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IVIİLLİ ŞEF DON AKŞAM 
ETTİ 

Romanya Başvekilinin ölümü 

Dahiliye Vekili Kali
nesko Başvekil oldu 4NKARAVA HAREKET Bükreş, 7 (A.A.) - Miron Kris 
tea'nın ölmesi üzerine, Kral baş 
vekalete Arman Kalinesko'yu ta -
yin etmiştir. Ci.imhurreisimiz İsmet İnönü dün süvari 

binicilik mektebini ve tersaneyi gezdiler 
Nazırlar Meclisi toplantısı 
Bükreş, 7 (A.A.) -Nazırlar Mec 

!isi bu sabah saat 11 de toplanmış· 
tır. Başvekil Kalinesko, ölen Baş· 
vekil Patrik Kristea'yı sena ile 
yadetmiştir. Nazırlar Meclisi, Kris 
tea için milll cenaze merasimi ya -
pılmasına karar vermiştir. 

l' oplayıcı kuvvet 
En büyük kuvvet birlik olunca, 
bir Milli Şef için en büyük vasıf 
ta toplayıcı kuvvet olabilmektir 

Yazan: A. N. Karacan 
h~·~:lıe günündenberi istan· kalmamış en layık memleket ev • 
a_~ic ının aziz misafirleri olan !adında canlanarak ve milli mef

n"'ıltılUııiıurumuzla muhterem re· hum olarak her zamankinden da • 

--~ lla~an İnönü, Cumartesi ha kuvvetle yaşıyordu. 
lııııay,d olmabahçc sarayının 
lııııhı.ı· e salonunda, memleketin Ne mntlu bu millete ki, Ata -
ı •. - ıf ' al" tiirk gibi eb'adı cihana sı"-•yan ~ •a ıyet ve hizmet •aha- ,..~ 
lid da çal 

1 
.. o koca varlıjiı kaybetmek fefile-

l • lı;, ı.a{nub şl ~e yerhat mış gb~· tine uğradıktan onra, :ruemlcl<<'"ti 
-aı,111 a a ıga, mu eşem ır 
li.bııı te•ıninde bulundular. İnkı· 1 milli birliğin sağlam temeline İS· 
te~h. ~aşındanberi evvela garp 1 tinat ettirecek, vicdan ve irfanı 
lııı: '1ıı kunıa d 

1 
k zaleri hür ve sılıhatli bir cemiyet kur • 

•le~L. n anı o ara ' 1 'te "'ben Tü k' B"" .. k Millet masını bilecek ve bunları tabak • tlis· r ıyc uyu . . . . , 

'ı. ı heyet· hlı e' . kuk ettırebilmek ıçın de beşerı 
~alc: ı mura asa T ısı 

•ıııııiy,1_Lozan sulbünü, i-rtiklfıli, zaafların fevkine yükseleqok ka· 
• ı.. ı, d h dar şeflik evsafı gösterecek bir 
"""'I a a sonra o Büyük lı 1ltn İnönü bulmak saadetine ayni za-
aşv,L,.. en halis arkadası ve 

"''" 1 ' manda erdi. ~. İıı§a 0 a_rak devletin kuruluş 

'•ıı is- lltııeliyesini tahakkuk etti
d, ~et n .. ·· 

A.N. KARACAN 

• deneh .. onu, lıu kabul resmin-
'hı ,. Uır ki artık büsbütün • ~ " 
d Qlt • w 
•v1,, ırtifaa yükselmiş ve bir B a ş v e k 1• I v e 

l•~es;11:~aınının fani benliği çer-

~llııı 0 taşarak bayrak gibi v k · ı ı • t' h p t•ltııişı:n llıilll bir mefhum haline e 1 e r 1 n 1 a 
klısıınıı l'alnız bizim çok naçiz 

~0ıııı d~ değil, fakat bütün o dairelerini ziya-
liıı Yiiltso duran ve bu memleke· 

~Utı.,, ... eliş.inde hiç şüphesiz ki 1 r e t e d e c e k 1 e r ~\ 
Llaıı h hızınetıeri çok büyük 
-a 'Yet• ~t " . ı mecmuanın umumi B j lı;. .e ıntıb&J bu idi. Öğrendifıimizc göre, aş · 

q >ııi1J vekil Doktor Refik Saydam 
)jj\ lcıı et için birliğin en bü- bugiinlcrde şebrimi<c gele • : 

)'diga, "'1et olduğu Atamızın bize cektir. j 

hıı,,İıı. bıraktığı mukaddes vasi· Başvekilin ve htanbu.ı mc· ~ 
\ıı~"•t ·:~a§lnda gelir. En büyük busu olan Gümrük ve Inhi · 
~f İçi illik olunca, bir Milli sari ar V d<ili Ali Rana Tar · 
1iJ il eıı bü .. ban'ın istunbulda tetkikler ; 

• '-
1 

Yiik vasıf da, tabia· ı . !it "'P ıı:yı ve temaslar yaparak ayrı ay· ı 
• ~llı. eı ku'1vet olabilmek· rı birer nutuk söyliyecckleri .ı 

~it i .at toplayıcı kuvvet olabil· anlaşılmaktadır. rabinenin 
141iiııeçııı, evvela insanlığın dahi diğer azasının da intihap dni- , 

"1ııt aö~ ve diğer insanl&Ta relerinde temaslar yapmaları 1 

lttiıı k z erle değil, bütün bir mil· muhtemeldir. 
lif diı.ı~diııde toplanan mü teki· Bu takdirdP Hariciye V cki-
İf """tile bakın li Şükrii Saracoj:lu, Maarif 

ııı de . ak ve bunun Vekili Ha•an Ali Yiicel ve i 
~•ta , llıissioıı'unun vecdi içinde iktısat Vekili Hüsııii Çakır 
b. ueşerilikt 
"'lldı.., en sıyrılmak la • 
işı . 

~ e, t:•çen k 
lııllirk•.. 8 Şarn, en son defa 

tiııı il tın katafalkı önünde ta 
o e eğild... · 
lllltı h ıgımız ayni salonda 

atı:r ' 
•tr,fıııd asını kendi içinde ve 

~ltlind 11 
rnukaddcs bir emanet 

11• e t:ıahfuz tutan tn·· ·· · orıu11 onu, yı .. 
d;q,,,

11 
Yarattığı milli ruhu da 

~ 0 ndan · · ' lllad ıntikal etrniş bari • 
t e bir k d 
tııı•kt u ret halinde temsil 

il e idi İn .... 
' öyı · onune baktıkça, ba-

liı\" e geliyordu l·i At t·· k ş 
•ıı v d" "' a ur , e-

•- e •asını nı h ( . . '" llld u a aza ıçın ka-
a ve . d 

İzmirde, Maliye Vekili Fuat 
Ağralı EUi<ığda, Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya Afyon da. Da - , 
biliye Vekili Faik Özlrak Te- ı 
kirdağında, Adliye Vekili 
Tevfik Fikret Sılay Konya · 
da, Ziraat Vekili Muhlis Erk· 
men Kütahyada, ;\Jilli Mü · 
dafaa ve Sıhhat Vekilleri de .' 
lrendi intihap dairelerinde 
tetkikler ve temaslar yapa · · 
caklardır. Vekillerin bu te · 1 
".'aslardan sonra aldıkları ne- \ 
tıceler ve umumi işler üze • ~'. 
rinde müııtchipforine .hitap ) 
edecek birer nutuk sövlefue , , 
lcri de muhtemeldir .. ) 

MEKTEPTE TERSANEDE 

Süvarilerimizin çalışnıalarını ve 
Mussolini kupasını gördüler 

Yeni yapılmakta olan denizaltı \ Romanyada matem 
"l • • • k'k b d l ' Bükreş, 7 (A.A.) - Başvekile • 

gemı erımızı tet ı uyur u ar • tin bir tebliğine göre, Başvekil 
. . . . c .. - _. _. __ - - . ·· - ~ Patrik Kristea Fransanın cenubun· 

da Cannes şehrinde bundan sekiz 
gün evvel kendini üşütmüş ve 
zatürreeye tutulmuştu. Başvekilın 
ölümü bu hastalığın neticesidir. 

Patrik Miron niçin öldü 
Bükreş, 7 (A.A.) - Bütün res -

mi makamlar mateme girmiştir. 

Patrik Kristeanın cesedi Cuma 

\

günü Romanyaya getirilecektir 
Bütün gazeteler, 'l".ransılvanya

nın anavatana iltihakı uğrunda 

•şiddetle mücadele eden büyük ö • 
!ünün hatırasını taziz ediyorlar. 

( Arka.n 3 üncü sayfada) 

Patrik l\1İRON KRİSTEA'nın ôlü· 
mü üzerine Başvekilliğc AR:IJAN 
KALİNESKO'yu tayin eden Kral 

KAROL ve Veliahdı 

Harp içinde harp ! 
Birkaç alay ve komünistler Miaja 
Hükumetine karşı isyan ettiler 

Milli Şef tNÖN"Ü ve muhterem refikaları Bayd arpaşa garında 

Negrin Hükumetini 
iskat eden Casado 
yeni kabinede milli 
müdafaa Nazırı oldu 

Reisiciimhur İsmet İnönü dün saat on ikide 
Ayazağada Süvari Binicilik okulunu ziyaret bu
yurmuşlar ve orada yarım saat kadar kalmışlar· 
dır. İnönü •Üvarilerimizin muvaffakiyetlerile ala
kadar olarak Musolini kupasını tetkik buyurmuş· 
lar ve bu yil beynelmilel müsabakalara iştirak 
edecek olan süvarilerimizin hazırlıkları üzerinde 

izahat almışlardır. 
Okul Komutanı Yarbay Saim Önhon Reisi -

cümhura Ekipin 25 Martta Nis'e hareket edeceği
ni, oradan Roma, Brüksel ve Bükreş beynelmilel 
müsabakalarına iştirak edileceğini söylemiştir. 

Milli Şef tersanede 
Reisicümhur saat on yedide, ırefakatlerinde 

Vali Dcktor Lütfi Kırdıır olduğu halde motörle 
Haliçteki tersaneyi ziyaret etmişler ve orada ya· 
pılmakta olan yeni denizaltı gemilerimizi inceden 
inceye tetkik buyurmuşlardır. 

Milli Şef, dün akşam, İstanbuldaki tetkikleri· 
ne son vermişler ve refaka•lerinde Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak olduf:'U hald< Suvat vapurile Haydar
paşaya geçerek saat 22 de hususi trenlerile Anka

raya hareket etmişlerdir. Milli Şef İNÖNÜ diin akşam Suvat vapurunda 

Vali Lütfi Kırdarın beyanatı 1 Fransa - İtalya 

Yangınlar için yeni 
tedbirler alınıyor 
Mevdancık yangını hakkı:ıdakı 

adii tahkikat de,am ederken di • 
ğer taraftan da şehirde bundan 
sonra çıkacak olan yangınlar hak
kında evvelden alınma» llzımge· 
ien tedbırler üzerinde tetkikat ya 

pılmaktsdır. 
Bazı gazeteler son yangında su 

re şu beyaı.Jtta bulunmuştur: 
• Sultanham ı yangınının 

süratle ba~tırılamamasının sebebi 
susuzluk değildir tfaiye .şıe -
ıindc en mLihim nokta, yangının 

vaktinde haber verilmesı keyfiye
tıdır. Itfaiye haberi. ılk defa yan -
gın kulesinden almıştı.. Bu o jc. 
mektir ki alevler kendini harice 
\'erinceye kadar yangın dahilde 

-----
İtalyanlar arazi tale-
binden vazgeçmek 

niyetinde imişler 
Paris 7 (A.A.) - İtalyanın Fran

sadan arazi terkine taallük et • 
miyen talepler bulunacağına 

dair dolaşan şa,iaların tecrübe 
balonları mahiyetinde olduğu iyi 
haber alan mahfellerde söylen • 
mektedir. 

Bu mahfellerde İtalyanın noktai 
nazarını resmen nasıl bildirece . 
ğınin malüm olmadığı il.'..ve edil _ 
mektedir. Y.alnız Musolininin 

Sant-jean-de-Luz, 7 (A. A.) -

D. N. B. bildiriyor: 

Madrid'den gelen haberlere gö • 
re, Cümhuriyet ordusunun bir kaç 
alayı yeni müdafaa konseyine ıs • 
yan etmiş ve oldukça şiddetli çar· , 
pışmalar olmuştur. Bütün komü
nist teşekküllerinin asilerle bir • 
lik oldukları ve içtima halinde o • 
lan konsevln kararlarını baltala -
mak ıstedikleri haber verilmekte
dir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Yeni hük<ımetin reisi General 

MİAJA 

Harman makinesi ve radyo 
Yeni bir tiyatro binası, yahut ..,ıınn bir köşesine bir park 

yaptırılmııl< mevzuu bahsolunca itirazlar bq gösterir. 
Hastane yaptumak, bozulı. yolları tamir etmek, yahut yüz bin

lette fakir vatandaşa yardım etmek dunırken tiyatro, park nemi
ze lhım! 

İlk bakışta bu itiraz pek haklı gibi görünür; parkın ve tiyatro
nun bir şehir için bir lüks, fazla ve lüzuınsuz bir süs olmadığını, 
bunların yapılması ötekilere mani teşkil etmiyeceğini ve bozuk 
yollarla hastaneye yüz binler, milyonlar lıizımken tiyatro ve par
kın şehir bütçesinin bir köşesinden çıkabileceğini anlatmak güçtür. 

Evvelki &iin Mer<livenköylü bir çiftçi de Milli Şef'e ~an 

söylemiş: 
•Köylere birer radyo makinesi alınacakmış. Neden birer har

man makinesi almmasm?• 
Eğer köylü bu sözile hatmau makinesi alınmadan evvel 

radyo almanın manasızlığını söylemek istediyse ona radyonun bir 
slis eşyası olmadığını ve bir gün kendisine harman makinesini na
sıl kollanacıığını radyonun öğretebileceğini anlatınıya mecburuz. 

•aı,tı vıc anında millet ve 
1llefhurn d 1'111iiiöiiiiöiiiiiiiioiiiiii•----""'-_,.~ uıı an başka bir şey - -

!>L•lurlamadı!;ınt . yazmışlard: Valı 
\'e Belediye Reisi Doktor Lütfi 
Kırdar dün bu hususta gazeıccile- (Arkası 3 iüı~u sayfada) 

maksatlarını taçığa vurmak için 
(Arkası 3 ii~cii sayfada) 

KEMALiST 



• • . Denizbank'tan 
çıkan memurlar Musanın Hayatı 
Vekalete bağli mües-, 

Sihirbazların değnekten yaptık- seselere tayin edilecek 
• "d J d M b•} k kt İktısat Vekaleti Denizbanktan ıaıı ej er er en usa 1 e or u çıkarılan memurlar için yeni bir 

· h · · b ·d d ,..._rkup karar v~rmiştir. Vekalet bu me -
F. k k ndan sak.landı-J sız epınız u eı er eu "" · ıravun, or usu murlarm açıkta kalmalarını doğ-

ğı tahtın altından çıktı ve yine sal- kaçtınız. . ru bulmıyarak hepsinin kidem sı-
tana!, tanrılık sedirine kuruldu. 

Kahinler cevap verdıler: . • _ . _ . 
M t ğı b . ih" b rasıle Vekalete baglı dıger daıre-- usanın yap ı ır s ır az. 

Maiyetini teşkil edenler de kaç- lık. Gözboyacılığıdır. Mısırda onun, !erde açılacak memuriyetlere ta -
tıkları ve sığındıkları deliklerden .b. h tt " d .. t •· . . yinlerini kararlaştırmıştır. . . gı ı ve .a a on an us un ruce sı-
çıkarak geldiler ve eski yerlerını hirbazlar vardır ki öyle bir değ _ Bu habQr memurları çok mem-
aldılar. nekten bir ejder değil, yüz değ _ nu~ et".'iştir. Yalnız memurlar 

M • • mucız· esi ile yap- kt b" d • kt .d 1 tayınlerıne kadar maaşlarının ve-usa, asasının ne en, ın egne en eJ er er çı· . . . . . 
tığı ilk tesiri ikinci bir mucize ile karabilirler. rılmesını ıstemektedırler. 
takviye suretile peygamberliğine Kahinlerin bu sözleri Firavun i· Deniztankın izahatı 
bunları inandırmak istedi ve si - çin tatminkar bir cevap oldu. Dün Denizbanktan da bu mev-
yah derili elini cebine soktu. - O halde, dedi. Mısırdaki en zudaki neşriyatı tavzih eden şu 

Çıkardığı zaman elindeıı öyle usta sihirbazları bir araya topla - mektubu aldık: 
kuvvetli bir nur saçıldı ki. Bu mu- yın. Onların hepsi ifo Musayı Mı- •Denizbank kadrosunda yapı -
cize bugün olsaydı muhakkak fos- sırın ortasında, halkın karşısında lan tasarruf münasebetile muh -
tor tozuna batırılmış bir elin gece, imtihan edelim. Usta sihirbazlar telif tarihlerde gazetelerde yapı -
karanlığında neşrettigi parlaklık- onun hakkından gelsinler ve o za- lan neşriyat aşağıdaki şekilde tav-
la mukayese edilebilirdi... man halk ta Musanın düzenlerine zih olunur: 

. inanmanın ne kadar budalaca bir Denizbankın ihtiyaçtan fazla 
~ir~:'U.n, Musadan bu mucıze - şey olduğunu görsünler... görünen maaş ve masraflarının 

lerı gorunce derhal ona cevap ve- K"h" 1 b k afık b ı a ın er u ararı muv u hakiki ihtiyaç derecesine intibak 
remiyecek bir hale geldi. . 

Y M d d
. g·· l .. d" dular. ettirilmesi için Iktısat Vekaletince 

- a usa.. e ı. oz erını ın· H M b .. t·· t ·h· . .. .. • emen ısırın u un us a sı ır- bütçe kararnamesile verilen di -
l~.dık .. Y~~tıklarını. gorduk.:. du .. - bazlarını saraya davet ettiler. On- rektif üzerine bankaca alınmış o -
şunmek ıçın bıze bır kaç gun mu- lara meseleyi anlattılar. lan tasarruf tedbirleri neticesinde 
saade et. Git, evine, dinlen. Biz, Sihirbazlar: onu eskidenbcri D~nizbank mües-
kendi aramızda bir karar veririz .. • ın· b ı • - musanın yaptıgı s· ır az ıgın seselerinde çalışanlardan olmak Ü· 

ve bu karan sana bildiririz. en kolay şekEdir .. dediler. Ayni su zere kırk memur açıkta kalmış . 
Bunun üzerine Musa ve Harun retle ve bir tane deg;il .. bin tane t ır. 

saraydan çıkıp evlerine döndüler. ejder yapalım da görsün... - Bunların kıdemleri sırasınca 
Musanın, Firavunun sarayına gir- Sihirbazlar hemen işe koyuldu- İktısat Vekaletine bağlı teşekkül -
diği şehir içinde ve Beni İsrail a -, !ar. Dağlardan çekilerle odun in· !ere yerleştirilmeleri Vekaletçe 
rasında derhal şayi olmuştu. Bunu· dirdiler. Bunların içlerini oyup ci- takarrür etmiş bulunmaktadır.• 
duyan Musanın anası ile kız kar -1 va doldurdular. 
deşi Meryem büyük bir telaşa düş Tellallar, şehir içinde dolaşarak, 
tüler: nida ederek bütün halkı Firavu -

- Eyvah .. dediler. Firavun şim- nun emri ile Mısırın büyük mera
di onları sağ komaz.. Muhakkak sim meydanına davet etti. 
öldürtür. Firavun, bu meydanda bermu -

BELEDiYE 

intihap hazırlıkları titiyor 
Bir mebus namzedi daha 

Haklı değll mi ? 

Yumurtacıların .pa -
rası neden verilmiyor 

Bir yumurta taciri şunları 
anlattı: 

•Bundan ilç sene kadar eT· 
vel İspanyaya 40 bin liralık 
bir parti sevketmiş fakat 
harp çıkması dolayısile Cilm
huri,yetçiler tarafından bu 
malların müsadere edilmesi 
üzerine paralarını alamamış· 
tık. Bu vaziyet karşısında İs· 
panya hü.kfunetinden müsa
dere hakkında resmi vesika • 
!ar aldık ve bükumetimize 
müracaat ederek Merkez 
Bankasında bulunan İspan -
ya hükumetine ait 100 bin li
ralık bloke paradan 40 bin li-
rasının bize veriJmelini iste
dik. Hükumet bizi haklı gör
müş ve Merkez Bankasına 

bu hususta emir vermişti. 

Fakat nedense banka elimiz-
deki vesaikı kiıfi görmiycrek 
bu paraları şimdiye kadar ver
memiştir. Geçen hafta Anka
raya bir heyet göndererek bu 
iş hakkında yeni bir karar 
aldık ve evvelki gün tekrar 
Merkez Bankasına müracaat 
ettik. FaJ.-1t bu defa da para· 
!arımızı alamadık. Bunun ü-
zerine aramızda tekrar bir top
lantı yaparak A i araya ye
niden bir heyet göndermeğe 
karar verdik. Heyet bugün -
!erde hareket edecek ve bu 
vaziyeti Vekalete nrzedecek
tir. Fakat Vekaletin verilme -
sini tensip etliği hir parayı 
Merkez Bankasının bu kadar 
ıı-eciktinnesi doğru mudur!• 

Hakh değil mi? 

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

Adliye koridorlarında 
24 SAA'T 

/Kanadaya tütün Bütün esrarı bir rüya 
ihracatı durdu ile anlaşılan cina et 
Alınan tütünler Ame-, Y 
rikaya sürülüyormuş Okmeydanı cinayetinin muhakemesine diiJı 

Amerika tütün ithalatçılarının Ağırcezada başlandı. Arap Murat itiraflart11'. 

şikayetleri üzerine Kanadaya olan dayak tazyikı ile yaphg"'ını söyliyerek reddetti 
tütün ihracatımız durdurulmuş -

tur. Buna sebep şudur: Bundan bir müddet evvel Ok -1 Ahmet, fırıncı Mehmet Ali. ııı~: 
Kanadada bulunan ban tüccar- meydanında feci bir cinayet işlen- tul İhsanı yanında bir mü~det ~~· 

!ar Türkiye - Kanada takası an - miş, İhsan adında bir genç kafası lıştırmış olan inekçi İbrahiJll. 
!aşmasını suiistimal edecek hare- taşla kırılarak öldürülmüştü. Ya- suf ve Hasan dinlendiler. 
ketlerde ~ulunmağa. başlamışlar - pılan zabıta tahkikatı neticesinde Bunlar hadiseye dair doğruıW 
d_ır:. Bu .tuccarlar bızden aldıkları Arap Murat adında bir adam doğruya bir şey bilmiyor!ardı-
tutunlerı Amerıka p· as g·· 1 • ' ıy ~sına on maznun olarak yakalanmış, po - Heyeti hakime tebligata ra• 
~erme~te ve orada Amerıka ı:ha - !islerin ve müddeiumumi ile sulh men gelmiyen polis ve koıniseı 
~ıl~le . rekabet etmektedırler. hakiminin huzurunda Okmeyda - !ere ve ayrıca baş kÖmiser p.b • 

er a ıle aramızda takas an - nında cinaye.ti işle.diği. y.eri g. öste- durrahmana, Galata sulh ceza.~ 
!aşması olmadığından Amerikan k ed if as.,... 
tüccarları bizden aldıkları tütün- rere ' ces ın vazıyetını tar e - kimi Nusret'e celp yazılın . il-

derek itiraflarda bulunmuştu.. meni muhakemesine karar ,ret 
!eri pahalıya maletmekte diğer JblJI~ 

Bu hususta yapılan istintak tah- miş olan Kör Hasanın ce _,, 
taraftan ise Kanadalılar takas mu- ..,.,.. 

kikatı bitmiş ve Arap Murat ceza Muradın sabıkası olup olmadıo: 
kavelesinden istifade ile ucuza d ~ 

kanununun 18 sene hapis cezasını sorulmasına ve suçlunun ken ı. 
malettikleri tütünleri Amerikaya mutazammın olan 448 inci mad - dayak atıldığını şehadetleri!• ~. 
göndererek piyasaya fena tesirler te' 

desile cezalandırılmak talebile A- pat edeceğini iddia eyledig"i 
yapmaktadırlar. Bu vaziyet kar - ~ ğırceza mahkemesine verilmiş - kifhanede bulunan iki mevk • 
şısında a!akadarlar derhal tahki- tir. celplerine karar vererek ınuh• 
kat yapmağa başlamışlar ve Ka -

Dün başlanan bu muhakemede, kemeyi başka güne bıraktı. 
nadan bazı firma sahiplerini tahkikat evrakı okunduktan son- ------o- -
davet ederek hakikati öğrenmeğe 
teşebbüs etmişlerdir. Ayni zaman-
da bundan sonra Türkiye - Ame -
rika takas anlaşması tasdik edil -
!inceye kadar Kanadaya tütün ih
racatı yapılması menedilmiştir. 

Amerika tütünlerimizin en bü -

ra, maznun Murat isticvap edil - POLiS 
miştir. 

Murat, okunan bütün zabıtla -
rın ve poliste kendisinin alınmış 

olan ifadelerinin tamamen yalan 
ve uydurma olduğunu söylemiş 

İstanbulu soyaJl 
4 hırsız tutuldıl 

yük müşterisi olduğundan bu ted- ve: Emniyet İkinci şube meınul• 
bire mecburiyet hasıl olmuştur. - Bütün bunları yediğim da - 1stanbulun muhtelif yerlerın J· 

-----o- yaklardan ~urtulmak için söyle- birçok hırsızlık vak'alarının fa, 

A d b
• meğe mecbur oldum. Hiç birisinin leri olan dört sabıkalıyı yak~1/ 

ntrepO a ır aslı yoktur, demiştir. mışlardır. Bunlar Hliseyin va I> 

h 1 k d 
Bundan sonra, Arap Muradın Kamil, Talat ve Feyzi adlarıl' 

ırsız ı aha dayak yediği iddiası üzerine yapı- dört kişidir 
Denizbank'ın Galatadaki 7 nu - lan muayene raporları okundu. Hüseyin Vasfi Kamille beı1 • 

lı Bunlarda vücudünde dayak izle - ber Sultanahmette bir tütw?, mara antreposunda da bir hır - > 
rine tesadüf edilemediği bildiri - dükkanını delerek elbise aya• 

sızlık olmuştur. Dün sabah amba- ' ı.ı.Jt 

Vakta ki Musa ve Harun serbest tad saltanat v~. tan.rılık tahtını 

1 k 1 · d.. dili" e Bu bu·· kurdurmuş ve uzerıne kurulmuş-
Mebus intihabatının ikinci mü- MÜTEFERRiK 

him safhası olan müntehibi sani 
seçimi hazırlıkları üzerinde bele
diyede hararetle çalışılmaktadır. 

Müntehibi sanilcrin listesi hazır -
lanmaktadır. İstanbul belediye 
hudutları içinde 1311 müntehibi 
6ani çıkacağı tesbit olunmuştur. 

Civar kazalardaki aded bugün an
laşılacaktır. İntihabı mebusan tef 
tiş heyeti dün belediyede bir top-

rın kapısını açan memurlar bazı !!yordu. Ar~p Murat, bunlara şu kabı, para vesair bazı eşya, ~ 
sandıkların kırıldığını ve toplarla cevabı verdi: de ahçı Alinin dükkanının d 
kumaşın çalındığını görmüşlerdir. ~ Raporlar doğrudur. Çünkü parmaklığını kırarak para, fa~ o ara ev erıne on r. , -

tün Beni İsrail arasında onların tu. 
hak peygamberliğinin en büyük Etrafını beyleri ve kahinleri 

delili sayıldı. Firavun, Musaya el ~l ıştı. h b 
·· · t• t k .. d" "' usaya a er gönderdiler ve 
surememış ı ve ar ı suremez ı 

1
. F" 

de Ç 
.. k .. T M il b ge ınce ıravun ona: 

. un u anrı.. usa e era - S d d" b' b l" · İ . İsr . ı - en, e ı, ıze peygam er ı-
berdi.. şte bu kanaat Benı aıllğ· d . .. te d" F k t ... . . ın en mucıze gos r ın. a a 
\>e Musaya tabı olan Kıptileri onun biz bu mucizeye inanmadık. Yap
etrafında daha sıkı bir halka ve tığın iş bir sihirbazlıktan ibaret -
daha sağlam bir kuvvet halinde t• Eğ ın· b ı k de"il 

ır. er 8 ır az ı s se onu lantı yaparak intihap sandıkları -
topladı. · b t t k · · · t d B .. 

ıs a e me ıçın ış e mey an. u- tıın konacağı yerleri tesl:.ite b~la-' * tün usta sihirbazlar burada top - mıştır. 
Musa ve Harun çıktıktan sonra !anmışlardır. Sen onlarla imtihan D.. b d dah b t 

,,. ' · · h Ik k"h" ı · ı k Eğ 1 1 un r vatan aş a ser es .. ıravun maıyetı a ı ve a ın erı o aca sın. er on ar sana ga e • h 
. .. . . . vazetmiştir. Yeni namzet Kağıt a-
ile · haşhaşa vererek muzakereye be çalarlarsa peygamberlik ıddıan b 

1 
k 

1 
.•.. 

k 
ld ·-r· 1 me us o ma ıçın namzet ıgını 

oyu u: gu unç o ur. li .. b ··t k .d. O N , . . . ne yuz aşı mu e aı ı sınan u 
_ BU ~ siz ne dersiniz? Musa, Musa, Tanrının kendısıne verdı- . K b d 

'ğ" b.. .. k ·r . b .. l T rı u an ır. hakikaten paygamber mi? Ve 0 .ı ı uyu vazı enın oy e ve an-
nun dediği, iddia ettiği gibi ben 1 rıya asi kimseler tarafından tec- -----· -
Allah değil miyim? rübeye konulmasına. imtihana çe- Bulgar Başvekili Ankara. 

Diye sordu. kilmeslne isyan etmek istedi. Fa- I' 
. • . kat yine Tanrının kendisine ver- ya ge 1) Ur 

Vezırler, kahınler :".!:usayı tas - diği sabır ve tevekkül hisleri ile 
dik edecek olurlarsa Firavunun b t kl"f" k b ı tt• ._ . .. • u e ı ı a u e ı. , 
r;ıtun gazap v~. zulmune maruz Yüz kadar sihirbaz meydana 
kalacaklarını bıliyorlardı. kt 1 çı ı ar. 

- Musa, yalan söylüyor, dediler. Her birini nellerinde onar değ
Biz senin tanrılığından asla şüp - nek vardı. 
heye düşmedik. Musaya sordular: 

Firavun sordu: - Evvela sen mi başlarsın yok-
- Peki amma.. O, elindeki asa sa biz mi başlı yalım?. 

ile bir ejder yaptı ki az daha beni Firavun: 
tacımla ve tahtımla yutacaktı. Ve - İlkönce siz başlayın. 

Şehrimize gelen malümata gö
re, Bulgar Başvekili Köse İvanof 
Martin 18 inde Sofyadan hareket 
edecek ve 19 Martta İstanbula ge
lecektir. Misafir Başvekil doğru -
ca Ankaraya giderek orada iki 
gün kalacak, devlet adamlarımızla 
temaslar yapacak ve Reisicümhur 
İnönü tarafından da kabul edııe • 
cektir. Köse İvanof dönüşte bir 
gün de İstanbulda kalacaktır. 

Nafıa Vekili ~ekleniyor Polis ve gümrük idaresi derhal b~nı dayaktan evvel muayeneye te bir ambardan semaver ve~a , 
. . . . tahkikata başlamıştır. Hırsızlığın gonderdıler. Muayeneden gelır Çemberlitaşta Köprülü caıflıil'.,, 

Naha Vekilı Ali Çetınkaya bu - im d kıl! d"" d .. ı v d ... .. . . .. dahilden yapıldığı tahmin edil - ge ez a ama ı ov u er. e den bazı eşya, Bitpazarın a ..J 
günlerde şehrımıze gelecek ve hu· · ·· if d · ldıl R • >"fi" k. , mektedir. Bir kişi nezaret altına a- aynı gun a emı a ar. a - kahveden 20 lira, Llngada µı ı.ı-1 

umetçe satın alınan Tramvay ve lınmıştır porların tarihlerile ifadelerimin evlerden muhtelif eşya çalıill' 
Tünel Şirketlerinde tetkikler ya- · t "hl · ·d· B k ·· b · dı.ııd' Diğer taraftan Sirkeci antrepo - arı erı aynı ır. a arsanız go - aşka Saraçhanede Samı a 
parak memurlarla temas edecek- ·· ·· ·· b" . . B .ıır 
tir. !arından geçen gün yapılan hır - rursunuz. ırını de yaralamışlardır. ıw , 

GÜMRÜK 

Haydarpaşa gümrüğünde 
tetkikat l apılıyor 

sızlığın tahkikatı da henüz bit - Şahitlerin dinlenmesine başlan- dan başka, Kadıköyünde J\cıb' ıll 
memiştir. dL Bunlardan Topkapıda kundu - demde bir evden ve SamatY1 

•••• _ • • • • • • racı Onnlk şunları söyledi: Etyemez camünden halı )cilı 
KÜÇÜK HABERLER - Maktulün ayağında bulunan çalmışlardır. # 
• • • • • • kunduraları sivi' memurlar bana Talat ve Feyzi ise KazlıçeşJll • 

Ö getirdiler ve bunları benim ya - Altıparmak deri ve Kösele faııt1, 
Maliye ve Gümrük ve İnhisar • * nürnüzdeki Cuma günü Sa- çıl 

l V k ·ı 1 . lf .. turniya vapurile şehrimize 300 pıp yapmadığımı sordular. Bu ye- kasından glase deri vesaire 
ar e a et erı aydarpaşa gum· ·ı · b ı dır 
rüğılnde bazı tetkikat yapılması - seyyah gelecektir. kı~enı erı t ~n yhapmıştım. Fakat mış ar . " ~ 

* I
. t b 1 M "f · "b t ıme yap ıgımı atırlıyamıyordum Hırsızların diğer suçları oW, na lüzum görmüşler ve Ankara - s an u aarı ınzı a mec- ~ 

dan gelen Maliye ve ·.::ümrük Mü- tisi azalığına Beyoğlu Maarif me- ~emurl&r ba~a n akşam biraz iç- madığı ara.ştırılmaktadır. 'fa ef' 
fettişleri bir kaç günden beri ça _ muru ve 11 inci mektep başmual- kı '.kram ettıler. Hafızamı topla- kat. bıter bıt1?1ez suçlular adlıY 
lışmalara başlamışlardır. İdarenin timi Etem Tel, yedek azalığa da m.aga galıştım, hatırlıyamadım. Ve:rileceklerdır. 
bütün demirbaş eşyasına ve mu- Beşiktaş Maarif Memuru Ali Rıza Nıhayet 0 gece rüyamda İhsanı iki yl\ngın 
amelatına ait defterler ve hesap - Eker seçilmişlerdir. gördüm ve böylece birdenbire ye- ~ 
!ar gözden geçirilmektedir. * Üniversite heyeti bugün Rek- menileri ona yaptığımı hatırla - Beyoğlu Yenişehirde Köpril. • 

•rr(in ta<kanl•~ında toplanacak, dım. Ertesi gün hemen memurlara kağında Atıfın 27 numaralı e';# 
Denizaltı gemilerimiz 

Öğrendiğimize göre Almanyad& 
Krup tezgahlarında inşa edilmiş 

olan Saldıray denizaltı gemimiz 
ı;ularımıza gelmek üzere Alman -
yadan yola çıkmıştır. Ayni tezgah
lara ısmarlanmış olan Batıray de
nizaltı gemimiz de denize indiril
miştir. 

.,, bı"ldır· dım.· den yangın çıkmış ve çatı k .,, bu toplantıda universiteye ait bir "' 
yandıktan_ sonra söndürülın~t çoK meseıeıer arasında Talebe Bir Şahit Onniğin rüyası işe yara-

liği işi de konuşulacaktır. mıştı. Çünkü bu yemeniler saye -
* Pangaltı pazarının katranlı sinde maktulün hüviyeti anlaşıl -

şose olarak inşası 4795 liraya mü- mış ve münasebette bulunduğu 

teahhidine ihalesi dün yapılmış - veya beraber çalıştığı adamlar a _ 
tır. Kadıköy Osmanağa mahallesi rasında suçlunun aranmasına ge
İhlas sokağında depo inşası da dün çilmişti. 
ihale edilmiştir. Bundan sonra şahitlerden çiftçi 

* ddl' 
Bahçekapıda Arpacıkır ca • 

sinde tüccar Hayriye ait ArP8°. 
!ar hanının üst katında terzi ~ 
ha nesin odasınckın evvelki g -yı 
saat 24 te yangın çıkmış ve itfB' 
tarafından söndürülmüştür. 

neden bizi de hemen içeriye alını- 1rabadan indiler. Onlar eve doğru kupa arabası duruyordu. Üzerleri- ı - Hayır tanımıyorum, kimsin ben gösteriştesin delikanlı.·· 5:~ 
dı. Bak, soyunduğumuz odada !iım- yürürlerken Nihat arabacının he- ne tertemiz battaniyeler atılmış o- sen yahu?... bulan, beni de iyi bulmuş. ı;lbır 
ba daha şimdi yandı. Bu zamana sabını gördü ve onları takip ederek lan hayvanlar boyunlarını eğmiş- - Ben Şehzadebaşılıyım ... !er ikimize de biçilmiş kaftsrı o·' 
kadar nerede idi? Arka odada de- sönük petrol liunbasile alaca ka- 1 ıer, uyukluyorlardı. Arabacı orta- - Pekala k F k b • )(Sd~ 

k d · • ·d d d kt · · · ca . . . a at ara acılıga bu ..., 
se , ora a işı ne.... ranlık bulunan korı or a: cDuru- .

1 

a yo u. Halil, toplandı. Pencereden dışa- h 1. ·d· d b 
1 

b 
1 

beni'" 
A k ıd ·· ·· d"l . A b 1 b"t k .. eves ı ı ın e u a u a - z a ı ozur ı eyecektim ... nuz!. dedı. ra anın mum arı ı me uzere rıya eğildi. İki tarafı yokladı: b ld .. b • 
E b • d .. t B uk ıkın •"' l ·k· !" b rd ·ı Ni u un a mu arek ··· ıo - vet, en ayagını ur mesey- - en y arıya ç ıyac..,;.m, o anı ı am asının ya ımı ı e - - Yalnız geldin? Nerede 0 1 • Nih nta 

d k b 1 J k · · · • h · · ·· b .. k n ar· at onun çıkardığı pa -• im, im i ir ne dil er dö ecektin... ''deyım, arabacı Hlhl Aagayı uyan at ıçıne goz attı, ara acı ırı apu- - Onlar birazdan gele kl 
1 

•. . . et~" 
h 

. - b.. .. .. ce er .. nu, ye egı, ceketı gıyerkerı 
Tefrika No. : B - A , ne bileyim, hiıla ne derin dırayım. Sız bu lambayı alınız. o.

1 
tuna urunmuş, yakasını başına Ben alıp götüreceğim. Sen üst ta- d" 

şüpheler içindeyim ... Hala inana- dayı biliyorsunuz. Elbiseleriniz du- çekmiş, uyukluyordu. rafını merak etme... ver ı. • ~ 
•Amcacığım, akşamki ricamı u- J kadın ve erkek elbiseleri vardı . Ni- mıyorum. ruyor, üstün~zdekilcri dolaba ko- Cama bir iki defa vurdu: Halil bi l"hz t dd.. . . -. Canım, nene l~m? ... ,ııı~ 

nutmayınız. Gelip sizden soran o- hat acele üstündeki sırmalı elbise- - Ya, yukarıda iğneyi buluc- yarak kendi elbiselerinizi giyersi- _Halil, Halı!... Halil Ağa ... diye So k r a a er~ ut geçırdi. aldıgın beş altına şukret, . 5 rıt'' 
l 1 b ld ğını ve ı · k · ık d K .. ··k b" nra ararını vermış yapacağını h t ı K" · nı ıı ' ursa saray mm ayı ı erı, mas eyı ç ar ı. uçu ır san? niz. Yukarıki !5mbayı, sonra bunu seslendi. bili o . . .. .. ' . a ıra ye... ımsenın se i ~'' 
gece yarısına kadar alıkoymak dolaba yerleştirdi. Kendi elbisele- Karanlıkta ve küçük dominosu- söndürerek kapıda bekliyecek ara- Cevap alamayınca kapıyı açtı, e- d .. ğrnY ~u:. ~ıbı ustundekı parlak cağı yok. Zaten saraya gire! 
icap ettiğini söylerseniz hem onun rini giydı, bir iskemlede duran fe. nun altında Müjgan'ın bu sual ü- baya geliniz, !ile Halil Ağayı dürttü ve onun ı 1 • u e 1 acıvert kaputu çıkarını- gün oldu ki? .. 
hem benim hayatımı kurtarmış o- sini ve paltosunu aldı. Kravatını zerine ne düşündüğünü yüzünd~n Sait Ağa hayretle sordu: yanmasını beklemiyerek içeriye ya başlayarak: - Topu topu beş gün... ~· 
lursunuz. Yoksa mahvoluruz. Ben düzeltmiye lüzum görmeksizin a- anlamıya iml:iin yoktu. Fakat bir - Siz sarayın arabasına mı bine- girdi. Karşı sıraya oturdu. - Pekala, dedi. Başıma bir iş - Bu beş günde kiminle .ıa:; • 
bir iki gün belki gelemiyeceğim. şağıya indi, lambayı yanmış olarak tereddüt geçirdiği cevap vermeme- ceksiniz? Halil Ağa birkaç darbeden son· getirmezsin ya? ... İşin sonu nereye tın? Seni ahırda, ağalaruı da ,ıe 

d . b d - b.lm. .,.,..,Je 
Annemin maaş işi için belki Bur- mer ıven aşın a bıraktı. sinden belli idi. Sait ağa tekrar - Öyle ya, ben de direkler ara- ra güç gözlerini açtı, karşısındaki varacagını 1 ıyorw" amma sa- sinde tanıyan var mı? ,,.,,,. 
saya kadar gitmiye mecbur ola - Arabada beklemekten sıkılan sordu: sında oturuyorum, beni hiç olmaz- gölgeyi iptida farkedemiye.rek raylarla pek oyun olma?.. Ben şim düşüp kalktın? iJll 
cağım. Merak etmeyiniz, hürmetle Müjgan: - Evet, ya iğneyi bulursan ne sa tramvay yoluna kadar çıkarır- sı_çradı: di sıvışa".ağım; beni bulana aşkol- _ Hiç canım, ahırlarda ı;ı f 
ellerinizden öperim. - Nihat. - Sait Ağa, şimdi ben de senin diyeceksin? sınız. - Kim o, kimsin sen? sun, derun. Fakat zaptiyenin ka- arabaya bakan bir seyis, bir e 

k d sözüne galiba inanacağım. Belki Müjgan cevap vermiye mecbur Ve Sait Ag"a'nın cevabını bekle- Diye haykırdı. Nihat sükun ile fasını kızdırmıya da gelmez benim ğ 
Bunu bir zarfa oy u ve masa- ded b ld b " ldi.. a a ... 

iğin gi i iğneyi a ığına pişman olunca: meksizin kapıyı çekti. Dışarı çıktı. onun dizlerine vurarak: ı gım... ? 
nın üstüne bıraktL Tekrar lamba - Seyisin adı nedir·· 

olarak yukarıki masaya, yahut ye- - Bilmiyorum, bakalım... İğne Bindikleri araba geriye dönmüş- - Haydi kendine gel Halil, de· B!r taraftan Nihat, öbiir taraftan 
elinde sofaya çıktL Karşıdaki baş- re bırakmıştır... ortaya çıksın da... tü; Nihat Yokuştan aşağıya doğı-u di. Beni tanırsın sen!.. arabacı soyunuyorlar1ı. Gözleri i- - Ahmet... 35ı i' 
ka bir odaya geçti. Köşedeki masa- Dedi Sait Ağ b ali k İkisi de bu dar kupa arab. 

-
• . ~ aşım s ıyara.: , Demekle iktifa etti._Nih.edın evin b_irkaç adım attı ve ilk gelen soka- Arabacı gözlerine lığu§turdu. Yajyice açıla.n ve ka .. ra.nl.ığ.a ".Iışan a - dı 

da başka bi ı · b kt B Muhakkak d t t tt y k · çinde soyunup giyinmişler · J r am ayı ya ı. ura- . . • ıye eyı c 1· , o -

1 

ı;ap:sını açarak keııdılerıııe d.;gru , ga saJJtı. Burada hemen sokağın vaş yavaş hafızasını toplı~ arak rabacı Nihada gozlerını dılrerek: ,.ı 
da, kanepe ve koltukların üstünde sa bızı burada neden bekletıyor; gddiğini görünce loazn iorıdılar ve: başına yakın bir çift siyah atlı biı· alçak sesle: 

1 
- Tam ben yaşta, ben boyda, (Arkası " 

' 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 
1 

Yazan : M. lhaan 



8 - Mart 1939 

Müzelerimizin servetleri 

Müzelerdeki Bütün 
eserler tasnif edildi 

ll~nkara, 7 (İkdam) - Kültür 768 Osmanlı, 4973 diğer devletler, 
hu~lığ~, milli servetler arasında 76762 meskUkat, 198 etnografik e
deki bır Yeri olan müzelerimiz- serler, 30721 depolarda teşhir edil
~. ın~lerın ait olduğu devirleri miyen eşya, 1669 yazma, 18968 
etıni t· tarlarını tamam.iyle tesbit basma eser vardır. 

ş ır · K .. '!'" .' En çok Selçuk eserı onya mu-
!ardUXkıyede 28 müze vardır. Bım- zesindedir. Kuşadasında tasnif ı: _ -
ı\fy: l2 ta~esi depo halindedir. dilmemiş 946; Manisada. 173, Nıg
serl Rarahisar müzesindeki e • dede 65 parça vardır. Sınop depo
ôn •rden 1163 ü Eti ve Etilerden sunda 279, Sivas müzesinde 374, 

ce 24 .. 
ler· ' U Sümer ve Astır tablet _ Van deposunda 93 parça eser mev-

ı, 60 1 li 
69 tı ll' elenistik, 356 sı Romen, cuttur. . . . . . 
~ ızans, Fas Selçftk 67 81• Os Müzelerimizin ıdaresı ıçın hır 
'"an1ı 6 • , - . 
tafik ' 60 meskftkat, ı 02 etnog • senede verilmekte olan tahsısat 
ese eşya, 2 si ıazma, 139 basma yekunu 237.568 liradır. Bunun 
da ~:e~cuttur. Amasya deposun- 229.952 lirası ~evlet .. büt.çesinden, 
lı, 

23 
ll_'."ans, 9 Selçuk, 59 Osman- 7466 lirası :ilay~t bu.tçesınden, 5_0 

17 dıger devirler 31 meskftkat lirası beledıye butçesınden, 100 lı-
•tnografik ' ' · b" t · d temin e ~ardır eşya, 7 basma eser rası Halkevı u çes~ en . -

sind · Ankara etnografya müze • dilmektedir. Bu yekundan verılen 
29sı: ll.974, arkeoloji müzesinde maaş 180.835; nıüze eşyası sahn a
diJın,;s.~r Vardır. Bunlar, tasnif e- lınması için 4226, diğer masraflar 

i\ıı UZeredir. 51.168 liradır. 
., tal ya m ·· · ·· b' .. e "elen· uzesınde 1 arkaik 35 Türkiyede muze veya ır muz 

ıs tik ' 
35 Seı ' 302 Romen, 30 Bizans, deposu bulunan vilayet ve kaza -
de\1irı:;'k, 135 Osmanlı, 187 diğer !ar şunlardır: Ankara (Etnograf
tafi]( e ' l340 meskilkat, 20 etnog- a ve Arkeoloji) Amasya, Antal -
eser Şya, 372 yazma, 2527 basma Y • 

"ardır. ya, Bergama. Bursa, Dıyarbakır, 
En ze İ İ · K · !eridi ~gin müze İstanbul müze_ Edirne, stanbul, znıır, ayserı, 

Nafıada yapılan 
tayin ve terfiler 
Ankara 7 (İkdam) - Mu

habere ve mürasele müşavir
liği kalem amiri Nevzat Ko
rur terfian Devlet Havayol
·1arı Umum Müdürlüğü mua
melat müdürlüğüne, teknik 
okulu pansiyon amiri Niya
zi Aşan Devlet Havayolları 

Umum Müdürlüğü hasılat, ta
rife ve istatistik müdürlüğü
ne. teknik okulu pansiyon a
mirliğine yüksek mühendis 
mektebi idare müdür muavini 

B. Necati Kut, Trabzon Nafia 
şirket ve müesseseleri kopı.i

seri Kazım Yurdalan terfian 
yüksek mühendis mektebi i
dare müdür muavinliğine, hu 
kuk müşaviri muavinliğine 40 
lira maaşla Talat Toroslu, ya
pı işleri umum müdürlüğü 

mimari Münevver Belen İs -
tanbul vilayeti yapı işleri mi
marlığına Iğdır su işleri bi· 
rinci sınıf fen memurlarından 
Fahrettin Egeman Bursa su 
işleri birinci şube dördüncü 
kısmı fen memurluğuna. 

Yapı işleri umum müdür

lüğü ressamlarından B. Se -
dat şoseler reisliği ressamla -
rından Şecaettin, münakalat 
dairesi mühendislerinden Ma
hir Kuttaş birer derece terfi 
ettirilmiş le;dir. 

su r. Istanbul müzelerind 2823 Konya, Seyhan, Sıvas müzeleriyle 

!er:~· .. 1424 Asur, 948 Eti v: Eti • 4masya, Çanakkale, n,enizli, ,İ_ç.el, 
tıı 0nce 59826 A u Et' S .. Isparta Kırşehir, Manısa, Nıgde, 
29~,~~e aİt tabletl:r,rGS ;i;~Y~J'Sams~, Sinop, Tokat. Van müze .... ,.. • ..,.......,.....,.....,....,..,.._. __ ,,_ ................................. .... 

ı\rı.:ai~ • eski Girit, Miken, 3074 . depoları. KÜÇÜK HABERLER 
liııci v' .. 326 Milattan önce ve be _ Müze memurları, devlet veya ~· ,...,,..,..,_....,..,,...,,.. • .,..,,. • .,._ .,. ..... .,. ......................................... . 

l\oıne~Uzyıl, 3340 Helenistik, 3113 vilayet bütçesinden maaş almakta * Berlinde son ikametleri esna-
• 6660 Bizans, 777 Selçuk, dırlar. sında Slovakyanın münakalat ve 

Belediyeler Bankası ödeme 
lllüddetini on beş sen6ye çıkardı 
Esas nizamnamenin dördüncü 

maddesinde değişiklik yapıldı 

ticaret Nazırları Almanyaya Slo -
vakya petrollarının işletilmesi in
}\isarını veren bir itilaf imza et -
mi.şlerdir. * Gandi tarafından Rajkot dev
leti ahalisi namına ileri sürülen 
taleplerin büyük bir kısmı. bu dev 
!etin hükümdarı tarafından kabul 
edilmiştir. Bunun üzerine Gandi, 
açlık grevi yapmaktan vazgeçmiş 
tir. 

* Karpat Ukranyası hükumeti 
şu suretle teşekkül etmiştir: 

Atık .. Volosine: Başvekil, Maarif ve 
ler ll ara, 7, (İkdam) _ Belediye-,mühim .~ar.işleri karşısınd.a ode- Adliye Nazın. 
dötd"~Qsı, esas nizamnamesinin me kabılıyetı aza~an beled_ıy_elere Prehala: Dahiliye, Emniyet, Ma-
b. Uncu maddesini deg"işti:rmiye nizamnamenın musaade ettığı on 1. M" kal"t "'ar v . . 1 . • .. ıye ve una a . 
lııadden erınıştır. Ban~ o ,iiırdüncü sene!ık. azamı muddetle .bo;ç ~er- - Locurak: Sıhhiye, Endüstri, Zi-
lan 

1
.. hı değiştirilmesıne amil o- mekte ıse de bılhassa buyuk ık - t N f' N Uzu .. . a . k'f t raa ve a ıa azırı. 

•tın ınu ve zarureti şöyle izah razlarda bu muddetın ahı ı aye * B' tuk .. l' Harı'cı'ye ekıed· . d'. . ır nu soy ıven 
ır: etmediği ve belediyelerın ıger ış- .. t B 1 d - k · · 

•''., d 
1 

b' d b 1 mus esarı er er emo rasıyı ve 
• ~r · · · "d'" ta e ın e u una- • hın ll1lıuzun Bayındırlığı yo - lerı ıçın ° unç b' Amerikanın demokrasilere yardım 
ua beı d' madıkları anlaşılmasına ınaen . . .. . . 

de,,· e ıyelerimize verilen ö- . · i . 4 .. siyasetını mudafaa etmıştır. 
Ilı. de · . banka esas nızamnames nın un- . . 

ba Vrıınıze layık bir surette .. dd . d t b't d'l n on * Yafada tevkıf edılen ve cKızıl 
§arı1ın cu ma esın e es ı e ı e Ö .. . . . . ·ı t 

bııı asını temin edecek esba - lik müddetin 15 seneye çıka - !um çetesının reısı. namı e anı-
başınd . sene . .. 1 . ]an Ahmet Simlin divanı harp ta-

Para a, varıdat meselesi ve rılması belediyelerın teşebbus erı- 'd ' hk" d'l . 
. teıni · • . k" d rafından ı ama ma um e ı mış -

§tiph nı zaruretinin geldiğine ni genişletecegınden mez ur ma - . 
ınuh; Yoktur. Ayni önemi haiz denin ilişik proje dairesinde ta - tır. . . . . 

eJır · .. . .. 1 1 tur * Mısır kabınesı Mısır ıle Fı -
Gız],ı. ıınar ışlerının, varıdat dılıne zaruret hası o muş ·• ' • . • . 

"" ve - • !istin arasında askerı ve tıcarı hır 
diın Parasızlık yüzünden tak- Belediyeler Bankasının umumı 

1 
. . . 160 000 M lirası 

. \1e leh' . . . .. . d'. yo ınşası ıçın . ısır 
~ı.n t k ırı ile Cümhuriyetimi - heyetine teklıf edecegı yenı or - arf d'l · . k b 1 t · t· 
lııern \ip ettiği sürate halel ver - düncü madde şudur: s e 

1 mesını a u e mış ır. 
~Un e. için belediyelere daha u _ ,İkraz müddeti bir seneden on -
başı vade ile ikrazlar yapabilmek beş seneye kadardır. Her ikraz Frans ız - Çek ticaret 
Seıe~i gelen tedbirlerden sayılır. talebi idare meclisince tetkik olu- an!asması 

Yeler Bankası büyük ve nur.. ' 
Paris, 7 (A.A.) - Südet mınta -

~0rnanya Hava Amerika altı bin 
ll . 

ıı· ssunde yangın tayyare daha yapıyor 
Ukreş 7 A" 

tiye N .' (A.A.) Hava ve bah- Vaşington, 7 (A.A.) - . yan 
tebliğ· ezareti dün gece aşağıdaki meclisinin altı bin tayyare ınşa-

l?i 
1 tıeşretıniştir: sına dair olan projeyi kabul et-

at Pera hava " .. ·· · • hfeller hüku eJy 
1 

. ussunun Montage mesini sıyası ma · , -
dl\n e erıııde f ~ktrik cereyanın - metin bir zaferi telfıkki etmek -
h Yangın 
aı Yeti . çıkmıştır. İtfaiye der - tedirler. . . 

"1ısti Şınış ve ateşi mevziileştir- Parlamentonun tayyare adedını 
rııa'ız r . .ı\teJyede tamirde bulunan 5.500 olarak kabul etmesine rağ -

•mey· h h,kk 1 asara uğratan yangın men bu miktarın neticede 6.000 e 
başıainda bir komisyon tahkikata çıkarılacağı tahmin edilmektedir. 

rnıştır. 

kasının Almanyaya ilhakı üzerine 
Fransız - Çek ticaret anlaşmasın
da yapılması icap eden tadilat 
hakkında birkaç haftadan be.ri Pa 
riste cereyan eden müzakereler 
neticelenmiştir. 

Meselenin Almanya ile tetkiki 

icateden ciheti de Berlinde Fran
sız eksperleri tarafından müzake
re edilmektedir. 

- ---<>---

Yugoslavyada döviz 
kaçakçılığı 

r 1 Sovyet - Mançuku Belgrn~, 7 (AA.) -:: Pravda ga-
Ank O matahçe hadisesi Psinking, 7 <A.A.) - Domei a - 'zetesi, dovız kaçakçıhgı yapan hır 

balıçedara. 7 (İkdam) _ Dolma _ jansı bildiriyor: çete efradının. tevkıfı hakkında 
sine ~ 11 vatandaşımızın ölme _ Son hudut hadiseleri dolayısile mufassal malumat vermekte ve 
hakı.: se ep olan izdiham hadisesi Mançuko hükumeti tarafından şöyle yazmaktadır: 
'"n1ıtdaki tahkikat evrakı nok - dün Sovyet makamlarına verilen ·Ecnebi memleketlerine 40 mil
Dahi!:v dolayı;ıile devlet şurasınca protestoda, bir yıldan beri bu ne- yon dinar kıymetinde döviz ve 
ti. Daİı~·V"ka letine iade edilmiş - viden 158 hadise kaydedildiği, tahviliıt kaçırmak istiyen Belgrad-

ı .'Ye Vekaleti bu evrakı, Moskovanın ancak 51 pro . lı 12 kişi ile beynelmilel bir ban-
t ~ur f d nokta! ' asınc .. noksan görülen testoya cevap verdiği, hiçbir ha - ker Belgrad zabıtası tara ın an 

için taarın tekemmül ettirilmesi disenin memnuniyeti mucip bir tevkif edilmiştır. Bu çetenin reisi 
levd· hkıkatı Yapan müfettişlere sureti tesviyeye raptedilmediği İran tebaasından Emile Tsiprut 
noks~ ~tıniştir. Müfettişler, bu ve yalnız iki hadisenin tarafgira - isminde biridir. Bu adam kardeşi 

n kları ikmal • ir ekilde ·1 iğ' bildiril- ile birlikte Pariste büyük bir ban-

iKDAM 

iŞARETLER 

Fikir ve tufeylisi 
Her meslekte iyi ve fena, zeki 

~e ahmak, bilen ve bilmiyen var
dır. Fakat hiçbir meslekte, mat -
buatta olduğu kadar haysiyetli ve 

.M.ESEL E LER 

Pamuklu endüstrisinin inkişafı 
haysiyetsiz bir hizaya gelmemiş • Beş yıllık birinci endüstri prog- Programın beşinci fabrikası 0 _ 

tir. tamının gözettiği beş şubeden ilki lan Malatya bez v~ iplik fabrika-

SAYFA • ;t 

Vali Liitfi 
Kırdarın 
beyanatı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
uzun müddet devam etmiştir. Ni
tekim itfaiye yang:ın yerine gel -
diği zaman ateş kendini dışarıya 

vermiş ve vaziyet şu hale gelmiş

tir: 

Galba Babıilinin kaderi de cDokuma endüstrisi> olduğu ma - sının inşaatı faaliyetle devam ~t _ 
budur. Muhtelif zamanlarda meln- lumdur. Bu programın tahakkuk mektedir. 26.000 iğ ve 432 tezgah
lekete irfan meş'alesi tutmuş ol- ettirilmesi ve devlet fabrikaları - la çalışarak senede 1.400.000 kilo 
duğu halde bu üstün bünyesine nın işletilmesi vazifesiyle mükel - pamuk istihlak -edecek ve ayni 
zıt, düşkün tecellilere de sahne - lef olmak üzere Sümerbank ku - miktarda bez ve iplik imal edecek Ata Refik hanı tamamen, Tevfik 
dir. Fizik lr,anunla~ı karanlıkla rulduğu zaman, devraldığı endüs- olan bu fabrikamız ·Malatya Pa- Nemli hanının arka kısmı, Ata 
ışığın ayni zamanda içtimaına t~iyel müesseseler arasında yalnız muklu fabrikası Türk Anonim şir- Refik hanının arkasındaki trikotaj 
muhal t;özlle bakar; Babıali ayni bır tane pamuklu fabrikası vardı. keti> tarafından kurulmaktadır. fabrikası saçaklarından alev almış 

Bakırk'" 'd b bir haldeydi. 
zamanda süfli ile ulviyi barındı - oy e ulunan ve tesisatı Ayni şirket Adana Mensucat fab-

bilın k d. k k k' ı Eski Suraski mag· azasile bunun ra e te ır. Namık Kemali de Ç? ~o san_ ve es ı o duğu için cid rikasını da satın almıştır. Şimdi 
,:retişt.i:den Bıibıfilidir, Ali Kemali eli hır faaliyet gösteremiyen bu 7050 iğ ve 90 tezgahla çalışan bu gerisindeki binanın üst kısımları 
de... fabrika ancak 3 bin iğle çalışıyor- küçük f b ik 

6 
b' .. 

80 
tuhışmuş, Dilsizzade hanile Kü -

Fikir denilen ulvi unsur bütün du. Sümerbank tarafından tevsi te g,L il~ r . anın .
1 

ın 'g .. ve çük Ticaret hanının üst kısımla • 
. . ed'l k . z = avesı suretı e tevsıı ka rını alev yalamag· b ı izzet ve haysıyetile bir cephede ı ere ığ sayısı 9.496 ya ve tez - rarl - a aş amıştı. E-

' aşmıştır · dd ti' .. • d 
cehalet ve ahlaksızlığın ..,erdiği gab sayısı 296 ya çıkarılan bu fab- · sen §1 e ı ruzgar a yangını et-
bir hayasızlıkla fikr t llfıt ille- rikamız 1934 Mayısında yeni şek- H~len yapılmakta olan inşa ve rafı için çok tehditkar bir hale 

e asa tevsı işler ' d tam ı tir · t' ti öbür cephededir. liyle işletmeye açılmış ve o zaman- .. ı e amlandıktan ge_ mış ı. . 

Bugu··n de B b ·ı· · b tı ı danberi en memnuniyet verici bir sonra Sumer Bankın idaresinde itfaiye yangın yerine gelir g<> -
, a ıaıyı u per. to lana . t 

den temizliyemedik yazıcının tekamül seyri içinde faaliyetine P n pamuklu fabrikalarının mez derhal buşlara takılan dolı:u:< 
çe mecmu kapasite · .. 1 ı h · · 

cemaat ve fert olarak kıymet öl _ devam etmiştir. Senede bir buçuk . . _ sı şoy e o acalı: - ortum hep bırden bol su ıle ate~e 
çüWııü tesis mümkün olamaz. milyon kiloya yakın pamuk istih- tıı:. Ig sayıs'.: l63.502, tezgar sayı- çevrildi. Bu esnada bizzat yangı:ı 

Ancak b. i .. 
1 

ır d b' lak eden Bakırköy Bez Fabrika - sı. 3.324, ışçı sayısı 12.800, senelik 
1 
yerinde bulunuyordum. Sokakların 

ız mu ese ı e en ır ham madde sarf· t 17 900 d h 
1 nokta var: Bir tahta kurusu sür· sının pamuklu bez imalatı 1936 da i lik . •:a ı · ton, ı ere alini almış olduğunu orada 
fesi halinde Babıalinin fikre mu _ 4.799.000 metre iken 1937 de P ve bez ımalatı 14.609 ton. bulunanlar tamamen görmüşler -

5.697.000 e ve 1938 de 6.203.000 e .. Bu rakamlar tahakkuk ettiği dir. 
sallat olan tufeylileri, yerlerini gun, Sümerbank, imalatının ge _ 
yeni sürfelere bırakmak üzere, çıkmak suretiJe iki sene zarfında Yangın yerinde sokakların dar 

._ nişliği ititarile memleket pamuk- ve rüzgarı· n 'dd tı· ı • 
daima musallat olacak yeni bir . ..,üyük bir artış kaydetmiştir. şı e ı o masına rag-

lu piyasasını fiilen kontrol edecek men bır' ta aft 'tf · · · 
fikir ve sütun buldukları haldr Pamuklu piyasasında son sene - r an ı aıyenın cansı-

bir vaziyete gelmiş bulunacaktır. parane çal d · - f 
daima da tasfiyeye mahkfundur _ !erde talebin fazlalaşması dolayı- ışması ıger tara tan 

il iht . k ıl t · Pamuklu :fahri.Yalarımızın bu - alınan tedbirler sayesinde ve bol 
lar. Çünkü okuyucu hiç tanıma _ s e ıyacı arş amaya ye mı - .. k" 
dığı bu imzaların, ve imzasını yen bu fabrikamızın 18 bin iğ ila- gund u vaziyeti ve istikbali husu - su ile ateşin daha ziyade büyüme-
görmediği yazılann bir fikir tu - vesiyle büyütülmesi kararlaşmış- rs~ a bıze haklı olarak verdiği Ü- sine meydan verilmemiştir. 

tır. Bu suretle Bakırko"y 27.496 1·g· mıtl.er, Devletin Endüstri sahasın- Bu yangında susuzluk çekilme-
feylisine ait olduğuna, hücum et- dak 
tikleri fikir sahiplerinin kıymet ve 630 tezgahla çalışarak senede 1 _yapıcı ve kuruc~ elinin mem diğini söylerken şehrin sa ihtiya • 

2,7 milyon kilo pamuk istihlak e- leketin ekonomik bunyesinde ne cının esasen temin edilmiş oldugu· 
ve haysiyetlerini dşünür düşün - k d h 1 

decek ve bez imaliıtı 825 bin kilo a ar ayır ı tesirler yaptığını ve id~da değilim. Belediyemiz 
mez kanaat getiriyor ve hücum e- • bil 
denlerle edilenler arasındaki ku- iplik imalatı da 1.4 milyon kiloya y~pa .eceğin.i ve bu müessesele- şehrin umumi su ihtiyacı üzerin-

çıkacaktır. rın tesıs ve ışletılmesi için mem- de ehemmiyetle durmakta ve bu-
tup farkı okuyucunun mahkeme - ) k f ih · 

Program mucibı'nc 1935 Eylu" _ e e ın tiyaçlarına en uygun ve nu en evvel başarılması icap eden 
sinde davayı hallediyor. af k 

1.. d t li t ı 1 en muv ı esasların vazedilmış' bir mesele olarak telakki etmek _ 1 K D A M C I un e eme a ı mış o an ve pa - 1 _ 
muklu ünitelerinin en büyüğü 0 _ otdugunu. parlak bir şekilde ispat tedir. Şehir Meclisindeki ızahatı _ 

Mar ~şal Göring 
Mussolini mülakatı 

lan Kayseri Bez fabrikası 1935 Ey e mektedır. mı tabii hatırlarsınız. Su işine ver 
lıllünde açılmıştır. 33 bin iğ ve diğimiz ehemmiyet böyle müessif 

1024 tezgaha malik olan bu tabri- Harp içinde harp bir hadisenin uyandırdığı yeni bir 
kamızda ayni süratli inkişafı gös- şey değildir. Bol su medeni bir 

San Remo, 7 (A.A.) - Göring, termiştir. Fabrikanın pamuk is _ (Baş tarafı ı inci sayfada) şehrin ilk evvel düşünüp hallet-
zsvcesi ve on beş kişilik maiyyeti tihlaki 1936 da 2.956_000 kiloyken Saint-jean-de-luz, 7 (A.A.) _ mesi icap eden ve daima en ön 
le tatil müddetini geçirmek üze - ' D N B b'ld ' · · safta gelen hir ış· tir. İstanbul gı·bı' 1937 de artarak 3.715.508 kiloya ve · · · ı ırıyor. 
;e buraya gelmiştir· Roırıadan ve- 1938 de 4_086.862 kiloya çıkmıştır. ..Madrid'~en ~elen son haberlere büyük ve dağınık bir şehrin su ih
rilen haberler,e gore, Gorıng, hır 1· 1• t d . tihl"- . b' gore, mıllı mudafaa konseyinin tiyacının ne muazzam bir iş oldu-

'd k ma a a ıs ""e muvazı ır k 
müddet sonra Romaya gı ere surette artmJştır. 1936 da bez ima- ıtaatı öğleden sonra komünist ğunu verdiğim rakamlarla tama-
Musolini ile görüşecektir. liltı 18_354_000 metre iken 1937 de /kıyamını ve komünistleri şehrin men tebarüz ettirmiştim. Bununla 

----o---- 20 .. 225.000 metre ve 1938 de 19. dışına atmağa muvaffak olmuştur. beraber !stanbulun bu en başta 

M ·ııAı ~et du"n akşam 242.000 metre olmuştur. 1938 de Komünistlerin büyük bir kısmı gelen ihtiyacıru behemehal en kı-
9 bez imalatında bir evvelki se _ hapsedilmiş ve elebaşları kurşuna sa zamanda karşılıyacağız.• 

Ankaraya hareket etti• neye nazaran bu nisbi düşüklük, Jizilmiştir. Bununla beraber çar- İtf'aiye Müdürlüğü Belediye ri
memleketin ihtiyacını karşılamak pışmalar henüz nihayet bulma - yasetine müracaat ederek son 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı üzere iplik imalatına daha ziyade mıştır. yangın dolayısile şehirde alınma-
Reisicümhur, istasyonda Vali 1 ehemmiyet verilmesinden ileri Yeni Madrit hUkOmeti sı lazımgelen bazı tedbirlerden 

Lutfi Kırdarla refikası, Korge- gelmiştir. Filhakika iplik imalatı Madrid, 7 (A.A.) - Yeni hüku- bahsetmiştir. 
neral Salih Omurtak, Korgeneral 1936 da 37.000 kilo iken 1937 de met, şu suretle teşekkül etmiştir: İtfaiye Meydancık yangınını sön 
Halis Bıyıktay, Akademi Komuta- 103.000 ve 1938 de 619.000 kiloya Başvekil: General Jose Miaja, dürmeğe savaştığı bir sırada alev-
nı Korgeneral Ali Fuat, General· yükselmiştir. Hariciye NJzırı: Sosyalistlerden ler Küçük Ticaret hanını da sar • 
Osman Tufan ile Bolu mebusu Yine program mucibince Ereğli- Julian Resheiro, Milli Müdafaa mış hanın kepenkleri kırılarıı)< i -
Fethi Okyar, şehrimizde bulunan de kurulmuş olan, 18400 iğ ve tez- '.Nazırı: Miralay Segismondo Casa- çeriye girilince burada altı varil 
diğer mebuslarla Üniversite Rek - gabla büyüklük itibarile ikinci do, Dahiliye Nazırı: Umumi İşbir- ispirto ve iki varil mevaddı ~üş
törü Cemil Bilse!, birçok emekli mevkii işgal eden Ereğli Bez fab- liğinden Sosyalist Wenceslao Ca- teile bulunmuş ve itfaive tara -
generaller, gazeteciler ve şehrim~- rikası 1937 Nisanında işletmeye rillo, Adliye ve Propaganda Nazı- fından bu tehlikeli maddeler der -
zin mülki, iktısadi ve mali ıiıeha ·_ açılmıştır. 1937 de 177.000 kilo ip- rı: Sol cenah Cümhuriyetçilerin- hal dışarıya çıkarılarak yangın -
filine mensup birçok zevat ile lik ve 576.000 metre bez imal eden den San Andrey, Münakalat ve Na dan uzak bir yere nakledilmiştir. 
halk tarafından hararetle teşyi fabrika, imaliıtını 1938 de 35.400 fıa Nazırı: Milli iş konfederasyo _ Şayet bu tedbirlere müracaat e -
olunmuşlardır. kilo iplik ve 1.940.000 metre beze nundan anarşist Eduardo Vals, Ma dilmemiş olsaydı yangın bu iştial 

çıkarmıştır. Tesisi yeni olan bu fab !iye ve İktısat Nazırı: Milli iş kon- maddelerine sirayet edecek ve bel-

Fransa I• taJya rikamızın gelecek senelerde inki- federasyonundan anarşist Gonza _ ki de ateş bütün adayı silip süpü _ 
- şafına ayni hızla devam edeceği- !es Marin, Maarif Nazırı: Jose Del recekti. 

(Baş tarafı 1 i'lci sayjada) ne şüphe yoktur. İlk önce 15.200 Rio. Belediye şehirde bu gibi işti al 
İspanyol ihtilafının sonunu bek - . iğle kurulmuş olan bu fabrikanın F rankocuların kanaatı edici mevat bulunduran müessese 
!ediği tahmin edilmektedir. Gö - iğ mevcudu yakında 22.000 i bula- Burgos, 7 (A.A.) _ Madrid'de ve ticarethanelere bir tamim gön-
ring'in İtalyada bulunması bu hu- cak ve imalatı 2 milyon kiloya yak bazılarının kanaatine göre Franco derek mağaza veya depoların -

, susta bir fikir teatisi için müna - !aşacaktır. ile sulh müzakerelerine iri mek da yangını kolaylaştıran ve bir fe
sip bir fırsat addedilmektedir. Prograı:nın dördüncü . fabrikası· üzere, askeri bir şura teşe~küi et- la.ket halini a_l"'.asına sebep ola -

Alman matbuatının ıddıasına 1 olan Nazıllı Basma fabrikası 1937 miş olmasına ragm· en Fr k' ti cak maddelerı ıhtıva edenlerin 
. İlkt .. d ·ı anıser r· . göre Italya sadece Cibuti ve Sue- eşrının e ış etmeye açılmıştır. merkez mıntakasına kar 1 • key ıyeti beledıyeye bildirmelerini 

· · ·ıı · 28 236 · • 768 • ş umumı · t' kt' B 1 d' zın ıdare şekı erınde ve Tunus - . ıg ve tezgahla çalışan taarruz hazırlıklarına d t _ ıs ıyece ır. e e ıye bunları bir 
taki İtalyanlara mahsus statüde bu fabrikamız memleketimizde ku mektedirler. evam e liste halinde itfaiye miidü, lüğüne 
bazı değişiklikler yapılmasını is - rulmuş ilk basma fabrikasıdır. Frankist mahfelleri Cümhuri _ bildirecek ve şehrin herhangi bir 
tiyecek fakat arazi talebinde bu - 1937 de kısmen ve tecrübe imala - yetçi İspanyada vuk~ bulan ha _ yer'.nde bir yangın çıktığı ·zaman 
lunmıyacaktır. tıyle meşgul olarak 758.000 metre diseleri itimadsızlıkla karşılamak- ıtfaıye bu listeye bakarak melhuz 

Bu hale nazaran Alman efkarı bez ve basma imal eden fabrika la beraber Madriddeki hükumet bır tehlikenin önünü almağa ça -
umumiye.sinin Akdcnizde İtalya 1938 senesi zarfında 1.497.000 kilo darbesi düşmanın kayıdsız ve şart lışacaktır. Bu suretle feci sürpriz -
lehinde bir değişiklik yapılması pamu kistihlak ederek 7.819.000 sız olarak teslim olmasına bir baş_ !erin önü alınmış olacaktır. 
fikrine müzaheret etmeğe ve bu metre bez ve basma çıkarmıştır. !angıç teşkil ettiği takdirde bu ha
iddialardan çıkacak tehlikelere Bütün diğer ·fabrikalar mamulatı reketin memnuniyetlerini mucip _ 
karşı durmağa hazırlanmadığının gibi bu basn:'.alar da piyasada bü - lacağını beyan eylemektedir!ero 
anlaşıldığı iyi haber alan mahfe! - yuk hır ragbetle karşılaşmı~ ve 
!erde söylenmektedir. hariçten gelen emsalinden gerek 

Bununla beraber salahiyettar bez ve gerekse emprime kaHtesi 
mahfeller, Korsika hakkında İta!- bakımlarından üstün bulunmuş -
yanın açtığı mücadelenin devam 
ettiğini ve İtalya bir harbi göze al 
dığı takdirde Fransadaki İtalyan -
farın geri çağrılmasının bir mana
sı olacağını beyan etmektedirler. 
Fransada yaşıyan İtalyanlardan 
1.500 ü bu davete icabetle memle-
ketlerine dönmüşlerdir. 

Bununla beraber salahiyettar 
mahfellerde netice olarak Alman
yanın hararsızlığı karşısında İta! -
yanın ihtiyatsız bir harekette bu
lunmasına intizar edilemiyeceği 

tur. 

Devlet işletmelerinin Devlet ta
rafından mürakabesi için kabul e
dilmiş olan kanunun hükümleri _ 
ne uygun olarak Sümer Bankın 

kurmuş olduğu Bakırköy Bez, 
Kayseri bez, Ereğli bez ve Nazilli 
basma fıtırikaları, •Sümer bank 
Birleşik Pamuk İpliği ve Doku -
ma fabrikaları müersesesit ismini 
taşıyan 26 milyon lira sermayeli 
ve merkezi İstanbul olan mahdut 
mes'uliyetli bir şirket idaresi al -

Romanya Başvekili 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Arman Kalinesko, Romanyada 
•Demir muhafızlar• denilen faşist 
teşkilatiy le amansız bir mücadele
ye girişen kudretli bir şahsiyettir. 
Bu teşkilatın şeflerinden Roman -
yayı o kurtarmış, bu sebeple ken
disine karşı suikast tertip edil -

Bugün bir keşif yapılacak 
Yangın etrafındaki adli tahki -

kat devam etmektedir. Hadise talı 
kikatile meşgul olan Müddeiumu
mi muavini Necati dün de alaka
darların ifadelerini tesbit etmiş • 
tir. 

Bugün Müddeiumumi Muavini 
Necati ve bir sulh hakimi huzurilc 
yangının çıktığı Ata Atabek ha • 
nında bir keşif yapılacaktır. 

-----<>-·----
lran HUkOır etinin istedikleri 

miş, yüzlerce tehdit mektupları Ankara, 7 (İkdam) - İ;an hü
gönderilmiştir. Kralın büyük iti - kumeti Türkiyede mer'i yolların 

madını haizdir. Kendisine cRo - seyrüseferine müteallik nizamna -
manyanın demir adamı. ismi ve - me ve talimatnameleri hükumeti
rilmektedir. Bir gözü sakat oldu- mizden istemiştir. İran hükfuneti
ğu için daima siyah bir tek göz - ~in istediği nizamname ve talimat-
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SAYFA t 

Yazan: Andre Maurois Çeviren : lbrahim Hoyi 
- Dünkü sayıdan devam - ısek, yuvamızda hiçbir şeyin değiş-

. . miyeceğine inanmak istedim. Fa-
Hatırlarsınız. hır zamanlar ko- k t k li .. 1 lmad il . . ı·.. . t S ,. a azın aya ırun oy e o ı t• 

camın katıp ıgını yapmış ım. a,.- bil" z· bir d 
• . . b ' d ktil k" . 1 nı ıyorwn.. ıra seven a am. 

lıgında ıyı ır a o ve atıp o • ke dis" il k d ·· ·· ·· .. . n ı e arısı arasın a uçuncıı 
duğumu soylıyordu vazallı (ve ben ah 1ann bul tah ül 

k 'd" ) Oli ,. h"" ş ıs unmasına amm 
de b:ına anı ım ver ın ur- d M ı· ah t t ek ,. 

1 
. . . ~emez. eseasey a em ..,. 

metle anı an =, en kuvvetli ~v: zımgelse, onunla gitmem icap ede· 
siye mektuplarını bastırdı. İsmııu k. 0 d ti kad••ları be-.. 1 k: . ed... . . d ce nun os an, ar ..,, 
soy eme ıstem ıgım ve sızın ~ . d tl 1 ak Evet ev t . . nım os arım o ac ... e 
pek ıyı tanıdığınız birisi beni ya-
nına nlJı. 

çocuklar bu evlenmeden sonra, 
öksüz kalacaklannı düşünmekte 

haksız değildirler. Ooof, ne müt- Bu zatın yaşını sorabilir mi-. ~ 
yım.h 

- a6 ..• Benden oldukça genç ta-
hiş kelime bu! ... Öksüz! .. 

- Kızınız, mesela birisile? 
biı.. Çok rica ederim itiraz etme- y · He • ·'- d ~u 1, . . - am rveye aş"' e6 m . 
yınız. Ben kırk yaşımdayım ... d k . t" H 
S- •·ı . •-tık ··ıd"" ... eme ·- ıyorsunuz... ayır. Hayır. =· anııyorum kı ... •~ o ug•ı· B a imk" k Ç k .. k"" ki 
nü, kiıllendi.;ini sandığım bir kalb- kınund bil~n yo · bo şu Fuakr yka-

. . d - bil - . . an ıyorum un~. at ı-
de ye:ıı bıı a ·lan og:ı ocegıru - ı d dah li . . . . 'ım; og wn an a za m davra· 
sızın gıbı b.r rom:ıncıya anlatacak b 0 be . lı b" k 
d . · ı B k . . 1 tak nıyor ana... , nı yaş ır a-
egı .m. unu pe ıyı an ar, • d 1 ak tel"·'·' ed" bir . . . ın o ar ~ ıyor ve 

ıltr edersınu elbette. . . . • . '. . 
H (d h ~,,. di genç kız gıbı sevılecegımı, sevil-

erve a a mu.., patron ye kt ld - ··ı·· h 
· d ı · k 1 . .dir) 0 me e o ugumu gu unç ve atta 

sayuıgım e ı ~11 ının ısını - . 
r d b b k b" . d bıraz da kepaze buluyor. HaklL. I 
ı vcr en Jm aş ·a ır .. 10~. ı. Ben de onun yaşında olsaydım, ay. 

Her ne k:ıcbr kocamda gorduğum . . d ...... d" V h"d 
• . • . • 111 şeyı uşunur um. e onun ı 

faalıyet, hakımıvet, dogruluk gıbı d t. . k d t b"" b ı k' 1 · . . e illi o a ar a ıı u uyorum ı 
,·asıfları Hervede de buluyor ıdı • b b h . k t ' . . azı azı erşeyı ırıp a ayım, ve 

, b r.btrınden ayrıldıkları ga 'ki • mi t k · bul b"l · 
ı çocugu a e rar ış a ı e-

yet derın farklar vardı. Hervede, - · b ' k"' k 1 · d' . . . . . • . . · cegım ır oye çe ı eyım, ıyorum 
Qlı,·crın sabrı, cıddilıı,1, engın S klı b ı· 
k·· ıı .. ·· ı ı·k 1. d d ğ onra a m aşıma ge ıyor, ve 

u uru ve tc ı ı .e ıce uy u u b' k ik" • d , . ır aç sene sonra, ı çocugum a 
korl:u .ııslerı yoktu. be · t ked ki b b" h . .. . . 

1 

nı er ece er, en ır eye. 
O bıı munevv.erden zıyade bır can anında vermiş olduğum bir ye-

iKDAM 

T•frilcııı Nıımııırııı•ı • 1 Ali Naci KARACAN 

PLAZA OTELİNİN TARAÇASINDA ... 
1870 DE- 1939 DA ESKi, 
YENi BUENOS-AİRES 

Arjantin'in en büyük Hipodromu Buenos • Aires'tedir. Yukanda ki resim Hipodrom ve civarını 
göstermektedir. 

~rw .. Fakat orııınal. ve ?anlı ze. min uğruna son saadetimi, boşubo
<~sm:n cazıbelı ve şırın bır garıp- ~una feda etmiş olacağım; diye 
lıgı, nastl <!nlat~.yım (sanatsızlı- ldü,ünüyor, Herve'nin teklifini ka
gı) var ... s~nra oy le genç ve taze bul eder gibi oluyorum. Buenos • Aires şehrini yarat - çok farklı, dikkate değer, acaip !evi pa~yadan .gelip bu~aya .. yerleşen
k ı ... Ve bütün genç l:ızların uğrun- / _ Madam, iki çocuğunuzun da mak için sarfedilen hummalı fa • balar çizdiler ve tuhs! şeyler an· J lerın kendı zevklerıne gore bahç~
da mücadele edecekleri bir adam bes altı sene sonra si . t k d k- aliyetler hakkında tam ve doğru !attılar. Anlaşılıyor ki o zamanki ı ler yapmış olmaları da gayet tabı-

• zı er e ece 1 . d. H 1. b h 1 .. k . . 
tarafından sevilmek de 40 yaşla- !erini söylüyorsunu B d k t bir fikir edinebilmek için düşün • Buenos • Aires bizim otuz ser.e 1 ı ır. u asa a çc er uç ısım ımış 

rıncial;i bır kadın için bulunmaz bil ve mantıkidir. z.Si:e :vie'nm: meli ki bu şehrin nüfusu 1879 se• evvelki İs!anbulun en izee sokak- ve bu üç kısımdan bir!.1cisi evin 
hir .zevk... teklifinde bulunan adama, yaln.z nesinde, yani bundan altmış sen~ !arından ~ile d.ah~ g'.'ri. ve daha ı salo~unun, yemek .o:i~sının ~e 

- Şu h~lde bu a~k oyunu bir tek başınıza kalacağınız zaman~ evvel 175.000 i nsandan ibarettı. mezbele bır şehırdi. Bır ı<ere hava en gu~el odalarının onu~~ tesaduf 
evlenme tel;lifi ile mi sona erdi? .. kadar beklemenizi söyleyemez, Halbuki bugün mübalağasız dört bozmasın. haye.t kapanıyordu. Ti -'~dermış. Bu odal.ar . ç•.;ı:ıuer~ bo

- Evet. Ve sioe gelip de böyle soramaz mısınız?.. o zaman en ·milyona yaklaşıyor ve adı Nev • yatrolar oynamıyordu. İht;yarfar, gulur vaztyyette ımış ve eskı A• • 
. müthiş düşıinceıerinizden, tasala- York, Paris, Londra gibi büyük şimdi dünyanın hiç şü ı esiz en jantinliler -yeniler de öyle ya!-

garı p bır scrette dunışmamın se- . · . · · ki b"l • k · · k rınızdan hırı bertaraf edilmiş olur .• 'hırler sırasında sayılıyor. Yıne başta gelen operası olan .Colon• çıçe ere ı hassa aşı ımış, ço 
beb?, maksadı da bu.· Herve ben- _ Sız Herve'yi bılmezsınız. Sa- Jüşünmeli ki 1870 te Buenos • A • binasının tepesıne bir fener ası - itina eder, emek verirlermiş. Sev
<iz ~ a_ :y~ınıyaca.ğ;nı, yapamıyaca- bırsız mı sabırsızdır. Emretmeğe a- res'te liman diye hemen hemen !arak temsil verilmediğinin bu su- diki.eri çiçekler de kamelya, g~r

ı:ııı. 1ı.~=1.ırumla ışınrlen zevk al~ı- ltşmış. Her istediği olmalı. Bazan hiç bir şey :ok gibiydi. B~gün ise /retle halka ilan o.lund~ğunu bildiri denıa •. santarı~a, holıto~ope dedık
g.nı sı.yl.uyor. O'. benı sırf kendısı düşünüp taşındıktan sonra ona red Buenos • Aıres limanı yenı ve es- yorlardı. Halbukı bugun, Bueno· lerı çıçeklermış Dtğer ye'.11e~ o • 
ıçın, bcnımle bır~ikte yaşamak, ~a: ı cevabı versem, veya düğünümüzü ki dünyaların en büyük ve başta 1 sun yüz kilometre uzağından, ak- dalarının nazır olduğu ckıncı kı · 
vamı l:ol:lnmal; ıçın, seyahatlerını 1 uzak bir güne atmak •artile tekli• 1elen ihracat iskelelerinden biri· şama doğru otomobilinizle veya sımda palmiyeler, lireon ağaçları, 
c>nım 1e birlikte yaomak için isti ' :ı· A · t· · d.. t b'" 1 k lk f lt tah · .. • . . . ." ' fini kabul etsem, beni unutmıy:ı ır. rıan ının unyanın en zen • o o us e a ınca, as a veya • incir ağaçları, portakal ~ğaçları ve 

W!i~ 
Sinema aleminde 
julien Duvivier 

Mes'um araba filmini çevirmiye baslıyacıl 
•Akşam• filmini bitirmek üzere dolu olan böyle bir film !çili~: 

olan Julien Duvivier sessiz sinema bir yerin ideal bir çerçeve. 01; 
zamanında bir kere çevrilmiş olan nu söylemektedir. Film bıt 
cmeş'um P.raba. filmini tekrar çe- da çevrilmi~ başlanacalttıl'· 
virecettir. Bu filmin yıldızlan Jean cMeş'um araba. Columbia ~ 
Gabin, Jouvet ve Michele Morgan tinin Amerika hesabına çe:...,; 
olacaklıırdır. Filmin harici manza-ı· ilk Fransız fllı:ıl olacak ve ~ 
.-.. ınrının bir kısmı v osges'dc çev- kada 5,000 salonda birden r 
rilecektir. Du\ivier, şiir ve hayal lecektlr. 

yor. Ve .boy le saatlerımı !fndısı- ,1 çalışacak ve korkan!tl ki, bu eme- 5in ve birinci hububat ihrP~atçısı, ta caddelerden ve elektrikler için- hatta asmalar varmış .• :ı-ıuerta. is-
ne para ıle satarak varlığımı vak- tinde muvaffak olacak Hem bu- yün ihracatçısı. don:iurulmuş ve den 3Üratle kayarak bu muhteşem . d"kl . .. .. .. .. . b 
f<'' ı h '"I d · • · · ·· mı ver ı erı uçuncusu ıse se ze-.mcme a ~mmu e emıyecegını gün yarın diye işi savsaklamay; soğutulmuş et ihracatçısı olduğu musiki evinin kapısında durur, so- SPENCER TRACY ve HEDY 
bu ~anası=lıgın da ancak evlcn- ,hiç te doğru bulmuyorum. Herve- düşünülür ve bütün bu ihracatı ğuk ve kar hangi derece ve ka • vata ayrılmış. 
rne ıle ortadan kalkacağını israrl:ı ye yarına kadar evet veya hayır milyarlar mikyasında yaptığı he- lınlığa varırsa varsın, üşü • Bugünkü Arjantin sosyetesinin 
anlatıyor. Fakat acaba evlenme "jdiye bir cevap vereceğimi vaadet- sap edilirse ve ayni zamanda bu meden, ıslanmadan, rahat rahat e- tanınmış ve asil Senyorası ba • 
~c lıakkım var mı• Bu kadar çok ı k · b" h dd · · d"" b"I' · · F k t 1 ··· • . • . ' jtim. İşte bilhassa bugün sizinle meme etın ır amma e mem- vınıze one ı ırsınız. a a o za-

1

na bu evlerden bahsederken onla-

LAMARR birlikte çevirdikleri 
son ft".mlerinden bir sahnede. Bu iki meşhur artist 

ilk defa olarak birlikte film çevirmişlerdir. 

eanır..ıdon da fazla sevdıg1n1 bir ı k t• ld • d"" ·· ··1 k ·ı d A · t' ·· b" t 
görüşmeliyim di . rd b 1 e e ı o ugu uşunu ere mamu manın a rıan ıne gore ır e • rın cidden seyrine doyum olmaz 

adama inanarak verdig"im yeminı' ' ye ısra a u U· ' . . . . . . • Akt 1 e ' J maddelerın ekserısmı dışarıdan sellısı varmış: Şehırde ana kız o- . . ~ . "" • "" "' y 
bozabilir miyim?.. Çocuklarımın nuşumun biricik sebebi de budur. getirttiği de gözönüne getirilirse pera veya tiyatroya "idememenin bır zevk ıle yapıldıgını ve kendi • o r er 1 n o g ren rn e 
k.. d' ~l k , 1 .. Dediğim gibi ne yapmahy1n1? . . . . . . <· • sinin şimdiki modern hayat yeri -orpe ımaa arına, .a:a arına bu- N ' . . · yırmı otuz sene ıçmde ve ınkışafı ıztırabını çekerken, Buenos - Aı -
yük bir ihtimam ile nakşettiliim asıl hareket etmelıyım?. Karar nisbetinde süratle Buenos • Aires- res'in gerisini teşkil eden ve Ar - ne bir zamanlar 0 çağı yaşadığını 
.. 1.. 

0 

verebilecek bir halde değilim. Size . · .. · t" d ·ı k ·· l 1 t d k" b"t · · l"' 1 t ki 1 o umden daha kuvvetli olan sev- ~·· . ' b" . . . te ne muazzam bır lıman vucude ıan ın a ı verı en uçsuz huca sız ~ye na a ıyor u ı, u ı;n ıp ·~- ça iŞ 1 arı şey er 
.,uvenıyor, ve ıtaraf ederım sızın ld··· 1 ıl b"li y 1 l'd k' b" ··k if ı·kı · E ilığme ag· B A' · ıc· gi, \'e ebedi cadakat resmini bizzat ı 'b" .. . .. • b" . . ge ıgı an aş a ı r. apı an mu- yay " a ı uyu ç t ı erın, • s- r men uenos · ıres ıe ı 
gı 1 ıyı ogren ır ınsanın bana bır r . . . t . l ah" l . ğm k' h t b lk" d h .. 1 

kendi e.imle mi harap ooeceğim, I çare bulmasını beni bu dertten azz~m . tman. '."emleketı~. 1 tıcarı alncıa •. ~rın s ıp e~ı, Aya. u."'. e~ 'k .. ayak ıdn h e Arı. at. aı· lgduzğe . d N G ' b k "t . t' 

Yahut edebilir miyim• Bı· k t .' . N faalıyetıne kafı gelm~k şoy e dur- a tın gıbı severlermış... rıantını çun u ço a a ıan ın ı o u u- Geçen e ora regor un aş a· yeHgeırınımşesırle.ğin birta!nm --'°" .. ,J~el· 
···· r yan· ur armasını ıstıyorum. e der - . . .. .. . . k . · dınroıu··nu" oynıyacağ·nı yazdıg"ımız , .... 

dan da düsünüyorwn ayail-ıma ne- . •t· t d .. d 
1 

sun, boyuna artan ış hacmı yuzun- Arıantın eden bu yağmurlar, o nu abul etmek ıcap edıyordu!. • -"to 
• • o ı. ,cenız, ı ıraz eme en, muca e e, d 1. b . ğm 1 b 1 b 1 .. . .. .Oyunun faydası. filmi bu hafta i- yetlerı· vardır ve ekseri ..,. ·-" 

len sen fırsatı kaçırmalı mı j .. k . . d k b l en ımanı oyuna yem ya ur arın o o uzerıne do • [Arkası var] gı• · • muna asaya gırışme en a u e- çinde çevrilmiye başlanacaktır. Bu modellerinin yani kalıbına ~~ 
yım? ... Saadet ve emniyet bulaca- d ğ" açılan kanallar ve cedvellerle şeh- küldüğü feyiz ve bereket dolu J$ 

ece ım... · · · km k t k b"yill· dramdıı cBüyük hayaJ. filminde cekleri insanın yakınında ,p· 
ğına emin olan bir adamın benden _Bana bü "k fakat 0 nisbette rın ıçı~e so a : u~a ma • u t- toprak ve çıkan servete sahip olan, y } et'"I 1 

lcd .. i dı redrl t eli mi yu ' mek lazım gelm'"br. . . . enı· gemı· erı·n yarattığı rolden sonra epey müd- müddette olsun bulwıup ıı at 
ıs ıı; yar mı e m . ." tehlikeli bir şeref veriyorsunuz, . • . lar da işte o çiftliklere sahıp bu • dettenberi beyaz perdede görün- mayı büyük arzu ile karşılstl ·iJI' 
ylm? ... İ~te haftalarca bu zıt fıkır d d" Ani tt ğ tr fi Bınaenaleyh 1870 de l-ır Buenos- lunanlardır ıt • 
lcr ve v:ııife hisleri ile carpıştım eh ıml. ki a bı ınıbz e ba ı ve va- Aires limanı yoktu ve Avrupadan y· . 1 h" d ) ISiah Ve tadı·ıı• mem~~ ol~ Gaston Modot'yu tek- Mesela Jean Gabin Zol~'nı ~~· 

,, ' zı o ma a era er, u oyunun 1 . . ıne o zaman ar şe ır e ne mec- rar gorece~ız an de en hayvan esertn' ı çe .11 
durdum. ı' rtı.k beyninl işlemiyor k h 1 t s· . ge enler karaya çıkmak ıçın va - 6 

• s n • oll" 
Ir-h ve aleyhteki bütün, düşüne; al rama~. arını anım~~orwn. l;ı purdan evveliı kayıklara biniyordu ra, ne su tevziatı diye de bir şey Almanyadan şehrimize gelmiş Modot cOyunun faydasu filmin- ıği sıralarda -filmde bir 101<oııt ,ri' 
lerımi tarttım. Tereddüt içinde ay arca uzen, yoran. ır mese e Bugünkü büyük limanın yanında- yokmuş. Halk lağ1n1lara yakın sar- bulunan gemi mütehassısları dün de bir ev bekçisi rolünü yapacak- idare ediyordu- Paris'le Havredel" 
b -'d k l-'·- N hakem olmlmı \"e l>ır karar ver- k " A "d d M ·ı . j 1 . . tır. Fakat Modot hayatında hiçbir sında bir lokomotifle birÇOl< '"' 
unaı ım, a wıu. e yapacağımı ı • venı e e ayo• ı e cıvarın- nış su arını ıçıyormuş Geceleri de Etrüsk vapurunu tetkikle meş • · ıı"" 

şaşırdım kaldım ... Kitaplarınızdan ınemi istiyor•unuz, değil mi?. daki dükkaruar, daha doğrusu ba- sokoklarda hemen hiç ışık yanını- gul olmuşlardır. Krup ve dığer zaman ev bekçiliği yapmadığından lar gidip geldL Son defa ,Gilj,.ı<l' 
bazılarını okuduktan sonra, sizin - Evet hakem olmanızı istiyor, rakalar, şehrin me; kezini teşkil e- yormuş. Zaten dışarıya kimse de şantiyeler müdürlerile Rayşbank rolünü iyi benimsiyebilmek için ğuyor. filmini çevireceği sıra ıçil' 
i~in acaba o lıu ~ıkmaza çare bu· v~ kararınız. yarın benim verece- diyordu. Lüks mağazalarile, asfalt çıkmıyormuş ve çıkanlar da, ön - mümessilleri de saat 15 te Umum bekçilerin bulunduğu yere gidip O· ise, hayatını yakınılan görıne~esO' 
lamaz mı?.. diye aklımdan geçir- I ğım ~ekılde gayet kısa, yani bir e- şosesile, jokey klübile ve geceleri !erinde bir ışıkla geziyor • Müdür Yusuf Ziya Erzini ziyaret rada onların hayatlarını öğrenmiye onların çalıştıkları Fontain e d' 

· ıvet veya h f "T' ·1 b"ldi · or• dun. . . . ayır ormu u 1 e ı r· pırıl pırıl yanan elektriklerile muş. elli sene evvelki Buenos - etmişler ve görüşmü~lerdir. karar vermiş; bu kararla beyaz per- ya gitti. Zira cGün doğuY_, ,;ya"' 
Misafir' d menızı dılev<·rum.. t· · t" . . . 1 b · ap eı..-1n1e sor um: . . . . serve ın ve zıne ın meşherı halin- lAires ve bu şehrin eski macera Müzakereler bir iki güne kadar dede yaratacagı ınsan1arla beraber oyruyacaqı ro unu ıc 
- Çocuklarınızın tavru hareketi Dıye cevap veren mısafırım sus- de uzayıp giden bugünkü Florida !ve hikayelerini dinlerken Alek b"t kt" G .1 d k" t d"l"t Al birkaç gün geçirmek üzere Sologne du. 

nasıl? .. Birseyden şüphelenm;~ıer tu. Uzun uzun kendisini seyrettim. caddesi ise adi fena ~amurlu ve ı dr D"" ' .. .. - ı ece ır. emı er e ı a ı a • 
• .., B ki · h b" ' ' ' san umanın uç yuz sene ev - manyadan gelecek mütehassıs 

midir? .. Sizin bu halinizden mem-' e eyış ve eyecan onu ır kat çirkin bir sokaktı. Y~~mur yağ •· velki Avrupayı hatırlatan hikiı "'h d" I · h · 1 ak fi 
nun mudurlar• Yok h t daha güzelleştirmişti. Nihayet: dı" k ld 1 .. 1 . mu en ıs erın uzurıle yapı ac • 8"' d"lırltiJ k sn ınıema Habeırıe 
luk: mu eo··sterı:y··orlar:a oşnu suz- - Evleniniz. Sevdi"iniz adamla 51 zlamanlm a ır1n1 arı ve taş do- yelerinden birinin anlatıldığını tır. il"...., "I' ---

h. . ··· evlen· . ded" 6 şeme eri o ıyan toprak sokak der sanmamak kabil değildir. Filvaki ---00-- ·· • ' ____..... ·fi' 
- Onlardan ıçbır şeyimi sak- ınız... ım. hal bir bataklık halini ' alıyordu 1 . • o~· r ffi(frUr fal dı"r ed :' lc'."ı * 13orıs' Karloff ve Bla Luaosi yine Sonı·a•nın buz üzerinde~; 

lamam H'dise\ri biliyorlar Ve Kadının bu tavsiyemi tuttuğuna O kadar k" Fi "d ' k ld . lellı, kırk, hatta otuz sene ev - il ,, • ed eğ,,.· ,. · ·· , · · ı, orı anın a ırım - korkunç fimlerin bu iki yaratıcısı zel numaralarını seyr eC ,..,iov-
memnun da değildirler. Şüphesiz eminim. Kendisine böyle söylemek !arına tahtalar k a k b !ar ,velki Buenos • Aires tamamen on Kadıköy tapu sicil muhafızı Ya- ,. . filmın" a·e * cTarzan Surgu""nde• filrdef' 

. . le "yi · tt• d · · b , · 0 ra • un • ı d" · A .. d .. • ·· cFrankenstein ın oglu• ıt kı ınsafsızlık bu .. Amma tabi! ı mı e ım ersıntz, aca a ... müthi• ya"mur .. 1 . k"" ye ın~ı asır vrupasının sur ugu kup Devrim mesleki vukufu va M O Sullıvan'ı SO -"" 
.. ' • ıs gun erı, oşe b . . . • birlikte rol alacaklardır. aureen b'""-

gormeli. İnsan doğru olmalı. On- - Son - başlarında köprüler haline geti • · asıt ve ıptıdaı hayatı yaşıyan ta- halka gösterdiği kolaylıklardan .Tarzanın karısı. rolünde g ı b~ 
!ara, babalarının hatıralarına kar- riliyor ve sokağın çomuru üzerin_ mamen geri bir şehirdi. dolayı Tapu ve Kadastro Umum * Anna May 30 yaşındad.ır .. Gar~ ğiz. Bundan sonra genç yılÔ'~9d9 

d · dık k ld ğı k d T · l'k B"' t"" ı ı ak d .. .. 1..• .. f d . Grant Clark Gable çevırdiklerı d ııı şı aıma sa a. ı ~l o a ar 8mlz . amelesi OtOmObil den ancak bu sure' le geçilebili • u un ~v er .a Ç • • ç~mur a.n Mudur ugu tara. ın an takdırname ' . . . . gibi rıacera filmlerin e~ .• dC9(1l' 
çok anlatmış, benım !çın hayatın I yordu. veya kerpıçten ınşa edılmış ve bır ile takdir edilmıştir. Gunga Dın filmının yıldızlarından başka sekilde filmlerde, h1Sb1 ~vt· 
manasız bir yük olduğunu, sırf 8 tında kaldı o zamanlar halk ta, bu fena ha- katlı idi. Fakat yine bana anlatılan ~<>-- biridir. Kulakları fazla büyüktür !arda, .komedilerde rol a1sc

9 'j'ııl"' 
onlar için yaşadığımı sık sık söy- Dün sabah Mecidiye köyünde valarda sokağa çık:nn"' itiyadında şeylerden o evlerin kendilerine Bir sandal parçalandı ve Gary Grant'ın sevgilisidir. Der- cTa~ Sürgünde• fiJın~d\ bit 
l~.mişimdir ki.. kulakları hep bu bir kaza olmuş ve l:.ir amele ağır değildi.' Etraf mahallelerle mer _mahsus bir güzellikleri olduğunu VB tatil hal il.ave .edelim. ki, .An~a .M~y, zan'ın o/!lu olarak ta JdiçUC~ bef 
sozlerl~ doldu: Alıştılar. yaralanmıştır. Deniz kumandanlı- kez arasında münakaliit tamamen kabul etmek liızım geliyor. Bilhas- G_unga Dın filmındekı fılin ısını - erkek çocuk gt;receğiz. Ç~oda of 
Sevdiğım hır adamın hayatıma ğına ait asker Mecidin idaresinde duruyor ve herkes çatısının altına sa bu evlerde bahçelere ehemmi - Kuzguncukta sandalcı Mise dün dır. yaşındadır. Evvelce uyat iSıııl 

karışmasiyle kendilerinin gölgede ki otomobil Mecidiye köyünden sığınarak cenubi Amerikanın ı yet verildiği anlaşılıyor sabah kalıp yüklü sandalile Üskü- Sonja Henle Amerıka'da yaptığı namış birinin oğludur ve riıııtl' 
kalacağını hissediyorlar. Doğru· geçerken yolda bulunıın temizlik şiddetli yağmur ı(lr ıer.;ııde kims< Bu bahçeleri anlatırken, bunla- dar vapur iskelesi önünden .geçer- turneden dönüşte yeni filmini çe- Johny Sheffield'dir. Film çe;8rı9l' 
da ... Aksini düşünmeğe. çalıştım. amelesinden Recep Haydara çarp- dışarı çıkmak istemiyordu. rm İspanyol bağlarını andırır e- ken Osman~ idaresindeki Pazar virmiye başlanacaktır. Bu film ar-ıye ba.~lanmadan evve.l baba d~' 
Hecvenın çocukları benım kadar mış ve ağır yaralamıştır. Recep Arjantinde iken görüstüğü" m ba· kilde evi çevreleyen b" .b. ~ . motörü sandala çarparak parça • tistin bütün öbür filmlerine hiç ve o!!ı:.1 Tarzan bir ınuddet ıırııı'' 
seveceğ' . hal( d ·1 l ' • ve ırı ırını 1 S d 1 b al 1 b rabefCC ını, o ım e ırsı e on an Haydar Çocuk hastanesine kaklı • ~ı ihtiyarlar, bana, elli SEile evvel- takip eden üç ayrı kısım teşkil aınıştır. an a atmış, sand cı benzememektedir. Entrikalarla do- yüzerek ağııçlara e ıslardtr· 
koruyacağını hesapladım. Evlenir-l rılmıştır . ki Buenos • Aires 'teıı hakikaten ett iklerini söylüyorlar. Zate rı İs • kurtarılmıştır. . lu bir polis filmi olacaktır. Fakat nıırak egzersizler yapm 
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PEC.uRK&.._ 
Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

Yazan: M. Sami Karayel No. 1 

TEKIRDAGLI SARI HAFIZ 
Acemi softa, İrfan gibi usta bir 
Pehlivanı karşısında kıvrandırdı 
bi~; .hasmının daha ne ya.pa.-1 San Hafız; fena halde kızmıştı. 
~~ğını bekliyordu. !Daha yeni terliyen bıyıkları dim-

fan b' geçınedı. Nefesini alan İr - di kolmuştu. . . . 
1tar ır haınlilde daha yapnıağa Fakat; Deli Muradın nasıhatını 
'l':~ VerdL dinledL Fazla bir şey söylemeden 

F·>- ar hasmını sarmaladı. meydandan ayrıldı. 
""at· b · k D li daki ' . u sefer Hafız, karşısın- Yalnız; kisbetinı çıkarır en e 

&aya PehUvanın meh!l.retinl biçe Murada şunları fısıldadı: 
doğr '\zorbalıkla dolu dizgin alttan - Usta be! .. Böyle pehlivanlık 
çaı;1 Uldu._ İki elinde hasmının pa- olur mu?. Hiç insan meyda,n yeri
l11a 0 d~gu halde ayağa kalktı. ni bırakıp gider mi? Hem de İrfan 
~a~1 guç bela Hafızın elinden için iyi bir pehli~andır diyorsu -

l!u nı. kurtarabildL nuz! ... Ben, acemı bır adam oldu-
'Yakt:uretıe iki pehlivan tekrar ğum halde tövbe sözüme böyle bir 

!) karşı karşıya gelmişlerdi. şey yapamam ... 
etı M • · k N'h t rallı. ura\; olduğu yenle du- - Oglum; zıyanı yo . .. ı aye • 

1Yordu A d ğ'ls' • Usta bir · _cemi softa, İrfan gibi meydanı ter~~de~ .s~n. ~ ı ın .... 
raıı ı pehlivanı karşısında kıv - Zaten; biz, sızın ıkınızı şoyle tu -

t;'.'.11'1P duruyordu. 1 tuşturmuştuk .. Daha ziyade $enin 
t ger· ll: f İ k . . 'd' oUtıı.· ' a ız rfan kadar oyun dereceni anlama ıçın ı 1

• 
1§ols.. k " llı.ını a ıdı. şimdiye kadar has- Hafızın sırtını okşıyara şu soz-

ı.ı on kere yenm!ştL !eri de ilave etti: 
-. a~7acı. başını sallıyarak: - Aferin sana .. Senden ~~livan 

de b an ıhtıyar, bu yobaz ileri_ olur oğlum. Eğer, oyun ogrenır, 
llıey:tnıza iş açacak... Bize bu güreşin gi~d-isine çı~tısı~a akıl er
~or... !arı dar getireceğe berızi .1 dirirsen, degil şımdı gureşıp boy 

i'ıaıt ölçüştüğün İrfanı.. Hatta; sana 
~l.t kaşlı Eyübün de kulağına uzaktan gülen Mavnacı Mehmet-

- s~u kaçmıştı. o da: le, Nakkaşlı sakallı Eyübü bile 
l!ınae avnacının dediği doğru .•. temizlersin? .. 

naıeyh · d d · Verrn ; bu softaya meydan - Usta, benun e sen en rıcam 

l enıeli.s · t bl d o lir b•t onra, bize musallat bana hır us a u man ır. 
be1· .... * 

O, iht'. _Murat, kıs kıs gülüyordu. Artık, akşam olmağ:a başlamış-
~,ı~ '.~ar ve tecrübeli kafasile Ha- tı. Yola düzülüp dönmek sırası 
ll'.~,rnı e~de ne olabileceğine hük- gelmişti. 
iki s ıştı. Reın çok geçmeden bir Edirnekapısı yolunu tuttular ... 
YÜbii~n zarfında Mavnacıyı da, E- Sırtlarında zembilleri yürüyorlar

naaı e'. ortadan süpüreceğine ka- dı. 
l!e ghetırınişti. Sarı Hafız da ustalardan birinin 

'- r alde bil ' · 'lira • ne yapıp yapıp bu fı- zem ını sırtına vurmuş yürü-
Ve k ' 1 Onıı v ıınsesiz softaya bakmak, yordu. 

~aııtıı ~lı~lı bir pehlivana çırak İrfanın yorulduğu yürüyüşün -
CU a lazımdı. den belliydi. 

fanı reş, iki saati bulmuştu. İr - Fakat; 3arı Hafız daha beş saat 
lh g~ ~asrnına bir şey yaparnıyaca- kadar güreş edebilecek halde gö-

Ozu~--.. "!" d d::~ . "'nuştü. Hafız da acemi ol- ru uyor u . 
• u ıç· , beli ın bir şey yapamıyacaktı. . Bir ara!~, -~avnacı Menıı:et peh 

kak - tiurat, güreşi berabere bı- lıvan sankı, ışı farketmış gıbı İr -
\ekı~ak için arkadaşlarına şu fana alaylı, alaylı seslendi: 

-. te bulundu: - Ne o, İrfan ne oldu be? ... 

bitib·~rkadaşlar, anlaşıldı. Bunlar Hüsmen ağanın yorgun öküzü gi-
d ırıni .. .. d li a Yo Yenemiyeceklar ... İrfan bi kulakların duşmuş sen e ye -
raber:Uldu. Ne olur, ne olmaz be- rek yürür durursun? Bak Hafız 

111ıı ayıralım.. çakı gibi be!.. 
laraf\:adın bu teklifi arkadaşları . İrfan, mavnacının bu ciddiyetle 
Deı· dan kabul edildi. karışık şakasına kızmıştı. Derhal 

~!~Yd~nMurat, yerinden kalktı. suratını astı ve mukabele etti: 
tasın ~ gelerek iki pehlivanın a- - Usta: Ne alay eder durur -

-. ~ gı:di. Ve: sun?... Pehlivanlık bu...... Bilmez 
kiir ed:Ukanlılar yetişir ... Teşek _ misin ki, acemiler insana ters ge

berd rız .. · Artık bırakın güreşi. lir? ... Hafız da benden aşağı de • 
tıı· eınez t f "'I ınnet . · r an bu teklifi cana gı ya. ·· 
Ilı.iye k bılerek meydandan çekil_ - İyi amma; Hiç bilmez fıkara 
Fııka alktı. lbu güreşi be! .. Tek hır oyun bıle 

111ııraa t, Rafız dikildi. Ve.. Deli bilmiyor .. . 
ın ... · d -.. ~ gogsüne dayanarak: ı - Daha, fena ya... Benı eyo-

getirip o; .. Olmaz usta! ... Meydana ran 0 , oldu. Doğrusunu söylemek 
lı:ı~ .. 

1
.ut.\4turmak sizin hak -ılii.zım geli~e .aşağı~ı da, yukarısı 

bıziın ~ın, meydanı terketmek da kuvvetlı hır delı~an~ ... Hem ~e 
!tadar kkıınızdır. Yenişinciye I dik, sert, ve ters gureşıyor ... Gu -
b tutac • ak .. a ak agız, bırak bizi... Da· reş uydurm guç ... 

lJe1r;a çok vakit var... Hafız; bu lafları sükCınetle kar-

ne tııeın urat; Hafızın bu sözleri- şılarnıştı. 
kı· ~ tıun olmuştu ao·· .. d Fakat· Deli Murat duramadı. 

· <>ofta d · ruyor u , 
~en.; b aha kesilmemiş güreşe Mukabele etti: , 

iKDAM 

~'ransız donanması büyük bir manevra ve Cebe!Uttank etrafında 
büyük top talimleri yaptı. Bunu Fransanın yepyeni ve 35 bin ton· 

luk geınhinin denize inmesi takip etti. 

';;.-rdu. a::aınış gibi dimdik duru- - irfan oğl~: sen. ıı_ehllv.an hır 
Liikin cın de, korkınıyordu. .delikanlısın .. Bızım gıbı cahıl de -j 

re)( lVı:a' İrfan meydanı terkede _ itilsin ... Okumuş yazmış bir adam-· 
lerin; s:;;1acının· yanına• gitmiş göz ısın,., Hafızı nasıl buldun . baka -

!leli Yordu. yun? .. 
111avnac~urat, teryüzün" döndü. _ Vallahi, usta iyi buldum ... -.. Sari: şu_nları söyledi: Bir kere çok sert ve kavi. .. Cesur, 
karışınay ' gureşi bırakmıyor .. Siz istikbali parlak bir pehlivan ... 
~or ınız, ben .. · · · · k · gureşeceğim di- Nakkaşlı Eyüp, sıyah ve seyre 
d ..... Olmaz.. y . sakalını kuıştırdı. Bir şeyler söy -
~lıa ilk g" ' etışlr artık ... Ne o, Jiyecekmiş gibi dudaklarını oynat

~ittnaz ho~~~en meydana çıkar - tı .. L~kin, ağzından tek bir lil dö; 
• 1rakın g" .anıyor bu softa be! .. külmedi. -
~.. uref 0nerek: ı artık... İrfana da ı Eyübün bu hali, Deli Muradın 

-. liaydi İrf . . gözünden kaçmamıştı. Hemen E -
Zavallı S an, gıt geyın.. yübe sordu: 

llıış· arı Har ıı d 1 ahnınış b. ız, e nden ye- - Usta, ne şişirir durursun tu-
anda dikile k ~ çocuk gibi mey· !umunu be!.. Salıver şu havayı... Meşhur Tarzan filmlerinin kahramanı JOHNY WEİSMULLER 
İttan, ll:af a nıştı. Eyüp, cevap verdi: yine tanınmış yıldızlardan LUPE Welez ile evliydi. Karı koca ge-

llıesL'le bak ızm meydanda dikil - - Allah! Hafızını sana bağış - çenlerde geçimsizlik yüzünden ayrıldılar. Holivutun en delr dolu, 
ayai:lnd rn.aır.ıştı bile ... Hemen lasın.. şunnrık yıldızlarından biri olan LUPE WELEZ kocasından ayrılışı
t. ~n kiabet · · lt s nefes gi in '.nı çıkardı. Ne- - Neden böyle konuşuyorsun? nı dostlarına büyük bir ziyafet ,,ererek tes'it etmiştir. Bu ziyafette 
._~inden ll: fy mı ye başlamıştı. Nasıl konuşa,.yım usta be! LUPE ıııisafMerini eğlendirmek için birçok ma·ıkarahklar yapmış 
"&! a ızın olduk • b A k · · T fil 1 · d k" ti ~aşıl ça agır as- çı konuş... Şışırme ken - 1111 arada eski kocasının •rzan m erın e ı a ayış sıçrayışlarını 
t Nihayet. 'riır:u. dini.. yoksa; bir iki sene sonra, o~· ·ta~t etmiştir. Resimde artisti bu taklıtlcrinden birini yaparken çok 

i 
1 

Fransız donanmasının manevrasında yapılan ıilih tallmlerlıulea 
bir sahne: En son sistemde makineli tüfekle bir Fraıws 

bahriyelisinin talimi 

Bir kadın ne dereceye kadar eğilip bükülebiUr? Bunu şu resimde gördüğünüz kadın gösteriyor. 
Bir vücudün lastik bir top gibi eğilip büküldüğünü ve birkaç kıvrım olarak küçücük bir kutuya 

sığdığını görüyorsunuz. Kadın bir zar kutunun üstiindcn bacaklarile, bir insan olduğunu m.iifkiiliıla 
belli etmektedir. Zarın btitün kıt'ası yarım metroluk bir murabbadan ibarettir. 

'lla k ' e 1 Murat tekrar Ha- taya bir kılçık çı\rncak diye mi neş'eli bir vazyctte görüyorsunuz. Bir boşanmanın bu şekilde, ziya-~IYir:ın ~rşılaştı. Sırtını okş.ıyarak korkuyorsun? fetler, e"lcncelerlc .tes'it edilınes,i ilk defa görülüyor. Bazı yıldızla- Arslanlar hiç te şakaya gelmez anıma, işte bu küçük sirk çocufu bu muht-m. wah•I h•-R•• e~ııu söylr " ' · · · " ....,.... • ....,, ·-~ .... '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....'..(:D:a:h:a_v:a:r~)J_~rı:n:_:ç•:l:gın:::b:k:l:ar~ı:n:a~i~yı:· ~b=ir:..:m:i:sa:l~d:eg:·ı~1 ~m::::i?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~ır~t~ın~a~a~t~&~i~b~i binmekten korkm.ıyacak kadar pervasr&. 



SAYFA t 

DİLBER ASPASYA 
TARİHİN BOYOK NAMLI KADIN 1 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 8 

Aspasya, sakin hayatında, 

fahişe gömleğinden muztaripti 

Uç fahişe meşhur heykellra§ FİDYAS'a, ağaçtan olan •Minevva• 
heykelini altından yapması uğrunda cll .. rindcn gelen yardımı 

yapacaklarını söylediler. 

Mektep müdürünün odasında 

Aspasya'yı tetkik eden muallimler 
heyeti: 

- Vücut tenasübü, mükemmel .. 
endam, fevkalade .. yüz, çok güzel.. 
gözler, pek cazibeli ses, bir musıki 
nağmesi kadar ahenkli.. sıhhat ve 
zeka, tam .. bedii evsaf, kemal ha
linde... Mektebe kabul şartlarını 

tamamile haiz. 
Diye karar verince, kız, yeni bir 

hayata girdi. 
Aspasya, yirmi yaşına kadar, bu 

mektepte terbiye gördü. Burada, 
musiki, teganni, resim, edebiyat, 
hitabet ve her nevi idman dersleri 
aldı ve altı sene sonra, her dersten 
birinci olarak mektebin şeref mü
kafatını kazanmak suretile tahsili
ni ikmal et ti. 

Aspasya, veda müsameresinde, 
güzelliği, zeka ve cerbezesile o ka
dar göz kamaştırdı ki, davetliler a
rasında bulunan Milet'li birçok 
zenginler, şöhretli adamlar , onunlo 
yaşamıya can attılar. O, birbirinden 
parlak, biribirinden üstün olan bü
tün bu teklifleri düşünmeden red
detti. 
Aspasya'nın bu hali, şehirde de, 

mektepte de hayretle karşılandı. 

Fahi~ler mektebinden çıkan, evli 
zenginlere, asillere, kumandanlara 
cserbest arkadaş• olmak gayesile 
yetiştirilen bir kızın, hususile gü
zelliği, cazibesi ve zekasile emsal
siz bir harika olan Aspasya'nın, ö
nüne sürülen debdebeleri, servetle
ri, zevk ve safaları reddetmesi an
laşılamıyan bir şeydi. 

için buna da ihtimal verilmiyordu. 
O halde, bu yersiz feragatin sebebi 
ne idi? 
Şehirde, Aspasya, günlerce dedi

kodu mevzuu oldu. Onun, kendini 
bir mabede vakfedeceğini söyli -
yenler bulundu. Gururundan, kim
seyi beğenmediğınden de dem vu
ruldu. Nihayet, kızın mütevazı 

bir emeli olduğu anlaşıldı da dedi
kodt.1lar nihayet buldu; Aspasya, 
ders vermel:le yaşamıya karar ver
mişti: 

- Bir ev kuramadıktan, mevcu
diyetimin hakimi olamadıktan son
ra, niçin bir adama cserbest arka
daş. diye satılayım; onun keyfine 
bağlanayım? Evet biliyomm: Üze
rimdeki mektep damgası, beni 
•yüksek b ir fah işe d.yc ı l iin edi
yor ve meşru izdıvaç hakkını ben
den seJbediyor; fakat ne yapayım, 
mektepteki gayevi terbiye ve tel
kin, benim ruhumun ismetini zede
liyemcdi ; iradem, ahlıik mihveri 
etrafında inkişaf etti; bu sayede oo
ciyem katılaştı; kadınlık haysiyet 
ve gururum uyandı. Ben, bir dişi 
hayvan değil, bir insan kadın ol
mak istiyorum. 

Diyordu. 
Aspasya, kendi güzelliği üzerin

de şehvet hakkı iddia eden bütün 
ihtirasları, bir <!arbede yıkınca, 

kendi başına kaldı. Bir oda kirala
dı. Çocuklara, geniç kızlar ve deli
kanlılara ccrs vermiye başladı. Bu 
sayede, kimseye muhtaç olmadan 
yaşıyor ve bu yaşayL5ından zevk a. 
lıyordu. 

Deriniz sıhhatınızın 
barometresidir 

Ona bakarak uzviyetinizde bir 
bozukluk olup olmadığını kolay
lıkla anlayabilmeniz mümkündür 
Taze, pürüzsüz, sıhha tlı bir deri j tedavi ile bütün bunlann önüne 

sıhhatin izin mükemmelliğine en i- geçmek elinizdedir. 

yi bir i şarettir. ç ok yağlı , yahut Ergenlik açık mesamat 
kuru, orasına , burasına sivilceler, ~ 

siyah noktalar serbili bir cilt ise ve sıyah noktalar 
uzviyetinizde bazı bozukluklar ol
duğunu haber veriyor demektir. 

Yağlı cildler 
Eğer cildiniz çok yağlı ise ve 

sürdüğünüz pudra derhal yüzünü
ze yapışarak mesamata giriyor, fe
na bir manzara arzediyorsa derhal 
kendinizi hafif bir rejime tabi tut
manız lazrmgeliyor demektir. -Bu 
karaciğerde bir bozulduk olmasın
dan, barsaklann tenbelliğinden ve 
mide rahatsızlıklarından ileri gele
bilir.- Derhal yemeğinizi intizam 
allına almak ve fazla yağlı gıda
lardan, yani bu gibi şeylerden vaz
geçmek lazım~liyor, demektir: 

Ergenlik sivilceleri hazan yuvar- ı 
lak sıvri tepeli bır şekilde, ba -
zan da yayvan ve yuvarlak bir şe
kilde ıı:ıeydana çıkar, görünür, kay
bolur. Fakat ekseri kadınlar bu si
vilcelerin dahildeki sebeplerini a
ram1yarak mahalli ihtimamlarla 
iktifa eder ve bir türlü bu sivilce
lerden kurtulamadıkları için şika
yet edip dururlar. Bu ergenlik si
vilceleri ekseri küçük guddelerin 
yağlanmasından ve bu yağlanma
dan ileri gelen guddelerdeki kanal
ların genişlemesinden husule gelir 
ve bu yüzden siyah noktalar, kü
çük sivilceler olur, ve bu sivilceler 
kızarıp ce:ahatlanarak ergenlik 
şeklini alırlar. 

Bütün bu sivilcelerin menşeım 
karaciğerin rahatsızlığında ve gud
delerdelti bozwdukta aramalıyız. 

Biraz yüzün yağlı olmasının bunda 
dahli vardır. Sonra damar rahat
sızlıklarının da yüzde ergenlik ol
masında tesiri olabilir. 

Bozuk renkler 
Bir gün birdenbire derinizin sa

rarmış olduğunun farkma varırsı

nız. Bundan mes'ul yine kara ci -
rinizdir. Derideki lekeler, sarılık

lar, yani husule gelen bütün renk 
değişiklikleri karaciğerde hasıl 

Dlan arızalardan ileri geli r. 

Eğer yanaklarınız fazla pembe i
se, bunn şükrederek solgun görün
miye heveslenmeyiniz. Çünkü sol

gun bir deri kansızlığı ve toksin· 

S 1 k t l ğı •1 ilenmeyi iş:ıret eder. Havasızlığın c i ar, ızar ma ar, a r, yag ı .tıl 

yemekleri ... Yemekte az su içiniz. sabahları jimnastik, ekzersiz yap
Ekseri izgara gibi şeyler yeyin. mamanın bunda büyük bir dahli 
Taze ekmek verince kızarmış ek- vardır. Teninizin faza kırmızı ol
meği tercih edin. Bütün bunları ması ise kanın cevelanının iyi ol
yaptığınız takdirde faydasını gö • madığını gösterir. 
receğiniz muhakkaktır. Teninize gelip geçici bir ateş ge-

Kuru cildler liyorsa -mesela ekseri yemeklerden 

@) - ~ı . ' . 
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1 - Hafif yünlüden güzel bir manto ön'::nü iki küçük cep süslemektedir. 
2 - Dradan zarif bir manto önünde makine dikişleri vardır. 
3 - Şık ve sade bir Troh - q uarts. 
4 - Bu mantoyu açık renk yünlüden yapar ve koyu renk bir e'lbise giyerseniz pek zarif bir k•Y9

' 

fet elde etmiş olursunuz. Bütün süsü kollardaki penslerdedir. ~ 

Bir kaç güzellik tavsiyesi 
1 - Yüzün en çabuk buru

şan kısmı göz kenarlarıdır. 

Buralara - cildiniz ister yağlı, 
ister kuru olsun - geceleri ya
tarken zeytinyağı sürmeniz 
çok faydalıdır. 

2 - Pürüzlü bir dirsek dai
ma çirkin görünür. Bun tın ö
nüne geçmek için yumuşak 

bir fırça ile dirseklerinizi 
fırçaladıktan sonra gliserin 
sürünüz. 

3 - Kaşlarınızı almadan 
evvel hafif vazelin sürerseniz 
tüyleri acımadan ve kızar -
madan kolayca almanız müm
kün olur. 

4 - Geceleri yüzünüzü te
mizlemeden yatmamaya bil
hassa dikkat .ediniz. 

* Büyük parça halindeki deniz 
tuzu hazan sizin için çok faydalı o
labilir. 

Bir litre suda bir kaşık tuzu eri-
1 tiniz. Ve bununla gargara yapınız. 
Sabah akşam burun deliklerinize 

birkaç damla damlatmız. Böylece 
gripin önüne geçmiş olursunuz. Bu 
tuzlu su ile gözlere banyo yapmak 
ta daha net, iyi görmek için fayda
lıdır. * Gözlüklerin camım temizle
mek ve parlatmak için anlan arada 

sırada bi:az amrnoniaque kanştınl
ıruş su ile siliniz. Sonra iyice kuru

layınız. Tekrar eski ben·ak, temiz 
hallerini aldıklarını göreceksiniz. 

* Deri eldivenleri temiıJcf11 
ıc. 

onlara yeni bir hal vermek ıçiP ç 
iyi bir cila ile onları fırçaıayıı'; 
Sonra kurumıya bırakınız ve ı~f" 
pinlere yaptığınız gibi bir bezle :ı;ı 

~· ı ce parlabnız. Bunu arka arka, 
defa yapabilırsiniz. . . re' * Zamk yapmak için iyi bil 

çete: ı:ı! 

b ' b" JJI'~ Ateşte ır tencereye ır . ti 
JÇI 

un ve su koyunur. Unu suda. " 

parça parça kesilmiş bir baş sıı': .. 
sak ilave ederek iyice ezip baııc; 

at" 
niz. Yarım koyulukta olunca ~ 

,·rı· 

ten indirip yapıştıracağınız · 

yapıştırınız. ~ 
~ tıtı• * Bir yemeği çabucak sogu . 11 

Mektep, Aspasyanın çok hassas, 
çok içli bir kız olduğunu, senelerce 
tecrübelerle tesbit etmişti. Onun, 
ayakları altına serilen aşklara, em
rine arzedilen saraylara, bir işare
tile avuçları içine alacağı servet
lere, kendisine mev'ud olan zevk 
ve saadete zerre kadar iltifat etme
mesi, her halde, hissizliğinden ileri 
gelmiyordu. O, bir muallimi mi 

Şehirde ders vermiye giderken, 
mektep arkadaşlarına tesadüf edi
yordu. Bunlardan bazıları, süsleri, 
ziynetleri içinde birer kraliçe gibi, 
selam vermeden, yanından geçi -
yorlardı. O, bunların zengin birer 
5şık yakaladıklarını, bu muvaffa
kiyetlerini te•hir etmekle onun hü. 

süm ve zeka tefevvukundan inti -
kam olmıya çalıştıklarını anlıyor, 

ici burkularak onların atiylerine 

Eğer bütün itinalarınıza rağmen 
cildinizin fazla kuru olmasından şi
kayetiniz varsa bunun deshydra
tation, yani vücutte su eksikliğin

den, barsaklarda müzmin bir arı
zadan ileri gelmesi çok kuvvetle 
muhtemeldir. Bu takdirde az az 
miktarda, fakat sık sık saf su içme
niz lazımdır. Sünger gibi çekici gı
dalardan salanınız. Ekmet ve pa
tates gibi. Size bu mevzuda dokto
runuz çok iyi tavsiyelerde buluna
bilir. Ona müracaat etmelisiniz. Bu 
hal, guddelerin ifrazatının gayrı 

kiıfiliğine de delalet eder ki iyi bir 

sonra- bu, midenize dikkat etmeni
zi haber veriyor demektir. Bu tak
dirde yernezmizi gayet ağır yeyi

niz. Y crneklerden hariç vakitlerde 
su içmeyiniz. Bütün kuru scbzele~- yeti, yahut damar hasta1ğınız ol-

* Süpürgelerın bozulan uçları
nı büyük bir kaba kaynar su koya
rak süpürgeyi buharına tutunuz. 
Az bir müddet sonra tekrar eskı 

balerine avdet ettiklerini görecek-

istiyorsanız büyük bir kabıJl '\ıı 
su doldurarak yemeği tencere ,ı 
beraber suyun içine koyu11uı 
suya bir miktaF tuz ilave ed::;., 

• 
şehirden bir kimseyi mi seviyordu? 
Böyle marazi bir hali görülmediği acıyordu. LArkası varj 

den vazgeçiniz. Alkol, çay, kahve 
gibi şeyleri hiç kullanmayınız. 

Sıhhatin fena gittiğini ha
ber veren ta~ka işaretler 
1 - Eğer gözlerinizin akında sa

rı lekeler görüyorsanız karaciğeri
nize dikkat ediniz. 

2 - Tırnaklarımz çizgili ise ya
hut çabuk kırılıyorsa, ya kan zafi-

- Mahkum olacak, Ferda mah- taracak değil, belki büsbütün mah
kum olacak, hapishane köşelerin- kumiycte sürükliyecek şeyler var-
de.. dı ve bunların gizli kalması en 

İnledi: doğru hareketti. 
- Zavallı yavrum, bu adam1 se- Ağır adımlarla gitti elektriği 

verek evvela kalbini yakmıştı. O- söndü.-dü ve perdeleri açtı. Güneş 
_ 43 _ nu öldürmiye kalkmakla da haya- birdenbire odayı doldurarak uyku-

tını yaktı, mahvetti. suzluktan kızarmış gözlerini ka-
Birdenbire yatağımda doğrul -ı horozlar ötüyordu. Yavaş yavaş Divana çöker gibi oturdu. Başı maştırdı. S.•Lah olmuştu. 

dum. Gözlerim aleş saçıyor. Bo - ortalık aydınlanmıya başlamıştı. önüne düşmüştü. Dizlerinde küçük ÜÇÜNCÜ KISIM 
ğuk bir sesle mırıldanıyo:·um: •İ - Genç kadın elinde küçük siyah def- siyah defter duruyordu. Bir müd- Tev1'ifhanenin hastane~inde Fer. 
nanmıyor musun Akif Cemal, i- ter olduğu halde kalktı. Gözlerı det öyle kaldı. Uzun uzun düşün- da'nın edası. Boş çıplak beyaz du
nanmıyor musun?. derin bir ızdırabın gölgelerini ta- dü. Ayağa kalktığı zaman k;rar varlar. Köşede küçük bir karyola. 

Kendi kendime yüksek sesle şıyordu. Kendı kendine mırıldan- vermiş bulunuyordu. Kocasına def- Karyolanın başucundaki gecelik 
konuştuğumu anlıyarak birdenbi- dı: terin içindekilerden Jı,~ bahset - dolabının üzerinde kırık ağızlı bir 
re hayretle etrafıma baktım. Yum- cBcn bu defteri ne ümitlerle o- miyecekti: •Ferda müdafaasının vazoda bir demet beyaz gül duru
ruklarım sıkılmış, vücudüm dim- kumuştum! İçinde sahibini kurta- kuvve~lenoesine yarayacak hiçbil yor. Bu güller, odanın tek süsü. De 
dik. Çıldırıyor muyum? Gözle - racak bir şeyler bulacağımı sanı- şey yazmamış; yalnız mektep ha- mir parm:ı.klıklı küçük pencerenin 
rimden yaşlar boşandı. Yumruk - yordum. Halbuki Ferda sonunda yatından filan bahsediyor. Defter- önünde bir şövale var. Ferda beyaz 
!arım gevşedi, vücudüm büküldü. her şeyi kendi ağzile adeta itiraf de Akif Cemalin ismi"bile yok• di- gömleği sırtında, elinde fırçası, pa
Tekrar yatağa düştüm. Hıçkıra- d" Kı k 1 ki .. d yecekti. Mademki Ferda içini hiç !eti çalışıyor. Genç kız, derin bir 

k . e ıyor. s anç ı ar ıçın e kıvra- k" ak · · · 
0 ra ınliyorum. k k k .. 

1 
.. ımseye açm ıstememıştı. nun istiğrak içinde tuvalin üzerinde fır-

nır en aç ere ressamı o dur - .. .. . 
- ö nu ne kadar seviyorum. Al- .. .. .. .. .. lgo~ul sırlarını kocası da dahıl ol- çası hummalı faaliyetle gidip geli-

1 h k d . megı duşunmuş. Demek o gun Me- dugu halde kımseye söylemiye yor, 
a ım, onu ne a ar sevıyorum!.:1o . . .. .. . . ... 

F d , . C"ldıyekoyune gıttıgı zaman aklın- hakkı yoktu. Kendisi de defteri Bugu·· n yüzü her zamankinden 
er anın defterı burada biti- ıl · b lk. 

an geçen şeyı yapmış .. Yazık o- e ı onu mahkemede kurtara- süzgün, küçük bir kız gibi omuzyordu. 
nu kurtarmak bir hulya oldu ar- cek bir kaç delil ve işarete te- !arına bıraktığı bol kıvırcık saçla-

Hacer, uzandıg· ı sedirde yorgun tık d ""f d · d. k ··• sa u e erım ıye o umamış mıy- rın arasında bu beyaz yüz iztırapla 
bir hareketle doğruldu. Uzakta Birdenbire elini yüzüne getirdi: dı? Halbuki defterde genç kızı kur öyle incelmiş, o kadar derin bir 

ması muhtemeldir. 
siniz. 

3 - Saçlarınız donuk renkli ise, 

ondüle tutmuyorsa mhhatınızın u

mumi vaziyetine dikkat etmelisı

niz. Yağlı saçların sahiplerinin cilt

leri de yağlıdır ve ikisi de ayni se

beplerden hasıl olur. Yukarıda yağ

lı ciltler için söylediğimiz şeylere 
dikkat ediniz. 

4 - Yüzünüze sürdüğünüz krem 

--
deriye nüfuz edemiyerek tabaka vücudünüzdeki acid'in 
halinde kalıyorsa, pudran1z tutmu- ğuna dclfılct eder. 1, 

yorsa, eğer cildiniz kabuklanıyor ve Görüyorsunuz ki, güzc1Jiğil1 1ıf11r 
ellili, parlak görünüyorsa ateşini- tina etmeniz yalnız ve daim• c• N 

zi alınız. ui'1" 
5 _ Dudaklarınıza sürdüğünüz ve hoşa gider bir hal içinde b tJJ'iS 

ruj her zamankinden fazla koyu manızı temin için değ>! sıhlı3 

~enkte morumsu bir hal alıyorsa bu 1 için de elzemdir. 

,or
mana almış ki!. Gözlerinin altına mıştı. bi düşüncelerle sık sık geıcr'.:·~ e
mor gölgeler düşmüş ;uzun kirpik- Birdenbire ürpererek başı.ru çe- du. Fakat mektuplarını ve ç'\ııııl 
leri l>u mor gölgelerin üzerinde virdi. Kapının topuzu dönü - rini yollamayı bir gi.ın !Jile ~rfll'ı 
durdukça büsbütün koyulaşıyor. yordu. Teiaşlı bir hareketle etmiyordu. Ne kadar vefa~ "''' 

Fırqayı tutan beyaz uzun par- hemen şövalenin üzerindek mu- meğerse!. Ferda artık onu ?'~c ~ı· 
maklarındaki hafif titremeyi dik- şambayı örttü. İçeri beyaz ön - deş gibi seviyor. Yusuf'uJl o'/ ı· 
katli bir göz farkedebilir. GöğG~ Iüklü, başı sarıh esmer zayıf bir bar, dürüst hareketlerı v~r k•·:~ ııı· 
heyecanla inip kalkıyor. Bir aralık kadın girmişti. Bu tevkifhane has- yaretir,e geldıği zaman bir ~eı )l:;.\,I 
tablonun yanından uzaklaştı. Göz- tanesinin h:ıdemclerindendi. Elin- le hadiseden bahis açmadı. d' ' ecf 

fer a · 
!erini kısarak karşıdan uzun uzun de bir demet beyaz gül ve bir mek- oldu?• •Yaptın mı bu işı ~et' 

f rda . 
baktı. Sonra parmakları çözüldü, e tup vardı. Gülümseyerek genç kı- çekten?• di.ye sormadı. c dı~ıJ1 1• 
!inden fırçası yere düştü. Halsiz zın yanına yaklaştı. Mektubu ver- kesin ]tendioinden şüpheleJl ğılpıl 
bir sesle mlrıldandı: di, gece dolabına doğru ilerledi. ressamı vurduğuna emin old~rıPdC 

- Nihayet bitti. O çiçekle;:-i değiştirirken genç 19z biliyor. Yalnız Yusufun g.ozl ııp~e 
Dudaklarında hafif bir 9:iilüş kıv- elinde mektup ayakta dalgın du- yüzüne bal:arken en küçük ı,,, 

- . t ocu~· p 
nlmıştı. Gözleri hummalı bir ateş- ruyorc'u. Tevkif edildiği günden- yoktu. Ne ınsan, ne dos ç e~t~ 
le yanıyordu. Ağır adımlarla gene beri her gün akşam üzeri böyle bir Ferda, ayakta, elindcoc::ı" b; 
tablonun yanına yakla•tı. Ayakta demet beyaz gül ve bir mektup 3..l dalgın duruyor. cDost ç t. rlJıı• 

' . . h3 ı ( 
boynu bükülmüş, gözleri yaşlı has- ı mıya ahşmışb. Bu mektuplar ve kelime ona başka birını ,8~ b1 

tanede geçirmekte olduğu bu bir güller Yusuftandı. Mektuplar her Kulaklarınc!a kalın, yumu'wııı·-' 
ayhk mahbu&iyet esnasında bütün /zaman birkaç satırı geçmiyordu. erkek sesi var: cKüçük .d

05 rıcrıPe 
ruhunu vererek çalıştığı eserini u- Gayet dostane ve samimi yazılmış, Hademe !·adın güllen ye c~ıcr· 
zun u'un seyretti. Soluk dudakla- . karanlıkta kalmış azap içindeki bir koydu. Elinde öbür solu~ f~~,.0~11 

nndaki tebessüm genişledi. Gözle- ruh gibi temiz
1 

serin bir su gibi do geldiği gibi hiç birşey soY diİo~P 
rindeki parlaklık arttı. Muvaffak lan birkaç satır, işte o kadar. Genç gidiyor. Kapıdan çıkark;; ıııüşf:l': 
oldug· unu anlıyordu. Fırçasını is- adam, bir gece ne demişti. •Ferda genç kıza baktı. GözlerıJl 1Jıl~c) 

b. belirerek, ır· 
tediği gibi kullanabilmiş ve haya- her zaman için yardımınıza koşmı- acıyan ır mana 111 J<ıl' 

· · ·· ··1 ı · t d" dudakları · tl tının bu en nıuztarip dakikaların- ,Ya hazır hır dostunuzum• ışte so- ,soy eme< ıs e ı, kası ,a 
da en güzel eserini meydana çıkar- zünde duruyordu. Kim bilir, ne gi- J dattı. (JU 



Ispanak hem gıda ve hem devadır 
. VUcudUmüze kuvvet, si -

llirlerimize kudret, çehremi • 
ze letafet veren ıspmağın 
kıyıneti gittikçe artı;yor. 

1 
\' apıl~ında olan çelik • 

l
•n dolayı kaıunuz kuvvet -
e . 
nıyor. Kırmızı d • . lcik 

ler • 1 egum • 

1 
Çoga ıyor. Terkibinde bu-

1Utı_•n bazı cevherlerin tesir • 
rieru, Pekliği, kabızlığı cide • 
. Yor. Llyoet, yumuşaklık ve-

rtlyor. Sabavi ıniıaçta olan • 
ara ka -
l&Jı• n~ . d'."'. boş geliyor! A-
1el ı, 51'0.ırli ınsanlara ne &Ü· 

te,ir ediyor. 

4 hpanağın terkibinde binde 
·Sn· be· b 15 tinde potaslı cev ~ 

:r:~ler bıılunduğu cihetle ( di· 
kınaet) deuilen şeker hastalı· 
siniz ç~k fayda veriyor. Bilir
s 

1 
ki §eker hastalıklı in • 

an arın d d erileri kupkuru • 
Ur, Çiink" t lı ·u edemezler. Yağ-

1 tııaddelerln çoğuuu böbrek
etden d 

lloı bo ışarı defcdemezler. 
Zot) 1 Yedikleri etlerden, a· 
lı.a u maddelerden dolayı 
Ye~Brında ekşilik (hamızi • 
liy artar. Zehirli maddeler 

Bdefeşı 
(dj r. Bundan dolayı 

to ~et) lilerin kanlarıoda 
~atı an şeker yanmaz. 

bııs anada, hindibada ve ba
de) tıs ıspanakla potaslı mad· 

er faz( 1 iter h a o duğundan şe • 
tirle astalığına çok fayda ve
t0,. rt. Kandaki harareti, a • 

-,ı ad') 
ler 1 ederler. Hafifletir • 

Şekeri 
kofa 

1 
n çabuk yanmasını 

dan dolayı ıspanak (dolap 
ha1talığı) denilen şeker hu
talığmın en birinci sebzesi, 
en kuvvetli ilacı, ve en fa;y -
dalı devasıdır. 

• •• 
Kış mevsiminde her zaman 

yazdaki gibi bol bol yeşil seb
ze bulmak kola;y değildir. Bu 
cihetle ıspanağa herkes sa -
rılmaktadır. Avrupada bile 
ıspanağı çok severler. Bu gİİ• 
zel sebzeyi sevmiyen pek az
dır. Eski zamanlara oisbelen 
ıspanağın §Öhreti kat kat 
artmıştır. Ispanağın ter • 
kibindeki cevherleri, çok iyi 
bilen hekimler bu mübarek 
sebzeyi o kadar severler ki 
evlerinden hemen, hemen biç 
etnik etmezler. 

• •• 
Avrupada, ve bahusus İn-

gllterede doktorların pek ço
ğu, ıspanağın yeşil yaprakla
Tını kanınuzın esasını, temel 
kısmını teşkil eden ve kırmı· 
zı değirnıiciklerin cevheri °'" 
lan (Hemoglobin) e muadil, 
müsavi tutarlar ve bülün 
cevherlerinden ve vitaminle
rinden istifade için yeşil yap· 
rakları makinede sıkorak su
yunu çıkarıp içerler. 

Büyük harpte çok kansız 
ve zayıf düşen yaralanarak 
çok kan zayi eden İngiliz as • 
k<'rlerine, taze ısp1·nağın sı

kılmış suyunu şaraha karış -
tırıp ilaç yerine kullandıkla· 
rını esirlik zam~nlarında ve lı.aıı.ia aştırırlar. (Glükoz) un 

der) toplanmasını mene • mütareke senrlerinde gör • 
(j tııer, Kanda biriken zehir- miiştüm. Defalarca işitmiş • 

3 ddele · 'd "•·( rı ı rarla dışarı ko- tim. A\•rupanın birok şehir • 
•ar B" ler · unyeyi ıslah eder • !erinde meyva suyu gibi n -

DtiNKtİ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

1 :? 3 4 5 tl 7 8 9 11) 11 

F'A°R-E. fR AN. 
·s•s A L-A MO N.Y 
-, M.MER ·A"r•n A 
MEY.KANBSEK 
A TE-Ş°liP•M E c· A 
ilA ME C• 8 -E B -E·· 
A -N EF-- K NA R A 

1 MeıralkDo ~alhınsneır 1 

üfürükçülerin hayret verici sırları 

Y E.K • D U -L liJ". E _!._ 
AT:ICAZIB.NE 
RBTARU MA R. _T ı 
lisENA!!IECEL. 

Fransada, büyük bir alaka ile 
karşılanan garip bir dava 
Onbeş yaşında dilber bir genç kız, hasta 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ tedavisinde büyük bir şöhret kazanmış 
1 :? 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 Andre Morel, Fransada, Paris cı· 

__ ı ___ I__ • __ -\-' varında Klerfond köşkünün sahibı-
1 Ol 1 ı dir. 15 yaşındaki bu genç kız, son 

- ------ --.-_l_I_ zamanlarda, kendisine akın eden --=- --
1
- .. -,-,-, hastaları tedavi etmekte şöhret ka-

- - - --
1
- - - - - zanmıştır. 

__ 111 ______ • __ • Kızın şöhreti, ona koşan hasta-
.., 1 1 • 1 t -t -k F d'' -"'-------- __ arın gı tı çe artması. ransa a ~ı-

·- ______ IJ __ I_, yesinin dikkatini celbetmiş, Paris 
LI __ ııııof ___ • _ı_ı- müddeiumumisi, bu kızı gayrı ka-
l_I 1 B 1 nuni doktorluk yapmakla itham e-· ı-ı·-ı-1-,-----,-ı-ı·j derek mahkemeye sevketmiştir. 
-

1
-----.-------,-1-, Bu dava, doktorluk eden kızın 

' çok genç ve dilber olması ve bil-

SOLDAN SAGA: 
hassa birçok kimselerin maneviya
ta inanması yüzünden Fransada 

1 - Tartı aleti - Ayrılmak için büyük bir alaka ile karşılanmıştır. 
yapılan merasim. Paris gazeteleri de, yakında görü-

2 - İsimler - Birinin yerine i · ı l~-c~.ke _?ı~n bu dava dolayı.sile, Ü· 

ikame edilen adam. furukçuluk hakkında sahıfelerce 

3 - Ters okunursa yazılı yapı - yazılar yazmaktadırlar, 

, 

lan anlaşmalar - Bir erkek ismi. üFÜRÜKÇÜLÜGÜN 

1 h Y --ks k MENSELERİ 
4 - Ba yapan ayvan • u e · 

Tetkik eserlerine göre. üfürükçü-
bir yer • Yarun. lük, mistik müdavilerle başlamış-

5 - Rabıt edatı - Bolluk. tır. Bu şekildeki üfürükcülük dün-
6 - Başkasının borcunu teah - ya kadar eskidir. İlk üfürükcüler 

hüt etmek. • pekçok asırlar zuhur etmekle be-

SAYFA 1 

PARA BORSASI 
ANKARA 

7 ·3. 93i 
ICAP4HI$ 

1 STERLiN 5.90 
100 DOLAK 125.7925 
1(10 FRANK 3.3350 
100 LİRE'r 6.6175 
100 tsviç_..E 28.5775 
100 FLORİN 66.775 
100 RAYİŞMARK 50.4925 
.to BELGA 21.165 
lilO l>RAHMf 1.0775 
100 LEVA 1.5525 
100 ÇEKOSLOVAA 4.31 
100 PEZETA 5.90 
l~ ZLOTİ 23.7225 
ıoo PENr.o 24 8425 
100 LEY 0.QO 
100 DİNAR 2.8225 
100 YEN 344i'; 
100 ISVF.Ç 30.375 
100 RUBLE 23.7425 

Esham ve Tehvlllt 

Türk borcu 1 peşin 19.475 

Erırani 19.95 

5LU ZE FIAT LERI 

Araka 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Yer elması 
Şalgam 

Patates 
Havuç 

. . 

. . . 
Kereviz kök • • 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

. . 

tc.uru1 S. 

30 -
30 -
25 -
2 50 
2-
3-
5-
1 50 
6-
2 50 
4-
2-
7-
6-
3 50 

25 -
2-

- 50 

~le b kı . panak suyu içerler. ı 7 - Arzu eder - Bir nota. 
u Ylnetlı hassasın • 1 r kma" tfE 11' 1 'il! 8 _ Tersi dam • Dudak - Geniş 

~---m::m------=-:-=-"'1rrl değil. 

Kırm1zı turp 
Taze soğan 
Taze sarımsak 
Elma Amasya 

- 50 
1-
1 25 
1-1 9 - Son - Erkek keçi. 

10 - Sübay - Tr&.kyada bir ne-

Sinema Ti,yatro 

KOMEDi KISMI 
8/3/939 Çarşamba gündüz 

14 te ÇOCUK TİYATROSU 
Akşam saat 20 - 30 da 

saat 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

4 perde 
• •• 

e Sadi Tek 

8 - Vermekten emri hazır - Bir 

müphem sıfat - Madeni iplik. 

9 - Buğday ve arpa tarlaları 

Hayvan postundan yapılan şey. 

10 - Sıralamak • Bir isim. 

11 - Elemler • Vücut hararetini 

ölçen Met. 

.TAKViM• 

ANDRE l'ılOREL'in ikamet etliği köşk 

§eklinde kendini gösteren bir has- I YENİ ÜFÜRÜKÇÜLER 
!alığı esnaı:ında, cEskilliip'la tema- 1 Son zamanlarda, üfürükçülük gl
sa geldiğini• yazmaktadır. O, ili- 1 bi garip bir tedavi ve iman mesele
hın kendisine ilham ettiği şeyleri sini tetkik edenlerden biri Deltey 
yüksek sesle okuyor, hastahitır.dan ı isminde, ilmi ile de şöhret kazan. 
kurtuluyormuş. mış bir filozoftırr. 

Dinlerden, tedavi ile alakası ol- Bu zat, büyük bir alim ve derin 
mıyanı hemen hemen yok gibidir lbir __ te.!kil<:~i~ir. Bu_ garip tedavi U· 

Afrilrnda, Kur'an a~·etleri ilaç ye- sulunu tetkik etmış ve buna dair 
rine, yal!ut muska olarak kullanı- \bir kitap yazmıştır. 
lır. ~ Bu filozof, ciddi tetkikatı netice-

ESKÜLAI' VE ızts ı•inde, Fransa'da şöhret kazanmış 
, olan bazı üfürükçülerin, bilhassa 

Eski asırlarda, Roma da olduğu Tuluz'I Al'U'f · - d · · · . . İ , . , .. u c ~ u • ısmm e bınnın 
gıbı sparta da ve Atına da has;a- sahsi kudretın' ı· ın· k • t · . 
!ık · · b' , . ar e mıye un-

tedavısı revaçta ır sat at l' kan görmedi' ini itir f t ktedir 
di. Hatta Eridor, bütün şöhretini (S~o a )e me · - nu yarın 
bu san'ate medyundur. Hastalar, 
kendil~rine tahsis edilmiş olan o
dalard:ı gecelerini geçirirler ve 
gördükleri r'..iyalar, /Jlah tarafın
dan kendilerine ilham edilmiş te
davi esası addedilırdi. 

Eskülap, yalnız deva intihabı il

ham etmekle kalmazdı; o, doğru-

Hem hırsız hem kaçakçı 
Sabıkalı Sabri adında biri Tü • 

nelde 3 numaralı tütüncü dükka -
nından bir paket tıraş bıçağı ça • 
!arak kaçarken yakalanmış ve ü
zeri arandığı zaman birkaç gram 
eroin ve esrar bulunmuştur. S~
lu adliyeye verilmiştir. 

Ulusumıızuo evlat sevgi • 

sine inançlıyız. Bikes ;yavru

nun yoksulluğunu gidermek 
için yılda bir lira verip Ço-

cuk Esirgeme Kurumuna üye 
olunuz. 

• 
• rcrik • • 
• İnebolu 
• Gümüşhane 

• Laz . 
• İngiliz (tarak 

Armut İnebolu • 

J\yva • • • • 
Muz yerli . . 
Muz ecnl!bf • • 
Ağaç kavunu 
Turunç ••• 
Yerli limon 100 

lô;cnebl liman 100 

HALKEVLERINDE 
Şişli Halkevinden: 

13- ' 
12-
8-

17 -
10 -
15 -
T-

110 -
110 -
4-
1-

200-

10 Mart Cuma günü akşamı saat 
21 de Halkevimizde profesör dok
tor Tevfik Remzi tarafından (Ka
dın psikolojisi ve Cemiyet) mev
zuunda konferans ve bir konser 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

* Kadıköy Halkevinden: 
10 Mart 939 Cuma günü saat 18 

de profesör Bay Mazhar Nedim 
tarafından Halkevi salonunda (ile
ri deniz ticareti hukuku) mevzulu 
bir konferans verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

• • • 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 9/3/939 Perşembe günü saat 

18.30 da Evimizin Tepebaşınd.aki 
merkez binasında muharrir Bay 
Ahmet Hamdi Başar tarafından 

•Servet ve para telakkisi. mevzu. 
unda mühim bir konferans verile
cektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Türkkuşundan 

Eski Yunanlıların tıb ilahı 

ESKÜLAP 

dan doğruya şifayap ta ederdi. 1-
zis'in cOvid• in güzel dostu cKo. 
rin. i hastalıktan kurtardığı meş
hur bir efsanedir. 

Eski üfürükçülerle bugünkü il· 

fürük~üleri, müşterek bir noktada 
b.rlestiren şey: Hepsinin de iL<ç 
kuil.:ınmamalarıdır. 

1-Muayene zamanı yaklaştı. Lisenin 9, 10 ve 11 inci sınıf

larından Türkkuşuna yazılmak istiyenlerin vakit geçir
meden: 

2 - Geçen sene lisenin dokuz uncu sınıfında olup ta İn ö

nüne sevkedilmiyen talebelerle şimdiye kadar İnönü 

kampında B, C ve mol-Orlü kampta Turizm Brövesi alan

ların kayitlerini yenilemek üzere: 

3 -Türkkuşunun diğer şubelerinden İstanbula nakleden 
lerin de kayitlerini yaptırmak üzere: 

Derhal Türk Hava Kurumu merkezinde Türkkuşu !s 
pekterliğine müracaat etmeleri. Kayitlerini, yenilemi -

yenler Türkkuşu üyelik haklarını zayi edeceklerdir. 

cl536· 



llA'l'PA 1 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Patates 
Pirinç nişastas• 
Kornflör 

(Mısır hülasası) 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve saire 
Hububat unları 
Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii 

ihtiyacınızın hakiki karşılığıdır. 

Tarihi tesi&İ 
1915 M. MURİ ÇAPA Beşiktaş 

Emlôk ve Eytam Bankası llônlan 

Hesap Na. su Gayrimenkulün mahalli Nev'i İcra dosya No. 

1316 Boğaziçi Yeniköy Ayanikola 
mahallesi Köy Paşa caddesi 

eski 133, 133 mükerer, yeni 
155, 157 numaralı 

dükkanlı sa
hilhane 

937/3956 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul üçüncü icra memurluğunca 

yukarıda numarası yazılı dosya ile 9/3/939 Perşembe günü açık 
arttırma ile saWacak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse 

banka bu gayrimenkule mevzuat dahilinde kendilerine para ikraz 
edebilir. (842) 

İKDAM 
J..tone Şartlar':_ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 K.r. 2300 K.r. 
600 Kr. 1650 K.r. 
300 K.r. 800 K.r. 

Pirinci Sahife 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kuruı 

Bütün bir sahile veya ya
rını sahile llAn için İdare ile 
görüşülür· 

OIKKAT 

Gazetemize ilin vermek ls
tiyenler ıerek doğrudan doi· 
ruya pzetemiz idar.,hanesi· 
ne veya İlinat şirketlerine 
müracaat edebifüler. 

~~fi~ 

--Yflrlı T roş Bıçağı 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ı: Haatahane.i cildiye 

:ı:ühretJiye mutahauıaı 

Pazardan maada hergün 3 den 
s 'nra hastalarını kabul eder 
Adre1: Babıali Ccıddeıi Cota· 
olglu gokuıu köşebcııı No. 43 

IltDAM ıı - Mart 1 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN Beyhude ıztırap çekmeviniz ! 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 

Mumavakkat Te. Şekli Saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Muşamba 27 Ad. 378 - 28 35 Açık Eksilt. 14 
Selefon kağıdı 15000 Tabak. 806 25 60 47 • • 14,30 
Çuval ağzı dikmek makinesi 1 Ad. Sil İzmir 490 - 96 75 • • 15 

I - Cins v; mikdarı tahmil bedeli ve teminatı yukarıda yazılı 3ka1em malzeme şartnameleri ve 
' nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II _ Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta Levazım ve Müba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyon unda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

IV - Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tekli!lerini İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel berayı tatbik tevdi etmeleri ve teklillerinin kabulünü muta
zammm iştirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme paralariyle 
münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geSJ?n komisyona gelmeleri ilfuı olunur. 

* I-Mevcut 1artname, proje ve keşfi mucibince Malatya Tütün 

Fabrikasında yaptırılacak Tretuar asansör tesisatı, bahçe 

toprak tesviyesi drenaj bahçe dahlli yolları ve ihata duvar

ları işleri ve bunlara ait imalatı sınaiye kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 

.1129. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Bütün ağrıların panzehiridir 

B(R TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannit b~ ve diş afrıla· 

nnı aüratle izaleye kilidir. Roma· 

ti%ma evcaı, sinir, mafsal ve ada· 

le ıztıraplan NEVROZIN'le teda· 

vi ed.lir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 
en müessir ilaç NEVROZlN'dır. 

il-Keşi! bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.759 

lira 77 kuruştur. Divanyolu 104 NE v R o z i N 'i tercih edinil1 

fil-Eksiltme 23/3/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta Le · 
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

IV - Şartname, keş!Iname ve projeler 184 kuruş mukabilinde Le

vazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlük

lerinden alınat.ilir. 

V - Bu işe girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yüksek mü

hendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak 

üzere bu evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak et

miş bulunmaları ve şimdiye kadar bu kabil •50.000• liralık 

bir işin muvaffaltiyeUe yapmış ve bitirmiş olmaları şarttır. 

Vl-Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar bizzat 

Umum Müdürlük İnşaat Şubesine müracaat ederek fenni 

ehliyet vesikası almaları liizımdır. 

VII - İsteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede 

gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları 

teminat akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat 

tekili mektuplarını ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme 

gününde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 

mezklır komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. Postada va· 

ki olacak teahh ur !ar kabul edilmez. • 1489 • 

Beşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinden: • 
Şevrule marka iki kamyon Tahmini kıymet 

Müstamel 900 lira 

Beşiktaş Şubesine muhtelif senelerden muvazene ve kazanç 
vergisinden olan borçlarına mukabil haciz edilen yukarıda mar • 
kalan yazılı kamyonlar 11/3/939 Cumartesi günü saat 10 da aleni 
müzayede suretile Taksim Ayazpaşa Jandarma karakolu altındaki 
Modern garajda satılacağından taliplerin % de yedi buçuk pey ak
çesini havi banka mektuplarile Beşiktaş Akaretler 62 No. lu yerde 
Maliye Tahsil Şefliğine müracaatları ilan olunur. cl507 • 

Muayenehane Halleri: Pazar 

hariç her gün 2.5 • e, Salı, Cu

martesi 12 - ~.5 fıkara)'l'. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

8 
" l 

lımine dikkat, taklitlerinden ıakınınız ve Nevrozin yerine başk• 
bir marka verirlerae şiddetle reddediniz. 

Avrupada en 

çok kullanılan 

tPOKER 
traş bıçakları memleketimizde 

dahi en çele sevilen 

Poker T raş Bıçağıdır 

Karadeniz Perşembe Postası 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler 

üzerinde husule getirdiği büyük teehhürlerden dolayı 9 Mart 
Perşembe poslınmı yapacak (G"ÜNEYSU) vapuru bir gün rö
tarla 10 Mart Cuma günü saat 11 da kalkacaktır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

B E Ş 1 N C 1 K E Ş 1 DE. 

11 Mart - 19 3 9 el a d il' . 

Büyük lkramiye 50.000 Lirad1r. 
Bundan 15•000 . 

B k 12 ooo Lırahk 
aş a ' 1 10,000 kramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lrrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Atabek hanında Bay I{aJ'' 
yazıhanesinde takası yapı imal< .A 
zere bulunan 44629 sayılı 2/31~ 
tarihli beyannamemizin 1 
nüshasile buna ait Karlo 2 ~ 
18.25 poliçalı N S A 16206/3 ·, 
16205/1 - 4 nı,arka numaralı 
adet Ordino, t.ir şehadetname ~ 
reti musaddakası İstanbul GiiJll 
rüğünden Merkez Bankasına ııl • 
taben yazdığı hususi İngiliz ıs~ 
mektubu ve faturalar yangı~ 
kamilen yanmış olmakla hükÜ r 
ri kalmadığından yenilerini çıV 
racağımızı ilim ederiz. 

N. Şor V. Gesar ve ortak.~ 


