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Hitler Mühi 
BAVRAMDNOZ 
KUT.ILU OLSUN 

Oeç"11 b 
~ltet d •yraın arifesinde mem-ı 
~ ge 9l'bı bir matem içinde idl 
llıa~11 

.• b•yram ıünl•rlni tam 
:t'lJtat h llüııleri olarak geçirdik. 
~rtıı. ~r :ıcı gibi, o bilyük acının 
l'iııli.lrJ. ~rı de gönüllerimizin de -
!ıiıı b;ıttiııe Kdırıüldüğü için Kur
OldtıJtç Yr~nın arife!inde tehir 
oJıııllft a gelll§ bir alış veri~e ıahit 

ur. 

lıtr~lrın bayrama hürmeten 
'lıııaeı. :un evvelinden vetilmiş 
llıl§. lCa u tlcart faaliyeti geni§let
lehr. Palıçarıı. Mahmu tpaşa «lbi 

tiy,:lı: heıneıı her m&.nifatura ve 
l'lııılft lllağazaları da dolup bo -
dieeı ır. Bu arada deıilebilir, ki 
" ieneler . "tıı lan e nısbetle en az lf ya-
tlir ı~ .ı lı:oyuncular olmll§tur. 
)~ •nlar Kurban bayramı de
,._ l her 
"Ul'baıı1ı1t evde ilk ali.la gelen bir 
lııııı, he 

0 
olu'..du. Kı,..ban bayra~ 

11l.ııı ın 1 n iUı:ı kala §elırin ma -
dolar .,•Ydanıarı koyun sürüleri ile 

e iÜnJ. 
Vt lıtrli erce zaten bakımsız 

liııd'tı 018,11 bu meydanlar civa -
~<lı. ll~eçı:ezni.yecek bir hal a -
Ilı~ Yolt l>dıyenın dikkati neticesi 
lııı, ne~a taliplerinin aılıjından 
)11,ı ı~e~u ~.akın halinde ko
lılt ~Y i ııoruimemif, kurban
llaıı hew IQJ.lar kenarda köııede ııjı
~a C:: ba,ıık kümelere baş 

ecbur olmu§lardır. 
~ 

( "4Tk4.ı 3 ÜflCÜ a!Jftul.G) 

lstanbulda intihap 
hazırlığı başladı 

Şubatın altıncı günü teftiş heyeti 
altı gün için seçilecek 

Dün Valinlıı riyasetinde toplanan lstanbulun 11 kaymakamı 

Büyük Millet Meclisinin kendi 1 mir geldiğini yazmıştık. Dahiliye 
kendini fesih kararı vermen üze VekAletinden dün de telgrafla ye
rine yeniden seçilecek olan Büyük ni bir emir g!~tir. Bu telgrafta 
Millet Mecllı;i azaları için intihap intihap hazırlıklarının hangi tarih
hazırlığına ba§lanmasl hakkında te başlayıp hangi tarihte biteceği, 
Dahiliye VekAletinden ViJfı,•ete r- birinci ve ikinci müntehiplerin ne 

zaman seçilmesi lAzımgeldiği et -
----- - rafında malilmat vardır. 

Vali ve Belediye Reisi Lı1tfi Kır
dar diln İstanbul Belediye hudut
ları dahilindeki 11 kazanın kay -
makamlarını Vil~yette bir toplan
tıya davet etmiştir. Bu içtimada 
Vali muavini Hüdai Karataban l· 
le Belediye Muamel.ılt Müdürü 
Zühtü Çubukçuoğlu da bulunmuş
tur. 
Toplantıda Ankaradan gelen di

rektife göre şu esaslar tespit edil
miştir: 

ır tuk Söyledi NUTUK 
3 ÜNCÜDE 

Tramvaydan sonra F rankistlerin ileri ha-
T üne l Şirketi de rekah devam ediyor 
17 5,000 liraya alı~~l Üç günde Fran-

·ıoııır.·'"' .. ... ..... ..... °"' ,,,, ........ .,_ .. 4 ....... ,,, V# 

İstanbul ve Kadıköy Havagazı Şirketlerinin saya 10 bin Kata-
müb?y~~~· .. .,,. m~~a~~~~leri dev~?1- .. ~?~Y-~~- lonyalt iltica etti 
Ankara, 30 (A.A.) ·- Tünel Şir- Tiirk lirası bedelle mübayaasında --··--................................................ ..,.,,...,.,,.....,. 

ketinin mübayaası hakkında Nafıa iki taraf mutabık kalmışlardır. 
Vekili Ali Çetinkaya'nın riyase ~ Tünel işletmesi memurları lehi
tinde başlamış olan müzakereler ne tesis edilmiş olan teavün san -
de bugün neticelenmiştir. dıklan mevcutları mahfuz tutul -

Şirketin bil'cümle imtiyaz bak- muştur. 
!arının, Tünel ve tesisatının, ma - İstanbul ve Kadıköy Havagazı 

Katalonyada Cümhuri
yetçilerin mukavemeti 
arttı, Frankistler birkaç 
şehir daha zaptettiler 

tazalannda mevcut malzemenin, Şiri<etlerinin mübayaasına müte - ,..,.......,.....,.....,.....,.......,.......,..., ................... ...,. .. ,. • ..,.A 

büyük Metro hanı ve diğer gayri- allik müzakerelere devam edile -
menkullerinin yüz yetmiş beş bin cektir. 

Maarif Vekili dün müfettişler 
ve mektep müdürlerile görüştü 

Maarif Vekilinin riyaıetincle yapılan dünJıcti toplantı 

Evvelki iÜJl fe}ırimize gelmi§ l lilğünde İstanbuldalı:i ilk tedrisat 
olaıı Maarif Vekili Hasan Ali Yü- müfettişlerini toplıyarak kendileri 
oel dün saat H de Maarif Müdür- (Arkan 3 üncü &ayfadr.J 

Ankarada çelik ciğer 

! .. 

Katalonya t-ephesi, 30 (A.A.) -
Frankistler Vich ve Berga istika
metinde ilerlemekte iseler de 
Cümhnriyetçilerin bu mıntakada 
mukavemetleri gittikçe artmakta
dır. En şiddetli muharebeler Gra
nollers mınta1<asında cereyan et
miştir. Bu mıntakada Faslılarla 

Navarlılar 20 kilometrelik bir 
cephede karşılarındaki taze kuv
vetlerle iki saatten fazla muhare
be etmişler ve ancak topçu ve ha
ha kuvvetlerinin bombardımanı 
sayesinde Cürnhuriyetçileri mü E~~c'l!;;ı.., 
clafap_ mev:zH,,r·,.,:ıen tardedcbil -
mişlerdir. 

iki kasaba aldılar 
Barselona, 30 (A.A.) - Franko 

umumi karargahının bir tebliğin
de, Katalonya cephesınde merkez
de Cardeweu ve Valsana'nın işga
li teyld olunmaktadır. 

* Burgos, 30 \A.A.) -· Radyo ile 
verilen haberlere göre Frankist!er 
Granollers'in 13 kilometre garbin
de kain Caldas de Mor.tbuy ismin
deki kasabayı işgal etmişlerdir. 

Frankistlerin harekatı 
Burgos, 30 (A.A.) ·- Frankistle

rln ileri harekeli bütün mıntaka -
!arda devam etmektedir. 

10,000 mülteci 
Cerbere. 30 (A.A.) - Cerbere

dcki mülteciler tahliye edilmiştiP. 
Tahliye ameliyesi devam etmek -
tedir. 

Dün 1.200 mülteciyı nakleden 3 
tren buradan hareket etmiştir. 

Birkaç gün içinde Cerbere istas • 
yoıınndan 10.UOO Katalonyalı sev· 
kedilmiştir. 

Madrid, 30 (A.A.) - Bütün te - ıııı~~~!I~:~~ şekküller umumi •eferberliğe iş-
tirak etmektedir. Harp malulleri 
cemiyeti de müracaat ederek ken- -- ·· 
dl azasına yapabilecekleri vazitıı- İspanyol harbinin başlangıcından 
!eri istemiştir. bugüne kadar geçirdiği safhalar 

Yaşıyon Kurbanlar 
Kurbana acır mısınız? Bizce kurban, kurban edildiği dakikada 

acınnıalıdır, ondan sonra ıztıraplann hepsinden kurtulmuş, en ge
ni§ rahatlığa kavuşmuştur.. A•ıl acınacak olanlar, yaşıyan kur
banlardır. 

1 - İntihap defterlerinin tanzi- Ankaraya ıelen ~ d jer ve bir hastada tatbıkı 
mi işi 4 Şubat Cumartesi akşamı-

fıitiyoruz ki İspanyadan malım, mülkünü, çolnj:,'llnu, ~ocıığunu 
daiıtarak, bırakarak Fransaya kaçanların sayısı 200 bini bulmuş
tuP. Yolda olanlar Fransaya alınacak olursa bunlar bir milyona va
racaktır. Ölenler, ölmiiş ve kurtulmuştur. Fakat ya bu bir milyon? 
Bir milletin muhacir oluşu, hem de kendi evladı tarafuıdan kovu
larak muhacir oluşu ne müthiş bir §eydir. 

Ne çare ki, müthiş. .. Fakat dünya, nckadar muazzam olursa 
olsun bu dehşeti ııöremiyecek kadar kör, ve insanlık, ne derece 
acıklı olursa olsun bu faciayı duyamıyacak derece nastr haline 

Kurbanlar kesiltnive ırötürülüyor 

na kadar tebdil edilecektir. Ciğerleri herhangi bir hastalık hastalar için Aınerikada çelikten, 
2 - 6 Şubat Pazartesi günü U- yilzünden faaliyetten sakıt olan • sun'! bir ciğer yapılını~ ve bu bü

mumi Meclis ~oplanacak ve bu top \arın, yahut muvakkaten faali - tün dünyada mu.vaffokiyetle tat-
.. · f14.rkası 3 ;ıncü sayfada) yetten ıskatına lüzum görülen. bil< edilmeğe !ıaşlamışlı. KEMALiST 



SAYFA Z 

Musanın Hayatı 
"Hayır Velit, secde yalnız Tanrıya 

olur, sana secde edemem,, 
Mahrumiyetini saklıyan ipek li- muşlu. Bu iki kişiden biri Asiye-

basları parçaladı. ötekisi de Umran'dı. 

Asi~··· kımıldanamıyordu. Asiye'ye karşı Firavun'un hem 
Bu hareketsizlik Firavunu büs- muhabbeti, hem de zi>Jı vardı. 

bütün köpürttü ve bir anda güzel Umran ise Velid"in Haman'dan 
Asiye.. körpe Asiye yere yuvar· sonra gelen en emin ve sadık ada-
!andı. mı id.L 

Firavun, duvarda asılı fil kuyru- Daha sonra, Umran, Beni İsra-
ğunu kaptL ildtın olmakla geraber verdiği e-

v ah.l bir h~yvan gibi burun de-
,. mirleri itirazsız tatbık ediyordu. 

liklerinden soluyordu. Haman'la da anlaşmışlardı. 
Müthiş işkence vasıtası havaya Büyük ihtişam içinde ve kosko· 

kalktı. İnecek.. bu toz pembe VÜ· ca bir ülkenin idaresini Haman ve 
cudün canfes sathını yaracak.. fış- Umran gibi sadık ellere bırakan 
kıracak kanlarla güzel Asiyeye iz.. Velit, kendi keyfini dilediği gibi 
tırap verecekti icra edeblirdi. Bu hayat yıllarca 

Asiye, başı üzerinde yükselen bu devam etti 

işkence tehdidi karşısında da yine Beni tsrail, yıllarca Mısır Kıpti
sakind.L !erinin kırbaçları altında inlediler. 

En ufak bir hareket yapmıyordu. Açlık ve sefaletleri içinde ve iç· 
Birden, fil kuyruğu .. Firavun'un !erinden Gök tanrıya yalvarıyor-

~linden düştü. !ardı: 

Düşmesile beraber kendi de diz· 
ı.istü yere.. Asiyenin yanına çök
tü. 

- Yarabbi.. günahımız varsa af. 
fet. Sana tapmaktan başka bir su
çu olmıyan bu kavmini kurtar. 

Hayvani bir ihtiras ile yanan Beni İsrail kıilıinleri ise müte-
gözleri, bu güzel vücudün .. güzel madiyen bakındıkları yıldızlarda 

kadın vücudünün her tarafını ya. Beni İsraill kurtaracak adamın 
lıyordu. gelmesinin yaklaştığını haber ver

mek suretile bu mazlum halka, i
çinde bulundukları derin betbaht
lık deryasında bir katre teselli ver
miye çalışıyorlardL 

••• 

- Asiye .. Asiye .. diye bağırdı, 
ben sana nasıl kıyarım ... Sen bana 
secde etmedin.. fakat ben sana sec
de ediyorum. Ben kendimi k~ina
tın tanrısı ilan ettim, fakat benim 
de tarırım sensin. Bana secde et
miyen yalnız sen kal. ve ben yal- • Fi~:;ı'~ bir_ gece, her gece old.ı
nız .. yalnız sana secde edeceğim ... gu gı ı _cumbu_ş sofra_sınd_a zev~ ve 

A• · b • . t h .. ı·· hik safada iken birden uzerıne bır a-
sıye, u anı a avvu un me-- ~ 

t . · · Allah k dr t. d ·· gırlık geldi. Etrafını saran sazen-
ını. yme ın u e ın e gore- , 
k ıd de ve rakkaseıere yorgun bakış • 

re memnun o u: 
- H V lit dedi d al- !arla baktı. 

ayır e · ·· sec e y Gözleri önl!ne iıdeta dumandan 
nız tanrıya karşı olur. Ben sana 
secde etmediğim gibi senin de ba- bir perde çekiliyormuş gibi oldu. 
na secde etmeni istemem. Senin - Asiye .. Asiye ... 
işine karışmıyorum.. yalnız tuttu- Diye seslendL Zevcesi, başucuna 
ğun yolun fena ve sakat bir yol ol- geldi. Firavun'u bu halde görünce 
duğunu sana söylüyorum. Senin onu iki cariyenin yardımile cüm-

büş sedirinden kaldırttı, yatak oda. 
karımın. Vücudüme istediğin gibi 

sına götürdü. 
sahipsin. Fakat vicdanıma.. ruhu- Firavun: 
ıruı. ancak ve ancak ben, kendim A 
h ·ki · K rku dehş 1 - siye .. Asiye .. dedi, bana ken-" mım. o ve et teme • 

di elinden bir şarap ver_ ben öte
leri üzerinde kurduğun bu salta-

b . .. ıkılm d h ceğim galiba ... na tın ır gun y asının a a 
korkunç olacağını düşün Velit!.. Asiye. altın tas İÇiP.de Firavuna 

Firavun bu sözlerin manasım an- şarap sundu. 
Velit, şarabı içtikten sonra de -

lıyacak vaziyette değildi. S:ırhoşlu-
ğu başına vurmuş, güzel Asiyenin rin ~ir uykuya ~ald: ... 
şimdi bir kat daha artan güzelliği · Asıye de'. ke~dı de. farkın~~ ol
kar sında bu insan-tanrı birdenbi- madığı garıp bır hal ıçınde ıdL 
r" 'fiayvwıfaşmıştı. Gözüne tuhaf tuhaf hayaletler 

Asiye, kavminin hakikaten göz- görünüyordu. 
hebeği oldu~unu bu gece ispat et- Korkmağa başladı. 

miştL Sanki etrafında ayak sesleri ve 
40 adeta konuşmalar oluyor gibiydi. 

13eni İsraile yapılan zulüm, bü- Beni İsrailin bu dini bütün kızı 
tfın şidd<:tile devam ediyordu. bütün metanetini toplamağa çalış-

1ısır halkını teşkil eden Kıptiler tığı halde üz~rine çöken ağırlık • 
keı dilerine verilen salahiyetle, bir tan bir türlü kurtulamıyordu. 
1. ç senedir dizgine vurdukları Kocasının yattığı yatağa. Onun 
tlü manlık hislerıne daha vahşi, :ı:anına her akş~m gibı yatmak is -
ve daha korkunç bir inkişaf verdi- tedi. 
ler. 

Bu itisaf salgınından yalnız iki 
kişi .. Beni İsrailden iki kişi kurtul-

F'iravun. Sarhoşluğun verdiği 

beyhuşi içinde... harlıyordu. 

!Arkası vuı 

- 17 -
Beh icerun neş'esi, kahkahası, ı Behice, ikimize de, dert ortak -

ca'li olmakla beralıe~. biraz da larırın candan sokulganlığiyle ba-
içd.endi. Kendi cküçüklüğüne, kıyordu: 

bebekliğine. ın?nıyortlu. - Bu karı, deli! Vallahı deli ... 
- Bana aşık! .. Karşıma geçer, Beye in insan nereoine tutulur? 

rakısını içer!.. {alnız nezaketine söz yok. İçki i· 
Derkrn. bunun, çok tabii bir <e\ ;işi de çok tatlıdır. Amma, hepsi 

olabileceğini. bu hayale kendini >U kadar işte, anlatabiliyor mu
o kadar can ve yur<kten kaptır- yum?. 
mıştı ki etraf!nın da, hiç gülünç Yine kurnaz kurnaz gülüyordu: 
bulmadan inanabileceğini sanı • - Bu karı, deli. 
yordu. Birden sesini yavaşlattı, kapı ta-

Nazlı ile be!lim, yüzlerimize ha· rafına baktı: 

kışl.drında, bu mana açık açık o - - Bir zaman, ne tutturdu, bili· 
kunuyordu. yor musunuz? 

Nazlı, hislerine emredebilen bir Nazlı ile benim, soran bal\ışları-
kadındı. Dolgun dudaklarında na- llllZ karşısında, kollarını kavuş -
zik bir gülümseyişle başını sallı • turdu: 
yor, hep tasdik ederek dinliyordu. - Ben, cBey. ile evlenmeliy 
Halbuki, onun, için için, Behice- mişim!. 

den daha fazla kahkahalarla gül· Eskiden gördüğü bir hakaretin 
düğünü, onun içind~ymişim gibi. hatırasile içi k:abaran insanların 

biliyordum. isyanı ile doğrulmuştu: 
• 

iKDAM 

S ehi ı• :_uab,erleri . ~ ' .. . "' .. -~-
."' - > 

İkhsat Vekili 
Deniz bankta 

Bayramdan sonra da 
tetkikte bulunacak 
Evvelki gün şehriınıze gelen İk

tısa~ Vekili Hüsnü Çakır, dün İs· 
tanbuldaki tetklklerıne başlam~, 

sabah saat 10.30 raddesinde De
nizbank'a gelerek orada yeni U • 
mum Müdür vekili E. Yusuf Zi· 
ya ile görüşmüş, idarenin muhte
fü şubeleri ve işleri lı&kkkında i -
zahat almıştır. 

Hüsnü Çakır, bayr.ım ertesi tet
kiklerine devam edecektir. 

o 

ViLAYET 

Vilayet umumi meclisi 
Vilayet umumi meclisi kış dev

resi i'limalarına 6 Şubat Pazarte
si günü başlıyacaktır. Bunun için 
ruzname hazırlanmıştır. Umumi 
meclis, mebus intihabatı için ilk 
içtimaında bir teftiş heyeti seçe • 
cektir. 

DENiZ 

Deniz Müsteşarı şehrimizde 
Yeni Deniz Müsteşarı ve Güm • 

rük ve İnhisarlar Vekaleti Heyeti 
Teftişiye Reisi B. Mustafa Nuri 
Anıl Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. Mustafa Nuri burada bazı tet
kıklerde bulunacaktır. 

MÜTEFERRiK 

iki Vekilin ziyaretleri 
Şehrimizde bulunan Maarif Ve

kili Hasan Ali Yücel ile Maliye 
Vekili Fuat Ağralı dün vilayete ge
lerek Vali Doktor Lutfi Kırdarı 

ziyaret etmişlerdir. İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır da öğleden sonra be
lediyede Valiyi ziyaret etmiştir. 

lktısat VekAleti Müsteşarı 
Evvelki gün şehrimize gelen, 

lkıısat Vek.fıleti Müsteşarı Halit 
Nazmi Klşmir dün Türkofise gel
miş, Türkofis direktörile ofise ait 
meselelerle meşgul olmuştur. 

Şişli Halkev:nde bir 
teşebbüs 

Şişli ve Nişantaşı civarındaki 

mekteplere giden tak?beden (450) 

fakir çocuğa her gün sıcak yemek 
dağıtan Yardım Birliğinin şümu

lünü artırmak için muhtelif çare
lere baş vuran Şişli Halkevi, kom· 
şulara müracaat ederek kurbanları 
yardım birliği namına fakir çocuk
lar için göndermelerini teklif etmiş 
ve birçok aileler tarafından (mrban 
!ar halkevine gönderilmiştir.Bunlar 
dan kavurma yapılarak çocukların 
gıdası artırılacağı gibi derileri de 
Hava Kurumuna veril.erek iki ta
raflı bir hayır işi temin edilmiştir. * İstanbul Adliye doktoru En
ver Karan baremin 55 liradan 70 
liralık kısmına terfi etmiştir. En • 
ver Karan 19 senedenberi adliye 
doktorluğu yapmış ve bu şubede 
büyük bir ihtisas sahibi olmuş, İs
tanbul adliyesinin kıymetli uzuv
lanndandır. Tebrik ederiz. 

- Ben, cBcy> ile evlenecek mi
şim! Evlenmeliy mişim! İstikbali
mi, ancak, o, temin edebilirmiş! 

Hafızanın. ne garip uyanıklık

ları var. Behice, bunu söylerken, 
Onlar• ı tanıdığım gece, otomo

bilde bir mırıltı halinde duydu -
ğum Ferdanenın sesi tekrar ku -
laklarımda çınlıyordu: 

- Hanım, ıstikbalini düşün!. 

Behiceyi, Nazlı gibi hep başımı 
sallıyarak di.•liyordum. O, kendi 
memnun havasının harareti için
de anlatıyordu. 

-- Nasıl evlenirim? Çocuğu ye -
rindeyim .. 

!lana, sokularak: 
- Ah, bu gece geldiğinize ne iyi 

ettiniz, dedi. 
Nazlı, dudakları ucul)daıf cevap 

verdı: 

- Beyefendi, hakikaten çok na
zik, Hanım!. 

O, bu sözlerle, ne demek iste -
mişli? Behice ile alay mı ediyor • 
du, yoksa ban~, bir şey mi anlat -
mak istiyordu? Sesinde, bütün ih· 
tlyatlarına rağmen, gizlemiyen 
bir istihfaf vardı 

Kocasile rakı 
içen bir kadın 

Memurlara hakaret 
etti, mahkum oldu 
Melahat adında bir kadın Sul • 

tanahmette hır lokantada kocası 

jandarma SüleymanlH beraber ra· 
kı içerlerken askeri inzibat me
murları gelmiş ve jandarma Sü • 
leymanı resmi elbises: ile orada o· 
turmaktan menetmek istemişler • 
dir. 

Bu sırada Melahat hiddetlenmiş 
ve memurlara: 

- Siz beni:n kocamı nasıl bu • 
radan kaldırabilirsiniz?. 

Diye haykırmıştır. 
Bunun üzerıne yakalanan Me • 

l.fıhat dün asliye dördüncü ceza 
mahkemesine verilm'ş ve dinle • 
nen şahitlerin şehadetierile me -
murlara hakarette bulunduğu an· 
laşıldığından 15 gün r -pse ve 15 
lira da para cezası ödemeğe mah· 
kum edilmiştir. 

Ziraat müsteşarı 
İstatistik Umum Müdürü iken 

Ziraat Vekaleti Müsteşarlığına ta· 
yin edilmiş olan Celal Aybar dün 
şehrimize gelmiştir. Yeni Ziraat 
Müsteşarı vilayete gelerek dün 
Valiyi ziyaret etmiştir. 

----<>--

POLiS 

Hırsız'.ık mı? Hamıllık mı? 
Dün sabah Cağaloğlundaki 

Halkevi n~a~tından yüz kilo a • 
ğırhğında betonarmeye mahsus 
demır çubuk çalmağa teşeb!>üs e
derken Nazif adında biri yakalan· 
mış ve dün sulh birinci ceza malı· 
kemesinde muhakeme edilmiştir. 
Nazil, çubukları çalmak niyetinde 
olmadığını, Abdurrahman adında 

birinin kendisini oraya çağırarak 
bir mikdar çubuğu 'l'ahtakaleye 
götürmek için kendisile pazarlığa 
giriştiğini ve bu işteki alakasının 
sadece hammalıye aL>tıak olacağı

nı, Abdurrahmanın kaçtığını söy
lemiştir. 

Hakim muhakemenin gayrimev 
kuf olarak devamına ve müşteki 
ile şahitlerin celbine karar ver -
miştir. 

Bir gözU kör etme 
muhakemesi 

Tepebaşında Yorgı adında bir 
seyyar satıcı ile kavga ederek gö
züne anahtarla vurup kör etmek
ten maznun Vagon • li memurla
rından Hikmetin muhakemesine 
dün Ağırceza mahkemesinde de • 
vaın edilmiştir .. 

Geçen celsede Müddeiumumi 
Hikmet tatili uzva sebebiyet ver
mek suçundan dolayı tecziyesini 
istemiş ve muhakemenin tahkikat 
safhası bitmişti. 

Dünkü celsede Yorginin gozu 
hakkında Gülhane hastanesinden 
ve.rilen raporla diğer raporlar ara
sındaki mübayenetin Adliye dok
torluğunca tetkikine karar veril
miştir. Çünkü Gülhaneden verilen 
raporda Yorginin Trahom hasta • 
lığı çektiği zikredilmektedir. 

Behice, kendisinden başka gö -
rec~k halde değildi, hep ayni mes· 
ut. memnun hava çinde, kırılıp 

dökülerek söylüyordu: 
- Aman Beyefendi Hızır gib· 

imdada yetiştiniz. Eğer siz, gelme
miş olsaydınız, bu gece, elınden 

güç kurtulurdum. 
Ayıplar gibi bakıyordu: 
- Bu gece, hasbam, ne getirmiş 

biliyor musunuz? Bir, orta şişe 

rakı! 

Parmağını ısırıyordu: 

- A! Onu:ı hepsini içerse, ne 
olur? 

İki eli yanlarına sarkmıştı: 
- Sızıp kalmasını bir tarafa bı

rakın ya, bir hal oluverirse? ... İh· 
tiyarlık! Umulmaz mı? 

Tasdik edilmesini bekliyen bir 
bakışla, ikimizi de ayn ayrı süzü
yordu: 

- Bundan korktum!. 
Yine kahkahadan kırılıyordu: 
- Fazla içince de öyle sulanır 

ki ... 

Bir tar~fına dokunulmuş, gıdık· 
!anıyormuş gibi kırıtıyordu: 

- Bütün zulmü. bana ... Hemen 

HERGÜN 

Kurbanlar kesilirken 
Büyük Harpte, nice koç yi

jiitlcrin kanını emen dünya, 
artık kurban istemez sanı -
yorduk. İşte, bir yamyam lftl· 
basile tekrcr dişlerini biliyor! 

Ne Habcşistarıda, siyah tüy. 
iti bir kuzu gibi boğazlanan• 
lar, ne Çin mezbahasında ba
şını veren milyonlar, topra • 
ğı doyuramadılar. 

İspanyada, kızıl pelerinle 
siyah boğanın kanlı dövüşü, 

meğer ne masum eJtlence 
imiş... Şimdi, son toreador, 
son toreadorun göğsünde kı • 
lı~ıru kırıyor! 

İşte. bu sabah, kurban bay
ramına bllvle bir d!inya man
zarası içinde gfri,•oruz. 

Bu saatte, kim bilir kaç si
yah çukur, gözleri şefkatle 

tülbentlenmiş bir koyunun 
boğazından sızan kanlarla kı
zaracak .• 

Bir insan ui;"ı•na. dinin gök
ten indir<'ii!"i hırban, artık 

hakikaten b'r e'•Rne oldu. Ta· 
rihin o ip•id•I çailında, baba
yı evlat katili olmaktan bir 
masal ktırtarnı..,_ Faknt bu 
ileri medeniyet asrında, ne 
ilim, ne fen, insanın insana 
drP"il, kardeşin kardeşe çek -
fiği si!Bhluı kırıma soktura -
mıyor .. 

Gelecek nesiller, büyük ta
rih bölümlerinin isimlerini 
değiştirecektir sanırım. 

Yusuf 71y• 0111 TAÇ 

Araladc.n tarlalarla şeker 
çalan aranıyor 

Hıristo adında bir kamyon şo -
förü Taı;çılarda bakkal Mahmuda 
bir kamyon torba içinde şeker ge
tirmiştir. Fakat şekerler taşınır -
ken meçhul bir adam da hamallar 
arasına karışmış ve tıpkı o da 
hamnlınış gibi bir torba yüklenip 
ayrılmıştır. Bu hamalın diğerleri
nin yolunu takip etmediğini gö -
ren şoför Hıristo şüphelenmiş ve 
arkasından k<Jşmuş fakat bu ada
mı bulamamıştır. 

Meseleyi polise haber vermeğe 

gitmiş fakat döndüğü zaman kam 
yondan bir torba şekerin daha ça
lındığını görmüştür. 

Orada bulunanlardan Ahmet a
dında biri hırsızı tanıdığını ve bu 
nun Nizamettin adında biri oldu
ğunu söylemiş ve Nizamettin ya
kaldnarak adliyeye verilmiştir. 

Sulh birinci ceza mahkemesin • 
de muhakeme edilen Nizamettin, 
Ahmedin esk;den kendisile bera -

ber marul sattığını ve muğber ol· 
duğunu, iftira ettiğin: iddia eyle
miştir. 

Muhakeme şahitlerin ,ağırı! • 

ması için başka güne kalmıştır. 

* Kazlıçeşmede demir eşya 

fabrikasında 400 kilo ağırlığında 

bir demir, kamyondar. indirilir • 

ken elden kaymış ve mnbar me • 

muru Dursunun ayağını kırmıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır. * Beyoğlunda otur&n Faik Ka· 

rakaş ile arabacı Salıihattin ara • 

sında bir mesele yüzünden kavga 

çıkmış ve biribirlerini dövdükle

rinden ikisi de yakalanm~tır. 

· ıanı aşka kalkar... Şürler, man • 
'umeler okur. 

Birden .ciddileşip durdu: 
- Kibar adam! Hatırını da kı -

ramazsınız ... 
Yaka silkiyordu: 
- Bu gece, büyük dertten kur • 

tuldum. 
Bıışını kapıya çevirerek yapma· 

cık bir korku ile baktı: 
- Ferdane, duymasın!. 
Sonra, hep ayni mes'ut, mem • 

ntın hava içinde, ikimize de gü • 
lümsedi: 

- Büyük geçmiş oisun!. 
Bizim, cevap vermeyişimizi. söz 

!erini, tıpkı kendisinin gibi tabii 
buluşumuza, memnuniyet, ve sa
ad?tlc kabul edişimize hamledi • 
yordu: 

- Size, su getireyim ... 
Tam, kapı.ıın önünde tekrar 

durdu, ıruıhremane b r eda ile se
sini yavaşlattı: 

- Ferdanenin aklı başında de -
ğil ki. .. 

Sesi, büsbütün kısıldı, ayakları

nın ucuna basarak bıze yaklaştı, 

gözleri gülüyordu: 

Körler, dilsiz ve sağırlar 
himaye edilmiyor 

lstanbulda dilsiz, sağır ve kör.300 çocu~ 
var. Bunlar için bir mektep lazım 

Yurdumuzda yirmi bine yakın 
kör, dilsiz ve sağır bulunduğu tah· 
min edilmektedir. 

Yapilr-· ·lan tetkikler neticesin 

hince başka bır yerde 
açılması ihtimali dü~ünülmelll 

tir. Bu itibarla bugüne kadar ls 
tanbulda müteaddit defalar bÖY1 

de körlerin da • bir cemiyet hazırlamak üzere te 
ha ziyade ce • şebbüslerde bulunulnıuş ve bat 

nup vilayetleri· bir aralık kurulmuş ise de sonr• 
mizde, dilsiz ve dan feshedilmiştir. Bundan baŞ 
sağırların da ka :;ine bir aralık bu pek az • 
İzmır ve bilhas- yan cemiyet tarafından bir ıııe~ 
sa İstanbulda tep açılmak istenmiş ve bunun i 

_renilmiştir. çin bir hayli hazırlıklar yapılııı' 
Tabiaıın gaddarına uğramış bu ise de bu da neticel~nememiştit· 

zavallı vatandaşlardan işsiz olanlar, Şimdiki halde ne cemiyet ne dl 
o kadar çoktur ki onları hatırla • mektepten eser vardır. BunlarJll 
mak bile insana azap veriyor. her ikisini de kurmak Iaz:undıf· 
Yardım etmek bir ınsanlık bor- Cemiyet kurulduğu takdirde 4oO 

cudur. Bugüne kadar acaba ne ya- azası olacağı umulmaktadır. 
1 pılmıştır? diye bir sual akla ge- kadar aza temin edeceğini J<alıU 

liyoı. Bu suale tam olarak cevap ettiğim.iz takdirde cemiyetin sene' 
vermek mevkiinde değiliz. Yalnız lik varidatı 1200 lira olacaktır. il~ 
bildiğimize ve hatırladığımıza gö- para bittabi hir mektep açmak i• 
re; Türkiyede bu kabil vatandaş· çin ki.fi değildir. Gerek cemlyi' 
!arı koruyacak, onları yetiştirecek, gerekse mektebin vaşaması içiıl 
birer altuı bilecik sahibi edecek asgari bir hesapla 8 bın liraya iJı 
tek bir müessese vardır. İzmirdeki tiyaç vardır. Bu işin tatbik ıne" • 
körler, dilsizler ve sağırlar mek· kiine korunası için yıllardanııerl 
tehi.. uğraşan Süleyman Sırrı adıfld1 

Dört beş yıl evvel bu müessese- konuşan ve konuşul,anı anlıyaı> 
yi zıyaret etmiş, buraya sığınmış okuyup yazmasını bilen dilsiz ,-e 
olan kör, dilsiz ve sağır yavrula • ... ır bir genç vardır. Bununla tıe' 
rın nasıl ve ne şekilde yetiştiril - , •• l>er bu işin tahakkuk etmesi ı· 
diklerini yakından görmüştük. İş- çin çalışanların ellerınden, onJafl 
te bu görgümüze istinaden diyebi- dinlemek, ihtiyaçlarını anlaJll8~ 
liriz ki bu mektep bu gaye için ve yardım etmek l.fı.zın:ıdır. 

kurulmuş bir müessesedir. Fakat Dili olınıyan, kulağı işitmiyen. 
burada nihayet 70 - 80 çocı.:k var· gözü görmiyen ve bizden oJanJafl 
dır. Bu çocuklar filhakika tam ma· korumalıyız ... Maarif ve Sıhhat 
nasile hayata hazırlanıyorlar Vekaletlerinin bir memleket ıııe
amma! bu 70 - 80 çocuk binleri selesi addede.·ek bu i~i omuzlaııı3' 
bulan kör, dilsiz ve sağırlar yanın !arı lazundır. 
da ne demek? ve yine bu gayeye Sellm CAYiT 
hizmet edecek bir mektep te bu j !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
yurt için, bu geniş iht:ya' ıçin k,l. ~·:;===---""~-:-=-=""-=~7 

fiM~~~;;ı~;;b~:a~;~iye•leri i K D A M 
Öğreniyoruz ki, yalnız İstanbul-

da 300 e yakın 

dilsiz, kör ve 
sağır çocuk var
mış. ve çoğu 

da fakir ailele
re mel:sup ve -
ya ök:;üzlernıiş. 

Bunlcll' iç:n ~eh 
rimizde b i r 
mektep açmak 
bir ihtivaç de • 
ğil midir? Dun· 

lan bir çatır~ıı altında topla 
yıp, sıcak bir çorba v~rmek, inki
şaf etmemiş zekalarını ~!etmek, 

duymıyan kulakları ıle söylenen
leri duymak, görmiyen gözleriyle 
tuttuğunu hi.>sedecek bilgileri öğ
retmek lazımdır. 

Abone Sarıları 

Senelik 
G aylık 
3 aylık 

' 
DAHİLİ 

1200 J{r. 

600 Kr. 
300 Kr. 

HARİCİ ---2300 J{r. 

lGSO Kr. 
800 J{;. 

TEK SÜT~ 
SANTİMİ 

Birind Sahife 
İkinci Sahife 
İç sııhifeler 

1 • 8 inci Sııhifcler 

400 kuruş 

250 kuruş 
50 kııruŞ 

30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya· 
rım sahife ilan için İdue ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
İstanbulda 1930 seP.esinde yani 

Gazetemize ilin vermek is-
bundan dokuz sene evvel cKörler, 

tiyenler gerek doğrudan doğ· 
dilsiz ve sağırlar• cemiyeti adile 

ruya gazetemiz idarehanesi· 
bir cemiyet kurulmuştu . Fakat 

ne veya il&nat şirketlerine 
bilahare bu cemiyet Ankaraya nak , 

müracaat edebilirler. 
ledildL Cemiyet kurulurken ha - A 
zırlanmış olan nizamname muci- *"'=====:;;;s=s=x-==o=-~· -=---,~ 

- Ferdane, cBey• den, çok şey
ler umuyor ... Arada da, beni vası· 
ta edecek ... 

Tekrar kapıya döndü, sesi, yi-
ne kısıktı: 

- Yağı yok, artık ... yetişir ..• 
Hemen odadan çıktı. 
Onun söylediklerinin birazını 

değil, hiçbirini anlamamıştım. 
- Bu, ne demek islıyor? 
Demek gibi Nazlının yuzune 

bakmışım. Genç kadın, hiç hayret 
etmiyordu. Bakışlarımı anlamıştı. 

Yorgun bir gülüşle: 
- Bu kadın, hasta, dedi. 
O da, ne demek istiyordu? Bu • 

nun da mı c Yerinde• bir mAnası 
vardı? 

NazlL bir kadeh rakı doldur -
muştu: 

- Bir kadeh içinız ... 
Doldurduğu ka.dehi aldım; su -

suz içtim. 

Nazlı, gözlerımin içine baktı: 
- Teşekkür ederim. 
Cevap vermedim. Sesi, yüzünün 

ılık, cana yakın hatları, manaları 
kadar, insanın kanına, iliklerine 
işliyordu 

Kalbim, öyle titriyordu ki: 
- Adresinizi söyhyecektini"Z·" 

Bana, başka ş!lfler de söyliyecek' 
tiniz ... 

.Diye soramıyordum. 
Nazlı, kendi kadehini ağır ağıf 

içti, bir 16.rmızı turpu, yarısındal' 
d'~edi: 

- Bu kadın, hasta: .. Hakikate~ 
hasta! .. 

Masanın yanında, eski yerine o
turmuştu: 

- Kendisinin söylediğine, sö'f ' 
lüyebileceğine inanıyor ... Yalıı~ 
bu kadarla kalsa iyi! Jşin felaket; 
kendisi için, erkeklerin biribirle !• 
rine girebileceklerine. biribırle! 

r .• 
ni öldürebileceklerine, inanıyo · 

Tekrar kadehini doldurup İÇ ' 

mişti: 

- Hasta, zavallıl 1 
Dirseğini masaya dayadL ışart 

etti: . 
1 

- Bir sigara lfıtfeder misiil~r· 
Süratle uzattığım sigarayı 8

. , 

ken teşekkür etmedi; o, neşesiZ 
dJ; 
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liitlerdünRayhştagda 
bir nutuk söyledi 

" Avruponın selômeti Mussolini ve 
ltolyon Faşizmi ile boşladı., 

Berlin 
büyük ' 30 (A.A.) - B. Hitler bus olarak yaşayanlar tasavvur e-
llnda :'.Wnanyanın ilk Raylı§ - dı>bi:l!rdi. 
tı SOylediği nutukta evveli al- Avrupanın selameti Mussolini 

sene ·· . 
hatırı onceki 30 Kanunusaniyi ve halyan faşıımi ile başladı. Nas 

193
:tarak d~miştir ki: yonal sosyalizm bu kurtarma ese-

bana ~ takrıben 13 milyon seçici rine A vrupanın öbür ucunda de
ler 20ll:ıUZaharet etmekte idi. Di - vam etti ve şimdi diğer memleket
ıtras nıilyon rey 35 parti ve grup te, Yahudiliğin ve enternasyonel -
raı;:,da dağılıyordu. Bunları a - !erin Avrupa medeni dünyasına 
ta bi . da Yerleştiren yegane rabı- karşı tahripkar teşebbüsleri önün
oJaıı : g~ç . hareketimize karşı de kıymetli bir muzafferiyetinin 
ltii. . . lerı ıdi. Onlar iktidar mev-I müşahidi oluyoruz. 
Ciıı ~ın, 1?enfaatlerini müdafaa i- ı Hitler, bundan sonra A vustur -
ı:naks ovalisyon yapmışlar ve bu yanın ilhakını. Südetler meselesi- ! 
!erdi. atla. Yahudilikle birleşmiş • 1 ni anlatmış ve Münib kon!eran -

lçarakPo~~.ac~ papaslar ellerini sından bahsederek M~sso~i, 
dı. So hır suruyü taziz ediyorlar- Çemberlayn ve Dalııdyenın hus
Cal( n. dakikada Almanyayı an - nü niyetlerine işaret etmiştir. 
L1uh bır mucıze kurtarabilirdi. Hitler demiştir ki: 
Ye 0:

51mlarımız bizinı bu mucize- Millete şunu söylemek isterim: 
dı. lloıuı in_anıınızla alay ediyorlar- 1938 senesi her şeyden önce bir 
cen b~Vıst keşmekeş içinde çö - fikrin zaferi senesi olmuştur. Bir 
lıütü ır Alman imparatorluğu, fikir milleti birleştirmiştir. Ev -
llıiııt ~arlıı, dehşeti her türlü tah- velce geçmiş asırlarda, bu birliği 
illa erın:ı dışında olan bir uçuru- başarmak için harbe müracaat ll
bir ~UVar!ayacaktı. Kızıl vebanın zım olduğu zannediliyordu. Biz 
lııab· eınokratik fikri mukaddes kılıcımızı yalnız tehdıtlere karşı 
devl 'Yeti veyahut alakadarların kendimizi müdafaa etmek için 
nı a et hudutları önünde dojiacağı- çektik ve gene Alman kuvvetleri 
tiJın7ca1ı: hir adada yalnız kendi, bu ilk imtihanı parlak bir surette 
~t ve telakkileri içinde mah-1 geçirdiler. 

Denizbank kadrosu 
tetkik ediliyor 

!~tısat Vekaleti senevi dört buçuk milyon 
ıra tutan maaş miktarının makul bir 

hadde indirilmesini emretti 

1. ~Urban bayramı dolayısile bü -
un reıımı 

ve C dairelerde geçen Cuma 
ll'la llnııırtesi günleri Şubat peşin 
diğill§ı ve kanunusani ücreti veril
Kiinı halde, Denizbankta mezki'ır 
1,,,M ~rde maaş tedlyatı yapılma -
~·ır. 

Öğrend'"' · ın ıı;•mıze göre Denizbank 

rilmesi. 
Bu esas üzerinden, Denizbankta 

maaş tediyatı yapılmıştır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, 
yalnız, Denizbank memurlarının 

bir kısmı buna itiraz etmektedir
ler. İtiraz eden memurlar, tevhid
ıien önce muhtelif idarelerde vazi-

eınıır1 
ilin arına maaş verilmemesi - fedar olan memurlardır. Bunlar, 

Hatay Millet 
Meclisi Türk 
ceza kanunu
nu kabul etti 
Antakya, 30 (AA.) - Ha -

tay Millet Meclisinin Ahdiil
gani Türkmen'ln başkanlığın
da yaptığı son toplantıda, 

gümril.k tarifelerinde hükU -
mele tezyit ve tenkis salibi -
yetini veren kanunla Suriye 
ve Lübnan'dan gelecek eşya
nın yüzde kırk gümrük tenzi
litından istifade edemiyeceği 
hakkındaki kanun ile ilk okul 
öğretmenlerinin tasnifine, de
bagatta kullandan çam kabu
ğu ve somakin resim ve ruh -
saltan muaf olduğuna müte
allik kanun liıyihaları müza -
kere ve kabul edilerek Hatay 
ceza kanununıjrı müzakeresi -
ne geçilmiştir. 

Kanunun esbabı mucibesl 
adliye encümeni tarafından 

şöyle izah edilmektedir. 

Ceza kanunu hazırlanmış 

soyumuzun içtimai karakteri
mizin yaşama şartlarııruzm 

adap ve ınuaşeretimizin ayni 
olması dolayısile ana vatan -
daki mevzuatı aynen almak 
kadar tabii bir hareket ola -
mazdı. Nitekim hükfunet te 
bu müUihaza ile Hatay ceza 
kanununun liyihasında Türk 
ceza kanununu aynen iktibas 
etmiştir. 

Yeni Hatay ceza kanununun 
mevhli mer'iyete vaz'ma mü • 
teallik olarak kabul edilen ka
nun layihasına nazaran bu 
kanun da ana vatandaki ka -
nunun aynidir. 

Millet Meclisi bayram er -
' ' tesi toplanmak üzere içtimaa 

son vermiştir. 

istanbulda Bayram 
(Bll§tarafı 1 i11ci sayfada) 

Dünkü arife ve arifeye takad -
düm eden günlerde Istanbul bir 
ilkbahar havası ve adeta bir bay
ram neş'esi içındeydi. Bu havanın 
de.,amını ve bu döılt giinün yalnız 
çocuklar için değil, Luyükler için 
de 1 akikaten L' ram olmasını te-

., sebebi şudur: senelerdenberi Denizbankta topla-
<ıttıs t menni ederiz. 

,,;:_ a Vekili Hüsnü Çakır, son , nan müesseselerde çalıştıklarını, • C"'llel'(j n ' 
tetlti!t e enızbank kadrosunu uzun zamanlar zam görmedikleri-
rın elnıif ve bir kısım memurla- ni, terfi beklerken üstelik tenkisi 
tur ll'laaşıarını çok yüksek bulmuş- maaşa maruz kalmalarının doğru 

· 'Vek·ı 

Kurban bayramının bütün 
okuyucularımıza kutlu olma
sını dileriz. Bayram münase-

A!u-d- .. ı Yeni Denizlbank Umum olamıyacağını ileri sürmektedirler. urıı y betile gazetemiz, diğer arka-
ği hl . usuf Ziya Enine verdi- Umum Müdür Yusuf Ziya Erzin 

t em daşlarımız gibi üç gün çıkJnı-
ll'lil'•on . ırde, senevi dört buçuk maaş meselesile yakından meşgul " ) yacak ve Cumartesi günü in-
ll'lakuı '."a tutan maaş miktarının olmaktadır. Kısa bir müddet sonra b b tişar vazifesine devam ede 
ltad,.,..~ it adde indirilmesini ve tetkiklerinin sonunu İktisat Veka-

·""a cektir. 
ll'leın Yer alan birçok amir ve kaletine bildirecektir. ============='-' 
ıniye~r maaş.ıannın tenzilini ehem Maaslar tenzihitla verildi 

" e hıldirmiştir. ' 
•erilen İktisat Vekaletinin son emri üze-

llızba ma!Umata nazaran, De-
ni !)ft~ teşekkülünden önce, ya- rine evvelce yazdığım?Z veçhile De 

-~y 11 nizbanktaki memurların maaşları, 
ll:•vıız1 ° arı, Akay, Fabrika ve dün bazı nisbetler ve tenziller dai

Maarifteki toplant ı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

le bir hasbıhal yapmı~tır. Bu içti
madan sonra Maarif Müdürlıiğü-

lıeier ar, Liman, Tahsiliye, Fe -v lG res•nde tevzi edilmiştir. Yüz elli nün diğer bir salonunua toplanmış 
llıevcııt ~ld ~vuzluk idarelerinin liraya kadar maaşı oıanlar maaş- ola."! İstanbuldaki Türk, yabancı ve 
"erilen ugu zamanda maaşlara Jannın tamamını, yüz elli liradan azlık lise, orta mektep, san'at ve 
11İzballk Para. ile bu idarelerin De - fazla maaş eshabına ise maaşlrı- muallim mektepleri müdürlerile 
ra Vetite~alinde tevhidinden son- nın yalnız yüz lirası tediye edil - uzunca bir görüşme olmuş ve 
ra bir f Para arasında 600.000 li- miştir. bu taplantıda Maarif Müdürü Tev-

.., aztalık Vardır. 
" 0 u fazlalık fik Kut ve muavinleri Muvaffak, 

tir: 'I'evlı..i ~dan ileri gelmiş- Filistinde yeni hadiseler Rüştü ve Hamdi de bulunmuşlar-
liıı kadr tten once bütün idarele- Kudüs, 30 (A.A.) - Arap nas - dır. 
ba111ı. it osundaki mevcuda Deniz- yonalistleri Gazze ista.;:yonu civa- Maarif Vekili mektep müdürle-
ııı ..... \ttulduğu zaman 180 d hakk d da"" ilive edi!m . . me - rında İngiliz kıtaatına hücum et - rintı Maarifimizin gi •şi ın a"-

s edil ıştır. Yeniden ih- mişlerdir. İngilizler bu taarruzda ki noktai nazarlarını sormuş ve 
~ §efl:; v~u Vazifelere tay~ edi- hiç zayiat vermediklerini bildiri - Maarif Şürasına esas olacak dilek
""" ile 200 . memurların aylıkları yarlar. !erin hazrrlanması arzusunu izhar 
eyleıniştır lira arasında tehalüf Kudüsün muhtelif yerlerinde de etmiştir. 
er lira .. · Bu meyanda 100 - 125 birçok müsademeler olmuş ve bu Bu hazırlıklar şöyle yapılacak -
bildirıı~:ı:;~~r~aktilo alındığı da müsademelerde üç arı.p ölmüş ve tır: 8 Şubat Çarşamba günü saat 

lktıııat V kil' . üçü kadın olmak üzel'e yedi arap 15.30 da Maarif Müdürlüğünde 
lııikt•rlar e ı Hüsnü Çakır, bu 1 ta yaralanmıştır. iı_·ıs toplantı yapılacaktır. O gün li-
~ ı çok "k k 'ultarıd d yu se bulmuş ve Yafa ile Kudüs aıasında yeni- se, orta ve san'at mektepleri ve 
"§!arın ~en \Yazıldığı veçhile ma- den telefon muhaverutı kesilmiş- muallim mektepleri müdürleri 
llıuın ""· .~ı ı hakkında yeni U - ı· ayrı ayrı içtima edec,;klerdir. Bu 
e . "lUdur y f z· . ır. llıır v . usu ;ya Erzıne I toplantılarda bu mekteplerde ya -
hetind erırken bunun yüzde 30 rus- ngiltere-Japonya!mUnasebeti pılması lazımııeıen ıslahat ve di -
llıiştır e ~~asını da ayrıca bildir- Tokio, 30 (A.A.) - Domei ajan- !ekler tespit edilecek ve başka bir 
ll'laaş "t uzde 30. haddi umumi si Kokuin gazet~sinin Londra mu gün de bütün müdüıler bir daha 

Ut.ırının .. 
caktır. uz = nden yapı la- habirinden alarak verdiği bir ha- toplanarak Vekalete gönderilecek 

V •ı; Um beri ncşretmektedir. Bu habere dilekleri kararlaştıracuklardır. 
F:rıin k um M~tlu r Yusuf Ziya göre yüksek bir İngiliz devlet a - B:ı raporlar İlkbaharda toplana
ceıe~ekıeyfıyetj esaslı surette in- damı yakında Tokioy:.ı giderek İn- cak olan Maarif Şurasına esas ola-
İi~ere e beraber ılk t rdbir olmak giliz - Japon :nünasebatını düzelt- caktır. 
Şubat §U Yolda bir karnr vermiştir. meye çalışacaktır. Bu İngiliz dev- Maarif Vekili Has~n Ali Yücel 
Olan maaşının, 15U liraya kadar Jet adamının eski B:ı~vekil Lord bundan sonra Üniversiteye gide -

8Ylıkların ın tamamının ve Baldwin olması kuvvetle muhte - rek Rektör Cemil Bilse! ile bir 

!il.DAM 

ltARETLE~ 

Propaganda 
Almanya, İtalya cibi totaliter 

devletlerin kuvvetleri mevzuu bah
sedildiği zaman, hep, bunların şu 
kadar toplan, ıu kadar mitralyöz
leri, şu kadar tahtelbahirleri, şu 
kadar tayyareleri olduklarını sayıp 
dökerler. Ham maddelerinin, silah 
altına alabilecekleri askerlerin 
miktarlarını ileri sürerler. 

Filvaki bütün bu unsurların, 

kuvvetlerinin dayandığı ana direk
lerini teşkil ettiklerinde şüphe 

yoktur. Ancak bu kuvvetler, bü -
tün ehemmiyetlerine rağmen, te
mel detiJdirler. Eğer bu kuvvetle
~e sirayet ederek onlara hare
ket kabiliyet ve kuvveti verecek 
daha üstün bir amil olmasa, bun
lar cansız maddeler, rahata çekil
miş adaleler yığını haline gelerek 
sebep ve hikmetlerini k&ybedcbi
lirler. Bütün bu vasıtaların cazibe 
lrudretlerini ölçüsiiz surette bü
yülten ve bu rejimlerin hayatına 
mukavemeti güç bir ahenk veren 
asıl üstün ve yaratıcı kudret pro
pagandadır. 

Diktatörlükle idare edilen mem
leketlerin en büyük kudret 
kaynaklarının kendilerile beraber 
meydana çıkan propaganda kabi
liyetlerinde olduğunu anlamak ve 
yirmi sene içinde .;;esela Alman -
yanın Versay muahedesinden bu
günkü vaziyete, İtalyanın İzonzo 
ric'atlerinden Habeşistan seferine 
gelebilmelerindeki mucizenin sır

nnı da milyonlarla insanın ruhla

1 .M.ESELELER 

Bizim gemilerimiz 
ve gemicilerimiz 

Denizhankın eski Müdürünün 
vadini yenisine hat~rlatıyoruz 

Yazan : Nizameddin N AZ 1 F 
Denizbank'ın kurulduğu günler-ı Yusuf Ziya öniş vadini tutmuş 

de Umum M~dürlüğe tayin edilen ve tedbirlerini almıştıı da tatbi -
Yusuf Ziya Öniş ile yaptığım bir ka mı imkan bulmamıştır? Yoksa 
mülakatı, bu pek mühim bankayı bu tedbirleri almak imkanıru mı 
Yusuf Ziya Erginin idareye başla- bulamamıştır?. 

dığı günlerde hatırlatmak lstiyo- Bilmiyorum. Bildiğim bir şey 
rum. varsa o da ticaret gemilerimizde 

Yusuf Ziya Öniş'e sormuştum: vazife gören denizcilerimizin hfila 
- Mevcut gemilerimizin sürat- eşsiz feragat gösterdikleridir. cİyi 

leri hakkındaki fikriniz nedir?. randımanın ilk şartı iyi tediye. 
Şöyle cevap vermişti: olduğunu söyiiyen sabık müdür, 
- Şikayet edilebilecek gibi de- Türk çarkçısının, Türk kaptanının , 

ğil. Bir !Gsınının vasati sürati 8 - Türk gemicisinin, cİyi tediye. ad-

12 r.ıildir. Bir kısmmm da 10 - 14 detmemek hakşinaslığını gösterdi
mil. Ben kendi ihtıyaçlarımıza ği 'ayıf ücretlerle çalıştığı günler
uygun bir ticari sürat tespit etme- de de ne iyi randıman verdiğini el
ği düşünüyorum. 12 ila 14 millik bette yakından görmuştür. Böyle 
bir SÜratin bizi tatmin edebiJece- olduğu halde vadini yerine getirP
ğine kaniim. Binaenaleyh bu ge - memiş olmasını neye atfetmeli -
milerden istifade edebiliriz. 1 d.ir? Un.utka.nhğa mı? ~oksa ter -

- Yeni sipariş edilecek gemi - fık proıelerının formalıtesı uzun 
!er için düşündüğünüz azami sü- sürdüğüne mi? 
rat ne olacak?. Her ne hal ıse ... Ben, Deniz 

rını tutuşturabilme evsafında, ya- - Bir kısmı için 14, bir kısmı i
ni propaganda esrarında bulmalı: Çin 18. Fazl33ını lüzumlu bulmu -
yalnız bir hüküm sayılamaz.. Dik- yorum. Maamafih Yalova - İstan
tatörlük idarelerinin en büyük bul ve Mudanya - İstanbul sefer
kuvvetleri işte bu noktada saklıdır. !eri için daha yüksel< süratli mo -

bankın yeni TJmum Müdürüne bu 
ciheti hatırlatmak ile doğru bir iş 
gördüğüme inanıyorum. Gemici
lerimizin terfihi. dem:: ticaretimi
zin inkişafına çalıştığımız bugün
lerde, gemilerimizin güzelleşmesi 

yeni leşmesi ve süratlenmesi dere
cesinde dikkat edeceğimiz hir 
esastır. 

Propaganda, beşerin, bilhassa törler yaptırmayı düşünüyorlar. 
halk kütlelerinin aklıııa değil, ha - Ticaret filolarımız ıçin düşünü
yaline hitap etmek, gürültü ve pa- len bu sürat beni tatmin etmemiş
tırdı ile muhayyileleri hücum edip ti. Dünyanın küçüklü büyüklü bü- Dcniz ticaretimizin Denizbank'a 
zaptetmek san' atıdır. Dünyanın tün deniz devletleri, baş döndüru" _ devrini müteakip tek kazancı şu 
dört tarafından akan bahar selle- CÜ bir sur'" at yar,•ına g· · · 1 k ~ -. ınşır er en olmuştur: 
rini propagandanın terşih havuz - bizi.re 14 millik bir sürati ihtiyaç- Gemilerimizın temizliği ve ye _ 
larında süzdükten sonra cemiyetin !arımızı tatmine kili görmemize meklerin harikuladeliği. 
muhtelif tahalı:alarına, muayyen imkan olamazdı Bu sur" at, d "'l · egı Denizciliğimizin süratle inkişa -
kanallardan, muayyen miktar geniş ölçüde bır denizcilik inkişa- fına hizmet edebilecek sebepler 
!arda sevketmek ve kendi haki - fı için, hatta .kabotajınıız için bi- bu iki kazanda hulasa edilemiye
katlerini azami mikyaslara bü - le kafi sayılamazdı. Bir müddet ceğine göre, yeni Umum Müdür 
yillttükten sonra tiyatro, radyo. sonra Romanyalıların Transilvan- Yusuf Ziya Erzine pek çok ış· ka
kitap, gazete, risale, nutuk, türlü ya \'e Basarai:ıya adlı ilci büy"'-'"" lıyor demedh·. Adeta tek nal bu-
şekil ve kıyafetler ve türlii vesait- gemiyi Köstence - İstanbul - Pire- lunmuş gibidir ve umduğumuz, 
le başka memleketlerin halk yı - Berut - Hayfa - İskenderiye hat _ k in işaf üç nal ile bil ata kalmış-
ğınları içine neşreylemek propa- tında işletmeğe başlamaları bu ka-
ganda ilminin ana prensiplerid:•. naatıır.' kuvvetlendirmı'ştı' H ı tır. 

~ ·- " e e Bınaenaleyh, işe alfabesinden 
Almanyada Bitlerden sonra Göbel- bu gemlierde:ı birisile yaptığım başlıyacak olan yeni müdürün, 
sin en yüksek zirve oluşunun hik- bir ~eyahat sonunda, s«atte 25 mil 

yiiklendiği bu pek mühim vazife
meti bu ilmi insan zekasının daha süratin zevkini ve faydasını biz _ yi başarırken, şu dört ~sası gözö -
evvel varlıj;'lnı tahmin etmedi«i ve zat tattıktan sonra bu yüksek sü _ 
h 

.. nünde bulunduracağı..ıı umuyo -
areket derecesi en fazla bir ik - ratin Yunanlıları, Bulgarları, Mı _ rum: 

lime kavuşturabilmesi marifetidir. sırlıları nasıl cezbetmiş olduğunu 1 Sag'Janı im ·ı · 
Yü b' 1 . k"tl l . k" k .. dük' t .. . - o ıyan gemı erı 

z ın erı aşan u e erı uçü gor en ."o":a suratsız geminin derhal iskartaya çıkarmak. 
taşlardan yapılmış bir muazzam asrım1zdakı ınanasızlıgına bir kat 2 _ Bu asrın süratsızliğe !aham 
ehram halinde bül•iik meydanlara d.aha ina.nmış~ım ... İstanbula avde- ı mülü olmadığına göre 18 _ 20 mil
toplıyarak sayısız oparlörlerden tımde, yıne hır gun, Yusuz Zıya den aşağı süralteki gemi ısmarla _ 
dökülen nutuk lavlarile onu kız - Öniş'e tesadüf ettiğim zaman bu· mamak. 
dırmak, mütemadiJ•en sinirli, mü- kanaatimi anlatmaktan kendimı a- 3 _Lüks_ Ekspres posta vapur
temadiyen köpüren, mütemadiyen lamamıştını ... n.~ sefer ~enizbank tarının kömürle değil mazut!a iş
:vmııruklarını gösteren insanların Umum Mudurunde vazıyeti kav- !emesi zaruri olduğunu kabul et _ 
sert kavga havası, biribirine zıt ramış bir insan edası görmüştüm: mek. 

haberler ve rivayetler sağnağı ile - Uzun seferler için çok süratli 4 _ Ve fedakfu: Türk denizcisi-
başları kazana çevirmek ve fikrin ·ı gemı er yaptırmağa biz de karar nın hem bu gününü, hem de istik-
içine düştüğü hu kı\·amet gu"rültü- rd'k ...., · ı· M ·ı 1 ve ı ... u~mış ı. ar&ı ya ile s- halini emniyet altına 2lmak. 
sünü milli bir ahenk haline ... etiTe- t bul d K" ' 1s ~ an arasın a ve ostenceyıe - Artık çürük tekne bırakmamalı 
rek herkesin ayağını bu orkestra- k d · en erıye arasında gemi işletme- ve tir Türk kaptanı öldüğü gün, 
ya uydurabilmek... İşte propa- ğe başladığım gün bu gemilerin bir denizci ailesi en kahbe deniz
ganda budur \'e tecriib~ gösteri•·or • ti · , sura erıni arzunuza uygun bula - den daha berbat kası;galı bir um-
ki şimdiye kadar hiç bir tehlikcsı· cağınızı sanırım. man olan cemiyette pusulasız kal-
görülmemiş olan bu usul ~ok as _ B 'k' · düfü' ·· ' u ı ıncı tesa müzde bahse mamalıdır. 
kerj zaferlerden daha tesirli ve b · b' aşKa ır mecra verm~, denizcile- Gemicilerimizin istikbalini en 
maksadı temin bakımından daha · " · 1 k rırnızın maaş arını afi bulup bul- katil tesadüflerin anaforuna tu -
verimJi olmuştur. d -ma ıgını sormuştum. Hiç unut - tulmuş bir karpuz kabuğu olmak-

Gazeteler, telsizler, plaklar, neşir manı, Ziya Öniş, gayet azimkar tan kurtarmalıyız. 
nsıtaları, hiitün bu sayısız sesler bir tavırla şu cevabı vermişti: Nlz a m e ddln NA z 1 F 
yekfınu, iyi lrullanmasını bilen bir - İdaremize devrt'dilen maaş 
rejimin elinde, milli bir senfoni fasılları, denizcilerimiz tarafından 
haline konulmak şartil<', muhakkak çekilen zahmeti karşılayamamak
ki toplardan, tiifeklerdt'n, tayya - tadır İyi randımanın en büyük 
relerden, tahtelbahirlerden daha iimili iyi tediyedir. Ben, ne süva
yaman bir silah haline gelebilir. rilere, ne çarkçılara, ne de müret-

Propaganda, hazan doğrunun en tibata verilen maaşlan ka!i gör _ 
mübalağalı, çok defa ise yalanın en mekteyim. İlk fırsatt.ı hem bu ma
harikulade şeklidir. • aşları artıracağım, hem de deniz

i K D A M C 1 cilerimizin istikballerini ayrı ayrı 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!! I emniyet altına alacak tedbirler, 
çareler araştıracağım. 

Amerikanın harici siyaseti 
V~şington, 30 (AA.) - Harici 

siyaset ile milli müdafaa mesele
si, kongrenin önümüzdeki içtima
md~ esaslı bir rol oynıyacaktır. 

- Acaba, Türk ticaret denizci -
sini memnun edecek olan bu ted
birler ne zamana kadar tatbik 
mevkiine konulmuş olur? 

- Azami üç ay. Yılbaşında de -

lstanbulda idtihap 
hazırlığı başladı 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 
lantıda teftiş heyeti seçilecektir. 
Bu heyet 6 günlük kanuni müddet 
içinde tetkikatını bitirecektir. 

3 - Defterler 15 gün müddetle 
asılacaktır. Talik 25 Şubatta bite
cektir. 

4 - Teftiş heyeti itirazları 1 
Marta kadar tetkik ve intaç ede -
cektir. Mahkemeye itıraz vaki o
lursa bunlar da 14 Marta kadar in-

Çalışmak 
Çalışan insanla çalışmıyan insa

nın bıraktıkları tesirleri anlamak 
için, çalışım makine ile çalışmı~· an 
makinenin diri ve ölü manzarala
rını göz önüne getirmek kilidir. 
Alil olduğu için işlemiyen kolla 
sağlam olduğu halde çalışmıyan 

kol, yabancı göze, müşabih ifade
ler ile aksederler. Dalgalarla uğra
fllll gemi hayat, nhtıma bağlı va
pur ölümdür_ En pahalı saat dur
duğu zaman nasıl lihumsuzlaşırsa, 
en mükemmel insan da, durduğu 

zaman, ayni suretle manasını kay
beder. İnsan, insan olabilmek için 
dahi, mutlaka çalışmak lizundır. 

* Çal!Jjnıak bir nevi maki:aeleş -
mektir ki, bnnun en baı:ikulade 
örnek tipini, meseli demiri kızgın 
seller haline koyan eehenncıni fı

rınlar karşısında yüzü bakır kızıl
tıları içinde terleyip parlıyan bir 
amele, bir levha gibi canlandırabi
lir_ Bütiin şehrin elektriklerinin sön 
düğü bir kasırgalı gecede arlta.ına 
deri ceketini giyerek ve beli
ne çekiçlerini takarak kabloların 
ölüm dolu ağlarına tırmanan hir 
ustabaşının her tehlikeye rağmen 
ışığı arıyan enerjisi yanında l'JI -
ğın hatta kendisi sönük bir şeydir. 
Çalışma derece derece, ancak do

lu ruhlarda bulunan bir kudret, 
içimi2deki motörlerin işi.emeğe 

başlıyarak •rücudünıüziin kollarını 

ve pistonlarını harekete getirmesi 
kabiliyetidir. 

Çalışan adam duya!' bir ruh, ça
lışmıyan adam kazansız lokomotif 
gibi ölü bir maddedir. Çalışma 

insana derhal asalet verir, çalışan 
hiçbir adam çirkin değildir. Made
nin üç yüz metro d'erinliğinder 

açık havaya çıktıktan sonra dir 
seklerini masaya dayayıp ekmeği 
ni katığına batırıp yiyen işçiDiı 

kaba ve kirli m.anzara.g harikuli~ 
de bir güzelliktir. 

• Çalışmanın fniletleri. hizi yal-
nız güzelleştirmesi, .ağlamlaştır

ması değildir. Çalışımı, ayni uman
da bizi manen kendi kemt;miw kafi 
gelecek surette b:ırice karşı miis
tağni kılabilir. Çalışan adam ıleğ

ıneyen insanı bir tarafa atan ve 
arkadaş olarak kendisine maddt' ·i 
seçen adamdır. Bir yapının iskele
si üzerinde her gün tek ba~ına tuğ
la dizen rençper, bir madende hM 
gün tek başına balta vuran am.,ıe, 
alçının, tuncun, mermerin karsı .. 
sında her gün tek başına ha~·ali -
nin şekillerini arı yan san 'at ada
mı, birçok küçük ve acayip şi. e -
!erdeki renkli mayileri birihirine 
katarak ve un gibi ince toıları eıı 
hassas terazilerde tartıp karı.ı;tıra

rak her gün tek başına hazan ha
yatı, hazan öliimü bulan ilim. in
sanların bayağılığından kaçıJl hü
tün asil hayvanlar gibi l•k hasla
rına yaşamağı tercih etmiş yüksek 
seviyelerdir. 

Bütün mahrumiyetleri unutmak, 
bütün ıztıraplan avutmak idn hir 
tek çare vardır: Çalışmak! Çalış

mak, muhakkak ki en büyük te -
sellidir. 

A . N. KARACAN -
İTİZAR - Mündericatımı

zın çokluğundan •Ben Vur -
madım• romanıDUZ'I derce ~ 

demedilL Okuyucularımızdan J: 
özür dileriz.. 

Belediye Muamelat Müdürlüğün
de dün faaliyet başlamıştır. Mebus 
intihabına ait olan esas defterler 
Belediye intihabatı vesilesile ev
velce hazırlatılmış olduğundan 

kanunun bu defterlerı tanzim ile 
mükellef kıldığı heyetler dün Da
imi Enc~en tarafından seçilmiş 

ve kaymakamlıklara isimleri liste 
halinde bildiı·ilmiştir. Bunlar her 
mahalleden ikişer kişidir. 

Belediyede mahfuz bulunan def 
terler dün kaymakamların memur 
ettiği ve bu işın sonuna kadar va-

Tetkik edilecek meseleler ara -
sın da: 

nizcilerimizi sevindirebileceğimi taç edilmiş b.ılunacaktır. zifedar kıldığı memw·lara teslim 
5 - Müntehibi sani ıntihabatı 21 edilmiş ve dün a~ geç vakte 

1 - Askeri tayyarelerin Fran -
saya ve diğer memleketlere satıl -
ma~ı, 

2 - Amerika ile Brezilya ara -
sındaki münasebetler, 

3 - İspanya vaziyeti, 
4 - Guam ııssü bahrisinin ıslahı 

ve buna ait tahsisat meseleleri 
\'ardır 

umuyorum. 
Yusuf Ziya Öniş'le bu ikinci ko

nuşmamız İlkteşrin ayının ilk haf 
tasına tesadüf etmişti. Bugün İkin
cikiınunun sonundayız. Demek ki 
aradan tam dört ay geçmiş bulu -
nuyor ve ticaret denizcilerimiz 
Sonbaharda ne maaş alıyorlarsa 

Yılbaşında da onu a!mışlardıt. Bu
gün de ayni maaşı almaktadırlar. 

Martta bitmiş olacaktır. Bütün bu 
tedbirler Büyük Millet Meclisinin 
3 Nisanda toplanmasını temin et
mek için alınmıştır. 

Belediyede dünkü faaliyet 

kadar bu heyetlere teslimi de te
min edilmiştir. 

Bunlar defterlerde görecekleri 
noksanları tashih ve ilave edece~ 
!er, tasdik ettikten sonra 4 !$ub6' 
Cumartesi günü kaymakarnl •1<1a,. 

Vilayetteki toplantıda intihap ra ve Pazar günü de ieftı~ hl'l'<~l
hazırlıklarının bütün ve en ince te- ne verilmek üzere Muameli,ı "1vll1· 
ferrüatı tespit edildikten sonra dürüne teslim etmiş olacakla tlır. 
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Adam, orta yaşlı idi. Kırmızı bir Bu sırada yanlarında bir ses q 
burnu, yukarı doğru kalkik yuvar· !adı: 
lak yuvarlak seyrek kaşları vardı. - Bilet, bilet alalım ..• 
Göb••ğinin üzerinde yeleğinin dfiğ- Kadın, acele çantasına davran-
mPIE>ri gerilerek açılmıştı. Tombul mıştı. Erkek son bir gu-ret 11ııster. 
ellerinden birinde kırmızı akik bir di, telaşla ceplerini arayarak hka· 
yüzük parlıyordu. nık, güç ç~an bir sesle kekeledi; 
· Adam. ikinci mevki tramvay Jar. - Rica ederim efendiciğim, rica 
dan birinde ortada iki kişilik bir ederim, bu, benim vazüem ..• 
sımda otun.ıyordu. Kadın, gelip o- Kadın, birtakım ret hareketleri 
nun yanındaki boş yere oturdu. yaparak, fakat hep gülümsiyerek 
Mavi gözlll, ufak tefek bir şeydL onun vermesini temin edecek bir 
Otuzunu ge\:k in göıi.inüyordu. Ba- şekilde çantasını karıştırıp duru
~ında kırmızı bir bere vardı. Göz. yor<iu. Nihayet adam birçok on 
\erine kuyruklu sürmeler çekmiş, paralıklar çıkararak bileti aldı. Bl
dudaklarını kalp seklinde boya- !etçi sırıtarak twılclaştı. Kadın 

mı~tL mahcup ve hayran teşekkür edi-
Adam, pen~ereden dışarı bala- yordu. . 

. vordu. Yanına birinin oturduğunu Adam, şimdi bir kahraman eda
hissedinee döndü, baktL Derhal sile arkasına yaslanmıştı. Kendinı 
dudaklarında utangaç bir tebessüm biraz daha cesur hissediyor, bu bi
belirdi. Oturduğu yerde birez to- Jeti almakla kadının üzerinde bir 
parlandı. Boynunu kırarak ve yut- çok haklar iktisap etmiş gibi mağ
kunarak: rur gülümsüyordu. İçinden ah et-

- Aman efendiciğim, nereden cim, yavrum, bak ben ne adamım 
böyle, diye. mırıldandı. göreceksin; biraz daha açılsam! . 

Kadın da hemen gülümsemişti. diye, düşünmekte idi . 
Başını yana doğru meylettirip göz. Kadın: 
!erini süzerek kırıla dökille' cevap - Hava fazla kapandı, yağmtll' 
vt>rdi: da fazlalaştı, diye, söylendi. 

Evden bir ahbaba gidiyorum Adam, biraz daha mağrur, biraz 
da ... Siz nerelerden böyle? daha cesur bir hindi gibi kabara-

Eı·kek, şemsiyesini koluna alıp rak, dudakla~nda manidar yapını· 
ellE'riıli göbeğinin üzerinde birleş- ya çalıştığı bır sırıtma ~le ~a~~ğı
tirmişti. Gözlerinde garip bir pırıl- nın arasında duran şemsıyesını ışa-
tı ve heyecanlı bir sesle: ret etti: 

- Daireden efendiciğim, dedi, - Ne korkunuz var efendiciğim? 
. t ı· Şemsiyem emrinize amade. 
ış e ma um ya ... 

Sözünün arkasını tamamlıyama- Kadın, sahte bir utanç ve etliiş-
la: dı, sustu. 

Kadını, geçenlerde bir ahbabının fılnrd~l~ İ~izd::: ::d~;u~~'. 
C\•inde tarumışb. Kadın orada ken-

Amına sizi de rahatsız etmek ... 
disine pek mültefit davranmıştı. .. .. .. . 
Ş . dl d k zik .. .. .. rd Adam, onun derhal sozunu kestı: 

un e ço na gorunuyo u. . . . 
Adamın karısı çamaşır yıkamaktan d.-:-:_: okS, Yi olk, ıtdıraidz ıbs~mem efen· 

d d d h luk ıcıgıın. z na e ır çiçek gibi 
ve ev e urma an. uysuz çı- şemsiyemin altında ... 
kaınıakta.n başka bır meziyeti ol- Öksürdfi: 
mıyan irı klyım, hantal vücutlu, 
kaba, saba bir kadındı ve adam için - Muhafaza etmek. benim için 
bu dudakları kalp gibi boyanmış, ne şeref, ne sevinç efendiciğim. 
gözleri sürmeli ve kırıla döküle ko- Susar susmaz yüzü kıpkırmızı, 
nuşan ufak tefek kadın harikulade burnu heyecandan kabararak ka
bir şeydi. Hem de kendisine iltifat dına yan yan baktL Tehlike yoktu. 
~diyordu. Adam onunla konusinak Kadın, ellerini çevirmiş, cilaları 
bahsi ilerletmek istiyordu. Halbu'. yer yer gitmiş kirli tırnaklarına 
ki işte susuvermişti. Peki ne söy- bakıyor, kalp şeklinde boyalı olan 
temeli? .o gün Ferda hanımlar- dudaklarını büzmüş, sesini çıkar-

mıyordu. 
ia.. . diye, başlasa .. e .. Ferda ha- °'" 
nımlarda ne olmuştu sanki? Hiç . . 

-: ~ .... : St-~U/I 
. . - . 

ı-----ı ı 
gözü ile t=~ ~~~~~ 

~~ vaziyet 
hakkındaki ·ikazlara "Fransa 

Duçe evvelce •• goz yummuştu,, 
Bir Paris mecmuasına Roma mu- . parmak için, bükü.met reisi, blöf 

habirinin yazdığı mektuptan: 111.ü yapıyor. 
Roma'da, havalar güneşli ve gü- Musolininin etratındaki müşa-

zel gittiği halde siyasl muhit üze- virlerde, müfrit faşist mahfellerde, 
rinde bir ağırlık var. Gizli gizli fı- resmt teşekküllerde garip bir asa
sildanan haberler, kulaktan kulağa biyet görülüyor. Yirmi gün evvel, 
geçerken, daha büyüyor, daha oğır ,. İtalya ile Fransa arasında vücud" 
manalı oluyor. getirdikleri ihtilafı yapma bir 

Altı hafta evvel, iıniformalı me- : memnuniyetle karşılıyan bu züm
busların uyanclırmıya çalıştığı te- ., re: cFrasa, bitkin bir devletitr. Du
zahürat ve nümayişl~ri lakaydane çe, bir işaretle, istediklerimizi ona 
karşılıyan halk, resmi propaganda yaptırmıya muktedirdır. Fransa 
ajanslarının iddia ettikleri gibi bir I bolşevikliğln tesiri altında çüıil· 
cuşış ve kaynaşma ıçinde değil, müştür. Onun, prestiji kalmam!J
bilakis, bir hiddet ve gizli bir fe- 1 tır. Zaman, müsaittir. Bu çökmüt 
veranın tesiri altında bulunuyor. ı demokrasi ile istikbal olan bizim 
· Herkes, bu maceranın nasıl ve aramızda canlılık, sililı ve nıh 

' . ..;.~ ·. 

., ... 

' 
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Dünyanın en çok ilpillen erkejl ROBERT LOWE&I 

MUSSOLINt ltalya Kralı EMANUEL ile beraber 

kuvveti, her şey bizim lehimizedir. 
Hesabımızı, artık gönneden, geri
lemeyiz .• 

Diyorlardı. 

Fakat Fransa, göğüs gerdL Da· 
11\diye'nin etrafında yükselen Kor
sika ve Tunus tezahüratı Roına'da 
bir soğuk duş tesiri husule getir
di. Halbuki, bunu, evvelce bazı 

hislerine kapılmıyan müşahitler, 

onlara: •Yanlış hareket ediyorsu
nuc. Gururla gözleriniz kapanmış. 
Fraııııa'nın geniş ve mütenevvi mu
kavemet membalan olduğunu ha,. 
trrının ıetirıniyorsum.ız. O, der
hal canlanabilecek bir vaziyettedir. 
Tehditlerinizin, onu, bir kaç saat 
içinde telı: bir vücut lıaline getire

Dünyanın en çok öpülen erkeei: 
Yıldız ROBERT LOVVERf 
Fakat bu genç adam hiç te 

bir kimse değildir. Hatta 
meşhur ve tanmnıtf 
sinemalarda bile ••• 

Robert Lowery'nin hali ecnebi • 
!erde olduğu üzere bütün izdivaç
ların Demoisel d'honneur olarak 
iştirak eden, fakat asla evlenmi • 
yen genç kızların haline benzer. 
O Holivutun mühim bir firması 
tarafından çevrilecek bütün film. 
!&in i!k aşk sahnesinde hazırdır. 
Gary Cooperin bütün filmlerinde, 

. bir sene zarfında oynadığı bütün 
; öpüşme sahneleri bu genç adamın 

bir haftalık işidir .. Ve yine bu genç 
adamın PartönerlerJ sekiz günde 
bir değ~en güzel, nefis genç kız -
!ardır. Bazılarına göre Robert Lo
wery zavallı bir kuI'bandır. Çünkü 
bütün onu öpen genç güzel kızlar 
hakiki bir jeun primler ile çevire
cekleri aşk sahnesine hazırlanmak
tan başka bir şey yapmamaktadır
lar ve bu genç adam bir tecrübe 
makinesinden başka bir şey değil
dir. 

Fox şirketi mesleğine yeui giren 
genç bir artisti küçük bir tecrübe 
filmi çevirtmeden evvel muhak • 
kak Lowery'i çağırtır. Ve ilk tec· 
rübelerini, onunla yapar. Bu sah
nenin yeni parlıyan namzet bir yıl
dız için büyük bir ehemmiyeti var
dır. Namzet genç kız şansını dene
mekte olduğunu ve bu tecrübe 
sahnesinden sonra kendisi hakkın
da iyi, kötü bir hüküm verilece • 
ceğini bilir. Bununla beraber Ro
bert Lowery gibi bu işte pişmiş bi 
adamla bu tecrübeyi yapmakta yi
ne bir şanstır. 

seri iş bu aahneye geldiıti zaman ı zamanlar saf ve mahçuplar sııııJr 
dudaklarda müstehzi bir tebessüm na mensuptu. 
dolaşır. Fakat birkaç puse tecrübesindı1i 

Genç namzet heyecan ~inde ka· sonra birinci katogoriye girdi. p,r 
lır. Çünkü genç yıldız b11 salınenin tık gayet iyi .tabii bir şekilde öpiif 
sonunda istikbalinin tebeyyün ede- mesini öğrenmişti. Bütün bu ar ' 
oeğini bilir. Eğer öpüşme sahnesi tistlerin muvaffakiyetinde k~'.~ 
beğenilirse kabul edilecektir. Sah- larındakl Partönerin yani, R.:I>"" 
ne bejtenilmezse kabul edilmesine Lowery'nin büyük bir teessürü ol· 
imkau yoktur. du.ğu muhakkaktır. 

Bıı tecr~übe sahnelerinin arasın· • •• 1 
da çok iyi netice verenler de yok Robert Lowry bir buçuk ııttl 
değildir. Mesela 1938 de bu tecrü - evvel başka stüdyoda bazı filmler 
beden sonra çok iyi konturat • de küçük roller çe\ririyordu. sop· 
!ar imzalamıya muvaffak olan ra Fox şirketi tarafından angı~ 
bu genç yıldızlar muvaffak olan· edildi. Bu genç adam Kansas Ci ~ 
!arın arasındadır;; Andrea Leedıı, tyde evlenmiştir. Bir zaınanW b 
Arben Wihelan, Marjorie Weaver orkestra idare etmiş ve meŞltııl 
ve daha beyaz perdede alkışladı • Slat Randall trupunda şarkı sö1 • 
ğımız birçoklarL- !emişti. 

:. Robert Lowery daha çok gePY' 
Bazı namzetler de çok utangaç, liğinde spora fazla meraklı idi. ;ı· 

sıkılgan olurlar. Robert Lowery kat bir futbol maçı esnasında yr 
onları teskin etm!ye çalışır. Buda- diği bir tekme • Amerikan futlı"' 
!alık etmemelerini, kendisinin bu !ünün nekadar sert olduğunu b01' 
iş için tutulduğunu ve eğer serbest yorsunz • kalçasının yerinden çı~· 
sakin bir şekilde bu sahneyi çevir- masına sebep oldu ve kAğıt fabtl' 
meye muvaffak olurlarsa neticede kasına girdi. İfinden memnun / 
kendilerini miıkemmel bir kuntu- rünilyordu ve bir aile dostunuıı ıf 
ratın beklediğini izah eder. Bu rarı olmasa sinemaya intisabı hi~ 
mahçup namzetler genç adamla iki te düşünıniyecekt!. 
üç günlük bir ekzersizden sonra Genç adam şimdi uzun bir 1tıııY 
derhal mahcubiyetlerini unutur turatla Fox şirketine bağlı bu!O ' 
tabii hale avdet ederler. nuyor. O istikbalde kendiniıı d' 

Robert Lowery'ye hangi artist kıymetinin anlaşılacaılına emindil· 
çok utangaçtı diye soracak olursa- Robert Lowery bek.ardır. Ann~ 
ruz derhal tereddüt etmeden: Ue birlikte yaşar. Onun ıık ' ' 
•Arleen Whelan diye, cevap verir. Luey Kaye, Dixi Dunbar gllbi 111~ 
Fakat o da ötekiler gibi çabuk a- nur dansözlerle çıktığı ahb•P 
lıştı.• ettlıti görülür. Hem sonra ııe,~t 

Robert Lowery bıı öpüşme tec· mıdıçup, güzel yıldu namzetlefl'~ 
rübeleri neticesinde genç namzet- unubnıyalım. Bu tecrübe ıahııel~ 
!erin üç sınıfa ayrıldığını söylil • rinln usta kahramanının. dlln1 
yor: Saf ve mahçuplar, ciir'etklr • nın en çok öpülen bahtiyar ad,ııı" 
!ar, genç ve tabii Amerikalılar. nın muhakkak ki bekirlılrtan ıılf 
Mesell Arleen stildyoya geldiği bir şikl\yeti yoktur. 

Aşk sahnesinden evvel namzet 
yıldız birçok tecrübelere katlan
mıya mecburdur. Makyaj yapar, 
giyinir, danseder, şarkı söyler. Fa
kat bütün bunlardan sonra mu • 
hakkak bir de aşk sahnesinde Ro • 
bert Lowery ile beraber lyi bir 
imtihan vermesi !Azımgelir. Ve ek-bileceğini ve &ize, kat'! bir chayır! . _..-::::;; 
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bir ~ev ... Oturup beı·aberce kahve Kadının; geldun efendim, demesi 
içmişler, başkalan şundan bundan üzerine, tramvaydan indiler. A
konuşurken kulak misafiri olmuş- dam, zat~n ekseri burad~ ~nerdL 
lar, biraz bakışıp gülüşmüşler son- Kadın, bıraz evvel ona gıttııti ah· 
ra kalkıp gitmişlerdi Kacı.uu' alıl· ~ba kendis~in de gelebiecetınl 
kadar ve memnun edecek sözler ihsas etmlştL Adam, hem sevinç, 
bulmak lazımdı. Onu biraz mete•. hem de bfiyük bir hayret içindey
se? Bak işte bunu yapabilse ... M;. di. H~r şe~~ bu kadar çabuk hal 
,,.Jiı şöyle ba,lardı: lolabıleceğını aklı alm1yordu. Kont CİANO 

- Doğrusu efendiciğim, latü Hşakırava, iyikıce kaığı'llrmışdtı. Yağmur- nerede nihayetleneceıtini anlama.it 

n~~leri halde, Duçe, bu söyle- SENENiN EN GÜZEL TÜRKÇE SOZLO ŞARKILI MUAZZAM ŞARK FiLMi 
nilen şeyleri reddederek iddiala- BugUn ve bu Bq Rollerde: 
nnda isru etti. gece son do- R A M O ili 

h · · ·· ·· .. sa şa r ya yor u. 
çe renızı gorur gormez ufukta gü- T d . . d istiyor : Duçe'nin beyni yeni bir Gerçi, bazı gizli propagandalar la, 
nes tulu ctmış· gibi... ramvay an ıner ınmez a am . , . . . 

• kocaman şems!vesini açtı- cHaydi harp zevkine mi meclup? Yoksa, Araplar arasında milliyet hıslen 
Y·ı kadın kızarsa Fakat ' ' k"rilkl dl b "t 1 .. : mu • iki gözüm! . dedi. Evet, artık ka • bir tehlike ile karyılaşmada:n, o en ve azı mu eassıp ar, 

hakk~.k konuşmak, bır şeyler bu • dınla bu kadar Jilüball olabilmişti. Fransadan kolayca bir §eyler ko- ( A1-kası 6 ıncı sayfa.da) 
lup soy~cmek tazım. . Yürüıniye başlndllar. Kadın •A· 

En lyısi hava~nn, sudan söz aç. man, sizin ıslanmanıza sebep oı.1 :••••••••••••••••••••••••mi! 
m~.k. sonra bahıs n~sıl olsa kendi- mak istemem• diyor, adama sokul- Yarın Matinelerden Başlıyarak 
lıgıııdcn h~raretlenır. .. .. duk~a sokuluyordu. Adam, saade-

. ~dam, bırdenbıre butün cesare- tinden uçuyordu. Utanmasa onu SARAY ve iPEK Şinemalarındibirde'! 
tını topladL. kırmızı akik yüzüğile sokağln ortasında kalp şeklindeki 
oynıyarak başını kaldırıp mütebes- dudaklanndan öpecekti 
sim, mahcup: . . . · . 

H d 
Kadın, hır ıki kere semslyeyı yu-

- ava a son zamanlarda ne - • . . . . • . karı dogru kaldrrması icin adamın 
kadar ıyı gıdıyor degıl mi? efondi- 1 .. t tt B k t 1 · gül' •• .• . d ~. e ını u u. a ış ı ar ve duler. 
cıgım, euı. d . . d . A am, heyecan ıçın e: clki gözüm 
Kadın, edalı edalı omuzlarını dedi, dü~eceksiniz, diye korkuyo-

oynatarak etrafına bakındı: rum• Kadın; . amma ne naziksiniz• 
- E\'Cl, yalnız bugün biraz yağ. dedi, kırıttı. Mühim bir ~ey yap· 

murlu da. mıya karar Yermiş gibi ona baktı 
Bugüne kadar yapılan Türk F ilmlerinin en rüzeli. 

D ikkat : Bayramda hergün matineler 11 de baılar 
Adam, kıpkırmızı oldu. Ilakika- ve birdenbire koluna giıiverdi. 

ten hafif hafif yağınu~· yağıyordu. Biiylece yürümelerine de\•am etli-
ffova rla k~paıımıra baslaml'lı 1 f Aı·l•a-~ 6 mc·ı sayfada)!••••••••••••••••••••••••• .. 

ta olarak NOV ARRO 
iPEK VE ve 
SARA y MIRNA LOY 

BuJOn eaat 11 •• 
matlne Tırd.tr sinemalannda 

Dikkat:Bu fi lm ~~it~~:n lzmirde 1~a~:ta YENi Sinemada başlı or 
RUDOLF- VALENTINO'g~-

unutm•yanıar için bir sürpriz 
ÖnUmUzdekl Cuma aktamından itibaren 

TAKSiM S/NEMASINDA 
RUDOLF VALENTINO'nun ve VILMA BANKY 

ile beraber çevirditi ve b ütün göre nlerde unutulmaz izler bıraktığı 

ŞEYHiN O~LU 
T., k Ş k 1 Fevkalade Aşk, ihtiras ve ur çe ar ı ı macera filmini ırörecektin iz 

l 
ı 

t 



Bayram turnuyası 
Bugünkü mühim ve zevkli olacak 
ınaçları kimler kazanacak? 

lı~ 
otı.~arını Beyoğlusporla Kurtuluşun karşuıında dentyeceı. 

lı n Fener • Galatasaray kaptanları Pazar günkü maçta .. 
Q)'raııı .. 

ltıe]( \•e g~nlerlni bof geçirme· ra) bu iki ekip ötedenberi temiz, 
ni dene 8Yn•. zamanda kuvvetleri· teknik, kombinezonlu futbol oynı· 
dere ltJ. '.'.'ek ıçın tertip olunan fe- yan ve adeta iki rakip takım ha • 
ı,.,.,, Uplerden Fenerbahçe, Ga- !indedir. İşte Pazar günkü büyük 

.....,raı· B . 
hıı ş· eşikt~la, federe olını- maçın kahramanı San - LAcivert-
lıış ta~ll, Beyoğluspor, ve Kurtu- liler daha yorgunluklarını çıkar -
leullas ın!an arasındaki (Taksim madan. kazandıkları maçın heye -
ıtilııır ı) ınaçlan bugün öğleden canını geçirmeden bugün de kar
ltıağa e~ Taksim stadında oynan- şı yakanın en teknik ekibi olan 

" şlanacaktır. Beyoğluspora karşı salıada yer a· 
~u Yer· 

Ço]( a.Iak. inde olan karşılaşmaların lacaklar ve çok heyecanlı geçece-
biidir. z a ıle . takip olunacağı ta - ğini ümit ettiğimiz bu mühim kar 
Olan F' lra şımdiye kadar federe şılaşmayı daha formunda ve bl • 
la~ enerbaJıçe, Beşiktaş ve Ga- ribirine daha alışkan olan Sarı • 
fırııatın~y hiçbir zaman bö;tle bir Lacivertlilerin kazan:ıc~ğını umu
lı, ~Yo. bulup ta karşılarına Şiş- yoruz. 

tak bo g~usP.or, ve Kurtuluşu ala- Bayramda yapılacak 
\' y olçuşemernişlerdi.. 
Q~~ ı~ 1 Osrııan 1 1 maçı hakem Refik il\ maç arı 

Penttb ın idaresinde Pazar günü 
il~rı·ı . 1aiıçe önünde büyük bir e -
· ı ek tle lıe[k arşı koyan Galatasaray 
iiiQ 

8 
i de içlerine Güneş'in bu -

olan kPor Piyasamızdan çekilmiş 
411 g 

1Yınetij aslarını da alacak o-ay . 
ltıırl\ıı rı federelerin uçuncusu 
Sarı . uş Yapacaktır. 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Futbol Ajanlığından: 

1/2/939 Çarşamba günü yapıla
cak maçlar: 

Beşiktaş stadı: 

Ortaköy • Galatagcnçler A saat 
11.15 Hakem Şahap. 
Kasımpaşa - Boğaziçispor A saat 

13. Hakem Halit Galip. 
Anadoluhisar • Beylerbeyi A sa

at 15 hakem Necdet. 

ltac•k ltırınızılıların karşısına çı
'1<4 . olan I<~tuluş şayet yuka -
'<lilnı "ı~ret ettiğimiz gibi 'takviye 
gijıııt:~ ve Galatasaray da Pazar 
~c lı'- adrosuna yakın bir şekil- maçlar: 
1 . ~arsa 
<r le!\' ınuçın Sarı - Kırmızılı- Beşikt~ stadı: 

.3/2/939 Cuma güniı yapılacak 

be1tliy:~ Olarak netıcelenmesini Ortaköy . Kasımpa~a A saat 13 
Cuneı;•t ıliriz. Fakat Kurtuluş hakem Necdet. 
eQetek en, ak>ıyan yerlerini tamir 
ltırrııı kuvvetli bir ~kiple Sarı _ Anadoluhisur • Davutpaşa A sa· 
..., >-ılıları .. .. at 15 hakem Adnan Akın. 
•oeı-. n on unde arzı endam b .,. o 
Ulunan Vakit te esasen yorgun 

hetrıı~ı;; ~alatasarayın maçı kay-
c . ll'IUhakkaktır unun · · 

le lleşl 1klnci maçı saat 13.45 
keııı 'Nı taş • Şişli arasında Ha -
"anaca~rtı Bomt'un idaresinde oy-

ll ır 
h u ın . 
~ll\ııu ,aç bıı·;ncisinc daha çok e -

le" >ellidir Ç" k" ş· li takımı "•ı ~ ol . un u ış 
nr:iq b' llııyan klüplerin geçen se 
le ,,. ne· · 

<lıı0 1 ı. 1 ve bu sene de en l -
Y;ıh ne 0, anıdıl'. Ona mukabil Si -
b"ıında' "':lıial' da federe likin en 
~01\asınıı~ıden ve İstanbul şampi-
lt. en kuvvetli namzedi -

\' "' . ~ııı ~ Şişlililerin bugün Beşik-
·~ arşıııında: 

<\. enak - v· 
s:ıı . :p ılastardl, Alber -

ar, ~ ançef, Arşevir - Suldur
1 Şeı,.,, araç, ?,fn,...,.~ ""-4 "<ltlde . -"!'• .uıı·an. 

~.l'ile Yeı· ki en kuvvetli kadro -

C 
h • »,. alınaJarına mukabil Sk 
e "•Ya i"ııeı !)' z ««nn bu hususi ve 

loıı k ıreklörlüğ" .. rdi"' 
''"- ararla .. unun ve ıı• 
İ ~ll\av aıakası olmıyan kar -

t11tboı-~." osker ve talebe olan 
lh\ "'<uerı · 
"' 6ııirt 111 ithal etmlyerek ter-

cıı.· erse 
it· '"in de.. 0 \'akit oyunun neti-
! <Qaturıı •. gışınesı ve maçı Şişlinin 
Ut! ası lht. l 

ııı Ilı-. il.ks· ırna ini Ç1>ğaltmış o-
açı,_ ·· 1 halde Btşiktaş lik 

t~ ,,::"l?Un b 
O 

•...,u ş· 
1
. aşında çıkardı,., kad· y ışın· ... 

h un ilet. . ın karşısına getirirse 
"~·'- !Cesı v 1. t "'tas, e ga ıblyet ibresi 
aııaati~d llı.~tiak surette gösterir 
F'ak eyız. 

la, at bakaı 
tıı 11.aıııı Ve ıın Siyah - Beyazlı-
~' kab ne kadro ile boy ölçüş
e;,,tı.. uı edecekler• 

ta~ "" Sc ... 
.\'ıtıltıı Saat ;~ 

3
°Yununu iki teknik 

,., llın id ' · O da hakem Adnan 
l'·ıı tı.res d 

llcrbah 111 c Y•p~caklar. 
. ç, B 

evoı.;luspor (Pe-

Bu maçlardan birincı gün oyna· 
nacak oları. Anadoluhisar • Beyler 
beyi maçının bazı sebepler do • 
layısile tehir edildiği haber alın

mıştır. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
si Futbol Ajanlığından: 

29/1/1939 tarihinde yapılamıyan 
Karagümrük - Fener Yılmaz A ta
kımları müsabakası 3/2/1939 Cu-
ma günü saat 11 de Beşiktaş sta -
dında icra edilecektir. Bu maçın 
hakemi Refik Osman Toptur. 

Beden Terbiyesi l•tanbul Bölıe
si Futbol Ajanlığından: 

l>/2/1939 Pazar günü yapılacak 
maçlar: 

Taksim stadı: 

Galatasaray • Hil81 A takımları 
saat 15. Hakem Tarik Özerengin. 
Yan hakemleri: İbrahim, İbrahim 

Beşiktaş stadında: 

Anadoluhisar - Karagümrük A 
takımları saat 9.30 Hakem Halit 
Galip Ezgü. 
Kasımpaşa 

kıınları saat 
Osman Top. 

• Boğazi<,'ispor A ta-
11.15. Hakem Refik 

Beykoz - Topkapı A takımları 
saat 13. Hakem Necdet Gezen. 

Yan hakemleri: Halit Uzer ve 
Neşet. 
Vefa - Beşiktaş A takımları saat 
14.45. Hakem Suphi Batur 

Yan hakeınled: Ziya Kuyuınlu 
ve Fikret Kayral. 

Fenerbahçc stadında: 
Fener Yılmaz - Davutpaşa A ta

kımları saat 13. Hakem Şahap 

Şişmanoğlu. 

Fenerbahçe • İstanbulspor A ta -
kımları saat 14.45. Hakem Eşref 
Mutlu . 

(Arkası 6 ıncı sayfada) 

· fl[D~Jl · .. , · •.. 

Fransız donanınııııı, ıarbl Akden izde, Fas önünde büyük btr ma.aeyra yapıyer, yukarıld reelınde bir 
torpitonun düşman fUosunu görerek kesif duman bulutu vücu de ı•tlrerek ırktlea kaylıelnuı 

pruvuını yapıyor. 

Uzak Şarlwı en süze! kızı: Bu bir Koralıdır ld, tbndl Pulat. 
dansetmekte ve büyük bir muvllffııkiyet kazenm•ktadır ... 

Bayram tatilini Uludağda kayak sporları yaparak geçirmek üzere Bursaya bir hayli &'enç kadın 
ve erkek gitmiştir. Bunlar orada bir de müsabaka tertip chnişlerdir, Bursaya gidenler arasında 

Ankaradan gelenler şehrimiz ecnebi mehafiline mensup olanlar da vardır. 

' . 
'·~ ...... 

. . . 

i 1 • \ 

. I 

• .. 

Franaıa donuımMı ınaneYnlanatla büttln pmll- baaa ._an 
müdafaa teplan tla tecrilbe edilmektedir. Burada &'ilnlUitlalb 

btr torpltenua ıtlYerteabıe kolllll'llf olaıa ... .,.. toptandır . 

Bizde heallıı karalut ıörmecdba de Kallfornlya•a p _... 7U 
sıcatı Yardır Ye dealz eilencelerl yapılınakta•ır. GINtıtttntııı 
rMİnı, deahda motörlil bir kay aktır ki &enç bir m 1ıa 'kayakla 

natta Si kUometro yapabilmektetllr .. 

ı:n ~lizl'l \'iİ< ı:dli ancak Holivut teıniu ' re arzedcbiliyor. Bunu nar;;ıl 
yopı· orhr~ !';u n ·• hnlle gördüğünüz gibi, evvelll en ınüteklimtl 
'ü cwlc J :ıkın hir heykel bulııyorlnr ve bir kadının vücudünü 
idmanlar, tnlinıi<•rle bu heykelin ölçiisüne getiı'i~·oı·lar. GUç, 

fakat pek eğl<>nceli hir gayret değil mi? 
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- Çaldığın saati ver herif-
- Aman be birader, biz de •ana 

yankesicilerin nasıl çalıştık
lanru göstermiştik, bir de sa
ati geri istiyorsun. 

-- Ayol, sen bergün kahveden 
böyle birisinin paltosunu ge
tirirsen artık bir elbiseci dük
kii.nı açalım ... 

- Azizim, bayramda kayak spo

ru yapmak istiyorum, bana 
bir dağ tavsiye edin, amma 
karı büyiik yüksek olmasın .. 

Bir Fransız gözü ile 
ltalyada vaziyet 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

hoşa gitmiyecek hallerde bulundu; 
fakat Korsika'da ve Tunus'ta, Aki
lane ve selim bir muhakeme ile 
hareket eden yerli halk ile faşist.. 
liğe aleyhtar olan İtalyanlar, bu 
taşkınlıkları bertaraf etti. 

Bu hal karşısında, Musolini bile 
hayal sukutuna uğradığını gizle
medi. 

Diktatör, böyle bir gürültülü 
meı;ele çıkardıktan sonra, zaafını 

izhar etmeden rücat edemezdi. O, 
şimdi, Fransa'yı yola getirmek için 
İngiltere üzerinde nüfuz sarfetmek 
ve bu suretle İngilterenin tavass•ı
tile Fransa'dan bir şey koparmak 
yoluna sapmıştır. 

Roma'da, bir kaç hafta sonra, her 
şeyin yoluna girebileceğine ihti
mal veriliyor; çünkü Duçe·nin 
Franko'nun muvaffakiyetini bekle
diği herkesçe malfundur. 

Franko, acaba ümit edildiği gibi 
kolayca ve siiratle zafere ulaşabi
lecek midir? 

italya'nın bir güvendiği de, Al
manya'dır. Ona tamamile emniyet 
besleniyor. 

Meydanda Jlan bir vaziyet var
sa J da, İtalyan halkının yeni bir 
harp endişesile, sükut içinde ve fa
kat büyük bir kuvvetle böyle bir 
maceraya aleyhtar oluşudur. Ha!lt, 
şimdiye kadar uğradığı felaketler· 
den ve hayal sukutlarından bıkıp 
usanmıştır. O, esmer ekmekle, güç 
halle karnını doyurabiliyor. İpti

dai madedlerin azlığı, bir kısım 
harp saayiini gevşek işlemiye mec
bu.- ediyor. !stoklardan eser kal
mamıştır. Son kısmi seferberlik 
teşebbüsü bile akamet!'? neticelen
di. 

Bütün bunlar, Duçe'nin emelle
rine büyük engellerdir. Rejimin 
bütün mütehassısları, selim fik;r 
sahibi olan taraftarları, bir harbin 
İtalya'ya felaket getireceğine kani 
dirler. Fakat bunlar, diktatörün de, 
kendi bildiği gibi hareket eden bir 
adam olduğunu takdir ediyorlar. 

Neticenin nereye varacağını tah
min etmek, şimdilik, kolay görün
müyor. 

İKDAM 

s p o R 1 BAYRAM VE ÇOCUK NOTLAR 

Bayram turnuvası 
(Baş tarafı 5 inci sayfada) 

Yan hakemleri: Sabahattin Ya • 
raman ve Ruşen. 

Galatasaray klübünden 122 Eş
fak Aykaç bir ihtar. 
İstanbulspor klübünden 933 Sey

fi Demirtaş bir ihtar. 
Anadolu klübünden 1233 Şükrü 

Ercan bir ihtar. 
Karagümrük klübünden 1072 

Muzaffer Tunçalın bir ay 
Karagümrük klübünden 1213 Ali 

Yüret bir ihtar. 
Yukarıda klüpleri ve bölge nu • 

maralarile isimleri yazılı idmancı
lara lik maçlarındaki sui hareket
leri dolayısile hizalarında yazılı 

müddetler için müsabaka boykotu 
cezaları verilmiştir. Bu cezalar 
tebliğ tarihi olan 31/1/939 tarihin
den itibaren başlamaktadır. AlA • 
kadar ltlüplere hakemlerin bu id
mancıları müsabakalara ithal et • 
memeleri lüzumu tebliğ olunur. 

Matbuat takımı bu sabah 
Bursaya hareket ediyor 

r 

• .• 

... 
~ ... 

.... ---...: 

• .. 
~. 

;( 
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Çocuklara kahve 
Rusyanın Ukranya cümhuriye

tinin on üç yaşından aşağı çocuk
lara mahsus kah 
veler varıruş! .. _.,..,."""',,....--..,."" 
Gözlerinizi tes -
tekerlek ne açı
yorsunuz?. Yok
sa terbiyecilik ~~j;;; 

damarlarınız mı ~ 
kabardı?. Evet 2:2 ~ · 
çocuklara mah -~ 
sus bir kahve.. · 

Bunu, hususi -.:..ı. ..... __.. ...... .._..;. 
surette, çocuk • 
!arın toplanmaları için yapılmış lo
kal sanmayın .. Müşterisi çocuklar
dan ibaret kahve ... 

Vakıii çocukların sokaklarda ba
flboŞ dolaşanlarından ise bir kah • 
vede oturup gazete ve roman oku
maları, hatta çene çalmaları belki 
daha hayırlıdır .. 

, Madam Atinanın kunduracısı 
Randevucu Atinanın ayakkabıcı

sı da tevkif olunmuştur. Bu adB111 
AtJnanın serma~ 

yelerine iskar - --·--
Yarın Bursa da bir futbol maçı 

yapacak olan ve gazeteci arka
daşlarımızdan teşkil olunan (Mat
buat takımı) bu sabahki Mudanya 
postasile hareket edecektir. 

Bugiln, bava açık olursa göreceğimiz manzaralardan .. pin yaparmış. ~ 
Muhakeme !!izli 

Eski bayramlarla yeni bayram
ları mukayese edeeek değiliz. Bu
nunla beraber •bayram• için ar
tık eskimiş bir nesle mensubuz. 
Biz eski bayramların son günlerini 
ve adetlerini kısmen gördük ve ta
dını da tattık. O bayramlardan 

bugüne kalan o güzel adet bizce 
•el öpmek• tir. Büyüklere saygı 

göstermek için behemehal bayra

mı beklemeğe hiç şüphesiz lüzum 
yoktur. Fakat ne de olsa büyükle

re saygı gösterilmesi lüzumunu 
hatırlattığı için terbiyevi hizme
tini bilmeli ve takdir etmeliyiz. 

ce yerle~ taksiler, vapurlar, tr~n-j sonund~ masum tebesUmlerle se
ler hepsı bu hareketten kendine vınmesı onun en büyük saadetidir. 

cereyan edeeek . 
yerde aleni ol -

düşen payı alıyor. • saydı, bilhassa ou Kunduracının 

muhakemesinde bulunmak ister · - Netice? •• 
Giden kafile Ahmet ihsanın 

başkanlığında 18 kişiden mürek -
keptir. Giden kadroya göre yarın 
takımın şöyle teşkil olunması 

ço kmuhtemeldir: 
Foto Namık - Ercüment, Osman 

Münir • Osman Kavrak, Ahmet 
Adem, Tarık - Şazi Tezcan, Niya
zi Sel. Sedat, Ulvi, Besim. 
Kafilede üç hakem ve bir masör 
de yer aimJş bulunmaktadır. 

Gazeteciler en ağır oyuncuları 

İzzet Apağ'dan 'm&lırumdurlar. 
İstanbulda namağlup arkadaşları
mıza Bursada da ınuvaffakiyetler 
dileriz. 

Celebin saati 
İstanbula byun getiren Ali a -

dında bir celebin Mahmutpaşada 
saatini çalan yankesici sabıkalı 

Osman yakalanmış ve dün birinci 
sulh ceza mahkemesinde muha -
keme edilmiştir. Osmanın suçu sa
bit görüldüğünden 4 ay 20 gün 
hapsine karar verilmiş ve derhal 
tevkif olunmuştur. 

• •• 

- Netice, istirahat, neş'e ve bi
raz da saadet ... 

• •• 
Bayramlarda mes'ut olmak ba • 

kınıından karşı karşıya iki zümre 
var: Çocuklar ve aile reisleri .. 

Zavallı baba veya anne çocuk • 
!arının yüzünü güldürmek, onları 
bayram günü dosta düşmana kar
şı eski püskü sokağa çıkartmamak 
için dişinden kısar, ufak tefek a -
vanslar alır, hatta borca girer ve 
ekseriya arife günü çocuklarının 

Bayramların bizce medeni bir elinden tutup çarşıya doğru bir ge 
cephesi de vardır. Temiz ve yeni zinti yaparlar ... O geziş adeta hem 
giyinmek ... Bu medeni görünüşün sevinç, hem üzüntüdür ... Vitrinler
içinde şüphesiz ki iktisadi bir artış de güzel güzel şeyler görür, kese

ta vardır. Alışveriş etmek ... Eay - si fakirdir, istediğini alama~. aya
ram piyasayı açıyor .. En hasis el- ğını yorganına göre uzatmak mec
lerin bile çocuklarına bir şeyler al- buriyetinde kalır .. Çocuğunun: 

mak için açıldığı şu günlerde varı- - Baba şundan al, onu isterim! 
nı yoğunu bu uğurda çarşılara dö- Böyle diyişine üzülür. Diğer taraf
kenler de yok değildir. Halk sar - tan memnundur. Eve gelince on
fediyor, esnaf tüccar kazanıyor. O !arın yeni ayakkaplarını giyip gı
da kendisine ve muhitine harcı - cır gıcır gezmeleri, yeni kostümle
yor, sinemalar, tiyatrolar, eğlen - rini aynada pruva etmeleri ve en 

BORSA VE PİYASA 
GÜNLÜK PiYASA 

Arife gününe ait 
manzaralar 

Sanayi Hareketleri 1 1 .__ __ 
Bayramda fabrikalar 

Dün arife günü olması münase -

Dün arife günü olması münase- betile, birçok fabrikatörler iş dai
betile, piyasada büyük bir canlı _ resinden şu sualleri soruyordu. 
!ık vardır. Bayram günü bankalar,, - Bayram günü fabrikamız ka
mal'i müesseseler, büyük ticaret- palı olacak. Ameleye yevmiye vere
haneler kapalı olduğu için, tüccar, cek miyiz? 
bu gibi müesseselerle olan işlerini Alınan cevaplar şunlardı: 
dün ynpmağn imkan aramıştır. Bu - Fabrikanızın bir iş talimatna-
yüzden, dünkü gün bankalar pek mesi vardır. Bu talimatname, iş 
kalabalıktı. amirliği tarafından tetkik edil

Bayram müna•ebetile, mağaza 

ve diikkiınlar da doluydu. Bilhassa 
Kapnlıçarşı, Mahmutpaşadan geç
mek mümkün değildi. 

Kapalıçarşıda dükkanların önün
den geçmek mümkün değildi. Müş-

terilerin ekserisini kadınlar teşkil 
ediyordu. Dünkü günün hususi -
yetlerinden biri de, gerek Mahmut
paşada, ve gerekse kapalıçarşıda 

pazarlığa riayet edilmeıncseydi. 

Kalabalık arasında, esnaf fırsattan 
istifade ederek satış yapıyordu. 

Hasılı dünkü gün tuhafiyeciler, 
elbise ve ayakkabı satıcıları için 
bayramdı. 

l\taamafih bayram günleri de 
bu tarzdaki çarşı ve dükkanlar yi
ne açıktır. Yine bu dükkanlarda 
alış veriş olacaktır. Yalnız kapalı 

olan yerler ihTacat üzerine büyük 
mikyasta iş yapan yerlerdir. Fa -
kat bu müesseseleri idare eden mü-
dürler, patronlar da bayram gün

lerini boşu boşuna geçirecek değil
dirler. Boş vakitlerinden istifade 
etmek ve piyasa hareketleini takip 

etıuck içi.n, yine aralarında toplan
tılar ·apacnklardır. Bu itibarla 
dört giin süren bayram. i~ ndaml:ı-

rı için t ti! günü değildir. İ~ adam
ları mümkun olduğu kadar, bu -
giiıılerden de istifade etmek yolla
rını aramaktadırlar. 

miştir, senede kaç gün kapalı ka
lacağınızsa, talimatnamede yazılı

dır. Ona göre hareket ediniz. 
Vakıa fabrikaların talimatna -

melerinde buna dair bir kayıt var
dır. Fakat böyle olduğu halde fab
rikalar, yine bu suali iş bürosun -
dan sormaktadırlar. 

Bayram günü, umumiyet itiba
rile fabrikalarımız için tatn giinü 
değildir. Bunun için her fabrika 
ötedenberi, bayram günleri için 
ayrı bir usul takip eder. Bazı fab
rikalar, yalnız bayramın birinci 
günü kapalıdır. 

Diğer günlerinde çalışmak is
tiyenler için fabrika açıktır. Fab
rikanın kapalı olduğu günlerde, 
fabrikatörün ameleye para ver -

mesi icabeder. Hiçbir fabrikatör, 
fabrikasını bayramın birinci günü 
kapadığı halde, amelesine para 
vermek istemez. 

Bazı fabrikalarda, bayramın bi
rinci günü bile açıktır. Çalışan bir 
fabrikaya, amele bayram diye 
gelmiyebilir, fakat bu ameleye 
patron yevmiye verebilır mi? Ver

mek icabeder mi? Diğerinde, fab
rika, iş verenin rızasile kapat
maktadır. Bu itibarla ameleye hu
kukan para vermesi icabec4'r. Bu
nu böyle kabul ettik, fakat kapalı 
olmıyan bir fabrikaya amele gel -
mezse ra vermek H'ızım mıdır? 

PARA BORSASI 
ANKARA 

21 -ı - 839 
KAPA NiŞ 

1 S1.'EKLİN 5.9% 
100 DOLAR 126.6225 
100 FRANK 3.345 
100 LİRE 6.6625 
100 İSVİÇR1> ?8.5775 
100 FLORİN 68.065 
100 RAYİŞMARK 50.7925 
!OQ BELGA 21.4075 
100 DRAHMİ 1.08 
100 LEVA 1.5575 
100 ÇEKOSLOVAK 4.3375 
100 PEZETA 5.92 
100 ZLOTİ 23.92 
100 PENGO 25.0625 
100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.8325 
100 YEN 34.56 
100 İSVEÇ 30.50 
100 RUBLE 23.89 

ESHAM ... TAHViLAT 

Türk borcu 
1 peşin 19.325 19.40 
o/o5 1938 ikramiyeli 19.60 
Ergani 19. 75 19.70 
Sıvas-ErzuTUm m 10.15 

SEBZE FİATLEAİ 

• Bakla • 
Bezelye 
Lahana 
Prasa 

Ispanak 
Şalgam 

Havuç 

• • 

Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar 
Maydanoz 

• 
• 

. . 

• 

• 
• 

kuruf 1. 

50 
1 50 
1 
z 
2 50 
1 50 
2 50 
4 
3 

10 
5 

40 
2 

z 

Ya çocuklar!.. dim. Sadece, basit bir merakımı 
İşte asıl bayramın lezzetini çı • tatmin etmek için: Tevkif sebebi 

karan onlardır... Sevinç arifeden nedir! Sağlam ayakkabılar ynpma
zaten başlamıştır. O giin çarşıdan ması mı, yoksa müşterilerinin sağ
gelince elbisesini sırtına giyer, lam ayakkabı olmayışı mı? .. 
kendini adeta beğenir, mesut kah-
kahalarla sofraya oturur .. Gece O· ı Bir sabıkalının yeni işi 
!unca da elbiselerini baş ucuna a- Sabıkalı hırsızlardan Zeki 26 
sar, henüz toz konduramadığı cila-' gün evvel hapisaneden çıkmış ve 
lı kunduralarını da bittabi koynu- dün yine bir suç işlemiştir. 
na alır.. Mes'ut ve bahtiyar bir Zeki Çemberlitaşta Tavukpaza -
uykuya dalar.. rından mobilye yüklü olarak ge -

Sabahleyin evin içinde ilk uya - çen iki arabadan birinden iki ka
nan odur. Bir taraftan gözlerini natlı bir kilimi çekip alınış ve bi
tatlı tatlı uğuştururken diğer ta - raz sonra taharri memurları ta 
raftan da cicilerine sarılır .. Biraz rafından yakalanmıştır. 

sonra artık •günün kahramanı• Dün sulh birinci ceza mahke 
dır. Eller öpülür, harçlıklar alı • mesine verilen Zeki, kilimi ken
nır .. Sonra da akraba ve dostlara disinin değil, orada oynamakta 
gidilir.. Çocuğun minicik midesi olan çocukların çekip arabadan 
biraz sonra bir şeker kavanozuna düşürdüklerini ve kendisinin de 
döner .. Bundan sonra bayram yer- birini alıp karakola teslim etmeğe 
!erine akın başlar.. götürürken yakalandığını iddia et-

Bu koskoca bayram gürültüsü - miştir. Hakim Zekinin ikametgiı

nün hülasası on,., şen kahkaha - ha bağlanmasına karar vererek 
sından ibarettir. evrakı müddeiumumiliğe iade et -

Aslan TUFAN miştir. 

HABERLERİ 
Piyasa Haberleri 

Dünkü piyasa 
Dün Anadolunun muhtelif yer-

EV EKONOMiSi 

Çayın yüzüncü yıl 
dönümü 

lerınden İstanbul piyasasına 35 va- Geçenlerde okuyucularımızdan 
gon buğday, 4 vagon arpa, 1 vagon biri, kaç senedenberi çay istihllik 
çavdar olmak üzere 40 vagon mah- edildiğini soruyordu. •Sualler ve 
su! gelmiştir. cevaplar• sütununda bu suale kı-

Bu malların hepsi satılmıştır. saca bir cevap verdik. Bugün de, 
Bundan başka dün 24.30 dan 100 l biz keneli sütunumuzda çaya dair 
çuval Tosya pirinci satılmış, An _ bir hasbıhalde bulunacağız. 
kara tiftiklerinden 85 balyalık bir Acaba her sabah, içtiğimiz bu 
parti 117 kuruştan muamele gör - çayı, kim keşfetti? Son gelen İngi
müştür. Erzurum tiftiklerinden 72 !iz mecmualarında buna dair iza · 
balyalık bir parti de müşteri bul - hat vardır. 
muştur. Bindistanda askeri bir vazüeyle 

Bayramda ticaret borsası 
kapalı 

seyahat eden bir binbaşı 1829 se • 
nesinde çay ağacı görmüştür. Bu a
ğacın yapraklarını kurutarak iç -

İ miştir. Bu snretle çay yaprakları
Kurban bayramı dolayısile s • 

tanbul Ticaret ve Zahire Borsası nı suda saklayıp içmek bir idet 

kapalı olacaktır. Yalnız dördüncü 

giinü öğleden sonra Anadoludan 
mal geldiği takdirde muamele gö-
recektir. 

Bayram günleri esnasında gele
cek mallar, Devlet Demiryolları 

ambarlarında depo edilecektir. 

Ticaret Odası Nevyork ser -
gisi için levhalar hazılıyor 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda

sı Mayıs içerisinde açılacak bey -
nelmilel Nevyork dünya sergisine 
gönderilmek üzere bütün dış mem
leketlerle olan ticari münasebeti-
mizi gösteren levhalar hanrlamak
tadır . 

Bu levhalar, 25 tane olacaktır. 

Levhalarda 1930 dan itbaren ya • 
pılmış olan ihracat ile ithalat va
ziyetleri grafiklerle gösterilmek -
tedir. Bu levhalara nazaran, anla
şılıyor ki, son senelerde ikhsadi ve 
ticari münasebetimiz daha ziyade, 
Almanya, Amerika, Romanya, İtal-

haline girmiştir. Çay 1839 senesin-
de ticari meta olarak ilk defa ola
rak piyasaya arzedilmiştir. 

1839 •enesinden sonra mütead
dit kumpanyalar, çay ticareti için, 
ziraatine elverişli topraklara ya -
yılmışlardır. Fakat çayı ilk defa 

bir İngiliz bulduğu halde, çay şark
ta daha ziyade taammüm etmiştir. 
Çay, İran, Buhara, Kafkasya gibi 
memleketlerin milli içkisi haline 
girmiştir. 

Diğer taraftan A vrupada da çay, 
sosyete hayatında bir vesile teşlı.il 
etmektedir. Çay ziyafetleri çay 
partileri gibi. Bu partilerde, çay 
toplanmağa bir vasıta olmaktan 

bir işe yaramaz. Ekseriyetle bu gi
bi çay toplantılarında insan, zevkli 
çay içemez. Çayın zcvkj smeaver 
başuıdadır. Bir taraftan sema • 
verin dumanı tüterek, kaynı -
yan SUYlln işitilecek, diğer taraf -
tan çayın güzelliği, 4'am bardaklar
da görüle•ek ... Hasılı çay alaturka 
şerait alhnda daha zevkle \çilebi-

31 - tk!ncik..,-
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Başağrısını; sehııpleı'i 
çoktur 

Dünkü makalemde ~ 
sının bazı sebeplerini Y 
tıın. Bugün aynj mevıt"' 
re kalem yürüteceğiın=.~ 

Ev kadınlarının başagı~ 
n, mutfak ve hane işierilr 
uğraşmaktan da ileri g•~ 
lir. Havagazi ile, pe"'." Jill 
len gaz ile diğer tabi~~· .ııt 
ba suyu ile yemek pişit"' ~ 
de başağrısı eksik ol ...... 

Bele marsık haJ;,.de _. 
yanmamış mangal kö-_;. 
de ısınanlarda, yemek .,.. 
renlerde ekseriya mide .. 
lanmasile beraber 
baş dönmesi, baş se 
çok olur. 

Bu cihetle yemek P~ 
ğe, ısınmağa mahsus O~ 
cakları <zehirli gaz ya 
cak biT tarzda ıslah 

gözönüne almalı. 
Bu gibi işlerle uğr~ 

dınlar, bir yolunu buJılt 
hava almalıdırlar. 

ufak bir gezinti yapm.Jıll 
lar. Konu komşuya · , 
adet olduğu gibi çeneye 
tanet vermelidirler. 

... J 
Kapalı, havasız bir ~ 

sabahtan öğleye kadar " 
şan kadınlar, öğleden ·~ 
temiz havalı bir odada 1' 
saat uyuınalıdırlar. 

Kabızlıktan, ileri geldi~ 
ağrıları, pekliğin dereC"".' .l 
göre hafif veya şiddetli 
Bazı kadınlar vadır ld. 8 · 
günde biT kere biiyük • 
bozarlar. Bu iidet, çok ı' 
dır. Karınlarında hl~ '] 
mış gibi saklarlar. M'~j 
düşük, sarkık olan erk•(lll'f 
de, kadlfllarda kabızhl< f' 
olur. Mide ve barsaklatl y 
re eden sinirlerde zayıf!~ 
raciğerde hastalık ~ 

peklik bazı defa arttık~ 
tar. Başağrısı da o "'tJ,lı 
te şiddetlendikçe şidd•- tıl 
Pekliğe sebep olan en~ 
hastalıkları tedavi e~..I 
başağrısı geçmez. s· 
kuvvetlendirmek, diişiill., 
deye göre korsa almak· ~ 
raciğeri tedavi ettim>' 
başka çare yoktur. 

Ayva ve kızılcıktan Jll 

bütün taze meyva!ard::, 
sebzelerden yiyerek ııı 

1 
zam ve tabii bir tarzda. z 
at zarfında bir defa olsıı' 
yük su dökmek ıazıındıt· 

Frengilili olan in 
bazılarında kafata.ıııJll, ";.ı 

cihetindeki kafa ke~ 
başağrısı yapar. l\füle, I 
karaciğer, böbrek, kalp •' /ı 
ciğer hastalıklannda .ı- / 
ağrısı arasıra gelir. AşiJıl'; 
gizli sıtmalarda daha ç..ıı 

••• f 
Tansiyon yüksekliğin!:/. 

ni damarlardaki kan , 
artarsa çok defa başa~,.I 
baş dönmesi arnsıra 1 

yoklar. .fi 
Böbrek hastalığında, ,,ı 

min keyifsizliğinde, keS~ 
cik denilen prostat b ~ 
büyümesinde başağrısı , 
sa felaket! Çünkü iclt"~ 
sidik ile dışan çıJmınSı ",,;! 
gelen ve üre adını alaJI 1 
Ji madde kana karışıY~ 
mektir. Bu hal devaıtt ., 
insanı yavaş yavaş ~·11 

Öldürür. ~ 
Rahim denilen d'öl ~ 

da, yumurtalıklarda /', 
varsa başağrısı zuhilı' 

1 
/ 

Aybaşı adetlerini zor!~ t' 
ren kızlarda, kadınlaıdl ~ 
kua gelen başağrısJlllO ~ 
tini kendilerinden sor•~ 
siniz. Yana yakıla aııl•~ı f 

Son söz: Başağrısı çe ~ 
pt bastalıklnrın haber< .J 

. ·~.1 Bu hastalıklan teda"1 ,ı"' 
dikçe geçmez. s,eb• 
kaldırmadıkça iyi ol;~ 

Bu cihetle her b• j,ı' 
geldikçe türlü türlii t.'JI 
tabletleri, hapları alJIJ ~ 
değildir. Biç unutıtl8~1- r' 
ki başağrısını muv"1'.lıa ıı'i~ 
sen ilaçların pek ço!ı'1 

4,v 
hastalıln yapar. Kalbe ~• f . ..,~ ıırr 

nur. Çok devam oJull ~· 
nirleri ve daha birçol< 
!arı berbat eller. 

lokın•" 



•İKDAM .. ın büyük anketine 
Bir çapkınlık 

hikôyesi karilerimizin verdikleri cevaplar 
it Fe..,_ 

111•hrııet _ C•kmak - Fatih Sultan 
"'"r. -şu, Fuat Paııa - .llarbaro• Hay
tlirnar s· a.sı .. Ibrahim MUteferrika -
1' ırıao K 
iŞa .. y 1 - öprüHı Fazıl Ahmet 
~ Paıa v .. uı Sul tan Se!ım - Gazi Os

~Uıııt Pa Kanunı Sü.•yman Paıa -
""""'"'ı ...:' - Namık Kemal - Şair 

ıt - AbduJha:t HAmit. 
••htadeb 
taddll! aşı Vela Kovalıl&r 

No. ııı J'ethlye, YEL-
tt llirıncı MAN 

~'!"ııt SuıeO.ınan - Fatih Mehmet -
C ••ıruıı Ym:uı - Yavuz Sellin -
,_•<ı O"n!7pazıt - Sokullu M . P. _ 
.. ı "'• aı;a - 0rtıan G · Mi <I il il azı - t-
t 'k arbaros Hayrettin - Fev
~ l'. - Ya~ K~zun Karubekir - Ra
>n.'lut lleıa 1 N Kaptan - Rauf B. -
!>:.""'"'! - ZI - . Bnıık Kemal - Tevfik 
i;"t C•Upn ~kalp - Mimar Sinan -

elııııet .\ki~ Ibrahiın Müteferrika -
t,. .. 
llOkak elkl Fent. hlloebaba 

No. 4 Te~I Cemal SU-

~ ~""1ıt NAR 
C. ll.lıtıJt keınaı - M. Alı:lf - Abdnt-

lııııı,k ~ Sabiha Uö~ - Fevzi 
~tan ı.;Ohın Azun Karabekir - Fatih 
~ ~ n .... "' et - Yavuz Sultan Se -

"-. .. İbnt ""': H::\'y ..... tt;,, - Mtmar Si
<. " Al tı '4!Suu. - İbrahim M!lteferrt
ı. . Şiııası ' Reşit Paşa - Mithat Pa-

~ erktı. 1'""'1 ı - Fen No. 
~Ilı Sabahattin SAYIN 

~,!{ 

~ 
kartaı Askerlik şubssinden 

1
- a1 :t~ıı ve O - 330 (dahil) d<ığuınlu 

(etlilt le Yabancı ihtiyat eratın as

~aı.rıanununa göre senelik yok-

9 ~ 
1 

ılŞağıdaki günlerde saat 

lından 2 ~e kadar şubede yapılaca
b~t erat nüfus kağıtlarile 

3 "1h<!ye geleceklerdir 
- llu d f · . 

~at :toıc e a yapılacak ihtıyat 

e!lel"iııdetınas.ına geldiklerine dair 
:tıı b nutus kağıtlarında ka-

lılıııı 
doğ\Qıı.ı lllıyan 31 O - 330 (dahil) 

U erat Ve:,., h· a memuriyet veren 

~"' IZınettne alanlarla bunlan 
• ·u.eıı ··nı 

llillıietııı. gu erde yoklamaya 
llıl{ saııı.ıYen ınakam, müessese ve 

~18.tı.Pleriııin cezaya çarptırı -

S11tıy * 
1 er llskerlik Şubesinden: 
-şuıı . 

~tthallgi etııizde yerli ve yabancı 
tİ\lı 3{Q SllU.fta.Jı Olursa olsun ka

\jYat erı~ ~30 (dahi!) doğumlu ih
~altrı rın senelik ihtiyat yok-
310 • 

3 
Yapılacaktır. Bunlardan 

9>• 20 do"-· 
"" zarfın "uınlular 6 - 15 Şubat 

16 • 
26 

da, 321 - 325 doğumlular 
33Q (dalı ~1Ubat 939 zarfında, 326 -
bat 93

9 
1 

) doktJmlular da 26 Şu
itadar dan 15 Mart 939 tarihine 
Ilı §Ubey 

:taptır e gelerek yoklamalan
• •caklardır 
• - \'o . 

'aat Q daıı ~ar hergün sabah 
~lttır t. on ikiye kadar yapıla -
ııı·· . <nti 

Ud<!ı!t :tat yoklamalarını bu 
4ıııara Zarfında yaptırmamış 0 
11Unu.ııu. askerlik mükellefiyeti ka

l!cliıece·n emrettiği cezalar tatbik 
!ı"~· gı gib" h 
t ~"al daire ı e~~i resmi ve 
l>ıaır.,,, ve ınuessese, fabrika 

ı._ --.e ııı .. 
"'iltlda Ustahdem olanları yu-
d Yaıılı la 
~tııi:teıııer 0 

n günlerde gön -
ı_ Uııuıı e lıakıunda da mezkur 
"'<ıelttir. lllretti.ğı ceza tatbik edi-

* Ziya Gökalp - Yu.uf Akçura -
Şair Mebmet Emin - Ağaoğlu Ahmet -
Akagündüz - AtlllA - Tevfik Fikret -
Şair Mehmet Akil - Namık Kemal -

Timur - Cenıiz - KAzut', Karabekir -

(Baş tarafı 4 üncü m.11fn.da 
!er. Adam, içinden: cAllahım, Al 
!ahın ., şeker gibi kadır 
bir d içinde nasıl elde e: 

Fat;ih Sultan Mehmet - Yavuz Sultan tim!• 
Selim - Fevzi \akmak. Faka, .Jakika sonra bir sok· 

Beyotlu Yeıılfehlr Büyük Ziba ğa saptıklan zaman kendine geli 
n oan1ı dlil<kinda berber Ne- gibi oldu, mütereddit bir s<"slr 

caU İDİL cBuradan mı efendiciğim?• diye * Barbaros Hayrettin - Gazi O•man sordu. Kadın başını salladı. Eve!. 
Paşa _ Se!Ahattini Eyyühi - Mimar Si- ahbabının evi şuracıkta, bir soka' 
nas _ Namık Kemal - Mith'1t Paşa - geride idi. Adamın yuvarlak, sey 
Tevfik Fikret - Mehmet Akif - Mnre- rek kaşları yukarı doğru kalktı. E 
pi F'evzi Çakmak - İbnı Sina - Ati!- l.nde şemsiy ' sallandı. adın yü 
1A _ Timurlenk - Yavuz Sultan Selim - rüyor, onu da kolundan ileriy< 
Ka.ıunl Sultan Süleyman - Fatih Su!- doğru çekiyordu. Adam, şaşkın bi• 
tan Mehmet. halde çamurlara batıp çıkarak ontt 

Bolu: Orman f•n No. 5 İsmail takjp ediyordu. Kadınsa bülbül ke 
Tur&"ut DllRMAZ silmişti. Adam, onun sözlerini u 

* Fevzi Çakmak _ Sokullu Mehmet ğultular arasmda duyuyor. bir şe:. 
Paşa _ Mimar Sınan - Namık Kemal - !er anlamıyordu. İki büklüm ol 
Barbaros Hayrettin - :Mithat Paşa - muş, başını önüne eğdikçe eğıni~ 
Gazi Osman Pa$ll - General KAzım şemsiyenin altında saklanır gibı 
Karabe!Ur - Tlmurlenk - Salfthattini bir hal ~tı. Bir sokağa dah: 
Eyyübi - Yunus Emre - Fatih Sultan girdiler, girmeden evvel adam 
Melımet - Yavuz Sultan Selim. Yıldı- cFakat iki gözüm• diye. bir şeyle 
nm Beyazıt. Kanuni Sultan Süleyman. söyliyecek, kolunu kurtarmak iste· 

Bolu Ormaıı Fen okulu Ne. zo gibi bir hareket yapacak oldu. K~ 
Necaıı CAKMAICÇI dın ona iyice yapışmıştı; .canın 

Kongreler 
şuracıkta, diyordu, ne o yoruldu 
nuz mu yoksa! ve adamı adeta sü 
rülı:lüyordu. 

Şişli Kızılay Kongresi Aralarında hafit bir mücadeı. 
c'-" Kızıla ,_ 'U . . başlamıştı. Adam, birtakım gariı 
,,_. Y cem,,,c nın senelik kı l .. d .... kfilı k 

konaresl Şııli llalkevl selonunda ya _ vranma ar ıçın e, yuzu ıp· 
pıJ.mı.ıır. Cemiyet bask•*nır. r•, ıru- kırmızı, kfilı sapsarı olarak kadınu 
na ru;zaran dokuz ay ııhı kısa bır za- kolundan kurtulmıya çalışıyor, bL 
man içinde (4000) liradan fazla para şeyler söylemek istiyor ve ağzın 
topladığı anlaşılmıştır. dan .. . h t 

Bundan başka komşu mektepler ve soz yenne manasız omur u 
ailelorden toplanılan eşyalarla (500) !ar çıkıyor, şemsiyesi havada sal 
fakir çoeuk ıtyclirilmiJ birçok muh - !anıyordu. Kadın, onun bu halle 
taçlara muhtelit yardınılar yapılm11, rine mana vereıniyerek kolun: 
yılbaşında (200) çocup ~ek~r ve oyun- büsbütün asılıyor. şikayetçi, faka 
cak dağıWmıştır Dam Dö!1yon mek - . l 
tebl Şeker ve Kurban bayramı için bir çok şeyler vadeden bır ses 
(50) çocutıın elbisesini hazırlaınJJ. ı- manasız manasız gülerek; ne tu 
ş1k lisesi ve Nortıbros mektepleri de hafsınız canını, işte geldik, şurası 
birçok ova temin etm11ıerdir. Cemi - şurası, diye, ilerliyor ve onu da yü 
yet Kurban bayramı !çın (100) çocu- _ . . 
ğun ayakkabısuu wnarlamıı ve çoculı.- rumıye mecbur edıyordu. 
lan sevindirmiştir. Şişli Kızılay cemi- Nihayet bir evin önünde durdu 
yeti yeni )"1la ı,.ı bir çalışma progra - !ar, kadın: cBurası. dedi, adamır 
mile glmılı olu7or. MuvaUaklyet dl - kolundan çıktı. Adam, bitkin bi' 
lertz. 

Nevyork sergis:ne gönde
rilecek numuneler 

tavırla etrafına bakındı ve pençe. 
relerinden birinin beyaz perdeler 
bir an oynayıp sonra hareketsiz. 

kalan küçük: ahşap bir eve gözl•rı 

Beynelmilel Nevyork sergisine takılıp kaldı. Rengi uçmuş, yüzü 

gönderilecek nümunelerln hazır - nun hatları gerilerek gözleri deh
lanmasına başlanmıştır. İlk nümu- şetle büyümüştü. Bu sırada önk 
neleri bellibaşlı ihracat maddele - rindeki kapı açıldı. Kadın kırıta
rimiz teşkil etmektedir. Küçük sa- rak: 
nayl erbabı da sergiye iştirak et - - Buyursanız a, diyordu. Valla
meğe karar vermiş olduğundan hi öyle kusura bakacak, utanılacak 
onlar da bir taraftan hazırlanmağa insanlar değiller. 

başlamışlardır. Adam duymamıştı bile. Kadın. 
Beyoğlu Kız San'at mektebi ta- tekrar etmiye mecbru oldu. O za

lebeleri de keten üzerine altından man adam döndü, şaşkın şaşkın O· 
işlenmiş sofra takımları yapmak- na baktı. Başile •Olmaz. demek ls
tadırlar. tiyen bir hareket yaptı ve birden

bire onun yanından uzaklaştı. Ka
lktasat Veklletl 30 dın ypğmurun altımda ıslanarak; 
t. 1ebey1 Avrupaya cNcreye iki gözüm?. diye arka -

gönderecek sından sesleniyordu. Adam, beyaı. 
Dericilik, yünlü ve pamuklu perdeli, siyah, küçük ahşap eve 

mensucat üzerine san'at mektebi doğru koşmakta idi. Kadın, onun 
mezunu talebeyi Avrupaya gön - eve yaklaştığını ve birdenbire ka
dermeğe karar vermiştir. pının açılarak adamın bu kapıdan 

Bu talebeler, yapılacak müsaba- girip kaybolduğunu gördü. 
ka mitihanı ile seçilecektir. İmti - Bu kapı, ııdamın evinin kapısı 
han İstanbul, Ankara, Bursa, İz - idi. 
mir san'at mekteplerinde yapıla - .... 
caktır. 

O-viren: Raalm Özgen 

Ertesi gün adam, dairesine yüzü, 

- Evet hanımım .. müşterim. .. 
Marsel: 
- Bu da pek fevkalade bir şey! 

Müşteriniz! O halde ne satıyorsu
nuz, siz, hükümdar hazretleri? 

---~ - 19 
llıı altat h 

- Ben. çok şey satarım. Fakat 
en çok satmasını denediğim şey, 

layık olanlara biraz emniyet sat
maktır; bilhassa bulamıyanlara .. 
biraz adalet; bu, kendilerinden e
sirgendiği zaman ... 

,. Yetin•-· ' anıınun, şimdiki ce- ı Raul da sordu: 
~'lıs\ ·""ın s· 
~o il lda ıstemile de en na- . - Evet.. evet .. dedi, bize de ad-
ıııtarııabi!~ın b.aşı, rahat rahat, resinizi veriniz! İnsan, adaletin 
hu.;,eıllıdeıı r. Desıardinin mahkı'.'i- kendisine nasıl bir yüz gösterece
lıı ~a, on~ af tale~inin reddinden, ğini tahmin edemiyeceği için, bel
~~'ndenbe n: celladın eline veril- ki, bize de J.Azım olur! 
h ·•fetii. l3 rı, kızı yeni bir şey G. K.: 
esıı h u keşfettiği . .. 

durd' Ukuk; b. şeyın, şup- - Evet .. onu kimse bilmez. Des-
lıtıı lıtabilecek bır kıymeti, adaleti jardinin kızı da bilmiyordu Baba-

avvu ır kuvveti old -
~i~et r olunanıa F ugu sının yanında, mes'ut, şad iken ve 

- Siz .. rahimüşşan Allahsınız ... 
-Hayır ... 
- Mukadderatsınız ..• 
- Hayır ... Ben yalnızca bir si

gortayım. Hepsi bu kadar ... 
- Desjardinin kızı sizde !rlgorta

lı mıydı? 

- Evet .. evet .•. 
- O, sizde nasıl sigorta edildi? 

Hepsini anlamak istiyoruz, aziz 
haşmetbeab, hepsini anlatınız! 

~''k tahibi ada~ akat o, her ıyı istikbalden tamamile emin. bulun
İardtdeeek kadar ~. cez~yı. tehire dui(u bir zamanda benim müşterim 
lteıııenın kızı, dinlen uessk· ı.rdır. Des- oldu. O, o zaman, bir gün babası-
d Ye bn. me ıçın mah- b ·· tü" d 11 b -a isı· ..., vurdu. k ' nın aşı us n e sa anan ıçagı _Hepsini mi? O kadar uzun de-
•· 'llld • oştu ! kraldan d d · · · · ""ılır b :ıt etti. liep . . k ur uracağımı bılmıyordu. Olma~ ğil ki... Desjardinin kızı, babasıle 

Uld sını apalı ve 1 k · 
tı U, o maz yo kı... beraber Monmartrda büyük bir 

ar&eJ 
-... atıldı: Muna, titreyerek ve sesinin li- evde oturuyordu. Onların apart-

hld O Vakit.. Sizi k . hengini işitmekle cüretine kendi manları, bir dostumun işgal ettiği 
&k 1 

"e kapınıı n 
1 
apınızı gelıp de hayret ederek: bir odaya bitişikti. Bu dostum, bir 

at Sİ% nıah<u a~ı dı, değil mi? - Desjardi'nin kızı sizin müşte- gün, bahis talih ve kadere temas 
8 

a 1 nerededir? riniz mi idi? ettiği zaman, beni hatırlamı5 ve 

JKDAM 

1939 ın. 183 Kes. 120 Kw. ııa, (Rast peşrevı). 2 - nede (RastkAr 
T. A. Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. nev) . 3 - Rast makamından müntehap 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
• ur.Kıy,. .luulyodifüzyon Postaları 

l' iırkil·e Radyosu Ankara Radyo>u 
Dalga Uzunlutu 

ANKARA RADYOSU 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türle müziği - Pi. 
Saat 12..30 Men1leket saat ay.•,"l, a -

ans, Meteoroloji haberlerL 
Saat 13.IO - 14 Müzık (OpereUer -

Pi.). 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzık (Sonat - Pi) . 
Saat 19.00 Konuşma ("Nirkiye pos -

t ası). 

Saat 19.15 Türk müzi;ti (Fasıl heye
ı: Şetaraban faslı). 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji haber
erl Ziraat borsası (Ftat). 

Saat 20.15 Türk müzıgı Okuyanlar: 
~emahat Özdenscs, ~1ahtnut Karında.$, 
;aıanıar: Vecihe, Reşat Erer, Cevdet 
Cozan, 1 - Altuni uıde rast cedit pes
-evi. 2 - Refik Fersan, Mahur şarkı 
Bir neşe yarat). 3 - Ciirittzan Asım. 
;uzinl>k şarkı (Çalciınp çatıııyı). 4 -

}iriftzen Asun, KürdllihıcazkAr şarkı 
GöyııümQ bll$ka). 5 - Taksim. 6 -

.Zilli.zar ;ıarkı (GOzleriındeo gitmiyor). 
7 - 'Hüseyni §aıkı (Mehtap dalıın dal-

şartalar. 4 - Benli Hasan ala (Rwst saz. 
semaisi). 5 - Refik Fersan (Tanbur 
taksimi). 6 - SalAhattin Pınar (Akşam) 
7 - Saliihattin Pınar (Ne gelen var ne 
haber). 8 - Musta!a Naiiz (Ümitsiz bır 
5eV&fle). 

Saat 21.00 Memleket aut ayan. 
Saat 21.00 Konuşma ıMizah saati). 
Saat 21.20 Esham, tal".\'il.it, lı:ambl-

yo - nukut bo~ası (Fiat). 
Saat 21 .30 Temsil _ KaV111era Rwo

tikana. Yazanlar: G. Tarcioni - Tozel
ti ve G. Mena.sci. Türkçesi: S. Moray. 
Tem.sil esnasında radyonun orkestrası 
( Masc.ani) nin operasından parçalar 
çal:ıcaktır. 

Saat 20.00 Müzik (Kucük orkestra 
Şef: Necip Aikın). 1 - Delibes (Lak: 
me operasından potpuri}. 2 - Tschat
kow>ky (Hazin şarkı O~us. 40 No. 2). 
3 - Rim'ki (Korsakow) Sadko opera
sından düğün ~rkısı. -ı - Offenbach, 
Musette (17 ci asır dans havası). 5 -
Nevin, Narcissus (entemıc7o). 8 - Tos
u, İdeal (Melodi). 7 - I.ccacg, Madam 
Angonun kızı operasındbn potpuri. 

Saat 23.00 Miızik (caıband). 

Saat 23.45 - 24 Son •)ans haberl..-i 
ve yannki program. 

Perşemte, 2. 2 1938 
rın. B - S. Pınar, Kürdili şarkl (Elleri- Sa.at 12.30 Program. 
1e Jönler yaktı kma). 9 - Rakım, Kilr- Saat 12.35 Türk milzi:il- PL 
illi şarkı (Demedim hiç ona kimsin). Saat ı3.00 Memleket saat ayan, a -
O - Kemençeci Vasll, Kürdili hicazkAr jaru, meteoroloJi haberleri 
az semaisi. Saat 13.ıO - 14 Miizi!r. (Hafi! proı-
Saat 21.00 KonUŞma (Hukuk ilmi ram PL). 

.ıayma kurumu). · Saat 18.30 Program. 
Saat 21.15 Esham, tahvUAt, kambiyo Saat 18.35 Müzik (Konserto - Pi.). 

.ukut borsası (Fiat). Konuşma (Ziraat saati). 
Saat 21.30 Müzık (Radyo orkestrası. Saat 19.ı5 Türk müziği (Fasıl heye-

>e!: Praetorlus). 1 - J. llaydn re ma- ti - Nehavent !aslı). 
•Ör, Nr. 31, 1765 yazılm;J. a) Allegro, Saat 20.00 Ajans, meteoroloji haber-
.>) Adagio, c) Menuetto - Müzik (Ke- !eri, ziraat borsası (Fiat). 
nan sololar - Pi). Saat 20.155 Tilrk müziği. Okuyan: 

Saat 22.30 Müzik Prio, ç) Final, Mo- Sadi Hoşses. Çalanlar: Cevdet Çağ -
Jerato molto, Richard Strauss: Silit s.ı lar, Cevdet Kozan, R. Fersan, Kemal 
.>emol majör 13 nefesli ::azlar için op. ,f; Niyazi Seyhun, 1 - Salim bey (Muhay
ı) Ferelüd, b) Romans, c) Gavot, ç) yer peşrevi). 2 - Arif liE:y, Muhayyer 
;ntrodilksyon ve füı. 1 şarkı (Deva yok mu). 3 - Dede el. Gü-

Saat 22.20 (KUçilk orkestra - Şef lizaı· şarkı (Reha buldun.). 4 - Aı;ık 
ılecip ~kın). l - J. Str:1.uss - Dynami- Mustafa, Neva şarkı (&ifa geldin efen 
len (Esrarengiz vals). 2 - Humhrie&, dim sen). 5 - Cevdet C•itlar (Viyola 
?ierronun vedaı (Hazin serenad). 3 - tak3imi). 6 - Ali efendi, SegAh §arkı 

iANS May, sana son de!a olarak seni (Dil harabı aşklnıın). 7 - Mehmet E$
evdlğimJ söylüyorum (vals - Boston). ret efendi, SuzlnAk şarkı (GQnden gü
t - Johann Strauss - Güzel ilk bahar ne). 8 - Suzinfilc şarkı (Kuzucağun) . 

:vals). 5 - Siede - İlkbahar melodisi. 9 - Sadl Yaver Ataman (Yurt havala-
3 - Fuçik (Hlll7a). 7 - Ponchielll, La n). 
Jiocc•nda operasından saatlerin dansı. Saat 21.00 Memleket saat ayarı. 

Saat23.15 Milzik (cazba.nd). Saat 21.00 Konuşma. 
Saat 23.45 - 24 Son aıans haberleri Saat 21.15 Esham, tahvi!M, kambl)'o 

: e yarınki program. nukut borsası (Fiat). 

Çarsamba, L 2 1938 Saat 21.30 Müzik (KUçilk orkestra -
• Şet Necip Aııkın). Gala programı Jo-

Saat 12.SO Pro~ hann Straussu di.nlerken. Büyük mO-
Saat 12.35 Türk milzltl - Pi. 
Saat 13.00 Memleket saat ayan, a -

jans meteoroloji haberleri. 

zik'.i fantezi. 
Saat 22.30 MUzlk (Aryalar - Pi). 
22.45 Müzik (cazbant). 
Saat 23.46 - 24 Son ajans haberleri Saat 13.10 - 14 Müzik (RiyeseticUın

~ur bandosu, Şef: İhsan KUnçer). 1 - ve yarınki program. 
"ranı Von Blon - Dostluk bayral> 
(Marş). 2 - Chameb (Endülüs valsı). 
3 - Herold (Zampa komik operasının SlneTıalar: 
uverlilrll). 4 - Kalınan (Bayader ope
retinden potpuri). 5 - Halim (Türk 
"'ntermezzosu). 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Dans - Pi.) 
Saat 19.00 Konuşma. 
Saat 19.15 Türk müzıitl (İnce saz 

heyeti Karcaar Faslı). 
Saat 20.00 Ajans, met.ooroloji haber

leri, ziraat borsası (Fiat). 
Saat 20.15 Türk milzı~. Okuyanlar: 

Nuri Halil Poyraz, Radi.re Neydik. Ça -
lanlar: Vecihe, Reşat Erer, Refik Fer
san Fahire Fe"8.n. 1 - I<enll Hasan a-

gözü yara bere içinde ve kırmızı 
burnu biraz daha şiş ve kızarmış 
bir halde gitti. Hem de yağmurun 
altında sırsıklam olarak. Şemsiyesi 
iki parça olmuş, evde bir köşed~ 
duruyordu. 
Adamın, daire arkadaşlarına Yü

zündeki yaraların, çürüklerin ne
den ileri geldiğini nasıl bir yalan 
uydurarak anlattığını bilmiyorum. 

8 tı lif E it * Pa";. Çiçeği. 

t p E 
*Bir Kavuk Dev-

ıı: rlldl. 

*Bir Kavuk Dev-
8 A il A Y rildı. 

M ıı: L ıı: ıt * Büyük Vala. 
ş I K * Aı;kın Gözyaşlan. 

s A il A Y * Şeyhın Aşkı. 

A L K A z A il * DeniLaltı Esirleri. 
A L E M D A il * Markopolo. 
M t L L t * Markopolo. 
A S il t * Bav Tekin. 

--00---

Tiyatrolar : 

Balk Opereti 

Bu akşam 
Modern Kızlar 

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

Değişik program. 

SAYFA T 

ŞEHiR TİYATROSU 1 

• " 11 Dram u-. a~a.fı'IJ~~a.-
31111939 Salı günü 1 =-=-===:---:-----c= 

ı akşamı saat ~elki günkü 
20-30da 

HAYDUTLAR 
ı 

bilmecemizin h•lll 

5 perde 
1/2/939 Çarşamba gündüz aaat 2 

15 - 30 da 8 

1 
! HAYDUTLAR 5 penle u 

1/2/939 Çarşamba günü akşamı 6 
saat 20 - 30 da 7 

1=1-=-< 

HAYDUTLAR 5 perde 

2/2/939 Perşembe gündüz 
saat 15 - 30 da 

H A Y D UT LA R 5 perde 

2/2/939 Perşembe günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

HAYDUTLAR 5 perde 

3/2/939 Cuma günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

HAYDUTLAR 5 perde 

K.:>MEDI KISMI 
31/1/939 Salı günü akşamı saat 

20-30da 

Ol:LUMUZ 4 perde 

1/2/939 Çarşamba gundüz 
saat 15 - 30 da 

Ol:LUMUZ 4 pwde 

1/2/939 Çarşamba günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

OCLUMUZ 4 perde 

2/2/939 Perşembe gündüz 
saat 15 - 30 da 

Ol:LUMUZ 4 perde 

3/2/939 Cuma günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

Ol:LUMUZ 4 perde 
----o----

E.SadlTek 

Taksimde 

Bugün gece 

(Meşhur bir eser) 

Bt.)'nelmilel meşhur eser 

Pek yakında: İNSAN MABUT 

-

• TAKViM. 

1357 HiCRİ 
Zdh ece 

10 
linci AY 

S E N E: 
v.aati 

1354 RUM! 
2 nci Jı:ioun 

18 
KA~l\I 85 

1 9 3 9 

Ezani 

Güneş 
1 il 
Öğle 
il 28 
lıclndl 

15 08 
Akşam 

17 2S 
y. t 91 

18 58 
imsak 
5 32 

2 nci 
KANUN 

Gün_, 
1 48 
O ğle 
1 04 
lırındl 
o 45 
A~aı 
12 00 
y. tıı 
1 34 
tın •• :. 
12 00 

31 
Salı 

1 

2 
8 

10 

- Sai(dan sola -

1 - BtiyüiOn aksi - Bir meyve. 
2 - Derin - Rabıt edot.ı. 
3 - Eski oywılarımızdaıı biri. 
1 - Bir meyve. 
1 - Tahta yığım - Garez. 
7 - Sual edatı - Bir ı"tnlı: - Tersine 

okursak parça olu•·. 
1 - Caııın yongası, İnsaııııı ahvaliıı.I 

haber ı."erir. 
9 - Bir nakliye vasıtası. 

10 - Uyuyaıruyan - Bir notl. 
- Yukarıdan aşağı -

1 - Küçük değil - Farç•sı ab. 
2 - Islak. 
J - Rus hükümdarı - Beyaz. 
4' - Unut - Bir erkek ismi. 
5 - Ters okursanız a.iabl bir basta ... 

lık - Üye - Başına bir Ay ko -
nursa bitişik değil . 

8 - Vücudümüzdeki kırmızı su -
Beyaz. 

7 - Rabıt edatı. 

8 - Eskiden okunurdu - Bir nota. 
9 - Yapmak - Mevhum bir kul. 

10 - Yarış sandalı - Bir meyve. 

Yapağı ve yünler 
Anadolu yapağı mallarına talep

lerin azalması piyasaları gevşet -
ıniştir. Trakya gibi kıvırcık malla
rına da istekler son zamanlarda 
artmıştır. Göz yünü mallarına ise 
buna mukabil talep azalmıştır. Bu 
hafta zarfında 850 balye tiftik, 700 

balye yapağı ihraç edilmiştir. Ya -
pağılar cinslerine göre şu fiatlerle 
satılmıştır: 

Trakya, Bandırma, Bursa ayarı 
mallar: 65 - 66, Çanakkale, Geli -
bolu, İzmir, İzmit 'ayarı mallar: 
60-61, Karahisar, Kütahya, Bolva
dın, ,Eskişehir, Yozgat malları: 

50-52, Ankara, Polatlı, Konya, 
Kırşehir ves; ,ı.r• <'lbi orta mallar: 
48 - 49 kuruştur. I 

. 1 .... ' . . . ' - - Ilı , .. - ••• .J'! ... < 
·•-·,, .,,• . t ~ + ı ;ı,.:·~. -4".', •' .•,• ·c ~. ~ ., ,. 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

onlara, bir kumpanyaya sigorta e- - Hakikaten yüz paraya mı? 1- sa üzerine koyduğu çantasını almı-ı (C. K. Ş.) (Cemiyete karşı şir
dildiği gündenberi pek rahat yaşa- nanmam! ya gitti. Yerine gelerek oturdu. Ge- ket) kumpanyası, eza, tahkir, ih
dığını söylemiş. Onlar, bu kumpan- - Yanleş düşünüyorsunuz; za- niş maroken çantayı açtı ve ora- 1 mal, idari vazifelerin ıfasıncla tam 
yanın ne kumpanyası olduğunu manımızda.ki hükümdarlar İf a. dan bir zarf çıkardı. Bu zarftan hak verilmemesi, hakların tanın -
sormuşlar; cHer şeye karşı sigor- daınlarıdır. çıkardığı pu11~ bir k8ğıdı, k""1un maması, muhik müraeaatlerin hak
ta. demiı; ve sıgorta karnesini gös - Tuhaf şey!.. Yüz para ile ona adamlarının ekserisinde olduğu sız reddi, şahsın hürriyetine karşı 
termiş. Desjardi ile kızı çok gül- ne yardımda bulunacağınızı vade- gibi, genizden gelen bir sesle ve manevi ve maddi tecavüzler, hu-
müşler. Dostum, Desjardinin kızı- diyordunuz? lakayt okudu: !asa: İçtimai idarenin fena idare e-
na, sigorta ücretinin yüz paradan Harabeler hükümdarı, erkekler cMonmartrda .•. sokağında •.. a- dilmesinden ileri gelen bütün za. 
ibaret olduğunu söyleyince, kız, si- yaprak sigarası yaktıkları zaman, partmanında ikamet eden (Gabri- rar ve tehlikeleri tazmin edeceği-
gorta mukavelesini imza etmiş. hanımlara Türk sigaraları ikram yel) Desjardi ile nizami idareha- ni tekeffül eder. 

Muna merakla sordu: etti. Sonra, kendisi de bir tane ala· nesi, Line sokağında mükerrer 32 C. K. Ş. kumpanyası, Desjardi 
- Yüz parayı verdi mi? rak yakmıya hazırlanırken durdu numarada ve hususi idarehanesi kızı Lillz Gabriyel hanımı, maruz 
- Hayır .. o, yüz parayı verme- ve : Paris şehrinin narabelerl arasında kalacağı bu gibi haksızlık ve zarar-

di. Çünkü, bütün bu şeylerin, bir - Noter Mösyö Monüm.ar! dedi. bulunan (C. K. S.3 sigorta kum- ları, amme kuvvetleri neıdinde ic-
eğlenceden ibaret odluğunu zan- Noter, sandalyesinde sıçradı. G. panyasının vekili ve mümessili ... ra edeceği müessir müdahale ile 
nediyordu. Dostum, daha o gün, K. ya baktı. Gözlerini, misafirlerin, sokağında, mükerrer 32 numarada iki ay tehir etmek ve zararı tel5.fi 
onu benim noterime götürmüş ve evrak çantasının üzerinde gezdir- ikamet eden Mösyö Kuzen Valan- edecek surette bir meblağ tesviye 
o, hep gülerek, mukaveleyi imzala- dikten sonra müddeiumumiye dik- ten arasında tanzim olunan ve Pa- eylemek suretile müdafaa etmeyi 
mış. Fakat ertesi gün, babası, ka- ti. Kendine gelince öksürdü ve: riste noter Mösyö Montimar huzu· taahhüt eder. 
til töhmetiyle tevkif olunmuş. Kı- - Haşmetmeabl dedi. runda teati edilen ... senesi kAnu- c Yukarıda tasrih olunan haksız-
zın haberi olmadan, dostum, yüz Noterin ürkmesine, sanatk~r ka nusanisinin 15 i tarihli mukavele- lık ve zararlara ait mürac3atlar, on 
para ücreti tesviye ettiği için mu- dın ve Muna ile beraber gülen G. namedir: iki saat zarfında, Harabeler sulh 
kavele muntaıam addedildi. Yüz K.: cŞöyleki.. Desjardi kızı Luiz mahkemesinde tetkik ve amme 
para tesviye olunmasaydı, muka- - Desjardi mukavelesini getir- Gabriyel hanımı yüz para muka- kuvvetleri nezdinde icra edilecek 
velenin hiç bir hükmü olmıyacak- diniz mi? diye sordu. bilinde, Amme kuvvetlerinin mü- müdahale ile bu müdahalenin ala-
tı ve ben de onu muteber tanımı- - Evet haşmetmeab! dahalesinden tevellüt edebilecek kad&r mutazarrıra temin edeceği 

yacaktım. Bu yüzden babası idam - Bize, onu okuyunuz! her türlü hayat haksızlıkları zara- netice ve takdir edilecek zarar ve 
olunacaktı. - Noter Montimar yerinden rına karşı sigl>rta ettiğini beyan ziyan ıı.:<kında karar ittihaz edilir. 

Marsel, hayretle sordu: kalktı. arkasmdaki bir küçük ma- etmiştir. (Arkası var] 
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ISTUBUL HALK SIHDIGI T. I. S. 
ESNAF 

KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDi AÇAR 
müteallik ve mesleklerine her • 

nevı 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhı;mmen Be. Teminat akçe Eksiltmenin 

Cinsi Mikdarı Lira Lira Şekli Saati 

Ciball F. için tahta 632 M 3 22001 1650 K. zarf lli 

Plliabahçe F. için tahta 300 M 3 13200 990 K. zarf 15,30 

I - İdaremizde mevcut ıartname ve eb'ıt listeleri muci hince Cibali fabrikası için Cibali
ye teslim ıartile 532 metre ve Paşabahçe fabrikamız içın 300 metre mikabı tahta ayrı ayn kapalı zarf
larla eksiltme suretile satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedellerile teminat akçeleri hizalarında gösterilmiştir. 

ill - Eksiltme 15/2/939 tarihine rnslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Cibaliye ait şartname ve listeler 110 kuruş mukabilinde ve Paşabahçeye ait olanı parasız 
olarak her gün Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin kanuni vesaiki, teminat akçesi makbuz 
banka mektubunu ve ayrıca kapalı fiat tekliflerini ihtiva etmesi lazımgelen kapalı zarfların müna

ka>a gününde eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon 
makbuz mukabilinde vermeleri iJan olunur. (717) 

İs tanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
ır ~ hkemesinden: 

TAKLiT HiÇBiR ZAMAN 

AYNI OLAMAZ 

Taki it Benzeri 

Demektir 

KREM PERTEV 

Hü.seyin Avni Can tarafından 

Üsküdarda, İcadiyede Maarif so -
kak 74 No. da Ömer kızı Hatice 
Can aleyhine mahkemenin 938/ 
1701 No. lı dosyasile açılan boşan
ma davasında; müddealeyhanın 

gösterilen ikametgahı terketmek 
suretile sekiz sene evvel çıkıp git
tiği ve yeni ikametgahı da belirsiz 
bulunmuş olduğundan H. U. M. K. 
nun 141 ve 142 inci maddeleri mu
cibince evrakı davanın mahkeme 
divanhanesine ve hüliısa muhtevi
yatının bir ay müddetle iHlnına 

karar verilmiş ve bir ay müddet 
mürur ettiği cihetle müddealeyh Bu itibarla en Üstün 
mürocaatla dava arzuhalini tebel-

Milli Bira ve Meşrubat 
Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketımizin hissedaran heyeti 

umumiyesi sureti adiyede 6 Mart 
939 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 11 de İstanbulda Birinci 
Vakıf hanında 32 - 33 No. lı daire
de ak ti içtima ey liyeceği hissedar
ların nazarı ittilaına arzolunur. 
İşbu heyeti unıumiyeye iştirak 

edecek hissedarların malik olduk
ları hisse senetlerini nizamnamei 
esasimiz ahkamına tevfikan tarihi 
içtimadan on gün evvel !stanbulda 
Birinci Vakıf hanında 32-33 No. lı 

daireye tevdi ederek mukabilinde 
bir makbuz almaları muktezidir. 

kremdir. luğ etmemiş olduğundan tahkikat Ruzname! mUzakerat 
günü olarak 9/3/939 saat 10 tayin 

1 - Meclisi idare ve murakip ra
edilmiştir. Mezkur tarihte mah -
kemede müddealeyhin bizzat ve İstanbul Birinci Ticaret mahke· porlarının okunması. 
bilvekıile hazır bulunması aksi ınesinden: 2 - 938 senesine ait bJ.8.nço ve 
takdirde hakkında gıyap kararı it- Mahkemece satılmasına karar kar ve zarar hesabının okunması 
ti haz olunacağı tebliğ olunur. verilmiş olan 6-6 milimetrelik muh- ve tasdiki. 

(]4378) telil eb'atta 976 adet telli camın 3 - Meclisi idare ve murakıbın 
p~iiiii~İİİİİ!!iiiİİİİİİİİİ~İİİİİiiiİİİİİİİ~IJ açık arttırması 8/2/1939 Çarşamba İbrası. 

Dr. Hafız Cemal günü saat B te Tahtakalede Tom- 4 - 939 senesi için murakıp ta-
(LOK:\IAN HEI<İM) ruk sokağında 25 No. lu Alber Si- yini \'e tahsisatının tesbiti. 

DAH1LİYE MÜTEHASSISI yon ve biraderi şirketi deposunda ------------
yapılacaktır. Alınak istiyenlerin 

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

mczkıir gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunmaları lüzumu illin 
olunur. (14384) 

Sahip ve MUdllrll: Ali Naci KARACAN 
Umuml Neşriyatı İdare Eden Yazı 
İşleri Müdürü: M. R..sim ÖZGEN 

Yer: Son Te ·· t Bas 

.---• UROLOCi ·OPERATÖR ---•I 
Dır. Reşn~ Semn aeırkeır 

( idrar yollan hastalıkları mütehaasm ) Beyoğlu istiklal caddesi 
Mis ıokağt No. 1 (Eski mutasarrıflık lconaj!"ı) Tel. 41443 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadıl'. 

BUyUk ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lırahk 
aş 0 

10,000 ikramiyelerle 
20,000 ve I0,000 

Llrahk (ki AdetMükiiıfat Vardır. 
Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 

etmeyınız. Siz de piyanıonun mes'ut vo bahtiyarları 
arasına (İrmiı olursunuz. 

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokum 
Fabrikalan muessesesiden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 kr 

16 ., " 480 " 
Nazilli basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereglr bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ., 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler ıçın " .. .. .. .. • " 

" " " " .. 
15 
25 
50 

" " " " " Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

• 
• 

iplik müstehliklcrinin yukarıda yazılı fabrikalara gÖP 
recekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplık s;par• 
verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelıf maksatl• 
yArayabilecek pamuk ipliği mfiotebliklerinin de ihtiyaçlarını yine •Y 
şartlarla yalnız Erejtli fabrikasına sipariş edebilecekleri iliin otunu 

! ·, ~ 'ç ' ~ • ' • • ·:::\ • , •• -

SÜMER BANK 
UMUMi MODORLOGONDEN 

' •' Sümer Bank Yerli !Uallar Pazarlorilc yaptıkları 1<""1 · 

Jardıın herhangi bir sebeple memnun kalını) acuk olan •al'' 
halkımızın badema bu husustaki şika)·etlcrini, hemen iu1' 
edilmek üzere, mağazalarımızdan derhal telefonla veya ). 
ile aşağıdaki numara ve adreslere bildirnı<'leri rica olunııı· 
SÖMER BANK 
Umumi Müdürlliiii 
Ankara 

SÖMER BANK 
İstanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata 

SÖMERBANK 
Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğü 
1 inci Vakıf Ban 
Bahçekapı, İstanbul 
Ankara 

Telefon: 1738, 1922 

Telefon : 44969 

Telefon : 22382 
Telefon: 1738, 1922 

T. iŞ B N KAS l'nı~ 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
' 

1 Eylül, KURALAR : ~ 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 
( 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

iKRAMiYELER lllllmınuıınU11Hmnı1H11•1ııııınıııoıı11Hımm•mınnı ııı ııumınııım•mnııuınıunııuııuu 

1 Adet 2000 liralık 2.000 lira 
5 " 1000 " - 5.000 " 
8 ,, 500 " = 4.000 " 

1 16 " 250 ,, = 4.000 " 1 1 60 ,, 100 ,, = 6.000 ,, 1 
1 95 ,, 50 ,, = 4.750 " 1 

l 
!~~ n 25 ,, = 6.250 n . ı 

32.000 

uımınınamııınıııı nımmomıınınmnın••m•m--11111mınmamnııu~ııııııımmlllllllBmmuıınnııummnıııınıııımıım/I 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmı, olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemı, olursunuz. 


