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~ ln~ılap saflarından de~ İtalya Afrikaya yeniden 
Qerlı adamları çıkarmıya · 
çalışmıyalım! asker ve silah gönderiyor 

N egrin F rankoculara 
mukavemet edecek 

Merhum Akif milliyetçilerin önünde en 
büyük mania olan taassup ve din gayretini 

Bir gün içinde 60 binden fazla 

İngiliz -Fransız ittifakına karşı Tlliilteci İspanyol Fransaya geçti 

din namına bile baltalamıştır 1. l k "' db • [ l 
Yazan: Ahmet Aja;ğlu ta ya as erı te ır e~ a_!11_ış 
ta esasından 

lller1ı . 
:;: ;~e!1'd~ ::: .~:'::::. rü~:~i~:~~- ';!:~ ~~ ~~:8~ey:~ Libya' da tahşit edilen İtalyan 
:;: c;~.ıı!: ~: ::.::, '::t:; ;!: ~:ı:~ ~::!e::::.z:[:::ed~ö1:': kuvvetleri Sudan ve Mısır'ı her 
111,; t ... bir kere bir yerde ıörü- düklerinden, inkılabı da dinde yap· • • tehdı"t etmektedı"r 
llıı ha~ kavga ettiğimiz olmadı. mak emelinde idiler. zaman ıçın 
•ldııtıı harpten evvel İstanbulda Benim anlayışıma ıöre §Bir Akif 
"-el~ d libi, harpten sonra Anka- Bey taşıdığı zihniyetle ve bededl- -

'l' • devam etti ği fikirler ile bu ıidişe mensuptu. r k ~Şıdıı..__ : •"lllı nkuıuz zihnıyetler, besledi- MUruin ve dindar bir adam ol • 
~ltilıir· lrler, ve meyiller o kadar makl· heraber dinde ve dini mü
•di ı:n. ıııe tehalllf ve zıt idi ki en fekl. • .ede derin değişiklikler yapıl
liirıu ~flıunııu üzerinde bile bir ma•ını lstlyen bir mütefekkirdi. 

ııuili ~anıazdık. di. 
'fııttu. : 0 _rahmeti rahmana ka- Şüphe yoktur ki o milliyetçi de· 
~ .. l)ro en ıseın bu fani dllnyada ğildi ve benim gibilere karşı bes· 

r Ve •"-'-! , led '•ııı edj o.uur erıml beyana de- iği ıayz de milliyetçi olduğu-
ll Yorum. muz içindi. Fakat yazıları ile ve 

•·• ~ıneıı ıı• '"ili lı •Ve edeyinı ki aramız- bilhassa yüksek ilhamları ile mll-
detiıı. ~ t~d, ona karşı lçbnden liyetçilerin ve lnkılabçıların hedef. 
bir ııuıı hurınet beslememe hiç ierinin tahakkukuna belki farkında 
~'lldis· ıuı mini olmamıştır. Bunu olmıyarak hizmet eylemiştir. 
diııı. ) IJJ.e hiçbir zaman söyleme- Zira milliyetçilerin önüne çıkan 
dilru.t, .ı.at ben onu seciye sahibi, en büyük mlnia taassnp ve din 
lo)ı 1ı· doğru, mert, özü ve sözü gayreti idi. O ise bu taassubu ta . 

ır '1'iır '~ açık k muharririne yakışa • esasından din namına bile baltalı-
1-ııırd Yüzlü bir şahsiyet olarak yordu. 
lteiyedllrı Ve Türkler arasında bu Sonra, Türk lisanı onun ağzında 
~it .rı: •daınıann çok olmasını çok yüksek ifadesini ve çok ırl!sel 

İfte y ederdim. şeklini bulmuştu ki, milliyetçilik 
llatıı lı Rf'ldığı müddetçe aramız· bakımından çok kıymetli bir hiz • 

ıııİltıııs.,: Pek te dostça olmıyan mettir! 
~daıı.; et, ~ana merhum şair hak- Daha sonra •Çanakkale• deki 
~ek İııı~leriıni serbestçe söy- ilBhi tasvirleri ile, •Bülbül• deki 
Ilı ııe ÖIUJ ııını veriyor: Kimse be- feryatları ile, nihayet •Milli Marş
de t'lraf .'~ hllnnctsizlikle, ve ne diye kabul ettiğimiz İstiklal marşı 
\'~8 &trlikle itham edebilir. ile kimi ve neyi terennüm eyle • 

.\ıt\t ıı:'~a dedltim gibi merhum miştir? Vakıa bütün bmılarda, di
h~ diıı ~ e aramızda kainat, ha- ni ihtisaslar, dini havailer, dini ta
~a lı,'1' 81inıiyet vesaire hakkın- birler hilkimdir. Fakat nihAyctlin· 

llıı11:8• bir tezat vardL nihaye Çanakkaledeki mucize, 
"ıııılltı • beraber ben onu hiçbir Bülbiildeki vatan ve Milli marşta· 
itı· ııe h,ti k" k" · •t~1 1ı ca taraftarı ve ne de ı gurur ımın mucizesi, kimin va-
'daııı d' taliyeeek zihniyetli bir tanı ve kimin ıururudur? Hep 
0 ~''•lı ıyb~ kabul etmedim. Bilrucls Tilrkün değil mlT Hep Türk değil 
lııııı;ıı lı zde Ve gerek islam aıe- midir? Bunu Akifin vicdanı gibi 
~•lııııı al§ka taraflarında emsali her dinliyenin ve her söyliyenin de 
•lr 0 •n b 'eti bö ııe"; . Ve u Aleme mahsus vı anı ··yıe anlamaz mıT O hal-
'-ıı diye ;ııkıJ&Pçı, ileri fikirli in . de Milli Mücadeleye birinci Bü -

.\ta aııırdJnı yük l\lillet Jlfeclisinin azası sıfatile 
ıı,, l>ıııda isı· • f'il . . k . 
1 

• latitı· . am lllemindeki uya- ı en ıştıra etmış yazılarile mil • 
... ,_ • •ııı b ·ı 

t " ! 
1 . . ' 

ltalyanların Afrikada yaptıklırrı tabşidattan bir ıafha 

Londra, 9 (A.A.) - Havas ajan· ya, evvelce Libyaya göndermiş 01-

sı muhabirinden: duğu 30.000 kişilik askeri kuvveti 
İyi malfunat almakta olan me - takviye etmek üzere rnezkfu- rnüs 

hafilin istihbarlarına göre İtal - (Arkası 3 üncü sayfada) 

SEHIR MECLiSiNDE 

Mebus 
Seçimi 

Birkaç Vilayette 
müstakil mebusluk 
için yer bırakılacak 

Ankara, 9 (A. A.) - Cüm
huriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinden öğrendiği -
mize göre, önümüzdeki me -
bus seçinünde bütün vilayet -
!er için intihabı mebusan ka
nununun hükümleri dairesin
de vilayetlerin çıkaracakları 

mebus adedi nisbetinde par
tice mebus namzedi gösteri
lecektir. Ancak birkaç vila -
yette müstakil mebusluklar 
için boş yer bırakılacaktır. 

Bunun haricinde bazı ga2e -
telerde görülen neşriyat hiç 
bir esasa istinat etmemekte -
dir. 

ıF ili s tin 
konferansı 
Yahudi heyeti ilk tema-

sını yaptı, Araplar ara

larında anlaştılar 

""İ F;f 1 enler, şeyh Cema • liyetçilik ve lnkıliib hareketlerini 
lıı~llı llıli~~ni v~ şeyh Abdü gibi teshil eylemiş birisine mürteci 
~ lıeıııll\ e ekkMerini hatırlıyan- mefhumu nasıl atfedilebilir? HU • 

Yta. ıuıı ne dcınek istediğimi ko- kümlcrimizdc ihtiyatlı olalım, ve 
1Jıı arlar. inkılab saflarından değerli adam

•ıı ~ - &elı.itjnc· . °"'ltllıu 1 asırda başlıyarak ları ~ıkarmağa çalışmıynlım! 
!•defet ncrı asırda b'"t"" b""tü" 
• l ltesı.ed , u un u n 
~ "•leıı k en ıslam aleminin 

Ahmet AOaoOlu 

Abbasağa mezarlığı 
tamamen park olacak 

lıi~llıelı v::.~ıu bu alemde dü • 

11
. 'Y•tiııi h . hakeme eylemek ka-
•ıı &iz ol 1 • • 

~-- tslıaı.1111 an arı bu badıse· 
~ı ç~tl araştırrnağa ve oua 
l Şeyh Ce er düşünmeğe sevketti. 
•r Jı· •nalett• ' ~d' . ın ve şeyh Abdü-
Yaııı ıseııın •eb b. . . • . . 
~1 ış •ıılasıJd • e ını ıslamıyetın 
leı ita Öğret.;, •gında ve bu dini 
r olaıııar ek vazifesi ile mükel
ıııct~ brıtdın cehalet ve taassupla-

rey• lllar b" 
L 1 de isi• . ve ınaeualeyh ça-
"U11 aınıyer b 
ll• •rıp dah 1 u gibilerden 
•alt ., a bilgT t "'iını 1 ı, taassubdan 
t " er elle . tıı· e bıı sa rıne teslim etmek-
ııı:et arası:;:e ?'edeniyetle isla-

ta &ÖrdüJ hır anla~a bul _ 
'l'aı.· . er! · 

tıhL 1
' 1 ah 1 . 

'"'' g ar a ısl&ın 81 . d 
le . ~ııte orta , emın e 
•l 1 tıtibaıı çnglar dewi>ıden 
•· aıı llüa. 1 _lıanııesinden •onra 
•ıı, 1 erı •G"' .ı ~.ri d ' 01 •·• leri, •GaJ. 

~•vr· 0&-ııran ı 
lt.ı· 1 &ilıi bir . 18 abat reforme 

ıler, devır hazırlamak is-

Kimlerin 
Heykelini 

Dikmeliyiz? 
•Kimlerin heykelini dikmeli

yiz?• anketimizin gördüğü rağbet 

ve alaka bizi cevapların neşrini 15 
Şubata kadar uzatmağa sevket -
ti. Okuyucularımızın gönderdik -
ieri cevapları yedinci sahifemizde 
bulacaksınız. Bu tarihe kadar ge
lecek cevapları neşredecek ve son
ra anketten çıkan neticeyi ka<yde
deceğiz. 

Bu ankete, her)tesin hiçbir kayıt 
ve şarta tabi olmaksızın cevap ve
rebileceğini Atatürk'le İsmet İnö
nün'den başka on beş büyüğümüz· 
den hangilerinin heykellerinin di
kilmesi, istendiığini sarih adresler
le bize bildirmeyi rica ettiğimizi 

hatırlatırız. 

Beşiktaştaki mezarlığın park yapılması 
hakkındaki mazbata encümene iade edildi 

Şehir Meclisi toplam halinde 

·Yazısı 2 nci ı:ayfamızdadır 

.tlaleu .Filistinde lıulunan İngilrz 
kuvvetleri bir takipte 

L.:ındra, 9 (A.A.) - Londra kon
feransındaki Yahudi heyeti, dün 
akşam ilk defa olarak İngiltere 
hükfunetinin mümessilleri olan B. 
Macdonald, Lord Halifaks ve B. 
Rütler ile görüşmüşlerdir. 

Araplar anlaştılar 
Londra, 9 (A.A.) - Filistin kon 

feransında Filistin Araplarını tem 
sil leden iki grup arasında bir an -
!aşma vukua gelmiştir. Müftü ta • 
rafJarlarile Naşaşibi· taraftarları 

bu anlaşma mucibince bir tek grup 
olarak konferansa iştir•k edrcE'k· 
!erdir. 

Fransaya iltica eden Cllmhuriyet ordusunun yaralı ve sakat askOTlerl 

Pa-thus, 9 (A.A.) - Öğrenildi· 
ğine göre B. Negrin, bugün Cüm
huriyetçi İspanyol ordusu tama • 
men hududu geçinciye kadar Fran
sad~ kalacaktır. Mun.aileyh, mü-

teakiben İspanyanın merkezt mın• 
takaı.ında mukavemete devam 
maksadile tayyare il~ Valansiya

ya gidecektir. 
( Arka.!ı 3 üncü aayfaıi'l} 

Balkan Antantı Konseyi 

20 şubatta toplanacak 
Bükreş, 9 (A.A.) - Sanıldığına göre, Balkan antantı konseyinin 

içtimaı dört günlük ufak bir teahhürle 20 Şubatta vukua: gelecektir. 

Gazetecilere konsey müzakerıı:tını takip etmek imkanını vermeli 
üzere matbuat konieransı da gene dört gün için geri bırakılmıştır. 

Düşündüğünü söyliyebilenler 

ve söyliyemiyenler 
Gazete karii, Avrupada bazı milletlerin sulhe can attıkları bal· 

de bazılarının harbe susamı§ olduklarını zannetmekte haklıdır. 
İngiliz ve Fransız devlet adamları harbin facialanndan, sÜlhlin 
nimetlerinden bol bol bahsederlerken, Hitler'le Mussolini'nln harp 
ten bahsetmedilıleri nutuklar hayret ve tOTeddöt uyandırıyor: ,4.ea· 
ba dillerinin altında &izli zehir ıı:emberek bir haber mi var? diye 
diişünülüyor. 

Yalnız bu kadar değil, bir taraftan daimi bir siliıh §llkırtısı, öblir 
taraftan radyosile, tiyatrosilc, konferanslarile, gazetelerile umumi 
bir sulh sesi ıeliyor. Bir tarafın devlet reislerini kordon1u, çizmeli, 
ötekileri şemsiyeli, silindirli görüyoruz. Bu ne tezat! 

Yeni bir harbin uydurma, noksan ve ariyet silahlarla bile ne 
müthiş, ne korkunç olduğunu Avrupa yanıbaşındaki İspanyada gö
rüp işitirken bu harp arzusıınu bazı milletlerde tevlit eden hırs nedir! 

Bu, yanlış bir zandır. Avrupada kana susıyan millet yoktur. 

Geçen gün bir radyo ba~ında Bitlerin son nutkunu dinliyen ve 
bu nutukta harpten babsolunmadığını aıılıyan bir Alman ıeni bir 
nefes almış, arkadaşı İngiliz ona: 

- Siz de harpten o kadar müteneffir misiniz? 
Diye sın-unca aldığı cevap her teYİ izaha kafi ıelmiştir. 
- Bi~ sizin kadar, belki sizden fazla sulhü severiz, sulhe can 

atarız. Fakat aramızda bir fark var: Siz düşündüğiinüıii açıkta IÖJ'• 

llyebiliyorsunuz. Biz duymakla iktifa ediyoruz. 

KEMALiST 



SAYP'A % 

T ayya= e kaçakçılığı 

EkremKönig Paristen 
Londraya gitmiş 

Beraber yaşadığı kadından buradaki ailesine 
gı<>len mektuplar polisçe tetkik edildi 

Tayyr • 0 kaçakçıılğı meselc•in - Anlaşıldığına göre, bu mektup -
den dolayı aranmakta olan Ekrem J ıar Ekrem König'in nerede bulun
König'in izinin bulunmuş olduğu- duğunu, hüviyetini nasıl gizliye -
na dair b'lzı şayialar çıkmıştır. bildiğini ve Avrupada oldukça iyi 

Mr1·'hn r-lduğu üzere kendisi Pa- bir şekilde çalıştığını zannettiği

rist~ 1 - .,,,edilerek uzun zaman - miz zabıta teşkilatının elinden kur 
danberi I'ransa zabıtasına iadesi tulabilmek için ne gibi vasıtalara 
için muhtelif defalar müracaat e
dilmişti. Paris'te ve Fran -
sanın diğer bazı §.ehir!erinde ya -
pılan araştırma nihayE:tinde Ek -
rem König'in bu şehirde olmadığı 
neticesine varılmıştı. 

Son defa ağızdan ağıza dolaşan 
~ayialar zabıtaya aksetmiş oldu -
ğundan polis Şişlide ;kamet eden 
bir aileııin Londradaki kızından 

geleıı mektuplarının tetkikine lü
zum görmüş ve neticede maruf bir 
zatın karısı iken Pariste bulun • 
Cı uğu müddetçe Ekrem König'le 
münasebet peyda eden ve nihayet 
kocasından ayrılmağa kalkışan b1.1 
Bayanın halen Londrada Ekrem 
König'le birlikte yaşadığı netice
sine varılınıştır. 

müracaat ettiğini meydana çıkar -

mağa birer vasıta olacaklardır. 

Diğer taraftan Ekrem König'in 
bugünlerde Londrada bulunması 

bu adamın kendisini İmpeks şir -

ketile alil:kadar gö<termiş alınası 

ihtimalini düşündürmüş ve bazı 

r'lzetele- bı· rüliiro·ayı olduğu gi
bi ka·•dr'mişkrdi~. 

Dü.n bu hususta kendilerile te -
mas ettiğimiz İmpeks şirketi er -

kanı böyle bir mü!B.hazanın tama

ıne'l y·rsiz bulunduğ,,~u Ekrem 
Könir;'in kendi şirketlerinde hiç 

bir alaka ve münasebeti bulunma
dığını söylem işlerdir. 

Elde edilmiş olan mektuplarla i-

~; J:ıulundult>ına hükm•'lunan ı<:k-

rem König'i~ hükı'.JmPtimiz tara -

fından vaki olac'lk yeni bir müra -

tK.DAM 

- ·,~ 

Seh i-~, Hab.erlerİ. 
·::. ~ ·:. _.;: . -r·.'.: . .. . ' .- -. : ":'._ ;.':.. ··. -.- ~~i,_~ :~ - - ~.:~ , 

Deniz amelesi
nin kongresi 

Gürültü çıktı, polis 
müdahale etti 

Yeni idare heyetini seçmek ü -
zere her yıl mutad olan ayrı ayrı 
toplanan esnaf cemiyetleri içti -
malarına dün devam edilmiştir. 

Evvlce hazırlanmış olan listeye 
göre toplanma ve yeni idare heye
ti seçme sırası dün küçük deniz 
nakliyatı cemiyetinindi. Küçük 
deniz nakliye esnafı bu maksatla 
dün Eminönü Halkevi salonunda 
toplanmışlardır F~kat evvela nor
mal başlıyan kongre müzakereleri 
idare heyeti intihabınu geçilince 
ve yeni namzetler okununca alev
lenmiş ve azalar arasında şiddetli 
münakaşalar baş göstermiştir. Es
naf iki grupa ayrılmış ve her iki 
tara! kendi arzuladıklan kimsele
rin namzet gösterilmesini istemiş
lerdir. 

Namzetler evvelce kararlaşmış 

olduğu için seçimde bu namzetler 
üzerinde yapılmak istenmiş mü -
nakaşalar alevlenmiş 've itişmeler 
kakışmalar olmuştur. 

Ba vaziyet üzerine kongre riya
set divanı derhal celseyi tatil et • 

mekle beraber polisi de telefonla 

keyfıyetten haberdar etmiştir. 

Vak'a mahalline gelen motosiklet-

Yeni tramvay 
idaresi 

Şimdilik muvakkat bir 
kadro tanzim edildi 

Tünel ve Tramvay Şirketlerinin 
satış mukavelesini imzaladıktan 

sonra Ankaradaki işi bitmiş olan 
Şirket murahhası azası Bay Spes
yal dünkü ekspresle istanbula gel
miştir. 

Mumailey!1 buradak; bir iki dos
tunu ziyaret ettikten sonra doğru
ca Brüksel'e gitmek lizere bugün 
hareketi mevzuubahstı:. 

Tramvay İdaresinde bugünkü 
vaziyete göre tesellüm işi bitinci
ye kadar muvakkat bir kadro tan
zim edilmiştir. Bu kadroda servis
lerdeki ihtisaslarınn g:i:fı muhtelif 
memurlar muayyen sa!il.hiyet ve 
mes"uliyetlerle taV?.:f edilmiş bu
lunmaktadır. Halihazırda ecnebi 
taıbiyetinde hiç kimsede işlerin yü
rüyüşü üzerine amil olabilecek 
bir salahiyet bırakılmamıştır. 

o-

ViLAYET 

Çiftçiye ucuz satılacak 
hayvanlar 

Ordudan çıkarılacak on iki 

( Şehir meclisi 
Niçin 

• 
istifa etsin? 

•Yeni Sabah• refikimiz bir 
iki gündenberi ortaya •Şehir 
Moclisi istifa etmelidir• şek
linde bir mesele attL Bu me
selede bizim gördüğümüz va
ziyet şudur: 

Bugünkü Şehir Meclisi, ka
nuni bir teşekküldür. Parti 
tarafından namzet gösterilmiş, 
kanunun emrettiği bütün for
maliteler yapılmış ve beledi
ye intihabı yapılmak suretile 
teşekkül etmiştir. Binaena -
leyh kanunen feshedilmesi 
mümkün değildir. Bunun için
dir ki, •Baylar rica ederiz, İs· 
tifa edini_z• demekten başka 
hiçbir şey yapılamaz. 

Bunu söyllyebilmck key -
fiyef'ine gelince, hunu söyli • 
yebilmek için bu meclisin su
çunun veya ihmalinin meyda
na çıkması iktıza eder. M1.1 -
bittin tls!ündağ zamanında 
yapılmış olan yolsuzluklar 
henüz resmen t_!'eyyiid etme
miştir. Binaenaleyh henüz 
maznun mevkiindc bulunan 
ve Belediye Reisinin riyaset 
ettiği meclise, hakimden, mah
kemeden ve adaletten önce: 

- Sen suçlusun, çekil ora -
dan! demek salahiyetini nef
simizde görmek hakkını haiz 
değiliz. 

Hastane ihtiyacımız 
300 yatak daha 

Cerrahpaşada yapılan 200 odalı yeni hariciye 
kliniği şimdiden şehrin en mühim kazancıdır 
Üniversitenin büyük fedak3.r • 

lıkl:ırla Cerrahpaşada yaptırmak

ta olduğu ve Profesör Nissen'in 
ders vereceği birinci Hariciye Kli
niğinin şimdiye kadar ıhale edilen 
kısmı mütaahhit tarafından biti -
rilmiştir. Samatya sırtlarında ve 
Marmarp.ya bakim bir noktada ya
pılmış olan bu muazzam binada 
200 ze yakın oda ve salon vardır, 
11.ttna tamamen bitmiş denilebilir, 
Ancak, su, elektrik, lıavagazi ve 
marangozluk işleri henüz yapılma· 
mıştır. Şimdiye kadar binaya 
400.000 lira sarfedilmiştir. Daha 

100 bin liraya ihtiyaç vardır. 

Binanın Haziranda bitmesi isten

diğinden ve Meclis toplantı halin
de bulunmadığından tahsisat fa -

sıllannda münakale yapılması ka· 
bil olamıyacaktır. Bu paranın bsŞ 
ka bir yerden tedariki düşünül • 
tnektedir. 
Nafıa Müdürü müb~ndisi Bedt1 

dün birçok mühendislerle birlik ' 
te binayı gözden geçirmiştir. 13~ 
müessese 300 yataklı olacaktır. 

Yine Cerrahpaşada ınşasına bili" 
lanmış olan göz pavyon1.1nun İll. 
şaatı tamamen bitmiş olduğundatl 
yakında açılacaktır. 

Bu suretle hem şehrin şimdiY1 

kadar ve halen en mühim ihtiyacı· 
nı ve meselesini teşkil eden haS • 
tane darlığı bu 300 yataklık kıS • 
men olsun karşılanmış, hem de ii· 

niversitemiz daha genlş ça!ışfil8 

imkanlarına kavuşmuş olacaktır· 

SE H i R MECLiSİNDE 

AIB.kadar kimselerin eline geç<ı'l 
mektuplardan birisinde her gün -
!erini ayrı bir iklimde geçiren 
mes'ut bir çift halinde bu Bayan
la ilşıkının arka arkaya seyahat -
ler yaptıkları ve kendı haklarında 
burada olup biten bütün tahkikata 
ve neşriyata karşı tamamile ıa -
kayıt bulunduklarını •ma edecek 
bir uslup kullanılrlığı görülınüş -
tür. 

caat üzerine yakalanar•k Türkiye 
li polisler derhal işe elkoymuşlar 

r~nr!erilmesi mümkün olacaktır. 
ı'e müessif hadiselerin vu:lmuna 

yaşından yukarı hayvanların çift
çiye satılması hakkındaki kanun 
dün vilayete bildirilmiştir. Kanun
da şöyle denilmektedir: 

Bugünkü belediye meclisi 
iyidir veya fenadır. Bunu mü
talea etme11in zamanı ve sı -
rası intihap günleridir. Ka -
nnni vaziyeti olduğu gibi mah
fuz duran bir teşekkülün kar
şısında istifa etmesi için ısrar 
etmek binnetice onu intihap 
edenlerin intihap haklarını 

hiçe saymak ve tahakkuku 
imkansız bir meselenin peşi
ne düşmek demektir. Nerede 
kaldı ki, böyle bir ısrar için ı 
halkın vekaletini de haiz de
ğiliz. 

Abbasağa mezarlığı 
tamamen park olacak 

Şehir Umumi Meclisi dün Şubatı •- Makam öyle istedi, biz de 
devresinin ikinci toplantısını Re- öyle yaptık• demiş ve buna aza • 
is Vekili Tevfiğin başkanlığında dan Halil Hilmi şu cevabı verıııİŞ" 

ÜNiVERSiTE 

idare hukuku dersi 

"·'rız oradaVi adres''lin tespit e
dil<'tlemesi veya Ekrem König'in 
yi11e bir başka memlekete doğr1.1 

seyahate devam etmesi ihtimalleri 
de v•rdır. 

POLiS 

Eğlentinin sonu 
Hukuk Fakültesi idare hukuku Dün Sahak, Y•tova, Leon, Re -

profesörü Sıddık Sami OnaT rahat- cep, Hayrullah namı'lrla ,,.. ·t f"nç 

sız bulunduğundan profesörün ra- arkadaş eğlenmek üzere l enişe
hatsızlığı geçindye kadar bu dersin birde Arasin meyhanesine gitrnı;ı

doçentlerden Hüseyin 1'<2ili Ku - !erdir. Evvela tatlı tatlı eğlenen 

balı'ya verilmesi kararlaşmıştır. gençler sonra kavgaya başlamış -

ADLiYE 

Şüpheli bir ö!Um 
Yalovanın Kadıköyi.m:-.en Sü -

leymam oğlu 18 yaşlarında Musta-

fa. o civ;ı.~ın. Kiremit köyünde şa -

rap içe.-ken ölmüştür. Bu ölüm 

şüpheli görülmüş olduğundan z.,. 

bıta ve adliye tahkikat yapmakta
~~ r.. 

ŞEHiR 

inhisarlar Vekili Vilayette 
Şehrimizde bulunan Gümrü.k ve 

İnhisarlar Vekili Ali Rama Tarhan 
dün Valiyi makamında ziyaret et
miş ve kendisile bir müddet gö -
rüşmüştür. 

~---

Muallimler yardım sandığı 
Muallimle.- yardım sandığı dün 

Cağaloğlu orta mektebinde bir 

toplantı yapmış ve kongre hazır -
lıklarile uğrıışııuştır. 

!ardır. Neticede Hay··ullah yen.o

da taşıdığı kundura"c hıçağile LRo-

nu yaralamıştır. Suçl•J yakalana

ra:k Adliyeye teslim ej;Jmiş ve ya-

ralı da Beyoğl1.1 hast~rıesine kal -

dırılmıştır. 

-----<>---

Eşya çarlarken 
Evvelki gün Beyoğlunda Kal-

yoncu Çeşme sokağında Krovasın 

evinin kapısına anahtar uydurarak 

gireı. Harikliya, evden öteberi ça 
!arken suç üstü yaka!anarak Ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

----·9----
Sinema tUfesinde 
Hırsızlık yaparken 

Evvelki gür. Fethi adında bir 

genç bir sinemanır büfesinden çi
kolata çalarken görülmüş. Fakat 
Fethi kaçmak isterken sinemanın 

kapısının camına çarparak vüc1.1-
dünün muhtelif yerlerınden yara
lanmıştır. Yaralı Cerrah paşa has
tanesine kaldırılmıştır. 
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O ıztırap gecelerinin hlli yor -

gunluğunu duyuyormuş gibi has
ta, kınk bir sesle devam etti: 

- Rüyalıı:rımda Nazlıyı görü -
yordum. Bu da ayrı bir azap olu
yord1.1. Çünkü, onun çehresi, bir an 

içinde değişiyor; sıra ile Behice, 
Ferdane, Safinaz görünüyorlardı. 

Nazlı kimdi? Nasıl bir kadındı? 
ismi, hakikaıten Nazlı mı idi'I Ko -
nuşmasından, tavırlarından, iyi bir 
ailenin kızı olduğu anlaşılıyordu. 

Fakat, aile kadını değildi. Öyle ol
masına: rağmen, kendini saydın -

yordu. Düşmüş insanların, bilhas
sa kadınların, kendilerini saydıra

bilmeleri şahsiyetlerinin kuvvetle
rinden başka bir şey değildi. 

Nazlı, her yandan, Behiceden 
üstündü. Beni, birkaç saatin için
de kendisine bağlamıştı. 

Bunu düşünürken gülüyordum. 

Çünkü, beni •kendisine bağlamak• 
gayet kolayd.L Yalnız, bu birkaç 
saatlik tesirin devam etmesi, onun 
hem gençliğinaeki, güzelliğindeki, 
hem de şahsiyetindeki kuvvetin 
derecesini gösLeriyordu. 

Nerede oturuyordu? Evli mi idi? 
•Metres mi yaşıyordu?• Yoksa, 
gizli evlerdt dolaşan, cgizli fahi -
şe• !erden miyd;? Onun hakkında, 
hiçbir şey bilmiyordum. 
Lakırdı arası. ~.ı.rasıı.ı getirmiş, 

Behiceye sormuştum. B"hice, hep 
kaçamaklı cevaplar vermişti. 

Onun hep kaçamaklı cevaplar 
verişi de, beynime, ateşten bir çivi 
gibi saplanmıştı: 

- Neden? diyordum. Neden? 
Dimağım, sinirlerim uyanıyor 

du. Ben, bl.I uyanıklığı gayet açık
ça görüyordum, 
Behic~nin maksadı, ne olabilir

di? Beninı üzülmemeklii1im için, 

mani olmuşlardır .Kongrenin tek
rar ne zaman toplanacağı henüz 

belli değildir. 

-----o 
BELEDiYE 

Adalara su kaça mal 
olacak? 

Hazarda Ordu kadrosunda on iki 
yaşını bitirmiş idiş, kısraklar ile on 
beş yaşını bitirmiş katırlar, yerle
rine hayvan alınarak ordu hizme
tinden çıkarılır ve bu iş için her 
sene Milli Müdafaa bütçesine ay
nca lazımgelen tahsisat konur. 

Ordudan çıkarılacak hayvanlar 

Zir&at Vekaletinin göstereceği yer-
Vali ve Belediye Reisi Doktor !erde çiftçilere mahalli hayvan ıs

Lütfi Kırdar dün Sular Müdürü lalı komisyonlarınca takdir edile-
Ziyayı k&bul ederek kendisile A • cek en ucuz ve sekiz senelik tak -
dalara verilecek su meselesi hak-

sitlere bağlanmak suretile satılır 
kında görüşmüştür. 

Öğrendiğimize göre Denizbank 
metre mikabı başına ve nakliye 
ücreti olarak 20 kuruş istemekte
dir. Halbuki Vali metre mikabı 

için 15 kuruşu kafi görmektedir. 

yapmıştır. tir: 
Ruznamenin birinci maddesi Be- - Makam öyle istiyebilir, bU 

şiktaşta Abbasağa mezarlığının· bizim de makam gibi düşünıneıı:ıı· 
yarısının park haline çevrilmesi zi ve öyle karar vermemizi icSP 
hakkında Mülkiye Encümeni maz- e_J;tirmez. Meclis nasıl isterse öyle 

batası itli. Mülkiye Encümeni, 15 yapar. 
Avukat Macit sözünü izah ede • 

bin m~tre murabbaında olan bu 
kocaman sahada halen metruk bır 
mezarlık bulunduğu, burasının 

Müzeler Müdürlüğünün gösterdiği 
lüzum üzerine tamamen değil an
cak kısmen park haline getirilme
si muvafık bulunduğunu bildiri -
yordu. 

Maz,bata okunduktan sonra ev -
veıa avukat Abdülkadir söz almış 
ve bu mezarlığın kısmen değil ta
mamen park haline getirilınesi lü
zumunu ileri sürmüştür. Bunun 

rek şöyle demiştir: 
- Yanlış anlaşılmasın, dernel> 

istedim ki, makam bize bu işi se~· 
kederken bu sahanın yarısınıJI 
park yapılması lüzumile sevket • 
miştir. Fazla olarak kanuni imkan· 
ları da serdetmiştir. Biz de ona ba" 
karak karar verdik .. 

Neticede mesele reye kon!llı.ıl 
ve mazbata kabul edilmiyerek bil' 
tün sahanın park haline getiril." 
mesi esbabının araştırılması ıçın 
Encümene iadesine karar veruın1ı 

üzerine Mülkiye Encümeni aza - tir. 
sından avukat Macit ve mezarlık- Ruzname · ·kı" · ddes~ nın ı ncı ma 

Nakledilen bu suyun metre mi -

kabı Adalılara 35 - 40 kuruş üze -
rinden verilecektir. Deni2bank bi
raz fedakarlık yaptığı takdirde su
yun maliyet fiati daha çok azala -
caktır. 

ve o yerlere kadar nakilleri için 

Milli Müdafaa bütçesine tahsisat 

konulur. Hayvan ısliıh komisyon -

!arınca aranılan vasıflan ha<iz ta -

!iplerin adedi çoğaldığı takdirde 

bunlar arasında kur'a çekilir. Kı -
sırlaırı taksitler le alanlar tay ye -

tiştirdiklerini ve iki yaşına kadar 

büyüttüklerini mahalli hayvan ıs

lah komisyonlarına ibraz ve isbat 
ettikleri takdirde miitebaki taksit
leri affedilir. 

Bu nevi mnliıyiitak teklif -
!eri ileri sürmekte titiz ve dik
katli olmak mecburiyetinde -
yiz. Çünkü bugün hoşumuza 

gitmiyor diye belediye mec -
lisi istifa etsin dediğimize gö
re, yarın da kurduğu diğer 

kanunların şu ve:va bu sebep
le müesseseler hakkında da 
gelişi güzel düşünceleri ileri 
siiTınck hevesini duyabiliriz: 

!ar müdürü izahat vererek Müze
••~•ôiiiiôiiii;;;ii;;;;ii;;;;ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•i • !er Müdürlüğünün bunda israr et-

Beyoğlunda Taksim nahiyesi tııl' 
dudu içindeki cÇöplükçeşme• so· 
kağının Denker olarak değişlir11' 
mesi. hakkındaki yine Mü!l<İYe 
Encümeninin kararı idi. 

MAARiF Mükafatlı fotoğraf 
tiğini ve Belediye Talımatname -
sini:ı buna itaati icap ettirdiğini 

söylemişlerdir. 

Maarif şrasına dav el 
Maarif şl.ırasına hazu·lık olmak 

üzere evvelki gfın toplanan !stan -

bul ilk tedrisat müfettişleri dört 

kişilik bir heyet seçmişlerdi. Bu 
heyet dün maarifte toplanarak 
'1lÜfettişlerin vermiş oldukları ra
;>orları tasnif etmişlerdir. 

Ordu ihtiyacı ıçın yaban • 
cı memleketlerden satın alı -
nacak beygirlerin her satın alma
da en az % 40 ının damızlığa el -

verişli kısrak olması mecburirlir. 
Fevkalade ve müstacel hallerde 
İcra Vekilleri Heyeti kararile bu 
mecburiyet muvakkaten kaldırı

labilir. 

müsabakası 
Bunun üzerine azadan Muallim 

Ankara aH!kevi ar şubesi ama - Ahmet Halit şöyle demiştir: 

--Q 

Sivas Erzurum hzttı 
Sivas - Erzurum hattının İleç is

tasyonundan sonraki Gülbağ, Eriç 
ve Kemah istasyonlarının işletme

L açıldığı dün Nafıa Vekaletin -
:len vilayete bildirilmiştir. 

törler arasında bir fotoğraf müsa

bakası açmıştır. Müsabaka, mem -

Ieket güzelliklerin gösteren sanat

karane fotoğrafların teşvik ve teş

rihid;r. Müsabaka müddeti 7 Şu -

..... ............... ..... .,,.. • .,,.. • .,,.~ • .,, • .,,,.,,,.,,.~.~----.~. bata kadardır ve bu tarihe kadar 

itizar 
Mündericatımızın çokluğundan 

dolayı bugün Peygamberlerin ha
yatı tefrikamızı koyamadık, özür 
dileriz. 
. • '" ...... 

!fa!kevine gönderilecek fotoğraf

lar bir juri heyeti tarafından ay -

rılarak birinciye elli, ikinciye 25, 

üçüncüye 20, dördüncüye 15 ve be 

şinciye de 10 lira mükafat verile-

cektir. 

on~n lil.kırdısını kısa kesmek mi\ ~:una yardım ediyordUilL Yl!lli 
ıstıyord1.1? , dunyalar keşfeden seyyahlara dön

Yoksa, benim ona karşı olan müştürr 

çarparak titriyordum. 
Vapur, bana, bir kafes hissini 

veriyordu; ben, bu kafesten kur
t1.1lup kaçamıyordUilL zatımı sezinlemiş te, aramızı büıı· Bir gün ... 

bütün açmağa mı çalışıyordu? 
Bana, !l'azlıyı eve çağıracağını, 

vadetmişti. Bu, yalan mı idi? 
Yalan da olsa, ben, bu ümide bel 

bağ:ıyordurr. Fakat •onlar• a git
met, l.ayal halinde bile tüylerimi 
ürpertiyordu. 

Acaba, Nazlı için, buna da kat'
lanacak mıydım ı 

Nazlı ile yüz yüze gelmekten 
korkuyordum. Gıel gelelim, bu 
korkumda, samimi değildim. Gün 
geçtikçe, korkum azalıyordu. Her 
ne pahaya olursa olsun, onu gör -
mek, uzaktan, bir kerecik görmek 
büsbütün karanlıklaşan günlerimi 
aydınlatacaktı. 

Onun nerede oturduğunu bilme
mek, beni, adeta serseri etmişti. 

Köşkte oturamıyordum. cOnlar• ın 
semtinde, bir hırsız gibi dolaşıyor
dam. Ve her gün bir semt değişti
rerek hep ayni hırsız sinsiliği ile 
şehri geziyordum. 

Bu gezintilerde, daha çok uyan-

Bir gün, Kadıköy Va'puruna bin
miş, istanbula iniyord1.1m. Vapu -
run orta salonu, hıncahınçtı. 

Hava serin olduğu ;çın, güverte
ye çıkamadım, alt salona inmeğe 
mecbur kaldım. Merdivenin son 
basamağında durmuş, yer var mı? 
d.Jy~ bakıyordum. Tam merdlve -

Vapur, Haydarpaşaya uğrayın -
ca, çı.l<nıak istedim. Fakat, vapura 
dolan halk. yolcu yol1.1mu kesti, 
ben, tekrar baş taraftaki alt salon 
da gizlendim. 
Soğuk soğuk terliyordum. Bir 

çok şeyler düşündüğüm halde, ne 
düşündüğümün farkında değildim. 

nin karşısına tesadüf eden kana- Vapur, Köprüye yaklaşırken, 
pede, onu gördüm. tekrar titremeğe başladım. Köprü-

N azlı, karşımda idi. Beynim, da- ye yanaşmıştık. Halkın tamamile 
marlarım tutuşuverdi. Miknatıs - çıkmasını, vapurun boşalmasını 
landım. Adım atamadım. O da bekledim, 
beni görmüştü, ani bir hareketle Köprüde, etrafı gözetliyerek yü
doğruldu. rüyordum; adımlarım kararsızdı. 

Gözlerinden parlıyacak hiddet Galata tarafına yürüdüm. Sağdaki 
kaldırımda Nazlı ile tekrar kar -

şimşeklerini görmemek için ben de 

~ni bir hareketle geri dönmüştüm. 
Merdivenleri ikişer, ikişer atlıya

rnk çrktım, bir sancıya tutulmuş 

gibi, içimde bir ezinti, damarlarım 
da yanan bir sızı vardı; vapurun 
baş tarafına kaçtım. 

Üşüyordum, dişlerim biribirine 

şılaştım; genç bir kadınla konu -
şuyordu. Bu ikinci sarsıntı idi. 

Nazlı, beni görmüş müydü, bil -
miyorıdum. Ters geri döndüm, ko
şar gibi otomobil duragına yürü -
düm. Bir taksiye atladım. 

Şoföre: 

- Topkapıva çek, dedim. 

- Bundan sonra ne zaman şeh
rin bir harabesini park yapmak is
tesek karşımıza hep Müze Mü -
dürlüğünün bir itirazı dikilecektir. 
Bunun bir çaresini şimdiden bul
mak lazımdır. 
Münakaşaya, Refik Ahmet, 

Hamdi Rasim ve avuk3t Halil Hil
mi de iştirak etmişler ve mazbata
nın Encümene iadesinı ve bütün 
mezarlığın park haline getirilmesi 
esbabının araştırılmasını istemiş

lerdir. Bir aralık Mülkiye Encü -
meninden avukat Macit: 

Topkapıda, ne işim vardı? Onun 
gittiği istikametten kaçıyor, şeb -
rin öbür ucuna gidiyord1.1m. 

Owmobilin koltuğunı:n arkasına 
başımı dayadım. Günleroe hasta
lıktan, hummadan yatmış gibi yor
gundum. Araba, şehrin caddele • 
rin.le hızla yol alırken, sinirleri -
me gevşeklik geliyordu. 

Bu gevşeklik, bir kriz halini al -
dı; gözlerimden sıcak yaşlar bo -
şandı. 

Kendi zavallılığıma ağlıyordum. 
Şehreminine gelmiştık, şoföre 

seslendim: 
- Köprüye dön. 

Başını çevirip hayretli! bakan 
şoföre, özür diler gibı: 

- Vapurda evrak çantamı unut
muşum, de'dim. 

Eğer, deniz fazla çırpıntılı ol -
masaydı. bir motöre biner, öyle 
Kadıköye geçerdim. 
Köşke döndüğüm zaman, dadım, 

rengimden korkmuştu: 
- Hasta mısınız, Beyim? 
Cevap vermedim, odama çıktım, 

soyunup ya.tağıma girdim. 
Ağlıyor, ağlıyordum. 

Buna azadan avukat Abdüll<a • 
dir: 

<- cÇöplükçeşme• fena bir W 
birdt, anladık, Fakat bu Denker ııe 

d t' oluyor, bun1.1n manasını izah e e 
ler mi? • diye itirazda bulundıl· 
Münakaşalar oldu \ e neHced; 
daha muvafık bir isim buıunın8 

üzere mazbata tekrar EncÜIJ'leııe 
iade edildi. j· 

Bundan sonraki maddeler de 1 

zımgelen encümenlere havale. e; 
dildikten sonra içtima günlerın , 
Pazartesi ve Perşembe değil b~ı 
dan sonra Salı ve Cuma oll11 
kararlaşarak Meclis dağıldı. 

Acaba, aşık nuydım? tlk gen~ 
liöimde, benim de gönül nıace~i 
!arım olmuştu. Yaş ilerleyince 
insan. daha fazla sa>sılıyor? 

İki gün, buhran içinde geÇti. i• 

cOnlar., bir düzüye telefon edt· , gı 
yorlardı. Ben, yine fazla ilerı 1• 
miyar, sertlenmeğe korkarak• g, 

!atıyordum. 

İki gün sonra, cOndan., 
dan, mektup geldi. 

Bugünü de unutamam. , zan 
Alt kat salondaki divana 11 ) , 

mış, ellerim ensemde, dalg!l1 dS dl• 

gın düşünüyordum. Kapı çalın e1' 

biraz sonra, dadım, elinde bir ı1' 
tupla göründü• 

- Postacı getirdi, Beyiın. ıs' 

Zarfı aldım, üstündeki yazıY~~i~' 
nımıyordum. Kadın yazısı 0 dSJI 
beni ürküttü. Artık, telefo!l e!J' 

·· derın vazgeçmişler, mektup gon 
mi karar vermişlerdi? tıll" 

Zarfı istemiye istenıiye 8l
1
rW 

İmzaya göz atınca, yerinıden 

mışım! .,ııtl 
(ArJ<pS1 
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Ingilterede tedhiş ha-1 
teketi devam ediyor 
Bazı yerlerde yeniden araş
tırma ve tevkif at yapıldı 

k L.ondra, 9 (A.A.) - Tedhiş hare-1 miş ise de bir gfına hasara sebebi
etı devam etmektedfr. Bu sabah, J yP' vermemiştir. 
:::ı _çıkarıcı bir bom.ha, Ed .-ı Yapılan tevkıf araştırmalar 

Road mahallesınde bır . Lo d 9 (A A ) _ Belfast za -
Yangın . n ra, . . 

Üniversiteliler 
Yunanistan la 

Atina, 9 (A.A.) - Başlarında 

Doktor Hıfzı Vildet C>lduğu halQ.e 
İstanbul Üniversitesinden 34 ki -
şilik bir talebe grupu bugün Sela
nikten buraya gelmiş ve İstasyon
da Üniversite heyetleri tarafından 
karşılanmıştır. Türk Üniversite 
talebesi öğle üzeri Üniversite Rek
törıi tarafından kabul edilmiş ve 
Rektör Türk talebe ~erefine bir 
öğl-J yemeği vermiştir. Öğleden 
sonra Akropolu ve müzeleri gezen 
Türk talebesi Atinada üç gün ka -
lacJktır. 

İKD~ 

N egrin 
F rankoculara 
mukavemet 

edecek 
(Baştarafı 1 ınci sayfada) 

Mütareke yapılacak mı? 
Paris, 9 (A.A.) - Daily Mail ga

zetesinin berri Avrupaya mahsus 
nü,hasında General Frankonun 
General Miaja ile Cümhuriyet or
dularının terki silah etmeleri hak 
kında görüşmüş olduğu haber ve
rilmektedir. 

Bu gazete, bugünlerde bir mü ' 
tareke yapılacağını tahmin etmek· 
tedir 

Cumhuriyetçiler ml!kavemet 

ediyorlar 

Madrid, 9 (A.A.) - Tebliğ: 

ın· başlangıcına sebebıyet ver] bıtası, Mont - Pottinger mıntaka -
f ı\llır. Derhal haberdar edilen it- sında birçok evlerde araştırmalar 
d~:e .efradı, bombayı süratle sön- yapmıştır. Dört kişi tevkif edilmiş 
ın muşlerdir. Ambalaj kağıdı to- tir. Bunların nezdinde kendilerini -Wl~'lllıllll---111111---Wl-'lllı' 
1/rlarına konulmuş olan diğer i- ithama medar ola~ak vesika bu
~ bomba da Kingsgross istasyonu !unmuş olduğu tahmin edilmekte-

Katalonya cephesinde Cümhuri· 
yetçileri şiddetli hücumlara mu
kavemet etmektedirler. Nasyona -
lıstlerin batı bölgesinde ilerledik -
!eri, fakat sahil bölgesinde ve Ge· 
rone ve Faafrugell bölgelerinde 
durduruldukları kaydedilmekte -
dir. 

treposunun önünde infilak et - dir. 

Japon ve Mançuko askerleri 
Sovyet Rusyaya taarruz ettiler 
Bu çarpışmalar esnasında 10 
Japon, 1 Sovyet askeri öldü 

ta~~kova, 9 (A.A.) - 6 Şubat 
1ı: hinde Japon ve Mançuka as -

erlerinde .. ekk b. üfr' 
ıe . n mur ep ır m e-
~ bır Sovyet hudut devriyesine 
So~un nehrindeki 227 numaralı 
ııu/·et adasında teğmen Yuşko -
teş ıdaresi altında bulunurken, a

ltaıı:rnıştır. Sovyet devriyesi mu
m·· e ederek Japon - Mançuko 

ufrezes· . !ar ını kendi hudut karakol-
!ir ına doğru ricata mecbur etmiş • 

Ya~ ~nlann tarafından 5 ölü ve 
l'i : ı vardır. Sovyetlerin hiç za -

a 1 Yoktur 7 . 
ÇııJt~Ub~t tarihinde, Japon - Man
ları trıüfrezesi Mançuko toprak -
tiy ll<la teğmen Yuşkonun dev -

e koluna ağır mitralyözlerle tek 

rar ateş açmış ve 227 numaralı a
daya da 40 kişi tahşit ederek hü -
cuma geçmiştir. Tavziys kıtaatı a
lan Yuşko müfrezesi bu taarruzu 
püskürtmüş ve Japo'.ı - Mançiko 
müfrezesini bu adadan tartetmiş

tir. Japonlar biri sübay olmak ü -
zere 10 kişi kaybetmışlerdir. Sov
yetler tarahnda bir ölii ve iki ya
ralı vardır. 

Tokyodaki Sovyet maslahatgü -
zarı, keyfiyeti Japon hükümeti 
nezdinde protestoya ve daha bir 
kaç gün evvel Japon hükumetine 
yapılan ihtara rağma.ı Japonya -
Mançuko kuvvetlerinin tahrikata 
devam ettiklerini beyana memur 
edilmiştir. 

~~!::~~~"'c::.~daf~:es _/ Be~es Nevyorkta _ 
r ~li . d .. . 1 Nev York, 9 (A.A.) B. Be lÜ.b... . sı or u encumenı, sa ı 

~ ıttifakla kabul etmiş olduğu 
'llik tnUdafaa programına müte -
di\>a kanun layihasını dün riyaset 

:E: ıu~a tevdi etmiştir. 
ltertcumenin projesi, Meclise as - kalacak ve bu esnada ~eretine ıer
liıiid ta:yyare kuvvetlerinin vesair tip edilecek ziyafetlerde buluna

l'idiı:ı ~faa vasıtalarının derhal tez- cağı gibi konferanslar da verecek
"lye ı. tavsiye etmekte ve bu tak- tir. Müteakiben sabık Çek - Slo -
ıııer:;,ın Fransa ile tngilterenin A-

neş bugün buraya gelmiştir. Şere

fine Belediye dairesinde parlak 
bir kabul resmi tertip olunmu~tur. 

B. Beneş Nev - Yorkta sekiz gün 

vak Reisicümhuru Şikagoya gide
cektir. Malüm olduğu üzere, B. 
Beneş, Şikago üniversitesinde Pro
fesör sıfatile dc.-ııokrasiler hakkın 

Cileıı 3~.an mühim mıkdarda ve a
hı Y ;ıubayaatta bulunmaları gi -
ııı"31L ın?a Avrupada bir harp çık 
"'·tı lhtınıaline delalet eden ala -
~·- er d da 1'onferanslar verecektir. 
liıuş olayısne zaruri bir hal ol-

Olduğunu kaydeylemektedir. -
Göring ziyafet v Jrdi 

~rı· . . 
diye kttı, 9 (A.A.) - Goerıng, şım 
orıa 

1
a.dar Yugoslavyanın Berlin 

e çıJiğ· ili 'i ınde bulunmuş olan ye-
CobııU~osJav Hariciye Nazırı Mar
liıiştc §erefine bir ziyafet ver -

ır. 

Amerikada tayyarecilik 
Nev - York, 9 (A.A) - Nev -

York tayayre makinistleri mek -
tebi müdürü B. Casey Jones'e göre 
Amerikanın hava teslihatı progra
mını bir kısmının tatbiki olmak 
üze:e şimdiden 20 hususi mektep 
10.000 talebenin antremanına baş 
layabilecektir. 

23 -
--nen b 
:ıneıı g·d Unaldım, bittim Ferda. He· dan kalktınız! sıkıldınız mı yoksa-

İlı ı elim. Hacer önüne bakarak asabiyetle 
le b:~him Lut!i nişanlısına şefkat- mendilin uçlarını yırtıyor, İbrahim 

-.. ;rak: Liıtfi ne söyliyeceğini şaşırınış, 
kıp gidakat birdenbire böyle kal- 1 bekliyordu. Vaziyeti kurtarmak i
l'!en .. ersek ayıp olmaz mı? ded •. I çin yalan söylemekten başka çare 

soze k -.. :r-; arıştım: ·olmadığını anlıyarak: 

Çıkar ~ Yapalım? dedim, yavaşça - Sıkılmak falan mevzubahs de
l'üııe' gıderiı:. Yarın Mecidiye kö- ı ğil amma, dedim, Hacer birdenbire 
· . l!1dece-· . 
llızar ed . gım. Ben Akif Cemale bıraz rahatsızlanmış, hemen eve 

'!'am ~.rı.m. dönmek mecburiyetindeyiz. 
~ahim t"?'Umü bitirmiştim ki, İb- İbrahim Lutfi genış· bir nefes a-

Utfı· 
-.. liah d . . . !arak hemen söze karıştı: 

kaıııtı g 1• .. edı, ışte Akif Cemal - Böyle sofradan kalkıp gitmek 
t e ı) Ot V b' d b' amı omuz · e ır en ıre res- çok ayıp bir şey olacak. Fakat bizi 
ltacerıe . umun başında Luidum. mazur görürsünüz her halde ... 
~lılacağı:ışanlısı şimdi ne bahane Hacer, yalancı bir iztırapla yii-
~e Yüzü demek ister gibi sıkıntı zünü buruşturarak: 
Uçijtrıiiz .. trıe baktılar. Akif Cemal, - Ah bu benim mel'un baş ağ-
,,_ u de ay 
""!'ek: rı ayn hayretle su- rım, diyordu. 

- !ie o? Bu sözler üzerine Akif Cemal içki 
d il hafif bulanın özlerini bir !ı: 

Belcika kabinesi 
' istifa etti 

Brüksel, 9 (A. A.) - Flaman O
peratör Martinsin Flaman akade -

misi azalığına tayini neticesinde 
nazırla-r arasında çıkan fikir ay -

rılıkları sebebile kabine fevkalade 
bir içtimaı müteakip istifa etmiş -
tir. 

Kabinenin bu fevkalade içtimaı
nı müte,.kip neşrediaen tebliğ ez
cümle şöyle demektedir: 

Liberal nazırlar, Başvekile B. 
Martinsin Flaman tıp akademisi 

azalığından vazgeçmediği takdirde 
istifa edeceklerini bildirmişlerdir. 

Başvekil, bu vaziyette hükümetin 

faaliyetine devam. edemiyeceği ne
ticesine varmış ve krala hüküme -

tin istifasını vermeyi kararlaştır -
mıştır. 

Fevkalade içtimaı müteakip B. 
Spakka saraya giderek istifasını 

takdim etmiştir. Kral B. Spakkaı, 

yeni hükumet kuruluncıya kadar 

gündelik işlerin tedvirine memur 
etmiştir. 

--=--
5 ki i öldü 

Salt Lake Cıı. 9 (A.A.ı - Şid

detli bir kar fırtınası, bir evin üze

rine bir çığ düşmesi neticesinde, 

beş kişinin ölümüne sebebiyet ver

miştir. Bundan başka, fırtına yü -

zünden Denver-Rio-Grando sürat 

katarı yoldan çıkmış ve içinde bu

lunanların etraC!a münasebetleri 
kesilmiştir. 

--<>----

Hava taarruzlarına 
karşı tedbirler 

Londra, 9 (A.A.) - •Hava ta -
arruzlarına karşı tedbirler• dai -

resi halka meccanen dağıtılmak ü

zere madeni sığınaklar yapmak -

tadır. Bunlardan dört, altı ve hat

ta daha fazla kimseyi barındıra

cak büyüklükte olanların imali 

tesri edilmektedir. Yıllık varidatı 

250 sterlingi geçmiyen herkesin 

bir meccani sığınağa hakkı olacak 
ve 250 sterlingden fazla varidatı 

olanların da sığınak sa tın alması 

teshil edilecektir. 

Düşman tayyareleri Katalonya 
cephesinin gerisini ezcümle Puig
cerdayı bombardıman etmişlerdir. 

Minorka adasını da aldılar 
Burgos, 9 (A.A.) - Minorka a -

dası Franco hükumetine teslim ol 
muştur. 

Fransaya gelen mülteciler 

Cerbere, 9 (A.A.) - Havas: 
Bütün gece yüzlerce büyük kam 

yon Port - Bou'dan Fransaya doğ
ru inmiştir. Bir haftalık sakalla
rile uyumakta olan askerleri ha -
mil kamyonların adedi pek fazla
dır. Gece yarısına kadar bu su.retle 
Fransaya doğru inen araba adedi 
900. asker 10.000. muhtelif çapta 
toplar 75 ve tankların adedi de 20 
olarak tahmin edilmiştir. Bunlar 
ayni zamanda hem sahil bölgesin
den, hem de figueras bölgesinden 
gelmekte idi. 

-----<>----
Yugoslavya meçlisi 

toplanıyor 
Belgrad. " <A.A.) - Havas a -

jansı bile' 1 or: 
Meclisin, divanı seçmek ve yeni 

hükümetin beyannamesini dinle -

mek için gelecek hafta başlarında 

içtimaa davet edileceği zannedil -

mektcdir. Hükumetin ekseriyetı 

kazanacağına muhakkak nazarile 

bakılmaktadır. Stoyadinoviç lis • 

tesinde seçilen mebuslardan Tsvet
koviç tarafına geçenler gittikçe 

artıyor. Daha Pazartesi günü Sto

yadinoviçin etrafında 174 mebus 
vardı. Bugün bu adet yüze in -
mektedir. 

ltalya müdafaa komitesinin 

faaliyeti 

Roma, 9 (A.A.) - Yüksek Mü
dafaa komitesi bu sabah Mussoli
ninin başkanlığında m\'saisine de
vam etmiştir. 

-----0---
Papa ağır hasta 

Vatikan, 9 (A.A.) - Papanın 
sıhhi vaziyeti endişe tevlid etmek 

tedir. 

kere kuparak hasta rolü oynıyan 1 memnun bir hal alarak Hacerle İb-
Hacere baktı, sonra bana döndü: rahim L(itfi'ye hitap etti: 

- Öyle ise siz kalırsınız tabu - Öyle ise mesele hallolmuş de-
dedi. Hacer hanımın rahatsızlığı mektir. Çünkü Ferda hanımı evine 
anlaşılıyor ki, içtikleri bir kaç ka- götürmek benim için zahmet değil, 
dehin verdiği geçici bir baş ağrı- zevkli bir vazife olacak. 
sından ibaret. Korkulacak hiç bir İki nişanlı biribirine baktılar. Ha 
şey olmadığına göre sizin kalma- cer yüzünü döndüğü zaman siyah 
nızda bir mahzur yok. Ben sonra . parlak gözlerinde ressama karşı 

sizi götürürüm. !zorlukla sakladığı öfkeyi farket-
Dudaklarında bizim yalanımıza !tim. Ben, artık sesimi çıkarmıyor

pek te inanmadığını hissettiren dum. Hacer; •Öyle ise biz gidelim. 
mütebessim bir tebessüm belire- diye, mırıldandı. İbrahim Liltfi: 
rek devam etti: •Evet, evet, gidelim, kimseye de 

- Eğer teklifimi kabul etmek is- haber verip rahatsız etmiye lüzum 
temezseniz, tabii sizleri daha fazla yok> diye ilave etti. Akif Cemal, 
sıkmamak için ısrar etmiyeceğim. bu rahatsızlığa ne kadar üzüldü-

Bu sözlerdeki mana pek belli idi. ğünü anlatarak onları teşyi etmek 
Israr etmiyeceğini, fakat fena hal- için öne geçti. Hacer giderken son 
de güceneceğini anlatmak istiyor- bir defa dönüp bana baktı. Yüzü
du. Hacer gayri ihtiyari dudakla- mün çok sıkıntılı bir halde olduğu
nnı ısırdı. İbrahim Lutfi ne fikir- nu farketmiş olacak ki, hafifçe gü · 
de olduğumu anlamak ister gibi lümsedi ve yürüdü. Onlar gittiler 
yüzüme bakıyordu. Zorlukla gü- ve ben içimi çekerek yerime dön-
lümsiyerek: düm. 

- Fakat sizi rahatsız edeceğim, Garip bir endişe içinde idim. Bü 
dedim, beni evime göndermek için tün sofra halkı sinirime dokunmı
yorulacaksınız. ya başlamıştı. Hocamın bile küçü 

Birdenbire dudaklarındaki müs- len mavi gözleri, durmadan gülme
ıehzi 

SAYFA 3 

• 
Italya Afrikaya yeni-'~ 
den asker gönderiyor D~•nic~mii~.~.ı. 
İngiliz - Fransız 
ltalya askeri 

ittifakına 
tedbirler 

karşı 
almış· 

1 inci sayfadan devam 

Eminönü açıldıkça. YenicaınİİI\ 

ne muazzam bir şaheser olduğu 

daha iyi meydana çıkıyor. Bütün o 
molozların arkasında böyle göze 
hayranlık veren bir tarih abidesi
nin asırlarca saklı lı.almış olması 

hakikaten affedilmez bir ihmal ve 
temlekeye 30.000 kişi daha gönder 
mektedir. 

Salilhiyettar mehafil, bu ted -
biri:ı hiç olmazsa Fransa kadar İn
giltereyi de istihdaf etmekte oldu
ğunu beyan ve Fransanın şimali 

Afrikada muazzam kuvvetleri 
bulunması.na binaen bu ted
birin İtalya tarafından Tu
nusa karşı bir teşebbüs ad
dedilmesi ihtimali mevcut olma
diğini ilave etmektedirler. Her 
ne kadar İtalya, Libyadaki kuv -
vetlerinin Fransa kU\'Vetleri ile 
muvazene vücude getirmek mak -
sadile tahşit edilmiş olduğunu id
dia etmekte ise de umumiyetle 
serdedilen mütalea, bu kuvvetle -
rin MıSlr ve Sudana karşı bir teh
dit teşkil etmekte olduğu ve bu 
tehdidin İngiliz - İtalyan itilafın
dan evvel Libyadaki İtalyan kuv
vetlerinin tehdidine mümasil bu
lunduğu merkezindedi..-. 

bir tecavüz harbini d~ tazammun lakaydidir. Her gün önünden geç· 
ediyor mu? İşte bilinmesi lrnm o- !iğim bu c siz deha ve asamet seın
Jan cihet budur. holünün baştan başa ahenk dolu 

Ancak şimdilik bu ikinci farazi- revaklarına, kemerlerine, knbhe • 
yeyi müstebat görmek lazımdır. !erine, minarelerine balmıağa do
Çünkü aksi takdirde Italyan - İn- yamıyorum ve gözlerimle sanki 
giliz anlaşmasile Fransız • Alman taşların biribiri üzerine konulma
deklerasyonunun manası kalmaz. sından ürülmüş harikuUide 11ir sen. 
Bununla beraber istikbal hakkın- ·faninin insanı bir başka aleme nak
da kat'i bir hüküm vermek doğru leden derin zevkini içiyorum. 
olamaz. Etraf açıldıkça cami daha güzel 

Mes'ul Roma mehafilindeki ka- meydana çıkıyor ve cami meyda -
naate göre, İtalya, sulh siyaseti na çıktıkça etraf dar gelerek gcri
takibine devam etmekle beraber ye, daha geriye, mümkün olduğu 
yu'.<arıda çizılen vaziyetin icaba- kadar geriye alınmak ve 0 bulun
tına tevessül etmek mecburiye - maz abideye azametile mütena•ip 
!indedir ki. bu da İblyan mille - bir me~dan yaratmak ihtiyau ba
tinin askeri hazırlığım ilerletmek sıl oluyor. 
ve mükemmellP,,tirmek için daha 

Ancak, bu esnada. ikinci bir mü
büyük bir gayret sarfı zaruri ol -

şahede dikkate çarpıyor: 

İyi malCımat almakta olan meha
fil, İtalyanın Çemberlayn'in •İn -
giltcrenin Fransa ile Jıer türlü ah
valde mütesanit oldugu• suretin
deki beyanatından sonra Libyaya 
asker göndermesi hadısesini alel
ade bir tesadüf addetmemekte -
dir. 

* Reuter ajansının bildirdiğine 
göre, İtalyan kıtaatı İngiliz Soma
lisinin 30 mil garbında ve Fransız 
Somalisinin de 125 mil cenubunda 
tahaşşüt etmektedir. 

ita lra, lngiliz • F rar s z 

itilafını nasıl karşılıyıır ? 

duğudur. Bu gayret, sarfedilecek-
tir. 

Almanya- Fransanın hare

ketlerini nasıl karşılıyor . 

B~riln, 9 (A.A.) -- Korespon-
dans diplomatik, Fransız Harici
ye Nazırı tarafından Senatoda ya
pılan beyanatı mevzuubahs ede -
rek diyor ki: 
FranSlz Hariciye Nazırının, Alman 
ya ile Fransa arasında imzalanan 
deklerasyonu tamamilc tasvip e -
den ve iki memleket arasında iyi 
bir anlaşmayı bütün kalbile arzu 
etmiyecek tek bir Fransız bulun
madığını ifade eden sözlerini bü -
tün Aemanyada kayıdsız şe şartsız 
olarak tasvip edilecegine şüphe 

yoktur. 

l<atul edilmiyen beyanat 
Roma, 9 (A.A.) - Sıefani ajan- Fakat Almanya zayıi ve silahsız 

sı bildiriyor: ' iken de Fransanın ona karşı uz -
.Informazione diplomatica • aşa- )aşıcı bir zihniyetle hareket ettiği 

ğıdaki tebliği neşretmektcdir: 1 yolundaki beyanatını ise Alınan -
İngifü Baş.r~kili Çcmberlayn'in j ya pek kabul edemez. 

Fransa ıle İngıltere arasında sıya- İtalya ile Fransa arasında mev
si. ve askeri sıkı tesanüd ~akkında-ı cut ihtilafları Fransanın bertaraf 
kı nutku Romanın mezkfır meha- etmeğe çalıştığına dair Bonncl -
filinde hiçbir hayret uyandırma- nin beyanatına gelince, bunun Ro
mıştır.. mada tasvip edileceği çok şüpheli-

Daha evvelce de, Çemberlayn dir. 
Romada bulunduğu zaman ve A- Al k 
vam Kamarasında muhtelif vesi- manyaya arşı 
lelerle ayni sarih beyanatta bu - dostluk meselesi 

lunmuştu. Ne Fransanın, nE İngiiterenin ne 

ltalya ittifakı de Amerikanın Almwıyaya karşı 
Fransanın faşist aleyhtarı mehafili düşmanlık beslemediğinden emin 
belki de biraz izam ettikleri se • olınıyan tek bir memleket bulun
vinçleri arasında İtalyanın Çem- madığını Bonnet söyl~rken onunla 

beraberiz. Ancak bu beraberliği -
berlayn tarafından yapılan beya • . ill tl bahs. d d. F'lh 
nat karşısında sindiğinden bahset-! kmikız mAlme er ın ~ '

1
r. d 

1 
b a-

• . . . a anya son gun er e u 
mektedır. Bu mehafıl, bır kere d~ düş."nanlık beslendiğinin delillerini 
ha ıe pek çok aldanıyor. Çunku müş:;hede etmiştir. Ve bunları 
faşist İtalya Fransa ile Ingiltere a-ı Fransa bilmemeksizlik edemez. 
rasında bilfiil hakiki bir askeri it-

tifakın mevcut olduğunu dün öğ- • Alman Konsolosunun 
renmiş değildir. Bunu ı;oktanberi . .. . 
biliyor. Bu askeri ittifakın mahi - refıkaSI Oldü 
yeti yazılı olduğu şei<ılde, bittabi Alman General konsolosunun re 
tedafüidir. Fakat, bu kelimenin fikası Mme. Loepke, dün öğle -
manası üzerinde fazla hayale ka - den sonra Alman hastanesinde ve
pılmamak liizımdır. Fransız - İn· fat etmişti. Mme. Loepke, uzun 
3ilil askeri ittifakı tedafüi midir müddettenberi hasta ve tedavi al
yoksa totaliter devletlere karşı tında idi. 

Camiin etrafı molozlardan t~-

mizlendikçe, o molozların gerisin
de, tekrar molozlar, pi• bara -
katar, eski dükk3nlar, eğri büğrU 
binalar meydana çıkıyor ve bu se
fer camiin muhitini bu yeni nıez .. 
heleler çevirerek eserin ctrafmda 
sanki azameti ile bir tezat "ücode 
getirmek isteniyormuş gibi harabe 
dekoru ortaya çıkıyor. Bu sunlle 
camiin muhitindeki ilk temizlen -
n1elerdcn sonra önümiize çıkan 

manzara, eski manzaranın beş on 
metro geriye alınışından farksız 

hissini veren hakikaten çirkin bir 
görünüş teşkil etmektedir. 

O halde ne olacak? Bn camiin 
etrafını bir buçuk milyon lira sar
federek bir havuz miktan açtığı

mız halde bile ona layık bir mey -
dan yapamadık. Ona layık bir mey
dan yapabilmek için, daha yıkmak, 
boyuna yıkmak, daima yıkmak lii
zmıgelecek. Şimdi bu yeni çıkan 
vaziyet karşısmda yalnız Ycnira
miin giizelliği değil, Yenicami et
rafının ölçü,üz bi:r derinlik imli -
dadınca uzayıp giden pisliği de 

meydana çıkmış oltıyı>r. Şimdi hu 
vaziyete, bu parasız, zavallı bele
diye ne yapsın, ne yapabiJir? Çiin

kü, doğrusunu sö~·lcm(·k 13zım~f' .. 
lirse ve öyle anlaşılıyor ki, camiin 
etrafını molozlardan temizlemek 
için, bu gidi le değil be • on metro 
genişletmek, fakat belki tle ta sur
lara kadar da~·anıp gitmek icabc-
decek! 

A. N. KARACAN 

Amerika donanmasının 
manevraları 

Vaşington, 9 (A.A.) - Bahriye 

Nezareti, Antil denizindeki büyük 

deniz manevralarının ilk safhası -

nın hitama ermiş oMiuğunu haber 

vermektedir. Manevraların bu kıs 

mı, Culebra adasına cali bir taar

ruz icrasını ihtiva etmek1e idi. Bu 

taarrz, dört zırhlının müretteba

tı ve 60 tayyare tarafından yapıl -

mıştır. 

gitmiyordu. Yanımdaki şişman j Güldüm ve gayet yavaş bir ses-lmecbur olmuştum. Fakat birdenbi· 
muharririn savurduğu nükteler Ü· le: re öyle garip bir hissin tesiri altın
zerimde bir buz tesiri bJrakıyordu. - Nuri Yüksel ile kansını da o. da kalmıştım ki! Şimdi burada kal· 
Hele Nuri Yüksel'in karıSlnın içki· mu çağırmış acaba? dedim. 1 makla hayatımın en büyük hatası-
den süzülmüş yeşil gözlerinde a- Her halde benden bu suali hiç 
rada Slrada keskin bir kıvılcım be~demiyordu. Birdenbire başımı 
parİıyarak bana bakması büsbütün geriye doğru olarak yüzüme hay
asabırnı bozuyordu. Kalmama, bu 'retle baktı. Ben lakayt bir hareket. 
azaplı dakikaları geçirmeme sebep : le başımı çevirdim. O sırada Kerim 
olduğu için içimden Akif Cemal'i Namık bir şeyler anlatmıya baş
gidip tokatlamak geliyordu. Ben, lamıştı . Onu dinler gibi yaptım. O 
bu hisler içinde iken o Hacerle İb · arkamda bir kaç dakika hareketsiz 
rahim Lıltfiyi teşyi edip döndü ve kaldı. Sonra ağır adımlarla gitti, 
yerine oturmadan evvel yanıma yerine oturdu 
gelerek: İtimi birdenbire derin bir piş· 

- Sıkılmıyorsunuz ya Ferda' manlık bürümüştü. Niçin ona öy 
dedi. le manidar şekilde Nuri Yüksel'in 

Ben gözlerimle etrafı işaret et kansından bahsetmiştim? Her hal-
tim: de benim ne demek istediğimi an-

- İnsan, hiç bu nazik, neşeli in- lamış, Handan'ın metresi olduğu-
sanların içinde sıkılır mı? nu bildiğimi ima ettiğimi sezmişti. 

İçin için alay ettiğimi, anlıyarak Artık Kerim Namık'ın peltek bir 
yavaşça fısıldadı: dille söylediği şeyleri dinlemiyor. 

- Hakkınız var, bu davetin da- dum. Yanımdaki muharririn SÖ?? 

ha bizbize olma81 lazımdı. Sonra, leri bir sivrisinek vızıltısı gibi ku
bir kaç kişi var ki, onların bulun- lağımı brmalıyordu. Akif Cemal'e 
mamaları daha iyi olacaktı. Fakat karşı kaba bir nezaketsizlikte bu
bunda benim kabahatim yok. Ek- lunmaktan ve her üçümüzün de 
serisini haberim omadan tarafım-jbu davette sıkıldıtımızı açıkça bel-

. N lt etmekten luıl' a 

nı yapmışım gibi geliyordu. Hiç 
tanımadığım bu hepsi sarhoş bir 
yığın insanın arasında işim neydı? 

Yanlarındaki erkeklerle glttik~e 

daha laübali konuşmıya baş1ıyan, 
durmadan içen bu kadınlann V.? 

ilk göründükleri kibar, nazik ka· 
lıptan çoktan çıkan yüzlerindeki 
hatlar gevşiyerek manasızlaşan 

kırmızı gözlü sarhoş eı-keklerin a
rasında bir liıhza daha kalırsam j. 

çimde gittikçe büy~en manasız 
endişenin ve kederin beni boğaca
ğım sandım. Birdenbire, sankı 

kuvvetli bir el yakamdan tutup 
beni iskemleden kaldırtll. Kendimi 
ayakta buldum. Tam o sırada Akif 
Cemal ile gözgöze geldim. Hayr~t 
ettiği zamanlarda yaptığı gibi kir
piklerini kırpışt rarak yüzüme ba
kıyordu. Bu koyu mavi gözlerin 
derinlerinde kaynaşan ışıktan kaç
mak, kurtulmak istiyeı:"CA başımı 

çevirdim ve iskemlemi yavaşça ite
rek masadan ayrıldım. 



8ATFA C İKDAM ' 

Yazan : Muazzez Tahsin BERKANT Muazzam 
günde imha 

Katherine Hepburrı, 

meşhurudur Bir Fransız mütehassısının fikrine göre İngiltere 
ve F ransanın T ulon, Marsilya, Cebelüttarık, Malta, 
Cezayir ve Bizerte limanları tehlikeye maruz 

ailesinin •• •• •• uçuncu 

Ahmet Beyin yalnız hayatını sü-, İki dakika sonra ,ımeağındaki 
kfmet, hatta saadetle yaşamasın~ yavru kediyi okşıyarak şu garip 
yardım t-'Clen üç büyük sevgisi var· mektubu okudu: 

. dı: Kitap, sinema, kedi... cBeyefendi; 

Akdeniz hava harbi ... 
• 
işte Avrupaya mu-
kadder en ko.rkunç 

akıbet budur ~ --Ahmet. on yaşında iken babası, Sizin kedileri sevdiğinizi biliyo
yirmi beşini bitirdiği zaman da an- r.um. Her gün penceremin ör~ 'den 
nesi ölmüştü. Genç adam yedi yıl- geçiyor ve her gördüğünüz kı,diy~ Eskiden: cYeni bir harp merke-1 tutmakla maksat istihsal olunur. 

• danberi Sultanahmet'teki evinde muhabbetle bakıyor, hatta bazılıt· zl Avrupada vukuagelebilir• deni- İşte buna, geniş mıntaka bombar· 

...._ 
.:::: --

· ihtiyar dadısile oturuyordu. Anne- ·rını okşuyorsunuz. İşte cÇınçin• i liyordu. Tehlike, şimdi, yerini de- dımanı denir. 
;inin ölümünden sonra hayatını şu . size göndermek cesaretini bana ğişlirdi: · cYeni harp, Akdenizde Bu bombardıman usulü neyi ı.· 
şekilde tanzim etmişti: Sabah ye- , veren, sizin bu iyi kalbinizdir. vukuagelecektlr.• cap ettirir? 

· 1 B kt ta d ğ b' k Akdenizde bir harp zuhurunda j Hektar başına, beheri 40 kilo dide kalkmak, günün gazetelerim u m~ up, nıma ı ınız ır .ı-
okuyup dadısLıın hazırladığı çayı zın vasıyetnamesindcn başka bll', ise, ilk anda daha, en büyük tehli· 1 patlayıcı maddeyi ihtiva eden GO 

ıçtikten sonra daireye gitmek, öğle şey değildir beyefendi. Ben ... so
yemeğini evde, akşam yemeğini de kağının ba§ındaki kurşuni evin 
Beyoğlunda mir lokantada yemek, bir odasında oturan kimsesiz bir, 
kah daire çıkışı, bazan da gece si j kızım. Hayatımı kendi kendime 
nemaya gitmek, tekrar eve döndü- , ~~~ar:,ıyor ve biricik arkadaşımın 
ğü zaman kitaplarına gömülmek, .. olumunden sonra bana ondan ya-

Bu maddi denecek kadar sade digar kalan yavrusu cÇinçin. le 
hayatında kalbine tatlı bir sıcaklık tes2lli buluyordum. 
ulaştıran yalnız kedileri idi. Bun 1 Yarın çok e!ıemmiyetli bir ame
fardan biri, en ihtiyarı, bembeyaz, : Jiyat için hastaneye gidiyorum. İ· 
ikmcisi tekir, üçüncüsü de beyaz' çimde kuvvetli bir his bana bu teh
Lizcrine si vah benekli idi ve Ahmet likeli yoldan geri dönmiyecc{\ mi 
bu üç sok.ak kedisini de pek sever, söylüyor. Buna yanmıyorum. Dün
h<'•· giın bir iki dakika onlarla ay- yada kimsem yok .. arkamdan kim
nar, hatta çalıştığı ve okuduğıı za- se ağlamıyacak. Fakat ben ölürsem 
mantarda bile onların odasına gir- zavallı kedim sokaklarda kalıp ba
melerini, koltuğu ve masası üzeri- kımsız ölecek. İşte onu bu sebepten 
ne tırmanmalarını, bazı yaramaz- sizi'.l müşfik kalbinize tevdi ediyo
lıklar ve muziplikler yapmalarını rum. Beni affediniz ve cÇinçin• i 
hoş görürdü. me iyi bakınız. 

Bu üç kedi, Ahmet Beyin odası- Allah size bu iyiliğinizin müka
na ve yaşadığı yerlere girmiye me- fatını versin; ben sadece size teşek
zun olanlardı. Fakat bunların ha- kür ediyorum beyefendl• 
ricinde, dadının yaşadığı odalarda Bu mektupta, Ahmet'i üzecek bir 
ve mutfakta daha beş altı tane kedı şey olmadığı halde genç adam o 
\'ardır ki, genç adam bunların da !gece sabaha kadar uyuyamadı ve 
gürültü 

1 
ve masraflarına istiyerek tanımadığı o hasta kizı düşünd[;, 

ve severek katlanırdı. Çok defa bu 1 Küçük kara kedi de, sahibini ara
ipti!asını tenkıt eden arkadaşları-

1 
dığından mı, onun tehlikede oldu

na: ğunu hissettiğinden mi, yoksa ye· 
- Sokaklarda süriinen aç kedi·, rini yadırgadığından mı nedendir, 

lere canım dayanmıyor, hem bun- sabahlara kadar telaşlı telaşlı do
lar sessiz evime hayat ta veriyor- · !aşıp ağladı ve inledi. O kadar k~ 
!ar... Ahmet bir çok defaiar hayvanca-

Cevablle mukabele ederdi. ğızı konulnun üzerine yatırıp başı· 
Ahmet Beyin hayatına hiç bir nı, kulaklarının okşamıya ve bu -

kadın girmemişti. Bu da, onun ka- nunla onun sinirini yatıştırmıya 
dm sevmediğinden değil, bilakis çalıştı, 

onlara karşı büyük bir saygı besle-! Sabah olur olmaz Ahmedin ilk 
diğindendL Eğer annesi sağ olsay- işi, dadlSl va.sıtasile ... sokağındaki 
dı, o çoktan evlenmiş, çoluk çocuk j kurşuni evde oturan kizcağız hak
sahibi olmuş olacaktı; fakat onun kında malümat almak oldu ve bu 
ölümü genç adamı hayatının bu en 1 suretle onun bankalardan birinde 
büyük emelinin tahakkukundan çalışan namuslu ve kimsesiz bir 
mahrum etmişti. Çünkü Ahmet, tP.- hanım olduğunu öğrendi. 

sadüflerin karşısına çıkardığı bir j Ancak, bu haberi almak, merakı 
kadınla değil, annesinin kendisi ı. nı teskin edecek yerde onu büsbü
çin seçeceği bir genç kızla evlen- tün endişe içinde bırakmış ve has-
mek istiyordu. sas kalbine dokunmuştu: 

Bir akşam Ahmet Bey evine el'· - Vah zavallı kızcağız! Demek 
kence gelmiştl Kapıyı açan dadısı dünyada tek başına ... Tıpkı benlm 
onu dudaklarında muammalı bir gibi.. . Ölürse ona acıyan kimse ol. 
gülümseme ile karşiladı: mıyacak; belki de cenazesini bile 

- Bir Tanrı misafirimiz var, oğ- belediye kaldıracak ... 
lum. O gün, akşama kadar, sabit bir 

- O da kim? fikir halinde, bu meçhul hastayı 

- İşte, bak! dti§ündü ve gece, karakedinin ye. 
Taşlığın bir kö~esinde, ın, kor. ! şu gözlerini görünce bunlarda: 

kak gözlerini etrafta şa§kın şaşkın 1 
cBenim hanımımdan bir haber al

dolaştıran simsiyah bir kedi duru- dm mı?. diye soran acı bir man3 

yordu. Boynunda kırmızı bir kor- okur gibi oldu. Bu bir saniye, ona 
dcla, kordelanın ucunda da küçük kat'i kararını verdirecek kadar he-
bir zarf asılı idi. lecanlı ve ıztıraplı oldu. 

- Kim getirdi bunu dadı? Ertesi sabah daireye geç gel ece-
- İki saat evvel bir çocuk kapıyı ğini telefon ettikten sonra doğruca 

çaldı ve kedi ile beraber içeriye hastanenin yolunu tuttu. Münire 
bir zarf fırlatıp kaçtı. ölmemiş, mühim ameliyat muvaf 

Ahmet beyin biraz canı sıkılmış fakiyetle neticelenmişti. Fakat 
tı. Neticeten her şeyin bir haddi, hastanın hayatı henüz tehlikede 
bir hududu vardı. Böyle kapı ça idi. 
!arak içeriye kedi atmak ta pek İlk adınu attıktan sonra artık 
saygısızca bir hareketti. .. Bununla durmasına imkan yoktu. Ahmet, 
beraber minimini hayvanın kuz- hergün hastadan haber almak için 
guni tüylerinin ipegı , yemyeşil kah telefon etti, kah kendi gitti ve 
gözlerinin parlaklığı ve küçücük her akşam, kara kediyi kucağına 
sivri burnu delikanlının hoşuna alarak: <0, iyileşiyor Çinçin; bir 
gitmemiş te değlldi. gün yine onun .yanına dönecek • 

- Şunu yukarıya, yazı odama sin' • diyerek onun ip(:k kulakları· 

• .. 

Yukarıda: KATHERİNE HEPBUR 'N ve annesi. Aşağıda: Sahne 11J1 
JEAN RENOİR ve aktör PİERRE RENOİR 

Mersi l~ı. limanının havadan alınmış re sıni 

Her halde Greta Garbo'nun kar- ı lendi. Babası Lucien Vogel iyi; 
deşin in bir müddet Amer ikada re· gazeteci idi. c Vu., cJardin de5 ıı' 
isicömhurluk yaptıgını, Charl Bo-

1 
des• mecmualarını tesis edell 

ye'nin dedesinin meshur bir res- adamdır. ti 
sam olduğunu bilseydik bu artist- ! POİNLEVE'LER: Paul Poill~ 
!ere karşı duyduğumuz alaka bir· siyaset adamı idi. 1917 de har ,il 
denbire bir kaç misli daha fazlala- nazırlığı yapmıştı. Bir çok def ,J1 
şır ve onların mazısini bütün le· :da başvekil oldu. Oğlu Jean p f 
ferrüatile öi,Tenmek için çok daha !eve sinemaya intisap etti. :Bir u' 
büyük bır gayret ve heves göste- küçük filmler yaptı ki, hepııl b 

rirdık. Halbuki sinemaya intisabı 1 şaheserdir. ~ 
olan kimseler, yani ekoeri sinema SPAAKLER: Mlisyo Spaal< ,, 
artistleri ve sahne vazileri basit a- çıka'da hariciye vekilliği yapfflllrı' 
ilelerden çıkmışlar, evvelce hiç bir Küçük oğu Charles Spaak seıı'ıııı 
ferdi tıuuıımamış, mütevazı kim· muharlrridir. cBüyük hayal• ' ~ 

keye, bu büyük gölün etrafındaki kiloluk 12 bombaya... Bu şartlar motörünü durdurmadan da tur. seler olan akrabalarına muvaffak!· messe Herolque• gibi filmler 0~ 
limanlarla içindeki adalar maruz- dahilinde, 10,000 tonluk bir zırhlı- ruz edebilirler. ilk mermisini at- yelleri derecesinde şeref ve gurur eserlerinden Tiicude getlriJıll!Ş 
dur, Bu adalarla linıanlar, hiç güç- yı, ehemmiyetllce hasara uğrat. mak için iki dakikaya ve bu mer- vermişlerdir. Bununla beraber bir Kfıçiilı • in•ma haberleri 
lük çekmeden, kendilerine civar mak için tam isabetli 3, yahut 4 minin hedefine varabilmesi için kısım aktörlerin ve sahne vilzileri- - G'' 
ve yakın olan adalarla limanlan bomba kafidir. Bu kadar bombaya, 140 saniyeye muhtaç bulunan bir nin aileleri içinde tanınmış san'at- Jcan Renoir pek yakında ıı" 
bombardıman edebilirler. hafif harp gemileri güç tahammül 1 topun bu tayyareye ne tesiri ola- karlar yüksek şahsiyetler yok de- virmeye başlıyacağı bir fijnıde ı# 
Nasıl mı? 1 ede~ilirler; hele, liman ve tersane 1 bilir? Avcı tayYarelerl de, bu taar· ğildir. Fakat bunlar enderdir. Af. rolü oynamak üzere prens Si~. 
Tayyarelerle... Yeni harplerde, techızatı hiç dayanamazlar, ' ruza mani olamazlar; çünkü bu leleri arasında tanınmış simalar o- bel'g'in karısı Nora Gregor'i 1 

piyadelerden, hatta zırhlılardan zi- O halde, üssübahri olan bu il· müdafaa tayyareleri, kendilerine lan sanatkarlardan bir kaçı: je etmiştir. Genç kadın gaı~ 
yade tayyareler iş göreceklerdir. manların tahribi için ne kadar tay- bildirilen irtifaa ve yere çıktıktan HEPBURN'LER: Meşhur sinema lere verdiği müllkatında fr f 
Akdenizin hürriyetini • yahut e- yare ve mühimmata ihtiyaç var. zaman mütaarrız tayyare, o yer- yildızı 1\latherine Hepbur'un an- da Fransız artlstlerile birlikte ,ır 
saretini - elinde bulunduran•harp dır? , den, 100 kilometre uzaklaşmış bu- nesi Madam Hepburn tanınmış bir lı~m,~tan. d~y.duğu memn':1~ııl 
silahı, artık, zırhlılar değll, tayya- Tulon limanının tahribi için, 400 ı lunur. feministtir. Sık sık konfera'lSlar nı soylemış ıyı bir eser ın Y ,f 
relerdir. • 500 tayyarenin nakledebileceği cHele kapalı havalarda... Hava verir, hayatı daimi bir faaliyet :- çıkarmak için elinden geleııi Y 1 

Tayyareler, herhangi bir tayya- 720 ton bomba kiıfidır, Cebelütta- taarruzu çok daha kolaylıkla ve çinde geçer. Aı'listin kardeşi Ri-
1 
cağını ilave etmiştir. BaJ<alılll 

re meydanına inebilirler. Dritnot- rıkı ise 110 tayyare mahvedebilir. emniyetle icra edilir. chard Hepburn ise muharrirdir. kadar muvaffak olacak. 
lann, Zll'hliların ve diğer harp ge · Bu mikyas esas tutulursa, diğer •Yüksek irtifadan geniş bir mm· Sacha Guitry'lerden büyük Lu· * ' .. ...ı~' 

üssübahrilerde 200 er tayyare mat. takayı bombardımanda, ne kadar elen meshur bir aktör idi. Çok ta- Erich Von Stroheim, )11'..".ı • 
milerinin, hatta tahtelbahirlerin • li" 
.. .. bah • h . rd lfıp derecede tahribat vücude ge- mahfuz olurlarsa olsunlr.r, dritnot- nınmıştı. Sacha Guitry ile birlikte Balin, Ginette Leclere, Jean , ' 
ussu rilere i tıyacı va ır. Ak- v ' 

d izd b 
.. "b hrilerd sek' tirebilir. !ar, diğer harp gemilerinden fazla yapılımş karikatürleri blle vardır. land ve John Loder, Edıno';iWIO 

ene, uussuo en ızı ö"l .. 
_ . . . Akdenizde harbe girişecek dev- zarar g rur er. Cebeluttank'ın is- Raymon Bernard tanınmış bir Grevil!e'in hazırladığı bir 

pek mühımdlr: Fransa ~çın, Tul~~ !etler, bu hava kuvvetlerine ma- tihkaın toplan ile himaye edilen sahne vil.z!idir. cDamgadan saçlar•, birlikte rol alacaklardır. 
ve B17.erta .. İngıltere ıçın. Cebelut lik midirler? Nelson dritnotu, Tulon tahkimatına .Sefiller• ve daha bir çok filmleri 
rık M ı t ı ı ı S Artİ•tl•rİn ruiml•rl ta ve a ta.. ta ya ç n, peç- Evet .. ve bunu, yarın, iki misle sığınmış olan Dukesne dritnotu ka- sahne vAziidir. 

ya ve Napoli.. İspanya için de, lbl:lğ edebilirler. dar tehlikeye maruzdur. Sefiller ve daha birçok filmleri 
Kartacena ve Mahon .. İspanyanın B 1 lar ed k Lıgiltere, 1914 te İtalyayı tazyik Tristan Bernard oğullarından çok • u müta ea ı serd er en, şüp-
bu iki limanı sırasında, iki muha- h . 1 , etmek i~teseydl, donanmasını, Mal daha tanınmıs. bir simadır. Bu me"-' esız, avcı tayyare er.e, toplarla • 

hizmet etmekle tada loplıyabi!JrdL Halbuki 1935 bur edibin ismini bilmiyen var mı! 
ve harp gemileri ve kara limanla- İn ı 

rip tarafın birine 
ehemmiyetlidir. 

Bu saydığımız 

kıymeti nedir? 

te, giltere, talyaya kafa tutmı- Genç Fransız yıldızı Carine Lu. 
üssübahıilerin ::n~~:ıba katmıyorsunuz• diyecek- ya kalkıştığı zaman, Maltadaki do- chaire yeni parlıyan bir yildızdır. 

nanmasını, oradan 2,000 kilometre Dedesi J ulicn Luchair ise meşhur 
uzağa kaçırmıya mecbur oldu. İş - muharrirdi. Çok takdir edilmiş, 
te bu mukayese, tayyarenin bu- heyecan uyandırmış olan bir çok 
günkü ehemmiyetini çok güzel eserler yazmLjtı. 

Evet, haklısınız! Fakat bir lima
Bunların kıymeti, fırtınşlardan nı, bir tayyarenin bombalaması 0 

masun olmalarından; buralarda k d k 1 d k' b d d'ğin' , a ar o ay ır ı, u e ı ız şey-

tersanelerin, tamirhanelerin, radup 1 . h b k t f d la en esa a a marun ay ası o -
havuzlarının, mahrukat, mühim- ğı .. h l 'd' 

gösterebilir.• İşte üç meşhur isim daha: Baba 

mat ve erzak depolarının toplu bir 
halde bulunmalarındandır. Filola· 

rın dörtte üçü de, bu limanlarda 
istirahat ederler. 

Sathı 150 kilometreyi bulan B:-

zerte limanından maada diğer li-
• 

manların genişliği nisbeten dar-
dll'. Speçya limanı 14 kilometre 
murabbaıdır. Tulon, 10 kilometre 

ca şup e ı ır. 

Bakınız; Fransız Bahriye Neza
reti baıımühendisi C. Rujon ne dl-

Bu Fransız mütehassısının fikir- Auguste Renoir meşhur bir res
leri, tayyarenin zamanımız harp- samdı. Oğlu Jeon Renoir, cAşağı 
!erindeki mevkiini göstermekte- derinlilder•, cBüyük hayal., cin· 

yor: dir. Yine mütehassısların kanaat- d h M . .. İı . . san enen ayvan• ve ı arsc-
cDeniz tarafından limanlaı·a ve !erme eore ıgiltere ile Fransanın ili . f'lml . . ah k . . .. aıse• ı ennı s neye oyan 

sahil mevkilerine \•ukubulacak hü Tuıon, Marsılya, Cebeluttarık, Ce-1 h h ih t p · . , , meş ur sa ne vazıı ve n aye ı-

1 "d f ·ım zayır, Bızeret ve Malta lımanları 1 R . uktedir b' kt" 0 cum ar, mu a aaya geçı esine . .. erre enoır m ır a or. -
. k ' k 1 d ff k ılk taarruzlara maruzdurlar; çun· k k d f'l . S 
ım an a ma an muva a ıyete e- k . b 1 .. , nu. pe ya ın a son ı mı erge • 
b · ı · 1 Ç" k" b h h" ü ura arı, duşman tayyarelerı- R . 'd .. •. re ı ır er. un u, u ava ucum- , h tt. .. d .. d f b kın amıne e gorecegız. 

,,.. . . nın, a a gun e uç e a.. as , . 
!arının çogu, harp gemılerının ve edebilmelerine müsaittir. VOGEL LER: Genç artıstlerden 

murı.bbaı .. Kartacena, 4 .. Malta .. sabit tahkimatın tesirleri haricin- 1 İ Madine Vogel cArlete Akdenizde• , talyanın Ceneve. Speçya, Na - . . . . • 
3,5 .. Mahon, 3.. Cebelüttarık, 2,3.. d.~ kalırlar. En açık ~avalarda bıle poli limanları, 12 saat zarfında kor cGanp a~am·. filmler~ ~evırerek 
Napoli, 1,5 kilometre murabbaı gun -~o.ğ~:ken veya guneş batarken lrunç tehikelere maruzdurlar; çün- nazarı ~~~atı celbet~tL . Senra 
vüs'atindedir motorunu durdurmıış 8,000 metre kü onlar da düşman mevkilerine sahne vazu Marc Allegret ile ev· 

Buralardaki bombardımanlarda irtifada gelen tayyareyi görebil· çok yakındırlar. 
demir atmış bir dritnotu batırmak, mele kolay mıdır? Bu tayyare, 6,000 Bu suretle, müstakbel bir harp· Bu limanlar ortadan kalktıktan 
'U mühim bendi tahrip etmek ba- metre mesafeden bombalarını a- te on kadar muazzam liman, bir sonra, Akdeniz sahilindeki diğer 
his mevzuu değildir. Yani bir file tar ve bombalar daha yere varma- günün sabahı ile ak§amı arasında sahil mevkilerinin imha edilmesi, 
ateş etmekle değil, bütün bir cey- dan kaybolur gider. geçecek sayılı saatler zarfında, ehemmiyetsiz bir mesele halini a-

-~'' 
. Werther nımlnde roınanı"ti ı" 
ramanı Charlotte tipini çok ~ıııdı' 
ratan Annie Vernay bu ':Al 

rııB'" •' 
sonra çok genç olmasın•. 1 t'' 

çıkar da zarfın içinde ne olduğunu nı aksadı. 
anlı~·alım. ( A rlwsı 7 rnci sayfada) lan sürüsünün mitralyöz atesine cBir tayyare, gün ortasında ve dünya haritasından silinebilirler. !ır. 

kendisine gayet iyi bir ~ohreJ, l)ı,ı' 
tL Genç artisti burada .w:,._ 
der bir sahnede görüyorıuıP 



Yarın maç yapılacak mı? 
Buoün şehrimize gelme:erl beklenen 
23 A.S. takımı icin henüz izin gelmedi 

1 
lluıgaı:. 

naııız t.;;tanın lik birinciliğine 
ve ~v ve 19~.3 senesinde atletik 
&tt,d ak kiuplerinin yerleşme
iıoı :n teşekkül eden A. S. 23 fut
tırııı~Jun:uu bugün şehrimize ge -
akşaııı uzere organirlatörler dUn 

ll .. Edırneye gitmişlerdir. 
ugun . 

ıtıis lııı saat 10 da şehrimize gel-
b,,ı~ü~ _ası lazıgelen Bulgar fut
klüb .. erı hakkında Beyoğlus;><ır 
lled u organizatör sıfatile İstanbul 
sıı~;~ Terbiyesi Direktörlüğü va
de ık;e Genel Direktö,rlük nezdin· 
· tn llSahak · · · · "im sıni r· a ıçın ızın verı e-

ıca etm· l tun b ış erdir. Beyoğluspo -
dar /\. u ktalcbine dün geç vakite ka-
f . n arada .. 

ı bir n muspet veya men-
neı D·cevap gelmemiştir. Eğer Ge-

ırekr· ·· · 

cuııun bulunması Bulgarların son 
birkaç yıl içinde ne k~.:lar çok mil· 
li maç yaptıklarına bir delildir. 

Balkan komşumuz bulunan Bul· 
garların Balkanları ziyarete gelen 
yüksek futbal oynıyan Merkezi 
Avrupa takımlarını bit nimet te -
liikki ederek hemen organize et • 
me!eri futbollerinin günden gUne 
terakki yoluna götürmüştür. 

Bunun içindir ki A. S. 23 yapa -
cağı maçlar alaka ile takip oluna
caktır. Organizetörler bu maçlar_ 
için Taksim stadının fiatlerini bal 
kon l 00 tribUn 60 ve duhuliye 30 
olarak tespit etmişlerdir. 

r<.attuat takımının meşhur 
ıkın cısı f edat Antrenör oldu bet ce orlµkten bugün de müs-

. vap gel ' tıınizd mezse Bulgarlar şeh· Eski Fenerli Sedat yeni namağ-
ZiYete ~.maç Yapaıruyacak bir va- !Uı? matbuat takımının orta forver_ 

Ş U§eceklerdir di Sedat şehrimizdeki federe ol • 
ayet ·· · · /\.. s 

23 
ınusbet cevap gelirse mıyan klüplerden Demirspora an-_ 

•tadınd. Yarın saat 15 te Taksim trenör olmuştur. Sedada bu mil· 
en k a federe olınıyan klüplerin him işinde muvaffakiyet dilerken 
lııaçı::etJiJ.,rinden Şişli ile ilk matbuat takımının şöhretinin ne-_ 
lı de de ı erte~i Pazar sabahı saat rel~re. k.adar yükseldiğini görmek-
çıl\t lleyoglusporla ikinci ma- le revınıyoruz. 
'"- Yapaca:kı 
"" llıernı ~~· Uzun zaman - rs·İ~ar8 heyeti 16 ı:ubatta 
futbol k eketımıze gelmiyen ve · 'r • Y 
lunan ~lıteıeri bizoe meçhul bu- JEnıden fcplanıy(lr 
lııaçıar ulgarların yapacakları Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
t•kıııı 1 ç5ok ehemmiyetlidir. Gelen • İstişare Heyeti geçen ay içtima et-
d • futbol .. ik · ı en llıiiı-e ~u ve ! ıdarecl • miş ve federasyonlarla mıntakala-

l<:afiley kkeptır. rın projeleri üzerınde tetkikler 
eııııekted e Boris Kuşet başkanlık ı yapılarak dağılmıştL Bu defa bu 

jltadrQsı·ı ır. A. S. 23 en kuvvetli ayın 16 sında Ankarada tekrar 
1 e Şeh · · ç erind .. rımıze gelmektedir. · toplanacak heyet Haziranda ta -

nasy0na~ muteaddit defalar enter- maınile faaliyete geçecek olan Be
!ııı ıııey olmuş elemanları çoktur. den Terbiyesi teşkilatının bütçesi-
3ağİı;lert~da kalecileri 35 defa le mıntakalar kadrolarını ve ayni 
fa beırnelm defa, solaçıkları 15 de- . zamıı.nda Beden Terbiyesi kanu • 
rınc1e 40 d ;lel olmuşlardır. İçle- ': .-nun emrettiği nizamnameleri 

e a enftornasyonal oyun-1 hazırlıyarak karara raptedecektir. 

Bu hafta yapılacak lik maçlan 
llect 

•i F'ut~ı 'I'e~iyesi İstanbul Bölge- lamları saat 11,15 Hakem Necdet 
12/? Aıanlığından: Gezen. 

ın -/939 p 
açlar· azar glinii yapılacak Ki.• ngümrük • Feneryılmaz A. 

·,ı '.,.,lan saat 13. Hakem Feridun 
'l'aıts· ıın stadı· Ktlı•:. 
cı . 

ı. alatasa Beşiktaş - Hilfil A. takımları sa-
r ısaat 

1 
ray • Beykoz A. takım· at 14.45. Hakem Şazi Tezcan. Yan 

lııan Ta 4.4s. Hakem Refik Os - hakemleri Ziya Kuyumlu ve Fik· 
8aıalıaıi-" Yan hakemleri Bekir ve ret Kayral. 

ıı. ın ÖzbaykaL Fenerbahçe stadı: 
""§ikta le· ş stadı: Ortaköy • Eyüp A. takımları ıa-

ltı ~sıınp8Şa B at 13. Hakel)l Şahap Şişmanoğlu. 
/nları 8 • oğaziçispor A. ta- Fenerbahçe • Topk&pı A. takım· 
"'n '"u. .. aat 8,30. Hakem Bahaed-ll vı az. !arı saat 14.45. Hakem Adnan A· 

~Ylerbe kın. Yan hakemleri Halit Uzer ve 
Yl • Davutpaşa A. ta - Neşet. 

Mudanyada spor 

l<:a,a 
lr . mızın 
~lij bi~ç,;ıı:egane Spor teşek - karyalı, İkincı Başkanlığa Sait Sez 
ha 01ıre,;;tı.i E:a r Klüb;; fevkalade gin, Umumi Katipliğe Abidin Sa· 

ttiıı tıı Yınakam Bay Sala _ vaş, Umumi Kaptanlıga Fehmi Sa-

li. l> l'laş'::;lerkin riyasetinde, c. vaş, Muh.ıoebeciliğe Sami Dinç, 

~~1an Ertiü·~ı Emekli Albay Bay Ve.~ecl'.;rl'..ğa Bahri Seven, İdare 
ı~Yet tJ ve Halkevi Başkanı Munurluğüne Mehmet Bru;er inti-

:~\' Saip ınumi Meclisi azasından 1 lı. P edilmişlerdir. Yer,i İdare he-
arı1 b· Çelikelin hu:ıu 1 .

1 
yeti zengin bir programla faaliye-

a~ ınas r arı e 
~tını tndaki klüp saloı ~ _ te geçmiş bulunmaktadır. Pek ya-

Y· ş, m.. ıın= · 
•ııııan . Uz~keı·eıerden sonra kında Istanbul ve Bu.sa klilplerile 

'""cti 
1 

ı:ızlj secimde p . temaslara başlanacaktır. Gönder-
e arak . · artı nam • . .. . 

aı ll l'lırinci B k dıgım resımlerden birisi klübün 
akan 1 h1uı . aş anlığa Zi-, bır.ııci futbol takımı.tol Parti Baş

ıasıbi B A · s · nıı a- kanı ile bir ar:ıda gostermektedir. 

Fil avı dünyadaki nların en cllzell, en meraklısı, takat en teh· 
likelisidir. Tuzağa düşürülemiyen fil, kendisine hücum edenlerin 
son derece büyük bir hırsla takip eder ve nihayet bir lkbinl aya
tın.ıa altuıda aer. 

Gözlerimiz birdenbire İspanyaya çevrildL Halbuki dllnyanm 
ın müthiş harbi Uzak Şarkta cereyan etmektedir. İspanyada bit 
milyon kişi harp ediyorsa orada iki buçuk, belki tl~ milyon ki.fi 
karşı karııyad.ır, 

Çinin uçsuz bucaksız topraklarına, sonsus ndtnsuna n.tmen 
orada yalnız erkekler değU, kadınlar da İf başına dant edilmiş. 
küçük yaşta, fakat güçlü kuvvetll gençler de orduya yardım etme
ye mecbur olmuslardır. 

Londrada, Filistin konferansı içtima :ed:i~.t"~~~-;-J~:;. 
yor. Daha evvel Araplar da aralarmda biı 

toplantı yaparak bir konferansın mevzuuou rörll$nıü§lerdir". 

İstanbulun imarı için iki JÜZ milyona ihtiyaç varmış. Bu para 
bulamıyacağına göre, bn maıız araya daha çok şahit olacağız, 

demektir 

rıı avına çıkan yerliler oon derece 
11üteyallız olmıya mecburdurlar. 
;;ünkil fil son derece hassastır ve 
teııdine zarar verilmek istenıl.iğinl 

,.,et kolaJ sezer. 

~..ı..t bir kere de Jabyı ele nrd.1 
m.I? En mwıia hayvan olur. 

.ıtoranm bu ıtızel yı.ldlZmdan ge • 
çende bahsetmiştik. Parb artistle
ri şimdi bu Uzak Şark artbtinin 
lı.Jyafeti ile bile alikadar oluyorlar. 

9AYl'A ·• 

insanlara SUD'I ayak J11Pılır da haJVUllara yapılmu mı? işte iki 
biçare ki. tahta ~arla milk.emmel bir smette yilrllyftp CezİJorlu 

MİSTİNGET, FranslZlann mqhu., bar artistlerinden blrldlT. Vüc:u· 
düne ve bilhassa bacaldanna dikkat ediıı.la. Bu kadının 60 Yllfllll ır~ 
tlilni tahmin edebilir misinzl? 

İstanbul karalut ylbti ıörmeınqttr diye dünyanm da bu balde olduğunu zannetmeyinuı. Her tarafta 
kar diz lıoyunu geçiyor ..... dllnyaııı• her tarafında kar diz boyunu seçince birçok eğlenceye vesile teşkil_ 
eder ki. başta bizim ismini henlbı qittli!miz kayak eğlenceleri gelir. Güzel tu.r mııu:ara.<1 içine kayak 
sporu kadar zevkli bir t"Y olmadıtını iddia ~enlere hak vermek la7.ımdll'. 

İngilterede yıllanmış an'ane hi· 
lifına olarak aşağı sınıfla c,·leııcll 
asilzadelerin çoğaldığını hatırlat· 

mıştık. Yukarıdaki dilber, bir si -
nema yıldızıdu ki, o ela böyle bir 
bahtiyarlığa nnil olmuş ve şn sah
ne kıyafetini terkotmistlr. 

Avrupada nutuk düellosu devam ediyor. Bu düelloda Fransız 

ve İngiliz Başvekillerinl dalma müdafaa halinde ve bilhassa sulhün 

müdafii ol&'rak görüyoruz. Diğrr ziiınre Baş,·ekil!ı;ri ise "er nutuk· 
larında mutlaka yeni bir taarruza başlamış vaziyettedirler. Nasılsa 

M. HİTLER'in son nutku bu an'aueJe mubalü olarak pek te müte

arrıznne değildi ve onu İtalyan Basvekilinin nutku takip edecek 
iken o da sükut" tercih elti. Bu, acaba bir salBha alamet midir? 

Yoksa İspanya ıııeseleshıin kafi neticesi almıncıya kadar bir nevi 

mütareke midir? Eğer lıü~· lo ise ve İspanya Başveklll NEGRİN 
merkezi İspanyada miicadele)·e devam edecek olursa bunu yakında 

ıınlıyamıyacağız dcınektfr 
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t>AYl'A • İKDAM 

NOTLAR A N A o iL u 
Sinemanın istikbali 

Meşhur brr Alman sinema yıldı· 
zı geçenlerde Parise geçti. Hulivu!
ta yaptığı uzun bir seyalıatten av
det ediyordu. Yıldızı Pariste fev -
kolfııl• ın-hiiratla karşıladılar. 

ORTA ANADOLU DA ı'.------ı 
j Konyalı J Eskişehirde lületaşı 

1 işleri inkişaf etti Alman artisti 
Leni Rifenstal 
Fransız gazete -
!erine verdiği 

beyanatta di -
yor ki: 

- Bugüne kadar seyrettiğiniz 
en güırl filml•r hile sinemacılığın 
bizde n. "iimlil safhası ge-
çireceği de edemez. 

Bunu >u) liyen yalnız basit bir 
yıldız değil, sinemanın tekniğini, 

espirisini tetkik eden bir kadın "1-

duğu için sözü ehemmiyet. 
Muhakkak ki sinema 

§eyler daha vadediyor ve 
ıeyler daha yapacak. Fakat ne? 

Nasıl terakkiler? Bir rivayete gö
re kabartma film artık tekamlil et

miştir, ortaya atılacaktır. Yani per
de de gördüklerinizi canlı gibi, mü

cessem olarak göreceğiz. Fakat 
aoaba hepsi bundan mı ibaret? 

Meşhur bir cellat ve 
bir mahkum 

Geçenlerde 76 yaşında olarak ö

.en Fransız celladı Deibler 401 inci 

mahkUmu idam edemeden ölmüş

tü. Bu 401 inci mahkiım celladın 

ölümü yüzünden bir günlük bir 
te4'11e nail olabilmittir. 

Cellat yanın 

asırdanberi 400 
kişiyi ciyotinle 
kesmiş olarak 
bütün Fransız 

gazetelerinin sa
hifelerine geçir
diği gibi onun 
ölümlle bir gün
lük tecile uğrı -
yan mahkum da 
lıerkesin nazarı 

dikkatini celbetmiştir. Bu mahku-

mun idamdan sonra şöhret kazan

masına sebep soğukkanlılığı ol -

Güründe kültür ve 
faaliyeti • 

ımar arttı 

Kaza halkı bir orta mektep 
açılmasını isliyor. Civar kaza
lar da bundan fayda/anacak 

Gürün'de Belediye kıraathanesi 

Sıvas, (İkdam) - Sıvasın en 
şirin ve meyva bahçeleri ile tanı
nan güzel kasabalarından biri de 
Gürün'dür. Kasabanın tarihi du -
rumu oldukça eskidir. Kasaba es
ki çağlarda Hititler, Romalılar, bü
yük Klikyalıların, idaresi altında 

kalmıştır. 

Güründe bugün kimin tarafın -, 
dan yapıldığı belli olmıyan bir de 
kale harabesi mevcuttur. 

Ka•abanın belli başlı suyu Tcılı
madır. Bu su İlkbahaı·da kabarır 
ve sel felaketi doğurur. Bu sel fe -
Hiketini önlemek için belediye i -
cap eden tedbirleri almıştır. Gürün Kaymakamı CELAL 

Kazanın Sıvasa olan mesafesi tısadi vaziyeti koyun , ziraat, ve 

140 kilometredir. 60 köyü ikı na - meyvacılık üzerindedir. İhracatı 
hiyesi vardır. Nüfusu 20 binden 1 yapağı, buğday, arpa, fazla mik -
fazladır. Kasabanın genç kayma - darda, patates, pekmez ve mey -

kamı Celal Değer bilhassa köy ve valardır. Kasabanın en büyük ih-
muştur. kövcülük davası ile duha fazla ya- tiyacı Katkal, Armağan istasyo _ 

Yazıldığına göre şimdiye kadar k ~dan alakadar olmaktadır. 
hiçbir idam mahkumu onun kadar Bugün kasabanın 42 köyünde 

metanetle giyotine gitmemiş. Be - 1 köy kanunu tatbik edilmektedir. 

nundan Gürüne bir şose açılırsa 

mesafe daha kısalmış ve Gürünün 

rlf gelen memurlaTa, etrafta top- Ve bunun da köylü üzerinde bariz ticari vaziyeti daha normal bir şe

lanan halka, polislere, askerlere iyi tesirleri göze çarpmaktadır. kilde ilerlemiş olacaktır. Kasaba

mültefitane selamlar vermiş, san- Kön yollarına ve köyleri munta - da bir de okuma odası vardır. Bu 
ki istikbaline gelen halka lıitap zaman telefon hatlarile nahiyeye da kasabalının kültür ihtiyacını 

eden bir reisi bükfunet gibi: ve kasabaya bağlamak, köy çocu-ı karşılamıya çalışmak•.adır. 
- Böyle sabah sabah zahmet ğunu kültüre kavuşturmak, Köy H elediye çalışmaları 

etmişsiniz. Teşekkür ederim... meydanları açmak, kciy mekteple- . . . 
rı. yu' kseltmek, ko"y okuma odaları ı Kasabada beledıye 10 hın lıralık Diyerek bıçağın altına başını 
kurmak çalışmaların başında yer bir bütçe ile çalışmaktadır .. Kasa-

uzatmış ..• 
almaktadır. Kasabada kültüre kar-1 ba yollarına, kaldırımlarına, köp -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiii 1 şı gittikçe artan bir alaka mevcut- j rülerine bakılmaktadır. Sıvas ka-

tur. zaları içinde ilk elektriğe kavuşan M 1 Z AH 

- Haydi, 'imdi h;zmetçiyi bol bol 
öp bakalım ... 

- Transatlantikte hnışlık, otomo
bilde nişanlandık, evlenir ev -
lenmez tayyare yolculuğuna 

çıktık. 

- İyi ki stratosferde boşanmamış
sınız._ 

- Galiba birisini devirdin-
- Ehemmiyeti yok, ahbaptır, Da· 

Z1DllZ eeçer. 

Kültür sahasında gorunen en 
büyük ihtiyaç bır orta okuldur. 

Burada bir orta okul açılacak olur
sa c:var kazlar da çok istifade ede-
cektır. 

yer burasıdır. Elektrikle şimdilik 

yalnız çarşı ve sokaklar 196 lamba 
ile tenvir edilmektedir .. 

Bu yıl yeni bir elektrik proıesı 
yaptırılacak ve bu suretle evlerin 

Kasabanın sıhhi vazıyeti de çok ihtiyacı da karşılanacaktır. Kasa -
iyidir ... Kasa:ba ve. köylerinde halı banın ewelce sel tahribatından 

ve kilim işleri ile uğraşan küçük yıkılan hamamının yerine asri bir 
tezgahlar da vardır. Kasabanın ik· hamam yaptırılmıştır. 

Trabzonda 1(0} talebeye 
bakacak geni bir teşekkül 

Trabzon, (İkdam) - Trabzonda kimsesiz mektepli çocukları hi

mayesi ve bakımı altında bulun duran hayır sever bir teşekkül vü

cude getirilmiştır. Müessese halkın ve mahalli bütçelerin yardımı 

ile kurulmuş ilk hamlede 553 yavruya yemek, giyecek ve kitap da

ğıtılmıştır. Çocuklar yurdda kimsesizliklerini hissetmemekle, mem
nun ce mes'ut yaşamaktadırlar. 

Halk, yardımı genjşJetmiş bil hassa Trabzo'! tüccarları bu ha

yırlı işe canlı bir alaka göstermişlerdir. Yakında bu suretle 1000 

mektepli yavruya daha bakılması imkanlarını araştırmak için ge
çenlerde Halkevinde büyük bır toplantı yapılmıştır. Toplantıda 

tüccarlar da bulunmt<şlardır. 

Akşehir - Ereğli arasında 
otoray işletilecek 

Konya, (İkdam) - Vilayetimiz dahilinde günde bir defaya inhi
sar eden şimendifer seyrüseferi ihtiyaca kafi gelmemektedir. Bu
nun için Akşehir ve Ereğli arasında daımi surette her gün otovarı 
işletilmesi için Vilayetçe Nafıa VeKnleti nezdinde teşebbüste bu
lunulmuştur. Bu hat güzergahında vilayetimizin altı kazası oldu
ğuna göre bu teşebbüsten çok faydalı neticeler alınacağında hiç 
fÜphe yoktur. Bu seri ve rahat vasıta halkta seyahat zevkinin in-

:::ı::zı:!!;ı;;;;;;;;;~~klea=f=ına da bimıet etm' olacaktır. 

Diyor ki 
Konyada parazitler 
tahammül edilmez 

bir hal aldı 
Konyada radyo dinlemek 

gittikçe müşkülleşiyor. Bü -
tün radyo dinleyicileri bugün 
tahammill edilmez bir hale 
gelmiş olan parazitlerden şi

kayetçidir. Muayyen ve gay
ri muayyen saatlerde fasılalı 
ve fasılasız çeşit çeşit duyu -
lan bu gürültülerin m"nşei 

harici olmaktan ziyade şehir
deki bazı makinelerdir. 

Yapılan muhtelif tecrübe -
Jer bu parazitlere bilhassa 
sinemalarla doktorların ve 
dişçilerin diyotermi cihazla
rının sebep olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Orada bir kooperatif kurulursa 
bu taşın sürümü artacaktır 

Eskişehir, (İkdam) - Şehrimiz 
istasyonuna uğrayanlar. Eskişehi
rin meşhur hediyelik eşyasını çok 
iyi t&nırlar. Trenin istasyonda kal
dığı bir iki saat içinde, hemen bü
tün yolcular trenden inerler ve 
Eskişehir taşiyle yapılmış ağızlık 

ve tesbih sergilerinin etrafına hal 
kalanırlar. Bu eşyalar güzel ve u
cuz olduğu için yolcular bunları 
hediyelik olarak alırlar. Bugün 
hemen hemen her evde Eskişehi -
rin taşından yapılmış bir iki eşya 
bulunur. Eskişehir taşına cAnado
lu fil dişisi• diyenler de vardır. 

Güzel eserler hakikaten fil dişine 
benzer. 

Yeni radyo kanununun da
hili parazitler ve bunlara kar 
şı alınacak tedbirler hakkın
da esaslı hükümler vardır. 

P.osta idarelerile belediyenin 

parazit yapan yer ve aletleri 
tespit ederek buna mani olu
cu tedbirler almalarını bu 
mahallerin sahiplerine tebliğ 
etmeleri kanun icabatından -
dır. 

Son senelerde Eskişehir taşını 

işliyenler modayı da takip ettik -
1 
ı leri için daha geniş bir alıcı taba-

Parazitleri önlemek için, i
ki kilometre saha dahilinde 
tesir yapan bu aletleri kul -
]ananların birer filitre tak -
rnaları maksadı ıemine kafi 
gelecektir. 

Radyo aboneleri bu para-

zitlerden kurtulmaları için 
Belediyenin harekete geçme
sini beklemektedirler. 

HEMŞEHRİ 

Balyada yeni 
madenler 

İktısat Vekaleti ma-

denlerde tetkikat yaptı 
Balya, (İkdam) - Türkiye Cüm 

h uriyetinin Ieyizlerinden biri de 
z0 ngin madenlerimizi işletmek ve 
kıymetli cevherlerinden istifade 
yolunu bulmak suretile iktısadi 

vaziyetlerimizi de bu arada sağ -
lam bir şekle soktuğunu, bu gibi 
çalışmaların eserlerinden an]J.yo
ruz. Bu arada Cümhuriyet devri
nin en kıymetli serveti sayılan ma
denlerinden birkaçı d t Balya ka -
sahasında bulunmaktadır. Balya 
Karaaydın madenlerinin de ne ka
dar çok kıymetli olduğunu İktısat 
Vekaletinin yaptırdığı tetkikattan 
anlıyoruz. 

Kasabamızdaki manganez, zır -
nık ve simli ~rnrşun ile çinko ma -
den !erinin mahallinde tetkik edil
mek suretile yapılmakta olan ara
maları herhalde bu madenin eski 
şöhretinin sör.mediğinı ispat ede
cektir. 

----<>--

Aydında tarihi bir 
mağara bulundu 
Aydın, (Hususi) - Bundan bir 

kaç ay evvel, mahreci evinde bu
lunan bir mağara keşfettiğini bir 
istida ile Maarif dairesine bildiri

len Kerimin bu istidası Maarif Ve
kaleti antikite ve müzeler müdür
lüğünce incelenmiş V<O bu yolda 

şebrımiz Maarif dairesine Aydın
da bulunan bu mağarada hafriyat 

yapılmasını ve mağaranın hangi 
devre (paleoletik ve neoletik) ait 
olduğunun araştırılmasını istiyen 
bir talimatname gönderilmiştir. 

Bu talimatnamede mağarada kı
rık tabak, resim, bardak ve müma
sil e~yaya rasgelinirse bu eşyala -
rın büyük itina sarfile Maarif Ve
kaleti antikite ve müzeler müdür
lüğüne gönderilmesi istenmekte
dir. 

Mümkün olursa mağaranın mağ
nezyumla fotoğraflarının alınma

sı talimat icabatındandır. Muhbi -
rin istidasına göre mağara bini 
mütecaviz insan istiap edecek ha -

kası bulmaktadırlar. Bu taştan tes
bih, ağızlık, pipo, nargile, zarf bı
çağı, kürdanlık, kalem sapı, çiçek, 
pudriyel, kabartma biblolar yapı
lır. Genç ihtiyar, kadın erkek her
kes beğendiği eşyayı alır. 

Herkesin Eskişehir taşı adım 

verdiği bu cevher, lüle taşından i
barettir. Lüle taşı Eskişehir civa
rındaki Sarısu ve Kemikli köy !eri 

civarın.da çok bol bulunur. Eskişehir taşından yapılmış zari 
Lüle taşı toprağın altında ve b' ·1 

ır nargı e 
30 - 40 metre derinlikle bulunur. 
Bunun için kuyular a~ılarak çı -/ rikalılar da vardır. Bilhassa Va -
karılır. Fakat taşın çıkarılış tarzı şington ve Los Ancelostan talipler 
çok ıplidaidir. çoktur. Ancak, Avrupa ve Arneri-

Lüle taşının Eskışehirde hususi kadan gelen talepleri birkaç mü
işçileri vardır, Bu içıjıler ham taşı, teşebbis karşılamağa çalışmakta -
temizlerler ve işlemeğ0 müsait bir dırlar. Fakat taşın çıkarılış ve iş -
hale getirirler. Taş Tare denilen leniş tarzı iptidai olduğundan ve 
satıra benzer bıçaklarla temizle _ ihracat işi organize edilmediğin -
nir. Taşın üstünde pisl:kler ve ya- dc.ı ihracattan beklenen faydalar 
bancı maddeler bu suretle temiz - tam manasiyle temin edileme -
lendikten sonra kaba bıçakla traş 
edilir, yani tesviye olunur. Taşın 
üzerindeki bıçak çizgileri ve yara
ları aba ile sürtüle sürtüle gideri -
lir. 

Bütün bu işler t3'j heııüz rutu -
betini kaybetmeden yapılır. Çün
kü taş rutubetli iken kolayca iş -
Jcnecek kadar yumuşaktır. Maa -
mafih kurumuş taşlar ıslatılarak 
ta işlenebilir. 

Taşın işlenmesi ve aba ile par -
!atılması bitirildikten sonra bal -
mumu ile hususi surette parlatı -
lır. 

Eskişehir taşiyle yapılan eşya 

sadece yurt içinde satılmaz. Av -
rupalı lar ve Amerikalılar da Es -
kişehir işlerinin müşterileri ara -
sındadır. Bilhassa Viyanada Eski
şehir laşiyle yapılmış pudralıklar, 

kolyeler, nargile, ağazlık ve pipo
lar çok rağbet görmektedir. İngil
tere, Fransa ve Danimarka da alı
cılar arasındadır. Avrupaya bol sa
tış yapabilmek için her yerin zev
kine göre eşya yapmak Hizımdır. 
Mesela İngilizler dah:. ziyade pi -
poları, Fransızlar kolye ve pudra
lıkları beğenmektedirler. 

Lüle taşı alıcıları arasında Ame-

mektedir. 

Yapılan teşebbüsler üzerine İk
tısat Vekaleti taşın işlenmesi, ve 
iJıracat için bir kooperatif kurma 
teşebbüsünde bulunac<.ğını vadet
mişti. Bu kooperatif teşkil edile -
cek olursa bu müstes•ıa taşın bey
nelmilel bir şöhreti olacaktır. 

Bugünkü şartlar altında taşın 

çıkarrlması çok pahalıya malol -
maktadır. Fakat modern bir tesi -
sat yapılacak olursa taşın maliyeti 
inecek, taşın işlennıcsıni munla -
zam bir endüstri haline koyacak -
tır. Bu suretle Eskişehır taşı ihra
catı da bir kaç sene içinde mühim 
bir döviz kaynağı halıne gelebi -
leceklir. 

Bugün bu taş üzerincie güzel iş
ler belirtebilen ustalar çok mah
duttur. Bunlar arasında Ali üs -
man ve Latif Siyahi u>talar var -
dır. 

Yapılan eser !er arasında çok ip
tidai motifler bulunmakla bera -
ber, ince bir zevkin mahsulü o -
!anları da vardır. 

Kabartma işler arasında Mimari 
t>Sasların ve ölçü lcrin gözönünde 
tutularak muvaffak eserler yapıl
maktadır. 

Bursadan Uludağa nasıl çıkı- ı ittihaz etmiş ve bununla geçin -
lır? Ne gibi vasıtalar vardır? meye muktedir olmuş kimse yok-

Uludağa, her gün otobüsler ha - tur. Film çevirenler ya Şehir ti -
reket etmektedir. Fakat hava fena yatrosundan yahut dışarıdan an -
olduğu için otobüsler ancak sekiz gaje edilmişlerdir ki, film başına 
kilometro gidebilmektedir. Daha' para alırlar. Aldıkları para da yw 
yükseğe gitmek için, dağ sporları- film başına yüz lira ile beş yüz li
na elverişli kıyafet ve ehliyet lA - ra arasında tehalüf eder. 
zımdır. Kayak vasıtalarile 12 ki- :. 
lometro daha yürümek kabildir. Zeltlrli gazlerin birkaç çeşidi 

Dağda bir otel vardır. vardır ve bu çeşitlerin hepsi 
:. öldürücü müdür? 

Avrupa ve Amerikada sinema Bugünkü harp piyasasında beş 

artistlerinin milyon kazandı- türlü zehirli gaz kullanılmaktadır 
ğını işitiyoruz. Bizde de bazı ki, bunların hepsi öldürürler: 
filimler yapılıyor ve birçok 1 - Gözleri yakar. 
artistlerin filmde çalıştıkları- 2 - Aksırtır ve gözleri yaşartır. 
nı görilyoruz. Bizim artistleri- 3 - Boğar, düşürür. 

miz nekadar kazanıyorlar aca- 4 - Deriyi yakar ve kabarcıklaı 
huaule retirir. 

~8 - Şulı8~ 

S A @i ll.. 8 &< ...... 

Yemek yerken, su içıne-, 
limi, içmemelimi ? 

Eğer yemekte çorba, ~ 
komposto, kavun, luırP"'·dıiİ 
bi sulu yemekler va".'a, •1 s' 
bir ihtiyaç ırörülmedikçe, 
. l"' ıçmeme ı. 6 . 

Çünkü bu gibi sulu yetJl 
ler yendiği sırada bir~Ç ~ 
dak ta su içilirse, mıded 
yemekler çok sulanır. eri 

Midede yenilen ycınelıl 
11 1 hazım için husule ırclıP~iil' 

olan (Pepsin) ve (haını:P 
0 

ma) çok sulu olur. Ve ycııil~ 1 

yemekler, midede 2.5 - 3 • ~ 
saat kalarak iyice eriııı•:~. 
boza kıvamına gelmeleri ' .or
zım olduğu halde dnratnl' ... .. ~ 
lar ve çok suyun knvvctı 
iyice hazmolmadan ince bııt' 
sağa geçiyorlar. ıS • 

Ondan sonra da hazu:n> 
lık, mide bozukluğu, gaZ :: 
!anması, karın şişlii;<i, ~ -~ 
ağrısı, bazı defa amel, '\~ 
bazı kere de kabızlık. pek 
başlar. 

• .. n bal' Karın agrısını gore jj 

kara cahil kadınlar ve h•1. 
erkeklerde göbek d~tü! (;il~ 

• · rrt• bek yerinden kaçtı! dıy ·' 
• Jc• 

nekadar fena ve zararlı ıŞ 
yaparlar. 

• •• b' 
Eğer yenilen yen_.ekl•;dl 

hepsi oldukça kuru bır h• 
· 1 iht' .. 1 ı b•r ıse er, ıyaca gore -
dak su içmek litzımdır. ..,.; 

Size bir yemek nümu• . 
& 

yazıyorum. Patates eıf!l rı1· 
köfte, zeytinyağlı eııı;ı• i· 
(Arnavutvari} bir fasulye'• 
yazı ile pilav veyahut 1 ' 1 ~. 
makarnası gibi yemekler ' 

sın:durlar. . 
Bu gibi kuru yemekle< '

11 r 
sın: olduklarından midrdt ı• 

··~ lukla hazınolıırlar. Bir, ~·:ıf 
yet iki bardak i~·i "' İ(ilı 
daha kolay erirler. Yurııı• . 

lir şarlar. U.. za kıvamına gr 

!er. .,. 
Eğer bu gibi •eri, kırrd . ı· 

meklcr yendiği :ıaman sO 
11 
.. . .... 

mezse hazırn.!':ızlık, k~rın · 
J{' 

cısı, gaz çoklu~u ba<lar. {i· 
rnciğc-rin safra kese-si. "'" 
ğer bezler çok yorulurlar· 

• •• 
k. iO 

Hiç unutmamalıyız •· . 

sanın midesi, )-·an yatın•Ş ~,. 
ni~ce biT torbava ben:ıcr. ., . . . 
tik gibi bÜ}'Ür, gerek ~cın' 

1 b' 1rr1e ve gerek sularla, 'fl' 

ta ispirtolu içkilerle, geni!ıı' 
ledikçe genişler. Bazan ıı' . ,,. 
bir muhacir tenceresi gi~ı ~ 

S k D .. "k 'd• .~. zar. ar ar. n~u mı ~ ıı' 

'h . d 'dr ıı Hazıın nı ayctın e nu . 
'd' boşanınaz. Her ıama pJl)
1 

" 

nin dibinde kalan yemci< pi. 
JO 

çoları en niha:vet kokot· ~ . 

San ekşi ekşi, vnalnıt ~· . . . ... ,. 
muş yumurta gibi g-.il'

11 
AşağıJa doğru çok dü~ük e 4 

·~· mide ufki, dosdoğru ''
01

. 

kaim barsağı bastırır. E» .r 
. ar'· 

hayet kabızlık. peklık 4'" 
Basur memeleri zuh6r ~" 
Ondan sonra baş ajpı.•l . 

1f ~1 
karın ağrısındım, ve l<• 0~ 
zıntısından kurtulabilir'' 

size bir büyük aferin!! J 

f. ~ f P' 

l okmııın t-1 --~ 

:..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı:;;; 
. ~e 

Bu beş türlü zehirli gazi!' ul e" 

hepsi bütün ordularda kal> ı'tl 
miş, yeni harplerde tatbı!( 
na atılmıştır. 

• •• 1 
jJe 1' I 

Şair Mehmet Akif eti, ·1 
Fikret arasındaki ııelr ePJ~ 
bebi ne idi? İkisi ~e. ':--••' , 
te hizmet eden bu iki /JOI" 
şahsi bir husumetteJI el'/ 
biriblrlerine hakaret 

d"? .... ııı 
ı. . del<> 

Bu iki Türk şairi, '.'1'' 0ul 
faıkı yüzünden biribifl"illıe~' ~ 
nı idi. Biri koyu dindar, ~t } 
düşünceli bir şal\·di. )'deJı Jı'~ 
Fikretin bu hür fıkrin• t•ıııı1' 1 
edemiyerek onu bır ,..,..ıt)ltıif v 

ve czongoç• diyerek t99gıf ~ 
Fikret buna son derece '1", 

ve vakur bir şiirile c.e<l8~ 
Aralarındaki husumetıı> 
1<arşılıldı bir iki tiifdeD 

Q 



lt • 
- .,.ubat 1939 iKDAM SAYFA 7 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 1 . 

~o~ 
. Mısır fiatleri 

l'ıyasad · 
deı·aııı. a hararetli muamelelere 

Sanayi Hareketleri 

Pamuk ve pamuk ipliği 
ret'' •diliyor. En ziyade hara • 
nıu~ ".'ll~ıeleler av derilerlle pa· Bu sene pamuk istihsaliitunız az-
" Uzerıne . dı. Pamuh fiatlerimizin dünya pa-
<.Vveı cereyan etmektedır. 
'il ce de yazd " "b" d muk fiatlerinin seviyesinde olma-

r •ri h' . ıgımız gı ı, av e-
))iğ trdenbıre yükselmiştir. dığı halde, yine dışarıya satılıyor 

artıııa~ taraftan panıuk fiatleri de Çünkü her memlekette harp sana
ll\uk ~ıadır. Esasen bu sene pa _ yii yüzünden, panıuğa karşı olan 

l•~en rekoltemiz azdL Fiatler de ihtiyaç artmaktadır. Pamuk müş
••kt;, :ı:neki fiatlere nazaran yük- terilerimizden Polonya, son sene -

ihracatı Yle olduğu halde, pamuk !ere kadar bizden pamuk alıyor -

ı\I geçen seneden fazladır. du. Romanya iki senedenberi pa-
l ıcı 1 · · im taıya, I' nıenı eketlerin başında muklarımızın mtişterısı o uştur 
Iııaktad olonya, Almanya bulıın • İzmir Ticaret Odası tarafından 
Yadan :· Bundan başka Roman • hazırlanan bir raporda, Ege mın
IııuJrı a akala cinsi üzerine pa • takasında mevsim başındanberi 22 

ıı.11:•dan talep edilmektedir. : bin balye p!l'.l'lluk ihraç edildiğinden 
bir•·· uhat nıaddelerine gelince bahsediliyor. Raporda, ihracatın 
~ç gü ' 

PARA BORSASI 
ANKARA 

9-2-939 

1 S'l'ERUN 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

DOLAR 
FBANK 
LİRE 
İSVİÇRE 
FLORİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 

100 ZLOTİ 
lOO PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 

KAPA!flŞ 

5.93 
126.54 

3.35 
6.6575 
28.65 
68.25 
50.77 

21.3875 
1.0825 

1.56 
4.33 
5.93 

23.9025 
25.105 
0.905 

baYr 11 e'Vvcı yazdığımız gibi en ziya.de İtalyaya yapıldığı ilerı 
hu.a;"' münasebetile Anadoludnn sürülmektedir. Bundu başka Al
durgu a az ltı.al geldiği için fiatler manya da klering usullerile biz -
kaı; d ndu, ınaanıafib şehrimizde den pamuk almaktadır. 

100 YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

2.28 
34.62 
30.56 

23.8725 

llu iti~recede stok bulunmaktadır. Bir taraftan pamuk ihracatı ar- • 
lııe 11 f' arta, az mal gelmesine rağ- tarken, diğ~r taraftan da fiatler 
ha\>\iı;a:ıerd.e ehemnıiyetli bir ta- yükseliyor. Pamuk fi_atI_e~inin yük-

l'aııı 1nıanuştll'. selmesinden panıuk ıpııği fabrıka-
ı.dit. : Dustr fiatlerl yükselmek- törleri şikayet ediyorlar. Alaka -
VakY•d Una bir sebep te Çeko-Slo· dar bir zat diyor ki: 
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Piyasa Haberleri 

Biber yerine kepek 
satanlar 

İstanbulda birçok misalleri bu
lunan mevadı gıdaiye hilekarlık

ları yanında bir türlü önlenemiyen 
kırmızı biber hilekarlığı alfukadar 
makamları yine meşgul etmekte -
dir. 

Tarihin muhtelif devirlerinde 
i!iimlar, fermanlarda zikri geçen 
kımızı biber hilekarlığının Cüm
huriyet devrinde de 341 senesinde 
cEncümeni Emanet. tarafından 

veril~n kararlar şiddetle tecziye -
si cihetine gldildiği görülmekte -
dir. 

Fakat bununla işin önüne geçi
lememiş, nihayet 935 senesinde 
gerek İstanbul Ticaret Odası, ge
rekse Türkofis teşkilatı kırmızı 

biber hilekarlığı üzerinde uzun 

boylu tetkikler yaparak İstanbul
sa satılan kırmızı biıberlerin yüz-

EV EKONOMiSi 

Ne zaman ucuz yağ 
yiyeceğiz 

Valimiz, şehir ekonomisine dair 
izahat verirken, süt meselesinin 
hükumet müdahalesile halledilece
ğini, merkezden idare etmketen 
başka bir çare olmadığını söyledi
ler, ~diye kadar süt hakkında 
yapılan tecrübelerden sonra bu 
neticeye varılınıştır. 

Tecrübeler bize öğretmiştir ki, 
süt işi bir devlet işi haline girmiş
tir. Biz, buna yağ derdini de ilave 
edeceğiz. 

Şehrimizde yağ hilekarlığı çok 
ileri gitmiştir. Beyaz manda yağla
rının san renge boyanarak, inek 
yağı diye satılması 160 kuruşa ha
lis tereyağ diye, vejetalin ile ka
rışık yağ satılması llh... Halbuki 
yağ meselesi, sıhhat meselesidir. 
Mide hastalıklarile uğraşan dok • 
torların yağa nekadar ehemmiyet 
verdikleri maIUındıır. Bu itibarla 

de doksan nisbetinde kırmızıya bo- yağ meselesi de, devlet meselesi 
yanmış kepek ile karıştırıldığı ve haline girmelidir. 
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Kara Kedi Dünkü bulmacamızın halli 
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yacak bir şey üstünde saplanıp ka-
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lır. İşte Ahmet te bu hasta kı.zın 

duygu.larile meşgul olrruya başla- 5 N ıT N E • S T A • li 
mıştı: 6 8• c •111·s-'fE'.K 

- Zavallı yavrucuk; hastane k(i.. 7 U / D T. A N 1 • f.-A 
şelerinde tek başına yatıyor. Onu 8 L i Ali A T A • G E L 
soran, arayan bile yok ... Acaba bir 9 ii/Y A .L iA N c!Tı•T 
gün ona cÇinçin• i götürsem kim- 10 Ki JiT I JK!·h-JTT L 
bilir ne kadar sevinecek!. · 

EugünkU tulmacamız ..... 
Bu hakikaten büyük bir sevinç 

oldu ve Ahmet, kedi.ısini bağrına 

basıp ağlıyan genç kı.za bakan göz

lerinin derin bir merhametle ıs -
!andığını hissetti: 

- Onu size tekrar vereceğim, Ü· 
zülmeyiniz efendim. 

- Ço kteşekkür ederim; bana 
ne kadar büyük bir iyilik ettiğini
zi kabil değil tahmin edemezsiniz. 
•Çinçin imi sokaklara atarsınız 

diye ödüm kopuyordu. 

ı 2 3 4 fi 6 7 8 9 10 

ı ı__ t'- 1 : . 2 • -,-

8 --.- ı -ı-r-:. : -·-•a·-~;.ı 
~ • •• -ı- = 
S --.. 1--1-i••=I= 
ı~_. al---1-H--ı-· :_ 

kırmızı biber yalnız memleket 
dahilinde değil, ayni zamanda ha

Maanıafih, bu sahada devletin - Nasıl olur? Bana o kadar içli 
SOLDAN SAÖA: 

l - Debd<belL 
2 - Usta - Eğri. Iııasıd •ıı llıısırlara karşı talep ol- c- Pamuk ipliğini ucuzlaştır -

hıınu ~ İI<inc; bir sebep daha vor, mak istiyoruz. Köylü ve küçük 
deıı;, . kaydetmek lazım ... Kara- müstahsiller pamuk ipliği kulla -
Uyaç tskeielerinde mısıra olan lh- nırlar. İplik meselesi, hükumeti -
IUler;, artınaktadır. Karadeniz köy- mizin de ehemmiyet verdiği bir 
tilaYet~ısır ekmeği yediği için bu meseledir. Fakat pamuk ipliğini 
lstihla1q•rde mısır istihliiki buğday ucuzlaştırmak için pamuk ihraca
lııtıııakt derecesinde büyük bir yer tını tahdit etmek liizımdır.• 

~-.-·~·~-.. -......... -~-.. ·---·-· ... ....,.....,.. ..... ,.... riçte de satıldığı için bu hilekar -
teşebbüslerini öğrenmek sııretile bir mektup yazmıştınız ki ... 
memnun oluyoruz. 

Münirenin sarı yanakları 

denbire kızardı: 
bir-

3 - Sıfat ışaceti - Dansöz 
5 - Osmanlı tarihinde ismi geçen bir 

tıalb~ır. Fabrikatörün fikrini buraya ay-
llıı.ır ,. &aradeniz köylerinde nen yazıyoruz. Pamuk ipliğini u- 1 

Yet ., •• ~1'."'tine büyük bir ehemmi- cuzlaştırmaı için, pamuk ihraca - ' 
., •I ır 1 ı' "'' \'İ)· ' an aşılıyor ki Karade • tını tahdit etmekten başka çare 
İlıt· ayetleri · · · • k d • 'Yaca ka . nın mısır ıstıhsalatı yo mu ur. , 
Iııevsiın fı değildir. Her sene bu =============~' 
lto geld' •· Yleri~d ıgı zanıan, Karadeniz 
de~••esiıı • mısır fiatleri ihtikar 

:ı:iraat ~kadar yükselir. 
•nkası, buğday piyasa-
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Si l>Ve[kj " 
de o gun 12 yaşlarında iki -
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~ ~ift is~a.rikanin evine girerek 
ı ÇaJ,,__aı1ıın ile bir erkek şap

~•tııaııct ~"§lardır. Zabıta kısa bir 
lh.. a. kü "k 
·"'! ıre Pı. . çu hırsızları yakala-

dUyeye teslim etmiştir. 
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Yarlar zehirlendiklerinin 

lllertıı arınışıar v~ etraftan ge -
ııe h Yarct . 

asta •mı ıle derhal Nümu-
nesin k 
-- e ald• ,h .şiardır. 

·-....__ 

sına karşı çok hassas davrandığı 

gibi, mısır piyasasına karşı da ay
ni alakayı göstermelidir, çünkü 
mısn meselesi, köylü mcse]csidir. 

Zehir 
kaçakçılığı 

Dün, eroinci sabıkalılardan Laz 
Ahmet ve arkadaşları Mustafa, 
hallaç Kemal, Sel:l.nikli Hüsnü ve 
""'atma Balatta şüpheli vaziyette 
görülerek yakalanmışlar ve üstle· 
rinden 75 gram eroin çıkmıştır. 
Kaçakçılar Adliyeye verilmiştir. 

Kumkapıdaki yangın 
Kumkapı Nişancasında Latif so

kağında 2 numaralı Scmerciyana 
ait kasket imalii.thancsiııde evvelki 
gece yangın çıkmıştır. 'ı'"cngın ne
ticesinde dükkanın üst kısmı ile 
dükkanda bulunan maJlar tama-
menyanmıştır. 

Dükkan Ünyon sigorta şirketine 
6.00U liraya sigortalıdır. Yangın 

hakkında polis tahkikata başlamış 
tır. 

iki kumarbaz yakalandı ~ Sokakta öldü 
'itııi el!ti_ gij Tahtakalede Çamaşırcı !;Pkağın
""c ~e geı n._ Orhaııgııziden şeh- da 6 numaralı Osmanın kahvesi -
"'••ıs "' en Ib h" . ilt ''arak" ra ım adında bır 
~ıı aııs 0

Yden evine gitmekte 
. ,, IZın l'ere d" 

~<le '•ı.ııtan u~erelr ölmü~ -
h. 1\ llı!j llıuayen2 'leticesınde 
"t, Yarlar h" 
~ ıe ırlendiklerinin 

nin üstündeki odada kumar oyna
makta olan ekmekçi Mustafa ile 
Mehmet adlarında iki kumarbaz 
s .. ç üstünde yakalanmış ve Ol'tada 
bulunan 210 kuruş para ile iki zar 
müsadere edilmiştir. 

IEB ZE FİATLERl 

Bakla • • • • • 
Bezelye 
L3.hana 
Pırasa 

Ispanak 
Şalgam 

Havuç 

• • • • . . . . 
• • • • • . . . . 
. . . . 
. . . . 

Kereviz kök 
Kereviz yaprak 

. . 
• 

Enginar 
Karnabahar 

. . . 
. . 

Yeşil salata • • • 
Pancar . . . . 

s. 

35 -
35 -

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

30 -
2 -

lığın bu mahsule olan rağbeti a -

zalması kadar Türk ihraç malla -
rının aleyhiı1de de bir propaganda 
tevlid edebileceğini belediyenin 
gözü önüne koymuşlardı. 

Aradan geçen üç senelik za -
manda da bu vaziyetin devam et -

tiği son kontrollarla gene an la -
şılmaktadır. 

Fransız Yugoslav ticaret 
ihtilafı 

Paris, 9 - Fransız - Yugoslav 
ticaret itilafı bugün öğleden sonra 
Parafe edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre, Dev
let Ziraat Kurumu, I<arsta bir yağ 
fabrikası açmıık için tetkikler 
yapnıaktadır. Kars, yağ sanayiine 
çok elverişli bir yerdrr. Esaseu 
Karsta iki yağ i•naliıthanesi bu . 

lunınaktadU'. Fakat bu fabrikalar 
ihtiyacı tem:On edecek kndar yağ 
yapnuyorlar. Devletin kuracak ol
duğu fabrika, aşağı yukarı İstan -
bulun ihtiyacını temin edecek de
recededir. 
Eğer Devlet Zirııat Kunımu yağ 

fabrikası kurarsa, evlerimizde u
cuz ucuz yağ kullanacağız. 

VEKİLHARÇ 

Yıınanistanda, Milli ve tarihi Efzun kıtaatı hala yerini muhafaza 
eder. Bilhassa merasimlerde görülen bu askerlerin kıyafeti kendisine 
mahsus hususiyetler taşır. Yukarıdaki resimlerden ikisi bu elbisenin 
nasıl giyildiğini göstermektedir. 

- Kimbilir, benim hakkımda ne
ler düşündünüz' 

- Sizin çok hassas ve içli oldu. 
ğunuzu anladım ve siz~ acıdım. 

- Dünyada tek başına kalıruş bir 
genç kız_'?. ~e kadar büyük iztırap-ı 
!ar çektıgını bllemezsıniz. 

- Biliyorum ve sizi çok iyi anlı
yorum efendim; çünkü ben de si
zin gibi dünyada tek başımayım 
ve bir dadımla bir çok kedilerim
den başka kimsem yoktur. 

Münire kara kedinin ipek başını 
dalgın dalgın okşadı ve cevap ver

medi. Fakat i.ki genç o günden son 
ra si.k si.k, Münirenin hastaneden 

çıkmasından sonra da her gün gö
rüşmiye başladılar ve iki yalnız 
hayat bu suretle birleşerek mes'ut 
çok mes'ut bir yuva oldu. 

Rayşbankın tensiki 
Berlin. 9 (A. A.) - Ekonomi 

Müsteşarı Briııkm&nn, bütün kre
di müesseselerinin direktörlerini 
Funk namına bir toplantıya ça -
ğırarak kendilerir.e Rayşbankın 

tensiki hakkında izahat vermiş ve 
demiştir ki: 

Führer bir enflasyon mevzuu 
bahsolma<lığını, ihracatı kolaylaş

tırmak için tedbirler alacağını, 

taksların şimdiden ilga edilmiş ve 
faizin indirilmiş bulunduğunu bil
dirmşitir. 

nııııııııııııııım111111111mıııı oııımııııınıııııııo 

kale. 
6 - Beygir ayakkabısı - Vakit. 
7 - Şatt sigası - Birlik. 
8 - Emir sigası - Em..lr siğası - İl.ive. 
9 - Anadolunun büyüle bir dağı. E;.. 

dat siı?ası. 
10 - Yapılan işler. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Üzüm cinsi. 
2 - Kanuna karşı gelen - Kısa . 
3 - Olmamış rneyva satan. 
4 - Hindistanın şimalhıde bir çöl • 

Emir sigası . 
5 - Büyük - Sual işardi - Elişi. 

6 - Kfığıt - Fransoda bir şehir 

7 - Şart - Meı;hur bir rehir - (Çok 
yaşa) nın muhaffc!i. 

8 - Keder - Kırıtma. 

9 - Bclçik.ada bir şehir - Karadeniz-
de bir kıt'a. 

10 - Memleket - Deniıcle ölçü. 
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Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
Nevt"alji, 
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Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kafe alınabilir. llllllllUftUBffi 

~'••Kra 
üç muhtelif yapıdan girdiğin! ha- lenmeden ilerledi. Elinde) anahtar- O anda, koridorda ayak sesleri bir şimşek hızı ile cereyan eder· Mülazim: 
tırda tutmak Hlzımdır. Bunlardan !ar sallanıyordu. vardL Ayak sesleri yaklaşınca, ka- ken, odanın kapw şiddetle itiliyor, - Geliyorlar. 

Gaaton LORU 

biri, tevkifhaneye, cel!Adın girdi~ Gardiyan, Kazayağına yaklaştığı pırun bir tarafında Akbaba, diğer vuruluyordu. Dediği zaman, gişenin kapısının 
koridora açılıyordu. İkincisi, gişe· zaman, arkasından bir gölgenin tarafından Kazayağı duvara yas - ••• açıldığını ve oradan tek bir ada-
nin üstünde idi. Üçüncü kapı da, kaydığını görmedl Bu gölge, Ak- !adılar. Kapı, arkasına kadar açı- Hapishanenin dış avlusunun ni- mın çıktığını, kapının tekrar ka. 
bitişik olan hapishane müdürünün baba idi ve müdür odasının öteki lınca, Akbaba yalnız bir: ~yeltnde, karakolun önünde mü- pandığuu gördü. Ve: 

Çeviren: Rasim Özgen odasına yol veriyordu. Müdür oda· kapısından çıkmış, gardiyan Kaz. - Haydi! !Azım Alber, Valıi.nten çavuşla şıöy- - Vay canına .. cellat yamağı ı. 
26 sındnn da bir kapı ile gişenin üstü- ayağına ilerlediği zaman arkasına Dedl le konuşuyordu: miş. 

•l:f }Oy ıve ayaklarını, kendi.kendine açıla· ne geçiliyordu. düşmüştü. Kazayağı, daha bir ke- Anlaşılan, bu cHaydi!> kelimesi _ Grand-Roket'te nöbet bekle- Diye homurdandı. Halbuki, bu 
biğ •nd~ •~i t cak surete! bağlamak .. ondan son- Akbaba, parmağını kaldırınca lime söylemiye vakit bulamadan, bir işaretti; çünkü bildiğimiz gibi, diğimiz zamandanberi, ilk defa o çıkan, Desjardi idi Redingotu giy-

l!:a~. er bir ra.s 
1 

anınııyorum• ra, silahlara davranarak ortalığa Kazayağı da parmağını kaldırdı. Akbaba, gardiyanın boğazından küçücük gözlü gardiyan, bir anda, !arak, bir ölüm mahkO.mu hMise- miş, yaylı şapkayı başına geçirmiş, 
ıq1 t"Yağ~ ltaıe 1 da, Akbaba ile panik yaymak .. her taraftan asker Birbirine baktılar ve gülümsedi· yakaladı. Kazayağı da, harekete Desjardi'yl odaya atmıştt. Kazaya- sine tesadüf ediyoruz. Yazık ki, bu cellat yamağı kıyafetine girmişti. 
~~\:~· Cellat m odasında bırak - ve jandarmaların üzerine atılac~ !er, böylece anlaş.tlıar. Yaln'.~ Ş~ geçti. Güçlü ~uvvetli gardiyan, bir ğı, kapının arkasına yaslanmış, Ak- adamın giyotinde başının nasıl ke- Zabit ile askerler, batta kapıcı bile 
tı. !h 2aın· ' elıru, pardesüsüne arkadaşlarının yardımıle Il')ahku- vardı kı, Kazayagının tebessumu, anda, kendını yerde buldu. Ayak- baba da sürgüsünü sürmüştü. sildiğini gönniyeceğiz. yeni hizmete girmiş olan ve ancak 

aıı, Akbaba, sararmış- mu kaçırarak harabeye atmaktı. güldürücü idi; Akbabanınkine ge. !arı, kolları bağlanınca, ağzına tı- İki sahte cellat yamağı, Desjar- -: Mülazımım, acaza, biz de şöy bu gece bir gölge gibi hapishaneye 
~~~e"drik, eli . Akbaba katibin kalem odasın- lin_ce; korkunç bir mana alıyordu. kaç tıkanınca, cansız bir kitle hali· di'nin şaşkınlığını gidermek için, le bır. ke~ardan bakamaz mıyız? girmiş bulunan yeni cellat yama
t~ l"rıış Ve nı, tesadüfi olarak dan çıkıp' gittiğini görünce, orada İki parmak'. bir müd.det h_~vada ne geldi. ona izahat vermiye vakitleri oJma.. - Imkansız. ğını iyice tanımadıkları için, bu-
ta~ l\.J.;haha ~ardesüye dokunmuş· yalnız kalacağına sevinmişti fakat kaldı. Bu, _dikkat, vakıt geldı. ma- İki arkadaş, gardiyanı kaldırdı· dığını bildiklerinden faaliyetlerin- Çavuş, aldığı bu cevap üzerine, nun, cellat yamağı Deniş olduğunu 

(\~dı. ' unu anlayınca fe . celladın sandalyeye oturması üze- nasına gelıyordu. !ar ve konuşma odasına götürerek den geri durmadılar. Akbaba, bir omu2larını kaldırdı ve memnuni- nthınin etmişlerdi. 
la € .. baba, O E;: rine sinirlendi. Hatırından, celladı Gişenin altındaki gardiyanın ök· attılar; üzerine de kapıyı kapadı- hareketle pardesüsünün bulundu- yetsizlikle, ak sakallı bir ihtiyar O· Desjardi, sapsarı idi. Merdiven· 
~l~ Ore, iki ~ k: dan al<!.:ğı talima· tepelemek geçiyordu ki, celladın sürdüğü işitildi. Akbaba,, Kazaya- ar. Akbaba, kaldırım taşlarına düş· ğu sandalyeye atıldı. Aldığı parde- lan ve uykusunu kaçırmak ister gi !eri indi, avluyu geçti. Başını önü
ıı(.lıa2:ıı:la:U •ide harek~t etmek da yerinden kalktığını ve koridora ğın•. gişeye açılan kapıyı işaret müş olan anahtarları aldı. Gişeye süsünün altında gizli duran güzel bi dış a'Vluda gezinen kapıcı gardi- ne eğmiş, sağına, soluna bakma-

l'et l'iııcisi h şlı. daldığını görürnce keyfi yerine gel ettikten sonra ses çıkarmadan II)Ü- giderek, onu tevkifhane ile birleş- bir redingotla yaylı bir şapkayı yana doğru yürüdü. Fakat onunla dan, kapıcı gardiyanın, mülazimin 

(Arkası var] 

e h·k ' apısh · aldı lırıq a iın Olrn •ne ıçinde, va:.:ı- di; çünkü istediği gibi orada yalnız dürün odasına girdi. tiren kapıları kilitledi. Sonra ka- ~ • . . konuşmıya fazla 'Valtit bulamadı; ve askerlerin önünden geçti ve ha-
İlt·a!t. ak, Desjardi'yi ka- bulunu;yorlardı ve ötecre, gişenin Kazayağı, kendisine işaret edi· lem odasına döndü ve tekrar par- ayagı, ilk defa lıltüe ederek: çünkü hapishanenin içinden ayak pishanenin büyük kapısının önün-

lııı~~l\cisi, birin . altında, yalnız bir gardiyan bekli- len kapının eşiğine yürüdü ve gar- mağını kaldırdı. Kazayağı, tekrar - Efendim, malOm ya .. insanlar sesleri gelmişti. Geriye döndü ve de kapının açılmasını bekler bir 
~iıı ~ hıı.ıa,,. cı planını tatbika yordu. diyana gelmesini işaret etti. Gar- onu taklit etti. Bu i.ki adam çok az arasına çıkacaksınız. mülazimln kumandası altında ha- vaziyette durdu. 

oıı .. • .. a:zsa öl .. 
Utıde. n '. um makinesi- Cereyan edecek hadiseleri ıyı diyan, cellat yamağının çağırma- konuşuyorlardı; fakat~ her şeyde Diyerek, Desjardi'ye redingotu zırlanan karakol müfrezesinin a- MülB.ziın, ona: 

esıardi'nin ellerinı kavrı abilm k i in, kalem odasına, sını tabii bulduğu için hiç şüphe- çabucak anlaşıyorlardı. giydirmiye başladı. Odada, bunlar, rasına katıldı. 



• 

' 1 

IL\'D'A 1 

Sinema Tiyatro Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Denİll Ha•tahane•İ cilcliy• 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 81,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

1'ürkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

ANKARA RADYOSU 
Saat 12,35 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği (Pi.}. 
Saat 13.00 Memleket saat Ayarı, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
Saat 13,10 - H Müzik (Küçük or -

kestra. Şef: Necip Aşkın) Veryete prog
ramı (Tangolar, Vasler, çigan vesaire). 

Saat 18,30 Proııram. 
Saat 18,35 Müzik (Operetler) - Pi.). 
Saat 19,00 Konuşma (HaftalJJ< spor 

ıerviıi). 

Saat 19,15 Türk müziği (İnce saz 
taslı: Muhayyer makamı). 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji haber
Jeri, ziraat borsası (tiat). 

Saat 20,13 Türk müıiği, Okuyanlar: 
Muzaffer İlkar, Radife. alanlar: Ve
cihe, Relik Fenaıı, CevJet ÇatJa, K. 
Niyazi. l - Tanburl Cemil: Mahur pee
revj, 2 - Eyüb! Mehmet efendi: Ma -
bur ikinci beste, 3 - LAtife a#a, Ma
hur ıa.rkı: Telif edebilse\n feleği, 4 -
Rahme! Bey, Mahu• şaılo: Esir ettin 
beni ey dil, 5 - Vecihe: Kanun tahl
mi, e - Dr. Şükrü Senozan, Mahur 
p.rla: Bu aevda ne tatlı, 7 - Rahmi 
Bey, Mahur şarkı: Servü nazı seyret 

• çıkmış, 8 - Şemsettin Ziya, Mahur şar
kı: Şu gOzele bir bakın, 9 - Sadettin 
Kavnak: Çıkar yQcelerd•'· haber sora
nm, 10 - Sadettin Kaynak: Meğer çok 
sevilenler varmıs, 11 - Yesari Asım: 
Bu yaz eeçen günlerimiz. 

Saat 21.00 Memleket saat Ayan. 
Saat 21.00 Konuşma. 
Saat !l.15 Esham, tahvilAt, kambiyo 

nukut borssm (flat). 

Saat 2UO Konupna (Brahms bak -
kmda· Cevdet Memduh). 

Saat 21.45 K!lzlk (Riy-ti Cümhur 
1lfumonik orkestrası, Şe!: Praetorius) 
J - Joh. Brahma: Böyill< orkestra için 
Serenat Nr. ı, op. 11, Re majjör, Allec
ro molto, Scherzo, allegromnon troppo, 
Adagio non troppo, Menuetto 1 ve 11, 
Scherso, allegro, Rondo, allegro, 2 -
Joh. Strauss: (Zlgeunerbaron) opere
tlnfn uvertürü, 8 - Joh. Strauss: Vi
yana ormanları efsanesi. 

22,45 Müzik (Cazband). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve ya

rınki program. 

ZEN İ TH 
En eski ve halihuırda en 
mütekimil ve dünyanın her 

tarafındag en fazla aranan 

radyodur. Yalnız Beyoıtl un• 

da BAKER Maıtazalannda 

sahlmaktadrr . 

Sinemalar: 

St!MEB 
İPEK 
SARAY 
MELEK 
ŞIK 

* Benden M .. 'ut Kim 
Var? * Bir Kavuk Devrildi. * Sekizinci. * Büyük Valıı. * ~kın Gözyaşları. 

ALKAZAB *Ben Caniyim. 

lllİLLİ * Şeyhin .Aşkı. 
ALEMDAR * Şeyhin Aşkı. 
ASRİ * Bay Tekin. 
TAKSiM * Seyhin Oğlu. 

AYSU * Seyh Ahmet 
AKIN * Dili Tarzan. 
SAKARYA * Aşk Bııhçeleri. 
TAN * Nevyoı·k Damlarında. 
AZAK * Aşka Tapan Kadın. 

-00-

Tlyatrolar : 

ŞEHiR TİYATROSU 

n,U"' Dram ıwnıı 

l~f ~!I 
10/2/939 Cuma 

gürlii akşamı 
ın saat 20 - 30 da 

ııaı•ıı Bir :Misafir Geldi 

K OM E Di KISMI 
10/2/939 Cuma günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ 

4 perde 

Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 
Modern Kızlar 

Son temsil 
Cumartesi, Pazar 
gündüz ve gece 

ESKİ llAl\IAl\I ESKİ TAS 

--<>---

E. SadlTek 

Bu gece 

Şehzadebaşı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

(ÇAMURDA ZAMBAK) 
Vodvil 3 perde 

ı1ühr80İy• mutaha .. ı•ı 
Pazardan maada hergün S den 
oonra haatalannı kabul eder 
Adr•o: Babıali Cadde$/ Cata
lotlu yolcu10 lcöıebaıı No. 43 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar veri
len kahvehane eşyasının birinci a
çık artırmasının 15 Şubat 939 ta
rihine tesadüf eden Çarşamba gü
nü saat 10 da Beyoğlu Taksim Sı
rasclvide 24 sayılı kahvehanede 
yapılacağı • in olunur. 

ZAYİ - Denizyolları idaresin 
den almakta olduğum maaşımın 

77 numaralı cüzdanını kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Cenap 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Ruşen oğulları şirketine ait İs -
tanbul limanına mukayyet Şadan 
vapuru 1/2/939 tarihinde Zongul
dak önünde demirli bulunmakta 

iken zuhür eden yıldız fırtınası yü
zünden Ereğli limanına hareket 
ederek 2/2/939 tarihinde mezkılr 

limanda demirledikten sonra va -
pura arız olan hasarat ile bu bap

ta cereyan eden vukuatı gösterir 
deniz raporunun tasdikini vapur 

kaptanı Turgut Alp tarafından ta -
lep ed.ilmi~ olduğundan mahkeme

ce şahitlerin dinle~esi ve deniz 
raporun"ll tasdiki için 11/2/939 
tarih, Cumartesi saat 10 tayin kı -
lınmış olduğundan bu hususta 
alakalı bulunanların yukarıda ta -
yin olunan gün ve saatte mahke -
'™'de bizzat bulunmaları veya bir 
naııı:>ı.L zıuaa ııaıawıapugll ıPla" 
kanununun 1065 inci maddesine 
tevfikan ilim olunur. (14835) 

Avrupada en 

KER 
Çok kullanılan 

~POKER 
traş bıçakları mcmlcketım•zde 

dahi en çok sevilen 

Poker T raş Bıçağıdır 

iKDAM" 10 - şub•;J' 

I~ 

iNHiSARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN UMUM İKDAM 
Cinsi 

Cibali F. için tahta 

Paşabahçe F. için tahta 

Mikdarı 

632 M 3 

300 M 3 

Muhammen Be. 
Lira 

22001 

13200 

Teminat akçe 
Lira 

1650 

990 

> 
Abone Şartla~ 

Eksiltmenin 
Şekli Saati • 

K. zarf 15 

K. zarf 15,30 DAHİLİ ~ 
Senelik 1200 Kr· 

ı;ıoo ~, 

6 aylık 600 Kr. 1&50 ~1 1 - İdaremizde mevcut 9artname ve eb'at listeleri mucibince Cibali fabrikası için Cibali-
ye teslim şartile 532 metre ve P&Jabahçe fabrikamız !çın 300 metre mikabı tahta ayrı ayı"l kapalı 2arf
larla eksiltme suretile satın alınacaktır. 

3 aylık 300 Kr. 800 ~· 

Il - Muhammen bedellerile teminat akçeleri hizalarında gösterilmiştir. 
TEK stJ1t 

Ill - Eksiltme 15/2/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ~ 

400~ 
250 )<uf"! 

50 ııllf"I 
30 ııul"i 

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

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin kanuni vesaiki, teminat akçesi makbuz veya 
7 • 8 inci Sahifeler 

banka mektubunu ve ayrıca kapalı fiat tekliflerini ihtiva etmesi lazımgelen kapalı zarfların müna

kas3 gününde eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon reisine Bütün bir sahife veya ı; 

1
. rım sahife ilan için İdare makbuz muk3bilinde vermeleri ilan olunur. (717) 

* Muhammen BeMll Yüzde7,5 

Cinıi Mikdan Beheri Tutarı teminatı Saati 
Li. K. L . K. Li. K. 

Kereste 1209 ~13 • 51987 3899 03 15 

Beyaz çul 115000 adet 70 33033 2•n 48 15,15 

c Baı;;ı bağlı> ckilosu> •taıiTiben> 

Düz bf"yaz kanaviçe 250000 metre - 15,5 38750 - 2<JO(j 25 16 

I - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı mal

zeme ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların -

da gösteıilmiştir 

III - Eksiltme 27/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul ~artnamesi 165 

kuruş kana\"İÇe şartnamesi de 194 kuruş bedel ın'lka.bi~in~e her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünde!! ~lı'!abilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiye nlerin mühürlii teklif -mektupları

nı kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbUZlarını veya ban

ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatle

rinden birer saat evveline kadar yukanda adı g.eçen komisyon baş-

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. ·826• 

* 1 - Şartnamelerine ekli listede cins. eb'at ve mikdarı yazılı 

muhtelif renkte 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksıltme usuli
le satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve tutarı 

1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

III - Eksiltme 14/2/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

• 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a-

linabileceği gibi nümuncler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyl~ birlikte yukarıda adı geçen kom•syona gelme 

!eri ilan olunur. (516) 

* 1- Şartnamesi mucibince maa teferrüat bir adet buhar kazanı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat te
minatı 937.50 Iirad,r. 

m - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 te 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden 
nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesıne 

vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazaınmın bir vesi
kayı eksiltme gününden bir gün evveline kadar almaları 
lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektubunu, kanuni 
vesaik % 7.5 güvenme parası veya banka teminat mektu
bunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edeoek olan 

kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu
karıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde vermeleri ilan olunur. ·591> 

1 - Tuzlalarımız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 ııra ve 
muvakkat teminatı 352.50 liradır. 

III - Eksiltme i0/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 
de Kabataştl Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız teklif
lerini, detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yatak
ları hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerıni ihale gü

nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mildürlüğü 
Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam • 
mm vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile birlik-
te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (515) 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Edebiya't Fakültesinde tecrübei ruhiyat ve arap ve fars dili ve 

edebiyatı doçentlikleri açıktır. 

Talimatnamesi mucibince 14 Nisan 1939 ayı içinde imtihanları 

ba~lıyacaktır İst~klilerin Mart sonuna kada-r rektörlüke baş vur -
rn ' ı 

: l görüşülür. 
---

Dr. Hafız Cemal 1: 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri. Pazar 

ı havç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu-

.ı DiKKAT 
1 l Gazetemize ilin vemıclı; 
, : tiyenler gerek doğrudan d eıt 
1 j ruya gazetemiz idarchal' iıı' 
! ne veya İlanat şirketler 
l müracaat edebilirler. martesi 12 - ~.5 fıkaraya. -=- -~-..."---~:-· -;;-:-::::-::"';.,...;..~.,.~-~- -~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

D Ö RDÜ NCÜ KEŞiDE ----
11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük f kramiya 50.000 Liradır. 
Bundan 151000 ·. 

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

20 , 000ve10,000 
l irs lık iki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bile t alarak iştirak etmeyi ihru 31 

etmeyiniz. S iz de p iyanionun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 

lstanbul Kasaplar Cemiyetinde~: 
, .. 

Cemiyetimizin 93.) yılına ait muamele ve hesaphr•.mn ve ç~· 
ma tarzlarının umumi heyet karşısında tedkikile idare heye'.~ 
ibrası ve talimatnamP mucibine~ idare heyeti azasının nısfı ) . 

den seçileceğinden umumi heyetin 7 /2/939 tarihindeki toplarıtı51;ı' 
da ekseriyet olmadığından 14/2/ 939 Salı günü saat 10 - 12 ye ll9 ~ 
tekrar toplantı yapılacağından cemiyete kayıtlı azanın sıhhat c 

danlarile Eminönü halkevine gelmeleri rica olunur. 

1 

İSMET İNöNO 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERİ 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 

Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimi:t 
Hakkındaki Y azılarile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR 

HÜSEYiN CAHIT, PEYAM/ SAFA, 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DA VER 

2 5 Boy o K s Ay FA 3 o Kuruş 

lstanbul Belediyesinden 
Sarıyer Tapu Sicil muhafızlığından: . ·e el 
Boğaziçinde İstinyede, Neslişah Sultan mahallesinin :tsıınY ~,f 

oosinde eski ve yeni 202 No. lı evvelce Mirgün kariyesi pazar ~ıı! 
ğına mahsus kaykbane ve çeşme mahalli bugün arsanın tapud• j; ' 

ıikaıı 
di mevcut olmadığından senetsiz tasarrufa! ahkamına tev ı 

1 
~ır 

tanbul Belediyesi namına tapuya tescil edilecektir. Bu mah• ~ır'J 
kında gerek eşhası hakkiye ve gerekse eşhası hükmiyeden tS· ;ıl1 

b . u~te 1ı ve temellük iddia eden varsa elle rinde ki vesika.Jarla ır . ,sı~' 
daıı 

tarihinden itibaren 15 gün zarfında Sultanahmette Tapu (Sı5J 
müracaatleri ilin olunur. 


