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Balkan Kon' 
dün ilk top' 

Vekilin Hariciye 
~esmi ziyaret ve ... ,...,.. ---. ~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~-
içten gelen intizam 
dıştan gelen intizam 

Yazan : Ahmet Ag"' aog"' lu 
fçr 
~ lıı:ıai Yaşayışta, nizam ve inli· maJıırını istiyorlar. Birincilerdeki 
ıııaı.. ~sastır. Onsuz birlikte yaşa· topluluk ikincilerdeki dağınıklığa 
ltsi blıı:ıkiinı yok. Bir kitabın şir:ı- karşı görünüşe aldananları celp ve 
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3itibaren1 
diğer Nazırlar İKDAM 
arda bulundular 

Balkan Matbuat Konferansı dün toplandı 

ve hararetli nutuklar söylendi 

i Senenin en meraklı ı= - ~ 
~ seyahat, tarih, aşk = 
'3l ve zabıta tefrikaları ~ 
=ıe ile daha mükemmel ! 
ı= bir şekilde çıkmağa ~ 
= hazırlanıyor. ~ 
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CACALOCLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 İSTANBUL 

Çemberlaynin mühim beyanatı 
lngiliz - Sovyet mü-
nasebetlerini takviye 
Bir lngiliz murahhası martta 

gidiyor Moskovaya 

Londra, 20 (A.A.) - Başvekil lmklıılarıru tetkik eylemektir. B • 
3, Çemberlayn, B. Hudsonun Mos- Hudsonıın Mart sonlarında diğer 

<Ovaya gideceğini, bir işçi partisi" imal memleketleri hüktimet mer
nebusunun suali üzerine bildir - kezlerini ve bu arada Moskovaya 
niştir. gideceğini bildirmekle bahtiya • 

Mebus, hükumetin İngiliz • Sov rmı. 
ıet münasebetlerini takviye et • Ayni mebus, bunun üzerine Sov 
nek niyetinde olup olmadığını sor yetler Birliği lehinde dostane bir 
muştur: jestte bulunmak zamanı geldiğini 

. . zannedip etmediğini Başvekilden · 
Başvekil, şu cevabı vermıştır. şt . sormu ur. 
Ingi.liz. hüktimetinin. arzusu, d'.· B. Çemberlayn'in buna verdiği 

:er hukumetlerle munasebetlerı- cevap, sarahatsi.zliktcn pek nnlaşı· 
oi iyileştirmek, takviye etmek ve Iamamıştır. Fakat sanıldığına göre 
bilhassa bu memleketlerle ticari mebusu ilk cevabına bakınıya da-
münasebetler vücude getirmek vet eylemiştir. 

bıaar '.5e • o nisbette de bir cc· redenleri aldatmıyor, işin başında Yugoslavya Hariciye Nazırları 
duo... llJ nizam ve intizamı bozul· bulunanların kendi başlarını do • '"'!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiii• 

n zam Bükreş, 20 (A.A.) - Hariciye!~ 
ll<tj,. an • biribirinden ayn Vl· landmyor. Bunlar kuvvetlerinı'u • ... rı ı.·· Vekiline refakat eden Anadolu a· 
"alin unıeler veyahut ferdler hakiki kıymet ve mahiyeti hakkın· 

e ge]m . jansı hususi muhabirinden: 
llıas1 1 esı ve nihayet mahvol- da kendi kendilerini aldatıyorlar, 

Konsey Romen 
Hariciyesinde 

dün toplandı 

;;:i_ınFf~2.~: ~ İstanbulu soyan bir-
yatından sonra, pek ya- - 1 

ebiid· Bugün sabahtan itibaren akşa • 
ş· ır. kendi gözlerinde bile o kadar bü-

'" 'llldi bu · . 1. ik' mm 15 ine kadar olan bütün müd· 
""'lUd.. nızam ve ın ızam 1 yüyorlar ki içten gelen nizam alan- .. 
"u lir: Birisi dıştan gelir zorla 1 d "--·d _ . det resmi delegasyonlar ıçın muh· 

"vetı ' ' ara Oı;•u an dogruya çatabıle • ı t !il · l 1 · e, cebirle kabul ettirilir eki • . . . e zıyaret er e ve bazı vazilele • 
BUkreş, 20 (A.A.) - Bari· 

yakalandı kında, İsanın meraklı ve §§; b k 
heyecanlı hayatını tari· = 'ı ş e e e 
hl hakikatleri göz önün-
den ayırınıyan bir roman §/ -----------------.... ""'- • c erıru zannedıyorlar işte bu . .1 .1 . . ciye Vekiline refakat eden A· 

h•. a biı• eeza k~ile, terlir ı..ı; . · nn ı ası e geçmıştır. = 
""•ınesi 1 7 .t kı '.l'unus, Elcezair ve- Hariciye Vekili Şükrıi Saracoğ- aadolu ajansının hususi mu- = lisanile anıaıacaktır. ! Apartımanlardan halılar, altın eşya çalan 

llıı lli.ıaın l! ... ede:~·. meselOO'l çıkıyor. Ju evvelA Kral Sarayına giderek hal.irinden: = 
ı11g..,. geri cemaatlere miw'-. ' f~k-t içten nizam c!Arhal kendı' Balkan antantı konseyi bu· = .,.. o ~·'!lp't' ~ hususi deftere imzasını koyduktan = 
'- ite]. •~da süktin ve itaat, baş- kıyıne~· göster"·or. Dün daha p~ .1 B gü saat 17.45 te Hariciye Ne- = 
L· •ıı bır ifed' it' t . •J • ~- sonra sıra ı e aşvekil, Patrik MI· = 
'il vaz ıta; ıraz, e 1 ı.:-. hal' d .. ilk Kr' zareti binasında, ,Romanya = 

' ltıiiı-akab gün ht • · r şan·.e ""' ın e goz en mem- ron ısteayı ve Hariciye Nazırı 
"·· C, a il' ı k t · h' 1 Hariciye Nazın B. Kafen • uıger; . , • e e ıarıp ve ıç umu madık bir B. Gafenkoyu makamlarında ziya· 

"• hU . . ıse, ıçten gelir, zekanın konun riyaseti altında ilk 
ııııı (A k ret etmiş ve kendilerinin ziyaret· 

tiıı L ın inkişafı ile şuur, ceb- r ası 3 Ü"CÜ sayfaaa ı toplantısını yapmıştır. '-
ter "cu ""•tin, , terörün yerine ge- lerini Atene palasta kabul etmiştir. -" 
ı. • •ltıa 

1 
Ağaoğlu Ahmet (Arkası 3 üncü sayfada) lioı!!!!!!!'!!>!!!!!!!!!!'_....., __ '!!!!"...,.~ .....::; 

~•U•riıı .. a e nıensup ferdin hare- ~ 
l,l'ı içı·' 1dare ve tanzim eder, on· f 19ii 

Arjantinde 
Bir Sene 

YAZAN: 

Ali Naci Karacan 
diliııJ '.mai hayatın ahengine ken- s p a n y a h a r b i n i n s o n u g e 1 d i = 
lı. •rıııde · 

~i~:·"!~::,;:;~e~~==:~::: Franko ı·s~anyadan ecnebı· mu·· da = K~:~~:ı:ia:,::~: = llalı de ~~likit ve mürakaba de gü. •· • : birçok resimler, müşahe- ji 

iki hırsıza bir bakkal yataklık ediyordu 

Yakalanan hırsızlar, soldan sağa doğru; POL, NECDET ve 
yatakları bakkal V AHRAM le:~~:·:s~:;a:;:~r ki .:.metler <' · = ~e~ı7' :a::~;:nvev:et~~~ -·· 

ijlltiisuu b ettıkçe • içtimai nizam h a 1 e s ı• n .. " ı• k a 1 d 1 r m a y 1 k I b u 1 e t ı ı• = uzak, yabancı bir alemin Bir müddettenberi İstanbulun hırsızlıkları yapabilecekieri u • 
\le bu .. u ikinciye doğru yürür = bazı semtlerinde işlenen hırsızlık mulan adamlann bulundukları 
b ulküy·· = hayatını anlatan bu seya- = 1 f 1 b•kkuk etf u azami derecede ta- - suç arının ailleri bu unamamakta mıntakaları gece ve gündüz ta • 
aı..u. ırmiş olan cemaatler • hatnamesi • bilahare ki- ve bu vaziyet Emniyet Müdürlü · rassut altında bulundurmağa baş-
~t aten bahtiyar olurlar ı• .

1 
==: tap halinde çıkmak üze- ....:. ğünün sıkı emirlerine rağmen de· lamışlardır. 

lııi ~a;bunun içindir ki so~ Umu· n g l tere ve Fransa bu hafta sonunda = re . 1 Marttan itibaren § vam etmekte idi. Nihayet bu hır - Bu çalışmalar dün semeresini 
'°'"l'ııp e lcadar istisnasız bütün = •İKDAM· da neşroluna- = s12hkların yapılış tarzının ekseri- vermiş ve hırsızlar yakalarunışlar-
lu~ \a~k~e~~atlcrj bu ikinci yo Frank o g u re s m en tan 1 g a c aklar __ caktır. ya birlbirine benzemesi polisin na· du. 
t•Ien . 1 •dıler ve ülküleri dıştan = zarı diklnıtini çekmiş ve bu hadi - Yakalanan hırsızlardan biri meş 
~· •ntiz,- 1 ı - ·:.: 1!af ett· - .. ı azami derecede in- e ;;::;;:; se er uzerınde tahkikata memur e- hur sabıkalı Kari oğlu Pol'dur. 
l l'akat '~llıekti. ı •ı ı hl = A :: dilen İkinci Şube sivil memurları Pol'un şimdiye kadar tesbit edi • ·~ınıya ~ülküden esasen huş. ngı iz si a anması spazyanın failleri aramağa başlamışlardır. Iebilen hu·sızlıklarındal' birkaçı 
tden b n aınmerin sevki ile zühur = M 1 İkinci Şube memurları son gün- şunlardır: 
dil. n.. 

11 
büyük felaket meydan. k k k•ı ld = acera an !erde sıkı tedbirler alnuşlar ve bu (Arkası 3 üncü sa.yfada) 

f"':at~~:~Yon ölü, otuz milyon or unç şe ı a 1 
\l••ın •ııkaz~saba gelmiycn servet· ,. 'f AZAN ; . _ 
t~ "'•iilti ~.~ıraktı. Muzaffer Rasim Ozgen 
ijtljj il' p bu tun cemaatlerin her 3 Senede Sarf edilen • 1.250 000.000 ES 

Oldu v.'2~nı Ve intizamlan altüst • TARİHİN EN MEŞ- ~ 
ltı~·b~ı:ve:":: Yeniden kurmak Bu yıl harcanacak olan : 580.000.000 ı== BUR ALİFTESİNİN = 
" '§le bu d oldu. ..., ÇAPKINLIKLARJ --
' •tıdisiııd •uretlcdir ki Avrupanın Londra, 20 (A.A.) - Maliye Na· j kaydettikten sonra 31 Martta bi • = • ~ 
~ı kare hUe iki türlü nizam zırı John Simon, silahlanma mas- tecek olan bu sene içinde milli -

t•le11 . l'Ya geldi. Bazıları dıştan raflarını karşılamak için istikraz müdafaa masraflarının 406 milyon == 1 Marttan 
~ve:~a":'.1 tercih ettiler. Cebir, yolu ile elde edilecek para mikta- sterling tahmin edebHeceğini ve : § 

d • ko;ul;rorle nizamı yürütme • rının 400 milyondan sekiz yüz mil- bunun ancak 274 milyonunun nor· •t•b 
""aııı ed ular, Bazıları da eskiye yon İngiliz lirası.na çıkarılması için mal vergilerden ayrılabildiğini ve l l aren 

la.k' erek · t l' -. ıp etın , ıç en gelen nizamı hükumete mezuniyet veren ayi· 939 - 940 masraflarının da 580 mil- = = 
:~inde .:.~e devam eylediler. Bi- Burgos hüktimetile müzakerelerde hayı bugün Avam kamarasına yona çıkacağını ve imalatın em • Emine Sultanın 
«ıs;~d sı21ıı. ··kut · bulunan Fransız mümessili d. -~ k ·nı "dal ·· ] ·· ı ed == == Ve ... e alaı,a ...., ~u , ıtaat, öte- tev ı .:uere mı mu aa muza- sa i goril m ik derecede artaca- _ d b" = 
li llıiirakab ' nııınakaşa, tenkit BERARD kerelerini açmıştır. ğını söylemiş ve demiştir ki: =Sara Y 1 n 8 lf 

' e esasları tefevvuk et- Londra, 20 (A.A.) _ cHavas a- Maliye Nazırı söylediği nutuk- •Bu deı ece muazzam paraların = H 1 R 5 1 Z 
llıısuıe jansı muhabirinden• : ta, bidayette bir milyar beş yüz harp levazımı imaline sarfedilıne- ~ 

•ileti llelen nıan J b' · 1 il İ g·1· l' 1 k t b. .. · = = 
1 ıı leh' zara ar, ırın- yi malı1ınat almakta olan me· m yon n ı ız ırası o ara es ıt sını cıdden teessüfle karşılamak •Nazendenin Sergüzeo. 
tQde inde idi Or d b' . edil b rk f k l' d . 1. d . • == • == )' IDiJy · a a ır tek hafile nazaran halihazırda cere - en eş sene ı ev a a e sı • azım ır. Ancak, silahların umumi = ti• adlı romanın muhar- ==: 
ı.~; \lerue:~':~ hıır~~t~ geti.~i- yan etme.kte olan diplomatik mü- ~ahlanma prngramı için üç se~e ve müe~is bir ta~zd~ ta~didir ki va • riri M. İhsan tarafından = 
ııe r tuşııhu § ~t~er uzerıne küt- zakerclerın neticesi ne olursa ol - ıçınde bır mılyar 250 mılyon lira zıyetı suratle degıştırebılır. Yalnız = 
ı~ ltıte doğı-ı, ruş .ıç~.nde gösterilen sun nasyonalist İspanya hükume • sarfedilmiş olduğunu ve binaena- şuna kani olalım ki, memleketi • yazdan bu ~k heyecanlı = 
'Y:• ',lluhte)jf YÜruyor. ~~ekinde ti hafta nihayetinden evvel tanı • leyh enternasyonal sahada sürntle miz mali kudreti ve bundan daha romanı 1 marttan itiba· -
d; kdjhtine ka;'uplar, zuınreler nacaktır. Zira şi.mdiki v~ziy~ti ~a- bir iyilik ~asıl olmadığı t~kdır~e mühim .o~an İngiliz s'."'iyesi ve de- ren •İKDAM. da takip -· 
.,.~or, \rapı) ~1 hukuk talep e- ha zıyade terrt4ıt etmege ımkan bıdayettekı bır mılyar beş yuz mıl· mokrası ımanı, sayesınde icabeden = edeceksiniz. ;g: 

tıı:vor, gö an ış~erin hesaplarını yoktur. Fransa ile İngilterenin yon İngiliz liralık tahsisatın k<ifi her şeyi tahakkuk ettirmesini bile- = . ;; 
llahkarların czalan • (Arkası 3 üncü sa.111ada) gelm;yeceğinjn tabii bulunduğunu cektir. 1 ~111111111111111 , Hlll!ll!lllt mııııııııı 111111111111• 

ve bir bütçe meselesi 
İçki yasağı hiçbir memlekette muvaffak olmadı. Milli Müca· 

dele senelerinde Anadolıınun bu yasağı tatbik için ne fedakarlık· 
!ara katlandığını, Amerikanın senelerce içki kaçakçdarile mücade
le için ne canlar ve ne servetler feda ettiğini ve buna rağmen içki· 
ye mini olamadığını biliriz. Bütün bu fedakarlıklar sonunda içki 
yasağından beklenen faydalar sıfıra iniyor. 

••• 
Anadoludaki seyahatlerini yazaa bir arkadaşımız bir memleket 

köşesinden bahsederken oradaki bir bakkalda peynir, yağ, zeytin, 
hatta sabıın bulıınamadığını, fakat bu bakkalın her neviden ve her 
keseye uygun rakı sattığını anlat~r. 

Başka bir dostumuz da bir cenup vilayetinde ekmek ve su ka
dar rakı istiblllk edildiğini söylemişti. 

Anlaşılıyor ki, bazı vilayetlerimizde İnhisarlar Vekaletinin 
varidatını arttıran içki, Sıhhiye Vekaletinin bütçesinde bu vari
daMı birkaç misli masrafa malolmaktadı.. 

İç!<i yasağını tatbika muktedir değiliz. Fakat devlet inhisar,.da 
olan içki satışını yerine göre tahdit etmek te elimizde değil midir? 

KEMALiST 
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l .~e hi r Me'.~e!~~~~rı 
M~~a - lsa • M_uham'!!!t : ~~ İki şirketin j Vali Kırdar dün ~=:~~:::~~;::~=;;~ 
M usanın Hayatı tesellümü bitti Ankara ya gittik nunuş .. ş::de.dziı·yaÇfaenktlearyvaedrakiı·y·or·.kMiöş•J: 
• 

Nafıa Vekili aybaşında Vali hükumetten yar. 
• l k d t • " J k Jet M~lisi azalarını davetle k 1. • f" n ş eh r ı n1 ize g e e c e ım emınıne ça ışaca k M n yumu e ının ıravunu başlıyan bu çaylarda büyü 

USafll Eski Tünel ve Tramvay Şirket • Vali ve Belediye Reisi Doktor rütbeli generaller, bütün dev-

sakalına yapıştıgı" görüldü !erine ait emlak ve mevcudatın Lfttf'. K:z:dar .d~n _İstanbuldaki bü- Jet ıneınurJarı ve Türk ordu-
devir ve teslim muamelelerı tun acil ışlerıru bıtırerek muhtelif sunun yerınkl kumandanları 

Çalgılar durmuş.. şarkılar sus-1 Kahinler, bu emir çıkınca mem
muş_ bütün gözıer ortadaki tahtın nun oldular. 
üzerinde kurulmuş Firavuna ve- Çocuğu alıp boğazlamıya götür
M sa·ya çevrilmişti. düler. Fakat hakikaten bu c:ocuğun 

~iravun.. Musa'yı aldıktan son- yıldızların gösterdiği c;ocuk olup 
ra öptü .. sevdi ve dizi üzerine o- olmadığını anlamak için onu öl
turttu. dürmezden evvel üzerinde tetkik-

KAhinler, gizledikleri ve anca!c !er yapmak sevdasına düştüler. 
içlerinde sakladıkları endijelerin Evladının, tahtın basamakların
tesiri altında hem Firavuna, hem dan yuvarlandığını ve sonra da 
Musa" a bakıyorlardı. kahinler tarafından alınarak bo-

B ~inin dudakları kımıldadı. ğazlanmıya götürüldüeünü gören 
~ bilir hangi mabuda, ne hl- Musa'nın anası bir c;ığlık kopara· 

çim dualar yolluyordu. rak sırtüstü düştü ve bayıldı. 
İşte bu sırada, henüz bir yaşına Umran ise keyfiyeti koşarak A· 

basmamış olan Musa yumuk elleri- siye'ye haber verdi. Asiye hemen 
ni oynatıyor ve çocukluk hareket- ·saraydan çıktı ve Firavun'un yanı-
lerile Firavun'u güldürüyordu. na geldi : 

Bir aralik Musa'nın sol elinin - Ya Firavun .. dedi.. sana ne ol
kalktığı.. Firavun'un uzun ve kara du ki artık sözünde durmaz oldun. 
sakalına yapıştığı görüldü. Bu yumruk kadar çocuğu hani ba-

Bu el.. sakala o kadar kuvvetle na bağışlamıştın ... Onu öldürıniye
yapışmıştı ki .. can acısile Firavun cektin .. 
başını biraz eğmiye mecbur oldu Fira".,11" c~vap verdi : 
Fakat Musa'nın eli sakalı bırakmı- - Ya A5ıye.. ne olduğunu sen 
yor ve mütemadiyen çekiyordu. O görmedin de böyle söylüyorsun. 

ktik Musa başmı eğdi Bu yumruk kadar dediğin çocuk, 
çeNih çe t ·· ı · · ona dikmi• o-10 küçücük eli ile başımdan tacımı aye .. goz erını , .. .. .. . . .. 
lan halkın ağzından ve hep birlik- duşu':'.1~: ~ımdi boyle yapa~a ya
te bir avaz .. bir hayret ve dehşet nn buyuyunce tahtımı da elimden 

tr f tı almaz mı? Ben bunun kuvvetinden avazı e a ı sars . 
Firavun, 0 kadar fazla eğilmiyt' korktum. Onun için helak etmeğe 

. b d- ,_, 1 karar verdim. mecbur olmuştu kL. aşın ruu e · 
mas ta"1 büyük bir gürültli ile sal- Asiye, Firavun'u ikna için hafif 
tanat tahtının altın basamakları Ü· surette tebessüm ederek dedi ki: 
zerinden yuvarlandı.. halkın bu- - Şu kadar çocuğun kuvvetin· 

den ve aklından ne olacak? O ne lunduğu yere kadar geldi .. . 
Bir çığlık koptu. yaptığını bilmez ki senin cezana 

ve kinine hedef olsun ... Bir halk çığlığı, şarap ile sermest 
bu kanşik halk arasından yüksel- - Ne malfun bilmediği ve bile-
dL rek yapmadızı? .. 

Firavun'un saltanat tacı başın. - Bunu anlamak kolay ya Fira
dan dlişmüş, saltanat sedirinin ba- vun. Bir tepsi içine bir tarafa ate; 
samaklarından yuvarlanmış ve .• ve bir atrafa altın korsun .. Musa'ya 
parça parça olmuştu. tepsiyi gösterirsin .. eğer Musa e-

Bunu yapan .. bir çocuktu. !ini ateşe sürmez de altına götü· 
Kfilıinler, ellerini başlarına gö _ rürse yaptıklarını bilerek, düşüne-

til - ı k ı·lm· surat rek yapıyor demektir, Eğer altına rmuş er, sapsarı es ış -
Janndan soğuk terler akarak fırla- el sürmez ve !ini ateşe uzatırsa 

lar F . , .rn,~ı. o zaman bilerek yapmadığı anlaşı-
mış nazar mı ıravun a ~ • 

lerdi lırB. k .. b fikri Fir • 
On! b ğun - u açı tecru e avun u ar.. u çocu esasen şu p -

h li ld ğu .. .. b" in biraz yumuşattı : e o u nu, onun, gunun ır - A • •• 

d F . • salt t ıka ak - Pekala .. dedı .. haber gonde • e ıravun un ana mı y c . • . .. 
uk dd k ld ,.. 1 nn kahınlere .. eğer çocuğu henuz m a er çocu o u.,unu sezm ş- . 

lertli. Fanl Fıravun'un ona karşı boğazlamamışlarsa buraya getır. 
gÖsterdiği büyük sevgi karşısında sinler.. . 
ğ l l dl Bu emri duyan Umran, yerınden a w. arını açamıyor ar . .. , . . . 
PJ.riıvun ise başından tacı yuvar- fırladı. Yıldırım sur atile kahınle-

lanması ü~erine gözü karardı. Ne rin yanlarına koştu. 
Tam zamanıydı .. yaptığını bilmeden, dizi üzerind.ı 

tuttuğu çocuğu, Musa'yı sert bir Musa. boğazlanmak üzere idi 
hareketle tahtının merdivenlerin- - Durun .. durun!.. diye haykır
den aşağı attı... dı.. emir var. Çocuğu öldürmiye-

K.ahinler bu hareketi görünce ceksinlz. Onu huzura götüreceğiz. 
cesaret buldular. Eğer bu emri getiren Umran ol-

- Ya Velid .. dediler. Kahinlerin masaydı, kfıhinler dinlemezler, 
bahsettiği çocuk bu çocuk olsa ge- Musa'yı öldürürlerdi. Fakat Um· 
rektlr. Senin mülkünü bunun ha- ran, sözüne inanılacak: bir adamdı. 
rap etmesi ihtimali çok galiptir. Onu dinlemeseler Firavun'un aman 

Firavun, başından düşen salta- vermez zulmüne çarp~bilirlerdi. 
nat atacı o anda ve hakikaten e - İstemiye istemiye Musa'yı Um
linden ebediyyen alınmış gibi ol - ran'a. babasına teslim ettiler. 
du. Umran, yavrusunu kolları ara· 

- Evet .. dedi; hakkınız var. A- sında tutarak Firavun'un yanın<t 
lın o oğlam ve derhal tepe leyin. götürdll. [Arkası var) 

dün artik tamamen bilmiş bulun- meseleler ve tu arada istikraz ve birer birer toplanıyorlar. Es-
maktadır. yardım işleri etrafında alakadar ki tabirile •Seyfü kalem• bi-
Nafıa Vekaleti Şirketler Baş ko- Vekiiletlerle temas etmek üzere ribirini takip ediyor. 

miseri Sürtı.rinin başkanlığı altın- Ankaraya gitmiştir. Harbin ve siyasetin eş1iz 
da çalışan tesellüm komisyonu, Valiyi istasyonda Vali Muavini kahTamanı, blitün bu şerefli 
Pazarları da dahil oımak üzere, ge- Hüdai Karataban ile Emniyet Mü- sıfatlarından başka bliyük bir 
celi gündüzlü denecek bır gayret- dürü Sadrettin Aka, vilayet ve be- aile babasıdır da: Onun salo-
le çalışarak işin üzerine dıi§müş, lediye erkanı teşyi etmişlerdir. nunda ve onun sofrasında. her 
Nafıa Vekaletinin 28 Şubatta bit- mesleğin mümtaz miımossil-
mesini emrettiği tesellüm mua • 
melesini bir hafta evvelinden ik -
mal etmek muvaffakiyetini gös -
termiştir, 

Şirketin muhtelif servislerinde 
çalışan ecnebilerin artık tramvay 
idaresile bir aJ.akaları kalmamış -
tır. Yeni vaziyet dolayısile işleri -
ne nihayet verilen ecnebilerin biz· 
zat şirketle anlaşarak emektar -
lıkları derecesinde yardım, ikra -
miye, tazminat gibi bir hak ıddia 
ve istifa etmeleri mevzuu bahistir. 
Nafıa Vekaleti, yukarıda söyle

diğimiz gibi, şirketin devir işinin 

28 Şubatta titeceğini hesapladı -
ğından işletmenin Nafıa Vekiileti
ne resmen geçtiği tarihi 1 Mart o
larak kaydetmiştir. Bu tarihte şeh 
rimizde bulunacak olan Nafıa Ve
kili Aai Çetlnkaya, Metro hanında 
yapılacak olan merasime riyaset 
edecek ve burada kaldığı müddet
çe alakadarlara tramvay ve tünel 
idarelerinin yeni faaliyet progra -
mına giren bazı direktifler vere -
cektir. 
Anlaşıldığına göre tramvayın 

devlet idaresine geçtiği tarihten 
.tibaren gerek yollarda, gerek ara
balarda hatta tamir atelyelerile 
tramvay garaj ve atelyelerinde 
esaslı tadilat ve ıslahat yapılacak-
tır. 

Nafıa Veka.Ietinin yalnız şebe -
kenin tamir ve ıslahı için bir mil
von liralık bir tahsisat ayırdığı 

;öylenmektedir. 
Bundan başka istasyonlarda üs

ü kapalı bekleme yerleri yapıla -
'ağı, seyrüseferlerin .kolayl.aştı -
-:imasını temin etmek üzere bazı 
ısuller tatbik edileceği, ve halkın 
ıef'ine uygun tedbirlerle şel.ir 

ramvayının şimdiki şekline naza
··an daha elverişli bir hale konaca
·:ı anlaşılmaktadır. 

--o-----
VILAYET ----

Dün müdürler toplandı 
Vilayete ait bütün işler üzerin

le konuşmak üzere diin saat 10.30 
la Vil.fıyette Vali Muavini Hüdai 
~aratabanın riyasetinde bir top -

' antı yapılmıştır. Bu içtimada Em-
iyet Müdürü, Maarif Müdürü, 

)efterdar, Baytar, Orman, Ziraat, 
;eferberlik, Nafıa, Sıhhat, Posta, 

Gümrük, Nüfus, Evkaf Müdürle
·ile Vilayet Jandarma Kumanda-
ıı hazır bulunmuşlardır. i 
Toplantıda her müdür, kendi 

1 
•.airesinin faaliyeti hakkında Vali · 
foavinine izahat vermiş ve VilA
et makamınca kendilerine bazı 

direktifler verilmiştir. 

BELEDiYE 

lk:nci ekmek terenildi ... 
Yüzde sekseni yumuşak buğday 

ve yüzde yirmisi mısır unundan 
yapılmış olan ikinci nevi ekmek 
nümunesi Belediye İktısat Heye -
tinden Valiye verilmişti. Nümu_ne 
Vali tarafından da beğenilmiş ve 
kat'i bir karar ittihazı için rapor 
istişare heyetine iade olunmuştur. 
İktısat Heyeti Perşembe günkü 
toplantısında bu ekmeğin fiatını 

tesbit edecek ve bununla beraber 
birinci nevi ekmeğin de u -
cuzlamak kabiliyetini müzakere e
decektir. 

f abıali caı'desi ziftleniyor 
Babıali caddesinin yayalara 

mahsus olan asfalt kısmının bozul
duğuna dair dün bir sabah gazete· 
sinde çıkan haber yanlıştır. Yap
tığımız tahkikata göre, yaya kaldı
rımın üzerine dün tekrar zift dö -
şenmesinin sebebi şundan ileri gel 
mi.şiir: Yaya kaldırımı zitflendik

lerile Türk mill~ti büyük bir 
aile olarak toplanıyor demek
tir. 

Bir bakışın, hazan bir gö • 
nülde insanı nasıl anlatılmPz 
fedakarlıklara sevkeden bir 
feragat tutuşturduğunu bili -
riz. 

Milli Şefin gözleri o göz -
lcrdendir ki, Lozan konferan
sında, birçok ecnebi murah -
hasların kPlbini, bal.-ışlarının 

sihirli belagatile fethetmiştir. 

İşte; kılıcın ve kalemin 

mümtaz adamları, bu toplan
tılarda, o bakışların, gönülle
ri sevgi ve inan~la besliyen 
ziyPfetine kanıyorlar .. 

Onun bakışlarını, yann, on 

sekiz milyonun göz bebekle • 
rinde görtteğiz! 

Y.ısul Zlye ORTA'; 

LiMAN 

lıalyan vapuru gitti 
teıl sonra orada bir su yolu açmak Evvelki gün limanımıza gelmiş 
icap etmiş ve bu yolun bulunduğu olan İtalyanların en büyük trans
yerler civarında tümsekler hasıl atlantiklerinden 48 bin tonluk 
olmuştur. Müteahhit, ileride bele- Conte di Savoia'dalct seyyahlar 
diyenin bir ihtarına maruz kalına- dün şehrin muhtelif yerleri.ni, A -
mak için kendisi evvelden tedbir yasofyayı, diğer camileri ve Top
almağı düşünmüş ve yolun o kıs - kapı sarayını gezmişlerdir. 
mını tekrar ve hafifçe bir daha Transatlantik dün saat 16 da li-
asfaltlamıştır. manımızdan ayrılmıştır. 

Tramvay caddesinden Parti Mer Conte di Savoia Rodos, Berµt, 
kezinin önüne kadar evvelce be - Hayfa- Portsait, Malta, Ceneve, 
ton döşenmiş olan caddeye iki gün Kan limanlarına uğrayacak ve 
denberi asfalt dökülmesine başlan- Cebelüttarıktan çıktıktan sonra 
ıruştır. doğru Nevyorka dönecektir. 

• • 
Karnaval mevsımı başladı 

Paskalye yortuları yaklaştığı sırada ötedeııberi maskeli ve git 
liinç kıyafetlerle dolaşmak adettir. Yortular yaklaşmış olduğu için 
dlinden itibaren karnaval mevsimi de başlam1Ştır. Yukarıdaki re
•imde dlin Kurtuluşta oynıyan maskaraları görüyorsunuz. 

• 
Istanhulun et ve Ka-
dıköyün hal dertleri 

Bu iki mesele, dün Şubat içtimalarını 
bitiren Şehir Meclisinde tetkikat yapılmak 
Üzere Belediye Riyasetine havale edildi 

İstanbul umumi meclisi dirn Şu- Zahit Oral, Kadıköy ıarafıpdl 
bat devresinin son toplantısını ya- küçük bir hiil yapılmas!Ill ve ~ 
parak dağılmıştır. Dünkü celseye suretle halka ucuz sebze yedırJ!l 
Vali riyaset etmiş ve ruznameyi mümkün olacağını tebarüz ettil'd; 
teşkil eden 19 maddenin hepsı de mi.ştir. Meclis bu talebi yerın. 

katul edilmiştir. Kabul edilen iş- bularak Nisan devresıne kadar li' 
!er meyanında bütçenin muhtelıf zımgelen tetkiklerin yapılııııst 
fasılları arasında 20 bin küsıir lira- temennisile işi riyaset makaJ111f) 

!ık münakale ile şehir dahilinde tevdi etmiştir. il" 

boş arsaların ana caddelere bakan Zahit Oral bundan başka su ş 
cephelerinin duvar.it kapatılması keti ve et meselelerine de teııııl 
hakkındaki hükümler de vardır. etmiştir. Kadıköylü azanın idd:aSl" 
Arsaların duvar.a çevrilmesi me- na göre, Kadıköy su şirketi satıl' 
5elesi üzerinde kısa bir miinak•şa alınıp ta Kadıköy sular idare>1.j

1 

yapılnuştır. Azadan biri hiçbir va- geçtikten sonra yaptığı birçok ~ 
tandaşa yeni bir masraf kapısı şaatta lüzumsuz masraflar ihtı) 

açtnak doğru olmadığını ileri sür- ettiği gibi memur ve müstahdıl' 
müş ve bunun esasen t~kiliıtı esa- kadrosunu gelişi güzel ve sebeP;J 
siye kanununa da mugayir bulun- olarak kal:.artmıştır. Kad!köy su~ 
duğunu iddia. etmiştir. Neticede bu idaresinin nizamnamesinde tadi!J' 
iddia varit görülmemiş ve şehrin yapmak lazımdır. Ve belediye bl 

güzelliği namına boş arsaların ana işle yakından alakadar oımaııdıl· 
caddelere bakan cephelerinin Zahit Oral et meselesine de tı · 
duvarla kapatılması hakkı.nda- mas etmiş ve Yunanistanın eti bil: 
ki encümen mazbatası aynen ka - den aldığı halde daha ucuza sat. 
bul edilmiştir. Kabul edilmiş olanı tığını _id.dia ederek ~i~deki pa_h:~: 
diğer maddeler şunlardır: !ılığı ıki sebepte hillasa etın~ff 

1 - 340 - 931 senelerine kadar 1 - Toptancı kasapların bıf' 

tahakkuk edip müruru zamana uğ-ı mesl.. 
rıyan 76 bin küsür liralık yol ve 2 - _Hayvan nakliyecileri.. Jıtı 

mektep vergısırun terkini.. Meclis azası bu işin de tah . 
2 - Yeniköyde Simitçi sokağın· olunarak kökünden halli JüzUJ!luP 

da Pazartesi günleri kurulmakta da ısrar etmiştir. rill 
olan pazarın Cuma günleri kurul- Neticede bu iki meselede de . 

tahkikat yapmak ve neticeyi UJ11°, ması .. 
3 - Bütün tafsilatile bu sütun- mi meclise bildirmek üzere riY8 

!arda yazmış olduğum.ız içyağları 
ve tunların eritildikleri mahalle • 
rin tabi olacağı şe:ait hakkındaki 

talimatname .. 
4 - Rumelihisarında Kayalar 

mevkiiııdeki mezarlığın bahçe ha
line ifrağı.. 

5 - Hayvan iaşelerinin ımhasın
da tabi olınası liizımgelen sıhhi 

şartlar hakk:nda talimatname .. 
6 - Şehirde yapılacak binaların 

tabi olacağı şerait hakkındaki ta -
!ima tname .. 

set makamına bırakılmıştır. 
Bize göre Kadıköylü azanıJI tt 

mas ettiği meseleler arasınd~ ıc; 
thköyde hill işi ile et meseJesı cı ~ 
den milhim işlerdir. Gönül . a~. 
ederdi ki bu temenniler ve ıste,1 
!er meclisin tatil olduğu sa8~ 
değil, içtima halinde bulund0_

1
, 

bir devreye tesadüf etsin. BunuıJ. 
beraber, mademki dert ortaya atı 
mıştır. Bunu da hal yolunda atı\: 
mış bir adım sayarak müteselli 0 

mak mümkündür. 
7 - Köprü tamirat amelesinin 

dahili iş talimatnamesi hakkında· ı - .... - ......,......,...,........,......, ___ ~~--:/ 
ki ilaveler.. KÜÇÜK HABERı.Eıı 

Bu maddeler kabul olunduktan • ./ 
sonra meclis Şubat devresi içti -
malarına son vermiş ve Nisan 
devresine kadar faaliyetini tatil 
etmiştir. 

Umumi meclis dağılmadan ev -
vel azadan Kadıköylü Zahit Oral 
söz istemiş ve çok mühim birkaç 
meseleye temas etmiştir. Zahit 
Oral Kadıköyde 214 bahçe bulun
duğunu bu bahçelerde yeti.şen seb
zelerin Kadıköyün ihtiyacına kati 
olduğunu söylemiştir. 

Halbuki bu sebzeler nakliye pa
rası verilip İstantul sebze haline 
getirilmekte, burada bir iki elden 
geçtikten sonra tekrar nakliye pa
rası verilip Kadıköyüne götürül -
mekte ve bu suretle Kadıköy hal
kı kendi muhitinde yeti.şen sebze
leri bu lüzumsuz forınalite yüzün
den iki misli fiate yemektedir. 

!" * Bebek - İstinye asfalt yo ~ 
nun inşasında betaet oiduğıl~ 
hisseden Vali orada yaptığı bır 

1 
, 

kikten sonra, yolun süratle sÇ'.r 
ması için alakadarlara kat'i eıııj. 
ler vermiş, amele adedinin artır 
masını temin etmiştir. * Vilayetimiz dahilindeki b~; 
tün memurlar 6 lira mukabil•~& 
Kızılaydan bir zehirligaz ı:nııs~ 
satın almağa başlamışlardır. ı9 * Amme hukuku zümresind. , 

,.,,tı 
Doktora Bayanların Şubat ,. .. iıı" 
hanlarına dün Hukuk Fakülte> 
de başlanmıştır. . ~ 

* Siirt Valiliğine tayin e~, 
olan Emniyet İşleri Umwn )fııı~ 
dür Muavini İzzettin dün şehrı 
den Ankara yolile vazifesi ~ 
harrket etmiştir. 

lasak ı vı"nde bulunur mu hiç? Kimbllir yor gibiydi. Behice, canının sıkıldığını ı:.elli - Peki, nereden, nasıl şüphe yacak şey! Şunu, bir an . 
nerededır. •. Zeki Mahir, bardağına su doldu- etmemek için, gü!UmsüyordG. lendiler? _, Ferdane, kaşlarını çatmıştı: b. e•" 

_ Elbette, olrnıyacak şey ... Bu - Onu bulamazsan, Çakır Mür- racaktı; fakat kolunun sakar ır - Uğurdur. Allahtan ki rakı dö- Zeki Mahir, sorduğuma c··# 
saatte, nereye gider, kimi bulu - veti çağır. Komşulardan bir ut hareketile sürahi devrildL Behice, külmedi. O zaman, ne y~lan sily- vermedi; eli çenesinde, yüıu 
ruz? Boşuna yorgunluk! buluruz. Sesi de güzeldir. yerinden fırlamıştı: liyeyim, biraz üzülür:!üm. baktı, gözlerini kıstı: 

Zeki Mahir, gayet sakindi: Buna, Ferdanenin aklı yatmış - Eyvah! Mezeler bitti! Merakla sordum: _ Size, ne söylediler? .
191 · Haksızsınız. Ben, iyiliği -ı Zeki Mahir, sözümü tamamla • - Eğer, siz isterseniz, yılanın gibiydi: Zeki Mahir de sıçramıştı; eğile- - Neden? Onun samimi oluşu, yilreğ'ol' 

niz için söylüyorum. Bu kadar can dı: koynundan yavrusunu alırsınız. - Peki! .. rek masaya baktı: Zeki Mahir, cahilliğime şaşmış- ferahlatmıştı; ben de samimi 
. .. d Dedi odadan çıkarken, bana gu· N h" k d t sız, ruhsuz, ölü, işret meclisi o -ı _ Yeter ki iyi, dinlenebilir bir Ben, hıç soze karışmıyor um. _ '. - eyse, sura ı enar a ımış, ı: mak ihtiyacını duyuyordum: ıııt· 

T tlı t llı k İki k dı d i b. ·· d le ge lumsedı: mezelere pek zararı dokunmadı. - Rakı masasına, kazaen dökü- d'' lur mu? a a onuşuyoruz, şey olsun. a n, erun ır muca e - - . k - Sizin aleyhinizde bulun ı k . . k. M h" · · · · Eğer begenmezsenız arış - Pardon• 1.. ğu ı k ıl ,.. değil mi• Amma, ne onuşuluyor? F d d"" .. .. d çırıyorlardı. Ze ı a ır, ıçın ıçın -
1 

· urse, u rsuz u say ır. Zeki Mah· r . sinden ı· 
. İ . . er ane, uşunuyor u: ··1·· d marn Tedariksiz, bu kadar o ur. B h" k.b b" ah"b" eza B h" kahk h il ··ı·· d . ır, e ım çene Saçma sapan, şeyler! çınce, ınsan _ . lı 1 gu uyor u. · . e ıce, ı ar ır ev s ı ı n · e ıce, a a e gu uyor u: t" b k ld d , 

- Kemanı Neş'etı çağıra m mı. z k" M h. arkasından t t ı; aşını a ır ı: 
1
v neşeleniyor. Sözden başka, saz da Behice, karar vermişe benzemi- _e 1 • a ır, onun lketile, tela_şından u anmış ı:. .. - Fakat dökülen rakının üzeri- B" . d ğirıı S1 N 

Behi d düşünceliydi· b dı 1 . .. .. .. - ır şey rıca e ece · ı· " istiyor. ce e · yordu; Zeki Mahire, hain hain ha· agır · - Estagfurullah! Meze erın us- ne hır damla su dokulurse, uğur- b" 
1
. k 

1 
ıı· ııcn 1 B b 1 bilir. · · ? d l l ız ı onuşmıya ım; sen baktıktan - u saatte u a mıyız. karak· - Tedariksiz, avet o ur mu, e • tüne de dökülmüş olsa, yine bire- suzluk kaçar. 

1 
lım G.. . ... 

1 Z k. M · · · d · · . . kt "" 1 · · . a . ucenır mısınız. 
Behice, Ferdaneye 

sonra, bana dönmüştü: e ı ahır, elını hava a savu - _Mahir Bey dedi, yatJtığın mu masım! hemmıyetı yo u. xa nız, yenısını Şakrak, kıvrak bir genç kız gi-
ak ·t· · · d" kt ih l k d b ki" k - Memnun olurum. rıtL _ Be-fendı·, belki ıs· temezler rar ı ıraz ettı: iplig"i kendin de beğemyorsun Ferdane, cevap verme ı; çı 1• azır ayıncıya a ar, e ıyece · bi kırıtarak odadan çıktı. Zeki Ma .. . onla 

1 ,_ • z • . . Ö ·· ·· d - Teşekkur ederım. ıJl diye düşünmüştük. - Kemanı, neysedir amma, se- ya! Ben, senden, bunun acısını Behice, yanıma oturmuştu; ılık tınız. Ondan korktum. rtuyu e- hir, ayağa kalktı; elleri pantalo - b . 
1 

h. d b 
1 

acakısr , 
· .. · · . ğ" f · i . enım a ey ım e u un Ç~~ Zeki Mahir, kahkaha ile gülü • si dinlenmez. Bıze, gw..el, temız hır çıkarırım. bır sesle sordu: ış ırır z. . . nunun ceplerınde, dolaşmağa baş- biliyordum. Bu dP, tabiidir. iııl 

k dı sesi dinletin. Zeki Mahir, açık açık gülmiye _ Beyefendi, hakikaten sizi sı- Zekı Mahır, cebınden çıkardığı lamıştı. Alnının kırışıklarından, k'" b b d f 
1 

un. 13u c .ı 
a n . .. .. .. it k k . d"" .. 1 u, en, ura a az ay ee" İki kadının renkleri değış" iverdi. başlamıştı: kıyor muyuz? bir g_azeteyı, ortunun a ına oyu- ço derın uşunce ere daldığı an - kadınlar, aklın kabul etmiY ..,, - O, sizin hüsnü kuruntunuz!. d ı ıl d tıl< .,.. 

Ferdane, Behicenin yanına git - Behice, dudaklarını ısırdı; Ferda- - Bunun muziplik neresinde? - Hayır, estağfurullah! ver ı: ı . . aş ıyor U· derecede nankördürler. Ar ; f' 
k d Hep beraber eğleneceğiz. Çok geçmedi. sokak kapısının•. - Hayır! Hayır. Değıştırmeğe Sesimi yavaşlatarak: nimle işleri bitti; seni, bur3Y_, el' mişti, bana bakarak: ne, yut un u: 'h k ç b k k ur Sura sr"' 

lm Beh.ıce, Ferdanenin kolunu tut- '.kapandıgı" nı duyduk. Zeki Mahir, a. ce_ t yo · a uca_ . ur · - - Şüphelendiler, dedim. tirdim. Sonra, ben, size, ı:na : ·" N . . B f d" ut - Mahir Bey, siz, hep o ıya - h d ld l k f ı da il"'' 
- e seversınız, e.ye en ı; tu: dudaklarında sinsi bir gülıi§le, hiç ıyı 0 ura ım, a 1 • Ayni düşünce zihnini karıncalı- tirmiyorum. üstelik, bana ıdJl"' 

mu, keman mı? cak şeyler söylüyorsunuz. _ Git, tanburi Şaikayı getir. sesini çıkarmadan oturuyordu. - Olur mu? yormuş gibi, Zeki Mahir, birden- ludurlar şimdi. Bu, onı .. rı çı 
Diye sordu. Zeki Mahir, gözleri1'i süzerek lm 1 s· b" b d d 

baktı: Ferdane, yüzünü bur4Şturdu: Odada, uzun bir sessizlik başla- - 1'.l~ye o asın. ız, ıraz su ire ur u: tır. 

- Hanim' Sal.ka, bu saatte. e _ mıştı. Behıce, konusmağa korku • lutfedınız. - Farkındavım. - Neden elmasım? Neye olmı -

yordu: 

Boynumu büktüm: 

- Hangisi olursa .. (Ar kas> vat) 



iKDAM SAYFA 3 

Harp ve sulh ispanya harbinin iŞARETLER 

• sonu geldi Kitap 

İngiltere- l_talya Gümrükler 
için yeni bir 
beyanname 

1940 senesini diişünen yok; 1939 

da harp olacak mı? Herkesin sor -
doğu budur. Eski Fransız Başve
killerinden Tardiyö yeni bir maka
lesinde harbi hazırlıyan amilleri 
şöyle sıralıyor: 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) Burgos. 20 (A.A.) - Leon Be- insanın en iyi ark.ad. n de-
bütün gayretlerine rağmen Gene- rard General .Jordana ile üç çey - ğil, kitaptır. Bir kere ıuı•a zev
ral Franko, mağluplara yapılacak rek süren bir mülrutat yaptıktan kini alan artık ın~
muaınele hakkındaki 1~ ŞPbat ta- sonra yanında Saint ve Barad,ıc r~la dol~ dünva• 
rihli kararnameyi tadil etmekten olduğu halde dün de İspanyol dip- ka ıp sığınacak· arik 

• 
ita/yanların Trablusgarpta 
lahşidatları teeyyüt ediyor 

1 - 1938 de Almanya epeyce 
doydu, fakat 1939 da İtalya açtır. 

2 - Orta Avrupada her feda -
karlığa katlanan İngiltere ile 

;re affı umumi hakkında aleni te- lomatlariyle 6 saat süren uzun mü varmış denıelrlL B• Dıır..ı:od.on, 
minat vermekten imtina etmekte- zakerelerde bulunınuşt'1r. Stratosfere asılın 

ti~dra, 20 (A.A.) - Hariciye tifa etmiştir: 
8Jııda eş".1'1 Butler, Avam Kamara- Romadaki elçiliğimiz bu malu -
tal hır tua1e verdiği cevapta İ - matı İtalyan hükUmetinden almış 
lıi:anııı 'l'rablustaki kıtaatını ye- ve bize bildirmiştir. Bu takviyenin 
tiğ'e~ ~:Uz bin askerle takviye et- Trablusun emniyeti için yapıldı -

Bu ithalat beyannamesi 
bir müddet Ankara, 
Samsun ve Mersin 
gümrüklerinde tecrübe 

Fransa kendi topraklan ve deniz
yolları tehdide uğrayınca •hayır, 

olamaz• diyecekler ve onlara Ame
rika da müzaheret edecel<tir. 

3 - İdeal uğruna mücadele laf-

g.ir. B. Hudson'r,un bu noktada İyi haber alan mahfellerde öğ - bi, batta daha i_-i, ~!alla 
muvaffa ... )e\.>ı~liğe uğramış ol - leye doğru basıl olan oldukça ka- nafretini. oeı.incini, 111 , t

duğuna dair İngiltere hükfunetine rışık intibam yerine akşama doğ- Iiğini, kahbellğini, sailetlai, şeyta

şimdiden malfunat gelmiştir. Ümit ru iyi bir intiba kaim olmuştur. ıı~tini, iyiliğini,. ~tiilüiöaii, ze • 
.. • . ada lisını. hamakatini, WiJi1a akli ve 

;:' soyleıniştir. ğı hakkında İtalyan hiikfımetinip. 
br, ne komünistlt>rin, ne de onla- Berard otele donecegı esn rulı" b'· ~'-!ilk' ...._..Lı.-..Lı . . uyu.a. 11e ~---er•nı 

edilen ve taahhüt kıymeti olmıyan 

azami teminat Burgos hükı'.lmeti -

'I'rab~afaz~ar mebus. Sandy, beyanatını büyük elçimiz kabul et
rafuı.:Stakı kuvvetlerin Italya ta - miştir. 

rm düşmanı olan İtalya - Alman- pek yorgun, fakat m~mnun oldu - ve insan, hayva.a, bahlo, ıüıleş, ay, 
ya - Japonya mihverinin ideal uğ- n':ı ifratkarane bir siyaset takibi ğunu söylemiştir. taş, toprak, hava, .., aaq. -bat 

lt6ııı an artırılmasını İngiliz hü - * edilecek 
runa kımıldanacağı yok. Fakat da- için muzafferiyeti istismar etmi - F 1 d J k dd · te.acli 
hm bir buhrana karşı bunlar bir ğ. tınd ki ransız mümessi i önUyor~ 01~urpa _,,..:':'~ekevnıne dirilip' . •'- -k yseun-

ili etinin haklı görüp görmediği- Trablus, 20 (A.A.) - Mareşal 
yece ı ~ure e teminat olup =~ ---= 

harbi göze alacaklardır. B"•gos 20 (AA) Leon "'~ · .,.,_,_ 
BS()l'llıU§lux. Badoglio, bu sabah buraya gelmiş-

bu da B. Çemberlayn.in Avam Ka- - • · · - ,,.,.. retile uğradığı acaJP .......,Jeri, 
4 - Mali tehlike ... 1911 de bü - rard ve ef kat' d k' t b 

. l'lulter şu cevabı vermekle ik- tir. 
Ankara, 20 (A.A.) - Mua- k b' 'ktıs d. b h d" marasında ifratkllrane hiçbir h< _ r a ın e 1 zeva ' u - bir cihan manzarası hz'b'k vr eş-

yü ır ı a ı u rana uşen gün saat 12.30 da Burgos'tan oto - -'• hır' zevk ve '--y-' 1· •'-.._ ı-n>a-
sır ileri memleketlerdeki mü- k t · -''l ği h k'-· ·~ '"' ·~• •- ' Almanya bu buhrana 1914 te açtığ' re e ıcra e .. ı emeyece a "-'n- mobille San - Sebastien'e hareket şa edob'ı"-ın" 'ız. Şairin •hıı tcmn-

8 
masillerine ve gümrüklerimi- , u= ~ Uriyede nu·· may·ışler, çarpışmalar :~ ~:ir;~=~=r ~:~al:,~~ ::;:~e a~;::::l;:!: ~':'':(,,,: ~:k!::ınat vermesine medar ola - ~::;;~~:!:. Saint - Jean - de :::~ ~~k ::n!::n:ı:::ı::~i ~:; 

biitçesinin müvuenesizliği, ltalya Siyasi noktai nazardan İngiltere Saat 11 den 12 ye kadar B. Be - h . bir d r.jL •-'k"ı tl·ı 
Yeniden hazırlanan gümrük " . . .. _ angı manr.ıra ,.,. .. """" • • 

., nazinesinin mütlliş bir çıkmazda hük.fmetiniu G!neral Frank.onun rard, İngılterenın Burgos hükume ha çok kam·· atı kitap ,.~..._ tın tı>-
Yatn, 20 dil itllalat beyannamesi bir müd- ı.-·""'0 

d- (A.A.) - Dr. Şehben- mış ise de hiçbir hadise kayde - bulunuşn sulh fımi!lerinden değil- ·B . ti nezdindeki ajanı Sir Robert lsa . " tar ft d t ·çın· An.kara, Samsun ve -''-. . Hudson ve Berard'a vermış H d .1 .. .. .. .. . maşa o gerektir. 
ed.., a arl_arı müfritlerle is!ifa memiştir. e ı w:c u son o e goruşmuşrur. Sır Ro - . ki d 

r.~:_B&§vekiı Cemil Mardanı ta - Hama'cla çarşılar kapanmış .. tır_ • Mersin gümrüklerinde tecrü- Fakat 1939 senesinde sulh amil- olduğu teminat ve İspanyadan ec- bert, dün San - Sehastien'den dön- b ~tabın b~~ad~- "1,~,!,.....,. mse e 
~"'fi be edilecektir. nebi müdahalesinin kaldırılması i- .. .,,;; u.unmaz ırmcı ÜSİu•Nue.., onun, 

ler d" olan _mutedil nasyonalist _ c __ ebelidürüz_ de sükUnet hüküm leri de varda. . mu,.-. gi;zlerimizin önüne .._ima ltmır 
ıın İşlerde kolaylığı ve sürati 1 k t d ği b ı ak 0

" .,, ltabınenin istifası dolayı- surmektedır. Milletler arasındaki bir harbi e anaa e ece eyan o unm - * . .1 . ki .... .ı-.~ ..._ 
"'-'e temin edecek bir şekilde ha- çızgı en ayı anmış uır '"'"' ~eın•·-

llÜJ:na,,.;. 1 dır N" Şehbender, Havas ajansının mu- •onunda • ergeç - Amerikanlll da tadır. Nasyonalist hükfunetin ta - H 20 ( A.) il l' · d d' ,... __ ._..._ -'L Yi "• yapJill§ ar . uma- li ahsi zırlanan yeni örneğin tecrü- endaye, A. - Fran - s e ge ışın e ır . ...,.,.,.,.,.... ama -
~ 1 esnasında müsademeler olmuş ha birine bi~af ... ~e kub-:v't eaft bş" ka- besinden alınacak neticeler Utihak edeceği Fransız - İngiliz nınınası keyfiyeti, B. Berard'ın va- ko ile müzakereye m.mur . yc-tsiz çeşidile, gü}dttğliıdlz r.ıman 
•e Polis C . . yetlerden mure,.,..ep ı ar ır bloku kazanacağı muhakkak gibi- -" · · · -ı d ti d'"' · .ı ıı_, enıil Mardamın otomobı- bine teşekkül etmesini ard etti _ üzerinde yapılacak son tet- dir. ..uesınin netayıcıni öğrenmek malt Fransız delegesi Bcrard İspanya - f' en, erdr en ıgıwz r.aman ert-
~'-'ll etraf kiki ı b annameye kat'i sadiyle ve mümkün olduğu takdir- d b imiş h s · t enen, • 0 ıığunuz ıranıan siiyli)en, •-._ ını alan nümayişçileri ğini ve bu sayede vaziyetin istik- er e ey İkinci bir mark harbi sonunda, an uraya ge emen aın dah .. · 
""g•1:nı it ""kli verilecek ve tatbikatı de M dr"d h"kfun ı· · tsız ve a gnzelı, anlamadığı """' -
lır. P ~ tnecburiyetinde kalmış- rarına intizaren muvakkat bir su- bUtün gümrük' .. !ere teşmil edi- diktatörler, Kayserden çok evvel a ı u e ının şar Jean de Luza giderek orada Fran- znda asıl bir cehaletle samıasmı 
'lııı, lnÜfriUer birliğinin bi - reti tesviye bulıınmuş olacağını kovulacaklardır. Çünkü onların teslim olmasını temin iç.in tehir sız Hariciye Nezaretile derhal te- bilen yeg8n.e dost kiıaptu. 
'ıı~onalistler tarafından beyan etmiştir. Ancak milli pak - lecekti:r. mevkii, eski diktatörlerin mevki - edilmiştir. Madrid hükfunetine ta- lefonla temasa gelmiştir ikinci üstünliiğü al'ltllluınaı lıa-
daııa .~dildiği esnada bi:r kere tın tatbikına imkin veren bir inden ~ok çürüktür. nınma keyfiyetinin uzayıp gitme- 1 "il . B rikulade şekillerde hlstafüe etle-
lıııı ıı:;ıudaJıaıe etmeğe mecbur ol- muahedenin akdi suretiyle Fran - . k b . Son h'.""llten daha .sert olacak sini ümit etmemesi lazun olduğu ngı eremn ~r~s rek sizi size en cilah aJ11adan daha J · sız - Suriye münasebetleri tavaz- a~ 17 de ~eç~ul Askerın .a nn~ olan yem harpte galıpler harap ihtar edilecektir. büyük ElÇtSI iyi, çünkii ayni ııama:nda içinizle 
'-- al.eııte dün bır' çok dükk' •-•ar zuh ettikten sonra vaziyette bir is- gıderek Türkiye namın_a bır çe.. ol ak, f kat ağl" 1 d d ...,.p "'" d 'Jü ac o m up ar an a eser İ . Lo dr 20 (AA ) D il M ·ı eksettirebilmek sırT1lJJ ?ıilmcsin -

ll!ıınış ve talebe nümayiş yap- tikrar hasıl olabilecektir. lenk koymuştur. Merasını e r - kalmıyacaktır. yı malfunat almakta olan meha- n . a, . . - a Y ıu dedir. 
kiye Hariciye Vekilini bir askeri I K DA M C I file nazaran İngiltere hükfuneti, ve Daily Telegraph gazetelerı, ,. .. . ... 1 .. l""'li, .. hl. 

B 
_,.. . . , . .. .. . uçuncu us un u6 ~e-v.am lf!l" 

ık 
• 

8 
11 k d n müfreze ve askeri müzika selam - ihtimal en ziyade tehlikeye maruz Burg~s a ilJı: buyük. elçı olarak es- dır. Her arkadaşlık ,._a,. içinde 

a an konsayı u reşte un ıa;~:· heyeti murahhasa reisle- lcten gelen intizam ::v:y:~i::s~~~e~~~~::; ~:!u~=w:~:~:ı~~ ~~e~~~n~i~~~::~ı:::::~~ 
•ıık toplantısını yaptı ri de muhtelif sa;ıtlerde Meçhul d'ıştan gelen 'ınt'ızam akdedecektir. yazıyorlar. Bu gazet.:ıere gore, ğm çamuru içine cfüşe:r. Halbuki 

im] Mu k 1 . . b' da Lord Swinton iki memleket wa - ·kitap '--ilden mezara 'lad!IT dai-
Asker kabrine ayni meras e çe- za ere er IJI lr mecra .. . ' ~. ' 

(]3 lenk koymuşlardır. (Baş tarafı 1 inci sayfada) . sında normal munasebetlenn le - ma yarubaşınızda, bpab bir ruh 
])~ 41 tn"l'a:fı 1 inci sayfada) Balkan matbuatı konferansı bu- vahdet gösteriyor. Arada ne kuv- . Par_ıs, 20 (A.A.) - Gaı.ete tef • sisine kadar b' müddet bu vazi - ve fikir alemi oltt:ık lıep kendisini 

lttj er heyeti murahhaslar reis - gün saat 12 de Ticaret Odası sa - Romen Hariciye Nazırının vet var, ne zor, ne cebir var, nete- sır len: . . feyi görecektir. Ve kendisine bir açmanızı ve sizi için~ alınasnu bek-
a,,.., zı· tl . 1 dır 1 lar d 1 tır c ise t dU k. . af t. .. diktat" l"k uh . Ekselsıor gazetesınde Marcel Jer "'- ,.,. yare erı yapmış ar . on ın a açı mış . e ye ma - n g e c 8 1 z 1 y e 1 ror ne or u var ne m a- ç k li t' • ütehassıslar . 

""at l b d .. t B •- ' . k till b ı' h" b' Pays, Fransa ile FrankisUer ara - o ma ve ıcan m - Zaman kadar uzun l.U ""bıda 
" 3,30 da Hariciye Nazı:rı uat ve propagan a mus eşarı . B"'·- 20 (A.A) - H . . a.emesız a er - ser e ve ur ır . .. dan ürekke kuvve•li bir kur - ' 
"ll.feııko .J orj Titeanu riyaset etnll§tir. ':"'.""'eş, · arlcıye millet sanki efsanevi bir alametin sındakı muzakereler hakkınd~ şu m p çiirüyünceye kadar bekler ve l'e-
llalkaıı ve refikaları tarafından B . .Jorj Titeanunun nutkunda E- Vekıline :~~a~ eden Anadolu a- işareti ile bir tek insan gibi dimdik satırları yazıyor: may heyeti refakat edecektir. f"5.I, mutlaka sizden ~ouraya kadar 
)!! ~ antantı devletleri Harici - bedi Şefimiz Atatürke taallfık eden jansı mu a ırın en: dikildi ve •olmaz. diye bağırdı. Fransız ve İngiliz mahfellerinde devam eder. 

ll:llri llZırı ve refikaları şereflerine•losımlar bütün konferans tarafın- Bu a~ saat 20.30 da Roman- İşte o zaman her taraftan •ha- ı0lduğu gibi Burgos mabfellerinde H 1 d A 'k d Kitap, insan kafasının yaratlık-
C!ye kök" d b' "ğl ya Harıcıye Nazın B. -Gafenko kalım diktatörliikler horozlukla • de _dün toplanan intiba mlizakere- o an a merı a an 'tıklan arasında kendini a-n ~e . 

ti Ve•a... .ş un e ır 0 e yeme- dan ayakta ve büyük bir ihtiram- Balkan antantı konseyi şerefine ,,... , • ....,, t rında devam edecekler mi?• diye lerın neticesi hakkında saritı bir ııane mucizesiılir. 
-'Yıı! 1§ ır. la dinlenmiştir. büyük bir ziyafet vermiştir. soruldu. surette nikbin idi. Bu müzakere - tayyare s ı· ıaA h alıyor A N 

11\1 ltat~lnaııda Hariciye, Umu - Ondan sonra sırasile Yugoslavya Ziyafette hükUmet erkanı, Bal- Hayır! Birçok haftalar geçti ve !eri pek yakında büyük elçilerin ! · ° KARACAN 
ıııııı di,..'..,.ı tarafınd~ delegasyo - Matbuat Müdürü Lukoviç, Yuna- kan antantı heyeti murahhasa re- birkaç nutuklar söylendi fakat ho- t . . taki ed k b Vaşington, 20 (A.A.) - Harici-
las•- g~ ~şerefine Atene pa- . M"ll' M tb t M"d" .. S . ayını P ece ve u vaziyet "' kırıt ki . . . . nıstan ı • a ua u uru e • is ve azaları, elçileri ve elçilik er- rozluktan eser yok! Sözler çok ih- İspanyayı beynelmilel mübadele ye bakanlığının bir memuru, altı 
~r0,, şılik hır zıyafet ve . . Tür' k Milli M tb t · f ti b' k ı t rtılarak k Iıy .. aganda M b N ta fer1yadis ve a ua kanı bulunmuş ve zıya e ın a- tiyat ı ve a çı an or. şebekesine tekrar girmesine, İs _ ·zabitten mürekkep, bir Holand:. as 
ht.. .. d ve at uat azın - . k tt".. ık h 1 la d 
~ a.ıı da Kapşa otelinde Bal _ Komitesi Reisi Yunus N ad.i tara - dar ~avetlinin işt~a _e ıgı .p~·- Art arp en zarp n em vur - panyanın tekrar inşasına ve mem- keri heyetinin halen Amerikada 

lstanbulu soyan bir 
sebeke yakalandı ı 

ile 
6
:tdatbuat Mümessilleri şerefi _ tından nutuklar söylenmiş ve lak bır kabul resıru takıP, etmıştır. muyorlar! ~kete Akdeniz müvazenesi ve Av- askeri tayyare ve harp malzemesi 
kle b l Zaten bu hal daima böyle olup rupa medeniyeti için elzem olan satın al:nak iç.in müzakerelerde bu (Baş tarafı 1 trı<'f *'!ifada) 

llıı . Yemeği verilmiştir. Türkiye murahhası nutkunun 50 - Yugoslav Nazırının eyana 1 mdecekti. İtalya ve süldlt demek 
d zıyafette M tb t N"~·~~ ti b .. · R ... büyük devlet rolünü amadeye ma- lundugu" nu bildirmiştir. Tünel civarında bır' ap0-tım•n-
aıı b a illa ~~ - nunda riyase u sene ııçın o - d - mezarlık demektir, münakaşa ve u• " aşka y . tb t Bükreş. 20 (A. A.) - Ra or a- tCıf daha geniş müzakerelere mu- . . . .. d - 1 . . 

llaıııııı unanıstan ma ua ı manya Matbuat Komitesi Reisine mürakabe demek _ kabalık de _ k dd •~ kil 1. kt" Bır zabıt, heyetın yuz kadar tay- an uç a tın kol saati, bır masa sa-
~ a ]3 Sefer dis, Yug slavya ja.ı•sı bildiriyor: a eme =Ş ey ıyece ır. b' 'kd . 1 • h . T . . 
~aınııı, 13· y ya . Tü0 .• . tevdi ettiğin:i bildirmiştir. ınektir. Cdbirle hürriyet serbesti E t · d D di yare, ır mı ar mıtra yoz, ava ati, aksimden bir elektrik ütüsü 
ıı ki B. Markoviç trenden inince ga - poque gaze esın e onna eu 
lı:;ıııa ı:ı: v:::0;;div:arııfı~d;: Bundan sonra intihap edilen si- zetecilere yaptığı beyanatta, kral ile terör, demokrasi ile diktatörlük diyor ki: müdafaa silfilıı ve mühlmmat al - ve baıı eşya, Tophaneden elbise, 
" aretli nutukl .. 1 . yas! teknik ve kültürel komisyon- karşı karşıya geldi mi - ötekinin Memleketimizin ııasyonalistler- mak istediğini söylemiştir. pardesü, Tarlabaşında bir evden 
<>a)k ar soy enmış ve . . Karolun idaı ·inde büyük terak- .1• •• uk dd dir Ok 
")> aıı ınatbu t .. t k !ar mesaılerıne başlamışlardır. sı ıuecegı m a er · uyunuz den müstakbel politikaları hak - Deniz Bakanlığının memurları, 

l!J.'e v 8 ının muş ere ga- }.iler elde etmiş olan Romanyaya yeni gelen Avrupa gazetelerini, Te- kında teminat istemeleri hem hak müzakereleri kolaylaştıı·mak üze-
~e Ya Usuı için sarfettiği emekler Hariciye Vekilimiz meç~.iil gelrr.·ekten ve ilk defa olara-k hü - -·o'rle kurulan nizamlarda para yok, b h t sil t tt"kl •- Ptığı hi tl b' b' • !o ve hem de vazifesi olduğuna hiç re u '-'Ye aza e eınas e ı e -
'<'tkiltt zme er ırer ırer k b" el" n k ko\• u ku'met azasile temastan mütevel- malzeme yok bunların" yerine hol .. bildir . J--''-en geçirilmiştir. as ere fr Ç ~ I şüphe yoktur. Diğer taraftan Fran rını mış ''"''"'" 

Balkan matbuat Bükreş, 20 (A.A.) - Hariciye !it sevincini kaydederek: nümayişler, yiirüyü§ler, nutuklar ko Cümhuriyetçilerin kayıtsız ve Malı1rndur ki Felemenk bir müd 

konferansı Vekiline refakat eden Anadolu a- cBu temasın iki memleketi bağ- vardır. Nümayişle ise karın doy • şartsız teslimlerinde lsrar eylediği dettenberi Amerikanın başlıca haq. 
tı·· jansı muhabirinden: Jıyan uzun zincir için yeni bir hal- maz. Vakıa •milli günler• yapılıp takdirde, bu kendine ait bir iştir. malzemesi müşterileri arasınd 

" Ukre• 2 d - . k . bul yavan çorba ile de geçirilir. Fakat B · · B • b" .. "L--'-tedi J{" veku· .,, O (A.A.) Hariciye Hariciye Vekili B. Şükrü Sarac- k3 •eşkil <" ecegıne anı unu- unun ıçın urgos a resmen u - gozu...,ı.= r. anunusanide Ho-
ln 'lııı da ne zamana kodırr? "k J · ·· d · 'kti ki' ı d 1 latısı e refakat eden Anadolu a- oğlu refakatinde Türk delegw" '-'OTUm> Ahmet AAAO"'LU yu e çı gon ermeyı gecı rm~ ı an aya yapı an ihracat 700.000 do-

~hirinden: nu azaları olduğu halde bugün ·a· =Dem==iş=t=ir=.==========:===========u===u== =ğ=im=iz=ic=a=p=et=m=e=z=.========lar=a=yük="=se=lmiş='=ti=·r=.=====:--,, 
julduğunu söyledi. Onun yanına gitmemizi teklif etti. Reddedeme- cBen kimseyi sevmiyeceğim ıçın tim, 

1
ç•J tını. Karyofosına u::anmıştı, be- dlm. bir tehlike yok yavrum!• diye şa- Hacer beni dikkaUe dinledi ve 

. nı ı;m uıKe gülümsiyerek başını Hacerin gözlerindeki merak he- kalaşmıştım. Şimdi ona her şeyi sustuğum zaman başını sallıyarak: 
K.ıldırdı: men söndü. Yüzü düşünceli bir hal anlatsam ve oöylediği sözün çıktı- - Bunun böyle olacağı muhal<-

- Gel, gd Ferda, terziler demin ala.ı·ak m1nldandı: ğı.ru, Akif Cemali bir çılgın gibi kaktı, dedl, Akif Cemal gibi bir a-
gitti, yine bugün öyle yoruldum ki, - Yalnız mı gidiyorsunuz? sevdiğimi söylesem, belki benimle: damın, genç, güzel bir lozın karşı-

-
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_ sorma... . . - _E_vet, dedim, işte ben de bu- cNasıl, gördün mü?. diye alay e- sında hissiz kalmasına imkan var 
~l.k.tı .. . Karşıdaki b;r lmltuğa kendimı nun ıçın... .. .. .. . decek11. Sonra bu sevgiyi asıl sahi- mıdır? 

n•ını ın. Şapkamı giyerken ay-ı I>ken gider, erken donerız, olma? halsiz halsiz atarak mırıldandım: Başını sallıyarak sozumu kestı: binden, Akif Cemalden sakladıkt·'l Sonra yavaşça karyolasından in-
~tıı. ;utınak i~tedi. Mani olma - mı? _Den de epey yorgunum... - ~lıyorum. He".1 kah~l. ett~, sonra başkalarına açmıya ne lllzum di. Karşıma gelip gözlerimin içine 
lı.ıınsiy:rnaın elınde karşımda gü - Ne diyeceğimi şaşırdım .. Ne z_a ~ Karyolasında doğruldu. Konuşa- ~e'.:11 böyle beraber ~~enızın -~~ var Hem belki Hacer her ş yi öğ- düŞincelerimi anlamak ister gibi 
~aın1 . ek duruyordu. Ta'T! şap - ıncrıdanb, ri onunla gsyet s~mımı bilecek bir vaziyet aldı: ogru olmadığını duşunerek uzu- rendiği zaman Akif Cemalin nasıl uzun uzun bakarak: 
derıbir~Yeceğim sırada aynayı bir- bir arLJaş gibi konuşuyor:. ~ü•_ün - Galiba bugün çok çalıştın yi- lüyorsun şimdi... .. .. bir adam olduğunu bildiği iç.in böy- - Ferda, dedi, bu adama karşı 
Ciilii . çekti, arkasına sakladı. ~eçmiş şeyleı i unutmuş gorunu - ne! dedi , Sonra dıkkatle yuzume bakarak le kadından kadına koşan, çapkın yapbğın hareket çok güzel Zaten 
da _ınsıyerek yüzüne baktun. o yordum. Şimdi teklifini. re~de~er- Ona, biraz açtlmıya karar vere- ! ilave etti: bir erkeğe gönül bağlamama acıya- en kestirme yol, bu idi. Açık k.:ı-

&lıliıyordu: sem 0 ı;ece r en şeylerı bır turlu rel:: - Kabul etmesen olmaz mıydı? caktı. Merhamet, nefret ettiğim bir nu.~mak, her zaman içın' en iyi şey-
V .._ Ay,, an t unutmadığına ve kendi,ine h5.lfı - Evet, dedim, hem çalışmak, Sorduğu suale cevap vermek e- şeydir. Kllnsenin bana acımasın.ı dir ... Fakat ... 

<lr, kab ı utmak için bir ricam j - ı ·· Jd" O b t h · B d"' 
- ., . men lazım, dedı. 

uı et emniytt,jj)ik d ı_•ıdug"umu san. heın de bir şeye <le canım sıkıldı. pey muş :u u. na aş an er şeyı ltahammül edemem. u uşünce- Durdu, dudaklarında hafif bir 
••ectır, söyleyi . caktı. Hacerin iri siyah gözleri merak- anlatmak, Akif Cemal ile aramuda !erle Hacerle çok seviştiğimiz, ak- tebessüm belirdi: 

il}.._ Bu geoe L . nız. . cFakat. diye mırıldandım. cFa· la açıldı: geçeıı hadiseleri, yeni dostluğumu- raba olduğu halde ona bile açılamı - Fakat hakikaten ona söyledi-
"~ı istiyorum enım davetlim ol - katı filan yok! dedi. Bu gece seni -Niye sıkıldın? zu, ressamın kalbine fena bir şüp- yordum. cKabul etmesen olmaz ğingibibuadamıyalnıziyihocave 

f CaYtiihti • · .. alını ya geleceğim ... • Gülümsedim: he gelmemesi için bu daveti kabul mıydı' demesi de muhakkak ona bir dost diye mi görüyorsun? Kal-
r:t gecesi ~arı urperdim, o ziya - Sesim. çıkarmodım. O aynamı ~ı- _ Pek ehe nmiyetli birşe değil etmek mecburiyetinde kaldığımı meseleyi bir uc11ndan olsun açmak binde ona karşı hiç bir zaaf yok 
~:ı11eri anı: lıma _geldi. İçimde ge- kardı. :;;apkamı giymem için yüzü- amma... söylemek llıımgeliyordu ki, bunu lüzumuııu iyice gösteriyordu. mu? 

ave etti· mış gıbı hemen telaşla me doğru tuttu. Gülüyordu. Tel:-es- - Ne, söylesene nedir? y~pamazdım. Bir zamanlar ara- Davet gecesi onlar gittikten son· Yalan söylemek ne güç yarab-
.._ J\i·· sümünde eskisi gibi fena bir mana Yüzünün alacağı manayı ıyıce mızda aşka dair münakaşalar oldu- ra başıma gelen hadiseyi ve Akif bim! Hacere birşey hissetfü·me

lıeşfett;u?;ği Çok güzel bir bahçe saklı değildi. Bu dostça ve arka- anlamak için ona dikkatle bakarak ğu zaman onun: <Ferda sen sever- Cemali sevdiğimi liliin tamamile mek lazım. Onun zeki bakışlı, par
ÇalıYort" enfes İspanyol tangoları daşça çok .samimi bir gülüştü söyledim: sen, pek fena seveceksin ... > gibi id- gizliyerek ziyafet gecesinin ertesi lak siyah gözlerinden gözlerimi a
lııngoıa::ı Sen hir kere İspanyol Eve döndüğüm zaman halanı - Akif Cemal bu akşam beni al- dialarırn daima .reddetmiştim ve günü ressamla dostça anlaşmamız- yırmıyarak omuzlorıını silktim: 

raber bir hah kaç ket€ ı;ülerek çeneşiııi okşamış: la neticelenen konuşmamızı anlat- <Arkası var) 

yine bir kol saati ile diğer bazı eş
ya çalmı;tır. 

Hırsızlardan ikincisi Galip oğlu 

Necdet adında bir sabıkalıdır. O
nun da şimdiye kadar çaldığı tes-

bit edilebilen eşya şunlardır: 
Beyoğlunda Haci Apolu'nun 

dükkfınından bir top kumıl§. Gala-

tada bir dükkandan nkel göm _ 
lekleri,_ Yüksekkaldınmdan iskar

pin, Pangaltıdan ve Yülrııekkaldı -

nm civarı!ldan da şapka, elbise, 

kazak vesaire gibi bau ı;eykr çal
mıştır. 

Bu iki hırsızın çaldıkları bütün 

bu eşyayı Pangaltıda Ölçef solrağın 

da 100 unmaralı evde oturan Al -

tınbak.kal sahibi Nişaıı oğla Vah -

ram'ın evinde sakladıkları ıuılaşıl

mıs ve bu eve giden memurlar 

llahramı yaluılamışlanbr. 

Vahramın evinde her iki hırsı -
ınn ~aldıkları eşyaların milhim bir 

kısmı ile ayrıca yine muhtelif yer

lerden çalındığı anlaş1lan 23 par

ça halı, 125 çift lüks ipek çorap, 

gramofon, fotoğraf malı;..esi bu -
lunmuştur. 

Gerek iki hırsız v~ gerelı yatak
lık eden Vahram yakalA.l'lualı tah

kikata başlanmıştı1·. Zabıta, Vah -

rnmın evindeki ikinci kısmı eşya

nın nerelerden çalındığım tespit 
ile meşgul bulunmaktadır. Tahki -
katın ikmalini müteakip hırsızlar 
ve yataklık eden bakkal V ahrrun 
Adliyeye verileceklerdir. 



SAYFA 4 

Bir saadet gecesi 

fKDAM 

Seferber Köpekler 
Eski harplerde nasıl vazife gördü
ler? ve yeni harplarde ki faideleri 

Yeni bir harpte, köpeklerin neıde, Fransız askerlerinin yanında 
işler görebileciğini, eminiz ki, o • muharebe ve hizmet etmişlerdir.• 
kuyucularımızın pek az bir kıs • Mösyö Pol Megnen, Fransanın 
mı bilirler; çünkü bu meraklı hah· he mbir köpek mütehassısı, hem ı 
se dair, gazetelerimizde, yazılan de iyi bir gazetecisidir. İşte bu ma 
yazılar hiç hükmündedir. Halbuki lumatı, onun yazdığı bir yazıdan 
büyük devletlerin orduları, evvel- alıyoruz: 

ki harplerde, yetiştirilmiş köpek • Harp köpeklerinin ilk hizmetle
lerin ettikleri haizmetleri gözönün ri, nöbetçilere yardımcı olmak su
de bulundurarak, yeni yeni usul- retile tecelli etmiştir; çünkü, gör 
!er dahilinde, birçok askeri kö' - me ciheti bir tarafa bırakılmak 
pekler yetiştirmiye gayret etmek- suretile, diğer hisler, köpeklerde. 
tedirler. insanlardan fazla inkişaf etmiştir. 

Okuyucularımıza, bugün, hem Köpek, inanılmıyacak derecede 

meraklı, hem de faydalı olan bu sürat ve kolaylıkla işitir. O, ko· 

1 ded. meseley. e dair m. aliımat vereceği·'·. ku almakta, çok, amma pek çok Küçük bir evin bahçesinde par- - Seni sıkıyor muyum! ı, k 1 k 
b Balısın as er ı çe ve vatan. mu·. hassastır. Köpek ayakta, otururken maklıklara yaslanmış alçak bir ses- böyle gevezelik ediyorum diye, a- k d h li 

dafaasınca ne a ar. e emmıyet ve yatarken, de derisindeki hususi 
le konuşuyorlardı. Erkek: na kızıyor musun! . olduğunu anlatmak ıçin, Fransada . . . 

_ Bu gece mehtap çok güzel de- Kadın omuzlarını silktı: 1914 • 1918 harbi esnasında Başve- bir hassasiyetle, zemının naklettı· 
dl. Seninle böyle bir gecede bera· - Kızsam ne çıkar! Nasıl olsa kil Klemanso'ya kalemi mahsus ği en hafif lhtizazları derhal kav-
ber dolaşmayı ne kadar isterdim. konuşacaksın. Konuş. Bırdenbıre .. d" lüğ" V d"' .. rar . mu ur u yapmış ve er us mu- · 
Yalnız üşürsün diye, korkuyorum. adamın ko_ıuna gırdi. s_ıkı sıkı sa- dafaasında büyük hizmetler gör _ Nöbetçi bir köpekte, bilhassa 
Fakat kürkünün yakasını kaldırır- rıldı. Asabı parmakları ile aetta~ak müş olan Fransız Generali Mor • geceleyin, en faydalı h:.S, işitme 
sın ... Hem sonra benim kollarımın k8.dar adamın kolunu sıkıyordu. dak'ın su birkaç sözünü nakledi· kudretidir. o, en hafif bir ses işi· 
arasında olacaksın. Seni göğsüme - Gıdıp mantomu alıp gelece- tince kulaı<ını en i)•I vaziyete ge-yoruz: , " 
basarım. Ellerini avuçlarımda ısıtl· ğim beni bekle.. . •- İki sene kumanda ettiğim tirmek için başını hafifçe eğer. 
rım. Ayı hiç bukadar büyük ve Ondan ayrıldı koşarak eve girdi, 24 üncü fırkada, yüz kadar köpek- Sonra, burnunu, işittiği gürültü • 
parlak gördüğümü hatırlamıyo • adam onun arkasından baktı. Son- ten milrekkep bir şebeke vUcude nüıı tam istikametinde uzatır ve 
nım. Garip birşey söyliyeyim mi! ra sigarasım çıkardı. 
Hatta onu ilk defa bu gece görü- Kadın biraz sonra avdet etti. 
yormuşum gibi. Sema ne kadar Mantosunu giymişti ve yakasını 
m:ıvi! Sahilden gidersek denizi gö- iyice kaldırmıştı. Bu geniş yaka
rürüz. Yolun etrafında birer siyah nın içinde yüzü yarıya kadar dışa. 
dantel şemsiye gibi açılmış çam- rıdaydı. Göz kapaklarını aşağı doğ
lar ne güzeldir! Bembeyaz asfalt ru indirmi.~tl. Böylece alnı, yüzü. 
yol alabildiğine uzanır. Sahilde nün dudaklara doğru olan kısmı 
birbirlerine yaslanmL~ eski. y.elken- ı durgun ve ifadesiz görünüyordu. 
lılerde ateşler parlar ve duşun ya- Bahçe kapısını itip sokağa çıktı-

. nımda, kollarımın arasında sen !ar. Orada kadın adamın koluııa 
varsın. Ah bu gece! Amma sen Ü· girdi ve ona y8.slandı: 
şürsen, rahatsız olursan... _ Çocuklar uyumuşlar diye, fı· 
Kadın birdenbire, adeta hafif bir 1 sıldadı. Kızın üstü açılmıştı ört-

ölke içinde: ı tüm. 
- Oh sus !etişir, dedi. .. Bütün Biran sustu. Soma H5.ve. etti: 

gevezdiğin ıizerınde, uşumcm, - Kocam belkı ıki gun daha 
mantomun yakasını kaldırırım. gelmiyecekmiş. Hasta ağırmış 

Erkek derhal sakinleşti. Çok ay- mektup aldım. 
dınlık beyaz bir yjizü, kestane ren- Adam: 
gi büyük, çocuk bakışlı gözleri - Doktorluk güç şey, diye mırıl
vardı. Yalnız gür kumral kaşları dandı. 

bu gözlerin üzerine biraz gölge ser- Sigarasından derin bir nefes çek-
piyordu. ti. Şimdi büyük kestane rengi göz-
Kadın uzun boylu ve inceydi. !eri biraz düşünceliydi. Çenesine 

Vahşi manalarla dolu göz bebek- doğru bu güzel temiz yüze hiç ya
leri karanlıkta kedi gözleri gibi kışmıyan iki keskin çizgi belirmiş· 
parlıyor, güldüğü zaman bile yü- ti. 
zündeki düşünce kıvrımları silinip. Yürümelerine devam ettiler. Bi
kaybolmuyordu. raz sonra adam tekrar konuştu, -

tkı köpek yavrusu. 
Harp köpeği olarak 
yetiştirilmektedir 

-. "" 

koklamıya başlar. 
Aralarındaki süküt pek kıs .. sür- kendine ve kadına karşı yaptıkları 

du. Erkek kadma doğru iğilip gü- şeyi mazur göstermek, vicdane!l 
" lümsiyerck yine konuşmıya başla- müsetrih olmak istiyormuş gibi Köpeği, bu işe hazırlamak, ol -

dı: nnrıldandı: 

- Ah yarabbim, dedi; çok ko- - Biz, birbirimiz için yaratılrnı
nuşuyorum değil mi? Adeta bana şız. 

ANNABELLA KENDiNi SAKLIYAMA D 
Yolladığı mektuplarda : "Bütün bir hayat 
kadar hatırayı yüklenmek için kısadır diyor 

• 

kızıyorsun. Fakat her zaman böyle Kadın aralarındaki havanın bo
geveze olmadığımı düşün. Bu gece zulmak üzere olduğunu hissetti. 
dl' birşey var. Belki de dün akşam- Kocasının gölgesi bir anda her iki
kı buz gibi hava, sis ve yağmurdan sinin de omuzları başında beliri
snnra birdenbire böyle harikulade vermişti, içinde azap, pişmanlık, 

bir geceye kavuşmak beni değiştir- yaptığı şeye karşı duyduğu nefret 
dı, çok heyecanlıyım, kendimi ha- ve nihayet korku uyanmıya, kımıl
fjf ve mes'ut hissediyorum. damıya başlayordu. O dakikad.l 

dukça kolaydır. O, saatlerce, hiç 
getirmiştim. Bu köpekler Verdün- kımıldamadan dikkat kesilmiye 
de bilhassa 1616 s:.,esi Mayıs ve ve bir şey işittiği zaman havlama
Haziran 8.ylarında, bana çok bü - dan, yalnız asker nübetçiyi ha -

yük hizmetlerde bulundu\ar. Kö- berdar edecek kadar hafif bir hı - AN NA 8 [ l l A' N 1 N ~ON RESiMLERiNDEN 
peklerim, hususile, emirberlik i. - rıltı yapmıya ,az zamanda, alıştı- 1' 

Birdenbire sustu. Sonra sesine erkeğin de ayni hal içinde bulun. 
çocukça bir korku ve endişe karı- j duğuna emindi. 
§arak: - Sonu yar1n -

şini çok iyi yaptılar. Askerlerın rılabilir. Hatırlardadır ki Teşrinisani or- Arınabella bu villada akrabalan cam isteyince derhal tayyare t 
geçem.edikl.eri .. ~.anialar arasında. Bazı köpekler, en ihtiyatlı yu" _ tasına doğru Annabella Cherbroug ile birlikte mes'ut bir hafta geçir- lıyarak San • Francisco'ya 
tahrirı emır goturmekte ve rapor rüyen insanların ayak seslerini 

300 
da cAlcantara. ya binerek başka di. Arada su·ada gazeteciler ve fo- oradaki büyük futbol roaçl 

getirmekte mühim faydalar temin tr f d f k d 
1 

bir isim altında Avrupayı terketti. toğrafçılar tarafından rahat&ız e- hazır bulunur. Pasadena'ya. 
.. . . . . me e mesa e en ar e er er. dı d · li dilin d h ah t ed kt' · tt "' t' g"rıne•e ettiler. Kopeklerın gordüklerı hız .. . . . . . Fakat yıl z, tanınma an gız ce ese a a r a ece ı. rın yara ı6• cenne ı o b 

metleri gözönüne alarak, müs • Nobet .köp~klerının hızmetlerı seyahat etmek istemesıne rağmen Yıldız, 12 Kanunuevvelde, bir, şar ve nihayet kendisine Y8 

takbel harplerde bunlara şiddet. çoktur. ~u ~ısli hayvanla~'. birçok yine de gazetecilerden kurtulama- yatta, şerefine verilen bir.p'.""tid.en 
1
cak rolü bulmak için senarYo 

le ihtiyaç hissedilecegine kaniim .• _defalar, ilen karakolları duşmanın dı. Rioda, Lisbondan telgrafla sonra sabaha karşı yeğenının vil ·irine senaryo okur. 
Fransız Generalinin bu kanaati baskınlarından haberdar etmişler yıldızı nyola çıktığını haber alan !asına döndü. Valizlerini hazırladı. ••• 

;;;;:::;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;::;;;;====== neye istinat edıyor? ve bu suretle birçok hayatlıırı kur gazeteciler onu tanıdılar. Ve sah- Saat beş buçuktu. Derhal Buenos • Pek yakında Annabella, 
0 

1 

İşte bunu, aşağıda anlatacağız. t~.rmışfardır'. ~~a.m .. ısm'.'1deki nede görünmesini ısrarla .istediler. ~es tayyare meydanına hareket Sarayda ~eisicü.mhur ~~.~ 
, 

S~~-1,,, ,,, .~ 
'. - 'r. ' -:· .• _,_ . • . ' ., ... ,• : .. _ "" 

Bu sütun, ikdam okuyucularının bize soraca.ı.Jarı suallere v-. 
bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu· 
larımızıu merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmit· 
tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
laarririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha· 
diseleri takip edeT .. k okuyuculanmızı aydınlatmaya çalışacağız. 

&nal - Kırkayak zehlıll bir 
hayvan mıdır? 

Cevap - İstanbulda gördükleri
niz zehirli değildir. ?:aten İstan -
buldaki yılan ve akrep bile öldü • 
rücü zehiri nadiren taşırlar. Fakat 
kırkayakların sıcak memleketler • 
de yaşıyanları zehirlidir. Bu hay
van çok ta vahşidir. Dişi ve erkek 
iki kırkayağı küçük !;ir yere ka • 
payınız. Ertesi gün bunlardan bi
rin in yok olduğunu görürsünüz. 
Erkek, dişisini parçalamıştır ... 

•• • 
Snal - Kalalonyada ayn, mer-

kezi İspanyada ayrı ordusu bulu
nan hükilınetçilerin Katalonyayı 

tahliye edince orduları ne oldu ve 
bu ordu nekadardı? 

Cevap - Katalonyada bükü -

metçilerin ordusu 250 bin kadardı. 
Karşılarında 350 bin kişi olduğu 
tahmin ediliyor. Bu 250 bin kişinin 
mühim bir kısmı dağıldı, bir kıs ; 
mı da esir oldu. 

* Sual - Bugün hala Tunusta yer-
li bir reis var mıdıt! Yoksa bütün 
idare Fransanın elinde midir? 

Cevap - Fransa ve İngilterenin 
işgal ettikleri, istismar ettikleri her 
memlekette yerli bir reis bulunur 
ve onu gösteriş olarak muhafaza 
ederler. Halk başlarında hlila ken
dilerinden biri bulw1duğunu zan
netsin diye. 

Tunusta da Ahmet Paşa ismin
de biri vardır ki, buna Tunus beyi 
denir. Bu zat on sene evvel Tunus 
beyıiğı tahtına çıkmıştı. 

• • . • gosterışsız hır kuçük kopeğın, U- Rio'ya muvasalatında ıse yıldız edıldi. kabul edilecektir. Reısıcıl ~ 
1 - Nöbet köpeklerı mumi Harpte, bu suretle ifa etti- bir haftasını bu güzel şehirde çıl- Tayyare onu bekliyordu. Biraz vaktini şöyle böyle davetlere 1 

1 Fransız Generali Mordüy diyor ği hizmetleri çok takdir olunduğu gın bir hareket içinde geçirdi. Şe- sonra yıldız hareket etti. Tayyaro retmeyi sevmiyen bir insaıı 0 

1 ki: için Başvekil Puankare, 1916 se • rcfine verilen merasimlerde bu. ile Yolculuk tam sc.kiz gün sürdü. ğundan, daha doğrusu zaına01 , 
j •- :S::öpeklerimlz, !Tmıınrl Harp nesinde, bu köpeğe nişan vermiş- lundu, ata bindi, denize girdi. Ba- Bu se~iz gün zarfın~a birçok yer- az olduğ~ndan bu davet, f; f 
• te, Mösyö Pot Megnen'in sayesin- tir. lolara iştirak etti. Dans etti. Bir !ere ugradılar: Brezılya, Cayl'one, yıldızı ıçın muhakkak ki P 

IJir ileri karakolda lmlunaıı müs
tahkem bir nıcvkiiu ına•galında 

nöbet bekliyen bir l.öprk 

dakikası boş geçmedi. O kadar ki Antil adaları, Florida... retli bir şeydir. ~ 

kendisi, dostlarına şunu yazmıştı: 20 Kanunuevvel<le New-York'a Bütün bunlardan sonra şıı 
cBütün bir hayat bu kadar batı- muvasalat edildi. Orada sinema a. taya gelelim: l 

rayı yüklenmek için pek kısadır lakadarları ile görüşmek üzere bir Biliyoruz ki Arınabella, C~ 
sanıyorum.• kaç gün geçirildikten sonra Holi- Amerika'ya, orada bulunan f1 

Bir hafta sonra, nihayet yıldız, vut'a hareket edildi. Tabiidir ki, Power'e iltihak etmek üZere ,~ 
tayyareye atladı. • Annabella'nın yine tayyare ile.. mişti. Artist, orada bütün z~ıt' f)' 
bayıldığı şeylerden biri de sürat- Şimdi artist, Holivut'a tekrar es- 1 nı Tyron Power'le geçirrni.~t,r·r I· 
tir • Artık cAlcantara• nın ağır ki evine yerleşmiş bulunuyor. Es- nüşte Brezilya'da ReisicÜJ!lh~e t 
geçen günleri uzaklarda kalmıştı. ki evine, çiçeklerine, pisinine -An- rafından vaki olan davete Jı 
Yıldız, tayyare ile Bueoos. Aires'e nabella yüzmeyi pek sever - ve nı- yıldız birlikte iştirak ctınişlelf I 

b 1 B· ~ geldi. hayet dostlarına kavuşmaktan pek Bununla beraber Anna e ııı" 
Keşif yapan bir köpek Yıldızın yeğenlerinden biri ora· memnundur. Sık sık Charles Bo- yahati hakkında Fraııs:ıya yo r'd 

Üç sene harbe devam eden kö _ da evlenmiş ve yerleşmişti. ş_e~rin yerlerde yemek yemeğe gider, Gay ğı mektuplarda Tyron pow:ıııel 
ki . · kt D" en güzel bir yerinde İngiliz sıtılin- Cooper, Merle Oberon, Tyrone hiç bahsetmemeğe dikkat e 

pe erın sayısı ço ur. uşman . . _ 1 ı k ed · 
t f d . d'l 1 . b 1 de muhteşem bır villası vardı. Power gibi dost arı i e çı ar, ve t ır. ara ın an esır e ı en erın azı a-
rı, firar ederek tekrar 
dönmüşlerdir. 

yerlerine I' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ııR:iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiUaiıiilliiiii.iiiiiiiieiliilimiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiilili_ ... 

BEöCY OİKN VAALSS ~ 2 - Keşifkolu hizmeti 
gören köpekler 

Pol Megnen'e göre, kesif köpeği 
daha iyi yetiştirilmiş nöbet köpe -
ğindcn başka bir şey değildir. Bu
nun ötekinden farkı, yalnız bir 1 

(Arkası 7 iııcı sayfada) 

·ha fazıaaır. 

MELEK sinemasında görülmemiş muvaffakıyetlerle devam ediyor 
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Şi)d maçları başlıyor 
l'azar g·· ·· • k k ·· ~ unu yapılan müsabaka- zim etmek ve kur a çe me uzere 

nu~·hk ına-çıarı sona ermiştir. ö- bölgemize bağlı bütün klüplerin 
b; ilt u.zdeki haftatlan itibaren ağle- l'.3/2/939 tarihine müsadif Per -
1-r~~I Halk Partisinin şild maç şembe günü akşamı saat 18 de sa
du• aşlanacaktır. Aşağıya koy- liıhiyetli birer murahhaslarım böl· 

5U1tıuz t bl'" · l , ltlu e ıg şıld maçları için ge merkezine gönderme en nca 
diij~ıınu_rahhaslarının davet edil - olunur. 
e. gostermektedir. Bu toplantıya murahhas gön · 

g60 !en Terbiyesi İstanbul Böl - dermiyen klüpler şild maçlarına 
p k utboi AjanlığındPn: iştirak edemiyecek ve sonradan da 

tüı:t e Yakında taşlanacak olan ı bu hususta hiçbir hak iddiasında 
ınaçların•.n figüstürünü tan - bulunamıyacaklardır. 

B;sikl1t yarışları 1 Beşiktasın kongresi 
~~d~n Terbiyesi İstanbul Böl _ Beşiktaş jimnastik klübü baş -

bısiklet ajanlığından: kanlığından: _ 
1 

- 1939 sen . t ik 1 Klübümüzün senelik adı kon 
aşağıd esı eşv yarış arı . 
feler ~ Yazılı günlerde ve mesa _ gresi klüp esas nizamnamesıne 
~ç }'a uzerinden yapılacak ve son tevfikan 26 Şubat 939 Pazar günü 
Ciılar ~~ta en iyi puan alan koşu _ saat onda Beşiktaş Spor cadde -
Olac olgc birinci, ikinci ve ili sindeki klüp lokalinde toplanaca: 

alctır. ğından sayın asli azanı.n teşriflerı 

Ye2~ Puanlar tirinciye bir ikinci- l;;r;;;ic;;ia;;;i;ol;;;u;;;n;;;u;;;r;;;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• 
e; Yar ve devam edecektir. Yedin· gıremiyenlere veya yarışlara ilk 
a ış sonund · · al Cfi Y a en ıyı puan an yarışlardan sonra iştirak edenlere 

•rışıar b' · · · ı kt .. 3 _ B.. ırıncısı o aca ır. girmediği yarışa giren musabık -
~"<ler olge birinci ve ikincilerine !arın adedinden bir fazla puan ve
lı"<liy:sYon tarafından birer kupa rilecektir. 

• "<iı\.ecektir. Program: 

bu~~~~ Mayısta yapılacak !stan- .20 Şubat 25 km. iki kilometresi 
ltıe1t .. lfn<! - İstanbul yarışına gir- Arızalı yolda, 5 Mart 40 km. iki ki

ı~ın p 
ta ~r rogramda yazılı yarışla- lometresi Arızalı yolda, 12 Mart 5C 
flrıtı ırak ederek iyi netice almak km. arıza••z volda, 19 Mart 60 km r. 

5 _ y 26 Mart 75 km., 2 Nisan 100 km., 
~ol- arışlar muhalefeti hava 9 Nisan 125 km., 16 Nisan 150 km. 

~;"sile leh· . 
C _ !ı ır edılemez. 23 Nisan 150 km. 

lı:i t k Yarışlara girip te arada- Yarış yolları aynca bildirilecek-
arışlara herhangi bir sebeple tir . 

.4\ v ır l\JJ iP ©l ©! ©l ~ iP> © ır 
Bir yüzme rekoru Villa - Liverpol 2 - o, Blakpol -

l'i:oııenh Mançester Unay 3 - 5, Brent -
ltıarkaı ag, 20 (A.A.) - Dani- ford - Stoke Siti 1 - O Derb 
ı ı YUzilcü R h"ld H ' •tbesı .. ang ı veger, Kunti - Birmingham O - 1, Eve: 
ltıı:ran Yuzmede kendisinde ol - ton - Bolton Vanderers 2 - 1 
~ son bir r k ı· alt a alıııağ e oru garan ı ı- Grimsbi Tovn - Midlesburg O - : 
lıaniııı a muvaffak olmuştur. Hudersfild - Karlton Atletik 4--ı 
lı arkalı ge .. .. .. B 

Veger .. nç yuzucu ayan Portsput - Preston O - O, Sun 
de alın' dun yaptığı bir tecrübe- derland - Layçester Si ti 2 - C 
teraıt 1

Yan yalnız 100 metre ser - Volverhampton. Lids Unavtid 4- · 
lı<ten•Holandalı Bayan Villi'den Londrada tekrarlanan. kup 

ın d" 
tır. " Unya rekorunu kırmış - maçında Everton Birmingham' 
• «agenh ·ı · ' ~e •lııı ı d Hveger'ın uhdesin- 2 _ 1 mağlCıp etmistir. Everton ı 
best y~·Yan yalnız 100 metre ser • Martta Volverhamp.ton ile karşı · 
t Uzıne k d B eltıin . re oru ur. unu da !aşacaktır. 
ltıe 1. ettıği takdirde serbest yüz-
'•korııtesinde bulunan 16 dünya Faskeftol 
lıt. UtıUJı. hepsine sahip olacak • Berlin, 20 - 26 Şubatta Roma 

da İtalya basketbol milli takımı i 

1 
lngj!' erA lik maçları le karşılaşacak olan Alman mili 

...., takımı şu suretle tespit edilmiş . 
ndra 20 

l'trıııı b ' (A.A.) - Lik maçla- tir: 
~: u hattaki neticeleri şunlar- Göing, Niklaus, Cuiper, GriII" 

,\r
1 

Kunze, Şval'b, Neyer, Sollman 
~ - Çelzea 1 - O, Aston Regel, Enders. 

r,,,AHKEMELERDE 
~ece yarısı ahırda 
ışlenen feci cinayet 
Abd··ı s U Vahid, çoc uğun başını 
<>nra cesedini sokak ortasına 

kırdıktan 
bırakmış 

~atinte 
kafasın Yusuf adında bir gencı 
llıe1tıeıı, a: sopa ile vurarak öldür -
hatı;eııı. .suçlu A.bdülvahidin mu
lanırıış~ıne dün Ağırcezada baş-
<\l;dü~ . 

gere y ahıt, yapılan tahkikata 
ce,,i' BeUSUfla beraber hadise ge
tç!lıişıer Yoğlunda bir meyhanede 
Reiııuşıe' ~0nra yürüy~rek Fatihe 
ahırcıa ;dır. Ablülvahit, yattığı 
ıs~. Usufu da misafir etmek 
YUks~kş "~ ikisi de ahırın içiı:de 
t,,.._ Çe b' 
""<tara ır Yerde bullıııan ya-
lık \r Yatrn••lardır G b" ah. . . ..., . ece ır ara-
Ceketin. ıt başının altına koyduğu 
~it ect tn çekilmekte olduğunu 
tıy ınce uy 

alltııaz y anıruş, fakat uyanır 
Y\iııırUk Usuftan bir kaç şiddeUi 
ge~ ilq Yemiştir. Boğaz boğaza 
~et-den adam Yattıkları yüksek 
~~ 84-act~ğı .Yuvarlanmışlardır. 
11.ğı,. koşUtn V ahıt eline geçirdiği 
~~ iİdd tahtasını Yusufun ba
iıııda.,, • ;dıı~ VUrmuştur. Yusuf ba-ro- ... ıgı • 
ı. '-'e y •gır yaranın tesirile 
~ıı uvar1an~.. V lt caid.ay --~,,.,., ahit te onu 
L aı.: orta ıp dışarı çıkarmış ve so • 
~- sına bırak '.'tıııştır mış, kendisi de 

İlact· . 

yakalanmış olan Vahit dünkü mu
hakemede Yusufla beraber içtik
lerini, ahıra geldiklerini söylemiş, 
fakat şöyle devam etmİ§tir: 

•- Yusuf Fatihte benden ayrı
lıp evine gitti. Gece tir aralık ce
ketimin çekildiğini duyarak uyan· 
dım. Yüzüme birkaç yumruk ye
dim. İkimiz de boğuşurken yük • 
sek yerden yere yuvarlandık. Aşa· 

~ıda demir bir el arabası vardı. 

Yusuf başını buraya çarparak ya
rala.ndı. Yusuf, ben meyhanede 
para verirken cebimde 30 lira ka-

dar para olduğunu görmüş ve esa· 
sen yan açık olan ahırın kapısın -
dan giıılice girerek ben uyurken bu 
parayı çalmak istemiştir. 

Yusuf yaralanınca ben kendisi
ne baktım, ölmüş olduğunu anla
dım, korktum ve kaçtım.. 

Sorgu hakimliği ile mahkeme -
deki bu ifadeleri arasındaki tezad 
kendisine sorulduğu zaman Ab • 
dülvahit, Yusufun başına vurup 
'<ildürmediğini iddiada ısrar et -
miştir. 

Muhakeme şahitlerin çagırılması 

İspanya harbinin son ufhası son 
Psrm en feci sahnelerile doludur. 
Yukarıdaki resim karlar içinde 
çabalıyarak Fransaya vamıağa uğ· 
raşan bir kafileyi gösteriyor. 

Uzakşarkta harp 

devam ed iyor! 
Uzak Şarkta harp devam ediyor. 

{aponların son günlerde aldığı ne

iceler Avrupalıları düşündüroıek

'edir. Yukarıdaki resim l\Iançuko

la bulunan Japon askerlerindeıı 

Jir müfrezeyi göstermektedir. 

iKDAM 

Geçenlerde müthiş bir kaza o ldu. Almanya":"'. bir yolcu tayyaresi ani bir kaza neticesinde dilştil 
ve yandı. Resim kazazede tayyareyi göstermektedır. 

Öniversitelilerimiıden biı- grulJ Avrupa seyahatine çıkmıştı. Y11k&Ddaki resim 'Üniversitelileri 

Şili 1939 yılında İspanyaya yllklaşan bir feliketle karıılaştı. 
!erce insan, yüz binlerce bina heder oldu. 

Resimde Şili zelzelesinden bir sahne göstermektedir. 

Ha yer bir sojiuk ve kar korkusu içinde iken Kaliforniya 
hazırlanıyor. Hatta denize girenter bile var. Yukılrıki resimde 
ile dolaşan iki kadın görüyonuatız. 

Son ıtfuılerde İtalyan talebeleri arasında sık sık ismi geçe 
Siivcy~ kanalın dan bir manzara 
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NOTLAR u D iL A N A 1 __ s ~ ~ !!.. .-~I 
! Her zaman ağzı açık Küçük çocukları ağlatma

mak için bir çare 
EGEDE BURSADA 

ı olarak nefes aıan 
insan ha tadır 

Doktorlar lriiçük hde meme • 
deki çocukların terbiye ııcselele -
rHe m~l değildirleı. Onlar yal
nız hastalığını düşünürler, balb -

ki yeni doğan ve 
henüz yürüye -
miyen çocuk= 
sıhhi ve terbi • 
yevl istikbali 
için birçok ted
birler lhundır. 

Gece gündüz 
ağlıyan, ne ken

di rahat eden, ne de anasına baba· 
sına rahat ettiren çocuklara ne 
yapmalı? Bunu doktora sorarsanız 
hazan omzunu silker. Çaresi yok, 
demek ister. Bazan midesinde bir 

Trakgadan Af mangaya tavuk ihracatı 

Menemende 1Ma rabazlar köylüden 13 kuruşa .~erinos cinsi 
her sahada • koyun miktarı 
k ık topladıkları tavukları Istanbu da 30 b" . b ld 
8 ınma var Almanlara 30 kuruşa salıyorlar mı u u 

En uzun elyaflı pamuğu Gelecek sene Merinoş-
ve ilk arpa mahsulünü taştırma işine yeni bir 
Menemen yetiştiriyor Bu farkın köylünün cebine girrnesi içın Alman istikamet verilecektir 

Bursa, (İkdam) - Merinos Menemen, <İkdam> - şehir hiz- firmalarının besi ve toplama merkezlerini 
arıza arar. Fakat hiçbir teYi yok - metlerinin tamamına belediye -

ken fena itiyat yüzüııd.ın aj!lıyan !ere teveccüh etmiş olınası, Mene- d e m j r y 0 1 U g Ü Z e r g Ô h 1 n d a a Ç m Q 1 Q r 1 

Trakyanın 
yetiştirme mıntaka müfettişliği 

yeni sene faaliyetine hazırlanmak 
çocukları ne yapıııalı? men belediyesini bu bahis üzerin-

isteniyor 
tadır. Geçen sene Yenişehirle mer 

kez kırı.ada tabii tohumlama ya -
pılmak üzere halka koçlar ve-ril-

Bn dert Avrupa ve Amerikada de daha hassas olmağa teşvik et • Edirne, (Husus!) - Tavuk, tav
da var ve Amerikada bir ana mek- miştir Şehirde içtima! hayatı ya- şan ve kümes hayvanları koope -
tehi mıidürü birçok tecrülıelcrden t k 

1
.. bel di . ratifi Trakyayı sıkı .bir teşlllAt 

bird b. _,_, ra ma uzumu, e yenın mo - . 
IODra en ıre yaauan elektrik altında tutmak mevkune gelmiş -

ınişti. 

dyasmm çocuklardaki atlamayı dern bir gazino ınşa ettirmesine tir. . Buralarda yapılan tabii tohum 

lamanın neticesi yüzde seksenle 

doksan arasındadır. Köylü ve ye -
dindirdiiinl farketmİ§. Fakat ziya- vesile olmuştur. İtiraf etmek li · Devlet Ziraat İşletmesi ile anla
nm renri de mühim: San, kırmw, 'Zl!Ddır ki, garbi Anadolu kazaları şan Alman firmaları besi durak -
yeşil renkli ziyalar netice vermi - içinde böyle modern bir gazino !arını İstanbulda açmışlardır. Mar 
Y'"• mavi renk yanınca banııır meydana getirmek şerefi, şimdilik maradan Adapazar ve Trakyadan 
banııır batıran çocuklar susuyor - k tr tö J I ta 

tiştirici bu vaziyetten j><.k mem -

ınundur. 

Menemen belediyesine aittir. Bu amyon, en ve mo r ere -
muş .• Çocuklular bir tecrübe et • . bilh . : d vuk, hindi, ka:ı: ve benzerleri 1stan 
ünler_ gazıno, .. ..assa. Y~. mevsunın e bulda iki haftalık bir besi ve se • 

Karacabeyle M. Kemalpaşada 

sun'i tohumlama yapılmıştı. Bura-

• hallun buyük bır ihtiyacına cevap nrizleme tedbirlerinden sonra hu
verecek mahiyettedir. 

!ardaki neticelerin henüz sonu a -

Iırunamıştır. Md.'1mafih bu mınta-sus! teşkiUltlariyle kestirilip tliy -
Müstemlekelere zevce Menemen kazası, Aliağa ve E - !eri ayırtıldıktan sonra hususi ha- kal.arda da neticenin geçen sene -

den daha iyi olduğun tahmin o 

lunmaktadır. 
Almanlar Cihan Harbinden son- mirilem nahiyeleriyle elli köyden lif kasalara istif edilınekte ve so -

r. ellerinden -'den müstemle _ ibarettir. Köylerin 27 si kaza mer- ğuk bava vagonlariyle Almanyayıı 
•• g·· d ·1ın kted' LUleburıu'da tavııın ve tavuk istasyonu 

keleri bugün yarın muhakkak geri kezine, onu Aliağa nahiyesine ve on erı e ır. • . . . . _ ~le-cek sene Merinoslaştırma i-
ahıeaklarmıı fibl huırl ı on üçü de Emiriılem nahiyesine Trakya Umumı Millettişliği şebbuste bulunulmuştur. Bu su - caktır. şine yeni ve esaslı bir istikamet 
..,,,....,_ L--ıta • anıyor ar. b "lıdır M Trakyanın iktısadi işleriyle yakın retle Trakyada bol tavuk yetiştir- iktisat Vektletinin bu mühim da .1 k . h . . d b. kon 
~ ..... - ....,. a6 • enemen kazası dahilin- • verı me çın şe rımız e ır -

. dan alakadar loulunmaktadır. mek, bol yumurta almak, iri cüsse- vaya el koyduğu muhakkaktır. Ve 1 • • • larda bu müs -
te ekeler Al 
man renıı!ne bo
yanmış olduku 
fibi mekteple
rimle de sabık 

Alman müstem
lekeleri hususi 
bir eheınıniyetle talebeye öğreti -
liyor. 

Ve nihayet Bandsbura: §Chrinde 
bir de mU.temleke mektebi açrwş
lar ve bu mektepte müstemleke 
idareciliği ile Afrika dilleri ııöster
meye başlamışlar. Bu mektebin 
bir de kadınlar kısmı var, bu lu -
11mda ıenç Alman kızlarına milı
temlekede yaşıyan Almanların na
sıl mükemmel uvceleri olabile -
cekleri gösterilmektedir. 

de mevcut hayvanat mikdarı 65732 Köylil elinden 13 - 15 kuruşa a- li, etli tavuk, hindi, kaz ve ördek bununla İngiltere k, ... inan ihraca- gre toplanmasını bılhassa yetıştı-
koyun, 14584 keçi, 11974 sığ:ır, 481 iman tavuklar madrab:ızlar e - yetiştirmek ekonominin büyilk bir tı için Trakyada başlı başına hay - riciler pek ziyade arzu etmekte -
manda ve 796 devedir. Menemen lile İstanbul besi merkezlerine 30 davasıdır. Buna göre istasyonlar van mahsulleri istihsal ve satış ko- dirler. Merinoslaştırma işinin da -
kazasının 938 senesi içinde maliye- ar kuru§& satılmaktadır. Halbuki çoğRldığı gibi cinsler de ıslah edi- operatifleri gibi tavukçuluk, kii- ha süratli ve verimli bir safhaya 
ye ödemesi icap eden vergi tahak- bu yüzde yüz farkı köylünün al - liyor. mes hayvancılığı, ya·pağı, süt, pE'y- sokulması belli başlı dileklerden-

kulı: t 108 895 li d Muh be
, ması IAzı.mdır. Bunun için de fir - Trakyanın 7 meı·kezinde civciv nir maddelerini hep bir a:aya ala- d. 

a ı , ra ır. ase ı 1 be . to 1 k _._,_ 
1 

. ,_ ___ ,_ ır. 
. . . . . ma 81'\n sı ve p ama mer ez- m;uuııe en .o.unuıuııştur. Çanak - rak bütün Trakyayı sarması Trak- . . 

hususıyenın arazı vergısı tahak - !erini Trakyanın demir ve asfalt kale, İnanlı, Vıze, Pı;ı.arhisar, yanın iktisadi talii üzeri.ı de Şırr.diye kadar mınt ka.ımzda 
kukatı 59,064 lira iken altı ayda yolları üzerinde açmaları gerek - Pehlivanköy, Edirne ve :rarınıb~ı müspet ve geniş bir yol al uş ol -ıyapılan sun'i ve tabii tohum1"11la 
30.912 lirası tahsıl olunmuştur. Bi- tir. Bu hususun temini ı.;in İktısat okulbrı ıaakine merkezleridir. Bu j caktı . Bütün Trakya bu ha) .rlı ile dde edilen Türk Merinosunun 
na vergisinin yüzde 62 si altı ay ve Ziraat Vekaletl!'ri nezdinde te- makLrıeler geJee<ek se"'e arttırılr - neticeyi beklemektedir. nukdarı 30.000 koyunu bulmuştur. 

içinde tahsil edilmiştir. Yol parası Bu miktarın birkaç yıl içinde da-

tahsilatı tutarı yüzde 69 dur. • ha ziyade çoğalabileceği kuvvetle 

Menemen kaza<ının çok çalış - E d i r n e lzmirde Kültürparkta tahmin edılınekteo-dir. 
kan halkı kazandığı nisbette sar - ----

fdın!'sini bilen becerikli insanlar- B l d. . 1. k I " .. . l k veni sağlık 
dıı~enemen kazasına 938 sencs; i- e e ıyesı n ı ap muzesı o aca müesseseleri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! çinde 1,220,000 liralık ithalat ya - 200 bin liralık bir 

E!~!!k. <r~~u:>kte~!Y~:dtt lskenderiye hayvanat bahçesinden lzmire. ~:!:~:s~~:e~:gv~::v~ M 1 Z AH 

Kazazede - İmdat!. BotuJuyo
rum.. 

ı.-ilozol - Olabilu _. Kimge ıi:ıe 

neye bokuluyorswluz da deme-z ... 

pılmış, buna mukabil ihracat tuta

rı 1,372,600 liraya baliğ olmuştur. 

Geçen seneler ithalat, ve ihracatı ı• •ı ii t bb" d'ld' 
da ayni nısbeti muhafaza etmiştir. :~:~a:~:a::ı::azB~e::~ maymun oe ın meye eşe us e 1 1 inş~atı. bitmek Ü~:re~İr 

Menemen kazası başlıca 28 mad Reı·sı· avdet etmlştir İ . (İkd ) • _ Kü1' t·· kt f . b' k 1 İzmır, (ikdam) - Viliyetın ve . zmır, am urpar a es ır çanı oru uğu meydana ge- n .. 1 d" · ·· te k t h · tla 
d ih d " .. b • d . . . = e ıyenın muş re a sısa -

e raç e er. uzum, ug ay, arpa Beledıye Reısı Ankarada başar - dokuz EyhU kapısı inşaatına baş - tirilınektedir. Hayvanat bahçe • . .. 
pamuk meyankökü, tütün, zeytin dığı işler hakkında şu izahatı ver- lanmıştır. Kü1türparka ilave olu- si de .:engin bir kolleksiyonla bir rıyle m~dana getırilınekte olan 
ve zeytinyağı, palamut ve peynir miştir: nan 60.000 metre karelik saha ile kat daha kıymetlenmıştir. çocuk hastanesi inşaatı büyük bir 
başlıca ihracat maddeleri arasın _ Bundan üç dört sene evvel be- park, Basmahane meydanı yanın- İskenderiye hayvanat bah~esin- süratle ilerlemektedir. Bu içtimai 
da yer alır. Bittabi kavun ve kar- Iediycmiz ~m~k. v.e e!tam ~ıın. - daki müzeye kadar genişlemiştir. den birçok maymunlar getirilecek müessesenin tamamı 250 bin liraya 

.h t k' t d b kasından yuz e lı bın lıralık bır ıs- Bunun ihata duvarları tamamlan- tir. Bunların yakında İzmire gel - malolaeak ve daimi surette yu .. z el 
puz ı raca ve sev ıya ı a una t'kr k'--' · tı'.1 -. . ı 2z a ..... 11re su tesısa ıı yap - mış, ağaçlanma faaliyetine devanı mesine intizar edilmektedir. ı· ıhh t· · ti al 
UAve edilmelidir t t B 1 eli . b b nk · ı yavrunun s a ını garan -· ırmış ı. e e yenı.1 u a aya edilmektedir. Bu kısma lükstrom- İnkılap müzesi inşaatı ilerlemiş-

Menemen köylüsünün şu veya daha 45 000 lira kadar bir borcu ı dikilm_,_._,,,_ t• '-•--ı- .. · · ı.. ı tında bulunduracaktır. · ar o:&ı=W.· ır. J.lllU ap muzesı ıçın ti.."wn u . . . 
bu maddeye istinat etmiyerek çe - !taldı~ gibi keşü harici yapılan Kültürparkta inşa olunan po- görülen mobilya, eşya ve teşhir o- Bu hastanenın proıesı hazıtlanır 
şitli ziraate ehen:mi~e~. vedşi, hal- i~lerden miitevellit ola.rak. su ş~- ligonun her türlü tesisatı ikmal e- lunacak grafikler, tablolar bugün- ken tanınmış çocuk doktorlarının 
km kazanma sevıyesı uzerınde da- ketıne de ellı ku·,u. bın !ıra bır dilmiş otomatik hedefleri gttiril- 1 d 1zm· • ı· .1 kt· K" it" mütaleaları alındığı gibi Avrupa-. . ' . er e ıre ge ırı ece ır. u ur ' 
ınıl surette lehıne tesır icra etmek borcu vara.r. mistir. Her çeşıt sil.ahlar. mavzer- İ . .. . . nın muhtelif yerlerinde mevcut 
tedir. Ayni za,_, belediyenın yap- ıe/ tabancalar poligond;.kı yerle- Bakanlığı, nkılap muzesının zen- uk h t 

1 
. d ıu· dler 

• • · ' · b' h h lind t ı çoc as ane erın e e ya-
Menemen ötedenberi başlıca ü - tınnaga mc' tur bulundugu 1ır rine konulmuştur. Yakında poli - gın ır meş er a e amam an- . . . . 

b h • '· d t · · h ıu· !" dımı pılıruş ve proıelerınden ıstifade e-
zün mıntakaları arasında yer alır- mez a a, s~g " '· »'a eposu e - gonun küşat resmi yapılacaktır. ması ıçın er r u yar yap - . . . 

dı M !ile b b h
. .. . sisatı vardır ki, bu borçları odıye- Külturp.. arkın arka kısmında en- maktadır. dilıniştır. 

. enemen r u a ıs uzerm- . 1 .. um] . 

d k
. il t·· 

1 
.. kl . . h f bilmek ve m: u olan bu tesısatı Bu hastane yapılırken yaz mev-

e ı s un u erını mu a aza et- d t· b 1 k . 1 beledi d I v T k M 1 v · · d .. şte azami tt 
b İ . . mey ana ge ıre ' me ıç n - Edı·rne Maarı·f U Ur Ugü ra ya üfettiı: igi sımın e gune n sure e mekle bera er zmır pıyasasına 1 b k d . . b" 1. T . .. d . ye er an asın an ıyı yuz ın ıra- istifade edilmesi gözönünde tutul-

ılk arpayı gon ermekte gerı kal - !ık b. · tikr . akd. t·ı k Edirn , (Hususi) - Vili)et Ma- ı"statı"st•ık hazırlıyor 
1 d p k b h . .. . ır ıs az ı zarure ı e ar- muştur. Hastanenin inşaatı ve tef 

md amMış ar ır.. a·mtukb 1~ sı kuzerın- ~ılaşılmıştır. Ankarada yr,,.tığım arif Müdürü Şahap Al<kaya arzusu U 
e enemenın ıs ı a ı pe par - .. . . . . . Edirne (Hususi) - Trakya - rişi bir buçuk sene içinde ikmal e-

laktır. İstihsalat arttığı gibi pamu tema~J~la teşcbbusle~ n~ticesınde ıle Kadık orta okul muallimli- mumt Müfettişliği İstatistik büro- dilmiş olacaktır. Hastanenin bir 
• . • 

1 
rntedığımız paranın bıze ıkrazı i - ğine tayin edilmiş ve emri ge~- su bu sene, b:ir .istatistik yıllıJı ha- taraftan tabii havalanma ve gü _ 

gun kalıtesı de yukselme.<te ve en çin belediyeler bankasına emir ve- tir. Çok eski bir maarifcimiz olan 
uzun elyaflı pamuğa M~nemm rilmiştir . . . zırlamağa başlamıştır. Bu yı.llıltta neşlenme vaziyeti temin olunur -

.. t h .
1
. 

1
. . . .. · bu hocamıza yenı varitesinde ba- Trakya bölgesinin ahvali tabliye ken, öte taraftan da hastane için-

mus a sı ' . zmır pıyasasma gon - Şu gu·· nlerde belediye meclisin - şanlar dilerı·z. 
d k d ve Klimatoloji, nülus, kültür, ad - de yazın serinlik tcsisab, kışın da 

erme te ır. den ~'•cağım salahiyet mazbatası ============= liye, ek<)!toıııik, durum, malt idare sıcaklık tesisatı meydana getirile-
Kaza merkezinde başlıca üç ilk ile Ankaraya gidertk istikraz işini cektir. 

okul mevcuttur. Bunlardan ikisi halledPceğim. Su şirketi ile yaFa- meydana getireceği turistik otel ve belediyelcrinm .istatistik tablo Bu hastanenin yanında, faaliye-

Çok defa çocııklııNı> ııeııt 
]erde görül~n bu halin setıe · 
bini ırra~t ırmak Jiıwıı4'1· .il'" 
:ı:ı kere de orta ) "§ zaııılll"" · 
da ve ihtiyarlarda g<Jröliı'• •• Ajtız açık olarak ndce 
lıp vermenin sayısıs :1111otlr 

n vardır. 
Faraza, insan to:&Iu, ,- • 

roplu ha va ile tenefJ\l.9 e.,.ıı 
oluı-or. Diıı eti hastal~ 
dan, di~ ~ısınd~n ıat,.Ja 
yer. &ğu: olma hal:~: 
dan <hunnak) dan b 
lerin nezlesinden yak111ı 9111" 
ramıyor. Gırtlak n~~ 
ses tutukluğundan ayrtJall'!. 
yor. Bronşiti, güğüs nesJdİ" 
başından atamıyoı. 

Bu eihi iru.anl<mla nel" 
da..J.ıtı, tıkanıklılı, .. ,.ıı
gitgide çol;alıyor. Saıılıl öl'.' 
denberi yol milhen~ _i:'; 
gibi atza giren baıu ~ 
(ıh) diyinceye kadar ~ 
içini seçerek mideye ...... 
varıyor. • 

Bo fena hallere başlııd 111 

hep nedir bilir misinb 1 
Bunm tıbnıklığıl Bll,-

hnatalıkJ.arı. 

• •• - ....r 
Bilirsiniz ki alı ciecıJeJ-" 

ze ptmesi lazımgelen -~ 
burnumuzun dört deD,.--

ciriYor. • ~ı. 
Eğer burun içinde eıı!IJIP"' 

lı.ökleımiş mü:ı:ınin ohu~-' 
Je '(aTSB hava ~çcnı\fo1· 

Burunda kök salmıJ f.lı~ 1 

pot) mevcut ise h:ıv1t1• 1 

vermiyor. ı,,.I' 
Bumun arka delilJer il" 

(Vejdasynn adenold7eD) 
nilen zait et parçacıklar• •' 
sa hava boğaza firemı,.r· ..ı. 

Burun dirP~inde eıtrJUlı• 11' 

rintili çukurlarda ufmıel ~ 
sa havanın düzn:ün bir~ 
bcı;:azo geçmesine engel o 

lar. b,. 
İşte hu gibi h~ ,a· 

uğrıyanbrda hıwhıınhlı-" 
sik olmaz. Burun Jı.an• .(1 

çok olıır. Ktfi derecede 
muntazam surette tenı~ 
va alaruıyan çocuklar gu.,.."' 
güne zayıflarlar. Kaıısl9.1""' 

limsiz düşerler. çehre._. 
b<-nizleri soluk otur. lJ71lf 
horul, boru! ses çıkarıf1'1/ 

Bor Iamak ile çeşit ,eşli -· 
rültü yaparlar. Burun le .ı 
]erini tıkıyan maddcleıl ol· 
an evvel knldrrmalı., ha-~· 
!arını açmak 13:ı:ımclır. ~,,,. 
talıklar acele tedni edJJP" . 

se, çocuklar, gençler glla ~ 
tikçe fenalaşırlar. Burıto.,; 
iaz nezlelerinden, ~~_,,. 

kısık öksürükten Jı.urtUISP"' -· 
Jar. Kansızlık, zayıfb)ı, •r::; 
şlt senelerce devam ed<jtle'. 
vereme bile yakaianafıll ,rt" 
Bu hale düşmüş ve v <' 
manar0S1 almış neJuıb'_ıJI 
cuklar vardır ki, burO"'" , 
tedrn ııöriınce sağ)aırı, .. ~ 
büz olurlar. Doktora ~il" , 
ye kadar her gün de~ . 
m1z yerinden, akıntı ~~ 
den su alın!-'. 1"1tınd, it~ 
nuza aptest alır gilıl ~~ 
Daha sonra burnımnP ~ 
suyunu çekerek arka de,.,. 
rinden ağzınıza getirip 

rünüz. _JJ 
Deniz suyu bulanı-:;-ı 

bir bardak ılık suya -wef _.ıı 
ıhlimura bir hakve ~ 
tıu bil kahve kaşığı d•.~ 
)en karbonattan kııJ1fP'~_, 

Burnunuza çeklniL ~ 
den biraz da (vazelin ~· 

mantole) nJınız. Sabıth ~ 
şam bumu'" ıun lçUte 
k03'UDUZ. 

lokma" Hl!"~ - Hem kederli şarkıltt söylüyor
sun hem de para versinler i, -
tiyorsun ... 

- İnsaf edin ... On para veren ol
madığı halde nasıl neşeli şar

kılar söyliyeyim ? .. 

tam teşkilatlıdır. Merkezde 71 kız cağımız bir anlaşma sonmıda bor- tesisatına iştirak etmek suretiyle ları gösterilecektir. 
810 erkek talebe mevcuttur. Köy- cumuzun bir hayli ineceğini kuv- bir tiyatro ve sinema binası mey - --<><>---

tini tamamlayıcı ikinci bir mües - - -- ~ ,J 
sese daha yükselecektir. Iiu da ~r' 

Tütün limitit mUdUrlügU 
İnhisarlar Umum Mudürl~ğünün 

de hissedar olduğu Türk tütün li
mitet şirketinin direktörü, Naci 

vazifesinden ayrılmıştı. Şirketin 

direktörlüğüne tüccardan Saffr• 

Yakupoğlu tayin edilmiş, dünden 
itibaren vazifesİ.IM! başlamıştır. -

!erde 25 okul moıcuttur. Bunlar - vetle tahmin ediyorum. Şehir mez dana getirilerek şehrin mühim bir Trakyada Kız Enstitüsü 
dan Al:nğa, Emiralcm, Helvacı ve bahasında ytpılacak soğuk hava ihtiyacına daha cevap verilıniş o- kuruldu 
Kaklıç okullariyk bu yıl kadrosu- deposu tesisatı altmış bin liraya Iacaktır. 
na ilave olunan bir öğretmenle Do kadar malolacaktır. Şehrin imar pianına ait 1.5000 Edirne (Hususi) - Trakyanın 
ğa-Yanık okulu .tanı tı:sr.ıli'ıtlı ol Bu işe at proje ve. keşifler ha - mikyasındaki hartası tasdik edi,1- en verimli kültür ve sanat mek -
muştur. Bu yem kultur sahasına zırlanıp tasdık ed lmıştır . . B 

1
• k lı . teplerinden biri olan Akşam Kız 

S 1 G .. k 11 ·ıt· İ t . t'k 1 b mıştır. u p an anca esas bır . . ıl amur u ve orece o u arı ı ı - ş e yapacagın•» ıs ı r112 a orç . .. . Sanat mektebı teşkilitı ders y ı 
hak etmiştir. !arımız öderdik' 11 ve sof,uk hava kaç caddeyı gostermektedır. Mey- başından itibaren Kız Enstitüsü 

Görülüyor ki Menemende her deposuna 1 ım nelen parayı ayır- dana getırilmesi kararlaşan diğer haline getirilmiştir. 
':ıakımdan gözleri okşıyan bir çalış dıktan sonra artacak parn i10 de inşaata başlanabilmesi için esas Geçen sene açtığı sergi ile bü -
·na hi'ıkimciix. Çalışına yerinde ve ~ehir nafc~sı için bir eser meyda- planın tasdiki icap etmekllCdir ki yük takdir kazanan bu kültür mü
:ü· «>ldir. İyi neticelerine ümit'e na getirm~k tasavvurunda ihti - bunun için de önümüzde üç aylık essesesi bu sene mevcudunu artu-
rtizar edilmektedir. 1 mal ki hususi muhasebe idaresinin bir zaman vardır. mış v~ mesaisi.ne hız venniştir. 

na IBZJl::IUJI·• 

(Doğum evi) dir. Bunun yatak sa- . ak od'ıl 
yısı ve kadrosu ile pianı ü2erinde ıcabında otomatik olar .. ~ ~. 
tetkikler ilerlemiştir. dan alınarak, bol güneş ~ ,-

de bölmeJ d aıacal< • I 
Çocuk hastanesinin ilk katı po - n er e yer . ~ıtt 

likniktir. Burada muayene oda • neş banyosundan az:ımı 5 
. 

!arı, baş hemşire odası, doktor 0 _ tifade olunacaktır. . e ;t"J 
dası, doktorlar için toplantı salo- Bu hastane binası üzerılll>iıt'"'., 
nu, tahlil Jaboratuarı, rontken da- hında daha bir Jrnt çıkıl~ W 
iresi vesair tesısler mevcuttur. Bu gibi ileride. hastanenin te JI" 

lınlştıf· • 
kat tamamlanmıştır. de geniş ir yer ayn ~ 

İkinci ve üçüncü katlarda, son tanrnin adeta bir kcrulu~ 
sistem basta daireleri vardır. Has- ran geniş Mr bahce~ı "" 
tanelere mahsus olan karyolalar, tır. 
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Seferber 
köpekler BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

Yl!rd (Bas tarafı 4 ünrii sayfada) 
s~ ! dUrarak nöbet beklememe- GÜNLÜK PiYASA 

Yanında b 1 • 
Sanayi Hareketleri j PARA BORSASI 

raber . u undugu askerle be- Al J 1 I ? 
tııan gezıp dolaşması ve bir düş- nıan ar ne er a ıyor. Çorapçıların to~lantısı 

A N il. A R A 

rek a tesadüfte, ona hücum ede - Dün piyasada hububat saıışları Dün çorap fabrikatörleri, bir 
2 1 - 2 - llJ~ 

!.!:Yakalamasıdır fazla idi. Buna rağmen fiaUer~.e çorap fabrikasında toplanarak •U-
leşı~ha~ebe hall~ıının ilerisini ~hemmiyetli bir surette taha~vül 1 cuz ve sağlam çorap• meselesi et-
Ye y' :uşınan mevzini tayin etmi- olmaın:ış~ır. Evv.~lce. de yazdıgı 

1
: rafında görüşmüşlerdir. Çorapçı- 100 

1 Sl'ERJJN 
IOC DOLAR 

1,: eat u_ t bir düşman nöbetçisi e _ ınız gıbı arpa uzerın,:ı hararet ı 1 . . . 1 h lmek için 
q tıı arın çorap ışını ıs a e 100 
d~ ·r -~ye giden keşif kolu cfra- satışlar devam etmektedir. Arpa Almanyadan bir çorap mütehassı- 100 
l.llı u_rurııeden ziyade birer tim - Yunanista_ n, İtaly. a, Almanyadan sı getireceklerini yaz,;ıştık. Al • 

gıbi k l .. ' . .. - 1 d l kt d Al 1 iterek .
1 

arın arı uzeruıde suru • ta ep e · me e ır. man ar, ar- manyadan gelen cevaplarda Alman 
?Üııere~ e:llerler. Bunlar, böyle sü- padan başka, kuru •ebze ve kuru hükı'.ımetinin, bugünlerde hiçbir 100 BELGA 
taın ı erlerken her durdukları meyva satın almaktadırlar. Bun • ı mütehassısa izin vermediği öğre • lilO DRAHMİ 

FRANK 
LİRE'1' 
isViÇRE 
FLORİN 
RAYİSMARK 

100 
100 

leritı~nda, keşif köpeği, bütün his- !arın arasında fiati pek ucuz olan nilmişlir. Bu vaziyet karşısında 1 100 LEVA 
ıliını:ruy~~ık bulundurarak etrafı ıdi cinsten incir, erik, kaysı da bu- çorapçılar ne gibi tedbir ittihaz e-1 100 ÇEKOSLOVAK 
hııısettİır ır şey işittiğ~ gördüğü, lunmaktadır. Bu nevi kuru mey - deceklerini müzakere etmişlerdir. lOO PEZETJ\ 
burnu ı zaman yavaşça hırlar ve valardan Almanyada m•rmlat ya- Dünkü toplantıda, uzun uzadıya ıoe ZLOTİ 
kam nu gürültünün geldiği isti - pılacağından bahsedilmektedir. Al- görüşmelere rağmen, hiçbir netice 100 PENGO 
llııtd:~. Uzatır. Sonra, yüzünü, ya- nıanların kesilmiJ tavuk al - elde edilememiştir. Çorap fabrika- 100 LEY 
bir Şe ı askP.re döndürür. Asker, dığından da bahsetmiştik. Kesil • törleri, bu hafta içinde Sanayi Bir- 100 DlNAB 
lı b 1 y olduğunu anlar ve ihtiyat- miş tavuklar derhal Alman piyasa- liğinde toplanmağa karar vermiş - 100 

.,.~ Unur. 1 sında istihlak edilmlyecektir. Ta • 1 d" 
YEN 
ısw.ç 
RUBLE 

"-Oı>ekı 1 lm k er ır. !arı, k er n bu ~Jıretle istihdam- vuklardan konserve yapı a ta- (' • • •V• • • 

tak.ııı. eşif kol!anna, tehlikell mın- dır. Konserveler stok olarak mu • .. anayı bırlıgl n·zamnameSI 
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1 Piyasa Haberleri / 

Türkiye -lsveç anla~ması 
Bundan bir ay evvel, Ankarada 

İsveç murahhaslarile aramızda ye
ni bir ticaret anlaşması imza edil • 
miştL Yeni anlaşma dün Türkofis 
ve gümrüklere tetliğ edilmiştir. 

Yeni İsveç anlaşması münasebe
tile, iki memleket arasındaki tica· 
ri münasebetler hakkında kısaca 

şu malümatı veriyoruz: 
Türkiyeden İsveçe en ziyade 

tütün ihraç edilir. İkinci derecede 
gelen ihracat maddelerimiz ara -

sında kuru ve yaş meyvalar bu -
~unmaktadır. 

1 İsveçten yapılan ithalata gelin
ce, b'.rinci derecede İsveçten aldı
ğımız eşya arasında demir malze
me, şimendifer malzemesi, matbaa 
kağıdı bulunmaktadır. 

d!işın arı anlamak, geceleyin, bazı haf aza edilecektir. Dün Sanayi Birliği idare heyet~ ... ., ...... _..,..__. • ..., • ..,. • ..., • ..,. • ......, • ..., ......... ~ ........... _..., 

~vı-~n ın~vzilerinin, müstahkem Hasılı Almanyanın piyasadan birlik nizamname komisyonu tara· j 1 5 
H "M •• 

1 
A "Y 

1 
L >. T nelerde, iki memleket yekdig" erile 

Yakın senele.~ kadar İsveç mal
larımızı Hamburg komisyoncuları 
vas'.tasile tedarik ederdL Son se -

EV EKONOMiSi ---
Keçi etleri 

Hayvan Borsası cetvellerinde her 
giin nekadnr keçi eti satıldığına 

dair bir kayıt var. Fakat hiçbir 
kasap diikkiınında keçi eti satıldığı 
itirPf edilmiy!ll". Acaba Hayvan 
Borsa 01nda satılan Lu keçi etleri 
lıangi kasap dükkfınında satılıyor! 

Belediye nizamlarına göre, satı-
·an etlerin üzerinde ne cins et ola
oağına dair bir etiket olması icap 
eder. Bu etiketler diğer etlerin ü
zerinde vardır. Fakat hiçbir keçi 
~· tinin üzerinde •keçi eti. diye bir 
kayıt yoktur. 

Satılan malların nevilerini eti -
ketler üzerinde ÜPde etmek, yal -
nız ete değil, bütün gıda maddele
rine de teşmil edilmelidir. l\leselıi: 
zcytinyPğlarının çoğunda pamuk 
yağı vardır. Fakat hiçbir bakkal 
dükkiinında, satılan zeytinyağlarda 

pamuk yağı oldııi;'1l itiraf edilmez. 
Nedrn? 
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"1\erin· t · b ı "k d h" k · E nl 19 85 tııad k ın ahlı ye olunup olun- o mı tar a za ıre ve uru mey-• fınd&n hazırlanan ruzamname pro- ı rga · ticari münasebetk>rde bulundu ~ 
Pabi; larını bilmek, baskınlar ya- va alması, stok yapmak ihtiy•eın- 'ı jesini tasdik etmiştir. Nizamname Sıvas • Erzurum m 19·36 ğundan, aradaki mutavassıtlar or-
kay~~e_k ve sırasında yollannı dan ileri geldiği söylenmektedir. yakında toplanacak olan umum! ~ .. --...... • _........,.....,_.......,.......,.,. ........ _..,. • ..., 1 tadan kalkmıştır. 

llfiisteri sahn ııldı'!ı malın için - ı-.-·-=-j==-=·==
de n<>lrr olduirtınu bilmelidir. Da-

""ttıkJe ı · d "f "k ğı ·· • ' eiist r zaman onlara yol Pıyasa a tı lı ve yapa uzerı- heyete tevdi edilecektir. • ~ B ı E F ı AT LER i Türkiye_ İsveç ticari münasebet- ha buna benzer misaller getirebi - ~111i~==.;.I _-::_-:_---------==---• 
etııı~;tııelt hususunda fayda temin ne de satışlar devam ediyor. İngil- p k · ı·v· h Ku"u 1 s. !erinin inkişafına sebebiyet veren 3 e~ir. tereden talepler artmaktadır. Av amU ip :gt nar I Bezelye • 35 vasıtalardan biri de, İstanbul 1i -

le n Uharebe köpekleri derileri piyasasına gelince, bun - İktısat Vekaleti pamuk ipliğine Bak.la ' :W ı· manı ile İsveç limanları arasında 
CU e~i~ köpeklerinin he si hü • dan iki hafta evvel av derileri için yeniden narh tayin etmek için fa~- Lahana • 1 50 muntazam vapur seferlerinin ya -
lrın köı>eği de"ild" ~uh b büyük bir ümit vardL Bu yüzden rikatörleri Ankaraya davet etmıştL Pırasa • , • • • z pılması, İsveç vapurlarının, ibra _ 
~l>eklerinin t gb. ır. 1, are e av derileri fiatleri de yiikselmiş - Alınan haberlere göre, bu toplantı- Ispanak • • • • z ı cat maddelerimizi doğrudan doğ • 

&ı~ Ve nazikt;~ ~:seğe~ıı:~:ıau ı: ti. Fakat bu yükseliş şimdi~ik dın;- 1 
da pamuk ipliği narhın~ tezyit et- Şalgam • • • • 2 ruya isveçe ucuzca nakletmeleri • 

h ası Öğreti! k 
1
• dır B muştur. Geçen sene av derıleri pı- meğe karar verıruşlerdir. • dir. Usust me azım . u d Havuç • " 

ıtı a ise ona d. l . . d- yasası pek urgun geçmiştir. Bu Kereviz kök • • 4 
• arun ner;sın· e' azı ış ~:mı uş- sene de durgun geçmişti. Bu sene va~ meyva İhracafllflZ 
•ev§et geçırecegı ve onu T Ker.,viz yaprak • 2 

7 

Memleketimizle İsveç arasında 
yeni yapılan ticaret anlaşması, her 
iki memleket ticari münasebetle -

liriz. Tereyağların içindeki vcjcta-

lin gibi... Vej"folin muzır bir mad

de değildir. Tereyağın içindeki ve-

jetalin miktarını öj\'rensek ne la • 
zım gelir?. 

Hasılı satılan malların içindeki 
maddeleri, satın alırken, öğrcui.r -

sek, alıcı ile satıcı arasınd•ki riya 
perdesi de ortadan kalkar. O za -

man müşteri, bile bile aldandığını iiğrıtı· tııeden nasıl nefes alacağı de_ . durgun geçeceğinden şüphe Bu yıl Avrupaya yapılan yaş Enginar adet 
ı ır. R:öpek k .. 1 .. edılıyor. ' "h ffaki tli Ur ise . , pe goz u ve ce- • • • . meyva ı racatı muva ye ne- Karnabahar 
ıııe • bu ışde müşkülat çekil • Yaş meyva pıyasasında yenı hır t· 1 . f 

z. E:!b. . k kt in K d . 1 ıce er vermış ır. 
V rsil salata 100 il 30 

2 

rinin daha zivade artmasına bir anlar. 
vesile teşkil edecektir. VEKİLHARÇ 

Pek, di ıseyı iyi ısırabilen bir kö- hare et yo ur, ya ız ara enız i Bilhassa A!manyaya ve İngilte-
lle!t Şlerint ete daldırmasını da iskelelerinden bol miktarda ucuz• 

Pancar demet • 

Lc~anta soyan hırsızlar llııı iyi becerir. Köpek kan zevkini meyva gelmektedir. ıreye sevkedllen portakallarımız Nevı·ork serg:sine Ote'c"ler l'ün toplandılar 1 
l.şsa, on . Yunan ve Mısır portakallarına na- • 

llıeJ< .. .. u bundan menedebil • zaran daha fazla rağbet görmüştür. gidecek e~ya İstanbul otelciler cemiyeti umu- . Hasan Sürek ile Şükrü adında 
lıöyıegu~tUr. cPualü. ismindeki Milano sergis"ne iştirak 'El memleketlerin portakalları .. '. . mi heyeti dün esnaf cemiyetleri ıkı hırsız Bakırköyünde bir aşçı 
ley, İlk ırk köpek, daha vazi- ediyoruz ! f~la çürük olduğundan denize dö-1 Nevyork dunya se~gıs~e m:m • merkez binasında senelik kongre- dükkanının bodrumunun kapısın-
!l!tiııi çı ışında bir düşman ne- N" d İ al .. 

1 
.. k T"" k t kail h llekelımız namına gı ece eşy ar- sini yapmıştır. daki kilidini kırarak içeri girmiş-

d caıı1ı !ar . . ısan ayın a t yada Milan 1 u ur en ur por a arının a- d ilk rt. bugu·· n gönderilecek-\ .. 
ilıııcağızı 0 ak esır e_ttı; b~ a - ehrinde be elmilel bir ser i a- l «aretie istenmiş olması önümüz • _an . pa ı . .. 1 Bu toplantıda Ticaret ve S:ınayi !er ve yemek asansor dolabından 

du"-. n butundak! dış yen ol· ş yn g tır. Bu ilk partı arasında Türk pav- Od E f ş b · D. kt·· ·· K. yukarı kata çıkarak 2 adet d ı 
• •6 14 gibi k .. . çı!acaktır. Hüklırnetim!z bu sergi - deki yıllar için alakadarlan daha . ası sna u esı ıre oru a-

0 
u 

İltın·ı· aldı. cPualu. vazıfeye . . . . . • . yonlarırun dekorasyon ve tezyınatı zım Yorulmaz ve Oda esnaf mu·· - ku b t b · im 
Ilı ' çıkışında t d""f tt"ği d"" ye ıştirak etmeğe karar vermıştır. zıyade çalışmaga sevkedecektır. kısımlan ile sergiden sonra Anıe- m ara, a anca vesaıre ça ış • 

an n f . • esa u e ı uş İk V k· ı t" . 1 . . . .. . . . . rakıbı Ferit hazır bulunmuşlardır. !ardır. 
,, .e erınt boğup öldürdü. tısat. e a e ı tacır_ erımızın .ve. Turkofısuı Alrnanyadaki bu ışle rikada kalacak olan tarihi kıymeti "'-eşlf k b b Mil Evveıa cemiyet idare heyeti se- Hırsızlardan Şükrü ka~mış, ya-

~"'·-
0 

öpeklerinin, yanlarında .sana. Y". er _a_ ımızın_ ano sergıs. ı- a!akadar mümessili İktısat Veka - -olan çeşme ve müzeden seçilmiş .. ..., l nelik raporunu okumuştur. Bun- kalanan Hasan dün Adliyeye ve -
b[ ıtıaksızın keşif vazifeler!- ne iştırakinı tavsıye etmektedır. Jetine ve Türkofise alınan netice - eşyalar da bulunmaktadır. ilin Yap b· , · dan sonra otellerin ıslahı hakkın~ r' iştir. 
Pılıyo a ılıneleri için tecrübe ya • Diğer taraftan İstanbul Ticaret den dolayı teşekkür mektupları Hüklırnet bunları kıymetleri ile da hazırlanmış olan -proje umumi Dana diye manda eti 
l!~rıe;~~~nlar, .. ke~di. ba~~a:.ın~ Odası Milano sergisine iştirak ede- göndermiştir. mütenasip bir su.rette sigorta et - heyete arzedilmiş, bunun üzerinde 
lşıtti\\J . er, şuphelı bır gurultu cek kimselere kolaylıklar göster • Almanyaya sevkedilen Dörtyol miştir. esaslı surette konuşmalar cereyan ~c t } Orffil Ş 
~•ınaıı erı, Yahut birini gördükleri mektedir. Ticaret Odasında ~rgi ve Adana ıruntakası portakalları - Sanayi Eirligi toplantısı etm~. pr<?jenin tatbik mevkiine ko Çemberlitaşta Tavukpazann -

idare ses çıkarmadan kendilerini işlerile Sanayi şubesi Müdürlüğü nın bu muvaffakiyetine sebep, İk- İstanbul Milli Sanayi Bırl!ğin • nulmasında mutabık kalınmıştır. da dana eti diye manda eti sattığı 
~ onıedenlerin yanına dönecekler Bu proı"enin bır" def d b l d. tespit edı"len kasap İsmail dun·· ya-arı meşgul olmaktadır. tısat Vek8..letinin aldığı birçok ye • den: a a e e ıye 
g{iliild·· .. ses geldiği yahut insan 27111939 tarihı"nde akdi mukar- 1 tarafından kabiliyeti tatbikiyesi kalanarak Adliyeye verilmış' tir. 
Ç· Uğü t af ki Süd t f k ·ı rinde tedbirlerdir. Bu seneki ihra-Iİıı\\ü a ar a götürece er. 8 mm a as. 8 rer senelik heyeti umumiye top _ olup olmadığı tetkik olunacaktır. Kasap hakkında dördüncü sorgu 
llekıer· v köpekleri, gümrük kö· ticaretimiz cat, hususi surette kuru tahtadan lantısında nizamnamenin 14 üncü Dünlfü toplantıda idare heyeti • hakimliği tahkikata başlamıştır. 
bu tec~u··Ybetiştirilebildiğine göre, yapılan sandıklar ve yine hususi · t T · t bdil" · · d İsmail ceza mahkemesine verile _ tı • ele d Hariciye Vekaleti Umumi Kati- maddesine göre icap eden ekseri - n_ın asnı ının e . ı ıçın . ~ se-
l!ticeı r en muvaffakiyetle surette hazırlanan kağıtlarla iyi yet olmadıg" ından 28121939 Salı gu· _ çım y_apılm_ ış. net_ıced_ e yenı ıdare cektir. 

n.. er elde d"I b·ı· y ı bi Numan Menemencioğlu, Alman- Ö .., b! e ı c ı ır. a - bir şekilde ambalaj yapıldıgından nii saat beşe tehir edilen bu ıç- heyetıne mer Lutfı, Şevket Ab· -----
lleitıeri r h mahzuru var: Bu ~ö yada yeni kredi anlaşması yaptığı her sene yüzde elliye kadar çürük tirnaa birlik azalarmın teşr:ile:ı . dullah ve Mehmet ıntıhap edıl - berberler cemiyetleri umumi he -
lı.ıreııe Öl •:ııte idare edenler bır zaman, bu anlaşmanın Südet mın- . 

1 
mişlerdir. Bugün de bakkallar ile yetleri toplanacaklardır. 

bisahiple dukleri zaman. onları ye- takasına da teşmilini temin etmiş- veren portakallar bu sene ancak rıca o unur. 
l:ıunun . rırıe alıştırmak lazımdır. tL Bu itil:.arla Südet mıntakası Al- yüzde iki gibi hiç denecek derece- Ruzname: l - Senelik mesai ra-
ltıaıra 1 .~çın de yeniden işe başla - man anlaşma hükümlerine tabidir. de çürük vermiştir. poru, 2 - Seneli k hesap raporu, 

Uzuın vardır. Türkofisi bu ciheti alakadarlara Rize portakallarından da ayni mu 3 - Nizamnamenin bazı ahkamın-
~ (Arkası yarın) bildirmiştir. vaffakiyetli neticeler elde edilme- da 3512 sayılı kanuna göre yapıla-

r erı· I v si için vekalet, Rize ihracatçılarına cak tadilat. 
~ Sanayi Umum rlür'.ür ügU hususi surette yapılan bu sandık ----o·---
... ~. Baı:ıar ve anket Yakında İktısat Vekaleti teşki • ve ambalaj kağıtlarından gönder- Bir dayak iddiası 
c...,

1 
T !atında bazı tahavvüller olacağın- miştir. Rizeden her yıl yapılan ih· 

e.ı ır Sıtk c· im k edl B d F .. ~rde Sultançeşme caddesin-tınd. Ç ı ılvern!in.in bu isim dan bahsedi e t r. u ara a racat yaş tahtalardan mamul san- =·~ 
" ~ ı"-- Hi M d • R d de oturan Hasan dün zabıtaya mü-~~oı """ "tapevi tarafından Sanayi Umum ü üru eşa ın, dıklarla olduğu için istenen neti-
~.: Unan kar k f b "kal racaat ederek Kiimil tarafından ....._ b· ikatür albümünün Sünıerbank do uma a n arın· ce alınamamakta idi. 
'- ır ın·· edil ============= dövüldüğünü iddia ettiğinden Ka--.b'ı IY Uddet zarfında ikinci dan birine direktör tayin ece-
ta ta apılınıştır. Okuyucularımı- ği, Sanayi Umum Müdürlüğüne de, rektörü Şevket Turgudun tayin e- mil yakalanarak adliyeye teslim 

ile SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayını.z 

-

SOLDAN SAGA: 
1 - İskambilde bi.r kAğıt • Maşukun 

eşi. 

2 - Gezmek. 
3 - Suçunu bağışlamak - Aslının 

eşi - Bir hece. 
4 - Geri vermek - Bir yevmi gazete 

• Kaldırmak. 

5 - Adalet sahibi - Gök. 

6 - Durmak • Kanun. 
'l - Bir erkek ismi - Cansız filmin 

Kahramanı. 

8 - Parlak değil • Çekmekten emir. 
Mülkün eşi. 

9 - Güzel san'at - Yer • Bir hece. 
10 - GUzellik. 
11 - Hap - Bir meyve. 

YUKARIDAN AŞAlıI: 
1 - Bir kabın ağırlığı - Maksat 
2 - Kendisini feda eden. 
3 - İskambilde bir kftğıt - Bir nevi 

milli yemek - Nota. 
4 - Brr millet - Söı. • Rakam. 
5 - Kur'anın cümleleri • Eşkl711 kil· 

mesL 
6 - Bir nehir Anadoluda - Ses. 
'l - Bir sigorta ;tirkeU - Terazi goı:n. 

8 - Suriyede bir vt!Ayet - Çöl rilz-
gln - Cemi edatı. 

O - Bir hece - Tasvir - Bir hece. 
l o - Eskisi glbl 
11 - Sadakat - Alimin taşıdıtl l"Y· 

Selanik sergisi 
Seliinikte açılacak beynelmilel 

sergiye iştirak etmek için, hazır -
!ıklar başlamıştır. Sergide açıla -
cak olan Türk pavyonu Türkofis 
Sergiler şubesi tarafından idare e
dilecektir. 

• TAKViM. 

1357 HICRl 
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1 
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Şu hat 
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Guooş ŞUBAT l;ÜOPi 
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~ederiz. Adanada mensucat fabrikası di - dileceğinden bahsolunmaktadır. edilıniştir. 

reketten koşlandığınızı söylüyorsu- - Evet .. c:ünkü matmazel Mar- kua gelir. Onun eline geçmiştim 
nuz. Anlamak istediğim birşey var: sel· Feran'la bir mülakatım var. de ... 

hafı şurası kL. Papa, G. K.'nin bu-ı rını iyice takdir edecek bır mem-
lunduğu yerden, esrarengiz bir leket tutmadığı için, Fransaya ge
şekilde Vatikana iade edildikten' !ip yerleşti ve birkaç kahraman ar· 
iki saat sonra üç milyon frank der- kadaşını da beraberinde getirdi. 

Ölü bulunduğunuz zamanlar, hare- -Öyle mi? Marsel Feran, benim - Size ne gibi iyilikte bulundu? 
ketsizliğe nasıl katlanabiliyorsu- de iyi bir dostumdur. Size, bu hu- - Birçok iyilikler etli, ama en 
puz? susta, belki hizmet edebilirim. Za- mühimmi, beni Papa ile tanıştır-

\' "~•rı· Dedi. Kont, hiç düşünmeden, şu ten, gece Sır ... evet Sır Kralın zi- masıdır. 
' Gaaton LÖftU Çeviren: R••lm Özgen cevabı verdi: yafetinde de beraber bulunduk. Filiber Vat, büyük bir havana 

l.Itıs· - 35 - _ Muhterem Vat, ölü bulundu- Teramo Jirjanti, Vatı, önünden yü- sigarası yakarken: 

'ııiidd~t karşı karşıya oturdular. Bir 1 Deci.ise de, Vat oralı olmadı; çün- ğum zamanki hareketsizliğiınin >ı· rüterek: - Vay .. bu ne demek? 
llıetçini konuştuktan sonra, bir biz- 1 kü düşüne düşüne bu sesi bır defa cısını yaşadığım vakitlerde çıkarı- - Ya, Sır Kral.. öyle mi? Bu aziz Diye sordu. 

~Çecekıe~i ı::tirdiği eski bir şarabı ~a, harabe~e~d'.' G. K.'nın verdi~ yorum. Kendim _çok yürüyorum ve dostun sıhhati nasıldır? - Papa da, kırk sekiz saa!, ona 
arken a ırada, hızmetçinin çı- zıyafette ışıttığını hatırladı ve cu· birçok kimselerı de uzun uzun ar- - O, hakikaten, sizin iyi bir dos- esir oldu. Zannediyorum ki, işte 

tekrar çık bıraktığı kapıdan, Vat, ce, olduğu gibi gözünün önüne gel· karodan koşturuyorum. Öylelerini tunuz mudur? bu muvaffakiyeti, Sır kralın şöh-
İngİliz 0 biçimsiz çığlığı işitti. Ses, di. Kont sözüne devam etti: gördüm ki, durmam için ayakları- Vat, bu suali sorarken, merdiven- retinin başlangıcı oldu. 
Yordu ce, manasız şeyler mırıldanı- _ Evet .. ben yol yürüme reji- ma kapandılar. den inerken kendisine arabaya bin- Kont, Vat'ı arabasına bindir -

l\:o~t V , mimden bahsediyordum. Tarih, çok Sonra, içinde 1'1<adar iztırap ve mesini işaret eden kontun yüzüne mişti. Mükellef arabada yanyana 

lql'ınca'. h:zt ın s~si di~lediğiıı.i an· yaşamış olan bütün meşhur ş'.'."sı- felaket kaynıyan _bir. sesle: dikkatle baktı: otururlarken, Kont: 
. -. Git Mrrıetçıyı çagırdı: yetlerin hayatlarında hareketu ve - Fakat ben, hıç bırzaman dur- - Oh .. bilir misiniz, benim hiç - Madem ki, Matmazel Marsel 

linı kabu' ı osyö Makaian'a kendi- c_alışkan bulunduklarını kaydetmi- dostum yoktur. Zaten, iyi bir dos- Feran'ı tanıyorsunuz. O halde, be-
l et muyorum. 
e! Onu _ın_ek istemediğimi söy- ! yor mu? Diyerek sözünü bitirdi ki, Vat, tu olduğunu kim iddia edebilir? rı.i kendisine takdim etmeye tavas-
gti'"tııiyec 15. ıkıncikiınundan evvel Kont, bu sözleri söylediketn son- bu sesin tesiri altında titremekten İlk gençliklcrimden birinde tanı- sut edebilirsiniz. 
~"cek bU:':!ıını ve kendisine söyli- ra, kazaen imiş gibi masaya çarpa· kendini alamadı. Tam bu sırada, dığım meşhur bir Yunan filozofu Dedi ve araba, yürüdüğü zaman 

-. ya gft yım olmadığını anlat! rak üzerindeki kıymetli takımların odanın kapısı açlıdı ve hizmetçi, Sokrat'ın .. ne ise geçelim. Sır krat, tekrar anlatmaya başladı: 
mezse• b 1 d Roma ovalarında kendisine esir Evet Papa'yı · tm · 

-. lCaııı dı · . içlerindeki içkilerle beraber kıy- konta, arabasının hazır u un ıı· - • esır e esı, 0-
1_ l\:oııt h· şan edersın. metli halılar üzerine dökülüp kırıl- g"unu söyledi. Vat, bu hal karşısın- düştüğüm zaman bana epeyce iyi- na, büyük haydutluğunun şöhreti-
~ ' 1Ztnet · · 1'k t . t" Ç k G R n sonra V çısıne emir verdik- malarına sebep oldu. da biraz şaşkınlaşarak: ·1 e mış ı. ıı.i temin etti. ün ü . K. - oma 

at'a do""nd·· v b h k ld - - Ona, nasıl esir düsüyorsunuz? ovasında da onun ıs· mı· bo"'yle ı"dı" d ...._ l-ra .. a . u: at, u are ete a anmıyacaıp- _ Hemen çıkıyor musunuz • -
t Uııı? Sözü zı~ efendim, ne diyor- nı anlatmak için alaylı bir tarzda: Dedi· bu defa kimbilir neden, o- - Sır, Romalı büyük bir haydut Papa'yı esir ettikten sonra, onu, 
ırn.? mun neresinde kalmış- - Azizim kont! Siz birçok defa- na .azlz kont• denıiye dili varma- olarak işe başladı. İtalya'da, böyle 1 uç milyon frank necat fidyesi mu-

lar ölüp dirildiğinizi ve daima ha- dı. ,şeyler, her gün, yahut her gece vu- kabilinde serbest bıraktı. Asıl tu-

hal tediye edildi. Bu para, ne için- - Nasıl oldu da ondan yalnız 

di, biliyor musunuz? Fukaralar bugünlerde bahsolunuyor? 
için... - Basit bir sebeple.. Onun, bir 

Vat, İtalyan haydutlarının bir kaç senelik hazırlıkla görükbile -
çok maceralarını işitmişt~ amma cek bir işi vardı da.. 
böylesini pek mübalağalı buldu. - Ya siz .. Aziz kont? Bu •kah • 
Ko un kendisile eğlenmesine bir rarnan• ın elinden yakanızı kur • 
sebep tasavvur edemedi. Sonra o tarabilmek için nekadar para ver-

' ' 
bunları çok tabii bir şekilde ve diniz? 
bütün ciddiyetile anlatıyordu. - Gizlememe bir sebep yok.. 

- Papayı, kaldırıp esir ettiğine Tam beş milyon frank. .. 
göre, G. K. in kim olduğu anlaşıl- - Bir daha size iade etmediit• 
dı, değil mi? beş milyon frank, ha! Siz, buna, 

- Hayır efendim.. Harabeler iyilik ismini veriyorsunuz! 
hükümdarı meçhuldür. - Dedim ya .. Bunun mukabilin-

- Bir türlü anlıyarnıyorum: O, de bana Papayı tanıttı. 
meydana çıkmadı ise, sonra aldı - - İyi ama .. Papayı 1:.öy le büyük 
ğı paradan istifade etmeyi hiç dü- masraflara katlanmadan tanımak 

şürunedi ise, bu •Sizin• kralınızın ta kabildir. 
şöhreti neye istinat ediyor? - Evet.. İnsan katolik mezhe-

- Evet .. Halk, onun kim oldu • binde bulunursa ... Fakat ben ka • 
ğunu anlıyamadı; fakat bütün tolik değildim. 
meşhur İtalya haydutları, onu, bu- - Ne idiniz, o halde? 
günden itibaren, reis tamdı. - Eski Yunanistanın Fisagor 

- G. K. bundan sonra ne yaptı? mezhehind"'1im . 
...- G. K., İtalyayı. kendi iktida· <Arkası var) 



, 
SAYFA 8 iKDAM 

1 !GlilStnemai JSIVD tlle!'f 

ANKARA RADYOSU 1 ıa. çık"i'Ş (Die Abreise) uvertürü. Her -
Dalga Uzunluğu mann Goetz: Senfoni fa majör, op. 9. 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. Allegro Moderato. İntermezzo, Alleg

T, A. Q. 19,H m. 15195 Kes. 20 Kw. retto. Adagio. ma non troppo Lento. Fi-

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. nal. Allegro Con Fuoce. 
Türkiye> Radyodifüzyon Postaları Saat 22.15 Müzlk (Cazbant - Çigan) 

Lan tos orke~trası. 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu Saat 23 Müzik (Sinema sesi). 

Salı - 21/2/939 

Saat 12,30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği (Osman peh

livan) Haile türküleri. 
Saat 13 Memleket saat Ayan, ajaruı 

ve meteoroloji haberlerL 
Saat 13.10 - H Müzik (Küçük Or

kestra - Şef: Necip Aşkın). 1 _ Si&
de - Sigara içen kız. 2 - Glessmer -
Sabah selAmı (Fantezi). S - Ryming -
:Entermeuo. 4 - Hruby - Viyana ope
retinden (potpuri). 5 - Gangiberger -
Benim küçük Teddi ayım (saksafon 
parçası). 6 - Heinz Link - İntermezzo. 
7 - Vittoria - Yalnız sana (serenad), 
1 - Ha1dn - Yaradılış oratoryooundaıl 

ııarca. 
Saat 18.30 Proiram. 
Saat 18.35 Milzik (Bale mQzlğ! - Pi). 

Saat 19 KonUJma (Türkiye postası). 
Saat 19,15 Türkmüziii (İnce aaz Jas-

h - Segih faılı). 

Saat 20 Ajans, meteoroloji haberleri. 
Ziraat bonao (fiat). 

Saat 20.15 Türk müzitı, Çalanlar: 
Reşat Erer, Re1ik Fersan, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Okuyanlar: Necmi Rı

za, Safiye Tokay, 1 - Osman Beyin 
Saba J>Cll'evl. 2 - Mahmut Cellıleddin 
Paşanın Fiıolusı (Firakın). 3 - Hafızın 

prloSJ: (Dil mest olur). ' - Ziya .Pa
-ın ııarlusı: (Semll dildare bu dem
ler). 5 - Yesari Aaımm prlusı: (Bu 
;raz geçen). 8 - ...... - Türkü: (YOril 
dilber J1lril). 7 - Ali efendinin Niha-

Saat 23.45 - 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 

Tiyatrolar ~ 
ŞEHİR TİYATROSU 

"'111"'' 

~~ 
Dram kısmı 
TEPEBAŞI 

Dram kısmı 
21/2/939 Salı gü-
nü akşamı saat 

20 - 30 da 
Anna Karenin 

7 tablo 

E,SadlTe k 
Bu gece 

Şehzadeba§ı 

(TURAN) 
tiyatro~unda 

CEHENNEM 
Piyes 3 perde. Aynca 1 perde 

vodvil 
Halk Opereti 

Bu akşam 
saat (9) da 

TARLA KUŞU 
Pek ya.kında: 

Mahmut Yesarinlıı 
AŞK BORSASI 

vent şarkısı: (Severim gene). 8 - Re-
fik Fersanm Hicaz prkısı: (Geçti rüz- ZAYİ - Para cüzdanım için -
ı~r). 9 - Sevki Beyin Hicaz earkısı: de nüfus cüzdanımla Üsküdar as -!!!im.!::'.' bana ııoldu). 18 - ,,,, __ - kerlik şubesinden aldığım terhis 

Saat 21 Memleket saat Ayan. tezkerem ve tarik bedeli kiğıc!Jnı 
Saat 21 Konuşma (Hukuk funl yay- zayi ettim. İçinde param yoktu. 

ma kurumu). Bulup getirene minnettarım. 
Saat 21.15 Esham, tahvllAt, kambl- Sultanahmet Ticarethane çıkına-

70 - nukut borsası (fiat), 
Saat 2ı.3o Milzik (Radyo orkestrası zı No. 23 te Mustafa Tevfik oğlu 

- Şef: Praetorius). Eugen d'Albert: Yo- 310 tevellütlü Salih Ş~fik. 

• 

POKER 
KER Traş bıçaklan en sert ıakah 

~ bile yener ve cildi yumuşatır. 

HER YERDE 

POKER TRAş Bıçaklarını ısrarla isteyiniz 

KOLINOS 
anı;.pıılc 

DIŞ MACUNU 

Kullanınız. 

Lt-aır:d boş 

dişleri inci 
gıbl parla
t.an Kollno 
su dı.lnya· 

da milyon
larca aevat 

seve tcYe kullentrlnr. TOpOn muhteviyatı teksif t-dilmlı okluıtundan uzun 
müddetle lhtiyar.ınızı temin eder. büyük tUpO 40, kOçük tOp(I 2l.5 kuruştur. 

, Müthiş Sırt Ağrıları 
ALLCOCK büliin ıztıraplara nıhayet ve
rir. Bay J. L. yaz yor: •Harpte çok de 
lalar çamurlar üzerinde kalıyorrlum. Ne 
tıeesi olarak dehşetli sırt ağrısına müp· 
teli oldum. Bılahare işimin ba.şınrla iken 
bu ağrılarla kıvranıvordum. Nıhayet 

LLJ..J..-1...l.l'1-...ı::ı.......::ı;......ı sizin kıymetli ALLCOCK yakılarını tec· 

Z• İL OLUR ll rübe eltim. Ani tehiri sayesinde ağnla· 
'' rım ıaıl oldu. Ve bu ilıellen tamamen BEL ACRILARI ! 

LUMBAGO kurtuldum• 

Siz de arka ağrılarınızı ALLCO CK yakısı ile dindiriniz. Saçtığı sı
caklığı OTOl\lATİK BİR MASAJ, gibi '8ğrıyan yerin etrafına ya 
yarak teskin ve bütün ağrılan de fcder. ALLCOCK mafsallaTın yor
gunluğunu İz3le eder ve LUl\lBAGO, SİYATiK veya iltihabı asap 
halatında dahi ALLCOCK yakısı safi ve müessir bir devadır. Fiati: 

27 1/2 kuruştur. 

Türk Hava Kurumu -
Büyük Piyangosu 

1 _!_B~lNCİ KEŞ1DE 
- -----.. 

11 - Mart - 19 3 9 dadır. 

Büyük lkramiya 50.000 Liradır, 
Bundan 15,ooo . 

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

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

Bu tertipten bir bilet alarak ittiralc etmeyi ibmal 

etmeyiniz. Siz de pıyanıonun mes'ut vo bahtiyarl~rı 

__ ıN_H_is_A_R_LA_R_u_M_u_M_M_u_ .. o_ü_. R_L_oo_oN_D_E_N_ı 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 

Mumavakkat Te. Şekli Saati 
Lir" Kr. Lira Kr. 

-~~~~~~~~-

Muşamba 

Selefon kağıdı 

27 Ad. 
15000 Tabak. 

~ ı d - 28 35 Açık Eksilt. H 
630-
490 -

47 25 
96 75 

• • 14,30 
15 Çuval ağzı dikmek makınesl 1 Ad. Sif İzmir • • 

I - Cins ve mil<dan tahmil bedeli ve temhıatı yukarıda yazılı 3kalem malzeme §&rtnameleri ve 
nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden paruız alınabilir. 

IV - Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fennt tekliflerini İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel berayı tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın iştirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak ec!ecekler % 7,5 güvenme paralariyle 
münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

iKDAM 
t.tone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TE.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kur~ 

Bütün bir sahife veya ya
nru sahife nan için İdare ile 
görü~ülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek is
tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idar~hanesi

ne veya İHlnat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

.1129. 

~ım SÜMER BANK m~ 
Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 

Fabrikaları müessesesinden: 
PAMUK İPLIGi SATIŞI: 
Kayseri tez fatrikası malı 12 No_ paket 415 krs. 

' 
16 " " 480 " 

Nazilli tasma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fatrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Halyalık siparişler ıçın 

15 
25 
50 

" 
" ,, 

.. .. 
" " 
" " 

" 
• 
" 
" 

" 
" .. .. 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile salılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

" 
• .. 
" 

İplik miistebliklerinin yukanda yaJDlı fabrikalara gönde· 
reeekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları niıbetinde iplık siparişi 
verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve mubtelıf maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliti müatehliklerinin de ihtiyaç1 annı yine aynı 
şartlarla valnız F.re~li fabrikasına sipariş edebilecekleri i'iın olunur. 

İstanbul Asliye birinci hukuk 1 me divanhanesine talik ve gazete-
mahkemesinden: !erle iliin edildiği halde gelmediği 

Doktor Sait Aytun vekili avu - görüldüğünden makemenin gıya : 
kat Ramiz tarafından İstanbulda ben icrasına ve istiktab için mah
Sultanahmet Akbıyık Cankurta- kemeye gelmesi aksi takdirde da
ran sokak 85 No. da Müfti Çe- vacının ibraz eylediği senedi ve 

•••••••••••••! tinöner aleyhine açılmış olan bir imzayı kabul etmiş sayılacağı ve 
Dr. Hafız Cemal kıt'a emre muharrer senetle alaca- muhakeme günü olan 3/4/939 Pa-

(LOKMAN HEKİM) ğı olan 500 lira davasında: zartesi günü saat 14 de talik edil-
DAHİLİYE MÜTEHA$SISI Müddealeyhe gönderilen dava miş olduğu gıyap kararı makam'-

Divanyolu 104 istidası suretinin ilmühaberinin na kaiın olmak üzere ilan olunur. 

Muayenehane saatleri. Pazar mübaşir tarafından verilen şerhte (15185) 
hariç her gün 2.5 _ 6, Salı, Cu- mumaileyhin semti meçhule git -
martesi 12 _ 2.5 fıkaraya. tiği ve avdeti belli olmayıp gittiği 

Telefon: 22398 yer adresi de belli olmadığı yazıl -

Sahip ve MOdO, O: Ali Naci KARACAN 
Umumi Nesriyatı İdare Eden Yazı 
İtlori Mi!dOril: M. R.>slm ÖZGEN 

1 mış olduğundan. davetiye mahke- Basıldıtı Y•r: Son Telgl'of Basune\1 

' 

ile karşılıyabilirs 

G RiPI 
Radyolin müessese! 

hazırlanan ve Türle ki 
müstahzarlarının en 

faklarından biri olan 

tır ki vücudü nezle. 

bronşit hastalıklarına 

kale gibi müdafaa 

harareti sür'atle d 
ve bütün ağrıları g 

Aldanmayınız. Rağb~t gören her şeyin t 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine b 

bir marka verirlerse şiddetle reddedi 

SATIŞ İLANI 
ls!antul Dördüncü icra Memurluğundan 

Eleni tarafından Vakıf paralar idaresinden 23705 '!10' 
marasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ip0l 
tcrıJ ~niş olup bor<.u ı öd rııntınesindcn dot1yİ s t1Jn1~ sın 
verilen ve tamamın« yeminli üç ehlivukuf tarafındıtJ1 17° 
kiymet takdir edilmiş olan Fenerde Tevkii Cafe; maha 
Kiremit caddesinde eski 43 yeni 33 No. lu bir tarafı duvarc 
menzili, bir tarafı Yuvakiın ve Horop menzili, bir tarafı 
sokağı ve cephesi (yeni ismi Ustumca) sokağı ile çevrili bi 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Dört köşe kırmızı tuğla döşeli bir antre rrı 

altında dolap, zemini çimento ,içinde maltız ocağı, sabit raf 
gahı ve tulumbalı bir kuyusu olan mutfak, bahçeye çıkıl 
kapı. • 
' Birinci kat: Bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda ve rrıe 
sMıanlığında merdivenle inilen bir heli ve sabit dolap. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde ikisi içiçe üç oda. 
Çatı katı: Basık tavanlı bir sofll ve bir çatı altı ile zerrı 

mento ve etrafı duvar korkuluklu bir tarasadan ibarettir. 
Umumi evsafı: Binanın beden duvarları kagir, dahili 

ahşap ve yağlı boyalıdır. Zemin kat pencereleri demir par 
lıc!Jr. İkinci katta köşede müdevver bir çıkma ve ortada etr 
mir parmaklıklı bir balkon vardır. Bina köşe başındadır. 

nın bir kısmı çiınento döşelidir. Binanın antresinin altı rrı 

dır. Bahçede erik ve ayva ağacı vardır. 

Mesahası: Umum sahası 103 metre murabbaı olup 54 
murabba bina ,geri kalanı bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri ıneıı 

tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 27 /2/939 t 
den itibaren 937 /332 No. ile İstanbul dördüncü icra dair 

muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 

yazılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler işbu şart 
ye ve 937 /332 dosya No. sile memur,iyetimize müracaat etrrı 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin 1<o 1. 
beı;nde pey veya milli bir lbankanın teminat mektubu tevdi 
cektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve · 
hakkı saJ,.iplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi 
iz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden iti 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memurıyct 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sic •li ile sab 
madıkça satış bedelin in paylaşmasından hariç kalırlar. 

ı - Gösterilen ı,'...nde artırmaya iştirak edenler artırrrı3 
namesini okumuş ve lüzumlu malümat alm1ş ve bunları tarrı 
kabt:! etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 27/3/939 tarihinde Pazartesi günü s3 

ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç 
bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak ar 
bed!!li muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış ıste 
alacağına ruçhanı olan diğer alacaklt1ar bulunup ta bedel b 
nn bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecınuU 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
artırma 15 gün daha temdit edilerek 11/4/939 tarihinde salı 
saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu 
sında artırma bedeli satış isteyenin alacağına ruçhanı olaJl 

alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları fil 
undan fazlaya çıkmak şartile en çok artırana ihale ed'l'r. J3 
bır bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi diişCf· 

ô - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesho1uıı 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzelı111 

duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulıır 
hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
edilir. İki ihale araıııntlaki fark ve geçen günler için ~; 5 ıcıı 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalıt' 
zın memuriyctimizce alıcıdan tahlil olunur. (Madde 133). ı 

7 - Alıcı artırma bedeli· haricinde olarak yalnız tapu 
11 

h•rcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pu 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzıfat ve teJl.5.liye .r:;, 
den mütevellit belediye rüs~m ve müterakiın vakıf icare': eıı 
ait olmayıp artırma bedelind•n tenzil olunur. İşbu gayr·~ğ 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra merrıur ' 
dasında işbu i15n ve gösterilen artırma şartnamesi daıres:ııd' 
lacaıtı ilan olunur ı 1138) 


