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Korkunç Yarış! 
• --- . -------=-

In gi I teren in nasıl s ·ıahlandığını 
·gösteren müthiş rakkamlar 

Yalnız bu sene zarfında teslihat için 885 milyon 
lnumz lirası gibi muazzam bir para sarfediyorlar 
,, 
Şimdiden kuvvetliyiz. Fakat yeni program 

koyacaktır,, 

bizi 

~-n _korkmıyacak 

TEMiZLiK 
~ÜCADELESI 

hale 

, ctsns 

C ll~ AÇTI(H MÜ· 
~L~ HIRSIZDA İŞTİ
~ • GIZLt İŞLER YAPMl
ı:ı! l<.ALK.ıŞABIDlEK SEV· 
f'r SJNı DUYMIYA 11.YÜSTA· 

l{öıı RtılILARoA İHTİRASI 
tı LETMEK GİBİ HAYIR
Ctı'StJı NETİCEYE DOÖRU 

- ~TEolR. 

' 

' ,. . 

lugiltereııin yeni yaptudığı harp gemilerinden birinin resmi-.. _ 
- Londra, 16 (A A.) - Silahlanma edilmek üzere bulunan neticeleri 

~~kıınuııı ani d masrafının pek ziyade artırılması gösteren mühim bir bilanço yapı-
lıı -1i.~acfer 

1
'°d ~ zı:_~d' ar baük' ~ İngiliz matbuatında hayretsiz kar- yor: 

•tııı L. O ugu °"' 1""• U· • tınd , h r d , ...,, he'Vi 
1 

lukl k şılanmıştır. Deniz ınşaa a, ınşa a ın e 
tın.. I yo •oz ara arıı Tim . b k l · bul ·1 f d~{ o duo;.. - d 

1 
d' Yıl! c es > gazetesı, aşma a esm· unan gemı er geçen ay zar ın-

'"'"'~ • • .. ınuc:a e e ll'. ar... . . . -' ) ııı ... 11 •atıuıd • . d 
1 

de şımcliye kadar elde edılen veya (Ba.ş tarafı 3 üncü •ayfaua 
-..ı.ı llfm ıçme eri o an 

ı. •• '"--k<>ttıiı ,,_"" ticareti, büyük çap-
lıiıı.l'İııd Yoncuıuı., itlerin hazan e • 

""' •ıı . • -.Jı• :&l)'ade hükumette ken-
~·ı;ı.,,. . ır ku..et aabibi olanlara 
idi. ıı .. 11 

•e ber nevi auü.timaller 
.. • llıill• 
""'da,,,, 1 ıztu.aplar yanında, va-
'"" t..,.. •11>ellerinden biri de, ka - ı 
'-lıilıi oı:"'da berkesin müsavi hak 
l>ıı)-...ı, lıuiunun yalnız yazıda kal
ııı.., İıt•ğ; ~Y~tta da hakiın uu ol-

ltir •dı. 
1 af •tnı " J l>fıııda lı"e. lazımdır ki, eon aylar 
ıııl!tl., lı iiluunetin tuttuğu istika -
t.b ııı;,,,;; hllkundan balkı hakika· 
iti ••ta., tın •lnıekıedir. Çünkü ay• 
~ll p_,.Çbı •• • > ••ııı t" 112eruıde fU veya bu 
,'•iııd• h~"töre Ve yalnız nüfuz aa-'•r .,. . . • '"'1> • ..._ n•vı ııntiyazlı vaziyet 
••lı. ""•I . il,Ceği en, devletin re'sen ya-
;;ı.ı,,de "'.i.lyoııJarca liralık mua.• 

~~'••!• lir fittu}j tavasaut1ara yiis 
~-· "1ık p il . b lı •• h;,. •. ay ver mesı., er-

ııJ..ı.-ı ınun•vverin k"-"'· b" • h' 1 ın.ı, . ....- ır ,. 

dıç lı;,. d•• "."k&nııızlığına mukabil 
ttL • ll•tı Jını • 

t ı ~ )'İjL. O yan naehıllenn 
'• """kv· 1 •tııı een;, lı. azı yet er elde ede-
t. •l•ri, "' •efab ıtandardı temin 

ııı;.. • , .. ,,.. -a- . . bir ki d ""•I için . :-7 J ·•ı, ıyı oıev 

bn "··1ı.., _ili~ ve liyakatten ziya
..... ....:; ~~ tekilde bullil ede • 
~ İsin ~tinin, büyük itleri ba -
aı, ~htl•ıiıı lıaaatan ziyade huauai 

"ı ...._ - t-L:ı ttı"'' ı.. __ _ ili "'Qlıtııile • ~...,. e "' ....,... 
ıı >ııı-.,,,,,, . 

1 
tlirerek idare meka-

'"i ., e,,;. • 
b~ •ı,,niy .... : ; lllZamına kartı bir 
1 .... _. • ..... 1ıı. b&aıl " -,'1. ··"''Y•!aizr.. ebne te ve 
>, la ı.;,. •ııın tabii neticesi o-
f 11<1,....__' laraftaıı .. ···'zlik 
t!h -··~t· umı-ı u-... ı,· • "e di' 
••~ it "•ti 'ter taraftan daba 

•ç C• olarak - L "k ızl • 
il• "'""'•kı · · """' s ıga 

t '>koç e •dı. 
ld•l aydaııb · 
~l • •tti.. . en bükUınetin mü-

• lı 111111 ııörd ..... 
tıılı'• ~ halle d' ugumüz haller, 

11 0'- r.,.kitf' "'•• "'•ak • as ıyeleri pek 
ti '.. •dalet d~~t~daıı, sıkı bir içti· 
J ~lı\id· • IStpl!lliııin teea •• d 
t tll '• 1tıı ku sus e ece 
il uı•..,ıı; VVetl•nclirmek sureti-
): ~'ltınun;y"~ tatmin etmektedir. 
h,ı~•fi, taı. ~ n binnisbe mahdut 
lo•·ı taı.aı,.,• alardan daha gen'J 

ııtı d "arın • • 
il • ~ ..;.,I '.'... ındıkçe mahruti 
utliıı a~ı e:_tigı de söylenebilir, 

e uetrak b" b 
(Ark; .. ır ava için-

A <ısı 3 unrü .sayfada) 
• N. KARACAN 

Amerika da lngiliz 
Fransız teslihatına 
yardım ediyor 

Vaşington Meclisi 3032 tayyare 
• • 
ıçın 552 milyon dolar verdi 

Vaşington miiınessiller meclisine RUZV.ı;;ur'"Qı harici politikasıı 
izah ettiği ve Avrupada gürül tüleri muct)I ·olan meşhur celsesi 

( Y zı ı 3 üncü sa fada ) 

/ 1 Balkan Konseyi Toplantısı J 

1 Hariciye Vekili bu 
sabah şehrimizde 

Reislcümbur İSMET tNöNO evvelki ırece Çaııluıyadaki Cüm
laurreisllii kötkllııde askeri rical şerefine bir kabul ..,,.mı verml§
lerdi. Resimlerimiz, Genel Kurınay Başkanı Marqal FEVZİ ÇAK
llılAK'la kabine aza•mın ve Ankarada bulunan bütün askeri ricalin 
bulundukları kabul remılııe ait üç intıbaı tesbit etmektedir. 

--

Vekil konsey toplantısında bulunmak Üzere 
pazar günü vapurla Bükreşe hareket ediyor 
Ankara, 16 (A.A.) - Bükreş'te ı ki Polar ve Uususi Kalemden İr -

Balkan antantı daimi konseyi top· fan Sabit Akça refakat etmekte -
lantısında hazır bulunmak üzere 1 ilir. 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğllı 

refikası ile birlikte bu akşamki 1 
eksprese takılan hususi bir vagon· 
la şehrimizden ayrılmıştır. 

Hariciye Vekiline, Hariciye Mü
dürlrrinden Sedat Zeki Örs, Kale
mi Mahsus Müdürü Abdullah Ze-

J Hariciye Vekilimiı. 
ŞÜKRÜ SARACOC.LU 

Hariciye Vekilini, istasyonda, 
Riyaseticömhur Umumi Katibi, 
bazı Vekiller ve Mebuslar, İngil 
tere ve Sovyet Büyük Elçileri, A:r
navutluk, Bulgaristan, Yunanis • 
tan, Romanya ve Yugoslavyanın 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

"ı ..... "ı • 

Konferansta 
Araplarla 

. 
• 

İSPANYADA MÜTAREKE! 
Yahudiler • • 
anıaşamıyorıa r F ranko ıle Italyanlar arasında da 

:o~:e~r:~~6a~~·:~~:r:~:,:~~e: ihtilaA f baş go·· sterdi 
İngiliz - Yahudi görüşmesi hak -
kında bu sabah öğrenildiğine gö
re, dün akşamki konforansın en 
büyük kısm,, Yahudilerin umumi 
noktai nazarının izahına tahsis o
lunmuştur. 

Ancak bundan sonradır ki kon
ferans, Filistin'e yapılacak Yahu
di muhacereti esaslı meselesine te
mas etmiştir. Bu mesele üzerinde 
halen herhangi bir uzlaşma zemi- \ 
ni bulunması imkanı mevcut gibi 
gözükmemektedir.Yahudiler, geniş Frankhtlerle mütarekeye gırışen 

muhaceret politikasına mutlak su- Cümhuriyetçi Başvekil NEGRİN 
rette devam olunması lüzumu ile . 
Yahudi ajansının göstereceği eko- Parıs, l6 (A. A.) - Bazı gazete-

.k · k' ı nı·sbetı·nde b" t·· !er, Franko ile merkezi mıntaka-
nomı ım an ar u un . .. . 
dünya Yahudilerinin ·Milli Yu - dak.i cumhu.:ıyetçiler arru:ında te-

d 
· k. t ın· h kk d 'd ı masın teessus etmış oldugunu be\taa a ıs an ar ı a ın a ı a-

mesi bahsinde israr eylemektedir. yan etmektedirler. Zannolunduğu-

Ar 1 
· b'J'k' h t' na göre, bir mütareke akdi veyaap ar ıse, ı a ıs, mu acere ın 

t tte d F .1. t ' ıhut serefli bir teslim olma için mü-am sure urmasını ve ı ıs ın .. 

d t
. .

11
• y h d. k 1 zakerelere girişilmiştir. 

e ır mı ı a u ı yuvası uru -
ması fikrinden tamamile vazgeçil- ~a.ri.~ gazeteleri, B. Daladye ile 
mesini istemektedir. Bu vaziyet -\Reısıcumhur. ~·_Azana arasında 
te tahmin edildiğine !-'Öre İngiliz noktaınazar ihtılafları mevcut ol
h~kiımeli her iki tarafa da takip duğunu, çünkü B. Azana'nın insan 
etmcği ar~u eylediği politikayı ka-ınüfusu _ziyaının önüne geçilmek 

b 1 tti kt
. maksadıle derhal uzlaşılmasını ıs

u e rece ır. 
Londra, 16 <A.A.) _ Kral bu temekte olduğunu beyan etmekte-

b h F·ı· t• k f d y dirler. sa a ı ıs ın ·on eransın a e - b . 0 t · 
S fü

.
1
. Bn. Ta ouıs, euvre gaze esın-

men baş delegesi Prens ey 15• de Littorio adındaki İtalyan fırkr.. 
liimı kabul etmiştir. sı kumandanı General Gambera 

Beş haydut bir otelden ile Frankistıer arasında ıntnaf zu-
• bur etmiş olduğunu ve bunun, 

200 hın dolar soydu Krankistlerin İtalyan askerlerinin 

Miami, 16 (A.A.) - Revolver ve iBarseloh,a sokakla~da geç{t res
mitralyöılcrle müselliih olan • beş mi yapmaları için General Gam - ' 
haydut, büyük bir otele girerek bera tarafından yapılan talebi red
kasaları soymuşlar ve mücevher detmiş olduklarından doğduğunu 
ve para olarak 200.000 dolar çal -ı yazmaktadır. 
mışlardır. (Arlcan J v.ev ıa11faoa) 

Frankistler İtalyan kumandanın~n 

3arselon sokaklarında geçid 

yapmak talebini reddettiler 

Vergisiz gelir kaynağı 
KaldlJ'lJTlmdan, kanaliıasyonundan tutunuz da otellerine, sıb· 

biyesine, hanıamlanna, suyuna kadar istanbulun neye, hangi bahis
te ıslahata, imara ihtiyacı yoktur? Bu ihtiyacı görıniyen, duymıyan 
şehirli olmadığı gibi, görmiyen, bilmiyen Belediye Reisi ve şehre-1 
mini de yoktur. Her Belediye ReM ve her Şehremininin bu yolda 
az çok bir hizmeti olduğuna da eminiz. Ancak bu •az çok• knfi gel· 
miyor. Daha çoğunu istiyoruz. Fakat bu daba çoğun iki, üç yü:ı 
milyona muhtaç olduğunu da Belediye Reisinden işittiğimiz zaman 
endişe duyduk. Çünkü Lutfi Kırdar bu milyonları kısmen ver· 
gi ile temin edebileceğini söylemişti. Vergi mi? Bu, kolay değildir. 
Almanya çok geniş mikyastaki siliihlanmasına devanı için yeni bir 
varidat kaynağına muhtaçtı. Doktor Şaht •vergi• d~dL Bitler •ha
yır, )>aşka çan bulacağız• diye cevap verdi ve doktor hundan do
layı istifa etti. Almanya için bugün silahlanma birinci safta gelir; 
tehir edilemez. Böyle olduğu halde Almanya yeni bir vergiye baş 

vurmadı. 
Do,ktor L6tfi Kırdarm doktor Şaht gibi vergide ısrar etmedi

ğini ve daha evvel başka membalar aradığını dünkü beyanatından 
öğrenince biraz nefes aldık. Vergi bir hamle için değil, hatta bir 
açık için bile artık, her memlekette, en son baş vurulacak çare 

olmuştur. 

KEMALiST 
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SAYFA! İKDAM 

··--- -
Ekrem König 

. . . . 
Se;hir Meselelerı . ... . . . . ,, . . . 

Musanın Hayalı 
Musanın anası Nil'in sürüklediği 

tabutu takip ederek gelmişti 

Karanlıkta bir 
bıçak düellosu 

Berbat sokaklar 
dün ihale edildi 

hakkında çıkan Eczacı kalfaları pazar 
şayialar tatili yapabilecekler 

Çocuk o kadar güzel ve o kadar 
can.ı yakın idi ki derlıal Firavu • 
nun kalbinde ona ka~ı büyük bir 
muhabbet yer buldu. Bu çocuk, 
belki de Beni İsraildendi. Belki de 
bu sabahki boğazlanmadan kur · 
tulması içi suya bırakılmıştı. 

Bunu Firavun düşünmedi değil. 
Fakat mademki kahinler düşmanı-

nindir. Fakat ben de senin sadık 
bir kulunum. Mademki beni böyle 
hayırlı bir evlada ana yaptın. Ya
"alı ana kalbime de ya sabır ver 
va merhamet et. Beni evladımdan 
uzak tutma .. 

Ve sonra başı go~sune eğik, 
gözyaşlarını bastığı yola akıta a
kıta evinin istikametini tuttu. 

nın öldüğünü, onun yıldızının sön- * 
düğünü haber vermişlerdi, artık Mısırın Kıpti halkı, Mısır sarayı 
endişesi, korkusu kalmamıştı. ile beraber cünbüş ncş'esi içinde 

Asiye!. dedL Artık üzülmiye - çalkalanırken Beni İsrail mahalle
ceksin değil mi?. İşte sana çocuk. si matem içinde idi. 
Onu al.. istediğin gibi büyüt. O - Yavruları boğazlanan yüzlerce 
nunla meşgul ol!.. ve yüzlerce analar, seslerini yük-

Firavunun bu sözleri Asiyeyi o seltmekten, zalimlerin, katillerin 
kadar sevindirdi ki, bu sevincinin neş'esini bozmaktan korkarak göz
kocası tarafından şüphe ile karşı · yaşlarını içlerine akıtıyorlardı. 
!anmaması için biraz soğuk dur • Haremlerinin bu yeni felaketi 
ınak lüzumunu hissetti. karşısında Cenabı Hakkın artık 

Firavun tekrar sor<l1t: kendilerini tamamen terkettiğine 
- Neden düşünüyorsun Asiye .. zahip olan Beni İsrail kahinleri, 

Yoksa memnun olmadın mı? Mısır haricindeki mağaralarına çe-
- Nasıl olmam .. fakat üzüldü - kilm;ş, Yakup ve Yusuf Peygam -

ğüm de sebepsiz değiL herler zamanında işledikleri gü -
- Nedir sebebi?. nahların artık affedilmesi ve ken-
- Senin oğlan çocuklarına kar- dilerine merhameti ilahinin niha-

ıı zalim hareketlerini görüyorum yet layık görülmesi için dua edi -
da belki bir gün bu çocuğu da e - yorlardı. Onlar da, Musanın doğ
limden alırsın, diye korkuyorum. duğuna alamet parlak yıldızı ev -
Ona bütün muhabbetimle, şefka- velce görmüşler ve sevinmişlerdi. 
timle bağlandıktan wn.ra ayrılmak ı Mağarada dualarını bitirdikten 
imkansız olacak. sonra mağara dışına çıktılar. O 

- Korkma Asiye .. Onu tamamen) ) ıldızdan, büyük kurtarıcının do
sana bırakıynrum ve her ne olur- '.uşunu müjdeliyen :ııldızdan da 
sa olsun ona asla bir f~nalık yap yardım dilemek için başlarını gö-
mıyacağım. ğe kaldırdılar. 

Bn teminatı Firavundan alan A- Hepsinin de boğazlarından bir 
siy.?. Beni İsrailin halaskarı ola - anda bir yeis haykırışı yükseldi. 
cak çocuğıı bağrına bastırdı. Öp- Yıldız ... Kaybolmuşt'l. 
tü .. kokladı ve adını da (Musa) Beni İsrail halaskarmın. doğuşu
koydu. (Mu) İbrani dilinde (Su) ~u müjdeliyen yıldız .. Yok olmuş
ve (Sa) da yine ayni dilde (Ağaç) tu. Bu .. onun bugün boğazlanan 
manasına geldlğinden ona böyle çocuklar arasında bulunduğıınun 
ad verilmiş olması suda ve tahta i- açık bir delili idi .. 
çinde bulunmuş olmasının ifade- Ümitsizlik içinde saçlarını sa -
ıi idL 'tallarını yolarak dövünmeğe baş-

Küçük Musaya derhal ipekten !adılar. Bu sırada bir ses duyuldu: 
bebek elbiseleri hazırlattılar. - Ey Beni İsrailin ı.Juları! .. Siz-

Bir adam hasmı zan
nile arkadaşını vurdu 

19 sokak ve şosenin 
tamirine başlanıyor 

Evvelki gece Bakırköyünde ge- Yeniden tamir ve inşa edilmesi-
çimsizlik yüzünden çıkan bir kav- ne karar verilen sokaklar dün Da
gada üç kişi yaralanmıştır. imi Encümen tarafından talipleri-

Hadise şöyle olmu~tur: Bakır- ne 24 bin liraya ihale edilmiştir. 

köy bez fabrikasında ~alışan Re - Bu sokaklar şunlardır: Kadıköyde: 
cep; Hüseyin ve Cevat adında üç lhtas, Zühtüpaşada Şefikbey, Ca
arkadaş Osmaniye köyünde İsma- ferağa, Recaizade Ekrem, Yoğurt
ilin kahvesinde oturmuşlard.r. çu parkı, Hasırcıbaşı sokaklarile 

Ayni fabrikada çalışan Selim ve Merdivenköy Mama şosesi, Eyüpte 
Musa adında iki işçi de başka yer- Çömlekçiler, Beyoğlunda Kumba -
de kafayı tütsüledikten sonra ayni racı, Üsküdarda Ahali, Eminönün
kahveye gelmişlerdir. İşçilerden de Hasırcılar caddesi, Sultanah -
Cevatla yeni gelen Selimin arası mette Nakilbent sokağı, Şehremini 
zaten bozuktur. Cevat, aralarında- Saraymeydanı sokağı, Samatyada 
ki münafereti tevlit ~den hadise- Mütesellim sokağı, Eminönünde 
ye dair Selime lif atmış ve bun - Balıkpazan, Taşçıl~r ... Yedikul~e 
dan hiddetlenen Selim derhal si -ı Taşlıkaynak, Emınonunde Tahmıs, 
yah saplı bıçağını çekerek Ceva - Küçükayasofya, Kaleci sokaklar: .. 
dm üzerine saldırmıştır. Müteahhitler bir iki gün içinde 

Fakat ortalık kararmış olduğun- 'amiral ve inşaata taşlıyacaklar -
dan Selim, Cevadı iyi farkedeme- dır. 

miş ve Cevat diye eline geçirdiğ 
Recebi rasgele bıçaklamağa baş - ViLAYET 
lamıştır. Cevat ve Hüseyin Recebi 
kurtarmak için araya atılmışlar -
sa <la Recep müteaddit yerlerin -
den ve ağır surette y:.ralanmıştır. 
~'azla olarak bu mücadelede Hüse
yin omuzundan, Cevat ta sağ elin
den birer yara almışlardır. 

Bekçi ve devriyeler suçluyu ya
kalamışlar ve yaralı !arın hepsini 
de Cerrahpaşa hastanesine naklet
mişlerdir. 

----o--

ÜNiVERSiTE 

Ft:at Kör.rü:u için tir 
jütile 1·apı!aczk 

Edebiyat Fakültesi profesörle -
rinden Fuat Köprülü için 4 Martta 
bir jübile hazırlanmıştır. Üniver

site konferans salonunda yapıla -

cak olan bu jübileye bütün Üni -

versite profesörlerile talebeleri ve 
hallı: davetlidir. 

Toplantıda doçentlerden Ali Ni

hat Tarlan, Ahmet Caferoğlu, Zi -

yaettin Fahri, Ömer Lütfi, Köprü

lünün hayatını ve eserlerini anla -

Valinrn teftisleri 
' Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lütfi Kırdar dün Kasımpaşayı 

' eftiş etmiştir. Vali orada mahal
le mümessillerini, memurları top
lıyarak mahallin ihtiyaçları ü -
zerinde konuşmalar yapmıştır. 

Bundan sonra Vali Müzeler İda
resine giderek orada abidelerin 
korunması işi üzerinde Müzeler 
Müdürü ile temasta t>ulunmuştur. 

BELEDiYE 

Em'.nönü ıreyrlanın:·a faa!iyet 
Eminönündeki eski Bi Ba Bo 

binasının yıkılmasına başlanması 

için alükadarlara emir verilmiştir. 
Eminönü hanının bulunduğu ada
nın diğer kısımlarının yıktırılma

sı münakasa~u konmuştur. 

Balıkpazan cihetinde Kuşpaza
rının önündeki bina.lırın kıymeti 

de dün Belediyece tespit ettiril -
miştir. 

POLiS 

Firavun, hem düşmanından kur ler ki kavmimizin en çok bilgili, tacaklardır. Ayni akşam Maksimde Tabanca ile tehdit 

Hükumet sahtekarı her 
yerde arattırıyor 

Tayyare, uyuşturucu maddeler 
ve daha birçok şeyler kaçakçılığın
da ismi çok geçen Ekrem König'in 
bulunduğu memlekette yakalan -
mış olduğuna dair resmi makam
lara henüz hiç bir hater gelmemiş 
olduğu için bu zatın esrarengiz ta
gayyübü binbir ihtimale yol açmış, 
şehrimizin muhtelif mahfellerinde 
bir çok dedikodulara sebep olmuş
tur. 

Bu dedikodular arasında Ekrem 
König'in tanınmış bir aileden evli 
bir kadını ayartarak Parise gö -
tiirdüğü, oradan Londraya ve ni
hayet Hollandaya geçtiği gibi şa
yialar olduğu gibi bir zamanlar 
afyon kaçakçılığı yaptığı, uyuştu

rucu maddeler inhisarını iğfal et -
mek suretile işini yürüttüğü şek -
!inde rivayetler dolaşmaktadır. 

Bundan başka Ekrem König'in 
İstanbuldan aynlırken bir Yunan 
pasaportu temin ettiği iddia edil -
mekte ve bütün bu rivayetlerin 
zih:nlerde peyda ettiğı istifham 
çözıilememiş bulunmaktadır. 

Ekonomidis ismine çıkarılmış 

olan bir pasaporlu hamil olduğu 
söylen en Ekrem König'in alınan 

tıınca tedbirlere rağmen hala ele 
geçmemiş olmasının bu kabil tah
minlere yol açmış olduğu kanaa -
ti mevcuttur. 

Vekaletten emir geldi, fakat bunun tatbikı 
için pazar günleri halkı müşkilata urğatını• 

yacak münasip bir formül aranıyor 
Eczacı kalfalarının yıllardanbe- için bir formül aramağa başlaııııl' 

ri istedikleri Pazar tatili nihayet tır. 

Şimdilik düşünülen şekil şudur: tahakkuk etmiştir. Eczacı kalfa.- esi 
· Her hafta Pazar günü gec !arı cemiyetinin, eczacılar cemıye- Jall 

her semtte nöbetçi kalacak o 
tinin de yardımile Vekalet nez- eczahane 

0 
gün Pazar günü de a• 

dinde yaptığı teşebbüsler müsbet çacak ve çalışacaktır. 
netice vermiş ve Yek.ilet İstanbul Maamafih bu şekilde ttl: ceza • 

Sıhhat Müdürlüğüne bu işin is'af hane ile bütün bir gün o mıntak3• 
ve tanzimi için emir vermiştir. Bu' nın ihtiyaçları karşılanıp karşılan~ 

haber eczacı kalfalarını son dere- mıyacağı tetkik edilmektedir. s~. 
hat Müdürlüğü ayhi zamanda h8 

kı müşkülata uğratmamak için tı 
!abalık semtlerde ikişer eczahane
nin çalışmasını da dü~ünmektedil'· 

ce memnun etmiştir. Öğrendiğimi

ze göre, bu karar tatbik edilince 

şehirde Pazar günleri bütün ezca

hanelerin kapalı kalmasını intaç 

edecektir. Sıhhat Müdürlüğü bu-

na mani olmak ve ayni 

Pazar tatilini de temin 

zamanda 

eylemek 

Borcunu verme
mek için çare ! 
Alacaklıya yumruk 
attı mahkum oldu 

Ankara caddesind~ Kazım, dün 
sabah alacaklı olduğu Kadriye te-

Her halde Şubat sonuna kadar 
bir formül bulunacak ve ka.1'3~ 
Mart iptidasından itıoaren tatb1 

mevkiine konacaktır. 

Eroin ve esrar 
kullananlar 

Hayırsızadaya tecr~t 
haberleri doğru değıl 

Hükümetimizin Avrupa devlet- sadüf ederek alacağını istemiştir. 

!eri nezdinde yaptığı müracaatlar Borçlu Kadri Kazıma para verme
neticesinde Ekrem Kbnig'in ele mek için kaçmak istemiş, fakat a

geçirilebileceği ümit edilmekte - lacaklı yakasına yapışınca yüzü -

dir. ne bir yumruk savurarak elinden 
-...:...~ 

Ankara, 16 (A.A.) - Sıhhat '' 
İçtimai Muavenet Vekaletinde 
tebliğ edilmiştir: • 
Uyuşturucu maddele!' müptela 

!arının memleketimizde gittik 
çoğalmakta olmasından naşi bur. 
!ardan yakalananların a!iik•. 

makamlarca hayırsız adalardan bl 
rinde tecrit edilecekle,-:ne dair b. 

Belediye müfettişleri 
arttırılacak 

kurtulmuş ve kaçmağa başlamış-

tır. Kazımın feryadı üzerine yum

rukçu borçlu yakalanmış ve Ad -

!iyeye teslim edilmiştir. Dün Sul

tanahmet üçüncü sulh ceza mah-

kemesinde yapılan muhakeme ne

ticesinde Kadrinin suçu sabit ol-

dild1 
zı gazetelerde haberler neşre 
ği görülmektedir. 

Memleketimizde uyuşturu 

maddeler iptilası ötedenbcri hilk' 

metçe alınmış olan kanuni tedb. 

ler haricinde her hangi bir fe</ 

kalade karar alınmasına IüzU 
duğU11dan mahkemece bir ay haP" gösterecek derecede yayılmış ~ 
se mahküm edilmiştir. ğildır. Bu itibarla bu uıa.:ı:ıeler u 

--<><>--- zerinde sıhhi ve ahdi bakımlarda 

tutmuş olmanın hem de bir oğlan görgülü ve dini bütüı, kişilersiniz, bir edebiyat gecesi tertip olunmuş
çocuk bularak Asiye7: memnun bilmez misiniz ki Allahın işine ka-

1 
tur. Bu gecede muhteU devirlerin 

elmiş olmanın çifte sevinci içinde rışılmaz ve onun yaptıklarının şair ve edipleri o zamanki kıya -

emir \'erdi: hikmetinden sual edilmez! .. Ken- fetleri ve lisanlarile temsil oluna-

Belediye teftiş heyetinin takvl -
yesine lüzum hasıl olmuştur. Bu 
günlerde Vali Doktor Lütfi Kırda
rın başkanlığında muavinlerin ve 
müfettişlerin iştirakile bir toplan
tı yapılacak ve işlerin selametle 
yürümesini temin ve kontrol et -
mek üzere teftiş heyetinin nasıl 

takviye edilmesi 18.zımgeleceği tes 
Beyoğlunda Alyon sokağında pit olunacaktır. 

Alyon apartımanının 9 numaralı • • • • • ••• 

Aydın 7 Metus çıkaracak mürakabe icrasına mc:nur 01 
Aydın, 16 (A.A.) - Bugün Va- Vekaletimizce bu hususta yenid.e 

linin ~eisliği altında toplanan Vi-ı b.~~kım tedbirler a.t..Mn.ası dU 
18.yet Idare Heyeti ile heyeti tef - şunulmemektedır. 

- Haydl.: çalgılar başlasın .. şar- dini fazla yeise kaptırmanın ve ü- caklardır. Edebiyat Fakültesi do -
kılar yükselsin .. şarap!ar dağıtıl - mitsizliğe düşmenin günah oldu - çent ve talebeleri jübile dolayısile 
sın .. bugün ve bu gece sarayımdan ğunu da bilmez misiniz? Gökte bü profesör Fuat Köprülüye ayrı ayrı 
yükselecek sevinç sesleri şehir hal- yük halaskarın yıldızının sönme- iki hediye alacaklard1r. 
kının eğlencelerini bastırsın .. ben.. sinden telaş ve üzüntüye düşece -
böy!e istiyorum. ğinize onun yerine parlıyan yeni 

Bir anda cünbüş adasını saz ve l yıldızın Beni İsra ilin yıldızının 
fül'i<l sesleri sarstı. ı doğuşuna sevinin .. 

Ve Asiye ilk defa olarak Musa - Bu sözleri, kiıhinlcrın en ihtiya-
nın şerefine bu cünbJŞ aleminde rı olup mağarada kalmış bulunan 
bulundu. Mar:ın söylemişti. 

............... ,............................. Bütün kahinler gözlerini Mara-
Nil üzerinde ve ışıklar içinde nın parmağı ile işaret ettiği gök 

par!ıyan bu adadan ytikselen cün- tarafına çevirdiler ve orada yeni 
büş sesleri karşısında, adanın kar- ve parlak bir yıldızın doğduğunu 
şısında ve Nil kenarında bir ka - gördüler. 

dın, diz çökmüş ... Başını Nile eğ-ı ümitsizlik içinde bükülmüş bel
mış. gözyaşlarını Nil sularına ka - !eri doğruldu. 
rı•tırıyordu. Arasıra vücudünü sar G" 

1 
. d . 

1 
b' .. ·t 

' 1 k . oz erın e yem ve aze ır umı san bir hıçkırığı, duyu mama ı - • kt 
. d ışıgı ça ı. 9in güç z.ıptediyor u.. .• 

B k d U karısı ve Secdeye kapanıp Tanrıya şük -
u a ın, mranın • h.d. . b' 

M 'd' rettiler ve bu mesut a ıseyı ır usanın anası ı ı.. . İ · · 
Yavrusunu Nile bıraktıktan son- an evvel Benı sraıl nalkına muş-

ra duramamış.. suların sürüklediği tulıımağa koştular. 
tabutu takip ederek adanın karşı- * 
sına kadar gelmiştL Cünbüş adasında eğlence devam 

Tabutun. adanın sahiline yanaş- ettiği müddetçe cMusa. Asiyenin 
tıığını gördüğü zaman kalbi heye- kucağında kalmıştı. Geç vakit sa
candan çatlıyacakmış gibi oldu. raya döndükleri zaman Asiye Mu

Viıkia, tabutun yanaştığı nokta- sayı koynuna aldı. 
da oturan Asiyeyi görmüştü. Fa -
kat onun yanında Firavun da var- •Arkası var) 

dı. 
~~~~~~~~~~~-

Vapur ücretleri ucuzladı Zavallı anne, ölümden kurtar .. 
mak için Nil sularına emanet etti

Ş:rketi Hayriye ve Haliç vapur
ğı yavrusunun boğazlandığına şa- !arının tarifelerinde h:ılkın lehine 
hit mi olacaktı? 

Onun bu üziıntü ve heyecanı, 

tabuttan !usanın çıkarılmasına 

vr~ Firavunun kucağına verilmesi· 
nt kadar devam etli. 

Firavunun, çocuğu sevdikten 
sonra Asiyeye verdiğini ve Asiye
nin de onu bağrına bastığını gö -
rünce derin hır nefes aldı. 

YaYrusundan ayrılmış olmanın 

ekmın!, onun olıimdeıı kurtulmuş 
olmasının sevınci takip etti. 

- Yarabbi.. Yarabbi.. diye mı
rıldandı. O artık benım değil .. se-

olmak üzere tenzilat yapmak im • 
kanının mevcut olup olmadığını 

tetkik için bir heyetin Deniz Ti -
careti Müdürlüğünde toplandığını 
yazmıştık. 

Heyet birkaç günd~ııberi devam 
eden tetkiklerini bitirmiş ve kara· 
rını vermiştir. Bu karar henüz a
lakadar merci ve müesseselere 
resmen tebliğ edilmemişse de yaP" 
tığımız tahkikat neticesinde bilet 
fiatlerinde hiçbir değişiklik yapıl· 
matlığı anlaşılmıştır • 

MAARiF 

Yardımcı ıruallimler:n 
maa~ları 

Tahsisat münakalesi yüzünden 
bir kaç aydanberi verilememiş o

lan yardımcı öğretmenlerin maaş-

!arının verilmesi hakkında dün a
lakadarlara emir gelmiştir. Bu ma 

aşlar bugünden itibar~n tediye o-

lunacaktır. 

-------0----
ltalya Transatlantiği geliyor 

Normani ve Kilen Mari'den 
sonra dünyanın en biiyük Trans
atlantiklerinden biri sayılan !tal-

yan bandıralı Conte di Savoia 

transatlantiği Pazar günü limanı -

mıza gelecektir. 58 bin tonluk olan 
bu deniz devi şehrimize 600 Al -

man ve İngiliz seyyahı getirecek-
tir. 

Geminin İstanbula ilk seyahati 

şerefine vapur kumpanyası Pazar 

günü Vali, Vilayet, B~lediye, Ko-

mutanlık ve matbuat erkanı şe -
refine saat 17.30 da gemide bir çay 

verecektir. 
Ayni gün saat 17 de Şirketi Hay

riyenin bir vapuru davetlileri 
T~phane rıhtımından alıp Üskü -
dar açıklarında demirliyecek olan 
vapura götürecektir. 

Konservatuar mezunları 
Konservatuarın Şubat devresin

de ağız sazlarından mezun olan 
10 gencin diplomaları bugünlerde 
merasimle verilecektir. Bu diplo
maların Vali tarafından bizzat ve-
rilmesi rica edilmiştir. 

dairesinde oturan şoför Osman .....,_,,.,,..,,.,,.. _____ ~--~~ 

dün zabıtaya müracaat ederek ay- KÜÇÜK HABERLER 
ni yerde oturan şoför Rıza tara -
fından tabanca ile tehdit edildi -
ğinden şikayet etmiştir. Rıza ya -
kalanarak tahkikata başlanmış-
tır. 

Hir adam kahvede öl~U 
Sarıyerde Yeniköyde oturan Ab

dülhamit namında b\r şahıs dün 
Yeniköy iskelesinde Savanın kah
vesinde oturmakta iken birdenbi
re yere düşerek ölmüştür. Yapılan 
muayene neticesinde sektei kalb
ten öldüğü anlaşılmıştır. 

Bir şöfor iki kişiyi eziyordu 
Davutpaşada tramvay caddesin

de 57 numarada oturan Hikmet 
Tamtürk, kucağında küçük karde
şi Hakkı ile caddeden geçerken şo
för Hamdinin idaresinde bulunan 
otomobilin sadmesine maruz kala
rak düşmüş ve yüzünden, çocuk ta 
ellernden yaralanmıştır. Şoför ya
kalanmıştır. __ ___,,____ 

Mekteplerde hastalıktan 
korunma filmi gösterilecek 

Maarif Müdürlüğü, bir Alman 
fırmasından stıma, trahom, frengi 
ve daha birçok bulaşıcı hastalık -
!ardan korunmayı gösteren terbi
yevi bir film satın almıştır. Bu 
film dün İstanbul birinci ilk mek
tepte Maarif Müdürü Tevfik Kut 
ile müfettişler ve bazı mektep mü
dürlerinin huzurile talebeye gös
terilmiş ve neticede bütün mek -
teplerde sıra ile gösterilmesi ka -
rarlaşmıştır. 

--o-

Manda mezbahadan kaçtı 
Evvelki gün Mezbahada toptan

cı kasap Eskinaya ait bir manda 
kesilmekte iken kurtular~k cad -
d<!ye fırlamıştır. Gözü kararan 
hayvan önüne gelene saldırmış, 

yakalanamıyacağı anlaşılan hay -
van zabıta memurları tarafından 

tabanca ile öldürülmüştür 

. .... ,,,..... .. • . 
* Yüz elli liradan yukarı maaşlı 

Denizbank memurlarının tehir e
dilen yarımşar maaşları dün veril
miştir. 

* Bir müddettenl:.eri şehrimiz -
de bulunan İç Ticaret Umum Mü
dürü B. Mümtaz Rek dün Ankara
ya hareket etmlştir. * İnhisarlar Başmüdürü B. Mi
lat dün sabahki ekspresle şehri -

tişiye Vilayet nüfusunun 258319 - ·--<>-- d 
kişi o;duğunu ve bu intihapta yedi Feyg·r bir çocuğu ısır ı 
mebus çıkarılacağını tayin ve tes- Şişlide Paztr yerinde ekınek 
pit etmiştir. 934 intihabında nü - Nurinin beygiri Saliha ismind: 
fus 241.319 olarak tespit edilmiş yaşınd~ bir çocuğu ısırmıştır. lI 

van muşahede altına alınmıştır· ve altı mebus çıkarılmış idL ----er---·--
Samsun v·ıayet E ütçesi Tramvayın tesellümü 

Tramvay ve Tün.! förketler:ıı 
Samsun, 16 (AA.) - Vilayet devir ve teslim işleri devam et 

Uumumi Meclisi toplanmış, Encü- mektedir. Devir ve teslil':! işio 
menlerini S€çerek çalışmalarına ih . d ,.. ani• mizden Anka raya hareket elmiş ay n · ayetın e sona erece,.ı 

tir. Mitat, Ankarada Vekaletten başlamıştır. Vilayetin 1939 bütçe- şılmaktadır. 

bazı direktıfler alacaktır. si geçen yıla nazaran elli yedi bin Haber aldığımıza göre de;•ir ' * Türkiye - İsveç ticaret anlaş- fazlasile 886 bin küsur lira üzerin- teslim işinin bittiği ve Şirketin Jı 
masının metni dün Ankaradan bü- den tespit edilmiştir. ükmete intikal etmiş bulundu 
tün gümrük dairelerine bu arada Mugvlada 5 yatılı bu tarihte Nafıa Vekili Ali çetı 
İ G .. B M"d·· l" Kaya ""hrimize gelecek, tensi!CB stanbul umrük aş u ur u - mektep yapılıyor .- b 
ğüne bildirilmiştir. kadro, bütçe ve teşkilat işile * Anakradan gelen malt'.lmata Muğla, 16 (AA.) - Vil!yet zat meşgul olacaktır. 

göre, Dahiliye Vekaleti Seferber - kongresinde 5 yatılı mektep inşa- Ceket yelek hırsızı 
tik Müdürlüğü şube müdürlerin - sı kararlaştırılmış, müteahhide i- Beyoğ 

11 
da Talimhanede <[al 

den Celal Öney Dahiliye Velul - hale edilmiştir. İnşaata başlanıruş- va otelinde kapıcı ömerin bir 
!eti Kaleroi Mahsus Müdfu:lüğüne tır. Bu mektepler tek muallimli ket, bir yelek ve 540 kuruş pa~li 
tayin e<'illmiştir. lacak kö avrulan kabul edile- nı çalan Derviş yakalanarak a 

M be M "d" - o • y y * J:\elediye uhase u uru y~ye teslim edilmiştir. cektir. ~ 
Muht•;nn riyasetinde dün beledi- ~:::~==========~===========~! 
ye rnıs muavinlerile alakadar me- = d 
mu•Iar bir toplantı yaparak bele. Türkçe muallimleri toplan ı 
diy" bütçesi üzerind~ çalışmalara 
baş,lamışlardır. * Belediye Garaj Müdürü Tarık 
i•.ti!a etmiştir. Yerine vekaleten 
makine mühendislerinden Ekrem 
tayin edilmiştir. 

* Hal idaresinde rüsum ciba -
yetinde el koçanlarını tahrif et • 
mekten maznun kantar memuru 
Ragıp Erkana işten el çektirilmiş
tir. * Belediyenin istikraz edeceği 
500 bin lira ile İstanbulda otobüs 
işletme kararile otomobil ve oto -
büs satan birçok yerli ve ecnebi 
müesesseler yakında nalakadar .ol
maktadır. Dün maruf bir İngiliz 
grupu belediyeye isteıfği otobüs · 
!eri satmak üzere mü •raatte bu
lunmuştur. Bu teklif te diğerleri 

arasında tetkik olunacaktır. 

Şehrmizdeki orta mekteplerin blitün Türkçe muallimleri 
l .. · de Kız LiS€sinde bir toplantı yaparak kıraat kitap an uzerın 

nuşmalar yapmışlardır. k ldırı 
Buntlan bir müddet evvel (ezber) de rsiprogramlardan a gı 

mış oldugu· halde kıraat kitaplaı,..,ız hala ezber dersi varınlŞ ·P' 
· .. baka Y• tertip olunmaktadır. Kıraat kitap lan hakkında yem musa aıınnııf 

lırken bu noktanın giızönünde bu1undurulması ka,ar altına 
tır. Resmimiz dünkü toplantıyı göstermektedir. 



lktısat Vekaleti Avrupaya 
1 

Aç lspanyol mülte-
30 talebe gönderecek cilerine Kızılayın 

yardımı 
imtihanla seçilecek bu gençler sa~a
Yİİtnizin teknik elemanları olacak 

Ankara, 16 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre Kızılay ce -
miyeti tarafından Cürnhuri -
yet Halk Partisi Ankara iç -
timai muavenet komitesine 
beş yüz lira, Şili yer sarsın • 
tısı felaketzedelerine iki bin 
lira, İspanya dahili harbi do
layısile Fransaya iltica eden 
felaketzedelere iki bin J:A,ş 

yüz lira yardım yapılmıştır. 

ilik ~ara, 16 (A.A.) - Bilgili, tek 1 Tahsile gönderilecek talebe 15/ 
iı:ııu;a~ınanıarın milli sanayiirnizin 3/939 tarihinde, Ankara, istanbul, 
leriı:ı· tndaki ıthemmiyetli tesir - İzmir ve Bursa gibi büyük şehir -
Vek;Je~a.ı.arı tibara alan İktısat lerirnizdeki bölge sanat okulların· 
Yetişr 1

' 3293 sayılı mütehassıs da açılacak müsabaka irntihanla
istina:me kanunu hükümlerine rında seçilecektir. Askerliğini 
tııpay en bu sene, ilk olarak Av - yapmış olmak ve bölge sanat oku
llu ta~ 30 talebe gönderecektir. lu mezunu bulunmak imlahana 
l'liıııü ebeler Avrupada dericilik, kabul şartlarının başlıcalarıdır. 
Sili Y Ve Pamuklu mensucat tah - İktısat Vekaleti bu yoldaki rnüra -

3Pacaklardır. caatları tetkike başlamıştır. ispanyada mütareke 
F ransanın yaza 7 600 ııaı;;;~·;;d:;:,~:d~~;:' 

t 
neşriyat 

ayyaresi olacak ' Roma, 16 (A. A.) - İnforrnazi· 
• 'one diplornatica, bu akşam, aşağı-

l>ll?is 16 (A daki yan resmi tebliği neşretmek-
~ ,..; .A.) - Temps gaze -ı edecek ve ayrıca da 4800 tayyare t d' 
erı:- ansız hava kuvvetlerinin ve bin rnotör yapılacaktır. eBır: h''k" t• . t 

~•lııı urgos u urne ının anınrnası 
Ilı ası hususunda aşağıdaki Amerikaya yapılan mühim sipa· 

aliııııatı. v . rış· ler bu planın tatbikınin tamam· meselesinin sözde büyük demokrat 
..._ ermektedir· d • ·· .. l 
"llıısa h . . . lanması için evvelce tesbit edil - devletler arasınaa çıkar ıgı guru -

)İdj hakltın::~vvetlennı~ te~ ~ rniş olan 1940 İlkbahıır müddetini tülü nümayişleri. R~ına mes'~l me
lıava ~a.zu.ı ı program, şırnd~ mühim surette kısaltacaktır. Ay- hafılı la".' bır sukünetle tak.ıp ey
lıllJıııs . . tarafından 1938 Ka- ni zamanda bizzat Fransız fahri • lernektedır. Fransız ve İngilızlenn 
dllrıııa8ııisınde tespit edildiği gibi kalan da imalatlarını hızlaşttrmış- galibi nihayet tanımıya karar ver
biııCı! ktadır. Bu program muci - !ardır. Öyle ki, 1939 yazında Fran- rniş olmaları hadiselerin makul 
)iiı h en son sistem ıki bin sekiz sanın hava kuvvetleri mühim su· seyrine tarnamile uygundur. Fa -

arp tayYaresi ilk hattı teşkil rette artmış olacaktır. kat riyakarlıktan tehdide kadar 
'kıt varan hareket tarzı onların fikir -

lYla K b" • ı• •ı• f !erindeki karışıklığı ve İspanyol car a ınesı ngı ız - ransız milletinin psikolojisini hiç te ta-

" teşekku·· ı ettı" E k A h ı . nırnadıklarını gösteriyor. " f ani arp eri Romanın mes'ul rnahafili, Fran-

hiik~dapeşte, 16 (A.A.) _ Yeni ko siyasetinin ana hatlannı pek 

aıtındllıet Kont Telekinin riyaseti T iyi bilir. Çünkü, italya, daha 27 
ltıırea: :=şe.kkül etmiştir. Kabine e Ş r j k j m e s a j 1 temmuz 1936 tarihinde birinci ola-
~tı 'l'el ükurnetinin aynidir. Yal • rak Frankonun talebine cevap ver-

lieıar :kıden inhilal eden Maarif icin görüşec6kler imiş ve 18 teşrinisani 1936 tarihin-
~•kili ~ıne hükumet partisi reisi 1 de de Franko hükumetini tanımış-
lıııredi ~:~n tayin olunmuştur.! Paris, 16 (A.A.) - Figaro gazı; tı. . . . .. 

bıneye girmemiştir t . . Lo dr h b. . .. 1 Bır İngılız nazırı son gunlerde · esının n a mu a ırıne gore . .. .. .. 
llu :. .. • . . .. • rnılletler arasındaki nankorluğü 

~ da""şt 
1 

Fransa hukurnetı, İngıltere hüku- b-· .. k b' b 1 .. tl b b t. 
•il 're "". e, 6 (A.A.) - Başve - . . . • uyu ır e aga e mevzu a s e 
a]\ş l~kı, hiiktırnet partisinin bu rnetıne Fransız ve İngıliz Erkanı- miş ise de harp ashasında, karada 
hı:ı3.lııkı toplantısında yaptığı be- harbiyeleri arasında daha etraflı ve havada kurulmuş olan arkadar 
lıat atta, kabinenin eski şeklini mu görüşmeler yapılİnasını teklif et - 'lığın hiç bir iz bırakmadan uçup 

Ya8::ıa etmesinin gerek harici si - rniştir. gideceğini zannetmek, İspanya ile 
~ı:ı ı;;, ge~ek dahili siyasette ay- İngiltere hükUmetinin mümkün İtalya arasındaki menfaat tesanü· 

lliı:ı bir edi gibi hareket edeceği- olduğu kadar yakın bir zamanda dünü ve iki memleket arasındakı 
lir. delili olduğunu söylemiş -

il aş., elti 
bUı:ıu 1 gerek zira! ıslahat ka -
~erek Yahudi kanun layiha· 
leceg;ll. olduğu gibi muhafaza edi-

c ~,1~~ bilüiişir.r 1 k ta 
muıhiş fırtına var , 
Cebeı .. 

leı:ı ese \lttarık, 16 (A.A.) - Garp
hoğ82d" Çok şiddetli bir rüzgar 
taaır ca seyrüsefere mani olmak-

. eb 1 .. 
•ı~<la e uttarık ile Tanger ara-
~ırtıııa"3Ptır seferleri durmuştur. 
gelltiler Y:ünden körfezdeki ufak 

bilhassa Akdenizde ve Uzak Şark tabii temayülleri bilmemek oldu

ta yapılacak asker' teşriki mesaiye ğu gibi İspanyol milletinin rnetlik 

ait muhtelif projeleri tetkike ta • hislerinden tegafül etmek dernek

raftar görünmüş olduğu söylen - tir. 
rnektedir. Dernoktarik hükumetlerin bu ka 

dar uzun zarnand!r kabusu olan 
birkaç on bin İtalyan gönüllüsline 

Ateş tuğlası sanayiimizde gelince, bunlar, kendilerine Fran-

istihsal fazla yok ko tarafından vazifeleri bittiği 
Ankara, 16 (A.A.) _ İktısat Ve- söylenir söylenmez rnemleketleri-

k
'I · d ne döneceklerdir. Ancak o zaman, 
a etın en: 
T ik · S . K .. fakat daha evvel değil ... Dostlar ile 
eşv 1 anayı anununa mu- beraber her ne olursa olsun sonuna 

z~yyel 226~ sayı'.ı .kanunun. üçün- kadar yürümek faşist İtalyanın 
cu rnaddesı rnucıbınce tanzırn e - vasıflarındandır. 

dilmiş olan fazlai istihsal nizam - Madrit tonıbarrlımanı 

iKDAM 

iŞARETLER 

Bir mide itiyadı 
meselesi 

TEMiZLiK 
MÜCADELESİ 

Korkunç Yarış! 
da 544.000 ton gibi muazzam bir 

(Baştarafı 1 inci sayfada) rakama baliğ olmakta idi. Bu ra -

( 1 inci sayfadan devam) 

rnasına mecbur ediyor. 

deyiz ki, bu havada artık dumanda kam ilkbaharda 659 bin 500 tona 

senedenberi ne et, ne yağ, ne zer- avlananlara İl kalınıımıttır. Yine yükselecektir. 
zevat yemiyen bu genç çok sıhhat- mesela daha dün seyyah tercüman- " Hava inşaatında, rnalilm olduğu 

Gazeteci arkadaşlarımızdan biri 
Uludağda dokuz scnedenberi süt
ten ve meyvadan başka bit şey yc
miyen bir gence roslamış. Dokuz 

Yeni deniz inşaatı hakkında 
verilen ma'.Omat 

Londra, 16 (A. A.) - Deyli Eks
pres gazetesi yeni deniz inşaetı 
hakkında aşağıdaki malümah ver
mektedir: 

tedir, zindedir. Ne• hastalık vüzü bğı edenlerin bu:ıün getirilip en bü- .. l . tenki 1 . • yük ehli . • 1 • . b uzere evve ce ÇOK t erı rnucıp 
görmüş, ne de şetaretinden bir şey yet ve emruyet lf ennın a-

k nmalan ümk"" d ğil" dir olan teslihat şimdi çabuk bir tern-
kaybetmiştir. Bu mevsimde Ulu . tına 0 m un e · . . . 

d 
• k 

1 
d b 

1
. Daha iyisi hattakilerin bu mevzuda po ile gıtrnektedır. 12 ay zarfında Gelecek sene tezgüıa konulacak 

agın ar arı arasın a, yarı e ıne ' . 1 ik' · l' ıkmı akın · 
k d lak, d 

8zami titizlik ve hassasiyetlerinin istihsa ı mıs ıne Ç Ş ve Y - olan iki yeni dretnot llırkar bın 
a ar çıp spor a yapıyor ve 
t b

··t·· b d k ı·k bilinmesi hınızda iftihayı ve gizli da daha ziyade artacaktır. Bu hu- tonluk olacak ve 14 pus perine 16 
za en u un u o uz sene ı re-
.. b · d ı·· · t · d b"lın k ifler yapnuya kalklfBbilemk sevda- sustaki rakam bittabi gizli tutul - pusluk toplarla mücehhez buluna-
Jım u zm e 1gı emm e e ı e 

Jmı duymıya müstait ruhlarda ihti- maktadır. caktır. 
~~~~ İ 

D
.. h t f d t d .. _ rası körletmeğe doğru gitmektedir. Üç ordu ı·çın· efrat kaydı da iler· nşa edilecek yeni muhafız ge -
unyanın CT ara ın a e uş • _ d . ·ı d · dik. d d h b" "k 
1 1 ğu .b. t d.. ~ zaman a vaz1yet o bale gel. !emektedir Deniz için kayıt mik-ımı er e şırn ın en a a uyu 

man arı o u gı ı, zerzeva uş- mittir ki, bunların ya aramızda le- . . . . . toplar la mücehhez olacakhr. 
mani arı d:ı vardır. Yalnız et ve . d 

1 1 ak kal k tan senede 15 hın kışı, yanı 1931 e Oky 1 d t• 1 .. f 
mız vatan 8f ar o ar mıya a- anus ar a ıcarc seyruse e-

yalnız sebze yenrnesını tavsiye 
1 

. h ıJ - nazaran beş misli fazladır. Kara 1 . . h' h .,.. t • • rar verme en, ya ut p ıyı pırhyı . rını ımayeye rna sus uv ayyare-
edenler, ıddıalarında nekPdar hak- t 1 b d" d b ka b" d" ordusu efradından da 77 hın kayıt l'k · ta g mı·ıer· ·n a d. . . . , • op ayıp u ıyar an llJ ır ı- . ı yem yyare c ı ı ş e ı-
lı olduklarım ı.bat ıçın Uludagda- .. el . . d ktir fazla yapılmıştır Hava kuvvetlerı 1 kt' yara goçm erı ıcap e ece • · ece ır. 

ki ı:cncin dedesi yerinde olanl•rı, B d halk · d mevcudu mali sene sonunda muh· Ka d gelın· ce "•rb· . 1 u ara a, ı en zıya e mem... ra or usuna , n... ıve 
yaşı asrı dolduranları mısal ola - ttiğin"· · ·· b 1 • 1 temel olarak 39 bin fazlalık göste- B kanlığı h b- tr- 1939 bu·· t .. . .. . . ın.un e e ıup e o mıyan vuıye .. a , emen u U'll • 

rak goster~ler. Bu n~ır gormuş ın- !erden birisi de, matbuatta hürriyete recektir. Umumi kayıt 164 bindir çesini ·kara ordusuna tahsis ede -
sanların bır kısmı agzına zerzevat doğru tedrici bir genişlemenin bil- ki bu rakam cGöniillü hizmet. u- c-ektir. Bir fırka, deniz aşırı hiz
koymamış, bir kısmı da et yeme- fiil tatbik edilmesidir. Bir misal o- sulü tatbik eden bir memleket içııı meli için her dakika amade bulun-
miştir. Hangisine inanmalı' Aca- 11 k k d ·· ı· · ki L- · • · b. · d. ak ·· tamam hal · ara fU a arını soy ıyeyım , ocn, memnunıvetı mucıp ır netıce ır. m uzere en r;;eyyaI e 
ba et yiyerek mi hN giin zohirle- · . ı·k b" 1 · Jd · k akt . · yınnı ıene ı ır gaze ecı o u- Esasen bu netice, kara ordusunun onac ır. 
Dl)'Oru7., yoksa yalnız sc\,zc ve - d 1 t "calim" d . . . - Tesl"ıhat masrafı 885 gum ve ev e n ız en ço- vazıfe ve mes'uıyetlerile mutena-
meyva yiy~rek mi? ak d mak ı 

ğunu da pek Y ın an tam sip olmaktan henüz çok uzak bu - "f • Doğrusunu değerli bir doktoru- . bul _., ğum b ld mı yon lıra ıerefine mazhar u ...... u a e, Jundug"unu unutmak icap ettig·i de. 
muz, Avrupadaki rniitehahhirlerin b' k J hı mesela bundan ır ·aç ay vve , mek değildir. Londra, 16 (A. A.) - giltere • 
en son iddialarma atfeıı biu bil
dirdi: Ne o, ne bu ... İnsan viicudii 
asırlardanberi her ikisini de ken-
dine mal etmiştir ve her iki~inc 

de mtfht.Slç:t1r. İnsan, ömrüniin bir 
kaç seneo;,ini clind<' tutan itiyatla

rın bile esiridir. Halbuki viicutlc-
rimiz asırlarca a!oiır1arın itiyatları

na mahki'ımdur. Bu itiyadı beş on 
senelik rejimlerle yıkan ve çok 
yaşıyanlar bir istisna teşkil cder
IM" ve istisnaya i•tinat c<lilemez. 

IKDAMCI 

Balkan .Konseyi 
(Baştarafı 1 ir.ci sayfada} 

Ankara diplomatik mümessilleri 
ve Fransız maslahatgüzarı ile Ha
riciye Erkanı uğurlamıştır. 

* Hariciye Vekil:miz bu sabah şeb 
rirnize gelecek ve Pazar günü 
Bükreşe hareket edecektir. 

Yugoslav Hariciye Vekili 
ile Hariciye Vekilimiz 

arasında 
Ankara, 16 (A.A.) - B. Cincar 

Makoviç'in Yugoslavya Hariciye. 
Nazırlığına tayini münasebetile, 
B. Cincar Markoviç ile Şükrü Sa
racoğlu arasında aşağıdaki telgraf 
lar teati olunmuştur: 

Ekselans B. Saraçoülu, 
Hariciye Nazın 

ANKARA 
Hariciye Nazırlığı vazifesine 

başladığım bu anda, ekselansınıza 
en kalbi selamlarımı '1C iki dost ve 
müttefik mernlek' arasındaki 

dostluk ve sıkı işbirliği politikısı

na sadıkane merbutiyet;rniıı temi
natını bildi, rnck benıın için bir 
zevktir. Bu işin ifasında ekselan -
sınızın dostane yardımına itırnat 

ediyorum. 
Cin car M arkoviç 

Yugoslatıya Hariciye Nazın 

* 

böyle bir fıkrayı yazmağa. alaka- nin 1939 - 40 bütçesi, takriben bir 
cDeyli Ekspres> diyor ki: 

dar Vekaletin, • velev dostane bir imlyar 300 milyon ingillz lirasına 
şekilde - fakat Hiakal hM"hangi bir Daha şimdiden kuvvetliyiz, fa- baliğ, yani son sene bütçesinden 
ihtanna ve ayrıca yüksek tever- kat yeni program bizi kimsenin 270 milyon fazla olacaklll'. 
cühlerinden bir miktarını da kay- tecavüz cesaretini gösteremiyeceği Londra, 16 (A. A.) - Harbiye 

detmek acısını du)·mrığa katl!'tn -

madan, maalesef imkan bulamaz-

derecede kuvvetli bir hale koya - Nezareti için 8.025.000 İngiliz lira
caktır. sı miktarında munzam tahsisat ta-

dım. Demek isterim ki idarecilerin cDeyli Meyi. yazıyor: llebini mutazarnmın bir kanun liıyi-
yalnız şahsan Hheral olmaları, yal- Hükümetin hiç korkusu Q!rna _ hası Avam Kamarasına tevdı edı-
nız kendileri için liberal olmalan sın. İngiliz milleti yükü taşımıya lecektir.. . 
kfıfi değildir. Liberalliği biraz da amadedir. Bu milletin ıstediği icap cDeylı Herald• gazetesınden: 
bize, sade vatandaşlara, yani halka eden gayreti yapmaktır yeter ki Önümüzdeki mali yıl zarfında 
vermeli ki, asıl tadı, memleket ' teslihat için 885 milyon sarfcdece-

iyi sevk ve idare edilsin. 
mikyasındaki fayda ve lezzeti o ğiz. Gerçi bunun sevinilecek tarafı 
zaman anlaşılsın! cNews Chronicle> gazetesi, bu yoktur. Fakat bugünkü ahval ve 

A. N. KARACAN defa kabinenin tenkit edilemiye- vaziyet içinde bu elzemdir. Ve hti
ceği kanaatini göstererek diyor ki: kiımet, mühim bir kısmını vergi -

Mısır kred"si fonseyi Faşizm ile Hitlerizrnin teşkil et- lerle kapatmıya mecbur olmakla 
.. rnckte olduğu tehlike bizi masraf- beraber, buna karar verıı1lkte 

Kahire, 16 (A.A.) - Yuzde 3 larııruzın bu müthiş surette artırıl- haklıdır. 
faizli ve ikramiyeli l\1ısır Kredi 
Fonsiye tahvillerinin dünkü çeki
lişinde: 

1903 senesi tahvillerinaen 698.571 
numara 50.000 

1911 senesi tahvillerinden 239.537 
numara 50.000 

Frank ikramiye kazanmışlardır. 

lran il· Kahil ttrasınrla 
telgraf ve blsiz muhaberat 

Tahran, 16 (A.A.) - İran ve Ef
ganistan hükumetleri, Tahran ile 
Kabil arasında doğrudan doğruya 
telli ve telsiz telgraf muhaberatı 

tesisi hakkında bir anlaşma aktet
rniştir. Bu muhaberat ~imdiye ka
dar Sovyetler Birliği yolu ile ya
pılmakta idi. 
Adır 

Amerikanın yardı ı 
Vaşington, 16 (A.A.) - Müm essiller meclisi, idare tarafın•lan 

tevdi edilnıiş olan ve mühim hiçb ir t_adil yapınaksızın 552 mil, on 
dolarnı sarfını derpiş eden yenid en silahlanma programını 15 rt'ye 
karşı 367 rey ile kabul etmiştir. 

Kabul edilmiş olan program, 3032 tayyarenin inşasını natık 

bulunmaktadır. ••• 
Vaşington, 16 (A. A) - Havas fikrimce bizim ilk müdafaa hatla-

ajansı muhabirinden: 

Saliıhiyettar rnehafil, hava kuv-

rırnızın Fransa ve İngilterPde ol
duğıınu pekala söyliyetilirdi. Eğ<'r 

vellerinın artınlmasına müteallik Fransa ile İngiletre, mağlüp olacak 

olan programı, Ruzvelt'in umuınl olurlar ise derhal tehlikeye maruz 

siyasetini teyit eder mahiyette ad- kalırız. 

detrnektedir. Bu mehaiil, İngilte- Ayni hatip, Alrnanyanm bir Av
re ve Fransada yapılan tayyare sa- rupa ihtilafında n " ffM , 

tışlarına müteallik müzakereler mesela Berudes'lerin Almanyaya 

neticesindf! bizzat Amerikanın em- terki manasını ifade edebilir 

niyeti namına Fransız . İngiliz si- Verilen reylerin miktarı , Av u

liihlanrnasına müzaheretin zaruri pa veya Asyada vukua grlrerk bir 

olduğunun par15rnento ekseriyeti harbin tesiratından azade kalamı
larafından kabul edilmiş olduğunu ·ıyacağı mütaleasında bulunan un
beyan etmektedir. surların kuvvetini göstermektedir. 

Cümhuriyetçi mebuslardan Pa -ı Bundan başka siyasi mahafil, 
lioııa d uhırn hasara uğramıştır. 

leriı:ıı t n a Sibajak vapuru demir- namesi esasları dahilmde yapılan 
~ilosun:'1Y:rak İngiliz Somali tor- tetkikat neticesinde ateş tuğlası 
sara 

11
• n Ustüne düşmüş ve ha _ sanayiimizde fazlai istihsal olma -

~tır. Yaralı yoktur. dığı anlaşılmıştır. 

Madrit, 16 (A. A.) - Şehir, dün 
iki defa Frankistlerin bataryaları 
tarafından bombardıman edilmiş· 

tir. Telefat yoktur. 

Ekselans B. Cinca l\farkoviç 
Hariciye Nazırı 

BELGRAD 
Kendisine tevdi edilen yüksek 

vazüeye başlarken ekselansınızın 

bana göndermek ltıtfunda bulun -
duğu nazik telgraftan dolayı hara
retle teşekkür ederim. Ekselansı
nıza en hararetli tebriklerimi su
nar ve iki dost ve müttefik memle
keti bu derece sıkı bir surette bi
ribirine bağlıyan işbiriiği politika
sına ekselansınızla d<?vam etmek· 
le bahtiyarlık duyaca[iırnı temin 
eylerim. 

ŞükTii Saracoğlu 

Hariciye Vekili 

ce, şöyle demiştir: demokrat ayandan Thomas'ın • bı-
Şuna kaniim ki, Reisicürnhur, taraflık kanunu• nun mütaarrı,Ja 

şayet bizim hududumuzun Rhin taarruza uğrıyan arasında bir fark 
üzerinde olduğunu söylememiş ise gözetilmesine medar olacak şekil

de tadil edilmesi lehindeki takriri 

·Bunlar böyle kalsın' dedi. Hüse- "olumdan tutarak benim de yürii- oıale mi gittiniz?> diye, sordu. Kendimi bu dakikada öyle bed- üzerine çıkan münakaşalara büyük 
yin ağa gelir, kaldırır. Siz de kal- meme rnan'. oldu. Durdum, başımı Hemen yüreğim fena fena atını- baht hissediyordum ki.. Yusuf çok bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
kın haydi gidelim.> kaldırdım. Yüzü eski karanlık ma- ya ba;;ladı. Yusuf bu suali sorarken iyi ve diirüst bir çocuktur. Bana Bitaraflık kanununda yapılaca'< 

Keskin keskin konuşuyordu. Se- nasından kurtulmuştu, dudakların- benim yüzüme bakmıştı. Hacer cE- karşı hürmet ve sevgi ile karışık tadilat ile Reisicümhura muharip
sinde gizlerniye çalıştığı bir titre· ia müşfik bir tebessüm dolaşıyor- veh dedi. Sonra çok sıkıntılı bir pek dost ve temiz bir alakası var· lerden Amerika tarafından imza 
me vardı. Kalktım, ŞJpkarnı giy - du. Gayet yavaş bir sesle: gece ı:eçirdiğimizi anlattı. Yusuf dı. Fakat şimdi 0 geceye dair duy- karnını ihlal. eden tarafa gönderi· 

C. 29 dim. O da şapkasını eline aldı, yü- - Karar verdim, dedi, düşrn•n 1 bana dönerek: . . . duğu şeylerdde~ :'.°n~ .m~hakk: lecek eslihaya ve iptidll! maddele-
r· 0Zleriı:ıd . . rüdük. Kahveden çıkarken durdu olmıyalım, dost kalalım.. - Onlar gıtrnış, sız orada bır hakkımdaki uşunce en ena ır 
blJı .bir aı·ke gıttıkçe toplanan de· ı şunu söylemek isterim ki sizinle yüzüme baktı, dudaklarında iyi bir Yüzünde öyle iyi, dost bir mana müddet daha kalmışsınız değil mi? şekilde değişmiştir. Elim radyonun edilmiş herhangı bir m~cd~ ah-

•rtıı bira a ıle beni dinliyordu. ! öbürleri gibi değil... gülümseme belirdi: • vardı ki, ilk defa samimi konuştu- dedi. düğmesinde istasyon arıyormuş gi- re ambargo koymak ııa16bıyeti ve-
a~ır darben~fes alarak durdum. En Ac! acı güldüm. ~ıınu anladım. Birdenbire sanki si- Bu söz büsbütün endişe duyma- bi meşgul görünerek düşünüyor- rilecektir . 

.. .._be- Yı sona saklamıştım·. - İnanmıyorsunuz, dedi, peki, - Hüseyin· ağa baliı gelmedi. c d Yusuf duydukla b Filhakika B. Thomas'ın teklifi, " . ., d yah bir pençe parmaklarını gev- ma sebep oldu. Yavaşça cEveh de- um. nnı aca a 
~.lıtıdeıı .e bu hareketlerı·nı·z yu··. peki, bunu da söylemekten vazge- Sakın bunu da benim blı· .bulu • k deşı· İbrah· L"tf' ·· l' Re" · ·· h her tur·· lu·· ah alde r s.etti, kalbim ferahladı, tuttuğum rnek ister gibi başımı eg"dim, fazla ar ne, mı u ıye soy ı- ısıcurn ura v 
1 Çıı:ı •sıın üzerind ·ı 1 · y 1 be b ı şum zannetmiş olmayınız. Her hal- k · d'? Eğ k --••L · tin" göstera·.. e ı er ernem çıyorurn. a nız ra er ça ışına- •·olun iyiliğini, bu suretle tehlike- bir şey söyliyernediın. Hacer: yece rnıy ı. er söylerse o da fark gözetme =••Ye ı ver-
~•lış-._ ıg. tniz alakayı, beraber mızı, belki biraz bir şey ög"renece- de aklınıza sizinle yalnız kalmak ' Hacere 1 ta k ğ k kü' Am iJı: d , ... ~ . .,ız den kurtulmak üzere olduğumu _ cA, sen nereden biliyorsun?> an a ca ve sorıra .. so u rnektedir. Çün er a a da-
•.de!era bı ıstemenizi de bazı isti- iHnizi teklif etmemi, bazı istifade- ilin onu da buradan benim uzak - bir .. t• ··-' d d 1 t 

n b e 1 .,,. hissederek !!ayri ihtiyari gülümse- diye hayret etti. urper 1 ornu.uanm a o aş 1• hil olduğu halde bütün milletler, 
• 1 i k'"ll•~ u _lillmak i,.in bir tuzak rim için tuzak gibi kullandığımı laştırdığım gelmiştir. ~'aka! alda· Z te b 1 İb ah '· f ,_ ~ ~·d - • dim, onun da dudaklarındaki te- ~'işanlısı söze karışarak kardeşi- a . n un arı r im Lut i ile Ha- Kellog rnisakıru imzalamışlardır. 
"'~k iizer .ıgınıza da ihtimal ver- söylemekle beni fena kırdınız. Bu nıyorsunuz. Hüseyin ağa böyle sı- " d "' e" bcssürn genişledi: nin yerine cevap verdi: cenn uyması yetişir. Kim bilir afih <>ap"•rı ,

01
1m. nu reddederim. 0 kadar alçak bir ralı s.rasız koruyu dolaşmıya çı - be d lk' d Maarn · Reisicümhurun müle -·~ d - işte böyle gülünüz! dedi, sizi _ Orada Yusufun tanıdıklan n en nasıl iğrenecckler. Be ı e 

~ .._ l:lar.. f u. Kaşlarını çatarak: ins:m değilim. Böyle bir şey aklı- kar. Beni o kad3r fena tanıyorsu - o gece oraya gitmemizi temin için arnzı tayin etmek hususunda kon-
"llz • azla h k İ nuz ki!.. •cven... vardı muhakkak... . 1• 

• dedi. a aıet ediyorsu- ma gelmemiştir. yi b:r ressam O· Keıırn· elerin üzerine basarak de- S k Akif Cemal ile evvelce konuştuğu- grenin tasvibini elde etrnesı azıın-
So S · · k d A b f ı onra bir ö~eye, radyonun ya· d 

• ltra b· lacağınızdan dünkü kadar bugün esımı çı arma ım. ca a az 3 vam etti: rnu sanacaklar. Hemen bir erkeğin ır. 
~• "'l ırdenbi ·· .. ·ı · ·t · ı· ' t · · b' d b' nına çekildim. Hacer Yusufa o gı>-
b

,· <.in; aln re yuzu düzel- de eminim. Size yardı:n etmek is - mı ı erı iP rnış ım · çımı ır en ı- _Ve hürmet eden bir dostunuz kollarına düşecek kadar bayağı bu- Siyasi mahafil, bu tekli11ıı idare-
•r ından · · · 1 k b .... d.. ceye dair tafsilat veriyordu. Benim 

t.ofes •!ctı· geçırerek derin tenıern de bu yüzdendir. re hafif bır ... P. ışman .. 1 • u .. ru u. oldug"um için bundan büyu .. k bir sa- i ·!arak bana karşı içlerinde nefret nin arzu ettiği derecede ileri git -

rnemiş olduğunu, yalnız bitaraflık 

kanununa müteallik olarak ha ha

zırda cereyan eden ve mübhern o

lan müzakereleri tenvir edeceğin! 

~ ı 1 kulağımda brahim Lutfinin söz-
b·.._ :F'akat . · Sustu. Ayağa kalktı, resim şö - Keşki ona butun o soz erı soy e - adet duyuyorum. uyanacak. Hatta Hacer daha baş-
•ı·,. zıy•nı k ç·· d. d .. ·· d.. leri çınlıyordu: cYusufun orada ta-

ı:ı . :-'" da hak • . yo . unkü size valelerine. masanın üzerinde da - mese idim, ıye u un um. ka kötü yollara saprnamamı temin 
iz, ver ğru ••• nıdıkları vardı muhakkak ... > d -ıı bir k •yorum. Sözleri - ğılrnış duran boyalara, fırçalara Otobüs durağına do yanyana için halama herşeyi anlatıp, beni 

~ar hiçbir '~mı doğru. Şimdiye ka filan dalı;ın bir bakış fırlattı. ka - ba~larımız düşünce ile önümüze e- Gece yemelüen sonra salonda be- Öyle ise geceki sahneye şahit o- lkaz etmesini söyliyebilir. 
e l!iizeı k adınla bu kadar açık fasından çok başka şeyler geçtiği ğilmiş, ilerliyorduk. Akif Cemal 

1

. raber oturuyorduk. Yusuf bir ara- lan bu tanıdıklar kim bilir bu se-
Onu§ınamıştım. Yalnız belli idi. Sonra bana dönerek: birdenbirP nlnnğu yerde durdu. !ık Hacere: cGeçcn akşam Akıf Ce- Cer neler anlatmışlardır. (Arkası var) beyan etmektedirler. 
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llAYPA C 

Çeviren: Faik BERÇMEN 

Madi, yarıbeline kadar pençere
fen sarktı, bahçeyi bir gözden ge
çirdi. Uzaktan gelen motörün se;i 
her halde, giden otomobile ait ola
caktı. 

cHele şükiir!• diyerek aceleyle 
pencereyi kapadı ve. altı aydan beri 

, 

Büfeye gittikleri zaman Ksarof 
ona buzlu ve köpüklü bir şampan
ya ikram etti. 

Heyhat ki, şampanya lüzumun
dan fazla köpüklü idi. Dikkatsiz bi
risinin çarpmasile şampanya kade
hinin elbisesine dökülmesi bir ol-

yanında çalı~tığı zengin Mis Gley- du. O c~nım elbise berbat bir hale 
di.a'in odasına doğru yü.rüdü. 

Odadaki karyolanın üstünde çok 
güzel bir tuvalet duruyordu. Am
ına ne kadar güzel bir elbiseydi bu! 
Mavi -enkli, ü~tü minimini inciler· 
le süslenmiş bir gece tuvaleti!. Bu 
elbise o gl ce baloya gidecek olan 
Mis Gleydis'indi. Fakat zengin sa
bahleyın Paris'te bulunan teyze
sinden bir telgraf alınış ve aceley
le yola çıkmıştL 

Balo davetiyesi tuvaletin yanın
daydı, 

girdi. Sapsarı kesilen Madi'nin bu 
sıkıntısının farkına varnuyan 
prens: 

- Güzel Şantal, diye mırıldandı, 
şampanyayla rengini değiştiren bu 
elbise rengine daha çok uydu. Söy· 
le bana gelecek baloda elbisenin' 
rengi ne olacak? 

Zavallı Madi zengin mirasyedi 
rolünü sonuna kadar götürmek 
kaygısile olanca gayretini topladı 
ve heyecansız bir sesle: 

- Ne renkte mi olacak? Kül ren-
Gazinodan akseden müzik sesi ginde .. dedi. 

pençerelerden sızarak içeriye geli- Bu cevabı verirken zavallı kız 

yordu. günlük gri iş elbisesini düşünüyor-
Madi karyolaya yaklaşıp yumu- du. 

pcık ipek elbise~.i okşadı. ~ol ışık- ı Bu renge şaşan pr~ns: 
h salon, zengın bufe ve sessız sada- - İyi ama koyu grı olsun Şantal, 
llZ sevmek c.;-saretinde bulunduğu bu parlak tenine daha çok yaraşır, 
sevgilisinin hayali gözlerinin önün· diyerek onu yeni bir dansa sürük-
cte canlanıyordu. ledi. 

Elile saçlarını kaldırarak ayna- Şafak sökerken, Prens, Madi'y-
ya baktı. İri kemikli, uzun sırık bir köşeye çekerek sordu: 
boy!~ Mis Gleydis'ten yüz bin de- - Sizi bir daha ne vakit görece-
fa daha güzeldL Bu elbise de hanı· ğim? • 
aunın sivri omuzlarından ziyade - Hiç bir zaman. . 

kendi yuvarlak ve beyaz omuzla- - Nasıl?. hiçbir zaman mı? İşte 
rına daha çok yaraşacaktı ya!.. buna imkan yok ... Sizin için çıldı-
Ansızın kafasına hücum eden bir nyorum Şantal, anlıyor musunuz? 

fikre kendi kendine cevap verdi: Benim için dünyanın en güzel ka
- Neden olmasın yani! Beni ta· dını sizsiniz! 

n.ımalarına imkan var mı? Burada 
Madi, yelpazesile onun parmak

,.Uzüme o kadar az bakıyorlar ki.. !arına hafifçe dokunmakla iktif.l 
hem, mavi elbisesi ve ihtişam için-

ederek cevap vermedL ete salona girecek olan genç kızın 
1eşil gözlüklii silik ve çekingeıı ••• 
Madi oldu.~u kim bilecek! Aradan sekiz gün geçmiş ve Mis 

n• Gleydis te dönmüştü. 

lKDA.M 

l<Jö&MA 
Şapka modalarının durmadan 
değişmesine karşı çareler 

H©DÖVl\:ll~ H©ılb>~ıru~r~ 

Genç yıldız Wendız Borrie a~~ 
hakkrnja ne düşünüyor ? Takma şapkalar siperli 

olduğu için 

neden inkişaf 

alınan kürk 

de pratik, hem 

görüyor. Kürkçülük iktısadi 

bizde 

liraya 

rağbet 

etmemiştir ve Pariste 100 

niçin burada 400 liradır? 
-Geçenlerde bu sütunlarda Kızı mi! Buna gelinciye kadar daha 

i\kşam Mektebinin ~~ali_yeti~de.n burada nice yenilikler ve buluşlar 
bahsetmi~tik . Orada gorduklerımı-

1 
var. 

zin hepsini dar sütunlara sığdıra- Biçkiyi öğrendiniz ve kendinize 
madığ:mız için şapka ve kürk kıs· bir manto biçtiniz. Dikiş zaten bi· 
mından ;;imdi bahsedeceğiz. Jiyorsunuz, oturup diktiniz. Fakat 

kürkün makinede dikilmesini gö 
rüyorsunuz. ~ 
Öğrendiğimize göre kürkçülük 

memleketimizde çok kar getirecek 

Nukut ve Esham Borsalarınqan mantonun yakasına veya kollarına 
çok daha çabuk değiştiğini gördü- ı;:arnitür olarak kürk koyacaksını2 .. 
ğümüz şapka modalarının durma- çaresi? Çaresi, gidip bir kürkçüye 
dan yeni modeller vermesi itiraf e- avuç dolusu Dara verip yaptırmak 
delim ki, kadınlan da şaşırtıyor ... d ğ ' l ., K - Ak S t M k 

e ı mı. ız şam ana e .. 
Dün alınan modaya muvafık bir 

bir iştir. Fakat bunun için bir kürk
çülük sanayii kurınak lazımdır 

Bugün İstanbulda 150-200, hattiı 
400 lira ve daha fazla praya satır 
alınan en iyi kürkler o zaman ya 
rıyarıya ve hatta daha aşağıya te
darik eilebilir. 

Kürk Pariste elde edilmesi ha

yal olan nadir bir eşya olmaktar 

ziyade hemen hemen herkesir. 

tedarik edebildiğ; bir ihtiyaç ha . 

!indedir. Bizde inkişaf etmemesi
n in ve cok pahalıya satılmasınır 

sebebi iş adamlarımızın buna me· 

rak sarmamış olmalarındandır 

Yoksa bizde de 100 liraya en güzel 1 

kürk mantolar yapılabilir. 

,, 

şapkan:n bugün demode oluver-
mesi ihtimali her zaman mevcut .. . 

Dünya şapka modalarına merkez 

olan Parise mukabil Türkiyenin 

moda merkezi de İsanbul ve İs

tanbul içinde de Beyoğludur. Kı2 

Akşam Mck." •ezerken gördük 

ki Beyoğfı· ı ıı: merkez, Kız Ak-
şam Mektd: - · . .ı:ıurada Avrupada 
şapkacılık tahsil etmiş ve bunun 

. : 

tebi yetiştirdiği talebelere bunu da 

öğretiyor. Pariste beş sene kürkçü
lük tahsil etmiş olan kıymetli mli
dür muavini Yaver bu iş in müte· 
hassısı .. . Yalnız g m litür değil, eski 

kürkleri çevirip yeni yapmak, şe

killerini deği~tirmek, modaya uy
durmak için ıa,•mgelen bütün us
talıkları öğretiyor. 

Yukarıda sağ taraftaki resimle
rin birinde bir kürk. aşa,itıda da bir 

• ,. 
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Aşk hakkında (ikirlerini ı liyliycn güzel yıldızlardruı 
WENDY BARRİF. 

SarıJCln Wendy Barrie'yi Victor Fakat evlendiğim takdirde 111~ 
Mc. Laglen ve Chester Morris'lc kak bir aşk izdivacı yapa.c './ 
birlikte bir film çevirdiği esnada. Bir genç kız için para, vazıyt ' 

1 
stüdyoda bulduk. Her halde artis· 

1 
imrenerek bir adama elini uıs~ 

ti iki bir dakikasında yakalamış kadar feci bir şey tasavvur ed f 
olacaktık. Bizi".1le u~un boylu ko- /yorum. Şu ~uhakkak ki, ~s~ 

1 
nuşmaktan çekınmedı. Bılhassa hır 1 rasızlığa, fakirliğe sevdiğı b ,

1 
ı 

~ok artistlerin bahsetmekten çe- damla çok daha kolay taharnııı;, 
kindiklerl aşk hakkındaki fikirle- debillr. Fakat sevmediği bir • ıl 
rini hiç tereddüt etmeden izah et- la lüks içinde de olsa mes'ul 

ti. .. . . maz. Belki bu düşünce zam~ııı': 
Guzel artıst. da fazla eski ve budalaca bif 
- Aşk, büyük bir muharrik, ay- .. 

1 
ak !'· ,_,_. edilec;oııe~; 

d .. 1 1 h ' 1 şunce o ar tc w .... ı 
nl zaman a oy e tat ı ze ır enme- Fak t . . t . -~ · ki. 

. . b ' . b" h •t· t1a a ıızı emın ... -u.erım dır kı, ta u ır ayatın ı ıya r.nı hak"k. fik . b d I .. . ı ı -rım u ur. 
1ltust ederek ınsanı heyecanlı ser- j N ı1 b. d t ih eG 

.. -as ıraamıerc 
guzeştlere atılmıya sevkeder. . 

Derhal sordum: nız. A ~eri 
, - Du, muhakkak bir ,..v 1 

- Hayatta aşık oldunuz mu. 1 1 d B İn ' li . fal<Bı 
o ma ı ır. en gı zım, ti 

. - Tabii! Wjık oldum, ~em .de ima Amerikalıları İngilizlere ıf 
şıddetle. Fakat herşey geçtı. İstik- ı cih ederim. Bu biraz garip go' ı,I 
bal ne gösterecek, onu bilmiyorum. bili. .Am rik d dı ·da ı,ıi• .. t 
Ş d k 'k d d" .. d"rn;~ al • r e a an şat d" u a ı a a uşun U5~• Y - d . Am ik lıl eyi! 

1 .. d' S "d · ıar lns aıma er a ara m / nız mes egım ır. tu yo anı . • . ette st 
o kadar çok meşgul ediyor ve yoru- muşumdur. Cıd.dı. bı'." s'.11' ol~ 
Yorlar ki aşkı duş" ünır.iye vakit kal ceğım adam, hıslı bır ınsan ~ 

, l • pet 
mıyor. İzdivaca gelince, 'nu da lıdır. Aynı zamanda onun 

1 
Film tenkitleri: 

Büyük Vals 

şimdilik düşünmüyorum. Ben is- hetten itimat edilecek ~ir tll 
tikbalime fazla ehemmiyet veren ması da lazımdır. Yani bakı~~ ı 
bir kadınım. Bu, belki izdlvaçtli bir erkek ... İşte sevebilecd 
mes'ut olmama büyük bir manidir. dam. 

Peter Lor kavgada~ 
korkan bir yıldızdıt 
cMister Moto. ismi altında seri o sırada aşağı inmiş bul~~ıı;;;, 

Strauss rolünü Fernand Graver; halinde cinai filmler yapan ve bu Adam, hiddet içinde dovtl• f 

Eser Johann Strauss'un hayatı
nın bir kısmile, hayatının sonların
dan bir parçayı naklediyor. Meş
hur musikişinasın boydanboya öm
rünü işı;:al eden aşkı ile valslerinin 
bir kısmı filmde hi.kim temayı teş-
kil edi~ror. 

filmlerde kuvveti, zekası, ile dai- hazır bir halde artiste yaklaş!•·, f karısı rolünü de Louise Reiner yap· ..,~ 
k ma bütün meseleleri halledip, her ter Lorre evvela ne yapaca&·_, ı" ma tadır. Musiki birinci planda- f,... 

"' . 

'. 

dır. Umumiyet itibarile filmde bir işten muvaffakiyetle çıkan Peter şırdı, korktu. Kendini mü~,f 
vahdet ve nelice kuvveti yoktur .. Lor, bu kü,ük boylu, çekik gözlü mekten başka bir çare ka pe'I. 

!!alonun en hararetli zamanı idi. Mavi elbise bir genç kızın bekd
Herkesin gözü mavi elbiseli, sa- retile karyolanın üzerinde duru

nşın genç kızdaydı. Onu kimse ta- yordu. Zavallı Madi dişinden tır
nımıyordu. Kimin nesi idi? Nere- nağından arttırarak biriktirdiğı 

den rreliyordu? Onu kıskanan ba- bütün parayı harcıyarak lekeli el
lodaki kadınlar cher halde macera bisenin aynini yaptırmıştı. Bu su
pel'('s!in biri, kimbilir kimi avla- retle Mis Gleydis, Madi'nin mace
auya geldi!• diyerek söylenrniye rasını öğrenemeden kaldı.. hatta 
başlamışlardı bile.. . Ksarof bile hiç bir şey öğreneme-

Hıış, Madi'nin hiç birine aldırdı- rniş, Mis Gleydis'in döndüğü gü· 
fı yoktu! Canının istediği gibi gü- nün akşamı plajda Madi'ye: 
nun kahramanı sayılan yaklŞ'lklı - O geceki kadını görseydiniz, 
genç prens Ksaro!'un kollan ara- diyordu, bir peri kadar güzeldi!. 
wıda uçarcasına dans ediyordu. Size onu kat'iyyen tarif edemem! 
Prens, kollan arasında tuttuğu bu Madi içini çekerek cevap verd!: 
melekler kadar güzel kızım, çirkin - Şüphesiz benden de daha gü-
M~ Gleydis'in yanında çalışan kız zeldi değil mi prens? 

fevkinde yaratma kabiliyeti outu- ı 
nan kıymetli muallimeler, durma
dan yeni modeller icat ediyorlar. , 
Bunlardan birinin resimlerini yu
kanda görüyorsunuz... Sağdaki 

şapka modeli yepyeni bir tarzdır. 

Bu şapka sokak şapkasıdır ve gün

düz için yapılmıştır. Önünde güne

şe veya yağmura karşı bir şemsi

siperi vardır. İyi amma, ya bu ha

va:ia akşam yemeğine veyahut bir 

O artist, hayatta, hiç te sinemad'l Zavallı artist ne yap&ın! ··ıı·l.,I ona Kar!o'nun iftirakı bir coup 
1 göründüğü kadar cesur değildir. filmlerinde olduğu gibi J haline konabilir ve bu Mavi Tuna-

Geçenlerde onun başından artls· vaziyeti alarak: ~ 
nın doğuşunu izaha mani teşkil et- ti oldukça ürküten bir hadise geç- - Küçük beceriksiz, &S115

1 
~ 

mezdL miştir. Bu hadi> yi aşağıya nakle· ders vereyim de otomobil naS'e Jı<İ 
Umumiyeti itibarile bir köpük- diyoruz: !anılırmış öJren. diye, üıerı~ ~ 

Tanturi Cem·ı va Udi 
Nevresin eserleri 

Cilır. vasfı taşıyabilecek olan Bü- cMister Moto Porto-Ricoda fil - cum eden adamı karşılaJll~Y~I Konseı·vatuar büyü!ı: sanatkar - t 5· 
yük vals galip romantizm, müba- mini çevird\ği sıralarda Peter Lor- zırlandı. Fakat bu vaziye ı _,l larımızdan Tanburl Cemil ve Udi 'ı ili'~? 
liiğalı trükleri, karsının Strausa re stüdyodan evine otomobilile adam, hemen Peter Lorı:" )1ll· 

Nevresin 42 eserini plıiğa almağa karşı idealize edilmiş rikkat - mü- döndüğü bir gün yolda otomobili rak birdenbire sakinleşıve 
nas~betile bilhassa kadınlan mem- ile az kalsın l;ır otomobile çarpa- birkaç adım geriliyerek: ııe~ ~ 
nun edebileceğinin evvelden de rak büyük bir kazaya sebebiyet - Oh Mister Moto, dedi, ıf' 
tahmini mümkün bir •ere Louıs' e verecekti. Bu hadise vukubulup ta Japon güreşinin tarzını bilfll 

karar vermiş ve bu husustaki fa

aliyetini ilerletmiştir. 

Yapılacak plaklar aşınmıyacak • ti 
Rainer muş" fik kadın tipinde hari- otomobiller yanyana gelerek dur- rum. Sizinle dövüşemeoı. • .., ~ bir maddeden imal olunmaktadır. B · 

1 1 
de • ,. 

. . .. . kulıide. Yorgunlara hoş vakit ge- duğu zaman öbür otomobilin şo- unu s<iy er söy emez \f\lıt~ 
olduğunu asla aklına getirmemişti -------.--_:. ____ suvareye davet olunursanız ne ya-

Dans esnasında, Ksarof mütema- Mev'. Ot pacaksınız? Derhal eve gidip şap-
.fiyen Madi'ye, balonun en güzel kayı değiştirmek lil.zım değil mi? 
kadını olduğunu fısıldıyor ve adıru Müessif bir otomob:I kazası ne- İşte bu yeni modelde bu güçlük 
soruyordu. Genç kız, ısrarlara da- ticesinde Ankarada vefat etmiş o- bertaraf edilmiştir. Şernsisiper asıl 
ranamadı ve hemen bir isim uy- lan Büyük Millet Meclisi Bütçe şapkayı gizli bir fermejüp ile bağ
ılurdu: Şantal .. yalnız bu kadar .. Encümeni Büro Şefi Nuri Arda - lıdır. Hemen önünü çıkarır ve çan
Fazla hiç bir ma!Uınat vermiyor- nın ruhu için Şubatın l 9 uncu Pa- tanıza koyarsınız.. mükemmel bir 
du. zar günü öğle namazını milleakip akşam şapkası olur. Soldaki re -

Nereden gelmişti, kimin nesiy- Beşikta~ta Sinan Paşa camiinde simde bayan şemsisiperini çıkar
di? Bunlara dair biç bir sey söyle- ınevlü t okunacağından arzu eden- nış çantasına yerJP,ştiriyor. Hem 

!erin teşrifleri rica olunur. kullanışlı, hem d~ iktısadi değil 

Bu ış hır muteahhlde havale edil- çirt' mek bı'lh t . b' d" för yerinden derhal iriyan kaba- sına atlıyarak oradan sa -•ıl' 
, assa emız ır ın - . . • . . fes ıv Jıİ 

miş ve müteahhit te Tanburl Ce - · lendiricl musiki vermek noktala- dayı bl radam ındı. Peter Lorre da Peter Lorre ı;:enış hır ne od b~ 
milin 25 eserini, Udi Nevresin 8 rından, büyük vals, cıdden eşine Artl:;t ertesi giin stüdy ~ ıe il 

kliyeyi anlattıktan sonra şo'/ . alını tır. az rastlanır filmlerdendir. siyetini temsil etmiş vaziyette. ~ 
eserini bularak plağa ş F ğraf b' ınış· tir: t 

oto ır artist lind ık Filmin ihtiva etmesi icabeden u- Laf I T b • · 6 N · 3 · · ' e en ç • - Sahnede bu jiu·ı·ıtsu ll""tb'",-1 an urının • evresın eserını tığını hissettırecek kadar sanatka- muml hava ile musiki ve manzara- ta ,,. 
bulamıyan müteahhit dün veril - . . 1 • .. . . ni arkadaşlarla beraber . ııa" • 

rane ve ıtına ı, makyaJ normal, i- nın, teferruatın telifı de zikre de- mek çok kolay. Fakat aynı . 
6 
~~ 

miş olan mühletin uzatılması için kinci derecede aktörlerden yalnız ğecek kadar vaı-•ane. Büyük vals bir de hayatta tecrübe etınıY ıır 
Belediye Daimi Encümenince mü- arab;;cı berbat, buna mukabil Li- her halde, görlllmesl i&)'anı arzu bur olacağım diye, ödi!,:ııı P' 
racaat etmiştir. onel Stwil her zamanki gibi, ~- ir eaerdir. Neyse lü ucuz kurt•,Üd.UIJl• 

1 ha fazladır. J ~ .... ·-
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Bulgar futbolcuları 
bugün şehrimize geliyor 

A. C. 23 takımı Ankarada iki rr.aç yapacak 
,_Geçen Cumartesi ve Pazar gün-ı olursa A. C. 23 takımı yarın ilk 
tet1 _(Mt.h . . •' rımızde Şişli ve Beyoğlu - maçını Ankarada yapacaktır. 
~or takımlarile iki maç yapmak Ayni zamanda Mısırdan memle
:ere Şehrimize gelmesi bekle - ketlerine avdet eden Romen ;n A.. C. 23 Bulgar futbol takımı Tamşvar takımının yarın ve öbür 
ı~-t' olamamak yüzünden geleme· gün Şişli ve Pera takımları ile iki 

'1İf ır. maç yapması da çok muhtemeldir 
llıhu.gar futbolcüleri bugün şehri· Bulgar takımı Ankaraya gittiği 
li~e geleceklerdir. Bulgaristan li· takdirde Şişli ve Pera ile yapaca-
1\n ln başında yürüyen bu takımın ğı maçlar gelecek haflaya kala -
llı~arada da iki maç yapması caktır. 

leıneldir. Arada anlaşma hasıl 

Paris muhtelitine Kücük 
Ç ı k a r ı I a c a k Praö 
takımı sec:ldi 

1 ----
Sparta ile Slavya 
berabere kaldılar 

s1· l't _ avya ve Sparta takımları 

~da kesif bir halk kil tlesi hu -

lı . nda •Gümüş kupa. için çetin 
ır ın 1-lt Usabaka yaptılar. Ve her iki 

ıın da h l)>t 
1 

sa adan 3 - 3 berabere 
1 dılar. 

llu m" 

Spor. 
Haberleri 

* Güneş klübünün birinci fut
bol takımı müdafii Reşat Galata· 
saraya girecektır. * Boğaziçi takımının Kasımpa· 
şa ile yapacağı maça çıkmad,ğı ha
beri tekzip edilmekte ve maçın 
tekrarlanacağı söylenmektedir. * Eski Galatasaraylı &porcu • 
!ardan Kümran operatör doktor 

lllt Uiabakada Amerikaya git· 
s; muht 

1 
b 

1 
_ k Cafer Tayyarın kızı ile nişanlan -lto eme u unan sagaçı 

do harikul. .. . mıştır. 
ıy11 d ade guzel bır oyun ı * Beyoğul Halkevi tarafından 
leci•. ı. Fakat eski milli takım ka· tertip edilen Basketbol maçları 4 

sı !Cleno . k . . ı· b' ' tlııı . vıç ço sınır ı ır o • Martta başlıyacaktır. 

liğı· bn.~tıcesinde takımının elde et- * Üniversitede spor hareketleri 
Ut" lletic .un avantajları bozdu ve canlanmaya başlamıştır. İlk maç 

lıir enın böylece bir beraberlikle yarın İktısad mektebi ile Hukuk 
lrlııııne sebep oldu. Spartalı san- Fakültesi arasında ~apılacaktır. 
'-h lJ. Buçek takımını rakip nısıf * Macar ve Holanda takımları 
I> ~ına zorla sokup ileri, kısa ara 26 Şubatta karşılaşacaklardır. 
be~laıue üç ortayı mütemadiyen * Çekoslovakyanın maruf fut -
... _sledi ve böylece halkın ılgın al- bolcularından Bartunck Romanya-
"'tlarne karşılandı. ç nın Trikolar takımına girmiştir. 

Siavyad . . * Çek mili! takımı ka!<?cisi Kle-
lıiicurn h a ıse Bikan. ve Horak oviç Pragda tir pastahane açmış 
CIJJ , . altının en muessır oyun· ve pastalara maruf futbolcülerin 
l 

1 0 brak ar· d kk t ' l •ettiler. naz • 1 a 1 ce • isimlerini koymuştur. 
llu ınüs * Romen milli takımı 24 Mayıs· 

batta p .abakadan sonra 19 Şu- ta İngilizlerle karşılaşacaktır. 
~ak arıs muhte!itine karşı çı- ----o--__ _ 
•ldu olan Prağ muhtelit! belli Dağcılık klUbU Ulu~ag~a 
Ce~~~ci Boksay - Müdafiler: Bur· yeni bir Ofel f8pflr~Cak 
(S ) l), Daçik, (Sl.), Kostalek Taksimdeki Dağcılık klübü dağ 
, :;h• Buçck {Sp.), Kopeki {Sp.) sporunun taammümü için yeni bir 
1i \.:i ·' {Sp.), Sinek! {Sp.), Weced· faaliyet sahasına geçmiştir. Klüp, 

.), Vitlasi! (Sl.) kış devam ettiği müddetçe Ulu -
1ıır (Sp.) ıyıu; olarak ta: Klenoviç dağa muntazam seyahatler tertip 

llıişr' ve Sobatka {Si.) tercih edil- edecek ve şehrimizin bazı şahsi -
ır . yetlerinl bu seyahatlerde davetli 

l>ıağd ıııuıı t a umumi kanaat Fransız sıfatile bulunduracaktır. 
~,1 h akımının bugünkü mükem- Kış mevsimi bitince bu senenin 
'lrafı:~ıne rağmen mağlup olacağı yazıırda Uludağda modern ve kon-

..... adır. forlu bir otel inşasına teşebbüs e-

C.. Z~a _oyuncuların hepsi formun· dilecektir. 
t.L ' 1:Yi. bir vaziyettedirler. Bu Bugün mevcut olan otelin her 
"""<ll'l\da k ne kadar bütün ihtimaller düşü -
~ 

0 
aleciden başka di"er bü 1 Yun 5 nü erek mükemmel şek.ilde yapıl-

ltaddit cular milli takımda mü-
'u kereler, yer almışlardır. masına gayret edilmişse de ihti -

no1tı yaca tekabül, etmediği anlaşılmış-
lor leh! adan tecrübeoiıı de Çek- tır. 
ltdir. nde olduğu ileri s!irülmek- Dağcılık sporunun istediği husu-

lq Şub siyetleri haiz olmak ve wuhtelif 
llıt-ıc~11 attı bu mü~ol>alra oyna - noktalarda bina edilmek şartile 
Qhııc~l ger( kalan Sputa Slavya Uludağda muhtelif şekil ve şera -
li&er b ~ftndan terekküi' edecek itte binalar yaptırılması Dağcılık 
lltraıb ır muhtelit te Maynoda klübünün faaliyet programı içine 
~ karşı oynıyaraklardır. giren maddelerdendir. 

.Sıtqı 
"'diği, ;; lıpanyada harbin ıona 1 laha birkaç ay devam !;tmesi muh 
lıiilc14,,,_ ~nko.ıun düŞmanı olan temeldir. 
,._ ..... tçı!en . . .., 
"""~•elonu n . ıdare merkezı 1 ..- . 
dı,, 1f zaptetti/deri söyleniyor- Sual - Pul koleksıyonu yapmak 
di~ albuki harp henüz devam e· J istenirse işe nasıl b<l§lamalıdır? 

"- ' Cevap - Bizde, Gaiatada, Yük-
'-"V•p ~rl - Barselona lıükfunet ta- sekkaldırımda pulcular vardır. Ge--

~111 arının değil, onların elinde r~~ bunlardan, ge_rek yabancı dil 
tta.".1'-n !Catalon biliyorsanız her dilde çıkan pul 

-..lony yanın merkezi idi t 1 · d 1 ... il bilir' 
~ı.ı a başta b gaze e erın en pu ogren e . 

ıı, ge 
1
. n aşa Frankonun ., 

~ın ç ı. Fakat hl İ ..-l'llerkeı. r de spanya- Sual - Bizde ne kadar radyo 
~. iti b 

1
' Madrid ile muhiti sahibi vardır ve bunların hepsi 

lı:· Urlld 5 ~Urııet &ske . a 00 bine yakın hü-
nJarın rı toplanmıştır. Henüz 

l~. li:ğer mukavemeti devam edi
~-"~utu ~~ sırada İngilterenin 
it ıton <;eki~' bu mukavemete de 

ırse harp biter, yoksa 

idareye abone midirT 
Cevap - Abone olanların sayısı 

45 bin kadardır. Bunun haricinde 
daha bir çok radyo sahibi olduğu 
da muhakkaktır ki sayısını Allah 
bilir. 

iKDAM SADA 1 

FİLİSTİNDE ARAP -YAHUDİ 
DAV ASI HALLEDİLİYOR 

' 

Yukarıda: Bir Arap ve bir Yahudi, "' 
tıirihirlerine, el uzatıyorlar ... İngil
'erenin istediği de zaten budur. 

Solda: Bir Arap ve bir Yahudi, 
fili ;fınde, bütün ihtilarıarına rail:· 

l men bir. noktada müttefik görünü
yorlar: lngiliz hükumet dairesini 

•· nıuhafaza etmek! 
Sa!;da: tl'ç silahşür-. 

. ' 

Bu resimde açlığın Yahudiyi de, Arabı da,aşağı tabakalara inince, na.•ıl birleştırd.ığ<nl n mtde ılıtı• 
yacı karşısında politika ihtirasının nasıl dindiğini seyrediyorsunuz. 

FIL IST INDE 
lngilterenin uzun zamıındanberi sürüp gi

den Filistindeki Yahudi • Arap ihtilafını })al için 
kat'i bir proje hazırladığını ve bwıu Londrada 
toplanan murahhaslara tebliğ edeceğini dün 
ajanslar haber verdi. 

Bu projeye göre, Filistin Yahudi muhac&
reti ve erazi satışı noktasından Arap ve Yalı udi 
nııntakaları111l tak.sim edilecektir. Yahudi ının· 
takası için bir muhaceret haddi tayin edilecek 
ve toprak satışı da hu ıusi bir nizama bağlana· 
cakttr. Arap nııntakasında Yahudi muhacereti 
ve toprak satışı menedilecek, ayrıca umumiyet
le Filistine, Yahudi muhacereti yalnız ekono • 
mik sebeplerle değil, siyasi sebeplerle de tahdit 
edilecektir. 

SON VAZIYET 
Filistin. müstakil bir Arap memleketi olnu

yacnk, fakat Arapların Yahudilere karşı ekse
riyette bulunduğu teşrii bir meclis ile idare 
edilecektir. Araplar veya Yahudiler bu formülü 
kabul etmedikleri takdirde İngiliz hükUıneti bu· 

• nu cebren tatbik edecektir. 
i ngilterenin bu kararı münasebctile, A vru

pa mecmualarında yeni çıkan yukarıdaki resim
leri naklediyoruz. 

Resimlerde gördüğünüz gibi Fllistinin ba
zı mıntakalarında Araplarla l\luseviler anlaş • 
mış, hatta kaynaşmış bulunuyorlar. Bu itibarla 
İngiltercnin yeni planının bu mıntı>kalarda daba 
kolaylıkla ve her iki tarafın da arıu ve hüsnü 
niyetile tatbiki mümkün olacaktır. 

.: 

Filistinde Musevi kadınlar Anp delikanlılara den .-eri1orlar 

Musevi satıcı ve bedevi bılınlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NOTLAR 
Hükümdarın mücevherleri 
ingiliz Kralı ve Kraliçesi yakın

da Aıner.ikaya gidecekler ... Bu se
yahatin yeni dünyada ne müthiş 

akisler uyandıracağını, o yüz mil
yonluk balkın nasıl ayaklanıp genç 
bükiirn ıl " rı alkışhyacağını ta•avvur 

ediyoruz. Fakat 
seyahati büsbü -
tiin parlak, şa' -
ıalı yapacak o

lan bir nokta -
da hükümdarın 
İngiliz tahtına 

mahsus mücev
herleri hamil ol 
maları olacak. 

!eri h .. .u ve 
dar matemde 

Bu mücevher
Kraliçe bugüne ka
olduklarından Paris 

seyahatlerinde de kullanmamış -
!ardı. Zaten bir kısmı eski Kraliçe 
Elizabet tarafından kilitlenmiş, bir 
daha açılmamıştı. İşte şimdi bun
lar açılacak ve Kral da başına 3000 
parça inci ve elmastan teşekkül 

eden tacı koyacaktır. 
Bu mücevherlerin inci, elmas, 

pırlanta gibi nevilerinden başka 

şu nevileri ve ismi yalnız bir tek 
taşa verilmiş olanlan vardır: 

Ahika yıldızı, Siyalı prens, Ze
fir, Koh - i - Noor._ 

• 
Kopyanın kopyası 

Kalüorniyada Hulington kütüp
hanesine vaktile Şek•pirin imzası

nı taşıyan ve Kral Lir eserine ait 
olan iki sayfa satılmış. . Satıştan 

biraz sonra bu· .&;; 

nun sahte oldu- .o·;ı4-~~ 
ğu anlaşılmış i · 

sc de imza ' 
yazı o kadar m r.c......::CJ 
hirane taklit e
dilmiş ki, bu iki 
sayfa kütüpha -
neden bir mev
kii ihtiramda muhafaza olunu -
yormuş. Şu sırada, bu iki say
fa, kütüphanede son derece dik
katle kopya edilmekte ımış. .• 

Yani taklidin taklidi hazırlanıyor. 

Fakat ne için bilir misiniz? Holi 

vutta hazırlanan bir polis filminin 

bir kısmını teşkil etmek için. .. 

M 1 Z AH 

- Size para verdiğim zaman işin 
çok karlı olduğunu söylemedi
niz miydi? 

- Evet amma, kendim için._ 

- Gcnçlepnek ıçın o kadar çok 
didindi ki üç ayda on yaş ihti
yarladı. 

- Otomobil kullanmaya ruhsati . 
yeniz var mı? 

- Yok amma av te.kerem vardır .. 

iKDAM 

• • 

ANADOLU HALKEV ERi 
Trakyadakoyunculuk 19 Ş b tt Tu··rkı·yede 

inkişaf ediyor u a a . ı ' 
Ziraat Vekaleti Trakra koyuncularına 250 bin 367 H alkevı calışacak 
lira kredi açtı, beş yıllık program tahakkuk edi~or .. __ _ ' 

• 

Trakyada yeni kurulan fidanlıklardan biri 

Edirne, (İkdam) - Bu sene 
Trakya hayvancılığında geç en yıl- ti'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

!ardan üstün ve verimli bir dnğuş ı i zm iti i 
hareketi vardır. Geçen sene tabiat \ 
arızaları yoktu ve yüzde 13 - 15 a- ' 
rasında koyunlarda fazlalık vardı. ;Diyor ki 
Bu sene bu nisbetin artacağı umu- ( 

luyor. Havalar çok iyi gidiyor. Hayvanlarla baş
Yavru sürüler yer yer görülmek-
tedir. Ağıllar fenol şekilde ve ucuz başa seyahat etmek 
tarzda yaptırılarak eski ağılların istemiyoruz l 
yerine geçiyor. Öğrendiğimize gö
re Trakyada keçi nisbeti ile bir -
likte koyun mevcudu bir buçuk 
milyonu aşıyor. ı 

Koyunlardaki şarbon aşısına da , 
5 yıllık program altında devam e - 1 
dilmektedir. Her yıl 300.000 aşı 

vurulmakta ve programın dördün-
cü yılına basılmı.ş bulunulmakta 
dır. 1940 senesinde bu planın tat
bikatı bitecektir. Sürülerde yer 
yer görülen ve yüzde 12 nisbetinde 
sayı!lan dağlıç ve kamakuyruk 
lar yavaş yavaş ortadan kaldırılı -
yor. Bunlar evvelce gelen Kara -
kaçanlardan kalmıştır. Şimdi İnan 
lı depolarında 1000 mevcutlu da -
mızlık ıslah sürüsü vardır. Orada 
yetiştirilecek koçlar koyunculara 
dağıtılacaktır. 

Bu sene koyuncular ayrı bir kal
kınma ile ferahlıdır. Ziraat Banka-

İzmit ile İstanbul arası 2 - 3 

saatlik bir mesafedir. Deniz

bank idaresinin körfez hattı

na tahrik ettiği Uğur ismin -
deki 65 yaşında köhne ve hur
da tir tekne bu kısa yolu, ıh
lıya, puflıya 8 - 9 saatte alır. 

Uğur salıı7uryasının içinae 'I 
oturacak, istirahat edecek bir 
mevkii de yoktur. Yükler ve 

\'ı hayvanlarla insanlar haşhaşa 
, seyahat etmek azabındadır. 

Bütün bir körfez halkı, yaz \ 
ve kış İstanbul ile olan muva
salalarını yalnız ve münha -
sıran bu küçük gemi ıle yap -
mak mecburiyetindedirler. 

Halkevlerinin bir senelik çalışmaları: 8 milyon 

bin dinleyici, 300 2727 müdavim, 
cildden faz'a 

konferans, 800 
eser, binlerce temsil ve köy • • 

gezısı 

İnkıliibıınızı, prensiplerimizi ve 1933 te Halkevlerine gelenlerin 
yeniliklerimizi halkın ruhuna sin· sayısı 1.226.406 idi. 1938 de 
dirmek, ihmalci veya hain saltanat 7.942.160. 
yıllarının yüzüstü bıraktığı yurt~ 1933 te Halkevlerinın kütüpha· 

Halkevind e k=s 

ve ulus değerlerini işlemek için 
halk içinde halkla beraber çalışan 
müesseselere ihtiyacımız olduğu

!lU anlıyan Cümhuriyct Halk Par· 
isi, Halkevlerini 1932 de açınıya 

>a§ladı. 19 Şubat 1932 de memle -
ketin ancak 14 köşesi Halkevi aç
mı/:ı hazır ve eh·eri~lı görülmüş· 
tü. 14 yerde bina, para ve ele
man olduğu görülerek hareketP 
geç i ld ı . Oralardaki Evlercle hem 
saslarının güzelliği, doğruluğu 

ve yerlil i ği hem de oradaki miı • 
nevverlerin azami vatanperverli

gı ve inkılapçılığı sayesinde az za· 
manda büyük muvafiakiyetler el· 
de edildi. 

Her açılış yıldönümü bir kuru· 
luş yıldönümü de olmakta biribi· 
rinden geri kalmadı. Ve Halkevle
rinin sayısı geçen sene içinde 
c209. .u buldu. Bu yıl oütün Türk 

nelerine 428.274 
etmişt ir 1938 

1.909.910 dur. 

okuyucu devam 
de okuyucuları 

1933 te ancak 915 Halkevi kon· 

yar kütüphaneler temin edilmeğo 
başlanmıştır bile. 

Sosyal yardım şubeleri, hem 
muhitin içtimai yardım terbiye ve 
iı detini tesis ve inki~af ettiriyor- 1 
!ar hem de en muht:ı~lara tez el
den yardım ediyor, köylere kadar 
şifa götürüyorlar. 

Halkevlerin in olduğu yerlerde 
istidatlar inkişaf ediyor, maddi ve 
manevi ihtiyaçlar belirip tatmini
ne çalışılıyor. Değerler 4leniyor ve 
meydana çıkıyor, irfan ışığı karan• 
lıklara işliyor. Bilgi v~ görgü su -
yu bütün susamışların ağızlarına 

uzatılmış bulunuyor. Bilhassa An
kara, İzmir, Balıkesir, Manisa, 
Bursa, Uşak, Siverek, Fatih, E -
minönü, Beyoğlu, Mersin ve Di • 
yarbakır gibi Halkevlcrimizin mu 
vaffakiyetlerile öğünebiliriz. 

209 Halkevimizin hepsinin de 
çalışkan ve verimli olduğunu kim 
se iddia edemez. Şu kadar var ki, 
~n durgun görünen Halkevi bile 
muhitinde bir hareket uyandırmı~ 
tır. 

İlerdeki hamlelere ön ayak ol -

sı Trakya koyuncularına bu yıl da 

250.000 Ura kredi açmış ve kıştan 
önce koyun başına birer lira ver-1 
miştir. Koyuncular bu para He \ 
hem hayvanlarının kışlığını, hem . 
kendi ziraat ihtiyaçlarını ve hem 

1 

de ufak tefek masraflarile vugile

rini ödemişlerdir. Şimdi de bahar 
gelince bol miktarda alınan sütle-

Denizbank idaresi bütün 
sahillerimize yeni ve güzel 
vapurlar işletirken İzmit hat
tını niçin unutmuş görünüyor 
acaba? azim ve enerjisinin yeni baştan Halkevin de spor 

İzmitlileri, uzun seneler bir kat daha şuurlu ve zinde Milli feransı verilebilm4ti 1938 yılı i- muş, hiç olmazsa Halkevi diye 
çektiği bu yaman işkenceden Şef İsmet İnönünün etrafında hep çinde Halkevlerimizde 2727 kon- halk için halkla beraber ve halk 
artık kurtarmak lazımdJr. Me- o ebedi izde kenetlenmesi ve kal - ferans ve..:Jmiştir. Dinleyicilerin içinde çalışmak için k.ırulmuş bir 

1 k kı kınması eseri olarak 158 Halke- yekı'.ınu 800 binden fazladır. Kon- müessese oldugun-u anlatın'• bu -
den ve ileri Tür iyede ya - -. 
şır bir nakil vasıtasında yol -ı lunmaktadır. 
culuk etmek istiyoruz. Böyle her hangi bir muhite dü-

şen uyanık ve münevver bir va -
HEMŞEHRİ tandaş kendi hizmet ve himmetini 

rini mandıralara verecek ve bir 

yandan da yetişmiş kuzularını da-

mızlık ayırdıktan sonra satarak Maarif şuraı:ına hazırlık 

bekleyen, kendi heves ve azminin 
tahakkukuna hazır bir varlık ve 
kurum bulacağını başından bil
mektedir. para sahibi olacaktır. Bu gidişle 5 Maarif Şı'.'ırasına hazırlık olmak 

seneye varmadan koyun mevcudu üzrre toplanmakta oln ilk tedrisat 
2.000.000 u bulacaktır. müfettişleri dün son toplantılarını 

Keçilere gelince, bunlar gittikçe yapmışlar ve Vekalete verecekleri 

1 akt dı Çü
. k" .. raporu hazırlamışlardır. 

aza m a r. n u Trakya koy-ı 
lüsünü ağaç ve fidan merakı sar -

mıştır. Köylüler genç koruluk -ı 
ları muhafaza altına alıp yetiştir- , 

mektedirler. Bu gibi yerlerde ke

çiler filiz ve fidanlara zarar veri -

yor. Bunun için satılıp yerlerine 

koyun alınıyor. Esasen Trakyada 

keçi miktarı dörtte birdir ve ko -

yunculuk hakimdir. 

Trakyanın yalnız Çanakkale vi

layetile Marmaranın Anadolu ya
kası Merinos grupu içindedir ve 

Bursa ile Karacabey zümresine da· 
hildir. Oralarda Merinosçuluk he

nüz dikkati çeken bir miktarda de
ğildir. 

Maar if cı rriyeti Traky 
şubesine lef kkür etti 

Edirne (Hususi) -· Trakya kız 

ve erkek talebe yurtlarının ve bu

ralarda sığınan Türk yavrularının 
vaziyetlerinden mütehassis olan 

Türk Maarif Cemiyeti ı.:mumi mer
kezi Trakya Umumi Müfett4!iğine 
gönderdiği bir teşekkür mektu -

bunda şimdiye kadar her yerde 
bir çok eserler bırakmış olan Ge -
'erat Kazım Dirik'in bu kıymetli 
~serinden dolayı tebriklerini bil -
dirmiştir. 

İKDAM 
l.Lond Şartları 

DAHİLİ HARİCİ ----
Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkiı>ci Sahife 
İç sahifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 

30 kuruş 

Bütün bir sah ife veya ya
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetcmiıe ilin vermek is· 
tiyenler gerek doğrudan doğ· 
ruya gazeteıniz idar~hancsİ· 

ne ve~·a İlanat şirketlerine 
mUrııcaat edebilirler. 

Halkevlile r köyde 

vine birden kavuşmak hamlesini 
gösterdi. Bugünlerde Halkevleri -
mizin sayısı 367 yi bu Juyor. 

İsmet İnönü bundan dört sene 
evvel: 

•- H alkevlerinin garez.iz ve 
menfaatsiz bir irfan ve medeniyet 
yıırdu olarak ifa ettiği hayırlı hiz
metle,-, milletten umunıi bir tevec· 
cülı ile teşvik edilmekte ve müka
fatlandırılmaktadır. 

Milletin arzusu hatt.'İ. bitaraf ve 
yabancı mütehassısların tetkiki, 
H a!ke11i ıaaliyetinin genişleti!me

shıi istemektedir.• 

Demişti. 

Iş te l>Lı isabetli görü şün yeni ve 
mükemmel bir tecellisi daha .. 158 

Halkevine daha kavuşuyoruz. 

Halkevlerinin yaraTlığı ve ve • 
rimi gün geçtikçe artıyor. Bunu 

ferans başına 340 kişi düşüyor ki 
artan bir rağbetin en parlak delıli 
sayılabilir. 

Temsil köv !ere kadar teşmil edil 

her yıl hazırlanan is(atistiklere ba· rfalkevliler bir 

karak rakamların bela~ati saye ·ımektedir; kır sahnel~rinde açık 
sınde kolayca anlayabılırız: hava temsilleri veren Halkevleri 

19~3 te 34858 Halkevci vardL gittikçe artıyor. Köylerde okuma 
Bugun 136.535. odaları açılnuya, köyler itin sey -

2og Halkevinin bütün hizınetle
riııi bir arada düşünmek, ancak 
iftihar duymakla neticelenebilir. 

Halkevlerimizin şimdiye kadar 
neşrettikleri 300 ciltten fazla eser
le muhitlerini tanıtmaya ve aydın
latmıya çalıştığını, bir yıl içinde 
40 binden fazla yurttaşa şifa ver · 
diğini ve 2 milyona yakın okuyu -
cuyu kitapsaraylarında topladığı 

şöylece hatırlamak bile onların vo.. 
rimlerini ve yararlıklannı gurur
la anmıya kafi gelir sanırız. 

Halk ev !erini daha işlek, daha 
çalışkan yapmak Türk münevver
lerinin elindedir. Mahalli idareler 

köy yolunda 

elinden gelen I11fddi yardımı yap
makta gecikmiyecektir. Parti teş
kilıitı Halkevlerini muvaffak et -
nıeği vazifelerinin en esaslılarm -

Sisli 

17-~-

hava, hastalıklar 
ı'.ovurur l 

N ezlcli, ökstirükl!i, gripli 

hastalar sisli havada dolaıP' · 
larsa keyfsizlikleri arl•Y0

'' 

Başka başka hastalıklarla 1'8" 
nşıyor. Zatürrie ve hatta ~ 
dınlarca •atlıc•n naını vetl 
len zatülcenb bile husule ge

lebiliyor. 
Hiç unutmamalıyız ki. ,.. 

tülcenblerin yüzde (99) ., 

tedavisiz kalırsa vnenı il< 
nihayet buluyor. .ı 

Hele ihtiyarlıkta bn fi 
dikkatsizlikler, insanı ~abn • 
cak ahret çukuruna knıl9' 
yu,· ..,rlı~·rır. 

Kuvvetli ve çok sıkışık sit" 
ler< •·. ağız kapalı olduğu ıı-1" 
de bile ~ezen, koşan, oyttn or 
nıyan zayıf, çelimsiz, ka...,.. 
lenfatik çocukların, gcn<le • 
rin pek çoğu hastalanıyor!•'· 
Çünkü rütubetli sh, elbls'> 
çamaşır arasında geçe>. Cil • 
diınizin üst tabakalarını .. · 

rar. 
Hele ayaklarında çorllP ol · 

ınınl"ların, bacaklarını op~· 
çık tutanların, kısacık don gı· 
yenlerin, .,-;kidenberl roınatiJ· 
ma ~ekenlerin iliklerine ka • 

dar işler. 

• •• 
Hepimiz biliriz ki, Jıa'1 .... 

uçan tozlar, tiirlü tttrlll hat " 
talık tohumlarının, mikrOP ' 

lannın hamalıdırlar. Sili • ' 
rasına karışan tozlard:ı tlf., 
karahumma, grip, verem. ti" 
zıl, kızamık, çiçek, yıla"'~ 
gibi daha birçok hastalıkları' 
tohumları bulunnr. Ve ısti • 
dallı zayıf insanları aşılıyalıl
lir. 

Hele sıtmanın, malaryaıııtl 
yuvası olan pis, kokmuş göl • 
!erin etrafında bulunan sis ' 
ten çok sakınmak gerektir. 
Şunu da bilmeliyiz ki, s~ · 

bahleyin görülen sis, çoh ~I• 
o gün havanın iyi olnrnlt1~1 

müjdeler, haber verir. ~ 
dağ tepelerinde toplanan 9İt" 
!er, deniz hizasına kadar iJlel• 
terse, yakında yağmur yak9 • 
c~a işarettir. 

Güneş meydana fıkUI"' 
yer yüzünü kaplıyan ~ısıeri' 
bir kısmı pklere doğru • ' 
çarlar, yükselirler. 

Bir kısmı da çiy (şebne .. > 
halinde yerlere dii§erler. fr 
şilliklerin, çiçeklerin lbel'le • 
rinde inci tanesi gibi parı.ı!JI· 

Bunlara güneş bir nıll .... 
tesir ettikten sonra ba'1• 

1 

kadar güzel, o kadar ber',t 
olnr ki insan, bir yari vefaJıl' 
ile gezmeğe can atar. TeJl'iJ 
hava almağa, güneşlenın~ 
yeşillcnmeğe neşe ile toşat·· 

lokman t'El"I,,. 

ŞIKA YETLEfZ 

Yolcular aras ı 
benzin yüklenir JJJİ 
Evvelki gün İstanbul Beleıli1 

önünden Taksime gitme.lı: • 
3394 numaralı otobüse bindiJP" 
tobüs Sirkecide Antalya aJll 
nın önünden .iki teneke apl 
benzin aldı. Otobüs tamaıneıı 
idi. Ancak iıir kişilik yer " 
Benzin tenekeleri halkın • 1 

kondu. Tabii olarak otobQlllll 

dı. Bu benziııleri nlçin 
soran halka ıotör: •Ma) sa)ıi 
dir ne yapalım. dedi. Bo 
Eminönünden bir müşteri ' 
ııiguuı olduğu halde etob~ 
nince halk benzinlerin pa~lt cııı' 
tehlikesi karşısında otobüstl 
durmuş ve bir kısım yolcııl'1 
büsten inmeye mecbur olıll 
dır. 

OV 'Üslerin sık sık te!<tJI' • 
Jı•' bu kabil hem tehlikeli, heJll ·p 

ra1'atını kaçıran hareketıerlJJI 
tık önüne geçmek lazımdı'· 

dan saymakta devam ve ısr•' 
cektir. J 

Halkevlerine muvaffak .,';.ı: 
mukadderdir. Çünkü :Mılli " · 

•- Bütün milletin 1;11' 
11 

deki halkın yükselm~sinı 'ıı: 
Halkevlerine mümkür. o~ 
lıkları ve teşvikleri -ç.-ptrıl!P 
femizden sayı11r.:n:z •• 
Demiştir. 
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BORSA ·VE PİYASA HABERLERİ 
Dünkü bulmacamızın halli 

12345fi78!l101l 

SELAM.ŞARAP 
Eı5TBE-İİflA B Az A 
DEMElıiK.A°ŞIR 

iE BE.BAB-EM i 
ıf 1 • S E BAT. E S 
•iıis "E o..\ K Ar• · 
KE.KETEN.AY 
_g_~A-NAR.ADA 
E_~DA·~·EB.E M 
A~AKA.UFALA 

,L 1 M A 'Nm·r:rE"b EN 

- • • 

~UNLÜK PiYASA l, _ __;_ ______ 

1

, T ~iyasa Haberleri 
a\ uk ihracatını menet-

PARA BORSASJ 11 Sanayi Hareketleri IEV EKONOMiSi 

ı Çıırap mütehassısı Ueuz ve s:hhi yemekler 

ANKARA RADYOSU 

Dalga Uzunluğu 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

ANKARA 
Yazlık sebzeler ı&-2 ·939 T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. mek doğru mudur? 

l'iyasad Havalar her tarafta ıyi gittiği i- l S1'ERJ.JN 
lOC DOLA& 

ICAPA"IŞ 

5.93 
1 Q 31miyor mu? Dünkü yuıınızda, okuyucuları-

! 
Çorap fabrikatörleri aralarında ",'ızdan aldığımız bir mektup üze

birleşerek bir kooperatif teşkiline I rı~e .mutfvk meselesinde~ ba~~t -
ı teşebbüs etmişlerdi. Kooperatif, ":'ıştik. Mevzu.un ehemmıyetı uze
ilk iş olarak bir boya santralı te _ rıne tekrar bu meseleden bah;et • 

T. A. P. 3ı,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Türkiyf> Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyo•u 
~ 11 hububat maddeleri ve çin, turfanda yazlık sebzeler, pi -

llleyvaJar ·· . h . ıaı 
1 

uzcrıne araretli 100 FRANK 
ı..._ış ar vardır. Alman firınalan '"rtı. erik 100 LİRET 
itti d ' kuru kaysı gibi madde-e sat 100 İSVİÇRP.. 
kııd ın almaktadır. Şimdiye ten sonra deniliyor ki: ar Al 100 FLORİN 
'1ııtıı nıanyaya bu nevi malla- c- Yazlık sebze fideleri geçen 1~0 RA1.1SMAnK 
~ - Pek satılnıazdL .,.,

0 
g.. 

1 
seneye nisbetle daha ziyade bü - 100 BELGA 

lan tıd un erde Almanyaya sah - yümüştür. Havalar müsait gider- • ,J lJKAHMİ 
~ b a ınaddeleri arasında tavuk se. İstanbula taze bakla ve beze!- 100 LEVA 

ulunnı kt Qıiş <l a adır. Tavuklar kesil- ye göndermek kabil olacaktır .• 
arak Alın llıekte~ı: anyaya sevkcdil - Doğu Anadolu için yazılan ra • 

100 
100 
100 
100 

ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 
PE.'<GO 

lflıııtş ~· ller ~afta iki vagon ke • porda da, bu havalide kar şiddetli 
llu Yiizd:u~ ~aç edilmektedir. olduğu için, zeriyata imkan olma-
ler; de .~ ıç pıyasada tavuk fiat- dığı bildirilmektedir. 100 LEY 

tİtltri, Yükselnıiştir. Yumurta ta· p k t 1 100 DİNAR 
(efildit ta~ ihracatına taraftar ~mU Sa iŞ ~.rl 100 YEN 

126.55 
3.35 
6.66 

28.74 
67.9275 
50.7825 
21.3350 
1.0825 

1.56 
4.3375 

5.93 
23.9025 
24.9675 

0.905 
2.8375 

34.62 
3054 

23.8725 
tiin 'l" · Bır yumurtacı evvelki Son gunlerde pamuklarımıza 

1 

lOO İSVEÇ 
~ ı~aret Uınuın Müdürü Müm- karşı talepler artmıştır. Pamuk 100 Rl:BLE 
b~~aset~n~eki toplantıda, bu! müşterilerimizin başında İtalya 

1 

--.-.-.--.-.-.. -.-.-.-.--... · ı 
l'tıııı kırlerini söylemiştir. bulunmaktadır. Bu sene Mısuda ı S H A M •• TA H v 1 L;,. T 

~ ... :'.ta tacirinin kanaatine göre pamuk rekoltesi az olduğu için, Türk borcu il 19.25 
Ergani 19.75 -.... ihracatı saha ziyade artars pamuk alıcıları, memieketimizdon 

• ""1Urta . . a, dah . %d ıstıhsalatırnız gu·· ün b" • a zıyade pamuk almaktadırlar. ~ ..... - ............... ,_,_,_,_,__~------~-
e aıaı n ı Pamuk ipliği fabri<oatörleri de, 

pamuk ihracatının pamuk fiatleri
ni artırmağa sebebiyet verdiğini 

ve bu yüzden pamuk ihracatını 

tahdide ihtiyaç hasıl olduğunu ile
ri sürmektedirler. 

U.llZE F ı AT LER ı 
!ısında acaktır. Bu vaziyet kar-

ııı-ı, iç' YUtnUrta istihsalatını koru
illtliyiı~ tavuk İh'racatını menet • 

tıı~~l'ıda. Yazdı~ gibi, kesil
~ bit~ ıbracab şimdilik hafta
dir. "' 1 

vagona inhisar etmekte-
«ı:er he h ~ ih r afta vagonlarca ta-

lca tid~ç etıniş olsaydık, vaziyet
~ ihr en endişe edebilirdik. Ta
ij~. . ••atı . ~tı Yapılıyor, yumurta is· 
llıtacııt tnız azalacak diye tavuk 
te ıııı ın Je lıad •netnıekten ne dere -
~ ar doğru olahilir! 
~ ınaı..uı d .. ·· aeatııu uşunce, hem tavuk 
~ Yer ~rtırınalıyız, hem de ta
'lllı.~ırnıeliyiz, Mademki ta
•lııılı§t Yeni bir ihraç maddesi 
ille• ur. l\.öyJ .. ·· n leş . uyu tavuk yetiştir-
~ Vik etmek lazımdır. 

Şilede dokumacı!ar 
kcoperatifi 

İktısat Vekaleti Küçük San'at -
!ar Müdürlüğü, Şiledeki bez doku
macılığı hakkında tetkikler yap -

Bakla . 
Bezeiye 
Liihana • 
Pırasa . . . . . 
Ispanak 
Şalgam 

Havuç 
Kereviz kök 
Ker~viz yaprak 
Enginar Adet . 

• 

• 
• 

Karnabahar 
Y <'fİI salata 100 Ü 

KuruJ s. 

30 
31) 

1 50 
1 50 

3 
% 
2 50 

4 
2 
8 
4 

35 mı~tı. Bu tetkikat neticesindb, Şi-ı 
ledeki dokumacılar arasında bir Pancar dcnıet • 2 
kooperatif yapılmasına karar ve - . -------------1 
rilmiştir. 

Şilede bez dokuyan 80 küçük Eir lngiliz frması 
tiftik alacak 

İngiltere ile takas ••lcri hakkın-
da verilen karar üze.rine pıyasa -
mızda hareket başlaııı·~tır. 

sis edecekti. Boya santralinde Al- meği faydalı görüyoruz. 
manyadan getirilecek olan müte - Bugünkü mutfak sistemi, gı
hassısla:m çalışmasına karar v,. • da maddelerinin pek ucuz oldı.ğu 
rilmişti. devrede teşekkül etmiş bir m11tiak 

Bu. karar üzerine, bir çorap fab- sisl«midir. O zaman şimdiki hile • 
rikatörü Almanyaya giderek, o - karlık yoktıı. Vakıa belediyelerin 
radaki çorap müteha;sıslarile te - ondan evvel belediye işlerine ha • 
mas etmişti. Son alınan haberlere kan ihtisap ağalarının, kadıların 

göre, Alman hükumeti hiçbir mü- hilekarlıkla mücadele ettiklerine 
tehassısın Almanyadan dışarıya dair elimizde tarihi vesikalar var
çıkm•sına ~üsaade et~emekte • sır. Süte su katan esnaf Baba C•fer 
dir. Bu yem emır yzerıne, çorap · d ··t·· ··ı k h d·ı· zın anına go uru ere apse ı ır-

mütehassısları da Türkiyeye ge - di. 
lemiyecektir. 

Almanyadan ih acı 
menedilen maddeler 

Alman hükumeti, Almanyadan 
bazı kimyevi maddelerın ihracını 

menetmiştir. Fabrikatörlerimizin 
bazıları, bu nevi maddeleri satın 

Fakat ne de olsa hilekarlık bu 
derece değildi. Çünkü hayat daha 
ucuz olduj;'ll için, gıda maddele -

rinde daha fazla hilekarlık yapma
ğa sebep yoktu. Bu itiLarla, piya -
sada şimdikine nisbetle daha saf 

tcrcyPğı bulabilirdik. Bu şerait al
tında saf ve temiz yağla, bol yağlı 

Ctıma 
Saat 12,30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği • Pi. 
Saat 13 Memleket saat ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
Saat 13,10 - 14 Müzik (Küçük 

orkestra - Şef: Necip Aşkın). 1 -
Vinkler - Kemanın aşk şarkısı. 

2 - Beethoven - Menuetto (sol 
majör). 3 - Aubert - Şişmanlar 

ı~smi geçidi (komik parça), 4 _ 
Zıehrer - Aşık oldurr.; (Romans), 
5 - J. Strauss - Sabah havadisleri 
(Vals), 6 - Hanns Löhr - Tempo 
Tempo (Galop) 7 - J. Strauss _ Rit 
ter Pas.man operetinden (Polka), 
8 - Nıemann - Zenci dansı. 9 _ 
Leopold - Y ~ni dünyanın eski şar· 
kıları. (Amerikan havaları - .Pot
purisi). 

Saat 18,30 Program. 
Saat 18,35 Müzik (Bir konserto 

Pi.). 
aldığı için, menedilen maddelerin 
listesini aşağıya yazıyoruz: 

yemekler yapıldığı zaman, kimse- Saat 19 Konuşma - (Haftalık 

Almanyadan ihracı memnu 
maddeler 

İhracı memnu maddeler meya -
nına 20/1/1939 dan itibaren mer'i 
olmak üzere aşağıdaki maddeler i
lave edilmiştir: 

236 dan Boraxkalk, Boı sauerer 
N atronkalk, Bormineral. 

275 Asid barik ve Borax. 

361 Thomasphosphaymehl. 

nin de mlde,i bozulmazdı. Şimdi spor servisi). 
vaziyet böyle değildir. Saf olmıyan Saat 19,15 Türk miıziği - (İnce 
tereyağla börek yapm~k, hem mi- saz heyeti - Şehnaz iaslı - Celal 
deyi bozar, hem de fada masrafı Tokses, Hakkı Derma!., Eşref Kad 
mucip olur. ri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Bas· 

Bugünkü hayatımıza ve iktısadl ri Üfler). 
şartlara göre, d>ha sıhhi ve daha e-' Saat 20 Ajans. met~roloji ha -
konomik yemekler yapm.unız !il- berleri, ziraat borsas.ı (fiat). 
zımdır. Halbuki ev kadınları bu Saat 2.°.15 Türk müziği. Çalan -

!ar: Refık Fersan, Fahire Fersan 
nevi yemekleri bilemedikleri için 

anadan ve babadan öğrenilen mut-

• 
K. Niyazi Seyhun, Eşref Kadri. 

362 A Asild ile muamele ;:örmüş fak · t · . · 
h h ti 

.. b 
1 

d' • dd 1 sıs emım tııtbık etmektedirler. 
p osp a ı gu re er. .~er ma e-
lerle karıştırılmış olanlar da dahil. j Ev kadı~l:mna daha sıhhi ve daha 

Reichsanzeiger'in 13/1 939 tarih ckonomık yemekler öğretmek la
zımdır. Bizce, bu işi akşam kız 

ve 11 sayılı nüshasında intişar e -
den bu kararname A vuslurya ve 
Avusturya gümrük mıntakasına 

dahil Su.det Almanya.sına şamil 

sanat mektepleri pekala ifa edebi-

lir. Halbuki akşam kız sanat mek-

tcplerindeki yemek dersleri ekse-
~ Yada 

11üyii ta Umumi Müfettişlik 
•tıııe~ed. Vuk beslemeğe teşvik 
~ diierır. Trakyada olduğu ita • 
~ nııntakalarda da bu işe 

müessese vardı~. Bu müesseseler, 
pamuk ipliğini kooperatif sayesin

de daha ucuz tedarik edecekleri 
gibi, istihsal ettikleri malları da 
daha iyi şerait altında satacaklar -
dır. 

Bu cümleden olarak mühim bir değildir. riyet itibarile pratik değildir. Ders
lerin çoğu pastalara taallUk eder. 

Okuyanlar - Mahmut Karındaş, 

Safiye Tokay. 1 - Emin ağa - Su· 
zinak peşrevi. 2 - Şükrü Osman 
- Suzinak şarkı: (Müptelayi dert 
olan). 3 - Udi Ahmet - Suzinak 
şarkı: (Meth içinde). 4 - Ahme\ 
Rasim - Suzinak şarkı: (Pek reva
dır sevdiğim), 5 - Fahire Fersan • 
Kemençe taksimi. 6 - •.••.• - Gü
liz.ı.r halk türküsü: (Sinemde biı 

tutuşmuş). 7 - Sadeıtin Kaynak 
- Muhayyer türkü: (İşte seni se
ven). 8 - Tanburi C~mil - Mu
hayyer saz semaisi. 9 - Sal9.Jıat

tin Pınar - Nihavent §arkı: (Hala 
yaşıyor). 10 - Udi Hasan - Niha· 
vent şarkı: (Hatuınıd&n hiç çık· 
mıyor. 11 - Sadettin Kaynak - Mu 
hayyer şarkı: (Bağrıma taş basay 
dını). 

Yet ve- 1 .. ·~e ıyız. 

Mevy 
?; Ork sergisi hazırlıkları 

""Yo lt 
deva111 r sergisi hazırlıklarına 
&iı!' edi!ın k ltıde .,,.. e tedir. Nevyork ser-
ile <Urlt · . bit d sıtesı denilen mahal-
!ır e T" 
1 

'. 't'iirlt urk kahvesi açılacak • 
el'i Pioi~ahvesinde Tiirk yemek

Pamuk ipliği narhı 
İktısat Vekaleti pamuk ipliği 

narhında tadilat yapacaktu. Bu 

hususta pamuk ipliği yapan fabri
katörlerin fikirleri surulmuştur. 

Fabrikatörler, pamuk ipliği nar -
hının daha ziyade artırılmasını i -

!eri sürmektedirler. Sebep olarak 
deniliyor ki: 

- Bu sene pamuk rekoltesi az-• 
dır· Adanada bir kısım pamuklar 

müessesenin şehrimıze gelen mü

messilleri alakadarlar la bu hu, .ıs
ta temaslara geçtiği öğ~enilmi~tir. 
Bu firmanın piyasamızdan nJühim 

mikdarda tiftik alaca~ söylenmek 
tedir. 

----o----
Rirmç fiatleri yükseldi 

Pirinç fiatleri yeniden yüksel -

miştir. Muhtelif pirinçlerden kilo 

başında 20 para bir zam görülmek-..... "-•nelt . . 1 . .., lob~ ıçın stanbulun ma-
~·~ -~~h·1 . ı._ ı,.iııe ın.. 1P eri S~rgi Komi • da yağmurdan bozulduğu için pek tedir. Bu zammın h;çbir sebebı 
""'1laı,1ıı uracaat etmişti. Lokan- tabü olarak pamuk fiatleri yük - yoktur. Bazı tüccarların stok yap-
llı~t· bu m .. ır Ç" uracaatı reddedil - selmış' tir. Halbukı· narh, ge-n · mag·a devam etmeleri fiatlera bir 
~alıu · Urıkü Tü k r-~ kaıı r kahvesinde, seneki pamuk fiatleri üzerine tan- hareket yapmaktadır. 

Yarağı ~atışları 
Yerli fabrikalarımızdan biri dün 

piyasadan 2500 balye muhtelif 
kaliteli Anadolu yapağı mübayaa 
etmiş, tiplerine göre kilosunu. 55 -
60 kuruştan almıştu. 

Bu satış piyasada memnuniyet-

Bu pastaları pişirmek için çeşit çe
şit malzemeye ihtiyaç vardır. Der 
sile bu malzemeyi tedarik edemez:. 
Bundan başka her ailenin evinde 
pasta pişirecek vasıtalar yoktur. 

Mesela hava gui fırını gibi... 

Akşam kız sanat mektepleri, her 

sınıf halkın pişireceği ucuz ve sıh
hi yemekleri öğretmelidir. 

le karşılanmış, işlerin genişleme -
sine meydan açmıştır. Diğer bir 

fabrika da Kızıl yapağlardan 25 VEKİLHARÇ 
bin kiloluk büyük bir parti satın ============== 
almıştır. Bu mallar 60 - 61 kuruş- .. -~·-••••••••mı 
tan verilmiştir. 8 T A K V 1 M • 

Piyasa iştihalı ve snğ!am gö -
rünmektedir. 

ıö57 HiCRi 
Zılh ece 

27 

1354 RUMi 
Şu bat 

4 

Saat 21 Memleket saat ayarı. 
Saat 21 Konuşma. 
Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam· 

biyo - nukut borsası (fiat). 
Saat 21,20 Müzik (Radyo ortes

trası - Şef: N. Ferit Alnar)(. 1 -
W. Mozart -Senfoni mi bemcıl ma
jör. Adagio - Allegro, Andante Con 

, mote, Minuetto - Trio. Final, Al· 

CugUnku tulmacamız 
1 2 3 4 5 il 7 8 9 l•) 11 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 
-.-l-,-,-ı-1--1-.-

==·=ı=ı=ı=ı=•==ı 1. 1 1 • 1 1 1 

--,-.-.-. ---,--ı-1 
--ı--ı-.---,--1 --,-,--.-. -,--,--==,---,-- .----. ·-=,===-== il -,--,--,----- -

~ 

YUKARIDAN AŞACI: 
1 - Bir kaza ahalis.ııden. 
2 - Birisinin borcunu üzerine 

almak. 
3 - Suçu bağışlamak - Bir er· 

kek ismi - Bır hece. 
4 - Eski alfabede Lir harfin o· 

kunuşu - Bu sual - Çorba 
kabı. 

5 - Ankaranın bir kazası - Hini 
hükumdarları . 

6 - Memurların maaş ölçüleri • 
Yıkık . 

7 - Sinirler - İyi de~il. 
8 - Hayvan cesedi - Deşmek -

ten emir - Kralların başına 

giydikleri. 
9 - Hece - Bir şey~ değmek • 

Hece. 
10 - Hüner. 
11 - Elinden her iş gelir. 

SOLDAN SACA: 
1 - Tenha değil. 
2 - Anlayış. 

3 - Beyaz - Bir vilayetimiz - Ko 
yun sesi. 

4 - İade - İçine bir şey koydu
ğumuz elbisedekı yerler • 
Kralların giydikleri. 

5 - Ufuklar - Nehrin küçüğü. 
6 - Bir şeye sahip olan - Bir 

maden. 
7 - Alamet - Bir mezhebe men-

sup. 
8 - Pürüzsüz - Üstüne eşya di

zilen yerler - Sekmekten e· 
mir. 

9 - İki harf yanyana - Gemi 
toplarının kaidesi - İki hart 
yanyana. 

10 - İki karde~i alan iki erkek. 
11 - Kasabanın biraz küçüğü. 

~Verilecektir. zim edilmişti. 

~mıımııımıı=ımıı:::::ıı ========~=ı\llll=lllll=llllil=llllU=lllll=llil\!l r" ı L KB AHAR 1939 
'lcgro. 2 - Fr. Schubert - cRossa· :============:= 
munde• perde arası müziği Nr. 1 S E N E: 1 9 3 9 

'VİYANA FUA 
12 Marıtan 18 Marla kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi. 
Mühim tenziliıtlı biletler, bütün izahat için: 

•• K. A. MULLER ve Şki. 

1 V sati 

6 54 
ŞUBAT 

17 
ı 10 
0~1. 
6 44 
lkin·li 
9 39 

ve 3. 3 - E. Grieg 1 inci Per. Günt 
süiti. Morgensl mmun~ (Sabah), 

Halkevlerinin Davetleri 

As~s lod (Osenin ölümü), Anit • K dık.. H Ik . d . . a oy a ·evın en: 
rans Hanz (Antıranın .dansı). In 1 19 Şubat 939 Pazilr sıat 15 te 
der Hallo dcs Bergkunıgs (Dağ 1 Halk . ld.. .. .. .. b t·ı 

k lı . . d ) evı yı onumu munl!Si' e t e 
ra nın ının e . 1 k .. 
Saat 22.30 l\lüzik (Hafif müzik- yapı aca tore~. proğramı: .. . 

Jer operetler ve saire . Pi.). 1 - Başvekilın radyod.t soylevı 
Saat 22.45 Müzik (Cazbant _ Çi- 2 - Söylev Halkevleri hakkında 

gan). Lantoş orkestrası. 3 - Orkestra, piyano, mandolin 
Saat 23.45 - 24 Son ajans haber- konseri 

!eri ve yarınki program. 4 - Caz (gece 9 da) 

arkasında bir tehlike saklı bulunan 
diğerine üstün tutmak daha akıllı· 
casına bir hareket değil miydi? 

]arın tabirince: C. K. S. den yani 
cemiyete karşı sigortadan ... 

- Mösyö Diksmer! Biliniz kL 1 MüddeiumUQli, polis müdürü . 
müddeiumuminin kimseye ihtiya- nün elini sıkarken, Diksmer cıut-' . 

de, pis, perişan bir kira arabası 

durdu. Arabadan, geniş kürklere 
6arınmış olmasına rağmen kendi
sini tanımakta müşkülat çekmiye 
ceğimiz birisi indi. Bu, Roket 
meydanındaki harabenin mükellef 
salonunda gördüğümüz manasız 
·fzler söyliyen biçimsiz cüce idi. 

6 ••ton LORU 

O, kendisini, bu iki kuvveti de, 
menfaati uğrunda, idare edebilecek 
kadar becerikli zannetmişti. Şimdı 

Çeviren: R••lm b. · · · t k ·· ise, bunlardan msını epme , o-

b~' llenı - 31 - tekine köle olmak lüzumunu anla-
00 k:ıllldarıde fazlasile ... Harabeler Jdiği, bir andanberi zihninde dolaş- mıya mecburiyet duyuyordu.. Si
•ten nın s ı " d • · 1 1 d' dır llıeıt az . u arından birini tırdığı şey bu idi. İhanet etmek, namarı ye ogru. ı er e ı: 

· bırşey değil, çok şey· evet her tehlikeyi gozune alarak - Siz, benim efendimsiniz! Her 
ııu; Siz, ontın ve belki de bu tehlikelerin sevkile şeye muktedirsiniz. Bana, emniyet 
tiıııj hen ise .. sırlarını biliyorsu· ihanet etmek istiyordu. Z:ıten, 1 umum müdürlüğünü vadediniz; 
ie;- ~· gördüggun. ı:.ece, onu gözle- müddeiumumiye gelmekle irtikap J ben de, size, dünyada, cemiyete ve 

\)· 1liYorum m ıçın sizden fazla ettiği dehşetli hata, onu, böyle bir devlete hükmetmekte emsali gö-
ı~'l'ııer bo·· mecburiyette bırakıyordu; çünkü rülmemiş olan gizli bir kuvveti tes-

llı:-- 'lau
1
{ guk bir sesle: Sinamari'nin elinden kurtulmasın• !im edeyim. 

1 ef ıyorstın .. 1 D d. e... "ildi. ç·· k uz, muddeiumu- imkan yoktu. Selameti, ancak, ha- e 
1
• 

·'el .. • un Ü 1 s· gordüın ben, onu, sizden rabeler hükümdarını, ona, teslim· - G. K. ile avenesinden mi bah· 
v lııtıanıar· · de bulabilirdi. Bir tara{tan da, ken- sediyorsunuz! 

Q l · t, Zabıt ' · · · ~e <J·ti>.erine .. a aınırının bu ce. disini bir çocuk gibi oynatan müd- Diksmer, bir defa daha, açık ka-
ik(i "" h.gozlerini onun yüzü- deiumumi şeririnin kudreti de, gö- pıdan görünen tenha ve geniş k~ 

liır~ llaydi ,._'.Ç düşünmeden: zünde, büsbütün parlamış, gözleri· ridorlara, sağına ve soluna baktık-
. O 1.1ıksme ı t \)· na iha r · am zamanı- ni kamaştırmıya başlamıştı. O bal- tan, ortada, ikisinden başka kim -
\);~ bağır~~t ediniz! de, iki taraftan birini tercih etmek senin bulunmadığına emniyet ge-

~rt h·l!ıer, ın(idd . lazımgelirse, meydanda olan ve her tirdikten sonra şimdiye kadar ya-
•ııı1 •tabı k eıumuminin bu şeyi vermiye muktedir bulunan bu vaşlatmadığı derecede sesini alçal

aşıı; ç~~şısında tekrar şaş- adamı, herşeyi karanlıkta vadeden atrak, adeta fısıldar gibi: 
u onun yapmak iste- ve kendisine edilecek her hizmetin - Evet ... G. K. çetesinden, on-

Sinamari, tüyük bir alaka ile 

sordu: 

cı yoktur. Hususile .. beni iyi din- ~ız bir ceset gibi duvara dayandı. 
leyiniz. O, hiç kimse ile bir anlaş- İKİNCİ KISIM 

- O teşkilatı iyi biliyor musun? 
Diksmer, acıklı bir tavırla: 
~ Ben de dahilim. 
Diye mırıldandı. 
Müddeiumumi, hiç hayret etme

den: 
- Zaten şüpheli idim. 
Dedi. 

ma mukavelesine girişmez. Bana 
dost, yahut düşman oluşunuzun 

bence bir kıymeti yoktur. Bu gibi 
şeyler, yalnız size, şahsi menfaat
lerinize taalluk edebilir. İşte, polis 

müdürü geliyor. Bu anda, benet> 
en mühim olan şey, Sır Kral hak
kında bildiklerinizi söylemeniz ve 

- Bana, istediğimi vadediyor onu nasıl yakalıyacağımızı bildir-
musunuz? Emin olunuz, sizin, · d. B k d menız ır. u. onuşma an sonra, 
yalnız sizin adamınız olurum. Sizi polis müdürü ile ben, sizin viziye• 
takdir eden, sizi seven bir adam... tiniz hakkında bir karar verel:ıili· 
Bugün, sizi tanıyan ve sizden kor- 1 ~iz. Ya emniyet umum müdilrü o
kan ibr adam ... Sizin gibi bir ada- lu.rsu.nuz. Yahut bir müddeiumu
mın benim gibi birine, muhakkak 
ihtiyacı vardır. Bana vadediyor 
musunuz? 

Bu anda, koridorda ayak sesleri 
işitildi. Odacı Sipriye'in kapıdan 

başı uzandı: 

- Polis Müdürü, müddeiumumi 
c:endi ile görüşmek isliyor. 

- Gelmesini söyleyiniz. 

Sinamari, odacıya söylediği söz
den sonra Diksmer'e döndü: 

miyi tehdit ederek menfaat kopar
maya cür'et eürmiyle adliyeye ve
rilirsiniz. Yahut .. evet yahut mev
cudiyetinizin nazarımda bir para
lık kıymeti olmadığını öğrenirsi -
niz. 

Müddeiumumi, bu sözleri söyle
dikten sonra, odaya giren polis mü· 
dürüne döndü: 

- Bonjur, aziz müdürüm. 
Dedi. 

-1-

Sır Kral, tekrar nerede görünür? 
Pariste, Söütler sokağına hiç 

gittiniz mi! Romanımızdaki vak'a
nın cereyan ettiği zamanda, b~a
ya, sokak bile denemezdi. Burası • 
etrafını, çürük tahtalı, çökük du • 
varlı birtakım viraneler saran bir 
sel yarığı gibi bir şeydi ve buna 

cSöüler sokağı. deniyordu. Bura
da, eve benziyen, •Menfa lokanta
sı• isminde tek bir bina vardı. Bu
nun da ismi, 1870 harbinden sonra 
değişti ve «Katiller lokantası• diye 
şöhret aldı. 

Bir insan, işte bu cMenfa lokan
tası. nın kapısını itip içeri girdi&i 
zaman, gördüğü manzara önünde 
dona kalu. Çünkü basık tavanlı o
daların duvarlarındaki, yalnız ci -
nayet, vuruşma, aşk ve intikam 
faciaları resimlerile karşıla~ır. 

Desjardi'nin firar gecesinin sa
bahı .. saat 8 ... bu lokantanın önün· 

Cüce, epeyce kalın olan kısa bas
t<ınuna dayanarak lokantanın ka
p•sına ilerledi ve kapıyı çalarak: 

- Fide! ana! Fide! ana! 
Diye bağumağa başladı. 
Lokantanın birinci katındaki bir 

pencere açıldı. Buradan bir kadın 
başı uzand~ bu, lokanta sahibi Fi· 
del ana idi. Cüceyi görünce: 

- Vay, siz misiniz Mösyö Maka
lan? Biraz bekleyiniz, şimdi geli
yorum. 

Dedi. 
Kar yağıyordu. Cüce, biraz bek

ledikten sonra, açılan kapıdan lo· 
kantaya ve Fide! anayı takip ede , 
rek bir odaya girdi. Masa başına 
geçince: 

- Bana bir kalemle mürekkep .• 
Çabuk! 

(Arkası var) 
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Herkesin tiz~rin 
de ittifak ettiği 

bir hakikat: 

• 
Sabaıı, oğle ve 
her yemekten sonra 

Kullanmak şartile 

Radyolin 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyu ve 

sapsağlam yapar. Ona yirminci asır 
kimyasının barikala:rından biridir. 
denilebilir. Kokusu güzel, lezzeti 
boş, mikroplara karp tesiri ;yüzdl' 
yüzdür. 

Kullanoınlar dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Sabah, eğle ve akşam her yemekten 
sonra dişlerinizi fırçalayınız .. 

ZAYİ - İstanbul ithalat Güm
rüğünün 37085 No. lı beyanname -
sine ait 443383 sayılı 7 /2/938 tarih
li nakit makbuzunu xayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Kambiyoda kul -
lanmıyacağımı bildiririm. 

Mayir Behar 

Kartal İcra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmasına karar verilen ve beher 
metresine ehli vukuf tarafından 

on yedi kuruş kıymet takdir edilen 
Pendikte Temenye mevkiinde ve 
içinde kuyusu bulunan 4500 metre 
miktarındaki bostanın üçte ikisi 
17 /3/939 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 14 te açık artırma ile sa
tılacağından talip olanların kıyme
ti muhammenesinin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesile ve 

' şartnamesini görmek istiyenlerin 
tarihi ilandan itibaren Kartal icra 
memurluğuna müracaatleri. 

(15083) 

Kartal İcra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

1 paraya çevrilınesine karar verilen 
Pendikte istasyon arkasında deru
nünde şeftali ağaçları ve müşterek 
kuyusu bulunan 1840 metre mik -
tanndaki bahçenin üçte bir hisse
si 17 /3/939 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 14 te açık artırma ile 
satılacağından talip olanların kıy
meti muhammenesi olan 240 lira
nın yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesile ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin tarihi ilandan iti-
baren Kartal İcra memur luğuıra 
müracaatleri. <15082) 

1 lstan bu 1 Beledi yesin den -:JI y!;::::~~:;;:~?0:ii:~;;~ 
1-•••••••••••mı••••••Blll!ll!!!ll••:ıı!!D!=-ml sokağında 25 No. lu evde ikamet 

il etmekteler iken şimdi yerleri bel-

Eyüp kazasına bağlı Oda yeri köyü arazi tahrir r.eticelerin.in 

kat'ileşıniş olduğu ve bu köy - arazi vergilerinin 939 mali yılından 

itibaren yeni tahrir neticeleri üzerinden alınacağı 2901 sayılı arazi 

tahrir kanununun 10 uncu maddesi mucibince ilan olunur. (1023) 

Feriköyündeki 17 inci okulun tamiri 989,41 lira tahmin bedelile 

açık eksiltmeye konulınuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve-

sikadan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Na

fıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesi-

kalarile 74 lira 20 kuı uşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bir

likte 23/2/939 Perşembe günü saat H buçukta Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (754l 

li olmıyan Harito, Olga, Eitalya 
ve Va. ;Jiki ile Boğaziçinde Yeni -1 
köyde Simitçi sokağında 18 N o. lu 
evde mukim iken kez:ı şimdi yeri 
belli olmıyan Niko. 
Paşa bahçede Çınar caddesinde J 

Fenerli sokakta 1 N. lu evde otu -
ran ve mczkür evde şayian muta
sarrıf olan Kiızım Erkiş tarafın -
dan aleyhinize izalei şuyu davası 
açılmış ve gönderilen davetiyeler 
de yukarıda gösterilen ikametgiih
larınızda bulunmarlığmızu.an teb
liğ edilmeden geri çevrilıniş ol -
duğundan ilan suretil~ tebliğat ya
pılmasına karar verilmiş ve duruş 
ma 10. Mart 939 Cumr. günü saat 

İKDAM 

Sert Rüzgarlar 
? 

KIŞ CÜKEŞLERI 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevsimlerde: 

KREM PERTEV 
istimalini ihmal etmey.iniz. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cildiye 

zühreııiye mutahaS&ısı 

t 

17 - Şubat 1"' 

ÜSTÜNLÜK İNTİH 
MECBUR EDEP. 

GiDiP BAŞK.4 MARKA RAlJ'lı 
G<iREBiLiRSiNiZ FAK.AT 

GöZiiNUZ 
• 

MAQKONI 
RllPYOLARINPA KALACA 

Pazardan maada hcrırün 3 den 

1 
sonra hastalarını ka~ul eder 
Adres: Babıali CaJJ,si Caf!a· 

VEIJE.SİYE:. SAHiBiNiN SESi 302 İJTiKtAt 
aı:voıt 

/otlu .11okuşu kös•haşı No 43 
SATJŞ VE r4CENTELER.İNr:>E. 

............. ._ma ............ _. __ ~~ı 

Yeni Bilet Satış Gişeleri 
Muntazam posta seferleri yapan vapurlarımızla sehayat 

edecek yolcul.ara bir kolaylık olınak ve izdıham vukuuna ma
hal kalınamak üzere bilet satış gişeleri artırılmıştır. 20 Şubat 

1939 Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlayacak olan sa
tış yerlerile buralardan satılacak biletlerin cins ve nevileri a
şagıda yazılıdır: 

1 - Karaköydeki acentelikte: Bütün hatlar için kamara 
biletleri. 

2 - Galata Rıhtımında Deniz Ticareti binasına bitişik gi
şelerde: Bütün hatlar için güverta biletleri. 

3 - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara hav
zasile İmroz hattı postaları için kamara ve güverte \>Betleri. 

4 - Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayvalık, 

Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri. 
Fotoğraflı Gidiş - Dönüş ve halk biletleri almuk isteyenle

rin vapurların haıeket günlerinden bir gün evvel müracaat et
meleri mer.!aııtleri ıcabındandır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

EBŞİNCİ KEŞiDE - -------------
11 - Mart - 19 3 9 dadır. 

Büyük lkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 151000 . 

B k 12 ooo Lıralık 
aş a ' 1 

10,000 kramiyelerle 

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

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siz de piyanıonuo mes'ut ve bahtiyarları 

10 a bırakılmıştır, ı sulb hukuk hakimilillnde ,hazır 
·Mez1<nr· gün ve ·911atte Beykoz bulunmanız ilAnen teblij olunur. 

SOL UCA 
~iSKUiTi 

İSMET iNöNO 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERR L&I 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 

Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisinıiı 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı. 

YAZ 1S1 OLANLAR 

HÜSEYiN CAHIT, PEYAMi SAFA, 
M. TURHAN TAN, ABlD/N DA VER 

2 5 8 oyu K s Ay FA 3 o Kurus 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MfiTEHA$SISI 
~anyolu 104 


