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e lnn-ban bayramı, enter-
dutı. 11111 Politikanın faal bulun • 
lihti elit . nlere tesadiif etti. Bu faa-
d •barij e birıakıın z ettiren de hAdiseler-
llci def İn . nutukJardır: Sıra ile 
tuıu, ~ giltere Başvekili, Alman 
1-t s:ri S~Vyet Başvekili nuhtk
lı.urr} •ınışJerdir. Amerika cüm -

"''Sinin • " .. .. 
llleniııd .: ınılli nıudafaa encu • 
Pada b~ soyledlği sözler de Avru
llıııııar:Yiik alaka uyandırmıştır. 
de So an başka bu dört gün için
•iyası "Yet. Rusya, Macaristanl'a 
llollta IDÜııasebetlerini kesmiş. 
z" n~·a har' . k" . 1 d lYaret . '.cıye ve •lı Be gra ı 
teletek •tıniştır. Filistin konferansı 
lıiıtii Salı gilnü toplanmak için 
lspa~ lıazırlıklarını tamamlamış. 

8 lı arbi de devam etıniıtir. 
" ... 
°"elltb ) 

lıılııglı er ayn birinci nutkunu Bir 
1iııı11 581Dda Kuyumcular cemiye • 
r •nelik · af • • ı. lla zıy etınde söyleınış· 
.. '"•ku B· · ~qllda ırnıınghamlı oldu • 
•iıııa1 ~ 118~U cemiyetin senelik iç
~lliba : gi)iz ticaret hayatının 
~lciı ' 1 

hadiselerinden birini 
il etf'" llt)(11 ı~ınden Çemberlayn'in 
idi. ll alaka ile beklnemekte 
~en d. ~ndıuı başka alakayı çe-
z" 11ler b" 'l>arer ır nokta da Roma'yı 
llııda .~ndeııberi ilk nutuk olnıa -
hıı nıı:!( 1• Filhakika Çemberlayn 
lıatteıı unda Roınaya yaptığı seya
le •ııııı nznıı ve etraflı bahsetmiş 
'-isini " 11oruınak yolundaki me-
~ anıat eıı ltı nuştır. Başvekilin nut-
Cdilebıı· 811 

!!ekilde şöyle hüUlsa 
~allat ~r: İngiltere sulhperverdir. 
1Sin de ~len korknıaz ve bunıın 
laYn, lı:e azırJanınaktadır. Çember

~lllatın~dlsiıti, on sekizinci asnn 
8!1angı Ve on dokuzııncu asrın 

dele ed •ında Napolyon ile müca
~işıir ~n başırekil Pitt'e benze • 1 

llde SUih hu zatın, İngiltere tari • 
~toır0k a bağlı olmakla beraber 
Za c •dild "ği ' lııııcıb 1 zaman zafer ka • 
de~ı •a kada b . 
lıt et ad r arp yapan bır 

laııac.ıllını 0 larak yer aldığı ha-
lle d ""' olurs ç . •tııek . a, emberlayn'ın 

Çetıılı ıstediği anlaşılır. 
~a erlayn ik" . 

Ilı kaın ıncı nutkunu A • 
~eı··ı arasınd .. ,_ "' l'tt" . a soylcmiştir. Baş-
"'k° llnıb k f 
1, 

1tı eıw. on eransındanbcri 
Bsası111 Ilı dış Politikanın bir hü-
Cor :Yapın.. . 
" Uştııe) . ..., ile bılhassa Roma 
\-e er1 ü 
, llıherJay , •erinde durmuştur. 
~~·•hıı •dn a göre, Münihtenberi 
• 1 s· •n had· ı li ıhseı; . . ıse er, takip etti-

r. b n ISabcti . ' b , 
d '"'tııa'd .. nı ıs at etınış· 
.... • •dilıtıed·~.ınııspet bir netice el-
"'ay ıgı do · d •. . 
İdi a giltiğ· . gru. egıldır. Ro . 
o) it. ltoınad ll'lıizde llalya ile dost 
"•ra1ı; ger· da~ daha samimi dost 
•aıı ı ond"k . 
bı. 'lliina b u · Fransız . Ital-
" asından •• .. etlerinin normal ol . 
•a h ınutee · . 

ar1ı1 ssırız. Buna İspan-
~ıı •nııeldir. 

lıo)( lıntkno . 
ltaı tası, heın dıkkate layık olan 
F Yanlar Fransızlar, hem de 

•an ı ıneın 
t •ızıa · nıın etınesidir. 
asıııd r, IngiJt 

t;.d Bki t ere ile Fransa a-
•• e esanüd" 

lıaı ıı hah ._.un ehemmiye . 
dı) settıa, . . 

F, ar. İt 1 " ıçın memnun 
1n:~:a aras;n~:nla.r da İtalya ile 
lıa d ~••ııiıı bu b hır harp çıkarsa 
~· aır bi• .. arbe karısacag· ı . 
ınd'J • Soz s" 1 ' 

ter . 1 •r. 1'i)h ~Y enıediği için sc-
~ •ıre de .. akıka nutuk her iki 
•r ik· ınusaıtt· An 

tııı . ı tııe~• k ır. !aşılıyor ki 
• ıo· '"'e etin 

lar ' 1"de11 • • matbnatı nu • 
t al( o ışıne elvere .. 1 . 
ôtt:•ıı tıuıı "ze . d n soz erı a-" ~ rın · ı 8tııı1 da e ış eıniş. Diğer 

bırakmıştır. 
~ .. ~. . ... 

ı Şefinin nutk 
( , u, Almanyada 
""T/cası 3 .. 

Unc;ı sayfada) 

-"· Ş, ESMER 

F AA N_S_A_v_e_F_R_A N K O ı İstanbulun ihtiyaclarını 
F ranko kuvvetleri Fransa temin icin para İazım. 
hududuna dayandılar 1~- ---- iiiiiiiiii--~'-~~----

K uru ltay Şehir Meclisi açıldı 
Cümhuriyet ordusu cüzütamları 
ve halk F ransaya iltica edi_vor Mayısta 

toplanıyor 

Perthus, 6 (A.A.) - Bu sabah 
saat 7 .45· te Fransız hududu tama
mile açılmıştı ve mülteci kafilele
ri yavaş yavaş geçiyorlaı·dı. As • 

kerlerin mikdarı eaat geçtikçe art
maktadır. Bunların sılfthları hu • 
dut civarında tepeler teşkil et -
mektedir. Kadın, çocuk ve yaralı 
dolu birçok kamyonlar, otomobil -

!er, her cinsten arab&lar, yorgun
luktan bitkin bir hale gelmi{ı olan 
halkın arasından kendilerine yol 
açmaktadırlar. 

Bütün yollarda yeni mülteciler, •ı·•· ,.., 
Fransa hududuna doğru ilerlemek

tedirler. 

Cümburiyet ordust.ııun Fren -

kistlerin pişdarları ,)nünde ric'at 

etmekte olan muntazam cüzütam

larının yakında buraya gelmeleri 

beklenilmektedir. 

(Arkası 3 ilncii sayfada) 
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Na~yonalist1eı-in harek8t1nı e(isteril' harita 
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Ankara. 5 (Hususi) - Partinin 
Büyük Kurultayı Mayısta toplan-

\ mağa davet cdilecektır. Kurultay· 
da mü:takere mevzuunu teşkil e • 
decek Parti teşkilatı dilekleri tas· 
nif olunmakta ve Parti nizamna · 
mesinde yap1lacak ueğişikliklere 

dair proje hazırlanmaktadır. 

Yeni Mecliste 
müstakiller ... 

Ankara, 5 (Hususi) - Cümhu· 
riyet Halk Partisinin bu seçimde 
de bazı vilayetlerde eksik nanızet 
göstermesi ve bıı sur~tle açık bı

rakılacak yerlere müstakil nam -
zetlerin kazanmaların~ yardım ey
lemesi kuvvetle muhtemeldir. 

Vilayetlerde 
Parti 

Başkanlığı 
Ankara 5 (Hususi) - Valilerden 

vll!yetlerde Parti başkan lığının 

Valiler uhdesinde kalıp kalmama
sı hususundaki müta'eaları sorul
muştur. Valilerin büyük bir kısmı 
cevaplarını vermişlerdir. Ekseri • 
yet Parti başkanlığı ile Valiliğin 

ayni şahısta birleşmerr.esi mütale· 
asındadır. 

İngiltere 
Fransa 
ittifakı 
Londra, 6 ( A. A.) - İşçi 

partisi liderlerinden Hender
son, bugün Avanı kamarasın
da Başvekil ÇeınbC"rlayn' deıı 

B. Bonnelnio Fransız mebu -
san meclisindeki son beyanatı
nın İngiliz hükô.metinin nok
tai nazarına mııtabık olup ol
madığını sormuştur. 

Başvekil Çemberlayn, Hen
derson'un bu sualine aşağı 
daki cevabı vemıiştir: 

Bana gelen haberlere gö 
re, Fransa hariciye nuırı 

Bonnet, 26 Kanunusanide me
busan meclisindeki beyana • 
tında •iki memleketin de da
hil olacağı bir harp takdirin • 
de Fransanın bütün kuvvetle
ri nasıl İngilterenin emrine 
amade ise, ingiıterenin bütün 
kuvvetlerinin de Fransanın 

emrine amade olacağını• bil
dirmiştir. Bu beyanat İngiliz 
hükUmetinin noktai nazarına 
tam sur.ette mutabıktır. Şim • 

(Arkası 3 üncü saııfac!a) 

Vali Kırdar şehrin dertlerini 
anlattı ve fikrini söyledi 

-..-... 
Vali ve delediye Reisi Liitfi Kırdar kürsüde 

İstanbul Unnımi Meclisi diln Şu
bat toplantısının ilk içtimaını yap
mıştır. Vali Lütfi Kırdar dün ilk 
defa olarak Umumi Meclise riya
set etmiş ve mühim bir nutukla 
toplantıyı açmıştır. Ru içtimada 

Vali ve Belediye :Reis muavinleri, 
daire müdürleri hazır bulunmuş· 
!ardır. 

Her noktası İstanbulluları ata • 
kadar eden Valinin söy !emiş ol

( A rka.ıı 7 inci sayfada) 

Fransa Reisicümhuru 
bir nutuk söyledi 

• 
ita/ya Afrika Üzerinde ken-
dine göre taksimat yapıyor 
Paris, 6 (A.A.) - Dün Cümhu· 

riyetçi gazetelerin ziydetinde bfr 
nutuk söylemiş olan B. Lebriin, 
ezcümle şöyle demiştir: 

·- Karmakarışık bir devre yaşı
yoruz. Müstakar hiçbir şey yok. 
Her tarafta tahrikat yapılmakta. 

Dünyanın temellerini teşkil eden 
eski beynelmilel prensiplerden ve 
beyııelmilel kanundan kimse-

nin haberi yok. Bunların yeri· 
ne menşei, bize söylendiğine göre, 
Neo • dinamizmde ve •tarihin za
ruri teUmüı. ü olan cmilletlerin 
tabiil temayülleri> kaım olmuştur. 

Bütün bunları isimleri ile ya • 
detmek isteriz: 

Hak kanunu yerine kuvvet ka
nunu. Demek ki insanlar, hürriyet, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Avrupanın iki •• • 
zumresı 

Avmpada iki zümre var. Bir tarafta Fransa • İngiltere, diğer 
tarafta Almanya • İtalya ... 

Bu iki zümreden biri galip, diğeri mağlUu mudnr? Buna henüz 
evet diyecek kimse yoktur. Suali çevirelim: Bu iki ziimreden han
gisi ötekinden daha farklıdır? Bu da henüz tecrübe edilmedi. Çok 
şükür, tecrübe misali olacak bir harp beniiz patlamadı. Bazan bir 
tarahn ağır basmasına mukbil, çok defa diğer tarahn dirayeti, ak
liselimi ve bütün bunları tevzin. eden silalı kuvveti tezahür etti. 

Fakat bizinı bazı muharrir arkadaşlara bakınız: Bu iki zümre
den birini ötekine çoktan boyun eğdirtiyorlar. Hatta bir dostumuz 
iki hafta evvel şu cümleyi kullanıyordu: •Nihayet İngiltere ile 

Fransa dize geldi ... • 
Halbuki şu bir iki giin içinde iki ihtiyar demokrasinin hiç te 

dize gelmek niyetinde olmadı~larını gördük. Bu yeni tezahüre şa· 
bit olmıYa da lüzum yoktu. liri zümrenin gazetelerini, şeflerinin 
beyanat;nı gözden geçirmek kafi idi. Onlar, henüz bir kuvvet dene
mesi devrinde olduğumuzu pek iyi takdir ederek hiç te karşıların
dakini istihkBT etmiyorlar da biz kendi kendimize gelin giiveyi 
oluyoruz. 

Siyasi bahislerde basireti ve itidali 
Çemberlayn'in yaşına basmak Uzımdır? 

elden bırakmamak için 

ııc:EMALIST 
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Musanın Hayatı 

Erkeklerinden mahrum kalan 
Beni İsrail kadınlan büyük bir 

endişe içinde idiler 
Kapıyı arkasından kapadı. Kili- j yandırmak ve böylece belki de Fi.-

dini çevirdi. ravunun gazabını kocasının ü.zeri-
Umran, bütün bu tedbirlerin ne· ne çevirmek istemiyordu 

den olduğunu hata bilmiyordu. o, Haber bekliyen Beni İsrail ka
sadece aldığı bütün emirleri körü· dmlarına da eli boş dönmeyi arzu 
körüne ve sadakatle tatbike alış. etmediğinden burada, bu kapının 
mıştı. önünden uzaklaşmamayı, sabaha 

Onun bu sadakati ve hiç bir şey kadar burada kalmayı tasarladı. 
Kocası sarayın içinde, Firavu· 

nun yattığı odanın kapı eşiğine ba
şını nasıl koymuş ise, o da saray 
kapısının eşiğine başını koydu ve .. 
uyudu. 

sormamış olması Firavunun bir 
lı:at fazla itimadını çekiyordu. 

- YA Umran .. dedi.. ben seni da
lma bütün nedimlerimden, haseki
lerimden üstün tuttum. Sana kar· 
fi daima itimad gösterdim. Sada
katinden şüphe etmiyorum. Bu 
gece koca şehir içinde sen ve ben
den gayri er kişi yok. Bu gecıı ben 
kendi yatak odamda değil, ayrı bir 
odada yatacağım. Her ne sebeple 
olursa olsun er kişilerin hatun ki
şileri ile buluşmalarını istemiyo
rum. Kendim de kullarım gibi ya
pıyor, çok sevdiğim Asiye ile de 
buluşmuyorum. Binaenaleyh sen, 
hiç soyunmadan benim yattığım 
odamın dışında, odarun eşiğine ba
ıını koyarak sabahlıyacaksın. Bı

raz sıkıntı çekeceksin amma, bu 
hizmetinin de mükafatı büyük o
lacaktır. 

.... 
Asiye .. güzel Asiye odasında ve 

yatağında yalnızdı. 

Firavunun geldiğini ve onun 
yalnızca bir odaya gittiğini duy
muştu. 

Şehirden erkeklerin uzaklaştırıl
masını o da merak ediyordu. 

Gözüne bir 
yordu. 

Kalktı. .. 

türlü uyku girmi-

İpek sedirin yanıbaşında ve her 
akşam Firavun için hazırlanması 

mı1tat içki masasına yaklaştı. Al
tın bir tasa şarap koyarak içti. 

Şarabı içer içmez de üzerine tu
haf bir hal geldi. 

Umran, her emre olduğu gibi bu Biraz evvel uyku girmiyen göz. 
emre de : leri şimdi kapanıyordu. 

- Başüstüne_ Yatmak için yalağına gitmeğe 

Dedi. Firavun odasına çekildi vakit bulamadı ve hemen oracık· 
ve yalnız olarak yattL ta .. masanın başucundaki ipek se

dire uzanıverdi. 
Kulaklarında tuhaf bir uğultu 

Umran da kılıcını ve kalkanını 
yanına koydu. Soyunmadan Fira
vunun odasının dışında, kapının vardı ... 
kisi de bir hayli şarap içmişler ve Bu uğultu gittikçe çoğalıyordu .. 
eşiğine başını koyarak yattı. Nihayet ... birden kesildi. 

Bütün giin ve bütün gece her i· • . Ve .. uğ'."tunun yerine heybetli 
birhayll yorulmuşlardı. hır ses kaım oldu. 

İkisi de hemen ve derin bir uy- Bu ses şöyle diyordu: 
kuya vardılar. - Ya Asiye.. kavminin en ha-

.,.,. yırlısı olan kadın .. müjde olsu:ı sa-
O gece ... na ki bu gece çok hayırlı bir iş ile 

tavzif edildin. Kalk!.. Saray kapı
sını aç.. Umran'ın karısını orada 
bulacaksın. Onu .. kocasının yanı 

Erkeklerinden mahrum kalan 
Beni İsrail kadınlan büyük bir en
dişe içinde idiler. 

Bir haber sormak için koşuştuk- na s!~!:!1"·bu ha~eketini Beni İsrail 
lan sur kapılarını kapalı buldular. 

kavmi dünyanın son gününe kııdar 
Şehirde tek bir erkek yoktu. takdis edecektir .. 
Ve bütün kadınlar, erkeklerinin Asiye gözlerini açlığı zaman ü

dertlerine düşmüşlerdi. Saraya zerinde hiç bir ağırlık kalmamıştı. 
koşuştular. Asiyeye başvurdular. Fakat 0 hata duyduğu sesin tesiri 

Güzel Asiye de bir şey bilmi- altında idi. 

yordu. j Bu ses .. bu heybetli ses onu kor-
Bütün giin ve gece yarısına ka- kutmamıştı.. 

dar üzüntü ve merak içinde kıvra- Rüya mıydı? 
nan Beni İsrail kadınları nihayet, 
gece yarısı Firavunun, yanında 

Umran olduğu halde şehre girdi· 
ğin i haber aldılar. 

Bir müddet ne .,Yapacağına kanır 
vermeden mü crerld k dı. Son
ra arkasına kalın ipek örtüsünü al
dı. 

Onların girişleriıti, sur kenarın- Gürültü etmemek için yalınayai< 
da kocasının derdi ile sabahlıyan odasından çıktı. 

iKDAM. 

Gaz gemisindeki kaçakçılık 
Sarayburnundaki depoda kaçak eşya ele 
geçirildi, suçlular dün Adliyeye teslim edildi 
Bundan dört beş gün evvel güm- rüşvet teklif etmiştir. Namuslu 

rük muhafaza memurları tarafın- memurlar parayı alır gibi görün
dan Skoni Vakum gaz kumpan - müşier ve derhal zabıt tutmuşlar
yasının Hung - Konk Eosen nak - dır. 

!iye vapurunda yapılmak istenen Hadise bu sureile çatallanmış • büyi:.k mikyasta bir kaçakçılık ve iki cephe almış bulunmaktadır. 
meydana çıkarı!mJştır. Biri kaça-kçılık, diğeri memurlara 

Hadise şudur: rüşvet teklifidir. 
Muhafaza teşkilatı geçen yıl ay- Kumpanyanın deposunda 

ni kumpanyanın diğH bir vapu - Hadise alelade bir kaçakçılık ol-
runda 2.000 den fazla mesina ve matlığından görülen lüzuma daha 
daha bazı kaçan eşya bulunduğun- büyük bir ehemmiyet verilıniş ve 
dan bu kumpanyanın bütün va - tahkikat her safhadan derinleşti -
pur!&rını adım adım takip rilmeğe başlamıştır. 9u cümleden 
ediyordu. Hadise günü de Pireden olan kumpanyanın Serviburnun • 
gelen ayni kumpanyanın Hong - daki depo, Beykoz J\1üddeiumu -
Konk vapurunu muhdaza me - misi B. Şekip ve muhafaza me -
murları, tertibat alarak demirler murları tarafından aranmış, bu
demirlemez gözlemeğe başlamış - rada kaçan olarak sıgara, iskam
lardır. Gemiden geceyarısı amele- bil kağıdı, çakmak taşı yatak çar
ler tarafından İ<]d sandıkları çı - şafı vesaire 20 kalemden fazla eş-
karılırken muhafaza memurları ya ele geçirilmiştir. 
derhal faaliyete geçmişler, sandık- Sonra tekrar vapuıa gidilmiş, 

!ar sahile çıkarıldığı esnasında orada mühirleri yerınden oyna -
derhal cürmü meşhut yaparak suç mış, 14 sandık daha gôz altına a -
!ulan yakalamışlaı·dı.r. Bu sırada lınmıştır. Bunların da mühürleri
vazıyetten haberdar olan vapur - nin yerlerinden oynatılmış olma -
dakilerin bir kısım sandıkların sından kaçak olduğu kuvvetle u -
denıze yuvarlamakta oldukları gö mulmaktadır. 

rülmüş, derhal gemiye çıkılarak Kaçak eşyanın tutarı 10 bin lira 
araştırmalara başlanmıştır. Şimdiye kadar ele geçirilen ka • 

Bu sırıda 4 büyük sandık içki çak eşyanın nakden tutarının 10 
ele geçirilmiştir. İçkiler, likör, bin lirayı bulduğu tahmin edil -
cin, viskidir ki tutarı 500 lirayı 1 mektedir. 
mütecavizdir. Bundan başka 15 - ı Tahkikata bu bakımdan daha 
20 kutu süt hüliisası birkaç kutu büyük bir ehemmiyetle devam o
gaz lambası fitili ve epey de kaçak lunacaktır. 

bisküvi kutuları ele geçirilmiştir. Suçlular adliyeye teslim edildi 
Müdür riişvet teklif ediyor Hadisede suçlu görülen Sokoni 

Memurlar. sandıklar karaya çı- Müdürü Maktamarı, tayfadan 
karıldığı sırada cürmü meşhut Angelesko, vapur suvarisi Eosen, 
yaparlarken Sokoni müdürlerin - vapurun birinci ve ikınci kaptan
den Maktamari, İbrahim ve İhsan !arı, depo bekçisi İskender dün 
adındaki memurlara bu malların bir motöre bindirilerek, Üsküdara 
imhasına müsaade edilmek şartile geçirilmiş ve Üsküda müddeiu -
150 lira vereceğini saylemiş ve mumiliğine teslim edilmişlerdir. 

Nerede liman! 
yapmak lazımdır 

Bir komisyon bu işi 
tetkike başladı 

Nafıa ve İktısat Vekaletine men
sup bir kısım mühendıs ve müte
hassıslardan teşkil edılmiş olan bir 
komısyon dün sabah Deniz Tica
reti Müdürlüğünde mühim bir top 
lan~ı yapmıştır. 

Bu toplantıda Ereğli ve Çatal
ağzından hangisine y~ni bir liman 
inşasının daha münasıp olacağı 

meselesi üzerinde konuşmağa baş· 
lanmıştır. Dünkü toplantı ihzari 
mahiyettedir. Toplantıya Ankara
dan gelecek bazı zevalin iştirakile 
devam olunacaktır. 

Baro seçimi 
feshedildi 

Şimdiki heyetin işleri 
gözde n geçirilecek 
Yeni avu,katlık kanunu muci -

hince İstanbul Barosunda yapılan 

idare meclisi intihabının yolsuz -
luğu etrafında bazı avukatlar ta -

• 
rafından' itirazlar vaki olmuş ve 
Baro Reisi ise intihabın nizamlara 

uygun olarak cereyan ettiğini söy
lemişti. 

İntihabın cereyan tarzına itiraz 
edenler Adliye Vekaletine müra

caat etmişlerdir. Aldıgımız malu

mata göre, Vekalet bu iddiayı va
rit görerek intihabı feshetmiştir. 

Kanun Vekalete bu salahiyeti ver
mektedir. 

İntihabın feshi sebebi şudur: 
Baro levhasındaki isimler okuna -
rak avukatların sırasile reylerini 

HERGÜN 

Bir misafir geldi 
Bu komedinin muharriri de 

Türk edebiyatına yeni gel
miştir. Celalettin Ezine'yi, 
geçen yıldanberi tanıyoruz: 

•Yakup ve ötekiler• isimli 
mümtaz eserile .. 

Yazın, Babıiili caddesinden 
muzaffer alkışlar toplıyarak 

geçen bu İm2ayı, evvelki ge
ce Şehir tiyatrosunda gördük: 
Bir Misafir Geldi, 939 un ilk 
yerli eseridir. 

Türk sahnesinde kendimizi 
o kadar seyrek görmeğe baş -
ladık ki, altında, milli dam -
gayı taşıyan bu yerli malı bi
zi, bir fılwa sütununda bile 
kendisinden bahsettirecek ka
dar sevindirdi. 

Celalettin Ezine'nin piye • 
sinde, ilk eser için meziyet 
sayılacak teknik kemal var: 
Meşhur zaman ve mekfuı bir
liği gibi.. Sahne konuşması, 

hayatın kendisidir: Sade, gü
zel, düzgün_ Kusurları ise, yi
ne ilk eser için tabii olandan 
daha az. 

Bir •Misafir Geldi• yi seyret
tikten sonra hatırladım: Şehir 
tiyatrosunun •edebi heyet• le 
idare edildiği uzak devirler -
de bir an'ane vardı: İlk tem -
sildcn cvvcJ, memleketin ti -
yatro anlarları karşısında bir 
un1umi prova yapmak .. 

Eserde ve oynayışto gör -
düğüm, kiiçük retüşlerle dü -
zeltilmesi pek kolay, bazı ak
saklıklar, bana o eski usulü 
düşündürmüştür. 

Mesela, büyiik bir fizik ali
mi rolünde, Hüseyin Kemali, 
asansör garsonu gibi zibidi 
bir yelekle görmek hiç te se
vimli değildi-. 

Yine ayni yüksek ilim ada
nıının, misafir hocasına: •Se· 
nin gibi tohuma kaçmış bir 
bekit-. diye hitap edişini, bi
li ürpererek hatırlıyorum. 

Riyaz hoca rolünde, sahne 
kurdu Galip, bir türlü iki hü
viyet olmaktan kurtulamadı: 
Birinci perdede •sufi• keli -
mcsini anlamıyan hocafendi 
hüviyeti ile sonuncu perde de 
•Kosmos• dan bahseden bay 
muallim hüviyeti! 

Bu iki hüviyet, çaresiz, ilk 
perdede, onu misafirlere ar -
kasını döndürerek oturturken, 
üçüncü perdede olgun bir ha
yat felsefesile konuşturmuş -
tur! 

Sporcunun, hiç filiz, yap -
rak vermeden birdenbire ateş 
koncalar döküveren aşkında

ki tedricsiz sürpriz, büyük 
ilim adamının giinlerdenberi 
beklediği yedi dakikalık kil -
sıifi bir sahne darbesi için ya
rıda bıraktşı... İşte, nihayet 
bulabileceğimiz kusurlar. 

Bu kadar kusuru, sahnenin 
ber ilk misafiri için meziyet 
sayabiliTiz. 

Şehir tiyatrosunu, böyle mi
safirlerin sık sık ziyaret etme
si temenniye değer. 

Yusuf Zly• ORTAÇ 

ve yol yanına büzülmüş olan Benı Koca sarayın geniş koridor!ann
İsrailden yeni evli genç bir kadın da, ayak uçlarına basarak yüriir
görmüş ve koşa koşa Umran'ın kl- ken Firavunun yattığı odanın da 
rısına haber vermişti. Birçok Beni önünden geçti. 
İsrail kadınlan Umran'ın karısına Odanın kapısı dibinde Umran, 
yalvardılar. derin bir uykuya yatmış .. uyuyor-

Malum olduğu üzere, Ereğli ve 
Ça:alağzında bir liman kurulması 
meselesi yeni değıldir. 1930 sene
sinde bu mesele ortaya atılmış, 

bu hususta bazı projeler dahi ha
zırlanmıştı. Fakat sonra nedense 
bu iş geri bırakılmıştır. Bu işlerin 
tekrar ele alınmış olmasının son 
defa Ereğlide vukua gelen büyük 
deniz faciasile alakadar olduğu 

sanılmaktadır. 

istimal etmeleri lhımgelirken ka-1 ===:=========== 
!abalık arasında Adliye koridorla- ...... ı..ı.oı::: 

- Kocan, dediler; Firavunla be- du. 
raber şehre geldi ve saraya girdi. Yürüdü. 
Bu, hükümdarın senin kocana kar- Merdivenlerden indi. 
şı olan büyük muhabbetinin deli- Çifte kanatlı saray kapısının ar
lidir. Görüyorsun, hepimiz erleri- kasına vurulmuş büyük koldemı
mizin derdine düştük. Onlara ne rini nasıl kaldıracağını dü~ündü. 

yaptılar, bilmiyoruz. Şu saatte şe- Bu demir, bir kadının kaldıramı
hirde senin erinle Firavundan baş- yacağı kadar ağırdı. 
ka er kişi yok. Git saraya .. kocanı Asiye kolunu uzattı ... 

Ereğli genişlik itibarile liman 
için daha müsait gösterilmekte 
ise de, Çatalağzının da Karabük 

çelik fabirkalarına dat.a yakın ol
duğundan buraya kurulacak lima
nın daha faydalı olac&ğı da düşü
nülmektedir. gör ve sor bakalım, bizim kocala- Koca demir .. sanki kendiliğinden 

rımızı ne yaptılar. kalkıyormuş gibi ve kuştüyü ha-
Bu komisyon, işte uu meseleler

de bir tercih yapmak üzere bu iş 

üzerinde esaslı tetkik>erde bulu -
yatmış nacaktır. 

Umran'ın karısı da merakta idi. fifliğı ile yerınden oynadı. 
Kocasının geldiğini haber alınca Kapı açılmıştı. 

sevindi. Ve bu sevinci içinde Beni Asıye .. kapının eşiğinde 
İsrail kadınlarını da meraktan kur- uyuyan Umran'ın karısını gördü. 
tarmak istedi: Seslendi. 

- Peki.. dedi; ben şimdi gidip 
Umran"ı görür, haber alının. 

Umran'ın karısı, Beni İsrail için· 
de çok sayılan asil bir kadındı. 

Kocası sarayda ve Firavunun e
min adamı olduğu için bütün saray 
muhafızları onu tanırlar \"e daima 
serbestçe saraya girip çıkardı. 

Bu emniyetle gece yarısından 
sonra sarayın yolunu tuttu. 

Fakat tam saray önüne geldiği 
zaman koca ve demir kapıyı kapa
lı .. arkasından sürmeli buldu ... 
Şimdi ne yapacaktı? 
Kapıyı çalmak, saı·ay halkını U· 

Kadın gözlerini açıp ta karşısın
da Asiye'yi görünce hemen elleri
ne sarıldı. 

Fakat Asiye, parmağını dudak
larının üzerine koymuş, ona, sus .• 
sesjni çıkarma' 

Demek istemişti. 
[Arkası var] 

İtizar - (Yaşamağa Malı -
kum) adlı romanımızı mün -
dericat çokluğundan artırma
ya mecbur olduk. İtizar ede -
riz. 

-----o 
Şadan vapuru geldi 

Geçenlerck! Karadenizde kopan 
fırtına sonunda Ereğli limanında 

karaya oturmuş olan vapurların 

peyderpey kurtarıldığı malıimdur. 

Dün en son olarak kurtarılmış 

vapurlardan Şadan Ereğliden 

limanımıza gelmiştir. Vapurun 
yaraları o kadar ağır olma • 

dığından yüzdürüldükten sonra 
derhal muvakkaten yaraları ka -
patılmış ve bu suretle yola çıka -
rılmıştır. Şadan bugiinlerde Halice 
alınarak esaslı ibr surette tamir 
edilecektir. 

rında gezdirilen madeni kutulara 
rasgele rey atılması seçimin avu

katlar tarafından yapıldığının vu

sukunu muhil göriilmüştür. Veka
let bu noktadan kanuni hakkını 

kullanarak seçimi bozmuştur. 

Bu hususta görüştüğümüz baro 
e~kanından bir zat fe~ih kararının 

henüz baroya tebliğ edilmediğini, 
tebliğ yapıldıktan sonra intihabın 

yenilenmesi tabii olduğunu söy -
lemıştir. 

Baro intihabının yenilenmesi ü· 
zerine son seçimden bugüne ka -

dar bir buçuk ay kadar bir zaman

danberi çalışan idare meclisinin 

yaptığı işler ve verdii;ı kararların 
da yeniden tetkiki ve yeni kanu -

nuıı,, tatbikatına ait 
yeniden yapılması 
sürülmektedir. 

hazırlıkların 

zarureti ileri 

<r----
Yurttan sabun çalmış 
Çemberlitaştaki Tıp Talebe yur

dunda hademe Mehmet Başpınar 

yurttan iki kalıp sabun çaldığı id

diasile yakalanarak adliyeye ve -
rilmiş ve birinci sulh ceza ıruıhke -

mesinde sorguya çekilerek tevkü 
olunmuştur. 

Oenizbank Umum Müdürü 
yeniden izahat verdi 

Denizbank memurlarınııı vazi -
yeti hakkında ileri geri yazılan ya
zılar a!iikadarlar arasında endişeli 
bir hava yaratmaktadır. 

Denizbank kadrosunun hakiki 
vaziyeti hakkında yapılmakta olan 
tetkiklerin bittıği doğru değildir. 

Bazı memurların da açığa çıkarı -
lacağı hakkında öylenmiş olan söz
lerin hakikate uygun olmadığı an
laşılmaktadır. Dün k<!ndisile konu
şan gazetecilere Denizbank Umum 
Müdür vekili B. Yusuf Ziya Erzin 
kısaca şunları söylemiştir: 

•- Bazı gazeteler kadronun ü
zerinde yapılmakta olan tetkikle
rin bit\rilmiş olduğunu yazmakta -
dır. 

Bu husustaki tetkikler henüz ik
mal edilmemiştir. Bazı memurla -
rın açıkta kaldığı veya kalacağı 

hakkında söylenmekte olan sözler 
de doğru değildir. Bu hususta alın
mış bir karar yoktur. Kadronun 
hakiki vaziyeti bir haftaya kadar 
tespit edilerek Vekalete gönde -
rilecektir. Ben de bundan sonra 
bazı izahat vermek üzere Ankara
ya gideceğim.• 

Tünel ve Tramvay Şirketleri 
Devlet tarafından satın alınıyor. Halkın 
tramvaylardan -ne gibi istekleri vardır? 

Yıllardan beri yabancı ellerin l 6 - Bozukluk olmadığındall 
idaresinde bulunan Tramvay Şir- yolda indiriliyor. 
keti ile Tünel Şirketi de bu ay hü- 7 - Tramvayların içi haV 
kıimete geçiyor. 

Bu iki şirketin satın alınması, 

gerek keyfiyet gerekse kemmiyet 
bakımından çok mühim bir mese
ledir. 

Günde binlerce insanı Beyoğlu 

yakasından Köprüye indirip ve 
Köprüden Beyoğluna çıkarak Tü
nel ile İstanbulun dört tarafına ba
lık istifi gibi dolu olduğu halde gi
dip gelen tramvay !arın tetkike, ıs

laha muhtaç tarafları pek çoktu.·. 
Tünel herkesin bildiği gibi, bi -

ribirine takılmış olan iki vagon 
ağzına kadar dolu olduğu halde 
birkaç dakikada bir yıllardanberi 

!
! değiştirilmediği muhakkak olan 
eski iki kayış vasıtasile yıldırım 

süratile inip çıkar. 
Tünelin işlcmcğe açı' , gün -

den bugüne kadar üzcrir.ıle ufak 
bir tadilat yapılmış mıdır? Bu -

dırılmıyor. 

8 - Taksimden Beyazıd.I 
Fatihe gitmek için bazı def• 
tramvay değiştirmeğe mecbur. 
liyor. Buna sebep müterııad 
Taksimden, Taksim-Eminönii. 
ka - Eminönü, Kurtuluş Eıııit'. 
tramvay !arının tahrik edilrıı 

Bunun da bittabi bir kazanÇ 
gusile yapıldığı gün gibi aşiki'· 

9 - Tramvay durak y.,rıeri 
Yağmurlu havalarda tr 
beklemek bu yüzden bir ııı 

bir fedakarlık oluyor .. 

Daha düşünürsek belki bU 
deleri artırabiliriz. Tünel ve t 
vay şirketi devlet eline geÇer 
evvela bu noktaların birer b. 
h~yetle göz önünde bulu 
rularak icabeden tedbirlerin 
ması lıizımdır. 

nunla beraber bir iki defa kayış • Devletin bu işi ele alırkell 
!arın koparak mucize kabilinden gibi yenilikler yapacağını b. 
halkın ölümden kurtulduğunu çok yoruz. Yalnız Nafıa VekaJe 
iyi hatırlıyoruz. Bundan başka tü- tramvay şebekelerinin bilhass' 
ne! fiatleri de bugünkü vaziyette !ahı ıçin şimdiden hazırJanJ11 
Pahalıdır olduğunu memnunıyetle oğreP . . ~ 

Bir yolcu için ikinci mevki yüz ruz. Bu arada ılk olarak G 
1 

para, birinci mevki 3.75 kuruş çok saraydan köprüye inen trıı 111 

değil midir? httının değiştirilmesi ve bu su 
Tramvaya gelince; onun noksan-ı t~amvayların Şişhane ~okuşu 

!arı tünele nazaran daha pek çok hır yoldan geçmemelerının 
fazladır. Halkın tramvaydan şika- edilmesi düşünülmektedir. l!O 
yet etmediği bir gün hattii, bir saat şünceye göre, tramvaylar . 
tasavvur etmek mümkün değildir. sefarethanesi yanında yeni sÇ 

Halkın şikayetini mucip olan baş- cak yoldan Azakkapıya in~ 
lıca noktalar şunlardır: Bundan başka tünelin Galat• 

1 - Araba adedi, İstanbulun her methaline geniş bir meydan 
gün artmakta olan nüfusuna naza- ması ve tramvayların buraY8 

ran çok azdır. dar işlemesinin muvafık ola' 
2 _ Mukavele mucibince her üzerinde düşünülmekte oıduğıJ 

iki ikinci mevki arabadan sonra reni!miştir. 
bir tane birinci mevki araba geç- Nafıa Vekateti acaba bu 
mesi lazımgeldiği halde halkın vurları arasında yıllardanbefl 
tramvaya binmcğe mecbur olduğu yüpte oturnların vasıta bulaJll 
bilhassa akşam ve sabah işe geliş rak çektikleri sıkıntının öniİJle , 
ve eve dönüş saatlerinde münhası- mek için, Eyüpten de EminÖP 
ran birinci mevki arabaların ça _ kadar bir tramvay hattı dÖŞe 
lıştığı görülüyor. düşünüyor mu? 

3 - 10 para bulmak derdi. Ek • Tramvay fiatleri de bize öyle 
seriya halk olmak üzere, bazı defa- liyor ki halkın ekseriyeti ~ 

!ar da biletçi bu yüzden hakkından itibara alınırsa pahalıdır. T81 

feragat edip, müşteri biletçiye, bi- asker gibi işçiye de tenzilatlı ıı: 
!etçi müşteriye 10 paralık zoraki ve karne tahsis etmek doğrU 
bir ikram yapmak mecburiyetinde 
kalıyor. 

4 - İhtiyari durak yerlerinde, 
yolcu beklediği halde arabalar çok 
defa durmuyor. 

5 - İstiap haddinden fazla ara • 
balar doluyor. 

ÜNiVERSiTE 

Recai Zade için dün 
ihtifal yapıldı 

Dün Recaizade Ekrem için Ü ni -
versitede bir ihtifal yapılmıştır. 

İhtifale bir kısım profesörlerle Üni 
versitc talebeleri iştirak etmişler -
dir. Evvela kürsüye çıkan doçent 
Ali Nihat Tarlan Recaizadenln ede
bi hüviyetini, şairliğini, şiirini, ro
mancılığım ve tiyatroculuğunu 

anlatmış ve sözlerini şöyle bitir -
miştir: 

•- Medeniyetin, san'atin her te
kamülü türlü türlü mücadeleler 
neticesinde meydana gelmiştir. Bu 
binanın her köşesinde bir alın te
ri izi bulmak kabildir. Recaizade 
bizim bugiinkü san'at telakkimize 
yol açan mühim bir şahsiyettir. O
nu hürmetle ve minnetle anmalı -
yız.• 

Ali Nihattan sonra Hayri Esat 
üstadın tenkitciliğini anlatmış ve 
talebeden Raci, Behice, Mehmet 
Doğrul, Adviye Tuğlu, Halil Er
türk ve Gündüz Yoldaş büyük edi 
bin şiirlerinden bazılarını oku -
muşlardır. 

Profesör Sıddık Sami hasta 
Hukuk Fakültesi Amme Huku -

ku Ordinaryüsü profesörü Sıddik 

Sami Onar tehlik~li bir ameliyat 
geçirmiştir. Kıymetli profesör şim
di Şişli Şifa yurdunda yatmakta -
dır. Vaziyeti ağırca olan lıüyük hu
kukçumuzun bir an evvel afiyet 
bulmasını dileriz. * Profesör Sadri Maksudiden 
inhilal etmiş olan Hukuk Fakül -
tesi Türk Hukuku kürsüsünde bu 

maz mı? Nafıa Vekateti traıtl 

ları işletmeğe başlarken her ı 

re halk arasında bir anket sçıP 
!eklerini sorsa nasıl olur ac' 

Bizce yerinde bir iş olur. ~ 

Sellm CJ'I 

Siyasal bilgiler okııld 
Amme doçr ntliği ·:!' 

Münhal bulunan Ankara ~ 
sal Bilgiler okulu (Mülkiye) 
me doçentliği için bir ıniiS' ~ 
açılmış ve birinciliği İstanbul 
kuk Fakültesi mezunlarından 
tor Necmi üsten kazanıtleı' 
Doktor Necmi üsten dün. "',.ı 
mektebin doçentliğine tayın 
diği resmen bildirilmiştir. ıJ 

Hen üz çok genç olmasına ~ 
men bu çetin müsabakayı k3 ~ 
mış olan genç hukuk doktoru ı 
mi Galatasaray lisesinden ve iP 
tanbul Hukuk Fakültesinde11 ~ 
zun olduktan son_ra •İdari r.I~ 
veleler• adlı bir eser yazınıŞ l' 
sırada Hukuk Fakültesi deka~ ~ 
reterliğinde beş sene mu,111 ~ 
yetle çalışmıştır. Bu sırada d0 

rasını da hazırlıyan bu gen\ r' 
dat •amme hizmeti imtiyaz!• 
imtiyaz sahibinin tesisat uıe'1 

ki hakk1> mevzulu tezini jil'' ~ 
yetine kabul ettirmek suretile pi 
kuk Fakültemizin ilk arnfllert ~ 
kuku doktoru olmuştur. !d3 

1
, 

yatında olduğu kadar ilirn 1' ,'J 
tında da genç hukukçuya ınu 
fakiyetler dileriz~ 

Doğum 1 
Son Posta refikimizin \'3Z~ır 

Müdürü Cevat Fehmi'nın ııııfl 
kek evladı dünyaya g·~er 
Yavruya uzun ömürler dı ~ 
ve~nini tebrik ederiz. ~ 

k k fe 0 haftadan itibaren, hu u dan 
doçenti doktor YavU% .Aba 
verecektir. 



F ranko, hükumetin 
sulh teklifini reddetti 
Cii.mhuriyetçiler de Frankoya 
fes/im olmayı kabul etmiyor 

Patis 6 
tes· ' (A.A.) - Epoque gaze-
~ şu malumatı venne<ı:tedir: 

İspaeneraı Franko Cümhuriyetçi 
dan nya Başvekili Negrim tarafın
Ci!\1 Yapılan sulh _,, klifine menfi 
bir apl \>ermiştir. Franko bilhassa 

Peb· · 
edon i '."ıt. Yapılmasını tazammun 
ınıııı kkıncı fıkrayı reddc.., · iş ve 
o!ın a sıırette hüklımetin resllm 
,.:sını istemiştir. 

t'?e :~o?un bu ret cevabı İngil
~·· çuıı tara!ından Cumarte•i 
llıet~ Öğleden sonra İspanya hükU-

ıne bildirilmiştir. Derhal kabi-

Fransa Reisicümhu
ru bir nutuk söyledi 

•dal t (Baştarafı 1 inci sayfada) 
lilcJ~. \1e beşeriyet camiasının is
'-;.1 ı IÇtn boş yere mücadele et -
uı.,, erd· 
ç~. ır. Beyhude yere ıztırap 
lıu ışlerdir öyle mi? 

lltne Prensıpler, bundan birkaç 
'ı'e e\>vel medeniyetimizin esası 
htın~erefi addedildiği halde şimdi 
lııt 

0
:n o:rtadan kalkınmasına şa-

Fr ağı kabul etmeli miyiz? 
edeınansa, böyle bir ihtimali kabul 
lenit ez. Demokrasi Psasına müs
llıııı kanunla:ra sadık kal -
ve J\~eınJeketlerle hemfikir olan 
VA!ti ;: Okyanusunun ötesinden 
sa ıno davete icabc~ eden Fran
lı~t;" 82

1 
ide sarfedilmi§ gayretlerin 

... e er· · 

ne t<ıplanmış ve bu toplantıda yal
nız nazırlar değil ve Cümhuriyet
çi İspanyanın bütün ricali de ha -
Zlr bulunmuştur. Şiddetli ihtilat
lar başgöstermiş ve hükılmet er
kAnı arasın?a hakiki bir ikilik ha
sıl olmuştur. 

Başvekil Negrin ile Hariciye 
Nazın Delvayo teslim olmağa şid
detle muhalefet göstErmişlerdir· 

Dalvayo dün gece Fransa ve Bü
yük Britanya elçilerile görüş

müştür. Bu görüşmeler hakkında 
mallımat elde edilememiştir. 

İngiltere - Fransa 
ittifakı 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

diden istikbalde önümüze çı
kabilecek her türlü ihtimal • 
leri tafsilatile tetkik etmek 
imkansızdır. Fakat şurasını 

sarih surette bildirebilirim: 
Fransa ile memleketimizi 

biribirine bağlıyan menfaat -
ler tesanüdü o derecededir ki, 
Fransanın hayali menfaatle -
rinc nereden gelirse gelsin 
yapılacak her tehdit derhal 
mecburi surette memleketi -
mızın iş birliğini harekete ı 
getirecektir . 

&aad . ını muha!az aetmeğe ve 
etı te-· • lh .. ı--------------ınıııı ... ın ve umumı su u 

"1c:aza edebilecek prensiplerin 
butiin ~u prensipler olduğunu 
ınet"': d~nyaya ispat etmeğe az -

. .,.Şlır. 
Ileis· ·· 

•öı ıcııınhur, diğer milletlere 
bu anlatabilmek ve onları çeke -

!Dek ı · 
gelme çın kuvvetli olmak lazım 
tir. kte olduğuna işaret etmiş -

ıı. Afrika haritası 
ına 0~8'. 6 (A.A.) - Popolo di Ro-

' '1.lttka• . . 
relıııi 

1
. nın bır harıtasını neş -

1-Iib şt ır. Bu harita, Alman mu -
a 1nı ·· 

Soınalis· . gostermekt~ ve Fransız 
lı:al<iır uıın hududunu ortadan 
§istan•:raıt burayı Eritre ve Habe-

l\orn ıthal etmektedir. 
atı U a, 6 (A.A.) - Hücum kıta
\ricto ınurnı Erkfuııharbiye Reisi 

~tmiştir. 

ö~~~~~~. deniz konseyi 
l>irede dıgıne göre pek yakında 
adiyle bi•BaJkan Deniz Konseyi• 
lııı ta 

1 
r toplantı yapılacaktır. 

letıert .antıya bütün Balkan dev -
tir•k ıle beraber Türkiye de iş-
i edec .. 
anını egınden hazırlıklara baş-

Şlır 

ltonse;d 
'Dın te . 0 memleketimizi ki -
kıidir rn.sıl edecegi henüz belli de

Mustafa ~ı . Deniz Müsteşarı B. 
d~ olll1ak .. urıntn . başkanlığı altın
l:ondcrill'c ıı~o.re .bır heyet seçilerek 
~ı soylenmcktedir. 

Fransa ve Franko 
(BU§ tarafı J inci sayfada) 

Cumhuriyet ordusu 
Fransada 

Cümhuriyetçi İspanyol ordusu
nun ilk cüzütamı, saat 4.35 te Fran 
saya girmiştir. Bu cüzütam. Cüm
huriyet topraklarında asayişi mu
hafazaya memur olan ve emniyet 
müfrezesi denilen bir süvari müf
rezesidir. Süvariler, derhal silah -
larından tecrit edilerek Le Bou -
kıu'ya sevkedilmişlerdir. Şimdi 

sonu gelmeyen kafileler geçmek
tedl?. 

Negrin de Fransaya gitti · 
Negrin ile nazırlarıu ekserisi bu 

sabah saat 3.45 te sekiz otomobille 
Fransız hududunu geçmişlerdir. 

MücaC: le evam edecek 
Fransaya geçmiş olan ispanya 

hükılmet erkanı mücodeleye de -
vam etmek üzere İspanyanın mer
kez mıntakasına gidec<'ktir. 

Frankistler Fransız 
hududunda 

Latourde Cara!, 6 (.\.A.) - Nas
yonalistler bu sabah Fransız hu -
dudundaki Seo Urgel'e girmiştir. 
Fakat şehri geçerek ııerilememiş-

20-

Çek - Macar 
hududunda 
çarpışmalar 
Budapeşte 6 (A.A.) - Ung

var'dan gelen haberlere göre, 
Macaristarun uysal vaziyeti -
ne rağmen Çekler tahrikôtla

rma devam etmektedir. Çek 
Wtkerleri Rarvano köyüne ci
vardaki tepelerden Macar hu

dut muhafızlarına ateş açmış
lardır. Macar askerleri Cu · 
marteı;i günü saat 14.30 da 
ve sonra 20 ile 22 arasında ve 
dün de saat 9.30 da ve 13.30 

, ile 15.30 arasında devanılı 

mitrolyöz ateşine uğramıştır. 
Macar kumandanlığı key -

fiyeti Çek kumandanlığı nez
dinde şiddetle protesto etmiş
tir. 

Yugoslavya 
kabinesi 

teşekkül etti 
Yeni kabinede yalnız 

7 eski nazır var 
Belgrad, 6 (A.A.) - Avala ajan

sı tebliğ ediyor: 

Yeni Yugoslavya kabinesi şu 

suretle teşekkül etmiştır: 

iKDAM 

Dört günün 
tarihi 
(BU§tarafı 1 inci sııyfa.dıı.) 

milli sosyalistliğin altıncı yıldönü
mü münase"4ti1e söylenmi.ştir. 

Bitler, altı senenin bir tarihini ya
parak, milli sosyalistlikten evvel, 
Almanyanın zayıf ve perişan bir 
halde bulunduğunu anlattıktan 

sonra bugünkü .kuvvetini tebarüz 
ettirmiştir. Filhakika ı:-eçmiş beş 
yıl içinde Almanya silahlo.nmış, 

Ren nehrinin boylarını askerileş -
tirmiş. Avusturyayı ilhak etmiş. 
Südet Almanlarını milli hudutları 
içine alarak orta Awupada hege -
monya kurmuş. Bugün Avrupa mii 
vazenesinde imparatorluk Alman
yasından daha büyük bir kuvvet 
ifade etmektedir. Fakat herkesin 
merak ettiği nokta, Almanyanın 

buııdan sonra btt kuvvetini nere
ye doğru tevcih edeceği meselesi 
idi. Nutukta bu nokta üzerinde sa
rahat yoktur. Yalnız Bitler Alman
yanın sömürge istediğini söylemiş
tir. Sonra bolşeviklik bermutat, 
hiddetli ve şiddetli sözlere hedef 
olmuştur. Bitlerin, bir harp halin
de Almanyanın İtalyaya yardımda 
bulunacağı hakkındaki sözleri )ıer 
tarafta alaka uyandırmıştır. Fakat 
radyo haberlerine bakılacak olur -
sa, İtalyaya yardım hakkındaki bu 
sözler, ntıtuktan sonra zabıt ha a 

zırlanırken, azıcık değiştirilmiş -
tir. Şöyle ki nutukta yardım mut
lak olarak vadedilmişken, zabıtta 

ideoloji ihtilaflarından çıkacak 

harp diye takyit edilmi~tir. l\taa -
mafih, bu, İtalya" matbuatının 
nutuk üzerinde ehemmiyetle dur · 
ınasına mfini teşkil etnıiştir. Bu 

matbuat artık, bir harpte Çember
laynın nutkundan İııgiltcreyi bita
raf ve Bitlerin nutkundan da Al -

ı-.M.ESELELER 

Av derileri bizde 
kıymetden düşüyor 
Bunun sebebi köylünün başka 
işleri avcılığa tercih etmesidir 
Memleketımize Beynelmilel Av

cılar Teşkilatı Reisi geldi ve bi -
zim avlarımızın diğer memleket
lerden aşağı olmadığını söyledi. 
Bilakis bazı kalitelerae daha yük
sek bulunduğunu ilave etti. 

Av, yalnız avlanmak için değil, 

ticari noktadan da kıymetli bir 
meseledir. Derileri p3rı> getirir, e
ti yenir .. ilii ... 

İhracat maddelerirr,iz arasında 

av derileri de 
mevki tutar. 

ehemmıyetli bir 

Av derileri, s~ncdc vasati ola -
rak memleketimize yarım m iyon 
lira getiren iyi bir vaı ıdat kayna

ğımızdır. Fakat csefie öğreniyo -
ruz ki bu kaynak kuı umağa yüz 
tutmuş gibidir. Bunuıı sebebi ne
dir? Memleketimizdekı av hay -
vanlarının nesli mi tükeniyor? 

düşüktür. Geçen yıl i .. manya. İn
giltere ve Amerikalılar beyaz til

kilere: 6 lira, Erzurum tilkilerine 
13 - 16 lira, iznıir tilkilerine 2.5 -

3 lira. Rumeli tilkilerıne de 3.5 !ı

ra vermişlerdi. 

Halen yurdumuzda t-oğu İstan 
buldan olmak üzere 25.000 adet 

tilki derisi stoku mevcuttur. Diğer 
av derilerinden sansar, porsuk, 

çakal, kurt, kunduz ve yaban ke
disi üzerine hiçbır stok yoktur. 

Memleketimizde bu yıl 1 milyon 
tav§an tutulmuş ve lıepsi satıl -

mıştır. Alıcılar en fada Amerika. 
Hollanda, Fransadır. Bütün satı

lan tavşanların nakltn tutarı da 
160 bin liradır. 

Ayni yıl içerisinde Almanya ve 
Amerikaya 30 bin porsuk gönde -
rilmiştir. 

Yoksa avcılıktan vazge~·enlerin a-
dedi mi çoğalıyor? 1928 - 1929 yılları ernasında av 

İşte b il 
. 

1 
derilerind•n 2 milyon lira kazanı)-

' u sua erın cevap arını I 
bulmak için bu hususta bir tetkik mıştı .Bu tenakuzun ;;cbebi nedir
yapmayı. faydalı bulduk. Bunu kendisıle görü~tügümüz bir 

alakadarın ağzından aınliyelim: 
!3u kaynağın kurumak temayü-

lün;; göstermesinin s~beplerini i- • - Av dcrilerı bug,ınc kadar 
zah etmeden evvel av hayvanları çok kazançlı bir iş idi. Bu işle 
ve av derileri hak'<ında bildiklen- meşgul olan köylümü~ son yıllara 
mizi sıralıyalım: kadar ava büyük bir heves ve is-

SAYFA 3 

İstanbulun keşfi 
Vali Liıtli Kırdar, dün, Ş<·hir 

l\feclisine, iki a, dnnberi İstanbııl
da yaptığı tetkiklerin neticesini 
anlattı ve beyanatını okudnkıan 

sonra anladık ki, iş döndü, dolastı, 
geldi, yine paraya dayandı. 

Bu bakımdan değerli idare ada
nıımızın zikrettiği rakamlar, ha -
kikaten, büyük projeler peşinde 
koşan hayalperestleri uyandıracak 
mahiyette ve bilhassa dikkate de
ğer beliigaıtedirler. 

Mesela, Vali, kılı kırk yararca
sına yaptığı tamamen miisbet araş
tırmalardan sonra, ezcümle di~;or 
ki: . 

1 - •Şehrin kanalizıısyonunun 

tmıumi masrafı iki yüz mi!yo,,dan 
U§ağı düşmiyeceği zan ve tahmin 
edilebilir.> 

2 - cBİT metre muTabbaı par
kenin beş altı liraya malolabildiği 
Fen 1f eyetince tespit edilmiş ol
mosıııa gôre kaldırım.."12 kalan se
kiz milyon yedi yii.: yirmı bin 
ıl\etre murabbaı talıayı parkeye 
çevirebilmek için aRgari bir he
sapla kırk üç milyon dtı yü.2 bin 
liraya ihtiyaç bulu11d1'ğu anlo..,lır• 

3 - .su şebclcesimn ıslah ı:e 
takviyesi için be§ miı,.ıon liraya 
ihı•yaç vardır. lısa,.bulıın diğer 

sahalarının su ihttyaL"t da nazarı 
dikkate alınırsa ve m<?sela Adala
ra. Bakırköyüne de t.•erilmesi ld
zımgelen sular dii§iindür>e bu ih
tiy=n on milyon liTaya çıkacağı 
görülür• 

Ve \"'ali iliıve ediyOT: 
•Sular idaresinin her sene te • 

Memleketimizde derileri kıy - tekle çıkıyordu . Bugün vaziyet 

min ettiği varidat ile bunları ~ ııp
mak ıazırngelirse ancak 30 cnede 

bitirilmesi imkanı hasıl olur. 
:nanyayı kendileri)'lc miittefik bir metli alan av hayvanları deyince deği şmiştir. Av derileri eskisi gi-
·aziyctte görüyorlar. Ve Vali, bunlardan sonra sıra ile 

şunlar akla gemelidir: Tilki, kurt, bi \Ok para etmiyor. Ye daima düş temizleme işlCTi için şu kadıtk ,·üz 
çakal, tavşan, sansar, zerdeva, por- mek temayülünü gösteriyor. Bu- b. . 

ın, tenvırat işleri için bu kadar 
Amerika cünıhurrcisinin hayli suk, varşak, yaban kedisi.. nurı içindir ki çekilen zahmete yüz bin. istimlak ve imar ~in u 

••• 

dedikodu yapan sözleri, milli mü- Av derileri mcmleht dahilinde değmiyecek olan avcılıktan köy- miktar, çocuk bahçeleri için hu 
Başvekil ve Haricive Nazırı. d f ·· · · · ı· b' · t• t J kt · d h · k · J a aa encumenının gız ı ır ıç ı - sa ı ma an zıya e 3r ıce sev c -

1 
!ünün vazgeçerek hayatlarını baş- miktar di~·e yine milyonlar bulan 

Dngişa İsvetkoviç, Münakalat maında söylendiği için stimul ve dHir'. Tilkikrimiz'.n en iyi ".'üşte- j ka :rüzden kazanmak kararını ver rakamlar zikir ve ondan sonra İs
Na1.ırı: Spaho. Maarif Nazırı: Çi- manaları hatta söylenen sözlerin rilerı başta Amenka olmak uzere. ·ı miş olduklarını duyuyoruz. Bu tan bulun tiyatro. halkevleri, otel, 
riç, Nafıa Nazırı: Miho Krek, Dev- mahiyeti sarih olarak anlaşılmı - sırasile İngiltere, Almanya. Avus- suretle avlananların ::dedi yurtta şehir klübü. matluat salonu \C 

Jet Bakanı: Cafer Kuleroviç, Har- yor. Esasen bu sırada yapılan bu tucya Fransa ve Hollandadır. Bu , azldıkça bugun temin ettiğimiz bu bunlara miinıacil umumi binalar
biye ve Bahriye Nuırı: Nediç, gizli encümen göstermeleri etrafın- yıl. yani 938 yılı içerisinde bu~ varidatı da yavaş yavaş kaybede _ dan ve ~·üzleue halk alabilecek 
Devlet Bakanı: Antc Mastroviç, daki yazdara pek innnıJınaz. Gc- mc.n:ıleketlere 50 bin tilki satıl - ceğimize şüphe yoktur. konforlu gazinolardan malırnm bu
Devlet Bakanı: Frank Snoj, Hari- ;enlerde hariciye enclimcninin bir nuştır. Fiatler şöyledir; Köylü şimdi açılan bir fabrika- lunduğımn siiylüyor, bunların lii-

içtimamda guya Amerikanın Lon- Karadeniz tilkileri, çifti: 4 - 5 ya ~·erlcşmeyı· daha kazançlı ve zumu ü:zerinde ı<rar Ldiyor ve ciy2 Nazırı: Tzintzar Markoviç, . 
A N V.k R · T dra sefı'rı· Kenedy, Avrupada ı'Jk- lira. bevaz Anadolu tilkileri·, 4 - 5 sonra da maarif işlerine veoaireye dliye azın: ı tor uı·ıç, ica- J daha fa,·dalı buluyor Bu da belki 

J • geçerek •şu halde bded-iyenin 
ret ve Endüstri Nazın: Jevrem baharda harp çıkacağını söylemiş. lira, Erzurum malJarı 8 - 20 lira yanlış değildir Amma dericiliği- ı:elirleriııi artmnak uıruretiıırle 
Totmiç. Posta. Telgraf, Telefon Na Bu sözler sonra tekzip edildi. Fa- arasındadır. Erzurum tilkileri mak mizi gittikçe sönmekt•· olan bu va-

ZJrı: Jovan Altıparmakoviç, Ma -

den ve Orman Nazırı İjubomir 

Pantiç, Ziraat Nazırı. Nikola Beş

Jiç, Maliye Nazırı: İvon Duritişiç, 

- bulunuyoruz• neticesine \/arı ·or. 
kat sefire atfedilen müheyyiç söz - bul olduğundan diğerlerine naza- ı ziyetlen kurtarmak ii.zımdır. Bu hususta Valinin giisterdi•'i 
leri bin kişi okumuşsa, tekzibi on ran daha pahalıya gıder Bundan " · Bunun ıçin ilk alınması !hım- dört ~are de şunlardır: 
kişi okumamıştır. Şimdi de milli başka İzmir tilkileri, 2 - 2.5 lira, gelen tedbirler şunlardır: 1- Vergileri iyi tahakkuk ettir-
müdafa encümeninde Giıya Ruz- Rumeli tilkileri de 2 liradır. ı - Hariçten kürk getirmemek. mek, vaktinde tahsil etmek, 

velt: •Amerikanın hudutları Fran- Bu fiatler geçen yıla nazaran 2 - Kürklerimizi boyamak için 2 _ Uzun vadeli ve nisbeten az 
İçtimai Muavenet N~zırı: Miloje d b ı d · !\fal" d ki sa an aş ar• enıı~. um ıır harice göndermemek. Bir kürk bo- faizli bir istikraz yapmak. 
Rajakoviç, Bedrn Terlıiyesi Nazı

rı: Cura Çezoviç, Dev Jet Bakanı: 
Brankomiljuş. 

Yeni kabinede il Sırp, iki Müs-

lüman, iki Slovak v~ iki Hırvat 

vardır. Bu saboh tahlif edilmiş o-

Baldvin de birkaç sene evvel İn- ya fabrikası açmak. 3 _ Halka agı· r gelmiyccek bazı teriyle siyasi ittifak akdetıniye ya-
gilterenin hudutları Ren nehrin - 3 s·· - 'd t h J b J ... · naşacağı çok şüphelidir. Hatta de- - urümunü artıracak çare - varı a rnem a ayı u mali. ıçin be-
den başlar demişti. Bu iki vecizeyi !ere baş vurmak. tediye vergi ve resimleri kanunun-
bir araya getirerek birçok gazete- nilebilir ki şimdilik yanaşnuyaca- da tadı'J"t ·ı· 1 k 

• ·· h · d' B b .. ··k 4 - Yenı· mahreçler bulmak. a ve ı a•e er yaptırma , 
l i ·ı F Am ik gu şup esız ır. una en uyu en-er, ngı tere, ransa ve er n 4 - Hiiküınetten yardım iste _ 
arasında bir ittifaktan balısetmiye gel de mnıınıi harbin Amerikada 5 - Avcıları, teşvik ve himaye k 

etmek. me · 
• •• 

lan yeni kabineye eski kabine 
zasından yalnız 6 kişı dahildir. 

başladılar. Halbuki Amerikanın doğurduğu hayal sukutudur. Bu -
a- böyle bir kombinezona girmiye nunla beraber, Alınan ve İtalyan 6 - Av hayvanları azalıyorsa 

sebepleri araştırıp muvakkat ve 

muayyen bir zaman için bazı hay
vanların avını menetmek. 

İtiraf edeyim ki Valinin sözkri
ni, hayret:e, ibretle okudum ve bi
tirdikten sonra kendisine karşı de
rin bir hayranlık hissi duydum. 
Çünkü ilk defa olarak bu şehirde 
\•alilik ctmeğe gelıni~ bir adamın 
hakikati ne görmekten, ne de söy
lemekten korkmadığını görerek 
adeta şaşırdım. Şimdiye kadar İs _ 
tanbul idaresinde alıştığımız usul, 
imkinsız va.ziycUerin karsısına 

tir. 26 ıncı Cümhuriyct fırkası Pu

ig Cerda istikametinde bütün köp

riiıeri yıkarak geri çekilmeğe de -

vam ediyor. Puig Cerda askeri i -

dare altında bulunmaktadır. Halk 

sükuneti muhafaza ediyor. 

hazır olmadığı ınuhakkaktır. Ruz - liderleri, demokrasi rejinılerine 

velt şüphesiz Avrııpada demokrat 
devletlere mütemayildir. Onlara 
Amerikadnn silah satılmasını tşe

vik ediyor. ,Sonra totaliter devlet
lerin Amerikan demokrasisi için 
tehlike teşkil edebileceklerine ka
nidir. Amerikayı silahlanıaktadır. 

Fakat Amerikanın Avrupa devlet-

karşı yaptıkları açık ve şiddetli 

hücumlarla Amerikayı Avrupa 
devletlerinin kolları içine atmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar .. 
Amerika ile işbirliği bahsinde İn-
gilterenin ve Fransanın en bi.iyük 
ümitleri de bundadır. 

A.Ş. ESMER 

Av derilerini eski yıllarda oldu
ğu gibi memlekete oltlukça ehem
miyetli bir varidat getıren bir 
memba haline sokmak elimizde -
dir .. 

Sellm CAViT 

fırçamı bıraktım. Onu şövalesi ren elinizi az kalsın tutup öpecek- - Beni şımartıyorsunuz.. oradan oraya koştuklarını, yuvala· ı:-eçip meseleleri palavralar!~ ört-
nin başına gittim. Ne güzel çalışı- tim, dedim. O el ki manasız boş Omuzlarını silkti: rına durmadan bir şeyler taşıdık- has etmek ve bu arada hiçbir şey 
yordu. İkide birde uzaklaşarak ko- bir tual'in üzerini bir anda en can- - İçinde hakiki sanat ateşi o- !arını gördüği.ımüz kuşların cıvıltı- Japnıadan birçok şeyler yapıJor -
yu mavi gözlerini kısıyor ve uzak- lı renklerle ruhlandırdı, bir iki lanlar, şımarmazlar.. sını ve yapraklar·n hafif çıkardığı mus gibi görünerek ve bilhassa bü-
tan tablosuna bakıyordu. Model al- fırça darbesi ile oraya ışık ve ha- Sonra benim resmimin yanına hışırtıları dinledik. Akil Cemalin JÜk projeler tanzim ederek giinü-
dığı manzaraya pek az bakışlarım yat serpti.. doğru ilerledi. Ben de arkasından pek sakin, durgun bir hali vardı. nii gün etmekti. 
çeviriyordu. Fırçasını öyle rahat İçimi çektim: gittim. Vaktımın çoğunu onun ça- Bu, benim hoşuma gitti, kalkma- Halbuki. Liıtri Kırdar iki ay tet-
ve kolay kullanıyordu ki, daha re- - Benim sizinle beraber ayni lışmasını seyretmek!,• geçirdiğim mızı söylediğim zaman, itiraz et- kikten sonra karşımıza gdiyor ve 

-... lle111en sim bir taslak halinde olduğu hal- manzara üzerinde işlemeye kalk- için resmin üzerinde pek az işle- meden hemen kalktı. Yalnız küçük •sayın baylar! Bu şehTin ihti~·aç-
•c• t resme başlamak için j ve mavi gözleri ile ilk görüşte ha- ı 
F'•rrıa liedıyorııunuz. Görüyorum şuma gitti, kocaman pos bıyıkan de ilerde nasıl enfes bir şeyin marn ne küstahlık! miştim. Omuzumu okşayarak: yoldan kahvenin arkasındaki mev. l arı temin ec!ilir, edilir anıma, şu 

anım mevdana çıkacag-ı pek gu .. zel anla - Bir anda onu yanımda gördüm. - zı·yanı yok. dedı·, boş durmuc dana çıktıe·ımız zam'n, bı.rdenbı. -rc hesaba ve bu kitaba göre mil~on-
..._ .,, ~ dedi. bile yüzüne ayrı bir sevimlilik ve- J ı u J 

n" '•bii d d. şıhy<ırdu. Benim, kendini çalışır- Yüzü hafif kızarmıştı. Gözleri göz- sayılmazsınız, bir başkasını seyret- bır şey hatırlamış gibi teliışlı bır lar lazım!• diyor. 
•01el b· ' e ım. Siz bu kadar riyor. 1 b d ır ken uzun zaman seyretmeme sesi- ]erimin içinde, mırıldandı: mek te baıan faydalıdır. hareketle durdu. Benim kendisine Bu va i. bence, ugünkü \•azi -

} 
o gii·z,.'ıl krnan. zara seçerseniz, ben Kahvelerimizi içerken Akif Ce- f b .. 1 it ıı· b' , ı kl d k. ni çıkarmadı. Zaten o sırada etra · - Ferda, u soz erıniz bena şim Saat beşe geliyordu. Boyalarımı- .hayretle baktığımı görünce: -' e ıç. ır. şey yapamasa bile, 
'"Yeran . erı (tualime) geçirmek mal bir aralık duda arın a çe ın- ı b ısı b 1 ı ıe b la hiç meşgul değildi. Kendisini ta- diye kadar duyduğum bütün tak- zı falan topladık. Hüseyin ağayı - Az kalsın unutacaktım Ferda' )·a nız ıze an " un, değil Tak-
~ n ı· · , Öyle bir dakika boş gen bir tebessümle yüzüme baktı: j 1 · · d T 

•u r mamile resmin• verınişt Gözle- dirlerden daha üstün bir zevk ve- çağırarak hepsıni teslim ettik. Be- dedi, yarın deg· il öbür akş,om evı·m- sım en opaneye Babilonyanm 
/\ğ azı olamanı. - Size bir ~ey söyliyeceğim Fer- b h k<Iı'· ır bir har k ti da Hanım, dedi, daha doğrusu rica rinde bile her zamankinden başka dyor. Fakat kendin.izi böyle küçük nim bere~i giyd.ığımi ve gitmiye ı~e bir kaç samimi dostu yemeğe ça- aıs~a a. çel~ri gi~i bahçeler indir-

.1 •tı. o da e e e yerinden bir kıvılcım yanıyordu. Yüzünde gormenııe tahammul edemem. an- hazırlandıgımı goren Akıl Cemal'. gırdım. S zi d e d vet e!· ""· ~elir 1 mış sekıllerınde ımar ve tezyini, 
•ılı " cantasınd, ·· ı·· -·· ·· edeceğim. · b fak t b · · '-Ck 1 : ~n on ugunu en küçük bir kıpırdayış yoktu. Jlk lıyor musunuz? Sizdeki büyük sa- - Gitmeden evvel şu koruyu misiniz? a en asıt bir Balkan ehrinin 
~ı~ de bo,

1
:; çıkararak giydi. İki- - Hani artık rica filan yoktu ... defa eline dikkat ettim. Büyükee nal kabiliyetini ben hiç bir tale- dolaşalım, ister misiniz? dedi, son-1 Ba,kalarından bunun hiç te he- medeniyet manzarasını alabilnıf'Si 

aetıerı~· arımızı, frıçalarımızı Diye gu···ldüm. o da gü.ldü'. ı·uzun parmaklı beyaz bir el, ta~ı hemde görmedim. İlerıde büyük ra beraber çıkarız. 'men 'aklına gelmiş bir şey olmadı- için liıakd yüz milyon lira)a ihti-
'1ııı ... ııı 0ık ' M d d 1 uze ' arıp tahta masa- - usaa e e ersenız, sıze ya· bir san'atkiır eli. İçimden o anda bir sanatkar olduğunuz zaman bu Kabul ettim. On beş dakika ka- 1 ğını ve deminden beri susmasının yaç hi.solunduğunu ilk dda onlı-
g Yı. a~~re_ "•1 Vdık O sırada Hü- nız Ferda diyeyim. siz de bana.. 0 eli tutup öpmek geldi. sözlerimi hatırlar ve bana hak ve- dar koruda yeşil ağaçla ın arasın- bunu bana nasıl söyliyecegini ve Jan ve sö) lh~cn adam olmak iti -
kıt Ceınaı:kaııvekri g~tirmişti. A- Hemen sözünü kestim: Fırçasını attığı zaman beni kar- rirsiniz. Çok az bir zamanda başın- dö ı c c K p. uka.arda dola tık. kabul ettireceıtıni düşünmesinden harile, heykeli dikilMOck adamdır. 
it-... Otıırup . - Ben de size hocam derim .. o- şısında buldu. Yüzüm nasıldı bil- da olacagınız yolun ortasına geldi- Bır . ık devrilmiş bir ağaç kütü- ileri geldiğını anladım. Onun biraz Artık lıi~ olmaLSa bulutlar içinde 
§D1ıy3 b . ıçelim de hemen ça- lur mu? miyorum. Fakat her halde çok he- niz. Sizinle çahşmakt9n gurur du- /:,<iinı..cı üzerine yanyana oturduk. ,evvelki sessiz, sakin, yanımda du- sairfilm<namlar gibi dolaşmaktan 
u.. . aşlarız .. ded· M d k. ·· l · · k ı 1 - b' t.~'Uı.eyın a.. ı. - a em ı oy e ıstıyorsunuz.. yecanlı idim. Hiç sesini çıkarma- yuyorum. Ağaçların dallarının biri birine ka- daklannda samimi dost bir tebc>- ur u acagız ve ır nah bulduğu _ 

""" Sonra ga .kahveleri bıraktık- İkimiz de şövalelerimizin başı - dan yüzüme baktı. Gözgöze geldik. Birkaç adım geri giderek. heye- vuşmasından üzerimizde yemyeşıl sümle yürüyüşü hoşuma gitmişti. muza göre hiç olmazsa işimi<in bir 
lııun, ir· Çekılıp gitti. Bu adam, na geçtik. Ve artık fazla konuşma- Kendimi tutamıyarak: canımı örtmek için ;;ülmeğe ça - bir dam hasıl olmuştu. Sema gö- Fakat bu hareketi bütün o iyi his- atla üç nala kaldığını :ınhyacajiız. 
~~~-ı~y~a~p=ı=lı~v~·~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------lr~ü~·n~m~üy~du. H~ kon~mı arak, ~risiWi. [A~ası ~cl A. N, KARACAN 



SATl"A C .... 

Yoğurtla karı boşıyan 
Yazan : Sermet Muhtar ALUS 

Eyüp Zeki Bey, 30 yıllık karısı
nın üstüne taze hanımını aldıktan 
sonra, 50 yaşına rağmen, enikonu 
gençleşmiştL Gizliden gizliye saçı· 
nı, sakalını boyayor, !istik kemer
le göbeğini küçültüryor, civanlara 
taş çıkartıyordu. 

Geçkin kadın ve erkek, ehlini 
helalini nasıl vaktinden evvel çö
kertirse aksi de mücerreptir. Genç 
bir kadına düşen kırmanço koca 
canlanır; burma bıyıklıya varan 
yaşlı bir hatun da dcrınanlanır 

vurdı; doğru Usküdar'ı boyladL 
Hammcığı ortada yok. Kaynana· 

sında önce kemkürn, ardnıdan da 
bir araba !Af: 

- Vallah beyceğiziın, biraz ev
vel buradaydı; çıkalı beş dakika ol
du olmadı .. mahallemizde bir lohu
sa vardı da. Kırk yıllık komşumu
zun gelinL Rabbiın cümleyi koru
sun, 1.9.vtalarla, mengenelerle kur
tulmuş biçare; ölüp ölüp dirilmiş 
taze ... 

Malı1m a, sakallının bir adı Zekı. 
İş içinde iş bulunduğunu şıppadak 

Eyüp Efendi -o vakitler Zekiliği 
çakmıştı .. bu karşılayış, bu cevap

ve beyliği yok- dalı.a on dokuzunun 
içinde iken evlenmi.stl. Gümrüğ.ı !ar mide bulandıracak nesneler. 
müliizemeten, yani pir aşkına de- Kocakarının maval okuduğu ağzın
vam eden bir katipti. Kıdem kes· dan dökülüyor. 
bedecek, münhal de zuhur eyliye- Fakat, hazretin bir ismi Zeki ise 
cek de 50 kuruş veya dört mecidi- öbürü de Eyüp. Dişini sıktı. Sabırlı 
ye maaşa erecek. sabırlı: (Biraz dolaşıp geleyim'.) 

Dört kaşlı, vazifesine mukdim, diyerek sokağa çıktL Parmağın. 
oldukça apikoydu. Tefeyyüz ede- şakağına koydu. 
ccği, ilerliyeceği iişikiir ... Kalemi· A2 ötede bir tulumbacı kahvesi 
nin müdürü onu çoktan gözüne vardL Çapkın güruhunun gözlerı 
kestllT!'', kararını vermiş\.: ık k 1 aç , u akları delik olur. Bir 1<0-

Tam aradığı damat ... Meseleyi !açan ... 
savsaklamadı. Delikanlıyı Kabasa- Kahveye daldı. Etraftan: 
kal'daki konak yavrusu evine (bir _ Merhaba!.. safa geldiniz! .. ak· 
evladım da sensin!. diyerek aldL 

şam şerifler hayrolsun ! ... \ardan 
Güvey efendi ne derece yala- k'· lh be · · biri · sonra u an yının yanına 

buksa, kızcağız da taban tabana sokuldu. Gökyüzünden düşercesi
zıddı... Yirmisini aşkın; yaradanı . 
kurtıan olayım, kafi miktarda çeh· ı ne. 
re ve şekil züğürdü de: Kaşık ka- - Bey baba, hanım ablam bugün 
dar surat karakayış bastıbacak Kısıklı'daydı. Erkekli, kadınlı bir 

' ' • alay ahbapla gelmişler. Toygar tu-

Damatcağız Kabasakal'da sene
lerce çile çıkarmıştL Kaynanası 

mevlasına kavuştuktan sonra da 
torbasındakileri çıkarmamıştı. De
dik a, uyanıkl~rdan. Hakikaten te
feyyüz etmiş, mümeyyizliklerl sı· 

r. ıadıktan sonra rahmetli kayınpe-

lumbasının reisi Hidayet ağabe

yim, borucusu Burunsuz Etem, Se· 
liimsızlı Kör Sıtkı Gacolardan Ka
racaahmetli Çakır Ayşe, İkitellı 
Hürmüz, daha da bir çokları ber:ı· 
berler ... Ağaçların altında hasırla
ra yayılmı~lar. Önlerinde Bulgur· 

derinin makamına oturmuştu. 1 :ulu Eminanımın çanak çanak y~ 
Riısuma, mcktupçusuna. müstc- gurtiarı, sarnusaklı cacıklar ... Afı

şanna, nazırına çatmış, ula sanısı yet olsun, gizliden gizliye a~zoroı 
.. tb · · im "ğ .. . ••n 1 ta çekıyorlardı. Manı, semaı, des-ru esını a ış, go sune nı,....~ar k . . 1 

d 1 1 t km t 
tan, oşma deme gıtsın ... 

ve ma a ya ar a ış ı. .. Ze . • · · 
İs · E .. E .. it k Eyup kı beycegız beynınden - mım yup, yupsu an a-

dar sabırlı olduğumu ispat ettim. vurulmuştu. Kahveden dışan fır-
Mahlasım ise Zeki; zekavetim de ' ladı:.Arka yollardan dolaşıp, kendi· 

· d t · - 1 d' . d ni gostermeden eve baktı .. Ezan su-
maazıya e ın ve numun.. ıyıp u ... 

k dili. · lt d ki bakl !arı olduğu halde fesüphanallah, rur en, nın a ın a ayı 

çıkarmıya başladı· 1 yukarıki odada ışık yok! deme!< 
. · kadın hiila gelmemiş. 

- Ömrüm, günüm hebaen men- . 
Şe ,. ., hk•- .. 'f . Vaktın geçmesi için sersem ser-

ıura.. r ışerı. a llllll mum esme 
lktida etmiyoruz. Şeriatın dörde sem. sokak sokak dolaştL Yatsı 
kadar izni var' yaklaşıy•>r. Yı!' <' karşıdan pence • 

. ... reyi yokladı. Bu sefer Jamba yanı-
Yıne bir gün, bu ağızlan kulla: ı yor ... (Çat, çat!) kapıyı vurdu Vd 

nıp dururken, çocukluk mahallesı daldı içeri. 
olan Çarşamba'dakl eski komşula· Lu" p be 1 · k lı · · yaz, epıs a saç mavışı 

ı:n~an bir teyzanım imdadına ye- entbent karşıladı. Gezmeden dönü-
tişti: şünde, annesinin tabirile (moru-

- Yerden göğe kadar haklısın ğun bastırıverdiğini) duyar duy
Eyüpcüğüm. Dengine düşmedin, : maz, yüzündeki düzgünlerini al
karı yüzü görmedin. Zürriyetten 'lıklarını çarçabuk yıkamış, s~tına 
mahru'."sun. Ayol yaşın ne, başın dört peşli bir entari giymiş, ağzına 
ne senın ?.. da birkaç karanfil atmıştL 
Anhası, minhası, teyzanım elinin Kocacığı gayet şen ve güler yüz. 

altındaki bir duvak düşkününiı le: 

peşkeş çekiyor: - İşte hazan da böyle akhma e-
Hazırlop yumurtanın akı gibi eser, geliveririm dürdanem!.. de

vücudü lüp beyaz, sansı gibi de yip derhal boynuna sanldL 
saçları lepiske lepiska; maviş ma
viş gözler. Sonra mahcup mu mah· 
cup, ehli ırz mı ehli ırz; haza kız. 
oğlan kız ... 

O zavallıcık ta hiç gün görme
miş. Kocası bıçkının biriymiş. Ge. 
ceyarılan körkütük gelir, kapılan 
tekmeler, bıçaklar çeker, yedi top 
sesi veya köşlü narası duyunca ke
çe külahı ve dizliği çekti mi yan. 
gına koşarmL5. 

Uzatmıyalım, Eyüp Zeki Bey, 
bu lüp beyaz, lepiska saçlı, kızoğ

lan kızdan farksız mavişe hamam 
parası olarak 100 altını yolladıktan 
sonra nikiılu basmış, Usküdarda 
İnadiye'deki evlerine güvey gir
mi~. tazeyi umduğundan kaç kat 

Evet, ağzında ~cıı a t·t sannısak 

kokusu var. Ekş!mtrak anason ko
kusu da araya karışıyor ... Çekin· 
gen duruşu, yüzünü yaklaştırma
yışı delil; işkilli olduğu yüzdeyüz!. 

Hazret, yine hiç bozmadL Daha 
(azla kahkahalar karıştırarak: 

- Eyvah, tabakamda sigaram 
kalmamıştı. Tütüncü kapamadan 
alıvereyim şunu!. der demez haydi 
kapıdan dışarı ... 

- Aman Büyük Çaınlıca'ya bir 
araba!.. diye dört dönerken, Al
lahtan olacak, köşeden çıkıveren 

paraşula atladı: 

- Yedi buçuk, iki çeyrek değil, 

manda gözü gibi mecidiye verece
ğim, dörtnala Bulgurlu'ya çek! 

Zifiri karanlıkta, bozuk yoll:ırda, 
üstün görünce apışıp kalmıştL yısa boca Kısıklı'yı aştılar, Bulgur-

Udunu alıp ettiği taksimler, çık· lu'ya vardılar. Etrafa sorgu sual, 
tığı gazeller, geçtiği şarkılar onu yoğurtçu muhacir Eıninanımı bul-
büsbütün deli divane etmişti. dular. 

Haftada dört gece Usküdardakl Eyüp Zeki Bey, kadının iki aya. 
yeni evinde kalıyor, sabahları bir ğını bir pabuca sokuyordu: 
türlü kapıdan çıkamıyor, vapurlan - Aman hemşiranım, vaktimiz 
kaçırıyordu. Yolda, dairede, me- dar, t.ıı. Üsküdarda, İnadiye'ye gi
mişanede, bilhassa Kabasakal' daki deceğız. Çabuk bize üç çanak yo
o yere batası hak kuran kafesinde ğurt. Toygar tulumbasının reisi 
aklı, fikri hep yeni karıcığında.. . Hidayet Efendinin bugün aldığı 

Aradan bir ay kadar geçmişti. O 

akşam Eyüp Zeki Beyin Kabasa
kal gacesL Kaleminden çıkıp kös
kö:; yokuşu tutarken, zihninde ma
vişinin hayali, ayaklan ger! geri gi
det"ken, \'azgeç!p döndü: Köprüye 

yoğurtlardan olacak ha! .. 

Ve üç mecidiye fırlattı: 

- Birl yoğurt parast, ikisi de ka
selerin karşılığı ... 

Uç çanak yoğurdu arabada önü
ne koydurttu. Yine deh çüşlerle 

( Arlras ı 7 inci sayfadadır) 

iKDAM 

H ötDetrü n Hayato 
20 senedenberi mücadele, 6 sene .. 1939 yılının fazla sevi 
den beri iş başınd'a bulunan adam yıldızları kimlerdir . 

- Bu kitabı alınız! Ond ı, fır • 
kaınızın esaslı fikirlerini bulacak· 
sınız. Onlar, siz! alakadar ederse, 
sekiz gün içinde bizi ı;örmiye geli
niz! 

Bu mükaleme, 1919 senesi A • 
ğustos ayının bir gece yarısında, 

Miinih'in kenar bir sakağında 

Ştemekerbrav isminde bir biraha· 
nenin, hafifçe aydınlık olan önün· 
de cereyan etti. Kitab: alan ada • 

Geçen senenin sevilen yıl 
/arı bu yıl gözden düştü 
Amerikan Motion Picture He· 

1 
de 1939 listesınde isimleri 

rald gazetesi her sene olduğu gibi aralık bu iki sevimli artist 
bu sene de halkın en çok hangi yıl· !arak yalnız başlarına fil 
dızları beğendiğini, tercih ettiğini virmiye başladıklarını b' 
anlamak için hır anket açmış, rey nuz. Şüphesiz ki, Ginger 
toplamıştır. Bu anketin verdiği ne- yalnız olarak çe\'1.rdiği filml 

J tıce büyük bir hayret uyandırmış yine o eski güzel, cazip Gin 
ve bir çok yıldızların 1938 de ka- gers'tl. Fakat şurası da m 
zandık!arı dereceden düştükleri, ki, genç artist Fred Astair' 
bir çoklarının da birdenbire yük- nında çok daha iyi ve rolü 
seldikleri görülmüştür. Mesela 1938 daha canlı ve sevimli idi. ş· 
de toplanan reylerden, Shirley artist ayrılarak, yaptıkları 
Temp!e'den sonra en çok beğenilen anlamış gibi tekrar birleş! 

mm arkasında, yakasında onbaşı 

alameti olan epeyce eskimiş bir 
asker elbisesi vardL Ablak renkli 
yüzü üzerine siyah b:r saç demeti 
sarkıyordu. Alabros kesilmiş bı • 
yığı, ona, biraz gülünç bir hal ve
riyordu. cSiyasi Rüy~m. ismin • 
deki kitabı, sert bir hareketle ce • 
bine attıktan sonra, biraz sıkılgan "Jl~ 

bir tavırla: l" 
lıı: 

· artısı olduğu \'e ikınci geldiği an· filmleri cAmanda. yı çe\ 
!aşılan Deanna Durbin 1939 da 15 Listeden çıkmalarında, y 
inci bile gelmemektedir. den düşmelerinde birilıirl 

-· Şüphesiz ... Onu dikkatle o - r' 
kuy"cağım. 

Diye homw'dandıktan sonra: (A· 
dolf Hitler) diye kendini takdim 
ettL Başka bir şey söylemeden be
ceriksiz bir reveran,.'!.a eğildi ve 
geriye dönerek yürüdü. 

Kitabı veren, cAlman Amele 
Fırkası• müessis Anton Dreks • 
ler'di ve Hit!er gidince birahane
nin nihayetinde bulunan küçük 
bir odaya döndü. Bu odada, ekse
risi genç olan, sigara, bira içerek 
münakaşa eden iki dıizüne kadar 
adam vardı. 

1 

1914 de ADOLF BİTLER cAlman Ameel Fırkası. nın, o 
zamanlar, elli karlar azası vardı. 
Bunların içinde Kari Harrer is • mektedir: Münib Erkanıharl;ıiyesi ı dasında bulunan Münih garnizo-

. d b' F k b ıstihbarat zabiti yüzbaşı Mayr, nu. Bu garnizon, L.udendorf'un 
mın e ır gazeteci vard:. ır a u-
na: .Milli Reis. diye tantanalı bir yukarıda söylediğimi·" gibi, ma • harp zamanında verdiği bir emre 
isim vermişti. Bu gazetecinin reis iye!i onbaşılarından bulunan Hit • gön, zeki ne!erlerdEr, ve küçük 
gcçındıği fırkanın müessesi ve en !eri, Dreksler'e gönderdi. Yüzba· zabitlerden orduya mu&llim yetiş· 
canlı adamı Anton Dreksler'dL O şı, !!itlere: cKulaklarını iyice aç - tirmekle meşguldü. Takip edilen 
zamanlarda, fırkanın programı da, masını ve işittiği şeyleri gelip ken- gaye de, ordudan terhi• edilen ef· 
varidatı da, propagandası da yok- disine söylemesini. emretmişti. rada siyasi fikirler v~rmek onları 
lu. Fırka, meçhul bir halde idi. Hitler, bu emir üz~rinc biraha- o fikirlerle meınleketlt'rine gön • 

Hitler, cMayn Kamf. ismindeki neye tekrar giderek cradaki mü • dermt•kti. 
eserinde, cAlman Amele Fırkas1> nakaşaları dinlemiye başladı. Bir Onbaşı Hitler, işte bu karışık 
nı nasıl ziyaret ettiğ,nden, cSiya· gec:, nasılsa oraya .girmiye mu • zamanda, Münih'teki 16 ıncı ala • 
si Rüyam. ismindeki kitaptan v~frak olan muht.a~ıyı:t taraftarı yın depo taburuna geldi. Onun 
bahsediyorsa da cDreksler. in is • ı bır Bavyeralı: ·~~tun !en alıkların güzel söz söylediği ve iyi düşün
minı söylemiyor; onu yalnız cBir Prusyadan geldıgıni ve Bavyera .. düğü ma!Cımdu. Bundan dolayı, 
amele. deyip geçiyor. nın ondan ayrılması lfızımgeldiği- onun alay muallimi -Olarak yetiş-

İşte, bu kadar büyiık bir ta , ni• söylemesi üzerine Hitler orta .. mesi tensip edildi. Muallimlerin • 
He mazhar olan cNasyonal - Sos )'a fırlıyarak söz istedi ve y«mm den briı, ihtiyat topçu zabiti Fe
yalist. fırkasının hakiki müessesi saat kadar cAlmanyanın birliği• der idi. Bu adam, esasta milhen • 
bu cDreksler. dtr. hakkında söz söyledi ve sonra bi· disti, müfrit Yahüdi düşmanı idi 
_ Dreksler, Umumi Harpten bir • ralıaneden çıktı; faka~ Dreksler ve .Menfaat esaretine karşı mü • 

kaç sene eV\'el, on sekiz yaşında arkasından koşarak, onu, s~kakt.a ,cadele birliği. namındaki teşek -
bir gençti. Ve kilitçilik mesleğin· yakaladı ve fırkasınııı kendısı gı- kül<in reisi bulunuyordu. O. Kari 
de çalışıyordu; bir grc·vde işinden bi adamlara ihtiyacı bulunduğıınu ı Maksın nazariyelerinden mülhem 
kovulduğu için Berlinin halk kah· söyledi. İşte bu gece, Bitlerin si • 1 olarak: cPara faizi vE: temettüü 
vehanelerinden birincte kitara ça· i-asi şahsiyetini hazırlıyan tarih • kendi kendin~ temin edemez. Faz· 
!arak geçiniyordu. ır. la kıymet siydedir. Dvletln da· 

b . Hitler, çocukluğunda bedbaht Bu genç, yavaş yavaş, urıuva- ha iyi teşekkülü, servetin daha 
1 idi; gençliğinde, kudretsiz, şa."ısi • zinin ve burjuvazi imtiyaz arının adilane tevzü liızımdır. Bununla 

değil, kendisıne burjuvazida yer yetsizdi ve yalnız bir on~aşı idL beraber hakiki sosyalizm, sınıf 
vermiyen cemiyete iııyan ediyor - Harpten sonra, Ba\'yera, demok- kavgasını kabul etmez. İçtimai ni-

rasi ihtiliiline karşı bir mukave • 
du. met kalkanı halinde idi. Bununla zam, ancak milli bir çerçeve için· 

Dreksler, 1914 senesinde Münibe de askeri dissiplinle temin oluna-
beraber, cKatolik fırkası. na isti-gitti. Orada, gayrımuntazam bir bilir .. diyord<.1. 

şokilde lokomotif deposunda ça • nat eden Fon Kahr hükumeti, 
lışıyordu. Bununla b~raber, kim • Cümhuriyet rejimini kebul etmiş· ı Hitle.r'.. kitabında söylediği gibi, 

ti. Fon Kahr, Bavyeranın muhta-J cİlk duşunce zıyasını bu muhake-
bilir nasıl bir saikle, askeri mah • J ldı riyetine tar artar olmakla beraber me en• a ve ayni fikirler!, 
fcllere de devam ediyordu. Kendi- D k 1 'd ld k Berlinle bozusmak istemiyordu. re s er en a ığı itapta da 
sin'n hikaye ettiğine 3ôre, bu mah- · b ı h k k ı Münib, bu vaziyeti ile, inhiza- u .unca, are et no tasını e de 
fellere ecnebiler de d~vam ediyor, tt 

ma inanmak istemiyenlerin ve e ı. 
orada muhtelif devletlerin askeri 

1914 Almanyasının ihyası tarafta· Hitler, bundan sonra, cAlman 
kuvvetlerini münaka~a ediyorlardı rı vlanların birleştikleri yerdi. Amele Fırkası. na intisap etti. İn-

Dreksler, Umumi Harpte, as -
Kap'in 1920 Martında meydana tisap numarası 7 idi. 

kerliğe isyan ediyor. orduya gir -
Hitler, cAlman Amele Fırkası. miyor. o, 1917 de Anvers'tedir ve getirdiği hükumet darb.esi boşa 

sonra tekrar Münih'e dönüyor ve gidince, General Fon Lüdendorf'· esaslarından izler mulıafaza eden 
kendisini bolitlkacılığa veriyor. ta Münibe gitti ve oturduğu ev hür cNasyonal • Sosyalist• fırkasını 

o, .vatan Fırkası. na aza yazı· düşünenlerin merkezi oldu. teşkil edinceye kadar hiçbir şey-
lıyor. Tripiç. Kap gibi şöhretli a • Bütün bu tahrikat arasında sa - den yılmadı. Nihayet, bildiğimiz 
damların tesis ettikleri bu mühim bit bir halde duran bir nokta var- gibi, adım adım yürüyerek devlet 

h t . · •-1 · d ld t dı: General Fon Lassof'un kuman· reisi oldu. 
arp par ısı, ameır erı e e e e • =========================~======> 

miye karar veriyor ve Dreksler'I 
propagandacı olarak kullanıyor. 

Dreksler, 1918 senesinde c Vatan 
Fırkası. kadrosu içinde cİyi bir 
sulh için Alman ameleleri komite
si• ni tesis ediyor. 

B<.1 komite, hiç şüphesiz 
aleyhinde bulunan amelelerin 
mızır hareketlerini önlemek mak· 
sadile ve Başkumandanlığın tav -
slyesile teşkil olunmuştur. Bu ko· 
mitenin kastettiği cİyi sulh. Bel· 
çikanın ve Kale'nin A lmanayaya 
ilhakından başka bİr şey değildi. 

1918 senesi İkinciteşrinde, Al • 
manya mağliıp olduğıı için cİyi 
sulh· komitesinin manası kalmadı. 
Dreksler, bundan ümitsizlerunedi; 
5 İkincikanun 1919 da •Alman A .. 
mele Fırkası nı tesis etti. Ordu
nun onunla alakadar olmakta de
vam etti{ı!ni ise şu hadise göster-

K imin heykelini dikelim? An· 
ketbıe verilen cevaplar ne gü
ne kadar kabul olunacak? 

Bu anketi Şubatın on beşine ka
dar temdit etmiştik. Anketin neti
cesini ıie ondan sonra ilan edece -
ğiz. 

* Lise ve orta mekteplerdeki ol· 
ırunluk imtihanlarının kalktı • 
ğını bir gazete yaznıış. Bu ha
ber doğru nıudurf 

Hayır, lise ve orta mektepler ol
gunluk imtihanları devam ediyor. 

Tavşanın başını yukarıya, da

ha doğrusu kulaklarından ya

kalayıp bir müddet tutarsanız 

öldüğü görülür. Bunun sebebi 
nedir? 

Filhakika tavşan bu vaziyette 
uzun müddet tahammül edemez. 

Bunun sebebi uzun müddet kan 

~everanında ihtilata atfetmişlerdL 

Fakat bir müddet sonra tavşanın 

ciimlei asabiyesinin bu vnzivete 

mütehammil olmadığı anlaşıldı. 

1939 da toplanan reylere göre, ayrılmaları sebep olarak g· 
Shirley Temple yine birinci olarak bilir. 
yerini muhafaza etmektedir. İkin- Meşhur palinaj şampiyo 
ci C!ark Gab!e, üçüncü Sonja He- ja Henie listede üçüncü d 
nie, dördüncü Mıckey Rooney, be· geçmiş bulunuyor. Onun ka 
şinci Spencer Tracy, altıncı Robert bu büyük sükseye hayret et 
Taylor, yedinci Myrııa Loy, seki • elde değildir. Bununla 
z!nci Jane Whiters, dokuzuncu A· Sonja'nın buz üzerinde bir 
lice Fay, onuncu Tyrone Power. gibi ahenkli ve göze! dans 

Demek oluyor ki, dört seneden- unutmamalısınız. 

beri hep ayni yeri muhafaza eden Gary Cooper dokuzuncu 
küçük Shirley'den başka bütün ar- iken on birinci sıraya düş 
l;stler yerlerini değiştirmişlerdir. Şuna da kimse itiraz ede 
Cl~rk Gab!e üçüncüden ikinciye Gary Cooper 1938 de ç 

yükselmiş bulunuyor. Buna şaşma- .Garip Mr. Deeds. filminde 
mak lazıır.d.r. Çünkü artist son za- seviyesinde bir rol henüz b 
man!arda hiç durmadan çalışmış· mıştır. Ümit edelim ki, b 
tır. Sonra o, artık daha kemale er- sevimli artistin ani bir · 
miş bulunuyor. Dramlarda büyük takip etsin. 
bir kudret gösteriyor. Yüzü daha Mickey Rooney yeni par 

!• Cı .t.21( GAIH! 

'": '. 

1939 da halk tarafından en çok beğenilen yıldızlardan blrk• 

ifadeli, tavırları, hatta tebessümü 1 cuk yıldızlardandır. Evvelce b 
eskisinden çok daha manalı "e iyi· /filmler çevirmiş, fakat dikkati 
dir. Hele son •Tecrübe pilotu• fil· memişti. Son çevirdiği .tn 
minde sevimli, artist halkın sevgi· doğuyor• filminden sonra bi 
sini büsbütün şahsına topladı. bire şöhrete kavuştu. Bu le 

Listede Myrna Loy'un onuncu yıldızı şimdi listede dördüncil 
dereceden yedinci dereceye yük- da görüyoruz. 
seldiğini görüyoruz. Bu artist te Jane Whithers, Shirley Te 
son zamanlarda her zamankinden in yaşında küçük bir kızdır. V 
çok daha güzel ve cazip bir şekle merika'da çok beğenilmiye 1>81 
girmiştir. ınıştır. Listede sekizinci sıraY1 

Bing Crosby'i on kişilik listede nıyor 

göremiyoruz. Artist on altıncı gel- Alice Faye bilhassa TyroJle 
mektedir. Bu da Amerikada kitar. wer'le çevirdiği cŞikago yarı 

larile romans söyliyen şarkıcıların filminden sonra büsbütün b8 

zamanının arlık geçtiğini anlatmış sempatisini kazandı. Listede d0 

oluyor. zuncudur. Tyrone Power'i ;s 
William Powel 1938 de altıncı nuncu sırada görmek pek t.ıb• 

geliyordu. Halbuki 20 kişiyi ihtiva Bu yıldız zaten kadınlar ara>' 
eden 1939 listesinde artistin ismi hir Donjuan olarak tanınıyor 
yoktur. William Powel geçen sene çok yıldızlarla gönül eğlen 
zarfında cBarones ve uşağı. ismin- t . di d fr' 
d 1 b. film . d' b en sonra onun şım e 

e ya nız ır çevır ı ve u . . , çı 

filin onun öbür filmleri kadar mu- artıstı Aıınabella yı baştan 
vaffak olmadı. Sonra William Po- dığını biliyorsunuz. , 
we~ kollarında ölen sevgilisi sarı- Spencer Tracy'e gelince, 4 ıı. 
şın Joan Harlow'un kederinden sıra gibi listede mühim bir rerı 
henüz kendisini kurtarmış değil- gal etmektedir. o, güzel, zarif 
dir. Şüphesiz ki, zaman ona her şe- erkek değildir. Fakat büyük bir 
yi unutturacak ve sevimli, mukte-
dir artisti yine, evvelce olduğu gi- tör olpuğunu unutmamalıyt~ 
bir çok güzel filmlerde görüp al- Deanna Durbin 1938 de Us _ 
kışlıyabileceğiz. kinci olarak geldiği halde bil 

F red Astair ve Ginger Rogers'in çok a~ağılara düşmüştür. 



A.'Vrupa Futbol lik 
; nıaçlarının neticesi 

Arsenal Astan Villayı 

Londra 

3 - 1 mağlup etti 
nın ' - Buhaftaki lik maç -

net' ft.ston V~Celeri Şunlardır: 
lloıton V illa - Arsenal 1 - 3, 
li 4 anderers - Layçester Si
lesbu~ 03 Çarlton Atletik - Mid-

rını atmışlardır. Hakem Brezilya
lıları 3/2 galip ilan etmiştir. 

Maamafih Arjantinliler bundan 
bir hafta evvel yapıları ilk karşı -
!aşmada rakiplerini ~fl. mağlup 
etmişlerdi. 

Güreş 
r tinit - O, Çelsea - Mançes
lakPoı ~ O - 1, Grimsbi Ton -

Verııoı 
2 

- 1, Leeds United - Li
llİtıtıin h- O, Preston Nortend - lsveç - Almanya 
tlrb; !Cg anı 5 - O, Stoke Siti -
-. llr unu - 3 - O, Sunderland 1 Berlin, - 4 VJ! 5 Şubat tarlhle-
lo ent Fort 1 _ 1 V 1 h rinde Stokholmda yapılacak olan 
n-.p , overamp- .. k 1 ortsmut 3 _ 

0 
İsveç Alman gureş arşı aşmasın-

Londr * 
. da Almanyayı temsil edecek olan 

l•r• k a, - Tekrarlanan İngll -
Clriıııs~·ııa nıaçlarında Millvall -
ltoçya ~~vn karştlaşması 3/2, İs
ten _ l! Pası maçlarında St. Mir-

earts 1/1 neticelenmiştir. 

Alman ekibi şu suretle tertip edil-
miştir: 

56 kilo: Georg Pu1heim, Kari 
Allraum. 

61 kilo: Schmitg ve Willl No -
chel 

Londra * 66 kilo: Heinrich ve Fritz Wi-
tabere k • - Kupa maçlarında be- kart. 
'1andesdalan Chester ile Şefild 1 

72 kilo: Schaefer ile Ehrl. 
d. ay a. . 'dden rasındakı maç tem- 79 kilo: Schveickert ve Hoff -
li•· sonra yı· b' b' b be ~ıe ner ne ır ır era r- mann yahut Laudien. 
\' ıcelenm· t• 1· h ·ı . •sthaııı ış ır. oten am ı e 87 kilo: Ehret ve Werııer Sec -
tse kar .a~asındaki karşılaşma h-binder. 
lıır. yüzünden tehir olunmuş - Ağırda: Kurt Hornfischer ve 

~ra" Willi Liebem. 

~ 
iil'is 

ta· : ne'.- Lik maçlarının bu haf-
~' lıceleri: 

Euzda Hokey 
Dünya şampiyonlugu 

" c. Sete 
"-a~-. S -. Fc. Met' 6 - 3, As. İsviçre buz hokey fet.~rasyonu 
be -. t: Etıen 1 - 2. Rasing Ru- dünya şampiyo asının ilk turuna 
Lil -. ~lııtıpik Lil O _ O, Fives ait programı neşretmiştir. Bu prog 
~arse c. Antib 4 - 1, Olimpik ramı göre, Bal'de: 
'iııg / -:- Rasing Ins 2 _ 2, Ra- I 3 Şubat saat 15 de Almanya -
llu<n ~ıs .- Lö Havr 3 - o, Fc. Finlandiya, saat 20 ı~P. Kanada -
re. Sa l!:Jselsiyor Rube 2 - 2, Hollanda \•e arkasından Ameri -
A . 'iO - Rasing Strazburg 2--0. ka - İtalya. 
~illin _ Rr.,..,.ôlu 4 Şubat, saat 15 de Lehistan -
~;~a Hollanda, saat 16.30 da İtalya -

ııub:o ~ Janeiro, 30 (A.A.) _ Ce- Finlandiya, saat 20 de Almanya -

Ya ile /\. ~rika kupası için Brezil- Amerika. 
rllsın<ia rıantin milli takımları a- 13 Şubat saat 10,30 da Kanada -
bü.l'iık b;ra~ılan ikincı karşılaşma, Lehistan, saat 11,5 'le Amerika -

OYllnu !Skandalla neticelendi. Finlandiya. saat 16.30 da Alman-
1\er iki ~ başlangıcından itibaren ya - İtalya. 
gaYet kınıın da tatbik ettikleri Ziirihte, 3 Şubat saat 15 de Çe
Çııı So~rt OYun tarzı, nihayet ma- koslovakya - Yugoslavya, saat 20 
~k'liiıı" anna doğru polisin milda- de İsviçre - Lctonya, Arkasından 

A.rj ı zaruri kılmıştır Macaristan - Belçika. 
be antin il , • 

l'l! vazt m li takımı 2/2 bera- 4 Şubat saat 15 de Çekoslovak-
tııırıda 

1
Yette iken protesto maka- ya - Letonya, saat 20 de İsviçre -

..... 0 lllak - İn "'1Ştit. uzcre sahayı terket- Yugoslavya, arkasından giltere 
lıu ik· Belçika. 

ın · 
tııaç tnüd~ı ~atşılaşmada bütün 5 Şubat saat 10.30 da Letonya -
0l'ıııy8n ı:ı elt~cc hakim bir oyun Yugaslavya, saat 15 de İngiltere -
~eı·iııe L . rezılyalılar bunun ü - Macaristan. saat 20.30 da İsviçre -. vııs ka • 

· leye galibiyet sayıla- Çekoslovakya. 

/(/iiplerin Stadyom işi 
Nisanda halledilecek 
ki" b~up mü~essil:eri dün akşam Valinin, 
D~,~a~lıgında ikinci toplantılarını yaptılar 

~'1 ?tıt'Sisı~ _ın lstanbul klüplerinin 1 nu müjdelemiştir. Bir ~ene zarfın-
"ay eıı Parı· b' ı to Lutr IC 1 •nasında Vali da yapılacak olan bu stad yirmi 
Plıınara~ .,'~darın başkanlığında bin kişi istiap edebilecek bir bil -

~·•Pttıııııa,.d llCınci görüşmelerini vüklükte olacaktır. Bunun için 
ıçtinı ır. B: , 
n· a ediJ.ın . er aıın başında altı yil2 bin liraya yakın bir para 

1 •n d(i,1 esı nıuk:.rrer bulu - sarfolunacaktır. 
:·r st~d ~~anıki toplontıda klüp - Bu göıüşmeden sonra Vali klüp 

d:~nıııakıa. 0~ınden ve stadlardan mümessillerinin dertlerini de din-
e ~isse,;· . n vergılt=rden Bele- liyerek Beden Terbiyesi Kanunu 

~a · •nıl\ affed· k ~trni~ler<itr ılmcsini r1 - mucibince, Belediye bütçesinden 
b tsaııda Ya ; Bay Lutfi Kırdar ayrılması 13.zrmgelen üç yüz bin 
~ uı.,'<lsi rn .. pı aca1t olan belediye lira ile her sene sır asile bir iki 

Ilı UsUsta te~a~eresi esnasında bu klübe antrenman sahası ve klüp 
ı. •Ştir. ı:ı > at yaprr.ağı vadet - binası temin cdileceğı ve son ka -
""nıı . undan b k 
it~ ~ına Doıın aş n en mühim rardan sonra klüplerimizin daha 
lı letlniıı abahçe Maliye Ve- cazip bir hale ifrag·ına çal•o•ca"ını 
ıııu kırtas ..,.. " 

lo n<luğu ıye depolarının söylemiştir. 
~'r stad Yerde Yapılacak olan Bundan sonra klüplerin diğer ih 

"erine ~hakkında klüp mümes- tiyaçları hakkıpda da yeniden tj-'" 
1§ ıçiıı ahat veren Valimiz bu 
lııa Ankara st d . kikat yaptırılacağını ve stadlarla 
İh.r Viole•ıı· a UU yapan mi- klüp binalarını da bizzat gezece-
. .,.at ın pr · 

l\ı a başı OJe yapıp hemen ğinl bildiren Valimizin başkanlık 
!\ l! anmas · · eyeti Ve . ı ıçır, birinci pli\ ittiği toplantıya nihayet verilmiş-

kıleye nrzolunduğu- tir. 

ö~PANVA 

İspanya harbi son asrm feliket, kan ve illilm ııaluıelerlnl bir 
araya toplıyan bir filın oldu 

Çuvallar üzerinde ve akıbethıl bllml7tm bir ccıeult 

Fransaya lltica etınek mecburiyetinde kalan biikti.ınet 
askerlerinden bir crup 

Fransaya ilüca eden hilldhnetçilerln bir kısmı 

,~a hudn~u ceç meti bekliyealer ve yolda devrllen bir mOlted kıuıı70llll 

FRA f KİST kıtaatı Barselona ıb:erllen balkın bir kımu şehlrdu ınald•fDUI bir kısmı da FRANKO'
euluı ııevincle karşılamıfb. Resim ıehre eiren ilk FRANKIST kuvvetleri ve halla &öatermektedlr. 

• 

'.tspanya harbi birçok çocukları anasız, babas12 bıraktı. Bu yalmz bu kadarla kalmlf delildir. Resimde 
cördüğünüs 12 Y•tındak.1 çocuk ailesbıl kaybetmiş ve kendisini 1''raosaya atmak lçln 150 kllometra vol 

katetrn~k mecburiyetinde kalınıştr. 



l!JAYl'A 1 

NOTILAR 
Japon Kızları 

Japonya gayet geniş bir asker -
lik kabiliyeti gösteriyor. Bu kabi
liyeti biraz da kadınlarıı•m hbi
liyetine medyundur. Onlar. hemen 
hemen her erkek işine girişmiş ve 

muvaffak ol -
muşlardır. O 
kadar büyük iş
lerde milyoner 
olarak Japon ka 
dınları vardır. 

Yayui isminde
ki kadın dokto

ru on milyon yen kazanmış, meş
hur romancı Yoşiya senede yarım 
milyon yen hakkı telif almaktadır. 
Bir sahne artisti olan matmazel 
Tosuyiken iki üç yüz bin frangı 
bir senede kazanıyor. 

J'aponya Çine para kazanmak 
için değil, sulh için gittiğini söylü

. yor, bizce sıılbün on muvafiaki -
yetli yolu fU Japon kızlarının tut
tuğu yoldur. 

Bahtiyar bir goril 
Londra hayvanat bahçesindeki 

&ayvanların bir günlük yiyecekleri 
15 bin lira tutn--yormuş. Senede 
470 bin frank e
der. Bu müt -
hiş masrafı eden 
hayvanların ye-~ 

k6.nu 200 den i
barettir. Fakat 
en müthiş obur da Gorildir. Bu 
100 kiloluk mahluk, sabah kahval
tıda yulaf, süt, kahve ve yumurta 
yuvarladığı gibi öğleyin bir kilo 
üzüm ve muz, bir bayii elma, pa
tates, soğan, domates, kamış şeke
ri yemektedir. İkindileri tereyağla 
çay Adetidir. İşte asıl masrafı ya
pan bu hayvandır. 

M 1 ~AH 

- Birader, benimle kalabalık bir 
yere gelince neden kavga çıka
rıyorsun anlıyamıyorum. 

- Bu renk bazı kadınları iyice gör
meme mini oluyor da ondan .. 

- Kuzum doktor, Allah rızası için 
beni şu biraderden ayır. Onun 
dişleri çürük, benim yüzüm şi
şiyor, 

Av derileri kıymetlendi 

. 
t 

\ 
j 

Birçok kadınlar göğsünü iyi ve bütün kuvvetinizle parmakla -
muhafaza etmek için çareler arar, 
birçok tedbirlere baş vurur durur. 

Biz burada şimdi size en elver~li 
yapabileceğiniz birkaç tavsiyede 
bulunacağız. 

Evvela her genç kadın göğsü 

ne kadar güzel olursa olsun mu -
hakkak yine hafif biı sütyen kul
lanmayı ihmal etmemelidir. Çün

kü bu ilerisi için göğsü korur, o
nun daiına güzel kalmasını, düş

memesini temin eder. 

Şimdi burada size göğüs ıçın 

faydalı birkaç egzersiz veriyoruz 
ki tatbik ettiğiniz takdirde netice
den memnun kalmarnanıza imk3.n 
yoktur. 

1 - Ayakta durarak gövdeyi a
yakları bükmiyerek öne doğru eğ
mek cyirmi defa >. 

2 - Bir masaya dayanarak yine 
ayakları hiç bükmiyerek öne doğ
ru eğilip kalkmak cyırmi defa •. 

3 - Ayakta durarak her iki e -
linize birer küçük hatler alarak 

evvela ellerinizi iyice yana gere -
cek sonra bir numara!! resiınde 

gördüğünüz ;;ekilde ellerinizi öne 

doğru uzatacaksınız. •Yirmi defa .. 
4 - Ellerinizi göğsı.inüzün üze -

rinde parmaklarınızın ucu biribi -
rine değecek şekilde birleştiriniz 

rınızı biribirine doğru iliniz. Son
ra 2 numaralı resiınde gördüğü -
nüz şekilde kollarınızı yukarı doğ
ru kaldırınız ve yine ayni hareketi 
tekrar ediniz. cyirmi defa •. 

* Bazıları soğuk su ile banyonun 
göğse iyi gelip gelmediğini merak 
ederler. Evet soğuk su banyosu 
sıcak bir banyodan. sonra faydalı
dır. Yalnız bu soğuk su banyosu -
nun çok uzun sürmemesi lazım • 
dır. Bilhassa banyo tuzlu su ile 
yapılırsa çok daha faydalı olur. 
İki süngeri tuzlu su ile ıslatarak 
bir müddet göğsünüzün üzerinde 
bırakınız. 

Vücudünüzün başka yerlerini 
nasıl friksiyon yapıyorsanız göğ -
sünüze de ayni şekilde friksiyon 
yapabilirsiniz. Göğsüm bozulacak 
diy~. bundan korkmak doğru de -
ğildir. Bilakis bu friksiyon göğsü
nüz için çok faydalı olacaktır 

Friksiyonu yumuşak bir keseyi ı, 

!atarak göğsünüzü daima yukar · 
doğru kaldıracak bir şekilde ya -
pınız. Keseyi ıslattığır.ız suya bir 
mikdar limon suyu vahut biraz 
Rhum karıştırmanız cok daha iyi 
olur. Yahut limon suyu ile Rhum'u 
müsavi miktarda biribirine karış
tırır, keseyi bununla ıslatırsınız. 

İKDAM 

Yürümek yaşamaktır 
·Yürümek hayatın en esas

lı hareketlerinden birini teş

kil eder. Ne yazık ki za -

manımızda nakil vasıtalarına 

binmek ve böylece daima ha

reketsiz atıl kalmak bir iti -

yat halini alıyor. Bilhassa 

ekseri kadınlarımız uzun to

puklan üzerinde sabah ak

şam kısacıl< mes~ieler kate -

dip, sık sık ta otomobile, 

tramvaya müracaat ederek 

kendilerini yürürr.ek zevkin

den büsbütün mahrum bıra

kıyorlar. 

Bunu kendilerine söyleye

cek olsanız derhal öfkelenir 

ve evde hiç oturmadıklarını, 

yani evin içinde dolaştıklan

m ileri sürerek sizi. susturmı
ya çalışırlar. Hayır, yürümek 

bir apartıwanın içinde kol -

tuktan sandalyeye gidip gel

mek, yatak odasnıdan mutfa-
ı 

ğa geçmek değildir. 

* 
Sıhhatinden mühim bir şi-

kayeti olmıyan ve maddi, ma
nevi olduğundan çok daha iyi 
olmak, içindeki sıkıntılardan 
kurtulmak, taze bir kuvvet, 
neş'e, haydi kazanmak istiyen 
bir kadın yürümeyi asla ih -
mal etmemelidir. 

Kendinizi yavaş yavaş alış
tırarak günde 10 kilometre yü
rüyebilirsiniz. Fakat bu yü -
rüyüşe başlamadan evveel ü
şümiyecek bir şekilde giyin
meniz lAzıındır. Bilhassa is
karpinlerinize dikkat ediniz. 
Yolda seroest ve •<.hat bir şe
kilde yürüyünüz. 

Geniş gen~ nefe-; alarak saf 
havayı ciğerlerinize dolduru
nuz. Terlernemey~ dikkat e -
diniz. Yorulduğunuz zaman 
derhal dinlenmek için bir ye
re oturunuz. 

yerine ve kolların etra
fına konularak kullanıl
maktadır. 

Bu yeni şekilleri ile 
renkler iyi intihap edil
mek şartiyle yün bluz-

Bu sene kordelii. büyük bir rağ-ı Jar gG.:~ çok daha zı.rif görünü -
bet görmektedir. Gittıkçe korde- yorlar. 

laya karşı gösterilen tehalük ar - Burada size kordelalarla süslü 
tıyor. Kordela eskisi gibi yalnız üç elbise modeli verıvortJz. 
şapkaları saçları, süslemekle kal- 1 K · lb'. b . . . - oyu mavı e ıse oynun-
ınıyarak elbıselerde de mühım bır dan beline doğru inen kordela be-
rol oynamıya başlamı~tır. 1 . 

Bilh F S T f k 
yaz organtidendir. Üzerindeki be-

assa av, aten, a ta or -ı 1 1 k lg . . 
d 1• ı k k. 11 nıl kt d y ne:< er oyu ve so un mavıdır. 

e a ar ço u a ma · a ır. a- . . . .. 
zın da organtin koroel.l bunların .. 2 - Turguoıse rengı hafıf yun
yerini alacaktır. Hatta şimdiden luden &lerolu elbl6c Boleronun 

şapkalarda, elbiselerin yakaları, kenarları satenden mavi, pembe, 
kollarında görülmeğe başlamış . ısa . ' yeşil kordelalarla süslüdür. 
tır. 3 - Bu tayyör gri yahut siyah 

Bir elbiseye, şapkaya çok güzel, şık renkten yapılabilir. 'Yakasının bir 

bir hal vermek mümkı.indür. Koı· - tarafına ve cebinin üzerine mavi 
delfı öyle rağbet bulmuştur ki yün üzerine kırmızı çizgili kordeladan 
blfızlarda bile J.astlktcn sonra Bel iki noeuds konmuştur. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
GÜNLÜK PiYASA 

Piyasada bir tereddüt 
Sanayi Hareketleri 

Fabrika ve Köylü 

PARA BORSASI 
ANKARA 

8-2-839 

Ba)Tam ve hafta tatillerinden 1 t b 1 Mili• S · B' ı··· b . .. . . s an u ı anayı ır ıgı, u ı S'l'ERLİN 
sonra pıyasa dun normal hır vazı-1 hafta içinde senelik içtimaını ya - 100 DOLAK 
yete kavuşm~tur. Bayram ve di- pacaktır. Bu hususta hazırlanan 1 
ğer hafta tatili günlerinde, piyasa- b. d İ t b 

1 
. 100 FRANK 

ır rapor a, s an u sanayı mm - 100 LİRE 
ya hakim olan büyük müesseseler t k b' lik · ı· · h 

a asının ır sene vazıye ı ıza 100 İSVİÇRE 
kapalı olduğu için, Anadoludan d'I kted' B · h ·· 938 e ı me ır. u ıza a gore, 100 FLORİN 
~ehrimize a:ı miktarda buğday gel-

ınişti. Ekseriyetle bayramı takip 
eden günlerde az buğday gelmesi 
yüzünden, bir fiat yükselişi olur. 
Bu, her sene mutat hadiselerden
dir. 

senesi bereketli bir mahsul senesi 100 
olduğu için köylünün alım kabili- 100 
yeti fazlaydı. Bu yüzden köylüye 

1

100 
mahsus eşya yapan fabrikalar ge- 100 
ce ve gündüz çalışmışlardır. 100 

RAYİŞJ\IARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

KAPUI Ş 

5.8925 
125.90 

3.33 
6.625 

28.435 
21.895 
50.535 

21.2625 
1.075 
1.555 

4.3175 
5.8925 

Piyasa Haberleri EV EKONOMiSi 

Rornanyadan bir ticaret Meyva ve sebze yeyiniz 
heyeti geliyor Doktorlar, hastalara, ihtiyarlara 

Romanyadan bugünlerde şehri- ı ~attii herkese .sebze .ve meyve tav-
1 nlize bir ticaret heyetinin gelmesi sıye etmektedır. Bılhassa son se
beklenmektedir. Bu heyete Ro • nelerde, vitamin nazariyelerinden 

sonra, doktorların meyvaya daha manyanın tanınmış birçok iktısat
çılarının da dahil bulunduğu öğ -
renilmiştir. Heyet, şehrimizde bir 
kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya 
gidecek orada İktısat Vekaletin -
den alakadar bazı zevatı ile Türk
Romen ticari münasebatının inki
şafı için lazımgelen tedbirler üze
rinde görüşecektir. 

çok ehemmiyet veriyorlar, hal -
buki kışın sebze, yaz ve kış meyva 
da pahalıdır. 

Ayni hadise bu sene bariz bir 
surette hissedilmemiştir. Çünkü 

Av derileri piyasasında muame- fiatlerin yükselmesine mani ola • 
lelerin hararetlenmesi isteklerin cak derecede stok vardı. Maama • 
artması üzerine av derileri yeni- fih stok ta olmasa, demiryolu gü . 
den kıymetlenmeğe başlamıştır. 

Bu cümleden olarak sansarlar 37 
liradan 40 liraya, zerdevalar 40 li

radan 43 liraya kadar çıkmıştır. 

Bundan başka porsuklar da 400 
den 410 kuruşa kadar yükselmiş 

ve bu fiat üzerine dün borsada 123 
tane porsuk satılmıştır. İngi!tere

den talepler devam ettiğinden fi. 
etlerin bir miktar daha yükselmes· 
beklenmektedir. Şimdiki halde 
sansar mevcudu piyasada hemen 
hemen hiç kalmamış gibidir. Ti! . 
kilerden 15 bin adet bulunduğu 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 

23.8075 
24.9475 

0.90 
2.82 

.Keçi derileri ihracatı 
iyi gidiyor 

Köylüye mahsus eşya yapan 1100 
fabrikalar arasında pamuklu do - 100 
kurnalar birinci derecede gelmek
tedir. Şehrimizde yalnız köylü için 
imalat yapan bu müessislerden 
başka kasket ve hazır elbise sana 100 

100 
YEN 34.40 Deri ihracatımız muntazam bir 

Maamafih yazın kavun ve kar

puzu istisna etmek lazım.. Çünkü 

en fakir bir aile bile evine kavun 

ve karpuz alabilir. Fakat ayni aile 

bir iki kilo elma, beş on tane por

takal alabilir mi? On beş tane por

takala en aşağı 60 - 70 kuruş ver

mek lazım. Halbuki bu kadar pa • 

rayla bir orta halli bir aile bir gün
lük mutfak masrafını çıkarabilir. 

Bir de buna meyva parası diye 
60 - 70 kuruş daha ilave edresek 
aile bütçesinin hali ne olur! ... 

tahmin edilmektedir. 

TEŞEKKOR 

Kayinbıraderim Kadıköy Kızılay 

kaza şbesi sekreterı Kadri Cim'in 

vefatı münasebetıle ·bizzat cenaze

ye telgrafla ve mektupla kederimi

ze iştirak eden dostlarımıza alenen 

teşekkür ederiz. 

Hemşiresi: Nakiye Taner 

En~tesi: Rontgen mütehassısı 
İzzettin Taner 

zergahmdaki istasyonlarda, İstan
bula sevkedilecek çok mal vardır. 
Bu itibarla buğday fiatleri yüksel
miş olsaydı, daha fazla da devam 
edemiyecekti. 

Evvelce yazdığımız gibi piyasayı 
bliikadar eden meselelerden biri 
de Türkiye - Amerika anlaşması -
dtt. Henüz anla5ma metni alaka -
dar dairelere gelmemiştir. Ne za
man geleceği de belli dei:ildir. 

Halbuki Amerikayla takas vası -
tarlarında hem deri getirecek olan 
fabrikatörler tereddüt içindedirler. 
Eğer takas surctile deri alacak 

yii de ilerlemektedir. İSVEÇ 30.365 şekilde devam etmektedir. Alıcı 
Diğer taraftan şeker sanayii hak- 100 RUBLE 23.77 !arın başında yine Almanya bu • 

kında yazılan bir raporda da, şe - lunmaktadır. Talepler devam et -
ker sarfiyatının köylü arasında ,..,.,,, • .....,._,, ...... ___ .,.,.,. .............. - • .....,......,._,, • .,,,, mekte olduğundan bu malların fi. 

t .. tt·•· d bahsed'l ESHAM ve TAHViLAT aammum e ıgın en ı - atlerinde bir yükselme temayülü 
mekledir. Eskişehirde bir ziraat Türk borcu görülmektedir. Şimdiki halde keçi 
mühendisi olan bir arkadaşımız 1938 % 5 ikramiyeli 19.40 derilerjnin çüti 170 kuruş arasın . 
köylü üzerindeki müşahedelerin - 1938 % Hazine tahvili 92.- da satılmaktadır. Koyun derisinin 
.den şu suretle bahsediyor: Ergani 19. 75 19.70 kilosu 51 • 52 kuruş, tuzlu koyun 

E k d k 1 Sıus-Erzurum lll 10.15 ~ s i en öy ü, şeker yerine derisinin ise kilosu 40 - 42 kuruş 
pekmez ve bal yerdi. Pek nadir ~.-..._.,,._.,... --.... ~.,..,-,,,.,,.__,, ....... .....,~ • ..._,,,.~ ı arasında muamele görmektedir. 

köylüler, şehirlerden şeker alırdı. Amerika ile takas muameleleri de-
S E B ZE FİATLERİ 

On sene evvel gezdiğim bir köyün vam ettiği takdirde bu fiatlerin 
ICuru' S. 

bakkal dükkanında bir sandık şe- -- -- daha bir miktar yükselmesine mu-
ker görmüştüm. Bakkala sordu - Bakla · • • • ' 55 - hakkak nazarile bakılmaktadır. 

olurlarsa, kendilerine pahalıya ğum zaman, bu bir sandık şekerin Bezelye • • • • 1 50 
mal olacaktır. Yeni anlaşmaya gö- üç dört ayda sarfedildiğini söylü _ Lahana • • • • 1 50 Esnaf Heyeti 
re, daha ucuz deri ithal etmek im- yordu. Bu sene, bir vazife ile yine Pırasa • • • • • 2 -
k5nları vardır. Bu tercddıide dii - ayni köye uğradım. Şeker sarfiya- Ispanak • • • • 3 -
~en ·yalnız deri fabrikatörleri de - tı bakımından köy ileri gitmisti. Şalgam • • • • 4 -

ğildir. Bakkal dükkanında sandık sandık Havuç · • • • 3 -
Kontrpliik için kereste getirecek· şekerler verdı. Ayni bakkal, köy . Kereviz kök • 5 -

fabrikalar, pamuk iplii;i, ipek, ip- lülerin çok şeker aldığından bah _ Ker<oviz yaprak • 3 -
lik alacak fabrikalar da bunu dü. sediyordu. Enginar • • • 12 -

Karnabahar • • 8 ~ünüyorlar. •Takasla mı mal ala - Demek oluyor ki, köylü, sanayi -
1 k Yeşil salata • • 50 -
ııtı, yo sa yen,i Amerikan anlaş - mamuliitımızın iyi bir müşterisi 

Pancar • • • • 2 
masını mı bekliyelim• piyasayı bu olmuş, iç pazar denilen saha daha -

Esnaf ccmi:,zetleri hastanesinin 
ihtiyaçlarını temin etmek vazife
sini üzerine almış olan heyet, dün 
ilk toplantısını yapmış, işe başla -
mak üzere bir program hazırla -
mıştır. Bu programa göre, heyete 
dahil her aza ayn ayrı vazife al -
mışlardır. Azadan bir kısmı esnaf 
cemiyetleri ile konuşacak, bir kıs
mı da konser ve müsamere veril -

Şehrinlizde en ucuz elma bile 25 
kuruştan aşağı değildir. Halbuki 
beş kişilik bir aileye bir kilo elma 
kafi değildir. İki kilo alırsak, 50 
kuruş eder. Demek oluyor ki, aile 
bütçe<ıinde en ucuz meyva masrafı, 
50 kuruştan aşağı değildir. 

Sebzeye gelince, kışın sebzelerin 
adedi mahduttur. İspnnak, prasa ... 
Akşam sabah bu iki sebzeden in -
san bıkar. Biraz daha çeşit ister. 
Bir kutu konserve ateş pahası ... 

Hasılı doktorlar sebze ve meyva 
tavsiye ediyor amma, bunlann 
ucuzluğunu düşünen yok. 

VEKİLHARÇ 

!arda bulunacaktır. 
Bundan evvel de yazdığımız gi

bi konser ve müsamere ile kafi 
miktarda para temin edilemediği 

takdirde hükumetin de müzahereti 
dd .. k k Maydanoz • • • - 50 tere utten urtarma lazımdır. ziyade genişlemiştir. mek üzere, san'atkarlarla temas - istenilecektir. 

SA~LI" 
Baş dönmesi, göı 
kararması nelerdeO 

ileri gelir? 
-3-

26 - Bazı insanlarda •" 
ya karşı alınan (kinin) ~: 
foto ve romatizma için ~ 
len (salisilat dö sud) ve ) 
avret otu denilen (Bell..,., 
çok baş dönmesi yapaJ· , 

27 - !\fidenin büyüıJl.,.IJ 
de mide düşüklüğünde .-; 
aç karnı zamanında, çalı 
fa da yemek yedikten flil1 
baş dönmesi zuh6r eder· ıt' 

28 - Mide ve ba~ 
çok gaz, yapması hail~ 
piliiv, makarna, karn&"':ı, 
lBhana, fasulye, bakla. ~ 
tatar böreği gibi ziyade# 
tarda gaz yapan yeın. ;.ı, 

tıka, basa yiyenlerde, bifl 1ıil' 
ri üstüne ( 4-6) hardalı: ;rı" 
veyahut kireçli, ağır su~ 
!erde baş dönmesi rah• 

verir. ~ 
29 - İlerlemiş kansı-11 

• 

çok zayıf düşmüşlerde, 1fll. 
süren hastalıkların nekaııel 
!erinde, baş dönmesi v~ 

30 - Buğday, arpa, '." ,t 
mek ve küçücük taş gibı. ııı _, 
delerden herhangi birin~ t' 
!ağa girip yerleşmesi _, 
kulak kiri ile karışarak , 
lak zarını tıkamasındn." ;:,; 
ğırlıkla beraber baş doıt 

zulıfrr edebilir. 
Kulak hekimleri bu;, 

(Bu on) yani kapak, ı 

derler. Eğer bu kulağa 3~ 
gün gliserin veyahut 
iilası karbonatlı gli<erİ,..ıı' 
her defada 4 - 5 damla da~ 
!andıktan sonra ıa,tik v ;, 

madeni §ırmga ile ve ıl~ ~ 
ile kula/;'ln i~ini herhanı!' ıtı" 
doktor tıkarsa ne ha~ döP 
si kalır. ne de sağırlık. 

• .. • • tefi) 
31 - Saralılarda tı• . 

denilen bir nevi sinir h~s~ 
lıklannda baş dönmesi ~ 
şiddetli ve hazan çok lı• 
ve ölümlii olur. seri' 

32 - İlerlemis damar , 
liğindc kırmızı kandomorl•(I 
rının müzmin hastalıi(ınd• ~ 
tansiyon namı verilen ~ 
tazyikinin yiikselmesinde ,,; 
dönmesi, ha<talığın deore<"~ 
ne göre hafif veya şidd;., 
olur. Bazan o kadar Jnı~ 
baş dönmesi gelir ki. · · ~ 
insan, adalara giderkell /. , 
kuvvetli lodosa tutulmVŞ • 
kay vapurunda bulunur.°!., 
mış gibi fenalaşır, yürll"'_:. 
sağ ve sol cihetten dii"'ir 
gibi olur. İnsan bu tand• ,ti 
va.m eden baş dönınele-,! 
dt-rhal tedn'i ettirmeli )d. , 
felçten, niizulden, kalb dfl 
masından kurtulsun. 

• .. ,,. 
33 - Kalbden çıkan ( ~ 

her = Aort) ismindeki ;1-, 
damarı genişlerse, kesif,~ 
olursa tansiyon yük~e ; 

. ile gelen baş dönmesi nıte tll 
ce facialar doğurabilir. ıJ • 
frengi çekenlerde, ayya_ş ~ 
nilen ispirtolu içki kur~ 
rmda nekadar beliler re 
bilir. . ır 

34 - Romatizma, fre""1 lff' 
ki ve birtakım hummalı, • f 
li hastalıkların tesirile_ "~ 
rat derecede ve gayrı ,,1 
bir tarzda mütemadiyeP , 
yapan bazı hastalıklı iıı,..ıı...., 
)arda kalb çok biiyür. ~ti 
küçük ökiizlerin yür~ V"". 
olur. Bu gibi hastalara ~ 
sallat olan çarpıntı ile. tıl' 

baş dönmelerinin şiddeti~~! 
Allah bilir, bir de kendıl 111' 

lokman HE" 
1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_e-; 
lzrnir Enternasyonal f f" 

9 uncu İzmir Enternasyoıı~ 
an hazırlıklarına başları eJ' V 
Dün İzmir Fuarı komi tesırıd~ 
tanbul Türkofis Direk!Ö~e 1' 
bir mektup gelmiş, şehı·Jli\~ııııı"'. 
hususta hazırlıklara bliŞ ~ 
için tavassut edilrnes• iSteıı 
t . ~ 
ır. ~-

Ofis Müdürü B. Ceınal ']). ı' 
isteği ehemmiyetle karşıl~pl' 
keyfiyetten derhal aiaJ<9~ 
haberdar etmek üzere bıt 
yapmıştır. 

~~~!'!'!:'llll~!!lllm!!!l!l!'!l .............................. l!!!!l!!!!l .......... mı!!llll ...... .::::m::a ........................ 1!!!11 ................ ... 
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ün şehrin bütün dertleri kon şuldu 
Dünkü bulmacamızın halli 

(Ba§tarafı 1 ınci sayfada) yıkamak ta istiyoruz. Hatta bir dan istifade edecek mülk sahiple-
duğu nutk iki yerde buna başladık. rinden bu masraflar alınamadığı 
ve h . u ehemmiyrtine binaen 

acmımiz· .. Tenvı'rat ı'şlerı" için diğer sahaların inşaatına, her 
tııı. d ın musaadesi nisbe -e h !' ne kadar elde kat'i bir keşifname 

u aseten neşrediyoruz: Yirminci medeniyet asrında İs- yoksa da şehrin yalnız İstanbul 
Valınin ilk sözleri tanbu1 gibi dünyanın en güze1 bir kısmını yani surlar dahilinin ka-

'I'ürkiye c·· . . . şehrinde hala karanlık sokak gör- na!izasyonunun yapıl&n saha ile 
bı;. uk en ~mhurıyetının bu en mele tahammül edilecek şeylerden yapılnıavan sahanın n ısbetleri göz 
tleıea~.e Rg'.ı ':el şehrine Vali ve 

1 

değildir. Şehrin oldukça kalaba -ı önüne g~tirilirse en oşagı· bir tah-
..., eısı seç·u ·· ·~ ·ı ~kle na . 1 p gonuerı - lıl. yerler inde havagazi ile tenvir . minle (100) milyon l' raya, şehrin 

Cuınhur;y:tız 
1 

_şa~sım . . hak~ında olunan sokaklar buluııduğu gibi Beyoğlu ve Anadolu cihetleri de 
lllış oldug· .~ukumetının goster- Boğaziçi gibi yerlerde petrol ile hesaba katılırsa kanalızasyonun u-
v"""'" u Yllksek ıtımat ve te - d nl t ı ti d dı • · ı d -'"'le bu . . . ay ı a ı an sem er e var r. , mumı masrafı (200) mı yon an 
h11ıurunuzda ve~~le ıle bır kere ~-e Bugün İstanbul şehir hududu aşağı düşmiyeceği zan ve tahmin 
deınaı. . şukran borcumu o- dahilinde muhtelif voltlarda cem- d"l bil" "' ısterim e ı e ır. 

tuıu Şet· : an (4688) lamba yaki!makta Ç k b h I · ki 
lla§Vekilim .•mız İsmet İnönü'nün, bulunduğu ve bunlardan tramvay ocu a çe erı ve par ar 
icra 'V ,_. ız _R:fik Saydam'ın ve geçen ana yollar üzErine düşen Şehrin nerelerinde park ve Ç<>

...._ e"'uıerını t t b l' . e.,nek b n s an u u ımar (1128) zinin Elektrik İdaresince cuk bahçesi yapılmasına ihtiyaç 
ltıyın;u u şehri bedii ve tarihi ve mukavele icabınca parasız ya - olduğu tespit edilerek bunların e-
• erue müt · b" h 1 .etlrııı it, . enasıo ır a e kıldığı ve geri kalan (3560) fener hemmi mühimmine tercih edilmek 
~!ete ek ıktısadi faaliyetini ge - için de her sene beleı:!ıyece Elek- suretile bir an evvel yapılmasına 
eyıeıne~ halkın refahını temin trik İdaresine (260.00CJ lira tedi - çalışılacaktır. 
lltıza ın .. hususundaki çalışmaları- ye edilmek\~ bulunduğu ve yeni- Taksim ve Tepe başı bahçeleri
~rııu buzaharetıerine emin oldu - den bir fenerin dikilmesi masrafı- nin daha iyi bir surette ıslah ve 
lllessıııe ~ şehrin muhterem mü - nın (24 - 120) lira ve fenerin bir imarı, oralarda halkın musiki ih-

rıne tebşir edebilirim. senelik elektrik. ücretinin de tiyacinin şehir bandosile temınine 
cı Su işi 
arbın 

llıeını k medeni ve müterakki 
fus be etlerinde su sarfiyatı nü
ra,,1n~•na 000) ile (150) litre a -
'l'e~kos değişirken istanbul'da 
lar1 b.' Elınalı ve Kağıthane su -

ır ara 
ııı.. iltıı.. Ya getirildiği halde bu 
• "' buaı:_ 
~'r. Şfnıd . .,...., senede (90) litre -
ilan terı · 1 Yapılan tesisat ve alı -
llıaısa, n~atıa bu mikdarın hiç ol
Ç11tarı1.ın ütus başına 1125) litreye 

I ası.na çalışılmaktadır. 

ı O ınılyon lira lazım 
"''-erkosun al d , 
o"'1e k ın ıgı tarihten bu -
la1tv;y a~ar şebekenin ıslah ve 
feııurıı~'. için üç milyon lira sar -
h da ~r.' Daha beş milyon lira
\an ~uı tıyaç görülmektedir. Tu -
t Un d -•ger sahalarının su ih-
\>e ııı. ' a nazarı dikkate alınırsa 
o~ \.:;~: _Adalara, Bakırköyüne 
fUniı.Jürse esı ~az'.mgeten sular dü
liraya k bu ihtıyacın on milyon 

A.daıa 9dar çıkacağı görülür. 
•u vere~·~ bu sene klfi mikdarda 
\lııı31t . 1 ecek tertibat ve teşkilatı 

ı:ı L. Uzereyiz, 
a"ll'lt"" 

llıa!tta oy su ihtiyacını da açtırıl 
taltvıy olan arteziyen kuyularile 

e edebileceğiz. 

ş l emizlik işleri 
lı ehri dalı 
aıe ııetir ~ temiz, daha sıhhi bir 

8arf ve u,;bılınek için bu uğurda 
tn.a._'nile 'Yar olunaı. masrafı ta
lıll!Jine almak ve aldığı gibi ma-
~·· sarfet Ulıtıesı • ınek en evvel düsü -
llu cihet/azımgelen işlerdendir. 
t%ıekı _esası. surette tetkik et -

eyım. 

Çö Plerin toplanması 
ı:ı va imhası 

a· u baııtaı.:. 0Yl<ttern· 1 kat'i kanaatlerimi 
Poğraflk 'Y'<ırurn. İstanbulun to -
"e . Vaziyeti ·· 1 . . • 

Zırai k , çop erın ıktısadi 
Yorsa 

0 
ıy_meti neyi icap ettiri -

... nu dü .. .. 
~·~ · Şunup vo bulup yap-
ı •steritn T . 
U edild·ğ· · emızlik işlerinin ar
~e t ı ı de 

•kip d" receye çıkarılması 
Zab e ıleb · 1 · · . . 

•tası 1 mesı ıçın beledıye 
ta~ talim t 
~11\\ tn a namesıne yeni bir 

fı!t 0ddel 
• huıuy er koyr.ıağı muva -
~a b· orum F k h •trn~ lın · a a; iş bununla 
d Uatın da ~ 'Yor. Halkın ve mat

ıııı etrııe i u lşde belediyeye yar -
s lazımgelir. Sokakları 

(30 - 39) lira olduğu anlaşılmakta- de çalışılmaktadır. 
dır. Tenvirat için par&sız yakılan
lar hariç olduğu halde (260.000) 
lira masraf ihtiyar edılmekte ol -
masına ve buna mukabil (210.000) 

f 

lira resim alınmasına göre peledi-
yemiz tenvirat işlnd~ de tanzifat 
işi gibi geri bulunmaktadır. 

istimlak ve imar işi 
İstanbulun urnran itibarile çok 

geri kalmış bir şehir olduğunu bi-
liyor ve görüyoruz. Bu geriliğe 
plansızlık, parasızlık sebebiyet 
verdiği kadar istimlak usulünün 
bozukluğunun da bunda amil ol
duğu şüphesizdir. 

Hem halkın hem de onların müş 
terek bir evi demek olan Beledi
yenin mütesaviyen ve mütekabi -
len haklarını koruyarak istimlak 
işinin nisbewm az zamanda netice
lendirecek ve tebligat usulünü sa
deleştirecek yolları gosteren bir 
Iayil:a hazırladık. 

Bu layiha yakında hükumete 
takdim olunacaktır. 

Yollar ve kaldırımlar, 
Bir metre murabbaı parkenin 

(5 - 6 )liraya mal oJ .. bildiği Fen 
Heyetince tespilt edilnıiş olmasına 
göre kaldırımsız kalan (8) milyon 
(720) bin metre mumbbaı sahayı 
parkeye çevirebilmek için asgari 
bir hesapla (43) milyon (600) bin 
liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşı -
lır. 

Asfalt yolların da beher metre 
murabba ıs i(e3 - 5,~ı liraya mal 
olmaktadır. İstanbulun bütün so -
kaklarını asfalt yapmak lazımge -
lirse bu hesaba,giıre (43) milyon 
raddesinde bir m•blfığa ihtiyaç 
bulunacağı da tabiidir. 

Lağımlar iç'n 200 Milyon 
l'ra lazım 

Belediye binası 
Mevcut Belediye binası sıkışık, 

dar ve ahşaptır. Binarnaleyh İs -
tanbulun imarı, güzelleştirilmesi, 

Belediye makinesinin ıyi işlemesi 

için yapılan teşe!ıbüs!er arasında 
bu bina işinin bulunması lazım -
dır kanaatindeyim. İstanbulun i -
mar planında bu işe tahsisi karar
laştırılmış sahaya bir şehir binası 
yapmak icap eder. 

Umuma mahsus binalar 
İstanbul şehri kendi şerefile 

mütenasip Tiyatro ve Hal -
kevleri, Otel, Şehir Klü -
bü, Matbuat salonu ve buna 
mümasil büyük ve umumi binalar
dan mahrum olduğu gibi yüzler
ce halkı alabilecek konfürlü gazi
nolara bile malik değiliz. İstanbu
Iun mesela Beyazıt, ötekisi Beyoğ
lunun mesela Tak.sim taraflarında 
şimdilik iki tane şeh'ı· gazinosu 
yapılması çok faydalı olacaktır. 

Ve cu meyanda şehil" klübü, Hal
kNi, Matbuat salonu gibi müesse
selerin de yapılmasına yardım et
mekle içtimai ve harsi bir ihtiyaç 
kaqılanmış olacaktır. Son zaman
larda medeni ve zarur' bir ihtiyaç 
halini almış olan düğün ve nişan 
merasimlerinde de yapılmasını dü
şündüğümüz gazinolardan ve bu 
müesseselerden halkçı< istifade e
dileceği için bunlar b·ı sahada his
sedilen ihtiyaçlara da tevap teşkil 
edecektir. 

Sehir Tivatrcsu • • 
Tiyatro, hiç şüphe yok, şehir i -

çin bir varidat kaynağı değil bila
kis Lir masraf membaıdır. 

Bununla bl'raber ı y ı bir Şehir 

Tiyatrosu yapılabil i rse masrafını 

koruduktan başka kü,ük bir gelir 
membaı da olabilir. 

Konsenatııar 
. Lağımların t amirine ve yeniden 
fenni ve sıhhi kanaiizasyon ya -
pılmasın a gelince: Şehir Tiyatrosundan bahseder-

Onun da daha elim bir halde ol- ken onun öz kardeş i ulan Konser
duğunu görüyorum. Çıinkü bun - vatuarı hatırlamadı.n geçebilir 
dan (15) sene önce şehrin küçük miyiz? Konservatuar da tiyatro 
bir sahasının kanalizasyonu ecne- gibi bir varidat kaynı.ğı değil, bir 
bi i:ıir şirkete ihale olunmuş ve masraf kapısıdır. Bununla beraber 
Belediyece şimdiye bdar bu u - memleketin musiki ihtiyacını te -
ğurda (10) milyon lira sarfedil - !afi ve tatmin için İstanbul gibi 
miş. bugünkü şerait dahilinde bun büyük şehirlerin bu fedakarlığa 

katlanmaları lAzımdır ve zaruri
dir. 

Stadyom 
Bütün dünyaca pek doğru bir 

hareket olarak stadyoma verilen 
kıymet ve ehemmiye< İstanbul'da 
hala tahakkuk ettirilmemiştir. 

Görüyoruz, kanlı v~ canlı bir 
nesil yetiştirmek için Belediyenin 
en \:Qk ehemmiyet vermesi lazım
gelen işlerinden biris .nin stadyom 
olduğunu hatırlatmağa lüzum var 
mıdır? 

Şehrin imar planında yerleri 
gösterilmiş olan sahal~rda stad -
yomlar inşa etmek d~ gözönünde 
tutulacak esaslı işlerimizdendir . 
Bu &ene bunlardan birini mutlaka 
yaptırmağa başlıyı.cağız. 

lktısadi işler 
Ziraat Kurumunun İstanbulda 

et fiatını müstehliklerin menfaat
lerine en uygun bir ştkilde takrir 
ettiğine ve atiyen de edeceğine 

mutmain bulunuyorum. 
Belediyemizin iklısadi teşkila -

tına rey ve mütaleasile yardım et
mek, iktısad! mevzular üzerinde 
reislik makamını tenvir eylemek 
ve tamamen istişari mahiyette ol
maK üzere evvelce iktısadi müşa
vere heeyti namilc bir heyetin ça
lışmış olduğunu öğrendim. 

Geçmiş zamanlarda \:Qk kıymet
li tecrübelerde bı,ılunmuş bu eski 
heyete yeni ve genç elemanları da 
iştirak ettirdim. 

Et meselesi 
Et fiatlerinin ucuzlatılması mak

sadile şehir dahilinde et nakil ve 
tevzii işinin bugünkü durumuna 
nazaran daha faydalı bir şekle so
kulmasına çalışıld ığı gibi kasRplık 
hayvanlardan alınan tali hasılatın 
bugünkü bedellerine nazaran da -
ha ıyi şartlar altında satılması te
min edilebildiğ i takdirde et fiat -
!erinin bu suretle d.: biraz daha 
düşmesini mümkün g.>rüyoruz. 

Halde yeni tesisatı 
Toptan meyva ve sebze alım ve 

satımı için tesis edilmiş bulunan 
Merkez Halini ilerde daha ziya
de tevsi ve takviye ederek burada 
asri tesisat vücude gehrilmesini ve 
bu suretle şehre dah~ müfit hale 
sokulmasını düşünüyoruz. 

Ayni suretle Merkez Halinde 
mil'i bankalarımızdan biı·iııin de -
laletile bir ikraz müessesesi ku -
rulmasına çalışacağız. 

Ekmek meselesi 
Gündelik gıda maddelerımız a -

rasında çok mühim lı i r yer alan 
ekmek mevzuu üzerinde ayrıca 

durmuş bulunuyorum. Halkımızın 
bu mühim gıda maddesini en u -
cuz ve en sıhhi şartlar dahilinde 
lemin etmesi, b.ilhassa matlup ve 
mültezimdir. Bu husu> için icap 
eden her türlü trdbir!tTi al acağı7. . 

Bu sahada Devlet Zir&a t Kurumu
nu'"! çok kıymetli yardımlarını bek 
liyoı uz. 

sut işi 
Muhtelif memleketkrde yapılan 

tecrübelerin bizde hasıl ettiği ka
naat süt satışı işinin hiçbir yerde 
serbest piyasa tarafır,dan iyi bir 
şekilde halledilmediği merkezin
dedir Bunun için bazı bakımlar -
dan serbest piyasaya terkettiğimiz 

gıda maddelerinin tamamen hari- tahsil edilebilecek imkanları ha - 1 2 3 4 ı; 6 7 il 9 ıo 
cinde olaı ak süt işine filli bir mü· zırıa.:nak. 1 A ' S YIA L ' I 1: A K A 
dahaleyi zaruret addediyorum. 2 - Uzun vadeli v~ nisbeten az 2 S İ A_ · i-_ R _ J( _ İ ; L A_ N 
Süt işi merkezi bir te~kilata bai(- faizli bir istikraz yapınak . a ~ 
!anarak sütün hazırlaaması ve şe- 3 - Halka ağır gelmiyecek bazı 4 Y_J_ L ~~N Ç. _Ş _ 
bir içinde satışı ve t~vzii serbest . variiıat membaları bulmak ve bu- A R A Z : İ 1 E C E 
piyasa ve r ekabet mevzuu olmak- 1 nun için de Belediye vergi ve re -1 5 L E N f iN 1 L T R 1 A 
tan çıkarıldıktan sonradır ki bu simleri kanununda t3G.ılat ve i!A- 6 1 • K •:•! A • L • İ 
işi memnuniyeti mucip şekilde veler yaptırtmak. 7 •..I x L Ar'N • VIA R 
halli yoluna doğru götürmüş sa - 4 - Hükümetten yardım iste - 8 _L. V T '[ A y -ıfJ T I! 
yılabiliriz. mel<. 9 ~ıA /T L/E N ,. LA ~ı 

Sıhhat işleri Bina vergisinde değişiklik ıo A L /il A' M E R -nI< "M 
Yeni sene bütçesinde bulmağa Bir çok devlet te Beledıye 

çalı~acak imkanlar arasında has- / veı:gileri~e maı:-a~ olan bina ver- Bugünkü lu/n;acamız 
tanelerin yatak adedini çoğaltmak gısı tadılat ve ıstınaf komısyonla
en rnübim ve en mübrem ihtiyaç- rının İstanbulun husisiyetleri na· 

1 2 3 4 5 ti 7 8 9 11) 

!arını izale etmek ehemmiyetle zarı itibara alınarak ve mümasili 1 _I !.-_ı __ /il_' 
gözönünde tutulması lazımgelen bazı kanunlara istinat edilerek 2 1 J=. 
husustur. muvazzaf bir hale getirilmesini 3 -ı. ---- --

İstanbul un sıhhi ıhtiyaçlan ko- i~lerin daha çabuk ve daha temiz 4 -ı -,---:-- -ı.
nuşulurken son zamanlarda vücu- cereyanı, halkın ve Belediye hu - S - ,.---,-. - • -
dünü şiddetle hissettiı-en Sanator- kukunun tamam ile korunması ba-

6 
- - - - - - - -- - t--t---ı 

retindeyiz. itibarla bina vergisi kanµnunda • 
>""' "'"'""' b•u do•m•k ~N- krmmO= oorurl bo>m»<•>•m 80 7 rı ·!.·--•.. -
Şehir için ayrı bir Saııatoryom tadilat icrası hususunaa hükılmet 8 .• -L - - - -

yaptırmak, Cerrahpa.)a hastanesi- nezdınde teşebbüsal ve teklifatta 
1
9
0 
ı.1 ı~·==l.ı 

1 

__ 

1

1= _
ne de ve remliler için ayrılan yere bulunmak üzereyiz. 
yatak ilave etmcl< en tıüyük emel- Şu dört yerden bc,klenen vari- BOLDAN SAÖA: - ----

lerimizden biridir. dat temin edilir. Ve Belediyenin 
İstanbul hastaneler masrafına bugünkü varidatı da hiç olmazsa 

medar olmak üzere geçen sene (10 milyon liraya çıkarılırsa bu
(401.000) lira yardım eden hüku- rada iş görmek imkan: elde edil -
metimizden bu sene de yüksek miş olur. 
yardımlarını temine çalışacağız. ikinci celse 

1 - Güzel bir memlekot - Nida ifa
reü. 

2 - Terbiye, meınleke';, bir ay ismi. 
3 - Yahudi olmıyanlar - Birinci şah

sı uunir işareti. 

4 - Bir \•illıyet halkı - Bir harf is-
mi. 

5 - Bir emir sigası - Tok'un mııka· 
bili. Maarif işleri Bu nutuktan sonra celse beş da-

kika tatil ~ilmiş ve ikinci celse- 6 M-hur •ır· · ğ 11!< okulları teftiş v<> tetkik etti- - ~ ~ ,.anama · 
de azalardan Refik Ahmet Seven- 7 - İlk harf olmazsa t-rta - Anado-

ğim zaman bunlardan bü)'.iik bir gil, Avni, Galip, Bahtıyar, Selami 
kısmının gayrisıhhi v<> okul itti - S d d h b. k h t " ı ·· . . . , e es ve a a ırço a ıp er soz 
ha zına elverışlı bulunmıyan b.na- ı 1 k t k .. · d 1 · ·· t 

1 
1 1 t . "ld" -- .. d"" İlk d ara nu u uzerın e cı mu a ea -ara yer eş ırı ıgıni gor um. 1 .. 1 - 1 d" B d 

~ . . . arını soy emış er ır. un an son-
okullarımızın maddı ·; azıyetlerını d k " dd 1 •t 1 . ra ruzname e ı ma e er aı o -
düzeltebilmek ı çin esaslı bir prog- d kl ·· 1 h 1 ı . . u arı encumen ere ava e o un-
ram dahı!inde yeniden okul inşa- muş ve mebus intihabatı Teftış" 
sına başlamak lazımdır. Heyetine Daimi Encumen azaları 

t.eledıye varidatı hu sene seçilmiş ve icabında bu heyete iki 

azalıyor kişinin ilavesi için \'aliye sal.i -
hiy~t verilmiştir. 

Belediyenın buraya kadar sayı-
lan bedii. iktısadi, sıhhi ve kül tü- !!-!:''?:!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 

luda medeni.yet kuran eski bır 

Türk devleti . 
8 - Avrupada bir hükümet merke

zi - Birlik. 
9 - Balıkların ci!Ası - Ücret. 

10 - İki defa söylenir:;-, 
sı - Rehber. 

sinsi miına ... 

YUKARIDAN J\ŞAÔI: 

1 - Güzel bir memleket. 
2 - Terbiye - Bembeyu. 
3 - Hükümet merkez .. 
4 - Efendi - Bir nehir ısıni . 

5 - Milsevilerde muteber bir 
6 - Bir uzuv - Emir sigası. 

7 - İtimat - Edat.. 

i sınt. 

re! müesseselerile şehrın imarı her 1L.J1 1 n... A 'IJI """ 8 - Bomboş. 
ırıı ~ Cll '11 'l;;ı" 9 - Bu,.ük bir zatin soyadı - (İ) 

şeyden önce büyük bir paraya ih - -----...,.,.........,.,.....,...,....,....,. ..... ....,.,. 1 harfi olmazsa şüphe. 
tiya; gösterdiğini daha ziyade i - y .., l k 10 _ Bir ıcuş, kayığın tüyük ~abası. 
zaha hacet var mı? ogurt a an 

Belediyenin 1937 senesi vergı b gayet ciddi bir vaziyet takındı: 
tahsilatı 6.450.000 lira olduğu gö- oşıyan _Ey nurdidem, ciğer kö~em ni-
rülüyor. Geçen sene hükumetin (Baş tarafı 4 üncü sayfada) çin ve neden dolayı yoğurda ve ca-
eti ucuzlatmak için gösterdiği lü- yolu tuttular. Bereket versin hep cığa ikbal buyurulmuyor? .. Sebe
zıım üzerıne mezbaha resminden yokuş iniliyor; İnadiyeye çabuk bine muttali' olabilir miyim? 
yarım milyon liraya ydkın tenzilat geldiler. - ???? 
ve fedakarlık yapılmış ve temaşa Hazret, yine gayet neşeli bir hal-ı _ Bugün, Büyükçamlıcanın Kı 
yerlerinden alınan lubiyat resmi- le eve girdi. Girer girmez de: sıklı mesirei dilarasında, ağaçlar 
nin nisbeti son rieşrediıen 3539 nu- - Çocuklar ben fena acıktım, de- 1 altında rüfekanız kişilerle tenavül 
maralı kanunla % 5 den •;, 2 ye di, Allahaşkına bir an evvel yeme- buyurulanlardandır hüda alem! .. 
kadar ve l' rülaceze hissesi de % ğimizi yiyelim! Şu da fera.ınuş bu- Maalkasem beyan ederim ki, Bul· 
10 dan « < < indirilmiştir ki bu yurulnıasın, bol sarmısaklı bir ca- gurlulu Eminanımın mamulitıdır· 
suretle de 100.000 liraya yakın bir cık da isterim!.. tar ... 
varidat daha eksilmiştır. Bol sarmısakJı cacık ve yoğurt- _ ???? 
Bunların yerine ba~ka vari - lar sofraya konmuş, etrafına otur- Ve pancar kesilınlş halde kökre. 

dat bulunamamış olnıasına göre muşlardı. İlk sahan kalkıp ikincisi yiverdi: 
1938 senesi tahsilatının 6.000.000 getirilince Eyüp Zeki Bey birden - Talakı selAse ile boş ol kahpe!. 
ı:rayı da butamıyacağını anlamak 
m üşkil değ ildir. 

Para nasıl bulunacak 
İstanbul şehri, Belediye vergisini 

Balkan Hükumet Meı kezi Beledi
yelerinden çok az ver•nektedir. 
Şu halde Belediyenin gelirlerini 

artırmak zaruretinde bulunuyo -
:uz. Demektir. Benim kanaatime 1 

'?;Öre Belediyenin para ihtiyacı 

dört suretle temin olunabilir. 
1 - Bugün kanunen almağa sa

ilıiyetli bulunduğu vergileri iyi 
.ıhakkuk ve vaktinde tamamen 

- . . , ' . 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman diılerinw hrçalayını:ı. 

sesle yaptığı duasını bitiren papa- Evet, itimadım zehirlenmişti. vaade inansg, bu adama .. dünyada ne dayarr ış, her vakitki gibi, ona ml§ti. İşte bu sebeple, şimdi de, 
sın yüzüne baktığı zaman, onun Fakat Desjard.'n•n &esını son dostu olan, ölümünden sonra, sordu: hep bu hatıralardan bahsediyorlar-

Oaaton lÖllU Çeviren: Realm Özgen 
i':ıreı . - 23 

~~ ha~is~~:d~ duyduğu ilk duy- ı masumiyetiyle kızı için Allaha yal
lna de, bu esre ekı _fecı ümitsizliği 

1 
vardı. 

IUnnl\\ak oJın arengız çılgınca vado: Desjardi, pek mutedil bir dindar 
hiltıUnce .. her ~tu; fakat biraz dil· idi. Hapishanedeki hücresine kapa
iııık:s•a f" angı bır teşebbüsün tıldığı gündenberi, kendisine dini 
~eı· ans''-lığı ıra~ teşebbüsünün teselliler veren papası yanına ka-

•ce d ' go1lerinin ·· ·· d l b 1 d" ·· ı · · · Otı.tt erece ~ onun c, u e ıyor ve onun soz erını, mın4 

!ita lturtarab /aayyün etmişti ve netli bir sevinçle dinliyordu. 
tın . ı ecek tek ~ 1 

Retıt . 'tnkansızı. - , are 0 an Desjardiye gelen papas, hapisha-
öı'.'1~li. gına da kanaat nenin muvazzaf papası değildi; o, 

\re burıııerinin k hastalığı dolayısile, yerine, dostu 
• ıra Ya la•tıg· ·· ••er > daha • ını goren baba Rekole'yi vekil bırakmıştı. 
liJtıçiareye baş v Yaşı~abılmek için Baba Rekole çok iyi kalpli bir ih· 
~enct"rı iç nde ~ran ınsanların ilı- tiyardı. 

l kendin .. ulunan Deoj••di-. , ti . e soyJendi· Desjardi, papasa, masumi -
t\iph _rnıı ıni ? b · yetinden bahsetmiş, cani olmadığı-

S "8tz olar k oş §ev!· Önümde, na, onu olsun, inandırnuya çaliş
de onra du a ,yalnız ölüm var• mıştı. 

eıı . a rtt; · . . · 
ij;ı.. erıni k ' annesının önün- Desı·ardi, bir gün, papasa 
.. sı s"" avuştur 0 zleri t k an, onun söyle- hayatını anlatırken kendinden geç-

e rar eden bir çocuk mişti. Başını kaldırdığı ve titrek 

ağladığını gördü. Papas bir şey söy bir işitseydin! masumiyetini o ka- kızını him3ye edeceğine en büyüi.: - Bugün mü? dı. 
lemedi ve her zamanki gibi malı· dar saf, o kadar candan iddia etti iımitle bağlandığı bu adama, nasıl: Papas ta, her vak.itki gibi, cevap Desjardi, birdenbire durdu 
kumun elini sıkarak çekilip gitti. ki. Desjardi, hiç şüphesiz masum- •Sizi artık istemiyorum, benden u- verdi: Sonra sinirli bir hareketle elini ce. 

Papas, doğruca hasta arhda,şı_ - 1 dur. .. . .. . . zaklaşınız!, c'iyebilirG.i? - Bir şey bilmiyoruz kL. oğlum! bine soktu; kızının resmini çıkar-
nın yanına gitti ve Desıardı nın - Oyle ıse muracaat edinız! Duaların: l:itirmiş düşünceleri- Bir şey bilmek imk&nı yok ki... dı: 
masumiyetine tamamile inandığını Papo, , Ad li ~·e Nuzmııa koştu . Al nin bu noktasında iken, Dcsjardi Papas, her vakitki gibi, Cevat - Babacığım bunu alınız! dedi. 
anlattı: dığı mütebessim cevap şu oldu: kendi hücresinin kapısında ayak kaptanı yatağına oturttu. Bir san- Size, minnetatrlığımın bir hatıram-

- Ne yapalım? Bu kadar kor- - Merhametinız sizi aldatmış, sesleri işitt i 3onra kapı açıldı ve dalye çekerek, on~ yanına otur- nı takdim etmeme müsaade ediniz! 
kunç bir adli halanın öneme geç- muhterem papas'. .. Pek tabi' bir baş gardiyı.ınn yol verdiği bir ?at du. Ellerını ellen ıçıne alarak ona, Bu dünyada elimde kalan en kıy
mek için ne gibi bir teşebbüste bu- şey .. Ilk defa bir ölüm mahkumu içeri gird i. Bu papas idı. Gardiyan- k'.zından bahsedecek vesileler ver- emtli şeyim bu .. onu, benden bir 
lunalım? ile karşılaşıyorsunuz; ]ar, kaP,ıt oyurJarını bıraktlıar ve dı. ' hatıra gibi saklayınız! 

Diye sordu. Bunda ı ı sor c , papas bir mazlu- Desjardi, kim bilır kaçıncı Papas, resmi almadı: 
ayağa kalktılM Desjardi de ayağa 

Hasta papas tebessüm etti. Son- mu, bir masumu ölüme hazırlamıya kalkmı'itı. lki elini kendisine uza· defa olarak kızının çocukluğuna a. - Hayır .. oğlum, hayır! Onu, 
ra, bu gibi vak'alarda, kendisinin girişti. Ve anladı ki, o zavallıyı te- it hatıralarından .. mes'ut gun·· !erin- ömrünüzün son anına kadar yaru-tan papasa doğru ilerledi ve ku -
bir kaç defa yaptığı gibi Adliye selli etmenin en kestirme yolu, OM . caklaştıla·. Her ikisi de ağlamıya den safhalar anlattı. Kızı, ona, en nızda bulundurunuz, Size cesaret 
Nazırına baş vurmasını tavsiye et- uhrevi nimetlerden bahsetmekten müşkül zamanlarında, hayata ta- verir. O resimden .. şimdiden mar . . . . _ . başladıhr. .. 
ti. zıyade kızının ıstıkbalınden umıt hammul etmek için kuvvet ver· rum kalmanıza ne sebep var? Ken-

- Peki .. sizin müracaatleriniz ver.;.ektir. Onunla temaslarında, i Baş gardıy".11 •. papasın, mesl:ğin- miş; karısının vaki~iz ölümünden dinize niçin böyle eza ediyorsu-
den iyi neticeler alabildiniz mi? dah a ziyade Desjard.'nin kızı dekı . acem~lığınden doğdugunu sonra, yaşının küçüklüğüne rağ- nuz? 

·-Adliye nazırı, böylt> şeylere i- ile iştigal etti ve ona, kızını, her ~ahını~ et~ıgı heyecanına, tecrü- men, kendisinin bir dert oratği ol- Desjardi, öyle bır tarzda pa-
nannuyordu. Bunları kurnazlık ad· süretle himaye edeceğini vadetti. oelı gozh rıe baktı .. baktı. Sonra o- masını bilmişti. pasın elini sıktı ki, o, resmin ve -
dediyordu. İşte, resmin arkasındaki yazı, muzlarını silkerek hücreden çıktı Desjardi, kızını bir baba gi- rilmesinde bir mana olduğunu an-

- Netice... Desjardi'ye, son günlerinin iti - ve kapıyı anPhtarla kapadı Ayak bi takdir ediyor ve bir ana gibi se- !adı ve resmi alarak koyu renkli 
_ Netice .. benim de itimadım madını bağladığı bu papasa inan - sesleri, hapbl:anenin sükutunda u- viyordu. O, onun bütün hayatı idi. cübbesinin ahn, soı,;tu. Bu k .>a a-

sarsıldı. Ben de Adliye nazırları mamasını tavsiye ediyordu. zaklaşıp kaylıcldu. Papas, bunu anladığı için, ölüme lışverişi eardiyanlar da görmüştü; 
gibi düşünmiye başladım ve en sa· Ne yapmalıydı? Bu fırar teşeb- Öteki ikı gardiyan, gizlice v.ı ,mahkum olan bu adamı, en çok fakat onda, ehemmiyet verilecek 
mimi itirafatın altında bir hilekar· büsüne, hakikate~, inanmalı mıy- cessizce. bi.- i•öşeye çekildile~. C.e ıgeç'.'1iş günler~i yad etmekle. te- b_'.r şekil bulm~dıkları için birşey 
!ık mevcut olabileceğine in -f "ım. dı? Hayır .. buna ımkan yoktu! B1< Desıardı,. bd~ını papazın goğsu - sellı edebılecegıne kanaat gelir - soylememışlerdı. '''""" varı 



SAYFA il -
Sinema Tiyatro 

ı9Ji ın. ı83 Kes. 120 Kw. po di menuetto, 3 - N. N!askowskl: 
T. A. Q. 19, 74 m. 15195 Kes. 20 Kw. Concertino, Andante monotono, Al!eg
T. A. P. 3ı,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. ro g iocoso. 
Türkiy., Radyodifüzyon Postaları Saat 22.15 Müzik (Sak;fon iıololar. 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu Nihat Esengln tara.!ınd• • ' l 

Saat 22.45 Mil7.ik (Dar.s pl:.klan). 
Dalga Uzunluğu Saat 23.45 - 24: Son ?jans haberleri 

ANKARA RADYOSU ve yarınki program. 
Saat 12,30 Program~ 
Saat 12,~ Türk müzli!! - Pi. 
Saat 13.00 Memleket saat Ayarı, a -

jans, meteoroloji haberJer1. 
Saat 13,10 - 14 Müzik IKüçük orkes

tra, Şef: Necip Aşkın) varyete prog
ranu (Tangolar, Valsler, Fokstrotlar, 
saire). 

Saat 18,30 Proııram. 
Saat 18,35 Mtizik (ıoli ve liederler • 

Pl.). 

Saat 19.00 KonUJma (Tilrklye posta
aıı. 

Saat 19.16 Türk müzi~ (İnce saz 
faslı: HiC82klr) Safiye ~·01tayın ı,tira-
klle. 

1 
Saat 20.00 Ajana, mete.>roloji haber

leri, ziraat borsuı (fıat). 
Saat 20.15 OkU7anler: Radife Ney • 

dik. Sadi HOf84!8. Çalanlar: Vecihe 
Resit Erer, Cevdet Kozan, K. N. Sey~ 
hun. 1 - Osman Beyin Seha pesrevl. 
2 - Dedenin: GOs eyle gUI billbilllerl. 
8 - Hilmü efendi: Çok sürmedi. 4 -
Aşık Mustafa : Bir esmere gönül ver
dim. 5 - Reset Erer: Keman taksim. 
8 -Sadettin Kaynak: Durup ta bir 
bakı.,<ın, 7 - Salt efendJ: Şevkefza saz 
ııemaisi. 8 - Sadettin Kaynak: EJA 
gözlerine kurban oldujlum. 9 - Sadet
tin Kaynak: Batan gtin kana benziyor. 
10 - Refik Fersan: Kız bürün de salı
na. 

Saat 21.00 Memleket saat Ayan. 
Saat 21.00 Konuşma (Hukuk ilmi 

yayma kurumu). 
Saat 21.15 Esham, tehvllAt, kambi

yo - nukut borsası (fiat). 
Saat 21.30 Müzik (Raayo orkes!re.sl, 

Sef: Praetorlus) 1 - r'r. Barı;antl: 

Sinemalar: 

StlMER * Paris Çiçegt, 
İPEK * Bir Kavuk Devrildi. 
SARAY * Bir Kavuk Devrildi. 
MELEK * Büyük Vals. 
ŞJK * Aııkın Gözyailan. 
!!<ARA Y * Şey hin Aşkı. 
ALKAZAll * Den!zaltı Esirleri. 
~lİLLi * Markopolo. 
ALEJılDAı * Markopolo. 
ASRİ * Bay Tekin. 

Tiyatrolar : 

ŞEHiR TiYATROSU 

Dram kumı 

7 /2/939 Salı günü 
akşamı saat 
20-30da 

Bir Misafir Geldi 

Balk Opereti 

Bu akşam 9 da 

Modem Kızlar 

iBüyük operet 3 
perde. Yazan: 

Mahmut Yesari 

--o----

E.Sadl Tek 
Bu gece 

Şehzadebaşı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

(ÇAMURDA ZAMBAK) 

Cruıscrto gromo trompet, iki obuva, 
tembal ve yaylı aazlar için, op. 3, Nr. 
10, Remaiör. Adagio - Allcıır<>, Largo, 
All:?gro, Andantino, Allegro, 3 - Joh. 
Chrlst. Bach: Senfoni op. 9, Nr. 2, mi 
bemol majör, Allegro, .1\ndante1 Tem- !ar perdesinde müzik ve eğlenceler ,,.. 

MAKASDAR SELAMI 
Büyük itina ile Seçilen 
Kupon Kumaşlarını Görmeden 

Elbise yapmaya karar vermeyiniz. 
BAHÇEKAPI 

f stanbul Leblebiciler Cemiyetinden: 

İKDAM 

Grip, Nezle, Kırıklık 

ve bütün ıstlrabları teskin eden 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir 

iş başında, seyahatte, evde her zam•ll yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

iSMET İN ÖN O 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERi 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 

Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiz 
Hakkındaki Yazılarile Cıktı. 

YAZISI OLANLAR: 
HÜSEYiN CAHIT, PEYAMi SAFA, 

M. TURHAN TAN, ABlDlN DAVER 
1938 senesine ait hesapların t etkikile idare heyeti azasının nıs

fının yeniden seçilmesi için 10 Şubat 1939 Cuma günü saat 14 te 
umumi heyetimizin toplanacağını bildirir kayitlı azanın cemiyet 
merkezine gelmelerini dileriz. 

25 BUYUK SAYFA 30 Kurus 
'---------------------------~ 

1 

1 
i' 

.1 

.ı bone Şartları l 

. l 
DAHİLİ HARİCI 1 

1200 Kr· 2300 Kr.

1 600 Kr. 1650 Kr. 

300 Kr. 800 Kr. ı 

j ' Birinci Sahife 
İkinci Sahife 

TEK SÜTUN ·· 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş ı 
30 kuruş . 

İç sahifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

i 
Bütün bir sahife veya ya- ! 

rım sahife ilan için İdare He 
görüşülür. 

DiKKAT 
1 

i 

Gazetemize ilan vermek Is- ı 
tiyenler gerek doğrudan doğ- · 
ruya gazetemjz idarehanesi

!' ne veya İlana! •irketleriııc i • 
ı, 

müracaat edebilirler. 

İstanbul Asliye Altıncı 

mahkemesinden: 

Cemile tarafından kocası olup 

mukaddema İstanbul Cibali Yeni -

kapıda Kadı fırını civarında İnce

bel sokağında 13 sayılı evde iken 

halen ikametgahı meçhul kahveci 

Ramiz aleyhine açılan boşanma 

davası için tayin kılınan 23/3İ939 
Perşembe günü saat (15) te tahki

kat hakimliğinde hazır ,Jıulunma

sına dair imla kılınan davetiyenin 

nüshai saniyesi mahkeme divan -

hanesine asılarak keyfiyetin on 

beş gün müddetle ilanına karar ve

rildiği !Pbliğ yerine geçmek üzere 

ilan olunur. (14737) 

. 
7 - Su'~:·~ " 

ÜSTÜNLÜK INTİl-I~ 
MECBUR EDE/2. 

GiDiT> BAŞK,q MARK-A T<.4fJY0V 
GöREBiliRSiNiZ F.4K~T ~ 

GdZüNUZ 

MAllKONİ 
,. ..... "" R~PYOLARJNPA KALACA 

VERESİYE. SAHiBiNiN SESi · 302 tJTİKlAJ) 
'&EvoııtJ SATIŞ VE ı4CE:NTELER.İNDE. 

~--------------------~-------------~ 

I İSTANBUL HALK SANDIGI T. ft. S. 
ESNAF 

KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDi AÇAR 
ve mesleklerine • 

nevı müteallik her 

Kolaylıklar Gösterir 

BilOmuni Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fabrikaları mUes lesesinden: 

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

16 " " 480 " 
Nazilli basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık ıiparifler için " " 

• • • • .. 
" .. • • • 

ıs 
25 
so " n " ., n 

Fiatlarla fabrikada tealim şartile sablmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

" 
,, 

" 
iplik mis~bliklerinin yukanda ya%ıh fabrikalara gönde· 

recekleri bedelleri mukabilinde ihtiya~lan niıbetiade iplik aiparişi 
verebilecekleri ve 2-4 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk iplifi mftıtehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı 
şartlarla yalnız Ereğli fabrikl!tno ıipariş edebilecekleri ilin olunur. 

----~ _ __... 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahaneai cilıiiYf 

:r.ührevzye mutahas•••1 

Pazardan maada hergün 3 d•0 

sonra haatalannı kabul ed" 
10· Adrc.r: Babıali Caddesi Co f] 

lotlu yokuşu köıebaıı No· 

Dr. Hafız Cerns1 

(LOKMAN HEKİM) I 
DAHİLİYE MttTEHAssıs 

Divanyolu 104 

aıa' Muayenehane saatleri: P c~· 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, 
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

Telefon: 22398 

------~ 
4C• 

Sahip ve MüdUrü: Ali Naci }ÇJ\!I· "{.-
Umumi Ne§riyatı İdare Ed•ÖzG~ 
İşleri Müdtirü: M. R...sim ,sıı"' 

Te1ı:r.1f J3 


