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ltalyanın Türk Toprakl8rı~da Göz~ mü Var? 
Büyük Roma İmparator
lrığu haritasında T ürki
Yenin bir kısmı da varmış 

Yabancı dile en başta 
derslerinin bu dillerle 

yer verilmesi ve fen 
okutuJması isteniyor 

Muallimlerin dil nldl toplantısı 

yurtbilgisi, edebiyat ve yabancı dil 
muallimleri de Eminönü Halke -

BALKAN 
ANTANTI 

Konseyin yeni reisi ile 
G. Metaksas arasında 
telgraflar teati edildi 

Pi'nin halefini 62 
Kardinal seçecek 

Papa Pİ 

Vatikan, 10 (A.A.) - Papa bu
gün sabahleyin 5.30 da ölmüştür. 
Son dıni merasimi kendisine Kar
dinal L,mri yapmıştır. 

• •• 
Londra, 10 (A. A.) - Kardinal 

Hinsley, Papanın cenaze merasi -
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Beden terbiyssi 
~k a n u n u n as ı I 
~atbik edilecek 

Genel Sekreterin 
mühim beyanatı 

(Yazısı spor sütunlarımızda) 

Maarif Şdrasına hazırlık olmak 
ve mektep program ve kitapların
da yapılması iktiza eden ıı;lahatı 

tespit etmek üzere şehrimizdeki 

lise muallimleri, ihtisaslarına göre 
dün yer yer toplantılar yapmış -
]ardır. Riyaziye ve felsefe mual -
limleri kız lisesi binasında, tarih 

vinde toplanarak program ve ki -
tap üzerinde temennilerini tespit 
etmışl~dir. Bu içtimalar devam 
edecektir. Yalnız Fransızca, Al -
manca ve İngilizce muallimleri 

(Arkası 3 üncü so.11fadr..J lllı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;iii;;iiiiiil;;;;i&iiliili--;;jl 

'Alman ordusuna 600000 
asker daha iliive ediliyor 

• 
ltalyan sevkiyatı karşısında 

Fransa geniş tedbirler alıyor 

600.000 kişi daha illve edilecek olan Alman o rduanndan bir parça 

Paris, 10 (A.A.) - Önümüzdeki 
İlkbaharda Almany&<!:ı silah altın
da bulunan kıtaatın normal mlk
danna ilaveten 600 bin kişi sefer
ber edilecektir. Resmen şöyle de
nilmeldedir: 

1906 ve 1907 senelerinde doğ -
muş olanlar askeri talim gör • 
memiş olduklarından iki ay için 
silah altına davet ediliyorlar. ı 

Sa:tahiyettar mehafil, İtalayanın 
25 Kanunusanide teknik esbaptan 
dolayı 60 bin ihtiyat efradını sil~h 
altına çağırn:ıağa karar vermiş ol
duğuna işaret etmektedirler. 

Bu mehafil, iki ay sonra Alman

İstanbul 17 • 
yıne 

mebus çıkaracak 
Seçim için yapılan tetkikte fstanbulda 
660,619 vatandaş bulunduğu anlaşıldı 

İstanbul mebus seçimi teftiş he· 
yeti dün akşama kadar çalışarak 

intihap defterlerini tamamen ha · 
zırlamış kazalara ve mahallelere 

dağıtmıştır. 

Defterler bütün mahallelerde a
sılacak ve intihabatın yeni bir sal 

(Arka.. 3 üncü soyfada) 

ya ıle İtalyanın üç sınıfı -Alınan------------------------
ya iki, İtalya bir- silah altına al • ı 
mış ve mobllize edilmiş munta • 
zaır kuvvetlerini takvıye etmiş o- ' 
lacaklarını beyan etmektedir. 

Diğer taraftan Londradan gelen 
bir haberde Liıbyadaki 1t11lyan kı

( Arkası 3 iiıırii. sayfada) 
~---~~~~~-~~ 

FRANKO iLE 
ANLAŞMA 

İngiliz tekliflerinin 
kabul edileceği 

zannediliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Lornira ile 

Paris, Burgos hükUınetini huku · 
kan tanımağa hazırlanmaktadırlar. 
Öğrenildiğine göre bu tanıma 

Negrin ile Miaja'nın niyet ve ta • 
savvurları iyice anlaşıldıktan son· 
ra yapılacaktır. Hattll İngiliz me
hafili, general Miaja'nın mukave· 
mete nihayet vermek ve kendi pa· 
saportu için İngiliz ve Fransız dip· 
lomatik vizelerini almak tasavvu· 
runda olduğunu beyan. etmekte -
dir. 

( Aı·kası 3 \incü sayfada) 

Roman mevzuları 
Bir romancımız, romancılarımızın Cibaliyi, Kasımpaşayı, Ak· 

sarayı tannnadıklarından ve yazılarında yalnız yüksek meclisleri 
intihap etmelerinden şikôyet ediyor. Fakat bu yalnız şikiyettea 
ibaret kalmıyor, mevzulan Şişli ile Nişantaşmda veya Büyükadada 
dolaşan muharrirler tamiri kabil olmıyan bir nakise ile malfıl sa• 
yılıyorlar. 

Bu iddia yeni değildir. Buı münekk:id ve muharrirlerden iki· 
de bir ayni şikayeti işittiğimiz için fikrimizi söylemeğe lüzunt 
gördük: 

Romancı yalnız bir iki muhiti ve bir iki muhitin adamlarını ta· 
ruyorsa biz ancok bunları iyi taruyamadığından ve iyi tanıtamadı
ğından dolayı onu tahtie edebiliriz. Yoksa o, romanı için istedijp 
muhiti seçmekte serbesttir. Hattiı iı;terse memleket dışında bile do
laşrr, yeter ki adamları, vak'ası ve üslubu yaşıyabllsin ... 

Fransız ve İngiliz romanı uzun seneler, yabancı memleketlerde 
dolaştı. Marnf muharrirler exotisme yaptılar ve birçoklannın mu
vaffak olmuş eserleri böyle memleket dışından alınmış mevzulara 
inhisar etti. Biç kimse onlara: •Neden memleket muhiti dururken 
yabancı yerlerde dolaşıyorsunuz, neden bizim aşağı tabakamızı ta
nımak istemiyorsunuz?• diye sormadı. Çünkü bunun aksi de müm· 
kündür. İstiyen muharrir yalnız Cibali, Kasınıpaşa veya Aksaray 
muhitini tasvir eder. Hüseyin Rahmi bütün şöhretini bu muhitler· 
den toplamış ve onu aşağı muhitlerle meşgul olduğundan dolayı ku· 
surlu bulmak kimsenin aklına gelmemiştir. 

KE M~L IS T 
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Musanın Hayalı 

Deniz bankta 
teftişler bitti 

Hazırlanan kadro 

F• .., d .., d 1 Ankaraya götürülüyor 
ıra VUn ÇOCUgUn ogma an evve Denizbank muamelatını gözden 

ortadan kalkmasına çalışıyordu geçırmek, ve bu banka hakkında 
yapılan muhtelif ihbarları tetkik 

Deniz amelesi 
neler istiyor 

San da lcılar hiçbir 
yardım görmemişler 

Deniz nakliye amelesinin sene
lilc lıeyeti idare raporunun okun · 
ma'1 için yaptıkları toplantıda a-

l etmek üzere şehrimizde bulunan 
Çocuğun doğduğunu bana haber - Sizlerin de, hayatlarınızı ba- za ile idareciler arasında çıkan bir 

1 

ve IJeniz Ticareti Müdüriyetinde 
veriniz. Eğer anasının ve babasının ğışladım. Fakat şartımı unutma- ihtilaf neticesinde münakaşaya gi-

çalış~n ı.omısyon Satie hakkında-
da kimler olduğunu haber verir- dun. Yalnız çocuğun doğduğunu . . . riştikleri ve nihayet bulundukla -
seniz size hazinemin kapılannı a- değil, babasını, anasını da haber kk:lraporunullbıtırerek Jktısat Ve - rı Eminönü Halkevi binasından 

ı k a etme yo amıştır. . 
çarım. I ve. rece .. tiniz ... · dedi. Kahinler biri· B k İ k .. 1 l"k d polıs tarafından çıkarıldıklarını 

ıd ki b ı 1 b k ıla an anın mpe s ı.şı e a a a ar d" t k Kahinler, ölümden k~tu u a· ı ır erının yuz erine a t r. im dığ k b Ş k . .. 1 un yazmış ı . 
rına memnun olarak gıttiler. Onlar, çocuğun doğacağını gök· 

0
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mues- Dün kendilerile temas ettiğimiz 
tık b · ' sıs erının ar eşı o an u eyman . 

Erkeklerle kadınların ar ır· ·yüzündeki ayın alacağı parlaklık- Sed .. b til D 'zb k . sandalcılardan O man Hamarat ı-en munase e e enı an ıs- . . . . ~ 
leşmemelcrinde mana kalmamıştı. tan anlıyabilirlerdı. Fakat kimden . . b ş· k t . . k b le Dursun Dınç bıze ıhtılaf sebep-

la tıl Halkı mının u ır e ışıne arışmış u- . . . 
Şehrin kapı rını aç ar. olacağı nasıl -malüm olurdu! 

1 
d . t 't dilmiş' lerını şcıyle anlatmışlardır: 

d 1 un ugu resmen espı e - . . . . 
tekrar içeri al ı ar. Bunu kahinler, kendi hayatlarını t' •- Şıındıye kadar heyetı ıdarc-

Umran, kahinlerin Firavunla kurtarmak için kasden söylemiş- ır. den biz sandalcılar hi~bir maddi 
l.~nka memurlarından 150 lira-

konuşmalarına şahit ve onların, !erdi. ve manevi yardıın göımedik. İçi -
• d ı dan fazla maaş alanların aybaşın-

biıyük feliiket say ıkları hadisenin Firavunun sözlerine cevap ola- mizde hastalık sebebile iş yapama-
li 1 da kesilmiş olan yarım maaşları 

esasuwı mutta · o unca bütün me- rak : mış ve gündeliğini çıkaramamış 
d ııenüz verilmemiştir. 

seslenin kendisi ile kansı başın an y· v l'd' ded'I - ·· ·· olanlarımız sefaletin hatta ölümün - a e ı ··· ı er .. sorumuz· Umum Müdür Vekili Yusuf Zi-
olduğunu anlamıştı. de duruyoruz. Doğacal.. çocul: dün- tehdidi altında günlerce iztırap 

t t k )'J Lrzin, Bankanın yeni kadrosu 
çinden, Beni sraili kuratraac yaya gözlerini açar •çmaz, hemen çektiği hald~ en küçü~ bir yardım 

1 k h ı 'sk" h kik t 1 işllc bizzat meşgul olmaktadır. o an büyü a a arın a a en size malümat vereceg" iz. Unun :.- görmedi. Bu sefer şikayetimizi 
• · led · 'b' k d" h.adronun P.azarlesiye kadar ha - . . . . . . 

ve Asiye nin soy iğı gı 1 en ı nasının ve atasının kim olduğuna 
1 

• U M" d"' dınlelebılecegımııı zannederek, bu 
ulb" d ı .. k · d' zır anacagı ve mum u ur ta - . . . • 

s un en ge ecegıne ÇO sevın 1• gelince, bunu anlamıya uğraşma· f d Ank "t" .. 
1 

.. ışın harekelın, nereye varacagını 
Yalnzı bu işte ağzını sıkı tutmak dık. Çünkü lüzumsuz gördük. ra im tn kt dıaraya go uru ecegı 

1

1 sormak için toplantıya iştirak et-
lhımgeliyordu. Esasen Firavun da _Neden? an aşı ma a r. 'k 
b lk d itan t k ı Öğrendiğimize göre yeni kadro- tı · . 

a arasın a sa a ına arşı - Yıldızlar, babasının kaçmış İkt t V k"l t' k b l" Bıze toplanan paraların ne yol-
bir itimatsızlık uyanmamas ıi~ın nuıı ısa e a e ınce a u un- d f d'ld. • · · .. ı · ki · · 

. ' gösteriyorlar. Yüklü olan anası da den sonra geçen maaşlarını tam o- a ı.ar e ı ıgını soy ıyece ermı 
bu_ mt' eselenın saklanm~sını emret- Beni İsrailin şaban ayı içinde yu'"k· bekliyorduk. Birçok masraf kapı -

!arak alamamış olanlara aylıkla-
mış L . lü kalmış hatunları arasında bu- !arının açıldığını gördük. Hiç biri-

K'h "nl ld z1 t tkik t- rını!l ikinci yansı da verilecektir. 
a ı er yı 1 arı e e lunduğundan ve gebe kadınların miz bu vaziyetten memnun değil-

mekte, Ham'."'la Fir~vun ~tanat- hepsi de sence malüm bulundu- VILA YET o- dik. Heyeti idarenin çekilmesini 
!arının ellerınden gıdeceğı korku- ğundan fazla araştırmıya mahal isled'k. Hadise bundan dogdu .• 
su ile gecelerini haram ~dtserek a:· yok. Asıl mesele, çocuk doğar doğ- Hadise hakkında Ticaret Odası 
ları saymaktalarken Benı rail ka- maz yok etmektir. Bunun için Vali dün mektepleri ve esnaf bürosu tarafından tahkikat 
binleri de kavimlerine kurtuluş bir tedbir düşündük. Maarifi gezdi yapılm a ktadır. Toplantının tekrar 
günlerinin artık yakın olduğunu Firavun, memunn oldu: ne uman aypılacağı henüz malüm 
müjdeliyorlardı. Maamafih Umra· •rıııı ve Belediye Reisi Doktn; 

k b"yük" hal'·'·" ge- - Nedir bulduğunuz, düşündü- L" f değildir. nın arısının u ...... ara ''" .. ed . , . ut ı Kırda,- dün Beşiktaşa gide-
be kaldığını bir kadının kendisi, gunuz t bır · diye sordu. rek tamamının park haline ifrağı ----

bir Umran ve bir de Asiyeden baş- Kahinler: hususunda Şehir Meclısinin mü - B ey n e 1 m i 1e1 
ka kimse bilmiyordu. - Ne zaman yıldızlardan ve ço- nakaşasını yaptığı metrük Abbas 

*** cuğun yıldızından onun doğduğu- ağa mezarlığını gezmiş ve sahayı k}" İ • J • 
Firavun, bir taraftan şaban ayın- nu haber alırsak o zaman bütün na ıya ış eri tetkik etmiştir. Vali, iınü açılmak-

dan itibaren dokuz ay endişe için- Mısır içinde tellallar çağırtırsınız, ta olan Barbaros türbesini ve ci -
de yaşarken diğer taraftan başına doğuran kadınlar, çocuklarile sa
bela kesileceği haber verilen çocu- rayınıza müracaat ederler. Onlara 
ğun doğmazdan evvel ortadan 1 büyük ihsanlar vereceğinizi söy
kalkması için birçok tedbirlere !ersiniz. Çocuklarını alıp saraya 
başvurdu. gelenlere, sarayın kapısından gi-

Kıpt! tayfasından ve cadaloz kıs- rerken birer torba altın verirsiniz. 
mından bir takım kadınlara bol Bunu gören çocuklu kadınlar hep

varını da incelemiştir. 
Beşiktaştan sonra Vali, Maarif 

Müdürlüğü binasına gelerek mü
esseseyi gezmiş, tetkik etmiş ve 

Nişantaşında kız enstitüsü yapıl

mak üzere satın alınmak• olan 
arsa ve binalar hakkınde '- 1mat para vererek bunları Beni İsrail 

1 
si koşarlar. Ellerinde altın torba

mahallelerinde Yakup ve Yusuf lan ile saraya giren kadınları sa- almıştır. 
evlatlarının evlerine saldı. rayın arka kapısında yoklarsınız. Vali bundan sonra bazı mektep-

Vazifeleri iki türlü idi. Çocuğu oğlan ise .. boğazlar, altın !eri gezmiş ve bu arada Kantarcı-
Evve!A, kadınlar içinde kimlerin torbasını alırsınız. Kızsa, dokun- !arda ilk mektep ittihaz edilmek 

gebe olduklarını anlıyacaktılar. Ta maz, fakat yine altın torbasını alır- üzere satın alınması düşünülen bi
ki zamanında doğacak olan çocu- sınız. Böylece yeni doğmuş bütün nayı dolaşmıştır. 
ğun kimden dünyaya geleceğini bil oğlan çocukları öldürtür ve onların ------0----
sinler. Gebe kadınlan öğrendikten arasında düşmanınız olacak çocu- BELEDiYE 
sonra da bunların çocuklarını vak- ğun da ortadan kalkamsını temin 
tinden evvel düşürtmeğe savaşır- etmiş olursunuz. (azi köprüsüne a vgaç 
!ardı. Bunun için de neler yapmaz. Kahinlerin bu tekliflerini Fira-
lardı? Fakat aldıkları emir kat'i vun muvafık buldu. ~arke lÖŞBnecek 
idi. Asla ve kat'iı Beni İsrail taife- Haman'la da istişare etti. Ve ka- · .. K k" k" Gazi kCpıüsunün ara oy op-
sine Firavunun doğacak çocuklara dınların ellerine verilecek altın rüsüne bakan kısmının betonu 
karşı bir kasdı olduğu hissettid- torbalaırnın hazırlanmasına baş· 
miyece landı. 

Bu cadaloz, acuze kıptl kadınla. Tellallar bağırıp ta doğuran ka-
n bir bayii zaman Beni İsrail ara- dınları saraya davet ederken vezir 
sında dolaşarak gebeleri tesbit ve Haman da kıpti acuzeleri tarafın
bunların bir haylisini de çocukları- dan gebe kadın var diye haber ve
nı vakitsiz düşürmek suretile sa· rilmiş evleri basacak ve buralarda 
kat bıraktılar. doğan çocukların oğlan olanlarını 

Dokuz ay tamamlanmak üzer.! hemen boğazlıyacaktı. Bütün !er
idi. Firavunu yenibaştan teli§ al- tibat al~tı. 
mıştı. Kahinleri etrafına topladı: [Arkası var] 

- 24-
Dadım, korkmuş, kapıya doğru kimsem yoktu. Fakat bu mektup, 

gerilemişti: 

- Kara haber mi, beyim? 
yaslı kalbim için, bir ckara haber· 
olabilirdi. 

İhtiyar kadının korkusu, te!Aşı, K d · b ki 'b' d 
arşını a, emır e er gı ı u -

beni. kendime getirmişti. Mektup ran yaşlı kadına: 
elimde, divanın kenarına çöker gi
bi oturdum. 

Evet, son zamanlardaki sürekli 
ve manasız, budalaca, sersemce iç
ki fasılları, vücudümü sarsmıştı; 

•inirlerim, adalelerim, artık eski 
ziPdeliğini kaybetmişti. Küçük 
heyecanlara b:le dayanamıyordum. 
Bir sarsıntı geçirince, •oturmala -
rım•, birer •çöküntü• oluyordu. 
Bundan da anlıyordum ki, benim 
uzviyetimin de içkiye tahammülü 
yoktu. Ben, yaradıl~tan, scfahet 
adamı değıldim. 

- Hayır, dadı, kara haber değil, 
dedim. 

Dadımın, korku, telaş ve merak
la büsbütün kırışan yüzünün çiz -
gileri gevşedi, gözleri sönükleşti: 

- Oh, çok şükür! .. 

İhtiyar kadın, odadan çıkınca 
mektubu okumağa başladım. 

* 
Sıtkı Tahir, kalktı; iki pencere 

arasındaki küçük akajü dolaba 
doğru gitti: 

Dadım, meraklı gözlerle bakı - , - Mektubu, okumalısınız, Ye-
yordu. sari Bey. Anlatmakla olmaz. 

Ka.ra haber mi? Benim, dünyada, Dolabı açtı, dört köşe bir gözü 
1ı: a haheciıı.i beklivebileceğim çekti; bir Yı4ın zaı·fı hr19tırdı. 

dün tamamen bitirilmiştir. 
K;)prünün üstü asfalt değil ağaç 

park 0 döşenmesi takarrür etmiş -
tir. Bunun için lazım gelen par -
keler şimdilik Almanyadan geti -
rilecektir. Bundan sonra memle

kette bir fabrika kurularak ağaç 
parke yapılmasına girişilecektir. 

Köprü 15 Ağustostan evvel bitmiş 
olacaktır. 

Ona dikkat ediyordum. Gözlerile 
değil, ellerile, daha doğrusu par -
maklarırun uçlarile arıyordu. 

O, bu bir yığın zarfı karıştırma
ğa o kadar çok alışmıştı ki, artık 

gözleri değil, parmaklarının uçları, 
görüyordu; derisine temas eden 
kağıtların, zarfların neler olduk • 
!arını, kimlerden geldiğini, hangi 
tarihlerde yazıldığını da, ihtimal, 
hissedebiliyordu. Aradığını bul -
muştu. Elde tutulmırktan, ter iz
leri görünen, sararmış bir zarfı 
uzattı: 

- Okuyunuz. 

-7-

•Nazlı• dan •Sıtln TabİT• e: 
•Beyefendi, 
•Size, bu mektubu yazmak için, 

bir gün, gece gündüz, nefsimle mü
cadele etlim. Yazmıyacaktım, bel
ki de yazmamalıydım. Fakat, her 
şeye rağmen, yazmak istedim. 
•Hakkımda, neler düşünürseniz, 

düşününüz. Her şeyi düşiinebilir -
siniz; artık, bu, beni alaka,l1r et • 
miyor. Yalnız, ben, - yine her şeye 
rağmen, - size, kendımi tanıtmak 
isterim. 

Yıldız Sarayında bir 
konferans toplanacak 

Beynelmilel nakliye tarifeleri 
konferansının bu yıl memleketi -
mizde toplanması için tarafımız· 

tian vaki olan davet bu beyne! -
milel teşekkülce kabul edilmiş -
•· . J:>eynelmilel konferansın İstan
bulda Yıldız sarayınrlr. toplanma
sı muvafık bulunmuş ve bu mak -
satla Nafıa Vekaleti Harici İşleri 
Komiseri dün Vali Lütfi Kırdarın 
ziyaret ederek sarayın bu iş için 
tah5isini istemiştir. 

Konferansa Asya, Avrupa, A -
merıka, Afrika ve dünyanın bü -
tün kıt'alarından ve memleket -
!erinden 700 murahhas gelecektir. 
Bu konferansta deniz, kara ve ha
va nakliye tarifeleri ve bilhassa 
şimrndifer nakliye ücretleri mev
zuubahs olacaktır. Kongre Eylül 
veya Teşrinievvel · ayında toplana-
caklır. 

----<>---

Valinin zi1·areti 
Vali Doktor Lütfi Kırdar ile 

Muavini Hüdai Karataban dün 
yeni Arnavutluk konsolosuna ia -
dei ziyarette bulunmuşlardır. 

•Adresinizi nasıl bulduğumu, 

merak edeceksiniz. Şunu biliniz 
ki ben ,mütecessis bir kadın deği -
lim. Kadın olur da, mütecessis ol -
maz mı? diyeceksiniz belki' 

•Kadınlar, herhangi bir şekilde 
alakadar oldukları insanlara karşı 
mütecessis olurlar. Ben de, bir 
müddet, - sizin için de, benim için 
de, yazık Dll? çok şükür mü? bil -
rniyorum! - Kısa bir müddet, size 
karşı bir alaka duymuştum. 

•Bu alakam, fazlalaşacaktı. Bu
nu, hissediyor, ve korkuyordum. 
Bu zılfın, sizin lehinize, benim a -
leyhime kuvvetlenmesi, beni kor
kutuyordu. 

•Korkmakta, haklı idim, beye
fendL Çünkü, insanlardan yaralı -
yım ve son hadise, benim, kork -
makta, çok, hem pek çok haklı ol
duğumu, acı acı lıbat etti. 

•Adresiniz!, Behicelerden öğre
nebilirdim. O gece, bana gösterdi
ğiniz samimiyete ihanet etmiş ol
mamak için, Behicelerin kuşulan· 
malarını istemiyorum. Sormadım. 
lıatti, sizin hakkınızda, onlara, tek 
ltallme sövlemekten çekindim. 

HERtaÜN 

Zafer mübarek ola 1 
Anadoluda büyük taarruz 

başladığı zaman, Sakarya'da -
ki süngülerle beraber Babıa
lideki kalemler de hücuma 
geçıniştiler: ller giin harita 
üzerinde birkaç yer zaptedi -
yorlardL 

Fakat, o zafc-r günlerinde, 
matbuat cephesinin en kuv -
vetli hayali bile harp cepht'
sindeki hakikatin daima geri
sinde kalmıştır! 

Bugün de, yine o muzaf -
fer ellerin tuttuğu her işde, 
muhayyeleyi şaşırtan ayni 
hızı görüyoruz. 

İşte, her giin yeni bir ecne
bi şirket, Ali Çelinkaya'nın 
elim• düşüyor . 
Şimendiferleri terkos takip 

ctıni~ti. Terkosu telefon, te -
lefon u elektrik, elektriği 

tramvay, tramvayı tünel ko
valaclL Ve şimdi de ha\'agazı 
teslim olmak üzere! 

1'11iicadeleyi yeni sanınıy11. -
lını: Kurtuluş Kavgası devam 
ediyor .. 

Diin, Türk süngüleri kar -
şısıuda ctphe tutan düşn1nn 
ne ise, bugün Tünel haıunda 
pusu kuran sinsi de otlur: İki~ 
~i.Mn de n1nl ı..;adı bizi sönıür
m~k! 

:?irketler devri, Osmanlı 

İmparatorluğunun iktısadi si
yasetiydi. Cümhuriyet, yıkı

lan saltanatın son döküntüle
rini temizliyor .. 

Dağlarımızı denizlerimize 
bağlıyan denıiryolları artık 

elimizdedir. l'ltusluklarınıız • 
dnn akan suyu Türk nıülıcn -
dislcri dağıtıyor. Sözlerinıiz 

yabancı kontrolünde değil: 

Telefon bizimdir. Odalarımı-
7.J, her gece le.endi zckfunızın 
ışığı aydınlatıyor ve tramvay
dan şikayetlerimiz, artık Met
ro hanının taş kulaklarına 

çarpmıyacak! 

On nltı yıl önce, sUngülerin 
arkasından yetişemiyen ka -
lem, bugün de ayni şaşkınlık 
i~indedir: Hakikat, o kadar 
ilerde koşuyor .. 

Sairin mısramı tekrarlıya

lım: 

Kahramanlar, zafer müba
rek ola! 

Yuauf Ziya OflTAÇ 

Dc.hiliye hususi kalem 
müdürlüğü 

Dahiliye Vekaleti Kalemi Mah
sus Müdürlüğüne tayın edilmiş o
lan ş,'.rimiz Polis Altıncu Şube 
Müdürü Halilin emri dün Vilaye
te bildirilmiştir. 

MAARiF 

Maarifte teftiş 
Maarif Müdürü Tevfik Kut dün 

senelik mutad te!tişlerıne başla -
mıştır. Müdür dün Erenköy ve 
Çamlıca liselerini teftiş etmiştir. 

Alman konsolosanesinde 
tayin 

Şehrimiz Alman General Kon -
solosunun refikasınıu vefatı sebe
bile bugün saat 15 te konsolosha
ned~ dini bir ayin yapılacaktır. 

Ayrıca konsoloshanede taziyetler 
için bir de defter açılmıştır. 

Toptancı kasaplar bir 
tröst mü kurdular? 

Ziraat işletmeleri kurumu ve toptancılar dün 
tekrar Belediyeye müracaat ederek et narhı• 

nın S kuruş daha arttırılmasını istediler 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru

mu et meselesine el sürdükten 

sonra etin daha fazla ucuzlaması 

beklenirken bilakis daha fazla pa
haWaştığı malı'.ımdur. Bundan bir 

müddet evvel hem toptancı kasap
ler ve hem de kurum Belediyeye 

müracaat ederek narhın yüksel -
tilmesini istemişlerdi. Belediye 

yaptığı tahk:katta bu talebi haklı 
bulmuş ve narhı bir miktar daha 
yükseltmişti. 

Haber Aldığımıza göre, dün top-

tancı kS:Saplar ve kurum yenideD 
Belediyeye baş vurarak et narhı : 
nın 5 kuruş daha yükseltilmesıııl 
istemişlerdir. Bunlar son günlerd• 
hayvan fiatlerinin yiıkselınekt• 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Söylendiğine göre, bu yükseliş• 
sebep, toptancı kasaplArın arala· 
rında anlaşarak iıdeta bir tröS1 

vücude getirmeleri ve kurumun 
faaliyetini akamete uğratmak içiıl 
piyasada hayvan arzını azaıtıııa • 
lardır. Belediye bu talebi tetkik et· 
tirmektedir. 

Bir deniz canavarı yakalandı 

Canavar Balıkhane de seyrediliyor 

Evvelki gece sabaha karşı Mar
mara denizi açıklarında büyük bir 
deniz canavarı yakalanmıştır. Bu 
canavarın ağırlığı 5000 kilodan 
fazladır. Bu hayvana sapito adı 
verilmektedir. Canavarı Burgazda 
Kornilyos isminde bir balıkçı on 
bir saatlik bir mücadeleden sonra 
yakalamağa muvaffak olmuş ve el-

ÜNiVERSiTE 

Üniversiteliler Bırliği 
kurulacak 

Sömestr tatilinde Rektör Cemil 
Bilselin talebelere verdiği çaylar 
esnasında birçok fakülteliler üni -
versitede bir talebe birliği bulun
medığından bahsederek bunun ih
dasını istemişlerdi. Rektör, bu bir
liğin idare heyetini teşkil edecek
lerin çalışkan ve devamı munta -
zam olan gençlerden teşekkül et
mesi şartile buna muhalefet et -
miyeceğini bildirmişti. 

Üniversite talebelerinden bir 
kısmı dün aralarında toplanarak 
cİstanbul Üniversitelileri Birliği• 
adile bir teşekkül kurmak üzere 
bir nizamname ruznamesi hazır -
lamışlardır. Bunun için beyne! -
mibl talebe birliği nizarnnaınele

rila memleketimizdeki birçok ta 
lebe birliklerinin nizamnamelerin
den istifade edilmiştir. 

Nizamname bugünlerde Rektö
re verilecektir. 

vardan gelen motörlerin yardııJll 
ile canavar şehrimize getiriıııı* 
denizden vinçle çıkanlmıştır. 4 

metre kadar uzunluğunda olan b~ 
deniz canavarı bugün Balıkhalle 
chrannda bir balıkhane düJ<kA ' 

nında Kızılay menfaatine ballı' 
ucuz bir ücretle gösterilecektir-

1 MÜTEFERRiK 

Bir hafta içinde yakalana" 
kaçakçılar ve eşya 

Geçen bir hafta içinde, suriı-t 
·o 

hududunda: Doksan kaçakçı, b• 

beş yüz kilo gümrük ve inhİS~ 
j)(ı 

kaçak malı ile 236 Türk lirası, 

al tın lira, ilci silih beş merıııI> 
yedi kaçakçı hayvaııı. 349 ke.siJtl 
hayvanı. 

İran hududunda: Yedi kaçaJ:ÇS. 
üç yüz doksan kilo gümrük ve in; 
hisar kaçak malı ile dört kaç 
hayvanı. 

İstanbulda: On bir kaçakçı, d~ 
kuz kilo on beş gram uyuşturU~ 
madde ile yüz doksan yedı ş 
muhtelif içki. 

Yunan hududunda: Dört kaça~ 
dokuz kilo on dört parça giiJl1! 
kaçağı ile dört at. 

Eğe denizinde: Kara sularıJll~; 
da avlanan ecnebi iki kaçakçı. 1 

• 

bir balıkçı kayığı ele geçirilmiŞ 
tir. 

cNasıl Dll öğrendim? Behiceler- size karşı, tamamile, ~özüme ina- nıel bir ders verdiniz. Artık, b<'f 
de, size: •Beyefendio; •Öbür bey. e nıp inanmamakta serbessiniz!- ta- bulunmıyacağım. ıc. 

de, sadece •bey•, diyorlardı. mamirnle samimi idim. cO gece, ne güzel konuşmuşt~,. 
•Sizinle tanışmazdan evvel, bir l cSize, şimdi soruyorum. Sami - Siz, Behiceye. Ferdaneye, ııeıe ııı• 

kere, yine Behicelere uğraıruştım. ınt, değil miydiniz! O halde, sa - rad.ı bir odaya girip sofrabB! , 
•Beyefendiye• telefon edelim, et- mimi görünmeniz, nedendi? Buna, çöken Safinaza, çok sinirleniY0

' 

miyelim, münakaşası çıktı. Sizden ne sebep vardı! Benimle alay mı dunuz. t 
bir hayli bahsedildi. Evinizde tele- etmek istiyordunuz! cHatta, bütün nezaketinize r~it 
fonunuz olduğunu, bu suretle öğ- .Müsaadenizle, buna kahkaha - ınen, onları terslediğiniz, talı ,ısır 
rend!m. Adresinizi de, tel~on reh- !arla güleyim. Bu, size, acı gele • ettiğiniz anlar da oldu. Bir t•. of' 
berine bakarak buldum. cektir. Ne yazık ki, bir hakikat. !ık çıkacak. diye yüreğim titr11 

•İşte, bütün tecessüsUm, bundan Ben, sizi, __ belki de ih_tıy~'7:~ du. . 1"' 
ibaret. kabul ettığıniz, hoş görduğunuz cBirden sarhoş oluverdıniı. ıl' 

•Şimdi, konuşalım, beyefendi. gülünç mevkiden, vaziyetten kur· ten, öyle bir işret sofrasında. fi ti' 
Siz, o gece, üzerimde, çok iyi bir tarmak istemiştim. ayık kalabilmenin de unkinı, iJı ıı$ 
tesir bırakmıştınız. Eğer, sizi, ha- cNe bam hayal! İnsanlara, ya - mali yoktu. Fakat sarhoşluğıl;ıiı 
yalbnden, hafızamdan tarnamile ranılır mı? arasında, bana karşı, nezaket el 
silmemiş olsaydım, belki bu cçok cSiz, sattınız. böndünüz! Ben de hiç bozmadınız. Buna da a1'1 
iyi tesiri. böyle açık açık söyle • buna inanarak, daha doğrwıu, gö- müteşekkirim. 
mezdlm. Artık. lyi ve fena tesir - rünüşe aldanarak, sizi kurtarmağt cBuraya kadar iyl Pek~ bı;::,~ 
!erin, biç bir kıymet ve ehemmi - düşünmüştüm. Başımı, tekrar taşa dan sonra, ne oldu! Bana. b 
yetlerl kalmadı. çarptım. 

cSiz, o gece, çok iyi insandınız. 
Biraz evvel, insanlardan yaralı -
yun! demiştim. Çok iyi insandt -
nız, demekle, size o gece verdiğim 
değeri, anlıyabilirsinlz. 

cBenimle, samimi konuştunuz. 

Bilmem, bana, öyle ıeldl Ben de, 

cSize, bir yandan müteşekld -
rim, minnettarım, Beyefendi- Çün
kü ,ben, insanları, liVucumun ıçı 
gibi tanım~ olduğumu sanarak, 
kendi kendime öğUnilyordum. Ya· 
nıldığımı, hem de pek feci yanıl -
dığımı anlatmakla. bana, mükem-

izah ediniz. g! 
cİzah ediniz, diye yazdıktaJI ıcsi ' 

ra, güldüm. Nasıl izah edece ~,. 
·1or>· 

niz! Yerimi, adresimi billll1 Jile~' 
nuz ki... Ben de, artık sizden 

tup. izahat istemiyorum- .,,,ı 
[JUk•51 
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Sovyet Rusya-Macar' 
Politik münasebatı 1 

Macaristanın Moskova elcisi aradaki 
1 

ihtilafın sebebini izah etti 
lluaa 

\'act peşte, 10 (A.A.) - Mosko - - Roma mihveri devletlerine olan 
an d .. 

ger•ı. onen Macar orta elçisi Jun sempatisini izhar etmek istemiş -
... , •Corr· D habir· ıere ella Sera. mu - tir. Çünkü mihverin faaliyeti Tu -

lllıı.ın ıııe aŞağıdaki beyanatta bu • na havzasında Macaristan için çok 
U§lur: ·~car b .. ,_, hayırlı neticeler vermiştir. Münib 

!lıiııte UAumetinin anti ko - ile en yüksek noktasına varan bu 
dak· rıı Paktına iltihakı hakkın - faaliyet Macaristana eski toprak-

! dekJ. 
Yet li . ~rasyonund<!ı sonra, Sov !arından ve halkından bir kısmını 
benı 2 ~cıye Komiseri Lltvinof iad" etmiştir. 
tek :t.! u~atta nezdine davet ede- Bu izahata rağmen, Sovyet hü
lilı~arıstanın mezkur pa~t, : · kfuneti Macaristanın anti komin
ca bir h Sovyetıere karşı duşman tern paktına iltihakının Almanya 
hÜJttlı:ne~~ket olduğundan Sovyet I ve İtalyanın tazyikleri neticesinde 
elçUiğ· ın Budapeştedeki orta vukubulduğu hususunda israr ede- · 
4rarı::;1 ~al'.11=ak hususundaki) re! - Budapeştedeki elçiliği kaldır -

Derhal bll'.1irmişt,ir. mak kararını teyit eyemiştir. 

Selanikte 
ATATÜRK 

caddesi 
Selanik, 10 - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bil

diriyor: 
Ebedi Şef Atatürk'ün elim 

ziyaı dolayısile Türklük ale
minin geçirmiş olduğu kara 
günde, Seliinik belediye mec
lisinin toplanarak Atatürk e
vinin kain bulunduğu Apos -
tolopavlo sokağının 450 met
re uzunluğundaki kısn.ına A
tatürk sokağı isminin veril -
mesi hakkında bir karar al -
mış olduğunu evvelce bildir
miştim. 

Atatürk adını taşıyan levha 
yakında sokak başına asıla

cak ve levwanın konması mü
nasebetiyle merasim yapıla -
caktır. 1-tk, M Litvinot a cevap vere - · Macar hükumetiniı talimatı ü -

~ ı.... acaır Hariciye Nazırı Kont lıl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;o;;;;o;;;;o;;;;oiiiiioll 
a,Y'ııiıı m .. k zerine derhal Mcskova'dan ayrıl -

tı u errer defalar yaptı-
ıu beyana'- b t dını. Münhasıran hukuk bakımın-™-- ... a ırlattım: Maca - . 

-""1 dekler . . . 1 dan Moskova'd~n ayrılışım iki 
lıı b asyonu vasıf ıtıbarile • 

ç il' Veçhi} So memleket arasındaki siyası müna-
hü~eti al e vyet devlet ve ' sebetlerin kesilmesini tazammun 
1ıJı h eybinde bir düşman- etmez. Çünkü itimatnameler geri 
"' areketi olarak t '"·k· dil -•qeıtıel!d· e....,. ı e alınmış değildir. Elçillk mevcut ol 
..,,_

1 
ır ve edilemez. Bu, ko -

"""" ern'in makta devam ediyor. Bugünlük 
•artetu enternasyonal sahada meselenin nasıl bir inkişaf göste-

faa te.ı~~B~liyete karşı bir müda- receği bilinmez. Konuşulan bir 

Başvekilimizin 
Telgrafları 

Doktor Refik Saydam hükume
tinin teşekklü miinasebetile Başve
kilimiz ile Balkan Antantı ve Sa
dabat Paktı hükfı.nıet reisleri ara • 
sında dostane telgraflar teati edil

miştir. !)ii dir. mesele mevzuubahstir. Esas hak -
~ perktaraftan, Macaristan mez- kında bir şey söylemek mevsim _ ı ........... ~~._. .... , ____ ...,.,...,.,,...,.,~ 

a ta iltihak f 1 1 1 ' etmekle Berlin sizdir.• ta yan ta ep eri 

Yeni Yugoslav Kabinesi ve 
Hırvatlar meselesinin halli 

Hırvatlar lsvetkoviç Kabinesinin 

programını bekliyorlar 

(Ba.ştarafı l inci sayfada) 
büyük harikalar yaratabilmiş ol -
duğu kimsenin meçhulü değildir. 

IJtDAM 

üniversiteliler· 
Yunan is tan da 
çok samimi. 
karşılandılar 

Bütün Yunan gaze
teleri gençlerimizden 

bahsediyorlar 
Atina, 10 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Halk ve gazeteler, Türk Üniver

sitesi talebesine çok samimi ve 
candan bir hüsnükabul göstermek
tedir. 

Katimerini diyor ki: 
Atina Üniversitesinin Türk Ü -

niversite talebesine gösterdiği hüs 
nükabul, ilti memleket geııçliğini 

bıriüirine bağlıyan rabıtaların sa
mimiyetini gösterdiği gibi iki mem 
leket arasında istikbaldeki dost -
luk münasebetlerinin de zarnarunı 
teşkil eylemektedir. 

Eleftron Virna diyor ki: 
Atina Üniversitesi Rektörü ile 

Doktor Hıfzı Veldet arasında te -
ati olunan nutuklar, bütün Türk 
ve Elen gençhğme yapılmış bir hi
tabedir. Rektör Fotiııos, nutkun
da, Elen efkarı umurniyesinin 
müttefiğimiz Türkiyeye karşı de
rin hislerimizin sadık tercümanı 

olmuştur. Doktor Valdetin sıcak 

hüsnükabülden mülhem nutku i
se Türklerin kalbinde Elenler için 
mevcut derin dostluğu tebarüz et
tirmekte idi. 

B. Veldet, kendimizi bizzat ken
di vatanımızda hissediyoruz, dost
luğumuz ebedidir, diyordu. 

Türk Üniversite talebesi, yalnız 
Elen Üniversitesinin değil fakat 
büttin Elen milletinin misafiridir. 

Proia diyor ki: 
Türk Üniversite talebesi, Yuna

nistanda bulundukları günler es
nasında, kendileri ve temsil ettik
leri memleket hakkında bütün 
Yunan :\tandaki derin 
•empatiy i bulacaklardır. 

Kronos diyor ki: 

hararetli 

Türk Üniversite talebesi, ken -

UZAKŞARK HARBi 

Japonlar Hainan 
adasını işgal etti 

Bu işgalden sonra lngilterenin 
Uzaksarktaki vaziyeti mUşküllest i 

Jngiliz askerleri nöbet bekliyorlar 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japon as-j decek, Japon tayyarelerini Ton -
kerlerinin Hainan adasında kara- kin'in payitahtı olan Hanoi'ye 450 
ya çıkmış oldukları btiyük bir he- kilometre mesafeye getirecektir. 
yecan uyandırmıştır. 1 ·ıı . . r 

Japonlar memnun ngı erenm vazıye ı 

Bahriye mehafili, pek memnun
dur. Bu mehafil, bu adanın sev -
kulceyş ehemmiyP.tine işaret et -
mektedir. Ada, Japonya, Fran -
sa ve İngiltereye ait memleketler 
arasında bahri harekata çok elve
rişli bir noktada kilin ve kolaylıkla 
üssii bahri haline getirilmesi müm 
kündür. Adada fevkalade tabii bir 
liman olan Yulin limanı vardır ve 
bu limanda 10.000 ton hacminde 
on kadar kruvazör barınabilir. 

Hainan'ın daimi surette işgali 

Japon donanmasına Hindiçini'nin 
karşısında ileri bir mevzi bahşe -

Papa öldü 

İngiltereye gelince, Kanton'a Ja
pon askerlerinin çıkarılmasından 

üç &y sonra Hainan'ın işgali İn -
gilterenin. Uzak§arktaki sevkul -
cey:,; sisteminin merkezine yeni bir 
darbe indirmektedir. 

Adanın 300 kilometre şimali 

şarkısinde bulunan Hong-Kong 
Iııgiliz müstemlekelerınin arkası 
alınmış oluyor. 

Japon donanması, ilk defa ola -

rak Çin arazisinde -Haiman, Kou

angtoung eyaleti eczasındandır.

Singapour deniz yolu üzerinde ile
ri bir mevzi elde etmış oluyor. 

Büyük Roma 
(Baş tarafı l inci sayfada) ı• J 

mine iştirak etmek üzere yarın Ro- mparator UğU 
maya hareket edecektir. ,. (B ı f 1 · · _ f d ) 

K d
. lf . . aş ara ' ıncı .suı· '! o 

ar ına er ffi6Cl'SI 1 tiyazlar temini, Trablus ile Habe-

SAYPA 3 

Kara denizde 
Şiddetli bir 

fırtına başladı 
Sinop, 10 (A.A.) - Batı rüzga

rı ile başlıyan fırtına her an şid -
delini artırmaktadır. Deniz çok 
dalgalıdır. Yollarda bulunan ge -
milerin vaziyetlçrinden endişe e -
dilmektedir. 

İstanbul 17 meb
us çıkaracak 

(Blı§tara:fı l 1nci sayfada) 
hası başlamış olacaktır. Defterler 
25 Şubat akşamına kadar asılı ka· 
lacak, vatandaşlar kendi isimleri· 
nin defterde mevcut olup olmadı
ğını tetkik ederek olmadığı kk • 
drrde heyeti teftişiyeye pulsuz bir 
istida ile müracaat edeceklerdir. 
Heyeti teftişiye Belediyede buluna 
cak ve itirazları günü gününe tet
kik ve intaç edecektir. 
İstanbulun yeni nüfusu hakkın

da yapılmış olan tetkıkler sonun
da dün tespit edilen resmi rakam
lar şunlardır: 
İstanbulun nüfusu M0.619 kı ·ı

dir. İtirazlardan sonra bu raka -
rnın biraz daha kabarması muh -
temeldir. 
Kadın ve erkek 40 bin nüfusa 

bir mebus isabet ettiğinden İs -
t-anbuldan geçen intihabat devre
sinde olduğu gibi bu seter de 17 
mebus çıkarılacaktır. 

935 yılında yapılmış olan nüfus 
sayımında İstanbulun nüfusu 700 

küsur bin olarak tespit edilmişti. 
Şimdi daha az bulunm~sının sebe
bi bu sefer diğer şehirlerden gel
miş misafirlerin hesaba katılmı -
,·arak yalnız İstanbulda muka\'yet 
!anların hesaplanmış olmasıdır. 

O zaman şehirde, otellerdeki bü -
tün eşhas sayıma ithal olunmuş -
tu. 
İstanbulun şimdıki Türk tab iye

tindeki nüfusıınıın 660.619· dan bı
raz daha fazla ulma•ı ';'Ok muht<·
meldir. Hakıki rakam itıı zlard an 
sonra belli olacaktır. 

la~~lıırad, 10 (A.A.) - Avala a -
-~ı.rıdarı· 

i \'ugosl . 
18~etlt _avya efkArı wnumiyesi 

nun fikirlerine tercüman olan ga -
zeteler, zihinlerinde hasıl olan sü
kunun yeni vaziyette esaslı bir şey 
olduğunu kaydetmektedirler. 

İtalya ile aramızdaki dostluğu 

sarsabilecek mahiyette bazı riva
yetlere ve işanlara sık sık şahit ol
duk. Bunları İtalya hükfımeti ke
mali ehemmiyetle tekzip etti. Bu· 
güıı intişar eden haritalar ve İtal
yaya atfedilen emeller, ötekilerden 
daha fazla bir ehemmiyet atfet -
mcmize değer mahiyette 0Jn1nmak
la beraber, karşılıklı dostluk mü -
nasebetlerimizin müstakbel inki - dil-?rini en samimi ve temiz hisler
şafını müteessir edebilir. Bu iti - le ihata etmeye hazır bir Elen ru
barladır ki İtalyayn atfedilen bu , hu mevcut olduğunu görecekler -

Vatikan, 10 <A.A.) - Ölen Pa - şistan arasında bir koridor açılma
panın halefini seçecek olan kardi - sını, İspanya, Mısır, Suriye, Sü -

naller meclisi halen 62 azadan mü- veyş, Yugoslavya. Yunanistan ve 
teşekkildir. Bunun 32 si İtalyan - İspanyanın Rio del Oro adındaki 
dır. Diğerleri arasında altı Fran -

Franko ile 
anlaşnıa 

lilrıde ovıç kabinesınin t~ekkü -
)ilk b~ sonraki siyasi vakayii bü
dir. ır alaka ile takip etmekte -

emellere inanmak istemiyoruz. dir. (Başta rafı 1 ıı , ıı ada) 

Gaıetel 
hUsUsun er, Hırvatlarla anlaşma 

ııı.,. da Yeni imkanlar hasıl ol..., O!rn 
da bix 3:81'1a binaen siyasi hava-

tııUş olctlliikdar sükfuıet hasıl ol -
llfaçek Ukunu kaydetmektedirler. 

' Konoşetz ve Spaho -

Seçiın hazırlığı 

Bütün Hırvat ve Sloven gazete
leri, yeni kabinenin efkarı umumi
ye tarafından iyi bir surette knr -
şılanmış olmasını ehemmiyetle 
kaydetırtekted irler. 
Diğer taraftan Zagret'te çıkan 

Novosti ve Yutarnjilist gazeteleri, 
yeni hükumetin Pazar günü mec
liste büyük bir ekseriyet kazana -
cağını yazmaktadırlar. 

Aydında seçim 
\>oıgat 

gat vaı· '. 10 <A.A.) _Bugün Yoz- Aydın, 10 (A.A.) - Mebus inti-

h ısınirı b k babına ait ilk hazırlıklar ikmal e-
eyelj il aş anlığıncia idare 

e teft' h dilmiş ve teftiş heyeti esas defter-
lııe ış eyeti birleşerek 

l'rı.leker !erin tetkikini bitirmiş bulunmak-
bııııa ın Umumi nüfusunu ve tadır. Defterler 11 Şubat 939 Cu -
,., gö"e -.n b.. .. ih 
"llt teııb· --.,.ecek mebus mikta- martesi günkü utun int' ap şu-
Yetıııhı ıt etmiştir. Yozgat vila _ 'belerinde askıya konulacaktır. 

duğu a~:;~867 nü!usa malik ol ·ı -e-:c=e=ğ=i =k=a=ra=r=la=ş=t=ır=ıl=m::ı=ş=v=e=b=u=k=a=r=-ar 
~arak Yedi mebus seçi- vilayetçe ilan edilmiştir. 

~lb· - 24 -
doıan ıseı:nııı etekler· . ğ J h . . d 'd' K d' . to ... lliallia ını aya ıma eyccan ıçın c ı ım. en ımı p-
,a]\ı sı için t la le arılliın op dım ve a- !ayıp ona cevap verecek halim yok 
~ Ucuna bas k .. t ı. Şıya d • .. ara sura - tu. Yalnız bildiğim bir şey varsa 

<>erk ogru Yurüdüm 
•ıııaıı es SUsrnuş K . · git:nek istiyordum. Yanıma yak • 

ığı • erım N amıkın . .. 
lııera•·ı eski bir İt 1 . !aşınca daha o bır şey soylemeden: 
ı "- ı a••- . a yan ressamın . 
e llıe. "' hıkayesinı· di 1 k - Bana fazla bır şev sormayınız 

d ,gıııct" n eme -
u~ h 

1 
u. llandan da dah'l 1 dedim. Gitmek istiyorum, hemen 

llı.ı a de ki ı o - . 
ıı farkı inse benim kalktığı- gıtmek .. 
Satoııd ncta olmadı. Yüzü gayet ciddi: 

l>ısına do :ıı çıktım. Asıl sokak ka- - Anlıyorum, dedi. Sıkıldınız .. 
ve_ı kaçııı ın-u_ ~rüdüm. Bir an ev- Yüzünüz sapsarı, gözleriniz ağlı -
:ııthiş is~~ ıçın içimde duyduğum yacak gibi ıslak ıslak parlıyor. 
raya do. k elırnde olmadan beni Başımı önüme eğerek kekele -

l>ort ili gru sevkediyordu. Tam dim: 
<lu aııı<>dan 
d ili iti. ka mantomu alıyor _ - Bana kızıyor musunuz .. 
uın d' Pının aç ld • B' d b' di • cindü 1 ıgını duy - ır en ıre yaklaşıp elimi tuttu, 

tct" Şillidi y~· Gelen Akif Cemal- öbür eli ile çenemi kaldırıp yüzü
.,_~ekti ~" ~e kalmam için ısrar me bakarak: 

·Kimlerin heykelini dikmeliyiz• 
anketimizi, gördüğü alaka ve rağ
betten dolayı 15 Şubata kadar u -
zatmıştık. B11 tarihe kadar gelecek 
cevapları neşredecek ve sonra da 
anketten çıkan neticeyi kaydede
ceğiz. 

Ankete herkes cevap verebilir 
ve Atatürk'le İsmet İnönünden 
başka 15 büyüğümüzden kimlerin 
heykelierinin dikilmesini istediği· 

ni adresile bize bildirebilir. 

Ve sesini hafifleterek devam et

ti: 
- Yalnız eğer böyle kaçar gibi 

giderseniz pek üzüleceğim. Geli -
niz, şu küçük odada sizinle bera -
ber konuşalım, bir az asabınız sü -
kunet bulsun. Sonra ne zaman 
kalkmak isterseniz, ben sizi evinize 
götürürüm. 

Yavaş yavaş başımı kaldırdım. 

Akif Cemalin yüzünü bu kadar iyi 
ve sevimli gördüğümü hiç hatırla
mıyorum. Gözlerinin içinde siyaha 
yakın küçük benek!Er oynaşı -
yor, dudaklarının kenarındaki ha
fif tebessüm yüzünü biraz da'ba 

çocuklaştırıyor ve çok aydınlık bir 
mana içinde bırakıyordu. 

Parmaklarımı yavaşça sıkarak 

ric~kar titrek bir sesle: 

- Böyle birden kaçıp gitıniye -
ceksiniz, biraz benimle oturacak -
sınız değil mi? diye, fısıldadı-

Parmaklarından koluma sanki 

kızgın ateş gibi bir şey süzülüp 

geçtı ve bu ateş başıma kadar hü-
""'it . "ıçı b. 

8<ıracaktn ırdenbire kalktı- Hayı dedi ı. H . - r, . Size kızmak cum ederek orasının karmakarı-

Lisan hocaları 
müstemlekesinin İtaly'l nüfuz mın 

sız . dört Alman, üç ş;mali Ameri-
kalı, bir Çek, bir Lehli, bir Belçi _ takas1 dahiline girmesini istemek-

Frankoya yapılan teklifler 
kalı, bir Macar, bir İngiliz, bir tedirler. 
Şarkh, bir Brezilyalı, bir Arjan _ Bu haritaya göre, Türkiye Roma 
tinli, bir Portekizli, bir İrlandalı, İmparatorluğunun eczasından sa -

İyi maıumat almckta ol an n _r,a
fil, İngiltere hükumet;ı.e general 
Frankonun affı un, umi ı~I\ e 
ecnebi muhariplerin geri çckil"1c· 
sini vadetmiş oiduğundan Ct. ıı

riyetçilere mumaılryht('tl mu :ı 'e
ke talebinde bulunmakla ı t.fs e1-
melerini tavsiye cdcccğinı be~ an 
etmektedir. 

(Baştarafı 1 "' · sa?lfada) 
bütün temennilerini tespit etmiş-

lerdır. Yabancı dil tedrisatının li

,·elerimizde daha iyi ve randımanlı 
olması için muallimlerin tespit 
etmiş oldukları tPmennilerden baş 
lıcalnrı şunlardır: 

1 - Müşterek bir kitap ve müş
ter~k bir metod kurulması. 2 -
Sınıflarda talebe mikdarının a -

• zaltılması. 3 - Yabancı dil dersi 
saatlerinin artırılması. 4 - Gala
tasarayda olduğu gibi daha birkaç 
lisemizde tabü, fizik veya kimya 
gib; bazı fen derslerinin yabancı 
dille okutulması. 5 - Karne ve 
diplomalarda ecnebi dile en başta 
yer verilmesi. 6 - Yabancı dilin 
lise olgunluk imtihaniarına ithal 
edilmesi. 7 - Lisan muallimlerinin 
terfihi, haremde lisan bilenlere 

bir Kanadalı mevcuttur. 

Cenaze merasimi 
Vatikan, 10 (A. A.) - Papanın 

cesedi yirmi dört saat Sikstin kili
sesinde teşhir edilecek ve yarın 
Vatikan Bazilik'ine nakledilecek
tir. C<!naze merasimi Bazilikte ya-
pılacaktır. • 

Berl1nde 
Berlin, 10 (A.A.) - Papanın ö

lümü haberi buraya gelince Şan
sö ,öri binasının gamalı bayrağı ya
rıya indirilmiştir. 

yapılan zammın bunlara rla teşmi· 
li ve yabancı dil muallımlerinin 

yaz aylarında Avrupada açılan 

kurslara gönderilmesınin temini.. 

vuçlarından kurtaramadım. Ya - rim bu soluk yüzde birer mücev
vaşça beni ileriye doğrtJ çekerek her parçası gibi ışıklı ve canlı idi. 
yürüdüğü zaman biraz evvelki ka- Aıkif Cemal ile aynanın içinde e -
çıp gitmek arzuları filan hep eri - lele iki sevgiliyi gösteren çok can
miş, kaybolmuş bir halde itiraz e- lı bir portreye benzemiştik. O ar • 
demiyerek yürüdüm. kanıda dimdik duruyordu, ayna -

Ziyafetin verildiği salonun karşı- da gözlerimiz karşılaştı. Birdenbi
sındaki bir kapıdan içeri girdik, bu \re kendime gelir gibi olarak elimi 
odada perdeler, koltuklar, her şey onun elinden kurtardım. Yanın -

koyu vişne idi. Tam kaııının kar- dan uzaklaşarak koltuklardan bi -
şısında yerden tavana kadar yük- rine oturdum. o bir müddet ayak
selen etrafı yaldızlı bir boy aynası 
vardı. Köşede bir radyo duruyor -
du. 

Kapıdan içeri adımımı attığım 

zaman kendimi karşımdaki bu bü
yük boy aynasında gcitdüm. ar -
kamda uzun boyu ile siyah simo -
kinin içinde her zamankinden da
ha güzel ve biçimli görünen Akif 
Cemal duruyordu. Bu gece kendi
mi de çok güzel bularak gizli bir 
sevinçle ürperdim. Belimi sıkı sı

kı sararak birdenbire topuklarıma 
ince kıvrımlarla düşen beyaz tafta 
elbisemin içinde boyum daha u -
zun görünüyordu. Yüzümde hafif 
bir solukluk vardı. Bu bana daha 

rrlu 

ta durarak uzun uzun bana baktı. 
Sonra köşedeki radyoya doğru i
lerledi ve eli radyonun düğmesin
de bir istasyon ararken başını çe-
virerek: 

- İyi ki buraya geldik, dedi. 

Şimdi bütün sıkılmaların acısını 

çıkaracağız, dansedeceğiz .. 
Ve odayı güzel bir Rumen tan

gosunun baygın ahengi sardığı 

zaman gelip önümde eğildi .. Gü -
lümseyerek: 

- Haydi sevgili talebem, dedi. 
Görüyorsunuz ki sizi buradan iyi 

intibalarla evinize götürmek 
elimden geleni yapıyorum. 

• kalktım. Kalbim · 

için 

• 

yılmaktadır. Yine verilen malu -
maia göre, İtalya tarafından yapı

lan ve faşistler arasında büyük 

Roma imparatorluğu için propa-

ganda vesilesi olarak dolastırı l an 

bu haritada Türkiyenin Akdeniz 
sahillerindeki bir kısmı da i tal ya

nın bir cüzü gibi gösterilm•şlır. 

Yine bu haritada Akdenize ·bizim 

deniz> adı verilmiştir. 

İtalyanın Roma imparatorluğu 
hülyaları maliımdur. Fakat İspan

ya harbinin sona ermek üzere ol

duğu ve İtalyanın Fransadan bazı 
taleplerde bulunduğu bu sırada 

tekrar edilmesi ve Alman neşriya
tında da yer bulması itibarile dik
kati çekmiştir. 

Ayni zamanda İngiltere hüku -
meti, general Frankoya bır affı U· 

mumi ilan ve scrb~çc hıçb · ec
~ hi nüfuzuna tiıbi olmaksız;n ıc

rayı hükumet etmek emelinde ol
duğunu beyan etmesinin akilane 
olacağını bildirmiştir. 

Burgosun cev:ıtı 
Hariciye Nezaretine BI: gos • 

dan henüz hiçbir cevap g- n • miş

tir. Öğrenildiğine göre, M ·r.orq ııe 

adası meselesi, İngiltercn in E, 
gosda nüfuzunu takviye etm i ş o • 
lup general Frankonun İng i liz ıek-

k d h' d , liflerini kabul edeceği tahmin 0 _ 
a ar ı~ . uymadığım şiddetli bir lunmaktadır. 

çarpıntı ıçınde olduğu halde ken-
dimi onun kollarına bıraktım, içim 
de iki garip his çarpışıyordu. Ve 
bir ses bana hemen onun kolların 

Alman ordusu 
(Baştarafı 1 iwi 1•1fnda) 

dan kurtulup oradan kaçmamı, ta t . 
"th' b' t hl'k • - d ld ,.,, , a ının bılhassa Tunus hududu mu ış ır e ı e •Çın e o Usu • . 

f ld k b
. b k ' cıvannda takvive edilmi< olduğu 

mu ısı ar en ır aş a ses bu b'ld' .1 k . 
d h . b't · . ı ırı me tedır. 
ansın ıç ı memesını temenni e- I · . _ 

diyordu. talyanın Libyada yaptıgı 
Eşyalara _çarpmaktan korkarak, tahşidat 

muayyen bır yerde dansediyor - Roma, 10 (A.A.) - Muhtelif s1-

duk. İçerden duyulmaması için, A- nıflara mensup birçok müterassıs· 
kif Cemal radyoyu iyice kısmıştı, lann silah altına çağırılmış ve 
tangonun sesi pek uz kt 1. _ Lıbya garnızonlarının takviye e -

a an ge ı d'lm' ld • d . 
yo-;:, daha derin ve tesirli odaya ı ış o . uguna aır ortada do -
yayılıyordu. Bir aralık Akif Ce _ !aşan şayıalar hakkında kendile -
mal beni yavaş yavaş büyük boy Tinden istizahta bulunulan İta! -
aynasının önüne getirdı, onun yü- Y_an makama~ı, bu şayiaları ne tek 
züne hiç bakmıyordum. Fakat ay- zıp ne de teyıt etmekledırler. Yal

nız bu husus hakkında malumat 
naya gözüm ilişince gözlerinin hep 

bende olduğunu, yüzümün her ta
rafını ayrı ayrı tetkik ettiğini gör
düm. Başımı çevirdim ve ressam 
seri bir hareketle beni aynadan u
zaklaştırdı, kulağıma eğilerek fı -
sıldadıl. 

:.t.rııuı var) 

verilemiyeceğini beyan ile iktifa 
ediyorlar. 

Paris, 10 (A.A.) - Ayan Mec • 
!isi Milli Müdafaa Encümeni dün 
gizli bir içtima akdetmiş ve bu iç
timada bilhassa Afrika sahillerinin 
müd•'aası meselesi görüşülmüş -
ıiir . 



• 

MTP'A c: iKDAM 

Kanan o 
• 

Hayat ve İnsan Kanal 40 günlük bir 
karantinadan doğdu 

lvan Mosjoukine 
Peride CELAL hayalı ve ölümü 

Üç bin senelik tarihi olan bu fikir genç konsolosu 
nasıl çekmişti? 30 asır evvel kanalın açılması 
uğrunda 120, 000 Mısırlı esir mahvolmuştu 
İtalya, Habeşistanı ele geçirdik- 1 1844 - Lcseps, terfi etmiş, Mad- arkasında İngiltere muhalif bulu

ten sonra, Süveyş kanalına büyük 1 rit baş konsolcsluğunu kazanmış nuyordu. 
bir ehemmiyet vermektedır. Sebe- bulunuyor. Öyle iken kanal mese- Leseps, koskoca İngilterenin on 
bi: Bir ha_rp vukuunda Habeşis •

1 

lesıni düşünmekten hali kalmıyor. senelik muhalefetine karşı koya
tanla irtibatını muhafaza etmek Leseps, bir gün, İspanya kral sa- rak ve Mısır hidivl Sait Paşanın 
istemesidir. Bu yüzden İngilizler- rayı nedimelerinden Matmazel Ö- tereddütlerini izaleye muvaffak o
le, kanal imtiyazını haiz olan Fran- jeni Montijo ile karşılaşıyor. Gen_ç !arak, nihayet emeline kavuştu. 
sızlarla münakaşa etmektedir. Bu kız, hükıimetin idam karan verdı- Leseps, işe, müsaadesiz girişti. 

münakaşanın ne neticeye varaca- ği on üç zabiti kurtarmak için mü- Hafriyata başladıktan sonra bede
ğını, şımdiden, kes~iye imkan ı dahale etmes~ ~-ica ediyor. O, b_u vi hücumlarile karşılaştı. Tifo ve 
yoktur. Bunun için, bız, ~urada, bu 

1 

ge~ç kızın, bir gun,. Fransız kralı- kolera salgınlarile, amele isyanla-
HayatımJz hep böyle geçecek sa· tl. Neden böyle d~ünilyordum münakaşa vesilesile, cSuveyş Ka- çesı olacağını tahmın edemeden, rile uğraştı. Yılmadan kanalı açmı-

ıııyvr<lunı. Hep ayni şey ... Yanya- bilmem. nalı• nın küçük bir t:ırihçe•ini çi- harekete ge~iyor ve İspanya hükiı- ya devam etti. 
na kaldırımlarda yürüyecektik. Ba- Ekseri vaktimiz sokakta geçiyor-. zeceğiz. Eminiz ki, okuyucularımız, metini idamdakı israrından vazge- Bir gün, İngiliz donanması, !s-
zan kaldırımlar u;lak, hazan kuru du. Yanyana yürüdüğümüz zaman bu yazımızı okumaktıuı memnun 

1 

çirmiye muvaffak oluyor. kenderiye önünde demir attı. Ona, 
ve hazan buz tutmuş olacaktı. Düş- ben gülümsüyordum,.hep ayni so- olacaklardır. 1854 senesi. hafriyattan "azgeçmesi bildirildi. 
ınemek için birbirimize yaslana- kaklar. ayni vitrinler diye düşü- 1832 senesi. Leseps, yine Mısırdadır. Sait Pa- Dinlemedi. Bir Osmanlı donanma-
caktık. Hayatımız hep böyle geçe- nüyordum. Ve blribirine ben • sı, Mısır payitahtı üzerine toplarını 
cek sanıyordum. Betbaht değildik, zer sözler: cOrada bir çukur çevirdi. Herkes, artık her şeyin 
saadeti de pek o kadar derinden j var, dikkat et!,• cİhtiyarı görüyor bittiğine hükmetti; fakat Leseps, 

Artist hukuk tahsili yaparken aktörlüğe 
dayanılmaz bir arzu hissetmişti 

tatmıyorduk. Yanyana olmamJz musun yine elma satıyor.• cHava yine yılmadı; Üçüncü Napolyon'a 
fovkaliıde birşey değildi. Bilhassa yine soğuk• yahut cSıcak fena, yü- baş vurdu. Kraliçe Öjeni, o zaman, İV AN l\fOSJOUKİNE ve yarattığı tiplerden ikisi: Yukarıda 1911 dl 
bazıa pek tabi! geliyordu. Sanki rümek zorlaşıyor• Bu sözleri kaç eski Madrit konsolosunun hizmeti- çevirdiği •Serge Baba• da. Aşağıda 1926 da çevirdlğl 
bıı.şka türlü olamazmış gibi... kere tekrar etmiştik. Ve daima tek- ni hotırlıyarak kocasını. yardıma •Michel S trogoff• da 

Yolda. ikimiz de başımızı önü- rar edeceğiz diye, düşünüyordum. j teşvik etti. Fransız kralı müdahale lvan Mosjoukine'in Pariste sefa· Bataille, Henry Bernsteln, ~o~ 
rııü.:-:e eğcrdik ve bazan göz ucu ile Bazan da hem yürür, hem onu edince, Leseps üzerindeki tazyik !et içinde öldüğünü geçenlerde ga- !evsky, Oscar Wilde gibi yul<W 
vitrinlere bakardık. Orada almak yandan seyrederdim. Bu, benim i- hafifledi. zeteler haber verdiler. Biz de bu muharrirlerin piyeslerinde oyD~ 
i.steyip te alamadığımız şeyler var- çin adeta bir eğlence olurdu. Ken- Bundan sonra, aleyhinde neşri- sütunlarda artistin ölümünden yordu. Halk tiyatrosuna intisaP e 
dı. Gündüz daima ayni yol di kendime biraz ona bakayım, di- yat başladı; bilhassa kanalda açı- bahsettik. Bu sefer de yine birkaç tiği sıralarda film çevirmek fırP' 
ağzında ayrılır, gece ayni noktada ye, başımı çevirdiğim çok vakidir. lan her kilometrelik yerin insan satırla bu bahse avdet ettikten tını da buldu. 
birleşirdik _ve ayni kapıd~n _gire~-/ Kehriba r:ngi. gözleri daima öne, mezarlarile dolduğu ileri sürüldü. sonra aI'tistin ne suretle sinemaya İ!k filmi Tolstoi'un bir eser!~ 
dik. Fakırdik, odamız kuçüktü. Bır 1 taşlara dogru mık olurdu. Dudak- Mühendis, bu üliraları da yendiği intisap ettiğini anlatacağız. Bu film, o zaman öyle iptidaı b. 
yatağım:z, yatağımızın önünde kü· !arından manası hakkında tam bir zaman Sait Paşanın ölümü vukua Ivan Mosjoukine muhakkak ki, şekilde perdeye aksettirildi ~ 
çük kırmızı bir kilim ve üzerinde hüküm veremediğim çok hafif te- Silveyş kanalının nasıl açıldığına dair yapılan ııımın Dır saııncsı geldi. büyük bir sanatkardı. Sessiz sine- dünyanın en komik şeylerinden~ 
hem yediğimiz, hem çalıştığımız bessüm, hiç silinmezdi. Yüzü pro-. _ Tamamı Demek karantinaya şa Mısır hıdividir. Bir gün, bu eski Leseps, yeniden müşküliıtta kal- ma zamanında onu . Michel Stro· ri oldu. Bir sene müddetle art..ı. 
bir masamız vardı. Halimizden şi- ( fid,n adeta çirkinleljirdL Vücudü tabiiz? dostile çölde gezerken. ona, kanal dı. Nihayet, Üçüncü Napolyonun ııoff, ta, cKazanova. ve daha eski bir çok filmlerde küçük küçük fV' 

kant etmiyorduk. Fakat memnun ince uzund~. Biçi'.°ini çok be~e~~-. Bu •eessüf nidası, Mısır'da va- ı meselesi hakkın_daki tasavvu~l".,"ı· yeni bir müdahalesi bütün müşkü- filmleri olan cKarnaval çocuğu•, !er aldı. Nihayet bir filmde oıı' 
değildik. O. az konuşmaşını sevı- lyordum. Boyle hır kadınla yuru- purdan çıkmak istiyen 27 yaşında• nı cnlatıyor. Saıt Paşa da, duşun· liıt~ nihayet verdi. cEsrarengiz ev• gibi filmlerinde baş rolü verdiler. Sevdiği bir kadı 
yor<i.u. Gözleıi kehriba rengi idi. I mekten memnundum. Fakat tem ki genç konsolos Lesseps'in ağzın· · meden: Süveyş kanalının küşat merasi- seyretmiş olanlar Ivan Mosjo- nın ölüsü üzerinde teessürünü, it 
Burnu.~iraz bü!ük vt! çok hafif eğ- 1 biraz bana soğuk geliyordu: Ona, dan çıkıyor. -: Peki. kabul ediyo"11ll. mi 16 ikinci teşrin 1869 da yapıldı. ıtldne'in san'at kudretini pekala tırabını ifade etmesi Jizımgeli1°r 
n ıdı. Cst dudagının ucunda bır be- her bak4ınıda ıçımden; cNe ıyı ka- Mısıra gelen Tapur, koleralı bu- Dıyor. Portsaide, her taraftan ellisi harp •ekdir ederler. Artist sessiz sinema du. Sahne epey uzun sürüyord: 
ni vardı. Saçları siyah Te uzundu. ! dm. diye düşünmüşümdür. lunan Fransa' dan geldiği ve vapur- Karantina, Sait Paşa ile dostluk, gemisi olmak üzere seksen gemi ile zamanında arka arkaya filmler çe- Mosjoukine bu rolü muvaffakıY~ 
Gündüz onları toplayıp arkasına Odamıza döner dönmez daima da da bir adam koleradan öldüğü ı- Kraliçe Öjeni ile Üçüncü Napolyo- bir çok kimseler geldi. Bu gemiler viriyordu. Büyük bir şöhret ka- le başarınca herkeste takdir 

1 büyük bir topuz yapardL Gece ııaç- yorgun olduğumuz için derhal y.t- çin yolcular karantinaya tabi ıutu- nun teveccühüne mazhariyet .. işte, içinde bir ynt, en çok alkışlanıyor- zanmıştı. Amerika bile onu davet hayranlık uyandırdı. Ondan soP' 
h.rını çözer, omuzlarına dökerdi. tardık. Bana daima arkasını döner- luyor. kanalın açılma~ında üç amil. du. Bu yatta, Öjeni, kanala baka· otti. Fakat sesli sinema Mosjoukine arka arkaya filmler çevirmiye b~ 
Bunun kendi•ine yakıştığını her . di. Gözlerim karanlığa alışınca saç· Kırk gün karantina, nasıl geçer? Leseps, hayalden hakikate geçer- rak: için bir felaket oldu. Rusça'dan ladL Fakat Rusyadaki ihtilal P' t 
halde biliyordu; Evet, çok az ko- !arının parlak ipek bir pelerin gibı Genç konsolos, bu müddet zar- ken asıl müşkülatla karşılaştı. Çölii - Ömrümde bu kadar güzel şey başka lisan bilmiyordu. Biraz Fran- lak verince, bir kaç artist arkad~ 
ll!J"'1lYOrdu ve beni de sü.kiıt etmi- beyaz geceliğin üzerine dökülüşü· fında, kitap okuyor; bu kitaplar i· ayaklandırmak lazımdı. Bir çok a- görmedim. -.zca öğrenmişti. Fakat şivesi çok ve rejisörlerle birlikte Rusyad 

1 ) e alı.,tırmc~tı. nil sPyretmeyi pek severdim. Ya- çinde, bilhassa Akdenizl Kızıl de- mele toplanacak, onlan iskan et- Diyerek sevincinden ağlıyordu. bozuktu. Fransızcasını bir türlü İstanbul tarikile Fransaya geÇııı1Y 
Çok basit bir ,ekilde evlenm4- takta onun yanında daima kendiml nizle birleştirecek bir kanal vücu- 'mek, doyurmak icabedecek. Öyle Leseps, bu muvaffakiyetinin he- ilerletemedi. Bu sırada yeni yeni mecbur oldular. ,. 

tik. Bana: cBu böyle olmaz. İnsan çok iyi ve rahat hissetmişimdir. yecanı içinde iken, yeni bir hadise ~öhretler peyda oldu. Beyaz per· . Arti~tin ~rkada~an, de~al ıiel 
kırk ya~ ındıt evlenmez ya. Hem o Uzun zaman uyuyamlZdım. Ve sık • ile karşılaştı: Kanalı ilk geçmiye dede başka simalar görünmlye baş- rıste bır studyo vucude getırd "I' 
dıt çalı~ıyor, sen de rahat edersin. sık ayni şeyi düşünürdüm. Yine sa teşebbüs eden gemilerin önündekı !adı ve Mosjoukine'in yıldızı_ büs· Tekrar çalışmıya, f~m çevirJ!l~P 
deaı4tiler. Görüp beğenmiştim. O bah ayni kaldırunlar, ayni köşe ha· gemi, kanalda karaya oturdu. Bu- bütün söndü. Artist, kederınden J başladılar. Mosıoukıne_ orada Jet 
d k . d ı · • lik k d d .. ·· h d" b "d" nun sebebi, kanalın i~inde bir ka- ak 1 t b k fıl.ıJ1 a pe ı emış ı . .,. sene anm ı. şı ve o.. onup c ay ı en gı ıyo- • kendini sefahate verdi. Nihayet el- seneye y ın ça ış ı, ırço ıY 
Evet ikimiı: de çalışıyorduk. Fakat rum. diyerek cGüle giile• diyece- yanın kalması idi. ğerleri hastalandı ve bir sanator- ı çevirdi. Artık muvaffakiyetten 111 ~ 
ikimizin de bakmıya mecbur oldu- ğlm. Sonra akşam dönüşü kalaba· Leseps, istihzalar karşısında me- yom köşesinde kimsesiz, unutul • vaif_ akiyete koşuyordu. Meşhur ~ 
, , ____ ' d İki · · d tanetini muhafaza etti. Geminin, 

1 
H k b"~llY gumuz lillMUuar var L mızın e !ık tramvaylar, bir yığın yorgun muş bir halde ölüp gitti. artıst o muştu. er es, ""'tJ 

borcıımuz vardı ve ikim.iz de muk- bakışlı insan, sonra bu küçük oda, sonra da kayanın dinamitlenmesi- lvan Mosjoukine, henüz ped: kadınlar ona bayılıyorlardı. , 
te.iit değildık. kırmızı kilim VQ siyah karyolamız. ne lüzum gösterdi. Bu müşkülatı gençken bütün arzusu avukat ol- maceraları dilıerde geziyor, ~a:~ 

Her zaman ııoranlara ondan Ben böyle, daima böyle ve • da yendikten sonra, kanal, seyrü • maktı.. Liseyi bitirdikten sonra bu tı.na ait en küçük bir vak'a bUY 
memnun oldu;umu söyledim. O da her zamanki gibi gülümserdim. sefere açıldı. kararla Moskova'daki Ecole _d~ bir hadise oluyo~~· _ .. b~ 
itenden hiçbir zaman şikiyet etme- Çarşaflara sarılır, bacaklarımı uza- Süveyş kanalının l870 senesin- droit'ye devama başladı. Orada iki 1926 da Amerıka da bu)'Ül' ,. 
ili. Bunun!~ beraljer mes'ut değil- tırdım.. Sonra birdenbire aklıma Syveyş kanalına bir bakış deki derinliği 8 metre, dipteki de- sene okudu. İmtihanlarını büyük firma onu angaje etti. Artist "':v 
dik. Aramızda bir eksiklik, bir boş- gelirdi. Yüksek seııle: c Yarın ça)· rinliği 22 metre idi. 1937 senesin· bir muvaffakiyetle veriyordu. İki rika'ya hare~e_t ~tmede~ _e'f" if9' 
luk dı ki '- ld ğun k ah t S b h b .. k"" "b 1 b- deki derinliği 8 metre, dipteki ge· H t b •--' b ttL Ş var ·, •Unun ne o u u yo • Y u : • a a ugun u gı 1 de getirilmesi hakkındaki bir eser lbir yerde ki, 30 asır evve, yine oy- sene sonra, tatilini ailesinin yanın· c aya ımın ırıncı ....,.,, ı . 
anlıyamıyorduk ve bunu doldura- şemsiye almayı unutmasak. gibi kendis~ cezbediyor. le bir maksat uğrunda 120,000 Mı- nişliği 22 metre idi. 1937 senesin- da geçirdiği sıralardadır ki, bir· eli ~ci f~slı başlıy?r• ~emiilı~t' 
Dllyorduk. Zaten bir gayret yaptı- şeyler söylerdim. Derhal kısaca ce- Kaııal mescleci.! Üç b. in_ senelik ı· sırlı esir mah_ volmu5tu. . . deki derinliği 12 metre, 10 metre denbire yepyeni bir arzunun için- Bu ikincı faslı hazın hır ne; ıet 
ğımız, ı.aadeti aradığınıJZ ve başka vap verdi. •Evet., cUnutmıya • tarihi olan bır fikır... İlk Leseps, Saıt Paşadan 30 iklncı derinlikteki genlşuğl 7! metredir. de filizlendiğini hayretle gördü. ~a.yan~ Orada yapılan tec:utı~.,, 
vaıııtalarla bulmıya teşebbüs etti lım Onun da uzun zaman benim 

1 

Kanaldan, evvelce 48 saatte ge- Aktör olmak. .. Lu aı-.ru birdenbire ıyı netıce vermedi. Mosıo~, 
ğitniz yoktu. İşi olurıına hıra.kını.; gib;·uyumadığı belli idi. Ne düşü- evvel firavunlar, sonra Ro- teş. n 1854 te imtiyaz fermanını al- çilirken, bugün 13 saatte geçiliyor. içinde büyüdü. lıü ,- üJii \'e muka- Fransa'ya döndü ve bir sürü ıııdr' 
tık. Daha dogrusu bizim hakkımı- nürdü? bilmiyorum. ma imparatorları bunu d.ü - dı. Bu imtiyaz, bir sene sonra, bey- 67 sene evvelki kanal varidatı vemet edilmez bir hale geldi ve va.ffakiyetsizlikler, talisizlikler ·ııL 

d b ıduğun h rk a 1, d'"fl . . B . şürunüşler fakat bir netice-/nelmilel bir fen heyetinin tasvibi- 4.600.000 franktı. 1937 senesi vari- b .. sb .. t.. unutulup gı .an a u o u, e ese yrı esa u er ne garıptır enım Ivan Mosjoukine derhal kararını sonra u u un ff 
. . ye bag·lıyamam••lar. Fransız kralı l ld F k t B t b- datı 1346 000 000 franga hali" ol B 1 t anı t ğ "bı" se ayrı ve başka b•a şekillerde na- hiç olmıyacak zannettiğim şey, bir .. .. .. dalı., N 1 ne maz ıar o u. a a ... u eşe • • • ıs • verdi. Artist olacaktı. Fakat bir· aş an;:ıç a a tı ımız gı'" .• ~~ 

l 1 kl . d b" · · · 14 uncu Lut, a sonra apo yon buse·· O·~anlı un· paratoru ve onun 1mu•tur. ı t · · d h ta ·· len'nı· kaP'" s P o an yaşama se ın en ınnın gün bırdenbire öyle basit bir şe ~· ' _ . ___ den bire ailesine bu fikrinden tek e ıçın e aya goz ~ b" d'· ru·""": dü ·· ·· rduk. 1 - buna çare bulmak üıtemlşler; fakat ____ _ 
ae ıze uş ,.~.u şunuyo kilde o du ki... . 1 Ö 1 ik kelime ile bahsetmedi. Nihayet A rti•tl•rin re•iml•ri 
Bize düıeni tevek.külle kabul et· Bir gün, bir kış günü kaldırımlat bı.r şey l'apa~~. ar j, ~ ~ be'.." mektebine dönme zamanı geldi. I -· 
miftik. Ben, kendi hesabıma bu, buz tutmuştu. Ve biı:, yanyana her genç dıpl~mat .,u_ ıta :ı oy e ag- MT:"f T:"K sinema s 1 açıldığı g un den Genç talebe, yine ailesine hiç bir 
böyle gider di;ycırdwu ve sonunu zamanki gibi yürüyorOOk. O yine lanı~or ki. kar:mtınayı tahaffuzha-c ıC ttıgüne kadar en ÇOk beğen:. şeyden bahsetmiyerck onlara Alla. 
kolayca tahmin ediyordum. Belki önüne bakıyor, hafif, mana vere- ~eyı, İs~en_~r-~y~de kendısınl bek- haısmarladık dedi ve 'rene bindi. 
bü çocuğumuz olurdu. Yahut böy- tnediğim tebessümile gülümsüyor. lıyenlen bu~butun ıınut~~or. . len • en hüyük ragteti kazanan • en çOk sevilen Ve Fakat yan yoldan trenden atladı 
lece ihliyarlarckk. Ve bir gün be.ıa du. Bir aralık her zaman yaptığı· Kırkıncı gun .. liman reısı geliyor bütün rekor larl 8 11 11 k y 1 s ve kendisini Kiev'e götürecek baş-
lıastalanırdım, 7ahut o .. geriye ka- mız gibi, ayni noktaya gelince kar• ve: u y u a ka bir trene bindi. Orada bir tiyat-
lan !tir müddet daha ayni şeyi ya- şıya geçmek için ilerledik. Birden• - Mösyö Ferdinanci dii Lcıseps, kıran şahane film ro trupu vardı ki, bu tiyatroya in· 

serbestsiniz. par, sırasını beklet"dl. Bununla be- bire yanımızdan hızla bir otomobil tisabı olan genç bir adamla mos-

raber etraflarındaki çemberi kınp geçti. O bağırdı ve yere düştü. O· Diyor. Harikalı bir muvaffakıyetle devam ediyor joukine kışın Moskova'da abbap-
d1..t3rı ur lıyaııl&r, hayatlarını tomobil çarpmıştL Bayıl~~L Oto- Görüyorsunuz ya .. bir kolera ha- !ık etmişti. 
deıliJ!irenler de olduğunu ben .ınobil biraz ötede durdu. Içindeo diseslnden bir harika doğuyor. Bugün saat 12.45 ue 2.30 da tenzilatlı matineler Ertesi gün genç talebe 0 küçük 
bazaıı düşünüyordum. Mu _ bir adam indi, koprak bize doğru Kolera olma.saydı, karantina .. ka- tiyatı'Onua direktörü tarafından 
hakkak ki, ona karşa çok geldi. Ben, telişla onu yerden kal· rantina olmasaydı, mütalea o!mJ- angaje edilmiş bulunuyordu. Ha-
iyi hislerim, takdirlerim, hatta dırmıya ç~ıyordum; yarası yok· yacaktı ve kanal da açılınıyacaktL Bugnnc kad>r mcnılcketirnlzdc yapılaR eıı mu•alfak TliRı1. FiLMi yatınd:m memnun ve mağrurdu. 
hayranlığım vardı. O, beni ııeviyor tu ,çabuk bir otomobil. diye ba- 1833 senesi. Ayda 15 ruble kauınıyordu. Artık 
muy<i.u ! bilmem. Gözlerime pek ğırıyordum. Leseps, t.kenderiyede konsolos- üıtikbalin.i temin ettiğine emindi 
bakardı. Fakat daima dost ve müş- Adam yanımıza gelince derhaıjluk yapıyor: Bu sevimli misafir, y~- İntisap ettiği tnıpla bir müddei 
fik (Özlerle bakardı. Biribirimize onu benim elimden aldı.! rulmaz dansçı, şık kavalye ve gu- şehirdea şehire dolaştı. Ekseri 30, 

1 
olan ali.kamız mütekabildi ve mü• l3ana; cGelini.ı:, rica ederim, halk 'zel sözlü blc genç, herkeste sevgi 40 kişiden ibaret küçük bir seyirci 
savi idi. Bunu iyi biliyordum. toplanmadan. diye, yalvaran, fa uyandırıyor. Mısır Hidiv! Mehmet kütlesi önünde temsil veriyorlardı. 

l!vet, tekrar edeceğim; hayab. - kat nazik bir sesle hitap etti. Son- Ali Paşa tarafından da kabul edil· Bu hayat iki serıe devam etti. İkJ 
mıı bep beraber geçecek sanıyor- ra otomobile doğru yürüdü. Peşin• diği zamanlarda. onun oğlu Prens sene •onra genç adam Mo.lı:ova'da· l 
duın. Ayrılmamız imkansız bir den gitmiye mecbur oldum. Daha 1 Saitle dost oluyor. Kanal meselesi, ki hal.le tiyatrosuna angaje edildı 
i0Y<i.ı .. _Çok_ samimi söylüyorum, bu, polis gelmemiş, oraya bir kaç kişi ı'beynini yorduğu halde onlara bir· Orada meşhur simaların eserlerini 
bır eun bılt• aklımdan gccıneınis- (Arkw.-ı 6 ıncı sayfada) şey söylemi.vor. , temsil ediyordu. Mesela: lleı:IQI 

--''" ııll 
Üç Arkadaş filminde lıil:r~ Jıll': 
temsil kudreti gösterer~ ~ 
bütün parlıyan :MABG ~ 
SULLA V AN'ın ,U•el bir 



A. vrupa lik maçları 
Arsenaı : 2 . Sunderland : 
Rasing : 4 -Muhavsen 
Panatinaikos : 2 - Aris 

1 
1 

1 
1 

Uruguay milli takımı 
Şi/igi 3 - 2 mağlup etti 

L<ıl>dra 
haftak· - Lik maçlarının bu 

ı neticeleri. 
Arsenaı - . . 

lllingha Sunderland 2-0, Bır -
Derlıj l{m - Çarıton 3-4, Blakpool
lı; .,, untı 2-2, Brentford-Grims-

<ovn ı 2 Verha - ,liudersfild Tovn-Vol-
~~t~n 1-2, Layçester Siti -
\on 0-3 nıted 2-0, Liverpol - Ever
t0Q 1 1

' Mançester United - Pres
cle~ · ' Midle:;burg - Bolton Van
' . o.' l-2,Port.snıut - Aston Villa 

ton Kupa maçları 
•·· dra K 1 d" qUncü 

1 
upa maç arının or-

ltnan ;rnuasında iki defa tekrar
~llldidd es.ham - Tottenham maçı, 
hlib en sonra 2/1 Westham'ın 
1 l'Jeti il •elct _ C e neticelenmiştir. She-
tir. hestN'i 2/0 mağlup etmiş-

lsviçrede 
~ 

~le . maçlarının bu haftaki neti
rı· p . 
c. Gre 

ltıanıı.ı nşen - Fc. Lugana coyna-
)' -., ır. N . c. L • evey - Fc. Bıel 2-1, 
.ı· U>.ern N • Ponct - ordstern 1-1, Fc. Şo 

- Yung Boys 0-1. 

~da 
l\ul>a -

\i~l· . maçlarının bu haftaki. 11e
... r1: 

. Stade It 
~lig Ilubeem~ - Fc. Nancy 0-1 Ra-
nıp;ı, t· - selsor Rube 4-2, O

<\ntibe llle - Girond.ins 2-1, Fc. 
'-tuhav s - Sc. Filves lille 2-3, Fc. 
t sen Itas · • r., ıng Paris Q-4, Fc. Se-

. Met, 3-0. 

~ikada 
l.iır. -----Cı-1~; ma;;larının bu haftaki n1'!ti -
~ şunlardır: 

il . Btii. 
lanct llge - Sc Andecleht 0-2 

iL lrdt · • ' 
;"rlrua _ utıç - Daring 7-1 otimp. 

c. Aı:~lnl:lerşot 0-2, Fc. Anvers -
1- 1. · 1-1, Vite Star - Lirşe 

~ 
ti lıu hafta . 
ceı,,ti· Yapılan U!t maçlan ne-
~ . 

ti C. 'l'olino L· 
~ • l>ıbolon " "vorno 3-2, Fc. Ba-
~--0, .\rııbr:a 2-2, Genuva Lazio n:lloli _ F'c ıan_a - Novara 3-1, Fc. 
.,, • J .... ., · Mıla.no 1-0, Fc. Mode-
.t.t· "4" ~ntu 1Yeaıe 

1 
s 2-0, Fc. Lucca - Fc. 

--0-, 

Maca · :---:.:-rıstanda 
lıuh-~ 

l.ir ~ .. afta rnühi 
~ ~tşıl ·m m olarak yalnız 
<!tııtetiy(. a Yapılmıştır. Zuglu, 
y 211 m~lılp etm~tir. 

llna · 
~ıstanda 
~ ---

ltn l>rı etrneı.ı . 
~ ıııl>i e olan Xuaams -
llııoıy YOtıasında A. E K l'iı;•· •kasu 2 . ., 0-

'2/Q y il, Panatinaikos, A _ 
~tir. 

AS--.._ __ 
• 23 bııgün Şişli ile 

ı "'lııar· karşılaşıyor 
l'ı v ~tanın b · · 
boı ~İ'Je\te b u:mci !ikinde en 
l~ lak.ıını d .. ulunan A.. S. 23 fut
ı.ta~r~ize Ullkit. Konvanslyonel
liı.ıtçları ha~lınıştir. A. S. 2ı ilıı 
~ d% . . ıta G1'!nel Direktör-

ter lıaıe gı~ı.n gelnti§tir. 
~ oı- ore 1ı:o,.,,. k 

liıj qn.ı'Jaıı. ki" - ... ya anut fe
tt Uzıuı. upler!ıı en kuyyet-

C"l · ~a..ıı.dır ~lıı ltııyen b. ınemleketi.mi-
8ta Ue bu~r kuvvetli Bulgar e-
1\ı <ilııda bo .. •aat 10 dil Taksim 
~~lii hak~lçtifecektir. Ilulgar 
h~ . O!xnadı. da tam bir kanaa -
cat';ı lllJ<.ırıı :dan ırıüsabakanın 
lı) •ı tllhnı. afındaıı kazanıla -

llıa ~ d ın edemiyoruz. 
u zlerö 

Beden terbiyGsi
1 

kanunu nasıl 
tatbik edilecek 

Genel Sekreterin 
m.ühim beyanatı 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü genel sekreteri Ce
mal dün akşam Parti merke -
zinde gazetecilerle gôrüşmüş 
ve Beden Terbiyesi kanunu
nun nasıl tatbik edileceği 
hakkında izahatta bulunmuş
tur. 

Genel sekreterin beyanatı
na göre Beden Terbiyesi ka
nununun icabettirdiği mec -
buri mükellefiyet vatandaşla
rın yaş sınırlarının tefriki su
retile yapılmasını icabettir -
mektedir. Bu sınıfların Y"'şları 
20 - 25 veya 25 - 30 arasında 
olması muhtemel görülmek -
tedir. Ordu ve maarif haricin
de bulun"'n vatandaşlar mın
takavi klüplerde beden terbi -
yesi ve spor yapacaklardır. 
Maarifte orta mekteplerde 
spor yuvası, lise ve yüksek 
mektrplerde de spor yurtla -
rı açılacaktır. l Haziran 939 
dan itibaren yapılacak te~ki -
lata nazaran umum müdür -
lük bütün teşkilatının ihti -
yaçlarını temin edecek ve bu 
ihtiyaçların başında bulunan 
saha, bina ve muallimleri de 
müdürlük hazırlıyacaktır. Yal
nız bunları temin eden umum 
müdürlük bu klüplere de -
vam edecek olan mükellef -
rin mutlak surette amatör 
olacağına işaret etmiştir. 

İdman yapacak gencin 
şahsi malzemesini kıendinln 

temin etmesi mecburiyet! ko
ıv.ılmuştur. 

Kurulacak teşkilatın hari -
cinde profesyonel olacak te -
şekküllere müsaade edilmek
tedir. 

Bu izahattan sonra genel 
sekreter gazetecilerin sor -
dukları bazı suallere de ce -
vap vermişlerdir. 

Gend sekreterin söylediği
ne nazaran milli maçlarda 
iın.«ak preru;ip itibarile ka
bul edilmiştir. Bwıunla be -
raber ecnebi takımlarla btr 
çok temaslar yapılacak ve 
bunlar muhtelit ekiplerle ic
ra edilecektir. 

Bu muhtelit takımlara or -
du, maarif ve klüp mensup -
!arından seçilecek el1'!manlar 
alınacaktır. Mili! küme maç
ları da bu beden terbiyesinin 
Hazirana kadar tatbik ede -
cei!i programda yazılı eldu -
ğu veçhile bu sene de yapı -
lacaktır. 

Uruguay Şiliyi mağlOp etti 
Lima - Cenubl Amerika kupa

sı için yapılan karş;ılaşma4ra de -
vanı edilmektedir. 

Bu karşılaşmalarda Peru milli 

takımı Paraguay takımını 3/0 U -
ruguay, Şiliyi 3/2 mağlup etmiş • 

J>"'ransada süvarilik çok ilerlemiştir. Resmimlıde Frans12 sllvarl 
klüblerinden birindeki talimleri ve nümayişleri eörüyoruz. 

..... .... 

Biz sayfiyeyi ve köyü yalnı• yazın ortasında aklımndan geçtrlyonn. 
Halbuki başka memleketlerde kışın karlı ve fırtınalı eUnlcrinde de 

da~. kır ve köy bavatına can atanlar eksik de&:ildlr. 

Yeni dans bütün dünyada büyük bir rağbet kazandı. Birçok yerlerde 
müsabakalar yapılarak bu dansı en i)'i oyaıyaıılara hediyeler veri

liyor. Rı•smiıniz bu müsabakalardan birine aitti• 

IA.TPA 1 

Bi%de bale artisti yınn.i yaşm dan sonra yetişirken tneilterede a lh - ·~Nil yaşmclakt ~· 
'bale mekteplerinde der• göriirln . 

.-ı evyorkla Noel yur tuau.nda yapılen bllvtlk tttaıhürat ve Noel ataçları 

Kışın denı7.e girilmez. Fakat iyle lil1aı vapıular var ki bunlama içindeki pi inler yolcuıana a.e
bUyunda rahat rahat banya yapma)erına müsaittir. 

-



'dAYFA 1 

NOTILAR 
Siyasi bir şemsiye 

İngiliz Başvekili Çemberlaynin 
ıemsiyesi büyük bir şöhret·· sa -
biptir. İhtiyar ve dinç Başvekil bu 
ıemsiyeyi Londrada taşıdığı gibi, 
Münib seyahatinde, Romayı ziyJ -
tttinde de yanından ayırmamıştır. 

Bundan dolayı 
umu.mi bir me
ral uyandıran 

btı şemsiyenin 

tarihi yazılmak
tad.ır. Kısaca biz 
ie yualım: 
Şemsiye Lon

drada Brlır end 
Somdan 17.5 li
raya satın alen
mıttır. Sapı ma
laka alacmdan, 
ucu çelikten, ku 

maıı ipekten ve iki katlıdır. 
Bu şemsiye altı senedenberi İn

ıiliz Başvekiline arzı bizmet edi -
yor. Fakat nasıl hizmet? 

Çemberlayn Londrada otomo -
bllle, Londranın d.ışında da ya şi
mendifer, ya vapur, yahut tayyare 
Ue seyahat ederken şemsiyeye ne 
ihtiyacı vardır? 

Müverrih ve müdekkikler bunu 
da tetkikata istinaden şöyle izah 
ediyorlar: 

Baıvekil ıiyasl seyahatlerinde 
ınlu nutuklara karşı kendini bn 
tcmsiye ile korumaktadır. 

4,300 sarhoş şoför 
Berlinde sarhoş şoförlere karşı 

ı:ayet sıkı tedbirler alınır. 1938 se
nesinde 4,300 sarhoş şoförün elia
den şoförlük vesikaları geri alın
mış. Berlin' de 
kaç otomobil v • 
kaç şofür var • 
dır? BHmeyız ~

ına bizimki ile 
tabii kıyas edi -
leme:ı. İstanbul
dao bunun ya
rısı kadar şoför işten alıkonsaydı 
talikalarla paytonlardan başka bir 

şey göremezdik. Burası böyle. En· 

iKDAM 

Bir Fransız mecmuasının yaptığı 
tetkike göre, giydiği şapkalarla 
Mussolininin hayatının merhale-

lerini takip etmek kabildir 

İtalyan Başvekili Mussolininin şiın· 

H o A. v 
• 

Hayat ve insan 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) iğim halde gayet kaba bir şekilde 

t<lplanrmştı. · Herşey çok süratle ilave ettim: 
cereyan etti. Otomobile bindik. Bi• - Sen burada kal. Böyle daha 
raz sonra otomobil bir apartmanın iyi. 
önünde durdu. İndim. Adam bana Karını, gözlerini kırpıştırdı. Bir 
vakit bırakmadan kucağında onu şey söyliyecek gibi kırmldadı. Dön
yukarı çıkardı. Bir müddet son- düm, odadan süratle çıktım. Adam 
ra karım kendisine geldi. Adamın gece onun yanına gelmiş miydi? Ah 
ııpartmanında idik. O, bize bir çok bunu nasıl merak ediyordum. 
itizarlarda bulundu, affırmzı dile· ,.,.,. 
di. Doktor çağırtmıştı. Doktor, kor- Hayatırmz hep böyle, hep bera
kulacak bir şey olmadığını söyledL ber geçecek zannetmiştim. Mes'ut 
Kalçası incinmişti. Bir müddet is- olmadığımızı zannetmiştim. 

tirahat etmesi, yerinden kıınılda- Ne budalalık! Müthiş bir dört 
maması !azını geliyordu. gün geçirdim. Uyuyamıyordum. İş-

Adam bu müessif kazadan ken· tiham kesilmişti ve nihayet bir za
disi mes'ul olduğunu, iyi oluncıya manlar beraber yürüdüğümüz yol
kadar karımın orada kalmasını, te- ları yalnız başınıa geçmek bana 
davi görmesini arzu ettiğini söyle- korkunç geliyordu. Fazla iztırap 

di. Çok ısrar ediyordu. Ben de o- çekiyordum. Artık her zaman için 
nun yanında kalacaktım. Hasta iyi yalnız kald1ğımı düşünüyordum. 

olunca evimize avdet edecektik. Bu, bana dehşet veriyordu ve ada
Kanma baktım, saçları dökülmüş- ının gece onun yanına gidip gitme
tü. Siyah kehriba rengi gözlerini diğini, o anda onun yanında olup 
hafif kısmış, bana bakıyordu. Yü- olmadığını, düşünmekten beynime 
zünde kabul eden bir mana vardı. ağrılar giriyordu. 
Sesimi çıkarmadım. Adama ilk de- Fakat dört gün sonra o, bir ak
fa dikkat ettim. Uzun boylu, geniş şam avdet ettL Evet avdet etti. Yi
omuzlu idi. Gözleri parlak ve müs- ne her zamanki gibi idi. Sanki sa· 
tehzi manalı idi. Bununla beraber bah aynlmıştık ve yolda birleşece
pudaklarındaki te'f:ıessüm çok iyi ğimize evde buluşuyorduk. Hiç de· 
idi. ğişmemişti. Hayretle ona bakıyor· 

Doktor, karımın kalçasını sardı. dum. Fakat içimde bir boşalma 
Karım bir şikayeti iztırabı olmadı vardı. Rahatladığımı hissediyor
ğını söyledi. Yalnız kımıldayınca dum. Geldi, karşıma oturdu. Elleri 
kalçası sızlamıya başlıyordu. Mü- mantosunun ceplerinde, gözlet'L,i 
saade aldım ve daireme yetişmek yere eğerek hafif bir sesle: 
üzere apartmanı terkettim. - Bir kere daha seninle konuş-

Ogece, ben de onunla beraber mak lazımdı, dedi, o günkü sözün
kaldım. Çok sakin, iyi uyuyordu. de ısrar ediyor musun anlamalı

Bana bütün halinden, orada kal- yım. Eğer orada kalmam sence 
maktan çok memnun oluyor gibı münasipse... • 
geldi. Bu, tuhafıma gitti. Ertesi Başını kaldırdı, yüzüme baktL f 
gün bu evi terketmemiz ltızımgel- Garip bir şekilde yüzü buruşarak 
diğini ona söylemiye karar ver - gülümsedi: 
dim. Fakat ben bir şey söyleme - - Adam benimle evlenmek is
den o adamın çok nazik ve tiyor ... 

iyi olduğundan bahsetti. O- Allahını, artık beni aldattı~ına 
na çiçek getirmişti. Doktoru emindim. Belki bunu beni aldat -
her gün yolluyor, rahatsız etme- mak için değil, bir başkasını, bir 

11- satıııl 

(Havuç) hem gıda ve 
hem de devadır 

ıı 

I~ l' 
Iılar, havucu kaynar su İt 
faydası olanlardan biri de lı' .ı.,1 
vuçtur. . ltg 

Havucun terkibinde, y•P' )o 
ııt. r 

!ışında pek çok vitamin • , , ) 
dır. Bundan dolayı yücıtd~ 
müzü çok besler. Ba•11ç Ilı 
türlü türlü yemekler, sal9ll · ılır 
lar, turşular yapılmaldadı1'.".ı ~ • 

Kabak dolması sibi b• ır ıı. 
dolınası yaparlar. Patlıcaıı ~, 
vası gibi havuç tavası yaP 
dığı zaman ıarmısakh e• 1" 
ğurdu ile nekadar lezzetli 1" 
nir. .. 

Havuç çorbasını, havuç P', 
lak.isini sevıniyen var -' 
Havucu ince bir rende ile ı::; 
deledikten sonra bazı Y } 
salatalıklann içine karıŞtırı • ltr 
lırsa yemesine doynm olııı"' ılır 

Rendelenen havmun içiJI · 
deki şeker, meydana ~ · 
ğından çok lenetli olur-.~ 
vucun bütiln IaasııalarlP"'. 

vitaminlerinden bakkile_ ~ 
fade etmek için çiy oJIJ"" 
yemek lazımdır. ,,. 

Alman yada, İ'lıgilterede. ·ıi! 
merlkada havueu adeta ı 

gibi kullanırlar. Birçok ~; 
lılar ~ havucu kaynar sıı 

yıkadıktan sonra sılal1'Jar. Si" 
bah ve ikindi vôitmind• ~ t 

karnına içerle:r. Havueıı ~ ._ 
sıkmak iP,. ~ök .. ti 
makine bile icadettiler. 111 ti 
vnç suyunu içmefe de .. a'IP; 
denlerin ciltleri, ynmuşıır· o/I• 
rileri, ipek gibi nermln ol 
Yanaldan şeffaf ve parlalı: I 
rünür. Gözlerinin beyasııf 
artar. . 

nunla beraber şoförlerin yekunu diye kadar giydiği şapkalann hayatının 

ne olursa olsun 4.300 sarhoş şoför muhtelif merhalelerini ynsterdiği teshil 
sen~de birer kaza yapsalar 4.300 edilmektedir. Bir Fransız mecmuasından 
kişi ölür, yaralanır, sakat kalır ki, aldığımız yukarıdaki resimde şapkalar 
hiç te hoşa gidecek rakam değil - kullanıldıkları tarihlere göre soldan sağa 

!l'lek için olacak kendisi görünmü
yordu. Karım, bunları gayet sakin, 
heyecansız, fakat memnun söyle
di. O gün ona eve dönmemiz lazım
geldiğini söyliyemedim. Fakat ya
bancı adamın evinde kalmanın 

münasebetsizlik olduğunu, gece o
rada yaratmıyacağım, beni mazur 
görmesini söyledim. cBen de bera
ber gelirim• diyeceğini zannetmiş· 
tim. Halbuki yalnız •Sen nasıl is 
tersen• dedi. Eve yalnız döndüm. 
Onun orada kalması beni hiddet
lendirmiyor, çok tuhafılt'a gidiyor
du. Sonra siyah karyolanın bir ta. 
rafı boştu ve bu boşluk bana ebe
diyen devam edecek gibi geliyor
du. Hayır, ona kızmıyordum. Aklı 
ma hiç bır fena şüphe gelmiyordu. 
Fakat hüzünleniyordum. Kendimi 
yorgun ve rahatsız hissediyordum. 
Göz kapaklarım ağırlaşıyordu. Ge
ce bir kaç kere uyandım. Yanım
daki boşluğu görmek beni sinirlen
diriyor, tekrar uyumak güç oluyor
du. 

yabancıyı tanımak, daha doğrusu 
benimle beraber yaşadığı hayatın 
dışına çıkmak, için yapmıştı. Fakat 
ne olursa olsun, bir başkasile beni 
aldatmıştı. Şimdi avdet ediyordu. 
Onu kovmak, ona hakaret etmek 
istiyordum. Bir şeyicr yapmak ih
tiyacındaydım. Ayni zamanda tek
rar gitmesinin bir felaket olacağını 
düşünüyordum. Bütün bunlara 
rağmen sus:ıbildim. Konuşmamak 

için dilimi dişlerimin arasına al
dım ve sarfettiğim gayretten sa -
raran yüzümü göstermemek için 
başımı önüme eğdim ve cf, gitti. 

Göz nuru, göz cadbesİ ~ 
ğalır. İşte bundan dolayı , 
ki, tatlı göz bakışları !le, 1"1. 
gın nim.nigMılnn ile erk~ 
)eri tuzağa düşürmek, k•f": 
)emek, nişanlanmak anustJll 
da bulunan kızlar bol bol lı" 
vuç yemeli, havuç &UY" içf: 
melidirler. İşte size sıhhi I~ 
dalı bir güıı:ellik sevdaS' 
parlaklık iksiri!! 

Havnrları kav, r .,, ·•r tel" 
' --~-. temiz yıkadıktan ı> ""'~ 

rak havuç suyunu ~ üzlerl 
süren mavi gözlil, leplsk• ~ 
lı İngiliz kızlarının ııüZ"lltf 
tiklerini, beyazlandıklat~~ 
lekesiz, şeffaf, parlak b• .-' 
çehreye malik oldukl•' 

dir. doğru sıraya konmuştur. 

- Felaket, su kaynıyor .. 

- Fena mı?. Hemen koşup yumur-

taları getireyim." 

- Eyvah.. Sizin arabada benim 

tavuk kızartmam kalıruştL" 

- Size yardım edeyim mi? 

- Karımın çenesini tutun kili .• 

Halkevinde dersler 

Resimlerin altlarında verilen izahatı 

d•• numaralarile karşılaştırarak aşağıda 

bulacaksınız. 

1 - 1911 de Mussolini cLibya sevki

yatına karşı isyan .• diye, bağırıp ta r ılis 
tarafından yakalandığı zaman başında bu 
melon şapka vard1. 

2 - Açık renk Fötr şapka. Bu şapka 
ile o bir zamanlar imar ve ıslah işlerinin 
başın<la bulunmuştu. Sonradrn bu şapka
yı giydiği hiç görülmemiştir. 

3 - Başındaki bereye bakarak Mus

solininin bir kır gezintisinde bulunduğu

nu zannetmeyiniz. Duçe bu bereyi bir 
köprünün ilk taşını koyrmya gittiği sıra

da giyiyordu. 

4 - 1926 da resmi bir merasimde 
Mussolini silindir şapka ile. Bu arhk o
nun kemale geldiğini, daha olgunlaştığını 
gösterir. 1 des şeydir. İtalya halkı harpçi bir J keri kıyafetle cHizmet, hizmet. 

5 - 1927 de Mussolini gri me- kası ile söylemişti: .Harp mukad-ı ye haykırmıştır. ·· 
!on şapkası ile. Onun bu kıyafetile millettir.• 13 - 1938 - 1939 da mihver 
at yarışına gitmekte olduğunu 11 - Habeşistan fethedilmiş- modası. -Bu söz İtalya Almanya 
zannedeceksiniz. Hayır, Diıçe as- tir. Mussolini milislerin beresini anlaşmasını ifade ediyor.- Artık 
kerlerin keçişini seyrediyor. kullanmaktan şeref duyuyor. Mussolini Prusyalıların kullan -

6 - Değişiklik. Düçe 1928 de 12 - 1937 de İspanya gönül - dık1arı Kepi şeklinde, bir Mare -
ziraatle bizzat meşgul olduğu sı- lülerini tebrik ederken duçe ba - şal kasketi kullanmayı tercih et -
ralarda bu kenarlı keten kru;keti şına bir Kaşk geçiriyor ve bu as-1 mektedir. 

Ertesi sabah karınıa uğra -

dını. Bu ziyaretin üzerimde yap

tığı tesir şayanı hayret oldu. Ka

nm değişmişti. Onda neyin değiş

tiğini iyi bilmiyorum. Fakat mu

hakkak onda değişen bir şey vardı. 
Bu yabancı evde bu yabancı odada 

Halbuki ben her zaman için be
raber olacağımızı zannetmiştim, 

ben onu sevmediğimi, onunla me
sut olmadığırm zannetmiştim. 

İKDAM 
Ahone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

söylüyorlar. 
1
,_ 

Tembel ve hast~Jklı o 
karaciğerlere karşı bıt ~ 

t-'tıf· 
\Javuçtan istlfad~ <>T "" ' 
bilir. • 

Körpe, taze havuçları 1<'1,.ı. 
nar su ile yıkayınız. üzeri• , 
ni keskin bir bıçak ile ıı::;ı, 
yınız. Veyahut rendenlıı 
tarah ile rendeleylnJıı. .ı-' 

Derin bir salata tab il 
güzel bir zeytinyağı, bol ,_., 
mon suyu ve tnz koyarıık 50"" 
çatal ile karı.ştmııız. , 
rendeleruııiş havuçlan bıt ~. 
bağa koyunnıı, karıştırır, 
2 - 3 saat kadar böylece bıf',., 
kımz. Bu güzel salata öil• 1' 
akşam zamanllll'1Jlda ne65 V 
meklerle yenilme teıııJıel ;ti'' 
raciğerleri faaliyete getftf' 
İştahı artırır. VUcnıfe çak 

da verir. ıll'I 
lokma,. Hi!I< yalnız bir gece geçirmişti. Bunu TEK SÜTUN 

gece düşündüğüm zaman bana S ANT İ M İ ~ 

dehşet vermemişti. Fakat şimdi o- Kadın Hekimleri tcp~aıı~, 
tecrübe etti. Gözlerine de geniş daya ayağımı attığım, onu karyo- Birinci Sahife 400 kuruş . Türk. Ginekologi KunD"u ;;; 

gözlüklertakıyordu. lhtı'yar bı'r kadın Bı'r tramvay lada gördüğüm anda birdenbitt İklnciSahife 250kuruş yıntoplantısınıDr.OrhSll ~ 
1 . . . te derin bir hayret ve sıkıntı içinde İç sahifeler • 50 kurut nin başkanlığında yaptı. ıııı..., 'f 

7 - Musso inının zıraa gös- kaldım. Birdenbire en iğrenç ih- 7 - 8 inci Sahifeler 30 kurut t<'· 

terdiği alaka devam ediyor. Kas- evinde ölü bulundu ntomobile c, arptı timaller gözümün önünde canlan- Bütün bir sahife veya ya- ~~k:::::ı;;~:"ı!ı~~tsi.~ 
hl onu iyi korumamıştı. Geniş dı. Böyle düşündüğüm için kendi ııı"' ~ 

Bakır köyünde İskele çıkmaz so- Du.. s· k 'd ge kt ı rını sahife ilan için İdare ile rine tebligatta bulunarak
1 
.~, 

kenarlı Panama güneşten daha iyi n ır ecı en çme e 0 an kendimden utandım. Ayni zaman- görüşül' ür. fY 
muhafaza ediyordu. kağında oturan Gülnaz namında 65 Çatalca pıtıkalı şoför Feyzinin ida- da onu burada yalnız bırakmakla hedelerini bildirdi. Dr. A}ıJl1~psııl, 

yaşlarında bir kadının üç günden resindeki 56 sayılı kamyon Tak _ b"yük' b' h t . 1 d"ğ' . d" .. .. Onur: Kadın kısırlığuuıı 1 .pi~ 8 - Bir müddet sonra on..ı as- u ır a a ış e 1 ımı uşunu- , sa• ı/ 
beri ortadan kaybolması üzerine sim - Fatih arasında işliyen 166 d K 1 b D 1 K KAT flati<ın tubaire ve hysıcro .,0 keri bahriye kasketi ile görüyoruz. yor um. arım, saç arını ser est bt1P" .< 
damadı Sakayan zabıtaya müra - numaralı tramvaya çarpmıştır.. b ak t 0 1 · .. 1 gographie) ile teşhis ve bııl"' 

Ekinlcrı bag·ladıg·ı sırada tersine ır mış ı. nar yıne oy e omuz- u· k ,_ ııa ,,ı 
t · ı· z b t ı ---0- --- qı>zetcınize · an verme .,.. davisi hakkında tebliga ,,

0 
•• ur 

giyılmck şartile bu kasket en.sesi- caat e mış ır. a ı a memur an - -· !arına siyah ipek bir pelerin gibi " ,. 
'h · k d d · diki · y b 1 tiyenler gerek doirudan doğ- du, mevzu ile alakadar /. ni gi;neşten daha iyi muhafaza e- ı tıyar a mm o asına gır erı angın aş anglCI dökülüyordu. Yüzü her zamanki 
vakit kendisini ölü olarak bulmuş- gibı· solgundu Fakat dudaklarında ruya gazetemiz idarehanesi- filmleri gösterdL ı-• . J 

diyordu. Bir müddet te bunu tec- 1 dı y 1 . Eyüpte Kitapçı Kasım sokağın- · ne veya İlaoat şirketlerine Bu teblig"ler üzerine ya. p1

5
",'.;ell'.j 

ar r. apı an muayene netıce - d garip, sinirime dokunan canlı bir k r• 
rübe etti. a oturan Rizeli Mehmet kaptanın müracaat edebilirler. nakaşalara: Kenan Tevti O~~ sinde zavallının sektei kalbden öl- kmruzılık vardı. Bana gece iyı' uyu- ~ 

9 Mussolini i kal aho;ap binasında evin üst katında o h T h · Ah t /\S"'" - n n şap ara düğü anlaşılmıştır. madığını söyledi. r an a sın, ıne .Afif,· .ı 
karşı kuvvetli bir iptilası olduğu yanan sobanın parlamasından Hadi İhsan Gediz, thsaıı idil' 

yangın çıkmış ise de derhal etraf- Bütün kafam boşalmıştı. Yalnız, F kO , 
Fatih aHlkevinden: muhakkak. İşte bu sefer de demir- O b.ll adamın oraya gece gelip gelmedi· H lk . . b" t .h. leyman Fehim ve res 
1 - Evimizde fransızca dersleri den şapka iJe. 1932 de bıi şapkaya t mO 1 ere Çarptı tan gelenlerin yardımı ile söndü- ğini anlamak istiyordum. Bu me- a 8Ylnln lr aYZI 1 etmişlerdir. 

verilecekfü. Bu derslere yazılmak bir de tüy ilave ederek mektepli Dün akşam Edirne plakalı 15 nu rülmüştür. rak, müthiş bir şekilde içimi yi _ Beyoğlu Halkevinden: -----00--- dl 
istiyenlerin her gün saat 10 dan çocuklara ateşli bir nutuk irat et- maralı şoför Hayatinin idare etti- * yordu. Orada fazla oturamadım ve Beyoğlu Halkevinin spor çalış- Dostunu yarala ııo~': 
21 e kadar 3 adet fotoğraf ve nü - ti. ği kamyon Şehzadebaşından ge - Dün Galatada Yenicami mahal- bu suali soramadım. Daha durur- maları yalnız Evimizin Tepeba - Beyoğlunda Paşabakkalıı&P,P~ 
fus hüviyet varakalariyle evimiz 10 - Az zaman sonra bu tü- çerken yolun kenarında bulunan lesi Tünel caddesindeki Nesim sam fena bir şeyler yapabileceğimi şındaki merkez binasının spor sa- ğın<l& oturan Salih urııo~e ~"· 
direktörlüğüne müracaatleri. yün yerini bir horoz tüyü almış 2,25 ve 1723 numaralı otomobil - Motolanın tabak ve çinko dükka - zannediyordum. Karım: .Gidiyor !onunda yapılmaktadır. Başka yer- !ık yapan dostu FJorya 111' 

2 - Derslere 20 Şubat 939 tari - bulunuyor. Mussolini en hararetli lere çarpmış ve hasara uğratmış- nında yangın çıkmış ve itfaiye ta- musun?. dedi .• Evet. dedim ve bir- le-rde şubemiz olmadığı gibi hi.çbir etmişler ve Salih 

lııııııı!!l!~ıft!!H.!!!ide!ıııibaiiişl 'ac;akltıriiiı ......... .Wilılliiilıılllllillllllllııiiiilııllillııiillıı.;;~~tıir.İlll .................. -'ıi·llllilıllılliııılİİillıİİiilıiılliİIAıli. .... ııılıııiilllııilllııllılıııııılllİİıılİİllll ... ıiııilllliiııl .. lltıl .. ıliılı .... illlllİılıll .................. .. 
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İKDAM 

BORSA VE PIY ASA HABERLERİ 
------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
O,.l_!j~ PIY ASA ---
... Piyasada canlılık 

' 'Yasada d'' 
•İt lah • une nazaran büyük 

•"'1iil . de!er·ı-· Yoktur. ihracat mad-
~l•ıı .. . 

leket(erd UZerıne, muhtelif mem-
Yor, 11 •ıı talepler devam edi • 

Unları b' 
hııy0, ırer birer aşağıya 

Uz. 
\'unıurıa 

llıurıa .. - Almanyadan yu • 
d Uzer· 
it, lla(b '.ne talepler artmakta-

kollto( dU~ı Almanyadaki fiatleri 
iL 3ıre ' 
""Ueriıı· sı, Yumurtalarımızın 

llub ı Pahalı buluyordu. 
.. Ubat 

tiiıı Piy maddeleri - Evvelki 
lbi tir !saya 70 ton buğday gel • 
\• ' "'VVe( 
~ harr..ıı ~e de yazdığımız gi-

lıııı, d • . günleri az mal geldiği n •gı:rın 
Ytt Ya enler, stoklardan sar-
h Pıyordu. 

\' ""tacat i · 
llnıı \' çın bir hareket yoktur. 

ler Iıaı· uııanistana ufak parti -
dır. inde sevkiyat yapılmakta • 

&lısır içitt 
~~'il tat Çekoslovakyadan ya-
lild 'Pler p k İt, lllllb • ebenımiyetli de-
llıısır llleb· ilk~ Çekoslovakyadan 
lllq .,,, 1 

!>•Yasada büyük bir 
lı ••ndır t ııı., giı,· ınış ı. Dün de yazdı-
den llııs ~ ICaradeniz iskelelerin • 

'lıııeq:: karşı talepler devam 
lo t011 • Evvelki gün piyasaya 

lııiJttar ~ır gelıniştiı-. Halbuki bu 

ttlbiy0r.:1Yıısa taleplerine kifayet 

·~rı ara u. lttısırın en büyük alı-
•• suıda l"k • hııılıııııı g u oz fabrikalan 
tlUL ııktadu Ş br" . d .. 
11:-ı fılbrik · e ımız e uç 
~oı Ya ası, gece ve gündüz 
" Ptnaktadı• .. , .. 
~ 111•Yva r 
~l . '<aretine gelince, 

te ~•tine 'L nup llııı lnracat r.n ziyade 
)a~ılııı Bnlarından Almanyaya 

~Uı e.ı:"tadu. Rizede yeni teşek· 
.\t~ııı'll,,: Pnrtakal kooperatifi de ' •• ,, ilır 

e l'-., aeat yapmaktadır. 
~ hp"'-lr. ar_ kasabasında lamı el-

1',h.:L •çin tesisat kurulmuş
tu .ı~ "'"ll•ın · d' 
ııı-.~ l)ıp ıııın ıye kadar ku· 

1 lltıı. aç ettiğine dair mali! • 
't'~ tnaın14tu • 

u, et Bn!Ao ) • 
ııın11 -.rna arının pıyasa 

t.... •se1ıe11 • 
'"' lı..ıyd ennı de birkaç sa • 

tiJta edelim. l'il k.i il ti r ye - Aıne-
~Qk,_ ""•et Bnla ' • 

""il 111 şrnası, pıyasanın 
~ era1ı;1n 

relere 8 rağmen alakadar 
ll.thıı1ı;ı tebliğ edilmemiştir. 

'-it •lan lı~akıısıa muamele ynpa
anı-.lııas ırçok tacirler, ticaret 
... lnı b ı.ı· t et 11ııı.ş e •Yordu. Eğer ti -
t'i edi!ıııı !nası, bugünlerde teb • 

ş olsaydı, t" Ant 
tıı ta1ı; uccar, e-
~. Cötııı· asla ınal getlrmeG-1,; Jü. 
•Utlı.i 'Yeeekti. 

~tıı· Ye • it 1 bit llıl •manya arasında da 
aıına Yapılacaktır. 

EV EKONOMiSi - . 1 ~'~P_l_ya_s_a~H_a_b_e_r_ıe_r_ı--1 Sanayi Hareketleri 

Gümrük tarifeleri ve 
fatrikalar 

PARA BORSASI 
ANKARA 

10·2-11311 

Odun ve kömür derdi 
Nevyork Sergisi Topkapıdan F. imzasilc aldığı 

ICAPllllŞ Nevyork sergisine ait hazırlık • mız bir mektubu aşağıya yozıyo • 

Gümrük tarifelerinde tadilat 
!ar ilerlemektedir. Bir taraftan ha

Zlrlıklar yapılırken, diğer taraftan 

da eski komiser Suat Şakirin za -

ruz: 

yapılacağı hakkında çıkan haber • 
!er, sanayi alemini ehemmiyetle 
alakadar etmektedir. Sanayi iıle -
minele fiatleri tanzim eden sebep· 
!erden biri de, gümrük fiatlarıdır. 
Fabrikatörler, satış fiatlannı güm 
rük resmi veren malların satış \) -
tı seviyesine çıkarmaktadırlar. 

Eğer günlük tarifeler daha fazla 
yüksek olsaydı, fiatlar da o nis • 
bette yüksek olacaktı. Nitekim 
sanayiin herhangi bir şubesinde 

fiat arttığı zaman, hükıimetin ted· 
bir olarak ileriye sürdüğü mesele
lerden biri de, gümrük tarifelerini 
indirmek tasavvurudur. Hasılı bir 
fabrika bir malı pahalı saltığı za· 
man, hükıimet: 

1 S'.1.'ERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 

100 LİRET 
100 İSVİÇRE 
100 FWRİN 

5.93 
126.4725 

3.35 
6.6550 
28.665 

68.1475 
50.76 

21.3275 
1.0825 

1.56 
4.3275 

5.93 
23.9025 
24.9675 
0.90:l0 

manına ait iseler de, bir heyet tara. dilmesini ileriye sürdünüz. Bu ya-
fından tetkik edilmektedir. zınızda çok haklı idiniz, çiinkü süt, 

Geçen gün süt, yağ meselesinden 
bahsederken bu iki gıda maddesi
nin sıhhat bakımından da ıslah e . 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

RAYİSMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 

S • b' ı·v çocuk ve hastaların gıda"sıdır. Ueuz 
anayı ır ıgi nizamnamesi veya pahalı olmasından ziyade. 
Sanayi Birliği nizamnamesi, ye- temiz ve halis olması icabeder. 

ni cemiyetler kanununa göre, ye - Süt ve yağ derdi kadar mühim 

niden tadil edilecektir. Bu husus- olan bir dert daha var. Bu da odun 

100 ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 

ta teşekkül eden bir komisyon, ni-

zamnamede tadilata başlamıştır. 

lnhisarlarda yeni memur 
ve zam 

ve kömür derdidir. Sanki odun ve 
kömür ucuzmuş gibi, şimdiye ka-

100 
100 
100 

YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

... - Tarifeleri indir, gümrük ka -
ESHAM ve 

pılarını açarım, diye fabrilcatörle· 
ri tehdit eder. Demek oluyor ki Türk borcu 
fabrikatörleri tehdit etmek için, Türk boreu Il 

..... 

2.82 
31.62 

30.555 
23.8725 

TAHViLAT 

dar bu meseleye temas etmediniz. 
halbuki fakir ve orta halli ailelerin 
bu kış kıyamette düşündüğü mc • 
selelerin başında, odun pahalılığı 

Güımük ve İnhisarlar Vekaleti bulunmaktadır. Buna pahalılık 
tarafından İnhisarlar Umum Mü- demekten ziyade, ihtikar demek 

düdüğüne verilen bir emirde, ma- daha doğru olur. Çünkü mahall~
aşların yeni bareme göre tanzim e- mizclc kömürcü bir çeki odunu 150 
dilinciye kadar yeni memur alın- kuruşa salıyor, bereket versin lo

maması bildirilmektedir. Ayni e- doslara. Eğer havalar lodos ~it
meseydi, ihtimal ki bizim mahal . 
lenin kömürcüsü, bir çeki odunu 
500 kııru'i" kadar sataeaktı. 

· 19 325 mirde, memurların maaşlarına 
en kolay vasıta gümrük tarifele - peşın · , 

Erganl 19 65 19 675 zam yapılmaması ilave edilmekte-ridir. Çünkü fabrikatörlerin en zi· · · 
... ---........................................ ____ ,....,.... dir. 

yade korktuğu şeylerden biri de, • 
gümrük tarifeleridir. SEBZE FİATLERİ 

kuru, 

Bakla • • • • • 
Bezelye • • • • 
Lihana • • • • 

• • • • • 

32 
30 

s. 
Diri hayvan satışları 

Dün İstanbul Hayvan Borsasın • 
da diri hayvan satışı hararetli git
miştir. Tesbit edilen rakamlar şun
lardır: 

Odun ve kömür fiati ha\'alara mı 
tabidir? Beııim bilı:iğim, piyasada 
mal azalırs., fict artar. Şu mahut 
nrıe talep konunu ... !\lal azaldı;iı 
zaman, fiat arhşını, bu kanuna gö
re, tabii bulmak kabildir. Fakat 
nıalın, havalara tabi olmasına ak
lım ermiyor.• 

Şimdi gümrük tarifelerinde ta -
dilat yapılacağı için, fabrikatörler 
de büyük bir endişe hissedilmek· 
tedlr. Acaba haııgl maddelerin 
gümrük resmi inecek? Bu mesele· 
ye dair ortada ciddi bir malümat 
yoktur. 

Ankaradan gelen bir fabrikatö
rün duyduğu bir habere göre, pa
muklu dokumaların gümrük res
mi t~nzil edilecektir. Bu iddiaya 
göre, pamuklu dokumadan alınan 
gümrük resmi fazladır. Pamuklu 
dokumalar çok himaye edilmek· 
tedir. 

Pırasa 

Ispanak 
Şalgam 

Havuç 

• • 
• 

Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar 

• 

• 

1 25 
1 50 
1 50 
1 50 
2 
4 

Topkapıdaki sayın okuyucumu • 
zun :verden göğe kadar hakkı ,.ar. 

öküzü, 31 öküz, 8 inek, 14 dana, 17 Yazdığı mektuba bir kelime bile 

manda, 3 malak. ilave etmiyoruz. VEKİLHARÇ 

418 beyaz karaman, 2356 knil 
karaman, 68 dağlıç, 287 kıvırcık, 
1053 süt kuzusu, 67 keçi, 119 şark 

• 

• • 
3 -· 
6 

• 

5 
30 

2 Sinema 
Bu fikir etrafında fabrikatörler- Dalga Uzunluf;u 

le görüşmeler yaptık, fabrikatör - !erce müzakerelerden sonra, tari • ANKARA RADYOSU 
!erden biri diyor ki: feler hakkında fikirlerimizi tespit 1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

- Pamuklu dokumaların güm- ederdik. Şimdi Vekalet fikrimizi T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
rük resmi tenzil edilecek diye bir sormuyor. 1 T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
haber duyduk. Bunun ne dereceye Tarifeler hakkında fikrini sor. Türkiyl' Radyodifüzyon Postaları 
kadar doğru olduğunu bilemiyo • duğumuz bir fabrikatör de şunları Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
ruz. Fakat doğru olsa bile, mese - ileri sürmektedir: Saat 18.30 Proııram. 
leyi umumi olarak ortaya koymak _ Ham maddenin gümrük res _ Saat 13.35 Müzik (Tangolar - PL). 
do"-u değildir. Pamuklu dokuma· Saat ı 4 .oo Memleket saat Ayan, a -

s• mini indirmek liizımdır. Daha i • Jans, meteoroloji haberleri. 
!ardan kaput bezi ~ 'a mikdarda !eri giderek, ham madde muafiye- Saat 14.IO Türk müziği. Okuyan: Ha-
himayeye mazhardır. Bunu itiraf Iuk Recai. Çatanlar: Vecihe, Cevdet 
etmek liizun. .. Fakat diğer do - tini genişletmek icap eder. Fahri· Çağla, Relik Fersan, Kemal N. s. 
kurnaların himayesine ihtiyaç var kalann ucuz ham madde tedarik Saot H.40 - 15.30 Müzik (Karışik 

dır. etmesi lii.zımdır. Eğer bu, tamin program Pl.). 
Diğer bir fabrikatör de diyor ki: edilirse sanayide maliyet fiatları Saat 17.30 Program. 
- Aylardanberi gümrük tarife· düşer, dolayısile hayat pahalılığı Saat 17.35 Müzik (Dan• saatl, Pl.). 

!erinde tenziiat yapılacağından da hafiflemiş olur. Saat 17.55 Türk müziği (Sıvas halk 

t musikisi), Sıvaslı Aşık Veysel ve İb-
bahsediliyor. Eskiden ktısat Ve - Hasılı gümrük tarifeleri mesele- rahim. 
kaleti bu gibi meseleler hakkın - si, sanayi sahasında büyük bir ala SJat 18, 15 Türk müziği (İnce saz 
da Ticaret Odalaı/nın, Sanayi Bir· . faslı: Acem aşıran faslı). Tahsin Ka • ka uyandırmıştır. Fabrikatörlerin 
liğinin fikirlerini sorardı. Biz de rakuı;, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha-
Sanayi Birliğinde toplanır, gün • arzuları şu merkezdedir. Tarife - ;an Gür, Hamdi Tokny, Basri Üfler. 

lcrirı ladilatına dair projenin daha Saat 19,00 Konuşma (Dı~ politik• M-
evvel fabrikatörlere gösterilmesi- diseleri). 
dir. Fabrikatörler bu proje hakkın Saat 19,15 Ajans, meteoroloji baber-
da !.kirlerini izah edeceklerdir. !eri, zira•! borsası( !iat). 

Eir kadın yüzündEn 
arkadaşını yaraladı 

Soı,t 19,30 On altı ve on yedinci asır

Saat 22.00 Haftalık posla kutusu. 
Saat 22.30 Müzik (K'1çük orkeştra 

Şet: Necip Aşkın): 1 - Brechet Bir hl~ 
kaye (Küçük parça, 2 - Fetras Halk 
şark.ilan süiti, 3 - Brahms: Macar 
dansı No. 17, 4 - Moszk.owski: İspan
yol serenadı, 5 - J. Strauss: Ritter Pas 
man l~omilc operasının balesi. 6 - Linc
ke: Olur .olur olur (Şen parça), 7 -
Amadel: Ivano (Serenad). 8 - Bn.19-
selmans: Felemenk süitinden (Aşk gö-
10), 

Saat 23,15 Müzik (Cazbant). 
Saat 23,15 - 24 Son •ıans haberleri 

ve yarınki program. 

İPEK 

* Benden Mes'ut Kim 
Var7 * Bir Kavuk Devrildi. 

SARAY * Sekizinci, 
MELEK * Büyük Vals. 
Şilt * Aşkın Gözyaşları. 
ALKAZAll * Ben Caniylm. 
llılLLf * Şeyhin Aşkı. 
ALEMDAR * Şeyhin Aşkı. 
ASRİ * Bay Tekin. 
TAKSİlll * ŞeyhJn Oğlu. 
AYSU *Şeyh Ahmet 
AKIN * Diş! Tarzan. 
SAKARYA * ~k Bahçeleri. 
TAN * Nevyork Damlarında. 
AZAK * Aşka Tapan Kadın. 

Tiyatrolar: 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
B€şiktaşta sebzecilik yapan Ke

nan ile ayni mahallede oturan A
bidm namında iki genç bir kadın 

meselesinden biribirile kavga et · 

m~ler neticede Abidin Kenanı 
yüzünün muhtelif yerlerinden ya· 
ralamıştır. 

.arda: 1 - Şark ve a:arpt..1 müzik, (Or
<.c-stra yaylı sazlar ve küme okuyucu
arı), 2 -Temsil (~folyc:r, Ahmet Ve
rik paşa: Zor nihfıhı, 3 - $ark ve garp 
la mUzik (Orkestra, yaylı sazlar ve kü
·ne c;kuyucuları), (Vivalrli, Kassam 

.ı:ıde, Purceii, Hafız po.>t, Palestrina, 
Seyit Nuh ve. , .) Tertip edenler: Mes
ut Cemil, E. Reşit. 

Saat 21,15 Memleket saat ayarı, es
!lam ve tahvil.at kampiyo - nukut bor-

ŞEHIR TİYATROSU 

nınıoııııın 1 Dram kısmı 

I~' ıı~ı 1!~2~ü c:::-
'"" saat 20 • 30 da 

ıuıaıı Bir 11.Jisafir Geldi 
ller Yenıekten sonra dişlerinizi (ırçalayınız 

sası (fiat). • • 
Saat 21,25 Müzik (Folklar). 

K~MEDI KISMI 
11/2/939 Cumartesi gündüz saat 

Bayram maçları kupasını 
k:m alacak 

Bayram günlerinde altı kuvvet· 
li takım arasında oynanan bayram 
turnuvasının kupası Fenerbahçe • 
Galatasaray takımlarının müsavi 
puvanda olması hasebile ortada 
kalmıştır .. 

Bu ihtilafı halledecek Galatasa-

ray - Şişli maçının tam vaktinde 

veya muayyen vaktinden evvel 
Şışlinin sahadan çekilmesile mi 
nihayetlendiği hakkında nihai ka
rara esas olacak hakeır. raporunu 
almak için müracaat eden komite· 
ye hakem resmi bir teşkilata men 
sup bulunması hasebile cevap ver
memişti. 

Bu defa alakadar klüpler Beden 
Terbiyesi İstanbul Direktörlüğüne 
müracaat ederek bu ilıtilafa mü -
dahale edilmesin! istemişlerdir. 
Ögrendiğimize göre dün akşam 
Beden Terbiyesi Direktörlüğü maç 
hakeminden raporu resen almış 
bulunmaktadır. 

Bu rapor muhteviyatına 

oyunun son dakikasında verilen 

penaltı cezasının infazından sonra 

takriben 45 saniyelik bir müddeti 

Şişlinin nizami adet oyuncusunun 

sahada kalmam:ısı yüzünden ile -

mal edilemediği bildirilmiştir. 

Şimdi komitenın halletmesi müm 

kün olamıyan bu ihtilafı Fütbol 

FcJerasyonu nihai kararla biti -

recektir. Bakalım kupa kimin ola
cak!. 

Devir 
Cağaloğlu Başmüsahip sokak 11 

numaralı konağın bu kerre 6/2/39 
tarihinden itibaren bakiyye müd
deti isticar~yemi rızamla ve muci

rimin muvafakatile Hüseyin kızı 

Ayşe Üretene devretmiş olduğum
dan ve işbu gayrimenkulde hiçbir 
alakam kalmamış bulunduğundan 
usulen ilan ederim. 

N uruosmaniye Şeref sokak 
No. 67-69 Mustafa Çelimli 

İnegöl • Yenişehir arasında nü -

fus kağıdımla tütüncii Arakelden 

alacaklı olduğum 1250 liralık se • 

nedimi zayi ettim. Bulanın aşağı· 

daki adrese getirdiğı takdirde 
memnun edileceği ilan olunur. 

Pangaltı Tan sineması karşısın 
da No. 90 

Ali Azantı1rk 

14 te. ÇOCUK TİYATROSU 
Gece 20.30 da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ 
4 perde 

-01.J -----

Halk Opereti 

Bugün gündüz 16 
da ak~am 9 da 

,ESKİ IIA!\IAl\1 
ESKİ TAS) 

operet 3 perde 

-----o-----

E Sadi Tek 
Şehzade başı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

Gündüz 

15 te talebeye. Gece umuma. 
SÜT KARDEŞLER 

SAYFA 7 

Dünkü bulmacamızın halli 

6 

6 
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ı_ - ·-~·=,=·--:---•=,= 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - K~ların kolu - Cenup villıyct-
lerimizden. 

2 - Bir kadın ismi 

mirleri. 

3 - Ses - Ziya. 

- Büytiklerın e-

4. - Göz rengi - Şerefin arkadaşı -
(Aarapça (Ben). 

:5 - Nota - Başkasının borcunu ta
ahhüt eden - Erkek. 

6 - Kocaman yerine tabir. 

7 - Ek edatı - Siyasi bir cenıiyetin 

başı - Tok değil. 
8 - Dört tarafı su olan yer - Taba

ka - Kraliçe. 
g - Duman çıkan yer - Halifeler

den biri. 

10 - İşçi • Asaletli kadın . 
11 - Musiki ~leU - Yalancı para (Al· 

tın taklidi). 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

1 - Marangoz Alet! • Cennetten çık-
tığı söylenen bir ttbze. 

2 - İşçi - Devam ettir:nek. 

3 - Ses - İranlı. 
4 - Babanın eşi - Aza!annıı ... ıiHn bi-

ri - Mükemmel. 

5 - Hece . Ortak • Boy değil. 

6 - Yan pişmiş yumurta. 

7 - Nota - Bir kadın ismi - Hece. 
8 - Bal yapan hayvan - Cemi eda-

tı - Bir harf ilılvesile köse olur. 

D - Tftreme - Emniyetlı. 

10 - İsml ne (İki kelime) - Çabuk. 
11 - Tatlı bir madde - Yen\iş. 

--======--· 
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yal, 0 kadar müessirdi ki, bize iztı· merhamet hamlesile sarsıldığım liklere dikkat ediyordu. larda idam olunmak üzere bulun- bulunuyor. Neden? Vücudünün or-
rabın timsalini andırıyordu; fakat saklıyamadı. Kız, tekrar inledi: duğunu biliyorlardı. Yalnız, bu za. tadan kalkmasının istenmesinden ... 
0 şeklinde bile güzelliğile göz ka- Kız, cansız bir sesle: - Babamın masum olduğunu vallı kız, bundan bihaberdi. Çünkü faş olması isteni!miyen bir 
maştırıyordu. - Müddeiumumi efendi! milel· nasıl öğrendim? Beni bahtiyar eden Oradakiler, kızın yüzüne merha- çok şeyler bildiğinden ... Bu adam, 

Matmazel Desjardi, son derece deiumuml efendi! babam, masum- bir tesadüfün yardımile ... Ben, İÇ· metle bakarken, o devam etti: ölümünden bir gün evvel, kansına, 
bitkin bir halde, bir elile duvara dur. Size .. size biraz beklemenizi, timai yardım müessesesi memuru- - Evet, daha vakit var, müddei- artık çok zengin olacaklarından ve 

, " Q••ton l6ftU Çeviren: dayanmıştı. Sanatkarane yontu!· onun masum bulunduğunu ispat e- nun ne suretle öldüğünü bilmiyor- umumi efendi. Bunu, bana, bir işten çekileceğinden bahsetmiş. E-
l:ıı "'~rı tn _ 27 _ muş bir mermere benotiyen yüzü· debilmem için bir kaç gün daha dum. Gazeteler, ondan bahsetmiş- dost söyledi. ğer bu adamın ölümü, babama at-

•l!:v 'e ~orun 1 çıkacaksınız? 'Kimisniz? nü çerçeveliyen siyah saçlarını ko- müsaade etmenizi rica ediyorum. lerdL Fakat onun ölümünün, feJı\. Derken, G. K. ye döndü. fedilen cinayetin işlendiği güne 
~:~· iş~r., 1;~ Oe.ıjardi, başile: Diyordu. yu renkli bir tülle örtmüştü. Pek Evvelce beni dinlemek istemediniz., ketimizle ıılfilcasını tahmin edeme- Kızın bu sözü üzerine, bütün ba- tesadüf etmeseydi, kadının söyle· 

ba ıt le k erııL b" .. 1 .. k d' . t dilber kara gözleri vardı. Güzel ağ- Önünüze çıkmıya muvaffak oldu· miştim. İçtimai yardım müessese· kışlar, yakışıklı gencin üzerine di- diklerine ehemmiyet verıniyecek-
• dıkı. • •pı~ı da b k Desjardi, ır tür u en ını op- b' hı k k ğ .. t k be . dini' ğ' 
'''il "at et- u ısa ceva- 1 . d Dil. d zını çizen dudakları, ır ç ırı uma gore, ar ı nı ıyece ı- sine mensup bir memurun .. sonra kildi. tim. Evet, ayni gün Lanblen öldil-
b a~1 "'edı De ayıp cevap veremıyor u. ı, a- . . . . 1 . 
ıt h · llıas1 h b · sjardi, kapı- • 'b' 'd' 0 k d gizler gibi acı bir şekilde bükül- nızı, babamın masumlyetıne ına- hır adliye memurunun ölümlerinin Sır kral, herkesin kendisine bak- rülmüş, babam tevkif olunmuştu. e" .. ı eki k magma yapışmış gı ı ı ı. a ar 1 . .. . . .. . . . 

eı ~ •l!caıı ;,,· er ·en, büyük k d d . t' k' ,. müştü nacagınızı wnıt ediyorum. babama yüklenen alika şeklini, bu tığının farkında değilmiş gibi dlm· Matmazel Desjardi, biraz nefes 
d l'rıan ..;ınde idi Ka l en in en geçmış 1 1

' a,.zını açıp: Orta.lığa çöken derin sükut için- Dedi ve cümit ediyorum kelime tesadüf' olmasaydı, tabii ben de bi· dik ·· 1 rl ka al ktan kr 
t ~~•lıo. •• • karanlığın · . pı açı dı- _ Ben, yeni cellat yamağı De- ve goz e p ı duruyordu. almak için sustu sonra te ar 
0 tr ""''tıda . ~ avaş yavaş . ,. de G. K. kıza doğru yürüdü ve ona sini o kadar acı bir hıçkırık içinde lemiyecektlm. Müddeiumumi efen- Kız, bir ümit hamlesile canlanan söze başladı: 
1i~ı,~~!'anlı1t ~~~~ !ealendkurşunl nı;;i;~miyordu. elini uzattı. Matmazel Gabriyel, eli J söyledi, ki oradakilerin yüreklerini di, beni dinleylnlz. Bu tesadüft_<ın sesile devam etti: _ Avukatımızla görüşebildiğim 
~s· tnetıe rşı a, gıyo- G. K. nın eli içinde olduğu halde parçaladı. sonra başıma gelen her §eyi sıze - Evet .. işte! Oturduğum evin müddet zarfında babamın dosyası· 

~e .. latdi, 0 k durduğunu gördü. XIII yürüdü ve Sinamari'nin önünde Kız, sustu; fakat onun susmak is- anlatacağım. Bu, uzun bir şey de- çatı arasında yaşıyan bir ihtiyar nı baştan nihayete kadar okudum. 
~~ı."1ı 1cı, ba adar bitkin bir hal durdu ve birdenbire, acı bir inilti temedi"', bütün derdini dökmek, "'idir. Babamı kurtarabllmem irın, kadm var. Onu görmeniz Jıizım.. k.~ lt c~kla • MATMAZEL DESJARDİ 5 ' "' ' Hem öyle ki, ezberledim. Sonra, öl-
""llt actar d~ rında yürüyebile- ile Paris müddeiumumisinin ayak- babasını kurtarmak için çare bul· beni dinlemeniz 18.zımdır. Babamı, Hem de vakit geçirmeden .. çünkü mek üzere olduğunu zanneden Ma-
llı_ ~~besı y:~an bulamadı; ser- Geçen bir fasılda, sır kralın: !arına kapandı. mak için çok .. çok söylemek, bildi- siz de tanırsınız. O, hiç bir vakit pek hastadır. İsmi, Madam Dldye- dam Didye, kocasının nasil Lan-
lq>ıı,ı lbu1t1 l'ti una devam edeme- - Matmazel Desjardi'yi getiri- G. K., kıza hitaben: ği delilleri ileri sürmek istiyordu; cani olabilecek bir adam değildir. dir. O, bana, içtimai muavenet mü- blen'i öldürdüğünü, sonra Didye,-
ıt~llı~ıı lta~rna~~~rında bile, ö- niz! _Biraz kuvvetiniz varsa, söyle- fakat derin lztırabı, ümitsizliği söz Nasıl, babamın masumiyetini ispat essesesinde memur olan kocasının, nin nasıl öldüğünü bana anlattL 
d lıö ' durınu" •çın ne kadıı.t di- Dediğini biliyoruz. O anda, du- yiııiz matmazel! Paris müddeiu- söylemesine lmkan vermiyordu. etmek için, daha vakit var, değil gazetelerin iddia ettikleri, hatta ,,,. Müddeiumumi efendi! çabuk, bu 
'ıi)' ;-ıe l:ıitk· ,.u. O, kapının ıçın- varda mevcudiyetinden kimsenin mumisine bütün bildilclerlnizi söy- G. K., kollarını kavuşturmuş, kı- mi müddeiumumt efendi? dalet hükmünün iddia ettiği gibi 
s.. ~ ''n rlururk kadını isticvap ediniz. Pek hasta. ~•i ı <lahaı en yanında haberdar olmadığı gizli bir kapı a- leyiniz! zın mevcudiyeti karşısında orada Kızın, cdaha vakit var, değil ölmediğini söyledi. O, siyasi mese-

' di 1'e:a aııdı. Bu kapıcının çılır gibi oldu. Bütün gözler, o ta- Oradakilerin hepsi, heyecanla- bulunanların, bilhassa Sinamarı- mi?> demesi üzerine oradakilerin ]erde olduğu gibi ölüme sevkedil- dır; ölürse babamın masumiyetine 
~fendi! 8 . rafa döndü ve bu karanlık deliğin rından nefes alamıyacak bir vazi- nin, Rejin'in, Östas Grim'in ve Fi- hepsinin kalpleri titredi; çilnkü, miştir. Bu adamın ölüsü, bir gün, imkan kalmaz. 

ııı t 1 •ııımyıorum eşiğinde bir ha al belirdi. Bu ha- yete ııelmişlerdi. Sinanıari bile, bir Jibeı Vat'ın yüzlerindeki değişik- herkes, kızın babasnıın o dakika- oadsının pençeresinde asılı olarak [Ari.uı var] 
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İstanbul intihabı meb'usan teftiş hey'etindE n : 
1 - Mebuı intihabında rey vermek hakkını haiz olan münte

lılplerin esamisini mübeyyfn defterler 11/2/939 Cumartesi günün

den ıl oaren her m•hallede her.kesin kolaylıkla görebileceği mü

nasip mahallere asılmıştır. 

2 - Defterler 15 gün müddetle askıda kalacak ve 25/2/939 Cu

martesi günü akşamı askıdan indirilecektir. 

3 - Müntehiplerin defterleritetkik etmeleri ve intihap hakkı 

olup ta adı yazılmamış veyahut adı yazılmak lAzımgelmezken ya

rumış bulunduğunu gördükleri takdirde adi bir varaka lizerine ve 

heyeti tefti§iyeye hitaben bir istida yazarak 25/2/939 Cumartesi 

günü akşamına kadar İstanbul Belediyesinde (İntihabı Mebusan 

Tefti§ l!eyetine) vermeleri ve 25/2/939 tarihinden sonra vaki ola

cak itirazların nazarı dikkate alınamayacağı ilin olunur. (871) 

----

inhisarlar Umum Mü_dürlüğünden 
M.ıhammen "' 7,5 muvakkat 

Mikdarı bedel teminatı 

Malın cinsi metre Lira Lira 

İııee ve kalın çivili kaYlli U-00 Sif 4320 324 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayış-

lar açılı: eksiltmeye konmuş ve muhammen bedeliyle teminat ak

çesi hizalarında gösterilmi§tir. 

II - Eksiltme 27/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi" günü saat 14 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyo-

11unda yapılacaktır. 

m - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat para-
lari:yle birlikte mezkfu- komisyona gelmeleri ilAn olunur. (852) 

Beyoğlu 1 inci Sulh Hukuk Ha -ı 
kimliğinden: 

1 - Vasi! Karaman ile hazine -
nin müştereken mutasarrıf olduk
lan ve 720 lira muhammen kıymet
li Pangaltıda Yunus ve Kaya so -
kağında eski 2 ve 9 ve yeni 55,56 
aayılı arsanın tamamı şüyuunun i
nlesi ~in açık artırmaya konuldu
ğıından 15/3/939 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 15 ten 16 ya 

Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER MA~AZALARI 
Ziyaret ediniz. SALON; YE
l\IEK ve YATAK ODASI ta -
kımlarının zengin çeşitleri 

her yerden iyi şartlar ve ucuz 
fiatlarla bulursunuz. 

kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi •••••••• .. •••ıl 
başkatipliğince müzayede ile satı
lacaktır. Artırma bedeli muham -
men kıymetin % 75 ini bulursa o 
gün ihale edilecektir. Bulmadığı 

takdirde en son artıranın taahhü -
dü baki kalmak şartile ikinci ar -
tırma gününe tesadüf eden 30/3/39 
Perşembe günü saat 15 ten 18 ya 
kadar icra olunacak ve en çok ar
tırana ihale edilecektir. 

2 - İhale tarihine kadar birik -
m1ş ve birikecek maliye, belediye 
vergileri, vakrl icaresi ve yirmı 
aenelik taviz ve tellaliye miifteriye 
ıtttir. 

3 - Artırmaya i§tlrak edecek -
lerin muhammen kıymetin % yedi 
buçuğu nisbetinde teminat akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri şarttır. 

4 - Artırma bedeli ihale tarı -
hinden itibaren yedi gün zarfında 
mahkeme kasasına teslim edilecek, 
aksi takdirde >hale fesh ve farkı 

fiat ile zarar ve ziyan, faiz bilhiı 
küm kendisinden tahsil edilecek 
tir. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 138 inci maddesine tev
fikan gayrimenkul üzerindeki ipo
tek sahibi alacaklılar la diğer ala -
kadarlar gayri menkul üzerindeki 
haklarını bahusus faiz ve mastafa 
dair olan iddialarını isbat için ilam 
tarihinden itibaren yirmi gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte 
satış memuruna müracaat etmeli
dir. Aksi takdirde haklan tapu si
cill1le sabit olmıyanlar satış be -
delinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. 

8 - Şartname mahkeme divan -
hanesinde herkesin görebileceği 

yere asılmıştır. Fazla tafsilat al -
mak iııtiyenlerin 939-1 sayı ile 
başkAtipliğe müracaatleri ilfuı olu
nur. 

İKDAM !1 _ Şubol~ 

1, .... ELEKTRiKLE YAZ, iKi MiSLi HASILAT AL 

MAKAS DAR SELAMİ 
QPVA Büyük İtina ile Seçilen 

20 K Kupon Kumaşlarını Görmeden 

KoLAYLıK-RAHATLıK·sOR'AT Elb' apmaya karar vermeyiniz. 
Galata Voyvoda C(]ddesi: Ziyaeddin Said Erim JI a. IS!_J . 

No. 40-42- Telefon:43225 .. ~ BAHÇEKAPI 

İstanbul Balakçılar Cemiyetinden: 
27 /l/939 tarihinde yapılan umum! heyet toplantısında ekseri

yet hasıl olamadığından, ikinci toplantının 16/2/939 Perşembe günü 

saat 14 ten 16,30 a kadar devam !!tmek üzere Cağaloğlunda Eminö

nü Halkevi ııalonunda yapılacağı ve mukayyet azanın cüzdanlarile 

birlikte gelmeleri ilan olunur. 

Ruzname: 

938 senesi hesaplarının tetkiki. 

939 senesi bütçesinin tasdiki. 

Yeni nizamnamenin müzakeresi 

Nısıf aza intihabı. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Tutarı 

Lira 

360 

300 

450 

50 
110 

1270 

Temin F. Mubnmmen M. 

Kr. Kilo 

60 600 

12& 250 

90 500 

20 2~0 

22 50Q 

İlk temina' 
Li. Kr. 

Ceviz içi 

Çam Fıstığı 

- ..:; 25 Fındık içi 

Kuş Üzümü 

Kuru İncir 

içinde> 

csandık 

Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve mikdarları 

yazıh kuru yemişlerinin 11/2/939 gününde yapılan açık eksiltmesin

de istekli çıkmadığından on gün teehhür edilerek 16/2/939 Per

şembe günü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. 

İo;teklller yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz

larıle birlikte belli gün ve saatte Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 

da Liseler Alım Satım Komisyonuna gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve teminat yatrrmak için Okul İdaresine 

baş vurmaları. 

eıcr 

l İstanbul Asliye maııkeıtı 

/111~ rinci Hukuk daır.-sindcn 1 l 
~- Bakkal Şükrü vekili <»11~~. 

~ııı • SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 

Fabrikaları müessesesinden: 
PAMUK IPLİGI SATIŞI: 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 

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

" " 
575 

" 
15 

" • " " .. 570 
25 

" " " " " 
565 

" 50 " " .. .. .. 560 " 
Fiatlarla fabrikada teslim t•rtlle nblmaktadır. 
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hulzyeti hasebiyle yirını gıı ~ı 

. rasıııl' it 
detle ilanen tebligat ıc v' I" 
rar verilmiş olmakla talı~ 1 

'39 / 
nü olarak tayin edilen 9/3/

9
. ~/ 

• elerı r 14 te mahkemeye gelın . J 

hut bir vekil gönderıneıerı ~ıl 
takdirde haklarındaki ~u~ı~ 
nin gıyaben icra edil~\1~ptl ı/ 
da yazılıp mahkeme divan ·ı·el' 

davetı f 
asılan iliı.nname ve -uı1i~ 

]'g" edl jl 
müddeaaleyblere teb ı ı4S1 

• ·1· l ur ( yılacagı ı an o un · J 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
iplik miisteblilderillin yukanda yazılı fabrikalara gönde· 

recekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçlan niıbetinde iplilr. ıiparişi 
verebilecekleri ve 24 numaradaıı ince ve muhtelif malr.oatlara 
yarayabilecek pamulr. iplifi mG•teblilderinin de ihtlyaçlannı yine aynı 
şartlarla yalnız Ereıtli fabrikasına ıipariş edebilecekleri illn olunur. 

-------- -·~.lı 
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Sahip ve Müdürü: Ali ıııac :ı;d•~ ıC. 
umumi Neşriyatı idare . /\ 
İtl.rl MUdürU: M. R.sil"f ı"' 
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