genç kadın bir kanape
deceğine gidip umum müdürü gör- ye otıırarak eski günlerden bahset-
sen daha iyi olmaz mı? mi ye başladılar. 

- Tamam, dert dinliyecek ada- . Lale, hiç hir şey saklamaksızın 
mı buldun? Yüzümü bile görme- hayatını bütün açıklığile anlattı. 
miştlr. Bütün işleri o ihtiyar, pin- ı İlk günleri. de~şetli sıkıntı çekmil· 
pan umumi katibe bırakmış .. krn- tı. Fakat şımdi rahattı. Hele yeni 
Eiisi zevk ve safada ... Kadınlardan 

1 
aşığı c;<ı kiyi kalpli ve eli açık. hır 

ayrılıp ta işe bakacak hali yok... adamdı. Bıı fırsatı kaçırmak iste
Tabil, ne zannettin ya? Daha bu- miyen Meliha, hemen kendi vazı. 
gün duydum; yeni bir metres pey- yetini anlattı. O zaman Llle: 
dahlamış. Kadına delicesine tutul- - A, hiç üzülme şekerim, diye 
muş. Öyle bir kadın ki, sorma... onu teselli etti. Sana bu kadareık 
Belki sen de ~itınişsindir, artist mi bir hizmetim dokunursa bahtiyar
!miş, neymiş? Adı Lale... !ık duyarım. Hemen bu akşam soy. 

Meliha bu ismi duyunca hayret- lerim. Haksızlığı seçer o... Hem, 
le sordu: bir dediğimi iki etmez ... Üzülme 

- Lale mi? canım; hayat böyledir. Kocanı se-
- Evet Lfile ... Bizim umum mil- viyorsun, fakat tali size yard1m et-

dür adamakıllı abayı yakmış ona.. miyor. 
Maçkada bir apartıman tutmuş... Lfile, son sözü söylerken ıçını 

Düşün sen, bizim alınterimizle ve çektL Hakikaten hayat gariptir. 
göz nıırumuzla ona kazandırdığı- Lale temiz bir yuvası olmadığı için 
mız parayı nerelere hareıyor? betbahttı. Melihaya gelince o da 

Meliha biraz mütereddit atıldı: lüksten ve zenginlikten mahrum 
- Bak, Hamit, sana bir şey söy- olduğu için tamamile bahtiyar de

liyeceğim. Bu anlattıklarının belki ğildi. 

oize faydası dokunıır. Eğer müna- Ayni günün akşamı, Meliha, La
sip görürsen ben Laleyle temas e- leden aldığı vadi k<>casına anlat. 
deyim; onu tanırım. makta gecikmedi. Hamit, hiç sesi-

Hiimit dehşetle karışık bir hay- ı ni çıkarmadı. · 
ret nidası çıkarmaktan kendini a- Aradan üç gün geçmişti. Dör
lamadı: düncü günün akşamı evin kapısın

- Ne? .. sen bu kadını tanıyor dan içeri girerken kuru bir eda ile 
musun? karısına: 

- Evet!. yani, evet ... Eskiden ta- - Hiçbir şey olmadı, dedi, me-
nıyorum. Lisede beraberdik ... murlar arasında yapılan yeni de
Yanyana otıırıırduk... Hatırnaz, ğişiklikler, yarın imzadan 'çıkacak. 
terbiyeli bir kızdı. Babası ticaretle Sevgili arkadaşının vadine rağ • 
uğraşırdı o zaman .. O zaman vazi. men göreceksin ki, bu sefer de be
yetlerl fena değildi. Biribirimize ni dlatacaklat·. Umduğumla kal· 
sık sık giderdik. Sonraları babası- dım. 
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Beyoğlu Kız Akşam Mektebi 
Nevyork sergisi için altınla işlenmiş her biri 700 

lira kıymetinde tarihi eserler hazırlanıyor 

Artistlerin ve Rejisörlerin fili 
sırasındaki ruhi haletleri 

Kimisi de dal Kimisi şakacıdır. 
gındır, daima rolünü düşün·· Aile hayatımızı!! ve köylerimi

zin kalkınmasına hizmet eden iki 
müessesemiz var. Kızlarımız için 
akşam mektepleri, köylerimiz için 
eğitmen kurslacı .. 

Birincisi şehirdeki yuvayı kııra· 
cak, neş'elendirecok, ikincisi köyü, 
köylüyü kurtaracak.. Memleketi
mizde sayıları gittikçe artan bu 
terbiye ocaklarından İstanbıılda 
beş tane var .. İlki ve en büyüğü 
Beyoğlu Kız Akşam mektebi. 

Artistlerin hususi hayatlannı ev
lerinde yapılan ziyaretlerden, ha
yatlarına ait bazı tari!lerden niha
ret filmlerinden tanıyorıız· Onla
rın biimediğimiz bir taraflan var
dır ki, bıı da film çevirdikten son· 
ra, yahut çevirecekleri sırada na. 
sıl bir hal içinde bulunduklarıdır. 

... 
Müessesenin değern müdiresi 

Refia Berk ile bu san'at ocağını 

gezerken gördüm ki burada ayn 
ayrı yoldan gelen iki zümre ayni 
yola götürülüyor. Talebelerin bir 
kısmı tahsillerini yapamamışlar, 

hayatlarını kazanmak, namuslu ve 
ciddi bir meslek tutmak istiyorlar. 

İkinci bir zfunre talebe var ki 
onlarnn kafaları zaten &ydın, orta 
mektepteıı başlıyarak liseyi biti • 
renler hattA kollej ve üniversiteyi 
de okumuş olanlar .. Bunlar kitap
ların arasından kurtulup ta evin 
mutfağına düşünce bir omlet bile 
yapamadıklarını, kocalarının sö • 
küklerini bile dikemediklerini, 
kendilerine bir blıız bile biçeme -
diklerini dehşetle görmüşlerdir ... 
Kafaları aydın, fakat elleri hece • 
riksiz.. Yuvanın iktisadi, zevki ve 
hatta günlük idaresi bu hünerleri 
onlardan istiyor .. Ay başında koca
sının eline korkunç bir terzi fatu
rası vermektense, çocuklarına ve 
Jrocasma köşe fırınından bayat 

l'llevyorkta 60 milyon ziyaretçinin zevklerine arzedilecek olan 
el işlerimizden biri ... 

biri de son derece demokrat olma· ı birçok kostümlerle beraber bir de 
sı... gelinlik dikerlerken rasladım. He-

Topkapıda sütçü Fatmanın kızı men hepsine bıı elbiseyi ferah için 
Zehra ile Şişlide banka müdürü de giymelerini içimden diledim. 
filanın kızı falan yanyana arkadaş Atelyelerin birinde sim ~!erile 
!ık ediyor. Kibirli zannedilen Maç- uğraşan kızlarımıza tesadüf ettim. 
ka ve N~antaşı sakineleri burada Yaptıkları işleri görünce hayret 
mesela Edfrnekapıdak! faklr kız • ettim. Müdür Refia Berk: 
!arla öyle güzel anlaşıyorlar ki... •- Bunlar Nevyork sergisine 
Kardeşlik, karşılıklı sevgi, cidden gidiyor• dedl 
arkadaşlığı k(bri de siliyor, teka- Yeni dünyada 60 milyon insanın 
puyu da kaldırıyor ... Mektebin gü- ziyaret edeceği o muazzam sergi· 
zel bir tarafı daha var .. Yaş mese-,de eski ve yeni Türk sanatını teş· 
lesi. Din farkı olmaksızın bekar tıir ve reklam edecek olan el ~leri
evli 12 yaşından 42 yaşına kadar -niz burada yapılıyor. Keten üze
hatta daha yaşlı olanlar bile mek- rine altın ve sim ile işlenmiş ve 

4 .. 
o • 

Bır artist, birinci halden, yani 
tabit vaziyetten ikinci hale nasıl 

geçer, rolünü nasıl alır? 
İşte size artistlerin film çevire

cekleri esnada ve çevirdikten son
ra ne gibi haller takındıklarını 

gösterir birkaç misal: 

Jules Berry bir sahneden sonra 
derhal sigarasını yakar. Sonra şa· 
kalaşmıya başlar. Ekseriya şakala • 

DANELLE DARREİUX sttid n kabacadır. Çünkü ağzı biraz bo-
zuktıır. 

hiityalı ve dalgındır .. 

1 
J ean Gabin, umıımfyetle e 

şell ve içine kapanmıştır. Sanki 
ratacağı şahsiyetin içinde nasıl 
yandığını dinlemekle meşgıl 
ve bıraksanız bu hal içinde 
terce kalabilir. 

Françoise Rosay da daınıl 
korkıı içindedir. Daima yara 
şahsiyetleri iyi temsil edip ed . 
yeceği endişesi onu üzer ve da 
da bu artisti, yarattığı şahSI 
ru1'11n11 tamamile benmısernit 
halde görüıiiz. 

Alber Prejen, yarattığı şaiıİ 
yetlere kendisinden bir şeyler 
tan bir yıldızdır. Rollerinde de 
yatta olduğu gibi çok tabiidir· 

• ••• 
VİC1'VK r ·KANCEN ise yarattığı ~ 

Bıırada biraz da vazli sahne 
şahsiyetlerin aksi olarak şakacı ve tit film çevirdiği smıdaki vaziye 

neş'elL. rinden bahsedelim. Onlar, fiJJI' 
Victor Francen daima çok neşe- rin şef dorkestridirler. Bir · 

lidlr. Güler ve iKi sahne arasında !eri üzerine artistler oynaıı>~ 
bir takım fıkralar anlatır. başlarlar. Yine bir işaretleri ~ 

Sacha Guilry hayattan ııa.'ıneye rine artistler durıırlar. Eski 
en kolay geçen artisttir. Belki o, sessiz film zamanında çok bağı 
rollerinde, hayatta olduğun.dan çok çağırırlardı, fakat şimdi dilsizi 
daha tabiidir. ler. 

Charles Boyer stüdyoda ıızak ve Bıırada hep Fransız artistle~ 
,dalgındır. İnsana dalma rolünü dil- den bahs«)ttik. Şimdi yine frB :J 
1 şünüyormuş hissini verir. rejisörlerinden bir kaçını ırı 

Danielle Darrleux iki sahne ara- göstereceğiz: 

sında bir gBlge halini alır. Artık o, Zarif sahne vazileri arss 
eski Danielle değildir. Yanına yak- Jacques de Baroncelli başta geli' 
laşm1_ya k~ayınız· O, sa~ki c:ın· Bu adam, daima ellerinde eldi~ 
sız hır statüd111. Daldığı hulya file- le.ri, başında şapkası, idare et 
minden uyandırarak onu öldüre- filmin çekilişine nezaret eı1et· 

1 bilirsiniz. Yalnız kocası onu dal- Henry Roııssel eldivenli der 
dığı uykudan ııyandırabilir. Gayri dir, fakat o da oldukça zarifti 
şuuri bir şekilde, dalgın dalgın ko· Terbiyeli ve naziktir. 
casının sözlerine cevap verir. Marcel L'Herbier gayet çit~ 

.. 

1939 beynelmilel Nevyork sergi sinde Türk san'atıru temsil edecek olan sefaretlere mahsus soha 
takım! arı işte bu kızlarunız tarafından h azırlanıyor 

pasta sunmaktansa iki senelik eğ- tebe kabul ediliyorlar.. Öyle bir her biri 700 lira kıymetinde olan 
lenceli bir mektep hayatına kat- mektep ki büyük anne, anne ve kız bu sofra takımlarının motifleri 
lanmağı adeta nimet bilm~ler.. birlikte okuyabiliyorlar.. zengin Türk sanatının müzedeki 

Yine bazı kızlarımız var ki ser • Mektebin bütün atölyelerini gez- nümunelerinden iktibas edilmiş • 
vetleri müsait fakat ne kafaları dim. Bilhassa, şapka, kürk ve ye- tir. Semiha adında genç bir resim 
aydın ne de elleri hünerli... Bu mek kısımları çok enteresan .. Bun muallimi ve Müzehhep tarafından 

)arı bir tek yazıya sığdırmağa im- kopyeleri alınmış olan bu resim • 
mektep onları da yetiştiriyor, bıı • İ kan yok .. Ayrı ayrı mevzu!ar gibi ler arasında mesela Şah smailin 
raya ilk mektep mezunları da alı- ,. 

mütalea edilmeğe değer yerler.. yastığının kenar ~lemesile, uçün· 
nıyor .. Bunlara biraz kültür veri • 
liyor hem dikiş, biçki, nakış, şap
ka, çiçek, yemek, erkek çamaşırı 
ve ev idaresi öğretiliyor. 

Mektebin en hoş taraflarından 

Ben de öyle yapacağım.. Yalnız cü Süleymanın havlusu, Valde 
burada dik~ atölyesinden bahset • Sultanın incili yorganından, Sul • 
mek isterim. A vrupada tahsil gör- tan Mustafanın beşik örtüsünden, 
müş olan muallim Seniha Avcının Mecidin elbisesinden alınmış mo
idaresindeki atölyede kızlarımızı tifler var. Bunlardan piyano örtü

leri, en mükellef sefaret sofra ta • 
kımla,rı yapılmaktadır. 

Kurulduğu yıldan bugüne kadar 
2500 mezun veren bu kıymetli 
san'at ocağı gittikçe inkişaf et • 
mektedir. Bugü!)kü talebe mevcu
du 1000 i bulmuştur. Dışardan muh 
telif sipar~ler kabul ederek tale
belerine staj imkanını da hazırlı • 
yan ve en müşkülpesent müra • 
caatleri bile memnun eden bu ha
yat üniversitesinden büyük duy • 
gularla ayrıldım. 

ASLAN TUFAN 

Aşçı dükkanında bir cerh 

Tino Rossl, oynadığı ve oynama- bir adamdır. Hakir gören bir ııP 
dığı zamanlar hep ayni adamdır. şı vardır. Çok müstehzidir ve ~ 
Bütün anlarında canlı ve neşelidir. yet soğuktur. Film çevirirkeJI ıı' 

Marcelle Chantal, sahneler ara- çevirmediği zamanlarda da 
sında daima makyajını düzeltir· aynı hali muhafaza eder. 

. ..... ... - ... ... . . 
Yddı:ıdarın güzel rHimleri : 

Herblrl 700 lira kıymetinde olu altın lflemell sefra t-kımları 
Rf'voiln K .. Aku"' m1111 .. t .. ht .. .a. h_.....•••V"'• 

Beyoğlunda Mayacı sokağında 

Klzımın aşçı dükkŞmnda ağır bir 
cerh vak'ası olmuş ve Kemal adın
da bir genç, alacağını vermediği 

için, arkadaşı Celll'i bıçakla sol 
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SPOR 
~ ......... 

Y ann· iki ezeli raki}ı 
Yİne karşılaşıyorlar 

Fenerbahçe-Galatasarag 
maçını kim kazanacak ? 

\' 
en ,arın °Ynanacak lik maçlarının 

ıey~ nlı 
§İıPhe a sı. ve en zorlusu hiç 

Yok k' · · ' nerbaıı ı ıkı eıell rakip: Fe • .,.. 
!ardır. ~a- Gaiatas~ray yapacak • ·~ • 
kımd len bu ılti kuvvetli ta • 
. an biri üks' • 

ğer; de .. Y ek bir tekniğe di-
buıun Yuksek bir enerjiye sahip 

Uyorıar B · 
ınu~'nı · una nazaran bu 
nerji~ ınaçın neticesi tekniğin e
lebesi:d:ey.a enE!('jinin tekniğe ga
lıın · b n ıbaret olacaktır. Baka • 
ed:ıce~• galebeyi hangı taraf temin 

F'ene;bah 
1>lan çe stadında oynanacak 
'-Un maç futbol merakhlarının u· 
ı. >aınand b 
"'rı ın an eri hasret kaldık· 
lııin e:ç zevkini, heyecanını tat • 
hr. eceği için de görmeğe de • 

\'arın 0 İlt l ce Yllaııacak bu maç ayrıca 
Bır ~heden şayanı dikkattir. 

langı araftan lik maçlar= baş-
ı cınctanbe . .....,..~ e leahh" r'. muhtelif sebepler-ı Fenerbahçeli .ruu.ET ARICA!\ 
ına İs ure ugrayan bu karşılaş-

tanbul lik' d klıls f tbol" Fenerbahçe karşısında 

d
0Ynıyan Güne ~ ed kilınu . u müdafaayı hiç ihmal etmeden ve 
e11 ş ın e çe esın- . . 

h Sonra en h . li Fikret tarafını sıkı hır kontrol al· 
ey e emmıyet ve en 

ecan[ı olanıdır. tında bulundurarak oynarlarsa 
Dığer t maçı yenilmeden ve belki de şans-

Yes; G araftan da Beden Terbi- !arı yardım ederse lehlerine ola -
d •net Direktö' ]" . .. t afı 
aıı taı b r ugu ar n - rak bitirebilirler. Sarı - Kıımızı-

l!Qn k e eler hakkında verilen lıların hücum hatlarına nazaran 
Uğrıy::;~la kuvvetsiz düşen. zfifa müdafaaları daha ağır basan bir 
tıkla• Utbol takımlarımızın yap " rn kuvvet göstermektedir. 
Yet k açlar arasında ehemmi -

espetrn· ı· Buna göre hücum hattına naza-
rarıa . tş ır. Zira mezkfır ka-
;>an ~tısbeten en az zarara uğrı _ ran daha kuvvetli olan müdafaa 

İKDAM 

tqilterede asillerin damözlerle ve 
halk tabakasından lmlarla izdiva· 
Cl alllllf ytirilmlit- Resmini CÖrdil
ttlnilz GRANFORT ismindeki ba
let artisti kont dö SUFFALK1a 
evlenmiştl Artistin sahnedeki ve 
saraydaki kıyafet.i yukarda ve 
aatda ııörllnliyor! 

)etıı ~rı · Lacivertlilerle en kuv- hattında iyi bir teknik tesis eder -
aıaıar Elfrıanları.uı, en iş görecek terse Fenerin meşhur hücum hat- Hava müdafaasına mahsus top yapan bir fabrikayı İnfiliz Harbiye Nazırı HOR BELİŞA ziyaret ettl • 
t ını ka be . • ırıııız 1 Y tml§ olan Sarı - tına karşı koyabilirler. Fakat hü -
Şısltıd 1 ıların ezeli rakipleri kar
enerii a U •zilıneden, yorulmadan 
ık; •en ~ mukavemet ederek bir 
d~ edır kaybolmak tehlikesine 
rekabet· Fenerbahçe - Galatasaray 

cum hatlarının Fener müdafaa

sından sıyrılarak sayı yapması bi-
raz güçce görünmektedir. 

Yarınki 'naça Sarı • Kırmızıhla-

l~in So Uti Yeniden canlandırmak nn çıkaracağı: Osman, Lutfi, Ad
lııe:C 0~ gaYretle çalışmalarını gör 

SUn acaktır. 
bir ta !ara inzimam eden ü~cü 
lik ~a~afı da neticenin bu seneki 
Cilyi) tap'.Y0nasında ikinci ve üçün-

Yın edişidir. 
Su ll<ık . 

llcıııra taı nazar= yazdıktan 
Yarın 

Çı> - Gala 0 Ynanacak Fenerbah-

nan, Ekrem, Nubar, Musa, Nec -

det, Süleyman, Cemil, Buduri, Sa
rafim'den müteşekkil takımına 

Sarı - Lacivertliler şöyle bir kad
ro ile karşı koyacaklardır: 

Hüsamettin, Fazıl, Lebip, Ali 
Riza, Aylan, Reşat, Fıkret, Esat, 
Yaşar, Şaban, Niyazi. r~fın lasaray maçının hangi ta

lııııtıte galebesue neticelenmeııi Bütün bunları kaydettikten son
lı~alıın rneı bulunduğunu tahlile ça- ra Sarı - Kırmızı takımında Şişli-
~ arın 

lıasırnıa,, Fenerl:t.ıhçelil~ esasen 
' ~ b ına faik görünmekte ol -
laı·ınd eraber maçı kendi saha • 

ic a 0Ynanmasına bakarak 
gevşek t 

"<le,.ı utar veya ihmal 
ht g~. ;endi gözlükleri ile za -
sıııct,. 1ıı" leri Galatasaray karşı -
bir ne\' ç te hoşlarına gitmiyecek 
~ >ce alabilir enerbah . ler. Onun için 
1tmeı Çenın yarın cıkması muh 
k bul -
idı osu ;:nan aşağıdaki takım 

di.i~i!e be akemin başlama dü -
•ltı[[ı raber bütün hızlarile ve 

• Usuıı .. 
tonları] u o meşhur kombine-
ııı ve ene hasımıarını zorlamaları
~irınrn-. ufak bir dalgınlık bile ge
l.. vuıeleı·i . 

""'"eruu ıcap eder. Eğer Sarı -
temin er baş!aıı,gıçta bu sürati 
,.,_ edebi!Jrse b" t" 
• "'" 8at-f t u un efor la • 
lilcu h : llleden veya ezici ve ü-
4'h auere lanı . !erine . ras adan neticeyi 
dırd~ Çevırebilirler Aksı' tak • it -enUf .. 
.. arşılarınd a~ hır dıkkatsizlikleri 
Jılt Sarı. • akı ezeli rakipleri ener
av ntaj l<ırrnızıhJara büyük bir 

:S Verebilir 
1 una tnuk b' . .. 
8rınd a ıl şohretli eleman-

lı an tnüb' · 
etmiş b 

1 
un hır kısmını kay -

u Unan Galatasaraylılar 

nin en kuvvetli oyuncusu Nubar 

ve Beyoğluspor ile Arnavutköyü-

nün kıymetli elemanları Buduri 
ve Sarafim bulunma;ına rağmen 

gerek çok idmanlı biilunuşu, ge
rek sahanın sahibi oluşu ve ge -
rekse kendi seyircisi ününde oyna
yışı bize Sarı - Lacivertlilerin ma
çı kazanacakları ihtimalini kuv -
vetli göstermektedir. 

lstanbulspor - Topkapı 
Bu maçtan evvel ayni stadda oy

nanacak olan İstanbulspor - Top
kapı maçı ise İstanbulsporun ge -
çen hafta oynattığı hem memur 
~e hem de talebe "üç futbolcusu i
çin Süleymaniye maçında verilen 
hükmen mağlubiret kararı karşı
sındaki itiraz Ankarada toplanan 
istişare heyetinin yegane işi haline 
gelmiştir. Birçok kanuni müeyyi· 
delere istinat eden bu itiraz hak -
kında henüz müsbet menfi cevap 
verilemediğinden mevzuubahs üç 
futbolcuya İstanbul Direktörlüğü 
tarafından verilmiş olan muvak
kat lisanslar müsadere edilmiş -
tir. 

Bu vaziyet karşısında İstanbul
sporlular bu elemanlarını takım

larına lisanssız dahi sokarlarsa ma 
çı sahada kazanmaları muhakkak
ti.\". 

Fakat bu futbolcuların girmesi
ne müdahale olunursa Sarı - Si -
yalılılar yine zayıf bir kadro ile sa
hada gözükeceklerdir ki bu vazi -
yet karşısında da kümenin en kuv 
vetsizi bulunan Topkapı maçını 

kaybetmeleri ihtimal dahiline gir
miş olacaktır. 

Diğer sahalardaki maçlar hak -
kındaki düşüncelerimizi yarın ya
zacağız. 

Camdan eJ' bile yapılırken camdan 
koltuk neden olmasın. Fransada 
bir koltuk mağazası sahibi tecrlibe 
ctm.İf camdan koltuk moda olınUf
tur. Aşağıdaki resimde ırenç bir 
kadını bu yeni moda kanepede 

e:örüyorsunuz 

Barselon üzerine son ateşlerini yapan FRANKO tayyareleri bomba savnrmken ... Bu bombaların 

Bir iki ırünlllk bir muhasaradan ttllıra l'RA.~O · kuyyetlwlnla 
eline düşen Barselon şebrlnıle'n bir ~riıntlf 

Barselon şehrini bazı ,Unde on bir 
defa ziyaret eden tayyarelerin 
şehri harap ettikleri anlaplıyOI' 

SabıJı Başvektl CELAL BAYAH ', .• '>feellıı Relııi evvelld 

elin Mecliste• çılıarlarkMl 

SAYJ'.A 1 

I 

i 
.'l.sker toplaclıiı haber verilMl ltaı. 
va Başvekili İngiliz Başvekllinl in 

kıyafette kabul etti 
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- Şerlok Holınes ancak kadın 

kıyafetine prdiği zaman vazifesini 
unuturdu_ 

iKDAM 

'' Hiristiyanların 
'' 

Papazı 
Bugünkü Papa XI Pie mütevazi mühendisin 
oğlu iken bu 

Romaya gittiği zaman İngiliz 
Başvekili Çemberlayn'ın ilk işi 

Papayı ziyaret etmek oldu. Çünkü 
Papanın bugünkü dünya siyase -
tinde hfila sözü vardır. Şimdiki 

Papa kimdir? Onu biraz tanıyalım: 
1857 de 31 Mayısta Nilan'a 50 ki

lometro mesafede bulunan Desio
da mütevazi bir evde Ambroise • 
Daınien • Achille dünyaya geldi. 
Babası François isminde kendi ha
linde bir mühendisti. Bu orta halli 
ailenin içinden çıkan Don Achille 
evvelli Monseigneur Ratti ve niha
yet Papa XI Pie oldu. 

Fakat o bu mevkie hiç te pek 
çabuk yükselmemiştir. Hatta ön • 
celeri ağır ilerledi denilebilir. Na
sıl yükseldiğini burada takip ede
lim: Evvela papaz mektebini bi • 
tirdi. Birkaç yıl sonra Vatican 
Prefet'si oldu. 

Bu mühim vazifesi tam 30 sene 
sürmüştür. Sonra onun birdenbire 
yükseldiğini görüyoruz Polonya. 
da XV Benoityi temsil ediyor. Bun 
dan sonra Papanın vekili, daha 
sonra Baş piskopos ve nihayet Kar
dinal oluyor. Daha sonra son bir 
hamle daha yaparak artık en yük
seklere çıkıyor: 1922 de 6 Şubatta 

mühim mevkie nasıl yükseldi? 

PAPA XI PİE dini bir merasim sırasında 

- Beş muhacirin 
~ O T iL. A R katili olan köylü 

Ayı oynatmak! mahkemede 
Pek genç olınıyanlar, küçük ka

saba ve köylerde değil, İstanbul 

sokaklarında bile ayı oynatıldığı
nı hatırlarlar. A vrupada bir de 
Transilvanyada ayı oynatırlarmış. 
Şimdi orada da menedilmiş. Ar

tık omen köylerinde de elinde 
tefle bir siyah ayının iııi olduğu 

halde dolaşan ve ayı oynatarak ge
çinen meslek erbabı tarihe kavu
şuyor demektir. 

Bu işte ayının mı, ayıcının 

mı kaybettiğini anlamak için meş
hur fırkrayı hatırlamak kifayet 
eder: 

Ormanda, gece mehtaba karşı 
ahlat yiyen adamın biri, bulundu
ğu ağaca bir ayının tırmandığını 
görür. Hayvan, ahlatları toplıya 

toplıya kendisine yaklaştıkça a • 
dam yukarı dallara çıkar. Ayı her 
kopardığı ahlatı bir kere yukarı 
uzatır, sonra kendi yermiş .. Niha
yet bir defasında adam •İstemem!• 
diye bağırınca ahlatlan ay ışığında 
muayene ile meşgul olan ayı kor
ku ile ağaçtan yuvarlanmış .. 

Herhalde, Romanya ayıları ken
dilerini birtalum ahlat toplıyıcıla
rın elinde istismar olunmaktan 
koruyan ve hiirrİ)!etlcrini iade e
den karardan memnun kalsalar 
gerektir. 

• 
Sixtino kilisesinde Kardinal Ratti Hem ressamım diyorsunuz, 

hem de duvarlan badana edemem Papa XI Pie oluyor. 

Birkaç papaz onun işini görür • 
!er. Milan'lı ihtiyar aşçısı uzun za· 
mandanberi onun yemeğini pişir· 
mektedir. Sebzeler, hafif iyi ye • 
mekleri, meyva.. Papa bugün bun
lardan başka hiçbir şey yememek
tedir. XI Pie kafalı bir adamdır. 
Hastalık onu yatakta kalmıya 
mecbur ettiği zamanlarda bile ça

lışmaktan vaz geçmez. Geceleri ız
tırapları arasında rahiplere siyasr 
meselelerde alacakları vaziyetleri 
anlatan büyük tahriratlar hazırlar. 

tirilmiştir .• Gar • yine XI Pie za
manında yapılmıştır. Akademiler, 
kolejler, ecnebi misafirlere mah • 
sus ikarnetgiihlar, · garajlar, spor 
yerleri, bahçeler, meydanlar ilh .... 

lngiliz ordusunun sucukları 

diyorsunuz!_ Bu nasıl fey? .• • 

- (Telefonda) hayır, duyduğun 
ses benim sesim değildi sevgilim!. 

Madam Atinanın şahitlerini 
tazyik eden adamları 

Randevuculuk ve fuhşa teşvik 

suçlarından mevlruf bulunan ma

dam Atinanın muhakemesine dün 

de gizli olarak Birinci Asliyeceza 
Mahkemesind~ devam edilmiştir. 

Dün sabah başlıyan muhakeme 

öğleden sonraya kadar devam et

miş, gümrült: muhafaza idaresin • 

den sekiz ırıemur ve iki daktilo şa

hit olara1r dinlenmişlerdir. 

Gizli yapılan ıpubakeme esna • 

sında b;r aralık salonun kapısı a· 

çılrruş ve gayrimevkuf maznun • 

lardan Madam Atinanın kızı Zi

zi baygın bir halde dışarı çıkarıl
mıştl'.'. 

Ziıi hemen Adliye Cıoktoru tara

fın"an tedavi edilerek ayıltılmış 

VP tekrar muhakeme salonuna a
IPıarak muhakemeye devam edil
raiştir. 

Diğer taraftan, evvelki ve daha 
P.vvelki gün bu muhakeme şahit • 
lerini ketmi ıahadette bulunmağa 
teşvik ve tazyik etmek suçlarile 
Dimitri adında bir kunduracı ile 
Eleni isminde bir kadın sulh haki
mi kararile tevkil edilmişlerdi. 

Dün de yine bu davanın şahit
lerini muhakemede ifadelerini ma
dam Atina lehine değiştirmeleri 
için teşvik ve tazyik etmekle maz

nunen Mari.Jı:a adında bir kadın 
müddeiumumilikçe yakalanmış ve 
Sultanahmet Sulh Birinciceza 
Mahkemesine sevkedılmiştir. 

Hakim Reşit Marikayı isticvap 

etmiş, kadın suçunu inkar etme • 

sine rağmen kafi kanuni deliller 

mevcut olduğundan kendisinin 
tevkifine karar vermiştir. 

Aldığımız malümata göre, müd
deiumumilik yiııe bu davanın şa
hitlerini hakikati söylemekten a -

yırmağa çalışmak sur;u ile daha 

üç kadın hakkında takibata baş • 
lamıştır. 

Tahkikatin bitmesini müteakip 

• •• 
U:tler Romaya geldiği zaman 

Papa memleketi terketmişti. Fakat 
Çebmerlayn geldiği zaman onu bü 
yük bir dostlukla kabul etti. Sul
bü temin için gösterdiği gayretten 
dolayı onu terkederek daima bu 
yolda yürümesini temenni etti. Pa
pa uzun müddettenberi ihtiyar -
lığın hastalığın eşiğinde bulunu
yor. İki senedeııberi ise büsbütün 
muztarip ve yorgundur. Dünyanın 
gidişi siyasi vaziyetler, beşeriyetin 
çektiği ıztırapla onu büsbütün ha
!ap etmektedir. 

• •• 
Renaissance tarzında inşa edilmiş 

olan muazzam sarayında Papa 

hayatını evvelce küçük apartma • 
nında olduğu gibi gayet sade bir 
şekilde tanzım etm~ir. 

... 
Papanın yaşadığı yer adeta başlı 

başına küçük bir şehirdir. Bu kü
çük şehrin neleri ihtiva ettiğini a
şağıya kaydediyoruz: 

Saint Pierre kilisesi, Sixti t e ki
lisesi Papanın sarayı, memurların 
ikametgahları, muhafızların ika • 
metgabları, matbaa, kütüphane, 
müzeler, rasathane, Vatikanın rad
yosu - XI Pie tarafından inşa et-

-- rbut •sucuk• biçimin 
-~-r'l deki balonlar, 

herhangi bir ba-

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
Piyasa Haberleri 

Ham Portakal meselesi 
Türkiye - Amerika ticaret an 

!aşması metni henüz Türkofis ve 
gümrüklere tebliğ edilmemiştir. 

Dün ihracat tacirlerinden mü • 
rekkep bir grup Türkofise müra • 
caat ederek, Amerika anlaşması 

hakkında izahat istemişlerdir. Fa

kat anlaşma muhteviyatı hakkın • 
da, ihracat tacirlerini tamaınile tat 
min etmek mümkün olamamıştır. 

Son günlerde, Türkiye • Roman
ya arasında yeni bir anlaşma yap
mak için hazırlıklar yapılmakta • 
dır. Türkofis Romanyaya ihracat 
yapan tacirleri dav.et ederek Ro • 
manya ticareti hakkında fikirlerini 
sormuştur. 

Piyasa vaziyetine gelince: Hu
bubat piyasasında bir hareket yok· 
tur. Yalnız arpa üzerine biraz mu
amele olmuştur. 

Dokuma ham maddelerine ge • 
lince, tiftik ve yapağı piyasası yi
ne hararetlidir, Anadoludan bol 
miktarda mal gelmektedir. Sov • 
yetlerin tiftik alacağından bahse • 
dilmektcdir. 

Yaş meyva ticaretine gelince, 
Dörtyol ve cenup limanlarından 

Almanyaya ihracat devam etmek
tedir. Rizedeki portakal kooperati
fi de Almanya ile iş yapmağa baş
lamıştır. İstanbul piyasasında yal
nız Mersin tipi portakallar boldur. 
Halbuki bu portakalların çoğu 

ham olarak ağaçlardan koparıl -
mıştır. Portakallar yarı yeşil bir 
renkteyken sandıklara doldurul • 

GÜNLÜK PiYASA ---
Şark ve cenup vilAyetlerinde 

bu sene ihracat başladı 
Şark ve cenup vilayetlerimizde 

bu yıl mahsulün çok iyi olduğu ha 

ber verilmektedir. Bu mallar ara

sında, fasulye, ceviz, badem, kay
sı, yapağı, pamuk, susam ve deri 

bilhassa bol olmuştur. 

Son defa tren hatlarının Erzin • 

cana bağlanması Payas ıskelesile 

Almanyaya ve diğer bazı memle • 

ketlere ihracat yapmak imkanını 
temin etmiştir. 

Bundan başka yine ayni mınta -
katlan dahile sevkiyat yapılmış • 

tır. Bu arada pirinç, pamuk, soğan, 
sarmısak ta şehrimize, İzmire ve di

ğer büyük birçok şehirlerimize 

gönderilmiştir. 

Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, ve 

PARA BORSASI 
A N K A R A 

2)·1 • 939 

1 S'l'ERI.J.N 
100 DOLAR 

KAPA"IŞ 

5.9% 
126.6225 

3.345 
6.66 

28.585 
Alınmadı 

50.6425 
21.4075 

1.08 
1.5575 

4.34 
5.92 

_:92 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

FRANK 
LİRE 
İSVİÇRI!. 
FWRİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTt 
PENGO 
LEY 
DİN.AR 
YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

Alınmadı 

0.905 
2.8325 
34.56 

30.4715 
23.89 

Sanayi Hareketleri 

Nevyork sergisinde 
küçük sanayi 

1 1 Ekonomik tetkikler 1 

lpekçiligimiz inkişaf ediyor 

Nevyork sergisi komitesi reisi 
Vedat Tör, dün Ticaret Odasında 
geç vakte kadar meşgul olmuştur. 

Bu iş için teşekk_ül eden komisyon 

odanın sanayi şubesi müdürü Av

ni, Sümerbank İstanbul şubesi mü

dürü Muhip te iştirak etmekte idi. 

Nevyork sergisi komisyonu, kü

çük sanayi erbabını birer birer 

Ticaret Odasına davet etmiştir. 

Dün komisyona gelen sanayi erba- değil ayni zamanda keyfiyettedir 

hının yekunu otuzu bulmuştur. de. 

Küçük sanayi erbabı, 'Nevyork Geçen yıl muhtelif memleket • 
!ere kilosu 300-310 kuruşa 35 bin 

sergisi için oryantal mahiyette eş

ya hazırlamaktadırlar. Şarkkari 

sigara ağızlıkları, sigara tabaka-

kilo ipek kozası sattık. llu sene ise 
bu miktar 45 bin kiloya yükselmiş 

civarı müstahsilin bu sene bu su
retle yüzleri gülrneğe başlamıştır. .. ......... • . ·- ..... ... .. 

!arı, işlemeli terlikler, işlemeli ka

dın elbiseleri vesaire.. Hasılı tu • 
ristik kıymeti olan eşyalar .. Sergi 
komitesi bu eşyaları sahiplerinden 
makbuz mukabilinde alacak sergi
nin satış pavyonlarında satacaktır. 

bulunuyor. Yalnız pyani dikkat 
olan bir cihet vardır. Bu sene ran
dıman itibarile ipeklerim.iz daha 

yüksek olduğu halde ayni fiatle 
satılmayıp biraz noksanına git
miştir. 

Sanayı Birliği içtimaı 
Dün Sanayi Birliği umumi heye- 1 

ti toplantısı olacaktı. Ekseriyet ol

madığı için toplantı başka bir gü

ne kalmıştır. 

Sanayi Birliği Reisi 
Sanayi Birliği Reisi doktor Halil 

Sezer, dün akşam Ankaraya hare

ket etmiştir. Halil Sezer, İstanbul 

fabrikatörlerine ait umumi mese

lere daire ve sergi binası hakkında 

İktisat Vekaleti nezdinde teşebbü
satta bulunacaktır. 

... 

ESH A 111 ve T AHViLA T 

Türk borcu 

1 peşin 19.325 19.40 

'f,,S 1938 ikramiyeli 19.60 
Ergani 19. 75 19.70 
Sıvas-Erzurum 111 10.15 

... ... .. ... .. "'· -· 
SEBZE Fİ AT LE R İ 

Kuruş s. 

..... 
Çoc u '<ları Kurtarma 'turdu 

Bundan 5 sene evvel Belediye, 
Çocukları Kurtarma Yurdunu açtı

ğı sıralarda bir terbiyeciler heye

tine bir talimatname hazırlatmış-

Bakla • 50 tı. Belediyeye bu yurd hakkında 
Bezelye 1 50 vaki olan son ihbar üzerine ya • 
Lahana 1 80 pılmış olan tahkikatta bu talimat-
Prasa • 1 50 namenin tatbik edilmemiş olduğu 
Ispanak • 2 müşahede plunmuştlır. Vali Dok-

Bunun sebebi, komşularımız Yu
nanistan ve Bulgaristanın bu yıl 
rekolteler inin daha mebzul olması 

ve daha ucuza satmalarıdır. Bu 
bizi endişeye düşürmez çünkü bi

zim davamız, mallarımızın ihracat 

yekônlarını kabartmak değil, nefa

setlerini yükseltmektir. 

s. c. 

Bir tüccar tediyatını kesti 

maktadır. ========================== Şalgam 2 tor Lütfi Kırdar bu müessesenin Deri ve yün tüccarlarından biri 

dün konkordatosunu istediğini ile

riye sürerek tatitt. tediyat etmiştir. 
Bu surdle yola çıkarılan porta-

kallar yolda olgun bir hale gel • 
mektedir. Halbuki bu portaknllar 
tabii bir şekilde olgun hale gelme
lidir. :Mcyva halinde bir meyva ta
riri diyor ki: 

- Bu halden biz de memnun 

çe sahipleri bir an evvel piyasaya Havuç 5 Maarif tarafından idaresini muva-
Kereviz kök 3 fık bulmuş ve Profesör Fahrettin daha pahalı satmak için portakal • 
Kereviz yaprak 10 Kerim, Maarif Müdürü Tevfik Kut 

ları ham olarak koparmaktadırlar. ı Engin.ar • • 5 ve bir müfettişten mürekkep bir 
:Mahalli ziraat müdürleri bu va- Karnabahar 25 heyete mevcut talimatnamede 13-

ziyete mani olabilirler. Eğer ham• Yeşil salata 2 zımgelen tadiliıtın yapılmasını ha 
portakal koparmamak için bir ni- ~ Pancar 50 vale etmiştir. 

d 
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Mandalina reçeli 
(Kavanoz) daki (konseri'· 

ve) den her zaman <mand• r 
na reçeli) yapabilirsiniz. 
Şimdi size nefis bir (nıoo· 

dalina şekerlemesi) tarif ede
ceğim. Ben bunu düşündil~ 
Evimde yaptırttım. Fe•·k•1 

de Iezzetili, bir ~ekcrlenıc ol_' 
.. b~ du. Güzel kokulu besleyıcı 

tallı halini aldı. Hatta gııı< • 
temizin mıwarrirlerine d• 
verdim. Hepsi kemali ıe:o.•111 
yedi. 

1 Bir kilo şekeri bir bard• 
t•"' suya koyunuz. Yavaş a > 

kaynatınız. Akide kıvaııW" 
gelince bir kaşık şurup alıP 
tabaktaki suya koyunuz. J)O" 

narsa znmanı geldi demektil· 
Bir kilo şekere (20) taJl1 

mandalinanın taze kabukl• • 
rını alınız. Temiz bir havaod• 
dövünüz. Daha iyisi kırııı' 
makinesini kaynar su ile trr· 

k• temiz yaptıktan sonra kabP 
!arı makineden çekiniz. JJ• ' 
zır bulundurunuz. Kaynatır 
ğınız ŞUTUP akide kıvaJllıııJ 
ırelince, mandalina kabukf•· 
rmı tencereye boşaltınız. ıo· 
buklar şurubun içine düşiiD • 

.,ı 
ce sulanır. Tekrar tencetY 
ateş üstüne koyunuz. Kayıı'" 
tınız. Akide haline ge!iııtl 
tencereyi indiriniz. Kapa~ 
örtmiyerek soğumağa terk~ 
diniz. (Sineksiz, tozsuz bit 
yer olmalı ha!) En nibaY'1 

bu akideden (ceviz, kaysı) 
<küçük kurabye) büyüklü · 
ğünde parçalar alınız. Başlı' 
bir tabakta olan toz şekere bO 
~deyi bulayınız, biraz yıı •

1 
gurunuz. 
Diğer bir tabağa sıralayı ' 

nız. Saklamak isterııeniz btr 
şekerlemeyi toz şekere bulı· 
yarak kavanoza istif edinG· 

Yemesine doynm olın"" I 
Mükemmel, nefis kokulu bir 
(mandalina şekerlemesi) el· 
de etmiş olacaksuıız. (Lok • 
man Hekimin ye dediği şe · 

1 
kerleme!) olur . 

Akide şekerine manda • 
lina kabuklarını atıp la · 
vama geldikten sonra tene'" 
reyi indirir indirmez toz b• • 
!ine konmuş (fındık, ce\liı. 
fıstık, Hindistan cevizi) ve '. 
yahut (badem ezmesi) gib' 
yemişlerden münasip miktJl' 
akideye koyup kıırıştırıJltı- ı 

Bıından yapacağınız tman~ır 
lina şekerlemelerini) ben !ıt" 
karlara tavsiye etmem! şo 
kadar diyebilirim ki evliler' 
mahsus en mükemmel, en te
sirli bir (kudret helvası!) bil 
(!ruvvet ilacı!) olmuş olur· 

Lokman HEtdr.' 

ADLiYE 

Adliyede iş takipçi 
Karagümrükte oturan Salilı 

lu Şükrü adında bir iş takipÇ~ 
dün müddeiumumiliğe bir ~:~~ 
vermiştir. Şükrü başka bir f":. 
ait olan bu istida sahibinin k•~ 
si olduğunu söylemiştir. , 

İstida usulen ait olduğu şubl· 
havale edilmiş, fakat bbaz flJ~ 
da meselenin iç yüzü müddeiıl 
mumiliğe ihbar olunmuştur. ıııı,.. 
nun üzerine Şükrü yaka!~ 

ifadesi tespit edilerek lı~ 
ve dairede iş takibini avukaıl I' 
hasreden yeni avukatlık ka00 

hükümlerine tevkifen takibat 1' 
pılmağa başlanmıştır. 

MAHKEME 

Eski Trakya şirketi 
aleyhine açı lan da varı' 

Bir kısım şekerlerin inh~ııf d 
mini hükumete vermedı4i!'d;ır 
dolayı Vilayet Muhakemat 1'4°; 
lüğü tarafından AlpulludaJ.cı e • 
Trakya Şeker Şirketi aleyhıJI ~· 
kinci Ticaret Mahkemesin<!• dııl' 
dava açılmıştı. Uzun zarntUI r~ 
beri muhtelif safnala< geçireıı , 

.. .ı d "'"'ii davaya dun ·.ıe evaLl eUU'·· ıtil' 

bunlar, bu suçlarından dolayı ay- değiliz. Portakalların çoğu dallar-

. ' ceklerılir, rlan ham olarak kopnrılıvor Bah-
zamnamc yoksa, bunu yapmak lii- j ,_]\;_f..ca}:...'d_a_n_o_z ________ 50_ Bu komisyon faaliyete geçmiş • , ..• 

zın1dır. ;;=ı:;ı;~~~r~r~C•••••••••••Iİ!jiılı••ıe:!;:;ı.::!!!!ı:IC:mm:m••iılıiıiiiiiiııi!!ıiiiiiliiıİliılıii•••• 

Bu firmadan alacaklı olan bir 

çok firmalar mahkemeye müra -

caat ederek alacaklarını istedikle

rinden mahkeme tüccar hakkında 

kanuni takibat vapmağa başlamış-

mahkemece, hazinenin iddia ~eh 
mikdar şeker bedelinin şır r 
tahsil edilip edilmedit;iniJl "" & 

yasada müterafi fiatla şeıı:cr · 
tılıp satılmadığının tespit'. 1ct 
Şirketin bütün defterlerinıll ,if. ' 
ki ıt.ne ve bir ehli "ukuf tD) 
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Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? 
'' İ KD A M ,, ın büyük anketine 

- - -

kari/erimizin verdikleri cevaplar 
* Fevıi ,.._,___ -

l!ıar Sin ......una.. - İbni "Sina - Mi
P<şa _ ;;: • Tank - Atil!A - .Mithal 
illet • llartı ınık Kemal - Köprülü Meh
tj - o h aros Hayrettin - Osman Ga
!<on..n{ ;1 Gazi - Cengiz - Timur -

fileyman - Yavuz Selim. 

llaııı.esır Dinkçiler mahallesi 
Paıı Pınar sokai!ı No. ı hane-

.._ de Alaeddin ERGUN 
" Atııa 

Abdulhak IIAınlt - Tevfik Fıkret • Ga 
zi Osman Paşa. 

ÜSküdar Açıklürbe Umn :rol 
23 Eme.kil Yarbay Durmut 

ÖZAKINCI * Namık Kemal - Mithat Paşa • 
Fatih Mehmet - Yavuz Eeljm - B. Hay 
rettin - M. Sinan - M. Akif - Fevzi 
Çakmak - B. Zübeyd< - Vali Haydar -
K. Süleyman. 

* Atilla - Mimor Sinan - Fatih -
Naınık Kemal - İbni Sina - Ziya Paşa -
l\ılithat Paşa - Barbaros - İbrahim Mü
teferrika - Abdülhak HAmit - Gazi 
Osman Paşa - Ziya Paşa - Şinasi. 

Jtadıkö1' Rıhtım Reşit efendi 
Tayyareci SamJ 4 No. 1 inci 

kat Z. Bedia 

iKDAM 

310 - 330 Doğumlu ihtiyat 
erlerinin yoklaması 

K. Köy '' .ı As. şubesinden: 
1 - Kadık<iy askerlik şubesine 

mensup 310 - 330 doğumlu yerli 
ihtiyat erlerinin senelik yoklama
larına 6 Şubat 939 da başlanacak 
15 Mart 939 da bitecektir. 

2 - Yoklama günleri aşağıda 
yazılıdır. 

3 - 310 (Dahil) den 330 (Dahil) 
yerli ihtiyat erlerinin tayin edilen 
günlerde nüfuz cüzdanlariyle bir
likte şubeye gelmeleri ve yoklama 
ya gelmeyen erlerle bunlardan 
hüklımet ve hususi müesseseler 
fabrika ve şirketlerde müessese 
5mirleri de askerlik kanununun 
93 üncü maddeden mucibince ce-

• TAKViM. 
1357 HICRf 

Zilbıcce 

7 
1 fncl AY 

SENE: 
v.sati 

1354 RUMİ 
2 ncikinun 

ıs 
KASIM 82 

1939 
Ezani 

Güneş 
1 14 
Öğle 

12 27 
ikindi 

15 ot 
Akşa'll 

17 20 
Yatsı 

18 55 
imsak 
~ 34 

2 nci 
KANUN 

Güneş 
1 55 
Otıe 
7 09 
lk!nrll 
9 45 

Ak;>am 
12 00 
Ya tıı 
1 35 
imsak 

21 16 

28 
Cumartesi 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiye Radyodifüzyou Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
ANKARA RADYOSU 

Saat 12,30 Proııram. 
Saat 13.35 Müzik (eğltneeli plilklra). 
Saat 14 Memleket saat ayarı, ajans, 

meetoroloji haberleri. 
Saat 14.15 Türk müzıtJ, 1 - T~ • 

bur! BÜJ'Ü]ı: Osman Beyın; Hicaz 1>09· 
revi, 2 - Faiz Kapancı. Hicaz prkı: 

KOM EDI 

SAYFA 1 
---EB 

Ki S M 1 
28/1/939 Cumartesi gündüz saat 

14 te ÇOCUK TİYATROSU 
28/1/939 Cumartesi günü akşa

mı saat 20 - 30 ta OÔLUJ\lUZ 
4 perde 

E.SadlTek 

Takıimdo 

Bugün geco 

(Meşhur bir eser) 

Btynelm.ilel meşhur eser 
Pek yakında: İNSAN MABUT 

ı\sı.,. "' . SelAhattini Eyyübl • Al 
• Fatih P 

""' Seu, Sultan Mehmet - Ya -
ba..,. ~ Kanun! Süleyman - Bar
llıet 1>aıa tlln Paşa - Sokullu Meh
Sina • IQ~ Fazıı Ahmot Po:;a - İbn! 
~liUıat p P Celebi - Mimar Sinan • 
.\kıt, aşa • Namık Kemal- Mehmet 

faı. 6 ıncı ilk oltnl t • A Selim 
ÖZCAN 

* Fatih ı.tehmet - Yavuz SUltan Se
lim - Kanunt Sultan Süleyman - Mit
hat Paşa - Namık Kcm;.l - Gazi Os -
man Paşa - Kazım Karabekir Paşa -
Fevzi Çakmak - Büyük Rcşıt Pa:;a -
Mimar Sinan - Köprülü 1.lehmct Pa -
şa - Barbaros Hayrettin - Turgut Re-

zalandırılacaktır. 

4 - Yoklamalar saat 9 dan 12 Hasan Paşa, İkbaliye, İbrahimağa, 

Okşadım saçlaruıı, 3 - Sadettin Ka:r· 
nak Muha:r:rer prkı: Ne zaman gör
sem onu, 4 - Fahire Fersan: Kemen
çe t.aksimi, 5 - Refik Fersan: Gülizar 
şarkı: Sabah güneş doğarken, 6 - Tür
kü: Dağlar dağımdır benim, okuyan: 
Mahmut Karındaş, çalanlar: Re:;at E -
rer, Fahire Fersan, Refik Fersan. 

Halk Opereti 

Bu akşam 

Şen Operet 

M. Yeeari 

Yaknda: LAMASKOT 

* Fatih - Yavuz - Kıınun1 - Sokullu 
Namık Kemal - Abdülhak HAmlt - Fev 

kiy•; kadard1r. Osmaniye, Mecidiye, Osmanağa, 

zi Çakn1ak - Zübeyde H.1nım - İbra -
hlın Müteferrika - Necati (Maarif Ve- is. 
kili) - İbni Sina - Barbaros - Mimar 
Sinan - Mehmet Akif - Ziya Gökalp. 

Yoklama günleri: 6 Şubat 939 ve Kızıltoprak Erenköy nahiyele
dan 15 Şubat 939 kadar 310 - 320 ri. 

Saat 14,45. 15,30 Milzık: (Hafif or • 
kestra: Pl). 

Saat 17,30 Program 

Darüşyafan Lisesi No. « İstanbul Kız lisesi VI Fen. 
7t7 N. PÜDÜJ\1 

Samsun tütün fabrlkasmda 

Hakkı Dl.'MAN * İbni Sina - Cengiz I-fan - Timur 
Gürgflni - Kanun! - ~ıataıgil1. Kahra
manı Alpaslan - Sajfıhattini Eyyübt -
KJtıp Çelebi - Falih - Şinasi - Mus
tafa Reşit Paşa - Kaptan Derya Bar
baros - Koca Sinan - Namık Kemal -
Abdillhak HAmit - Yavuz Sültan Se -
llm. 

doğumlu: Caferağa, Rasim Paşa, 

Ha,an Paşa. lkbaliye, İbrahima/'a, 
Osmaniye, Mecidiye, Osmanağa, 

ve Kızıltoprak Erenköy nahiyele-

Yoklama günleri 27 Şubat 939 
dan 15 Mart 939 kadar 326 - 330 

Saat 17.SO Müzik (dans saat Pl). 
Saat 18,05 Konuşma clJ1 politika hA-

diseleri), 
.._ il. Galaloo:r 
" Zo:eyı1e c.ı.ıoa~ 'llanun - Mareşal Fevzi * Şair Namık Kemal - Barbaros 

loıı Ate~ Namık Kemal - Fatih Sul- Ha;rettin - Turııut Reis - Ziya Paşa -
il • Aı!nı et - Barbaros Hayrettin Pa· Köprülü Fazıl Ahmet Pru;a - Şair Şl
'•t ar .Sinan - Gazi Osman Pap nasi - Fatih Sultan Mehmet - Mimar 
"'1ııııet p J\ki! • Tevfik Fikret • Fazıl Sinan - G- Osman Pa:;a - Fevzi Çak -
~ • .,,. Se Bşa • İbrahim Müteferrika • mak - KAzım Karabekir Pala - Meh
llıet p, __ lim - Fuzuli • Sokullu Meh- met Akif - Etem Pa:;a - Sokuliu Meh 

..., • Abdülhak HAm.it. met P8$3-
Gaıaıa Gehramakan lisesi 8 , KllJ'OS Hasan oflu Necati 
3 No. 606 Suren TANIŞIK * Oğuz • Mehmet II. - Barbaros -s·* Barbaros Amiral Mürsel - KAzun Karabekir • 

~ "1aıı • Na Hayrettin Pafll • Mim~ Garl Osman P- - Fe\zl Çakmak -
11i!ı ?.feıı.:: Kemal • Mehmet Akif Mimar Sinan - İbni Sina - Lokman He

llıak • lQz " Attili • Fevzi Çak • ı kim • Sabiha Gökçen - Mehmet Akif -
S.b;ha ,, " un Karabekir - Köprülü • Şi - öm "'·-
llaıııı "Ukçen • Koca Yusuf - Tekir• nası • er • .....,,am, 
'l\,.,ıllt liUSeyin • Abdülhak Hlunlt • Betll<laf Koltukçular sokak 
"-•hum Fikret • Müzei fükerl MüdilrO '1o. ' Orhan Auak 

Ahmet Muhtar Paşa. * Fatih Mehmet - Barbaros Ha:rret-
lllahnıutpaşa Selvlll Mesçll s. tin - Mimar Sinan - AllllA - İbrahim 

No. 4 Macldo bu:CEL Müteferrika - İbn! Sina - Namık Ke -
ııı!, l'atıJı Mehmet _ Kanuni Süley • mal - Mehmet Akif - Zıya Gökalp • 
il _ · Barbaros _ SokuL.u Mehmet Pa Mahmut Şevket Paşa - !>okullu - Mit
i>. Fuz..ıı . hat Paşa - Fevzi Çakmak - KAzım Ka
..... n p,0 • • KallJe Müdafii Tiryaki rabeklr - Yavuz Sultan Selim. 
!>aş. ~ • Köp illil F 

İmıJr: Erkek lisesi son sınıf 
Fen •nbesl Şevke\ rtlıtKMEN * Fevzl Çakmak - Kiıllüre Üniver

siteyi kazandıran Reşit Gnlip - Bar
baros Hayrettin - Cengiz - Timurlenk -
Atil15 - Gazi Osman Paşa - Mlthat Pa
şa - Fatih Sultan Mehmet - İbni Sina -
Abdülhak Hamit - Mehmet Akif - Ya
vuz Sellin - Mehmetçik. 

Etyemez Sultan Çeşmesi solı.a
Beşllklaş Valdc Çe•mcsl Bilal * Atilla - Cengiz - Tinıur - Fatfü 

Sültan Mehmet - Yavuz Selim - Sokul
lu Mehmet Paşa - Barbaros lfayrettin 
Mimar Sinan - Mareşal Fevzi Çakmak 
M.ıı.met Akif • Namık Kemal - Tev
fik Fikret_ 

Beşlkt:ış aVlde Ceşmrsl Bllil 
sokatı No. 12 Ahmrt R:ıfet 

'tıı. - I<öptülü M :,,, azı! Alınıel Elektrik İşleri idaresi Bey~f-
tı. l.ta!ı.,;lıota Paşa _ ib ehiınet P_a:;a • Kara la Şubesi yardımcı monlörü 1 tllllıııı.ııı-.--..---llllıııı--ldlllllıııı.ııı-ra Muteferrika - Ö 11 
ı.ı, •• _ Ut - Tanz· tç R . 8222 Nihal REN 

AK SAY 

8 ""'t ~ una ı eşıt Paşa • 
İnaıı. • Namı1t Kemal - Koca 

Baıaı ".Yan caddesi No. 26 * Bürhanettın 
p A.tatu,.k-

. ~ un annesi ve babası - M. 
llıet • il. · K. Karabekir - F. S. Meh
lt. S SüJ p"la. G. O. Paşa - N. Kemal 
'-it • At, eı:nuı.n • Kubi!Ay • Y. Beya
liıı • it~ · Y. S. Selim - B, Ha:rret-

.\ıı. · Paşa - M. Slnau. 
._landa 

\1 l'1ııa Genci Ko. basune-

* Fatih Sültan Mehmet - Kanuni 
Süleyman - Barbaros Hayrettin - Tur-
gut Reis - Yavuz Sultan Selim - Mi -
mar Sinan - Gazi Osman P:ışa - Namık 

Kemal - Mithat Paşa - Abdülhak HA
mit - Mehmet Akif - Kf:ız.un Karabe-

,o, • 

Ah şu insanlar!. 
kir - Sokullu Mehmet Paşa - Mareşal (Baş tarafı 4 üncü sayfada) 
Fevzi Çakmak - Sembo;ık Türk anası _ Hfunit, böyle söyleme! Ben, 
ve Mehmet.çile. rk d 1 - d · · 

Lls 1 S ıf 9 A 
Lllenin a a aş ıgın an emınım; 

Galata.sara,- 6 ın \ , , 
UH Şevket DAYI ümi?~i kesm1yorum.. _ 

Barbaros - Büyük Reşit Paşa - Sinan - - Bu kadın, pekiila seni atlattı 

ri. 

doğumlu: Caferağa, Rasim Paşa, 

Hasan Paşa, İkbaliye, İbrahimağa, 

Yoklama günleri 16 Şubat 939 Osmaniye, Mecidiye, Osmanağa, 
dan 26 Şubat 939 kadar 321 - 425 ve Kızıltoprak Erenköy nahiyele
doğumlu: Caferağa, Rasim Paşa, l ri. 

Gayrimenkul satış ilô nı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Saat 18.20 Müzik müziği (İnce saz 
faslı: Suzin~k ve Hilzzam fasılları). 

Saat 19.20 Ramantik müzik hakkın
da musahabe ve konser. Nurullah Şev
ket, Cevat Memduh. 
Saat 19..55 Temsil: Deniz hasreti: Ya • 
zan Sadri Ertem, radyo için tertip &

den: Avni Dilllg!L 
Saat 20,25 Türk müziği, 1 - Tanbu

ri Adil Efe Suzidil peşrevi, 2 - Tan
buri Ali Efe, Suzidil ikinci beste: Bil
medik yari ka, 3 - Tarıburl Ali Ete: 
Suzidil ağır semai: Kaniyadı lebinle, 
4 - Cevdet Çağla: Taksim, 5 - İsmet 
ağa: Suzidil :;arkı: Ül!etin geçti efen-
dim, 6 - Şakir ağa Suzıdil ırarkı: Sev
miştim bir kaddi mevzun, 7 - Ali E
te: Suzidil şarkı: Her bir bakışından 
neşe, oku.yan: Muzaffer İl.kar, Çalan -
!ar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. 

Saat 20.25 Ajans, meteoroloji, ziraat 
borsası (fiyat). 

Saat 21 Memleket saat ayarı. 
Saat 2ı Müzik (küçük orkestra: Şef:; 

Necip ~ın). 1 - Salnt Saens: Kah· 
ramanlar marşı, 2 - Heuberger: Şark
ta süitinden: Raks eden kızlar, 3 Johan
nes: Macar dansı No. 9, 4 - Keler Be
la: Babedin aıı.lışı: Uvertür, 5 - J, 
Bruher, İtalyan şarkısı, 6 - Hermann 
Do;tal Marş, 7 - Rafaele Valente: U
zak bir memleketten: Serenal, 9 -
Strauss: Sanatk..§.r hayan, vals, 

Saat 22 Haftalık posta kutusu. 
Saat 22.25 Müzik (dans, Çiğıın: PL). 
Saat 23,45. 24 Son ajan3 haberleri ve 

parınki program. 

ŞEHİR TİYATROSU 

Dram kısmı 

(UÔURLU KIZ) 
Cumartesi, Pazar matine 16 da 

HALKEVLERINDE 
Be:rotıu Ralkevlndeu: 
1 - 28 İklncikAnun Cumartesi alı: -

iaıtU saat 20-30 da ve 29 İlı.lnclk.lnwı 
Pazar günü saat 14,30 da Evimizin Be
yoğlunda Nurzlya sokağındaki temsil 
salonunda gösteri! şubemız (Katil) pi
yesini temsil edecektir. 

2 - Davetiyeler Evimiz Direkt6r -
IU#(lnden alırur. 

• E:rlip llaltevinden: 
E;yüp Halkevi 29/1/939 tarihine mil

sadif Pazar günü Pirinççi kö;rilne bir 
sürek avı tertip etmiştir. Bu ava işti

ra kebnek isteyen meraklı avcılarımı

zuı ııerait! anlamak ve ıslmlerlni :raz
dırınak üzere ber gün saat 17 den Uza 
kadar Eyüp Halkevi idare memurlu
ğuna teşrifleri rica olunur. 

----<>----
Yeni Net r lyat 

Lokman Hekim 

nde ~ban ve Fehmi EK • 
.._ h GİİNLtl 
"' ••tib llıet l>Bfa • Yavuz - Klıprillü Meh • 

* Cengiz - AtlllA _ Fatih _ Kanuni 1 Hamıt, omuzlarını sılktı: 
Namık K?mal - Tevfik. Fıkret - Tan- şekerim ... Bizden bir menfaati yo~ ı 
buri Cemil - Sabıha Gokçen. kL Neyse yarına kadar beklemelı. 

Trabzon Ortahlsar Ferid Ertesi gün eve geldiği zaman 

Bay Mehmet Neş<?t ve Ahmet Nacinin 21547 hesap numarasile 
sandığımızdan aldıkları 1575 !ıraya karşı birinci derecede ipotek 
edip vadesinde borcun ödenmemesin<ien dolayı yapılan takip üze
rine 3202 numaralı kanunun 46 cı maddesini matufu 40 cı madde
sine göre satılması icap eden her biri Hasköyde Sütlü~ede Kara
ağaç caddesınde iskele yanında eski 35. 37. 37 Mü. yeni 67 No. !u 
kotra mahallinin tamamı ile eski 39 yeni 71 kapı No. Ju ahşap dük
kanın tamamı toptan ve bir şartname ile bir buçuk ay müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl
maktadır. Artırmay~ girmek isteyen 175 lira pey akçesi verecek
tir. Mılli bankalarımııdan birinin teminat mektubu dtı kabul olu
nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, !ellaliye ru
sumu ve taviz bedeli, vakıf icaresi borçluya aittir. Artu-ma şartna
mesi 6/2/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Ar
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında heı şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci artırma 17 /3/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda 
kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması şarttu. Aksi takdirde son artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile 4/4/939 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son a1 tırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimen
kul en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve hususıle faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden iti
baren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meieri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakla
rı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha Jazla mallı mat almak isteyenlerin 937 /413 dos
ya numarasile sandığımız hukuk işleri servisi:ıe müracaat etmele
ri lüzumu ilan olunur. 

'lfllllllll· 

.001.Jil~tl 

Lokman Hekimin (27) inci sayı
sı çıktL (Ah bu içki, nekadar bel.8.
lıdır(, (apandisit neden ileri ge -
lir?), (bedavadan kıvırcık saçlı ve 
güzel olmak iqin), (yorgunluk, iş

tahsızlık), (grip hastalığına yaka
larunamak için(, san'at mekteple
rinden mezun olanrm cemiyeti) 
gibi çok kıymetli makaleler vardır. 
Türkiyede ve hariçte mevcut bir 
çok bayilere ilaveten daha başka 

28/1/939 Cumar namuskar bayiler liizımdır. Sayısı 
tesi günü akşamı 7 1/2, seneliği (100), ciltli kollek • 

l.ıiıııar S. • Orhan Gazi - Barbaros • 
llitııa1 ınnn - İbrahim Mu•.eCercika • 
"-1ıınet~f • Namık Kemal • Hlunlt 
llu,_ . • Mahmut Şevket Pa•a • 

-...,;::llrı c ... 
"1 Ca1;"1ak.•hit Yalçın - Mareşal Fev-

Atyon: Fak! P- mahllesl * h 'l'ıuıuıo IOkak No. 8 llluuffer 
••vzı ç 

İtir • b. akmak - Khım Kara be -
"UY"k 

hoyde u SeCın anneıeri Bayan Zü-
..... ;; __ 

2 
'Dci Fatih Mehmet - Barba

ı.. "'""1lunı s s .. 1 ..., S.Uın · u c.Yman - Yavuz Sul 
~ - ~ - Mehmet Akif - Tevfik Fik 
"'·' Uzun - G . -t.ı.tt lt(' azı Osman Paşa - Na-
llıar Sin mat - Abdülhak Hamit • Mi • 

an - Ziya Gökalp, 

llavz..: n. M. ·r. Katibi Ali 

* ti ŞİPAL 
Z;y• l>:ılt Kemaı • Tevfik Fikret • 
~et , ~ - Mimar Sinaıı - Fatih Meh
·."ta. , ..... z.Uıtrn Karabekir - Gazi Osman 
liıı . ou at Pa 

• lbni s· şa • Barbaros Hayret-
ına • Abdülhak HAmit. 

t!s1tl1dar; I. orta okul 363 
"'- ş· lllusllh Öyakıncı 
~ ınaı· 

ll\eı - \' 
1 

• ~mar Sina'l - Fatih Meh 
:ı Pa1:":';, Selim • Ziyo Paşa • Mlt

bekir _ Bar vıı Cakmak • KAzım Ka-
~ baroa • Namık Kemal • 

'Y·~· n: 8 ••ton LÖRU 

Eyübotıu Meliha heyecanla onu karşıladı: * Sultan Sellin - Sultan Fatih • _ Çabuk söyle Hamit, ne oldu? 
Barbaros Hayrettin - Namık Kema_l • Genç adam öfkeyle pardesüsünü 
Mithat Paşa - Ziya Paşa - Damat Ib- . . 
rahlm Paşa • KAzım Karubekir Paşa - çıkararak kuru bır sesle. 
Mimar Sinan. - E, gözünaydın, ihracat şefi ol-

Beşiktaş Tmbaba No. 13 dum, dedi. 
Kemala%lm Meliha'nın gözleri sevinçten ya-* Mimar Sinan - Barbaros Hayret- şartlı: 

tin Paşa - Fatih Sultan Mehmet • İb- _ Aman yarabbi, ne saadet! 
ni Sina - Namık Kemal • Mithat Pa- Bu sevince büsbütün içerliyea 
:;a • Kılıç Aslan - Gazi Osman Pa:;a • Hamit, hiddetle: 
KAtip Çelebi - Miralay Süleyman • 
Fethi Bey _ (İzmirde Yunanlılar tara- - Ne, bunu kafi mi görüyorsun, 
tıİıdan öldürülen İzmir Kumandam) - dedi, benim gibi kıymetine, zekii
Fe\'Zi Çakmak - Alp Asfon - Sokullu sına, bilgisine, tecrübesine paha 
Mehmet Paşa - Tevfik f'ikret - Kılıç biçilmesi zor olan bir adama bu 
Ali Paşa. mevkii kafi mi görüyorsun? Hele 

Sıl Numaralı Akçaabat Tarım . . 
Kredi Kooperaltri Muhasibi bu mevkii de senın şıllık arkada-

C. Nuri ÇOLAK o. şına borçlu olduğumu bilmek aza

* Fatih Mehmet - Gaz; Osman Pa
ta - Barbaros Hayrettin - J\.1imar Sinan 
Mithat Paşa - Sokullu - K:izım Kara -
bek.ir - Fevzi Çakmak - İbrahirf! Müte
ferrika - Yavuz Sellin - Namık Kemal 
Tevfik Fikret - Mehmet Akif • Ab -
dülhak Himit - İbni Sina. 

Kabalaş Erkek Lisesi 3/ A 55f 
Halit SAYMAN 

Çeviren: Raalm Özgen 

bı da caba olunca ... 

Bugün Türk Ha\•a Kuru -
muna bağışlıyacağımız kur -
banlar, yarın bizi öliim tehli
kesinden koruyacak kanatlar 
olacaktır. 

G. K., gelen adama: 
- Geldiniz mi, muhasebe ami

ri efendi! dedikten sonra hanımla
ra döııdü: 

- 16 

- Beni mazur görü:ıüz, hanım -
!arım' Bu acıklı val:"ayı, derhal 
anlamak isterim, dedi ve tekrar, 
iki kat bükülmüş, çok hürmetkar 
bir tavırla ayakta duran ihtiyara 
döndü: 

--ş .. 
lıuıu0U~heye Yer var mı, efendim? ıarabada kapatıldım. Buraya gözle
liııizle u Yapılanlar, sızin emirle- rim sargılı, ağzım tıkalı getirildim. 
tada, /~Pılını.yor mu? Ben, bu- Bu hal, dostlarımı çok eğlendirebi-
ııı ızın e . . - . -
Uyuın? sırınız bulunmuyor lır .. fakat benı ... 

--... tı G. K. onun sözlerini kesti: "' eniın .. 
·••ek? ı:ı esınm mi? bu ne de-
<lekildi Urada kimse esir, mahpu• 
lllaııda \ B:er istiyen, istediği za
Reldiğ' Uradan çıkabilir_ Herkes 
!liııııa: gıb, gitmekte hürdür. Ha'. 
l!tl' ıını ef d'l 'Yoruın.. en ı erim!. bunu arz.. 

S . 
t üıaınari k · 
~ O d k eyıflenmiye başlamış-

- Neler söylüyorsunuz, aziz da
vetlim? Söyledikleriniz müthiş ,ey
ler!.. Anlaşılamıyan şeyler ... Özür 
dilerim efendim. Bu gibi şeyler .. 
adamlarıma, yapmalarını şiddetle 

menettiğim şeylerdır. 

Elektrik düğmesine iki defa ba3-
tı. İçeriye, ayaklarına kadar uza
nan eski siyah redingotlu, terte -

- Kasa defteri yanınızda mı? 

Son raporu ne vakit kaydettiniz?. 
- Şimdi.. efendim. V ... her ya

rım saatte bir, Deşra.-dı meselesi 
hakkında yeni bir rapor yazıyor. 
Ben de, kasa defterine, alacaklıla
rımızı şahsen alakadar eden şeyle
ri naklediyorum. 

- Pekaltı' .. Bana Rejin raporu
nu cku!.. 

Küçük ihtiyar, parmağını sahi -
felerin arasına daldırarak R. .. R. .. 
R ... R ... R ... Rejim. evet Rejin de-

ı<lj lre e: /n_d ı.nc göre keyü sahibi 
larında ecı ışlerin bile hoş taraf-
ltı n zevk al d .. . miz, küçücük bir ihtiyar girdi. di. 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ıpotek gös
termek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş oiduğu kıymetin 
nısfını tecavüz etmemek üzere iştirak bedelinin yarısına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (670) 

ıııııııııııımıımıııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııu ıııııııınıııııııııııııı llllllllllllilllllllllH!lllllllllll 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Kırıklı k ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.ı;: 

siyonlar (125) şer kuruştur. 
saat 20 • 30 ta ] Divanyolu N o. 104 

İSMET INöNO 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERi 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 

Değerl i Muharrirlerimizin C ümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazılari le Bugün Çıktı . 

YAZISI OLANLAR : 

HÜSEYiN CA HIT, PEYAMi SAFA, 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DA VER 

25 BUYUK SAYFA 30 Kuruş Nevralji, 
nınıııııııııınııııııı icabında günde 3 kaşe alınabilir. nıınnııııaıııııııın ~---------------
fe çevirdi. Bu, Harbiye Nezareti 
kalemi mahsus müdüı ii Rejin hak
kındaki raporların epeyce olduğu 
nu gösteriyordu. Bur.u anlıyan 

davetliler kahkaha ile gülmiye 
başladılar. Rejin gülmüyordu. K.en 
dini hala uyanmamış.. çok garip 
ve korkunç bir kabusun sıkıntısı 

içinde zannediyordu. Bu cMuhase
be 3miri., cKasa defteri., cAla
caklı. keli!lıeleri ne demekti? Bun 
!arı düşünüyordu. 

İhtiyar okudu: 

Haşiye: Rejin, Pompadur salo -
nuna, gönül rızasile gelmek niye
tinde olmadığı için cebir istimal 
edildi. Buna dair taisılat, dosyanın 
125 inci kaydına müracaaL• 

Muhasebe amiri su~tu. G. K : 
- Pek iyi efendim:. dedi. Kil • 

'<ücük ihtiyar çekilip gitti. 

G. K. Harone döndu ve: 

- Aziz misafirim, dedi, bir de
fa daha sizden özür dilerim. A • 
damlarımın yanlış hareket ettik
lerine kanaat getirdim. Yarından 

cDün gece, Kara a1reılar tabu - tezi yok .. size ait dosyanın 125 in
runun birinci bölüğünün ikinci ta- ei kaydini tetkik edeceğim ve si • 
kımında ndört kişiye kumanda et- zin burada bulunmanı?. şerefini ba 
tim. Aldığımı ta~imat: Bu gece.. na bahşeden harekette kusur irti
abone gecesi olduğu için, hanımi- kap olundu ise müsepbiplerini 
le beraber Odepn tiyatMsuna gi- şiddetle tecziye edeceğim. Adaı,ı
decek olan Rejıni tiyutrodan çı - larıma, ancak mecburiyet gördük
karken yakalamaktı. Hanımı, hiç !eri zaman cebir istimal etmeleri
rahatsız etmemek, ona bir şey sez- ni tavsiye etmiştim. Hıç şüphesiz, 
dirmemek, Rejini arabaya atmak bunlar, cebir ıstimaliie hareket 

buraya, kendi isteğimle geldim. 
- Şüphesiz.. Fakat merakınız 

Diksmerin raporl9rile körüklen -
dikten sonra .... Müddeiumumi e -
fendi! Diksmer, üç gündenberi, 
tertibatımız hakkında, ancak bi
zim arzumuz dahilinde olan şey

leri öğrenebildi. Ve öğrendikleri 
de, sizin gibi bır zatı dünyanın en 
aldanmış adamı yapmıya yarıya • 
cak şeylerdi. Sız meraklısınız .. Siz 
korkmaı.sınız ve geldıniz Müddei
umumi efendi ... 

Rejin, yüksek bir sesle sordu: 
- Söyler misiniz ... 
G. K., derhal sözünü kesti: 
- Sizi de, Müddeiumumi kadar 

korkusuz bilirim. Yalnız siz biraz 
daha fazla hislisiniz. Ölüm sehpa
sını görünce sizin ... 

Marsel, onun sözüni! kesti: 

den kalktı. Pencereye giderek per
deyi açtı.. Ölüm sehpasına işaret 
ederek, tarifi unkansıı olan haş -
metli bir eda ile: 

- Ben, size, bir adamın nasıl i
dam olunamıyacağını göstermek 
istedim!. dedi. 

IX 
BİR iş ADAMI 

. n y;;~, . . ır ı. Reıının şaş-
ıst·h -uııe ıçınd ka 

ı za il ' en ynıyan bir 
lte" e bakıyordu 

Gözlükleri vardı ve pek miyop 
görünüyordu. Kolunun altında, e

hemmiyetli müesseselerde kulla -
nılan köşeleri meşin ve cildi ye -
şil, iri bir defler vardı. 

- Bütün raporları 
mı?. 

ve araba ile saat dört buçukta etmEsini daha kolay bir iş san • 
okuyayım Pompadur salonuna getirmekti. ıruşlardır. Anlamıyorum .. size de, 

- Ben de, dostum Rejin kadar 
hisliyim. Ve bundan dolayı, haş

metmeap, bize meyvalarınızı yer
ken hoşumuza gidecek bir şey 

göstermeliydiniz; bir adamın nasıl 
idam edildiğini bize, buradan, pek 
ala gösterebilirdiniz. 

Bütün misaiirler ayağa kalktı -
lar. Sinamari ile Rejin hayretli ses 
!erle mırıldandılar. Östaş Grim: 
cBu adam deiidir.• dıye söylendi. 
Mebus Filiber, kendi kendine: 
cTermü Jirajanti bana bunu söyle
memişti.• diyordu. Rsul: cHay -
ret!• diye bağırdı. Muna heyecan
dan ellerini çırpıyordu. Marsel, 
kendisine, o kadar cesur, güzel ve 
sevimli görünen ve supe eden bu 
kibar misafirler arasında bir ada
mı cellattan kurtaracağını. sükı1-

netle, ilan eden G. K. yı kucakla -
yıp öpecek derecede kendinden 
geçmiş: cAferin!. diye bağırıyor
du. Jın tekra .. · 

-. M" r soıe atıldı· 
b· 0 •YÖ! ded ' 

U- taarruza • ı, ben, vahşicesine 
Ugl-adıın; dört saat bir 

- Hayır .. Yalnız Rejin hakkın
daki son raporu. 

Muhasebe amiri, altı yedi sahi-

Dört adamımız, sicil memurundaki Müddeiumumi efendiye yaptıkları 
Rejin'in sicilini tetkik ettikten gibi ne için hile kullanmışlar?. 
sonra, talimatı harfi harfine tat -ı Sinamari: 
bik ettiler. - Hile mi? diye bağırdı. Ben, Bu sözler üzerine, G. K. yııriıı -

Bunların hepsi, Müddeiumumi • 
nin önünde cereyan ediyordu. 

[Arkası var} 



SAYFA 9 

Muhterem Kadıköy Halkına 
VE 

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE 

Türk Antransiti Gelmiştir 
Fazıl Zaim Mahrukat Deposu 

TELEFON : 60728 : ..... :"! ..... ; 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
938/274 

Emniyet sandığına borçlu Ohannes oğlu ölü Bay Yervant varis
lerine ilAn yolile son tebliğ, murisiniz mutasarrı1 olduğu Boğaziçinde 
Tarabyada eski Akasya yeni Defnedalı sokağında eski 17 yeni 7 
en yeni 32 numaralı ahşap evi birinci derecede ipotek göstererek 
3/8/932 tarlhlnde 14319 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 120 
lira borç 17 /2/938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve komisyon 
ve saire masari:f ile beraber borç 105 lira 37 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple ve 938/274 numaralı dosya ile yapılan takip. ve açık 
artırma neticesinde mezklır gayri menkul 250 lira bedelle muvak
katen talibine ihale edilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde sandığımıza müracaatle borcu ödemediğiniz takdirde 3202 
numaralı kanun mucibince kat'i ihale kararı verilmek üzere takip 
dosyasının icra hAkinıliğine tevdi edileceği malfununuz olmak ve 
son ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilim olunur. 

(671) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

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

20, O O O ve 1 O, O O O 
lirahk iki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi ihmal 
etmeyınız. Siz de piyana-onun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 

Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Silahtar Ağada tesis edilecek yeni kazan dairesinin beton

,rme temellerinin inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş

tur. 

2 - Muhammen bedeli 36287 lira, muvakkat teminat 2722 lira

dır. 

3 - Eksiltme 13 Şubat 939 Pazartesi günü saat 10 da Metroha

nında altıncı katta toplanacak Artırma Eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve planlar İdarenin veznesinden 182 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için şartnamede yazılı 

vesikaları teklif mektupları ile birlikte verıneleri lazımdır. Bu işe 

girmek üzere Nafıa Vekaletinden alıııacak ehliyet vesikası için ek

sillme tarihinden en az sekiz gün evvel Vekalete müracaat edil
miş olmalıdır. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanun ahkamına uy

gun olarak eksiltmeden bir saat evvel komisyon reisliğine veril-
m ı ~ olması lazımdır. c518• 

Dr. Haf•z Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

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

Telefon: 22398 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz. Haatahane•i cildiye 

z.ühreaiye mutahanı•ı 
Paxardaıı maada hergüa 3 den 
sonra haıtalarını kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cata
lotlu yokuşu köıebaıı No. 43 

İKDAM 

İSTANBUL HALK SA 0161 T. A. S. 
ESNAF 

KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDtAÇAR 
ve mesleklerine müteallik her nevi 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat· Kabul Eder 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 

Omer Vasfi Aybar 
Şişli Çocuk Hastahanesi 

Baştabip ve Operatörü 

HergUn 3. 6 ya kadar 
Caıtalojtlu Kızılay Sokaj!"ı 

Keçiören Apartmanı 
TELEFO~ : 23756 

Sahip ve Müdüril: Ali Naci KARACAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden Yazı 
İşleri MUdürU! M. Rusim ÖZGEN 
Basılchğı Yer: Son Telgro! Basımevl 

Çıkacaktır. 

IUlnlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILA Y'a yardım etmı, olacaksınız. 

MÜRACUJ YERi : 

latanbulda : Po•tane lr.arıı•ında 
KIZILA Y •atıf büro•u. 1 el. 22653 ııe 

Postane arkasında, Ankara caddeıi köşesinde Kabramanzade han, 

ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094 - 95 

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

SÜMER BANK .... . :-~ . t' 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 1 
Fabrikaları müessesesiden: 

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

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

575 
570 
565 
560 

" 
" " " • " 
" " 

,. ,, 
" " 

15 
25 
50 ,, " ,, " " " Fiatlarla fabrikada teslim şartile •blmıılr.tadır. 

iplik müsteblilderinin yukarnia yazıh fabrikalanı gönde· 
recekleri bedelleri mukabilinde ibtiyaçlan nisbetinde iplık siparişi 
verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve mubtelıf maksatlar• 
ylll"ayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı 
şartlarla yalnız Ereğ-li fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur. 

lstanbul Belediyesinden 
Üsküdarda Selman ağa mahallesinin Arasta kapı caddesinde~i 

25 numaralı maili inhidam binanın hissedarlarından olduğu son· 
radan haber alman Harikliya, Ligor ve İlyanın ikametgah adresi· 
nin meçhul olduğu anlaşılmasına mebni tarihi telıliğden itibare~ 
nihayet 24 saat zarfında sahiplerince izale! mahzur ettirilmesi al<51 

takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesine istihsal J<l' 
lınan daimi encümen kararına tevfikan belediyece izalei maJızıll" 
ettirileceği evvelce yapılan tebliğat sahiplerile meçhul bulunula· 
rın malumu ve tebliğat makamına kalın olmak üzere ilan olunur• 

Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER MA~AZALARI 
Ziyaret ediniz. SALON; YE
MEK ve YATAK ODASI ta • 
kunlarmın zengin çeşitleri 

her yerden iyi şartlar ve ucuz 
fiatlarla bulursunuz. 

(655) 

ZAYİ - Konservatuvara yapı' 
lan bakır kalıp ve pliıklar İÇ~ 
kat'i teminat akçesi olarak 26/5/91' 

1 tarihinde İş Bankasına yatırılıııı 
T. L. 129.50 makbuzu zayi ettiı11-
Hükmü olmadığını ilan ederiJ11· 

Marsel Blumental Katırcıoğl~ 
han No. 8 

Anadolu Çimentoları 
Türk Anonim Şirketinden: 

T. iŞ BANKA S l'nı~ 
Şirketimiz hissedarlar uıııu~ 

heyeti aşağıda yazılan şekilde , 
1 Şubat 1939 Pazartesi günü saat~

de Galatada, Voyvoda caddesı 

1 

gopyan hanı 3 üncü kattaki daire' 
sinde toplanacaktır. 

RUZNAMEİ MÜZAKERA1' 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MÜKAFAT 

KURALAR : ( 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

,~• 1 K R A M 1 ~ E L E R ııııııııınoıııııııııııııııııuınoıııııuıuıııuınıııınııııuııuuııııııııııoııuıııınııııııııııuuıııııııııınımnıınııııııınıuuıııııııuı~ 
1 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira (i 
~ 5 ,, 1000 ,, 5.000 ,, E!I 
~ 8 ,, 500 " 4.000 " 
ii 16 ,, 250 " 4.000 " 

60 " 100 " = 6.000 " 1 
95 ,, 50 " = 4.750 " 1 

250 " 25 " - 6.250 " 1 
435 32.000 

nııııııımonnııııııuııııınıııoıuıııınıınıwnwuııuıııuıoıınnııuıııınuıınuııınıımoııuıBJDuıınınıııDBnnııııınıııııııuııııınııııımıuuııııııııııııımıııııııııııııııuıııımnınııııınnıııııııııınııııınınımıınıınoıl 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
-

1-1938 hesap yılına ait idare 111e~ 
lisi ve mürakip raporlarJll 
okunması ve tasvibi. 5$ 

2 - Mezkur yıla ait bilanço ve. !<ile 
ve zarar hesabının tetkikı , 
kabulü idare meclisinin zifll 

1 
metini idaresinden dolayı ;bre 

·p 
ve geçen hesap yılı neticelerı ti 
dair idare meclisi teklifli 
hakkında karar verilmesi. 

3 - Vazife müddetleri biten idı; 
re meclisi azalarile murakil>.'11 
intihap veya tekrar intihal>' , 
aidat ve huzur haklarının ıa 
yin ve tesbi ti. • 

iil''" 4 -Ticaret kanununun 323 ;,i 
maddesine göre idare ıııeC1 , 
azalarına şirket ile mua111cl~, 
de bulunmalarına izin ver• 
mesi. 8~ 

Umumi heyette hazır buluıııı' ,1 
lstiyen hissedarlar asaleten ve;, 
vekaleten hamil bulundukları c '/' 

·m e hamı veya esham yerine kaı ;;~· 
rakı içtima gününden bir hafta ·pi 

ce şirketin Kartaldaki merkeı• dl 
veyahut Anvers'te Avenu~ ·r, 
F 9 d C. fııa " rance 5 numara a ım ı 'c1el· 
keline teslim etmeleri icap ebtı$' 
Karşılık olarak alacakları ıııal< e)' 

lar içtimadan önce ibraz edi)fC 

- - ·\.lf~ ç ,., '1_!?" •··. ,_ . ·~ ~·-- - . ~~.-.. 


