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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

• Alman seferberliğinden evvel 

ispanya· şi cele ir karara 
llağlanma isteniyor 
Madride teslim olması tavsiye edilecek 

~dtid 
de .tnildafaaya buırlllllllD 
BaıveklJ NEGRİN 

l..oncır 
lngillı a., H (A.A.) - En mühim 
t\ııin gazeteleri, İngiliz hükfune
llıetUı~asyonaUst İspanyol hükı1 -
rlinıe]c tanımak fikrine doğru yü-
•'I'~ olduğunu bildirmektedir. 

i112etele .• ve •Daily Telgraph• 
llıalı;aıe rı'. tanıma meselesini baı;ı-

lerınde mevzuubahs etmek 
:----_(Arkası 3 üncü aayfada) 

~ .... """"' . 
~ 
~~takın kendi haline 

İngiltere daha fazla kan dökül

memesini istiyor.Fransa mümes

silini tekrar General Franko 

. nezdine göndermeğe karar verdi 

Par~e kaçmıt ,lan Cilmhurreisi 
AZANA 

Kont Ciano 
Varşova ve 
Berline gidiyor 
Varşova, 14 (A.A.) - Yarı res -

mi bir membadan teyit olunduğu
ria göre, Kont Ciano 25 Şubatta 
Varşovayı resmen ziyaret edecek 
ve burada üç gün kalacağı gibi 
Bialovizea ormanında bir av top -
lantısına da iştirak eyliyeceklir. 
Kont Ciano, Varşovad~n dönerken 
Berlinden geçecek ve Alman hü-

laJtı~~bah ııazetesi, Türkiye top
lııtrııas .~a içine alan bir İtalyan 
dla:er 

1
b ~zerine dikkati celbeden 

• biçb' ırkaç sabah ga:ıetesine, 
tiirın,: ~ta~yan ııazetesinin reva 
•iti, ıği agır bir lisanla • hücum 

llıı 
tete 0f azeto, kendisini •ciddi• ga-
lıer §e &rak başa sıralamak suretile 
~dar Yden evvel ciddiyetten ne 
•tıııek '.'28k ve başkalarına izafe 

• / kumet merkezinde de bir gün ka
lacaktır. 

ltalyan filosu devri&lemden 
vazgeçti 

l' ısted"· h akın 
1 

ıgı afifliğe de nekadu 
lilini 11.~ duğuı,un kendi elile de- Katalonyadan Fransaya iltica eden aç İspanyol çocukları 
lı OSlerdikt ~lelliıı en sonra, sanki ma- yemeğe kavuştular 
t•bi b' atası veya kMıyası imiş ------------------------

Suriye 
Artık kendini 
müstakil saydı 

• 

..... . -
Fransız Komiserine ait 

bütün i~lerin idaresini 

ellerine alacaklar 
,,, '"ı ,o, • 

Şam, 14 (A.A.) - Suriye Başve
kili Mardanı Bey, milli parti di -
vanının toplantısında verdiği iza
hatta, Suriyenin, parl~mento ta -
rafından 31 Kanunuevvel 1938 de 
ittihaz olunan karara tevfikan ken 
dini müstakH addettlıjini söylemis 
ve hükumetin yakında Fransı~ 
fevkalfıde komiserine bir muhtıra 
tevdi ederek Suriye humetinin, 
•Fransız - Suriye muahedesinden 
doğan bütün haklardar. istifade et
tiğinden ve fevkalade komiserliğe 
tabi bütün işlerin idaresini ele a
lacağından haberdar edeceğini ilfı

. ve eylemiştir. 

Çuriyede nümayişler 
Şam, 14 (A.A.) - [:)üriyede son 

~ünlerde karışıklıklar çıkmış ol -
:lu.~una dair çıkan rivsvetleri Ha
"İciye Nezareti tekzip etmektedir. 
'•ıc•k bon nıimavişl~r olmuş ve 
halkın büyük bir ekseriyeti bu nü-

.ay slen yal>anc• kdlmıştır. Bu 
ıır· 'i'IN müfrit uru.urların e -

st>ridir. 

------o-----
Şehir Meclisi 
kararını verdi 

Abbasağa mezarlığı 

derhal park yapılacak 
Şehir Umumi Meclisi Dün Vali 

ve Belediye Reisi Doktor Lütfi 
Kırdann başkanlığında toplandı. 

KEÇİ ve MANDA SATAN 
KASAPLAR • 

Keçi ve manda eti satan kasap • 
dükkanlarının görüne.,ek bir yeri
ne .Burada keçi ve manda eti sa
tılır. şeklinde bir levha astırılma
sı için zabıtai belediycı- talimatna
mesine bir madde ilavesine dair o
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• • 
ismet lnönü 

lngiliz ve 
Elçilerini 

Sovyet 
Kabul 

Büyük 
Ettiler 

Ankara, 14 <A.A.) - Riyaseticümhur Umumi Kiıı;pliğinden: 

Reisicüınlıur İsmet İnönü, yakında Ankaradan ayrılacak olan 
İngiltere Bii~ iik Elçisi Sir Percy Loraine'i bugün saat 16.45 de 

hususi sur<'tte kabul buyurmuşlardır. Bu kabulde Haricive Ve-
kili Şükrü Saracoğlu da hazır bulunmuştur. ' 

••• 
Ankara, 14 (A.A.) - Riyasetictlmhıır Umumi Kal ipliğinden: 

Reisicümhur İsmet İnönü, l\loskovadan avdet eden Sovyet 

l
Büyük Elçisi Terentievi bugün saat 19.15 de husu.'i surette k:ı
bııl buyurmuşlardır. Bu kabulde Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
hı da hazır bulıınmuştıır. 

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

ADA MESELESi BOYOYOR 

• 
. lngiltere 
dün bir 

Japonya ya 
nota verdi 

Japon askerleri, Çinlileri süagülüyorlar (Yazısı 3 iincü sayfada) 

Altınlar ne oldu? 
Tramvay Şirketinin ameleye ait 14 
bin altını kaçırdığı ihbar edildi 

lıig rıı.: ~v~ takınarak, Ekrem Gö
lııeseıes·e esınde olduğu gibi, Satye 
tııeseıeı •nde olduğu gibi, birçok 
bıı ınes::de olduğu ve olacağı gibi, 
dığ, Şey) ~e de kendisinin yazma-

35 bin tonluk ilk kruvazör 

Dün Hitlerin. nutku 
ile denize indirildi 

Roma, 14 (A.A.) - Devri alem 
seyahatine çıkmak üzere ge~en 

Sonteşrinde Napoliden hareket e
den yedinci İtalyan filosu, seya -
hatten sarfınazar edeıek İtalyaya 
dönmek emrini almıştır. lan Mülkiye Encümeni kararı bir- Tramvay Şirketinin teslim ve 

çok münakaşalardan sonra kabul tesellüm muamelesi devam etmek 
Tramvay Şirketinin eski me -

murlan oldukları gibi ipka edil -
mişlerdir. Nafıa Vekaleti bu cihe
ti bir tamimle Şirket memurları -
na bildirmi§ ve a!Akadarların 1 

§aııı •tın he · · 1 Iil atas psını a e su! sokak 
. •Cidd;. addediyordu. 

eliği için ııazcte, isim tasrih etme-
3lıııan .,_.bu Yuvarlak hücumdan 
tı·ı "" ref'k· 1 taa ı ımiz hemen muka-
lt ı.. •ruza -a""'nd geçtıler ve bu gazete 
Çok §ey)a alrıJJanndan geçen bir 
SO 1 er va..,,, •• Y •tıı.ek . - .....,, ta biT miktarını 
"ır aldı) ıstiyorlarınış gibi bir ta-

t> ar. 
d ••ken 

1
.ak; aıck 'dbu sefer, bizim matbaa-
~hlity8 dal aşlar, İtalyanların ma-

Hitler nutkunda ilk büyük gemiye ismi 
verilen Bismarkı saygı ve minnetle andı 

an'anevi şampanya şişesini gemi
nin kaburgasında kırarak, Alman
yanın 35.000 tonluk j)k kruvazörü
ne •Bismark• ismini vermiştir. alıseırk0 •; haritalarını mev~un 

t f 1 ler· · ·-~ 1ndarı . 1 ıçln ciddi gazete ta- · Merasim, saat 13.10 da yapılmış
tır. Mme. Loewenfeldt, şöyle de -
miştir: 

•ll{ı:ı 1 thaın d' A.:\t e ılenler araslllda 
•d••ek. • da bulunduğunu iddia 
ba 1 «evap -

ş "dıfa verelım.. derneğe 
f) .. r. 

tı .• 
d' ~"ndtik· . 1 1Yl•li1tı? · •Cıddi• gazeteye ne 
du,ij Baktık k' • 
ııı·· lldiikleri . . ı, eger, bütün 
s··ı~te 'Öyl d".'._ı~ı söylersek, geç • 

b~~liy•ce;;.,· • ıgıne de, gele<:ekte 
•na .,, ııe de . 

b •tıaleyh JHşman olacak, 
.''akarı k ~gocunuyor! şimdilik 

tıı. •ndı h ı· i •itik. a ıne!• demekle ik-
•1tıe 

talı nni ed I' 

,, 

.Führer'in emrile senin adını 

Bismark koyuyorum .. 

Hitler, O'eoring, Himmler, baş -
kumandan Keitel, amiral Racder, 
birçok rical ve 50.000 den fazla bir 

halk kütlesi geminin denıze indi
rilmesi esnasında bazır bulunmuş
lardır. 

Saat 12.55 de Hitler, kısa bir hi
tabe irad ederek şöyle demiştir: 

d 81nnıiiJ" .. e ırn ki bu arkadaş 
~ aldarıa~~UZün derecesi tlzerin- ·Almanya'nın askeri teceddüdü, 

1 
\1) olabil ~aınata dediği şeyin mevcudiyetimizi zaman altına al-

~.11da bir 1.•~egi hakkında haya _ mak ve milletimizin menafiini mü-
tr daha kıkır edinmek fırsatını Al b .1 . d b' . 8afaa etmek için zaruri idi. Bu te-

end· 
1
. man arp gemı er;n en ırı dd"d 

ı e ıle deşmesin! 1 ce u , yalnız orduyu ve hava 
~A.' N, KARACAN Hamburg, 14 (A.A.) - Bismar- kuvvetlerini alakadar etmemekte-

kın torunu Mme. Loewenfeldt. / • ?ka.<ı 3 iincü sa 11 fada) 

Fransa Cümhurre:si 
Londraya gidiyor 

edildi. tedir. Teslim işini Nafıa Vekaleti 
BEŞİKTAŞTA PARK Şirketler Baş Komiseri Sürürinin 

Beşiktaşla metrük Abbasağa me Ba~kanlığında çalışan heyet yap

Londra, 14 (A.A.) - Fransız 

Reisicümhuru ile Bayan Lebrü -
nün Londraya yapacakları resmi 
ziyaret hakkında bu akşam neşro
lunan programa göre bu ziyaret 
21 Martta olacaktır. 

zarlığının park haline getirilmesi' maktadır. ( Arkaıı 3 üncü sayfada) 

Kasapların 

hakkındaki makamın tezkeresi o -
kundu. Vali Kırdar şu izahati ver
di: 
•- Meclisin geçen celseı;inde 

yarısının veya tamamının park 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

toplantısı 

Esnaf t<>şekküllerbıin yıllık toplantılar.ı, evvelce hazırlanmı§ 
olan liste mucibince devam etmektedir. Kasaplar Cemiyeti wnuml 
heyeti de dün Eminönü Halkevinde toplanmıştır. Evve!A yılhk ra 
por ve hesap hülilsaları okunmuş, sonra yeni idare heyeti seçilmiştir. 

-~- - -------·------

Eski ve • 
yenı 

Enıiziayon meuliminden bir sahne: Bir idam malıkilmu, ölüm 
uatini beklerken gece yarısı yava§Ç& kapısı açılıyor, İçeriye beyu 
nkaUı bir papas giriyor ve ona acıdıiuıdan, kendisini knrtaraca
ğından, peşini takip etmesinden bahsediyor. Ölümü bekliyen a.ıa
mın hey~eanını ve sevincini düşününüz. Mahki'ını ihtiyar papazı, 
uzun korıdorlardan, sessiz merdivenlerden, dehlizlerden, mağara
lardan, mahzenlerden takip ediyor, her an yalralıınmak endişesile 
duruyor, etrafı dinliyorlar ve asırlar süren bir zanıaa içinde mab
~ dış kapıya geliyor, fakat tam çıkacağı sırada yakalanıyor, yine 
aynı yollardan sürüklenerek hücresine getiriliyor. Biraz sonra ayni 
ihtiyar, yine geliyor. Mahkiımıf yine sürüklüyor ve bu iki defa dıı· 
ha tekerrür edince biçare ölümle hayat arasındaki bu yolda heyecan· 
dan düşüp ölüyor. 

Bu zulüm İspanyada ve insanların henüz medeni ohnadıkları 
devirlerde yapılmıştı. Barselonda ortaya çıkan bir hapishane ise 
yenidir. Bu hücrelerine düşen mahkfımun ayakta durmasına 

müsait değildir, eğridir, oturmaya da müsait değildir. Çiviler çakı
lıdır. Mahkfun, işte bu büerede oturamamak ve ayakta duramamak 
yüzünden kendini kaybediyor ve ölüyor ... Bu asırda bu zulme ma
ruz kalmakta olan insanlar Jıulunacağma insan gözlerile ııörmedik
çe nasıl inanır? 

KEMALiST 



l!IAYJl'A ! 

Musa - lsa • Muhammet : 31 
• . • . . • 

Musanın Hayatı 
Tüllere bürünmüş kızlar Nil 
sularını hazineye taşıyorlardı 
Boğazlamak üzere sıralarını çeken bir milletin .büyük matemi 

bekliyen yavrular da gözleri yaşlı ile sanki alay ediyordu. 
analarına teslim ;-dildiler. Ve bu cümbüşü de .. Asiye tertip 

••• etmişti. O Asiye kı, Benı İsrailiıı 
Nil sahiller! çalgı sesleri ile in· en gözde ve en mukaddes bildiği 

Uyordu. kadındı. 
Firavunun karısı güzel Asiyenlıı Şimdi gözlerini Nil sularına dik· 

Nil adasında eğlencesi vardı. miş neyi düşünüyordu? 
Bu ada, evvelce de söylediğimiz Önünde akıp gıden suyun rengi

gibi sarayın müştemilatından ma- ni kızartmış masum kanları ona 
duttu. hiç mi acı vermiyordu? 

Firavun burasını ihtişamının de- Nasıl vermiyordu? 
recesini halka göstermek için yap- O, hem'ırkının bugün kulaklar:· 
tırmış ve burada kendi tannlığına na kadar gelen ıztırap feryatlarını 
Mısır halkını secde ettirmek sure· değil, sessiz sessiz iniltilerini bile 
tile kendi iman etmişti. aylarca .. senelerce duymakta idi. 

Çeşitli ve nadiae çiçeklerle dolu Fakat kendi üzerinde mühim ve 
tarlılarla süslü bu adanın bir tarafı mukaddes bir vazife olduğunu da 
küçük ve sun'l dağ halinde yapıl· biliyordu. 
mıştı. O, bu vazifeyi ifa etmiş, bugün· 

Rengarenk tüllere bürünmüş kü çocuk katlıamından Umran'ın 
güzel ve körpe kızlar ellerinde çocuğunu kurtarması ıçin son ça
bakraçlar, mütemadiyen Nil sula· rey2 de başvurmuştu. Şimdi göz
nru bu sun'i dağın üzerindeki su !erini Nil sularına dikm~ .. bu su
haznesinc taşıyorlar ve buradan lann akıntısı ile önünden geçe -· 
muhtelif menfezlerden akan sular cek olan tabutu, Umran'ın çocu -
kaskat halinde dökülerek küçük ğunu diri diri getirecek tabutu 
derecikler halinde bahçeyi dolaşı· bekliyordu. 
yor, tarhlar arasından kıvnlıyor, Acaba Umran, karısına haber 
tekrar Nil sularına karışıyordu. verebilmiş miydi! Acaba kadın, 

Ada, Firavunun cümbüş adasıy· Haman'ın kanlı baskınından çocu
dı ve onun bütün cümbüşlerinde ğu!ıu kurtarabilm~ ve onu Nil'e 
Asiye bulunmazdı. Bu güzel kadın bırakabilmiş miyai? 
ancak ve pek seyrek zamanlarda Bu anda Asiye'yi bundan başka 
kendi kendine burada Alemler ter- bir şey alakadar etmiyordu. 
tip ederdi. ,.,.. 

işte bugün de bu alemlerden bi-
rd Aral da k , Birden .. sazlar durdu ... rini yapıyo u. ann er e.: 

tıtDAM 

,. 

Sehiı• Haberleri . '· ' ,, . . ~ :_ .... . - . . ~.,.. . 

Nal.iye müdür- / Şirketihayriye 
)erinin terfii ve Haliç tarif esi 

Dahiliye Vekaleti 
Valilerin fikirini sordu 

Bir komisyon yeniden 
t~tkikat yapacak 

Dahiliye Vekaleti, nahiye m"'nr- Deniz Ticareti Müdürlüğünde · 
1erinin istikballerini temin r.tmek bir komisyon toplanarak Şirketi 

ve onları terfih etmek için Umu • Hayriye ve Haliç vapurlarının ta
mi Müfett işler ve Valiler nezdin • riflerinde bazı değ işiklikler yapıla· 

de bir anket açmıştır. Dahiliye Ve- cağı anl~ılmaktadır. 

kili Faik Öztrak dün vilayete gön· Tramvay şirketile rekabet et • 
derd igi bir tamimde şöyle demek- mek uğrunda Köprü • Bebek bilet
tedir: !erinde mühimce bir tenzilat yap-

N ahiyelerimizin bugünkü hali mış olan Şirketi Hayriyenin ayni 
cidden tetkike p:ıuhtaçdır. Maaş • tenzi!Atı Boğazın Anadolu kıyısın
ları az olan nahiye müdürleri için da yapmamış olması ötedenberi, 
bir istikbal de mevcut olmadığın· şikiiyetleri icabettiren ve büku -
dan hevesleri ve ümitleri kırılmış metin de nazan dikkatini celbeden 
v:ıziyettedirler. Bir taraftan ilmi bir vaziyet ortaya çıkarmıştı. 
seviyelerini yükseltmek yanı na .. Şirketi Hayriye son zamanda bu 
hiye müdürlüklerine lise mezun • şikayetlerin önüne geçmek ve A • 
!arını getirebilmek, diğer taraftan nadolu sahili halkıru memnun et
da onlara ayni tahsil derecesinde mek için bu biletlerde de bir mik
bulunup diğer dairelerde çalışanla- tar tenzilat yapmağı düşünmüş fa
ra baremin vadettiği feyiz ve te • kat bunun ancak Köprü - Bebek 
rakki imkiinlarını açmak ve bu su- hattında bir miktar zam kabul et· 
retle kendilerine iyi bir istikbal mek suretile mümkün olabileceğini 
açılan nahiye müdürlerini vakit görmüştür. 
vakit kurslara davetle idari, bu - Kurulacağını yukarıda söyledi • 
kuki ve iktısadi bilgilerini zama - ğimiz komisyon, İktısad Vekaleti 
nın ilerleme cereyanlarına uygun namına hareket edecek geniş bir 
surette artırmak yollarını aramak- salahiyetle işi tetkik ettikten son
tayız. ' ra kararını verecek zamların ve 
Kaymakamlıkların ancak yük - tenzilatın hududunu tayin ede • 

sek tahsil görmüş olanlara hasrı cektir. 
mültezem olduğundan bu yola git-
miyerek nahiye müdürlerine arzu MAARlf 
edilen istikbali temin için en mü· 
nasip tedbirleri bulmak kararın -
dayız. 

Bu husıısta umumi müfettiş ve 
vali arkadaşlarımın yüksek vukuf 
ve tecrübelerinden istifade etmek 
istiyorum. K•ymetli mütaleaları • 
nızı mümkün mertebe kısa bir za-

Fı'ua ' ıimlerin toplantıları
nın neticeleri alınıyor 

HERGÜN 

iki buhran 
Kafası doymamış adamın 

açlığı tehlikeli değildir: Bir 
okka ekrıckle onu susturur -
sunuz. Fakat, dimaği, fikri zi· 
yafetlerle beslenmiş bir a· 
dam, hayattan neler istemez 
ki? .. 

Büyük bir Japon muhar
rırı Çin harbinin içyüzünil 
anlatan eserinde, bu istila
nın sebebini münevver hoş -
nutsuzluğunda buluyor: Ja -
ponya, artık kendi çerçevesi 
içinde, okvmuş çocuklarına 

iş bulamaz bale gelmiş! 

Bulgaristanda da bu tehli
kenin çoktan sezildiğini bir 
kaç yıl evvel duymuştum: t). 
niversitenin kapılarından gir
mek için, artık bir lise şeha -
detnamesi göstermek kifi gel
miyor. 

Bu tedbirlere hak vermek 
lAzım: Yemekleri, Hukuk ve
ya Edebiyat Fakültesi me • 
zunu bir rarson getiren !o • 
kantada, hangi müşterinin 

lokması boğazında kalmazT. 

Gerçi, nlifus mukayesesi 
yapacak olursak dokuz bini 
bulan yiiksek tahsil gerıçlici

miz, Almanyanın yetmiş bin 
üniversitelisine karşı azdır 
bile. Fakat, yalnız eleman 
sayısını karşılaştırmak kôfi 
gelmez: İş sahalarının istiap 
haddini de 9imdiden hesapla· 
mal< lazım. 

On beş yıl içinde açılan ban· 
kalar, fabrikalar, büyük iş 
müesseseleri Te yabancı şir -
ketlerde Türk memur lı:u'ilan
ma.k nıecburiyeti, bizi böyle 
bir münevver buhranı ile 
karşı karşıya gelmekten ko • 
rumuştur. 

Yapıcı Türkiyede, fikir, 

Şarkı sesleri sustu. 
yoktu. Tafalanlar rasındak ihtira•lı so- manda bildirmenizi rica ederim .• 

İstedikleri gibi ve serbestçe eğ

Orta mektep müdürleri Maarif 
Şıirasına gönderecekleri raporlar 
üzerinde konuşmak üzere dün de 
Kız Akşam Sanat mektebinde bir 
toplantı yapmışlardır. 

İlk tedrisat müfettişleri de bu
gün Maarifte bir topla ntı yapa -
caklardır. Bu toplantıların sonu 
20 Şubatta alınacaktır. O gün Ma
arif Müdürü Tevfik Kut bütün 
müdür ve müfettişleri büyük ve 
son bir tçtimaa davet ederek İs -
tanbulun kültür ihtiyıı~·larını gös
teren ve Vekalete gönderilecek 
raporun son şeklini tespit edecek
tir. 

san'at, endüstri sahaları her 
gün birli% daha genişliyor. 

Mekteplerimizin talebe ala -
maz hale geldiğini işitiyo -
ruz. Maarif Vekaleti muallim 
azlığından şikayetçi. Demek, 
henüz bir münevver buhranı 

luklar işitilmez oldu. 
leniyorlardı. Adanın üstünde sanki wi olarak 

Çalgı vardı. bir ölüm havası esmişti. 
Şarkı vardı. 

t Asiye: 
çki vardı. G · l · · d . d b . dlkt"ıg· ı· 

H . d güzel" h anlı idl oz erını emın en en 
epsı e ve.. eyec , 

F . C t' dedi"ı Nil sulanndan ayırdı. 
ıravunun c enne ım• 6o , 

bu güzel muhitte bu güzel kızlar - Ne var .. ne oluyor· 
şarap içtikçe coşuyorlar .. çalgı vi! Diye sordu. .. 
şarkı sesleri ile bir kat daha heye- Ayakl~rına su do~'.°ekte devaı:ı 

1 .. ti . k b" eden carıyelerden bırı cevap verdı: cana ge en vucu erı coş un ır • . . 
aks k l .1 bükü' .. 1.. - Fıravun gelıyor .. r ın ıvranL5 arı ı e uyor .. 
doğruluyor ve bu bükülüp doğrul- Firavun .. adayı saray bahçesine 
malar, kıvranmalar körpe vücut • bağlıyan asma köprüde görünmüş-

tü. !erin damarlarındaki ihtiras yıla-
nının canlanmasına ve b~ kaldır· Ölüm havasını estiren ve cüm
masına hız veriyordu ve 0 zaman.. büş ' eslerini bir anda susturan da 
insan boyu taflanların çevrelediği onun gelmesi idi. 
çiçek tarhları ortasında çılgın kah· Firavun .. bu sessizlik içinde yıı
kahalar .. neş'eli soluklar .. duyulu- vaş yavaş Asiyeye doğru yürüdü . 
yordu. Asiye, onun bu vakitsiz gelişine 

Asiye .. güzel Asiye .. sedirini Nil bir mana veremedL 

--------
V)L~YET 

Vali Ankara ·a gitmiyecek 
Evvelki giin rahatsızlanan Vali 

Lutfi Kırdar dün iyileşmiş ve va
zifesi başına gelmiştir. Vali ken -
disini gören bir muharririmize 
şimdilik Ankaraya gitmekten vaz 
geçtiğini söylemiştir. 

- -----<>--

BELEDiYE 

Felrdiye dokları 
Belediye bu yıl içtimai muave • 

net teşkilatını kuvvetlendirmeğe 

karar vermiştir. Şehir dışında ve 
köy !erde gezecek olan seyyar dok 
tor !arın sayısı artırılacağı gibi ay· 
rıca fakir hastaları evinden mu-

kenarına koydurmuş, üzerine u- Ne haber alacaktı! :ıyenc ve tedavi etmek üzere yeni 
zanmış, çıplak ve beyaz ayaklarını Alacağı haber .. kavmini tekrar hekım teşkilatı kuracaktır. 
s~dirden dışarı uzatmıştı. felaketlere sevkedecek meş'um 

İki cariye, altın toslarla aldıkları bir haber mi olacaktı? 
suları yavaş yavaş ayaklarına dö- Kocasının gözlerinde parladığı
kerek serinlik verirken iki cariye nı gördüğü sevinç böyle bir şüphe
de başucunda yelpa?e sal l ıyorlardı. ye yer bırakıyordu. 

Güzel Asiye, güzel gözlerini Nil Firavun memnun ;ıörünüyordu 
sularına, suyun aktığı istikamet<! Bu, Beni İsrail lehine değil, a • 
çevirmiş ve dalmıştı. Şehrin bir leyhine bir şeydi. 
tarafında Beni İsrail kadınlarının Firavun, Asiye'nin yanına tama
feryatlan yükselir. sarayda boğaz- men gelince: 
!anan Beni İsrail çocuklarının fer- - Çalgılar niye durdu! Şarkılar 
yaUan duyulurken cümbüş adası- niye sustu! .. 
n ın cümbüşlü kah.kah alan, ıztırap 

- Ben, hayatta çok çektim. Ba
bam, taşraya tayin edilmişti; benı 
Sultaniden aldılar .Taşrada sene -
!erle dolaştım. Hukuka girdim; ba
bam öldü; Hukuku da yarıda bı

rakmıya mecbur kaldım. Bir za. 
man işlerim bozuk gitti. Nihayet, 
her müşkülü yendim. 

Zeki Mahir, kendi muvaffakıye
tine gülümsüyordu: 

- Bugün komisyonculuk yapı -
yorum. Allaha şükür, bugün vazı
yetim iyidir. 

(Arkası var) 

Bana, mal mı satacaktı! Reklam 

mı yapıyordu? Zengin olduğumu 

öğrenmiş, emliik, arazi satmak mı 

istiyordu? Kiirlı bir iş, yahut oı

taklık mı teklif edecekti? 

Onun beni aramasında, bekıir 

oluşumun da rolü var mıydı? 

Zeki Mahir, kafamdan geçenleri, 
noktası noktasına biliyormuş gibi, 
başını salladı, güldü: 

- Ben, bugün, size, elçi olarak 
geliyorum. 

Bunu neden söylemişti? Yıllardanberi, birçok evlenme 

Çocuk bahçeleri 
Şehirde çocuk bahçeleri yap -

mak için Valinin direktifile tetki
katta bulunan Maarif Müdürü 
Tevfik Kut çalışmalarına devam 
etmektedir. Halen çocuk bahçesi 
'çin istimliik edilecek yerlere sar
fedilmek üzere elde 50 bin lira pa
"a vardır. Şimdiye kadar Nişanta-
7ında 15 inci ve Aksarayda 45 in
ci ille mekteplerin civarı istimliik 
edilmiştir. 

- Behice Hanım tarafından ge· ı 
liyorum. 

Yerimden sıçramamak için, ken·' 
dimi güç tutmuştum: 

- Hangi Behice Hanım? 
Zeki Mahir, şaşkınlığımı farket· 

mişti: 

- Arasıra evlerine gidiyormuş
ırunuz. 

Ona ,korku ile bakmıya başla. 
ınıştım; Behice'leri Zeki Mahir, 
nereden taruyordu? cOnlar. ı ta
nımak mühim ve güç bir mesele 
değildL Fakat cOnlar tarafından 
elçi olarak. gelmesi, hem garip, 
hem de manalıydı. 

Acaba, cgizli komisyonculuk. 
mu yapıyordu! 

Zeki Mahir, benim sormamı bek· 
lemedi: 

- Behice Hanım, benim de eski 
- Senden para, yardım isteme- · teklüleri kar~ısında kaldığım için ahpabımdır. Onlar, vaktile çok 

ğe gelmedim? Korkma! böyle elçilikler, artık beni şaşırt-
~engindiler. Onların, birçok ernla-

Diye bana cesaret mi veriyordu": mıyordu, sadece: kine, ben, müşteri buldum. Arası· 
Böyle cesaret verişe, ne lüzum - Evet, dedim. ra uğrarım. Geçenlerde, hisseli bir 
vardı? Zeki Mahir, yine, düşündüğümü dükkiin işi için gitmiştim. Sizin 

Uzun yıllardan osnra, eski, çok keşfetmişti: bahsiniz oluyordu. Merak ettim, 
eskı bir mektep arkadaşını neden - Çöp çatan değilim. anlattılar. Kısmen hatırladım. Fa-
araıruştı? Verecek cevap bulamadım. O, kat resminizi gösterdikleri vakit, 
Aklıma, bin türlü şey geliyordu: beni dikkatle süzüyordu: derhal tanıdım. 

Havra olan Yahudi mekfl b; 
Şişhanede birinci muhtelit mü • 

sevi mektebi müdürü geçen sene 
Maarif Müdürlüğüne r.ıüracaat e
derek mektep binasını tamir etti
receğini ve tamirat bitinciye ka -
dar muvakkaten bir bina kiralı -
yacağını bildirmiş ve müsaade al
mıştır. Fakat bir yıl geçtiği halde 
hal,i mektebin taşınmaaığı görül • 
müş ve Maarifçe tahkikata girişil
miştir. Neticede eski bJıanın Hav
ra haline getirilmesi için mektebin 
başka binaya taşıdığı anlaşılmış 
mektebin müdürü azledilmiştir. 

---00-· 

Bf lediyede inzihati cezalar 

var .• 
Fakat, bugünkü 8%lıktan 

gelen •münevver buhranı• nın 
yarın hesapsız bir çoklukla 
bir •münevverler buhranı• 

şekline gelmemesini hemen 
düşünıneğo başlamalıyız. 

Vusul Zly• OflT AÇ 

İkinci ekmek 
hazırlandı 

Nümune beğenildi, 
Valiye gönderildi 
B ediye tarafından ucuz fiatle 

satılmak şartile hazırlanmakta o· 
lan ikinci nevi yeni ekmek nümu
nesi dün kimyahaneden b(\ ediye
ye getirilmiş ve iktıs:ıt komisyo • 
nunca tetkik edilerek beğenilmiş-

Dahiliye Vekaleti Belediyeye tir. 
bir tezkere göndererek. Belediyede Heyet k<!yfiyeti bir raporla va
ücretle çalışan müstalıdemler hak tiye bildirmiş ve ekmek niimunesi
kında verilmekte olan inzibat! ce- ni de beraber vermiştir. Yeni ek • 
zalann Vekaleti alakadar etmedi- meğiıı yüzde 80 i yumuşak huğ • 
ği cihetle bildirilmemesini iste • day, yüzde yirmi mısır unudur. 
miştir. Fi.ati henüz tesbit edilmemiştir. 

Ağzım açık bakıyordum: mektep arkadaşı olduğumuzu öğ-
- Resmimi mi gösterdiler? i renince, sevinçlerinden çıldırdılar. 
- Evet, küçük bir vesika resmL Sizi alıp getirmekliğim için, yal· 
Kekeliyordum: vardılar. 

- Resmi nereden bulmuşlar? Sııstu; sözlerinin tesirini anla· 
Bu sözüm, Zeki Mabir'i şaşırt- ma.k istiyor gibi baktı. Ağır bir 

ınıştı: sesle : 
- Nasıl, nereden bulmuşlar? Ar- - Ben, oraya gitmem, dedim. 

kasında imzanız da var. Zeki Mahir, b~ını bana doğr.ı 
Kolum, kanadım kırlııni!Jtı: eğerek sordu: 
- İmzam da mı var? - Neye gücendiniz? 
- Bilmiyor musunuz! 
İtiraf etmekten başka çare yok

tu: 
- Bilmiyorum. .. Farkında deği

lim.. 
Zeki Mahir, halden anlıyan in· 

sanların müsamahalı baş sallayışl· 
le bıyık altından güldü: 

- Sarhoşlukla, her şey olur. 
Hiç sesimi çıkarmıyordum. Zeki 

Mahir, ciddileşmişti: 
- Dert edilecek bir şey değil. 

Bekarsınız. Sonra, onlar da, fena 
kadınlar değillerdir. Size karşı da 
çok hürmetleri var. Size, telefon 
etmişler, müsbet bir cevap alama· 
mışlar. Acaba, darılttık mı, bir şe
yemi gücendiler• diye merak edi· 
yorlar. Sizi tanıdıi!ımı. sizinle eski 

1 • 
ha fazladır. 

- Bir şeye gücenmedim. Onlar
ı.a aliikam yok. 

Zeki Mahir, şüphe ile bakıyor· 
du; bir müddet, bir şey söyleme • 
dL Ben de, sözüme devam edeme
dim. 

Odanın sessizliği içinde, Behi • 
cenin, Ferdanenin sinsi kahkaha -
!arını duyuyor gibi oluyordum. 

Zeki Mahir, uzun bir sükuttan 
sonra: 

- Beni kırmıyacaksınız, dedi. 
Onlara söz verdim. 

Onun, kendi kuvvetine güveni -
şindeki cür'ete, cesarete hayran 
olmuştum. Aramızda •Eski arka
daşlık., hiçbir kıymet!, ehemmi • 
veti. hatta manası olmıvan bir ar-

ı .ou .. uu. .... -~·· 
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S.e~hi r Meseleleri 
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Maaş vermiyen mekteplerin 
derhal kapatılması bildirildi 

• 
Ekalliyet mekteplerinin mütevelli heyetlerı 
ile ihtilafları muallimleri alakadar edemezdi 
Son zamanlarda bazı Ekalliyet ı yan mektebine bir ihtar gönder • 

mekteplerinin muallimlere maaş- miştir. 

!arını vermediklerı veya eksik ver- Öğrendiğimize göre bu mekteP' 
dikleri sık sık görülmektedir. Key· !er birkaç sebepten dolayı ına:.! 
fiyet Vekalete şikayet edilmiş ol· verememektedir. Bazısının hakilıJ• 
duğundan Vekalet bu husıısta ten mali vaziyeti fenadır. Bazıla' 
kat'i kararını vermiş ve Maarif rının ise mütevelli hey~tleri ili 
Müdürlüğüne bildirmiştir. Buna ·!il 

mektep idareleri arasında jhtı 
göre, muallimlere maaşlarını za • 

vardır. Vaziyet ne olursa olsun ııır manında vermiyen veya noksan 
veren mektepler kapatılacaktır. aş vermiyen mekteplerin kapaııl-

Dün Maarif Müdürlüğü Beın· ması kararı kat'ldir. 

MÜTEFERRiK 

Numan Menemencioglu 
Ankaraya gitti 

Birkaç giin evvel Avrupadan 
şehrimize gelmiş olan Hariciye Ve
kaleti Umumi Katibi Numan Me
nemencioğlu dün alqam ailesi ef. 
radile birlikte Ankar3ya hareket 
etmiştir. Numan Menemencioğlu 
istasyonda kendisini teşyie gelen· 
!erle ve bu meyanda Hukuk Fa -
kültesi Dekanı Profesör Ali Fu -
atla bir müddet görüşmii{te.r. 

Ziraat müsteşarı gitti 
İki giindenberi şehrımizde bu -

lunan Ziraat Vekaleti Müsteşarı 

Profesör Celal Aybar dün akşam· 
ki ekspresle Ankaraya dönmüştür. 

R k'ör Ankaraya g"tti 
Ankarada hazırlanmakta olan 

Üniversite bütçesi hak;ında ken -
disinden malumat alınmak üzere 
Ankaraya davet edilen Üniversite 
Rektörü Cemil Bilse! dün akşam
ki ekspresle Ankaraya gitmıştir. 

ÜNiVERSiTE 

Doçentlik imtihanı 

POLiS 

Eaşından yaralandı 
Kasımp~ada Havuzçeşme cad ' 

desinde 16 numarada oturan 11e 

Tersanede çalışan Hasan, dün ıı;ti· 
bank vapurunun kazanını tlınif 
ederken müvazenesini kaybedere~ 
düşmüş ve başından yaralana~ 
Beyoğlu hastanesine kaldırılınJŞ ' 
tır. 

iki hırsız tevkif edildi 
Dün Vehbi ve Hayri namındl 

iki kişi Çarşı içinde Recebin dii~' 
kanının camekAnından üç atkı çr 
lıp kaçarlarken suç üstü yakala ' 
narak üçüncü Sulh Ceza mahk• ' 
mesine verilmişlerdir. Vehbi j)e 

Hayrinin tevkifine karar veriJllıW 
tir. 

E yüpte bir kız kaçırıldı 
Eyübe bağlı Kısırmanda köyilll' 

de 27 yaşlarında Mustafa oğW 
Mustafa 17 yaşlarında Hüseyin 
kızı Zeynebi kaçırmıştır. J(ızın 
babası şikayet etmiş olduğundaJI 
Mustafa yakalanmışt > r. 

lstıranca köyünde bir 
kız kaçırma 

İktısat fakültesi doçentlerin • 
den Ömer Lutfi Bark&run Doçent- Çatalcanın Istıranc9 köyünde 
lik imtihanının son kısmı olan de- Osman Cotuk, Emine Serbest • ' 
neme dersi Cuma günü Hukuk dındaki kızın çeşmede su doldM' 
Fakültesi doktora dershanes:nde duğu sırada kolun,ian tutaı-ai< zor 
yap;lacakt!T. la sürüklemiş ve civardaki ~Jç•' 

--<><>-- ı basının evine götürmüştür. J{ız!.~ 
AOIL YE feryatları ve babasının şıkayetı 

üzerine suçlu yakalar.mıştır. 

!:omuz sanarak bir:ni vurdu f Ureş;n sonu 
Silivrinin Fatih mahallesi mü- ~· 

messili Ahmet Ön ey evvelki gün Büyükçekmecede ikisi 14 yaşı 1 
· d B k' l ' k"" · d 1 da olan Hüseyin Çubuk ile A~rı e o cıvar a e ır ı oyune omuz 1 it 

avlamağa gitmiştir. Ahmet orma- adındaki çocuklar aralarınd'l b. 
na girdiği sırada kendisine doğru güreş müsabakası tertip etrr:işJer 
gelen bir karaltıyı domuz zanne - dir. Fakat bu sırada cSen yPndi!l 
derek çiftesini onun üzerine bo· ben yendim• kavgası çıkmış ve 
şaltmıştır. Neticede bunun domuz Hüseyin. Ahmedi karnından çal>l 
değil Bekirli köyünden 46 yaşlıı· ile yaralamıştır. 

rında Ahmet Girgin olduğu anla • Eir kadın uçurumda 
şılmıştır. Zavallı adam kasığın - rarçalandl 
dan ağır surette yaralı olarak I' 

hastaneye yatırılmak üzere şeb -
rimize getirilmiştir. Adliye dokto
ru Ahmetli muayene etmiştir. Bu
nun bir kaza mı yoksa kasitle mi 
yapılmış olduğu hakkında Si -
livri zabıtası tahkikat yapmakta -
dır. 

kadaşlıktı. Benim hesabıma söz 
vermesi değil, evime gelmesi bile, 
akıl durduran bir cesaretti. 

Ona, mağlup olmamak iatiyor -
dum: 

- Ne söz verdiniz? 
Zeki Mahir, gayet sakindi: 
- Sizi alacağım, beraber ora -

ya gideceğiz. 
Bunu, okadar emniyetle söylü -

yordu ki cevap veremiyordum. 
Yalvarmıyordu, beni kandırmağa 
uğraşmıyordu: 

- Sizi alacağım, beraberce, ora
ya gideceğiz. 

Derken, sesi ağırlqiruştı. O, a -
çık açık: 

- Sizi alacağım, kolundan tu -
tup götüreceğim. Elimden kurtu
lamazsın. Kuzu gibi peşimden ge -
leceksin. 

Diyordu. 

Silivrinin Fatih mahallesinden 
90 yaşlarında Fatma evveki gjjıl 
şehir civarında gezmeoğe çıkJll~ 
fakat bir uçurumda ayağı kayar 
yüzlerce metreden aşağıya di.İŞ ' 
mek suretile parçalanmıştır. ZJ ' 
bıta tahkikat yapmaktadır. 

lımdan geçenleri keşfederek ;srat' 
dan vazgeçmiş, gidecek sandırn· o, 
bana yaklqtı, eğildi: 

- Oraya gitmeğe mecbursUllııl' 
Afallamıştım: 

- Mecbur muyum? 

- Evet, mecbursunu2. 

- Tuhaf şey! neden?. 

Zeki Mahir, ağı~ adımlarla bil; 
feye doğru gitti, dirseğini büfetl 
kenarına dayıyarak durdu: 

- Kimbilir, hakkımda neler dil: 
şüniiyorsunuz! Evet, eski arıcad9 

şız! Amma, nasıl arkadaşlık!· 
Alay ederek gülüyordu: 

- Silik bir hatıra bile değil·; 
Hayatınızda bir rol oynıyacak ııı;, 
kide değilim. O halde, ne dıye. 
yatınıza karışıyorum? . • 

Söylerken, beni dikkatle süıil 
yordu: 

Ona, bu cür'et! veren, sadece, 
- Niçin onlardan 

kendi kuvvetine, tesirine güven • nuz? Onlar, tehlikeli 
mesi miydi? Yoksa, cOnlar., za • 

mı? 

rsu , 
kaçıyo !si' 
mahliıl< 

yıf irademi cOna•, anlatmışlar 
mıydı? Kafasını dik tutarak: 

Kaşlarımı çatmış, onu nasıl de -
fedeceğimi düşünüyordum. Zeki 
Mahir ava~ alkmıstı YinP ak -

- Hayır! dedi. 

Alnı buruşmuştu: 



• 
Ingiltere Japonyaya 
dün bir nota verdi 

gr:;ndra, 14 (A.A.) - Daily Tel- ·ta zarfında, Çin çetecileri, şimali 
l!. .Yazıyor; Çinde, Peiping-Hankov demiryolu 

ı>onıaı.nan•ı işgal etmekte olan Ja· mıntakasında 38 Japon lokomotifi, 
Ve ar Yeni bir harp sahnesi açmış 142 vagon, dört klometre uzunlu· 
\'er:Ualıedeierin garp devletlerine ğunda yol, 14 şimendifer köprüsü 
dit '.ği haklara yeni bir darbe in- tahrip etmiş ve 800 kadar Japon 
Çin'llliş oluyorlar. Bu adanın işgali askeri öldürmüştür. 
~~Yapılan harekat için hiçbir Çin çetecileri, Şantung, Honan 
l'aı-;. e elzem değildi. Londra ile ve Anvey eyaletlerinde de mu -

~. kasden ı1a b · lin arzu . . yap n u ışga vaffakiyetler elde etmişlerdir. Bu· 
Cağı ~~ı~eıı ihtilatlar doğura · ralarda 265 Gerilla çarpışması vu

. ""'1aatindedirler 
İNGiLna · lrua gelmiştir. Ölen Japonların a • 
'l'oky E BİR NOTA VERDİ dedi 12.354 tür. 536 Japon da esir 

eloıs' ı' o, _14. (A. A.) - İngiltere ' 11: edilmiştir. Çarpışmalar esnasında, 
del"ek ancıye Nazcırını ziyaret e· 
~d l'laınan adasının işgali hak
tıısuı a Fransız büyük elçisinin no -

'JJ.a a. ~r bir nota vermiştir. 
ltııı. :?ıeiye .Nazırı B. Arita, Haina
liıid;~ın ~nubi Çin sahille • 
layşe:bıo_ka':-'11 takviyesi ve Çan· 
llıaJts :eıllninin düşmesinin tacili 
bU~dile .. yapıldığını İngiltere 

"elçlBine bildirmiştir. 

Çin çetecileri, 214 ağır makineli 
tüfek, 3650 tüfek, 103.467 fişek, 22 

sahra topu, 1134 bomba, 312 bomba 

atış makinesi ve 2800 küçük bom
ba elde etmişlerdir. Bundan başka 
7 Japon kamyonu da tahrip olun • 
muştur. 

JAPONLARIN İŞGAL ETTİGİ 

ADAYA BİB AMERİKAN 

Vekiller Heyetinin 
verdiği karar 

Ankara, 14 (A. A.) - İcra 
Vekilleri Heyeti Aydın, Kon· 
ya, Ordu, Tekirdağ, Tokat ve 
Van vilayetlerinin teadü1 
cetvellerini tasdik etmiştir. 

* Ankara konservatuarı ope -
ra bölümüne bir mütehassııı 
ve İzmir vilayeti Maarif kad
rosuna altı baş öğretmen ili -
vesine ve Besni bükıimet ko
nağı inşasının ikmaline İcra 
Vekilleri Heyetince karar ve· 
rilıniştir. 

Şehir Meclisi 
kararını verdi 

İKD•M · 

35 bin tonluk 
bir kruvazör 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dir, ayni zamanda donanmaya da 
şamildir . 

• 
ispanya işi acele bir 
karara bağlanacak 

Geçenlerde.yirmi altışar bin ton (Ba§ tarafı 4 üncii sayfada) tasvip eylemektedir. 
hacminde iki cüzü tam denize in- ten istinkfıf etmektedir. Fakat f k b. · · k 
dir"~'· ı'di, ·'~"' go"zl·erı'm-ız' ın' o" • ransız a ınesının ararı ~ ...... ~ cTimes> gazetesinin diplomatik 
nünde otuz beşer bin tonluk knı· muharriri, kendi sütunıında §Un • Paris 14 (A.A.) - Bu sabahki 
vazbrür filosunun ilk muazzam ları söylüyor: 1'\ızırlar Meclisi, saat 10 da başla
gemisini görüyoruz. İngiliz hükumetinin esas, fikri, mış ve 13.30 da bitmiştir. Toplan

Bu muazzam gemi büyük Al - harbin sonuna ermesini tacil et - tı, münhasıran B. Bonnet'nin ha • 
manyanın parladığı blr zamana mektir. İngiliz hükı'.ımeti, bugün. rici vaziyet hakkındaki izahatını 
tesadüf ediyor. Utandıracak bir Frankonun nihai zaferinden 'emin· dinlemekle geçmiştir. Nazırlar 
•illet devresinden sonra nasyonal dir. Bu nihai zafer, sulh yolu ile Meclisi, B. Berard'ın evvelce tav
sosyalistlik milleti yükseltiyor ve elde edilebilir. Ayni neticeye, kuv zif edildiği vazifesine devam et · 
onu dahili ve harici siyaset sahala vet ile de varılabilir. Fakat bu i • mek üzere nasyonalist İspanyaya 
nnda kıyas götürmez muvaifaki - kinci şıkta, hirçok hayatların mah- dönmesine karar vermiştir. 
yetlere doğru götürüyor. volması ve nasyonalistlerin müt . Bu toplantıda, nasyonalist İs • 

İşte bu şanlı devrede, bugünkü, tefiklerinin müdahalesi icap ede . panyanm hukukan tarunmasına 
büyük Almanyarun temelini kuran cektir. İngiliz bükı'.ımetinin düşün- dair hiçbir karar alınmamıştır. 
eski adamları derin bir minnetle cesine göre, Cümhuriyetçiler ba . Tahmin edildiğine göre, Paris hü
anmak mecburiyetindeyiz. Yeni lamından en iyi politika, teslim kı'.ımeti, bu hususta Londranın ka
inıparatorluğun bu kurucuları ara- olmaktcır. Bu sebepten dolayı, İn- rarını beklemektedir. 

sında tarihte hepsinin üstünde giliz hükfuneti, Cümhuriyeıç;1eri Franko da memnun olmamış 
yükselen bir adam görüyoruz. Bis- boş yere yeniden hayat fedakar - Paris 14 (AA.) _ Roma'dan 
mark. Bu kahramanın hayatı tari· lıklarında bulunmağa teşvik ede- bildiriliyor: 
hin başlı başına bir devresini teş- cek mahiyette herhangi bir şart Teeyyüt etmiyen bazı haberlere 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) kil eder. ileri sürmeden Franko hükı'.ımetini göre General Franko, İngiliz kru-
haline solı:ulması hakkındaki mü- Yeni Alınanya için, bu adam da- tanımağa mütemayildir. İspanya- vazorü Devonshire'in Minorka a
nakaşadan sonra bizzat oraya gi - bili ve harici mümkün olabilen her da muhasemat ne kad~ çabuk ni- dasını ziyareti esnasmda İtalyan 
derek tetk:ikatta bulundııın. Müze- türlü mukavemetlere karşı müca- hayete erer ise, kalkınma işi 0 ka· tayyarelerinin bu adaya yaptığı 
!er Müdürlüğüyle de temas ettim. dele etmiştir. Bismarkı, ayni hu - dar çabuk başlar. akından dolayı memnuniyetsizli • 
Burası 25 - 30 senedenberi met • sumet!ere karşı mücadele etmek .Times. gazetesi, diğer taraftan, ğini izhar etmiştir. 
riıktür. Mezarlığın civarı kamilen mecburiyetinde kalınış olan bir sabık İspanya Büyük Elçisi Mada- Öğrenildiğine göre, bu mesele, 

• a1k af d f riaga'nın bir mektubunu neşredi· meskundur. H tar ın an za - ert sıfatile benden dalıa iyi kimse dün akşam Lord Pertlı ile Kont 
· · !arak __ ,_ yor. Madariaga, bu mektubıında 

,., uç-üzı,tj İTTİFAK MI? 
'"ati& ~~ '. l4 <A.A.) - Maten gau -

ten park veya mesıre yerı o i<Jl.ilyamaz. Alınanya bu biricik a- Ciano arasında vukubulan müla -
TOBPİTOSU GİDİYOR kullanılmağa başlanmıştır. Abbas damının kiyaset ve azmini takdir- diy;:ır ki: kat esnasında mevzuubabs olınuş-

Vaşington, 14 (AA.) - Bahriye ağa en az para ile park haline ge- lerle anar. Bir Prusya devleti a . Her hafta Madrid'de açlıktan tur. 
hak]\ Cıano • Shiratori ıniilAkatı 
l'o~: tnda Romadan jgtilıbar edi -

Z 400 ili 500 klşı· 0··1mektedir. Bunla-nezareti, John Edwards adındaki tirilecek yerlerden biridir. aten damiığından imparatorluğun ya -
Azana istifa etmedi 

l!:oııt Cian J f' . il 

torpito muhribinin mııtat ziyare - burada kabir değil kabir enkazı ratıcılığına yükselen Bisınarkın rı kimse düşünmüyor. Hadiseleri 

tini y.apmak ü.z~re bugün Haina -ı var. Müze idaresile mü:abık kal • geçirdiği istihaleler yalnız bugün- yakından takip etmiş olan her İs- Paris, 14 (A.A.) - Salahiyettar 
nın şmıal sahılıne vasıl olacağını dık. O cıvarda çukur bır yer var, kü Alınanyanın vücut bulınasına panyol, fiiliyatta değilse bile ni- bir membadan bildiril iiğine göre 
haber vermektedir. taşların kıymetli olanları varsa i.mkin vermekle kalınamış şimd'.ld yette bütün memleketler ve ez - Azana İspanya Cürnlıl'ı, eısliğin -

lııuıı b. .. onun apon se ırı e 
bir ın ır &0liişme yapmasına siyasi 
haı ana atfetmeğe ihtimal ki ma
et~ardır. Bu mülakat, Tokyo di
&elıııe .ıçtimaını müteakip vukua 
içt~1 muJıtemeldir. Dietin bu 
eteyhiı:ı nda bir mebus, komintern 
ltaıl'ıı, dek; misakın tarsini için 
llıı.c!a .. ~anya ve Japonya ara -
ltınış ~~ü bir ittifak akdini is • 

Bu torpito muhribi, cenubi Çin şimdilik onları bura~a . yığacağız. milli crevletin husulü için de ıcap cümle İngiltere liberal ve sosya - den istifa etmemiştir. 
filosu denilen filoya m~nsup olup Gelecek sene park bıttikten. ~onra eden şartları hazırlamıştır. listlerinin İsp~ya lehine yaptıkları Barselonada idamlar 
.. nı· h k . Ş h d bu taşiarı başka yere naklettirirız. yeni saffıh~rn filosunun ilk h k tl d la 
uss are esı ang ay ır. Za b km h tarabm -.. are e er en do yı minnettar - Barselona 14 (A.A.) _ Divanı-

. ten u sene par er =hlısma vermek için o büyük' Al- ~·-t Faka b un1 
Şangbay, 14 (A. A.) - Haman ya..,amayız. Burasının esas itiba- w.ı ar. t, ugün, b ardan, harp, hapishane ge n;si U1u5u~y-

d d '·' · H ih lim · ,. manın i.'Sminden daha parlak bir Negnn· 'e kad !ar t 
a asın a ,.,.ın o ov anına gı- rile ve tamamen park haline geti- isim bulamadım. ve ar aş ına cesare da icrayı vazife etmiş olan halk 
den J obn D. Edwards ismindeki rilmesi hakkındaki kararınızı rica vermekte devam etmekle artık mahkemesi reisi Emilio Salazar 
Amerikan muhribinin adadaki va· 

ziyeti tetkik ettikten sonra Hai -
nandaki Amerikan tebaasına ıa -
zımgelen yardımlarda bulunacağı 

tasrih edilınektedir. 

ed~rim.> Hitlerin nutkundan sonra amiral manası kalmamış bir harbe deva- Ventura ile birinci ihtilal komite

J41>0N1.AJuN VEKDİÖİ 
Şe11 ZAYİAT 

&~v, 14 (A.A.) - Geçen haf 

Valinin bu sözleri üzerine tek -
lif ittifakla kabul edilıniştir. 

fzmirde zelzele 

F İzmir, 14 (A.A.) - Bugün şeh -

il istin Konferansı :::ı::: ~!;~~7~~~- da iki 

Ordu sekiz mebus çıkarıyor 

Çemberlayn Arap murahhasları ba~:~~~4d~~~i!rini~~!;~t~!~= 
tişiyece tetkikatı tamamlanarak 20 

nüfus 299.966 adede baliğ olduğun 

Röder, Alman donanmasını kuv

vetlendirdiği ve yeni gemiye ikinci 
Reich 'in en büyük yapıcısının is • 

mini verdiği için Alın.an devlet re
isine teşekkür ettikten sonra de
miştir ki; , 
•- Alman donanmasının son 

nefesine kadar vazifesini müdrik 
olacağına yemin ederiz.• 

Saat 13.18 de Bismark, balkın 

alkışları arasında Elbe nehrinin su
larına indirilmiştir. Hitler, bun . 
dan sonra ordu ve partinin selam 
resmini ifa eden müfrezeleri teftiş 
etmiştir. ile uzunca bı"r konuşma yaptı ::~:ı:tab=ak~;::;.:; ~:~ 

4 dan vilayetimizden bir fazlasiyle =============== 
~ilis~a. 14 (A.A.) - İngiliz ve Londra, H (A.A.) - Reuter a- sekiz mebus çıkacaktır. lfalyaya para Verileceği 
r~ Arapları murahhasları a - jansının öğrendiğine göre, dünkü d v d v. I 
Ya su.:;;u sabah yapılan toplantı- İngiliz - Yahudi toplantısında, A- Papanın cenaze merasimi o~ru egı 
ela İ~tir Ve ~err.en murahhasları merika baş hahamı Stephen Wise, Vatikan, 14 (A.A.) _ Papa On Londra, 14 (A.A.) - Mali mah-
. .\rap: et~işlerd;r. Sionist meselesi ve Balfur dekla - Birinci Pi'nin cenaze merasimi feller, İngiliz bankalarının İtalya
Ue "•·u· • _sır Henry Mac Mahon ras:yonu hakkındaki A.'llerikan nok b .. .. -1 d ı1mı ya 70 milyon Sterling·~ balig" olan 

.,.~ Il ugun og e en sonra ~ ap ş ve 
diı.en USeyin arasında teati e- tai ı:azarını izah etmiştir. b t kk k b . d" ·ıın· bir ikrazda bulunmağa muvafakat " Ilı.ek ta u muva at a re ın ırı ış-
liıı ıçiı:ı . ~Pi.ara istinaden Filis - Stephen, beyanatında, 1929 İngi- tir. . ett'ğine dair verilen l:aberleri tek 

!i . ıstiklaı istemişlerdir. !iz - Amerikan muahedesini mev- zip etmektedirler. 
ı· arıeiye M" · it 1 d · b" k 1l nokı . usteşarı Butler Ingi- zuubahs eylemiştir. Bu muahede vermişti. a ya a yenı lr arar 

mın ağır mes'uliyetini üzerlerine si reisi Manuel Garrido, ihtilalci 
alıp almıyacaklarını sorabiliriz. otomobil sendikası reisi Emilio 

Muhalefet işçi gazeteleri ise, Narles, .Ölüm devriyesi> şe -
hükfunetin Franko'yu tanımak ar- fi Gablo Cerda ve anarşist Fran
zusunda.ki •İğrenç aceleciliğini cisco Puikueri beş rahibin katli 
takbih etmekle beraber, Cümhuri- töhınetile idama mahkfun etmiş -
yetçilere cesaret verecek her tür- tir. 
Jü imadan da çekinmektedir. Mu
halefet işçi gazeteleri de, başına -
kalelerinde, bu bahse temastan 
tevakki eylemektedir . 

Manchester Gardian diyor ki: 
Almanların askeri hazırlıkların

da bir yavaşlama vukua gelmiş 

olduğuna dair ortada hiçbir ema -

re yoktur. Alınanya'd~ sessiz sa • 
dasız bir tarzda ve tedrici terak -
k:i suretile devam etmekte olan se

ferberliğin. Mart bidayetinde ta • 
mamlanacağı tahmin edilebilir. 
Londrada, İspanya hakkında bir 

karar almanın müstacel mahiye -
ti kendisini göstermektedir. Zira, 
geçen Pazartesi günü B. Çember· 
layn'in verdiği ihtarın Roma ve 
Berlinde anlaşılmış olduğu sanıl -
maktadcır. 

Diğer iki mücrim, otuzar sene 
hapse mahkiım edilmiştir. 

Mahkı'.ımların dosyaları, Gene -
ral Frankoya gönderilıniştir. Mu • 
maileyh, bunların akibetleri hak -
kında karar verecektil". 

Katalonyanın işgali 
tamamlandı 

Col d'ares. - Fransız - İspanyol 
hududu - 14 (A.A) - Frankistler, 
dün Col d,Ares'e varmak suretile 
.Katalonyanm işgalini ikmal et -
mişlerdir. Bu mıntakalarda bulun· 
makta olan 20.000 milis hududu 

geçınişlerdir. 

Amerikanın karan 

l:!a§V ~t· nazarını izah etmiştir. mucibince Amerika Birleşik Dev· B. Stephen Wise Amerikanın Si- Roma. 14 (A.A.) - Neşredilen 
sonra ~ ıl Çemberlay'l içtimadan !etleri Balfur deklarasyonu ile tes- onist meselesine umumt alakasını bir karara göre, faşist partisine yal Ayni gazete makalesini şöyle bi- hakkındaki vaziyeti değişır.emiş • 
ederek rap murahhaslarını kabul gösteren son tezahürden de bah - nız arl ırkına mensup İtalyan va- tiriyor: tir. Yani Amerikanın an'anevi po-

Vaşington, 14 (AA.) - Ameri -
ka bükiı.metinin İspanya ihtilatı 

Yarırn pit edildig"i gibi, Fllistinden Yahu-
~her saat görüşmüştür. di milli istilı:Iali politikasını tas • setmiştir. B. Wis, bilhassa Alman- tandaşları aza olabileceklerdir. Umumi harp takdirinde İspan • litikasına uygun olarak kalmakta-

da bey laYn, Avam Kaınarasın- yada Teşrinisanide alınan Yahudi f f I yanın hayati ehemmiyeti, bugün dır: Memleket tamamen işgal e . 
~ri.f il anatta bulunarak: Hüseyin vip eylemişti. İngiliz hükfuneti de aleyhtarı kararlardan sonra Ame- ransa ayyare a ıyor Londrada tamamile takdir edil - dilmeden ve Amerika menfaatleri 
tı edil e 1.lac Mahon arasında tear Amerika Birleşik Devletleri ile rikan devlet adamlarının Filistin· Vaşington H (A.A.J - Fransa, ıniş bulunmaktadır. Ve ilk defa o- hakkında hakkaniyetli muamele 
4p h: tnektupların bir beyaz ki- evvelce istişare etmeden manda deki Yahudilere karşı müzahere - bir Baltimor firmasını 115 hafif !arak selahiyettar müşahitler, ka- yapılacağı teminatiyle barış tek • 
~tir. ilde neşredHeceğini bildir- şartlarında herhangi bir değişiklik tinin artmış olduğunu da ilave et- bombarıbman tayyar.,,,; sipariş et- binenin politikasını tenkit etmek rar tesis edilmeden Franko hükı'.ı· 

~~==================y=a=p=mı=y=ac=a=ğı==h=a=kkın====d=a===t==em=in=a=t==ını==·ş=ti=r==.====================mı=·=ş==tcır.========================şo= .. y=l=e==d==urs=u=n,==b=i=lfık==i==s=b=ir===d=er=c=c=e==m=e=t=in=i=ta=n=ı=m=a=m==ak=.=======::: 
kayet çıkmıyan annemin kızı oldu ziyafete gitmemi temin etti Etra- 1 Gün başlamak üzere .. odam akçıl tun. Beş dakika kadar çiçeklerin i· 
ğumu ispat etmek istiyorum. fıma bir çok ağlar geldi ve geri· bir ışıkla par~a parça aydınlanıyor. simlerini falan soraı ak va.kit ge

Bu adamı seviyor muyum? Bu yor- Ben de kurtulmak istedikçe Derin bir halsizlik içinde uyuşan çirdiın. Sonra kahveye girerek ar· 
suali sorarken titriyorum. Fa.kat büsbütün. dolanıyorum. Kimbilir vücudü.mü yine yatağıma attım, ka ka ıdan me dana ktım. Akif 

!bu geceki dans vak'asından sonra Gözlerim sislenın.iye başladı. So j p Y çı 
bunu ~yım. Metanetle ken· ne kadar sevindi. cNihayet bu da ra bu koyu sis tabakasının üzer~= Cemal gömleğini giymiş, şövalesi-

- 27 _ di kendııne soruyorum: cBu adamı avucuma düşüyor> diye, dil§ünü- de birdenbire bir çift koyu mavi nin başında çalışıyordu. Ayak ses-
liethald seviyor muyum?> Dudaklarımdan yor. Fakat haklı değH mi? Benim göz belirdi, gülerek tA içime, kal- !erini duyunca döndü, beni görün-

~l!di.ır.Od e Oradakiler 13zımgelen ,onun oyuncağı olmıyacağım pek boğuk bir kelime fırlıyor: cEvet!> müsait hareketim ona bu hissi ver- biıne bakıyor bu gözler. Fakat ha- ce gözleri sevinçle parladı. Oldu • 
lt.i b;,,_ uyu Yapacaklardır. Ne ise belli. Onun irin gece o kadar irade hi t • d d • 1 d" Şl d' 'tm 

......,. 0 T Birden re ya agım a ogru - ı. m ı yann gı ezsem .zavallı yır, hayır, ben bu gözlere kalbimi ğum yerde durdum: .o, dedim, siz 
Şİlııd.iy tııulıiue alakamız yok. sizdim değil mi? Beni kollannın dum Gözlerim korku ile büyümüş, küçük budala beni sevmiye başla- g"ste k . t . bugün pek hamaratsınız hemen leıt e kadar ü · k.. .. k · . . o rme ıs emıyorum. • 

e sı zerıme en uçu arasına aldı ve kapıyı açmakta bi- tüylerim diken diken mırıldamyo- dığını anladı, korktu gelmıyor-. di- çalışmıya başlamışsınız!> Fırçasını 
f~ • çranıacU. R l · · k O b ' a~r bir k a am gıbı muha· raz daha g"i davransalardı, öpü- rum: yece ..... na nnu de<lirtmi. . ·y. eceğim *** paletini bırakarak yanıma geldi. 
der· adın bunu duyarsa ke- b tü k dınlan b b be 
lı: 111deıı ne olur• . yordu. Bütün bu hareketlere karşı- - Çok fena, çok fena bu. ve u n a n ır ırıne n- Otobüste, çantamdan aynamı çı- Yüzüme, akşamdan kaİlnı.§ Weru 
. •dar itUııad · Hem de bana 

0 lık ne yaptım? Hiç! Ne idi ondan Fa.kat hakikat meydanda. .. Giz· zemediğini ispat edeceğim. Kendi- kararak yuzuın" •• ü tetkik ettim. Yal- iyiee farketmek ister ~bi dikkatle 
1tıJc· 1 Vardır N ıl b " l'n '-'- aktan '-' d "ği . tsara • .. as ır evvelki dü "nceleriın Tehlikenin 1 O s ., ya ....... şm çe ..... nme ı mı, nız b·'~az rengıın' soluk ve göz ka- bakarak: laL Ugrar kimbilir• Al _ şu iemiye üzum yok. nu ilk gördü- ~ 
lti.""'1 bana arkarod ... . pek yakında olduğunu, dikkat et- ğüm dakikalarda gözlerine bak· ona derin bağlarla bağlanmadığımı paklarım hafif §iş. O kadar ağla - - Hoş geldiniz dedi 

ıı dM•L an yapılmış çır- b anlamasını ve biraz azap çekmesi· .. Eli boyalı olduğu için uzatma-
~1;.,,_ """<Odularla memi kendi kendime söyliyen en maktan çekinmiştim. Ondan kork- maktan, epey uzıın suren baygın- mıştı. Yüru"dilin' . Tahta iskeınleler-
~~,alc onun karşısına ni istiyorum. Bu suretle sakin, ses-

SAYl'Jl 3 
"""=" . ' 

Alınlar ne oldu? 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Mart tarihine kadar muvakkat 
kadroya dahil bulunduklarını. on
dan sonra da herkesin kidem, ka
biliyet ve ehliyetine ~öre terfi ve 
terakki haklarını gözeteceğini an
latmıştır. 

Dığer taraftan teslim işile meş

gul bulunan Şirketin ~ski erkanı 

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ta
rafından bir istizaha maruz kal • 
rnıştır. 

Bıınıın, Şirketin bir zamanlar 
amele teavün sandığı namına bi -
riktirdiği 14 bin liralık altın pa -
ranın akibeti ile alakadar bir me
sele olduğu söylenmektedir. Şir -
ketin kasalarında sakladığı altın -
ların yabancı memleketlere kaçı -
rılıbğı iddiasını ihtiva eden bir 
ihbarı üzerine Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü keyfiyeti Şirketten 

sormuş Şirket bıına henüz resmi 
bir cevap vermemiştir. 

Salfilıiyettar kimseler nezdinde 
yaptığımız tahkikata göre işin ma
hiyeti aşağı yukarı şöyledir: 

Şirketin amele teavtin sandığı 

namına piyasadan toplıyarak hu -
susi kasasında saklaıbğı altın para 
lar bugün Şirketin el'.rıde bulun -
mama.ktadır. Borsa <·yunlarının 

devletçe mürakabe altına girdiği 

tarihlerde şirketin amele tca' ;ın 
sandığı işine bakan servisi, bu san
dığın amele tarafından seçilen mu 
rahhaslarile birlik olarak Q]tınlan 
.agıt paraya tahvil etmek suretile 

Merkez Banksına yatırmışlar ve 
amele teavün sandığı hesabını ka
ğıt para esası üzerinden yürüt • 
müşlerdir. 

Eski Tramvay Şirketi Gümrük 
Muhafaza Baş Müdürlüğünün ısti
zahına henüz resmen ce'•t'ıp ver
memiştir. Cevabın bugün ·~vdi e
dileceği anlaşılmaktadır. 14 bin 
altın liranın akibetini izah ede -
cek olan bu ~vahın Gümrfık Mü
diriyetince tetkikinden sonra or· 
tada kaçakçılık cürmtiı\il ima ve 
ifade edecek bir vaziyet göriilürs~ 
kanuni takibata başlanacaktır. 

Pazar tatili 
Pazar tatili kanunundan istifa -

de eden bazı esnafın Pazar günleri 
satılması memnu olan bazı madde
leri de sattıkları görülmüştür. Be
ledıye Reisi dün bütiın Belediye 
şubelerine bir tamim gönderecek 
bu gibilerin ta.kip edilmesini em -
retmiştir. 

-----<>----

Tayyare balosu 
4 Martta verilmesi kararlaşan 

·Tayyare Balosunun mükemmel c :
ması için dün Hava Kurumunda 
bir toplantı yapılmıştır. Muhtelif 
işlerle uğraşmak üzere balo .dare 
heyeti komitelere ayrılmıştır, 

- ·---<>----

Afyonlular Hamza Osmam 
hemşeri yaptılar 

Aafyon Karahisar şehir meclisi, 
son toplantısında Afyon halkının 
kadirşinaslığını ifade eden bir ka
rar ittihaz etmiştir. 

Bu karar, yıllardanberi Afyon 
müstahsilinin dert ve ibtiyaçlarile 
yakından aliikadar olan Topr;.k 
mahsulleri Ofisi Umum Müdürü 
Hamza Osmana fahri hemşehrilik 
tevcibidir. Keyfiyet Afyon SeJ.ır 

Meclisi tarafından Hamza Osr,ana 
bildirilmiştir. 

Döğerek yaraladılar 
Feriköyde Yani caddesinde 73 

numaralı evde oturan Ahmet Vur
daal dün saat 23 te .sarhoş olarak 
evine gitmekte iken Tank Can -
dan, Ali Canlıbaş ve Salih Duman 
namında üç şahıs He karşılaşmış· 
tır. Bu tesadüfü müteakip arala -
rında münakaşa başlamış, biraz 
sonra iş daha ziyade beyümüş, ne
ticede kavgaya dökülmüştür. Bu üç 
şahıs Ahmedin üzerine çullanarak 
dayak atmışlar ve yüzünden yara
lamışlardır. 

Yaralı imdadı sıhhi otomobili 
ile Beyoğlu hastanesine kaldırıl • 
mış, suçlular yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 
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.Kimlerin heykelini dikelim?. 
anketimizin müddeti bugün bitti. 
Bir iki gün içinde neticeyi tetkik 
ve tespit ederek okuyucularını:ıza 
bildireceğiz. 
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SA'll'A t 

Genclerimiz gittikleri Holivutta yeni ve güz 

l , d · [k l d sesli bir yıldız: 
yer er enası arşı an ı M·ı· K . 

ı ıza orJUS 

Nakleden: Faik B~RÇMEN 
Bay Sellm'in küçük bir serveti, 

genç ve güzel bir karısı vardı. Bir 
gece ahbaplarından birinin evindP. 
poker oynuyorlardı. Epey kaybet
tikten ve fena halde terledikten 

but ta onu memuriyetinden azlet
tirmek veya mermer vazoya pis bir 
şeyler koymak! Mesela kokmuş bir 
sıçan.. Hem karısının mektubunu 
kaldırıp yerine tehditkar bir tez.. 

ıonra masadan kalkıp serin bir şey kere bırakmak istiyordu. 
içmek için büfeye doğru yollandı. Yatak odasında uzun uzadıya 
Gençlerin dans etmekte olduğu sa· bunları dü.~ündü; tasarladL Niha· 
!ondan geçerek büfeye çıkan ufak yet ansızın alnına vurarak: 
l<apıdan kayboldu. - Bravo, bravo! diye bağırdı. 

Birasını tam ağzına götüreceğı 
zaman duvarın arkasından kulağı
na bir kadın sesi geldi: 

Bu güzel, hem çok güzel! 
Yazı masasına geçti ve derin bir 

tefekküre daldıktan sonra yazısını 
_ Pekiila, ne vakit? tahrif ederek ve imla hataları ya-

Bu karısının sesi idi. Kiminle ko. parak şunu yazdı: 
cTüccar Saıamoıı Levi'ye; 

nuşuyordu acaba? Karısına bir er-
k k . di Eğer bugün saat altıda Millet 

e sesı cevap ver : . . . 
. . Bahçesınde, kamerıyenın methalin-

- Ne vakıt emredersenızl Yarın deki mermer vazoya iki yüz lira 
olsun. koymazsanız öleceğinizi ve mağa· 
Erkeğin sesini de tanıdı. Bu dost- zanızın berhava edileceğini bili

larından Nuri idi. Selim ıöylenmi· niz!. 
ye başladı: 1 Bu mektubu hazırlayınca sevin· 

- Sen de mi hayvan herif, sen cinden sıçradı; ve ~ilerini oğuştu
de mi karımın arabasına bağlan- rarak mırıldandı: 
dın! Ne çılgın kadın bu? cİşte buldum. Hiç kimse böyle 

Erkek devam ediyordu: bir intikam hazırlıyamaz. Tüccar 
- E•ıet yarın, istersen bana bir Salamon mektubu alınca korka -

tezkere yazıver! Yalnız aramızd~- cak ve polise haber verecek. Polis
ki muhabereyi bir yola koymalıyız, !er saat altıya doğru ağaçların ar
Münasip bir usul bulalım. Postayla kasına saklanacaklar; ve mektubu 
olmaz; yazacağtm m~ktupları se· almak için geldiği vakit bizim çap· 

n . babalı' dl .. "d 1 b'I" kını enseliyecekler! Kimbilir neka-
ın ın muvezzı en a a ı &.·. 

S d b d im 
dar korkacak. İş anlaşılıncıya kadar 

en e ana yazarsan ev e o a· ı 

dığım sırada benimki açar, okur. 1 alçak herif neler çekecek kimbilir? 
Bravo bana, bı:avo'. 

- Peki, ne yapalım öyleyse! Bay Sellin, mektubu kendi elile 
- Bir vasıta bulmalı. Hizmetçi- postaya vecdi; ve derin bir uykuya 

!erle göndermeyiz. Çünkü senin daldL 

kaz bütün hizmetçileri avucund:.. Sabahleyin uyanınca sevinçli se
tutuyor. Acaba bili kumar oynu. Vinçli ınınldanarak sadık ve genç 
yor mu dersin? karısının çenesini okşamıya gitti. 

- Her halde.. hem her zama<ı Büro'da bütün gün Nuri'nin aki-
kaybeder aptal... betini düşünerek güldü, Saat altı-

:Say Nuri bir kah.kaha attı.: ya on kala Millet Bahçesindeydi 
. . .. . Bahçede dolaşan bir polis görünce: 

- Onun ıçın aşkta t:ılu yaver gı- H tam •·t ı di h 
di 

- a, am.., e. ye omur· 
yor ya ... Yarın saat altıda biir<>· dandı. 

dan çıkınca Millet bahcesinden ge- K 
• . ameliyenin arkasında bir ağacı 

çeceğim. Kameriyenin y~ında {! siper alarak saklandı ve gözlerini 
mermer vazoya ufak hır pusla vazoya dikerek beklentiye başladı: 
koymıya ~alış! 

Tamam saat altıda Nuri görün· 
dü. Genç adam göze batacak kadar - Peki canım. 

neşeliydi Islık çalarak yürüyordu. 

Bay Sellin yine homurdandı: 

Bükreşteki samimiyet-Almanyada Harbiye Marşının 
• 

bıraktığı intıba - Belgrat istasyonundaki tezahürat 

Bu seyahat gençler için çok faydalı oldu 

'Üniversitelilerimiz Atine Elçiliğimizin salnnunda 

öömestr tatilinden Jstifade ede 
rek Balkanlara ve Orta A vrupaya 
bir tetkik seyahatine 4ıkmış olan 
üniversiteliler evvelki gün şehri • 
miz~ döndüler. Onları.ı bir ay için 
de gördükleri ve kazandıkları şey
leri memleket hesabına bir kar sa
yıyoruz. Görglinün okumak kadar 
faydalı olduğuna inananlardanız. 

Talebeleri Basarabya vapurun -
dan çıker çıkmaz, seyahat hara -
retile ziyaret ettim. Aralarına gir· 
dim. Birçoklarile göriıştüm. An • 
!attıklarını kısa bir şekilde ve on· 
!arın ağzından aşağıya hulasa edi· 
yorum: 

lstantuldan ayrılırken 
Başvekiiletin ve He ktör hl.ğiih 

yardımile yola çıktık. Başımızda 

Avrupada tahsil görmüş. Hukuk 
Fakültesinin Medeni Hukuk Do • 
çent! Doktor Htfzı Veldet var. Biz 

•J!k: . 
-~, 

. , 
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Gençlerimiz Bükreşte Meçhul Asker Abidesine çelenk 
koyduktan sonra 

tebarüz ettirildi. Üniversite Rek· nun tarihi canlandırıldı. 

törü bizi kabul etti. 11erl"n ve MUnı'hte beşi kız olmak üzere 33 kişiyiz... il • 

Köstenceye vaı:dtğımız zaman sa- Varşovada Alıruın hududuna girerken Al • 
balı olmuştu ve trenimiz hazırdı. 22 saatlik zun ve yorucu bir man gümriik memurlarıJı.ın bize 
Romen gümrüklerinde adeta •Dip- tren seyahatinden sonra Polonya· gösterdikleri hususiyet ve muafi
lomatik pasaportla• sev.abat eden- nın merkezine geldik. Trenin gü- yete hayran kaldık. Berline vann-
ler gibi geçtik. zerglihında gördilğümüz bütün cıya kadar yollarda bütün araziyi 

Bükreşte köylerde her evin bir radyosu var- münbit, ıneskQn ve mezru gördük. 

Bükreşte karşılarunamız çok he- dı. Varşovada bizi Leh talebeleri N.ınanya, toprağının her kan· 
yecanlı oldu. Talebe cemiyetleri ve sefaret müs:eşarımız karşıladı- şından bile istifade ediyor. Berlin
murahhasları ve halktan binlerce lar. Biz Varşovaya ilk giren Türk de yedi gün kaldık. Bu şehri şe . 
kişi doııt memleketten gelen biz _ Üniversit~lileri kafilesi imişiz. bircilik bakımıı;ıdan ibretle ve gıp
lere büyük tezahürat yaptılar. Mareşal Pilsudski'nin evini. gez- ta ile seyrettik. Berlinde bizi en 
Hatta birçok kimseler bi»e hatıra dik. Sefirimiz Ferit Rahatsız oldu- çok meşgul eden stadyom oldu. 0-

g"undan onun n°amına refikast kıy- ı· · ti ld " b h defterlerini getirip imza topluyor- ım,pıya arın yapı ıgı u sa ayı 
lardL. Derhal bizi Üniversiteliler metli romancılarımızdan Müfide dört saatte gezebildik. Olimpiyat 
Pansiyonuna gt;türdüler, orada mi- Ferit blze parlak bir zıyafet ver - <empiyonlarının levhaları asılmış .. 
safir ettiler.. ı di. Bu toplanbda Polonya di~lo - ' :ada güreşçi Yaşarın ismine ve 

Gece sefaretimizin çayına da • matik mehafıline mensup bırçok (Türk) kelimelerine tesadüf edin
vetli idik. Sefirimiz Hamdullah kimseler de bulundular. Jan Se • ce iftihar ettik. O levhanın altında 
Suphinin göstermi~ olduğu sa.mi _ viyeski'nin sarayını, üniversiteyi, resimler çektirdik. Tafsilatını a • 
miyet ve iltifata hayrnn kaldık. türkiyat enstitüsünü gezdik. Ge • jansın vermiş olduğu Türk klü • 
Kral Karo! parkında Meçhul Asker rek profesör ve gerekse bütün bündeki ziyafet çok güzel geçti. 
abidesine çelenk koyduk. o gece türkiyat talebeleri mükemmel O akşam Münibe hareket ettik. 
Prvpaganda Nazın bizi kabul et~i türkçe görüşüyorlar. Zengin bir de Münib te şehircilik bakımından 
ve her birimize Romanyaya ait al- kütüphaneleri var. çok müterakki.. Oranın belediye 
bümler hediye etti. Ve bize Kon- Liga dedikleri talebe cemiyet - reisi bize bir öğle ziyafeti verdi. 
tinantal'da bir ziyafet verdi. Bu !eri şerefimize birçay verdi. Bu • Hepimize albümler hediye ettiler. 
toplantıda Türk Romen kardeşiiğı\ rada Polonya - Türkiye dostluğu- Bu S!rada bizden bir şarkı istedi • 

!er .. Biz de •Harbiye marşını. söy
ledik. 

it~& ATES CEMDERi 
Alınanlar marşımızı çok beğen • 

diler. Hitler gençlik teşkilatı Bav
yera reisi bize marşta,ıı sonra şun • 
ları söyledi: 

ASK 
' 

BAHÇELERi 
VIVIANI! ROMANCE 

i -.Sinemada gösterilmesi ve bugünün en buyük Hadlse:si olan 

1 
Heyecan - Fedakarlık · Vatanseverlik ve Büyük Bir Aşk 

Maceruı Yenı' TU"rkı'ye Ataturk:un hu~usi hayat~a
Ayrıca : rına daır tarıhi ve ebedi 

Alman gençlik teşkilAtı 
reisinin sözleri 

•- Büyük ve kudretli şeflere sa
llip olan milletlerin çocukları milli 
ıisler'.•i ancak sizin gibi çok iyj te
"cnnüm edebilirler. Buraya başka 
milletlerden de talebeler geliyor. 
Onlardan şarkı isteyince bize ya 

Uctvctrn : 

Çingene Geceleri Amerikalı Rejı,,c;r 

Amerika 

SAHNELER 
tarafından en salahiyetli bilgilerile filme alıp 

Cümhurreisine takdim ettikleri Film. 

MILİZA KORJUS 

cBüyük Vals• filmi günlerden-ı mek bizim için bir küçüklük ol 
beri sinemalarımızdan birinde gös- Ve bu cevaptan sonra da art 

1 

terilmekte ve büyük bir rağbet tin istediği parayı daha başlang• 
görmeketdir. cBüyük Vals. filmin- ta olduğu halde iki misline çık3 

de Miliza Korjus isminde yeni b'r dılar. Ayni zamanda Bertin r.!1 

artist bilhassa sesinin güzelliğile Operasına da ayrıca bir taznıin 
seyircileri hayran bırakmaktadır. vermeyi kabul ettiler. 
Burada beyaz perdede ilk defa Çok geçmeden sarışın cantaniı 
gördüğümüz bu güzel sesli genç kendisine nereden ve ne sebePJe 
muganniyenin sinemaya nasıl in • le telefon edildiğini anlıyarak }la 

tisap ettiiğni anlata.cağız: ret etti. 
Bir müddet evvel Julien Duwieı Irving Thalberg kansı nıeŞ~ 

yeni bir Amerikan filminde Miliza yıldız Norma Shearer'le birli~ 
Korjus'un rol aldığını duyduğu ıa- Avrupa'da bir seyahate çıktığt 
man çok hayret etti. Çünkü Miliza nada Miliza Korjus'un bir plM1 

1 Korjus bir cantatrice olarak tanı- dinlemişti. Bu plağı dinledik! 

1 

nıyordu. Aktrislik te yaptığı bilin- sonra Berlin Operasına gidere~ 
miyordu. nu bir kere de sahnede dinledi 

Miliza Korjus'un sinemaya inti- heyecan içinde kaldı . 
sabı hakiki bir peri hikayesidir. İşte Milija Korjus'u keşfedell 

Miliza Korjus Estonya ordusuna adamdır. Ne yazık ki, zavallı on 
mensup bir miralayın ktzıdır. Se- muvaffakiyetine şahit olaınad 
sinin fevkaladeliği onun Berlin öldü ve keşfinde ne kadar iS3b 
milli operasına angaje edilmesine ettiğini anlıyamadı. 
sebep olmuştu. Artist senelerce o- Miliza Korjus bir Alınan pr

01 

rada primadonna olarak sahneye sörle evlidir. Onun sinemaya P 
çıktı. Üç seı;ıe evvel 1935 te bir no- 'kolay hazırlandığını zannetııı 

' do~ru 1 ç·· k"' Est0 
el gecesi genç kadına Londra'dan s o ma~. un .u sarışın . i 
telefon edildi. Kendisine Holivutta yalı cantatrıce Holivuta geldığ 

· man b' k !im İ ·1· b" tınıY0 bir angajman teklif ediliyordu. ır e e ngı ızce ı .. d 
Genç kadın, bunun bir yalan ola- du ve öğrenmek için uzun ınüd 
bileceğini zannederek telefonu ka.. çalışması lılzımgeldi. 
patlı. Fakat muhatabının bundan M• 

cesaerti kırılmamıştı. Miliza Kor- Miliza Korjus ilk filmi o, 
jus'e bu sefer de Metro.Goldwyn'e cBüyük Vals• gibi çok bü~ 1d 
mensup şahsiyetlerden birini tele· nalarla hazırlanmış bir filJll 
fona çağırıp bu meseleyi görüşme- Fernand Gravey ve Luise RaiJI 
sini yalvardı. r O gibi meşhur yıldızlarla beratıe 

Bir mucizeye inanmak lazımge. mühim rolden birini almış bulııJl 
tiyordu. Çünkü Miliza telefon edip yor. Bu, ona daha başlangıçtıı ~ 
te şeraitini bildirdiği zaman şu ce-- sıl bir ehemmiyet verildiğini g 
vabı aldı: termekle kalmıyarak ileride ıı 

- Sizin gibi büyük bir artiste büyük bir şöhretin onu bekJedi 
bildirdiğiniz küçük meblağı ver-· ne de işarettir. 

Art:tst: resimleri 



Avrupa haberleri 
~ortekiz milli takımı 
lsviçreyi 4 - 2 mağlup 

~-Lızbon B"' .. k b' 101. ·ı 

etti 
""!tle ' - uyu ır a ...,.a ı e 
karşıten İsviçre Portekiz milli 
Yapı[ aşması 25.000 seyirci önünde 
galib~ış. ve Portekizlilerin 4 • 2 
F Yetıle neıicelewniştir. 

~ 
Lik 

ce1 . ınaçlarının bu haftaki neti· 
erı Şunlardır. 
Eı.- . 

""•'3ior R b . . ıey 1 u e - Olımpık Mar· 
O_ 

0 
- 2, Fc. Antip - Fc. Soşo 

O _ 
2
' :as.tng Lens - Fc. Ruen 

"es 
3

' asıng Strazburg - Sc. Fi-
3 _ 

0 
- l, Havr Ac. - As. Kan 

J _ 
1

' Fc. Sete - Rasing Rube 
Q _ i St. ~etiyen - Rasing Paris 
3 _ 

2
• Olunpik Lil - Fc. Metz 

~ 
llu han · c~ıer· akı lik maçlarının neti • 
1' 1 Şunlardır· 

c. B .. . 
Va 2 rugge - Ünyon St. Jillu-
3_ 1 "L·O, Berşo - Vite Star Ac. 
"a 3 ' ırşe Sk. - Olimpik Şarlru-

dünya ve Avrupa şampiyonasının 
yapılacağı memleket gelecek yıl 
tayin edilecektir. 

Ayni gür.ün akşamı deniz aşırı 
memleketlerin ekipleri ile Avru
pa ekipleri karşılaşm,şlardır, Bu 
karşılaşmalar arasında Biıl'de ya
pılan Kanada - İsviçre maçı en 
çok seyirci cezbetmiştir. Maama • 
fih 14.000 kişi. milli takımlarının 
O - 7 gibi büyük bir hezimetine şa
hit olmuşlardır. Kanadalılar her 
vakitkl gibi çok yüksek bir kabi
liyet göstermişlerdir. 

Birleşik Amerika ekibi de, Zü
rihtt! karşılaştığı Çek-Slovakya 
takımını ancak ikinci temdldin 7 
inci dakikasında attığı bir sayı ile 
mağlup etlebilmiştir. Balde yapı
lan karşılaşmalarda 9 unculuk ve 
10 unculuk için teselli maçlan ya· 
pılmıştır. 

İtalya Letonyayı 2 - 1 mağlup et
miştır. Bunun neticesinde Belçika 
9 ~cu ve Letonya 10 uncu olmuş

tur. · - o p l:ıatin ' o. Gent - Anvers 1-1, Ander~ - Fc. Boom 6 - o, sc. Almanya: 6 • Macar:stan: 2 
i'c M •ht - Standart Lütiç 2-2, 
İ eşela - Cs. Şrügge O - 1. 

Zürih - Buzda hokey dünya 
şampiyonasında Almanya Maca -
ristanı 6 - 2 mağlup etmiştir. Bu 
suretle umumi tasnifde Macaris
tan dünya yedincisi, İngiltere ise 
8 inci olmuştur. Müsabakalarda 
3000 seyirci hazır bulunmuştur. 

~ 
Balon 

ıi0 ll Ya - Lvorno 1 - 1, La -
ta _0~a -i'o. Bari, l - O, Vova· 
n0 _ •nuva 93 O - O, Fc. Mila
•tdar A.tnıırosiana 3 -- 1, Sampi
Veııt~na-:- Fc. Napoli 2 --0, Ju
t'c 'l' . 'l'orıno - As. Roma O - O, 
1' · rıest F 0 c. Luk - c. Modena O - , 

ka - Fc. Torıno 1 - 1. 

Al 
~ 
/\!nıa 

d.aJti ın ~Ya futbol şampiyonasın -
Ce\llT· lihını karşılaşmaların neti

Almanya : 4 • Lehistan : O 
Bal - Buzda hokey dünya şam· 

piyonasında 4000 seyirci önünde 
Lehistan ile karşılaşan Almanya 
milli takımı 4 - O galip gelmiştir. 
Bu suretle Almanya dünya beşin
cisi ve Lehistan da dünya altıncısı 

olmuştur. 

lsviçre : O. Çekcslovakya:O ll: 1 Şunlardır: 
er ta 'l'enis b - B. S C. Nera 93, 2 - 2, Zürih - Buzda hokey Avrupa 

l _ 
0 

orusia - s. V. Elektra şampiyonunun ve dünya üçüncü
ll.. Lıa~ D:esdner Sc. V. - V. F. sünün tayini için İsviçre ile Çeko
d.eıı. 

5 
Pzıg 2 - O, Herta - Bres- Slovakya arasında Dolder buz sa · 

/\ı'llısb-::- 2, Hamburger Sv. - hasında Pazar günü ,ögleden sonra 
ta _ J Ut tel 3 - l.Armini Hanov- yapılan karşılaşma üç temdide 
no"ra 

9
ager 2 - 2. Brenen - Ha- rağmen O - O beraberlikle netice -

Oi, o_ 1 2 - 2, Bielefeld - Şalke . lenmiştir. 
luııa D .. 3• '!'uru Düsseldorf - Fog- Federasyon, bu ünvarlan sayı 
~eUnk.u~ldcırf 2 - 2, Borusia vaziyetlerine göre vermek niye -
lti.k~ ttı;en - Ayntraht 1 - 3, tindedir. Bu itibarla İsviçrenin bu 
8 Offenbah - Frankfurt ünvanları alması çok muhtemel • 
\r;;

3 
~ Vorınat~ Vorms _ Rot dir. Çeko-Slovakya ile İsviçre a

~e· rankfurt 4 _o. Valdhof _ rasında beraberlikle neticelenmiş 
\r. ~~\4 - O, Stutgarter _ s. s. olan karşılaşma 5 Martta Bil'de 

Şvayl\f - O, Jon Regensbuı:~ - tekrarlanacaktır. 
b Urt 3 O 1660 M" 'h <>avy - , unı - ---ı>---

ll'uıı;ra t.lünih 2 - 3, S. P. V. G. 
lı.ı:natr,;FA. V. F. B. Keburg 4--0, 
~ .._ 

1 
ıyat - Voker cViyana• 

Mülayim Klb~ısta 
hasmını yen6medi ' ll.apid' - Viyana 3 -- 1. 

D.. Kayak 
ıs:ııı u:ya şampiyonası 

Zaltopa, ayak dünya şampiyonası 
İsi Aoı ne'de Lehistan Cümhurre
't OSCickj •&ınu 

1 
tarafından açılmıştır. 

r u b' llıe:ı bu t.. ır hava olmasına rağ-
et •tad orene sahne olan Karoki
luııınu ltıda 5000 seyirci hazır bu -

stur M:·· et:1.:ıı 
1
3 : usabakalara iştirak 

•asne nı.ıUetin ekipleri alfabe sı
&e~tikte Cuınhurreisinın önünden 

Şehrimizin profesyonel pehlt -
vanlarından Mülayim son günler
de yaptığı bir konturat üzerine 
Kıbnsa giderek orada bir Yunanlı 
§ampiyonla güreşmiştir. Sert ve 
çGk asabi bir hava içinde yapılan 
bu cenkleşme çok sürmüş olması
na rağmen hakem heyetinin bile 

karar veremiyeceği bir şekilde ce
reyan etmiştir. N elice alınamayın
ca hakemkr müsabakayı beraber 

feder n sonra Lehistan k k k aıyonu . . aya ilim etmişlerdir. o"3k.i reısı Bakan Bobo -
ltuııu .:Porcuları seliımlıyan nut- Üniversitede Eskrim 
v ~Yleın· ı· k I t ereıı enter ış ır. Bu nutka cevap kUrSU açılaca 
iııy0n nasyonal kayak fede

llıilaabakreiıi bınbaşı Oesegaard bu 
alar .. 

ıe e(j ı uzerine alıp organi-
t' en Leh· 
ır. bun ıstana teşekkür etmlş-

a_çıı1Şı 7 Ya kayak §ampiyoııasının 
tır, • Pare top ile ilan edilmiş -

Zaıı * ıı· 0Paııc 
tt'Y0 ııa81 nı'-· Kayak dünya şam-
,."-ll!r. Erk Usklaba~ları sona er -
,a ıo e er 1"r dakik Rra~ında Alman • 

0
• 8.tısa ıo d ~ 25 sanıyede birinci, 
ı ı a.tika 50 · "e rnultur. Ü .. .. s.~~ıyed~ ikin

~- dordu" .. Çunculugü Isviçre 
61 li nculü ;-· t or-,eç gu talya, beşincili-
ll\ışıu- . ' altıncılığı Leh is tan al -

Zur;h Buzda hokey 
~~d."tasyoı: Enterna~yonal hokey 
es~~antıda di;um~ sabahı yaptığı 

ı heyet; . an ıntihabı yaparak 
ıı:ıka etmiştir. 1941 

Geçenlerde şehrimize gelen Be
den Terbiyesi eskrim federasyonu 
başkanı İstanbul Üniversitesinde 
bir eskrim kursu açılması için tet
kiklerde bulunmuştur. Yapılan ln-

celemede biri Ü1'iversitede di · 
ğel'i dağcılık klübünde ol -
mak üzere şimdilik iki kurs açıl -
masına kuar verilmiştir. Bu kurs
lar eskrim federasyonu tarafın -
dan idare edilecektir. İstanbul Es
kirim ajanlığı tarafından da kurs
ların e:;~rim malzern<!lerin!n bir 
an evvel itmamı içln çalışılmakta-
dır. 

Yeni Eskrim ajanı 
İstanbul Eskı·i.m ajanlığına Har

biye mektebinin eski eskrim mu
allimi emekli yarbay Ömer tayin 
edilmiş ve tayin k<>yfiyeti İstanbu
la bildiri!m•,tir 

il 

3,5 ton ağırlığında bombalar taşıyabilen ve 400 kilometro isüratle 
giden tayyarelerin hareket, taarruz, müdafaa ve bü<umlırrt: Bun

lara karşı açılan top ateşlendiren firarları 

Altı metro uzUJU11tu11 da ıevimab bir ba;rvan 

• 
.• 

Bu 17 yaşında bir Çingene kızıdır ki, eeçen gün zengin biı Afrikalı 
tarafından babasından 2500 liraya :-ıatın elınnuş vl• tezviç olunmuştur. 

Şark mimarisinden bir nüınune: Udaypurt'ta 1640 senesinde yapılan bir mabet 

Bina aşağıdan yukarıya ncka dar heybetli görünüyorsa SO mc:ı kattan aşağı bakılıncn da lnslUllll 

başını döndüren ve koskoca SO - 1 00 metrelik caddeler blr sinema şe ridi k•lmlığında &örülür, 

Garp mlnıarlslnden bir nUmuııeı Nev:yorlı:ta Ba<IJ'o Korporasyon Of Amerika binası (60 laıt) 



SAYFA 1 

NOTLAR 
Kimsesiz ve parasız 

bir kız 
Bundan birkaç sene evvel, A • 

merikadan Avrupaya meteliksiz, 
hiçbir tanıdığı olmıyan genç bir 
kız gelmiş, fa 
kat zekisı, s ... 
batı sayesinde 
A vrupada grrip 
çıkmadığı siya
si, edebi, mah
fel, san'at ocağı 
kalmadığı ıçm 

Am~a gaze
telerinde bir • 
olenbire şöhret 
kazanmıştı. Do- . 
roti Tomson ismindeki bu kız şım-

di meşhur bir muharririn karısı • 

dır. . 
Bir iki ay evvel bir Amerika 

radyo şirketi senenin en maruf 

kadıntDI sormuştu. Gelen cevap · 

Jardan Cümhnrreisinin karısı ile 

Doroti hemen hemen müsavi rey 

almışlardır. Dünkü beş parasız, 

kinısesiz, hamisiz kız bugün Cüm
hurreisinin karısile boy ölçüşüyor! 

• 
Hafif bir baygınlık! 

Amerikalı bir tayyareci 9000 

metreye kadar yükseldiüten sonra 

bu irtifada kendini kaybetmiş ... 
9000 metre irtüaa dayanacak 

kimııe yoktur. 
Bu kadar yük • 
seğe çıkmak i -
çin hazırlıklı ol
mak lazımdır. 

Amerikalı tay • 
yarcd Keyt te obijen torbasını ve 

maskesini almayı ihmal etmemiş, 

fakat birdenbire oksijen torbasın

dan istifade edemiyerek bayılmış

tır. Bn sırada tayyarenin idaresi 

de elinden gittiği için tepesi aşağı 

korkunç bir süratle inmeye baş • 

lamq, bu sürat bir anda saatte 

1078 · kilometreye çıkmıştır. Fakat 

bu müthiş sürat ve topraia doğru 

yaklllJIDca havayi nesimi tazyiki

nin tabii hale gelişi, tayyareciyi 

uyandırmış ve toprağa 300 metra 

l<ala Uıyyare yine ufki bir vaziyet 

alarak yavaKB toprağa inmiıtir. 

Tayyarecilikte kazaların envaı 

var, fakat bu, ender görülen kaza

lardandır. 

M 1 Z AH 

- Esef ederim ki, iki kişilik yerim 
yok. 

- Bari kanını almu... 
- T....,kkür ederim, zaten bir tane 

hapında var. 

- Madam, müsaade eder misiniz? 
Nipnlım arası:ra beni ziyarete 
gelecek.. 

- Kim senin nişanlın! 

- Daha belli değil, bu mahalleye 
yeni geldim. 

• 
1KDAM 15 - şu"9t td 

A N A o u - -
Birçok dertlere deva ve 

sayısız faytla 1 

Bandırmada 
su ve yol işleri 
320 bin liraya ihale 

edilen su tesisatı bitiyor 
Bandırma (Hususi) - Bandır • 

ma ve civarı yol itibarile de yur
dumuzun zengin köşelerinden bi • 
ridir. Etrafında bulunan Erdek, 
Gönan, Manyas, Susurluk ve Ka
racabey gibi kazaların hepsi ayrı 
ayrı 'ioseler le §ehtimize ve Uma -
nınuza bağlıdırlar. 

Bu yıl bu yollar, her tarafta ta
mir edilmektedir. Karacabey §O • 

sesi üzerinde ıki kliometrelik bo -
zuk bir kısmın da ihalt:si yapılmış
tır. Yakında tamirine başlanacağı 
anlaşılmıştır. 

Köy kanunu mucibince köylerin 
yapacağı bütün yollar bu ana şo
selere bağlanmak suretile ikmal 
edilmiştir. 

Üçüncü endüstri planına dahil 
şeker fabrikalarından birinin de 
şehrımiz yakınlarında inşa edile
ceği haberi muhitte memnuniyet· 
le karşılanmıştır. Bu fabrikanın 
yaratacağı iş hayatı civar için çok 
faydalı olacaktrr. 

Üç yüz yirmi bin liraya ihale e
dilmiş olan su tesisatı bitmek ü -
zeredir. Şimdi, boru döşenmekte 
ve çeşmeler yapılmaktadır. Halk, 
şimdiden kapılarının önüne kadar 
gelen, bu iyi sudan istifade et -
mektedir. 

Mart sonuna kadar bütün tesi -
sat ikmal edilerek belediyeye tes 
!im edilecektir. 

o-----

lzmirde esranenoiz 
tagayyüpler 

Bir çocuğu takiben iki 
genç kayıplara karıştı 

İzmir, (Hususi) - Torbalı -
da oturan Hasan Hüseyin adın
da bir zat Torbalı zabıtasına 

müracaatle kardeşinin oğlu on 
sekiz yaşlarındaki Mustafanın bir 
müddettenberi tagayyüp ettiğini, 
yapılan araştırma ve soruşturma
lara rağmen hayat ve mematından 
bir türlü haber alınamadığını bil

dirmiştir. 

Tagayyüp eden Mustafa 18 yaş
larında, kitap ve hırdavat satıcı · 
lığile iştigal etmekte idi. Mustafa 
hadise günü kitaplarile merkebini 
Tepeköyünde sarraf İbrahiınin o
telinde bırakmış ve bir d~ha avdet 
etmemiştir. 

Yapılan tahkikatta Mustafanın 

Tepeköyünde ekseriya Mehmet is
minde birile konuştuğu, araların

da derin bir samimiyet mevcut ol
duğu anlaşılmaktadır. Mustafanın 

tagayyüp ettiği gündenberi Tor
balıda daha iki kişi kaybolmuştıır. 

Bunlar, Mustafanın yakın arka 
daşlarından Mehmet ve Mehmedin 
arkadaşı Hasandır. Mehmet 30 ya
şında, Mustafa 33 yaşındadır. Bu 
iki kişinin Fehime ve tl'ınmü adla· 
rında, gayet samimi görüştükleri 

iki kadın hadise hakkında ademi 
malU.ınat beyan etmi~ler ve nere
ye gittiklerinden malfunattar ol
madıklarını, yalnız (iki gün sonra 

geliriz) dediklerini söylemişlerdir. il 
Mustafanın ortadan tagayyüp et

mesile başlıyan bu ho\dise diğer iki 
şahıs ta kaybolunca büsbütün na
zarı dikkati celbetmiştir. Bir iddia-. 
ya göre Mustafanın cebinde 70 li
ra kadar para mevcuttıır ve para
sına tamaan öldürüldüğü zannı 

hakimdir. 

Zabıta Mustafa, Hasan "" Meh -
medi aramaktadır. Her üç kişinin 
eşkali zabıtaca yakın vi!Ayet ve 
kazaLara bildirilmiş ve aranması 
istenmiştir. 

<>-----
Bir ev çöktü 

Dün saat 15.30 da Vaso namında 
bir kadına ait bulunan Tarabyada 
Böğürtlen sokağında 38 numaralı 
metruk ahşap evin üst katı bir -
denbire çökmüştür. !nsanea zayiat 
olmam~tır. 

Evin çökmesine sebep eski olma
s ı ve uzun zamandır yağmıırların 
tesirine maruz kalarak ahşap kıs
mının çürümüş bulunmaSldır. 

T rakyada kalkınma 2000 talebe 
alacak enstitü Edirne-İstanbul asfaltı 

Üzerindeki tarihi eserler 
Trakya Umumi bilhassa 

bulunan • 
camı, tarihi 

olan 

Müfettişliği 

köprü gibi 

yenilercesine .eserleri 

yol üstünde 

kıymeti yüksek 

tamir ettirdi 

fzmirde modern Kız 
enstitüsü yapılacak 

İzmir, (İkdam) - Kültürpark 
civarında, İtalyan mektebi arkasın 
da yapılacak Kız Enstitüsü binası
nın güzel San'atlar akademisinde 
hazırlanmakta olan plıinları ikmal 
edilerek Naba Müdürlüğüne gel • 
miştir. Nafıa müdürlüğii de plan -
!ar üzerinde tetkiklerıni tamam -
lıyarak tasdik ıçın bugünlerde 
Nafıa Vekfiletine gönderecektir. 

Güzel San'atlar Akademisinin 

Ko .. ylu"" çocukları için ziraat kursları açıldı ~:;~si~~ ~=~~~:t~:ı:u~i:
1

~ 
den kıymettar bir eserdir. Geniş 

.. il t ' k k d · ı f lt ı bir saha üzer inde yükselecek olan guze eş ırme ma sa ı e as a . . .. .. . . . 
yol mühendisliği tarafından bir yenı Kız Enstıtusu bınası Vizille ... 

· tan · d 'lm' t ' dekı maruf (Genç Kızlar Enstıtu-
ııroıe zım e ı ış ır. sü) nden daha modern olacak ve 

Trakya Umumi Müfettişliğine 

sunulan bu projeye göre camiin 
önündeki mevcut ve eserin güzeili
ğ~ kapayan kabristan duvarları 

kaldıplacak ve bunu.ı yerine da
ha az irtifada kademeli sed du • 

kız enstitüsü, akşam okulu ve si
parış atelyesini ihtiva edecektir. 

Enstitünün geniş bir bahçesi. 

'Çalışma odalLl'l, atelyeleri, yatılı 

talebe için yatakhan~lcri buluna

cak ve 2000 talebeyi istiap edebile
cektir. Müessesenin in~asına Ha
zirandan evvel başlanacağı muhal< 
kai<tır. 

~--

Ege pamukları 

Babaeski'nin lstanbul şos esi tizerinden biz görünüşü 

varları yaptırılacak ve bu kademe· 
!er arasındaki kısmı da yeşil saha 
olarak bırakılacaktır. Bu cihetle 
İstanbul ve Lüleburgazdan Baba -

eskiye gelinirken kasabanın giriş 

noktasında göze çarpan bu büyük 
Türk eseri hem ortaya çıkarılmış 
ve hem de daha çok güzelleştiril
ımş olacaktır. 

Trakya Umumi Müfettişliği bu 
Rekoltenin arttırılması 
için t.etkikler yapılıyor Edirne, (Hususi) - Edirne - 1s-j dirne güzerg3hı üzerine raslıyaıı projenin bir suretini Vakıflar U. 

tanbul asfalt yolunun Lüleburga -
za kadar olan kısmı geçen yıl ta -
maınlanınıştı. İkinci kısım teşkil 
edi!ll - Bıırgazdan Edirneye kadar 
olan kısmın da birkaç ay evvel i -
halesi yapılmış ve derhal faaliyete 
geçilmiştir. Bu kısımdan, Burgaz
dan Havas yakınındakiKuleli köyü 
ne olan yolun inşaatı bu sene içinde 
~anılanacak ve gelecek yıl ku· 
leli • Havas • Edirne yolunun in • 
şaatına başlanacak ve iki yıl içe
risinde bütün asfalt yol inşaatı E -
dirne hudut noktasına kadar ta • 
mamen ikmal edilmiş bulunacak • 
tır. 

Yeni yol üzerindeki köprüler a· 
rasında Sinan eseri büyük tarihi 
köprüler muhafaza edilmiş ve bun
ların Restöre esasları dahilinde ta
mirleri yapılmıştır. Yine asfalt yol 
üzerine raslayan Sinanın köprüsü: 
Kervansaray, camii, su yollarile 
süslü olan tarihi büyük Karıştıran 
köyündeki Sinan köpriisfr de ta • 
mir edilen köprüler meyanındadır. 

Son Balkan harbi esnasında yı
kılmış olan Sinanın Vezir Rüstem 
Paşa adına yaptığı camii de Gene
ral K. Dirik tarafından tarihi bir 
hatıra olarak yeniden yaptırılmış 
ve Si nanın 4 asırlık su yolları Na -
fıa Vekaletince tamir ve ıslah edi· 
!erek demir borularla asfalt yol ü 
zerinde ve köyün içinde yapılan 
çeşmelere getirilmiştir. 

tarihi köprü ve camilerden Baba- Müdürlüğüne göndererek cami du 
eski kazasındaki Cedit Ali Paşa rumunun güzelleştirilmesi için ya 
camiiyle köprüsü ve Havsadaki pılan bu proje hakkındaki müta -

İzmir, (İkdam) - Ziraat Veka· 
Jeti pamukçuluk şubesi müdürü 
Necati Turgay İzmirde ve Nazil -
lid ~ pamuk mevzuu üzerinde yap 
makta olduğu tetltiklerilııi ikmal 
ederek İstanbula hareket etmiş -
tir. Necati Turgay Nazilli pamuk 
ist:1'yonunda yaptığı tetkiklerde 
müessesenin çalışmalarını gözden 
geçimıiş ve müessesenin takviye 
edilmesine karar vermişti;, Nazil
li istasyonu kadrosuna bazı ila -

veler yapmak sureli!<! randımanın 
artması temin edilecektir. Necati 
Turgay şehrimizde yaptığı tetkik· 
!erde fabrikaların pamuk ihtiyaç
larını gözden geçirmiştir. Yapılan 
tetkiklerde İzmir ve civarındaki 
fabrikaların son senelerde istih -
lakini üç misline çıkardığı anlaşıl· 
ımştır. Öte taraftan Egede yetişen 
Akala pamuklarına hariçte de bir 

çok talipler mevcut olduğundan, 

rekoltenin artmasında fayda gö -
rülmüştür. 

Son iki sene içinde İzmir vilil. -
Trakyııda yeni açılan gece! i ziraat kursunda talebeler yeti içinde tamamen Akala cinsi 

pamuk ziraati yapıldığı ve randı· 
Sokullu Vezir Mehmet Paşa cami-1 Jealarını sormuş ve icap eden tah- manın artmakta devam ettiği an
lerinin tamirleri ve durumlarının ırisatın ayrılmasını tekli! etmiştir. !aşılmıştır. 

güzelleştirilmesi ve ortaya çıka - Edirnedeki Seliıniyenin küçük bir ============= 
rılmaı;ı için icap eden keşif ve pro- modeli tarzında yapılan ve Sina· 
jeleri hazırlanınıftır. nın şaheserlerinden biri olan Ce -

Babaeskideki $inanın dit Ali Paşa camiinin Balkan har-
.• •. • binde tahrip edilen mınaresi Va -

Camıı ve koprüsü kıflar u. Müdürlüğünce evvelce 

!unun iltinci merhalesi üzerinde 
bulunan bu güzel eserin duru • 
munu bir kat daha güzelleştire -
cek olan projenin Vakıflar U. Mü
dürlüğünce kabul edilerek istenen 

b91·. 
10 - Kışlık fanilalar. 

taniyeler, yünlüler yıkaııır • 
kcn ılık sabunlu suya bir ~,. 1 

t rı • 
sık (nişadır ruhu) karış 1 
~ . vt 
tırsa, çok kolay temizleJ>ll' 
yumnşak olurlar. 

11 - Diş fırçasını, tarak, 91~ 
veya elbise fırçalannı terlt' 

. . mi . . •• il~ 
mıı yapmak ıster sını · 
bardak suya 1 • 2 kahve 1"' 
şığı amonyak karıştırınıı. 11' 

Jıtl 
suyun içine o şeylerden 

1 
hangi birini koyunuz. 5 · l 

dakika sonra çıkannız. 
12 - Podsüet iskarpini•,;, 

hafif derecede yapılmış arı~ 
yaklı suya batıraeağınıı . 
bez ile lulfif hafif s.ı'lcrs•ııil 
tertemiz olurlar. 

13 - Altından, güıniif"' 
yapılmış ziynet ve süs eŞY~ 
ve bütün mücevherler, b,(ı 
der.,.,eli amonyak ile teırı;slt' 1 
nirse, pırıl pırıl yanar. 

14 - Kirli, yağlı, boY•~ 1 
lekeli camlar, kapılar, P"ıı 
cereler, kapı tokmakları, ,. 
nahtarlar, nişadır ruhu ;it 
pek güzel temizlenir. Bir )I' 
va suyıın içine 2 - 3çorba kol" • ğı amonyak karıştırınız ve . 
eşyayı bu suda ıslatılmış )ıil 
bez ile siliniz. 

15 - Ev işlerinden do"111 
bozulan, derisi pij,rtük piit • 
tük bir hale gelen elleri t~~ 
mizlemek, yumuşak . yap.,.... 
isterseniz, büyücek bir )ıôt' 
ılık suya 10 • 20 damla arrı~ 
yak kanştırıuız. Bir ~ey•

saat kadar ellerinize ba•1' 
yaparsanız etlerinizin yuııı;: 
taklık ve tazeliğini tekrar 
dığını görürsünüz.. 

16 - Büyük bir gaz teıı• · 
kesi suya iki çorba kaşığı )ır 
dar nişadır ruhu koyuntıs. JI• 
suyu kaynatarak çamaşl1'1• · 
nnJZ.J yıkarsanız, kar gibi .,... 
yaz, kuş tüyü gibi yurnıı~ 
olur. 

••• 17 - Erkeklerin ceketler• 
de, paltolarında, pardesül• · 
rinde, kadınların manto!nJ111' .,. 
da bulıman yakalar kirlenı 

se, yağlanırsa amonyaklı sıl. 
ile mükemmel surette it 

mizlenir. 

18 - Şapka, takke gibi ti' 
yanın kenarlarında htısııl' 
gelen kirleri de amonyaklı 5~ 
ile silerseniz temizlenir. 

19 - Bir kahve fincanı -y· 
tinyağının içine 1 • Z )ıslı~ 
kaşığı beyaz ispirto yani b• ' 
yasız alkol ve beş damla 1'ıı • 

s•· dar amonyak karıştırınız. 
zı, sancıt ağrı yerine ıı.ıürd ~ 
seniz çok fayda görürsünilS-
Karumızın sağ tarııfııldJ. 

göbek ile kalça kemiğinin ar•· 
sına çekilen çlıginin ortıısJll · 
da ağn, sızı, sancı varsa 1'11 • 

raya o il3cı sürmeyiniz. ılıa-fi# 
tada kusma ve ateş te vaı:' 
ihtimal ki bir apandisitlil• 

Sonra zarar verir. 

Lokman HE"'"' 

Asfalt yolun bir kaç ay evvel 
başlıyan ikinci kısım irışaatında 

Lüleburgaz, Babaeski, Havas, E • 

Babaeski kasabası içinden geçe- yeniden yaptırılmış v~ geçen sene 
cek olan asfalt yolun tarihi köprü de kll'l"Şllnları tamir ettirilmiş ol
ile S!nanın camllnln durumlarını duğundan Avrupa • İstanbul yo -

tahsisatın gönderileceğine muhak- Bıçakladı ve kaçtı 
kak nazarile bakılmaktadır. ıs 11' 

YURDDAN RESİMLER 
• 

ıf'.l'"n' .......... .. . . ... 

~:.,;.~"'·.ıflıot ... ""'~ 
. ...... \.. --• -

t.ı ..... von cıvarmdan ve modern ııoııesı üzerindeki beton köprllden Zonguldaaıı ıtır 11NUDf 
, - ~ - 1 OU\.UU . ..,_._ 

ha fazladır. 

-

Kö ki k 1 Dün Rıza namında blr şah fr 
y ÇOCU arına UrS ar 'yoklunda Kalyoncu kolluğunclB ' 

Okur yazar köy çocuklarına ıcı sokağında 15 numarada olO 
muhtelif ziraat şubelerinin başlı • 'ç . . ııs<l'; 
ca ve mühim işleri üzerinde fen • ran Despına namında bır . ~ ' 
ni bilgi edindirmek ve bu arada bil- kalçasından bıçakla hab! bıt 
hassa yeni usullerde fidancılık ve rette yaralamış ve .kaçmıştır· 
bağcılık öğretmek maksat ve ga - Rıza aranmaktadır. 
yesile Trakya Umum Müfettişliği 
tarafından her sene Kanun~vvelin 
birinden İlkteşrin sonuna kadar 
devam etmek üzere parasız yatılı 
olarak açılan bu kursa bu sene 50 
köy genci alınmıştır. 

Umumi müfettişlik Ziraat Mü
şaviri Şevket Arının başkanlığın

da ve kıymetli ziraatçilerimizden 
Niyazi Acarın müdürlüğü altında 
bulunan bu kursun talebeleri ka -
palı havalarda sabahleyin kültür, 
öğleden sonra zirai bilgiler, açık 

havalarda umumi tatbikat dersi 
görmektedirler. Bu köy gençleri 
kursu bitirdikten sonra bölge vi
layetlerindeki ziraat işlerinde zi
raat muallimlerinin bir iş elemanı 
olarak çalışacaklardır. 

Gönderdiğim resim kurs talebe
lerini müdür Niyazi Acar ve ta -
!im heyeti ile bir arada gösteri -
yor. 

Araba çarptı 
Kadıköyünde SöğütlÜÇ~ 

167 numaralı evde oturaıı ~ 

namında bir kadın dün 1'~ ,,ıP 
caddesinden geçerken Mııs.ts :rı' 
idare•indeki 77 numaralı yillt )Jllıl> 
basının çarpmasına manız Jı~dçl~ 
bacağından yaralanmıştır· ıt" 
arabacı yakalanarak adliyeye 
lim ediJmjştir. 

----o----
Otomobil çarptı ~ 

Evvelki gün Beyazıt1JID ~I 
~.....:irıt 

mekte olan Hayriye ....,..- f(IO' 

3901 numaralı ve şoför Ari!; ysf 
ğanın idaresindeki kamyon nıl 

lannda Saime namında ihtlY-:,,' 
kadına çarparak zavalJıJUP ~ 
Inmasına sebebiyet ve 

u 

u 

tir, 

B 
Kez 
l'in 
Yağ 

ııa 

le 
Bur 
l!eh 
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Üniversiteliler 
lang <Bat tarafı 4 üncü sayfada) 
Yorı 0 

veya rumba m elodisi oku -
llıanar.eE~ Şefiniz Atatürk, Al
da iın g nçlıgıne, Hit!er tarafından 
lir •. a ınısaı ve örnek !(Österilmiş-

iKDAM 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
GÜNLÜK PiYASA 

PARA BORSASI Piyasa Haberleri EV EKONOM_l_s_I 
ihracat maddelerimizin ,,. N K R N ı h ı 

Sanayi Hareketleri 

SAPA 1 

Kumbara ikramiye
sini kazanan berber 
Aldığı bin lira ile 

... Gümrük tarifeleri ve "' "' iç ticaret· müdürü e er pa a ılaşıyor 

B 
Viyana ve Peşte vaziyeti fa~rikalar 14 

- :ı-eJi ICAPAlll~ İktısat Vekaleti İç Ticaret İşleri Birkaç gündenberi kasaplardan 
Birkaç gün evvel piyasada, av M '"d" · , 1 T Od eti daha pahalıya alıyoruz_ Fakat 

ge,durkada 24 saat kalabildik. Şehn· tktısat Vekaleti, yeni gümrük ta- 1 S'l'ERJ..İN 5.9275 u ıirıi n üm taz, icaret ası ve 

çocugunu okutacak 

• ı Ve v· derileri, tiftik gibi mallar üzerine IOC no• AD 1 Tıirkofıs' tekı" tetkiklerın· e devam et pabalılaştıktan sonra, diğer gıda 
ı rifcleri hakkında Ticaret Odaları L<n.n 126.48 tin gece _ yana tepesind , jeh- hararetli satışlar vardı. Şimdi etmektedir. maddeleri de pahaWaştL Mesela 

Yağnv··u·•'.anzarasını seyrettil<. Işık bunlar durgun bir devre ge~irmek- ve Sanayi birliklerinin henüz fi - 100 FRANK 3.35 Mümtaz, burada kaldıg· ı mu··ddet yağ, ve kuru sebzeler gibi.. 
,.. ıçınd T kırlerine müracaat etmemiştir. Her 100 LİRET 6 6550 

lta eo:... e unann parıltısı- tedir. Buna mukabil bazı ihracat • zarfında bazı ı" hracat maddelerı· _ Et ve balık fiatleri arttıktan 
11•usu d halde tarifelerde tadilat yapılaca- 100 İSVlÇRE 28 67 

~ v· oyum olmazdı. Peş - maddelerimiz üzerine daha fazla · sonra yağ ve kuru sebzelerin art-
1>"anada k ğı zaman, 929 senesinde olduğu 100 FLORİN &7.7725 mizin standardize işlerile meşgul 

llurad n ço daha cazibeli... muameleler olmaktadır. Meseli 
100 

alacaktır. masındaki sebebi şu suretle izah 
b. a 4 ,,;;~ k ld k S gibi, Ticaret Odaları ve Sanayi Bir - RAYİŞMARK 50.7375 ""hiç b· .,_, a ı . efirimiz B. yumurta, kuru meyva, zeytinyağı O edebiliriz: 

ıze b" ilklerinin de fikirleri alınacaktır. 100 BELG& 21.3175 okumacılar Ankaraya rayını ır çay verdi. Kral sa- gibi.- ı~o DRATIMI • Et ve balık ucuzladığı ~aman 
Ve no.ı· İstanbul Ticaret Odası, gümr ük v LD~25 "d" 

Ço~ '--ğe ; amento binalarını Yumurta en zivade Almanyadan g· ıı· or halk daha az yağ istihlak eder. 
d "" nelik M h tarifeler'nde b« fikir sorulacağını 100 LEVA 1.56 J 
esin · eç ul Asker ahi- talep edilmektedir. Halbuki Al - 100 İktısat Vekaleti Türkiyede pa _ Balıklar ekseriyet itibarile ıska-

e de bir çelenk koyduk. manya İspanyol Fasınd•, n yumur- tahmin e~erek, şimdiden hazırlık- ÇEKOSLOV AK (.3325 rad kız t ld • . . k t b·• 

B 1 
" lara başlamıştır. 100 PEZETA 5.9275 muklu dokuma ve pamuk ipliği ya- a ar 1 ıgı ıçın, pe a u o-

" l 0 gratta ta alıyordu. Fas yuımırtalan boy IOO ZLOTİ pan fabrikatörleri Ankaraya davet larak, yağ sarfiyatına kendiliğin -
0 Diğer taraf tan Sanayi Birliğine 23.8925 

e gtat ist itibarile küçük ve kabukları da es- 100 PENGO etmiştir. Bu davet üzerın· e şehr"ı· _ den ihtiyaç kalmaz_ Bu suretle aile 
taııı1 . asyonuna geldiğimiz müracaat eden bazı fabrikatörler 24.9575 
•· n ıhtilal var zannettı' k. Bura- merdir. Yumurta .. il.halatına karşı 100 LEY 'lı! zde bulunan fabrikatörler yarın bütçesinde yağdan tasarruf edil _ ... yeni hrifelerde yapılacak tadilat O 9050 
t 

0n lıinıerc L' i b" . pek hassas ve mu•killpesent dav - 100 DlN. AR · Ankaraya gideceklerdir. Fabrika _ miş olur. Diğer taraftan et yemek-ı a lııı e ""§ ızı karşılama- için komisyr-lar teşkil edilmesini 2..8350 1 . 
ge iştL Tü" k ranan Almanlar, Faıı ywnurtaları· 0 YEN törlere Ticaret odası Sanayı· şubesi ermin de bir kısmı ıskaralarda 

•11t 'l' r çe olarak cyaşa- ı . talep etmişlerdir. 10 31.6050 · ı ı 
Ürk ·ıı . · nı beğenıyorlardı. Fakat son za - 100 İSVF.Ç Mü.dürü Avni de refakat edecek- ~~rzo ": köfte halin.de pişirildiği 

çGcııkı•~ nıı etı, yaşasın Atatürk mantarda yine Alman firmalan Çorap fabrikaları 30•5425 1 tır· . ıçm, yıne az yağ sarfedilir, et ve 
b -~ Yaşas tn·· • dl 100 RUBLE 23 8625 l~ırıy ın onu... ye Tu""rkı"yeden yumıırla almağa baş • · · balık ucuzladım zaman, • t · 

Orlardı. Gümrük tarifelerinde yapılacak Yunan"stana sertest döviz ... yag acır. Ilost lamışlardır. tadilat çorap fabrikatörlerin i ~ok ~ ......... ~ • ....,......,.. ___ ~-----... -............ ...,, !erinin suratlan asık olur. •Ne Y•-
~kı.rı Ve müttefik memleketin Son hafta içinde memleketimiz- aJakadar etmektedir. Halkımızın ESHAM ., 1AKV1 L J. T İl9 arpa ithali palım, balık ve et ucuz, yağ alan Türkiye İş Bankasının küçük he-

lafıdıJar. B~a.vuuar'.1°121 kendil~ri den Almanyaya 2100 sandık yu - yerli çoraplardan şikayet ettiği ma- Türk borcu n 19.25 Yunanistan hükıirneti bir ka _ lıkyoko diye esef ederler. Fakat ba - ! sap sahiplerine muhtelif tarihler· 
Satir ettiler ızı pansıyonlann~. '.'1ı . - murta sevkedilmiştlr. Kuru mey • lıimdur. Zaman zaman bu şikayet Erı,'Bni 19.75 rarname ile serbest dövizle lO.OOO ve et pahalılaştığı zaman, yağ de keşide ettiği kur'alar la senede 
~erı 'l'· · Her davet edlldıgırnız valarmııza gelince, son gilnlerde hükumet adamları tarafından ileri · • · • • • • . ten arpa ithaline müsaade eyle _ 11 sarfiya~ artar. Yağ tacirleri der· 32.000 lira tevzi ettiği malıimdur. 
~ılı Urk hayrakJarlle süslüyor - fındıl<- ve cevize karşı olan talepler sürülmektedir. Birkaç ay evvel,• • ~ ı. ı.;; F 1 A 1 LEll 1 miştir. hal so~ava de~o~arında bekli- B~ın son Ş~bat keşid~inde 
~ ;ıl!çhuı Asker &bides!ne çe- artmıştır. Fındık mütterilerimizin Sanayi Umum Müdürü Reşat, Ti- ku"u, s. lO.OOO ton arpanın 3.500 tonu yen ;:f dt~ekeler~ mağazaları- !.000

0 
~~:amıyeyi Üskudar -

leıJt..O~dtauk. Milli müzelerini gr ard ıt•mYdka.Brezilyla dakabdulunBmW:tla- caret odası salonunda, çorapçılara Balda • • • • • --34- --- doğrudan doğruva Yunanistan Zi- ~~ nr· tlee erder. Tabu talep arttığı ' f-aL tutu . b"vebesemtinde küçük 
'_, " ttirk'ün müteveffa kral ır. a ın sene ere ar rezı • şu sözleri söylemişti: Bezelye • • 30 - raat Bankası t~afından Sel8.nik, ıç.m ıa r.~ e zam yaparlar. Nite- .... ah emız . ": rber dükkanı -
!oıA. 'llıdr•a hediye etını• oldu'"• ya fındıklarımız için bir mahre~ Lih•R• • • V 1 Ka 1 Pr .. .. kim son gunlcrde de böyle yaptı • nın em sahıbı hem kalfası olan 

""lll"atı ... 6~ d "-"ldl -•-· .1 •-Çok fena çorap yapıyorsunuz. - , • • • ı 25 o.o.d v. aha ve eveze gurnrük- lar. Tahir Hus·· nu·· kazanm•<tır. le;;. he nı gördük. Hem Atatür _ eo;ı F ...... t Brezı ya ile aramız- 1 ·-·-. °"" _ ,,_ d·'·' •An ticaret an•••malan ve Çorapları ıslah ediniz. Bunu yap- Pırasa • • • • • ı 25 erın en ıt al olunacaktır. Et balı.. d ddel • Tahir 55 1 i" • ., "" Kral Al KAi ~ ~ Mütebaki 6.500 tonu aı· t oldukla- ve 1"' gı a ma en ara- yaş arında sevimli, ne-llııleri o"n·· eksandnn re- kahve ithalatı şartlan yüzünden, madığınız takdirde, gümrük kapı- Ispanak • • • • 2 - d k lı üh" • b" 
t(!· Unde b" d k"ka ··k•t 1 h 1 d rı mıntakalar Ti~ret Odaları ta- sın a ço esas vem ıın ır mev- şeli bir adamdır. Beş senedenberl 

'
lJi.tııız y ırer a ı su u Brerllya, ihracat maddelerimizin arını açar, sizleri imaye er en Şalgam • • • • 2 50 ~g ki . 1 tn k d" 

Ugoslavları çok müte- mahrum ederiz.• rafindan verilecek müsaade üze - ışga e ıe te ır. 1ş Bankasında açtığı küçük he • ettı.· iyi bir müşterM olmaktadır. Havuç • • • • 2 - Et ve balık pahalı! tı• 
K rine ithalatçılar arasında teni e- aş gı zaman, 

L •-. Şiınd· Piyasada arpa lizerine hararetli Bu sözler, çorap fabrikatörlerini ereviz kök • • 4 - dilecektı·r. yağlar ve kuru sebzelerin fiati art-
qi•o;. . ıye kadar buraya gelen k km t s yi u M""d.. Kereviz yaprak • Z 50 1 ' ~ ill"'- satışlar devam ediyor, evvelce de or uş u. ana mum u u- maktadır. Bu hadiselerden ders 
•" ....,tin çocukları bunu du·· Engın" ar Adet 10 İthalatçı tüccar musa·· ade edı"len "'l\ıııect · - yazdığımız gibi, bu sene buğday - rü Reşadın, çorapçılara karşı yap- • • • - alarak, hayatı ucuzlatmak için, de-
%· 1

• dediler y ı !ar b" Karnabahar • • 5 - miktarın kıymeti üzerinden % 10 · d l\'ers; · ugos av ıze larımızdan ziyade, dışarı~·· arpa tığı bu hitabeden sonra, vaziyet ne 1' rın erin tetkikat yapmağa ihtiyaç 
""" lede hır" d "I B Yeşil salata 100 u·· 40 - garanti tevdi eylemek ve ithalatı k " ' da 1·k· çay ver ı er. ı · ihraç ettik. Arpa müşterilerimizin • yo tur. Hadise meydandadır. Gıda 
bı ı oldu? Çoraı.ı fabrikatörleri •ço - Pancar demet • 2 50 ı 28 Ş b t 1939 t ·hin ka tibt,.;. ınemleket gençliğinin başında İtalya ve sonra Yunanis - • en geç u a arı e - maddelerini düşürmek için her 
r,. ·~ıe olan h bbe h rapları ıslah edeceğiz• diye Sanayi 1• • v3..,nı ek 1'"'e<-hıır:ve•i• •·cı·-
...,lığı ınu a ti ve ay- tan bulunmaktadır. Yunanistan, şeyden evvel et ve balık {iallerini 

tebarüz ettirildi. Türkiyeden 10 bin kilo daha arpa Birliğinde birkaç defa toplandılar, ııcuzlaştırmalıyız. 
Seli\ "k al ki Ar karş d bir komisyon teşkil ettiler. Bütün \ \' Qnı \'8 Atinada aca ır. paya ı ış mem -

L. U.nan h leketlerden fazla miktarda talep bu müzakerelerden sonra müsbet J 
0Uetı . . ududuna gı"rer girmez, b" · Jd ed 
0 etirnız .. .. olduğu için, ihracat tacirleri, Ana- ır netıce e e i!emedi. 

VEKİLHARÇ 

Hallc:evlerl ,de 

sapta azar azar biriktirdiği para • 

!arla şimdiye kadar 400 liradan 
fazla parası birikmiştir. Kazandığı 

bu bin liraya da dokunmak fik -

rinde değildir. Esasen büyümekte 
olan y avrusllllun tahsil masrafına 
karşılık hazırlamaktan başka bir 
gayesi olmadığını söylemek:edir. 

1 OtcmGhil çarptı 
ııe bit-· . uçuncü olduğu halde doludan pivasa:va gelen malı top - Gümrük tarifelerinin kdt! l'di-

~~lal\ııı~c\;evki bir vagonun ha- lamaktadırlar. Son günlerde piya - leceği bir sırada, Sanayi G"m:ım 
""'1i~te k 

0 uğunu söylediler. Se- sada 45 bin kilo arpa satılmıştır. Müdürünün dediği gibi, çor•;ı i~iıı 

1 
Beşiktaşta Yıldız Muhtar soka-

H ık · • k d I . ğında 16 numaralı evde oturan ,a sv ı rc e eman ers erı Reşadın 7 yaşındaki küçük kızı 
1•teıu 0nsoıosumuz ve üniver - B "k er t u mı tar. hep ihracatçılar tara - y.in.e hima.ye. kar gümrük tar: fclt' -, 
•iıııı arafından parlak mera - f d t ı t 
t. .. e k&r ıJ ın an op anmış ır. I rının tatbıkıne devam edilectk mi'' 
""'~e..... § andık. Öğle yeme"ini 
h ·•ıt k 11 ( ============== Eğer çorap fabrikatörleri, şirndi-
atin e lübünde yedik. Seva-

~· en h · Tiyatrolar : ye kadar çorapları ıslah etmiş ol -
ı burada eyecan!ı anlarından biri- salar, ve kendilerinin dediği gibi / 

~il'ar-et Atatürkün doğduğu evi 
bize ederken yaşadık. Atinada Ş EH 1 R T 1 YA TR O S U •ucuz ve sağlam• çorap davasını 
h Yapıla . n, D k tahakkuk ettirmiş olsalardı, çorap j 
d ' rdek · 15/ 2/939 Ça için gümrük tarifelerinde tehzilat 

er "e n merasını ve karşılanı r ·ıım fJllllll!f ram L!mı 

t ' ha •aırlinıı·nde~ daha parlak ' ı· ll~ll ~~ıı·j ba günü a~::ı - yapılacağından hiç şüphe edile -
d~d.ıı. kat•; ı •dı. Kendimizi bu . ·ı , saat 20 - 30 da mez. 
il lJ yYen yabancı hisset,,,- ' · t 
~~il'tltıversi te rektörü, gençlik • q ın Bffi M SAFİR ============= 
t;ır ~ ı re;s ıuıuıı GELDİ 

ıııctan 1• matbuat nazırı ta - 4 perde 

!tıııa itf~~ · ayrı kabul edildik. K O M E D 1 K 1 S M 1 
t 

Cal( al•'-a :Z R_ uşen Eşreften de 
•ton g·'."'ı·· gorduk. Akrapolü Ma- 15/2/939 Çarşamba gündüz 
~ o un.. ' saat 14 te 

§erefi ~ gezdik. Matbuat na - ÇOCUK TİYATROSU 
;;rdl ...... mıze parlak bir ziyafet 
' .-ıre r 15/2/939 Çarşamba günü akşamı 
, U.n._lı ımanından ayrılırken 
...., ~• t ı saat 20 - 30 da 

TAKViM. 

1357 HiCRİ 
Zılh cca 

25 
2ı n cl AY 

S E N E: 

. 1354 RUMİ 
Şu bat 

2 

1 9 3 9 
~ de ele a ebeler bizi türkçe, YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 
llıııas nce onları seJamladık. V. sati 

ttıı, aten diy b "li . ki ŞUBAT ıı .. c ı rız , seyaha-
c, 1 &org'" 
· ''-t İı>tif u, tetkik bakımından 
da b adeıı . 
Q· .it- Pro geçtL Bu ~ynı zaman-
~ ltl.j~lıııiz Paganda gezısi de oldu. 
~ erın a~ her_. yerde gördüğümüz 
d 'da a Türk milletinin Bal _ 
~t ee,,.İ!d~e. orta Avrupada neka-
~ ae"i 

1~10i isbat ettiği için bizi 
nd1rdi_ 

ASLAN TUFAN 

E Sadi Tele: 
Şehzade başı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

iTAAT İLAMI 
vodvil 3 perde. Yazan: Celal Mü -
sahipoğlu. Cuma akşamı, Cumar -
tesi talebe matinesinde 
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Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal-
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbal etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lülfen 

kasına dikkat ediniz. 

Eminönü Halkevinden: 
Birinci teşrinde başlıyan Evimiz 

oeman derslerindeki talebeden 
kinci kursa geçenlerin boş kalan 

yerlerine yeniden talebe almaca -
ğından arzu edenlerin kayıtlarını 

Yaptırmak üzere iki adet vesika 
fotoğrafı ile Halkevi bürosuna 
28 Şubat 939 tarihine kadar müra-

Necdet sokakta oynarken 3523 nu
maralı otomobilin sadmrsınc ms
ruz kalarak sağ bacağından yara -
landığmdan Şişli Çocuk hastane -
sine kaldırılmış, suçlu şoför polis 
tarafından yakalanarak adl:yeye 
teslim edilmiştir. 

caat etmeleri rica olunur. Sahip ve Müdü.a : Al i Naci KARACAN 
• 1 ynıuml N1>1riyatı idare Eden Yazı 

Kızılay kongresı ı ı,ıeri Müdilra: M. R..sim özaEN 

K ıl B 
_ ı Bası ld ı ğı Yer: Son Tetg,·;.f Baaımıovl 

ız ay eyoglu Kaza şubesin -
den: 1 • 

Kaza şubemizin 1939 yılı kongre- 1 ıal caddesi No. 65 teki dairede kaza 
si 18/2/93~ Cumartesi günü saat/ merkezir.de toplanacağından aza-
14 te Taksım Parmakkapıda İstik- nın gelmeleri rıca olunur 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman. dişlerini~i fırçalayın 1 z 

- Şusait bir zamanımızda Şatö- - Hoppala. tahriren, ha! goru- şüphesinde haklı buldum. Ayni za. yordu. Ben, pek namuskttrane his mak isetr gibi parmaklan ile şa. 
le J<a!ıvehanesine gittiğimizde. yor musunuz marifeti? Siz de bu manda, elimde evrak paketi bulu· !erle yazdığım bu mektuplara, tez kaklannı sıktıktan sonra: 

_ yani müdüriyetten bazı arka- suretle tahriri bir vesikaya malL'< nan içtimai muavenet müessesesln- kerelere, kart dö vizitlere ehemmi· - Bir de Didye'nin kağıtları var. 
daşlannızla biraz çekiştirmek iste- bulunuyorsunuz. Hiç şüphesiz, bun de memur olan Didyenin de evin- yet vermedim. Fakat Desjardi, Os Eğer iki paketin mevcudiyetile iki 
diğiniz zaman... dan dolayı, iftihar duyuyorsunuz. de intihar ettiğini işitince her şeyi manlı şimendiferleri meselesindeki ölüm vak'ası karşılaştınlsa ışın 

6 
_ Çok doğru müddeiumumi e- Bu vesikada, benim Lanblen'i öl- anladım. dolandırıc;lığının delilleri olan ev· 

1 
sarpa saracağını zanncdıyorum; 

ııaton LOıtU Çeviren: Rasim Özgen fendi. Ölümünden bir gün evvel, dürteceğime dair sarahat ta var - Evet, dostunuz Lanblen'in bir rakın Lanblen'in muhafaza ettiğ: çünkü şüpheye çok yer var. Siz d~ 
•b - 31 - kahvehaneye gelmişti. Beni bir ke- tabii. sefil olduğunu, onun, Desjardi'yi dosyalarda olduğunu anlayınca, ev· böyle düşünmez misiniz, müddeiu· 

tla eaJardi tn nara çekerek bu iki paketi... - Daha yavaş söyleyiniz, müd- aleyhime kışkırttığından başka be- raki ortadan kaldırmak için adam. mumi efendi? 
lıa; bu ılti P;selesile alakadar 1 - Tebrike layıksınız. Fakat, bu _Vererek, eretsi günü, saat be-;- 1deiumumi ef~ndi! bizi işitenler ola- ni istismara kalkıştığını öğrendiği- cağızı tepeledi. Anlıyor musunuz? Sinamari, küçücük bir heyecan 
t~ r havaı eti müstantik Jo - söylediklerini~.tehlikeli şeyler Diks te, her zamanki gibi kahvehaneye bilir. niz halde, hu kağıtları müstantığa /\nhyor musunuz? Elinizdeki ev. göstermeden: 
Ol a., l>olis e.. .. etmesini ve mer! Lanblen ın dosb bulunmalı:- . . . .. d .. ğü" takclird Sö" !edik! · · · kim ni · · ·· ·· · · · k b" d ~ · · a ın d .. .. . gelmediğını lJOr u n e o- - Y erınızı se n ışıt- goturmek vazıfenızı hatırlamadı- ra -ın ır şeye yarama ı6ını şımdı _ Mus·· tantık iki paketi de, avut 
la n '*0··s .. u urlüg- u· ne mensup la onun curum şeriki olmuyor ' · 

r " 1 Yo n ·k ' , Ö .. . . nun ölmü) olduğunu bilmeni söy- memesine lüzum mu görüyorsunuz nız. Aziz Mösyö Diksmer, şimdi bi- anladınız mı?Haydi, ağırlaşmış 0 • memnuniyetle karşılıyacaktır; çün. 
-.~: ;asıı eline' gs:ç~;},~. b.u kağıt- musunu7: _ıu bulunduğu ıçın ledi; değil mi? jMösyö Diksmer? Bu hareketinizde liniz ki, müstantık bu kağıtları lan kafanızı kaldırınız! Zeki alnı· kil dostum Qztaş Grim de, kendi 
il ıca et . . wgını sorma- Lanblen ı tevkıf edemem amma. .. 1 ·· l d. f bir li ·diliğ " T d · ı · ·· ·· 1 b ·· t · · ' 
~ tnııav· menızı. gibi bir tezkere sizi tevkif ettirmeme zannederim - Tam boy e soy emb~ ı e 

1
en -, . adz po ~ka b ı ı ıya ı var. Eli- bekliyo~ .. Çunku, ben on ~ınkram~v~ ~ızı a~atgost ~rınlanız ve a".layın~z ki kağıtları hakkında, ona, benim gi· 

bed~-tltıırne tevdi edeyim. . .. .. ' ' elim; fakat buna benzer ır şey er ... nız e vesı a ana ne zarar vere- cudiyüini Lanblen'ın benı, ı en, mus an ı6a blen'ın evınde bi malumat vermişti. Müstantık, 
d "'en hır guçlük yoktur. Bana, pek büyük bir tehlike geçir- bilir. Onu, şantaj yapmak istiyen 'müddeiumumi~ini naslı tehdit ile araştırma yaparken, bilhassa, ken- ı benim Lanblen'deki kftğıtlanm !!i-
%~ sonra müddeiumumi Dik dı b g·· ~· t~ıke . ' smer sarar ve: mekte olduğunu, büyük bir şahsi- bir adam pek güzel yazabilir. isitsmara cüret ettiğini bildirmiş- disine münderecatlarını tamarnile bi onun da kağıtlannı aradığı hal- -

~0~lerine . reyı yazdı. Diksmer, . - Tevkif olunursaın, .. b~em yetin hayatına. kastettığini, ~endi- Lanblen, benim aleyhimde tuzak tim. Ne.den mi? D.es.jardi mes~lesi- tesbit ettiğim bu kağıtları meyda de bulamaıru~tL On!ann bulunma• 
~ndin ınanamıyordu. Kendi pışman olmaz mısınız? Çunku sı- sine ve içtimaı muavenet muessc- kurarken, evhama kapılmış ola - ni tenvır etmek gıbı en halısane na çıkarmasını ve onun bana na. be . . . 

l;.. e de m ·· . . l" k dalı k 1 . b. d t b b" . . . t b" k ti L bl t . ·t · masının se hı, ş.ımdı meydana çı-~ııı deı· • Uddeıumuminin de- ze soy ıyece a ço şey erım sesinde bulunan ır as unun a- ilır ve bu suretle b;r emaye e ır ma sa a an en şan aıı ı ıyat sıl şant . • t tt'ğinl 
ll.tııı içi ırrnediğini soruyordu. Bu- var. şına bir beln geleceğini, bana bu iki kurban gideceğinden korkabilir. jedinmişli; bu itiyat onun kanına tesb"t :ı y~p~~~t· e 

1 kıyor: Sizin cebinizde dolaşıyorlar• 
'1ıl n, rnuh t b - Ben sabırlıyım, hem de çok paketi vererek, böyle bir hal vu- Diksmer, sesini gittikçe alçalta- 1 işlemişti. O, Desjardi'nin iştirakli~ ı e mesım. . '-'."·. ı mış. Müstant,ık, Lanblcn ile Did0 

!!€tirrn . a a ının aklını başı- . . . d 1 h . d t k ku Diksmer, muddeıumumının bu ı . . . . 
-. ''!·· 1Ye karar verdı· ve·. sabırlı... Oturunuz Mösyö Diks- kuunda, kendı~ının de, tanıma ı- orak: a ey ım e uza rmuştu. Ben, k ~ ye'nın ortak ikı şerır olduğunu bi· 

" 1 adar cüreti karşısında a5zını açıp •u.aı 0syö J mer. ve sizi isticvap etmiye kalkı- ğım dostunun da intikamını alma- - O, doğru düşünüyordu, müd- bu kağıtları, yerlerine vermesi için lıv. ordu. öztaş Grim, Lana. D ıdye-
Sora onar, bana böyle bir L bir şey söyliyemedrği için, yalnız: 

be.ıl rsa hakikati söylerim. şacak olan Mösyö Jonor'a ne ce - mı söyledi. Ben, biraz aklını oynat- deiumuml efendi; çünkü anbler.. Lanblen'e vermiştim. O ise, ban:J nin kend isini ne suretle dolandır· 
vap vereceğinizi bana anlatınız. tığını zannettim. Kendisine tuhaf ertesi gün öldü. Ben polis mü.düri- hiyanct ederek ve sırasında benden - Vay, vay, vay! mak istl-diğini söyleyince komisere 

' ~en de .. .. . - Ona, Lanblen'i her gün gördü- tuhaf baktığımı görünce, söyledik- yetine geldiğim zaman, onun, söv- p .. ra koparmak için yanında alı· Diyebildi. 
'- l..anb oyle umıt ederim. ~ümü söylerim. !erini talır:ren tespit etti. hediği tarzda sizin dairenizde kat- koydu. Hatırımda kaldığına göre - Neyiniz var, Mösyö Diksmer! gidip şikiıy~t etmesini söyledim. 

len dostumdu. _ Çok zararınıza bir şey. . Sinamari, co5kun bir alayla: !ıedildiğini öğrendiğim zaman, onu, benden as~ari yüz bin frank isti· Polis amiri, aklını başıaa topla- 1 Arkası var) 



SAYFA ti 

ANKARA RADYOSU 1 
Dalga Uzunluğu 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31 70 m. 9456 Kca. 20 Kw. 
Türkiye i,dyodifüzyon Postaları 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Çarşamba 
Saat 12,30 Procram. 
Saat 12,:lli Türk müziği - Pi. 
Saat 13 Memleket saat &yan, ajans, 

meteoroloji haberleri. 
Saat 13,10 - H MIWlı: (R17-tıcilm

hur Bandolu - lef: İhsan Künçer). 
1 - Marlo 1tMU - Mart. 2 - Dellbeıı -
Koppek;ya IMıleelnln polka ve mazur -
lıuı. 1 - Ke1- - Bela - Şen hpanyol 
OverlUril. 6 - ı:. Kalman - Çard111 
~ operetinden potpuri. 

Saat lUO Procram. 
Saat 18.:lll Jıtllzik (Cazbant - cııan), 

Lllnl"f orkectruı. 
S:ıat 19,15 Türk müı.llll iııc esaz fas

lı - CeW Toluea, Hakkı Derman, Eş
reı Kadri. Hasan Gü.r, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler: (Mahur faslı). 

Saat 20 Ajans, meteoroloji haberleri 
ziraat boraa11 (flat). 

Saat 20.15 Türk müziği. Çalanla"' 
Vecllıe, Fahire • Fe~ıı, Refik Fersan, 
C. Çatla, Okuyanlaı: Mustafa Çatlar 
Semabat özd.,,_. 1 - Kanun! Arif 
Bey - Sultanı Y egAh J>e§revi. 2 - De
de efendi - Sultani yegAb alır semaisi 
(Nihan ettim), 8 - Santuri Etem e -
fendi - YecAh prkı. (Güller açmış), 

4 - Udi Ahmet efendi - YegAr fQJ'
kı: (Yaratan öyle yaratmıı ki). 5 -
Lem'lnln - Ye&Ah prkı: (Andıkça ıe -
çen ırtınler!). e - Mustatarun - Yeglih 
fQJ'kı: (Aşkın kaıanlık yolunda), 7 -
Kanuni Arif Bey - Sultani yegAh (Saz 
semaisi), 8 - Mahmut 11 Zavll ıarkı : 
(Aldı aklmu bir gonca leb). 9 - Ley

IA hanım - Hüzzam pıkı: (Ey aabahı 
hüsnü an). 1 O - Faize - Acem kürdi -
prla: (Blr vefasız yaıe düştüm). 11 -
...... _. - Su oema.W. 

Saat 21 14-et saat Ayarı. 
Saat 21 Konuıma (Mi""h saati) . 
Saat 21.10 Esham, tahvilAt, kambi -

'fO - nukut boraaaı (fiat). 
Saat 21,30 Temsil - Sulh miljdecisl 

komedi - (Yazan - S. Belızat), 
Saat 22 Mllzik (KUçU!t orkestra -

Şef: Necip Aşkın). ı - Johann Stra
uss - Bin bir ııeee - (Vals endifo). 
2 - Golwyıı - Cambazlar t Foka - trol). 
S - Komzak - Viyana aşkı (Potpuri -
ler), 4 Llncl<e - Dans melodisi. 5 -
Schmalsticb - Kilpidon ve Pslşe lslliti). 
a) Yaklaşma .. b) Aşk valsi. c) Başbaşa 
.Rumba). b) Geı.lnti, •) Kavgacık ve 
bar~ .. 

Saat 23 Müı.lk (Cazbant - ), 
Saat 23,45 - 24 Son ajanı haberleri 

ve :yannlti ııroıram. 

Sinemalar: 

* Benden Mes'ut Kim 
Var? 

İPEK * Bir Kavuk Devrlldl. 
SARAY * SekWncl. 
MELEK * Büyük Vals. 
~lK * Aşkın Gözyaalan. 
ALKAZAB * Ben Canlyim. 
:aıiı.ı.i * Şeyhin Aşkı. 
ALEMDAR * Şeyhin Aşkı. 
ASRİ * Bay Tekin. 
'!'AKSİM * Şeyhin Oğlu. 
AYSU * Şeyh Ahmet 
AKIN * Disi Tarzan. 
SAKARYA * Aşk Bahçelerl 
TAN * Nevyork Daınlannda. 
AZAK * Aşka Tapan Kadın. 

Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 

ESKİ HAMAM 
ESKİ TAS 

operet 3 perde 
Pek yakında: 

•Juliya Joe• yeni ve büyük 
bale heyeti 

SOLDAN SA(iA: 

1 - Damarlarımudan blrl (İkj keli
me). 

2 - Umumi. 
3 ·- Eymekten emlr - Taze değiJ -

Bir hece. 
4 - Bir elektrik membaı - Ziya ve-

ren - Buruşturucu bir madde. 
5 - Erin cemi - İstirham .. 
e - Elbise - Bir şeyi ibate eden. 
7 - İşitmekten emir - Eski değil. 
8 - İngilizlerde kızlara söylenen ıa

kap - Sıra - Kayıptan haber ver-
me. 

9 - Emmekten emir - Vekil - Ek 
10 - Kumanda veren. 
11 - Askerlerin alvillere verdikleri l-

sim, 

YUKARIDAN AŞAWYA: 

1 - Hakkından gelmek. 
2 - Tedahül. 
3 - Beyaz - Giyinmiş - Bir hece. 
4 - Tann - Bir yevmi gazete - Do

lu değil. 
5 - Olun arkada§ı - Bir isim (Erkek 

ismi), 
6 - Hissetmek - Yusutun babası. 
7 - Asırlar - Aanndoluda tatmaya 

söylenen söz. 
8 - Parlak değil - Derniryolu - Cil

ve. 
9 - .Bjr renk - Şanın arkadaşı -

Tersi buğdayın ezilmişi. 

10 - İki hemşire ile evli iki kisi . 
11 - Dağ adamı gibi hareket etmek. 

İSTIRAP ••• 

ROMATİZMA 1 ZAİL OLUR il 

Sonra 

ŞAYAN! HAYRET TEDAVi 
Kelımeler, bunu ifadeden acizdix

ler. Bay M. A. zevcesinin ne 
yaptığını bilmiyorum, diye 

anlatıyor: 

Yakılarınız olmadan sırt ağrı sından son derece istırap çekiyor
du. Nihayt ağrıyan yere J?ir ALL COCK yakısını koydu. Yptığı ani 
tesiri ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi sözle ifade etmek gayri 
kabildir. 

Neden ağrısının acıklı darbe !erine, veya siyatik ve iltihabı asa
bın sancılarına tahammül etmeli Herııen bix delikli ALLCOCK ya
kısiyle bu ıztıraplara nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrılan de
feder. Delikli ALLCOCK yakısı. kanın cereyanını tahrik, ağrıyan 
mafsallarda kanın terekkümünü men ve sükun temin eder. 

DELİKLK ALLCOCK YAKISI. Fiatı 27 1/2 kuruştur. 

·---·-·---·----------

İSMET İN ÖNÜ 
ALBOMO 

HAYATI - ESERRLEI -----
Milli Şefimızin 72 Büyük Resimleri ile ve 
Değerlı Muharrirlerlmlzin Cümhurreisimiz 

Hakkında ki Yazı larile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR 

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

2 5 Bu y u K s Ay FA 3 o Kurus 

İKDAM 
Ahone Şartları 

Senelik 
• 

6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Tl!:K SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sıohifeler 

•oo 1rurn, 
250 kuruı 

50 kuruı 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kurut 

Bütün bir sahile veya ya-
1'ını sahile ilan için İdare ile 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize ilan vermek Is· 
tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idar.,hanesi
ne veya İlana! şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

-ZAYİ - Yeniköy askerlik şube
sinden aldığım terhis teskeremi za 
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

317 doğumlu Mehmet Sabri oğ
lu Fazıl Baştuğ. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Heybeliadada Sanatoriyomunda 

vefat eden Fikret Özüemran - Fat· 
ma Eldan, Servet Can, Muzaffer 
Erkas ve Ehlimanın terekesine va· ı 

ziyet edilmiş olduğundan alacak 
iddiasında bulunanlirın bir ay ve 
veraset iddiasında bulunanların [ 
da üç ay zarfında vcsaikle ve eş
yaya talip olanların da 20/2/939 
tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat onda satış yeri olan mahke
me koridorunda hazıı· bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olu-
nur. (15002) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahaneai cildiye 

::ıühreviye mutahaaaıaı 

Pazardan maada hergün 3 den 

sonra hastalarını kabul eder 
Adres: Babıali Cadde•İ Ca~a· 

/oflu yokuşu köşebaşı No. 43 

İKDAM 
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Kulağınıza küpe olsun 1 

~N MÜOHl$ 
\sTiRAPTAN 
~ON~A · · -

kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nezle ye gripi geçirir. Harareti sür'atle düşü· 
rür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZIN 

almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Tat'i Tesir ___ __. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Türk Hava Kurum·u 
Büyük Piyangosu 

BEŞİNCİ KEŞiDE 

11 - Mart - 1 9 3 9 d a d ı r . 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

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

20,000ve10,000 
Lirahk lkf Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siz de piyanıonun mes'ut ve bahtiyarları 
arasına girmiş oluraunuz. 

J5 - şub•t J~ 

Pirinç - Mercimek Arpa - Kornflör - yııl~I 
Patates Unu ve sair müstahzaratı 

Yavrularınızı neş'e ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesisi : 1915 M, Nuri Çapa Beşiktaş./ 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 
Üçüncü taksit zamanı 1/Mart/939 dur. Taksitlerin vaktinde yr 

tırılması lüzumu ilan olunur. <956) 

CiLDiNE KIYMAYAH 

Traş Bıcaoını 
' 

KULLANIR· 

HER ~ER[ E POKER TRAŞ BIÇAKLARINI ARAYINIZ 
iıım .............................. ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
M..ıhammen ı»'' % 7,5 muv 

Mikdarı bedel teminatı 

Lira Malın cinsi metre Llra -İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 

1 - Şartname ve nümunelcr! mucibince yukarda yazılı k8Yıı· 
lar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedeliyle teminat ııl'' 
çesi hizalarında gösterilmiştir. • 

4 
il - Eksiltme 27/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü sa~11 _.,,,,. 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım KOP""' 
nunda yapılacaktır. 

IlI - Şart.nameleri parasız ol arak her gün sözü geçen şuJıedf~ 
alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

•• IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat pal'•) 

lariyle birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. <85' 

İŞTE 

Briyantin 
PERTEV 

ile alıştırılmış 

bir saç tuvaleti 

Türk Maadin Şirketinden: Dr. Hafız cernsl 
Şirketimizin hissedarlar umumi (LOKMAN H~) 

151 heyeti Martın 23 ünciı Perşembe DAHİLİYE MüTEHJ\sS 
gün üsaat 15 te şirketimizin idare , •• 

Divanyolu .un< _ .. t 
merkezi olan Galatada, Kürekçi - Muayenehane saatleri. P(;ı. 
!erde, Ahen ve Münib Hanının 4 hariç her gün 2.5 _ 6, 5aJı, 
üncü katında 1 ve 2 numaralı ya- martesi 12 _ ~.5 fıkaraY•· 
zıhanede adi surette toplanacak-1~~~~~~~~~~5/ 
tır. 1 · 

Vekaleten veya asaleten en az 
100 hisseye sahip olanların hisse 
senetlerini içtima gününden bir 
hafta evvel şirketin idare merke
zin2 teslim ile mukabılinde mak
buz almaları rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 

1 - İdare Meclisinin ve mürakı
bm raporlarının okunması, 

2 - Şirketin mevcudat defteri 
ile 1938 senesi bilançosunun ve kar 
ve zarar hesaplarının kabulü ile 
karın tevzii hakkında karar itti -
hazı ve idare meclisi azalarının ib-

rası, ve' 

3 - İdare Meclisi azaıarııı:ıı. 
rilecek aidat mikdarının te5':ır.ıı•t 

4 - 1939 senesi için bir 11\; 

tayini ile tahsisatının tesP~ğ e' 
5 - Şirket namına tefer •ifljllı 

ıneJe• .ı. 
dil~ek maden ruhsatna 1 Jll"' imtiyazlarının, gayri ınenkll ıııeııı# 
!arının takrirlerini kabule jt!İ• 
idare meclisi azalarının taY313 (I 

6 - Ticaret kanununun ; ıei' 
324 üncü maddeler! a}ıkaınıı> .,,eııY 
fikan İdare Meclisi azasın• 
nlyeı ve müsaade ttasL 


