
a 

• 

.--: --- .. --
. -- -. -· ~--

- . --. 
--;=-~--~= . . $,i 

--· -·· - . - -

İLK TESİSİ: 1894 
iKtNct TEStst: 1939 

SAYI ı 6 
YIL : 1 

TAYYARE 
KAÇAKÇILIGI 

. -· 
·-. 
- -·-

• .. 

. ....,.... 

·.. -

Salı - 17 lkincikônun - 1939 -

HALK GAZETESi 

• SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

TAHKİKATIN VERDiGi 

-----'-

--- - -
=::: 

-.. ---·--· ----. -:;- .. _. 

---
. -· -, __ _ 

-----

CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUlı 

Kabinede bir istifa Maaşlar~a çocuk payı ispanya Boğazlaşması Müddeiumumi 
- Yazan:lbrahimAlaeddnin diyor ki: Milli Müdafaa Vekili 

Fazla çocuk yetiıtirmek ve aene-lyapıldığı için i§in tadiline ve tehirine Frank oya go··re artık .. .. . - .. . . 
den seneye nüfua kesafetini arthr· sebep olacağı tabii bulunan bu tek- K ~ o ı k ld 
::.:~:~:t:::e::~: .. ~,u~:~ı !~~ ~~:~":"v:ny:::;e~:~~;;::~!:ı!~~~ • t t V h tt. Sorguya çekiler. azım za p çe 1 1 
yor. Bugünkü ltalya'nın ve Almar.- mİ§ va:tiyette kalmaması için liyilıa- vazı ye a azzu e l g a Z ete C j 1 e r • -.--.-----------
::: d:6:.~:r:1~:::;ııe;:,~zi~~'::; :!~:~!::~~ı::i t::~:ı e~~: neşriyat 1ar 1 n . Vekıl ısfi/ asına yorgunluk ve 
türlü zararlar, batta en büyük fela- !erdi. Ben de teklifi müsait bir za. Son taarruzda Frankist kuvvetler h l 
~:u~~.t;::,vi:~eı::.:~!~!:li~:~::; ::~::a~:~a~~:n'::~:~~;:;~::: ispat ve tevsik ra afsız ığı sebep gösteriyor 
ve kuvvetli bir nesil bulunsun. Ci- ilavelerdemeselajarcdarınalarınma· 7225 kilometre yer zaPtettiler e d e m e d ı' 1 e r Muhtemel namzetler 
han Harbi sonunda dize gelmiı bir aş ve talısiastile bazı deniz zabitleri-
Almanyanın yirmi sene içinde ..... ı nin maa~larında aile ve çocuk zam- rRAN SA . .. . .... 
f&hlandığını görüyoruz. Milli ıuurun, mırıın da kabul edildiğini ve kanun- Ankara, 16 (A.A.) Tay- a r a s 1 n d a G e n e r a 1 
kültür ve teknik kudretin bu davra- la:-a gird"~ini memnuniyetle gönnüı- yare kaçakçılığı hadısc ıııe 
nışta elbette büyük hisseleri var. Fa- tüm. Halta o vakit Bütçe Encümeni ~ANTANPliA. , dair bazı İstanbul "azetclc· 
kat kudretin en mühim ve esaslı Reisi olan Bay Hasan Fehmi, o zeki 1) 

b 
. 'b o <\IJ<l.GO:i rinde intişar eden S'()n ynıı· 

mtm aı mütemadiyen taze ve mü- tebessümı1e: c<MÜ terı ol, dü"ünceıt - ' C.' ı L An !ar münasebetile Ankara C. 
cehhez insanların mebzuliyetle ye .. yürümiye başladı» diye bu adımları • ... ' y..O V '1"'\ 
• Po~TO "' Müddeiumumisi Baha Arıkan 
tışmesindedir. Milletler arasındaki müjdel~di. / ~ !.AR~S 
daimi hayat mücadelesinde zafer, , Devlet, yol harçfannı verirken ai. N 1 p-. 
varlık cephesinde yeni ve çok mik- le ve çocu1;un payım ötcdenberi clü- ·- 1 Q- 411J"'ıı~ 
tarda unsur yetiştirebilenlere mü-

1
,ünür. B:r kac günlük yol idn tak- '{ I ~ ~ •,..AOA 10 

yesser olur. Bir toprak için en hazin, ! dir edilen bu ihti. aç, ne ~ariptir ki, uJ ,,. 
1 ,-.To•~OO ,:'~~i~jj~~li 

en telifisi güç vaziyet, ü~tünde çalı .. memleketimizde bütün havat volcu- . J:ı \ va~"N~İ~& 
fnn insanlann azlığıdır. Bu basit ba- luğu h .. kkında hali. ihmal ediliyor. '°5 ft,. 

1
1 1# HÜKUME t~İı..EA 

kikatin idrakinden dolayıdır ki, ya- O r.ıemlek~t ki, ayni esası çoktanbe•i O \ ~-- "-'ı<A"l"fo 
kın İstikbali diifünen milletlerde aile kabul etmiş olan ülk~lerden daha O. ' .. ~nuuo ._, 

müessesesini kuvvetlendirmek, do- fa:ıla nüfus kesafetini dii~ünmiye ve l~~~~\~~ı1.viu..A '• e.~~~~~ ~~~=~-~ 
ğumlan çoialtmak, doğanlan yata•- onı teş ... ;l( edecek tıP.dbirl"rin her ce4 c,.RANAO • 
mA.k, ya$ıyanları bünye ve ruh nok- fİdini tatbik~ mf'"chnl'dur. Aile mü-
talanndan teçhiz edebilmek ul'run· e~'Sescsini kuvvetJe11 ırecek her v,.~ 

da her tedbire müracaat ediliyor. silrrıin, h;lha~"a maa"-far V'" ÜC'retl"'r 
Cümhuriyet inkilibındanberi ayni o-ibi b:ıthi!tlf"rin hrr t,..k,,."ü"ilnd,. vnr
fuurun bizde de uyanmış, müessese du~un muhtf'l;~ kö~PlPr1ntf P!1 m;.,: .. 
ve kanun ,ekillerinde bir havli İz hı- mini r,-}1pr:n U:ı!ftnpı,rpk h1'li uvatıdır· 
rakmıf olduğuna fÜp!İe yoktur. Fa- malt istedie-ini !'Öriir !>"İbi ol•ıvorum: 

TUNU$ .. 
Frankocuların son taarruzun dan evvelki \"C bugünkü cephe 

kendisini ziyaret ed n Ana
dolu Ajansı muhabirine şun
ları söylemiştir: 

Hadisenin mahiyeünı sa
yın Adliye Ve1<ili Partı içti
maında iza'ı etmiş idi Hadi
se hakkında, bundan başka 

söyliyecek bır şc;·im yoktur. 
Tahkikatın züptesi, sayın Ve
kilimin beyanatında, tamami· 

l\IuhtC'rcm Ba~vekil C<·151 
Bayar, yine ayni grup içtima· 
ında matbuatta intişar ı den 
yazılara işaret ederek: 

(Arkatı 3 üncü sayfadJ) 

kat yetifecek neslin hem kemmiyet, Çoru!t navı ! ço<'t•~ "avı! 
hem keyfiyet ih'barile bizi tatmine- fbrahlm AlllPıf<lln Gl\Vıı> A 
debilmesi için hiç bir tedbir tasav· 
vur edilemez ki, ihmali veya teh;ri j 

Burgos: 16 (A.A.) - Nasyona ·!tık geç kalmışlardır. Cepheler sa- MÜSTEMLEKE 
list İspanya radyosu dün gece bü- rih bir şekil almıştır. Franko İs-
tün demokrasi memleketlerine panyası kendi mevkiini kendi kuv 

caiz olgun. 
hitaben yaptığı neşriyatta, Gene • vetleriyle elde etmiştir. Muharip· M E s 0 1111111 ıım1111111mıı ~11111111 m ıımıııııııııııımııııııııııımıı 

Naci Tınaz var 
Ankara - 16 (Hususi) . 

Milli Müdafaa Vekilt 
General Kazım Ozalp 
istifanamesini dün ak
şam(evvelki akşam)saat 

on sekizde • Başvekile 
takdim efmiştir. General 
Kazım Ozalp istifana
mesinde yorgunluğu ve 
rahatsızlığını ileriye SÜ· 

rerek vazifesinden affını 
rica etmiştir. 

Milli Müdafaa Vekilli-

General Kazını Özalp 

gıne tayini muhtemel 
namzetler arasında Bur
sa MebusuGeneral Naci 
Tınazın ismi başta gel
mektedir. 

• 
lngiltere ile Amerika 

Çocuğun payı bir çok noktalardan 
dütünülebilir. Doğum, bakım, hima· 
ye, tahsil, terbiye vesaire. Fakat biz 
bu yazıda yalnız maat ve ücretlerden 
çocuğa aynlması lizımgelen payı 

düıünmek ve dütündürme1' İstiyo .. 
ruz. Dört, bet gün evvel bu sütun
larda barem meselesi üzerindeki te
mennileri yazarken bu noktaya da 
bir kaç cümle ile temas etmittim. Ta· 
diline teıebbüı edilen maa, ve ücret! 
kanunu henüz kat'i teklini almadan 
evvel mevzua bir defa daha dönme· 
yi faydasıwbulmadım. Gazete sütun
larına emanet edilen sam.imi fikirler, 
rüzgarların serptiği feyi:r:li tohumlar 
gibi çoğu heba olsa bile, bir kısmı 
daima filizlenmek ibtimalindedir. 
Barem kanununun on sene kadar ev· 
vel ilk hazırlandığı yıl içinde maaf 
ve ücretlerdeki aile ve çocuk zammı 
meselesi üzerinde epeyce etraflı bir 
tetkik yapmıfhm. l:Jemen bütün el
çiliklerimize müracaat ederek bulun
duklan yerlerdeki m&af kanunlarını 
bana göndermelerini rica ettim. Bun .. 
)arı elde ettikten ıonra batka mem
leketlerde aile ve çocuk zammı için 
gözetilen noktalan ve kabul edilmİ§ 
nisbetleri ihtiva eden bir hulasa ÇI· 

karttım ve bir cetvel yaphm. Bu a· 
ra~tırma neticesinde görmüstüm ki, 
Balkan ve Avrupa devletleri arasın· 
da ai1e ve çocuk zammı esasını he
nüz kanunlanna gecinnemis olanlar 
pek azdır. Yine o tetkiklerden anla· 
dım ki, çocuğun payını dü~ünen ka· 
nunlar, yalnız devJf"t dairelf"rince ve· 
rilen mut ve ücretlerden değil. belki 
memleket içindeki bütün müeısese
lerde ödenen maaı ve Ücretlerden 
de aile ve çocuğun hi1seıini ayınnak 
için çareler tesbit etıniıtir. Böyle et. 
raflı bir hazırlıktan sonra meydan.:ı 
gelen kanun liyiho'1nı Büyük Mil
let Meclisine teklif etmi,tim. Bütçe 
Encümenine havale edilen teklif <>· 
rada ciddi alika uyandırmı' ve esas 
itibarile tasvlp RÖrmüştü. Fakat ba .. 
rem kanununun son müzakereleri 

KİMLERİN 
HEYKELİNİ 

ral Frankonun, muarız orduya giz tik hakları tanınsın tanınmasın va- E L E S 1 
lice her türlü siliih yaraımında ziyet tavazzuh etmiştiı. 

bulunan memleketlere diploma - S d 1 1 J t d • 
tik entrikalarla değil Tarragoneun on taarruz a a ınan yer er H. ı . f k l" aponyaya no a ver l 
zaptı gibi fiili zaferlerle cevap Saragossa, 16 (A.A.) - Franko it eflll ev a a-

BÜ y Ü k l eri nı izden 
on beşinin isimlerini 
bize bildiriniz 

Atatürkle İsmet İnöı;ü'nün hey
kellerinden başka memleketimiz· 
de kimlerin heykellerini görmek 
istersiniz? 

Hemen bugün değilse bile pek 
yakın bir atide bir memleket 
meselesi olacağına şüphe etmedi
ğimiz bu dava hakkında karileri· 
mizin fikirlerini ve reylerini top
lamaya karar vermiş, bize eski ve 
yeni büyüklerimizden seçtikleri 
on beş kişinin isimlerini bildirme· 
!erini istemiştik. 

Anketimize her gün yığın halin
de cevaplar ahyoruz. Bunların hep 
sini bir günde dercedemediğimiz 

için sıra ile koymaktayız. 
Bu anket, memlcl<ette kimlerin 

heykeli dikilmek istendiğine işaret 
edecek bir mahiyet almakta ve 
şimdcye kadar gelen cevaplar bile 
vatandaşların hangi isimlerde itti
fak ettiklerini göstermektedir. 

Karilerimizden gelen cevaplar 
7 inci sayfamızdadır. 

ıııııaıımıııııııııııııııııımıuııııııııııuıııııııı, umumu 

verdiğini ve Barselon,~ hükume - umumi karargahının tespit ettiği 

linin vaziyetini kuvvetlcndirmeğe rakamlara nazaran son taarruzun de murahhası Japonlar bu notaya cevap için 
çalışan memleketleri pekala bildi- başından Pazar akşamına kadar 

gk"iı··.kaydcdildikten sonra deniliyor nı5 kilometre murnbaı arazi zap· londraya gı· diyor müsait zamanı kollayacaklar 
tıolurunuştur. General Yag':'e ordu-

Bu memleketler hattı hareket- su Tarragone'u işgal ettikten sonra 
!erini değiştirmek hususunda ar- (Arkası 3 üncü sayf,W.a) 

Halebin Türkiyeye 
. 

terki görüşülüyor 
Berutfa toplanan Arap ricali 
bu kararı ittihaz ettiler 

... o..,..,. 
o ~vo""' 

0 01ı•ı11U.l 
AH'TıtlLV'" • 

Türkiye • Suriye hududu ve 
Haleb'in mevkii 

İngiltere, Fillstindeki Yahudi 

o ... O,,...A 

oC;>HASVA 

•••• 
TaAll.O,.. •,: 

enuııt~ıwf ••• 
o ••• 

• .o•v.a-.e.-.1e;'A. : ... 
• 

),."' (erle Araplar arnsındaki büyük da· -, 
k ! vava bir son vermek ararile Lon- ı:...;;c;:.. ___ ...; 

dr;da bır konferans toplamaya ve 
bu konferansa Arap memleketleri 

murahhasları ile Yahudi murah· 
haslarını davet etmeye karar ver· 
mU;ti. 

Arap büyükleri Berutta topla· 
narak eksnrivrtle Lnııdra konfr· 

r"' ıı ıştırak etm"ye razı olmuş 
görünüyorlar ve bu sırada mühim 
tekliflerde bulunmayı derpiş edi 
yarlar. Dünkü sayımızda okunmuş 
olacağı üzere Arap ricali Filistin, 
Erdün ve Suriyenin birleşerek bü,. 

(Arkası 3 üncii sn11fadr. • 

Alınanyanın ordusundan •0111'1 

takviyeye hazırlandığı donan 
nıasındnn bir parça 

Londra, 16 (A.A.) - Daily He • 
~ald gazetesinin bildirdiğine göre, 
Hitler'in fevkalade murahhası yüz 
bazı Fritz Wiedemann, gelecek 
hafta içinde Londrayu gidecektir. 
Mumaileyh, İngiltere hükumetile 
temasa geçerek Alman müstemle· 
kelerinin iadesi meselfsini görüşe
cektir. Yüzbaşı Wiedemann, Hit -
ler'e Alnrnnyanın şark! Avrupada 
yapması muhtemel yeni bir tale • 
bine karşı İngilterenin hissiyatını 
bildiren bir rapor da gönderecek
tir. Bu gazete, Von Ribbentrop, 2.6 
Sonkô.nunda Polonyada Beck ile 

(Arkası 3 üncii .•ayfacia) 

Londra, 16 (A.A.) - Hafta ta • 
tiU esnasında J aponyaya tevdi e
dilmiş olan yeni İngiliz notasının 
muhteviyatı, bu sabahki gazete -
ler tarafından müsait surette tef· 
slr edilmektedir. Not&, Tokyo hü· 
kfuneti tarafından Uzak Şarkta 

takip edilmekte olan hattı hareke· 
tin burada tevlid etmiş olduğu in· 
fiale tercüman olmaktadır. 

Vaşington, 16 (A.A.) - İngilte· 
renin Japonyaya vermiş olduğu 
nota, siyasi Amerikan mehafilin· 
de büyük bir memnuniyet tevlit 
etmiştir. Bu mehafil, İngiltercnin 
hattı hareketi ile B. Hull tarafın • 
dan 31 Birincikanun tarihi. nota • 
da tarif edilmiş olan Amerikanın 
hattı hareketi arasında mevcut 

(Arkası 3 üncü sayfnia) 

ve Avrupa 
Celil Bayar, Oniversitc gençle- ! giren genç Türkiycnin genç un • 

rinden 40 kişilik bir grupu, dün surları, şark zihniyetinin asırlar

başlıyan sömestr tatilinde bir Av- danberi geri bıraktığı Türkiyeyi 
rupa gezintisine yolladı. Avrupadan ayıran büyük farkların 

Avrupa, yalnız lisclerile ve Oni- iistünden atlamak için Kemaliz
versitelerile değil, caddeleri \'e min kendilerine verdiği hamleyi, 
mcydanlarile hile bir mektcı>tir; bu seyahatlerde biishii!iin artın14 
gören bir göz Avrupa şehirlerinin bulacaklardır. 
bu dış manzarasına bir bakışta pek işte bir sömestr tatili ki, Anu
çok şey öğrenir; medeniyetin, kiil- paya giden gençlerimiz i~in, ı·n 
türün ve san'atin tunç, beton, as- aşatı, üniversitenin sınıfları ve ıa .. 
fnlt, ışık. renk, intizam, diS'iplın, boratuarları kadar faydalı olıı • 
ııenişlik, temizlik ve güzellik hali- caktır. Fakat, gelecek sene hu ge
ne nasıl geldiğini bir bakışta an- zintiyc, biitiin !akültclcrdc rıı iyi 
lar. not alan talebelerin iştirak ettiril· 

Sinemanın, fotoğrafın, seyahat
namonin Avrupa hak.kında \·erdiği 
Cikir, Avrupa renlitesinjn yanındn 
•olda sıfır kalır. Görmek limındır. 

Garp n1edeniyeti nilcai i<:iııc yeni 

mesi prensibi kabul edilirse, hü .. 

kumctin bu ikramı, liyakatli bir 

emeğin mükafatı yerine de gc~er. 

KEMALiST 



SAYFA 2 

,.. .. • • • .... 

Musanın Hayalı 
Velidin adamları bir kalabalık 
geldiğini görünce sevindiler 
tLK KISMIN HULASASI 

V elit ve Haman •. iki arkadaı, ya
lına yak, baldın çıplak kavun ıatmı
ya Mıııra ııeliyorlar. Kavunlar• yağ· 
ma ediliyor. Hükümdara tikiyet e
diyodar. Hükümdar, ellerine onla
nn da dilediklerini yapabilecekleri· 
ne dair bir chüccel» veriyor. Velit, 
Hamanla beraber Mmr mezarbğının 
etrafmt duvarla çevirerek gömülmek 
için getirilen ölülerden baç almıya 
bafhyoriar. Velit, mezarlıkta ölü 
!erden aldığı haçlarla bir 1aray yap
tırmıfbr. V elit, bilihare Mısırın ve 
Musa'nın mqbur Firavunu olacak •· 
damdır. Mısır veziri Harunun güzel 
kızı Zaran da öldüğü için Velit ve
zirden de yirmi bin akçe baraç iati

yor Te alıyor.] ,.,,.. 
Vezirine: 
- Git, dedi, o adamı huzurum:ı 

getir. Ne kişidir ve bu acip işi ne
den eder dinliyelim.. 

Vezir Harun: 
- Aman efendim, dedi, ben o

nun yanına gider de nasıl söz söy
ler, nasıl onu çağırır ve beraber ge
tirebilirim. Öyle heybetli ve mağ
rur bir tıı.vrı var ki.. ağzından sade 
akçe sözü geliyor, ba'jka bir şey 
söylediği yok. Bu ihtiyar halimde 
belki bana bir kötülük eder. İhsan 
buyurun .. merhamet edin. Bu va· 
zifcyi başka bir kulunuza verin. 

Hükümdar Kabus bunun üzerine 
sarayın baş kahini olan (Haceb) i 
çağırdı. Haceb çok yaşamış, çok 
gün ve tecrübe görmüş bir adam· 
dı. Hatta söylendiğine göre Yakup 
peygamberin oıtullarına yetişmiş 
ve Yusufun Mısorda vezirliği za
manında bile bulunmuştu. 

Hükümdar ona vezir Harun'un 
söylediklerini anlattı ve: 

- Var git bu adamın yanma, de· 
di, bak bakalım ne biçim kişidir. 

Hal ve tavrına bir nazar eyle .. E
ğer müdara ile söz söylemek Ja. 
zımsa öyle yap .. her halde onu hu
zuruma getir. Bir de ben göreyim 
ve meramı ne imiş anlıyayım ... 

Haceb hemen hükümdarın ya
nından çıktı. 
Sarayın has kullarından tepeden 

tırnağa altın işlemeli libaslar giy· 
miş ve birbirinden güzel elli iç oğ
lanını da beraberine alarak yola 
çıktı ..• 

••• 
Velidin adamları, mezarlığa doğ

ru bir kalabalık geldiğini görünce 
sevindiler. Fakat kalabalık yaklaş
tıkça aralarında tabuta benzer bir 
şey görmediklerinden hemen ko
şup Velid'e haber verdiler. 

Velit ve Haman, Sarayın kulesi· 
ne çıkıp gelenlere baktılar ve bun
ların sebepsiz gelmediklerini anla
dılar. 

Velit, Hamana: 
- Bunlar .. dedi, sarayın iç oğ

lanları .. ortalarır.daki aksakallı da 
her halde hükümdarın çok hürmet 
ettiği bir adam olsa gerek .. bize her 

halde hükümdar tarafından geli
yorlar. Onları lazımgclen saygı ile 
karşılayalim ... 

Haman derhal bütlin maiyet hal
kını mezarlık kapısı ile saray ka
pısı arasında iki taraflı dizdi. 
Mezarliğın ve sarayn kapılarını 

arkaya kadar açtılar. 
Haceb ve iç oğlanları, bu iki ta

raflı, kara kaftanlı, altın kuşaklı 

adamların mızrak saflarının ara
sından geçtiler. 

Saray eşiğinde Haman karşıladı. 
- Ne arzu ve ne dileğiniz var

dır? 

Diye sordu. 
Haceb bu adamı, vezir Harunun 

bahsettiği adam sandı: 
- Hükümdar tarafından geliyo

rum .. dedi, sizinle görüşeceğim. 

Haman, hürmetle eğildi: • 

- Hoş geldiniz, dedi. Fakat gö
rüşmek istediğiniz kişi her halde 
ben değilim, bizim hükümdarımız 
olan kudretlil Kabristan Kralı Ve
lit Hazretleridir. 

Haceb acele ettiğini anladı. 

- Evet.. dedi, hükümdarınızla 

görüşmek istiyorum .. onunla henüz 
tanışmak şerefine nail olmadığım 
için yanıldım ... 

Haman: 

- O halde, buyurun .. dedi. Sizi 
onun huzuruna ileteyim. Ancak 
maiyetiniz burada kalacaklar ... 

H9ceb, endişeli bir nazarla etra
fına bakındı ... 

Maiyetini beraber de götürmü.j 
olsa bu acip saray içinde ne yapa
bilirdi? 

Hem kendisine gösterilen saygı, 
hakkında hiç te fena hisler beslen· 
mediğini ispat ediyordu. 

-Pekala... 

Dedi. Önde Haman .. arkada Ha
ceb, sarayın geniş merdivenlerin
den çıktılar ve büyük bir kapının 
önüne geldiler .. 

Haman, belinde sarkan kalın bir 
altın zincirin ucunda kocaman bir 
altın anahtarı bu büyük kapının 
deliğine soktu. Kapı açılinca Ha· 
ceb'in de gözleri hayretten açıldı. 

Koridorun sağ ve solunda gayet 
ince al tüllere bürünmüş iki sıra 
genç kız vardı. 

Hepsi de bir boyda, bir endam
da olan bu güzel kızların kar gibi 
beyaz vücutlerinin olgunluk Ve 

dolgunluğu Üzerlerini kaplıyan 

ince ve kırmızı tülün altında göze 
çarpıyordu. 

Çıplak ayaklarına yuva olan se
def takunpalar, ince bellerini sa -
ran sırma kemerler ... Omuzların
dan göbeklerine kadar sarkan çif
te örgülü siyah saçlarla cennetin 
teşrifat memurluğunu yaptıkları 

hissini veren bu periler arası;'ldan 
geçen ihtiyar Haceb kendini bü -
yük bir salonda buldu. 

Salonun ortasına bir taht kurul
muştu. 

(Arkası var) 

-6-
Garson, sanatının hütün inceli

ğini göstermişti: 

- Hanımlara bir şey ısmarla!. 
Diyordu; bunu, bir cemrivfıkj, 

haline getiriyordu. 
Behice, garsonun soruşunu sü -

künetle karşılamıştı: 
- Beyefendiyi rahatsız etmiye

lim. 
Bu nezaket, garsonun inceliğini 

tamamlamıştı. Evet' demekten 
başka bir şey diyemezd;m. 

Garson, masanın üstündeki boş 
tabakları, bardakları sol elinde 
saklar gibi tuttuğu tepsiye yerleş
tirdi, kıvrak adımlarla gitti. Biraz 
sonra, benim masamdaki tabakla
rı, şişeyi, kadehi, bardağı kadınla
rın masasına dizdi. 
Masayı düzeltirken, toplarkenkl 

gibi acele etmiyordu. Kadınlara 
sordum: 

- Ne Pmredersillİ' 

Kadınlar, biribirlerinin yüzle -
rine baktılar. Safinaz, boynunu 
çarpıtarak eksikli bir sesle: 

- Bizi mahcup ediyorsunuz, 
Beyefendi, dedL 

- Rica ederim, Hanımefendi. 
Behice mütereddit duruyordu: 
- Biz içtik efendim. 
- Birer kadeh daha bir şey içi-

niz. 
Kadınlar, tekrar biribirleri -

nin yüzlerine baklıla~. O zamana 
kadar hiç lakırdıya karışmıyan 

Ferdane, başını kaldtrmıştı: 
- Birer bira içeriz. 
Garson, yüzüme bakıyordu. Be

hice, bana gülümsedi: 
- Ben, Beyefendiye refakat et

mek için, bir kadeh rakı içeceğim. 

Safinazla Ferdanenin kaşları ça
tılmıştı. Genç kadın, Behicenin e
lini tutmuştu: 

- Hanım, siz rakı içmeyin. 

iKDAM 
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Halk Bankasının! Freni tutmıyan 
esnafa yardımı bir Tramvay 

Sandığın faaliyeti 
daha fazla artırılacak 

Halk bankası Umum Müdürü 
Ata Evcim dün Ankaradan şehri -
mize gelmiştir. 

Ata Evcim öğleden sonra İstan
bul halk sandığına gelerek akşa -
ma kadar orada kalmıştır. 

Burada bir hafta kadar kalarak 
sandığın bütün hesaplarını tetkik 
edecek, yapılan kredi nesbetlerini 
gözden geçirecektir. 

Bir arkadaşımıza Umum 
Müdür At.ı Evcim şunları söyle -
miştir: 

c- Ankaradan bugün geldim. 
Burada bir hafta kadar kalarak 
sandığın hesaplarını tetkik edece
ğim. Esnafa daha geniş mikyasta 
kredi açılması için ic3p eden ted
birler alınacaktır. Bugüne kadar 
umduğumuz derecede müracaat -
ler vaki olmadı. Bunun sebepleri
ni de araştıracağız. 

İzmire şimdilik gitmem ınev -
zuubahs değildir. Ankaraya gittik 
ten sonra vaziyet anlaşılacaktır .. 

Halk sandığının vaziyeti bun -
dan evvel de yazıldığı gibi iyi git
memektedir. Bunun içindir ki ba
zı tedbirler alınacaktır .. 

Esnafa ve küçük sanatkarlara 
sandık hakkında komple malumat 
verecek broşürler bazırlanrnası ka 
rarlaştırılmıştır. Muhtaç olan es -
nafa yardımı artırmak için diğer 
taraftan İzmirde de bir halk san -
dığı açılması mevzuubahstir. 

BELEDiYE 

Gaz kursları dün çahşmıya 
başladı 

Dün bir otobüse 
çarptı kapısını kırdı 

Evvelki geceyarısı Şehzadebıışında 
bir kaza olmuş ve frenleri tutmı -
yan bir tramvay yolda duran bir 
otobüsün arkasından çarparak 
kapısını parçalamıştır. 

Kazayı yapan vatman Ahmedin 
idaresindeki 179 numaralı tram -
vay arabasıdır. Tramvay Şehzade
başında duran ve müşteri alan şo
för Suadın idaresindeki 3103 nu
maralı otobüse yaklaşınca vatma
nın bütün gayretine rağmen fren
ler tutmamış ve tramvay şiddetle 
otobüsün arkasına çarpmıştır. 

Sadmenin tesirile otobüsün i -
çinde ve arkadaki kapının yanın
da duran biletçi. Hali.t yaralanmış· 
tır. Otobüsün camları kırılmış ka
pısı parçalanmıştır. 

Biletçi Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, freni bozuk tramvay 
muayeneye sevkedilmiştir. 

NAFIA iŞLERi 

Tramvay Şirketi ile 
pazarlık 

Bazı gazeteler tramvay şirketi 

murahhaslarının Ankaraya gittik
lerini yazmışlardır. Bu haber doğ
ru değildir. Dün alakadarlara Bel
çikadan gelen bir telgrafta tram -

vay şirketi baş murahhası Spesi
al'ın yola ç•km1ş bulunduğu ve 
Perşembe günü İstanbula vasıl o
lacağı bildirilmektedir. Murah -

haslar Cuma giinü Ankaraya gi -
derek Cumartesi Vekaletle tram
vay şirketinin satın alınması hak
kındaki müzakerelere başlıyacak-

Şehrin pasif korunması için hal- !ardır. 
ka verilmesi liizımgelen nazari ve . .. 
k li ] • t . . hr' Bundan hır muddet evvel yapıl-
ısmen ame ma uma ıçın şe ın . 

b. k 1 · d h. ı· k mış temaslarda bır anlaşmıya va-
ırço yer erın e ze ır ı gaz urs- ı rıl çünk· .• ahh 

1 amamıştı. u mur as ar 
!arı açılmıştır. l • . . k r . . ' h 

Fatih, Beyoğlu ve Eminönü mın pazar ıga gırışme se iıhıyetını e-

HERGÜN 

Mekteplerimiz 
Birkaç hafta var ki, Türk 

inkılabı, Hasan Ali Yücel'in 
şahsında, nesillerin istikbali
ni avcuna almıt bulunuyor. 

Ben, on beş yıl geciken bu 
müjdeyi duyduğum sabah, 
evimin kapısından daha üzün. 
tüsüz bir baba olarak çıktun. 

İtiraf edelim ki, Türk ço· 
cuğu, bugüne kadar muhtelif 
tedris sistemlerinin elinde bir 
türlü paylaşılam.ıyan bir his
sei şayialı maldı! 

Kafalarında, ınuJ.telif mek
teplere mensup pedagokların 
ilhamını taşıyan yarım alim
lerimiz, Tiirk mektebini, her 
biri bir başka zihniyetin ma
yasını katarak, bugüne kadar 
tağ~iş ettiler .. 

Bizim devrim.izin idaili ders· 
!erini, şimdi kısmen ilk mek
tep programında görüyoruz: 
İşte, Vahide irca usulile hal
ledilebilecek meseleler arhk 
dördüncü, beşinci sıruI çocuk· 
larmın hesap vazifeleri •ra· 
sın dadır. 

Şimdi adı fizik olan eski 
•Hikmet• teki mımivela bah
si de böyle: Çocuk oyuncağı 
oluvermiş! 

Biz mi pek hantal zekalı 

idik, yeni nesil mi pek uya -
nık, bilmem.. Ancak, maarif 
muadelenıiz şöyle bir netice 
gösteriyor: 

Bugünkü çoc11k=dünkü genç 
Fakat, aradaki bu büyük 

farktan aşka bir küçük fark 
daha var: Vİllıide irca usulile 
mesele halline çalışan çocuk· 
!arımız henüz kerrat bilmi· 
yorlar! 

Manivclfi. bahsine gelince, 
o körpe dimağlara böyle ağır 
bir yükü kaldır demek, esa -
sen manivela kanununa mu -
haliftir! 

İtiraf edelim: Maarifimiz, 
eski idadi programını yeni 
ilkmektep programına soka • 
cak kadar bii;vük bir hüner 
göstermiştir. Ancak, göstere
mediği küçük bir hüner var: 
Eski idadi mezunları olgunlu
ğunda lise mezunları vere • 
memck! 

Yusuf Ziya 011 TAÇ 

takalarında beşer, Üsküdar, Kadı- nüz elde edememişlerdi. Heyeti u
köy, Beşiktaş ve Bakırköyde üçer, mumiye tarafından murahhaslara 
Eyüpte iki ve Beykozla, Adalarda bu salahiyet verilmiş olduğundan 
birer kurs açılmıştır. Bu kurslara kat'i bir neticeye varılacağı u -
20 bin vatandaş devam etmeğe mulmaktadır. 

mecbur tutulmuştur. Bir Sirketle Nafıanın KÜL TÜR 
Hastalık, seyahat veya fevkala- ' 1 f Maarif tebligvleri için 

de diğer bir mazeret olmaksızın ihti a 1 
bir usul devam etmiyenler 5 liradan 25 li- Nafia Vekaleti ile Cenup demir-

k d " ki d' Maarif Vekaleti 939 yılı başından raya a ar ceza gorcce er ır. yolları Türk Anonim şirketi ara -

P 1 k itibaren tamimlerini ayrı ayrı ve azar 1 sız satış sında yeni bir itiliıfname aktedil-
dağılmış bir şekilde değil cteb -

Pazarlıksız satış kanununa ay - miştir. dl hğler dergisi a ı bir broşür için-
kırl hareket eden 12 esnafın bu İtilafname mucibince şirke -

de vermeğe karar vermiştir. Ma -
suçu mükerreren işledikleri gö -
rülmüş ve buna dir olan kanunun 
gösterdiği en ağır yar.i 25 şer lira 
para cezasına çarptırılmışlardır. 

Belediye İklısat Vekaletine pazar
lıksız satış kanununun neticeleri 
hakkında da dün bir rapor gönder 

tin halihazırda işletmekte olduğu arif Vekili tebliğler dergisi her 
Çobanbey, Nusaybin, Derbesiye, 

yayın direktörlüğünce neşrcdil -
Mardin, Cırablus liman hattı, kı-

cektir. Bunun ilk sayısı çıkmış ve 
sımları üzerinde normal işletmeğe evvelki gün bütün Maarif meha _ 

mahsus olarak yeniden yapılacak filine dağıtılmıştır. Bu dergiler 
inşaat ile satın alınacak muharrik yayın direktörlükçe neşredilmek
edevat tevsi ve ilave mahiyetinde mekte ve parasız olarak alıikadar-

miştir. sayılacaktır. İnşaatın ikmalinden [ara dağılmaktadır. 

ECNEBi MEHAFILDE ve Nafıa Vekaletince kabul olun- Bu derginin gönderildiği her ma-
duğu tarihten 50 yıl müsavi tak- kam ve müessese bunlardan birer 

Efganistanın Londra elçisi sitte amorti edilecektir. nüshasını demirbaş oıarak koııek
Etganistanın Moskova Büyük =======-========== 1 siyon halinde saklamağa ve imza 

Elçftiğine tayin edilen Ankara Bü- rimizden yeni vazifesine gitmek ü- mukabilinde seleften halefe dev -
yük Elçisi Sultan Ahmet Han iki zere hareketi mukarrer iken mü- redilmeğe mecburdu•. Müstacel 
gündenberi şehrimizde bulun - şarünileyhin seyahati refikaları - olduğu için telle yapılan tamimle
maktadır. nın hafif rahatsızlığı dolayısile bir rin suretleri de bıi dergide bulu-

Sultan Ahmet Han'ın dün şeb - hafta tehir etmiş bulunmaktadır. nacaktır. 

Behice, hırçın bir baş silkişile Kadehini göstererek bana gü - memek için dişlerini sıktığı belliy-
' doğruldu: lümsedi: di. 

- Yok, keyfime karışmayın. - Şerefinize Beyefendi. Masadaki bu nahoş hava, beni de 
Ferdane, önüne baktı; Safinaz Rakıyı bir dikişte içmişti. Meze- sinirlendirmeğe başlamıştı. Safi -

da gözlerini indirdi. !ere dokunmadı, küçük mendilile nazın zekasına ve uyanıklığına 

- üç kadehle bir şişe rakı ge - ağzını kuruladı. Bu tek jest, onun hayret ettim. Yaşlı kadın, Ferda • 
tir. ciçkici. olduğunu anfatmağa kafi neye göz kırptı: 

Genç kadın, tekrar başını kal - gelmişti. - Zaten çok oturmıyacağız. Be· 
dırmıştı: Ferdanenin endişesi nedendi? .. yefendiden müsaadelerini alır, gi• 

- Bana, bir balon bira. İçkiye bu kadar alışkan bir ka - deriz. Fazla geç kaldık. 
Garson, sessizce uzaklaştı. dın için, korku yoktu. Onların kalkıp gitmelerini, ben, 
Bu üç kadının biribirlerine kar-, Ferdane, Behiceye yanyan ba - dört gözle bekliyordwr .. Fakat ya· 

şı vaziyetleri ne idi? Biribirlerine kıyordu, dudaklarının arasından rım ağızla olsun, oturunuz? de • 
ne şekilde bağlıydılar? fısıldadı: mek icap ediyordu: 

Ferdanenin tavırları, pek boy - - Hanım, bari hızlı gitme. - Aceleniz ne eferodiın? Güzel 
nu eğik hizmetçiye benzemiyor . Bakışlarımdan kuşkulanmıştı: güzel oturuyorduk. 
du, onun, ailede bir mevkii olacak - Beyefendi, Hanımın iyiliği i- Kadınlar, gülümsediler: 
tı. çin söylüyorum. - Teşekkür ederiz. 

- Tabii efendim, anlıyorum, el- Behice, kadehine doldurduğu 

bette. rakıyı, yine bir dikişte içmişti. 
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Sinema Fiatleri 
Vergiler indirildikten sonra fiatl 

inecek yerde yükselmiştir 
Hüklımetin hayat pahalılığına 

karşı savaş açtığı şu sıralarda si
nemaların da pahalı olduğu göz -
den kaçmamıştır. Hüklımet bu -
nunla mücadeleye karar verince 
ilk iş olarak kendisi fedakarlik 
yapmayı döşünmüş ve sinemalar
dan alınmakta olan ve nisbetleri 
fiatın yüzde 21 - 28 ni bulan dam· 
ga, tayyare ve belediye resimle -
rinin mecmuunu yüzde (10) a in
dirmiştir. 

• •• 
Bundan birkaç gün evvel Mali -

ye Vekaletinden İstanbul Vilaye -
tine bir tanıim gelmişti. Bu tami -
mi gözden geçirdik. Maliye Veka
leti hulilseten diyor ki: 

- Devlet ve hükilmet fiatın u -
cuzlaması için fedakarlık yaptı. 

Fakat sinemacılar bu fedakarlığı 

yapmadılar. Vergiyi indirdik. Fa -
kat bu resimler şimdı halkta de -
ğil, sinemacıda kalıyor. Bilet fi -
atlerinde yapılan tenzilattan baş
ka, film resimlerinde de % 55 bir 
tenzilat yapılmıştır. Artık ucuz si
nema seyretmek hakkımızdır de -
ğil mi? Hayır, böyle olmadı, bele -
diyeler bu fiat tanzim işlerini la
yikile yapmadılar. Yeni kanunun 
ruhuna ve maksadına göre hare -
ket etmediler. Bilet ücretleri u -
cuzlayacak yerde birçok vilayet
lçrde aksine yükselmıştir. Mesela 
Ankara sinemalarında tenzilat ka
nunundan evvel 4 liralık localar, 
kanundan sonra 5 liraya çıkmıştır. 
70 kuruşluk balkon fiatleri aşağı 

yukarı buna benzemektedir. Edir
nede evvelce fiatler 10 - 15 kuruş 
iken tenzilattan sonra 15 - 20 ku -
ruşa yükselmiştir. Vekalet tami
mini şöyle bitirmektedir: 
•- Bütün bu misaller devletçe 

yapılan fedakar lığın tamamen 
mutavassıtlar elinde gayri meşru 

bir kazanç temininden başka bir 
fayda temin etrlft.diğini göstermek 
tedir•. 

lstanhul Sinemaları 
Maliye Vekaletinin tamiminde 

İstanbul sinemalarından bahis yok 
tur. Fakat bize haber verildiğine 
göre belediye bir haftadanberi es
ki ve yeni sinema fiatleri üzı:rinde 
tetkikat yaptırmaktadır. Bu tetki
kat sonunda tenzilat nisbetleri 
tanzim olunacaktır. Tenzilattan 
evvel ve sonra İstanbulda birinci 
sınıf iki sinemanıp fiatleri şöyle 

değişmiştir. Eskiden: Birinci mev
ki 35, balkon 45, hususi koltuk 60, 
locıılar 250, 350. Şimdi şöyledir: 

25, 35, 45, 200, 250. 

İkinci vizyon film gösteren si -
nemalardan birinin fiat listesi (20, 
25, 200) iken şimdi: (15, 20, 150) 
şekline girmiştir. 

Bu rakamlar, ilk bakışta bir u -
cuzluk ifade ederse de hükilmetin 
yaptığo tenzilat nisbetlerine göre 
azdır. Hele talebeler ve sübaylar 
bu tenzilattan hiç istifade etme -
mişlerdir, 

Eskiden 35 kuruşa l:ıalkonda o -

u 
o 
.J 
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• 
turan bir talebe veya sübay yiııl! 
35 kuruşa ayni yerde oturmakta 
dır. 

Sinemalar her ne kadar Cum 
tesi ve Pazar günleri muayyen 
atlerde halk ve talebe matineıeıf 
yapmışlarsa da bunlar çok azdıll 
Hususile Cumartesi günü saat 1 
mati!Rsinden az istifade edilmek' 
tedir. Çünkü saat 13 te talebe lı 

nüz mektebinde, sübay da kışla • 
sındadır. Pazar günlel'i saat 11 dl 
yapılan matinelerden istifade er 
mek için halkın biricik istira!ıal 
gününde sabahın dokuzunda sokr 
ğa çıkarak sinemaya koşması ll
zım gelmektedir. 

Hulasa: Sinema fiatları kafi de
recede ucuzlamış değildir. Kana&• 
timize göre ücretlerin biraz dah• 
ucuzlaması sinemacıların da lehi• 
ne olacaktır. 

Sinemacı bilet başına kaybede
ceği meblağı fazla bilet satışındall 
telafi edecek ve sinema meraklı• 
!arı gittikçe kabaracaktır. 

Aslan TUFAN 
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* Vali ve Belediye Reisi LutII 
Kırdar dün Eminönü meydanınıll 
son şeklini incelemiştir. Vali öğ· 

ledensonra Vilayet, Belediye ve 
Partide meşgul olmuştur. 

* Üniversite Rektörü Cemil 
Bilsel'in talebelere vermekte ol • 
duğu çayların sonuncusu dün bU 
yıl liseden fakültelere pek iyi de· 
rece ile kaydedilmiş talebelere ve
rilmiştir. Bu toplantıra yeni tale· 
beler dileklerini Rektöre anlat· 
mışlardır. * Önümüzdeki Cuma günü sa· 
at 14,30 da Selim Sırrı Tarcan ta • 
rafından Darüşşafaka lisesinde 
modern olmıyan mevzulu bir kon· 
ferans verilecektir. 

* Bugün öğleden sonra Türko
fis İstanbul şubesinde İstanbul ta• 
kas tetkik komisyonu toplanacak 
bir haftalık takas muameliitını tet· 
kik edecektir. * Defterdarların Malmüdürl& 
rine ihtar cezası verip vcremiye
cekleri hakkında haoıl tereddüd ü
zerine Maliye Vekfiletine bir h • 
mimle bu hakkın defterdarlarda 
mevcut bulunduğunu bildirmiş -
tir. 

Kendi kendime şaşıyordum. Ka· başlamıştı, lakırdıları güç anlaşı· 

!abalık yerlerde kadınla gezmeye, lıyordu. Hiç durmadan, bir bahis· 
kadınla sokağa çıkmıyan ben, na·· ten öbür bahse atlıyarak, söylü · 
sıl oluyordu da, üç kadınla bir ma· yor, kahkahalarla gülüyordu. Yall 
saya oturuyor, içki içiyordum? Bu masalardan, bize akbıyorlardı. Ka• 
kadınlar, benim ne dostum, ne ak- famın ağırlığı ziyadeleşti, sinirle
rabam, ne de sevgililerimdi? Bir rim gevşedi de büsbütün hamur • 
saat evveline kadar, onların dün- !aştım. 

yadaki varlıklarından bile habe Kadınlar, gözüme, sili.le hayallet 
rim yoktu. gibi görünüyorlardı. Bahçedeki 

Tesadüfün elinde oyuncak ol - çalgının sesi, karışık bir uğııltu gi• 
mak, beni hem kızdırıyor, hem bi kulaklarına doluyordu. 

korkutuyordu. Bu, nekadar devam etti, bilmiy<>' 
Bir şey gözüme ilişmişti; Safinaı rum. Caddenin ı§ıkları, bir an goz• 

Hanım, hiç içmiyor, bir şey yemi- !erimi kamaştırdı, söndü. 
yor görünüyordu. Fakat sessiz, sa- Bir motör hırıltısı duydum. Sa· 

dasız., hepimizden fazla yiyip içi· ğımda, solumda iki ılik vücut val' 
yordu. İçkiye dayanıklığı da şaşı- Nereye gidiyoruz? Masa başın

lacak şeydi. Ağzına bir kadeh bile dan nasıl kalktım? Nasıl yürüye • 
rakı koymamış gibiydi. bildim? 

Safinaz Hanım neciydi? Ben, 
anlan dinlerken düşünüyor ve i -
çinden çıkamıyordum. 
Rakılar gelmişti. Behice Haıum, 

- Hanıma içki dokunuyor. Gün- Ferdane, bir şey söylemiyor, dik 
!erce başını toplıyamıyor. dik bakıyordu. Ferdane,· Behiceyi kontrolü bı Bunlar, kafamın içinde şirnşelC 

B h . H F d · ·· rakmıyordu. Dişlerini sıkmasına gibi çakan ve parlamasile sönmesi 
kadehini doldururken Ferdane, 
tekrar yalvardı: 

- Hanım, bir kadehten fazla iç-

e ıce anım, er anenın so - Masadaki nahoş hava, sinsi çe· 
·· h'dd ti · t· k 1 t rag"men, dayanamıyor, so'"ylüyor . bir olan düşünceler, sualler. zune ı e enmış • aş arını ça - kişme, kafamı bozmuştu. Sarhoş 

tı: oluyordum. Biraz canlanmak için, du: Otomobilin sarsıntısı, gittikç• 

meyin. • - Yine başlama, sende bu illet· arada bir kendimi zorluyordum, - Hanım, hızli gitme. Bozula • ağırlaşan başımı, büsbütün sars • 

Behice, canı sıkılarak: tir? Pireyi deve yaparsın. Fakat bu zorlayış, beni daha sar • caksın. tı, sersem etti. Kendimi salıver • 
- Ferdane, dedi. Allah aşkına Ferdanenin de kaşlarının arası sıyor, başım ağrıyor, beni iskem• Çok geçmedi, Ferdaneye hak diın. 

keyfimi bozma. buruşmuştu. Ters hir cevap ver - leye percinliyordu. verdim. Behicenin dili dolaşmağa [Arkalı var] 

--------------~----.;;..._---
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Çemberlayn yarın 
Roma mülakatın 

izah edecek 

/B. M. Meclisinin 
dünkü toplantısı 

Italga geni hareketlerde 

Ankara, 16 (AA) - Büyük Mil· 
Jet Meclisi bugün Faik Öztrakın ri
yas ·tinde toplanmıştır. Celsenin 
açılmasını müteakip Antalya me • 
buslu.~una seçilen Cezmi Erçin, E
lazığ mebu• . .ığuna seçilen Fethi 
Altay, Siirt mebusluituna seçilen 
Naki Ekmen'in mazbataları tasvip 
edilmiş, Fethi Altay ile Naki Ek· 
men and içmişlerdır. bulunmak için Frankonun 

zaferin i bekliyor 
Londra, 16 (A.A.) - Çember·• Roma, 16 (A.A.) - Reuter 

layn, Roma müzakerelerinin neti·! jansının muhabiri bildiriyor: 

Ruznamede bulunan maddeler· 

den adli evrakın posta, telgraf ve 

telefon idaresi vasltasiyle tebliği· 
a -

celerıni Sir John Simon ve Sir Sa· 
muel Horre'a bildirecektir. Muma· 
Ueyh, kabinenin Çarşamba günü 
yapacağı içtima esnasında, müza -
kereler hakkında mufassal mah1 • 
mat verecektir. 

Hükumet mahfellerile sıkı te • 
mas halinde bulunan mahfellerde 
ıöylendığine göre Çemberlayn, bü 
tün müşkilata rağmen yatışma si· 
yasetini takip etmeğe azmetmiş -
tir. 

Ayni mahfeller, Roma müzake -
relerinin İngiliz nazırlarına İtal
yan taleplerini olduğu gibi öğren
mek :fırsatını verdiğini beyan et -
mektedirler. İtalya, büyük Brl -
tanyanın bütün hayati menfaat -
!erine taallQk eden mulı'lelif me • 
selelerle meşguldür. Bu meseleler 
1Unlardır: 

İtalyanın Clbuti vesalr Fransız 
toprakları üzerindeki emelleri 

• 
Süveyş kanalının idaresi, İspan -
yol harbi, Kenya, Südan ve §ark! 
ltalyan Afrikası hudutlarının tah· 
didi. 

Siyasi mahfellerde söylendiğine 
göre bugün bii!un gazetelerin ik • 
tisap ederek ilk sahifelerine geçir 
dikleri İn!ormazione Diplonıatica
nın Mussolini'ye atfedilen maka • 
lesi, Fransaya karşı ciddi bir ihtar 

mahiyetindedir. Bu makale ile 
Frandaya son dakikada İs;:ıanya 
hükümetini kurtarmak için yeni 
bir gayret sarfetmemesi tavsiye e
dilmektedir. 

Diğer taraftan ayni mahfeller, 

İspanya harbinin bitmesini şiddet

le arzu eden İtalyanın, kendisini 

Francoya yeni bir yardımda bu -

lunmağa mecbur addederek esa -

sen hükumsüz saydığı ademi mü • 

dahale itilafını feshedebileceğini 

i!Ave eylemektedirler. 

Bone Halifaks meselesi 
Cenevre, 16 (A.A.) - Fransa 

Hariciye Nazırı Bonnet ile İngil
tere ~ariciye Nazırı Lord Hali -
faks, burada uzun uzadıya görüş· 
müşler ve dün gece yemeği bera
ber yemişlerdir. 

Fransız ve İngiliz Hariciye Na-

ne ait kanun liıyihasıyle Türkiye · 

Hollanda ve Türkiye - Yugoslav

ya ticaret muahedelerlne m rbut 

protokollerde· yapılan tadJlerin 

tasvibine müteda.r kanun layJıa · 
!arı ikinci mı.iza.kercleri yap,i..lrak 
kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi müteakip 
içtimaını Çarşamba günü aktede • 
cektir. 

--o----

Tekaüt kanunu 
hakkında 

iki kanun arasındaki 
nisbetsizlik soruluyor 

Ankara 16 (Hususi) - Müs • 
taki"I mebuslardan lımir me
busu Halil Men leşe Meclis Reisli· 
ğine bir sual takriri vermiştir. Eu 
takririnde eski kanunla tekaüt o
lanlarla yeni kanun hükümlerı 

mucibince tekaüt maaşı alanlar a
rasındaki nisbetsizliğin izalesi için 
hükumetin ne düşündüğünü sor • 
makta ve bu hususta Maliye Veki
linin izahat vermesini istemekte-

Roma müzakereleri yakın veya 
uzak bir istikbalde bu meselelerin 
birkaç tanesinin halllne yardım e
debilir. Elverir ki böyle bir sure
ti tesviye İngiltere ile İtalya ara-
1ında daha samimi münasebetler 
tesisine imkan versin. 

zırları konseyin bugünkü ve ya • dir. 

rınki toplantılarında bulunacak· 
Jar Vf! yarın akşam Paris ve Lon • 
draya hareket edeceklerdir. 

150milyon mark Halebin Türkiyeya 
Iık k~~di mu~a: terki Görü şü.üyo r 
velesı ımza edıldı (Btı§ tarafı l inci sayfada) 

--<>---- yük bir Arap devleti teşkil etme-

Berlln 16 (AA) A d 1 sini tasavvur ederlerken Türkiye-' .. - na o u a· 
'ansının husus! muhabiri bildiri- Y~ tatmin etmek üzere Halebi Tür· 
yor: kıyeye terketmeyı Londra konfe· 

Yüz ll 
ransırı.da teklif edeceklerdir. 

e 1 milyon marklık kredi 

mukavelesi bugün saat 12 de Ha· 
Bu teklifin ve bu tasavvurun na. 

sıl bir netice vereceğini bilmiyo -
ruz. Fakat Halep ve havalisinde 
büyük bir Türk kesafetinin mev
cudiyetini Berutta toplanan Arap 
ricalinin hatırlamış olmaları şüp-

rlciye Nezaretinde müsteşar Ba • 

ren Weizaecker ve orta elçi Clo -

dhıs ile Hariciye umumt ki.tlbi B. 

Numan Menemencioğlu ve Antal
ya mebusu Cezmi Erçin tarafla • hesiz memnuniyete değer. 

rından samimi b1r hava içinde ım- MUfti ve Londra konferansı 
za edilmiştir. 

istatistik Umum MUdUrlUgU 
Ankara, 16 (A.A.) - Bay Celal 

Atayburın Ziraat Vekaleti m üs -

teşarlığına tayini dolayısiyle açık 

bulunan .istatistik Umum Müdür· 

lüğüne Umum Müdür Muavini 

Sabit Aykut Vekaleten tayin o -

lunmuştur. 

Kudüs, 16 CA.A.) - Mutedil A· 
rap mehafilleri, Yuvarlak Masa 
konferansında Arapları temsil et
mek üzere münhasıran müfrit ele
manlar intihap edilmesini endişe 

ile karşılamaktadırlar. 
Davar gazetesi, münhasıran bü

yük müftiye taraftar olan kiır.sele· 
rin konferansa davet edilmesi ne
ticesinde halkın nazarı itibara a· 
lınmıyarak İngiltere hükumeti ile 

A laylara istiklal 
madalyesi 

Ankara, 16 (Hususi) - İstilda,I 
harbindeki vaziy-0tine göre a:ayla

rm sancaklarına bırer İstik)~! ma

dalyesi verilmcsı hakkında !lüku

met meclise bir kanun layihası 

verdi. 

Başvekil lktısat 
V ekaleEinde 

Ankara, 16 (Hs,., ·i) - Baş • 
vekil bugün öğleden evvel İk • 
tısat Vekaletini ziyaret etti ve bir 
buçuk saat kalarak Vekille görüş
tü. 

Muamele vergisinde 
muafiyet 

Ankara, 16 (Hususi) - Münha
sıran el tezgahlarında dokunan 
yünlü ve pamuklu kumaşiarı ütü
leyip katlıyan müess~elerle kiirk 
ve av derileri boyacılarının mua • 
mele vergisi muafiyet liteine 
ithalleri İcrn Vekilleri hPyetınce 

kararlaşmı.ştır. Bu karar geçen 
Temmuz ayından muteber olacak· 
tır. 

müfritler ara,ında bir uzlaşma hu· 
sule gelmesinden endişe etmekte
dir. 

(KD M 

Müddeiumumi 
diyor ki: 

(Ba.ş tarafı 1 inci sayfa.da) 
cBu yazıyı yazanların mü· 

taleasına müracaat ediİmesi· 
ni ve bir muhbir ,eklinde is· 
ticvap edilrneleriru.. emir 
buyurduklarını beyan eyle -
mişlerdi. 

Başvekilin bu yüksek di -
rektiflerilc memuriyetimiz, 
tahkikile meşgul bulunduğu 

tahkikatın tenviri maksadile, 
İstanbul Müddeiunıumillğıne 
bir istinabe talimatnamesi 
göndermiş ve bu hususta ya
zı yazan muharrirlerin celbe· 
dilerek muhbir sıfatile malıl· 
matları- !l müracaat edilmesi-
n. ıstenıiştir. 

İstanbul Müddeiumumi! ği 
rremurlvctimiz•n bu !ste~inl 

yerine ge;irm!ş ve bu husus· 
ta yazı yazan muharrırlcrin 

ifadelerini alarak, istinabe 
evrakını bizP gördermiş bu
lunmaktadır. İstanbul gazete
lerinin bazılarınd~ intişar e· 
den ve bizim tahkik le meş· 
gul bulwıduğumuz hadisede· 
ki tahkikata nazaran bilme· 
diğimiz noktalarla, bunlara 
verilen cevaplar hakkında ef· 
karı umumiyeyi tenvir etme
yı faydalı görüyorum. 

Bilfarz cYeni Sabah• ga· 
zetes; · Ekrem König'in istan· 
bula geldiğıni ve vapura o za· 
man yüksek bir mevki isgal 
eden bir zatın girer~k Ekre· 
me namı mı.i,tearla bir pasa· 
port tedarik etmek ~uretile 

kaçırmış bulunduğunu ve h!i· 
d setle elyevm mebus bulu
nan üç kişinin de isimlerı 

geçtiğini ve bu işde bazı es • 
ki devlet memurlarının da 
rol oynadıklarını yazmış idi, 

Gazetenin sahihi bulunan 
Ahmet Cemaleddin Saracoğ· 

lu, bu hususta İstanbul Müd· 
deiumumisine vermiş olduğu 
ifadede, yazıyı kendisinin 
yazmadığını, İbrahim Hakkı 
Konyalı ile Murat Sertoğlu
nun yazdıklarını, bu hususta 
kendisinin ne bi r malılmatı, 
ne de bir delili olduğunu be· 
yan etmiş. 

Murat Sertoğlu ise, yazının 
.Bazı eski devlet memurları
nın rol oynadıkları bir hadi
se• başlığını kendisinin koy
duğunu. memur kelimesinin 
bir yanlışlık esen olarak ya
zıldığını, yazıyı İbrahim Hak
kı Konyalının yazdığını, ken· 
disinin hadise hakkında bir 
delil ve ma!Cımatı olmadığı· 
nı ileri sürmüştür. 
İbrahim Hakkı Konyalı ise 

kendisinin hiçbir malumatı 

olmadığını, yazıyı Murat 
Sertoğlunun kendisine ver
miş olduğu notlar Ü?.erine 
yazdığ'ını başkn lıi~bir ma • 
lümat ve drlilı bulunmadığı· 
nı bcynr etmek s11rC'tilc yazı 
hakkındaki t. lgis•nı, işi ta
mamile inkar eden Murat 
Sertoğluna atfetmiştir. 

Diğerlerinin verdikleri ıfa· 

deler de bunlara müşabih bu· 
lunmak!aJır. İfadelerine mü· 
racaat edilen bütün muhar -
rirler tahkikatı tenvir ede • 

bilec<.>k ne bir delil, ne de bir 

5 

Onun da ifadesi korueununkine u· j polis Rıfkının da dinlenmesine ka
yuyordu. Gittiği '!aman re•samı rar vererek mahkemeyi gelecek a
kanlar içinde yerde bulmuştu. Genç yın on beşine talik ediyorum, dedi. 
kız yanında elinde silah, baygın Avukat ayın on beşine bırakıl. 

yatıyordu. Yalnız bu polis biraz ge- masına biraz itiraz ederek davanın 
veze adamdı. Sözünü bitirirken daha kısa bir güne alınmasını is. 
kendi mütdleasını da söylemeyi U· tedi. 

-.M.ESEL.ELER=ı 
• 
iğreti meslekler 

Yazan: İsmail Hakkı BAL TACIOGLU 
Genç adam; diinyaya geldin, a- iken eğılir derlPr terbiye 

nanın kucağında kaldın, ilk okul3 de bir ceğitim• dir. Ananın çocuğu 
gittin, sonra liseyı bıtirdin, şımdi üzerindeki tesiri de tıpkı böyledir. 
de 1.tniversite'desin. Fakat, hiç dÜ· Ana çocuğum tüccar olacak, sinc
şündün mü, kendini niçin bulama- ma artistı, yıJd,z olacak, .. der ve 
dın ? .. İşte bu yazım kendini niçin bun lan -ne olaca~ı ve ne olmak İS· 
bulamadı~ına cevap vermiye çalı- tiyeceği hiç belli olıruyan- çocuğa, 

şacak. düşünmiye ve karar verıruye hazır 
insan için kendini §Cl§lrmak teh·. olmadığı bir çağda der! Ana çocu

likesi ana kucagında ikcıı ba~!ar.- ğunu telkinler. Bu telkinler çok 
Şu ana kucağı ne iyi, henı <le ne tehlikelidir. Ge i tohumun çim· 
kötü bir çevredir! Bilmem hangı lcnebilmesi için tarlaya yalnız atıl· 
pedagog çocuklara dah:ı dünyaya ması değil, vaktinde atılması ge
gözünü açar açmaz müselles, mu- rektir. Tohum geç atılırsa kurur. 
rabba ve mustatil gibi muntazam erken atılırsa çürür! .. 

§ekillerin gösterilmesini istiyordu. Vakitsiz telkinlerin eseri in$anı 
Böylelikle onlar•n kafasını daha ilk igret, mesleğinden iğrendirmek o. 
günlerden başlıyarıık düzgünlüJte, 1abilir. - Düşünün ki çocuk ruhu 

deıılili[!e alıştırmayı düşüniıyordııc telkine çok eh·erişlidir. Çünkü he· 
Hatta daha ileri giden gebe kadın· nüz bomboştur. Bir de anan, b2b~
larm güzele bakmasını, gülmesini,, sı on~ gözünde her şeydir .. ~yley
elma yemesini istiyen halk inanç- se küçuk ya ta alınan bir fıkır bir 
!arı bile yok mudur? Bu inançlıırın cku\-vet-fikir. olur ve bütün hayat 
ilmi değ<'rleri bir tarafa, içinde ta- t:ı insam zorlar durur işin daha 
şıdıkları bir gerr.ek payı var ki, ya- ·kötüsü şudur: Bu pe•in ve Pzber 
bana atılacak bir ŞE'Y değildir: An:ı inanclar ba<ka cin ·trn fikir ve i· 
rahmi, ana kucağı ilk talihlerin. ilk. nançların aıınıp hazmcdilmE'sine 
kaderlerin dağıtıldığı yerdir. engel olurlar. Onun için iyi bir ana 

Annelerin yaptığı iyi veya kötü ve bahava yakı".:ın hareket çocu
telkinler bütün hayatta miicssir· ğun mf«lek <ahsiyNi henüz doğma
dir. _ Bahçıvan fidanın heniiz SÜ· d.,1 ona iğ ·eti bir meslek •ahslycti 
rer iken dalını alır, birim saV,a, ö- e'<l• nrrkt r. E•'ırrl 'mlş fikir 
tekini sola doğru yatınr ve her bi· !er ole! • u gibi PZberknm!ş şahs!
rini dümdüz bir tele sıkıca bağlar. y'.tler dl' ''erdır. Ezberlcnn;İ< fı
Yukarı doğru gitmek yapılışında kırleri ra•ıl 2~laml\·ar0k b~.lıvor
olan bu fidan sa~n Ye sola doğru' sal:. P7h;rlC'nmı• •an.!vC>t' ·rı de 1iı·· 
uzamıva ve kalınla m.ya başlor 1 lece kul ~nm~dan ta ırız 
Sonunda da öv!C'Ce kalır. N~aç vas • 1. Helcl< ı Paltacıoj)lu 

ipucu gösterememişler, ha · 

dise hakkıı d ki ma'umatı ve 
ker.dllerinden ald klarını ve 
yazılarını •böyle olabilir• tar
zında tahmınlerle •npmak su· 
retile yazmış olduklarını ifa· 
de eylerr.işlerdir. Bu"ia•ın 

bütün ifadelerini, biribirine 
benzedikleri için, buradJ zık· 
retmekte bir fayda giirmıyo • 
rum. 

Görülüyor ki, sayın Adliye 
Vekilinin Parti Grupu içti · 
maındaki beyanatı haricin · 
deki neşriyat, muharrirlerin 

indi tahminlerine ve daha 
doğrusu gazete satışını temin 

etmek gibi ticari bir maksat 
ve gaye •e matuf bulurmakta· 
dır. 

Efkarı umumiye~-c bu cihe
ti vazıh ve kal'i bir surette ifa· 
de ederken. bazı gazetelerde 
münteşir •sekiz ay akdem 
keşfedilmiş olan bir isin ne • 
den bu kadar müddet bırakıl
dığı• hakkındaki suale de ce
vap vermek isterim. 

mütedairdir. •Bulunmamış • 
tır• tarzında ka\'iy~t .fade e
den bir malumat gel <~c.iye 
kadar da dava, neticcleruliri· 
lemiyecektir. Ancak böyle 
r mi bir maliıınata sahip o • 
lun<luktav sonradır ki, halen 
mevkuf bulunan şerıkı cür • 
mün dm·ası tefrik edilerek 
mal-kemcve tevdi edilecek • 
tlr Bu cihetin ne efkarı umu· 
miycce, bu •uretle bilinmesi 
fayrlnlıdır. 

Sorgtıln rckil<"n n1uharrirl t"T 
kimlerdir? 

Ankara Müddciumu!I'lsi • 
nin İstanbul Müddeıumumi • 
!iği tarafından muhbir s,fati· 
le sorguya çekildıklerini söy· 
lediğ; gazc tccikrin isimleri 
şunlardır; 

·Yeni Sabah sabıbı Ccma· 
}ettin Saraco!T1~ •Yeni Sa· 
ba.lı• muharrirlerinden Murat 
Sertoğlu. ·Tan• gawtcsi sa • 
hipler•nden Zekeriya Sertel, 
•Tan• gazclcsi muharrirle 
rinden İbrahim Hakkı Kon· 
yalı, •Haber• gazetesi sahihi 
Rasim Us, muharrir Nizamet· 
tin Nazif. 

Müstemleke 
meselesi 

SAYFA 3 

~U&ıi\1n\1 
Para ihtirası 

Bazı in.sanların hır turlü anlıya· 
madığım lhtiraslarından biri d, pa· 
raya olan n.üthiş ihtiraslarıdır. Ne 
kadar insan var ki bütün diğer ha
va ve heveslerini tatmin edecE k 
ve kendilerini ömürlerinin sonur.a 
kadar refah, hatta israf içinde ge
çindirecek servetlere sahıp olma
larına rağmen, yine de biraz d "ıa 

fazla, daima bir parça daha para 
sahlbi olmak için ne yapacakları
nı, daha doğrusu ne yapmıyacak 9· 

rııu bilmezler. Bwılar, içlerini 
Tenya adı verilen solueanJar kep· 
lamış hastalar gibi, yedikçe iştah· 
ları açılır, iştahları açıldıkça yer 
ve böylece daha çok yeme« ister· 
!er. 

Elli yaşından sonra milyonlar 
kazanmış adamın mevcu na kdile 
geriye kalan ömru arasındaki nis
betsizliği düşünecek yerde ş:<-:Je· 

ğJ! başlıyan göbeğ ne, ı;ul<urlaşan 

çızgilerine, sinirlerinin günder gü
ne gevşiyerek çürük ipler heline 
gelmcsıne bakmadan hali\ al•ına 

hücum et.mes. hak katcn acınacak. 
bir manzaradır. • Fakat bu acınacak, daha dc:;ru-
su, man "ak par hz~talarırı o r 
kısmı var ki, c nlar acınacak cJ. 
maktan da çıkarak C.det5 iğrenç 
hale gelir. Bunlar bır kere paran•n 
cilfılı meyline oturduklan S<ıııra, 
artık nereye gntiklerını d n
meden ve nereye kotlar diışc~ !e
reklerini tahm n edecek asgar' ze. 
kA!arı da olmadığı içın kendıler ni 
alabildiğine kapıp koywrenlera.r. 

lşt~ ne 2a'l1an bunlardan birine 
•astlasam. gayriihtiyari gldıp ki 
el.mle yakasına yapış; ve: 

Hey Allahın budalası! Mev
cut ev ve apartmanlarının sayısını 
ona, yirmiye, yüze, hattfı bine çı· 

karsan dahi sar.k ne olacak? Muh· 
terem 2:t:vcenin on parmağına on 
pırlantadan fazla taksan ve bütün 
vücudÜ"Ü bank otlaı·a sarsw ne 
çıkacak? Ne o, ne sen dcği•mıy eek 
değişmiyecek olduktan ve lırr ik._ 
nizin maddesine bütün dünrnın 
serveti hır çare bulnıa• a yprnma
r!ıktan •onra, bu kadar paraya •aµ
mak ve bu derece k°'ülmck. mns· 
kara olmak niçin? 

Niçin mi? Çünkü ikbal ve 'crvct, 
ayni zamanda hamakate mô•ı de
ğildir de onu"l için! 

). N. KA RA C A N 

ispanya boğuşması 
[Baş tara[ı l indd~ l 

<ahi! boyunca cebri yurüyüş., <le· 
vam ederek bu şehırden on beş ki· 
lometre şimale doğru dun akş<lm 
ilerlemiş bulunuyordıı. 

* Saragossa, 16 (A.A.) - Franko 
umumi karargahının bir tcblıl' n· 
de, dünkü Pazar giinü y:ıpılan ha· 
rekatta iki yüz bin nüfuslu hir 
kıt'anın işgal edildiği ve salııl lo· 
yunca elli kilometrelik toprağın 

zaptolunduğu bildirilmektedir. 
--0~ 

Ceza usulü muhakemeleri 
kanununda, bir iki hal müs • 
tesna olmak ür.cre, gı~·abt 
mu.hakeme usulü me\·cu dc
ğildiı· Firnrl olan bir şahsın 
davası. müruru zaman haddi· 
ne kadar o şahsın arnıımaslle 
iktifa olunarak bırakılır. Ek· 
rem Köniğ'in firari bulundu
ğu anlaşı!ması üıf'rjnf, fjrar 
ettiği aı la• lan mahalden ia· 
desl istenilmiş ve neticeye in
tizar olunmuştur. Gelen ce -

vaplar suçlunun araııclı!\ına 

( Baştarafı 1 ınci sayfada) 
görüşec:~ği znman Polonynnın mlİs 
temleke istiyeceğinin şüphesiz ol
duğunu yazmakta ve bu taleplerın 
Şubatta Kont Ciang Varşo\'a'ya 
geldiği zaman tedkik edileceğini 
il.l\'e eylemektedir. 

İ n giltere ile Amar"ka 
Japonyaya nota v rd i 

(Baş tarafı 1 incı •a •f•ıla ı 
müşterek noktalara ·~aret etmek
tedirler. 

~u k~~ab.alığın arasından geçerken! O sırada merdivenlerden iki ka· Ayn• mehalil, her ıkı memlckc
olcceg'..mı sanıyorum. dının sür'atle mdlkleri gör!~ldü. t n dokuz devlet muahede•i ile ta· 

O boyle konuşurken Polis yanı- Genç kız tom Adi yenitı büyiık ka- rif edilmi< ~ k'lde Çindcki hakla-
na yaklaşmıştı. Genç kız onu gö- rını muhafa2a etmek!<? oldukları • 

pısından dı<arı çıl:ıyordu ki, kndın-
rünce, ba•ını önıine eğdi. Fakat nı ve Japonyanm tasavvur ettiği 

!ar ona ye ıiştıler. Kadı..'llardan ih-
sonra birdenbire sert b!r hareket- şekilde yeni bir vaziyet tahaddü· 
le kaldırdı. Dudaklarının arasın- ti) arc~ olanı kcndisııu g<irünce ol- süne muhalefet edeceklerini be -
don: cAncak su~lulor başlarını duğu yerde donmuş gibi kalan kızı yan etmektedirler. 

- Hüseyin ağaya sorar mısınız? f Avukat sesini ç ıkarmadı. 
dedi. cHem ressama bu işi yapsın Reis korucuya şahitliğinin kafi 

nutmadt. Genç kıza müstehzi müs.. Fakat reis on beşinden evvel baş-
tehzi bakarak: k d 1 ld • ·ı · ·· k a ava ar o u0 unu ı crı surr-rc 

böyle utaneln eğerler. di\'ı, mı· kucakiayıp öpmiye başladı. Hem o- Tokyo, 16 CA.A.) - İyi malı'.ımat 
rıldandı ve b:ışı öyle dimdik )"ı· nu koılarından sıkıyor, hem de: almaokta olan mehaf'l, Japonyanın 
karda, büyük kahve rengi gözlerı ı cAh benim zav~llı yavrum, bahtsız İngiliz ve Amerika notaları karşı
etrafa ateşler saçarak yüriıdii. Po· Fcrd:ı, dıYc ın!ıyordu. ı sırı.daki hattı hareketinı şu sure.le 
Iis yanında gidiyordu, arkasında 1 Genç kız ihtivar kadınln kolla- telh:s etmektedir: 

olur mu hiç! demekle ne kastetme ·örüldüğünü söyledi. Bu sırada yi· 
i<tiyor. Bu sözden bir çok manalar c müddeiumuminin sesi duyuldu. 
çıkabilir, lak'a mahalline imdadı sıhhi ne 

Kurucu birdtmbırc ~aşırmıştı: ·etişen polislerin dinlenemsini is. 
Ürkek nefeslerle müddeiumumiye •yordu. Teklifi kabul edildi ve re· 
bakarak yalvarır gibi ellerini uzat- s mübaşire polis R:fkı ile Yaşan 
tı: 

- Aman bey, öyle her sözüm'? 

mana ko mayt'I. cahıl adamın birl
yı'"l ben. 

- Reis bey, dedi, biz bu işlerin . . . . 
· · d . . . 

1 
S 1 .1 ısteğını reddcttı. Sonra azalarla 

ıçın e pışmış ınsan arız. uç u ı e 
· · f k d . B (beraber ayağa kalkarak, yan kapı· 

suçsuzu ıyı ar e erız. en ressa- . . • . • 
mı bu kızın vurduğuna elimi basa- elan çıkıp gıttı. Muddcıumumı de 

rım. Zaten avucunda tuttuğu silah kalkmış, kağıtlarını toplamakla 

bunu iyice gösteriyor. Silılhta bir meşguldü. 
kurşun ~ksikti. Sonra hastanede bu Mahkeme biter bitmez hemen 
eksik kurşunu ressamın arkasından: dinleyiciler arasında gürültli baş· 
oıkardılar. j larmştı. Herkes cmalıkum olacak!>, 
' · k"f' d !d. 1. b k' i colmıyacak!. gibi bir çok fikirler 
Reıs c a ıı emcse ı. po ıs el ı 1 

.... 

daha bir çok anlatacaktı. Çekilip! yiırutüyor, bıribirlerile bu yüzden 
giderken vüzünde yaptığı işten k:v.ga .. edcrd gibAı m~ınaknşa edenler 

• gorunuyor u. ynı zamanda hep. 
memnun mağrur bir hal vardı. sinin gözleri suçluda idi. 

Avukntı vardı. Onlnr gC'Ç<'rken Önda hareketsız, sapsarı kalmıştı. 1 - Bu notalar, İngiltere ile .'\
halk geri geri giderek yol açtı ve tek! genç kadı, ağlamamak için merikanın Uzak Şarkta Japonva 

dudaklarını ısırarak kocası olan A· 
birdenbirl' herkes sustu. Koca sa

londa çıt yoktu. Bu biraz da hür. 
mete benziycn bir sük\lttu, bu 

genç, güzel kızın omuzlarında ta

şıdığı a ır itt hama rağmen eğme

diği ma~rur başı herkes gayri ih

tiyari bu hıssı tclkın ediyordu. 

tarafırdan tesis edilmek lstc"ılen 
vu atın Y.oluna yaslanmıştı. İhti· yeni nizamı kabul hususurda im· 
yar kadının genç kızı kolay kolay , 
k il d b k 

it 1 karsızlık ıç•"de bulunmakta ol· 
o arın an ıra arnıvac~ mı an ı- . , 

1 yan polıs bir hal çare•! bulrnası"ı 1 au.< an"U göstermektedir. 
ister g·bi a\'uknta dönmü tii. Avu- 2 - J~ponya, cevap vermekte is· 
kPt da etraflarındaki kalabol•P.•ıı tical etmiyerek znusait 211manı 
sür'atle bılyiımiy bnşlnd ... "lı fark- bcl<liyecek ir 
etmişti. Kaşlarını ~ate!'llk koluna 3 - B!i:-tUnla beraber B. Arita, 

Genç kız, bu sl'zler üzerine ge

n bir nefes almı tı. Avukatının 

koluna dayanarak inler gibi bir ses
le: 

çağırmasını emretti. Biraz sonra 
mahkeme salonuna bir polis giri· 

\'ordu. Öbürü hasta olduğu için ra
por gi"ndermiş, kendisi gelmemişti. 

Gelen polisin ismi Yaşardı. Uzun 
hovlu. yüzü çiçek bozul!u genç bir 

adamdı. ismine, yaşı ıa, mesleğine 
ait lıizımgelcn ilk sualler sorulduk-

- Müddeiumumi adamcağızı şa· tan sonra vak'a mahalline gittiği 
flrtıp ağzından aleyhimde yürümi- zaman gördüklerini anlatması ıs.. 

!fe yarıyacak sözler almak istiyor, tendi. Yaşar hiç kekelemeyip, du· 

O gittikten sonra reis azalarla 
yine başbaşa vererek konuştu. 

Sonra suçlunun avukatına döndü: 
- Akif Cemal beyin ikinci b ir 

ifadesinin alınmasına keşif raporu-

Avukatı olduğu yerde hareketsiz 
taş gibi duran genç kııa chaydi!> 
dlye, fısıldadığı zaman o silkinir 
gibi bir hareket yaparak döndü. 
Boğuk bir sesle: 

Genç kız Avuk<ıtı ve Polisle be· 

raber Adliyenin tıı,, merdivenleri

ni inerken bütün yolunda bulunan-

yaslanmış duran kadına döndü: İngiliz ve Amtri.kan scfırler "'- B. 
- Anenin yaptı!ıı rılgınlık Ha- Konoye'nin 3/11 \'e 22/12 ve ken -

cer, diye, mırıldandı. dislnin 19/12 tarihli beyanatları 
!ar yerlerinde durup hayretle ba- Genç kadın ona muztarip giı7.ier- hakkında • İngiliz notas ının takbi 
kıyorfar, koridorlardan telaşla o- le bakarak cı•vap verdi: ,·eçhile • mütemmim izahat vere-



SAYl'A 4 

Sevgiliyi beklerken 
Yazan: Mahmut YESARi 

I ı cDüşünüyordum; çocuğu ümitsiz, 
.canı İc!Alciğim; kırık, perişan göndermek isteıni-
cBiribirimizi görmiyeli neler 1)\- yordum. 

du, bilsen, neler? Söyliyeceklerim cSana itiraf ediyorum İclal, ben 
öyle birikti, öyle birikti ki... o dakikaya kadar hislerimi tahlil 

cBu karda, kışta, Şişliden Eren- etmemiştim; tasavvurumdan çok, 
köyüne gelinir mi, kardeş? Halbu· pek çok sevil;ormuşum! 
ki, seninle dertleşmiye pek, pek çok cSabah için randevu verecektim; 
ihtiyacım var... lakin, aksi gibi terzime, maniküre, 

cBurada, Allah eksik etmesin, eş, doktora söz vermiştim! 
dost, tümen tümen ... Amma, birin•? cGörüyorsun ya, hayati mecburi-
açılabi!irsen açıl!.. yetler hislerimize bile tahakküm e-

cRuh!, asabi bir buhran geçirı- diyor! Zavallı Kudret, boynu bü
yorum, İclal. Bu yaz, Florya'da, kük bekliyordu: 
Altınkumda güldüklerimiz, eğlen- c- Yarın kabil değil! dedim. Fa
diklerlmiz, fitil fitil burnumdan kat sana vadediyorum; seyahatin
geldi. Kudret Salimi tanırsın; bir den döndüğün gün, bana telefon 
gün stadyomda tesadüf etmiştik de, et... Olmaz mı, yavrum? Nasıl, 
sana takdim etmiştim. Ne terbiyeli, gönlün hoş oldu mu? 
uslu bir çocuğa benziyordu ... 

, Ah, kardeş, aldanmışım. Meğer 
in sanlar, bilhassa erkekler, hiç de 
göründükleri gibi değil... Başı ö
nünde, uslu zannettim de yüz ve
r ecek oldum ... Ah' Biz kadınlar, 
beıı böylevizdir; kendi bi~areliğ!· 
ır?i zi, zavallılı~ımızı unutuverir, et-
rafımıza ac1rız ... 

. Kudret Salim. :vere bakan, yü
rek :vakanmış ... Yüz bulduk~a p.
mardı; artık, ele, avuca sığmıyor; 
ldmseden, bir 5eyden pervası yok ... 
N" vanacai!ımı şasırdım ... Kocam 
farkına varacak diye ödüm kopu
yor ... 

cDün gece V edialarda toplanmış

tık. Ben bir yere giderim de, Kud

ret Salim oraya gelmez olur mu? .. 

Zaten gölge gibi, her zaman peşim
de .. bir . dakika ayrıldığı yok ki .... 

.Büyük salonda, üç masa, poke
re oturdular. Ben, evvel ahir oyun
dan haz etmediğim için yandaki 
küçük salona çekildim. Kudret Sa
limin de benimle beraber geldiğini 
söylemiye, bil'!'em hacet var mı? 

. Allahtan, yalnız d.eğildik; Afife, 
Perran, Süreyya, Sabit de yanımrz
daydı. Ne vesileydi, pek hatırlaya
mıyorum, onlar, bir aralık tekra~ 
t.üvük salona gitmişlerdi. Kudret 
S•lim inanılmaz bir cüretle bana 
yaklaştı; ellerimi tuttu; dudakla
rımdan öpmek istedi. O dakikada 
h~lecandan d;isüp ölmediğime hal! 
hayret ediyorum. 

•- Ne yapıyorsun Kduret; ken
dine !?el! dedim. Şimdi biri içer! 
giriverirse mahvolurum ... 

cFakat, kime söz dinletirsin? 
Yalvaran, ağlıyan bir sesle cevap 
verdi: 

c- Artık tahammülüm ka!madL .. 
cAsıl mahvolan benim! ne olur? 

Biraz bana acı... Bir gün, bir an 
benim ol... Bir an, kollarımın ara
ııında bayıl.. bu bana yetişir. On
dan sonra ölsem de gam yemem ... 

Söylüyor, söylüyordu: 

•- Bunu bana vadediyor mu
sun cHaydi vadet... Yarın ıçın 

ddet ... Yarın akşam İstaı:buldaıı 

gidiyorum... Haftalarca, belki de 
aylarca seni göremiyeceğim ... 

Bu haber beni şa~ırtmıştı: 

•- Sahi mi? Şaka söylüyorsun! 
•- Şaka değil; yarın aksam saat 

sekiz buçukta hareket edi;orum. 
•- Nereye gidiyorsun? 
•- Şirketin bazı isleri icin İzmir 

konya, sövle bir dola~aca[!ım, ' 
•- Ne kadar kalacakısn? 
•- On beş ~ün sürer. 

cBir ayak sesi duyarak birbiri
mizden ayrıldık ... İşte İclalciğim, 
bu, sana anlatacağım hikayelerden 
bir tanesi; fakat en ruhlu, en can
lısı ... 

•İnkar etmek neye yarar? Evet. 
Kudret Salim'i seviyorum!.. Ona 

verdiğim sözde duracağım .. , Aşkın 

ne büyük bir kuvvet olduğunu şim-

di anlıyorum ve hunu bana tattır

dığı için Kudret'e minnettarım. O

nun avdetini öyle sabırsızlıkla bek
liyorum ki... Gözlerim yolda, İc
lal!.. 

cSen de şahitsin ya, biz kadınlar 
hep böyleyizdir; aşkımızda samimi 
oluruz ve sevdiğimize, bütün ka!· 
bimizle bağlanırız ... 

cSana bu h~yenin mabadını ta. 
bii yazacağım!. 
· cGözlerinden, binlerce hasr~t bµ. 
sesi ...• 

Perizad 

II 

cCanım İcla!ciğirn, 
cBu mektubumu yazarken, tees

sürden, helecandan, ellerim titri
yor. Bundan evvelki mektubumu 
yazalı on b~ gün oluyor, değil mi? 

cDün sabah telefon çaldı; garip 
bir lıissikablelvukula koştum. Te
lefon eden Kudretti; saat beşte bu
luşmak üzere sözleştik. Kalbim bir 
kuş gibi çırpınıyordu. içim içime 
sığmıyordu. 

.Saat bire gelmemişti; giyinmi
ye başladım. Tasavvur et; acele
den, tuvaletimi çabucak bitirdim; 
daha doğrusu, kaşlarımı, kirpikle
rimi, dudaklarımı, tırnaklarımı ya
rım yamalak düzelttim; kırdım, 

sardım, iki buçukta evden çıktım. 
cPastahaneye girdiğim zaman 

saat üç vardL Bir köşeye büzül
düm, bekliyordum. Kapıya yakın 
masalardan birinde de sarısın, şi

rin yüzlü bir genç oturuyordu. Da
kikada bir, kah saate, k§b kapıya 
bakmasından onun da benim gibi 
birini beklediğini anlıyordum. 

cPastahanenin saati dördü çalar
ken, sarışın genç, uzun uzun içini 
çekti; çok beklemiş ve beklemek
ten yorulmuş bir adam bezginliğile 
ayağa kalkmıştı. Yüzü öyle mah
zun, bakışları öyle mahzundu ki, 
kalbim kanadı, kanadı. 
cAşkın ne zalim bir ateş oldu

ğunu ben de biliyordum; o dert, o 
hicran, bana da yabancı değildi. t. 
çimde bir merhamet uyandı; tesel
liye koşmayı, aşka bir hürmet bor
cu bildim. Yerimden kalktım, san-

r ATkası 7 inci s111 adıı 

•KDAM 17 • 2 inci klnun 1~ 

1111 NIÇIE: 00 NIN SONilJ!i~ 
VDILILARD v~ DIEILÜlbÜGih Suzan ve İhtiyarlar 

Büyük adam bir aralık büsbütün çıldırmış, 

Allah · bile iddiaya başlamıştı 
Yakın zamanlara kadar, meş - ve bir cinayet i§lediğinden bahse- his ediliyor: Umumi bir felcin baş 

hur Alman filozofu Frederik Ni - diyor. Sonra mevzuu değiştirerek !angıcı: 
çe'ı_ı.in son seneleri ve bilhassa de· 
liliğl hakkında esaslı bir maliiınat 
yoktu. Geçen sene, Der Kranke 
Nietzsche• (Niçe'nin hastalığı) is
minde Almanca neşredilen bir ki
tap, bu ciheti tamamile aydınlat • 

tı. 

Viktor Emanuel, Kardinal Anto • Filozofun annesi ile kız kardeş i 
nelli, prens Öjen olduğunu ve sırf madam Elizabet Förster bu teşhi· 
kendi cenazesinde bulunmak üze- si kabul etmiyorlar, onun beyin 
re Türen'e geldiğini ileri suru- yorgunluğuna tutulduğunu, hasta
yor. Otelden, postahaneye, istas- lığını çabucak geçireceğini iddia 
yona koşuyor, her önüne gelene, ediyorla r.Bu yüzden, hastanın et
k~ndisinin kıyafetini değiştirmiş rafında anne ve kız kardeşile, dok 

cNiçe'nin hastalığı. ismindeki allah olduğunu iddia ediyor. torlar ve dostlar arasında acıklı 
kitapta, filozofun deliliği ve deli Türen Hükümdarı bir mücadele cereyan ediyor. 
yaşadığı son on senelik hayatı hak Bu mücadele sırasında, araya 
kında mevsuk malCımat vardır. Bu O sırada, r •.• şhur ruhiyatçı Se • eski bir zabit giriyoı Niçe'yi ken-
malılmatın mevsuk olmasının se- zar Lombrozo'da Türen'de bulunu- disine bıraktıkları takdirde çabu
bebi, filozofun annesinin, oğlunun yor ve cdeha ile belahet arasında cak iyileştireceğini söylüyor. 
en vefakar arkadaşı olan profe • münasebat l.akkındaki tetkikatı - Niçe, 1890 senesinde timarhane
sör Overbek'e yazdığı mektuplara nı ikmal etmiş olduğu halde Niçe- den alınıyor. Ondan sonra geçen 
istinat etmesidir. nin hali dikkatini celbetmiyor; on senelik hayatını, annesinin e • 

Bu kitaptaki ınektuplar Niçenin çünkü tanışmadıklan ıçin biribir· vinde ve onun ihtimamı altında 
hastalığını ve son senelerini söy- !erile temas ta değildirler. geçiriyor. 
lece tespit etmeketdir: Alicenap Fino, filozofun hası.. - . Niçe, bir müddet, bu zabitle ge, 

1889 senesi iptidası!lda, Türen' lığı ile alakadar oluyor, vaziye .. , zıyor, fakat iyi olmuyor. Bu zabi· 
de Karlo tl'mberin caddesinde şöy- Bal şehrinde bulunan Niçenin ar- tin bütün gayreti, filozqf hakkın
le garip bir hildise cereyan etmiş- kadaşı ilahiyat profesörü Over- da bir kitap yazmak istediğine at

tir: Bir arabacı, arabasını çeken bek'e mektupla bildiriyor. ı fediliyor. · 
beygiri kırbaçlarken, orta boylu, Overbek, Türen'e geliyor, filo - Ni~e, b~ndan sonra, bir çok kim
keskin bakışlı, pos bıyıklı bir a - zofun bütün eşyası ulan bir tdhta , selerın elınde tecrübe oyuncağı 0 • 

dam ilerliyor; beygirin başını, yü- karyolayı, bir kanapeyi, iki sigara · luyor. Annesi, nihayet, oğlunu 
zünü öpmiye başlıyor ve heye - masasını ve bir banyovu sattıktan ; dnktorların ve şüa vericilerin e -
canla bağırmıya bıışlıyor. Bu hali sonra arkadaşını alıp Bhl'a götü - '!inden kurtarıyor. 
gören birçok meraklılar oraya top rüyor. Bu sırada Niçe'nin ihtiyar : Annesi, yetmiş yaşında olduğu 
!anıyor. Bunların .içinden yalnrz annesi de geliyor. Niçe, annesini: 1 halde, borçlanarak, her sıkıntıya 
otelci David Fino bu garip ada • - Benim , Türen hükümdarı ol· · katlanarak oğluna bakıyor. Kitap-
mı tanıyor: duğumu biliniz! taki mektuplarda Niçe'nin hayatı 

çok güzel, çok doğru ve çok mües
sir bir şekilde tasvir olunmuştur. 

24 bin kişiden rey 
toplayan anket 

Valt Dizey'in meşhur ihtiyarlar 
ile Polet Godar'ı göreceğiı 

Pamuk Prenses filmi Londrada bir sene oynandı. Şehrimizde d 

büyük bir rağbet kazan• Bu filin, meşhur (Miki Fare) nin ınelıÔ 
Valt Dizney'in elinden çıkmıştır. Onun çizdiği Yedi İhtiyar fi!J!V 
artistleridir. Şimdi bu Yedi İhtiyar tipinden ve Polet Godar 
güzelliğinden istifade edilerek •Suzan ve İhtiyarlar• ismi aıı.J 
yeni bir filim çevrilmektedir. Y ukarıld resim bu yeni fi}Jlldl 
bir sahnedir. 

Sinema haberleri 1-A_r_ı_i•_t_k_a_rı_·k_a_ı_ü_r_le_r_i 
Vera Korine, Charles Vanel, Li· 

sette Lanvin, Roger Duchene •La

Burgade Sanvage• filminde rol a
lacak yıldızlardır. Bu filmin mu • 
sikisi Michelet hazırlam~tır. 

* Yeryüzünde her gün gazete 0 • Greta Garbo uzun bir istirahat
kuyanların sayısı belki yüz mil • ten sonra tekrar çalışmaya başlı
yondan fazladır. Mecmua, kitap yor. Artistin ilk filmi pek yakında 
okuyucusu da milyunlan bulur. çevrilmesine başlanacak olan ve 
Bu kariler ne okur, neden hoşla _ Melchior Hengyel'in bir piyesin -
nırlar? den filme çekilen •Ninotsbka> 

Dünkü .Suya Sabuna Dokun • dır, 
madan. fıkramızda bensedilen an- * 

İren Dün 

' 
Meşhur Alman tnozofu Niçe 

keti Fransız muharrirlerinden 
Andre Düma, yapmış ve okuyucu
larına, 'edebi zevklerıne dair bir 
sual sormuş; onlardan yirmi dört 
bin cevap almış. 

Bu yirmi dört bin kişinin sekiz 
bini her nevi romanları, beş bin • 
d~n fazlası tarihi, dört bini polis 
hikaylerini ve üç bin iki yüzü di
ni yazıları, üç bin yüzü de felsefe
yi sevdiklerini bildirmişlerdir. 

1938 de Fransız: stüdyolarında 

120 film çevrilmiştir. 1939 da bu 
rakamın iki yüzü bulacağı iahmin 
ediliyor. Fakat şurası da muhak • 
kak ki en mühim nokta fazla fi • 
!im çevirmek değil iyi film · çevU:.
mektir. 

Madeleine Carrolli Holivuttan 
Parise gelmiştir. Yıldızların için • 
de inceliği ve zarafeti ile meşhur 
olan güzel san'atkar Pariste birkaç 
hafta kalacak ve Şubatta Holivu
da avdet ederek orada iki film çe ·-

verecektir. Bu filmlerden · birll' 

Fred Mac Murray ve Shirle)' ti 
ona refakat edeceklerdir. Bil jl1 
min isml. Cafe Socley'dir. pil' 
havacılığa aı.ttir. Madeleine Catı' 

I' 

- Bu, birkaç aydanberi Türen' 
de bulunan felsefe profesörü Fre
derik Niçe'dir, diyor, filozofu a -
lıp oteline götürüyor ve bir yata
ğa yatırıyor. 

Niçe, iki gün ve iki gece kendi
ne gelemiyor. Kendin~ geldii(i za. 
man, yine ııaçmalamıya başlıyor, 

Kendisisin.in şair Pradon, kah mı
mar Kambic, olduğunu söylüyor 

Diyerek selimlıyor. 

Annesi, Niçe'yi alıyC'r, uzun bir 
seyahate çıkıyor. Fil!>zof, bu seya

hatte, daima saçmalıyor ve dövü
nüyor, anne, oğlunu iyi edemiye
ceğini anlıyor ve İyena'da bir ti -
marhaneye yatırıyor, 

Umumi felcin başlangıcı 

Emlak ve Eytam Bankaı;ı ne 1 lesidir. 

zaman, niçin tesis edilmiştir? İlk tahsil mecburi olduğuna 

Osmanlı hükıimeti ıamar.ında göre çocukları iter yaşla mek-
Yetimler idaresi vardı. Tesı.s · tebe vermek mümkün müdür? 

maksadı anası_ v_e ba:bası olınıyan Hayır. Maarif Vekaleti yedi ya-
ve servet sabibı olan çocukların şında küçük çocukların mekteple
paralarını muhafaza etmek, ne - re girmesini menetmiştir. Ancak 
malaııdırmaktı. T!"şkilatı noksan bu yaştan küçük çocuklar ana sı
olan bu idare yerine 1926 senesin- nıflarına devam edebilirler. 
de 20 milyon sermaye ile Emlak 
ve Eytam Bankası tesis edildi. 
Bankanın bugünkü işi yalnız ye -
timlerin servetini muhafaza ve 
tenmi~;o değildir. Gayrimenkul 
mukabilinde paxa da ikraz ederek 
banka muamelatı yapmaktadır. 

* 
İlk gazeteyi çıkaran millet 
kimdir? 

nk gazete 'inliler tarafından 

* 
İlk mektep muallimi olmak 
için ne gibi evsaf lazımdır? V c 
muallim istediği yerde rnual -
lirnliğini yapamazı mı? 

Ya bir muallim mektebi mezunu 
olmak, yahut liseden mezun 
olarak ehliyetname imtihanında 

kazanmak lazımdır. Muallim mem
leketin hangi tarafında olursa ol
sun, tayin edildiği yere. gitmek 

Bu neticeden bahseden bir Fran
SIJ! fıkra muharriri: 

•Ciddiyetinden em;.n olduğum 

bu istatistik, okuyucuların, başka
larının maceralarını okurken ken
dılerini unutıııaya hizmet eden ro
mana karşı büyük alaka gösterdik 
!erini anlatıyor. Şüphesiz, mace • 
raya mecliıbiyet iıısan kalbinin e
zeli zii.fıdır. Bu zevkin isası, mu -
kadderatın nasıl cereyan ettiğine 

ve neticelendiğine meraktır. İtiraf 
etmelidir ki, sinema, bu hususta, 
meraklıları romandan ziyade tat • 
min etmektedir. 

Yalnız bir hadisenin ruhlarda u
yandırdığı akisleri tasvir etmiye 
lüzum görüldüğü zaman, romancı, 
sinemaya faikiyetini elde eder. 
Çünkü o, kendimizin bile haber -
dar olmadığımız sırlarımızın anah
tarını elinde bulundurmaktadır. 

Hayatta, başka sualler de cevap is
ter. Bunları da dini ve felsefi e • 
serler tatmin eder. Macera ile cid
di fikir arasına tarih zevki karışır. 
Tarihte, hem roman, hem de ti . 
yatro mazemesi vardır. Bu yir· 
mir dört bin kişi içinde, yalnız iki 
yüz kırk kişi, hiçbir şey, hiçbir ki
tap okumadıklarını, hayatla karşı 
karşıya bulunmakla iktifa ettik • 
lerini bildirmişlerdir .• 

Muharrir, bu kitap okumıyan • 
lara işaret ederek: 

- Acaba, bunlar da hayatı ol -
duğu gibi görüyorlar mı? •Danyel Dar 

le yazın da bir Fransız fi!mindt 

alacaktır. Artist, bunun kend;ıil 
çok memnun edeceğini söyleıııif 
tir. 

Güzel Yıldız Fotoğrafları 
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Kaya k sporunu 
Canlandırmak lazım 
Avrupanın her tarafında kış 
sporlarına devam ediliyor 

• 

.. 

-----~------~~ --- _ ........ _ .. 
lsviçrede sık sık yapılan yarışlardan biri 

Şehrimizde bir İlkbahar havası.
nı andıran bugünler Avrupada 
hararetli bir kayak sporu çalış -
masile geçmektedir. Merkezi Av · 
rupada hatta yakın komşumuz 

Balkanlarda müteaddit kayak e -
kipleri biribirlerile karşılaşmak i
çin saatlerce ve hatta günlerce 
dağ zirvelerinde muntazam çalış -
malarma ve derecelerini artırma· 
!arına gayret ediyorlar, buna mu· 
kabil memleketimizde en çok ta . 
bil şartların mevcut olmasına rağ- • _ 
men henüz ne hususi bir teşebbüs 
ve ne de beden terbiyesi direktrö- , , 
lüğünün resmi bir hazırlığına a • J... .JI' 
gah değiliz. ~ 
Kış sezonunun en iyi ve Avru • • 

panın en rağbetli sporu için 
Bursadaki Uludağda birkaç sene· 
denberi yapılmış olan (Kayakevi) 
(Kayakotcli) birkaç sporcunun 
münferit ziyaretinden başka bir i-

• şe yaramıyacak kadar ihmal edil· ~t:'$:'~•· .. 
mektedir. Erkekli kadınlı her va· 
tandaşın eğlence zevkini dahi olsa 
tatmin için bu spora rağbet etme- .. .. 
· 1. d Yak b' Karlarla ortulU tepede kayaku 

sı azım ır. ın ır zamanda ve 

1 
ların izleri 

cok müsait bulunan önümüzdeki 
K• urban ba d y il B rulmuş federasyonları sayesinde 

yramın a eş ursa - . . . . . 
nın güzel Uludağında kayak spor- gayet kolay hır hale getırılmıştır. 
!arını beynelmilel eğlence ve te _ Bu temiz sporun ne kadar fay -
maslarını görebilmek tahmin edil- dalı ve eğlenceli oldujtunu koydu
diği kadar zor, külfeth bir iş de· ğumuz resimlerden anlamak çok 
ğil bil.Qkis frenklerin bu ~ için ku kolaydır. 

Bu fırsatı kaçırmıyalım ! 
• 
lngiltere Milli Futbol takımı 
yakında Balkanlara geliyor 

Futbbolun mucidi İngiliz Milli mayısta Bükreşte &manya milli 
takımı önümüzdeki Mayıs ayı için- takımı ile karşılaşacak olan fut -
de Avrupada yapacağı üç miill bol hocalarımtZ.1 hudutlarıllllZa 
temas için hazırlıltlarına başlamış- kadar sokulmuşken memleketimiz

tır. de de bir futbol temasının temini-
İngilizler 17 Mayıs 939 da ilk de-

fa olar~k İtalyan mill1 takırnile Ro- nin zor olamıyıı.cağını düşünerek 
mada kar§ılaşacaklardır. 20 Mayıs- bunun organizasyonunu futbol fe
ta Belgratta Yugoslavya ve 27 derasyonundan beklivorU7 

Ka7ak; Avrupada çocukların bile yapabildikleri bir sp_or __ _ 

iKDAM 

Bu cüce 1918 senesinde Madrldde doğmuş.ur. Anası, babası normal insan oldukları halde kız kaT· 

deşi de cücedir. Fakat yeryüzüne böylesi ne gelmiştir, belki ne de gelecektir. Çünkü resmini gördü

ğünüz Pol'un boyu şu gördüğün üz resimden on santim daha uzun, yani 49 santimetro murabbıdır. 

Pol barlarda numara yapıyor. Daha doğrusu kendısinc bir eş bulamadığı için kız kard"şi olan cüce 
ile de evlenmiştir. Yuvarlak resim izdivaç merasim ini gösteriyor!. ..• 

• • • • • • 

F ilistin de, rağmen mücadele devam ediyor. Resmimiz Filistin in iki 
l 
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Avnıpada moda yalnız salonlara ve ııokaklan, n ~ 
ııas değildir. Bir de kar sporları modası var ki, bu moda dllerle- • 
rtnden geri kalmamakta ve kadınlar kıt ıporlan için ıı. ... el+ 
~en modalara tMıi olmaktadırlar. 

' 

Fili.stinde YahutlllM ne yapacaklarını şaşırın!§ gibi bir halde
dirler. Onları bu toprağa davet eden ve bu toprağa nüfuzu olan İn
gilizler iken FHistinde ekseriyeti teşkil eden Araplar Yahudileri 
istemiyorlar. Onları kovmak için silıiha, bom.baya sarılıyorlar. Fa· 
kat Yahudiler de boş durmuyor. Yukarıda Yahudi evleriN;len birl

i[ 
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Ihtiralar Sarayı 
~=:---ı~---ı1 Cildinizin güzelliğini istiyorsanız 

Gıdanıza dikkat ediniz. Cilt te 
kalp ve ciğer gibi en mühim 

Hamamlara verilen su fiatleri yan 
yarıya indirllmi§. Acaba hamam üc

retleri inecek 
mi? Zannetmi· 

F ransanın bu mühim müessesesi 
fevkalade enteresandır 

Çocuk - Müdür bey affedersi· 
niz, 114 Ekrem bugün gelemiye
cek. Çok hastadır. 

Müdür - Peki, bana telefon e
den kim? 

Çocuk - Roham telefon e<liyor 
efendim! ... 

- Doktor içki ıçtikçe nefesim 
tıkanıyor. Halbuki içkiden de vaz 
geçemem.. • 

- Öyle ise nefes almaktan vaz
geç ..• 

- Bu yatak ucuz ama yine iki 
üç sene dayanır madam, ömrünü
din sonnna kadar rahat rahat ya-
tarsınız .•• 

yoruz. Nasıl ki, 

azalarımızdan biridir 

sinemalara ait o
lan vergilerden 
de büyük tenzi-
1at yapıldığı hal-
,e sinema ücret .. 

Bazı kadınlar yüzlerine sürdük
leri bütün losyonlara, kremlere, 
yaptıkları tedavilere rağmen yine 
ciltlerinden şikayet ederler ve ar
tık kendilerine yapılan tavsiyelere 
dudak bükmiye başlarlar. Nihayet 
hiç bir şeyin oiltlerinin sıhhatim 
iyi edemiyeceği neticesine varırlar. 

Bunlar, bu hükme varırken aca
ba yedikleri fazla yağlı, biberli, 
buharlı ağ1r yemekleri ve bu ye· 
meklerin ciltlerinin üzerinde yap
makta olduğu büyük tahribatı hiç 
akıllarına getirmezler mi? Böyle· 
!eri eğer iyi bir deriye malik de· 
ğilJerse bu, yine kendi suçlarıdır. 

Ciltte vücudümüzdeki en mühim 
azalardan biri gibidir. Kalbimiz, 
ciğerimiz gibi.. O büyük bir sada
katle vazifesini yaparak sıhhatimi· 
zin ne halde olduğunu bize bildi
rir. Butonlar, kırmızılıklar, siyah 
noktalar, yağlı bir cilt .. bütün bun
lar zararlı. fena bir şekilde gıda-

?rİ geçen sene 

,e ise bu ıene de 
ışağı yukarı ay
nidir. 

Halbı ,. >lere, re.aiı:nlere kil· 
çüciik bir zam, fiatlerin derhal ar• 
hrılmasını intaç ediyor. Neden? Ha
yatı ucuzlatmak için bu küçücük ra
kamlara dikkat etmek, kontrol et• 
mele lazımdır. 

692 Evladı ve torunu 
olan bir Çingene 

Varşovada Bogıımila isminde bir 
Çingene 118 yaşında öJ.,..:;-" '· Bu 
adam hayatında 
be§ defa evlen
miı, be§ erkek 
ve eskiz kız ço· 
cuğu olmustur. 
Bu çocuktan ~2 

torun, torunlan 
240 çoeuk ve to
runlarının çocuk
ları da 400 ev
lat yeıittimıişler 
dir ki, bunların 

yekllnu 692 ye çıkıyor. 

Fransanın payitahtı Pariste bir 
'ıtira sarayı vardır. Bu saray 1937 

.?aris Ser~sinden miras kalan dik
kate şayan bir müessesedir. Bunu 
tesisten maksat, bugünkü medenı

yetin amili olan büyük keşifl~ri ve 
ihtiraları gözönüne koymaktır. 

!andığımızı gösterirler. Şu muhak· 
kak ki, derimizde gördüğümüz bo
zukluğun başlıca sebebini yemek· 
lerimizde aramalıyız. 

Paris Enstitü azasından, N o bel 
118 yatındaki bu Çingene ayni mükafatını kazanmış olan Profesör 

zamanda falcı İmif ve meşhur Ras- Jan Peren diyor ki: 
putinin 1917 senesinde ne vakit öle- .Biz, mesleki ne olursa olsun 
ceğini söylemiş. Fakat torunlarının herkese faydalı ve kıymetli olan i· 
sayısını da falında okumut olacak ı lim ve fen kültürünün zevkini ve 
ki, bu .. evlat ~e torun ord~suna ~a· bu kültürün inkişaf ettirdiği vu
hammül edebilecek kuvveti ~endm- zuh, münakaşa doğruluğu ve ser
de bulmuş ve bu 118 senelik yaşı best hüküm meziyetlerini halka 

Güzel bir deri ile zengin bir mut
faktan, yani bu ikisinden birini seç· 
mesini biliyor mu~unuz? İşte mese
le buradadır. göze almıf. · · yaymak istiyoruz.> 

Eğer yemeğinize dikkat eder, sa-
de, hazmı ağır olmıyan şeylerde dan yağlı bir kremle, yahut bir cilt 
gıdanızı aramıya kalkarsanız bu- yağı ile gıdalandıTmak lazımdır. 
nun her şekilde faydasını, bilhas- Yağlı ciltleri ise tabii hale getirmek 
sa cildinizde bir mucize yarattığını için kullanacağınız çareler çok ba

göreceksiniz. sittir: Sabah, akşam iyi bir sabun-
Cilt için harici itinayı da tama- la, sıcak su ile yüzünüzü yıkamak. 

mile bırakmak doğru olmıyan bir Yağlı ciltler ekseri kirli ve kederli 
şeydir. Yalnız bu harici itinalar da- bir manzara arzederler. Böyle de
·ima çok basit, sade şeyler olmalı- rileri canlandırmak için parmakla. 
dır. Evvela derinizi tanımıya ehem· rınızla pek şiddetli değil, fakat se
miyet veriniz. Onun yağlı mı, ku- ri bir şekilde tokatladıktan sonra 
ru mu? yahut ne tarafı kuru, ne sıcak ve soğuk sonra sıcak su ile 
tarafı yağlı olduğunu bilmeniz la- biribiri arkasına yıkayınız. Bu de
zımdır. riyi canlandırrnıya, ona tazelik ver. 

Kuru ciltleri lanolin huJasasın- miye yarar. 

Bu makaleyi iktibas ettiğimiz 
~ransızca mecmua: 

cBirçok Fransızlar bu sarayı zi· 
yaret etmediler. Birçokları da bu
rasını, bir şey anlarnıyarak yalnız 
bakmakla gezdiler. Biz, bu müesse
seye dikkati ceJbetmek için, orad~ 
teşhir edilen fen ve ilim harikala
rından nümuneler göstermek isti
yoruz. Biz, buradaki her şeyi göste
receğimizi, onlar hakkında her taf
silatı vereceğimizi iddia etmiyoruz. 
Yalnız, cibtiraat saray111 nın ameli 
bir şekilde vücude getirilmediğini, 
orada bir şey anlaşılmasına imkan 
olmadığını, birçok tecrübelerin 

haz ve bir elektrik makinesi 
Kümes lıayvanları için bU, ci-

beşerin terakkisi üzerindeki nüfuz 
ve tesirini gösteremediğini söyli
yenlerin iddialarını reddetmiye ça
lışıyoruz. 

cKeşfiyat sarayı, köklerini kitle
ye daldıracak bir halk üniversitesi 
mahiyetini alacak, hiç değilse her 
ziyaretçiyi kasiflerin ve muhterile
rin dostu yapacaktır.• 

Dedikten sonra, derç ettiği şekil
lere dikkati celbediyor. 

Şekillerden biri, sebze ve mey
valann ıslahı için tetkikat yapa'1 
bir makineyi. diğer bir şekil de. 
kanser tedavisi için lazım olan 
csun'i radyo . eleman. elde eden 
muazzam elektrik cihazını gösteri
yor. 

Mecmuadan aldığımız iki resim
den biri, kümes hayvanlarının ıs

lahma yarıyan tecrübe cihazıdır. 
Diğeri de telsiz telgraf, radyo ve 
televizyon tecrübeleri yapan bir e
lektrik makinesidir. 

Otomobil kazası 
Mütekait doktor Behiç adında 

bir zata dün Taksimde bir otomo
bil çarpmış, ve bacak kemiğini 

çatlatmıştır. Kazazede adliye dok
toru tarafından muayene edilmiş
tir. Kazayı yapa" şoför aranmak
tadır. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

- Annenden iki elma kaphğını 
ııördüm, birini bana ver." 

- Peki ama iki de tokat atacak. 
mış, bU,lni git, iste._ 

Bir genç nişanlısını ve 
annesini yaraladı 

Taksimde bir köftecı dükkanın
da garson olarak çalışan Mustafa 
isminde bir genç Feriha ile nişan
lanmıştır. Feriha annesi ile Tarla • 
başında Yağhane sokağında otur
maktadır. İlk zamanlar araları 
çok iyi olan nişanhlar son zaman
larda hernedense birıbirlerinden 
soğumuşlardır. Mustafa bu soğuk
luğun nişanlısının annesinden gel· 

GÜNLÜK ~LYASA 

Av derileri 
Av derileri piyasasının birkaç 

gün evvel açıldığından bahsetmiş· 
tik· İhracatçıların en büyük iimidi 
Amerika piyasasıdır. Böyle ol • 
malda berabeT, henüz bu ümidi 
takviye edecek mahiyette bir ha
reket görülmüş değildir. Maamafi, 
bu ifade, av derileri piyasası hak
kında bedbin bir ifade diye telak
ki edilmemelidir. Çünkü piyasa 
yeni açılmıştır. 

Anadolunun muhtelif yerlerin • 
den piyasaya av derisi gelmekte • 
dir. Fakat miktar pek ç~k değildir. 
Çünkü Anadoluda kış hafif geçtiği 

için av derisi az miktarda tedarik 

edilmişfü. 

Hububat piyasasına gelince, fi. 

atlarda bir tahavvül yoktur. İhra-

diğini zannetmektedir. Evvelki ge- cat bakımından da buğday piyasa
ce vazifesinden geç vakit ayrıla • sında kayde değer bir hareket gö· 

rak eve gelen Mustafa, Feriha ile rülmemiştir. Türkiye _ Yunanis -
annesini görmüş ve birden son de· 
rece hiddetlenmiştir. tan arasında yeni ticaret anlaşma

Öfkeli bir halde başlıyan müna- sının tatbiki, hububat piyasasında 
kaşa büyümüş ve Mustafa eline büyük bir alaka uyanclırmıştı. 
geçirdiği bıçakla sevgilisini ve an Kuru ve yaş meyva piyasası ha-

Piyasa HabeTleri 1 

Pirinç fiatleri yükse idi 
Pirinç piyasasında muameleler 

hararetli bir şekilde devam etmek
tedir. Talebin fazlalığı fiatlara tesir 
!ara büyük bir istek gösterHmek
tedir Taebin fazlalığı fiatlara tesir 
etmiş, Tosya cin:;;i pirinçler 21 ku
r~tan 24 kuruşa kadar yüksel -
miştir. Gelen mallar daha ziyade 
İzmire ihraç edil:mektedir. Tosya 
birinci mallar, 24, ikinci mallar, 
22 • 23, Bursa ekstra ekstra mallar: 
26 kuruştan satılmaktadıT. 

Yapağı piyası 
Yapağı piyasası canlı gitmekte

dir. Yün yapağı ve dabakhane mal
ları dahil olduğu halde 1100 balye 
satılmıştır. Bu satış yerli ve ihra
cat içindi,r . Yapağı ve yün fiatleri 
şöyledir: 

Trakya ve mümasil kıvırcık mal
lar' 62 • 65, ikinci cins kıvırcık 

mallar ve dağlıç 50 - 60, birinci ka· 
!ite Anadolu malları 50 - 51, da -

bakbane malları 53 - 55, muhtelif 
menşeli ikinci kırkını yıkanmış 

yünler: 72 - 75 kuruş arasmdadır. 

nesini hafif bir surette yaralamış- rarcJlidir. Fındık ve cevizlerimize Susam pivasası 
tır. Feryat üzerine yetişen kom- J 

karşı Amerikadan talcııler devanı S · d d B 
şular ve zabıta memurları Mus _ usam pıyasası urgun ur. u 

· etmektedir. Yakın senelere kadar, hafta içerisinde muameleler deg" iş-tafayı yakalıyarak Adlıyeye tes -
lim etmişlerdir. Amerikalılar cevizlcrimize karşı bu mez fiatler cereyan etmiştir. Alı-

---<>--- derecede talep olmamıştı. cılar piyasada azalmış olduğuru:lan 

Ceviz satışı 
Ceviz satışı çok iyi gitmektedir. 

Almanyadan mütemadiyen talep • 
!er vaki olduğundan ceviz fiatleri
nin bugünkü fiatını geride b ıraka
cağı umulmaktadır. Nitekim fiat
ler cinslerine göre; 56 kuruştan 59 
kuruşa kadar yükselmiştir. 

Kabuklu ceviz ihracatı mevsim 
geçmiş olduğundan durmuştur. Fa
kat dahilde satı:; hararetli devam 
ııdiyor 

Yaş meyvalara gelince, Alman- fiatler bir miktar düşmesi beklen-

b 
.1• 1 . . mektedır. 

laruı u sene cenup vı ayet erı. 

mizden 80 bin sandık portakaı aıa- Kuşyemi fiattarı yükseldi 
cağından bahsedifınişti. 

Sovyet Rusyanın nckadar por · 

taka! alacağı belli değildir. 

Vaziyeti hiilasa etmek l5z1mge

lirse ihracat piyasası en hararetli 

bir devresindedir. Bilhassa İzmir, 

Mersin limanlarında faaliyet çok· 

tur. 

Kuş yemi fiatleri 15 para kadar 
yükselmiştir. Bu yükselişe sebep, 
isteklerin fazla ve devamlı olma -

sıdır. Avrupanın muhtelif merkez
lerinden bu hafta içerisinde mü • 
him siparişler alınmıştır. Vaziyet 
bu şekilde devam ettiği takdirde 
fiatlerin biraz daha yükselmesi 
memyldür. 

PARA BORSASI 
ANKARA 

16-J - 9~9 
KAPAlllŞ 

1 STERJ,IN 5.91 
100 DOLAR 126.40 
100 FRANK 3.3325 
100 LİRE 6.65 
100 İSVİÇRE 28.5575 
100 FLORİN 68.69 
100 RAYİŞMARK 50.74 
100 BELGA 21.3675 
100 DRAHMİ 1.0775 
100 LEVA 1.555 
100 ÇEKOSLOVAK 4.335 
100 PEZETA 5.91 
100 ZLOTİ 23.9475 
100 PENGO 25-02 
100 LEY 0.9025 
100 DİNAR 2.8275 
100 YEN 34.5025 
100 İSVEÇ 30.4275 
100 RUBLE 23.87 

............. • .. "'I ..... . ... .. ' 
ES H A M ve TA H V 1 LA T 

Türk borcu 1 peşin 'ı9.375 
Ergani 
Sıvas - Erzurum ili 

19.75 
19.20 

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

SEBZE FİATLARI 

Kuruş s. 
Kır domatesi 15 
Çalı fasulyesi 40 
Bakla 60 
Bezelye 20 
Lahana 1 50 

Pırasa 2 
Ispanak 2 

Yer elması 4 50 
Şalgam 2 
Havuç 2 

Enginar 15 

Karnabalıar 5 
Yeşil salata 100 20 

Pancar 2 
Maydanoı< . . . . 

] 1 Sanayi Hareketleri 

Fabrikatörler arasında 
anlaşmalar 

Bundan birkaç gün evvel pa
muklu dokuma fabrikaları arasın
da esaslı bir anlaşmaya ihtiyaç 
olduğundan biıhsetmiştik. Çünkü 
fabrbkalarımız, biribirlerin,in neler 
yaptığından haiberdar değildir. Bu 
yüzden, çeşit itibarile fabrikalar 
arasında sürpodüksiyon denilen 
hadiseler zuhur etmektedir. İktı • 
sat Vekaleti Sanayi Umum Mü -
dürlüğü fazla istiıhsale mani olmak 
için, tedbirler ittihaz eder. Halbu
ki fazla istihsale, daha esaslı bir 
surette mani o-lınak için fabrika -
törleri bir araya topluyorduk. Bir 
anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bu an
laşma nasıl olabilir? Geçenlerde 
İktısat Vekaleti Sanayi Umum Mü· 
dürlüğü, kaput bezi ihtikarına mii· 
ıri olmak için, kaput bezi imal eden 
fabrikatörleri, Ankaraya davet et
mi.şti. Bu davette verilen karar ü
zerine fabrikaların kaput bezi is
tihsalatrnın artınnJJına karar ve
rilmiş, fiatlar qzerinde anlaşmalar 
yapılmıştır. Hasılı kaput bezi fab
rikatörlerinin Sanayi Umum Mü

dürlüğünde toplantı yapması, ka
put bezi sanayli için hayulı neti
celer vermiştir. Demek oluyor ki, 
muhtelif zümrelere mensup fabri
katörler arasında bu tarzda top -
lantılar yapılırsa sanayi şubeleri
nin daha salim bir surette çalışma
larını temin edecektir. Pamuklu 
dokuma fabrikaları arasında an -
!aşmaya ihtiyaç olduğu gibi, yün
lü mensucat trikotaj fabrikaları 

arasında da anlaşmaya ihtiyaç var
dır. 

Niiekiın çorap fabr·ikatörlerı, · 
Milli Sanayi BiTliği vasıtasile bir
leşerek, Avrupadan mütehassıs 

ı:!etirmek. müsterek bir hmı.a_ 

EV EKONOMiSi 

20 kuruşa çavdar ekmeği! 
Çavdar, buğdaydan daha ucuz 

olduğu halde, çavdar ekmeği daha 
pahalıdır. Halbuki b.u sene ziirraın 
elinde de fazla miktarda çavdar 
kalmı~tır. Çünkü çavdar ihracatı 
pek az olmuştur. Yaziyet böyle ol
duğu halde, şehrimizde çavdar ek
meğini yalnız pastacı ve sütçü dük
kanlarında lüks bir madde gibi sa
tıyorlar. Hakiki çavdar ekmeği 20 
kuruşa satılmaktadır. Halbuki 20 
kuruşa satılan çavdar ekmeklerin 
çoğu arpa ile karışıktır. Buğday -
dan daha ucuz olan çavdar ekme
ğt 20 kuruşa satıldığı halde, bu ıle
rece kılı kiifi gelmiyormuş gibi, 
bU, de çavdar ekmeğine arpa ka -
rıştırılmasındaki sebep nedir? Bu
nu bir türlü anhyamıyoruz. Çavdar 
ekmeği sarfiyatı son senelerde 
artmıştır. Açılan tereyağ ve süt 
satan dükkinların artması üzeri
ne, çavdar ekmeği istihlilkı de ge. 
nişlemiştir. Bilhassa çavdarlı san
doviç sarfiyatı artmıştır. 

Bir taraftan çavdar ekmeğine 
karşı alıcı varken çavdarlarımızın 
sarfiyatını artırmalıyız. Bunun 
için de, çavdar ekmeği fiatlerini 

indirmek lazımdır. Bunun iki fay
dası vardır. BU,i, çavdar ekmeği 

ucuzlıyacak, diğer taraftan da sar
fiyat artmak suretile, köylünün 
elinde çavdar kalmıyacaktır. 

Çavdar ekmeği evlerde bir çeşit 
olarak kullanmaktadır. Bilhas • 
sa kahvaltılarda çavdar ekmeği, 
diğer buğday ekmeğine tercih e -
dilebilir, fakat çavdar ekmeği, 
pastacı dükkilnıııda 20 kııruşa sa· 
tılırsa, lıiçbU,imiz bu ekmeği kolay 
kolay evimize alamayız. 

VEKİLHARÇ 

ütü santralı yapmak için, bir koo· 
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Sağlık 

öğiltlerl 

Tifoya, Kara Hummaya 
tutulmamak istermisiniı 

(Tifo) hastalığı sağlam i .. 
sanlarda çok defa hafif geçer· 
Çürük insanlarda bazı kcr• 
çok şiddetli olur. Bu ciheti• 
lıer hastalığa karşı gelınd 
için (sağlam vücutlü) ~· 
(kuvvetli bünye) sahibi ol • 
mağa çalışmak gerekfü. <Ti· 
fo) ya yakalanmamak içio 
aşağıya yazacağım tavsiye • 
leri (can kulağı ile) dlnlerııe
li, tamam yapmalı, evh:ırııllt 

kuruntuya kapılmamalı. oıı· 

dan sonra da Allaha tevek • 
kül olmalı. 

1 - Akıllı insan düşmanı· 
na karşı silahlanır, haı.ırlanıt• 
değil mi?Biz de en biiyük düş
manımız olan (tifo) ya kat 
aşılanarak hazır bulunmalı· 

yız. 

2 - Kuvvetli, zaliın, insaf· 
sız düşman sizi silahsız, ha • 
zırlıksız bulursa öldüriir de
ğil mi? (Tifo) ınikropları da 
böyledir. Viicııdünüzü çiirülı. 
aşısız, silahsız bulursa ruhu· 
nuza (ölüm fermamnı) okur· 

3 - Aşısız insanın vücudii· 
ne birkaç tane mikı:op girer • 
se, pek kısa bir zamanda mil· 
yarlarca yavrular hasıl olur. 

4 - İstanbul un ol ur olmaz 
sularına emniyet etmeyiniz. 
(Bendlerden gelen) <Kırk · 
çeşme) gibi suları hiç içme · 
yiniz. Mutlaka (iyi su) için~· 
(Memba) !ardan, pınal'lardaıı 
temiz damacanalara sıhhi bit 
surette doldurıılan sular te • 
mizdU,. Şifalıdır. ElverU, lci 
biTçok işlere karışan (hile • 
karlık) saikasile size (yağ • 
mıır suyu), (sarnıç suyu) ve· 
yahut (karışık su) vermiş ol· 
masınlar. 

4 - Fıçılar içindi' satılaP 

(iyi sulara) çok emniyet et · 
nıeyiniz. 

5 - (İyi su) elde edemez · 
seniz, bulduğunuz suyu teınjı 
bir kapfa kaynatınız ve ağzı 
kapaklı şişelerde saklayınız. 

Bu sudan içeceğiniz zanıaıı 

temiz bU, bardağa koyunuz. 
Sonra bu suyu diğl'r bir boŞ 
bardağa boşaltınız. Birkaç 
·defa bardaktan bardağa bil 
suyu aktarma ederek hava • 
landırdıktan sonra içiniz. 

6 - İyi ve temiz su bula • 
mazsanız, temiz bir bardaki~ 
hafif ve çok açık bir çay içi· 
niz. 

7 - Çok sinirli, çarpıntılı 
olanlar da çay yerine ıhla • 
mur içebilirleT. 

8 - Her meyvayı (kaynar 
su) ile veyahut iyi sularla de· 
falarca yıkamak lazımdır. 

9 - Jl.leyvaları hoşaf, koın· 

posto halinde yemek te ga • 
yet sıhhidir ve daha tedbir
lidir. 

10 - Herkesi imrendiren 
yeşil salatalıklar, sebzeler 
çok defa (tifo) nun ve bar • 
sakta yaşıyan türlü tür!U 
kurtların, böceklerin bere • 
ketli membalarıdır. Pis, mik· 
roplu sularla yıkanırlar. Bil 
cihetle salatalığa yarıyan her 
yeşil otu iyi veyahut kayna· 
mış sularla defa defa yıkama· 
lı veyahut kaynar suda haş • 
lıyarak salata yapmalı. 

lokman HEKiM 

Don gelen mallar ve 
buğday fiallarr 

Dün muhtelif yerlerden İstan • 
bul piyasasına 14 vagon iıuğda1• 

6 vagon arpa ve bk vagon çavdar 

olmak üzere 21 vagon mahsul gel· 
miştir. 

Bu 21 vagonun 6 vagon buğdaY1 

toprak mahsulleri ofise aittir. pi• 

ğerJeri muhtelif şahıslarındır· 

Buğday fiatları da şöyledir: 1 - 2 

çavdarlı ekstra, ekstra PoJat!J 
malJar, 6-05 - 6.05, 4 - 5 çavdar!• 

Ankara, Yerköy, Şeftali, Yahşiball 
5.30 - 6.00, Konya, Kadınhan, 11• 
gın, Akşehir, 5.15 - 5.25, 15 - 16 çav• 
darlı Eskişehir Beylikahır malları: 
5.10 - 5.20, 1.2 çavdarlı ekstra Ana• 
dolu sert malJar: 5.05 . 5 sıra A• 
nadolu sertleri: 4.25 - 5, 9 - 10 çav· ,,. 
darlı mallar: 15.03 • 5, 14 - 15 ça 
darlı Kızılca, Anadolu ve TrakY1 

! 
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H Kimleri 

Hurrem Sultan 
-· .....-..S .......... e .......... ; g .......... i ........... ı i_y.,,,.,,.i _.,.,,, .. hey k elini Dünkü bulmacamızın halli 
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Beklerken dikmeliyiz ·~K i M lJYJE!T _ 

~~~. r~ ~r.~fl·~ Tı~~ Kırım Hanı bu iğrenç paşc:ının 
İstanbuldaki nüfusunu biliyordu 

(BCl§taraf• 4 üncü sayfada) 
şın genci yak3.ıadım: 

c- Sizi aldattı, gelmedi, değil 
mi? 

-6- .sualimi hiç yadırgamadı, göz 
yaşi gibi damla damla cevap verdi: 

c- Evet, yine gelmedi. 
Sonra, Karadenizin cenup kıyıla

rında A vrupa'yı titreten bir Türk 
imparatorluğu vardı. Bu impara
torluğu şimaldeki Türk devletçik
lerine yardımdan . alıkoymak icap 
ediyordu. lstanbıilun Kıpçak Tür'.:
leri tarafından en ufak bir .iltri ol
madığma kanaat getirmişlerdi. Bel 
ki bu Türkleri pek iyi tanıyan ve 
Kıpçak'taki her entrikaya kula!< 
kabartan Kırım hanlığı bu l!kayt 
İstanbulu tenvir edebilir, tahrik e
debilirdi. Buna ıh m!ni olmak la-
zımdı. Kasım Paşanın cehlinden ve 

hayvanlığmdan bu sahada bir hay
li istifade eruyorlardı. Moskof sa-

rayı, tstanbıilda genç, tecrübesiz 

ve zenpcrest bir padişahın tahta 

çıktığını öğrenince doğrudan doğ-

ruya onunla anlaşmak tarafına dıı 

baş vurmuştu. Padişahla bir ittifak 
aktcdip Osmanlı İmparatorluğu -

nun emniyetini kazanmayı ve böy

lelikle temayülleri etrafında bir 

c- Genç mi? 
c- Yeni açmış şeftali çi~eğinden 

ter kokusu yoktu. Bu cariye pek iyı 
bir yerden düşürülmüşe benziyor
du; ayakları gül gibi kokuyordu 
Tatlı bir gülüşü vardı. İri ve ma
sum gözleri insana öyle dalgın dal
gın bakıyordu ki, genç padişahın daha taze ... 
bu bakı.~ karşısında bir yumşaklık, c- Güzel mi? 
bir diş kamaşması, hazlı bir gev- •- Enfes! 
şeklik duymamasına imkan ola- .Onunla konuşurken, farkında 
mazdı. olmadan, pastahaneden çikmıştik. 
Velhasıl kızı istediğinden ~ıa. Sarışın delikanlı, köşe bru;ında du

bulmuş, hemen tellemiş pullamı~ ran perdeleri inik otomobile doğru 
ve emri altındaki gemilerin eı. sa~- yürüdü. Onun yaklaştığını gören 
lamına yükleyip İstanbula yolla- şoför hemen kapıyı açmıştı. Nasil 
mıştı. Fakat tam rahat bir nefes al- 1 oldu, bilmiyorum, şoför evvelce e
mıya hazırlanırken, bu fırtına çı- mir almısa benziyordu; sarışın genç 

lrıvermişti. Allah vere de -ıemiye ellerimi tuttu: 

bir zararı dokunmamış olsaydı.. •- Güzelim! dedi. 
Kırım hanını artik kendisine zara- .Fakat, devam edemedi, sesi bo-

rı dokunamaz bir hale sokabilece- ğazında tıkandı. 
itini umarken çattığı bu bel3 Kasım cSordum: 
Paşayı deliye döndürmüştü. Ge- ,_ Otomobili o kadın içlıı bekle-
miyi idare eden reis çok tecrübelı tiyordunuz galiba? 
bir deniz kurdu idi amma bu fırtı- .Susuyordu. Birden hıçkırdı. Ba
naya açık denizde tutulduysa ge- şıru eğdi, omuzlan sarsıla sarsıla 
misini kurtarabildiğinden yine şüp- ağlıyordu. Kolumu boynuna dola-
he edilebilirdi. dım, teselliye çalıştım: 

Bir haftadanoeri pençerelerinde c-Çok mu seviyorsun onu? Vah, 
ıslık çalan rüzgara kulak kabarta- çocuğum, daha da pek gençsin! 
rak Kefe kıyılarını gerine gerine .Başını kaldırdı, silkindi, kolumu 

kamçilayan dalgalara göz daldırı- itti: 
yor, giden gemiden bir haber bek- c- Bırakın beni. .. Bugün nüva
liyordu. Hani Karadeni7.den her 7i : alaka, muhabbet ... F&kat ya-

rın ... Yarın hepsi.. hepsi unutula· 
durmamış , Moskovanın teşebbüsü- hangi bir gemi gelmiş olsaydı veya 

şüphe uyanmasına mani olmay da 

düşünmüştü. Kasım Paşa bu • ta

vassut etmeyi kabul etmişti. LAkin 
!stanbula giden ve bir hayli ağı:: 

hediyeler götüren Moskof elçiler< 

bu genç ve tecrüb~iz padİ';ahtan 
istediklerini koparamamt5lardı. z;_ 
ra Kırım hanı Mehmet Giray boş 

(Baş taTafı 1 inci sayfada) 
Fevzi Çakmak, Mareşal - KDzım Ka

rabekir, General - Barbaros Hayret
tin - Yavuz Sultan Seliın - Fatih Sul
tan !wlehmet - ikinci Suiton l\1rhmct -
Gazi Osman P;lŞ3 .... Müşü:· F.tenı Paşa -
Mithat Paşa - l\'lustafa R~it Paşa -
Fuat Paşa - Şair Namık Kemal - Mi· 
mar Sinan - lo.lahmut Şevket Paşa -
lstanbul Valial Haydar R<'y. 

H~kö1 Sütlüce l\tahmutdayı 

sokak No. 69 llanede 
Nuri GENÇ 

* Atili!\ - Cengiz - Timur - Ertuğ
rul Bey - I\timar Sinan - $okullu - Fa-
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Euyünkü tulmacamız 
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tih - Yavuz Selim - Kanun! Süley- =-,-----------~ 
man - Mehmet Akit - Namık Kemal - • _ j _ -1 -I _ J : • 
Gati O;:;man Paş.n - Abdtllhak H3.mit - ili r 

Aksaray, Mlma<ha sokak No. il___ , -
1 

-
12. Ali KIRKAGACLIGİL • 

---ı-* Mehmef Akif - Mıın:ır Sinan - i 1 

Abdülhak Hamit - Ziya Gökalp - Bar- - g 
baros - Tevfi~ FikrC't - Nanuk Kemal - i--1--1, --- -
Fatih - Sultan Selim - İbni Si na - Ka-
nuni Süleyımın - Mithat P:-t!?a. il, 

Denhbak &kly.Wnde Tornacı I· · · i 1.. -
* AtillA - G. :::·:n Ö:::N_ Alpas- ~ ~·· -,-1-1-=r- ı -

lan - B. Reşit Paşa - T•ınur - İbn! Si- •. - ·- L--1-ı 
na (Sinan oğlu) - Fatih - ~'limar Si- 1 • nan - Yavuz - Yunu~ Emre - Kanuni -

Ziya Gökalp - Solı:ullu - Namık Ke
mal Barbaros. 

Tıp Talebe Yurdu Avni OKYAY 

* Fatih - • İbrahiın Müteferrika -
Kanun! Sultan Süleym:ın - Barbaros 
Hayrettin - Mimar Sinan - f\'lithat Pa
ı:ı - Gazi Osman Paşa - \,.avuz Sultan 
S<>lfm - Mehmet Akif - Tevfik nkret -
Ibni Sina - Sokullu - Ntnnık Kt.•ınal -
Ziya Gökalp - Koca Yusuf. 

~hçkada Ilallt ERGENEKON 

- Soldan snğa -

1 - Sııltanahn1ct civarında tarih! bir 

- Yukarıdan aşağı -
2 - Güz.ellik. 
3 - Ahmaktan emir, bltiş:mckten e-

mir, bir hece. 
4 - Dudak, bey, sarmaktan emir. 
5 - Kalburun arkadaşı, dikenli ağaç, 
6 - A~ık olunan, ·-n ıı ;.ıvin. 

7 - Üst, du\·arcı Aleti 
8 - Bankadan para nlı1• '-o..: i.';ln kııl-

1.anılan k!lğıt, ba makbn emir. 
atın ayakkabız1. 

9 - ~lerkebin dayı sı, sn çı az olan, 
acemce (siz) edatı. 

10 - Kanatlı böcek. cak olduktan sonra ... 
nü suya düşürmüştü. Eğer Mehmet gözcü.eri ufukta gemiye benzer bic . Otomobili durdurttu. O hesabı 
Giray, bu sırada doğr•ıdan doğru- karartı farketmiş ol salardı şüphe- görürken ben süratl e kal<lırıma at
ya Kasım Paşanın aleyhinde de bu- !erinden sıyrılıverecekti. Fakat, !adım. 

* Barbaros Hayrettin - 11.limar Si
nan - Namık Kemal - Mithat Paşa -
Abdulhak HAmit - Ziya Gökalp - Meh
met Aki! - Evliya Çelebi - İbrahim 

Müteferrika - Köprülü M<"hmet Paşa -
Ahmet Rasim - Şair ~edim - Ccvaı 

Paşa - Tevfik Fikret - Süleyman Na
zif. 

11 - Giden. 
1 - Bir yazı vasıtasını kesen. 
2 - Salim olma. 
3 - Çocuk karyolası. 

!unmuş olsaydı Kefe eyaleti bu günlerdenbcri ümitleri boşa çıkı- . Erkeklere 13net ediyorum, dün-
Kasım Paşa belasından kurtulmuş 

Yor, Karadeniz paşaya en ufak bir ya go··ru·· mde kararmıştı 
olacaktı. Fakat Kırım hanı bu iğ- · · 
renç paşanın İstanbul'da nekadar teselli vermiyordu. . Biz zavallı kadınlar aşka nasıl 

Bu.rsada. Hlsararkası No. 8 

Safi SESSİZOÖLU 

4 - Şahst ist.clc, bir nevi ilinı aşk, 
saçı olmıyan. 

5 - Üzüntü, başa gelen her fena ı;ey. 

6 - Aslı olıruya1ı, y8%1 aleti. 
İhtiyatlı hareket etmişti. Kızın hürmet ediyoruz; o uğurda ne fe

kuvvetli dostıukhn dayand ı ğını 
biliyordu. Padiş.tıa bildiklerini du- başına bir hal gelebileceğine yüzde dakiırhklara ı<atıanmıyoruz; halbu-
yurmakla Kasım Paşayı Kefeden on ihtimal verdiği anda MosJ.-ofh- ki, erkekler ... O haşin, hissiz, ka
attırabilirdi amma, haremlerini o- ra haber salmış, .Bir başka güzei yıtsız mahJUklar!.. 

1 T 1 y A T -R c)' i A ~ 
7 - Son, Belkisin l-.'lelike olduğu di

yar. 
8 - Toprağın katısı. Ada ağaçlan, 

nun hediye ettt~i k1dınlarla dol- kız buhıp göndermelerini• acele .sus, tclıil, sus ... Geçirdiğim buh-

1 f b 1 
ranı sana anlatamam ... 

durmuş olan ar, ilk ırs.1tt:ı unun bi dirmişti. Bunun üzerine Moskof 
intikamını almak ist .•mıyecekler !ar iki günde bir kırk elli kızlık bir cAh! ağlamak istiyorum ... Ağ-

. d'? M flh M h t G' ' lamak istiyorum... Bir ağlasam .. 
mıy ı · aama c me ;ray ın kafile göndermiye başlamışlardı 
bu galebesi karşısında Moskoflar • · ağlıyabilsem ... • 

1 1 dl Ve tali de k d ·ı . Lakin .Bundan evvel gönderdikleri Periza.d 
y1 mamış ar en ı erı-
ne güler gibi olmuştu. cariyeye benzer birini bulmak ko- Aslına hem muvafık, hem mu-

Elçilerin muvaffakiyetsizliğinden lay olmadığını. bildirmeyi de ih- tabıktır. 
sonra İstanbula bir baska tarzda mal etmemişlerdir. Gelen kızları 

huı<ll etmek carelerini dlisünürken gözden her geçirişinde Kasım Paş~ 
Moskova, Kasım Paşanın -genç pa- da onlara hak veriyordu. 
dışa ha takdim etmek icin güzel bir' Moskoflar, fırtınalı bir Karade
cariye aradığını haber almıştı. nizin tehlikeli tesadüflerine kapıp 

Güzel bir cariye ... Acaba güzel koyuvermek ahmeklığını gösterdi
bir cariye tecrübeli sefirlerin ba- ği kız hakkında şimdi şu izahatı ve
şaramadığı işi başaramaz mıydı? riyorlardı: 

Günün birinde Kefe beylerbeyi- ,o, iyi terbiye görmüş bir aile 
nin adamlarına bir cgüzel cariye> 
getirip teslim etmişlerdi. 

kızıydı. Babası, kilıse adı Rogatino 
olan bir papazdır ki, Sarmatlar a-

Bu cariye, hakikaten güzeldi. Ka
sım Paşa onun ellerine bakmış ve rasında büyük bir nüfuzu vardır 
bu ellerde kokulu merhemlerle en-ıSesi güzeldir. Ata binmek, misafır 
tilecek tek nasır bulunmadığını da ağırlamak, kibar bir eda ile konuş

görmüştü . Kasım Paşa onun ke~e mak, icabında gülmek, icabında 
çizm.,lerini kendi ellerile çikarmış gam ve keder giderecek latifelerde 
ve pembe topuklu ayaklarının par- bulunmak gibi marifetlere sahiptir. 
maklarına burnunu dayayıp kok- Elimize geçen kızlar arasında bu 
lamıştı. Fakat kızın minimini ayak- gibi şeyleri öğrenmiş olanlara rast
larında İdil ovalarından avlanan)lamak pek mümkün değildir.• 
Çuvaş kızlarının ayaklarındaki pis [Arkası ,,ar! 

MahmtJt YESARi 
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ŞEHİR TİYATROSU 

HALK 

Dram kısmı 
17 /1/ 939 Salı gü

nü akşamı 
saat 20.30 da 

HAYDUTLAR 
5 perde 

• OPERETİ 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 

ÜÇ YILDIZ 

Pek yakında 

senenin en neşel ~ 

opereti. 

nesne. 
9 - Atmaktnn emir, lıufday çöpü, 

hec~. 

10 - Bir eşyayı alan. 
11 - İleri gitmiyen. 

<Modern Kızlar) 
Yazan: Mahmut Yesari 

• E.SadlTek 

Taksimde 

Bu gece 

(KISMET) 

voo. v tl 3 perde 
Yakında: İNSAN MABUT 

' ' ' ·- , .. . ... ·"'. 
' . -i . . ~ 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her ycmclctcn sonra muntazaman di~lerinizi fırçalayııııı. 

i'Jt',. 1 .. ••• • • 

efendi, bulunuyorum. 

~ ··---· J ~lSC::: XELW%J 20 

• 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız l Asplrin'in iyi tesirini pek az sonra 
• 

göreceksiniz. .. 
ısrarla 

- -p 
isteyiniz! 

20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki ffi markası aldıtınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

Gayrimenkul Satış İlônı 
lstantui Emniyet Sandığı DirektörlUğUnden 

Bay İsrail Nahmiyasın 17854 hesap numarasile sandığımızdan 
aldığı (200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip v~desinde bor
cun ödenmesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 NoJı kanu
nun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması 
icap eden Haskôyde eski Hacı Şaban yeni Piri Mehmet Paş~ ma
hallesinin Kalaycı bahçesi sokağında eski 41 mükerrer yeni 77 ka
pı numaralı ahşap b ir evin tamamı bir buçuk ay müddetle aç.k ar
tırmaya konmuştur. SatLŞ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 

Arttırmıya girmek istiyen (5·1) lira pey akçesi verecektir. Milli ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bırikmiş bü
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
tellaliye rusumu borçluya aittir. 

Arttırma şartnamesi 19/1/939 tarihinden ' ;tibaren tetkik etmek 
istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satilığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 13/3/939 tarihine müsadif Pazartesi 
günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bede
lin terci.han alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile san
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. AK>;i takdirde son 
arttıranın taahüdü baki kalmak şartile 30/3/939 tarihine müsadif 
Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arUıranın üstünde bı
rakilacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri liızımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malfımat almak istiyenlerin 938/150 dosya numarasile sandığımız 
huı>k işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös
termek istiyenılere tahmin edilen kııymetin yarısına kadar ikraz 
yaparak usulüne göre loolaylık göstermektedir. (357) 

Konferanslar 
Fatih 11.alkevlnden: 
Evimizde 18 Sonkilnun 939 Çarı;am

ba rünil saat 20,30 da Muallim ve mu
harrir Reşat Ekrem Kotu tarafından 

(Evliya Celebi, hayatı ve eseri) konu
lu bir konferans verilecektir. 

Bu konferansa bütün yurddaşları ça
k!=ız. . 
dü ve mebusun yanına giderek: 

Eminönü Halkevfnden: 
17 /ı/939 Salı (Bugün) akşamı ••• 

(20,30) da Evimizin Cağaloğlundaki 
merkez salonunda İst. Üni\•enitesi E
debiyat Fakültesi Tarih Do(;entl Bay 
Mükremin Halil tarafından (Anadolu 
Selçukları) mevzulu bir konrerans ve-
rilecekt_ir. 

Bu kon!erans için davetiye yoktur. 
Herkes gelebilir . 

ır ra 
Müddeiumumi Sinamari, polis 

müdürünün, o zamanki bu işgüzar-
1.ğını düşünerek köpürdü: 

- Onun bir de noteri var! onun 
bir de zabıt kfılibi var! Öyle ise o
nun ismi de vardır. Nedir ve kim
dir? 

- Bunlar muteber olamaz. Onu 
siz de bilirsiniz. Öyle iken bu ko
medi, nasıl oluyor da, devam edi
yor? 

- Şimdi, sizin, gizli hükümdarın 
zabıt katibi olduğunuzu zannedi
yordum. 

- Kont dö Teramo-Jiranti'yi tn
niyor musunuz? Pariste midir? 

- Evet Pariste. .. bir haftadan
beri onunla tanışıyorum. 

Hanrinin katli günü ... (•. 
- Latife ediyorsunuz! 
- Ben değil, belki de o lfitife e-

diyor. 

Yazan: Oaston LÖRU 
6 

Çeviren Rasim Özgen 

Bunlar Jıarabe içind? gördükleri 
ferkalôddiğc ve biribiTlerme te
sadüflerine hayret cdiyoTlar. 
Müddeiumumi Sinamari, hay -
Tetle sualler soruyor. 

* 

Montiamra dönmüş, cevap bekli
yordu. Müddeiumuminin, yüzü o 
kadar ciddi, sesi o kadar tehditkar 
idi ki, isticvaplarında, maznunları 
ve şahitleri titreten o amirane tav
rı tekrar belirmişti. 

Noter bile, şimdi, titremekten 
kendini alamadı; öyle iken cevap 
vermedi. 

-Müddeiumumi efendi! siz beni 
pek iyi bilirsiniz; ben kanunen mu
teber olmıyan mukaveleler tanzi
mine vasıta olmam. Bu mukavele
ler, hep muteberdir. Bilhassa ah
laki olmalarile ... 

- Vay efendim .. onlar bir de 
ahJ:Jd .. öyle mi? 

- Tamamile .. Hatta bu muka
velelerin en büyük meziyetleri bu
dur. 

- Öyle.. müddeiumumi efendi.. 
kendimden geçtiğim dakikalarda 
biraz fevkaladelik gösteririm. 
Zabıt katibi, redingotunun iki 

yanını kaldırdıktan sonra. bitkin 
bir halde sandalyeye oturdu. 

Sianmarinin yüzünde, ald1ğı ce
vapların tesirlle, hem hayrete, hem 
de korkuya delAlet eden öyle karı
tık bır hal vardı ki, hanımlara gill
me vesilesi oldu. 

- İspanyadaki Toledo ~ehrinden, 
İspanya mebusan reisinden bir 
mektup aldım; onu bana çok hususi 
bir şekilde tavsiye ediyor. 

Mebus heyecanla cevap verdi: 
- Görürsünüz. Daha hiç kimse

ye kendini takdim ettirmedi. Ken
di emlôkinde yerleşmekle meşgul.. 
bu gece oynadık. Borçlandığı para
yı gizli hükümdara havale etti. 

- Gizli hükümdarı tanıyor mu? 

Marsel, gözlerinde büyük bir 
merak ışığı parlıyarak sordu: 

- Bu adam, bir sihirbaz olma
sın? Sonra, çocukca bir sevinçle 
ellerini çırparak i!Ave etti: 

- Ne umulmaz bir tesadüf? Bir 
kral, bir de sihirbaz göreceğiz! 

Raul alaylı bir tarzda cevap ver
di: 

- Evet hanımım .. bu da bir si
hirbaz! Jozef Balsamo, Oagliyost
ro ve bütün istedikleriniz Parise 
gelmiş, bizi eğlendiriyorlar. 

• 

Pariste, DesjaTdi isminde biT ı 
zat mühim bir dosyayı elde et
mek için biT memurıı öldürmek 
cünnile idama mahküm oluyor. 
Bu adamm aleyhiııde, Paris 
müddeiumumisi Sina1nari ile 
Harbiye Nezareti kalemi mah
sus miidiirii şelıadct ediyorlar. 

Desjardiniıı idam edıleceği sa 
bahııı gecesi, idanı. tneydanında 
ve hapishane etmfuıı'a çok dik
katlı askeri ve polis tedbirleri 
alınıyor. 

Gece yarısından sonTa, euvel
ce 'ıiliıımiycn bir kimseden ge
len daııetnan1.eler üzerine, müd
deiumumi Sinamari ile harbiye 
ne:areti kalemi mahsus müdürü 
ve diğeT biTkaç kadın ve e-rke
!)in, idam meydanına bakan bir 
harabeye davet olunuyorlar. 

- Dökülen kan da, yapılan ıyı
likler de bu mevhum kahramanın 
işi değildir. Geçen sene hüküm sü
ren şidddli kı~ın ı z lı rnplarını teh
vin etmek için fakirlere iane top· 
landığı zaman gizli hükümdar na
mına verilen 100.000 frank da, zen
gin bir mu7.ibin işi olacağı aşikar
dır_ 

· Müthiş adliyeci tekrar sordu: 
- Siz bileceksiniz. Siz.. cevap 

veriniz! 
- Mukavelrleri akdetmek için 

onu bilmek Hızım. 
- Nasıl? mukavele akdetmek 

Bu sözleri söyledikten sonra, no
ter, geniş geniş içini çekti. Sinama
ri, ondan fazla bir şey öğrenemiye
ceğini anlayınca zabıt kAtibine dlln
dü: 

- Ya siz .. Mösyö Bizon! Ben ılzl 
Sen mahkemesind" zabıt kAtlbl 

için yanınıza mı geliyor? zannediyordum. 
Noter, bir defa tasdik makamın- Zabıt klltibi, başını aşağı yukarı 

O zamana kadar, pek az mükA
lemeye karışmış olan mebus sBze 
karıştı: 

- Çok iyi.. mevcut ise, çok allı 
Görüyorsunuz, ki sevinq içindeyim. 
Çabuk gelsin! 

Müdd91umumi sordu: 
- Onu bu kadar çok mu g8rmelı: 

istiyorsunuz? 

Bu s8yledlklel'iniz çok tuhaf şe-ıı:· 
- Hiç tuhaf değil .. tam hakikat, 

azizim! 
Sinamari, kendi kendine söyler 

gibi: 
- Bu kadarı da fula 1 diye bağır

dı. 
- Fazlası yok. Böyle orijinal bir 

adam g!Srmemişsinlzdlr. Parisi ta
nıyanuıdığını, son gelişinden beri 
onun çok değişmi, olduğunu söylü
yor. 

Öteden meb'us Fillbervat atıldı: 
- Bunun Balsamoya benzer ye· 

ri yokutr. Kont (Teramo Jirjanti), 
kendisinin sihirbaz Balsamoya 
benzetildiğini işitmiş olsa, derhal 
Paristen kaçar. Çok hassas, çabuk 
gücenir bir adamdır. 

Polis müdürü, umumi efkarı tes
kin etmek için, gazete muhabirle
rine, bu hayali şahıs yerine başka 
şeyler icat etmelerini rica etmiş ve 
böylece bir idare kudreti gösterdi
ğine kendisini inandırmıştı. 

da, sonra da nefy şekUnde başını oynattı: 
salladı. - Haklı•ınız, müddeiumumt e-

- Mukavele! ne mukaveleleri? Eendi, haklısınız! 
Aziz noter, bu gibi adamın ne cins - Eski vazifenizde bulunmuyor 
mukavelesine vasıta oluyorsunuz? musunuz? 

- Göreceksit»- - Bulunuyorum, müddeiumumi 

- Şüphesiz .. çünkü bu gece, Ku
lüpte Kont d!S teramo-Jlrantl den 
kazandığım yirmi beş bin frangı 

bana ödemlye m~burdur. 
Bu ismi işitince, Sinamarı, evvel

ki düşüncelerini unutmuş g8rün-
- Çoktan mı Paris'ten gitmiş? 
- Az evvel.. Kral Dördüncü 

- Sahi mi? 
- Şüphesiz! .. Balsamo, bilir•inlz, 

ölmiyen, hesapsız seneler yaşıyan 
bir adamdır; halbuki Kont Teramo 
Jlrjanti, çok çok, yetmiş yaşında-
dır. <Arkası var) 
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SÜMER BANK 

Birleşik Pamu~ ipliği ve dokuma 
Fabrikalan müessesasiden: 

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

16 " " 480 " 
Nazilli hasma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler ıçın 

" M .. .. .. , • .. 
" .. .. " " 

ıs 

25 
50 " ,, " ,,. ,, 

575 
570 
565 
560 

" 
n 

" 
" Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönde· 
recekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelıf maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı 
şartlarla yalnız Ere~li fabrikasına sipariş edebilecekleri ilii• olunur. 

lstanbul beşi.ıci icra memurluğundan 
Nurullah Atanm İnzayum Gülezyan zimmetinde alacağı olan 

meblağdan dolayı borçlunun ipotek gösterdiği Emiırıününde Çele

bioğlu Alaettin mahallesinin Tahrnisönü sokağmda eski 43 yeni 47 

kapı numaralı ve ha.ten üzerinde 11 nurnarotaj numarasını taşıyan 

dükkanın 16 hisse itibarile 6 hissesi satılacaktır. Tamamına ehli 

vukuf tarafından 7000 lira kıymet takdir edilmiştir. Evsafı R§ağıda 

yazılıdır. Şöyle ki: 

Zemini tahta döşemeli cephesi ustor kepenkli ve camekanlı 

olup üzeri ronos ve ahşap kaplama ile çatı arası olarak kullanmak

tadır. 

Hududu: Bu mahal kadastro görmüş olup 384 ada 58 parselcli'r. 

Sahası: 21 metro murabbaıllı:r. 

ve bunlardan hasıl olan bütün ağrı ve sızıları derhal 
geçirir eşsiz bir ilaçtır. Baş ve Diş ağrılarında tesiri anidir. 

Yukarıda evsaf ve sahası gösterilen gayrimenkulün 6 hissesi 

açık arttırmaya vazedilmiş-tir. Arttırma peşindir. Arttırmaya işti

rak edecek m~terilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nİsbetinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mekitubunu hamil ol

maları icabeder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvirat ve vakıf borç

ları borçluya aiıttiT. 

Her Eczaneden ısrarla 

S E F A L 1 N arayınız 

Meşhur 

DINOS 
Markalı en asri. en sağlam 
sandalya, koltuk, portmanto, 

portatif masalar, ıinema 
koltukları 

Rekabetsiz fiatlarla garantili 
olardk satılmaktadır 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D 1 N O S markayı aramaktadırlar 
AVRUPA hezaren sandalye nalurel 175 ve koltuğu 275 

kuruştan itibaren müessesemizde satılmaktadır. 1 
ADRESE DiKKAT : Çakmakçılar Küçük Yeni 

Han No. 13 Telefon : 23377 

Arttırma şartnamesi 20/1/939 tarihine müsadif Cuma günü 

dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

20/2/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 

icra edilecek birinci arttırmada bedeli kıymeti muıhammenin % 75 

ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırma

nın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit 

edilerek 7/3/939 tarihine müsadif Salı günü saa.t 14 ten 16 ya kadar 

dairede yapılacak >kinci arttırma neticesinde en çok arttırarnn üs

tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile saıbit olınıyan ipotekli 

alacaklılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

haklarını hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan tari

hinden itibaren 20 gün zarfın.da evrakı müSbitelerile birlikte daire

mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 

sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, mü

terakim vergi, tenviriye ve tanzlfiyeden ibaret olan belediye rüsu

mu ve Va!kıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur- Daha fazla 

malfunat almak istiyenlerin 938/2925 numaralı dosyada mevcut 

evrak ve 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. Mahallen haciz ve 

takdki kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. ·35h 

T. iŞ BAN KASl'nın 
• 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
========·======== 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
~---===========,·=========--~ 

KURALAR : \ 1 ~ubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Elyul, 
11 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 
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ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
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Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya
rım saıhife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek is
i tiyenler gerek doğrudan doğ

ruya gazetemiz idarehanesi
ne veya İliinat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

RADYO 

ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodüiizyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q, 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Saat 12,30 11.füzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip A,\km). 1 - Rubinstein 
(Kostümlü balo silitinden) başlangıç. 

2 - A. Rubinstein (Kostüntlü balo sü
itinden) Napali balık~ıları. 3 - Rio 
Gcbhardt - Romans - Viyolonsel ve 
orke~tra için_ 4 - J. S-trauss Polka. 
5 - Hanss Schmidt (İnciler) vals. 

Saat 13 Saat, ajans, .rneteoroloji ha
berleri. 

Saat 13,10 D.Iilzik (Küçük orkestra
nın devamı). 6 - Leopold (Yeni dün
yanın e~ki şarkıları). 7 - F. Königs
h.ofcr Ti.rol entermezzosu. 8 - İtala 
Azzoni Melodi. 9 - Gerhard Wiııklcr 
Kemanın aşk şarkısı 1.0 - Beethoven 
Skoçya havaları. 

13.45 , 14 Türk müziği - Pl.. 
Saat 13,45. 14 Türk rnüziği - Pi. 
Saat 18,30 Program. 
Sa::ı.t 18,35 T-ürk müı..i~i (Fasıl heye

ti - Muhayyer faslı). 
Saat 19,20 Saat, ajan.:;, meteoroloji 

haberleri, ziraat borsası (fiyat). 
Saot 19,30 Tüı·k müziği (Mttl1teli1 o

yun havaları). 1 - (Aç kapı oyun ha
vası), 2 - (Bartın oyun havası). 3 -
(Genç Osman oyun havası). 4 - Ana
dolu oyun bavası). 5 - (Ödemiş Zey
beği). 6 - (Balıkesir Zeybeği). 7 -
İzmir Kordon Zeybeği). Çalanlar: S. 
Yaver Ataman, Vecihe, C. Kozan, C. 
Çağla, H. Gür. 

Saat 20 Konuşma (liukuk İlmi Yay
ma l{w·umu). 

Saat 20,15 Türk mtiziğı (Şarkılar). 

1 - Hüseyni ıı<ışrev. 2 - Rahmi Hü
seyn! şarkı (Acep nazende şuhu). 3 -
Suphi Ziya Hüseyni şarla (Feryat edi
yor bir gül). 4 - Rahmi Muhayyer §ar
kı (Serapa hüsnü ansın). 5 - Resat 
Erer Keman taksimi. 6 - Mustafa Ça
vuş Hisar puselik şarkı (Du çeşmjnden 
gitmez aşkn{ hayali). ? - Hacı Arif 
Bey Hicaz türkü (Aman dağlar canım). 
Hail< türküsü (Bülbül taşta ne gezer). 
9 - Saliıhattln Pınar Hicaz türkü (Ha
m yaşıyor). 10 - Sadettin Kaynak Ni
havent şarkı (Klrpiklerinin). 11 - E
viç türkü (Atladım bahçene girdim) 
Okuyanlar: Muzaffer İlkar, S. Tokay. 
Çalanlar: Vecihe, C. Kozan, R. Erer, 
R. Kam. 

Saat 21 Konuşma (Türkiye postası). 
Saat 1,15 Saat, esham, tabvilftt, kam

biyo - nukut borsası (fiyat). 
Saat 1,230 Müzik (radyo orkestra

sı - Şet: Hasan Ferit Anlar). 1 - L. 
Van Beethoven: 3 üncü Leonoer uver
tür. 2 - L. Ven Beethoven 6 ıncr Sen
foni Famajjör (Pastoral). 

Saat 22,30 Müz.ik konuşmaları (Folk
lor). 

23,45. 24 Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 

SiNEMALAR 
İPEK * Marko Polo 
SARAY * Ormanlar Perisi 
MELEK * Üç Axkada~ 
SUMER * Dalavereciler Kralı 
MİLLİ ve * Manuella - Lorel -
ALEMDAR Hardi İş Arıyor 

AZAK 
* Uçan Donanma, Alı-

rl Evliler 
ALKAZAR * Casus Kadın 

KADIKÖY 
HALE * Şahane Çılgınlıklar 

AKIN 
* Bufalobil Linç Ka-

nunu 
PANGALTI *Aşkın Göz.yaşları 

*Zoraki Asker, En-
SUAT PARK dülüs Geceleri 
TAN * Pamuk Prenses, Ye-
FERAH di Ctice 
YILDIZ * Ne Şeker Şey 
TAKSİM * Kadın Hırsız 

Sahip ve 1\1.üdürü: Ali Naci KARACAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden Yazı İş~ 

!eri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

17 - 2 incildlınun • 1939 

Kulağınızda küpe o 

~N MÜOHİ$ 
\STiRAPTAN 
~ON'RA · · -

Bir hamlede ne'lle ve gri pi geçırır. Harareti sür' at le düşil· 
rür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRlPI~ 

almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 
dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Gayrimenkul Satış ilônı 
!stantul Emniyet Sandığı o:rektörlügiinden 

Bayan Nazirenin 20845 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 2 
liraya karşı birinci derecede ipotek ederek vadesinde borcunu .t1 
mamen ödememiş olduğundan hakkmda yapılan takip üzer~P 
3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesiJl 
göre satılması icabeden Hasköyde Abdüsselô.rn mahalle ve cadd 
sinde eski yeni 25,27 No. lu dükkanı olan kargir bir evin tam~"'. 
biT buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sıC·i 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girm"k istiyen 36 lira P'. 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektub·· 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle r/2lediye resimleri ' 
vakıf icaresi ve tellaliye rüsumu ile taviz tutarı bÔrçluya aittir. J 

Arttırma şartnamesi 16/1/939 tarihinden itibaren tetkik ctm 
isti:yenlere sandık hukuk işleri servisin<le açık bulundurulacakHr 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip doS' 
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, hunları tetkik eder• . 
satılığı; çıkarılan gayrimenkul haıkkıntla her şeyi öğrenmiş ad ,·.: 
itibar olunur. Birinci arttırma 10/3/939 tarihinde müsadif cuır· 
günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar Y'' 
pılacaktır. Muvakkat iha!e yapııla!bilmesi için teklif edilecek bedi." 
lin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sa~· 
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde so~ 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 28/3/939 tarihine müsadı 
Sah günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıl~· 
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok a:rttıranın üstünde b'' 
rakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sab;t olmıyan alakadarlar ,ı 
iTtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masaril

1 

dair iddialarını ilfın tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrıı~' 
müsbit"lerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretli 
haklarını bildirmemiş olanlarla ha·kları tapu sicillerile sabit olJJl" 
yanlar sat!§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faı13 
malumat almak istiyen.terin 937 /248 <Wsya numarasile sandığıı!l11 

hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur, 

• •• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrirnE'nkulü ipotek gö5' 
termek istiyenılere tahmin edilen klıymetin yarısına kadar ikfaı 
yaparak usulüne göre kolaylık göstel'mektedir. (360) 

Türk Hava Kurumu 
B"ÜYÜK PİY ANGOSV 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo 

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

20,000ve10,000 
Lirallk iki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihınal 
etmeyiniz. Siz de piyanionun mes'ut ' bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 


