
Sabah Pos tası GONLOK SIYAST HALK GAZETESi 

-
-
-

Yılı 1 No. 101 -ZlZ CUMA • 24 • lkinclteşrln • 1939 Telg. lstanbul ikdam • Tel. 233:>0 

ROMANYA KABiNESi DUN iSTiFA ETTi 
lngiltere Romanyaya 
36 Tayyare Gönderdi 

• 
istif aya, Alman - Rumen Ticaret 
Müzakereleri Sebep Oldu 

"""''""' .. '"' ........... '"'., .. , ... 
Yeni Dünya 
Buhranı Ve 
Altın Para 

Bu defaki harp de Av· 
rupadaki altın ıtolıları· 
nı AmeTikaya akıtacak 
in.anlığın beklediği re
fah ve iktııadi kurtuluı 

gene m•fhul yıllara ve 
istikbale kalacaktır. 

Yazan: Şükrü Ahmed 

Bugünkü Avnıııa harbinin mücbir 
sebeplerinden biri ikLıısa.di ta..cıytil ol
duiu ~lbJ ınsanbğıu ve Avrnpanın 
ge!)lrdltl sılnnUlaruı en başuıda da 
muhakkak :ı.ı yme ikhsadi müşkü· 
ıaı ve ıazylk gelmekledir. Avropa
nın ve beşeriyeiln bu sıkıntısı Bü
yük Harbin başladığı giindenberl de· 
vam edJyor. Refaha, .servet boJJuiu· 
l!a, ikbsadi lmki.nların genişliğine 
karşı atUa.n her adım makU.s bır ne· 
ilce ile karşılaştı ve hedefe her ya
bnlaflıiı sanılan halve bir o kadar 

gerilik alamell oldu. 

Tataresko Kral Tarafından Ka .. 
bineyi T eşkile Memur Edildi 

Kıra! Karol 

Bükreş, 23 (A.A.) - A:regetoinu, 
bu sabah Krala kabinenin müşterek 
istifasını vermiştir. Krallık Meclisi, 

saat 16 da Krallık müşavirlıP.:rinin ve 
müstafi nazırların iştiı'ftkfyle topla
nacaktır. 

Siyasi mahafilde yeni kabinenin 
teşekkülünün yeniden B. Aregeto -
inu'ya tevdi edileceği tahmin . edil
melt!edir. 

l 

Arıreoeanu 

Bükreş, 23 (A.A.) - Krallık Me<ı

Jlsnin toplantısı üç buçuk saat sür
müştür. 

Toplantıdan sonra Kral yeni kabi
neyi eski Başvekillerden Ta taresko
yu memur etmiştir. 

Tataresko derhal, eski Adliye Na
zırı İamadin, eski Maliye Nazırı 
Konstan-tinesko ve eski Hariciye Na

(A:rkasl 3 üncü sayfada/ 

Öğleden Sonraki 
Mütalea Saatleri 
Fayda Veriyor mu? 

r. 

Majeste Kıra! JorJ 

İngiltere 
Kralının 

Bir Mesajı 
Davamızın muzaffer 
Olacağından Eminiz 

Lonclra, 23 (A.A.) - Parlamento 
içllmalarmuı lemdidl dolayıslyle Kı
nı, WrUar ve Avam kamaralanna. 
cöndemıiş olcluku mesajda, .Harbin 
gölgesi bir kere daha. Avrupa.'nın se ... 
ması üzerine ~Öklü.» demektedir. 

Kıraı, llive ediyor: 
- Bükfunetlmln sulhu kurtarmak. 

l~in sarfetmiş olduğu gayretlere rai'
men AI.ma.n:ya, resmen ve alenen Ki
rişllmiş olan bir taahhüdü thlfl.J ede
rek Po1onya'yı tstili etmiştir. Abn.an
ya•nın bu yeni taarruzu ve fena ni
yeıt, bir meydan okuma. demetti ve 
biz ,ereflmlzi ihlal etmekslzln ve be
şeriyetin hürriyet ve terakkisi dava
sını tehlikeye llka. eylemekslzin bu 
mübarezeye daveti kabul etmemezlik: 
edemezdik. Bb:. maddi 1stifade1er pe
şlnde koşmuyoruz. Hürriyet ve hür 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Basın Kurumu 
Birliğe iltihak 
Kararı Verdi 

Umuml Harpten evvel alhn para 
ne yapılan mWeUer arası ticaretie, 
klğıt paralar, her nıilleUn ticari mü
badelesinde esas olamamıştı. Ena.kı 
nakdiye daha ziyade ve ekseriyetle 
her memleketin le ticaretinde ve 
1Dübadele usullerinde nazım vazlfe ... 
ılni yapb. Alim paranm, üid pa.ra· 
ıara karşılık olarak nıuhteill mem.
lekelle.ı:ıl• bilhassa devlel banlıala
rmda .mubdaza edilmesi, diğer bir 
1akını lktısadi ve mali zorlu.klan, 
meydana pıkardı. Ba.zı mem.Jeketler· 
de bir altın Uranm. '1-8 veya bir u 
d.aha az, ya.but çok miktarda kiğı&. 
ı;taraya mukabil ve müsa.vi olduğu 
g-örilldü. Borsalar dahi aynı esas ve 
kıymet üzerinden fiaUar tespit ey

lediler. 
Bu vaziyet. yeni yeni diğer bir ta

kım zorlukları daha doğurdu. Mil
letler :tra.sı ticarette lsterlin, dolar 
ve frank paraların mübadele vasıta
sı haline gelmesi, bazı memleketle
rin eşlıa.sı, mali teşekküller ellerin
de ve kasalaruıda. bulunaıı altınla
rın, dövJ:.r; tedariki hususunda elden 
'ıkardmasını intaç eyledi. Kt.iıL ua.
rasma mukabil altın karşJ.lığı kal
mıyan veya azalan bazı memleket
lerde, evrakı nakdiyenin devlet kre
dblne ve otoritesine istina.t eyUyen 
kıymetlerlnlo tespit edildiği görül .. 
dü. 1931 de fazlalaşan lktısadi buh
randan, Versay muahedesiyle Al
manyanın masraf borçlarına ve ıaz

mJnata. tamirata karşılık olarak se
nelerce tediye eylediği aUmların a
ııılnıası üzerine markın enflasyon 
bi\diseleriyle karşılaştığı da görül
dti. 

M ki K ··ı •• h l · ı· f ~ .r. Yakında İltihak Münasee ep u up ane erı s ı1 a- b t·ı M . y 1 k e ı e erasım apı aca 
de Edilebilir Hale Sokulmalı? İstanbul Basın Kurumu dün yıllık 

Şinıdiki harbin başlamasından ev
velki aylar-ı. kadar devam eden, bu
g-ün 'le hükmü yine cari olan bey
nelmilel til'aretteki ta~as ve kllring 
o;ist..cnılcri ttcaret mübadelesJnc v.a, .. 
sda ol:ı.u aıtıııın, dövizin azalması 

ncticesı l:ıtbi.k ohmmuşlu. 

1914. de b:ı,şlıyaıı Umumi Darv. 
ı.ıtn~z İnılltere ve Fransayı değil, 
Alnı::ı·J '\':tyı dahi, muharip diğer mU .. 
Jetl~r gibi a1tının ve altın paraların 

boJ oldufu sena1111:rde bulunduruyor-
(Ark .... ı :. ütı cü .c:'lyfc.ıda; 

ŞiJKl!.Ü AllMET 

Kıs talebeler derste 

Lise ve ort:ı. mrkt.eplcrdc öğleden 
sonra saat 14,30 da başlayıp saa.1 16 
da biten scrbesl n1ütalca saatlerinin 
fayda ve malı:ı.urları rünh~rdir cöriı· 
şülüyor. 

Diin, A. B. Tapıno imzasiyle ve u .. 
seliler namına lmıa edilen bir mek
tup aldık. Bu mektubu, sırf talebe
tıin. mesa.J saatJerhıln dah3 istifade-

H bir baJde a-eeınesine yaraım eder 
mülibıı.ı:ı.siyle ncşrediyorıu. 

1\I~ktupta deniyor k.i: 
«Dill"ilmiz: 

Okullarda öğleden sonra. yapılan 
1,5 saatlik mütaleadakl ga.yei: 

a) TalebenJn sıcak bir yerde top
lu olarak ç:ılı~ması, 

(Sonu 3 :incü sayfada) 

kongresinin üçüncü içtimaını Tak
simdeki merkezinde ynptı. 

Evvela ·idare hcyetinjn bir yıllık 

faaliyet raJ)()ru okundu ve bir yıl 
ı.arlında İstanbul Basın kurumunun 
ce~t az.alarma bir çok yardımlar
da bulundu~ ve kütüphanesini ge
nişlettiği ve mesleki bir çok hizmet
ler gördüğü anlaşıldı. 

Raporun son kısmında ise Ağus
tostan itibaren kanunen te~ekkül e
den Basın Birliğinden bahsediliyor 
ve cemiyet.in bu Birliğe iltihak ~ek~ 
li anlatılıyor, İdare hey'eti, cemi
yetin Basın Birliğine iltihakı es
nasında, 30 bin lira kıymetindeki 

Merkez binası ile kasada mevcut na
ranın vakı1 suretiyle Bjrlil!;e ~erk.ini 

teklif ediyordu. 
(Arkası 3 üncü say!ada J 

Müessif Bir Yanlışlık 
Dünkü gazetemizde, Bulgar 

Başvekili Köscivaoofa ait beya -
nat, yanlışlıkla, Kral Borise ma
tui bir şekilde ve böyle bir ifade 
içinde intişar etmiştir. Elimizde 
olmıyaın sebeplerden dolayı mey
dana gelen bu yanlışlıktan dola
yı büyük teessür duyduk. En sa
mimi duygularımızla özür dile -
meyi bir meSlek vazifesi addedi
yoruz 

1 Bir İngiliz Destroyeri 
Mayna Çarparak Battı ! 
• • • 

iki ltalyan Vapu~unun Batması 
Romr:ı,da Heyecan Uyandırdı 
Londr;ı, 2J (A.A.) -Amirallik 

dairesi, Gipsy adındaki torpito 
muhribinin bir tahlisiye sanda
lına iltica etmiş olan üç Alman 
tayyaresinin karaya götürdük • 
ten sonra yenjden denize açtldı
ki sırada İngilterenin çenup sa
hill<'rinde bir mayna çarpmı~ ol
duğunu teyit etmektedir. 
Kaybolanların miktarı 4-0, kur

tarılanların adedi 97 dir . Bunlar . 
dan 21 i yaralıdır. 

Londra, 23 (A.A.) -Dün akşam 
İngiltcıenin cenup sahili açık -
larında bir Yunan vapuru batmış
tı.r. 

Roma, 23 (A.A.) - Almayaya 
karşı Fransız - Ingiliz ablokasının 
arttırılması, İtalyan siyasi mahfil
lerinin ciddiyetle <lika tini çek -
mektedir. Fransız - İngiiz tedbir
lerinin·, Alman i.ktısadma ve mali 
yesine çok ağır bir darbe vura -
cak!tır. Bireşik Amerikanın ve ef
karı umumiyenid, Almanya tara
fından sa:bih mayinler kullanıl -
masıııa karşı şiddetle harekete 

Gipsy torpito mubribiniıı 

gcçmcsi ve yeni tedbirler ittiha
zının zaruri göıiilmesi, Roma -
da büyük bir tesir yapmış görü
ıriiyor. 

Bir Alınan maynine çarparak 

lemslll bir resmi 

batan Grazia vapuru kazası:·dan 
sonra vukua gelen Fianona h adi
sesi, İtalyan mücehhizler ınaha:fl 
linde şiddetli bir heyecan tevlit 
etmektedir. 

Su İşlerimiz, Vali L. Kırdar Düıı 
Mısıra G i- Romanyadan 
d e n H eye t\ - Vali diyorki: Balkan melcezlerini etüd etmek 

Şehirlerimizin imarı bakımrndan Avrupa ,ehirlerini 

Nafıa Vekaleti Buy ol-1 etüd etmelcten daha faydalıdır. 
da Hazırlıklara Başladı 

Ankara, 23 (İKDAM Muhabi
rinden) --Nafıa Vekaletince takip 
edilmeMe olan su siya'*'tiımlzin 
ana hatlarını evvelce tais:J:atı ile 
yazmıştım. Bu program üzerin
de devam edilmekte olan faaliye
tin yab.ında ilk neticelerinin alı
nacağı ve feyyaz bir sulama dev-

r Arkası 3 üncü sayfada] 

Hastahaneler 
Ne. Vaziyette 
General R. Münirin 

Mühim Beyanatı 
Şehir Meclisi azasından dok

tor General Refik Münir, mecli
sin evvelki celsesinde hastahane
leri.ınizin· ılıalkıııı. ihtiy.acını karşı
lamadığ;ru, buraların üniversite 
ye ait birer tecrübe-hane haıline 
gelmiş olduğunu anlattığını yaz
mıştık. Üniversite proiesörlerin-

(Arll:.ası 3 üncü sayfada) 

Dün Yakalanan 
Kaçakçılar 

Eroine Alıştırılan İki 
Genç Kız! 

Emniyet müdürlüğü kaçakçı -
Irk şubesi memurları dün Cağa
loğilunda gizli bir eroin çekilen 
yer meydana çıkarmışlardır: 

Memurlar; Cağaloğ'Junda 102 
numaralı Reşidin evinde gizli e
roin içildiğini haber alarak, yağ
mur altında evi 3 gün tarassutta 
bulundw•muşlardır. Nihayet dün 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Dr. Kırdar Bu Seyahatinde lstanbulun lmc:.r 
İşleri İçin Faydalı Tetkiklerde Bulundu 
Karadenb:de hü

küm sürmek'e olan 
ııd~.etli fırtınaya 

rafmen, Vail ve 
Belediye Reisimzi, 
dün ıınianınuzda 
saat on beş buçuk
ta demlrliyen btr 
Romanya vapuru· 
nun küverteslnde, 
her z.amanki gibi 
dinç ve ııriller ytitH:i 
bulduk. 

Vilayet, Beledi
ye, Emniyet erki\.
nı, Şehir Meclisi :i.
zaları, Deniz: yolla
rı müdiranı kendi
sini motörlerte kar
şıladılar; yolcu sa
lonunwı nhtımı is
lllıbale gelenlerle 

'rau ve Belediye Reisi Dr. Lütli Kırdar 

JcendJ.slnl karşıbyanlar ara.smda 

dolmuştu. Dolı.lor LöW Kırdar sağ
lam dimağın aailam vücutla bulooa
eağının eanlı bir dolW sıııı. bütün 
yolcıılan :yalata seren on allı aaat
lllı bir deniz yolaulnioodaıı soma, ı 

her zamanki eııerjlsl ile rıhtıma t:ık· 
b, her ıama.nki lüler :vüzö Ye ta tıı 
dUI Ue lstlkbale relenlerin ayn ayrı 
.Uerlnl sıktı, lıendllerlne ayrı ayrı 

(A:rkası S üncü aı.yf.llda) 

Bükreılen bir manura 



l!IAYFA - Z 

BOYOK TARİHT ROMA~ : 22 

G ç SMA 
Yazan: M. Sami Karayel 

Bir Kutunun Üzerinde Şöyle Yazı
yordu "Baldıran Otu Zehirlidir,, 
-. Ağaın, M,.u Ç1UJ1Sında. da ;rot f 

mu• 
- Belki vanlır, fakat İlml Dedir a-

caba?. 

derece aJı:ılsıı. olduğunu bilmezdim_ 
Tevekelli dejlıl, Mah Peykern salebe 
çalamı,yoruz, bak, o, neler, ne o;y...,_ 
Jar oynuyor. 

- Hiç zehlr ismi bilmi;ror nuowı? 
- Hayır, Sultanını; 

- Çok acmac:.k bır adamsın ata?. 
insan hıç bir zehir is.mı bumez nu? 

- Sultanım; zehırle ne alıikaınız 
nır?. 

- Bak, !~le a!Akan oldu. 

- Peki. Sa!i;re Sultan zamanıuda 
ne yapardınız! 

- Sultanım, o devirde zelıirlik iJ 
;roktıı. 

- Ya, ne vardı? 
- Kadın ı.se, ka,yıklanı doldurur 

Marmara açıklarına gOtti.rur, ayak
larına bı.rer t~ bağlıyarak denıze a
Uırdık .• 

- Ya. e.rkek.lc.ri?_ 
- Onlarm da bo;yuDlan ;ya ke-

ar.cntıe veyahut sabria ke.;.ilırdi. 

- İ)'i amma; Mustalanın boynu ne 
keınenUe ve nede satırla ~ 
IPbi değil.. Z<!lılr Jılzım .. 

- Sarıkçı Mustala kulunuz bula
ıwunıı mı? 

- Bulamamı:;, ve bilm.b'or da ... 
Kızlar agası,. dÜ$ÜlldÜ .. Ve, Diba

,)'et şu cevabı verdi: 
- Sultanım; Hekim baı•Man bul• 

mal< !tabii dqil mi? 

- İWil ağa; ben, ııeru akıllı bir ·
dam zannederdim. Hlç Hekimbaşı
,)'& bu, ııorulur mul 

diişlinmeJe mahal 7ok; a

da " ruruzdan bırinı 14.ı.ilr -
na yollayıp aldıruu.. Ve, eôoder bi-
risini .• 

- Bai Osti1ne SuI--.. 
Hac!ıııı ağası; düşüncdl ve -

sem bir halde Valide 8'ıltanm ılalre-
5inden uzakl~ Her se7 yerli ye
rinde idi. Sarık~ Kustalanm terti
hı ele t.am yerinde ıdi. Llkin. zehiri 

nerden bulabıl~kelerdi? Ve. zehir 
denılen şey na..,.ıl şeydi~. 

Kızlar ağası Mwıtara alaya, daire
sine Celdi. Bir az oonra, Suık~ı ça
iırcll. iki yılan, ık! müsı.vli, biri a
yab! :raıı>Tam arap, bin Hırvat kafa. 
kafaya vermişler, Şehzade M.ustaıa
;yı. nihayet Türk oğlu Türkü oasıl 

ıbir zehirle zehirli.)'ebılecekleriai, ze
ltiri nereden bulabileceklerini düşü
nüyorlardı. • 

Sarıkçı Mustafa ij.Öy1eniyordu.: 

- Sen, bir zelılri buJanın<fıtın gi
bi, hangi adamla aldıracaııuu bıle 
seçemiyorsun? •• 

Dedi. Ve, at,ra71 azarlıyarak yanın
dan savdı. M.a.b Firuz bu ili Sarık. 
çı .ı. lustafaya yaptıracaktı. 

Nıtek.wı, Sarıkçı Mustafayı çağırt

tı. Ve kal'! emriol verdi' 
• - Mustafa, ne 7ap, yap z•hlri bul, 
dedı, 

Mah Firuz, Sarıkçı;ya valilerde bu
lunuyordu: 

- llusıafa, ~ bu 1# itmam .... 
dersen vezir oldugunu bil!_ 

Sarıkçı v"11rlit4 ııe~rlıgı 11ıtıa
ce harekete geldi: Ve: 

- Sa; üstüne Sultanım.. 
Diyerek daıreden uzak.lqlı. Sa

rıkçı başı, padij;alun çok ;rakını ol
dtılu ıçin Sarayı hümayunda, her 
;ren: girer çıkardı. 

Nıh yel, btr gün Hekim b~ınm 

daıresine girdi. Kutular içinde bulu
nan ılılçlara göz gezctinni;ye b~ladı. 

Bir kutunun Uz.erinde şOyle yazı .. 

70rdu.. cBaldıran otu. Zehirlidir.> 
Sarıkçı :ııehiri 7ak.>Wıııştı. Fakat• 

ne sun:ııe istimal edileceğini bilıni~ 
yordu.. 

Kutuyu aldı, açtı. Baktı bir oı, 
İçinden bir parça aldı. Cebine ko; 
du. 

SarıkÇ1 sevinç içinde idl. Şaka de
liil, vezııüzam olacaktı. Hemea Sul
tanının :ranuıa kQftu. Ve: 

- Sultanım., buldum; 
Dıye bağırdı. M.ah Firuz ııoruyor

du: 
- Nerden buldun?. 
Sarıkçı anlattı. iş tamamdı. Fakat· 

ne mikdar konacagı beU değıldi. ' 
Nihayet; Sarıkçı, Şehzade Musta

tamn elde etliği adamı vasıtasiyle 
baldıran olunu ven:li. 

Veliaht Şehzade Mustafa lkl odalı 
bir dairede mahpustu. Hatta, oda 
kapı.lan bile taşla Orülerek dıvar ha
liııe gelirilmiftı. 

Genç Osmanın babası Sultan Ah
met, üv07 biraderi Şehzade Musla
ıa,-ı hapıse koymakla ıkh!ı etmedi. 
Ne olur, ne olmaz dıye bapoettili 
dairenin kapılaruıı da dıvarla öcdür
müııta. 

Şelızadenın ;yanında bır kaç göz
de~n vardl. Bunlar da Mustafa ile 
beraber bu dlvarlar içinde yawor-

- Aia Hazretleri. eg~r kulw1uz, 
.Mısır carawna. &idcr zehir 80IWl'Sanl 

fakayı yüzde yüz ele verıriz. 
- Söylediklerin dogrudur _ 
- Maazallah. Mah Pe:Ttı:erm a- 1 

Jardı. 

Mustafanın yiyecek. ve içecegı o-

damlannm kulatına gi~ mahvo
lW'UZ hepimız.. 

- Ne yapahm öyJe Jse? _ l 
d.alann damından açılan kücfik bir 
delikten ipi" ışa.gı,yıı sarıtıtılarak 
verili;yordu. 

W<>; Sarıkı;ı Şehzadeye bu .ielik
lc:ı yemek veren adamları elde et
mişti. Bunlar vasıta~iyie $ebzad ... nin 
Yeıneeine baldıran otu zehinn1 ka
lacaklL 

- Çok. J'abaııcı,. ııaraydan u.ak bir 
adom vaS>tasıyle aldırmak gerektir. 

- Kiminle?. 
- - BüsbUtun yalıaııcı bızl.'lj;yle.. - .......... . 
KILlar agası. dtişilndlt, taşıııdJ. Nı· 

lıayct aklına birisi geldi. 
n !ah Fıruz Sultanın Toltakçı 

kaUalarındao olup lara,ydaıı oon za
manıarda leluıüde ııevkedilip harice 
~ıkarılan bir kalfa idi. 

Kızlar ajaııı. leluaı- ilah Firuz 
Sultnuı ~ &eldi. iki balo bq- • 

bap vermqlerdi. Aja 11Ö7leniTordu: 
- Su1-ım; Mısır earpsme1au ze

hlri almak fıciD lıobAc!e çıbrdıtmız 
yatakçı iı:alfa>an wana kilaak olur 
mu? 

ilah Firuz. Jtalıır ....,,. ımm,,.. 
... Baiırır Sibl 16.rleııdl: 

- A,p; - l.oılı:ıowıım. bu 

Fakat: bu z~h1r1n çorbaya ve et 
yenıc~int..• katılamıyacagını tınlayan 

sarıkçı. bir sebze yemeı;.ı verilwesioi 
bekliyordu. 

Wıba:yet. bır ı:üıı f('hzadcye ebe
giımeciU bamya ye.ıueğ.i. verilmişti. 

Tam sırası idi. Ba.ldıra.n otu zt:hiri
ni ;remege kattılar. Katiller, 1.chirin 
ne miltdar konacatıoı bilmed.ik.leri 
cihelle :yemeğe blr uvuç atmışlar
dı. 

Yemeli. delikten içerı veren adam 
1Jin1 bitirir, bitirmez derhal Sank
ÇllllD T&Dına celdl. Ve: 

- Atam, her ~Y tamam, ,.emej:i 

-- verdim. 
[Arkası var] 
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ÖPME BENİ! .. 
YAZAN·: SELAMI iZZET 

- Onun gi1>i kadınlaı yalnız 
blmaz'.ar. 

-Amma işte görüyorsun ki, 
~a:nız ... 

- Hiç~!. •. Bir kere Nice'de 
Bayan İffete ra.sUaması en büyük 
tali.. İffet deli doludur amma, 
lı:endıni IM>l'kese sevdimı!ş. sayd•r 
mıştır ..• BııOOan sonra da başka 
binne rasth aıcaktır. Becer· i ve 
usta b r iradın. Annesi ibalatl· bir 
Yahudi ım:ş, Muzıka Hümayun
d:ın bıri e evlenm · Suzan ma -
eerada. korkar kooın değikiir .•. 

'e olursa o :.ın benim hoşu
gid .yor. 

- Cok g amma, za· 
rif '1ıd ib. b'r şey-
Ter <: ve nezaketıne de diye -
cck yoktur. Gelip J!t:ı: c bir kUli 

~ıığwn, nerede ise gene .kanat
larını açıp uçacak, giaeeektir ..• 
Burada bulundukça blZ't kemani
le te.shir edıyor, sohbeti ile avun
duruyor. Bundan !az:ıısırı.ı. is
temek te hakkrmrz değil. 

Hilmi bir an kürekleri bırak
tı, mendilile alnının lerinl sildi 

Selma susmuş düşünüyordu: 
•Hilmi hiçbir şeyin farkında 

de.i(il, o yalnız söy:üyor. Ha.'bukt 
oniar mahkemeruo ayr•lık kan
nnı vermesini bekliytırlar, derhal; 

• 1 .... 1 
mşan anac~.ar ... • 

Hümi tekrar küreltJ.ere asılanış_ 
tı; daiıa kuvvetli çekiyor, kayık 
daha hızlı yol al.yordu. Biraz son
ra pl5j görü;odü. Yaklaştı!ıır. Hil
mı oordu: 

- Yazıasav·m mı?. 

1 KD A M 

Mesleki Kurs 
Nizamnamesi 
Çıkmaza Girdi 

Nakkaş Gotye Ser
güzeştinden Sonra 

Belediye Sa
ro.yı Yapılacak 

Saha Alınıyor 
Maarif Vekaleti Henüz 

Muall;m Tayin Edemedi 
Eyliıl ortasmd.anbeıi tatbik e

dilmekte olan mesleki kurs:ar 
nizamnamesi gene bir çıkmaza gir 
miştir. Günde en aşağı yüz işçi 
çalıştıran müessese ve fabr .ka -
lama açian kurı;lar.n okutula -
cak kültür dera:eri için Maarif Ve 
kfileU henüz muailim verememiş 
ve diğer taraftan da birçıık fab
rikalar kapanarak cL:ğ<>rleri de 
harp vaziyeti dolayı.sr.e diğer 
müşkülı.erle uğr~a mecbur 
kalmışlardır. 

Bu sebepleroen kurslarda ted
risat durmu,tur. İkt15at Müdür
lüğü bu yana tetkikler yapmak
tadu·. 

BELEDiYE 

Ekmek Fabrikası 
Belediye aça~ağı ekmek fab

rikasmın mev.:uı !ınnlara zarar 
vermemesine çalışacaktır. Ekmek 
fabrikası şehr:n iıhEyacın: yüz
de altını~ nis tinde ~ıtya -
caktır. 

Memur imtihanı Bitti 
Belediyede memur imtihanına 

dün devam edilmiş ve bi irılaniş
tir. DüD"kü imt"'hana lise mezun
alnndaın 260 genç iştlrak etmiş -
tir. İmtihan evrakının tetkikine 
bugünden i~ibaren başlanacak -
tır. 

--<r--

GÜMROK 

Kimyag1r imtihanı Dun 
Yapıldı 

Gümrüklere alınacak k'mıya -
geıfor için dün imtihan yaplın'Lş
tır. Evve ce imti:hana dö:i kişi ta
li<> olduğu ha:.de ancak üçü imti
hana glnnişlir. 

Bwiann evrakları burada te•
kik edilecek ve vekalet taraf ın
dan tasd'k edildil<.ten sonra mu
vaffak o.lan iki ~den biri İs an
bul diiteri İzmir gümrüklerine 
tayin ediecektir. 

Yeni #-l.11 .. cak Memurlar 
Biri.no:teşrinin 23 ıinde güm

rüğe memur ıWrunak üzere lise 
mezıınJan arasında bir müsaba
ka imtihanı yapılmıştı. Bu imti
handa kazanarı.ar henüz güm -
tüklere müracaat edip tayinleri 
içln !izun olan evrakı veımemiş
lerdir. Bu ay:n 27 inci gWıüne 
kadar müracaat etm;ven.er hak
larından vazl'ieçmlş addedilttek
lerdir. 

---<>-----
Esrarengiz YankEs:c:i 

Yakaiandı 
Sor ı:ıırr,erde Sirkeci w Emi

nö"ıi c rnrında pE"yda olan b.r 
uzun bov lu adam mü teacicı t k.m
scu·r n mahirar:e bır yarJumci
W< veya do.on<l:rıeıLk sur~ti:e 
paıa.a:.n ça.maga külkmış.ır!. Bu 
meyanda hmüz evinı satarak 1500 
lira a.mış o:an Tevfik ism:nde 95 
yaşında bir ihtiyar; da dolandır -
mıştır. 

Vaki şoka.yet üzerine polis der
hal suçluyu bularak ad !.yeye 'es
lim etmiştir. Sultanahmet birin
ci sulh ceza mahkcxesine veri -
len suç:u tevkif olunmwıtuL 

- Kuma baş· an kara et. 
Kayık çıtmiıyarak kumlara 

sap.«ndı. Se'1na başını salı.yarak. 
deri.ıı bir nefes aldı: 

-Oh! ... 
- Çıkalım mı? 
- Hayır, .kayıkta ya'mai(ı ter-

cih eder".m. 
- Keşki mayonu getireydin. 
- Unuttum ... Sen istersen gir. 
- Ben de girmiyeccğim. 
Selıma kayığ•n dib:ııe uzamn;ş

tı.. Hılmı genç k.zn al aı oimuş 
yanaıklanna baktı: 

- Yazık dedi, yalruz yüzün ya
nacak. 

- Kollarım da yamyur. 
1 

Denizde sarı, mavi, kırnım, la
civert, beyaz mayolar, iri göbekli 
vücu·lar, dümdüz, yamyassı en
damlar, cılız bedenler, gürbüz 
ada:e.ee yüzüyor, oynuy:.r, gülü
şüp haykır.yordu. Bütün sahilde 
ne:e sel haLnde akıyordu. 

- Haydi artık !'i:delim. 
- Kürek çekecek misin? 
- Hay.r. 
O!duğu yerden kımıldamadı ... 

Güneş te gittikçe ısıtıyordu. 3el
ma kayığın dili.ede ııözlerını ka-

• • 
Jmar işlerinin Türk Sanatkarlarına istimlak işinde Ortaya 

V .1 . Ka V ·ıd· Yine Tarihi Bir Bina Çıktı 
erı mesıne rar en ı sııııanahmeııe yaprlacak bele-

.Mimar Gotye'nin bir nakkaş ol-! 
duğu ve Tepeb~ı tiyatrosunun 
projelerini beceremediği iç.n şeh
rimizden 11zalrı aştınldı.ğını yaz
m.ştık. Bu slln!tie mühim bir ih
tiyacı karşt:ıyacak olan tiyatro 
binasının ınşası ·bir mıiddet ge
ciılmı.i.ş olacaktır. 

~ ecn4iler tercih olunurdu. 
Müteaddit işlenin neticelenmesin
den aLnan intıl>alardan sonra bun 
dan sonra Türk mimar ve mühen
disleıirı.e imar işlerinde yer ve -
r;.mcsi kararlaşmtş'ır. 

Belediye Taksimdeki sergi, ti-· 
yatro ve Halkevi bina:arının pro
jeler:ni ecnebi mimarlara yaptır
m&•ktan sarfınazar e!.mişhr. Htt 
üç bınanın projesi Türk mim•r 
ve mühendisler;ne yaptırılacak
tır. 

diye bıruısınm istımLak muamele
lerine devam olun.maktadır· İn -
şaaı mah9.ıı.inde telk>kat yapan 
mühendisler, ş:ındrki Başve.k.i.let 
arşıv daıresinin bu..unduğu bi
nayı da ı~tunl.iik etmek istemek
tedir. Muzeler ıdaresi <bu binarun 
tarilii t.:r kıymeti 0!111> ileri sü -
rere.k binayı yıktırmak iste -
memektediı. Tepelıaşı tiyatrosunun proje -

Bini Güzel San'atler Akademisi 
profesörlerinden mimar Arif Hik. 
met yapacaktır. Bu zamana ka- ı 
dar yerli mutehassıs m:mar ve 
mühenillij!erimize rağbet gösteril 

Yenı beiediye sarayı ınşa olun
duktan sonra be1ediye reıslll(ı bı
nası ve fen heye'.ının iŞgaı etti
ği bina tabiatıle terkedıiecektir. 
Beledıye bu iki binayı üniv•raite 
pansıyonu yaprnağı kararlaŞ't.r -
nuştır. Talısilinı mali se:lı~lerden 
dolayı ta kip edeıniyecek ~enÇer 
b11 pansiyonlara yerleş:irılece.lı: -
tir. 

Denizde Fırtına 

Vapurlar Müşkilatla 
Sefer Yapabiliyorlar 

Karadenizde frrtına biraz ha
fif.emiştir. Fakaı vapurlar mü.ş
külatla sefer yapabiliyorıar . .>aJ 
günü akşaıını liıınan.mızdan Bar
ıına hareket ecien Mersin v:rpu
ru hala Karadeııı.ize çıkamamış
tır. Kava'iı::aroa demir.i oınrak 
havanın açmasını bek.!emek!ed.r. 
Ege vapuru dü.-ı gece rr.~kwatla 
ünanımıza gelebilmiştir. Boğaz 
Karadenize ç kmak için havanın 
açmastnı bekliyen 20 den fazla 
vapurla dohnuştur. 

Kaçakç 1 · r l ak:p Ed:liyor 

Tiftik İhracatçıları 
Dün Ticaret Odasın

da Toplandılar. 
Tiftik ve yapağı ihracat.ç:lan 

dC:ırı saat 15 ıe 'l'ıcaret od•sıııda 
t-0}:.ı.;mış.iaalır. Top.antııda ti
care: vekaleti ih!."aca tı teşkılat • 
]andırma umum müdürü Servet 
te ı . unn'l'1ştur. Neticede tiftik 
ve :,apağı ı.hracatçılan aras nda 
b;. ihracatçılar b:r.iği kuruiması 
luırar.aşmı.ş; ır. Birliğin n:Zam -
nım:esini baırlama.k üzere bir de 
komite seçi~li.r. Hazırlana - İ 
cak nizamname ' kalet taral.tn
dan ta , ~< ediklikten sonra b:r -
lik dernal •eşe-kkül edecektir. Bir 
!iğin vazifesi ihracatçılar aras n
da mesleki yakır..lık meydana ge-

DENiZ 

lspanyol Va~uru Pazar 
Gılnü Gidİ)Or 

İ•ki sene evvel Çanakkale boğa
zında Kapopina is;ınk İtalyan va
purunu beıl:ran ve o zamandanbe
ri Haliçte haciz altl!Lda bu:unan 
İspanya. Macellanos vapuru pa
zar günü limanımızdan İspanya
ya hareket edecektir. 

İtalya vapur şxketi ;le İspan
ya hükıimeti an.aşmıŞla.rdır. Taz.. 
mina: !:al.yada verii.m.~Lr. Vapur 
Haiiçle ına..rot yüklemekte, ma
kine. eri iemitlenmek e<Lr. 

Son günlerde şehrimize bir şe- tirmeklir. Tüccarlar buPiiıı:kü gi- p OL 1 9' 
beke tarafrndan kaçak esans, ipek b: o zamanda y:ne yalnız başlan- 1 
çorap ve sa.r kıymetli fanlazı ve na serbcst.ilıraca-anna devam e- ... 8 Kadın Yüzünden 
tuhaf:ye eşyası sokuldu~ şÜ:Jlhe- j deceltlerdir. lft 
si üzerine ehemrr.iyetle tahkıka- Evvelki gece saat 20,30 da La-
ta başlar.m.ştır. Dün Ciba.:ide bir ADLI Y ~ leli harikzerlegan a-putıman1arı 
evde yapı:i.an .araştırmada da ma- yanındakı sokalıılan geçen yolcu-
rui Fransız markalı ve yüksek Vazifele;:ni ihmal Erm·ş er !ar yerde bir yaralı adamın in-
kıymetli lava1'ta'.ar'.a, ipek ço - lemekte olduğunu görmüşler -
raplar, kuma~lar, b1uzhır ve sai- Bayram;n bir:m:i gecesi Üskü- dir. 
re bU.:unmuştur. dar haı::.!lbanes:nderı Lrar ro€n 2 4 -~-~-- b "·· vurul 

mahkumun kaçm:c.anna: ihmal y ... i.uu= ta = "" -
SORUYOi<UZl 

Kasımpa.şa Bayram 
Ye i. 

._paşada Ba:rram Jeri Hl.
irim •okak'la oıaran. llasaa n...rı 

uyor: 

- K&:;unpaşadaki baTTam J'~ 

rln.ln hali IOD cunJerdc bir fac.iıa.

dır. Burası kazıl:nıış, ta-tlar llölıı.111~ 

m~ ve hr:niız Jo.mal edı,m~oı.JJ-

!ı :~uz:~~~ ~~::~ f::::: ::;;: • sma d.Jnmllşliir. B :Jk ....ıa:r .. koy

duğu bşlal'a b~araa. buradan ~e· ı 
1 <tbllmekledlr. Bir çok ilk okul i-

le orta okulan talebf-leri de y2n 

brllcrlnc kadar çamur itinde bu 
:reıa ç fnemelı.ledlrlet'. Acaba be
led1yemlz bu yolu bir an evvel 
yaptıramaz mıf' 

Ok11YD-umn dlleilnl lelı:rar
Iı:rara.k bauun !mkinı olap olma
~uu 

Soruyoruz! 

paıruş küreklerin sesini dinliyor
du. 

İçinde garip bir duygu vardL 
Havanın, yazın, yepyeni ga:ı.<;li -
ğinin güzelliğini daha candan 
hissediyordu. Hayat' a, dernz üs
tünde. sıcak, kızgın güneşJı al -
tıncia, hayatta bulunrrak, Y"'la
mak zevki onu iliklerine kao.ar 
ürpertiyordu. 

Su.ar kıııburg,.:.aıtla küreklerin 
ahı'"<(.ne tem~o tutuyordu ... Sel
.ma duo geceyi, a.v !'Şığını. Perlevi., 
Melikeyi düşünüyordu; fakat ar
tık gÖ>L'eıuıin önüne onl:ann ha
y.ali deaıl, l(Öz.er.n,n önüne aş
kın bir türlü .ebellür ett:remedi
ği so.gun tim>al.i gelir gibi olu
yordu. 

Birdenbıre, kerıdı kendine söy
lendi: 

.sevmek istiyorum .•. • 
Ka.patı ocmasına rağmen ka • 

masan gözler.ni aç.ı, D~rulup o
turdu. Kainatın sarı yaldızlı ma
visi gön.üne doldu. 

•... Sevmek istıyorum ... On se
kiz yasındavım ... Yakında evle
neceğim.,. Kocam k:m o acak? ..• 

Gök ma.vi, su.ar mavi k.yıla.r 

1 

muş bu ad~mın Tophanedeki Di-
ve lakayd:leri il: sebep oldukları kimevi işçilerinden İıyas oğlu 
idoı r.s:le, n:ezkur hapishane gar-__ ,_ , Bayram o duğu ama.şılmışLr. 
d..y~r:~an 5 i m&b.kemeye ve-1 
r.unış.era,r. Hastahanede ölen zavallı işçi-

u ,[Ura 1 ,, ' .Cıam ''es.en 1 y; Hamza isminde birisinin bir 
w u ,. 1\ - kadın mtise;esi yüzünden vurduğu 

1 t. 1 anlaşı..mışt.r. Hamza yalcalanmış-
... lı sa da cürmünü inkıir etmektedir. 

Bundan b:r mü.ddet evve: Ka- ' G rj!l li' ~o\ ı·sa 
dıl..o; ı.cc.ce ı evfu; .sminde bir ber: ft I' ' •Cl-' 
beri, nuı<:iuir.:ıııua us.ura Le boğa
zından ltesmü sureliıe ö!düren 
arabacı Fer,dunun muhakemes:ne 
dü.n ağ:.r cezada baş.ar:m;,;lır. 
Suçlu, hadise esnas nda sarhoş e>
lup ne yap.ığını bilıneditıiıni söy
iem:ştir. 

M~hkame, başka bir güne ta
lik oiurunuştur. 

Aııliycı ~&r ~y.nın Planı 
Hazır 

İıt'.anbul acLye sarayının plı'in 
ve proje..erı tam:ınıiıe hazır.an
m:ş b.;lunmaktanır. İnşaata 1Lk -
ha.nama b. ıanmas. ve süraı:.e hi
tirılmesi kararlaş ırılmıştır. 

Yeni Istaıııbu.. acil.ye sarayı 250 
oda_ı olacaktır. Ah katnda da 
modern bir ga-ıino ve müteaddit 
bek.;.eme maba}.eri de vücude ge
t.rileceJı:tir. 

mavi idi. 3elma bu ırurviiiklerde 
var .. cajiı adamın hayalıni ar.yoı
muş 11 . .J. etrafa !:akıyordu ... Bil' 
an gozieı>i kayıkçının gözlerıne 
ilişti. 

Güiümsedi. Hilmi sonlu: 
- Ne düşünüyorsun Semi? 
- Hiç ağd:ıey!... ı 
Koca don..z ortasında ufacdt bir 

.kayu:. İşte hırvat! t.pkı buna ben 
z:yon:iu: Ka.natın or~asında kü -
çücük bir ruh ... Bu ruhunun ka
y ıkı;ısı da yok:u .•• 
B.rnen~e içine koıitu girdL 

Ya kayık devrhlrse?... Gözleri 
gene Hi<.min:n geniş omuzlarına, 
kuvvetıı <k.o..ıarına .akıld .. Hilmi 
yanında iken lrorlmnası manasız
dı. Hiliniye it:madı vardı. Onun 
kll\'Vetine, yüzücülüğüne güve -
neb:lirdi. 

Hi1mi her zıtman onu himaye 
etmiş, ona ih limam göstermişti. 
Daha çicukluğunda bile onu dü
şünür, bahçenin en iyi, en güzel 
yem!ı;!erini onun içLn toplardı. 

Ne iyi bir insandı Hilmi! ..• Göğ
sünü gere 11ere, bazu'.anm Ş.:şire 
;;~ire kürekle e asılıyor •. alnın -

1
. 

dan ter.er fı'jokırıyı>rdu. ilk deia 

3amatyada oturan Behiye ve 
kızı Vasi.ye ile damatları Halda 
dün akşam kavgaya tu uşrr.uş -
!ardır. Bu s.rada bagınşına..ardan 
korkan Vasi.yen., küçük kızı: 

- ·Yanı:ın \'ar' ... • d.ye ba./(ıl"
dıgmdan hemen ı.faıyeye teltfon 
edilerek lstanıbul grupu evin önü
ne gelmiştir- Ve neticede iş mey
dana çıkmış yangın olmadığı an
laşılıruı;tır. 

Çiçek E orsası 
Vilayet ziraat müdürHiğünün 

teşebbüs:le dün Şişhanede evkaf 
gazinosuırıda bir çiçek borsası a- ı 

çılınışiır. Burada müzayede L.e 
toplancılara mal sa: ılacak ve çi
çek yetiştirenlerin mahsulü iyi 
iia lar.a sa.ıııınış olacaktır. Borsa 
yaza kadar açık bıılıınacak.ır. 

Sehna halasının oğlwıu geoç ve 
gü.zel bwiu ve kendi kendine söy. 
lendi: •Bana s&nlp öpse! .... 

Bion:ien irk.ildi; tekrar kayığın 
dibine otuııdu; yarım ağızla ve 
gene kendi Jı.eod.ne: •Öpme be
ni! ...• Dedi, aonra gözletini kapı
yarak daldı: 

- Ya bana Aşık olursa? •.• Ya 
benimle evlenmek isterse? .•• 

Melike •.. Pertev ... Bu sefer bi
ribirine sarılmış iki endam göz
lerinin önünde canlanch. 

Kulakl11I'Ulda Per:evin o hiç 
tanımadığı, duymadığı değı'ş:k se.. 
sini duyunca._bü ün vücudü 1a
kallüs eddi, tüyleri diken diken 
o:du, sinirleri, tarihi bir sazın 
te eri l!ibi geırildi. 
Semanın o unut.amıyacağı an

da Melike Suzan güzelleşmi.ş, ha
rikulade, emı;alsiz güzel bir ka
d n olmuştu. O andaki güzı.:liği 
fevkalbeşer bır güzci.ikti. Ko -
nıışınasına lüzum kannadan, öm
rünün bütün ve~'m.ı dudaiklann
t>triyordu. Selıma derhal anla -
m.ştı, Per'evleMı.!ikenin arasında 
bir bağ d(iğü:mlcniyordu.. 

r Ar kası. var J 

Gene 
Balkan 
Bloku 
-= "' Romanya'nın tebliği, 
Bulgar Başvekiliuin 
nutku Blok fikri kar
Şl31Dda oaınl telif im
kıirunı kazanacak? İşte 
asıl dava budur •.• 

Bilaral Ballı.aıı blol<ıı lep.W luıkkm
U ileriJ'e irdiliu.m.ua aokta.t , .... r .. 
lM'da ve bu nokı.at naı.arm lsUnat et .. 
Uiı &ah1ll ve tiklrlerW!' uc dereceTe 
kadar haklı oldufum~u J"Ü.OUD ııa.dJ .. 
ııelerl kenılllltlııden izah e7lemekledlr. 
H~7lıa ıı.owda. Ballı.anlann Avnı" 
bani Ye ba bubiD Jlı.tlııap edeeet• in
klşal ııalbalan ~ m.-WI, 
mü&tehlt ve 7ekparr bir varhk iefkll 
f'lınelerl lııcap etme.ktecür. Bu 7ekpare 
blok ancak :>llaraf ve ballı.ınlardak.I 

Alh Ye aüvaaeneU ka11tuz Ye 43r!.. .. ta 

mudalaa eden bU birlik mah.iJLtinJe 
olabilir. Bunun Jcin dr Yuı-o!ilav,-a. 

lto.aıa.n.ra, t'ananıstan. llul,rarlstan ve 
Turkiyenm taın bir fikir ve l'•Ye v..ıı
deU eınrıo.d.a toplanmaları qrttu. 
Aklillalde Ye Balk;.a devleilcri bıfira& 
halin.de kalmak~ tievam. ettikJerl wı.k
dlrde Balkanlardaki sulh ve isWl;.rara 
taa bar emuü,et.le bailanmanın, huzur 
ve ııiiku ile laiil<b&li be.klemmıln im
kanı )'Okiur. Bu takdirde devamlı 
lrir .,.,... n tlevamlı bir 
ieJ'akkua büLü.n S. 1..k.anlılar için ide& 
hukm-e ıtrip ,-Wecrtı rilt~ aam;.a za,. .. 
man harici niifmların ve reJı..bet•eri& 
önune ı~llmesi de mtimkü.n otaqa ... 
cak&ır. Zorluk, dun de 1'&J'e& etUiımla 
Cibl Bul&'&rr.ilanın tuUutu haUı L:a.re
keLlndea &ehaektfllır. Sor;ra, dllckJe
rinde11 vaueçmi7or ve &'e(:me4lkpe de 
bllarat blok teşr-kkUJ edemiyor. Ba 
hususta.ki t.abJllinuzin en yeni bir Vf'· 

aka.sa llul&'ar Başvekilinin diilmkıi be
.ıana.tull.r. Ki'lielva..oor bta be7anahnd:1 
çok sempaU.11.Ur. Umumiyet lUbarıl~ 

Bull'anitarun Balkan 1;ulııanu muba
fanya iaim bD.landu,iı.mu &ebuU et
U.rmek.>• ve bllhaua Tiukiye ... Yuna ... 
nlsLaıı - Bull'arlstan buduttanndakl 
lerhıs!~ ilimaisulık ve t•Plıe clbl va
.ıJ'et.leri b.aleye sarar blr hareket. ol
duiu.nu ka7dc7lemrkt.edir. Anc-ak. 
Batvekllln .şu cümlesi Bu~rtstanm 
içinde bıahındatu ol:rue& ıanı ba.kı

ıırwıôaıı mlllıiııuLr: 

«- Bizım birkaç tı.:tedı.guniz olnıa

ana ratmen lranaaümi.ıce, bir iki ki
lometrelik arazi için kan dökmek ıa
um gelmez.. Bu rneaelewn kuvvet Jsti
mali ile detll, koınıutannıızıa dostane 
konuşmak :ı;:uretüe halline taraftarıL> 

8.Qom KioetHIMll bu IÖale<i ile ve 
edeb!J'al&Kl IP!ıam aaa•aı. 7olıı il<> ııa· 
D• tebariiııl eU:ha ' 19&.qor 11.ı. k.,.. 
ph kaYYd ınim&U, 11.a.D duk.mek 

&11>1 ...ı,e&ıu ~ ve 4<Mllaıı• ko
n-'1.rla bİse iate.lliima lrUll' J 
Vuebillrler. • ara.al verildikten sonra 
da Balprlıılan uajlam su.lb.» rolun -
dakl mesa~ mi orLua ko1ar. Bb.lra 
plui leloirlıala ve mıltı..ı.aauza ı.u

Dai. ~ bu &allllle cöre blnneUct But· 
carı.&aa •lier iliiediltlerlnc ratmea 
araal talebinde mu.sır ve ..ııııua:ınlttlr. 

Hatla içinde en son ulaı ..a celm.14 ve 
neııreclllmı. bulıınan lc!çafiar da lıa
oa aıiiey7it.ür. 

Yalıııa. Buljı:a.r BaşvekWnln bu b" 
7aaai& •et.redildiil ıu..o Roma.n7aJ:a.a. 
da .Havasa aja.owoın verd.ii bir t.ebıit: 
vanlu. Bavas'm t.e)zralma Kôre it.o .. 
m&D7& bit.ara( bir Balkan blokuna& 
lefekkıilllne lıtllr&lı.• hazırdır. Fak.&&. 

'" 0711 da ~la celaıckledlr; 
c- Likln. bu husu. la bir tedbir 

olmak üzere buduUarunızın t.ashihind 
lefebbWı ettilimize daır çıkarılan şayt. 
aı..rı anlıyaınzyoruz. K~ldı ki, halihazır 
huduUarunızı nluhafaza için çarpt:;a
c•t;ımızı da müteaddit defalar söyle
ıniltik.> 

Ro=ıan.r&daa idcta Bu.Jcar Bqye--
klilae bir cenp mahiJ'elinde ver11 .. 
bil leblli Ue ıörülQor ki. mıllılerem 
Köaelvanof•11a bir iki lı.llomell'ellk ua
ıı -= Ubaln huaııımclakl te -
meR11l7alına Billm>Ş hiçbir mılubent 
\re ömlt vade&ml7or. Yani, cenup Dob

rlcuuu vermerl tlmdlllk ula alılmclaa 
bUe ceçlrml.J'or. İtte. müf]ı.ülil da ba 
iki uddı telif etmekten cıluJ'or. Ya 
Bom&IQ'anın fedakirlıia nu olma.~. 

Jaba& da Blllcarlslauın mıılalcbalmı 

i.117• ve 171 do•iluk mllnasebeilerlnln 
lnlı.lşııfma lerkelmesl ve 9undi4leu blou 

ctnaesl iklha edl)"or. VaıdJ'elin uma
mi lcaplanna balı.ılına lloman7a içla 
•imdiden bir hudlll ıasbiblne clriıpnek 
komşumu ve r..üiie:fıklmizhı husul 
vul7ellerl ılolayıslle bira• milşldil rö
rünüyor. Bulnrlara karıı bir arazi fe

d&ki.r!Jjınuı bllibar Romenleri Be11&
rab7ada, Trıı.nsllvıuıyada da fedailrlı· 
ia davet. et.m.i7cceil ve Dobrlcarun b• 
7oldalı.l fedakarlık davetlerine misal 
teşkU <Jlemlyeceil nası temin 011111&
bUJr!. Belki de bu endişe ve bu mü
lıiha:ı.a B.omauyayı bu bahis üzerinde 
çok Utla. çok kıskanç ve mütl'yaklua 
b11hıumıya t\.~keylemelt.tedlr. 

Bu nezakr-t ve hasusl)·et :ka.rşı mda 
acaba Bulrarblan için bıı nevi lalep
JerJ .Avrupa harbi sonunda uzarı dik· 

(Arkası 3 Uncü lllU'!ad.a l 



M. Hitler, Yeni 
Emirler -Verdi 
Brüksel, 23 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı.nın Berlinden bildirildiği
ne göre Hitler bugün Alman ordu. 
lan rile5asın1 toplamıştır. 
Şarkta yapılmış olan harbin 

tecrülıe'.erini gözönüııde tutarak 
.müs: ak bel sevkulceyş hareketi 
lıakk.ında talimat venıtiştir. 

Paris, 23 (A.A.) - 23 Teşrini
sani sabah tebliği: 
Ceııhede süktinet berdevam. -

dır. 22 teşrini9eni lfilndü'ı: beş düş
man ~ı tavvaıesi dii.şürdük. Bu 
tayyareler toprakları.ınıza düş -
müştür. 

Bundan başka Gravelines iize
rinde avcı taıyyarelerimiz tara
fından hücum edilen bir Aillıan 
keşi! tayyaresi de Belçika toprak
larına düşmüştür. 

Bir Fransız avıc.ı tayyaresi kay
bedürı~tir. 

Tercan Zelzelesi Bü
yük Tahribat Y aph 

Erzincan, 23 (A.A.) - Salı gQnQ ı zayiatı 7oktpr. Yalnız 15 yaralı var-
vuku bulan zelzele neticesi olarak dır. 

Tercan kazasııun 13~ haneden ibar..t Hant nah~ evleri k~len 71-
olan Karakulak nahl,ye merkezinde- kılmıştır. l 61ü ve 4 yaralı vardır. 
:ti evlerin bir kısmı kamilcn yıkıl- Yine bu nahiyenin 40 haneden fba-

ıruş "" miltcbaklei de içinde oturul- ret Bozap k<mununun 30 hanesi kll-
sıaz hale felmişUr. Bu koyde 14 ha- milen yıkılmıştır. Bu nahiyede 13 ö-
tit J'anıh vardır ve bu~e kadar ili. 10 aiır yaralı vardır. Yine bu na-
muhtelif 1ası1aıerıa dokuz zelzele hiyenin diğer kövlerinde 165 ev ha

kaydeclilmifUr. KuUulak ııahİJ'e

olnlıı 66 haneli Bialııu, 2'I -li 
Mı.skı, 45 haneli Kanıcloian, 27 ha· 

neli Mırzoilu, 12 haneli Tabu, 12 ha
neli Hacıbektaş, 10 haneli Keleş, 

30 haneli Otlukbeli, 45 haneli Erge
me köyleri kAmilen ve 40 haneli Ar
danı köyünün mühim bir kısmı ve 
t haneli Ilaşç&VUI komununun 5 ba
aesi yılrılmışlır. Bu köylerde nüfus 

fllütalea Saatleri 
(Bas tarafı ı ıncı sayfada l 

b) Talebenin ca1- saatine, ı~ 

-- ..... bir umanm Dl.Ye elllbDHt. 
e) Talebeala _...,. 1ouı J'Hle

rı. ııtr0blemferl arluıdqlarl7le lılrle

•erek halledebilmesi 7abat ö(relme

lllne sorabflmesL 
Halbuki itrelmelller .. •....ınert

ae. ne ile an•• ı' ma wwa m- etmlJ'- ft lıio.rle lıan
•eı elmek lsllJ'ealerlD de nıunarala

nnı •l11erlar. 

!Uülalia -- •e - •11-
Wphaneolnden hlo bir lallfade edll-

DılJ'•. 
Bu 1uıkla dlleilıllbla - ıuetenls 

nııılulJ'le - anan dl"ate alımna
anı, 1&TID Maarif Velıllfmbdea dl

leriL• 
Liseliler namına 
A. R. TAPl!f(l 

Bil temts '*'**'* mektmb• alib· 
4arlarm •hii h&ine ko1a1U1m:. Tak-

dir ed!J'•rn l<f - bab- -
-kle~lıl ... "llıı,ıoıı ... 
adlarda - __ ... bfriblri ile...,_ 
ııuşmaoına milıiaade - denlıa
ııeabı siilıiDuaıı - va caı- im· 
lıinı bö- bölün mllasellp olar. 
Fakai. mJtalea saaUer..ne neuret e• 

tlen otretmenlerln. talebenbı milra
caaıinl is'at diyor. diye bWyorm. 

-n. VetileUn bu hımıslal<.I la· 
mim ve em.irlerl'l.de de ba ll11R8 
lasrlJı edlli:ılşllr. Öirelmen, müla

lea saalleriade, deıs vermlJ'-. 
müaakere ,._,.aeaıı, faka&, ıaıeıı.

re r.hberlflt eı1.-11r. 

Bu meklapla, ıe- edilen lalebe· 
ala blrbirlerlJ'le mllal<er..ı aol<la

"' muhimdlr. Falı:al. faıo .. lı olmasına 
ratmen, bb, bu hUDIOUI denlıaııele

cln t;ok lgehhldr ...._ f ' J iillllle 
glllViillk. l'id'WiJeeeii llaw&ia
te7f>. 

aın..ı...a, ıı,.ıe _....ı179rm lıl, 

4tt•h•,,..lerlıı cok lı:alabalık oım-. 

1Hi1 ~~ l>lr ............ (:ok ı.._ bir 
..,k lultl7e teılblrlerlalıl alınaıuna

._. Mbeit e'-ktıidar. 

·-~---

Gene Balkan 
Bloku 

(Bat tarafı ı. - ..,.,.., 
ble ·-· ... , .. ile -- len 
~leınf'k ""' mlimkünse blr ıarantb'e 

sara uiraJnıştır. 
Beşköy nahiyesinin ~1- •lly(ln

de 3 çocuk, 2 kadm, Gelenee ki!y(!nde 
2 cocuk, Hıranı lıö7ilnde 1 lı:adm, 

Tolos köyünde 6 çocuk ki 15 k)Ji 71· 
kılan binalsr altında lıalanık 61-
m~tür. Ev1eri yıkllan halk sokalctar
da kalmıştır. ErziMan valisi iki giln

den beri r-e_fakaUnde Sıhhiye me
mı.ırlan oldu~ halde te!Aket mmta-
ka~ında gezm~ktedlr. 

Yeni Dünya 
{}lq tarafı 1 in.:i --) 

da. Alim JIU'lUIDI Umamf lbı7lea 

~- ....... -..... 
davül ebne.meal. Mnk•lanla mull&e· 
lif sebeplerle "" k111U1Rar nsılul7-
le liepe ..ııı 1, l<iitl ıtanlanJı al
tına DlspeUe lııJ'mellerlnlu u diq
kfbı ..-. U,.all ııtaballl .. t~ 
ber mem1•ket&e ~ Mıllraal 19-
faf'-t, 7mftmMI r19 ....ıaı.1aruı b---..-..... 

ichıde balmıdııhmn -- E:r
IOlllMe ....._ AVl"Qll Urbl ... 

J'ln• m.llleller aram ticareti bi!J'flk 
mlknsta Rrlajtamıt. dlııJ'a Ucant 

p[J'ualannı. --.. --
"· fttmallan ......ı,.ıe •rmaq, -
,...,_bitim.........._.. 

An18fdı7or ki, lnt&Dlak Ye Dmmn.1-
J'el ltıbarlyle dlin7a lkluadlJ'all 7e
al bir m......-ııe, 70lll lıılr ba
rana sllae-. llellll do, :ranmıı 

•u1ınm.ı - ,.-dlarılül ... borlD
.a 1ıa1ı ... -. daha ·- _.,..._ 
cak. - ~ ,... flddeW olaealı:. ı.
oanlık ldmbntr daha ne t&dar uzun 

J'lllar lc"n rr!ah, servel ve Uı.tı....ıi 
mübadelede rc.nf4leme bnkiaı ırayıp 

ı..tııy~ 

Dlier 7uıdaıı fbnd.it<I butıa neU
eesl ne ohına olsUD Amerika Ue Av· 

ru11& ar• ... ek• llduadi " ID&8 ma
nsen•in Avrupa •lerlıJae Mıu&a .. 
_,, .. ı..ıımaktadır. Avrupadal<I al· 

tın ololWın - oıiııı•Weıı -lıa
J'& atuı •lmiJ'e bıışlamışlır. iıısfııe
re ve Fn•==• Blrletil Ame~ 
lllD&rladıklan lıUdfrllen ,,....._ 
mıı,.en la~ ıa,.metbule:tı ._.,. 

mabemeıı. --. ft ...,.,......._ 
rln bedelleri hep .,..... eldaia sıw 

a:rnı -· altmdır •ı, iartııen. 
ve Frıııısaa• arı.. .. alim -
ııo•ıan bu tekilde Aıııeıta lehlııo 

A.-dllo Qn:raeoll stı.ı -._. 
dan setlrWeeelı l>er IOJ' ı.m -
--ella altını yine Blrlqlk DeT
letla -alarma ~ "" pelr ... 

lelırar mubaraaı mulıblllnde cılıaW-
1-..,, lluııt ......... -...Ü 
•ı "-rt•amıa &lıeı. ........... .,, ... 
oatıcı lıablll.-.Unı her oalıada anlara· 
caktır. Btthalıle, dfinumn böllla 

r•r"'tıve " n.ı ııpu.aıar :raralıl
masma oal&tJlmM!ll& ratmea 7en.I 

bir malt n lktaacn aaYAsen='•'lle 
ft-sl"lll'a......,..._ 

Dün Yakalanan 
Kaçakçılar 

(Dastaratı 1 ind sayfada) 

akşam buraya ani bir baskın ya
p.lmıştır. 

An.kara Haberleri ----
Yunanistan - Türkiye 

Ticari fvıünasebatı 
Ankara, 23 (İKDAM Muhabi

rindi!n) - Haber aldığıma göre, 
bir taraftan Yunanistanla. o.an 
ti.cari mübadelelerin ink:şafına 
hizmet etmek ve diğer taraf.an 
yuniUtı İzmir ve Trakya mınta -
kalan canlı hayvan ihracatını te
min eyleml"k gayesi·le İzmir, Di
k.ili, Kuşadası iskeloeleri.e, Tra.k· 
ya canlı hayvan ihraç medtezle -
rinden Yunanistana mühim milt
tarda koyun ve lı:eçi ihracına, ti
caret velı:iletince müsaade edil -
m~. ve aJ.akadar:ara bu hususta 
tebliğatta bulunulmwıtur. 

Hatay Mebusları Ata-ı 
türk Kabrini Ziyaret 1 

Ettiler 
Al>kara, 23 (İKDAM Muhabi

rinden) - Ha't,;; mebusları bu -
gün ÖJleden önce Ebedi Şef Ata
türkün .muvakkat k8'brini ziyaret 
ederek bi.r çelenk koymuşlar ve 
tazimle eğilerek hatırasını taziz 
ey.emişlerdir. 

J ;ıı ın i r Haberleri 
= 

Hava Gazi Tesisab 
Genişletiliyor 

İzmir, 23 (İKDAM Muh.ab:rin
den) - <;clıu- havaıgazi fabrıka
sında yap.lmakta olan tevsi ve 
tecdit ame.iyatı bitmek üzeredir. 
Yeni getir.ilen o.omalil< ocak ve 
makınelerin bir çoğunun mon -
tajları tamamlanmıştır. İnşaat 
biLnce yüksek ka:orili gaz istıb
saline haşiş.nacaktır. 

lngiltere Kralı
nın bir Mesajı 

<Bat tarafı ı incı sayt.ı'1.i J 

' ı'erlalll. lddm W'9l'D llM· 
1anmD4ır. Ve 7me ecdadı••••n ~ 

trtı ırD>l lnmlan --- MmlJ'e 
aamelmlflııÜ". rarı-te ualıın. 
harbin aiır ...-allarma 1ı:a,.1 UJ'
mak lfla lh~u elm•mk anri ... 
l&ıı mail miılı:elldlJ'ellerl bbul eUI· 

f.nbden dola1ı shlere teşeltkıır e

•erı.. Bu lı:aUr ıiiratle Ye leM· 
dills-• ,._..,.. ol&ıı hıı m1*a-

ı.eıe. - ........ - ...... 
~Ur. 

Bıı malıalıele. mllleUmfsla Afer 1-
• b- fnakiıtddan ıııııı,... et
m!J'e azmelmlt elılııtua• söıılenai9-
Ur. 

Loril&nm. ve Avam ~manu ..... 

• ollUI o!zlet', - ..-ıııtır. -
- •ili•- d- - -
taııalar '\.tı mlllellertm .,.... b:ad• i-
le •tleaiıelen slr'r' ı' 6. 
Dombıyoal- eldale lfllrik ıctıı 

lı:011dRUı•er1nt1en nrmif olduklan lla
rar Ye enlana ,lı.tilenttyeeek ftreee

' de bö1iik olan yardımlarıııın .., 
lnııtdaıı Myle mfişlet-ot d•YSJ'A ,.._ 
JltAe&lılan m .... eaetln ioymell, wnlnl 
için büyük bir şevk ve cesaret ka7· 
natıdır. 

Sadık' llostla.nmu olan Fransızlar 

Yt' ~enyahlarıa danınınn musaf
f•r elaeai••dan ........ _.,.o,_ 
Kadiri muUak olan (,'enabı h11ktn• ı .. 
•7•tlnlD tıWmıe wraber cıı-.• lfla 
d.ua edl;p"erum ... 

Hastahaneler 
(Ba$ tarafı 1 inci sayfada 

den bazıları ve İstımbııl sıhlriye 
müdürü Ali R.:ı.a Generalin söz
lerine cevap vemniş ve ilen SW-. 
düğü iddiayı sureü lı:.at'iyyede 
reddetmiş: ir. 

Bu hUS414ta general doktor Ke
fil< Münir bir muharrirıntlze şwı
lan sövlemiflir: 

- Ben belediyenin parımile ya
' şıyan has.ılhaneler.iı:ı. mat.üp ran
' dmıanı vern-1iğini iddia ediyo

rum. Profesör.er hastalın çocuk 
oyuncağı haline ltoymUJlardır. 
İş.erine ııelenleri alıyor işier..ııe 
~ıyerueri hastahanen:ın sem -
tine bile uğratm.yor<ar. 

Benim sinleri.mi kabul etn:ıi -
yen.ere bir tek cevabınuz vardır: 
BuyursuDlar. beraberce hasta -
banelen gezelım. GOreceklerdir 
lı:J, ben haklıyım.• 

Doktor Genera, Refiılı: Münirin 
ileri sürdüğii mütalealar .Şehir 
Meclisi.ııin o günkü zabıtlarına 
geçnılııtir. Vali ve Be:.ediye Re:Si 
Lütfı K.rdar Romanya seyaha -
tinden dönmüş olduğundan ge-
neralin sözlerini muhtevi zabıt
lar kendisine gösterilecektir, 

•:ı! lı .!' bitaraf Balkan llleklmD 

leo;elıLıllaıi leıllııD el- •iimkön de· 
iil mJdir?. İşte. f'D ıdyade tenevvüre 
•llhtaı; olan nokta bu nokladır Te 

l»wıu yapmak da Bull'•rbıtaının yalnu; 
•e-ndı men aaU defil, bütü Balk.aa. 
ların sulhu, rtrahı, yekparellfl ve 
•ıi k-rrk mudafa~ı Yardır. Belki, bu 
milli.haza lkl taraf ara uwLüJ ıu.Uan 
kltr lıakımındllll mil~b1'1ıılere yeni 
tir delile& mf'vauu olabilir. 

5:TEM İZZET BENİCE 
'l'lon Telgraf'tan) 

Neticede evin büyük odal!ann
dan birinde bir masa etrafıına top
la~ eroin cekmekte olan ka- ı 
dı n1ı erkekli bir grup suç üs -
tünde yakalpnmııtJır. 

Sıhhıye Veka.eti İstanbul bas
tatıanelerlııe senede iki milyon 
lira hareamaktad.r. Belediye ona 
yakın bir masrafla bastahanele -
rin ı;ıevcudiyetine çalışmaktadır. 
Maarif Vekaleti ise profesör!er 
vasıtasile buraları birer tecrübe 
yeri haline k.ovmuııtur. 

iKDAM 

1 !ô«ğ«?ı«4 f 
Tashih ve Tertip 

Hataları! 
vrapa harbinden sonra. n :un

lerin m e91t kalem. cıeııe •e kafa 10-
ran yanll.!f kj&ap, yahut yanlış kitalt
lar dedikod11ı8u, timdi ortaya bir de 
ten.ip ve &ashih yanhthkları mese
lesi çık.ardı. 

Bizde, hemen hemen bl('I bir ma
harrir yoktur ki ara sıra ve kala 7a
na yana k&h taka yolu,.ıe bu •eM
leden babııelmemlş ouıuı. Ben bile, 
bu hayala (lrelidea beri, AJDJ .. J'
den, kimblllr, k&9 defa bab..,liı.m ve 
ttlmblllr kaç defa da bn itin cüJtlao 
ve acık.il t.anflarını côstenllm. Ha· 
bnmda kaldıiına cöre lel'Up ve u. ... 
hih hatalarının en IOllllllCWIUDV.. b1I 

yaz sontanncla, Topl• İJne Nu.reül
nin bir 7a:r:LSında •6rmilftU.m. Na
reddinin: cVakllyle beklaşlnln blrL• 
'd:ye b"411Yan hikiJ'esl: cVüllJ'le 
blnb,..uun b>rl..» diye ('lkmlşla, m>ea
dlslnf görünce demiştim ki: 

- Yahu, senin bekiafl. blnbaşa ol
mut! 

O da rillerel< f1I ceYabı nrmfııtl: 
- Allah feyZınl a.r"1nm, TZ.km• 

da kaymakam otur lnşal~:ıh? 

Eskiden bu terUp ve tashih it.ata

lan yüzü.nden caze&e, mecmua Te kl

laplanla ne tuhaflıklara, ne an llka

lıklara ra•I rellnmetdl ki.. Meseli 

BedesUD: Bo·'er llariksMe; Be
rlfze*- isıııra: İspirto_ A. Cemal: 

iemaı.. - l•h!nl= - ıaı.eıeoı.. 
Berlln: Berll7en- ileri&: lllela.. C117-

.... , llllUnr lllaA sillL. 

• • • 
Bunlar, &abli Hkl haf'fler uma

nmda ıdl.. Fa.kat 7a ılmdildle~ ue 
buyarulur? Meseli benim !Anır ......... , ....... __ .... .....,_ 
Jarmda fÖJ'le bir &öa va.rıh: .Da.rba
kacı illa, ko~·nundaa çıkardıb uca 
ltlemeU ..... 'Pi, ot'-,.... 
l'öslerhıe twtarak-• lllz1m kitaPfl 
8-fh Liifll, - ......-• .,._ 
7a-.n111 ea menşw! • ..w.~me 

:raııtlmlıiım ,,. -· -ııWI .. 
bu men1'ur •-hhllll, &ult.lt bHla-

• ceye lı:adar. her Pn lll kuş l'ÔDÜ 

lıastırma ile JtesWJilaJ IÔ7WlJil 

hal:le, bakınu tu 7ukandakl fbanı, 

•itapla --ı '*-' cDar-
•ıs. burnaııtlu oıkanltf1 ..... le
ne .. ........ı..ıoı et1- _.. sa.
lerlne hl.tank_. 

Gellıı de cıkm folnden ha.kalma! 

Bayıll dlJ'ellm (byaandaa) lıellme

sl dalı;ınlıkla (burnnndan) oluverdL 

Fabl cU-•, ctmdıe _......ı. 

da nerden ve na..'11.tl çıktı? J1111sahhllı 

"" lı:aılar ıı..lslD -.. olsmı ea ürt 

J'"'ında 1* lı:mıı ..... -an acubel 

- -- deiiJ. - bir ... 
,..,ık k .. ..,.._ bile cılıallllJ'•-

' caiuu .... ı ,_ı; detll ..,..)? 111 ... 
• ro ..... ,._.. IMlllau 9kkabu 

(ZaU - .. olla7dı. • saman bel
•ı boyle bir ,.., olabilirdi! l'abl.. 

Tash'h ve lertfp J'ADlıflan lcdı 

4fmdjl.. im bd.v-
OSMAN (.J:MAL KAYGILI 

===-- ·-

Bru::ın l(urumu 
('Baş tarııfı 1 inc:de] 

Jlaporun bu kısmı okunduk!An 
sonra Azadan bir kısmı söz aldı. Bu 
zevat cemiyetin esas itibarıyla birli
ğe iltihakını kt:ıbul etmiyordu. İrl:ıre 
heyetinin raporunu muva!ık bıılnn ... 

larla bu zl!vat arasında münakaşa o] ... 

du. Nihayet, İdare heyeti namına Ba .. 

sın Kurumu Reisi Hakkı Tarık Us 

bu itirazlara revap verc!i. Bu l7"hatı 

kili ıönnlyenler ilç saatten fazla de

vam eden müzakere netlcesln<W İk
dam ve Son Telgraf ıazeteleri sahi

bi Etem İzzet Benice ile diler iki 

zaı lamtından ı>; lakrır verildL 

Takrir solıipleri mllzakermlıl ı.ı

fıı7etinl \eklit ecü,odanl&. Elem b
Rt Benloe Uç maddelik takririnde 
Basın Birli'1 kanunen teııekkül ede

rek laafiJ'ete (leçLil için Birlik U. 
Basın kunımunuo hedef ve aa,ycsi a
nısında bir fark olmadJlındaıı BMm 
kurumunun Birli&e iltilıakmı. telılif 

edl,Jordu. 

Bu takrir ınuvafık flördldQ ve ce

miyetin Utihak edip ebnemesf halt· 

lııDda ll)'inf esami suretiyle r:<!J'le<in 

topJaıımasına karar V1'rlldı. 
Yapılan tamille neye iştirü: edOOl 

6-i azadaD 25 muhaljf 1 müstenkif 

reye mukabil 38 reyle Basın k.urumu
nwı Basın Birli.&Jne iltibakına. karar 
verildiği anla~ıldı. 

Basın kurumu oon İdare heyetinin 
beratıru ve ı-apıann ll!tkiki için .ıtç 

kişilik bir komisyon ııe<;ifdL 
Basın Kurumu azalan öıtiimtlz.

.. deki ha1"ta içinde fevkalade bir top ... 
Jantı yaparak Basın Kurumunwı Ba
sın Birliğıne iltihakı dolayısiyJe bir 
meraslnl yapacaklardır. Bu münase
betle Cemiyet merk.ezınde bir de bfi ... 
yük ziyafet venıecektlr~ 

Ziyafete Vilayet. Parti erk.Anı ne 
lıüton ııaıel<c'l'< davet edileeelıür. 

Vali L. Kırdar Dün 
Romanyadan Geldi 

- tetekkv olli ve ,.....1ec;ıerı •"
saal on 7edlde Belediıede kabul •
ıteeeiial ... ledl. 

J>Nlor L111li Kınlanıı Psluiu ... 
İstanbul kadar, İsianbulda yarı lP .. 
raktıtı qleri ösledlil goriıhJyo ... ıa. 
Gözünt> yol müteahhltlerlnden biri i
IJtir Ul:tmez derhal sordu: 
· - Taksim 7ola nasıl rldlyorT 

- Yap1h7or efendim. 
- Sekteye ağramadı yaT 

- l'alnu son İİ4) riindür 7aPa ı 
1'•imurlar ille blru enl'el old.a.. 
İsWıbul BeledfJ'e nfııl mliıee.olr 

bir eda Ue clselemekte olan 7afm9· 
ra bakla n muavbı Blfal Ye
döndü: 

- Koska latfmW.f bitti mfT 
- Teblipl yapıldı efend.lm. 
- Bayaul latlmfüf? 
- Bor ll<lafnln tebllraluu beralııor 

pptak, eevap bellli,-oruz. 
Boman7a seyahaUnden ve oradaki 

ietkJklerlnden çok 111rmnUA dömea 
Valf ve Beledl7e Beblmb: 

- Biibel •iüemad..b'e.n 71luh7w, 
ıı..11; ıhlnlp ıliıılenm17oa bir ima< fa. 
aliyetl cöse CUPqor. Cear Mr Be
lediye re!.sleri var. Fakat kananlar 
kendlalae çıok yardım ediyor_ 

MuhWrem Dok&or bUD:arı 9Ö7ler
•en rösümflsiin ilnıiae İslaııbul ı.e
ledfy.,.ııln bllmıü qlerinde tekllil 
müşkülaı re.dl. Yalnu . bir tavı. ı.e

•eU J'İirillden, b• -•U 6demek ... 
tetlf7cTe mJ aJWr, evkafa mı dlı'e 

- - Wr İl .,.ı.r ... - ........ -· o. altı aatll• ~ de r: hat ~·o--
..,. ••hdkat .ıaa bU 4enh yolem

lılPMaD _, Vail ve lleledf7e rel
~sdıı OY!ıte rı.ı;ııt bir iki saat tla
JeneeeilDJ ll&llQ'or•ııL 

- Dofru Vila7ele (ldfyonmı .... 
41. bqe kadar vf1iyet tşleriyle meş

pl elaeaiıa, Mnra BelediJ'eye &'f

d-f .m.. 
vuıre ........ ı, ... ...,,.. klemf· 

Din n• giizel bir lezah
0

ürö. 

Saat .... -lr.la, Beledı,.e ri7a
...&ı mabmmda, Dr. Lillfl lllmtsrın 

b "mna ohnlıdt. Sibe fÖJ'I• 11"4· 
!adı: 

- &ua raı.aı v...ı.ıı -... ııe

J'Alalhıdeıı c'* atilyB: bir --
Yelle dünüyonun. Bükrq d.lier Bal-
lıllll .... 11< .. l<"rl r'bl ,. ... ı ........., 
.-e yarahet bamJeJert. Mmbeffl el-•--Bn '°b4 - n ..,._. --
en canh btr lhmalfd·r. 

BükrMten ltar~ket•maea ince n· 
men matbuatı naıtasl1Je de beyan 

•llli;m lnlibalan harada tekrar edl· 
;rorum. 
Bıikr$ Aıılı:an:rt ve Ankara

yaradıl..,nı hatırı .. -. Coralı 1ılr 

...... -· "" A..-ı. J'&J'laa· 
- ............. ı.ır ......... -
... .... - ,.... seı- ııafrler 
lı:hııq-•'la - ...... 'llılııflala --
nl ., & ı 'm• lııılr hMe W• bl n..ı 

,.... .. _ıe .... - ..... rtln , ... 
llkçe ileri ıı.mh!leriJ'le Balk......_ 
en l'ÖHI blr teUt manaruuu almllll ... 
tadır. 

Bir bo een...rmberi r!ll>'toe artan 
faaliyet eski mahalleleri, bulyarlan. 

parklara, yeni Ten tartirelen tahvil 

ı 

1 

etm.e.kıedlr. • 

B. rook yeni inşaalla cöse earpaa \ 

.Floraatea ıtU Boman7anm Uıllmlae I 
feYkatide 11J'malrtadır: bu h•usl7e& 
cordui'lim batin nerterde cöse oarp-

--· Bıakra lıer ıotıııaaeııe 1- j 
lerlıJ'er: -ı.aı ..... .......,..... l 
- silıı ıı:r_a daha rixl .. .., 7111<• 
oelea bir ııehra ofu•. 

Beled.17erll •ı.B~-
J'itle balısedea ıı. oöslerlal <lhı!er

llea. nm - t.&ııaı..ıa ....ıe
sc1 lllaalara h4 •-r lılllp Yerem!"dlk, 
,-eni ia~ .. 11 ..... ,.u, iiltep.. 

mııfalıla ...__ ı.ır .- -··-e'ib. l:ll.alab8ltb ..... n
..a.-k nal ı...a•=P•r ftr. J>H1er 
Llilff Kınlarm lıuadaa ...,, ,...,-. 

.......... J'..... • - nnceil 
-.. Tıirlı loli- 11as - "" -....,... ,. ...... ,.. 
..... ıs7 .. t.r. 

- .... Lllfl ........ ............. 
...._ letlıilı e&lfll aıM11-eeooeıef'erl ,.,._ 
ılı: 

-~---._. __ 
n&IDI. beletlb.. .ı 7 &ı•. •• petrol 
mi"Cetelerlnl Ye •11D.1ann nre&i ıe ... 
ISklU '"' oaı.- tanııaruı.ı sllrilııt 
inceledim. Yedi 7ls ILlfWlı lılr .. tl
nlwnlle lale- ifia lntaı&de bir 
pamlyoa var. 

v~ n lleledb• a..w.ı. ını__ ......._......,. _.. .... 
... _dedi lıl: 

- Beledbaaill Wr ltut&h&ne~i ve 
ı.ır ~ var. dftuleri ti< 'ahal Se· 

Am.m.e .. iut amme ,.an1ı.au olclu.

fu o kadar maluılıbü lal. inamı sor· ..... ..._ 
JleAırd.IJ'e P , F ,,. Wlh·- ekmek 

ft al laatrillalan Ue oekfa Jr.a&lı P· 
nJ uslüııde ııek tııı.rm.,._ Bb.lın be-
Jedi7emb de bu işler üst.ünde oldR .. 
tınıdan Or. Lülfi lt.ırdar bu lir mil
esseoe7f derinden tef.lr.11< elmJt, Em-
af7et ft latia&a ..... e teşlHib'Ml.&a 
da h•yranhlr.la bahsellL Berhaıısl 

bir va&andaşuı ismlnl ..,ı.-k. • 

••&aa•...- Df're:* •e ae iti aewal 
oldufllllu bq dakll<a lçlnd• iirea
miye kati ıreJIJ'or. 

iotuılıal Beledlyeııi •e ı.a tetı.Di
&m küç..ık nıi.kTM&a bir nüm•esial 
1"ıtarmak ilsen ..ı-1an lıatla

ıaql&; nnU -- ... " ....... 
efe aluıacaJr. olıı.rııa W. •• böyle bir 
leııkil&la sahip olablllrb. 

Muhterem Valimb aDJat.ı.ıor: 

- Slnemalan. eıeuerı. rufno ,,. 
tfnlroları, harlan r8nlıim. ıeoe ı.ı
llllt ba<fkulidp bir ..... _ blnaaı 

Burada lekrar ııose .................. 
\epdlmlzl ılp=•,f+• 

- Diinya buhranı Sll'UIDda ba 
m rler lı1H7N' -T. 

- Der tarar - lwıt doha. Ne
ftJ'e su..ı. ı.ı.. J'eII ..,_ ..._ ..,_ 

lit •ös&erd.ller _ Çok ve ook l'ibel e
toller, ....... :rııııtllllq. 

Bükreş belediyesi eilence 7erlerinl 
ftlebm-lr ~ f'(rte&ler 7ap17or. Ken ... 

dlsi ınalınılan bız:rü k- ls&em.I-

yor. t1irkete para lr.07a.ıılar el& ,-iı

de üç k.ıra nza &'"osterlJ'orlar. Tak

ttJmd~kl Beledlyf' C"&ıinomus tel.o dıe 

b01le 7a.-,a71 4üıtiWlit ve iti ., ... 
kadal;lara havale etmiş:Uaa. Y&rm o 

ı.ıe de m""'111 olacatıııı. 
Vail ve Brlrdi7e reisimizin Ba1a· 

nı Lütfi Kırdar Rolll&llyııd& rinliilr.
lf'rl ısıiltttalden ooll mü•eb...-•*trler. 
Gerek Bi.ikreşt.e. l'erek XOıiiencede 

ve re- Sıaala " v.._ ... .-ır

lttln en bllİJ'iılr. _..,.e '-lrlerl kea

dllerilli ~ .., ıudlraltllr; 

tef.lr.fklnf f&Jılah rördüklerf bölün 

•iiees•egeler • &im lııtl l'iieli --........ 

lar, Vaf imlu uaba& venıdtludlr. 
Doklor Llilft ._ ~ .. , 

- Kaııaaı- ...... :rtıbııld< .. ----------... -.," aknt rlM Balkaa mttkea-

lerlııl etüt ·- "•lrlerfmlaln imar 
ft~ ~ A....,...... 
....... biirik felllrteriıd -· ......... 
ten daha faJ'd&bılır. VlliJ'el "" ..,.. 

lılr 41•rlmlıı• ali cal-lanmnda 
mlq..hede ve telkllılerlmbdea ~ 

iılttbde edeoeftme hııllıa. 

- llill<rqlel<.I ll........ıa - -,,-.. --Is. AYftlP& harlı! 
lı:aııtwada ..,,.... .. - 1*' meaıie
l<elte demelı faallJ'el ...._?. 

Doktor uıw ııt.ınıar -ı.ı ı.ır 

h&JJ"aııl.ılı: lfa4ııel ile 161'1• - ---
41: 

- -. .. Bel .. ı,.. - Oeıı..ı 
DombrovskJ''Yf cesur leşeb--

... -J'l lıararelle le- ·- • 
terim. ATI'QWJI seçlııwkle .... . 

fa bÖJ'iil< buhran 1Mı deierll ...... 1-

_.. -jlolM ı.~ - -·· 
Sayın l'eneral ~ aa.a.abt-
de öallae çıkan billilıı eaırellert her· 

lanf ......_ - "" llaltıretıe \!&• 
~ ...... 

Saym Gemeni Dvmbtoualq ille 

...,_ ·- - -. ile
-.... ~ı. için •J'll• clmlofed 

lı:ullanacaiuıa .. phe 7 ... tar. 
Malıtenm Valfmb - ııis e1ank 

f1Ullan oiiJ'lecll: 

- a->nJ'ada ıı.ıllDllllPm mlıl.

delce hük-. sifııterilea ..ı.aıır

pavertll<lea doıa.t Pn-- -
am lllsı'i &H;raa, •·•heme iw 

- ...... _.._,, Daı.lllJ'w 

- ·-· ~ ..... lılııfl.ıe --... etlaa. ..... w>=ıncl·rfak e4ea u .. 
m.-1 mUflrlerlne ve cok kıJ'-W 
miiletebbls moslekıa.mı uı.re. lle
leıilJ'e a.ı.ı ae.eraı Oomlıı'o"*T78 

ft ba vealle Ue haklrım.fp lll;tl.k .... 
..... ı ve alib riltenııeJt nretble 

'ftrl<b'eye ••"' lıesledll<lert -'* 
JolBlerial lebarflıı etllrOJI l'lllllOD _,,_ 

buluıa 9-1:1'11r -..yı ndle lılll

rı... 

Soman,.... "•11111daiuma aıiiııl

de~e blslmle eıuıdan lli•adar .ı.ıı 

aan.te oıık lleTllmif, gok IAJ'l ...... 

SATPA-1 

Romanya Kabi
İstifa Etti • 

nesı 
(~ tarafı l inci sayC•da) 

zl.rı Ga.teuko ile g:oruşu.r~w.r 
Su.kreş. 23 (AAJ Aı..ıuau atlıl-

men ticaret mu:u&erf"leırUJ.UL '\.l.rn.i&D

ya'ya ~maıı,..._ ~·" Ltr..a..i ..,t:' cne
yın Alınan ma~cy-1 .uu·..,,.as.ıp ıtır 

kıymet t.eneu.ulilne. tA.bt tuıwınaa 

gıbı mU&eaddtl ~ ~trMf&Wia 
cereJaD ettili siıylenn...ın.edır. 

Reul« ajansma '°"" llılll ıı.cı.at 
Nazırı B1110U1, AlmiLDJ'a &an.lıodall 

teklif ed.iJWCı ibı..cat ve ıtbi:l.laı ıua

Bnioin kahooınu. Roman•• PllllU

melinden isl.emlltir. Bu tdlUI kabııl 
odllmedilipden, Bo)oiu .sı>I• etmlş
tlr. 

Dr. Claudlus müstesna olırıak liu
re, Almanya mwııbhu 1to7eti Beril· 
ne cıımek flZO<'O Blıi<relleD tayyaro 
ile hantlı:et ~. 8'ı ~ Bo
m~ z.iyar.U pek: a& 8elDll!re vet• 

m;,tir. Heye&, ~ ıoyrılma· 

.ıan f!VVel llO<.'f!ll m:op..., lmzal•nmııı 
olan Vlıoltet an1-1aa.-ıı tabı! ci
heUerini le7id ed•n )'t'ci Almaa -
Rumen ıınlaJ.masının 'k.irri kısmuıın 
tatbik nıevk.ıine k.onuhnsına ınuteda
lr prolokolu imzabmışbr. 

MUll İktısat Nuın'llll lstlfıısıadan 
sonra bu neureti lI\UVakkaten ve 
vekAleten Başvekil Aregctoinu de
ruhte etmlştlr. 

Rulueş. :ıa (AA) - D.n.b. ajansı 
bfldın.Yor: SalAh.iyettar mahlıllenn, 
\ktısadl ve ticari &!ya.sele karJl mu
halefeUeri ait.gide artmaktadır. Mil• 
ll IkUsat nazırının istilasını intaç e
den sebep budur. İstfllnm Alman • 
Rumen il<lısadl müulı:ettierinin bir 
netıceııı. oklujwıa ıı..ır a14kadar m•· 
halııden PJ'f olan baber1"'c doğru 
değildir. B. Bujoiu,. Alman - Rumen 
iktısoldi antapnas.ının akdi IÇUl, mart 
1939 dan beri çalışmakta idi. İ.stitanua 
.. bcb~ İn.1Uizf6ri• Fmsızların, R. 
Bujoiu'nun tktı i r mcvkiıne gel .. 
medeo eY'\"ei 1938 son baharında bu 
memleketlerle yapılmış olan tıcarel 

anlaşması ~nde. Romanya pa
nısı al..,.hinde yaplıklan hilcınnlardır. 
Alınan İktisat heyetinin hareketine 
dair olan rivayetler de asılsızdır. 

Btum!f. 23 (A.A.) - Sal~ıtı.r 

Rumen malıafil.i, Gft!°""""wı lıa!ta 

BODunda B. Csaky-r.in nutkuna cevap 
vencetini ve Billtnl ile BudaP<!fle 
ara."11lda yapılmış olan son goniş

ınelerin bir tarihçesini yapacağını 

beyan etmektedir. 
Londra, 23 (A.A.) - Hava Neza

reti, IOD bir kaç batta içinde Büyil)t 
Brlbın7a bava 70lu De llonuıllJ'a':ra 
38 Bfeinheim bombanlıman layyare
a teslim edilmiş olduğunun artık it• 
p edllebfleceifn.! IÖylemlitir. 

Bu tayyarelerin h p 1 de Blikretııı 

varmıştır. Bundan takriben bir llT 
evvel J'ilbelı: rO.~lf bır Rumen za-

1~ biti ile lZ pilot. ilk tayyareleri te
ııeilOm etmek üzere İrı&iltere'ye gel
mişlerdir. MQteakiben di~r pilotlar 

da ıelnılııler "" dı~ la771ıttlerl Ro
manya'J'& cötürmliflerdlr. Bu tana
reıerıe Ilı; haft filoou Ylicuda ptiri-
1'ecekll.r. 

Su İşlerimiz 
(Bq - l - •:rha) 

nnın baş.ıyacağı muhakkak gi-
bidir. 

afıa Vekaletı ımdi kanall.:ı.r 
vasıtasile tevzi edilecek sulaı-.ıı 
tariaıar, bağlar, balıçeler arasın
da tevzi ve taksimı için icap l'deD 
hazırlıklara başlamış bu.unm~1<
tadır. 

Kanallar ve cetveller vasıtasi
le kurak mınla.ka.lara yapılan 
hayat ve berek.eıt membaı sıı.anu 
müsl.aihsiilere tevz11 işini tetkilı: 
etmek üzere bır mü~ebassı.s. he .. 
yet, yakında Ntı v&disıne hare
ket edecek,ir. Sular umum mü
dürü Salihaddin Büge ve .ııu mü
hendisi Nedim Dulagilden miirek 
kep olan bu heyet, sulama ve sıı 
teniab işin.in en miikemmel bir 
tatbik sahası olan Mı.sırda ve Nil 
vadisinde l1ZUD tetJı:ilrJen:le bu • 
bmarak mevwt.tbabie davanın 
men>iekelimizde halli işini hal 
ve tesbit elmiye çalışacaklard:L 

Heyet billıaaııa m"""11 olacağı 
menu, Kısır Nafıa Nezare! inde
lı:J su tevzi ve taksimi kanunla
rım tetkik ederek merıieketi • 
mizde~ müsta:kbel faaliyetlett 
müsait bir zemin elde etmektir 

Heyetin on beş güne kadar An
karadan hareket edeceği ve Mı
sırda bir ay kadar kalacağı an -

ıBıa.!!!!!!!!:bn!!!!!!!!ak~tad!!'!"!!~~·!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!!!!I 

- - J'..ı ı.eltdbe ...._ P
lidll ellfrlııt lıflJ'fll< lıir tlnlvenlte la
plldılr.tan aonra bqünkü binamızı 

lebe-!lt pan ı,.ona J'•P~ 

M,.ül< ı.ır aalıabbel kaaaam" "" 1 

•-DİKKAT 
Çember/it aş 
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Bugünden i t:baren prqıra -
ma iılilveten: 

EBEDİ ŞEF. 
ATATÜRK'ÜN 

olumunun bırıncı dönum. yılı 

1 
munase-bene Ankara ve Istan
bulda yapılan ihtifal ve ATA
TÜRK'un onuncu y lc!(;nümü'tl
di' m.l'etıne hitabesi. 
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SAYFA-4 

Diş Doktoru Diyor ki : 
~ 

Kısa bir müddet «RADYO-

LİN» kullandıktan sonra diş-

leriniz inci gibi parladıktan 

ba~ka mikı·opların kı1milen 

nıahvolduğunu; z.ararlı salya 

ve iirau:tın kesildiğini diş et

lerindeki iltihapların durdu

ğunu ve nihayet ağzınızda ıa-

• tif bir rayiha basladığını du

ıacaksınız. 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
Her gün sabah öğle ve akşam 

yemeklerinden sonra gün

de üç defa d~Jerinjzi 

A O Y O L N ile r rça ay nız. 

t K D A M' 

V AKIT, NAKİTTİR • • • 
5 porsiyonluk biı· komprime ile (su ve ateşten gayri haricten 

hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilin
de 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra 
hazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası ll!ıik.fır olan çorbalık sebze kompri
melerimizin seneleree nefaset ve tazeliğini mu.ha:faza ettiğine 
şahit olacaksınız. 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden il 
;. ............ , ..................... ~ R 

Mercimek, ıbezelya, nohut ve sair hububat sebze ve çorbalık 
komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Halen tatbik olunan Adalar - Ana dolu - Yalova hattı tarifesi kış mev
siminde de aynen tatbik olunacaktır. 

Evvelce 30 İkinci teşrin 1339 !ari hinden itibaren lağvdileceği ilan o
lunan Büyükadadan saat 7 de hareketle Heybeliye uğrıyarak köprüye ge
len ve köprüden 18.25 de Adalara kal kan seferlere de aynen devam oluna
ı:aktır. •9695> 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından 
Deniz lisesinin kadrosunu tanıamla mak üzere yeniden lise 1 inci smda 

34 ve 11 inci sınrl'a 15 okur almacakh r. 
Bu maksatla: 
A - Yeniden müracaat edecekler den kabul şartlarını haiz olup 9 uncu 

sın.ıfı bitirmiş olan 9. sınıfa ve onuncu sınıfı bitirmiş olanlar da onuncu sı
nıfa .imtihansız olarak ahnacakl~·dır. 

b - Bu yıl okula girmek için müracaat edip de şeraiti haiz olduğu hal
de o zaman kabul edilmiyenler de kabul olunacaklardır. 

c - İstek.1ilerin en geç 28/11/939 tarihine kadar okula müracaatları 
•9519> 

İstanbul Defterdarlığından 
Kiığıtbanede Sünnet köprüsünden Çağlayan köprüsüne kadar uzanan sa

hadaki ot ve otlakiye senelik 125 lira muhammen icar üzerinden bir sene 
müddetle ve seneliği üçer ay :fasıla ile dört taksitte nakden ve peşinen is .. 
1ita olunmak kaydiylc kiraya verilmek üzere aÇJk arttırmaya çıkarılmıştır. 

Arttırma 11/12/939 pazartesi günü sa at on dörtte Milli EmlaJc müdürlü
ğünde müte:.;o::-kkil komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 28 liralık muvakkat te mlnatla muayyen gün ve saatte ko
ntisyona müracaatları (9644) 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha ~k takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her 
zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkalla
rınızdan 50 gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir kompri
meyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Beşiktaıı: ÇAPAMARKA 

Sayın istanbul Telefon Aboneler ine 
Şişli santralı 25/11/1939 da saat 15 de faaliyete geçecektir. Abonelerimizin 

evvelce tevzi edilen 939-940 telefon rehberini o saatten itibaren kullanmı

ya başlamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone aramamalarını bilhassa 
rica ederim. Müdüriyet (9667) ,, ______ __. __________________ _ 

KAŞELERi 
BAŞ, DİŞ airı!armı, ROMATİZMA 
sancıJarmı. SİNİR rahatsızhk.la.rmı 

DERHAL geplrlr. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından· 
GRİP, NEZLE ve Soğuk AlırınJığma 

karşı müessir tlii.çdır. 

İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 
Miktarı Muhammen Fi. İlk teminatı 
Metre Kuru§: Lira 
~~- -~~ ~~-

225 450 76 Llicivert kumaş 
Galatasaray lisesine lüzumu olan miktar ve muhammen fiatlyle ilk te

minatı yukarıda yazılı lAcivert kumaşın 12/Xll/939 salı günü saat 15 de 
·Beyo<•'-· İstiklfil caddesi No. 349 liseler muhasebeciliğinde toplanacak o-
kul misyonunda açık eksilbnesi ya pılaca.ktır. 

J.::>tekliler nürnune ve şartnameyi görmek için okul idaresine ve ticaret 
odasının yeni yıl vesika ve teminat ma kbuz.iyle belli gün ve saatte komisyo
na gelmeleri. c9645» 

Beyoğlu Tahsitıit MUdürlUyUnden 
Muamele ve istihlak. vergileri merkez ~ubesine muamele vergi ve ceza

sından olan borçlarından dolayı Kuru çeşmede Tramvay caddesinde 112, 
114 No. da mensucat fabrika s\hibi Ra şit Sevilin haciz altına alınan G. Söh
ne marka kola makinesi ile ı adet çözgü ve 3,2 5 No. lu telA maklnesi 27 /11 
/939 tarihine müsadif pazartesi gün_ij. saat on ile on bir arasında açık arttır
ma suretiyle sabşa çıkanlacaktır. 

Talip olanlann mezkUr gün ve saatte mahallinde bulunacak olan jcra hc
Yeline müracaat etmeleri il5n olunur. ( 9675) 

İTİZAR: Haccacı Zalim ve Haz
reti Muhammed adındaki 
1efrikalarımızı koyamadık ka
rilerimizden özüt· dileriz. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

24/11/939 Cuma günü aıkşamı 
Saat 20,30 da 
ŞERMİN 

••• 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 
24/11/939 Cuma günü akşamı 

Saat 20,30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

--<>-
HALK OPERETİ 

Eski Çağlıyanda saat 21 de 
(ESKİ HAMAM ESKİ TAS) 

Yazan: M. İbrahim 
Gelerek progrm 

GÖN-ÜL BELASI 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldıj:ı Yer: 

.<;on 'l'elgrat Jlasıınnı. 

İKDAM 
Abone Sartları 

s .. nelik 
6 aylık 
3 •Yhk 
1 • 

' 
DAH1L1 HAR1C1 - -
12GO Kr· 2300 1':%. 

600 Kr. l~~" Kr. 
300 "K.r. 80() Kr. 
100 Kr. 

iLA N 
TEK SÜTV'l 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 ku.nıı 

İkinci Sahife 2'50 kuruş 1 
Üçüncü Sahife 260 kuruş 
J)ördünrü Sahi!e 100 kunış 

5 - G mcı sahifeler 50 kuruş 

7 - 8 lncı Sahüeler 30 .kılnlf 

Gazdeml:ı;cle neşrttl.r!le

cek bilcümle ticari Hanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollekt!f şirketinden alınır. 

Her eczahanede bulunur. 

Sıhhat Veki!ellnln resmi müsaadeııl
nl haizdir. 

• 

İstanbul Defterdarlığından 
Satılacak gayri menkulün 

Muhammen 
satış bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

Mevkii ve Nev'i Lira Kurug Lira Kur~ 

Eminönü Ahi Çelebi mahallesinin eski 
Çoban çeşme yeni Çoban suyu soka- 1250 00 84 00 
ğın_dan kfı.in eski 8-10 yeni 12 numara-
lı üstünde üç oda, bir hel4, bir o-cak-
lığı altında bir mağazası olan gayri 
menkulün 1/4 hissesi. 
Galatada Kara Musta!a mahallesinde 
Kemeraıtı caddesinde eski 42 yeni 60 69 00 6 00 
ve Beyazde sokağında eski ve yeni l 
numaralı münhedim hane ve dükkanın 
yangın dıvan da dahil olduğu halde 
27 ,5 metre murabba1ndaki arsasının 

1/2 hissesi 
Yukarıda vasıfları yazılı gayri menkuller üzerındek.i hazine hlssesinin 

mülkiyeti hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık arttır

ma yoluyle satılacaktır. Satış bedeli peşin <>lup nakden veya muadil ikinci 
terUp tasliye bonosu ile ödenebilir. Arttırma 11/12/939 pazartesi günü saat 
14 de Milli EmHik mildürlügünde mllteşckkil komisyonda yapılacaktır. İs-

. tekli1erin yukarıda yazılı muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (9692) 

Muhterem lstantul Telefon Alonelerine 
Bu aydan itibaren şlmdiye kadar kullanılan fatura ve makbuzlar de .. 

ğ.iştirilm:iı;tir. 

Yeni :faturalar aynı :zamanda makbuz mahiyetinde olduğu için abonele
re bu makbuzların ihbarname makamında kuponu verilecek ve tediyatı 

müteakip makbu:z tevdi edilecektir. Kuponlarda matlup bir kalemde göste .. 
riln:ıiştir. Makbuzlar matlubun te:terru atını ihtiva eder. Ted.iyatın hüviyet 
varakaları yanlarında bulunan tahsi1drlarunı:ıın verecekleri imzalı makbuz · 
mukabili yapılmasını muhterem abonelerimizden rica ederim (9699) 

Müdüriyet 

lstanbul Defterdarlığından 
Ahır k~pıda Cankurtaran mahallesinin İskele caddesinde eski yeni 7 sa

yılı yek diğerine biti~ik iki kısımd::ı.n m Urekkep eski Tıbbiye mektebi binası
nın evvelce polis karakolu iken tabliye edilen garp cihetindeki kısmı 150 
lira ve uzun müddettenberi bo~ bulu nan garp cihetindeki kısmı 115 lira 
muhammen senelik icar üzerinden i.iç sene müddeUe ve senelik kira bede
li üçer ay fasıla ile dört taksitte pesin istifa olunmak kaydiyle kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya çıkarıJnı~hr. 

Arttırma 11/12/939 pazartesi günü saat 14 de Milli Emrnk Müdürlüğün
de mütesekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 38 ve 26 liralık muvak
kat teminatla muayyen giin ve saatte koınisyona müracaatları (9643) 

-- - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 ka,e alın'!llblllr. 

24 - lKlNCİTEŞRİN 1939 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLU~TJ -

A.Q. ıt,7t -. lllN lleo. 111 Kw. 

A.P. 11,Tt.. .... s.... " ... . 
llat.. lJI il-. lJI ... . 

23 lkincileşrin Cuma 
Saat 12.30 Program, ve Memleket 

saat ayarı, 12.35 Ajaı1s ve Meteoro-

- Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz - loji haberleri, 12.50 Türk müziği {Pl.ı 

Sivas ~ Erzurum Demiryolu 
istikrazı Tahvilleri 

Maliye Vekaleti Ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

28/5 ve 15 I 12 / 1934 tarih ve 
2463 - 2614 numarah kanunlar 
mucibince ihracına selihiyet ve
rilen ve geliri tamamen Sivas-Er
zurum demiryolunun inşasına tah
sis olunan °/0 7 gelirli Sivas - Er
zurum istikrazının 20 senede it
fası meşrut 4,5 milyon lirahk al
tıncı tertibinin kayıt muamelesi 
5- 12 - 1939 akşamı nihayet bul .. 
mak üzere 25 - 11 - 1939 sabahın
dan itibaren başhyacaktır. 

Tahviller himifine muharrer o
lup beh~ri 20 ve 500 lira itibari 
kıymette birlik ve 25 lik olarak 
iki kupüre ayrllmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak 
bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce, vilayet hususi i
dareleri ve Belediyelerce yapda
cak müzayede ve münakasa ve 
mukavelelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılmış ve satllacak 
olan Milli Emlak bedellerinin te
diyesinde başabaş kabul oluna
cakları gibi gerek tahvil ve ge
rek kupon bedelleri de tagville
rin tamamen itfasına kadar her 
türlü vergi ve resimden muaf bu
lunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı 0/ 0 95 ola
rak tesbit edilmiştir, yani 20 li
rahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 
lirahk 25 lik tahvil bedeli de 475 
liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cum
huriyet Merkez, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve 
Eytam, Halk, Türk Ticaret, Bele
diyeler Bankaları ile Sümer, Eti 
Banklar tarafından icra edilmek
tedir. Diğer Bankalar vasıtasile 
de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en e
min ve en çok gelir getiren sa
halarda işletmek istiyenlere key
fiyet arz ve bu kısa suskripsiyon 
müddeti zarfında Bankalara mü
racaatlarının kendi menfaatleri ik
tizasından bulunduğu işaret olu-

(9566) 

13.30/ 14.00 Müzik (Karışık hafif mü

zik - Pi.) 18.00 Program, 18.05 Mem

leket saat ayarı, Ajans ve l\leteoro

loji haberleri. 18.25 Türk mu.ziği 

(Fasıl heyeti) 19.10 Konuşma (Spor 

.servisi), 19.25 Türk müziği: Çalanları 

Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fers:ın, 

Fahire Fersan. 1 - Okuyan: Necmi 

Rıza Ahışkan. 1 - Şerir İçli - Kar

cifar tarkl: (Mest oldu l"ÖDÜI), ı -
As-af - Karclğar f&.tlu: (Bazen d:ıla

rmı o l'ilzel cehreye) 1 3 - Şevki Bey 

- Utşak tarın: (Bir melek sima peri 

ı-ördüm), 4 - - Uşşak müstezat: 

(Hasretle bu ıeb), 5 _ Balk türküsü: 

(Yıldız), 2 - Okuyan: Mefharet 

Sağnak, 1 - Tanburi Cemil .. Kürdi

li hJcazkir şarkı: (Defi naleş eyle

rim) 2 - - Kürdili ·hicadci.r şar

.111: (Cismin gibi), 3 - - Kürdjli 

htcazkir şarkı: (Art.ık ne siyah). 4 -

Sa1ihattin Pınar - Kürdili blcazkii.r 

şarkı: (Akşam yine cölgende), 5 -

Rahmi Bey - Kürdili hlcazki.r şar .. 

kı: (Yetmez mi sana) 20.IO Temsil 

21.10 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Dr. E. l'raelorlus). "l - D. F. E. AU· 

ber: Fra Dlavolo (Uvertür), z - G. 

Rasslni: La Scala di Setı:ı. (UT~rtür)r 

- 3 - Lars Erile Larsson: (Dlvertimen .. 

to. Op. 15, 4 - E. Lalo: Na.mouna 

(Balet suiti), 22.00 Memleket saat a

yarı, Ajans haberleri; Ziraat. &banr: 

.. Tahvllit, Kambiyo - Nukut borsa

sı (Fiyat). 22.20 l\Iüzik (Solistler -
l'I.) 22.45 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.25/23.30 Yarınki program -ye ka .. 
panış. 

Der gün yalnız kısa dalga 31, 7 m. 
9465 kc/s posta.mu.la neşredilmekte 
olan ya.ba.ncı dillerde haberler saatle
ri aşağıda cöslerlhnlııilr: 

İranca: Saa.t 13,00 ve 18,45 de 
Arapça: Saal 13,15 vo 19,45 de 
Fransızca: Saal 13,45 ve 20 15 de 

r ...................... .. Askerlik İşleri f ...................... ~ .. 
Şubeye Davet 

Be:;ikta§ Askerlik Şubesinden: 

Bundan evvel yapılmış olan ilan
larda 335 doğumlu IBliim eratın sevk 

edilecekleri yaıılmamışb. Ancak bu 

defa alınan emir mucibince 335 do

ğumlu Piyade isliim erat da sekodi

Jreeğinden bu doğumlu erabn da 24İ 

ll. Teş./939 cuma günü §Ube merke

zine gelmeleri ve gelm!yenlere aı

kerlik kanununun 89. maddesi hül<

müne eöre hapis cezası tatbik e:dile

ceği nan olunur. 

TAKViM ve HAVA 

H İKİNCİ TEŞRİN 1939 
CUlllA 

11 inci ay Gün: 321 2. Teşrlıı 11 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 12 Kasım: 17 

Güneş 6.57 Akşam: 15.45 

Öğle 12.00 Yatsı: 18.22 

İkindi H.31 imsak: 5.3 

1939 senesi zarfında yalnız 

ZENITH Radyo 
bütün dünyada diğer 3 muhtelif 

fabrikanın satmış olduğu rad
yolardan fazla radyo satmıştır. 

6 ve 8 LAMBALI 
En son Model Z-E N I T H llad

yolanru tecrübe ediniz. 
BAKER MAGAZALARINDA her 
yerden müsait fiat ve ~artlarla 

satılmaktadır. 

,. R. . ' ,_ •• ' .... . ~ : ... 
1 

Süs Yalnız Para ile Değil, Zevkle 
C. K. M. 

Zevk Sahiplerinin Mağazasıdır 

Olur. 


