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Uzakşarkta 

17 ayda 115 
bin kişi öldü 

Londra, 12 (A.A.) - Şang

haydan bildiriliyor: 
Çin milli yardım komitesi • 

nin neşrettiği rapora glire, 
harbin ilk on yedi ayı zar -
fında 80 bin kadar gayrimu • 
harip Çinli ölmil§ ve yaralan
mıştır. Bu müddet içinde 53 
şehir 1318 kere bombardıman 
edilmiş ve bu bombardıman -
larda 35.157 sivil ölmüş ve 
44.050 sivil yaralanmıştır. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Japon 
donanması kumandanına Fran
sız • Japon münasebatına za
rarı dokunacak her türlü ha
reketten kaçınması için şid 
detti talimat verilmiştir. 

• 
ITAL YA-FRANSA 
Fransızlar tehlikeli bir 
cember icinde mi kaldı? 
' ' 
ltalyanın hazırladığı plan Tunus 
ve Cibutiyi tehdit etmektedir 

"•l)tj llı.lılll'reislınlz İnönU'nün, ev· -~ - .,..... .. ~ - -, 
Asıl Alman seferberl iğin in 5 Şubatta başlıyacağı 
ve bu iş tamamlandıktan sonra Almanyanın 
eski müstemlekelerini ısra rla isteyeceği söyleniyor 

'" 
l'İııci, : ~arada bulunan bi
ıııı,,,1 ncı barem dereceli me • 

•ra ç 
lsliğ; le ~ayadaki Cünıhurre-
"•rdiğ! ?§künde bir çay ziyafeti 
llııştık. 81 

diinkü nüshamızda yaz· 

' .\ııkara f t " 
"Q kabul 0 o".raf muhabirimizin 
t""iıııı . resnu esnasında aldığı 

erı Y1ık d d" 'l'oııı arıya erce ıyoru2. 
llaşvek~tıda bUtiin vekiller, eski 
tijtıılı~· Celal Bayar, Türkiye 
t tibank IYet Merkez, Sümer, İş ve 
ltatarı llınum Mödiirlerile refi· 

\'e diğ" llııışJardıt er zevat hazır bulun· 

Negrin kabinesi 
dün toplandı 
Fransaya geçen mül
tecilerin bir kısmı 
İspanyaya dönüyor 

=· 
P aris, 12 (A . A.) ~iman_ ~a -\ 

;--.=--------- --------- -'---------

lınıit yeni, büyük bir 

Madrid, 12 (A.A.) - Negrin ve 
Del Vayo ile henüz Madrid'e var
mamış olan diğer Nazırlar buraya 
muvasaliı.t etmişler ve derhal Na
zırlar Meclisi toplanmıştır. 

zırlıklarını ıdare eden.er •.;t cal 1 
göstermektedirler. Hava seferber
liği, yüzde doksan beş ikmal edil
miölir. Almanyanın 10 Şubatta h a
va kuvvetleri için lilzım olan ef
radı davet etmiş olduğu söylen -
mekted;r. 15 Şubatta a~ıl sefer -
berliğin ba şlıyacağı. 18 Şubatta 25 
ila otuz ;- a:;ındaki efradın davet 
edileceği rivayet olunmaktadır. 3 
Marttan 6 Marta kadar Almanya
da stferberlik hitama ermiş ola • 
cak, o zaman Almanya· kendi me
tal ibi ile birl ikte İtalyan metali -
batını ileri sürecektir. Tabii İn• 

endüstri şehri oluyor 
ikinci kağıt fabrikası iç piya-
8fltıın ihtiyacını karşılıyacak 
V:· 
1 . 

a· Sayıları mütemadiyen artan fabrikalarımızdan biri 
•tine· 

~ıııııı ~;.~ş Yıllık endüstri plfı- zami randırnanile çalışmasına rağ
~hrık881 

1
"10z branşından ilk men talepleri karşılamaya yetme· 

r,k 0 an k. • t ı · '1 a~ııııı:ı İzın. , agı \'e karton fab- yen bu fabrikanın makine erine ı-
§lııakta ıt te 1936 danberi ça· laveler yapılması suretile imal ka-

Dün Maraşın 
kurtuluşu 

tesit edildi 
Dün Maraşta büyük 
şenlikler yapıldı 
Maraşın 16 ncı YJldönümü mü

nasebetile dün şehrimizde bulu -
nan Maraşlılar Beyoğlu Halkevin
de bir toplantı yapılmıştır. 

* Maraş 12 (İkdam) - Bugün Ma-
raşın kurtuluşunun 16 ncı yıldö
nümüdür. Bu münas~betle şehlr 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

* Madrid ,12 (A.A.) _ Negrin, giliz zimamdarları bu vaziyet kar
bundan böyle Cümhuriyetçi İs _ şısında hassaten bedbin değildir -
panya hükfunetinin merkezinin ler, çünkü onlar, Fransız zimarn -
Madrid olacağını Han etmiştir. darları gibi, böyle bir mizansene 

Madrid Romba landı intizar ed iyorlar!. 

Paris, 12 (AA.) - Nasyonalist Londra - Haftalık Sfü mec -
tayyareler bugün saat 10,30 dan muası, İtalyanın Fransaya karşı 

11,30 a kadar Madridin mühim 'ı ileri sürdüğü talepler ve İtalyan 
stratejik noktalarım bombardıman diplomasisinin bu hususta yürüttü-
etmişlerdir. ğü tahminler hakkında bir muhar-

lspanya ya dönen riri~in it_alyada yaptığı tetkiklerin 
. it ·ı netıcclerını yazıyor. 

ffi Ü eCJ er Franko Pirenedeki Fı·ansız hu-
' Hendaye, 12 (AA.) -: İspanyol dutlarına dayandıktan sonra Mus-

mültecilerinden olup Ispanyaya solini Tunus ve Cibuti üzerindeki 
dönenlerden 48 saattenberi İrun'a haklı İtalyan taleplerinin tatmini
gelenlerin ad~di o k~_da~. çoğalmış-ı ni_ Fransa.dan istiyecekt'.~· Romada 

(Arkası 3 uncu sayfa<! ·.) huküm suren kanaate gore Franko 

Dün yapılan lik maçlarında Fenerbahçe gol 
rekoru yaptı, G. Saray Beykozla berabere kald ı 

; 

' 

:~derıı t~~~ğu malumdur. En biliyeti 12.000 tuna yükseltilmiş -
dı]lııiş ol ık vasıtalarile teçhiz tir. Ham nıadde olarak sellüloz, o· ı 

tlıız "asat'.'11 bu ilk kağıt fabrika •. dun, kırpıntı kağıt , kaolin, reçine, 
to ı olarak l _ıı kağıt senede 10.500 şap, uzvi ve madeni boyalar kul-
hır kahit· ve karton imal edecek lan.ın bu fabrikanın imal ettiği ka 
tıııış ve ~ete malik olarak kurul- ğıt çeşitleri şunlardır: 
nı n ısa zaın d H t·· ı· · b ı · · k. " ti azar·ı k an a randımanı- er ur u anı a aı agı arı 
tıık ap .. 
Zaa la biiYük as.ıtesı haddine çıkar- (metre mur~bbaına sik.Jeti 30 

lltıııştır 
13

. bır muvaffakiyet ka- gramdan aşagı olanlar harıç. Bun
;~nada, bi ızırn için yeni olan bir !arı ikinci kağıt fabrikası yapa • 
Ube de,,,.: .sanayi ün:tesinin tec- caktır.) İyi ve adi cins yazı kağıdı, 
~•hcıut b' sı sayılabilecek kadar sünger kağıdı, adi ve iyi cins kar
nı arııeıı Ye~ı· zaman içinde ve ta • ton ve mukavvadır. Fabrikada 
y·erhaıe T··ı unsurlarla eriştiği bu çalışan işçi mikdarı 550 dir. 
d llksek 'ba Urkün teknik sahadaki Bu birinci kağıt fabrikamızın a
lielili. olaraiarıc'.lığının bariz bir çılış törem yapılırken yine İzmit
y~edır. Marn ~ıha:a şayan bir ne- le ayni hacimde ikinci bir kağıt 

~ b· illlerı piv ve karton fabrikasının t emeli a -

~ "" ,,., 

t ·h~\ :·"1 
1Jeykoz • Galata saray maçında: Beykoz kalesi teh ilke ı~iriyor 

_. 

MUSSOLİNİ ve Kont CİANO 

Pirene hududuna dayandıktan son
ra Fransa, Alınan - İtalya - İs -
panya üçüzUi kıskaçı arasında ka
.acak ve Mussolininin elinde Ak -
denizde yeni bir Münib konferan
sı hazırlamak için bütün imkanlar 
bulunacaktır. Resmi İtalyan me -
haiili, İtalyan talepleri ileri sürül
düğü zaman Fransanın bu üç to-

taliter devletin tazyiki altında ka
lacağı fikrindedir. 

İtalyan kara ve hava ordularının 
kuvvei külliyeleri İtalyanın şimal 
şe şimali garbisinde Fransız hu -
dutlanna yakın yerlerde tahsi t e
dilmiştir. 

İtalyan hava kuvvetl eri 4 -5 ha· 
(Arkası 3 üncü sayfaaa) 

--- · - -

Küçücük bir ders 
Başka memleketlerde konforu ve refahı yapan yalnız memle

ketin umumi serveti değildir. Emniyet ve tediyedeki kolaylık bu 
yolda başlıca limillerdendir. K üçücük bir misal: 

Almanya son derece ucuz aile otomobilleri yapıyor, bunlar 
194-0 senesinde piyasaya çıkarılacak ve bizim paramızla 300 lira mu· 
kabilinde satılacaktır. Bu üç yüz lira balk için birden tediye edilir· 
se bir otomobil için çok ve ağır gelebilir. Hitler 80 milyon nüfusun 
yarısını böyle küçük birer otomobile sahip etmek istiyor ve şimdi· 

den 50 kuruş kıymetinde pullar çıkarmıştır. Yarım lira arthrabil· 
dikçe bu pullardan almak ve 600 tanesini biriktirmek suretile aile 
otomobiline sahip olmak ınümkündiir. Pullar her dükkanda, her 
köşebaşında satılmaktadır. 

Ne basit ve t atbiki nekadar kolay bir usul. 
Bizim için her ailenin bir otomobile sahip olması çok uzak bir 

hayal. Fakat üç yüz lira ile kaç yiiz aileyi birer çatıya, yahut 
büyük bir çatı altında küçiik birer köşeye sahip etmek nekadar 
mümkündür! ... 

KEMALiST 
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SAYFA 2 

E:~~=::ttı!P.-.T•I 
Musa - İsa - Muhammet : 29 ....... '"""" 

Musanın Hayatı 
Nacar elile işaretler yaptı 
Umranın evini gösterdi 

Bir rivayette kendi kızını bir ri- ı Elile bir ~akı~ işaretl~r . y~ptı. 
vayette komşu bir B~ni İsrail kı- Umranın evının ıstıkametını gos -
zını evde, çocuğun başucunda bı- terJi. 
rakarak tabutu yaptırmak üzere Muhafızlar bu işaretlerden bir 
Nacar adındaki marangoza gitti şey anlamadılar ve Nacarı hiddet-
Kadıncağız bu" adamı Beni İs - le uaşlarından defettiler. 

railden sanıyordu. Onun kendi Nacar, tekrar dükkana geldiği 
kavminden olanlarla münasebeti- zaman dilinin açıldığını gördü. 
ni görmesi bu zannı hasıl etmişti Tarih, onun böyle birkaç defa 
Halbuki Nacar .. Kıpti idi. muhaiızların yanına gittiğini, her 

Sabahleyin erkenden dükkanını defasında dili tutulduğunu, son de
açmış ve Firavunun çocuklu ka - fasında da dayak yedığini kaydet
dınları çocukları ile beraber sara- tikten sonra diyor ki: 
ya davet eden tellal seslerini duy- cNacar nihayet bu oğlanın bii-
muştu. yiik bir adam olacağını, Cenabı -
Dükkanına bir kadının erkenden hakkın Beni 1srail kavmini tahlis 

geldiğini görünce sordu: eylemek için onu dünyaya getirdi-
- Ne is tiyorsun ya hatun? ğini anladı, putperestlikten fariğ 

- Bir tabut istiyorum amma.. oldu ve onun devrine yetişmesi ;.. 
çabuk yap.. çin Hakka dua eyledi.• 

- İşte hazır tabutlar var ... Han- Gelelim Umranın karısına: 
gisini istersen al... Tabutu kucaklayıp evine doğru 

- Hayır. Benim istediğim bü- koşarken Hamanın, bir sürü mız -
yük tabut değil Küçük tabüt. Ço- raklı, kalkanlı muhafızlarla Beni 
cuk tabutu.. İsr;ıil mahallesinden gelmekte ol-

- Çocuğun mu öldü? duğunu gördü. 
Umranın karısı, her kadın gibi -Eyvah .. dedi.. geç kaldım.. Ha-

geveze idl. Hele Nacarı Beni İsra- man muhakkak bizim eve de uğ -
ilden zannetmesi onun dilbağını ramış ve çocuğu boğazlamıştır. 
büsbütün çözdü. Kadın, kendini göstermemek i -

Yavrusundan ayrılacağı üzün - çin arka sokakları dolaşmak sure -
tüsü ise bütün ihtiyatını ona unut- tile evine geldi. 
turmuştu. Evde ne kızı vardı, ne de yeni 

- Hayır .. dedi. Çocuğum ölme- doğan çocuğu .. 
di. Fakat çocuğumu ölümden kur- Korktuğu başına gelmişti. 

tarnıak için tabut istiyorum. Tabutu yere koydu .. 
- Kadın .. sen çıldırdın mı? Ta- Kendi de tabutun yanına çöke -

but diriler i~n değil. ölüler için- rek dövüne dövüne ağlamağa 

dir. başladı. 

- Evet amma .. ben çocuğu diri Bu sırada kızı \!Ve geldi. 
diri tabuta koyup nehire bıraka- Annesini bu halde görünce se -
cağını. Onun Firavunun eline geç- bebıni rordu: 
memesini istiyorum. O bizim kav- Kadıncağız, gözleri yaş içinde: 
mimizi kurtaracak büyük adam o- _Yavrum .. evladım .. ciğer pa -
lacak. rem.. diye sızladı. Onu kestiler .. 

Nacar bu sözleri duyar duymaz boğazladılar değil mi? 
hemen ve alelacele tahtadan bir Kız, anasının feryadının sebe -
çocuk tabutu yapıp kadına tutuş - bini anlayınca onu hemen teskine 
turdu. Sonra da gördüklerini ve çalıştı. 

duyduklarını anlatıp ihsan kopar- - Hayır .. dedi. Ben geldiklerini 
mal< maksadile saraya koştu. Sa - gördüm. Onunla beraber beni de 
ray önünde muhafızlar toplanmış- öldtirürler diye korktum. Çocuğu 
!ar, tellalların davetine gelen ço- sakladım. 

culi ıi kadııiları, ellerine gelen ço- Kadının yaşlı gözlerinde bir se
!~r \'erip saray kapısından içeri vinç şülesi çaktı: 
alıyorlardı. Zavallı kadınlar, birer - Sakladın mı? Nereye?. Nerc
lokma yiyecek teminine yarıyacak ye? .. 
bu ;hsanları almak sevdasile yav- - Tandırın içine .. 
ruilnnı bağırlarına basarak koş- Bu cevap, Umranın karısına 
mu;ilardı. Hemen hemen ekseri - Musanın anasına acı bır çığlık ko
s!nin çocukları oğlandı. Bilmiyor- parttı: 

!adı ki evlatlarını, ciğer pareleri- - Tandıra mı? Eyvahlar olsun. 
ni kendi ellerile boğazlatmağa Bir ölümden kurtarayım derken 
getiriyorlardı. yavrumu diri diri kavurarak öl -

!'<acar, muhafızlardan birine yak dürdün .. Tandırı ben ateşlemiş git-
laştı: miştim .. 

- Sizin aradığınız çocuk bun - Ve yerinden fırladığ ı gibi tan -
!arın arasmda değil .. Umranın e - dırın başına koştu. Kapağını açıp 

vindedir. baktı. 

Diyecekti. Fakat gerek sevinçle 1 Küçük Musa tandırın içinde mı
ve hızlı hızlı koşarak gelmesinden, şıl mışıl uyuyordu. 
gerek heyecanından, gerekse Al - Bazı tarihler, din kitapları, tan
lahın hikmetinden dili tutuldu. Bir dır yandığı halde Musaya cBihik
türlü söylemek istediğini söyliye- meli Hüda. bir şey olmadığını 

miyordu. [Devamı varı 

- 26-
cBcn, oraya uğrarım. Neden? Ba 

zan merakla, hazan da ihtiyaçla! 
cMerakla uğrarım; çünkü, on

ları. gafletle bastırıp, bu sırrı keş
fedebilmek hiılyasını güderim. 

c İhtiyaçla uğrarım. Bunu, anla
dınız, zannederim. Geçinmek dün
yası! 

cEğer, günün birinde, sizinle ko
nu~mağı hayal etmiş olsaydım bu 
kadar açılıp uluorta konuşmazdım. 

cSonra, size, bunları söylemeğe 
mecburum. Sizin, ığrenç hareketi
niz karşısında, kendimi müdafaa 
etmeliyim. Ben, kuru kafanızda 

tahayyül ettiğiniz kadın değilim! 
cSize, o gece: 

c- Siz, buralara düşecek insan 
değilsiniz! 

.Demiştim, hatırlarsıııız elbet -
te. Çünkü, bunları konuşurken, da
ha ayıktınız. 

c insanları, ne kadar az tanıyor 

muşum! Kendimden utanıyorum. 

Zira. böyle bir yanılmak, ben va
ziyetteki bir kadın için, en büyük 
tehlikedir. 

cNeye yanıldım? Onu da söy
liycyim. Bu, sadece benim, haya
tın bütün darbelerine rağmen, toy 
kahn tarafım değil. her şeye rağ
men, ölmiyen şiir tarafım!. 

cBelki gülersiniz ... Hatta, bunu, 
gülmeniz için, bilhassa, yazıyorum. 
Buna, gülmenizi istiyorum. Çünkü 
bu, bana, şifa verecek. 

cNeye böyle sahifelerce mektup 
yazıyorum? Hem de karşılığını 
beklemeden, istemeden' Bu, ben
de, ıllet halinde. 

cHayatımdaki yaralardan biri 
de, okuduğum şiirler, romanlar -
dır. Neye fuhşu, işreti yasak edi
yorlar, tel'in ediyorlar da edebiyat 
denilen beyne işleyen mikrobu öl
dürmüyorlar? Neye bunu menetmi 

İKDAM 

. . ' . 
Sehıı• Habe:rlerı 
. . . . ~ . - -- - . : . --. . . . -

Adli evrakın 
tebliğ şekli 

Vilayete tebliğ edilen 
kanunu neşrediyoruz 

3 büyük ve asri 
mezarlık 

Bunlar Topkapı ve 
Üsküdarda yapılacak 

Adli evrakın posta, telgraf ve te- Son asırda dünyanın her tara -
!<:>fon vasıtasile tebliğine dair olan fında mezarlıkların şehir içinden 
kanun vililyete tebliğ edilmşitir. kaldırılarak şehir dışarılarında her 
Buna göre mübaşir marifetile ya- ttirlü sıhhi şartları haiz adeta park 
pılmakta olan adli tebligat bu hu- derroesinde güzel bir tarzda ve 
sustaki nizamname hükümleri dai- derecesinde gıizel bir tarzda 
resinde Posta, Telgraf ve Telefon bulunduran belediye İstanbulda 
idaresi vasıtasile yapılır. şehir içinde yer yer ve adım ~a -

Tehirinde zarar umulan işlerde şındaki mez3rlıkların bir kısmını 
ve ayni yerde bulunan mahkeme- kaldırmağa karar vermiştir. 
)erle adli daire ve müesseseler ara Şimdiye kadar mezarlıklar Ev
sında ve bu müesseselerde bulu - kaf idaresine ait bulunuyordu. Ka
nan şahıslara yapılacak adli tebli- birlerin nakline de cevaz verilmi
gat mahkemelerce kendi memur - yordu. Fakat hükümet mezarlık -
!arı vasıtasile de yapılabilir. !arı belediyeye devredince artık 

Zor istimalini icabettiren ve ha- bunların bir intizam altına sokul -
zırlık tahkikatına taallük eden va- maması içi:ı hiçbir sebep kalma -
zifelerin zabıta tarafından ifa edi- mıŞtır. 
leceğine dair olan hükümlerle Vali Lütfi Kırdar Edirnekapıda, 

polis vazife ve salilhiyet kanunu - ve Üsküdarda üç büyük asri me
nun 15 ve 17 'nci maddeleri hü - zarlık tesisini düşünmüş ve bu hu
kümleri mahfuzdur. susta tetkiklere girişmiştir. Cena-
Tebliğin hangi hallerde telgraf-, ze nakliyle defin işinin de daha 

la yapılabileceği a!fıkadarın talebi iyi bir sur~tt~ teşkilatlandırılarak 
üzerine mahkeme reisi veya ha - , hem halka iktJSaden hızmet etmek 
kim veya muameleyi yapan merci ve hem de bu yüzden elde edilecek 
tarafından tensip edilir. ufak tefek menfaati mezarl>kların 

Telgraf masrafı bu vasıta ile teb
liği istiyen taraftan posta ücretin
den ayrı olarak alınır. 

Posta, Telgraf ve Telefon idare -
sinin bu kanuna tevfikan yapaca
ğı tebliğ işlerinden dolayı alacağı 

ücretler Adliye ve Nafıa Vekille
rinin müşterek teklifi üzerine 2721 
sayılı kanunda yazılı şekilde ve ay
n bir tarife ile tesbit ve tayin olu
nur. 

Birine! fı\>:rada yazılı tarifenin 
tadili ayni hükümlere tabidir. 

Bu suretle yapılacak tebliğler 

için Adliye Harç Tarifesi Kanunu
nun 12 nci maddesinde yazılı teb
liğ masrafı alınmaz. 

Tarifede yazılı ücretleri, kanun
larına göre tebliğ masrafını ver -
mesi lazım gelen taraf peşin ola -
rak öder. 

ıslah ve imarına tahsis etnıek te 
düşünülen işler arasındadır. 

BELEDiYE 

Belediye tutçesi hazırlanıyor 
Belediyenin bütün şubeleri ye

ni sene bütçe hesaplarının kat'i 
rakamlarını tesbit etmekle meş -
guldürler. Vali son günlerde me
saisini bilhassa bütçe üzerine tek
sif etmiş bulunmaktadır. Şehir 

bütçesi umumi meclisin Nisan dev
resi içtimalarında müzakere edi
lecektir. 

-----<>----
MÜTEFERlilK 

Tino Rossi gelmedi 
Dün sabah şehrimize gelmesi 

beklenen Tino Rossi Atinada ani 

Yukarıki fıkra dışında kalan ve- bir teklif karşısında kalmış ve An
ya müzahereti adliyeye nail olan- kara seyahatini tehire mecbur ol
lara ait bulunan tebliğler hakkın- muştur. Artist bu ayın 20 sınde 
da resmi müraselata tatbik edilen şehrimize gelecektir. 

hükümler cereyan eder· 1 nunun bu hükümlere muhalif ah -
Posta, Telgraf ve Telefon idaresi kamı tatbik olunmaz. 

memurlarının kusur veya ihmali Bu kanuna tevfikan Posta, Tel _ 
yüzünden veya mücbir sebebler graf ve Telefon idaresi vasıtasile 
haricinde hangi bir sebeple ziyaa yapılacak adli tebligat işlerinin 
uğrıyan adli evrakın yeniden tan-
zim ve tebliği için lüzumlu olan 
masraflar Posta Kanununun ta -
ahhütlü müraselilta müteallik hü
kümlerine göre ödenir. 

tam bir intizam içinde cereyanını 
temin ve bu hususa mütedair de -
vamlı bir mürakabcye tai>i tutmak 
ve lüzumlu gördüğü diğer bütün 
tedbirleri ittihaz eylemek vazifele
lerile mükellef bir heyet teşkil e
dilmiştir. 

HERGÜN 

İnönünün Çizmeleri l 
Her gece, on sekiz milyon 

baş, bütün korkulu rüyalar -
dan uzak, yastığına gömülüp 
rahat uykusuna dalıyor: İnö
nü uyanıktır! 

Garp cephesinden Lozan 
cephesine kadar hiçbir tehli
ke karşısında kırpışmıyan 

gözlerile uyanık., 
Dün, muzaffer çizmelerini 

çıkarıp diplomat iskarpinini 
giyen Milli Şef; yarın, mu -
zaffer iskarpinlerini çıkarıp 

eski çizmelerini, geçmiş gün
leri imrendirecek bir kudret
le tekrar giyebilir. 
İsmet İnönü çizmelerini gi

yiyor demek, bir millet çiz -
melerini giyiyor demektir. 
Onun atacağı her adınıın ar
kasından, ancak beşikteki ço- I 
cuklarla yataktaki ölüm has
taları gelemez! 

İhfivar Avrupayı ürküten . . 
melodram hatipleri, topların, 
tüfeklerin cehennemi lehçesi
le konuşmaya alışık Türk mil
letine ne söy!iyebilir? 

Hakiki kahramanlara mah
sÜs asil bir temkin ile susan
ların sesi, ancak kınından sıy
rılan bir kılıç keskinliğile ça
kar! 

Türk vatanını, milletin e -
!inden teslim aldığı gün, Bü
yük İnönünün, on sekiz mil
yonun sesile söylediği mü -
heyyiç nutku bir daha hatır
lıyalım: 

[Sulh ve terakki yolunda 
bütün gayretlerini asil bir 
surette vakfetmiş olan mil -
!etimiz, mecbur olursa, kendi 
ve şanlı ordusu, geçmiş kahra
manlıkların hayranlığını cel
bedecek yeni kahramanlık -
!arla dolu olan fedakar göğ -
sünü en parlak zaferlerle süs
lemeğe hazırdır.] 

İşte, İtalyanın, büyük Ro -
ma rüvasındn sayıkladığı top· 
rnk: Taşı kurşun, yumru~u 

dipçik, göğsünü siper yaparak 
kurtuluş kavgasını kazanan -
ların toprağı! .• 

Yusuf 21y• OPTAÇ 

WAARIF 

Maarif Vekilinin bir tamimi 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

Vekıiletin tebliğler dergisinde şu 
tamimi yapmıştır: 
•- Teşkilatımız mensuplarından 

veya dışarıdan eski harflerle ya -
zılmış mektuplar almaktayım. 

Kimden gelirse gelsin ve neden 
bahsederse etsin bun}arı okumı -
yacağımı alakası olanlara bildiri -
rim.• 

----<>----
Yangın başlangıcı 

Evvelki gece saat 15.20 de Gala
tada Yüksckkaldırımda 70 numa -

Telgraf servisinde zıya veya ta
ahhür vukuunda Telgraf Kvr.u -

nu ahkamı tatbik olunur. Bu heyet Posta, Telgraf ve Tele- ralı Avramın vekaletle idare edi -
Adli tebligatın sureti ifası ve bu fon Umum Müdüri.r , reısliği al -

tebligata müteallik müraseliltın tında Adliye ve Nafı~ Vekaletle -
tevdii, teslim ve iadesi hususlarile rile Posta, Telgraf ve Telefon ida
buna mütefcrri diğer muameleler resinin mümessillerinden teşekkül 
bir nizamname ile tayin olunur. ı eder. Heyetin kanun ve nizamlara 
İkametgahında bulunmıyan mü-ı göre ittihaz eyledil!i kararlar doğ

belliığunileyhlere bill.aycten yapı _ rudan doğruya tatbik ve icra olu
lacak ihbarın şekli ve verilecek ı nur. 
müddet bu nizamnamede gösteri- 't Bu kanun 1940 senesinin birinci 
lir. •;ününden itibaren mer'iyete gi -

Adli tebliğlerde, Posta Kanu - recektir. 

yorlar? Neye, kansere iliç arı -
yanlar, mikropları, keşfolunmamış 
mikropları bulmak için ömürleri
ni tüketenler, bu korkunç illetin 
çaresini aramıyor, bulmıyorlar? 

cO gece ... Siz ... Onlar ... •Niha-
yet, kendim ... O dekor ... 

cBunlar, belki bir mariz hika -
yeci, hasta bir romancı için. ara
nıp ta bulunmaz malzeme idi. Bu 
hasta, sakat malzeme, benim, ede
biyat mikrobu ile zehirlenmiş ka
famı altüst etmişti. 

, Sizi, bir hikaye, bir roman kah
ramanı yaptım; o kulakla dinle
dim. Ve sonra, kendi gafletime ka
pılarak, ben de, o ağızla. 'konuş -
tum. Bu. beni, sarhoş etmişti. 

cSiz, o gece, karşıma çıkan, yeni, 
yepyeni bir tiptiniz. Benim için, 
cY~pyeni bir tip., harikulade bir 
şeydır, Beyefendi. 

Romanlar, hik3.yelzr, insanları, 

hazan teselli ediyorlar amma, ha
zan da, kızdırıyorlar. 

cİki gün sonra, Behicelere uğra
mışt;m. Daha, ben sormadan. siz
den bahis açıldı. Alevlıimde bu -
lunmus,sunuz. 

cOnların, söyledikluıini tekrar 
edeceğim: 

cBen, güzel değilmişim! 
c Vücudüm, hantalmış! 
cGözlerim, şaşı değiimiş te, şa-

şı g:bi bakıyormuşum'. 
cYürümesini bilmiyormuşum! 
cİçki içmesini bilmiyormuşum! 
•Yemek yemesini bilmiyormu -

şum! 

cKonuşmasını bilmiyormuşum! 

c:İnsan arasında oturmayı; in -
sanlara, insanca muamele etmesi
ni bilmiyormuşum! 

cSonra, kendimi beğeniyormu

şum 1 

cÖyle gülünç tarafların varmış ki. 
cBenim taklidimi yapıyormüş -

ımnuz! 

cBen, güzel olmıyabilirim. Fakat, 
karşınıza alıp ta içki içtiğiniz, o 
üç kadın, benden genç, benden gü
zel midir? 

. Gönül kimi severse, güzel o -
dur. Ben, güzellik iddiasında bir 
kadın değilim ki... 

• Vücudümün, kusursuzluğunu, 

inceliğini de iddia etmediğimi sa
nıyorum. 

I'" ' ~ 
ha fazladır. 

len ve evvelce de yanmış bulunan 
binanın müştemilatından şapkacı 

Yakonun 1350 liraya Anadolu ve 
madan Esterin 700 liraya Danüp 

sigorta şirketine sigortalı sürahici 

dükkanından yangın çıkmış ve ar

kadaki sigortasız Liyanın şişe ar

diyesi de tutuşmuş ise de itfaiye ta 
rafından söndürülmü~tür. Zabıta -

ca tahkikat devam etmektedir. 

cDevam etmiyorum, Beyefendi. 
Çünkü, bu, bir müda!aa vaziyeti 
obcak. Halbuki ben, bu küçüklü
ğü kabul etmiyorum. 

cBu lakırdılar, ayın değil mi? 
Bunları, söylemeğe ne sebep, ne 
lüzum vardı? 

cOnlara, bunu söylemekteki 
ma~sadınız ne idi? Onların, o, üç 
karikatürün meziyetlerini. kıymet 
!erini, zeki bir kolpo ile anlatmak 
rnı;dı? 

cOnlara yaranmak mı istiyordu
nuz? Eğer, ben, o gece, tesadüfen, 
orada bulunmamış olsaydım, baş
ka türlü yaranamıyacak mıydınız? 

cBeni küçük düşürmek, sizi bü
yülttü mü? 

cBen, bu hareketinizi, cAyıp• 

kelimesile de tamamlıyamıyorum. 

cOnları dinlerken, kulaklarınıa 

inanamıyordum. Bunun, sonunda, 
bir kahkaha ile bağlanacak bir şa
ka olduğunu sanıyordum. Halbu -
ki, onlar, gayet ciddi idiler, ve hep 
ayni ciddilikle devam ediyorlar -
dı. 

cNe haller geçirdiğimi anlatmak 
güçtür 

. . 
• • 

Se hir Meseleler• 
~:\..• .;.~. • ." • ':" of/'_ 

Bu yıl şehrimizde 40 
bin ağaç dikilecek 
Florya civarında büyük bir 
orman vücude getiriliyor 
İstanbulun ağaçlandırılması ve etmektedir. Bu cümleden olın~ 

bilhassa müstakbel Florya Su şeh- üzere geçen sene 29.000 mubte 
rinin şimal rüzgarlarına karşı mu
hafazası için o civarda muazzam 
bir ormanlık yapılmasına başlan -

cins fidan dikilmiş, 5000 metre ıııi• 
kabı toprak hafriyatı yapılmış ~e 
6 hektarlık saha ağaçlandırılınlŞ -

mıştır. Bu maksatla şehrimizde tır. 

bulunan Orman Umum Müdürlü - Bu yıl 31000 çukur açılmış. 6'1' 
ğü teşçir şubesi mıidürü Fuat Ada- bin metre mikıibı toprali hafriyaU 
lı Vali Doktor Lutfi Kırdarı ziya- yapılmıştır. 37.135 fidan dikile • 

ret etmiş ve kendisile gerek bu 
ormanlar ve gerekse yeni kurula -
cak fidanlıklar hakkında görüş -
müştür. 

Öğrendiğimize göre Ziraat Ve
kaleti İstanbul civarının ağaçlan
dırılması için yapmış olduğu beş 
senelik plilnın tatbikatına devam 

ADLiYE 

Sarhoş koca mahkum oldu 
Sultanahmet nöbetçi sulh ceza 

mahkemesinde karısını vuran 
Şevki Suer namında bir adamın 
muhakemesine bakılmıştır. 
Şevki son günlerde fazla rakı 

içmeğe başlamış üstelik bundan 4 
gün evvel de evden bazı eşya ala -
rak satmış bu para ile rakı alarak 
içmiştir. Bu vaziyet karşısında ka
rısı Muradiye de Şevkiyi eve al -
mamıştır. Bu hale son derece kızan 
Şevki dün gece saat 10 da sarhoş 
olarak eve gelmiş karısı kapıyı aç
madığından dışarıda kalmıştır. 

Fakat Şevki kapıyı anahtarsız aç
masını bildiğinden içeriye girmiş, 
kocasının içeriye girmesinden kor
kan Muradiye can kurtaran y >k 
mu diye bağırmış Y<tlişen komşu
lardan Emin ile karısı Hayriye he
men polise haber göndermişlerdir. 
Bu işe kızan Şevki Hayriyeye ha
karet ettiğinden suçu sabit olmuş 
ve Şevki 3 gün hapis 17 lira para 
cezasile mahküm edilmiştir. 

Garip bir dıwa 
Sultanahmet nöbetçi sulh ceza 

mahkemesinde dün garip bir karı 
koca muhakemesine bakılmıştır. 

Süleymaniyede oturan Hayri 
ısminde birisi uzun zamandanberi 
Emine adında bir kadınla beraber 
yaşamaktadır. Fminenin Fethi na
mında başka bir adamdan oğlu 

vardır. Fethi tenekecilik yapma'<
tadır. Hayri üvey oğluna iş ara . 
maktadır. Hayri Fethi'ye nihayet 
20 liralık bir iş buluyor ve avrıc; 
cebinden de on lira veriyor. Fakat 
Fethi bu para ile iş yapacağı yerde 
bunu şurada burada bir iki gün 
içinde sarfediyor. Hayri Fethiye 
tekrar üç lira veriyor. Fethi bunu 
da harcıyor. Buna son derece hid
detlenen Hayri Fethiyi dövüyor. 
Oğlunun dayak yemesine taham -
mü! edemiyen Emine Hayriye çı
kışıyor. Hayri de karısını bu yi.iz
den kovuyor. Duruşma neticesin
de Hayrinin suçu babit olduğundan 
bir gün hapis ile 17 lira para ceza
sına mahküm edilmiştir. 

cBen, böyle ağır bir tahkire he
def olabilmek için ne yapmıştım 1 
Her ne yapmış olsaydım, yine bu 
kadar ağır hakareti, mazur göre -
mezdim. 

.Evet, bunun özür, tevil tarafı 

yoktu. Beni, o düşük kadınlara re
zil, kepaze etmiştiniz. 

cBuna, sebep bulamıyordum ve 
hala da bulamıyorum. Bu, sizi eğ
lendir~or muydu? O kadınların 

hoşuna gitmek için mi, bu şirinliği 
yapmıştınız? İnsan, bu kadar ha
sis bir zevk için, küçülür mü? 

cOnların gülmeleri, sizi, belki 
mes'ut edebilir. Fakat, gülünç et -
mediğine de, kendinizi inandıra

bilir misiniz? 
cBu muammayı haUedemiyor -

dum. Sizde, insanlarla alay ede
cek girginlik, iki yüzlülük görme
miştim. Bu kadar yanıldığıma, ya
nılabileceğime şaşıyordum. 

cBen, kalbimden vurulduğumu 
onlara hissettirmedim. İçimde, 
hala şüphe vardı. Bütün sözlerin 
onlar tarafından uydurulduğuna 

daha çok ihtimal veriyordum. 
cSizi, nihayet bir gün göreceı'ii -

cektir. Bundan başka her sene 

7.5 - 8 hektarlık saha ağaçlandıfl • 
lacaktır. Şehir mütehassısı ProstuJI 

yapmış olduğu plan mucibince 1 : 

ğaçlandırılması takarrür etmiş o • 
lan Florya Su şehrinin şimalindl 
ormanlık bir saha vücude getirile
cektir. 

POLiS 

Tramvaydan duştu 
Ortaköyde Değirmen sokağıll • 

da oturan Ohannes Galatada traJll' 
vayla giderken müva7enesinı kl>Y' 
bederek düşmüş ve sol kaşındaJl 
yaralanmıştır. 

OIUmle tehdit 
Yine Beyoğlunda Sarıze~b~ 

sokağında oturan Hamdi Tüfekçı 
evvelki gün polise müracaat e<Je • 
rek Şükrü namında birisi tarafı"' 
dan ölümle tehdit edildiğinden ~· 
kayet etmiş, suçlu yakalanınIŞtıt• 

Tramvay çarptı 
Beyoğlunda KalyoncukulluğUI' • 

da oturan Zoi'ye Tünel meydanııı
dan geçerken vatman ŞükriiniiO 
idaresinde 155 numaralı trarn"a1 
çarpmış ve kolundan yaralamıştı!• 

Bir eroinci yakal~ndı 
Üsküdarda Kuşoğlu yokuşund• 

oturan kaçakçı Ahmet oğlu Nüı • 
betin üzerinde iki paket eroin b~· 
lunduğundan yakalanarak adliYır 
ye teslim edilmiştir. 

Çok acı bir ölüm 
Bundan beş gün evwl vefat e<JeO 

Süleyman Faile Feniğin refil<ıılı 
Bayan Binnaz da dün akşam Ce
nab~ Hakkın rahmetine kavuŞ • 
muştur. Bayan Binnaz; doktor J,· 
rif Etem Korlenin kardeşi, Ali ıtı· 
za İlke'nin kayinvaldesi, doktof 
operatör Hayrettin Diker'in, tJJııl 
gazetesi Neşriyat Müdürü MiiJ!l • 
taz Faik Feniğin, Tıp Fakültesi tr 
lebesinden Faruk Feniğin anneJe' 
ridir. 

Cenazesi, bugün saat 11.30 dl 
Kızıltoprakta Kuyubaşında 12 n~· 
maralı hanesinden kaldırılııf1~ 
Kadıköyünde Osmanağa camiind' 
namazı kılınacak ve Karacaab • 
metteki aile kabristanına gömiillr 
cektir. Muhitinde tanınan ve se-"' 
len mağfureye Cenabı Hal<~ 
mağfiret diler, beş gün içinde bit" 
biri ardına ana ve babasını kaY • 
beden arkadaşımız Mümtaz Fail<'e, 
kardeşle~ine ve kederli ailesine tr 
ziyetlerimizi bildiririz. 

mi umuyordum. Kırılrnıştun, gii • 
cenmiştim. Lakin, yine sizinle ]<O" 

nuşacaktım. Birkaç kere telef00 

etmeyi düşündüm. Telefonla anJıl' 
şamıyacaktım. Size, bir rande'>ll 
vermek te aklımdan geçti. Yalııı1> 
bir düşünce, ellerimi tuttu. Ya tt' 
lefonda, ters bir cevap alırsaııı ~ • 

cSızinle buluşmağı tesadüfe bl 
rakmıştım. Aradan geçen giiJ'lıet'. 
sinırlerimi yatıştırdığı için, dU~~ 
duklarımın bir kısmını unutrıı 

bir kısmını da affediyordum· .. t 
cKadıkıöy vapurunda, gozgoı. 

geldiğimiz dakikaya kadar, balı 
kınızda, hep, iyi düşünüyordurı;. 

cKaçışınızı görünce. her şeY ıı; . 
ti. Bütün söylenenlerin doğru 0 

duğunu anladım. • 
cBenden utanıyordunuz. peıfl;. 

sizde, utanmak gibi ;nsani bisl 
den bir zerre olsun kalmış! . va· 

.o gün, öyle sarsıldı mkı .. · ı• 
purda nereye kaçtınız?.. SoPeıi 
Galatada beni görür görınez, ~a 
geri döndünüz. Bir otom"bile tell> 
pağı attınız, ve bu s~fer. ateŞ 
selden kaçar gibi kaçtınız. ~) 

<Arkal' 
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ltalyan muharipleri ne 
Vakit geri çağrılacak? 
Bir ltalyan gazetesi "İtalya tam ma

rıasile hür bir ispanya istiyor,. diyor 
lt~ına, 12 (A.A.) - İspanyadaki ı İtalya kendisine siyasi zaferi asla 
~an~n ınuhariplerinin ancak empoze etmek tasavvurunda de -
ra ç ~nun siyasi zaferinden son- ğildir. İtalya yarınki İspanyanın 
lerct: bı_ecekleri hakkında bugün- siyasi rejiminin şu veya bı,ı tarzda 
Ciorıı 

1 
tr ~akale neşretmiş olan faşizmin ayni olmasını iddia et -

EUretı a e d'Italia, bugün fikrini şu memektedir. O yalnız bu rejimin, 
İtaı e tasrih etmektedir: doğru yoldan şaşırtabilecek ya -

na a Ya, Frankoya olan yardımı - hancı tesir ve nüfuzlarından arı 
di!ııı:~alı: henüz dışardan tehdit e- yani cİspanya, İspanyalılarındır> 
llliiJaf le olan bu siyasi zaferin formülüne uygun hale gelmiş bir 
takdir~asına lüzuın hasıl olduğu İspanyanın milli arzusuna tekabül 

e devam edecektir. Fakat etmesini arzu ediyor. 

flandenin nutku 
Avrupa sulhunu nasıl ' 

kuracaklar ? 
l'aris 12 O~ ' (A.A.) - Saine - Et -

nuıı~ demokrat ittihadı federasyo
nutu: .'.er~ip ettiği ziyafette bir 
lia§llekSOyliyen Parti Başkanı eski 
lir ki: il Flandin ezcümle demiş-

.ı\11rup 
llıiist a barışı meselesi arazi ve 
diıeıı:ı etnleke değişikliklerile halle
i:yj te~z. Eğer Hitlerin son nutkunu 
ıııu0 sır edebildimse beynelmilel 
ii-dasebetıerin iktısadi cephesi 
~ .. ı m" 

zira ;\ Unakaşa edilmek icabeder, 
na h llrupa teşriki mesaisinin a -

atalar 
tuıı31ıııı ~ ~~lnız bur adadır. Av -
!ehJik buyuk müstahsil ve müs-

' ııı:ınleketleri bu noktai na
ile d dogı:uıuğunu kabul ederler 
l(Urta evıetıeri harp eserlerinden 
ile re~arak gayretlerini mücadele 
ne h ahın tedricen tekrar tesisi-

•srett· 
llıaıt llı" ırecek olan iktısadi ve 
bir llzakerelere sam.imi ve açık 

~Urett b luııııu e aşlar !arsa, barış kur-
§ olacaktır. 

Papanın nutku 
Pi, mühim bir nutuk 

hazırlamışh 
Roma, 12 (A.A.) - Müteveffa 

Papa On Birinci Pi sağ kalmış ol
sa idi dün Latran itiliiflarının 

aktinin onuncu yıldönümü müna
sebetile İtalyanın 28 baş peskopo
suna hitaben mühim bir nutuk 
söyliyecek idi. 

Bu nutuk epey zamandanberi ha 
zırlanmış bulunuyordu. cSacre 
College azası umumi kongre gas -
yonunun yeni Papannı hürriyetini 
takyit etmemek endişesin!e bu ve
sikayı neşretmeyi kabul etmiyece
ği tehmin edilmektedir. 

Rekor kıramadı 
Nevyork, 12 (A.A.) - Fevkala

de seri bir tayyare ile Losanceles
N evyork arasındaki mesafeyi 7 
saat 45 dakikada geçmiş olan mü
liizinı Ben Kesley Howard Hue -
hes•in rekorunu kıramamıştır. Bu 
rekor, 7 saat 28 dakika 25 saniye -
dir. 

bin tonluk yeni Alman zırhlısı 

lı llerli:n 12 ( .. .. .. s gliu.. ' A.A.) - 35.000 tonluk ilk Alman kruvazorunun a 
lla~ saat 13.06 da Hambu.rg'ta Hitlerle Amiral Raede_r, Ord_u 
Silk anda.nı Keitel Hava kuvvetleri Başkumandanı Mıleh, bır 
l'ilttı~~eri erkanın, N~zırlar ve diğer zevalin huzurile denize indi
Ce~l siyasi ve askeri muazzam bir tezahüre vesile teşkil ede
~t 12.55 te Hitler, !asa bir nutuk söyliyecektir. 

.._ 25 
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lııl§tiın Ye kadar dikkat etme- / te tam bu sırada kıvrak bır kadın 
<loğru : Saçlarınız şakaklarınıza 1 kahkahası duyarak Akif Cemalin 
Cöııera~e~a kızıl bir renkte inıiş .. , kollarından kurtuldum. Kapıya 
ltıasanıı:1: ~nden daima kaçır - dönen gözlerim. de_hş_etle büyü.dü. 
!Urı;; re elkı onları içinde de kaç 

1 
Eşikte sofradakı bulun davetliler 

liaşın nk .. ve mana bulacağım.. ı toplanmıştı. En önde Handan du
tırllıı•t 1 

busbütün başıma yaklaş- ruyor, asebi kahkahalarla güle 
raı , ı, kolu b r . . 

ı:y0rd e tnıde gıttıkçe da- rek: 
hareket u. Geri çekilmek için bir - Oh ne güzel dansediyordu 
Cöıler· Yaptım. Yüzvüzc geldi" 

1 
nuz devam etsenize! diye ellerini k ıgôzJ· .. :' ,., ' 

0:Yu ına . erunın ıçınde idi. Bu çıroıyordu. 
saııl\i b' vı gözlerde11 gözlerime Beynim uyuşur gibi oldu ve o-
dı~ ır Yığ k 

gını, bu ın ıvılcımın sıçra - nun sarı saçlı başı gittikçe koca -
~0iiru ka . kıvılcımlar.n yüreğıme manlaşarak gözlerimi doldurdu. 
~na hissYarak orasını tutuşturdu- Arkasındaki kalabalığın kara bir 
81zlı"- ettını ve d · b' 1 b J t 'b' .. · h.. tt'" · d t't; içinde '.. . .erın ır hal - ~ ~. ~~ ı uzerıme ucum. e ıgı-

_u. llirde b. VUcudunı gevşiyor - nı gordum, sonra her yer bırden -
l'ııı:ıe saıı:ın '.:e dudakl~rmıın üze bire simsiyah kesildi derin bir ku-
11Urucu bir ru~garı gibi sıcak ka _ yuya düşer gibi yere doğru kay -

~ın§ak b' ruzgtır geçti. Kalın Gözlerimi açtığım zaman kendi-
"-'bi ır erkek se · 

Cebelüttarık 
Valisi Fasa 
hareket etti 

Cebelüttarık, 12 (A.A.) - Cebe
lüttarık Umumi Valisı Sir Ed -
mund İbnside maiyetile birlikte 
Nevcastle kruvazörü ile Fas'a ha
reket etmiştir. Kruvazöre Glaskov 
kruvazörü ile iki denizaltı refakat 
etmektedir. Ziyaret resmi mahi -
yettedir. 

Prens Polün hediyesi 
Belgrad, 12 (AA.) - Naibi nü

kfunet Prens Paul babası Prens 
cArses• ın hatırasını ihyaya me -
dar olmak üzere Belgrad müzesine 
Rus kompozitörü cGalinka• ın bir 
portresini hediye etmiştir. Bu port 
re Rus ressamı cRiepine. ın maruf 
bir eseridir. Prens cPauh bundan 
başka Hollandalı ressam Moowaın 
bir etüdünü de hediye etmiştir. 

---oo---

Filistin konferansı 

iKDAM 

İzmit endüstri 
şehri oluyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tılmıştı. Bu fabrikanın inşaatı i
lerlemektedir. İnşaat ve montaj iş
leri bittikten sonra iki kağıt fab
rikamız birlikte bini mütecaviz a
mele kullanarak senede 24 bin ton 
kağıt ve karton istihsal edecek 
ve sigara kağıdı da dahil olmak 
üzere her cins kağıt ve kartonla -
rın memleket içinde yapılması 

mümkün olacak ve iç piyasanın 
ihtiyacı tamamen karşılanmış ola
caktır. 

1$PANYA HARBi BiTiYOR MU!] 

• 
lngilfere, Franko hükumetini 
resmen fanımağa hazırlanıyor 

Fransaya iltica eden Hükı'ı metçi milisler hudutta 

SAYFA 3 

Dün yine birçok maçlar, sene • 
lerdenberi olduğu gibi, çamur do
lu viranelerde oynandı. Bu altı . 

yedi yüz bin kişilik koca şehrin 
binlerce ve binlerce genci için, bı
kılabın on beşinci senesinden sonra 
dahi, hfila futbol oyruyuak bu sa
ha yaptırmayışımız hakikaten, acı
nacak değil, fakat ağlanacak bir 
hadisedir. 

Bu _,.anzarayı görd~e, bizim 
spor heyecanımızda ve memleke
timizde sporu canlandırmall aşkı
mızda samimi olduğumuza inarula
bilir mi? 

İstanbul belediyesi mi, federas
yon mu, Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü mü, yoksa hiilı:ı1rnet 

mi, İstanbula bu spor sahası yap
mak vazifesi kime düşüyorsa işle 

o daire, bu işi ne zaman üzerine 
alıp, ne zaman ciddi bir şekilde ta
hakkuk ettir~ek lüzumunu du~·a
cak? 

Niçin Ankarada koca bir stad -
yom inşasına imk3n bulunabiliyor 
da, İstanbulda bulunamıyor? 

Londra, 12 (AA.) - Filistin -
İngiliz - Arap konferansı ikinci iç
timaını dün saat 15.30 da aktet -

miştir. 
---o----

Müstemleke meselfsi 
Par is, 12 (A.A.) - İngil terenin 

eski bahriye birinci Lordu ve eski 
rnüstemlikat ve dominyonlar na -
zırı olup Avam kamarasında müs
temlekatın müdafaası grupunu 
teşkil etmiş olan cAmery>, Fran -
sız ricalile hali hazırda mevzuu 

bahis müstemleke meselelerini 

tetkik etmek üzere buraya gelmiş

tir. 

İzmitte ikinci kağıt ve karton 
fabrikasile birlikte bir de sellüloz 
fabrikasının temeli atılmıştı. Bu -
gün kağıt fabrikamız imalatı için 
muhtaç olduğu başlıca ham mad -
de olan sellülozu hariçten getir -
mekteyiz. Fakat sellülöz ayni za
manda harp sanayiindc çok kul -
!anılan bir madde olduğu için son 
7;.man!arda dünya piyasasında 

hem fiati yükselmiş, hem de takas 
yeliyle tedariki bir hayli güçleş -
miştir. Sellüloz fabrikamız tamam 
!anarak faaliyete geçtikten sonra 
ka'!ıt endüstrimizin ve Gemlik 
Sunğipek fabrikasının bu madde
ye olan ihtiyaçları tamamile karşı
landıktan başka askerl sanayiimi
zin mühim bir ham maddesi de 
dahilden temin edilmiş olacaktır. 
Senede 15 bin ton sülfit sellülozu 
ve 3 bin ton saman sellülozu, 900 
ton da paçavra sellülozu imal ede
cek olan fabrikanın inşaatı bitmiş
tir. Faaliyetle devam eden montaj 
işleri de İlkbahardl! bitecek ve 
fabrika yaza tecrübe imalatına baş 
layabilecektir. Bu fabrikanın mü
nakale vasıtası olarak yapılmakta 
olan dekovil hattının inşaatı de -
vam etmektedir. Kii.ğl. sanayiinin 
diğer bir ham maddesi olan kao -
lin imal edecek diğer bir fabrika 
da yine İzmitte inşa edilmiştir. 
Şimdi makinelerin yerleştirilmesi 
ile uğraşılmaktadır. 

SenelerdenbCTi İstanbul kfüplc
rinin Belediye ve Darülô~eze res
mi olarak devlet hazinesine para 
verdikleri birkaç stadyom yap -
mağa kafi ve vafi olduğıı ve bina
enaleyh İstanbul klüpleri her şe-

Londra, 12 (İkdam) - Bugün Büyük Britanya sulh ]~hinde müş- hirden daha evvel bir stadyum 
çıkan gazeteler İspanya muharebe terek mesai sarfedecek olurlarsa edinmeğc hak kazandıkları için mi? 
!erinin yakında biteceğinde şüphe bu gayretlerinden oniarın da za - Bu gençleri, her Pazar, gfıya 
etmemektedirler. Franko hükfune- ferle çıkacağına itimat olunabilir. spor diye, mevsimine göre ça _ 
tinin derhal Fransa ve Büyük Bri- Opserver gazetesi, bir fırsat gö- mur, mevsimine göre toz deryala
tanya tarafından tanılacağına mu- ri!ldüğü takdirde, Fransa ile İn -

rında bata çıka oynatmağa ne. 
hakkak nazarile bakılmaktadır. gilterenin Minork adası için tat - hakkımız var? 

Sunday Times gazetesi, İngilte- bik edilmiş olan tarzı halli, Mad -
re hükumetinin bu tanıma keyfi - rid hakkında da kullanmağa iima
yetinin hiçbir şarta taal!Cık etmiye de o~duklarını şu tarzda ifade et
ceği kanaatindedir. Ayni gazeteye j mektcdir: 

İtalya - Fransa 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

va filosundan mürekkeptir. Her 
hava filosu, ihtiyat kuvvetleri da
hil olmaksızın, ilk hatta 300 tayya
reden mürekkeptir. 

İtalyanın üssülharekeleri Sırt, 

Tabrlusgarp, Bingazi, Tobruk ve 
Kufrada bulunan şimali Afrikada
ki hava kuvvetleri hakiki bir ordu 

teşkil ederler. 
Velhasıl, İtalya, Fransaya karşı 

teleplerini icabında silahla teyit 
etmeğe hazır bulunduğunu inli -

Yine İzmitte kimya sanayii şu
besinden bir klor ve südkostik fab 
rikasının inşası kararlaşmıştır. 

Projeleri tamamlanmış ve maki -
neleri Avrupaya sipariş edilmiş o
lan bu fabrika binasının inşası işi
nin yakında ~ıalesi yapılac;ktır. 

Sellülöz ve kinıya fabrikaları -
nın su ihtiyacını karşılamak için 
Sapanca gölünden su getirilmesi -
ne karar verilmişti. Boruların ilk 
partisi gelmiş, boruların döş~nme
si ve bu işe ait tulumba istasyo -
nunun inşası ihale edilmiştir. 
İzmitte sellüloz fa.brikası me -

murları için altı çift ev inşa edil
miş, bütün bu fabrikaların memur 
ve müstahdemleri içi:ı bir kantin 
binasının inşasına başlanmıştır. 

baını uyan<lırmağa çalışacak, fa -1 ============== 
kat harp olmıyacaktır. Bu fikir şu 
iki mülahazaya istinat ettirilmek
tedir. Evvela İngilterenin Cibuti 
ve Tunus için harbe girişmiyeceği 
ve saniyen Mussolininin talepleri 
yüzünden Fransanın İtalyaya karşı 
harp ilan etmekte tereddüt göste -

receği ... 

ltalya harbe hazırmış 
Paris - Romadan bildirilı:,or: 
Haftalık ve yarı resmi B~lazioni 

İnternasyonali mecmuası: «Fran
sa, Tunus, Cibuti, Korsik&. ve r-;is'i 
İtalyaya terketmel: ve İtalyanın 
Süveyş kanalına mü'.eallik meta -
!.ibini tatmin etmelidir. Aksi tak -
ciirde İtalya, harbe hazırdır.• 

Maraşın kurtuluşu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

daha dünden baştanbaşa süslen -
miş her taraf bayraklarla donatıl
mıştır. Maraşlılar düş!Ilana ilk de
fa atılarak ilk darbeyi vurmakla 
işgale uğrayan yurtlarını ilk kur
taran kahramanlar arasındadır. 

Cünıhuriyete candan bağlı ve o -
nun yolunda canla başla çalışma
yı, yaşamaları için büyük bir borç 
bilirler. Şehrin her tarafında 

mektepliler kafile kafile dolaş -
maktadır. Gece saat 20.30 da Halke 
vi gösteri kolu tarafından bir mü
samere verilmiştir. 

nazaran Fransa hükümeti Salı Franko idaresi bütün İspanya iş
günkü kabine içtimaın~a bu tanı- ~erini tedvire başlar başlamaz bü
ma kararını verecek, Ingilizlerin yük Britanya ile Fı·ansanın Fran
kararı ise Çarşamba ııünkü kabine koyu bilfiil tanıyacaklarında ve 
içtimaını müteakip m.n olunacak- bu !anıma keyfiyetini hukuki cep
tır. Bundan sonra Sıınday Times heden de icra için lazımgelen es -
mütaleasına şu yolda devam et - babı arayacaklarında şüphe yok -
mektedir: tur. Diğer taraftan ecnebi asker -

Franko hüklımetini tanıma key- !erinin İspanyadan ihracını temin 
fiyeti kat'iyet kesbettikten sonra etmek te doğrudan doğruya ve 
onunla siyasi ve iktısadi sahalarda 'TIÜnhasıran General Frankoya ait 
işbirliği esaslarını kurabilmek için bir haktır. 
yol açılmış olacaktır. Fransanın 

arzusu, imzasını Arıtikomintern 

paktının altına konmuş bir İspan
ya değil, dost ve bitaraf İspanya 

görmektir. Bu ciheti temin husu
sunda pek çok müŞkülata uğra -
yacağmda şüphe yoktur. 

Ayni gazetede Serutatör imza -
sile neşrolunan bir makalede ev -
vela muharebenin neticesi birçok 
hakiki hürriyet taraftarlarını ha
yal sukutlarına uğratacağına işa -
ret edilmekle beraber Frankonun 
muharebeyi kazanmış olduğu tas
dik edilmekte ve bu şerait dahilin
de harbe devam etmenin nihayet 
memleketin harbini bır kat daha 
artırmaktan başka bir şeye yara
mıyacağı tastik edilmektedir. Bu
nun için harbi şimdiden bitirmek 
lazımdır. Mussolininin vermiş 

olduğu sözü tutarak zaferi müte -
aki~ İspanyadaki askerlerini geri 
çekeceğine itimat olunabilir. Çün
kü aksi surette hareket, Franko i
le arasının açılmasına ve İspanya
nın iki kısma ayrılmasına sebebi
yet verebilir. Halbuki İtalya ile 

Ayni gazetede J ohngarvin Gene
ral Miyaja'ya karşı olan hürmeti
ni ve takdiratını bildirdikten son-
ra kendisinin de bundan sonra har
bi odame ettirmesinin insafsız ve 
faydasız bir hareket ,1Jacağını tas
dik etmesi liizınıgeldığini söyle -
mektedir. General Franko, kendi-

sine karşı bu kadar kuvvetli mü
zaharet göstermiş olan totaliter 
hükı'.ıınetlere karşı ancak minnet
tarlık hissi besliyebilir. Fakat bu, 
İspanya ile bir dama taşı gibi oy
nanmasına General Frankonun 
muvafakat edeceği manasına ge -
lemez. Fransa ve İngiltere İspan
yaya büyük hizmetle; ve yardım
lar yapabilirler ve yapmaya hazır
dırlar. Buna mukabil bekledikleri 
~se samimi bir bitarailıktan iba -
rettir. 

Ş. Karahisarda seçım 

Ş. Karahisar 12 (A.A.) - Teftiş 

heyeti mebus intihabına ait tetki
katını ikmal etmiş, dün defte~ler 
talik olunmuştur. 

• Saym Belediye Reisi Lütfi Kır
darın Şehir l\lcclisioe verdiği iza
hattan, nasıl maddi imkansıdıklar 
içinde bulunduğunu bilmi} or de -
ğilinı. Fakat İstanbula bir stadyom 
yapmak, nihayet karşılıj','1 ve veri
mi emin bir teşebbüs olmak itiba
rile, derhal fiil sahasma koyabile
cekleri, binnisbe kolay bir iştir. Bu 
hayrın, bu efendi adama nasip ol
masını ve bu gençleri laftan anlar 
olduğuna şüphe olnııyan yeni Be
lediye Rcisinıizin bl' mezbelelerden 
kurtarmasını temenni ederim. 

İstanbula bir stadyom yapmak, 
her halde, Eminönü meydanını aç -
maktan hem daha az masraflı, hem 
de daha çok lüzumludm. 

A. N. KARACAN 

Negrin kabinesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfo.da l 

tır ki, nasyonalist makamlar Ka
talonya milislerinin geçmesını 

muvakkaten durdurmağa karar 
vermişlerdir. Hudut saat 13 tenbc
ri İspanya tarafından kapalıdır. 

Saat 17 de İrun kumandanı yal
nız kadınlarla çocukları ve Hen -
daye'de hazır bulunan harp esir
lerini kabul edeceğini bildirmiş -
tir. 

Diğer taraftan, nasyonalist ma

kamlar, Salı gününden itibar.en 

İrun hudut karakolunnn günde 

6.000 kişi kabul edeceğini tebliğ 

etmişlerdir. 

lzmirde balo 

mi yine 0 küçük odada buldum. - Bayılmanız uzun sürdü dedi. yüzümü ona çevirdim. Ve hiç bir 
Kaı·şımda yüzü sapsarı Akif Cemal Kerim Namıkla beraber ayıltmıya şey söylemeden yalnız yüzüne bak 
duruyordu. Kanepede doğrulduğu- çalıştık, sonra o doktor çağırma - tını. Balaşlanmdaki zehir gibi ma
mu görünce gözleri sevinçle par - mızın daha doğru olduğunu söy - .r;.;ıyı görünce: 

İzmir, 12 <A A.) - Düngece 
dım gözlerimi yüzümü kuruttum .. Halkevi salonlarında milli kostm-

lıyarak ayak ucuma ilişti. Bir eli- leyerek doktor aramıya gitti. - Emin olunuz, diye, devam et-
mi eline aldı- Gayri ihtiyari nefre- Boğulur gibi bir sesle: ti. Emin olunuz bunda kı;;:ıdinizi 
te benziyen bir hareketle elimi - O kalabal}ğın arasında hiı - bu kadar harap edecek bir şey 
çektim. Başım çok sersemdi. Ken- cam da vardı değil mi? dedim. yok. Nihayet dansediyorduk. 
dimi toplıyamıyordum. Birdenbire Akil Cemal birşey söylemiye ha- Başımı otomobilin camına doğ-
sarı bir kadın başı ve kahkahalar- zırlanıyordu, birdenbire ayağa fır ru çevirerek: 
la açık bir ağız gözümde canlandı. !adım, kapıya doğru koştum. An- - Susun dedim, mahvoldum, 
Ellerimi yüzüme kapıyarak ~ - trede arkamdan yetişti. Mantomu kimbilir yarın ne diyecekler .. Her
man Allahım, dedim, aman Alla - giyerken hep ayni kelimeyi tek - kes ne diyecek .. Hatta hocam Ke
hım• bütün geçen hadise şimdi rar ediyordum: rim Namık bile .. üzerinıe doğru e
gözümün önünde yeniden cereyan - Çabuk, evime götürünüz be- ğildi. 

ediyordu ve parmaklarımın ara - ni, çı;buk, çabuk!. - Bir şey deyemiyecekler, si-
sın:lan durmadan süzülen yaşlarla Otomobilde köşeye çekildim. zin fazla evhamınız! Hem çok te-
ağlıyordum. Sükunetimi muhafaza etmek için !aşlı hem de fazla sinirlisiniz, bi-

- Kendinize gelin Ferda, diyor- bütün gayretime rağmen yüzüme raz makul düşünmelisiniz. Nedep 
du, bu kadar teessür duyacak bir çıkar sıcak bir kan dalgası ile be- korkuyorsunuz!. Neden korkuyor-
şey yok. Şaka yapalım derken raber gözlerimden yaşlar fışkırdı sunuz, söyleseniz? 
saç:na hareketleri ile sizin bayıl - ve yine ağlamıya başladım. Akif Başımı çevirdim. Gözlerinde 
manıza sebep olan budalaları kov- Cemal sesini çıkarmadan endişeli söyiediği şeyleri kuvvetlendiren 
duın. gözlerle bana bakıyor ve ayağını kendine emin bir mana vardı. Söz 

Ellerimi yüzümden çekerek doğ- asai:ıiyetle durmadan yere vuru - !eri ve bu hali biraz ferahlamama 
ruldum. üstüm ba,,ım kolonya i- yordu, bir aralık heyecanlı bir ha- sebep oldu. Mendilini çıkararak 

çin<le idi. Saçlarım ıslak ıslak yü - reket!e kolumdan tuttu: emreder gibi cGözyaşlarınızı si -
zünıe dökülmüştü. 1 - Faka! bu kadar iızüntü ı?i - !iniz haydi ve kendinize geliniz 

Akif Cemalin beni inciltmekten çin? diye mırıldandı. biraz .. • dedi. 

Benim biraz kendimi topladığımı 
farketmişti, dudaklarında hafif bir 
tebessüm belirerek: 

- İşte böyle dedi, böyle kendi
nize geliniz ve bir çocuk gibi ağla
mayı bırakınız. Hem sonra şuna 
emin olunuz ki orada bizi danse -
derken alkışlıyanlar, buna hiç te 
sizin düşündüğünüz manayı ver
memişlerdir. Hatta Kerim Namık 
cNe sinirli, ne zayıf çocuk, küçük 
bir şakaya tahammülü yok!. diye 
doktora giderken söyleniyordu, o 
şimdi doktorla dönecektir. Ben wl
ziyeti idare eder, cayıldı, evine ge
tirdim, sana selam bıraktı. derim· 
Ona bu perişan halinizden hiç balı 
setıniyeceğim. Çünkü büsbütün 
şaşıracaktır. Merak etmeyin öbür
leri de kimseye bir şey söylemiye
cekler. Ben mani olacağım. Nasıl 
şinıdi rahat ettiniz mi? 

Gözlerinde müşfik bir mana tit
riy~rek soruyordu. Benim cevap 
vermiyerek içinıi çekip otomobilin 
arkasına kendimi bıraktığımı gö -
rünce, geri çekildi ve kendi ken -
dine "'lırıldandı: 

Arkası var) 

lü bir balo verilmiş ve büyük bir 
neş'e içinde sabaha kadar devam 
etmiştir. 

---<>------
Maarif şurasına hazırlık 
20 Marta kadar sürecek 
Maarif Şıirasına hazırlık olmak 

üzere topalnmakta olan lise, orta 
mektep ve san'at mektepleri mü -
dürleri bu hafta tekrar toplanacak
lardır. Bu toplantılarda her müdür 
bir zümreyi temsil edecektir. Şöy

le ki: Maarif Şıirasına gönderile -

cek raporlar bütün mektep mual

limleri tarafından değil, bütün 
mekteplerin tarih, edebiyat, fen ve 
sair zümreleri aralarında topla -
nacaklar, bazı esaslar kararlaştıra
caklar, bu esasları kendilerim mü
dürler meclisinde temsil edecek o
lan bir müdüre vereceklerdir. Mü
dürler de bunları müdürler toplan
tısında mevzuu bahsederek Veka
lete gönderilecek rapora derceyli
yecektir. 

Bütün bu çalışmalar 20 Martta 
niba et bulacaktır. 
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SAYFA 4 

Bir aile facia~ ı 

Nakleden: Zahir GOVEMLI 

İKDAM 

Renk ve şekillerine bakılarak havanın nasıl 
olacağını bildiren bulutlar hangileridir ? 

F ırhna ve yağmuru 48 saat evvel 
öğrenmek nasıl kabil olabilir ? 
Fransız Milli Meteoroloji Ofisi> 1 mişlerdir. Tutulan dikkatli bir is- bir yerde bir gün evvelki, yahut 

müdürü Vehrle, onun tanınmış tatistiğe göre, tarassut olunan 38 daha uzak bir memleketle bir kaç 

mesai arkadaştan Büro ile Vio di- hiılP-'r" sonra 28 defasında yağ - gün evvelki yağmur, fırtınanın 
yorlar ki: mur yağmıştır. Yağmur, 13 hA.lede 1 seyretmesi neticesidir. Meseli Pa-
cHavanın nasıl olacağını yalnız l ayn, gün, is inde ertesi gün başla- ı·iste, bugün zuhur eden fırtına, 

barometre, termometre ve bulut- mıştır. bir gün evvel Irlanda üzerinden 
!ardan değil, rüzgarın sürat ve .is- Eskilerin, bir de, sıra sıra oyun ve bir kaç gün evvel daha uzaklar
likameti~~en, hııvanın rutubetın- topu şeklindeki bulutlardan çıkar- dan geçen fırtınanın yer değiştir
den, on ikı saat zadında yağm.ış 0 • dıkları işaret vardır. (3) numaralı mesidir. Bir fırtına, bir tren gibi-
lan yağmurun halinden ve mıkla- şekil bunu göstermektedir. d' .. 

ır; yurur. 
rından da anlıyab!liyoruz .• 

Evet .. eskiler, tecrübe ede ede Bir yerden kalkan bir trenin diHalk, uzun zamanlar, gazetele-
rin, radyo merkezlerinin chava ih- bazı mahdut neticelere v~sıl ol-ı ğer bk mahalle habersiz vasıl ol
timaU. hakkında verdıkleri haber· muşlarsa da, pek çok tahmınlerde ması, o yerin istasyonunda tedbir 

de hata etmişlerdir. ittihazına imkli.n vermez. Fakat 

lZl:tüüi4A 
Aşk yüzünden ölünebiliı 
W. Povvel in Jean Harlovu kaybet· 
tikten sonraki hali buna bir misaldir 

Kapı açıldL Ustübaşı oldukça ayrılmak istiyorum. Kabul ettiği-

4iızgün, yaşça elliyi aşkın, bununla niz takdirde hukukumun müdafa
beraber oldukça sıhhatli; fakat ası için, daha bazı tafsilli.t vere
burnundan ve gözlerinden alkole ceğim ... • 

lere inanamıyorlardı. Onlar, daha 
ziyade, an'ane halinde teessüs et- Meteoroloji müesseselerine ge- trenin muvasalatı bilinirse, istas- ı 
m~ kanaatlerle havanın iyi ve fe- lince: B.~arın t~rübeleri ilmi ~l-ı yonda, kaza ve karışıklık vukuuna 
na olacağı hakkında hükümler ve- duğu ıçın verdikleri haberlerMı 

1 

meydan vel'ilmez. 

riyorlard.ı. MeselA, güneş batarken ekserisi doğrudur. Meteorolojistler, istasyonlardaki 
bulutların kınntzı bir renk alma- Bu müesseselerin çalışmalan, tedb' 

1 
b 

1 

olan düşkünlüğü meydanda biri Meraklı bir hildise karşısında bu 
girdi. lunuyordum. Vakit geçmiştl Yeni 

Daha ilk bakışta, vaziyetine dair sevgilimin -kelimeyi mazur görün
bir takım hususiyetleri meydana 1 artık gelmesine ihtimal yoktu. 1,. 
lı:oyan bu beklenmedik müşterimin l~~in az gittiği şu sırada, ayağıma 
..müşterim olacağını tahmin ve te- duşen fırs~t, hıç te fe.na s~yılama,z
menni ediyorum- dehşete düşmüş dı. Fakat ıtlraf edeyım ki, bu da-

- • ~ı. tak-'-- 1 'k ır memur anna enzer er. sı, yağmur 7ağacağına ve ruzg .. r ge.~ mm ...... a rasıt ar ı ame-

bir hali vardı. vayı kabule beni sevkeden cihet ne 

B ki diktı. "nk" da aldatlırnış bir kocayı müdafaa ihti· e enıne çu u o sıra , 
b. b k anı 1 yacı -çünkü b41yle kocalardan ıtmu-
ır aş asını, ıyorsunuz ya.... . . 

b. d ··erin' bekli d 0 · ınıyetle nefret ederım- ne de ka-
ır ıg ı yor um. nun ı- . . . . 
. . . . ek t "ltefit k I zanç endışesıydi. Belkı, adamın an-

çın zıyaretçiyı p e mu ar-

ı !atacağı meraklı vak'a şu anda 
şılamadım desem yalan olmaz. h . d f 

1 
b · l d' 

. . · . .. epsın en az a enı meşgu e ı-
Adam şenısıyesını koşeye.~ayadı, yordu. Talebim üzerine, bir iki ke-

. Bıınlar, aldıklan haberlerle halkı 

hava va~etinden haberdar eder

ler. 

Ne kadar'zaman evvel? 

%4 saat, en fazla 48 saat evvel. 

Bu meteoroloji istasyonlarının, 

paltosunu çıkardı astı ve .b~1'.1-un re öksürerek ve yavaş yavaş yüzü 
karşısına geçınce -hayretimi tl}iık- kızararak cmüşterim. tekrar baş· 
ki ederek- düzgün bir telaffuzla ilk ladı: ' 

Açık havalarda, sabah görüne .. akşam kaybolan Dnlndar. Bulutun 
fırtına din erken hali 

havanın tebeddül roeceğini daha 

evvelden, bir haftaevvelinden de 

, haber vermesi, büyük masraflara 

katlanılırsa, belki kabil olacaktır; 

fakat bu çok evvelden tahmin, her 

vakit hakikate uygun çıkaınıya

caktır. Çünkü hava değişikliği, 

seyrinde, başkalaşabilir, yolunıı 

değiştirebilir, hatta yok olabilir. 

cümlesini sarfetti: 

- Avukat Nazmi Beyle teşerrüf 
ediyorum, değil r.ti efendim? .. 

- Evet.. buyurun ... 

cMüşterİ> gö> erdiğ;m sandalye
yi çekip karşıma otudu. Bir kolu
nu yazıhanenin üzerine dayadı. 

- Belki, dedi; sakin kalmayı İS· 

tediğiniz bir zamanda sizi rahats:z 
ettim. Bu itibarla arzı itizar ede
rim. Fakat beni dinlemeıtiz lli.zım ... 
Bir başka avukatı değil de sizi seç
memin manasını birazdan anlıya-

•- Efendim ... zevcem bana iha-
net etti. Bunun tarzı gayet garip 
oldu. Çünkü karımın aşıkı da
ha tabii olarak- hiç tanım•dığım 
bir zat olmakla beraber, işlediği 

cinayetin, yıkmak üzere suikast 
etliği aileye karşı· vazı yetinin va
hametinden bihaber; !ııınunla be -
raber. çok dikkatli hareket etmesi 
icabeden bir avukattır .• 

Sözün burasında adeta yüre
ğim daraldı ve gayri ihtiyari, uçarı 
arkadaşlardan Refiği hatırladım. 

• 

Fırtınadan evvel görünen bulut 

caksınız. •- Evet... bir avukat... çıkacağına delil addediliyordu. Ec-
d · .. dil dat tecrübesine istinat eden bu ke-Durdu. Uzun müddet ilşun · Bundan iki ay kadar evvel, alel-

"'-b lıkl s.if. yanlış değildi; yalnız, eskiler, ..., ını.ız a: ade bir tesadüfle, karımın elbise 
onun sebebini bilmiyorlardı. Biz, - Buyurun, sizi dinliyorum!.. dolabında bir mektup zarfı elim" 
bu sebebi, meteoroloji sayesinde Dedim. Doğrusu, hiç tanımadı- geçti. Üzerinde, bir arkadaşının 
biliyoruz. Kınruzı bir renk alan bu 

tını bu adamla ne cihetten bir ala- adresi, bir erkek hattı destile ya- bulutlara cKedi kuyruğu• denir. 
kam olabileceğini asla t.ahmin ede- zılmış bulunuyordu. Buhranlı da- Bunlar life, tüye ve püsküle ben-
memış' tim. Binnetice, haklı olarak lrikalanmda beni ezen bir ihtimal- ,. 

zerler. uzerlerinde hiçbir gölge 
bir meraka da kapıldım. 

1 

ıe, dolabı karıştırırdım. Emeğim 
•n boşuna gitmedi. Renkli zarfla ayni yoktur. Bunlar, hava değişikliğinin 

renkte ve ayni elden çıkmış oldu- ilk alAmetidirler ve görünmeleri, 
.- Efendim, bendeniz ... üç ço- ğu aşikar bir aşk mektubu elime ekseriya, barometrede, süratli ve

cuk babasıyım. Peder merhumdarı geçti. ya bati bir tenezzülü kaydeder ve 
kalan emlak ve akarın gellratı ol- Düşünün beyefendi, bir aşk halın sayılır bir rüzgar esmlye 
masa miktarını kolayca tasavvur mektubu ve zevceme hitap eden başlar. Bunların görünmesinden, • 
edebileceğiniz memur maaşımla. a- bir mektup ... Neye uğradığımı an- vasati olarak, 12 saat geçince yağ
ilemin iaşe ve ibatesini temine im- lıyamadım. Oracığa yığılmışım... mur yağar. 

.rutma esnasındaki bnlut 

si suretiledir. Bu risıtlar, her 
memleketin hava vaziyetlerini mü
temadiyen etsbit ederler; çünkü 
bir yerdeki hava tebeddülü, diğer 

Şimdiki halde bilinen bir şey 

varsa. P.ari~':eki cMilli Meteoro -

laji ()!,;,,. nin sabah, öğle zamanı, 

alr ,am oimak üzere günde üç defa 

ıerdiği haberlerin yüzde 72 sinde 

isabet ettiği anlaşılmıştır. Bilhas

sa, mühim ve tehlikeli hava deği

şiklikleri hakkında verdiği haber

lerde daha ziyade isabet etmiştir. 

Bu iyi neticelerden ameli olarıut 
nasıl istifade etmelidir? 

Bu çok faydalı me~eleyi de, di
ğer bir yazımızda izah edeceğiz 

Bu sil tun, lkdam okuyucularının bize soracakları suallen YCi 

bizim vereceğimiz cevaplara, gün delik hadiseler arasında okuyucu
larınuzm merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmiı

fü. Halledemediğiniz her mtişkillil (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) acl.resile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmwya çalışacağız. 

;, . .. 
Bir ıamanlnr WİLLİAM POWELL'in ANNABELLA ile ın•şJ 

olarak sarışın sevgilisini mıuttu ıiU rivayeti çıkmıştL Halbuki ~ 
listiıı büyük kederi ve ANNABELLA'nın TYRON POWER 1\ 

yakın dostluğu bunun ne boş bir ihtimal olduğunu pekalô isbS 
etti. Burada genç Frnnsız yıldm AN:'lltı.BELLA'nın güzel bir ret' 
ntini g()rüyorsıuınz. 

Dünkü yazımızda bu güzel aşk 
hikayesinin sarışın yıldız Jean 
Harlow'un ölümü ile aldığı hazin 

neticeyi anlatmış, zavallı William 
Powell'in kederinden nasıl hasta. 
!andığını yazmıştık. Şimdi de biraz 
William Powell'in hayatından hah .. 
sedeceğiz. .... 

1 
gözlerinin etrafını çeviren ıorı~ 
lar, onun hala nasıl harap bir it • 

olduğunu çok iyi ifade ediyor.; 

tist, 1930 da tercih edilen yıld t 

listesinde altıncı sırada idL Jia~ 
ki şimdi yirminci sırada bile e9 
Uğradığı felaket sanatına tesıt 

cek kadar onu değiştirdi. Bu öl~ 
William Powell Pittsburgh'ta, ::; ~:n~a~.,f~;a:;~:~: ;~; 

1892 de doğdu, O, henüz 12 yaşında '" . , 
iken aklı başında ağır, zeki bir ço- iki film de fena oldu. çünku od~ 
cuktu ve daha o zamanlar saçına tık ruhsuz, hevessiz oynuy~ıf"' 
itina eder, üstünü başını temiz tu- Holivutta şimdi şöyle deniliıı/ 
tardı. Daha o zamanlar Holivutun Jean Harlow'un ölümündeD Ol, 
en iyi giyinen artistinin ilerde na- William Powell'e de manell 
sıl bir insan olacağı anlaşılıyor - denilebilir. 
muş . 

William Powel! 16 yaşında iken 
teyzelerinden birinden 1.500 dolar 
bor; alarak, ailesinin itirazına rağ-
men New-York'a hareket etti. 21 
yaşında New-York'ta kendine kü
çük bir iş edinmiş vaziyette idi. 
Haftada 40 dolar alıyordu. İşte 
bundan bir müddet sonradır ki, o
nun için asıl meslek hayatı başla

o-----
A r ti•tlmn reaim/eri 

kan yok. Sakin geçen bir hayatın Biraz sonra kendime geldim. Ayın etrafında parlak bir halka 
verdiği itiyatla birinci zevcem Menküham zarfta adresi mezkU.r görünmesi, kırk sekiz saat zarfında 
merhum olunca çocukların istikba- refikasına ~iyarete gitmişti.. ufak şiddetli bir fırtınaya ve yağmura 
!ini bilhassa nazarı itibara alarak lbir taharri bana istediğim vesaiki· delalet eder. Alimler, bu hadisenin 
ikinci menküham cariyenizle ev- temin etti. sebebini de izah etmi~lerdir. Ayın 

lendim. Fakat... Sarhoş gibiydim. (Burada keııdı- etrafındaki parlak halka, güneşin 
Fakat... nasılsa, gafil tarafıma si de güldü) Sanki, 0 günden beri gru~u zamanında mevcut 018:" ~ır 

rastlamış olacak .. nasılsa, iğvaata ayık olduğwn bir an mevcut mu nevı bulutlaruı meydana getırdik
kapılarak sinnime nisbetle genç ki?. Evvela emcnunane bir hiddete !eri hiledir. Meteoroloğlar, bu hli.
sayılahilecek şöyle yirmi beşle otuz kapıldım. Fakat tecrübe var .. haya~ lenin vaziyetine göre, yağmur yağ
arası bir bakireyle evlendim. Tak- insanı adam ediyor ... İtidalle dü- dı~ını, yahut pek az yağmur .yağ
dir buyurursunuz ki, yaptığım, şününce, harap olan aile ocağımın dıgını ve hıç yağmadığını tesbıt et. 

Skotand yard nedir? 
İngiliz zabıta teşkilituıın bulun

duğu yer .. Burası siyasi ve cinai 
bütün İngiliz zabıtasının merkezi
dir. 

• •• 
İspanyada İtalyanların da hü
kilmet kuvvetlerine karşı harp 
ettikleri malumdur. Acaba Al
ınan kuvvetleri de var ını? 

duğu devirdeyiz. Bütün dünya ca- dL Sinemaya intisap etti. İlk çevir
suslarla doludur. Her memlekette diği filmlerde ekseir yarı meş'um 
bir şebekenin ip uçları yakalanıyor, yarı cinai roller alıyordu. İlk oyna
arkasından tevkifler.. Amerikada dığı rol Sherlok Holmes'tir. Fakat 
kadınlı erkekli birçok casus daha 11sıl süksesini Kay Francis'le oyna
yeni muhakeme olundular. Fakat dığı bir filmde kazandı. Artık yıl
sulh zamanında casuslann idamı dız mertebesine yükselebilmişti. 
adet olmamış ki, hepsi ancak bir- Ondan sonra şöhreti günden güne 

kaç sene hapse mahkı'.\m oluyorlar. 

hayli mühim bir hata idi..... enkazını tamire uğraşmak beyhude İtalyan kuvvetlerinin mevcudi
çını size bırakayım ... Zevcemin A- yetini İtalyan hükumeti gizlemi -
şıkını da, tecziye etmekten çekin- yor. Hergün İtalyan gazetelerinde 
miyeceğiın. Zaten bu ceza kendi İtalyanlardan ölenlerin resimlerı 

kendine hasıl oldu. Çünkü, maal-1 çıkmakta ve hükı'.ımet tebliğlerle 

• •• 
Gayri ihtiyari gülümsemişim ... 

Bunu, adamcağızın hafifçe kaşları
nı çatışından anladım. Biz avukat
lar, bu çeşit hadiselerin envaına 

rastladığımız için mi, nedir, vazi~ 
y~tin fecaatine bir nevi nasırlonma 

iııtibaı kazanırız. Bu, doktorların 
hasta karşısındaki Iikaydisin! an

dırıyordu. Adamcağız, gittikçe ar
tan bir heyecanla, fakat asabiyeti
ne hakim olmıya çalışarak, sözüne 
~evam etti: 

•-Nitekim, bu hatamın cezasını 
görmekte gecikmedim. Yalnız, be

nim hikayemi, şimdiye kadar din
lediklerinizden ayıran hususiyet 
neticesindedir. 

Evet, davamı deruhte etmenizi 
ricaya geldim. Ücret meselesind~ 

kolayca anlaşabileceğimizi umuyo
rum. (Burada manidar sayılacak 

bir şekilde güldü; şişkin gözleri a 
caip bir surette kısıldı). Karımdan 

Evlenme yaşı için bizde oldu
ğu gibi başka memleketlerde 

de asgari bir had var mıdır? 

bir gayret olacaktı. Netice itibarile 
zevcem gençti. Tabii ihtiyaçlarını 
tatmine hakkı vardı. Onu tahtı in
hisarıma almakla hatalı bir yola 
sapan ben olmuştum ... Doğru dü
şünüyorum, değil mi?. Binaena
leyh, onu hali salaha davettense ta
lakı ehven buldum. 

esef, irsi bir illeti, sefıl bir hasta- 'İspanyadaki İtalyan kıt'alarının, Daha geçenlerde Fransada on üç, 

lığı zevceme nakletmiştim... Da- tayyarelerinin vaziyetini izah et • on döıi yaşında iki çocuk evlen • 

h di ktu 1 mektedir. Alm~nlara ~elince on -

Vardır; her memlekette değişir. 

a .. ne 'yordum!.. me par... İ mek için fevkalade bir izin iste -
!ar da elyevm spanyada harp e-

Mcktupların tetkiki, onların bir evet.. zatıilinize, tala:< deliili ma- denler arasında Alman kıt'alarının mişler, ancak Cümhurreisinin mü-
kaç defa buluşabildiklerini; fakat kamında bu mektuplardan üçünü bulunduğunu ütiharla zikrediyor- saadesile evlenebilmişlerdi. 
namus dü~manı mel'unun meramı- bırakayım.... lar. Son günlerde Fransa, Franko 
na son mülakatt~ nail olduğunu sa- Adam, iç cebini kanştırdı. Bana nezdine müzakereye bir memııı: 
rahaten anladım. 

uzattığı buruşuk kdğıtları alırken gönderdi. Bundan bahseden Al -
Sual - Yeni doğan bir çocuğun 

kaç kilo olması lazımdır ve en aşa
ğı kaç kilo doğan çocuğun hayatı 
tehlikededir? 

Bu çok acı ve bilhass~ benim he- yüzüne bakıyordum. Gözlerinde man gazeteleri şöyle diyorlar: 
sabıma ?ek hazindir .. Ya çocuk- bulanık, fakat delilerde görülen •Bizim askerlerimiz Franko ile 
lanm ? .. işte efendim. Gerçi ben cinsten bir parıltı yanıyor, yanı- yanyana çoktanberi harbediyor-

. b' · t d" t" f k t Cevap - Yeni doğan bir çocuk pen~an ır vazı ye e UŞ um; a a yordu... !ar, onlar daha şimdi Franko ile 
'f t b t ld üç kilodan aşag· ı ve beş kilodan yu-zevceme vazı e en mer u o u- Gözlerimi kilg· ıtlara indirdim. anlaşmak niyetindedirler. İş ~ten 

- karı olmamalıdır. gum cihetle, ondan ayrılabilmem.in Birdenbire yerimden fırladım... geçtikten sonra .... 
h d l. 1 • t Üç ı .. wdan aşag· ı çocuklar ya -ma zur an sa ım o aca.gını asav- Her şey bir anda etrafımda bulan- .". 

vur ettim. dı, döndü. Şunu düşünebildim ki, Sulh zamanında cıısusluk var şamaz değil, iki kilolukların bile 
İmdi; mevzubahs mektuplar zan- karşımda iblisane bir gülüşle ge- mıdır ve bunlar idam edilirler yaşadıkları görülüyor. Yalnız bun-

nedersem, kafi ve kat'i vesikalar- rilen illetli çehre, oeklediğim ka- mi? !ara doğar dnğmaz fazlaca ihti • 
dır. Fikrinizi 3lmak üzeı·e bir ka- dının kocasına aitti. Casusluğun en çok faal bulun - marn ister. 

artmıya başladı. Artistin 15 yaşın
da bir oğlu vardır. William 1920 
de Lileen Wilson isminde bir ka
dınla evlenmişti. 10 sene sonra ay
rıldılar. Bu çocuk ondandır. Sonra 
onun hayatına bir başka kadın ka
rıştı: Jane Peters. Nihayet Carole 
Lombard ile karşılaştılar. 1931 de 
evlendiler. 2 sene sonra William i 
Powell ondan da boşandı ve arası 
az bir zaman geçmeden deli gibi 
J ean Harlow'a aşık oldu. 

Artistin en iyi filmleri arasında 
Myrna Loy'la birlikte çevirdikleri 
cBulunmaz• filmini zikredebiliriz. 
Sonra eski katısı Carole Lombard 
ile çevirdiği bir filmde muvaffaki

JOAN BLONDEL . e' 

İki çocuk anası olmasına ra~;, 
böyle taze ve güzel kalıl'l8~1 

bilmiştİT 
t 

yeti zafer halini aldı. Nihayet bü- 1'••••111!!111•••-~ 
:tiik .Sieı:feld. filminde ve daha L A" L ~ 
birçok filmlerde de onu alkışla - p 
dık. 

William Powell muhakkak ki, 
bütün takdirlere hak kazanmış mii

kemmel bir aktördür. Ne yazık ki, 
Jean Harlow'un ölümü zavallı ar
tisti çöktürdü. Son resimlerinde 

bakışlarında görünen hazin mana,\ 

lstanbul halkı içi~ 
büyük bir sürpriz· 

ıklar mitrahöz sesle. 
Anlası\an vru a is-

t 

ın 

ın 

ta 
he 

ilı.; 

lı: 
n 
iii 
g; 
oJ 
ı. 
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Fenerbahçe diin yeni 
bir gol rekoru yaptı 

Haftanın en mühim macı 
1 

Mevsimin gol rekoru kırıldı 

GALAT ASARA V 
BEYKOZ 

• • 1 

1 

FENER BAHÇE • • 14 
o TOPKAPI • • 

'!'aksim 
ltıa·· h· [ •tadında son oynanan bu 1 
ıtı~1 i~~anın en mühim karşılaş
ta)hı Havanın fena olmasına 

Lig maçları puan cetveli 
•n he 'k' heme r 1 ı tribün de hemen 

ın. n dolmuştu ı 
'«ıer ik' · 
ltıı hakeı t~ım Refik Osman Top
te diz·ı mhgı altında ve saat 15 

0 
1 dı!er. 

. YUnaGl 
ıu, a 1_ a atasaray başladı. Ve 
L n,,..rda B 
~eler eykoz kalesine tehli-
nııııcu geçirtmeğe başladılar. O -
iiitün .. dakıkada Cemilin sıkı bir 
g. u kalec1· .. k"l' la · ı [i,e . muş u at ve çız-

' tınd k Oldu. Ce e. urtarmağa muvaffak 
~ VU tnılın Yine yaptığı bir ka
koz ,,.,~u avtıa neticelendi. Bey
larına i afaası Galatasaray hücum 
veı haı[1 mukavemet ediyor. For· 
~. ida 1 da Şababın güzel oyunu 

resu . 
te hiic • •ık sık mukabil kale-
-'dnan Um etmektedir. Bunları da 
tuy0 r ' Li'ıtti müdafaası durdu • 
ltılıt ~~~O inci dakikada Süley -
••ne in . bır akınla Beykoz kale
lecisı kd~ A.ttığı şütü Beykoz ka· 
t ... _ 0 !arından kaçu·arak Gala
-.ra:rın 'Ik 
'$<haL 1 

.. golüne sebep oldu. 
bırinct ın •urüklediği akınlardan 

e forv t e e geçmiş olan bek 

.. .. 

Takım Oyun Galip BerabEr Mağlup Attığı Yediği Puan 

Beşiktaş 17 14 3 - 65 13 48 

Fener bahçe 17 14 2 l 80 12 47 

Galatasaray 17 11 4 2 51 19 43 

Vefa 17 9 3 5 35 24 38 

Beykoz 17 7 4 6 46 31 35 

Süleymaniye 17 5 3 g 21 41 30 

Hilal 17 4 2 11 24 61 27 
. 

Top kapı 17 4 - 13 17 72 25 

İstanbulspor 17 3 2 12 19 51 20 

biyeli elde edemiyen Galatasaray- kikl\ sonra Hayati ikinci golü çı • 
lılar nihayet takımlarında bazı de- kardı. 

ğişiklikler yaptılar. Nıusa~·ı san - Beşiktaşlıların ilk dakikalarda 
trfora, Cemili beke, L.i'ıWyi hafa üstüste çıkardıkları iki gol Hilfil
aldılar. 

Bu değişiklik hiçbir netice ver
medi. Ve Galatasaraylılar son da· 

lil~ri adamakıllı şaşırttı. Nitekim 
bu şaşkınlık devrenin sonuna ka • 
dar devam etti. BE'şiktaşlılar. ha-

il Beykoz kalesi önünde bir ınücadel e 
abadır 

lıkı bir Y,3kın bir mesafeden ve 1 kikalarda bir fırsat daha kaçır • I kim bir oyunla bu fırsattan istifa.
lik say18 Şiltle Beykozun beraber - dıktan sonra maç 1 - l beraberlik- de derek 18 inci dakikada üçüncü 

l:ıu ını Yaptı. le neticelendi. 
' . gou 
liatıı.,te ke hızlanan Beykozlular Yalnız hakem maçı 
tn" a ın1 1 Uddet ar a Galatasarayı bir 

ve 30 uncu dakikada dördüncü gol-
üç dakika !erini yaparak devreyı 4 - O bitir

taa gij20181kıştırdılarsa da müda -
8'1ı Ver 0Ynıyarak başka gol fıi
~raher:O:ldı ve birinci devre 1 - 1 
b· İltıııci 1 

de neticelendi. 
ltkaç k evrede Galatasaraylılar 

Sa d Otnerı .. . 
a bıı· . usttiste kazandılar-

aıt netic 
d acta kaste e alamadılar. Bu 

d
an ~eh n tekme atan Beykoz· 
an ınet te h k dısarı a em tarafın • 
l:ıeyk çıkarıldı. 

ta· Oz o 
tugltieıı ezilrnn kişi oynamasına 
1 n da tnüt eden oyruyor ve o • 
er'ect· evazind· D . . g"' ıkçe k' ır. akıkalar ı· 
aa~zeı oyun ah ~eykoz kalecisinin 

tlar1 ka u, kah forvedin fır -
cu:ınasne biı- türlü gali -

eksik oynattı. Bunu müteaddit se
yirciler ve idareciler saatlerinde 
tespit ettiklerini söylemektedirler. 

Beşiktaş : 6 
Hilal : O 

Şeref stadında Beş;ktaş - HiLll 
takımları karşılaşmışlardır. Saha 
çok çamurlu idi. 

Oyuna Hilalliler başladılar. Fa
kat derhal topu kapan Beşiktaşlı
lar, sıkı bir hücum neticesinde da
ha i:k dakikada Rıdvan vasıtasile 
birinci gollerini yaptı.tar. Bir da-

• 

diler. 

İkinci devrede Hiliılliler kendi-

ler!ni toplamışlardı. Oyun bazı za-

manlar oldukça müte,•azin bir ce

reyan takip ediyordu. Maamafih, 

sahanın çamurlu ve havanın ya -

ğışlı olması oyunu çok defalar fal-

solu bir şekle sokuyordu. 

Beşiktaşlılar, bu dev~e ortaların-

da ve sonlarına doğru Hayati ta-

rafından beşinci ve Rıdvanın aya· 

ğile altıncı golü çıkardılar. 

Oyun, bu suretle 6 • O Beşikta-

şın galebesile bitti. 

• • • 

Dün Fcnerbahçe ~tadında ilk 
maçı ikinci kümenin Eyüp - Orta
köy takımları yapacaktı. İki taraf 
ta sahaya gelmediğinden oyun ya
pıbmamıştır. 

Tookapı yaptılar. KotiftışNflYYcs 

İlk oyunu Fenerbahçe ile 
To)?kapı yaptırlar. Topkapılılar 9 

kişı ile ve şu kadro ile sahaya çık· 
tılar: 

Sokrati - Hristo. Sadettin • Yu
nus, Hamdi, Münir - İsmail Hak-
kı, Ali, Osman, 

Sarı - Lacivertliler de şu şekilde 
çıktılar: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip ·Re
şat, Aylan, Ali Rıza - Vahit, Naci, 
Fikret, Esat, Haldun. 

Hakem Adnan Akının düdüğile 
oyuna başlıyan Fenerliler hücum
larını hemen Topkapı yarı saha -
sına indirdiler. 

FENERİN İLK GOLÜ 
Oyuna başlıyalı iki dakika ol -

muştu ki Fikretin Naciye verdiği 
topu Naci uzaktan bir şiltle sayı

ya çevirdi, 
İKİNCİ GOL 

Naci, ikinci bir şütle Fenerin i -
kinci golünü de kaydetmekte ge
cikmedi. 

l!'ENERİN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
Sarı - Lacivertliler tekrar hücu

ma geçtiler ve Aylanın yerinde bir 
pasını kapan Esat Topkapı bekini 
geçtikten sunra Sarı - Lacivertli
lerin üçüncü sayısını da yaptı. 

DÖRDÜNCÜ VE MÜTEAKİP 
GOLLER 

Fenerlılcr, bu biribiriıti takip 
eden hücumlaı· arasında bir de 
penaltı kazandılar. Fakat büyük 
bir ihmalle atılan bu cezayı Top
kapı kalecisi kurtardı. 

Fikretin sürüklediği yeni bir 
hücum da dördüncü golü, biraz 
sonra yine Naci be~inciyi, Fikret 
altıncıyı yapmakta güçlük çekme
dil.2r .. 

Müteakip hücumlar, San • Lıi
ci\'ertlilere Nacinin ayağile yedin
ci, Esadın şütile de sekizinci sayı
yı da kazandırdı ve ilk devre de 
8 - O Fenerin galebesile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devreye Topkapılılar baş
ladılar. Çok yorgun gorünen Top
kapılılar karşısında Fenerliler 
5ağaçığa Mehmet Reşadı, sol hafa 
da Haldunu alarak başladılar ve 
hemen hücumlarını sıkla~tırdılar. Loudradaki iğtişaşlarda bir sui· 

İLK GOL • kastçinin iki polis tarahndan tev· 
Sağdan iledeyen Fenerin bir kili \'e karga tulumba götürülmesi 

hücumunda Reşadın ortaladığı to
pu Fıkret güzel b';. kafa vuruşile 
Topkapı kalesine soktu. 

BİRİBİRTh'l KOV ALIY AN 
GOLLER 

Yine Fenerliler Iıücumdalar. 

Fikret yine kafa ile Fenerin o ~ 
nuncu ve bunu müt;ıakip te yi -
ne kafa ile 11 inci gollerini attı. 

Topkapılılar artık yorgunluktan 
topu sağa sola vurmaga başlamış· 
lardı ki Fikret bu sefer de topu 
kaptı, iki Topkapı müdafünin a-

- .. 

rasından sıkı bir şiltle lZ inci go
lü yaptı. 

YENİ BİR PENALTI 
Oyunun 35 inci dakikasında Hı -

ristonun yaptığı penaltıyı Naci a -
celeden kaçırdı. 

SON SAYILAR 

Fenerliler 12 inci golden sonra 
yeniden hücumlara devam ettiler 
ve oyunun sonlarına doğru da Na
cinin biribirini müteakip iki gol 
dah1 yapmasını temin ederek ma
çı 14 - O gibi bir gol rfokoru ile bi· 

} tirdiler. --Ankara lig maçları 
Dün Ankarad lik maçları oy -

nanmıştır. İlk maçı Ankaragücü 

ile Gençlerbirliği yapmışlar ve 

neticede 4 - 2 Güçlüler galip gel • 

mişlerdir. İkinci karşılaşmayı Har 
biye ile Galatasaray yapmış ve 
Harbiyeliler bu maçı 6 - 4 kiızan • 
mışlardır. 

Kasımpaşa ikinci küme 
birincisi 

Galat~sınay Beykoz 111açından bir intiba Be~ koz kalecisinin çaınur lar irerisinde bir plojonu 

Dün yapılan maçlardan sonra i -
kincı küme grup birinciliğini Ka -
sımpaşalılar kazanmışlardır. 

• 

SAYFA 5 

.. 
Şllide büyük bir zelzele oldu. Bu 

zelzelede otuz bin ldtl öldü. Dün· 
yanın sayılı zelzelelerinden biri 

olan bu felakette flkılan evlerden 

blrkaçuua resmi yukarıdadır • 

Sovyet Ru.syada modaya kU'f• ti ... 
detli bir hücumdan sonra bi:r ak· 

sülimel başladığını yazan Avrupa 

gazeteleri §U resmi koyuyorlar. Bu 

resimde bir moda mafazasıada b~ 
mankenin yeni moda bir elbiseyi 

teşhir ettiğini görüyoruz. 

Sütdaınlası müe,.esesinde bak ıın dersi. Bu resmi Almanca 
Di Vohe mecmuası yeni Türk kadınıoıo faaliyetine hasrettiği 

makale-de neşretmiştir. 



"AYFA 

NOTLAR 
Shakespeare Kim? 

Yalnız İngilizlerin değil, belki 
bütiin dünyanın en bü)·ük şairi, 

Şekspirin eserleri hakikaten Şe -
kspirin olup olmadııP malum de -
ğildir. Ş"kspir isminde bir aktör 
bir zamanlar yaşamış amma o mu
a.zam eserleri o değil, filozof Ba
con yazmıştır, deniyor. Bacon yaz
mış ve imzasını vermemek itin o 
zaman !. iç rağbet bulmıyan bu e
serleri Şekspire atfetmiş. Buna ait 
dt>lmcr aranıp bulunurken yeni 
bir delil, bir ip ucu da ortaya atı
lıyor. Edmon Spenser isminde bir 
İnglllz pirinin kabri. yeni bulu • 
nuyor. Bu şair de Şekspir ve Bacon 
:ıamanında yaşamıştır. O zamanın 
adetlerine göre ölen şair ve mu -
harrirlerin mezarına meslektaş · 
!arı bir mersiye yazıp bırakırlar -
mış. İşte bu mersiyeler arasında 
Baconun yazısı Şekspir namına 

yazılmış eserlerin müsveddelerine 
benziyorsa dava halledilmiş ola -
cak. Hem de bütün irfan ve fikir 
cihanı için asırlar süren, büyiik 
dava ... 

Yuz kişilik bir ada 
Yer yüzünde küçüciik bir ada 

keşfedilmiş ki, bu adanın ancak 
yüz kişi kadar nüfusu vardır. Bun
lar ne zamandanberi burada otu -
ruyorlar. Nereden gelmişlerdir? 

Henüz kimse bilmiyor. Bonespc • 
rans burnunun cenubunda bulu -
nan bu ada, deniz yolları üzerinde 
olmadığından bu yüz kişilik ce -
maat dünya ile rabıtasını ancak 
senede bir defacık uğrıyan bir va
purla temin etmektedir. Koca um
manın ortasında tek başına bulu -
nan bu adada hayatın bütün dün • 
yadan daha rahat ve mes'ut oldu -
ğunu Cunha halkını tetkik edenler 
söylemektedir. Fakat radyo onla
nn da rahatını kaçırmış olsa ge -
rektir. Eğer bu halk birer radyo 
sahibi oldularsa düny~aki kıya -
metleri işitmekle huzu.r ve sil • 

kftnlarını kaybetmiş olacaklardır. 

M 1 Z AH 

- Biftek nasıl efendim? 

İKDAM 

A N A D 
• 
lzmir mezbahası 

Yüzbin lira sar/ile geni tesisat 
vücude getirildi 

İzmir Belediyesi mezbahadan bir senede 
Yüz doksan bin lira varidat alıyor 

Bursada 
• 
intihap 
Hazırlığı 

Bursa, (İKDAM) - İntihap def
ter!erinin tetkikine devam edil -

miştir. Bunlara ait defterlerin tet
kiki bitmek üzeredir. Cuma günü 
öğleye kadar arkası alınarak nahi
ye merkezinde cumartesi sabahın
dan itibaren askıya çıkarılmı ştır. 

Diğ~r cihetten şehre ai.t lısteln'.n 1 

tetkikıne de devam edılmektedır. 

Merkez kazasına ait yüz kırk iki 
köy, otuz altı intihap nahiyesine 
ayrılmıştır. Defterler bu köylerde 
asılacak ve her nahiyeye bağlı köy 
ler, reylerıni bu merkezlere gele
rek kullanacaklardır. 

Bir çocuk haşlandı, öldü 

u tıııı~ 
~---------------................ ~""!!!!'_.....___.i 

Menemende Gediz 
tesit edildi gunu •• .. 

950 bin liralık büyük sulama tesisatına 
parlak bir merasimle başlandı 

İzmir (İkdam) - Cumarte
si günü Menemende •Gediz 
ovasında ve Gediz bölgesin -
de müteahhitlere ihale ettiği 
günü. tesid edildi. Devletin 
Gedizovasında ve Gediz bölge
sinde müteahhitlere ihale etti
ği 950 bin liralık sulama tesi
satına saat tam 15 te törenle 
başlandı. Biitün köyler ve Me
nemenliler, bu günü kutlula
n1ak için hazırlann11şlard1. Ya 
pılan törene valimiz B. Fazlı 
Güleç riya~et etıni~tir. 

sım da ova tesisatıdır. 

İzmir, (İKDAM) - Namazgahta , 
aile evinde oturan Paçavras adın: ı' 
daki musevi kadının iki yaşındakı 
çocuğu mangal üstünde kaynıyan · 
suyu devirmiş ve feci şekilde haş-

Gediz sulama tesisatı iki 
, kısım olarak vücude getirile

cektir. Birinci kısnn, G~diz 

boğazından ba~lıyarak l\fene
' mene kadar dayanan ve İz -

mir " Bergan1a şosesinin bir 
tarafındaki tesisat, ikınc1 kı· 

1 

Birinci kısım 500 bin liraya 
Sabriye, ikinci kısım da 455 
bin liraya Aydınlı Kazım Nu
riy" ihale edilmiştir. Müteah
h;tler işe başlamak üzere la
zım olan büyiik ekskövatör 
makinelerini Gediz ovasına 

ameliyenin başlıyacağı yerle
re 1rctiTmişlerdir. Tesisat, pro
jelere göre açılacak büyük 
kanallarla yapılacak ve ta -
mamlandıktan sonra bütün 
Gediz ovası, Gediz nehri su -
larile sulanacak. irndikine 
nazaran on misli fazla malt -
su! alınacaktır. 

İzmirdcn birçok zevat, Me
nemene giderek •Gediz gü 
nü• töreninde bulunmuşlar -
cır. 

İzınir Belediye Reisi Dr. BEHÇET UZ Şehir Meclisi lanmıştır. Çocuk hastaneye kald;-
. t k" il ü de lrılmışsa da kurtarılamamıştır. Ha-rıyase urs s n 

diseye adliye el koymuştur. 
İzmir (İKDAM) --: İzmir mezba-ılerce kesilmiş ha.yvan bulunmak-, Mars· Halkavi temsil 

hası, ihtiyaca daha ıyı cevap ve • tadır. Bunlardan ılk 24 saat ıçınde ın .. 
rebilmek üzere yeni tesisat ve ma- hiç bir ücret al'.n_mam~t~dır. Da- kol U Sılıfke'de 
kinelerle teçhiz edilmektedir. Ge- ha fazla zaman ıçınde gıttıkçe aza- Mersin, (İKDAM) _ Halkevt 
çen yıl mezbaha için 90,000 lira lan bir tarife tatbik edilmektedir. temsil kolu bayramda Silifke'ye gi
sarfiyle yeı'li tesisat vücude geti- Tüccarların çabuk bozulan yağ, derek muvaffak bir temsil vermiş
rilmişti, bu yıl yeniden yüz bin Ji. peynir ve yumurta gibi maddele
:ra sarfolunmuş, mazotla mütehar- rini yaz mevsiminde muhafaza için 
rik büyük makineler, motörler a- ayrı bir frigorifik depo vardır. 
Immıştır. Montajları yapılmakta Bu gibi maddeler, bir ücret mu

olan makineler, mazotla, az mas- kabilinde ayrıca depoda bırakıl -
rafla ve devamlı olarak işleyecek- maktadır. Mezbahanın laboratuar 
tir. 

Eski makineler de -herhangi bir 
Arıza takdirinde ifiletilmek üzere 
yedek olarak hazır bulundurula· 
caktır. 

Mezbaha kesim salonları, büyük 
ve küçük baı; hayvan ahırları, iş

kembe, ayak temizleme daireleri 
hastalıklı etleri imha fırını, ma -
kine frigo daireleri, Jaboratuarile 
cidden görülecek bir müessesedir. 
Buzhane kısmında, kış olmasına 

rağmen günde 720 kalıp buz imal 
edilmektedir. 

Behçet Uzun izahatı 
Belediye reisi, şu izahatı vermiş

tir: 
- İki sene evvel mezbaha bele

diyeye devredildiği vak; tesisatta 
bazı noksanlar vardı, bunları iki 
senede tamamlamış bulunuyoruz. 
Maksadımız, daha fazla randıman 

kısmı, yeni makine ve tesisatla zen
ginleştirilecektir. 

Laboratuar kısmı 
Mezbahanın en mühim kısmı ıa. 

boratuardır. Baytar Kamil Aydm
oğlunun verdiği izahata göre, mez
bahada kesilen hayvanlar, muaye

tir. 
Bayramda Çocuk Esirgeme Ku

rumu da bir balo vermiştir. Balo, 
sabaha kadar neşeli bir hava içinde 
devam etmiştir. 

Adanada et istihlaki 
Adana (İKDAM) - Şehrimiz et 

istihlaki bakımından fevkalade ra · 
kamlar vermektedir. Şehirde bir 

ay i~inde yalnız mezbahada 2858 
koyun, 726 keçi, 45 öküz, 55 dana 
kesilmiştir. 

neden geçirilmekte, kan, cerahat ============== 
tahlilleri yapılmakta, hastalıklı u- mi de laboratuarda ehemmiyetle 
zuvlar, baytarın önünde kesilerek tetkik edilen hastalıklardan biridir. 
toplanmakta, imha fırınında yakıl- Müzede Kültürpark hayvan bah
maktadır. çesinde vereme tutulan ve geçen 

Mikroskopik tahlillere göre mez- sene ölen bir maymunun veremli 
bahada kesilen hayvanların etle- ciğerleri de bulunmaktadır. 
rinde yüzde 15-20 sinde ekinokok Muayyen günlerde musevi ka
görülmektedir. Sistisak sürfeleri de saplar mezbahada yalnız yahudiler 
çoktur. Bu gibi etler, kalpler, ci- için hayvan kesmekte, bilhassa, 
ğerler, derhal fırında imha edil- hayvanın akciğerinin zatülcenp ne
mektedir. Distol denilen kelebek ticesi cidara yapışık vaziyetini, 
hastalıklı ciğerler .de ayni şekilde hayvan, ot yerken ot arasında bu
fıtında yalolmaktadır. lunan firkete, çivi veya iğne yutup 

, _ __..,._____·~-

İZ MİTTE 

Heyulalar dolaşan esrarengiz 
evde feci bir cinayet oldu 

Mrd eiumumilik ahı d 1 öldürülen 

15 yaşındaki çocuğun katilini arıyor 
İzmit (İKDAM) - İzmit'te De mındaki ahıra inmiş, inmesile be 

bağhane mahallesinin kenarında ve raber müthL~ bir silah sesi bütün 
tarlalar içinde harap bir ev vardır. mahalleyi ayağa kaldırmış ve ahı
Bu evde Mustafa ve Neşet isimle- ra inildiği zaman genç çocuğu kı
rinde iki kardeşle genç bir kadın zıl kanlar içinde ölü bulmuşlar. 
sakin bulunmaktadır. Bir müddet- Kaia tasını bir kurşun parçalamış. 

tir bu eve esrarengiz bir heyülla Vak'aya derhal miiddeiumumimiz 

arız olmuş ve evin içindekileri kor B. Halil Hamdi Doğu yetişerek 
kutmıya başlamıştır. Mesla, za- tahkikata el koymuştur. İlk tahki
man zaman ev keskin elektrik lamı katta cinayetin faili bir tülrü tesbit 1 
baları ile aydınlanmakta ve pen- edilememiş ve iş esrarengiz bir 

cereleri kırılmakta, ahır kapıları mahiyet almış bulunmaktadır. Bu 
sökülmektedir. Bu vaziyet ortada 15 yaşındaki mektep talebesinin 

· t b'• b' h h ı getı'r öldürülmesindeki esrar nedir? Bu, gayn a ıı ır ava usu e -
miş ve evin içindekiler dikkatli henüz meçhuldür. Etraftan sızan 
bulunm\ya başlamışlaraır. dedikodulara göre cinayeti ya kar-

13 _ şubat 1 

~A@ilb.O!\( 

Yemek yerken su ne 
vakit içmeli? 

Bazı insanlar vardır ki. yr 
~D· 

mek yemeye başlamadan u 
ce bir bardak su içerler. !
fena adeti yazın yapanlar ( . 
tur. Sinirli, hiddetli, ateş pıl" 
zaçlı olan kadınlar, tkabıJI' 
sığamıyan) gençler çok y• 
parlar! 

Bu yolda hareket ed•91'
1
· 

hazımsızlıktı:rn kurtulaJJJaı .· ..,u· 
!ar. Kuvvet veren, iştah •-
ren bazı ilaçlar vardır ki Y" 
mekten bir çeyrek saat öoct 
su ile alınır veyahut sofrar• 
oturur oturmaz mideye yıı · 
varlanır. 

Bu ilaçları bile yemekler : 
den evvel alanlar değil bU ,.ı. 
yük bir bardak suda, an< . ,u 
bir kahve fincanı dolıısU 

içinde almalıdırlar. 
,,ıı· Çünldi, yemekten önce . 

nan bir bardak su mideye gı
dince, hazma yarıyan (peP · 

p· 
sin) ve (hamızı klorma) 
mindeki mayaları sulandırır 
rak kuvvetlerini azaltır. 

• •• 
En · · · k eın<~' ıyısı susuz, tını Y 

lcr yendiği esnada bir, nih•; 
yet iki küçük bardak (kadeb 
su içilmelidir. , 

Aman yanlış anlaşılnıa;rP· 
Anadolumuzun cenup ta · 

raflarında, Arabistan hudu · 
duna, sınırına yakın J>şll 
mcmleketlerd" dünyanın '~ 
gii•cl zümriit adası olan f{ılr 

·bet· 
rısta, ve Suriyenin bazı • 1 

!erinde kii<iik testilere bat · 
dak derle;. İstanbulda " 
Türkiyenin birçok şehirleri•· 
de de bardak ismini verdiği · 
miz su kaplarına kadeh ıı• · 
mını verirler. . 

. d ~ işte bundan dolayı ır 

bardağın karşısına kadeh Jiı • 
gatini de yazdım. ~ 

Bazıları vardır ki, yeıu< 
yerken hiç su içmez de ye · 
mektcn kalkacağı sırada ,u 
içer. Bunda da sıhhi bir nı~h· 
zur yoktur. ..... 

Halkın pek çoğu yemek u-_ 
tüne su içilmez derler. Bn il'" 
kat, bu bilgi de doğrudur. 

Sofradan kalkılacağı ıs 

man 2 - 3 bardak su içmek r•· 
iz değildir. l\lideye ağırh~ 
hazma zorluk verir. Kıi(U 
bir bardak suya diyecek yo1'
Fakat yemekler yenilip ı.ııJI<·' 

il tıktan yarım saat ve hntifı b 

- Yiyemedim, onun için nasıl ol- almaktır. Kesilen hayvanların hastalıklı u yutmadığını tetkik etmekte ve 
zuvları Jaboratuar müzesinde ka- böyle çıkan hayvanların etlerini 
vanozlara saklanmaktadır. Bunla- turfa namiyle alarak satmaktadır
nn arasında dört böbrekli kuzunun !ar. Mezbaha baytarı ise şunları 

böbrekleri, üç tırnaklı bir dananın söy !emektedir: 

Evin saJ<inleri şunlardır: İmam deşi Mustafa veyahut ta Mustafa

Reşit oğlu 20 yaşında Mustafa kar- nın kayınpederi Ali Kemal işle -

deşi İzmit'te Necatibey okulu be- miştir. Adliye de bu bakımdan 

şinci sınıfta okuyan 15 yaşında Ne- tahkikat saihasını genişletmekte
şet, Mustafanın kansı 18 yaşında dir. Fakat bu henüz bir tahmin ve 

çeyrek saat sonra bile ddil 
bir bardak su, birkaç ynıfUI" 1 

bile içmek caiz değildir. çıw 1 

kü hazım faaliyeti sindit11'' : 

işleri çoktan başlanuştır. JJU · 
esnada içilecek su hazmı b0 

: ı· 
zar. Hazım mayalan sulan , 
dırır. 

duğunu bilmiyorum. Lazımgelen makineler, motörle.
getirilmiştir. Bezoahanın belediye
ye geçtiği sırada orada mütehass:8 
namı altında bazı ecnebiler vardı. 
Bunların idare işlerindeki nahoş 

vaziyetleri doayısile, yerlerine ele
manlar yetiştirdik. Şimdi müesse
sede çalışan tamamen türklerdir. 
Eleman yetiştirmek benim için en 
mühim bir gayedir. Dikkat ederse
niz belediye teşkiliit ve müessese
lerinde çalışanların hepsinin de 

Fatma. zandan ileri gitmiş değildir. 
Bilirsiniz ki, yediğimiz ye • 

mekler mideye gidince az•~:, 
in, zülıilli, albüminli, etli ıııa ayağı gibi acibeler de var. Cins bir - Musevilerin bu garip Adetle-· 

tavuk hastalanmış, mezbahaya ge- rine hayret etmemek imkansız ... 
tirilmiş, orada kesilince içinden Çünkü onların kestikleri ve sağlam 
bir türlü doğuramadığı sekiz tane addettikleri bir çok hayvanlan mu
kocaman yumurta çıkmış. Bu yu- ayene ederim, hastalıklı bulurum. 
murtalar, kabuklu halde bir kava- Bir firkete, iğne veya çivi yutan 
nozda muhafaza edilmektedir. Hayvanın etinde gıda kıymetini 

İnsanlara bulaşabilen sığır vere- kaybeden bir vaziyet yoktur ki..• 

Mustafa, Fatma'yı bir sene ev
vel, Düzcenin Üskübi nahiyesin· 

den kaçırarak İzmit'e getirmiş. Fat
manın babası olan Ali Kemal isim

li şahıs ta önceleri muhalefet et
tiği bu vak'aya sonraları mütavaat 
etmiş ve ortada dargınlık ta kal
mamıştır. 

Geçen gece Neşet evin aşağı kıs-
gençlerden ibaret olduklarını gö- ----------------------------------------- -

- Yahu bu ipi böyle çekip dura 

caltlarma bir bıçakla kesseler 
olmaz mı? 

rürsünüz. 
Mezbahada çam ağaçları ile dolu 

güzel b ir park vücude getirilmişti. 

İki senedenberi mezbahadan bele
diyenin aldığı safi varidat 380.000 
liradır. Senede 190.000 lira. Bu pa
ra ile muhtelif, modern tesisat 
malzemesi satın alınmış, geri kalan 
mühim miktarda para da şehrin i
mar ve inşa işlerine sarfedilmiştir. 

Barsak satışından da epey vari
dat temin edilmektedir. Şimdi de 
kan gübresi istihsaline ehemmiyet 
verilmektedir. Mezbahadan denize 
akıtılan hayvan kanları toplanarak 
bir fırında buharla kurutulmakta, 
sonra bir değirmende toz haline ge
tirilmektedir. Almanlar, bu kan 
gübrelerine müşteridirler. 

Mezbahada günde kesilen hay-
van miktarı şudur: 

Asgari: 65 büyük, 400 küçük baş. 
Azami: 200 büyük, 100 küçük baş. 
Buzhane kısmında senede 120 

- Sabahleyin bu tabloları asarkt 

, bin kalıp buz imal edilerek halka, 
müesseselere satılmaktadır. Bu se
ne buzhane tevsi edilecektir. Böy

iki adamın yiizii öbür tara ı lece yaz mevsiminde daha ucuz ve 
dönmüştü. Şimdi bak nasıl çcv- bol buz temin edilecektir. 

Frigo dairesi 
Frigo dairesinde, hazan da bin-

YURDDAN RESİMLER 

l::3URSA : Muradiye camii ve etrafı 
1 JjU \,U U uı.u• ........ --· 

----<>----

Karnından a l tın çıkan oküz 
Adana, (İKDAM) - Bir öküzün 

karnında bir altın lira çıkmıştır. 

Şehir mezbahasındaki paçahanede

ki hayvan barsaklarile meşgul 

olanlardan birisi kesilen bir ö

küzün bağırsaklarını temizlerken 

hayvanın ifrazat keselerinde bir al
tın lira bulmuştur. 

3 Yaşında bir çocuk 
diri diri yam'. ı 

İzmit, (İKDAM) - Akmeşe na
hiyesinin Dügmeciler köyünde 
Muharrem oğlu Nazmi isminde 3 
yaşında bir çocuk ocağa düşerek 

YanmJ!§ ve ölmüştür. Çocuklarını 

yalnız ve tehlikeli bir şekilde bı

rakan ana dövünmekle ve ağla -
maktadır. 

Kadifekalesi ağaçlanıyor 
İzmir, (İKDAM) - Kadifekale

sinin yamaçlarına dikilecek aşılı 

zeytin fidanları hazırlanmaktadır 
Kadifekalesi civarındaki evlerin 
önlerine dikilecek zeytin fidanla

rının bakımı, sulanması vazifesi bu 

evlerin sahiplerine tevdi edilecek· 

tir. Kadifekalesinin muhtelif cep
helerine 2500 fidan dikilecektir. 

• I 
deler üzerine midenin ınaY6 İ 
ları tesir ederek eritiyor. JJa- : 
za kıvamına getiriyor. Dıı sı: 1 

rada midenin içi şıra gibi 1ı3Y 
1 

nıyor. Gazoz gibi köpiiriiye'· ! 
Kaynıyan bir pekmC7- 1tab111' i 
benziyor. Bu tarzda tabanı • , 

.. , ~ 1 

mür etmiş, kaynayıp Jı:öpll 
müş bir kabın içine blı bııt' 
dak su dökebilir misiniz? soır 
ra taşar, dökülür! suınııı1• 
boZlı!ur değil mi? 

lokman HEKI~ 

• TAKViM •......-
1357 HiCRi 135~ R_ıJ~! 

Zilhicce 2 ncı k•P 
23 31../ 

2 inci AY KASJ\I ~ 
S ENE: 193 9......,. 

v .. ati ~ 
SUBAT Goot1 

Güneş 
1 

'fJ 
6 59 oı'' 
Öğle 

6 4o 

12 28 13 JklOJI lldndi 
9 

40 
15 20 ~., •.• 
Ak~a"' ız ~ 
17 40 ı·al' 
\"at•• 

1 
~ 

19 11 ... 

lzmir borsa binası ım••k Pazartesi 1
'" .ııı 

·~~5..:.19:.J~~~~~--!,;;;l-I~_..-: genişlet:liyor ı. · ~ıe-
. ce rfl 

İzmir, (İKDAM) - İzmir borsa- lan.an borsa idare heyetın ·ıı ıv> 
sı salonlarının genişletilmesi için ahhit B. Fuat Tonla'ya on bıdef~ı 
yapılacak inşaat, borsa reisi Maz ya .ihale edılmıştır. inşaata 
har İzmiroğlunun reisliğinde top. !başlanacaktır. 
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BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
-----~::-~~~~------~~~----------------------------------

1 Tayyare Piyankosu 
GONLüK PIY ASA 1 -, EV EKONOMiSi Aın ·k Sanayi Hareketleri l ·--P-A_R_A_B_O_R_S_A_S_l_ı Piyasa Haberler/_ 
ıı erı a ile ticaretimiz Z . v ı· , . .. . Mayva narhı lazım 

... ıınak P~zar olduğu i~in pek tabii o- Gümrük himayeleri A N K A R A eytınyagı ıatıerı ~ukselıyor Bir doktor hastalarına meyva 
Pı • il -2-839 G h l . ' sttınc' Y_asa hareketlerinden hah- fazlamıdır ? KAPA.Hl$ eçen ma su senesınde zeytin tavsiye etlerken şu cevabı almış: 

rlin bı;c unkiııı yoktur. Fakat bu- mahsulü fevkaliid.e az old. uğundan ı - Bize mcyv~ yiyiniz, diye tav- ı 
u • u s" t Gümrük tarifeleri hakkındaki 1 S'l'ERI İN 5 93 b t - d k d tdeıı _ u unda piyasayı meşgul ' · u "e,)e zey ınyagı şam ıye a ar siyede bulunuyorsunuz. Biru da 

•ttüe,"""'k·•lelcrden bahsetmek su- anketimize devam ediyoruz. Çün- 100 DOLAR 12G. IJ75 ender görülmüş nispette azdır. Ya-
d o uyuc 1 kü tarifelerde tadilat yapmak fi- 100 FRANK 3.35 ~<La ~vvelki sene de zeytinyağı re-
ttet.i~ u arımızı tatmin e .. k · 1 k l" k · G 6525 

manavlara ucuz n1eyva satın, diye 
tavsiyede bulununuz. 

•- kirleri, fabri at<ir eri ço a a a- 100 LlRET · kolt<·si a'dı; fakat bu azlık bu se-
.1'iyasay, nı dar etmektedir. Dün de yazdığı - 100 İSVIÇRE 28.Gli75 

Doktor bu cevabı aldıktan sonra 

tiıı Yanı da eşguI eden meselele- mız gibi, bütün fabrikatörler güm- 100 FLORİN 68.0625 
llııtsı huın Yeni Amerika anlaş • u rük tarifelerinin tenzll edilece - 100 RAYİS!\1ARK 50.7375 
dar A-. nnıaktadır. Şimdiye ka- 21 33 

·~nerik 1 ğinden şüphe ediyorlar. Bu " de- ıJO BELGA · 
lıllaııııa ~y ~ yaptığının: yeni rece mümkün olabihr?. Türki - l.JO DRAHMİ 1.0825 
~ r "esılesUc Türkiye • Ame-

•careti · yede sanayiin temellen yeni ku - 100 LEVA 1.56 
SOk haJıs t nın ehemmiyetinden rulmuştur. Henüz sanayi tarihi - 100 ÇEKOSLOVAK 4.3275 
bu ıııe .. 

2 
e tik. Bu itibarla tekrar • ua mizin on beş senelik b:r mazisi var PEZETA 5.93 

ı\nıerik geçmek istiyoruz. dır. Bu kadar kısa bir zaman zar- 100 ZLOTİ 23.87~5 
iılbare a anlaşması 15 Şubattan .. · b el d · lOO PENGO 24 9675 b n tatbik fında, sanaynmız u erecc e ın - .. 

100 

neki dereceyi bulmamıştı. Daha 1 · . b' ti if d d' . crını ıze şu sure c a e e ıyor: 

malısul senesının başında bulundu-! 111 k d )" ı 
... • w • • - eyvanın ne a ar uzum u 
guınuz halde zeytıny~gı fıatlerı r· ·d 1 ld - 1 • d B ve Bl n ı o ugu ına um ur. u-
ekotra ekstralarda perakende 85 - kid d b'I' d'k F k h nu es en c ı ır ı . n at arp 
90 kuruşu bulmuştur. 1 •t · · · ı · 
Yaptığımız tahkikata göre, elde 

mevcut ezytinyağı, fiutlerin şim -
diden bu kadar yükselmesini icap 
ettirecek kadar az değildiı. Fakat, 
tüccarların ellerindeki malı piya-

en ve vı amının nazarıye erınden 

Q bir !ahın· edilecektir. Fakat kişaf ettiyse, bu inki~af gümrük 100 LEY 0.905 
lıılaşıııa, 4 ~nde.n ibarettir, henüz . saya çıkarmıyarak tutmaları ve a-
lıııdan t •unerika meclisi tara - tarifeleri sayesindedir. 100 DiNAR 2.82 zar ı.zar mal vermeleri fiatleri 

ı.;onra, meyvaya karşı olan ali.ka 
daha ziyade artmıştır. Bu yüzden 
Avrupalılar sabah kahvaltılarında 
hile nıeyva yiyorlar. Biz, niçin 
~:iycınivoruz. Çünkü meyva pa ~ 

halıdır. n~st.aların1a rneyva tavsi
ye edcrken sıkılıyorum. Çünkii 
hastalarımın arnsında bir. kilo el -
maya 20 kuruş, bir portakala 5 ku
ruş vermiyecek derecede fakir 
olanlar vardır. 

~ ille asdik edilmemiştir. Aıneri- Saayiimiz daha uzun seneler hi- 100 YEN 31.62 yü'<seltmektedir. Bu hareketin zey 
ı.... Vzuatına .. 

1 1 
mayeye muhtaçtır. Bu itibarla 100 İSVF.Ç 3o.555 tin.•ag"ı fabrikatörlerinden başla -

~i!( •dild· gorc, an aşma ar 0 BLE 23 8725 ~i!( llıevki~kten 45 gün sonra tat- gümrük tarifelerinde tenzilat ya - 1 O RU · dığı tüccarlar tarafından iddia e -
llıecfisi.ıı· •ne geçer. Amerikan pılacak diye bir endişeye düşmek ~ • .,....,..,..,..... . .,._.....,......,.~-v·--......................... ...,..1 dilmektedir. 

ılilt •tııı:~.~enüz anla~mayı tas - hiç te doğru değildir. l s H,. M •• TA H v l LA T 

'e ıaıııa""n •ı:ıne göre, anlaşmanın İkinci bir fikir daha var, bu da Türk borcu 
i.>. latb'k ş·udur: • •illi lııhlltin 1 mevkiine geçece- Türk borcu Il 

19.325 

MC\·sim ilerledikçe zrytinyağı fi
atlerinin daha fazla yükseleceği 

ııörülmektedir. Fakat önümüzdeki 

senenin zeytin mahsulünün vere-

Ben doktorum, ticaretten iktisa
diyattan anlamam, meyva nasıl U· 

cuzlar? Ne gibi tedbirler ittihaz et
mek lazım? Bunlar hakkında fik-l'.eni anı etnıek pek zor bir iştir. Gümrük tarifeleri, uzun seneler pC§in 

İçlıı, tııev aşına tasdik edilmediği daha. sanayiimizi hin.aye edecek Ergani 
l'\ti•:. ... cut anlaşma hükümleri mahiyette olmalıdır, bunu tasdik ~ ...................................................... ,,.. • .,.. _ _,, • .,.., ..... ..,.... • ..,.v• 

ceği neticenin bu vaziyet üzerinde rim yok. 19.65 

d ""· .... ıh . '- ticaret u.~' mevcut anlaşma - etmemek mümkün degildir. Fakat 
değişiklik yapması ihtimali mev- Yalnız şunu iddia edebilirim ki, 
cut Lulunmaktadır. meyva et kadar mühimdir. Ve hat-F 1 AT LER İ 

s. 

26 ncı tertibin 4 üncü keşidesi dün bitti. 
Kazanan numralar tam listesi 

50,000 Lira kazanan 

29714 
1

16472 34271 21148 36202 33582 
7200 8298 17823 19882 39262 

121978 13052 36171 30078 24474 
,34631 11111 34555 4173 34474 

Sonları (14) rakamlarile niha - 19608 24953 30830 ~6259 35669 
yellenen bütün biletler onda bir 6525 24601 943 7520 2300 
hesabile ikişer lira amorti alacak- 3863 26497 24623 27768 17766 
!ardır. 34126 16120 16440 36003 19421 

15,000 Lira kazanan ııııı2 17315 29985 21622 15048 
15395 6906 12375 18590 30836 

147 48 28824 24268 25868 17154 23880 
8138 1683 23412 25635 24435 

686 21092 24420 26894 18892 Sonları (48) rakamlarile niha· 
yetlenen bütün biletler onda bir 
hesabile ikişer lira amorti alacak
lardır. 

12,000 Lira kazanan 

22136 
10,000 Lira kazanan 

6324 
3,000 L!rakazananlar 

39915, 
1,000 lira kazananlar 

7142, 24948 

500 lira kazananlar 

13222 29851 18136 12281 599 
671 16664 34332 27831 9756 

29638 39939 28144 11756 11939 
13728 8694 5940 17992 36389 
34149 12759 32738 39160 26358 
16558 18275 
28505 13451 

1003 31685 
2825 2299 

9960 
13805 
39654 
33670 

26309 36279 39706 ~4448 

38705 36349 1186 ~1157 

21468 8245 19199 25163 9397 
'i63 

6146 
35030 
15434 
32736 

ı 32276 
285Q9 

3311 4795 3797 1887 
6531 900 21549 34466 

17168 13294 38621 30363 
10045 24486 10490 20223 
36494 11775 18795 24548 
23466 28008 34401 26846 
25217 26438 7835 2820 
18704 31582 9143 31666 ~eıı hUku nıunasebetlerini tahdit himayelerin de bir hududu olur. 

'"llera. nıler vardır. Bu yüzden Esasen himaye muvakkat bir ted-
dıı: ""'llın b. 1 f · Çuıtkiı ızde alacağı var • birdir. Himayeden kaştedi en ay-

Bakla • • • • • 
Bezelye 
Lfiltana 
Pırasa 

Ispanak 
Şalgam 

Havuç 

• • • • 

30 -
30 -
1 -
1 -
2 -
4 -
G -
4 -
3 -
6 -
5 -

s h ft h h h t iı bazı bünyeler için etten daha 
On a an n il U a ı fazla ehemmiyeti vardır. Halbuki 1 1 18037 16355 19770 9552 

sa iŞ arı belediyemiz, ete çok ehemmiyet 36829 25748 4605 17802 

29628 
19764 15081 
16236 39538 

1249 22537 24096 2243 

lııer;L. ithalat ta • ı · · A- dalar tahakkuk ettikten sonra, hi-1..._ ~dan ctr erıınız, 
"tt~ dö . 1llal alnuşlardır. Bu ..;.,l mayeyi devam ettirmek lüzum -
lllt.,, Vızier· "d •Urk· ı o enınemiştir. Ha- suzdur. 
~•tı:~e -Amerika ticaret mil- Daha doğrusu himayE'ler yüzün
:Ceefeferrınde tasfiyeye muhtaç den, fabrikalarımız malların kali
) 
0l'ııı.ıı bir Çoktur, piyasayı daha tesine ehemmiyet vermiyorlar. Na
ı.~h laz ::ıe getirmek için, pi • sıl olsa iç pazar elimizde ... Güm -

rı Ottad Y eden bu münasebet- rük tarifelerinin him3yekar şekil-
di ılın.,İlt:n kaldırmak lazımdır. !eri sayesinde dışarıdan mal gel -
le, lııla n anlaşnıasmdan başka, meğe imkan yoktur. Nasıl olsa 

lata tııaı• §llıalar hakkında da kı- müşteri bu malları alacaktır, nedi-
'l'u,ı .. Dnıat verelın' ı·. J d" .. ' "'Ye _ AI ye ;slah edelim .. Böy e uşunen -

llıe as, n nıanya klering an • !er de olabilir, o zaman yapılacak 
) ~.

0

~al şekilde devam et- iş ~udur: Derhal gümrük kapıla -
'd• """'anlar b' d · ·k " hı ız en, en zı- rını açmaktır. O zaman fabrı a -

"tııit nıey ti •bilir 1_. va almaktadırlar. törler, mecburi olarak mallarının 
n e• . ..., cenu il" ti . • . 

..._ q ıy; P v aye erımı· kalitesine ehemmiyet verırler. 
~•Iteııa. Portakalı Al 
' ""'llekted· arı . manyaya Himaye aleyhtarlarının ileriye 
•lttıı ~•Pnrı.ı, ır. Sevkiyat Al · sürdükleri fikirlerden biri de, faz
ıı;;,1llı•fttııdrr 1 t~rafmdan temin la himaye olduğu zaman. rekabet 
~•rı!.~ldıın ..\ı İşm garip tarafı, 

1 

olmaz. Halbuki dışarıdan gelen 
1 ....._., nıanyaya bir sandık 
tdlr 10 ltur . mallarla, burada yanılan mallar 

b . lfaıı, uşa sevkedılmek • . . . . . R k 
Ula b· Uki D" t 1 İ 1 birıbırıne rekabet etmelıdır. e a-

"' ır or yo dan stan - · ı•t '"8sr n •andık . bet sayesinde sınat mamu a ın 
d a ar portakalın nakıl .1 'ğ' f' tl · · ı ır. ~t ı ıoo k ıslah edı dı ı, ıa ermın ucuz a -
1. •anı uruşu bulmakta - • . k' t an'ltl •f'th tü dığı malum bır ha ıkat ır. 
'>\k l\td•n ccar, yaş nıeyvayı b 'k t.... .. fik . 

· •t ziyade d · 1.1 Bir çorap fa rı a oıunun rı: 
tı,ı llıekıe . , emıryo ı e . .. .. .. .. 

la,, 1 . dır. llalbuki demir • Bir çorap fabrıkatoru, gumruk 
\' llrıfeJe · ·ı d'I .. d ~i •n; anı,,. rı Pek ucuz değildir. tarıfelerinin ten~ı e ı ecegın en 

J. ~e · \'un §~alar arasında TLr • endişe etmektedır. Dıyor kı: 
,;ıııakıad •n:,tan anlaşması bu - - Şimdiye kadar çorap aleyhin
lt ·"''nan;:'· Yen; anlaşmaya gö- de ~-ek tenzilat yapıldı. Bizde mev-

•ı ~ lana h b b ik" ti .. . 1 tıı e ta 
1 

u u at madde - cut ş aye er uzerıne çorap arı -
t n ı ha A · ı, "· \'ıı · Yvan ihracatı art- mızı ıslah ediyorduk. caba yenı 

'~ • 11 an1ı1 b .. .. k · •• •tpa 1 nrın bizden 10 bin tarifelerde çora ın gıımru resmı 
~t'b' •nca~ . 1!tik. gından evvelce hah- tenzil edilir mı?.• 

~ 'l'~'kiı·e _ Eğer çorabın gümrük resmi ten-
~~· bir anı ltonıanya arasında da zil edilirse, bundan Bayanlar pek 
~?•la hir il. a~n\a Ynpılacaktır. Ya- memnun olacaktır. Çünkü Bayan
h~· '•k an~ın•n heyeti Aukaraya !arın en büyük şikayeltlerinden bi-

l 
1 •~· ""na .. · d · d. acakı · muzakerclerlne rı de çorap ve erı ır. 

'•r~~llYa ~~İ l,tanbul Türkofisi, 
ııı .. "1 lacirı .•~ma•ı hakkında, ih-

•ıı,._ erlllti . . 
'l';t "'· l}i~ zın fıkrrlerini sor-

"'•t ·•r t af . ~. od ar lan Istanbul 
b. lııUnase~' da 'I'ürkiye • Roman-
·-q,,1 •Uer· 
ki,~d 3 1lıı~ "• t •ne dair bir rapor 

••ııı;, 1 • ktısad Vekaletine ., •r. 

lran • ~ov yet ı;caret 
muahedesi 

Moskova, 12 CA. A.) - İran ti
ticaret heyeti yeni bir bicaret mu
ahedesi akti için müzakerelerde 
bulunmak için buraya gelmiştir. 

ırKra 

. . . . 
. . . . . Son hafta içinde şehrimize 1389 • verdiği halde, meyvaya o kadar e

ton bug" day, 349 ton arpa, 305 ton hemrniyet vermiyor. 
31499 35556 10379 17663 18270 30 lira kazananlar 
27557 5610 

34300 1~185 13020 10010 15397 
20918 13082 5389 26335 27248 

279 39634 16965 14511 9272 3539 
26601 15702 36185 10395 32728 36185 

5077 10395 32728 28712 10274 29503 
39842 32101 35038 23310 6502 

25775 
28032 5982 31707 11362 24766 

. . . . mısır, 73 ton çavdar, 60 ton tiftik. Her nedense meıuleketimizde 
200 lira kazananlar . . . . 

. . . . 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 

. . 
Engintlt" • • • 

13 ton yapağı gelmiştir. Buğday fi- meyva lüks bir gıda maddesi gibi 
at!erinde yeni bir tebeddül olma - telakki ediliyor. Halbuki meyva, 
mıştır. Hububat piyasasında su - birinci derecede gıda maddesidir, 
sam üzerinde muameleler azdır. hastalar, çocuklar, ihtiyarlar mey
Yalnız mısır ve arpa üzerindeki va yemelidir. 

20678 2448 1309 32833 
24487 4979 32620 4361 
3607& 21182 17478 10173 
22006 22405 10469 38081 

Karnabahar . • 
Yeşil salata 100 ü 
Pancar • • • • 

3(1 -
2 -

işlerin biraz canlılik gösterdiğ~ Belediye, ete, ekmeğe narh koy
bu, iki maddenin alıcılarının art - duğu gibi meyvaya da narh koy -
tığı görülmüştür. malıdır. Bunu yapamadığı takdir-

4286 ' 
27515 230jl 4535 33006 8676 39432 
3508 19000 31174 31004 27076 25229 

21152 39501 5432 35280 27560 
3~28 37316 17702 21060 35120 

100 lira kazananlar 21445 24603 16333 29151 38015 

17147 8581 39479 34934 
22128 22935 32466 18056 
17208 375~0 32153 21936 
19557 13278 8507 

Kodreano'nun hayatındaki esrar 
Bu komitacının 

esrarının 

kazandığı şöhret; 
hediyesidir 

Romanyada, bir gaile meydana bulmiya başladılar. Mahkemelere 
getiren Kodreano, bir Polonyalı düşenler beraet ediyorlardı. 
erkekle bir Alman kadının çocuğu Kodreano, hapishanede vereme 
idi. Jassi'de Yahudi aleyhtarliğı tutulurken şöhreti de artıyordu. O, 
telkinile uğraşan hir profesör, yükselmek, bütün Romanyaya 
bu fakir aileyi himayesine aldı ve hükmetmek istiyordu, amma gü
çocuğu vaftiz etti. zel söz söylemek kabiliyeti yoktu. 

Tesadüfün hıristiyanlığa soktu- Bununla beraber, köylüleri, cahil
ğu Kodreano, Delikanlı olduğu za- !eri, söylediği şeylerin arkasından 
man bir nevi deli, fakat iyi gören, lsürükliyebiliyordu. Bu kudretı, 
becerikli ve inatçı bir deli halinı belki halindeki garabetten alıyor
aldı. Köylüler, onun garip halleri- du. O, embuduğu da ele geçirdiği 
ni fevkaladelik tetakki ediyorlardı. için, memlekete seyahat ederken, 

Kodreano, Hitler meydana çık- beyaz bir ata biner, önünde san
madan evvel, içtimai akidelere sa- caktarlar, arkasında bir sürü yaya 
hip değildL O, yalnız, hakiki va- adam giderdi. Bundan başka o, ya
tandaş mahiyetinde bulmadığı Ro- kışıklı bir adamdı. Fakat bu kada
manyalıları iyi vatandaş yapmak rı, taraftarlarını fedakarlığa ve ö-
istiyordu. lüme kadar sürükiiyemezdi. 

Kodreano'nun tesis ettiği mez- Kodreano'nun kudretinin sırla-
hebin esası, öliimü istihkardı. De- rını tetkik edenler, güzel söz de 
mir muhaiızlik, ilk evvel, dilenci- söyliyemiven bu chavari• de, mu
lik, sonra vaizlik ve nihayet katil- vaffakiyetinin esasını tehlikeyi is-

0 !ik mezhebi oldu. Bu mezhebin ilk tihfafındaki tesirde buluyorlar ve 
kurbanlan, kendilerin.: hiyanet e- Musolini'yi, Romu üzerine yürüyü-
den bir adamla kendilerini tahkir şü .. Hitleri, Münih'te cereyan eden 
eden bir polis idi. Bu yüzden de- kanlı kargaşalıklar nasıl muvaffa. 
mir muhafızlar çok fena muamele kiyete götürdü ise, bunu da, teh
gördü. Bu yüzden de, Üzerlerine likeden yılmayışı yükseltti, diyor
dikkati celbederek gizli taraftarlar !ar. 

de, meyva fiatlerini ucuzlaştırmnk 
için, tedbirler ittihaz etmelidir.• 

Doktorun dediği gibi meyva çok 
23326 31526 3495 34948 24314 13118 

pahalıdır. Fakir ve orta halli ta - 13039 17347 31213 22526 
11241 24510 30657 12569 9133 14375 2665 38689 

bnkalarm meyva istlhliiki kolay 32332 6243 9850 12440 20958 15203 971 10194 
değildir. Nitekim biz de, •Ev Eko- 39899 2956 36122 

25356 2785 
6607 12810 333 6585 36922 

nomisi• sütununda meyva pahalı- 8945 30767 8836 
14504 3115 36208 12233 36754 14556 26345 2772 36462 

lığından bir iki defa daha bahset - 4611 
398 3 6166 26940 26660 7517 13425 36678 17482 25472 

n•ö•tik, bu sefer de bır' doktor ar . 15849 1 ....,, 13971 33286 17201 ~6701 35245 
kadaşuııızm tavsiyesi 
meyvadan bahsediyoruz. 

üzerine. 9801 2632 13043 38924 21045 
10566 13664 76 26651 28845 24575 36657 6723 17609 3ı497 

26041 
11422 

9389 13757 
30585 35242 37994 13846 

30216 4793 14699 
13509 30107 28404 21104 10188 ~~~!~ !:~~ ~~~~~ 3!~~~ 
22232 10836 23339 28155 3254 15094 30430 9901 26607 

8374 3805 27197 • 83i6 8426 8260 
50 lira kazananlar 

23020 
29930 
33476 

Meyva, daha zi~ ade manavlarda 
pahalıdır. Her gün gazetemizde 
meyva hfilindeki toptan fiat liste
sini görüyorsunuz. Bu sütunda, A· 
masya clnıasının meyva bilinde 

11 kuruşa satıldığı yazılıdır. Hal . 
buki en insaflı bir manav diikka- 37913 15302 23153 12335 

3195 12150 18747 23947 
38207 

50(37 
21134 

4500 13601 

32652 
2168 

26021 
39603 

32717 
241'61 
30590 

29248 
312S6 
22396 

8i01 
11774 
8278 

24689 
10913 

nında bile, Amasya elması 40 ku- · 
ruştan aşağı d"ğildir. 31607 12060 28413 5861 

34835 8041 30220 6726 22322 
17901 19260 

3279 
13027 1259 25062 

778 31965 10965 
Demek oluyor ki, toptan meyva 

fiatlerile perakende meyva fiatlcri 
arasında dağ kadar fark vardır. 

72~2 32650 38811 19326 22572 833 27070 13575 16511 34072 
21638 37938 35164 28305 33320 34048 9767 398 17908 25302 

3594 7579 21967 848 24081 31919 
2507 11713 6936 18444 39271 32910 

11111111''1'1111!111!11'1!1!1!111111 

8332 
VEKİLHARÇ 33727 

nıııııııııııırnııııııı 

3145 13257 28654 
7090 5642 30042 

37048 22262 16584 19673 27ü69 
18508 11987 30441 28167 6329 

l!lllllllllllllllllllllllllllllilill 696 37634 27669 8494 4G43 
3846 1940 11848 24973 23239 

30038 25924 9802 37766 617 
33960 
35086 

9630 34359 34359 35501 
5617 769 32755 8120 

12011 35057 11699 :ı87M 14 14 
19888 18488 2181 5373 38926 

baş, uış, Nezıe, ~rıp, Rcmatizma 33280 8585 5410 
9418 35210 30912 
2893 12513 11403 

3,, ... 0 

:!4855 17994 
18599 22076 

8512 1Z554 
23917 8142 

2961 29511 

N , .. evra ~ı, 
eınıııııı:nınııııııı 

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. OllllllllUftllllllllD 

22849 
15631 
11439 

1490 20962 
6091 14949 

36094 1295 
19452 
10259 
23439 

Emniyetle evlerinize gidebilirsi - yordu. altın damarını lrurutmıya kolay l Diye cevap verince, Sinamari, 15053 25139 
niz. Rejin, binbir telaş içinde bir şey- kolay riza gösterememiş, teşkilAtı tehditkar bir tavırla: 706 10259 

Dedikten sonra iki genç kadına ler söylerken, müddeiumumi Sina- hükılmete haber vereceği yerde, _Fakat korkarım ki... 15792 25806 

27068 27753 
2248 20490 
8485 21737 
1979 15347 4604 ilerliyerek, (evvelce kendilerine ınari, gece bir şey cereyan etme- bilakis onu, hükılmet icraatından Diye başladığı sözü tamamlıya- 250fi6 36664 

takdim ettiği çiçek demetlenni be- miş, ehemmiyetli hallerle karşı-, haberdar etmişti. madı; çünkü Diksmer, derhal atıl- 20274 23095 5349 20979 1574.9 
raberlerinde götürmelerini: !aşmamış gibi sakin. bulunuy~r, ar- 'ı Geceki hadiseler, onu, çok dü- dı ve: 30340 342 12490 23015 2528 

., ""•ton lOftU çeviren: Rasim Uzgan - Sizi çok mütehassis ettig"in - 1 kadaşının fazla telaşına, ıstihfafla ,şündürmüştü. G. K. teşkilatının 29224 6500 27899 ,'',6487 247"8 '"I - Korkunuz kimin içindir? so- u 

oqa8,~•c 1 , mülaz - 29 - den emin olduğum, bu geceki me- - Kendine gel Reji~! b~u defa hükfımet kuvvetlerine karşı bu a- rabilir miyim? 20,000 liralık mükafat 
•ı~ti ~•a koştul ım ve çavuş, kalem 1 maltlan Prosper'le Den ıs idi. Bun- sut hadisenin bir hatırası olur. aldandık; fakat emın ° • ır daha leni taarruzunun neticesini muha-
l:ı.;~a lııııctııkı ar. Konuşma oda • iar, başlarına geleni anlatmaya va- Gibi cemiylekar bir reca ile ha- aldanmıyacağız. G. K. denilen cü- keme etmiş, iki tarafın çarpışma- - Sizin için!.. 
"• ~'Ylilıdan arı, bağlı ve tıkaçlı kit bulmadan, mülazimin sesi: tırlattı. retkan yerin dibine girse bile bu- sında, hükılmetin galip geleceğini - Ben. kimsenin hes~bına kork-
tınınntliler. S~~ler cereyan ettiğini _ Vay, ne cür'et! Yine geldiler. Birkaç dakika sonra, harabeler lacağım ve onunla hesaplaşacağım. ve bu galibiyeti, bilhassa, demir n:'~Y0~u:11· Ne kendim ıçın, ne de 
la,

1 
bıraktıkl te cellat yamakla- Yakalayın, karakola sokun! arasındaki bu mükellef Pompadur Giyotin, bu defa, yalnız Desjardi- gibi iradeli olan müddeiumumi Si- sı_zın ı~ın .. '. Evvel?en haber vere-

l· acıııa arı anahtarla ka salonunda, kimse kalmamış, bütün nin değil, onun da boynunu kopa- nama'ri'nin temin edeceğini hesap· ıyım muddeıumumı efendi.. ben SİZ· 
•nıa~ ı. r. Orad k 

1 
pı • Diye gürledi. Cellat yamakları, .. 

0 
d . racaktır. lıyarak bır· taşla iki' kuş vurınıya den kuvvetliyim. 

lliuı. "lırtardıla apa ı kalmış o- bu defa da feleğin gadrine uğra _ ışıklar sönmüştu. rtalıkia erın 
<l. •zıııı r. bir sükiit hüküm sürüyordu. Dedi. İki arkadaş, belki de, daha karar vererek onu ziyarete gelmiş- Sinamari, para mukabilinde, 
a'~i zaııı ' hapisane ka 

1 
mışlardı. . Yalnız .. Roket meydanında bir konuşacaklardı; fakat odacı, polis tL herkesı aldatmış olan bu sansar su-

' .~. an, l);k pısına ge - G K genç kızı babasına teslım ld' ti d "'~ar • sıner'le k 1 · ·• uğultu vardı. Askerler, jandarma- amiri Diksmer'in ge ığini haber Diksmer, müddeiumuminin oda- ra ı a ama istihfafla baktıktan 
11~<la a İçeıı "'a,. arşı aştı. ettikten sonra, orada bulunan da- rd'ğ' · · R "n odan diğer sonra· b • şan ı k !ar koşuşuyorlardı. Fakat gariptir ve ı ı ıçın, eıı • ın sına girince, onu ayakta buldu. Si- · 

b
a411 b Cellat y • 0 anta- vetlilere dönerek, hem nazik, hem b' k d kT 'tt' M . lı! anıakl ki, lokantada da, sokaklarda da, ır apısın an çe ı ıp gı ı. namari, polis 8.mirine doğru iler- - ösyö Diksmer, hokkabazlık 
'tli b lındukı arının nasıl de amirane bir eda ile: D dd k t" % ı. luıııııas arını anlatarak ted G. K. nin adamlarınd&n tek bir ki- iksemr, mü eiumumiye, a ı liyerek başka bir şey söylemiye lü- etmenin sonu fena .. sakınınız! 

~ •esr ını söyl - Hanımlar, efendiler! Affınızı şi bile görünmüyordu. bir kararla geliyordu. zum görmeden: - Müddeiumumi efendi! Beni 
l>ıl• •; Nnk" emeden sözü- dilerim. Bir ev sahibinin misafir -
U~ 

1
. 0laıı bt u lnüliizim, hapisa • """ ••• - Diksmer, son kozunu oynu- yanlış anlamışsınız. Ben, bir hok-
l::ah 1 enıe · b' !erine gitmek zamanı geldiğini 

"ı. etmı·şı· rı ırkaç kelime .. 1 . "d d ğ'l d b'' 1 Bu mu''hı'm vak'anın cereyan et- O, G. K. nın teşkilatına dahildi. yorsun. kabaz değilim. Ben, hırsından ken-"'"" ı soy emesı a et e ı se e, oy e 
~tıııı, llıer'in h~ . bir mecburiyetle bulunduğumu tiği gecenin sabahı, saat 9 da müd- Bu gizli teşkilılttaki hizmeti, ilk Dedi ve muhatabının şaşıracağı-' dl kendini yiyen, henüz bir mevki 
lıılııti ~as, Ü>.erin~ısane kapısından saygılarımla arzederim. Uşakla _ deiumumi Sinamari, adliye sara- evvel, hükümete yarıyacak malil- nı tahmin ederek müstehzi bir eda sahibi olnmıynn, fakat muhakkak 
'l;ı,0 . 1• mülazi _en çok geçne - rım, sizi, girdiğiniz kapıya kadar yındaki odasında bulunuyordu. mat elde etmek maksadile kabul ile yüzüne baktı. Diksmer, düşün-ı olmak istiyen zavallı bir memu· 

ılı, " ının Önüne ı'k· k' · k J tm' ı· f k t G K. k d meden · rum. 0unı ı ışı götürecekler. Orada, emirlerinizi Karşısında, harbiye nezareti a e- e ış ı; a a , . onu, o a ar · 
ar, hakiki cellat ya _ bekliyen kira arabaları hazır. mi mahsus müdürü Rejin oturu- µaraya boğmuştu ki, Diksmer, bu - Evet.. öyle. (Arkası var) 

kazananlar 
11932 38962 22146 15883 20748 
15210 3344 15583 32745 25604 
20775 25273 l4813 5402 23084 
6676 11776 21903 1380 31486 
4724 8582 33455 14085 1559 

15336 2855 23798 29448 15671 
15264 18834 28440 30402 30885 
37633 7310 23308 38853 14842 
İkramiyelerin hepsı çekildikten 

sonra numara dolabından (40) nu
mara dah~ çekilmiş ve yukarıdaki 
numaralar onda bir hesabile (50) 
şPr lira mükafat kazanmışlardır. 

10,000 liralık mükafat 

23520 
Dolaptan en son çekilen bu nu

mau onda b,ir hesabile (1000) lira 
kazanmıştır. 
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Sinema 
Dalga Uzunluğu 

ANKARA RADYOSU 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği - Pi. 
Sanı 13 Memleket saat Ayarı, ajana 

meteoroloji haberleri. 
Soat 13.10 - 14 Müzik - (Cazband -

Çiı•n) Lantoç orkestraııı. 

Saat 18,30 Proırazn_ 
Saat 18,35 Müzüı: (Senfonik plil<lar). 
Saat 19 KOD\lflllA. 

Saat lA,1!" 'Iürit müzili - far>! heye
ti - Ce!AI Tokses, Hakkı Derman, Et -
re! Kadri, Buri Ufler, liamdi Tokay, 
(B.ıyatl laılı). 

Saat 20 AJans, meteoroloji haberle· 
ri, ziraat borsası (fiaı). 

Saat 20,U Türk müzlll - (Kllsik 
p,,,.,.,,m - BeotekAr Tanburl Ali efen
dinin hatn"Uı lçin), ı - Tanburl Ali 
elendi - Suzidil 1 inci beste (Yıluldı 

dar~ı ııtemden). 3 - Tanburl Ali elen
di - Suzldil 2 inci beste (Dilmedik yari 
kim bizden). 4. - Tanburl Ali elendi 
Suzidil ağır semai (Kanlyadı lebinle), 
5 - Refik Persan - Tanbur taksim. 
6 - Tanburi Ali elendi • Suzidil ıarkı 
(Yandıkça oldu suzan). 7 - Tanburl 
AH elendi - Suzidil ııarkı (Bir nlgdhla 
ey dilrüba). 8 - Tanburl Ali elendi -
Suzidil şı-u·Jn (Her bir bakışında neş'e). 
9 - Tanburt Ali elendi - Yürük semai 
(Ceyhun ar~yan dilde gıryan). 10 -
Tanburt Ali efendi - Saz semaisi. 

Saat 21 Memleket saat Ayarı. 
Saat 21 Konuşma. 

Saaı 21,15 Esham, tahvilAt, kambi
yo • nukut boraası (!iat). 

rine rantaz.i. e - Becker - İlkbahar 
(Jllelodi), 7 - Niemaıin - Çarlston 
(Dans), 8 - Riisnger - Bir Entermed
zo. 9 - Ganglberger - Kücilk toplantı 
(Revü - Entermedzo). 10 Schleder -

Dinle .. Ke ..... an ne söylüyor (Tango), 
11 - Heuberger - Şarkda. 

Saat 22,30 Müzik - .lllelodiler - Pl. 
Saat 23 Müıik (Cazband - Pi.). 
Saat 23,45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki praçam. 

Sinemalar: 

* Benden Mes'ut Kim 
stlMEB Vn? 

fpn; * Bir Kavuk Devrild.L 
SAR.AT * Sekizinci. 
MELEK * Büyük Vali. 
$JK * Aşkın Gözyaşlan. 
ALKAZAB * Ben C&niyim. 
MİLLf * Şeyhin AşkL 
ALEJIIDAR * Şeyhin Ajlu. 

ASlli * Bay Tekin. 
TAKSİM * Şeyhin Oğlu. 
AYSU * Şeyh Alımel 
AKJN * Dişi Tarzan. 
SAKAKTA * Aşk Buhçeleri. 
TAN * Nevyork Damlarında. 
AZAK * Aı;ka Tapan Kadin. 

Tiyatrolar : 
Halk Opereti 

Bugün gündüz 16 
da akşam 9 da 

,ESKİ HAMAM 
ESKİ TAS) 

operet 3 perde 

--~--

E.SadlTek 
Şebzadebaşı 

Diinkü bulmacamızın halli 

12il4!ill7ll91011 

K A L A Y • M E L E Ki 
E M A R -E • A D-fıT E 
s·E "M A•J..ı•KM EK 
TıT } • S A N • E -N t 
N.E.$ AMTT• ık 
..FER A SE-Tll 
MEl!BAKAN.AF 
jEJ\fJJIF A N•Ac I 
MINE•r•tMAR 
TNELE.ARABA 
l}EKER.81\r:;"Ar 

EugUnkU hulmacamız 
t 2 3 4 6 d 7 8 9 lQ 11 

:~l==t= ===-1-J-J 
-- _I_ -•-•. _ . .__.__,__. • • ı--.-l ---. .-,- --,---•.- ---.·· 

--·- .---.-·-• -.-,-1-~--I 
---- 11-=ı=F·l-I-'~ 

SOLDAN SAGA: 

1 - Riyaziye .. Ta~. 
2 - Hiddetli - Mektup. 
3 - Bir ot - Gramerde bir isim. 
t - Kör - Şeref - BüYiJk değil. 
5 - Riyaziyede bir rakam - Yolcu

luk - Hece. 
6 - Halısı meşhur bir memleket. 

m~ ,,. .......... 

vapurların kalkış gün ve saatleri 
13 Şubattan 20 Şubata kadar 

Kalkacak vapurların isimler!, kalkı' gUn 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz: hattına 

hrtıh h•ttına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

llandı,.ma hattına 

Karablga hattına 

Ayvalık hattına 

lmroz hatlına 

lzmlr SOrat hattına 

Mtr81n hattına 

Telefonlar = 
Merkez 

Acenteler 

- Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de <Ta· 
rı), Pazar lG da (Ege). Galata rıhtı • 
mından. 

- Çarşamba 18 de (Aııta1ya), Cumartesi 
18 de (tllgen). Sirkeci nhtnnından. 

- Pazar, Sa1ı ve Perşembe 9.30 da (U • 
ğur ). Topane rıhtımından. 

- Her gün 9 da (Marakaz) vapuru siste· 
mi vapurlordan biri, Cumartesi ayrıca 
13.30 da (Trak). Topane nhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 de (Saa
det) ve Cumartesi 20 de (Bursa). To
pane nhtımından. 

- Salı 19 da <Bursa), Cuma 19 da (Bar • 
tın). Topane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (l\lersin), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci nhtunından . 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topaoe rıhtı -
mından. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtmın • 
dan. 

- Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Sa · 
dıkzade). Sirkeci nhtımından. 

Denizbank binası 42497 
Karaköy Köprüba,ı 42362 
Sirkeci Yolcu Salonu 22740 

Türk Hava urum 

Büyük Piyangos 
BEŞiNCi KEŞiDE 

11 - Mart - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradı 

Bundan 15,ooo . 
B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiye! 

20,000ve10,000 
liralık iki Adet Mükafat Vardı 

Bu tertipteıf bir bilet alarak iıtirak etmeyi İ 

etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut ve babtiy 

arasına girmi~ olursunuz. 

Saat 21.30 Milzlk (Küçük orkestra -
$el! Necip Aı;kın.) 1 - Lindner - Şa

rap )ortusu (Fantezi), 2 - "Munkel -
Venedlk hahrası (serenad), 3 - Czer. 
nik - Güzel san'atıar fe."rtivali (uver -

tur), 4 - Dletrich - Fi!relor (Marıı). 

5 - Müller - La Polamn şarkısı \ize-

(TURAN) 
tiyatrosunda 

Gündüz 
saat 15 te. Gece 20.30 da 
KARMAKARIŞIK 

7 - Koyun sesi - Büytik şairlerimiz

den biri - orun arkadaşı. 
~ ........................ m)aı-.~--

1 Ü kiye Şeker Fabrikaları 
Meclisinden : 

Türkiye Şeker fahri.kalan A. Ş. liİliıM"1arlar heyeti urn 

28 Şubat 1939 Salı günü saat on birde Ankara İ · Bankasın 

sus! dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas m 

si mucibince lilakal yüz hisseye malik hissedarların, hilınil 

ları hisse senetlerini veye, b ıru müsbit vesaiki içtima günür 

hafla evvel An karada şirket merkezine İş, Ziraat Bankalar 

ya Sümer Banka tevdi ederek birer dühuliye varakası 

rica olunur. MAKASDAR SELAMİ 
Büyük İtina İle Seçilen 

Kupon Kumaşlarını Görmeden 

Elbise yapmaya karar vermeyiniz. 
BAHÇEKAPI 

Askerlik itleri 

335 doğumluların yokla
masına başlandı 

1 

PIAklarında okuyan 
l - Bu yıl askerlik çağına giren • 

Fatih ve Eyüp kazalarlle bu kaza- S A F 1 Y E 
lara bağlı nahiyelerin 335 doğ. ilk 22162 Yabandan geldim 
yoklamalarına 6 Şubat - 939 gü - Gene de kaynadı 

nünden itibaren Fatih askerlik şu- ~~~~~~c~oş~tu~~~~~~ 
besi binasında başlanmıştir. -: 

2 - Her gün sabah saat 9 dan 

öğle 12 ye kadar bu doğumluların 

yoklamaları yapılacak ve 15 Mart 
939 Çarşamba günü öğleye kadar 

devam edecektir. 
3 - Bu kısa ınüddtt içinde her 

mükellefin şubeye müracaalia yok 
lamasını yaptırması ve yaptırma
yan !arın Askerlik Kanununun (17) 
m~oôesi mücibince "0zalandırıla

ca~ı ıltın olunur. 

H:ılkevlerinde 

Ba~ırköy Halkel'iode faaliyet 
Ba ur köy Halkevind•1 çis·ekçilik 

ve rnpkacılık kurslaı·ı açılmıştır. 

Bı u.ı!c·rd~ lısan kursları da a -

çıl r k üzeredir. 

!falkevının ar kolunun munta

za r faaliyeti saye> inde Bakırköy 

mah,ııni alıikadalandıran istilfa -

clPıi konserler verilmektedir. E -

,.,,, bandosu da iyice yetişmiş bir 

he c: halindedir. Evin spor ve bil 

h. n boks kısmı inki~af etmektr
dir. 

Müzik dersleri 
B k .. ~ llalkcvind~ıı: 

İKDAM 
on 

Atone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 B)'lJk 

DAHİLİ HAR1Ct 

1200 Kr. 2300 Kı. 
GOü Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SAN'I!Ml 

Pirinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

40C kuru~ 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 7 • f inci Sahifeler 

Bütün bir sahife veya ya· 
rını sahile ilan irin İd&re ile 
görü~ülür. 

OIK KAT 

Gazetemize ilan vermek b· 
tiyenler grrck doğrudan doi"
ruya gazetemiz idare.hanesi· 
ne "~Ya İliinnt şiT"ketlerine 
miirara::ıt edehilirlcr. 

K e ına ıı, piyano, ma nclolin ve tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 
viyolonsı>I d~rslerine l8İ2/939 Cu

ma lesi giıniı asal 16 da başlana -

C"aklır • 

Kayıt için hl'r gün Halkevi iş -

yarlarına mıira,aat edilmesi Hl -

zımdır. 

Dr. Hafız Cemal 
Muayenehane saatleri. P112ar 

hariç her gün 2.5 • 6, Salı, Cu· 
martesi 12 • ~.5 fıkaraya. 

. lan A~rupa İs· 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deııiz Haatahaneıi cildiye 

:z;ühreviye mutahauııı 
Pazardan maada hergün 3 den 
5onra hutalannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cata· 
!otlu gokuıu kö,<ebaıı No. 43 

• Sahip ve MüdlL O: .Ali Naci KARACAN 
Umumi Newrlyatı İdare Eden Yazı 
itl•ri Müdürü: M. R.ısim ÖZGEN 
Bauldıtı Ytr: Son Telıraf Buımevl 

8 ·- İsyankAr - Kayıplon haber ver
me - Su ortasında kara. 

9 -- Buiday ölçW;ü • :ıduviı.iık. 
10 - Hayvanla çekilen rıakil vasıtası 

Bu yona değil. 

ıı -- Şişmaın - Hlk5ye. 

YUKARlUAN AŞAÖIYA: 

1 - Yıkık - K~kl tileti. 
2 - İ!lınler - Satılık kadın. 
3 - Su getiren adam - Mahkeme ka-

ran. 
4 - Bir nevi kumaştan palto - Nilıa

yet - Babn. 

5 ....- Hece - Sanın arkadaşı - Çok de
ıtıı. 

6 - D~ündüklerimiz bir olan. 
7 - Heee - Bizden evvelki ve bizden 

sonraki gelecekler • Elektrikte 
bir ö1çü. 

İSMET İNÖNO 
ALBOMO 

HA YA Ti - ESERR LE/ 
~-~~--1 .. -~~~~-

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 
Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR: 
8 -- Nihayetine bir (N) gelirse eren HÜSEYiN CAHIT, PEYAMi SAFA, 

olur • itaat getirınck - İpekten 
çiçek. M. TURHAN TAN, ABiDiN DA VER 

9 
- ~;;ıı~ ... ba. <Tersinden> ban• 2 5 8 OYU K SAY f A 3 O Kuruş 

10 - Ezanla beraber - Bir vilbetimiz .... _______________ iSi ________ ,_ 

il - İhtiyat asker - Rüyanın eşi. .. 

, .. 
ha fazladır. 

RUZNAMF.: 

1 - Şirketin 1938 muamelat ve h esabatı hakkındaki mecli 

ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdiki. 

2-1938 senesi bilıl.nç0, kar ve Larar hesaplarının tasdiki ,. 

meclisinin ibrası. 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzü h 

karar ittihazı. 

4 - 1939 senesi mü rakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdi 

5 - Münhal meclisi idare azalıklarına muvakkaten seçilırı 

zevatın intihaplarının tasdiki. 

6- F~as mukavelenin 26 ıncı maddesine tevfikan müddeti 

tam bulan meclisi idare azalarının yeniden intihabı ve huz 

laı·ının tayini. 

7 -- Mı>~lisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 üne 

deierinde .yazılı salahiyetlerin itası. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde 
Edebiyat Fakültesinde tecrübei ruhiyat ve arap ve fars 

edebiyatı doçentlikleri açıktır. 

Talimatnamesi mucibince 14 Nisan 1939 ayı içinde .iJnli 

başlıyacaktır. İsteklilerin Mart sonuna kadar rektörlüğe ba 

malan. (818) 

---~~~~-~~~~-~~-~~-~--

Kapalı zarf usulile eksiltme ilAnı 

Amasya Belediye Reisliğinden 
ı - Amasya Bel~diyesi elektrik santralına ilaveten kel"• 

60 - 70 - 80 beygirli'< buhar lokomobili ve elli kilovat amper 

ternatör ve tek levhalı tevzi toblosu ve bunların teferruatı il 
tajları kapalı zar! usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Keşi! bedeli on dört bin liradır. 

3 - Bu işe ait fenni şartname, keşilname, eksiltme şart 
mukavelename ve pianlar arzu edenlere Amasya Belediye 

parasız olarak gönderilir. 

d - Eksiltme 6 Mart 939 tarihine miisadif Pazartesi günıi 

beşte Amasya Beledıyesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat Bin Elli liradır. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin yaptıkları bu kabil 

aıt olarak vesika göstermeleri ve 2490 numaralı kanun hükU 

ne tamamile riayet etmeleri ve teklif mektuplarının bu k3

0 
tarif atına uygun olorak hazırlamaları ve dördüncü madde\" 

zıh saatten bir saat evvele kadar malıbuz muk~bilindc Belecl
1
;. 

isliğinc vermeleri ve posta ile gönderilecek mektupların dU 

ni zamanda gelmiş ve dış taraiının mühıir mumu ile k3P
3 

olması lazımdır. 459) 

İstanbul Kasaplar Cemiyetind 
,·e 

Cemiyetimizin 93.1 yılına ait muamele \"e hcsap!•N"n 

ma tarzlarının umumi heyet karşısında tedkikile idare ııe1.' ' 1 ibrası ve talimatnaıne r.1ucibinc~ idare heyeti azasının 111• 

den seçileceğinden umumi heyetin 7 /2/939 tarihindeki topla: 

da ekseriyet olmadığından 14/2/939 Salı günıi saat 10 • 12 ) 81 sıJılı tekrar toplantı yapılacağından cemiyete kayıtlı azanın 

danlarile Eminönü halkevine gelmeleri rica olunur. 


