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Büyük Millet Meclisi YENi İNTİHABAT 
Yazan : Alımet Ağaoğlu 

Mebus seçimi için 
defterleri hazırlandı 

Acaba Meclis azasının adedi azaltılamaz mı? 
~altılırsa gerek mahiyeti gerek ifa ettiği vazi
eler bakımından kıymetine noksan gelir mi? ' 

de'EJ.der deınohasıde oldugu" aibi biz" 
• llıilli ·-llıı.ı varlığın ve milli istik-

lilı • harici ve dahili lstlklilin • 
llip~ek ve en canlı timsali hiç 
" Yoktur ki Bü Uk M.Jl t "'ttlis'd· Y ı e 
teııı.u' il'. o milli hakimiyetini 

t11 y , __ _ 
.\:l'ııi lluqz kanun yapmaz. 
'-ıı]Jk ıııllıanda da milletin hüküm
etıİtir. hukukunu fiilen tahakkuk 

llu hak 
lıı1 ıı,. ıındandır ki gerek kıutu-
•laıı 1 :ında ve gerek yapılmış 
lıisseı/ ip hamlelerinde onun 
liit ~ile düşen şeref pek büytik -
layİıışı l'alıı.ız yardım etmek ve ko
lllıgt.,,, ı~tııak ameliyesi ile kalma
lelet· 82an da pek yüksek ham-

ııı lııı 
llıaltlııı Ynağı olmuştur. Meseli 
disind olan •Kayseri• ye göç hn
llıetaıı e .0nnn ibraz ettiği azmü 
hctlat '!br ki. başlamış olan paniği 
~iYet ~ . e'1?ış ve nihai muvaffa
lıt. çııı zaman rolünü oynamış-

() 

'~lltıdanberi bu yüksek mü
h~ ihtiva ettiği azaıılll adedi 
e~?ıt:'n pek ~ok tahavvilllcr 

ıştır. Bu adet değişe deği•e 
11.c·U::: • 

hıııllı ı< 'li'z ~ •• .ır ~ 
ıı tn. 

llJuhteıu · 
lııı deği zamanlarda vaki olan 
~ardıt. 'tııelerin muhtelif sebepleri 
lliive . Meseli aon defa vaki olan 
lıap ~ın sebebi, kadınlara da inti
ıı;.1 v '?ell ve olunmak salilıiyeti-
1. •tilıı.ıes· ·d· •ııiıı 1 ı ı. Daha evvel aha-

aded· · ı\:ıaıı •ntn utması vesaire idi. 
llıasarif. ın adedi arttıkça, ta biati ile 
&eııcsi d te artıyordu: Mesela 1926 

Senevi\~ Büyü)( Millet Mecli~inin 
bin ik iltçcsı bir milyon altı yüz 
lıadar 011 

l938 senesinde üç milyona 
iki ıru:1

1.ltııııştı, yaııi hemen hemen 

l~ı b'. ıırtınıştı. 
e ır t f lııadan ara tan masrafın dur • 

da tas artnı~, ve öbür taraftan 
laJ03~ ~."zumu bizi bazı mü • 

So Yurutnıeğe sevkediyor. 
tuyoruz· A . 

ııın "d · caba meclıs azası· • ed· 
~a 1 autltılamaz mı? Azaltı-

. l:•tek nı h. . . 
ettıg' · a ıyetı ve gerek da 

1 Vazif 
llıetin eler bakımından kıy • 

llu e noksan gelir mi? 
İçiıı ~ SUallere cevap verebilmek 

•Vve1• b 
llıeclJsJ . 8 aşka memleketlerin 
•- etıne b· ..,,Jii A. ır nazar atalım: Me-
llto1tr85~Upada birinci derecede de
llıetJisl 1 ~lan İngiltere ile Fransa 

•tıne 
~ ... 

heıı ~~da ahalinin adedi takri-
• •t .. iki . 

8tııdeJı· milyondur ve medi-
beşu. 1 ,:Zanın •dedi de altı yiiz on 
• .. -<a))j 
uiıı adanı b takriben al!mış sekiz 
e.let aşına bir mebus isabet 

1 iııııiltercd . 
il)( ah 1• e ıse kırk beı milyon • 

... a 1 altı ,. . . 
"••lıııs tar Yuz yırmı kadar 
hııi y· alından temsil ediliyor 
!tadar ınb.• takriben her yetmi• bı; 
· ın h . • 
~bet ed a alıye bir miimessil 

er. 
llizde . 

llı1Jy01111 ı~c, takribi olarak on yedi 
•aıı dok ulan halk, üç yüz dok • 
s'ı ıız meb t 1 edil us aralından tem-
lıırı, İi "'.ektedir. V ani takriben 
be ç bın alı r 

t eder. a ıyc bir mebus isa-

lııııııııı 
liıı llıec)janıl ~ıdır ki bv iki devle-
o. Serıa· 
b•nış .Ynı zamanda çok 
ihtiva v~ çok kesi[ halk kütlelerini 
llııı d . en miistenılcke halkları • 

8 ışleri 1 &kribeıı ne. bakarlar. Fransada 
terede . YetmL~ milyonluk İngil-
lı." ıse dört ·· ' 
lıtleleri Yuz elli milyonluk 

otalarda~i" Fa~at buna rağmen 
haıı.8 n. b meclıs azalan adetleri 
1ki k~ ıs •len bizimkinin hemen 

'l'ııbi:t ,dtınıındadır. 
ile ınasati( 

arasında ay-

ni nisbet vardır. O halde acaba biz· 
de de meclis azasının adedi ayni 
nisbete indirilemez mi? 

6 ncı Büyük Millet Meclisinde 

Bedihidir ki bu azaltma, mecli
sin temsil mahiyetini asla zedele-

• 
garı yarıya genı 

gençler görüleceği 
simalar ve 
söyleniyor MUSOL İNİ ile BİTLER. bir teliikileri es nesmda ... 

Dünya vaziyeti ve ltalya 
mez. 

İfa olmıacak vazifelere gelince, ' 
btınlar ile hiçbir alaka ve miinase
beti ohnıyacağı da açıktır. 

Bu vazifeler başlıca nelerden 
ibarettir? 

Kanun yapıp murakabe icra et
mekten ibaret değil midir? Bunun
la adetlerin ne alikası olabilir? 

En kalabalık meclislerde bile 
zamanlar olur ki azanın dörtte bi
ri hazır bulunmaz. Fakat mtizake
re ve münakaşalar azami derecede 
hararetli olur. 

Vazifenin üa ve icrası ile adedin 
hiçbir alilası yoktur. Bütiin me
sele vazüe fikir ve hissini taşıyan 
dimağla kalbdedir. Bir kere bu 
fikrile his iyice yerleşerek kendi Parti Genci Sekreteri FİKRİ TÜZER mesai masası basında 

kendine hareket edecek hale gel- Ankara, 5 (Hususi) _ 6 ncı ;;:;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9 
di mi, artık her zaman ve her hal- Büyük Millet Meclisinde bir ihti
de kendini gösterir. Ne çokluk onu male göre 120 _ 130, d.ığer bir ihti
y~r~_tır ve ne de azlık. onu sön • ı malc gör!' 200 kadar yeni sima gö
clürur. ..·" ~k f,. • y1:1 ; Blj,•Hk .Millet j 

:Mesela yeni toplanacak meclisi Meclit;i azasının 420 k~dar olaca - J 
1926 senesi meclisinin eşi gibi ta- ğına göre 5 iııci Büyük Millet Mec
savvur ediniz. Temsil mahiyeti ay- lisi azalarından ancak bir kısmı 
nen kalır, vazifeler aynen ipka e- Partinin göstereceği yeni nanızet
dilir ve fakat bir milyon altı yüz ]er arasında görülecekler demek
bin lira tasanuf edilmiş olur. Bu tir. 
para ve başka yerlerden de yapı - Partinin gösterec~ği namzctler
lacak tasarruflar, köylünün hay- de ne gibi evsaf arıy:ıcağı henüz 
rına işlenirse fena mı olur? belli olmamış ise de encümenler-

Olmaz zannediyoruz. de çalışacak ve işlerden anlıyan 1 
Ahmet A§aoölu mütehassıslarla takvıyesi mev -

zuubahs olmaktadır. 

~AŞ ~ ____ (_A_rk_ası __ J_ü_nc_u_·· s_a_Yf_ad_a_) 

Mussolini ve harp 

1Dün dört Vekil 
:Ankaraya gitti· 
1 Maliye Vekili "An. 

karada yeni bütçe 
1 faaliyetine başlıya

cağız,, dedi 
Bayram tatilini ~chrimizde 

geçirmiş olnn :Maliye, Maarif, 
İktısat ve Ziraat Vekili eri dün 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Bunlardan Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen sabah trenile 
gitmiştir. 

Faşist Meclisinde Duce 
' 

ile Cianonun izahları 
İtalya devlet adamları İtalyayı Almanya ya bağlıyan 
siyasi ideal ve askeri tesanüdü mevzuubahsettiler 

Faşist 
Meclisinin 
Tebliği 

Roma, 5 (A.A.) - Büyük faşist 

1

. 
konseyi içtimaıııdan sonra gece 
neşredilen tebliğin metni aşağı - ı 

dadır: 

Duçe beynelmilel umumi vazi
yet hakkında izahat vermiştir. Bü 
yük konsey bu beyanatı birçok de
falar hararetle alkışlamıştır. 

Duçe'den sonra B. Cıano İtalyan 
politikasının bazı husus! veçhe -
leri.ıi tahlil eylemi~tir. Büyük 

( A,.kası 3 üncü sayfada) 

VALAOOLIO 
o 

~A ı.AMANAA 

• 

f-'RANSA 

Londra, 5 (A.A.) - Büyük Pazar 
fa7eteJerinln siyasi muharrlrleri, B. 
Hltltr'ln nutkundan sonra. artık sözün 
ita1yaya ait olduiu kanaatindedirler. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı ) 
istasyonda kendisini gören ve ) 

•gider gitmez Ankarada ne 11 
işle uğraşaeaksınız?n Sualinj ..._ ___ .....,.~.,.. ...... ,.,..,.,. .• .,.. __ • ..,..~~~ 

Snnday Tlmes l'azetesı, bundan böy
le Avrupanm, hle olma.zsa .:arp Avru
pasının, yalnız harpten sakmacafıuı 

detll, banşlan da istifade edcceflni 
ümit ettiren ciddi sebepier mt'vcut ol
duğunu yazarak diyor ki: 

Fra.nsamn İtatyaya. taarruz etmiye
( ATkası 3 üncü sayfadrı) 

Dünkü Maçlar 

Anketimizi 
şubatın 15 ine 
kadar temdit 

soran bir muharririınize şu 

cevabı verıniştir: 

•- Biitçe mevsimi geldi. 
Ankaraya gider gitmez ilk 
işimiz yeni sene bütı;csile uğ
rasmak olacaktır.• 

, (Arkası 2 inci sa~'fndadır) i 
ediyoru:z·:__~~~~~-~-~-~-~~-~ 

Beşiktaş 
G. Saray 
Beykoz 

• 
• 

• • 
• • 

1 
9 
3 

Vefa 
Hilal 
Topkapı 

:O 
: 1 
: 1 

Dünkii Bt>~iktaş - Vefo maçında Si) ah - Beyazlıların kornerden kazaııdtkları gol! 
(Bu maçlara ıı.t ıa_föil"t spoi <ayj.ımı:dadır.) 

Arap konferansı 
Kahire, 5 (A.A,) - !'Jaşaşil:ıi fır

kası azasından beş zat başlarında 
Ragıp Bey N aş3şibi olduğu halde 
bu rnbah tayyare ile Londrn>·a ha
reket etmişlerdir. 

Bu zevat, Londra konferansın

da Filistinin mutedil fırkalarını 

temsil edeceklerdir . 

Katalonyada ve Madrit eh-atındaki cepheyi göstt'ren harita ..... , .... ... . .. ....... '"''"" 

Duçenin bu hafta bir nota vererek 
isteklerini bildireceği söyleniyor 

Müftünün fıı kası, mutedillerin • • • • • • • • • . 
bu ~Ekilde temsıl edilmderine mu· Paris, 5 <A.A.) - Büyük Ia~izm mevzuu teskil edememiştir 
arız oldugundan bu h:iuisenin yük- konseyinin içtimaından sonra neş- Romadan Jour gazetesine bildiri-
sek Arap komitesinin konferansa redilen tebliğ çok geç ahndıj:ı ıçin Jiyor: 
iştiraki meseksiııı or:ı.ya atıp at - bu sabah gazetelerinde tam tefsirat (Arkası 3 ün<: Ü sayjada) 

B~;~~:ağ~0 sua~~ şM:"" ,oruım:•" ~~itlJH. 
utun acans-ı • 

tanda örfi idare ı 
Budapcşte . 5 fA.:A \ - Macar J 

1 

telgraf aja. nsı örfi idarr ilanı hak-ı, 
kında aşağıdaki tebhg: neşretmek
tcdir: 

Adliye Nazırı a~ai(ıdakı suçlar 
için bütün Macar tcpraklarında 

örfi idare ilıln etmiştir. 
1 - Sıliih ve bomba vasıtasile 

katil teşebbüsü. 
2 - Siliıha müraceat suretile 

ve~·ahul kanuna ayk.rı toplantı • 
larh amme nizamına muhalefet 

' 3 - Hususi eşhasa kar~ı şiddet 
hare kelleri . 

Bu tEdbir Budapeşıe Havrası ö
. nünöe yapılan suıkası üzerine a -
lııımıştıı, 

Bu tedbir hükumetin bu kabil 
teşebbüs ve hareketleı e karşı şid
detle harekete karar ''ermiş oldu-
gunu göstcrn1cktedir. 

Mektep kitaplarında ıstılahlar 
Bugiinkü mekteplerde ne muallim ne de talebe değ•L•eniz !11 

kelimelerin ne demek olduğunu bilemezsiniz: 
Solumun, S3ınak, Oput1 a~ı, Dike~T a(t, Daıntım, İkizkenar, 

"Üçken. Ak yuvar, Kas. 

Bu satırları okuyacak olanlardan yÜ2de doksanıııın kelimeleri 
hayretle karşılıyacaklarına eminiz ve yine eminiz ki nekadar tek
rarlasalar içinden ~ıkaınıyacaldar, lıatti bıızılarının türk~~ olup ol
madığını kendi kendilerine soracaklardır. Bu hayret ve tereddt,Jiln 
çabuk öniine geçmek için haber verelim ki bunlnr nıekkp ı..il .. pla
nmızdaki yeni ıstılahlardır. 

Vakıa bugiinkü çocuğa ikizkenar üçkeni öğretmek, ınibelle j 

mütcsaV'iyülsakeyni öğretmekten daha kolaydır. Fakat çocuğu 

mektepte talim etmek kili gelmiyor ve ona evde aile•inin yardım 
etmesi icabediyor. Böyle olunea mektepte muallimlerin bile hiıla 
alışamadıkları ıstılahlar karşısında tamamen yabancı bir aile kiir· 
stisünün ne yardımı olabilir? 

Bix de bıı noktadan alınınca yeni Maarif Vekilinin ıstılılhlan 
halli icabeden bir mesele olarak tel&lrki etmekte nekadar halılı ol-
ıluiıı tebariiı eder. K E M A L l S 'T 



SAYFA% 

E:>:~:::uı;.T.ı· 
Musa - İsa - Muhammet: 22 

• ... .. ....... 

Musanın Hayat 

Velit ne olur ne olmaz diye karısı 
Asiye ile yatmıyacaktı 

Yalnız Beni İsrail değil, Kıpti· Uzakl"§tırmıyacaktı. Binaenaleyh, 

!erin, Mısırlıların da erkeklerinin tehlike de mevzuub~l ., olamazdı: 

~ehirden çıkarılmaları onları biraz - Peki, ya Umran, dedi, sen de 

müteselli ediy-0rdu. beraber gel... Fakat dediğin gibi 

Saraydaki muhafızlar, uşaklar, yanımdan asla ayrılmıyacaksın. 
aşçılar, gilmanlar da şehir harici· Şehre girdiler 

ne çıkarıldılar. Velit, sur kapısını yine kendi e-

:Mısır içinde yalnız Velit, Ha • !ile kapadı, kilitledi, anahtarını ce-

man ve Umran kalmışlardı. bine koydu. 
Onlar da, üçü beraber şehirden Tenha sokaklardan geçtiler. 

çıktılar. Halka verilen büyük zi • Sarayın önüne geldiler. 

yafet meydanının ortasına kurul- Kapıda muhafızlardan, uşaklar-

muş saltanat sedirine geldiler. dan kimse yoktu. 

Velit burada halka hitaben: Cariyeler ise çoktan yatıp uyu-

- Ey ahali .. dedi. Emrimize ita- muşlardı. 

at ederek burada toplandınız. Sa· Firavun, Umran'la beraber sara

dık kullarım olduğunuzu göster • ya girince: 

diniz. (Arkası varı 

İKDAM . , . . 
Sehıı•.·Haberlerı 
. • -r 'f,,.~t- .ı.~ _.,..-.:: 'C~~ • , , ·- .. 

' ~· ~.: - . • '. \~k .... ,,.j . • . " • 

Üniversite ve/ Polise bir lira 
mektepler açıldı rüşvet teklifi 

Üniversite yirmi 
gündü; tatildi 

Sömestr tatili dolayısile yirmi 
gündür kapalı bulunan İstanbul 
Üniversitesi bugün tekrar açıla -
caktır. Tatil dolayısile memleket -
!erine giden bir kısım talebeler 
dün İstanbula dönmüşlerdir. Pro
fesörlerden bir kısmı da çıktıkları 
tetkik gezilerinden dönmeğe baş -
lamışlardır. Diğer taraftan bayram 
dolayısile kapalı olan lise, orta ve 
ilk mekteplerle devlet daireleri de 
bu sabahtan itibaren açılmış bu -
lunacaklardır. 

------O--

Emniyet Umum Müdürü 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Emniyet Umum Müdürü 
B. Şükrü Sökmensüer dün sabah 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Emniyet Umum Müdürü şehri

mizde bulunduğu müddet zarfın • 
da bazı tetkiklerde bulunmuştur. 

Sarhoş Serkfr d :in 
mahkum oldu 

Bakırcı amelesinden Serkis ev
velki gece Samatyadaki evinde 
isim günü şerefine arkadaşlarına 

bir rakı ziyafeti çekmiştir, Ziyafet 
gece yarısına kadar devam etmiş
tir. Bu sırada devriye gezmekte 
olan polis Cafer ve Ahmet gece 
yarısı halkın huzunınu bozanlara 
bu saatten sonra gürültü yapılami
yacağını hatırlatmışlardır. 

Kafadarlar polislere beraberce 
rakı içmeği tavsiye etmişlerse de 
polisler bu talebi reddetmişler ve 
oradan uzaklaşmak üı.ere evden 
çıkmışlardır. Fakat bu sırada Ser
kis elinde bir lira ile polis Caferin 
arkasından koşmuş ve: 

- Ne olur, al şu lirayı, bizim 
çalgı çalmamıza müsaade et!. di
yerek rüşvet teklif etmiştir. 

HERGÜN 

Kurbanların 

kurtuluşu 

Tarihin masal devirlerine 
bakınız: İnsan oğlu, Tanrıla • 
rın kurbanıdır. Kartaca ma • 
bedlerinde, biikireler, İlahla
rın nıermer kollarından mu • 
kaddes ateşlere düşüp kül ol· 
dn. 

Finikeliler, mabudlanna 
tanlarını vererek taptılar. 

Yunan mitolojisi, bir iba • 
det mezarlığıdır. 

İsli\mdan önceki Arap, bii
lô.ğa ermemiş kızlarını kum 
den.izlerinde boğdtL 

N11i mübarekin yatağı, yu

muşak nescini, kiınbilir kaç 
bakirenin ipek teninden ör • 
müştür. 

İsınaili, baba bıçağından 

göklerin eli kurtardı 

Artık masal asrından m.a -
ğız. 

Üniversite aiploması, tavsi
ye mektubunun kurbanı de -
ğildiı•. Livakat, sıhriyetin kur
banı değildir. 

Alnı gökte doğru, başı yer
de yalanm kurbanı değildir. 

Fakir kPse. zengjn kasanın 

kurlıanı değildir. 

sizin bu sadakatinizi tecrübe ede

ceğim. Bir ay .. bütün ay şehre gir

miyeceksiniz. Burada yiyip içecek, 

keyfinize bakacaksınız. Bir ay son

ra şehrin kapılan tekrar açılacak, 

ve hepinize mükafat olarak da yir

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!el MAHKEME 

Polis memuru derhal parayı 

bekçiye teslim etmiş ve Serkisi 
karakola götürmüştür. Serkis tan
zim edilen evrakile cürmü meşhut 
mahkemesine getirilmiştir. Serkis 
mahkemede her nekadar: Kurbansu Türkiye.. Hepi • 

miz senin kurbanınız! 

lnişer akçe verilecek ... 

Firavun'un maksadını 

luılk, onun bu sözlerini 

karşıladılar. 

bilıniyen 

alkışlarla 

İçki, yemek, eğlence, gece yarı-

Dün dört Vekil 
Ankaraya gitti 

( Baştarafı I ir,ci sayfada) 

Maliye Vekili istasyonda şehri

miz mali mehafiline mensup bir 
çok zevat tarafından uğurlanmış
tır. 

Maarif Vekili 

- Ben sarhoştum. Para teklif 
Evvelki gün Karagümrükte bir etmedim. 

Bir pencere taşlanması 
Yusuf Ziya ORTAÇ 

pencerenin taşlanması yüzünden Demişse de dinlenen şahitlerin 
çıkan hadiseye dün cürmü meşhut ifadesinden rüşvet suçu sabit gö - ============== 
üçüncü sulh ceza mahkemesinde rülmüş ve Serkis isim günü eğ -

bakılmıştır. lencesinden sonra bir ay hapse ve 
Karagümrükte oturan Mustafa 16 lira para cezasına mahkilm e -

ile lhrahimin araları bir kadın yü-, dilmiştir. 
zünden açılmıştır. İbrahimin eski 
dostu olduğunu iddia ettiği bir ka
dın halen Mustafa ile yaşamakta-

------o-----
Kahvede kumarbazlar 

POLiS 

Kömür çarptı 

sına kadar devam etti. Ba'""am olmasına ragm· en ..,,., -
' • F" dır. Evvelki gece İbrahim arkada-

Gece yarısı herkes çadırına çe- rimizde birçok tetkikler yapmış şı Ferdi ile Lutfinin evinin önüne 
CeITahpaşada kah veci Meleğin 

kahvesinde zarla kumar oynattığı
nı haber alan polisler dün ansızın 
kahvehaneyi basmışlar ve dört ki
şi barbut oynarken suç üstü yaka
lamışlardır. 

Dün Eminönünde :vrahmutpaşa 

yokuşu Özbekler Tekl<esinde otur

makta olan Altmış yaşlarında Os
man kızı Ayşe çam~r yıkarken 

iyi yanmamış mangaldan Çlkan 

gazıe zehirlenmiş ve farkına varı
larak imdadı sıhhi otomC>bilile der 
hal Haseki hastanes ine kaldırıl -
mıştır. 

kildi. olan Maarif Vekili Hasan AH Yü- gelmiş ve Ferdinin omuzuna basa-
Haman da Mezarlık sarayındaki cel ile İktısat Vekili Hüsnü Çakır rak evin içini tarassut etmiştir. Bu 

dairesine gitmişti. da ekspresle Ankaraya gitmişler- tarassut sonunda evde bir kadın 
V elit tek başına şehre girecektl dir. Hasan Ali Yücel istasyonda hayali gördüğünü zanneden sabık 

' Üniversite Rektörü Cemil Bilse! aşık derhal yerden kaptığı bir tlljjı 
Ve ne olur ne olmaz diye de o ka- .1 b' "dd t .... .. M if Dün nöbetçi üçüncii sulh ceza 

mahke=inde kumarbazların mu
hakemesine bakılmış ve kumar oy
nattığı anlaşılan kahveci Ahmet 3 
gün hapse, 50 lira para cezasına, 
kumar oynıyan Ziya, Mehmet, 
LUtfi ve Ekrem de beşer lira para 
cezasına mahkUm olmuşlardır. 

Şişane karako:unda kaza 
ı e ır mu e goruşmuş ve aar Mustafanın penceresinden içeri 

dar sevdiği karısı güzel Asiye ile ı Müdürü Tevfik Kut, Yüksek Ti fırlatmış, cam kırılmış ve iddiaya 
tam bir ay bir yatakta yatmıya- caret mektebi Müdürü profesör göre taş ta yatağa düşmüştür. 
caktı. Şükrü Baban, Hukuk Fakültesi Yapılan muhakeme sonunda 

Dün Şişhane yokuşunda bir ka
za olmuştur. Eski jandarma kara
kol binası İbrahim tarafından yık

tırılırken yukarı kattan kopan ko
caman bir taş aşağıd'l bulunan a

mele Mehmet oğlu Alinin başına 
gelmiş ve zavallı işçinin kafasını 

tehlikeli ~ekilde yarmıştır. Ali der 

hal Beyoğlu hastanesine kaldırıl

mış ve zabıtaca tahkikata el kon • 
muştur. 

Kimseye itimadı olmadığı için dekanı profesör Ali Fuat Başgil, Ferdi beraet etmiş fakat İbrahim 
$Ul' kapısının anahtarını üzerine Yüksek Muallim mektebi müdürü bir gün hapse ve 660 kuruş ağır 
almıştı, Hamit, Galatasaray Müdürü Beh- ""ra c.-zasına mahkUm olmuştur. 
Kapıyı açtı. çet, Müzeler Müdürü A.ziz ve da-

Tam şehre gireceği sırada k<1-

!undan bir el tuttu. 

Döndü !>aktı: Umran. 

- Ne istiyorsun? 

Diye sordu. 

Umran: 

- Ya Velit, dediı bunca senedir 

maiyetinde ve emrinde sadakatle 

çalıştım. Benden şüphe etmezsin 

ııanınm~. Seni böyle yalnız olarak 

ha birçok maarif erki\nıve men -

suplar1 tarafından uğurlanmıştır. 

İktısat Vekili Hüsnü Çakırın ti!§ -
yiin<le de Limanlar Umum Müdü
rü Müfit Necdet Deniz ile i.ktısadi 

mehafile mensup birçok kimseler 
ve dostları bulunmuşlardır. 

teyiz. Şube müdürleri bunu da in
celiyeceklerdir.• 

Oto: i s11 sarhoslar 
' Evvelki gece Ali arkadaşı Ki\ -

Bayram doıayısile Ankaradan de yü.ksek: sesıe şarkı söylemeğe Bir küfür ve mahkumiyet 

.zımla beraber, adamakıllı sarhoş 

olduktan sonra Fatihıen otobiise 
binmiştir. İki kafadar otobüs için-

Haydarpaşa istasyonunun 
dün akşamki vaziyeti 

şehrimize gelmiş olan yüzlerce kişi başlam!şlardır. Şoför bu yaptıkla- Romanya mühacırlerinden 24 

Orman Umum Müdürünün dün gece tekrar Anka.raya gitmiş- nnın yolsuz olduğunu sarhoşlara YB§larında Süleyman evvelki gün 
!erdir. Bu münasebetle dün ak - ihtar etmişse de Kazım şoföre: Kazlıçeşmede Musanın kahvesine 

beyanatı şam Haydarpaşa istasyonu şimdi- _ Ben kanunu senden daha iyi sarhoş olarak gelmiş ve iddiaya 

Diinkü trenle Ankaraya gitmış' ye kadar az görülmüş bir kalaba - bilirim. göre kahveci İbrahirr.in Allahına 
olan Orman Umum Müdürü Hüs- lıkla taşmıştır. Yolculara ilaveten Diye cevap vermiş ve biletçi küfretmiştir. O sırada Musa, Sü-

~ girmeni muvafık görmüyo- 1 
nii Yaman bir arkadlljjımıza •u be- onları teşyie gelenler de çok geniş ile münakaşaya tutuşmuştur. Oto- eymana: 

rum. Olabilir ki, kadınlar tarafın· ~ A ah Allah b' yanatta bulunmuştur: bir kalabalık teşkil etmekte idi. büste seyahat eden b'ı polis me • - yıptır Y u, onun ı ı-
dan her hangı· bir taarruza falanihta d k l k · d Allah zdır d" ı·" ·- Su" •- İstanbula şube müdürleri Demiryolları idaresi ekspresin murunun rına a u a asını- zım e ımı , ~m o v~ -

uğrarsın. Sonra hayatın elden gi· 

der. Müsaade et de, seninle bera

ber ben de geleyim ve yanından 
bir yere ayrılmıyayım. 

Velit, Umran'ın bu sözlerini hak
lı buldu. O, hakikaten kendisine 

çok ııadıktı. Ondan şüphe aklına 

gelmedl Hem Umran'ı yanından 

k'"' l · - · · 1 ld - k f d l b" k k dın 1 leyman bu müdahale~'e kızaran bı Fuat Adalı ve Hakkı Süha ile bir- '""' ge mıyecegını an mış o ugun- yan a a ar ar ır ço - a yo • 
dan 20 dakika ara ile yani 19.30 da culann otobüsten inmelerine se • çağım çekerek Musaııın üzerine 

Hkte tetkikat için gelmiştik. Ben yürümüştür. Süleyman arkadaş • 
ikinci bir tren tahrik etmeğe mec- bep olmuşlardır. 

işlerimi bitirdim. Arkadaşlarım 

daha bir müddet İstanbulda kala
N 'h t b "ki h l" !arı tarafından yakalanarak polise bur olmuştur, Buna rağmen her ı aye u ı sar .oş po ısçe 

yakalanarak Adliyeye verilmiş • teslim edilmiştir. Dün cürmü meş-
rak bilhassa teşçir ve tapu tahdi - iki tren yolcu ile adeta taşmıştır. 
datı işlerile meşgul olacaklardır. Dün akşam Haydarpaşanın hali 

Bundan başka İstanbulda bir mm- arife gecesi Ankara istasyonunun 
taka fidanlığı tesisini düşünmek - hftlinden farksızdı. 

lerdir. Bunlardan Kazım hususi lıut mahkemesinde Süle~anın 

mahkemeye sevkedilmiş, Alinin davasına bakılmış ve nıçak teşhir 
' duruşması yapılarak iki lira para ettiğinden 3 gün ha]fse ve 3 lira 

cezasına mahkUm edilmiştir. para cezasına mahkı1rr. olmuştur. 

Behicenin bu söz'ıi. dE!, vakit va-ı kendisinin inandığı • şımarık gü-ı Ben, bir suçlu gibi dinliyordum. 
kit kalbimi, dınıa.iıımı dikenliy-0r- lüınseyişlerle anlatıyordu: , Behice, elleri.mi, tekrar avı.ıçla-

du. Biraz evvelki cCilveler., aca- - Kaç gündür görünmediniz. rının içine almıştı: 

- 20-
Bir şey söylemiyordum. Behice, 

tekrar kadehleri doldurmuştu: 
çekmiyecekti. Bunu, oturuş, ko -
nuşuş, bakış şekillerinden seziyor
dum. 

ba, Nazlıyı savm••k için bilhassa Öy!~ merak ettik ki... Ben, telefon - Arbk, bizi, bu kadar geç ha· 
hazırlanmış bir rumara mıydı? ooecektim. Ferdane. mani oldu. iırlamıyacaksınız, de~i 1 mi! Sık 

Ferdaneyi cYotıştırmağa giden. Ben, ondan gizli telef .. n ettim, siz, sık, her gün geleceksiniz, değil 

Nazlı, cSavuluyror. er.uydu?. evde yoktunuz. Şu, bir iki giin, mi? Mademki evinizde sizi bekli • 
Onu bir dahr görememek kor - bana, aylar, seneler kadar uzun yen karınız, anneniz, karde§iniz, - içelim, sızalım. 

Gidiş, iyi değildi. Ben de, onun· 
la birlikte sızacaktım. Hem nasıl, 
ne ~ekilde sızacaktım! Nazlıya 

karşı gülünç, kepaze, rezil olmak 
tehlikesi vardı. 

Behice, içtikten sonra, bana me-
ze verirken sordu: 

- Nazlı ile neler konuştunuz? 
- Hiç!. 
Behice, buna şaşmıştı: 
- Nazlı, konuşkan kadındır. 

Karşınızda somurttu mu? Tuhaf 
şey ... 

Sonra, düşünür gibi durdu: 
- Nazlı, saygılıdır. 

Ne demek istediğini anlamıştım, 
gayrıihtiyari giilüvermekten kork
tum. 

Behicenin, kendi tesirine o ka -
dar enıniy..ti, itimadı vardı ki 
gülmüş bile olsam, fena manaya 

Kart kadının bir genç kız cil • 
vesile gülüp kırıtması, o kadar tat
sızlaşmıştı ki: 

•- Yeter artık!. 

Dememek için dişlerimi sılu -
yordum. 

- İçelim, sızalım! 

Behicenin kafama ıllıam veren 
bu sözü, beni, fazla :.imitlendirmi
yordu. Kafam, ağırl~ınağa, sinir
lerim gevşemeğe, vücudüm pelte
leşmeğe başlamıştı. 

Nazlı ile, bir iki dak;-ka başba
şo. kalabilmek ... Ka1'1irnin heye • 
canı, beynimin faaliyPti, varlığı -
mm bütün ıztırabı, saA'.leti bu nok· 
tada toplanıyordu. 

Behiceyi, dinlemiyordum, din -
liyemiyordum. 

- Nazlıyı savalırıı., sonra ..• 

kusu ile titriyctdum. geldi. Size, öyle alıştık ki ... Kaba- çocuğunuz yok, neye gelmiy-0rsu-
- Ne oldu, Beyefendi? hat, bizde değil, sizde ... Siz, ne- İıuz? Burada. evinizden daha fazla 
Behice, tit.rıyerek sormuş\u. zaketiniz, asaletiniz, k.ibarlığıruz- rahat edersUıiz. Neler istiyorstı -

Hayretle doğruldum: la bizi, kendinize bağladınız. Bu - nuz. nelerden hiizediyorsunuz, 
- Ne var? rad~. her gün, her dakika, sizi söyleyiniz. Bir şeye canınız sıkı -
- Bilme01! Birdentıire yüzü - bekliyor<J.uk. Her kapı çalınışında, lırsa, onu da söyleyin ... İsterse -

nüz kızardı, bakışlaruuz değiştl yüreğimiz oynuyordu: Acaba Be- niz ... 
Rakımı dolrundu? yetendi mi? diye. Sizi telefunda Durdu, ellerimi bıraktı, gözleri 

Kesik k»sik güldü:n· bulamayınca, büsbütün çıldırı • alev alevdi: 
- Farkında değiliır •. belki de... yordum. - İsterseniz, bizi dôvün. .. 

Behice, pişman olrr:uş bir ta - Sesi, ateş gibi yanıyordu: Tekrar yalvarıyordu: 
vırla kad<ıhi önümden uzaklaştır- - Ya, hiç gelmezse?... Ya, hiç - Bizi, bırakmayın. 

dı: gelmezse?... Her ne şekilde olursa ol.sun, se-
- Ya•ıaş gidelim. Sizin hasta - Durdu, yüzünü yüzüme yaklaş- vilmenin, dünyalara d~ğen bir sa-

lanman•zı istemem. tırdı: adet olduğunu biliy;:ırum. Fakat 
İrad»min, onların ~linde bir o· - Bunu, Ferdane ile kaç kere, ne çare ki, bu .seviliş• bana, ıztı· 

~.uncalc olduğunu bildigim için hiç biribirirnize sorduk. Acaba gücen· rap veriyordu. 
sesim;. çıkarmıyordum. dirdik mi, sıktık mı, ne yaptık! - İsterseniz, bizi dövün!. 

Bel.ıice, arada bir ellerini dizle- Geriledi, yalvararak baktı: Derken, onun, cDövülmekten•, 
rimin üzerine koyarak . dudakla - - Neve l;ıizi, bu karlar kendini- zevk alan, hasta bir kadın oldu • 
rında • herhalde bayıltıcı olduğu ze alıştırdınız, bağladınız? ğunu anlıyordum. Dövmek benim 

Telef on ihtiyacı 
Binlerce müracaat cevabsız kalı· 
yor, telef on köşkleri de lazıJll 
Memnuniyetle öğreniyoruz ki İs- tır. Önümüzdeki EylUI.e kadııf b~ 

tral" tanbulda iş hacmi gittikçe genişli· mesi muhtemel olan bu san ııı· 

yor. Yeniden birçok ticarethaneler, İstanbula 2000 telefon daha k$I 1 
komisyon evleri, şirketler, dük - dırılmış olacaktır. Bun"1n b~. 

kanlar, mağa - mevcut santraller de genişletnee;; 
zalar açılıyor ... tir. Bu arada halen 800 abonesı 0 ııı 
Köylerden bile Kadıköy santraline yapılacak l'~ 
İstanbula iş yap tesisat ile dört yüz telefon dab8 "f!
mak üzere ge • rilebilecektir. Gerek Şişli gere . 
!enler, burada Kadıköydeki tesisat ikmal ed~ 
yazıhane açan - dikten sonra İstanbulun rııe 
]ar çoğalmakta• 12000 telefon abonesine 2800 sil" 
dır. ne fazla vermek imki\nı teınİJI et' 

Türk köylüsü dilmiş bulunacaktır ki bu bil11
• 

ticaret yapamaz, ticaret yapma • mevcut telefon buhranını öııliY~ 
sını bilmez diyenlere; bu pek gu· cektir. Amma, İstanbulun telef r 
zel bir cevap teşkil ediyor ... Türk ihtiyacı bu tesisatın ikmalile taJll 

köylüsü kalkınıyor. Hayatını yal • men halledi~ olaeak mı~ır~ ·~ 
nız toprağa bağlanmakla kazanma- Istanbulun Izmirde oldugu gı 1 
yı artık düşünmüyor .. Yetiştirdiği ankesorlu yani otomatik teıefoı 
malı kendisi satmak istiyor .. Gön- ihtiyacı vardır. İzmirde ana cad .· 
lünde bu istek, kalbinde bu ateş delerin bazılarında ve bilhassa:. 
ile son bir iki ay zarfında İstanbu- caretin , piyasanın bulundıığı: Y· 
la gelmiş 50 den fazla köylü olduğu lerde telefon köşkleri vardır. . . 
söylenmektedir. Bunlardan görüş- Bu köşklere her vatandaş iJıU, 
tüğümiiz bir ikisi bize açtıkları yacı olduğu zaman girerek, 5 ~~ 
yazıhanelerine telefon bulamadık- ruş atınca derhal konuşabilir·· , 
)arını söylediler.. otomatik telefon köşkleri bir ~~ 

T<:>lefon, ticaret ve iş hayatının sım yaramaz çocukların uzun . 
birinci vasıtalarmdan biridir. Te _ müddet eğlencesi oldu .. Para atııı> 

lan kutuların içerisinde birtal'1 

para şekline sokulmuş, hurda d:. 
mir parçaları, teneke parçaları b 
lundu. Amma buna rağmen seP~ 
de telefon idaresine bu köşkle~n 
1000 liradan fazla varidat te~~ 

lefon, bir yazıhanenin, bir ticaret
hanenin bir iş adamının, kulağı gö
zü, kolu ayağıdır .. Telefon sahibi
nin elde ettiği kolaylıklar nekadar 
çoksa, olmıyanın çektiği müşkülat 
ta o kadar fazladır. 

et'.iği görülmüştür. ,
1 Telefon almak istediği halde te- Istanbulun bu gibi köşklere " 

lefonsuz kalmış 100 den fazla tica- çok ihtiyacı vardır. Bunu tJ ' 
rethane ve yazıhane olduğu söy- 1<t~f· 

rif etmeğe bile lüzum yo_ -•e 
!eniyor. Hatta beş altı ay zarfında Dükkanlarda, eczanelerde 0tev 
telefon idaresine müracaat edip '"l<B • beride bulunan telefonlar, ınu 
cevap alamıyanlar binleri buluyor. leme başına 7.5 kuruş 81ıyof· 

Telefon mu yok? Hayır! Telefon Çok defa da paramızla telefon edt" 
var. Fakat tesisat kafi değil.. cek yer bulanuyoruz. Yeni telefo~ 

Mevcut santraller ve şebekeler, abonesi olmak müşküli\tı haliedr 
İstanbulda ancak 12000 telefon a- tirken bir de otomatik telefO~ 
bonesine cevap verecek vazi:fNte- 'lı:öŞklermin temin"ini düşunmek \j· 
dir. Bu adede bir tane dahi ilave zımdır. 
etmeğe imkan yoktur. O halde te
sisatı genişletmek zarureti vardır. 

Telefon, ecnebi ellerden hükıl · • 
metimize geçtikten sonra çok sis· 
temli bir çalışma ve inkişaf devre

sine girmiş, gerek dahili gerekse 
harici telefon tesisatının genişle -
tilmesi için 5 yıllık bir programla 

faaliyete geçmiş bulunuyor. Ha • 
taylı kardeşlerimizle bir iki ay ev
vel telefonla konuşmağa başladık. 
Suriye telefon hattı bitti. İran hat
tı da pek yakında ikmal edHrcek. 

Yapılacak işlere gelince, Ankara -
İstanbul telefon tesisatına daha üç 
kanal ilave edilerek 8 kişinin daha 
ayni zamanda konu~ması temin e

dilecektir. Bu işin bu sene sonuna 
kadar ikmal edileceği umulmak -
tadır. İzmir - İstanbul telefon 
hattında, bir kuranportör iülvesile 
ayni zamanda iki kişinin daha ko • 
nuşması mümkün kılınacaktır. Ay
rıca Ankara ile Adana arasında 

yeni bir hat tesis edilecektir. 

İstanbul tesisatı da genişletil -
ruek üzere Şişlide büyük bir tele
fon santralinin inşasına başlanmış-

Setim CAVl1 

Feci bir ölüm 
Dün Beyoğlunda Yeniçarşıda_~ 

tı numaralı apartıma.tıda oturJJ..
ta olan Münevver isminde bir 1ıB' 
dın apartımanın dördiincü katı.Jll" 
penceresinden kazaen caddert 
diişmüş ve parçalanmıştır. Miille"' 
verin henüz ölmediğini göreıJel 
imdadı sıhhiye telefon ederek t>' 
vallı kadının Beyoğlu zükiir tıa5 ' 
tanesine kaldırmışlardır. Müne11 ' 

ver hastanede fazla ywşamamli "6 

biraz sonrıı ölmüştür-

KÜÇÜK HABERLER 

* Şehir Meclisi, Şubat de.-.ıe51 
içlimalarına bugün başlıyacaktıf' 
Meclis ilk iş olarak intihap defte~ 
!erini tetkik edecek olan bir c'fe 
tiş Heyeti> seçecek sonra ruzııB ' 
mesindeki maddelere geçecekti!· * Kırklareli Emniyet amiri .,e 
kıymetli zabıta 8.n-JrlerirniıdeJl 
Mehmet Ali Konyar mezunen ~, 
rimize gelmiştir. 

yaradılışımda yoktu. Döven ka -ı rum. Kendimi, yine, Behlcenin ya; 
dar, dövülmekten zevk alan ka - tak odasında buldum. Öğleye dil 
dmdan da tiksiniyordum. O, bel- ru, kafam zonkluyarak uyandığı~ 
ki bunu, büyük bir iltifat olarak zaman, bir tek ürnıtle titriyorduııı· 
söylüyordu. Ne çare ki, onun bu Nazlıyı görebilecek miyim? 
iltifatını hoş görecek tıynette bir Sıtkı Tahir, yumruklarını sı1'l ' 
adam değildim. Bu manasız ko • yordu: 
nuşmamn devam etmesi. Nazlının - Hayır, Yesari Bey, görınediııJ' 
görünmesi kadar benı üziiy<M"du. Herhalde, gece, sarhoşlukla r: 

Böyle, ne kadar üzüldiim. bil • ağzımdan bir söz kaçırmış, rııb.~ 
miyorum !. halimle, etvarrmla bir şey sezdU: 

_ 5 _ miş olacağım ki, yanımda, Naıb 
alnın _ nın likırdısı olmadı. \ine ani.Bil ' Sıtkı Tahir, sustu; elini 

dan geçirdi: 
- Hatıra defterindeki iki satır, 

beni, bu kadar söyletti. Belki, si
zi sıktım, Yesari Bey. Fakat bu • 
nun, başlangıç olduğunu unutma
yınız. Sonra, günler, aylar, hatta 
seneler, kuş kanadına binecekler. 

Defterin bir yaprağını çevirdi, 
yüzüme baktı: 

- Dün olmuş gibi hatırımda ... 
O gece, ne oldu, biliyor musunuz? 
Korktuğum başıma geldi. Nazlı -
nın, odaya girdiğini şciyle hayal 
meyal görür gibi oluyordum. O 
kadar. Onunla konuştum mu, ol • 
du - um erde sızdım mı bil · 

yorum: 

Behice, yine eskisi gibi bir s~; 
ortağı sokulganlığı u~ yaJdaŞ~ 
giildü, gülümsedi. Yine, içki JJ18 

sası başına oturduk. Bir gün. ııı; 
üç gün mü bi!miyorum. Hep ıçt ı 
Nihayet, sinirlerimdeki aksii1iil'e 
beni, bira.n diriltti. Evime dÖll ' 
d" 

'ı;:~p, Nazlıyı düşünıiyordUJJI· ~ 
nu, nerede görebilirdı,;.? Tek! ' 
cOnlar• ın evine mi gidecektiıil' 
Artık, o cKlasik• içki sahnele<"~ 
den bıkmıştım. Oraya gitmek fı 
ri, bana, ürkün tii veriyordu. 

.,.rJ 



1KDA1'l 

l'ARETLER 

Maaş ve ehliyet 

Bir kısım devlet müesseselerinin 
..,...,"!""',.11 memur ve maaş kadrolarında isra· 

SAYl'A 1 

.M.ESELELER 

• 

• 50,000 asker ric'at ediyor su,. kast 1 er !:s~=~a~:~!~~r:::~d7ı~
1

::n~~ 
ve ıslah teşebbüslerine girişilmek 

1 s p an yadaki harp devam d" :!:~~~n:1':::~:::·o~:y::!~!a:~ İspanyanın Katalonya ayaleti jo Sakanel, evet Frankodan e\'vel 

İki sene evvel Habeşi.! tan dava
sında bir kısım kozlannı kaybet
tikten sonra İtalya önunde ri<'at 
eder gibi görünen İngillere ile, bir 

O ıyor çesi iizerinde azami bir titiı.lik ve merkezi B __ a_r_selona İkincik.anunun\bu General, halkın isyan .. t.iınsa.li Ü h · · k k . kaç gün evvel •Birmiogan•• da 
assasıyet gösterme , anca tak- 26 ncı gunu, no.vonalıst ispanya olarak ayaklandı. Kendısını, Lız-'tt•k • dd ı • 1 d. ·ı k 1 b·ı k -, diktatörleri ima ederek diın) aya 

gl ı Çe Şı et eniyor J ır ı e arşı ana ı ece bir hare · hükümetinin eline geçti. Bu mü _ bondan Burgos'a götürt>n tayyare- zorla tahakküm edilmesine mü,a-
Londra 5 (AA) - Dün · kettir. Halkın dişinden. tırnağın - nasebetle bir Fransız gazetesinin de ölünce, mukadderat, Frankoya d . 

~ • 1 l 1 dan artırdığı ve hükftınetin köy 
8 

e olonmıyacağıru öyliy<"n in • 
gece Coventry magaza arı < a şu mütalealarını calibi dikkat bu- güler yüz gösterdi. giltereye bakıyorum da, han"'•İnin 

F ranko orduları, mühim bir şehir 
ve 3000 esir daha aldılar 

4 
k ,•tır Bu yaıı. köy dolaşarak topladığı ''ergi, bu ı k kled F ank Ge 1 D J · e .. -yangın çı m.., . • ara na iyoruz: r o, nera on oıe,y hakiki İngiltere olduğuna k .. rar 

gınların, yangın çıkaran bom- memleketin terakki ve imarı için Bu hadise, İspanyaJaki kardeş - iyi bir halef oldu ve onun bıraktı- veremiyorum. 
balar yüzünden vukua gelmiş yapılması lazımgelen tesisata ki- !er kavgasının mühim bir dönüm ğı yerin boşluğunu hissettirmeden 

ediln k ed
. · f t cim k b. d · ı Halbuki hakikatte, her ikisi de olduğu zarın · ıe t ır. aye ez en, ır e onun ısra noktasıdır. Barselona, Franko hü- ve yaratıcı kabiliyetlnl ihsas edefı İn 
im 

1 dil·"''' bit lm k, . f k li ayni giltere değil midir? Şu fark-
Ateş süratle söndürü üş- ır e ..,,.ıne şa o 8 ısra e - kfımetine geçmekle onun ikbaline, bir han1le ile harekek .geçti. la ki birincisinde soğllkkanlı tara-

tür. Hasarat, ehemmiyetsiz - ) mesinin ifade hududunu çok geçen hükümetçilerin elinden çıkmakla Franko, General Don Joze'ye f .. t . d İkili .. d k 
karSalaınanka, 5 (A.A) - Umumi 

argahın tebliğinde Katalonya 

:~~inde nasyonahstlerin bir 
ler· koy. ve _mevzileri işgal ettik -
kiıı~ Sahi! bölgesinde Palamos ya
aı: Vardıkları, 3.000 kadar esir 
v lan, bazı mühimmat fabrika 
ı:.1•ııolannı, iki hava topu ve üç 
ied· ele geçirdikleri bildirilmek-

çilerin Valsequille bölgesinde iki 
~ühim mevzi ele geçırdikleri bil • , 
dirilmektedir. 1 

dir. 
1 

hir suiistimal sayılmak lazııngelir. onun da zevaline barız bir işare külatla çarpıştı; "müfrit gayelı ra· ını1 .g~s :;yor ~'. t . CL"1n n':, .. uv-

Llverpoo
l, 5 (A.A.) _ Dün ı Onun içindir ki aliıkadar bükü . te<kı·l ediyor kı'pler'le b • 1 , K d . . \·et ı ar ını gos erıyor. gı en , ı ogaz aş.ı. ar eşının, d 1 d-"-'' d 1 t• . . 

Bütün gün düşman tayyareleri 1 
Katalonya limanlaril~ hudut ya

kınında bazı mevkilerı bombardı

man etmişlerdir. 

mcC dairelerinin, ınitsrifane kurul- . . .. ev et .,.5~ ev e ın vazr~ etın akşam saat 23 te Walton ha- Franko, Barselonayı, kolaylıkla en sevgılı gaye arkadaşlarının o - . b - .. 
muş teşkiliıtların genb totulmus,· t t k 1-1 h k" ·ı 1- l . k sarbna n zamanın ıca ma goTe 

pishanesinin duvarına atılıp 1 • zap e me sure ı e. ı: umetçı ere um erı ar asından 1gladı; fakat 

1
. d z 

patlıyan bir bomb~ duvarın ( kadrolarını ihtiyacın tabii çerçe,·e· kar~ı kahir bir tefevv:.ık elde etti- İspanyanın selameti •avesıni elde takındığı tavır_ ır. aten._ Napol -
S
·ne 1·ndı·mıeler· t er·ndedı·T t k . . . . . . , · b" ~onun g~milcrıni bahrdıgı tarih -

sıvalarının bir kısmını kopar- 1 1 gaye Y 1 • ğinı göstermi~tir. Hü1<C-metçilerin. e me ıcın gırıştıgı sovaştan ır ' 
mışsa da duvarda delik aç- l\leşlıur darbı meseldir: Zarann bundan sonra Madrid \'C Valiınsi- an. vılm~dı. . ten itibaren kolaJ kolay yenilıni-

Gigueras'da 300 ölü ve 800 ya -
ralı vardır. Yüz kadar ev harap ol-

Bars
hl dak" k d yen İngiliz diplomasisi dt-. bu ta-

mamıştrr Derhal gönderilen · neresinden dönülse kardır. denilir. ya mıntakasında, büy>!k ve uzun ' ona ı scvgı ve ar cş-
kuvvetli bir polis müfrezesi, 1 bir mukavemet g&tcrmeler.ne, lik kaynaşması, İspan.n halkının, vı~dan başka nedir? 

ır. 

le <?erone sakinleri, Milliyetper -

1_'1 Şevk ve heyecanla karşılamış
""dır. 

Ancak, bir taraftan bareınin nıii- 1 nk" · muştur. ,· şehrin hapishane etrafındaki artık. imkan yoktur düzme idealle.- ve mllf·it rcJ·ımler Ingi terenin bugii u azanıelı· 
zakere edildiği, diğer taraftan · bilh · ·k· 

Sevilla, 5 (A.A.) - Cenup A - mahallele•ı'nı· kuşatmıstır. Ir- Barselonanın zaptı, {imdiye ka - uğrunda . kardeş kavg sına, hiç mı nı assa vücude getıren ı ı bii-
merikasile tecrübe irtibatı uçu - 1 landalıların sakin bulunduk_ dar gizli kalan ruhi bir haletin te- hiç taraftar olmadığıı 1 ispat edı- yü amilden birincisi şüphe ~ok ~ .. israfa m3ni olunmak istendi~i bu- j k • 

günlerde, hatmnuza gelen bir iki k. ku · 

Şunu yapmakta olan üç motörlü ları mahallelerd' 8 baskın cellisine de imkan vermiştir: Kav- 1 yor. 
1 vyettır. 

D·ğ h ı er taraftan Katalonya cep -
mü13haza)·ı, yine nıemlckct ınen-

ttalyan Savo
ia tayya:rPsi dün Tab-

1 
yapılmıştır. Maamafih poli - ganın mekani1masınııı halk düşün- Hükümtt\·iler, flarselona'dan Ancak günc~iıı doğdnğu nokta -

"Siııde d.. t .. 
faatine olarak. ileri sürmeği de 

la
.da tayyare meydanına varmış - sın· bu faaliyetleri neticesiz cesınd1'!n değil. siyasi demagojiler- sonra. Madrid mınta",;,asında. ne dan buıtığı noktaya kadar bu mil-

IÜl' .. ~r Curtis tayyaresi. du-
tn ilhnuştür. Nasyonalistler duş -
~ an tahşidatını ve Villajuiga tay
tn':: nıeydanını bombardıman et
--.Jlerdir. 

faydasız addetmemekteyiz. ·1 b b h t kr k 1 den ilham ve kuvvet. alarak isle- yapsalar, müspet bir s_ey, bir ha- !etin her tarafla hiıkim bir su ve 
tır. Tayyarecı er u sa a e ar a mıştır. • Devlet hizmetine alınacak her mesi... yat r·akkı elde edemiyecekler. o lopruk parçaMna bayrak asabil • 
uçacaklardır. ı a;iiii;iiii;iiiiôiiiôiiii;iii;;;;;;;-ôiiiiiiioiiiôii;iiii;iiii;ll I hangi bir memurun istihdamında Bu kanaatimıze en canlı misal: halde bundan sonra dökülecek ıncsinin yegiine hiknwti, yalnız ve 

Perpignan. 5 (A.A ı - cümhu- Ouce bu hafta dikkat edilecek başlıca nokta, yal- Frankistlere candan diişman gös- kardrş kanına da. insanlık, bugüre yalıın kun-cı tc olamaz. Silahın 

de~eras, 5 (A.A.) ~ Bir tebliğ
ııı' l{ataJ.onya cephesinde düşma -

1,~ Gerone havalisine kadar iler • 
""ille. 

riyetçi ordunun ric'at etmekte o - f 
1 

ruz vereceğimiz maaş değil, akat terilen hükümetçi ha'.kın, nasyo - kadar olduğu gibı " .k pek çok yüksek kıymet olabilme..i knll:ı -

lan 50.000 kadar aske,inin ög"leden ta verecek . d d l l "b• k f. . no aynı zaman a o memur an a aca- nalist orduları önünd<' birdenlııre acıyacaktır nan e ~ tii ı ey ıyettır. Bn ilib .. r-
sonra Perthus mıntakasında hu • ğınıız randıman olmalıdır. Devlet yapma _hüviyetlerindcr. Sllkinc>rek. 

1 

la İngiliz azametinin ikiMi amili 
(Başıarafı l iııci sayfada) duda muvasaletleri beklenilm~ hizmeti bakımından memurun yal- yalnız Ispanyol ,·atandaşı olclukla soğukkanlılığıdır. 

B. Rooseveltin matbuata olan be- F • J tedir. ruz ucuz olması kafi değildir, ve - rın ve senelerdenberi OJle kaldık· aşıst mec ı"sı"- Eğ~r. kuv~cl hu '<ığukkanlı • -
tıı ge nıuvaffak olduğu, Estra -

adıı:te cephesinde Cümhuriyet - yanatından ve lord Halifaksın ya · ı rimli olması da zaruridİT. Bu nok- !arını göstermelerindtki ani ham- giliziıı elinde olma~ıp la nı.-..dii 
rım ada matbuatı tarafından çok • b} 

Yeni Yugoslav kabi
nesi de muv·akkat 

tai nazardan mütalea edilince ba- ledir. Barsclonadaki yüz binlerce nın te ı"gw ı" şu deli İspanyolun elinde ol,M idi, 
uzlaştırıcı olarak karşılanmış bulu- remin kat'i ~klini alacağı şu önü- İspanyolun bir anda sııkaklara dö· bütün fetih ,.c k-"lerindeıı. on 
nan nutkundan sonra tebellür eden ...,... müzdeki aylarda, bir taraftan ına- külmesi, kardeş askerlerin boyun· (.B~t.nTafı l ır.cı •ayfada) altıncı asırda ke<:a Ameriluıyı ve 

• 1 
vaziyet muhtelif İtalyan şahsıyet · 
!erinin nazarınrla hakikatC'n san · 

>;iSFR 

Mussolini ve harp Belgrad, 5 (A.A.) _ Ayni za - sıısyonel bir karar ve~ n vaz'yet al

:: "• •ier İlalya FransaJ• ııücum manda Yugoslav radikal birliği mayı haklı gösterecek mahiyette 
, ...... ~Ulerenlıı Fransaru1l yanında partisinin buhranı olan kabine görünüyor, Müteaddit tefsırata gö
lıııa lllaeatııu wö1temek b:r mülearlfeyl buhranı seyrini takip etmektedir. re, İtalyan istekleri mrselesi da: · 
!ıf.11~ ~IŞTlıak demektır. Mussollnl Yeni kabineyi teskile memur e- ma mevcut kalmaktadır ve yeşi' 
.. k lr lehllkel'I &'ÖZ< almak lstıye- dilen B. İsvetkoviç bu sabah Se _ masaya ancak bütün İspanya Fran· 
11ıu..::ıdir? Bu takdirde muzarrerlyeli nal-O başkanı B Koro;ets, radıkal ko kıtaatı tarafından işgal edildik 

r 1'ek uzak l'e böl lf" bir muzaf- 1 th g 1 kt · "11eı birliğinin Sloven şefleri, Müs ü - ,n sonra e cce ır. 
r..,daıaroldufuna fancı..ıt blle bunun nıanların şefi B. M hnıet Spabo ve Tabouis, Oeuvre gazetesinoc ya 
ıll»toıııo ı:tabeıten daha az tamı bir diğer bazı şahsiyetlerle görü~müş ııyor 
.. 5 in faydalarından dahi çok ve öğleden sonra B. Stoyadinoviç Duçenin Pazartesi veya Salı gü-
~, •lacaktır. Jlaklkalte, İlalya, Alman- nii diplomasi yolu ile hüy-ük dev · 
• kat1 ile i•tişare etmiştir. 
ttittı, olarak kendisiyle birlikte yü- letlerc bir nevi muhtıra gönderrı-

b
•• diltııe, harbi d';·un·· ı·me•. Fakat Bundan başka istifa eden Baş - ki . .1 . 
.. - 6' rek iste erıni te~rı ı etnıesıne in -

•. tartlar allında bl• harbin en muh _ vekil öğle vakti radikal birliği 1 ed. h .. • tizar edi nıekt ır. Şüp esiz bu 
llıı~•I neUcesı İlalyanm hakiki lstlldil- partisi grupunu ictimoa davet e - tahminden ibarettir. 
•• ll nıııayetı demek oim••acalı mıdır? derek Cuma gecesi lıiıdiselerini 0 . d V' d .., ,, rdre gazetesın e ıveres e 
.._ ll>aıı1anın •imdi dahi biklm '"' na- izah etmiştir. f b' ·ı -... bir gelccek ha ta ır nota verı eceg 
bota »artoııer oldutu dotnı olma,kla B. İsvetkoviç de partinin Bel- zannındadır. 
~· itaı1anm Alman yarılmıı ile grad bölgesini içtima~ davet et - Muharrir, Roma _ Berlin . Tok-
.. ilen ku11alaeatı bir !ıarJılen son- m;•tır. Yeni hükümet listesinin ı ı -.., ı.,, .,. yo müsellesinin humma ı faa iye· 
~ diİJ!iuee daha slyade lıaklkat lıµ gece neşredilmesi beklenmek- tini kaydediyor ve kat'i devreyr 
.\~ -•r? tedir. Buhrana Müslüman ve Slo- girilmekte oltiuğu kanaatini gös 

lı.tı 010ra celluee, car.ele, harpten- ven azası tarafından sebebiyet ve- · •bloka 1 in teriyor ve diyor ki: 
lııan ç yapılan rayretıerl kır- rilmiş olan radikal partisinin bir - Netice, demokrasilerin totalitc~ 
ll>01tıı.:uvaffak olduktan sonra bu liğini korumak için gayret sarle - devletler kar ısında gösterecekleı· 
.. ~ 110 nıllstemıeke sahasında bir dilmektedir. ---•uıqtt t insicam ve azim derecesine bağ! 
bir .. bep :.ıcriilıe etıoemesl için hl•-ı Yeni kabinenin radıkal birliği olacaktır. 

lt rnıemelıledlr, .. .. , 
ltt - rıura.ı da lıa1da laylktır ki, BU- azası~_dan murekkep muteca1:'5 Nfüayet Populaire gazetesindt 
ı...ı:::lıllJıcJa tıaı7.,,, Fransaya kart• bir hukumet olacağı ve vazifesı - Brosseletta, Roma ve Berlin ara 
ııı.uı saluunııştır. Alın:ınya, ancak nin, yeni bütçeyi meclisten geçir- sındaki anlaşmazlığı bildirerek Al 
İıırııt&allertuı takip için >e&'lne yolun mek ve Hırvat mesele,ini hal için man kaynağından alınan bazı ha 
«at.:re ve Fransa Ue harp etmek ol- daha geniş bir kabineyi hazırla - berleri kaydederek diyor kJ: 

h otı~ lıanaat cetı..ııtı •aman jtaıy,.. maı< üzere. muvakkat olacağı 2an- B. Hitlerin B. Mussoliniye Tu 
~... •iba!ıareı ecle<elıtır. nedilmektedir. nus ve Korsikayı istememeği taı .. 
~"' IRıreUe bill-,or: Bazı şayiaların tersine olarak. siye etmesı bir itidal eseri olara 

1 

., ..., ~~lınaıı,,. incili• ııllihlanması- Zağrepte bulunan Hırvat muhale- g6steriliyor. Marsilya, Liyon v 
lt>ııtın, . ve nlbal bir harp 1mlLiıı • · · · B M k B ı d' Parisi istememe•ini de ""k5liı ta'' 
rlir~ CilıGaünde tulm3fı ölreıımlş fetinın reısı . açe e gra a ,.. 
~ledir. davet edilmiştir siye edebilirdı. 

aşları makul bir esas ve nizama !arına atılması. sancakları öpme- kons~y aşağıdakı ikı ><nrar suretı· dünyanın yarısından fa2.Jasını ~~ . 
loağlamağı düşünürken diğer ta - ~i .. bütün bu içten kaynayı~ bu ni &:kışlarla kabul etmiştir: Cctınoi hadisesinde olduğu gıbı, 
raftan devletin memur kadrosu vatandaş sevgisi, başko ne mana- BüYük faşist konscyı B. Hitlcr yiııe hazinesi tamtalnr ,,.. eli hoş 
,eviycsini de tedrici bir tekamülle ya gelebilir? tarafından iktıdar mt vkiınc geçi- zuhur ederdi! 
kalite bakımından daha yükselt - Barselonanın yüz b.ıılercc hal- şin•n altıncı yıl dönümü münase - Binaenaleyh, kuvvetli olmak 1~;0 
mel• yoluna gitmeği de ihmal et- kı. tıakikaten Frankis1.~ere, onların betık söylenen ve faşbt ve nru;yo- dahi, hem kuvvetli olmak. hrııı .te 
memeliyiz. Maaşların ve terfilerin gayelerine ve idarelcrmc düşman nal sosyalısl i nkılaplarını bağhyan ooğııkkanlı olmak lizımdır. Avr111'a 
usullçrc ve kanuni teminatlara olsalardı. senelerden beri onlara siyasi, ideal ve askeri tesanüdile i- milletleri içinde bu iki vasfı "" i~ i 
r:ıptedilmesile beraber, memur telkin edilen düşmanlığı benimse- k. memleketııı istıkbalinı teyıt '' - mezccttiği içindir ki İnı;:ili-1 İngi
kadrosunun (alışma ve \'erim key- miş olsalardı, şehirl1>rnıe giren den nutkundan dolay. derin mem- !izdir. 
!i,,·etleri de nazarı itjbara alındı<n Fr"ı1ko ordularına k:.rc::ı, hir dt• - nuniyetinı ifade eder İk j "- .... Y ., i sene evveJ ngil lt•rt\ gt·nl: \.'C 

takdirdedir ki, memleketin tabak- g-ils~. sog'"'uk davranırlardı. ö,_ ·Jt' cGerone'nin .işgaliyle bütün Ka-
kuk edebilmek için mutlaka devlet olmadı, onlar, bır ruhla canlanan t .. ıo. \anın bundaıı böyle bolşevık 
idaresinden geçmek vaz~vetinde bir kütle gibi harekete geçtı ve itısafından kurtuldugu bir tarıhte 
olan bütün islerinden iyi neticeler orduyu, sevinçle ve iştıyakla ku _ topl,ınaıı buyuk foşıst konseyı 
•lınabileccğini ümide hak kazana- cakladı- kahraman İspanyol muharipleriy
biliri2. Temenni edelim, ki İspanya hal- lt• Lejyonerl~re hararetlı selamt

Devlet kadrosunu kalite bakı - kının devam etmesiı.i istemediği nı gönderır ve faşizm gönüllu kuv 
'nındao yükseltmek mevzuu balı- şüphesiz olan bu kardeş kavgası, vetlerının da\'a Fran ko'nun zafe
solıınca, kullanacağımız ihtisası daha çok kan dökül;,eden, İspan- riyle netıcelenmeden bu davayı 
'<endisin~ tevdi edeceğimiz işin yada daha birçok harabeler ve terketmiyeceklerinı herkese bil -

1 t d b
. dirir.• 

lıcmmiyeti ve mcsnliJeti nisbe - matem er yara ma an. ıran evvel 
inde mutlaka değerlendirmek bitsın. Müteakiben Duçe, ıaşızm mu -

icabedecektir. Bu gibi evsafı haiı 
'lan memurları ise, falan şu kadar 
·enedir çalışıyor ve onun aldığının 
·arısını almıyOT diye, ehliyetleri -
11İD değerinden mahrum ed~ek 

tursak, bilhassa ihtisasa taalluk 
rlen çalışmalar için kafi anasır 
olamamak vaziyetile karşılaşabi-

iriz. 

Hiililsa, israfın önüne geçeliıı:. 

'-:tkat ıneınurlara maaş tayin eder· 
n, her şeyden evvel vere~eğimi. 

1ara ile alacağın112 hiznıet arasın 
"a adil biT nisbet olmasına da dik 
'-at edelim. 

IKDAMCI 

* İspanyada, kardeş kavgası. 27 

aydanberı devam edıyor. Nıçın? 
İşbaşına geçen hükümetçıler. İs -
panya hafkının hazmedemiyeceği 

müfrit bir rejimi tatbıke girişmiş 
·llduklan için ... 
İspanyada, her memlekette ol

duğu gibi, milli bir an ane, dini bir 
1lnde. devam edip giden siyasi bir 
~ave vardı. Hükümet';i1eı-, birden
..>irç, esaslı bir inkılilr yapmak is
edı ve bunların heps:ni, bir anda 
nkilr etti. 

harıp kıtaatının yirmınci yıl dö -
nümünü tes'it için alınan tedbirle
rı anlatmış ve bunun iızcrıne kon
sey aşağıdakı karar suretıni kabul 
etmiştir: 

cBüyük faşizm koAfeyi, Duçe -
nin teklifi üzerine, muharıp kıta
atııı yirminci yıl döniımü müna -
sebetıle, sosyal kanu:ıların heyeti 
umumiyesıne yenı bıı ınkışaf te -
min edilmesıni kararla~tırır.• 

Konsey nihayet, he>ap divanı -
nın 1937 /38 hesapları hakkıııdaki 
raporunu dınlemış ve to Şubat ta
rihinde tekrar toplanmak üzC're 

Halk. tabıatıle, cebır ve kuvvet dağılmıştır. 
inünde hislerini gösteremedi; fa -

b
. G al J Roma. 5 (A,A.) - Büyük faşist 

:ı:at. ır ener Don oze Sanjur-
konseyinuı müıakerelerı gizlı ce-

nıoderu Edeni \·e F.dı•n)(' hf'rah<"r 

ouun asabi}ctini, a~abiyt"tindt•n tlo
ğau harici si)asetini bir kt•uara at .. 
tı ve ihtiyar, muhafa2alir Çt•nt • 

berlayıı'i iş başına getirdi. O ~>na
da İngiltere silahlanma bakımın • 
dan geri ve geç kalmış vaziy~tle 

idi. İhti)·ar kurt, sesini lıu vuzi~~te 
göre ayar etti ve İngilter.,den gel
mesi insana hayret \'ererek kadar 
miitevaziane hareketlerle pes per
dP,.;f'n konusmaga giri ti. 

Şimdi, bakıyoruz ki, ayni ihti -
yu, yalnn: ·~vet• tftığit. •hAl ır• 

demesilli de bili~·or ve ta)yBTd~
rinio boyuna havaya yüJ<selen sa
yılanna, 2ırhWarının h&JUD..'1 de
nizlere açılan tonilatolarına bakı

yor ve nisbet bü)üdükç~, •anki 
bançeresi o ciha> lara baglı) ıınş 

gibi, sesi de otomatiknıaa 1iiks~li-
yor. 

y., baiJrınıyor, ve h.~3 lunnı)"or 

ve gürültü etmi~·or, biliıki.. gayet 
yavaş seiiJe., azami sı.ikltnetlc konu
şuyor. Soğukkanlılıkla. fakat •va-
him• konuı,uyor! ·Zorl3 tabakkü-
me müsaade cdeıne1·i-,,. di}'or ,.e 
arkasından ta:.•JattJf'riıı; gC.i.:.tı•rj • 

yavaş konuşuyorlardı. Geldiğimin onların seviyesine inerek konuş- istiyordum, yine yavaş yavaş içimi 
farkında olmamışlardı. Dışarı çı· masını ve aHikadar olmasını bili- korku bürüyordu. Bu hareketle
karak arkamdan kapıyı gürültü ile yor. rimle onu büsbütün şüphelendir
örtünce birdenbire ikisi de sıçrıya- Tahta masaya karşılıklı oturdu- mekten, kendisinden çekindiğimı 

rak yerlerinden ~aı~_tılar: Aki~ c: ığumuz zaman Hüsey!n ağaya hu:ır belli etmeketn adeta korktum. Ve 
malin koyu mavı gozlerı benı go-, kahve ısmarladı. İhtıyar adam gıt- birdenbire kendime hakım olarak 
rünce sevinçle parladı: tikten sonra gülümseyerek: bakışlarımı yüzune çevirdim. tık 

reyan ettığı için neşre-dilen teWiğ yor, :aırlılılarını sayıyor! 
barıcinde elde edilen şey. yalnız 

Frankonun kat'i tam zaferinden 
önce Lejıyonerlerin tspanyayı ter
ketmiyeceklerine daıı olan resmi 
malümattır. 

Bu hususta Giornale d'ltalı& ga
zetesı şu satırları yazıyor: 

• •• 
Bu misal dahi bize göslcriyoı ki, 

hakiki kuvvet, daima -.~ mutlaka 
soğukkanlıdır. Nerede gül'iiltü var
sa, oraıle mutlaka bir ~rır. bir telaş, 
bir halı:sı2hk taran vanlır. 

le 19 - - Oh bizi korkuttunuz! diye ya- - Size ikram edecek başka bir defa gözlerimi kırpmadan gözlerl.-

8iııi d~hv: ~n~. şimdi ev vazife- yordu. Meydanın oratsında şem- lnıma koştu. Elimi sıkarken gülüm- şeyimiz yok maalesef! dedi. nin içine bakarak gayet tabıi bir 
den a tgorduğü için korucu halin· siye gibi açılmış bir çam ağacının sedi: Güldüm: sesle: 
gelen r _ık pek memnunmuş, hele altında arkaları bana dönük olarak 1 - Hem korkuttum, hem de ra- - Bana en büyük ikramı yapı- - Size böyle bir şey söylediğimi 
den dgı~en olduğu günler neşesin-1 oturan ressamla gı_vınişinden ve ıhatınızı bozdum galiba! dedim. yorsunuz, yetişmez mi? Sizin gibi hatırlamıyorum, dedim. bence ar-
baııa buı Ultnuyormuş. Akif Cemal halinden korucu olamsı lı'ızımgelen Tatlı tatlı konuşuyordunuz... büyük bir ressan1ın.. kadaşlık yaşla değildir. Yeter ki 
llü ,,.unlnrı anlattığı zaman sözü. kır saçlı, uzun boylu yabancıya Elimden çantamı alarak: Hemen sözümü kesti: kafalar uyuşsun .. 
daıııcı~~~·cc~ksinız pek babacan a- grld.ğımi belli ctjecel: bir hareket 1 - Yarım saattenberi burada bizi - Rica ederim Ferda Hanım, Yüzünü derin bir sevinç kapla-

l<:ü .. ·• ıye, bitirmişti. yapmadan bir müddet öylece dur- rahatsız etmenizi bekliyordum, di- beni methetmeyiniz olur mu? Si- dı: 
'· • Çtık kap d M ·· ıli·· ka "ld" h.. tk' b. t 1 "at .. ıyı yavaşç;• açtım. Fa-· um. anzaranın guze gı, r- 'iye gu u ve urme ar ır avır a zinle çalışman1ıza gelince, bnudan - Bizim de kafalarım12ın pek 
henı~~de;j geniş yeşil meydanlığa 1 şımdaki ağaçl.arı.~ göste~diği enfes ayakta d~rmuş, bize bakan adama zevk alacak olmasaydım, teklif et- yakında uyuşacağını sanıyorum ... 
de hi ç kmıyarak kapının eşiğin- renk armonısı gozlerımı kamaştır- hitap ettı: mczdim tabii. Ben istiyorum ki ... Eğer siz isterseniz mükemmel an-
llıır,;ı sesımi çıkarmadan durdum. mıştı. - İşte Hüseyin ağa, beraber ça- Durdu. Yüzüme baktı: laşabiliriz. 
kadar __ Akıf Cemalin methettiği Onlar, ressamlarla korucu ağa- lişacağıınız ressam hanım ... Sonra - İstiyorum ki biribirimize ikı- Bu sözler canımı zılunıya başla-
··ı guzeJ oir d' G · b d.. k d b. kk 1 · l t- d Ad t" ld " •' bir ıne , yer ı. enışçe ye- cm altında tahta bir masaya karşı ana onere : e ırde te{e ür er, itıraz ar e ı. e a oraya ge iı,;im için içi· 
l'rıüşü k ~'-'undan sonra kızıl gü- yanyana oturmuşlardı. Masanın Ü• - Bu güzel yerin korucusu ve nıiyecek kadar samimi olalım. mi hafiften bir pişmanlık bürüyor-
rcnkı~.10Ybu.' açık ye~il ve ~efti zerinde, içilmiş bir kahve fincanı, kahvenin sahibi dostum Hüseyin İskemlesini yana doğru çekerek du. Sesimi çıkarmadan yerimden 
l · n ır b · · aştığı ul ~ ırPıe k:mşıp kucak- ressamın şapkası ve kapağı açılmış 'ağa! dedi! devam etti : • kalktım ve beremi çıkararak, çan-
llu ağa .. uk hır ağaçlık başlıyordu içindeki paketler, fırçalar görünen~ Sesinde samimi bir mana vardı. - Sizinle akademideki arkadaş- tamı açıp önlüğümü aldım, giydim, 
beyaz YÇ•;

1 
larır, arasında incecik ı bir çanta vardı. Biraz ötede iki şö- ıA!ay etmiyordu. Onun Hüseyin a- \arınız gibi iyi iki arkadaş olma- O, gözlerile benim hareketlerimi 

llereden ° ar .~zanıyor ve uzaktan vale du•uyordu. Onu epey zaman- ğavı hakikaten sevdiğini hissettim mız için yoksa pek mi ihtiyarım, takip ediyordu. Dudaklarının ke
su 8esin·geldıgı belli olmıyan bir denberi gelip beni beklemekte ol· Bu hareketi hoşuma gitti. Demek Ferda Hanım?.. narında belirsiz bir tebessüm var-

ın hafif şıkırtısı duyulu- duğl•nu anladım, Korucu ile vovas lbasit insanlarla da alay etmeden Yinv gözlerimi orı<ian kaçırmak dı: [Arkası var] 

.Kızılların silah ve orduları İs
panyada ve tertıp eyledikleri ve 
vakit vakit iltica ettiklerı ve mü
zaharet gördükleri b:ıışık toprak
larda tamamen tasfıye edılınedik
çe ve her türlü diğer haksız mü -
dahalelerden vazgeçilmedıkçe 

Franko'nun zaferine tnm ve emni
yetli adı verilmez. Buna binaen, 
İtalyan Lejiyonerleri. İspanyol 
toprakları kızıl askerlerden tama
me"ı temizlenmedikçe, bu toprak -
]arı terketmiyeceklerdir.• 

Amerikada taşan nehirler 
Vaşington, 5 (A.A.) - Ohio. Vir

ginia, Tennesse ve Kentucky mın
takalarındaki nehir ve ırmakların 
taşması üzerine yuvasız kalan ai
leler miktart kızılhaç cemiyeti ta
rafından beş bin· olarak tahmin 
edilmektedir. 

A. N. KAR ACAırıll 

Mebus seçimi için def. 
terler tazırlandı 
(Baş tarafı l iııci sayfada) 

Yeni mecliste genç liyakat1ere 
de J er verilecektir. 

lstanbulda seçim hazırlıkları 
Istanbulda mebus seçimi hazır

lıkları devam ediyor. Cüınhurıyet 
Halk Partisi adına mebus namı~di 
gösterilmek üzere müracaat eden
lerin yüzü geçtiğı öğrenilmıştır. 

Partinin verdiği dır~ktif dahi • 
lir.de müntehibi evveilerin defter
lerinin tanzimi dün ikmal edilmiş
tir 

Bu defter bu ayın vnuncu gunü, 
Teftiş Heyetinin tetkıkinden geç
tikten sonra açılacaktıı 



SATPA. (' 

- Fransızcadan naklen 
- Ne hikaye idi, diye, mırıldandı. 

Fakat zavallı Martinet .•• 

Derhal Martinet'nin. kuvvetli, 
sağlam vücudü gözümde canlandı. 
O, kış sporları yapanlann çok iyi 

- Siz daima benim arkamdan 
geliniz, diye, cevap verdi. 

Öteki: 

- Oh, çok teşekkür ederim, de
di. 

Sesi biraz daha acaip göründıi. 
Tekrar kaymıya başladık. Artık 

tanıdığı bir tipti. Mükemmel bir 
kılavuzdu. Gayet iyi ski yapardt. 
Dağlardaki bütün sığıntlacak yer- tnişler, çıkışlar başlamıştı. Aşılma
leri bilir, yolunu hiç şaşırmaz, be- sı güç yerlerden geçiyorduk. Kar 
raberine aldığı kimseled muhak- durmadan yağıyordu. Dikkat edi-
kak memnun ederdi. yordum; mavi ceketli daima Mar-

Marcel: tinet'yi takip ediyor ve hiç de talı-
- Martın sonlarına doğru idi, min ettiğimiz gibi düşmüyor gerı

diy:?, devam etti. Chamonix'te ha- de kalmıyor, virajları kolaylıkla 
vai hattan işliyen küçük tirenin geçiyordu. 
hareketini bekliyordum. Fakat ha· Benim artık ayaklarım üşüıniye 
va müthişti. Kimse dağa çıkmayı başlamış, yorulmuştum ki, nihayet 
göze alamıyordu. Üç saat kadar Martinet avdet emrini verdi. İstas~ 
bekledim. Bir arkadaş bulmak için yona yaklaşıp ta kendimi kahvenin 
ümidimi kaybetmek üzere idim k\, ılık salonunda bulunca geniş bir 
skileri omuzlarında olduğu halel~ nefes aldım. Martinet, son defa bi
beş kişinm bekleme salonuna gil- zi saydı: 
diklerini gördüm. Martinet bunla
rın arasında idi. Beni görünce yak· 

laştı. Yanındakilerin dört arkadaş 
oJduklannı, ~ehre avdet edecekleri 
için bugün avdet etmeden evvel 
muhakkak bir kere daha Brevent'a 
çıkmak, kaymak istediklerini söy
ledi: 

- Ski kullanışları o kadar fena 
değil, dedi, sonra kulağıma eğile
rek: 

«Hava da ne hava amma, dedi!t 
••e dört arkadaştan mavi ceketlisini 
belli etmeden işaret etti: 

- Bunu da karısı bana emanet 
etti. Tam on dakika kocasına dik-

- Boğaza kadar, doğru gidece
ğiz. Kendinizi iyi idare edin ve ar
kamda bıraktığım izleri takip edin. 

Martinet hareket etti. Arkasın
dan biz de kendimizi bıarktık. Ar
tık dört talebe için endişem. yok
tu. Biraz muvazeneyi temin etmek 

ve Martinet'nin arkasından bırak

tığı derin izleri tak.ip etmek yoııı 
şaşırmamak için kafi idi. Yalnız, 
Mavi ceketli biraz gecikiyordu. 
Hatta b.ir aralık gözden kayboldu. 
Sonra göründü \•e: 

~---

- cBeş!• dedi, sonra mavi ce
ketliye döndü: 

Martinet bana dönerek: 

- İkimizin tekrar çıkmamız a. 
r:ım dostum, dedi, onu aramalıyız 

Sesi titriyordu. 

İki dakika sonra tekrar skileri 
mizle yola koyulm~tuk. Kar da4 
ha kuvvelte yağıyordu. 

'f.lf.'i-

Bütii,ı gittiğimiz yerleri arattık 

{akat hiç kimseyi bulmak mümkün 
olmadı. Martinet: 

.as.ım.::ı ıtAl •noxn i n.t • 

#. •. • • •• 
IKD A.M . '· ·· 

sıcak suyu, 
diğer tarafta Uludağı 

.Bir günde iki bin 
karlı dağa havai 

sporcunun çıktığı bu 
hat yapılamaz mı? 

Bursa, biribirine iki zıt, tabiat 
güzelliğini bir araya getiren bir 
şehirdir. Bfr tarafta 40 dereeede 

bir hararetle akan kaplıca sulan .. 
Jiğeı taraftan da, k&rlı Uludağ ... 

Bayram günlerini Bursa'da ge

çirmiye gittiğim zaman, hem sıcak 

sularda banyo etmek istiyenlere, 

hem de Uludağ'da spor yapanlara 

tesadüf ediUyordu. Kaplıcalara gi

decek yolcular, otobüsten çıktığı 

zaman, yağmurdan ve rüzgardan 
korkan bir halde, paltolarının ya-

kalan kalkmış, sokakta bir dakika 1 
bile durm.ıya tahammül etmeden, 

kabildir. Halbuki kışın Uludağ'ın tirmek için, Bursanın eksile taraf. 
güzelliklerini görmek istiyenler i- larını tamamlamak lazımdır. Bun
çin daha fazla bir imkA.n yoktur. lardan biri, Uludağ'a havai hal• 
Bunun için hatıra neler gelmiyor? yapmaktır. Bunu yazdık, fakat 

Bursa ile Uludağ arasında havai 1 bundan evvel Bursa'yı, diğer şe
hat yapmak ... Bursa belediyesinin hirlere bağlamak lazımdır. Vakıa 
b"t il h al h t k k bil Mudanya ile Bursa arasında oto-
u çes e av a .yapma a büs ve otomobil nakliyatına müsa-

değildir. Çünkü Bursa belediyesi, it bir yol vardır, fakat bu yol pek 
şehir içindeki yolları bile tamir e· dardır. İki otomobilin yanyana 
decek kudrette değildir. Bu itibar- geçmesi biraz güçtür. Halbuki yo
la Uludağ'a havai hat yapmak, ta- lun etrafında satın alacak pek kıy
tnamile devlet işi, yani Nafıa Ve- metli arazi de yoktur. Bu yolu bi
kaletine düşen bir iştir. raz daha genişletmek suretile as-

• Bir günde 2000 sporcu raJt haıe getirmek mümkün oıa-
maz mı? 

Havai hat yapılacak olursa, dağ· 
Yalova ife Bursa arasında da bir 

yol vardır. Cesur şoförlerin saye-

sinde, yine o derecede cesur yolcu

lar, otobüslerle Yalova'ya seyahat 
etmektedirler. Kış günleri, bu yo-
lun kayan topraklar ve yağmurlar 

yüzünden daha tehlikeli olduğunu 

lşüphe yoktur. Yaz günleri bozuk 
, yolu tcrkederek tarla kenarların
İdan geçen şoförler Yalova'ya daha 
l 

1 

kısa bir zamanda varmaktadırlar. 

Halbuki Yalova gibi bir su şehrile 
1 Bursa arasında asfalt otomobil yo-
luna ihtiyaç vardır. 

Eski zaman kaphcafarı 

Büyük yıldızla 
dost ve sami 
Beyaz perdenin meşhurl 

büyük bir ehemmiy 

,_ 
Mlsll bir daha görillmlyecJ 

NEWYORK S ı 
Türkiye için ayr 
Mahdut yerler süratle tutulm ~ 

HAREKET T ARIHLERI : 

( 14 Nisan ) Oueen Mary -
( 5 Temmuz) Manhattan 
( 14 Tem muz ) T r a n sat 1 ar 



8.AYl'A 1 

Dün Oynanan Lik Maçlarının Tafsilatı 
Beşiktaş 1 Vefa O 
Galatasaray 9 Hilal 1 
Beykoz 3 T opkapı 1 

lst.spor Fenerbahceye takım cıkaramadı ·- ' ' &'y -- - -"">7b~f'V memeleri takımlarında yer alama-

B -----
eykoz : 3 

10Pkapı: 1 
lıu 

, nşeref t d 
>lııeı ol s a ında havanın çok 
Y""' b· ~ııu fırsat addeden bü -iXk· 

r. ır,uıı· a.abaiık kütlesi haftanın 
•a ~1>1111 karşı~masını heyecan

C . ettiler 
~ unliıı ilk . 

0z ve '!' karşılaşmasını Bey -
ffakern ~Pkapı takımları yaptılar. 
(ıt •.•. r Eıcdetin idaresinde ta -

§U k !ardı. adrolarile yer alın~ -

C b ~ka~· S 
«i.h , • aia - Halit Bahadır -

h ~. »I ! ' 
•n "' 0 •met, Mustafa - Bür-1' ' <-şrer · 
ut'lıan ' lsmail Hakkı, İhsan, 
'l' •• 

fj OJ>kapı . S 
trısı0 _ · okrat - Sabahattin, 

l!aıııdi '!' Sadettin, Hakkı, Afi -
l'ıınu." _ ahsin, Osman, Salah\ttin, 

E' 
0

Yuna '!' 
akat B 0Pkapılı1ar başladılar. 

n· eyko .. 
ueurnu k z rnudafaası hemen bu 

euııııar arşıiadı ve mukabil bü -
llu h ~ başladı. 

malarını intaç etmiş bulunuyordu. 
Beşiktaşlıların vuruşile başla -

nan maç Vefa müdafaası tarafın -
dan hemen çevrildi. Ve Beşiktaş 
hücumlarına Vefalılar da ortadan 
sağdan, ve soldan yaptıkları iniş -
!erle mukabeleye başladılar. Oyu
nun ilk anleri iki tarafın biribirini 
denemesile geçerken maç müteva
zin bir şekil almış bulunuyordu. 

Devrenin 15 inci dakikasından 

itibaren Beşiktaşın yaptığı hü -
cumlar Vefa kalesini epeyce sıkuı
tırmağa başladı. Fakat Siyah Be -
yazlıların hücum hattındaki insi -
camsızlık sayı çıkmasına imkıtn 

bırakmıyordu. Bu \•az!yet devre -
nin 30 uncu dakikasına kadar sür
dü gitti. 

Vefa hücuma geçiyor 

Beşiktaşlı SULDUR Vefa kalecisi ile karşı karşıya 

Lik Maçları Puvan Cetveli çok beceriksizce bir sıçrayışla çel
di. Fakat bu iki eli ile çelmesi ken
di kalesi içine doğru olduğu için 
tabii gol oldu. Ve Beşiktaş ta ma
çın yegane gol!inil bu suretle ka - , 

Takım 

Beşiktaş 

oytm g11lip beraber Mağlüp Attığı Yediği Puvan 

16 13 3 59 ıa 
zandı. 

Fener bahçe 16 13 2 1 66 12 44 

Galatasaray 16 11 3 2 50 18 41 

Ve/.a 16 8 3 5 32 24 35 

Beykoz 16 3 6 45 30 33 
~a~tke ucuı:n serisi biribfrini takip 
~·~ i'•-n Beykoz santforu takımı
ıt. "' golün·· 

Pılııar . U yaptı. Bu gole Top-

Bu sef& hücum sırası Yeşil Be
yazlılara geldi. Onlar da arkadaş -
!arına taş çıkartacak derecede hü
cumlarını sıklaştırdılar. Hem o ka
dar çok sıkuıtırdılar ki Beşiktaş 

kalesi biribirini takip eden iki kor
neri güçlükle atlattı. Oyunun bu 
andan sonrası çok zevksiz ve heye
cansız bir didişme şeklinde devam 
ederken Beşikta~ yeni bir tehlike 
geçirdi. 

Bu gol Vefalıları yeniden hız -
!andırdı. Fakat, For hatlarının 

şütsüz!üğü fırsattan istifade etme
sini bilmemez!iği Vefayı mağliı -
biyetten kurtaramadı ve golden 
sonra müteaddit hücumları da 
devrenin 30 uncu dakikasına kadar 
devam etti. , Beykoz - Topkapı maçında Topkapılılar Beykoz kalesi önünde 

Hilal 16 4 2 10 55 26 
ettilEr guzel bir inişle mukabele 
b· · F'ak t 

30 uncu dakikadan itibaren Be- ı----------------------------ı 
24 

leşti. Bu ara Akif yine Cemili tek- • • · • """ """ "" 
meledi. Hakem kendisini. ÇLkardı. lstanbulsporlular Fenere 16 3 3 10 16 43 25 •r IUri(i a ku,"Vetli hasunlarını 

ıı ,Ykoz geçeıniyorlardı. Nitekim 
da 'l'urh•ağdan yaptığı bir hücum
d• Yaııtı.a~ ikinci Beykoz golünil 
rlc 'arn Yun 2 - O Beykoz lehlne 

Devrenin 43 üncü dakikasında şiktaşlılar hücumlarını ve oyunla- Süleymaniye 
olan bir Vefa hücumu az daha rını Vefa nısıf sahasına indirdiler. -------------------------
Mehmet Alinin yerinde müdahale Ve biribirini takip eden birçok Topkapı 16 4 12 17 53 24 

Bu öevre Galatasaray daha teknik k f k k dıl 
ve kombine bir oyun oynuyor. 15 arşı a ım ÇI arama ar 

• 1 ederk 
3 2 11 21 46 23 

ve fedakarlığı olmasa idi, Vefalı- hücumlar yaptılar. Ve bu hücum • -- ----
!ar ilk devreyi galip bitireceklerdi. !ardan hiçbirinde de sayı yapmağa İstanbulspor 16 
Bereket Mehmet Ali çok güzel bir muvaffak olamıyarak tek golle '----------------------------' 

inci dakiknda soldan Salahattine 
geçen topu Sa)ahattb 5 inci defa 
ağlara taktı. Oyun mütemadiyen 
Hilal nısı.f sahasında. Yapılan fri -

,o Yapar en Topkapılılar da bir 
ak devreyi 2 - 1 bitirdiler. atlayışla bunu önledi. Ve devre maçı 1 • O galip olarak bitirdiler. 

Nasıl oynadılar? 

İk· Beykozlulatın Topkapıya bir hiicumu 
b· llıei d 
il Uyuk bit ev:·ede her iki takım da rO • 0 berabere bitti. 

~ıu devredesuratle maça baş~dılar. ikinci devre 
.~ Ve kıs ' 0Yun kısınen muteva- . . . 

?•~irni m~n de Beykoz nisbl bir !kıncı devreye Vefalılar başla -
'Ular {etı ile oynandı ve Be koz- dı ve bu hücwnlarını ııisbi bir 
l'ıt~e k 

0Pkapı kalecisinin fed~ka _ hakimiyete kadar götürerek biri
~o~ıu :ıarışlarına rağmen Be _ birini takip ettirdı!er. Fakat ne ya
ve oyun_ref üçüncü golü de y~ı zık ki hiç birinden islıfade ederek 
tııııia 3 &ykozun hıl.klmiyetl al-· sayı yapamadılar. Beşıklaşlılar l:ı• 
iu • l galebesife nilıayet bul- Vefa hücumları karşısmda çok a-
a, ğır ve münferit bir iki inişle mu -

1 Q - kabele ettiler. Bu hal 10 uncu da -

~;ş;k;~ 
'\ı _e!a : O 

tltin~t l}L1a.-z:a..,~ 
rntı • . . ıtıuhfm . 
1 "•sır 1 ve şaınpıyonaya 
u. . 0 abuec k . k ·-<tt ıtıaç 1>~- e mahıyette bu-
1'tıfar1 h ı ""'l!iktaş ve Vefa ta 

<le Şu akem Suph. . . -
k· ı ının ıdaresin-

'l' Beş ;~ • rolarne oynadılar. 
•eı • ., · l'.lehınet Ali _ H" -

Y . <ıasan ".. usnu, 
~tı, Itıd v • oulent, Feyzi - Ha-
y,., an, So!d Ş 

le -~a: ./\zat - ur, ahap, Eşret 
<f~tnan, Lutf' Sa.ım, Vahit - Sü -

kikaya kadar devam etti. 
10 uncu dakikada Vefanın sağ 

açığt Necip Beşiktaş kalesi önünde 
yakaladığı bir bulunmaz fırsatı a
celeden kaçırdı. Bu bulunmaz fır

satı Vefanın yeni hücumları takip 
etti amma hiçbirisi de Beşiktaşa 

sayı olmadı. 

Beşiktaşlıların hücumları 
• Devrenın yinninci dakikasından 

itibaren Siyah Beyazlılar hücum -
!arını sıklaştırmağa ve şampiyon
luklarına belki de müessir olacak 
bu maçtan galip çıkmağa gayret 
sarfediyorlardı. Bu gayretleri ni
hayet 24 üncü dakikada semeresini 

~· Şiikru ~ Zuhtü, Necip, Ah
•uı u oyuna' " ehınet, Garo -
' ,,,,., kta verdi. rn en kuv . .,ı şhların mev -
nen \refalı~~tli _kadrolarına rağ _ Maçın yegane golü 
ltıe ~Uht"lle 1

. dun Yazdığımız gibi 

1 aga fnık· mı ve ne de Sulhiyi al-
ı B an buI . 

~ı:y u iki ıtıekıe amadan 'ıkmış -
et CUzd •• pfı sporcuı'Un hü . 

24 üncü dakikada sağdan inen 
bir Be~iktaş hücumunu Vefalılar 

kesmediler. Top kornere çıktL 

Ha:-·atı·•in tam üst kale direği hi-

Beşikta~ın kalecisine iş düşmedi. 
Müdafileri vasat bir oyun çıkar -
dılar yalmz Hüsnü çok çalıştı. Haf 
hattında Feyzi iyi idi. Diğer haflar 
iyi değildiler. B~iktaş hücum hat
tında muvaffak olmuş hiçbir oyun
cu yoktu. 
Vefanın kalecisi iyi bir oyun çı

karmadı. Müdafilerden Saim çok 
1 ağır ve takımda oynıyacak nefes 
,.e enerjide değ~!. Haf hattında 
Lutfi yorgun Süleyman favullu oy
nadılar. Hücum hatları çok fırsat

ları kaçırdı. Oyun itibarile Ve
falılar daha hakim idiler. 

G. Saray: 
Hilal • • 

•• 

9 
1 

Dün Taksim stadır.da haftanın 

yegane !ile maçı Galatasaray - Hi
ıııı arasında idL Geçen sefer yapı
lan maçta her iki takım da 1 - 1 
berabere kalmışlardı. Onun için -
dir ki maçııı eneter,.san olacağı 

tahmin cdili}'Ordu. 
Saat 15.15 te hakem Tarık Öze

rengınin idaresi altmda takımlar 

sahaya çıktılar: 
Galatasaray: Osman - Lıitfi, Ad

nan - Musa, Bedii. Ekrem - Nec
det. Süleyman. Cemil, Sal.9.hattin, 
Sarafim. 

Hilıll: Murat - Akif, Muammer -
Ce,'llet, Zeynel, Salim - Niko, Mus 
tafa, Hakkı, Liıtfi, Rüstem. 

Maça Hilal başlad!. Ve Galata
saray kalesi önüne indi. Hilalli -
!er oyuna iyi başladılar. Ve ilk beş 
dakikayı baskılan altmda geçirdi
ler. Bu vaziyet Galatasaray taraf
tarlarını ümitsizliğe düşürüyordu. 

Zira bundan evvel y&ptıklan maç 
hatırlara geldikçe sinirler bozu -
yordu. Bu vaziyetin vahametini 
idrak eden Sarı - Kırmızı takim 
derhal faaliyete geçti ve Hilal nı
sıf sahasına yerleşmekte müşkülat 

çekmedi. 
Galalasarayın şüt yağmurunu 

1 kiki Ekrem çekti. Necdet kendisi
ne yapılan favüle rağmen topu 20 
inci dakikada 6 ıncı defa ağlara 

taktı. GalatasarayWa: sanki ıın -
trenman yapıyorlar, bekler bile Hl 
lıil nısı.f sahasında. Cemil Ciciye, 
Cici de Süleymana b&s verdl 24 
üncü dakikada 7 inci gol oldu. 
Artık Hilıll müdafc..1sı fena hal

de bucalıyor. 27 ıncı dakikada Sa
rafim aldığı derin bir pasla Hiliil 
kafesine akıyor. Sıkı bir şüt çeki
yor. Top Hilal kalesine doğru ini
yor. Bek kafa ile bun~ itmam ede
rek topu 8 inci defa ağlara taktı. 

• ., • Sarafimin her çektiğô şüt kaleyi 

1 

buluyor. 35 inci dakikada Sala -

Siyah - Beyazlılar Vefaya gol yapmak için uğraşırlarken hattinden pas alan Cemil tek ba -

1 

şıruı Hı!AI kalesine iniyor. Favül 
taı:abil.iyor. Bu s:,kıştırma neticesi 1 ya fakat gol yapamıyor. ya.oıyorlar. Fakat Cemil topu 9 
mudafıler de favül yapmaktan ge- 29 uncu dakikada Sarafim Sa!A- uncu defa Hilıll kalesine sokuyor. 
rikalınıyorlar. Oyun 17 dakika hattine, Saliıhattin Saraflme pas Bundan sonra Sarı - Kırmızılılar 
böyle devam ediyo_r. 1'. inci daki- verdi. Sarafim birinci attığı gol -!gevşiyorlar. Hilal müdafileri topu 
kada Musadan derın bır pas alan den daha güzel bir sürüşle topu mühacimlerine geçiriyorlar. Liıtfi 
Sarafim avut çizgisi üzerinden çe- üçüncü defa Hilal ağıarına taktı. Jn sekiz içinde hatalı bir durd • 
virdiğ! topu sürerek sol zaviyeden Cemilin ve Süleymamn şütlerini ruş yapıyor. Penaltı. 40 ıncı da~i
ağlara ta~. İlk go~. !l_faç hemen kaleci ancak kornerle kesebiliyor. ka Hakkının çektiği hır şütle Hi!Al 
hemen Hılal on sekı~ı ıçınde oy - 43 üncü dakikada Cemil sağdan takımı şeref sayısını kazandı. Ve 
nanıyor. Bu ara Hilıll müdafileri aldığı bir pasla topu sürüyor. Ye- maç ta 9 - 1 Galatasarayın lehine 
Cemile mütemadiyen favül yapı- diği tekmeye rağmen topu 4 üncü bitti. 

yor!ar. Bugün Cemil temiz ve gü- deh ağlara takıyor. Ve birinci Nasıl oynadılar? 
zel bir oyun oynuyor. Kendisine devre 4 - 1 Galatasarayın lehine 
yapılan favüllere tebessümle mu- kapanıyor. 

kabele ediyor. 21 inci dakikada 
Sai'lhattin aldığı bir pası ikinci ikinci devre 
defa Hilal kalesine sokuyor. Bu Bu devreye Galatasııray başladı. 
sırada Cici kaleci ile karşı karşı - Ve derhal Hilal nısı.f sahasına yer-

V"falıler Be~ikleşı sıkıştırırken 

Galatasaray: Kalecıye iş düşme
dL. Adnan - Liıtfl müdafaası ken-
disine düşen işi ifa ettı Musa fev
kalade. Ekrem Bedii güzel Necdet 
yorgun gibi. Süleymaa, Salahattln 
fena değil Sarafim fevka!Ade gü
zel oynuyor. Ceınil, genç müstait 
istikbal vadeden bir genç. Kendi
sinden her hafta bugün oynadığı 
gibi temiz bir oyun bekleriz. Esa
sen bir oyuncu ne kadar temiz 
oynarsa o derece muvaffak olur. 

Hilalde: Göze çarpa."l yegane o
yuncu santfor Hakkı idi. 

•• 
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lstanbulsporun kongresi 
İstanbulspor klübü başkanlığın

dan: 
Klübümüzün mutad senelik 

kongresi 18 Şubat 9::9 Cumartesi 
günü saat 15 te klü;l lokalinde 
toplanacağından azanın teşrifleri 
rica olunu1-. 

Dünkü lik maçlarıııda Fener 
stadında oynanması l&zııngelen 

Fenerbahçe - İstanbulspor maçına 
İstanbulsporlular takım çıkarama,
dığından müsabaka yr.pılamamış • 
tır. 

. Genel Direktörltiğün mektepli • 
!er hakkında verd\ğl karardan 
sonra en çok zayıflıyan San - Si· 
yahlılar iki hafta evvel de hakli 
olarak takımlarına aıdıklan hem 
memur ve hem de yüksek mekkp 
talebesile Süleymanlyeye karşı k& 
zanmı§ oldukları maçı İstanbul 

lik heyet! hükmen mağlubiyete 
tahvil etmişti. Bu karar İstanbul
sporun yaptığı kanuni itirazıı r ğ

men Genel Direktörlükçe talebe -
!erin mektep kayitlerinin memurı
yete girmelerinden ev\·el bulun -
masına binaen ilk heyetinin ver -
diği kararı tasdik etınis bulunmak 
tadır. Bunun üzerine Istanbulspor
lular bu kanuni müeyyidelere uy
gun olınıyan bu kararı da ait ol -
dııklan makamlar nezdinde itıraz
da bulunmuşlar ve müessesler he
yetinin verdiği bir kararla bugün
kü maça iştirak etmemişlerdir. is
tanlıulsporlular bu seferki itira
unm nasıl karşılanacağı merakla 
beklenmektedir. 
İstanbulsporlularm gelecek haf· 

ta yapacakları kongrelerde vazi -
yetlerl tespit edilecektir. 

ikinci küme maçlan 
Dün ikinci küme maçlarına Şe

ref ve Fenerbahçe s!Gdlarında de
vam edilmiştir. Şeref stadında ille 
oynanacak olan A!iadoluhisar • 
Karagümrük maçına Karagüm • 
rüklüler gelmediğind~n maç yapı
lamamıştır. 

İkinci maçı Ka,,ımpaşa - Boğaı
içispor yapmışlardır. Bu maçı baş
tanbaşa hakim oynıyım Kasımpa
şalılar 9 - O gibi büyük bir farkla 
kazanmışlardır. 

Fenerbahçe stadında oynanan . 
Davutpaşa • Fenery.tmaz karşı • 
lıışmasını da Feneryılmazlılar 2-1 
kazanmışlardır. 

Kır koşusu 
Dün Ş4lide mektepliler arasın

da İstanbul Kros birınciliği ya • 
pılmıştır. Bu müsabakalar İs tan • 
bul atletizm monitorluğu tarafın. 

(Arkası 7 inci &ayfada> 



SAYFA 1 

M 1 Z AH 

- Doktor midemde dehşetli bir iş
tah duyuyorum. 

- Çok fena aliimet. .. Kat'i bir per
hiz, hele asla et yememeyi tav
siye ederim. 

- Allah aşkına mektepte usulu 
otur. 

- Neden? 
- Sen ceza görüyorsun, ben de 

çekiyorum. .. 

- Çok canım sıkılıyor. Kanın pek 
fena hasta imiş ... 

- İyi ya, o da bugün yarın senin 
yanma gelecek demek. 

- Canımı sıkan da bu ya işte ... 

- Yahu kapıyı ne taşıyOTSun? 
- Seyahate çıkacağım, içeriye 

hırsız girmesin, kapı emniyette 
olsun diye yanımda taşıyorum. 

- Hayır ola müdür bay, sizin ma-
kinMiler mi grev Y.JIRhf 

- Hayır .. 
- Artistler mi? 
- Bayır .. Seyirciler .• 

iKDAM 
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1 A N A 
Orta Anadoluda 

Zaralılar da içme 
suyuna kavuştular 

Bn yılın sonlarına doğru nUfusu 10 binden yukarı bütün 
1 

kasabaların içme suyu ihtiyaçları tamamen karşLlanacak 
Sivas, (İkdam) - Sıvasa bağlı 

mamur ve şirin kazalardan biri de CENUPTA 
Zara'dır. Yıllardanberi kasaba hal M . d 
kının mühim bir ihtiyaç halinde 3 ay sonra ersın e 
beklediği temiz su iş. de nihayet ı 

halledilmiş ve Zaralılar temiz iç - k a ov n 1 k a 1m1yacak
1 

me suyuna kavuşmu~lardır. Su ka 'j 
sabaya 7 kilometre mesafede Kö - Mersin, (İkdam) - Öküz ve 
sedağı eteklerinden getirilmiştir. manda ile çekilen iki tekerlekli ve 
Su projesini Dahiliye Vekaleti Be- Kağnı denilen arabaların gerek 
led:yeler İmar Heyeti münakasaya hayvanlar ve gerek yollar üzerin
koymuş ve 40 bin lira masrafla su deki fena tesirleri dolayısile orta
getirilmiştir. dan kaldırılması ve yerlerine dört 

Her hususta Belediyelerin yar - tekerlekli arabaların konulması 

dımına koşan ve mümkün olan sü- hakkında 937 yılında Vilayet U -
ratle mühim işleri başarmıya ça - mumi Meclisince bir karar veril-
1.ı§an Belediyeler İmar Heyeti bu miş ve bunun için d~ üç senelik 
işi de üzerine alarak beş ay gibi bir mühlet konmuştu. 

Kuşadah 

Diyor ki: 
Su kanalları arasında 
mahsur kalan köylUler 

Kuşadasuıın Selçuk civa -
rmda, koruma ameliyesi dola
yısile yeni açılan Belvi ve kü
çük Mendres kanalları ara -
sında kalan arazideki köylü -
!er köprüsüzlük yüzünden ze· 
riyat yapamamaktadırlar. 

İki bin dönüme yakın olan 
bu arazi fakir çiftçiye aittir. 
Yeni yapılan köprülerin daha 
ikmal edilmiş olmaması ve 
evvelce muvakkat olarak ya • 
pılan tahta köprünün de bi -
linmiyen bir sebepten kaldı -
rılması arazi sahiplerini müş
kül vaziyete sokmuştur. 

u Cfll~f 
1 TRAKYADA KALKINMA 1 

Trakyanm örnek köylerine dağıtılan fenni buğu sandıkları 

BULAŞIK HASTALIKLAR iÇIN 
CİDDi TEDBiRLER ALINIYOR 

Edirne, (İkdam) - Trakya köy-ı Trakyada zirai faa!iyel güttikçe 
leriniıı sağlık vaziyetleri üzerin - genişlemektedir. Sonbahar ekime 
deki çalışmalara devam edilmek-1 çok müsait geçtiği için bu sene ile-

ı 

kısa bir zamanda bitirmiştir. Bu karara göre bu yıl başından 
İçme suyu kaza halkının coşkun itibaren kağnıların vilayet dahi -

tezahüratı ile kasabaya akıtılımş- linde işlemelerine nihayet veril -
tır. mesi icap etmekte idi. Ancak vi -

İmar Heyetinin diğer faaliyetle- layetçe görülen lüzum üzerine hu 

Bundan birkaç gün evvel, 
bu iki kanal arasındaki tarla
sına çift sürmeğc giden Sel -
çuk halkından Mustafa, hay -
vanla kanalı geçerken şiddet
li akıntıya kapılmış ve etraf
tan yetişen arkadaşları tara
fından muhakkak bir ölüm -
den güçlükle kurtarılmıştır. 

Köylüler, evvelce kurulduğu 
halde sebepsiz olarak kaldı -
rılan köpriinün, yeni köprü -
ler açılıncaya kadar tekrar 
kurulmasuıı alOO.adarlardan 
istemektedirler. 

1 

tedfr. ri derecede ekilmiştir. 
Sıtma mücadelesi hemen hemen Ziraat Vekaleti tarafından gön-

bütün Trakyayı sarmıştır. Halk ve dertlen selektörlere köylüler la -
1 köylü bu sıhhat mücadelesinden zım olan binaları yaptırmış ve ma
çok memnundur. Bi,çok göl ve kinelerini yel'ieştirerek çalıştır • 

ri hakkında tldığım malı'.imat şu- müddet Mart nihayetine kadar üç 
dur; ay daha uzatılmıştır. 

İki yıl içinde 20 yi mütecaviz 
şehrin su işi münakas~ya çıkarıl -

--00---- . 

KÜÇÜK HABERLER 
ınış ve ihaleleri yap!lmıştır. Bun- ------------* Şebin Karahisar nüfus me -
!ardan bir kısmının inşaati tamam- muru Mustafa Çeçe Vekillet em • 
lanmış, diğerlerinin faaliyeti de-

t kted
. rin.ı alınmıştır. 

vam eme ır. * Giresunda bir şehir klübü a -
1939 yılı sonlarına doğru nüfusu çılması kararlaştırılmıştır. 

10 tinden yukarı bulunan bütün * İzmir Belediyesi şehrin müs
kasabaların içme suyu ihtiyaçları takbel gaz ve benzin depolarını 
bu suretle karşılanmış olacaktır. Bayraklı civarındaki dağda yap -

HEMŞEHRİ 

~---. * Ziraat Vekaleti, yasağa rağ
me"l İzmirden Adana ve Mersine 
gönderilen 65 vagon pamuk tohu
munun hemen İzmire iade edil • 
mesini alakadarlara emretmiştir. 

, Kandırada bir miiddettenbe-
ri kapalı bulunan sinema daha mü
tekamil bir şekilde açılmıştır. lzmir blııvarmın önü 

açılıyor 
İzınirde Fevzi Paşa Bulvarı 

üzerinde birçok bina!ıırın ve han
larm maili inhidam h'r hale gel
dikleri görülmüş ve belediyece 
yıktırılmalarına karar verilmiştir. 
Böylece bulvar da açılmış olacak
tır. 

mıya karar verdiğindLn Turanda
ki depolara iliiveler vapılmasına 

müsaade etmemiştir. * İzmri vilayetinin yen i yıl büt * İzmit istasyonunun genişle -
çesi hazırlanmıştır. Masraf ve va- 'tilmesi k~rarfaşmıştır. B'."inci pe
ridat yekünunu 2.691.750 liradır. 

1 

ron temdıl ed'.lecck v~ hır de orta 
* Dağ sporunun inkişafı için peron yapılacaktır. Ustten veya 

Bursada münasip gcirülecek bir ı aıua.n bir de. geçit yı.pılrnası dü -
yerde bir dağ kampı kurulmas i- şunulmektedır. 
çin 12 bin liralık tahsisat verile - * İnegölde yeni bir hükfunet 
cektir. konağı yapılmasına başlanmıştır. 

bataklıklar kurutulmuş ve akıtıl- m~lardır. Bu mevsimde bir buçuk, 
mıştır. Sulan şişir ten ve etrafı iki milyon kilo tohum temizli yen 
bataklığa çeviren deg'Tmen, bent ve ıki makinistle hala çalışan yer -
ve ukalan da düzeltilmiştir. !er vardır. Oğrendiğiır.€ göre önü-

Köylerdeki bulaşık hastalıklar- müzdeki se'l:le slektörlerin sayısı 

da kullanılacak olan renni buğu 75 i bulacaktır. cMoru• kalbur ma
sanJıkları Edirne san atlar mek . kinelerinin sayısı ise 400 Ü bul -
tebinde yapılmakta "~ peyderpey muştur. 

büyük örnek köylerine gönderil · Uzunköprü, Keşan, Malkara, Ge
mektedir. 1937 yılında Babaeski libolu, Meriç, İpsala, Lüleburgaz, 
ve Lüleburgaz kazal•rmc:a n1;.i · Babaeski ve diğer Trakya kazala -
him rol oymyan bu s.lrdıi<~ar Tralı rının ziraat fidanlıkları vardır, ve 
yanın bütün nahiyelerine en ö7. bi- ağaçlandırma işi Trakyanın en ile
rer tane gönderilecekt :r. Bcııı.iar· ri hareketlerinden birıdir. 
dan ilk parti olarak •3U tane yapıl- Bu fidanlıklar 10 deharla 100 de
mıştır. Diğerleri de bı.. sene için· kar arasındadır. Hepsinin başında 
de tamamlanacaktır. Sandıkların ziraat muallimleri ve Edirne zira-
tanesi 25 liraya malolmakta ve 
bunlar köylerin müşterek malı sa
yılmaktadır. Ucuza maledilmesine 
Ç'(lk dikkat edilen bu sandıklar 

köy sağlık korucularının müraka
besi ve kaza doktorlaırnın emrin· 
de bulunacaktır. 

at mektep ve kursundan mezun o
lan , Tarım başı. !ar bulunmakta -
dır. Bu sistem köy birliklerine ka
dar genişlemiştir. Vize, Saray; Ge
libolu, Ezine, Biga, Bayramiç ... 
Ayni tarzda ve ayni hararetle ça -
lışmaktadır. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
GÜNLÜK PiYASA 

Nakliye masrafları 
Dün Pazar olduğu için, piyasa 

için bir şey yazmak mümkün de -
ğildir. Yalnız piyasanın dertlerin
den bir tanesini buraya yazmağı 

daha faydalı buluyoruz. 

Bir fabrikatör anlatıyor: 

- Filipin adalarından buraya 
kulru getiriyoruz. (Kukudan ve -
jetalin yağı yapılıT) bir kilo ku • 
ktmun Filipin adalarından buraya 
kadar nakil ücreti 60 paradır. Hal
buki bu malı getiren vapur, iki 
yerde aktarma yapıyor. Böyle ol
duğu halde, bir kilo kukunun li -

1 1 Sanayi Hareketleri l J 

Fabrikatörlerin ş:ka~·eti 

PARA BORSASI 
ANKARA 

28-1 "939 

Kontrplak fabrikatörlerinden bi-
ri, kontrplak gümrük resminin in- 1 STERLİN 
dirileceğini duymuştur. Bu zat di- 100 DOLAR 
yor ki: 100 F{tANK 

- Şayet kontrplaklerden alınan 100 LİRE 

gümrük tarifeleri t<•nzil edilecek 100 İSVİÇRE 

olursa, fabrikamı kapamak mec - 100 FLORİN 

buriyetinde kalacağım. 100 RAYİŞMARK 

Geçenlerde de pamuklu dokuma IOO BELGA 
fabrikaları, bu mahiyette haber al- 100 DRAHMİ 
mışlardı. Demek oluyor ki.gümrük 100 LEVA 
tarifeleri hakkında sık sık şayia - 100 ÇEKOSLOV AK 
!ar çıkmaktadır. Fabrikatörler bu! 100 PEZETA 

KAPAHIŞ 

5.92 
126.6225 

3.345 
6.6625 

28.5775 

68.065 
50.7925 

21.4075 
1.08 

1.5575 
4.3375 

!i.92 

\ 1 Piyasa Haberleri 

Tiftik, yapağı Kontrolörleri 
Bursa Merinos fabrikasında iki 

aydanberi devam eden tiftik ve 

yapağı kursunun sona erdiğini yaz 

mıştık. 

Bu kursa devam eden kontra -

lörler şehrimize gelmışlerdir. Bun-

EV EKONOMiSi --·- -- ~ 

Süt ve yağ 
Valimi:r.in riyasetindeki İktısat 

komisyonu, şehre ait ekonomi me

selelerile meşgul olmaktadır. Ek
mek, süt, et meselesi !PbL Bütün 

bu meseleler ev ekonomisini pek 

yakından alakadar etmektedir. İk

tısat komisyonu şimdiye kadar ek· 

!ardan ikisi bundan evvel de yaz- mek meselesi üzerinde çok durdu. 

dığımız gibi İzmire, biri Mersine Bize kalırsa, ekmek meselesi diğeE 

biri de Samsuna tayin edilmiş ol- gıda maddeleri arasında daha az 

duklarından vazifelerine başla - ı ehemmiyet tutar. Halbuki yağ, süt, 

mak üzere bugün tayin edildikleri 1 et meseleleri hiç halledilmiş değil-

şayialardan şikayet ediyorlar. 100 ZLOTİ 

Bir fabrikatör fikrini şu stıretle ıoo PENGO liiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi ! manımıza kadar masrafı, 60 para
23.92 

25.0625 
0.9050 
2.8325 

34.56 

yerlere hareket edeceklerdir. dir. Bilhassa yağ ve siit ... 

Diğer İstanbul kadrosunda çalı- Dün okuyucularımızdan biri, 

iKDAM 1 

Abone Şartları ! l 
Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ ·ı 
1200 Kr. 2300 Kr. 

600 Kr. 165& Kr. 
300 Kr. 800 Kr. : 

TEK SÜTUN il 
SA'NTİMİ ! 

1 
j Birinci Sahife 
İkinci Sahife 

400 kul'UŞ • ' 

250 kuruş 
50 kunış 

30 kuruş 
1 İç sahifeler 

7 - 8 inci Sahifeler 
: 

Bütün bir sahile veya ya- ı · 
rım sahife ilii.n için İdare He ' 
görüşülür. ' 

DiKKAT 
1 ! · Gazetemize ilan vermek is- : 

tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idarehanesi
ne veya İlanat şirketlerine · ı müracaat edebilirler. 

dır. 

Diğer taraftan, bir kilo kukuyu 
Bakırköyüne naklederken 4-5 ku
ruş sarfediyoruz. Aradaki fark ne 
kadar büyük! .. 

Bunu anlatan fabrikatör bu mi -
safi verdikter sonra diyor ki: 

-Memleketimizde en pahalı 

şey nakliye masrafıdır. Her şey -
den evvel Karadeniz nakliye üc • 
retlerini indirmek lazımdır. Vakıa 

Demiryollar idaresi tarifelerini 
mümkün olduğu kadar tenzil et -

miştir. Fakat Avrupa hatlarına nis

betle mallarımız daha pahalıya 

nakledilmektedir. Deniz nakliyesi 
de ucuz değildir. 

Nakliye derken, demiryollarile 
vapurlardan bahsetmek kiıfi de -
ğildir. kamyonlar, Anadolu şehir -

!eri arasında büyük bir mevki iş

gal eder. Kamyon tarifelerini in -
dirmek lazmıdır. 

Hasılı: Hayat pahalılığı ile mli -
cadele edilirken, yalnız kabahati 
tacirlere yükletmek kiıfi değildir. 

Tacirlerin uğradığı müşkülatı da 

ortadan· kaldtTmak icabeder. Bu 
miişkülattan biri, nakliye mesele • 
sidir. 

izah ediyor: 100 LEY 
- Gümrük tarifelerinin mahi - 100 DİNAII 

yeti istikrardır. Her sermayedar, 
gümrük tarifelerinin istikrar peyda 
ettiğine kani olarak bir işe teşeb - · 

100 

100 

ıoo 

YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

30.50 

23.89 

büs eder. Eğer gümrük tarifeleri 1..., .................. .......,,.,.,.,.---.,..,.--................. 
sık sık değişecek olursa, işlerimiz 
bozulur. Çünkü sanayideki maliyet 
fiatleri , gümrük tarifelerine göre 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk bor<u 

tanzim edilmiştir. J peşin 19.325 
%5 1938 ikramiyeli 19.60 

19.40 

Ergani 19. 75 19.70 
Sıv.ıs-Erzurum 111 10.15 

şacak olan 6 kontrolör de bugün manda yağının sarıya boyanarak, 
inek yağı diye satıldığını bize bir 

sabahtan itibaren İstanbul piya -
mektupla bildirmişti. Biz de bu 

sasında tiftik ve yapağı işleme malümatı hayretler içinde siitu -
yerlerine giderek, tiftik ve yapa - nuınuza yazdık. Yağa ait çeşit çe

ğının nasıl işlendiğin• görecekler· şit hilekfırlıklar vardır. Bunları 

dir. burada uZUD uzadıya yazmağa inı

Kontrolörler, tiftik ve yapağı • k~n yoktur. Yalnız en insaflı ~ile
nın kontrolüne bu hususta hazır .1 karlık şudur. Tereyağlarına veıeta 
lanrr.ış olan nizamnamenin mer'i-

1 t~ karıştırmış .. çu,._ıru vejetalin, 
yet mevkiine gireceği tarihten iti- mıdeye zarar veren bır madde de
baren başlıyacaklardır. ğildir. Halbuki yağlara muzır mad

Öğrendiğimize göre, Sanayi Bir
liği gümrük tarifeleri hakkında 

çıkan şayialar hakkında aJakadar 
makamlardan ma!Cımat almıştır. 

Bu ma!Cımata göre, zaman zaman 
ortaya çıkan şayiaların yalan ol -

delerin de karıştırıldığından şiip -
.., ........... ....,.. ..................................... """...,... ..... ...-.......... Kantarcı buhranı var be yoktur. Mesela: Manda yağına 

duğu anlaşılmıştır. 

Nevyork sergisi lstanbul 
komitesi 

Nevyork Dünya Sergisi İstan
bul komitesi bu hafta içerisinde 
ikinci bir toplantı daha yapacak -
tır. Bu toplantıda Oda umumi kati
bi, Sanayi Şubesi Müdürü B. Av
ni Abacı, Sarıayi Müfettişi Daniş 

te hazır bulunacaklar, şimdiye ka-

dar sergiye gönderilmek üzere 1 
gönderilen nümuneleri tetkik ede
ceklerdir. 

SEBZE FİATLERİ 
Kuruş s. 

• 
• • 
• 

Bakla •• 
Bezelye 
Lfilıana 

Prasa • • • • • 
• Ispanak 

Şalgam 

Havuç 
Kereviz kök 

• 
• • 
• • 

• 
Kereviz yaprak • 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar 
Maydanoz 

• 
• 
• • 

• • • 
• 

50 

1 50 
1 
2 

2 50 
1 50 
2 50 
4 
3 

10 
5 

40 
2 
2 

İstanbulda iş hacını artmakta sarı boya koyarak, inek yağı hali

olduğundan yeniden kantarcı buh ne getirilmesi gibi ... 

ranı baş göstermiştir. Bilhassa Sir

kecide asıl işlerin en fazla oldu

ğu yerde bu buhran daha ziyade 

hissedilmektedir. Eskiden yalnız 

Sirkeci mıntakasında Belediyenin 

üç kantarcısı vazife görürken bu

gün işler bir kişinin üzerine yığıl

mış bulunuyor. 

Bu civa~da yazıhanesi bulunan 

tüccarlar vaziyetten son derece şi

kayet etmektedirler. Bunun için 

Belediyeye müracaat edilrneğe 

Sütlere gelince, manda sütleri -
nin koyun sütü diye satıldığını bi
liyoruz. Halbuki manda sütü ağır
dır. Çocuklara ve hastalara pek 
muzırdır. Bilhassa yeni doğmuş 
çocuklar manda sütü içtikleri za
man hasta olurlar. Demek oluyor 
ki, gıda maddelerinden, süt, yağ 

meselesi, mideyle alakadar mese -

!elerdir. Şu bale göre, iktısat ko -

misyonunun ekınekten evvel süt 

ve yağ meselelerinin halli 13zını 

dır. Umumi sıhhat naınına ... 

Baş dönmesi, göı 
kararması nelerde! 

ileri gelir ? 

' 

ki 

-2- k 
Bazı sinirliler, korka~~ t 

vardır ki, dalgın bir baldt ,, " 
dilefl' ' lundukları sırada ken 

"b') Ilı 
ansızın yüksek sesle (P" · 1 b 
seniz başdönmesi gelir ve~ 
re düşer. Kuvvetli bir ~ f 
bir şamata ve hatta bir io9 k 
si bir silah patlaması "ey•'. b 
tomobilin ekzosu patıaJll'51. 

dttpeP:· 
duyar duymaz başı v 

korkar. ~ 1 
Bu hadiseler, kulak)a110 ~ 

hastalık olanlarda daha ! 
ve daha şiddetli baş d(inıııl 
!eri hasıl eder. 

14 - Şiddetli güneş çııtı'~ 
masında güneş vurJtlasııı 

t)' 
ve çok sıcak hamamda v W 
herhangi bir yerde uzuıı rıı 

-•el 
det oturanlarda zuhU. ev 

15 - Miizmin, eskiınl§ ~· 
yılmış murdar iliği has! 
larının bazılarında ba~ dö9 

mesi vardtT. ~t 
16 - Dimağda, beyind• }J 

ınıle gelen urlar, yaral~· )il 
detli vuruklar, dehşetli 
dönmeleri yapar. 

17 - Kalpte, yürekte bP; 
nan ve (aort) namı vd .ı 
( ebher deliğinin darla~~ 
hastalığında baş dönmesi dt 
şiddetli olur. Buna seb~P~ 
mağa, beyne kiiii gelnıı>' dW 
derecede kan gitüğindeP , 
Beyin kaımzlığıdır. Bu blll . 
talık vaktile tedavi edil~ 
se tehlikelidir. Öliim yolu ;< 

18 - Kolları, bacaklJ))'1 #
sinirleri saran ve 1mıurni I 1 
denilen ve her tarafı ıull 
kuvvetli nüzulde baş do..-' 

si artar. ~ 
19 - Yarını baş ağrısı" 

şeker hastalığında ve n~ 
denilen zenginlik hastalığıl' 
da da baş dönmCl!li var. it 

20 - Kuvvetli sıtın:ı, gı 
tifo, kabakulak, lekeli btıJI' ,. 
ma, kızıl, kızamık, çiçek b"' 

talıklarmda ve menenjit ::e~ 
rehro ispinol namı vetl , 
beyı'n ve murdarilik uııJıaf 

diİ' lannda çok kuvvetli baş 
meleri zuhur eder. , 

" 21 - Kadınların rahİl" dl 

yumurtalık hastalıld~ .... 
ve namazsız oldukları ır.aJıl şiİ' 
da gelip geçici, hafif veY" 
detli baş dönmeleri varıl11'•1 . 

22 - İç kulağı saran il,~ır 
!erin baş dönmesi çok ~ 
dır. Tehlikelidir. 

23 - Karaciğerin ve ~ 
reklerin kum sancı1atı"' 

baş dönmesi eksik değil~ 
:U - Karaciğerin ve ~ 

yollarının iltihaplarında , 
böbreklerin albuminli Jı~. 
lıklrında da insanın baıp 

ner. ıP 

25 - Barsaklarda 1~...ı 
solucan, şerit (aptest J>"".'. 
tenya), (trikosefal), ( aıı~ il 
lostom) ve <Botriyosel~ 
kurtlarında, böceklerinde 
dönmesi gelip geçer. 

lokm•n "!~ 
~ 

Esnaf cemiyetleri uınd~ 
heyetleri 

ıı0s· 
Esnabn ihtiyaçları hakJ<ı ~ 

:Pi 
çılrnış olan anket, esnaf ar ı: 

büyük bir alaka ile karşııaııı1' 1 , . c 
tır. Bu hususta gönderilııJ;Ş v 
cevaplar tasnif ediletek uıl' ı3 
bir rapor hazırlanacaktır. l!~ ;ıı 
porla esnafın bütün dilelı: "e 
yaçları tespit edilmiş oıacaJ:~ 
Diğer taraftan bütıin e6ll {' 

miyetleri umumi heyttleri, ))~ ., 
.,ı,. 

den itibaren Eminönü }lall<e ,,ı 
_,,,.~ 

birer birer toplanmağ" bar- ceı1' 

!ardır. Bu toplantılarda ııer ,al 
yetin vaziyeti. dilek ve jbtı) vf 
görü§ülecek, senelik faalil'e 

tetkik olunacaktır. ~ ~ 

Mal" ld • " esıı•f• um o ugu uzere • tı 

yıl yardım heyetine ayırac•ğl .. ,ı 
sis ıt kafi gelmediğiı.den. 11': :' 
mere, konser vesair verrne Lil 
etile para temin edilınel< ~ 

neler yapılması ve iş~ nasV oe 1 
!anması !Azmıgeldiği üzerııı 



j 

el 
Beşinci 

S (Baş tarafı 4 üncü sayfada) 
oıı bir .. . . . 

ki d lllnıdımız kalmıştı. Bel· 
e llıavi k . . 

kah ce etlı bızden evvel veye 
ı-akat avdet etmiş olabilirdi. Fa. 

ası[ kork 
Yal<ııı ol unç ve hakikate en 
ınuıu an şey, onun karlara gö
lıaya~Lkalınası idi Öteki tatlı bir 

l<aııveye 
ketıi avdet ettik. Mavi ce-

b orada ...... . 
İri· ....,gıldı. Talebelerden 

- ö1ııı.. .. 
tlar . uş ınu? diye, sordu. 

• linet bun . . 
• luy0rd u ışıtmemtş gibi su-
~ . ıı. AYni talebe· 

- ryi b· . 
~iıı d h ır araştırma yapılması i-
" er al b" . 
, ız, ded· ır ımdat kolu bulmalı-
~ ı. 

~ artinet: 

- :tlaklısınız , diye cevap verdl ..... 
Cleceniıı. k 

bıışı aranlığı ortalığı bas· 
ı. I<ar d 

lıeıı ı. urınadan yağıyordu. 
•'<endi h 

deıı ~ e~bıma mavi ceketli-

'l'oı·gun . e umıdimi kesmiştim. 
. ' bıtkin b. 
lıııdat ır haldeydim. 

~aı trenı llraınak üzere derhal ha· 
di]( ıı e aşağı, Chamonix'ye in-

4? 

Meşhur insanlar 
ÇE.M.BE RLAVN 

İngiliz başvekili Çemberlayn, 
kral hanedanına 

• • mensup ımış 

IJCDA.M 

ŞiKAYE T LER 

Bir kursta 
ciddi yet 

Saat 12.30 Pcofraın. 
Saat 12.3~ Türk müziği (PJ.). 
Saat 13.00 Memleket saat barı, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
Saat 13.10 - 14 Müzik (Hafif uver· 

türler ve fanteziler - Pl.) . 
Saat 16.30 Program. 

ikidir talebe gidiyor saat 16.35 Türk müziği, halle hava-
ları. 

muallim yok ! Saat 19.00 Konuşma . 
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl he • 

Şehrimizde halkı hava hücum • yeti: Bestenigar saba fa,lı). 
!arından ve zehirli gazlerden ko - Saat 20.00 Ajans, meteoroloji haber-
runma usullerini öğretmek ıçın Jeri, ziraat borsası (fia t) . 
semt semt kurslar açıldı ve her a- Saat 20.15 Türk müziği (Klasik prog-

ram). 1 - Osman Giray Han - Baya 
ileden en az bir kişinin birer saat· tıaraban peşrevi . 2 - Sadullah ağa: 
lik altı dersten ibaret olan bu kon- Bayatiarabanbirinci best•. 3 - Sadul
feranslara devam etmesi mecburi- lah •ğa : Bayatiaraban ikinci beste. 
yeti kondu. 4 - Sadullah ağa : Bayatiaraban ağır 

semai. 5 - Reşat Erer <Keman taksi-
Bu konferansları vermeğe me • mi). 6 - Arif Bey, Mulıayyer §arkı: 

mur edilenlerin de mevzuun ve Humarı yok. 7 - Lemi, Bayatiaraban 
gayenin ehemmiyetle mütenasip şarkı : Bakasız hüsnün. 8 - Dede efen
bir cidc!D'etle vazifelerini yapma- di, Bayati: Karşıdan yar güle güle. 

9 - Lemi, Bayatiara ban şarkı : Çeşma
ları icap eder tabii... Fakat bazı nı 0 meh,·eşlıı . ıo _ Mahmut Celillet
semtlerde maalesef bunun böyle tin paşa, karcaar 0arkı: Vnlu meyus. 
olmadığı anlaşılıyor. Veznecilerde 11 - SaduUah ağa, Bayntiaraban: Yü

Kalenderhane mahalle~inde otu . rük semai. ı2 - Etem efendi, Baya-
tiaraban : Saz semaisi. ran bir kadın okuyucu;,;uz bize 

Saat 21.00 Memleket saa t ~yarı, 
yolladığı bir mektupta balc•ıı' ne kambiyo _ nukut borsası (fiat). 
diyor; Saat 21.30 Müzik (Od ı müzigi) Pi-

cBir gün kapımı bir polis memu- yano; Cemal Reşit, Keman; Orhan Bo
ru çaldı, Beyazıt Nahıye Müdür • rar, viyola: İzzet Albayr:.k, Cello: Edip 

Se1.cn. C. M. Von V{i:!;l:ıcr - P iyanolu 
lüğti tarafından adresime ve adı - kuaı tet (Si bemol majör, opus 8) Al-
ma doldurulmuş matbu, numaralı legr0, Adagio ına non trrıppo. Menu -
ve mühürlü bir varaka bıraktı. ello (allegro) , Finale (Presto) . 

Tiyatro 
94, N 3) 2 - Nesvadba - Lorley şarkısı 
üzerine fantezi. 3 - Nielsen - Maska · 
rade komik f'ln""' -·-ı, i-'•)nnyol dans 

4 - Lehar • LibeUentanz opere • 
tinden potpL<. .. - Re ına-
jör divertimentodan ınE.>ntiet dansı. 
7 - de Micheli - Buseler serenadı. 

B Johann Straws - Şack hikilyeleri. 
Saat 21.00 Müzik (cazband - Pi). 
Saat 23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yMınki program. 
~ 

Sinemalar: 
SÜMER * Paris Çi>'<lğL 
İPEK * Blr Kavuk Devrildi. 
SARAY * Blr Kavuk Devrildi. 
MELEK * Büyük Vals. 
ŞJK * Aşkın Gözyaşları. 
SARAY * Şeyhin Aşkı. 
ALKAZAR * Denizaltı Esirleri. 
MiLLi * Markopolo. 
ALEMDAR * Markopolo. 
ASRİ * Bay T ekin. 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Bir kıt'a halkı - Efendi. 
2 - Başkalan - Herkese bildinnelr. 
3 - Fena bir hayvan. 

k · aıtinet' • . 1' etliıı· Ye evvela mavı ce-
'· ııı. karısını gı· d · ·· 1 · '"VsJy ıp gormes nı 

Bu:ıda semtimiz halkı kın Ş...hza • Saat 22.00 ~!üzik (küçük orkestr a -
debaşında hava hücumlarından ve Şef; Necip Aşkın) . 1 - Şubert - 1110• 

ment musikal (fa l\.1ajör minör, opus 
zehirli gazlerden korunma kursu . 

Bu akşam 9 da 

ENAYİLER 

Büyük operet 4 - Ortası - Kraliçe. 
5 - Son asrın adamlanndan btrt ~ 
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e ettıın M . . 
Oteliıı. • · artınet kabul ettı. 

teis d 
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onüne geldiğimiz sırada 
o li b' _ İlk ır sesle: 

kaYbediy defadır ki, birmüşterimi 
~•t oıııa orunı, diye, söylendi. Fa
ıız g.. rı ne kadar iyi saydığımı 
c ordunuz. 

ı 
fı 
ı: 

açıldığı ve birer saatl!k altı ders . 1 ============================> Para. 

7 - Yağma, yok'un mukabili. 
B - Kaymakamlıktan büyilk, 

9 - Eğri olarak - SöZ. 

ıo - Kırınızı - Bir kıt'a. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

l - Biı· kıt'a halkı - fıissettırmek. 
2 - Başkaları - Kırmızı. 
3 ·- Eğribüğrü. 

b. evap verıned. 
ltine un. Dişlerim birl-

açlılttan. "Uruyordu. Yorgunluk ve 

Oteliıı. harap bir haldeydim. 
birderıb· lı.olüne girdik. Martinet, 

ten. ibaret olan bu konferanslara 
2 Şubat 939 akşamı saat 19.3U da 
başlanacağ ı bildirilerek o saatte 
hazır bulunmam isteniyordu. Bu 
varakanın al t köşesinde küçük 
harflerle basılmış şöv le bir de ih
tar vardı: •Konferans~ devam et -
miyenlerden vilayetl er idaresi ka
nununun 68 inci maddesi muci • 
bince kabili tE'll1yiz ve itiraz ol • 
mamak üzere 5 liradan 25 liraya 
kader para cezası alu•acaktır .• 

1( k 1 yunuııu Akııısporlular, Eyüp - Ga-
ır O~USU 1 lai asar aya, Çelikk»l • YüksE!k, 

(Baş t arafı 5 inci sayfada) 1 muallim mektebine, İtalyan Lises· 
dan mektepliler aras ında tertip o- de - Kurtuluşu yenm'şlerdir. 

4 - Ortası - Kırmızı. 

3 - Son asrın adamlar.ı.Ddan birisı 
Dünya 

°''- ıre b" . 
~""· Yor ızım ıslak elbiseleri-
tııı aks;rı ı:ıın, kederli çehrelerimi
~etilı \'e e k~u elbiseli, gayet müs
tıUnde ~ndışesiz yüzlü bir adamın 
..... s· llrdu: 
. tı! di 
ö0utii. .. Y~, kekeledi. 
-... Çok ı:ıı.IUtnsiyerek: 

~erdi, b geç kaldınız, diye, cevap 
'taııı ll§ınıza bir kaza mı geldi? 

rii bli 
ıeı bir k sırada yanımıza genç, 
Oeııç k adın Yaklaşmıştı: 

la Sôıe kadın, çok ciddi bir tavır-
- s· arışarak Martinet'ye: 

dır, ıı:n_Yaptığınız şey tehlikeli

gd~ vak;~ M:artinet, dedi. Böyle 
llşı1~- ı avdet edil. ·• D h ~"'eli h ır mı . a a 

ne.:ı.il>ord areket edeceğinizi zan-
~~llıil>ere~· Kocamın sizi takip 
itndeıı Çok havai trenle avdet edi· 

:ı.ı:a . tııerıı.nunum. 
ıtıııet 

...._ lı §3§kın şaşkın· 
'-1a\1 .. • 

<\danı: aı trenıe mi, diye, sordu: 

k-:E:vetd 
atı.n fa 

1
' edi, hareket esnasında 

ıJ. z a Oid " e bir ugun u ve 20 metre· 
•~ıı. Yere dü•tü . .. ete k • gumü gorunce 
trerıe b· arar verdim. Döndüm ve 
bu ınerek 1 . 

raya . ge dım. Çoy vakti 
'• Yetı.şebild. 
.,,~lit ıın. 

reıt k net sak· 
lıt onliş; ın sakin gülümsiye· 

J 

ÇEMBERLA YN Almanya seyahatinde, Alman Hariciye 
Nazırı ile b irlikte 

Bir müddet evvel, ingi!iz Baş -
vekili Nevit Çemberlayn'i hayret
te bırakan bir hadise olmuştur. 

Resmi şecere alimlerinden biri, 
kendisinin, kadın c'hetinden 7 
Temmuz 1307 senesiı.de ölen İn -
giltere Kralı Birinci Edvarda ve 
Üçüncü Ferdinand'ın kızı Eleo
nor'a mensup olduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

O halde, Çemberlayn, dünyada
ki Kral hanedanlarile akrabalığı· 
nı iddia edebilecektiı-. 

Şecere alimi, Çemherlayn'i 10 
uncu asırdaki Kral aılesine bağla· 

makla beraber, Başvekilin ecdadı

nı, ancak 17 inci asrın sonuna ka· 
dar çıkarabilmektedi:. Başvekilin 

17 inci asırdan evvelki ecdadının 
zengin deri ustaları o!duğu malum 
bulunmaktadır. 

Çemberlayn, büyük babası vası· 

tasile de Kral hanedanına karış -
mışiır. Büyük babası Jozef Çem
berlayn 1861 de, bir İngiliz Kralı· 

ÇEMBERLAYN'in bir krokisi 

rin ilk halkasını Birinci Edoar'ın 

1282 de doğan kızı Elizabet teşkil 

etmektedir. Bundan sonra gelen a-

nın ~hfadından olan Harriyet Ken· ileler, muhte!i( ırklara, meslekle

rik'le, bu kadının ölümünden son- re, ailelere mensup ;nsanlardır. 

ra 1868 de onun teyıezadesi Flo- Nevi! Çemberlayn, Dizbağl Nişa-

Kocam geçen sene Lu kurslara 
devam etmiş ve şahacietname al
mıştı, buna nğmen ben de çağı -
rılıyordum. O akşam ilti küçük 
çocuğumu 1'in rica ve minnetle 
komşunun nezaretin' bırakarak 

tayin edilmiş olan saatte konferan 
sa gittim. Bu, gibi sslc.n kadın, 

erkek bütün bir semt halkile dol -
muştu. Bir polis memurunun do -
laştırdığı devam deft<rini hepimiz 
imzaladık. Derse ()~şJanmasını 

bekledik. Fakat bir h&yli vakit 
geçtiği halde öğretmrn görünme
di. Nihayet öğretmenin gelemiye
ceği anlaşıldı. Dersin 4 Şubat Cu -
mar!esi akşamı ayni $a~ie bırakıl-/ 
dığ ı bildirildi, dağıld:k. ' 

lunmuştur . 

Büy ük bir atlet kalabalığı ile 
(3000) metre üzerinden yapılan 

krosta alınan neticeler aşağıdadır . 

ı 

Hususi maçlar 
Dün Taksim stadında sabahtan 

i 

Kros b irinciliği ; itibaren federe olmıy;ı.n takımlar 

ı _ Abtullah Haydarpaşa Lise- aralarında dostluk maç1:1'ı yapmış 
si, dHece: 11.52 8/10 ; !ardır. Bunlar ıçınde ilk resm 

, . j macı Bozkurt ile Galatasyor B. ta-
2 - Ahmet, San at mektebı, de- k 1 ı ı ı be be-

ım arı yapmış ar ve - ra 
rec~ : 12,7, 3/10. re kalmışlardır. 

3 - Habip İsianbcı! Lisesi. 
4 - Gazj, Haydarpaşa Lisesi. 
5 - Veladcmir. Roı,ert Kllllej. 

6 - Necmi, Deniz Lisesi. 
Takım itibarile vaziyet: 

1 - Haydarpaşa Lıses i 14 sayL 
2 - Robert Kollej 24 sayı. 
3 - İstanbul Lisesi 32 sayı. 
4 - Deniz L isesi 4 7 sayı almış -

!ardır. 

\ o:eytcl maçlar1 

Beyoğlu Halkevinde oynanmak
ta bu lunan voleybol müsabakala
rına dün de devam edilmiştir. 

Büyük bir seyirci onüııd~ kar -
şub~2n A.kınspoı· - Halıcıoğlu o -

ve kanuna ne derece uygun düşer? 
Siz takdir ediniz .• 

Okuyucumuzun yazdıklarına 

İkinci maçı Galata:;por ve Boz -
kw·t A takımları hususi maçlarını 

yapmışlardır. Oyun çok zevkli ce
reyan etmiş ve daha düzgün oynı

yaıı Galatasporlular hasımlarını 

2 - 1 yenmişlerdir. Bundan sonra 

Kurtuluşla Şişli takı~.,ıarı karşı -
!aşmıştır. Şişilil iler bu maça B. 
Lakımla.ri!e cıkmışlardır. Oyun 
çok ze,·ksiz ve Kurtı.;luşun haki -
miyeti altında oynanmış olmasına 
rağmen ancak 2 - O gôbi cüz'i bir 
farkla Kurtuluşun !&hine bitmiş
tir. 

ınıııııııımıııııııııııımıınııı HllllllllllllllllllllH 

6 - Adet. 
;ı - Bir vilayet. 
8 - Kırmızı - Kırıtan. 

9 - Bir nevi peynir - Atılgan. 

10 - azman - Başına (s) gelirse d! 
ğeri - Notadan bir ses. 

• TAKViM • 
1357 HiCRİ 1354 RUMi 

Zilhicce 2 nci kin un 
16 24 

2 inci AY KAS! \1 91 

s E N E : 1 9 3 9 

v ... ati Ezani 

Güneş ŞUBAT Güneş 
7 07 1 37 
Öğle Ü iı l e 
il 28 

6 
6 57 

l.ı..indf lkindi 
15 13 9 42 
Alcşam Akşını 
17 31 12 00 
Ya ts t Yatsı 

19 04 1 33 
imsak Pazartesi lms&k 
5 26 ll 54 

uıuıııınııııııı ııııu nııııııııııııııııımumııııııııı 

d ış ;>üıun~ adaına yorgun, sarar
d:ınıalattnı ~apJıyan erimiş, kar 

ha.ı.tı: &ılerek garip b ir şekil-

rans Kenrik'le evlenmiştir. nı Şövalyesi olmakla.da, şahsen 
Şecere mütehassısı, bir ecdat lngilterenin en asli bir şahsiyetini 

zinciri vücude getirerek Başvekili teşkil etmektedir. Ondan evvel bu 

Kral Birinci Edoar'a doğrudan şövalyeliği, yalnız İngilterenin en 

doğruya bağlamıştır. Bu zincir, asil bir ailesine mensup olan Ed· 

yirmi dereceden ibarettir. Zinci - var Grey kazanmıştı. 

4 Şubat Cumartesi akşaJTlı yine 
ayni saatte derse githıı Salon yi
ne dolmuştu. Fakat bu defa da 
öğretmen gelmedi. Hatta polis 
memuru da görünmd:. Binanın 

kapıcısının ise hiçbir şeyden habe
ri yoktu. Bir hayli bekledikten son 
ra evlerimize dağıldık . Şimdi der
sin ne zaman başlıyacağını da bil
miyoruz. Ceza müeyyidesile oraya 
gelmeğe mecbur edilen halkın is -
tirahatinden ve hatta ışinden ayır
dığı saatlerin kıymeti de düşünül

me'< Hizımgelmez mi'~ Bu hareket, 
mevzuun ve gayeniıı ciddiyetile 
kabıli telif midir? Müteakip da -
vetlerı1e yine böyle b ir vaziyetle 
karşılaşacağını düşÜlıerek derse 
gelemiyenlerden para cezası alma
ğa kalkış ılırsa bu hareket hakka 

fazla bir şey ilavesin& lüzum yok . 
Bu hadise, halkın kurslara alaka 
ve rağbetini •zaltabilecek mahi
yette bir laubaliliktir. Her semt • 
teki bu kursların ehemmiyetle ta
kip ve kontrolü lıizımdır. Alaka -
darların nazarı dikkatlerini çeke -

Baş, D i ş, Nezle, Grip, Romatizma 
•lle · 
\t §tııcıı. di 

e ılôn .: Ye, mırıldandL 
lip, 0 telden çıktı. riz. 

Nevralji, 
ıınııııııınınınmı 

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. ııınmııııaınıııım 

6 ••ton LÖRU Çeviren: R•alm Özı3•n 

lan ve dikkatle etrafı tetkik eden Burası, dar ve uzunca bir yer idi. bir söz söyledikten sonra, arkasın- gardiyan olmasaydı, bu yalruzlık
Akbaba ile Kazayağına işaret ettı. Yüksekte iki pencereden aydınla- dakilerle beraber, arka odaya doğ- tan istifade ederek derhal celladın 
Gişenin, girdikleri kapısi!e önlerin- nıyordu. İc;inde bir küçük siyah ru yürüdü. Bu adamların birisi po- üzerine atılırlardı. Fakat gardiya
de tevkifhaneye açılan kapısı var- masa, bir soba, bir sıra ve üç ayak- lis müdürü, diğerleri mahallenin nın anahtarları tıkırdattığı işitili· 
dL Buradan da büyük avluya çıkı- Iı bir iskemle vardL Hapishanenin polis komiseri, müstantık ve en yordu. İşte işaretler, buna dairdi 
lırdı. İki katlı bir demir kafesle or- inşasındanberi gelip geçen bütün arkadaki hoca idi. ve daha ihtiyatkarane hareket et
tası kapanmış olan komışma odası, iydam mahkıimları, hep bu iskem- Arka odadan geçtikleri zaman, mek için aralarında v~rilen kararı 
açık kapısile, sollarında duruyor- lenin üzerine oturmuşlardı. Bu is- Akbaba, müstantığın polis müdü- anlatıyordu. Akbaba, omuzlarını 

ıı,~eli(; fasıl! -
22 

du. kemie, sobanın yanında orta yerde rüne şöyle söylediğini işitti: kaldırdı ve bu suretle, kendilerile 
,:"'11~'- .... ıa•ı arı .. n birinde, 0··1u··m ı mı·ş olan Akbaba ve Kazayağı '".·· il di d' d " · li Yu·'zb Ha ı· b·1m· be b H d 'k. b od d al ... "~• • ~- Akbaba, bir baş haydut göz' e i · ve şim ı e uzerıne ge ·p otur- - aşı nr , ı ı~rum, .. ra er, en rı ın u a a, y • 
ayevltlifları nın .. hucrelerinin diğer şenin önüne geldikleri zaman, b!r etrafı gözden geçirmiş ve vaziye- rulmasını bekliyor gibi duruyordu, niçin gelmedi? Onun gelmesi la- ruz kalmasından duyduğu sıkıntıvı 
h rı_ldıg" ını n. hucrelerinden nasıl gardiyan, kapıyı açtı. Cellat önde, ılın zımdı' ı tt Halbuki cel"t ek · a tini tayin etmişti. Fakat çat ış Soba, idam günlerinden başka · an a ' · "' • seriya, 

çünkü jandarmalar işe karışır ve 
bütün gayretleri heba olur gider
di. 

Akbaba, pardesüsünü sıranın üs
tüne koymuştu. CelJ.At, Hendrik a
yakta yorulmuş olacak ki sıraya 

yanaştı ve oturmak için pardesü
yü, elile ittL Akbaba, celJ.Adın eli· 
nin pardesüsüne doknuduğunu gö
rünce, sarardı. 

• '- · l>tshane . dızah etmiştik. Şimdı, yamakları, başlan eg"ilmiş, arkada Polis müdüru·· de şo"" yle cevap ver ha.kimlerle beraber mahk . k 
~~ ı olan !caşlanndan, girişiig"i işi becer- günlerde. yakılmazdı. Bugün de, · umu ar- ş "ı· tııılltını d ar~sinin ölüm mah- yürüyorlardı. d. 1 .d rd" B imdi, Desjardinin hücresine gı. 
'1\ t arag miye hazır olup olmadığını, yahut soba çatırdıyarak yanıyordu ve ı: H . h .. d .. .. f dının· . mşıeammı.ışytaı·?gı e ı. ugün niçin git- delim: Onu, kızının resminin arka-

akip e . acına götürmek i- Cellat, gardiyana sordu: k . 1• .. .. d Akb b il K ğ - apıs ane mu uru e en 
() ttıği y ı 1 1 .1 tesadüf edeceği müş lı at onun E a a e azaya ının bütün i- sında yazılı buldug·u esrarengı·z 

ı. . esk·, 0 U çizeceğiz. - Bu efendiler ge di er mı hakk ar d ha fa 'a bel;:letile Akb b l ~af za tereddüt ettiğini anlamak kabil şittikleri ses de bu oluyordu. ı v ; a z, - a a i e Kazayağı pek endı- yazının ümit veren tesiri altında 
ıle, b· ınanlarda bu meş'um 'i - Evet .. müdür beyin odasında- mez d d - .11 d" 

:l'oı ta 1tınez t ·· ı 
1 

değildi. Cellil.t Hendrik el!eı ; aı·kasında · şe e egı er ı; çünkü yanlarında- e cereyanını tasvir ettiğimiz ha-
d kip u <enmez bir ar... ' ' · Bütün bu adamlar, arka odadan k . ilahi 1 a:" geçer ederdi; Yatakhaneler- Cellat, sağdaki kalem odasına Kazayağı'nın bütün düşünces;, aşağı yukarı dolaşıyordu. Bir ta- çtkarak kayboldukları zaman ka- 1 s · ara, biraz şüphelenir şüp- diselerin geçtiği gecenin arefesin-

le b • ln.erctıve 1 . j' .. d ft . b arkadaşının yüzü görünmiyecek rafa bakmıyordu. Birdenbire saa- tı·p te, hiç şu··phesı· z merak sevkı·ı.e, helenmez, cellıit ile gardiyanın bir de bırakmıştık. Yaşadıgı" son gu··n-t o~ ol n er ıner, o sa- girdi Uzerinde künye e erı U· 
erı Son an atölyelerd fk 1 .. nünde ayak surette onun önünde bulunmaktı. tine baktı; bu anda da dışarıda a- onların arkasından gitti. anda haklarından gelebilirlerdi. !erini hep kımıldamaksızın geçirdi 
~in . ra bir d . en geç ı " j unan yazı masasınm 0 

- zaten dışarıda, gün, daha yeni a- Fakat 1 · · ıru ti h ekei g"i bu k .. ··k k 
O<! l"lthayeti e~lıze girer. DehP- , ta duran baş katibi seHimladı. O- yak sesleri. kapıların ""ılıp kapan- Kazayağı, o zaman, Akbabanın on arın su ne e ar uçu aryolanın üstünde 
l\ı.•sı~ın ar~dekı kapıdan kalem nun, başile iade ettiği, se!B.nıa dik- ğarmıya başlamı~t~; hıı~ish"".e. t~- dığı duyuluyordu. Bunlar, dışarı- geniş nefe saldığını gördü. Göğsü, e:mesi ve .~ir~ti~leri işi başarması bitkin bir halde iken duyduğu bi; 

•hlt.,~ a kısmına geçerdı kat etmeden doğruca künye defte- mamile karanlık ıçınde ıdı. Bırı gı- dan gelen memurlardı ve idare av- rahat rahat inip kalkıyordu. Akba- lazımdı; çunku luzumsuz bır hare- ler, hakikaten, ümitli duygular 
çın ~•ı, son t · · · • · d d ·· ·· d • Ç k ak 
1. • bliract uvaletıni yapmak i- rine gitti ve Desjardi'nin tes • şede, digerı kalem o asın a, uçun- !usunda içerinin memurlarile kar- banın gözleri birdenbire, gezinti- ket bütün planlarını altüst edebi- mıy ı. o Y ın olan ölümünün 
:tıı edilirda cellat Y•tnaklarına tes· !im alındığına dair yazılmış yazı- cüsü kalem odasının arkasındaki şılaşıyorlardı. Bir anda, bir yığın sinden vazgeçen celladın üzerine lirdi. Silıl.h kullanmıya mecburiyet acı manzarasını gözlerinin onun
ı."1!.ı , Üesj~ lşte Akbaba ile Kaza- nın altına imzasını altı. Cellat, bu odada yanan üç fenerden, sarı ve adam kalem odasına doldu. Bunlar, dikildi. Arkası, Akbaba ile Kazaya- görürlerse, onu da, ancak o zaman den bir an uzaklaştıran bu hislere 

rct,. dı burada bekliyecek- andan itibaren Desjardi'nin her hazin bir ışık sızıyordu. siyah elbiseler üstüne koyu renkli ğına dönüktü. İkisi, biribirine göz yapabilirlerdi. Zaten hapishanenin biraz hayret, biraz korku da karış-
Ceııat il halir.den mes'uldü. Cellat ile yamakları, kalem oda- pardesüler giymişlerdi. En önde kaş işareti yaptılar; bu işaretlerin içinde, zorla, kuvvetle iş görmenin mış bulunmuyor muydu? 

e Yaın k , ·· ltında kalını o- sının arkasındaki odaya ilerlediler. hapishane müdürü vardı. Katibe manası çok açıktı . Eğer gişedeki imkansızlığmı da biliyorlardı; [Arkası var] 



SAYFA 1 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Mııbamaen Yüzde 7,11 

Ekıiltmenin 
Ciui Mikdarı bedeli teminat 

Lira Kr. Lira Kş. şekli ıaati 

Lekovil mal:zemeıi 8 kalem ıil H. Paşa ıooo.- 8•5.- Açık u 
Mub. mürekcp ve V crnik 2200 kilo 2190.- 164.211 

" 
14,80 

Baskil "100 kiloluk,, 1 adet sil 800.- 60.-
" 

15 
Eczlyı Tıbbiye 76 kalem 648.- 48.28 

" 
l.S,30 

I - Cinsleriyle miktarları yukarıda yazılı malzeme açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

IlI - Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında yazıfı saatlerde Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat ıubesindelti Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle liııteler parasız olBrak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V -Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek istiyen firmanın fiatsız tekliflerini, verecekleri malze
menin profillerini, detay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü Tuz fen şubeıı.ine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin .ka-
bulünü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. •625• 

Cinai 

Taktir cihazı için montaj malzemesi 
Teknik ileti 

Miktan 

31 kalem 

20 " 

• 
Mubamac• 

Bedeli 
L. K. 

1\50.-
1258.10 

YU.de 7,5 
Ekıiltme•iıı 

teminab 
L. K. oeldi Saati 

•t.25 Açık 14,SO 
94.35 " 15 

I - Diyarbakır Fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alınacak bakır, çelik, gaz boruları, çelik. 
gaz flanşlar, Valf, Rakur gibi 31 kalem malzeme ile şarap laboratuvarı için de 20 kalem teknik aıat 
şubemizdeki listeleri mucibinee ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 

III - Eksiltmeler 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Ka
bataşta Levazım ve Miibayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için t~vfo edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
karda adı aeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (514) 

* Muhammen Be. Teminat akçe EksHtmenin 
Cinsi Mikdarı Lira Lira Şekli Saati -----

Cibali F. için tahta 532 M 3 22001 1650 K. zarf 15 

Paşabahçe F. için tahta 300 M 3 13200 990 K. zarf 15,30 

I - İdaremizde mevcut şartname ve- eb'at listeleri mucibince Cibali fabrikası için Cibali
ye teslim şartile 532 metre ve Paşabahçe fabrikamız içın 300 metre mikabı tahta ayn ayn kapalı zarf
larla eksiltme suretile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile teminat akçeleri hizalarında gösterilmiştir . 

III - Eksiltme l'ı/2/939 tarihine ıaslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Cibaliye ait şartname ve listeler 110 kuruş mukabilinde ve Paşabahçeye ait olanı parasız 
olarak her gün Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin kanwıi vesaiki, teminat akçesi makbuz veya 
müna-banka mektubunu ve ayrıca kapalı fiat tektiflerini ihtiva etmesi ıa zımgelen kapalı zarfların 

kasa gününde eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon reislne 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (717) 

I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola aç1k eksiltme 

usuliyle satın alınacaktır. 

JI - Muhammen bedeli beher kilosu •if 50 kur~ hesabiyle 

750 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır. 

lll - Eksiltme 9/2/939 tarihine raslıyan Perşembe giinü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde Alım Komisyo

nunda yapılacaktır. 
IV - Şartnamele~ her gün parasız olarak sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel · 

meleri ilan olunur. (442) 

* 1 - Şartnamelerine ekli listede cins, eb'at ve mikdarı yazılı 

muhtelif renkte 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usuli

le satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kl' , .. ._ ve tutarı 

1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

III - Eksiltme 14/2/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu beden a
Jinabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 'aatte '/< 7,5 

giivenmc paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kom,syona gelme 

leri ilan olunur. (516) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Amasya Belediye Reisliğinden : 
ı - Amasya Bel~diyesi elektrik santralına ilaveten konulacak 

60 - 70 - 80 beygirlik buhar lokomobili ve elli kilovnt amperlik al

ter11atör ve tek levhalı tevzi tablosu ve bunların teferruatı ıle moQ 

tajları kapalı zarf usuli!e münakasaya konulmuştıır. 

2 - Keşif bedeli on dört bin liradır. · 

3 - Bu işe ait fenni şartname, keşi!name, eksiltme şartnamesi 

mukavelename ve planlar arzu edenlere Amasya Belediyesinden 

parasız olarak gönderilir. 
4 - Eksiltme 6 Mart 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on 

beşte Amasya Belediyesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat Bin Elli liradır. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin yaptıkları bu kabil işlere 

1 •ıt olarak vesika göstermeleri ve 2490 numaralı kanun hükümleri-
· ... _ "' 1 l -

-'llile riayet etmeleri ve teklif mektuplarının bu kanunun 
~e 'ftamaı,•mı.,,gun olarak hazırlamaları ve dördüncü maddede ya-
• arı atına UJek 

1 ~at evvele kadar makbuz mukabilinde Belediye Re-
zı ı saatten bir ~iz 
· 

1
.,.. • • · !e p<ısta ile gönderilecek mektupların dahi ay-

ıs ı.,ıne verme] . şrrL 
. erı \ •., tarafı n>ı:> ""lühür mumu ile kapatılmış 

nı zaınand ' •. a gellliiş ve .., 459) 
ı>lına.ı '=-

Dr. Hafız Cemal. 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Muayenehane saatleri: Pazar 

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

İKDAM 

,.111!11 ................ 1111!1 ... ~~~·~~~=~~ 

İS M ·ı::· y - İ NÖN O 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERİ 
-------

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 
Değerli Muharrir.lerirnizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yaz,larile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR 

HÜSEYiN CAHIT, PEYAMi SAFA, 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DAVER 

1 2 5 Boy o K s Ay FA 3 o Kurus 
~~~~~~~~-~~.-~~ 

vapurlann kalkış gün ve saatleri 
6 Şubattan 13 Şubata kadar 

· Kalkacak vapurların lsimlerl, kalkı' gUn 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

KarlHlenlz hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de 
(Güneysu), Pazar 16 da (Karadenlz). 

Barttn hattına 

lzmlt h•ttına 

Mudanya h•ttına 

Gala~ rıhtımından. 

- Çar§'llllba 18 de (Antalya), Cumartesi 
18 de (Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da <U • 
ğur). Topane rıhtımından. 

- Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi 
vapurlardan biri, Cumartesi ayrıra 

13.30 da (Marakaz). Topane rıhtımın · 
dan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de 
(Marakaz), ayrıca Çarşamba ve Cu -
martesi 20 de (Saadet). Topane rıhtı -
mından. 

Karablga l>ıtttın• _ Salı ve Cuma 19 da (Bursa), Topane 

rıhtımından. 
Ayv•hk hattına - Çar§lllllba 15 de (Mersin), Cumartesi 

15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
İmroz hatttna - Pazaz 9 da (Tayyar). Topane rıhh -

mından. 

lzmlr SOrathattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtnun -
dan. 

M•r•ln hattına - Salı 10 da (Konya, Cuma 10 da (İnö -

Telefonlar : 
Merkez 

Acenteler 

nli). Sirkeci rıhtımından. 

Denlzbank binası 42497 
l Karaköy KöprUba,ı 42362 
! Sirkeci Yolcu Salonu 22740 

Sizi günlerce ıztırap çekmekten ku 

En şiddetli baş, di~ ağrılarını, ü~ütmekten mütev 
sancı ve sızıları keser. Nezleye, Romatizma 

kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZ 

başka bir marka verirlerse şiddetle redcledi 

Mordin Valiliğinden: 
1 - Mardinde ye'liden yapılacak olan , 25, yataklı 

hastanesi birinci kısım; inşaatı 19/1/939 tarihinden itib 

gün müddetle kapalı zal'f usulileeksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli .26016' lira , 29,, kuruştur. 

3 - Eksiltme 7/2/939 tarihinde Salı günü saat .ı&. 

Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat 'cm.inalı . 195h lira c22• kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihale günüooen liiakal selriz gün evv 
lan almış olmaları lazımdır. Ehliyet vesikası ibraz etme 

siltmeye iştirak edemezler. 

6 - Evrakı keşfiyeyi görmek ve bu hususta daha fa 

mat almak , isteyen taleplerin vilayet encümenine 
ilan olunur. c695. 

Türk Hava Kuru 

Büyük Piyango 
DÖRDÜNCÜ KEŞi DE ------ ....... ~,,. 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Lirad 

Bundan 
Başka 

15,000 
12,000 Liralık 
10,000 lkramiyel 

20, 000ve10,000 
Lirahk iki AdetMükifat Vard 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi i 
etmeyiniz. Siz de piyanıronun mes'ut ve bahtiy 

arasına girmit olursunuz. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünde 
Muvakkat 

Cins teminatı 

Beher kilosunun 
muhammen bedeli 

Kırpıntı kiiğdı 22S lira 3 kuru' 

T 

Basımevimlzde bir yılda birikecek en çok beş santim 

kırpıntı kAğıtlarının açık arttırması 9/2/1939 tarihine mü 

§embe giinü saat 15 te idare komisyonumuz huzurunda ya 

İsteklilerin muvakkat teminatlarını o gün saat 14 de k 

umevi vezneı;ine yatırmaları veya banka mektubunu komi 

kanlığına tevdi etmeleri lazımdır. 
Şartname parasız olarak Direktörlükten alınabilir . 

Sahip ve Müdürü Ali Naci 

idare Eden Yazı işleri 
KARACAN Umumi Nı 
Müdürü M. Rasim Ô 


