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iki blokun anlaşması 
Büyük devletlerin teşkil ettikleri iki büyük kütle 
~rasında bir anlaşma zemini aranmaktadır. Bun
;rın mutlaka biribirile çarpışmak mecburiyetin
. ık~ olmadığı söyleniyor . Çemberlayn siyaseti 

DENIZBANKTA STOY ADİNOVİÇ 
TETKiKLER •• • • • 
Yenik~d.r~nun.bi~~n DUN iSTiFA ETTi 

1 blok arasında bir müvazene femin etmektir. 
evvel bıtırılmesı ıçın 

ı..&iu 
A.v8111 ı Başvekili Çemberlayn, linin nutuklarını gözden geçirdik· 
ı...,İd .l(lllnarasında İngilterenin 
ltadett;•Yaseti ınlinakaşa edilirken 
l'tisiıı· ğJ nutukla, Alman devlet 
~ uı llayhştagdaki beyanatına 
ha1t

8 
aldığı vaziyeti anlattı. Son 

tethed ~rfuıda Avrupada dikkati 
lira)jn~tı cihet, büyük devletler 

ten sonra: 
•Fransız • İngiliz tesanüdü, sağ 

lam bir haldedir ve bundan dolayı, 
bu tesanüt, sulh için ehemmiyetli 
bir zamandır. Almanya, nekadar 
ltalyanm yanında ise, İngiltere de, 
ayni şartlar dahilinde, F:ransanm 
yanındadır ve bu hakikat, herke-

süratle çalışılıyor 
Denizbank Umum Müdür vekili 

Yusuf Ziya Erzin bayfam günle • 
rinde olduğu gibi dün de akşama 
kadar bankanın umumi muamela
tile son günlerde ele alınını§ muh· 
telif meseleler üzerinde tetkikler· 

• • KİMLERiN 
Kabıne buhranına sebep HEYKELİNi 
Hırvatlar meselesidir DiKMELiYİZ? 

de bulunmuştur. 
~a hM· 1 • tıı11 b' ıse erin mantığına uy-

lıatıa ~ teselsül dahilinde beya • 
,.. ulunıııalarıdır 
u:ıJ a . 

lis;11d a Ye, Fransız mebusan Diec· 

sin malfunudur. Büyük devletle • 
rin teşkil ettikleri bıı iki büyük 
kütleyi, biç kimse sarsamayacak ve 
zedeliyemiyecektir. Bunlar, mev . 
cudiyetlerinl muhafaza edecek • 

Muhtelif mevzular üzerinde tet· 
kikat yapmak üzere şelirlmi!'do 
bulunan teftiş heyeti de tatil gün· 
)erinde çalışmalarına devam et · 

miştir. 

Kabineyi teşkile Isvetkoviç Anketimizi şubatın on 
beşine kadar uzattık 

• 
lıakk~d:~upanın siyasi vaziyeti 
ti fi. <\rk kı noktai nazarını izah 
lıitaıı asından Çemberlayn, bir lerdir; bununla beraber, bu küt 
İhbar Dıahiyetinde olduğu kadar bir leler, Avrupanı9 hu geniş snha • 
Uutku !

1
•klinde olan Birmingham sında, mutlaka biribirile çarpış . 

Üzerinde durulan mevzular ara· 

sında bankanın müstakbel kadrosu 

vardır. Evvelce de yazdığımız gibi 

memur edildi, Belgratta nümayişıM~:r:ır~~~~::~~!,~:~::~~:~ 
bankanın 150 liradan fazla maaş 1 e "lk 

"•le d . 1 defa olarak siyasi ah- mak mecburiyetinde de değildi:r - alan memurları henüz maaşlarını 
A.ıllıan Q!:: olan kanaatini anlattı. ler• diyor. 

q uev) Ö almamışlardır. Yeni kadroya göre 
t~tda, IJ et Reisi Bitler, Raybş· yle anlaşılıyor ki, Çemberlayn 
tıııe il ıııanyanın umumi siyase· siyasetinin istinat noktasını da, bu yerlerini muhafaza edeceklere ma· 
te)\ .:gun Prensiplere istinat ede· tel8kki şekli teşkil etmektedir. İn- aşlarının mümkün olduğu kadaı 
ltitıerieyee ihtiyatlı söz söyledi. giliz Başvekili, Fransa ile beraber çabuk verilebilmesi için kadro işi
tdeıı b? nutku, emniyet telkin (Arkası 3 üncü sayfada) nin bir an evvel bitirilmesine ça-

ır nı h' 
:•~er orıa1ı"...'Ybette olmamakla be· 1 K D A M C 1 lışılmaktadU'. 
t~ h; s• eyecana sevkede • ı----------------------------

ı.ııı811~ tlddette de değildi ve ayni 
•t, lıetJııı, ~ınanyanm, ahvale gö-
1tteğj •ııgı bir politikııya uyabi

l'tt veı-~ııkkıııdaki imktınlara _da 

lliu0,. 

lııliiu, ~tı beyanatı, bir salah hu-
1eıı8 ınltıor vermekle beraber 
L . netıcel d . . 
;'tlaır.ı er en fjiiphelenmeyı 

dıt; ıa1ı,:cıecek mahiyette dekil • 
dığı eg 

1 
nntkun meydana çıkar

ıt.,İsiııı"" 1 nokta, Alman Devlet 
ilet; •li':.'ıııhe~i1z resmi bir tekilde 
lle~lltlınu 1Di1ş olmamakla berabe. 
hır testr el mi1nasebatta büyük 
'-l•ııtcrı ?'•Ydana getiren ltalyan 
... Ilı ba}ı· ile d ıs ıııevzuu ve bu su· 
lıaı, ,ı:.., l>uçenin vazifesine müda
~aksad k lsteınediğtdi:r. İtalyanın 
t•st ~ ı, • ~ussolininin büyük fa-
lu•- elısuıd d .. 

'<taıı e un iradettiği nu-
hu sonra t . SUtet) aayyün edecek ve 
t•lceeı. e Ya ortalığa biraz sükOn 
•a · .., Yahut A \> ııy•ti d vrupanm •lyasl 

alıı 1ı, ~.ha ziyade kanşacaktır. 
"1ussolin. •ilerin, müttefiki olan 
llıcs;11 • •Ye, İtidal ile hareket et
" ı tav . 
ttildiğ· . ~ıye edeceğine ihtimal 

t\v ı •çın D . it. l'ııpa ' uçenın beyanatı, 
adar Dı.ehafilinde bir dereceye 

' ernni ' 
Çcnıh 

1 
Yetle beklenmektedir. 

•ınd er aYıı aı..; 
8 

uı Avam Kamara • 
tilt 0 n nutku . İn 
1 're ll na gelınce: • 
taı aşvekir b >.t·· Yan • in .

1
• 1• u beyanatında, 

t Unih nıü)• gkı ız anlaşmasından 
•tiıı a atın e kad a ve Roma ziya-

•ııa h ar takip tt... . . 
Jı· atla-. e ıgı sıyasetın 
it t -"11 Valzıh b' • lı • ti ç ır şekilde tes-

.. ~lt.,; et~"::;trlayn, bu sUTetle 
y~~ hakkı ~ e, takip ettiği siya
oıd Selen lt? a, İngilterede bile 

ıı 1•azlarn . 
•id "e höyJe . cevap vermış 
~ .de., •ts hır cevap vermekle 

tı. O arcı ııösterd'"' . . bat ti; , llrııeJ ı5ını ıs 
Y ııı.u le c Partisine karşı bu . 
aııı., ad •ait dahilinde İspa~yaya 
u •ıııı ııı .. d 

Mebus intihabı • 
ıcın , 
• 

hararetli hazırlıklar 
İstanbulda bu intihapta bir fazla 
mebus çıkacağı belli değil 

' 

Memurlar ve daktilolar intihap hazırlığı ile meşgul ... 

İstanbulda mebus intihabı ha • 
zırlığına bayram olmasına rağmen 
faaliyetle devam olunmuştur. Def· 
terlerin tetkikı ve tashihi ıçin ve · 
rilrniş olan mühlet dün gece bitti
ğinden birçok kaymakamlıklar da 
bütün memur kadrosu ve bütün 
maktilolar sabahlara kadar çalış· 
mak suretile hazırlığın birinci 
merhalesini bitirmişlerdir. 

Evvelce belediye intihabatı sı • 
rasında seçicilerin defterleri bele
diyece hazırlanmış bulunduğun • 

. ıı Belediye Muamelat Müdürü 
Zühtü bunları kaymakamlıklara 

tevzi etmiştir. Her mahallede iki 

kişiden mürekkep heyetler bu 

defterleri tetkik etmişler ve eksili 

son:ra müntehibi sani seçimine ge· 

çilecektir. 

lstanhulun nüfusu arttı mı? 
Bazı gazeteler İstanbul nüf\lsu· 

nun arttığını ve bu seferki intihap-

ta bir fazla mebus seçileceğini ve 
bu suretle İstanbulda çıkan mebus 

adedinin 17 ye çıkarılacağını yaz • 

mışlardır. Halbuki geçen devrede 

İstanbuldan zaten 17 mebus çıkarıl 
mıştır. Olsa olsa bu rakam (18) e 

çıkacaktır. 

Maamaflh fazla mebus çıkarıla-

cağı hakkındaki şayialar mevsim· 

sizdir. Zira bu defterler hazırlan. 

dıktan ve nülwı tesbit olunduk -

ttt'~~•le ediJ b~ ahale siyaseti ile 
lıı 1 1 gibi a: ıleceğini müdafaa 

•it.adı, ~ ıııaya ziyaretindeki 
,_' lltler k UssoJini ve Kont Ciano 
'"'tıd 0nuşt • ve fazlaları işaret ederek kayma· tan sonra belli olacaktır. 935 umu· 

. a aııı t ugunıı da açık biT 
'ile . a tı in ·ı· 

e tııı ııutk~ .. gı ız Başvekili, 
1 lı,,Yaııat uzcrinde de durdu 
. •ııaıı tlevıına bakıldığı ıamau 
ırıı· eta··· • 
1 e aketc s·· .. ••sının, Avrupa.vı 

3~•dığıııı11 b~·.~klemek niyetinde 
•I f k ' 1 akis b 1 •ala u beyanatın 

a, d·· tının d ı· 
a •ger ille e aletile, onun 
llııı d IDleketler gib· Al 

kamlıklara götürmüşlerdir. 

Kaymakamlar bu yeni tashihe 

göre asılacak olan listelerden iki· 
şer nüsha hazırlamışlardır. Bu lis· 

teler bugün muamelat müdürlü · 
ğüne verilecektir. Yarın toplana • 

cak olan Şehir Meclisi bir teftiş 
"• . a Sulha ııı ı man-

• "• '"'1reı uhtaç bulundu • heyeti seçecek ve bu teftiş heyeti 

mi tahrir nüfusuna göre İstanbul· 

daki kazaların nüfusu şöyle teshil 

olunmuştur: 

Beyoğlu 230.000, Fatih 172.000, 

Eminönü 100.000, Kadıköy 57.000, 

Beşiktaş 55.000, Üsküdar 54.000, 
Sarıyer 20.000, Bakırköy 18.000, 

Adalar 16.000, Beykoz 15.000 . 

Belgrad, 4 (A.A.) - Stoyadino
viç kabinesi istifa etmiştir. Siyasi ~: i° 
meilafilde zannedildiğıne göre na· , ,~ 
ip Prens Pol derhal Koroşetz ile <;Ji 
temasa gelerek yeni l:abinenin na· · ~S 
sıl teşkil edilmesi lazımgeleceğine ' ~ 
dair şahsi mütaleasını alacaktır. ·. ~ 

ikilik çıkacak mı? 
Belgrad, 4 (A.A.) - (D. N. B.) 

Stoyadinoviç kabineöinin istilası 

neticesinde hükumet partisinde i· 
kilik çıkıp çıkmıyacağı siyasi me· 
hafilde merakla bekleniyor. Fil , 
hakika gerek Parti Reıs Vekille -
rinden olan Spaho gerek bizzat 
Koroşetz merkeziyet idaresi aley· 
hinde bulunuyorlar. 

Mebusan Meclisinin bugün için 
yapması mukarrer olan içtimaı ge- • · 
ri bırakılmıştır. 

Yeni faşveki 
Belgrad, -l (A.A.) -· Havas bil

diriyor: 

tan aldığımız ce 
vaplar o kadar 
çoktur ki, bun -
lann h e p s i n i 
derce imkan bu
lamadık. Anke -
imiz, evvelce 

.lan ettiğimiz 

veçhile bitmiş 

olmak Jiizım geliyordu. Fakat oku
yucularımızın temennileri, hele u
zak yerlerde bulunanlarından ha -
la cevapların sonu gelmemiş olma
sı, anketimizi bu ayın on beşine 
kadar temctit etmeye b• · l"'lecbrır 

ediyor. 

Şubatın on be
şinci gününe ka· 
dar aldığımız ce 
vapları peyder
pey dercederek 
ondan sonra al· 
dığımız neticeyi 
ilan edeceğiz. 

İstila eden Nazırlardan İsvetko
viç, Naib Prens Paul tarafından 
kabul edilerek yeni kabinenin teş
kiline memur edilmiştir. 

STOYADINOVIÇ'in geçenlerde Belgrad'ı ziyaret eden Kont 
CİANO ile alınmıı bir resmi 

Bu ankete, herkesin h: ;bir ltayıt 
ve şarta tabi olmaksızın cevap ve
rebileceğini Atatürk'le İsmet İnö
nün'den başka on beş büyüğümüz
den hangilerinin heykellerinin di
kilmesi, istendiğini sarih adresler
le bize bilctirmeyi rica ettiğimizi 

hatırlatırız. 

lsvetkov'.ç kimdir ? 
Belgrad, 4 (A.A.) - Yeni kabi

neyi teşkile memur edilen İsvet· 
koviç eski Mebusan Meclisinde 
Hükumet Partisi olan Radikal 
Grupunun Reisi idi ve son inli -
hapda da Parti mücadelesini o i· 
dare ey !emişti. 

Stoyadincmç kab!n&sinde İçti -
mai Muavenet N az~n bulunan 
İsvetkoviç Hırvat m~selesi hak -

kında kabinede çıkan ihtilaf üze

rine istifa eden ve bu suretle bü -

tün kabinenin düşmesine sebep o

lan Baş Nazırdan birisidir. 

İsvetkoviç, Peskapos Korostezin 

adamı olarak tanınmaktadır. 

Maarif Vekili ile hasbıhal 
Maarif Şôrası yeni 
bir ufuk açacak 

Bütün muallimler, şikayetlerini, dileklerini 
müsküllerini bildirmiye davet edildiler 

Partilerin vaziyeti 
Belgrad, 4 (A.A.) - Havas: 
Kabine buhranı son haitalar 

zarfında ve bilhassa Maçek'in Hır
vat partlsile birleşen Sırp muha· 
lefet partisinin kuvvetini açıkça 

gösteren 11 Kanunuevvel 1938 in
tihabatındanberi için için kaynı

yordu. Filhakika buhranın esası, 

Stoyadinoviç kabinesi ve hükumet 
partisinde bu mesele hakkındaki 
noktai nazar ihtilafıdır- Buhranın 

neticesi hakkında daha şimdiden 

bazı şayialar dolaşmaya başlamış· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Biribirinin ayni 

F rankistler 
Geronoya 
girdiler 

Burgos, 4 (A.A.) - Frankist 
kıtaatı Gerona'ya gil'miştir. 

olan iki kofa 
Lambet • Valk; dans san'atiniıı yepyeni bir eseridir ki,< hemen 

hemen bütün dans dünyasına yayıldı. Bu meyanda bizim dans yer
lerine ve ailelerimiz içine de girdi. Şunu ilave edelim ki, bu dansta 
çiftlerin hareketi, tango veya fokstrottakinden fazla an'ane ahlil

kını rencide edecek mahiyette değildir. Hatta hazan masumane bile 
olduğunu iddia edebiliriz. Çünkü Lnınbet • Val.kın figürleri eski 
dini dansların kopyasından ibaretmiŞ-

Orta Avrupa devletlerinden biri işte bu dansı memleketinden 

kovmak için fil sebeplere dayandığım ilan etmektedir: 

•Bu dansı oyıııyanlann yüzlerinde şehvet çizgileri, bar~ketle
riııde mukavemeti c!lç bir heyecan ve hakiki bir raşe, dudaklann• , 
dan fışkıran bir hararet gözlerini oyluklnnndan hrlatacak bir ateş 
görünüyor. Ellerini kalçalanna vunıyor, hayvanlara benziyorlar ..• • 

Bunun, yirmi sene evvel Babı Meşihatin ikide bir çıkan ve ka
dınlann saçlannı, kollarını meydana çıkaran açık saçıklığa karp 
polisi harekete davet eden fetvalardan ne farkı var? 

~;~ıgeldiğin ~tt.i.ğinc hükmetmek yeni tashih edilmiş olan listeleri Eyüp kazasının nüfusu Fatih 
•tler ı 1 50Yledi. gözden geçirerek tasdik edecektir. kazasının yekununun içindedir. O 

an., se, nutk d i 

Şuna biç ıüpbe kalmıyor ki, bugün o koca Avrupnnın bir iki 
diyarını idare edenlerin kafası, bizi yl:rmi sene evveline kadar ida

re edenlerin kafalarından pek te farklı değildir. l •• tesaıııı .. ~~ a, talya • AJ. Bundan sonra bu defterler 15 gün zamandanberi İstanbul nüfusunun 
.., 'l'enıl>s dunu teyit etti. asılı kalacak, 6 gün itirazlar din . artıp artmadığı yeni anlaşılmış 

gazetesi, devlet rica- lenerek intaç edilecektir. Bundan olacaktır. 

Maarif Vekili BASAN ALİ Y'OCEL dUn gazetecilerle l'Örilfjiirken_ 

(Yazısı 3 üncü saytada ) ~EMALl&T 



SAYFA 1 iKDAM 

Ez~=Ul'·T•I Sehiı• Haberleri 
• • ·•. . ·• • ;,r. 

, •• • : - ,ı • • .: , ... 

İstanbul Tünel,{ Avcılar reisinin Musa - lsa • Muhammet : 21 . 4 A 

Musanın Hayatı Tramvay idaresi tetkikleri 

Amele Teavün sandık- 57 memleketi temsil 
Firavun endişe ediyordu: Bu koca 

devlet elinden mi gidecekti? 
]arının vaziyeti eden teşkilatın kıymeti 

Tramvay ve Tünel Şirketlerinin 
imzalanan satış muk~\·elelerinden 

sonra bu Şirketlerin devir ve tes
limi işi bu ayın nihayetinde bitmiş 
olacaktır. Halen Şirket bütün hu
kuk ve imtiyazını Nafıa Vekaleti
ne satmış bulunduğundan cNafıa 

Vekaleti İstanbul Tramvay ve Tü
nel İdaresi> ismi altında çalışacak 
ulan yeni teşekkül eski şirketin 
malını tesellüm edecektir. 

tl'ç haftadanberi şehrimizde bu
lunan beynelmilel Avcılar Birliği 
Reisi Maksiın dö Krok dün ak -
şamki ekspres!e Sofyaya b:ıreket Gördüğü rüya onu tamamen Beni İsrailden gelecek ve Şaban 

sarsmıştL 

O gün ve daha ertesi günler hep 
ayni sarsıntı içinde geçti. 

ayında ana r ah mine düşecek, Şa
ban ayında Beni İsraıl erkeklerini 
kadınları ile buluşmaktan menet

etmiştir. 

Firavunun artık gözüne uyku · tik mi çocuk ta olmaz. 

Maksim dö Kroka memleketi -
mizde bulunduğu müddetçe İstan
bul Avcılar ve Atıcılar birliği mih
mandarlık etmiş, kendisini İstan
bul, Bursa, Yalova taraflarında 

muhtelıf av partilerine davet et

girmez olmuştu. 
Kulaklarında 

müthiş ihtarını 

yordlL 

o korkunç sesin 
duyar gibi olu • 

Kimseye bir şey söy !üyemi yor -
du. 

Nihayet baş kahin Haceb'i ça • 
ğırdı. Ona gördüğü rüyayı anlat • 
tL 
Baş kahin, Velittcn bu rüyayı 

haber alınca uzun sakalını oynata 
oynata dudaklarından bir dua mı
rıldandı. 

- Ya Velit .. dedi. Maalesef gör
düğü rüya bir hakikatin ifadesidir. 
Esasen bunun bö)'le olacağını yıl
dızlar uzun zamandanberi haber 
veriyorlardı. Yalnız zamanı belli 
değildi. Bu rüya akibet bu zama· 
nın yaklaşmakta olduğunu göste -
riyor. 

Firavun, geniş bir ümitsizliğe 

düştü. • 
Nasıl? Bu koca saltanat elinden 

mi gidecekti? 
Bütun bu ihtişam bir hiç mi o -

lacaktı? 

- Kim?. Kim?. Benim bu mu· 
azzam saltanatımı devirecek ve 
tanrılığımı elimden almağa cür'et 
gösterecek adam kim!. 

Diye haykırdı. 
Baş kahin: 
- Müsterih ol ya Velit... dedi. 

Bu dediklerini yapacak olan adam 
daha henüz doğmamıştır. Hatta 
ana rahmine bile düşmemiştir. 

Firavun derin bir nefes aldı. 

Velit: 
- Sen aklını mı bozdun Ha -

man .. dedi. Bu dediğin şeyin iat -
bikine imkan mı var? Hangi er • 
keğe sen Şaban içinde karınla bu
luşmıyacaksın deriz de bunu kon
trol edebiliriz. 

Haman: 
- Biz, &ni İsrail erkeklerine 

kanlarınızla buluşmıyacaksınız. 

demiyeceğiz. Yalnız onları bütün 
Şaban ayı içinde kartları ile bu -
luşmaktan menedeceğiz. 

- Nasıl? 

- Şabanın girmesine yakın bü-
tün Beni İsrail erkeklerini şehir 
haricine davet ederiz. Onlara bir 
ziyafet vereceğmıiz~ vadederiz. 
Bütün erkekler şehir haricine çı

kınca da sur kapılarını kapatır ve 
bir ay kimseyi şehre sokmayız. 

Böylece Beni İsrail kadınları bu 
ay ıçinde kocalarından yüklü kal
mazlar. 

Bu tedbir Velidin hoşuna gitti: 
- Tek bu çocuk ana rahmine 

düşmesin de, dedi, b:r ay bütün 
Beni İsraile ziyafet çckmeğe razı
yım. Bu işin tatbikini de sana bı
rakıyorum. 

• •• 

Tesellüm edilenler arasında a -
mele teavün sandığı da vardır. 

Hab€r aldığımıza göre amele tea· 
vün sandığı nizamnamesi bu mü
bayaa dolayısile hiçbir değişikli

ğe tabi olmıyacak, Şirketin zama
nında olduğu ,ı:ibi idare edilecek
tir. 

miştir. 

Dün de Perapalas otelinde İs -
tanbul matbuatı mümessillerile 
birlikte mumaileyhe bir veda çayı 
verilmiş ve birlik reisi Sami Ozan

la katibi mumisi Turhan tarafın -
dan Türk avcılığının inkişafı ve 
beyn~ilel avcılık teşkil.atma bağ 

!anması mevzuu üzerincle hasbıhal 
POL.IS edilmiştir. 

Şehrimizde 24 Saatte Beynelmilel şöhrete malik olan 

d b 
bu avcı memleketimizden ayrılır • 

Ött aca tutuştu ken burada gerek avcılık ilmi He 
İki üç gündür şiddetli soğukla - ger<>k muhtelif devlet makama -

rın başlaması baca tutuşmaları gi- tuıa yaptığı temas ve tanışmalar -
bi yangın başlangıcı hadiselerini dan fevkaliıde mütehassis olmuş 
artırmıştır. Bundan da anlaşılı • olduğunun yazılmasını rica etmiş 
yor ki, sobaları tıkabasa yakılan ve Türkiyenin garp avcılarının a -
evlerde, temizlenmemiş bacalar radığı emsalsiz av mer'alarını ih
büyük bir tehlike teşkil etmekte- tiva eden en müsait memleketler -

dir. den biri olduğunu söylemiştir. 
Bilhassa yeni apartımanlarda, K<>ndisi 50 memleketi içine alan 

eski binalara ıı.isbetle, daha dar beynelmilel teşkilatın reisi bulun
yapılan bacalar az bir +aman i • duğundan ve senede asgari yirmi 
çinde dolmakta ve sık sık temiz • 

memleketi ziyaret etmek mecbu -
!ettirilmesi icap etmektedir. 

riyetinde olduğundan Türkiyeye 
Fakat bu temizlik kıme yaptırı· 

Mısırın sur haricine sayısız ça- lacak? birkaç seneden evvel gelemiyece-
dırlar kurulmağa başıadı. ğini söylemiş fakat inkişaf ettiği 

İsıanbulda bu işle uğraşan her- takdirde beynelmilel turistik bir 
Herkes bu çadırların niçin ku - k 1. b' kk"I af 

csçe ma um ır teşe u ve esn ehemmiyet alacak olan Türkiye 
rulduğunu merak ediyor ve kimse zümresi mevcut olmadığı için ba-
hir şey bilmiyordu. avcılığının ihmal edilemiyeceğini 

ca temizletme işi tabiatile ihmale 
Hakikati sadece Fıravun, Ha • gözönünde tutarak önümüzdeki 

uğramakta ve bu yüzden de bir 
man ve bir de b•• kiıhi.n biliyor • sene Teşrinievvclde mensup ol -

..., çok semtler arada sırada tehlike 
Baş kahin devam etti: du. duğu birlik umumi katibini bura -ve heyecan geçirmektedir. 
- Kitaplar onun s, aban ayında Hatta Umrana bile söylememiş- ya göndererek bilhassa domuz, ge-

Belediye buna bir çare bulursa, 
bir Cuma gecesi ana karnına duş" e- !erdi. yik ve ayı avı hakkında tetkikat 

bilhassa kış mevsimlerinde çıkan 
ceğini ve düşer düşmez de oökyü· Nihayet Şaban ayının ilk günü yaptırmağı düşündüğünü kaydet -

" yangın başlangıcı hadiselerinin 
zünde kendine mahsus yeni bir sabahı şehirde tellallar bağırmağa miştir. hemen yüzde sekseninı önlemiş ve 
yıldız peyda olaca"'-ı yazıyorlar. başladılar: Mösyö dö Krok Sofyada birkaç 

6"' itfaiyenin masraf ve enerjisinden 
Şimdilik gökte henüz böyle bir - Hükümdarrmız ve tanrımız de mühim bir tasarruf temin et • gün kalacak ve Bulgar avcılar teş-
şey yok. Şaban ayına da daha va- bütün şehir halkının erkeklerine kiliıtının misafiri sıfatile kurt avı 

miş olacaktır. 

HERGÜN 

Rozet 
Bayramın ilk ve son giinle

ri, İstanbul sokaklarında, :ri· 
ne ber yolcu yakasına bir ço
cuk eli yapıştı! 
Soğuk kız rüzgirma rağmen, 

paltomuzun, ceketimizin düğ
melerini çözüp yelek cebimi
zi karıştırmak mecburiyetin
deyiz. Bu beş kuruşlar, yar • 
dım ettiklerimize ne temin e
decektir, bilmem. Fakat, ço
ğumuza kazandırdığı şey ma
lihn: Sürekli bir nezle! .. 

Bir milletin, bayram gibi 
büyük sevinç günlerinde, ne- · 
şeden nasibi nz olanları dü • 
şünınesi, elbet vatnnda.5hk 
borcudur. Fakat, bunu köşe
başlarmda yol kesmek şeklin
den uzak, daha sevimli bir 
vasıta ile yapamaz mıyız? 
Yıllardnnberi, her kalem 

bundan şikilyet ediyor. Adı.
ur sanını bilmediğimiz, sar -
boşları ayıltma kurumu, ka
dınları zayıflatma enstitüsü 
gibi cemiyete hizmeti şüpheli 
müesseseler gerçi artık orta
dan kalkmıştır. Fakat, Darüt
şafaka ayarındaki kültür o • 
caklarını da böyle kaldırım 

yardımına tenezzül etmez ir
tifada görmek arzusu haklı 

olmaz mı! 

Eskiden, bu iane kutusunu 
daloştıran ve bu rozetlui ta
kan eller de artık meydanda 
yok. İpek saçları ipek esvap • 
!arından parlak tertemiz aile 
çocukları, yüzlerinde pembe 
bir ürkeklikle geçenlere soku
lurlardı. Onlann ellerinden 
rozetleri bir daldan koparır 

gibi alırdık. Yakamızdaki ka
ğıt çiçekte, o pembe parmak- · 
lardnn sinmiş bir bahar ko • 
kusu tüterdi. Şimdi, perişan 

bir kıyafetle üstümüze atılan 
bakımsız ellcrd~n ise yolcu -
laTın - hele yabancıların - na
sıl yiiz kızartıcı bir homurti
le kaçıştıklarını hepimiz sık 

sık görmüyor muyuz? .. 
Yakalara batan bu iğnele • 

rin, artık haysiyetimizi de ya
ralamasına müsaade etmiye
llm: 

Yusuf Zly• OliTAÇ 

M\•-4~E.ME 

Layak yiyen bekçi 
kit var.. sur haricinde muhteşem bir ziya • partilerine iştirak edecektir. Sofi . 

F iravun: fet veriyor. Beni İsrailden olsun Son yirmi dört saat içinde vu • yadan sonra Montekarloya gitmesi Dün meşhut suçlara bakan asli· 
- Ya Haceb .. dedi, eğer Mısır- olmasın, bütün erkekler işlerini kubulan aşağıdaki dört baca tu • mukarrerdir. Bu sene orada gü - ye dördüncü ceıa mahkemesinde 

dalt IA:ı~n Beni İsrail kadınları- güçlerini derhal bırakacaklar ve tuşması hadisesi de bu mütaleayı vercin nişanı b ir.inciliğ i yapılacak vazife görürken dayak atılan bir 
n1 öldürecek olursam bu dediğin bu ziyafete gıdeceklerdir. Şehirde teyi~ etmektedir: ve kazanana 120 bin frank verile- bekçinin davasına bakılmıştır. Ha-
çocvk doğmamış olur. kalacak erkek, hükümdarımızın l - Arnavutköyünde _Mıgırdı • eektir. disc şöyle cereyan etmiştir: 

Eğlencesi pek az şehir 
Koca İstanbulu eğlendiren yerler 
pek az ve bundan dolayı pahalıdır 

İstanbul, en büyük. en güzeL l leri o kadar iyi değilmiş ... 
nüfusu en fazla bir şehrimiz oldu- Bu barlarda içki fıatleri atd 
ğu halde eğlence bakımından ma- pahasınadır. Şu fiatlere bal<': 
alesef çok, pek çok fakirdir. Bir bol tcııdl 
Eğlenmek, yaşamasını bilen h~r 12,5 kurUŞ. :; 

insan için bır rıca meze , 
H ·- ·~" 

0 
A ., , htiyaçtır. em porsiyon "'.& 

nasıl ihtiyaç, elma par;. 
ekmek, su, kö- 50 • 75 ~ ~ 
mür vesair baş- bir şişe hır•~ 
ta gelen müb • zesiz: 150 • .ıJ 
rem ihtiyaç • kuruş, şaJ'.ll~ 
!ar gibi.. Neş'e- ya: 15 • 2J 1 . 

siz adam görmek bile insanın ru- ya kadar. Bol: Bir şampanyer,. 
huna kasvet verir. lira, şampanyalı Bol: 25 - 30 ~. 

tstanbulda eğlence namına ne kokteyl: 2 • 3 lira, vermut: 250 
1 

vardır? diye şöyle bir dolaşsanız ruş, viski 2,5 • 3 lira, votka 10~,~ 
göreceğiniz üç dört bar, bir iki ruş, likörler 100 kuruştan >""~ 
tiyatro ,beş on birahaneden iba- kahve, çay ve gazoz 125 • 150 ti 
ret kalır .. Bu, nüfusu 700 bini bu- ruş. Küçük barlardaki fiatl• 

. f ... ı<ti lan koskoca bir şehir için çok az- ancak 100 • 150 kuruş bır ar~ 

dır. Eğer bu ihtiyacı kabul ediyor dır. 

ve bunun için tedbirkr almayı dü- Çalgılı ve çalgısız biralı~ 
şünüyorsak bizce işe şunları tes • de ancak 15 taneyi ya bulur "oİ 
pit etmekle başlamak Iazrmdır: bulmaz. Bunların bir kısmı ,ıJ 

l - Mevcut barların vaziyetini çesi olduğundan yazın da Ç ~ 

tespit etmek. Bir kısmı sadece kışın faaliYe
1 

2 - Bunların ıslaha muhtaç o • dir. 
lup olmadığını araştırmak. Birahanelerde de içki flatıı( 

3 - Bardan başka eğlence yer- çok pahalıdır. Barlardan ve b 
!eri olarak neler vardır? Çalgılı hanelerden başka bir Şehir Tıı1' 
ve çalgısız birahaneler, meyhane- ro~ N".§it, Halk Opereti, b~ 
!er ne kadardır? Bunları bilmek. Şehir Tıyatrosunun Komedi 

4 _ Tiyatrolar sinemalar dans 1 mından başka ne sayılabilir? ~ 
salonları ihtiyaca' kafi midir? !stanbulda barlarda çalışaP . 

5 - Artist, aktör, dansöz olarak 
İstanbulda kaç kişi sayılabilir .. 
Bunların san'atlarındaki kudretle-
ri şehrin seviyesi ve zevkile uy • 
gun mudur?. 

6 - Eğlence yerlerındeki fiat • 
!er ne haldedir?. 

7 - Bar sahiplerinin halktan, 
halkın bar sahiplerinden şikayet -
leri var mıdır, varsa bunun sebep
leri nelerdir? 

Biz, bunlardan bildiklerimizi 
söyliyelim: İstanbulda büyük ola -
rak dört, küçük olarak ta üç tane 
olmak üzere yedi bar vardır. 

Büyük barlarda müzik, varyete, 
dans ve muhtelif içkiler vardır. 

Haftanın her gününde açıktır. A
sıl için fazla olduğu günler Cumar
tesi ve Pazar günleridir. Büyük 
barlardan iki tanesi geçen sene 
müşteri azlığından dolayı kapan • 
rnıştır. Geri kalanların da vaziyet-

tistlerin hepsim toplasak 150 I 
zor bulur. Bunların içerisinde W 
cak beş erkek vardır. Diğerler 
hepsi kadındır. Artistlerin '{ı 

Macardır. Bulgar, Yugoslall, ,ıJ. 
nan ve Rumen artistleri de V ~ 
Türklerden ancak 10 kişi 58)1 

bilir. 
Bar sahiplerinin, cürmü ll.ef, 

kanunun tatbik mevkiine JcO~ 
masile beraber şikAyetJeriaıi 
hayli azalmıştır. Burr.larda V 
sırada çıkan hadiseler çabuk f. 
patılıyor. Halkın barlardan. ~ 
yetine gelince; içki fiatleriı1JP 
halılığmdan herkes şikayet~ 
Bundan başka varyet<? nuınaJ' 
rının azlığından, artistlerin laıı
liliklerinden, az da olsa .Y til 
dans müziğinden başka hiçbif 

ziğe iltifat etmediklerinden f 
yetçidir. 

Haccb: emrine itaatsizlik suçu ile derhal cm apartımanının ikinci katında İstanbul Avcılar ve Atıcılar bir- Koca Mustafapaşada bekçi İbra-
~ -<>Mukadderin önüne ölümle de idam olunacaktır. baca tutuşmuş, söndü~ülmüştür. \iği ; Maksim dö Krok'un ziyaretin- hime bayram yerlerinde kunlar me indirerek kırmıştır. Bekçi İb-1 Şüpheli hir ölüm 

·ı~k d :ı · Bu ·ıa· ıl ın yapılmasıııı mu" teakı'p 2 - Cıhangirde Havyarcı so • oynatarak çocukları kandıranları rahim Mehmedi karakola götür • " g . uwz, e '- ı den istifade ederek mumaileyhin ş h · · d A · ııı• 
k 1 k ii · ·ı · ı· k · t k M h d' k d e remının e rpaemını Firavun, baş kahinden bunları şehir muhafızları da sokak sokak kakla Şenyurd apartımanının ba- ya a ama vaz esı verı mış ır. me ıs er en, e me ın ar a aş- ~c 

verdiği fikirlere istinaden alaka 1 r lesinde 66 numarada oturan ..... 
duyunca saltanatının elinden gide- dolaşarak bütün erkekleri önleri· cas ı tutuşmuş, itfaiye tarafından Bekçi do aşırken Mehmet ~ ında !arından Muzaffer adınd<ı biri işe , 

dar Vekaletlerden bazı temenni • nin Yıldız adındaki B aylık 
ceği h.ıkkındaki endişeleri bir kat ne katıp şehirden dış:.rı çıkarma- söndürülmüştür. bir adamın portakal sandığı üze- müdahale etmiş, sille tokat, yum· f' 

!erde bulunacaktır. · d 1 k tt • .. k b k · · d" .. t" annesi Düriyenin ko,"Ilunda ıll daha arttı. ğa başladılar. 3 _ Çcngelköyünden Yorginin . rın e zar a umar oyna ıgını gor- ru e çıyı ovmuş ur. , 
Bu temennilerden biri memle - .. f k t .. h t h ı ken sabahleyin ag·z~dan bUrr. 

Derhal veziri ve kafadarı Ha - Mısırdan dışarı bir erkek seli evinin soba boruları bacaya gir - muş, a a me me emen zar arı Bekçinin bağırmasına polisler 
manı huzuruna davet etti. Ona rü- akmağa başladı. dikleri noktadan tutuşmuş, sön • ketimizde ötcdenberi yapı lmakta bir kenara atmış, sandığın kapak yetişmiş ve Muzafferi yakalıyarak dan kan gelerek ölmüştür. ·l 
yasını ve Haeebin sözlerini anlat- Evler basıldı. dürülmüştür. olan gayrisıhhi av şeklinde bazı tarafını üste getirip portakalları karakola götürmüşle:, oradan da . B:.ıediye dokt~ru ölümü ş~ıı' 

değişikliklerin yapılması ve Anı - e dana ç karmış· A 1 1i go k dınl tı: Yatalak hastalar, kötürümler, 4 _Taksimde Talimhanede Bil- m Y ı · dliyeye sevketmiş erdir rere çocugun ce;e il 
Ş · alı 1 b'l kla d' 1 · barlı av mer'ası yüzünden avc1lar Şeı·bet g·b· D" t ı e L-t 1 . ga kaldırtmış zabıta tab1' - imdı ne yap m? dedi. Ken- ihtiyar ar ı e yata rı, se ır erı Iılrsed apartımanının bacası tu • - ı ı or yo • Ş r= Dün sabah as iye dördüncü ceza! • 

arasıııda mevcut ihtilaflı bir vazi- 'b' başlamıştır di kendimize kurduğumuz bu sal- içinde götürüldü. tuşmuş, itfaiye yetişerek söndür- gı ı... mahkemesinde yapılan muhake - · __.,:f 
tanat ve bu ihtişamı aptallar gibi Beni İsrail kadmlarını bir endi- müştür. yetin önüne geçilmesidir. Diye glıya portako.l satmağa me neticesinde Muzaffer bir ay 
elimizden bırakacak mıyız?. şe aldı. Erkeksiz kalmış şehirde ------ başlamıştır. beş gün hapse mahktım edilmiştir. Iru§, bekçi İbrahimin bu ııs1 

Haman da üzülmüştü: kendilerine bir fenalık mı yapa - Kış kazaları de oynarken mangalın üstüne düş- Bekçi bu hileye kanmamış, he - Ancak bekçinin portakal sandığı- tahrik mahiyetinde görülere~ .ır 
- Ya Velit .. dedi. Hatırıma bir caklardı?. Şehremininde Uzun Yusufta müıi ve bacaklarından yandığı için men zarları atıldığı yerden almış nı kırması dolayısile Muzafferin zafferin cezası sekiz güne iJI" 

tedbir geldi. Mademki bu çocuk [Arkası var] bahçıvan Kenarım küçük oğlu ev- hastaneye kaldırılmıştır. ve portakal sandığına da iki tek - işe müdahale ettiği gözönüne alın- miştir. 

==========================================================================================================~~ ~ 
Ne büyük ihtiyatsızlık etıl 

çok geç anlarnıştrm. Bu söıiil1' 
hiceyi, sevinç delisi etmiştL ~ 
bebekleri yandı, saçlan ürper~ 
bi oldu, elllerimi avuçlarını~ 
aldı, kendine doğru çekti: - 19 -

Nazlı, kendisini dir,lediğimi an-
lamı~tı. gülümsedi: 

- Birer kadeh daha içelim mi? 
- Emredersiniz. 
Daha tatlı güldü: 

- Emir değil, içinizden geliyor 

Behicenin yüzü birden kızarı -
verdi, bana doğru k<>ştu: 

- Sahi mi Beyefendi? Sıkıldı • 
nız mı? 

Ellerini uğuşturmuş, bana eği

lerek özür diliyordu: 
- Hakkınız da var. Evet, haklı-

züme değiyordu: Behice, kadeh elinde, dargın 

- Sizi yalnız bıraktığım için, baktı: 

canınız sıkıldı mı?. - Bana gelince mı yavaşlıyor-
- Hayır efendim, ne münase - sunuz?. 

bet!. Onun kafasından en küçük bir 
O. bunu, nezaket olarak kabul şüpheyı bile silmek istiyordum: 

ediyordu: - Kendim için değil, sizin için 
- Nazlı, cin gibi kadındır. O - söylüyorum. 

nnun bulunuşu, bugün, hakikaten Kaşlarının arası buruşuverdi: 

iyi bir tesadüf oldu. Sizi, bir parça - Ah, siz de Ferdanenin tesiri 
olsurı oyalıyabildL Ah, ne aksilik altındasınız. 

bilseniz. Kadehime rakı koydu. uzattı: 

Kart kadının, bir genç kız gibi - Hızlı gidersek ne olur? Ya -
kırıtarak süzülüp dökülüşü sinir - hancı bir yerde miyiz? Evimizde • 
terime dokunuyordu. Fakat, artık yiz. Bir çekindiğiniz mi var?. 
oradan kaçamazdım. Nazlıyı, her cEvimizdeyizı. derken, beni de 
ne pahasına olursa olsun görecek, kendilerine maledişi, damarlarımı 
konuşacak, adresini alacaktım. dondurmuştu . 

Behice, tekrar kadehi doldur - Behice, israr ediyordu: 
muştu: - İçelim, sızalım!. 

- Biz sabahtanberi ıçıyoruz. cSızalım> sözü, beynimin içinde 
cBey. gelince böyledir. Keyifle bir ışık gibi yandı. Behiccnin sız
içmek değil, hatırı hoş olsun, diye, ması, benim menfaatime idi; Naz-
acıyorum! 1ı ile rahat rahat konuşabilirdim. 

Benim kadehimi de aldı: Gülüyordum, içimdrn gülüyor-
- Birer tane daha karşılıklı dum: 

- İ~elim, sızalım! 
Behiceniıı soluk gözleri parladı, 

kac! ehlerimizi tokuşturarak içtik. 
Beh'ce, daha sokulmuştu: 

- Bugün, bana gi:cenm&iln~ 

ya? 
- Neden güceneyim? 
- Nezaketinizden bö· le söylü -

yorsunuz. Belki de şü:_,helendiniz. 
Öyle kırıtıyordu ki kendimi tut

masam, susturmak •çin boğazını 

sıkabilirdim. 

- Neye şüphel<,neceğim? 
Behice, daha ıaklaşmıştı: 
- cBey> içh ... Görecek olursa· 

nız, hakikat; anlarsınız. Sizi, ta -
ruştıracağı'.n. 

Başım.ıan aşağı soğuk sular dö· 
külmiiştü; bu gidişle evin bütün 
ahb~pları ile dost mu olacaktrm? 

Tanışmaklığımız lazım mı? 

- Şüphe etmenizi istemiyorum. 
- Size inanıyorum. 

- Hayır, ağızdan inanmanız kiı-

ii değil. cBey. i görünce, siz de 
seveceksiniz. 

- Buna da inanıyorum. 

Çok tuhaf bir şe~· söylemişim 

gibi güldü: 
- Neden?. 

Ben, gayet ciddi dı.ıruyordum: 
- Sizin, her sözüniıze inaruyo -

run> 

- Sizi, ne kadar seviyorUıı> 
llyor musunuz! 

O anda, bir tek düsilnce ile.fi 

d 
d 
lı 

• bim sancılanıverdi: Biz bU.,.eı' t 
yette iken, Nazlı, odaya gırt lı. 
se ... 

Behice, o kadar hakimdi ~~~ 
küçük bir harekette buluııB .J 
dum, kıpırdanmaktan kork 

dum. )· 
Beni, daha kendine çeke.~ r 

şırnı göğsüne bastıracak dı) 
!iyordum. 

Bu, olmadı. . ,ı> 

Yorulmuş gibi ellerirnt bl ft 
- Size, bunu aı1.atamarl'~ 

tacağım amma, uzun .. • ııP' 

yalnız değiliz. Nazlıyı savB 

ra. .. 1t ı 

Bu. benim i)in, bir idaııı 
idi. 

~ 
le 

- . ~ .......,___ ·------ _,__,__.. -
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IKDAlll 

Hangisi 
Doğru? 

SARA :ı 

ayrılma Ingilterede patlıyan 
esrarengiz bombalar 

İngiltere 
harbe karşı 
tedbir alıyor 

Bundan birkaç gün evvel, Be-

Ru zve l t l• n beyanatı yoğlundaki mağazalardan birinin 
önünden geçerken tanıdığım aile-

maddi zevk duyma kabiliyetiniz 
artar, ve binnetice mes'ut olursu .. 
nuz. 

Son zamanlar bazı gençlerin ni
şanlarunalarile beraber ayYılmala
rı sanki bir adet haline geldi. Bir 
kaç tabloluk bir komediyi hatırla
tan bu nişanlanmalar, alelekser, 
şu snretle vukua geliyor: 

h t k • h d !erden birinin genç kızına rast-e m e zıp, em e !adım. Bir elinde sarı kaplı bir 
Bir sual dudaklarımı yakıyordu. 

Yakalanan bir suikastçı : Sivil halkın müdafaa 
planı hazırlandı 

Londra, 4(A.A.) - Henderson, 
harp halinde derhal tatbik edile -

tiiııLondra, 4 (A.A.) _ Zabıta bil -ı 1938 Birincite.şrinde ve .19~9 İkin- bilecek bir sivil müdafaa planının 
l'ıııd g~ Metropoliten istasyonla _ cikanundaki suıkastlere ıştırak. et- hazırlandığını bildirmiştir. 
lrı akı lnfilfıkların faillerini ara _ miş olmakla evvelce ıtham edil - Projenin esasları şunlardır: 

" Bizi yakaladınız amma, mücade
lenıjz devam edecektir ,, dedi 

roman, öbür elinde bayramı geçir-t e y i t e d i 1 i y O r meğe gideceği Uludağ için alınmış 
eldiven, fanila, yün şapka gibi spor 

Vaşington; 4 (A.A ) - Ruzvelt, eşyası, beni görünce, bir çocuk ne
matbuat mümessillerine beyanat- şesile haykırdı: 

ta i>ulunarak birçok kimselerin - Haydi söyleyin bakalım! İşte 
hadiseler hakkında kasden gayri bu roman, bn spor ... Sporun neye 
sahih haberler vermiş olduklarını yaradığını biliyorum ama, şcı ro-
söylemiştir. man neye yarar? 

Ruzvelt, Amerikanın harici si- Bu şahlanmış genç kız ruhunun 
yasetini yeniden bir kere daha ta- coşkunluğuna hayran kalarak gü
rif etmek için aşağıdaki metnin zel yüzüne baktım ve: 

Genç dostuma, lşık olup olmadı -
ğını ııormak istiyordum. Fakat mu
haverenin varmış olduğu noktada, 
bu mevzua dokunmak cesaretini 
bulmuyordum. Bu küçüğün gözle
rinde çok masumiyet vardı ... Hal
buki, asıl ben nekadar maııum imi
şiın! Çünkü benim o "adar tered
düt ettiğim suali sormağa mahal 
kalmadan, birdenbire, o atılarak 
şu suali sordu: 

Mesela iki genç bb çayda, bir 
{llıijda, bir baloda eTVeli görüşüp 
tanışıyorlar. Bu, birinci tablodur. 

Tanışma muamelesi lıltin~e, bu 
sefer ikinci tablo açılıyor: Her iki 
genç, daha biribirlnia gözünün 
rengini tayine ve ne nesne oldu -
ğıınu tefrike vakit · bulmadan, he -
men, ama hemen oracıkt~ sevişi -
yor, sevişiveriyorlar. a .. da ikinci 
tablodur. 

1 ağa devaın etmiştir. Şüpheler, İr- miş olan bir delikanlı, Manchester- Bulun memleket on iki bölgeye 
8JıdaJı lnÜfritler üzerinde toplan- de tevkif olunmuştur. Bu delıkan- taksim olunacak ve harp halinde 
lrıaktad 1 .. 1 . r her bölge daha barış halinde tayin ı.ı., . ır. Bi"'ok nnlis hafiyesı,· lı, şu söz eri soy emış ır: 

neşrine ruhsat vermiştir: - Roman neye mi yarar? Sizi 

- Pekala, edebiyatın beni aşık 
edebile<:eğini de sanıyor mwmnuz? 

""'Ut!k - ' ,.... müca- edilecek olan bir bölge komiseri-edilıni ata iştirak etmiştir. İttihaz •Bizi yakaladınız amma, nin kumandasına verilecektir. Bir 

Harici siyaset değişmemiştir ve . daha mes'ut etmeğe! cevabından 
değişmiyecektir. Eğ~r bu siyaset başka bir şey bulamadım. 
hakkında sade bir tarif isterseniz - Fakat ben. olduğum 

Tereddüdümden dolayı kendi 
halime gülerek: Derken, daha etraf ıeviftiklerini 

duyup dedi kodusunu bile etnw -
den, bir sinema, iki plaj, üç balo
dan sonra, bir de ne dnyalıru, çift
ler, ni anlanıyorlar! 

- Tabii.. dedim. 
b ş olan fevk ı·d iht" t ted d~leıruz· devam edecektir. 
irleri if a a e ıya - ~ .. . baro ihtimaline karşı her şey ha

biitün a edilmiştir. Londranın Liverpool polisi de uzerlerınde zır ·olacak ve sivil ve askeri ma -
lafına ınetro istasyonları, zabıta ta- elektrik telleri ve büyük bir ehem- , kamları daimi temas halinde bu -

eına an lnuhafaza edilmekte ve miyet atfedilen bazı vesaik bulu- lunacaklardır. Bununla beraber. 
ler net Yerlerindeki bütün valiz- nan iki kişiyi tevkif etmiştir. Bun. - komiserlerin selahiye~ı askeri me-

onu size vereyim: - Çünkü... dedi. Bakınız: Ben 
gibi 

mes'udum! dedi. 
1 - Her türlü ittif&kın aleyhin-

deyiz. 
Filvaki yeni açmış bir çiçek 

kadar taze dndaklarındnki tebcs-

kendimde, aşk için hiç, ama biç 
mi hiç istidat görmü~·o~um. Arka-
da-;larm1dan ilcisi tamanıen maoa-

içıJınakt dır 1 d 
},!; a · !ar, hiçbir şey söylememiş er ır. selelere şamil olmıyacaktır. 

birı arcı1:ıesterde de mümasil ted - Bugün bir ihtiyat tedbiri olmak Hükı1metin merkezi ve mevzii 

2 - Dünya ticaretini, bütün 
dünya için, kendimiz de dahil ol -
duğumuz halde bütün milletler i
çin muhafaza etmek taraftarıyız. 

sümü bile saadetle dolu idi. sız: hatta budala bulduğum iki ço-
- l\fes'utsunuz ama, roman, sa- cuğa deli gibi işık oldular. Bu ço

adcti~izin. ~e/:erini size öi\'"etmek J cukl:ırın onların ho~tma gidebil -
surelıle sızı daha cok mesut et • mel erini bir türlü aklıma sığdıra-

er it+<• 
Polis, b .. "'.'.az edilmiştir. Orada da üzere Avam ve Lordlar Kamara -
~tl!'ııı utun bağaj depolarında a- !arı kapılarına ziyaretçiler'n yak-

alar yapmıştır. !aşmaları menedilmiştir. 

Maarif Şiir ası yeni· 
hir ufuk açacak 

l!• 
~kaç ·· 

bııııı gundenberi şehrimizde 
\'iice~": .. Maarif Vekili Hasan Ali 
tinde 1 un saat 14 de Parı: Merke
bııı e ~tanbuı gazeteci J erini ka -
'! Sİi 1:ıııiş Ve kendHerıle bir ıki sa
llu tor~n bir haspihal yapmıştır. 
~iaı il antıda Vali ve Belediye 

aı " t~lt.to'. Ltıtfi Kırdar ile Ma
h~ıuh_uduru Tevfik Kut da hazır 
' --nuştur 

d&;aali! Ve~ili Hasan Ali Yücel 

rıı ~.8~da Vali Kırdar ve Maa

lıcı1te ~duru Tevfik Kut olduğu 
:tap1lııı stanbulda son zamanlarda 

biııala ış 0 lan Yeni orta mektep 
a 11ııı gezmiştir. 

liik 
11 

arada Kumkapı Karagu .. m -
Ve N· ' 

!eııı IŞantaşı yeni orta mek -
t •tile »ış· anta 1-·" t·t·· ·· ltiJı şı ....:. ens ı usu 
llıış aı edilmek üzere satın alın -

lııişı~an Yenı binayı güzden geçir

lterııı · ~aarif Vekili bugün akşam 
lir. e Ankaraya hareket edecek-

!:arif Şorası hazırlığı 
di~-' ldaarif Vekilinden öğren -

~.-"'-le .. 
"n·· gore: v Um·· 

(arada ~eki yaz a:y larında An
Şfırasın Planacak olan Maarif 
~it V ,~ hazırlık olmıık üzere Ma-
llı • .. a.ıer ıştır :e ınce neşriyata başlan-
~iinu~ }d~ arad~ Atatürkün ve İnö
~ıt lrı Ut Mucadeledenberi Ma
V~ileıeesleleleri hakkında muhtelif 
be re ·· 

Yaııatı soyJedikleri nutuklar, 
~al.inde :r ve direktifler bir cilt 

11 ~erı :ıııanarak Maarif Ş\ırası 
·~r. :e11 endisine rehber tutacak-
ın ndan b k 

anlarda .. a.ş a muhtelif za -
~•ltııileı .. 'l'üh. rkıyeye gelmiş bey
'"' Şo eti haiz b .. ··k k··ı -
1 adaını uyu u 
ar 1a bir arının verdikleri rapor-
0la,loır araya getirilerek eksik 
~e• ı taın 1 ' 

'<t,r 11t aın anarak neşredile
'i 11 tısat v ıt•ı . . . 
~ a:'lk /\. . e a etının mısafı-

0fes,ır~ lrıerıkadan gelmiş olan 
hı iltt erden mürekkep bir he -
it, 1"'1<.!l . . 

müdürlerin toplanarak tatbikatta 
ve nazariyatta çekmEkte oldukla
rı güçlüklerin tespitini istemiştir. 

Maarif Vekaleti halen orta mek
tep ve liselerde okutulmakta olan 
yabancı diller işile çok yakından 
alakadar olmaktadır. 

Dil tedrisatında çekilen sıkıntı

ların sebeplerinden biri de müte
addit kitaplar bulunması ve her 
muallimin kendine göre bir usul 
ve metod tatbik etmesidir. Bu ara
da mesela Sıvastaki bir çocuk se
ne ortasında Ankaraya gelse ya -
hancı dil noktasından yepyeni bir 
kitap ve metodla karşı karşıya 

bulunmaktadır. 

Yabancı diller içinde yalnız İn
gilizce kısmen bir sistem içinde 
yürümektedir. 

Teşkil edilen bir heyet orta mek 
teplerde ve liselerd~ okutulması 
Iazı.mgelen yabancı dil program -
!arını hazırlamıştır. Maarif Veka
leti bu kitapları önümüzdeki ders 
yılına yetiştirmek için tertibat al
mıştır. 

Fransızca kitapları yabancı 

harsından bahsetmemekte, talebe
nin Türkçe tedrisatta okuduğu 

mevzuların aynını Fransızca ola -
rak ihtiva etmektedir. 

Almanca için de ayni 

hareket edilmiştir. Bunu 

suretle 

için An-

karada Alman v.e Türk Profesör -

!erinden mürekkep bir komisyon 

toplanmıştır. Bunlar da orta mek -

tep ve lise programlarını hazırla

dılar. Bu yıl bir kitap vücude geti

receklerdir. Bu kitap birinci sınıf

ta okunacaktır. Diğeı sınıflarda 

bu kitap daha mufassal okutula -
caktır. 

İngilizce Foset usulü de etüt e
dilecektir. Lüzum görülürse o da 
düzeltilecektir. 

Yeni 
ıı. Maa.-;fe rııeseJelerı tetkık eder-

~ ~ leo. . de temas etmişti. Ke- Maarif Vekilletinin yeni kitap -
d ltı~rikaı1~tıınız hakkında bir !ar hakkındaki noktaı nazarı şu -
darı "erilıtı adın Profesör tarafın- dur: 

kitaplar müsabaka 
ile alınacak 

hır lı:i bıın{ş olan bir de rapor var- Bundan sonra kitap yazmak mu-
aliııde a.- hepsi ayrı kitaplar lm" k 
&ıı neşr,•<lilecektir. ayyen zatlere havale edi ıyece , 

teso lıdan ba··k kitap her mevzuda müsabaka ile 
l rleri- · • a gerek yerli Pro- yazdırılacaktıc. Bu suretle mesle -ııaıı .. , ız 'N gc k . 
l'etı Yabancı l' te .. sc bızde ça - ğin içinde ve dışında yazıcı yeti -
ı ere \r k ro csorlere ve he - şecek, çocuklara daha iyi kitaplar eter e ~letı 
aıı hakltırıd n. muhtelif mese- verilebilecektir. Bu yıl alfabe mü-
da e~~ "••dik: ~ırznuş olduğu su- sabaka yolile alınmıştır. 
le . ırer kit erı <~\rabi raporlar Önümüzdeki ders yılına yetiş-dır. Bu ap hali11& getirilmek -

endüstrisi ve en mütevazi vatan -
daşa kadar herkes bir harp halinde 
vazifelerini görmek için teşriki 

mesai edeceklerdir. 
Henderson diyor ki: 
Harp halinde ne kadar müttehit 

olursak, panik ve karışılık tehli -
kesinden o derece az korkulur. 

3 - Her ne olursa olsun, silah
ların tenkisi ve tahdidini istihdaf 
eden her gayreti tam bir sempati 
ile karşılarız. 

4 - Millet olmak, Amerikan 
milleti olmak itibarile dünyadaki 
bütün milletlerin siyosi ve iktısa
di istiklallerinin muhafazasını 

1llllllllllllllı .. _llllllllllllı_. _ _,llllllılilllllllllllllıS j sempati ile karşılarız. 
1 Amerika· hududunun Ren üze -

İngilizlerin 
davası 

Birkaç gündenberi gerek İklısa! 
Vekaleti cephesinden gerek adliy~ 
cephesinden tahkikat mevzuu ol • 
muş olan İmpeks şirketi işinde 

rinde veyahut Fransada olduğu 

suretinde beyanatta bulunup bu
lunmadığını tasrih etmesi kendi
sinden rica edilen Ruzvelt, bunun 
kasten uydurulmuş bir yalan ol -
duğunu söylemiştir. 

Beyanat doğru mu ? 
Nev - York, 4 (A.A.) - Herald 

1 ··1ı d' Tribune, gazetesine n&zaran 3.yfın isimleri karıştırı an mu en ıs . . . ,. • _ 
Tubini ile komisyonc.; Krep'in bir azasından ikı zat Ruz\ elt ın ayan 
kaç güne kadar şehrimize gelecek- ı meclisi ordu encümer.inde Amed-
leri anlaşılmaktadır. kanın chududu• nun veyahut cılk 

B 1 İ k · ·ı h" b" ı· müdafaa hattı. nın Fransa ve İn-un ar mpe s ışı e ıç ır a a- .. . 
giltere olduğunu soylemıs bulun-

kaları olmadığını ileri sürerek bu , · 
1 duğunu iddia etme;<tcdır er. 

işe isimlerini karıştırmış ol-şn ga -

zeteleri dava edeceklerini burada
ki mümessil vekillerine bildirmiş
lerdir. 

Stoyadin Jviç 
dün istifa etti 

meğc yarar! dire ısrar ettim. ını)'Oruın. IInlbuki. eğer roman 
-İzah ediniz. k 

- Hayatı giizel 
değil mi? 

- Tabii ... 

buluyorsunu• 

- Halbt•ki havat sizin bnldıı,..,ı
nuzdan daha güzeldir. t~te roman
cılar size bunu öğreteceklerdir. 

- Aman. sakın ha~·atuı daha 
güzel olduğunu öğretecek yerde 
hayattan iğrcndirmesinler? 

- Okuduğunuz romanlardan bu 
diişlinceyc mi varıyorsunuz? 

- Birkaçını okuduktan sonra bu 
hisse geldim. Çok hazin &eyler ... 
Niçin hayatı hep karanlık, zindan 
~bi tasvir ederler? 

o orsanı ... 

- Ama iyi roman! 

- ··- Ben de bir adanu sevebilir-
miyinı? Ah, bunu nckadnr istiyo

nım! Arkadaşlarım sevdiklerin -
denberi on defa daha güzelleştiler. 

Genç dostum o kadar güzeldi ki, 
daha fazlasını elde edebileceğinden 
şüpheli idim. Fakat o, çocukça, de-
vam etti: 

- Siz gazetecisiniz. .. Beni yazı
larile aşık edebilecek bir romancı 
tavsiye ediniz. Emin olunuz ki 
onun bütün kitaplarını okuyaca -
ğım. 

- Çünkü anlatmak istedikleri ı - Siz alay ediyorsunuz. Fakat 
insan, mizacı itibarile, eksik ve söylediklerinizde bir hakikat par
kusurlu bir mahluktur. Fakat in . çası yok değildir. Herkesin bir ro
. an hayatının bir facia olması dün
::anın güzelliğinden bir şey ek
siltmez. Tabiatin güzelJi~i. ~an -

manda aradığı, içindeki eşhasın 

aşklarına U;tirak ederek, daha çok 
sevmek an:ulannı tatmin etmek -

:ltk3rın kaleminden g('çtikçe, ru- tir. Bu iştirak, romancının kabili-
1'unuza mutlaka olduğundan bile yeti ve kudreti derecesinde, yahut 
belki dalıa giizel aksedecektir. il romancıdaki temayüllerin bizim 

- Hakikaten, ej:er .roman olcur- şnhsi nıiznçlarımıza uygunluğu nis
sam, mescJa l.."lııdağda ski ile kay- betinde kuvvetli veya zayıftır. Ro
maktan daha çok zevk duyacağımı manların muvaffakiyetlerilc mu • 
sanır mısınız? vaffakiyetsizlikleri de bu muade-

- Okuduğunuz romanların iyi leye bağlıdır. Sizi iışık edebilecek 
olmaları şartile evet. Bu takdirde romancı hangisidir, iamini bilı:ni

~·alnız ski ile kaydığınız zaman yorum ama, fakat herhalde mev
du~ abileceğiniz zevkten daha faz- cuttur. Bulmak size ait bir şeydir! 

bakımından mütalealarını sormuş

tur. Önümüzdeki hafta içinde bu 
mütalealar mektep müdürlükleri 
tarafından Ankaraya gönderile -
cektir. Bunlar Vekaletçe tetkik o

lunup ileri sürü!en mütalealar na
zarı dikkate alınacak, kolay !aştı -
rıcı ve düzeltici tedbirler alınacak

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tır. Muhalif Hırvat v~ Sırp parti -
!erinin de iştirakile bir milli birlik 
hükümetinin teşekkülü derpiş e-
d ·ı· losını değil. fakat bir mağazada bir 

ı ıyor. b • di" · · 
Konuşa konuşa Raşelin önüne 

gelmiştik. İçeri girdik. Masaların 
üzerini dolduran kitaplara bak -
mağa ba~ladık. Bir yığın roman! 
Genç kız, baktı, baktı: 

tır. 

Orta mekteplerde teknik 
tetrisat 

Maarif Vekaleti bütün tahsil 
kademelerine muvazi bir mesleki 
ve teknik tedrisat kurmak kara -
rındadır. Almanların tcknişe hoh 
şule dedikleri yüksek teknik mek
teplerinden başhyarak köylerede 
dikiş kurslarına kadar her derece 
ve kademede pratik hayata hazır
layıcı müesseseler kurulacaktır. 

Bu suretle memlekette başlamış o
lan sınai ve iktısadi hareketler 
karşılanmış olacaktır. 

Maarif Vekili mekteplerde 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

lstanbulda bulunduğu müddet 

zarfında yüksek muailim mekte

binin Vefadeki yeni binasını gez

miştir. İlerde burasının bir misli 

daha geniı;letilmesi mevzuubahs 

olduğundan bu mesele hakkında 

k. . t'f d nl r kumaşı egen gınız, sabahları Evvel 1 gece IS 1 a e e e . iizerine reçel ve tereyağı sürülü 
Belgrad, 4 (A.A.) - Nazırlar - kızarmış ekmeğinizi yediğiniz, bir 

dan dördü dün gece ıstifa etmiş - sigara içtiği!liz, sıcak banyonuzun 
tır. Bu istifa eden Nazırlar Müslü- içine girip dinlendiğiniz, radyoda 
manların, Bosnalıların ve Sloven- iyi bir caz dinlcdiğfoi,, güneşli Hr 
!erin mümessilleri bulunuyorlar - sabah ağaçlar arasında yüriidüğii
dı. :ıiiz, köpeğinizin size dostça bakan 

Belgrad, 4 (A.A.) - İstifa eden gözleri için., daldığ-ınız zaman du
Na'1rlar bir beyanname neşrede - vabileceğiniz zevklere üstün bir 
rek, istifalarına sebep olarak Hır- zevk duyacağınızdan şüphe etmem. 
vat meselesi hakkında kabinede Obur musunuz? 
çıkan ihtil.'ıf1 zikrediyorlar. - Hayır, zannetmem. 

Yapılan nümayişler - o halde romanlar sayesinde 

Belgrad, 4 (A.A.) - Bu akşam 
ekserisi üniversite talebesi olmak 
üzere müteaddit nümayiJ;çi kafi
leleri şehrin muhtelıf yerlerinde 
tezahüratta bulunarak Hırvat Li
deri Maçeki ve Sırp muhalefet 
partisi ile Hırvat partisi arasında 
akdolunan Kanunuevvel anlaşma
sı'lı şiddetle alkışlamışlardır. 

---o----~-

İki blokun 
anlaşması 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

iştahınız a~ılabilir, bu suretle 

ispanya harbi 
Bazı cep h e 1 e r de 
Cümhuriyetçiler 
mukavemet ediyorlar 

da incelemeler yapılmış, civardaki yürürken, bu iki siyasi blok ara -
arsalar gözden geçirilmiı;tir. sında bir anlaşma zemini aramak-

Salamanka, 4 (A.A.) - Umumi 
karargahın tebliğinde, Katalonya 
cephesinde nasyonalistlerin şimal 
bölgesinde Prats İlusanes köyünü, 
Vich bölgesinde nehrın bütün sağ 
kıy;sını, Viladrau, Senpcdro, Ven
cada, Santa Coloma Farnes, Villa 
Cenera, Franciach, Riudellois, 
Sanfelik, Buksaellu ve sahil böl
gesinde de Caldas de Malevella 
köylerini işgal ettikleri bildiri! -
mektedir. 

Vekil, Güzel San'atlar Akademi- 1adrr. Onun kanaatine göre, bu an-

b d !aşma zemini, ancak demokrat sini de ziyaret etmiş ve ura a 
devletlerin teşkil etlikleri kuvvet-

mektebı·n taıı·matnamesi etrafında 
le totaliter devletlerin vücude ge

görüşmeler yapmıştır.. tirdikleri kuvvet arasında bir mii-

- Hangisini almalı? dedi. Hep
'ini alabile<:ek kadar zengin de
ğilim, hangisinin beni llşık ede
bil.,.,eğini de bilmiyorum. Alına -
cak kitabı bilmek için bari bir usul 
gösterseniz ... 

- Bir usul ... Gazetelerde kitap
lar için yazılan tenkit makaleleri
ni okumak usulü olabilir. 

- Demek, bayatın tadını almak 
için iyi roman okumalıyım, iyi ro
manı seç.,bilmek için de tenkit 
makalelerini okumalıyım, tenkit 
makalelerini okumak için de gaze
te okumalıyun ... Öyle mi? 

- Tamam. 

- Halbuki, bakın, mes'ut olmnk 
için tenkit makaleleri okumanın 
zanıri olabileceğini hiç düşünme -
miştiın! 

Akademinin şimdiye kadar ih- vazene husulünden sonra buluna
ma! edilmiş olan bu talimatname- bilecektir. 

- İşte onu da ben size öğretıniş 
oldum. Şimdi müsaade ederseniz, 
size Uludağda iyi bir bayram ve 
iyi eğlence temenni edeyim. Gele
cek sefer tesadüfümüzde, hayatı 

yalnız siyah bir •indan gibi görıni
yecek kadar aydınlık ruhlu bir ya
zıcının romanını okumak fırsatını 
elde ederseniz ve sonra da görüş
mek saadetine erersek, eminim ki 
o zaman kar size daha beyaz, so· 
ğuk daha kuru ve ski ile kayışlar 
daha sarhoş edici görüneceklerdir. 

HUkOmetçilerin tebliği İyi bir roman çok defa hayatı bize 

l'a M neşriy lt mek üzere ilk mektep okuma ki -
sinin derhal Profesörler meclisin· 

de müzakere edilerek karara bağ-
\ita aarifi hak: a" başk~ dün - taplarile yurdbilgisi ve tarih ki- v k·ı ı·k 
tıı Pların te .. ında neşredilmiş !anması hususunda e ı a a a -

ıştır. rcuınesı·n· de başlan _ tapları da müsabakaya konmuş - . t· da teskin, yaklaşma ve mesai tcş-

A vrupanın bugünkü vaziyetine 
göre, İngiliz Başvekili ile beraber 
hükmedilebiliT ki, iki blok arasın-

Madrid, 4 (A.A.) - Ünyon Rıı.d- daha güzel göstenneğe ve onu sev· 
yo tarafından neşredilen Milli Mü- meğe yarar. Fena roman, bayatı 

dafaa Bakanlığının tebliğinde, Ka- çok defa bize zehir ettiği ve dün
talonya cephesinde bütün bölge- yayı karanlık bir cehenneme çe

• t 1 b 1 . darlara emirler verm:ş ır. Vek;•l tur. Keza orta mektep a e e erı riki politikası için lazım olan im -
lerde muharebenin şiddetle devam virdiği gibi! 

IKDAMCI 

Aman, ne saadet! HM"kc. çiftleri 
biribirine uyı:un bulu)Or. elıibha 
tebrike koşuyor, aileler düğün ta
rih:ni tesbit ediyor. Bn; üçilncü 
tablodur. 

Yine dcrk~n, bir de ne dn,·alım, 
iki üç aydanberi sımsıkı bir k:ırı 
koca hayatı içinde gaga gagaya 
vermiş olan mes'ut muhabbet kuş-

• •• 
!arı, ayrılnuyorlar mı? 

Ve aşkm son tahlo6la bo h.ızin 
iftirak üzerine kapanı)"u! 

Talakın. çok vaziyetleroe, fena
lığına dei,.;J, faziletine kani oldu • 
ğum için, esasen ölü doğmuş izdi
vaçların vakit geçmeden ayrılıkla 
bitmesini fena görenlerden deği

Iiın. Ancak gönül, evlenme gibi Dir 
meselede, insanın, hayatmm sonu
na kadar arkadaş olarak scçtteği 
insanı, herhangi bir resmi mua -
meled~n evvel dikkatle seçmesini 
temenni eder. Mnahaza biribirlcrile 
uyuşamıyacaklarınl anlıyan ikı in

sanın bu idrake mümkün o!dui; ıı 
kadar çabuk varmaları ge~ varma
larına nazaran elbette ki iki fena
dan gene en hafifidir. Ya katolik
lerde olduğu gibi bir ker" evlı•rcn
lerin bir da.ha biribirkriudcn av • 

rılmnları mümkün olmasa? İ<te 
asıl fenalık, hangi fenalık, facia 
böyle zoraki ve tefriki imkan~Jz 
birleşmelerdedir. 

Demek, e,:Ienme neladar İ.Yİ ve 
ahlı1ki bir hareketse, ba-ıan :ıı rıl
ma da o kadar ve belli daha İ)·i 'e 
daha ahlili bir hareket sayılmak 
lazınıgelir. Böyle ohnal, Gcor:;cs 

Sand'm dediği gibi, talilsıı izdi -
vaç, emniyet supapı olmıy:;n bir 
buhar makinesi gibi, mutlaka in
filak eder ''e e,·Jenenl ·rin ikisi de 
•a~a: ·ıp•apı:ı .ıcuıı.C upewuııııll ııq 
bir bakımdan düşünülürse, talak 
ihtimali, hazan izdivaçta iki insanı 
daha sıkı bağlıyan bir ralnta ola -
ve gah barışarak, gafı ka,·ga ede -
rak ta mütalea edilebilir. tr.san bir 
zinciri kırmak kudretine malik ol
duğunu bilirse ona daha iyi .ı., ta
hammül edebilir. Bn itibarla t .lak 
izdivaç kadar tabii bir hadisedir. 
O kadar tabiidir ki, bir ok evlerde, 
her gece, karı kocamn arasında 
üçüncü bir ihtimal olarak nyııya -
bilir. 

Geçincmedikten, gf'çinemiyecek 
olduktan sonra niçin ayrılmamalı? 

Yanyana düşman gibi yaşı)·acak 
rek mutlaka ayrılığa varacak ol
duktan sonra, niçin bir an evvel 
ıztıraba nihayet vermemeli? Böyle 
bir variyet kıttşısında tereddüt, 
ancak zayıf ve orta adamların i i
dir. 

Temiz bir aile yuvası kaldıkça 
izdivaca hürmet etmeli, fakat ce -
hennem olmağa baflaymca onu 
Yıkmaktan da çekinmeıne.li. 

Onun içindir ki, birluıç ay ta -
nıştıktan sonra ııeçineın.iyecekleri
ni anhyarak ayrılanların hareket
lerini fena değil, fakat ehveni şer 
olarak kabul etmek lhmıdır. 

A.N. KARACAN 

Uç müfettiş geliyor 
İstanbuldaki akalliyet mektep -trıı a et A.n1t için bir gramer kitabı hazırlatıl - Akademiden çıkan ressamlar kanlar büsbütün ortadan kalkma-

! llı•'ct·· . arada büUn mek - kt ı e ·m muallimi olmak · 
er ~ Utler1 · ması mukarrerdir. me ep ere r sı mış görülmektedir. Mussolinınin ı 'ıı rap0 1 nı toplamış ve fikir- ·· ·· ·t k 

ettiği ve Cümhuriyetçilerin mu -
kavemetine rağmen cMüstevli. 
!erin sahil bölgesinde haUarını ha
fif surette ıslah ettikleri bildiri! -

_.....,., _.,..,.._..,,.. ____ ~ ...... ....,. ........... !erinin tedrisatını inceden incey~ 

ar1ıı 1 . r ar halinde ha""lama- lstılahlar meselesi için Gazi Enstitusune gı me mec- dün faşist meclisinde söylemesi 
Ş~b ISterııişt" t buriyetindedirler. Ressamlar Ve- beklenilen nutuk bu bakımdan ve 
,,. atta ·· ır. stanbuld~ da 8 Maarif Vekili bu ders yılı başın- k · tt tut J k · t• 
"ez Uç lop! kile müra.caat ederek bundan bugün Ü vazıye e u aca ıs ı- Estramadure cephesinde, Cüm-lı; a VekaJ t antı yapılac,.ktır. dan itibaren yeni okutulmağa baş- muaf tutulmalarını rica etmişler- kameti tayinde büyük siklet teşkil huriyetçiler Valsequillo bölgesin
" 'er ta-· e bütün vilayetlere !anan kitaplara geçmiş ıstılahlar 

mektedir. 

itizar 
Mündericatımızın çoklu -

ğundan (Ben Vurmadım) ,.o
manımızı dercedemedik. ô'"~et ""lrı g .. d dir. Vekil meseleyi tetkik edece - edecektir. de bütün hücup:ıları püskürtmüş-Ve k on ererek her vi- hakkında alakadar muallimleriıl 1 K D A M C 1 /!erdir. 

a~za;d;a~ın~u~&~ll~im::ı:er:i~n~u:e~g~e:r~e~k~t~e~d~r~is:_:v:e~g!e:r:e~k~il~m:i~k~ıy~m::e~t!!ğ~in~i.;v:a:d:et~m:::~~t:ir~. llllllllllllll~llllll ...... ~~~~~ .. İiı:.~:;;~İılılllllllllllllllllllllllllllll.ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii 
zür dileriz. 

tetkik etmek, teşkilatlarını ince -

!emek ve derslerini takip etmek 

üzere Maarif Vekaleti üç tedrisat 

müfettişini İstanbula tayin etmiş
tir. Bu müfettişler ~arif Müdür

lüğü emrinde çalışacaklardır. 
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M'IPA • 1Kl)AM . 

ACO HAK~KATlLlE:R 
Ayrılığın hikayesi 

Nakleden: Zahir GOVEMLI 
insanlar 

•• •• 
Doğuşta mücrim 
akli maluliyet ve curum 

Büyük yıldızlar kimlerle 
dost ve samimidirler? 

Bakırköy hastahanesinde tedavi gören 
delilerin yaptıkları inanılmıyak şeylerdir 

Beyaz perdenin meşhurları arkadaşhğll 
büyük bir ehemmiyet verirler 

Kapıyı vu rup gitti." 

Cemal, dehşetli, amma, tasavvu- i mediğinl sandığı Cemal'i bekliyor
run fevkinde kıskanç bir koca id .. i du- Günlerdenberi muhtelif top
Knısı Zehra da tam, o tabiatte bir 1 ıantılarda bir gölge gibi peşinden 
insanı çıldırtmak için icebeden heı ayrılmıyan, eski tanıdıklardan bir 
türlü iptidai maddeye malik, has- gençti. Ne yapacağını şaşırmış bir 
!etlerini şeytani bir kudretle kul- I vaziyette kalan Zehra, çaresiz, mi
lanmıya muktedir, işvebaz. fettan I safiri kabul etmek mecburiyetin
bir kadın... de kaldı. Bir anda yüzlerce fikiı 

Tabii, manzarayı tasavvur eder- kafasına hücum ediyor görünüşte 
•iniz Allahın günü Cemal ile Zeh- ,1herkes üzerinde hakiki bir kadın 
ra arasında ır.ücadele, kavga, gü- tesiri bırakan Zehrayı kendini ida
rültü günün üç nöbet yemeği ka- re edemeı bir hale sokuyordu. 
dar tabii ve zaruri bir Adet, hatta, Mioafir genç, her halde kocasile o
bir nevi ihtiyaç hükmüne girmişti. ilan vaziyetini henüz duymamıştı .. 

Cemal, kıskançlıktak !taassubu- Bununla beraber kadının mutat o 
nu o mertebeye getirdi ki, hayat lan ihmalkarane tavırlarından is
hcr ikisi için de, kolayca, bir ce- tifadeye yeltenecek kadar kendin
hcnnem man,arasını aldı. Bununla den geçti, Zehraya aşkını i!lraf eı
beraber konu komşu, etraf, muhit ti. Tam bu anlia sokak kapısının a
fettanlığını bilmekle beraber Zeh- çıldığını vehmeden kadın yerinder. 
ranın lehine hüküm vermekte te- fırladı. Misafir, bu te15şın mana
reddüt etmedi. Zira, görünüş dai- sını pek iyi anladığından süküta 
ma zavallı erkeğin aleyhine olu- mecbur oldu. Hakikatte ise ne ge
yordu. Hareketlerindeki şiddet, te- len vardı, ne giden. 
cavüz havası onu muhiti tarafın- Bir müddet daha oturduktar. 
dan mahkum edilmesinde en mü
him amildi. Kimse Cemalin içinde 
kopan fırtınaları mlirakabe etmı
yor, evinde ne çeşit cehennemi bir 
mahluka tahammül etmek mecbu
riyetinde kaldığını aklına bile ge
tirmiyordu. 

sonra gitmek arzusu gösteren mi
safirin! kapıya kadar geçirdiği sı
rada onu; müsait bir vaziyeti ve
sile ittihaz ederek mütecavi? ha
reketleri karşısında asabileşen 
Zehra, ansızın nazikane sayılmıya
cak bir ikramla, iiddetll bir tokat
la uğurlamak mecburiyetinde kal
dıktan sonra, gidenin perişan ha
line dikkat etmeksizin kapıyı ka
patıp hıçkırıklar içinde geriye 
döndü. 

Alimler, cürüm lşliyenleri bir 
kaç kısma taksim ediyorlar. Bunlar 
içinde tesadüfi suçlular olduğu gi
bi cürmü kendisine adet edinmiş 
olan mücrimler ve bilhassa cdo· 
ğuştan suçlu• !ar vardır. Ana rah
minden fani hayata gözlerini ilk a
çan masum bir yavrunun daha do
ğarken dünyaya mücrim olarak 
geldiğini iddia eden maruf hekim 
Lombrozo'nun adına izafeten bu 
gibi mücrimlere cLombrozo tipi• 
mücrim diyorlar. 

Bundan bir iki yıl evvel o za• 
man Adliye vekili olan şimdiki 

Hariciye Vekili muhterem Şükrü 
Saracoğlu ile beraber İmralı ha· 
pishanesine gitmiştik. Kafileye da
hil bulunan İstanbul Hapishanesı 
Doktoru İbrahim Zati bize, lmralı 
sakinleri arasında bulunan ve 
Lombrozo'nun tarif ettiği mücri
min vasıflarını tamamen üzerinde 
taşıyan bir mahbus göstermişti. 

cDoğuştan suçlu• !ar hakkında e
tüdümüzü başka bir yazıya saklı· 
yarak bundan kısa bir müddet ev
vel Paris'e gitmiş olan Bakırköy 

Hastahanesi başasistanlarından 

doktor Rahmi Duman'ın bize an· 
!attığı mücrimlerin hikayelerinin 
bir kaçını nakledelim ... 

ŞABANIN HİKAYESİ 

Şaban 35 yaşlarındadır. Bir gün 
ansızın babasının üzerine atılıyor 

ve: 
- Seni öldüreceğim, karaciğerle· 

rini yiyeceğim, diye haykırıyor. A· 

Helvacı BASAN 

!asının parmaklarını ısırmış .. Ba· 
kırköy hastanesine kaldırılmış, bu
rada iki sene zarfında binbir vu-
kuat ile doldurulmuş, müteaddit 
yevmi müşahede kağıtları var. Sa
lih, her gün muntazaman bir kaç 
defa kavga etmiş, ısırmış, yarala
mış, kafa vurarak bir hastanın diş
lerini dökmüş, ceket, pantalon çal
mış ve iki defa tenasüli tecavüzle
re teşebbüs etmiş, yetişilerek ma
ni olunmuştur. 

1934 de yine kardeşile kavga et
miş, onu sol böğründen öldürürce
Jine yaralamışlar, gece kanlar içe
risinde Gureba hastanesine nakle
dilmiş, hastaneyi birbirine katmış, 
sabah erkenden Bakırköyüne ııe

tirmişler. (Fakat bu defakl gelişin
de frengilidir) Kanı diner dinmez 

1 
bir hastıının yanağını ısırmış ... 

11136 da Tıbbı Adil yolile yine 
hastaneye geliyor... Mahallede 
kendisile alay eden çocuktan ko
valamış. yakalıyabildiğini dövmüş 

tür. Hastaneye daha girdiği gün 
akşam üzeri bahçede hastalardan 
birinin kafa vurarak yüzünü yara
lamıştır. 

1937 de onu bir kere daha hasta
neye getirmişler. Bu defa adam
!lkıllı dayak yemiş, hiç bir tarafı 

•"'.,. ~ tutmuyor. Fakat bu haline bakma-
' • '.-! dan serbest kalır kalmaz dövüşmi

ye başlıyan Hint horozları gibi ka
Halkı ve polisi her an iz'aç ede.. rantineye girer girmez bir hasta. 

SADIK nın yüzünü ısırmıştır. 

zin <'Ski hastasıdır- kaydından an

laşılıyor ki, Salih, bir kaç defa 
Toptaşına girip çıkmıştır. O zaman 
21 yaşında bulunan Salih müşahe
desi sırasında doktorun sualine: 

•- Hastalığım Encephalite let
.ıargique'dir diyor. 

• 

MARLEN DİETRİCH'ln en samimi dostu kuafilrcüsUdllt 

Büyük yıldızlar bir takım dedi· ı lt:'den kurtulmuştu. Ve nih•~ 
kodular, işlerinde çektikler! müş- tün derlterinl, endişelerini ıı 
külat, halkın, gazetecilerin çıkar- bir dosta sahip olduğu !;in Jll 
dıkları asılsız rivayetlerle her za. tu. 
man için yorgun, sinirli, şikayet- Carol Lombard'ın ki.tibe;ı 
çidirler. Onların bütün meslek Madeleine Fields de güzel ~~ 
yorgunluğundan, mücadelesinden yanında ayni şekilde ona ııı0 

sonra sığınacak tek sakin limanla- !anlardan biridir. Onlar, ço~ 
0 

rı şudur: Samimiyet... denberi tanışıyorlardı. Dab• f 
Meshur yıldızlar, birlblrler!le, manlar Carol kUçük bir fıgUr 

imkanı yok dost olamazlar. Ayrı Yıldız olunca Fields derhal - Düşmanın var mı? sualine \ 
de: ! 

' 

şfrketlerde çalışmaları ve daim:ı evine yerleşti. Evini idareye 
- Var efendim, ağabeyim ikide J rakip vaziyetinde olmaları buna dı. Hesaplarını tutuyordıı. J30· 

bir beni timarhaneye attırır, ceva- mani olur. Bir zamanlar Marlen ite zannedildiği kadar kolay b;r 
~ w 

hını veriyor. Dietrich Holivuta ilk geldiği za- değildir. Çünkü Carol Lorll""' 

Gir sabah l:ansının münasebet
' klerine dayanamıyan adamın 

kJp yı vurup gittiğini ve bir daha 
dönmiyeceğini bağıra bağıra hay
kırdığını duyanlar, zebranın kat'i 
surette bu geçimsiz kocadan kur
tulduğuna hükmettiler. Çünkü Ce
mal'in h ;ddet ve şiddeti kadar gu
ruru ve inadı da meşhurdu. 

Birdenbire bir çığlikla ileriye 
atıldı. Yukarıda merdiven başın

da, yüzünde geniş bir tebessümle, 
kıskançlığının manas12lığını anla
mış bir halde kendisine doğru iler
liyen Cemal'in kollarına atıldı. Bu. 
son barışışlan oldu, 

Gayet acele konuşuyor. 1928 de mantar Greta Garbo ile görüşmek antikalara karşı büyük bir Jll 
ŞABAN hastaneye girdiği zaman lanasını, kardeşlerini dövmüş, ab- ŞABAN ha•lanede istemiştL Bunun için adeta vesile- vardır ve zavallı katibesi o~~ 

============================ !er aradı. Fakat her şey iki arits- taklit tablolar, bir yığın aytı8 
damcağız canını zor kurtarıyor. tin birleşmesine, yüzyüze gelmesi· /çürük dantellerle doldurar .. 

••• 
İki gündür Zehra kafeste kapalı 

bir dişi kaplan gibi boş ve tenha e
vin içinde dönüyor, dolaşıyor, ne 
yapacağını bilmiyordu. 

Sofraya oturduğu zaman yeme
tin tuzımdan şikayet eden, radyo
yu açtığı zaman o berbat alafran
p musikiye lanetler savuran ko
casının yokluğu yüzünden haya
tında tat kalmadığını hissediyordu. 
Öyle ya ... şimdi, bu akşam saatin· 
de Cemal karşısında oturmuş bu
luns,,, kendisi bir Amerikan slov
foks'u dinlerken o, ille, Kahireyi 
aramakta ısrar etse ştmd• kulağı
na manasız bir boş teneke gürültü
sü aksctitren musiki o zaman TJe 
tadına doyulmaz, ne zevk verıcı 

bir hüviyete bürünecektl Yahut, 
Şehir Tiyatrosunun çok ağır ba~lı 
bir temsiline gitmek için ısrar ede
ceği muhakkak olan Cemalciğinin 
karşısında o akşam verilecek bir 
baloya davetli bulunduklarını ileri 
sürerek tertertepinse, hele netice
de kocasını .kandırsa balonun ışık
ları kimbilir ne kadar daha par
lak görünecektL 

Zehra, müthiş bir iç sıkıntısına 
kapılarak ne yapacağını şaşırmış 
bir halde dolaşırken kapı çalındı. 

Kendisini öldürücü yalnızlığının 
içinden çekip çıkaran zil sesine can 
kurtaranmışçasına sanldı. Koştu, 
kapıyı açtı. 

Gelen, kocas4 değil -hayret, i
nadını ve gururunu bildiği halde 
demek farkında olmadan hiç sev-

Hasta bu sefer anasını yatırıyor, ne mani oluyordu. Nihayet Marlen tün parasını antikalara yatı.~ 
boğazını sıkarak boğmak üzere i· de bunu Greta Garbo'nun vahşili· çesini sarsmaması için ds.W 
ken dışarıdan yetişenler kurtarı- ğine vererek onunla görüşmek için mücadele içindodir. 
yorlar. Hızını alamıyan hasta, bu ısrar etmedi. Sonra Ruth Chatter· (Bahsin di.;er artistlere P 

TOPLANTILAR sefer de kendini avludaki kuyuya ton'la dost oldu. Onunla bir kaç mı yannki ıayımızd4.) 
atıyor; ip ve adam sarkıtıyorlar, 

Sinir Hekimleri Toplantısı güç hal ile kurtarıyorlar. K.'.mdis'.-

sl l·r H k' 1 · lik to la ni kurtarmıya çalışanlara kufredı. n e ım erı sene p n-
yor: 

tısını aktederek yeni İdare Heye- s · 1 be "im k ı - ıze ne o uyor, n o e s-
tinl intihap etmişlerdir. 1 inci re- tiyorum. diyor. 

isliğe Prof. Mazhar O;man Uzman, Bu hasta, tedavi ve muhafaza e-
2 inci reisliğe Prof. Nfızun Şakir, dilmek üzere Bakırköye getirilmiş
Umumi katipliğe Dr. İhsan Şükrü tl Çok ağır hareket ediyor ve İS• 
Akse!, Veznedarlığa Dr. Kenan mini söylemek için dakikalarca 
Tükel, Celse katipliğıne Bn. Dr. uğraşıyordu. Çok müteassıptı. Bu 
Leman Tüzemen seçilmişlerdir. hasta, namaz kılmadıktan için 

Cemiyet ilk içtimaını 10 Şubat doktorlara düşman olmuştu. Bir 

93~ C .. .. . sabah vizite esnasında elini kor-
• uma gunu saat on birde Ba • 

kırk .. h t . d k kunç simasına koydu ve kendinden oy as anesın e ak:tedece ve 
baklenmiyen bir vuzuhla ve hu

(Erken Bunamada Şokterapi) hak susl bir beste ile hakaretamiz şar-
kında muhtelif mütehassıslar ta- kılar söyledi. Bunlar egoist, kendi 
rafından tebliğler yapılacaktır. iç- benliği üzerine tekasüf etmiş, civ:ı
tlmalar bütün hekimlere açıktır. nna karşı uyanık, hezeyanların, fe-

---ooı---- na zanların uyanmasına müsait bir 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları suallere va 
bizim veroceğimlz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu. 
lartmızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasndilmit

tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İkdam, sualler ve cı:vaplar mu· 
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha
diseleri tal<lp ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağız. 

İngilterede mecburi askerlik mirden Aydına yapılan hattır. 

hizmeti yok mudur ki, ikide bir * !Uemlekctlmizde ilk kumaş tesis edileceği rivayeti çıkı • 
yor? Yoksa İngiltere askerini 

nasıl topluyor? 

defa beraber göründü. Fakat der· 
hal haklarında bir takım dediko
dulsr çıkarıldı. İki artist, biribirle 
rile iyi anlaştıkları halde dostluk
larını muhafaza ederek ayrılmıya 
mecbur oldular. Bu vak'adan son
ra Marlene dostlarını artistlerin i
çinden seçmemiye karar verdi ve 
saçını yapan kuafürcüsil Nellie 
Manley'i kendisine arkadaş olarak 
seçti. Ona bütün samimiyetile bağ
landL Bu genç kadında lıilyük bir 
sadakat, sevgi ve şefkat bulmuştu. 

fabrikası yeni mi kurulmuş • Biribirlerinden ayrılmaz bir hale 
tur; son yapılan fabrikadan geldiler. O kadar ki, Marlen Avru

İngilterede mecburi askerlik 
yoktur. Orada yüksek ücretle ve 
büyük mükafatlarla asker topla -
nır. Yani askerlik serbest bir mes

lek halindedir. Maamafih son gün
lerde cihan vaziyeti İngilizleri de 

biri midir? 

Hayır, Türkiyede ilk kumaş fab
rikası 1863 senesinde İzmitte ku-
rulmwıtu. Fakat kısa bir müddet 
sonra bu fabrika yanmış, bir daha 
işlememiştir. 

paya avdetinde onu da berJ1berine 
aldı. Mis Manley yıldızın hatın i· 
çin işini terketmişti ve artık daima 
onun yanında bulunuyordu. 

.. 

HALKEVLERINDE 
haleti ruhiye taşıyan hastalardır. mecburi hizmetten başka çare ol
Bunlar Ani olarak cinayet te işler- madığı kanaatine vardırmıştı. He-

* 

Jean Blondell'in de en mahrem 
dostlarından biri kuafürcüsü Ruth 
Pursley'dir. Joan Blondell, Diclt 
Powel ile evlendiği zaman bu genç 

Dcnizbank ne maksatla ve ne kadın onun şahidi olmuştu. ~ 
zaman teşekkül etmiştir? Mü- Katherine Hepbum'un da Broad- VİRGİNİA CRUCE kar ~ r 

Fatih Halkevinden: !er. ; nüz mecburi hizmet kabul olunmuş 
1 - Evimizde 8 Şubat 939 Çar- TOPKAPININ MEŞHUR SALİH'İ değildir. 

şamba günü muallim ve muharrir Topkapı'nın meşhur bahçıvan 

Reşat Ekrem Koçu tarafından Salih'i 1927 yılında küçük kardeşi
(Türklye seyyahatnameleri) mev· ni dövdüğü, büyüğünü yaraladığı 
zuunda bir konferans verilecektir. için Tıbbı Adil yolile Bakırköy 

2 - Bu konferansa herkes gele- hastahanesine gönderilmişti. O se-
bilir. 1 ne çıkarılan dosyadaki -hastanemi-

* Bir gıda ağızdan alınıp haz -
molunduktan sonra nckadar 
zamanda defi ve ıtrah edilir? 

dürlcri kimler olmuştur? way'de küçük rollere çıktığı sıra- bayılır. Artisti burada "I, 
D · b k 193 l.arda. Laura Harding isminde çolc kış kıyafeti ile görüy;r5A enız an 7 senesinde teşek- ~ 

kül etmiştir. Bütün deniz işlerile ıyl bır ~rkadaşı ~ardı. Bu ?~n? kız, • • ıJ 
meşgul olmak gayesile teşkil edil- bankerın kızı ldı ve zevkı ıçın ti- Küı;uk •rn•ma haber. 
mlşti. İlk müdürü 0 zaman İş Ban- yatroda küçük rollere çıkıyordu. ı - . - . · 1~ kası İstanbul şubesi Müdürü olan Arkadaşına karşı büyük hayranlı- \ Her hal~e bırç~k fi.lıJI ııJI ~ 
y uf z· ö · 'd' y uf z· ğı vardı. Nihayet birdenbire çok dızların oglu rolune çıl< ,Y, 

us ıya nış ı L us ıy.a . . . 1 B b l R " h tırlıY''':J 
Öniş evvelki hafta istifa etmiş ve kıymetlı dostluklanndan daha zı- ı a Y e oy ı . a ıeıf'! 

ade ı'•tifade etmek · ın· ı g· · Baby artık Holivut'u yerine vekaleten Yusuf Ziya Ergin Y - ıç mes e ını . . d,P 
· 1 terketti. İşte o zamandanberi iki bulunuyor. Ailesı tarafuı ıı' 

tayın o unmuştur. • 1 hs'l 1 b' ınekte 
arkadaş hiç ayrılmadılar. rı a ı yapı an ır 

MELEK •• •• 
BUYUK VALS 

Bunun zamanı muayyen değil • 
dir. Gıdasına göre, vücudün o gün

kü haline, tahammülüne, hazım 

kabiliyetine göre değişir. 

* Demiryollarımız memleketin 

* Arkadaşı şöhrete kavuştuğu za- olarak konulmuştur. 
Gazetelerde son günlerde ismi ır.an Laura onun için çok faydalı ..... f 
geçen İmpeks Şirketi Türk ve sadık bir yardımcı oldu. Gazet~- Loretta Young, yakıJld8 

sinemasında 
filmini görenler bu. filmin ıenenin en nefis şaheseri oldufunu ittifakla söylüyorlar. 

BugUn saat 11 ve 12,4 5 te tenzııatlı halk matlnelcrl 

dört başını biribirine bağla -

mak üzeredir. /\caba bizde ilk 
tren yolu hangisidir ve kaç 

tarihinde yapılmıştır? 

lk tren yolu 1856 yılında ve iz • 

şirketi midir! Bu isim necedir? cileri , fotoğrafçıları kabul ediyor, ya gelecektir. 
Şirket Türk şirketidir. Müessis- cnun konturatlarını tanzim ediyor, 

!eri tamamile Türktür. İmpeks is- tesml zlyarelterde giyeceği ell.ıise
ml ithalat ve ihracat manasına lPri seçiyor ve evini idare edi\·cr
olan İmportatlon ve exportation du. Katherine onun sayesinde çok 

.... 
il' Holivut'ta StokowskY rıt'' 

Garbo'nun ayrılacakla 
0 kuvvetli bir rivayet 

kelimelerindne alınmıştır. naha az yoruluyordu. Bir cok ~al- ba l~tır. 



Bugünkü maçların en mühimmi 
Beşiktaş - Vefa arasındadır 

Bu maçı siyah beyazlılar kazanırsa 
bu seneki şampiyonluğu ~a4anaca 1' 

Galatasaraylılar V cfa karşısında 

l'ıugün lik • ~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!•! l devr . · maçlarının birinci "' 
l'ın i;~ınden tehir edilmiş olanla-
eı!U haftasına üç stadda devam 
tee,~ektır. İki hafta sonra sona e-
dak; olan bu seneki lik maçlann-
•n b Puvanlara göre Beşiktaşlılar 

•sta v bahç İ· e onu takiben de Fener-
ltü ke ıler gelmektedirler. Bugün
dınct arşılaşınalardan Taksim sta
latasa 0Ynanacak yegane maç Ga-
l'ıua~~ • Hilal arasındadır. 

~ette ı takım biribiri rıe denk kuv 
d~recıolrnaınakJa beraber birinci 
tııali e Galatasaraylıların sırf ih· 
tııaçı v~ hasını küçük görmeleri bu 
olıııu azanaınaınalarına müncer ı 
13uf!\İŞ Ve 1-1 beraberlikle bitmişti. 
dek; ~· Galatasaray, birinci devre
lııaıt . u beraberliğin acısını çıkar
eak ~çın bütün gayretile oynıya
de,,;,ed un~ mukabil de Hilal geçen 
olına eki ınuvaffakiyellerini hiç 

ısa aı 1 
Çalısa lt go yemekle telafiye 
t11s..;,:a. !ardır. İki takımdan Gala
zanrn Y

1 
ın ınaçı farklı olarak ka-

a arı tabi"dir f.' l . 

l:'en:~~rhahçc - İstanbulspor 
olan b ahçe stadında oynanacak 

Bugünkü 
maçlar 

TAKSİJ\1 STADI• 

Galatasaray • Topk11pı saat 
15. Hakem Tarık Özerengin. 

ŞEREFSTADI: 

Anadoluhisar - Karagüm • 
rük saat 9.30 Hakem Halit 
Galip. 
Kasımpaşa • Boğaziçi saat 

11.15. Hakem Refik Osman. 
Beykoz - Topkapı saat 13. 

Hakem Necdet Gezen. 
Vefa • Besşiktaş saat 15. 

Hakem Suphi Batur. 

FENERBAHÇE STADI: 

Feneryılmaz • Davutpaşa 

saat 13. Hakem Şahap. 
Fenerbahçe • İstanbulspor· 

saat 15. Hakem Eşref Mutlu. 

TAKSİM LİKİ MAÇLARI: 

Galataspor-Bozkurt saat 10 
Şişli • Kurtuluş saat 11.30 
Arnavutköy • Beyoğluspor 

saat 13.30 

lcıın ç~ 0Yllna İstanbulspor'un ta
teıneıct· arrnıyacağı kuvvetle muh
lc:araril:· Genel Direktörlüğün son 
Oltııası h esasen bir mektep klübii 
btden S asebiJe bütün azasını kay- :ı .. im.iiiiiiiiiiiiiiiioôi" iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiliiiiöİ• 
•tınekle arı-Siyahlılar karara itir:ız hasımları karşısında bir hayli gol 
dar eııe;eraber geçen haftaya ka- yemekten kendilerini kurtarama· 
leltaüt lnde mevcut gayri faaL mışlardı. Buna mukabil Beykoz lik 
l'lıları~ ve hatta hakemleri de kad- maçlan puvan cetvelinde Vefayı 
b.asıtııı: alarak bir 11 teşkil edip geçerek dördüncü olmak gayretile 
llıaJt i _rı karşısında 1 puvan al- uğraşmakta olan kuvvetli bir ta-
~ çın fed k" · h mi altat bu .. a arlık edıyorlardı. k.ımdır. Bugün kuvvetsiz ası an 
~i haıte gtin takımlarında yer alan karşısında lakayt kalmazlarsa bi· 
lıedilrni rnın maçlara iştiraki me- rinci devrede yaptıklan yedi gole 
lıı evvef ;e ayni zamanda iki haf- yakın ve hatta daha fazla sayı ya
lııaçı h azandıkları Süleymaniye parak maçı kazanabilirler. 
lııı1tınen akk~daki lik heyetinin 
tıeı bitelt~·aglubiyet karan da Ge
l-iikS<!k lorlükçe oynattıkları hem 
lııeııııır rnbekl tep talebesi ve hem 
tııu · U una ·· tıyet . n uç azasının me-
lııtisap le ıntisap tarihleri mektebe 
tıa arı.hı · , nazar erınden sonra olduğu-
&ıından ~~asdik edilmiş oldu· 
tarı. kanuni bul Sporlular bu ka
llııy•rek :ihetten muvafık gör
lııaJt .. Yelli bir T d 1 \!zere b ı ıraz " bulun· 

t&tına istır· undan sonraki lik maç-
ırı.n ' ak et t. ~ oJ.d k memeyi kararlaş-

tıı ~ci-verun: ~rınctan bagün San • 
'YacakJ rı.n karşısında yer al
al'§iltt ardır. 

~o~ aş stact d . 
4 Ve 'l'o k ın a ılk maçı Bey-

tdır. p apı takımları yapacak-
'l'opk 

bir 8Pılııar !ikin 
lar •kibi hal.' en kuvvetsiz 

· !lirine; ınde bocalamaktadır
devrecte de bugünkü 

I 

~· . 
•..-o -

.. .... ! 

Beşiktaş - Vefa 
Yine ayni stadda Beykozla Top

kapı karşılaşmasından sonra haf • 
tanın en mühimmi ve hatta şam· 
piyonarun en meraklı maçını Be • 
şiktaş • Vefa tak.ımlan yapacak • 
!ardır. Beşiktaşlılar bu maçta ha· 
sımlarını yenemezler:;e kendileri· 
ni bir tek puvanla takip eden Sa • 
n • Lacivertlilere bu sl!neki şam· 
piyonluğu adeta hediye edecek • 
!erdir. Onun içindir ki Siyah • Be
yazın Yeşil . Beyaz karşısında bir 
an bile U\kayd ve ihmali cahiz de-
ğildir. 

İşin bu inceliğini müdrik bulu
ııan Beşiktaşlılar da birinci dev • 
rede 4 • O gibi oldukça mühim bir 
farkla yendikleri kuvvetli hasım· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

......., - .. - -

·-
Rqikt:ı' bir iocı takımı 

İKDAM 

İngilız orousunun sun m1'Ucwraııu uıaa yepyeni siliblann tecrübesi 
yapılmıştır. Bu silahlar hem taarruz hem müdafaa vasıtalandır. Ke
simlerimizde eece tayyarelerin yerini tayin içiıı bUylik projektörü 

ve müdafaa iıletl görünüyor. 

Hunilere gelen sesler kulaklıklara aksediyor ve tayyarelerin 
yeri böylece tayin olunuyor 

Londrada Filistin konferansı topl anma zeredir. Bu konferansa 
iştirak edecek murahhaslar birer iktşer Londraya gidiyorlar. 

Resim Yemen murahhası ile Emir FAYSAL'ı gösteriyor 

Sabık Alman Kayseri 1''elemenktc Doren şatosunda sek!lenlnct :nJ· 
dönümünü kutluladı. Bu merasime t>n uzakta bulunan çocukları, to

runları da Felemcııge yollanarak iştirak ettiler. 

DUf1DU tayyarelerlnl ku • 
laklarile ve eözlerile takip ... 
den inrillz askerleri bealiz 

ldmsenia bilmeditf lletleri 
tecrübe ediyorlar. 

lngiliz orchmmun tayyllftle re karşı siliıhları: Bu huniler düpnan tan'arelerhıla lstlkametlıü 
tayin etmektedir. 

İngilizler bu 61etlerln yalıwı hava müdafaasına alt olduğunu 
iddia ediyorlar. KeP.I hakikat olsa ve keşkl her millet yalnu 

Son ctlnıerde bir nntuk cltleDosu 
başladL Resimde İtalyan B:ışvckiU 

son nutkunu •ÖJlr•k< 



IAYPA C 

NOT iL.AR 
----

Marmara ve Üniversite 
t)niversite meydanının, Manna· 

rayı görebilecek şekilde açılacaiı· 
nı ve tanzim edileceğini gazeteler 

yazdılar. 

Haydar Beyin 
meşhur havuzu, 
zaten denize na· 
:ur olan bu mey 
danın •SU &Ör • 
me• ihtiyacını 

ı-~.-ııı'"'-..- anlaşılan tatmin 
111 1 
1" edememit o a • 

cak ki, ıPmdi 

Ma r uı..rayı da ayaklar altına ger .. 

mek istiyorlar-. 
Bu işde en karlı çıkacak olanlar, 

galiba pencere kenannda oturan 
Üniversiteliler olacak. Öyle ya, bir 
taraftan ders dinlerken, diğer ta
raftan kar yağarken veyahut ba
harın o güzel günlerinde, denizin 
iç açan manzarasile mestolacak • 
lar .. 
Artık bu vaziyet dahilinde, ka· 

falara yeni bir tazelik geleceğin • 
den, randıman her halde yliksele· 
cek! .. 

Kurbanlık huhranı 

Bilmem amma, gazetelerde elbet 
gözünüze ilişmiştir. Geçen hafta 
piyasada kurbanlık bolunamıyor · 
muş, buna da sebep kabzımalların 
civardaki kurbanlıklan toptan 
kaldırmalarıymış. .• 

Etrafta kurbandan bol bir §CY 

olmadığı bir mevsimde gazetelerin 
buhrandan bahsetmeleri bize ga
rip göriindü ..• 

Öyle ya, hadi İspanya ile Çin'i, 
Daladye ile Bitler'! bir tarafa bı-
rakalım: • 
Eğer eviniz yan sokaklarda ise, 

bol bol •kurbanın olayım• hitabı· 
nı işitirsiniz; randevu evleri bası· 
lalıberi aşıklar sokaklara dökül • 
dü. 

Caddeye çıkayım deseniz, Alla. 
hın günü gözünüzlin önünde ya bir 
tramvaya ya bir otomobile birkaç 
kurban verildiğini görürsünüz .. 

M 1 ~AH 

~·· Dl 
= ---

Evde karıdan, dairede müdür
den vakit bulamadığım için so· 
kakla gazete okuyorum .. 

- Ben de öyle yapıyordum, fakat 
iki taraftan da kovulduğum için 
artık bol bol vaktim var_ 

- Bir resmimi çektirmek istiyo 

rum ama Cihan Harbindeki kah. 

rarnanlığunı tasvir etmeli .. 

... 

İKDAM 

FAYOALI BiLGiLER 
PARLAMIYA BAŞLIYAN 

ELBİSELER 

Siyah bir manto, yahut her 
hangi bir elbise bir müddet 
kullandıktan sonra parlamaya 
başlayınca ona tekrar eski 
mat halini vermenin çaresi 
şudur: En iyilerinden defne 
yapraklannı koparır, bir mik· 
tar suda kaynatırsınız ve bir 
saat kadar kaynadıktan sonra 
fırçayı soğumadan içine ba -
tırır ve elbiseyi bu su ile iyi· 
ce fırçalarsınız. 

... 
ELMASLARI NASU.. 
TEMİZLEMELİ? 

j EVLERIMIZi SÜSLiVELiMI j 
• 

ı 

1 t 
Zarif bir 

paravanın 

faydalan 

uu ıene ekseri tuvaletlerde omuzlar ve arka büsbütün açıktır. 

Evvela alkolle temizlersi -
niz. Sonra gayet yumuşak bir 
fırça ile fırçalarsınız ve pud· 
ralarsınız. Sonra tekrar alkol· 
le silersiniz. 

Gördüğünüz bu zarif tuvaletin de omuzlan ve arkası dekoltedir. 
Tuvalet, beyaz tüldcndlr. Tülün üzerine altın rengi limeden çiçek· 
ler aplike edilmiştir. Altında yine altın rengi lAmeden bir kombine· 
zon vardll'. 

Paravan, evımızın yalnız susıı sinden renkli, çiçekli güzel duvar 
ll;;;;;;;;;;;;;;;;;ôiiiiôiiiiiiiii._,iiiöiiiöiiiiiiiöiiiiiiii• değil, bize bir çok faydaları doku- kağıdile ince kumaşın üzerini kap

1 MODA HABERLERi 1 
nan en mühim eşyalardan da bi- )arsınız. Bunu yaptıktan sonra pa· 
ridir. O, daima evimizde en mühim ravarun etrafına yuvarlak başlı sa . 
yerleri işgal eder. Çocuğumuz mu rı çiviler de çakarsanız büsblitün 
basta? paravanı derhal kary-0lanın gösterişi ve güzelliği artar. 
ayakucuna getiririz. Böylece pen· Şimdi burada size iki paravan 
çereden, kapıdan gelecek- rüzgara ğrnegı veriyoruz. Bunlardan bir 
mani olmuş oluruz. Bilhassa yerle- 1 numaralısı düz, iyi duvar kağtdile 
ri mahdut olan aileler için para-ı kaplandıktan sonra denizde bir kaç 
van bir kurtarıcıdır. O, ekseri oda- yelkenli resmi yapılarak süslen
nın içindeki bir musluğun önünü miştir. 

"'"'"''"'.., "'"' ... ,o, • . ... . 

Bu aylarda bilhassa yüzünüze 
dikkat etmeniz lazımdır 

Moda olan beli dar aşağısı pilili, 
büzgülü, geniş etekli öğleden son· 
ra elbiselerinin balerinlerden mo
del alınarak yapıldığı söyleniyor. 
Bu elbiseler vücudü çok güzel ince 
ve zarif gösterdiğinden fazla rağ· 
bettedir. 

Spor elbiselerde bile sadeliğe 

dikkat edilerek bu şekil muhafaza 
ediliyor. 

kapayarak, yatak odasında otur.1 İki numaralı paravanın birinci 
mak mecburiyetinde olanların kar. 'kanadı mavi, ikinci kanadı beyaz, 
yolalarını gözlerden gizliyerek, ni- üçüncü kanadı kırmızıdır. Kanat
hayet kağıtları solmuş, yahut 51. ların üzerinde, çiçekler vardrr. Bu 
vası bozulmuş bir duvar köşesini çiçekleri bir kaç metre fötr alarak 
örterek en müşkül anlarımızda bi- yapabilirsiniz. Kumaşın evvela Ü· 

zim imdadımıza koşar. zerlerini çizerek mavi fötriden 

Fena. rüzgarlı bir havadan yü -

zünüz müteessir olduğu takdirde ---
şu pomadı yaparak yüzünüze sü -
rünüz ve bir iki saat yüzünüzde 
bırakınız: 

100 Gram tatlı badem yağı 
50 c beyaz balmumu. 
25 • gülsuyu. 
15 c teinture de myrrhe. 
16 c teinture de myrrhe. 
10 • tantin Pulverise. 

* 
Banyonun cildimiz üzerindeki 

faydaları 

Güzel bir deriye malik olmak is
tiyorsanız banyonuza dikkat edi
niz. Banyo derinin yumuşaklığını 
güzelliğini temin eden mühim a
millerden biridir. 

' , .. 
Eski Yunanlılar ve Romalılar 

zamanında kokulu, cildi yumuşa

tacak renk ve beyazlık verecek 

envai çiçek ve birtakım sütler ma-

• •• 
İpek muslinden siyah yahut ko· 

Evvela size lazım olan düz, ıc. peygamber çiçeklerini, beyaz föt
=============== miz, üç yahut dört tane kanattır. riden margaritleri, kırmızı fötri
yile kanştırılmak suretile yapılan Bu kanatları marangoza yapİıra- den gelincikleri yaparsınız. Sonra 
banyolar meşhurdu. rak açılır, kapanır bir şekilde bir- bu çiçekleri makasla keser, kuv-

Tenlerinin beyaz. yumuşak kal· leştirttikten sonra evinize alıp ge- vetli bir zamkla fakat renklerin 
masını istiyen kadınlarsa tülbent· lirsiniz. Her kanadın üzerine ince 

1 

birbiıi.le bemi'ıhenk olmasına dik
ten küçük bir kesey~ iki kaşık bir kumaşı iyice gererek çivilersi- kat ederek kanatların üzerine ya
kepek ve difün dilim kesilmiş li- niz. Sonra evvelce de dediğim gibi pıştırırsınız. Mesela mavi kanadın 
mon parçaları koyarak keseyi i • eğer elinizden geliyorsa bu kanat- üzerine kırmızı gelincikleri, beyaz 
çindekilerin dökülmesine mani ol· !arın üzerini güzel renkli çiçek- kanadın üzerine peygamber çiçek
mak için yağlamalı ve bu keseyi !erle, yahut resimde gördüğünüz !erini, kırmızı kanadın üzerine de 
30 dakika kaynar suya bırakmalı. gibi bir deniz ve yelkenli resmile margaritleri koyarsınız. Resimde 
Ve sonra banyolarına koymalıdır· süsliyebilirsiniz. Fakat bu size güç çiçeklerin ne şekilde konduğunu 
lar. gelirse, şık bir basma, yahut iyi- görüyorsunuz. 

yu mavi büyük mendillerin uçla
rına ya beyaz ya da ateş rengi ipek 
le ismin ilk harfleri işleniyor. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
GÜNLÜK PiYASA 

Amerika anlaşmasr 
Bayram tatillerinden sonra, diin 

bankalq ve borsalar gibi, piyasa. 
va biikiın olan büyük müesseseler 
açılmıştı. Fİıkat bu çalışına pek 
uzun sürmedi Cumartesi giinü öğ
leden sonra tatil olduj;'l.I için yine 
her taraf kapanmıştır. Bugün de 
Pazar münascbetile her taraf ka • 
palıdır. Hasılı bayrm'l giinleri, ve 
hafta tatili münasebetile piyasa 
yerlerinin kapalı olması yüzünden 
piyasaya ait intıbaları yazmağa 

imkan bulamıyonız. Yalnız bugün
kü yazımızda Türki~·e · Amerika 
anlaşmasının ehemmiyetlerini te
barüz ettireceğiz. Aylarca süren 
müzakerelerden sonra, Ankarada, 
Türkiye - Amerika arasında yeni 
bir ticaret anlaşma<ı yapılmıştır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, anlaş· 
manın metni, heniiz alakadar TCS· 

mi dairelere gdmeıniştir. 

1
1

\ ,_ _s_a_n_a_y_ı _H_a_re_k_e_t_ı_e_ri_ PARA BORSASI j l __ P_iJ_• __ sa __ H_a_b_e_r_ıe_r_ı_ 
T · ANKARA 

urizm sanay;ı 2a-1 -11a9 TUrk-Amerikan anlaşması 
Dünkü yazımızda, Bursaya se • KAPAlllŞ •Bir çocuk velisi• diye aldığı • 

yahat edenlerin Bursada, turistik l STERJ,IN takas muamelesi 30 QÜO mız mektubu aynen neşrediyoruz: 
bakımdan bir eşya almadıkların • ı_oo DOLAB 126.~~~ devam edecek Gazetelerde okudum, ilk mek -
dan bahsetmiştik. Nitekim eskıden 100 FRAlN"K 

3
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tep kitapları yeniden değişecek • 
Türkiye . Amerika ticaret an · · T b d h el Bursada ·Bursa yadigarı• diye sa· 100 LİRE nıış.. am u sıra a atırıma g en 

6.6625 laşması hakkında henüz alfıkadar- t·ki ı · k 
tın alınan birçok eşya vardı. Hav· 100 İSVI.ÇRE 1 r eruni yazıyorum, me tep ki· 

28.5775 !ara hiçbır iş'ar vaki olma- ı b k ı !ular gibi... Şimdi Bursa bıçakları 100 FLORl.N a ı , me tep evazımı da, aile büt-
68.065 mıştır. Bu itibarla piyasada mev- · d b .. ··k b. k" 

satan bir iki müessese var. Seya· 100 RAYİŞMARK çesın e uyu ır ye un tutan bir 
50.7925 cut tereddüt te bu yüzden zail ol· 1 d. Ail b bat edenlerin arzularından biri de, mese e ır. e ütçesini düzelt • 

EELGA 21.40i5 mamıştır. Bundan evvel de mev- k d 
gittikleri yerlerde •bir hatıra ol · 100 DRAHMİ me , aha doğrusu hayat pahalı . 

1 08 zuu bahsolduğu veçhile anlaşma- ı - h t·tı ı k · · ek sun diye• eşya almaktan ibarettir. · ıgını a ı e me ıçın m • tep ki • 
100 LEVA l.5a75 nm 15 Şubatta mer'iyet mevkiine t ı d ı al 

Halbuki şehrimizde turizm ihtıya- ap arını a ucuz aştırm ıyız.• 
100 ÇEKOSLOV AK 4.3375 girmesi ihtimali vardır. Fakat bu Ak d 

cını temin etmek bakımından kü- saray a oturan bir okuyucu • 
100 PEZETA 5.92 da kat'i değildir. d 

Çük san'atleri himaye etmiyoruz. muz a şu satırları yazıyor: 
100 ZLOTİ 23.92 Piyasada dolaşan bazı haberlere Bakk ld · k 

Eg" er 939 Nevyork sergisine hazır- 100 PENGO a an ıne yağı diye yağ 
25.0625 göre, Amerikan anl<l§ması mer·iyet ld k .. 1 - d -

!ıklar olmasaydı, küçük san'atler a ı • " eger man a yagı ımış .. 
100 LEY 0.9050 mevkiine girdıği günden itibaren Halb k. d hiç himaye görmiyecekti. Bereket İN ıı ı man a yağı beyaz ve sert 
100 D AR 2.8325 30 gün müddetle takas muamele· olur. Bizim aldıg" ırnız yag" ın rengi versin ki, Nevyork sergisi vesilesi lOO YEN 34 ed 

ile küçük san'atlerle biraz alaka • .5G !eri gevam ecektir. Bu müdde • sarıydı. Meseleyi tahkik ettik, me· 
100 İSVEÇ 30.50 tin hitamına kadar da muameleler• ğerse Bursada, manda yağların 

dar oluyoruz. Fakat turistik ba - ıoo RUBLE 23 ı, 
.89 bittabi ikmal edilmiş olacaktır. inek yagı" diye sarı renge boyarlar-kımdan küçük sana~·ie yeniden 

EV EKONOMiSi ---- - -
Aile bütçesi 

Diğer taraftan Amerika ile la· mış •İmdiye kadar bunu ;•itınemiş-kıymet vermek için elimizde bir ...,..-................... ,,_ ............. ..,... ............ ,,_......, ...... ,.,...,, • ..,, 
Halbuki piyasanın en çok me - program yo~tur. Vakıiı İktısat Ve- Es HAM 0 TA H Y 1 L J. T kas muamelelerinin devam etme • tim.• 
ki b ki d.•. ı ı d b. · , 1 sinin bir zaruret oldugu· ileriye Yag· hakkında envaı çeşit hile • ra a e e ıgı mese e er en ırı kiıletinde küçük sar: at er müdür • Türk borcu 

sürülmektedir. Bilhassa yapağı ve karlıklar olduğunu bilirdik. Fakat de, Amerika ticaret anlaşmasıydı. lüğü diye, yalnız bu işle uğraşmak ı peşin 19.325 19.40 
· h ı · k tiftik ihracatı için bu çok mübrem yağın sarıya boyandığını duyma • Amerikan anlaşması, hem ıt a at için bir müdiriyet teş il edilmiş • °'~' 1938 ikramiyeli 19.60 

,.,.. görülmektedir. Takas muamele - mıştık. 
ve ihracat tacirlrimizi hem de sa· ı tir. Fakat şimdiye kadar bu müdi· Erı:ani 19. 75 l9.70 leri devam etmediği takdirde güm-

. b b l"k d t ektedıT. rıyet, kendısınden beklenen vazı· Sıvas Erzurum m 1015 VEKİLHARÇ 
nayı er a mı a a a ar e m · · · rük resminin bilhassa takas ile =============== feyi görmemiştir. Yalnız bu saha· 
Çünkü fabrikalarımızın muhtaç d E k h .b 1 D . ~ .... ~ ............... ._. ... , .... ..,.,,..,. ............ .,.,._......,, .... _.,.._ muamele gören maddeler için hiç a rzurum e rı arcı arı, enız-

olduğu ham maddeleri Amerika · li dokumaları hakh.nda İktisat Ve- olmazsa yüzde 50 inmesi icabet -
dan almıyoruz. Bunlardan en mü· ,...., ...... ._ ..... ,...,lllııl ... _llıllllllıııf 1 him maddeler şunlardır. Ham deri, 

kıileti tar"Lnrlan neşrtdilen bül • 
tenlerde kıymetli rapor!ar gördük 
Gönül is ivor ki, bu raporlarda ile· 
riye sürülen fikirkr bir an ewel 
tıh-kkuk et•in. 

s E e ı E F l A T L ER i mektedir. Vaziyetin inkişafını alit· 
Kurut S 

_._ kadarlar büyük bir sabırsızlık içe· 
Bakla 50 - risinde beklemektedirler. 

lngilterenin memleketimizde 
bloke paraları 

İngilterenin memleketimizde bu-
Bayramda 1500 balya 

tiftik satıldı 
Dört gün devam eden kurban 

bayramında piyasada ufak tefek 

satışlar olmuştur. Bu arada Al -

manyaya 115 kuruştan 1500 bal -

yalık mühim bir parti satılmıştır. 

Ayrıca Karahisar cinsi mallar 

lle, oğlak cinsi mallardan birkaç 

parti diğer bazı memleketlere sa • 

Wmlitır. 

~auçuk kebrako (deri sanayiinde 
kullanılan bir madde) bakıT,. pa

muk ipliği, ipek ipliği. kontrplfık 

sanayiinde kullanılan kereste ve-

Bezdye 
Lİllıana 

Prasa 

. . . . . . . . . . . . . 
. . . .. . 

1 50 

1 -
2 -

Bir tavşan 15 kuruş lıpanak • • • • 2 so 
saire ... Hasılı Amerika anlaşması, . algam • • • • 1 50 

• . Av derileri piyasasında durgun· ., 
sanayiimizi de alakadar eden bır k d kt d B b Havuç • • • ' 50 

. . f .k lu evam etme e ır. unrı se ep Kerevız· ko··k 4 anl.aşm. a oldugu.· ı~. m .• •.br.• atör · ıtaleplerin az olmasıdır. Ta\şanl~· • 3 --
1 b b Kereviz ~·aprak • lerımızde, !acır erımız ':• ı, u an· rın tanes; 15 k;.ruşu kader düş • 

laşına'yı beklemektedirler. r.ıüşt..ir. Porsukların çıfti 4 - 4.10 ~:!~:';;ahar • : : 
1~ = 

lira "ras '1da satıl·-..ak'adır. Tilki-
Yeşil salata • • 40 -

l18 . 120, oğlak cinsi malların fi -
ntleri ise 135 - 136 kuruş arasında· 

lere alıcı yoktur. Dağ t"'alı tilki • \ Pancar 2 
ler 6, O\"a malı t:lkiler de 3 li ·a Maydanoz 2 
arruıırdadır. 1 •-------------• 

DUnkU piyasa lunan bloke paralarının takas ile 
tasfiye edilmesinin muvafık olup 

Dün Anadolunun muhtelif yer • olmadığı hakkında İngiltere hü -
!erinden İstanbul piyasasına 8 va· kı'.ı;,,eti aliikadar İngiliz tüccarları 
gon buğday, 1 vagon çavdar olmak 1 arasında bir anket açmıştır. Bu 
üzere yalnız 9 vagon mahsul gel • ankete verilecek cevaplar topla • 
mi.şiir. Bu malların hepsi satılmış· nıp birer birer tetkik edildikten 
tır. sonra bir karar ittihaz edilecektir. 

Bayram dolayısile mevaridat a • Piyasada bu münasebetle bazı tüc· 
zalmış ise de Pazartesinden itiba· earlarla yapmış olduğumuz temas· 
ren bol miktarda malın gelmeğe lar sonunda İngilterenin memle -
başlamasile beraber muamelelerin ı ketimizde ~loke b~lunan _parafa~ı-

1 
hararet kesbedeceği anlıı<>lınak - nın takas ıle tasfıye edılmesının 
ladır. çok muvafık olacağını öğrendik. 

s _ Şubat t939 

SA~D,.,UIK 
(Baş dönmesi) göz 
kararması neden 

ileri gelir? , 
Bu ehemmiyetli meseleyi 

sıra numaral:ırile yazıyorum· 

1 - İlk defa otomobile, ara· 
baya, trene, sandala, vapura, 
salıncağa binen ~ı. ıinirli, 
korkak insanlarda ve bahu • 
sus kadınlarda zuhür eder. 
Bu gelip gidişe alışırsa bir 
daha baş dönmesi gelmez. Ba· 
zı sinirli insanlarda da, bu gi· 
bi nakliye vasıtalarına bet 
bindikçe baş dönmesi ve kuS· 
ma zuhiir eder. 

2 - Hızlı bir tarzda ansı • 
zın yerini de&iştirmek, otur· 
duğu yerden çabucak ayail' 
kalkmak, yüksek bir binaya, 
bir dağa süratle çıkmak, uçu· 
nım kenarından, apnrtmanm 
en yüksek noktasından aşağı· 
ya bakmak, tayyareye ı:lıiP 
havalanmak, Kadıköy vapu • 
nında giderken o muhteşem 
Selimiye kışlasının önünde 
kuvvetli lodos tesirile, sağ • 
dan, soldan içine su olacak • 
mış gibi şiddetle yalpa yapan 
vapurda korkudan ikl buçuk 
okka olmak hadisesinde bu • 
sule gelir. 

3 - Çok okuya okuya, ba· 
ka, baka gözleri yormak, ta· 
bil olan görme derecesini bo
zan ve (miyopi) denilen ya· 
kından görme hastalığında 
veyahut (ipermetropi ismi ve
rilen uzaktan görme keyifsG· 
liklerine karşı gelmek üzere 
ilk defada gözlük takanlarda 
muvakkat gelip geçici olmak 
üzere baş dönmesi gelir. Göz· 
!erin yorgunluğu ııeçince, 

alışınca baş dönmes• artık 
gelmez. 

4 - İlk defa sigara ve is • 
pirtolu içki kullanmağa ba~ • 
lıyan yarım akıllılarda. b~ 

dönmesi gelir. Bir de bn be· 
lalı, facialı, ziihiren giirünüş· 
te keyif veren zehirli madde· 
leri çok içenlerde de boş dön· 
mesi, çarpın h ve göz karar • 
ması hiç eksik olmD1. 

5 - İyi çekmiyen sobalar, 
iyi yanmıyan kömürlerle dol· 
durulan mangallarla, ısınoıı 

odalarda oturanlarda baş dön· 
mesi bereketlidir. 

6 - (Lamarina) dan, gal • 
vanizli saçtan, dökmeden 
(font) tan yapılın!§ 90balafl 
kıpkırmızı oluncıya kadar ya· 
kanlarda baş dönmesi çok O

lur. 
7 - Evlerde eski biçimde, 

yapılmış (gusülhane) Jeri. 
küçüclik bamarnlan mangal 
ile ısıtıp yıkananlarda bsŞ 

dönmesi, göz kararma!'§ı %İY•" 
de olur. 

8 - Kalöriferli apartnıaJI 

dairelerinde bütün pencere!<· 1 
ri sımsıkı kapadıktan sonra 
günlerce açmıyarak o bapi' • 
hane gibi kapalı, bozlll<· 
kokmuş havada biribirlt · 
rine çalımla, gösterişle sa • 
atlerce çenebazlık yapan baıl 
kadınlarda baş dönmesi, b~Ş 
sersemliği, göz kararması. 0 11' 

de bulanması nel.adar çoktut· 
9 - (Vals) oyur unu nı. d•· 

fa olarak öğrenmeğe çah~ao· 
lorda (Mevlevi) ler gibi diiJI" 
meğe uğraşaolarda, çok dars 
edenlerde baş dönmeı;i var • 
dır. Bu hareketleri yaparh<~ 
gözler kapanrrsa baş döonıc'' 
çok defa husule gelmez. 

10 - Yürüyen arabanın. "' 
tomobilin <evet efendim yrri· 
ne) yani arkasını gidiş ıaı11· 

fına vererek akslleme oturıı" 
birçok sinirlilerde baş diil1 · 
mcsi zuhur eder. Bn lial sıııı· 
dalda, ve hatta vapurda dii. • 
men tarafına yiizünü çe•·•· 
rcrek oturanlarda da çok oıııt· 

11 - Herhangi bir nokta~' 
uzun müddet dikkatli ~ııat· 
li bakılırsa ve göz ka.paJ<I•fl 
sık sık kapanmadan bn.ş diiO' 
mesile ııözyaşlan zuhur ed~: 

12 - (Cemiyetlerden ıı.or 
ma hastalığı) vardır. Bu ııas· 
al l • "-- • -Aft J<•' t ık ha ıne u,. •• yan ın-· ., 

b• 
!abalık bir yere giderse, •" 
köpriiden, umnmi brr yerd • 
pek yüksek binaların yanı~ t 1 

dan geçerse baş dönnt~;~ı 
uğrar. Yanında başka t 

1
• 

tıı ' adam o1ma:z~a, bir yere 
namazsa 
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HARPfii~R 
SPOR 

Son zamanlarda büyük devletler 
arasında bilhassa harp filolarını 

artırma rekabeti var. Bu çalışma
ların ilk neticesi olarak ortaya ko
n.an mua.zzarn harp gemileri gö -
rülmektedir. 

Almanlar ehemmiyet verdikleri 
denizaltı gemilerini büyük bir kuv
vet haline koydular. Yukarıdaki 

resim son günler .. c denize indiri -
len Alman tahtelba:hirini göster -
melrteılir. 

Diğer taraftan Fransızlar 35 bin 
tonluk cRişöliyö• adlı harp gem.i
sine karşı Almanlar da aynl tonaj 
ve kuvvette bir gemi yapmışlardır. 
Ustteki resim Fransız gemisini, alt
taki de Almanlarınkini ııösteriyor. 

• ..... '"' "' • • ,o, . 

Beşiktaş Vefa 
(Bil§ tarafı 5 inci sayfada) 

tarını bu sefer de yenmek için a
zimle, gayretle oynıyacak.lardır. 
Buna mukabil Yeşil - Beyazlıların 

da &on katarla oynatamadıkları 
yüksek mektep talcbc~ i bulunan 
ve takımlarının en es~slı uzuvları 
olan Muhteşem ve Sulhi.)'i takım
larına sokacakları ve bu suretle 
Beşikt •şa karşı koyacaklarını duy
duk. Yalnız Vefa ta!umında hu -
il ı n bu iki oyuncunun yer alm•sı 
kabil değildir. Zira bu iki sporcu
nun ellerinde mevcut bulunan hü
viyet cüzdanlarında talebe kayıdı 
olup bu gibil2rin hakemler tara -
fından müsabakadan menedilme
si Genel Direktörlükçe emredil -
miştir. 

Mckteplerı ile alakalarını sırf 

renklerini kurtarmak için kesen 
bu iki genç bu hareketlerile istik
ballerini de son karar uğrunda fe
da ediyorlar demektir ki bu da çok 
acıdır. Ve son kararın yegane fay
dalarından biridir. 

İşte bu iki genç hüviyet cüzdan
larındaki kayitlerini tashih ettı -
remedikleri için bugür. çok sev -
dikleri klüplerinin takımında yer 
alamıyacaklar bilakis bu uğurda 
tahsillerini velev bir muvakkat 
müddet için bile olsun terkctmiş 
bulunacaklardır. 

Şu halde Beşiktaşın Şereften de 
mahrum olan Mehmet Ali - Hüs
nü, Taci - Feyzi, Bülent, Ziya -
Hayati, Rıdvan, Bedii, Suldur, Eş
ref - ten müteşekkil kadrosu kar
şısında Vefalılar da ağlebi ihtimal 
şöyle dizileceklerdir. 

Azat - Saim, Vahit - Süleyman , 
Lutfi - Adnan, Abduş Sükrü, 
Mehmet, Zühtü. 

Anlı:anıda yapılan lik maçlarından bir hı tiba 

İKDAM 
KÜÇÜK HABERLER 1 
* Kırklareli emniyet amirlerin C;1.-CC4~"1JU:Zı~ 

den ve kıymetli zabıta memurla - =======-=======:: 
rından Mehmet Ali Konyar dün 

~lene Sartlan , 
1
. mczunen şe<ırımize gelmiştir. 

Seııclilı. 

6 aylık 

3 aylık 

' Mehmet Ali bir iki gün sonra İz
DAHİLİ HARİCİ mire hareket edecektir. * Maarif Vekili Hasan Ali Yü-" 
1200 Kr. 2300 Kr. 1 
600 Kr. 1650 Kr. cel dün Partide Müzeler Müdürü 
300 Kr. BOO Kr. · i Azı_:le bir müddet görüşmüştür. 

·ı MUTEF~RRIK 
TEK SÜTUN . H Jk 1 ,· b 1 
SANTİMİ a ev eıı a osu 

Halkevleri balosu için dün Par-
Birinci Sahife 400 kuruş ' · , ti Merkezinde bütün Halkevi 
İkinci Sahife 250 k. 
İç sahifeler 50 kuruş 

uruş · 'ı Başkanları ve İdare Heyetlerin • 
; den birçok azaların ıştirakile bir 

7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantı -

l ı Bil.ün bir sahife veya ya- ) a Vali Doktor Lı1tfi Kırdar da 
· rım sah ı f e ilan ıçin İdare ile bir aralık iştirak etmiştir . 
görü~ülür. Hasılatı Halkevlerine tahsis e -

dilecek ..ı lan balonun 25 Şubatta 1 

DiKKAT 

1234667891'1 

'1tY~~-llllllııllllllııılilllllll-Wıı.ıll_, .... ___ llllllıııllllliılilllllll-Wıı.ıll_, .... ._,, J 

İki takımı gözönündc tutarak 
maçın neticesinin hangi taraf le -
hine biteceğini araştırırsak bura -
da Beşiktaşın defansında bulunan 
Hüsnü ve Feyzi ile Mehmet Ali -
nin takımlarının gol yememesi i 
çin uğraşacakları ve muvaffak t: 
olacakları ortaya çıkar. Y alnı7 
hücum hatlarında iş becerecek a -
!ılgan, enerjili ve Vefanın kuv -
vetli müdafaasını yaracak eleman 
yoktur. Ancak Vefalılar hayatiyi, 
Eşrefi tutmakta muv;;.ffak olamaz 
!arsa bu iki oyuncunun sürükleyip 
getireceği hücumlar golle netice
lenebilir. Ve o vakit Siyah - Be -
yazhların yüzü gülebilir. Hücum 
hattı itibarile Beşiktaşlılar Vefa -
ya daha üstün görünmektedirler 
Yalnız defans itibarile de Beşik

~ın üç t;,crübeli oyuncusuna mu
kabil Vefanın da müdafaası pek 
ihmal edilir derecede değildir. Şu 
vaziyete göre iki taraf ta bir iki 
11aftadır maçlarını yapan kadrola
rile çıkarlarsa maçın kendi saha
sında ve kendi seyircisi önünde 
yapılması avantajı Siyah - Beyaz
lıların maçı kazanac'lklarmı gös
terir. Fakat Vefalıla.- yukarıda 

bahsettiği:miı iki elemanını takı -
ma yerleştirebilirse (ki bugün 
buna maddeten imka!l yoktur) o 
vakit neticesi kendi lehlerine çe -
vir:nek için büyük bir kuvvet ka
zanmış olurlar. 

Gazctcn1ize ilfın Vt"rmck is~ 

tiyenlcr gerek do~udan doğ· 
ruya gnz!'temiz idarehanesi
ne veya İlanat şiTketlerinc 
müracaat edebilirler. 

,, 

ve Peropalasta verilmesine karar 2 
verilmiştir. Bunun için seçilmiş 3 
olan iki kom ite faaliyete geçmiş - 4 
!erdir. 5 

I<aradenizde fırtına başladı 

a· 
ha"~ ~enberi sakin giden tuğunu bildirmekte idi. Diğer ta- yollarına devam edemedikleri ın
te:iııe 

1 
bırdenbire bozulması ü- raftan Akdenizde de bazı nokta - ]aşılıyordu. Dün yeni bir haber alı

de )'eıu~ 11l&u haberler Karadeniz- !arda fırtınaların kendini göster- namamış olmakla beraber hı a -
~ büyük fırtınalar kop- diği, vapurların her iki denizde de nın ikj gün evvelkine nazarın, İs-

tanbulda sükun bulması denizin 
de sakinleştiği ümidini vermek
tedir. 

Resmimiz Karadenizde bir fır
tına esnasında vapurdan almrruştır. 

-- ])" 

Çeviren: Resim Özgen 
- 2 1 -

h·· 1nleneb·r tıktnilnü ı ır mi idi? Adaletin ıcıklı halini, size, bütün tafsilatile 
kııv"et tas durdurabilecek hiç bir anlatan hizmetçilerinizin sözleri, 

re, 0 k avvur edilemediğine gö- kalbinizde en küçük bir merhamec 
n ızın bu .. . 

e fayd gun dınlenmesinin hissini bile harekete getiremedi. 
ceııada asdı olabilir? Çok geç ... Ben, 
b· • tırı d 
ır te . . · esem emrimin hiç-

Onun, o içler sızlatan mektupla· 

rma en küçük bir mukayyidiniz 
sı11 olın 

l>ılabi!i . az. Yalnız bir şey ya- bile cevap vermek tenezzülünde 
· r. liend ·k 
in gi" . rı (celladın ismi) bulunmadı. O mektuplar ne oldu? k ,otın . 
alkıp . ınanı,eıasında elinin Krallık Adalet mümessili cfendı' 

ınıne•i İ t 
liarab l · ··· ş e bu kanundur! Babasının mehkiımiyetindenberi, 

e er kr 1 .._ tr a ı cevap verdi: 
Vakit g~lldi! Desjaı-di.n in kızı 
k •Cmed • 

ilııtın b · en de dinlenebilirdi· 
d. . una ma . d - . . ' 
llıın k nı cgıldı. Dsjar-

k ızının k 
Ulakta acı lı istımdatlarına 

ıı rınızın , k 
a ı du \ e apılarınızın ka-

tab·· rlll!ısı nas ı · 

Desjardi'nin kızı, babasının avu

ka tile bir defa bile görüşmiye İm· 

kan bulamadı. Bunu, garip, hari

kulfıde, anlaşılmaz bir şey bulmu-
yor musunuz? 

Marsel bağırdı: 
- Bu mümkün mü? ıı add . ı mumkün nasıl 

ın edılebT ' 
e Oda! ı ır. Sizlerin bekle- G. K., derin bir infial ile devam 

srınızda bayılan kızın a- etti: 

- Mümkün.. çünkü olmuş bır fenerler dolaşıyordu. Hatti, idam 
şey! Bu Desjardi meselesi çok aca- mal alline ayrı~ış olan sabada, 
ip bir vak·a ... O, zannedildiği ka- i:ıir takım heyulilann kımı!Jadık
dar basit bir mesele değil. .. Des- fa~• görünüyordu. 

jardinln kızı, babasının avukatile 

görüşmek imkanını bulamayınca, 

baro reisine bir mektupla müraca
at etti. Bir şey çıkmadı. Gazetelere 

mmüracaat etti; onlar da, babası
nın müdafaasını üstlerine aldıkla-

rı takdirde, kendilerinin de rnah

':inamari elini pençerey" 

uzatmış, devam etti: 

doğru 

- Bakınız! onları tanıya~ musu

nuz? İşte, onlar orada .. yerı~ri.ade .. 

cellat yamakları orada! De.;iardiyc 

Jayık olduğu haklı cezayı tttbik 

etmek için hazır duruyorlar. Ey ta· 
kemeye sürükleneceklerini söyle- pon mal hükümdarı! Kızı dinlen-
diler ve işe karışmadılar. meden babasının başı düşecektir. 

Sinamari ayağa kalktı: Sinamari daha gülmesini bitir-
- Artık yapacak bir şeyleri kal- memişti ki, G. K. ayağa kalktı ve 

mı~tı: Size müracaat etmek .. değil gözlerinde yanan şimşeklerle ha-
mi? ğırdı: 

- Evet.. ve bana müracaat ettiı 

Sinarnari, korkunç bir kahkaha 
rnvurdu ve elini, perdesi kalkmış 
olan pençereye doğru uzattı. Biı -

tün misafirlerin gözleri de pençe
ı-eye dikildi. Meydanın karan \ık a
ı alığı ve hapıshanenin karşısında 
&i ışıklar görünüyordu. Şırnıil, 

gündüzün, müphem ilk bcyaz'ığı 
ı çın~e daha az siyah görür.uı dar
ağır .. ntn etrafında seyyar z.ttk. qr, 

- Desjardi'nin kızını ı;etiriniz! 

- 10 -

•Sen, ölüler arasında dirilecek.sin• 
Cclltıt ile yardımcıları hapisha

neye girmişlerdi. Roket meydanın
daki kapısından girilince, jandar -
ma karakolunun bulun<lu~u gen~ 
dehlizin içinde bulunulurdu. Bu -
raclaki karakolda, alelade zaman -
!arda ,bir mültızıın kumandasın • 

i• ,, 

·~ 
Brawn 

Detroit, 4 (A.A.) - Toni Gaben-
.. o. boksör Bra\vn'ı dördüncü ra -
vur.dda nakavt etmek suretile 

' 
moğliıp etmiştir. Toni Gabento 

yakında şampiyonluk için Joe 
Louis ile karşılaşacaktır. Bu gali -

biyel, Toni Gabento'nun hasmını 

nakavt etmek suretile kazanmış 

olduğu dördüncü galibiyettır. Ga . 

~ento. maçtan evve1, kendisini se-

1.imlamak üzere ringe çıkmış olan 
Joe Louis'nin elini sıkmaktan im
tim etmiştir. 

1 

• T AKViM • 
11l57 HiCRi ıası RUM! 

Zııh ece ~acı ki.ouo 
15 23 

ı ıncı ·\ y f<\'\"'İf\I 90 

s E N E: 1 9 3 9 

Vosati Ezani 

Gfı n ·~ ŞUBAT ljün~ 

7 os 1 JQ 
O~te () ğl. 
12 18 

5 
6 59 

lkin·ii ikindi 
15 12 9 ~2 

Ak\MI n Akşom 

17 3J 12 00 
r at -t i r a t!t 
19 03 1 33 
lın~ak Pazar imsak 
, 27 il 5S 

-

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemelcten aonra mun tazam an dişlerinizi fı rçalayınız. 

' t . . . ' . . - . 

da yirmi iki kişilik bir müfreze o- lar, günde iki defa - saat dokuzda 

tururdu. Yine dehlizde, solda, ka- ve dörtte • bu avluda gezinirler. 

pıcı gardiyanın odası vardı. Bu o- Bunu, Dezardi'nin gezindiğini söy

dadan geçilince idare avlu.mua gi- !ediğimiz ölüm mahkiımlarına 

ri!irdi. Bu avlunun solunda mut - ınahsus avlu ile karıştırmamalıdır. 
fak.. sağında ambarlar.. nihayette Bu iki avlu arasında da, bir. mü -

idare kısmı vardı. ıtızım kumandasında otuz kişilik 
Bütün hapishane, iki müstakil bir müfreze yeri var. 

devriye yolu ile muhat üç kısım Bütün bu tedbirlere .. bu kara • 

binalardan müteşekkildi. Hapis - kollara .. askerlere ve bü.tün demir 

hane o kadar iyi bir pl5n dahilin- kafeslere .. gardiyanlara.. en sert 

de inşa edilmişti, ki onun tarihi, inzibata rağmen, bu hapishanede 

birkaç firar teşebbüsüne rağmen, 1886 da, ~k kuvvetli bir isyan ha

kimsenin firara muv:;ffak olduğu- reketi vukua gelmişti. Bir. gün, 

nu kaydetmiyor. avluda gezinen mevkuflar, kendi-

Avlu geçildikten sonra, birkaç !erine nezaret eden dört gar

basarnaklı merdivenle yazı işleri diyana saldırdılar; onları yumruk
gişesine girilir. Bu gişeden sağda !arla, tekmelerle, elllerindeki iş 
kalem ve muhasebe odalarına, sol- Rletlerile hırpalıyarak yerlere ser-

diler ve ceplerinden anahtarları al
da konuşma odasına \·e nihayette 

dılar. Avludan çıkıp kaçacakları 
asıl mevkufların bulunduğu kıs - zaman askerler ve diğer gardiyan
ına geçilir. !ar yetiştiler ve üzerlerine ateş e-

Bu kısımdan sonra orta avlu ge- dileceğini söyliyerek mevkufları, 
lir. Bu avlu, dört köşe ve gen~tir. güç halle, firardan menedebildi -
Ortasını, üstünde bir !ener bulu- lcr. 
nan bir çeşme işgal eder. Mevkuf- Fakat böyle de olmasaydı, on -

1-4-

6 
7 • •ı 

. ~-i~ -~ 
-'--- --

- Soldan sağ• _ 

1 - Giızel bir Tü.-!t şehri. 

2 - Tarihte meşhur bir adam lıimı • 

Kabıı! eden. 

3 - Odanın üstü - Kırmızı . 
4 - İdare ışi!e uğra~ 

5 - Büyük "nne - Ş:O. 

1 - Ayni bar!1"n iki tane - İstan
bulda bı r semtin 1smi. 

7 - Ayni harften - İlk görd(l!umii% 
insan - BiıY!ltümu.<. 

8 - Sinemada sevilen n1ayıuun. 

9 - Fam!lya - Yukseımck. 

10 - Kadın Namus. 

- Yukondnn aşaj;'l -

1 - İstanbu.lda bir semt - Tokun ter-
si. 

2 - Plijile ın~hur bir semt halla.. 
3 - Odanın üstü. 

4 - Serseri. 
5 - Bey ;:.Jc anne - SlL 
8 - Bir his. 
7 - Bir yumru - Allaha ibadet -

Dizmek. 

8 - Notada bir ses - Mejhur bır çal
gıcı. 

9 ·- ia\~e - Tarihte m~hur bir a 

ı danı. . .. 
10 - Kuvvetsiz. - Bır öl•;u. 

!arın kaçmal9rı yine şüpheliydL 

Çünkü önlerine demir kafesler çı
kacaktı; sonra kapıdaki karakola 
çatacaklardı. Yok, kapıdan çıkma
yıp ta duvarları tırmansalardı, 

devriye yollarındaki nöbetçilerle 
karşılaşacaklardı. Zaten bu yük -
sek duvarlara tırmanabilmek te 
çok güçtü. 

Devriye yollarının ikisi de, se

kiz, dokuz metre en!;lığindeki du

varlar içinde, biribirinden ayrı o

larak açılmıştı. 24 Mart 1871 de, 

rehine olarak hapsedilen Temyiz 

Mahkemesi Reisi Mösyö Bonjan 

ile Paris Baş Peskoposu Darboy bu 

yolların şimali şarkisindeki köşe -

sinde kurşuna dizildiler. 

Bu yükse.k binalar, 272 hücreli 
altı kısma ayrılmıştı. Her kısmın 
nihayetinde yirmi kişilik bir ya -
takhane vardı. Buraları hastalara 
mahsus tedavi yerleri idi. Hücre
lerin içi birer mez"r kadar çıplak
tı. Onların duvarları üzerinde, ev
vel"" idam edilen adamların isim
leri vardı. 

CArkas, varı 
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Sinema Tiyatro 
Saat 13,30 Proçam. pa operasının uvertilrU). 2 - Becce 
Saat 18,JŞ Mtızik - PL (Amalfi serenadı). 3 - Lanner (Balo 
Saat H.00 Memleket saat ayan, a - dansları). 4 - Delibes (Kopelya bale-

jaruı, meteorolo)i haberleri. ıinden potpuri). 5 - Eckstein - May111 
S.'at 14,10 Türk müziği. Okuyanlar: ayında (Muhtelif parçalardan potpuri). 

MuzaI1er İlltar. Çalanlar Hakkı Der- 6 - Brüno Marks (Küçük eoerler) 
man, Eşref Kadri, Basri Uner, Hasan fantezi. 
Gür, Hamdi Tokay. 1 - Osman Beyin Saat 23,20 Müzik cazband. 
Hicaz peşrevi, 2 - Arif Bey Hicaz pr- Saat 23.45 - 24 Son ajans ve 7annld 
1u (Saydeyledi bu ıönlilmQ), 3 - Re- progı-am. 

ilk Fersen, Hicaz prkı (Mahmur wulı:-, Sinemalar: 
!arda batan) . 4 - Rıza elendi, Hicaz ------
farkı (Gamzeden hançer takuııruş). St!ME& * Parls Çiçeği. 
6 - Hasan Gür (Kanun takslml). 8 _ f PEK * Bir Kavuk Devrildi. 
Refik Fersen, Hicaz farkı (Cllıanda bl- SAKAT * Bir Kavuk Devrildi. 
rıcık sevdiğim). 7 - Yusuf Paianın MELEK * Büyük Vals. 
Hicaz saz semaisi. fllK * Aşkın Gözyaııan. 

Saat 17,30 Proııram. SAllAY * Şeyhin A3kı. 
baal 17.36 Jılüzilı: (dano aaaU - Pl.). ALKAZAll * DenlzalU Esirleri. 
Saat 18,35 Türk müzib (İnce aaz nıiı.Li * Markopolo. 

heyeti, Hüseyni faslı). ALEMDAJl * Markopolo. 
S..at 19,00 Konupna (Dll politika ASRİ * Bay Tekin. 

bAdiselerl). 
Soıat 10,U Türk müzilf. Okuyanlar: 

Mustafa C•ilar, Müzeyyen Senar. Ca- Tlyatrolar : 
!anlar: Vecıhe, Cevdet Kozan, Kemal 
Niyazi Seyhun. ı - Kanuni Arif Bey 
(Sullanl ycgAh peşrevi). 2 - Dede 
elendi, ağır semai (Nihan ettin). s -
Santuri Etem elendi (Güller açmıı). 

4 - Udi Ahmet (Yaratan ö7le ;yarat -
mış ki). 5 - Leml, (Andıkça ıeçen 

günleri). 6 - Kanuni Arif Bey (Sul
tan! yegAh IBZ aemaW). 7 - Dede 
elendi (Karlı dağı aı;Um i•ldlm). 8 -
Suphl Ziya, Rast şarkı (Aşkı muhab
bet gi'oi). 9 - Lemi, Karcaar p.rkı 
(Bir gölge ol). 10 - Halk türküsü 
(~am oldu). 

Soat 20 AJnns, meleo;'Oloji haber -
Jeri, zjraat borsası (Fiat). 

Saat 20.15 Temsil (Mahmut daA!ara 
düı;ttl - Yurt piyesi - Yazan: Kemal 
Tözem). Temsile radyo Türk müziği 

san'atkiirlan l§tlrak edecek. 
Saat 2ı,15 Memleket saat ayan. 
Saat 2ı,20 E.ıham, tahvil~!, k.ambJ -

Halk Opereti 
Bugün. matine: 

16 da 
Bu akşam 9 da 
ENAYİLER 

Büyük operet 

ŞEHiR TİYATROSU 

n,uııı 

~~ 
Dram lımm 

5/2/939 pazar gün
düz saat 15 - 30 da 

HAYDUTLAR 

ve gece saat 20 - 30 da 

70 - nukut bonıası (FiatJ. 1 
Saat 2ı,25 Müzik (Folltl6r, Halli Be- K OM E D K 1 S M 1 

dil Yönetgen ve Kutsi Tecer). 
Saat 20 Haftalık posta kutusu. 
Saat 22,30 Müzik (KU\'Ük orkestra, 

Şef: (Necip Aşkın). 1 - Herold (Zam-

5/2/939 Pazar günü gündüz saat 
15.30 da ve gece 20.30 da 

YANLJŞLIKLAR KOMEDİSİ 

İSMET İNÖNO 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERi 
-~~~~-... -~----

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 
Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı 

YAZISI OLANLAR· 
HÜSEYiN CAHIT, PEYAMi SAr·A, 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DA VER 

2 5 B 0 Y 0 K SA Y FA 3 O Kuruş 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞ1D2 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük lkramiye 50.00D Lirad1r. 
Bundan 15,000 . 

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

20,000ve10,000 
Lfrehk lki AdetMükifal Vardır. 

Bu tutipten bir bilet alarak i~tira~ etmeyi İil'.ınl ·,ı 
~tmcymız. Siz de piyanıonuo mes'ut ve bantiyarı.ırı 
arasına girmiş olursunuz. ,,.,, 

( lstanbul Belediyesinden 1 
Daire adı 

İşin cinsi ve 
:mahiyeti 

Keşü veya tahmin 
bedeli İlk teminatı 

Mıkdarı Lira K. Lira K. 

Usküdar yolu ve mec- Metre Mika!? 
ra tamiri için Moloz taşı 350 3 00 

Kum 
Çakıl 

10 

20 
3 50 

3 70 

86 93 

Dairesi adı, cinsi, mikdan, tahmin bedeli yukarıda yazılı bulu

nan işler açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9/2/939 Perşem

be günü saat 14,30 da Daimi Encümende yapılacaktır. Evrakı Le
va21m Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesika ve 86 lira 93 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu

bile beraber yukarıda yazılı günde saat H,30 da Daimi Encümen-
p\ 

1KDAM 

ISTANBUL HALK SANDIGI T. A. S. 
ESNAF 

KÜÇÜK TÜCCAR ve 

KREDİ 
SAN' AT ERBABINA 

AÇAR 
ve mesleklerine müteallik her • 

nevı 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

ı 1 

5 - Şubat 1939 

I·. · ... :~· · ~''~ '.":· ·. · ,,. · 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BfR TEK KAŞE 

NEVROZ iN 
Bu mua nit baş ve diş a~la

nnı süratle ızaleye kilidir. Roma
tizma evcaı, ıinir, mafsal ve ada· 

le ıztıraplan NEVROZIN'le teda· 
vi ed,lir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müessir ilaç NEVROZIN'dir. 
~ 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 , NE V R O z iN '; tercih ediniz. 
- ~~-- - _, İcabında günde 3 kaşe alınabi1ir. 

Kayıp 
Ankara Memurlar Kooperatifin

den verilen 2958 nun:aralı hisse 
senedimi kaybettim. Hükmü yok
tur. 

Emekli Ön Yüzbll§ı 
Ali Münir Sayaner 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Muayenehane saatleri: Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

Sablp ve MUdU, Q: Ali Naci KARACAN 
Umumi Neı;rlyaU İdare Eden Yazı 
İıleri MUdilrU: M. R.alm ÖZGEN 
Basıldığı Yer: Son Telgruf Baaımev 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Cinsi Milcdan 

Çul 10214 kilo 

Çuval 2700 .. 
Kanaviçe 2921 .. 
Kola çuvalı 350 adet 

ip 6531 kg. 

KınHp 4828 .. 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 
Kr. S. Lira Kş. 

6.50 663.91 

10.50 283ö0 

12.- 850.52 

9.- St.50 

13.50 881 68 

13.50 651.78 

Yüzde 15 
teminat 

Lıra_~ 

99.58 

42.53 

li2•58 

4.73 

13'.J.'.J5 

97.77 

1 - Yukarda cins ve mlkdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı ayrı pazarlık usulile satılacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ill - Artırma, 8/2/939 tarihine ras!ıyan Çarşamba günü saat 14 de başlamak üzere Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatları ile yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 444) 

ismine dikkat, taklitlerinden •••:ınını2 ve Nevrozin yerine başka 
Hr marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

" '. . .' , , • ..: i • . . . . . "· ·:ı '· '· . 

YEN 1 
HAVALANDIRILMIŞ 

PUDR.~ 

GÜ~o\l!Ü~ 
e\r 

Pudra hususunda 
yeni ve cazip bir !i -
kir, en son bir usul 
ile yapılan bu pudra 
simdive kadar tanı -

PARASIZ 
10.000 N Ü M UN E L IK. 

dığımız pudralardan daha ince Birkaç gün zarfında teninizde 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki husule getireceği şayani hayrel 
dltte mevcudiyeti bile farkedil- güzelliği görünüz. Kadınların oP' 

mez, şayanı hayret bir ten temin da dokuzu tenlerine uygun olın3' 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu- yan fena renkte bir pudra kulla' 
run bozamıyacağı bir tazelik ve- nır ve yüzleri makyajlı ve aiJı! 
rir, gece de en sıcak bir dans sa- bir manzara kesbeder. Teninize 
!onunda bile kat'iyyen terden mü- uygun renkteki pudrayı bulıns' 
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul nın yegane çaresi, yıizünüzüıı b'

1 

dairesinde krema köpüğü ile ka- tarafına bir renk ve diğer tarafı· 
nştırılmış olduğundan bu yeni na başka renk pudra tecrübe el· 
Tokalon pudrası saatlerce sabit mektir. Bu ,~uretlc en muvafı~ 
kalır ve cildin tabii yağlı ifraza- pudrayı intih•p etmiş olursuııoı. 
tını masetmesine mani olur, ku- Şayet rengin intihabında ıercd' 

ite rumaktan muhafaza ederek bu- düd ediyorsanız mücssese!ll .
11 ruşukların (P<ekkülünü mene- müracaat ediniz. Tecrübe iç• 

-· Ja' der. Terkibinde krema köpöğü muhtelif renklerde ve parasız 0 

bulunan bu meşhur Tokalon Pud- rak nümunelikler takdim edeCe' 
rasını tercih ediniz. ğiz. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 

153 60 Boğarlçinde Tarabyada Bostaniçi sokağında eski 51 yeııi 
1 No- Ju be§ buçuk dönüm mikdarında arsanın tamaıD1• 

145 80 Yeniköyde Çavuşzade Mustafa vak!ınm icarei vabideli 

akaratından Yalı sokağınd3 eski 295 mükerrer nÜJTlarall 

121 buçuk metre murabbaında ve bilA hava bayık.hane 91' 
sa51. 

1 - 9 1062 96 Galatadt Bereketzade mahallesinde ve sokağında 

No: lu meşrutahane arsası. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para jJ~ 
22/1/939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açılı: artırmaya çı 
karılmıştır. . iJI 

İhalesi 6/2/939 günü komisyonda yapılacaJ!ından taliplerııı el' 
yüzde yedi buçuk pey paralariyle akarat ve mahliılat kalemine il 

(461) 


