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SAYI 
YIL 

: 18 SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 
: 1 

~arada üç gün 
" ... • 

Refik Saydam ve Programı 
Reisicümhur 
İsmet İnönü 
Başvekil ile 
görüştüler 
Ankara, 28 (A.A.) - Reisi· 

climhur İsmet İnönü bugün 
saat ll de 8aşvekilet dairesi
ni teşrif ederek Başvekil Re • 
fik Saydam'la uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

Başvekil Refik Saydamın 
teşekkürleri 

KEFİK SAYDAM kabine.i itimat reyi aldıktan sonra ... 

Ankara, 28 <A.A.) - Baş

vekil Dr. Refik Saydam, Baş
vekalete tayinlerinden dolayı 
her taraftan almakta oldukla· 

adamı ıahsiyeti ile teselliye imkAn j naatle beraber, gazetecinin ağır 
buldular. · ınesuliyetinl de bütün arkadaşla - · 

rı tebrik telgraf ve mektup • 
)arına karşı teşekkiirlerile sa· 
mimi hislerinin ibJağına Ana· 
dolu Ajansını memur buyur- ~J Denebilir ki bütün gazeteciler: rımla beraber lçlınizde daha şid • 

Atatürk'Un yanında ilk Anado • detle duymağa başladık. Çünkü, 
muşlardır. il luyn geçen, (Arkası 3 üncü sayfadr.) 

Ankaraya geldikten sonra Yeni· A. N. KARACAN -~- - - --.. 
8•ıve)ti 

L· I REFiK SAYDAJ\I evvel· 
şehirin bir tarafındaki o temiz sıh-
hiye binasının içipe çekilerek yal
nız çalışmağı kendisine en büyük 
zevk ve gaye edinen ve Ankaranın 
meşhur bataklıklarını kurutmakla 
işe başlıyarak her şeyden evvel in· 

.... Ciiıı 
kabinenin programını 

okurken ... 

28.1.939 Ankara 

IAnkarwda bulunan kılôp ricalini sıtmadan kurtaran 
arkada,ımız A. N. ve bu suretle onlara _çalışmak im· 
l(aracan yazıyor:) kanı veren, 

SaYııı Cel Bütün politika dedi kodularının 
ııu p . i.I Bayar, Çarşamba gü. fevkine yükselebilen ve hele mev· 
b.~ tlll'tı Yİİksek divanının intiha· - ecdidi ki \•e ikbal düşkünü olmadığı şüp-
topJantıs ne ~rar veren mühim he götürmiyen, 
lllld ından sonra, hükfunet ha· Senelerce bir saat intizamile sa· 

Tramvay Şirketini 
1,5 7 5,000 

liraya satın alıyoruz 

an çeltiıın ,.. 
dl ~!arını ça - e,., tensip etti, arka- hahları 9 da işinin başına gelen ve n 'ı n 
C?iıı· gırarak nıucip sebep· akşamları beşe kadar sessiz sada· 

Yarın. Tünel ve Havagazı şirketleri
mübayaa müzakeresi başlıyor 

lldıJc~ anlattı, ve muvafakatlerini sız çalıştıktan sonra evine dönen , 
•danı,: ;0:;a, olgun bir devlet Refik Saydamda, gazeteciler, • iki 
laicİiııılı a . ş~ bir feragatle, Re· saat hasbıhalden ve bu arada onun 

lli.r ll?a ıstifasırıı arzetti. inkılapçı hüviyetinin kat'iliğini ve 

şındanb,.ri devam ed~n satınalma 
müzakerelerine bugiin de Nafıa 

Vekıli Ali Çe\inkaya'ııın Başkan

lığı altında devam edilerek son ve 
kat'i şekli tespit ed.lmiştir. t taraftan At t"' k''" b .. ük" llıaııer a ur un uy nadir insanda tesadüf edilebilecek 

ta, d"" 
1 

olan cilmhuriyeti muhafa- kadar kuvvetli dinamizmini gör • 
' 5 er ta af lııUdaf r tan bu koca vatanı dükten sonra, yukarıki vasıflarını 

tıı atı aa ve inşa gibi omuzlarına da hatırlıyarak, denebilir ki o.için' 
alıııış r vl e Yilksek bir tarihi mission Başvekilliğe seçilmiş olduğunun 
c o an e·· "k •Iaı il uyu Milli Şefimiz, da sebebini anlamış oldular. Ha • 
bir ı.,;Yar'ın ınenıleketin çetin kikaten belki daha mükemmelini 
•den •kal devresinde tezahür bulmak imkansızdı da onun için! 
tıı vatanperv ı·.. . 
e~iy ti er ıgını ve yüksel: 

l" e erini k . liran ayıt ve ışaret bu-
hay8tı ~~ sabık Baş\'ekilin siyasi 
1 •çın hak· 8 ka,1 t ıkaten bir şeref ve-

li eşki) ed k · •, İstifay ece olan hır cevap 

• •• 
Sayın Refik Saydam'ın şahsiye -

tinde biz gazetecileri hemen ken· 
disine bağlaınış ve inandırmış olan 
ana vasıflar ~unlardır: 

Sayd • 1 kabul ve sayın Relik 
t •ın'ı llaşvek'I , 1 - •Evet• dediği zaman yüzde 
lltdııı a ete tayın bu • .. 1 h d d .•. ar.. yuz ueve • ,• ayır• e ıgı zaman 
llıı tayind , 1 yüzde yüz •hayır• olduğuna şüphe 

•oıı en Yırn · d'" t t k _ra, Yen; Ba . 11 or saa bırakınıyan kafi bir emniyeti he· 
•lı Faik Ö şvekıl, Dahiliye Ve- men telkin etmesi 

Sok ztrak ve p ı· G 1 ' . •eteri Fikr· ar ı ene 2 - BaşvekUletten kendi şahsı· 
rıı ı Tü •· İ e, fırka ırı k . zer 10 huzıırla- na hiçbir fevkaladelik ayımıadığı-
stanb er ezınde Ankar ı-, .. ııJ gazet 

1 
. ' . ~ ve nın derhal göze çarpması ve bu 

re~rı~at Müdü~ e~ı . sahıplerı ve vazifeyi büyük bir sadelik içinde, 
.... lttndileriJ ermı kabul ede - fakat vazife bakımından bütün hu· 
~''illi b e çok açık ve çok • 't' ir hasbıb 

1 
sa- dudile hemen kavramış olması, 

11
• 0Plantıya d a de. bulundular. 3 - l\letotla çalışmağa alışmış 
lı>ı g·•· avetiı olan ve be • ·ı· Ilı" '"ı çoğu ı ım adamlarına mahsus vuzuh ve 

lı Ularekeuin ~~ ın~slek .hayatları kat'iyelle konuşması ve bir mesc· 

1.l•rak İstikl';cı _gunlcrınde baş- leyi bitirdikten ve bir neticeye 
g•pı.,r,., büt~ ınucadelesile inkı- bağladığına kanaat getirdikten 
ı. •ttikten . un heyecanlarından sonra diğer meseleye ge•mesi 
~•d· sonra bu .. ' ' 
d •slar, ik' ~une varan ar- 4 - Matbuat hürriyetini hakika· 
•ıı d ı saat sııren b . t' 
1 

erin b. u ıç ıma- ten korumak istediğine ve inkı!a-
o ••ak ır surette m··t h . •Yrıİdılar u e assıs hın zaruretleri ile matbuatın kon-

d 
llıı lahass·· .. · trol vazifesini telif etmek gibi te-

ı· usun s b 1 • · c ep erı şunlar.. mini ayni zamanda gazetecilerin 
1 .._ ,. _ iz'anlarına ve olgunluklarına bağlı 

•il · ·uıkara v t b' k f' ı · · · d «ı, llawek"J e s~anbul gazete- ır ey ıyette on arı ırşat ıçın 
.• Yiiksek h~ et vazıfesinin ifasın- daha fazlası tasavvur edilenıiye • 

Şahit oldukı lZmetlerine yakından cek bir hüsnüniyet göstermesi ve 
•hılııınd arı sayın Celal Bayarın bu bahiste kat'iyyen samimiliği, 
•av an du~d ki 
lı · •n ll.e(ik S ' u arı teessürii, Başvekili dinledikten sonra, Da-

h•nıeıı tesh" •Ydaının muhatabını lıiliye Vekili Faik Öztak'ın güzel 
"r . ır eden d" .. 
. Şeyde urust, açık \'e hitnbesini de duyunca, bana, "ilk 

llıt n evvel ı d 
lı· et telk· 111 ııtsuz bir em· defa olarak memlekette nihayet 
tlvilelj ,.~n ~den fikri ve ahlaki matbuat hiirriyetine kavuşacağı . 

cıdden nıiiıntaz devlet mız kanaati geldi. ı\ncak, bu ka · 

< 

Yapılan müzakere ve muhasebe 
' neticesinde bütün imtiyaz hakla

rı ile beraber Şirketin bilcümle 

tesisatı, malzemei muharrikc ve 
müteharrikesi. binaları, bilfımum 

emliıki, atelyeleri ve ambarların· 
da mevcut 300.000 liralık malze -

mesi de dahil olduğu halde bir 
milyon beş yüz yctmış beş bin li
ra üerinde mübayaasır.da iki ıa· 
taf mutabık kalmıştır. 

Tramvay Şirketini satın alma mü· 

Şirket personelinin lehine tesis 
edilmiş olan muhtelif taavün san
dıkları mevcudatı da mahfuz tu • 
tulmuştur. zakeresini muvaf(akiyetle bitiren 

Nafıa Vekili ALİ ÇETİNKAYA 

Ankara, 28 (A.A.) - İstanbul 
Tramvay Şirketi ile bu hafta ba -

• 
Pazartesi günü Tünel ve Hava-

gazı Şirketlerinin mübayaa mü . 

zakerelerine devam olunacaktır. 

!!"""-----------!!!!!!'"---'!'!!".•.•!!!!!'!!"""'O!!!!!!I!'. 
Cümhurreisimizin evvelki gün mebuslarımıza 

verdikleri çay ziyafetine ait intıbalar 

Cünıhurreisiınizin çay ziyafetinde Milli Şefimiz sabık Başvekil 
CELAL BAYAR ve sabık Milli Müdafaa Vekili KAZIM 

ÖZALP'le görllşürlerken ... 

• 
ita/yanlar Tunus, Korsika ve 

ediyorlaı Cibuti üzerinde ısrar 
~~~~~~~~~~~~~~-

Sam u e I Hoare: ''Her ihtimale 
karşı hazır bulunuyoruz ,, dedi 

Paris, 28 (A.A.) - cRomada 
Havas ajansına bildiriliyor.: Her 
.'lafta Fransız siyasetini Avrupayı 
ka<~tırmak ve İtalyayı tahrik et· 
mekle itham eden Relazione İn -
ternazionali gazetesi diyor ki: 

,Paris eğer İtalyan milletinin 
çeliğini tal.ınak arzu ediyorsa ta • 
kip ettiği manasız siyase~ devam 
edebilir .• 

Bu gazete beynelmilel mark • 
sizm ve Fransa için Avrupada 
partinin kaybedilmiş olduğunu 

yazmaktadır. 

Fransanm teminat olarak İs • 
panyol Fasını ve Minorque ada· 
~ını u..:al etmek tasavvuruna dair 
tefsirlerde bulunan bu gazete şöy
le diyor: 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 
lmpeks 

Dört hükfuneı reısl bir arada 

SATIE BINASI MESELESi 

tahkikatı Denizhank idare mec
İktısat ve Maliye Vekalet
lerinin müfettişleri tahki

kata devam ediyorlar 
İmpeks Şirketi tahkikatıııı idare 

eden İktısat ve Maliye Vekalet· 
!eri müfettişleri burada yaptık· 

!arı tahkikatın neticesıni Vekalet
lerine bildirmek üzere Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Müfettişler yarın sabah İstan• 
bub dönecek ve mercilerinden al
dıkları direktif dahilinde bayram 
ertesi tetkiklerine devr.m edecek· 
!erdir. 
İmpeks Şirketi azasından olup 

dün Londradan avdet edeceği !:>azı 

gazeteler tarafından vnzılmış olan 
Şakir Seden henüz gr.Jmemiştir. 
Yaptığımız tahkikat neticesinde 

Şakirin gelm\si hakkında kardeşi 
püleyman ta,'fıfındaıı çekilen tel
grafa henüz hır cevap rJ lmemiş· 
tir. 

• Ahmet Hamdi Tanpınar «Ha. 
mami lsmail Dede ile ıtrinin 
heykellerini dikelim .. " diyor 

[Yarınki sayıınlzda okuyunuz] 
,,, ................... , , ....... ""'"" .. ,,""'" ..... 

Anketimize okuyucula
rımızdan gelen cevaplar 

7 nci sayfada 
. .. - .... ........ • 

lisi azasile erkandan 
üç kişi işten çıkarıldı 

Ankara, 28 (A.A.) - Haber aldığımıza göre Sa\ie Şirketine 
ait binanın satın alınması keyfiyeti hakkında yapılan tetkikat 
neticesinde aşağıda isimleri yazılı olanların İcra Vekilleri Heye
ti kararile vazifelerine nihayet verilmiştir. 

1 - Denizbank İdare Meclisı Reisi Ziya Taner. 
2- Denizbank İdare Meclisi İktısat Vekaleti azası Cemal 

Şahingiray. 

3-Denizbank İdare Meclisi Maliye Vekaleti azası Sedat 
Uru!. 

4 - Deniz bank Umum Müdür Muavini Tahir Kevkcp. 
Yine ayn bankadan İn~aat Şubesi Müdürü Kasım Neşet ile 

umumi katibi Sadun Savcı'ııın memuriyetlerine resen 1ktisat 
_Yekaleti tarafından nihayet verilmiştir. 

kazandıran fikir 
General Franko, geçen sene hu vakit, hatta daha yakın zaınan· 

Iara kadar yabancı memleketlerde olduğu gibi kendi memlekPtin
de de asi general idi. İspanyanın cenubunda küçücük bir arazi par· 
çasını eline geçirdiği zaman onun İspanyol olarak taraftarı belki 
yanındaki generallerden ibaretti. Ordusunu Faslılardan teşkil et
mişti. Bu küçük ordu yavaş yavaş işgal sahasını genişletince Fran· 
konun taraftarları çoğaldı ve ona asi diyenler azaldı. Bugün İ,pan
yada da, başka memleketlerde de Frankodan bahsedilirken asi ge
neral demek kimsenin aklından geçmiyor. 

Frankoya bu muvaffakiyeti temin eden nedir? Yalnız siliıh, 

yalnız cephane mi? Şüphe yok ki hayır ... Kazanan, onun müdafaa 
ettiği fikirdir. Çünkü uzun zaman karşı tarafın silahı Frankonun 
silibına faikti. Yalnız silahta kuvvetli olmak kifi gelmiyor, davada 
kuvvetli olmak birinci şarttır. Bunun böyle olduğunu bize en iyi 
öğreten İsmet İnöır:ıü olmuştur. 

İnönü harbinden sonra zaferimizi toplarımıza atCeden düşman 
generalinin miitalealarını İnönü'ne anlattıkları zaman o şöyle 
söylemişti: 

-Hayır, bize bu zaferi kazandıran silah değil, fikir olmuştur. 

KEMALiST 



SAYFA Z 

Musanın Hayah 

lıııtDAll 

Sehiı• Haberleri 
• , ,. • • . ·- '.;' . - .. - t -

Kadıköy yolları Konservatuar 
tamir ediliyor Şehzadebaşında 
Bunların ihalesi yapıldı 

Yine bir sabah şafakla beraber bir de park olacak 
Şehir tiyatrosu 
Taksimde yapılacak 

Nil Ortasındaki tahtına kurulmuştu Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdarın Kadıköy kaymaka-

Adamcağız, Horasanda muteber' - Akmaz, ya Velit! .. 
bir kişi idi. Karısının Horasan - Sizin her gün gıdanızı kim ve-
gençlerile cilveleşerek peydahladı- riyor, ey nas? 
ğını bildiği bu piçi meydana koy- _ Sen veriyorsun ya Velit! 
mek suretile şerefini kirletmek is- _Bu ülke .. bu topraklar kimin· 
temedi ve adını cVelit. koydukla- dir? 
n bu çocuğu sinesine çekti. _ Senindir!.. 

Velit, dört beş yaşına girince, so- _ Bu kadar kuvvet .. bu kadar 
kakta şehir çocuklarile oynamıya servet ve bu derece ihtişam hangi 

başladı. diyarda ve hangi padişahta görül-
Çocukların kimisini vezir, kimi- müştür? 

sini köle yapar, keneli yüksek bir _ Hiçbir ülkede, hiçbi rpadi -
yere çıkar, onlara mütemadiyen e- şahta görülmemiştir. 
mirler verirdi. Bacak kadar çocu- _ o halde ben.. hükümdarların 
ğun böyle oyunlar oynaması her- hükümdarı .. yalnız Mısırın değil.. 
kesi hayrete düşürürdü. bütün ülkelerin.. bütün kainatın 

Velit, büyüdü. Delikanlı olmıya snhıbi.. yer ve göğe hükınedenim. 
başladı. Bu sırada sözde babası o- Ben .. sizin hükümdarıruz değil. si
lan Horasanlı tüccar öldü. Bütün zin tanrınızım. Hepiniz bana bir 
serveti Velid'e kaldı. Velit, bu ser- hükümdar gibi değil .. bir tanrı gi
vctl az zaman içinde cümbüş a- bi secde edeceksiniz. 
lemlerinde harcadı. Yirmi yaşında - Evet ya Velit .. sen bizim tan
bir delikanlı iken mangırsız kaldı. nmızsın ve sana biz tanrı diye fş
Artık doğduğu memlekette ne o- te secde ediyoruz. 
turmıya, ne de çalışmıya yüzü kal- Bir an içinde Nil sahillerini dol
mamıştı. Gurbete çıktı; (Serhüs) duran halk, Firavunun tahtını sa
denilen bir şehre vardı. Burada aç ran vezirler .. büyükler .. saray ca

ve biilaç dolaşırken Haman ismin- riyeleri, saray oğlanları yüzükoyun 
de kendi gibi bir se~seriye rastla- secdeye kapandılar. 
dı. Haman'ın bir de uyuz eşeği var- Bu eğik başlar arasında yalnız 
dı. Onunla başbaşa verdiler. Ser- iki baş dimdik kalmıştı: Velidin ve 
hüs şehrinde güzel ve bol kavun Haman'ın başı ... 
çıkardı ve işitmişlerdi ki Mısır di- Haman, arkadaşının bu kuvvet 
yarında kavun bulunmaz: ve nüfuzunu hayretle, takdirle 

_ Buradan Mısıra kavun götü- seyrediyordu. 

rüp satalım. .. 

Dediler. Uyuz eşeklerine kavun 
yükleterek }'<!la çıktılar. 

İşte, tarihin anlattığı efsaneye 
inanmak Jazımgelirse Velit, işte bu 

Fakat Velit ,tanrılığına kendi 
de iman etmiş bir kat'iyet ve sert
likle: 

- Haman .. Haman .. diye haykır
dı ... Sen de .. sen de secde et ... Bt!n 
tann tahtımda Kendime ortak is
temiyorum. 

mı ile beraber yapmış olduğu tef
t iş neticesinde birçok yolların ta -
mire muhtaç oldukları görülmüş 

ve her yil Kadıköye yol için vı:ril
mekte olan 2-3 bin lira yerine 15 
bın lira tahsisat verilmişti. Bu 
yolların mühim bir kısmının iha

lesi dün belediyede yapılmıştır. 

Kadıköyünde yapılacak yollar şun
ıardır: Şifa sokağı, Yoğurtçu park 
yokuşu, Hasırcıbaşı, Tepe, İhlas, 
Recaizade Ekrem, Muratbey, Şe

fik bey sokaklarile Merdivenköy 

yolu ve İhlas sokağındaki lağım. .. 
Bunlar Mayıs nihayetine kadar bi
tirilmiş olacaktır 

Elde mevcut amele takviye edi
lerek ayrıca Haydarpaşa liığım -
!arı, Kumluktaki lağım, Kokarpı
nar su mecrası ile hal binası önü, 
Nüzhetefendi sokağı, Kızıltoprak 

istasyonu yolu, Erenköy Kokarpı -
nar yollarının da fen heyetinin ne
zareti altında ikmal edilmesi ta -
karrür etmiştir. Kadıköy iskele 
meydanınd~ki parkın boş bulunan 
arka taraflarının da tanzimine baş
lanmıştır. Burası ağaçlandırıla -
caktır. Hal binasının yanındaki ça
murlu saha da park haline getiri -
lecektir. 

Nafıa Vekaleti de Mahmut!:>aba, 
Caddeboslan, Erenköy ve İçeren -
köy yollarının ihalesini yapmak 
üzeredir. 

BELEDiYE 

Yeni Helediye Reis Muavini 
dün vazifesine başladı 

Konservatuvarın Şehzadebaşın -
da yapılması için evvelce bir ka • 
rar vardı. Fakat son günlerde kon
servatuvarın Taksim ile Harbiye 
arasında yapılacağı haberi çıktı. 

Yeni konservatuvar binasının 

Taksimde yapılması artık mevzuu 
bahsedilmemektedir. Taksimde ya
pılması mutasavver olan Şehir ti
yotrosu binasıdır. Konservat.ı.var 

eskiden tesbit edilen yerde ve Şeh
zadebaşında yapılacaktır. Esasen 
Şehzadebaşı ileride bir üniversite 
mahallesi haline getirilecek oldu -
ğundan konservatuvar için de bu
rası en münasibi addedilmektedir. 

Barındırma odalarına yardım 
İlk okullara yardım birliğı mer

kezi iyi bir karar vermiştir. Bir -
lik, Eyüp, Kasımpaşa ve Fatihte 
açılmış olan anneleri işçi olan ço
cukları sokakta bırakmaktan ko -
ruyan _barındırma odalarına yar

dım edecektir. Her barındırma o
dasına ayda 25 liradan başka er -
zak ta verilecektir. Bu suretle bu 
odaların muhafazasına terkedil -
miş olan yavrulara sıcak yemek 
verilecektir. 

Yeni çöp kapları 
Üstü açık ve gayri muntazam 

çöp tenekelerinin yerine belediye 
Temizlik İşleri Müdürlüğü tara -
fından yaptırılmış olan nümune 
çöp kaplarını dün Vali görmüştür. 

Bu maden! kaplar üç boy üzerine 
yapılmışt>r. Bunlardan en büyüğü 
ıpartmanlar, diğerleri dükkan ve 
evler için mecburi olacaktır. 

----0----
GÜMRÜK 

HERGÜN 

Rakı 

biridir. 

Saçlarını, senelerce bu mil
letin nabzını tutarak ağartan 
bir salahiyetin ağzında, bu 
mevzu, ısrar ile üstünde dur
mağa değer .. 

Rakının, milli dertlerimiz 
arasında yer tuttuğunu niçin 
inkar etmeli? 

Başka dillerde •neş'e• nin 
müstear ismi olan •içki•, •ra

kı· adını alınca derhal hüvi
yetini değiştiriyor. 

Bira, tebessüm; şarap kah

kaha; fakat rakı hastane veya 

hapisane vak'a~ıdır! 

Her rakı şişesinden çıkan 

mantarla beraber, bir taban

ca veya bıçağın da kınından 

biraz çıktığına inanınl'Z .. 

Hangi cinn~·et vardır ki, bir 

rakı sofrasından sonra işlen -

mcıniş olsun! .. 

Teşhisimizin doğruluğuna 

güvenerek, sert içkile nıiica

delenin adını değiştirebiliriz: 

Cinayet ve intiharla mücade

le! 

Yusuf Ziya ORTAÇ 
suretle Haman'la beraber Mısıra 
gelmişti. 

Şimdi ise.. kendi Mısırın h4ki
mi, Firavunu, Haman da veziri ol
muştu. 

Ve vezir Haman .. dünkü baldırı 
çıplak Horasan piçinin serseri ar
kadaşı da onun önünde secde ettl. 

Rauf Deınirtaştan inhilal eden 
Belediye Reis muavinliğine tayin 
edilmiş olan Akhisar kaymaka', 
Rıfat Yenal dün şehrimize gelmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili MÜTEFERRiK 

Tiftik ve yapağı kursu 

ıt - İkindkinUB 

Se hir Meseleleı . . ·. . . ... ··-·· .. 
·~ ' . " ..,, . 

Berberler çoğalıyo ' 1 

Fakat kontrol yok, Mektebleri d 
çoktandır kapalı duruyor 

İstanbulun berberleri gün geç • I dükkan açmak için ruhsatn 
tikçe artıyor. Bu artıştan sevinme- vermemek. 

ğe mahal yok· 5 - Kontrolü artırmak .. 
tur. Berber ol- 6 - Bütün berber dükkan! 
mak gittikıçe da akar su bulunmasını mec 
:oorlaşacak, güç tutmak. 
!eşecek, şeraiti Berberlerin ıslahı için bir ııı 
ağır olacak yer tep açmak ihtiyacı çok eskiden 
de kolaylaşıyor yulmuştur. Fakat mektebin d 
gibi.. Neredey- mma imkan verecek esaslı ted 
se bir ı.ıstura, !er alınamamıştır. 

bir makas, b<r sabun ve bir utak Mektep ve b!r ihtilAf 
baraka sahibi olmak, beroer ol- Şimdiki halde berberler ıxı•~ 
mak için kafi gelecek. binin kapısında büyük bir 
İstanbulda şimdiki halde 4.000 lit asılmış bu

den fazla berber vardır. Bunların 
ancak 2000 ni ehliyetli ve b.erber- lunuyor · Mek -
!er cemiyetine kayıtlıdır. Diğerle
rinde ne ehliyet, ne diploma, ne 
ihtisas varmış .. 

Dükkanlarına gelince, İstanbul
da her türlü konforu haiz ancak 
20 - 30 perıtkar salonu sayılabilir 
miş, orta derecede bulunan ise an
cak 500 nihayet 700 dükkanı ge -
çiyorınuş.. Bunu cmış• ile ifade 
etmeğe lüzum yoktur. Halk peka
la görüyor. Hemen her semtte ve 
mesela Divanyolu gibi işlek ve 

birinci sınıf caddelerde bile bir 

terkos musluğu bulunmıyan beş 

on dükkan sayınak mümkündür. 

Berberlik temizlik demektır. Te -

mizlik ise su ile yapıldığına göre; 
bir berber dükkanında suyun bu

lunmaması pek tabii olarak en bi

rinci ve en büyük noksan sayıla -

maz mı?. 

Alınacak tedbirler 
Berberlerimizin bilgilerini ar -

!ırmak, berber dükkanlarının sıh

hi şeraitini yükseltmek bir zaru -

rettir. Bizce, bunun ıçin alınması 

icap eden tedbirler kısaca şunlar
dır: 

1 - Berberler için esaslı bir 

tep idaresi ile 
cemiyetin yeni 
idare heyeti a
rasında bir ihı

tilif var. 

Mektep ida -

resi, cemiyetin 
her yıl mektep __ 

için ayırdığı 500 liralık 

sisatın verilmesini istiyor. 

miyet idare heyeti ise mek 
kendi idare et~ek istediğind 
mektep idaresinin kendisine bl 
rakıldığı takdirde bu parayı ve 
bileceğini söylüyor. Halbuki 

tep idare meclisinin mektebi et 
miyete devretmesi için daha 
sene müddeti vardır. 

Bu ihtilaf esasını ararsanız 
incir çekirdeğini doldumııyor. ıl 
oluyorsa mektebe ve burada 
9.erlık sanatının incelıklerini öl 
renmek istiyenlere oluyor. Çüll~ 
mektep bu yüzden kapalı kalıY01" 

·· ·datl Oğreniyoruz ki mektep ı 

meclisinde münhal olan iki aZ3)
1 

cemiyet idare heyetinden iki lcİ ' 
şinin intrhabile ihtilat halledile · 

cekmiş .. Bize sorarsanız biz bU i · 
iJll şin bu suretle halledilıniyeceğ 

Taliinin gittikçe parlaması, ik
bal ve ihtişamının artması, ona 
kendi kuvvet ve kudretinin pa
yansız olduğu kanaatini verdi. 

O gün, tarihin kaydine ve kur'a
nın yazdığına göre Firavunun cE
ne Rabbi Kümül A1h yani ben 
tanrıyım dediği gün Mısır halkı, 

daha doğrusu Mısın.:ı loptilerden 
ibaret olan ve puta tapan halkı 

sabaha kadar cTanrı. !arı şerefi

ne yediler.. '.çtiler .. cünbüş etti -
!er. 

Rifat Yenal 330 senesinde mek
tebi hukuku bitirdikten sonra har

bi umumiye iştirak etmiş, bundan 

sonra Dahiliye Vekaleti Memurin 

Müdürlüğünde mümeyyiz olarak 

çalışmıştır. Buradan, Marmaris kay 

makamlığına tayin edilmiş olan Rı

fat Yenal sıra ile Fethiye, May -

dos ve Gönen kazalarında kayma

kamlık yapmış ve bir aralık ta is

tifa ederek avukatlık yapmış, bun

dan sonra Balıkesir umumi meclis 

azalığına seçilmiştir. Buradan Bal

ya ve Akhisar kaymakamlığına ta-

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 
Rana Tarhanın Refik Saydam ka
binesinde de vekalet vazifesinde 
kaldığı dün Ankaradan Gümrük 
ve İnhisarlar Vekil.lctinin ala.kalı 
bütün dairelerine tebliğ edilmiş -
tir. 

Üç dört aydan beri Bursada Meri- mektep açmak. 
kaniiz. Çünkü mesele mektebin ' 

çılması meselesi değil, berberleP 

oraya celbederek her türlü bilgi' 

lerini artırmak, sanatın bütün jo; 
celiklerini öğrenmeği mecburi Jıl' 
maktır. Bunun için d2 bu işin, ~ 
Maarif Vekaleti yahut ta Sıhl1' 

Yine bir sabah şefakla beraber 
Nil ortasındaki murassa tahtına 

kurulmuştu. 

Nil vadisini binlerce halkın bir 
ran halka. tahtın eşiğinde elpençe 
:!uran Mısır büyüklerine baktı: 

-Ey halle!. diye bağırdı .. Ben 

sizin nenizim?. 

Nil vadisine binlerce hallcın bir 

avaz olarak yükselttikleri ses sars
tı: 

- Sen bizim hükümdanmızsın 
ya Velit! .. 

Bu saygı avazı Velidi memnun 
edecek yerde suratını astırdı. 

Yine seslendi: 

- Ben istemezsem, bu güneş do
ğar mı ey nas! 

Halkın toplu sesi tekrar etrafı 
çınlattı: 

- Doğmaz ya Veli!!.. 

Firavun, Nil ortasındaki tahtın
tan inmiş, yanında füınınn, arka -
sında Umran sarayına gidiyordu. 

Saray kapısında onu göbeğin -
den aşağıya kadar sarıı.~n ak sa -
kalı ile baş kahin Hacep karşıla -
dı. 

Velit, içkinin ve benliğinin ser
mestisi içinde ona sordu: 

- Söyle Hacep .. söyie .. bugün 
bana bütün halk.. bütün Mısır .. 
bütün insanlar ve bütü!ı kainat 
secde etti değil mi? s~n bu kadar 
yıl yaşadın .. hiç beni'l! kadar kud 
retli bir tanrı .. bir mabut gördün 

... , 
mu .. 

Baş kahin, gözlerim parmağın -
daki iri akik yüzüğe dikmiş, su-

- Ben istemezsem bu Nil ırmağı suyordu. 
böyle akar mı? [Arkası vul 
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Bu sahneyi Behice Fer - yordu. Evdeki mevkii, vaziyeti, 

dane, Safinaz mı hazırlamıştı? ne olabilirdi? 
Kim hazırlamış olursa olsun, be- Benim, o gece geleceğimi bilmi
nim yapacağım şey oturup hemen yodardı. Onun bulunuşunun, be
açılarak konuşmaktı. nimle bir alakası olması imkan -
Hayır! El sıkıştıktan sonra alık sızdı. Fakat odada, ikimizin baş -

alık güldüm. Onun yanına değil,. başa bırakılmasında bir kasit ola-
masanın öbür tarafına oturdum. maz rmydı?. 

Gazinoda içtiğim rakının buha
rı dağılmıştı; sıkılmağa başlıyor -
dum. Genç kadın, yanağını çukur
laştırarak. cesaret veren gizli bir 
göz kırpışile gülümsüyordu. 

Bu genç. güzel kadı!", kimdi? Ki 
min, nenin nesiydi?. 

İri, koyu siyah gözlerini tel tel 
gölgeliyen uzun kirpikleri, dolgun 
dudaklı, karar ufaklıkta, aydınlık 
ağzı, dolgun göğsü, mevzun, a -
henkli kalçalarile bu kadın, baş
lı başına bir güzellikti. 

Rahat, kaygusuz oturuşundan, 
evin yabancı.;ı olmadığı anlaşılı -

cHanım• ın cBey. i kimdi? 
cBey. in, bu genç, güzel kadınla 
bir münasebeti mi vardı?. 

Bu, cBey. e de aklım ermiyor -
du. Evde, cBey. i olan bir ev hali 
yoktu. 

cOnlar., kendi kendılerine kar
şı bir komedi mi oynuyorlardı; 

yoksa, oynamağa alıştıkları bir ko
medinin sahnele,ı:ini mi tekrar e
diyorlardı? 

İri, koyu siyah gözlü kadın, ya
nağını çukurlaştırarak, cesaret ve
ren gizli bir göz kırpışile gülüm-

nos fabrikasında devam etmekte 2 - Ehliyetli olmıyan, diploma-
olan tiftik ve yapağı kursu sona sı bulunmıyan berberlerin çalış -
ermiştir. 

Gümrük E asmUdürl Uğü 
' 

eşya dağıtıyor 
İstanbul Gümrükleri Baş mü -

dürlüğü, ambar'ıırında satılama -
yıp kalan eşyaları bayram dolayı
sile hayır cemiyetlerine dağıtmağa 
başlamıştır. 

Baş müdürlük dün bu cümleden 
olarak muhtelif ergeç kurumları -
na 200 kalem eşya mühim miktar-

yin edilmiş ve bu vazifelerde başa- da verilecek ve giyecek eşya da -
rılar göstermiştir. ğıtmıştır. 

Hazı yerleri yine su bastı 
Dünkü şiddetli yağmurda Esnaf cemiyetinin teşekkürü 

Kursa devam etmiş olan 17 ko 
trolör şehrimize gelerek vazifeye 
başlamışlardır. Vekfiletin göster -
diği lüzum üzerine 15 kon trol ör -
den altısı, Şadi, Reşit Dilek, Muh
lis Pekişten, Arif Atice, Ziya Or
hon, Rıdvan Tansu, İstanbul kon

trolör dairesi emrinde çıılışacak -
!ardır. Diğer dört kontrolörden 

ikisi İzmire, biri Mersine, biri de 

Samsuna tayin edilmişlerdir. Bun

lar bayram ertesi yeni vazifelerine 
başlamak üzere şehrimizde tayin 

edildikleri yerlere hareket ede -

ceklerdir. 

İstanbulda kalacak olan altı kon-
şehrin Eminönü, Yemiş ve Aksa -

ray gibi çukur yer ler;n: yine bir 

an:h seller kaplamıştır 

Evvelki gün Eminönü Halkev. trol kurı;unda daha ziyade yapağı 

salonunda toplanmış olan esnaf 

cemiyetleri idare heyetleri toplan-

ile meşgul olduğundan burada bir, 

bir buçuk ay kadar tiftik işleme 

Fakat yağmur fazla devam et- tıdan sonra kendilerine yardım yerlerinde bilfiil tatbikat yaptık -

memiş ve 

geçmiştir. 

suların istılıisı zararsız etmekte olanlara teşekkür edilme

sini karar altına almışlardır. 

semesine rağmen, çekingen duru-

yordu. ' 
Bu çekingen duruş, bana, cB3§.

başa kalış• ın ckasdi• olmadığım 
anlattı. Genç, güzel kadının, gü -
lümseyişinde ıkinci, üçüncü mi -
nalar da bulmağa b~ladım. 

0, hem alay ediyor, hem acıyor
du. 

Bir şey söylüyemiyordum;; o
turduğum yerde ter dökjiyor, bu
nalıyordum. 

Bu genç, güzel kadınla beni 
cBaşbaşa bırakışc, bir cDeneme. 
miydi? 

Beni, niçin deniyorlardı? •On
lar. ın inhisarı altında mıydım? 

Genç kadın, gözlerini baygın 

bir süzüşle gözlerime dikti, dolgun 
dudakları kımıldadı: 

- Sizi, yalnız bıraktılar, Beye -
fendi. 
Ayağa kalkıyordu. 

Söylediği sözün ağırlığı, beni çö
kertebilirdi. Fakat maneviyatım -
da, bütün miskinlikliklerin ak
sülameli olacak, bir diriliş hisset
tim; onun ayağa kalkmasına mani 
q]dum: 

- Ne söylüyorsunuz, Hanıme -
fendi!. 

Genç kadın, hemen oturmuştu: 
- Çok sıkıldınız da ... 
İçimdeki uyanış, bir alev gibi 

damarlarımı sarmıştı, ben, ayağa 
kalkmıştım, ona yaklaştım: 

- Hayır! Yanılıyorsunuz, sıkıl

mad•m. Yalnız, şaşkınlık içinde
yim. Sizi, bana takdi!TI etmediler. 
Bu odada, dakikalardanberi otu -
ruyoruz. Fakat nasıl konuşacağı -
mı bilmiyorum. 

Genç kadın, kendisine yaklaş -
mamdan çekinmiyordu; ılık ılık 

bakıyor, ılık ılık gülüyordu; s~si, 

bakışlarından, gülüşlerinden daha 
ılıktı: 

- İstediğiniz gibi konuşun. 
Ne demek ısfedlini anlıyama

dığım için dur•kladıın. 

Genç kadın, gerilediğimi görün-
ce, elini uzattı, elimi tuttu: 

- Sizi, bana tanıttılar. 
- Nasıl? 

- Çok iyi, insan adam, diye. 

Cevap veremiyordum. O, de -
vam etti: 

- Buna inandım. Fakat bir şe-

tan sonra asli 

yacaklardır. 

ye inanmadım. 

vazifelerine başlı -

Merakla titriyordum. Çünkü, 
benim hakkımda, cOnlan ın ne -
!er söyliyeceklerini, biliyordum. 
Korka korka biliyordum. Ve kor -
ka korka sordum: 

- Neye inanmadınız? 
Genç kadın. elimi avuçları için

de sıkıyordu: 
- Sizin, Behiceye aşık olduğu

nuza ... 
Sesini yavaşlatmış olmasına rağ 

men, kalbimd~, çın çın ötüyordu: 
- Sizin, Behiceye aşık olduğu

nuza ... 
Tatlı serin bir hava içinde gön

lümün genişlediğini duyuyordum: 
- Buna inanmadınız, değil mi? 
- Sizi görmeseydim, belki i -

nanırdım. Fakat gördükten son -
ra .. 

- Evet gördükten sonra ... 

Ellerimi daha kuvvetle sıkıyor-
du: 

- İnanmadım ... 

Küçük küçuk güldü: 

- Çünkü, inanılacak şey değil... 
Yanına oturmuştunı; 0 1 avuçla-

rını gevşetti, ellerimi bıraktı; 

malarına mü:iaade etmemek. 

3 - Berberler cemiyetine ka -

yıtlı olmıyacak kimsenin çalışma-

51na imkan vermemelc il' Vekaleti tarafından organize eıl 
4 - Bir dükkan açmak için as- mesi lazımdır. 

gari sermayeye sahip olmıyanlara Sellm CAYi°!A 

D grupu sergisi . j 
Dün Güzel San'atler Akademı -

sinde bir heykel ve resim sergisi 
açılmıştır. Açıima merasiminde 
büyük bir kalabalık vardı. Sergi
yi saat 15 te Güzel San'atler Aka
dem,si Müdürü Burhan Toprak 
açmış ve çok alkışlanan bir nutuk 
söylemiştir. Sergide eserleri teşhir 
edilecekler şunlardır: 

l<ayınhabasını yaratıyan 
damat mahkemede 

Abidin Dina, Arif Kaktan, Bed
ri Rahmi, Cemal Tollu, Eren Ey
yüpoğlu, Elif Naci, Halil Dikmen, 
Eşref Üren, Nurullah Berk, Salih 
Urallı, Zeki Faik izer, Zühtü Mü
ridoğlu. 

Fuat isminde bir ge_nç evde ~ 
yınbabasile kavga etmiş ve hıdd 
!enen kayınbaba da damadile k~ 
nı evden kovmuştur. Bunun uıe 

ne Fuat eline geçen bir odunla 1'' 
s' yınbabasına saldırmış ve adaınc 

ğızı başından yaralamıştır. 

Fuat adliyeye verilmiş ve bir~ 
ci sorgu hakimliği tahkikatı bıt 
rerek birinci ceza mahkemesi~' 
vermiştir. 

Fuadin muhakemesine yakıııd' 
başlanacaktır. 

- Sizi, bana, hem yaşlı, 
de ... 

Yüzü, bir tereddüt üaJe 
bir buruşma ıle kırışmıştı. 

hem ı - ~ayatımı bilmiyorsunuz el> 
, onun ıçın ... 

eden - Nasıl? 

Sordum: 
- Hem de? ... 
Genç kadıri, gözlerini yere in -

dinnişti: 

- Bana gücenmiyeceksiniz, Be
yefendi. 

- Hayır! İlk dakikadan size 
minnettarım, Hanımefendi, sizden 
rica ediyorum. 

Kısa bir sessizlikten sonra, genç 
kadın, başını kaldırdı: 

- Sizin için, alık, dediler. 
Güldüm: 

- Söylemeğe korktuğuquz bu 
muydu? 

- Siz de !arkında mıydınız? 

- Evet. 

Genç kadın, yüzüme 
bakıyordu: 

dikkatle 

- O halde, buraya, niçin tek -

- Bekarım, eh, biraz da par~ 
var .•. 

- Bunları biliyorum. 

- Fakat yalnızım. 

- Bundan ne çıkar? 

- Ne mi çıkar? Bana, soruııuı-

- Sizinle konuşmak isterdi11\ı 
- Herhalde benim kadar deC 

- Konuşalım. 

Genç kadın, yüzüme 
baktı: 

- Burada olmaz. 

Başını kapıya çevirmişti: 

- Sonra? 

Titriyerek soruyordum: 

- Nerede? Ne zaman? 

Genç kadın, cevap verecekti. 

den ayağa kalktı: 

- Yerinize gidiniz. r' 
B · f lm gibiYc rar- geliyorsunuz?. en, ıpno ıze o uş _.;r 

- ıı r Gayri ihtiyar! içimi çekmiştim:. oturmuştum. O, kapıya doğr 

- Söyleyiniz, bunu, çok merak rümüştü, kapı birden açıldı.. l 
ediyorum. [Arkası "-' 
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So.n'Telôraflar 1 

Amerika hükumetinin 
harici politikası 

. . . 
. ..•.. ': . ·. 

Summer Welles dedi ki : "Amerika 
hükumeti sulh icin her şeyi yapabilir,, 

' ııı~;-York, 28 (A.A.) - Sum -ıhakkıdır. Amerika bu hakka ma -
de~ ell".8, ıoöyledlği bir nutukta lik olduğunu ve bundan istifade 

lı.rn b: iti: edeceğini açıkça göstermiştir. E-
Si•; ~r.ika hükfunetinin harici ğer icap ederse, Amerika sulbü 
lıa•:s'tinin başlıca hedefi, Ameri- veya Amerikanın emniyetini teh
llıin ın.__ SUih içinde yaşamasını te- dit yahut Amerikanın veya Ame-

e•uıektır 
n lı . rikalıların muahedelerle tasdik e-

l·- ~ a lllenıleketlerdeki insan-
~ a "'lr"' dilen haklarına tecevüz edilmesini 

ga"'"ı' . •· Yapılan zalimane ve 
'• tnsani istihdaf eden herhangi bir mem-hoy muameleleri, bu 

tesı ratlıkJar tekerrür ettikçe, pro- leketin harici siyasetine mani ola
co ve takip etmek Amerikanın caktır .. 

Amerika 
Fransa 
münasebatı 
Vaşington, 28 (A. A.) -

Fransanın son Amerikan 
modelinde altı yedi yüz harp 
tayyaresi satın almasına mu
vafakat ettiğini sqyliyen Ro
oseveltin bu beyanatı parla -
mento mehafillerinde Ame -
rikanın demokrasilerle teşri
ki mesai etmek arzusunun bir 
tezahürü mahiyetinde telakki 
edilmektedir. 

Mecburi askerlik 
Budapeşte, 28 (A.A.} - Parıa -

mento, mecburi askerlik hizmetine 
dair olan kanunu ittifakla kabul 
etmiştir. 

Fransa - İtalya 
gerginliği arttı 

P (BCl§tarafı 1 ınci sayfada) 

Hükômetçiler henüz 
ümitlerini kesmediler 

• ar· b l:oıı ıs u ıantajın ııltında Fran-
le : IllUUıffer olmasını kat'iyet
ltiııı eyen faşist İtalyaya karşı ki

aa ın 8:«1'lamaktadır. Fakat Fran -
llçiiııe~dataa edilmesi lazım gelen 
laterse _hır hudut tehlikesini nasıl 
tehliJı: 0.Yle tasavvur edebilir. Bu 
llıilıııı enın kendini göstermesi 
~ --" asır an Fransa hükumetinın' . ...,.,onar 
Ceği ın .. ıst İspanya il~ tesis ede-

Ga llnasebetıere bağlıdır .• 
zete •unı il. dir: • an ave eylemekte-

Başvekil Negrin, nasyonalistlerin 
son kozlarını oynadıklarını söylüyor 

Gerone, 28 CA.A.) - Negrin İs
panyol nıilletine hitaben bir nu -
tuk söyleyerek İspanyanın dahil1 
ve harici düşmanlarının bu taar
ruzda son kozlarını oynadıklarını 
ve bunların dahili ve harici istik
rarlarının bu taarruza bağlı bu -
lunduğunu iddia etmıştir. 

ri temin edeceğini söyliyerek söz
lerini bitirmiştir. 

Frankistlerin harekatı 

' iKDAM' 

lfARETLER 

Sinekür 
Refik Saydam 
ve Programı 

İşte sinekle münasebeti olduğu (BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
vehmini verecek bir lı;e1iıne: bu hudutsuz hürriyeti kullanmak 
Sinecure! Bize Avrupadan geçtiği hakikaten kolay bir şey değildir. 

için dilimizde tam karşılığı yoktur. Böyle bir hürriyeti iyi kullanabi
Fakat mefhumun kendisi hayli mek için gazetecinin azami sel! 
eski zamanlardanberi, bilhassa controla malik olması zaruridir. 
cümhuriyet inkılaplarından önce Her gün çıkacak olan, her gün bin 
pek alışılmış, rahatını sevenler ta- türlü vekayie maruz bulunan ve 
rafından daima aranmış bir "'ydi. her vak .asını bir hüküm ve kana le 
Sinektir, çalışmaya ihtiyaç göster- bağlamak ihtiyacı duyulan bir 
miyen, hemen hiç işi olmıyan ve meslekte hürriyeti doktor gibi 
yalnız irat gibi para getiren bir damla eksik, ilaç bir damla (azla; 
hizmet ve memuriyet demektir. damla eksik ilaç, bir damla fazla 
Yani sinektir, sinek gibi hazıra zehir olabilir. 
korunak san'ati ve sinek avlıyarak Ve Başvekil ile hasbıhalden çık
kazanç temin etmek mesleğidir. tığımız zaman hepimizde şu kana
Tarihimizde ilk sinekürler, istila at vardı ki bu memlekette matbu
zamanlarında bir zafer payı, bir at hürriyetini bu yeni başlıyan 

ganimet hissesi olarak dağıtıldı, devir ile beraber kurmak imkanı 
yurtluklar, ocaklıklar gibi. Sonra- vardır ve bu imkan gazeteciye ve
ları Enderundan çırak edilenlere, rilmek istenmektedir. Eğer iyi kul
mcdresesi olmıyan müderrislere, lanabilirsek bir taraftan bu hi.itti
mahkeınesiz kalan mollalara, sa . yet hem teessüs eder, bir taraftan 
yısı çoğalan paşalara, vezirlere da devlet memurlarında bir ne _ 
muhtelif ünvanlarla birçok sine - vi yüksek siyasi terbiye demek 
kürler ihdas edildi. Bunlann çok olan tenkide tahammül kabiliyeti 
yağlıları bulunduğu gibi bayii ya- arlar. Onun içindir ki bu yeni dev
van olanları da vardı. Fakat niha- rin gazetecisi yirnıi senelik bütün 
yet hepsi de aşağı, yukarı çalı~ma- tecrübe ve bilgisini >eferbcr cdc
ya ihtiyaç göstermiyen vazifeler- rek tepeden tırnağa dikkat kesil -
di. Tanzimattan sonra muhtelif ıs mek ve IUilli Şefin harikulfıde ta
lahat için ço~ li\kırdıda kalan bir rifini lıatırlıy·arak iyi w açık gör -
çok miihim meclisler kurulmustıı. mek, hükümlerinde bir hakim gilıi 
Ve •mecalisi aliye• ye memuriyet, adil olmağa çalı~mak, memleketi 
devrin kodamanlarına ınahsus bi- k<"nl!isi idare c<liyornıuş gibi nıe
rer sinekiirden başka bir şey de· suliyet hissi taşımak lazımdır. 

ğildi. Daha sonraları \'e bilhas'" Cuma giinii BHy·ük Millet l\lec
ikinci Abdülhamit zamanında Şi'ı- lisiııin son celsesinde Refik Say -
rayi Devlet, Cenıiycti Rüsunıiye. dam kabinesinin programını din • 
ŞchTemancti meclisi \·csairc gibi ledik ve bu sefer de onun •rt:-alist• 
klasik sinekürler meydana gelıni~- şahsiyeti ile kar~ı kar~ıya geldik. 
ti. Bunlardan başka tahrir:ıtı bari- Bu programın birinci vasfı yu _ 
ciyc hulefalığı gibi paşnzadelere varlık cümlelerden ari olması vait· 
veya vezir ılanıatlarına ait olanlar le dolu bulunması ve y·almz yapı
ve iltizama göre maaşları nisbeten labilecek maddeleri kat'in·en yapı
mahdut bulunan ılalıa küçük mik- Iacak maddeler halinde anlatması 
yasta sınıf sinekiirleri teessüs et-' idi: 

mişti. 1 - Milli Müdafaa kuvvetleri-

SAYFA 3 

SA TIE BINASI MESELESİ j 

Eski müdür Yusuf Ziyanın vapurlar 

ve bina meselesi 
Birinci sayfamızda bildirildiği 

veçhile dün Denizbankın ileri gelen 
erkamndan altı kişinin daha tahki
kat neticesinde vazifelerine niha
yet verildi. Bir arkadaşımız, ge -
rek bu vaziyet üzerine Setie bina
sı meselesi ve gerek diğer dediko
dulır üzerine İngiltereye sipariş 
edilmek üzere pazarlığı yapılan 

vapurların mübayaası keyfiyeti 
hakkında, bir kere de asıl alaka
dar olan Denizbank'ın sabık mü
dürü Yusuf Ziya ile görüşerek 

her iki hadise hakkında izahat is
temiş ve Yusuf Ziya evvela va -
purların mübayaası ve sonra da 
Satie işindeki vaziyeti şöyle nak
letmiştir: 

Vapurlar işi 
- Denizbank'ın idare meelisi 

ilk içtimaını 15 Mart tarihinde ak
detti. Bu tarih Bankanın faaliye
tinin başlangıcı telakki edilebilir. 

[ ~nızbanK ~aolk tJmum .ı.\.füdUnı 

YCSL'F ZİYA ÖNİŞ 

hakkında izahatı 
yaptım. Bu nazik mevzuda be
nimle çalışan arkadaşların her
hangi bir şekilde muatep tutul
mamaları için bu şeklı ihtiyar et
tim ve bu suretle aynı zamanda 
en ehven şeraiti elde edeceğime 

emin idim. O zaman 7 - 8 İngiliz 
firması, 4 - 5 Hollanda şantiyesini 
temsil eden Hollanda karteli, İ
talya şantiyelerini temsil eden 
Ansaldo ve Dancig Verft şantiye
si münakasaya ~tirak ettiler. Bu 
arada en münasip fiatl ve en kı
sa teslim müddetini Swan Hinler 
müessesesi vermişti. 

Meclisi idare azasından ve eski 
bahriye zabitlerinden Sedat ve 
Yusuf Ziya ile muavinlerder> Ta
hir Kevkep ve Harun bu teklifle
ri telhis ederek bir rapor hazır

ladılar. Bu raporu Ankaraya gö -
türerek sabık İktısat Vekili Şa -
kire ve yanında bulunan o zaman· 
ki Deniz Ticareti Müsteşarı Sa
dullaha gösterdim. İzahat verdım. 
Kabul ettiler ve Swan Hinler mü
essesesile o şeraitle mukavele :- a
pılmasına salahiyet verdiler 

~~anyoı meselesi halledlldik

les;n71;;a İtalyan talebleri mese
İaııan alletmek Hlzım gelecektir. 

Negrin, Cümhuriyet ordusunun 
bundan sonra neden dolayı müs -
tevlilerin hücumlarına mukabele Yol ınes l . . h 1 . sız _ t e esının a li Fran -

tıdır. ~Yan t:yuşmasıııın ilk şar- edebileceğini izah etmi~tir. İspan-
iittlk akat Fransaııın vaziyeti yaııın merkez mıntakasından mü-

Figueras, 28 (A.A.) - Dün ya -
pılan Barselon'ul\ takriben 30 ki -
lometre şimalinde k.lın Granol -
lers'ır. bombardımanı pek kanlı ol 
muştur. Bu bombardıman esna -
sında yüz kişiden fazla ölmüştür. 
İki gündenberi buraya çok mik • 
darda mülteci gelmekte idi. Bü -
tün yollar mütemadiyen eşyalari
lebirlikte geçen asker ve sivil ka
fileleri, sayısız arabalar, katırlar 

vesaire ile tıkanmıştır. 

Bazı sinekiirler, Osmanlı salta · 
nalının ilk devirlerinde olduğu gi
bi bir ganimet payı kabilinden 
olabilir, yani eda edilmiş bir 
hizmet ve fedakarlığın, ~ah 

mizın harp icaplarına göre yetişti- Bu tarihte eskiden Almanyaya si-
1'.lmesi yolundaki me,aiye hız ve- pariş edilmiş olan vapurları da 
rılecektır. ! nazari dikkate alarak müstakbel 

2 - İdare makinesinin munta- Türk denizcilik programı için a -
zam vr bilgili surett~ işlemesini ra~tırmalara başladı ,.e müte
temin edecek çareleri dikkatle te- hassısların, hattiı kaptan ve çark
emmül edeceğiz. çıların iştirak ettiği komisyonlar 

Bunun üzerine İstonbula avdet 
ettim. Swan Hinter'iıı bu işi al -
ınakta çok arzusu ol<luı}unu his
settiğimden, hazine nef'ine olmak 
üzere, Ankarada bu ışe muva'J -
kat edilmediği için fia11erden da
ha tenzilat yapmosı liızımgelece

ğiru, yoksa mukaveltyi yııpamı 

yacağımı kat'i:-·etle ifade ettım. 

Neticede 32.000 İngilil lirası daha 
tenziliıt yaptırmağa muvaffak o. -
dum. Ayni zamanda, bilhassa Et
rüsk tipi dört vapurda lehimize 
mühim tadilat yaptırttım. Vapur-
1arın sürati 12.25 ten 14 mile ve 
bunu temin için uzunlukları da 
91.5 metreden 97.75 metreye, 
Detweight'i d~ 1650 tondan 2000 
tona ve vapurun Gros tonası 2992 
tondan 3750 tona çık~nldı. 

de t.!e ~arahaten menfi bir şekil- sellah kuvvetler getirilmiştir. 
--eUı ediv P · l'l · u iz 1 l lllaJt . . or. arıs ı erın anla- , .. a eme mese esine ge ince, hü -

lı.vrtı ıste~enıezlikleri karşısında kfunet ademi müdahalenin ve de· 

llUtı.!aPa . h.adı.seleri eob~cti bir ka - niz ablukasının müşküllerini ye -
ıııilıııı çızuın~ olan mukadder 
lakctı· and iye doğru yaklaşabilir. Bu r e .. 
rupa soz topundur. Fransa Av 

nerek mühim mikdarda malzeme 
tedarik etmeğe muvaffak olmuş -
tur. nın enı . . 

için haJti nıyetı ve tamamiyeti N egrin demiştir ki: 
eğer b. kt bir tehlikedir. Fransa 
lllıya ır şantajla kendine ait ol _ •Malzeme, gerçi geç kaldı. Fa -

Hitlerin F rankoya telgrafı 
Berlin, 28 (A.A.) - Barselonun 

zaptı dolayısile General Francoya 
bir tebrik telgrafı çeken Hitler, 
şöyle demektedir: 

•Yakında zaferle neticelenecek 

olan harbin İspanyol milletine su! 
hü getireceğini ve İspanya ıçın 
mes'ut bir devre açacağını emni -
yetle ümit ediyorum., 

Iı:aıkan toprakları ilhak etmeğe kat Madrid'de de bize lazım olan 

laııla Cak olursa İtalyan milleti si- malzeme, son dakikada gelmiştL> 
htx tııdıp hudutları geçerek azami 

1 

Hatip, fedakarlık azminin zafe-
e akarı . 1 

Ve lı. il( a yaşamak hakkını ========================== 
...., Yrupanını ink100•·- ··daf 
'"ecek ve . ........,,ı mu aa 1 sını hiçbir zaman kabul elmiye-
lleya Yakın t:ıh b~mından uzak cektir. 

Yarı kalplerd ır mazının un~tma - , Cibutinin Fransad~ kalır.asının 
Bapları k ,. e açıp bıraktıgı he • Hamburg bir ecnebi devletinin 
ret at ı ve devamlı bl 

le haUeyı k . r su - idaresi altında bulunmasından 
O;ız eyece tır,, farkı yoktur.> 

ltaı"a.nete n.e t.ice olarak,, Fransayı 
, ı Farinacei, netice olarak Alınan 

ile k çe ıği ile tehdit etmekte 
b· ararını . . müstemleke taleplerinin haklı ve 
ır Şek 'Jd •serı ve gerı alınmaz. mi.i<ıtacel olduğunu beyan etmiş-

1\01'\a ı e verecek olan Berlin -
hah lllıhverinin kuvvetinden dılar .• 

seylemektcdir. Nutuk, Münih radyosu ile neş -

trüni~ u
2
n
8
us< ve Cibuti rediı;;;~~re her ihtimale 

Reee, b A.A.) - Evvelki k h 
ta İtaı Urada fÖylediği bir nutuk- arşı azır 
cı, şö ;an D~vlet Nazırı Farinac- Londra, 28 \A.A.) - Sir Samu-

•İtayı e demiştir: el Hoare, bir nutuk söyleyerek ez-
Ya · 

llUs'un t~ cıvarında bulunan Tu- oümle şöyle demiştir: 
dit 'd alyanın cenubunda teh- cHarp, gayri kabili içtinap de-

' en b' 
~ ait olma- ğildir. Biz istikbali, bize neler ha-

zırlarsa haZJrlasın, çesaret ve a -
zimle derpiş ediyor ve neticede 
akli sellinin galebe çalacağından 

ümidimizi kesmiyoruz. Fakat her 

ihtimale karşı hazır bulunmağa 

da azmetm~ bulunuyoruz. Millet, 
her ş~yden evvel bizden itimat et
memizi ve hazır bulunmamızı is
tiyor. Kara, deniz ve hava kuv -
vetlerimiz. o kadar terakki etmiş
tir ki, şimdi elimizde günden gü
ne kuvvetlenen milli bir ruha da
yanmış müthiş bir kuvvet mev
cuttur. Bizim eski, yorgun ve kuv 
veli az bir millet haline geldiği -
mizı iddia edenlerin şimdi düşün
meleri lazımdır. Bunlar, 1914 te 
de böyle düşünmüşlerdi. Fakat uy 
kularından fena bir şekilde uyan
dılm. 

si kıymet ve istihkakın kar 
şılığı bulunabilir. Fakat biz 
metsiz memuriyet ona nail ola
nın da değerini yavaş yavaş düşü
rüyor, insanda yorulmadan ka -
zanmak hodgimlığını besliyor ve 
bu alışkanlık artık faydalı bir fa
aliyete kabiliyet bırakmıyor. Bun
dan başka bir memlekette sinekür 
denebileeek işlerin varlığı daima 
kötü birer örnek teşkil ediyor. 
Çalışkanlığa lüzum gösteren vazi
felerde ihmalleri teşvik eden bu 
sinekürlerdir. Kendi meziyet ve 
kudretinden ziyade mevki sıılıiple
rinin teveecüh ve sahabetini dü -
şürunek meylini uyandıran bu 
türlii işlerdir. Hülisa sinekürler, 
halkın ve hele gençliğin ahlak ve 
seciyesi için çok zararlı oluyor. 

Büyük inkılaplar memleketimiz
de sinektir addolunabilecek klasik 
işleri ortadan kaldırdı. Cümhuri
yet inkılabından sonra Türkiye de 
bu ünvana 13yık sayılabi1ecck vazi
feler elbette çok azalmıştır. Fakat 
büsbütün kaybolduğunu iddia et -
mek kahil mi? Temenni edelim ki 
Y<'nİ hükfiınet ve ıncclis, taze bir 
inkıli\p hamlesile biitün memle . 
ket müesseselerindeki ufak tefek 
pürüzleri düzeltirken sinekür de
nebilecek vaziyetleri de dikkat -
ten uzak tutmasın! 1 K D A M 

h 
J dim. Benim henüz tahsilde olduğu-ı aklıma bile getirmeyi . is~e'.'1em. 

Jt' lmu düşünmüyor musun? Evlenme- Gelecek sene akademıyı bıtırece· 
D .. .&. )\,. l\ \\'~ ~ 0 

den evvel yapılacak epey işlerim ğim. Muvaffak olursam Avrupa 

V .. W-\1\ \t'\ ~-t"'.V . var. Daha akademiyi bile bitirme· konkuruna gireceğim. Eğer bu kon-
\J Y... riim. Hem sonra evlenmek için... kurda muvaffak olamazsam ne ya-

Halam hemen sözümü kesti: 
palım, deyip elimi kolumu bağlı

- Reşit bey her şeye razı imiş, 
16 yacağımı sanmayın. Sonuna kadar tf" - - dedi, bu izdivaç teklifini yaparken 

Uhendiıs .ı\ / 1 · ·· çalışacağım. Elbette muvaffak ola-~i. ,.., .. .. vrupadan yeni gel- anlatırken dudaklarımda hafif bir sanata hürmeti o duğunu, resım u-
1 <>utun h'çb' cağım gün gelecektir, er:e baJı . mııhlti ondan takdir- ıgülümseme ile dinlemiştim. O, be- zerindeki çalışmalarına ı ır za-
hir de ğ sedıyordu. Bir annesi, nim nekadar içerlediğimin farkın· man müdahale etmiyeceğini de Sözümü bitirdiğim zaman halam 
iabeyis~ ~beysi var<:Jı ve annesi a· da değildi. Bir kere tramvayda gör- söylemiş. Sen de buna karşılık kü· kaşlarını çatarak yüzüme dik dik 
4t~rscını.n~ Yanı~da o turuyordu. düğü genç kıza aşık olan ve onu bir çük bir fedakarlık edersin. baktı. Aldırmıyarak devam ettim: 
la otııru acer gıbi biz de halam- zaman gözlerile -rahatsız ettikten Halamın sözünü ben tamamla· - Avrupaya gidip geleyim de o 
tı, kend~duk, eğer istemezsem ay- sonra evlenmiye kalkan mühendis dım: zaman sizinle evlenmekten bahse
caktı .• ~ b.aşıma bir yuvam ola - müthiş sinirime dokunmuştu. Za- - Avrupaya gitmiye falan kalk· deriz. 
h_en ne .e.şıt, bu kirpınin ismi idi, ten daha böyle bir şey olmadan ev- marn, değil mi hala? ı Halamın dudaklarında müstehzı 
8<iyleıni ~tersem onu yapacağını vel de bu dam üzerinden ayrılmı- Halam hafifçe gülümsedi. O za- bir tebessüm belirdi. Sertçe bir 
liaıa ş ı. yan gözlerile daima hiddetlenme- man ben kaşlarımı çatarak kat'i ı sesle: 

latsuaı~~::Y.et ağır bir tavırla bu me sebep olmamış mıydı? Ona Kir- bir sesle:. . . . . . 1 _Amma 0 zaman da Reşit Bey 
Bıhat etme idıkten sonra bana na- pi ismini takmam belki biraz da -: Benı ıyı .dinleyımz. h.alac~ğ~. gibi bir genç bulabilir misin baka
llıan bo 1 y de unutmadı. Her za- bu yüzdendi. Sonra halamın bana dedım. Evvela şunu bılınız kı, hıç l.ım! dedi. 
llıeı bi[ c na?'uslu, temiz, mükem- daha hiç bir şey söylemeden sanki bir fedakarlık yapmama imkan Fazla ters konuştug"umu anlıya 
ca· genem ka · · · kt H · Re it Bey~ • gından b ~şıma çıkamıya- kaçırılacak bır malmış gıbı orun yo ur. emen yarın Ş . rak yumuşaması için hemen onun 
ltoca içı.n· 'b u çocugun çok iyi bir hakkında tahkikatlara girişmesi de haber yollarsınız. Daha evlenmeyı b , ld . r· ulunın 1• .. .. .•. . . . klT O)nunasarı ım. 
Un vas fi .. ası azımgelen bü- , pek güzel bir hareket değildi. O, duşunmedıgımı, onun ıçın te ı ı- • . 

dan hah~c a~ı tızcr .Je topladığın- 1 sözünü bitirip te cevap ister gibi' ni kabul edemiyeceğimi bildirirsi- - Am~n. h.alacıgım. de~ım, bı-
tek: •Artı~tı ;e sözünü gülümsiye- yüzüme baktığı zaman sinirlenme- J niz~. Be~ tahsilüni tamamlamadan Irak şu Kırpıyı, ondan ıyısını bulu 

. . .ç ftc nı an yaparız, di- me rağMen gayet sakin bir sesle: : dcgı~. ~?yle le~lıf. karşısında kalıp rum merak etme sen ... 

3 - Vazifelerin ehillerine tev- teşkil edilerek ve memleketin 
diine ,~e memurların terfi ve ter
fihlcrinde adılet ve liyakatin esas 
tutulmasına dıkkat edeceğiz. 

Bunun üzerıne yeniden idare 
heyetini topladım. Swan Hinlerin 
bu kabülünü bildirdi111. İktısat \"e
kiıletinin tasvibini nlmok üzere 
Vekalete mektup yazdık. Vekalet 
22 Kanunuevvel tarihlı mektubi
le Heyeti Vekile kurarilc bunu 
tasvip ettiğini, mukavele yap
maklığımızı ve üç nüshasının da 
kendisine gönderilmesini söyliye
rek bu sefer kat'i salahiyet verdı. 

4 - Uzun senelerin tecrübeleri
le memleketin men1aalerini en 
iyi şekilde koruduğu vazih suret
te anlaşılmış bulunan dış politi -
kamız tuttuğu yolda devam ede
cektir. 

5 - Maliyemizin ana prensipini 
Cürnhuriyet devrinin ilk olarak 
memleketimizde temin ve itina 
ile muhafaza ettiği hakiki ve sa
mimi manasile denk büt,:e esası 

teşkil edecektir. 
6 - Türk çocuğunu ahliikı te -

miz, ruhça ve bedence sağlnm, 

milletine, vatanına, Cümhuriyeti
ne ve inkılabına sadık yetiştirmek 
Maarifimizin !başlıca hedefidir. 

Tarih ve dil inkılabımızın milli 
ruhun doğuşuna ve kuvvetlenme
sine verdiği hızı artıracağız. 

7 - Demiryolu inşaatı Cümhu
riyct devrinin çizdiğ'i büyük prog
ram dairesinde de,am ettirile
cektir. 

8 - Devletçilik pr~nsipine da
yanan mevzularda faaliyetimiz 
ihtiyaçları, ehemmiyetlerine ve 
imkanlara göre, sıraya koyarak 
temin etmek, devletin iktısadi te
şekküllerinin işlemelerini ve bun
ların üzerindeki kontrolleri kuru
luşundaki maksada cevap verecek 
şekilde ve şartların müsaadesi 
nisbetinde tekemmül ettirmek 
yolunu takip edecektir. 

Normal faaliyetleri:e memleke
tin iktısadi nizamına faydası olan 
hususi teşebbüslere kıymet ve 
kuvvet vereceğiz. 

9 - Tıbbi ve içtimai yardım 
müesseselerinin ve sıhhi mücade
le teşekküllerinin ihtiyaçları ve 
imkanlar dahilinde inkişafına gay 
ret edilecektir. 

10 - Sert içkilere karşı makul 
tedbirlerle fenni ve içtimai suret
te mücadele etmek emelindeyiz. 

11 - Ziraat, üzerinde önemle, 
duracağımız mevzulardan biridir. 

İşte Refik Saydam kabinesinin 
programının ana hatları! Bunların 
hepsi memleketin hemen ihtiyacı 
olan ve •güzel hayaller• olmadık
ları için tahakkuk ettirilebilmek 
kabiliyetini de haiz bulunan hayat 
noktalarıdır, ki bununla sayın Dok
tor memleketin zayıf noktalarının 

hem 

nakliyat vaziyeti gözönünde tu
tularak yeni bir program yapıl

dı. 

Bu program mucibince 4 adet 
Etrüsk tipi, 7 adet te daha küçük 
ve Bartın, Edremit gıb! yerlere iş
liyecek 11 vapurun sıpariş edil -
mesi takarrür etti Bunun üzerine 
bütiin dünyada ar aştırmalar ya -
pıldı. Almanyada esasen inşaatın
dan matlup netice alınamadıktan 
maada mühim şantiyeleri de meş
gul olduğundan, Danimarkalılara 

para yerine vereceğimiz mal hu
susunda mutabık kalınamadığın

dan, Fransa ile de klering işleme
diği ıçin müşkülata tesadüf olu-
nuyordu. 

Esasen münakasa tarihi olan 14 
Teşrinisaniden, yani bir buçuk 
aydanbcri mütehassıslar ve hu -
kuk müşavirleri mukavele üze
rinde °Çalışmakta idiler. Bu suret
le mukavele hazırlandı ve imza
ma kaldı. 

Bu esnada, yani 29 Kanunurv
velde İktısat Vekaletinde deği,şik
lik oldu. İmza salahiyetime rağ -
men mukaveleyi imzalamadım ve 
29 Kanunuevvelde Vekalete yeni 
gelen Vekilin belki bir m4•alea
sı olabilir mülahazasile kendisini 

Bu vaziyette iken, 28 Mayıs 938 
tarihinde imzalanmış olan 10 mil
yon İngiliz liralık ticari kredi de- ziyaret ederek ~a:ahiyetime rağ -

· t. t f'I k b·ı k men mukavcleyı ımzalamamı' ol-
nız ıcare ı omuzu ura ı me . . 
· · b. k l l k 1 k . d d · duaumu ve bir em r ve dırektıfle-
ıçın ır o ay ı o ara ım a ı _ 1. , . . . 

t . t' ri olup olmadığını ıstızan ettım. 
mıza ye ış ı. . . _ . 

20 A • t t İ . . . . Kendılerıle dcs ·a uzPrınde uzun gus os a zrnrr scrgısının . .. . 
· k ·· d k ·· · \ uzadıya konuştuk. Şıkavetlerın 

resmı uşa mı yapma uzere gı- • . • . . 
d b k B k ·ı C 1•1 B varit olup olmadıgı ıetkık edıldı en sa ı aşve ı e a ayar- . . . . 
d b k ed .d D · b k' . ve netıcede kendılerı de kanı ola-an u r 1 en enız an ın ıs- . . . . .. A 

t 'fade d bı'lm · · · tt· K rak mukaveleyı ımza ıçın huku-ı e e esını rıca e ım. a- .. 
bul tt 'l K d' · 2 .1 İ met Şefinden musaade alıp bana e ı er. re ının mı yon n- ... . .. . 
g .l" ı· !ık ·kd 1 tebliğ edecegını soyledı. Fakat 

ı ız ıra mı arı, vapur a ın- İ .. . . . 
ma,_ u"ze e De ·~b • . tah o sırada mpeks hadısesı tahkıkatı 

~ r , nıLi antC emrıne -
· dild' bitinciye kadar hükumetin, bü -=e ı. . 
Bunun üzerine vapurları sipa

riş işi daha süratle cereyana baş· 
!adı. 

Bu mübayaanın mali cephesini 
ve bütün pazarlık müzakeresini 
kimseye bırakmıyarak ben şahsen 

mış bulunmaktadır. Bu programın 
en büyük meziyeti realist - haki -
katçi program olmasındadır. Bu 
programı okuduktan sonra kendisi 
bize izah etmese de anlıyoruz ki 
sayın Başvekil kendisinden evvel 
yapılan iyi şeylerin hepsini mu -
hafaza ve hatta takviye edecek, ek
sik kalanları tamaınlıyacak ve ih
mal edilmiş olanları ön plana ala
cak ve bu suretle geçmişin tecrü
besini hükfunetin bilgisi ve hiisnü 
niyetile cihazlandırmak memleket 
hizmetlerini yeni bir plıin üzerinde 
ve bugünün ihtiyaçlarına göre iş

letmeğe başlıyacaktır, 

Refik Saydaın'm geçmiş çalış -
ma hayatı gelecek çalışma hayatı 
için tam bir teminat teşkil edebilir. 
Bütün dileğimiz kendilerine can -

tün devlet daıreleri ve bankalarca 
İngiltere ile yapılacak kredili 
mübo.yaatı durdurması üzerine bu 
gemi işi de talik olundu. 

İngiltereye sipariş için pazarlı
ğını yaptığımız gemi meselesinin 
bütün hakikatı budur ve bu gemi 
siparışı meselesinde Denizbank 
cephesinden diğer her türlü neş
riyatın asıl ve esası yoktur. 

Satie binası 
•- Satie binası meselesine ge

lince, biz bu binayı ihtiyaçlarımı
za, kanaatlerimize muvafık ola -
rak ve bütün eşkil ve merasimini 
ifa ederek hüsnüniyetle ve yalnız 
idare ettiğimiz müesseseye hiz
met emelile aldık. Bugiin binanın 
kıymetinde aldandığımız mevzuu 
bahsedildiğine göre, Denizbank, 
şüphe yok ki, eğer b'r hak zayi 
olmuşsa, o hakkı arıyacaktır. E
sasen binayı satmış olan Satie 
Şirketi, binanın kıymetini he" za
man ispat ve teyide muktedir ol. 
duğunu gazetelerle ı,Jdia ve 
etmiş olduğuna göre, Denizbaıık ı 

ikame edeceği dava 



SAYFA t İltDAM 

Sada le at YILDIZLARDA UGUR TELAKKi 
Nakleden : Zahir GOVEMLİ Onların uğursuzluğ " ugura, 

inandıklarına • 
ınanmayınıı. 

Tw Aleminde bll;yiilr bir ihti!IU vilcude ıretiren keşifler tecrilbe olunurken 

Kücük hücreli mayilerin 
tedavisinden ibaret bir usul 

tetkik 
' 

vv 
nihayet sözleştikleri yerde, bal ; 
de bulunuyordu. Üzerinde o ge 
giydiği elbise vardı. Arkadaşlı ı 

Gözleri hummalı idi. Hareketleri 
sakin, fakat mihaniki bir hüviyet 
taşıyordu. Elbise dolabından üç se
ne evveline ait bir tuvalet çıkar

unutaeak, demişlerdi. Halbuki ., 
dı. Giyinirken şeffat parmaklan· 

işte, buradaydL 
nın titreyişine dikkat eden annesi: 
- Kızım! diye inledi, kendine ya- Sahilde hafif bir sis vardı. Öyle 
zık ediyorsun!.. bir sis ki, eşyayı hakikiliklerinden 

Hakikaten üyle değil miydi İş- sıyırıyor, bir sonsuzluk hissi doğu-
ruyordu. 

te, üç sene var ki, hayattan uzak-
laşml§, münzevi bir şekilde yaşı· Gittikçe tazyiki artan sük1l.t i
yordu. Üzüntü, onu hem yıpratmış, çinde, genç kız birdenbire titredi. 
hem de uhrevi bir güzellik vermi§· O, bula~ık ~averadan, nişanl~ının 
tı. Elbisesi, zayıflamış vücudüne mevcudıyetı nasıl belirebllirdi? .. 
bol geliyordu. Nedamet ediyordu? .. 

O aksam, davetli olduğu toplan- Arkadan ağır ayak sesleri du-
tıya, s~nelerdenberi ilk defa işti· Y.1:'1~u'.. ya~aştL Bu, bir erkek yü. 
rak ettiği toplantıya hususi bir iti· ruyuşuydu, genç kız doğruldu, el· 
na gösterdiği belliydi. !eri buz gibi, boynunda, asabı ger-

s 1 · · t dıkl b ,. gin, geri dönmiye cesaret edemi-a ona gınnce, anı an a5ı.. . 
t l . yerek taş gıbi durdu, gayri ihtlya. 

rış ı ar. ri bir çığlık kopardı: 
-- Sen ha?.. nerelerden çıktın _İstemem, hayır! .. 

böyle?. Demek artık tekrar yaşa
mıya başlıyorsun? .. 

Onu, muvakkat bir ölümle ara
foı~ndaıı ayrılmış farzettiklerine 
bundan büyük delil mi olur? .. Za
ten herkes bu fikirdeydi... 

Sonra, kendi sesinden 

bir halde, ayılarak geri 
ürkmüş 

döndü. 
Karşısında siyah bir gölge, karan· 

lık ve sis içinde büsbütün silikle-
şerek kımıldanıyordu. 

- Kimsiniz?.. 

Keşfeden doktor şu iddiadadır: "Ben her türlü 

hastalığı tedavi etmiye imkan buluyorum ,, 
Mizaç meselesi ve buna ait na- Ben, veremin, olgun yaşta olanlar.t sas tutmuştur. Bundan, Hlpokrat 

zariye, çoktanberi bilinen bir şey· sirayet edebilecel!ine kani değilim. ta bahsetmişti; fakat elinde bugün. 
dl. Fakat·bu meselenin sıhhat üze- cVerem, gizli ve tedavisi milm· kü hassas Aletler bulunmadığı için 
rindeki tesirini anlamak, bunu ilmi kün bir hastalıktır. Ben, verem te- keşfinden bir fayda çıkaramamıştı. 
ve canlı bir nazariye haline koy· davisinde sanatoryomlan tavsiye O. Lümper'in kanaatine göre, 
mak; Ogüst Lümyere nasip oldu. etmem. Biraz dağ havası, tatil za. nefes darlığı, romatizma, asabi mu-

0. Lümyer de, Pastör gibi dok· manlarında açık hava, her zaman vazeneslzllkter gibi müzmin, sıkıcı 
tor değildir. Bastör, Kimyagerdi, sıhhi bir ikametgah. Bunlar olduk- ve ıztıraplı hastalıklar da bu usul 
Lümyer ise fotoğrafçıdır. Öyle i· tan sonra çalışılır ve yaşanır.. ile tedavi ed.llebilir. 
ken, o, ilmi ve fenni keşfıyatta bu· Görülüyor ki, O, Lümyer, Mol· O. Lümyer, kanser hakkında da 
lunmıya da imkan bLllmuştu. Hiç yer'in tiyatrolarında teşrih ettiği tetkikatta bulunmuş ve buna da· 
şüphesiz, daha, eserini göstermek cMizaç• meselesiai tedavisine e- lr de bir nazariye tesis etmiştir. 
için resmi elkaba ihtiyaç gösterıni· 
yor. 

Bir alim olan Lui Lümyer'in kar
deşi, fotoğrafçılığın inkişafına hiz· 
met ettikten, sinematoğrafçılıkta 

harikalar yarattıktan sonra, Umu
mi Harp esnasında. radyolog ola
rak Liyon hastanesinde çalıştı ve 
harbin devamı müddetinde insan 
vücudünü ve uzviyetlerin ne· su
retle vazife gördüklerini tetkike l 

Hayattan çekilmesine sebep, ni
şanlısı olmuştu. Bu, biraz acıklı; 

fakat haddi zatinde kendi hesa • 
hına dikkate değer bir hadise idi. 
Bir gece, yine, bu toplantıya işti
rak ettiği evin bahçesinde konuş

- Beni tanımıyorsunuz. (Bu ses 
. . .. • . uğraştı. O. Lümyer, Liyon hasta- • 

• o • nun değildı çok şukur. Bına- nesinde kayınbiraderinin konsül-

muşlardı: 

- Hatırhyacak mısın acBba? de
mişti o, sözüme adık kalacağım, ne 
olursa olsun... İşte yemin ediyo
rum. Üç sene sonra, yirmi yedi a
ğustos gecesi yine burada seni 
bekliyeceğim... Emin ol ki, bura
ya gelmekte gecikmiyeceğim. Fa
kat sen! .. Acaba kadın kısmı zama· 

enaley11, tanımadığınız bir isimle tasyonlarıııa devam etmek suretile 
kendimi takdim etmek manasız 1 doktorluğa karşı duyduğu alakayı, 
olur. Sizi bu bahçede bulabilece- bir daha bırakamadı. 
ğime asla emin değildim. Fakat Bugün 74 yaşıııda olan O. Lüm

yer, her gün, istisnasız, sabahın 

dördünde kalkaı', dört saatini muh 
telif işlerle geçirdikten sonra saat 
sekizde laboratuvarlarını ziyarete 
başlar. Onun başlıca meşgalesi, mi
zaç nazariyesi üzerine kurduğu te
davi esası hakkında tecıiibeler 

yapmaktır. 

size itiraf mecburiyetindeyim ki.. 

- Bırakın, yalnız kalmak iste-
rim ... 

- Söylemem icabeder ki.. ben. 
onun, nişanlınızın arkadaşıyım. .. 

- Hayır, yalan söylüyorsunuz ... 
Ve, erkek söyledi. Ona, sözleri-

nin doğruluğu, sıcaklığı tesire baş
ladığı zaman, daha emniyetle ya
nına sokuldu. 

Mizaç trdavisi 
OGt)ST LUMIYER tecrübe masası 1>aşınna 

- ·-------

Hurnfata inanan yıldızlardan JOAN KRAUFART 

Bütün yıldızlar bir takım batıl nu çevireceği filmin muvaffak ol• 
şeylere; fala, müneccimlere inan- mıyacağına bir işaret sayar. Gret• 
madıklarını söylerler. Halbuki Ho- Garbo, her filminde elbiselerinde0 

livutta işleri en iyi gidenler mü- birlle bir defaya mahsus olarak ge
neccimlik taslıyan bir takım adam- niş bir kuşak takmayı ısrarla iste<· 
!ar ve falcılardır. Yıldızlar bu mü- Maureen O'Sullivan'ın dört kU' 
neccimleri, falcıları adeta dindara· çük yııpraktan ibaret olan uğ01 
ne bir huşu içinde dinlerler ve on· yaprağına büyük bir zaafı vard11 

!arın tavsiyelerini tutmıya büyük Ronald Colman bir filmi çevirnıil'1 

ehemmiyet verirler. Pola Negri ve başlıyacağı zaman ilk kelimeJeı• 
Clara Bow kayıptan haber veren J kendisinin telaffuz etmesine iftl' 
bu adamlardan birine danışmadan kanı yok razı olmaz. Onu ikna iç••' 
asla rol kabul etmezlerdi rejisörün bütün ricaları, tehditıerı 

Artistler yalnız böyle bir takım beyhudedir. Artist, ancak bir b9 l' 
ka aktör ilk kelimeleri söylediktrO falcılara, müneccimlere müracaat. 

le de kalmazlar. Onlar bazı şeyleri sonar konuşmıya başlar. 
Madene Ditriche yemek esn8' 

uğursuzluktan sakınmak için yap· 
marnıya, bazı itiyat haline getir • 
dikleri şeyleri ise ihmal etmemiyt! 
ehemmiyet verirler. Bütün bunlar
dan sonra da kendilerine hurafata 
inandıklarını biraz iddia edecek 
olsanız derhal büyük bir hayret ve 
öfke içinde şu cevabı verirler: 

- Ne diyorsunuz! Ben hurafata 
inanacak insan mıyım? Yalnız u-

sı,,da çatalı sofranın altına dü.şc~; 
se artistin yüzünü derhal endı<r 
bir mana kaplar. 

Soja Henie, Porte, Bonheur ol~: 
rak taşıdığı bir tavşan ayağını bl ç 
hassa dans ederken üzerinden h' 

ayrımaz. 

nın tahriplerine mukavemet ede
bilir mi? .. Senin gibi güzel ve et. 
rafı sarılmış bir kadın? .. Senden 
bunu istiyebilir miyim?. 

Kız: Biraz sonra, beraber salona gi· 
rerlerken genç kızın kulaklarında 

Mizaç tedavisi, isminden de an
laşıldığı üzere. uzviyl'tte meYcut 
ve sıhhat ve hayat üzerinde amil 
olan pek küçük hücreli mayilerin 
tetkik ve tedavisinden ibaret basit 
bir usuldür. Bu mayileri, kanda!ri 
beyaz ve kırmızı küreciklerin üze
rinde bulunan, uzuvları ve nesiç
leri sulayan, dolduran, ihala eden 
mayiler teşkil eder. Dahili hayati· 
yetimiz, bu mayilerde muvazene 
husule getirir ve böylece sıhhati
miz yerinde bulwııır. Bu muvaze. 
nede küçük bir inhiraf vukua gel· 
diği zaman keyfimiz, neşemiz, hu 
liisa muhtelif şekillerde sıhhatimiz 
muhtel olur. O halde, tam sıhhat
te bulunmamız. bu mayilerdekı 

-••••••••••••••••••••••••••ı. ğursuzluktan korkarım. İşte o ka· dar ... 

·ılı 
. Jo~n Cr~.w.~o~-h.er zaman. ''ııJ 
tizerınde kuçucük sıyah hır çOC ı 
telriği taşır. Evli olduğu sırnl3ıı! 
ise genç loz rollerine çıktığı ı~ 
manlar hariç nişan yüzüğünü çı 
karmayı her zaman reddederdi. j1I 

- Ben de burada olacağım! de
mişti. Yeminimize sadık olarak ... 

Erkek: 

- Söyleme! diye atıldı. Bu, 
miiınkün olmıyacak, hissediyor ve 
biliyorum ki, bu olamaz. Belki sa
mimisin, fakat nihayet bir kadın 
kalbine maliksin ve bu o kadar Ça
buk deği:ıebilen bir şeydir ki ... 

Sonra, o, cepheye gitti. Gitti \•e 
kısa bir zaman zarfında kahraman
ca bir uçuş esnasında ölüm haberi 
gelmekte gecikmedi. 

Bu acı haber, genç kızı birdenbi
re çökertmişti. Hayattan bezgin 
bir halde 3 sene köşesine büzüldü. 
Şimdi, işte, vadine sadık kalarak • 

zaif, çok uzaktan gelen bir ses, bir 
üzüntü halinde aksediyordu: 

cFakat, nihayet bir kadın kalbi· 
ne maliksin ve bu, o kadar çabuk 

değişebilen bir şeydir ki? .. • 
Uzun müddet, beraber dansetti-

!er ... Sonra, ortalığın kargaşalığın
dan istifade eden delikanlı, kızın 
arkadaşlarından müteşekkil neşeli 

bir grupa yalnızca yaklaşarak iç
lerinden birine hitap etti: 

- Nasıl?.. Bahsi kazanmadım 

mı? .. HalA, ona olan sadakat! balı- muvazeneye tabidir. 
sinde israr ediyor musunuz? .. 
Muhatabı hiç cevap vermedl 

Genç kız, neşeli ve memnun bir ta
vırla onlara yaklaşıyordu .• 

Kuvvetli bir iddia 
O. Lümyer, mizaç tedavisi usu- I 

lile, bütün hastalıklann tedavile
rinin inikfuı dahilinde olduğunu 

BUGÜN senenin en büyük ve muazzam Türkçe sözlü 
ve farkılı filmi, iZDiHAMIN önüne geçmek ve nefiı fılmi 

halkımızın rahatça görerek eğlenmesi için 

SARAY ve İPEK 
Sinemalarında birden 

Ba, Rollerde: RAMON NOVARO. MiRNA LOY 
ALATU,{KA MUSiKi ve FASILLARI Tertip edenler: 

(M. C. vo CE.VDET KOZAN) 

iddia etmektedir. 
t••••••••••••••••••;;;;;;;;;..;;~ Bu yeni tedavi usulünün kaşifi 

diyor ki: 

BugUn ... t t I ve t de tanzUAtlı matln•ler vardır 

Dikkat: ŞEYHiN AŞKI Bayramda IZMIRDE YENi 
Sinemada gösterilecektir 

Bugün MELEK Sinemasında 

Amerikan Sinemacılııı-ının Şaheseri 
2 •ene çalı~ılaralc viicude getirilen bir ıinema mucizesi 

Ba, roller~.e: TYRONE POWEL. ALiCE FA YE 
l:!ugun saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
Bütün dilnyada emsalsi~ bir muvaffakıyet kazanmış olan 

GÜNAHKAR KIZLAR 

cBen, her türlü hastalığı tedavi 
etmiye imkan buluyorum. Usulüm, 1 

bir hastayı tedavi etmezden evve·ı, 

onun hastalığı hakkında her türlü 
ihtimalleri araştırmaktır. Hastalık
ları anlaşılarnıyan ne kadar verem
lilerin veremini radyografi tatbi
kile meydana çıkardım. Bugün, e- ı 

limizde öyle hassas aletler vardır 1 Filmini mutlaka gidip görünü~. Baı Rollerde: 
ki, onlarla bize intikal eden irs! CORINNE LUCHAIRE ve ANNIE DUCAUX 
~::ıt~:~~=ana çıkarmak im- llAveten : T A T L 1 G Ü N A H 

cVerem, pek küçük çocuklar için ft08ERT TAYLOR va .JEAN HARLOV 

Bütün bu sözlere aldırmayınız. 

Yıldızlar kadar hurafata, fala, mü· 
neccimlere inanan kimse pek azdır. 

Mesela Ginger Rogers'e sorarsa· 
nız hiç te hurafata inanan bir in· 
san değildir. Bununla beraber oda
sında yalnızken ıslık öttürdüğünü 

asla işitemezsiniz ve önünde şap· 
kanızı, şemsiyenizi yahut ceketinizi 
bir karyolanın üzerine koyamazsı
nız. Claudette Colbert te ayni id
diadadır. Fakat alacağı tatiller için 
evvelden hazırlanmayı, projeler 
kurmayı şiddetle reddeder. Eğer 

evvelden hazırlanmıya kalkarsa i· 
şinin yolunda gitmiycceğine fena 
bir tatil geçireceğine inanır. 

Edouard Everett Horton her ye
ni film çevireceği zamanlar ellle 
bir ağaç diker. Eğer ağaç tutarsa 
sevinir, fakat kuruyup g;derse bu-

BUGÜNE KADAR 

Eric Von Stroheirn tavus kU .. ~ 
görmeyi hayırlı saymaz. Bir ıııı 1 
bu yüzden otelini bile deği~tirr.ı•l. 
mecbur olmuştu. Çünkü bulund1~. ğu oteldeki halılarda tavus kU! 
rının resimleri vardı. 

K fıfük •İncma haber~eri 
- . ·"'ttl * Büyük hayal filmi Holiv• . 
1938 senesinin en güzel filmi 58 

yılmaktadır. !' 

* Tino Rossi' ve Mireille M1
'

1 

da bir turneye çıkmışlardır. 
·siı11' * Holivutta Palest •Faust• ı Jif· 

li bir film çevirmek niyetin_de d~' 
Meiisto rolünü kime vermegı 9 
şünüyor biliyor musunuz? sevi~. 
aktör ve şarkıcı zenci Paul :ıı 
beson'a. 

~ 

MEMLEKETiMiZDE ·ı 
Çevrilen filmlerin en güzeli 

irsi ve saridir. Fakat olgun yaşta tarafından. Ayrıca : Yeni PARAMUNT JURNAL 

olanlarda onun tesiri yok gibidir. ••-•• Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler __ .. L--•••••••••••••••••••-....-
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Buoun yapılacak lik maçlannda 

Süleymaniye - Vefa 
Beşiktaş-Beykoz 

Korşılaşmalarında kim kazanacak? 

6
Uiilu Galatasarayıa urşııat acıık olan Fenerbahçe tUuıu 

~ llugüıı dev•- edil k ik' . 
~ev1 e lik -.. ece ıncı 

da~· ınaçlanrun son haftasın
Pe~ben lnühiın karşılaş.nanın 
J. , ıerb lhçe stadında oynanacak 
!arın ahço - Galatasaray tok!m
y.,.,, ın ınüsabakası olduğıınu dün 

ıs ve a . . 
lıı~ vnı zamanda kanaati -
~rı\, de kısaca bildirmiftik. Bu -
tı ır. e Yıne büyük biı' ehemıniye-

•evcuı l 
lıanacak 0 up Şeref stadında oy-
Ve ll . olan Vefa Slileymanlye 
halc!t:~kt~ş - Bey koz ta kımlan 
ı.. •. akı kanaatimizi izaha ça -
~ ... ~!itı.. 

llu!Iiiıı 
ca1t ikin Beşiktaş stadında yapıla-
ra ille k et klime maçlarından son
lııatıiy &rşılaşmayı Vefa ile Süley· 
Suıe~ 1akıınlan yapacaklardır. 
lanbuıs anıyeli!er geçen hafta İs
rağmeııPora yenilmiş olmalarına ı 
ciJeruı: &on karardan yalnız kale· 
bera1ıe' kaybetmiv bulunmakla 
~iptir. r en llZ zarar gören bir e· 

!lir tek 
~an ş· 

1
. kayıplarını federe olmı-

llti eıel!i ıden aldıkları en kuvvetli 
~rtar:an Martiyan ve Dııan ile 
ı·azuıar etm~ bulunan siyah - B.e· 
I· , , bu hafta içinde de bir iyi 
> 1"'1, 'k 'Una rı etmiş haldedirler. 

mukabil Vefalılar son ka
~iltıer:· :curıı hatlarında en güven

i Uç mü}ı· 
lııis helke .. un uzvıyeti kaybet-
haıındect. ınığı olmıyan bir takım 

\ ' ır. 

Bugun yr pi~acak lik 
maçtan 

Şeref stadc 

Boğaziçi - Galatagençler A 
saat 9.30. Hakem Adnan Akın 

Karagümrült - Feneryılrnaz 

A saat 11.15. Hakem Şazi 

Tezcan. 
SülevmaniYe • Vefa A saat 

13. Hakem Feridıın Kılıç. 

Beşiktaş • Beykoz. A saat 
14.45. Hakem İzzet Muhitin 
Apak 

Fenerbahçe stadı: 

İstanbulspor - Topkapı saat 
13. Hakem Ahmet Adem Göğ-
düm. 

Fenerbahçe - Galatasaray A 
saat 14.45. Hakem Tarık Öze-
rengin. 

Taksim lik maçları: 

Beyoğluspor - Kurtuluş saat 
10. 

Arnavutköy - Bozkurt saat 
11.30. 

Rum muhteliti • Şifli saat 
14.30. 

Barutgücü sahası: 
efalııar 

rı buYiik ın ınaç yapan takımla- Barutgücü - Bakırköy Rum 
llıtictafii bı~ gayretle renklerinin B takımları saat ıı 
llıaııiyeı·ıvaz.ıyetindedirler. Süley- ı Barutgücü - Bakırköy Rum 
la 

1 
er ıse l"- 1 . llndak· "" maçları puvan- A takımları saat 15. 

Çın \ref 1 derecelerinı takviye i - ,_ ___________ , 
azııııı., a karşısında adamakıllı ve 
la '""1' bir ta'b. 1 da Eşref Bedü diğerlerine göre 

tdır. ıye ile oynıyacak· 1 Beykoz için bir tehlike teşkil e -

,;_lier iki tak l der. Bununla beraber Hayatinin 
·uı~ d ımın kuvveti biribi- d .. . 
""'- enk göru" .. e en mühım zamanlarda takımı-'"" tec .. nuyorsa da daha . 
ı;ı it rubeı; ola V , nı galip çıkardığı unutulmıyarak 

•zarım n efalıların ma- Uunal edilmemelidir . 
. llu _ ... aları beklenebilir. 

k '"Usab k Beşiktaş defansı Hüsnü ve Fey • 0Yiiııqek.J a .. adan sonra Kadı - zinin desteği ile bir çol< takımları
'lıuteııaz1r lllühun karşılaşmaya nuza karşı koyabilecek haldedir. 
cıı;k 01arak Beşikt b' · 
azııı;ıPuvanını tahkim daşbilırınk- Yalnız bugünkü hasmını ihmal e
k e kuvve . e e me derse geçen haftada Hilftlin kar • 
arşısınct llı rakibi Beykozun şısında ikinci devrede maruz kal • 
lleyk a Yer alacaktır 

.I' ozıular · dığı muvaffakiyetsizlige düçar o -
an Ve h" . toplu oyun oyru - labilir. 

~len:,~nlar~:uın hatlarındaki şütör Ve bu muvaffakiyetsizlikleri bu 
ır taı.:,_ kolayca gol yapan 

Ilı ... ınan seneki şampiyonluklarına da mal-
dan gösternı· zarasını zaman za • olabilir. Son olarak Sıyah - Be • 
lı a &ayet SÖ ~!er ve zaman zaman yazlıların saha ve seyirci avanta -
g~luıımakt :'k futbol oynamış jı da kendilerinde olduğuna göre 
ul\ lik a rlar. Beykozlular bu 

lı b· lnaçlarınd B . maçı büyük olınıyan bir farkla 
t ' ır. II•lı'bı' ~ "~ıktaşa kar- 1 hl . b' . 1 ed es • y t e erme ıtırme eri icap er. 
1. lsıne m e veya beraberlik 
1
kleri \r Uvaffak olursa takip et- Bayramda yapılacak maçlar 

celt efaYı • ö 
h Ve d" .. Puvanla geçebile - nümüzdeki Kurban bayramı-
aıd 0 rdunc"l"" ll ectirler u Uge çıkabilecek ru Loş geçirmemek istiyen büyük 
~ IJ. fırsa~ı k klüplerimizin şehrimizin federe 
b· §lktaş h" açırmamak için de olmıyan ve fakat temaslarında ye
l<"' mudafucurn hattına kaşrı iyi ni kanuna göre bir engel bulun • 
•. endi fo~'. Yapmaları kafidir. mıyan kuvvetli raklplerile br 
.ııo • vetıeri . . 

.aş defan ıyı >;alışırsa Be - ölçüşmek arzusile bir turnuva ter 
ettedir k 

81 
Yenebilecek bir kuv tip etmişlerdir. 

llu anaatlnd · .. 
.. l\a muk b' eyım, Bu turnuvaya federe olan klup-
un . a ıl Be kt 1 
1 Cidden b.. şı aş ılar bu- !erden Fenerbahçe - Galatasaray -
Sıtıda korku~)iik b.ir rakip kar - Beşiktaş, federe olmıyanlardan da 

eceklerdir ~ u bu· ımtihan geçi - Beyoğluspor - Şişli ve Kurtuluş 
rı k • l!;sase 

e Uvveıı; n oynatamadık- alınmıştır. Yapılan fikstür fede -

l zaıanan "'- \ızf~vlanna son hafta relerle gayrıfedere olrnıyanları 
Ur k .,,.,re ı d ·ı 

e sa hiicu e 1 nal edecek kar:.ı karşıya getirecek ~ekilde ter 
~:k kiınse {;\ hatlarıııaa iş gö - tipl~nmiştir. 

ayali ,, da mamış gıbidir. Bu turnuvaya giren klüplel'iıı i-
'1'~f ' "' Van B .. l .. len tııiirekk~ '.'dıı, Sudur, çindeki Kurtuluş takımında Gu • 

P hu" um hattın- (Arkası 6 mcı sayfada) 

IKDAl\I 

ım yılının ılk ıUnU, ıılı: cününU lclrıık edenler uU1Dda Fnnsada 
bir eflzellik mU1abııkuı. Y•Pıhıut ve bu yavru 
kazanmııhr. 

ingiliz sarayında bir kabul resmine girmeden evvel acemi bir 
genç kııı etiket talimi yapıyoı: 

SAYFA !I 

Almaıı;yanın yeni bir tahtelbahri denize ial;rorl 

İogila hayvanat bahçeslıı.'ın 
yeni paııslyonm 

Anlı.anda toplan8D beden terbiyesi istişare mabi;yetinde 



SAYFA 1 iKDAM 

• M 1 Z AH A N A o u 

- Peki, doğduğunuz yeri söyle
yiniz de kaydedelim. 

- Söylemiyeceğim, çünkü va
purda doğmuşam. 

Doktor - Mükemmel, fevkala -
de... Hastamızın rengi bue:ün daha 
iyidir. 

Kadın - Canım anlamıyor mu
sunuz! Şu renkte bir kmıuzı isti
yorum işte... 

Şişman - Anladım yahu, papu
cuman. bağlan çözülmüş, sokakta 
eğilip te bağlıyamam ya. .. 

MARMARADA 

Oç perişan pavyon koca bir Vila
yetin yegane hastanesi olamaz! 
lzmitte yeni bir hastane inşası 
edilemiyecek bir zaruret 

daha fazla ihmal 
halini almıştır ! 

İzmit, (İKDAM) - Bugünkü lz-1 Alınan malfımata göre, Sıhhat 
mit Memleket hastanesi, 350 bi\ Vekfileti de İzmitte böyle modern 
nüfuslu vilayet halkının ihtiyaçla- ı bir hastanenin büyük bir ihtiyaç 1 
nna cevap vermekten uzak bulun- olduğu kanaatindedir. ı 
maktadır. Şehrin kenar ve sarp bir Vilayet bütçesinin imkan ve nis
maballinde dağınık ve perişan ÜCi beti her ne olursa olsun fedakAr
pavyondan ibaret olan İzmit Mem- lık zaruridir; zira, ortada bir sağ
leket hastanesi, otuz sene evvel in· sağlık davası var ki, asla ihmal lıa
§8 edilmiştir. Eski mimari tarzında bul etmez. 
olna bina, hastane olmıya elverişli 
taksimatı haiz olmadığı halde za
ruretler yüzünden olduğu gibi bı
rakılnuştır. 

Hastanenin şehirle irtibatını te
sis eden dik bir yolu vardır ki, in
sanın hasta hasta bu yolu tırmana 
bilmesine asla imkan tasavvur e
dilemez. Yol, muntazam bir şose 
değil, berbat, bozuk bir patikadır. 
Bu sebeple halk bu sıhhat mües
sesesinden Hiyikile istifade edeme
mektedir. Bilhassa polikliniğe de
vam etmek zaruretinde bulunan 
hastaların çektiği iztırap cidden 
büyüktür. 

Bu hastaneyi ve müştemilatını 
tamir ve ıslah etmek, bu arada bo
zuk ve sert meyilli patikayı döne
meç, asfalt yaptırmak hususunda 
bazı tasavvurlar vardır. Bu iş va
satt bir rakamla 100 bin liraya il:
tiyaç göstermektedir. 

Bir noktai nazara göre İzmitten 
uzak, eski ve köhne hastane binası 
ve berbat yolunu bu kadar para 
sarfederek tamir ettirmektense ay
ni para ile 75 yalaklı yeni bir has
tane yaptırmak daha yerinde bir 
hareket görülmektedir. Çünkü vi
lliyet merkezinin ehemmiyeti ve 
nüfus kesafetile mütenasip yeni bir 
hastane in§ası, artık daha fazla ıh
mal edilemiyecek büyük bir zaru
ret halini almış bulunmaktadır. 

Böyle bir sağlık yuvasının bir an 
evvel körfez sahillerinde yüksel
mesi vilayet halkının müşterek di· 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 

* Edirne'de yeni bir sinema bi
nası yapılmış ve belediye reisinin 
bir nutkile ve merasimle açılmış· 
tır. * Edirne'ye 5 kilometre mesafe
de bulunan Bosna köyü Nafıa Ve
kaletinin yaptırdığı set ve kanal
larla Mericln feyezanına uğramak
tan artık kurtarılmıştır. 

* Toprak Mahsulleri Ofisi Urfa 
köylüsünün buğdaylarını satın al
mıya başlamıştır. Köylü, Ofisin 
verdiği üç buçuk kuruş fiattan 
memnundur. . * Bu yıl havalar yağmursuz 
gittiğinden zeytin mahsulü diğer 

yıllara nazaran azdır. Mahsulün 
bu azlığına rağmen kalitesi çok 
yüksektir. * Önümüzdeki ay içinde Aydın 
vilayetinde ikisi kazalarda, altısı 

nahiyelerde ve birisi de köyde ol
mak üzere yeniden dokıız halkevi 
açılacaktır. Bunlar; Bozdoğan, Ka
racasu, Karapınar, Germencik, At
ça, Kuyucak, Sultanhisar, Yenipa
zar nahiyelerile Umurlu köyünde 
açılacaktır. * Kastamonu'da yeni bir İnhi
sarlar binası yapılması kararlaştı
rılmış ve hazırlıklara başlanmıştır. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii leğidir. 

* Nafıa Vekfileti, yeni yıl büt
çesine Karabük • Tosya ve Boya
bat yollarının tamir ve inşası için 
tahsisat konacaktır. 

Giresunlu 

Diyor ki: 
Denlzbank iskelemizi 

tamir ettirmelidir 
Geniş bir mıntakanın ihra

cat ve ithalat !imam olan Gi-
resun iskelesi bugün çok feci 
bir haldedir. 

CENUPTA 

100 Evli 
Mahalle 

TRAKYADA 

Edirnede doğum 
evi yapılıyor 

Tarsusta buyuk bir yapı Asfalt yol Uzerinde modern 
kooperatifi kuraluyor bir de otel yapılacak 

Tarsus, (İKDAM) - Şehrimizde Edirne, (İKDAM) - !ıhhat Ve-
Denizbankın Giresun acen- bir yapı kooperatifi kurulmasına kaletinin Edirne'de yaptıracağı do-

tası iskelenin bu kötü halini 
müteaddit raporlarla Deniz -
bank idaresine bildirmiş, is -
kelenin krokisi ve vaziyeti 
vaki olan talep üzerine De -
nizbanka gönderilmiştir. 

İstenilen şey, tahmil ve tah
liyenin kolaylaşması için is
kelenin temizle.:ımesi ve Ü 

zerinin düzeltilmesidir. 
Denizbank, kendisine yıl 

da 70 bin lira kazandıran bir 
iskelenin bu ulak fakat tah -
mil ve tahliyeyi çok güçleş -
tiren ihtiyacını karşılamakta 

tereddüt etmemeli, hatta isti
cal göstermeli idi. 

Bunun daha fazla beklen -
meden yapılıvermcsini bek -
liyoruz. 

HEMŞEHRi 

Bodrumda elektrik 

teşebbüs edilmiştir. ğumevının plan ve keşifleri bit-
Şehrimizdeki Bağcılar koopera- miştir. Bu güzel binanın inşasına 

tifi namına Ankaradaki Ziraat ilkbaharda başlanacak ve inşaat 

Kongresine iştirak eden Ziya Tor- bittikten sonra Köy küçük ebeleri 
un teşebbüsü ile başlıyan faaliyet kursu da bu doğumevi münasebe
devam etmektedir. Şimdiye kadar tile Edirne'de açılacaktır. 
80 kişi yapı kooperatifine ortak ol- Böyle bir müesseseye çok mub
mak için isimlerini kaydettirmiş- taç bulunan köy ve nahiyelerin 
!erdir. bundan çok faydalanacakları şüp

Ankara'daki Bahçeli Evler Yapı hesizdir. 
Kooperatifinin nizamnamesi geti- Edirne asfalt yolu üzerinde vila
rilmiş ve tetkike başlanmıştır. yet hususi idaresi tarafından yap

Asgari yüz ortaktan teşekkül e- tınlacak Turist otelinin tahsisatı 

decek olan kooperatif şehrimizde Ziraat Bankasına yatırılmıştır. 

tekmil modern tesisatile yüz evli Planları Nafıa Vekaleti Fen Daire
bir mahalle kuracaktır. Kooperatif since yaptırılmak üzere otelin ku
evvela ortaklarından alacağı onda rulacağı arsaların hesapları ve öl
bir taksitlerle mahallenin kurula- çüleri bugünlerde vilayet tarafın
cağı arsayı satın alacaktır. Anka- dan Vekalete gönderilecek ve bu 
radaki kooperatifin bulduğu kom- .sene sonlarına doğru bu güzel e
binczon dahilinde milli bankaları- ser meydana çıkmış bulunacaktır. 
mızdan birinden kooperatif namı- Lüleburgaz (Hususi) - Lülebur
na yarım milyon lira istikraz edi- gazda asfalt yol üzerlı.de inşaatı -

Bodrum Belediyesi, Belediye- lecekitr. Bununla yapılacak evlerin na devam edilen otelin servisleri 
ler Bankasından 30 bin lira istik- iklime göre tipleri ve yeni mahal- için garsonların ista1>bulda kurs 
raz etmek üzeredir. Bu para ile ka- 1 lenin pl5.nı, Tarsus'un imar plilnı- görmeleri Umumi Müfettişlik ta
sa banın elektrik tesisatı yapılacak nı yapmakta olan Profesör Yan- rafından alakadarlara tavsiye e -
ve modern bir elektrik fabrikası J sen'in mütaleası alınarak vücude dilmiştir. Lüleburgazda güzel bir 
kurulacaktır. 1 getirilecektir. sinema binası da otelle birlikte ya 

Kastamonide sulama işleri 
Kastamoni (İkdam) - Tosya, Taşköprü ve Daday kazalarında 

mevcut ırmaklardan iptidai bir şekilde yapılan sulama işlerinin fen
ni usullerle genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun için tetkikat 
yapılmaktadır. Önümüzdeki paz mevsiminde sulama ihtiyacı kar 
ş.iamış olacaktır. • 

Edirne asfaltındaki ohşap 
köprüler beton yapılacak 

Edirne, Cİkdam) - İstanbul - Edirne asfalt yolunun Lüleburga
za kadar olan kısmı bitmişti. Lüleburgazdan Edirneye kadar olan 
kısmın da ikmaline kadar münakalatın selii.metini tehdit eden ahşap 
köprülerin hemen betona çevrilmesi kararlaştırılmıştır. • 

pı!maktadır. -- ---------
Çocukları kurtarma yurdu 
Çocukları Kurtarma Yurdunun 

talimatnamesini değiştirmek üze
re Vali tarafından tavzif edilmiş 
olan profesör Fahrettin Kerim ile 
Maarif Müdür muavinlerinden 
Muvaffak dün tetkiklerine başla -
mışlardır. 

---~-o-----

iç ceviz 70 kuruş 
İç ceviz satışları bu hafta hara

retli geçmiştir. Muhtelif yerlerden 

gelen partiler 70 kuruş kadar sa -
tılmaktadır. Kabuklu cevizler de 
19.5 - 20 kuruş arasındadır. 

s p o R 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---,;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-=-~~--, 

VE PİYASA HABERLERİ BORSA 
Bugün yapılacak lik 
maçlarında kimler 
kazanacak? 

GÜNLÜK PiYASA - - -
Amerikadan yaban kedisi 
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Fabrikatörün anlattıkları 
(Baş tarafı 5 inci sayfada) 

neş'e mensup olup bugün sahala -
rımızda görmediğimiz çok kıy -
metli elemanların yer alacakları 
söylenmektedir. 

Bayramın birinci ikinci ve 
dördüncü günlerinde oynanacak 
bu maçlar sonunda en çok puvan 
alana (Teksim Stadı) kupası ha -
tıra olarak verilecektir. 
Maçın programını aşağıya ko -

yuyoruz: 

31/1/939 Salı günü 

Galatasaray - Kurtııluş saat 12 
hakem Refik Osman Top. 
Beşiktaş - Şişli saat J 3,45 hakem 

Nurı Bosut. 

istiyorlar 
Dün de bahsettiğimiz gibi, Tür

kiye - Amerika ticaret anlaşması 
metni henüz gümrüklere, Türko -
fise tebliğ edilmemiştir. Alakadar 
bir zatın ifadesine göre anlaşma, 
Amerika hükumeti tarafından im-

Fabrikatörlerden biri, Sanayi 
teşkilatı hakkında şunları anlatı -
yor: 

- Eskiden İstanbulda Sanayi 
Müdürlüğü vardı. Bütün işleri -
mizi Sanayi Müdürlüğüne anla
tırdık. Ayni zamanda Sanayi Mü-

za olunmamıştır. dürlüğünde üç dört tane Sanayi 
Amerikan anlaşması ithalat ta- Müfettişi bulunurdu. Sık sık fab -

cirlerinden ziyade sanayi erbabını rikalarımıza glirler, İabrikaıJarı -
da alakadar etmektedir. Birçok mızı teftiş ederler. Blz de bu ve -
ham deri, kontrplak sanayiinde sile ile Sanayi kanunları hakkın
kullanılan kereste gibi ... Bunlar - da ~üphe ettiğimiz noktaları Sa -
dan başka pamuk ipliği, kadın ço - nayi Müfettişlerinden soruyorduk. 
raplarında kullanılan ince ipek ip- 935 senesinde bu teşkilat lağva -
liklerL. lundu. İstanbulda bir tek Sanayi 

Piyasadan Amerikan anlaş - Müfettişi ile bir mümeyyiz bir de 
Fenerbahçe - Beyoğluspor saat 

15,30 hakem Adnan Akın. 
masını bekliyen gruplar\ ın biri katip kaldı. Halbuki İstanbulda 
de, av derileri tacirleridir. yüzden fazla Teşviki Sanayi Ka -

Maama(ih Amerikan anlaşması - nunundan istifade eden fabrikalar 
12 nı beklemeğe lüzum kalmadan av var. Her gün bu fabrikaların şüp

derileri Amerikaya ihraç edilmek- he ettikleri meseleleri kime sor -

1/2/939 Çarşamba günü 

Fenerbahçe - Kurtuluş saat 
hakem Refik Osman Top. 

Galatasaray - Şişli saat 13.45 tedir. malıdır?. 

hakem Nuri Bosut. 

Beşiktaş - Beyoğluspor 

15.30 hakem Adnan Akın. 
3/2/939 Cuma günü 

saat 

Amerikadan en ziyade yaban İslanbuldaki bir tek Sanayi 
kedisi istenilmektedir. Halbuki Müfettişi, büro muamelatı ile meş 
memleketimizde yaban kedisi av- ('1ldür. Bu işi bırakıp fabrika fab-
cılığı ile uğraşanlar pek azdır. Bu rika gezerse, bürodaki işler yüzüs
hususta yazılan bir raporda deni- tü kalacak.. Ne yapmalı? Fakat 

Beşiktaş - Kurtuluş saat 12 ha - !iyor ki: bütün bu teşkilatın noksanlığına 
kem Şazi Tezcan. Amerika ornıanlarında yaban rağmen İstanbuldaki Sanayi Mü -

Fenerbahçe - Şişli saat 13.45 ha- kedisi avcılığı ile meşgul binlerce fettişinden çok memnunuz. Fakat 

kem Ahmet AdemGiıldün. inun vardır. Yaban kedisi avcılı- ihtiyaçlarımız çoktur. 

Galatasaray - Bey.:ığluspor saat 

15.30 hakem Tarık Özerengin. 

Fulbolcü Sindelar öldü 
Meşhur eski Avusturya futbol 

takımının eşsiz yıldızı ve memle

ketimizin çok yakından tanıdığı 

futbol üstadı Sindela:· evvelki ak

ıam havagazından boğularak ölü 

bir halde bulunmuştur. 

ğı ve yaban kedisi ticareti, çok ka
zanç getiren bir iştir. Bizde de ma
halli idare amirleri, köylüyü ya -
ban kedisi avcılığına teşvik etme
lidir. 

Diğer taraftan dvletin fabrika
ları sıkı bir surette kontrol etme
si lazımıdr. Halbuki bir tek Sana

yi Müfettişi bu vazifeyi nasıl ya
pabilir? Demek oluyor ki. İstan -
bul Sanayi Teşkilatı genişlerse 

bundan fabrikatörler memnun o
lacağı gibi, hükumete de büyük 
faydalar temin edecektir. 

' 

• 

Sindelar, bütün dünya sporcu -

ları üzerinde büyük bir senpati 
bırakmış kıymetli bir yıldızdı. 

Raporda da yazıldığı veçhilc ya
ban kedisi avcılığı bu kadar karlı 
bir iş ise, köylülerimizi bu i e teş
vik etmeliyiz. Bilhassa bu avcılık 
ormanllk mıntakalarda yapılır. 

Orman civarındaki kijylülerin ya
ban kedisi avcılığı yapmasına bir 
sebep yoktur. Bunu teşvik etmeli
yi:ı. 

İstanbulda Sanayi Teşkilatının 
kifayetsizliği yüzünden, en ufak 
bir işimiz için Ankaradan ma!U -
mat istiyoruz. Bu yüzden işleri -ı 
.!_DİZ .ı:eri kalıy9..ı:. 

-

PARA BORSASI 
ANKARA 

2i-ı - 939 
KAPAlllŞ 

1 S'l'ERJ,iN 5.92 
100 DOLAR 126.6225 
100 FRANK 3.345 
100 LİRE 6.66 
100 İSVİÇRE 28.585 
100 FLORİN \lınmadı 

100 RAYİŞMARK 50.6425 
100 BELGA 21.4075 
100 DRAHMi 1.08 
100 LEVA 1.5575 
100 ÇEKOSLOVAK 4.34 
100 PEZETA 5.92 
100 ZLOTİ 23.92 
100 PENGO Alınmadı 

100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8325 
100 YEN 34.56 
100 İSVEÇ ~0.4775 

100 RUBLE 23.89 

. '"' .. ..... . . . 
ESHAM ve TAHV lL.i.T 

Türk borcu 
1 peşin 19.325 19.(0 
%5 1938 ikramiyeli 19.60 
Ergani 19. 75 19.70 
Sıvas-Erzurum m 10.15 
.... • 

IEBZE riATLERİ 
kuru, s. - -

Balda . . • . • 50 -
Bezelye . • . • 1 50 
Lahana . • . . 1 50 
Prasa - . . . • 2 -
Ispanak . . - . 2 -
Şalgam . . . • 3 -
llavuç . . . • 2 50 
Ker~viz kök . • 5 -
Kereviz yaprak . 3 -
Enginar . . • 9 -
Karnabahar . • 5 -
Yeşil salata . . . 1 50 
Pancar . . • . - 50 
lllaydanoz . . . ! -

' . 

• 

.___P_i_y_a_s_a~H_a_b_e_r_ı_e_r_ı__ı/ /EV EKONOMiSi 

Meyva ihtikarı var Av derileri 
Av derilerine bu hafta da istek-

!er fazla olmuştur. Sivas, Kayseri, 

Akşehir sansarları 36 - 37 lira, ek

ser mallar 38 - 39, orta mallar 32 -

28 liraya satılmaktadır. Porsuklar; 

400 - 410, tavşanlar 15 - 16 kuruş 

kunduzlar da 12 - 13 lira arasın -

dadır. Tilki üzerine muamele yok
tur. 

Pirinç piyasası 
Pirinç piyasasıne bol miktarda 

mal gelmekte olduğundan muame

leler de hararetli gitmektedir. 

Tosya pirinçleri 245 - 75 para 
arasındadır. Bursa Orhangazi mal
ları: 29, şark malları da 20 - 23 ku
ruş arasında satılmaktadır. 

Kuş yemi piyasası 
Kuş yemi piyasasının durumu 

iyidir. Kuş yemi fiatlerinde bu haf
ta 5 para kadar bir tereffü kayde

dilmiştir. !ngiltereden kuş yemi 

üzerine siparişler devam etmekte 
olduğundan fiatlerin bir miktar 

yükselmesi memuldür. Şimdiki 

Bundan birkaç gün evvel, oku
yucularımızdan biri, şu satırları 

yazıyordu: 

- Türkiyede en pahalı şey mey
vadır. Seneler var ki evime muz 
alamıyorum. Çok pahalı diye .. Bu 
pahalılığa bak veriyorum, çünkü 

dışarıdan geliyor. Fazla gümrük 

veriyor, fakat memleketimizin 
bahçelerinde yetişen elma ve por
takallar neden pahalı! Geçenlerde 

Ziraat Vekaleti tarafından hazır -
!anan bir raporda elma ve porta -

kal istihsalatının arttığından bah
sediliyordu. Buna memnun olma

mak mümkün değil ... Fakat istih -
sal artarken, pahalılık ta beraber 
mi artar. Böyle bir iktısat kanunu 
var mıdır? 

Doktorlar meyva yiyiniz diye 
tavsiyelerde bulunuyor. Geçen 

hafta içinde de radyoda bir dok
tor, portakalın fezaillnden bahse
diyordu. Malum... Portakalın ne
kadar şifalı bir ıneyva olduğunu 

vitamin nazariyelerinden sonra 
daha iyi öğrendik.. 

Sayın okuyueumıu, meyvaların 

faydalarından da bahsettikten son-
halde kuş yemi fiatleri cinslerine ra diyor ki: 
göre şöyledir: Bana .kalırsa, meyvayı ucuzlaş-

Tr akya cinsi kuş yemi çuvallı tırmak bir dava haline getirilme

fop Tekirdağ, 6.03 - 6.08, keten to- lidir. Çünkü meyvaların en mü -
bumu Marmara yeni çuvallı iskele him bir gıdadır. Hastalara ve ço
teslimi 12.30 - 12.35 kuruştur. euklara ihtiyarlara meyva tavsiye 

Susam piyasarı 
Bu hafta susam üzerine ehem -

miyetli işler olmamakla beraber 
piyasa tutkun vaziyetini muhafaza 
etmektedir. Yerli fabrikaların 

stokları oldunkça ehemmiyttli bir 
yekuna baliğ olduğundan piyasa
nın bu hafta ayni vaziyeti muha -
faza edebileceğinden kat'iyet na
z;ırile bakılmaktadır. 

ediyoruz. 

Doktorların, meyva sarfiyatının 
artmasına hizmet ediyorlar, fakat 
bundan manavlar karlı çıkıyor. 

Müstalısil köylünün, fakir bahçe 

sahiplerinin bu işten kar ettiğini 

pek zannetmiyorum. Asıl kar ko
misyonculann kasasına giriyor.• 
Sayın okuyucumuzun mektubu 

daha uzundu. Fakat biz burada 

lt 
29 - tkinclUn~ 

SA~LD!ı( 
Hiddet vücudümüıü 

zehirler 
insan, yalnız bazı iliıçl_ 

zehirlenmez! Tütün ile, ~·ı' 
ra ile, ve ispirtolu içkilerle 
yavaş yavaş zehirlenir . .80 
zulmuş, küflenmiş, e~ 
terkibi, yapılışı de~ ı' 
yeceklerlc de zehir knpıı·ol 

Tazelenmiyen, m:ıhsut 
kapalı bulunan pis ha-'• 
tedricen tesenımüm ed.iyol· 

İngiltere ve Amerikada ı; la. 

pılan soa incelemelerde <~ 
det) in, şiddetine göre iııS" 
Jarın zehirlenmekte oldııl<l' "it 
rmı isbat etmişlerdir. . 
Darılmakla, teessür bis§tl 

mekle vücudümüzde bııJıl 
nan her hücreye, her (.-1, 
lül) e kimyevi ve maneııl jJl 

zehir şırınga yapılmış olf 
yor! İşte bundan dobr# 
ki, insan hiddet edinte, of· 
kenin şiddet derecesine ~ 
vücudünde halsizlik, haf 

rısı, çarpıntı, işlahsırlı~ -~ 
bi alametler zuhiir edn 
Hele asabilcrde, sinirJiler'I 
yarım akıllılarda (öfk•) 
kadar şiddetli olur ki ~ 
defa facia doğuruyor! 

... 
Ben vaktile tedbir.iizc~ ~ 

reket ettiğimden bir sJll 

kadına <ihtiyarlıyorsuııııı;, 
dediğim zaman zavallı b•) 
hiddetle teessür hissettiği~ 
den bayılıp düşmüştü. Şıfll' ~ 
ga yapıp kaldırdıktan sO~ il' 
(ihtiyarlık) sözünii bir d:ı. 
hiçbir hastaya söylemelll , 
karar vermiştim. Fakat ya~ 
mıyacağınıı taahhüt etmtJllİf 
tim. Binaenaleyh, ihtiyari•~. 
da, yaşlılarda, damar seri~ 
olanlarda, (tansiyon) 11, Y~ 
(kan tazyikı çok olanla ti' 
şiddetli bir hiddet, çok d. 
(felç) denilen (nüzul) gell ( 
rir. CKoca kanlar) bun• (!'· 
tan çarptı) derler. 

Kalplerinde, yüre?>-Jeri~ 
hakiki ve (uzvi) bir bas1•1 

bulunan insanlarda, darıl~ 
makla, öfkelenmekle (lı' 
sektesi) ne uğradıklıırı grt 
çektir. (Ansızın ölüm) e .. 
vuştuldarı muhakkaktır. 

• •• 
Atalarımız bize (öfkt jll 

kalkan zararla oturur!) I~~ 
kin sirkenin kabına ı'.Y~ 
var!) gibi hikmetli, tecril 

"~ır nasihatlerini boş yere sv.~ 
memişlerdir. <Öfke bal ·U' 
tatlıdır!) söziinü hepimi% b~ 
riz. Fakat benim fikrime ~ ·i 
(öfke bir zehirli haptır) (b' 
det. vücude, mizaca göre ft 
.ı- eden bir bombadır), (V 

ak, hırçınlanmak, (biil' 
)"e) ye göre bir (zehirli ~ 
dir!) Bu cihetle olur olP'., 
sözlere kızmamak, fena bt), 

t• 
cana kapılmamak, sabret"'. 
(en eski Türkler gibi) İli~, 
!izler gibi (soğuk kanlı 0 

mak) lazımdır. ~ 

Lokman HEı< 1 

Otobüsçülerin isteği 
Muhittin Üstündağ zaııı.aP~ 

otobüslerinin ruhsatiye!ermı0 

sız olarak alındığını iddia e<JtP 

kısım otobüsçüler belediyeY~,ıı 
racaat ederek tekrar çalışın• e/
müsaade istemişlerdi. ııel r• 
Reis muavini Lutfi AksoY ~ 
fından tetkik edilmiş olan d,Jf 
!ar daimi enciimene havale !!" 
ve orada kalmıştır. 

Hayvan sahipleri hakk1~ 
bir tamim 

J 
Hayvan alım satımında b'I 

zadan diğerine satılan veyi> t 
hayvan sahibinin bayvapıJl1 'f<! 
la kayıtlı bulunduğu kaza 1>':1d~ 
lığına müracaatle kaydıııl sı er 
mesi ve gittiği kaza veterıP f.. 
de kaydıni yaptırması ııızıııı ;! 
ceği dün Belediyı den bütiiJI ;~ 
tere tamim edilmiştir. l3 ~ıı 
maksat her kaza dahi!i!ıd• 1 
vanların azalıp çoğalmasııı1 ~ 
etmek ve sari hastalıklar• ıtf. 
tedbir alınmasını kolaylaŞtı 
tır. ~ 

]!J'il' 
pek hatalıdır, ve bu melıfıl 
edecek bir şey bulamıyo~~ 

\'EJClt.P,;; 

ı.ı.,~ .. .. 
ı..,,, 

"' t 
"'ttı. 
1.,.._I 

ı\Jt;ı 
•ın 

"'•tç 

çi~ . 
tal {, 

lia 
lıın 

l°ı\Q~e 
ha!ttı 
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ıuıııd 
tleıı 
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...... 
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~ii 

Çalka 
d~ \it 
dırdı; 
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İKDAM 

l<iınlerin Heykelini Dikmeliyiz? Tiyatro Sinema 
ŞEHIR TİYATROSU 

• 

Askerlik işleri 

Beyoğlu Yabancı Askerlik 
besi Reisliğinden: 
• 1 - 335 doğumlu yabancı eratın 

ilk yoklamalarına başlanmıştır. Bu 
doğumluların yoklamaları hafta -

SAYfl'A 7 

Hugünkü bulmacamız 

* Fe\rz\ 

~~ı K DAM,, 

kar il erimizin 

ın büyük anketine 

verdikleri cevaplar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İPEH 

SARAY 

MELEK 

Sümer 

ALKAZAR 

ASRİ 

* Şeyhin aşkı * Şeyhin aşkı * Şikago yanıyor * Talih yıldızı * Kutup şeytan 
ları l

mll~fllllllll Dram kısmı 

'f ıı~ıı 2~ül/;!:u:z::af-
ınH 15 - 30 da 

uıun 29/1/939 Pazar gü-

nın Salı şe P~rşembe günleri saat 1 2 3 4 5 ö 7 8 9 lı) 

13 den 17 ye kadar devam eder. t 1 1 1 il 1 ~ 
2 - Beyoğlu kazası dahilinde 2 -. -1 --•• -

bulunan (310: 320 dahil) doğum- 3 -ı- - , - ı 

luların ih.tiyat yoklamalarına 6 1 - -
004 Osrna,, C•knıak ~ Nan 1 ı~emal -
llb ~itan M Paşa - Mimcır Sinan - Fa
lln • !(:· • elunet - Barbaros Hayret-
ı., 0ı.rüıu F . •ltterrıı. azıı Ahmet - Ibrahim 
Ytldlrıııı 1 

- Yavuz Sultan Selim -
Llııaıtiıı lleyazıt - Mitıu.\ Paşa - Sa
So1tuuu ~I - anunt Silleyman 
la. elunet Paşa - AIAeddin Pa-

* Fatib - Barbaros - Yavuz Selim -
Mahmudusani - Orhan Gazi - Namık 
Kernol - İbrahim Müteferrika - K.ft.tip 
Çelebi - Abdülhak HAmit - Sokullu 
Mehmet Paşa - Mimar Sinan - Köp -
rtilü !\'lehmet Paşa - Mustafa Reşit Pa
§8 - Tunus Emre - Fevzi Çakmak. 

Afyon: DEMY. AL. Hesap me
muru Şlikrli SONER 

* Mareşal Fevı.I Çakmak - Fatib 
Mehmet - Barbaros Hayrcitırı - Na -
mık Kemal - Mithat Paşa - İbrahim 
Müteferrika - Mimar Sinan - Yavuz 
Sellin - Kanuni Silleyman - G:ui Os
man - Mehmet Akif - Abd:llh&k HA -
mit - Tevfik Fikret - İbni Sina - At
ma. 

Dörtyol ManU.l.turacı Okki.t 
YlLDffiIM 

Taksim 

SAKARYA 

AZAK 

* Yakan Buse
ler - Hudut kah 
vesi * Saray Bosna fa
ciası 

* Tatlı günah, gü
nahkar kızlar 

nü akşamı saat 20 - 30 da 

HAYDUTLAR 

KOMEDi Ki SM 1 
29/1/939 Pazar günü 

saa tl5 - 30 da 

OGLUMUZ 

gündüz 

Şubattan 11 Şubata kadar. (321 -
4 

. - - • • • • 

325 dahil) doğumluların 16 Şubat- S -F·-· • • _j_ 
tan 21 Şubata kadar. (326 - 330 da- 6 _ _ __ _ 
bil) 27 Şubattan 15 Mart 939 tari- 1 _ 1 _ • 
hine kadardır. 8 • - •• 

3 - Beşikti!§ kazası dahilinde 9 ı= • .- ı-• 
bulunan (310 : 320 dahil) doğum- 10 1 1- - -ı.--

llııraa Erkek LlstSI S/4 Edebi* li Yal kotu No. 236 H. BİLSEL 
•mık K 

* Mimar Sinan - İbrahim Mütefer
rika - Şinasi - Tevfik Fıkret - Namık 
Kemal - Mehmet Akif - Mithat Paşa 
Fatih Alehmct - Sokullu Mehmet Pa -
şa - Barbaros Hayrettin - Ziya Gök
alp - Abdülhak Hdmit - Mareşal Fev
zi Çakmak. 

* Amiral Barbaros - Amiral Tur -
gut Reis - Amiral Kara Mursel -
MiUıat paşa - Kazım Karabe -
kir - Fevzi Çakmak - Derviş Paşa -
İbni Sina - Aptülhak Ildmit - Aşık 
Pasa - Yavuz Selim - Fatih - Gazi Os
man Paşa. 

FERAH 

* Bülbül geceleri, 
Talih yıldızı 

* Bülb!il geceleri, 
Talih yıldızı 

E.SadlTek 
luların ihtiyat yoklamaları 12 Şu

battan 15 Şubata kadar. (321 : 325 

dahil) doğumlular. 22 Şubattan 26 

Şubata kadar (326 : 330 dahil) do

ğumluların 11 Marttau 15 Mart 

939 tarihine kadar devam edecek
tir. 

- Soldan sağa -
la - T~~ •mat - Şinasi - Ziya Pa-
tı -•<1k Fikre 
l!Caiıııde Ekre t - Abdillhok Hamit -

Sın.1n _ m .. BarOaros - Mimar 

lllaJı; _ F~ K&rabekir - Fevı.1 Çak
"" Mehmet. 
llofazıçt Lis<si Son Sınıftan * 185 Edip AK1N 

Yıldı.run 
Yaıgz SeUın Beyazıt - ~'atih Mehmet 

Çanakkale 18 Mart okulu Smıl 
5 No. 116 Vecihe GERÇEK 

* Yunus Emre - Fevzi Çakm~ -
Klıım Karabekir - lbni Sina - ille 
kadın hava &ehidimiz Bayan Eribe -
Mehmet Akif - Bayan Zübeyde - Ka
nuni Sillcyman - Yavuz Selim - Na
mık Kemal - Barbaros - Attilil - Ziya 
Gökalp - KAtip Çelebi. 

Beşiktaş Tramvay caddesi Ga
raj sokak No. Z6 ŞamU 

lJERAKAY * Fatih Sultan Meh'llet - Nomık 
Kemal - Barb.ıros Hayre;ttin - Meh -
met Akif - Ya\•uz Sellin - Mimar Si -
nan - Kanuni ~ülcymaıı - Fevzi Çak
mak - Gazi Osman Paşa - Abdülhak 
Himit - Ziya Gökalp - lbrahlm Müte
ferrika - !l'lithat Paşa - İlmi Sina - So
kullu. 

HİLAL 

SUAD PARK 

* Cesur adam, üç 
ahbap çavuşla * Dişi Tarzan, 
Yılmaz tayya 
reci 

Taksimde 

Bugün gece 

(Meşhur bir eser) 

Btynelmilel meşhur eser 

Pek yakında: İNSAN l\IABUT 4 - İhtiyat eratın ilan edilen 
günlerde hüviyet cüzdımlarile bir

likte saat 9 dan Saat 12 ye kadar 
h~r gün şubeye müracaatları. 

1 - Bugünlerde dünyayı işgal eden 
bir arazi - bir kövek adı. 

2 - Unu temizlemeğe mahsus ıtıet -
Uzuvlaruruzdan birL 

3 - Çamlıcada bir semt. 
4 - Kömür dumanıncL.n lıisıl olan 

siyahlık. 

5 - Şiddetle akan su .. 
6 - Pardon. 

C04 0 - Sokullu Mehmet Paşa 
•man p 

la - Fe\'zi "Ja - Mustafa Reşit Pa-
~lr _,,_ Cakınak - Kiızım Karabe -
"- ""'" baros • · 

AYSU * Ateş böceği ====== 
HALKEVLERINDE 

Halk Opereti 

Bu akşam 

7 - Neli edatı - Şeddatın cenneU 
taklit ederek yaptığı bağ - Bir 
nota. 

·llll\ lcıütete . .. .u1i.rnnr Sinan - Ibra-
dijjhaıı. IU ffıka - Namık Kemal - Ap
OiiQıP. nııt - Mehmet Akif - Ziya 

1 
.._ b ltiiJ'on, Hasan oilu Orhan 
" ••tüı 

Kadıköy !. Orla okul 3 - D 37ı 
Sabahattin YURDAKUL 

* General Kazım özalp - Şükrü 
Kaya - Yunus Nadi - Kıllç Ali - İsma
il Aslan (Yurd Müdürü) - Recep Züh
dü - Recep Peker - Muhittin Üstün -
dağ - J\iuammer Eriş - Salih Kılıç -
Mahmut Esat Bozkurt - Baltacı Meh
met Paşa - Nurettin Ali Berkol - Sup
hi Tıınığ (ll!Uhendis) - Fenerbahçeli 
eki. 

Vefa Erkek Lisesi Nail 
GÜN,\Y 

Fatih Ballı.evinden: 

Evimizde muhasebe d~rslcri acılınış

tır. Bu derse girmek iste.yen. ıerin üç ta-ı 
ne fotoğrafla her gün saa: ıo dan 21 e 
kadar Evimiz direktörl·lğünde yapıl -
maları rica olunur. 

Modern Kızlar 
Bugün matine: 16 
da. Bayram günle
ri matine. 16 da 

* Bakırköy Askerlik şubesinden: 

Bakırköy askerlik şubesine 

8 - Para ölçüsü - Çiltm tersi. 
9 - Canakkalede bir kaza merkezi. 

10 - Mümtaz - Oyunda bazı kAğıt-
1.arın aldığı ad. 

1Jııı • k. Mehmet - Yavm: Sul!an Se-
t.ı..rrika "'_Unl - Sokullu - İbrahim Mü-
re - Caı; Mimar Sinan - Yunus Em
llıaı _ illi Osman Paşa - Namık Ke -
~i1a Ci;ka Uıat Paşa - Mehmet Akif -
halt !Um· lp - Tevfik Fikret - Abd!il-

ıt ~ Fevzi Cakınak. 
"g"ltua Gedikli Orta okul S. 

.._ No. 71 Diısnıi KILAVUZ 
" auYtik 'ı.r"ta! F Atanın annc.i Zübeyde -

>ıııı l{a, •vzı Cakmak - General KA
li,,'11< abekır • Yavuz Sultan Sellin -
°'•t - !.!Keınat - Fatib Su! tan Meh -

'reıu, _ ~mar Sinan - Barbaros Hay -
~r-· <-1Ya Gök 

.\it· 'l<o - Gazı alp - lbrahim Müte-
n '1 - Sokuıı Osman Poşa - Mehmet 
ııı"' Ôabası A u M:ebınet Paşa - B. Ata-

•tçik. · Rıza - Kahraman Meh-

Ankara Ged 
Okuı ' ilül Erbaş Orta * F S. 1 No. 109 Emin Top'al 

Suı •Uh Suı 
(' __ lan SeUrıı !an M:eomet - Yavuz 
C~ 0"'1an p - Barbaro, Hayrettin -
~ip _ !.! 8ia - Mithat Paşa - Ziya 
ç. " - ~ eJunet Akil - Klzım Kara
t~ kııı.k _°';:;k Keınaı - Mareşal Fevzi 
ltı;~a!ıı,,, !.! Q imar Sinan - İbnl Sina -

- Soı..uu ~•rrıka - Abdillhak HA
ii' u M:ehmet Paşa. 
•tıı, I! 

ııaı...:.ı •v.J Paı;a caddesi Kı-
e Bokatı No. ıı Hasan 

'it !!artı DERONYA 
"'eı •toa l{ l:ı - !.!imar . ayrettin - Fatih Meh-
~~mu, - ~ Sınan - Fevzi Çakmak -
c ' ta.....,"';::1:',_ Keınal - Mehmet A
\4 •>ı Osllları """"' - Zübeyde Hanım -
/\ lıaıtinı E Paşa - Mithat Paşa - Sa-
lıQUlhaı. "Yl'ubi - Cengiz - Atti!A -

<>lınıt 
Ltıteb 
.. Jht llfl"az, Binblr çeşit HU -

llla.hdu.nıu Sabri Ba:rrak-
'it A.ı· tar 

r•tııı ı Cetın ~ir Suııan '&ikan - Feyzi Çakmak -
liıı - lleıet p ehmet - Khını Karabe
l>a t'ıııa • A~ - Halit Paşa - Nuret
l:;;,ı.. - Alithat Fuat P04a - Ali İhsan 
ııı k &an""4 Paşa - JaPon denizinde 
i~' _ /nı dalgalandıran bahriye-
'"'t.t 'tlk!At H ı..ı,, en köyıu arbinde varili< 

~•lıı - Çannkk 7adını - Müstecip On-
1.ı,~ b'lşına 8~ e Harb:nde bir hafta 

et ÇaVu Pertnı teslim etmiyen 
lıaıa: - Hayrettın Paşa. 

' bkele •~ddesl 61 65 
ı.;: ~•mık Zühtil JIOŞSÖZ ' 

ııı.~•t • ı~•nıaı - İbni Sina - Fatib 
zuıı.; /\ttı;ı ~lunet Akif - Fevp Çak
'otliıı de liaruınTiınur - Mimar ~inan : 
hı,,, ltaea _ A. - Yuntu Emre - Nas
e... l.ıuleferr bdülhak HAm.it - İbra
~ıg,._ ıı.. - Miralay Nazım Bey 

/\nı.a 
lla ..., ra Ge.ı.ıı.u Orta okulun

rı •uut - .. 
~ _ deııN •&Tetmencllerln-
~ ~ o. 99 Oiuz Altıner 

Süleymantye K:ıttp Şemsettin 

mahallesi Barem sokak No. 144 
İbrahim SERTEL 

* Barbaros Hayrettin - Fatib Sul
!an Mehmet - Kanuni Süleyman - Yıl
dırım Beyazıt - Timur - Cengiz - Na
mık Kemal - Kfttip Çelebi - Attill -
l\IIete - Osman Bey (Osmanlı devleti
ni ilk kuran) - Gilltekb - Selllhatt!ni 
EyyUb! - Abdülhak HAmit - Ziya Pa
şa. 

* A!atürkün annesi <Zübeyde Ha -
rutn~ - 1'-imUr - Fevzi Çakmak - Ab -
dülhak HAmit - Fatih Sultan Meh -
"Yl.et - Mehmet AkiC - ::_iin~i - Namık 
Kemal - Tevlik Fikret - Borbnros Hay
rettin - Mimar Sinan - fdithat Paşa -
İbrahim MüteCcrrika - Zıya Gökalp -
Köprillü Fazıl Ahmet Pa:;a . 

Çanakkale Orta Okul S.Z - B 
Kizun BARAY * Birinci l'lw·at - Yıldırım Beyazıt -

Fatih Sultan Mehmet - Yavuz Sultan 
Selim - Mimar Sinan - Barbaros Hay
rettin - Kılıç Aslan - Eyyubl Salfthat
tin - Tiryaki Hasan Paşo (Kanize Kah
ramanı) - Melek İbrahim Paşa (Budin 
Kalesi Müdafii) - Gazi Osman Paşa 
(Plevne Kahrarnanı) - ?.1ithat Paşa -
Namık Ken1al - Mehmet Akif - Gene
ral KA.zım Dirik. 

MAHKEME 

Hapisaneden çıkıp yine 
giren sabıkalı 

Dün Asliye Dördüncü Ceza mah
kemesinde, hapisaneden evvelki 
gün çıkmış bir adam muhakeme 
ve tevkif edilmiştir. 

Dökmeci Nazmi adında bir genç 

evvelki akşam hapisaneden ceza -

sını bitirip çıkması şerefine arka

daşlarile rakı içmiş ve bir hayli 

sarhoş olarak hep beraber sokağa Kabalaı Erkek Lisesi 4 C 411 
LOtfl Beşlklaf Valde çeşme Acı su çıkmışlardır. Nazmi Eminönüne 

* Ş h't K b"" c . H Ib0 sokak No. ız Ayten ALTAN e ı u ı~y - engız an - - gelince fazla sarhoş olduğundan 
nt Kemal - 1''!ehmet Akif - Mahmut * Birinci ?Ylurat (Tr~kya Fatihi) -
Şevket Pa!;a _ Kanuni Süleyman - Ev- General Klwm Dirile (Trakya Umumi denizde bir banyo yapmak hevesi
liya Çelebi - Ş:ıir Nedim - İbni Sina -1 Müfettişi) Yıldırım Beyazıt - Fatih ne kapılmış ve arkadaşlarının ıs
Ibrahim Müteferrika _ Alp Aslan _ Ba- 1 Sultan Mehmet - Yavuz Ru1tan Selım -
hur Şah_ Uzuıı Mehmet_ Şinasi _Sil- Mimar Sinan - Barb~ros Hayrettin - rarına rağmen yıkılan Valde hanı
leyman Nazif - Yunus Emre. Budin Valisi Melek Ibı-ahim Paşa - nın bulunduğu yerden fırlıyarak 

Beyazıt Elektrik İdaresi Ha _ Plevne Kahramaru Gazi Osman Paşa -
Namık Kemal - Mithat Paşa _ Ahmet denize atlamıştır. Arkadaşları he-

ıan ALTJNDAL 

* Fatih - Kanuni - Yavuz - Sokul
lu - Mimar Si.nan - Barbaros - Gazi 
Osman Paşa - İbrahim Müteferrika -
Mehmet Akif - Namık Kemal - Ziya 
Gökalp - lllithat P04a - İbni Sina -
Abdülhak Hftmit - Fevzi Çakmak. 

İstanbul Erkek Lisesi 960 Ke
mal IŞILDAK 

* Barbaros Hayrettin - Amiral Ka
ra Mürsel - Yavuz Selim ~ Gazi Osman 
~ - Khını Karabeklr - Namık Ke
mal - Mimar Sinan - FartJk Nafiz - Yıl 

dırım Beyazıt - Sabiha Gökçen - Kah
raman Fatma - İbni Sina - K.Atip Çele-

bL 
Gedlkpap F'ınn Sokak ıs H 

İRGEN 

* Mithat Paşa - Namık Kemal -

Mitııat Efendi - Mehmet Akif - ~'li -
mar Vedat. 

Edirne: Karma Orta Okul 
Neclii ALTAN 

662 

Hava sil8hı yarışı biltün 
dünyayı sarmıştır. Bizim için 
de fazla bir tek kanat büyük 
bir kazançtır. Hava Kurumu
na yardım için, kurban bayra
mından istifade edelim. 

• TAKViM • 

1357 HiCRİ 1354 RUMi 
Zilhicce 2 ncikinun 

8 16 
linci AY KASl\I 83 

men polise haber vermişler ve ge
len bekçi ve polisler denizde çır

pınmakta olan Nazmiyi kurtar -
mışlardır. 

Fakat Nazmi bu defa da kendi-

sini kurtaranlara kızmış ve baka -
rette bulunmuştur. 

Bunun üzerine yakalanan Nazmi 

dütı dördüncü asliye cezada muha
keme ediJm4 ve dinlenen şahitler 
suçlunun polis memuruna haka -
rette bulunduğunu söylemişlerdir. 
Mahkeme diğer bir şahidin celbi 
için duruşmayı başka güne bırak
mış ve Nazmiyi derhal tevkif ede
rek tevkifhane\Ye göndermiştir. 

Değişik program. 

POLiS 

Tramvaylar birbirine çarptı 
Dün saat on bir buçukta vatman 

Alinin idaresindeki 145 numaralı 

Şişli - Tünel tramvayı Şişli maka
sında önündeki 171 numaralı \ram 
vaya şiddetle çarparak yoldan çık
mıştır. Fakat iş bu kadarla kalma
mış, yoldan çıkmanın hızile ilerli
yen tramvay biraz ilerideki tram
vay direğine de çarparak durmuş
tur. 

O esnada yol ortasında kimsenin 
bulunmaması feci bir kazanın ö
nünü alınış, yalnız yoldan çıkan 

tramvayın içinde bulunan 42 inci 
mektep hademelerinden Mustafa 
sademenin şiddetinden başını pen
cereye çarparak yaralanmıştır. 

Yoldan çıkan tramvay bir hayli 
uğraşılarak tekrar hatta konmuş -
tur. * Tarlabaşında Anderyanın fı
rınında çalışan Koço kolunu ha -
mur makinesine kaptırarak yara
lanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 
* Limanda şamandırada bağlı 

Koydelo vapuru tayfalarından Be
rilli vapurun ambarına düşmüş ve 
sol kolu kırılmıştır. Tayfa tedavi 
altına alınmıştır. * Kasunpaşada oturan Kezban, 
Safa, Nezahet, Dundi, Sultan adla
rında beş çinkene kızı dün Şişlide 
Fırın sokağında Hasibenin evi ö -
nünde duran hindisini aşırmak is
temişler, hayvanı yemle yakalayıp 
kaçarlarken yakalanmışlardır. 

Abdülhak H~mıt - Mehmet Akif - Tev
fik Fikret - Zlva Gökalp - Mimar Si
nan - İbrahim Mütc!crrika - Fatih -
Gui Osman Paşa - Barbaros - Tur
gut Reis - Fevzi Çakmaıc - Kanuni Sü
leyman - K..\zım Karabekir. 

SEN E: 1939 w· . .•,' .: -',') ....... ""\ ·-~~ • '•• l " " 
.. • ' • :. I' • -4 ' ... 

Kabala, Erkek Lisesi 5 A 255 
Zeki ONAR 

* Yunus Emre - Mevlana Celiled -
dini Rumi - Attilll - Barbaros - Mimar 
Sinan - K~tip Çelebi - Fatih Mehmet -
Fevzi Çakmak - Mithat Paia - Ertuğ

rul Muhsin - Kanuni SUieyınan - Cen
giz - Babür - Klzım !Cıuabeldr. 

Jlaydarp&f& Lbesl 5/D ııuufm 
dan A. Ş. Yl!:ŞiLKAYA 

1 

V .sati 

Güneş 

1 13 
O ~le 

12 27 
ikindi 
ıs 05 
Akşam 

17 22 
Yatı t 

18 56 
imsak 
s 33 

2 nci 
KANUN 

29 
Pazar 

Ezani 

GOn•ş 
1 53 
O ~le 
7 07 
llcindi 
9 4S 
Akşam 

12 00 
Yatsı 

1 34 
Lnıak 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten dişleriniz:i fırçalayınız. sonra muntaz:aman 

21 13 
lı 1 • • 

rKral1 
G. K. istihfafla güldü: kim olacak kadar kuvvetli, hükıi· rünmiye gayret eden Sinamariye 
_Bir saate kadar, aziz efendim.. met içinde hükıimet süren siyasi bakıyordu. O, yerine otururken: 

bir saate kadar Desjardi'nin başı teşekküller göıiildü. Hatta Paris'in - Çok eğlenceli! dedi. 
yine omuzlarının üstünde kalacak- merkezinde, demirlerle zırhlanmış Misafirler, yerli yerine geçitk-
tır ve ben istemediğim müddetçe, bir ev görüldü ki, asker kullanan !eri zaman yeniden şaşırdılar. Çün-
0 baş, 0 omuzların üstünden düş- zabıtayı haftalarca acz içinde kıv- kü sofranın Qihayetinde, yüksek 

6 ••ton LÖRU Çeviren: Resim Özgen 
- 1'1 s· 

h;;.'.n~ari h 
"<Ul-- ' cyec:ın d' 1 b' ı· . \~b ":Uş duda ını yen ı ve sız ır atıfeden başka bir şey ol -

sull'ı d ~larında soluk bir madığını bu hanımlara bildiriniz! 
. ...... ~! _algalandı: 

Çın . . C!ıdı, b Darağacile şaka edilmez. Önümde, 

miyecektir. randırdı. bir iskemlenin üstünde, çok biçim-
Bu dehşetli cevabın önünde sa- Evet .. gölgede. aydınlıkta .. ciye- siz bir insanın oturduğunu gördü· 

!onda bir mırıltı uzandı. Bu ada- yellere yer veren dört yol ağızla- !er. Bu bıçimsiz cüce, kimse gör
mın, Desjardi'nin başının, ancak rının esrarında .. isyanlara sahne meden gelmiş, yüksek iskemlesinin 
kendi adaletine tabi olduğunu söy- ola" umumi meydanlarda, her şe- üstüne çıkıp oturmuştu. 

mens!ı,ı yerli ve yabancı 310 ila 
330 doğumlu bil.ıimum ihtiyat 
eratın senelik yoklamalanna 
6 Şubat 939 gününden itibaren baş
lanacak ve 15 Mart 939 günü ni -
hayet bulacaktır. Yoklamalar her 
gün saat 9 dan 12 ye kadar şubede 
devam edecektir. 

Mahalle mümessillerile köy 
muhtarları kendi ınıntakaları 

yoklama günlerinde behemehal 
hazır bulunacaklardır. 

- Yukarıdan aşağı -
l - Bugünlerde alınması konuşu.lan 

bir şirket - Akıl. 

2 - Yumurtla.nan yer. 
3 - Son. 
4 - Millet - Kalın bl~ilmiı apç. 
5 - Kendisine hitap ciunan - Tartı 

lletı. 

6 - Yağlı çamur - Bir nota - Vah-
şi hayvanların evi. 

7 - Sa Majestenin rumuzu. 
8 - Ters - Çiftin aksi. 
9 - Çirkin - Boyunun arkası. 

10 - Rabıt edatı - Beraber doğan 

kardeşler. 

l\ksırır, aksırır, aksırırsınız: 

geçer gibı olurken yeniden geri gelir. 

• 
işte • 

rıp 
böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz l 
'spirin'in tesirli ve hakiki olduğunu @ markası garantı .. der. 

Satınalırken dıtında ve tabletlerin Ostünde 

Ej1 markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

l 

istihza vesilesi oldu: - Müddeiumumi efendi! Hara. 
- Aziz ev sahibim! Bütün bu ce- beler Hükümdarile istihzayı bıra

reyan eden şeyler, kendilerini ta· kınız! o, alicenap bir misafirper
r.ımak şerefine nail olamadığım verdir. Sizin de yalnız iyiliğinizi 

bu efendinin dediği gibi tam tefri- diler. 
ka romanıdır. Bütün bu işlerde, - Sahi mi? 
size inanabilecek bir kişi vardır: - Evet! 
O da zavallı Diksmer·dir. - Bana ne iyilikte bulunabilir? 

-Muhterem Fransa adliyesinin - Bir adama cinayet isnat et-
mümessili efendi! Diksmer, sizin mek gibi büyük bir vebalden siz[ 
dediğiniz derecede deli olsaydı. po· korumak büyük bir iyilik değil mi • 
lis müdürü, onu, buradaki işleri i- dir? Hususile bir masumun haya
dareye memur etmez ve bu kadar tına kıyarken ... liıl-~luıııden d ~u Yüpabılmek i - onunla alay edebilen, ilk olarak si-

l dır• ded' • a kuvvetli olmak zi görüyorum. Hiç bir zaman, bu 
!arab '· 

liyecek kadar, harikulade bir kud- yin üstüne yükselen, mağrur ira- Bu cüce .. ihtiyar, buruşuk, fakat 
rete malik bulunduğunu iddia et'- deleri ve parlak tahakkümleri ile pembe yüzlü, pek kısa boylu bir a· 
mesi, eski zamanlar hikayelerilc, kanun ve nizamlara hakim olan damdı. Her tarafı, makine gibi bo
haydutluklarile, kahramanlıkları reislerin emri altında hareket e - yuna oynuyordu. Göz1erinde, hem 
ve maceralarile dolu olan kafaları den kuvvetler zuhur etti; fakat bu çocukça, hem canavarca manalar 
bile şaşırtacak derecede bir şey idi. fevkalbeşer insanlarııı hiçbiri, bir püsküren müstehzi bakışlar yanı-

girintili, çıkıntılı tedbirler alınıll3- Sinamari, Rejine hitap etti: 
ıuQ eler h ·y· yaptığınızdan pişman olmıyacak 
lıı Ulun 8 .. u Umdarı onu u - mısınız? 
•ğe Uzdu on • 

ba!t Çalışan b ' a, ruhunu deş- Sinamari, kendisi de, pençereye 
· tı \·e sr akışlarla uzun uzun kadar ilerledi. O da, darağacına i-
...... "- nra: 

lQllıd-wk doğru• şaret etti: 
" en ··· efendi b ·· <>e daha k ' • en o - - Bakınız .. işte orada hazır du-

n ha"atı 1 uvvetlıyim!. dedı·. 11.rtig; ıtı.. ruyor, o, Desjardi'yi bekliyor. Onu, 
-.... ıı:.~adın bağırd·. hiç bir şey ondan kurtaramaz. Bu 
~ ,_ -..cıı j •• meydana bakınız! bu askerlere .. bu 

"aı:ta sa gibi sö ıu llt- r ırnzeıı Y yor. O, jandarmalara .. hapisaneden elli a-
Çallt Uddeiuıtıuın·" dım ötedeki bu giyotine bakınız. 
de anan bu 

1
' ruhunun içinde Bir saate kadar .. güneşin ilk ziya

du-~ılremedi ~~r bakışların önün- !arı, adaletin biaman kollarını ay-
...._1' 

1 
e. Omuzlarını kal· dınlattığı zaman, Dcsjardi, insan-

li'illt at, cfend· !ara ve Allaha olan borcunu başile 
un. bunun mana. ödemiş olacaktır. 

Evet .. vaktile, ellerinde orduları supenin başlangıcında, Fransız yordu • 
ve devlet memurlarından binlerce adliyesinin reislerinden birine, Marsel, ona bir kaç söz söyledi; 
yardımcıları olan kimisi bütün Pa- sakin bir eda ile, darağ~cını gös- fakat cevap alamadı. Cüce, garip 
rise, kimisi bir eyalete hükmeden tererek: cBu makinenin işlemesi- bir şive ile anlaşılmaz sözler ge
ve bir hücumda şehirler zapteden, ne, ben, hakimim!• diyememişti. veliyordu. Birdenbire iskemlesi-
sahraları emrine tabi tutan mace· Harabeler hükümdarı, herkesin nin üstünde ayağa kalktı; etsiz ko-
ra kahramanları görülmüştü. heyret içinde kaldığını görünce, !unu misafirlere doğru uzatarak: 

Evet .. zamanımızda bile .. kasko- perdeyi kapadı ve hanımlan elle- - Olrayt! Mister Monte-Kristo 
ca vilayetleri zangır zangır titre- rinden tutarak yerlerine götürdü. keçi pisliğindendi! bağudı. Ve ye
ten haydut çeteleri, şimalde, teşki- Bütün misafirler, sükut içinde, rine oturarak yemiye başladı . 
!atı ve reislerile, hududa hakim o- yerlerine döndüler. Rejin, bu ga- Herkes güldü. Oynanan facianın 
lan bir cemiyet mevcuttu. Üçüncü rip haller içinde, hiç olmazsa G. K. ortasında cereyan eden bu gülünç 
cumhuriyetin mukadderatına ha- kadar kuvvetli ve so,iukkanlı gö- vak'a, müddeiumumiye, yeni bir 

sına ihtiyaç görülmezdi. Diksmer, - Demiryolları tahkikat evrakı-
mahir bir memurdur ve bizi de i- nı aşırmak suç değilmiş! Sonra o-
şimzide çok rahatsız etti. nun işlediği cinayet bir isnat imiş! 
Müddeiıımumi istihza ile: Ne dersiniz? Rejin baylıacak bir 

halde idi ve müddeiumumi, onun 
- Sahi mi? dedi, biiz hayrette 

söz sôyliyecek kadar kuvvetini top. 
birakacak şeyler söylüyorsunuz! lamasını beklemedi: 
Demek Diksmer, Harabeler Hü -
kümda.rı hazretlerini rahatsız et- - Kalemi mahsus müdürile ben, 
ti 

7 
onu, elinde bıçağı, daha soğuma-

.·. . . . .. . mış bir halde olan kurbanının VÜ· 
Sınaman, bu sözlerı_ soyle~_ten cudüne eğilmiş yakaladık. Daha ne 

sonra hakaret saçan bır tebessum- delil istersiniz? Bu kadar basit bir 
le güldü: meseleye sizin bu derece alaka 

G. K. müddeiumumiyi süzdı.i. göstermeniz beni hayrette bırakı-
Sonra, bütün misafirlerin kanını 
donduran bir şiddetle: [Arkası var] 
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iSMET INONO 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERi 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 
Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR: 

HÜSEYiN CAH/T, PEYAMi SAFA, 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DA VER 

25 BUYUK SAYFA 30 Kurus 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.00D Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

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

20,000ve10,000 
Lirahk lki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanzonun meı'ut ve bahtiyarları 
ara1ına rirmiı olursunuz. 

lstanbul Belediyesinden 
Hayvan alım satım ve hareki\ tında hayvanını bir kazadan diğer 

bir kazaya gerek satmak veyahut nakletmek suretiyle geçiren hay

van saMpleri hayvanlarını evvela kayıtlı bulunduğu kaza veteri

nerliğine müracaatla kaydını sildirmesi ve gittiği kaza veterinerinede 

kaydını yaptırması elzem görüldüğünden bu hususa riayet etmiyen 

hayvan sahiplerinin alım satım vesair muamelatı yapılamamakla 

beraber belediye tenbihine riayetsizlik noktai nazarından da teczi-

ye edileceği ilan olunur. •602• 

BÜYÜK EDiP 

Falllh ~ı'ffko Atay• on 

DENİZ AŞIRI 
IE111inde kıymetli eseri bu defa RF.MZl kütüphanesi tarafından 

ikinci ve kati ~ekilde tabedilmiştir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
!.imli bır eserini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları en eaki 

zamanlardan şimdiye kadar Yugoslavyadan bahıetmekte ve Yugus· 
lavya ıeyahat mcktuplanndan teşekkül etmekte olao çok kıymetli 
bir cıerdir. 

İKDAM 

ISTANBUL HALK SANDIGI T~ . s. 1 

ESNAF 
KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDİ AÇAR ,__.-.ı111 Bütün ağrıların panzehiri 

ve mesleklerine müteallik her • 
nevı 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZ iN 
Bu muannit baş ve diş ağnla

nnı süratle izaleye kafidir. Roma· 

tiznıa evcaı, .sinır, mafsal ve ada· 

le ıztırapları NF.VROZIN'le teda· 
vi ed ı lir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müessir ilaç NF.VROZIN'dir. 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 
NE v R o z İN' i tercih edi 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine b 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

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

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 

IJI - Eksiltmeler 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şu besindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklil~rin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
karda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (514) 

ille Bahar Mevsimine Mah 
sus Yeni gelecek mallar 
için yerlere ihtiyacımız ol-

dutundan 

15 SON KANUNDAN 
15 ŞUBATA KADAR 

Bir ay mücLl•Ue Stoklanmızıo bO
yük blr kıemını her yerden milsalt 
şartlar ve mutcdll llatlcrle elden 

çıkanyoruz. 

Bütün dairelerde meo•İm 
•onu Fır•atlarını bulacak· 

•ınr:ı. ... 

Gripi, nezleyi, baş, diş ve romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 Kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

Baylar 1 

1 

Dünyanın en sa~lam 
Sıhhi lastikleri olan 

Prezervatiflerini 

daima tercih ediniz. 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

j Senelik 
i 6 aylık 

3 aylık 

1200 - Kr· 2300 Kr. ı 
600 Kr. 1650 Kr. ' : 
300 Kr. 800 Kr. ı 

TEK SÜTUN !I 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 kuruş 

1
. 

ı İkinci Sahife 250 kuruş 
İç sahifeler 50 kuruş 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

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

Beyoğlunda Baker 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
DiKKAT 

Deniz Haatahanbi cildiye , 
:ıühreoiye mutahauıaı , Gazetemize ilan vermek is- j 

Mağazalarında 
bir mevıim sonu fırıatı : 

istenen fiat için en mükem
mel cinstir. 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri: Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

Telefon: 22398 

T. iŞ BAN 

azar an maa a ergua n . · P d d b • 3 de l tlyenler gerek doğrudan doğ- : 

sonra bastalannı kabul eder 1 , ruya gazetemiz idarehanesı- , ' 
Adres: Babıali Caddesi Cata- i ne .. veya İlanat. şirketlerine il 
lotlu yokuşu köıebaşı No. 43 ıs:= mura~:t. · edeb~ırler. ~ 

AS l'nı~ 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı · 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
1 Eylul, KURALAR : 11 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 

------. 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 
dP•w 1 K R A M 1 ~ E L E R eıııııııııııııııııııııımıııııunoıuııınıııııııııınııınıııuıııııııııııııııııııııınıııııııııııınııııııııııınınıııınııııııınıııııııllllllııUıuuıının~ 
i 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira ı 
il§ 5 " 1000 " 5.000 " ;; 
i 8 " 500 " - 4.000 " == 
~ 16 " 250 " = 4.000 " il = == 60 100 6.000 " ~ ;;: ,, " E3 

! 95 " 50 " - 4.750 " ! 
§ 250 " 25 " 6.250 " . 53 

~ 435 , 32.000 ; 

'11111111111111 mııııııııı nıııııııııınııııııııııuııuıuıuııııııııııııuıuııııın ınıııııııu 1111 uııııunıııımıuuııınııuıınıııııı ııı ınııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııunıııııııııı nıııııııııııııııınıııı ınııııııııınnıw 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
J, "" ·: . . 

HER SAB 
DAHA GE 

il •• il gorunuyoru 
Pariate: 

Bayan Grebert di>·or 

«Uyanır uyanmaz, hemen e 
nama .sarılzgor ue yüzü 
buruşukluklarımla 
çizgilerimin gün· 
den ızüne kaybol 
dutunu kemali 
hayretle ızö r Ü y o· 
rum.,, 

Bir hafla zar
fında mucize de-

necek bir tarzda gençleşip 1 
leşmeme cidden şaştım. B 
arkadaşlarım buna nasıl ııı 

fak oldutumu soruyorlar ve 
candan tebrik ediyorlardı. !J 

Bu usulü tatbik etmis 
binlerce kadınlar, bir hafta 
fında birkaç yaş genç/eııııİ 
buruşukluk/arla çizgileri _ 1 

men kaybetmişlerdir. Alı 
buruşukluklarımızın ancak 
yarlamafta başladıtımızc a 
dana çıklıftını keşfetmişle 
Çünkü, cild ihliyarlayı,,ca 

hayati ce<ıherlerini kaybed'': 
cildi besl~ip ku<Jvetlendifl 
hemen tazeleyip gençleşir 
Viyana Üniversitesi, pro/e5 

rinden doktor Stejskal'in ş/, 
hayret keşfi olan <Je B/CCE 
bir edilen <Je ıenç hayvanla' 
istihsal edilen cild hüc•ı/1 

hülıisası, bugün pembe rengi• 
Toka/on kremi terkibinde 
cuddur. Her akşam yotııı01 
..,.,.[ tatbik ediniz. Siz u!]• 
cildinizi besleyip ızençleşt'.rif/v 
buruşuklukları giderir Bır . 
nihayetinde on yaı daha 1'~1 
miş ızörüneceksiniz Gün° 
de beyaz rengindeki Tokal•" 
mini kullanınız Siyah noklf 
erilir, açık mesame/eri sık10,, 
"" bir kaç gün zarfında t• 

mer .,e seri bir cildi be!J01 

yumuşatacaktır. 

--~___.,,/ 

Sahip ve Müdü~~ı Naci ~· 
Umuınt Neşriyatı idare :E {) 
İşleri Müdürü· M. R..sirtı ıJo" 
Basıldığı Yer: Son Tclgr[ı.f 


