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Harcırah meselesi 
Bir zamanlar günde 150 lira alanlar 
vardı ve ceplerinde bir metelik bulun· 
mazdı . Bunun esbabı mucibesini Paris 
barlarının garsonları size söylerler ... 

Yazan : Ahmet Ag"' aog"' lu 
llii 

keres~ Millet Meclisinin müza- lüsü yiyeceğini teminde müşkü -
•tr ~ e tevdi edilmiş olan yeni tat çekiyor!• 
tlte ıı::a Projesi memurlukla ha- Yalnız bu cümle bizi insafa, mü· 
l'llılal'lıl eceklere verilecek harci- rü vvete davet etmek için yeti§ • 
tııı. leab'aıaını ve asgari miktarla- ,mez mi? Bizim halimiz nerede, 

llıı ıt ediyor. günde 30 - 60 lira harcırah almd: 
'1t •• 

1
•etvele ıöre harcırahlar gün- nerede? 

... ""' )' ._ dolat ıra ile otuz lira arasın- Anlıyoruz: İdare edenlerin ha-
.. 1Yor. yat seviyesi idare olunanlann ha-
'lltta '''"~ llıeıııurı 4 urkiye içinde ve fakat yat se,·iyesinden her yerde ve her 

llıla.ıı b Yet merkezleri dışında ya- zaman pek çok yüksektir. Fakat 
>-sı ııı ~Ytıelınilel kongreler ve si- bizimki kadar arada uçurumlar 
~i lizakerelere iştirak edenler olan bir muhit var mıdır? 
taıııar-:"! miktarda harcırah ala _ Harcirah meselesi beni çoktan _ 

, it. beri meşgul etmekte idi. Bu mese-
~ ll{tsela· fa lenin başka memleketlerde ne hal-

Yııtlnuİ l tanbulda içtima eden de oldugun' u am-enınek ı'stedı'm, 
dltı g 

1 
e bir kongreye Ankara- .,. 

tl ıu:d e-.e)( iştirak edecek olanla- Arada nisbet bile yoktur. 

ÇARSAMBA - 8 ŞUBAT 1939 -

HALK GAZETESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

ispanya harbinin neticesi 
Hükumetin mücadeleye devam 

etmesi imkansız görülüyor 
Bütün erkanın 

riyetçilerin 
Fransaya iltica etmesi 
son mukavemetini de 

Cümhu
kırdı 

~lttı e 50 - 88 lira harcırah veri- Alalım mesela biitçesi bizim para 
\1 t. ile takriben üç milyar liraya varan FRANKOCU'Jar bükilmetçi!CTden aldıkları yerlerde aç halka ekmek dağıtıyorlar 

..: •ltlııete, h•• . birin 1, ik' Fransayı. Ben meseleyi ara"'-'ı- -------••"•il . -emm c m- .~~ 
ı.._tlçtU,Cİiderecesindekimemur- i"ıın zaman orada Hariciye Veki- Fı·ıı·stı·n konferansı .,, • &Ytıi -:L li meşhuT Briyandı. Bana verilen 
"'!teeL...ı_ ...... tarda harcırah ve-

"'"' cevap şu oldu: 
11•tiçt~ • . . Briyana devlet senede ıötürü 0 • d- L d d ld 

•e içtiıııaı ıayrı sıyasl kongrelere [arak harcirah için evvelce yüz un on ra a açı ı 
~ 1 • .,~ ara iştirak etmek veya-
•- ~ ... ıltatt bin frank veriyormllf, ıeara para 
'""ille-

1 
a bulunmak için gi - d' ı. • se ili tişmüş bu miktarı yliıı elli ı.m. 

tdıt, ııde kırk lira alacak- çıkarmış. Briyan bu para lle bü -

lla.teıııı.. tün seneyi idare ediyormuş. O za-
ttı lııeııı •aha aşağı derecesinde· manlar on iki frank bir lira iclL 
3o • :ıs lı;rlata da yevmiye olarak Demek Briyan bir sene için evvela 

1111 ra verilecektir. takriben sekiz buçuk n sonra on 

te IJ.is~ar, bundan evvelkile· bin lira alıyormuş. 
lıııııanı.ı:eıı daha mutedildir. Bir O zamanlar bizim verdiğimizin 
tıı besa vardı ki - beheri onar li- ancak yetmiş günlilk tuta:rı de-
ı..._ l> edilmek .. .. "'l . 

011 
ilô uzere - gunde on mektir! ! Aradaki fark göze bata • 

l'tsı Yaıu ' dokuz, beş İngiliz li- cak kadardır. Fakat yalnız bura • 
lııiyeler ıso, 120, 90, 70 lira yev- da mı? ... 
U Verili d ç ly)ı)( b, Yor u. O zamanlar Hele memleketin içinde y~pılan 
~0Yurtıııaı7 t~t~k seyahati, insanı kongrelere, siyasi içtimalara işti • 
...:ltıa Öy) 

1 
'.çın kifayet ederdi. rak edenler hakkında harice gi! 

lı lııı 
82 

e •rı de vardı ki senenin denler gibi muamele edilmesini, 
81de •e 

8~1 hariçte geçirdikleri ve lıarcirah verilmesini asla aııh· 
~etelik: erındc hiçbir zaman bir yamadık!! Bu neden icabetnıiştlr? 
&hı ııııı ~blunınazdı. Bunun da es- Ümit ediyoruz ki kanun proje6i 

-Ilı •ı •sin· · ı r&tı; 1 sıze Paris harlan- mcc ise geldiği zaman mebusları -

Çemberlayn bir nutuk 

irad etti, Mısır murah
hası buna cevap verdi 

Londra, 7 (A.A.) - Yuvarlak 
masa konferansı, bu s~bah açılmış
tır. Hakikati halde iki konferans 
açılmıştır' Bir taraftan İngiltere 
ile Arap memleketleri orasında, 

diğer taraftan İngiltere ile Yahu
di memleketleri arasında. 

B. Çembcrlayn. hitabesınde ez
cümle şöyle demi~tir; 

Perpignan, 7 (A.A~ - İspanyol 
mehafili, Cümhurlyetçı hükiıme -
tin İspanyadan lftirakındanbcri si
yasi havanın tamamen değipniş 

olduğunu kabul etmektedir. 
Bazı kimseler, Ciimhuriyetçi İs

panyanın m rkezi mıntakasının 

mukavemet.inin devanı edebilip e 4 

dcır.iycceğini suale şayan gvrmek
tedirler. Her ne pahasına olur•a 
olsun mukavemeti iltızam eden 
bazı zevat, son glinlerde l<'ransa
y a iltica etmi~J...rdir. Amele !ırka
lan zimamdarları ile askeri meha
fili'1 istikametlerini değl~tirmiş 

oldukları muhakkaktır. 

(Arkası 3 {incü sayfada) 

Mussolini yeni 
bir harp kanunu 

hazırlıyor 

Bu kanun, harp ve sulh 
1 

() 
2 

oııJarı söylCT! mız liizım olan tetkikleri yapar ve 
•I aıı.ıaııa . nııtııı nısbeten bugün teklif kanundaki lüzumsuz il~velcrlc ra-

konferansı açan İngiliz Başvekili 

ÇEMBERLAYN 

Şimdjk. müşkülata akilane bir 
lıal çaresi bulmak ı~in bizimle me
sai biı·liği yapmak llıttunda bulu
nan memleketler murahhaslarını 

selamlarım. Müzakender tam, ser 
best ve açık olacaktır İngiltere, 
Filistinde sulhün süratle teessüs zamanlarında enternasyonal· 

llıutedild~akaınJar elbette ki çok kanıları Türk hayatının umum se-
d .,altat :!,:~ viyesi ile telif edilebilecek bir rad-

IJo, ,. • rıııısızıarm b' .. " deye indirirler. 
Ilı ""tıııı . ır sozu var 

11lcay~ :•son n'cst pas raison; AOeoğlu Ahmet 
l>iefsuı k leıniıı etmez. ı--------

1> •tııi lı eı.. Yiikseı., rde bu rakamlaı dahi 
d~Yat se"' fa>Ja taşkın ve umumi 

IJo, il 'Yenıizle kabili' t )'{ d "I 
~h . 11 rib; . e ı egı -

sısaı, h •şlerde yani maaş 
raf) ar · · • ,, ar ihr eırah vesaire gibi mas· 
•8sitıı· 'Yar ed'ı· k ita ız 'l'u ı ır en viıhidi ki-

~•ncı r~ köyliisünün ha~atı 
• h'ı. ' geçı · " • 
Ilı '""•ııı ki mı olmalıdır. Çünkü 
•• '.d•t?. b" .. telıTarına lüzum var 
-..ırı . utun b h 
Dd •tı " 11 arcırahları ve-

ur il e~en 'h 
e.ı · iııaen 

1 
nı a~ etünnihaye 

0 
•tkeıı _ka eyh miktarlar tavin 

lltın ' •q aını • 
\'• se\'iy-· . ar tesbit edijirken 
" \: .. , .... ,,•nı k 
~ lis at 1 • ' azancını, kudret 
"'Qd nı hırh' 

arı \tz k ~ ır zaınan nazarı-
°t" a hıt urk k" . .. ınaınalı~· ız. 

~•ci 11 • 0.ı lıısün .. 
hu. ııue gelin nn St"'\ i~'l'sine ve 
~ •landa . ce, oııu da \'akti ile 

8l>n g.ı:,-~ı 
~r r 11~ olan · esa..ı, tctkikl<r 

o e,," nıuhı~ 
li10 .~r \'ııstıf ){ '"'~' mebus ve 
İst '(:,,lnhu • Cll}a) ılr yine \'ak-

Ol(j ' >l)'tt il Jk 
hal> u'•riue t . a Fırkasının 
kikıeda'.'•lerind:ııı ıaınaııında inti-
ile .' •cra . bu hususa ait tet-

hılh •tıuıs b' dak •ssa ll 1 " ıı·~ok mebuslar 
.. so • '"• . ~ · tıınuı. ~ır ınebuslarıu • 

bı •ten . 
tı,at u~ağa gitın • 

to,, Vekiileı· . ege ne hhcet: 
l tntın •nın K . 
936 Otta onıerture bü· 

"" '•ııes· Anadolıı hatt d "ltttı .. . tne a. t u1 a 
de11 ; 1 .tııııtalea / ne'r•Ui~i malı'\. 

·~Ut ki· e nıclc ,veti~ir: Orada 
· "Ürı A a L:ıtlolu köy-

Kim·lerin Heykelini 
Dikmeliyiz? 

•Kimlerin heykelini dikmeli
yiz? anketimizin gördüğü nğbet 
ve ;;laka bizi cevaphnrı · n<.>şrini 
15 $ltbata kadar uzatıııağa sevket
ti. Okuyucularımızın gönderdikle
ri cevapları yedinci rnh!femizde 
bulacaksınız. Bu ·tarihe kadar ge
lec~k cevapları ne~redecek ve son
ra anketten çıkan nefıceyi kayde
deceğiz. 

Bu ankete, herkesin hiçbir kayit 
ve ~&rta tabi olmaksızın cevap ve
rebilc.,.,ğini Atatürk'.le İsmet İnö
nün 'den başka on beş oüyüğümüz
den hangilerinin heykellerinin di
kilmesi, istendii:(ini sarih adresler
le hiıp bild.Jrıneyi 1T!<1 cıttiğjmizi 

hat1rlatP.·1z. 

(Arkası 3 üncü sayfaaa} 

Seçim defterleri hazırlandı 
11 Şubatta nahiyelere asılacak 
M€bus intihabatı için şehrimiz- dan Teftiş Heyeti vazıl'<>si görmcğe 

hukuku teshil edecek 
Roma, 7 (A.A.) - Mussolini, 

•Harp ve bitaraflık zamanlarına 

ait yeni hukuk• ist.şare komisyo
nunun ilk toplantısında söylediği 

nutukta harp zamanına ait yeni 
bir kanun tanzimı lüzumunu izah 
etmiş. enternasyonal hukukun bil-
hassa tayyarelerin ic1dından son-

d<!ki faaliyet devam etmektedir, memur edilmiş olan Daimi Encü-
d

.. Val' L" tf' K d b ra hükümsüz kaldığını ve İtalya . 
Mahallelerde seçicilerin adetlerini men, un ı u ı u- arın aş- . . 

Üt
.. d f ı h ı k ı .. d b' t 1 t nın pek yakında Jı;gbır mcmlcket-

gösteren b' un e ter er azır an- an ıgın a ır op an ı yapmış ve . 
mış ve Belediyeye ı;ethilmiştir. mahallelerden gelen defterler üze-; te _olmıyan bır k~nıına sahip ola -
Evvelki gün Şehir l\ılcclisi tarafın· (Arkası 3 iincü sayfada) cagını beyan :ımı~iır .• Mu»>olin,i 

Yeni Efgan Elçisi F eyz Muhammet Han 

F.vvelki giin Ankarada Ciim hurreisi JSMET İNÖNÜ'nc 
iti111atna111f'sioi vermeğe &iderken •. 

ceza kanunu ıle askeıı kanunları 

da ıslah edeceğini ilave ettikten 
som·:ı komisyonun mesaisini şah -
sen kendisinin kontrol edeceğini 

bildirerek sözlerin~ nıhayet ver -
miştir. 

Bu Daimi Komisyon Senato aza
sından Aınedeo Giannini'nin rjya
seti altında ve Milli Müdafaa Ne
zaretleriyle diğer idarelerin teşri
ki mesaisiyle çalışacaktır. 

Kont Cianonun 
seyahati 

Berlin, 7 CA. A.) - Kont Ciano, 
bu ayın 23 ünde Romadan ayrıla
cak, 25 Şubatta Varşovada ve 28 
inde Berlinde bulunacaktır. 

Bir kömür ocağı çöktü 
Tekirdağ, 7 (A.A.) - Dün ak -

şam üzeri Barbaros nahiyesi civa
rındaki kömür ocaklarından biri 
çökmL•; \'e üç amele toprak altın
da kalr..ri.ık CiJmü:-:t!ir. 

----...:--

___ "!:_ :=. : 
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CAC.ALOC.LU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: Z3300 - İSTANBUlı 

Toptan istifası islenen Şehir Mttli sinin arılış celsesinden bir görüııüş 

Şehir Meclisi toptan 
istifa etmeli midir? 

Meclisin yarıdan fazlasının mürakabe vazi
fesinde teyakkuz göstermemiş olan eski Meclis 
azasından terekküp ettiği ileri sürülüyor 

Muhittin Üstündağ zamanında 
Belediyede cereyan eden bazı yol
suzluJ<lann meydana çıkması ve 
bu yüzden eski Vali ve Belediye 
Reisınin mahkemeye verilmiş ol-

ması ortaya şöyle bir ddia çıkar
m~tır: 

Şehir Meclisi ı:c bilhassa Daimt 
Enııtimen azası, kendilerine tevdi 

(Arkası 3 üncü sayfad1) 

Bir harp çıkarsa ... 
Amerikanın ön hatları Fransa ve 
lngitterede olduğu tekrar ediliyor 
• 

İııgiliz Başvekil ve darlci ye Nazırı Paıiste Frlllll!ız 
Başvekilile beraber (Yansı 3 tincü sayfa1D1Zda) 

Eşya flatleri ve yeni barem 
İki arkadaş konı~<tJyorlar: 
- Avrupayı dolaştın. ~e var, ne yok? Hayat ne halde oralarda? 
- Çok ucuz azizim, şu iistünıdeki kostümü görüyor musun? 

On dört lira ... 
- Şaşrlacak bir şey değil, Eminönüne giderken birçok hazır 

ve ısmarlama elbise diikkanları bizde de bu {iate elbise alınabile
ceğini gö•teriyor. 

- Ayağımdaki iskarpinleri 3 liraya aldım. 
- Bizde de vaı. 
- Sekiz lira aylıkla bir odada oturu~·orıluııı, ~irnıi otuz kuru-

şa karnımı doyuruyordum ... 
- Onlar da şaşılacak şey değil, bizde de a:rni fiate pon,i)'on 

bulmak, ayni fiate yemek yemek kabildir. 
- Evet amma şu farkla: Bizde bu fiate yaptıracağın kostüm, 

iskarpin, yiyeceğin yemek manzara olarak belki oradakilerin B)'ıı\, 

fakat kalite olarak oralarda bulamıyacağın kadar a..a"ıdır 
.~ 

• •• 
Memleketimizde alış ı:criş ederken ve bir lokantanın ,·eme"i-• u 

ni tatmadan evvel iyi ile fenayı ayırmak için i;yi bir kun1aş taciri, 
iyi bir kunduracı ve iyi bir aşçı olmak lazımdır. Herkesin her mes· 
!ekte mütehassıs olması iınkinı olmadığına göre devletin yeni ba· 
renı kanunile insanlar arasuıdaki l·alite farkını ta:yiu -.·tınck üz~re 

bulduğu •şehadetname• çaresini t.şyaya da mı tatbik edeeeğiz? Ala· 
cağımız maldan, yiyecekiıniz yemekten şehadetname mi isti) elim? 

KEMALiST 
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Musa - lsa - Muhammet: 23 
4 - • • 

Musanın Hayah 
" Hatun gebe kaldı ve bu bir oğ
landı. İsmi Musa peygamberdi,, 
Umran'ın karısı sesıni çıkarma- geldiğini kimse duymasın, dedi, se-

dı. ni kendi elimle saray dışarısına çı-
Asiye onun kulağına: karmadan ve kapıyı tekrar arkan-
- Benimle beraber geleceksin.. dan kapamadan rahat etmem. 

dedi .. seni kocan Unıran'ın yanına· Kansı her ne kadar: 
götüreceğim. Onunla konuşınıya- - Ben yalnız giderim .. 
caksın. Yalnız koynuna girecek ve Diye ısrar ettiyse de Umran razı 
beraber... yatacaksın. Sonar da olmadı ve onu saray kapısına ka
kalkıp yine buraya geleceksin.. se- dar bizzat götürdü. 
ıü bekliyeceğim... Ka da ka d · k ··rtü -

pı , ar sın a ıpe o su, 
Bu garip emirden bir şey anla- melek gibi yüzü ile bekliyen Ası. 

ıruyan Unıran'ın karısı saray kori- ye'yi görünce her şeyi anladı. 
dorlannda Asiyeyi takip etti. 

Asiye onu doğruca Umran'ın yat
tığı yere götürdü: 

- İ§te kocan .. dedi .. onunla ko
nuştuktan sonra hemen geri gel •. 
Salon fazla ses çıkarma. 

Umran'ın karısı, kocasını böyle 
sırtüstü yatmış uyur görünce he
men yanına yaklaştı. Uyandırmak 
için elini, yüzünü okşamıya başla
dı. 

Bu hareketler, hem kendisini, 
hem de uykuda bulunan Umranı 
huylandırdı. 

Ve nihayet olacak ta oldu. 

TARİH DİYOR Kİ: 

Kavminin bu en aziz kadınına: 

- Ya Asiye .. dedi .. niçin bunu 
yaptın? Firavun duyarsa halimiz 
nice olur? Bilmiyor musun ki bıı 
gece bütün erleri hatunlarından 
ayırt etti ve hatta kendi bile senin 
yanında yatmadı. Halbuki sen ka
pının kilidini açtın .. hatunumu bel
ki de buraya sen davet ettin ve o
nu benim yanıma sevkettin. 

Asiye, Umran'ın bu sözlerine 

şöyle mukabele etti: 

- Cenabı hak nihayet Beni İsra
il kullarına acıdı .. mujdeler olsun 
sana ey Umran ki, kavmimizin ha
laskarını senin sulbünden getire-

.ot gece ki hatunu Umran'ın y~ cek. Karını buraya ben çağınna
nına gelmiş ve onu uyku halinde ım. Onu saray kapısına Cenabı. 
bulmuştu, hemen koynuna girdi. ! hak sevkettL Kapıyı da ona açan 
Şehvetin galebesite yanına sokul· j ben değilim, fakat Allah'ın bana 
du ve Altahıtaaldnın emrile ol sa- ihtarıdır. Muhakkak ki, bu gece 
atte ol hatun Umran'dan gebe kat- hatunun büyük halaskarımıza ge
dı ve gebe kaldığı bir oğlandı. Bu be kalmıştır. Yalnız bu işi gizli tut
oğtan da Beni lsra!l'in halil8klirı. mak ve kimseye söylememek li-
olacak Musa peygamberdi.,> zımdır. 

Evet .. Umran'ın karısı o gece ko- Asiye böyee söyledikten sonra 
casından gebe kalmıştı ve gebe kal- kadını kapıdan çıkardı. 

d'.ğı bu çocuk ta Musa peygamber-, Umran, kapıyı bizzat kendi elile 
dı. kapattı, kol demirini vurdu ve tek-

Unıran, kendine gelince tel3.şa 'rar eski yerine gitti. Üzerini, ba-
düştü. şını düzelttikten sonra başını kapı 
Karısına: eşiğine koyarak yattı. 

- Sen buraya nereden geldin? Asiye de odasına çekilmiş, Cena-
Diye sordu. Kadın: bıhakka bu hayırlı işde kendisini 

- Evden geldim, dedim, dedi, 
bizim tayfanın kadınları kocaları
nı merak ettiler, haber sormak için 
geldim. 

- Peki buraya.. saraya 
girdin'/. 

nasıl 

vasıta kıldığı için tekrar secdesine 
yatmıştı. ...... 

Aradan henüz bir saat geçmişti. 
Şehir clı§ında, mezarlık sarayı ci

varında halka olmuş Kıpti kahin
leri, gözlerini gökyüzüne dikmiş-

iKDAM 

.,. : ' . -~ - ~, .. 

'Sehiı• Haberleri • • • 

Tramvay, Tünel Etin daha fazla 
tesellüm işi ucuzlaması için 

Amele Teavün sandığı 
da Nafıaca alınıyor 

Zamana ve alınacak 
tetbirlere bağlı 

Tramvay ve Tünel Şirketlerinin Et fiatlerinin pahalılığı hakkın
Nafıa Vekaleti tarafından başla - daki miltalealar ve şikayetler de
nan tesellüm işine devam edil - vam etmektedir. Dıin kendisile 
mektedir. Evvelce de haber ver - , görüşen bir muharririmize Dev -
diğimiz gibi devir ve teslim işinin !et Ziraat İşletmeleri Kurumun -
Şubat nihayetinde bitirilmesi için dan salahiyettar bir zat şunlan 

çalışılmaktadır. söylemiştir. 

Tesellüm işinin en tabii şartlar c- Kurum her gün 500 koyun 
içinde devam ettiği ve Şirketin kesmektecfü. Halbuki istanbulun 
bankalardaki mevduatile mevcu - günlük ihtiyacı 2000 koyundur. 
datının sıra ile Nafıa Vekaleti ta- Kurum etlerini kasaplara Beledi
l'afından kurulan tesellüm komis- yenin narhı üstünden satmaktadır. 
yonunca alındığı anlaşılmaktadır. Halbuki toptancılar kasaplara 

Amele Teavün sandığı da bütün narhtan daha pahalıya satmakta -
mevduatı ve mevcudatile Nafıaya dırlar. Perakendeci kasapların ka-
intikal edecektir. zançlan a1'8Sındakl fark buradan 

------o-- ileri gelmektedir. Etin ucuzlaması 
BELEDiYE zamana ve alacağımız tedbirlere 
- - - - mütevakkıftır.> 

Vali ticaret odasında 
Vali ve Belediye fıeisi Doktor 

Lıitfi Kırdar dün Ticaret Odasına 
giderek bir müddet meşgul olmuş
tur. 

Daimi encümenin dünkü 
faaliyeti 

Dal.mi Encümen dünkü toplan -
tısında Heybeliada, Erenköy, Sö -
ğütlüçeşmede bazı yolların inşa

sına dair olan işlerle, çam tırtılı 
mücadelesinde sarfedilecek para -
!arın ziraat muallimlerine peşi -
nen verilmesi, temizlik işleri ame
lesine elbise yaptırılması, Kabataş 
lisesi ve civarının tevsi:, Eyüp spor 
sahası için yapılacak istimlak işi 

ile Atatürk köprüsü ı!avei inşaatı
na clair olan meseleleri görüşmüş
tür ve bir kısmını intı.ç etmiştir. 

Mağşuş maddelerin konfrolU 
Belediye Reisliği dün bütün a -

lakadarlara bir tamim göndererek 
mağiUŞ maddeler satanlar hakkın
da mevcut kontrolün artırılmasını 
ve sıklaştırılmasını talep etmiştir. 

Selimiye sırtlarına 1200 
çam d:kiliyir 

Haydarpaşa ve Selimiye sırtla

rının ağaÇlandırılması etrafındaki 

faaliyet ertmıştır. Çam dikmek ü
zere düne kadar 820 çukur açıl -
mıştır. Bu sırtlara 1200 ağaç dild -
lecektir. 

DENiZ 

Liman komisyonu dün 
toplandı 

Çatalağzında mı yoksa Ereğlide 
mi bir liman kurulmasının muva
f>k olacağı hakkında yapılmış o -
lan etüdkı:-i tetkik etmek üzere 
evvelki gün toplanmış olan komis
yon dün de sabah ve öğleden son
ra olmak üzere Deniz Ticareti Mü
dürlüğünde &i dafa toplanmıştır. 

Bu toplantıda Nafıa Vekaleti li
manlar Baş Mühendisı Demayö, 
Nafıa Vekaleti Demiryolları İnşa
atı Reis Muavini Rıza, Deniz Tica
reti Melrtebi Nakliyat Muallimi 
Şevket ve Llman Reisi Hayrettin 
hazır bulunmuşlardır. Görüşmeler 
ve tetkikler iki gün kadar devam 
edecektir. 

GÜMRÜKLER 

Komüsyonculuk imtihanı 
Şubatın 14 ünde İstanbul güm -

rilk Baş Müdürlüğünde yeniden 
komisyoncu, maiyet memuru ve 
tüccar kat.!bi olmak ıstiyenler a • 
rasında bir imtihan yapılacaktır. 
İmtihan komisyonu seçilmiştir. 

imtihanda muvaffak 0lanlar birer 
ehliyetname alacaklardır. 

ler, yıldızlan tetkik ediyorlardı. Esnaf cemiyetlerin~n Eyüpte bir adam arkadaşını 
- Kapıdan girdim. 

- Saray kapısını ben kendi elim-

HERGÜN 

Sağlam İş! 
Meşrutiyetten sonra, İstan

bulda türeyen yeni isimleri 
hatırlıyor musunuz: Mahal -
le kahvesinin adı: •Turan• .. 
kunduracı .diikkinının ismi: 
•Kızıl elma•- meyhaneninki: 
•Kanunu Esasi• olmuştu! 

Birkaç yıldanberi de •İş• li 
kelimeler salgını var: Anla • 
şılan, İş Bankasının muvaf -
fakiyetinden, Yünişlerin, İpek 
işlerin şöhretinden olacak, 
sık sık gözüme yeni tabela -
lar çarpıyor: Tem.iziş!- Süt -
işL Her iş glbL 

Hatta, böyle •İş• li bir mec
mua bile var: Eviş! 

İşini bilenlere, bütün .tş. !er 
mübarek olsun .. Ancak bu gü

zel, karlı işler arasında henüz 
alışamadığımız bir •İş• var. 
Sağlam iş! 

Son zamanlarda piyasayı 

bir •çürük İş• tir sırrdı: Ka • 
dm çorabından apartman ça
tısına kadar! 

Yenicamiin önüne asfalt yol 
yaptık, daha doya doya çiğ • 
nemeden çukurlar açıldı! 

Bebek nhtımını, deniz ber
gün biraz daha kollarının ara
sına çekiyor! 

Ankarada, küçük bir yer 
sarsıntısile birçok büyük bi
nalann çatladığını duyduk! 
Şurada burada yeni yapı • 

lan apartımanların, birden -
bire göçüverdiğini gazeteler
de sık sık okuyoruz! 

Ft.kat, yalnız taşa, demire, 
çimentoya mahsus işlerde mi 
bn çürüklük? 

Zorlu dalgaya dayanamı • 
yan nhtım, sıkı rüzgara gö -
ğüs geremiyen duvar, Saray
burn1t akıntısını geçemiycn 
Etrüsk gibi, fikir, san'at mah
sullerimiz de böyle: Hep çü
rük iş! 

İki yılda, şakııliinü kaybe • 
den yeni apartınıanlanmız 

kiracısile beraber kirasının 

da yüzde ellisini kaybediyor. 
Londrada binaların •doksan 
dokuz sene• müddetle kira • 
!andığını bilmiyor musunuz? 

Paris sokaklarını dikkatle 
gözden geçiren bir dostum 
söyledi: Birçok binalar, sıh • 
hatli göğüslerinde şu uzak 
yılların tarihini taşır: 1615, 
1703, 1781 ... 

Fakat, bu sağlamlık yalnız 
maddi eserlere mi mahsus? .. 
Kütüphanelerinde de asırlar 

ayakta durmuyor mu? .. 

Yusuf Ziya OliTAÇ 
Birden, içlerinden biri haykırdı: I I . 
-Felaket .. felaket. korktuğumuz top anlı glln erı ADLiYE 

başımıza geldi.. Beni İsrail'in bek- Esnaf cemiyetlerinin umumi he- Eyübe tabi Çiftalan köyünde 

yaraladı le ka_pamış ve arkasından da demi-
ı ı ı ~ . ı r , 

rini ı<o:ı'mııştum. Sana kapıyı kim 
t"" ' jp., aç ı: 

Kadm, bir müddet tereddüt et
tikten sonra cevap verdi: 

- Kapıyı açık buldum ve gir
dim. 
Umran'ın kansı mahsus yalan 

söylemiş, Asiye'yi ele vermek iste
memişti. 

!ediği yıldız doğdu... yetlerinin toplanma günleri şöy - evvelki gün bir cinayd işlenmiş- S, is, hane karakolunu yıkan 
B le tespit edilmiştir. Bugün sabah tir. Hadise şudur: 

ütün kahinler de gökyüzünde o müleahhit hakkında takı"bat 
zamana kadar mevcut yıldızlardan saat 10 da Eminönü Halkevinde Çiftalan köyünde Şabanın ya -
daha parlak bir yıldızın doğduğu yorgancılar cemiyeti, 14 de ayak- nmda çalışmakta olan Yugoslavya Şişhane karakolundaki eski it-
nu görmüşlerdi kabıcılar cepıiyeti, yarın saat 12 göçmenlerinden Eyüp oğlu Mai" - faiye binasının yıktırılması esna -

Onlar da: de musiki san'atkarlan cemiyeti, !Um ile ayni köyden Hamdi ara - sında bir duvarın yıkılarak ame -
- Eyvah.. eyvah... 14 de deniz küçük nakliyat esnafı sında bir meseleden doiayı bir kav lenin altında kaldığı ve tehlikeli 

Gaz kokan peynirler 
Kabahat ne bakkalda ve ne de tüccardadır. 
Mandıra sahipleri fazla kazanmak için 
peynirleri gaz tenekelerine dolduruyorlar! 
Son ~amanlarda İstanbulun ı dır. Biz müşteriye doğrusu bak ve-

muhtelif semtlerinde satılınakta riyoruz. Amma! ne yapacaksın pB' 
olan teneke peynirlerinin gaz kok- rasını verdiğin malı satmak ıneC' 
tuğunu hayret ve esefle öğrendik. buriyeti var.> 
İnsan bunu öğrenince derhal İstanbula gelen teneke pa-ynli 

peynirin gazla ne münasebeti var- !eri hakkında elde ettiğimiz ıns • 
dır? diye düşünüyor. Mesele gayet lıimat şudur: İstanbula teneııe 
basit, beyaz peynirler mandıralar- peyniri Trakyadan, Ayvalıktaıı. 
dan İstanbula tenekeler içerisin· Konya ve civarından, İzmirdeıı. 
de geliyor. Mandıra sahipleri pey- İzmit ve Bursadıın bir de KarstaO 
nirlerin maliyet fiatini azaltmak gelir. Piyasaya peynir bazı yerler· 
veyıı daha doğrusu biraz daha ka- den Şubatta ve bazı yerlerden d• 
zarunış olmak için yeni tenekelere Nisandan itibaren gelmeğe baŞ' 

konulması liızımgelen beyaz pey - !ar. Ağustos 15 şine kadar bu de' 
nirleri öteden beriden derme çat- vam eder. Bu müddet zarfında vs· 
ma toplanmış olan eski gaz tene - sati olarak İstanbula 250 i18 350 
kelerine doldurup doldurup piya • bin teneke gelir. Bunlar, der!ısl 
saya sürüyorlar. peynir tüccarlarının mağazaları • 

Dün bu münasebet!e görüştü • na gitmez. Namına gelen tüccsf 
ğümüz büyük mikyasta iş yapan hesabına muhafaza edilmek üzer• 
bir peynir tüccarı acı ecı dert ya- muhtelif buzhanelere gönderili!· 
narak bize aynen şunları söyledi: Peynir tüccarları beher teneke ııs· 

•- Azizim, bu me~ele yeni bir şına bir mevsim için buzhanele~ 
dert değildir. Ötedenberi vardır. 15 kuruş muhafaza parası verir • 
Halk bakkallardan, bakkallar biz· ler .. Tenekeler buzhanelerde bit 
den şikayet edip duruyorlar. Bu hafta hatta iki gün kalsa bile bU 
kabahat ne bizde ne onlarda, doğ· 15 kuruş değişmez. 
rodan doğruya bize bu mallan Halen İstanbulda 70 - 80 bin te' 

gönderen mandıralarda. Onlar bu neke peynir stoku mevcuttur. re
işi bittabi kiır etmek kastile yapı- neke peynirlerinin fiatleri de şöf 
yor far. Fakat şikayetlere biz mu-r ledir: . 
hatap oluyor, zararı biz görilyo - Edırne peynirlerinin teneJ<eS'. 
ruz. Sözde de bütün mandıralar tıoptan 6.50, perakende olarak 7 lı 
yeni teneke kullanmak mecburi -

1 radır. Yağlı Trakya malı tenel>e 
yetindedirler. Hani ya! Bu mec- peynirleri 6.30 liradır. AnadoW 
buriyeti dinliyen kim, herkes ala- İıeynirleri, yağlı dere<.-esine göre 5 

bildiğine, insafının derecesine gö- liradan 6 liraya kadardır. . 
1 re; hareket edıyor. Peynirciler bu sene kış mevsııı; 

Biz sattığımız peynirleri geri al- hemen hemen olmadığından şil<~· 
maktan doğrusu bıktık usandık.. yet ediyorlar. Sebep halk peynif 
Ya bir de asıl halktan paparayı y!- alınıyormuş. Elbette almaz, gst 
yen zavallı bakkallar, dinleseniz lrnka11 bir peyniri ne diye aJsıD' 

onlar kim bilir neler söy liyecek -ı Maamafih yukarıdaki ifadelerin : 
ler.. den ve yaptığımız tahkikattan J(a 

Bir bakkal da diyor ki: · bahatin bakkalda ve tiıccarda de • 
•- Peynir, halkın en fazla rağ- ğil, doğrudan doğruda mandıra • 

bet gösterdiği bir yiyecek madde- !arda olduğu anlaşılıyor. 
sidir. Açıktan açığa bı; suretle hile Halkın midesi ve sıhhati ile 3 • 

yapılması bizim haysiyetimizi kı- !Akadar olan bu meseleyi esasb 
rıyor; müşterilerimizi günden gil- bir şekilde tetkik etmek ve şi/Jet· 
ne kaybediyoruz. Kabahatliyi mey li tedbirler almak zarureti vardıf· 
dana çıkarıp cezalandırmak lazım- &•Hm CA ,,,r 
Sülcüler cemiyeti umumi 

heyeti 
Dün Eminönü Halkevinde süt -

çilleı cemiyeti umumi heyeti se -
n elik kongresini aktelıniştir. 

Bu kongrede milhiır. meseleler 
görüşülmüş, senelik faaliyet ra -
porunun okunmasından idare he
yeti ibra edilmiş, yenı inşası mil
tasavver esnaf haslar.esi için bü
tün azanın bir defaya mahsus ol • 
ma'< üzere 100 kuruş fazla aidat 
vermesi teklifi ittifakla kabul e -
dilmiştir. 

------0---

KaragUmrUkte ağır 
bir yaralama 

Karagilmrilkte Taşhanda J<alıvt' 
ci İhsan bitişik kunduracı İsnıailiJI 
dükkanına gitmiş ve kahvesine s· 
it bir sandalyeyi almıştır. J:ltln~ 
kızan İsmail İhsana hücum etııl 

ve kavgaya başlamıştır. İsmail .~ 
line geçirdiği kunduracı bıçağil r 
İhsanı müteaddit yerlerinden dl 
surette yaralamıştır. 

İsmail yakalanmış ve dün p,d : 
!iyeye verilerek tevki!' olunın~ 
tur. 

Umran, gerek kapının açık olma
sına ve gerekse Firavun'un bütün 
isteği ve emri hilafına karıslle bu
luşmuş olmasına hayret etti. 

Diyerek saçlarını, sakallarını yol- cemiyeti, Cuma günü 10 da ekmek ga çıkmıştır. Hamdi o su·ada eline bir §ekılde yaralandığını yazmış -
mıya başladılar. Bu feryat ve fi. yapıcılar cemiyeti, 14 te leblebici- geçirmiş olduğu bir baltanın ters tık. 

ganlan duyan Haman uykusundan !er cemiyeti, Cumartesi günü 10 tarafile Mazlumun b"~ına ve mü- Yaralı amele Ali kaldırıldığı Halayda bir fabrika kuruldu Ressamların kongresi 
uyandı: da sucular cemiyeti, 14 de doku - teaddit yerlerine vurmak suretile hastanede ölmüş olduğundan bi- Hataydan şehrimize gelen maltı • 

1 
- Ne var .. ne oluyor? macılar cemiyeti, Pazartesi günü zavallıyı ağır surette yaralamıştır. nanın yıkılmasına nezaret eden mata göre, Halayda 3700 İngilizli- Dün Alay Köşkünde müstal'lıl' 
Diye sordu. Maiyeti halkı gidip 10 da çiçekciler cemiyeti, 14 te ka- Mazlum, kaza mahalline çağırılan miltaahhit Osman polis tarafından ralık sermayeli yeni bir sabun ve ressamlar birliğinin senelik J(O~ - Bunda Cenabıhakkın elbette 

bir hikmeti vardır. 
Diye kendi kendine söylendikten 

sonra kansına: 

başkahln Haceb'e sordular. pıctlar cemiyeti ve Salı günü saat hndadı sılıhl otomobilile Gureba yakalanmış ve hakkında tedbirsiz- yağ fabrikası kurulmuştur. Bu gresi yapılacaktı. Fakat ek.serıı'<' 
Haceb, doğruca Haman'ın yanı- 10 d& kasaplar, 14 te şekerciler ce- hastanesine nakledilmiş ve Hamdi tik yüzünden ölüme sebebiyet fabrika memleketimizle alış veriş 0.r 

na geldi: miyetleri senelik kongrelerini ak- -de derhal yakalanarak Adliyeye maddesinden takibata başlanmış - yapacağından bu haber piyasada olmadığından toplantı önünıiiı 
- Haydi, çabuk buradan git ve (Arkası 3 üncü sayfada) !edeceklerdir. teslim olurunU§tur. tır. memnuniyetle karşılanmıştır. ki Salıya kalmıştır. .A 

============================================================================================~ ... ,, 
lıklarından daha fazla idi. Defter- ğil, midemi karıştırmış yakmıştı. Onların, hiç sitem etmiyerek, 
!erim, kalemlerim, hep pahalı, Meyhanenin cigara dumanı, ocak hep güleryüzle, dün ayrılmışım 

lükstü. isile kararmış, ağır ispirto kokan gıhi konuşmalan içiımi 5"rinleti-
Yaratılıştan çekingen olduğum havası, öğürtü veriyordu. Sokağa yordu. 

için, kimseye fazla sokulamıyor, çıkınca, sendeledim. Köşebaşınd:ı Behice, bana bir koltuk göste-
açılıp arkadaş olamıyordum. Et- duran otomobile bindim. rirken : 

Fakat, Nazlıyı görebilmek için, Ben, bu imtihandan rnağ\Cıp olma- rafımdakiler, benim çekingenliğı- Şoföre, Belıice'nin evinin adre- - Sizi bekliyorduk, dedi. 
nereye baş vurabilirdim. dan çıkacaktım. mi kibir, zenginlik . nuhıitu sanı- sini vermiştim. Otomobil kapının Ferdane de kurnaz kurnaz gil· 
Nazlı, gözümde tütüyordu. Ev- Gün kararıyordu. Sokaklarda, yorlardı. Bu his, herkesi benden önünde durunca, birkaç dakika lilyordu: 

de, dadımın bakışları, artık beni camekanlarda, pe?cerelerde uya· uzaklaştırmıştı. Yakınlaşmak iste- sonra, Behice'nin sesini duydum: - Antk huyunuzu öğrendik. Şu 
rahatsız etmivordu. cOraya. gi _ nan ışıkların hepsı, ıçımde, teker sem bile, inanmıyor, ve hakaretle - Buyursunlar beyfendi.. gün, bugün diye söz vermiyorsu-
dersem. Nazl;yı görebilecek miy- teker akşam gairpliği ateşi ya!ı::ı- benden kaçıyorlardı. Pencereden sarkmış bakıyor - nuz. Aklınıza esiyor geliyorsunuz, 
d i m'? yordu. Yanımda bir arkadaş isti- Otuz yaşında arkadaşsız yaşa- du. aklınıza esiyor gidiyorsunuz. 

. .
1 

Yordum; sesini duyacağım, derdi- b" t 1 bil ği · Kapıyı Ferdane açmıştı. Behice İki kadın, beni ağırlamak için, 
Günlerce, bu ıztırdbm ateşı ı e . ct · 1 t bil • . b" k d manın, ır ız ırap o a ece nı, 

mı ı n e e ecegım ır ar a aş. hiç zannetmeıniştim. Arkadaştan de merdivenlerden koşarak iniyor- telaşla masanın etrafında dönilyor-
yandım. Arkadaşsızlık ta, irademi kırı- belki, zarar görecektim. Fakat bu- du. !ardı. Behice, meze tabaklarını dü-
Eğer araya Nazlı girmemiş ol- yordu. Yollarda, avare dolaşırken, günkü yalnızlığımın zavallılığı ya- Evde, .Bey. olmadığını, sevinçli zeltiyordu: 

saydı, •Onlar. ı, belki de unutmuş hep bunu düşünüyordum: Niye bir telAşlanndan anlıyordum. Yukarı - Sizin sevdiğiniz mezeleri öğ-
olacaktım. nında, bu zarar, muhakkak ki sı-

. oraya , gitmek için yine mi rakı 
içecektim? İçki, beni, bir cerahat 
gibi tiksindiriyordu. 
Sokağa çıktığım zaman, kulakla

rımda garip bir çınlamalar vardı. 
Kararsız insanlar gibi, avare yü

rüyordum. Gazinoların önlerinden 
geçerken, zaafıma mağlup olma -
mak için, adımlarımı sıklaştırıyor-

k Ö odaya ç•,,..,"ımız zaman, masayı rendik. arkadaşım yo tu? mrilmiln sonu- fırdan aşağı kalacaktı. =•...., 
l d kurulu görünce şaşaladım. Ferdane de bardağıma su, kade-na kadar, insan ar an uzak, yalnız Behice'nin evine gitmekliğirnin 

Behice, gülüyordu: hiıne rakı dolduruyordu: mı yaşıyacaktım? sebepleri arasında, eksikliğini duy-
- Hergiln, sizi bekliyoruz. - Üzerinize varmıya da gelmi-

Arkadaşım olmamasında, kaba • duğum arkadaşlık ihtiyacı vardı. 
Bir şeye dikkat ediyordum; Be- yor. 

hat sadece benimdi. Mekteplerde, Sokakların alaca ışığı, gözlerim· hice de, Ferdane de, sitem etmi- Behice ,göz kırpıyordu: 
sınıf, sıra arkadaşlarım, gözümü den çok, sinirlerimi yoruyordu. 

yorlard.L Halbuki ben, onların, te- - Huylarınızı öğreninceye ka-
korkutmuşlardı. Ben, zengin ço· Avarelik, ahlakımı bozuyordu. lefonda kendilerini atlattığı.ma gil- dar öyle üzüldük ki... önceleri a· 
cuğu idim... İyi giyiniyordum; Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım; cenmiş olmalarını tahmin ediyor- ceba gücendiler mi, darıldılar mı, 
mektebe midilli ile, araba ile gidi- Pis bir meyhaneye girerek tezgah dum. İkisi de, her sözünde sitem, diye korktuk. Günlerce uğrama-

a eni i neli- manızı bir kır ınlı a hamlediyor-

Ferdane tasdik ediyordu: 
- Çok doğru, hanım... Hatta, 

ben, birkaç kere, sizin telefon et
~enize miini olmuştum. Belki, bu
na da kızarlar, diye. Amma, beye
fendinin bu huyunu çok beğeniyo
rum. Çünkü, kibirli, gururlu de
ğiller. Burayı, evleri gibi tutuyor
lar. İnsan, evine, teklifle mi gider 
gelir? Çok iyi yapıyorsunuz, beye· 
fendi? 

- Dünyada olmaz. Size, r i1' 
verdirmeyiz. Siz, misafirirnlzsill 

Ayıp!.. , eP 
Onların maru olmalarına arğıl' 

para çıkarmıştım: 
c!J' 

- Ben, burada misafir olrfl8 

ğımı zannedcyorum. r 
İki kadın, biribirlerine ba1<1s:o~ 

lardı. Behice, elimden paraY'.. ~ııı' 
Ferdane'ye verdi, bana da gül 
sedi; 

Ferdane, konuşurken, Behice, _ Teşekkür ederim. 
birdenbire bir çığlık kopardı: 

_ Ferdane rakımız az ... Dükkan- Ferdane de ilave etti: 

!ar kapatmadan alalım. - Teşekkür ederiz. ~ 
cOnların rakısı. nı içmekten u- Ben de gülümsilyorduın. ~·ıı:!l

tanıyordum; :.emen elimi cebime bu, gülümseyiş, conlara• de 
1 ~ır 

attım. Kafamda birdenbire uyanııDdııJll' 
Ferdane, derhal farkına varmış- fikre, yeni bir karara gülüyorııeııl' 

tı : Ferdane, odadan çıkınca. ir ~·· 
- Bir emriniz mi var geyefendl? ce, bana yaklaştı; ben, ani ~ ııl' 

çamakla geriledim, kadeh 
Para çıkarıyordum; Behice, ma-

ni oldu : dım : 
- İçelim mi? 

- Sigara da aldırırız. 

Utanarak: 

- Müsaade ederseniz, rakı para
sını ben vereyim .. 

İki kadın, bir ajj"ızdan haykırdı· 

O, bu manevramı 

- İçelim ... 

Devam ettim: 

- Fakat, sızmıyalım. 



İKDAM 

İmpeks Şirketi 
ve M. Krep 

İngiliz iş adamı 
vaziyetini anlatıyor 
Eski Başvekil Celal Bayarın 

Şehir Meclisi toptan , , , , , 
· t•f t ı· .d. ? DOKUntlADA IS ) a e me 1 fili Jr • Parasız Belediyeden 

(Bll§tarafı 1 inci ıayfada) suzluklar ise bundan çok evvel ne isteriz ? 
edilmiş olan şehir iflerinin müra- yapılmıştır. Binaenaleyh yeni mec
kebesi vazifesini icap ettirdiği te- !isin bu işlerde hiçbir mesuliyeU 
yakkuz ve ihtimamla yapmış olsa- olamaz. 

Japonlar Çinde yine! Londra elektrik
bir hezimete ug"' radılar fabrikasında 

infltak l • ç • Londra, 7 (A. A.) - Bu sa- i h Ü k Um et l l ll e bah Stepney amelesi elektrik 
fabı·ikasında birkaç infilak 

• 
lngiltere 
Yeniden ikrazatta bulunacak vuku bulmuştur. 

Parti heyeti wnumiyesinde yaptı
ğı beyanat üzerine tıılıkikat mev
zuu olmuş olan İmpeks Şirketi i -
~inde muhtelif münasebetlerle is
mi geçmiş olan Mösyö Krep ilci 
gündenberi şehrimfade bulunmak
tadJr. 

lardı bu yolsuzlukları zamanında Buna cevaben deniyor ki: 
farketmemelerine imkan yoktu.

1 
- İyi amma, fimi!iki meclisteki 

Bu teyakkuzu gösterememiş olan azaların yarısından fazlası eski 
Şehir Meclisi azasının kendilerine mecliste de bulunmuşlardır. Yani 
de bir mes'uliyet ayırarak toptan yolsuzlukların yapılmış olduğu 
istifa etmeleri lizundJr. devrede şehir ıneClisi azası olan -

Bu iddia yerinde midir, yani Şe- !arın ekseriyeti bu mecliste de aza
hir Meclisi azası bu yolsuzluklar- dJr. O halde mesuliyet yine 
dar mes'ul tutulabilir mi, tutula - bu zevata, dolayısile yeni meclisin 

İstanbul gazetelerinin seneler • 
denberi başlıca hücum nişang§bı
nı teşkil eden İstanbul beledi) eİ· 
nin ne acınacak bir halde olduıfu
nu, dünkü gazeteler, İ tanbul \'ali
sinin beyanatı halinde neşret! lln. 
Bn beyanatın neticeı;i istııııhul 

ıebrinin medeni bir şehir olat.il • 
mesi için en az iki yüı. mil.' ona 
muhtaç olduğunu söyli) er<'f. hu 

paranın kısnıen belediye vergı it· r\ .. 

ni artırarak, kısmen İ!"itikraz ile 
ve kısmen de hiikumct yardımile 

temini cihetine gidileceğini ifode 
etmekte idi. Vali Şehir Mecfüi aza
sına verdiği izahatta İstanbul ~·h
rini öyle bir tasvir etti ki, bu acık
lı le,·ha. senelerdenberi güçlrri ve 
kahramanlıkları t tanbul beledin· 

li Polis gece bir İrlandalının 
" bı~gkong. 7 (A.A.) - Çin ajan-ı Çunking, 7 (A.A.) -Çin ajansı evinde mühim miktarda mü -

ç· <!ırıyo r : bildiriyor: himrnat bulmuştur. 
lı.ı . 111 kıtaatı Sarı nehrin •imal Çinden alınan son haberlere gö-' uı • Keza polis yeni araştırma -

Dün kendisini gören ve bu Şir -
kelle alakasının derecesini öğren
mek istiyen bir muharririmize 
mumaileyh şunları anlatmıştır: 

maz mı? ekseriyetine ait teliikki edilebilir. 

•• 
11 

nda.. düşmanı çevirdikten re, Şansi vilayetinin cenubundaki if \ "" rıı .h lar neticesinde iki kişi tevk 1 
Kimimize göre: Dün bu iddialar üzerine §('hir 

Ja,..,.. Ucuma geçmi•'er ve dört dağlık Çungtias bölgesinde Japon-
- r ~~ 1 

•- Geçen ayın yirmi ikisinde 
Londraya hareket ettiğim zaman 
İmpeks hakkında en hıçük bir fik 
rim ve malıirnatım yoklu. Hatta 

- Evet! meclisinin nüfuzlu bir azası ile gö-

şİıııd. taburunu dağılmışlardır. lar mühim bir hezimete uğramış- Nevyorktan bildirildiğine 
Kımimize göre: rüştük. Bu zat bize şunları söyle -

ıı.ub ı Hong - Ho'dan Şensi'nin ce- lardJr. göre, elektrik ve mühimmat 
- Hayır!... di: 

~a kadar olan bütün bölge Londra, 7 (A.A.) - Şekiai ajan- fabrikalarının mııı!ıafızları 
la her lllıdan kurtarılmıştır. Bunun- sı bildiriyor: takviye edilınlştir, 
doğu aber ~aetsin demiryolunun İngiliz hükıimetinin Çine ikinci l';;iiiii;iiiii;iiiii;iiii;iiiii;iiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiOIİİ 
Ca.; J §l.nıal bölgesinde henüz bir - bir ikrazda bulunmak tasavvurun-

apou kıt'ası bulunmaktadır. da olduğu bildiriliyor. Sovyet. Macar münasebatı 

, Londrada benden vakı olan istif
sarlara da müsbet cavap verme ~ 
dim. Nihayet öğrendim ki bu, ken
dine göre işler arıyan bir komis -
yon müessesesidir. 

E"et diyenlerin müWeası fil -
dur: 

- Sürpagop mezarlığı işi, oto -
büs meselesi ve diğer aksak işler 
bu Meclisin ve bilhassa bu Mec ~ 
lisin içinden seçilen Daimi Encü

•- Şehir meclisirun topyekıin 

istifası meselesi, üzerinde durul

mıyacak kadar saçma hır iddiadır. 
Meclis, kanun dairesınde ve inti

hapla teşekkül etmiştiı. Topyekun 

Bir harp çıkarsa ... 
Moskova, 7 (A.A.) - Japon se

firi, Macar sefaretinin hareketin -
den sonra, Sovyet Rusyadaki Ma
car menafii ile meşgul olmağı ka
bul etmiştir. 

Benim bu şirketle a!ak.adar ol -

duğuma ihtimal verdiren sebeple

rin ne olduğunu bilmıyorum. Fa -

kşt burada benim hakkımda yazıl

mış olup ta benim L.:ındrada oku

duğum gazete havadıs!ni görünce 

hayretten donakaldJm. Hele bu 

münasebetle benim ve Tubinı'nin 
şüpheli işler peşinde koşan adam

lar şeklinde gösterilnuş olmamız 

kadrin bizim hakkınuzda reva gör

düğü büyük bir haksızlık mahiye

tinde telakki edilebilı'" Çünkü bi-

menin faaliyet halindf.! bulunduğu 

1 

istifa etmesi için ortada hiçbir se
zamanda cereyan etmiştir . Bunlar bep yoktur. > 
mürakebe vazifelerinin icap ettir- Diğer taraftan şöyle bir mütalea 

sine çatmaktan ileri geçemiyen ve 
bununla geçinen şehir münekkit
lerini bile hayretlere garketti. Fa
kat görü~·oruz ki bu ,cfer de ~ ine 
ayni zevat •İstanbul beledi~ e«İne 

para veremeyİ2:, bu şehrin paraııı 

yoktur. Ba ka kapıya!• terane.ini 
tutturdular. 

diği kadar uyanık bulu. - varak da ileri sürülmektedir: 

.. hiçbir şeyin farkına varamamış - •- Şimdiki meclis yeni seçil -
Bu şehrin parası yoksa, n1 ..;,ele 

yoktur. O halde yolu yoktur, elek
triği yoktur, kanalizasyonu yoktur, 
suyu olmıyacaktır, teınir.Jiği olmı
yacaldır, hiçbirşeyi olmıyacaktır. 

Amerikanın ön hatları Fransa ve Filistin knnferansi 
!ardır . miştir, fakat yine Muhittin Üstün-

l~~iltere olduğu tekrar ediliyor ,, 
~iton, 7 (A.A.) _ Amerika mühimmat ve mayimahruk nakli
tili Ç Ulnuıniyegi İngiliz Başve - yatının maruz bulunduğu tehlike
~ etııherlaynin Avam kamara- ler bugün dehşetli surette artmış -
h.__~ beyanatı memnuniyetle tır. Fransada bir İngiliz ordusunun 
ş~ştır, bulundurulması halinde ise bu teh 

iti, "Z:ın.ı da kaydetmek lazımdır likeler bir kat daha artacaktır. 
ıııen· eti.ita senatosu ordu encü - Fransızlar memnun 
ltir~Uzveltin beyanatını ciddi Paris, 7 (A.A.) - Fransız mat-
'lınitti. da bulunmaksızın kabul buatı, İngiltere Başvekili Çem -
releı:ııı. Esasen itirazlar da tayya - berlayn'in dün Avam Kamarasın-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
etmesini arzu ve teessüs edeceğini 
ümit etmektedir. 
Halihazırdaki vaziy<:tin şeniyet

lerin( nazarı itlbare a!alım, bütün 
vaktimizi esaslı hAdiselere tevcih 
ve mütekabil nokiai nazarları tak
dir etmeğe gayret edelim. 

Mısır heyetlnfa "şefi Prens Ab -
dülmuin, Başvekile cevap vererek 
Filistinde emniyetin t<'essüs ede
ceğini ve muallak meselelerin dos
tane bir surette hallolunacağını 

ümid etmekte olduğunu beyan et

miştir. 

ze atfedilen hareketlerde kat'iyyen 

alakadar olmadığımız gibi Tubini

nin de benim gibi olduğuna şüphe 

etmediğim hissiyatla ıkinci vatan 
ittihaz ettiğimiz Türkiyenin iktı

sadi bünyesine zarar verecek; 

Şimdi yeni bir Vali geldi. Yeni dağ zamanında ... Yani bazı bele -
bir rnerji, yeni bir program ve diye işlerindeki yolsuzluklar ve 
yem bir hızla zavallı kalmış bu dolayısile ınEclis azasının müraka
şehirde bir şeyler yapmak istiyor.. be vazifesindeki noksan teyakku -
Esiri hesapları temiz!\ve<.-ek, Be - zu kendilerini seçen İstanbul hal
lediye makinesini ıs!; t. edecek, kınca henüz malum bulunmadığı 

şehre yeni bir çehre \'erilecek, İs- bir sırada .. . Eğer bu vaziyet se -
tanbulluların su, et. süt, ekmek çimden evvel bilinmiş olsaydi, ye
ve C:iğer dertleri gövkn geçecek.. ni şehir meclisi aza namzetleri a
Yeni bir makinist geidi, esk ı ma- rasında gördüğü eski meclis azala
kine ile nasıl çalışır? .. Bu makine- rına reylerini vermekte tereddüt 
nin çarkını, vidasını yenilemek la- gö.terecek hemşerilerin yekıinu 

Bu takdirde belediyeye ne ili -
zum TI1r, zaten Şehir Medisinln 
gelişi güzel istifaya davet edilditl 
bugünlerde, bari belediyeyi de lAğ
vecklinı de, büsbütün rahat ede • 
lim! 

A. N. KARACAN 

zımdır. Mürakebe vazifesini iyi i- bir hayli kabarık olacağı şüphesiz- 1 
fa ermediği anlaşıla•1 Belediye di. Ve belki de bu zevat namzet talyan Ordusundaki 

ı.,., &atış şekline ait olup mese-
""'<lll es da yaptığı beyanatı bıiyük bir ala-
~~ taallftk etmiyordu. ka ile takip etmektedir. Gazeteler 

llııı d elt~ tekzibi de, Amerika- bu l.ıeyanatı sulhün muhafazası 
\er, aba §lllldiden Fransa, İngil - yolunda kat'i sözler suretinde tav

Türk devletinin otoritesine doku
nacak en küçük bir jesti ihtiyar 
etmiyeceğimizi bizi tanıyanlar ya
kından bilir !er. 

::~~~;:t:c~~if:net::~~ır.ha- ~~:!~ç~:;ıki, ~:'~~:::::~~ Yahudiler çıkarılıyor 
H d

. - -.. · d 'dd ' · 1 t b 1 h l'-- d · . b Roma, 7 (A. A.) - İtalyan or -

Hindistaııda tezahurat 
ayır ıyeıudın e ı ıası şu- venın s an u a .n.u' an yeru a- d d k " . .. h d ' - b 

dur·. · f da'·, -lıkl . - h la usun a i .,iıtün ya cı ı su ay ve 

~@ya diğer btthangi devletle sif ediyorlar. 
~ .,,~ mukaveleler aktettiği Petit Parisien diyor ki: 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter a -
janıı bildiriyor: 

zı e """ ar ıstemege azır n-ı ask 1 1 f . .1. kil' _ .. . . ~r er e aşıst mı ıs te; .. tına 
- Bu belediye meclisi );en. se - dıgı şu günlerde beledıye meclisi- dahil _,_ dil . d h 1 .h 

Ü 
. . . . y=u enn er a ı racı 

"-tllf eainı ortadan kaldırmağa Çemberlayn bugüne kadar asla Buraya alelacele gelişim bu iş-
çilm.iştir. Muhittin stiindağ ile an nın ye~lenmesıne ımkan \'l'rmek hakkındaki kanun bugün gazete-
cak bir ay beraber çalışmı~tır. Yol- çok verındc bir hareket olur.• 1 d . t' t . t· 

llıehafubulunuyordu. Sal&hiyettar bu derece kat't bir lisan kullan -
d~ de ehemmiyetle kaydolun- mamıştır. İngiliz yardımı hakkın
~ a Cllre, bundan böyle Ame - da alenen yapılan bu vaid yalnız 
ti)( • hatlarının Fransa ve İn - sebebiyet verilmemı.ş' bir tecavü-

Hindistan M:ilsiümanlarının Fi-
den dolayı bana teveccüh edebile

listin konferamma. gösterdikleri 

_____ _ · er e ın ışar e mış ır. 

eted b 

alaka bütün Bb>dlstanda tezahü- cek bir sual olup olmadJğım öğ -

rallar yapılına&m intaç etmiştir. 

Bu mitingler Hind Müslüman ce
miyetinin başkam B Jimah tara
fından idare ed1lıniştir. Müstemle
ke Nazırı B. Makdonald' a Hindli -
lerin Arap davMma sempatilerini 
gö:.-teren binlerce telgraf çekilmiş
tir. 

renn:ek için olmuştur. :Bunu bü -
yük bir sabırsızlıkla bekliyorum. 
Fakat ilci gündür hiçbir makam -
dan hiçbir suretle malumatıma 

müracaat edilmemiş olmasile sa -
bittfr ki hfrkıimetçe İınpeks işinin 
aydınlanmamış bir noktası kalma
mış ve benim alakam tespit edil -
memiştir. 

Almanların ilk zırhlısı ispanya Harbinin N _,ficesi 
ilk Alman zırhlısı bu ayın 14 ün.l• 

Berlin, 7 (A.A.) - 35.000 toıJuk 

~k lluıe ulunduğu mefhumu ge- ze müteallik olmayıp herhangi bir 
1tıtııı; veltin gerek Amerika hal- tehlike hadisesine de şamildir. Bu
~u:lueriyetinin zi_hninde yer nun manası çok geniştir. Çünkü 
lltıı k · E:ğ<ır İngiltere ve Fransa tehlike daima bizzat harpten evvel 
'U.,,.,,etü olmaları Amerikanın gelir. Bu demektir ki, ilerde İn -
la,,,, ati icabı ise bu iki devletin niltere yalnız muhasamatın baş-

, •aree·1· ... 
ları ı ık sahasında silahlanma- Iangıcında değil bir harp tehlike-

nı tesr· F - ---oııUıı ı etmek de bittabi yine si belirdiği anda da ransamn ya- - - - -
llıen.faati iktizasıdır. runda yer alacaktır. için tevessül etttklerı tarzı hare- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Ta F . .. ·ı yazıy·'r· kete İtalyan metalibalınm nazarı 
r _ Ymisin ı·tirazları ıgaro şoy e v • ""lld Çemberlayn'in AvaT!l Kamara-- itibara alının~ manasını mı 

"-lterı ra, 7 (A.A.) - ·Times• in sındaki kat'i beyanatı Fransız Ha- vermek !iizımdır? Eğ~r bu böyle 
l'llldt lliUharriri bir harp takdi - riciye Nazırı Bonnet'nin Mebusan ise, demek ki İtalyanların haklı 
d'1'll.ııı ~aya İngiliz ordusu gön- Meclisinde 26 Kanunusanide yap- iştekleri Çemberlayn'ın siyasetine 
derek ~ müşkülatını tetkik e- tığı beyanatı tamamlamaktadır. esas olan adil!ne sulhten hariç tu-

•b ıyor ki: Fransa ve lngilterenin karşılıklı tulacaktır. Halbuki İngiltere hü -
Ce]t :z aşırı bir yere gönderile- taahhütleri bütün dünya önünde kumeti pekala bilir ki, Faşist İtal
teıuıı bunun ehemmiyeti, İngilte- tespit edilmiş bulunuyor. ya ısteklerinl Ueıi sür,nekten geri 
?.altll:ıak arp filosunun kudretini a - Matin gazetesi, Çemberlayn'in kalmıyaeaktır, ıre Fransa da bil -
1alıa;. sızın o ordunun emrine bu beyanatının fevkı.lade mühim melıdir ki, İtalyan lcuvveUeri İs
~ı.,<ilt ed~eği gemilerin adedine olduğunu. hususiyle ki Fransız - panyada Frankor:ıwı n:bai zaferine 
sllrııı ~ ngilterenin kara ordu - İtalyan gerginliğinin başındanbe- kadar kalacaklardor. 

~ıı'V\ıeu~ası zararına olarak ri ingilterenın ilk defa olarak va- Almanlano düşüncesi 
Uı:tiıı h lllek bir çılgınlıktır. riyet aldığını yazıyor. 

l.;ın fevı. ava ınüdafaası İngiltere- I Bertin. 7 (A.AJ - Siyasi meha-
luııdan balade ehemmiyetli oldu _ talyanların görüşü fil, B. Çember~'tn Avam Ka-
hlt harp Unu da, karada yapacağı Roma, 7 (A.A.) - Giornale marasındaki ~atının yeni bir 
~a." tıçı.n zayıf düşüremez. d'İtalia diyor ki: şeyı ihtiva etmemekte yalnız Fran 

th ,e --d T' 'l · Fr s İngiliz' say• teminat ...ennekt2 oldugu· mü ~z ı...d ' -"' ern orduların taar- ımes erın, an ız - ~ 
.. u tet· · · k ta!zasındadırlBr. 

Seçim defterleri 
hazırlandı 

(Baştarafı 1 iııci sayfada) 
rinde tetkikler yapmıştır. Teftiş 

Heyt'ti bu tetkikatını iO Şubat ak

şamı bitirecek ve ertesi günden i
tibaren defterler büt.ün münte
hiplerin isimlerinin dahil olup ol
madığını kontrol edebilmesi için 
nahiye merkezlerine talik oluna
caktır. 

Bu defterlerde rey vermek hak
kını haiz olup ta ismini bulamı -
·an vatandaşlar muayyen bir müd 

det içinde iUraz edebileceklerdir. 
Bu noksanların da tamamlanma -
sından sonra müntehibisani seçi -
mine başlanacaktır. 

( Ba.ştarafı 1 inci sa.yfada) 

Hükiimetçiler ve Fransa 
Collonges - Sous - Saleve, 7 

(A.A.) - Azana, dün ailesi ile be
rab<:r otomobille buraya gelmiş -
tir. Mumaileyh, derhal Paris'e git
mek niyetinde olduğu;ıu söylemiş
tir. Kendisi orada İsp~nya sefaret
hanesinde ikamet edecektir. 

Azana namına söz söylemeğe 

saliihiyettar bir zat, gazetecilere 
şu oeyanatla bulunmuştur: 

•İspanya hükumeti, asla Fransa 
toprağında yerleşme1. niyetinde 
değildir. Hükumetin Fransada ifa
yı v:;.zife edemiyeceğıni, Fransa -

dan İspanya işlerini idare edemi
yeceğimizi gayet iyi biliyoruz. 
Fransanın bu bapta hiçbir endi

şeye kapılmasına mahal yoktur.> 

Fransaya iltica edenler 
Cerbere, 7 (A.A.) - Takriben 

sekiz bin muharip Portbou'dan 
hududu geçerek Fransız toprakla
rına girmiştir. Figueraıı'tan sahile 
doğru çekilmekte olaıı kıtaatın da 
gelmesi bekleniyor. Sen alınan ha
berlere göre, Lister Modesto kıta-

~bulunduğu menfaat birliğini tebarüz ettırme 

Ve onun btrşey söylemesine den pek memnun kalacağım. yetle geleceklerini söylediler. Akif 
meydan bırakmadan acele acele Ben, hayret içinde kalmıştım. O, Cemal biP müddet daha oturdu ve 
devam ettim: bunları öyle tabii bir tavırla söy- gitti, g:derken dikka t~ttim, yüzü 

- Sakın şimdi neden bırakmaz- • lüyordu ki... gülüyordu. Her istediğini yapmak-
lar falan diye sormıya kalkışmayı- Birdenbire içimi derin bir his ta muvaffak olan bu adama şimdi 
nız. Halam biraz eski kafalı bir ka- blirüdü, kendikendime, mel'un a- daha çok kızıyorum. 
dındır. Benim tek başıma bir da- dam, bana itiraz edecek bir nokta O gittikten sonra halam arkasın-

..._ ba . - 21 - vele gitmeme rtm olmaz. Belki siz ·bırakmadı, diye düşündüm. Fakat dan bir çok methetU. Dikkat ettim, 

~ İÇinve:;~izi ka.b~l .edemiyece- Jmıya başl~d1. Onu~_ke~disinden !bunu ayıplarsınu lltllI'._1a:... . \on~n Hacerle İbrahim Lfı.tfiyi ~e İbrahim Lfttfi ile Hacer de eskisı 
e.::"'ll. b etrnenızı rıca ederim, nasıl bır hısle çekındıgımı anlama· Başımı kaldırdım, yuzu pek cıd- çagırması, bu davetle gızlı hır gibi soğuk bir şekilde ondan bah
'i'Yor. ıazadem bu .yakınlarda sını, .bu~un o~~. sevme.k kor~~.su~- ıdi idi: . maksadı o.lmadığım da gösteriyor- setmediler. Akif Cemal güzel ko-

1'.. Yle m~gulıiz ki.. sou- dan ılerı geldıgını çekıngenlıgımın - Hiç te ayıpiamam, dedi, bazı 1 du. Sesimı çıkarmadım. O, benim- nuşması, nazik, ince hareketlerile 
~en• . sebebini istemeden yaptığım hare- hislere insan hürmek etmesini bil- ı Je beraber e-c/e geldi. Halamı gör- onları da tesiri altına almıştı. Hat· 

\'!! ı.. oıre Yi.izti ı · · -· · l İb VQ sesle .. .. aasbileşti. Sert- ketlerle ııssettırecegımı an ıyo - . melidir. dü, annesinden uzun uzun bahset- ta bir aralık rahim Lutfi: 
e-.... .ı\cık k sozumü kesti: rum. 1 Ben kurtul<iımı, diye derin bir ti. O sırada saat yedi vardı. Hacer- - İlk tanışmada daveUni kabul 
~~k iç:'uşunuz Ferda'. Kabul Koyu mavi gözleri ateş gibi nefes alıyordum. O, yine söze baş- le İbrahim Lütfi beraberce sokak- etmemiz biraz garip oldu, falan di-

de hala sebep bu olamaz. Her ı vanarak karşımda ayakla duru - lıyarak: tan geldiler, onlarla da tanıştı ve yecek oldu, halam: 
~ lş1.,l'i Zadenizin. sizi meşgul e- yordu \'e dudaklarında o fena - Fakat, ben bunun çaresinı nihayet davet meselesini açtı, h~- - A. ne kadar nazik adam, nasıl 
~tırıck gece. değıldir. Davetimi müstehzi tebessüm vardı. B:rden- bııldum, dedi, siz bir gün halanızın i lamı öyle güzel idare etmiş, ihtiyar reddederdiniz? Hem benim onun 

•ııız., ıçın ıyı bir bahane bub- bire basımı kaldırdım: annemi tanıdığmden bahsetmişti- kadınla öyle tatil tatlı konuşmuş- me»'Um annesHe çok eski huku -
'<le dudağ - M~demki açık konuşmamızı tı.iz. Ne zamandır bir gün gelip ken- tu ki, ondan hiçbir itiraz görmedi. kum vardır. Biz görüşürken bu da-

k ....._Siz banın~ buk,.rek ilave etti: istiyorsunuz, dedım, şunu itiraf e- disinin elini öpmeyi düşünüyor- Halam bilakis: . ha şu kadar çocuktu, diye onun itı-
t.?~g"'n , .ı z a arşı daima boy leçe- deyim ki, gelmeyışimin sebebi ba~- dum. Bugün size halanıza hem hür- - A, mademki beyefendi rica et- razım karşıladı. Hacer : 

01 
lif ettiğim .Buı ada çalı'.namJZL kadır. metleri mi arzederim hem bu vesi- mek için buraya kadar geldiler, gi· - Doğrusu reddetmek te kaba 

b,~e kadar b z~ın n da kabul edın. 1 Yüzü değişti, gözleri merakla le ile sizi, halazadenizin nişanlısı dersiniz tabii çocuklar. dedi ve İb- bir hareket olurdu. Hem Ferdanın 
~Yorum Şu ranlar geçu·diğınfai açıldı. ile beraber yemeğe davet ettiğimi rahim Lı'.ıtfi ile Hacer'i de reddet- hocası sayılır, şimdi beraber çalı-

~o Ustu, Yi.i ıtndı d~... - Nedir? söyler, üendisinden müsaade iste- miyecek bir vaziyete soktu. şıyorlar, diye mırıldandı. İbrahim 
fa r~unı. de~U~e: •Benden korku- Mahcup bir tavırla önüme bak- rim. Zannediyorum ki reddetme - Böylece ressam teklifini kabul LO.tfi de susmak mecburiyetinde 

r lltro. I<.a~b ıster gibi baktığını tırn: yecektir Bu suretle annemin eski ettirimş oldu. Hacerle İbrahim kaldı. 
ıın fena hal _ _Evden bırakmazlar... bir arkada ını ım· ki· cid - Lı'.ıtfi te ekküı ttil 

atı mukavemete devam etmekte - ı B Hitl h ld - h ide d · . .. . er azır o ugu a en! .. 
dır. Beş yuz kadar kı.myon budu- ze indirilecektir. İkincisi de ikmal 
du geçmiştir . 

* Toulouse, 7 (A.A.) - Fransız 

topraklarına inmekte olan İspan
yol tayyareleri Toulo..ıse ve Fran
cazal tayyare meydanlarında top
lanmaktadır. Bunların müretteba-

edilmiş gibidir ve ihtimal yaz baş
langıcında indirilecektır. Bu iki 
cüzütamın servise gireceği tarih o
lan 1940 Nisanında hizmete alın • 
mak üzere şimdiden g6n!illil top • 
!anmaktadır. 

tı kamplara gönderilecektir. -===:-==========:. 
35000 lspanyol askeri 

Perpignan, 7 (A.A.) - Dün gece 
İspanyadan kaçanlarır. eşyalarını 

taşıyan arabalar arasır.da içinde 
birkaç yüz bin İngilfa lirası kıyme
tinde çubuk altın ve gümüşü muh
tevi 11 araba yakalanmıştır. Bu a
rabaları sevkedenler bu altın ve 
gümüşün İspanya 1Jankasına ait 
olduğiınu söyl,ı?mişlerdir. 

35.000 İspanyol ask<>rinin bugün 
Puiğcerda'dan gelerek Fransız top 
raltlarına ilUca etmesı bekleniyor. 

Binlerce yaralı var 

tirildikten ve karınlan doyurul • 

duktan sonra dahile sevlı:edilmiş

lerdir. İki yüz milisin sllihları a • 

lınınış ve bin beş yüz yaralı da 

hastane arabaları ile Llvia'dan 

gelmiştir. Bu yaralıl..rın birçokla

rı kangrenlidir. Livia ve Puig~r

da'da daha ıki bin ~aralı vardır. 
!Hiç kalmadığından hu yaralılar 

orada tedavi edilemiyor. 

Olot düştü 
Barselon, 7 (A.A.) - Um,.m! 

karargahın bildirdiğine göre O · 

Latour de Caroll, 7 (A.A.) _ lot düşmüştür. Rıpol diJ~mPk i.ı;.e

Puigcerda mıntaka;;ının tahliyesi ıedir. Frankist J·uvl'etleri J.<'Lbı.u

yavaş yavaş devam ediyor. Karun- 1 ressa'ya oıı yedi kilometre kadar 
lar ve çocuklar biraz istrrahat el- yaklaşmı.şlardJr. 

det duymaktayım. Şu adamın her Giilerek: 
dediğini yapması nihayet evime - Aldırma, dedim, pek sıkılrısak 
kadar gelerek beni bahanelerle bir yolunu bulur, kaçarız . 
reddetmek istediğim bir davete git- İçimde garip bir sıkıntı olduğ'1· 
mek mecburiyetinde bırakması, nu, orada beni bekliyf'n fena bir 
hem hayretimi, hem de hırsımı şey varmış gibi zaman zaman se
kamçılıyor. Fakat artık geri dön- , bepsiz bir endişe ile ürp.ro ğımi 
ıniye de iınkan yok! Macburen iki ııöylemedim. 
gün sonra Akif Cemal'e gideceğiz. Otomobil bizi resasmın evinın ö-

Salondan içeri girdiğim zaman nünde bıraktı. İki katlı, glu"tinü-
Hacer ellerini çırparak: §Ünden rahat olduğu beli! bP' oz bir 

- Vali.ahi bu gece çok şahanesin ı ev! Caddeye bakan geniş I* nrere. 
Ferda! diye bağırdı: !erinden sokoğa ışıklar doki.ıı.yor· 

- Ya siz küçük hanım? dedim, du. . 
bu açık eflatun elbisenin içinde ne : Kapıyı genç bir uşak açtı ve bız 
kadar güzel olduğunuzu biliyor mantolarımızı çıkarırken, korıdo
musunuz? ra açıl a n kapılard•n b ı rınde l~<rım 

Telaşlı bir hareketle saatine ba- Namık göründü. Çı!<tığı kaJl'dan 
kan İbrahim Liıtfi: ince kadın kahkahaları, gül<•~me· 

- Bırakın şimdi biribiri.nizi met- !er geliyordu. Smokini içlııce dlm
hetmeyi canım, dedi, iyice geç kal- dik duran ak saçlı, temiz yu,.,, ho· 
dık, yemeğe oturduklarını sanıya. camı görünce gelirken otomobi<Cle 
rum. Ayıp oldu. Halam: duyduCum 5ıkıntı bıraz hatır.~ U. 

- Zaten anlan beklersen gidin. Sevlndım. Hatam hemen y1U1ımıA 
ceye kadar sabah olur, diye, söze geldi. Hacer ve Tbıahim Liıttı u~ 

karlljtı. onu tanıştırdım. ünler konu~urluın 
Otomobilde Hacer: aralık kopıdan dJşarı bllfk& ll!r eıll· 
- Acaba öbür davetliler kim? ge süzüldü. Bu, Anf Cem...ıdı . Hı. 

Pek te yabcncı ka!Me~~ız galiba? men ko§&ra)ı. yanunıu g&ldi. • 
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SAYFA f 

Artist göziyle 
Yazan : Altons DODE 

Hcrşeyl düşüıunüş, her tedbiri lanm1zı anlamıyor, salonun bir kö· 
almıştım. ::>arıs'li bir kadınla ev - şesinde, hiç bir şey söylemeksizin 
lenmek lı;teıruyordum, zira Parisll dinler göı:iı.nüyordu. Bütün neza
kadınlar beni korkutuyordu. Ken- ket ve kabul tarzlarımıza rağmen, 
dl.sile beraber bir sürü iddlalar g&- bizim evde, hafif bir hava cereya
tiren zengin bir kadın da hoşuma ru kapının yan !'çık olduğunu ve 
gitmezdi... Evlendiğim kadın ta· gitmek zamıı.nı geldiğini hissettlri
hayyül ettiğim gJbiydi Kendi ken- yordu. 
<lime: Dostlarım uzaklaştılar. Onların 

_ o, her şeyi bana borçlu olacak yerine kendininkiler! getirdi. Et
rafımda sanate yabancı, şiiri hor diyordum. 

. gören kabiliyetsiz bir takım inaan. 
Güzel şeyler kar. ısında heniız a. !ar türedi. Karşımda bağırarak dü· 

laka duymıyan bu saf zihni yetiş- zilne ile roman yazanlardan, bil· 
tirmek, unun masum ruhunu kendı mem kimin çok para kazandığın· 
emel ve sevinçleriıne ısındırmak. 

dan bııbııe bıışlaciJlar. bu heykele can v...-ml.ve u~raşmak in 
, 1 Para kazanmak! Bu adamlar iç 

1 nim için ne t.ııtu. . • ı- ıey bundan li>arsttir ve kan. 
Sahiden de o, sekln, iri gilıler,, mm da bunlarla beraber düşündü· 

lü u profil le bir statüyü andı· ğünü görmek bana ne kadar acı 
nyurdu. Bu·ııı b d b<:!'ım için bü- geldi. Bu mahdut düşünceli, kaba 
tih bir ıll!'VL"ı; o!U!l h flf bir taşra ıtıyatlı adamlar inanılmaz derece. 

v ' v O • · ul, de hasistiler de ..• 
1 t·r diyar lak! rahat blr haya- Bıına elince on beş bin frank 
~ . mes u• bir çocakluk halı· g _ . 
uı bl Ci5.'. • mi kapatarak d nli. gellrler yarın için duşunceın ol • 

yordu.-ı. Kını derdi ki, bir gfuı o madan ya~ayabilirdım. Hayır 

~ıve bana lahamınıll ed.-lmeı: ola· 1 fakat, dalma şik:lyet edil· 
' r Faka !k zMıuın!.ırda ı "' diğln!, ekonomiden bahsolun-

Jc ona in lllllılk vardL Seviyor· duğunu, karlı bir vazife ara· 
um, ı:-ıes'utk'11, saadetim artacak. nı!dığuıı dinlemekten U9a11Ç geldi. 

t. a Çar ımıak arzttA!le dolu, e\•- Karım, beni bu manasız tafsilatla 
!enir evlenmez, yon! bir §lire bas- zapt ve lstllı\ ettikçe kendimden 
la iırn Ak ın, !>na g!lnd!iz ya:.;dı. sanat zevki ve çalışmak arzusunun 
,. mı okurdum. Onu tamamile ken· uzaklaştığını duyuyordum. Bazı dP-
i. mvvcudiyetınto J<;kmak istıyor· fa 0 yanıma gelır, tenezzül etmez 

m. İlk zamanlar, b.ıni dlıılcdlk· bir eda içinde parmaklanrun ucile, 
c• -ıııra' •Gııze!. ·• dert!: ıııun başlanmış şiirleri karıştırır ve hu 

bu masum takdirini minnetle kar· küçük, manasız satırlar üzPrlnde 
1
1. \'0 1ün geçtJcç bPnı daha lylıkaybolmuı saatleri sayarak: 

:nJ • dıye ümltlenirdlm. 

Z ıvallı kadın! onu ııe kadar bık· 
- Nedir bu! diye sorardL 
Ah, eğer onu dinlemek istesey. 

• ınıştım 1 Şiırll'riınl ona okuduk· dım, elde etmek için bu kadar se. 
tan sonra, izah eder, hayreti! göz- neler uğraştığım bu güzel şair adı 
ı~!"IJlde h<'kledıgım, onlarda daiıruı şimdi sıyah çamurlara sürüklene· 
,- ı · d - m ı•ığı arıyarak cektl. Ve bu ayni kadına ilk önce 
om: ye ınan ıgı , bil () k 'b" b" t.. h 1 1 

d Fikr" · .. 1 tm k için t n aı ım!, u un uya arımı 
nncl.l'ır :m. t ını_ 1soybee ime kadı verdiğimi düşündükçe, ilk evlendi· zor ar, onu ama.mı e n • 

. ğimiz günlerdenberi, para kazan· 
mm, bır artist knnsı yapmıya uğ. ...,. ·. . b · tihfafla bak 

fak h 1 an1 ma<,U,.,ım ıçın ana ıs • 
·aştrd ·.:n!. ·at ayır· "armyor· tığını hatırladıkça kendlmden ve 

du. Beyhude yere ona buyük f"· ondan utaruyorom. 
trleri nı<udum; aşk şiirlerinin altın 

k.tfiyeler! onun önünde can sıkın.. 
tısı ve soğuklukla büzülüp düşü. 
ynrlardı. Bir defa, pek iyi hatırım· 

u , TC>~nıııevvel gecesi- ni okuyor 

Para kazarmıyorom! Bu her şe

yi izah ediyoc, bakışlanndakl ser· 
zenişi, değersiz eserlere karşı hay. 
retinl, son defa bilmem hangi ne-

zarette benim içın aradığı işe va. 
luk; beni durdurarak kendince da. rıncıya kadar her şeyi, her şeyl 
a ciddi saydığı bir şey sordu. O Ben de ona mukavemet ettim. 

.aman keııdfaine dünyada §lirden Yapacak başka bir t<'Y kalmıyor. O, 
ilha dddi bir şey olmadığını an. saatlerce söyleruıbil!r, soğuk gülü-

latrmya u~tım. Güzel dudakla· şile beni dondurabilir, düşüncem 
ru.ı.dııki mü~-tehzi gülüşü görmeliy. ona her zaman uzak kalıyor, dal· 
dı.ıllz. Sanki kar~ısında bir çocuk, ma uzak kalacak.. İşte halimiz bu! 
va bir d ıı vardı. Böylelikle tıey. Evli, müşterek hayata mahkftmuz, 
hude söylendim, beyhude uğraş- öyle iken fersahlar bizi ayırıyor, 
tım. Hiç bir şey ona tesir etmedi. b_lriblrimize b_ir adım yaklaşmak i· 
Boyuna oı,un •aklı lım• dedıği 1 çın cesaretunız yok. 
şeye, dört kö~e zihinlerin, duygu. İşte hayal Fakat acı but •. 

suz kalplerin ebedi mazereti olan ============= 
sebebe ço.ı-pıyorduın. Fakat onun 
canını sıkan sade şilr değildi. Ev
lenmt>zdeıı evvel müzik wvlyor 
:ı.aıunı~tım. Çaldığı parçaları anlar 
giirünüvnrdu. Evlt·nir evlenmez pi· 
yaııosunu kapadı ... Genç bir kadı· 
ııın genç kızken haz duyduğu şey. 
kr t~rkr.lmPSı kadar hazin hir şey 
yoktur. 

İlk önce ilmi t etmiştim ki, ona 
, .. f'r.-nıi)~eccgim t\naL zekitsını. o, 
kendine ragmen, giızler!n, zihnin 
haberdar olmaksızın lnceleştiği hu 
güzel Paris'te kavnyacaktıı·. Fakat 
bir kitap açmasını, bir tabloya bak. 
masınJ bllmiyen, her ~yden sıkı
lan, bir fCY görmek istemiyen bir 
kadınla ne yapılır? 

\"<ı \~a . .;; yavaş. kurnazca ve sessiz
ce bütün dostlanmı benden uzak
!a~ttrd t Bf~n, do . .:.;tlanmla onun va
nında, eskiden olduğu gibi konu. 
~yordum. O, bizim bu konuştuk-

Acı bir kayıp 
Eski Liman Dairesi riyasetinden 

mütekait Süleyman Faik Fenik, 
AllahJn rahmetine kavuşmuştur. 

Merhum doktor Arlf Etem Kor· 
lenin cni~tt-s! erkanıharp binba:,ı· 

lığından müsta'fa Ali Rı7.a İlkönün 
kayınpedcrl, doktor operatör Ham· 
dullah Faikin, lnııs gazetesi Yaa 
İşleri Müdüı-il Mümtaz Faikin ve 
İktısat Fakiı!tcsı t.ıldwsinden Fa· 
ruk Faikiıı t.abasıd1r. 

Canuasl, bugün saat 11.30 da 
Kızıltoprakta Kuyuba•ında 12 nu
maralı evinden kaldırılanık, na • 
mazı Kadıköyde O.manağa cami· 
inde kılınacak. Karacaahmetteki 
aile mE'1.•rlı8ına defnolunacaktır. 

Bütün tanıdıklarına kendisinı 

sevdirmiş olan merhuma Cenabı 

Baktım mağfiret diler, kederli ai
lesine taziyctlerimlzi sunarız. 

G8ırüb~D~ır Düıny<§l~o 
yıldızlar alemi 
yeni bir keşif 

de 
Dünyada, 
milyarder 

yalnız 
kadın 

on 
var 

var 
•• 

Biribirine son derece bağlı uç 
kız kardeş bulundu 1 

Bu kadınların bu servete nasıl sahip oldukları Evvelce de Holivut'ta ayni mes- \onları keşfeden F.dvard a11s't'°1 

tetkl.ke deg" er. Fakat hiçbiri sahip oldukları !eğe intisap ederek meşhur birer Bu adam. ı.oıa'nın sesini i ituği, 
yıldız seviyesine yükselmiş kız man genç kızı derhal bir revue : 

mı.iyonlara ragm" Cll bahtı"yar olamamışlardır kardeşler blunuyordu. MeselA Ben· için angaje etti. Lola bundall 
net, Talmadge, Young kardeşle< müddet sonra bir plyeı.ie rol ~ 

Dünyada, milyarder erkeklerin 
karısı değil, bizzat milyarder olan 
ve en aşağı bir milyar frank ev
veli olup ta, onu istediği gibi sar • 
feden kadınların adadı onu eeç • 
me·' .. 

B 'ı milyarder kadınlardan btrl ~ 
Jaı><ınyadadır. Ve Vona SuzakJ la• 
mindedlr. Bu kadın, ııervetini, bfa,. 
zat, mııli sp<ıkiı.L'lsyonlııra ten.ıll 

etmiştir. 

,. çoa. kazandı. Almanyanın lnhi· bunlardandır. Fakat bu yıldızlar, ve nihayet Holivuda gitti. ~ b 
ıamı zamanında bir müddet müş- kimi pek çabuk aynldılar, yahut u- h~ çok filmlerde oynadı. Fak9af' 
kül!tta kaldıysa da zıraat aletleri, nutulup gittiler. Son zamanlarda nuz nazarı dıkkatl celbeden b 
sinema makineleri çıkarmakla faa· ise sinemaya ayni zamanda intlsa~ bir art'.st olamamıştL L_?la'nı;' f> 
liyetinı devam etti; fakat Bitler eden iki kız kardeş tanıyoruz: Oh· şından iki de boşaıuna hadısE"S 
!.§başına geçtikten sonra top yap - vla de Havilland, Joan Fontain. Bu miştir. ENvelA Lcw Ayre.tı'le 

ıııa faaliyeti seneden seneye art • iki kız kardeşten biri Olivie de lenmişti. Sonra ondan borınd~ 
tı. G~rçe, Hitler, ikinci Giyom gibi, Havilland çabuk meşhur oldu. Halk vam sahne ile evlendi Ond" 
milyarder kadınla dansetmek için tarafından beğeniıdL Warner ~ara· ayrıldı Lola'nın sah.'le ha) ı'1 
Eııten'e ırıtmiyorsa da. fabrikaları fmdan iyi bir konturatla an.~aıe e· tılışından beş sene sonraydı. ll 
~nrette ve Ifrup ailesine iltifat- dildl Fakat diğeri bir t~cru~en mary ve Pruscilla bazı uf:ık ~ 
ta lı:usur etmiyor. sonra reddedildi. Başka bır studyo- almak için New-York'a gelı!il ·Amerikada, Anııa lJua.. İogtlf •· , , 

rede, Mrs. MakdonaL.i HUIGı'Wl 

isimlerinde iki mllyat'tl<>r kaduı 

vardır. Gerek lıı:!mforirJ ııaydığı • , 
ıruz bu kadıııll'.r, gerek lrenıUle • 
rüıden aşağıda ba.'ıs<-0E-CP.ı,t'nıh; dl· 
ğer milyarder kadmlır, ya s..rdet 

. k ya baş vurdu ve bu iki kız kare!~ Bir kaç pliik almak üzP.rn bir r 
Silveya Vılks aş için aralarında rekab~t baş göster· ğazaya girdiler. Orada )Ş"l b~ 

peşinde koştu ıdiğinl, bu yüzden bir!blrlerine kı· sadüf oldu. Fred WactvJ ı,;ııı: 
. rlıdıklarını söyliyenle roldu. Lane bir orkestra ııalıJ.bl oııl:ın od>.~ 

StlYya Vilb. Amerikanın en kardeşlerin aralarında böyle bir sına angaje ettL B'.1 csn-.da i1'> 
zenııln kadınıdır. Öyle ıkcn, onun anlıı.,~mamazlık ihtimaline yer kardeş yine şruı derslcn s Jl 
altt11llj senedenbcrl ylişadığı baya· yoktur. Çünkü bu üç genç kız biri· devam ediyorlardı. Soora ve bahtiyarlığın ne olduğunu an • 

!amamışlar, yahut mc~'ut olnıuş • 
lar;;a· da saadeUerini idame ecıe • 
memişlerdir. 

Milyarder bir bakirçn:n 
kömür madeni 

İngilterede, Gal eyaletinde. Karoo 
dif limanına birkaç fersah hır yeı'
de, Ronda vadısi vardır. Bu vadi, 
şen, taravetli bir yer değil, ak lne 
karanlık ve sıkıcıdır; çünkü bı1tfırı 
saha, kömür madenleri ve fabrika 
bacalarile örtülmüştür. Ara sıra 
denizden esen melteırt, hiç bir va .. 
kit, bu vadinin üst-ilnde ağırlaşan 
dumanları ve kurumları dağıta -
rnaz. 
İngilterenin en zcr.gin kadJıu 

Vikontes Ronda'nın saltanatı, bu 
kasvetli vadide hükümrandır. E • 
vet, burada. bakire bir kraliçe, bir 
kömür ülkesine hAkimdlr. 

Lldi Randa, elli be§ sene evvel, 
hu ;; erde doğduğu zamıın babası 

Mr. D. A. Tomas, Vikont Ronda 
namında şöhretsiz biı· adamdan 
başka bir şey değildi. Babasından 
kalau büyük servete konduğu za • 
man, geııç Mis Margaret Tomas, 
ne zengin, ne de fakir tanılınış bir 
kızdı ve sınıf kavgaları ve cemiyet 
kargaşalıkları içinde yuvarla.nıp 

gidiyordu. Bu haliıı .obebl ne ld.t7 
Ma!Cım değil ... 

Mis Ronda, Londraya gitti. Ki· 
taplıırda gördüğü içtimai mesele
ler hakkında fikir edinmek için 
c Yuksek Siyasi ve İktısadi Tetki· 
kat Mektebi. ne girdl. Buradan 
çıktığı zaman, daha isyankar bir 
kadın olmuştu. Nihayet, sinirlen
mesinin ve rahat yüzü görmeme • 
sinin sebebi, dünyada her şeye 

yalna crkekk•riıı haklın olmasın
dan b:ışka biı- ~~y olmadığı anlıya. 
bildi. 

Bu kız babasuıın, muazzam 
serveti s ıyesinde, Lord Ronda cıl· 

duğunu görmü~til Kendisine bu 
yüksek asalet payE'slle beraber 
dehşetli bir servet intıkal etmi:tL 
Öyle iken, o, erkeklerin tahı>Jt • 
kilmüne tahammül edemediği için 
çılgın bir sufrııjet kesildi 

ta. hiçbir fakir ~adının gıp~ ede- birlerine kuvvetle bağlıdırlar. Ros Waring orkeı;larsı WarrC'r'le 
ceğlni zannet~ı!.°:U': . Dogd.u~ mary"e sorarasnız, Lola için chari· kontrat imzaladı ve Fred W ' 
gün. •Para• sorunu ışıttı. Butun kulôde bir kızciır der, o olmazsa ne iki küçüğü de alarak Ho!ivutB 
hayatı. para toplam_akla., ~~ ar • yapardık bilmem.• Prisulla ise, tirdi. İki kız kardeş nreda k~ 
tırmııkla, para hJrsıle geçırdL A - Roseamry ve Lola gibi kardeşlere lerl Lola'ya tekrar kavuşınıtf 
naaı meşhur Retti Green, para can malik olduğundan dolayı gurur dular. 

· , lılıAUe Amerikanın başı.na beli ol· duyduğunu tekrar eder, durur. Burada hikayeloıinln lk kıf: 
muştu. O, 1885 senes:nde _şalısl Warner şirketinin üç kız kard~I bitiyor, ikinci kısmı açılıyor. 
'1lenfaatl uğrunda, Amerıkayı, birden angaje etmesi ilk defa go- kız kardeş aıiılt büyümtı.~ısrdl · 
dehşetli bir mali buhrana uğrattL rülüyor. Şirket üç kız kardeşe ay. Amerika onların güzel tcbe~ 
Anası, rahat yaşamak arzusunu n ayn filmlerde rol verdl Lola !erine. neşeli, sevimli yüz!ot' 
gü.,en zevcini, aile servetini idare cTorcly Blane Panamada• filmini pürüzsüz seslerine hayran olaıJ
den de menetmişti. Hattii, oğlu a- çevirdl Rosemary cPar!ste _AI:tın başlıyordu. Warner tarllfın~ıuı ~ 
ılır bir hastalığa tutulduğu zaman, arayıcılar• da oynadL Pr1BCıll:ı zun bir müddetle angaje odiliP fİ 
pz.ra ver".'cmek için, doktor bile cB~kly K~~boy. filmini çev'.rdl. çevlrİnıye başlamaları ile lı~ 
g irt.merlL Ve nıhayet uç kız kardeş birlikte n tahakkuk etmiş o-ldıı. J:IW" 

Bu haris k•dının kuı olan Sil- neşeli güzel bir film yaptıla.r. kalpleri fethetmişlcrdL ArU 
-vya, güzel ve meziyetli bir kız de- Bu üç kız kardeşten Ro~emary vet, şöhret, saadet, hcrıı .y onla!' 
ğildl. Fakat annesinin milyarları ile Lola'yı -bilhassa birlikte çevir· dL 
say~sınde, ona, bir İspanyol Dükü, dikleri filmlerini gördükten sonra Şimdi Lane kardeşler Aın~ 
bir iııgiliz Kontu, daha bir_ço~ a- herkes ikiz zannetti. Zira bu iki kız da en çok hoşa giden yıldızı:ırtl' 
~ılzadeler, denizler aşarak izdivaç k ,.,.~. yü 

1 
ri, ta lan battA r&Bındadır. 11 

elı uzatmıya koştular. a.~ın z e . ~ .. ' Güzel bir villMa ouroyorı.ar· 
11 Birkaç milyon dolan olan sinema An . . b 1 k değil. konuşurken seslerı bııibınne ıaya· küçu"k •·!erile bile anneleri rJl 

ıldız ~ORMA ŞEREB rıesı ıse, un ar, ıaınu ~ at 
) 

1 

• • milyarlartmJ istiyQrlar, diyerek, nı hayret bir şekilde benze~kte· gul olmaktadır. Çok samimi, rJl 61 
vam ediyor. Ru maksatla, çok kızma, milyar sahibi olan bir zevç dir. Bununla beraber şarkı soy!&- fik bir aile hayatlan vardrt· e'I 
müfrit fiikrll bır mecmua neşret arıyordu, birine gönlilnl1 kaptır • dikleri zaman sesleri derhal ayn. kız kardeş btriblrlerıne ve aJlll 
mektedir. Hattı., cBo:ı gezen ka - maması için de, onu cemiyetlere lır. Çünkü Lola (Contralto), Rose· rine perestiş edelrer. 

dınlar, benim yaşadığım cihan gitmekten menetti. . mary (Soperana Lyrique) \'e Prus K,.._lilı ainema lıaberlerl 
budur. isminde neşrettiği kitap - 6 d ik gizli -T 
!arla Londranın kibar cemiyetleri- Silvya, 3 yaşın a en ce, cllla (Me7.zo Sopranol dur. - - - - - er/ 

altmışlık bir adamla nişanlandı. .,..,. Holivut"ta gı'lniin büyük ııı 'ff 
ni terzil eylemektedir. O, bütün Bu, Nevyorkun en eski asılzadele- _ .. • Lola i 

0 
!arından biri de Annabella ııe ,1 

gayretin!, fakirlere, mazlumlara rinden olan ve kendisi de milyar· Kuçuklukler!nde 
11 
r yan rone Power'in evlenip evıeıı / 

ve maişetlerini güçllikle kazanan der bulunan Matlev Astar Vilks'tL çalmayı sever, Roesmçlary ş r er ya. yeceğidir. Fakat iki artiııt ve_,. 
rdım t • h t zar ve Priscilla ağa ara tırmanır· bir ~er kadınlara ya e mege a.sce • Annesi küplere bindi. Bu adamın papları bu hu8118ta sıkı 1 

miştir. kendileri kadar serveti olmadığı- dl. _ . miyet muhafaza etmekte de 
Top Yaratan kadın nı ileri sürerek nişanı tanımadığı· Bu üç küçük kızın b!lyüyup sıne- ediyorlar. 

nı ilAn ettt. mada böyle muvaffak olmaları ••• , 
Berta Krup yüzde bir şans işi ıse yüzde dok· utfl 

Anası, kızının gozyaşlan için· ' tin n&- Evvelce Kalhaıine Hepb ııl 
Umumi Harpte, ismi, öllim sa - de teslimlyet gösterdlğinl görünce san dokuz sarfettikleridgimayre tör evleneceği söylenen Howard ll.,1 

Ütlı. topa •ıem olan Şi • Ö ticesidir. Rosemary a a şan , b izdi t azg~ çıın en m ış " • .- nasılsa merhamete gel dl c y le i- lmak h 
1 

da idi Pruscllla da hes in u vaç an v ;.;;o 
man Berla., haklkatk, uzun su • se, ni§"'nlını bir defa tecrübe ede- o . , : yas'i:'uyük· bir istidat ve tahmin edilmektedir. v:ı 
ratlı, kemikli ve narin bir kadın· müzige ·arşı kil. ""bur tayyareci son za.I"",. 

ceglm. İstediğim gibi çıkarsa seni h rdı. En bUyükleri olan ı.o.. m_,, v!mll ~ı .. 
dan b~<ka bir şey degildir. O ka- 1r· d di B' ·· b'- zı- eves va !arda sık ıık genç va se r-J 

, ona ver llll.• e . ır gun, u .. . ılır ve aktris ol· . bet" 
dar miltC'Vazi ve gösterişsiz yıışar yafet verdl ve altmışlık adamı da la da muzığe bay Ollvra de Havilland ile 

be ., ed ki İ m·ıyı düsünürdü. Zaten ailede sah· g!lrlinme~ başlamıştır. ve o kadar az te ssum er, , davet ettl Sonra da, • şten de < • 

onu gören, aleliıde hır memur ka- bahsedelim.> diyerek ona bir kl • uoye doğru ilk adınu atan o oldu. •n tfl 
Onun gı• ı uzatarak cKızı almak arzusun· &,v.mr bir trupa iltihak etti. Baba. Johnny Weik·mullor Uç )'('ili .~ ren olduğwıa hükmeder. ,,- !(O•· 

da i>".enlz bunu iınzalayınız.> dedi. lan Mullican lsınlııde bir doktor· zan fllınl çevirmek için bir ·_,, Top Kraliçesi olduğuna ve yüz t lnımla t Artiııt bet ır 
Kağıtta, ölümünden sonra yalnu dtL Lola sahne hayatına doğru ilk ra ınııı ır. . ıc·"· bin kişilik bir amele ordusunun b · ara ile çevtreN .,. 
beş bin dolar miras bıraktığını ve adımı atmadan evvel ismini değlt- ırer sene başkumandanı bulunduğuna deHI- ,.. rd tind i l • 
kızı aldıs, takdl e serve en, tirmcyi düşündü. Lila Lane, yalıut; Artutlerin rea m en 

!et edecek bir halı göstermez. bundan fazla para a!ınamalanru Lola Lıne arasında tereddüt edi· I - -
Berta Krop. daha altı yaşında ~rt koyuverdl. . -•nı ald J 

yordu Nihayet Lane tsuu ı. Babasının hayatında. Ronda va· iken, babasından intikal eden mini İhtiyar nişanlı, kağıdı nuzalıya- · d a; 

di;;lndekl madenler! idare l"den mini 3 milyar franklık servete te- rak Silvya ile evleııebildı. Fakat So'.11"a~an öbür 1: ~{ler be e :~ 
müdürler, kızın, artmakta de\8m varils etti Bütün güzide Alman çok yaşamadığı içhı bü4iıı serveti ni ısıru _k1 abu1Dö~düner.iisü .. nNarew ıark 

!ruz . , . kardeştı er. r c • ~en garabetlerlne, ya tebes • ı gençliği, bütün şöhretlı asılzade • karısına kaldı. Silvya nın seı·vetı, ta bir operada çalışan Leota da ı.a. 
sum etmekle mukabele ederlerdl. 11 ,,.__ , k"" il .. k .1 d 

1 
5 milya.-dan fazladır. ikmd L "'al ~ 

İh er, =-sen ın uç cu mı yar er - ne ismini almakta gec e ... • ' tiyar zengin öldüğü zaıxuuı. b!l , 

1 

(Diğer milyarder kadınlann çok . . . Ü 
1 nıüdürler, senede ne !radar paraya ne cemile yağdırrmya başladL Kız, l la 

1 
da nız beşinci karde~lerı, Illinoıs n • 

.. .. .. • merak ı o n macera arını ya - .. . 
1 

1 ihtiyacı olduğunu anlamak üzere buyuyunce, bu kadar parlak m~- rw im sittunlarda anlatacağız.) versitesl profesorl~den. blrl 8 I 
kendisine bir heyet gönderdiler. laklara eherruniyet vermeden, evlenerek kocasının ısmiru aldı. 
O: tanınmış bir diplomat olan Güs- Onlardan ayrıldı. 

MELEK Sinemasının açıldığı seneden 
1 bugüne kadar en çok beğen:
len • en büyük rağheti kazanan • en çok sevilen ve 

- Se'}elik masraf ını? Ben, ira· tav Fon Bohlen isminde bir adam- Kayıp Makbuz ...,,. 
dl ile geçinen bir kadın değilim. la evlendi- Alman imoııratoru bl· 
Sizin retslnlzlm cfendil..-r! h-tanbul Vilayeti Defterdarlığı tl'ç kız kıu·deşlerden en büyükle· 

veznesinden aldığım !6/9/938 ta - rı Lola'nın saçları kesatne, gözleri 
rih ve 2/98 numaralı 1011 liralık menekşe rengidir ve Holivut'un en dlle E"5en'e gitti ve düğünde ba-

bütün rekorları 8 • • • • k y 1 
kıran şahane filmi u y u a s 
Sayın lıallumıun arzııau ii::cerine dalıa birlıaı; 6Ün 

temdit eJilmiıtir. 
BUtUn latanbuf Halkı Bu Filmden Bahsediyor 

İlavet en Yeni Paramunt Jurnal 
Dikkat: Gece seansları için numaralı koltuklar e\'velden 

aldırılmalıdır. 

Diye cevap verir. 
Ladi Renda, babasının siyasi 

hukukuna da tevariİI' etmek için 
müc&dele etmektedir. Onun iste
diği bütün bu haklıır arasında 
cLordlar Kamarası. ndakl baba· 
sının sandalyesi de dahildir. Lord
lar ise, kıza verllen asalet imtiya· 
zında, Lordlar Kamaras: azalığı 
bulunmadığını ileci sürerek ihti -
yar kızın talebini r<>dcietmekte de
vam ediyorlar. 

Vikontes Ruııda, ıddiasından 
\'r• müt•adelev<' rlr• -

le, bu izdivacı tes'it eımek maksa· 

loyu idare etti. iki kıt'a teminat mektubu makbu- zarif yıldızlarından biridir. 
1 zunu zayi ettim. Hükmü yoktur. Rosemary'nin saçları kızıl, gözle· 

Beria, ne babasının lüks yaşa • Baker Han 35 No. da ri griye yakın açık mavidir. 
ma zevkine, ne büyük babasının T1!ccar Müteahhit Salih Keçeci Aralan.ııda cPat. diye, hitap et. 
dehi ve maceraperestliğine teva- tikleri Pruscilla'ya gelince en ufak 
rüs etmOO.iği için. Esasen civarında ---•••••••••'\ tefekleridlr. Saçları san, gözleri 
ki debdebeli sarayında basit bir: a tatlı mavidir. 

hayat yaşamıya devam etmekte • j L L E Üç kız ı.ard~erin içinde melscd: 
dir. Berta yalnız ev idaresi ve iki r hayatl en uzun olan Lola'dır. O ev. 
kızının terbiyesile uğraşırken, ko- ; velce de sekiz, on filmde rol almış· 
cası da bütün gününu. fabrikaları l tır. Bu üç kız kardeşi evvela rad-
ldare etmekte geçiriı-. yoya, sonra sinemaya getiren, yani 

Krup fahrikalan Umumi Hac • 

ı eni parlaıruıya başhy•P fi ~ 
. iPe 

SOPPER bilha sa ıtiyiUl ~ 
edeu lıir yıldızclıı\ Elb~eı 
deli;,.; her yı>rıle 

celbedi~·or. 

oa'l:tr• 



• 

~Uleliler futbolda Deniz Harp Okulu Lisesini 6 • 2, 
Ursa lisesini de e .. ı yendiler. Bursahlar da hentbJ>lde 
·•altepeyj 8 • 4, Denili da 9 ~ 6 ma·ğltlJI attiler 

• 

• 

• 

1ııı~•ııt1 ptıi!al:rt m~,'lnü lraundılde.rı pu•nlara ııöre 
H ~terında J111)'t114aç~ ~ Jıuı Fener • Galata'8rayın ıon 

~t ll$ 

llUl(uıdU bi'r enstantane 

'ııı eleıin.:iz ııraama ı. · 
~la.~ seçen ay~ 119ot $
rıııc1e II n d.~ bafl'a?!l gaıı.ıe • 
Ilı""' eıı 11- • ~ st11dında iı-
ş ..... ı§tk 

•••• .... "oı'V' •• "" 

-~ l l ~ 
. ı:: j 

: .e 

~ ~~l 11.l Kuleli, Mahepe, De· 
luıı !irinin ve n..n.ız H ok Malt~ 
"'-U.n futbol harı•'- l tat··~;ı> u : l KufoU 

] ~ ... ı:ı ... cı:ıı .. 
<;ıo.ı:Qıı:I 
3 3 2 1 
4 4 4 4 

·~vall<i ... o wıuan aynı D H 
~rar ~ ol:;uı raldplcr!le Bursada k 

1 
arp 

5 1 3 2 1 
lluy-k l"§ı kaıııya gelmişlerdir. l ~ u u 2 2 O 3 2 

fıılhoı u · bı.r al8ka De takıp olunan ursa 

L 

~~~ llıııçları Y il Bursarun Ha • .....,.._ • ...,.. .... ....,... _ .......... ......,_.,......,... -· -

&ı ı\ta.t·bUYÜk bır merasimle açaca· Atınada yapılacak <kmektir. Da · 
il Urk stadında yapılmıştır. ha henüz vakit varken vo dlğ~ 

rı u karşı~"-· 
1 

d K 
1 

L. k devletler hazırlıklar:ı bll§lama\ 
~illi ,, ~ma ar a u e ta ımı .. . . 

ll€t·· narp okul il 1 in k uzere ıken bızlm rle. çalı~ma zıum 
8~ Un ve ha,_,_'.'. bel aıes indço nımız gelmiş kanaatindeyiz 

nra 6 .. un r oyu an 
Bayram turnuvasının galili 

henüz belli olmadı 
\'iııe }( 2 Yenmiştir. 

htıtığ Ulelilerin Bursa lisesi ile 
l:ibi b~y~ixılde İstanbullular 6-1 
dır bir farkla kazanmışlar· 

Afe111\Qs 
hııı ka sahasında yapılan heni· 
~L tşıJaoınaı " serı • annda Bursanın 
ltsıııda Ve favuııu oyunlan kar -
\·· Ve b"lh lııuıııs ı assa müdafaanın 

Bayram günleı·ınd~ Ş('hrlın11 

altı büynıc takımı arasında oyııa 

nan tumov·a sona ermi§ olmasıru: 
rağmen henüz galibi Taayyün et 
memiş bulunmıı.ktadıi". 

Bu iş herkesin aliikr. He takıp et-
lt· uz har k ltıi ve t e etleri oyunun zev· tiği büyük bir lhtilıi!a sebebiye: 
dafaa11111 e;n!ğlni kaybetmişti Mü- vermiş bir vaziyet ~lmıştır. Tur· 
cUııı hatt ena oyununa rağmen hü novanın neticesinde puan, pua -
lıııiıı tnda bilhassa Sabahat -ÇC\11)( fed na bulunan Fenerbaıı;:e • Galata-· 
c""iııde :a akar çalışması neti- saray takımlan gol A,·erej ile lnı-
~ • 4, ne:alılar Maltepe lisesini payı alacaklardir. 
gc ıııu lısesını de 9 - 6 yenme- Fakat bayramın üçüncü günü 
t Vaffa)( 0Ue ~ 0lmuşlardır. Bu su· oynanan ve Galata,nrayın 3 • 2 
~eııeıı teııe ve Deniz liselerini 
h~ııı1ıo1 Bul"Sa!Uıır askeri liselerin 
lar 1kiııcıs 

· 1 olmuş bulunuyor· 
... k 

lıo eri li . 
lts v &elerlnıiz arasındaki 

tlıartııı ~le güreş ınllsabakalanna 
b~l~ııac kt haftasında İstanbulda 
ç d • a ır. s··ı 'l!itn · u unlarunıza ge • 
~. · ız Puv . . tı liseı an vazıyetı bize as-
fu~ · erınıi · 
•. '!erine zın müteaddit spor 
' 0tıe 8Yııl dik.ka . 
•~ıı· ÇaJ1*"ta)( .. t ve chemmı-
lıı 1 <lıltkat ınusabakalarını da 

'""bu ve al"k il dit. '>· t olıiukıarııu a öse yapmağa 
ltıı '-tra ask g !ermekte • 
aı ı'ı.uııııuş oıa:rt !~~eliler arasına 
0, •ııca1t b (Müfettişlik kupa· 
'' Çok u Yedi 
'"'~k . Puvan ala . spor şubesinin 

lır. bilen takıma veri-
l !eı- ' 

'lld ·~ııe .Balka 
a l<:r-t"b· n atletleri ara • 

Onu 1 1 tnUka 
ta llcu llatk rrer bulunan 
r., Organız.ıs a.n oyunıarı geçen haf
k ta !lör Yon komitesinin ka • 
at b c Sofy&c1 

ın .... u organ· a Y~pılacakt~ Fa-
... ı ı . ızasyonu 

latiy Çın hük, n yapılabil • 
l'o~ ~l\ llutga uınetlnden tahsisat 
liııc tııııı.n lele~. atletizm federas • 
!act; 'a.svip edıllm Bulgar hiiküme
la.ra( llu hali B l emış bulunmak· 
\iraı.. llıdaıı l\aık~ gar federasyonu 
fl!ıl eden Balk ıı oyunL.r,..a iş-

Qra.s an d 1 ltı- Yoıııarı ev etıo:r!nın 
Ş ııa tebliğ edilecek • 
u lıaı 

.l'aca' e ııore So 
~>'lı.~~1 •tılaşılan fyada yapılamı-

arı V'u . onuncu Bnlkan 
ll n.tııst Jn ı ı . arzu•.u :le 

galebesile neticelenen Şişli maçı • 

nın sonunda çıkan bir hadise Şiş-
U tlikımının sahayı ı~rkedip et · 
mediğinde alakadarlu:ı teredclü -
de sevketıni~tir Eğ<·r Şişli sahayı 

terketmiş addolncuk uluısa o gün 
aklığı hasılat hissesinı t.crkcdeceği 

gtbi Galatasarny da '.l • 2 lik maçı 
3 • O kazanmış sayıL-ıcak ve bu su
retle de Feneri gol Avcrejde ge1_.>e· 

rek kupayı alacaktır. 

İşte bu işin halli içir. de o gün· 
kü hakem maç hakkında r~smi 

teşkilattan başka bir yere rapor 
veremiyeceğini de söylediğinden 

alakadar komite bu işin halli için 
toplanarak ya hakemden rapor a
lııunası içlıı Beden Terbiyesine 
müracaat edecek veya hakemin 
raporuna lüzum görmeden kupayı 
iki taraftan birine v~recoktiı·. 

Bize kalırsa böyle hususi bir or· 

ganizaı;yonda maçlardan ı:ı.ctico a· 
lındığına göre işi mas1 başına in • 
tikal cttiı"ip bir kupa için iki klüp 
arasında belki de iyi bir netice 
vreınlyecek olan bir ~ığ"ıra sürük· 
!emek doğru değildir. Hak er mey
danında kazananındır. 

istikraz tahvilleri 
Yüzde yedi faizli Sıvas - Erzu • 

rum tahvillerinin kup·ın bedelleri
nin Merkez \'C t ş Bankası olmıyan 
yerlerde Mııhianclıkla'.. tarafından 
tediye' cdilr,ccl!i alak'lclarlara bil· 
dirılmistiı. 

8clecUye Daımf Ene llnıeal içtima halinde 

İspanyada bitip fükeınniyen deh f'I: Bir kadın koeuının 
c rdl kar ı .. ında 

(ıplnklar diynrmda l u•·a let merakınııs gurip bir tecellisi 

Kadın ı«in~çilere A.-rupndn hi.la sık . ık tesadü( ~dillvnr. 

SAYFA 1 

llttler, bU,.lllı nutuJdannı ekseriya )'11.2 lılnlerce kişi alan meydanlarda so lecllği gibi ba o d• 
lıöyle tiyatroltırda ııörlinea parlak İleltorlar içinde ve vlne bilylllı k•labııhlr.lıır oiıün e ıradeder 

İ•panyada FRANK.O kıtaatı llte ederlerh.-.rkeıı •• 

ispanyada yersiz luılan bir ana 

Son günlerde ismi ebemm.lyetle 
~ikredilen Mısır Kralııiın ~i: 

K raliçe FERİDE 

İngilteredekl suikastler: t"allıl·au 
bir bombanın izinde tetklklrr 

Ankarada kış mamar1&lan 

lıviçrede en )illı:ek teprler b ugiinlerde kayalı sporeulula 
dolup b o alıyor .• 





( 

SAffA 1 

llıı- -
iLnmt;- - - - - -- -- -- - -- - - -- -- ......, - - - -<L\LlJl..JU.JWWWW.L\V..L MAHKEME Sinema Tiyatro iş Bnnkasının 1939 

ikramiyesinde 
kazananlar 

Kinılerin Heykelini Dikmeliyiz ? 
"İKDAM " ın büyük anketine 

karilerimizin verdikleri cevaplar 
* --·-·--· 

,.. StıAhatunı . 
• l!şr,,ı Eyyübt - Yunus Em-

h•···· lade Rwnl M .. t F . ....., lla - unşaa çı e-
ııı.,, ;... rbaros Hayretı.ın • Gazi o.
ıı..ıeı ~ MUS1ata Reşit Paşa - İk'1 F et Cevdet - ZekAi Dede -
"1ıı !\:ara ovzı Cakınak - General Ki
~lt, • ~ltlr • Orgeneral Fahrelt!n 
""lor Fıau. Cetinkaya - Korıeneral 
~ it Bıy\lc117 - TUmııeneral 

eınaı Balık .. lr. 
~la: a .. ıı p- mahalle

~ 7.eulı I Bey IOkak No. 91 
'/ı u IUbı Er\9ft. 

mak - General KA.zım K&rabekir - Ga
zi Osman Paşa - Ziya Gökalp - Mi
m<ır Sinan - İbrahim Müteferrika -
YavU7 Sultan Selim - İbn! Sina - So-
kullu Mehmet Pqa. 

Bey Jerbeyl Aptullahaia ma -
hailesi Bedeni Tekke ookak 
No. 1 Fasit Abidin Ya't'Ua. 

* 1 inci Osman ~azi - FaUh Sultan 
Mehmet - Yavuz Sultan Sellin - Ka
nuni S(ı!tan Süleyman - 4 üncü Sultan 
Murat - Gazi Osman Paııa - Mlthat Pa
f8 - Filorinalı NAzım - Abdillhak H~-

Paşa bahçede 
vapur soyan 

korsanlar 
Pa§abahçe önlerinde mahcuz o

larak demirli bulunan Aııya vapu
runu soymak ve batırmakla suçlu 
Beykozda sandalcı Nuri, gemici 
Hasan, hurdacı Şevket ve Ali Ak
yıldızın muhakemelerine diin A -
ğırceza mahkemesinde ba~lanmış

tır. 
Okunan tahkikat evrakına na -

zaran, Hasan yedinci icra dalresl 
tarafından haczedilml ş olan ge -
miye bekçi tayin ~dildiğini söyle
me c suretile sandalcı Nuriyi kan -

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T, A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 
Türkiye Radyodifüzyon Postalara 
Türkiye Radyosu Ankara Radyoau 

Dalııa Uzunluru 

ANKARA RADYOSU 

Saat 12,30 Procram. 
Saat 12,35 Türk müziği • Pi. 
Saat 13,00 Memleket <aat Ayan, a -

jans, meteoroloji haberleri. 

lohann Strauss, Şen Viyana (Vals). 
Saat 23.00 Mtizllt (Caz1>&nt - Pi). 

Saat 28.4.5 - 24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

Sinemalar: 

stlMER * Paru C'lçei!. 
iPEJt * Bir Kavuk Devr!ldL 
SARAY ' * Blr Kavuk DevrlldL 
MELEK * BOyük Vals. 
ŞJK * Aşkın Gözyaşlan. 
SARAY * Şeyhin Aflu. 
ALltAZAll * Denizaltı Eıılrlerl. 
MiLii * Markopolo. 
ALEMDAll * Markopolo. 
ASB.İ * Bay Telcln. 

---coo--

Tiyatrolar ı 

Türkiye İş Bankasının kumba • 

ralı ve kumbarasız küçük cari he

saplar için tertip eylediği 1939 ik

ramiye pJaru.nın Şubat keşldesi 

Banka umumi merkezinde ve no -

ter huzurunda yapılmlştır. Bu ke

şidede kazanan talililerln isimle -

rini, hesap numaralarını ve bulun

dukları şehirleri sıra ili! yazıyoruz: 

1000 LİRA KAZANAN 

Hüsnü 1912 (Üsküdar) . 

Dünkü bulmacamızın halli 

500 LİRA KAZANANLAR 1 2 3 i 15 6 7 8 9 10 ~lly - ~eraı Refet - Klzım 
~ POfa - Fevzi Çakmak -
de • Atoı~ annesi Bayan Zübq
~ • Sabiha llzUn yadlgln küçük 
lilUııı, Gökçen - Sultan Fatih -
llıet ~emil • Mithat Pap - Meh· 
ra. ~; .\bdQlbaı. Hlmlt - Barba
&.ııı.;, tın • Atilll - Yavuz Sultan 

mit - Namık Kemal - Tuvfik Fikret - dır:nış ve arkadaşlarile beraber 
Ahmet Vefik_ Pap - Barbaros - MI- · uhtelif seferler yaparak 

Saat 13.10 - H Rlyaselidlmhur Ban
dosu (Şef: İhsan Künçer). 1 - Tel -
ke - Eski dostlar (Maııı). 2 - Maquls, 
GOzelim!.. (Vals), 3 - Suppe - Viya
nada aabah, ölle üstü v~ akşam. (U
vertür). 4 - Lerox, Flüt verobua için 
tantezL 5 - Erdi, Maskeli balo opera
sından potpuri. 

Saat 18,30 Proııraın. TİYATROSU 

Dram bsını 
Saliha 29332 <AnkAra), Zehra ~ '-'=-=i--1-~-1. :_

1
i 

mar Sinan - lbrnhlm Müıefenika. gemıye m 
Be 1 b 1 •-• 1 ~L-d deınır, boru ve makine aksamını 

Saat 19,35 Müzik (Keman solo: ıı:ıı

ver Kapelman): Keman resitali: En -
ver Kapelman, 1 - Lan5er, (Seybold) 
Ninecik! (LandJer), 2 -- D'ambroaio, 
K~uk ııarla ( canzoııetta l opwe 6, 
3 - Lalo, İspanyol senfonisinin Arı. -
dantesi, 4 - Chopin, Milsteln, Gece 
müzltl (Noctume) do dıez minör. 

16349 (İzmir). r 
250 ŞER LİRA KAZANANLAR : --ı--·., 1 er e7 a;ft:'Ue-n &0..,..u. a 

No. ı SaJlll şum YA.-u. partı parti söküp çalmışlar, sonra 
da gemiyi alt muslukları kesip a9" 
ıı:ıak suretlle batırmışlardır. 

8/2/939 Çarşamba 
günü akşamı saat 

:!() • so da 

Reşit 69869 (İstanbul), Seyful- - •1-1--11--1=-, . - -

llt1otı. Cez07lrll - Pqa 
1t l SoQı, No. 2S Semiha E<sl!L 

lıı.t.ınotb:ıcı Osınan Gui - Fatih Sultan 
~tıııı lluı - y •VUz Sultan Selim - Ka-

1("'-t tan suıennan • ' cil Sultan 
ı>... • Oozı 
· ... • lb Ounan l'qa - Mlthat 
«1ıııı, '~im Müteferriı<a • Florlnalı 
,.,... • n.b 
. ~"'I dülha1t HAmlt - Tevtılı: 
8iıı.ı, , .}! A.hnı.et Vetık P01a - Mimar 
"lttıı aın ılt !{ !>.,., emaı - llarbaros Hay-

'-11-beıı lledeal oolıtalı. No. * !f 1 Saııı, Yavuz, 

>.ııuıuı..ı,lınııt Iecınaı - Mehmet Akit -

' lflnııt • ltammt Sultan SG
ı.,,,. ~t~ Sultan Ilfehmet - Bar

~ !tın - MU,ür Fevzi Çak -

* linci Sultan Ooınan Gazi • Fatih 
Sultan Mehmet - Yavuz Sultan Sellin -
Kanwıl Sultan Süleyman - 4 üncü Sul
tan Murat - Gazi Osman Paıa - Mit-
bat Paııa - Namık Kemal - .Abdülhak 

Hlmlt - Barbaros - Mimar Sinan • İb
rahim Milteterrilı:a - Klzım Kara~ 
Fevzi Çakmak. 

Jle>'lorbeYI 8Unne~I IOkak Ne.. 
7 Ali G&al Yavus. 

* .Abdülhak HAmlt - C:elAlottinl Ru
mt - Mimar Sinan - İbni Sina - Zekll 
Ded &- İbrahim Müteferrika - aBrbıı
ros Hayrettin - Gazi Osman Pap - E-
dlrne Müdafii Şükrd Puf<l - Mahmut 
Şevket Paıa - Mareşal Fevzi Çakmalı: 

Hasan ve arkadaşları yine bir 
partiden dönerlerken muhafaza 
memurları tarafı:'·dan yakalanmış-

lardır. 

Dünkü celsede Nuri Hasanın 

kendisini bekçiyim diye aldattığı· 
nı söylemiş, hırsızlıktan haberi ol
madığını söylemiştir. 

Hasan ise Hüsnü adında icrada 
memur olduğunu söyliyen bir a -
damın kendisini gemiye bekçi yap 
mak istediğini. gemi esasen su al
dığı için batacs k olan eşyayı ken
disi aldığını söylemiştir. K~ Aslan - Osman Gazi - Oğuz (Me

ta) - Uzun Mehmet. 
Zoııpidak Colllıtel llsesl suut Muhakeme şahitlerin 
l/B No. 104 İlha.ıı Dofan. başka güne kalmıştır. 

celbi için 

. .. Bir Misafir Geldi 

Saat 19.00 KonUJrna. K~MEDI Ki SMI 
Saat 19.15 Türk mOz.ği (Fasıl 

heyetı: Sultaniyegilh fasııı. 
saz 8/2/939 Çarşamba gündüz saat 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji bober-
14 te ÇOCUK TİYATROSU 

leri, ziraat borsaaı (tlatı. 8/2/939 Çarşamba günü akşamı 
Saat 20,15 Türk nuzıeı. Okuyanlar: 1 saat 20 - 30 da 

Mustafa Çal!lar, Safiye Tokay. Çalan- YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ 

4 perde 

Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 

Modern Kızlar 

Büyük operet 3 
perde. Yazan: 

lah 7537 (Adana), Ayhan Sami IS 1-4-+-++-ı• -+-ı-__, _ __, 

2611 (Samsun). 6 

YÜZ LİRA KAZANANLAR 

Ankarada: Osman 31655, Mehmet 

7 

8 
9 

32:;41, Sabahattin 21483. 
10 

istanbulda: Turhan 69692, Muk- ..__,___,_...L.-!!!!!!!!..._.!.._.!!!!!!__:~ 

bil 65143, Mehmet 1395 <Üsküdar), 

Marta 2024 (Beyoğlu). 

hmirde: Süruri 15599, Fatma 
14358, Hakkı 21509. 

Diğer şehirlerde: Nazif 2487 

(Eskişehir), Mustafa Yüksel 3408 

(Kayseri), Şemsettin Dişbudıık 

3227 (Konya), Mari Vusbikyan 
2131 (Mersin). 

ELLİŞER LİRA KAZANANLAR: 

SOLDAN SAl:A: 
1 - Günün en mühim makineıl -

Bir renk. 
2 - Ateşin karattı&! - Kanan. 
3 - Köpek yemeği - Musiki - Nida. 
4 - Nida - Al!nln yeni modaaı - Bir 

emir slygası. 
5 - Vahit • Sonuna bir {t) ıeline 

fena. 
8 - İllhlar - Filiatinde blr ııöl 
1 - Tanrı. 

8 - Kör. 
• - sııara uçlan. 

10 - YardJm - Ayı yuvası. 

liava tehlikesi karşısında 

lar: Cevdet Çağ!•, Relik Fersan, Fa
hire Fersan, Eşref Kadı' · 1 - Osnıan 
Bey (Şataraban peşrevi). 2 - Tanbu
rl Faize (Bade! vuslat lç1lsln) . 3 - KA
zım Uz (Gam seni terketmezse) . 4 -

Şemsettin !Zya (Ey gonea açıl). 5 -
Refi:< Fersan (Tanbur taksim), 8 -
Blmen Şen (GUI olsam), 7 - Saz se
maisi). 8 - Refik Fers.tn, Rast şarkı 

(Yakh cihanı ateşin). 9 - Ali Galip , 
Bey, SUzinak şarkl (Herlfı.hı.a seni gdr
mek için). 10 - Aziz tfendi (Yegah 
saz semaisi). 

Saat 21.00 Memleket ~aat 8yarL. 

Saat 21.00 Konuşma tMizah saati) . 

Saat 21.20 F.sham, tahviliıt, kanıbi - _ 

Mahmut Yesari 
P ek yakında Macar Yıldızları 

Yeni ve büyük bale heyeti 

------<>-----

Ankarada: Hayri 32524, Mihri • 
can 25652, Hayriye 28081, Refik 
11385. 

İstanbulda: Mustafa 72632, Sü -
heyi! 31551, Ziya 830 (Galata), Ye
gane 31965 CBeyoğlu), Mehmet 
3220 (Beyazıt), Hamdi 2821 (Ga -
lata) . 

YUKARIDAN AŞA(;!. 

1 - Matematik, 
2 - Mukaddes sopa - Çok iyi - Ni-

da. 

yo · nukut borsası (!iat) 
Saat 21,30 Temsil (Bır vaka). Yazan: 

Ekrem Reşat, Söylilyen: Ne;et Berki!-
ren. 

Saat 22.00 Müzik (K..ıçük orkestra, 
Şet: Necip Aşkın) 1 - ıZehrer, (Der 
schatzmelster) operetinin \•alslcri, 2 -
Stolz (Viyanada İlkbahar ) , 3 - Llnc
ke, Danlma: (Fantez.i), 4 - L incke, 
Kaı>rl (Serenad). 5 - Lincke, Ohın

piyatlarda (Marş) . 8 - Kalman - Kon 
tes Martçn operetinden potpuri, 7 -

lktısat Vek41eli fr , · ul 
fabrikalarına 30 tı zgah 

ısmarladı 

E Sadi Tek 

Bu gece 

Şclızadebaşı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

(HAMLET) 
Konseri ile 

(ÇAl\tL'RDA ZAMBAK) 
Vodvil 3 perde 

Nakli) at s ·gc rfası 
Maliye Vekaleti, nı:kliyat sebe

bile gerek şahı sların gerekse oto -
mobillerin "maruz kal.dıkiarı bü -

iznıirde: Çelik 5302, Luna 14982, 

Leyla 16181, Kamil 1894. 

Diğer şehirlerde: Nazıfe 1826 

(Balıkesir), Ali 4170 (Bursa). Sait 
2046 (Diyarbakır), Nadir 1270 (Ed
rem it). A mi Selçuk 5820 (Gire -
sun), Rişar Fabrl 2470 (Trabzon). 

YİRJUİ BEŞER LİRA 
KAZANANLAR 

Ankarada: Efser 14790, İbrahim 

25841, Leman 31836, Muzaffer 6006, 

3 - İstanbulda sokağı olan bir şair. 
°' - Evet - Bir nevi yol hayvanL 
~ - Mükemmel adam. 
6 - Hariç - Boşama. 
7 - Şöhret - Işık. 

8 - Anayurt - Sıfat iııaretı. 

9 -- Mektep. 
10 - Lütf. 

yopi 1620 <Galata), Fani 18798 

(Beyoğlu). 

İzmirde: Şakir 5944, Faik 20485, 

Metin Oğuz 11116, Sabite 19445. 

Vasfiye 2842, Yusuf 18277, Dürda
ne 14452. 

yapılan hazırlıklar İktısat Vekaleti Anadolunun 
muhtelif yerlerine da&>ıtılmak ü -
zere İstanbuldaki ımalathaneleri • 

tün tehlikelere karşı mali mes'uli- Gürel 33631, Emin 16144, Şahnan 

yetç müteallik olmak üzere yapı · 28412. Seniha 22046. 
lan dört ~evi sigortanın badema İslanbulda: Hüseyin 9702, Maz _ 

Diğer şehirlerde: Ayşe 1502 (Af· 
yon), Mazhar İnanlı 1017 (Alchi • 
sar), İkbal 1143 (Ayvalık), Mürsel 
2276 (Antalya), Kerami Mecit 176 

(Bafra), Sudi 1081 (Bergama), Ha
lil İbrahim 65 (Ceyhan), Sabriye 
524 (Edirne), Mustafa 1647 (Erzu
rum), Abdullah 1553 (Gaziantep), 
Cemal Ahmet 168 (İnebolu), Nazlı 
1533 (Kars), Remziye 1743 (Mani

sa), Musa 1742 (Sivas), İsmail 1296 

(Tarsus). 

• 

,,.. 
--"' 

ne 50 tane el dokum~ tezgahı ıs- naklıvat sıgortası a:uyle resme l 1 • - 3 
t
"b" t. t 1 l'k J 1 _ um 0714 , Yorgi 79598, Esat 57136 a ı u u masını a a · Zt · ar ara gon- . . ? . . 

1 

marlamıştır. derdiğı bir tamimle bildirmiştir. ! Lutfı 8- 835• Hatıce 71736, İbrahun 
Bu tezgahların bir kısmı yün de . • . . 57017, Emme 67756, Ayşe 19090, 

dokuyabileceklerdir. Bunlardan 15 Esnaf hastanesı ınşası iÇ n t Osman 24526, Ziya 11301, Doktor 

tanesi bu hafta içinde ikmal edile- Bütün esnaf cemiyetleri umumi 1 Sımon 47233, Naim 38066, Ergun 
rek Vekalete gönderikcckt ir . Dl - heyetleri toplanırke~ ı·sna( hasta- 40641 HalH 20312. Bahır ~964 (Ga
ğerleri de gelecek halta içerisinde ne•i için yeni bir bina inşaatı me- lata ). Semıha 2077 (Beyoglu). Kal-
bitirilmiş olacaktır. scb si mevzu olmakta ve her cemi- ---------------------------

. • • ~' ' ' p , ••. "' , . . , Öğrendiğimize gör~. Vekalet yet azasının 100 kuruş fazla aidat 

muhtelif yerlere göndermek üzere vermesi kabul edilmekted:r Bu 
bundan daha 300 tane el dokuma takdirde 40 bin liranm toplanabi
tezgahları ısmarlıyacaktır. Bu tez- leceği anlaşı_lmaktadır'. .Bu para 
gahların daha ziyade Ankara civa- j bır .hast~.ne ınşasına kafı ~elmıy:· 
rında fakir işçiler~ verileceği ög- ceğı tabııdır. Bunun !cındır kı hu-

·1 · t' kümetin yine müzahereti istenlie-
renı mış ır. 

El dokuma tezgahları 
cektir. 

' " , ~:' • • r; ~ ( • ., ' ' 

tıı ~~~ı.ı hava kuvvetleri geçenlerde donanmanın d:ı iştirakile bir manevra yaptılar. Yeni yap 
.. l!i~terect.e t~l'Yare gemilerinin hizmetlerini ölçen bu mane~r~ların neticesi . Fransızları memnun .. et~ 
11 1lıııtı: r . ise hava tehlikesine karşı birtakım mudafaa sılahları ve tedbırler hazırlanıyor. Gord1r 

:::::,.... ~den üstekiler Fransız manevralarına, alttakiler de İngilizlerin yaptığı hazırlıklara aittir. 

El dokuma tezgiıhlllrı kongresi cevabi istenilmiştir. 
yakında Ankarada t..ıplanacaktır. Şehrimiz yazma ve dokuma ko
İktısat Vekaletince güıülen lüzum operatifi de bu suallere cevap ver
üzerinc el dokuma tezgahları ile. melr üzere bazı tetkikler yapmağa 
alfıkadar bulunanlardan suallerin başlanuştır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınız 

'•• ra 
'y 
"t•ıı: 15••ton LÖllU Çeviren: Reelm Özgen 

bes· - 24 -"'ı. lard., . 
-·~et· ı nın b 
ği k lniıı saik • u Yoldaki ha -ı tamamile itimadı vardı. 
il(,~ '~nın ist~kaşikiı.rdı: Çok sevdi- Papas, Desjardi'ye, biraz daha 
Pop ullıidini b ~alıne taailük eden teselli verdikten sonr.ı kalktı. Bir 
disi~"· ~on d ag.ladığı bu ihtiyar gardiyan, dışarıya haber vermek 
ğin· ·ı Yanın eınıerı ıı de. niçi n kcn- için bir zilin İIJini çekti. Baş gar-

ı, §" a Salta k · ' t p b 'llıdiden . m ıstemiyece. diyan, dışarıdan kapıyı aç ı. a -
k,d:iarctı, k~;ıldırmek~i. p:s, kapıdan çı~~rkeı~ .ölüm mah-
lııit erata t'b · aı V<rmışti. Mu- kumunun yemegı getırıldı. 
''4ıı ~t! deni~i ı olacaktı . Ona, ü .. DesjardL iki gardiyanı ile karşı 
ı . n i1 . Yordu He 
~' n ~ ınıt cdecek~i r ne olursa karşıya kalınca, oturdu ve yeme -
84ıt kın· edenıe · _Ortada onun ğini epeyce iştiha ile ~ırdi ve son· 
o Urta r, 0 umıtle ke d' · .. lııu k rıtııya ç 

1 
n ı- ra, hapıshanede bulunduğu mud· 

~~ıı'. ;nd; kurtul: '.şanlar varken detç~ eşini görmediği bir istirahat 
~ıy • Pas, tl'S ın . şuna engQl ola- ihtiyacı ile yattı ve çabucak uyu

~ 1\, okuya k ın arırnsm •. hki du 
'-11· llon ııer ' _ca ve Desjardi- · 
" 1$itıi esınde niç' · O, saat bire doğru, acı acı fer -
''~ rcdd . • ın onun te- _ l•rıı 1 ettığini 

1 
yat ederek yatagından fırladı. 

eı.,.. , p an ıyacaktı · G d' 1 'k" · d b ··•ıye a)?asın . · ar ıyan arın ı ısı e aşucuna 
ce,· sırr ı nı ıfsa 6111e de eın· . · ' koştular. Mahkı'.ımun ı.lnından ter 

ındı Ke d' · · . • · n ısını akıyordu. Titrek bir sesle: 

Rüya gördüm. - Bu feryadı ilk olarak duymu-
Dedi ve sonra gardiyanların yüz yorum. Ölüm mahkumlarının, bit

lerine baktı. Bunlar uyuduğu za - hassa, idam edilecek'erl sabahın 
manki gardiyanlar değildi. önün- gecesinde, böyle acı ıc . feryat e -
deki gardiyana gözü ilişti. Bu, kü· derek uyandıklarını ~ok gördüm. 
çücük gözlü, soluk yiizlü, kumral Şüphesiz ayni gece, lıepsi de ayni 
sakallı çelimsiz gardiyandı. Avl~- ı rü~ayı görüyorlar ~e böyle fery~t 
da, son gezintisinde, arkasında yu- edıyorlar. Anlıyorsun ya, bugun 
rüyen bu adamdı. Kızının resmi • kır'< dördüncü gündur: mutlaka, 
nin arkasındaki yazıyı yazsa yaz· gizli bir his, ona, hayatının sonun-
sa, bu gardiyan yazabilirdi. da olduğunu duyurmu~tur. 

Desjardi. yatağında oturdu ve C .:rdiyaııın söyl.,dikleri doğru !-
gözlerini gardiyana rlıkti. Bu kü- di. Desjardi'de, rüyasında, hapis
çücük gözler, onun bilmek istedi- haneye girdiğindenbe• ., işte üçün
ği ~eyleri, ona, bir şe:y söyleme • cü defa, dir ki ölümü ile karşılaş
den, sessizce ifade cd.,bilir miydi? mı§. ve korkusundan bağLrmıştı. 
O kadar ricaknr ve ;srarla baktı- Desjardi, yatağına uzandıktan 
ğı halde, bu küçücük gözlerde bir son::·., tekrar. derin biı uykuya dal 
alaka ışığı parlamadı; unlar, hissiz, dı. Yine, o korkunç rüyayı gör -
ala~asız, sakin duruyorlardı. De- miyc başladı: Onu yatağından kal 
me~ ki onların. sessiz de olsa, dır:yorlar. Siy<ohlar giymiş birta-

' söyliyecek bir şeyleri yoktu. Gar- kım adamlar etrafını alarak götil-
diyan, Desjardi'ye, nazik b ir eda rüyorlar. İşle . idam makinesi.. 
ile yatmasını ve tekrar uyumasını Ellerini, ayaklarını bağlıyorlar. 
rica etmekten başka bir şey ihsas Ba~ında. makasın soı)uk temasını 
etmedi. O, da gardiyanın dediğini duyuyor; saçları. sonra ceketinin 
yaptı; tekrar iatağına uzandı. yakası kesiliyor. Başı, giyotin satı-

Tekrar oyunlarına başlıyan iki rı altına uzatılıyor. füçak, birden 
gardiyandan küçücük gözlüsü, ar- bire iniyor ve ı cansE kalıyor. 

D~s·ardi. yata ında. mC'zarda 

imi§ gibi, kaskatı kaldığı anda, bir ı elllerini uzattı ve birdenbire: dürü, yanına yaklaşarak cRüm. 
inşirah duymıya b~lıyor ve ken- - İmdat! İmdat! isteyip istemediğini sordu. 
dini yeniden dirilmiş buluyor. Rü-

1 
Diye bağırmıya b~ladı. Desjardi, cRüm. denilen içkinin 

yasında, kendisinin yıne yaşamak- Desjardi'nin, yuvalarından fır • ne olduğunu bilmiyormuş gibi: 
ta olduğunu, etrafındı. insanlar do- lamış gözlerile bakarak yatağında - Rüm .. Rüm!. 
!aştığını görüyordu ve birdenbire oturuşu ve elllerini uzatarak cİm· Diye tekrar etti. 
gözıerini açtı. dat! İmdat. diye bağmşı, onun da Hapishane müdürü: 

Garip şey .. hücresi siyahlar giy- delirdiğine hükmettlrdl. - Evet.. Rüm! 
miş insanlarla dolu .. onun gözle- Bu sırada bir gardiyan, dolap - Diye tekrarladıktar. sonra, bir 
rini açtığını görünce, kendisi ka - tan onun ceketini, pantolonunu al· kadeh içki getirmiş ,>lan gardiya
dar sararmış olan hapishane mü - mış ve kendi elbiselerini son defa na, onu. mahküma içirmcsini işa -
dürü, ona yaklaştı ve: giyınesi için ona uzatmıştı . Des - ret etti. 

- Cesaret!. jardı, kimb:lir nasıl hır hareketle Desjardi, gardiyanın uzattığı 

Dedi. başını çevirince, kapının önünde, Rüm kadehini öyle bir şiddetle it-
Desjardi, şaşkınlıktan bir şey yine siyahlar giymiş bir adamın ti, ki içkinin hepsi yatağın üstüne 

anlamıyarak yalnız: durduğunu gördü ve onun duru - döküldü. 
- Hayır!. şundaki hususiyetten cellat oldu- Hapishane müdürü, mahkumu, 
Diye cevap verdi ve sonra, iki· ğunu anladı ve cİmdat! İmdat!• di- beheınmehal teskin etmek ietedi

de birde, bir çocuk gibi başını sal- ye ~·ağıran sesi. boğazlanan bir kö- ği için, bu defa: 
lıyarak cHıryır .. Hayır ..• demiye peğin hırıltısını an<kıyordu . - Desjardi, öyle, ise bir sigara~ 
başladı. Hücrede bulunanların hepsi, Dedi. 

Hapishane müdürü, yine o acı- müstantik, memurlar, gardiyanlar Desjardi, yine ne denildiğini an-
yan sesi ile: bu •esle titrediler. Çünkü hiçbir lamamış gibi: 

- Desjardi, cesaret! Kral, affı- mahküınun bu kadar acıklı şekilde ' - Bir sigara ... 
nızı reddetti. feryat ettiğini ve bilhassa istimdat Diye tekrar etti. 

Deyince, ölüm mahküınu, yine ettiğini görmemişlerdi. Bu anda, müstantik, müdahale 
bir , Hayır! , dedikten sonra, de - Gardiyanlar, Desjardi'nin çır - ederek: 
nizde boğulan bir adamın. bir ele, pınmasına ehemmiyet vermeden, - Onu, kendi haline bırakınız! 
bir şeye sarılmak için ellerini u - ona, pantalonunu giydirmeye baş· bir şey istemiyor. 
zatnıasına benzi en bir hareketle )adılar. Bu sırada, h ishane mü - Dedi. 
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MAKAS DAR SELAMI 
Büyük itina İle Seçilen 
Kupon Kumaşlarını Görmeden 

Elbise yapmaya karar vermeyiniz. 
BAHÇEKAPI 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

BllyUk ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20, 000ve10,000 
llrahk iki AdetMükifat Vardır. 
Bu tertipten bj, bilet alarak iıtiralc etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz da piyanıonun meı' ut ve bahtiyarları 
arasına ıirmit olununuı. 

iSMET İNÖNO 
ALBOMO 

HA YA Ti - ESERLERi 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 
Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR: 
HÜSEYiN CAHIT, PEYAMi SAFA, 
M. TURHAN TAN, ABiDiN DA VER 

25 BUYUK SAYFA 30 Kuruş 
~ I 

1KDAM 

MÜHİM BİR TAVSİYE 
Baş, Diş ve Romatizma ağrılarına, 
Nezle, grip ve soğuk algınlığına 
karşı tesirini en çabuk gösteren en mühim ve lı:at'i ilaç 

Neo Urin dir. 

ISTANBUL HALK SANDIGI T. A. $. 
ESNAF 

KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDi AÇAR 
ve mesleklerine müteallik • 

nevı her 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 . 

Yani Na,riyat 'I 
KÖYÜN DOKTORU 

Dr. Rükneddin Fethi (Köy Eğit-

menler!) muhtarları sağlık çavuş- 1•••=--------··----,-------.. lstanbul Belediyesinden 
ları için Köyünün D->ktoru adıyle 19/1/939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere ilan edilen Kasımpa

şada Küçük Piyale mahallesinin Mektep sokağında Vilayet malı 

Abdülkadir Çavuş mektebinin 15 lira senelik bedelle kiraya veril

mesi hakkındaki artırmaya giren bulunmadığından 2ıl/2/939 Pa-

çok istüadeli bir kitap neşrederek 
büyük bir ihtiyaca karşılık vermiş 
bulunuyor. Çığır kitabevi tarafın
dan basılmıştır. Köy ve köylü sağ
lığı olmak üzere iki bölüme ayrıl- zartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
mıştır. görülebilir. İstekliler bir lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz ve-

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 !ı karaya. 

ya mektubile birlikte yukarıda yazılı günde saat 14 buçukta Dai-
mi Encümende bulıırunalıdırlar. (755) ., 

Arada büyük fark var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye lı:adar hiçbir benzeri tara· 
fından taklit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti 
bilhassa çocuk ciltleri İçin hazırlanmış olması ve terkibinde 
tahriş edici hiçbir madde bnlunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücu· 

dün iltivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bun
dan daha müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

on~:~uer (Talk Pudra) ıarile karıştır-
mayınız 

İKDAM 
!' 

i, 
! 

l.hone Şartları 
i ·I 
1 ı 
ıı 

Senelik 
i 6 aylık 

3 aylık 

DAHİLİ 

1200 ıcr. 
6~0 Kr. 
300 Kr. 

HARİCİ 

2300 ıcr. l ı 
1650 ıu. i' 

8fl0 Kr. i. 
1 

TEK SÜTUN i• 
SANTiMİ 
----- ~~ 

Birinci Sahife 400 kuruş < 

İkinci Sahife 250 kuruş i 

1
1 İç sahifeler 50 kuruş 1 

7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş : j 
Bütün bir sahife veya ya- : 

rım sahife ilan için ; rlare ile 1 
görüşülür- ı '. 

DiKKAT ı· 
l . . .. .. l ~ 

Bahce ve Gül 91\ 
' Merakhlarına : 

127 çeşit yediveren Hiketli 
Avrupa gülleri, çok çeşit çam
lar, Salon yeşillikleri, süs a -
ğaçlan, V. S ... 25 senedenberi 
fidancılık ve gülcülük ile meş
gul Ortaköy Fıdancı Vasi!. 
KataJoğLımuzu istiyene gön -
deri~·oruz. 

İNHİSARLAR 

Ciaıi 

Cekovil malzeme.ti 

Mub. mürekep ve Vernik 
Baskil "100 kiloluk,. 

Eczayı Tıbbiye 

8 

• J!'i·t.ıf 
'• !"~~ ... ~-:.... . ·" '"·.·:;ıt.. :ı.'.i 
~· .'~~: ~;. -·~·~'.l .. ' ;?'\ 

~ı ~ .... ·(. • . . ·'ltf·.,. · ... ~ • . ......... , .. -~~ -... . , ............ "~ .,., 1 .. •.-.. ;~· ....... ,. ...... (,, .,, . ., 
' ~· A;:l:~':f1~·'i ~.(~1·•,\ 
.·t ..... • ~· ... -"lı~'!o::~:.~~·)~J 

l-IOLANT5[ "BAN~l 
N.V. ) 

AN N ELER, D İ K KAT: 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, roeyvaların giiıel· 

ce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmanıasıJI' 
dan hasıl olan soluun dediğimiz barsak kurtları en ıııuPr 

ı .. ,-t 
hayvanlardır. Bunlar ince barsağın iç zatına yapışara,. 

kan emerek yetişir ve ii.rerlcr. Ekseriyetle çocuklarda b~ ' 
ltınur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, karın ~ı: 
mcleri, bunın, makat k:ışınnıası, ishal, oburluk, baş dön11ı&· 
salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkul31

' 

gönnede. işitmede boZ11klnk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BfSKÜVİTI . 
Bn kurtların en birinci cı-asıdı.r. Büyük \'C küçüklere eJ11ıı'" 
yet ve itimatla •erilir. Der ÇOC'Uk seve seve yer. Çocukiıııt"" 
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktonınul· 
daııışınız. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanı~; 
düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat "'7in~ 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesin. haizdir. Tarzı istıın 

kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisk!ivit çizgi ile beş müsavi kısnta •~ 

rılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocıı~· 
• Jar: 10 - 15 yaşına kadar bir kuta, 10 yaşından a,..ağı çocıııJır 
ra her yaş için gece yatarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiatı her eczanede 2<fkuruştur. (İSl\IET) ismine dikka1· 

Çünkü ASPİRiN senelerde~ 
her türlü soğukalgınlıklarına ~e 

• b.( 
rılara karşı tesiri şaşmaz 1 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin 

lütfen ffi markasına dikkal ediniz. 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
pi 

Muhamaen Yüzde 7,ıl Eksilt# 
t.!ikdarı bedeli teminat 

~ Lira Kr. ..h!!"a K.!:.. 
ıı 

8 kalem ıil H. Paşa "'°°·- S•5.- Açık jl• 

2200 kilo 2190.- 164.25 .. ıl 

1 adet sil 800.- 6-0.- " 1~ 
711 kaleli! 643.- 48.28 ,, 

! Gazetemıze ılan vermek ıs- : ' 
: tiyenler gerek doğrudan doğ- l j 

ruyıı gazetemiz idarehan~i- ı · 
ne veya İlanat şirketlerine j 

I- Cinsleriyle miktarları yukarıda yazılı malzeme açık eksiltme usuliyle satın alınncaklll"· 

1 miiracaat edebilirler. i 
-. -- . ~ .::::::..-~--

Sahip ve Müdürü: Ali Naci KARACAN 
Un1um1 Neşriyatı İdare Eden Yam 
İtleri Müdürü: 111. Ruslm ÖZGEN 
Basıldıiı Yer· Son Teh.ırı..t Basımevı 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gö:;terilmiştir. tJ ı-

III - Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata~ 
vazını ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gün sözü geçen şu bL>den alınabilir. ~ 
V -Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek istiyen firmanın fiatsız tekli!lerıni, vere~ekle(~~ı 

menin profillerini, detay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evveline kadar . i~ ) 
. . . . . . krtıı·rın 

Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesıne vermelerı ve eksıltmeye gırebılmek lem 1P ı 
bulünü mutazammın bir vesika almaları lbımdır. •625• 


