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Aklı selime davet! İmpeks ve Denizbank İki devletler züfflresinin 
. işleri tahkikatı karşı karşıya Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

- .\ıneı;ıca Cünıh · · d"" 1 • ril" la ...,rı hıe Urreııı Ruzvelt,in vaffak oluyor, ıger erı re ıyor r 
ı. · Y-.,atı he b. · b b · .ı· rı "°• l nı asa ı muvazene- ve hunu bir ayal, ır YllJAYIJ •· 
"1 leaiı;:· ınuı olanlar üzerine sojuk meli gibi sösterenler de bundan bil
tı uınuın~ :Yapacak, hem de efka- istifade dlldatörlüğiiıı meddahı ke-
l , ıyey; ·· ül' .. 
..,rar•k ,_ rur tu ve patırtıya 
L.• ' a.,lı &el'ın· h' 
....,,kate d 1 1 ıçe sayanları 

a· avet edecektir. 
. ır llıiidde 

siliyorlar. 
Fakat demokrasilerin de lıllıaın· 

mül ve ıehırlarının haddi n budu- ' 
du vardır. Bu had ve hudut onlann ıliktatörliikle ~tenheri totaliter ve 

lor, koın ili ıdare olunan devlet
""• b••ı 1 arı hesabına olrnak üze
ııı-1tt0 id·"'ı UYaffaluyetlere nail ol-
d •er 8 1 h L.. • •ınoı,..0 il · un ara karıı gelen fA !anır, k•...,.ır, ve lfte o zaın•n 
"'-ti ~-~ •r, lazım olan mulcave- da onun aerbest akın yapan irade-

hakimiyetlerine, istikllllerine, miil
kl temaıniyetlerine tecavüzdür. Bu 
tecavüz Taki oldu mu? Demokrasi 

•- tı.Ostere • • 1 k '- k "'taliter d ı:ruyorlardı. Neticede sınin kar9111na ge me pe.. mÜ§ ül 
~luYorlard •Yletler İstediklerine nail olur. 

ç '· F ransanın son rünlerde göaterdİ· 
• •ko.ıo.,a'- ·- h' h 1 b hl b "'~up "Ya, ispanya ve Orta gı ru ı a et, u ıa anmanın ir 
• · • lnesele] •· b · · .. ·d- O · d t t .. rı.ı C!'. ı u vazıyctın . en numunesı ar. en azn: os unun a~ 

~ın" • K •••l•ler uıahhas misalleridir. Bu vassutunu hile kabul etmıyor. en· 
• İJıtilafl etrafında çıkan mücadele disbe te.,.vüz etınek iıtiyenle, top· 

j ılevıeıı :rın kaffesinde totaiter raklarına rözdikenle karıı karııya 
· l!Öst:•. 

1
arbe kadar varmak azmi gelmeyi ve doğrudan doğruya ko· 

• ·ı· "'"•n d '- · nuımayı tercih ediyor! rı l)'orJ eıno&rasıler hemen 
t d ardı " b' • • Fakat gazeteleri ve sokak nürna· • ikler' d · e ırıncıler, tabiatilc 

dı, •n e nıuvaffak oluyorlar~ yi§lerini bir nevi tercüman ittihaz 
l' etmiş olan diktatörler • deınalcra-

"1.at larih' 
'Y•ti~ . . ı ıudur ki her muvaf· 

I.• ıstıhıa.J" 
"'P •d ı sırasında ve onu 

•n ·ı 

sinin bu açık, ve sarih vaziyetine 
!<arşı - yalruz sükut ediyorlar, öte
ki diktatörlerden imdat bekliyorl•r. 

lktısat Vekili ve müfettişler 
talıkikata devam ediyorlar 

Şehrimizde bulunan İktısat Ve· 
kili Bay Hüsnü Çakı··ın arife gü
nü Denizbank'a giderek orada ba
zı tetkiklerde bulunduğunu, ida
renin muhtelif işleri etrafında ala
kadarlardan izahat alaığını yaz · 
mıştık. 

Deniz Ticareti Müdürlüğünde 

de tetkiklerde bulunmuş olan Ve • 
kilin, bugünden itibaren yeniden 
tetkiklerine devam edeceği anla · 
(i.llmaktadır. 

Denizbank'ın 939 butçesi henüz 
tasdik edilmemiştir. Bunun için · 
dir ki memurlardan yüz elli lira 
ya kadar maaylı olanlurın maaşla
rı verilmiş, diğerlerin;n y1<lnız ya

. rısı verilmiştir. 

r devı,11 1 k zamanlarda, totali-
llıi:veceı, .... ~rtık baıka bir ıey is· 
bil, ıı •rını ilin ediyorlardı. Bir 

Ya at~ •çıneden Yeni iddialar or· 

Nihayet ötekiler de beklenilen' İktıHt Vekili B. llt)SNfi ÇAKIR 
imdada gelmeğe hazır olduklarını 

Denizbank memurları bütün 
maaşlarını ancak ayın 15 şine ka · 

1 dar tasdikten çıkması muhtemr l 
olan 939 bütçesinin vaziyeti ta • 

( l'.lrkası -~ ü11r-ii •ayfada)' 

söylediler. Fakat bu sefer artık bü
tün demokrasiler de şahlandılar, •Yordu V . . od 

lıattlJe . • e Y•ne aynı met 
"" avnı t' Amerika demokrasisinin reisi, Ame-vtdu. ~ ne ıceye vi.ııl olunu· 

u rikan hududunun Fransada oldu-
"•diıeı . 

erın hu 1 •ı hafit . suret e cereyanı, ğunu söyledi! 

Tramvay ve Tünelin 
• • 

lstanbul Belediyesine 

• • 
vazıyetı 

• 
Amerika, lngiltere ile F ransaya 
müzaharet edeceğini ilan etti 

Sovyetlerle Amerika arasında gizli bir anlaşma 

RUZVELT 

----=--~.1 

Paris, 2 - İngiliz Başvekilinin 
sesındeki temkin, Münih konfe • 
ransındanberi cereyan eden ve 
ekseriyeti hayal sukutuna uğratan 
hAdiselerden son.-a nazarı dikkati 
celbetmiştir. Bu temkinin siyasi, 
askeri ve iktısadi mahiyette olan 
istihbarata istinat ettiği anlaşıl • 
maktadır. Diktatörlerin cihan sul· 
hünü daima tehdit etmeleri karşı· 
sında Çemberlayn'iıı hakikaten 
metin ve bununla beraber uzlaşı· 
cı hir vaziyet aldığını gören İngi· 
1iz umumi efkarının, bir birlik 
halinde, Başvekillerine bağlı bu • 
Jundu~u da, ~üphe götürmez bir 
vakıadır. 

Deyli Herald'ın siy3si muharri
ri, İngiliz siyasi mehafilinde husu· 
le gelen yeni itimadın şu esaslara 
dayandığını yazıyor: ttıu•)'y tnı~aç)ı İnsanlar üzerine 

1..,,Yord en tesirler yapmaktan bili a u. 
Unlar t • 

ar0 ol ' otalıter Ve diktatörlükle 
unandıı 

l'etlerir.. . ev et erin muvaffa" 

Acaba diktatörler, artık bu eski 
vaziyetlerini muhafaza edecekler 
mi? Acaba yine dünya sulbünü leh-
dide devam edecekler mi? 

Hiç te zannetmiyoruz: Çünkü 
l<arfılarına çıkan kuvvet bir iki dik
tatör değil, en büyük demokrasile
rin miJJi vicdanları, milli iradeleri
dir! Bakalım, diktatörlüğü methü 
seni edenler timdi ne diyecekler? 

devri düşünülüyor .Vaziyetin Hulasası 
1 - Almanya diplomasisi, şar1'i 

Avrupadaki kuvvetler;n tahminin
de \ c bilhassn Sovyet Rusyaııın 
bitaı aflığına hiikmetrnesindc bazı 
hatalara düşmüştür. niıı lı~k~ıktatörliikte bir tek ira

a ını olın 
•ta d'k asına atfederek 1 tatörl""· 

."ddahı k .. ugun münadisi ve 
ıay1f1 t ••ılıyorlardı. Demokrasi· 
tt-ek a ıcı, Yıkıcı bir usul gibi göı. 

ondan h l '-
ortard a "' soğutmıya çalı-
lialb~-

llıakta 1 
hakikatte vaziyet böyle 

"' n Pek Uzaktı 
Uollı • 

.,, 
0kraıid h. k' . 

Ah.ne~ Ağaoğlu 

~~~ 

İstanbtıl ve Kadıköy Havagazinin 
satınalınması günleri de yaklaştı 

Demokrasilerin sesi ( 
birdenbire yükseldi 

IIab~tı.ıtan ürrali, Avusturya. 

'llıek lı k e a ırnıyet ve karat 
n, iktid a kı mili~te ait olduğun-
lnlar tarı,~?Vkiini filen ellerinde 1938 senesi, pek bulanık bir si-

1939 yılının ilk ayı 

Tramvay ve Tünel Şirketlerinin J dıkL,,n sonra Belediy<!yP devri ta
hukuk müşavirleri Ankarada satış savvı...- olunmaktadır. 
mukavelenamesini hazırlamakla Nafıa Vekaleti şeb~l:enin ıslahı 

me~guldürler. Diğer taraftan İs · için evvelce bir tetki!: yaptırtmış
tanbul ve Kadıkiiy Havagazı Şir· tı. SöylPndiğinc göre tramvay bi
ketlerinin salın ahnn3s1 üzerinde letlcı·inin tiindde de muteber tu· 
de müzakcrcl.:r cereyan etmekte • tu!ması, tünelin Gslatadaki giri~ 

dir. Bunun tamamlanacağı günler kısmında geniş bir meydan açıl · 

nuı ve Südetlel·in ilhakı, Fran
couwı zaferi ve Çinin lstilıi:;ile ( 
artık önüne gf!'('llemiyecek bir sel ) 
gil•i göriinen totalh~r devletler ) 
bloku (Almanya • Jtalya - Ja- \ 
ponya) Mitlerin son büyük nut- \ 
knud'.Ul ~·nnra beklemediği bir 

' m11kabel~yc ınaruz kaldı. İngillz ~ 
1) 

v a ••tile "h' yasi hava i•inde geçti. İtalya, Ha-• ÖUı, mu ırn meseleler- • 
tin llıll), assa harp ve sulh gibi mil- bcşistanı zaptetmekle kolmıyarak 
da, ol O.dderatı ile yakından ala· bir Akıleııiz havzası müvazenesi 
•ar al an "'••elelerde kola; lıkla meselesi meydana getirdi. İtalya, 

İr t •tna:dar ç·· k" d'. d Fransa ve İngiltere lll'asında a" · tk nıiJ) • . un u, unya a .r 

l'>.di 8.1' et mutasavver midir ki !arca sürüklenen bu nıiinaka~a bir 
ııısu "• k. il . · b "I d Al "'Ukad fev ı e ve hılhas- netıceye ag anma an manya · 

.~a alaı,:••atı doğrudan doğ- nın Avusturyayı ilhakı vukua gel
n harı, dar olmıyan meseleler di; daha sonra da, Çekoslovakya · 
Utı, l' e karar versin? Alman'ı daki Alman ckalliycti davası orta-

ranaız' ı · fk. b' '1 lotı h 1 
O sun, ttalyan'ı 0 }.. ya çıktı ve cihan uınunıı e arı, ır 

de vakındır. 
T.raınvay ve Tünel i~letmesinin 

bir müddet Hükümeı t!inde kal · 

ması tramvay arabal"rının Tü -
nelin ağzına kadar yanaşması 

( Al'kası 3 ündi sayfada) 

Fransa Ekrem Köniği ! 

bulamadığını bildirdi 
dıığ,,nıı arpte ınuasır harplerin ne müddet te, bu hadiselerin uya':' · 
r trıi? latınadıJ..- mı, görmedi- dırdığı endişeler içiıide kaldL in· Jı h k 
ıı •• Pt. giliz başvekilinin uzak görüşlü Mevkuf Ru inin mu a emesi 

·~ birj n •onra Alınan askerlerin- müdahalesi ve Çekoslovakyanııı J l 
"k;llıdir:Carp cephesinde sükunet fedak5rlığilc bu siyasi buhran da yakında Ankaraua yapı acak 

askeri ~nv~nlı bir roman, Fran- J önJenebiidiği zanıan, artık, diğer 
'Yetin:tınden birisi de «Gecenin püriizlerin siyasi nıüzakereJerlC' Tayyare kaçakçılığı işinde bi -

1 
-

•r b kada - h 11 d'I •. . 1 d rı'ııci derecede rol oynadığı anlaşıl· \ş ir r '» ısıni altında di· a e ı eccgıne ümıt er uyan ı. 
'" ı,,,0"'"" Yazını,lar. Bu roman· Fakat bu da, çok geçmeden, hayal mış olan Ekrem Köniğın Türk Ad·' 
Pertiy0 ~ayfası İnsanın tüylerini sukutilc karşılandı. liyesine teslimi hakkında Fransa 
d •.! Bu f ı·ı. · A · · nezdinde yapılmış olan teşebbüs-an ll'al' e a etleri görüp 1939 senesı, vrupanın sıyası va-
t b 'P ve ın ·ı· b. h ld b IJ y · !ere Fransız hükümetı Ekrem Kö-• •Ye k . ag up ır daha mu· ziyetini bu a e u u. enı sene-
" •ndı •rz ·ı · . , . 'k . b · t' d 1 nı'g"'ın bulunamadığı cevabını ver • u'ttıok . .. usu ı e &ırer mı. nın L ayı ıse. u vazıye ı, a !'1 

u • •••iler ·aı ı · · tir llıı dü .. • m et erın bu u- endişdi bir hale koydu. mış · 
'bara l'Urıcelerini, hislerini nazarı İngilt• r", İtalya ile kararlaştır - Ekrem Köniğin ~urum ortaği 
•· a arak har k k " . · ı ·ak tevkif edılmış olan ~t}'etind . e et etme mec- dıgı eskı aıılasınasu11 tanı bıı- ne ~ o at 
l>i•-ıat" •ldırler. ticc'-·c bağla~aya hazırlanırken, ye __ ryıem~~~-~an WRuhi 

" or iild . . ' r:-. · ~.- ,, __ ,__ · 
•n ir.d : erde ıse, bir tek ada- j Italya, birdenbire, fcrvada ba!lıa.C ~(llı:ilra ~. ; sı , .. , 

~ ~sı h · · ı · ~ .. ' - · - ı ? eği, h .... erşeye hılkimdir, onun dı vcFrnnsadan Korsikayı, Tunus,- ;tfP krem ~-.'"", . Y.~ " . 
"' tttun nıeınl '- ı· . . C'b t' .. t d' . • [·rem, il"' .~ sıne 10 "'·•abiid· eue !!1. ısteğıae ı u ıyı 1s e ı. _ '~r '"- \ )ol.;. • ~:. ...... 

d~ğini, ır. Ve binaenaleyh is.. Bu defa, Jıer şeJ· unutulur ii6·~ 'b~ lira vQl'ecej.fm_, ·a-d! ıgı h_:ı.d~ ~ 
da •erb ·~~ ettiğini yapmak- oldu; biitiin dikkatler, italya ile r6u para<laıt';!t'a · vcrmedıgını !· 

r ı. 1• t_ esttu-. İşte hurtun ıçın.. Fransa arasındaki siva~i acrninJik., .t<fı a eden ~t< I ini?t-. akemesı-~ 
OIJ J J -"1 t<t h ' -• ~ .t. •• ~ • "' !?,S~tz~~ "'er· "'I ar tereddütsüz ka- te toplandı. Bn ihtiJftfın asıl l •ıgüftııJer~ şl · Rtt.~ _ 

~dd .. ;Y-oı-l;:ır, dcıno!"-rasi!er ise n"ktası ise, hfidiscdeki hiitiin eh<' Ankara avukatlarıııdan Hamit Ta];kikatı 
· ut er İçind .. kendisıııc müdafi Ankara Miiddeiumuıııisi koru.rn e ınutemadiyen suJ. ıniyctin, yin<', Akdeniz havza~ı 

· •ı·a çalışıyol')ar. Bi,isi mu- ( A l'kası 3 üııcü sat/fada) BAHA ARIKAN 

vrrdi: Hltlf'r,. gf'çeıı hafta. ~-alnı,; 

mil ·tl•tnll.'k·.~ istf'tlii'lııı \'e ba,.ka. 
bir iddia~ı olmruhj"nu sö:ı·leıniş
ti. İta.Iyanın Fransadan istediği 
ıopraklara tt·mas l·tmemişli ve 
Ifitlerin bu nutkun,laıı öiren<llk 
ki İtalya .. \lmanyadau a.ncak bir , 
fikir davasına giri~tiil zaman 
yardım bekliycbileC'Pktlr. Sulhcu 
olmasa hile harpc·u da. olmıyan bu 
nutkun mahiyetini Ye kıymetini 

anla.tan İngiliz Başvekilinin nut- ·1 
kunda i~e her zamankinden daha. , 
büyük bir t•nntiyet (!"Öze- çarpmak-

1 
tadır. 

Bu sll'ada. Amerikrulan yükse- \ 
len sestir, ki Avrup0ıdakl havayı 
bi:rdenbire değ~tirdf. Amerika ' 
Ctlm1ıurreı-.ı aı·tık afıktnn ::ı:rıfa 
ilan etti: 

Totaliter devletlerle mücadele- i 
de demokratJarı, yani İngiltere 

ile Fransayı Amerik.ı bırakmıya
caktır. Dahası var: 41.Fl'ansa. h:ır- ( 
be gir<liii zaınan Amerikanın . 

hu~udu Fransada olacakhr.ıo ı 
ikincisi bundan ve daha az 

miitıim olmıyan halı~r: Amerika 
ile Sovyet Rusya araı;ında .Jaııon ı 
lstil3.sına karşı gizli bir anl.-ış.nıa. 

yapılmıı;.hr. Bu. bir rivayetten 
ibaret olma.kin beraber Rusyanın 
te. klliihnı ve idaresini <lemok-

2 - Alrnanyanın dahili vaziye • 
tine ait İngiliz cntelicans serivisi
nin elde ettiği ve Alm•n gizli polis 
teşkilatının haberdar bulunmadığı 
malumat vardır. 

3 - Roma · Berliıı mihverinin 
dahili ve gizli faaliyeti hakkında 
doğru mallımat edinilmiştir. Si • 

(Arkası 3 üncü sayfada) STALİN 

Artıyoruz, fakat kôfi mi ? 
Yeni intihapta nıcbusların1ızın sayısı 420 olacnk. Buuun .se

bebi hepimizi memnun etmek icabeder. Çiinkii nüfusumuz artmış· 
tır. Milli miicadeledeıı dört sene sonra yapılan basit bir tahrirde 
niifusıunuzun 14 milyon oluşu bizi sevindirmişti. Soıı tahrfrdc 17 

milyona çıktığımızı ö{:rendik. Şimdi, demek ki on sekiz milyonu da 
nşn1lş bulunuyoruz. 

* 
Avrupada nüiusıı eksilen yalnız Fransadır. Almanya senede 470 

bin lll'tarkcn Fransa her sene ııiifusundan 30 lıin kişi kaybediyor. 
Bıı korkunç hakikate karşı gelmek için Fransız meclisine ycpy~ni 
bir proje verildi ve hu projeyi demokrat ve radikal, cümhuriyetçi, 
sosyolist, biitiin fırkalara mensup mebuslar imzaladılar. Projenin 
esası şudur: 

İlk defa eylenen ve 21 yaşla 27 yaş arasmda olanlara 150 Tiirk 
lirası kadar bir para hediye edilecektir. Bu projeye gör<" kadın 
evinin dışındaki biitiin mesaisinden vaz geçecektir. 

O takdirde yeni aileye eşya, çomaşır ve mutfak le~azımı alınnk 
için de geniş ve tediı·esi kola~· bir kredi açılacaktır. 

Anadolumm 100 milyon Türkli rahat rahat yru;atabileccğini bi
liriz. Avrupa, niifusu olup ta toprağı olntıyanların ıztırabınt çeker
ken biz bu bol toprağı 1'iirk nlifusile doldurmak i~iıı Fı·ansanııı 
yapn1ıya JıazırJandığı haınlenin pek az bir uisbctiuc nıuhtncız. Kii
çiik bir hamle, küçük bil' tc~\'İk ... bo~ topraklaı·ımızı doldurmak için 
niifusun1uzu aı-tırn1aga Jıı.f.t[i ge1t>t<"ktir. 

KEMALiST 



SAYFA! 

fr usa -ısa -

Musa ın Hayalı 
"Öyle bir ülkenin başına geçtin 

ki bir zamanlar mamure idi,, 
~ •• görünmez b:r el.. Görün-ı üzerine saltanat kurmaları ve 

mez bir kuvvet bu g~ce Asiyeyi senin kavmini kul etmeleri zama
t!.n yamna yatır.aktan mene- nı pek yakla~mıştır. 

diyor gibiydi. Ses birdenbire kes:ldi. 
Ayakta dur..mıyacağını hisset -

ti. 

Yüksek ve sedir gibi yerde dan 
ya'.ağa çıkamadı .. 

Ve .. 

Odada bulun.an bir sedirin üze
rine düşlü... 

İçme~ti ... 

Büy le oldu.gu halde bir sarhoş 
gibi olmuştu ... 

Adeta sızar gibi kendinden geç
tL 

Odad:ı şimdi .. derin derin nefes 
alan güzel Asiyenin ılık solul:ları 

ile ı.efesi şarap kokan Firavunun 
giirültülü homurtularından başka 
bir ~ey._ başka bir ses duyulmu -
yordun. 

Birden.. 

Bu soluklu ve horultulu sesler-

Fakat Firavunun titremesi ke -
silmedi. 

Sarhoşluğu filan kalmamıştı. 

Yatağının içinde korkudan kıl
mıdanamıoyrdu bil~ 

Bir müddet bekledikten ve ar· 
tık sesin gelmediğini gördük.ten 
sonra boğuk boğuk h;ıykırdı: 

- Asiye!.. Asiye! .. 
Asiye uyumuyordu. 

Hatiften gelen bu sesi o da duy
muştu. 

Fakat duyduğunu belli etmek 
istemedi. • 

Duyduğu ses.. ve sözler ırkının 
kurtuluş müjdesini veriyordu. 

Firavunun çağırmsıa üzerine ve 

sanki uykudan uyanıyormuş giti 
kalktı. 

Üzerinde biraz evvelki ağırlık 

den baskın bir ses .. odanın 
çınlatan olr •es duyuldu. 

içini kalmamıştı. 

Bu sesi yalnız Fir:.vun değil .. 
Asiye de duydu.. F ~kat ikisi de 
yerlerinden kımıldımamıyorlardı .. 

Ses. ilkönce, biıtün heyebeti ile 

şöyle hı tap etmişti: 

- Ey Velit! .. Sen kendini tanrı 

ile tır tutmak sevdas!m güden Mı

sırın. F'ira""\"llJlu._ 

Bu hitabın dehşEti Firavunu, 

Velid'in başucuna gitti. 

Firavun, buz g'h: rlcr içinde 
ve şaşkın şaşkın etrafına bakını 

yordu. 

Asiye sordu: 

- Ne var .. ne oldu? 

Firavun, yatağının içinde yarı 

doğrulmuş, dehş<rtten büyümü~ 

gözlerini odanın içinde dolaştır

dıktan sonra sordu: 

- Kim vardı. Bu odada biraz 
sızmış olduğu vazi)'ette titretmi.ş-

evvel kim vardı? 
tL 

Asiye, gayet sakin bir sesle: 
Ses devam Ediyordu· 

. . "· b' alt - Kimse yoktu .. dedi. Ben uya-- Ey bır sersen =el' ır s a-
.... , Sen C nıktım. Başucunda bekliyordum. 

natın başına geçen guu.. , e-

nabıJı.aklrnı sana verdi~ nimetle -

r' sebep ve hikmetini araştırma

- Bir ses duymadın mı? 

- Hayır. 

dın .. 
Firavun, kulaklarında hala duy. 

. duğu sesin uğultusu olduğu halde 
Öyle bir ülkenin başına geçtın kendini toplamıya çalıştı. Odanın 

ki, bir zamanlar mamııre idi ve b.u l içinde Asiye olduğu halde bu ses 
ülkenin mamurluğunu bııraya ha- duyulmamıştı. 

k!m olan Beni Cİsrail temin etmiş· O halde rüya görmüştü. 
ti.Sen, bu Beni Cİsrail kavmini ken- Korkulu bir rüya ... 

dıne kul ettin ve hor gördün. Bu Asiye soruyordu: 

cihanı yaratan ve sana bu saltana- - Ne var .. neden korktun. yok

lı bah eden Tanrı, senin hakir gör- sa rüya mı gördün?.. 

düğün Beni 1sraıl kavminden bir Firavun, Beni İsrailden olan ka

kul\UIR bir oğul verecektir, Bu oğ- 1 rısına renk vermemek için: 

l ~ocuk büyüyünce senin tahtı· - Hiç. dedi. Bir şey olmadım .. 
galiba çok içmişim .. rüya gördüm. 

nı da .. wtanatmı da zirüzeber e-
Asiye ise, duyduğu sesin kendi-

decektir. Bu saltanat ve bu nimet sine verdiği heyecanı güç zaptedi
senin elinden gidecektir. Senin yordu. 

bütün kavmin Beni İsrailden gele- - Evet.. dedi. muhakkak rüya 
cek bu adamın elinde helak ola- gördün.. odaya .. buraya. bizim ya

caktır. Sen, bunca yıl Mısır kıpti-ınun.rza kim g~l~bilır ki.. . . . 
!erini Beni İsrail üzerine musallat Fıravun, hala ve sankı kendısı-

. . .. .. . ne hitap eden sesin sahibini oda-
kıldın. Onları bınbır turlu azap ıle .. d .. nı.....:. .b. ,_ f 

nın ıçın e gorec~ gı ı ewa ına 
tazip eyledin. Onlara güçleri yet- baltınıyordu. 

miyecek işler havale eyledin. Dağ· o gece sabaha kadar gözüne uy

Jardan taşlar ve ağaçlar çektirdin. ku girmedi. Sabah olunca yatak
Fakat onların da günahları vardı. ıtan eski ha5metli ve gururlu tavrı 
Cenabı Hak bu günahlarını affet· ile değil, bitkin bir halde ka!l<tı. 

li. Onların da senin saltanatının [Arkası var] 

- Hasta ... cBey. dediklerıni bi- surahi ile görünmüştu. Nazlının, 

!iyor musunuz? katılasıya gü!meşi, onu, kapının e-
Omuzlarını kaldırarnk gülüyor- şiğinde mıhlamıştı. 

du · Ben, bir vak. anın şahidi gibi ba-
- cBcy., işte... Görmelismiz. loyordum. Ferdane, agır ağır yu -

Ben, bu .Bey. faslınt, biraz tabii rüdt.i. Yalnız, dikkat ettim, yuzıi -
görıiyorum. Fdkat, siz... nün çizgıleri, cHanım a kar ı ol-

Durdu. Sordum: dugu ~ibi, vaziyeti kanamak 1sti-

İICDAK 

Sehii• Haberleri . ~ 

Universitelilerin 
Berlin seyahati 

Havalar yine 
birden soğudu 

Sömestr tatili Pazar
tesi günü bitiyor 

Karadenizde ve Egede 
fırtına b~ladı 

15 İkincik:inunda b·şlamış olan 
sömestr tatili yarın bıtccektir. Fa
kat yarın Pazara r•sladığından 

derslere G Şubat Pazartesi sabahı 
başlıınacaktır. 

Sömestr tatili ve bayram dolayı
sil~ yurdun muhtelif köşelerine 

aikleri nezdine gitmı;; olan yüz -
!erce Üniversite talebesi dünden 

ılibarcn şehrimize dönmeğe baş -
lamışlardır. Yurdun içinde tetkik 
gezisi yapmakta olan talebeleri -
mizin bir kısnıı şehrirrıize dönmüş
tür. 

Son günlerdi! haval:ırın soğuma
sı üzerine Karadeniztle de fırtına 

Daşladı. Yolda bulunon birçok va
purıar fırtınadan yakalarını kur
..armak için en y:ıkın limanlara 
i;endilerini zor atmışlardır. 

G3nçlerimiz Eerlinde 
Doçent Hıfzı Veldet'ın başkanlı

;;ında Avrupaya sehı.yate çık

mış olan Hukuk Fakültesinden 40 
kişilik talebe kafilesi Berline vası 
olmuştur. Gelen malumata göre 
Berlin Büyük Elçimiz Hamdi Ar.
pağ Üniversiteliler şerefine seia -
rette bir çay ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafette Alman gençlik teşkilatı 

ve fırka erkanından b•rçok 'Zeva' 

hazır bulunmuştur. 

Karşılıklı nutuklar söylendikten 

sonra Berlinde musiki tahsilindr 
bulunan Saadet, halk şarkıları o
kumuş, Perihan da pıyanoda par
çalar çalmıştır. Gençlerimiz gece
yi Türk klübündc verilen mÜS3 -
merede geçirmişlerdir. 

BELEDiYE 

Fakırköyd3 su 
Bakrrköyde su meselesi üzerin

de yeniden tetkikler başlamıştır. 

Geçen sene Çırpıcıçayırı ile Veli 
efendi çayın arasındalli saha ar
teziyen kuyuları kazılmak sureti
le cıkarılan içme suyunu yeni kay
makam tetkik etmiştir. Suyun ka
zaya getirilmesi için bir kısım ara
zi istimlfil< edilmiş ve su boruları 
da temin edilmiştir. 

----o-----
POLiS 

Üç sabıkalı sarhoslukla 
' biribirlerini yaraladılar 

Evvelki akşam Tahtakalede bir 
haruse olmuş ve rakı fı..Jeminde çı

Eğe denizinde de ayni suretle 
fırtına alametleri görüldüğünden 

olda bulunan vapıırl= bir kıs
nı ilk uğrıyacaklan limanlara ge
t;rgelmez demir liyerek yollarına 

1evam etmemişlerdir. Yoluna de -
•am edebilenlerden İzmir vapuru 
ımanımtza gelmiştir. 

Sakarya motörü karaya 
düs1ü 

' Karadenizde, Rumelihisarı ya -
:asında, Karaburun civarında 

)arboğazda 27 tonluk, Mehmet 
-{ırbaç kaptanın idaresindeki Sa -
arya motörü karaya düşmüştür. 

Tahlisiye, bir kaptan Je dört tay
·adan ibaret olan motörün müret
tebatını kurtarmıştır. 

O:.inkü hava 
Yeşilköy Meteoroloji istasyo -

1undan alınan malumata göre, 
ava yurdun Trakya ve Ege böl

geleri ile, cenup Anadolusunda 
çok bulutlu, Karadeniz kıyıların -
da kapalı ve mevzii yağışh geç -
miş, rüzgarlar, doğu ve cenubu 
şarki Anadoluda garıı, diğer yer
lerde umumiyetle şir.:ı;I istikame
tinden orta kuvvette, Karadeniz 
ve Ege denizinde kuv,-etlice es -
miştir. 

Dün İstanbulda, hava, kapalı, 
hafif yağışlı ve karlı geçmiş, ya -
ğan karın metre murabbaına bı -
raktığı su mikdan 1.0 kilogram o
larak ölçülmüş, rüzgar ~imali gar
bidcn, saniyede 2 - .ı metre hızla 
esmiştir. Sürat 14 ve hava tazyiki 
771.1 milimetre idL Sühunet en 
yüksek 1.2 ve en düşük sıfırın al
tında 2.9 santigrat kaydedilmiş -
tir. 

MAHKEME 

Bir yankesici ile onu 
döven mahkum oldular 

kan bir kavga neticesinde üç sabı- Halit isminde bir genç Topkapı
kalı biribirlerini yaralamışlardır. da hir kahvede oyun oynarken ya-

Tahtakalede Paçacı sokağında nınn Ali Rıza adında bir adam 
kah\·eci!ik yapan kürt Mehmet, yaklaşmış ve oyunu seyrederken 
sabıkalı Osman, Yaf:.lı tathcı Ah- Halıdin cebindeki elli kuruşu çal
met ve Ahmedin kardeşi Selami mağa teşebbüs etıni~tir. Fakat Ha
adıncia dört kişi Mehmcdin kahve- !it ışin farkına varmış ve Ali Rı -
sinde rakı içmişlerdir. zanın elini cebinde iken yakala -

Kafaları tütsülendikteh sonra a- ınış ve onu dövmeğe başlamıştır. 
ralarında bir münaka,ı. çıkmış, bi- Dün birinci sulh ceza mahkeme-
raz sonra kavga başlamı~1ır. sine verilen Halitle Ali Rıza sor -

Neticede Ahmet ve kardeşi Se-\ g~ya çekilmişlerdir. Şahitlerin ~e 
Jaıni bıçakla kürt Melımedi muh- dınltnmesınden sonn hırsızlıga 

telif yerlerinden, Kürt Mehmet te teşebbüs eden Ali Rıza 20 gün hap 
aldığı yaralara rağmen Ahmet ile s. ve onu dö' en Hal.! te 16 lira 
Selamiyi birçok Y.erkrinden ya - para cezasına ınahkıim edilmişler
rahmışt.ı.r. Üçünün de yaraları a - dir. 

ğırca olduğundan hemen hastane- ============= 
ye l<aldırılmışlardır. 

* Lalelide bir yapı yerinden 9 
potrel çalan sabıkalı Mustafa ya -

Nazlı, omuz üstünden bir kah
kaha atlı: 

- Sizin Bey. e, canım!. 
Ferdanenin kaşları çatılıvermiş

ti.: 
- Hanım söylüyor, değil mi? 
Nazlı, biran gözucuyla bana bak

tı. Eğer, ben, onu kaı;ırtma bakış
ları.ı gözetleınemiı! oısaydım, bu, 
·Bıran gözucuyla balo ·• ın far -
kında olamazdım. 

kalanmış ve dün birinci sulh ceza 
mahkemesinde 13 gün hapse mah
küm edilmiştir. 

Jendiriyor, soğuk şak&! 
Odaya giren Behice, çıngıraklı 

bir kahkaha koparmıştı: 
- Bugüne gelinciye kadar, böy

le sinirlendiğini görmemiştim. 

Ona yaklaştı, gözlerinin içine 
bakarak: 

- Yoksa, dedi. 
Başile beni işaret roderck göz 

kırpıyordu: 

- Yoksa? ... 
Ferdane, bir adım i.ite ·e atarak 

geriledi, h'ddetle baktı. 

- Fakat, ben... yen bir tecessüsle gerılmişti. Su -

Genç kadının gözkrinde inso! -
sız bir alay ışığı yanıyc;rdu. O, yal
nız Behiceye değil, Ferdaneye de 
acıyordu. 

- Hanım, bugün, • .ze ne oldu? 
B.1ıice, yine kahkalı !arla gü -

lüyordu: - Sizi anlıyarnıyo am... rahiyı sofranın üzerine bıraktık -
Gayrıihtiyari' 1 tan ı.lllll'a, nazıkleştırmek i · zor-
- Ben de, derl ım. lad...,ı b~lli olan bir sesle, N az!t -
Bunu o kadar çten siıylemıştim ya. 

kı genç kadın. başını eğerek yü - - Neye güluyorsunuz, güzelim? 
zume dikkatli dikkatli baktıktan dedı. 

s ra kahkahalarla gulmeğe baş - Nazlı, hala giılılyorctu: 
!adı. - Sen, cBn.y. e tutkunmuşsun! 

Gülüyor, gülı.iyor, gülüyordu. Genç kadının birden hücuma 
Halbuki. ben, ona: geçtiğini anlıyordum. Ferdane, 
- Adresinizi verecektiniz. Bir sarsılmamıştı; bana, ve Nazlıya 

yerde bulaşacaktık. Diye soracak- baktı: 

tım. 

Nazlı, kahkahalarla 
!tapı açılmış, Ferdane 

gülerken 
elinde bir 

- Hangi cBey• e? 
Onun soruşunda, cBey. olarak, 

ben de vardım. 

Fe, i ne de uyumıyo"du; hem 
vaziyeti idare edi.\ or. hem de kon
trolü ihmal etmiyordu. Yalnız, be
nim cPısırıklıgım,, t:1'1iskinliğ"m,. 

\e .Aptalhğı:n• hakkındaki hük
mü o kadar kat'i idi ki, en küçük 
bir iÜpheye bile düşnıiiyordu. 
. Ben, bu cBey. faslının, hikaye

sinin saatlerce uzu,·abileceğini dü
şünerek kısa kesmek ıstedim: 

- Şaka ediyoruz, sinirlenmiye
fun. 

Ferdane, başını dik tutuyo-du: 
- Affedersiniz Beyefendi. Ha

nımın bu şakası, artık beni sinir -

- Bana, bir şey olı:. dı. Amma, 
şana, bir şeyler oluyoı gibi... 

Ferdane. di~lerini sıkmıştı: 
- Hanım, ne deme istiyorsu -

nuz:' 
Behice, tekrar ona yakla~yor

du; sesi yumşaktı: 
- Anlamamış gibi sorma. 1'.'ok

saT 
Beni göz kırparak başile işaret 

ediycrdu: 
- Yoksa, Beyefendıye mi tut -

kunsun şimdi? 
Ferdanenin yüzü mosmor ol -

HERQÜN 

Susmak! 
Edelol7at kitaplan, hıtabeti 

kendi çerçevesinde gösterir. 
Söz söylemenin bir san'at ol -
dnğunu hepimiz biliriz. G1ıli· 
ba, bu mevzu etrafında, Er -
tuğrul luhsin koca bir kitap 
tercüme etti ve Selim Sırrı 

birçok makaleler yazdı. 

Sergi sarayı ve ye 
3 Milyon liraya ihtiyaç 1l 

Devletin müzahareti /aıı 
Mamulit ve masnu:ı.tımızı tanıt-

Ne priptir ki, sözün bir 
san'at, hem de ince bir san'at 
olduğunu iddia edenler, sıts

manın da hiç olmazsa söyle -
mek kadar nazik bir hüner 
olduğunu unutmuşlar! 

mak ve bunların sürümünü temin ,,,,',~~ J~, etmek için yı!lardanberi hummalı 
bir faaliyet içerisinde olduğumuz ı 
halde elde edilen netice maalesef 

Ağız denen kapı, eğer, di -
mağ isimli bir hazineye açılı
yorsa, hiç şüphe yok, söze 
paha biçilmez. Fakat, öküz 
bile lı-Oğürmek için ağ.uu aç
mağa mecbur olmuyor mıt? 

göğüs kabartıcı değildir. l ~ ~ ~ ı ı ı ı ı T ı f1 
Her memleketin, her devletin 

sergicilik vadisinde temin ettiği ı Yalnız birçok mütalealıI 
muvaffakiyetler yanmda bizimki- dildi. Bir sürü fikirler ~ 
ni cüşünmek bile kabil değildir. 1 Hatta birçok projeler ~·,le~! 

Bizde beynelmilel adıyla açılan landı. Hazırlandı amma. 
tek bir sergi vardır. Izmir Enter- diye sorarsak alacağunlZ . Öyle insanlar vardır ki, a

ğızlarında söz, fakir bir kese 
dilıindrki birkaç metelik gi
bi züğürt bir gevezelikle şın
gırdar!-. Bunun karşısında, 

bir de kapılarına kadar bank
not dcstelerile tıkaıımış bir 
kasanın zengin sükfıtunu dü

şününüz! .• 
Susan adamda, yaz günleri

nin manalı durgunluğu var -
dır. Sanırsınız ki, ağzınm 

içinde, hrt1n~lıtr, 

yıldırımlar •aklL-
im.~ekler, 

Bir de, lıiç susmffan rla
tan ağı.zları d .. siiıı.üııfu:: Her 
ıı~ılı.,<a,.da, fr'·ac cılız filir, 
hasta sinekler f"İ • dcrm•nsız 

kamı.iliır1 a c! '"iP .. r .. 
Demin Anıl.re<' Ma"' is'yı 

ol-,ıvor D : İ f!l,iz irfanının 
Paris m~i 1~~11 i-i!_ Al ş 

s:rol.if~ i-.;iac ~ ~tını ·~ tu 
koc.am:m ciJtt.- İngilt<'r.,ye 
giden bir Fransız gesıclıu. na
sı1m Hcr edhor: 

•Eğ<T, i r. iic yıl ahını 
a~a,.&CD· i;" .: Sar,., -
sız hn<!i bal0 ile, seriınli bir 
delikanlı ,. b riyar, eli .,. dü
şünmeğe b sl"•a \-l,.rı!ır1 • 

Unutnıııpııır. .. • tım n 

kadar iti r ı:örclüğii. memle • 
lr.ct İngiltttedir. 

Vusul Ziya Of' T Ar; 

Kapıyı kıran iki del'kanlının 
muhakemesi 

Celal ve Sait adında iki genç 
evvelki gece Sulukulede Tahsinin 
evine gitmişler ve içeri girmek is
temişlerdir. Tahsinin Meliha ve 
Şahver adlarında iki kızı vardır. 

Kapıya gelen delikanlılar bu kız
lara şarkı söyletmek istemekte -
dirler. Tahsin kapıyı açmamış ve 
bunun üzerine Celal omuzlıyarak 
kapıyı kırın~ ve içeri girmişt:r. 

Evdekilerin feryadı üzerine gelen 
polisler Celfil ve Saidı yakalamış
lardır. 

Dün nöbetçi asliye birinci ceza 
mahkemesine verilen maznunlar 
mesken masuniyetini ihlal suçile 
muhakeme edilmi~lerôir. 

Ev .sahibi Tahsin mahkemede, 
Celalin kapıyı kırdığını, Saidin i
se olan mani olmağa çalıştığını 

söyıemiştir. 

Maznun Celi\l ise şüyle demiş -
tir: 

- Ben Tahsinin kızı Meliha ile 
marul vakti :anıştım. Bahçelerde, 
bostanlarda gezerdik, marullar 
yedik. Dokuz aydır İstanbulda bu-

muştu: 

- Hanım ... Ayıp! ... 
Gayrıihtiyarl Nazlıya baktım; o, 

Ferdane ile Bchiceye bakıyordu. 
Genç kadının gözl~rindeki alay 

ışığı sönmüş, bakışlarına bir şaş -
kınlık gelmişti. 

Behice, büyük bir zeka gösteri
yor'lluş gibi, göz süzerek gülüm -
süyordu: 

- Ben, seni bilmez miyim ayol? 
Ferdane, bir sıçrayljita kapıya 

doğru gitmişti, bağırdı: 

- Hanım, eğer Beydendiye hür 
melim olmasa, çok ag•r söylerdim. 
Gidıyorum, bu odaya bir daha a
y ·' baRmıyacağıın. 

Kapıya çarparak çıkmıştı. Be -
hicc, biraz şaşalar gib; oldu, ke -
keledi: 

t k in b' kelimedZ0 
nasyonal Fuarı.. e ve ya ız ır 

İzmir Enternasyonel Fuarı az ala.cı:k: Hiç... 1 
çok muvaffak bir sergı oluyor. Fa- t:)jna ne~ede tı'.mıl~ 
kat bu koskoca bir memleket için Bu yıl Yerlimallar ser#' 
kafi midir? · c 

çılmıyacağına göre; ı..u ış 
!stanbulun ela buna yakın mut- başlamak liı.zundır. Hatta &· 

laka bir sergi~·e ihtiyı;cı vardır. 
kalınmıştır. 

İslanbulda kurulacak büyük bir d Şimdiye kadar dain.i se 
sergı, sırf gezmek, germek, tarihi yı ıçin ortaya atılan fikirJel 
annlan tanımak mak!o-adile gele - ca kaydedelim .. 
cek seyyahlara bittabı mallarımı- Sergi sarayı ya T~'-ı;iJ!l 
zı. daha kolaytı~la göstermek im - sının, ya Uaçkadaki jtalyııl' 
kanını verece ır. reti binasının ya Laı.ga b 
İstanbulda kurulacak sergi, Bey- ah t E' · rneııf . . . . ., . 

1 

nın vey u rmenı 

n~~uı~: bır serr,ı mı Sanayı ser- bulunduğu yerler istiml» 
g:sı mı. Yoha yıne her yıl Gala - k . d'l ı·d· J3U~ . . re ınşa e ı me ı ır. l"I 
tas•~y LıResınde ku,uJmakta o - h . . . t ·h d'leceğll 

• 
1
. all . . . ~ıma _ angısının ercı e ı • 

er ·m Dr sergısı m1 v rı ı• 
, ' miyoruz - biz de bunları, P 

lıdır · de söylenen bir fikre ışt.r 
Ş\e bunların her biri üzerinde b fik' d . v•iı" yoruz - u ır şu ur. 

ayrı ayrı durmak 15zımdır. Ilı rl<ıı' gi surayının Gü ane pn 
San i serg si rayburnuna yakı11 bir tJl 

Bizim kanaatimize göre; İstan- kurnlmasıdır. ıvı 
bulun şJnd.J..i1< beynelmilel bir ser- Gülhane parkı 1stanb

0
• 1 

giye ihtiyacı yoktur. Yerlimallar cazip, en güzel ve en getı'\ 
sergısi, bu ~ıl 15 inci yılını idrak hasıdır. Burada yapılaeaJ>;. 
ederek bir daha açılmamak üzere ray, Gülhane parkının bOııl' 
kapanmış bulunuyor. Yerlimallar zellikleri arasında olacağı ,-ı 
sergisi bir ihliya~tan doğmuş bir nize yakın bulunacağın3, 
serg:dir. E ı:ıe veut imkiın ile gezilecek, görülecek taribl ı1 
vapılmış olduğunu bildiğimiz için- rimiz ve müzelerımizJ.Jl be 
dir ki bu serginin he» yıl bir te - nıbaşında olacağına göre. 
ı:akki hat\'C~ attığını da gördük. rine müreccahtır . 
He yıl muntazaman sergiyi zi • Sergi sarayı eğer ~ü~~ 
}"alet edaıkr, 15 incı ve sonuncu müz, tasavvur ettiğinı'z ~ 
YerLmallax s?rgfa:ı · diğer yılla- lırsa burada yalnız sar.a}~ ıı' 
J'a nazaran taşıdığı hususiyetleri ğil. her türlü mamuı.;ııııı~ 
ve ınk· .fı görmüilerdir. !erebilecek, her türlü ser 1 

İ çabilecek imkanlar d.ı btl Gelelim sanayi serg!ı;ine... şte ııı 
İS"tanhu.un ihtiyacı o~an sergi bu- Yoksa şimdiye kadar '"an 4 
d ıldığı gibi sanayi sergı.::ı 

tır. p 
Sanayi ser~isi, Türkiye sana _ lacak değil, sergi sar:.vı 

yiıntl i ilerleyişi ifade edecek ma- lacaktır. 
hiyelte olmalıdır. Ga:atasaray li-1 Yapılmış olan bir ııes~b3 
sr bittabı bu ma::Osatta kurulncak sergi sarayı içın 2,~ - 3 ıııill 
bir sergi için h.ıçbir zaman m a- ray~ ihtiyaç vardır. .BU#' 

• uı"rn" u l alde iP< olarak da- temini şüphe yok ki b•.r !ıt' 
mi bir sergi b;nası yani bir sergi Devletin bu işin 1<uru 
.arayı kurm, k lJzrmg<oliyor. müzahir olması J.azımdıf· 

Üç dört yıldır bu, mevzuubahs 'İstaııbulun bir sergi ı;arll)1 

olduğu halde şimdiye kadar tek ı ması, tatlı bir hayalden i~ 
bir adım atıldığım görmedik ... lac "tır. Selllll (İ 

-- ~ 

lunımyordum. Kw çok özlemiş - . lene çalgı da ç~yız. p,.I 
im. Kendisini görmek ve şarkıla- günlerde çalarız. ıJif 

rını dinlemek istedim. Çünku esa- .Müteakiben dinlenen 
hitler '\ie polis memurları 

sen Tahsinin iki kızı da evlerine 

gelenlere çalgı çalarlar, şarkı söy-

lerler. 

illin aleyhinde ve Said111 
şehadette bulunmuşlardıl'· , 

Y..üd eiumumi iddi~ • 
mi~ Celilin tecziyesini ~ 
beraetini istemiştir. . / 

Heyeti hikirne, Saidi0 

- Biz bu Celali tanımıyoruz. nın sorulması için rııt1 
Söylediği gibi biz eYimize her ge- başka güne bırakmıştı~ 

Bundan sonra şahit olarak din· 
!enen Tahsinin kızı Şahver de şun 
!arı söyl~r: 

Behice, oturmadı; ne düşündü, 
bilmiyorum, alnı kırıştı, sesi dur
gunlaştı: 

- Nedense, bu sef!r, çok hiddet 
lendı. Delidir, damarı tuttu mu, 
dediğini yapar. 

Telaşla odadan çıktı. 
Nazlı, hiıli\, ayni hayret havası 

içincleydL Gözlerini ağır ağır ba -
na çevirmişti: 

- Bu da hasla ... O bürü de bas· 
ta: 

Sesi, hayretten ktırtulmağa baş
lıyordu: 

- Bunlarııı hepsi zavallı'. 
Sustu; sonra, benim kadchrme 

rakı doldurdu: 
- Bir tane için ... 
Güldü: 
- Öyle sersemleştinız ki... 

h
. .. • e bıf 

de ıni masanın uzerııı 

tı: 

- Siz, bu şakadan ne ,:) 

-Hiç!. , 

- Ben de ... Bu, şak~ ~ 
sebebi ne, acaba? Seb<'P. 1 
da olmaz. Belki de, k·:JJÔ' f 
da ~ lı§tı ki arı bir şa k~dır dl 
ze ne? Sizin de. benll11 

k . - -s 
zev ıne \'araeagımtzl ''fer 
!ar? Yoksa. cilve mi'! 
cilve! Bunda bir irir.1 ı~ 
yarlar? Bunun, şirini k 

de' 

Bana eğilerek sordı:;. 

- Siz, bunda bır ~ r1fl 
yor musunuz? 

- Huyunu bilir:m, birden tutu
luvcrir. 

- Siz içmivecek mısiniz? 
Kendi kadch,ni de dolduruyor -

Onu dinlerken, tekt:ıS lf 
!ere dalm•ş\ı"':l. Na lı, oJl. 
kadar ayrı hıste iken. ~ 
münasebetle bıırada lı 
du? Oturacak gibiydi: 

- B r şaka yüzünden sizin de 
neş'cnızi kaçırdık. 

!\azlı, kendisine hi;,; söz düşmi -
yen insanlar glbi sessiz, müte -
vekkil dtıruyordu. Brn, nezake -
ten: 

- Estağfurullah! dtdim. 

du: 
- İçeceğim. 
Baygın bir gülümseyişle; 
- Ben de öyle sers<?ınleştim ki, 

bilemezsiniz, dedL 
Kadehini uzattıt 
- Şerefe. 

Karşılıklı i tik. Gen · kadın, ka-

.. J~. 
Fakat öyle tatlı so>.~ 

mantığımdan ziyade, k f 
yordu. O, ne sebeple, ııe 
betle burada bulunuı '~ ,/ 
benim için bir saadcrtl· 
bimle dinliyordum. 

( 
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.. ~ 8 ~ ~~· nt_ı~~- \ fmpeks ve Deniz bankı 
• 
ltalya hükiimeti yeni' 1-Bı:~iin -~o~a ordu teşkilatını kurdu ; mıhverının 

1939 yılının ilk ayı • J • h 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 ş er 1 ta kik at 1 

müvazenesini teşkil etmesi idi. 
İngiliz Başvekili Çemberlayn, 

bu beklenmiyen hiidise üzerine, 
yeniden teHlşa düştü; Hariciye na
zırı Hallfaksı yanma alarak Ro -

lktısat Vekili ve müfettişler 
tahkikata devam ediyorlar 

Yukarı mahalle 
aşağı mahalle 

Bizim evin iki bolkonu vardır. 

Yeni teşkilatta zırhlı kolor
dular ve fırkalar 
Roma 3 ( 

ltaı>a ' A.A.) - Hesmi gazete 
dair b_ordusunun yeni teşkilatına 
tietro ır kararname neşretmiştir. 
teşekk~l ord~s~ aşağıdaki şekilde 

:ıı. etnııştır: 
ır kurnı k 

Ordu k ay Umanda heyeti beş 

artırıldı 
du. 51 piyade fırkası, 2 motörlü 

fırka, 2 zırhlı fırka, ~ hafif fırka, 

muhtelif depolu zar~ kıtaatı ku-

mandanlığı, 13 arazı müdafaası 

kumandanlığı, 28 askeri bölge ku-

ı vaziyeti 
Londra, 3 (A.A.) - Times 

gazetesini'l Berlin ve Roma
daki muhabirleri Ruzveltin 
beyanatının uyandırdığı na
hoş tesiri kaydetmektedirler. 

Berlindeki muhabir: .Ga
zete tefsirlerindekı hiddetli 
lisanı• kaydediyor ve Roma
daki muhabir ise: •Faşistle

rin herhalde hassas noktala-
rından vuru)duklarını> bildi-

maya koştu. 

(B<I§tarafı 1 inci sayfada) 
mamile belli olduktan sonra ala
caklardır. 

lmpeks tahkikatı 
İmpeks tahkikatile meşgul olan 

İngiliz ve İtalyan devlet adam -
larınm arasında cereyan eden mü
zakerelerden müsbet bir netice alı
namadı; çünkü ortada, bir türlü bir 
hal şekli bulamıyan •ademi mü -
dahale• meselesi vardı ve bu me
sele, bütün diğer anlaşma esasla-, ~ç m~fettişe ilaveten Ank1radan 
rının kilit taşını teşkil ettiği halde, uç mufettış daha gelmiştir. 
yine bir neticeye bağlanamadı. Yeni gelen müfettişler de tah -

Harman vapur tersanesi mü -
messili Farukun iddiasına gôre 
Demzbank'ın münakasasıru ilaQ. 
ettiği vapurlar iki makineli, iki 
pen·anelidir. Sonradan bu vapur
ların fenni şartnamekrinde mü -

him bir değişiklik yapılmış yani 

iki pervane ve iki makine yerine 

bir makine, bir pervane kabul e -
dilmiş; buna rağmen münakasaya 
giren firmalardan hiçbirine malü-bir z ~ınandanlığı, 17 kolordu, mandanlığı. 

ha•'· ır 1 kolordu, bir alp kıtaatı Karabiyerler ordusu üç fırkaya 
..-unıa d 

riyor. 
Roma ile Berlir, arasında, ( 

Hitler tarafından vadedilen ~ 

müzaheretin ?-.1:u~solini tara
fından istimal tarzı hakkın

da hfıla mühim ihtilaflar 
mevcuttur. 

Ademi müdahale, son günlerin, 
Fransız mebusan meclisini, İngiliz 
siyasi mahfillerini en çok işgal e-
dcn, Avrupanın siyasi havasını en 

kikata başka bir yoldan devam e
decekler, sonra şehrimizde bulu -
na İktısat Vekili Bay Hüsnü Ça -
kıra ve Denizhank yeni U. Mü
dür vekili Bay Yusuz Ziya Er -

Bu balkonların biri yukan mahnl· 
leye, diğeri aşağı mahalleye a~ılu. 
Fakat bunlaT, yalnız balkon değil, 
ayni zamanda İstanbul pi~·asasının 
tarassut noktalarıdu. Bir şehirde 
on nıetro mesafe ile ayni malın ne 
büyük tefavütler arzeıtiğini görıip 
anlamak için bir balkondan öteki 
balkona geçmek kafi gelir. Onun 
içindir ki hemen her sabah, bu 
balkonlardan yalnız sokağı ve ge
len geçenleri değil, fakat lıava) ici 
zaruri3'·cnin arzettiği ve cidden İn· 
sana hayretler veren fiyat ıncd "e 
cezirlerini de seyrederim. 

mat verilmeden ve yeni bir fiat 
?ttc!,eli sabahJe~·in u~·andını: '.' ii

istenmeden şimdi inşaatle meşgul zümü yıkadım, tıraş oldum, kah • ::::::--_ n anlığı, bir hızlı kolor- iblağ edilmiştir. 

Hükiimetçiler 
ınukavemet 
ediyorlar 

f ngilterede bombalar 
patlıyor 

Londra, 3 (A.A.) - Tottenham -
Court Road ve Leicester Metro 
istasyonlarının bagaj dairelerinde 
bu sabah iki infilak vukubulmuş
tur. 

İki hükümet arasında mü
nakaşa devam etmektedir. 
Fakat şimdiye kadar anlaşma 
hasıl olmamıştır. Bununla 
beraber, Mussolini bir nutuk 
söyliyeceği Cumartesinden 
evvel bir karar verilmesi icap 
etmektedir. 

çok karartan bir meselesi ve Av- zin 'e izahat vereceklerdir. 
rupa sulh ve miisalen1etinin istik
balini en ziyade alakadar eden bir 
hadisesidir; çünkü general Fran -
konun nihai zafere yaklaşnıasının 
onun taferile İspanyanın totaliter 
devletlere iltihakında şüphe bu -

Üç müfettış· , bundaıı evvelkı· u·· ç 
müfettiş gibi yalnız İnıpeks mesc
lesi ile değil, ayni zamanda Satie 
binası işile de meşgul olacaklardır. 

Kemal Seden geldi 

olan firmaya sipariş yapılmıştır. veıni içtiın, gazeten1i okuduın. J;lr 

Bundan başka Harman firmasi- parça hava almak n bu ara<la 
Je Jiğer firmalar yaptıkları müte . , yasayı Öğrenmek blet't 01 C\ \ P ;İ 

addit müracaatlara rağmen Deniz- aşağı mahalleye bal a l- l'·f'•ı:ı c•
kar 1öyle etrafa bir c-l.ir g•·zdi ırim. 

bank'ın nazarı dikkatini celbet -
Derken, nıeşhur atı ile :zerır\ t 1 

miye muvaffak olamamışlar, İktı· 
İmpeks s.irketi müessislerinden zuhilr eder. Atın iki ıardır ı ılı 

sat Vekaletine şikayet etmek mec k"f ı ı 
Kemal Seden Ankara Müddeiu - ·u e er ahana, pmı.a, k• rn ·,, 

buriyetinde kalmışlurdır. 
mumiliğinde yapılan sorgudan havuç, karnabahar. ~.-t:rtl ,, ı · 

Mahaza bütün bu iddiaların ev- k ı· k sonra şehrimize gelmiştir. pana ve ~msa ı ıı;; 't.'b7t ı~t" ~ • -
velce İktısat Vekaleti tarafından ludur. Zerzevatc_,ımn '· •ır. ,, ., , Kendisini gören b·r muharriri- ·• 

İstasyonların medhalleri polis 
tarafından muhafaza altına alın -
mıştır. "Emniyeti umumiye dairesi 
tahkikat yapılmak tadır. l ll;;iôiii;iôiii;iôiiiiiii.-.>iiii...,_...,...,....,.,..a 

lunmamasının, demokrat devletler 
nazarında çok biiyük bir ehemmi· 
yeti vardu. l\lussolini, Fraııko"•ın 
İspanyadaki zaferini, Avrup:ıda 
faşist rejimin galebesi şeklinde te
lakki ediyor ve bu iddiasını o ka
dar sevinçle iliin ediyor ki, Fran
sa ve bilhassa İngiltere, Avruuada 
bir .totalite~ devletler• tahakkü
mü ihtimalindeıı fena halde si -
nirlcniyorlar. 

miz'> mumaileyh şunları söylemiş- olduğu gibi şimdi de yine mü!et - aşağı.ki mahallenin k< dilı ı , ,• 1 

tir: ti§lcr tarafından tahkik edilerek penceresini a~ar n gıinlin iı n .,_ 

- Şirketimiz etrafında yapı - varit olup olmadıkları tabii anla- him sualini sorar: 

Sovyet - Macar 
münasebetleri kesildi 

Franko, nihai zafrre yaklaştık -
(a, sinir buhranları daha fazla 
sıklaşıyor. Bunun delili, gazetrmi
zin çıkmndıgı iiç gün içinde vu . 
.ı.ua gelen miihim birkaç siı asi 
?;Sdiscniıı ınevcudiyetidir. 

lan neşriyat ve dedikodular mü - şılacaktır. Sual - Ispanak 1'.dçd? 

bal:lğalıdır. Biz Türk Ticaret Ka- İktısat Vekaleti müfettişleri ı Cevap - On l..nru '. 
nununun ahkamı daldinde tees - ke'ldi mercikrile sıkı temaslard; Pazarlık yasaktır am,. hcll.i i i
süs et~ş bir fir~ayız. Komisyon j bulundukları için tahkikat safha- :at neticesi alelü•ul , ine p 7 r k 
rl•· ıçın muhtel:( :- erlere baş !arını g;Jnü gününe Vekalete bil - 1 edilir. Beş kurusa alınır. 
vurmuş .• mür Jcaatlar<la bulunmuş di·mektedirleı- 1 s· d" . • 

~ • ı:ı; ım ı n3·nı zrrzt,·;.trı n ·nı ~ti 
ol.suJLflZ. · b ·ı k"" · d · ' 

aynı se zc ı e, ose,·ı un r , e ı.:· • 

Litvinof Moskovadaki Macar 
elçiliğinin kapanmasını istedi 

Bunlardan biri, Hit1crin son nut-
1tudur. H·tlf'r, bu nntknnd:t, AI -

manyanm, ideolnjik bir harpte, 
İt:ılyanın yı unda buluoarni(ır.ı 
söylüyor ki, bunun man .. sı, ita! -

Bu müracaatlar ar~sında devle
tin onur ve haysiyetiı'e halel ge -
tirecek veyahut firmamızın na -
musunu lekeliyecek lıiçbir kirlilık 
yo!<tur. Kanunun çizdiği şartlar 

içinae doğduğu sicil ticaret kayit -
ler ndcn vesair bilcümle ruh at -

Stoyadinoviç:n yaptığı 

görüşrı e er 
Belgrad. 3 (A.A.) - Gafencu -

nun StoyadinoYiçle yaptığı görüş
meler hakkında matbuata beya -

zim yukarı balkunun ôı unc I• 

diif eden mahal eyi ksrif r' lt>r
Bu sefer karşıdaki Rum m. ı if. -

turacının ba;\ .tnı ha ını p t:r: '" .. 

den uzatır. A\ni :-ıı:ıli s<:r• r: 
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ziinııı erek Yer'mden kalktım. Gö-ı dikten sonra güldüm. Amma ben 
ata gece dobbımın üstündeki sa- öyb bir yolcuyum kı· .DikkRt 
ffün gıııı: Yarımı B:rdcnbire yüre- tehJ;ke var• cümlesir,ı zamanında 

1 sank· b" · Saat 1 •rı avuçladı ve sıktı. görnıüş bulunuyorum. Ona giıre 
clen Yarını .. Bir ıki saat sonra ev- hareket etmek elimde .. Kendimi de 
nunı çı~ınaiıyım. Bugiin ders gü - hiç te zayıf zannetmiyorum. Akif 
Bugu le~ıdiycköyünc gideceğim. Cemal nihayet Mecidiyeköyünde
lışaca~ J\rıf Cemal il~ beraber ça- ki çalışmayı bahane ederek be -

ıııı N· · t · canı· ··· •çın birdenbire heye- nimle beraber bulunmayı emın 

d<ıııı~ ncıırno I<.nd, kendime mırıl- etti. Fakat ondan ilerisine gidcce

ken-rol tı.ını: •Ferda kızım, hani ğini sanıyorsa, aldanıyor. Bedbaht 
a arınd 

dıy, levha] a •dikkat tehLke var. olmıya hiç te niyetim yok. Iztırap 
ÇLrumbr ,~r asılmış viraılar, u - çekmek iştemiyorunı. Saadetimi 
bır; arcur. clşte bunlardan muhafaza için her ~eyi feda ede -
le kaıl.c seııın aranda pek az mesa- bilirım. Sevmek belki o kadar kor 

~ İl"' ı.:ş . 'f 
bıı ,,01 ' suratle gelen bir otoma- kun<; bir şey değildir. Fakat Akı 

. , cusuna b . .. 
tıni iy· enı:ıyorsun. Gozle-
cana d

1
. aç ve dirck.ı.vonu heye -

· uşıned•ıı • idare et.. · soguk kanlılıkla 

lCendi kend. 
ıme bu nasihati ver-

cemal gibi aşkı sırf bır et arzusu 
ve eğlenceden ibaret sanan, çama
şır değiştirir gibi kadın değişti -
ren bir adamı sevmek herhalde 
büyük felaket!. 

senenin siyasi ahvalinden bahse -
derlerken, İngilterenin teslıııat 
cihetinden olduğu gibi mali ve ik
tısacii bakımdan da kuvvetli old,ı· 
ğu ve hürriyetinin müdafaası uğ
runda bir kütle hali!.de bulundı -
ğu için, bugünlerde, rndişe.ve lü -
zum olmadığını teyit <lm.şlcrdir. 

- Ispanak kar.a ?' 

yanın ı•'ransız toprakları üzerinde nalından anlaşıldığıno göre tetkik 
nan elerind<n açıkça .1nlaşılan s'r

- On br.ş kura"! 

esJ.-diği emellerin tahak! clcuua 
m · ·~her t vadind.n başka Hr şey 
değildi..·. 

GugünJrrin c.ıgtr bir hadi esi 
·,e, İngillz ı;, ~vekıli Çcmborl~y -

ketimiz yine ka71unun turifatı da
hil d<' çalı•mıs ve me'ı'u ticaret 
ka cı rindcn asla inhiraf etme -
mi~Lr. 

Esasen bu hak'kat Ankarada 

e-ttiklcri siyaJİ me~elı:1er<len baş - Pazarlık y~:.ıı. t'r c..,1a hrJht 
ka ıkı memleket :ırasında müna - yat neticesi ald l ,.,~, , z 
kala! meseleleri de me\'Zuubahs e- edilir ve on kurusa nl .ır. 
dilmiştir- Şimdi~ ~özü uz:1tn1an111t ıc· 

lran - Mısır dostluğu 
Tahran, 3 (A.A.) - Mısır Pren-

ğı ve yukarı ball;oııdan h k 
a~·ni ınalların :lrzettil<le-rı ı 

yüz fiat farklarını an' tn ak l c c 

Aşağı balkonda - J>rasa: 3.5 1 ıır 
Yukarı • • '.a 
Asağı • - karnahal1ar· ı · 
Yukarı • - • ,--' • 
Aşağı • - Kern iı. 7.5 • 
YukaTı . - • 15 • 
Ve kıs alelbeYalıi 

• Eğer sayın helt.·di. cıni~ ı'r\lı :ı

de buyururlarsa ~ehirdc lıa a. irı 
znrtuiye kontroliinlin nl' hotldc , 1-
du~nu pek j ·i ı:<istcre11 bu li •tı 

ile ve bu rakamlarla iklifa .. d,·rt k 
ayrıca bir n1iitolea arzetnıİy(·~ im. 

1'. N. ı<Ar ACAN 

Ruzvelt izahat İstiyor 
Roma, 3 (AA) - A ıı o m 

mata göre, AT1'.'enk I' El 

t -tar~fından Şigi sar.ı~ ı• t< d 
tirılen notada Ruz\" ı 'l r .ı 

j Ben zaten biraz da boşuna kork- -- Kız dur, kız dur boğacaksın /' makyaj da yap~a.dım. Elime, bo- (makta memnunum. Bugün de ay· ka kapıdan yanımıza gelebilirsini , 
tuğumu sanıyorum. Bu ndamın b ·ııi!. yalarımın falan ıçınde olduğu kü- namın önündeki kısa tevakkuf es- diyerek kendisini nasıl bulacağımı 

'kadınların üzerinde fazla tesir Yemek pek neşeli geçti H ··k t ld Od d k , acer çu çan amı a ım. am an çı ı- nasında ayni sevinci duydum ve anlatmıştı. Dediğini yapar:ık içeri 
yapması hakkında duyduğum söz· sofrada: yordum. Gayri ihtiyari gözüm boy chaydi Ferda, düş yola kızım!• di- girdim. Kahvenin içi loşca idi, iki 
!er belki de içimde bu sebepsiz en- - Rasim de, başka şey deme bu aynasına takıldı. Bir müddet önün- yerek evden çıktım. tarafta peykeler vardı. Bir kaç eğı i 
dişeyi yarattı. Fakat bakışları, ha- kıza! diyordu, bugün Mecidiye ko- de durmaktan kendimi alamadım. Akif Cemalin tarif etitği yeri bacaklı masa ve köşede isli duvar 
li, tavrı niçin beni sarsıyor?. Ne yüne ressam Akifle çalışmıya gi- Bej spor elbisem küçük kahve ren- bulmak pek kolay oldu. Mecidiye üstünde cezveler asılı olan kahve 
olursa olsun, bu mücadelede za - dccek ya! Bakın neşesinden duı:ıı- gi berem ve clımde çantamla kü- köyünde otobüsten indıkten son - ocağı... Öbür köşede de başba<a 
ferin bende kalacağın3 eminim. 1- muyor artık! Hala"'.: '._Durnp d_ın- ıçük mektepli bir kıza ne kadar ra caddeden küçük bir yola saptım. vermiş bir kaç testi.. işte bütün de
ki •ilahım var: Gurur ve inat ... lenmıyor kı, yınc yuzu bıraz suz-ı benziyorum bugün. Saçlarım bük- 1Biraz yürüyünce kahveyi buldum. 1 kor. Girdiğim kapının tam karşı
Harp sahamız da .Mecidiye köyü gün!_ diye, yüZ'Ü':1':' bakarak söy- lüm büklük omuzl_an!°a dökülü- Önünde küçük, . yeşil ~ir bahçesı sında kahve ocağının sağında yine 
öyle mi? Tekrar kahkahalarla gül-, lendı. Ben hep guluyordum.• yor. Beyaz duru yuzumde kahve vardı. Genış, agaçlık bır arazinin küçük bir kapı görünüyordu. Ora

miye başladım. Ne sa,rma şeyler Yemekten sonra ikiye kadar o- reng; gözlerim kirpiklerimin. göz kenarına bir biblo gibi ilişmişti. ya doğru yürürken içimi hu müş
dü~ünüyordum: Hep. Mücadele .. turduk. Sonra halam öğle uykusu- !erimin altına yaptığı gölgelerle Ressamın anlattığı gibi beyaz bo- terisiz metrük kahveye karşı hafif 
Zafer.. na gitti. Hacerin işleri varmış, su- danh fazla b;iyük görünüyor. yaları dökülmüş ahşap tek katlı bir hüzün bürüdü. Akif Cemalin 

Hacer dışandan yıne bağırdı: kağ1 gidecekmiş. Onunla ben ha- Benim gözlerim ve rengim paviyon gibi bir şey. Kırmızı kapı- bunun sahibine ait verdiği tafsilatı 
_ Ne duruyor•un? Gelsene bu- zırlanmıya beraberce odalarımıza babama benzermı~. Halam, sını görünce aradığım yer olduğu- hatırladım, buranın sahibi eski bır 

ra~·a canım! Hem karnında mı a- çıktık. her zaman; cScn de ne tuhaf bir 1na. iyice kanaat getirdim. Çünkü kahveci imiş. Sonradan işleri bo-
cıkmadı. Yemek yiyeceğiz. Giyinmek için gardrobumu aç- renk var Ferda. Çok zaman sanki Akıf Cemal, tarif ederken cKapıs. 'zulunca kahvesini kapatmış, bu ~6-
Halamın sesini du}uyorum: tığım zaman bugün ilk defa garip derinin altında ışık varmış gibi gc- kırmızıdır. demişti. Yavaşça. tabta ıniş koruya bekçi olmuş. Aradan za

hir teliişa düştüm. Bir zaman gi- lıyor bana• der. Kerim Namık parmaklıklı bahçe kapısını ıterek man geçince eski kahvecilik dama-
- Çocuk! Daha vallahi çocuk! k ıb· d" s b' k b d · ı yece e ıse seçeme ım. onra ıc- me tepte iken bir gün 4 Senin ren- içeri girdim. Şurada ura a çıçek- rı kabaran Hüseyin ağa pazardan 

diyordu. Kendi kendine konuşup 
cJenbire sinirlendim. Akif Cemal ginin ismi nedir söyler misin bana ler ekilmişti. Bir kaç yuvarlak de- pazara, bazı yaz günleri de oralara 

gülüyor. için mi süsleniyorum? O beni mek- Ferda?. diye, takılmıştı, sonra da mir masa ,•ardı. Kahvenin kırmızı yemeklerile falan gelenler olduğu-
Bir top gibi kendimi dışarı at • tepte kaç kere basit sokak elbisele- çenemi okşıyarak cGül pembesi ile yer yer boyası dökülmüş çatlak ka- nu görünce korunun sahibinden ı. 

tım, bir anda ihtiyar kadının boy- rile görmedi mi, bu tel:işım, itinam ay ışığını karıştırmışlar öyle mi pısı aralıktı. Önüne gelince dur- zin ..:.mış, oraya geniş arazinin ete-
nuna sarıldım: Her tarafından öp- nedı"r? Dolaptan en sade b" k ? d · t" ıd C · ır spor mm.> emış ı. um. Akif emal; cBiz kahvenin ğine hemen şu kahveyi yapıp, açı· 
tüm, öptüm. O yarı memnun yarı elbise seçtim. Başıma küçük bir be- Samimi davranıp şunu söyliye. sahihi korucu ile arka tarafta bu- vermiş. 
kızgın bir sesle söyleniyordu: re geçirdim. Mektepte olduğu gibi yim ki, her zaman aynama bak- [!unuyoruz. Siz kaıııl.ıeye girin, ar- [Arkası varl 
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~~~ istanbulda ve Borsada Bayram 
VİDA 

Çeviren : Faik BERCMFN 
t +.n•ak hakiminin karşısına. teni anladınız; işin çözülmemiş ta-

m. zııun diyerek getırilen adam, ı rafı kalmadı. Bu .ııa bay hakim' 
çok zayıf, keten gömlek giymiş bir Sizin bilginize hürmet ederim. Fa- ı 
köylüydü: Kıllı küçük kabarcıklar- 1 kat bu makasçı benim gibi aptalın, 
la örtülü yüzünde gözleri zorluk- köylünün biri. Ne diye benim ya
la seçiliyordu. Bakı~ları sert ve kama yapışıp buraya getiriyor be
nh•i ıdi. Uzun zamandır taranma- ni. Bu adamdan şikayetçiyim. Iki 
dığı belli olan sac;ları yüzündeki !yumruk göğsüme, iki yumruk ta 

Bayramın ikinci günü Uludağa 
2000 sporcu ve gezici çıktı 

A 1 tın anahtar 
hikayesinden sonra 

lstanbulda 
,·ahşeti daha zi;·adc artırıyordu. ağzıma indirdi. ' 

Simone Simon' un başından geçe 

enteresan bir hadise 

Hiıkim söoe başlıyarak: - Sen onu bir yana bırak şim· 
Bayram kapalı 

-- Denis Grigoryef, dedi, bu- di. Evini ararlarken bir vida daha 
raya yaklaş ve sorduklarıma ce- bulmuşlar; onu nereden söktün? 
vap ver! Sekiz temmuzda makasçı - Hangi vidadan bahsediyorsu
İvan Seminof yolun öbür tarafını. nuz? Kırmızı kutunun içindeki mi? 
gecerken seni bir rayın ,·idasını - Hangi kutunun içinde oldu~ 

söker bir halde görmüş. İşte vida. ğunu bilmiyorum. Senin evinde 
Bu vidayı senin elinde yakalamış. bulmuşlar; ne vakit söktün o vi
:Vlakasçının bu dedikleri doğru dayı? .. 

yerlerde, sine
malarda geçti 

• 

I mu? - Onu ben sökmedim; kör s~-
Hangk • minon'un oğlu Naşka verdi. Bir L-

Dün bayramın son günü idi.. 
Hava müthiş soğuktu. Kar ve tipi 
öğleye doğru o kadar şiddetlen • 
mişti ki göz açtırmıyvrdu. Sokak-· 
tan gelip geçenler seyrekleşmişti. 
Sirkeci ve Beyoğlu gibi daima ka
labalık olan yerler bile öğleye 

doğru tenhalaşmıştı. Herkes bir 1 
kahveye, sıcak bir yere. bir sine • 
maya koşuyordu. 

Hangisi olacak. Bu vidayı ne de rafta vardı; onu Mitrofan'la 
sökme i i.. beraber söktük. 

r dedikleri doğru.. - Hangi Mitrofa~? 
Peki bu vidayı niçin söktün? - Mitrofan Petrof.. Tanımadı-

NcdC'n mi söktüm, lazım ol- nız mı7 Bayların ağını ,·apan-. Çok 
masa soKer m·ydiın'! vida lazım oluyor .. Aşağı yukarı 

İyi amma bu vida senin ne her ağ için on tane .. 
i . ..;ınc yarar? - Dinle beni, ceza kanununun 

Bu vıda mı, balık ağla•ına a- 1081 inci maddesi mucibince, ta-
gı !ık ) apıyoruz. ammüden, yani evvelden bilerek 

Yapıyoruz di)"Jrsun' Bu ya- bir kaç yüz kişinin hayatını teh!i-
oanlar kimler? keye düşürecek kazal~a sebebiyC't 

- B zler . Klımo,·o köylüleri.. verenin cezası idamla hidematı 

• Bana bak arkadaş, aptal gibı şakkedir. 

lakırdı istemem. Balık ağını karış- - Tabii siz bunu benden iyi bi-
tırarak yalan söyleme! lirsiniz! Biz cahil adamlarız. Bu 

Ben doğduğum gündenberi kadar derinliklere aklımız ermez. 
valan söylemedim; ~imdi mi söy- - Her şeyi domuz gibi anlıyor
li eceğım? Hi~ ağırlıksız balık tu- sun;• bir de utanmadan yalan söy
tLiur mı.• Agı değil ya, oltayı a- lüyorsun ! 
ğırlıksız den.ze atsan hiç dibine -Ne diye yalan söyliyeyim bay 

• çöker mi? - Gülerek ilave etti - hakim? Bizim köydekilerin hepsi-
Ben yalan söyliyecegim! Hiç bir ne sorun; ağırlıksız ağ olmaz. Ve 
balık yok, ki denizin üstünden ol- balık ta a\·lanmaz. 
tayı ağzına alsın .. Hele bizim ne- - Hay Allah müstah&'~kını ver
hirdekiler .. Hepsi öyle korkak ki isin; bu ağırlığından bıktım senin: 
sLYun üstüne bir defa bile çıka- Ortalığı bir sükut kapladı. Maz
mazla- Benim kırk yıldan beri ve 1 nunun gözü bir hakime takılıy~r. 
herkesin bildiği balık avı böyle- bir de tavanda geziniyordu. Birkaç 
di• Başka türlü avlıyan aptallar dakika sonra: 
v.ırsa onu bilmem.' - Gidebilir miyim artık et"rn-

Dcmek ki itiraf ediyorsun! dim? Diye sordu. 
Balık ağına ağırlık yapmak üzere - Gitmek mi? Maatteessüf h~-
vidayı sen söktün? yır, Seni hapsetmek mecburiye-

Tal:,.i, tabii. O vıdayı çocuğu- tindeyim 
ma araba tekerleği yapacak değıl- Maznun büyük bir hayretle kas-
dım ya. !arını kaldırıp hakime baktı. 

Bu vidayı sökeceğine bir çi- - Anlamadım efendim, hapse 
\'i veyahut kursun satın nlabiliı- mi gıreceğim? Değil hapiste; bu
c! n! rada bil<c daha be~ dakika kalacJl< 

Sokaktan kurşun toplanmaz; vaktim yok. Pana,virc gideceğim. 
para verip almak !azım. Çivi de Zeger'drn uç nıl-'" al ıc ğım var. 
hafiftir, ınıi görmez. En ıyisi bu: - Sus artık beni raratsız erl'· 
rt:.11 vidadır Hem a rdır, hem de yorsun' 
orta.sı dC'lik. - Hap~t.: gırecegirll dcınek, ba-

Aınma da sersem seysın! Bu ri bir gı.inahım olsa yüregim yan
sozlctıt'i duy.an sc- va dü!l maz. Tam i~lerim yoluna girmi~· 

doj!muş veyahut ta gokten inm• ken böyle sebe~siz hapse girmek. 
z 'lnea •r. BudJla, e iL ıyot· mu- Kimsenin malın çalmadım; kim . 
sun, ki bu vidaların sökülmesi ne seyle doğu~medım . Eıter hapse gir
fe18.ketlcre ve kazalara sebep olur. nıem vergi yüzündense, siz bizinı 

Eğer Makasçı seni görmemiş Cll- tahsildara hıanma),n~... Sız kay
<aydı belki bir tren yoldan çıkar makamdan işı soruşturun bay ha
\'e bütün yolcular ölürdü. Senın kim tahsildanmızın hiç insafı 
yüzünden ölürdü anladın mı? _voktur VPrgi yüzünden hapse gi

Grigoryef ciğerlerim şişirerek receks€nı vergiyi ödemcğe haz! .. 
zırım . 

- Allah gösetrmesin, dedı. Ben B" .. k d z 
m. adamlol'I öldürecekınişsin• Ben ı ıbz_ udç b ·arDeşı~ Kuzına ,p -

k t .1 . . ? Ç .. k. b lger ır e en enıs. a ı mıyım. ok şu ur u ya,;:-. .. 
ıd .k d · ·ı d ··ıd·· k b" - Hay Allah mustahakını ver-ge ı , egı a am o urme , oy· . . 

1 b. ki d b'I . sın, sus be, calısamyıorum. Dı)'<' e ır ~eyı a ımız an ı e geçır- . -. ·. . 
d .k N 1 d" ·· .. . ? 1 haykıran hakım ıandarmaya ışa-me ı . e er uşunuyorsun uz sız. 

S t k 1 b 
ret ederek mamunu götürmelen-- ence ren aza arına se ep . .. d. · 

nedir? İki veyahut üç vidayı sök- nı soyJe ı. 
b. k · Denis iki jandarmanın arasında 

tün mü al sana ır aza.. 1 k k . . .. . 
M 1 1 1 1 h .k. çı ar en ha a sovlerıyordu: aznun, a ay ı a av ı a ıme · 

bakarak · - Biz üç kardeşiz. Bir kardeş ö-

- Aman bay hakim, dedi, kaç 
senedir bız şu sırtta kaç tane vida 
söktük bir bilseniz .. Siz hangi ka
zadan, hangi adamların ölümün
den bahsediyorsunuz? Rayları bir
birlerinden söksem o vakit anla
rım, belki tren devrilir: amma bir 

\'idayla .. püf!. 
N e sersem adamsın stn b.: ! 

Ra~ lan bağlıyan vidalardır: 

- Biliyorum. Biz de bütün vi
daları sôkmüyoruz ya .. İkisini bı
rakıp bır tanesini söküyoruz. Bi 
ziın de kendimıze göre aklımız 

var. (Esnedi ve arkasından bir is 
tavruz çıkardı. r•ı 

Geçı·n Gene burada bir ·,ren 
vold.ın çıkmı lı Şımdi bul' n se
bebin. an ıycrum. 

Ne dedıniz? 
Ne rliycccg:m? Gecen sen~ 

teki kardeş hesabına hapse girmez 
ya. Kuzma ile Zeger vergi vermi
yccek ve ceza yemiyecek. Ben on
ların hesabına ceza yi •eceğim! Ah, 
bu kahinler' Ne yazık ki, eski e
fendim general ölmüş bulunuyoı. 
Sağ olsaydı size göBterirdi. İnsan 

yanlış hükümler vermek için h2.
kim "lmaz. Değil hapse tıkmak, is
terleıse kamçılasmlar beni amm,1 
kabahatim olursa .. Hey gidi Alla-
hım, ne vicdansıı adamlar var bu 
dünyada ... 

lrtahal 
:0.ferhuıT Doktor K•v aı<am 

Hayr Beym ... 1hdı..ınu \e Beledi
ye Dıspaııseri Rôııtgcr müteı iss.-

yoldar ukan trerıin seb f > ını an .ı- i.ıettınm • 

dım Kı .. lav Kızı 
Sı~ ., ı ~ı b ı b, y şt·\' K ri Cc'll gc 

!eri anlanı"k ı· n okııtmu_lar. A. mı 11 

lalı anlayışın l<ım c ılı,1 ~ok lazt C'uıazcsı l'u~w 
)(dugunu ıyı kl'slC'tmi •. 01.ın. lı - a 3 Baherı'e c 

aut 11 de Ka 
idı N VZ(ıl' n 

Evde kalanlar memnun, dışarı· 
va çıkanlar pişman oldular. 

Dört günlük Kurbaıı bayramı • 

nın ııasıl geçtigini bilemedik. Yal· 
nız birinci günü hava biraz güzel
di. Ilık bir gtineş çocukların yü • 
zünü güldürdı.i. Daha sabahın er • 
ken saatleriılfen itibaıen bütün 
sokakları bayramı dört gözle bek· 
!iyen neş'eli çocuk grupları dol • 
durmuştu. 

Öğleye doğru kurbanlar, kesil -
di. Derileri yüzülüp Hava Kuru -
ınuna verilmek üzere saklandı. 

Ögl~ yemeğinden sonra ziyaretler 
başladı. Kom"'1nun çocukları, ak· 
rabo ve taallükat birer birer gelip 
ziy&retlerini yaptılar. Birinci gü
nu ışte bu suretle kapenıp gitti. 

İkrnci günü, bayramın daha ken 
Jisini gösterip neş'enuı, eğlence -
nin artması l;İzımgelirken maale
·Cf oyle olmamış, bilakis san· gün· 
!erde bile tesadüf edılemiyen bir 
lurgunluk ortalığa çökmüştü. Bu
'lUn sebebi bittabi hıvanm bir -

• • Bayram günlerinde Ulu 

dağda yüzlerce sporcu 

karlar arasında ko:itu ... ~, 

• • • 

olmakla beraber ıseyahat pek l Bır aralık şehre gelen bir ha 
neş'eli geçmişti. Çünkü vapur berde, dağdakilerin kar fırtınası 
sporcularla dolmuştu. Kayak spo· yüziınden sığnaklarda kaldığı, 
rund giden sporculal', kıyafetleri- 1500 kişiye ekmek göndermek için 
le H' kayak vasıtalarile vapurda kamyonlar hazırlandığı söylen • 
calibi dikkatti. mei<:teydi. 

Kayak sporcuları, Bursaya var
dıkkrı zaman ilk işleri bir çay iç· 
tikten sonra dağa tırn;anmak ol • 

du. Hava karlı ve yağışlı olduğu 

için otomobiller ancak 12 kilomet-

reye kadar gidebiliyorlardı. Daha 
ılerıye gitmek için. dağ sporuna 
elverişli kıyafetlerle gitmek, daha 
doğrusu spor kıyafeti vasıtalarına 
malik olmak ilızımdı. 

Bayramın ıldnci günü hava pek 
fen:ı idi. Bursada kar ve fırtına 

Uludağ sporlarından başka, bay-
ram günlerini bir fırsat ittihaz e- SİlllONE ShlON Fransaya döndiiten 'onra ... 

den_Ier, kaplıcalar~ da dolmuştu.! Biliyorsunuz ki, bir vakitler Si-ımüddet sonra ,Meçhul şar~ıc~ 
Çelık Palas · otelınde yer yoktu. mone Simon kendisini 5o.OOO dolar çin haftada 4000 frank almı>_3 
Ot.;! müdürü odaların on gün ev· . ki • 'dd' d k k" !adı. Nihayet Kadınlar gölU• 

zıyana so . ugunu 1 ıa a ere a· . . . . . .. o 
ve! angaje edildig· ini söylüyordu . . . . B mını çevırdı. Işte asıl şohrete .. 

· tıbesını dava etmıye kalkmı~tı. u- k f"l · ııu. 
Otei müşterilerinin çoğunu, İstan- · man avuştu. Bu ı mın ne , ı 

nun üzerıl"! artistin katibesi de Si- b ·· k - ı. ·ı· r,uı bulun maruf doktorları teskjJ edi· ır su se ya'.)tıgını vı ı,vo . f 
yordu. Doktorlar, tatil gü~lerinde mone Simon'un altın bir anahtarı Artik figüranlığı terketmiştı.13 otelde banyo yapmak suretile ge'. olduğunu, bu anahtarı aşıklarına ' kat yine operet yıldızı olarak f' 
çirmeği daha faydalı bulmuş ola· vererek onları gizlice evine aldığı- ı fes - Parisiens' de çalı~ıyordU·gı 

lc~bire bozulmuş olması gösteri - vardı. Bütün bu fena ha"aya rağ
lebil rdi. Hani insan sinemaların men, dağ sporlarına giden sporcu
ciniinden g<'çip, kapıda biriken, te- !arın mikdarı az değıldi. Dağa çı
hacuM eden halkı görmese bay - kanlarla alfıkadar bir idare ami • 
ram olduğuna bir türlü inanmıya- riniıı ifadesine göre, bayramın 
cok .. Soğuk yoğmur, tipi halkı ka- ilcinci günü Uludağa 2000 kişi çık-

caklardır. nı, böylece para kazandığını söyle- ı \'aziyet Holivut tarafından _aıı 

1

. edildiği zamana kadar sürdu: il sılı, bayram günü Bursada di. Katibenin sözleri Holivutta bir . . ·e eıl 
biribirine zıt ikı şey göze çarpı • . . . . . Holl\·ut tarafından angaJ ~ 

. _ .. bomba gıbı patladı ve bu artısı ıçın dikten sonra küçük Fransız 
yordu. Bırı, sıcak sularda kur ya- 1 •• • • • • • ~ 

1 b t d kt 1 1 k .. buyuk bır ıskandal oldu. Şımdı bu birınci •ınıf yıldızlat me~·s 
pan ar, aş a o or ar o ma u • .. . . .. r ~ 
zer, diğeri de karla• altında, el- me~eleye tekrar avdet etmek uze- gırdı.. Şohrete, par_aya, hetti- O 
!erinde ski il~ dağda dolaşanlar • , re biraz da Simone Simon'dan bah- kavuşmuştu. Amerıkaya gı 1~ rada makyajı, giy nişl başk8 

büsbütün güzel, büsbütün ı~ 
biı' artist oldu. Herkesi teshir : 

pnlı yerlere ı;ıtmege r>'ecbur etli- mıştır . , dır sedelim. 

Simone Simon Marsilya'da doğ
muştur. Paıiste, Mada~scar'da da 
büyümüştür 

Ne yazık ki bu skandal birden 
patlakverdi. Ve derhal artlS 
~öhretini düı·ürdü. Haysiyeıiıı' 

18 yaşında, elinde bir tavsiye keledi. 
mektubu ve annesinin şapkasını, \ ·ik d k d 1 taratıPd 

d .. .. .. . k A 11 d. k ı mcı a a a ın ar 
par esusunu gıyere po o ıre - . . . . . klv 
t .. ·· M.. .. • b ı T ·d • ·ıı· teşkil edılm1' bırçok fazılet oru osyo ,.,_ e arrı e e gı ı ve . • . ;}<l 
Apollao ya figüran olarak girmiye len vardır ve bunlaı· ısted· 
muvaffak oldu. Ayda 500 frank ka-ı zaman verdikleri hükiimlerlc 

. ' zanıyordu. tistlerin meslek hayatlarını ~ 
Madam Darl'ieux'taıı • Daııielle vedip onların gözde;1 düşrll 

D . ' . d . olB arneux nun annesın en şan ve işınden olmasına sebep / 
dersleri alıyordu. Sonra Alberl lirler. Meseltı bir zamanlar k0 ı< 
Willemetz onu Jacquline Fran- dilerde gördüğümüz şişmaıı f 81 

celli'in yerine Bouffes'ye aldı. Ay- hatırlıyacaksınız. Bu ;:avallı ~ 
da 1200 frank kazanmıya başla- ile . • • 1 . d r-·13 . m , ış ve nuş a. emcrın e 0-lo< ..ı 
mıştı. Ayni zamanda :;inemaya da JU;-
intisap etmişti. Jean Tarride'le be- lunduğu, çok içtiği için bu krşıı" 
raber küçük Sketchler yapıyoı, iki tarafından protestoya uğ !il 

günde 400 frank alıyordu. Bir yani mahkum edilmişti. BU ;.ıı 
den bütün konturatları bozU 

Ü h ·e' ç ayda mahvoldu ve ni a) ~ 

gınden hemen her sinemanın önü ~ııİİİ•••İiiiiiiii!piiiıııılıiiiilııiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiliılliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU~ 
bayramın ikinci, üçüncü ve dör - ı•PEK 
düncü günlere görülecek bir man- BUGÜN 
zara arzediyordu. 
Beyoğlundq bütün •inemalar, 

kahveler .mahallebicilerde man • 
zara böyle olduğu gibi İstanbul 
tarafındakilerde de farksızdı. Hu· 
!asa İstanbulrla bayram açıkta de-
ğil. kapalı yerlerde geçti. • 

Bursa seyyahları 
B;.yrnm mı.inasebetile, Ankara

daıı ve diğer ~ehirlerdcn İstanbula 

ve SARAY Sinemalarında: 

Şimdiye kadar memleketimizdo 
yapılan 

EN GÜZE 1 
ve 

EN MUAZZAM 

Buıün ıaat 12.45 ve 1 de Tenzilatlı Matineler. 
Filmi 

akm olduğu gibi, buradan da Bur-1 •••m•••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••~ 
saya gidenler çoktu. İstanbul - ı ,ımm••••••••••••••••••••••••!!!11••••••••••••1111i1• 
Mudanya ara ;ında vapur ;·olcu - B T' A vsı·M s 
luğunun rahatlığı da Bursa seya UQÜn rf.f'-ı inemasında 
halini daha azip bir hale getır R U D O L F y A L A N T 1 N O 
mektedir. 

Arife günü•ıdcn evvel, Bursaya 
gıdcn vapurlar pek kalabalıktı. V f L M A 
Bayramııl bırincı gür.ü. buradan 
Mudaııyayu giden Marakaz vapu
runda oturacJk yer } oktu. Böyle 

ve 

BANKY 

büsbütün sarhoşluğa vurdu ,.e ~ 
derinden öldü. Clara BoW 08 ııl 
klüper tarafından ayni ii.kıbete;I 
ramış yıldızlardan biridir Ş 

.,ı 
bir meyhane işleterek hBl ~ 

O' kazanmıya uğraşıyor. Clark 1 
ile Carol Lombard da bu fa } 
klüplerinin nazarı dikkatini ı;l 
meğe başlamıştılar. Ne ise J<ı_ 
!ar çabuk toparlandılar. Şin10' 
leneceklerı söyleniyor. . e 

Sim on Simone 'in ba~ıı1a gıı 
altın anahtar hikayesi ise bU 

Jet klüpleri tarafından bü)iil< 

öfk.? ve ıwfretle karşılJnınıştırı 
1 "'!) Genç artistın artık Ho ı ' 

y~ni konturat imzalamasına il1'
1 

yo'<tur. Zaten Simon Simore . " 

memleket• •1 dön mü ve csk' 

1 
dı gine sı.ik(ınuna v ,,,u" 
it. uyor. Arııer .tada t, ıd '~ ,.c 
cen bu vak'a tütlı iıa.sl van 

bıı la bıten bir rti va , ır k 
halde artistin hafız •nda uıu 
r 1 }Crın n 
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MaçDaır V ©ljp>U Odu 
Bayram turnuvasının Birinci günü 

Fenerbahçe : 2 • Beyoğlu spor : 1 
Galatasaray: 3-T. Y. Y.Kurtuluş:O 
Beşiktaş :O-Y. Şişli: O 

, 

Maçlar heyecanlı oldu, seyirci: 
a~dedi 8000 kişiden fazla idi1 

Bayramın üçüncü günü oynanan Galatasaray - Şi~li maçından iki görünü, .. 

->tauyu . . . 
na 1 ın rn kupası ıç.n tertıp olu-
stacıınctaçlara Salı günü Taksim 
ı,., . p a başlandı. Bu müsabaka -
tas;ırt ~nerbahçe, Beşiktaş. Gala -
'Po ~l l<urtulu~. Şişli, Beyoğlu-

takımı, vaziyet bu şekle girdikten 
sonra, oyuncularının beden kabi
liyetlerinin daha müsait olmasın
dan istifade ederek, vaziyete ha -
kim oldu ve bu avantajla oyunla
rın en güzelini oynadı, Oyun baş
ladığı zaman Beşiktaşı hücumda 
görüyoruz. Hüsnü idare ettiği for
vet hatlı, topu, Şişli nıüdafaasın -
dan zorla geçirmeye uğraşıyor. İki 
taraftan, sert şarjlar yapanlar, to
pa tütün hızıle çıkanlara tesadüf 
ediliyor. Hakem biraz müsamaha

lı. 

Bayram turnuvasının son günü 

F enerbahçe : 4 - Şişli : 1 
:1 80Qo ı.pı~ri ıştirak ~diyordu. 

lıit 
0 

kışılık büyük bir kalaba
. Punde . . 

'ıtıcı • saat 12 de yapılan bı-
Beşiktaş : 3 - Kurtuluş 

lakı rnaç Galat;ı.saı·ay • Kurtuluş 
llı;arı aras d . . 

•a lıla, b .'.n a ıdı. Galatasa -
lie çıktıla: musabakaya şu kadro 

Galatasaray: 3 - Beyoğluspr: O 
o ın 

~:kren an - Adnan. Lütfi - Bedii, 
C ı, lusa Ne d t g··ı eırıil 1> - c e , u eyınan, 

, QOdu . S 
Fenerbahçe kupayı kazandı, fakat • 

ış 
l<urtuı rı, arafim. 

nu.Yordu .uş ta şu kadro ile oy -

Oyun de,·am ettıkçe Şişli hakim 
olmıya başlıyor. Faht bu haki -
miyet sayı temin edecek kadar 

masa başında halledilecek • 
yıne 

. n,•ko ·_ 1\ ' 
htarato Ianol, N ıkola - Istavro, 
l'uJy

08 
·:l•ro -Poliınidis, Maryo, 

llatı ' ena, Gogo. 
•ın· R !"k Gaı ' e ı Osman, 

ba .• atasaraylılar ovun başlar 

kat'i değil. 29 uncu dakikada Şiş- Bayramın son günü Taksim sta-1 
li mü.'<emmel sayılık bir fırsat te- dında şimdiye kadar gayri !edere
mın ettiği halde, istifade edeme- leı arasındaki turnuvaya devam 
di. edildi. İlk müsabaka saat 12 de 

•··rııaz . J 

Pa~ı.t 1( \ azıyete hakim oldular. 
Ylıııu 'rn .. urtuluşluların gayreti o
l:e<tit..- usavi bır sekte sokmakta 

"'lled· -
hucurıııa 1 ve ıki takım, karşılıklı 

32 inci dakikada Vahabın attı~ı 1 Beşiktaşla Kurtuluş arasında idi. , 
bir firikik, M. Alinin elinden kay- Her iki takım bir gün evvelki 
dıktan sonra diregı st~·ırarak ıçc- kaclrosile sahada yer almış bulu -
riyo giremedı. Beşiktaşlılar buna nu.vordu, 

rnıye b rla birıbirlerin · tehdit et
ttn h .. aşladılar, Gal tasar ay lıla -

mukabil 37 inci dakikada bir sayı Oyuna Be~ıkta~ oı tadan bır hü-
fırsotı yak ılıyor. Fah• Hü. nünün cumla b0 şladı. 

zayıf vuruşu yüzündrn, bu fırsat 
Ucurnı '-'o, ,.... arı daha 11.:ı.yretli olu - semeresiz kalıyor \'C birinci devre 

, '-etıı"J o 
lu ııı·· ı in sert ataklan Kurtu- bu ı;ekilde berabere tı:tiyor. 
lerıe :dafaasını tehlikeli vaziyet- İkinci devrede Bcşikt~lılar yor-

!') . aıyıaştırmaktadır. • gun gözüküyorlardı. Şc;lililer bun 
lar .'~cı dakıkada Galatasaraylı-, dan istifade ederek vaziyete ta -
. guzeı b. · 1 . · k · fıtıkik ır gol kazandılar: Bir mamıle hakun oluula~ Fa at yı-

tıııı t Vuruşunu tak.p eden Ce -ı ne sayı çıkaramıyorl~r. 
"u opu aglara taknustı İkincı devre bir çekışme ıçınde 0 gold ~ · la "...?! en sonra, oyun daha faz- bu ~ckılde sonuna kotlar gcldı ve 

lt•Yt andı l<uı !uluş, büyük bir 1 golsüz berabere netıcelendı. 
eııe va . 

ıy0 , F zıyeti kurtarmıya çalı- F b h 
n.ın, akat, Lutfi - Adnan hattı ener 0 çe : 

verın· 
2 
1 nu ç·ıkarı 'Yen bir ınıidafaa oyu- B v 1 

dakıkad Yor, Maamatıh 30 uncu eyog USpOr : 
lıeı·ab a E:urtuluşluların sag·,ıçi F b h B -, erlik , ' Son maçı, ener a ç~ ve eyog-
tıın 01. sa} ısını çıkardı. Kale- ı ı F 
1 Varınd b luspor takım arı yaptı ar. ener 
Uşl:.ı o a ulunaılar, Kurlu - su "adro ile oynuyordu: 

Ye Sokt~ncunun, topa, elile kale- ' Hüsaıncttiu _ Ya~ar, Lcbip 
ha~eııı Ugunu ifade ettilerse de, Reşi t, Ali Rıza( Esnt - Fazıl, Şa 
"ıl'<i bunu giirmediğinden golü · s k ı 
• El· acıdctti, ban, Fikret, Basrı, •, e~ e . 

ltinci d Beyoğluspor: Pakatino ~ Hıristo, 
Şekli ııı evre, sonuna kadar bu Hüseyin _ Boncuk Ömer, Ayten, 
berı1·ı. 1 Uha. faza cdPrek ı - 1 bera- ç ı k' "e b Çimo~iç . Raıısipopulos, o 11 ı, 

lk ıtti, 
G ınci de h Bortel, Baıııbiııo. za,·eıı. 

alata vre eme" tamamen Hakeııı: Adn:ııı Akın. 
g sarayı h'k' . 
eç~i. İlk d n a ımıyeti altında Ovun. müsavi bir nıaıızara ar-

fectcn 1( evrede çok gayret sar - zed~rek başladı. Top ortalarda do-
dı. l:ıu Urtuluşlular yorulmuşlar- · nct !aşıyor ve her iki takımın vazıye-
~taYlılaıan istifade e<1en Galata - te hakim olmak için sarfettiği gay 
Uş lakı ' zarnan, zaman, Kurlu - ret, mukabil gayretle karsılaştığı 

cak ı. rnını kalesinin önüne tıka-
d "•dar l : k. için semere vermiyor, 
•ha ç k la ıın oynadı ve iki gol Beşiktaş takımının Şişli ile be-
Goıı:r::ara~ .":'aşı ~ - l blil'di. rabere kalması, Fenerbı\]'ıçe için 

ilerden .n bırısı, Boduri'nin kor- ciddi bir ders olmuşa benziyor. 
de " Y "1'tığı bir vuruşla dig" eri · l "ecctet'i ' Bütün dikkat ve gayıetı e oynu -
ı:lu. n Per.altıdan şütile ol- yor. Beyoğluspor'un sert bir inki-

ı. •'ecdet b· şafa doğru gıden oyununa kapıl -
"•" ır ikincı it da ırc1ı. pena ıyı madan, yavaş yavaş vaziyete ha -

B•eşı' ktaş kim olmıya başladılar. Beyoğlu -• Q spoc müdafaası daha ziyade üç 
~ 1 ' ortaya istinat eden Fener hüeum-
YIŞ İ , Q !arını kesmiyı. fırsat buluyor. Fik-
İkitıci • rctın ortada ı..1ynamas~ 1'\.•nerin le-

Sıncta oy tııaç, Beşikta,ıa Şişli ara- hin·• olmadığı gözükü~ M. 

bir tak,:•ndı. Beşiktaslılar şöyle Fenerin tazyiki arhyor. 20 inci! 

ll·lll, ı\lj _ ~ı~a·r~'.ş~_ardı. . dakıkada ı\li Rızanın 25 _m~treden 
Uleııı - "· ~·· r.ıcı. Fe~" ııa, •• ,, 1 attığı bir şut kale dırPgının ust 

ha11 "acı Rıd ·· il" ., Ş d" d.. B. ' E:. r •[ · "'"1• u~nu . a- kö~e"'inc vurarak gerı on u. ı -
~i~ı; ı\c · raz svı ra Fikret, yın<> uzaktan bir 

\ı. rınaıı . V· l . . , 
•rta~·an \' a a Iradı, Allıc>- şütle ı ık ın lk sa\ vı kazınclır-

... ~U:har ' usuf, ı t·sa\ İr • Agop. dı. 
il ' Sııldur \' 1 ı k 

a.kl'ın· ~ '. a taı>. llır~uı. B..! >b :..::ıp( • l>ı ~PIC' kcırşı ı 
()}1.ın ' • urı Bo ut, verınck ıc. kı bır l kum y"pı -

' k un b•rınc 
ı e 1 1 

a re t rt '>ır y• r Fakat F n rın ' oy ayan 
rnı • eçtı Ovunun u- üıl t ı HJ Jme tıııc serbest 

o c 1 e-vtır ıı 

Hasan ınbüyük bir efor !Sarfe -
derck takımının netıcı almasında 

rol oynadığı göze çarpıyor 

Beşikt< ş n ilk golü 
20 nci dakıkada Hasan, 18 üs -

tünden attığı ve hesaplı bır sütle 
takımının ilk golünü kaydettı, 

Bundan biraz sonra _viııe Hasa
nın ileri bir pasını iy takip eden' 
Ali Be~iktaşın ikinci golünü Je 1 
kaydettı 

Kurtuluşun mukabelesi 
Devrcnın bi'mcsıne ı:ıek az kala 

santiar Polyenidis t"kımının ye -
gane golünü allı ve tlcvrc 2-1 bitti. 

İkinci devre 
İkinci de\'rede Beşiktas daha ha

kim bir oyun oynuyor 
Hasan, 18 üzerinden çok sıkı bir 

şüt çekti. Top, üst kale diregine 
çarparak içeri girdi. Beşiktaşın 

üçüncü galibiyet gol.ı. Bundan 
sonra Beşiktaş bir !eviye daha ha
kim oynilmasına rağmen gol ata · 
madı ve oyun 3 - 1 Bcsiktaşın gali
biyetile bitti. 

Fener: 4 s:şıi: 1 
ikinci müsabaka Feııerbahçe ıle 

Şişli arasında yapıldı. Şişlilıler 
sahaya il dakika geç çıktılar. 

Oyun Fenerbahçenin ortadan 
yaptığı bir hücumla başladı. 

İlk dakikadanberi mütemadiyen 
hiikinı oynıyan Fenerbahçenin bir 
türlü gol çıkaramadığı görülüyor. 

Fenerin ilk golü 
Nihayet 24 üncü dakıkada 1"ik -

8ayranı tulnuva!ttnda kupayı 
kazanan Fenerbahçcnin teknik 

başı FİKRET ARICAN 

retın ilerı bır ara pasına Ali Rıza 
yetişerek yakrndan bir şütle takı
mının ilk golünü attı ve devre Fe
r""rin hakimivl'i altında 1 - O bitti. 

İkinci devre 

İkinci devrede Cevat çıkarak ye
rine Şevket girdi 

Şişlinin ye~ane sayısı 

Üçüncü mıisabaka Galatas ray
la Pera arasnıda idi. 

Galatasaray yalnız kadrosLna 
H.şimi almış bulunuyordu. 

Oyuna Peranın ortadan yapmak 
tc~ebbüsünden bulunC:uğu bir hü
cumla başlandı. Topu kesen Gala
tasarayın çok sıkı b;,· hakimiyet 
tesis ettiği nazqrı dikkate çarpı -
yor. 

Galatasara yın ilk golü 
20 nci dakikada Suleyman çok 

güzel bir frikik çekerek takımı -
nın birinci golünü attı. 

Kaçan penaltı 
Bundan 10 dakıka sonra ~· ıııe 

Süleyman, takımı lehiı e v~rılen 

penaltıyı kalecının ellerıne atmak 
suretile heba etti. 

Galatasarayın ikinci golü 
40 ıncı CLakikada kale önundeki 

bır kürışıklık esnasında Necdet 
güzel bir şüt çekerek takımının 

ikinci galibiyet golünü de kayde
derek devreyi 2 - O bitirdi. 

İkinci devrede Cemil çıktı yeri
ne Nino girdı. 

Galatasaray yine hakim ve işlek 
bir oyunla rı.kibini tazyik ediyor, 

Galatasarayın Üçüncü golu 51 ınci dakikada Diran Yaşarın 
bir hatasından istifade ederek ta -
kımının beraberliğini temine mu- 21 inci dakikada Nino sıkı bir 
Yaffak oldu. şütle üçiincü golü kaydetti. 

Fener in ikinci golü 
Fakat hemen bunun arkasından 

Fikret, fevkalade bir firikik çe
kerek takımını tekrar galibi,•et 
vaziyetine yükseltti. 

BiriL.rini kovalıyan 
Fener golleri 

69 uncu dakikada Şevket ve 89 
uncu dakikada Esat üst üste iki gü
zel gol daha atarak Fenerbahçeyi 
4 - 1 g•lip vaziyete geçırdiler ve 
oyun bu netice ile sona erdi, 

Fenerbahçcde Esat nıü1<emmel, 
Fikret fevkaladP '.di. 

42 inci dakikada Necdet, penal
tıyı kalecinin ellerine atmak sure
tile heba etti ge oyun bu netice 
ile bitti. 

Uludağda kış sporu 
müsabakaları 

Bursa (İkdam) - Uludağda a
yazdan katılaşan kar, müsabakala
rın dün başlamasına mani olmuş 
ve ekseriyet günü, sağlam güne~ 

altında yaya uzun gezintiler yapa
rak geçirmiştir, 

Bayram tati1ini dağda spor ya
parak geçiren iki yüz kadar gen
cin büYük bir sevin~!~ karşıladık
lan dün geceki yağıştan sonra bu
gü~ kayak müsabak. !Jrıııa baş -
l3nmıştıı 

1\rlüsabakaların bitir,c.·ısini on .::il"'

kiz kilometrelik hafii mukavemet 
yarJŞL, fazlaca psen rüzgJ.rdan do
layı. 15 kilonıctn• üzerinden icra 
edilmiştir. Bu müsabakaya muh-
1.lif mıntakalardap 23 genç gir -
mış \'C h• psı ,mzal, .ı> rkuru hi • 
tirm rır 

ua"'r: 
Birine~ Bursadan l\lust f 

hilsac3d40 

İkırci. Ank r dan Na ıın 

Gı.i 

/ Bayram turnuvasının ikinci günü 

F. Bahçe: 4- T.Y.Y. Kurtuluş: 1 
Galatasaray : 3 - S. Şişli: 2 
Beyoğluspor : 4- Beşiktaş: 2 
Galetasaray - Şişli maçı çok 
sert oynandı, hadiseler oldu 
.. Bayram .maçlarının bırincı gü -

1 
sar } ın ilk golünü kayddt .ı.ıu 

nunde Ştşlının çok sıkı bır maçtan beklenmiyen gol rr açın hıZll'l da
sonra Beşiktaşla berabere kalışı ha ziyade arttırdı. 

dünkü .. G:latasaray - Ş.işlı maçına Şişli mukabil hücuma geçti. 0-
daha buyuk bır ehemmıyet ,·erdır- yun mütevazin bir şekıl aldı. Cok 
miş bulunuyordı.. güzel lıır o,·un seyntıncge ha r 

Maçlar aliıka ile takibe değer bir olduk. Dakıkalar .lerilc'<lıkce o\ un 
şekilde çetin olmuş yalnız Fener -ı' sert'e~iyordu, · 
bahçelner Kur:uluş karşısında çok Fakat Şişli daha şu rlu bır oyun 
rahat bır galıbıyet kazanmışlardır, oynuyor Yalnız yp.pılan hücu la-

Galatasaray - Şişli maçında da rı Şişim n sağ açığı buzuk uyunu 
sporculukla kabıli telif olnuyan çir- ile semere_ z bırakıyordu. Devre 
kin hadiseler oldu, sonlarınn doğru Galatasaray a y _ 

Beşiktaş - Pera karşılıı masını hıne penaltı oldu ve buru g, e çc~ 

da Peralılar çok güzel bir o,·undan vircrek beraberliği temtn etti: r 
sonra kazandılar. de\Te 1 - 1 ebraberlikle neticclrn-

Fenerbehçe · 
Kurtuluş • 

• 

4 
1 

Fenerbahçeliler sahaya Ya~ar, 

Esat, Yasar, Faz 1 gıbı en ll'u'lim 
o;·u"lcularından mı>hrum •ılarnk 

çıktılar. Buna mukabil Niyazi de 
takımda ~.rer almıstı ve Kurtu 1 u -
şun kar~ısında şu kadro ile ver al
dılar: 

Hüsamcttın - Lebıp, Şevket -
IIIuzaffcr, Aytan, !il, Reşat - Hal
dun1 Basri, Al' Rıza, Fikret, Niyazi. 

Oyuna Fenerbahçeliler başladı -
!ar. Çok seri başlıyan oyunda Sarı 
LiıciYertliler derhal hakimiyeti te
min ederek oyunu Kurtuluş nısıf 

sahasına intikal ettirdiler. Biihas
sa ortada Ali Rıza göze! bir oyun 
çıkarıyordu. İki yanınpa Basri ve 
Fikret çok çalışıyorlardı. .N"ıyazi 

de uzun zamandanberi futbol oy . 
namamasına rağmen tecrübe ve bil 
gisile bugünün futbolcülerine ders 

olabilecek bir oyun oynuyordu. 
Bu hakimiyet yedinci dakikada 
semeresini verdi. Basri soldan açı
lan bir hücumda Yole bir şütle Fe
nerbahçenin ilk golünü kaydetti. 

Hücumlar birıbirini takip edı 

yordu. l\Iüdafaası yaptlan hücum
ları kesmek ıçin mü,külat çekiyor
du. 

35 inci dakikada Fikret 18 met
reden çektiği sıkı bir şütle takı

mına ikinci golü kazandırdı. Ve 
devre 2 - O Fener lehine neticelen
di. 

İkinci devrede Fenerbahçe yın(· 
oyuna hakim. Gol adedinin fazla
la~acağı görülüyor ve tahmin edi
liyordu. Nitekim Fikret sıkı bir 
~ütle üçüncü golü de yaptı. 

Bunu Ali Rızanın yaptıgı dor -
düncü Fener golü takip ettL Ali 
Rıza 25 - 30 meln•den çektiği çok 
sıkı bir şülle bu golü kaydetm. ti. 
Bu gol günün en güzel golü idı, 

De ·re sonlanna doğru Kurtulus 
merkez nıuhacimi lakı -·una bir gol 
k~zandırdı \"C ma~ 4 1 Fenerin ga
libiyet le kop. nm oldu 

Galatasaray: 
Şişli 

3 
2 

Günün en nıühım karşıln~nıası 
Galatas~rav - $ışli arasında idi 
Yukarıda d kaydettiğimiz gıbı 

Şişl.-ıin B ikt3ş ırnrşısında güzl'I 
bır oyu" çıkar.reı< bcrab(re ka ışı 
~ maçı çok mü!' "Ti bir v zı • tP 

r k da tam k dr , le 
ı •Ya ~ıktılar. O una çok sı r' 

di. 

İkincı devre çok seri baş .arlL 

Karşılıklı hücumlar seyretnıcge 

başladık. Ortadan yapılan bir Ga
latasaray hücumunda sarı kırı: ı

z;lat •kıncı gollerini kazandıl.ır. 
Ş• ı bir gol yemcsıne rağmen yt-ıe 
bozulmııdı, Hücumlarını daha zı -
yade olklaştırdılar 

Oyun c ıkıkalar i!eriledikçe sert 
bir şekil alıyordu. Bilhassa hücum 
hattında Cemil, müdafaada Adnan 
oyunu şirazesinden çıkarmağa se
bebiyet vcrcak lüzumsuz hareket
ler yapıyorlardı. 

Soldan açııan bir hücumda Şişli 
sol açığı çok güzel bir gol •aparak 
beraberliği temin etti. 

Beraberlik golünden sonra oyun 
daha ziyade sertleşti. Bir hl'ıdise 
çıkacağı görülüyordu, Bu arada 
Galata<aray lehine bir penaltı ol
du ve Galatasaraylılar üçüncü 
golkr•ni de bu suretle yaptılar. 

Oyun asabi bır hava içirde ce -
n·yan ederken ortadan çok çırkin 
bir'hadise oldu, Bir•birlerine gir • 
diler 

Buna Cemil sebebiy~t verdi. Ve 
iş büyüdü. Bütün oyuncular b:rl
b rlerine girdiler. Hakem Galata
s-ıraydan Cemili Şişlide~ Agobu 
oyundan çıkardı 

Oyundan çıkarılan her iki oyun
cu saha kenarında yürürlerken 
Cemil o çirkin hadise •i tekrarladı 
\'e Agobun yüzüne bır yumruk 
salladı. 

Şişli oyuncuları da sahadan çık
ı ılar ve maç da 3 - 2 Galatasat·ayın 
galibi;•etile neticelendi. 

Pera 

Beşiktaş • • 

4 
2 

Güı ln son maçını Beşiktaş • Pe
ra yap tlar. Beşiktaşlılar ma~a 
Hüsnu ve F~yzıden mahrum ola -
rak sar ya çıktı!dı-. Per-d ,tam kad
t'Osile, siyah be ·az takımı da Bey
kozdan Bahadır, Ankaralı eskı Sü
Jeyma, ıyeıı Ali oynuyordu. 

İlk hücum Bc~iktaşta, ve deı·iıal 
Pcra kalesine indiler. Siyah be -
yazlılar arka arkaya hücum yapı
yorlardı. Soldan açılan hücumda 
Bcşikta lılar ilk gollerini kazandı
lar. Bunu ikiPci Be~ikta~ golıi ta
kip etti. Bu nıziyet Beşiktaşın ma
çı büy 'k b;r sayı farkile kazanaca
gı 'ıissin uyandl!'d Fakat Pcr lı-
lar d · ıkala ikriledi çto iyı l 
oyur 0Vnaını)'3 b3 }adılar V('; r r 

da arka arkaya 'k' gol kaydL'<l ek 
b rab ğı t m tl'uvaffak > • 

d~I ve et.ne de 2 2 ncrc lend,, e veı taPe l:.a 1 ,., - tut 1 r va m nı t m c< ı > 
c •p cctcr k~Lra 1 ı k ydet>nek -1 'JI ~ı c ık 1da Le ''P • ıpu kas 
e;,.1, v r ,

1
' tnu bak ya bu sert ıclı \'e z v l L "' 1 1-lu ımet•i· 1 Eoı." ranıdaki ınn~·lardan Galatasura.y ınuhnfin1l<"ri Şi~li 

ı.·•lrsi öniinde 

çukıs an l 

ı Üı;uııoü 
D; gcı 1 • ı 

saat, 5 d. 2:3 s <{, \ ılk <lakı , la Şışli ka- İkinc. c L\Ted~ Pern d ıa •uu.rlu 
oynuyordu. Be ikta bozu' u. E ı. 

( A rlcas ı ncı sayfadqj 
rnıyc ın • ff d u' a ak olaıı şişi, 1 (Arka ' • " c n ~ ı ı 

Bursadıı Salal.at n I 1 ı k ı,r d \ ı" bir Gnlat sa-
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SAYFA 1 İKDAM 

A N A D o u 

- Tayyare piyangosunda kazan
mak için bir bilet almak la
zım azizim ... 

- Bilet almak için de piyongodn 
kazanmak lazım azizim-

- Ah, Bambola amcanın sonun
dan endişe ediyorum, mallım 
ya, biçare, Avrupalı vah şile . 
rin arasına seyahate gitmişti. 

Çocuk (arözözü göstererek) -
- Anne, bak, bıyıklı otowohil ..• ı 

ŞARKTA: 

Mu r o u 1 Bakır 
madeni tesisatı 

Planlar tasdik edildi, 

ustalar ve teknisiyenler 

işe başlıyor 
Artvin, (İkdam) - Murgul ba

kır madeni tesisatına başlanmış -
tır. Faaliyet geniş mikyasta devam 
etmektedir. Madenin tesisatına ait 
hususlarda İngiliz kredi anlaşma
sından Etibanka ayrılan hisseden 
istifade edilecektir. Bu hususta tet
kikatta bulunmak üzere bir İngiliz 
heyeti Murgulda çalışmaktadır. 

Kurulacak büyük tesisatın plan
ları hazırlanmış ve tasdik ettiril -
miştir. Çok büyük demir tesisatı 

ve beton inşaatını ihtiva eden bu 
iş için buraya birçok teknisyenler 
ve ustalar gelmektedir. 

Murgul bakır madeninin yeni 
tesisatı senevi 8000 - 10000 ton saf 
bakır dökecek şekilde kurulmak -
tadır. Burada yarım milyon ton 
ham bakır işlenecektir. Bu maden 
Anadolunun bütün bu şimali şar
ki mıntakasında büyük bir iş ve 
refah vasıtası olacaktır. 

Kuvarshan ve Ergani bakır ma
denlerinden sonra Murgol bakır 

madenile beraber Türkiyenin se -
nevi saf bakır istihsalfıtı yirmi bin 
tonu geçmiş olacaktır. 

MARMARADA 

Bursada Fındık 
ziraati yapılacak 

Bursa (İkdam) - Vilayetimizin 
Soğukpınar nahiyesine bağlı köy
ler halkı hükümete müracaat ede
rek topraklarının fındık yetiştir 
meğe müsait olduğunu bildirmiş -
ler ve yardım istemişlerdi. Yapı -
lan tetkikat neticesinde bu arazi
nin hakikaten iyi fındık mahsulü 
almağa müsait olduğu anlaşılmış 

ve Giresundan lüzumu kadar fın
dık fidanı getirtilmiştir. Esasen 
yerlerini hm:ırlamış bulunan köy-

Sıvasta insan cesetleri 
köpekler paylaşıyor ! 

• TRAKYADA 

Lüleb uroazda 
arteziyenler acıldı 

' • 

Şehrin burun dibindeki mezarlıkta devam eden bu 

facıa bizi insanlıktan utandıracak kadar çirkindir 

Gülcülük Ziraatı tecrü
beleri iyi neticeler verdi 
Edirne (İkdam) - Şimdiye ka-

dar bilhassa yaz mevsimlerinde su 
Sıvasta okuyucumuz Devletde -

miryolları memurlarından Meh -
met Ertugaydan bir mektup aldık. 
Okuyan her insanın dehşetle tüy
lerini ürpertecek mahiyette elim 
bir faciayı anlatan bu mektupta 
şöyle deniliyor: 

•Kinunusaninin 22 inci Pazar 
günü, hasbelicap oldukça büyük 
bir kalabalıkla, Sivasın yeni mez
baha civanndaki Halfelik namile 
anılan mezarlığa gitmişlik. Bura -
da çok elim bir manzara ile karşı
la tık. Mezarlık içinde 25 - 30 met
re ilerledikten sonra etrafınındaki 
eski ve yeni birçok mezarlan til
ki inlerine benziycn oyuklarla de
lik deşik bir halde gördük. Merak 
ederek bu delikleri tetkik ettik. 
İlk yaklaştığımız delikten mezarın 
içine doğru bakar bakmaz tiiyleri
miz ürperdi. İçeride irili ufaklı bir 
kaç köpek yeni gömülen bir ölii . 
nün cesedini parçalamak ve didik
lemekle meşgul! .. Diğer bir deliğe 
koştuk. Ayni hazin manzara orada 
da karşınuza çıktı. Hemen oracık
ta ellinize geçen kazına kürekle 
delikleri kapıyarak cesetleri kö -
peklerin ağzından kurtarmak is • 
tedik; fakat muvaffak olamadık. 

lülere bu fidanlar Ziraat Müdür -
lüğüncc tevzi edilecektir. Soğukpı
nar köyleri bu yeni ziraatten çok 
faydalanacaklarını ummaktadırlar. 

Çünkü biz deliğin bir tarafından - --
kürek sokup köpekleri çıkarmak KUÇUK HABERLER suzluk yüz;inden 1 ek lıüyük bir 
isterken onlar mezarın diğer bir ------------- müşkülatla karşı.14aşan Lülebur -
deliğinden çıkarak biraz ilerideki * Diyarbakır Kültür Direktör • 1 gazda birçok arteziyenler açılmağa 
bir başka mezarın kovuğıına dal - lüğü vilayet merkezinde Halkevi başlanmış ve bunlardan üç tane -
dılar; didişmemiz semeresiz kaldı. ve belediyenin de yardımile altı sinin inşaatı bitmiştir. Tamamen 
Bu manzara karşısında duyduğıı- okulda millet dershaneleri açmış- Türk ustaları tarafından yapılan 

muz teessürün tarifi imkansızdır. tır. Fazla tehacüm ve rağbetten bu arteziyenler fışkırdıktan sonra 
Yalnız Sıvas gibi eski ve koskoca diğer mekteplerde de birer ders • su şebekesini kurmak için lazım -
bir vilayet merkezinin yanıbaşm- hane açılması mukarrerdir. gelen para Dahiliye Vekaletince 
daki mezarlıkta ölülerimizin kö - * Adana Halkcvi hars komitesi Belediyeler Bankasından verdiril
pekler tarafından paylaşılmasına bütün köyleri dolaşarak köylüler- miştir. Tesisata yakında başlana 
lakayt kalamadığım için keyfiyeti le dil ve hars bahisleri üzerinde caktır. 

size bildirmeğe lüzllm gördüm. faydalı konuşmalar yapmaktadır. 

Alakadarlarm nazarı dikkatini çe- * Mersin Halkevi içtimai yar - • 
kiniz. Biz böyle itli köpekli mezar- dım ve köycülük kollarının bu yıl 
!ara gömülmek istemiyoruz!• daha verimli bir programla çahş-

Trakyada gülcülük 
Bulgaristanın Kızanlık havali -

sinden gelen muhacirler Trakyada 
Okuyucumuzun bildirdiği bu ha- maları kararlru;tırılmıştır. yeni bir ziraati gülcülüğü tesise 

dise karşısında hav. ret ve elem * Erbaa belediye reisliğine tüc-. çalışmaktadırlar. Geçen ve evvel-
duymamak kabil değildir. Bu man- cardan Ismail Diktaş St'Çilmiştir. 

. d" k k . * Manı·sa 1Ialkevı· tarafından a- ki seneler yapılan tecrübeler iyi 
zarayı şım ıye adar imsenın 

neticeler vermiştir. Umumi mü . 

fettişlik gülcülüğür. Trakyada ku

rulup yayılmasını temin maksa -

dile Karaağaçta bir güllük tesis 

etmişti. 

görmemesi ve duyulmaması da 
anlaşıyor ki bu mezarlıkta ne me
zarcı ve ne de bir bekçi vardır. 

Yüz binlerce liralık yeni inşaatla 
Sivası imar eden belediye, lüks 
bulvardan, sinema ve tiyatro bina
ları gibi ihtiyaçlardan evvel, taze 
insan cesetlerini köpeklerin ağ -
zından kurtarmak için bu mezar -
lığın etrafına bir duvar çevirmeli 
ve içine de bir bekçi ve mezarcı 

koymalı idi. Yürek parçalıyan bu 
halin derhal önleneceğini ümit edi
yor ve Sivas belediyesinden he
men harekete geçmesini istiyoruz. 

çılan dispanserde fakir olan va -
tandaşlarm ilaçları ev tarafından 
temin edilmektedir. * Aydın şehri civarındaki kü • 
çük bataklıkların kurutulmasına 

karar verilmiştir. Bu hususta bele
diye ve sıtma mücadele teşkilatı 

müştereken çalışacaklardır. * Nisanda İzmirde Kızıiçuİıu 
köy öğretmen okulunda açılacak 

olan köy eğitmen kursuna 150 ta • 
lehe alınacaktır. * Muzır hayvanlarla mücadele 
etmek ve av sporunu ilnle!mek 
için Kuşadasında bir avcılar klübü 
kurulmasına !e~ebbüs edilmi~tir. 

Bu yıl yeniden Ispartadan gele

cek 800 kilo gül fidanından bir kıs

mı bu güllüğe verilerek genişleti

lecek ve bir kısmı da Kırklarelin -
de yerleştirilmiş olan muhacirlere 
dağıtılaca:ktır. 

Gülcülük Lüleburgazda da tu -

tulmuş ve tecrübeler iyi neticeler 
vermiştir. 

Adanada kurulacak 2,5 milyonluk 

baraj hazırlıklarına başlandı 

* Bergamanın 130 köyünde ya
pılan telefon tesisatı bitmiş ve bu 
köyler telefonla merkeze bağlan • 
mıştır. * K'>Caeli barosu riyn·etine A • 
dupazar avukatlarından Esre! Ta
nakol seçilmiştir. 

Trakyada bağcılığa da büyük bir 

ehemmiyet verilmektedir. Şehir 

ve kasabalardan baş:rn köylerde de 

bağlar tesisine çalışılmaktadır. Bu 
ar:da Trakyanın örnek köylerin
den biri olan Pehlivan köyünde 12 

dekarlık bir parça da köyün mane
vi şahsiyeti namına bu bağ tesis 
edilmesi kararlaşmıştır. Bu husus
ta şimdiden ba-zırlıklara bru;lan
mıştır. 

Adana, (İkdam) - Şehrimizin şimal kısmında Dilberler sekisi 
mevkiinde Seyhan üzerinde kurulacak olan ve 2.400.000 liraya mü
teahhide ihale edilen büyük baraıa ait ilk hazırlıklara başlanmış -
tır. Buraya gelen malümata göre, müteahhitler, baraj inşaatında 

kullanılacak vesait ve malzemeyi tedarikle meşguldür. Müteahhit -
ler birkaç güne kadar buraya gelerek faaliyete başlıyacaklardır. 

* Sık sık taşarak etrafını kum 
ve taşlarla dolduran Sabancadaki 
Kumbaz deresi tekrar temizlen -
meğe başlanmıştır. 

- Senin karın nereye gidiyor? 
- Bir mağazada yüzde iki ten . BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

zilat yapıyorlarmış, yüz alt . 
mış liralık mantoyu 157.5 lira
ya alacağım, bu fırsatı kaçır
mıyayım, dedi. 
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GÜNLÜK PIY ASA 

Bayram ve piyasa 
Bayram geldiği zaman pek tabii 

olarak piyasaya bir süki'ınet gelir 
başta bankalar olmak iizere mali 
müesseseler, anonim şirketler, ha
sılı biiyük ticaret ederi kapanır 
Zannediyoruz ki ha ·ram piyasa 
için de bir tatil giinlidür, halbuki 
mağaza ,.c dükkfınlnTın bi.iyük 
mücsscseJerin kapalı durmasına 

rağmen, yine ticaret ileminde bir 
Salamon - Oğlum İsale, tram • 

faaliyet vardır. Kapanan pi~·asa 
vayda beş yaşından yukarı çık • 

Sofrada 
yerini. bayram miinasebetile ye -

mazsın ... Yoreyim seni 
da yaşını buyütme... niden açılan bir piyasa var. 

Bu piyasayı anlatalım. Bayram 

Adanada atletizm 
Adana, 2 (A.A.) - Devam et -

mekte olan atletizm müsabakaları 
bugün nihayet!enmiştir. Alınan 

teknik neticeler şunlard.r: 
4000 metre: Birincı Şevket 14. 

20/3, ikinci Ali, üçüncü Naci. 
Bisiklet koşusunda da: 10 kilo -

metrelik mesafeyi Ali Çetiner 25.3 
dakikada bitirerek birinci ve 25.8 
dak!kada bitiren Ahmet Ecesoy 
ikinci ve Kemal üçüncülüğü al -
mışlardır. 

TEŞEKKOR 
Eşim, babamız ve dilyım Bay 

Mehmet Rauf fürman'ın vukuu ve
fatı dolayısile bizzat son teşyi me
rasiminde bulunan, uz~k veyakin 
yerlerden telefon ve telgraf ve 
mektupla derin acılarımıza iştirak 
eden ve çelenk gönderen kıymetli 
dostlara ve şirketlere ayrı ayrı te
şekküre kederkrimiz mari oldu 
ğundan gazetenizle sonsuz teşek 
kürlerimizi bildiririz. 

Eşi: Mahmure Sirman 
Çocukları: Osman.Asaf, Necati, 
Neşet, Jale, Mediha Sirman. 
Yeğeni: Cemal Pekin 
Kızları ve dama .!arı 

günleri, dört giin gibi uzun süren 

tatil günleridir. Sene içinde bun -

dan uzun süren umumi tatil gün

leri yoktur. Bu itibarla birrok kim

seler bu tatil günlerinden istifade 

ederek, büyük şehirlere akın eder
ler. 

Ankara ve İstanbul:ı yalcın olan 
vilayetlerden şehrimize, şehrimiz
den de Bnrsaya... Son senelerde, 
lstanbnldan Bursaya akın etmek 
Met oldu. 

Bu akınların dahili turizm ba

kımından pek bli~· iik ehemmiyeti 
vardır. Birçok kimseler, seyahat 

ettikleri yerlerden bir batıra ol -
mak Üze'rc eşya alırlar, hu yüzden, 
o memleketin piyasasında bir ha -
reket bir canlılık olur. Her şehrin 
kendisine mahsus hususiyetleri 
\'e eşyası vardır. Jlalbnki bu eşya
yı her yerde bulabiliriz. Mesela: 
Bursa ha\ hılarmı İstanbuldn al • 
rnak kabildir. Fakat Bursaya se -
yahat edPn bir kimse, Bursadan 
havlu almaktan oyrıc.ı bir zevk 
duyar. Bu, seyal)at eden adamın 
psikolojisidir. Bu yüzden insan her 
gittiği )erden eşya alır. Hasılı 

bayram günleri dahili turizme fay
dası olması itibarile biiyük şehir • 

1 1 Sanayi Hareketleri j 1 
1---- ' 

Turistik sanayi eşyası 

PARA BORSASI 
ANKARA 

28-ı • 9J9 

Bayram münasebeUe Bursaya 
>eyahat eden bir arkadaşımız an- 1 1 S'.l'ERJ,tN 
!alıyor: 

1 
100 DOLAR 

- İnsan seyahat ettiği şehirdenı 100 FRANK 
100 LiRE 

eşy:ı satın almak ister Bu, bir ih·: 
100 ISVİÇRI: 

tiyaçtır. Avrupa şehirlerinden ge- 100· FLORU 

çerken, yollarda elış' lerı, ağaç bıb- · 100 RA yı..;:uARK 
lalar hi'ı.sılı estetik ve mahalli hu- 100 BELGA 

susıyetleri ihtiva eden c~ya satar- 100 DRAHMİ 
Jar. Halbuki memleketimizde se . 100 LEVA 

yahat ederken böyle bir sey gö _ IOO ÇEKOSLOV AK 
100 PEZETA 

remiyoruz. Yalnız Eskişehir istas- 100 ZLOTİ 

yonundan geçerken, lüle ta~ıııdan 100 PENGO' 

mamül, gayet kötü ağızlıkların 100 LEY 

kadınlara mahsus süslii eşyaların • 100 DiNAR 

satıldığını biliyoruz. Fakat bu eş- 100 YEN 

yalar estetik bir kıymeti ihtiva e- lOO İSVEÇ 
100 UBLF.. 

. 

KAPAN iŞ 

5.92 
126.6225 

3.345 
G.6625 

28.5775 

68.065 
50.7925 
21.40i:; 

1.08 
l.55i5 
4.3375 

S.92 
2;.,92 

25.06Z5 

0.9050 
2.8325 

34.,'>G 

30.50 
23.89 

debilir. Nihayet insan, gece yarısı 
geçt;ği bir istasyondan bir hatıra 

olsurı diye kendisine uzatılan lüle ı 
taşından yapılan bir ağızlığı ala-

ESHAM •• TAHViLAT 

Türk borcu 
1 peşin 19.325 19.40 

bilir. Fakat diğec şehirlerimizde 
bu da yok.. %5 1938 ikrami~·eli 19.60 

Ergani 19. 75 19.70 
Bursaya gittik, Bursaya ait cNe Sıvas-Erzurum III 10.15 

alabiliriz?, diye düşünüyorduk. 1 ,,~~ ........ - -~_,....-....... .._~-~~~-
Bursa havluları meşhurdur. Bunu .. .. .. • 

biliyoruz. Havlu satılan bir yere 
gittik. Meğer Burş.ıda dokunan 
havlu diye aldığımız havlular İs -
tanbulda yapılıyormuş. Halbuki 
eskiden Bursanın bir havlu sana
yii vardır. Havluları:ı üzerinde: 
•Yadigarı Hüdavendigt.r . diye sır
ma işlemeler bulunurdu. İnsan 
Bursaya gittiği zaman, hatıra ol
sun diye bu mahiyette eşya almak 
ister. 

Bursa Beled;yesi, turizm idaresi 
milli sanayii himaye etmek için 
bu gibi teşvikleri yapmalıdır. 

-
lerinıizin piyasasında yeni bir ha
rekele ,·esile olmaktadır. 

SEBZE FİATLERi 
Kuruş s. 

Bakla . . . . . 
Bezelye 
Lahana 

. . . . 

. . . . 
Prasa . . . . . 
Ispanak • • • • 
Şalgam • • . • 
Havuç • • • , 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 

• 

. . 
Pancar • • • • 
l'tfaydanoz . . . 

50 -
1 50 

1 -
2 -
2 50 

1 50 
2 50 
4 -
3 -

10 -

5 -
40 -

2 -
z -

! ı_P_ı_y_a_sa_H_a_b_e_r_ıe_r_ı _j IEV EKONOMiSi 

ı Takas komisyonu Bahşiş meselesi 
Önümi.ızdeki sah günü İstanbul •Bir aile reisi• imzasile aldığı 

t k t tk .k k . 1· t b 1 nuz mektupta şu şikayeti okuduk! a as e ı omısyonu s an u 
Türkofis 1\füdürü B. Cemal Zıyanın Bayram demek bol bol bahşiş 

vermek dernek ... Arife günü ... ha
başkanlığı altında topıanacaktır. 

nındaki yazıhaneme geldiğim gün, 
Bu toplantıda 15 günlük takas mu-

asansör memuru, bana bir şeker 
ameleleri tetkik olunaca", hangi 

tepsisi uzattı. Derhal para verdik, 
memlekete daha ziyade takas mu-

asansörden çıkıp yazıhaneme gel . 
amelesi yapıldığı tesbi· edılecektir. 

dim. Odabaşı yine şeker dolu bir 
lnabolu limanı genişliyor tepsi ile geldi, para verdik, bir pos
İncboludun limanımıza gelen ta memuru •bayramınızı tebrik e

haberlere göre, İnebolu limanının derim• diye bir kart uzattı ona pa
genişletilme.<ıne başlanmıştır. Sırf ra verdik, hanın kahvecisi de, oda
bu maksatla İneboluya gitmiş olan nıa geldiği zaman, elinde bir şeker 
mühendisler büyük bir ehemmi • tepsisi taşıyordu. Kahve parasını 
yelle işe g'.rişmişlerdir. verdikten sonra, ona da para ver-

Evvel5. limanın keşfi yapılacak- ıneği unutmadık. 
tır. Keşif bittikten sonra inşaat Bütün bunlar hana ait hikaye • 
mevsiminde inşaata başlanacaktır. ler ... Eve geldik, bekçi, çöpçü, yine 
Limanın genişletilmesile İnebo • p<>Stacr vesaire... Bütün bunlara 
!unun iktisadi bakımdan ilerliye _ da para verdik. Bütün bunların 
ceği kuvvetle umu!maktadır. hepsi iyi ... Fakat bir iki ay evvel, 

El d k hl handa bu adamlar senebaşı diye 
o uma tezgi\ arı ellerinde tepsi ile oda oda dolaş . 

kongresi ml§lardı. Şimdi bayram diye bu 

Yakında Ankarada toplanacak fırsatı da kaçırmıyorlar. Halbuki 
olan el dokuma tezgahları kon • hem senebaşı, hem iki bayram 
gresi hazırlıkları ikmal edilmek bahşişi epey bir miktar tutuyor. 
üzeredir. Kongreye İstanbuldan da Hasılı bahşiş te bir mesele oldu, 
bir heyet iştirak edecektir. Heye- bu işi bir nizama bağlamak müm • 
te, yazma ve dokuma kooperatifi kün değil mi?• 
reisi B. Yahya Yılmaztürk riyaset •Aile reisi• imzasile aldığımız 
edecektir. Heyet, kongre riyaseti- bu mektubu aynen neşrettik. Ev
ne verilmek üzere bir nizamname !erde, hanlarda, dairelerde, kimle
projesi hazırlamıştır. rin hangi günlerde bahşiş almala-

Bu projede yurdun muhtelif rı için yeni bir adetin teşekkül et
yer !erinde dokunan malların ka- mesi lazımdır. Bu adet ne tarzda 
liteleri hakkında izahat verilmek- teşekkül edecek, bunu bize zaman 
tedir. gösterecektir. 

Kongre riyaseti, yurdun muhte- VEKİLHARÇ 
lif yerlerinde bulunan dokuma sa- =m=a=s=ı=k=a=ra=r=l=aş=t=ır=ı=ıa=n=A=n=a=d=o=ıu=Ç=ı~. =_ 

nayiinin istandardizesi için lazım- mento Türk Anonim Şirketi ile 
gelen tedbirleri alacaktır. Kartal çimento fabrikasının alın

Etibank ve çimento 
fabrikaları 

Etibank tarafından evvelce alın-

masından şimdilik vazgeçilmiştir. 

Etibank bu fabrikaların icabetti
ği kadar daima fazla stok buhn • 
durmağa mecbur edecPktir. 

5)A@lb.I 

(Baş dönmelerine! 
ehemmiyet verel 
<Baş dönme•i) birço 

\alıkların (kara hnheT 
arazıdır. Alimetidir. 
dır. Başlıbaşına bir b 
değildir. 

Baş dönmesine tutııl 
san, ayakta bulunurs• 
sola doğru sallanır. v· 
mek için yanında ne b 
tutar veyahut derhal ~ 
turur. 

Bu hale yakalanan 
ya kendi kendinin dön 
nü hisseder veyahut b 
simlerin, şeylerin dö 
olduklarını görür gibi 

Her zaman gözönünd 
lunan eşyanın tabii n•· 
larını kaybettiklerini, 1 

)aştıklarını veyahut k 
doğru yaklaştıklarını 

meyal farkeder. Halb 
eşyanın hiçbiri yer d• • 
memiştir. 

Bazı defa baş dönmesi 
dar şiddetli olur ki, in•• 
sızın yere yuvar]:ınır. 

İşte bundan dola:vıd 
baş dönmesine, h• 
(devvırr) veyahut ( 
derler. Yani çok döndii , 
yahut ziyade döndürii 
mini verirler. 
Baş dönmesi insanın 

lığına, mizacına, bütıY 
göre hafif ve) a şiddetli 
Çok defa gelip geçmes. 
defa aylarca ve batta 
ce devam eder. 

<Vertij dö Men yer) 
Menyezin baş dönmesi 
riya uzun müddet siit•I· 

• •• 
Baş dönmesi bazı kere 

tıkları yerde hile hasta! 
hatsız eder. Zavallılart" 
vazenetlerini kaybettirit· 
yakta iken, otnrurkMl 
hiç gelmiyen veyahut pt) 
fif olarak gelip g~ıı 

dönmeleri vardır ki. 
yastığa kor koymaz şicl 
nir. Karyolanın. duvııtl 
masaların, Karadenizde 
detli bir fırtınaya tıı 

geminin içinde imi5 gibi . 
düklerini görür. Gözlrri"' 
pamağa mecbur olur. JJJSI 
dönmesi de otururken ~ 
but yürürken şiddetlıt' 
halde ufki bir vaziyette. 
nıp yatıldığı .,,;nada tı 
geçer. Birtakım baş dö 
leri vardır ki, göğüste 
nıkla beraber gelir. JJtl 
hastalar kendilerini c 
tahtım üzerinde veyabtı:, 
lıncakta imişler gibi Jı 
d~rler. 

• •• 
Bazı baş dönmeleri " 

ki, hastaları kendi JctP 

başı yerde, bacakları b8 

göriir gibi olur. 
Çok zehirli içki Jnıll 

sarho~lar gibi, sağa, sola,; 
pa vururlar. Bu gibi h•~ 
da çok defa göz kar• 
mide bulanması, kuso•• il 
soğuk ter de goldi~incf•P tf 
reket ve duyguları b011 
Bu tarzda olan insanı g 

• ·ıit 
gençler bu kadar da ıç~-#'. 
ya! derler. Polis te f!••-..; 
tehlikeli sorhostıır daı11".""~ 
vurarak götürÜr. Halbtı1"...ı 
insan, zerre kadar işret l("' t 
miştir. Dehşetli bast•"/ı 
aklı başındadır. Baş do~ 
bazı defa hafakan ve /, 
çarpıntısı ile beraber I 
Mide bDlanınası ve Jcusıfl' I 
zuhur eder. İşte o zaıtl,.ıı 
seriya tehlike artar. 'I 

Bas dönmesi, bazı 1f.tı' f 
bir hastalığa aı. olın_, I 

• · etiP• re zuhur cd r Vazı~~ 
ruşun, bakışın. delriş 411 
den husule gelir. B•~ ijıl 
mesini yapan sebepler•· ıl 
ve hastalıkları okuvıı•'ı;/ 
nıa kola)·lık olm•k ieİtl ~ '1 
sıra numaralarile in~::ıJJB 

ufı<_~~ lokma,. ,.. 
zaeağım. 

---·- - ~ 

Maarif Veki!i ile has. 
Birkaç gündenberı şeiı'.ıJ' 

bulunan Maarif Vek;li ~8' 11' 

Yücel gazetecilerin :Maarif" 
leleri hakkında kend:,irı• · 
oldukları suallere tapun Jı~ 
vermek ve kendilerile bıt 
yapmak üzere bugün so81 

Partide bir toplantı yuP8c 



'-...._u31 İKDAM 
SAYFA 7 

~~l!-smemajıırmm 
Saat 12,30 Program. vace non troppo, c) Adacio. ç) Alleıı 

Sah günkü bulmacamızın halli • İKDAM .. ın büyük anketine Saat 12,35 Turk mütiği - Pi. ro vivacissido. 
Saat 13.tJO ~Icmicket A&t ayarL, a - Saat 22.30 P'.yano ool~ (Süit Anga. 

jans, nıeleoroloji habC'rL•ri. ise) la minör (Bayan Ferhunde Erkin) 
karilerim izin verdikleri < e :tp c. r 

"'-"---.... =====~-
~ BahcQ 2 8 Spor 11 İkınci devre muhakkak kazan -

,., 
!(,,* General Fevz; C&kmak G al/ rahim M. ütefemka - Vatın Şairi 114eh
... ~'~rn .t\:<tı ... l.>\!k.u' - •. , . t p- ~h. met Akif - Neı.rnık Kemal - Gazi O.s -
""'""ınak. • .ı.-..~ aşa - .cMJ-

F'1.ttuJ _liaz:r.u.ı - harUOU";-1 lia.yrettin - man Paşa - -uya - GuK..alp - l.impte 
Iı.,ı _ Patüı. - ll._.Jım _ lllc=ıet A-ı c~p;ıane taşıy-"'1 Turk kadını - Kauu
'rev;;ı., ~ .Saıan - N.um.k ~ - nı ;;cttan s.w;yman. 

Saat 13.10 - l4 Müzik (Küçük or - (J. S. Bach). 
kestra - Şef: Necip ~kın). 1 - Keler 
.!eli (Romantik uvertür). 2 - Hartmnn, 
'hrym cC~;:ınesi (Bale). :: - T~chai -
. \'l ·kY - Eleji (hazin po.rça}. 4 - Sup-
~ (~.'!aça Danu) opcrnmlm uvertüri, 
J - Hos=:i - Pat.Ji (Pa90 - flamenko, İs-

Saat 22.50 Müzik (cozband). 
Snat 2~.ts - 24 Sna u · ns haberler 

Ye yı.::.rınki nrogr.am. 

ine 1a1ar: 

S Ü M E R * Pr.> Ciı;e<•L 

• ı .J ı mak azmile çıktıkları anlaşılan 

4 

5 

\'a.,.. t - 1...ozi Ü""1&D. Pap - ' Beylcr0<yl Tekke sokak No. 8 
ı,~lıa,, Swm - Atiili. Zcı.ra 'lAvt:Z. 

-yol dansı). ı; - E.Jge! (Ilc-rgcr) Aşk 
iu:iı. 7 - Lurr:bye - Ş..ırr.panya (Ca- i 

lap). 

p E 
* Bir Kavuk Dev-

K rildi. 

( B~ş tarafı 5 inci sayfada) Gazi Lisesi derhal hakimiyeti te
te ı;eçirciı. Fakat Bc;·oğlusporun sis tderek Boğaziçi kaiesıni zorla

. rla muh&c=i tvpa yet~rek gol- mağa başladı. Sağaçık Rifat, bir 
_ ı:elicclcnen bır ;.;.rga~lık çı - dalckalık fasıla ile Ü.itüste iki gol 
.orınıya muvaffak oldu. yaparak takımının daha sebest bir 6 

7 
°""4.11ru kaz...- Liıtli * Fatih 'Mdımet - Atilla - Gazi Os-

11: ""'1lt O_ AT ına:ı P"i" _ R t Paşa - Ibr.ıhim Mü-
~ _ A. Remaı - far"1ı.im Mute - tet.?rrika _ Na=k ı. 1'll - l.;arbaras 
}ı~ _ A tltt.trarun aruH..-si Zubcycie. Hay.ı·t..rtlın _ l\illnal' Sınan - Kranuni Sü
.. 2:ır-a Gük...ı t.a.l.U.rkı..ı.n bab' ı A. Rıza e:f. l ley:nan _ Y.u\'1.1.l. · ·lnn - Cr-n::ız - Ab-
1.t ... ~ - ~alan kahramanı Atil- 1 d. ,, ~·1rr · Jı..ıt J.t Pa;i3 - 11.la.h -
T~:ııut _ Yı kahramanı Alpaslan - mut Sevket Paşa - Yunus Eınrc. 
\ h·Lı.ı Selim duı.m Beyazıt - Fatih - ~urnı.t'!•.C Zlr:ı'1t C k:ı"ı Ajan-
f~l k .. .ı:un ır-: _ ıı- C\'Z.i Ç~, .. !'l:ı.nk - Gene- Si ambar memura Ahm"i Bey-
'l.maz .. -cat> .. kır - General Naci 

... B;:ı rba""o , l! sıı.1, · ~ uyreıt.m. 

At.kara Gedikli urta okul s. * Dol-· ır 1\!a,;.h:ır ÜST:":J.n - Gnl. B~-* N 
8 No. 197 Ab<ltilhak A.lp:ıslan sim Öm"" - Feı ıi Ot.yal' - Dr. Tevfik 

l:U; _ :.~ Kf'nıaı - Ylldırım .B€ya- \ R. Aras ~ Gnl. I\:. Kar<ılı~·ldr - Atanın 
Sln.;,ın tib Sutwuı Mehmet _ ~Iinucr aTlDCSi Zubtyde - Cel3.l Jlayar - Fe\'.z.i 
~ _ - Cazi Ooman Paoo _ Ziya Gök- ÇakıruJı: - Dr. R. S~ydJm - Melınreı 
"""•~-•.•lııneı .<\kif _ General Kiız= Ak:f - Dr. ll!im Kemal - Operatör Ha-

uelı.ır "-- - I"' · C y - N Cer;e - ~al Falırettin Altay - zım Pa~a - -ı.tı cym . a mı - a-
. raı 1'ac· l .b . s· Alill" "' ~ak 1 ·ınaz - ~r~ Fevzi rr.tk Kemal - I nı ına - a - :..u-

~ - N lllıirettin Hoca - General mar Sinan. 
~itlıat p ~ - Ati Çel.inkaya - Tanus. ibyu eaan...mdm 

aşa. Hasan EYCE. 

:"1:•ra Gedikli orta okul s. * Fatih Sultan Mehmet - Ya\'UZ 
'it l\'f No. 71 °N1-n Kan.dayı Sul~n Selim - Barbaros Jfı:ıyrettin Pa-

Süte areşaı Fev?i Çaku1~ - K.mıunl 
l Yrrıan y d ş:ı - f\.'[imar Sinan - Orho;n Gazi - K:i-
U hJ.th - ı1 ırım Beyazıt - Sokul- tip Çelebi - ; brnhim ,fU.tc!errika -

111. _ "f.rnet Pa~ - Barbaros Hayret - Mustaf.a Reşit laşn _ N.cunık Kc·ınal -
'.l'ıırı:ut •vuz scımı - l\unuır Sinan -
ll~ .. ~a.11> - KOprülü Fazıl Ahmet J.fithnt Paşa - !\(ahrnut ~f'\'kct Paşa -
" .ı." rrn.k v Sokullu Mehmet Paı:;a - Ziya GükaJp -
<>bdıll!ıııı. "etn•l - Mithat Paşa -

H.ıimıt - F.atih :Df...ehmet. Abdülhak H.imit - Maresııl Fevzi Çak-
l'el<1 • 1nn • 3 eg eaJ orta okul suut malt. 

.. F~A ~ 197 Turhan Yorulmaz. Afyon: Kor Ant-. MD. Tğm. 

Tevfik AKÖZ. h1ıtı M· - Kanı.mı Suleymım _ İbra-
k· Uteterrik 
l! CŞ;uz., ' - Barbaros - M. A-

ll>aı -~ lltithat Paşa - Namık Ke
ı.tu,ıara R . Siı>an - Z:ya GiJlı:.alp -
Cazt Osın eşıt l'nşa - Tevfik Fikret -
ı. ann..- · 

* General Fevzi Çaku.ak - General 
K5~Lm Karabekir - Genera1 Osman Ga
zi o(Ple-vne kahramanı) - C'rl!ll'CTal }..{it
hat - Fatih Sultan Melnnet - Yavuz 

:.ı.t 18,"'0 Program. 

!" "Ot 18,35 Müz'k /Dan< - Pl.l. 

·t 19.00 Km m ı .. ~Uık 

er\· isi). 

t Jf'IJ5 Türk mız·~·~ (İııcc 
ıı r u). 

spo1 

saz 

c- t o 00 AJan!, nıcteorolojj habcr

bııı· i'.1 ı (J· .ıt ı. 

1 2'' .• 5 'I' irk llH.ı; ı · Okııvrınl~r: 

rr I" İlkuı·, r ıfı:ye. Çoıl:ır..;:r: Vc
c :ııe, Fahire ve l! .. .r k F••ı .ın. n. Uc·r. 
• - Refik Fer;;.an ( Şe'hn~ız pu .. :e!ik J>t·ş
_ vi). 2 - Ca\"ide Hayri 1iannn (Şch

L pu~lik ş:ırkı (Ateş gibi bir nehir 

. kr.rC'rdtı, l!illte: Ş:ıir A. Jiaşfm). 3 -
Le:nınin, Şchn ız pı .. elilıç: şı.rkı (NJ.ri 
firk:ıt şule paş). 4 - Sedat Öttoprak, 
5eJmaz puselik şarKı (C~"ı1 C'dip). 5 -
R~f'k Fers:ın ('fanbur taksimi). 6 -
Şeb·1a.z puselik ı;arkı (Vruıdım dilin -

den'. 7 - Deniz oğlu, Ş(>hnaz puf;clik 
<=arkı (Yo1un buJmaın g6nlüm). B -
S~d<!t Öı:toprtık, Şehtı:ız p'.J!ı<!lik saz seM 

ma:c:.ı. 9 - S. Pınar, llüzza n ~arkı 
(A~kınla :-üriin.ı;pm). l O - S. Pınar, 

lifu:z:am şarkı {Ümidini kirpiklerine). 

S A R A 

U F L E 

ş 1 

* Bit Kavuk Dev-
Y rilrlı. 
X * Bilvt>k Y Is. 
K * A knı Gt~·aşl.nrı 

S A R A. Y * ş .... vl. n A: :.:ı. 

A J, it A Z A R * Dc· ıiı:ıl!ı Ec!rleri. 

l\t i l. L İ * l!ark~p..,ıo. 
A. L E M D A R * l\'Iarkcrıo 1. 

A s R t * Bav Tcltiıı. 

Tiya ::::ıhr: 

ŞEHI R 

Unlk Or•reti 

Buı;ün matine: 
16 da 

Bu akşam 9 da 

ENAYİLER 

Bu~ "k operet ----
TİYATROSU 

Dl'ant kısını 

HAYDUTLAR 

11 -· S. P1na-r. Karciar p.rkı (Sana ı 

1 
ı.n! 5/2/939 pazar gün

ı düz saat 15 - 30 d" 
oönül ~rdim). 

Saat 21,00 Memleket saat ayan. 
Saat 21,00 KJnuşma. 
&at 21.15 Esham, tabvil!ıt, kambiyo 

- Nukut borsa.u (Fiat). 
Saat 21.30 Müzik (Hadyo orkestra -

5/2/939 Pazar günü akşamı 

saat 20 - 30 da 

K ;)M E 1 

'" - Fuzuu. • .... - Ibnı Siwı - Ati! -

l.n.ır, Giazclnh •klliu Bqöi
... . retınenı Abidin 

sı, Şef: H. Ferit Alnar ı. ı - Robert 
Schumann, D.fa11fred ı:vertürii. 2 -
Feliks Mendclssohn, Baıtholdy: 3 ün

Sultan Selim - Darbans Hayrettin - cü senfoni la minör, a) Andante con 
Atill:l - A.bdiilh.:ık H.imit - Namık Ke- moto _ Allegro un poco nfil.ato. b) Vi
mal - Fuzuli - Nedim - ~ehmet Akd -

4/2/~33 Cum"rtesi günü akşamı 

saat 20 - 3~ da 
YAı...,LISLTKLAR KOJIEDYASI 

~ Zübeyde 1..J • Mimar Sinan - Tevfik Fikrl't. 
°'9;lt - k.Aı, .o.anım - FevzJ Çak- Vezirköı1rü kaza1;;1nd:ın Hamdi 
ı.,, Meh un Karabekir - Fatih Su!- olğu JUelımet GtiB.BÜZ. 
lıcı.toaro nıet - Y.evuz Slll.tan Selim -
Suıcyın s liıoyrettin - Kununl Sültan 

IOıJt ıce': ; lbrahim Müıeferrika - Na- Askerlik işleri 
l»ar Si a - Abdülhak Hfımit - Mi _ 
i:rio.. nan - Sabiha Gökçen - Bayan Eminönü Yabancı Askerlik Şu-

Fi 1 .r:-rı Tenkit: eri J 
"Şikago yanıyor,, filmi 

ıt.cııı.öv Kızılloı>rak 11 lnd besinden: 
:: orta o1tuı s. m - c No. 1 - Fatih, Eminönü ve Eyüp cŞikago Yanıyor• filminde yeni ,netli taraflannı. * F Ol F. 'YllaDAKUL. kazdan mıntakalarında oturan . b · 

tıı _ ;:tı Cakınak - Yıldırım Beya _ . , . Amerikalı yıldızlardan genç ır ar- Diyon bir takım karışık işlere, 
Sııııa,, ""'~~ Sultan Melıınet _ Yavuz bil umum yabancı askerlık şube - tist tamyoruz: Alice Fay. Bu genç ·iyasi meselelere karışır. Bir bar
ll.14,1 sü;"""' - Kıizım :ıı:..n.beltir - Ka- !erme mensup 310 - 330 doğumlu- !:adın insanda bir an çirkin, bir an 

1 

la gördüğü Bil -Alıce Fay- ismin-
.1\bdnı._.°Yttıan - Barbaros Hayrettin _ larb 333 doğumlularm yoklamala- .. 1 t . . . d ran tam Ame- " .. 1 b _ t· · k 1 ş la: -..uuc Hiıın.it . guze esırını uyan ı ..ıe guze ı.ı. 5an oze aşı: o ur. J.n~ 
•hınet Ak - Naınık Kemal - rı subemızde yapılacaktır. 'k lı b' ti ,. Rolünde çok ivi 'tö 1 b' 1 rek b' bar N" 

Sinan - \" it - Tevfik Fikret - Mimar 2· - Bunlardan ihtıvata nakil rı a ır p:.ır. . : [ z e 1." eşe ır . açar. u-
fetrika _ unus Emre _ İbrahim Mtite- . . ~ denemezse d_e • fena. da dcğıldır. r~.z~ çogalır. '?cnç bır avukat. olan 

:Nasrettin Hoca , etmış olanlardan. Çapkınlık hıkayelerile kulakları- buyuk kardeşı Jak'ı ona sezdırmc-
Kadıköy Knrbafalıden ı lııci 310 - 320 doğumlulara 6/2/939 nıız dolu olan Tyron Power ise işi- den yardun ederek b,;ıediye reisi * ıı ~<>kak No. 32 Ziya Yurdakııl dan 19/2/939 a kadar, 321 - 325 do- ni bilir. Kurnaz delikanlı rolünde oimasına sebep o.vyoı. ~'akat sor.

"1ız s:.:r~s - Mimar Sinan - Ya - ğumlular 16/2/939 dah 26/2/939 a tam tipini bulmu~tur, diyebiliriz. radarı Jak onun vasıatsile ve onun 
".'•t _ Atu elinı ~ Fatih Sultan Meh-
zı '::alt ıa - Gazı Osman Pa:;a _ Fev- kadar, 326 - 330 doğumlul.'.ır 27 /2/ Öbür erkek yıldız Don Amechc ise menfaati için belediye reisi seçil-
le _ \" ına1ı. - Kazım Kar.bekir _ Me- 939 dan 15/3/939 a kadar yokla- -zaten diğer filmlerinde de onu diğini öğrenir. Bıribirole k~vı:a 
Celebi~~· Emre - İbni Sina - Katip ınaları yapılacaktır. melaike yüzlü erkek rolünde gör- ederler. 
l'ıııuu. ""1ı.I< Kemal - lilithat Paşa - 3 - Yoklamalar he: gün sabah- miye alışmıştık- rolünde aksamı- Diyon'un annesinin muhalefeti-

lfaydar leyin saat 9 da şubemizde başlı - yor. ne rağmen evlendiği şantözle de 
:ıit ,::ı:,ı::•;:.·~1~;:.:: yarak saat 12 de bi:mış olacaktır. Mevzuu kısaca huliısa edelim: yine kendi fena bir jesti yüzünden 
- 4 _ İhtiyat yokl.amalarıru yap - Film, bir ölümle başlar ve büyük arası aeı!ır. * '.l'ov!ik · 1 b't ' li•nıı1ı. li. Fil<ret - Zıya Gökalp - tmnıyanlar ve herhangi resmi ve bir yangın faciasi e ı er. Bu sırada Madam Oleri'nin ça· 

%. k ıa-:"1_•1 - Mi.that Paşa _ Abdül- hususi dair~ müess~se, fabrika. Şikaago'mın yeni kurulduğu; re-. b 
ı ..... F .., h maşırhanesinden çıkan ir yangın-
ım - ICa . uzulı - Şinasi - A. Ha- gazino vesairelerde Ç.lh~ıp ta yu - falı, macera ve bir sefahat şc. rı d 

re • ıı tıp Cciobi - Baki _ Yunus Em- 1 d 1 01 la Şikago tutuşur, yansın an ziya-
"· •rbaros - 'l.i - karıda ilim edilen "'Ünler zarfında olduğu sıralarda Iran a ı .e. v;er 
'''''•be1ı.· " nıar Sman - Kazım ., k desi yanar. Yangın esnasında genç 

~'.,.P. - Fovzi Calıınak. yoklamaya g~miyen ve gönder - 'ailesi Şikago'ya yerleşm.e .. uzer~ avukat şehri kurtarmak uğruna ö-
Ydarııaııa lnıeııdller kar - meyenler hakkında ashrlik kanu-, yola çıkarlar.· Y·o·l·d·a· Mosyo Okrı 

•und j ı ı M d lür. Öteki Diyon, yangında kaybet-* Faı,h a dr • CELİKKOL. nunun 93 üncü maddesindeki cezş bir kaza netıcesı o uyor ve , a am 
'"" - s - Mehmet Akit - Barba - ahkamını tatbik edilec~ktir. Oleri yalnız başına çocukl.arile Ş:- !iği, annesini, kansını, öbür karde-
P~ - ~;~:.,,- .~lelurıeı_ Akif - Mithat 5 - Yoklamalara her mükeller kago'ya yerleşir. Orada hır çama- şini bulur ve pişman, harap bir 
.., •k - A."<ııı -'Lırabokır - Fevzi Çak- """"ane açar. Aradan seneler .. g .. e- halde Şikago'nun ileride demir ve 
<-1l"a Coı..- u lak Hfunit - A. Haşim - nüfus cüzdanı bir rcsiın bir ika - i' ......... 
ç.,1 -1p F ,.,.y,· çocuklar büyürler. En kur.uk, çelikt~n bir me.mleket olmasına ça-•bi _ y - uzun - ~ınasi - Katip metgiıh senedi ile şubeye gelecek- ,- -

~vuz Sultan Sehm. kendi halimle bir gençtir. Evlenir lışacagına yemın eder. 

!';o ~2 Şi.......utcr okulu tir
6
. _ İşbu •·oklama •<kerlik ka _ ve bir çocuğu olur. Ortanca Diyon 1 Filmde güzel şarkılar, eğlencelı 

... \".. . ıua Nuri GÜRGÖL , ~ • alar dır Fak t film' 
ı, tonııs Em nunun 33 maddesu· ıde"' sarahata -Tyron Power- babasının zekasını parç var . a ın asıl 

Pc- . re - Doktor Reşit Ga- n-• l"b d.kk t f Ş'k •. ;·ub~::ı.,Çaı..rnaıı: _ Alatürkün anne- göre umumi mahiyetinde senelik -e paraya karşı olan hırsım leva- ca ı i ı at ara ı ı ago yangı-
t ta 111 l!anun - Mithat Paşa - bir yoklamadan ibaret olduğu ile"' rüs etmiştir. En büyükleri Jak -Don nının büyük bir ustalıkla perdeye 
< \, ,;::'~' SBinan - Sultan Fatih İkin- . hıcahe- ise babasının iyi, merha- aksettirilmiş olmasıdır. 
~ - 3rb:ıros Ha~ttın _ lb- olunur. 

Oyun b<rabcr vaziyete girdik - C' :m rıkarmasını temm etmiş bu
.n sonra daha canlandı. Beyoğlu- lıınuyordu. 8 
por k ı_s. iı ... üste tehi.keler ge - L'çüncü sayıyı da yapan Gazi 9 
ir yor. F~a"t vaz:y~t değişmedi Li:;esine, Boğaziçi Lisesi sağiçinin ıo 
e cıe.-,. ~era~erl !t'.e bıtti. ayağiyle yapağı tek golle. muka -
}'enerın ııuıc. d~vıcde çıkardığı bele edebildi. 
·ı..u, bu takımın içinue bulundu - Bu tarzda CE.reyan •tmekte olan 
~muL mcvo..ıoı iç;nd~ oynadığı en oyunun son dakikala!ına doğru 

üze! oyunlardnn oir ı oldu. Bil - bil gol daha yapan Gazi Lisesi 4-1 
a;sl F uı-c .. ı.ı sol açığa geçmesin- galip olarak sahadan c;ekildi. 

tu!macaı ız 
10 

.en ve L.:dın da orla muhacim'".==-----------. . il 
nı:ırd 1n sonra, Sarı -

La:ivertliler tefevvüku o kad:ır 
-~. H , De, oolu~por k:ıJP.ci -

n:n çok ~..:.. ~.ı b~r ......... nünd olma-
l V.'.:.Z~) t. ... clk bu. ük bir sayı 

.r .. ııldı. · ... dcd..:.n~""n 
Fener! .r. 
ıkard 1 b" [ 

im bcr da 'ışı ile 
incle 2 - 1 

~ ... ı;p \az._ et gir .. .ıe .. ve maç bu 
-kilde bltt!_ 
Bu müsab"' '1, FcrıcrLI:r çok 

:yi cyr•adılar. B-) ogluspur g .,;, 
m"!11lt.1~etimize nazaran b:r·nci 
ınıf b:r kuvvette olduğunu göste

ren bir takım karşısıııda ezıci bir 
tefa\-vük gösterdiler. 

----..---

P ~ra 
Besi -~ 

• 2 
(Bas ıaı ajı 5 foci sayfada) 

J::ssa müa21 
~:orrJu. Pua:t .. : t 

o:!c kczandılar. D 
ı.. ğru Per;:ı1ı ~.r, a:-- ... 
ııi de yapıra!t m ... ç 2 - 4 
!ar. 

,. ' 

Beşiktrş dün fera b:r o;'Un c 
nad·. Esasen derme c:!l~f"'la 

kur:! . Faflar tazr.a · e b 
den ayrı oyunc- 1 rdL 
!arım bilrr.bi,orl rd'. 

' -

Pera gaDJ!v · t · k e crek b:r 

oyun OJ nc:h. Eilhn sa mcr·· z rı -
hacimleri ve Bın"ino g-L!ıh'et<, 

amil oldu le'. 

Anlrarada 
yapılan 
maçlar 

Ankara, 2 (1>.d. er,) - Harbiye 
ve Gazi Lisesı t..kımı:.n ile iki 
maç yapmak u= ş.hrimize reJ-
miş bulunan I .nbu Be' • 
Usesi futbol tıokımı bugün ilk kar
şıla~r-asını C:dukça k::.labalık bir 
mer~klı karşısı da v<ı 19 Mayıs 

stadyomıında ynptı. 

Hava gayet soğuk ve sağanak -
tan boşanırcasına yagan yağmur 

altında başlayan maçın ilk kısım
ları daha ziy~de Boğaziçi Lisesi 
lehine bir inkişaf göstermekle idi. 
Fakat, çimen sahaya alışık olma -
dık!Jrı anlaşılan takım çok geç -
meden bu üstünlüğü Gazi Lisesi
ne hıraktı. 

İki takımın da zaman zaman yap 
tıklan akınlar biribir:eri için cid
den tehlikeli oluyordu. Fakat bü -
tün çalışmalara rağmen ilk devre 
golsüz olarak geçti. 

1 

M 
ı lue ~ o.rlı rı 

DA,ı.Lİ HARİCİ 

Sn :ık 
6 ~)HK 
3 aylık 

ı~o·ı ı-r. 2300 Kr. 
G.J,) Kr. lı.50 Kr. 
J O Kr. 800 Kr. 

Birin i Sahifo 
l iııci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SA!':TIMİ 

400 kuruş 

250 kuruş 
50 kuruş 

i - 8 inci S· "! l • r JO kuruş 

Bütün hır sal.ıfe veya ya
r m sa" f e ilan için İdare ile 
goril 'lür. 

---
DiKKAT 

Gazo!cruize il: n vermek is
tiyrnlcr gereli tla~dnn doğ
ru~-a gazetemiz idarehanesi
ne veya İlana! şirkctleriııe 
nı~lracaat cdebiiiıJer. 

TAKViM. 
1.,57 HiCRi 
Zıh CC! 

14 
1 

1351 RUMi 
~ ncı ~inun 

22 

i-~S;;_;E~N~E;;...;...:_;;,,l.;..,,9_3_9~ 
V .. sa ti 

l~un•'' 
7 09 

() ~ l ' 
il "!8 
li..indı 

ıs ıı 

Ak :. rı 

17 ?8 
yit\'( 1 

19 Ol 
lnıs ık 
~ 23 

ŞUBAT 

4 
Cumartesi 

Eıani 

(;ünr-ş 

1 41 
Öğle 
7 03 
lkiııili 

9 43 
Akşam 
12 Nl 
y 8 t ı 

1 33 
Jmsa"' 
il 03 

6 

7 

ı - Soldan s:ıı;a -

1 1 - Yeni vnpurlardan bıri;ıin adı .. 
· 1 ?\'Icnfi edatı. 
1 2 - u"-'ı- bır menı.okoııf. 

3 - İki ınaııaya ge.tcn ~:cliınclere ve
ri~en ad. 

" 

ı : 

' 1 
1 

• 

' 

' 
ı , , 

lı 

ol - Nefer - Ata.tü.rkü., ı zcvceJerirtin. 
adı. 

5 - Irkçı mfuıasına bir ışltlah . 
6 - Evini dere kenaruula ve çamur

dan yapan hayvan. 
7 -· Avuç içi - Bir isirı.. 

B - Bkı şairlerimizdt: ı biri - Zul
mHc me..?hur bir papazın ilk is-
mi. 

9 - Kilerlerimizın baş!ıca düşmaıu. 

10 - El değmemiş - İn< k ve emsallııe 
mahsus bır hast.aW. 
- Yukarıdan aşağı -

1 - Cenubi Amerilwyı ilk defo dola-
şan gemicı. 

2 - Emreden -
bir şehir. 

Pcrtakeılile ~hur 

3 - Afmanyada bir nl?hir - Mevsim 
sebzesi. 

4 - Orta Asyada bir göl - Ufagın 

mldL 
5 - Bir maden suyum~v: - Ne!er. 
8 - Beyat - Lezzet. 
7 - hteşhur bır hokkabaz. 
8 . - Eski menialardan t.iri. 
9 - Sual edatı - musJkide durak işa

reti - Beyazın zıddı. 

10 • - Anatol Fransın bir eserl. 

Balo 
Kızılay Kadıköy Kaza Şubesi 

her kış Süreyya sineması salonun
da 1ertip ederek davetlil~rı üzerin
de gayet iyi intıba bırakan balo
su bu sene de 11/2/939 Cumartesi 
ak;amı verilecektir. Bu seneki ba
losunun çok parlak olması için gü
zid~ bir tertip heyeti çalışmakta 

olup Gardenbardan bir caz gru 
pu ve varyete numaraları şimdi -
den anııaje edilmiştir. 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı. 

korkmuyorum. hep ... Mukaveleyi ne vakit imzalı- - Kartuş'ıın bangeri var' Böyle olduğunu kabul etsek bile !inde, darğacını boylammasıdır. 
ict.am hül:~ünün duracağını dü- Ben, Desjardi'yi, münakaşasına 
şunmek, yıne beyhudedir; çünkü girişmek istemediğim bugünkü 
cellat yalnız başına da bu işi ya- amme makinesinin adaletsizliğin-ra 

Caat n LO.h.U çeviren: Rasim ÖZ9en 

- 20 
.:_:·~'.:· ...... vesaire. J G. K. gayet tabii bir tavırla ce-

<>ut" t.ı un bunlar yüz paraya mı? vap verdı. 
'a' B d • JK tuhai tarzda sor - - azan ... 

~abu suaı, mi:;afirlerin hepsini rkrkes hayretle bir şeyler söy-
ıın/alar!a giildürdü. G. K bi'e lemiye başlayınca G. K. deva!D 
lı k~ııı EBz.krindcn hoı;.J.anmış o!- etti: 

1: .$.'. h' - Neye şaşıyorsunuz? Bu, iı-

o du,~'r_ :"ilyon frank verenler r.le kümdarın imtiyazına taallük eden 
•· ; c ce, an Ve' cıi 1 bir mesele değil midir? Göriiyor.-
"'Uııa: " . 

sunuz ki, benim gayem herkesı, 

dı.- Bu d ı pahalı .. çok pahalı! de- , daha doğrusu benimle münaseb~t
te bulunanları korumak, yaşatma.<-

- ııerk • 
~ a < r e n scrvetcııe göre ... Me-
lı:ıi!yon ;.a 0 J •j nt ) ıçın bu bir 

llauı .1ç hı:cıtmiındedir. 
- s· $~ karıştı; 

&ı a!ıyız, galiba, irat üzerinden ver
" Orsunuz? dedi 
«ıarse] G · 

reıt ilav ' · K ya tebessüm ede
e etti· 

- l!eın de ~ebrl vergi.. değil mi? 

tır. 

Ben muhtaç olan fakirler çoğal
dığı za'!lan zcnginleriıne haher 
gönderirim. 
Marsel bu sözlerden o kadar hoş
lanmıştı ki G. K nin sözünü kesti: 

- Siz, Ç'Ok hoşsunuz! Siz, t.ama
mile medeni bir haydutsunuz, hü
kümdar hazreteri ! Ben sizden 

Mnua da, sevdalı bir inilti ile yacağız? Sinamari, meş'um bir sesle ka-

l d . Noter Montimar hemen söze ka- dının sözünü tamamladı: söy en ı: 

_ Ben de korkmuyorum. rı~ıt: - Kartuş, tekerlek işkencesile 

_ Si>i neden korkutac2kmışım? - Yarın yazıhaneme gelırsiniz .. öldürüldü (1). 
Ben bir iş adamıyım! Hepsi bu.. dedi. G. K. sert bir sesle bağırdı: 

!Benim istediğim, tek bir şeydir: G. K. atıldı: - İsa çarmıha gerildi! 
Mü~terilerimi artırmak.. ve n~- - Hayır.: hayır.; Mösyö Monti-

1 
- Garip be~.zeyiş efcnd!m .. 

muskarane... ınar, siz. bınz faz.;a ırahatsız ede- - Evet .. mııddeıumumı efendi! 
Marsel, sevincinden elleıini ceğiz. Sizinle Matmazel Marsel ve Golgota'ya iyiler de, fenalar da el 

çırptı: Muna mukavelelerini daha dos - , uzatmışlardı. 
_ Ben mü!;leriniz olurum! tane bir tarzda, dostum Kont Te-, Sinamari, bütün so~kkanlılığı-
Muna da atıldı: rarno Jirjanti'nin e\'İnde, dişli çark nı toplamış, devam etti: 
_ Ben de... takılacağı gece tanzim ve imza e- , - Artık ne Golgota, ne haç, ne 
San'atkar kadın, Rau15, sigorta deriz. de İsa var! Yalnız kanun haricı ad-

ücretini vermesini rica etti. Raul G. K. yeni bir şey hatırlam ş gibi dedilen, tecziye edilen kimseler 
yutkundu: meb'us Filiber'e döndü: var. Desjnrdi'nin, müdafaa;:z hır 

- Ya, haşmetmeab sizden bir -- Tamam_ Bu aziz kontun ismi adamı öldürmesi, şüphesiz, sizin 
Yl"ilyon isterse?.. geçnce hatırıma geldi! Onun bor- cürmünüzden daha hafif bir cü-

- Hayır madam .. sizden is'l.iye- cunu siıe vereyim. Kont!~ aramız- ı·ümdür. Onun kafası koparılıyor; 
ceğim .. s .. n·aıkarlığınızdan bir da hesabımız vardır. siz ise, kanuna karşı silah çekmek-
hissedir. Dedi \'e cüzdanından çıkardı~ı le nereye doğru yürüdügünüzü 

_ Bu. ne demek?.. yirmi beş bin fraklık bir çeki, görmüyorsunuz! 
_Harabeler fakirleri menfaat'- meb'us Filiber Vat'a verd:. - Yanlış, müddeiumumi efendi! 

ne ,Kurbanlar. pi es:Oi, bir defa - Bangeriniz Jonson eleği! mi? Hayır .. Desjardi'nin kafası kopmu-
temsil edersiniz! Meb'us cevap verdi: yor. 

_ Çok iyi .. anlaştık. Vadediyo- - Evet.. ta kendisi.. - Sizin hikayenize.. cellat ya-
rum. Harabeler fakirleri menfaa- - O, benim de ha .gerimdir. Tu- makların.n muhasara altına alm-
tine bir müsamcı el.. İşte bütün 

1 
haf tesadüf değil mi? clıklarına dair anlattığınız şeylerin 

Pans'i tiyatroya koşturacak bir se- Marsel ba~rdı: bir kelimesine bile iruı.nmıyoruın. 

par!.. den tevellüt eden haksızlıklara 
Marsel bağırdı: karşı sigorta ettim. Benim hükü-
- Ya adamcag-ız masum ise?.. met ı·d · d • b aresın en - u idare ister 
Sinamari ce,•ap verdi: idam hükmü veren mahkeme veya 
- Ya o, cani ise? Bütün hakim- divanı harp olsun, ister tütün ın-

ler onun caniliğine... hisarı idaresi olsun - istediğim şey, 
Bütün misafirler G. K. ye dön- Paris'in bugünkü halinde onlaraın 

diller. G. K. cevap verdi: eline bırakılmış olan salıihiyeterle 
- Cani ise .. onu darağacına tes- mü ·terıleri?l"e. rr.üstahak bulu~ _ 

!im ederim Bu sö;:üm sizi şaşırtı- dukları azami h:ık ve adaleti ver
yor mu? Biliniz, ki ben, ben ihti- meleridir. Sözlerim açık mı? Müs
li'ılci değilim. Ben bir burjuvayım; terım D~sjad''n n başı K.ıparlmr. _ 
'~lerile uğraşan orta tabaka ·v dan e\·vel, kı;:ının ifadesı dinlcn
mensup halktan, namuslu bir fer- mek lazımdı. Çünkü 0 kız, Sen 
dim. Ben, cemiyeti altüst etmek .. mahkemesinin hükmü ile babası
baştan a~ağı şeklini değiştirmek nın alevhinde meydana gelen fiJc
hu.lyasında değilim. Hatta, cemi- ri değiştirebilecek veni bir delil 
_-C!tl, terakki idealine daha çabuk bulduğunu söylüyo;. o dinlenme
ulaştırmak sevdasında ko• .;ınların di! .. 
fikrinde, !ı..iç değilim; çünkü bu ci- Siııamari, hiddetle bağırdı. 
het, riıozoflar arasında bile hiı.Jiı 
münakaşa mevzuudur. Darağacı 

var. İyi, fena .. buraları beni alfık& 
dar etmez. Beni alakadar eden ci
het, müşterilerimden birinın, bil
hassa masum olması ihtimali ba-

1 Ark11s• \Dr) 

( 1) Bıı iskence, t'ak."file mahkı1rn. 
lar. bır tekerlek iizerine yatırırlar. 
Demirlerle kemikleri. kırılır. öy. 

lece ölüme bırakılırdt, 
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i ME ÖNÜ 
ALBOMO 

H AYA T i - ESERLERİ -----
Milli Şefim i zin 72 Büyük Resimleri ile ve 

Değer li M uharrirlerimizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazı la rile Çıktı. 

VAZISI OLANLAR 

HÜSE Yi N CAHI T, PE YAMi SAFA 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DAVER 

2 5 Buy u K s Ay FA 3 o Kuruş 

SÜMER BANK 

B irleşik Pamuk ipli ğ i ve dokuma 
Fabrikalan müessesesinden: 

PAMUK İPLİGİ SATIŞI: 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 

16 " " 480 " 
Nazilli hasma fabrikası malı 24 ,, ,, 5 80 ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyalık siparişler ıçın 

" " 
,, 

" " .. 
" 

,, 

• ,, 
,, 

" 

15 
25 
50 ,, ,, ., " " 

Fiatlarla fabrikada tealim şo rtile satılma.l<tadır. 

515 
S70 
565 
560 

.. 
" 
" 

iplik mü tebliklerinin yukarld& yaz.il fabrikalara götıde · 
recelderi bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplık siparişi 

verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve mubtelıf makaatlara 
yarayabilecek pamuk iplifi müstehl i klerınin de ihtiyaçlarmı yine aynı 
şartlarl a yal nı z Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ili.n olunur. 

lstanbul Belediyesinden 
Adet 

Tah. ilk 
B. Tem. -

1 
Cerra!ıpaşa ve Zührevi hastanelerine pelerin 23 8.00 ) li4.80 

Hasta abası 
Etajer 

Ccrrahpaşa ve Haseki hastanelerine: 
portatif karyola 

Çelik lamadan 
Somyalı karyola 

80 8.50 ) 
30 9.00 l 

20 11.00 i 
) 102.37 

35 25.00 ) 

Cerrahpaşa, Haseki ve 
hn,tanelerine 

Zeynepkiımil 

B~ttaniye 

Battaniye 
60 
50 

6.50 ) 
I l.00 ) 

70.50 

Dairesi, adı, cinsi, miktarı ve tahmin bedeli yukarıda yazılı 

bulunan işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 

13/2/939 Pazartesi günü saat 14. 30 da Daimi Encümende yapılacak

tır . Şartnameler Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14.30 

da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (658) 

* 
Senelilc muhammen kirası lH lira olan Kadıköyünde Caferağa 

mahallesinde Şair Nefi sokağında bağ mahalli ve ahır teslim tari

hinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık ar

tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö-
' rıllebilir. İstekliler 10 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 9/2/939 Perşembe günü saat 14,30 da Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (598) 

* 
Keşı! ebdeli 1890 lira 20 kuruş olan Eminönünde Balıkpazarı ve 

Taşçılar sokağı parke kaldırımının yeniden yapılması açık eksiltme

ye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İsteklil~r 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu 

işi yapabileceğine dair Eminönü Başmühendisliğinden alacakları 

fen ehliyet ve I41 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz veya m ek

tubile beraber 10/2/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümen-

de bulunmalıdırlar. (607) 

Belediyeye bağlı daire ve müesseselere lüzumu olan ve hepsine 

793 1 ra 75 kuruş bedel tahmin edilen kırtasiye levazımı açık eksilt

meye korulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

gcirülebilir. İstekl,Jer 2490 sayılı 1.anunda vesika ve 59 lira 53 kuruş

luk Jk ter' n.t makbuz veya mektubile beraber 6/2/939 Pazartesi 

~ı nü i>aat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (453) 

Şirk ti Hayriyeden : 
il Şubat 1939 tarih inde mevkii mer'iyetc girecek olan bir 

aylık ve ılç ay .ıl< abonc'llan kartlarının şimdiden satışına 

başlanılmıştır. Arzu buy.uranların köprü gişelerile İdarei 

merkeziye Kontrol Müdiriyctine müracaat etmeleri ilan olu
nur. 

1 ~ 

İKDAM 

= 

-D • 

ESNAF 
KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN' AT ERBABINA 

AÇAR KREDi 
ve mesleklerine müteallik • 

nevı her 

Kolaylıklar Göster-ir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

Adres: Sirke:i Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhamaen bedeli Yüzde 7,5 

Eltailtmeoin 
CiDıi Miluları Belıeri Tutan teminat 

Lira Kr. Lira Kr. J:!!"• Kş. Ekli ıaati 

Tonga ipi 10.000 kilo - .60 6000.- 4fi0.- Kapalı 15 
Kristal yazı takımı 

40 adet 14.50 1)80.80 43 56 Pazarlık 16 
(8 parçalı) 

I - Şartnamesi ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) adet (8 
parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7 /2/939 tarihine rashyan Sah günü hizalarında yttzılı saatlerde Kaba taşta Leva
zım ve Mübayaat şubesindeki alım kımisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilec(•ği gibi nümuneler de gö
rülebilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmek istiycnlerin mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile ~·c, 7,5 gü· 
venme parası makbuzu veya banka tc·minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale sa· 
atinden b ir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyona g~lmel~ri ilfın 

olunur. (4443) 

•• 

TURK TiCARET BINKISI 1. S. 
MERKEZ/ • • 

Kambiyo 

ANKARA 

işleri 

Banka Muamelatı 
ş u B E L E R 

ANKARA BOLU tSTANBUL 
ADAPAZARI BURS A IZMIT 
BANDJRMA ES1t.İ~EHİR SAFRANBOLU 
BAR TIN GEMLİK TEKİRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASAS 1,, 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bul undurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişe lerimize müracaat olunması 

Say~l~a;r-.~~~~~~~~~ı-~~~~~~~~~~~~\ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili:ii=:iiii:iiiiiiii:G:ii:ii;:ı 

Dünyanın en sa!';'ı lam Dr. Hafız Cemal 
Sıhhi lastikleri olan Sat.ip ve lllüdU.li: Alı Naci KARACAN (LOKMAN HEKİM) 

Umumt Neşriyatı İdare Eden Yazı 

Prezervatiflerini 

daima tercih ediniz. 

işkri Müdürü: 111. n .. sim ÖZGEN DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Ba!'ıldığı Yer: Son Telgrr.f BnsunevJ Muayenehane saatleri: Pazar 

haric her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
marles' 12 - 2.5 fıkaraya . 

~-- - ·•. ··- '' . · ~ ~- -'- --~ 

~.. . ..... - ; . 

GRIPIN Varken Bu lztıraba 
Katlanılır mı ? 

Baş, dı ş ağrı l an, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bütün ız 
lırapların başlamasi le beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır· 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

En Seri, en Tesirli, En Kat'ı Netice 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat ve Gripin yerine 

başka bi r marka verirlerse şiddetle reddediniz .. 

.. ,. ..ı .. ' :. ·~· ._ ,· - ... ~ ,. . . 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saclarınızı itaate alıştırınız 
' Bunun En iyi Çaresi 

PERTEV BRiY ftNTiNi 
Kullanmaktır. 

Yeni Neşriyat 

MODERN ADABJ MUAŞERET 

Askere. memura. !:adına, erke
ğe. talebeye yazılmış 1939 yılının 

en son, en güzel, en tasnifli Adabı 
Muaşeret kitabıdır. 

Müellifi Süheyla Muzaffer mu
aşereti ayrı ayrı kısımlar halinde 
tetkik edip, milli, ferdi, cemmi, bey 
nelmilel ve idari olm&k üzere ki
tapçıklara taksim etmıştir. 

• 

1 

• z E N 1 TH 
En e•ki ve halihazırda en 
mütekimil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 

radyodur. Yalnız Beyoğlun-

da BAKER Mağaza l annda 

satıl maktadır . 

-

Herkese lazım bu eser, inkılil.p 
Kitabevi tarafından fevkaliıde ne· 
fis bir şekilde tabolunmuştur. Emsali arasında en güzel ve 

E'erin büyüklüğüne ve güzelli
ğine rağmen ciltsizi 50, ciltlisi 75 
kuruşa satılmaktadır. 

• 
PRATİK ARICILIK 

İnkılap İita·bevinin mütehassıs 
muharrirlere haz ırlattığı (Ziraat 
Kitapları Ser isi) nin ilk kitabıdır 

Arıcılık ilminin en son tekamü
lün~ göre hazırlanmıştır. Eserde 
gösterilen metotlar sayesinde arı

lardan azami istifade etmek ka -
bildir. 

Her ziraatçinin kütliphanesinde 

şık mobilyalar satan 
(Eski HAYDEN) Yeni 

BAK ER MA~AZALARI 
Ziyaret ediniz. SALON; YE-
111EK \ C YATAK ODASI ta -
kımlarının zengin çeşitleri 

her yerden iyi şartlar ve ucuz 
fiatlarl:ı bulurrnnuz. 

,,__. 
bu kitaptan bulunma" lazımdır . 

Nefis bir şekilde ba"lmıstır fi• 
atı 50 kuru tur. ş 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
DÖRDÜNCÜ KEŞ i DE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyli~ (kramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,000 . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10 ,000 f kramiye er e 

20 ,000 ve 10,000 
Lirahk iki A detMükafat Vardır. 

Bu tertipten bir b ilet a larak işlirai< et neyi ifı,n , ı 
etmeyınız. Siz de piyanionun mes' u t ve babtiyarıırı 
arasına girmiJ olursunuz. 


