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T anıim münasebetile 
«Temizlik•, «Ahlak•, «Fazilet• mefhum
larından rahatsız olanlar, korkanlar ve 
mutazarrır olacaklarını düşünenlerdir ki 
etrafa bdbinlik yaymağa çalışıyorlar! 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
t~tereın Dahiliye Vekili Bay İşte bu kadar felaket ve musi • 
liıler :alilere ve Umumi Müfet- betlerin kaynağı içinde eriterek 
ltr ~ ltaben yaptığı ve gazete - hamurunu yeniden yoğurmuş olan 
llıtıJıt lfnıdan neırolunan tamimi Türk milleti intikal devrinde öyle 
le ~'lllya~ itibarile çok kıymetli sükfın, huzur, birlik, vakRT ve hay· 
'••le ~Yetlidir. Tllık münev· siyet misali gösterdi ki dahil ve 
ııı1111a~ ve alelfunum memleketin hariçte dost ve düşmanlorı aleni 
~ ad derııtı ile kendilerini alaka- derece hayran bıraktı. 
te lıi d~•nlerin bu vesika elbet- Bu muhteşem hadise meydanda 
iİ1'!riıı:-lta~~rini celbeylenlİ§ ve iken karga il~ üç dört baykuşun 
~ulı e dUşunnıüşlerdir. hırlamalarınlll ne kıymeti vardır? 

' 0~erern Vekil bir taraftan Hatta bu Larga ve baykuşların 
'tli Yoldııto. kabinenin takip ede- mahiyetlerini, neden hırlayıp dur
~"ı edj 11 açık ve sarih bir lisanla uklarını, etrafa saçtıkları bcdbin
ha1ltııtuıYor ve diğer taraftan da Jikle ne neviden insanlar olduk • 
ltodlli arasında g(iya bazı dedi tarını tahmin etınck pek kolaydır. 

arın 
dederek reva~ bulduğunu kay • Muhterem Dahiliye Vekili tami-
Oltııad • bu dedi kodulara mahal minin ikinci kısmında aynen diyor 

'l'a ·~ ilive eyliyor. ki: •Memleketimizi JByık olduğu 
1->. ~ birinci kısmından bi - terakkiye eriştirmek için inkılab 
d111ııta lira bahsedeceğiz: Dedi ko- prensiplerini sadakatle ve kat'i 
kttte relince, bunlann memle • tam bir bedbinliklc tatbik edece
'1t de:::"•ut olup olmadığına viı- ğiz. Bu hareketimizin şahsi arzu ve 
it ltab b. Fakat bizden mukaye- ihtiraslara alet ve vasıta olmasına 
"-ııet : edeıniyecek derece mem- asla müsaade ctmiyeccğiz. Pren . 
ıııuı.1 v.ıı.ıııen malômattar olan &ipler arasında ahllikın, faziletin 
~ d~~ern Dahiliye Vekili madem
IOy)iJ.yı kodunun mevcut olduğunu 

iltizamı v-e korunn1ası en mühin1 
mevki tutuyor• ... İşte bu gibi •· (e

mizliL. .. , «ahlak•, ..,fazilet• mef· 
humlarındao rahatsız olanlar, kor
kanlar, ve mutazarrır olacaklarını 
düşünenlerdir ki etrafa bedbinlik 
ycynıağa çalışıyorlar! 

or: in llıelı; 1, ' annıak ve kabul et-
P.ı._"2nııgeliyor. 

....... t öt ~ ... 8~ •de beride ve bazı ya -
ile İfad arda birtakım dedi kodu 

•· e •der" 
"'lllıt • 

~§ısııı~ ve uanıetli bir vak'a Fakat beyhude! Muhterem ı..a . 
'ııeııııeı. 11 'bulunuyoruz. Hiçbir biliye Vekili emin olabilir ki bu 
de .\ta~e, tarihin hiçbir devrin- yol üzerinde, bugün memleketi 
'-rafı ltıı k ııibi alemşümul v.. her hükCımetin RTkasında bulacaktır. 
·~·aıllt Plıyan şahsiyetini en ufak İı.ıtellectuel dediğiınız münevver 
llıtrda"-- Üzerine h&kkettiren ya . kısıı .ı baştanbaşa, bütün gençlik, 
ita suı llÖ 1 de\'ri .nnıesinden sonra, inti- memleketin Lütiin dost ve doğru 
~et, bızde olduğu kadar sü • evJadı . yani yüzd~ doksan beşi . 
l'aıı e,.:'.'alıar ve haysiyetile cere - geıek iukılBb prensiplerine sada
l l "qenıı.t. İn eden .., ır. giltereyi Krom- kat " bağlılıkta ve gerek temizlik 
l.eııınd:onra hatırlayınız. Rusyayı hususunda muhtcr~m İnönü ve ar
~ılap n •onra! Tarihinde en çok kadaşlan ile beraberdir. Hiçbir de-

er kıt Yapını§ olan Fr .. nsızlar di kodu onları biribirinden ayıra· 
"'•- ""etli bir •er· ru· ıl'" d ' l ...-a dai • ın ı un en maz. 
"rc!Q, ına sarsıntılar geçirmiş- Maddi ve manevi iki cepheli yol 

Ilı İr~tıdaltj h . üzerinde azim ve sebatla kalkın-
•rıltııdak' adıseleri, Cenubi A- ma. İşte memleketi, devleti, hükfi

~llı bit 1 Vak'aları hatırlatmıyo- meti ve ferden fert her Türkü 
il ııı.e.:. Unutmayınız 1.i bütün yiikselten ve kuvvetlendiren dün

ltobesp· cketlerde Kromvel ve ya bizim!! Muhterem Dahiliye Ve-
~ 'Yer · 

SALI 14 ŞUBAT 1939 

HALK GAZETESi 

BALKAN KONSEYi TOPLANIYOR 
Romanya kendini teh -
dide •• •• goruyor maruz 
Konsey toplantısında pakt müddetinin uzatılması, 
komşularla münasebetlerimiz ve 

vaziyet Akdenizdeki gergin 
Bükreş, 13 (A.A.) - Havas a -

jansı bildiriyor: 
Balkan antantı konseyinin önü

müzdeki toplantısı Bükreşte 20 
Şubatta yapılacaktır. Toplantıya 
Ronı;:nya Hariciye Nazırı Gafen
ko riyaset edecektir. İçtimaın he -
defi Balkan antantına dahil bulu
nan dev Jetlerin hareketlerini telif 
etmek ve bu memleketler arasın -
daki tesanüdü kuvvetlendirmek -

tir. 
İçtima programında şu mesele

ler vardır: . . 
1 - Balkan antantı paktı müd-

detinin artırılması. 
2 Balkan untantı devletleri • 

nin l.omşularile ve bilhassa Maca
ristanla olan münasebetleri. 

3 - Münihtenberi Bulgaristan-
1a m .. aı. ~delerin ta~:li propagan· 
dasın1n (..ı.nlanm:. ;ı üzerine ortaya 
:ıkan ıucselelı.r. 

-: - Enternasyonal vaziyetin tet

kiki. 
5 - Balkanlara müteallik mev

zii birçok iktısadi meseleler. 
6 - Sil3hsızlanma siyaseti le -

ninde Amerika Reisicümhuru 
Ruzvelt nezdinde te~bbüslerde 
bulunulması yolunda Norveç Ha
riciye Nazırı tarafından yapılan 
teklife karşı müşterek bir batlı 
hareket tayini. 

7 - Franko İspanyası mesele -
sinde müşterek bir vaziyet alın -

ması. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Konsey toplantısında müttı iik Yu
goslavyayı temsil etmesi muhte

mel olan yeni Başvekil 

ZİVETKOVİÇ 

Panama Kanalının Müdafaası 

140 zırhlı 600 tayyare manevrada 

Münihten sanro 
konuşulacak 

1 

Katalonyada iki 
hükumet fırkası 

harp ediyor 
Hükumet, halkı mı. ka
vemete davet ediyor 

Perpignan, 13 (A.A.) - Kata -
lonya'da sarpışmalar devam et • 
ıııektedir. Cümhuriyetçilerin 20.000 
kişiden mürekkep olan iki fırkası 

hllA Camprodon'u ve bıı mevkiden 
FraDiB hududuna kadar imtidat e
den !iti büyük vadiyi ellerinde bu 
lundurmak.taclırlar. Bu fırkalar, 

düşmanın ileri hareketini durdur
mak ve mümkün olduğu kadar 
fazla malzeme kurtarmak için 
dümdar muharebesi yaparak Fran 
sa hududuna doğru ilerlemekte • 
dir. 

Hükumetin tebliği 
Madrid. 13 (A.A.) - Kabine 

tÇ>plantısında Nazırlar süratle hal
li icap eden Milli Müdafaa mese -
lelerini tetkik etmişlerdir. 

(Baş tarafı 3 iincü sayfada) 

Almanya dan 
alınan kredi 

Mühim kısmı ile aske
ri malzeme alınacak 

tatii?lt . tstisna edilmek Şii<tile kilinin kıymetli tamiınlerinde de 

llıiştir. llııkyasta bir şef gelme gösterilen bu vuzuh ve sarahat ------------------::---------

~~~~::.b::~ içindir ki dahil ve ::'~~ :~1::;~i~a~:~::daa g::m::1":~ Avrupaya gı· den Üniversite 

Vaşington, 13 (A.A.) - Ameri- I tam bir mahremiyet içinde bitiril
ka donanmasının Panama kana - miştir. Amiral Kalbfus'un ku -
lını müdafaa için yapılacak ma - mandası altında bulunan ve taar
nevralara ait hazırlıklar Kubada ruz ifa edecek olan bu .Beyaz. 
Guantamano üssü bahrisinde dün (Arkası 3 üncü sayfada) 

Almanya ile aramızda 150 mil -
yon marklık bir kredi anlaşması 

imza etmek üzere bir hPvetin ba -
şında Berline gitmiş olan Hariciye 
Vekfileti Umumi Kati\ıi Numan 
Menemencioğlu dün s~tahki eks
presle şehrimize dönmüştür. 

~• it §Un~bile d' · 1 k 
1 •tıdilc · n ımag ar en- onlar memleketin havasını da dül 
tlirlt•tell ru,den soruyorlardı: •A- kalbleri ve dimağları gibi bulanık talebeleri dün dön •• er 
t8"''Yorıını:801lra ne olacak?• sak· göstermek isterler: Fakat hakikat 
a~lardlltı bi~:. sud ali endişe ile so· bunun tamamen aksinedir! 
~alı; 1 e ben idinı. 

b' at •nl 
•n le!&J. aşılıyor ki Dostoevskv-

lııaJc et ve nı .b • 
~ kabu· . usı etlerin yaşat-
• it 1 

1Yetın· h · (· a hler .. 1 aız olan ruhlar 
'Ye Uzerind d . . t ' •nıeı; e erın bır tas-
ıy._. Yesi y t . 

t -•ın; b' . ap ıgına ait naza-
•b L• 1Zlln "I .... a"""k .nıı let tam manasile 
"'"• d ettırdi A 

Ahmet Ağaoğlu 

BOKRESTE 25 
KİSİ YAKALANDI 

lıı a •les· d · h! Kurtuluş 
tınd ı cvrind 

•lı a arltaı e çocukları kol- Ü d 
"'p •tduy arına mermi yiikleri zerlerin e el bomba-

•li "d a la>ıya k d 
~, Ilı 1 

i! Son ~rk ~I ~ ınları gör- lan çıkan bu adamlar 

Numan Menemeneioğlunun ev
velce dönmüş olan heyetle birlik
te avdet etmemiş olınası keTIClisi· 
nin rahatsız bulunması ve bu ra
hatsızlığı burada tedavi ettirmek 
istemesinden ileri gelmiş- ır. 

Menemencioğlu dün ;,tasyonda 
aile efradı ve birçok dostları ta -
rafından karşılanmış v' doğruca 
Taksimdeki evine gitmiştir. 

Bu aralık kendisini gören bir ar 
kadaşımıza Menemencioğlu, mu -

(Arkan 3 üncü sayfad~) 

Kimlerin 

----~...::.. 

·--
~=- -

-,.... __ _ 
---
· .. __ . 

--=---·--~=- .. 
-. 

. ------· -;::- .. _ .. 

1 HAINAN ADASININ iŞGALi 1 

Japonlar adada hava 
üsleri kuruyorlar 

Uzakşarktaki Amerikan, fngiliz ve Fransız 
üsleri Japon tehdidi albna girmiş sayılıyor 

Paris, 13 (A. 
A.) - Figaro ga
z~tesinin Hong -
Kong muhabiri 
yazıyor: 

oFransız Hin
diçinisi civarın· 
da Hainana y~r 
leşen Japon kıt

al an büyük ha· 
va meydanları 

inşa etmeğe ve 
harp gemireri -
nin denıi~l;ye -

bilmesı içın Ha
ikcu liınır~:nı 

tarakla temiz -
lemeğe başla · 
mışhrdır. Ja
ponldr tE:rafin -

dan gösterilen 
faaliyetir. ma · 
nası şudur: 

Hainan, Hin -
diçininin baş • 
lıca merkezle -
rine tamamile 
kakimdir Bu 

Japonya'nın Moskova ve Londra elçileri diğer 
diplomatlan bir arada 

yenı .:rapon deniz üssü 400 kilomet
relik bir mesafede bulunan Hong· 
Kong'u, 800 kilometrelik mesafe
de J:ulunan Manille'i ve 1340 kilo· 
metrelik mesafede bulunan Sin
gapur'u tehdit etmektedir. 

Bu merkezler, bu suretle J apoıı 
bombalan civarında bulunmakta
dırlar. 

Haman ayiii zamanda J apoıı 
tayyarelerinin Çin'in cenubu şu

( Arkuı 3 üncii aayfada) 

Bir müesseseden3000 
lira dolandırılıyordu 
Zabıta tertibat aldı ve tehditle para istiyen 
adamı elinde 1250 lira para ile yakaladı 
Dün bir dolandırıcılık hadisesi\ essesesinin salfıhiyet sahibi memu

olmuş ve mesele meşhud suçlara runu görerek şunlıırı şunları söy • 

bakan Asliye Dördüncü Ceza mah- \emiştir: 
kemesine intikal etmiştir. Hadise - Benim bir tanıdığım var. Bu 
şudur: adam sizin mühim mi~tarda vergi 

Lalelide oturan ve Karaköyde kaçakçılığı yaptığınızı oğrerunış ve 
b "t ld • kama haber 

bir handa yazıhane açarak iş taki· unu aı o ugu m~ . 
bi ile meşgul bulunan )'.;U.tfi adın- vermeğe karar verml§~ır. Hatta bu 

d b · ·· · de ihbar mek 
da bir adam Bahçekapıdaki Oroz- a am u ış uzerın • 
dibak müessesesine gitmiş ve mü- (Arkası 3 üncü savfaı'.a) 

Rüşvet ve bahşiş 
Bir temizlik mücadelesine girdiğimiz sırad• bir noktayı batır• 

latmak istiyorwı:. Rüşvetle bahşiş arasında kısa bir yol vardır: Rü,_ 
vet gördürülmek istenilen işin temini için gizli verilen bahşiş illeti .• 
Rüşvetin bahşiş olması için gördürülen işin meşru gösterilmesi 

kafidir. Bir misal: 
Vak tile vezirlerden biri, borçlu olduğu bazirganı arabasına al-

•I •ııııckett c crı de düşma-
% k· en kov - · · D • M h f 1 d linJ 6 Ylerd ınaga gıtmış emir U a iZ ar an 

•ri c gcıır k 1 k· n birl"k ' ız •rın ve ge-
oyd ı ler 

la~ı e Çocuklar Yaparak nöbetle 
tı~ •tda ha .. a, tarlada ekine, ot
~ larını g·H anlara bekçilik yap-

Bükreş, 13 CA.A.) - Üzerlerin • 
de el bombaları bulunan 25 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Heykelini 
Dikmeliyiz? 

mış; İstanbulun çarşı pazarını dolaştırmış, sonra: •İşte borcumu 
fazlasile ödedim.. demiş. Bazirgan bundan o dakikada bir şey an
lamamış olmakla beraber iki üç gün içinde yüzü ı;ülmüş. Çünkü 
çarşıda, pazarda onu vezirle yanyana gören esnaf evine o kadar he
diyeler ve paralar yollamışlar ki bu, onun alacağı miktarını kat kat 

geçmiş... " Bah ' . 1 d "I .. t Bu bah§İŞ midir, rüşvet mı. şış ıse. ~·a an egı , ru~,·e !'e 
hapse kadar yolu vardır. Fakat ayırmak nekadar zor!.. . 

&%, <>rme)' 'd'I 
te •n Yüzde k ı ı ı. Varının yo-
lta ~~•nıcktcı.· ırk beşini hük\ıme
llı •çbir ,....

11
' •.snafın emsali baş-

••tıi ı etın t ih. 
1;_. Ş tesı; ar ınde görül-
"'' ~·· m ve r llı\ıı b•rnıelid· ızasının derece-

"'- ları g·· ır. Bu levhaları ya • 
~I orenler 

er, nasıı .. nasıl temizlen
Yukselrnezleı-. 

Makama!, Nazır Vekili B. Gali
nescu'ya karşı bir suikast mevzuu 
bahsolduğu hakkındaki şayiaları 

ne teyit ne de tekzip etmektedir • 
ler. 

Suçlular .Demirmuhafız• teşki

latına mensup olduklarını bildir -
mişlerdir. 

'Üniversitelilerimiz Selanik'te Atatürk'tln dogduğu evin oaıKonunaa 

rile şehrimize dönmüşlerdir. 
Talebelerimiz başlarında Hu -

kuk F akültesi Medeni Hukuk do • 

•Kimlerin heykelini dikmeli • 
yiz?• anketimiz yarın bitecektir. 
Neticeyi bir iki gün içinde tesbit 
ederek okuyucularımıza bildire -

ceğiz. 
Anketimize verilmiş olan cevap· 

ları altıncı sayfamızda bulacak • 

Sömestr tatilinde Avrupanın bel
libaşlı merkezlerinde bir tetkik 
seyahatine çıkmış olan Üniversite
liler kafilesi dün Besarab~a vapu· ( ATkası 3 üncü sayfadr.} sınız. 

Bundan dolayı olacak ki, Almanya ve İtal)·ada bahşı~ yasak 
edilmiştir ve bahşiş alan memur tecziye ediliyor. Bu yasak hiç te 
yolsuz değil .. Ayni yasağı biz de tatbik etsek bahşi~ ismi altında 
rüşvet verilmesi imkfınının hiç olmazsa kısmen öniilll' geçmiı 

olurduk ... 
KEMALiST 



SAYFA ! 

Musa - lsa • Muhammet : 30 

Musanın Hayatı 
Firavun, Beni İsrailin oğlan ço
cuklarını boğazlatmağa başlamıştı 

Yazıyorlar. Bazı tarihlerde ço - retle hareket cttiğıni bılmiyorlar 

cuğun tandıra konduğunu fakat ve sade kendi menfaatlerini dil -

annesinin yakt1ğı tandınn bılaha
re sönerek Mus ya bir zarar ver
medigini kaydediyorlar. Muhak -
kak olan şu ki Musa, Hamanın ev 
baskınından tandırda bulunması 

yüzünden kurtulmuş, boğazlan -
maktan halas olmuştu. 
Uınrarun karısı, çocuğun bu su

retle hem boğazlanmaktan hem 
kavrulmaktan kurtulduğunu gö -
rünce onun artık her türlü belfıla
ra karşı ölmiyeceğıne ve nihayet 
Beni İsraili kurtaracağına bir ke-
re daha iman etti 

Son defa olarak yavrusunu em
zirerek tabutun içine koydu. 

Ve •Musa. böyk-ce... anasının 

elile. Firavunun şerrinden kurta
rılmak için Nil kenarından Nil a
kıntısına terkedildL 

* Sarayda Firavun .. sabahın er -
ken saatinden başlamak üzere ço
cuklu Beni İsrail kadınlarına mu
bafWa.n tuafından ihsanlar da -
ğ'ıtilllf ve sonra bu kadınlan, ver
diği ihsanlar ellerinde ve çocuklan 
kucağında saray içine almıştı. 

Hepsini birer birer huzuruna ge
tirdL 

Çocuğu kız olanın elinden biraz 
evvel verdiği ihsanı aldı: 

- Evlldınm kız olması senin 
için lifi bir ihsan.. Haydi git. . 

Diyerek sarayın arka kapısın -
dan yolladı. 

Çocuğu oğlan olanı da: 

- Onu burada, sarayda bize bı
rakacaksın. 

Diyerek elinden aldırdı. Üstelik 
verdiği ihsanı da istirdad ederek 
kapı dışarı etti 

Kadınlar, yalnız oğlan çocukla -
rının alıkonularak kız çocukların 

serbest bırakıldığını görünce saray 
dışında feryada başladılar .. 

Muhafızlar, bu zavallıların fer -
yatlarını. Firavunu rahatsız et -
mcsiıı dqe, .saray civarından· u -
zaklaştırmak için süngü ve kargı
larıiru Jmllandılar.. Pek çok kadın 
bu şekilde can verdi. 

Firavun ise, cellatlarını topla -
mış ... B~i İsrailin oğlan çocukları
nı Nil kenarında boğazlatmağa b~ 
lamıştı. 

Masumların feryadları anneleri
nın fıganları ile karışıyor.. Nilin 
suları boğazlanan yavruların kan
ları ile kızarıyordu. 

O gün Firavun, sayısız Beni İs -
rail çocuğu boğazlattı. 

Daha da boğazlatacak pek çok 
vardL 

Beni İsrailin oğlan çocuklarının 
Firavun tarafından öldürülmekte 
olduğunu haber alan Mısır Kıpti 
eşrafı telAşa düştüler. 

Onlar, Firavunun neden bu su -

şünüyorlaraı. 

Ne gıbi bır menfaat diyeceksi -. ., 
nız .. 

Sen<.>lcr ve senelerdcnberi Kıpti 
halkın elinde esir olan, Kıptilerin 
tarlalarını suren, uşaklığını yapan 
ve onları bey gıbi yaşatan sade ve 
sade Beni İsrail halkı idi. Simdi 
Firavun bu, esır halkın oğlan ço
cuklarını boğazlatıyordu. 

Eğer bu hareketi devam edecek 
olursa az zamanda Beni İsrailden 
erkek kalmıyııcak ve o zaman Kıp
ti halki kendilerıne uşaklık ede -
cck kimse bulamıyacaklardı. 

işte bu düşünce ve bu endişe 
Kıpti ayan ve eş.:-afım toplu bir 
halde Firavuna müracaate mecbur 
kılmıştı. 

Saraya koştular. 
- Ya Firavun dediler. Eğer Be

ni İsrailden doğan bütün oğlan ço
cukları böyle kılıçtan geçirecek 
olursanız bir müddet sonra bizim 
işlerimizi görecek kimse kalmaz. 
Biz şimdi beylik ediyoruz. Onlar 
bize uşaklık yapıyor. ~rın kimi 
uşak bulacağız? 

Firavunun derdi Kıpti ôynn ve 
eşrafının uşaksız kalmaları değil, 

kendi taht ve saltanatının elinden 
gitmemesiydi. 

Bu esnada baş kfıhin Hiıcep te 
huzura çıktı: 

- Müjdeler olsun ya Velit .. dedi. 
Şimdi kahinler haber getirdiler. 
Düşmanın olacak çocuğun y1l -

dızı gökyüzünde sönmüş. Artık gö
rünmez olmuş.. Bu da onun bugün 
öldürdüğün çocuklar arasında bu
lunduğunun delilidir. 

Bu habere Firavun ziyade.sile 
sevindi; 

- Ooh ... kurtuldum. 
Dedi ve artık Beni İsr.ail oğlan
larının boğazlatmasına da lü -

zum kalmadığı için bu kanlı işin 
devamını menetti. 
Kıpti ayan ve eşrafı da mem -

nun olarak huzurdan çıktılar. 
(Arkası var) 

Otomobil araha}'a çarpfl 
Evvelki gece boş arabasile Ba -

kırköyüne gitmekte olan Çavuşpa
şa çiftliginde Nikolanın yanında 

çalışan Ali, Zeytinburnu asfalt yo
lu üzerinde Bakırköyiınden gel -
melde olan 2205 numaralı taksi 
otomobilinin çarpmasına uğramış 
ve neticede Ali yolun kemınna fır
lamış ve hayvanlardan biri yara
lanmıştır. 

----o--

Palto hırsızı yakalandı 
İlya Levi namtnda bir adam dün 

Nişantaşında Teşvikiye caddesin -
deki Sıhhat yurdunda kapıcılık ya
pan Hüseyin'in odasında asılı pal
tosunu çalıp kaçarken yakalanmış 
adliyeye teslim edilmiştir. 
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Beynelmilel 
hava kongresi 

Murahhaslar geldiler 
Londraya gidiyorlar 
Beynelmilel hava n.ıkliyatında 

bazı kolaylıklar yapılması fikrini 
tahakkuk ettirmek içı!l Londrada 
toplanacak olan kongrede memle
ketimizi temsil etmek tize.re seçı
len Gümrükler Umum Müdürü 
Mahmut Nedim ve Maliye Veka
leti Varidat Umum Müdür Muavi
ni Nihat Ali Üçüncü dün sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize 

gel:nışlerdir. 

Ayın 21 inde toplanacak olan 
kongreye yetic:mck üzere iki mu -
rahhasımız yarın akşamki ekspres 
le hareket edeceklerdır. 

Haber aldığımıza göre topl:ına
cağı mcvzuubahs olan bu kongre
de seyahatleri esnasında mıihtelif 
memleket toprakları üzerınden 

geçecek olan tu) yareler için lü -
zumlu görülen benzin, yağ, ve em
sali maddelerin gümrüksü7. ve bey 
nclmilel hava münasebetlerinin 
inkişaf için icap eden kolaylıkla -
rın temini hakkında tedbirler alı
nacaktır. 

------<>-----
ViLAYET 

Üsküdar - ~ile yolu 
Üsküdar - Şile yolu ile Cihangir

deki bazı asfalt yollanıı ihalesi 
dün yapılmıştır. 

Vali hasta 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Liıtf i Kırdar rahatsızlanmış oldu
ğundan dün makamına gelememiş 
tir. 

Mahalle mümessilleri ve 
yol vergisi 

Yol vergisi tahakkuku sıraların· 
da bazı mahalle mümessillerinin 
yanlış malumat vermeleri yüzün
den yanlışlıklar çıkmakta olduğu 
görülmüştür. Vilayet, bütün ma -
halle mümessillerine bir tanılın 

göndererek ikazlarda bulunmuş -
tur. 

--oo--
BELEDiYE 

Eelediye var:datı hakkında 
yeni kararlar 

Belediye muhasebeleri .Muh -
tar dün belediyenin tahakkuk ve 
tahsil şubeleri şeflerini bir toplan
tıya davet etmiştir. Toplantıda 

Bel~diyenin mevcut varidatının 

tam olarak tahsili için alınması i
cap eden yeni tedbirler etrafında 
görüşmeler olmuştur. Bu arada 
Emirgan, Üsküdar, Erenköy ve 
daha tahsil şubelerinı~ uzak olan 
şehdn birçok yerlerinde tahsil -
darlar dolaştınlması kararlaşmış
tır. 

Ankara caddesindeki 
kablolar 

İKDAM 

Suvat vapuru 
hakkında ihbar 

Denizbank kadrosu 
An karada 

Denizbank muamelatını ve bu 
bankada hundan evvel yapılmış o
lan mübayaatı tetkik etmekte o -
lan mufettişler heyetine, Alman -
yadan yeni alınmış olan Suvat va
puru hakkında, bazı ihbarlar vaki 
olmuştur. Vapurun sürati ve ma
kine vaziyetini alakadar eden bu 
ihbarların mahiyetı tetkik mevzu
ları arasına girmiştir. 

Denızbankın Umum Müdür Ve
kili Yusuf Ziya Erzin'ın ay başın
danberi üzerinde çalı.ştığı kadro 
meselesi de bitmiş olduğundan 

mumaileyhin bu akşamki ekspres
le Ankaraya gideceği mevzuubas
tır. 

Ankarada İktısat Vekilinin Baş
kanlığında yapılacak bir toplan -
tıd.ı Yusuf Ziya Erzin'in vereceği 
iza.lıate göre kadro meselesi ve ü
zerinde durulan diğer meseleler 
hakkında bazı kararlar verileceği 
anlaşılmaktadır. 

o-----
Tarihi abide !er ve yeni 

inşaat 
Şehir plaru yapılırken tarihi e -

serlerin etrafının açılması ve bil
hassa bunların etrafındaki eski ve 
yeni inşaatın mimari lnymetlerile 
mütenasip ve ahenktar bir şekilde 
olması hususunda Belediye İmar 
Müdürlüğü tetkikat yaptırmakta· 
dır. İlk te•kik edilen mevzu Yeni
camiin yan ve arka tarafındaki 

köhne bina ve kulübelerdir ki 
bunların camiin güzell iğ ile tezat 
teşkil etmiyecek şekilde tashihleri 
ve yeniden inşası düşünülmekte -
dir. 

Memurlar esnafa mal 
tc: v~ iye ede miyecek 

Bazı belediye memurlannın hal
ka ve esnafa muayyen bazı ima -
lathanelerin terazi vesair ölçüleri
ni tavsiye etmekte olduklan gö -
rülmüş olduğundan belediye dün 
bir tamimle belediye memurları -
nın bu gibi ticaret emtialarında 

tavsiyede bulunmalarını menet -
miştir. 

----<>---
ÜNiVERSiTE 

Sıddık Sami iyileşiyor 
Üniversite İdare Hukuku Pro -

fesörü Sıddık Sami Onar'ın Şisli 

Şıfayurdunda yattığını yazmıştık. 
Profesör dıfteriden muztauptır. 

Kendisine bir ameliyat yapılmış
tır. Muvaffakiyetle neticelenen bu 
ameliyeden sonra şimdi iki yarası 
vardır ki bu ameliyattan mütevel
littir. Kendısine doçent Ekrem Şe
rif bakmaktadır. 

Doktor Toptas ile Profesör Nis· 
sen de konsültasyona iştirak et • 
mektcdirler. 

Divanyolundan Babıaliye in -. 1 
mekte olan caddenin sağ trotuva- ktJsatçdarm çayı 
rının yapılması münasebetile e - tktısat Fakültesi talebeleri yıl -
lektrik idaresi caddenin ilerde as • lık çaylarını 19 Şubat Pazar günü 
falt olacağını düşünerek kablola - saat 22 - 15 arasında Perapalas 
rını dün ıslaha başlamıştır. salonlarında vereceklerdir. 

HERGÜN 

Mizah 
Sıhhatin yüzü güler. Hasta 

bir çehrede pembe bir tebes
süm göremezsiniz. Bunun i -
çindir ki, Nasreddin Hoca, 
Türk milletinin sağlam ne -
şcsinden doğmuştur. 

Mizah ve karikatürü, üçe 
ayı.mııık lazım: Güldüren, dü
şiindüren, acıtan! 

İkincisi, hepsinden güç olsa 
gerek.. 

Nef'inin (Sihamı Kaza) sın
dan, Eşrefin meşhur kıt'ala -
rına kadar, Ti.irk edebiyatın
da şöhret kazanmış mizah 
nev'i, hicivdir! 

Abdülhamide: 
Padişahım, öyle alçaksın ki 

sen, 
İzzeti nefsin Arap İzzet gibi! 

G6çilemiyecek kadar h 
kald1rımlar yapıl 

Belediyenin büyük yol progra 
bunları ıslah etmesi çok yerine 

İstanbulun 'birçok yerlerindeki hassa Eminönü 
cadde ve sokakların kaldırımları- yoğlu kazaları 

nın yeni yol programiyle yapıla - da parke taşını 
cak inşaatı bekliyemiyecek kadar dan beledıye h 
bozuk berbad bir halde olduğu. sına girişmiştir. 

halkın bu yollardan geçmek için Her cadde 
çok geniş derecede müşkülat çek- yapıldıktan so 
tiği, bazı yollardan nakil vasıta - tamir veya yen 
!arının geçemez olduğu nazarı dik- eksiltmeye kon 
kati celbetmiş ve her kaymakam- retle Belediyen 
lık mıntakası dahilinde bu şe - düğü büyük yo 

Diyen korkunç heccavın e
lindeki kalemden tebessüm 
beklemek tc abes olur: O, kız
gın bir demir parçasıdır! 
Yakın tarihin çizgilerini ha

tırlıyorum: Ekserisi, siyasi 
husumetlerden alınmış kOlay 
muvafCakiyotlerdi.. Biiyük 
Harbin sonunda yapılmış bir 
•zaferi nihai• karikatürü var
dır ki hala utanarak ve ürpe
rerek hatırlarım! 

' kildeki yolların süratle tamiri için hakkukuna ka 
kaymakamlıklara ayn ayrı tahsi- -mümkün oldu 

Cemal Nadirin yeni hun -
ladığı bir karikatiir albümü 
karşısında bu diişünceler ak -
Iımdan geçti .. Önü.mdeki say
falan çevirdikçe gördükte -
rim, beni utandırmadan gül -
dürüp düşündürüyor. İşte mi
zahın en gilç, fakat en asil 
nev'i: Yıkıcı değil, yapıcı mi
zah!. 

İşte, eski devrin bir paşaza
desi, bir konak sofasında ba
ğınyor: 

- Anne!!._ 
Her kapıdnn bir kadın başı 

uzanm1ştır: Bu, (taaddüdü 
zevcat) m hicvi! 

İşte, iki fabrika bacası kar
şmnda bir yobaz son1yor: 

- Hazret, bu minarelerin 
şerefcleri yok mu? .. 
Kar~ısındaki genç cevap ve. 

riyor: 
- Hayır hocam, ıercflerl 

var! .. 
Daha böyle, müsbet miza -

hın birçok örneklerini, bu al
bümde sevinerek gördüm .. 

Her giizcl, doğru, iyi şey 
gibi, mizah terbiyesi de bizde 
Cümhuriyetten sonTa doğ -
mnstur. 

En kuvYetli hlicum ve mil
dafna aleti olan hu zeki ı;ila

hı meharctJe kullananlara ne 
mutlu ... 

Yusuf Zlv• O"T AC 

Zehir kaçakçısı 
Beyoğlunda Yenişehirde oturan 

Parossumus adında bir adamın va
ziyetinden şüphe edilmiş ve üzeri 
arandığı vakit beş paket eroin bu
lunau~tındnn yaralanmıştır. 

Bir rlayak iddiası 
Eminönünde Hacıkadın camii 

sokağında oturan Emine ile Fethi 

zabıtaya müracaat ederek ayni ev

de oturan Hayri tarafından şid -
detle dövüldüklerini iddia etmiş
lerdir. Suçlu Hayri yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

sat verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Kaymakamlıklardan ekserisi 
bu husustaki keşiflerini yaparak dırımsızlık ıztı 
Belediye riyasetine vermişler ve lanmış olacaktu 
ahsisat almağa başlamışlardır. Belediyenin bu 

Bu arada yolların tamiri için bil - rindedir. 

Prevantoryomda yangm 
Maarif Vekaletinin muallim ve 

talebelere mahsus olan Üsküdar• 
riaki prevantoryomunda dün saat 
9 da bir yangın çıkmıştır. Yangın 
bodrum katında bulunan çamaşır 
yıkama makinesinin neşrettiği 

fazla hararetten tahtalann ve ça
"Tlaşırların tutuşmasından çıkmış-

Sultanahmett 

rüden geçmekte 
ralı otomobilin 
kalmış ve göğs 
tır. Suçlu şoför 
yeye verilmiştir, 

y 
tır. Beyo~lunda 

Usküdar \'e Kadıköy itfaiye ~a boyacı Şaba 
grupları zamanında yetişerek yan- çıkmış ise de sirı 
gını yarım saat içinde söndür - dürülmüştür. 

müşlerdir. Bina kagir olduğundan 
ve ateş te bodrum katından çıktı
ğındb.n hasarat olmamıştır. 

Bir am Je dıvar altında 
kaldı 

Hapse ma 

cide Karadeniz, 

otallerinde yat 

lif müş~rilerin p 
Soğanağada Tulumba sokağında maktan suçlu 

bir arsanın duvarlarını yıkmakta 
olan Esat isminde bir amele bir - kufen yapılan m 
denbire yıkılan duvarın altında celenmiş ve sabı 

kalmış, ayaklarından yaralanarak j ne altı ay hapse 
hastaneye kaldırılm·.ştır. tir. 

nntihap defterleri tetkik 

intihap defterleri mahallelere asılmıştL 
defterlerde isin1lerinin yazılı olup olmadığını te 
İntihap hakkını haiz olup ta i~imlerinl defterlerde 
Belediyeye müracaat etmektedirler. 

Ondan kaçmıyacağım. Ya beni tahjhiç katlanamıyacaklannı sandıkla- Benim. bu ceski arkadaşunc, - Sultanide, bir sınıfta okumuş-ıalay etmiyen, ya 
kir ederse, beni dinlemek istemez- rı birçok fedak.irlıkJara, gözü bağil ki ınolabilirdi? tuk. Zeki Mahir._ lışır, fakat hocalar 
se._ 
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sürüklüyordu. Nazlı da, pek tahii - Salona al... Bu isim de hafızamı uyandırma- meyi bilirdi. Mek * Hayır, tahkir de etse, onunla olarak, oraya tekrar gidebilirdL Dadım, yüzüme bakıyordu: mıştı: rakmıştı. Ona, hi 
konuşacağım. Beni dinlemeğe Sonra, o, Behice'lerin suçsuz ol- - Salonun sobası yanmıyor, fi. - Evet, efendim! miştim. 

mecburdur. Ona, hakikati anlata - du~lanna inanıyordu. Her şey, be- şürsünüz. Yemek odası sıcak. Ora- Zeki Mahir, canlı bir sesle anla- Nereden, ne m· 
cBütün nefretime rağmen, o da- Ne yapacaktım.? Behicelere gidip cağım. nim aleyhimde idi. ya aldı.m_ tıyordu: lamış ta, gelip benl 

kik.ada size acıdım. Ve hakıkaten bağırsam, çağırsam, elime ne ge- * Behiceyi, Ferdaneyi cezasız Nazlı'yı görememek,. on~ hakt- - t~ ettin. _ Riyaziyeye beraber çalışır- ~ b_aşı te~i;. h 
acınacak, zavallı bir mahlfıksu - çecekti? Bağırıp çağırmak, benim mı bırakacağım? kati anlatamamak, benı gun geç- Ayagıma bir ~~alon, sırtıı:na dık. S izin riyaziye ile başınız hoş bırAınsab na nzıyoı 
nuz. yaradılışımda yoktu. Onlar, inkir Sıtkı Tahir yerinden kalkmış _ tıkç~ delirtiyordu. Huylarım da de kısa hırkamı geçirdim, aşağıya uı- d ~ 'ld" B b' ~ .. kal ca a, benden 

• • . . . . . elim. egı L ana, ır gumuş em 
~Artık, yazacak bir şeyim kal - edecekler, belki de kabahati Naz- tı. Bana yaklaştı, defteri elimden ğışmıştL Artık ben, eskEı sessh ız. u_y- " k od . . h. t hediye etmistiniz. "'takın zamanla- mi gelmişti? Emn 

madı. Behı"cenizle, Ferdanenizle, lıya yükliyeceklerdi. aldı· sal adam değildim. n e emmı - .1.eme asına gırınce, ıç a - k d b-. d t d 
6

. .. sı, bu ihtimali uz 
· - . . k 1 ra a ar, ce ım e aşı ım. ır gun 

mes'ut ve memnun yaşayınız. Yal- Parmağile defterleri gösteriyor- _ Hep ayni .şeyleri okuyacak - yetsiz sebeplerle parlıyordum. ;ımadıgım bır çehre ile arşı aş- kaybettim. Çok acıdım. Zeki Mahir, u 
niz, yolumun üzcrind·~ görünmek- du: sıntz. Beyhude gözlerınizi yorma _ Günlerce evde kapanıyor, soka- mL _ _ • 

0 1 
t k k' gu·· 
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. d.. .. senelerini anlatmı 

O gülumsıyerek bana bakıyor an a ır: en, es ı n en uşu· t sak B imle l edı·ı L" yı.n Bu gu··nıerce deg-ı'l, aylarca ğa çıkmıyordum. Bir gün, yine, o- ' · tu · en ınınız. en a ay - - utfen göz gezdıriniz. o gün- . , , du· nerek hafızamı yoruyor, hatırla- · 
mcz; bunu bilmiyenlerc, öğretme- 1erde geçirdiğim buhranı daha hep böyle devam eder: İki yüz damda yalnız başıma otururken, · . ınak istiyordum. Karsını. da oturan - Artık, beni U 

· b"l ' · - dadım içeri gır· di· - Tanıyamadınız galiba? yı ı ınm.• kuvvetle anlıyabilirsiniz. seksen kuruş ..• Nazlıyı tekrar go- · H t la ak . t" .b. - ccski arkadaş•, daz kafalı, küçük dersem? .. 
L B. be . . .. k :-•. a ır m ıs ıyormuş gı ı goz-

cNAZ ı. İlk baktığım defterin yaprak - recek miyim!_ Onunla konuşma- - ır Y• sızı gonne ..,..ıyor, l . . k t çini mavi gözlü, zayıf, uzun boylu Güldüm: a ded. enmı ırp un: 
- - larını çeviriyordl;lm: lıyı.m ... Hep bu ... Hep bu ... Ara- ı . _ Çehreniz pek yabancı gelmi- bir adamdı. Hayalimde, onun dö- _Tanıdım. 

Mektubu okuduktan sonra, Sıt- * Nazlıyı. tekrar görebileçek da bir, Behlceler, telefon ediyor - - Nasıl bey? mma külen saçlarını, tekrar başına ya- Biraz mah~ 
kı Tahire baktım. O, dalgın, düşün miyim? Onu muhakkak görmeli - !ardı. Telefonla onları tersliyemi - - Siz yaşta. Temiz pak bir bey, Vo~;ağa k~mış, elini uzatmıştı: pıştırdun; yüzünü gençleştirdim. 
celiydi: yim. Görmem lazım. Nasıl kahbe- dum Nazlıya tekr·r orada te Be · · · g·· k ist' - Çok değişmiş" 

yor . a - - nı, ne ıçın omıe ıyor- _ Tanıyamamakta da haklısı - Yalnız, canlı sesi, kulaklarıma _ He ö le. Be 
- Mektuba, ne dersiniz! ce bir oyuna kurban gittiğimizi sadüf edeceğim gibi içimde bir his muş! ruız. Aradan ne kadar zaman geçtL aşina geliyordu. Küçük cini mavi tim. p y 
Cevap vermedim. anlatmalıyım. vardı. Nazlının Behicelere uğra - _ Bilmiyorum. Eski arkad8§1· Elini sıktım: 

* İk" ·· k kur fk ğ ğ h kk d ·· gözlerde, uzak günlerin karanlık- ·ı Sıtkı Tahir, Mektubu aldı. tek- ı yuz se sen uş... i yıp u ramıyaca ı a ın a, mus- yım, diyor. - B unu~ rahatsız_ol.mı;Llll.:..L----------~--...__-=~~-..,,,,...,._........, 
r ak ·u üz seksen ku uk.ut~UL.ıusı~LL.&_..__......_._.....~~-·~ ~,__,,.*--~~1..-~-~---------~----· L-...o __ ....._._.,,,,=---



Fransa ve lngiltere 
F rankoyu tanıyacak 
:tansız Nazırlar Meclisi Reisicümhurun 
aşkanlığında mühim bir toplantı yapacak 

Pans 
l'İYor· y 13 (A.A.) - Havas bildi- vetli bir surette teeyyüt eylemek-
'•tind arın Reisicümhurun riya- tedir. 
l!ıecJ' e _toplanacak olan nazırlar B. Berarda bu sefer resmi bir va-

ISının ruz . zife verilecek ve kendisi, bazı müs 
pet meselelerin halline ve ezcüm
le Faris ile Burgos a.-asında nor -
mal münasebetler tesisinin ne su
retle vukua geleceğini tespite me
mur olunacaktır. 

Ier h namesındeki mesele-
tar ak.kında bu akşam salahiyet -

rnernbaı l'eşşüJı ardan hiçbir haber te-
F' etmemiştir. 

akat bu · t' naıist İs '.ç ımada, nasyo -
liaseb Panya ile diplomatik mü-etler t . . Bu münasebetlerin yeniden te-
kilı: edi1m f!S1Si meselesinin tet- sisi, Franko hükumetinin Fransa 
llıl!n .., esi pek muhtemel ve he- v.e İngiltere tarafından birlikte o
\.. ,arın bu h "'ll'aı, al ususta bir prensip larak hukukan tanınması ta.tzında 

İyi ın ınrnası pek mümkündür. ve pek yakın bir zamanda vukua 
lere g" ernbalardan alınan haber- gelecektir. Fransa hükumeti, bu 

ore B L «ilııe k d · eon Berardın bir iki meselede de İngiltere hükumeti ile 
reket 8 ar Yeniden Burgosa ha - tam bir tesanüt halinde bulunmak 

edeceği gittikçe daha kuv - azmindedir. 

Alınan yadan 
alınan kredi 

"attaki (Bllf tarafı 1 inci sayfada) 
di İ§i :etle halledilmiş olan kre
tır: akkında şunları söylemiş -

·- Alın 

Balkan Konseyi 
toplanıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
8 - Lahey adalet divanına 

Negelesko'nun yerine bir namzet 
gösterilmesi. Bu namzedin politis 
olması muhtemeldir. 

İtalya iki Fransız 
gazetecisini hudud 
dışına cıkarıyor 

1 
Faris, 13 (A.A.) - Journal 

gazetesinin öğrendiğine göre 
Hariciye Nezaretine gelen bir 
haberde İtalya hükumeti 
Jour ve Debats gazetelerinin 
Roma muhabiri Cuilıaumeu 

hudut haricine çıkarmağa ka
rar vermiştir. 

Journal şunları ilave et -
mektedir: 

·Fransa hükıimeti, hadise
nin teferrüatı hakkında ma -
lıimat edindikten sonra, bu 
karardan vazgeçilmesi ve ica
beden muamelenin yapılması 
ıçır. lıi.zımgelen teşebbüste 

bulunacağı tabiidir.• 

Filistinde son 
tedhiş hareketi 

7 Arap idam edilecek, 
konferans müzakereye 

devam ediyor 
Kudüs, 13 (A,A.) - Tedhişçiler, 

• SAYFA 3 
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Hain~n a~asının Katalonyada ik" h .. kA t ~ir müessesede 300 
ışgalı 1 u ume lira dolandınhyordu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) fırkası harp edı"yor (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tubunu bile hazırlamıştır. Ben bu
nu öğrendim ve kendisini acele 
hareketten menettim. Şimdi eğer 

bana üç bin lira verirseniz bu adam 
sükut edecektir. 

kisinın başlıca nokt:ııarına yapa · 
eakları akınlar için de mükemmel 
bir üs teşkil etmektedir. Adada 
bir tahtelbahir üssü tesis edildiği 

takdirde Singapur'un şarkına gi -
den bütün ticaret yolları tehdit 
altına girmiş olacaktır. 

ltalya memnun 
Roma, 13 (A.A.) - İtalya, Ha

ina:ı adasının Japonlar tarafından 

işgalini meserretle karşılamıştır. 

Çünkü bu harekette büyük de -
mokrasilerin nüfuz ve haysiyetine 
indirilmiş bir darbe görmektedir. 

Bunu yazan cCorriere Della 
Serra• şunu iliiv eediyor; 

Büyük demokrasiler layik ol -
duklarını buldular. Almanıyanın 

meşru menfaatlerini ve tarihi 
haklarını görmek istemiyen kör 

siyasetleri Uzak Şarkta cezasını 

bulmuştur .. Bunun bize daha ya

kın yerlerde Avrupa kıt'asında ve 

Akdenizde de akislerini hissetti -
receği zaman uzak değildir. 

Japonların faaliyeti 
Tokyo, 13 (A.A.) -- Neşredilen 

resmi bir tebliğde, Japon harp ge
mileri Japon kıt'alar" 11'. ıleri 
hareketini kolaylaştırmak üzere, 

sisli bir havada Hainan adasının 

şimal kısmına taaruz etmiştir. 
Kuantugn yanın adasına bazı 

bahrıye müfrezeleri çıkarılmış ve 
bunlar Leiçauya doğru gösteriş yü 

rüyüşü yapmışlar ve bazı stratejik 
noktalara hücum eylemiş oldukla-

(Baş tarafı 1 inci sayfada)\ ri, hiç şüphesiz çok çabuk istihale 
Gece saat 20,30 da matbuata ve- etmekte olan vaziyet hakkında sı

rilen bir tebliğde hükumet Mad - kı temas muhafaza t kt d' _ 
'd'd b. . .

1
• ğr e me e ır 

rı en ecne ı ıstı asına u ama - ler 
mış olan İspanya toprakları hal - · 
kına, vatanı kahramanca müda -
fi\a eden hava, kara ve deniz or -
dularına seJam göndermekte, bü
tün partileri ve teşekkülleri ken -
di kanaatlerinden ayrılarak mün
hasıran harbi kazanmak çarelerini 
temine davet eylemektedir. 
Hükıimet, 1936 Eyiulündc ve 

Te.>rinisanisinde tezahür eden he
yecanını bir kere dah& parlıyarak 
Cümhuriyetçi İspanyanın zaferini 
temin ey liyeceği ümidini izhar e
diyor. 

Londraya göre 

ispanyada Krallık 
Londra, 14 (A.A.) - Siyasi İngi

liz mehafillerinde söylendiğine gö

re, İspanyada krallığın ihyası leh 
veya aleyhinde Franko üzerinde 

hiçbir tazyik yapılmıyacaktır. Bu 
mehafiller, Burgos'un tasavvuru 

veçhile Don Juan tahta çıkarıldığı 
takdirde İspanya ittihadı dahili 
harbe hiç iştirak etmemiş olan ye

ni bir otoritenin altında tekrar te
essüs etmiş olacaktır. 

Ayni mehafiller, bu suretle ha -
reket etmekle milli istiklalin mü-

Londra, 13 (A.A.) - Siyasi mah kemmel bir şekilde teyit edilmiş 
felleı, Madrid'den yeni bir hüku - olacağını ilave eylemektedirler. 
metin teşekkülünün, vaziyette Bu mehafiller, Alman matbua -
mahsuüs bir değişiklik husule ge- tının serahaten İspanyada krallı. -
tiNniyeceğini ve bu halin Fran - ğın ihyası aleyhinde bulunduğu _ 

konun garp devletleri tarafından nu, çünkü bu hareketin İspanyanın 
tanınmasını geciktirmiyeceğini be- komintern aleyhindeki pakta işti
yan etmektedirler. Mu mahfeller, rakile telif edilemiyeceğini kay -
bu ıanıma keyfiyetinin artık Cüm- delmektedir. 
huriyetçiler tarafından gösterile -1 İyih aber alan Londra mehafil -
cek mukavemet müddetine tama - ' )eri, bu şekilde bir teşebbüsü ta
milc bağlı olmadığını ve esasen bu mamile müstakil olmak isteyen 

mukavemetin daha ziyade devam 
edemiyeceğini ve bilhassa İspan -

Burgos hükumetinin bu arzusile te 

lif etmenin güç olduğunu beyan 
yanın diirtte üçünü Frankonun etmektedirler. 

Müessese, bu teklifi kabul eder 
görünmüş ve Lutfiye para verıl -
mek üzere saat tayin edilmiş, di
ğer taraftan hadise zabıtaya haber 
verilmiştir. 

Emniyet ikinci şube memurları 
müessesede tertibat almışlar ve 
beklemeğe başlamışlardır. Lutfi 
muayyen saatte gelmiş ve bunun 
üzerine kendisile konuşularak pe
şin olarak ancak 1250 lira verilmesi 
ve bunun üç bin liraya iblağı için 
icabeden mütebaki miktarın da 
taksitle ödenmesi kararlaştırılmış
tır. Bu karar üzerine !.utfi mücs -
sese memurundan 1250 lirayı almış 
ve cebine yerleştirerek odadan çı
kacağı sırada saklanmış ol~n me
murlar tarafından suç üstünde ve 
cebindeki işaretli paralarla yaka -
lanmıştır. 

Lutfi hemen müddeiumumi lığe 
sevkedilmiş ve hadisenin !lk tah -
kikatı yapılarak meşhut suçlnra 
bakan dördüncü asliye ceza mah -
kemesine verilmiştir. 

Lıilfi dün muhakeme edilmiş, 

suçunu inkar etmek istemiş~e de 
mevcut deliller ve memurların şe
hadctı karşısında bir şey diyeme
miştir. Muhakeme kararını vece -
cektir. 

hakimiyeti altına sokan fiili vazi-
yeti degiştirmiyeeeğini söylemek-;-----------------------------

'l'iirki anyadaki anlaşmamız 
b·ı Ye ve Al .. ı ın manyanın muteka -
devıetenfaatıerine uygun ve iki 
betıer· ar.asındaki ticari münase -

ın ınk· IııaJı1", t ışafına hizmet edecek 

Akdenizde hasıl olan gergin va - faaliyetlerine devam etmektedir
ziyet üzerine Romanya şimdilik !er. Son 24 saat zarfında Yahudi -
bir sükı'.inet devresi geçirmekte - !erden üç kişi öldürülmüş, dört ki
dir. Romanya Hariciye Nazırı. Al- şi yaralanmıştır. 

rı bildirilmektedir. İhraç mü!re -
zel2ri, Çin kıt'alarının geri kalan 
kısımlarını tardettikleıı sonra yine 
gemilere dönmüştür. 

tedirler. j 
Diğer c~hetten Mad:·id'den alı -

nan bazı mallımata glir~ mukave
met hususunda hükurr,eller itti -
fak edememişlerdir. Cümhuriyet

çilerin varmak istedik,orı gaye,• 
mümkün olduğu kadar m;.isait şe -

,e tedir oJaıı kr · Anlaşmanın mevzuu 
~kerı edinin mühim bir kısmını 

Fransa izahat istedi 
l3u :alzerneye hasredeceğiz.• 

bir h~llan başka diğer herhangi 
bir kred _ınetıe aramızda her hangi 
Cağı haıtı anlaşması olup olmıya
l.ieııe kında sorulan suale de 

manyanın şarktaki sulh arzusun - İngiliz kıt'aları Safad'da bir Ya
dan istifade ederek Bükreşle Ber- hudi polisini öldürmüş olan bir 
lin arasında gerginlik doğuran ih- çeteye zayait verdirmişlerdiı. 
tiHülı bazı meseleleri halletmeğe 
muvaffak olmuştur. Almanya ile 4ayfa, 13 (A.A.) - Evvelce de 

bildirildiği veçhile, yedi Arap İn-
münasebetleri görünüşte iyi ol - . . . .• 

Tokyo, 13 (A.A.) - Fransa sefi
ri Henry'nin ziyaretine dair Hari

ciyı? Nezareti tarafından neşredi
len bir beyannamede sefirin Ha -

inan'ın işgali hakkında izahat ta -
lep ettiği bildirilmektedir. 

raitle muhasematın nih~yet bul -
masını temin etmektedir. 

lngiliz gazeteleri ve Is. anya 

Bu sütun, ikdam oku~·uculnrınm bize soracakları suallere v.:ı 
bizim vereceğimiz cevaplara, gün delik hadiseler &rasında okuyucu· 
larımızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmi~

tir. Halledemediğiniz her müşkül Ü (İkdam, sualler ve cevaplar mu• 
hınririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Aynca biz de günliik ha· 
diselcri takip edert>k okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağız. llleııcioğlu: 

•~: Şt imdilik bir §ey söyliyecek 
,e te d ğilirn · llıiştir e .. dıye cevap ver-

liar: · 
9aııııuıcıye Umumi Katibi bu ak -
Cekr ekspresle Ankaraya gide -

ır. 

Panama k~alı
nın müdafaası 

kl b b R 
" . giliz kuvvetlerıne silahla muka -

ma a era er omanya, ıvıacarıs-
tan tarafından ciddi tehditlere ma-ı vemette bul~nduklarından dolayı 
ruz bulunduğunu hisseylemekte- ıdama mahkum olmuşlardır. 
dir. Sekizinci suçlunun cezası, yaşı 

Yunan Başvekili hareket küçük olduğundan doıa,yı, hapis ce
zasına çevrilmiştir. 

ediyor Esasen mevkuf buluııan Arap 
Atina, 13 (A.A.) - Başvekil ve tethişçilerinin ekserisi 16 ila 27 

' Hariciye Nazırı yeni Balkan an- yaş arasındadır. 
tantı daimi konseyine iştirak et - Londra, 13 (A.A.) Filistin 1 

mek üzere Çarşamba akşamı Ati - konferansı görüşmeler;ııe 
nadan, Perşembe akşamı da Sela- de devam olunmuşll<r. 

b•ıgün 1 

nikten hareket edecektir. General Arap heyeti, bugH:ı'<ü tne'iliz -
lilo b (Baştarafı 1 inci sayfada) Metaksas, yolda birgün Bei.,ıradda \ Arap toplantısında İngiliz teklüle-

llıir~t.~:.bah denize açılmıştır. A- .kalacaktır. 1 
ri hakkındaki görüşünü izah elmiş 

faa il drews'in kanalı müda - . İ .. .. 
llllh-e lIIÜkellef olan cSiyah• do- o • •t t 1 b • tir. lk defa olarak bugun.tu top -d' da harekete geçmiştır. Bu nıversı e a e esı lantıda Naşaşibinin delegesi Ra-

topr a beyaz tarafın Amerika d" d" d" gıp Bey de bulunmuştur. Ak -
etıneaklanns· da bir üssü bahri tesis Un 0 n U şam üzeri ise bir İngıliz - Yahudi 

11'.ıe toplantısı olmu§tur. 
tarafın mani olacaktır. Her iki (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bütün kurnanda heyeti diğerinin çenti Doktor Hıfzı Veldet olduğa -----<>--
•at" tedbirlerini ve projelerini halde Bükreş, Varşova, Berlin, ltalya - Alman ticaret 
ta a;;eıı bilmiyor. Her i!<i taraf Miinih, Viyana, Peşte, Belgrat, Se- anlaşması 
b\J. şif;e~:;.ı şifreler kullanacak ve lanik v

1
e Atinayı dolaşmışlardır. Roma, 13 (A. A.) _Yeni İlalya-

lıi g" ı ancak hakem vazifesi- Hıfzı Ve det dün Rektör Cemil Bil-. oren A-" 
1
, ah k d Almanya ticaret muahedesi ile e -

tır. l·• qınıral Bloch arabilecek- se e sey ati ha kın a izahat ver-••a > konomik mahiyette bir seri muka-
1\J.lltııa'~evr.alann bir kısmında bu miştir. "' ıst Ö velenameler, bugün öğleden sonra 
"elt ihtı· ıyen Reisicümhur Ruz- ğrendiğimize göre gençlerimi-•- ınaı p Chigi sarayında imzalanmıştır. 
"'n k erşembe günü Hous- zin bu seyahati adeta bir propa -

ru\la .... tl'r h f zorune binecektir. ganda mahiyetinde olmuş ve git -
ıı•ata" e"raı surecek olan bu ma - tikleri her memlekette büyük hüs-
deniz ~ra l40 harp gemisi ile 600 nü kabul görmüşlerdir. Üniversi
led:r. arp tayyaresi iştirak etmek teliler Selanikte Atatürk'ün doğ 

duğu evi de ziyaret etmişlerdir. 

------<>----
Papa bugün gömülecek 
Vatikan, 13 (A.A.) - Müteveffa 

Papanın defin merasimi Salı günü 
yapılacaktır. 

Beyannameye göre Airita sefire 
işgalin askeri ihtiyaçl~r icap ettir

diği müddetçe devam edeceğini 
bildirmiş ve Japonya 'nın Hainan· 

da arazi emelleri beslemediğini i
lan etmiştir. 

Çinliler kaçıyor 
Hong - Kong, 13 (A.A.) - Hai -

nan adasının 80 kasabasında ya -

şıy~n Çinlilerin büyük bir kısmı 
kaçarak adanın merkezindeki or -

manlara saklanmağa teşebbüs et -
mişlerdir. Japonlar, şehirleri ve 

kasabaları terkedecek olanları i -
dam edeceklerini bildirmişlerdir. 

Bu ihtara rağmen birçok Çinliler 

kayıklarla kaçmağa teşebbüs et -
mişlerse de Japon harp gemileri 

toplarile ateş ederek k;;yıkları ba
tırnuşlardır. 

Londra, 13 (A.A.) - Bu sabahki 
İngiliz gazeteleri şu hususlara mu 
hakkak nazarile bakmaktadır: 

1 - Fransa ve İngiltere ene -
ral Frankoyu tanımak üzeredir -
ler, 

2 - Karar Lo!"dra ve Paris ta -

rafından müştereken ittihaz edile
cek ve ayni zamanda iliın edile -
ceklir, 

3 - Bu kadar çok gecikmiyecek
tir. 

Muhakkak olmıyan bir nokta 
varsa o da, tasrih meselesidir ki, 
bu da az çok uzun ve fakat neti -
cesi üzerinde bütün gazetelere na
zaran artık şüphe mevcut olmıyan 
hadiselere bağlı bulunacaktır. 

İhtilafı tek noktada, demokrat 
devletler için acele etmekte fay -
da olup olamıyacağıdır. 

Daily Mail, baş makalesinde di-
yor ki: • 
Fransanın yarın ve İngilterenin Tokyoya göre 

Tokyo, 13 (A.A.) - Eski komü- de Çarşamba günü bundan böyl · 
nist ordusundan 70 bin kişiyi -ki İspanyanın dörtte üçün~ hakim o
şimdi sekizinci Çin ordusunu teş- lan Franko hükumetini tanımaları 
kil etmektedir- muhasora için ha- muhtemeldir. İki hükumet bunu 
rekete geçmiş olan Japon kıt'aları ya:>makla realist bir politika takip 
Hopei ile Şantung hududunda üç etmektedirler. 

mühim mevkH .ele .. geçirmişlerdir. ı · Times gazetesinin siyasi muhar
Çin kuvvetlerının uç tı.raftan mu- rırı yazıyor: 

hasara edildiği bildiriliyor. Fransız ve İngiliz hükumetle -

feci bir şey olduğunu c:'aha iyi anlı· karmakarışıktı, o dikkatle yüzü -
yordum. Ayni zamanda içime tik- me lakarak tekrar etti: 
sintiye benziyen bir his doluyordu. - Gelecek misiniz? 

aldım. Eteklerimi toplayıp kapının 
aralığından içeri süzüldüm. .... 

Sual - Liiksemburg dükalığı tiği 200 tayyarenin geç~nlerde tes-
hala varmıdır ve nerededir? !im muamelesi 925 kilometro süra· 

Cevap - Lüksemburg düka!ığı te malik olduğu, devamlı olarak 
Cihan Harbinde Almanya ile Fran- muntazaman saatte 500 kilometro 
sanın arasında da ezilmeden mev- uçtuklarını tesbit edildi. 
kiini ve istiklalini muhafaza etti. :. 
Hala da müstakildir ve beş on gün Sual - Fransız meclisindeki 6CO 
evvel, istiklalinin yüzüncü yıldö- küsur mebus Fransız müsternlekc
nümünü idrak etmişti. !erini temsil eder mi? Onlardaki 

Filhakika Lüksemburg Cihan intihap nisbeti de bizimki kadar 
Harbinde Almanya tarafından iş- mıdır? 

gal edilmişti ve eğer Almanlar ga- Cevap - Temsil ederler. Nisbet 
lip gelseydiler belki bu garip dev- ayni değildir. Ayni olsaydı, Fran
let ortada bulunnuyacaktL Harp - sız meclisinde üç binden fazla me
len sonra Fransaya iltihak etmek bus bulunması lıl.zımgelirdi. 
istiyen Lüksemburgluların istik -
lali Belçikaya karşı bir cemile ola
rak muhafaza olundu. 

• •• 
Sual - En son tayyareler saatte 

kaç kilometro sürat temin edebili-

Sual - Fotoğraf ne saman, ki • 
min tarafından icat olunmUJ!Ur? 

Cevap - Fotoğrafın icadı, tam 
yüzüncü yıldönümünü idrak elti. 
Mucidi genç bir Fransız ve orlağı-

yorlar? dır. İsimleri Nisefor ve Doğerdir. 
CeY~ - Tayyarelerin sürati, 

yıldırım süratile artıyor. Bir iki Nisefor fotoğrafın esasını düşün-
sene evvel be~, altı yüz kilomet - müş, fakat tatbik sahasına koy -
royu saatte yapan tayyareler in - n::ak h.azırlığını yaparken ölmüş -
sanları şaşırtmıştı. Bugün bu sü- tur. Nıhayet : Şubat 1839 da >lk 
rat iki misline çıkmıştır. Hem de, fotoğraf :serı teşhır olunmuştur, 
yarış tayyarelerinde değil. alelade 1 llk fot°.graf makı~esı. Fraıısada 
sıra tayyarelerinde.. Şalon Sur Saon muzesınde mah _ 

Fransanın Amerikaya sipariş et- fuzdur. • 
•• 

Handanın bu akşamki jestini yap· Elimi avucundan yavaşça çektim. 
mak için insanın nekadar gurur- Sesimin titrememesine çalışarak: Yatağıma girdiğim zaman saat 

d d
. dört vardı. Alnını ateşler içinde 

suz ve bayağı olması lazımdı ya- • - Bilmem, e ım. 

!eri kapıyı açıp beni gördüler. Bu 
da mı birşey değil! Benimle Akü 
Cemal arasında geçen bu hadise 
karşısında anlamamaları için bu -
dala olmaları lazım. 

Yine ağlamak ister gibi gözlerim 
yanıyor, boğazım kurumıya başlı-

Sual - İspanyada birçok kıy -
melli tarihi cscrlrr, güzel sanat e
serleri bulunduğu söyleniyor. A • 
caba bunlar, son harpte harap ol
muş mudur? 

Cevap - Bunu tam olarak bile
meyiz. Fakat büyük bir kısmının 
kurtulduğu muhakkaktır. Hatta 
Katalonyadan çekilen hökumet 
kuvvetleri gerek burada, gerek or
ta İspanyada bulunan güzel san'at 
eserlerini, tarihi kıymeti haiz bir 
çok eserleri Fransaya teslim et -
mişlerdir. Bunlaın birçok vagon 
doldurduğu anlaşılmaktadır. 

yanıyordu. Başımın içi zaman za-
-

26 
_ rabbi! Ve hemen arkamı dönüp içeriye man g· uıt la 1 d 1 b"t" ·· ..._ ,, . u u r a o uyor u un vu 

" •alnız b Otomobil sarsılarak durdu. He· girmiye davrandım. Fakat o ko- d K d·me hakim olm 
•erek Zeh u geceyi, size isteme-! kabalar la gülerken gözlerindekı . d d • ld D in cudüm iğnelenir gibi oluyordu. A- yor u. en 

1 

ıy ça-
bir Zaınanrettlğim bu geceyi hiç hain, kıskanç manayı hiç unutamı ı:e:ıb::~ç •:on~;~~ya~mAki~mc: ~~:ı~a~a~:::ı:~ ~:~:~ıa ~=~:r!:~ deta hasta gibiydim. Düşünmiye- lıştım. Arka üstü düşüp ellerimı 

İçiıı . . unutamıyacağım. yordum. Bakışları beni öldürmek 
1 

G idik' d' ld d gayet rı'caka· r, münı·s bı'r sesle·. yim diyordum. Fakat bunu derken başımın altına geçirdim. Gözlerimi 
n !.Çın bı'b .. ima ; • e .> ıye mırı an ı. dum Fakat h ak 

an ag·ı, er dokülmüş gibi ya- ister ..Jbi idi. Bu hali onun ressamı Ş f" k l h düşünüyordum. Gözlerimi sıkı sıkı yum · ayır, uyum ~ın k b. o or apıyı açmış ı emen yer~ - Geleceksiniz, dedi, geleceksi- mk' ı D lııi oto a lan kızarmış gözleri- ne çılgınca sevdig. ini göstermiyor tlad Ak.f C 
1 

d' k d " kapıyor<h.ım, o zaman da Akif Ce- i ansız. ışarıda horoz seslen • ınob· a ım ı ema e ar am an niz: Yoksa bana çok kırıldıg· mızı b h 1 ~im ılin p · · d • ı · mal ile dansederken kapının açılıp var, sa a o uyor .. Büyük bir ke-
; ıslak 

1 
ençeresıne çevır- muy u · indi ben zili çalmıya hazırlanıyor- düşünerek fazla izlırap çekeceğim. 

• •• 
d.ırıııı.ıar ıs ak parlıyan tenha kal- Akif Cemal, belki ondan yüz çe- dun: ki o kolunu uzatarak buna Sesimi çıkarmıyordum. Biraz da- o kalabalığın hücumuna uğrayışı· derle eziliyorum. Sabah oluyor, 
!3~ a bakarak .. .. · · t' F k t H d • h' 1 ' mız bütün teferrüatile kafamda birkaç saat sonra her taraf aydın-

n de bıı acı acı guldum. vırmış ı. a a an anın onu a- mani oldu, ve cebinden anahtarı ha yanıma sokuldu. Sesi titriyor· ın gecey · k ı bir filim gibi çevrilmeye başlıyor- !anacak, her zamanki gibi hayat ıyac k ı o ay kolay unut la eskisi gibi gördüğü ve yalnız çıkararak: du: Sual - İngiltcrede teşrii meclis 
§ı, kin~ tıın. liandanııı sarışın ba- kendisine kalmasını istediği mey- - Hacer hanım bırakmıştı, dedi. - Geleceksiniz değil mi Ferda? du. başlıyacak .. Saat ilerliyecek ve nı- bir tane midir, parlamento azası 
Ziiınun ~r .ınanalı yeşil gözleri gö- danda idi. Ona biraz da hak veri· Kapı açıldığı zaamn yüzümdeki Vfıdedin, yarın geleceğinizi vade- Akif Cemal otomobilde: cNiçin hayet Mecidiyeköyüne gitmem la- tekaüt maaşı alırlar mı? 
rada h nuııe geldi. Bu kadın sof- yordum. Kimbilir, bir zamanlar muztarip manayı kabil olduğu ka- din... bu kadar üzülüyorsunuz?. demiş zımgelen dakika gelecek, gidecek Cevap _ İngiltercde hem Lord-
raı; ep o gençle 

1 
h 

1 1 
d . 

1 
· 

1 
k b 

1 
k ti. Şimdi ben de aynı suali kendi miyim? Söz verdim, gı'tmezsem bınen d meşgul oluşuna ressam onun a ne cyecan ı gün er ar gız emıye ça ışara onsuvar Karanı ta mavi gözleri çok par- !ar, hem Avam kamarası vardır. ~i>.i gö>.e~rnek bizım hareketleri· geçirmişti. Öyle günler ki, Handan demek için ona döndüm, elimi tut- lak görünüyordu. Yüzü fazla sol- kendime soruyordum. cNiçin, niçin benim ressamla çalıştığımı bilen Bunlara tekaüt maaşı verilmez. 

•lığı pe . eınıştı. O bir yığın kala- gibi serbest, hafif bir kadın eskı tu ve avuçlarında muhafaza ede-lgundu. Vücudümde garip bir ür- bu kadar muztaribim?. Ne olmuş- ev halkına ne sebep göstereceğim? Ancak son bir kararla Avam ka _ 
IMınesi bşıne takarnk arkamdan maceralarını silkeleyip atarak ta- rek sordu: periş dolaştı. Ondan bir an evvel tu?. Radyo bulunduğu için o oda- Yalnız onlar mı? Bütün Akademi' marası azasından altmış yaşını 
ın unu ·· askara goste:·ı;rordu. Bizi mamile ona bağlanacak kadar bu - Yarın Mecidiyeköyüne gele - kurtulmak istiyerek mırıldandım: da dansetmiştik ve o sırada.. beraber çalıştığımızı biliyor. Şim- 1 geçmiş olan on sekiz kişiye ayda 

Çek· etınek · · h • ınınedi.. ıçın ıç birşeyden adamı sevmişti. Şimdi Akif Cemal cek misiniz? - Geleceğim. Birdenbire utançla elimi yüzü· di içimde başka bir korku daha 150 İngiliz liralık bir tekaüdiye 

•ecı· gı belli ·d· · · tar f ı ı ve ışın asıl onu istemiyorııu. Fakat her halde Evet, bu hadiseden sonra oraya Sonra hemen derin bir gülüşle me kapadım. Onunla bir odada var, acaba halan, Hacer, akşamki bağlandı. Bunların da asgari on 
~U. ~ 1 ernelinde muvaffak ol- kadın. eski "'}kından geçmek niye- gidemiyecektim! Bunu daha ken- aydınlanan yüzüne bakmadan u- dansetmem belki birşey değil .. Fa- vak'ayı dpyacaklar mı? sene parlamentova au olarak se-

ııun kapının önünde kah- tinde değildi. Bir taraflı aşkın ne elim de düşünmemiştim. Kafam zattığı anahtarı asabi bir hareketle kat o beni öpmek üzere iken öbür· (Arklllll var) çilmesi şarttır, 
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Serbest balonlar - Meteqroloji tayyareleri 
tecrübe balonları ve meteoroloji uçurtmaları 

• 

Vavayı nesimi tetkikatına, tecrü 
be balonlarile başlanmıştır. Bu ta

l rih, epeyce eskidir. Daha Robert· 
• son'un ve Loest'in 1,400 metreye 

çıkmadıkları bir zamanda, 1803 se

nesinde tecrübeler yapılmıştır. 
Bundan sonraki tecrübe, 59 sene 

sonra 1862 senesindedir. Bu tecrÜ· 
beyi, İngiliz fizisyenlerinden Gle
şer ile Koksvel yapmışlardır. 

Bundan sonra, havada yüksel • 
meler daha sıklaşmıştır; fakat ha
vada yükselinen irtifa, o kadar e -
hemmiyetli değildir. Öyle iken 
bu yükselmelerden büyük fayda -
!ar lemin edilmiştir. 

Yazan: Muazzez Tahsin B-RKANü Bir müddet evvel, havayi nlsimi 

Çamaşırcı Emine hanım, bir gün, la böyle ortada sipsivri kalmazdım. 
1 
tetkikatına, insanlı tayyarelerle ç~: 

on yaşındaki kızı N aime'nin mek- Allah yine hanımlardan razı olsun; lışılmışsa da bunlardan ıstenı~dı.gı 
tep dönüşü ağlıyarad: boynuna onların sayesinde oda kiramızı ö- kadar fayda temın edilememıştır. 
sarıldığmrve: düyoruz, seni mektebe yolluyoruz, Bu sebepten, jeofizi~ ~~sıtları, bu 

- Anne, ben artık ipekli entari kursağımıza bir kaşık sıcak çorba maksada yanyacak kuçuk tayyare
istemiyorum; bana bir basma enta- indiriyoruz. Daha ne yapayını?, !er meydana getirmişlerdir. ~u 
ri al... Param olsa sana elbette bir çift tayyareler, el.ektrik dalgalarıle 

Dediğini duyunca, küçük mavi kundura alırdım amma yetişmiyor, s:.vk ve. id.are edilirler. İçleri~de, 
gözlerini olanca kuvvetile açarak ancak boğazımıza bakabiliyorum, Y_'-1~sek ırtıfalarda havanın vazıye
kızının yüzüne bakmıştı: üstbaş açıkta kalıyor. Bereket ver- tını kaydeden aletler v~rdır. Bun-

- Kız, sen deli mi oldun? Cümle sin 0 eski püskülere· yoksa he i· !ar, içlerinde insan bulunmadan, 
alem ipekli entari giyeceğim diye mi.z çırçıplak kalırdık'. Koca kızs~n, ~üksel?Jkleri gibi. yer~ inerler ve 
heveslenir, bunun için eşe dosta bunlara aklın ermiyor mu? Ben, aletlerın kaydettiklen rakamlan 
avuç açarken senin ayağına gelen senin yaşında iken dört odalı evi- rilsıUara getirirler. . . 
kısmeti mi tepeceğim ben? mizi parmağım üzerinde çevirir- Asrımızın başlangıcındanbe~ı ıs~ 

Emine hanım, kızının bu aptalcıı dim. Son senelerimde bana yardı- bu tetkik şekli değişmiştir. Şırndı, 
isteğine cidden şaşmış ve omuzla- mm dokunur, bir iş bulunur, bize havayi nesimi letkiklHi balolarla 
nnı kaldırarak mutfaija doğru yü- b arsın diye seni mektebe gön- , ve uçurtmalarla yapılmak:adır. 
rümüştü; fakat içindeki isyan dur- derdikse iuç mu işledik? Bir ko- •Bunlarda barograflar (havayı n~sl 
muyor, bir kelime tufanı halind" nağa besleme diye verseydik daha mi tazyikini kaydeden alet), . hıg
ağzından taşıyordu: mi iyi olurdu? 0 zaman ellerin rograflar (havanın rutubet mıkta· 

• 

- Delinin zoruna bak; bulmu' yumruğu alfında inler durur, han- nnı- kaydeden alet), termogr_aflar 
ta bunalmış. Allah üçün beşin ara- yayı Konyayı anlardın (Sıcak derecesini kaydeden alet), 

Balon bezinin pertevsuzıe muayenesi 

sını kesmesin, Allah hanımlanmın _ Sana bir şey dediİ:im yal< an- anemometrler • (rüzgarın süratiru. I eğ~ b~a;?n 35,009 metreye kadar 
keselerine bereket versin ... Onla- ne; yalnız... kayda yarıyan fılet) vardır. yu se.. ş ':· 
nn eskisi bizim yenırn· ı'z ayol cAl D · b' h kırık 'f 1 Bu iki usulün de faydaları ve Bugun, dunyada, kullanılan tec-

erın ır 1ç , za1 omuza- "b b ı n1 .. ı· ted' ı A k 
Emine hanımcıg"un, b,ınunla kendi t'tr tt' .. .. .. b mahzurları vardır. Bundan dolayı, ru e a o arı uç ıp ır. - çı rını ı e ı; sozunun yansı oğa- · 

haline gelerek aletleri, yavaş ya
vaş yere indirirler. 

Balonlar 
Bu balonların faydaları, bir irti

faa çıktıktan sonra muntazaman ne ve Naimeye bir şeyler yapar, zında tıkandı, kaldı. t 
uydurursun. diyerek koltuğumun Naime'nin her zaman uysal bir 
altına bir bohça eski tıkıştırıyorlar, kız olduğunu, üç St:r"<i.enberi, yanı 
İçinde en ala cinsten ipeklisi, ka- babası öldükten sonra ağzını açıp 
d.fesi, ' ünlüsü, her türlüsü var, on annesinden hiç birşey istemediğim 
lann yırt;klannı, kirlilerini kesip 1 bilen Emine Hanım büsbütün şa- ' 
hem sana, hem de kendime ala çı..- j ~ırmış, ~ızın~ yakla~ştı. Artık 
maşırlar entariler dikiyorum. P~a ofkesı .. duşmuş, ~erın bır sızı kalbı
•<ızları gibi iç çamaşırlarına vann- ı ~ı ııJtüst etmıştı. Kırık kerevetin 
::ıya kadar ipekli .. . Haline şükre- ustüne, kızının yanına oturdu ve 
iip oturacak yerde, karşıma geç- onun kumral saçlaruu okşaınıya 
miş basma entari dileniyor. Hiç J başladı. 
böylesini de görmedim. Tevekkeli, .- Ne oldu? Sana birşey mi de
l •"i.. anm·m söylerdi: c İnsan ken-, dıler kızım? 
Jinde oiınıyan şeyin hasretini çe· _K~çük kız, yavaş yavaş sakinle
<ermiş .. Çok iyi amma seninki>.ı mıştı. Başını kaldırıp annesinin 
budalalıktan başka birşey değil; CI yüzüne bakt.ığı ~akit Emine Ha
caaanım kumaşlar dururken arşuu nırn onun gozlerınde her zamanki 
yirmi kuruşa basmanın lafı mı o- durgun ve cesur bakışların parla
lur? Yediı:i naneye bak yumurca- dJğını görerek rahatlandı. 
~ın! Kar<ırna geçmiş bir de göz- - ~ırnsc_nin birşey dediği yok 
yaşı döküyor!. anne .. ışle oyle, basma bir entari-

Naınıe, bir tarafı göçmüş kere • ye heves ettim de onun için ... 
Küçük kız içinin büyük. derdini 

~etin ucuna oturmuş, annesinin 
·özlerini hayretle karışık bir öfke annesine söylemekten birdenbire 
içinde dinliyordu. Onun nefes \'azgeçmiş. henüz olgunlaşmamış 
almak için bir saniye durmasından ola'.' m~ak~esinln nereden bul
istifade ederek kesik sesi dugu bılinemıyen kuvvetile anne-' e cevap . . .. 1 . d . 
verdi: \ sı.nın soz erın e gizlenen derin ma-

• ' patlamaları aletlerin bozulmasına 
meydan verilmiyecek surette para. 
şütle yere inmeleridir. Alınan ne
ticeler de iyidir. Böyle bir balonla, 
Viktorya gölünün üstünde 19,500 
metre irtifada hararet derecesinın 
84 der~ceden az olduğu anlaşılmış· 
tır. 

Tandemli balolar - Bunlar, en 
son sistem tecrübe balonlarıdır. E
sas balon (ki p'arçalanacaktır) un 
altında, diğer bir balon vardır. Bu 
ikinci balon, yalnız başına, aletleri 
taşıyabilecek halde değildir. Daha 
az şişirilmiş olan b<1 ikinci balon 
patlamaz. Esas balon parçalanınca, 
aletler, ikinci balona yüklenir. o 
ise, bı·~an kaldıramadığı için a
ğırlığın etsiri altında inmiye baş

' lar ve aletleri salimen yere indirir. 
Bu nevi balonlar, zamanımızda, 

sular, denizler, göller üzerindeki 
havayi nesimi tetkikatında kulla
nılmaktadırlar. 

Uçurtmalar 

Ark d . ki. nayı kavran:nştı. Fakat, bir kaç ay-
•. -d . ak!~ da ıpe ı. entari, baca- danberi arkadaşlarının kendisile a-
g.m a ıpe ı on var amma ayak- 1 ttikl . . 
k bıl ay e erıııı, arkasındaki esvap-

MUtehass1Blar, balonun havadaki hareketlerini, teleııkoplarla 'l"fl 

teodollt lletlerile takip ediyorlar 

Uçurtmalarla havaya, kayıt ale
ti değil, küçük hacimde termomet
re yükseltmek tecrübesi, daha 1149 
da yapılmıştı. Sistemli tecrübeler 
ise, ancak 1894 te başlamıştır. Bu 
tarihte, bir Rişar barotermograf 
(tazyik ve harareti kaydeden alet), 
böyle bir uçurtma ile, 496 metrey" 
kadar yükseltilmişti. Şimdi ise u
çurtmalar, 8000 metreye kadar 
yükselebiliyorlar. Daha fazla yük

selmiye, uçurtmanın bağlı olduğu 
kablonun ağırlığı mani oluyor; bil· 
hassa, bu kablo, kenevir ipliğinden 
olursa ... 

a arım paramparça ... Kitap ala- !arı b' 'b' . .. t k 
k 

ırı ınne gos erere : 
ca parmak yok ... Eksik olsun öy- Çama k . klil 

muhtelif ihtiyaçları tatmin edebi
liyorlar. le esvap! . -: şırcının ızı ıpe • er gı. 

. yınıyor; eski bozması olduğu ne Tecrübe balonları Emme Hanım, elinde tahta bir ı kadar belli ... 
kaş.ıkla odanın ta ortasına kada~ Dediklerini, artık ömrünün sonu- Bu balonlar ,stratosfer tayyare
geli.p d~rdu; ağzı, gözleri, burun' na kadar unutmıyacağını biliyor- cilerinin çıkmıya muvaffak olamı-
delıklerı halecanla titriyordu. du. yacakları kadar irtifaa çıkabilmiş· 

-:. Ayol, buna bir şeyler olmuş Bu hain sözleri ilk defa işittiği !erdir. Ravl rasathanesinin salıver 
bugun ... Bu nasıl sözler böyle~ gün, hocasının sınıfta birinci oldu- ============== 
Hanımlara gidip kızıma bir de a- ğu için kendisine verdiği resimli 
yakkaJn dilenernem ya! Çamaştrcı- kitaptan ,ııelen büyük sevinci unu
lıktan da bu kadar kazanılabilir; tacak kadar acı duymuştu. Arka
Ne yapayım? Sen de talilne küs; daşlarının kendisini kıskandığını 
baban sağ olsaydı ben de üç çocuk. inereden anlıyabilirdi? İşte o gün-

den sonra da bu zehirli sözler her 
gün tekrarlanmış, zavallı kızcağızın 
rahat ve huzurunu kaçırmıştı. 
Bazı geceler yatağında bunu dü

( Arkası 7 inci saııfada) 

Bu akşam I P E K Sinemasında 
Filme çekilen ve ainemalarda gösterilme•İ bugilnün en bilyülr. hadisesi olan 

HEYECAN • FEDAKARLIK • VATANSEVERLiK 
bisleri arasında bilyGlr. bir aşk macerası r 

ATEŞ ÇEMBERi 
1938 senesinde yapılan en "tb' f'I · h " • mu ıı ve en muazı:am ı m, ınıanı eyecan ve teeısu.rden tıtretecek ıahaeler 

Baş Rollerde : (Ben bir casustum) filminin unutulmaz yaratıcısı 
MADELEINE KAROLL ve HENRI FONDA 

SAYIN HALKIMIZIN DiKKAT NAZARINA 
:merlkalı Rejl>örlerlnin lkJ sene evvt!l memlelceı~ gelerek ıı:rleylf Te lrıkılAplanmııı ATA TüRK'ün huousl 
•yatlarına dair ıarlhl Te ebedi kıymetli sahneler, en salAhlyeıll bilgilerle fılme olıp Amerika Cümhur Reisine 

takdım ellikleri y E N 1 T Ü 1 R K Y E (TUrkçe SözlU) fllaıl Amerlkada Türkçe •özlil 
olarak y<ıplırılnu~ Yt: n1cmlrlrcUmize getirtlmJ~ ve programımı:ıa U4ve edilmt,ur, 

balonlar, 2 - asman balonları. 3 -

Tandemli balonlar. 

Açık balonlar - Bunlar, 50 sene 

evvelden kullanıımıya başlanmış· 

tır. Bu balonun açık bir kısmı var· 

dır ki, bunun sayesinde, gazın da

hili tazyiki, havanın harici tazyiki 

ile muvazenete gelir. Bunlar, yük-

selıne gazı kısmen kaçıncıya kadar 

yükselirler ve sonra yavaş yavaş 
inerler. Şimdi bile, hazan kullanı-

lan bu balonlar, ipekten, vernikli 
kağıttan, kursaktan yapılır; 

Asman balonları - Bunlar, ka-

Bugün, tandemli uçurtmalar kul
lanılmaktadır. Esas uçurtma, alet
leri taşır ve bir kablo ile bağlıdır. 
Kablonun ağırlığı uçurtmanın yük
selmesine m:!l'li olmıya başladıuı 

• o 

zaman ikinci bir uçurtma hareke
te geçirilir. Böylece, kablo üzerin
de, rüzgarın sürati nisbetinde, u· 
çurlmalar dizilmiş olur ve bunla· 

ğıttan daha dayanıklı olan kauçuk-

1 tan yapılırlar. Bunlann ayrıca ila
ve edilmiş kısmı, :yük ı · lıniye baş
ladıkları zaman kapaUliır. Bu za- nn yükselme kuvvetlerinin mec
manda iki metre olan kutru, yük- muu kabloyu daha fazla yükseltir. 
selme esnasında gazın ittisaına ta .. Bu halde, kablo çeliktendir. 

bi olarak genişler ve 5, 6 metreyi Uçurtmalann büyük faydası, ka· 
bulur. O zaman cidarı parçalanır. yıt i\.letlerini, istenilen bir irtifada 
Aletler yere düşerler, fakat bu düş oldukça müddet durdurabilmeleri
me, zarar verecek tarzda vukubul- , dir. Riiylece, bazı ahvalde, uçurt
maz. Çünkü bu aletler, balona bir manın bulunduğu yerde 24 saat 

ağ ile bağlıdırlar. Bu ağlar, bal.:ı- zarfında vukua gelen hava tebecl
nun tepesine geçmiş bulunurlar ve düllerinin kaydıtıa imkan hasıl ol-
balon patladığı zaman bir parasüt ınus oluyor. ' 

14 - Şubıt ıtl! 

Yıldız, artık kendisi için sinemcı 
hayatının bittiğini söylüyor 

Bir Fransız mecmuasının mu-
harriri Gloria Swanson'un müla
kat vermekten kaçınmasına rağ

men artisti güçlükle kendisile ko . 
nuşmıya ikna edebilmiş ve onunla 
kısa bir mülakat yapmıştır. 

Muharrir ilk sual olarak Gloriıı 
Swanson'a: 

- Sinemaya dönmenize hiç bir 
ümit yok mu? diye, sormuştur. 

Sessiz sinema zamanının bu meş
hur yıldızı derhal şu cevabı ver
miştir: 

- Hayır, sinema ile meşgul ol
duğıJm zamanlar artık benim için 
uzak, tatlı bir hayaldir. Şimdi baş· 
ka işlerle meşgulüm ve bu işler • 
beni zamanımı hiç bir yere taksim 
edemiyecek kndar meşgul ediyor. 
Üç çocuğumun ve kocamın arasın
da rahat, mes'ul bir aile hayatı ge
çiriyorum. Size fazla söyliyecek bir 
şeyim yok. Ben artık kendimi ar
tist teliikki etmiyorum. Holivutu 
terkederek Nev-York'a yerleştim. 

Orada ihtira beratı veren mühim 
bir büroyu idare ediyorum. Parise 
de işlerim için geldim. 

GLORİA SW ANSON 1924 4I 

başlanmıştır. Filmin çok ınu>'~ 
olduğu söyleniyor. Baş roUıJı' 
Marie Bell'i, Raimu'yu, 1'11 

Simon'u ve daha bir iki ınukııl 
yıldızı göreceğiz. Marie Bell fl 
de coco rolündedir. Caroline e~ 
ce oldukça karışık bir hayat .g ~ 
miş.ti. Fakat b~dan kimseııill csı" 
berı yoktu. Raımu filmde .,:ı· 
lin'in kocası Loulou roJünd 
15 sene evvel bir gün Noix de~ 
ya bir küçük kahvede tesadüf e• 
ğini, onunla beraber kaldığın~ 
kadının o zamanki Noix de l"' 
olduğunu keşfeder. Bu yüzdeP 

Bir zamanlar beyaz perdenin 
gözdesi olan eski artist oldukça ol-

1 gunlaşmış görünüyor. Bununla be
raber, yine eski sevimliliğinden, 

güzelliğinden çok şeyler muhafaza 
edebilmiştir Baştanbaşa siyahlar 
giymi~ti. Omuzuna kürkten muh
teşem bir kap atmıştı. Yüzüne iti
na ile makyaj yapmıştı. Bununla 
beraber artistten ziyade bir iş ka
dını tavırlarını alm~ bulunuyordu. 

Gloria Swanson Paris'te pek az 
müddet kalmış ve işlerini bitirdik· 
ten sonra New-York'a hareket et
miştir 

Yeni film'er 
Noix de coco 

Marcel Achard'ın bir piyesinden 
beyaz perdeye nakledilen ve Ber
linde çevrilmekte olan Noix de 
co,.o filmi bitirilınşi, gösterilmiye 

yü kbir skandal çıkar. d 
Loulou'nun birinci karı611'1 ,i 

bir de oğlu vardır, Bu deiikaJI 
1,ıı 

genç bir kız aşıktır. Fakat o bU ~oiJ 
lakayttır. Çünkü üvey annesi ~ıl' 
de coco'yu seviyor. Bir çok ~ ... 
şıklıklardan sonra nihayet vaıır. 
düzelir. Loulou kansını affCıi1~ 1 
seyahate çıkar. Oğlu sevdiği ::; 
banşır. Netice mes'ut bir şe Jll' 
biter. Filmde bilhassı Marie fil' 
ve Raimu rollerinde çok mu"' v 
olmuşlardır. Öbür artistler de 
samamaktadırlar. 

Deniz Keşif Kolu filminde bu iki sevimli yıldızı birlikte aö~ 
RİCHARD GREENE, NANCY KELLY 

3ARY COOPER ve MEHLE OBERON çok beğenilen 
Le•fı filminin bir sahnesinde 

• 



b' 

.::-fakt lnt 

~ 

SPOR 
Klüplerdeki azanın eski 
kayıtları iptal edilecek 1 

tO~~~:n Terbiyesi Genel Direk • I rar verildiği bildirilmiştir. Şu ha
gunden gelen b · t mi il 

ierek Tilrki . ır a m e le göre vaktile bir klübe intisabın-
l!tif.1. ye ıdnıan cemiyetleri .. . . 

""ı Ve gerek Tü.r!t or kuru- dan dolayı klup değıştıremeyen a-

~~ :~anında tesçil ed~ip hüvi • za hiç bir müddete tabi olmadan 
~ı Uzdanı almamış olan klüp a • arzu ettikleri yeni klüplere tesı;il

.arının k 
ayıtlannın iptaline ka- !erini yaptırabileceklerdir. 

A. S. 23 bu 
hafta geliyor 

Geçen h 
inadı· afta pasaport vizesi a1a-
lerııiygından dolayı şehrimize ge
~1 ~n Bulgar A. S. 23 futbol ta
liğ;ııd u hafta vize işini ikmal et -
leeekı~n Cuına günü şehrimize ge-

ır. 

lıı:ı 
tııı1 ögru: futbolcüleri ilk maçla -
saat 1~ll!nüzdeki Cumartesi günü 
ile ,,_. da Taksim stadında Şişli 

'~t.tıc· 
hanı ı maçlarını da Pazar sa -
taııac~~~t 11 de Beyoğlusp.or ile 

... ıatdır. 

D .. Buzda hokey 
~o nası 

lıa1 _B 
Piyon uzda hokey dünya şam-
• ası tur 
~a buı nuasının A. grupun -
ı·a,,11 d Unan Almanya ile İtalya a
den a onar dakikalık üç temdi -

sonra 41 lenıııi t" 4 beraberlikle netice-
!Unrıı ş ır. Maçta 8000 seyirci bu

İstanbul kupası 
maçları 

Önümüzdeki hafta nihayete ere
cek 938 lik maçlarından sonra Halle 
Partisi tarafından konulan on se
nelik şildin son senesi müsabaka
larına başlanacaktır. Turnuva şek 
!inde yapılacak şild müsabakasın
dan sonra İstanbulun 9 birinci kü
me takımı ile federe olmıyanların 
7 takımı arasında ya bir devreli 
lik veya turnuva usulile İstanbul 
Kupası maçları tertip olunacak -
tır. 

qaşlanmıştır. Nakıs 6 derece so -
ğukta fakat açık ve güneşli bir 
havada yapılan müsabakalarda çok 
iyi neticeler alınmıştır. 

Almanya şampiyonu Albert 
Bruk olmuştur. 

Neticeler ve dereceler aşağıda -
dır: 

1 - Alber Bruk 1 sa. 1 da. 7 sani. 
2 - Gustl Brauer 1 sa. l da. 17 .,., uştur. 

"Urih sani. 
CeJ~ııen t 4/4 beraberlikle neti -
II'ıası et talya Almanya karşılaş -
lerna rafında görüşmek üzere en 

8Yona1 b Yonu kıs uz hokeyi federas -
karşıla a bir toplantı yapmış ve 
at 20 şınanın bu akşam burada sa 
~ ........ ~l! tekrarlanmasına karar 

• '"llŞ(ır 

lrıg·ıt . 
~ere · Belçika 

lıaı -

3 - Günter Meergans 1 sa. da. 
54 sani. 

Yukarıda adı geçen Burk, bun
dan üç hafta evvel Baviyera şam
piyonu olmuş, Berauer ise, Garmiş 
Partenkirşen de yapılan spor haf
tasında şimal kombinı1S1Yonunu 
kaunmıştır. 

Buzda patinaj 
b~da ~ Bura~a yapılmakta olan 
da. İn .

1 
key dunya şampiyonasın- St. Moritz - Salı günü burada 

lit. gı tere Belçikayı 311 yenmiş- baş!ıyan enternasyonal sürat mü-
" sabakalarında, 500 metrelik mü -
"· Gru ııta§an PundaYugoslavya ile kar- sabakada Korg 42 saniyede birin-

tir. Letonya 6/0 galip gelmiş _ ci gelmiştir. İkinciliği 42.4 saniye-
Itan.d . de Engestanger kazanmıştır. 42.7 

<\ıııerik a, Lehıstan 4/0, Birleşik ianiye ile Ballangrud üçüncü ol -
llıiştir a, teıı.andiyayı 4/0 yen- muştur. 

" • Öğleden sonra yapılan müsaba-
. "al_ B 

l>ıy0nas Uzda hokey dünya şanı- kalarda 1500 metrelik sürat müsa-
lİa felll.:;:ıın_ dömi finalinde Alınan bakasında Stoksrud, 2 da. 20.5 
~tir diyayı 12/l mağlup et _ Sa. birinci, Ballangrud 2 da. 22 sa-

~. · niyetle ikinci, Engermtangen ~ da. 
il Urihde ç k •26 · ·· ·· .. im ı <\şan \' e - Slovakya ile kar- ~ . sanı. uçuncu o uştur. 
tir. ugoslavya 2/4 eniJmi _ . 

Zi\rih Y ş Avrupa şa mpıyonası 
iaıııl>iy - Buzda hokey dünya 
Çek_ 8°1nasının dömi finalinde R!ga, 8 - 15 bin seyirci -
lllış se t°V~kya ile İsviçre karşılaş- nin doldurduğu şehir Stadında 
ttıi§ıerd·svıçreliıer 10 _ 0 galip gel- Avrupa patinaj iÜrat şampiyona _ 

ll ır. sına devam edilmiştir. Havanın 

~li-aı - Gerek b d mülayim gitmesi üzerine buz yu-
' ilıt ura a ve gernk • . 

ltey1 d~ Yapılmakta olan buz ho- ı mu
1 
şamış o1Ikd.ug~_ndan . alınan1 n.etı

lli\ıı. nya Şanı. . . . . ce er evve ı gwıe nıspet e b•raz 
~ u, ilti k pıyonasının ikıncı 1 düşüktür . 
. • her ilti . arşılS§ma yapılmıştır ' 

lır, sı de 9/0 la neticelenmiş-
:ıı t Urada lI 

e karşı~ 0 Uanda milli takınu i-
~eııtııiş. z~n. Lehistan hasmını 9/0 
e lcarşıl urıl:ı'te Çek - Slovakya 

0lttıuştıır aşan Letonya 9/0mağlUp 
llu~ lı. 

Stııd Okeyı d" 
tıı _ a, İtaı unya şampiyona -
b a.glt'ı.p t ~a Fenlandiyayı 5/2 
<ılcııııct. e llliıjtir. İtalyanlar taktik 

llı" ~ıı F 
l.ıcadel ' enlandiyalılar ise · 

lr4ıı, e itib · .. .. ' 
göste . 8J.iyle ustun bir o • 

rtnl§lerd' ır. 

ı:ı•ru Kayak 
tle tt-ııs 

1500 metre: 

1 - Fenlandiyalı Lammis 3 da. 
7.7 saniye, 2 - Letonyalı Ber -
sinsch ve Bite. 3 da. 1 saniye, 4 -
Norveçli J ohansen 3 da. 6 saniye, 
5 - Fenlandiyalı Wasenins 3 da. 
9 saniye. 

1 - Bersinschen 150.563 puan-
la, 

2 - Mothissen 163.167 puanla, 
3 - J obnson, Wasenins 163.867 

puanla. 

Boks 
Dortmund, 13 (A.A.) - Neusel-

! 
Yapıla k - Ubat\~ Zakopane-

8ınn · ca olan k k di Les karşılaşması münasebetile su ''1Yonas ay& dünya 
t · •decek 1

1
nda Almanyayı tem _ 12 bin seyircinin hazır bulunduğu 

1ll 0 an ek· edi!nı· . ıp §U sureile ter Westfal,,nhale'de Almanya şam -
lfa ~tır: 

\\>il ng Laht G 
"·· ly llog ' Ustl Beı-auer Merz 
'Vı,..,, ner 11.... ' 1 

,.,~•nıer. ' " 1ergans, Bruk, 
ı. 0 uıııarcı. ravundluk bir karşılaşmada raki-
~0~uı an ınad b B ~ · arına ,, a uzun mesafe i ermhard'ı sayı hesabile mağ -

ach ,,. ••arınan L ı· t · ı· !\ ' ov oess n, uchbihler, up e ınış ır. 
c ' 1laıııa1 ' Gustav Eder, kendisine meydan 
""" ara · ılı·· ger, lian ~ırınek üzere Hals- okuyan Alexander'i yedinci ra 

· · s aer, Hasckel Lahr vundda nakavt rıtmiştir. 
Alrrıarı . ' Günün asıl mühim karşılaşma-
()h Ya Şarnpıyonası sını teşkıl eden Meuseldi Les maçı 

tıı4 erhor •Tü" 12 ravundluk çetin bir çaı·pısma _ 
·'}"a ı ıngeı· Al . · l«ıyak . · . - - dan sonra beraberlikle ncticelen-

-'.?an1pı.yonalarına mistir. 

piyonluğu için iki maç yapılmıştır. 

Tüy sıklet şampiyonu Deki 12 

tKDA.M 

Yukarıda ve sağda resimlerini gördüğünüz bu küçük dansöz, henüz 
on dört yaşındadır. Bir vücudün bu derece elestikt olabilmesi için, 

on senedenberi bu ekzersisi yapmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

İspanl adaki facialardan bir sahne: Annesini kaybeden bir çocult 

aç, biil3ç sokak ortasında bulunu11!şluı·. Kendisini kucağında tutan 
adanı da şa~kıl' ve pcri~•n n<'T<'den hir•ı~. C'kıuck bulabileceğini 

dii~iiniiYOI". 

• • • • • • • • • • 
i i • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••• 

MUSSOLİNl, harp luyafetile bir 

geçit -resınlnde 

Deniz altında bir dalgıç fotoğraf 

çekiyor. Bu resimler hazan son 

derece muvaffak olınakta ve net 
çıkmaktadır. 

Türkiyede kadınlar iş başında 

Büyük bir Alman mecmuası olan Divohe Türkiyede kadmlarm 
hayatıu her sahasında, bilhassa kültiir müesseselCTindeki mühim 
mevkilerine ve verimli faalil etlerine iki sayfa hasretmiştir. Mec
muanın hu kısmıuda koyduğu resimler arruıında bilhassa biyoloji Mü
esseselerinde ve güzel san'atlerde Türk kızlarmm mesaisini ve bir 
Türk ressamının eserini gösteriyor. 
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NOT iL.AR 
Milyonluk hediyeler 

l\tısırla Irak, bu iki kardeş müs
lütuon devleti, önümüzdeki ayın 

ilk haltn•ında binbir gece masal -
!arına layık bir düğün hazırlıyor -
lor. Evvelce de yazdık. Bu düğün 
için Mısır kralının kız kardeşine 

mnvurılar kıymet;nde bir cihaz 
luı.ım lanınıştı. lran veliahdtnın ni
.... ı ... .na hediyeleri de birkaç mil
yonu ;...tnıaktadır ki, bunların a -
rasınd• tunlar vardır: 

2.TINl.000 frmnk kıymetinde inci 
ve elmastan bir ııerdanlık, 4.5011.000 
frank kıymetinde bir küpe, 2 mil
yonluk bir mavi elmas ... 

Dört bin beş yüz senelik 
pu 1 koleksiyonu ! 

Posta usulü kaç senelik mese -
Jedlr! Bir rivayete göre bunu 
Fransız kralı XI inci Lui icat etmiş 
ve XV inci Lui tekemmül ettirmiş
tir. Bu ne büyük hata. .. Arzımızda 
hiçbir şeyin yeni olmadığını ve 
her icadın mutlaka bir evveliyatı 
olduğunu şu da isbat ediyor: 

tık postayı Mısır Firavunların -
dan Aınenofls icat etmi§tir. İsadan 
2600 sene evvel". Yani bugünden 
4500 senelik bir bayatı var ••• 

Buna alt vesikalar da eksik de -
tll: Bu firavunun mezarında posta 
paketlerinin üstüne hükümdar ta
rafından basılan re~ İ§Bretler 

bulunınu§hır. Bunlar da o zama -
nın pulları olduğuna göre en eski 
pul koleksiyonunu teşkil ediyor, 
demektir. 
Mısır hükümdarı Arabistana ve 

Habeşistan& giden paketleri biz -
zat mühürler ve öyle posta memu
runa teslim edermiş. Firavunun me 
zarında bulunan posta işaretleri -
nin sayısı 180 dir. Pul meraklıları 
buna birkaç milyon vermeye ha -
zırdır, amma müzeler olmasa .. 

M 1 Z AH 

- Aman yarabbi, yann öbür ıün 
bellı:i harp olacak, senin kllıke 
bu kadar para vermen delilik 
detıJ miT 

- Hayır canım, harp olacağı yok. 
Kürkçü temin etti bana._ 

- Ne bakıyorsun? 
- Galiba birisini ezmişiz. 

-

tKDAM 

Ölümü dünyanın mühim 
bir hadisesi olan adam 

l IFRAN SAN o N ıR E~Mi cıı:::1L1Liiıoo 1 

• 

H ajatı anlatılan bu 
ihtiyar cellad kimdir ? 

j .Cellat, diyerek, bu adamdan, 1 mışlar. O, caima sesini çıkarma
belki de, tiksinenler vardır. Yanlı5 / mış, mahkfımun ıztırabını uzatma
tellikki ... Deybler'in hususi hayatı · mak için, süratle hareketten başka 

j temiz ve kendisi iyi bir aile reisı bir şeye ehemmiyet vermemiş. 
j olduğu için hürmete layıktır. Onun Deybler, bütün hayatında resmi-

Ölümü allka uyandıran cellat 

Gazetemizin bir kaç gün evvelkt 
nüshalarından birinde, Fransanın 

resmi celladı, Anatol Deybler'in ö
lümünü haber vermiştik. 

resmi vazifesine gelince, kestiği ni çıkartmaktan kaçınmış. Bu, hiç 
başlardan, onu mes'ul etmek çok şüphesiz, vazifesinin ağırlığını tak· 
hakSlz!ıktır. Başın kesilmesine dir etmesinden ileri gelmiştir. Kim 
hükmedenlere, o hükmü tasdik e- bilir, cellatlık, irsi bir geçim olma
denlere mes'uliyet teveccüh etmi- saydı, o, bu mesleğe girer ve bağ
yor da, aldığı emri ifadan başka bir larur kalır mıydı? • 
şey yapmıyan adama neden kaba- Geçim dünyası! 
hat bulunuyor?> Bir şey var: Bu kadar alakalı 

Diyor... neşriyat, acaba, Deybleriıı miras 
Gazeteler, celladın idam ettiği b ıraktığı cellatlık vazifcsdıi yük· 

mahkUmların son dakikaları hak- lenmek üzere olan yiğenine, amu
kında bir çok tafsi!At vermektedir- casile iftihar etmiye vesile teşkil 

!er. Bu ma.lıkfunlardan bazıları, etmez mi? Öyle ya .. dünyanın en 
cellada ağız dolusu küfretmişler. büyük ve en mühim meseleleri ve 
Diğer bir kısnu da, başlarını kes- şahsiyetleri de ancak bu kadar ala. 
memesi için, ona, yalvarıp yakar- ka ve merakla karşılanabilir. 

Gelen ecnebi ve bilhassa Fran
sız gazeteleri ve mecmualarının, 
celladın ölümünü, günün en mü

him hadisesi haline koyduklarını, 
onun hayatına, resimlerine sahife- / A 
ler tahsis ettiklerini gördük. Fran- ._ ...{. · • 

sızca Jurnal gazetesinin tanınmış 
fıkracısı Kleman Votel, celladın ö
lümüne hasrettiği bir fıkrasında: 

Cellildm senelerce üzerinde çalıştığı idam makinesi giyotinde 

bir ölüm hükmü infaz edttken 

Sudanda bir dans •• • 
numunesı 

Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz ? 
"İKDAM » ın büyük anketine 

karilerimizin verdikleri cevaplar 

Yunus Emre - Namık Kemal -
Mehmet Akif - Abdülhak Hamit -
Nasreddin Hoca - Atilla - Fatih 
Mehmet - İbrahim Müteferr "· -
Barbaros - Mimar Sinan - Gazi 
Osman Paşa - Mitat P;ışa - Fevzi 
Çakmak - Şinasi - Tamburi Cemil. 

Ankara, Cebeci, No. « D. Levent 

Barbaros Hayrettin - Abdülhak 
Hamit - Namık Kemal - Fatih Sul
tan Mehmet - İbrahim Müteferri
ka - Kanuni Süleyman - İbni Sina
K.izım Karabekir - Mimar Sinan -
Mehmet Akif - Mithat Paşa - Ziya 
Gökalp - Tevfik Fikret - Fevzi 
Çakmak - Sokullu M. Paşa. 

Üsküdar: 1 nci orta okul 3/A 
Şinası Abay 

ket Paşa - Yavuz Sultan Selim -
Yıldırım Beyazıt - Fatih Sultan 
Mehmet • Barbaros Hayrettin -
Mimar Sinan - Namık Kemal -
Turgut Reis - Abdülhak Hamit -
Birinci Osman Gazi - Sabiha Gök
çen. 

Beşiktaş Yeniyol No. 8 Teğmen 
Ferit Özketen 

Mustafa A. Renda-Dr. Refik Say
dam - Kubilay - Abdülhak Hamit
A tanın babası Ali Rıza - Atanın 

annesi Zübeyde - Fevzi Çakmak -

Barbaros Hayrettin - Yıldırım 

Beyazıt - Atilla - İbni Sina - Mi -
mar Sinan - General Kazım Kara

bekir - Dr. Neşet Ömer İrdelep -
Dr. Akil Muhtar - Dr. Mazhar Os-

Atilla - Köprülü Mehmet Paşa - man - Ali Çetinkaya - Mehmet A
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa - Gazj kif - Timur. 

Osman Paşa - Mustafa Reşit Paşa - Tarsus: orta okul sınıf Il/B No. 
Mimar Sinan - Barbaros Hayret - 34 Ali Dönmezoğlu 

tin - Mehmet Akif - Ziya Gökalp - · Fevzi Çakmak • General Jo'ah _ 
Abdülhak Hamit - Tevfik Fikret - rettin _ General Refet _ General 
Mitat Paşa - Fatih Mehmet - İbra- • . . 
h . M - t f 'k F . Ç k k Kazım Karabekır - General Ömer un u e errı a - evzı a ma - . 
Y S it S !

. Halıs Bıyıktay - General Kemal avuz u an e ım. . 
.. ı 'Balıkesır - İkdamcı Ahmet Cev -
Usküdar Kaptanpaşa çık.mızı det - Fatih Sultan Mehmet - Ya -

No. 5 Zekiye Turancı vuz Sultan Selim - Yunus Em -

Abdülhak Hamit - Barbaros re - Zekai Dede. 
Hayrettin - Fatih Sultan Mehmet

Fevzi Çakmak - Gazi Osman Paşa
İbrahim Müteferrika - İbni Sina -

Kanuni Süleyman - Namık Ke -
mal - Katip Çelebi - Mimar Sinan
Mehmet Akif - Mitat Paşa - Tev
fik Fikret - Ziya Gökalp. 

Üsküdar: 1 inci orta okul 3/ A 
No. 643 Mukbil 

Fatih Sultan Mehm ı - Sokullu 
Mehmet Paşa - Kanuni Süleyman
Gazi Osman Paşa - Mustafa Reşit 

Paşa - Barbaros Hayrettin - İbni 
Sina - Mimar Sinan - Yavuz Sul
tan Selim - Zübeyde Hanım - Na-

Kandilli: kız lisesi sınıf 7 şube 2 
Güzin Usman 

Gazi Osman Paşa - Mareşal Fev
zi Çakmak - Fatih Sultan Mehmet

Mithat Paşa - Kanuni Süleyman -
Sokullu - Yavuz S. Selim - Abdül-

hak Hamit - Namık Kemal - Meh

met Akif - Barbaros - İbni Sina -
Tevfik Fikret - Ziya Gökalp. 

K. köy Rasim paşa mah. Nuhbey 
sok. No. 30 Yusuf Lami Doyum 

Ali Şirnevai - İbni Sina - Atilla-
Cengiz - Timurlenk - Alpaslan -

İbrahim Müteferrika - İlk Osmanlı 
mık Kemal _ Abdülhak Hamit _ padişahı Sultan Osman - Mimar 

Mehmet Akif - Tevfik Fikret _ İb- Sinan - Ziya Paşa - Mustafa Reşit 
rahim Müteferrika. Paşa - Gazi Osman Paşa - Barba

tl'sküdar: 1 inci orta okul 3/ A 133 ros Hayrettin - Şair Fuzuli - Fevzi 
Hamit Pisbıyık Çakmak. 

General Kazım Karabekir - Mü
şür Fevzi Çakmak - Abdülhak Ha
mit - Bayan Zübeyde - Gazi Osman 

Paşa - Namık Kemal - Mithat Pa
şa - Mimar Sinan - Oğuz Han <Me
te) - Barbaros Hayrettin - Fatih 

Sultan Mehmet - Atilla - Tevfik 
Fikret - Yavuz Sultan Selim - Ge
neral Refet. 

Biga: adliye mübaşiri Refik Uygun 

Mareşal Fevzi Çakmak - Barba
ros Hayrettin - Kanuni Süleyman

Fatih Mehmet - Kazım Karabekir
Namık Kemal - Mitat Paşa - Mah

mut Şevket Paşa - Abdülhak Ha
mit - Mimar Sinan - Yavuz Se -
!im · Turgut Reis - Mehmetçik -
Ziya Gökalp - Yavuz Sultan. 
Giresun iskele pereme esnaf1ndan 

motörcü Cemil Tuncer 

Osman Gazi - Fatih Sultan - Ya
vuz Sultan Selim - Kanuni Sultan 
Süleyman - 4 üncü Murat - Fevzi 

Çakmak Müşür - Kazım Karabe -
kir - Refet Paşa - Gazi Osman Pa
şa - Mahmut Şevket Paşa - 313 

kahramanı müşür Etem Paşa - Mi
tat Paşa - Reşit Paşa - Namık Ke -
mal - Mimar Sinan. 

Sütlüce Mahmut Dazi sokak No. 69 
Emine Genç 

Yunus Emre - Zekai dede - Sa -
lfilıaddini Eyyubi - <İkdam) Ahmet 
Cevdet - Ali Çetinkaya - Gazi Os

man Paşa - Barbaros - Mareşal 

Fevzi Çakmak - General Kazım 

Karabekir - Or. General Fahrettin 
Altay - Kor general Ömer Halis Bı 

yıktay - Tüm general Memhmet 
Kemal Balıkesir - General Rafet -

Gaziantep: Fıstık istasyonu inşa
atında makinist Turgut Ozan 

Barbaros Hayrettin - Hamidiye 
kahramanı Rauf Bey - Kubilay -

Atilla - Mimar Sinan - Fatih Sul
tan Mehmet - Namık Kemal - Tev
fik Fikret - Kılıç Aslan. 

Edebiyat Fakültesinde 
Hayriye Tolbas 

Mareşal Fevzi Çakmak - General 
Kazım Karabekir - Osman Paşa 

(Plevne müdafii) - Kanuni Sultan 

Süleyman - Yavuz Sultan Selim -
Fatih Sultan Mehmet - Orhan Ga
zi - Alpaslan (Malazgirt) - Bar -

baros Hayrettin Paşa - Sokullu 
Mehmet Paşa - Namık Kemal -
Mimar .Sinan - Mithat Paşa - Yu
nus Emre - Mehmet Akif. 

Aksaray: Y enikapı Çeşme sokak 
No. 50 de öğretmen 
Nazmiye Şahinoğlu 

Namık Kemal - Mimar Sinan 
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa - Şina

si Bey - Zübeyde Hanım - Yunus 
Emre - Fatih Sultan Mehmet - İb

rahim Müteferrika - Mehmet Akif
Barbaros Hayrettin - Mithat !'a

şa - Fevzi Çakmak - Yavuz Selim -
Atilla - Gazi Osman Paşa. 

Kasımpaşa orta okul sınıf 1/ A. 
No. 389 Saim Kaşken 

Salfilıattin Eyyubl - Nasreddin 

Hoca - Gazi Osman Paşa - Musta
fa Reşit Paşa - Barbaros - İkdamcı 

Ahmet Cevdet - Ali Çetinkaya -
Kfızım Karabekir Paşa - Mareşal 

Fevzi Çakmak - Orgeneral Fahret-Ressam - Çin miirekkebile Ja -
pon kağıdına resim yaptığımı duy
nıasınbr, belki yeni bir siyasi ih
lilafa sebep olur. Mustafa Reşit Paşa - Kanuni Sul

Yeni dansların esasları, figürleri tan Süleyman. 

tin - Kor general Halis - Tüm ge
neral Kemal Balıkesir - Zekai 
Dede. 

Emirgan Muvakkithane caddesi - Pertevn iyal !ilerin 
konferansı 

hazan tarihi danslardan, hazan da 

- hiç umulmıyacak şey olmakla 

beraber - beğenmediğinıiz vahşile· 

rin, çıplak insanların danslarından 

· P ertevniyal Lisesinden Yetişen- kopya edilmektedi. Bu danslar ga-

ler K urumu Başkanlığından: yet ince tetkikler ve araştırmalar-
4/ 2/939 tarihinde yapılacağı i • la bulunmakta ve vahşiler arasın-

ı· n edılcn Kurumumuz kongresi, da yapılan her tetkik yeni bir dans 
eksenyet olmadı~ından toplana - .. · tm kt d" Fr 

numunesı arzc c e ır. ansız 
mamıştır . Kongre 18/2/939 Cumar 

tesi güniı saat (15) te Aksaraydaki Sudanmda yapılan son tetkiklerde 

Emirgan orta okul 3/A talebe - No. 13 Emirgan camii meyzini 
sinden No 7 Visaleddin Eriçok Mehmet Hıfzı Uslu 

Fevzi Çakmak - General Falıret- Fatih Sultan Mehmet - Gazi Os-
tin - General Halis Bıyıktay - Ge- man HJşa - Mithat Paşa - Mehmet 

neral Kemal Balikesir - General Akif - Namık K emal - İbrahim Mü
Rafet - İkdam sahibi Ahmet Cev- teferrika - Barbaros Hayrettin -
det • Yunus Emre - Zekfü Dede -
Gazi Osman Paşa - Barbaros -
Yavuz Sultan Selim. 

Mimar Sinan • Yunus Emre - A

tilla - Ziya Gökalp - Koca Yusuf -

Emirgan l\1uvakkithane caddesi Şinasi - Timurlenk - Nasrettin Ho-

No. 42 İshak üsman ca - Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. 
1 resimlerini gördüğünüz garip kı-ise binasında toplanacaktır. Bü - Fevzi Çakmak - Kazım Kara Haydarpaşa lisesi 4/F. No. 884 

Cemal Gül tün mezun arkacla~ar:n gelmeleri- yafetli ve tezyinatlı mahlukların bekir Paşa - Gazi Osman Paşa . 

--'~~~~n~i~ri~c~a~e~d~e~r~i'~~~~~~~~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:.:=--_..."--''""""'"'"'..--_.~-.... ..... ~,,.._~___.MüsürAhmetPa Kazım Karabekir Pasa (Erme -

SA~ L 1 il(_ 

Amonyak ve 
faydaları 

(Nişadır ruhu) gaz hali•,ıe 
bir maddedir. Eski usulde Y'" 
pılmış, temiz tutulmarnıŞ 8~ 
teshaneaerde, helalarda .. ~ 
defa bizi k:ırşılar. 'l'ö .. 
türlü eczalardan ç~aıı jlt 
gaz suda muhtelif nısiı<'. 
eritilerek (amonyak) .,.ıııil' 
kullanılır. Sımsıkı kaP"tıl...: 
mış cam kapaklı şişelO:
saklanır. Keskin koknlU, P 
)eri yaşartan bir sndur. ~ 
uzadıya koklamak caiz dd 

dir. Zararlıdır. ,Jı 
(Nişadır ruhu) çok fayd 

işlerde kullanılmaktadır. JIO 
lı . 

cihetle her evde bıılunn>" 
dır. Size numara sırasile 1'" 
zıyornın: 

1 - Bal arısının soktui" 
yere hafif derecede yapılııı~ 
amonyaktan bir damla Jı;or · 
sanız ağrıyı, sızıyı keser· ,,,ı 

Z - Bal ansıma veya 
eşek ansının soktuğu ye,.ıet' 
iğnesini bir firkete ile, itle' 

uçlu bir pens ile çıkarın•"- ~ 
dolu bir kahve fincanına 3 · 
damla amonyak kanştırı~d-

İI Eczaneden alacağınız tcııı 

pamuk veyahut gaz b~zioi fıll 
ilaçla ıslatınız. Arıların, bÖ • 
ceklerin, akreplerin soktuk ' 
lan yerin üstüne keynp paııs· 
man ediniz. Timam yapıJlıl
Bu usul ile ne şişlik kalır, ot 

ağrı! 

3 - Başınız ağrırsa. ı.ut"' 
nezlesi başlarsa, biribiri ar • 
dınca aksırma h usnle gelir " 
se, amonyak şişesinin kapa • 
ğmı açınız. Hafif bir nef~ 
bir soluk alarak birkaç keı' 
koklayınız. 

4 - Sinirlilikten, asabiye! • 
ten, dargınlıktan dolayı ~ • 
yılan insana biru nişadır rr 
hu koklatırsanız, ayılır. J(eP • 

dine gelir. Çünkü az Juık)aP : 
lan amonyak dimağı, ı.e:r" 
uyandırır. Kalbi, yüreği ha • 
relı:et ettirir. . 

5 - Yarım bardak ~~rl• 
sn içerisine 3 - 5 damla aıno"" 
yak kanştırınız. Sızmış, ııl<~· 
sız sarhoşa yudum yudun1 i(l" 

rirseniz, ayılırsınız. İyilcşit° 
siııiz. Bu ilaçla kaJbe kuV~ 
gelir. Bazı defa da sufı~ 
midesi bulanarak 0 zchirP 
rakıyı, şarabı kusar. Kurtu • 
lnr. 

6 - Çok yorgun olduğu""" 
zaman banyoluğunaztt sıc• · 
c.k sn ile doldurunuz. fçlıl' 
bir çorba kaşığı kadar a,.,.,. • 
yak koyarak kar11tmnll· fi 
dakika kadar banyo vapııııS
Yorgunluğunuz bütün bi.ilil' 
gider. Neş'eniz artar. Ke;vfi • 
niz yerine gelir. 

7 - Tentürdiyot leke<jıl' 
gidermek isterseniz, su dol~ 
bir kahve fincanına bir t<ııl'· 
ve ka~ığı kadar nişadır rtl~
karıshrınız. Lekenin i.istiiıı" 
sürünüz. 

8 - Lekelenen, solan. ctf' 
me musluklannı, niket. pi · 

rinç, kesme kar:volaJarı. 1'• 
kırdan yapılın .. kaplan. iiJrl· 
!eri, avadanlıkları amon•·~~ 
ile ıslatılmış bir fanil~ pP.rr"; 
sile ovarsanız altın gibi P"'1 

parıl yanar. 

lokman ffEKI~ 

--------- . ./ - . 
nistan Fatihi) - Fevzı Çal<111~. 
Fatih Mehmet - Yavuz - Kani" •r 
İbrahim Müteferrika - Naınık 'I> f 
mal - Mithat Paşa - Barbaros Jlı 
rettin Paşa - Ziya Gökalp - ?<IJ!oı 
met Akif - Abdülhak Hamil • 
Sina. 

ri" Eczacı mektebinde 254 

Faruk Onger />' 
Sultan Selim - Namık Keınalf~.,ıı 
tilla - Barbaros Hayrettin -
Çakmak. 

"''' Üsküdar: 19 uncu ilk ırı• 
245 Cevat Seçkin J>ll,ıd 

Sultan Fatih Mehmet - J3af .ı; 
fe' 

Hayrettin - Mimar Sinan • 
Çakmak - Ali Çetinkaya. 

1
,, 

Üsküdar: 19 uncu ilk ,.,cıı 
· 392 Gönül Seçkin 

:!<"'\ Fevzi Çakmak - K5zırn 5v 
bekir - Namık Kemal - Yavuı el• 
tan Selim - Fatih Sultan ]vfelıl" 
Kanuni Sultan Süleyman. ol ~ 

Üsküdar: 2 inci orta ok 
Kamuran Y_.. 

l 
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BORSA VE PİYASA HABERLERİ [ 
----~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~~I • . 

Dünkü bulmaca1ll1Zm halli 

QONLü 
--~ 
Khrnig hesaplarına göre 
tıun · 

teri P•yasada hububat madde -
•e av der'! · .. · retli ı crı uzerıne hara -

•e deınuaıneieler olmuştur. Evvel-
Yazdıii'ıınız 'b. y . 

lla ıo b' . gı ı, unanısta -
İhracat ın kilo arpa satılacağı için, 
laıııaı.. Çılar Piyasadan arpa top -

il 
lad.,,iar. 

ugİjıı .. 
Pek eh kii Yazmuzda, piyasada 

•ınnu le:de . Yetli olrnıyan hnreket-
ıerin: "Yade, klcring hesaplan ü

e durıu - f Yoruı. agı aydalı addedi -

hıerkez 8 
redu ankası tarafından neş -en ki . 
ı\lııı erıng hesaplarına göre, 
lııt aıı1. Yanuı bizden alacagı· yok -

· lal 
ltıill'on 

2
:
0
a"'." alacak miktarı ı 

l'l,,(blllti ü hın lirayı bulmaktadır. 
'"Plarınd ç ay evvel klcring be -
te bor 

1 
an İtalyaya üç milyon Ji. 

l' ç llYduk 
aıııUk! · 

'İııde b u dokuma ithalatı saye -
l'l,,ttl P u llliktar pek azalmıştır. 
kadar aınuklu dokuma ithalah o 
d Çok lın 
., 0 uştur ki, pamuklu 

teJ011 fabrikatörleri, dışarıdan 
~lYet Plltıı.ukJu dokumalardan şi -

l<'ab ~tnıişlerdt 
lopı..,,•ilıatörier Sanayi Birliğinde 

arak ., 
Y-.,~ ' <Ktısad Vekaletine 
'İ'aınuı::' ınüşterek bir istidada 
ljYad it dokuına ithalatı daha 

• artı -llı.lıJııa 
1 

ıgı takdirde himayeye 

kut ııı:v~·an fabrikaların çok müş
••tıııişt •de kalacaklarından• bah 

lQ ••dir. 
1 triııg h 
nv, ı... esaplanndan Çekos -

b· ~Yanın b' d 
ı~ lir ız en 3 milyon 411 
•a~Ya ~ alaca~ vardu. Çekoslo -
VeJ, hu Udutıarı daralmadan ev -
1-.,layd •ııeınlckete ihraca\Jmız pek 
b~haı ı. Çekler bizden tütün hu-

lltadd ' lon Sen 
1 

eleri, kuru meyvalar, 
la ue erd 

lııı al e çavdar, yaş meyve 
d-., •• h "'ak hususunda, Almanya
d ~ura ikin • 
it. l<'ak cı derecede geliyor-

~ıı Son at Çek hudutları daraldık
cıı,,et .:: 2 tneınleket arasındaki ti 
«ııta]llt ııasebetlerinin de hududu 

~tıı •e~!~· Çek rejisi, bu sene ge
lıt, ltaıb kadar tütün almamış-
1 ıııtıy0 Uki geçen sene Çek rejisi 
lı. &11 8 

11 200 bin kilo tütün almış
tı.. ene hu ıniktar pek azalınış-

İ'raı:da b 
tıs~. t ulunan bir ticaret mü -
y 1•stahı -.,dığı b. n u Ticaret Odasına 

-... ç kır lllektupta diyor ki: 
~at e oslovakya kii' .. ld.. F 
ı Tiirki . çu u. a 
erre ,_ Ye ile olan ticaretine 

't· "'adar h 1•tret .. alel gelmiyeeektir. 
lı:is· ınunaseh ti • · • ı l:İbi e erımız yme es-

İ'raı:da::1111rn edecektir.• 
lııhıtıı T' 1 ticarethane, bu mek
lllit~ada/caret Odaınız tarafından 
aiııt atı tacirlere ilan edilme • 
lltıltsu : e~iyor. Çek rejisinin bu 
ley· Zerıne, b 
L 1:1'atınd u mektubun muh-
"'lt aıı b. 

ltı.eJtı 1• de bahsettik. Fa-
Ptaı· "Plak· ıkt· 1 arzuya ragın· en 
·~ ~. '1'ü ' ~•sın.ı., . •kiye - Çekoslovakya 
az ı """' ın .. ~r, maalesef 

Bir h n ırsız yakalandı 
lıaıı lıııdan 15 .. 
t ağa gun evvel Fatihte Si-
atııııhnd hıahall<>sinde akşam ka- • 
~. C an ist'f 
r· •hide . . ı ade ederek Nimet 
\ llı<ıe huı ısrnınde iki kadının elle-
aıa_ unan 

lıı tda bııt çantalarını ve çan-
~ ÇaJan L unan 650 ve 1300 kuru-
• tesJinı •

0
.n Yakalanarak adliye

Piyasa Haberleri 

~ahunluk zeytinyağı talebi 
Mısır Dahiliye Vezareti Hapis -

haneler Umum Müdürlüğünün 

muhtelif cins yağlar için ilim etli
ği bir münakasanın maddeıeri a
rasına sabun imaline mahsus l& 
ton zeytinyağı bulunduğu haber 
alınmıştır. Teklifler Umum Mü -
dürlüğe 14 Mart 1939 tarihine ka
dar yapılabilecektir. 

Romanya piyasası ve 
zeytinlerımiz 

Zeytinlerimiz bu piyasada ta 
nınmağa başlamıştır. Son yedi se
kiz sene zarfında hiç ihracat ya -
pılmadığı düşünülecek olursa, 
1938 senesi zarfında ihraç ettiği -
miz takriben 7 - 750 tonun ehem
miyeti meydana çıkar. 

Önümüzdeki mevsim zarfında 1 
ihracatımızın artacağı umulmak .1 
tadır. Bilhassa bu seneki zeytin 
mahsulümüzün iyi olması bunda 
başlıca amil olacaktır. Zeytinle
rimizin standardize edilmeleri de 
dış piyasalardaki kıymetlerinı art
tıracak ve satışlarını kolaylaştıra
caktır. Nitekim, buraya yapılan 

sevkiyat bir nevi hususi tip ve i· 
simlere ayrıldıktan, ambalajları 

Yunan mallarınınkine benzetildik
ten sonra tutunmağa başlamıştır. ı 

Mısır odun kömürü piya
sası ve kömürlerimiz 

Bir ay zarf..nda Türkiyeden iki 
yelkenli ile 170 ton kadar odun 
kömürü geldiği ve bu partilerin 
bir tonunun 8 İngiliz lirasına sa
tıldığı haber alınmıştır. Fiatlerin 
geçen aya nazaran ton başına 2 
S terlin kadar düşük oluşu, bu se
fer gelen kömürlerin iyi cins ol -
mayışındandır. İyi cins pırnal kö -
mürlerimiz için geçen aydakinden 
bir lira daha fazla olmak üzer€ 
10-11 Sterline alıcı vardır. Şımdi
ye kadar kaydedilmemiş olan bu 
yüksek fiat, kömürlerimize karşı 

fazla talep mevcut olmasından ile
ri gelmektedir. 

Filhakika elde edilen malümata 
göre bu sene memleketimizden Mı
sıra yalnız takriben 500 ton kadar 

Sinemalar: 

StlMER 
* Benden Mes'ut KJm 

Var? 

iPEK * Bir Kavuk Devrildi. 
SARAY * Sekizinci. 
MELEK * Büyük Vals. 
ŞJK * .Aı;kın Gözyaşları. 
ALKAZAR * Ben Caniyim. 
MİLLİ * Şeyhin Aşkı. 
ALEMDAR * Şeyhin Aşkı. 
ASRİ * Bay Tekin .. 
T A.KSİlll * Şeyhin Oğlu. 
AYSU * Şeyh Ahmet 
AKIN * Dişi Tarzan. 
SAKARYA * Aşk Bahçeleri. 
TAN * Nevyo"k Damlarında. 
AZAK * .Aı;ka Tapan Kadın. 

E .SadlTel< 
Şehzade başı 

(TUBAN) 
tıya trosunda 
İTAAT İLAMI 

vodvil 3 perde. Yazan: Celal Mü -

PARA BORSASI 
ANKARA 

ıa-2-s39 

. 1 Sl'ERJ .. İN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İ8VIÇRE 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 21.3725 

1~0 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
lOO PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
lOO 
100 
100 

YEN 
tsvı<:ç 
RUBLE 

OPAf<IŞ 

5.93 

126.5575 
3.3525 
6.65i5 

28.682.5 
68.0525 

50.7825 
21.23 

1.082.5 
1.56 

4.32.75 
5.93 

23.9025 
24.9675 

0.905 
2.82 

34.62 

30.555 
23.8725 

...-~-...-......... -~-~-~~ ....... -~ ....... -~-~-~-
TAHViLAT tSHAM ve 

Türk borcu 
Türk borcu n 

Türk borcu fil 

Sanayi Hareketıari 

Deri fabrikaları 

Deri fabrikatörleri müşkül vazi
yette kaldıklarından bahsediyor • 
!ar. İçlerinden bir tanesi ile gö . 
rüşllik. Anlattıklarını aşağıya ya-
zıyoıuz: 

l -Şimdiye kadar Amerikada~ 
takas usulleri sayesinde deri alma
ğa mecburduk. Daha doğrusu b..ı 

bir mecburiyetti, çünkü takas va-

sıtasile deri almak işimize gelmez. 
Çünkü takas primleri yiiksek ol -
duğu için deriler bize pahalıya ma 

oluyordu. Bu yüzden burada işle
diğimiz ham derilerden yapılan 

mamul deriler, dışarıdan gelen ma-

EV EKONOMiSi Basma entari 
Bir yağ tacirin:n fikri (Ba.ş tarafı 4 füı.ciL sayfada) 

şünürken uykusu kaçıyor, keneli 
Şimdiye kadar •Ev Ekonomisi• 

kendine: 
sütununda yağ, süt, yumurta hi-

- Ah, bir basma entarim olsu, 
.ekArhğından bahsettiğimiz için 
.ekrar bu mevzua avdet etmek is- onu giyip ortaya çıksam! diye has
cıniyoruz. Fakat bir yağ tacirinin ret çekiyordu. Amma, anlıyamadığı 
.nlaıtıklarını enteresan bulduğu _ bir sebepten bunu annesine söyle

ınuz için, yine bugünkü mevzuu • mekten çekiniyordu. Fakirliğin ne 
muzu yağ meselesine tahsis edi • demek olduğunu iyice kavnyama
yoruz. Yağ taciri diyor ki: cliğı halde insanlar arasında büyük 

•- Trab'Zondan buraya tereyağı bir ayrılık, bir müsavatsızlık oldı• 
gelir, bu, herkesin bildiği blr şey- ğunu idrak edebiliyord•ı. 

lir. Fakat buradan da Trabzoııa Nihayet bugün, yine derste hoca
her hafta yüzlerce kilo içyağı git- sının kendisinden takdirle bahset
tiğini kimse tahmin edemez. mesini duyan arkadaşları, teneffü:; 
İçyağı Trabzon köylerine sev - esnasında ona sataşmıya, ona acı 

kedilir, köylü içyağını sarfeder. sözle~ söylemiye başladıkları va
Bir miktarını da tereyağı diye bize kit, Naime isyan etmiş, ilk defa 0 • 

sattığı yağların içine koyar. larak kendilerine cevap vermişti. 
Yalovadan kahvaltılık taze tuz- Ancak, bu cevaplar, meydanda.ki 

bir seviyeye gelmiştir. Gümrük suz yağ geldiğini herkes ~ilir, fa. hakikati örtecek mahiyette değil
himayelerine rağmen, derilerimi - kat Yalovaya teneke teneke veje- lerdi; onun hanımların eski ipekli

talin yağı sevked.ild.iğini görmek !erile giyindiği apaşikarcli . 

mu! derilere rekabet edemiyorö.u. 
Nitekim Alınan derileri yerli ma
mul derilerimize rekabet edecek 

zin Avrupa d€rilerine rekabet e
dememesindeki yegane sebep ta -
kas primleriydL 

- Kitap alacak paran yok ... 
için, her sabah Yalovaya kalkan 

1 
vapurlara bakmak kafidir. Bu ve- Mektepteki yardım heyeti sene ba
jetalin tenekeleri köylere sevke -
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SOLDAN SAGA: şında bütün kitaplarını ve defter
dilir, orada yapılan tuzsuz tereyağ 

Ergani. !erini veriyor. Öyle iken ipekli en-
'larm içine karıştınlır •• 

19.275 

19.25 
19.25 

19.65 

İki ay evvel, takas priml<~ri hak
kındaki şikayetlerimizi Türkofis 1 - An - Bir musiki aleti. 

2 - Kira - Sonsuz. ~ .............. ....,., • ....,.....,.~-~-~--....,...,.... ............. ..,.....,.... Direktörüne arzetmiştik, verdiği - Yağ taciri bunları anlattıktan tari yapmak için parayı neredeı: 
· · h t b" "k b' l"ka il bulu'"'rsun? Bak bizim arkamız-

~ EBİE F l A T LER 1 
tc.uru7 s. 

• • 
• 

Bakla • 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Şalgam 

Havuç 

• • • • 41 

Kereviz kök 
Ker,,viz yaprak 

. . 
• 
• 
• 
• 

Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 

. . . 
100 Ü 

Pancar . . . . 

30 
30 
l 25 

1 50 
2 

2 
2 
4 
3 
8 
5 

3P 
2 

odun kömürü gönderilmiştir. Hal
buki 1937 senesindeki müvaridat 
yekünu 2126 ton idi. 

Birinci kiİnun ayı içinde Bulga
rlstandan müvaridat olmamıştır. 

Talebin fazlalığı yüzünden Bulgıa· 

kömürlerinin fiatl de ton başına 

5-6 Sterlinden 6-7 Sterline yük -
selmiştir. 

Tiyatrolar : 

ŞEHiR TİYATROSU 

ii~i,,li,'ıiıii111 "~~~~' 
':ıır.~:: .. ~i l! B~~3~~ 

4 perde 

Hali< Opereti. 

Bu akşam 9 da 

ESKİ HAMAM 
ESKİ TAS 

operet 3 perde 
Pek yakında: 

•Juliya Joe• yeni ve büyük 
bale heyeti 

sahipoğlıL Cuma akşamı, Cumar -
lesi talebe matinesinde 

HAMLET 

mız ıza a ı uyu ır a a e sonra diyor ki: J -

daki fistanlar basma amma yeni ... 
3 - Ayni sıra - Uğraşma. 

dinliyen Türkofis müdürüne kar
şı çok müteşekkiriz. Fakat bu iza-

hattan sonra, takas primlerinin 
düştüğünü görmedik. 

Türkiye - Amerika ticaret an -
!aşması, bu meseleyi kendiliğin -

den halledecektir. Anlaşm~ metn i 
akşama, sabaha, alakadar dairele

re bildirileceği için takas primle -
rinden kurtulacağımızı ümit edi -
yoruz, fakat Amerika ile anlaşma

nın ne zaman tatbik edileceğı belli 
değildir. Duyduğumuza göre henüz 
Amerika meclisi ticaret anlaşma -

sını tasdik etmemiştir. Ne zaman 
tasdik edecek! Tabii bunu öğren -
mek bizim için kabil değildir. 

Elimizde bir miktar stok vardır, 
fakat bu stok biterse ne yapaca -
ğ12? 

Ds.i fabrikatörü gibi, Amerika
dan ham madde alan diğer fabri
katörler de Amerikan anlaşma -
sının tasdikini beklemektedirler. 

•- Biz ne yapalım!- Köylü, ya
ğı bize hileli gönderiyorsa, biz bu
nun önüne nasıl geçelim, ne şe -
kilde uğraşalım? .. 

Bununla beraber bu yağ taciri 
Hlnlı-~rlığa karşı şunları ileri sü . 
rüyor! 

•- Gıda maddelerini kontrol et
mek için, dükkan dükkan dolaş -
nıak, kontroller yapmak kili de -
ğildir. Biraz da kôylerdeki müs -
tahsili kontrol edelim. 

Köy odaları, şehre karışık ve 
hileli yağ gönderen hayvan sahip
lerini pckıllô tecziye edebilir. Köy 
küçük bir muhit olduğu için kimin 
halis, kimin karışık yağ yaptığını 
öğrenmek kolaydır. Bu itibarla, 
köy odaları, nahiye müdürleri, kö
yün zabıta amirleri de bu işlerle 
meşgul olmalıdır.• 

Şehirde hilekilrlıkla mücadele 
ederken, köyü de hatırdan çıkr.,, • 
mamalıyız. 

VEKİLHARÇ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

BEŞİNCİ KEŞlDE 

11 - Mart - 19 3 9 d a tl ı r • 

Büyük [kramiya 50.~09 LirajırJ 
Bundan 15,ooo 

Başka 12,000 Liralık 
10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
lirallk lki Adet Mükafat Vardır. 

Bu. ~ertipt~n bir ?ile! alarak iıtiraıc etmeyi ihmal 
etmeymız. Sız de pıyanırontın mes'ut vo ba.btiyarluı 
M8S1na fİrmİŞ olursunuz. 

Basma entari hulyası Naimenin 
hayatında biricik gaye ve emel ol
muştu. Seneler geçtikçe aile vazi

yetini, annesinin feda.karlığını ve 
yoksulluklarını daha iyi anlıyor, 
bunu anlacliğı için daha büyük bir 
ateşle çalışıyordu. 

Aradan yıllar, yıllar geçti... Na
iıne mektepten diplomasını aldı ve 
bankalarda kendisine bir vazife 
buldu. 

İlk maaşını aldığı gün, kalbi bü
yük bir heyecanla çarparak Mah

mutpaşaya gitti ve metresi elli ku
ruştan bir basma kestirerek ken
disine bir entari yaptı. Çocukluk 

ve genç kızlık hayatında giydiğı 

elbiseler içinde en çok bu mavi be
rf'lr 'i b~<>ma entariyi sevmişti. 

Or-tFERANSLAR 

Halkevinda konferans 
Eminönü Halkevindm: 

14/2/939 Salı akşamı saat (20. 
30) da Evimizin Cağaloğlundaki 

merkez salontında İst. ü:ıiversite
si Edebiyat fakültesi tarih doçen
ti Bay Mükremin Halil tarafından 
(Anadolu Selçukları) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Bu lconfe
rans için davetiye yoktur. Herkes 
gelebilir. 

• 

4 - Dişlerimizden bir kısmı -
Bir kumaş - Bir göz rengi. 

5 - Bir hece - Mi'yar - Bir he
ce. 

6 - Fedakarlık . 
7 - Ters okunursa bir renk· 

Muntazam kesilmiş ağaç -
Beyaz. 

8 - Sezdirmek - Edat - Kraliçe . 
9 - İz - Asırlar . 

10 - Ek - Bir kaclin ismi. 
ıı - Ölçü ? Helak değil 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 -Zahip olma - Yere serilen 

örtü. 
2 - Başına bir harf konursa ve

cize olur - Kolay yapılan. 
3 - Bir ağaç meyvası - Deniz

banka raptedileıı bir vapur 
şirketi. 

4 - Aramaktan emir - Ayııı 

cazibesi suretile yükselme -
hece. 

5 - Sual - Ortak - Erkek. 
6 - Ustalık. 

7 - Hece - İçerisinde çamaşır 
yıkanan kap - Peki mana
sına bir hece. 

8 - Çocuk doğurtan - Kakmak
tan emir - Deniz ortasında
ki kara. 

~ - Süt musluğu - Satılık in
san. 

10 - Vüc·ıdümüzün kemikten 
sonraki sert kısmı - Tered
düt ifade eden kelime. 

11 - Karı kocayı biribirine bağ
lıyan akit - Aslının eşi. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi lırçalayınız 

• .. . . i . ı : ~ - -· ~iştir. 
==============~========~==~~~=.===============~~~~~~~~ 

- Siz ... Müddeiumumi efendi! hissetmiye başladı. O, kendisinin 

Gaaton LÖfi.U Çeviren: Rasim Özgen 
..... ~ - 30 

e ol.ın k 
~ Şilltdi ~. istiyorsunuz? ı mer'in kendi resmi odasında, biz-

•- 11\aın,.ı. 8~.Yliyeceğirn. zat kendisine bu kadar küstalıane 
'""l\<l - on" illyeyi '. unde bulunan bir hitapta bulunmasına pek güçlükle 

..._ Otu L~aret ederek- tahammül ediyordu. 
I\~ runuz . . 

l\e Sii l azız Diksmer ... Ba- Zdbıta amiri, müddeiumuminin 
tı·k Y eınek · · 

b· 1 sıne ıstıyorsunuz?. verdiği cevabı, derhal şöyle bir 
ır h r oturd . 

eyecan .. u ile zahıren hiç cevap!a karşılacli: 
ıı ..._ lı.rtık: gostermeksizin: - Benim kanaatim de öyle ... 
u~ bir §•Yi bılnıekte bulunduğu - Müddeiumumi, dehşetll metane-
..._ ~e"ı·• ... , tine rag"men sendeledi,· fakat ça -..... ı:ı .. 

ııu esjardi . bucak kendini topladı. Ve ihmal-
... nın nıasuın olduğu - kar bir sesle: 

DİKSMER KOZUNU OYNUYOR bir tilki kadar kurnaz olduğunu bi-
Polis amiri, Sinamari'nin şiddet liyordu. Fakat karşısındakinin 

ve metanetini bildiği için her şeyi kendisinden baskın olduğunu ha
düşünmüştü. Bu cevabı üzerine, tırma getirmediği için, sahibinin 

a deh etle yerinden sıçrıyacağı _ ku·bacından yahut kendisini öldü
~. ya ~zerine saldıral'ak boğazına i receğinden ko:-kan bir esir, bir kö-
sarılacağını, muhakkak kendisinin le gıbı tıtremıye ~aşladı: . 
vücudünü ortadan kaldırmak için - Evet delillerım var ve işte ... 
müthiş bir harekette bulunacağı - Dedikten son,ra, bir paketi, si -
nı tasavvur etmişti. Bundan dola - cimle sarılı bir küçük paketi, cep
yı. odaya girdiği zaman, oda ka- terde çok gezdiği için kirlen -
pısını açık bırakmıştı. O, son ce - miş bir evrak tomarını müddeiu -
vahım verince, kendisini müddei- mumiye uzatarak: 
umumiden ayıran masayı, bütün - Onları size veriyorum. 
kuvvetile basınının üzerine ittik- Dedi. 
ten sonra geriye çekildi ve kapıya 
yaklaştı; fakat, Sinamari'nin, sü -
ki'.ınetini zerre kıidar kaybetmedi
ğini ve yerinden kıpırdamadığını 

Siıı.a 
ııı.. lltari v" 
1_ .Say. ' Ucudünü .. .. d ki 
~i k ~ :Yası ' onun e 
... ıı1ı et. andırarak iri başını i-

- Bunun imkanı var mı? Aziz görerek hayrette kaldı. Müddeiu
Mösyö Diksmer? Nasıl oluyor da mum!, gayet tabii bir sesle: 

Sinamari, paketin iplerini çöz -
dü. İçinden çıkan çok ince yazılı 
ve kendisinin yazdığı btı mektup -
!ara, tezkerelere, birkaç kartvizi
te bir göz gezdirdikten sonra on -
!arı, elinin tersile polis amirine 
doğru itti ve: 

~'•ı:n ı arasın l 
de llıiyet v a a dıktan sonra, 

1\ bahsed ermediği bir mesele -
-.... ı:ı er gibi: 
tı it, onu 

'-la •<it. Öyle ~kızının fikri... 
llı. \ ı en, bakışı biraz şa-

biz bir adli hata irtikap etmiş olu- - Delilleriniz var mı? 
yoruz? İmkansız bir şey... Bun - Dedi. 
dan pek müteessir olurum. Kendisini çok kuvvetli zanne -

- Evet .• Adli hata irtikap edil- den, hasmını behemehal korkuta-
di. cağını tahmin eden Diksmer, Sina 

- Ciddi mi söylüyorsun? Bu - maı-i'nin bu süktineti karşısında, 

- Siz, bir ahmaktan ba§ka bir 
şey değilsiniz. 

Dedi. 

Diksmer, müddeiumumiye bak
tı ve bir ~ey anlamadı. Orıun şeref 

verdiği yoktu. Bu ciheti hatırına 

bile getirmedi; fakat müddeiumu
minin kendisine minnettar olması. 
hatta kendisinden korkması 18.zım 
gelirken kendisini böyle tahkir et
mesini bir türlü kavrıyamadı. 

Polis amirinin şaşkın şaşkın bak 
tığını gören müddeiumumi haka
retinin sebebini şöylece izah etti: 

- Bu kağıtlar, sizden daha ah
mak olan Lanblen'in ölmezden ev
vel, onlarla beni tehdit etmek iste
diği kağıtlarclir. Şimd~ siz de, on
larla mı tehdit etmek istiyorsu -
nuz?. 

Büsbütün şaşkıııla§mış olan Diks 
mer: 

- Biliyorum, bu cihet Lanbli! -
ne canının pahasına maloldu. Gö • 
rüyorsunuz, ki ben sizi dostçasına 
ziyarete geldim. İspatı da, lehi -
nizde olan bu evrakı, olduğu gibi 
size vermekliğimdir. 

Polis ıiınirinin bu cevabı üzerine 
Sinamari: 

- Onları saklıyabilirsiniz. Bana 
karşı biraz takdirkar iseniz, bu el 
yazılarım, sizin için kıymettar o -

dostlarım için alicenap, yüksek bir 
dost olduğumu ve siyasi, manevi 
menfaatim namına o dostlara dai -
ma müzaharet ettiğimi ispat eder
ler. 

Deyince, Diksıner: 
- Ya nakdi menfaatiniz? .. 
Diyerek yine bir pot kırmaktan 

kendini alamadı. 
Sinamari, şeamet kusan bir t.e _ 

bessümle: 

- Zavallı Lanblen'in hitabile 
karşılaşıyorum gibi geliyor bana .. 
Devam ediniz azizim; sizin sözle
riniz beni epeyce alakadar ediyor. 

Diksmer, redingotunun cebinden 
diğer bir paket çıkararak: 

- Bunlar da başka kağıtlar ... 
Dedi. 
Sinamari, eline almak bile iste

mediğini gösteren bir hareketle 
pakete işaret ederek: 

- Bunlar da, o biçare Didye bu
dalasının, dostum Östa§ Grim'i ay
ni suretle istismar aletleridir. Bu 
mektuplar. dostumun, pek namus
karane bazı hususatı Harbiye Na
zırına tavsiye ettiğini gösteriyor -

ye'nin akibeti de pek feci oldu. 
Diksmer, muddeiumuminin bu 

ihtarı karşısında, düşünceli bir ta
vırla: 

- Evet ... Didye de Lanblen gibi 
öldürüldü. 

Diye mırıldandı . 

Müddeiumumi tebessüm ederek: 

- Hayır azizim, intihar etti. Siz, 
azizim Diksmer, intihar ile cina -
yeti karıştırıyorsunuz. Çok ağır 

bir yanlışlık bu!. 

- Evet.. Onun intiharı da, bil

diğiniz bazı siyasi meselelerde ala

kalı olanların intiharı gibidir. Ben, 
devletin sükılne muhtaç olduğuna 

herkesten ziyade kani olduğum i

çin, bunlardan bahsetmek istemi
yorum. 

- Azizim. şahsiyetinizin ehem

miyetini çok garip bir tarzda sui

istimal ediyorsunuz. Hatta, vıikıf 

olduğunuz esrarın, birçok mesele

leri kaplıyan esrar arasında o ka· 
dar eoommiyeti yoktur ki, müsaa

de ederseniz, bu iki paketi: 
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ADEMİ İKTiDAR 
VE BEL GEVŞEKLİ~INE K ARŞ 1 

HORMOBİN 
TableUeri Her Eczanede Arayınız. 

18 
26 
37 
47 
82 

129 
152 
155 
257 
260 
264 

™ 
290 
315 
550 
582 
595 
600 
615 
634 
640 
691 
701 
737 
752 
771 
846 
895 
896 

1008 
1086 
1176 
1219 
1241 
1282 
1283 
1330 
1371 
1400 
1418 
H 28 
1435 
1439 
1447 
1479 
1503 
1558 
1565 
1575 
1623 
1638 
1665 
1718 
1776 
1805 
1860 
1867 
1898 
1945 
1964 
1970 
1975 
1979 
1981 
1982 
1994 
2019 
2065 
2088 
2101 
2119 
2153 
2201 
2212 
2~33 

2297 
2302 
2344 
2515 
2655 
2681 
2700 
2724 
2767 
2819 
2855 
2892 
2967 
2972 
3010 
3019 
3029 
3056 
3067 

3195 
3201 
3218 
3247 
3281 
3283 
3303 
3319 
8330 
3349 
3423 
8478 
8486 
3490 
3492 
8507 
3571 
3683 
3708 
8725 
8794 
8861 
3867 
3914 
3992 
4013 
4057 
4088 
4132 
4154 
4286 
4295 
4326 
4398 
4419 
4474 
4500 
4515 
4563 
4595 
4615 
4648 
4741 
4793 
4799 
4839 
4879 
4887 
4901 
4918 
4978 
5022 
5027 
0033 
5051 
6053 
5219 
5224 
5266 
ri328 
6349 
5357 
5417 
5488 
5517 
5518 
5525 
5586 
5604 
5630 
5631 
5642 
5651 
5680 
5685 
5694 
5718 
5750 
5777 
5792 
5793 
5824 
5838 
5897 
5945 
6009 
6021 
6022 
6038 
6050 
6058 
6077 
6091 

6096 
6141 
6202 
6264 
6269 
6303 
6331 
6334 
6437 
11455 
6460 
6461 
6602 
6623 
6630 
6664 
6698 
6713 
6781 
6809 
6832 
6899 
6962 
7004 
7008 
7031 
7034 
7063 
7071 
7074 
7093 
7096 
7099 
7111 
7134 
7160 
7230 
7302 
7313 
7358 
7364 
7401 
7495 
7525 
7554 
7573 
7584 
'1609 
7635 
7665 
7748 
7777 
'1793 
7833 
7989 
8006 
8011 
8028 
8039 
8040 
8043 
8057 
8143 
8159 
8171 
8272 
8288 
8363 
8449 
8503 
8504 
8532 
8629 
8705 
8719 
8750 
8764 
8766 
8779 
8811 
8827 
8840 
8910 
8973 
8975 
9025 
9045 
9075 
9079 
9117 
9187 
9260 
9387 

9482 
9493 
9520 
9547 
9567 
9722 
9730 
9735 
9749 
9760 
9767 
9803 
9829 
9849 
9856 
9885 
9938 
9949 
9955 
9973 

10020 
10070 
10111 
10298 
10348 
10385 
10425 
10454 
1050:1 
10565 
105'76 
10609 
10632 
10640 
10641 
10653 
10749 
10826 
10909 
10990 
10995 
11010 
11012 
11023 
11044 
11053 
11092 
11132 
11139 
11147 
11209 
11270 
11278 
11293 
11317 
11406 
11432 
11537 
11547 
11564 
11583 
11594 
11610 
11636 
11662 
11714 
11769 
11825 
11829 
11834 
11850 
11862 
11908 
11931 
11937 
11944 
12008 
12157 
12166 
12191 
12241 
12282 
12305 
12381 
12533 
12534 
12596 
12653 
12726 
12754 
12769 
12816 
12843 

(Posta kutusu: 1255 HOR M O B 1 N) 

12849 
12860 
13027 
13075 
13087 
13119 
13160 
13171 
13222 
13255 
13263 
13264 
13337 
13357 
13394 
13400 
13511 
13605 
13646 
13701 
13762 
13777 
13812 
13819 
13825 
13838 
13843 
13853 
13889 
13915 
13940 
13992 
14051 
14189 
14194 
14218 
14241 
14249 
14257 
14267 
14285 
14343 
14361 
14388 
14446 
14583 
14584 
14590 
14607 
14626 
14680 
14681 
14705 
14709 
14720 
14'123 
14738 
14805 
14918 
14926 
14928 
14932 
14951 
14966 
15037 
15080 
15095 
15098 
15126 
15134 
15194 
15227 
15253 
15321 
15334 
15353 
15378 
15420 
15433 
15458 
15561 
15579 
15617 
15645 
15690 
15703 
15705 
15791 
15839 
15867 
15966 
15976 
16052 

16070 
16127 
16183 
16346 
16355 
16375 
16436 
16452 
16458 
16475 
16479 
16510 
16514 
16597 
16640 
16677 
16724 
16752 
16792 
16828 
16898 
16900 
16905 
16926 
16934 
17091 
17100 
17117 
17127 
17157 
17TWJ2 
17262 
17268 
17288 
17344 
17352 
17400 
17414 
17463 
17540 
17585 
17629 
17659 
17716 
17723 
17750 
17754 
17770 
17791 
17856 
17881 
17965 
17973 
18037 
18040 
18054 
18119 
18159 
18178 
18235 
18245 
18248 
18263 
18308 
18318 
18379 
18439 
18558 
18559 
18575 
18600 
18651 
18761 
18831 
18833 
18845 
18893 
18905 
18926 
19045 
19080 
19167 
19190 
19232 
19247 
19319 
19335 
19365 
19369 
19454 
19457 
19468 
19498 

19532 
19535 
19551 
19700 
19778 
19782 
19825 
19818 
19855 
19876 
19937 
19935 
20024 
20037 
20053 
20106 
20130 
20138 
20141 
20152 
20206 
20246 
20249 
20348 
20382 
20385 
20410 
20470 
20499 
20554 
20535 
20610 
20612 
20633 
20666 
20677 
20717 
20740 
20778 
20785 
208 !7 
20828 
20870 
20830 
20913 
20914 
20926 
20919 
20970 
21055 
21063 
21127 
21220 
21267 
21293 
21299 
213ıq 

21412 
215•3 
21566 
2.1583 
21600 
21678 
21748 
21753 
21772 
21774 
21806 
21842 
218J6 
21986 
21997 
22012 
22031 
22076 
22097 
22143 
22174 
22181 
22185 
22209 
22217 
22250 
22276 
22281 
22287 
223lt 
223tl 
22359 
22366 
22371 
22386 
22394 

22434 
22460 
22547 
22565 
22619 
22656 
22718 
22724 
22730 
22769 
22803 
22460 
22847 
22929 
22961 
22984 
23013 
23028 
23029 
23061 
23126 
23149 
23161 
23190 
23223 
23248 
23293 
23349 
23352 
23353 
23356 
23379 
23434 
23493 
23541 
23637 
23754 
33875 
24021 
24024 
24087 
24147 
24153 
24340 
24346 
24373 
24468 
24523 
24527 
24565 
24587 
24601 
24671 
24691 
24707 
24730 
24805 
24818 
24839 
24850 
24876 
24880 
24881 
24887 
24003 
25004 
25057 
25068 
25087 
25091 
25116 
25211 
25213 
25242 
25250 
25268 
25269 
25305 
25370 
25403 
25438 
25456 
25543 
25570 
25632 
25655 
25668 
25710 
25717 
25729 
25753 

25813 
25902 
25905 
26001 
26011 
26030 
26051 
26131 
26159 
26202 
26276 
25902 
2E'ı'l46 

26373 
26390 
26418 
26433 
26445 
26527 
26588 
26607 
26632 
266~6 

26800 
26813 
26829 
26855 
26894 
26939 
26941 
26956 
26968 
26986 
26988 
27009 
27071 
27154 
27185 
27216 
27230 
27241 
27245 
27273 
27300 
27318 
27320 
27418 
27432 
27440 
27479 
27521 
27666 
27684 
27692 
27694 
27719 
27731 
27787 
27812 
27816 
27820 
27868 
27871 
27905 
27921 
27958 
27966 
28oao 
28027 
28060 
28130 
28202 
28255 
28276 
28287 
28351 
28381 
28387 
28462 
28502 
28534 
28543 
28560 
28567 
28575 
28578 
28604 
28693 
28699 
28722 
28763 

25768 28804 
25770. 28850 

28882 
28898 
29143 
29176 
29216 
29222 
29299 
29302 
29350 
29375 
29377 
28898 
29423 
29461 
29473 
29478 
29572 
29623 
29707 
29712 
29760 
29766 
29767 
29773 
29878 
29885 
29948 
29951 
29986 
29993 
29995 
30018 
30023 
30026 
30073 
30172 
30201 
30295 
30311 
30327 
30415 
30430 
30437 
30472 
30519 
30531 
30602 
30606 
30619 
30640 
30670 
30677 
30734 
30758 
30764 
30783 
30835 
:~0»03 

30919 
31005 
~1089 

31103 
31114 
31135 
31208 
31212 
31278 
3J297 
31318 
31416 
31122 
3U51 
31460 
31484 
31502 
31621 
31629 
31638 
31709 
31737 
31795 
31856 
31859 
31877 
31882 
31885 
31947 
32008 
32069 
32093 
32136 
32205 
32219 
32227 

32248 
32345 
32355 
32361 
32368 
32423 
32433 
32540 
32585 
32595 
32612 
32626 

32710 
32737 
32803 
32820 
32821 
32847 
32861 
32962 
33005 
33046 
33152 
33183 
33208 
32264 
33304 
33307 
33378 
33389 
33473 
33505 
33537 
33548 
33581 
33613 
83630 
33667 
33706 
33714 
33738 
33740 
33800 
33810 
33822 
33880 
33904 
34009 
34021 
34071 
34083 
84086 
34094 
34141 
34154 
34157 
34213 
M222 
34248 
34256 
34327 
34337 
34354 
34378 
34480 
34481 
34486 
34543 
34556 
34597 
34624 
34626 
34651 
34664 
34668 
34786 
34788 
34806 
34807 
34821 
34884 
34907 
34944 
34959 
34987 
35004 
35007 
35009 
35099 
35161 
35207 
35226 
35241 

35306 
35330 
35339 
35343 
35356 
35384 
354Ô8 
35409 
35412 
35440 
35499 
35501 
35502 
35536 
35604 
35649 
35667 
35669 
35691 
35703 
35731 
35766 
35817 
35832 
35849 
35916 
36029 
36110 
36144 
36147 
36219 
36224 
36250 
36348 
36349 
36402 
36455 
36468 
36494 
36:>58 
36564 
36618 
36622 
36675 
36691 
36734 
36784 
36829 
36851 
36862 
36925 
36940 
36962 
36998 
37005 
37036 
37109 
37150 
37173 
37267 
37271 
37303 
37331 
37367 
37368 
37370 
37409 
37423 
37446 
37458 
37473 
37481 
37519 
37620 
37645 
37777 
37809 
37848 • 
37851 
37893 
37906 
38013 
38036 
38038 
38115 
38138 
38147 
38240 
38243 
38300 
38320 
38351 
38384 

38483 
38492 
38516 
38554 
38558 
38464 
38590 
38619 
38675 
38700 

38924 
38946 
38953 
38957 
38963 
38975 
38983 
39037 
39023 
39128 
39138 
39145 
39173 
39186 
39211 
39220 
39260 
39273 
39295 
39364 
39367 
39384 
39449 
39481) 
39485 
39494 
39511 
39520 
39527 
39599 
39624 
39678 
39778 
39817 
39830 
39832 
39841 
39873 
89880 
39905 
39914 
39937 
39942 
39951 
39960 

Şirketi Hayriye Nizamnamei dahilisinin 38 inci maddesi mucibince 1 Şubat 939 tarihi nde çekilme
,; lazım gelen imha kurası resmi tatillerden olan Kurban Bayramının 2 nci gününe tesadüf eyledi
ğ inden borçlar kanununun umumi hükümlerine istinaden tatili takip eden ilk gün olmak üzere 6 Şubat 
939 tarihine müsadif Pazartesi günü Şirketi Ha:,:ri ye idaresinde hükümet Komiserinin ve Meclisi İda
re Heyetile mürakıpların huzurile çekilerek işbu 2 9 uncu keşidede yukarda numaraları yazılı 1176 
adet hlsseye imha kurası isabet eylemıştir. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Edebiya1 Fakültesinde tecrübei ruhiyat ve arap ve fars dili ve 

edebiyatı doçentlikleri açıktır. 

Talimatnamesi mucibince 14 Nisan 1939 ayı içinde imtihanları 

başlıyacaktır. İsteklilerin Mart sonuna kad8'T rektnrlüile baş vur -

malan. 1818) 

ZA Y 1 
Rize askerlik şubesinden aldı -

ğ:ım askeri vesikamı zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1916 tevellütlü Rizeli Camadan 
cl)ullarından Aiımet Yusuf. 

-İKDAM 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen Bedeli Yü::ıde 7,5 

Cln•I Beheri l'utarı teminatı 

Li. K. L K. Li. K. 
Saati Mlildarı 

Kereste 1209 M3 51987 - 3899 03 15 
Beyaz çul 115000 adet 70 33033 - 2477 48 15, 15 
•Başı bağla> ckilosu> ctakriben> 

Düz beyaz kanaviçe 250000 metre - 15,5 38750 - 2906 25 16 

I - Şartnameleri ve nümune leri mucibince yukarıda yazılı mal

zeme ayrı ayrı kapalı z.arf usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizaların -

da gösterilmiştir 

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

rında yll1'ılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 
kuruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün 

sözü geçen şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektupları

nı kanunt vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuzlarını veya ban

ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatle

rinden birer saat evveline kadar yukaırıda atlı geçen komisyon baş

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. ·826· 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 
Lira K. Lira K. Saati 

40 lık çivi 
15/50 m/rn. 2000 kilo 
Kadranlı otoma -
tik baskül 
Kilot pantalon 
Kasket 
Kaput 
Çizme kösele 

1 adet 

12 takım 1 
12 takım 
12 takını 
12 takını 

375 - 28 12 14 

700 - 52 50 15 

516 - 51 95 15,30 

. . 

I - Yukarda cins ve mikdarı yazılı ,3, kalçın nıa~eme şartna
me ve mevcut nürnuneleri mucibin~ ayrı ayrı .ek$il\emeye kon
muştur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların

da gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 3/3/939 tarihine raslıyan Cuma günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta kain Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte 111ezkfır komisyona gelemcleri ilan olu-
nur. , 940. 

BOYA MALZEMES~ SA TIN ALINACAK 
Bankamız ihtiyacı için pazarlıkla bir miktar boya malzeme

si satın alınacaktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere nümu
nelerini Tophanede Deniz hanında Denizbank Alım Satım Ser

visine vermeleri ve pazarlık iç in de 20/2/939 günü saat on dörtte 
gene ayni servise müracaat etmeleri lazımdır. 

.................. m:ıı ................. lllllliıı. 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

H~r tczanec:lt Bulunur. 

14 _ şubat ı!l' 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

.. -

Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendi11it
1 

GRIPIN kaşelerile koruyunuz. 
SOC.UK ALGINLIC.I : Baş, diş, GRİPİN üşütmeden nıüteı· 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mini olur. ~ 

GRİPİN biitün ağrıları dindirir. SOOUK ALGINLIC.I: 6ı 

SOC.UK ALGINLIC.I: Nezle, neş'esizlik tevlit eder. (İ 

Grip ve birçok tehlikeli hastalık - G R İ P İ N : Kuıklığı ge 
!ar doğurur. neş'enizi iade eder· 

~ııı SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 

Fabrikalan müessesesinden: 
PAMUK IPLİGİ SATIŞI: 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 kr~ 

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

15 
25 
50 

" 
" 
" 

• .. 
" .. 
.. " 

.. 
• 
" .. 

.. 
" 
" .. 

575 
570 
565 
560 • 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile sablmaldachr. .ıe· 
iplik müstehliklerinin yulı:anda yazılı fıbrilı:alıra rö• . 

recelı:leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları niıbetiade iplılı: ıip•"~ 
verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif malı:ıat ,r' 
yuayıbilecek pamuk iplijti miiatehlilderinin de i1ıtiyaçlınnı yine •Y0

'. 

şartlarla yalnız Ereıtli fabrikasını sipariş edebilecekleri illn olunur 

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

suı:<ueU 

Mahkememizin 939/485 No. lu 
dosyasile Şişli Mecidiysköyünde 
Musadayı sokağında 6 No. lu Ö -
mer ağanın evinde tirküplü Meh
met Aleyhine aşçı Paylak tarafın
dan açılan (240) lira alacak dava
sıntla gazete ile ilanen yapılan da
vetiyeye de gelmemiş veyahut bir 
vekil daha göndermemiş olduğun
dan müddeaaleyhin noter senedi
ne müstenit bulunduğundan bah
sile dava edilene 20 gün müddetle 
muameleli gıyap kararının ilanen 
tebliğine karar verilerek muhake
mesinin 10/3/939 saat 10 a talik e
dildiğinden işbu gün ve saatte 

1 mahkemeye gelmesi veya musad
dak bir vekil dahi göndermediği
niz takdirde muhakemenin gıya -
bınızda cereyan edeceğini muame
leli gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

====· .ıf 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itiınadla tavsiye ettil<Jerl f 

(14945) 

İstanbul Madeni San'atkiirlar 
Cemiyetinden: 

Cemiyetimiz umumi heyetinin 
26/1/939 daki toplantısında ekse -
riyet olmadığından ikinci toplantı 
nın 18/2/939 Cumartesi günü saat 
13 den 15 kadar hem •~çim hem de J 

938 yılına ait muamele ve hesaba
tın tetkiki ile heyeti hazıranın ib
rası için meLkÜr gün ve saatte 
toplantıya cemiyette kayıtlı aza
nın gelmeleri ilan olunur. 

ZAYİ - 1933 yılı İkinciteşrinin 
ikisinde Ankara Merkez Komu -
tanlığ:ından almış olduğum asker 
Jik terhis teskeremi kaybettim. Ye 
nisini a!ı..eağınıdan eskisinin hük
mü kalmamıştır. 

Ahmet Çelebioğlu Abdülvahlt 
Çelebi 

1325 Doğumlu Konya 

mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, b~ıı' 
man gençlik, dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetıend ~ştf 
uykusuzluğu, halsizliği , fena düşünceleri giderir. Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve l 
liyeti vererek insanı daima azim, irade, neş'e sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri geJen 
annit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. .,~ 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran b~lıca hassa; devamlı bir surette pi' 
kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir .. &e ıl 
grip, zatürrie, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devfrleriJI 
mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesi'ni haizdir. 

1 . ' 1 • • • • ' 

t LAN 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞİRKETİNDEN : 

1 Mart 1939 tarihinden itibaren Şirketimiz namına mem

lekette ithal edilecek makine, alat ve edevat, inşaat ve işlet

me malzemesiyle sair bilcümle eşyanın gümrük muamelesi 

ve tertip edilecek fabrika ve mahallere kadar sevki mlinaka

saya konmuştur. Teklifler kapalı zarfta olarak 25 Şubat Cu

martesi günli saat 11 de isteklilerin önlinde tetkik edilmek 

üzere İstanbulda Bahçekapı Taşhanda 42 numarada kabul 

edilir. 
İatiyenlere fBrtnamesi parasız ol&Tak yukarıdaki adres

ten verlllr. 

rs~ 
Dr. Feyzi Ahmet On~ Jil 
e ni:ır. Ha•tahane•i cıl 

11 
:ır.ühreoiye m11taha111 o'o 

Pazardan maada hergüP a .O" 

' 

sonra baatalarını kab~I cgf'.. 
Adres: Babıali Caddesi., f ,,o· 

1 

lo!Jlu yokuşu köşeba~ 

Dr. Hafız cel11' 
(LOKMAN ~~l.(sı:• 

DAHİLİYE MOTEJVV' 
Divanyolu ıD4 ~' 

Muayenehane saatlerı- ı.ı IJ 
h . h .. 25 6 S9 ' 
arıç er gun . - • 

8 
,9 . 

1 

martesi 12 - ~.5 fı!<~ 

- ·~ 
Sahip ve Müdü. u: Ali Nacı ı:d'!t· 
Umumi Neşriyatı İdare v 
İtleri MüdilrU: M. R••

1n,' ...... 
Basıldılı Yer: Son Te .. 


