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Madritten 100 bin 
kişi dışarı çıkarıldı 

F rankonun kat'i zaferi 
sonunda ne olacak? 

ltalyan ve Almanlar ispanyada yerleşecekler mi? 
rı,.ı ,1 • ~(J j----Harbin en zorlu safhası 
~~ Bir taraftan da Hükiimetçiler 
Cemiyeti Akvamdaki 
Çin - Japon meselesi 

Telpal haberleri, Cemiyeti A1'
vaın Koııae:rhıin Salı ııtbıkll lçti
ınaınıa, Çbı murahhuuım Çbı • 
lapon harbi hakkında beyuıatta 
\•e hükdmeti llllDllllll bası temeaa
nilerde buluı:ıdııiunu bildlnıılttf. 

Konsey, bu beyanatı ve temeıı
ıılleri dinlemekle beuber nıllııa • 
hıa etnıedi ve münakqayı, ,U..ll 
belli obnıyıuı diier bir lçtlmaa ta
lik etti. 

Çin murahhuınuı aö7ledllderi 
lahllltkuk kabiliyeti olmıyan PJ'· 
ler olnuılda beraber, Çbı Japon 
harbinin buııflnldl vaziyetini li · 
tetmek lıak•mından dikkate deler 
lllalıiyettedir. 

Bu ut memleketinin noktai na
•arını tiyle balı etti! 

•Çin, slyul lııtlklillni ve lali • 
ltünıranlık hakkını müdafaaya u
ınetnıi§tlr. Çlıı orduluı kumanda· 
nınııı kuvvetle müdahale ettiii 
•oktaj naıar ıudur: l apon ordula· 
ıı •abll mmtakalarından ayrılır n 
lnttkezt ve earbl Çinlıı ordnlan • 
nıı, muhakkak ınırette, hareket ve 
letebbüa ıerbestisl verir. 
•lapoııyanın mühim askeri ha· 

tekAtı durılurmuı, muvakkat bir 
~ydir. Onllll'lll yakında harekete 
'eçeceği ve Çlııln mukavemetlııln 
hasmı teşkil eden iaşe yollumı 

!<esmJye çalıtacatı baklanda ali • 
illetler vardır. 

·G~eıı EylaJdenberl, Çinlıı it· 
&'al altında buluı:ımıyan yerlerine, 
ao milyondan faıla Çinli iltica et· 
ınittlr. Bunlara yudım etmek 
nıUşkülAtı, bu hususta beynelmilel 
nıaıı muavenetin hBTekete ııeçme· 
•iııl lcabettirmektedir. 

•Bugünkü Japonyanın askeri 
wefltti, yalnız Çini lstilll emellle 
hareket etmiyorlu. Asyayı emir· 
leri altına almayı ve sonra da dün· 
:rayn hükmetmeyi kasdcdiyorlar. 

•Japonya, muhtemel bir sulh 
için serdettlti şartlarla yapılacak 
muahedenin kamüniım aleyhtnn 
olmasını istiyor ki, bunnn manası, 
Çinin harici siyasetini emri altın. 
da bulundurmasından ve bir kom· 
fllsuna karşı açmak istediği harp
te Çini lılr cürüm şeriki olarak 
kullanmak istemesinden başka bir 
şey delildir. Çinin komünist ola • 
cağını Japon propagandası iddia 
ediyor. Aklı başında olan kimsele· 
rin buna inanmasına ihtimal yok· 
!UT. Çin de, diğer Avrupa ve Ame
rika milletleri gibi, dahili ve hari
ci siyasetlerini, pel:aıa, biribirin _ 
den ayn yürütmesini bilir. 

mukabil taarruza geçmişler 

İspanyol bubinin acı bir sahnesi: Bir yualı annesine &önderilmek 
üzere vasiyetnadesinl yaıdırıyor 

Barselona, 22 (A.A.) - Cümhu- ıA-1111-.ıı-.ıı-...'lllıııAııAlllllllW'W 
riyetçiler, İgualada mıntakasında 
mukabil taarruza geçerek Asileri 
hafifçe ric'ate meobur etmişlerdir. 
Asilerin tayyareleri öğleden sonra 
yapmış oldukları üç bombardıma
nı müteakip saat 22 de Barselona· 
yı yeniden bombardıman etmişler 
ve bir kişinin ölümünP ve yedi ki
şinin yaralanmasına sebebiyet ver 
mişlerdir. Ancak bu mıkdarın da
ha fazla olmasından korkulmakta-
dır. 

• 

Madrit boşallyor 
Madrid, 22 (A.A.) - HükUınet 

maklamarının biidircliğine göre, 
100.000 Madridli ziraat işleriyle 

uğraşmak üzere bugünlerde Tole
ro, Cuecua ve Albacete eyaletleri
ne sevkedilecektir. 

ispanyadan sonra sıra 
Fransaya geliyor 1 
Paris, 22 (A.A.) - Gazeteler, bu 

gün İspanya dahili har binden balı· 
setnıektedir. 

ne Roma ziyareti esnasında kat'i 
surette bildiren Mussolini, B. 
Çemberlayn'in Romadan hareket 
ederken kendisine fazla bir iti . 
matla verdiği hüsnüniyet vesika -
sını herhalde haketmiş değildir .• 

Fakat Bailby, bir taraftan bu 
sözleri söylerken, makalesini de 

şöyle bitirmiştir: 

cAdemi müdahaleni" Fransa ta· 

ltaJyan Hariciye 
Nazırının seyahati 
OrtaAvrupada 
yeni dostluklar 

Yugoslavya -Maca
ristan ve Romanya 
anlaşıyorlar mı? 
Roma, 22 (A.A.) - Giorna· 

le d'İtalia'nm bildirdiğine ııö· 
re, pek ·yakında ve nıubak • 
kak surette Yugoslavya ile 
Macaristan arasında bir ade • 
mi tecavüz ve dostluk mua • 
bedesi iımalanacak ve iki 
memleket BTasmda ticaret 
münasebetlerinin inkişafı için 
bir ekonomik konferans top
lanacaktır. 

Yine bu gazetenin bildirdi· 
ği.ne göre, İtalya ve Yugoslav· 
yanın yardım ve sempatisi 
ile, Macaristan ve Romanya a· 
rasında uzlaşma yolunda ye
ni adımlar atılacaktır. 

Öz türkçe istılahları 
talebe anlamıyor mu? 
İstanbul Maarif Müdürlüğü Ma· 

arü Vekaletinden yerd bir emir 
almıştır. Bu emirde ge~en sene • 
denberi okutulan Öztürkçe ıstılah

lı kitapların talebeye ne gibi bir 
yardımı dokunduğu, medlulünü 
hakkile üade edemiyen istilAhlar 
mevcut olup olmadığının cevap -
!anmasını istemiştir. 

İstanbul Maarü Müdürü emri 
şehrimizdeki muallimlere olduğu 

ııibi göndererek bu husustaki mü
şahadeleri neticesini kendilerinde 
hAsıl olan kanaati sormuştur. 

Maarif Vekaletinin mektep ki • 
tapları üzerinde büyük bir ehem· 
miyetle durduğu ve ~on zamanda 
münakaşa mevzuu olmak istida -

dını gösteren bu mesele üzerinde 
geniş bir al:i..k.:ı teksif etmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Muallimlerin vereceği cevaba 
göre Maarü Müdiirünce tanzim e
dilecek rapor ve bazı tetkiklerden 
sonra mektep kitaplarında esaslı 

tadilat yapılmak ınendiği anlaşıl

maktadır. 

----<>-

Mısır kabinesi 
Yeniden teşekkül etti 

Berut, 22 (A.A.) - Kabine buh 
ranı halledilmiş ve eski Baş\'ekil 
Aptullah Yafi yeni kabineyi teşkil 
etmiştir. 

Başvekil dün Ankaraya döndü 

CELAL BAYAR, dll11 alqam ııuda - (Y 8IZJSl 3 üncü sayfada) 

105 bin mi, 250 bin mi? 

Salıpazarındaki bina 
Bu binayı 250 bin liraya satın alan 
Denizbank 145 bin lira zararda 

.. 

Hüseyin Cahit 

"Mithat paşan~ 

heykelini dikme-

liviz " fikrinde 
•Kimlerin heykelini dilı:elimo, 

anketine göste

rilen rağbet kar· 

zuu bir de mü • 

tefekkir, edip 

ve tarihçileri · 

miıte de sorma • 

ğa karar verdik. 

Mtaleasma mi..

racaet etıtiğiıniz 

değerli müte -

fekklriıniz Hü • 
ıeyin Cahit Yal
çın bu mevzu -~-~ 
üzerinde kendisile goruşen arka
dqııruza şu cevabı vermiştir:• 

- Türk tarihinde be~·keli dİ· 

k:llecek tef, san'atkar, edip ve alim 
çektur. Bunların arasında bir ter
cih yapmak ve yalnız bir iki isim 
Nymak zor olur. Çünkü bazıları· 

nın aluldan kaçması ihtimali """ 
dır. Bir de bu heykel ve büstlerin 
konulacakları yere göre mütalea 
eclilınesi iktiza eder. Onun için 

ıize tam ve esaslı bir fikir beyan 
edemlyeceğim. Eğer behem~hal 

birisini düşünmek lazımsa bizde 
yenilenme hareketinin malide e • 
saslı adunlarından birini teşkil 

Fındıklıdaki Satye Elektrik Şirketi binası eden meşrutiyetin ilk babası Mit-

•!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!".!!!!".!!!!!!!!!!!!"""!!'!!!!!'!I I hat Paşayı batırlıyobiliriz.• Denizbank'la Nafıa Vekaleti E - ~--

lektrik İşleri Umum Müdürlüğü Satyenin marifetleri Macar • "ek hadisesi 
arasında Satyenin Elektrik sergisi hakkında Elek t r 1 k 'i 
binası dolaüısile çıkan ihtilafı tet- lda resinin mektubu Prag, 22 (A.A.) - Resmi bir teb 
kik etmek üzere kurulan ve bir- !iğ, Macar - Çek hudı..t hadisesinin 

Son neşriyat üzerine dün ed k M l · · .. kaç gündenberi İstanbul Nafıa Budapeşt e i acar e çısıne go-
Elektrik Umum Müdürlü • ld ğu " Müdürünün başkanlığı altında ça· re, Bcsaky ile yapmış o u go • 
ğünden şu mektubu aldık: · · d d t e bir zih lışan komisyon tetkiklerini bitir· r~me netıcesın e os an 

İstanbul Elekıtrik §irketinin h 11 d'l · ı· miş ve kararını alli.kadar vekalet- niyet içinde a e ı mış ır. 
hükfunetçe satın alınması do- v h k !ere bildirmiştir. Macar hükümcti, iyana a em 
layısile bu müessesenin icarı .. .. .. d Komisyon Satyenin Fındıklıda- kararının tatbibi işinin onumuz e-
altında bulunan birtakım bi-

1 ki Elektrik sergisinin menafii U· ki hafta içind~ toplanacak o an 
nalar vesaire de iki taraf ara-mumiye mevzuubahs olduğu için mul.telit bir komisyona havale e-
sın<İa kabul edilen mukavele Nafıa Vekaletince yapılan istim · dilmesi suretinde Çekler tarafın· 

h hükümlerine göre hükumete k b ı l:i..k muamelesini kanuni üküm - dan yapılmış olan teklifleri a u 
(Arkası 2 inci sayfada) 

~~~~-(Arkası2incisay:f~a=d=a~)~~~---~·~~~~~~~~~~~.!..:et:m:ı~·ş=tir::.:_·~-

ve kahramanlık 

Dünkü lik maçları neticeleri 1 

l\lilletlerin hayatında büyük tarih devreleri vardır. O zaman dip
lomat, rolünü kahramana verir. Adi politika bueketleri, koli• arası 
müzakereleri, ~zli viitler, anlaş nıalar durur, açık bir mücadele 
başlar. 

Kurtuluş harbinde bizim politikamız açıktı. Ne istediğimizi bü
tün dünya biliyordu. Ümidimiz filan konferansta, filan siyasi ziya
rette, yahut Cenevrede dej;:il, dosdoğru cephede idi. Politika değil, 
kahramanlık devrimizi )/ tdığım ızı biliyorduk. 

Simdi bütün dünya böyle bir tarih devresi içindedir. Zamanın bü. 
yük sıkıntıları hemen her milletten kahramanca bir silkinme bek. 
llyor. Bunu yapan veya buna ha• ır olan milletlerin, hedeflerine çar 
çabuk vardıklarını görüyoruz. Fakat ümitlerini böyle bir kahra • 
manlık bamelesine değil de alelide siyaset koınbinezonlanna b;ığlı
yan milletler de husrandan husrann düşüyorlar. Filan "" (iiiın 
memleketin uası açılacak ta, filan mihver zayıflı~·acak ta, Cilan bü
yük memleket Avrupa işlerine müdahaleye karar , ·erecek te bu po
litika ebesi milletler de içine düş tükleri çıkmazdan knrtuloraklar,_ 
Ne boş ümit! 

•Japonya'mn Çin'i fethetmekten 
maksadı, diğer milletlerin sulh ve 
emniyetlerini tehdit etmeye ma . 
luftur. Bu iddiamı, Japon devlet 
adamlarının ve rnüınessillerinin, 
diğer milletlerin hukuk ve men • 
faatleri aleyhindeki beyanatlarına 
istinat ettiriyorum. 

Jour - Ech<ı'da Bailby diyor ki: 
cBiz, İspanyada İtaly&n müda -

halesinin devamı hakkındaki dü • 
şüncelerimizi burada müteaddit 
defa bildirdik. Bu dwam bahsin
de hiçbir mazeret ileri sü.-ülemez. 
Londra anlaşmasını inızahyan fa· 
kat vaidlerini tutmaktan imtina 
eden ve nihayet Fraı.konun tam 
zaferinden evvel askcılerini geri 
çağırmıyncağını İngiliz Baş,·ekili· 

rafından i'ılıil edilmesı, daha bu · DilnkU Galatasuay • Beykoz maçından heyecanlı bir an 
günden fazla olan harp tehlikesi· 

Politika deAfl, kahramanlık çatı.odayız. Bunu anlamıyan mil • 
Jetlerin parlimento ıalonunda tokatlaşan mebusları, Bizans kavga. 
ama demokrasi adını veredursunlar. Tarih yürüyor. Birkaç sene 
l~lıııle üç kıt'anın da haritası detlıtl: Asya o .Mya, Afrika o Afrika, 
Anupa o Avrupa 4ellldlr. Daha da ıleğişece&lııden baıka. 

( Arka.•ı 3 üncii sayfada) (Arkaoı 3 ;;.,r;; sayfada) (Yazısı spor sahifemizde) -----------------------------------KEMALiST 



SAYFA 2 İKDAM 

Musa - lsa • Muhammet : 11 
Heryerde birçok Mahmutpaşada 
İstanbul yolları iki hırsız kadın 
tamir görüyor yakayı eleverdi 

• "' .. . .. . . 

Musanın Hayatı 
Y akup evladının bağlı bulunduğu K dk.. F .h d"W ··1··1 • •ff l • •d• a ı oy, atı ıger Mal çaldıklarından 

O H~er~~?~~:r f~lake~lt :~~~ü~ürn::?ı:ıcy~ o~ k:::1.::~a::ı:d!: ~>~ış eo~ı :~~~::at ~l:~~a~met, 
çam te•irini bıraktı. Halle mak itibarile onları değiştirme - lan son tahsilatla yapılmış ve ya- ve Saime namında iki kadın Mah-

- Eyvah, diyordu İki bela bir- miJ .. değiştirmek te istememi§ti. pılmakta olan yolların belediyece mutpaşada gömlekçi Juhanin dük-
leşti. Geçirdi~lmiz gılnlerden da- Velit, ikbal yolunde. ilerledikçe bir listesi hazırlanmıştır. K;dıkö- kAnına alış veriş etıneğe girerek 
ha kara günler göreceğiz... başına geçmek istedi,i meınleke- yünde: Düriye sokağının inşaatı iki gömlek çaldıktan sonra yine 

Velidin Kabuıla görü§IDefıe git- tin hususiyetlerini de tetkikten ge ikmal edilmiştir. Rıht>m ile park Mahmutpaşada elbi~eci Salamo _ 
mesl Mısırlıları böyle üzüntü ve ri kalmıyordu. arasındaki tramvay yolunun bir 
endişeye sokarken Benı İsrail hal- Mezarlık... Binmek tükenmek 

nun dükkanına girmişler ve ora
dan da bir pardeeü çalarak orta -
dan kaybolmuşlardır. Hırsız ka -
dınlar çaldıkları bu eşyaları man
tolarınm içılerine yerleştirmişler-

kısmına kaldırım döşenmektedir. 
kının toplu bulundukları mahaJ - bilm~z bir hazine gibi işliyordu. Moda Fazılpaşa sdkağının yaya 
lelerde Yakup evlatları da içlerin- Mısırda ölüler ço.ğaldıkça Veli-

kaldırımlarının ve Misakı Milll 
den Adeta bir bayram yapıyorlar - din serveti d~ artıyordu. Hem 

sokağının tamirine başlanmıştır. 
dı. şimdi o .-rtık baç mikdarını da 

Nüııheteferıdi sokağının tamirine dir. Mallarının çalındığının farkı
na varan dükkAn sahipleri zabı -
taya şikayette bulunmuşlardır. 

Çünkü onlar Velidi kendileri 
için bir hami telakki etmişlerdi. 

Ölülerinden baç alınmaması ve 
daha sonra Velldin ffi'IZE"lık aa -
rayında Beni İsrail kızlan bulun
ması bu mazlt'.lm halka haklı o -
!arak bir ümit vermişti. 

Yakup evlatlarının, zulüm, taz
yik, açlık ve esaret içinde bile en 
fazla bağlı bulundukları iki J&Y 
vardı. 

Biri (ölü) !erine saygı diğeri 

(iffet) !erine düşkünlük .. H~uki 
Mısırlılar bundan ikisini de h~ 
saymışlardı. Beni İsrail ölüleri, di
rileri gibi hakaret görüyordu. Be
ni İsrail kızları ~ısır sarayında 
ve zorla cürnbil§ sahnelerinin kah
ramanı yapılıyordu. 

Veli!, kendi sarayına Beni İsra
il kızı sokmamak ve Beni İsrail 
ölülerini korumakla bu halkın en 
büyük şükran hissim kazanmıştı. 

Beni İsrail kMıinleri, Y akup ve 
Yusuf zamanlarını yaııımış k.8.hin
lerlnin verdikleri hab31"e göre ken 
di milletlerini kurtaracak birinin 
Tanrı tarafından gönderileceı:ııne 

iman etmişlerdi. Onlar Velldi if -
te bu sebeple Beni İerailin Musası 
addediyorlar, Nil sarayından yük
selen dlmbii§ sesleri onlara halb
karlarının zaferi gibi geliyordu. 
Zavallı Beni İsrail!. Kendilerini 

kurtaracak (Musa) zannettikleri 
adamın yalnız Beni İsrail için cle
ğiL. Haklld Musa için de püsküllü 
bir bel! olacağını nasıl bilebillr -
!erdi? .. 

• •• 
Velit utık, Kabusun sarayının 

karşısında ve kendine hükümdar 
tarafından hediye eciilen saraya 
yerleımişti. 

Mezarlıktan baç altınrıaia devam 
ediliyordu. Bu i§I orada Haman i
liare etmekte _idi. 

Kara kaftanlı, kara külahlı mai
yet halkı yine mezarlıkta kalmış
lardı. Haman, bu maıyetin başın
da ve Mısır dilberleri ile dolu ken
dı hareminde yaşarken Veli! te 
Mısır içindeki sarayda ve her gün 
hükümdarla beraber, onun salta
natına ortak bir haya~ sürüyordu. 

VelidiQ., Mısır içindeki sarayının 
bir husıuiyeti vardı. Bu saraydaki 
muhafızlar, mezarlık sarayındaki 

muhafızların aksine hepsi Mısırlı 
idiler. 

Ve haremdeki güzel kızlar ise, 
yine mezarlık sarayının haremini 
süsliyen cariyelerin akıine hepsi .. 
Beni İsrail kızları idi. 

aı-tırmıştı. 
başlanacaktır. Keza Haydarpaşa 

Haman, beraber ve yalınayak 
baldırı çıplak geldikleri bu arka- rıhtımında denize akan mecralar 
daşına: kısmen tahdit ve daire binası ya-

Nih d "k nında kumluktaki açık mecraların - ayet meramımıza er ı .. 
Zengin olduk.. tamir edilecek ve üstleri kapatıla -

Deyince Velit ona: caktır. Bundan başka Kadıköy ka-
- Aptal.. demişti.. Dur bakalım zası dahilinde Recaizade, Şefikbey, 

daha .. Henüz çıkacağımız merdi- Muratbey, İhlas, Merdivenkö -
venin ilk basamağında ... tik eti _ yü, Yoğurtçuçeşıne, Şifa, Tepe, 
ğinde bulunuyoruz.. Hasırc~başı, Kokar şosesi v Kokar 

pınar köprüsü altındaki su mec -
Haman, en büyük meziyeti kö-

rükörüne Velide itaatte ve ona sa- rası yapılmaktadır, 
dakatte olan b uadam, Velidin bu Aksarayın müntehası olan Da -
diydl"da her şeyi yr.pabileceğini vutpaşa iskelesi ve tramvay yolu -
tamamile kani olmu~ ve ona bağ- nun denize nazır olan caddesinin 
lanmıştı. başından şimendifer köprüsünün 

* 
altına kadar olan yol ile, Acemoğ
lu camiinin enkazının kapandığı 

yol, Samatyada Kasap İlyas ma -
hallesi sokakları tamir edilecektir. 

Zabıta bu hırsızları pek kısa bir 
zamanda ele geçirmiş ve üzerleri 
arandığı vakit dükkandan çalmış 

oldukları eşyaları kadınların üzer 
!erinde bulmuştur. 

Dün akşam geç v"kit nöbetçi 
cürmü meşlıut mahk.,mesinde du
ruşmaları y~pılan bu kadınların 
suçları dinlenen dört şahidin ifa -
desinden anlaşıldığından mahke -

me heyeti suçlulardarı Saimeyi 10 
ay 20 güne ve Nimeti de 4 gün 
hapse mahkıiın etmiş ve zan altın 
da bulunan Hatice namında bir 
kadın da beraat etmiştir. 

MÜTEFERRiK 

Ke~ıköy Halkevi 

Velidin, daha mezarlığa ilk du
var çevirdiği 'e burada ilk kulü -
besini kurduğu zaman kendisine 
yardımcı diye aldığı bir adam var
dı. 

Adı Umran olan bu adam. Be -
ni İsrail tayfasından idi. Velide 
Beni İsrailin Mıeırda ve Mısırlı -
!ar t<linden neler çektiğini hep o 
anlatmıştı. Mezarlık sarayında tek 
bir Beni İsrail kızının bulunma -
maBl yine bu Umran sayesinde idi. 
Çünkü o bu mazlum halkın ye -
gane varlığını teşkil eden (na -
mus) mefhumuna ne kadar bağlı 
olduğunu dili döndüğü kadar Ve
lide anlatmıştı. 

Eminönünde: Yemiş işkelesi yo
lu, Ebussuut caddesi, Laleli Ke - Kadıköyünde Bahariye cadde
malpaşa mahallesi Gençtürk soka- sinde Parti merkezi tuafııırlan sa

Yine bu mezarlık sarayında Be
ni İsrail mensuplarınm yer bul -
ma.sı, mezarlığa Beni İsrail ölüle
rinin haçsız gümülmeleri hep bu 
Umran yüzünden olmuştu. 

Umran, Velit zenginleştikçe iti
barı artmış ve Hamandan sonra 
Velidin en emin .. en sadık adamı 
oI.n:ıuştu. 

Onun bu itibar ve nüfuzu Beni 
İsrail tayfası içinde de malıiın ol
duğundan Mısırlıların zulüm ve 
tazyiki altında inliyen Yakup ev -
!atları Umran'dan çok yardım u
muyorlardı .. 

* Hükümdar Kabus, Velitle görüş 
mekle kendi kuyusunı.. kendi elile 
kazmış.. Mısırlıların başına ve 
kendi yerine Velidin geçmesi da
ha kendi sağlığında bu ne i.düği 

belirsiz serserıye ver.iiği geniş sa
l~hiyetle temin etmişti. Fakat Ka
busun, farkında olmadan yaptığı, 

daha büyük bir şey vardı. O da 
Velidi Beni tsrail düşmanı yap -
ması ... 

(Arkası tıar) 

ğı ... tın alınmış olan arsa üzerine ku -
Eyüpte: Defterdar Feshane fab- rulmasına karar verilmiş olan ye

rikası karşısı ... 

Beyoğlunda: Bomonti Şifa yur
dunun bulunduğu Tokatlıoğlu so
kağı, Alyon ve Başağa sokakları, 
Feriköy yolları, Şişli iç sokakları, 
Taksim Mete cadde6L. 

Beşiktaş: Sait Nedim caddesi 
Sporcu Adil sokağı, Kuruçeşme 

tramvay caddesi mezarlık yolu. 
Ortaköy vapur iskelesi caddesi, 
kaptan İbrahimağa sokağı, Bebek 
deresi, Hattat Tahsin sokağı, Viş
nezade mecrası tamir görmektedir . 
Diğer bir kısmının keşfi yapılmak
tadır. 

o-----

Tevfik Rüştu Aras dün 
şehrimize geldi 

Londra Büyük Elçiliğine tayini 
ali tasdika iktiran etmiş olan dok
tor Tevfik Rüştü Aras mahalli me
muriyetine gitmek üzere dün sa
bahki ekspresle Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 
İstasyonda kendisini gören bir 

muharririmize büyük elçi, İngil -
tere ile aramı:odaki dostluk müna -
sebetlerini i.dameye memur edil
miş olmasından dolayı memnuni
yet duyduğunu söylemiş, öğleden 
sonra İstanbula indiği vakit Pera
palasa gi.derek Başvekil Celiıi Ba
yarı zjyaret etmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras şeh
rimizde birkaç gün kaldıktan son
ra Loııdraya hareket edecektir. 

yordum. 
- Beni, evden, arıyan, soran da 

olmuştur. 

Behice, öbür elini de omuzuma 
koymuştu: 

ni Halkevi bi:ıasının projesini Va
li Doktor Lutfi Kırdar tetkik et -

miş ve bugünlerde binanın ihale

sini emretmiştir. 
Vali Lütfi Kırd.;t· 

Halkevinin şimdiki üç 

Kadıköy 

odalı dar 

yerde almış olduğu randımanı tak 

dirle anmış ve Halkevinin muhi -

tine toplamış olduğu güzide genç

lik kalabalığından beyanı mem -

nuniyet ederek yeni 

binanın biran evvel 

ve modern 

yapılarak 

gençlerin istifadesine aı:zedilme -

sini istemi>;tir. Vali liizımgelen 

tahsısatı derhal bulacağını vadet

miş ve 15 gün içinde binanın iha

le muamelesinin bitirilmesini ala

kadarlara tebliğ etmi~tir. Kadıköy 

Ha!kevi en kısa bir zamanda biti
rilecektir. 

14 ya şmda bir carih 
Dün Taht&kalede Rıza Paşa ar

sasında topaç çevireıı 13 yaşında 

Ali ile 14 yaşlarında İsmet biri -

birierile kavga etmege başlamış

lardır. 

İsmet cebinde taşıdığı çakı ile 

arkadaşı Alinin ııyağını iki yerin

den yaraladığından yakalanmış ve 

yaralı arkadaşı da Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılmıştır. 

- Sıkıldınız ... Hakkınız var, si
zi çok sıktık. 

- Ne demek efend!m? Rica ede
rim, böyle söylemeyiniz. 

- 10 - Eve uğrayınız, sonra, buraya ge
liniz. 

Tekrar hücuma geçmek üzere 
olduğunu omuzlarını kaldırıp göz 
!erinin içinin gülüşünden anla 
mıştım. 

Bu düşüncem, bir saniye bile 
sürmedi, kendimi topladım. 

Behice, bana dönmüştü. Ağır 

ağır yaklaştı; yüzünde hiç te yap
macık olmıyan bir hüzün vardı. 
Gözleri, yorgun bakıyordu. Ke -
narları kırışmış dudakları, bir ağ
lama başlangıcile bükülmüştü. 

Onun bu halinden, kendimi, bir 
sevgiliden ayrılıyorum, ayrılmak 

üzereyim sandım. Ve bu, o daki
kada, bana, hiç te tuhaf görünme
di. 

Behice, iyice sokulmuştu; sağ e
lini omuzuna koydu: 

- Ne vakit gelecek~iniz? 
Öyle tatlı soruyordu ki yaşlılı

ğını, solmuş güzelliğinin mana -
sızlığını unutturabiliyordu. 

luğunu, boynumda duyuyorum: 
- Avukatla işiniz uzun süre -

cek mi? 
- Niçin soruyorsunuz? 
- Akşama, yine buraya geli -

niz. 
Bu söyleyişte, bir arsızlık, ya -

pışkanlık yoktu; bilakis, utanarak 
gözlerini kapamış, yüzü kızarmış
tı. 

Bu, bir komedi dahi olsa, hür -
met etmek Jazımgelirdi. 

Yine suçlu suçlu mırıldandım: 
- Evden merak ederler. 

Gözlerini yarı açarak güldü: 

- Kaç gündür, beni sarhoş ede
rek hapsettiğiniz kati... Şimdi de, 
hesap istiyen metres cilveleri ne 
oluyor? Bırakın beni! yeter!. 

Diye bağırıp silkinerek oradan 
kaçmak, kurtulmak i.ııtiyorum. Fa
kat bağıramıyorum, silkinemiyo
rum. Hatta, onun omuzlarımı tu· 
tan ellerinin ağırlığı altında, çö -
küyür gibiydim. 

Tekrar bana sokulmuştu: 
- Peki, ne gün geleceksiniz? 

- Belki yarın ... Belki öbür gün. 
- Niçin: 

- İşlerim var. Seyahate çıka -
cağım. Aylarca dönmiyeceğim. 

Ben sizi, daha burada iken unut
tum siz de, beni unutun. Artık, 

bu yaprak kapansın!. 
özür diledim: 

- Artık, bu vaziyete 
şey!. 

Diyemiyordum? Niçin diyemi -
bağlı bir yordum?. 

Ellerini omu.zlarımdan çekti, du 
dak bükerek :Oaktı: 

- Avukatınızla gece de mi ko
nll§"Caksınız? 

Behice, gözlerimin için~ bakı -
yordu: 

- Söz mü? 
- Söz. 
- Yemin edin. 
- Vallahi. 

23 - tkin<ikanun 

Satyenln marlfetlerı 

hakkında E lektrlk 

ldareslnın mektubu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

devrolunm~tur. Bu cümle -
den olarak gaz&telerde mev -
zuu bahsolan Salıpazarındaki 
Satye şirketine ait bina da di
ğer'lerile birlikte idaremize 
intikal e~ti. 

MAGŞUŞ Y AGLA 
Yağları mağşuşluktan kurtarın 

Elyevm fiilen elektrik ida
resinin işgali altında bulunan 
Salıpazarı ambarlarında kül
liyetli miktarda elektrik mal
zememiz vardır. 

Satye şirket! 1924 yılında 

eski elektrik şirketi müdürü 
müteveffa Hanses ile istihdam 
ettiği ecnebi ve Türk yük
sek memurlarının bazılarının 
menfaatine hizmet etmek ü
zere Elektrik Şirketinin hi -
mayesile kurulmuş ve daima 
onun · sevk ve idaresine tabi 
tutulm~ bir şirkettir. Bu ta
rihten itibaren binaları Sat
ye Şirketi istediği fiatle E -
lektrik Şirketine kiralıyarak 

büyük meniaatler temin et -
miş ve şüphesiz bu binalar 
usulü dairesinde Satye Şir -
keti namına tapuya da bağ -
lanmıştır 

Sermayesinin mühim bir 1 
kı<;mı da amorti olunm ~tur. 
İşbu binaların idaremiz tara
fından istimlak suretile alın-

1
. 

ması kanuni bir zaruretti. . 
Bundan dolayı da istimlak 1 

muamelesine teşebbüs ettik. \ 
106 bin küsur lira takdir kıy
metile istimlak muamelesini ( 
tamamladık. Bir tarafında bu 
muamelenin cereyanı sırasın- \ 
da Salıpazarı binasının Deniz- \ 
bank tarafından satın alın - ' 
mak üzere olduğu öğrenilmiş 1 
ve keyfiyetten vekfıletim ha - ) 
berdar edilmi.ştir. Elektrik ' 
idaresi umum müdürü olarak 
gazetelerin hiçbirisine hiçbir 
suretle beyanatta bulunma -
dıın. Meselenin esas ve mahi
yeti bundan ibaret olduğunu 
tavzih ederim. 

Elektrik Şirketi Umum 
Müdürü Kadri Musluoğlu 

105 bin • 
mı , 

için negibi tedbir alınmalıdır? 
Sıhhatin mide ile çok yakın bir 

alakası olduğunda k 1msenin şüp
hesi yoktur. 
Öyle olmasay -
dı .can boğaz
dan gelir• sözü 
darbı mesel o -
!ur muydu? Ye 
diğimiZ şeylere 

ikkat etmek 
• :ıyatımız, sıh

.atimlz için el
:emdir. Bunun
la beraber ye -

diğımiz, yemek üzere aldığımız 

şeylere son derece dikkat ettiğı -
miz halde ekseriya aldandığımızı 

görür ve bu cıldanmanın cezasını 

çok defa ellerimizi midemize ba -
sarak, ağzımız acı acı ekşiyerek 

çekeriz. 

İstanbul, gıda maddelerine en 
fazla hile katılan bir şehirdir. Şeh

rimizde, mübalağa etmeden iddia 
edebiliriz: Yiyecek bir madde ta
savvur edilemez ki hıle katılma -

mış bu şehir için bir mesele ol -
muş. olmasın. İşte süt meselesi, iş
te su meselesi, işte ekmek mesele
si, işte et meselesi, ve işte yağ me
selesi 

Yağ meselesi nedir 
Bunu iki kısma ayırabiliriz: 
1 - Zeytin/ağlar. 

2 - Tereyağlar. 

Gerek zeytinyağlar, gerekse te
reyağlar temiz, sade ve hilsiz ola -
rak satılmıyor .. 

Zeytinyağlara, pamuk yağı. su
sam yağı, tere
yağlara; don ya 
ğı, kuyruk ya
ğı, pıitates ve 

de ha bir sürü 

yabancı madde· 

!er 

Daha 

katılıyor. 

doğrusu 

zeyinyağı, zeytinyağı, tereya -

nu bugünlerıde bu ~ için top! 
cak .. Güzel.. Fakat ~e neredell 
- •uısıuqt - IP!V ı•wıı•w -
nasıl başlıyacaklar? 

Bize göre; mağşUf yağların 
yasada satılmasının önüne 
mek için evvela ~u noktaları 
pit &tmek Uzımdır. 

1 - İstanbulda, ne kadar '/ 
vardır? Bunların kaçı topta 
kaçı perakendecidir?. 

2 - Muhtlif cins yağların ın 
darı. Geçen yıla nazaran stok 
la mıdır? Fazla veya noksan 
sebepleri nedir? 

3 - Yağlar İstanbula hileli 
rak mı geliyor, yoksa hile bUf 
mı yapılıyor? Yapılan hileniıı 

recesi. 
4 - Zeytin ve tereyağı ha 

eline gelinciye kadar kaç el 
ve hangi şeraitle geçiyor? 

5 - Tefsirhane, tasfiyehane 
ihtiyaca kafi midir? 

Bunları tespit ettikten so 
,mağşuş yağların satılmasına 

olmak için şu tedbir !ere tev 
edildiği takdirde faydalı netict 
alınacağına kaniiz. 

a - Zeytinyağları ve tereyağ 
rı kapalı kaplarda ve ,:ıişelerde 
mak (Şişelerin üzerinde 
gramı, derecesi, satıcının adı 

yağın cinsi ve fiatini bildiren et 
ketler bulunacaktır). , 

b - Çok sıkı bir kontrol, ın 
kün ise muhtelif semtlerde ve 
ha ziyade yağcıların teklsüf e 
ği yerlerde d~iml olmasa bile 
yar yağ tahlilhaneleri kurmslt 

c - Men'i tağş~ kanun una il 
veten yeni ve daha şiddetli ce . 
!ar ihdas etmek .. ve mesel~. b" 
ci defa yakalanan suçludan 8 

para cezası almak, ikinci defa 
san'atinden menetme1< gibi. 

250 b • •? ğı da tereyağı olmaktan çıkı -
ın mı • 'yor. Yıllardanberi İstanbul halkı 

(Baş tarafı 1 inci sayfuda). ı bu yüzden midesinden şikayetçi -

!ere muvafık bulduğundan Elek - dir · 

d - Defter tutmak mecburi)' 
Şöyle ki her yağcı gelen mal 
saıtt~ı malı günü gününe bu d 
tere kaydecek. Bir yıl sonu 
sattığı mal gelen mal yekfuıunO 
stok harici fazla çıktığı takdi 
hile yapıldığında hi9bir şil 
kalmıyacaktır. 

e - Gerek zeytinyağL gere 
tereyağı için İstanbulda birer f 
rika açmak .. trik İşleri Umum Müdürlüğünün İstanbul belediyesinin et, süt, 

bu hakkını teyit etmi§, tahmin ve su ve ekmek meselesinden sonra 
tayin edilmiş olan yüz bin küsur yağ işile de meşgul olacağını öğ -

lira fiati - binanın varidatı gay- rendik. Belediye iktısat komisyo-

Bizim fikrimiz bu, bakalım lı' 
lediye ne yapacak? .. 

Setim CA~f 
ris:ıfiyesini esas tutmak ve mali -
yet fiatını gözönünd~ bulundur -
mak suretile - haddı layıkında 

• 
Dört diş birden 1 Otomabille otobüs arasırı . 

Dün Aksarayda seyyar salepçi Dü~ . Şişhaneyokuşunda ş~o 
bulmuştur. 

Bu karar Cumartesi günü Deniz 
bank'a bildirilmiştir. Denizbank 
evvelce yazıldığı veçhile bu bina
ya 250 bin lira ödemi~ bulunuyor
du. Bu vaziyet karşısında en aşağı 

Şükrü ile Hüsnü isminde iki ar _ Şevkının ıdaresınde bulunan o 
kadaş kavga etmişler. Hüsnü bir mobil 3051 numaralı otobüse Ç 

mıştır. Bu sadme neticesinde 0 

hüsün çamurluğu kırıldığınd 
zabıtaca tahkikata başlanmış 

şoför yakalanarak Adliyeye te! 
!im edilmiştir. 

yumrukta arkadaşının dört dişini 

bir:len kırdığından yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

145 bin liralık bir farkla binayı =============:;;; 
Nafıa Vekaletine devretmek mec- binanın eski sahibi olan Satye Şir 
buriyetinde kalması Bankayı bu ı keline ödetmenin mümkün olup 

karara itiraz etmek mevkiinde bı-ı olmadığını tetkik etmek üzere An 
rakmaktadır. İtiraz için Denizba- karada bir komisyon kurulacağı 
ka on beş günlük bir mühlet ve -j öğrenilmiştir. 
rilmiştir. l Buna imkiın bulunduğu takdir-

Bununla beraber alım bedelile de hazine haklarının kaybolması -
istimliık bedeli arasındaki farkı na sed çekilmiş olacaktır. 

Bunları söylerken kendime şa -1' Öpülmeden evvel gülmenin bir 
şıyorum. İnsanların bazı anları çok manaları vardı. Fakat öpül -
geliyor, iki şahıs oluveriyor. Ben, dükten sonra gülmek, her ne şe -
o o dakika, cikinci ben. i, gırtlak- kilde oilll'Sa olsun ahmakLıktı. 
!ayıp öldürmek istiyorum. cİkin- Ben gülmeden alık alık durdum. 
ci ben• i, miskin, pıscrık, iradesiz Sonra, alıklığıma güldüm. 
eben. i boğacaktım. Behicenin gözleri parlamış, ya-

N eye böyle tekrar tekrar ye - naldan kızarmıştı. 
min ediyorum? Korkum mu var? Sesi bir kalb gibi titriyordu: 
Gücendirmek korkusu muydu? - Geleceksin, değil mi? 
Neden? Sevmiyordum ki... 

Behice, uysal uysal yemin edi -
şime sevinmişti: 

- Teşekkür ederim. 

Bir şeye karar veremiyor gibiy
di. Bir an gözleri, gözlerimde din
lendi. Dudakları titredi. 

Ben, ani bir hareketin karşısın
da olduğumu anladım. 

Ne yapaca!Gtı? Bekliyordum. 

Çok kızlarla, çok kadınlarla se
vişmiş, seviştiğinizi zannederek 
biri.birimizle övünüp eğlenmiştik. 

Bu kadınla aramda sevgiye, se -
vişmeğe dair tek kelime konuş -
mamıştık. 

Oııun: 

- Geleceksin değil mi? 

Diye soruşundaki arzu ve tahak
kümü, hiçbir kadında görmemiş -
tim. o adeta: 

Geleceksin ... Gelmelisin ... 

* Dün Fatihte Kızlaşında 4 O 

maralı Hasan Tahsinin evinde •ı 
ra ile oturan Şefikanın odası~ 
soba bacasındaki kurumlar t~~ 
ıarak bir yangın başlangıcı go . 
müi ise de derhal yetişen itfa' 
yangının .büyümesine mani oJıll 
ve ateşi söndürmiiftür. 

lacağımı sandım. Kimseler yok1~ 
Ayni sessiz ve anlıya:rnadığun, k~ 
di kendime de iza'h edemedıs•· 

bir ihtiyatla merdivenleri mdikJ 
Alt sofaya indiğimiz zaman, S (. 

nazla Ferdane, birden göründiıle 
- Teşrif mi beyefendi' ır 
- Pek çııbuk bizi terkediyo~ 

nuz? ~ 
Teşrifat heyeti halinde sol' , 
kapısına kadar indik. Kapı 6., 

nünde ve yeni bir teşrifat pali1' 
kası baıtladı. , 
Sokağa çıkınca şaşırdım. "\"~ 

murtadan çıkan tavuklar, öyle 
olurlar, bilmiyorum. 

Sokağı tanımıyordum. ııJı. 

Her sokağın bir rengi, bir şe r! 
bir kokusu havası vardır. ~·~~· 
Benim çıktığım sokak, belki 
belki geniştı. Bunun farkında ııe 
ğildim. 

Gelmeğe mecbursun... Sokağın etrafı arsa mıydı? 
eı~ 

Demek istiyordu. miyorum.. ; 

Ben, oradan her ~e. pahaya olur- Renksiz hatta bomboş bir sal'ıd> 
Adeta suçlu imişim gibi cevap 

verdim: 

- Bilmem, siz, söylediniz. Ev -
de, bir ihtiyar dadınızla, bir a§Çı
nız, bir de uşağınız vı.rmıi. On -
!ara danışamazsınız ya! Gelin, ne 
olur? 

Ben eksikli bir vaziyete girmi§ 
tiıa: - Neye? Böyle baştan savma. 

Bu bekleyiş çok kısa sürdü. Be
hice her şeye karar vermiş insan
ların atılışile kollarını boynuma at
tı. Dudaklarını, dudaklarıma ya -
pı.ştırdı. İçinden soluyarak öptü. 
Dudaklarım, dudaklarına cevap 
vermediği halde, o memnun ken -
dinden geçmiş, geri çekilerek, of· 
!adı. 

sa olsun, kaçmak ıstıyordum. Ka- ta idim. Bu sokakta evler de vs I} 
pıya doğru yürüdüm. Behice göl-

1 
Dükkanlar da vardı. insanl~r 

- Bilmem!. 

Elini omuzuma baı;tırmıştı, so-

Beni, öyle ılık bir şefkat çem -
beri içine sarıyordu ki, kıpırda • 
namıyacak hale gelme'<ten korku-

- Evde, işim çıkar belki... 

bir kaş çatışile 

iki taraflı yemin isterim. 
- Buraya geleceğim. Söz veri

yorum, vallahll. 

ge gibi arkamdan geliyordu. [vardı, fakat ben yapayalnız bır 
Sofada Safi.nazla Fer · - · 



Madritten 100 bin kişi 
dışarı çıkarılıyor 

İKDAM 

l•ARETLER 

Teşkilatta tasarruf 
Barem kanununmı yeniden tesbiti 

dolayısile ortaya ablan meseleler, ıu 
lllllıılllllllıııl'lllı-llıllllllıııl'lllı-llılll"1.-ııı-W acı hakikati gösteriyor: Maaı ve Uc

Hatay Devlet 
Reisinin ziyareti 
B. Sökmen yanında 

Frankonun zaferinden sonra ... 
• 

Almanya ile Italya 
Atlantikte yerleşecek 

• 
Bu ihtimal, lngilterenin neden 

• 
ltalga ispanyadan sonra MaliyeVekilioldu~u. 

' halde İsken deruna gıttı 

retlerin bliyük bir kısmı, hakiki ba
rat ihtiyaçlarile mütenasip delildir. 
Oç odalı bir evin veya apartmanın 
en ucuz yirmi bet, otuz liraya tutu
labildiği tehirlerde eline yalnız alt· 
mıt lira geçen evli ve çocuklu bir me
mur için milreffeb olmak delil, fa
kat rahatça ve haysi,yetli bir ıurette 
yqamak imkiıu var mıdır? Maaı 

derecelerini teıbite çalııırken, ea'ara 

silahlandığını izah etmektedir 
Fransaga mı düşman kesilecek 

(Ba,tarafı ı ınci sayfada) terilecek i§leri yapmak üzere as -
n\ ancak bir kat daha fazlalaştıra- kari makamat emrine verılecek -
caktır.. tir. 

Journal gazeteııinin Roma mu - Barselon, 22 (A.A.) - Muhare-
hablri Robert Guyon, İtalyan ga - be, bütün Katalonya cephesinin 
zetelerinin Franaaya k&r§ı olan ya heyeti umumiyesi üzerinde de -
zılarmı, şu tarzda izah eylemekte- vam etmektedir. Kütle halinde 
dir: seferberlik. cepheyi takviye et -

•İtalyan gazetelerinde görülen miş ve mukavemeti müessir bir 
hücumların sebebi çok basittir: 1- hale getirmiştir. 

taıyanıarı, muhakkak surette, F ransanın hükOmetçilere 
Fransızlara kllfVl nefret besleme -
~e hazırlamalıdır. Zira Fransa. ya- yardımı 

(A A ) Hu .. kfunet 
rınm ıitndlden gösterilmİlj diiş - Burgos, 22 · · -
rnanıdır, yarının hedefidir. Dün mahfil·, rinde tamam ile emniyet 
akşam Roma'lı d!plorııatlar, Kata- edilir membalardan elman haber
lo ]ere atfen söylendiğine göre, Pire-nya General Frankonun eline 

ne hududundaki Fransız hudut 
li!Çince, İtalya, bu 14fer resmen, 
Afrika ve Akdenizdeki Fransız karakolları Fransa dahilinden Bar 

P<>Zİ8)ronlanna karıı olan taleple -
rtni ileri sürecektir, dıyorlardı.• 

selon'a gitmek üzere gönderilen 

İskenderun, 22 (A.A.) - Dev-
göre tanzim edilmİf ııeçim cetvelle

let reisi B. Sökmen, refakatinde 
rinin de tetkilı: edilmesi tabiidir. On

maliye vekili Cemal Baki ve bir 
tara bakılınca mÜfkülatın, küçük ma

kısım mebuslar olduğlı halde dün 
ili sahiplerine de münhasır kalma-

şehrı.mize gelerek gümrüklerde • . 
dığı görülür. Vazifelerin eheırunıyeb 

tetkiklerde bulunmuştur. 
ylikseldikçe tabııların da seviyeleri, 

Şehre girer girmez doğruca Ih ı 
içtimai milnaıebetleri, medeni t -

gümrük idaresine giden devlet re- yaçlan artacakbr. Memlekette artık 
isi, burada Başvekil B. Abdürrah bir itiyat halini almıı olan konfor 
man Melek ve Gümrül.. Umum Mü 'Faaıtalanndan biltiln memurların 
dürü B. İhsan'la gümrük memur- mahrum Yllf&lllalan tasavvur edile
ları tarafından karşılanmıştır. B. bilir mi? Hele hir kıammın protokola 
Sökmen gümrük teşkil§tını ve de- riayet ve onun icabettirdlği kıyafet 
polarını gezmiş, bu arada gümrük ihtiyaçlan da vardır. Baremin ylik
Umum Müdüründen bazı izahat oek derecelerindeki memurlar bile ne 
almıştır. İthalat, ihracat ve bu iş- kadar tutıunlu hareket etseler ken
lerde transit muamelesi yapan tüc dilerine ve ailelerine medeni yafa
carlar devlet reisi tarafından güm 
rükte kabul adilmişlerdir. Bu mü
nasebetle Hataydaki yeni gümrük 
vaziyetinin tevlit ettiği neticeler 
üzerinde konuşmalar yapılmıştır. 
İskenderun tacirleri, Halep pi -

yasasının İskenderun yolile yap
makta olduğu transit muamelele

YJtın asgari icaplannı teminde mut
laka gÜçlüklere uğrıyacaklardır, 

Cümhuriyet rejimi ıüphe yok ki, 
memur hayab üzerinde çok durdu. 
Bugijn hiltün memurları mümkün ol
duğu kadar müsterih ve istikbalden 
emin bulundurmak devletin esaslı en 
diıelerinden birini teıkil ediyor. Ba-

rini kestiğinden buna mukabil rem kanunu da bilhassa istikbal dü-
tedbirler alınması lüzumundan 

ıilncelerini bertaraf etmek için mey
bahsetmişlerdir. Bilhassa Hatay o- dana ııetirildi. Büyilk Millet Mecli
tomobil ve kamyonlarının Suriye 

Vaşington, 22 (A.A.) - Alınan-ı ilk defa olarak iki totaliter devle
yadan alınan haberler siyasi A - tin Atlantik denizinde yerleşme
merikan mahfellerlni Avrupada sini mümkün kılacaktır. Bu ka -
vaziyetin bir buhrana doğru sü - naat birçok yüksek memurlar ta
rüklendlğini düşünmeğe scvket - ra!ından izhar edilmektedir. Bu i
mektedir. Fakat yeni Alınan taz- se İngilterenin silılh \anma pro -
yikının icra edildiği noktalar ü - gramının vüs'at ve tatbikini izah 
zerinde kanaatler muhteliftir. Bir etmeğe kafidir. 
çok kimseler Alman zimamdar ]a
rının şimdiki halde .şarka doğru 
genişlemesi. siyasetir,i bir tarafa 
bıraktıkları ve müşahade edilen 
yeni tezahürlerin doğrudan doğ -
ruya garp demokrasilerine müte
veccih olduğu kanaatındedirler. 

Burada söylendiğint göre Fran
konun zaferi asrı hazır tarihinde 

Amerikanın harici siyasetini i -

dare edenler, efkarı umumiyenin 
vaziyeti her gün daha iyi anladı -

ğından emindirler. Sulh taraftan 

olan muhaliflerin Rozveltin talep 

ettiği silah tahsisatının kabul e -

dilmesine mani olaca:< kadar kuv
vetli oldukları görünmektedir. 

Başvekil Celal Bayar 
dün Ankaraya döndü 

-------··---------
Celal Bayar, İstanbulda kaldıkları müddetçe 
şehir işlerine dair Valiye direktif vermiş 

Madrld, 22 (A.A.) - Climhuri
yetç!ler, havaların fena gitmesine 

rağmen, Estramadure cephesinde 
rnevzUerini lyileştirmişlerdlr. En
d~lüs cephesinde, düşman muka
bil taarruzları püskürtülmüştür. 

Barselonda tedbirler 
Barselon, 22 (A.A.) - Bugün 

neşredilen bir kararnameye göre 
farın ıabalıtan itibaren Barselo -
Dada bütün endüstri ve ticaret ta

bütün harp malzemesinin serbst 
(eçmesine müsaade etmek için e

mir almıştır. Geçen gece, Le Pert
hus,tan 20 Fransız tankının ve 
Cerbere'den de, buğd&ydan mada 
harp malzemesi dolu birçok va -
gonun geçtiği kayjedilml§tir. 

Barselon bir gunde 9 
defa bombalandı 

sinin de, hükumetimizin de bütün 

ı topraklarına girmcsipe müsaade devlet mensuplarını rahat ve müref
edilmesi ve ayni muamelelerin Ha feh bir hale ııetinnek için mümkün 
tay hilld\metlnce de tatbiki dola- olanı yaprnıya çalııtığında bir an bi-
yı.sile vesaiti nakliye işlerinin tan 1 t dd .. t d·ı F k t d ı t e ere u e ı emez. a a ev e 

İki gündenberi şehrımizde bu -ı tısat Vekaleti erkiinı, gazeteciler 
lunan Başvekil Celal Bayar dün hazır bulunmuşlar ve Başvekili -
akşamki Ankara ekspc~sin~ bağla' mizi uğurlamışlardır. 
nan hususi bir vagonla An karaya Başvekil Celal Bayar dünkü gü
hareket etmiştir. 1 nünün bir kısmım Perapalasta ge-

til edildi. 

55 Yafına kadar bütün erkek
ler ve gönüllü olarak yazılacak 
bütün kadınlar, kendilerine gös -

B. Musolini yeni 
bir nutuk söyledi 

ve alay etti 
Roma. 22 (A.A.) cBuğday 

rnücadel"'i> alanında muvaffaki -
Yetti neticeler alanlara mükafat 
tevzii merasimi esnasında Argen
tino tiyatrosunda bir nutuk söy -
!iyen B. Mussolini, sözlerine şöyle 
başlamıştır: 

•Eylül ayı içinde söylediğim bir 
nutukta, •İtalyanın düşmanları, 
bir tehlike teşkil edemlyecek de -
recede aptaldır• demiştim. Bu sö
züm ile, faşizmin profesyonel mu
haliflerini kastediyordum. Bugün, 
bu sözümü, bir kere daha teyit ey
liyorum .. 

B. Mussolini, b!IAhare İtalyan 
gazetelerine cevaben yabancı 

memleketler gazetelerindeki neş -
rlyatı mevzuu bahsetmiş ve neş
riyat ile alay ederek demiştir ki: 

•Yabancı memleketlerdeki fa -
§İzm aleyhtarlığı, şifa bulmaz bir 
hastalıkla maluldür. Bu hastalık, 
İtalyanları ve İtalyada olup bi -
tenleri bilmemektir. Maamafih bu 
bizi sarsmaz, Esasen iyice bilin -
rncmek fena bir şey de değildir. 
Zira bilahare sürpriz, daha çok 
kuvvetli olacaktır.• 

Barswn 22 (A.A.) - Saat 14/45 

te Barselon, günün dokuzuncu ha

va bombardımaİıırta maruz kalmış-

tır. Dört asi tayyaresi, liman mın
takasmı ve civar mahalleleri bom 
bardıman etmiştir. 

Vaşingtondaki 
Çek Alman 

memuru 
Vaşington, 22 (A.A.) - Wiede

mann'ln Sanfransisko'ya geleceği 

hakkında Berlinden verilen haber

ler, Amerikan mehafilinde fena 
karşılanmaktadır. 

Bu mahfeller, harp esnasında 

birkaç kere gizli vazifeler ifa -

sına memur edilmiş olan bu eski 

Bavyera zabiti ile Hitler arasında 

semimiyetin Amerik&da sempati 

1>yandıracak :nahiyette olmadığını 
beyan etmektedirler. 

W!edemann'ın bir müddet son
ra Dieckhorf'un yerine getirilece

ğine dair dolaşan şayıalar bilhas

sa gayri müsait bir şekilde tefsir 
edilmektedir. 

Ayni mahfeller, g...çende Nev -
yorkta cereyan eden Casus nazile

rin muhakemesi esnasında Wiedo
mann isminin teliıffu,, edildiğini 

hatırlatmakta ve Wiedemann'ın 

cŞüpheli çehresi. ile V8Jiington'da 
çok sempati kazanını~. meslekten 

yetişme bir diplomat olan Dieck -
hof'un şahsiyeti arasında bir mu
kayese yapmaktadırlar. 

- 10 -
Bende resme merak daha pek Akademiye kadar girerler, fakat 

küçük iken başladı. bir kaç sene sonra ya evlenmek i-
Beş altı yaşındı. iken en ı çin, yahut da başka bir sebeple her 

b.üyük merakım kum üzerinde re- şeyi yüzüstü bırakıp san'atlannı 
sımler yapmaktı. Evde karmakarı- ihmal ederler. Halbuki sen de öz 
şık çizgilerle kirlelmediğim defter 1 var yavrum, istikbal için büyük Ü· 

yoktu. Biraz daha büyüdüm, bütürı mitler veriyorsun.> 
arkadaşlarımın bebekleri, güzel gü. Mektebi bi•irdiğ:m zaman da bu 
zel oyuncakları oldu. Benim en kıy· iyi kalpli adam evime kadar geldi 
metli hazinem boyalarımdı. On ya- ve halamla beni hemen Akademiye 
~ında iken evde ısmim küçük sanat- kaydettirmesi için konuştu. O za. 
kardı. Artık odamın duvarları pey- mana kadar halam benim Akade• 
zaj, portre her cinsten resimlerle miye girmeme pek taraftar değil· 
dolu idl di. .Artık evinde kendi kendine ça· 

Bu sıralarda Erenköy lisesinde lışırsın, istersen hususi bir hoca 
le~·'i okuyordum. Orada ihtiyar bir da tutarız.• diyordu. Fakat hoca
resim hocamız vardı. Bir gün omuz- mm ricası, so,nra bütün tanıdıkla· 
larımı okşıyarak: rın benim ancak akademide iyi ye 

•Ferda kızım, dPmişti, sakın son- tişebileceğimi söylemeleri üzerine 
radan resmi bırakayım deme. Pek halam da sesini çıkarmadı. Akade· 
)'azık edersin. Bizde fena bir 3det- miye girdim. 
lir, bir çok genç kızlarımız hattiı Şimdi bu satırları yazarken, aka. 

zimi meselesi üzerinde durulmuş, b''t · · d b b d ı·mkan· lan .. uçesın1n e u aa a a 
Başvekil bu işi matluba muvafık IL_ıt hd ttu 

... e oe e ma u r. 
bir şekilde halledecegıni, mesele - al ? 

. .k. h''k• t d mu··za _ O h de ne yapmalı 
nın ı ı u ume arasın a 
kere edilmekte olduğunu söyle - Bizce yapılacak ıey, bütün devlet 

müeneselerindeki ııeniflemek, dalmiştir. 
Bir müddet Halkevinde tevak _ budak aalıvermek temayülilnün önü

kuf eden SQ)<men, Halkevi çalış _ ne ııeçmektir. Tasarrufu maaılardan 
maları hakki\ ıda B. Hamdi Sel - değil, t.,,ı.ilittan temine çalıfmalı

yız. Amirler, memurlarını çoğaltrnı
ya meraklıdırlar. iki kitiple ifliyen 
bir büro, kadrosunu dörde çıkarınca 
İflerdeki aadelik kalkıyor ve İtte 
(bürokrasi) bundan doğuyor. On 
bet senedenberi her yıl muhtelif ve
k&letlerde yeni vazifeler, heyetler 
ihdas olundu. Mümeyyizlikler mü
dürlüklere, müdürlükler umumi mü
dürlüklere istihale etti. Binalar bü. 
yüdükçe le§kilit tqmakta devam 
etti. Bu yüzden bütçenin maat ve 
Ucret faslı kabarmıt ve nihayet mu
vazeneyi temin için muvakkat ver
giler ihdas olunm1"tur. Onlar da ma
aılann geçim kabiliyetini vaaati ola
rak dörtte bir nisbetinde dütürmüt

çuk'dan izahat almış, orada hazır 
bulunan Halkevi mensuplarının 

ve halkın dileklerini dinlemiştir. 

Halk.evi izcileri İstik18.l marşını 

söylemişlerdir. Bundan sonra Hal
kevinin kurulmakta olduğu müze 
salonu gezilmiş, burada da bilhas
sa hkenderun kolundan Hatay 
toprağına ilk giren iki zabitimizin 
elbiseleri, ilk giren Mehmetçiğin 
postalı ve ilk ayak basan )lir atın 
nalları göze çarpmıştır. 

ltalya - Yugoslavya ko
nuşması hakkında tebliğ 
Belgrad, 22 (A.A.) - Bu akşam, tür. Daima az, fakat değerli unsur 

İtalyan Yugoslav görüşmeleri hak istihdam etmek ve ona ııöre aylık 
kında aşağıdaki resmi tebliğ neş - vermek eaasından tatmamak lizım
redilmiştir: dı. Ucuz memurun neticede her za-

Kont Ciano'nun Yugoslav hü - man pahalıya mal olduğunu yeniden 
kılmet reisi ve Haricıye Naziri tecrübe edecek değildik. itte maaı 
Doktor Stoyadinoviç'e yaptığı dos ve ücret meselesinin asıl düğüm nok
tane ziyaret, en büyük samimiyet tası bura.!adw. 
içinde geçen derin fikir teatisine Şimdi yapılacak it, biç olmazsa 
vesile teşkil eylemiştir. İki devlet bundan sonra kadroların ııenİfleme
adamı, iki memleket politikasının sine aaJa müsaade etmemek ve bil
esaslı unsurlarından birini teşkil bassa vesile buldukça aksine bare
eden 25 Mart 1937 İblyan - Yugos ket ederek, bir mağdur sının mey
lav paktının mükemmel işleyişini dana getirmeksizin, teıkilitımızı sa.
ve mes?ut neticelerini bir kere da· d~leştirmek ve tasarruf için ancak bu 
ha memnuniyetle müşahade etmiş noktayı temel tutmaktır, kanaatinde
lerdir. yiz. ( IKDA '\llCI ) 

sonuna kadar gideceğim. Bakalım 
isitkbal ne gösterecek? Altı yedi ay 
sonra Avrupa konkuru var. Hocam 
Kerim Namık yüzüme karşı: cSa
kın kazanacak mıy>m? diye kendini 
üzme Ferda! dedi. En kuvvetli 
namzet sensin• 

Başvekilin beraberinde İstanbul çirmiş öğleden sonra yanında İs -
seyahatinde kendisin~ refakat e - tanbul Valisi Lutfi Kırdar bulun
den Muammer Eriş ılulunmakta - duğu halde İstanbul tarafına geçe
dır. rek İnkılap ve Evkaf Müzelerini 

Celal Bayar köprüden altı otuz gezmiş. Beşiktaş yolile Çırağan 

beş servisini yapan Ülev vapurile sarayına oradan da Dolmabahçe -
Haydarpaşa istaıı,yonu~.a gelm •ş, Gazhane yoli!e Taksim ve Şişliye 
orada teşyi için gelenlerin birer gidip dönmüştür. 
bir~r ellerini sıkarak veda etmiş- Başvekıl hususi işleri için gel -
tir. miş oldukları halde İslanbulun şe 

İstasyonda Vali ve Belediye hir işlerile de meşgul oimaktan hiı 
Reisı Doktor Lütfi Kırdar, mua - 1i kalmamışlar, muhtelif vesile -
vini Hüdai Karataban. Polis Mü- terle İstanbul Valisi!~ görüştükle
dürü Sadrettin Aka, Doktor Akil ri müddetçe kendisine bazı direk
Muhtar, Doktor Besim Ömer, İk- tifler vermişlerdir. 

Cemiyeti Akvamdaki Çin - Japon meselesi 
. (Baştarafı 1 inci sayfada)/ •Çin hükümeti, konseyden, ce -

Çın murahhası Ku, bundan son- miyet azasından bulunan devlet -
ra, Cemiyeti Akvamın, dünyanın leri, Çin'e mali ve iktisadi yardı

en büyük sulhperver devletlerin - ma, Çinin cenubu garbi eyaletle _ 
den biri olan Çin'i Japonya ya kar-
şı korunıasını istiyerek ten1enııile~ 
rini şöyle serdetmiştiT: 

•Yalnız harple değil, diğer su -
retlerle de mulaarrız tazyik oluna
bilir. Bu maksada, Ruzveltin dedi
ği gibi mali n iktisadi tedbirler, 
çok hizmet edebilir. Bu tedbirler
den biri, mutaarrlZın mallarına 

karşı boykotajdır. Diğer bir ted -
bir de, Japon sanayiinin n1uhtaç 
olduğu iptidai ınaddelere an1bargo 
\•az'ıdır. 

•Konsey, bilhassa. petro1e \'C 

tayyare sanayii iptidai n1addcleri
ne ambargo koymayı tavsiye ede
bilir. 

rinin imarına iştirake ve mülteci· 
lere muavenete teşvik etmesini is~ 
tiyor. Harp malzemesinin sevk ve 

transit işinde kolaylık ta lazımdır 
ki, Çinin Japon taarruzuna muka
vemeti artabilsin. 

Çin murahhası Velington Ku, 

temennilerinin husulü i~in, Uzak 
Şarkla alakadar devletlerin mu -
rnhhaslarındaıı mürekkep bir ko -
mite teşkil edilmesini de istemiş 

ve nihayet, Japon mandası altında 
bulunan Pasifik adalarında man
da şartlarına mugayir olarak, Ja
ponyanın askeri tedbirler ittihaz 
etmesini protesto etmjştir. 

kızım. Bütün yorgunlukların acı- minden bahsetmek istiyordum. Fa-
sını Avrupada çıkanrsını artık. kat buna imkan var mı? İşte niha-

Sonra gülerek ilave ettı· yet kalemin ucuna takıldı. Evvelıi 
- Eğer orada da çalışmaktan ba- bu adam kimdir? Onu anlatayım. 

şını kaşıyacak vaktin olursa... J Eskiden akademide hoca imiş, son

Kerim N amık'ı öyle seviyorum 
ki... Çok yüksek bir san'atkar, mii· 

demiden iki hafta evvel mezun ol
muş bulunuyorum. Haklı bir sevinç 
duymaktayım. Bu iki sene hiç t~ 
fena geçmedi İyi çalıştım, hocala 
rımdan takdir gördüm. Arkadaşla· 
rım tarafından sevildim ve sonun· 
da muvaffakiyetli bir imtihan ver· 
dim. Fakat bütün bulnara rağmen 
içimde daima bir ürkeklik ve korku 
duyduğumu da itiraf etmeliyim. 
Önümde daha uzun bir yolum var. 
Biliyorum ki, istediğim gayeye u
laşmak için çok çalışmak lazım. 

Ressam Akif Cemal'in bir sözünü 
hatırlıyorum. Daha geçenlerde: 
.Metin olmalısınız Ferda han1m, 
diyordu. Bu san'at inal ister. İsti
dat olduktan sonra ümıtsizliğe ka

pılmak fena şeydir. Ben çok ıyi ye
tişmiş ressamlar tanırım ki, son
radan yüksek diihilerin fırçaların· 

dan çıkmış klasik eserlerin karşı

sında garip bir korkuya, endişeye 
düşmüşler ve bunlar gibi yapama. 
dıktan sonra neye yarar? diye, fır· 

çalarını kırıp bir köşeye çekilmiş. 
!erdir.• İşte bunun için, bazan çok 
korkuyorum. İyi bir resam olmak 
kolay değil. Fakat ne olursa olsun 

Kerim Namık ne iyi bir adamdır? kemmel bir hoca ve sırasına göre 
Akademiye girdiğim ilk günlerdP insana bir baba gibi muameleleri 
ona derin bir sempati duymuştum var. Bu sene beraber mezun oldu
Gittikçe bu hissim kuvvetlendi. O ğumuz Leyla iııminde bir arkada
da beni öbür arkadaşları kıskandı· ~ım vardır. Boğaziçinde oturur. İyi 
racak kadar fazla sever. Akademiyı bir ailedendir. Akademide en çok 
verdikten sonra: .Haydi bakalım,, anlaştığım bu arkada~tır. Leyla ne 
Ferda, dedi, bütün kış şövalenin şeli, hoş bir kızdır. Kerim Namık 
üzerine kapandın. kaldın, ömrün için: Beyaz saçları gibi bir de sakalı 
atölyelerde boyalara bulanmış biı olsa, o maviş gözleri, temiz ma
halde durmadan çalışmakla geçti nalı, daima gülümseyen yüzü ile ne 
Artık sana müsaade, gez, eğlen kı· kadar çok bir Noel babaya benzi-

ra bir şeye kırılarak çekilmiş. Biraz 
da şahsi serveti olduğu için kimse

ye ihtiyacı yok. Kendi atelyesindc 
tek başına çalışıyor. Kerim Namık 
onu çok sever. cMemleket her za. 
man onun gibi bir ressamla iftihar 
edebilir. der. Ben akademiye gir
diğim sıralarda Akif Cemal mekte. 
be hiç gelmezdi. Onu mektepte her. 
kesin sık sık kendisinden bahset. 
mesinden tanıyordum. 

- Hiç unutmam, bir gün halama 
ondan bahsettim. Ne büyük bir res
sam olduğunu anlattım. Hayretler 
içinde kaldı. Sonra: .çocukluğunu 

bilirim, annesi ile çok iyi görüşür 
dük .• dedi ve onun çok iyi bir aile
den olduğunu söyledi. 

zım.. yecek?. diye hazan alay eder, bu-
Güldüm: nunla beraber o da hocayı beırtm 
- Galiba Akil Cemal BEyle Me· kadar sever. 

cidiye köyünde beraber çalışmıya Leyla, yalnız Akif Cemali o ka
karar verdiğimizi unutuyorsunuz dar sevmiyor. Ondan bahsedildiği 
hocam, dedim. Sonra, konkura ha· zaman. 
zırlanmak lazım. Daha mevzu bile 
intihap etmedim. 

Sırtımı okşıyarak içini çekti: 
- Doğru Ferda, dedi, ne yapalım 

- Büyük san'atkllr filan amma, 
ne yapayım koşuma gitmiyen bir 
tarafı var işte! derdi. 

Defterimde en geç bu adamın ii-

Akif Cemal'in fena taraflarını 

&rkadaşlardan öğrendim. Onlar res
samın epey kendini beğenmiş bil 
adam olduğunu ve karışıkça biı 

hayat ııecirdiğini söylediler, 
(Arkası var) 

SAYFA 3 

İnsan ve talih 
Baz.ı insanlar talle inanmazlar. 

Bunlar, halkın lisanında •şans• 

denilen ve günün birinde gelip şu
nun veya bunun başına konuveren 
•Devlet kuşu• nu, tesadüf olarak 
deirU, fakat o şahsın zati meziyet
leri yekftnunun bir netkesi ola
rak kabul ederler. Maruf Fransız 
mütefekkir ve muharriri Andre 
!Uau.rois, tali denilen şeyin bir kı
sıın insanlann en küçük teferrüa
ta en büyük dikkati sarfetmelCTi 
neticesi olduğunu •öyler. Bu tarif, 
aklım12ın müdahaleslle taliin isti
kametlerini az çok değiştirebilece
ğimiz, şahsi müdahale ve tesirleri
mizle teşebbülerimizin maruz ka
labilecekleri tehlike ve akametleri 
az çok önliyebileceğimlz manasına 
alınırsa, kısmen doiru bir bükiim 
olarak kabul edilebilir. Fakat çok 
defa hayatta öyle vaziyetlCT karŞ> 
sında kalabiliriz ki, onlann olup 
olmamalannı, yahut şu veya bu 
şekilde cereyan almaları üzerinde 
müsbet veya menfi hareket ve ted
birlerimizle müessir olmak kabi
liyetine malik değiliz. Bir kumar
hanenin rulet masasını (eviren ia
sanların gözleri, ve düşüncrltti, 

hangi numaraya konacağını ken
disi dahi bilmeden dönen ve bir iki 
defa sıçrayıp dü'itükten ve düşüp 
sıçradıktan sonra biç beklenmiyen 
bir numaranın, meseli sıfll'ın hüc .. 
resine düşen bilyanm seyrini de -
ğiştirebilirler mi? 

Yılbaşı tayyare piyangosnnda 
en büyük ikramiyenin gidip Ba 
kırköy timarhanesinde bi.r deliye 
çarpması gibi, taliin iyi ve kötii 
şekillerde tecelli eden öyle tesa
diifleri olabilir ki, insan, değil on
ları tahrik edebilmek, batta anla
maktan bile acizdir. Taliin bu gö 
rünüşleridir ki insana mukaddera
tın esrar ile muhat olduğu zihabını 
verdirtir ve •kader• mefhumunu 
vücude getirir. Binaenale~·h, iizer
lerinde az çok müessir olaceği

miz kuvvetler. irademizi aşan 

ve dizginleri elimizde olmıyan 

hlidiselerden doğacak ncti<e -
!er değil, ancak bizim kendi mane 
'\·i evsofımız olabilir. Onları kuv
vetlendirdik~e, görünüşte elı~mmi

yet•iz sanılan bir kısım tekrriia -
tın hayntınuzın akış şekillerinde 

iyilik veya fenalık vücııde getiTc
bileceklerini düşünerek dikkatiıni
zi o teferriiat iizerinde teksif edin 
ce, ehemmiyet vermemcz.Iikten do
ğabilecek bir nevi felaketlerin ünü
nü alabiliriz ve biT nevi saadetkri 
de hazırlar, halk ederiz. Böyle 
olunca talie karşı, hele kör talie 
karşı bir müdafaa silahı olarak 

yalnız kendimizdeki manevi '"''il
fa güvenebileceğimizi millfıhaza 

ederek, kendimizi hep o taraftan 
bilemek mecburiyetindeyiz. • 

Hayatın rüzgarları içinde bir 
yaprak gibi sanulan insan, bir 
11n1manda fırtınaya tutulmuş bir 
kiiçük gemi gibi, her an batmak 
ve çıkmak talileri arasında bocalı
~·an bir mablfıktıır. Kaptanın bir 
kiiçük hatası gemiyi batırabileceği 
gibi rüzgarlara, yıldızlan, dalgal:ı
ra ait kiiçük \"e doğru bir hesap, 
yine ayni gemiyi kurtarabilir. Ay
ni hayatın ayni yolu üzerinde ha -
tan ,.c çıkan insanlarla ayni deni
zin ayni fırtına1arı içinde batan ve 
çıkan gemilerin misalleri bize bu 
hakikati öğretir. 

Çok defa fena bir vazi,yetten iyi 
bir vaziyete geçişimize tali, sine 
çok defa iyi bir vaziyetten fena bir 
vaziyete düşüşümiize tali deriz de, 
akıl demeyiz. Halbuki çok defa 
bizi bahtiyar veya bedbaht eden, 
kör tali değil, fakat dolu bulutlar 
halinde gelen hadiseleri görüp ölç
mekte ve tedbiı' almakta .ıikkati 
miz dikkatsizliğimizdir. 

A. N. KARACAN 

KUçilk harici_ ~aberler 

* Roma, 22 (A.A.) - Bulgaristan 
Kralı Boris, refakatinde: Prens Kiril 
ve Prenses Ödeksi oldug-:ı halde Pren
ses Marie de Savoie'nin Pvlenme me

rasiminde hazır bulı..;.n a.K ıi1P r dün 

Romaya gelıniştir. 

* Nevyork, !l2 (A.A.) - Amerika

nın Faris sehri B. William Bulht. Pa

ris'e gitmek üzere cİle de Frnnre> va
puruna binmiştir. Mumaileyh? l-Iavas 

ajansı muhabirine, vazifesi başına dön 

mekte olmasından pek ıiyade istifade

li o1:::ı.n Amerika SE'yah~tinden mcm -
nun olduğUnu söyl~, fakat fazJa l ... 
~ vermemiştir. 



SAYFA t 

"Mister Smithson,, un hastalığı 
Odette Ponnetier den 

[Dünkii niishamızdan devam] 

Mister Smithson eğer iyi olsay
~ı. bu tuhaf bahaneyi muhakkak 
garip bir ~ekilde telilkki ederdi. Fa
kat o kadar ıztırap çekiyordu ki, 
ne telefon telleri, ne de başka bir 
Ş<'Y onu artık altıkadar etmiyordu. 
Bilhassa o gece noteri bekliyordu 
•'e artık yeğenlerinin kendisini ze
hirlediğine içinde kat'! bir iman 
vardı. Onların bu hırslarını lAyık 
olduğu şekilde cezalandırmak fikri 
şimdi onda daha kuvvetle yerleş
mişti. Kararını değiştirmesine im-

bu ölmekte olan bir adam için ga
rip görünecek bir arzu değil miydi? 
Eminim ki, siz de bu fikirdesiniz. 
Evvela ağzını açmak lstemiyen bu 
amele ile konuşıruya başladım. Is
rarım neticesinde koyduğu Aleti 
hastanın yanıbaşındaki telefona 
bağladığını öğrendim .• Bu acaip işi 
kim tertip etmişti?• 

Amele, sualime cevap vermiye
rek omuzlarını silkti, ıslık çalarak 
çalışmasına devam etti. Şilphe yok 
ki, bu adam patronu tarafından o
raya gönderilmişti ve bu kadar ba
sit bir enstalasyonun sebepleri u

kıin yoktu. İhtiyar adam Pamela murunda değildi. 
ve Georgie'nin sıhhi vaziyetini ha- Onun malı'.ımat olarak bütün ha
ber ala· almaz derhal Nevyorktan 1 na verdiği atronunun isim ve ad
hareket e~t'.klerini, onların ikisinin resinden iıı1:ıret kaldı. 
komşu, bıtı.şık odada olduklarını, Amcamın bürosunu gördilnüz 
ve Flossie'nin kendilerine hastanın 1 mü? Duvarlar göze !ıiribirine ben 
onlan görme~ arzu et~edi~ s~y~ zer bir şekilde döşenmiş gibi gd
leme~ıne ragmen gıtmcdıklerını rünmekle beraber duvarın bir ye
bılmıyordu. rinde gayet dar bir kısım vardır ki, 

lf.•'I 
amcam oraya banyoya kadar git-

Mister Smithson ertesi gün müt- memck için bir lavabo kayuvermiş-
hiş ıztıraplar içinde öldü. ti. Pamela kımıldayıp gürültü et-

Georgie ve Pamela vasiyetname memesini ve benim gelmemi bekli· 
okunmadan evvel c(opsi yapılma- yerek olan bitene dikkat etmesini 
sını istediler. Doktorlar otopsiyi söyledim ve onu oraya koydum. 
yaptılar. Mister Smithson, gittikçe Kendimde amelenin patronuna koş
tow arttırılan arsenikle zehirlene tum. Patrona dedim ki: 
rek ölmüştü. Fakat asıl mühim sah- - Size Mister Smithson nezdine 
ne noter vasiyetnameyi açıp ta o- bir mikro koymayı söyliyen adam 
kuduğu zaman oldu. Vasiyatname tarafındah gönderiliyorufn. Son da
şöyle ba~lıyordu: kikada bunun lüzumsuz olduğunu 

- Ben, serbest Amerika devle· düşünerek vazgeçti. 
tinin heınşerisi; Jim Smithson, Patron: 
kat'iyetle beyan ederim ki yeğen- - iyi amma, şimdi mikro konul
lerim Georgie ve Pamela tarafın- muştur, cevabını verdi. 
dan zehirlenerek öldürüldüm. On- - Yazık, dedim, fena kızacak. 
lan mirasımdan mahrum ediyo- Benim tam zamanında yetişeceği
rum. Servetime gelince, ilh. .. me o kadar emindi ki .. Şimdi ona 

1 
Müfettiş Woolf alayla sordu: nasıl haber vermeli? 
- Demek hul8sa, adamın kendi- - Acaba telefon la arasanız .. 

sini zehirlemekle itham ettiği kim- - Evet, evet, pek doğru, telefon
seler siz olduğunuz halde, yine siz la arıyalım. Fakat ben telefon nu
kcndi tarafınızdan ithama kalkarak marasını bilmiyorum. Çünkü bana 
otopsi yapılmasını istediniz! Amma isim vermediler. Yalııız bu işi ha-
yüzsüzmilşsünüz Mösyö! vale etitler. Adını bilmiyorum. 

Georgie gayet serbest bir tavırla Patron: 
derhal cevap verdi: - Durun, dedi, adını ben de bil· 

- Eğer ben itham ediyorsam her miyorum. İsmini söylemedi Yal
halde bu ithamını sebepsiz olmasa nız paramı ~in verdi. Telefon nu
gerektir. İtiraf ederim ki, mücrim- marasına gelince onu biliyorum. 
!eri bana ke~fettlren tesadüflerin Çünkü mikronun enstalasyonu bt
yardım olmuştur. Mücrimler, diyo- lince kendisine haber vermemi 
rum, çünkü bunlar iki kişidirler. söylemişti. Zaten ben de şimdi ona 

- Bu mücrimler, şüphesiz amca- haber vermek istiyordum. İsterse
nızın servetini miras bıraktığı kim- niz benim yerime siz telefon edi -
sel erdir, değil mi? niz. 

- Tabi!, yani cioktor Fillwest'le Numarayı verdi. Acele işim ol-
mürebbiye Flossie. duğunu söyledim, fakat yine tele· 

- Filvaki hastabakıeı Flossie'nin fon ettim: 
mücrim olması kabildir, hattA bu .Burada konuşan mikro amelesi, 
muhakkaktır. Fakat neden bu ciir- dedim, size işin tamamlandığını ha
mil sizin hizmetinizde, size yardım ber vermek için telefon ediyorum .• 
ederek işlemiş olmasın? Telefonun öbür ucundaki şahıs 

- Çünkü o, doktor Fillwest'le memnun bir sesle: 
giz1ice nişanlıdır. Doktor bu işi bi- - Pekala, dedi, patronunuza size 
ter bitmez onunla evlenecekti. Rica iyi bir bah~iş vermesini söyliyece
edcrim bırakınız konuşayım. Kade- ğim. 

rin bazan ne kadar adil olduğunu On dakika sonra numarayı tek
göreccksiniz, rar aradım. Bu sefer bir kadın sesi 
Amcamızın gittikçe daha çok cevap verdi: 

hastalandığını duyunca ve artık - Doktor Fillwest'le görüşmek 
kendisini zehirleyenin biz olduğu- istiyordum, dedim. 
muz ihtimalinde bulunamıyacağına - Çok miltecssirim, ~imdi çiktı. 
kanaat getirince Pamela ile ben Şi- Çıkmasının ehemmiyeti yoktu. 
kago'ya geldik. Hastabakıcı Flossie Öğreneceğimi öğrenmiştim. 
ölüm halinde olan amcamızı ken- Milfettiş Woolf sükunetle muka
disinden kat'i emirler almış oldu- bele e•ti: 
ğunu ileri silrerek görmemize mani - Fakat ben, hayır, dedi, henüz 
oldu. Bilmem niçin? Fakat betbaht öğreneceğimi öt;renmiş değilim. 
ihtiyarı kucaklamadan bu evden Nasıl olup ta amcanızın katli me
ayrılmak istemiyordum. Bir hissi şelesinde Doktor Fillwest'ten şüp
kablelvuku mu? Hiç şüphesiz. Ka- helenmiye kalktınız? 
rım ve ben ihtiyarın bulunduğu - Gayet sade. Amcam bizden 
odaya bitişik olan büroda kaldik, öyle bir teheyyüç ve kinle çıkıp git
bu sırada küçük bir masanın yanı-1 ti ki, şüphelerinden, korkunç dü
n~ bir mikro ahize.si koymıya gelen j' şünccsinden ilk önüne gelene bah
bır amele odaya gırdı. Mösyö Wolf, (Arkas, 7 foci sayfada) 
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GÜZEL SESLİ VE ÇOK SEVİMLi 
YILDIZ DEANNA DURBiN 

Hırçın, huysuz, vahşi 
ve yırtıcı balıklar! 

Artık 17 yaşındayım filmd~ 
hayatta asık olmak hakkını., 

Fakat bunları dış manzarala
rında tanımıya imkan yoktur 

Bir film son defa 1 milyon 
sekiz yüz bin frank aldı 

Balikların cansız bulunduk.lan 
zaman bir mana ifade edememele.
rine mukabil, sudaki canlı halleri 
aksinedir. Her nevi_ balığın, şekil· 
!erinden ve renklerinden başka, 

kendilerine mahsus şahsiyetleri ve 
yüzme harel:etleri vardır. Monako 
.cam havuz. undan alınan bu bir 
kaç halik resmi, bu söylediklerimi· 
ze en canlı birer nilmunedir. 

Balikların mülayim yahut yırtıcl 
olduklarına delalet eden manzara
ları, hakikatte, onların usluluğuna, 
hırçınlığına alamet değildir. 

Den.izlerin Buldok köpefl! 

Derin denizlerin tehlikeli bir 
mahlilku 

Bazı balikların pek küçücilk ağız· 
lan vardır. Bunların minimini 
kurtları yeyişleri seyrine doyulmaz 
bir şeydir. Bazılarının ne mahzun 
bakı.şiarı vardır! Balık kanatları bi
rer zarif ağa benzer; avlarını ka
çırmamak için, onları, birer yelpaze 
gibi gererler. 

Akdenize mahsus bazı bilyük ba
lıklar, Jtalın dudaklıdır. Bunlar., 
cbalık ağızlı. insanları ne güzel 
temsil ederler. Fakat dediğimiz ııt· 
bi balıkların vahşi veyn uslu olduk 
!arını tekillerinden anlamıya lm
ki.n yoktur. 

• 

'·· 

Gtbel ııeall DEANNA DURBIN 

Deanna Durbin Kanada'da Win- ıninde oynama!. diyorlardı. Fakat lbir keM &öaterir. Dearuuı onu~ 
• nipey'de, 1922 de dört kAnunuev- o zaman gazetelerin yazdıklan gibi katle dinler ve roHlnO. tayanı haf' 

velde doğdu. Miltevazı bir aileye sevimli artist mektuplara ve bizzat ret bir kolaylılıla beıı.lmatyere) 
"iiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ mensuptu. Annesi iyi, müşfik bir stüdyoya gelenlere gayet ciddi bir tekrar eder. 
i kadındı ve o zamanlar bu menekşe l§ekilde §U cevabı vermiflt: Herkea ıu fikirdedir: Bu aitıJI 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları suaıı"'" •
bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu
larıınızm merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasPedilmiı· 

tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de ırünlük ha
diseleri takip ederek okuyuculanınızı aydınlatmaya çalışacaiız, 

gözlü, küçük kızın asıl ismi Edn.ı - Hayır, artık çocuk değilim. 17 gözlü, iilzel ııeall, tatlı &ültltlü ıı:ıı: 
idi. yaşındayım. Filmde ve hayatta lfık çille kız, &ünden &(lne 1erplllp btl 

Edna, on iki yaşında pürüzsüz, olmak hakkımdır. yüyerek ne kendisini, ne de intll'~ 
güzel sesile şarkı hocasını heyeca- Bu sözlerden sonra derhal bir ettlji atüdyoyu zarara değil, bill 
na düşürüyor, etrafındakileri hay- çok rivayetler çıktı. Deanna'nın kis büyük bir kazanca 10kınaktadıl'• 
ret ve hayranlik içinde bırakıyor- stüdyo'da fllın çeviren genç bir ar- Çünkü küçük kız rollerinde neıellı 
du. İ§te bu sıralardadır ki, Eddle tisti sevdiği ortaya atıldı. Fakat bil- berrak sesi ve &(lzel yüzü ile lçtırıl'i 
Cantor'un yıldızları arasında bu- tün bu rivayetlere ehemmiyet ver· Meta yıkayarak ve bizi bütün ııır 
Junduğu bir radyo istasyonu küçük mek ve hakikat diye almak doğru şakkatlerden, kederlerden uuk!Jt 
kızı angaje etil Fakat Edna'nın he- değildir, Yalıın şuruı da muhak· tırarak kendi aydınlik, netell h•' 
nüz ismi meçhuldü. Bir gün bir al· kak ld, küçük Deanna artık büyü- vuı içine alan bu çok 19nç ~ .. 
nema im.ili onun sesini dinledi ve yor. Büyüdükçe de pek tabildir ld, klr, muhakkak ki, çoculı:lulttan ~ı 
derhal angaje etti. 1ıte Oeanna'nın değ!fip olgunlaşacak. kıp daha olaunlaıtıtı zaman da, ıır 

- ilk zaferi. Sahne ·vazli Henry Koıter, De- yaz perdede ayni hayranlıkla b4' 
Çocuğu hususi bir nıektepten 1 dizen bir makinedir ki, memleke- Deanna'nın • tl'ç modern genç arına'dan çok memnundur. Rolünü tün gözleri üzerine çekmekte dr 
resmi bir mektebe naklettir- timize Almanyadan ve en çok A· kız• filminde hepimizi naa.ıl tethlr nasıl yapacağını genç yıldıza yalnız vam edecektir. 
nıek istiyorum. Acaba ayni ••· merikadan iUıal edllm~ir. Şimdi ettiğini biliyorsunuz. İlk filmini çe
aıfa alırlar mıT İmtihana tibl İstanbul, Ankara ve İzmirde yüze vlrir çevirmez ismi derhal mefiıur 
tutulur nıu? yakın tertip makinesi vardır. Ga - yıldızların araaına karışıverdi. Bu 

FiLM TENKiTLERi 
Eğer oğlunuzun elyevm bulun- zetelerimizin hepsi bu makineler-ıkız, 16 yaşına, çocukça tebessümil-' Ba.ro~es ve Uşağı 

duğu hususi mektep, naklettirmek le dizilir. Bir tertip makinesi on ne rağmen karikulida sesi, ve tem-
istediğiniz resmi mektebin muadi- mürettiılıin dizdiği yazıyı d.i:odiği sildeki kudreti ile olgun, büyük bir Barones ve Uşağı; Fr~nsız artisti ı çalışarak int~abatta m~~affak "' 
li ise ve bu muadelet tasdik edil - için tabü çok istifadebahştır. , kadın gibi etrafındakileri hayran Arına Bella'nın Amerika'da Wll- lur ve mebus ıntlhap edilir. Baş,,.. 
l'hiş i<;e imtihansız olarak ayni sını- * bırakmakta devam ediyor. yam Powel ile birlikte çevirdiği ilk kilin ailesi evvela buna i~erlerse d• 
fa nakil kabildir. Yoksa imtihan •n filmin ismidir. Film melek sinema- sonradan uşağın mükemmel bir ,ı-
vermeye mecburdur. 

* Bir sellilloz fabrikası kuruldu-
ğundan bahsediliyor. Bu fab. 
rika nerededir ve ne işe yarı
yacaktır? 

İzmitte, kağıt fabrikasını itmam 
için kuruluyor. Onunla kağıt is -
tlhsali ik.i misline çıkarılacaktır. 

Yani bugün İzmit kağıt fabrikaııı 
günde 36 ton kağıt imal edebilir • 
ken yeni fabrikanın inşaatı bitin
ce gilnde 75 ton kağıt çıkarılablle
cekdir ki, bu da bütün Türkiyenin 
her türlü kağıt ihtiyacına tekabill 
edecek ve hariçten kağıt ithaline 
lüzum kalmıyacaktır. 

* 
Tertip makinesi ne demektir? 
Bu makineden memleketimiz. 
de çok var mıdır? İstifade edl
diliyor ınuf 

Tertip makinesi gazete ve kitap 
tab'ı için icabeden yazıyı el yerine 

Beyaz Rusya ne demektir ve ek S ircil yas! olduğunu go··rerek onu affeder· Deanna şimdiye kadar çevirdiği sın<la gösterilm tcdir. ey er, 
elyevın böyle bir memleket lkJ • Am 'k !er. O sırada uşak eskldenberı· gW filmler için her film başına 50.000 be Anna Bella yi bu erı an var mıdır! df 

dolar alıyordu. Son çevirdiği .Teh- filminde, muktedir Amerikalı bir lice sevdiği başvekilin kızı ile 
Bugünkü Rusya birtakım cilm -

huriyetlerden mürekkeptir ki; 
bunlardan biri de beyaz Rusyadır. 
Bu cümhuriyet bu yılbaşınpa tesi
sinin yirminci yıldönümünü idrak 
etmişti. 

likell yaş• filmine ise 1.800.000 yıldızın yanında çok başka türlü anlaşır. Kız kocasından llyrılır, bir• 
frank aldı. Bu filmde genç yıldızın ve çok daha iyi görecekleirni zan- leşirler. 
partöneri evvelce de bir çok film- nediyorlardı. Halbuki bu filmde Görüyorsunuz ki filmin me\'211~ 
!erini gördüğümüz meşhur çocuk Aıına Bella seyrettiğimiz bütün ö- da pek iyi değildir. Eğer filmi yal· 
yıldız Jackie Cooper'dir. Jackie bür filmlerinden ~ok daha fena, nız komedi olarak kabul ederse~ 
Cooper'in de çocukluktan çıkarak hatta garlbi çok daha acemidir. buna da tariıamile muvaffak oıuo· * güzel küçük bir delikanlı olduğunu Barones ve uşağı'nda Anna Bella- muş diyemeyiz. Filmde hele baıı 

İtalyanların birkaç senede dört düşünürseniz .Tehlikeli yaş. ın na- da iyi ve gilzel olan taraflar belki sahneler pek giilünçtilr. Mesel• 
milyon arttı,'1111 yazıyorsunuz. sil bir mevzu ihtiva ettiğini görme- saçları, giyinişi, zarafetidir. Buna parlılmentoda başvekilin kızınırı. 
Diğer memleketler arasında den biraz anlamış olursunuz. mukabil rolünde hiç muvaffak de- sabık uşakları mebusla locasınd8~ 
nıemleketimizin nüfuıu da Amerika'da halk Deanna'nın ğildir. Wilyam Powel'e gelince ar- muhaveresi ve orada bulunanlar• 
kendi nisbeti dahilinde bizi böyle genç bir delikanlı ile film ç.,. tist, yarattığı milkemmel metrdo- biribirini sevdiklerini söyleme6~ 
memnun edecek derecede ar- virdiğini ve bir aşk mevzuuna ka- tel, sonra heyecanlı bir hatip ve ni- sonra uıağın mebus olması ve halt 
tıyor muf rııtığını öğrendiği zaman bir nevi hayet hiç te geveze olıruyan dur- efendisine hizmette devam etmesi. 

Evet, 1926 senesinde Türkiyenin iskanda! çıktı. Bilhassa küçük kı- gun, kuvvetli aşık rolünde her za- daha bir sürü buna benzer şeyler· 
nüfusu 14 milyondan ibaretti ve zın hayranlanıun tesis ettikleri mankl gibi iyi, her zamanki gibi Denebilir ki, Willyam po • 
bize o zaman bu nüfusu memnu • klüp müntesipleri heyecana ve te.- yarattığı ~ahsiyetin rolünü benim- wel'in böyle mevzuu oldukça kötil 
niyetle karşılamıştık. Halbuki bu- inşa d~tüler. Derhal Deanna'nın semiş bir haldedir. Mevzu kısaca fll 

bir filmde ve bu kadar muvaf ' bulunduğu stüdyoya binlerce mek- şudur: gün nüfusumuz 17 milyonu bile 
geçmiştir ki, artış nisbetl diğer bü
tün memleketlerden daha az değil, 
belki çoktur. 

kiyetsiz bir şekilde oynıyan bir par• tup yağdı. Bütiln bu mektuplarda - Bir Macar başvekilinin uıağı 
hep ayni rlca, ayni istirham vardı. başvekilin kızını sever. Uşak zeki, töncrle görünmesi ona bile ~ok şe1' 
Hayranları: .Deanna, bu aşk fil. hoş bir adamdır. Gizlidou gizliye !er ka •bettirmektedir. 



lilllVün oynan~n lik maçları 
Galatasaray - Beykozu 3 - 1 , Beşiktaş-Hilali 4 - O, Fenerbahçe 

T opkapıyı 8 - O, İstanbulspor - Süleymaniyeyi 2 - 1 yendi 
Fcnerbahçe stadında birinci kü

tner-n ilk oyununu İstan'lıul>por 
~ Sü,~ynıaıı.iye yaptılar. 1stan -

ulspor,ular takımlarına üç yük
se .. tncktep talebesini de alarak 
şu '.' ru:l ro ile sahaya çıktılar: 

bir oyun oynadılar. Yalnız İstan
bulsporda kaleci Saim ile Orhan 
diğer arkadaşlarına nazaran biraz 
iıyi idiler. 

gol daha yaparak sayıları yediye 
çıkardılar, 

Bunu müteakıp maçın son golü 
nü de Şaban almakta gecikmedi ve 
oyun Fenerbahçenin tamamen ha
kimiyeti altında 8-0 nihayete erdi. 

etmiş bir vaziyette maçı 4-0 galip 
bitirdi. 

NASIL OYNADILAR?. 
Beşiktaş müdafaası bilhassa Fey

zi güzel bir oyun çıkardı kalecile
ıtne iş düşmedi.. Hücum hatların
da Bedii iyi bir istikbal vadeden 
bir oyun oynadı . 

Hakem İzzet Apak maçı güzel 
idare etti. 

h Saım - Ali - Faruk - Tarık - Or-
1.an - hmaü - Bahri - Samih - Sa
ahawn - Hasan - Nejat. 

Suleymaniyeliler de şöyle bir 
ta~mla oynuyorlardı. 

FENERBAHÇE - TOPKAPI 
8-0 

İkinci oyunu Fenerbahçe ile 
Topkapı hakem Refik Osman to -
pun idaresinde oynadılar. Bu ma
ça takımlar şöyle çıkmışlardı. h" ed:eı - Ruhi - Martiyan - ibra-

ım - Ibrahiın - Raif - Faruk - Mu-
zaffer Da . s·· D" 
Oy - nış - ureyya - ıran. 

una s··1 
1 u eymaniye akını ile baş-
atıdı s .. 1 

1 · u eynıaniye takımı ilk an-

t~a İstanbulspor klübünü sıkış
ırrn .. 

aga başladı. Fakat İstanbul -
SJ>or kal .. 
l . ecının yerinde müdahale-
erı s .. ı . 

u eymaniyenin gol yapma-
sına nıani oldu. 

k 
Oyun bu vaziyette devam eder-

en İst . v anbulsporlular yavaş ya -
aş açılmaya başladılar. 
Bu arada sağdan bir hücum ya

:~n Sarı Siyahlılar Hasanın güzel 
ır kafa vur~ile ilk sayılarını 

~aptılar birinci devred"e 1-0 İstan
Ulspor galebesile bitti. 

Fener: Hüsamettin, Fazıl, Lebip, 
Ali Rıza, Aytan, Esat, Mehmet 
Reşat, Şaban, Yaşar, Fikret, Ni -
yazi. 
Topkapı: Abdülkadir - Sabahat

tin - Hiristo - Vecihi - Tahsin -
Saadet - Sabri - Salahattin Os -
man - Ali - Yunus. 

Fenerliler bugünkü takımların· 

da sakat olmaları dolayısile Meh
met Reşadı sağ açığa, Niyaziyi de 
sol açığa getirmişlerdi. 

Oyun Fenerin hücumile başla
dı ve hemen Topkapı nısıf sahası
na yerleşti. Fikret daha ilk dakl -
kada birinci golü ve bunu mütea
kıp ta 2 inci ve üçüncü gollerini 

Dünkü maçlarda Galata saray - Beykozu yenerken 
tk· . 

İ& ınc, devreye başlandığı zaman yapınca Topkapılılar hemen dl! -
aı tanbulsporlular hakintiyeti ele fansl! geçtiler ve Fenerin fa;zla sa-
~ak h~cumlarını sıklaştırdılar. yı yapmaması için de tertibat al

d ın= hır San Siyah hücumun - J dılar.Fenerin ağır baı;kınını Topka
b~ sag açık Bahri güzel sürdüğü pının genç kalecisi Abdülkadir 
~r t_opu yerin/le bir şütıle Süley - cidden fedakarane müdahalelerile 
ik~nıye kalesine attı. Bu suret~e bertaraf etmeğe uğraşıyordu. Dev
i ıncj. golü yapan İstanbulsporlu - re böyle devam ederken Yaşar 
bar labıraz YQrulur gibi oynamağa kuvvetli bir şiltle Fenerbahçeye 
iı dılar. . dördüncü golü de kazandırdı ve 

d u sırada hakem Istanbulspor - birinci devre 4-0 Fenerin galebe -

r ahn. Tarık ve Süleymaniyeden 1b- sile bLtti. 
a ınu 

t Sahadan çıkardı. İki taraf İkinci devrede yine Fenerliler 

1 a onar kişi ile oyuna devam eder- hakimiyetlerini tesis ederek gol -

!erken İstanbulspordan Ali sakat-
•nar k !erini Aızlalaıjtırmağa çalJıŞıyor -

a sahayı terketti. Bundan 
:n~a 9 ki~! karşısında oynamağa 
ki~ !Yan Suleymaniyeliler son da-

alarda hakemin verd.iti bir 
Penaltı ile ilk gollerini yaptılar ve 

b~aç 2-1 İstanbulsporun galebesile 
ıttL 

~ASIL OYNADILAR? 
er iki takım da vasaıttan aşağı 

]ardı ki bu sırada Topkapı müda -
• 

fü iıle Fener orta hafı sahayı ter-

kettiler. Bundan sonra her iki ta
kım da onar kişi ile oynamağa 

başladı. Oyun artık tamamile Top
kapı nısıf sahasına intikal etıni4 

bir halde iken Mehmet Reşat, ve 
bunu takiben Fikret ve Yaşar birer 

Şeref stadı 
Eeşiktaş • Hilal 4 • o 

Dün Şeref stadında ilk maç bine 
yakın seyirci önünde geçen hafta 
Galatasarayla berabere kalan Hl · 
lal - Beşiktlll taktmları arasında 
oynanmıştır. 

Hakem Şazi Tezcanın idaresinde 
takımlar sahaya çıktıkları zaır.an 

Hilıll takımı, en kuvvetli oyuncu
su olan Hakkıdan mahrum olarak 

on kişi ile buna mukabil Beşiktaş· 

lılar da cezalı bulunan Şereften 

mahrum olarak sahaya çıktılar. 

Takımlar Beşiktaş: Mehmet Ali -

Taci - Hüsnü - Ziya - Bülent - Fey
zi - Eşref, Soldur, Bedii, Rıdvan, 
Hayati. 

Hilfil: Murat, Akif, Muammer, 

Zeynel, Lütfi, Salim, Kemal, Mus

taıfa, Halük, Cevdet. Oyuna Beşik

trujlılar başladılar. Ve hemen ha

kimiyeti tesis ettiler. Fakat Hila
lin kuvvetli müdafaası Beşlktaşa 
gol yaptırmamak için bütün ener
jilerile oynuyordu. Nihayet 14 ün
cü dakikada sol açıktan gelen topu 
Soldur Rıdvana geçirdi. Rıdvanm 
attığı şilt Beşiktaşa ilk sayıyı ka
zandırdı. Bu golden sonra Beşik . 
taşlılar da yine bir gevşeklik ba' 
gösterdi. Hakim oynamalarına, çok 
paslı kombineli oynamalarına rağ· 
men bir türlü gol yapmağa mu · 
vaffak olamıyorlardı. Bu suretle 
oyun 33 üncü dakikaya kadar de
vam etti. 33 üncü dakikada bir fri
kik kazanan Beşiktaşlılar Soldu -
run ayağile ikinci gollerini bunu 

takiben Hayatinin Rıdvana geçir

diği güzel bir pasla üçüncü golle

rini de yaptılar. Gollerin! çoğalt -
mak için çalışan Beşiktaşlılar dev

renin son dakikasında Soldurun .a

yağile dördüncü gollerini de ya -
parak birinci devreyi 4-0 bitirdiler. 

Hilallilerin dünkü aldıkları iyi 
neticeye müdafaalarının çok akıl

lı ve enerjili oynaması Amil ol -
muştur. 

Hakem Şazi Tezcan maçı güzel 
ida;re etti. 

Lik maçları puvan cetveli Taksim stadında oynanan Gala tas.ray - Beykoz maçından kaleci oin mükemmel bir mildahıoleal 

1 ='iıı ~ ~ı'jl: 
27 inci dakika ... Turanın çektiği yoğluspor - Şişli arasında taksim daha yaparak maçı a _ ı kazan • 

korneri Şahap, nefis bir kafa vuru stadında oynanacaktır. mıştır. 

~IQ ıll :ılı< ıı-ı&: 

Fener bahoe 

G. Sara,. 

H 11 

H 11 

H 10 

Vefa 

Bey kın 
u ' --" 
u • 

İsi. SPor H 1 

Hllil 14 1 

Süleymahlye 14 1 

S-571339 

ı l 6t 18 31 

ı l 39 H 37 

a 4 %6 zs sı 
ı & 4Z 21 !9 

ı t 21 un 
ı 9 20 46 21 

s • ıs 37 21 

Topkapı 14 s - 11 14 &5 ıt 

Taksim stadında 
Galatasaray • Heykoz 

3 • 1 
Dün Taksim stadında 3000 i a

şan bir seyirci kütlesi önünde Ga
latasaray - Beykoz takımları kar -
şılaştılar. 

Galatasaray: Osman: Lütfi, Ad
nan, Musa, Nubar, Ekrem, Nec -
det, Buduri, Cemil, Bedii, Mehmet 
yılmaz. 

şu ile Galatasaray kalesine soktu. 
Galatasaray 2 - Beykoz 1. 

Bu golün üstünden iki dakika 
sonra Necdet 30 metreden çektiiti 
cHol. bir şiltle takımının· üçiıncil 

galibiyet golünü kayd6tti ve oyun 
bu r-etice ile 3 - 1 Galatasarayın 
lehine bitti. 

Hakem, birçok noktalardan ve 
bilhassa 8 Mehmedin 18 dahilinde 
yaptığı net bir penaltıyı verme
yişi itibarile hatalı idi. 

Şeref Uluocek 

Taksim lik maçları 
Dün Taksim stadında sabahle -

yin oynanmakta olan gayri fede
rele= arasındaki maçlara devam o
l"'rımuştur. 

Beykoz: Kandilli, Bahadır, Ha
lit, Mehmet, Mustafa, Sait, Tu -
ran, Mikrop, Şehap, Galip, Kazım. 1 • 

Oyuna Bt-ykoz ortadan sol açı -
ğın ayaklarında tesirini kaybeden 
bir hücumla oaşladı. 

Nubari iki yan hafile ve güzel 
anlaştığı gibi iki insaydi de mü
kemmel sevk ve idare ederek ta
kımının çok hakim bir oyun çı -
karmasında amil oluyordu. 
Yalnız forvet hattında Cemil ve 

Mehmet Yılmaz lüzumsuz ve kötü 
inüdahalelerle kazandıkları fır -
satları doğmadan öldürüyorlar. 

ikinci küme maçları 
Kaaımpa,a • Ortaköy 
Beylerbeyl • A. Hisar 

Dün iki stadda da ikinci küme 
ilk maçlarına devam edilmiştir. 
Şeref stadında Kasımpafa - Orta
köy maça Ortaköy takım çıkara -

mamış ve Kasınıpaşklılar galip 
sayılmıştır . 

İkinci maç ık!ncl küme şampiyo-

nasına tesir edecek mahiyette o -
lan Anadotuhisarı - Beylerbeyi ta

kımları arasında oynanmıştır. A
nadoluhisarı daha düzgün ve üs -

tün bir oyunla birinci devr.eyi 2-1 
galip biritirmiş, ikinci devrede de 
bu .düzgün oynu sayesinde bir gol 

Ankara lik maçları 
Dün Ankar:ıda da !Ilı: maçlarına 

devam edilmiştir. İlk maçı Gala -
tjlsaray - Ankara gücll takımlan 
hakem Nazminln idaresinde oy -
namışlardır. Aralarına Vehabı da 
alan Ankaragilçlüler oyunu i!Jı: 

anlarında Galatasaray uzun sür -

miyen tazylklerinden kendilerini 
kurtararak oyunu il - 1 galip bitir
mişlerdir. 

İkinci maç Demirspor ile Harbi
ye arasında oynandı. Bırlncl dev • 
rede çok çetin cereyan eden maq 
1 - 1 beraberlikle bitti. 

Demirsporlular Harbiyenin 
bir golüne mukabil dört gol daha 
atarak maçı il - 2 galip btUrdller. 

İkinci devreye yine Beşiktaş bas

kısı altında başlandı. Siyah Be -

yazlıların gol adetlerini arttırmak 
için uğraşmalarına mukabil HiliU
liler de fazla gol yememek için iyi 
bir müdafaa tabiyesi ile hasımla· 
rına mukavemette muvaffak ol -
dular. Ve Beşiktaşın beceriksiz hü

cum hattı bilhassa Hüsnünün de 
sol açığa geçmesinden sonra bir iş 
göremez bir halde Hilal müdafaası 
önünde bocalar bir şekilde tam 45 
dakika enerji sarfetti ise de gol 
yapmağa muvaffak olamıyarak 

birinci devredeki gollerle iktifa 

16 ıncı dakikada El.remin çekU
ği güzel bir frikik Bahadırın a -
yağile geri döndürüldü. 

GALATASARATIN BİR G<>LÜ: 
Beyket: muhacimleri Galatasaray kaleel önünde 

30 uncu dakikada Mehmet Yıl -
mazın ortaladığı topu Buduri ya
kından sağ üst zaviyeyi bulan gü
zel bir kaf& u·uşile Beykoz ağla
rına taktL Galatasaray 1 Beykoz O. 

Bunun arkasından 4 dakika son
ra Cemil, Budurinln bir ara pası

nı takip ederek ayaklarına ka -
panan Kandillinin müdahalesine 

rağmen kısa bir plase ile Galata -
sarayın ikinci golünü de kaydetti. 
Fakat Kandilli gol olurken sakat
landığı için oyundan çıktı ve im· 
dadı sıhhi otomobili ile hastaneye 
sevkedildi. K•leye de müdafi Ha-
!it geçti. 

Saat Sekizde <>ynanan Beyoitlu- -------------------------
spor - Ga!ataspor B. Takımları Limandak• k t hk• k t 
mütevazin bir oyundan sonra 1 - 1 ı aza a ı a ı na 
berabere kalmışlardır. b İ d b k dJ• d Jk d İkinci oyunu Arnavutköy _ Kur za l a an aş a a Jye e e Oy Q 
tuluş B. takımları yapmış ve bun
lar da maçı beraberlikle bitirmlf
lerdir. 

Saat 10 da hakem Adnan Akı
nın idaresinde oynanan Arnavut
köy - Kurtuluş birinci takımları o
yunu çok güzel olmuş Arnavut -
köylüler daha üstün ve düzgün 
oynamalarına rağmen birinci dev 
reyi O - O bitirmişlerdir. 

İkinci devrede de her iki takım 
da büyük bir gayreti< çelışmış i -
sc de mütevazin olan kuvvetleri 39 uncu dakikada Kazım, rakip 

oyuncuya yaptığı fena bir hareket sayesinde yine sayı yapamadan 
dolayısile sabadan çıkarılınca Bey maçı O - O berabere l1itirmi~lerdir. 
koz 9 kişi kaldı. Bu maçtan sonra hakem Halit 

44 üncü dakikada da Adnan, ay Galibin idaresinde Beyoğluspor -
ni ~ekilde bir hareket neticesinde Galataspor takımları sahaya cık -
sahadan çıkarıldı ve devre 2 - O mıştır. Beyoglusporlular en kıy - . Yuralananlardan biri kazadan sonra hastaneye götürülUrken 
Galatasarayın galibiyeti ile bit - metli oyuncuları komiııodan mah- Bır kişinin ölmesi ve üç kişinin Ölmüş olan makinistin cesedi 
t . runı bir kadro ile oynamalarına ya ı ·1 · -' li ı. ra :nması e net~c'."'enen .. man- dün bulunmuştur. Cerrah paşa has· 
İKİNCİ DEVRE: rağmen hasımlarına faik bir oyun da hır Yunan motorundeki ınfillk tanesine kaldırılmış olan üç Yu -
B k tutturmuşlar Ye Galatasporun hadisesine zabıtadan başka adliye nan gemicisinden biri dün hasta-

cy oz bu de~red'.; daha gay - yüksek . enerjisi karşısında an - de elkoymuştur. 
retlı ... Şehap ıkı açıga uzun ve cak tek bir sayı yaparak bu mil M"" ddl" mi . 

1 
neden çıkmıştır. Diğer ikisinin ya-

d · il . - u ıumu muavın erinden raları ağır olduğundan tedavileri-
erın_ pas yo . uyor. . hım maçı 1 - O galibiyetle bitir - Turgut dün Sirkeci yolcu salonun- ne devam olunmak üzere hasta~e-

t f d h d k 1 ~ .. u de alıkonmuşlardır. Bunlar hasta-
Galat asaray - Beykoz maçından bir görünüş 

20 mel dakıkada Ceınıl hakem mişlerdır. 1 da vak'anın şahitlerlnı· dı·nı~:ş _ 
ara ın an sa ~ _an çı arı ıııca ta-

1 
Taksim !ikinin en mühim karşı- tir. Tahkikata bugün d; devam 

kımlar 9 zar kısı kalmış oldular. !aşması gelecek Pazar günil Be _ edilecektir. ~~ı~~;'.ldiye koğuşunda yatmak -



SAYFA 1 

MiZAH 

- Herif, bir de dün gece aarhoş 
gelmedim, diyorsun. Şu ayak 
izlerine baksana_ 

• 

Fotoirafçı dükk&nı önüııde: 

- Bay deli karılar hay; hem 
sırtlarına ıfyecek elbiseleri 
yok, hem de fotoğraf çıkanp 
avuç dolusu para veriyorlar .. 

Pek utanıaç bir kadın dokto:ra 
kendisini aynadan muayene et
tiriyor! ... 

İKDAM 

A N A o u 
YURDUMUZU TANIYALIM 

Beypazarı çok şirin 
bir kaza merkezidir 
Beypazarı, (İkdam) - Ankara-j bet görmektedir. 

ya 100 kilometrelik muntazam bir 1 Çeltlk diyarı olan Beypazarı ve 
şose ile bağlı bulunan Beypazarı, ıNallıhan havalisinin ihtiyacını .1<.ar 
iki bin ev ve beş yüz dükkAnlı, beş şılamak üzere burada büyük bir 
bini mütecavüz ~üfuslu, yemyeşil çeltik fabrikası açılacaktır . 
bağ ve bahçelerlle gôrillmeğe de- Yukarıdaki resim, Beypazarının 
ğer şirin bir kaza merkt!"Lidir. umumf manzarasından bir parça-

Tiltik, yapağı, av derisi. afyon, dır. 

bal ve her türlli meyva ve sebze- ------------

aile, kavun ve karpuzlarile meş - 1 KÜÇÜK HABERLER 1 
bur olan Beypazarında hayat ta - . 
90k ucuzdur. 

Kaza merkezinde tam teşkillltlı 

iki, köylerinde de dokuzu 3 sınıf
lı, ikisi tam olmak üzere 18 ilko -
kul vardır. İlkokul bulunınıyan 
köylerin çocuklarını okutmak için 
de kaza merkezinde elli mevcutlu 
w parasız bir pansiyon vardır. 

Belediye kazanın inıarı için ha
raretle çalışmaktadır. Temiz bir 

içme suyu temin edilmiştir. Önü
müzdeki yıl da kaza merkezi elek
trikle tenvir edilecektir. 

Kazadaki kadınlarımız çoktan 
medeni kıyafete bürünmüşlerdir. 

Birkaç aya kadar 'kaza merke -
zinde bir dikiş ve biçki yurdu a -
çılacaktır. 

Halkevimiz de muntazaman ça
lışmakta, verdiği tem.qiller çok rağ-

* Egede Çal kazasında müstah
silin yetiştirdiği tütünlerden 200 

bm kilosu henüz satılmamış, el -
de kalmıştır. Müstahsil alıcı bek
lemektedir. * İnebolu limanındaki Mendi -
direğin uzatılması ve derinleştiril
mesi için bir mühend:s heyeti ta
rafından tetkikata başlanmıştır. * Bartında İnhisarlar Merkez 
Müdürlüğü için yeni bir bina yap
tırılması kararlaştırılmıştır. * Samsunda Halkevinin sosyal 
yardım şubesıne son bir ay içinde 
kaydedilen teberrü mikdarı 1230 

lira), bulmuştur. * İznikte yeni bir meyva fidan
lığı tesis edilmiştir. Meyvacılık, 

İzniğin servet kaynağı olmağa çok 
elverişlidir. · 

Çankırılı 

diyor ki 
KöylU geri ziraattan 

kurtulmalıdır 

Balının eski şöhreti hfilli 
dillerde destan olan Çankırı
da çeşitli ziraat mahsulleri 
yetişmektedir. Kuılırmağın 

suladığı bu topraklar çok 
mümbit ve nıahsuldnrdır. Fa
kat buna rağmen mahsul an
cak mahalli ihtiyacı karşılı -
yacak "miktardadır. 

Bu, neden böyledir? 

Çünkü, fenni usulerle ya -
pılmıyan ziraat dökülen alın 

terinin karşılığını vermemek
tedir. 

Mesela pamuk ve pirinç zi
raati her sene biraz inkişaf 

gösteriyor ve bugünkü geri 
zlraatle senede ansak 25 bin 
kilo pamuk alınabiliyor. Fa -
kat bunun mtihim bir kısmı
nı mtistahsil kendi ihtiyacı 

için harcadığından ihracat ya
pılamıyor. Halbuki bu mınta
kadakl 100 - 150 köyde pamuk 
ziraati çok parlak neticeler 
verebilir. 

Üzilm mahsulü evvelce o 
kadar boldu ki :ıekmez ve şa
rap yapılıp ihraç edilirdi. 
Halbuki vilayetlere sevkedil
miyor. 

Çankırıda muhtelif mah -
suller ilzerinde kooperatifler 
kurmak, kö;vlllye fenni ziraat 
usullerini öğretmek ve vesait 
temin eylemek en bii;vilk ih
tiyaçtır. 

HEMŞEHRİ 

İzmirde ''İnebolu,, 
f acıası davasına 
tekrar başlandı 

Temyiz mahkemesi davayı polis Necmeddine 
verilecek tazminat noktasından nakzetti 
İzmir, 20 (Hususi) - İnebolu 

davasına, Temyiz mahkemesinin 

tazminat hakkında nakız kararı ü

zerin dün Ağırczada tekrar baş -
lanmıştır. 

Temyiz mahkemesi, Mehmet 

Ali kaptanın 9 ay hapse mahkı'.ı -

miyetine ve diğer maznunların be

raetlerine ait Ağırceza mahkemesi 

kararını tasdik, fakat kazada ço -
cuğunu kaybedrn polis memuru 

Necmeddiıne Denizyolları idare -
since 100 lira tazminat verilmesi 

hakkındaki hükmü. bazı noktalar-

dan nakzetmiştir, 

Dünkü celsede Denizbank avu
katı ile polis Necmeddinin avukatı 

hazır bulunmuşlardır. Celse açı -

hnca temyiz mahkemesinin nakız 

kararı okunmuş ve iki taraf vekil

lerinin mütaleaları da sorulduktan 

sonra nakız kararı dairesinde De-

niılbanktan İnebolu vapuru süva

EGEDE 

Belediye 27 yeni 
otobüs alıyor 

İzmir (İkdam) - Belediye dai
mi encümeni belediye reıs ınin ri
yaseti altında toplanarak şehri -
mi.ule işletilmek üzere satın alı -
nacak 27 otobüs ve trambüs hak -
kında gelen teklifleri tetkik etmiş 
ve tunu bir şirkete ihale etmiştir. 
Otobüsl-er Temmuz ayında şehri

mize getirilmiş bulunacaktır. 
Belediye yeni otobusler geldik

ten sonra diğer hatlarda da ser -
vi.sler ihdas edecek, Güzelyah -
Konak hattına da otobüs işlete -
cektir. 

---"O--

Bartında ıplik ve boya 
santralı için hazırlıklar 

risi Mehmet Alinin hangi tarihte Bartın, (İkdam) - Şehrimiz 

vazifeye başladığının, kaç sene ça-/ de tesisi kararlaştırılmış .olan ip:k 

Jıştığının, mesaisi esnasında ihmal ve boya santralıne aıt ılk tetkik 

veya ehliyetsizliği görülüp görül - ler bitmiştir. Sümerbank'ın yapa

mediğinin sorulmasına karar veri

lerek muhakeme başka bir güne 

bırakılmıştır. 

cağı bu tesisat için şehir içinde 

Trakyada yirmi iki yerde 

münasip bir yer aranmaktadır. Bu 

binanın eski Parti binası olması da 

muhtemeldir. Bu hafta içinde Sü
meri:ıank mütehassısları şehrimi2e 

geleceklerdir. 
---"O--

cezaevleri • 
genı yapılacak * Samsun fidanlığında bir 

•tezyini ağaçlar• kısmı te&isı ka -
rarlaşmıştır. Burada ıhlamur, top 
akasya, Kaltalpa, Pavionya Snfora 

ve Mimoza gibi cinslerden 10 bin 
fidan yetiştirilecektir. 

Edirne, (İkdam) - Sıhhi ve inzibati bakımlardan mahzurlu 
olan mevcut cezaevi binaları yerine Trakyanın 22 yerinde yenile
rinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu binabrın bu yıl içinde inşasına başlanacaktır. 

lzmirde de et ucuzluyor 
İzmir, 20 (Hususi) - İzmir Ti -

caret ve Sanayi Odası, hayat pa -
halılığı ile mücadele işlerindeki 

mesaisine devam et.ınektedir. Muh
telif gıda maddelerinin ne suretle 
ucuzlatüması mümkün olabileceği 
ooktasından odaca tetkikler ya -
pılmaktaıdır. Ucuzluğa mAni olan 
sebepler 'tesbit edilmektedir. Bun
dan bir müddet evvel en mühim 
glda maddelerimizden biri olan e
tin ucuzlatılmaııı ne suretle müm
kün olacağı hakkında tetkikat ya
pılm:ış, alınacak tedbi"1er teshil 
edilerek alakadar makamlara bil
dirilmiştir. Bu terlbirler tattıik 

mevkiine konulmamıştır. Odanın 

raporu.na göre bu tedbirler tatbik 
edil~ek olursa et fiatinin, asgari 
olarak 10 kuruş ucuzlaması müm
kün olacaktır. Odaca bu hususta 
alllkadar makamlar nezdinde tek
rar teşebbüslerde bulunulacaktır. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 

Ticaret Odası, muhtelif madde 
ve mahsullerin toptan ve peraken
de satış fiat1erini, bunların yükse
liş ve ini.ş sebeplerini tetkik ede -
rek günlük rapor ve listeler ha -
zıiPanmaktadır. Hayatı ucuzlat -
mak için bu rapor ve listelerden 
istifade etmek mümkün olabilecek
tir. 

Yapağı ihracatı 

GÜNLÜK PiYASA 

Yeni ticaret anlaşmaları 
Piyasanın büyük alaka ile bek

lediği meselelerden biri de, Ame
rika ticaret anlaşmasıdır. Evvelce 
yazdığımız sıralarda, Tiirkiye - A
merikan anlaşmasının şubat 15 ten 
itibaren tatbik edileeeğinden bah
sedilmişti. On beş Şubat yaklaştığı 
halde, Amerika anlaşması için, 
gümrüklere l'irkofise hiç malfi -

mat &elmemiştir. Demek oluyor 
ki anlaşma, Amerika hükiımeti ta
rafından henüz tasdik edilmemiş
tir. 

Sanayi Hareketleri 

Sanayi birliği kongresi 
İstanbul Sanayi Bir !iği, bu haf

ta içinde Ticaret Odası salonunda 
toplanıyor. Bu toplantı, • Sanayı 

Birliğinin 12 inci toplantısıdır. De 
mek oluyor ki İstanbulun fabri
katöderinin bir teşekkülü olan 
Sanay~ Birliği 12 seneden beri, 
fabrikatörler arasınd'l tesanüdü 
temin etmek ve milli sanayinin in 
kişafına çalışmak suretile hisse
sine düşen milli bir vazifeyi ifa 
'?tmiştir. 

Sanayi Birliği, fabrikatörler a
rasında daha samimi bir rabıta ve 
ahenk temin etmek için, federas
yona ihtiyaç görmektedir. Bu se
neki toplantıda, idare heyeti ta -
rafından hazırlanan raporda fede
rasyon meslesi ileri sürülmekte -
dir. 

Bu rapordaki tez şudur: 

Türkiye fabrikatörleri federas
yon namı altındaki b'•· -teşekkülle 

bağlanacak olursa, sanayi erbabı 

arasında tesanüt artacak, arasıra 

zubı'.ır eden rekabetler olmıyacak

tır. Vakıa rekabet, iyi bir şeydir 

PARA BORSASI 
ANKARA 

21-1-939 

1 S'l'ERl.tN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRE 
100 İSVİÇRE 
100 FLORiN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 

100 
lıoo 

ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 

KAPAlllŞ 

5.92 

126.4725 

3.34 
6.65 

28.56 

68.6725 

50.555 
21.375 

1.08 

Piyasa Haberleri 
EV EKONOMiSi 

Kömür derdi 
Susanı piyasası 

Kış geldiği zaman evlerde en 
Susam piyasası bu hafta dur- çok konuşulan meselelerden biri 

guıı geçmiştir. Sovyet Rusyan": de, odun ve kömür derdidir. Bil · 
d b h ft ·· ·· emesı piyasa a u a a gorunm b k lık d k"' .. .. .. . .. .. assn ış o un ve omurunu, 

ve l'avalar müsait gitmesı yuzun- . . 
den hararetli denebilecek biç bir ı sonbaharda !emme muktedır ola -
satış olmamıştır. Fiatlar düşmeğe mıyan kimseler, bu mcvzula daha 
doğru bır temayül güstermekte - ziyade alakadar olacaklardır. Süt 

dir. Vaziyetın inkişaf etmesi bek- meselesinin, Devlet Ziraat Kuru -
!eniyor. 

Edirneye bağlanan 
gümrük idareleri 

Enes, İpsala, Ecekö} giirrırük 
idareleri vekaletçe görülen lüzum 
üzerine Uzunköprü baş gümrüğün 
den alınarak Edi:rne gümrüğüne 
bağlanmışlardır. 

lçceviz fiatleri yükseliyor 

mu tarafından halledileceğini dün 
yazdık.. 

İç ceviz fiatleri, gerek Alman -
yadan gerekse Amerikadan gelen 

---·----~-..................... .,. ............. devamlı talepler ve bunun neti -

1.5575 
4.3375 

5.92 

23.89 
25.0625 

q,905 

2.8325 

34.56 
30.4775 
23.8625 

100 

100 

100 

YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

-------------

Bu suretle büyük bir ümide ka

pılmak sııretile, süt işi üzerinde 

fazla düşünmeğe lüzum görınüyo -
nız. Fakat odun ve kömür. mese -
)esile meşgul olan, veyahut meş -
gul olacağını vadeden, bu işi 

üzerine alan bir kurum mevcut 
değildir. Hem bu işi de başarmak 

için, bir kuruma ne lüzum var? 

Odun ve kömür fiatlerini ucuzlaş
tırmak için, imkansızlıklar içinde 
değiliz. E SHAM •• 1 A H v 1 L i. 1 cesi olarak yapılan ihracat saye -

Türk borcu 1 peşin 

Ergani 

Merkez Bankası 

1938 % 5 ikraıniyeli 

19.375 

19.80 

112. -

19.60 

sinde yükselmeğe başlamıştır. Fi
atler 61 - 65 kuruş arasındadır ki 

bu oldukça iyi sayılmaktadır. 

Bu işlere vikıf bir arkadaşımın, 
anlattıklarını aşağıya yazıyorum. 

- Belediyede kömür 60 paradır. 

Bu hafta da yapağı üzerine e -
hemmiyetli satışlar olmuştur. Bu 
cümleden olarak Amerika, Fran -
sa ve Almanya için !Jlduğu anla -
şılan satışların yekı'.ınu 1020 balye 
yi bulmuştur. 

Ankarada İsveçlilerle ticaret an
laşması müzakeresi bitmiştir. An
laşma iı,;za edilmiştir. Türkiye -
İsveç anlaşması, ithalat ticareti )ıa
kımından ehemmiyetle telfıkki e
dilen bir meseledir, İsveçten aldı
ğımız maddelerin başında, demir, 
demir malzemesi, ray vagon gibi 

şimendüer ma1zeınesi, matbaa 

kağıdı, sellüloz bulunmaktadır. 

İsveç eşyası harpten sonra piyasa
mızda büyiik bir şöhret kazanmış
tır. Şimdiye kadar İsveçten çok 
mal aldığımız halde, İsveçe fazla 
miktarda mal satamıyorduk. En 
ziyade tütün satabiliyoruz. Halbuki 
İsveçin bizden alacağı mallar çok
tur. İşin garip tarafı, bu mallar, 
Hamburgtaki komisyoncular vası
tasile lsveçe satılıyor. İhracat ta
cirlerimiz, daha uyanık hareket e
derek Hamburg komisyoncularına 
lüzum kalmadan n1allarım1zı İsve
çe satabilirler. Bunun için de İs

nçteki ithalatçı firmalarla tanış

malıdırlar. 

Ve ticari haya ita zaruri görülen ~~ ........... ..,,, • ..,,, ... .,......,..,.. ------.

Fakat ceviz stoku bir hayli a -
zalmış olduğundan fiatlerin biraz 
daha yükselmesi mümkün görülü 

Fakat bu kömürü, Midyeden İs -
tanbula getirecek olan vasıtalar 

yok. Vasıtalan bulduk, fakat Mid

yede iskele yok. İskelesizllk, vası
tasızlığı yüzünden, Midyede dağ 
gibi kömür yığınları var. Balhuki 

mahalle arasındaki kömürcüler, 
kömürü kıymetli bir eşya gibi 
istif ederek 6 kuruşa satılıyor. 

Önümüzdeki haftalar zarfında 

Sovyetlerle yeni bir tıcaret anlaş 

ması imzalanması mevzuubahs ol
duğuna göre, :şlerin biraz daha in
kişaf etmesi kuvvetle muhtemel -
dir. 

bir hadisedir. Rekabet yüzünden 
ucuzluklar olduğuna şüphe yok -

tur. Fakat bir de, rekabetin fena 

taraflarını anlatalım. Rekabet yiı
zünden, her fabrika: c Ucuza mal 

.çıkartalım diye, ortı.ya adi mal 

çıkarır. Malın kalitesi düşer. Bu 

yüzden halk fena eşya istihlak e

der. Kalitesi düşük eşyanın da az 

Yapağı fiatleri şöyle tespit edi- Dış ticaretimizin inkişafına ça - dayandığı malumdur. 
lebilir: lı'ılln Türkofis, ithalatçı firmaların Hasılı federasyon halkın zara -

Keçi derisi: 175 _ 180, oğliık de- adreslerini, şartlarını istenildiği rını mucip olan bu hadiselere mey 

risi 120 _ 130, kuzu derisi 135 _ 150, zaman, tacirlerimize vermektedir. =d=a=n=v=e=r=m=i=y=e=ce=k=t=ir=.====== 
sığır kurusu: 58 - 62, sığır derisi Son Türkiye · İsveç tiearet an -
salamura: 40 - 42, koyun derisi ha- !aşmasından sonra her iki memle

va kurusu: 50 - 52, koyun derisi kel ticari münasebetlerinin arta -
tuzlu: 40 - 41 kurustı!r. cağını ümit ediyoruz. Bunun için 

de ihracat tacirlerimizin İsveç tica
ret evlerile sıkı bir surette temasa 
gelmeleri liiıımdır. 

SEBZE FIATLERİ 

Bakla • , • • • 
Bezelye 
Lahana 

. . . . 

. . . . 
Prasa • • • • • 
Ispanak 
Şalganı 

. . . . 
Havuç . . . . 
Kere"iz kök • , 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 

. . . 
Yeşil salata • , , 
Pancar • • • • 
Maydanoz . . . 

Kuruş s. 
35 -

40 -
1 50 
2 -
1 50 
4 -
2 -
5 -
3 -
7 -

25 -

2 -
- 50 
40 -

yor. 

Kuşyemi pıyasası 
Haftalardanberi durgun bir va

ziyette bulunan kuşyemi piyasası 

bu hafta yeniden canlanmağa baş 
Jamıştır. Gerek dahilden gerekse 
hariçten kuşyemi üzerine vakı o
lan taleplerin yekunu bir hayli 
artmıştır. 

· Talepler artmasile beraber fi -
taler de yükselmiştir. 

Arpa fiatleri 

İstanbnla pek yakın olan Mid
yede kömür 60 paradır. Burada 6 
kuruş ... Kömürü ucuzlaştırmak için 
en basit iş, 60 paraya satılan yer -
den, 6 kuruşa satılan yere naklet
mek ... 

VEKİLHARÇ 
Arpa fiatleri bu hafta bir mik· ============== 

dar daha artmıştır. Bu artışa se -
bep Almanların p!yasamızla ala - zararı bir kuruş daha yükselmiştir. 

kadar olmasıdır. Halen 

Arpa fiatleri 

Ellerin ve dudakların 
çatlamalarına karşı 

gelelim 1 
Karakış baş ıösterdi. A:rS' 

sıra (ilk baban) andıran gii • 
zel havalara aldanmanı.ı> 
Tedbirde kusur etmemeli. 

(Çirkin suratlı) ve (feJll 
hastalıklı) boyalı, pudralı bir 
insanın nermin ellerile o~ 
mas mı andırır. 

Soğuğa karşı idmanlı oJnıl" 

yan insanlarda türlü tUrlii 
hastalıklar hôsıl olur. Zayıl. 
kansız, çelimsiz, (lenfatik) -;e 

(iııtldatlı) olan (kız oğlan k1" 
ların) (15-18) yaşındaki gcııÇ'" 

lerln pek çoğunda (el çatlak· 
)arı) <dudak yanklan) ve br 
zan da (kulaklarda işkinlilı. 
ve kırmızılık) )ar ıöriilınek · 
tedir. 
Bazı defa eller o kadar çolı. 

çatlarlar ki yarıklardan kaJI 
sızıntısı görülür. Şüphe yolı. 
ki bu yaralardan mikroplal' 
kana karışır. 

Bu cihetle çatlakları, ya -
rıkları kapatmak. Mikropla · 
rın vücude girmesine rngel 
olmak lazımdır. 

1 - En önce kuvvetli gıd• 
yemek ve (bünye) yi uılah eC

mek. 
2 - Halis balıkyağı veya -

but balıkyağı hülasasını 1~ • 
mek. 

Aile doktorunuza müracaat 
ederek (çelikli, arsenikli, kı

na kınalı ve kükürtlü lliıçlal' 

almak. 
4 - (Vitamin) !erinden is • 

tifade etmek için kaynar sll 
ile iyice yıkanmış taze mey • 
va ve yeşil salatalıklar ymck· 

5 - Elleri sıcaktan ..,ğuk• 
soğuktan sıcağa derhal koy -
mamak. 

6 - Elleri mangaldn, ..ıııı
da, kalöriferlerin radyatörün• 
de ısıtmamak. 

7 - Ceviz yaprağını •ud• 
kaynatmalı. Bu ilaçlı •1<arık 
suda ellere bir çeyrek kaılal' 
banyo yapmalı. Banyodan 
"°nra <kftfurlu ispirto) ile ya· 
ni (alcol kanfre) ile ıslatıl· 
mış bir fanilla parçasile brr•• 
uğuşturınalı. Elleri kurutma• 
iL Daha sonra çatlakların iis
tüne temiz (nişasta tozu) vt· 
yahut fransızca tabir ile (ı\· 

midon pudrası) serpmeli. 

8 - Evliyazadenin, (Ha -
san) ın kremlerinden sürmeli· 

9 - Bülfiğa eren, <akil, tıit
liğ olan) birçok kızlarda her 
kış el çatlamaları, knlak şiş

meleri, dudak yarıkları şid -
detle devam ederse ya!ŞJ, lıiin
ycsi de muvafık ise {ba~göı 
etmeli) evlendirmeli. Bu gi -
bilere evlilik, birebir ilı'i~ gi
bi tesir yapar. 

10 - Glyserin, kolonya .,,e 
limon suyunu müsavi miktnr# 

da karıştırmalı. Yatarak va -
kit ellere sürmeli, sonra el • 
!eri bir tülbentle sararak yal· 
malL 

11 - Bir fındık büyüklü -
ğünde (nişadır tozu) alını• 

bir bardak iyi veyahut kay -
namış suda eritiniz. Bunuo 
içine bir limonun suyu ile bir, 
iki çorba kaşığı kadar da ko -
lonya ilave ediniz. Çalkayı • 
nız. Kapaklı bir şişeye koyu
nuz. Sabah ve akşam ellerini
ze sürerseniz, hem çatlakbtı 
&ider hem de elleriniz pi 
gibi nermin, yumşak. olur. 

12 - Bazı evlerde zeytin • 
yağına biraz sabun ve biral 
da (mum) ve (naftalin) k 
yup hafif ateşte pişirirler· 

Sonra ellere sürerll'r. 
13 - Eczaneden biraz (\'r 

zelin borike) veyabnt <Po • 
mad doksid dö zenk mantoJe) 
alınız, sabah ve akşam üril• 
nüz. 

14 - Bu reçeteyi eczanrdell 
yaptırınız. 

Manto! 
Salol 

1 gram 
1 gram 

Lanolin 40 gram 
El çatlnmalanna 'bu nıer • 

hemi sürüp birkaç snat övle
ce bırakınız. Sonra ( asid lır 
rik) li suya batırılmış bir be
ze sarıp bir miiddet ily~ 
ter kediniz. .. 

Lokman HEKI~ 
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Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? ~::~::E.~;::~!;'0: 
• ''/ K DAM,, 

karii erimizin 

anketine 

verdikleri cevaplar 

büyük ın 

* Feni Cakm z· Gökal kir ak - Kazım Karabe - ı Paşa · Tevfik Fikret · ıya P • 
fa : Tevtilı: Rf4tü _ Go.i Osman Pa· Abdülhak H!mlt - İbrahim Mütefer
Abdn!tlıç Ali Paşa • Yavuz Sellin _ nka . Turgut Reis • Gazi Osman Pa· 

tiıı • alı: HAmit • _Barbaro• Hayret - şa. 
ka Koca Sınan • Ibrahim l\lütcferri- bt. Erkek lisesi 4/M H69 

• Namık Kemal • Ali Çetinkaya. Hayri ÖZGÖREN 
ffayrabolu s. TEKER * Marepl F. Çakmak · Kazını Ka-

s·* Mareşaı Fen ! Çakmak . Mimar rabeklr • Fatih Sultan Mehmet - Ya· 
)dıUUn • Mehmet Akif _ Namık Kemal - vuz Sultan Sellin • Barbaros • Namık 
<. tbat Pllfa - İbrahim Müteferrika . Kemal - Abdülhak HAmit - Mehmet -s· . . ifa illa - Fatih Melımet • Barbaroo Akif - Gazi Oaınan Paşa - Ibrahlm Mü 
I{ Trettin • General KAzım Karabekir . te!errika - KAtip Çelebi - Ziya Gök· 
T OCa R~lt Pqa - Abdülhak Hftmit - alp . Mithat Paşa • Mimar Sinan • 
atıburt Cemi! . Kubi!Ay . Fuzı'.lll. Bilyük Dede E!endi. 

llaııcıoflu: Top Ok. All8i· Tıp Fakültesi No. !869 Kemal 
men Ahmet TILDIRIM ELKER 

N * NamıJı: Kemal - Tevfik Fikret - * Kanuni SUitan Süleyman • Yavuz 
aı aare~ Hoea ve ceeli _ 7 ·,.:ı Gök- !ı-fimar Sinan - Barbaros Hayrettin Pa-

P • Miına s· t met r ınan " Fat\h s , ın Meh Sultan Sellrn - Fat\h Sultan Mehme · 
ııa, - HA.mit • Mehmet Akif • Ahmet ı;a • Bilyük Retil Paşa • Sokullu Meh· 

im • Ibni Sina - Kazım ıcarabelrir. met paşa - Gazi Osman Paşa - Gtiıeral 
Irat ve Servet verailerl M. R KA:zım Karabekir - Mareşal Fevzi Çak-* F N. JL mak • Fethi Okyar · Şolr FuzQll -

ta • evıi Caknıak • K. Karabeldr Pa· Tevfik Fıkret - Mehmet Akif - Abdill
Osrruı. Rar.et POfa - Turgut Reis • Gazi hak HAmlt. 
1.!ıtba~ Pata • Barbaroı Hayrettin - Adana Kadastro Memurların· 
l\etıt I>a Pata - Mahmut Sevke! Pqa - dan M, Talha TtlZÜN 
halt ıu: -Oazl Ethem qa · Abdill- * Fatih Sultan Mehmet • Yavuz 
tan ti. it • Mimar Sinan - Fat\h Bul· Sultan Selim - Ka.nunl Sultan Silley· 
ıa. •hmet - Namık Kemal • Ziya Pa- man • Sokullu Mehmet Paıa • Kllp • 

Sütıtıee Kanapç deri !abrl· 
kasın.da derici Saba'.hatttD 

* YELMAN tan t.f ~Ahatttn Eyyübl • Fatih Sul· 

riilll Mehmet Pap - Mitbat Pnp -
Gazi Osman PBi• - Namık Kemal -
Abdülhak Hlmlt - Mehmet Akif • Zi· 
ya Gökalp • Mimar Sinan - Barbara• 
Hayrettin • İbni Sina - Fevzi Çakmalı:. 

Ankara: io Cebeci Kullucb 
aokak No. it A. 

Mehmet - Barbaros Hayrcttih - Ya -
vuz Selim - ~Umar Sinan - Kanuni 
Sultan Süleyman - Yıldırım Beta.zıt -
İbrahim Müteferr ika - Namık Kemal -
Mehmet Akif • Abdüil1ak Hlımit . Tev 
fik Fıkret · İbn! Sina - Gazi Osman 
aşa. 

Kartal Cümhuriyet 1\olahallesl 
(25) No. İbrahim GtlNER * Mehmet Akit • Abdülhak Hdmit -

Namık Kemal - Ziya Gök~ 1 ·1 - Mimar 
Sin.ın - İbni Sina - Barbaros - Turgut 
Reis - Fatih Sultan Mehmet - Yavuz 
Selim - Gazi Osman Paşa - Kanwıl 

Süleyman - Mareşal Fevzi Çakmak • 
Kara Fatma - Atatürk'ün annesi, ba -
bası. 

Kuımpa,a Btlyük Piyale No. S 
Mücahit TARI * İbni Sina - Mimar Sinan • Bar

baros Hayrettin - İbrahim Müte!errl
ka • Namık Kemal • Mehmet Aiti! -
HAmit • Köprülil Mehmet Paşa - Gazi 
Osman Paıa - Sultan Fatih Mehmet -
Kanuni - Süleyman - Ziya Gökalp -
Cengiz • Fe11%l Çakmnk - Sembolllt 
Türk anası ve Mehmetçik. 

Halıcıoflu Top. Ok. Top. 
Tem. Alleddln SAVAŞ 

Fevn Çakmak - Klzım Karabekir -
Abdülhak H&mit - Mehmet Akif • Köp 
rülil Mehmet Pata - Mmruk Kemal -
Mlthat Paııa - Fuzull • Barbaros Hay
rettin - Mimar Sınan - Fatih - Hüse
yin Cahil . Tevfik Fikret • Ziya Gök
alp • Başvekil Ce!AI BıQ ar. 

v .. ırköprü Taştale mahalle -
ılnden Seyit GtlvEN 

lıarb.;:, met • Kanun! Sultan Sellin " 
lıını S 1 Hayrettin . Mimar Sinan " 
mık }{ lıa - İbrahim Müteferrika - Na• 
bey;te ~ - Mithat Pa"1 - Byn. ZQ
ker; Maretal Çakmak • Türk Al,_ 
liııde ~t.lebmetçik) • Türk Askeri (il -
cuınıı •mba taşıyan bir köylü kadın) -
buıu:et Gençliği (Elinde meple 

~lr genç). · Şair Akif. 
•ru..atak& il.sesi sınıf 8 No. 

* Fatih • Yavuz Selim - Kanuni Sü- * Mareşal Fevzi Çakmak . CeW 
leyman. . Köprülü Zade Fazıl Ahmet Bayar _ Abdillahk HAmit • Namık Ke
Pa,a • Ibrahlm Müteferrika • Barbaros mal . Akif • Şinasi . Mithat Paşa • sı
Hayrettin - Koca Sinan - Gazi Osman nan _ Kazım Karnbekir _ Barbaro1 
Paşa • Namık Kemal - Mlthat Pqa -ı Hayrettin • Fatih . Ziya Gökalp - İbni 
Mahmut Şevket Paşa • Abdülhak Hl- Sina _ Kanuni. 

ı1t F t\h 26 Hayri SECKİN 
l<onıaı a Sultan Mehmet . Namık 
nJ Sin • Tevfik Fikret · Hlmit . İb
ferriı.: : Ziya Gökalp - ihrabim Müte
°"tnan Barba..os Hayrettin . Gazi 
PeV?.I ç POfa • Mustafa Reşit Paııa -
Sokuu akmak • Fazıl Ahmet Paşa • 
illet u Mehmet Paşa • Köprü!(! Meb-

nıa • Mithat p tl aşa. 

mit - Mareşal Fevzl Çakmak • Zb-a 
Gökalp - Mehmet Akif. 

Şehrimiz Birinci Müneoolm 
aokak No. (2) Süheyla 

KUTLUER * Fatih Sultan Mehmet - İbrahim 
Müteferrika - Barbaros Hayrettin -
Mimar Sinan - İbn! Sina · Abdillhalı: 

Huknk Fakültesi S. 1 No. 650 
Halli AYHAN * Namık Kemal - Mithat Paıa -

Barbaros Hayrettin - İbni Sina - Ziya 
Gökalp • Kntip Çelebi - Mimar Sinan· 
Mir Ali Şlr Neval - Farobl - Mehmet 
Akif • Abdülhak H~mit - Mıı>ta!a P.e· 
iit Paşa • Fatih Mehmet - Naima. 

Esklfehlr: İhsaniye mahallesi 
Mutlu Sokak N o. 4 tll vl Ersan 

•küd•r: Kaptanpq.a 91km.uı 
ılt Fatııı No. 18 Erdofau TURANCl 

~llnı. S, Mehmet - S. Osman - 8. 
tın • ti, AtUıt • Barbaros Hayret
ltemal • rah!ııı Müteferrika • Namık 
Turıut llı:e!ımet Akif - Mimar Sinan • 
:ı-a Gö Reis - Kazım Karabeklr - zı
I>aş., kalp • Fevzi Çakmak - Oıman 
ita Peıevne kahramanı - Ali Çetin-

HAmit - Mehmet Akif • Namik Kemal 
Ati!liı - Retli Paşa - Milhat Pll§B • Ga
zi Osman Pqa - Kanun! Sultan Süley-
man . Sokullu Mehmet Paşa. * Fatih Mehmet · Barbaro• Heyr;t-

Ankara: Sakarya Mahallesi tin • Turgut ReiJl - Mimar Sinan • lb· 
Armalan sokak numara 8 eT· ' rahim Müteferrika - Mehmet . Akif .. 

de NeJat KAYHAN Namık Kemal · Abdülhak H>\m~t - Re
~it Paşa • Haydar Bey (Satık lstanbul 
Valisi) - Klzım Karabekil· (Ermenis
tan 1 atihi) - Koca Yusuf - Kara ~'\.h-

Ya Nafıa Vekili. 

iıı. Eleklrlk İflerlnde memur 

* 
Sen-o* DORA 

Atti!l _ B 
lt. Aklı arbaros • Fatih Mehmet 
fet G • 1 inci Fatih - General R ... 
l!:rmenı.~man Paıa - lbni Sina -
lıitbat P Fatihi K. Karabekir -
lllık Rem":ı' .- Abdülhak Rlmlt • Na
llı:ütererrıka. Mimar Sinan • İbrahim 

811!0,.nıanı:re Uzunoa111 bqı * F No, 5 Mustafa 
.,. atib Sultan lif h 
<ı.&Yretu e met - Barbaroı 
it. l<ara~ •. Ckneraı Refet • General 
llıa1t • Ga-:ır • Mareşal Fevzi Çak -
kit • ibnı S Osman Paşa · Mehmet A· 
~lebi • in& • Nı.snık Kemal - KAtip 
llı:tıteefrri~:~u\nak Hfimit - .İbrahim 
t\ar. Mıthat Paşa - Mımar Si-

* Atilla • Cenııiz . Timur • Fatih 
Sultan Mehmet - Kanuni Sultan Sfile7-
man - Yavuz Sultan Selim - Barba.rol: 
Mimar Sinan • İbrahim Müteferrika -
Pllevne Kahramanı Osman Paıa - Mit
hat Paıa • Namık Kemal - Tevfik Fik· 
ret • Mehmet Akif - İlk hava şehidimiz 
Fethi ve Sadik. 

Ka:rserJ: Tayyarr fabrlltlSl 
No. 788 Şaban KAHRAlllAN * Fatih - Yavll% Selim · Ba• baros · 

Mimar Sinan - İbni Sina - İbrahim 
Müteferrika - Mustafa Reşit Paşa -
Mithat Paşa - Gazi Osman Paşa - Na
mık Kemal - Tevfik Fikret - Mehmet 
Akif Zübeyde Hanım, Fev'Zi Çak -

mak. 
Aksaray: No. 116 Enis * Yavuz - Kanuni - Mimar Sinan 

Barbaros - Sokullu - Namık Kemal -
Mehmet Akif · Ziya Gökalp - Tanzl· 
matçı Reşit Pa~a - Mithat Paşa - İbra
him Müteferrika - İbni Sina - Gazi 
Osman Paşa - Abdülhat;. Hllmit. . * P'at'h Vera il.sesi: Kemal Uyumsal Panraıtı Jlalk eczanesi K. 

lbrahJrn 
1 M: - Mimar Sinan _ Barbaros _ SARGlN 

Şinaaı _ ~telerrlka - Namık Kemal • * Fatih Mehmet · Yavuz Selim · 
P~ ll ehmet Akit - Gazi Osman Namık Kemal - Mimar Sinan - Ab -
Ya~ S eflt Paşa • Abdülhak HAmit . dülhak Hamit · Mareşal Fevzi Çak · 
Fe.,,.ı Ç~!an Seiiın • Tevfik Fikret _ mak _ Mehmet Akit - Tevfik Fikret -

met. 
İnönü Kıı Lisesi S. 4 • E llıl 

Ferthan * İbni Sina ~ Fatih - Yavuz - Ka -
nunl ~ Sokullu - İbrahim Müteferrika 
Büyük Reşit Paşa - Mitlı'1t Paşa · Na· 
mık Kemal - Min1ar Sin·1~ - Barbaros 
Abdülhak fIAmit - Ziya Gökalp - Gazi 
o~man Paşa - , ı4ehmet Akif. 

İstanbul İş Bank&.'it mr:murJa
rından Fahir ONGER * Fev'Zi Çakmak - Baı baros Hayret

tin - Mimar Sinan - Fatih Mehmet -
Yavuz S. Selim - Kantıni S. Süleyman 
Namık Kemal - İbrahim l\.1:ütef~rrika -
Mehmet Akif - Ziya Gökt.ılp h Gazi Os
man Paşa - Aodülhak Pftmit - İbni 

lllllll!lll'lllll!lllll'llllllllllll mııııııııııııııııııııı 

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 Program. 
Saat 12,36 Türk milzili. PL 

" Mister Smithson,, un hastalığı 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) ı - Müfettiş bey, unutmayınız ki, 

sedeceği muhakkaktı. Bu ilk kar· bu sırada Pamela duvarın arkasın
şısına çıkacak olan kim olabilirdi? da idi. Her şeyi işitiyordu ve bu 
Şüphesiz kendisini göstereceği dok· e~nada konuşan kimseyi gözü ile de 
tor. Hastane arabasına verilen ad- görebildi. 
res, hangi doktorun adresi idi. Dok· Biraz sonra bir barda buluştuğıı-

Saat 13 l\.'lemleket saat ayarı, 
meteorolozi haberleri. 

Saat 13,10. 14 Müzik 
gram. 

aiana tor Villwest'in ... Doktor Fillwest'in muz zaman zavallı küçük gözleri 
amcamın esk i bir dostu oldug"unu yaş içinde bana bunları anlattı ve 

(karı ştk pro -

Saat 18.30 Program. 
Saat 18,35 Müzik (Dans ••ati: Pi.). 
Saat 19,15 Konuşma (l)oktorun saa

ti). 
Saat -9,30 TOrlc müziği: (Fast! he

heti: Karı:ıık. program). 
Saat 20.15 Ajaru, meteoroloji haber

leri ve ziraat borsası (fiyat). 

biliyordum. Fakat ayni zamanda şunu ilave etti: Neticede biz mi-
dokt.or Filwest'in borç içinde yüz • rastan mahrum edildik. Amcan bi
düğünü de biliyordum. İıte bu zi daima kendisini zehirlemekle it
borçlardır ki, Doktor Fillwest'l ham etti ve kendisine varis olarak 
meş'um bir işe sevketti. Eğer am- bir başkasını seçti. Ben, onun mi
cam ona zehirlenmek meselesini aç- rasçısını gözlerimle gördüm: Bu, 
masaydı Dokto· Filwest muhak - gri saçlı, güzel bir erkektir. 
kak ki, bunu hiç düşünmiyecekti. Ben, onun sözünü tamamladtm: 
Bu, bir cani değil, sıkışmış bir a- - O, Doktor Fillwest tesmiye e-
damdı ve bu ~dam, amcam kendi- dilmektedir. 

Saat 20.30 Türk müziği (Klasik pro
gram).. 1 - Neyren Osmun Dede: Mu
hayyer Stinbüle peşrevi, 2 - Varda 

cYeğenim beni zehirlemiye Kos~a Ahınet .ı\ğa: Muhayyer Sünbü- sine: 
le şarkı, 3 - Selim: Muhayyer S!lnbü- teşebbüs etti. Ölürsem biliniz ki, 
le şarkı: Ey goncai nazik, 4 - Rifat, kabahatli odur. Her ne şekilde O· 

Bey: Kür.t.lli Hicazk.Ar şarkı: Bu şebi [ursa olsun onu mirasimdan mah-

- Pamela, htyretle evet, dedi. 
Fakat onun olduğunu sen nasıl 
biliyorsun? 

ricadan dil, 5 - Rifat Bey'. Kürdili r d : . h · 
HicazkAr şarkı: Ol ıoncanın etrafını al um e ecegım ve paramı ayır ış-

- Yardımcısı hastabakıct kızın 
da mirasa dahil olduğunu nastl bi
liyorsam. mış, 6 - T Ali Efendi: Susuz dil ı;ar- lerine vereceğim. Mesela sizin kll

kı: Yandıkço ol dili suzan, 7 ..:. Şem- niğinize aziz Fillwest'im ... Dediğı 
settin Ziya Bey: Şehnaz şarlcı: Ey ha- sırada Doktor müthiş bir sıkıntt 

bınaza kanmayan, 8 - Rahmi Bey: içinde bulunuyordu. Amcam far. 
Bayati şarkı: Gül hazin sünbül perı- ' . . 

Pamela, evlendiğimizden beri ilk 
defadır ki bana o gün takdirle bak
tı. 

ı;an, g _ Şevket Bey: Uş•k şarkı: Gül- kında olmıyarak b5ylece kendı Ö· 

zare nazar kıl, lüm kararını imzalamış oldu. 
Mülettiş Woolf: 
- Öyle görünüyor ki, mikro hiç 

te ona bir fayda temin etmemiş de· 
di. 

Saat21 Memleket saat ayarı, Türk Fillwest için ne tehlike vardı! 
müziği devam. 1 O - Müstezat: Has • Hiç. Na.> ı l olsa amcam ölümünden 
retle bu i•b, 11 - Kalender: Bir şahı mes'ul olarak beni ihbar edecekti. 
ıite-nkAr, 12 - Kalender. Divan - Ok 
&ibi hoplar beni, 18 - Divan: Sarı yıl
dız mavi yıldız, (Küme okuyucuları 

tarafından) Çalanlar: Vecihe, Reşat 

Erer, Refik Fersen, Cevdet Kozan, Ru
""1 Kam, Kemal Niyui Seyhun. 

Georgi, derhal cevap verdi: 

Saat 21.15 Konuşma. 

Saat 21.30 Esham tahvi!At, kambiyo 
nukut borsası {fiyat). 

Saat 21.40 Müzik (Küçük orkestra: 
Şef Nacip Aşkın) ı. - Hans Schneider: 
Meşhur röfren1erdan: Potpuri, 2 -
Christian Rymi.ng: Entermezo, 3 -

Valdemar Gibisch: Çıkar keyfim: Vira
na şarkısı, 4 - Vtlfred Kjner: Sere
nad, 5 - Viktor Hruby; Viyana ope -
detleri: Potpuri, 6 - Ziehrer: Aşık -
Romans, 7 - Guslav Merho: Stakatto: 
Serenad, 8 - Gangberger: Tirili: Kü
çük flüt için konser parçası, 9 - Fre
derik Hippmen: Ormanda bir cüce du
ruyor: Halk ıarkısı üz.erme varasyon -
!ar. 

Bayramlarınızın sahici bay· 
ram olabilmesi için bizi ya • 
şatan toprakların selameti • 
ni hatırdan çıkarmamalıyız. 
Gök1erimi.zln korunmasını fe~ 
lakete uğrıyanların yardımı· 
na koşmağı, kimsesiz yavru -
!arı ölümden kurtarmağt u • 
nutmamalıyız. 

Sina - Mithat Paşa - Tt:viik Fikret. 
Kurşun kalem fabrikası tutkal 

ustas.a: Ff'vr.l KERİNÇ * Mete - AtillA - Cengiz - Fatih -
Barbaros - Gazi Osman Paşa - Fe\'Zİ 

Çakmak - KAzıın Karabe:kir -Namık 
Ken1al - ~lehmet Akif - İbni Sina -
Mimar s inan - İbrahim !\.füteterrika -
Mlthat Paşa - Ziya Gökalp. 

Sıvas Devlet Demtryolları me
murlarından 10194: l\fehmet 

ERTUGRUL 

111111111111111111111111 ııııııııııııııııımım~ıııı:.ıHı 

Yalmz amcam gelip geçici bir has- - Heyhat!. zavallı amcam öle· 
talığa tutulmuştu. Onun hastalığını ceğinden şüphe etmiyordu ve va
şiddet lendirecck, ağırlaş ı racak bir siyetnamesini o da hazırlamıştı. 

şeyler yapmak lazımdı. Öyle ha- Noter gelir gelmez yeniden tanzim 
reket etmek 18zımdı ki, amcam va- etmiş olduğu bu vasiyetnameyi o
siyetnamesini bir ay evvel tadil et- na vermekle iktifa etti. Zavallı ih· 
m.iye mecbur olsun. Sonra zehirle- tiyar, eğer o zehirlenme şüpheleri
me işini de çok ak.ılane idare etmek ni doktora hiç açmamış olsaydı, 

iliztmdı. Fakat bu mühim işi kim şimdi sağ ve aramızda olacaktı. 
üzerine alacaktı? Kime itimat et- Pamela direksiyonda Georgie'yi 
meli, bu büyük sırrı kimınle pay- bekliyordu. Bu araba kredi ile alın
Jaşmaiıydı? Doktor Fillwest'in has- mıştt. Bununla beraber çok güzeldi. 
tanesinde zoki, küçük bir hastaba· Fakat bir zamandanberi karı ko· 
kıcı vartlt ki, doktoru çılgın gibi caya çok eski ve fena görünüyordu, 
seviyor, genç adamı yarım bir Al- Pamela kocasının geldiğini gö
lah gibi telakki ediyordu. Doktor, rünce derhal sordu: 
bu kızla konuştu, ona vazifesini i- - Ne haber sevgilim? 
zah etti. Kız evvela ağladı, isyan _ Fillwest ve Flossie eğer işle· 
etti, fakat öbürü ona aşktan ve pa- rin yolunda gitmediğini anlayıp fi. 
radarı bahsetti. Bu hariku!Ade mi- rar etmiye kalkmadılarsa bir kaç 
ras, hayatlarını bir rüyaya döndü· dakikaya kadar tevkif edilmiş ola· 
recekti. Evleneceklerdi. Mes'ut ve caklar. Görünüşe göre de Fillwest 
zengin olacaklardı. Kız, nihayet elektrik sandalyesinden kurtulamı· 
kandı. İşte bu kız Mister Smith· lyacak. 
son'a hastabakıcı olarak tahsis edil· _ Ve miras bize kalacak. 
di ve ihtiyar adam, bu sadık bakı- _ Şüphesiz. Yalnız biraz zama-
cısını da vasiyetnamesine sokmıya na mütevakkıftır. Fakat bana gö
karar verdi. Hastalık uzuyordu. Va. re ... 
siyetnameyi yapmıya derhal karar Pamela, kocasına kabahatli bir 
vermek liızımdı. Noter davet edil· tavırla baktı ve kızardı. Sonra güç 
di. Bu sırada, bu son dakikalarda 1 bir itirafta bulunmak istiyen bü· 
Fillwest korkmıya başladt. Ya ih- tün kadroların yaptıkları glbi gü
tiyar kendisine mirası bırakmazsa? lümsedi: 
Ya son dakikada vazgeçerse? Ya - Sevgilinl.. size bir şey söyle· 
betbaht Smithson'u boş yere bir mem lazımdır. Başımıza gelen bu 
hiç için zehirlediyse? Muhakkak b:.ı gülünç hadis~de benim biraz su-

çum var. 
- Doğru mu söylüyorsun? N'çin 

senin suçun olsun? 
- Çünkü, artık size söyliyeceğim 

Georgie. Ben, onun tabağına bir 
parça 0 rsenik koymuştum. 

Georgie ona, tekdiramiz bir şe· 

kilde baktı: 
- Bunu bana evvelce ihtar ede· 

bilirdin. Eğer söyleseydin, ona gö
re hareket eder, senin yaptığın şe
yi ben de yapmazdım. 

.\lııııet R inak Kazım Karabekir - Köprülü Fazıl Ahmet Paşa • Sokullu 
asım. Mehmet Pııp - Gazi Qtfman Paşa -

Be:relebr7l Şinasi BeJ sokak Barbaros Hayrettin Paşa - İbrahim 
..._ F No. '1 Ahmet Fazıl . Müteferrika - İbni Sina - KS.zım Kara-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

yeni vasiyetnamenin ne şekilde 

tanzim edileceğini öğrenmeli, bil
meliydi. Noter, pek tabiidir ki, 
Flossie'nin odada bulunmasına mü
saade etmiyecekti. Yalnız bir çare 
vardı: Mikro .. ve bu mikro derhal 
münasip bir yere yerleştirildi. Dok· 
tor, aşağıda caddede noterin geli
şini bekliyerek telaşlanıyordu. Son

j ra yukarı çıktı ve uşakların önünde 
dikilerek hastayı derhal muayene 
edemediği için te!Aşlı hareketler 
yaptı. Ayağını yere vurarak mu
hakkak onu görmesi lazımgeldiğini 
söylüyordu . 

Pamela ona hayretle baktı. Fazla 
bir şey anlamadığı belli idi: 

Georgie ilave etti: 

"' •vu ç Patlh ?.! akmak · KAzım Karabeklr 
SiJı.ın • ehmet · Mehmet Akif - Mimar 
S<He:rm Barbaros Hayrettin • Miralay 

an Bey - Namık Kemal - Mlthat 

be kir. 
Dam dö Slon Fransız kıs il -

sesinden Mualla tlSTEL * İskenderl Kebir - Fatih Sultan 

Nevralji, 
emııııııınınııııııı 

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

Müfettiş Woolf şüpheli bir hare
ket yaptı: 

George devam etti: 

- Haklısın. Bu, bizim büyük hı.
tamızdır ve bu kadar iyi bir şekil
de bitmesi de bir şanstır. - SON -

çekiç sesleri işittikleri için hayret 
etmişlerdi. Giy ~ . inin kurulması 

memnun kalacaktır. 1 ve! son muayene için beni çağırı· ı Bu hücreler, zemin katında ve 
Her ikisi, meydanı geçtiler, orad!l nız. hasta koğ~unun altında bulunu-

bulunan furgonun etrafını döndii· Sonra, Denise, yeni çırağına hi- yorlar ve kapıları, geniş bir siyah 
şöyle de • Jer ve jandarma, asker ve polisle- tap etti: kapı ile kapanan bir avluya açılı· 

rin teşkil ettikleri bir dairenin ic:i • - Denis, sizin muvazeneniz ne yorlardı. 

daha bitmemiş miydi? 
Akbaba, Kazayağa lırKrar 

mişti: 
_ Her şeyde, sen benim önüm· ne girdiler. Akbaba, ilk bakışta da- halde? dedi. Bu hücrelerin, ayni zamanda, her 

de bulunacaksın. izahat istenecek ha, emnıyet tertibatının, tam Diks· Kazayağı derhal cevabı bastırdı: üçünde mahküm bulunması pek en-
·1 de söz söylenecek zamanlar l merın dediği gibı, alındığını anla- - Çok yerinde efendim! der zamanlarda görülmüştür. Böyle 

~:: ::n, Ueri atıiacaksın. YapacaÇın dı: Biıtün kuvvetler, Roket Meyda- Cellat başını kaldırdı ve Kazaya- bir misal bu:mak için 1885 senesi-

b . h t bazı şeyleri yapmaktakı \ nının alt ve üst kısımlarında, idam ğına baktı. lki arkadaş, bu anda, en ne gelmek lazımdır. O sene, ayni 
ır a aya, ak k d ldukl d b "d ahk• 

"•:ıan: Oaaton LÖltU Çeviren: Raalm Özgen 
- 11 

A°ldlab 1 •ılct . a, Kazayağa yavaşça fı- ki, şapkasının kenarları, yüzünün 

SAYFA "ı 

Dünkü bulmacamızın halli 

- Soldan sağa -
1 - Sık sık yer detiltirmelc. 
J - Avdette. 
3 - Ötmekten emir, bir erkek ı.. 

mi, ters okunursa beyu. 
' - Yarun deltl, yükselt: mahal, 

imli. 
5 - Bir ifin olU1unu wn1'>ak, laf. 
8 - Meı;hur bir alaturl<a besteklrı-

• mız, sal.lam değil. 
7 - Ekin biçen bıçak, bir mezah mu 

harririmizin soy adı. 
8 - Tavla mikaplan, catı11 alçaklık. 

g - Alaturka bir saz, et delil, iki 
defası fena. 

10 - Kahraman . 
11 - Rezaletin kardeıi. 

- Yukarıdan aşağı -
1 - Ekseriya fenalık yapan insanla

ra sllylenen, bir tamir. 
2 - Bozuk veya k:ınk bir şey yap

ma. 
S - Korktuğunuz 7.llinnD kopacağın

dan bahsettiğiniz r;ey, bina ya

pan, bir hece. 
' - Kum denizi, çi1t değil, içine bir 

şey konan şay. 
5 - Ege ınıntakasında .,.ki bir şe

hir harabesi, yaratma kudreti. 
1 - Acı bir ınadde, MQalüm.a.nlann 

ibadeti. 
T - Bir şeyin benıeri, hazım ciha -

zımız. 

8 - Yenen bir şeyi kasdeltitfmiz za. 
man söylediğiniz kelime, beyaz 
mayi, vücudilmllzdeki 1ü7ler. 

ı - Hayvan TUV8Sl, bir yaz meyva· 
ıı, hece. 

10 - İyiJilin aksi. 
11 - Be.ykozda meşhur bir memba 
suyu. 
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Mahkfım, her gün avluda gezinir 
ve duaya giderdi. Bu çıkışlarda on~ 
dört gardiyan refakat ederdi. Bun
lar da biri önde, biri arkada ve ikisi 
de yan taraflarda yürürlerdi. Hika
yemizin cereyan ettiği senenin ki.
nunuevvelinde, hapishanede Des
jardiden başka idam mahkılrnu 

yoktu ve bu da, ortadaki hücreyi iy 
gal ediyordu. 

Bundan evvelki fasıllarda hikl-
b , ik · l"ğine cellat ba•ı saşnıı- makinesinin etrafında toplanmıştı. ,can alac no ta a o arını an· zaman a eş ı am m umu vardı. 

ecer sız ı , , , 1 . Mahk. l ik" . 
vacaktır. İşe yeni girdiğini. ilk ida- Tek bir set, on beş kişilik bir as· !adılar. Gece, fenerlerin solgun .z'.. \ um arın ısıni hücrelerden yesine başladığımız vekayiin cere-
. . r k ttig" ini hatırından Çl· ı. ker kordonu, hapishane köşesinde yasına rağmen epeyce karanlık ıdı. başka yerde barındırmıya lüzum yanından bir gün evvel, akşamın 

adt. ı üst kısmını kapatıyordu. Zaten 
- İşler yolunda arkadaş! !Mösyö Hedrik, Fransanın bu yük-
- Evet reis! sek icra memuru, miyop (uzağı 
- Yok ban . d 1 B görmez) olmakla da meşhurdu. Ak-

Pı"Os •· • a reıs eme. e'l bildiği . . d 
8 

Per ıın. Bana Prosper hitap et! baba, bunu .. '.çın, onun a, 
en de sana D . d. . . karanlıkta, kendısını tanıyamıya 

t~nıs ıyt'C(g ..,, ... . 
!Cazayağı Akb b k h.. cağından emindi. Cellat başı, ıdam 

kar d • a aya ço urmet- .. lük" t 1 k ·· 
avranıyord s·· .. 1 . . ameliyatında goz atına mu· bak 1 u. oz soy eyışıne . .. 

r· ı ınca, Akbabanın G. K. nin em-ısaadesini de istemiştı; fakat musa· 
~altında bulunan müthiş teşkilat- ade edilmemişti; çünkü cellMın 
ca nıuhım bir mevkü olduğu kolay- gözlüklü olup olamıyacağını hükıl· 

anlaşılırdı. met bir türlü kestirip atamamıştı. 
l-Iavanın k b • b ·ı ·· ·· ra • ço erbat olmasına \ Akbaba, cellat aşı ı e yuzyuze 

lu g;cn, Akhaba, pardesü~ünü kn- gel~ • -..., ck için t€dbır alm ..ştı. Za
~ a taşıyorJu. Zaten, •oğuktan ten • '"• iyeti de buna müsait idi; 

, tı . ınnıak için onun pardesüye ın. 1 çünku ona öğrettikleri işleri, za 
~ ~~ı Yokt.ı ; çünku boynu ile yü- manının dörtte üçünü, cellat başı 
..,. nhun kulaklarına kadar kısmı si. va arkasını çvirrek yapacaktı. 
,a bır y·· . • . lii k un sargı ıle s~rılmıştı. Yü- Akbaba ıle Kazayağı, Roket mey. 

r en başını da o kadar eğiyordu damnı geçtikleri zaman bir takım 

ma ış ıra e . 1 K k . ll•t .. ..1 .. t•· 
karma! Seni, bir defa gündüz evin·. duruyordu. Darağacının etrafında. ısa bir sü uttan sonra, ce " • gotdu muş u. saat dördüne doğru Desjardi'nin 
de. bu gece de, gi,·o tin kuru lurken ki kuvvet de, hapishanenin kapısı· tekrar söze .. başlafü: . . am mahkumları, bir hapishane- bulunduğu hücrenin kapısı açıldı 
karanlıkta gördü. Haydi, cesaret ve na doğru scyrekleşiyordu. Orada, - Eh .. gore~eksınız .. 1•··· . de fena tesır yapar ve mutat sü- ve içeriye, elinde anahtarlarını sal-
aıkkat! ilerliyelim. bu kapının sağında, yalnız üç asker Sözünü kestı; devam et~edı. E- kun ve intizamı ihltıl eder. Bunun , lıyarak, baş gardiyan girdi; arka· 

__ işitiyor musun reis! vardı ki, bunların dirsekleri birbt· !indeki çekici yere attı; te~vıye aJe. için her idam mahkümuna altı gar- sından diğer iki gardiyan geliyor-
- Rovelver hazır mı? rine temas etmiyordu. tini yerine koydu ve saatıne baktı: ' diyarı tahsis olunurdu. Mahküm- du. 
_ Haztr! Çekiç sesleri hala işitiliyordu. 1 

- Tam zamanı.. girelim! !ar iki olursa on iki, üç olursa on Bu baş gardiyan, kuru ve sevim-
- Onu ancak mecburiyet halın- Çekiç sallıyan adam, yamaklarının Cellat ile iki yamağı hapishane- sekiz gardiyana ihtiyaç görünür- siz bir adamdı. Onun bütün düşün-

de ve benim bakışımdan alacağın geldiğini görünce ayağa kalktı ve nin kapısına doğru yürüdüler. dü. Fazla gardiyanları vilayet te- • cesi, en müthiı bir şey addettiği ta-
bir ışaretle kullanacaksın. işaret etti. Akbaba ile Kazayağt , 7 min ederdi. limata mugayir bir hal vukua gel-

Ümit ederim ki, her şey yol">orla hiç çekinmeden ona doğru ilerledi- İDAMINI BEKLİYEN BİR ADAM Bu gardiyanlar, mahkümun her memesini temin etmekti; bunun 
gidecek. Şunu hatırında tut k • ıs- !er. Cellat yardımcılarının yanın~ halinden mes'ul idiler ve ondan, için daima tetikte bulunur, ve dai-
tamız, nasıl çalıştığına daima :!ik- geldi. Bir elinde büyük bir çekiç, Roket hapishanesinde, ölüm ce- yalnız cellada teslim etmek için ay- ma muhafaza işlerinin kusursu:ı: 
kat ediyor. ötekinde bir tesviye aleti vardı . 1 zalılarına mahsus üç hücre vardı. rılırlardı. Günde sekiz saat istira- görülmesine dikkat ederdi. 
Kazayağı, gülıımsiyerek cevap 

1 

- .Ehemmiyetsiz_ şey::· ~edi. ta- Bu hüc~:ıer, 1834 te, hapishane in· hat ederler ve dörder saat mahkÜ· - Haydi •. Desjardi! dedi, gezme 
verdi: mamıle muvazenelı degıldı. Başka 1 şa edıldıgt zaman, bu nıaksalta, vü- mun yanında, ikişer ikişer nöbet uman geldi! 

- Ustamız, bend 'n her zaman defa. yemek verniye gitmezden ev· cude getirilmişlerdi. beklerlerdi. [Arkası var) 



SAYl"A 1 İKDAM 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

'TiYATROLAR] 

~r,tı ŞEHİR TİYATROSU 
~r KOMEDi KISMI 

~~~7-------.....,========~1 23/1/939 P~zartesi günü akşamı 

RADYOLIN 
' saat 20 • 30 da 

23 - lkincikanundan 30 • lkincikAnuna kadar 
Kalkacak vapurların lslmlerl, kalkıt gUn 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar İle Niçin Fırçalamak Lazımdır ? 

Çünkü unuJmayınız ki: 
Bakıaaııılıktaa ç6ri1yea difleria 

difteri, bacM.cik, kızamık, enfloae
A n lıatt1 aatlrreeye yol açı.klan, 
iltihap yapan elit etlerile k6kleriııiıı 
•ide ıı ..... ., apanclialt, aewaa· I!>>~~ 
teni, mtaa, .,. romatiııaa yapbtı 

fenııu aıılafllmıfbr. T eaiz atııı ve 
••tlaa difler .-um! vtlcut ıaflıtı
mn • blriııcıl prb olaUftur. Bina· 
ualeylı diılerlalzi muhakkak lı..,oıı 
ıabab, !itle ve akıam 3 defa 
(Radyollıı) dit aacunile façalıyarak 
ııhbatinlıri iaTaDIİ edebilirsieiz ve 
etmelilinl•. Bu euretle mikroplan 
imha ederek diıleriniıı:i korumuş • 
olıınıuaıa:ıı. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

Meşhur 

D 
Markalı en Hri, en sağlam 

aandalya, koltuk, portmanto, 

portatif masalar, ıinema 

koltuklan 

Rekabetsiz fiatlarla garantili 
olardk satılmaktadır 

R-1 daireler, mektep, ıinema, tiyatro, iazino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan O 1 N O S markayı aramaktadırlar 
AVRUPA lıeıarea aandalya naturel 175 ve lr.oltufu 275 

kunaştaıı itibaren mtlesıesemizde aahlmaktadır. 

ADRESE DiKKAT : Çakmakçılar Küçük Yeni 

Han No. 13 Telefon : 23377 

iLKBAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEK 
MALLAR iÇiN YERLERE IHTIY ACIMIZ 

OLDUGUNDAN 

15 Sonkanundan 15 Şubata kadar 
Bir AJ müddetle ıtolılanmmo bilyllk bir k11mım her yerden müıaft 

,artlar "Ye mutedil tiıtlarlll elden çı.kanyoruı, 
•ltGn delrelerde mevalm aonunun fıraatlarını bulacakıınız. 

BeyoOlunda BAKER Maslazalarında 
Bir mevıim ıonu fırsatı: istenen fiat icin en mükemmel cinstir. 

l•r•dınlz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr Sürat hattına 

••raln hattına 

Telefonlar : 

- Salı 12 de <Ankara), Perşembe 12 de (Gü
neysu), Pazar 16 da (Karadeniz). Gal11ta 
rıhtımından. 

- Çarşamba 18 de (Antalya), Cnmartesi 18 
de (tllien). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da (Uğur). 
Topane rıhtımından. 

- Her ııün saat 9 da (Trak) vapuru sistemi 
vapurlardan biri, Cumartesi aynca 13.30 
da <Marakaz). Topane nbtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Marakaz), ayrıca Çarşamba 20 de (tll • 
gen) ve Cumartesi 20 de (Antalyla). To
pane nbtımmdan. 

- Salı ve Cnma 19 da (Bursa). Topane nh
tımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topane r· htımından. 

- Çarşamba 15 te <Mersin), Cumartesi 15 de 
de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Puar 11 de (İzmir). Galata nhtımından. 

- Salı 10 da (Etriisk), Cuma 10 da (Sadık-
zade). Sirkeci rıhtımından, 

Merkez - Denlzbank binası 42497 
Acenteler l Karaköy KöprUbatı 42362 

Sirkeci Yolcu Salonu 22740 

B0Y0K EDiP 

Fallh Rıfkı Atay•ın 

DENiZ AŞIRI 
lımlnde kıymetli eıeri ba defa REMZi kütüphanesi tarafındın 

ikinci ve kati ıekilde tabedilmiştir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
lıimli bir eıerini daha tabettirmiştir. Tuu kıyılan en eılti 

umanlardan ıimdiye kadar Yuioılavyadan bahıetmekte ve Yugus· 
Javya ıeyabat mektuplanndan teşekkill ctmei<te olan çok kıymetli 
bir eıerdir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Mlkdarı 

300 adet 7,800 M3 
SOO adet 8,736 M3 

Eb'at 

400 x 25 x 2.6 
400 x 28 x 2.6 

I - Yukarda eb'at ve mikdarı yazılı cem'an 16.536 metre mik'abı 

kereste açık ekslltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 38.50 lira hesabile 

636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

III - Elaıiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 

11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo

nunda . yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralariyle bir-

likte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •468· 

T. iŞ BANKA S l'nın 
• 

1939 K~ Tasarruf ikramiye Planı 
=========•ı==:==:=:::== 

32,000 LiRA MOKAFAT ' 
·l=============-

KURALAR : l 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Elyul, 
f 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

,- 1 K R A M 1 Y E L E R nıınııııııoııııııııııoııııııııı'.~!!ımuıunııııııııııııııııııııuumııııııııııııııııınııııııııııunıııııııııınıııuıııııııııııınıuııııııınuıuıınııııuuml\ 
rJ 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira 1 
§ s " 1000 " = 5.000 " ~ 
§ 8 " 500 " 4.000 " ;; 1 16 ,, 250 " = 4.000 ,, 1 
1 60 " 100 ,, 6.000 " 1 
~ 95 " 50 " = 4.750 " i 
§ 250 ,, 25 ,, c::: 6.250 ,, § 

1 435 32.000 • § 

~mıonnıııııımıı111111'.nı11nıııııınıııııııı:ınıııııımıııııııuııınııunıııınııuııııuııımııııııııımrnıuıııııııııııımınnııııınıııııııuıııııııııııınınıııııııııııııııııımıııııııınııııınıııımıııııııınnııııııııunııımıınmııııııııı; 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Q(;LUMUZ 4 Perde 

• 
E.SadlTek 

Takaimde 

Bugün gece 

(AKTÖR KİN) 

Beynelınllel meşhur eser 
Pek yakında: İNSAN MABUT 

• Halk Opereti 

Bu akşam 

Beklenen operet 

IModem Kızlar) 
' 

M. Yesari 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha11tahane11i cildiye 

zühreviye mutahassı11ı 

Pazardan maada hergüo 3 den 
sonra haıtalannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cata
lotlu yokuşu köşebaşı No. 43 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç hesrgün 2.5 • 6, Salı, Cu
martesi 12 • 2.5 fıkaraya. 

Telefon: 22398 

Zayi terhis tezkeresi 
932 senesinde Deniz arat muame

lat şubesinden aıldığım terhls tez
keremi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

929/875 tertip v. b 
Sıddık Cevdet Kara:vel 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

iıçin ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 

ki: Çocuğu hırçınlatan sebep -
lerden birisi de apış aralarının 
ter vesaireden pişerek, kızara

rak çocuğu rabaıtsız etmesidir. 
Bu itibarla günde 2 defa çocuğu 

PERTE~ 

Ç O C U K P lJ.D R A S 1 

ile pudralaY.ınız. Ne adi tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile 

hazır lannuş pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bll • 

hassa yavruların ciltleri ve ifra• 

zatı nazarı itibara alınarak ya • 
pılmıştır . 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 JCr, 2300 Kr. 
8 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık SOO Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 kurut 
İkinci Sahife 250 kurut 
İç sahifeler 50 kuruş 
7 • 8 inci Sabüeler SO kuru§ 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife iltıı için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize il&n vermek is· 
tiyenler gerek dotrudan doi· 
ruya iazetemlz idarehanesi
ne veya İlinat tlrketleriue 
müracaat edebilirler. 

Sahip ve Müdürü: All Naci KARACAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden Yazı 
İlleri MUdürU: M. R.tsfm ÖZGEN 
Basıldılı Yor: Son ~l,rraf Basımevl 

23 - İkincikinun !!! 

' •••• KIŞ GELDi 
Grip - Nezle - Bronşit - Baş - Diş 
Romatizma ve üşütmekten hu
sule gelen bütün ağrılara karşı 

en kuvvetli ilaç 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
1 

Muvakkat Beher kilosunun 

Cins teminatı muhammen bedeli mik~ 

Kırıntı kağdı 225 lira 3 kuru§ ıoo,oOO 
Basımevimizde bir yılda birikecek en çok beş santim eniııdel 

kırpıntı kağıtlarının a<;ık arttırması 9/2/1939 tarihine müsadif J'ef 
şembe günü saat 15 te idare komisyonumuz huzurunda yapılaca·ııtıl 

İsteklilerin muvakkaıt teıninatlannı o gün saat 14 de kadar ll8 , 

sınıevi veznesine yatırmaları veya banka mektubunu komisyon i>8l' 
kanlığına tevdi etmeleri lazımdır. 

Şartname parasız olarak Direktörlükten ahnabilir. ~ 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük lkramiye 50.000 Liradır. 

Bundan tS,000 
Ba ka 12,000 Liralık 

ş 10,000 ikramiyelerle 

20, O O O ve 1 O, O O O 

lfrahk iki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtiralı: etmeyi ihmJI 

etmeyiniz. Siz de piyanıonun meı'ut ve baııtiyarları 

arasına girmif olursunuz. 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşku~ 

tehlikesinin yanılmaz habercllerl olduğunu bllmiyormıısıf 
Grtpe kıirşı koymak için hemen A s P 1 R 1 N ııl 1 

Grip. sotukalgınlıtı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaÇ pf 

ısrarla 

PİRİN 
isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletlik fekillerde bulunur. 

Her' feklln OstOndekl E'.9 markası aldığınız mnlın 
lıaklkl oldutunun ve""lyl tesirinin ıarantlsldlr. 


