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Bir İngiliz • Fransız - Sovyet İttifakı 
• 1 

lngıliz kabinesi bugün toplanıyor 1 6enera1 Neşriyat sergisi dün 
Ankarada açıldı Toplantıda, Hitlerin nutkunun neticeleri ve

1 
Yeygand 

emniyet sistemi hakkında görüşülecek , Ankarada Maarif Vekili bir nutuk söyledi, 15 yıllık 
kültür hareketlerinin bir tarihçesini yaptı 

•1ı••mmnıııı•NİlllBMIHHllDllllUllllllHlllllllffllllJllllllUllllllGllllDIÜİİlllllhlIDO 

Neşriyat Kongresi 
Kongreyi açacak olan saçlarını ilim ve fikir 

yolunda ağartmış Başvekilden en genç 

azaya kadar herkes, vazifesinin kutsiyet ve 

asaletini takdir ederek icap eden ciddiyet, 

samimiyet ve heyecanla gücü yettigi ka

dar hizmette kusur göstermiyecektir. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Bu başlık altmda yazdığımız ilk 

makalenin !ıonunda ınevzua bir 
daha avdet eyliyereğimizi vadey
lemiştinı. Buglin kongrenin •u.:ıJ -
ması ınüna~ebetile bu vadinıizi ifa 
t'di)·orıu. 

Jo'akat her ~eJden "'ve! kon -
gre e can ve günilldl•n ıuu" n[(a • 
kiyetler djlcdikiınizi arze~ Jiye
lim. . leıult"kctin uıünc\·\ier , . .; 
mümtaz evliıdındaıı ıeşekkiil eden 
koııgrenin Türk milletinin canevi 
meselesi ile meşgul olduğu mey -
clandadır. Türkün bu canevi mese
lesi, onun kültürünün unsurlarını 
tayin ederek bir yere toplamak \'e 
biribfrlne çalarak Tiirkün nıh ve 
kalbini beslemek , ani onun ha • • • 
yatını, istikbalini ve nıııkaddera • 
tını alakadar edecek manevi bir 
bina kurmak meselesi demektir. 

Bir Türk münev,·eri l~in bunun 
Jı:adar yük.,ek ve asil bir vazife 
mutasavver değildir ve biz eminiz 
ki kongreyi açacak olan ve saçla
rını ilim ve fikir yolunda ağart • 
nıış Başvekilden başlı)·arak ti en 
g~nç azaya kadar herkes vazife • 
nln bu kutsiyet ve asaletini takdiT 
ederek icap ettiği ciıldiyet, sami -
miyel ve heyecanla bıı vazifenin 
ifasına kudreti yeti~tiği kadar hiz
mette k ısur göstcnuiyerektir. 

'imdi g<•çiyorıım asıl maksadı

ma: 

ta en ince " ) ıunu~aı. ipek sapla
ra bile yanaşnuyan rnhşi varlık • 
lardır. &uu?arı ne- değnek ve ne 
kenıik. ne falaka n ne doo Eogizis
~ on iskencooleri ehlile _ tirir. Bun -
!ar ancak kendilerini başıboş bı

ı·akaıı. hPI' tiirlii n•ıılarını çt>ken, 
'c lt.·kınt·lt.·rinc tuhaınnı\il eden, 
\·ifı<·forini hu~ ı.;örcıı, >Mldırma -
larına. du) anan yerlerde doiar, 
bü~·iir. munh.leşir, t'hlileş.ir! 

Kiiltüriin unsurlarını yaralan 
lerdlttdir. Ferdlcrin duyguları, 

bilg·iJt~ri "'e dlişiinrelcridir, bu fer
di duyguların, bilgilerin ve düşün
celerin yarattıkları ilim, oan'at ve 
fikir akınlarını cemaat an'ane şek· 

linde muhafaza eder, bir batından 
diğcı· batna nakleylcr \'e i§te bu 
akmların müşterek &e)·liıbı bir mu 
bitin killtüriinü kurar. Şimdi so -
rarım: Ferd diişiinürken, falan 
tarzda düşünmek, dıı~ arken falan 

şeklinde duymak mecburiyetini 
hissedethc, o aleliiıımııı diişünehi
lir mi, duyabilir mi? Etrafına ba
kınan, veyahut önündeki arşına 
göre hareket eden bir dimağ ve 
kalb e yaratmak kabili~etini inki
şaf ettirebilir mi? 

( Arkıı.sı 3 Ün«ü saııtada) 

Ahmet Ağaoğlu 

•«+ .. ... ~. -
Çemberlayn Avam kamarasında 

Ankara, l (A.A) - İran Veli -
ahlinın düğün şenliklerınık Fran
sayı temsil etmiş olan heyet reisi 

mühim beyanatta b U ı Un d U Ckneral Veygand, beraberinde 
J mihmandarı Gen<'! Kurmay İstih-

Ankara, 1 (A.A.) - Maarif Ve -

kaleti tarafından h112ırlanan on 

vıllık nt>sriyAt serg:si bugün acıl· 
ıruştır. 

..,.,,. ......... ...-...--.......... ., ............ .,..,.,.,..,., ... ,.._,,.__,.,._.,.....,._...,.. .............. -.,..,.,.,..,.,,,._,,..,._._ ..,. .... ~~ barat Daire<1i Reisi Al hay Baha ol-

duğu halde bu sabah Toros eks -
presile Ankaraya ~imiş ve istas
yonda Milli Müdafaa Vekaleti Or
du Dairesi Rl.'isı Tümgeneral Abdi 
Pandfr, Harici) e Vekaleti Birinci 
Da.ire Reis Vekili Seda' Zek' Örz, 

Açılış merasiminde Başvc kil Re

fik Saydam ile Parti Genel Sekre

teri Fikri Tuzcl, M~b'uslar, VekA

letler ileri gelenle•i. ~efirler VI.' •e

faretler erkanı neşriyat kongresine 

iştirak etmek üzeı e hııraya gelmiş 

bulunan delegeler matbuat mü • Ankara Merkez Kamnı>danı A)bay 
Demır ve Fransız Büyük Elçısi messilleri hazır bulunmu~lardır 
Massogli ve ck;lik Prk5nı torafın _ Maarif Vekil. Hasan Ali Yücel 

dan karşılanmrstır. Mıs.ıfırimiz aöyledığ:ı bır nutukla yeni Türk 

bugü~ öğle ve a~şam ; cm.' kle;ini j' haı<flenn n kabullindenberl geçen 
hususı surettı yıyeeek,erd ı r \ a - on yıllık kültür hprı ketlerinin kı
rın Genel Kurmav B&şkan. ::t.farc-' 1 sa bir tarihç ı" v~pmış \ •t Bas• 
şal Fevzi Çakmak tar .. fından ere- . , • , . . 
f . b ' ··-ı F B . k El . vekıl Ref ~ Savdar.ı <lan scrgıyı 
ıne ır og e, ransız U\ il çı- • 

si tarafınd~n d bır ,' k a:cı yemeğ' açmak lüt!unda bulun a'a.mı ri-

veııilecek ve bu yemcğ b ·r ı;ıivare 
takip decek 
..... ..... ...... . .. ..... 

Prens Naib 

ca etmıst :.r 

Refik Saydan. m~ '"'ffakıyet te
mennısıle korde!Av> ke erek bi.i • 

HASA ALi Y'CCEJ. 

yük bir muvaffak Y"tle tert p ~ -
dilnilij olan sergiy. gczm1ş \•e tak
d5rlerıni ifade eylem •tır . 

Ankara ya geldi 
........... ,. ........................ "',,, -

Ankara, 1 (A.A) - l\i. \ ayı-l 
erıdiin Em!ri Abdullah H.zrctl ıı· 

nin ikinci o~lu nal!: bu sabahki 
Tor05 eksprPsilc Anknraya gelmiş 
ve istasyonda Muh~fız Kıtaatı Ku
mutanı Albay İsmaıl Hakkı. Rı -
yaseti.cüınhur Yaverlerinden Ca -ı 

bit tarafından k<ırşılanm~1ır 

Prenı; Ankarada asY.erl stajını ik
mal edecek \'e buradek ' ikameti 
esnasında Reisicumhur İsmet İnö-

Nevgork sergisinde Türk 
pavyonu çok beğenildi 

(Son •hfidiselerdcn sonra lngiliz donaııma.:ıı uım sefM'ber bir hal
de manevralar yarmaktadır. Demokrat devletle-r, yarı .-fcrber va
ziyetin uzun nıiiddet det>am etmesi ihtimali kar~" nda ıııii terek 
iktısadi terbirler de nlmağa te§ebbüs etmek·tedirler> 

Londra, 1 (A. A.) - Ernin hir ı tedbirleri, Hitlcrin nutkunun ne
mcınbadan bildirildi~iııe göre İn- ticelerini \'e bir tecaviiz tehdidi al
giliz knbinc- i varın ıoplanarak Fi- tında kalınası muhtemel olan dev· 
]istin nıl~l'1l'!..İni. askt·rı nıiikelle .. lt•tlrrden ıniiteş:-kkil t•nıniyet sis
·unıin tatbil.ı i<:in ttiha, edilecek / Arkusı 3 un ci saııfad1ı 

1 nü'nün ya terliği vnzifrsini ifa e -

deccktir. 
000---

Müstehcen 
Tablolar 

Kon~c) e arzcdilecek progra -
mın gazetelerde neşrolııııdıığu ha
tırlardadır. Geçen makalemde ben 
bu programın birçok maddelerin -
den bah~etmiştim. Yalnız bir uıad
deııi hakkında bilahare yazacağı -

Emniyet sistemi ha _ ında Sovyet 
• 

İzmit t e yeniden 
teşhir edilecekler 

1mııt H.ılkevi 

mı söyleıni.:ıtinı. 

Rusyanın lngiltereye teklifleri 
izmıt (Hususı) 

Müze n Serg:ler Knm t""ınin te -
şebbüsii ile tert>p cdıkn müstakil 
Ressam \'e Hcykeltr:!§lar Birliğine 
mensup ,an'atkarlerı'1 eserlerin -
den mütekk~p resim ve heyk<:J, 

Bu madde proıı:raının birinci 
maddesidir ki aynen neklediyo -

Londrn. l (A.A.) So\•yct t~k- 1 yaptıkları tcJhlıüdü ıla etmek mec News Chronicle. ~oyle yazıyor: 
•So\'Yl.'t hükümet,nin cesaretle 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lifleri bu sabahki ge1ctelerin baş- bu.·iyctind< kaldık~.ırı takdirde 

rum: 
makalelerinin mevcııı•ı,u teşkil el- Polonya ne ; Jpacakt:r'! 

sergisin in bir hafte daha açık bu • Nwyork S.rıi.sinin ,.,,.,,./r't 
mektedir. Bu maka:~!erde sureti 
wnU<D>ycde Sovy.·t'.eı ::U aşağıdaki 

tekliflerde bulund:ıkl rı kaydedil
mektedir: 

Re.mi ve •usHi nqir teşekkill
lerinio sermaye ve Jı.uvvetleriıô 
•zam! vel'İlll temin etmek üzere 
teksif ederek is birliği e~leri 
yollarının araştırılma., ·ve bu esa- 1 - Sovyeller birliği, Fransa ve 

İngiltere arasında bir garanti teasa göre umumi bir neşriyat progra-
ti,i, 

nu haı.ırJanması. 
Ben doğrusu bu maddeden 2 - Sov~ etlerin İngiltoorc ve 

ürkti.iın. Burnuma, riasıJ diycyiın, 'Fran~a tarafından Polonya ve Ro
.. dcvletle. tirme•, .. pl3nJaına• ve- 1 mnu~·n~ n \"C'r!lcn garantilere işti ... l 

· ·b· • ·· ı rnkleri saırl'" gı ı ta - s1kılıyornn1 soy e ... ' 
nıe~e - •standardizc• Je kudar ko- 3 - }"ran ,ız - İngiliz garantHeri-
knlar geldi! inşallah ~·anıhyo•·tnn, uin Lit,·anya, Letonya ve Eston,ra-
tcvchlıiim ediyorum. Ja da teşmili, 

Fakat siz de hatırlarsınız ki bir 4 - Holanda, Be!~ika ve İsviç -
zamanlar bö ·le bir ~e~e te~ebbiis .re~·c ''erilen garantilere SoYyctle
edildi. !\oluh. rrirlcrc. ediplere, a ... rin i~tiraki. 
llnılcrinıiu direktifler vrrilmek Bu siste!l'ın tahlkku1< etmesi ü
i•teııdi. Halta direktifler verilme- midinı izhar etmekle l:eraber Dai
di değil, fakat tutmadı. Tutmadı,! ly Telegraph gazete:.ı. başlıca za
çiinkü tutat11az,ı1. Tuta111ozdı çiin .. 1 a'fın meS\tliyetin y~~- ız bazı mem

kii kültürün • "'!arı olan duygu, lekctlere inhisar Piti .lmcsinde ol-

- -- lundurulm ına karar veri~i§tir. Nev - York, 1 (A. A.) - Sftgi 1 Türk azmi ml.iletleı mücadelesın • 

M 
•• • • Müstehçen addedilerPk te~ırdaı 'Rt121Veo!t'in nutkıyle açılınca sel 1 .. 

menedılen altı tab o &. oş a an halindeki ıııilyonl.a~ca insanın be- . _ ES S 1 F 81 R Ka ZA 
· 1 b k ı de ustiln çikm~1ır Açılış merası-

yerlerine asılacaktır. Halkın t~ - ğendlği ve seçtiği noktalardan bi- mındle Türk ba}T~ğını Neşet Atı.y 
dir ve alakası~ı kazanan sergı~n ri ıeııgimlz oldu. Er. son başlıyan ta§l1Il~tır. Elskı TiiTki~·clılerden bır 
bu suretle eksıksız ve daha mu - . Türk sergisi tamamlanmış mahdut çoğu bayrağımızın drafına t• p • 
kemmel b' sekild~ görülmesine ecn~i pavyonlanndan biridir. lanmış, hararetle öpmii~lerdlr 

Tahrana giden taygarecileri
mizden ikisi kazaya uğradı 

imkan verilınıs okraktır. 
Resim sergisi. izm;tıe ilk defa a

çılan sergi olmasın3 raj!'mcn uzak 
köylerden gelen halkın bile ala• 

Ta!ıran. 30 .~.A.) A.nadol~ .a-ı dcrek Ta 11: " ·• in>rci•< mecbur kasını çekmekte oluşu l7mit'n kül 
jansının hus~sı ın•ıl' Pt ırı bıldırı - kalmışlı;rdır Fi.o •rerısınden yal- tür ~eviyesinin biiyük 'ehırlerle 

yor: . .. ınız b~r tayyarenin bü:qn müskila- ayni seviyede bulı..ndttPuııu göı; -
29 Nısan sabahı r.1•'ıPlckete don-ı ta raı,'Tne!. yoluna devam ederek termektcdir 

mek üzere Tahranda:ı hareket et- Diyanbakn"a vard,.•ı oradan gelen Sergide le hir ed'lM tablolar -
m·~ olan tay\· re fil~muz saat 10.30 telgraftan anlaşılın.şt r. dan dokuz taresi Hılk Part;si, Ma· 
raddclerinrJc Tebriı ti, ünde şid - Tan arcle, in TeLrızoe top'ıın - , arif ve Beledi ve tarıfında" alın • 
deli bır sis tabak:\.•ı~·lc ıh ta edil- malan ,.e ha\·a !l'ilsa:t oldnğu tak- mı.ş \'e Üssübahri Tiim Koırutan
mıs \'e ş m · ve kadar gelen malü- dirde tekrar urarak n• mlckete av lığı da birkaç tabi sntın almaya 
mata nazaran ta\ y < ,er'zdrn bir d t 

•ııııııııııııu1111111ınıııııııııııınıııııııııınııııınııımıııııııo111111111mnıııııııııınıııın1111111111nııum111111111nııı• 
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• • • • Türk gazeteciliği 
108 Boğazda gezme!• .. , /Sahil şehirlerde 

·liiiiiiliiliiiiyiiiiliiıR"aıİiiiiiiİişİiiiiiiiTl ... n ___ ~ ___ g~ir_d __ ! ......... ve mehtap seferi Sumer ve Etı seyahat 
Rakı yerine kadehle 
amonyak içirmişler 

Takvimi Vekayiden bu güne kadar çıkan 
gazetelerimiz hakkmda küçük bir tetkik 

!! - cgıp c 
hk gazetemiz olan 'lak\·imi Va· 

kayi 1 Teşrinisani lb::tl de intişara 
başladığına göre bugün gazeteci • 
liğimlz 108 yaşına iirml~ bulunu -
yor. 

Ga2lCte bizde. gUııdclik her eşya 
gibi biraz: hor tutulmuş tarihi la
yık olıchığu veçhile tetkik edilme • 
miştfr. İptida böyle hır tetkik ya -
pabilmek için Jllzıtr. gelen vesika -
lar yoktur. Maatteessüf gazete ko
leksiyonları hiç bir kütüphanemiz
de tamam değildir. Hatta bütün 
kütüphaneleri dolıı~mıık şaı tiyle 
de çıkmış bütün gazeteleri göıımek 
ka'bll olmaı. Bir k.r.mmın ismi vu 
sa da cismi yoktur. Öyle aramakla 
bulunmaz. İnsanın adl"ta böyle bir 
gazete çıkmamıştır dil eceğl gelir. 
Günün birinde ise tesadüf onu gö
zilnüzün önüne kovar. 

" 
Gazete hakkında şimdiye kadar 

pek aı neşriyat yapılmıştır. Bu 
mevzudan en çok bah.~en EbU2r 
ziya medıumdur. Gerek Salna • 
rnei Hadika. sındı gt'rek mecmu -
alarmda oldukça kıymettar yazı -
lar vardır. 

cNewali Asır. da aeğerli müze
cimlz Osinan Ferit Sağlam c!stan
bu1da vaktiyle tailn ve neşrolundu
ğu tahkik edilebilen gazetelerin 
bir cetveli. ni neşretmiştir. 

Mustafa Nihat h eski cAyan ta
rihi• ~ rYüz senelık gazetecili
ğimiz• unvanlı bir makale serisi 
neşirne başlamıştı Fakat yazık ki 
sonu getirilmem~tır 

n & o u • 8'!!E-

1 
G~tedliğiınizin inkişafııuta 1 
miih.ina rol oynıyan üç sinıa 

Denizbank ve Şirket 
yaz için esaslı hazır

lıklar yapıyor 
Yaz mcvoiminin yaklaşması do· 

layısile Denizbank ve Şirketi H•y
riye idareleri hazn uklara başla -
mışlardır. Her iki idare de bu yaz 
me\•siminde muayyen zamanlarda 
geceleri mehtap snfalan ve gün -
düzleri de tenezzühlc>r tertip ede -
clderdir. 

Mehtap safaları ayın 12 \'e 19 un 
cu günleri arasmch olacaktır. Her 
Cumartesi günleri d<' bilhassa Şir
keti Hayriye t.arafır.dan geçen se -
ne de olduğu gibi Boğaz dıoı;ına l\a
dar tenez:züh seferleri yapılacak 

ve bu yıl fiatlarda tta tenzılAt ya -
pılacakhr. Aynca tene-zzüh vapur
ları yeni yapılmakt:ı ulan Anado
luhısarı plajına da ui'h'ıyacaklar ve 
istiyen kim!K'ler burada bany.o ya
pacaklardır. 

Mehtap ve tenez?.üh seferlerine 

Bank ne olacak 
Bunların bir Sa nayi 
ve Maadin Umum 
Müdürlüğü halinde 
birleştirilmeleri için 
tetkikat yapılıyor 

Denizbank, Ak ve 
Karadenize tenezzüh 
seferleri hazırlıyor 

Bu yüzden Arap Hakkıyı ağır yaralıyan 
Marangoz Osman muhakeme ediliyor 

Deniibank bu yaz mevsiminde Bundan bir müddl:t evvel çadır- kanımın önünden geçerken bana 
halk:• memleket ııahulerini tarut- cılarda 'bir öldürme teşebbüsü ol - dilini göstererek güçlükle: cBak 
mak için Karadeniz ve Akdeniz 11- muş ve marangoz: Osman adında şu Hakkının yaptığına• dedı. Dıli 
mantarına tenezzüh seferleri ter. bir genç şaka yüzünden Arap Hak- kanlarımı gibiydi. Gt1clükle ko -
tip edecektir. Büyiik vapurlarla ya kıyı kasığından ağır sul'ette bıçak· n~uyoııdu. Fakat hava~ kararml§ 
pılacak bu seferlere ıştirak eden. la yaralamıştı. olduğu için dilinin ne şekilde ol -

İkhsat Vekilleti Sümerbank ler çok az para sorfil~ memleket sa Ağırceza mahkemesinde bu ha- duğunu sarahaten görmedim. 
ile Etibanb ~yeni bir tekil hillerlndeki limanları gezecek • disenin muhakem~ine bakılmış - Muhakeme diğer şahitlerin din-
\'erınek içia tetkikler yap • lerdir. Biletler vapurlaı·da yemek- lir. Katil kasd!le yaralamak suçl • Ienmesi için başka güne bırakıl -
maktadır. Bunlardan Süıner- ler \•e limanlardaki gezintiler de le mahkemeye verilmiş olan Os • mıştır. 
bankın .sanayi işlcrlic, Eti • dahil olduğu hald~ satılacaktır. man şöyle demiştir: 
<INttlan madea işlcrile uğr~ - Deni2fuank Akdeniz ve Karadeniz- - Hadise akşamı çalıitığımız 
tağı nıalümdur. Bu itibar1a deki şehirlerimizin bclediyelerile handa Hakkı ve arkad~ları rakı i-
her ikki de bankacılık y:ıı• • şimdiden temaslar yı.pmaktıı ve Ç.İıyorlardı. Ben de bir iki kadeh iç-
maktan ziyade, :fabrik.ı , " kolaylıklar teminin(' çalışmakta - miş, sonra çıraklara iş vermek i - K "f. 1 kt "k 
maden işletmek gibi işlerle dır. çin kontrpla'k almağa gittim. Dön- a 1 e e rı cereyanı 

--->o---

lzmir Fuan 
nıCŞ&uldürlcr. •o düğüm zaman Hakk~ ve diğer ar - için fabrikada yeni 

l\te\"zuları itlbarilc yekdi· DEN 1 z kadaşlar l'akı içmeğl bitirmişlerdi. • 
cerine pek yakın olan bu mü· Ben gelince son kalım kıttielıi de tesısat yapılacak 
csseselerin, Sanayi ve 1\1aa • Anado1uhisarı ptljı sakladıklarını söylt>dile1·. İçmek Bu yıl İzmır fuarında elektrikı. 
4ia Vmwu lUüdürliiğü ha • f amamf andl istemedim. Dışarı çıktım. Fakat yapılacak tenvirat ve ljık oyunla-

Haziran 'başından itibaren başla • linde tevhit edilmesinden Hakkı kadohi eline ıılarak arkam- rı fevkalade olacaktır. Fuar sahası 
nacaktır. bahsedilmektedir. Bu .;;urct . Şirkdı Hayriye tarDfından A - dan geldi ve israr etti. İçtim. Fa - da genişlemiş olduğu için bir kı -

le her iki ınüessese bir araya n~do~uhisarı~da Y:.iJılmakta olan kat içer içmez boğazımdan aşağı e- sım elektrik tesisatı yer altına a· 
000 getirildikten sonra büyük bir p~j ın~atı ılerleMış ve beton ka- rimtş kurşun akıtıl:nış gibi gırtla- lmmakta mühim hazu·lıklar ya • 

BE L E D 1 Y E tasarruf temin edilmiş ola • bınelerm yapılması tamamlanmış-. ğımı bir alev kapladı. gözlerimden pılmaktadır. 
Sinema fiatler. n. 1 t caktar. tır. i ateş çıktı. Bu halime gülüyorlar - Fuar komitesi, İz:mir fuar ve k(ll 

1 1 UCUZ 8 - Diğer bir habere göre, her Plajın kara ve denhı:deki kısım., dı. Kızdım, böyle blr şakanın in • tür parkı için bu yıl fuar mevsi -
mak İÇİn fef kikaf if er f iyor iki banka birer umuın müdür- larına kum dökülmektedir. Ayrı - sanlara yakışmıyara;:?mı anlatmak minde geçen yıllara nczaran 2 mf.s 
İstanbul Beledi) e.:i İktısat Mü _ lük halinde değil, yiue banka ca büyük gazinonun in asına da islcdtm. Hakkı ban" küfretti, kav- li elektrik cereyantna ihtiyaç ola-

dürlüğü _sinema flııc!u ini yeniden şeklinde, faJcat birleştirilmiş başlanmıştır. gaya başladık. Som 9 ne yaptığımı, c~ğını. bildirmiş, İzmir el:ktrik 
ucuzlatmak rnaksadile uzun müd- olarak idare edilecektir. İk • Gazinoda bil' dans yed ,.e ala - bilmiyorum. Boğazım yanıyordu. şırketınd~n bu miktar elektrık ce-
dettenberi tetkıkler yopmakta idi. tısad Vd<.ileti henüz bu bu • turka kısım da bulunacaktır. Va - Dilim kavrulmuş g:biydi. Birden ı·eyannu verip veremiyeceğini sor-
Ha:ber aldığımıza göre pek yakın- susta kat'i bir hüküın ver _ purlar doğrudan doğruya plajdaJ kadehin içinde kezzap var sanmı • muştur. Şirket direktörlüğü ver-. 

memi tı·r. Tetkikler.. devam ya.pdan iskeleve ynnasacakla ..... ır. tım. Halbuki bu anıon}.'akmıs, bu- diği ce\•apta f_azla elektrik cereya-
da nihayetlenecek elan bu tetkik- " .J ·~ f il k 1 

ediJmekted~. Plaja gitmek istiye{ller içın ten _ nu sonradan öğrendim. nı ua.ra . vıe. r ece o ur.sa şe.hrin 
ler neticesinde fiatlerde rnühım .. lekt k ht 

• ------- -----• zilatlı olarak vapur ••c pltıj ücreti Bundan sonra, 32 gün hastane - e . rı . 1 • ıyncı~ın _temın ~ıle • 

Selim Nüzhet Gec~-t:k te 1831 de 
tenzilat yapmak inıkiını buluna - b" d k 1 b . • mıyece~ını bildırmış fabrıkaya 
caktır. ÜN 1VERS1 T E ır ara a omp e .letler satıla - de \attıktan sonra yara-;ı ıyılcşc • . . . • . ' . 

1 

caktır k k 1 A H kk d' 1 yenı tesısat ılavesı ıcap ettığıni 
gaze~iliğimızin yli7.üncu senei Esasen sinema me\•sınuniu bit - . rl c • ~ı mışAo an Hrap a .ı . ın - haber veı·mıştir. 
devriyesi vesilesiyle küçuk bir Usan kurları imtihanları Adalar arasında vapur enmı~tir. raıp 9kk1 hadı:scye l F k •t . . k tt ld ğ me i dolayısile sır,"'ınc.. tiatlerı. .. ,, .. . . , uar oıru esı, §lr e en a ı ı 
monografı nı>srede,.ek bı'ze gazete ,___ k İ u · ·ı ı· k , . tih f I . takaddum eden ,.a •:veı ı anlattık - b .. . lektrik f b k 

~ ' • A'ı!Jldl Cnd_ine dÜŞPC ektir. ktı at nıVCfSI e li'iall :.t •llrl lm an 1 se er erı .. ] d : U Ce\rap uzerme C Q l I a-

Cİltğİımİzin ılk devirleri hakkında Müdürlüğil indıril c-t"'k olan fiat -1 lan 4 Mayıs Perşerr.l'e günü brui- I>c . tan GOnra şoy c edı: sında fuıır için tıızla elektrik 
bazı mahlmat vermiş ,.e bilhassa .· _ _ .. . . lıyacaklır. İmtihanlar tahriri \~ 1 nıibank bu yıl da Adalar ara- c- Ben Osmnna içın.de amon - ceı·eyam temin edecek yeni c:lek-
b 'lk t 1 · f k · ·1 ı leı ın onumuzdekı sene• &ınema • • - . sında seferler '-'apaC'aktır Ha ... •ran ak b ı k d h f ı u ı gaze e erı n s mı e o arak . . . . . şıfalu olmak uzere iki defa yapa _ .J • ... y u unan ·a e e an vermt· - tt"ik tessatı yapılmasına mü:.~ıade 
eserine ilave suretiyle bize onlann me\'sıminde de tatb.ıkı ıcın çalı~- lacaktır. Tahriı"i imbhanlar neti - başında başlıyacak c.fon bu sefer - dim. Itakı içtik. B•ı sırada Osman edilmesini Nafıa Vekaletinden is· 
şekillerini de tanıttmnıştır. caktır~ A}Tıca şehrıı~ızdekı . nıal~ oesinde asgari 2 not alan talebe 1 lerde vapurlar Heyb<•Jiada plajma birdenbire geldi. Bl·nimle ka\•ga - tem~tır. 

Buraya Se-·er t k•t.•tn Tercu·· - ye mw·akıpleri de .Eınema fıatleri ---'- 'fah. 1 tih . da uğrıyacaklardır Bunun irin bu ya tutuştu. Sarhosl!ık kavttası. .. K n t ,,. . 
• • - . . aı~ şı 1 m ana gırmek hak-' • ~ b o ser va uar mua ımı 

manı Abval gazett>'>{ ve Agft:h E _ uzerrnde tetkıklerde bulun.makta- kını kazanabilecektir. 1 ı·ada yakında bir iskele inşasına Sonra bıçağını çekı:-rek beni yara •
1 

.. 
fendi hakkındaki dej!erl' eserini de dır. İmtihanı kazanabilmek için tah- başlanacaktır. ladı. Aramızda eskiden 1ıiç bir d~ fskender gomüldü 
ilave edec.ek olurnk nt>ıriyat lis - Ankara caddesj 3,5 ay :niri \•e şifahi imtihnn notlarının ~ar. ara:ıı ~fer; erini geçen manlık ta yoktu. Benı niçin yara - Gebzede yaptığı at gezintisi es-
ter.--ini tamamlamıı olnruz. bit k moomuunun asgari 12 <.'iması icıw sene iz.mır korfezınden alınan Su- ladığına hala şaşıyt•ı-um. !Benim nasında düşerek ök·n konse.rvatu-

TalJJ.atiyle mOtefcrı ik olarak çı- Sonra ece etmektedir. vak \•apuru yapacaktır. Vapur ta- anladığıma göre b:.t s rhosluk ne - ar muallim muavinlerınden İs -
kan bir QOk makaleleri burada he- 'ulıara Şinuı, or:tada A•ô.h İstanbul belediye<>i tarafuıdo.n ya- --oo- mir edilmekte ve hazırlanmakta - ticesi olmuştur. Bunuu için da - kcnder Ardan'ın ceııazesi dün Ka-
saba katmıyoruz. Onların bibliyog el ..Ji. altta Ebiiz~ya pılan yol prograwmın tatbikine 1 M AA R 1 F dır. \'anldan vazgeçıyorı.:m. Osmanın dıköyündeki evind~n hocalarının, 
rafyuını yapacak b1r himmet 11- Eısat Efendiyi nazır, Sanın Efendi Mavıstan itibaren başlanmıftır. Ya. --oo- beni öldürmesi için hiç bir sebep arkadaşlarının ve talebelerinin 
blbi çıbf$R ~rk gaze~iliğine ve ile Salt Be~ bu ije memur tayin pılan yolların inşaatı ez.ami altı ay Yabancdar okuma odalan EK o NO M 1 yoktur. Bunun icin davacı deği - gözyaşları arasında kaldmlmışttr. 
dolay.1111.ç Türk kültnrune bllyfik _ _,. rd B {i t lk " zarfında bitirilecektir Bu arada açamıacaklar T b da b 1 1 lltn·• Cenaze, konservatuunn, arka • 

• ı:ıuıyo u. u ç u 1 i turk ga - r& ZOR 8V08 mi 81 bir B d' ğ' 1 bır hizmet yapmlf olur. •-'L..-· '--'- ·· k 1.. Ankara cadde ·inin de yarım kalan Neşrivat kongre!:indc, yabancı J unıı ne ıvc.-c 1 ~oru aıı maz • daşlarmın \'e talebelPrinin yaptu·-
T .___.__. V k . h '-kında çık ze~ınaı Ounar. utere tanıma ... • 1 k O A ap Hak'·ınııı k d' 

a a.•aun a ayı a.. an ı ·u ti ·i T .. ·k· • .:ı k·· 1ı·· S8rQI açı aca nun sman, r ı. en ı- d ğ d .. t 1 kl b b O _ _ ··-.,·-. asfaltlaıınıa ı'sı·ııe ıL.ıı:l~nmışlır. mı e cı n uı ı):e;.ıe u ur -ve ı ı or çe en e era er sman-
b - 1 b ... _ AoUA~l.lU· • 'U- " sı·........ an1onyak !"·m:lığinde ısrar .. .. .. .. .. utün yazı ar unun fptiu. fren • . ,. . .. propaganda maksmJıle n_.ivat Ü ·· ü Um • M''f ,.., T .. "' ·~ ğ ı:: ] d 
sı:zca n IOnra tilrkçe olarak ktti - Takvimi Vakayf ın ncşrı emrı Çl- E\•velce mutcahhitle yapılıın an-1 . . h k -r ,, çunc umı u ett.ı? ahsin etti. Müteakiben diğer şahilleı· a a camııne goııuru muş ve ora a 

k k 11-. • se~ısı açması veya ut 0 uma <> - Uzer Trabmnda be:vne!milel bir az kılındıktan sonra Karaca 
şar ettltfnf kaydederlerse de yan- ar çı maz ..,..,.azıt meydanında !aş.maya nazaran Anhra caddesı • dalan t kili de öı-ü -ıccektir .' . . .J dinlendi. Bunlardan Nerkıs şunla- nam ı · 

l t bugün askeri hb talebe "'Urdu olan . asi iti .. 6 yd b·ı· . eş € şu · sergı açmak ıçın hazırlıklara baş - rı _ı:,_,ledı··. ahmetteki makberes'ne gömülm~ 
1' ır. .1 nın a anma 1sı r.. a ı ırı - Alınan haberle:e fÖ!"C, Maarü Ve- 1 t u ı ··f ıı· lik b ..,.J 

. binanın arkasımlakı lllt"l:ada mev - . . .. ~ . . .. . amış ır. mum mu e ~ ı u d tür. 
Yapmak istedi.it 111Ahatı halka j lecektı. Halbukı 'b'.l muddctı ~'Ok kaleb Türkıyede okuma oda1arı · sergi.ye rnüzaharet ed'lmesiııi İk _ - Ben hastane e iken Arap ı·skcnder Ardan, Yu''k"ek Tı'caret 

&-- la k bil.;ı' k hül..A cut bir konak satın ahnarak mus" - • b ili 1 f nd ' H kk i ·aret ettin1 B hlld' -vası.~z o ra u:rme , • u - • • 1 bulan ve Ankara recldesınln biran nın ya ancı m et er tura ı an a- tısat \•e Ticaret Veknletlerillıden rl- a ıyı z) · ana .. ı-
te fı.k ı · .. -ıçt b•r ·- ...__ takfl bır gazete matba· sı cTakvim- 1 t ft·• d Öted seyi anlatırken r3kı içtiklerini, me r nı n'"'i'.. n vası ... looc- • • • • • evvel tamamlanmttsım istiyen Va- çı mamasına ara .r ır. en. cada bulunmu tur. DiXer taraftan 

min Mnıek istfyen ik!ncl M.abmut haneı amıre• ma1tnası tesıs edıl - . . . . · I beDi bu gibi okuma edalarında ya- ş 6 sonra Osmıının geldif'in~ ve son ka 

L.I\ f" i'h. 1 _ ,.r; _ il- dI lı 'e Beledıye Re ıs• Do'ktor Lut!ı . . Trai>7X>n meb'usları da Traırbzonda lan kad~~ıi Osmarıl\ L "ndı'sı'ııı·ıı 1 •• metni ut ı tar ın n u) .. ncu c · .. . bancı mılletlerı ndın ve mflliyet ' Ç.1 "" 

dinde de mevcut ol~n bir emirna- Esat Efendi işe başl1tr başlamaz Kırdarm muteatlhıtlc, )'aptığı yenil propagandası yaptığı gözönlinde beynelmilel mahiyette açılacak çirdiğini ::ıöylemi~ti. 
me netreltl. Bunda sırası geldiği 1- Tak\·imi Vakayiin ne olduğunu an- bir anlaşmıya nazaran e.tsfaltlaıı - tutularak, bu gibi odaların açılma- sergi ile, hükllmetiıı alakadar ol· Bundı:.n sonra şahit Muhittin de 

Mektebi ve Kons~rvatuan bitir -

m~ kıymetli bir gencimizdi. K.en -
disi orkestralarda ve Ei')'lica solist 

olarak ta keman çrılrnı.kta idi. :Ay
rıca konserler de veriyordu. 

Matemli ailesine taılyellerimizi çtn artık bir gazete çıkanlmuıru latmak, hiç bir gazete gormiyen ma işi üç buçuk ayia 'bitirilecek ·ı' ma&ı için. bir kanun layihası ha - ınası için. t*bbfu.lerf' gir~işler- gördüklerini şöyle anlattı: 
emrediyor ve Sahaflar Şeyhi Zade ( Arica.n 1 inci Nyfada> ttr. zırlanmalctadır. diı'. - Osman hadiseden sonra dük· sunarız. 
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ı~muıı11111111-mınnmımıı1111•mım 

- Gönderirsek ne olurmuş?. şOphelenmi~·oı· mu VI! gonra vücu- dur. Bunlar iki ka.sımdır. Haçlı, i- dokme fena oluyorum .. Sen rok- - Hir gece Pervini kaçıraca- şi.şeler ile veriyorum. Damla.ların te!jimizi üadeye kifi değildir. 
Zaten genç kadınlar ile uğraşan dunda, asabmda bu miuıe\'vimle liçsız:... 11.açlılar .ı.ol ceplerinde, ke.n Lende iştihadaıı t•ser rok ... ğım.. 8ayılarını güzelce anlatıyorum. Giln geçtikçe biribirimiz için çıl-
ôlJtiyar erkeklerin ölümleri darı- rin, muhadderlerın fenahklannı, laçsızlar sağ ceplerimde durur ... Ne yiyotQa elinle ağ7mn ver... - Nereye'! İhtiyarı bir alil a\ utuyor. Uyutu- gınhğımız ıartıyor .. Benim o, per-
sı <l<ıstlar başına denecek bir tat- yorgunluklarını hissetmiyor mu? Onunla bul~unca ben i13.çsızlar • "- At meleğim içine yağ bal - Önüme neresi gelirse... yor. Ne yaparsın. Bu dün:ı·ada vazın üzerinde yürümemdeki ce-
hhkhı vukubulmaz. - Onun sinirlerinin cluzgün dan birkaç tane ağzuna atar tatlı olsun, afiyet şeker olsun... - Böyle sallapata iş olmaz. muvaffak olmanın iki yolu Yar: sareti, paşanın en harim yatak 0• 

- 31 - bi.r zamam yok ki. Biçare kadın tatlı çiğnerim ... O bana sorar: Ha:ı öi kalfaya ol cebimden fyj düşün Ali.. Kuvvet veya hile .. Kuvvet ekseri- dasına kadar Gülizarın bir işık 
Vekilharç, gençlerın bu mu- benim amansız aşkımdan daima "-Ne yiyor·un Ali?,. . T~ clö ·t t - Pervini becliyecek kadar ya paradan geliyor. Ne yapalım kabul etm"'"·ndekf cilretı" b"ır dü-

1 .. d' 1. 1 , 1 . 1 1 b' suııuı ım. uç ı san onu oya- ı. • . . . k F.lb "k" ...,ı havere emu ın ıyor, hücum p a- ha ta .. Yalnız hazan diyor ki: ' - çını ban l\'01' < a ıraz . çallljamadıktaıı sonrn vana da bizde bırmcısı yo . • ette ı ın- fi D lTii-1 . i d • d 
nını ona J!cire tcrtib ediyordu. "Sensiz kaldlftlm gecelerde Mr pa ta falan r·ığnivo;unı.. llarım. !kinci şekeı-lemedc kalfa- erkek denir mi? c1sile isimizi görmeğe uğrasaca- ş n: e 1 ıe.mız n var tıgı ere -

~ .1 •• ... 1 ·· ı ·· ·· .. 00· k · c-eyı anlarsın.. Paşa "taı-ıbullu 
Boynundan tıfsımı kaptırmakla turlu us uramıyorum. Seninle bu- "- Hep benim )'anımn geJdi- mm suzu en goz eu uç:unc e a- - Yakalarlar. a ikinizi de ~ız. . . 
hanım efendinin muhabbetini de lu unca bııııa bilmem neden derin l'rin zamnn mı içiu ba\'lhr hö\·le~ panır... Dördünr.üde k0ca'karı tevkif edcı·ler s k"'· · · ' · · k' 1 çıtkmldıın vezırlerden değıldfr • .,. , • . . ,. . . . .. .. ..• - a ıu enın ışın uenım ın- T · b" d A .,, 
hc•a.ber kaybetmiş olmama ı onu bir uyku ba. ıyor. Seni bpfip sev- ~.- Tabii değil mi ya!,. . başınd~ t.e!kı? ve~ılec.~k bır ol•ı - Hiç bir zamandK ... Pa~a- den tehlikeli ... BinKınn dış yüzün-!. 8!ra:ı, h.~şı~ ı~ a am, :a,,., 
da düşüııdurüyordu. Çünkü ha- meğe doyamadan arhoş gibi sı- • '- Neden?,. j olur. e çı!·kınl~ı: g~.r~e.n. O z~- nın na nü nimetiyle bü)•iimüş iRek d&n, oluklara, silmelere dokuna- ·ıptıdaı mu.thış bır ko:a~ır. Karı-
nımın AbduJ,lah Neyyir efendiye zı) orum .. Acaba duşmanlarımız "- Çünkü ah elma ım <ıen- mn~ı bu ngll" ruk~ g~gsümiin ü- de ikimiz de resmen hürüz. rak bölme pervazının üzerinden larının ıhtıyarmı genc:nı Otelloın-
olan aşkı eksilmiyor gunden gtıne bize buyt.i mü yapıyorlar?• Be - den ayrı yaııadığım zamanlarda 1zerrnden nefretle ıterun. Boynun - Çok dırıltı ... dedikodu o- r· ll k b' k r 

1 1 k' n a Lm bir iddetle kıskanır; geceleri "( l p · ı· · \'!.lr r en ır gece a a ı ı ·ı.a -

•

1yordu. Galiba tılsımın bit· kal- yin iz kalfa hanım her n& zaman iştiham ke..~iliyor. l\Hımkun değil dan anahtarı a ırım ervınc gı - lur'! ... k 11 h ğ d yastığının altında dclu çifte rö -

r 1 'd k i mal besine uçarım Bunak · a··ın ayaı·sa va a aı,a 1 a yo-
ere sardıktan sonra o an ı ra. e, izaha muktedir olamadı- acıkmıyorum. Seni görünce kal - 01 11 1 

::·. - Ne olursa olsun.. Adam "" t ki\ e;ıi gfüi ekiz paı·çaya ay- vıolver ile yatar ... Yatak odası o -
ebedi idi. İki gencin, ed ğı bır hale uğrasa onu derhal ho- b'me bir ferah, bir saadet dolu - kannııı koynunda çcktıgım aza- sen de şimdi beni geç biraz da 

1 
nun için kudsiyeti .&ıamUBlu ör-

l'akı tepsisinin verdiği ca\ a, büyüye atfeder... vor. Artık vaqadığımı his ediyo- bm mükiifntıııı Pervin le kucaklaş enden bahsedelim... 
11 

p· ın... tOI ü · b" kllb ·d· Ad 
. • . . 1 1 b l Ne yapayım başka yoldan m ş ır aııe eaı ır. ım-

kah .amim1le~en, kfıh - Ona uyku iliçlannı nasıl rum. Bütün uzuvlarım işliycrek nuı c a u urum. - Benim halim de hemen se- :-- . 
1 

.
1 

h 1 
h 1 · - · . B · · k . . H.iulı7.arııı odasına gıdemem.... arının teması e O!'&nm ma rem -

1 
. J ~an mu avere ıı hazan yutturuyorsun! gozl~rım göruror, kulaklanm işı- - u ışın sonu ııeye varaca nmkinın bir aynı ... Şıı fark ile kl .. .. . . . . . . . . 

en .inde cer yan ediyordu: Onun koynuna girmeğe gitti- diyor. Midem öğütüyor, her ta - Ali? Paşayı ben uyutmuyonım. Gidin- - Royle olüm tehltkelerını ~ etını lekedar edecek bır müteca 
r)andu ~akib - Kalfa hanım le· iim &'ecelerde ceblerim küçük rafımda bır faaliYet, bir hare- Bu besbelll bir JJey .. Sen- ce onu U.} umuş buluyorum. Bu işi hiçe sayacak kadar Gülizarı se- vizin vilcudümi haber alsa yok 

~l fi lk paatılır, tekerlemeler, ket ... ,. den saklıyacak değilim y.ı... Gulizaı- dikkatle, maharetle gö- viyor musun? mu alimallah lıa. .. 

ıatiliıer.U-,Wlıh~= aıpyap. ~at~ bıır:lm ~ 



Z - Mayıs 1931 

Dantzig meselesi 
Bek'in 
cevap 

cuma .... günü liitler' e 
bildiriliyor verecegı • 

Varşova, 1 (A. A.) - Ekspr"s yasi usullere, bu usullere ihlas dı.--
Poranny gazeteel yazıyor: receein~ ve mün'aklt itilafların tef 

Dantziıg ımeseleo;i, Alınanların s;rine intibak etmek wrureti var
düşünmekte oldukları şekilde Po - dır. M~mclin işgal!ıoden ve Damlg 
loeya için mevcud değil idi. Yal- hakkındaki Alman metalebatm -
nız Polonya, Milletler Cemiyeti • dan sonra Alman sıyru;C'tinin Bal. 
nln nfrfıızıınu kaybetmesi dolayı- tık denizi hakkındaki siyasetirun 
ıile serbest şehrin statüsünde bir gayeleri pek vazihtir. Bu gayeler
tadil yaıpılmasma teşebbüs edil • den a.ç>kça müstelba!> olduğuna gö
mesi zarurl olduğu mill&lıazasında re Almanya, Polonya'nın Baltık 
bulunuyordu. denl21 ile muvaııalru:mı kesmek, 

Dantzlg •meeeleei> şimdi.ki ma - V:istül nehrinin mans~ bmı ele ge -
nasında, resmt Alman teşebbüsleri çinnek ve bütün ooğrafi, tarihi ve 
ile menuu bahsolmuştur ve bin • iktısadi sebeplerden dola ı Polon-

SAADABAD 
PAKTI 

Tahran l (A.A.) - Anadolu 
ajansının husu.t mulıabirt bil 
diriyor· 

Parlamenotnun dtinkü ıop
lantı.'1ndn Haririye Veziri A
lam Saadabat pnktı hakkında 
ezciimle demiştir ki: 

netlce bu me.9t'lenin Alman sıya - yanın H ,, ah Y 
• ayau s aEJ> na mensup 

ııetinin usul ve esaslarına göre tel>- olan arazi.de nüfupnu kuvvetlen • 
kik edilımesl icap eder. Meme! a- dlrmek 16temeltted.ır. Şu halde Po
raz!slnin ne suretle lşgal edildiği lonya bü.lrfunet.inin Polonyanın J 

ve İngillere ve Polonya. !le olan 1- Danzig'deki garantll.rıni, hukuk 

ıtıanann ne ve~il~ feshedlldiğl 1 ve menafilni tf'.sis e<ieeek olan mu
gfuıönıllnde bulunduğundan bu u - talelbatıru ber zaman olduğundan 
ıullerin ne olduğım•ı ta~dlr etmek j ziyade lleri sürmek meclıuriyetln -
ook lrolaydır. Bund~n boyle bu sı- de bulunduğu aşikardır 

Saadabat paktı devletleriy
le müzakere edilen bı1tün me 
selelerin tam bir fikir bera -
berli~ ile neticelendiğini siz
le..e bild!rmeklıt bahtiyanm. 
Türkiye ile hudut tahdidi i§i 
geçen sene bit!ti!mi§ ve bu 
hu8!13taki mukaveleler imza

lanmıştır. Bu sene de Afga -
nL•tanlıı ola.n hudut tahdidi 
sona e1'dlrilmlştir. lrakla hu
dut tahdidi komlsyonlan 
da halen çalışmaktadır. 1-
raklıı, Türkiye ve Afganis
tanlıı lmzalanm~ muahedele
re müşabih mıııılıPdel.,,. im • 
zalan(l('aktır. 

lngiltere -Amerika -Fransa 
Kısmi seferberliğe uygun 
mali tedbirler alıyorlar 

Lorıdra, l (AA) - Kısmi ~efcr

berliğ.in devamı netıcesınde basil 
olan l.ktısadi ve mali vaziyetin u
zun miıdtlet devam etmeııı ihtım -
line mebni lktısackılarla malıye -
eller demokı: asilere ibu vazıyetı 

karşrlamak imkiinl.llı '""·mtge ~a -
lışmaktadırlar. 

Demolmısllerm tot tn dlv 
letler tara1ından tatbık edilen 
otar§ik metodları tamamıle kabul 
etmeleri.. yahut ta ıktisadıyalları • 
ru yarı ııeier.b !ık vaziyette ya • 
flyabilecek ekılde canlandırnıa -
ları !Azım dır. 

Bırmcı şık, Fransa - İngılız • 
Amerikan ıttüakını muhık göste • 
ren hiırnyet bağını tahrip r.ckceği 
içın mahzurludur. İkincı şık ise, uç 
memle'ketın yalnız sıyB!: IJl<'vcud· 
Jarını değil, enduslri ve tic.ıretle

rinın de klşaf ~ı tarS'" imek 
suretıle m ukadderatlan~ olan 
emni)et. tamın < tme~· mcselcsını 

ortaya atmağa ınhlı;ar etmektedir 
Bu piunda, krC<l. seferberliği 

şeklınde, uç memlekette mevcut 
dıinya altın yekununun ·.ı2de 85 
ini kullanıl a ı derpı ed ·1melt-

't lir. 

Dün Rom ada İtalya Kralı Kral 
yapılan binicilik F aruğa bir 
müsabakaları teminat verdi 

Rmna 1 (AAJ - Bı:r~da yapıl- Roma, 1 (AA.) Haber alındı-
mıısı mukarrer olsn muhtelif en - ğma g3ı'C İtalya kralı Mısır kra -

ternasyonel binicilik müabaka - ima husı.ısl hır mektup gondereı ek 
larına, dünJril Pazar günü öğleden İtalyanın dostluk hıslerl hakkında 
evvel Espuilhıo mükMatı lle haf- teminat vermiştir. 

lanmı~r. Bu mektuplllI, geçen erde Roma 

Saadabat paHı konseyı -
nln bu defa Tahranda yapı -
lan toplantısı wmiml bir 
dostluk havası >ç;nde ı.-ukua 

gelmiş ııe tam bir antantlıı 
neticelenmiştir. 

Saadabat paktının me•'ut 
ıı.eticcılerinl t/t'1!!den fra.ha 
muhtaç gonnüııorıım. Bu 
paktın imzasındaııberi vazı -
ülimzalar arasındaki dosıluk 
ve iyi antnnt mmıı.azam su -
rette fazlalaşmaktn devam ey 
lemıı ı•e biLtür nııinazlimfoh 

mcııelcler mw;tt>rek menfaat
ler lehine halledilml§tir. 

eşriyat kongresi 
(Baş tarafı l irıci sa'Jfada) 

Saır, ~dip. ressam, ô.liın, halasa 

llimağ \'e kalblc çalışanlar, hl~ 

bir ölçüye V<' norma tabi olamazlar, 
oldukları gün ya,..tmazlar ve ya. 

ralmadıkl~rı gün de, kiiltür durur, 

a ağıyn doğru yuvarlanır diyenler 
bile bi~bir kayıtla bağlı ohmyan 
bir tefekkiir ,.:e taha1slis intkiru -
nın me\ hidu olan san 'at rscrleri

dir. 

ı s.o ~• 

cKDA.11 

llCDA.111 

iŞARETLER 

Yolsuzlukların ilanı 
Şu üç bet ay İçinde biıyük

lü küçüklü birçok aui iatimal Ye 
rütveı davalarına ~ahid olduk. 
Daha birkaç ay evvel bütün bir 
semtin aahıta i.mir Ye memurları 

ağır bir ilhamla mahkemeye ve
rılmqler ve bunlardan bir ikisi 
nıahküm rdi.lmi iken ü~ dört 
ırün içinde iki polia rü~vet almak 
ouçile sorguya çekildiler. 

.M.ESELELER 1 
·----• 
işsizler iç· igorta 

yapmalıyız 
• .... ...... 

Yazan: Hüseyin Avni 

Avrupa memlektJerile 'I1örk:ı> t.1 kal .. ~iL Son glinkrrle d İ 

8AYPAJ 

Müessif bir kaza 
(Bili tar.ıfı 1 

Büyfık E\çıliğı ar<1• 
etlerim e azami 

ILl'İ 3ayfadaJ 
.,yya~e -

eril· 
mes:ı m nıaslaı ·::ıpıl 

Tayyare lcriın.izrl >k 

ri bır ş netır ındc ita yoı ı;; -

ramış Te h~r b r munUe batın n 
birım maalesef şehit Hrmlştlr Dı
ğcr mııret\el>at sıhiıatrfdlr 

Kardeş iranın !esiri 
Böyle, biribiri arkaaı aıra ıui 

• • 
1 

ye ar ınd.ıki güzel farklardan bı- Bankasınd 'I. sck'1?n n-•cmıırun çı· f 
\Stıma ve rilfvet auçlannın orta- ri de bızde ışsizlik mt"Vcut olma - kanlacağından bahs«lilmekte<llr.' Tııtıran, 1 (AA.J - Anado!a a-
ya ~kışı ve gazetelere aksedişi, Janeını h us! '- hJ b ld 

masrydı. Yeni yeni açılan iaıbrika- Bundan b•<ka İstanbul Belediye' - n ııs mu,.a " 1 ırı -memleket itlerinin pek yolunda '"' 
ıritrnediği fikrini uyandırır ze- lar, demıryollan i'IŞr.btı, maden 4'- 1 sı de 140 memur:ı <çığa çıkar • 'or . 

!etmeleri gibı hA.clisPler, Türkiyooe mak W-in k·"rolar fu.erinde tetkik- _Ta,j.ı.ar_el rımızıın ~ le kete 
habile bunların Defrİni menetmek ·• "" d k -· c 
eak.i devirlerin devlet adamlann- İ§ hacmini genişletmı;;tir. Hatt.A lcr yapmaktadır. '1 ı.loa bir kaç onrr, uzere umanf'!fi pnıı u -
da ilk akla gelen tedbir idi. Hal- maden ve fabrika iş:cten ıc e a - mücssesedeıı bir ka<· h•Z kişinin a-' Çlışları eı;nıısında 2 tayv&Nchnızın 
buki ıuiiatimalin ve rilfntin her damları, işçi bulamadıklarından şi çıkta kalması, bir L~;mlekettc .ış-ışel:ıadeti ile netıcelenrn ve hepı • 
devirde ve her memlekette kolay kfıyet etmektedirler Nitekim Kay- sizlik• diye hır m~elenin mevcu·. mrıı mateme gark('(len m ır. k&
kolay llnüne geçilemediğini halk seride dokama fabrikası kadın ~ dıyetinı ·bat c tme• Ciinkii muh- · za karş ında dost 'e kardeş Iran 
da pek iyi bilir. İdare t"fkilatı çi bulmak için, İsta?1bul gazete! - teliI ırıü <'Sel rifen .okta kalan.- 1 çıok candan alaka g&<ıermi vr bu 
bizden çak kuvvetli memleketler rhıe, ·İşçi aranıyor d;ye ılan ver- Jann mikdarı, m<'mlekPtln nııfusu acımızı samım ve İÇIPn paylasınıs-
deki milyonluk ıuüstimallere ga- miştir. mikyasında pek az mıkdar teşkil tır. 
1etelerimi.zde her zaman teaadül Zonguldak kömıir havzasında. eder. Fakat ne de olsa bir kaç yüz MueEf kazanın \'I' iki tayyare 
etmek mümkündür. Suiistimal ve yü2de 35 nisbctinde ışcı azalrnı - kişi i.,'Siuhr Bu da hodine gfüı:- ciın!zin ehadetinın t.>hakkuku u 
irtİfanın en büyük engellerinden tır İşçiye ve çalışan ll'l>Sanlara olan bir meseleni 2 rlne dün sabah lforıciye Vezır 
bbi bunları ortaya atmak Ye fa- ihtıyaç art.maktadır. Ga'11 memleketler· ıı~ızlığe kar- A!Am, Türk heyetinin mlsa!tir bu • 
illerini t"fhİr etmektir. Bunlann Hasat mevsimi gelcliğı zaman, ış- <ı mukavemet etım~k wııo vaktile luııduğıı l<t'nağa gcl<rek hcyetım z 
:ıblenilditi Ye aanki hiç bir yol- çiye olan ihtiyaç daha ziyade ar - teşkilat yapmıstır l~t•mai sigor _ rei : Ali Rnna Tarh•n':ı ve Turk 
au.z!uk olmuyonnut ıribi ırazete- tar Çünkü bizde iş~il<rln ekserısı talar, i:<ısl>.lik sigornsı gibi... Biz- heyetıne Ala Hazreti Hfnım~ün 
!erinden hiçbir suüstimal ve irtişa köylü olduğu i~in, hasat zamanı de bu nevi t<'Şkilıit n E vcı.ı.t değil-j Şehinşah ve İran hıik(ımetı adlt'a 
haberi çıkmayan garp memleket-• yine tarlalarına v~ köylerinddi dir Bir m "S!'e5C, kmdı menfaat· taı.ly<'de bulunmu tur 
forinden bir ikiıinde yolauzlu~•n · le · · b 'd ] O a- ış rmın aşına gı er er. zaman lcrı v ekonomık 'n' yetı bakı - Haricı'ye v~.rı, Gı,nel Ku 
alıp yürüdüğünü bilenler aöylü- ~' 

maden ocaklarında ve fabrikalar- mından, tasaf':uf mak> <He işledi- Başkan ve Komutanı da Türk • 
yar. 

Yolsuzluğun ortaya atılmaaı, 
gazetelerde mevzuu bah,edilme
ıi halka bunların takip edildiği
ni göstererek emniyeti arttırmak 
itibarile de lhım ve zaruridir. 

IKDAMCI 

İngiltere -Fransız 
Sovyet ittifakı 

da. ışçi aramak ve bulmak için bu- g~ kadar mcm~ru !• r;dC'n çıkara • ı yetine ve Orgenernl K!ı71m Orbaya 
yük bir müşkülata t.es;,dııf edil' bılıı·. Buna mlidaha•e etmek aklı - a,yrıca ta2'.iyedc tıulunmu !ardır 

Bl7.de, amele ve kövlü içın işsız- ınıırlan geçn<'Z ıı r.cıye Vezıri Alam, b"yük el -
li.k hatıra gchnez Ve bu tabaka Niha ·et bır u < ~ masrafını lıgc de giderek bıiyfık elçiyi Şe • 
maden ocaklarında. demıryolları azaltmak için, gördün Zdrııret n- hınşah ve hükumet n~mına t zı _ 
inşaatında, fab•ikalarda hrr zaman zerine ını tı:lı<lid ~-debı-ı 
!çı iş bıılablli Bu ıt•barla hu ta• lır. BL tu bu milnasebetle - ye etmı1(1r 
baka, hiç bır zam 'I issiz kalmnz. r:ı lrnbnl edıyoruz. Fakat içti- Başvek 1 Cl'rr Bı.ınık El m' 
Bizde, işsizliğ• en zıyade l!'U • mal teşkı ; t ohnıyan Enis Alta gcn'e hilk<"'Tiletln taz -

nC'Ver tabaka ara "d» teU<ııı. et • bir 'il" ek tte b.ı 12s mıf ha - 'Y lerını bild re 'bır .ne ktup o -
mek lfızııy,dır Son 2 ın21llarda ta- r etler ~,park ok dnşün - dcrm r Afg·n B . iclv V 

sarrırf maks dıle bazı bankalardan tı d h ıı n 'b r m.lt' et alacaksa. Afga" tan t ı an Buylik E ç 
ve mul'Sse elerde ''117krc roe • 

(Haş ıarafı 1 11 ci sayfada) mur açı çıkarı''llıstır Grçenler· 
:ı:e ı 'bulu cıya kada vardım yn • v Afgarust2nm Mu.~kcva Buyuk 
iki nyllk ıkranııye ıl m rları- Elçı." ımbı.k Aı ara Bfiyilk. El 

temını takvıyc etme e matuf bey. de Deni;: k'ta 100 nıeınur a ık kadar d ğru blr h" ek<"ttr? 
nclmilel müzakerelerin \aziyd ni ::
tetkik ed < •ktir 

İngiltere hUküınctı, Lonılra kon 
feT&Dsını müteakip Filistindc takip 
edeceği siyaseti izah ederek ulan , 
beyaz kitabı heniiz ncşr tmemiş . 1 

tir. 
Sliylendiğinc glire konforımsın 

mı/ affokiy tsizlıkle netirclenme
si üzerine başlıyan miiz kereler 
bıiıUn ihtilıiflı noktalunn hiç ol • 
ma:zsa muvakkaten hallt dileerğl 
ümidim tevlid t>tmiştir. 

Çemberlaynin teyanatı 
Londra. 1 (A.A) - Avam Ka -

marasında sorulan b'.r suale cevap 
W"ren Çrunberlayn. Sovyet:k!r Bir
liği hükfunct, ile miızakcrelere de
vam ed.'ml."ktl oldugumı ancaıı: 

şimdiki halde bu bJpt~ fazla bir 
fFY söy liyc'TI.lye<:eğindtn dolayı 

l'l'l'iikcssir bulundu~Pnu beyan et -
miştir. 

Deniz 
ul>ian Ahm t Hll' da beray 

-= 1 ye J-e, et ,. B vuı- Ekil!J.lı 

Ticareti Müdürru·u kalkıyor lre;r:n~şl)~: ve 1 a Elçili 

t z. 

\ 

c • 

e de yeni liman 
teşkilatı yapıl cak 

kfuıı da bera tazıyc B~yuk F 
liğiıniz, uyru-ct et-n: d 

Afganıstım ı oy<t mu ten 
oobeblylc Sa:ıdab:ıt pakt mu 

illerine vereccğı i' lr zlyaf<'t n -
den feragat etr.ılş!ır. 

• 

---000-

Emniyet sistemi 
(Baş tarafı 1 inci a~f da) 

ortaya ı>ttığı yapıcı !Anın atl"el' 
1 bir tesır ıcra edebfünr d 
hal ııl. n.si ve askeri r,orli 

ı başlamak lazmıdır • 
ı Dally Mni' gazet >.., gfır .ı 
cephesı ancak JıendMnı mı• 

gctlrmi olan ideale 

Bu ilk mlle&b &\'l .Ali Baba. a- ya gelmiş olan İtalyanın Kahire el
dındald ata binen B~1çlkalı yü>tıa-

fl Go112e kazannuştır. 
çisi vıızüesi b~ına giderken götür

mıiştür. Mektubun gayeı;i Trıtb -

lusclakı aslreıi haıırlıkların l\1ıııır-

Nedendir ki gerek eski zaman • 
larda ve gerek yeni zamanlarda 
bazı muhitlerde kültür hayret ve
rici bir ihtİ!j8mla açılır, yıirür, ba
zılannd ak.'>ine olarak stiner. Me
seli bu balomdan eski Yunaois • 
lanla eski İran arasında, bugiinkfl 
İngiltere ile Çini mukayc•<' cdi -
niz. Vaktilt> iranda da Cinde de 

Attlee'ye cevap vcren Çember -
!ayn, Sovyet Rusyadan bir takım 

kıiltür varını . Fakat sonTa dur • teklifler alınmış oldu•"'unun ve i'l -
teşekkül edebil r R ı \<!Pal n 

c 
]eri taan'U2a karşı k • mnk v o 
!ara 1 tcdilderı hilkt•r:'.'I'! k1 ı 

imin etmekten aıdt r İd 
mesele! r n bu ıdC'Pl ıçln b miı 

teşlnl etmPsıne h!ı;t' r zamar '· 
saatle etmektedır lngil•c l'n dE 
Sovyetler Birliğine k ~rp nctıc le rl 
lan teahhütlere gir şm"r 

k tışarek>re devam edi!rr,ekte bulun
muş ve söamüştiir. Halbuki Yunan Ya~ur yü.rlinden pistin yumu -

pyıp agırlaşınası v~ 15 z.orlu ma -

n!ası olması yil~ür.dfn ı·ok çetin o

lan 'bu miisabakad&, altıncılığı a

lan yüzb&Şl Cevat Gı'.rkan'ın par

kuru çck ibeğeniJmıştır. Diğer 

duğunun doğru olduğunu kabul· et-
da uyan<lırdığı endi eler ızale et- kültiirü inki~f ede etle zamanı - miştlr 
mektır. ınuda dahi be~eriyct için bir il · Başvekil, tedricen ilerlemekte 

- --<>---

Hitler Münibe gitti 

ham kaynaf'1dır. Çinin dört bin olan bu milzakE'reler hakkında taıf 
senelik hali mallıındm, .İngiltere ı siliıta girışnenın ~ok müşkül ol -. 

i"' iki bin senedenberi durmadan duğunu söylemi w ~ylc dt>mi:r 

Türk hınicılerı müsab.kı.Ja gir - B('rlin, l (A.A.l - Hitler Mü -

miyerek pıstte tecrübe parkurlarl n1he gitmek üzere hu ak am Ber-

ilerli~or. tir' 
En sathi bir nazar bile bu fark . - Bu m'.!Sele, brnnı hiıkiaıneti -

ların •ebeplerini •e ·mckte giiçlük j mıWen b~ka diı°:i'r l•ılkfımetle.rin 
çekmez. Yunanhtanda ve İngil •. de nazarı itibare almınası sırretile 
lt>rede, ferdin duygusuna, ıliı~ünü-1 mevzuu bahsed'lnıe.<ı lftzım gelen 

yapmakla lkt!fa etmişlerdir. lınden ayrılmıştır. 

l bl • • r bir me!-el!'<ijr, 
şnne a:aın r cevJangah \'e ya ~ ----ratına ..aha.ı açık tııtuhnakıadır. BAHAR BAYRAMI 

Du 
Fak 
bC'r 

h 
ramı 

Öteki taraflarda ise, bııular ölçü • Gafenkonun Rorrıada-
ye, nornıaya tiihi tutulmuşlardır! ki temasları 

, 

• 

Bu bıılunıd.an iki Fransız mııhar-

ririnin, Cide ile Pilsnerin planla~
mış Rııs edebiyatı hakkında ver . 
dikleri malfımat son derece kıy • 
metlidir. Plan !aşma bukadar . aşaa 
ile ilerUyen Rus t"debiyatını hiçe 
indirmiştir. 

J?iğl'r bir Fransız ınuharriri Du
humel Almanyada son zamanlarda 
edebi~ atın sudan gittiğinden hah· 
sediyordu. Bir Alman muharriri 

1 
kendisine cevap ~ererek: •Evet! 
Almanya Fransızların se,·diklcri 
romaıı ve tiyatro piyesleri çıkar • 
mı or, fakat gelsinler de baksın-

Oiın kırl.1rdan d oncıı bir aile lar burada ÇO< uk hikayeleri neka-
' dar inki af bulma tur!. diyordu. 

l M u; bah r bavramı ld saat s nrn hava ) nr açılmıştır. Ö 
zrii giinahından beter buna 

b h b !ut u olmakla Dun lıa' arın bu pek rr..isa t t d rl.-r. Burada da ayn! amil ayni 
\ lır k •st d eh o ren ırı a~ \ azıyetıne rağmen blrç< k tesirini gustermiştir. Otarşi edebi-

oğru busbu,un 'ka • kimseler kıtlara git !er ve ak- )atı bukadnr ulur. Gazeteler bil 0 .. 

ından Y ığnıur bo- şama k"d eğlE!"rrı; !er ve çiçek- kadar ) ckn ak \C ayni şeyleri 
ur uzın ler toplıyaııık L<'ş' ıç nd e )ozınaktadırl. r ki artık ıılıp o 

Roma, l (A.A.) - GafE'?lko, bu 
~aba.h Kral tarafınd;n kabul ('(li!-
m.iştlr. Muınnileylı bıwdan oonra 
Muooolim tarafından kabul edil -
mlış ve müUkatta Kont Ciano ha -
zır ibulumnuştur 

Gafenko, Ro!llar.) a fefaretıhane

sinde veri!Pn öğle vemeğinde ha -
zır bulurııtnuştur. Ziyofete İtalya 
Hancl\'e Nazın dı davet edilmiş

i 

lene niı hal ar ıkaran gaırtelcr 

bugun on binlere innıi tir. 
İşte bu da z.ıımnnımızda plan • 

la mn ameliyesinin netiresi! Bize 
geline tnın varatınak ,.e açılmak 
zurnanı gelmişken, böyle bir le h
lıüsiln nekadar gayrimm·nfık ola • 
cııj;rı meydandadır. Yine tekrar 
byorum: İnşallah ben ald nı o • 
rum. 

Yeni teskiliıt ile daba iyi bir tanda işlemffi ve inkişafı istihdaf 
wilen İstanbul limahmdan bir göriınü• 

Haber aldığımıza gfue, Munalıa- ı ve kadrosu g'('nışlıv~r<k 

le Vcl<iıleti İstanbul Deniz Ticare , 'vam etlreektir. 

miıdtirhiğü teı;kil5tını Jağvetmeğe 

o.:ıne de-

ıı:mdır. 

karar vernılljtır. Bu ıcşkıliıtın 

lağvıle Türkiy.- sahıllermdt yeni 

merkez hınan tt';jkilatları viıcude 

gdirilmektedır Evvelce doku2 

tane olan liman tes<ı daırelcrı 

altıya ındırilroek~ ve buraları 

................................................... __________ ..., ......................... .-.. 

• • • 
MAVIS VE SU LOK 

merkeu liman addedilmektedır. Dün, l May..,, cBııhar bayramı• - Mayutıı kan aıd.,..,.o.!ı! 

Bu limanlar §Unlardır: idı. Fakat havaya ne dt11 ınlz? Gii.-j Der. Bunun faydü.'1 ,.,.c'ir? O de 

Ltnnbul, İzmır, MC'rsın, Zongul· ne§, bu sent>, kı§ (;Tla.ında bilt> bilmez. Ôyle g~ıeml§se öylı 
dak, Samsun, Trabzon. 

1 

giLlün.seyen ıl~ y(lz!tı<i bahar j dııymu~ıur. Vüımdi., belki litre • 

Altı l.ınandan İz"ll". \'e İstanbul bayramında, gozü 11° lı btılutıa,.ıa lerce ka r. ıııtiv ol11n ni<e ::a al-

llman reislerinin maaşları 75, dı- örtüverdı. lılann, Mayısta atılı. ııapıştı dık. 
.Rumi takı• nı gud~tılere .!DNT'-

ğcrlerlnin 55 şer lira olacaktır İz- larını bllirım. 
mir ve lstanbıil llman rcı !erinin samz: Bıı aııırda edem tir n.crnleke· 

- Dalıa eski Mayıs gelmedi· 
birer de mııavinlerı bulunacaktır. Derler tin okaklartndı., sulu' sqtılıruısı. 

'l'iırklve sahillerı 6 mıntakaya ay· iner hava yağı clsıın ; terse ayıp değıl midi.-? Knkalnı, 
rılmakta ve her nuntalı~dakı küç\lk .Eski Mayıs• daha gelmem ol - esrar meı ettığimtz gibi stLl k 

liman reıslikleri merkez llınanıa • atın bahann geldi~! muhakkak nıp satılmasını da 
nna bağlı olmaktadır İstanbul Frı~·ııı, May gelınce kulakları· cezala d rmalıl/12 
Deniz Tıcaretı Mudürluğunde bu- mı tırmalıyan bir <' , lıeni rınir - Eg ( •C"U" b he 

lunan yuııe ya:kı.n m mıırdan mu· leııdlriyo . ~a 
- Sü.IüJ.. Ald ük him bir kısmı teşkıl.Atın liıgvı de- • " 

layısile dığ r lımanlara nakledıle- Reçetem fld ve mek· dtplo • 
masız doktOTluk ıJ. 1 eczacı! k 

ceklerdtr. Kırns açıkta ka!mıya - ' k 1 b' ı 
yaıuı ıeayıpoan ırMı a·pu 

cak, buna mukabıl maaşlara :ıaın 
1 

§l§e kaı:aı 0 lar iç nde ookalc or 
yapı:acaktır. Yalnız J.stıınbul De- talarında bamra a rn ı a. 
nlz T.icnreti Mudürliığü ten he~ mak 

e 



-
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BENZETİŞ 

Sıcak bir yaz günü idi. Arkada-ı 
9ım Selim ile beraber Boğaziçiıı.de 
bir gazinoda oturuyorduk. Radyo
nun gürültülü sesi, havanın sıcak 
oluşu •inirlere tesir ediyor, adeta 
ııeş'esizlik veriyordu. Fakat Selim, 

bütün bu saydığım tesirlerden 
k b unu~ :>r "· Bazan tebes • 

slim ediyor, bazan da dalıyor, dü-

Yazan: Ş. O. 

- Demek siz, Pervlnsinbıl. 

- Evet. 
- Çok değişmişsiniz ... 

- Bilmem, belki. 

- Şimdiye kadar siz! tanımakta 
biraz guçlük çektiğim için affınızı 
dilerim.. 

- Ço!~ mu zayıflaıruııım? 

,u .u) oruu. Önce farkına varma - - Hayır; aksine .. 
mı.:;,ıın. Konuşurken dalgın duru- - Artık tanıştık. Soruyorum: 
şu. sozlerımı dinlerker. aldığı va- Randevunuza nı~ın gelmdiniz; 
~I' tt f!r kendisin.de bir değişiklik beni, neden boşuna iki gün beklet-
oıduğunu açıkca gö•teriyordu. tin.iz?. 

Ne düşündüğünü, töyle biı:deıı- - Bu hususta ne söyleseniz hak-: 1 j b.r n.ç.. ...;;:,. ı gıni sordum ve kınız var. Acele çıkan işlerim, ~ 
: anlatmasını rica ettim. Bu esnada nuşulan ~aatlerde. gelm_eme ma~i 
: Selim, tebessümünü biraz daha oldu.. Bıraz gecıkmıştım. Tabı! 
: arttırdı. Ufukta bir noktara dal • fazla beklemediğiniz için buluşa -
: mış olan gözlerini havaş yavaş ba- madık ... Çok arzu ettim, çok çalış-
• na doğru çevirerek sözüne başla- tun fakat sizi bir daha görmek ka-

dı: bil olmadı!. O gün, çok bekletti • 

KDA , 

Nevyork · sergisi 
Sergiyi milyonlarla 

• 
zıya ret • ediyor ınsan 

Serginin açılışı ve 
verilen 

pavyonlar 
tafsilat hakkında 

, 

2 - layıs 1939 

Fransız filimleri Lon
drada rağbet buluyor 

Jean Gabin 
·Londrada 

ve Simone Simon 
filimlerinin ilk 

iraesinde buluııdular 

- Geçen sene, yine böyle sıcak' ğim lç!n tekrar tekrar affınızı dl-
bır gündü. şlcrıını erken bitirmiş ıerım. ' 
cinlenmek çin buraya gelmişt!m; - Zararı yok. 
bu masada oturuyordum. Çok za- 1 ................................... . 
man geçmemişti. Gazetemi okur-
ken hızlı hızlı adımlarla birmin - Şimdi neredesiniz?. 

gelip yanında durd.ığunu hisset • 
tıı. Bu gelenin kım olduğunu öğ
renmek için başunı gazeteden kal

- Yine eski yerimde .. 
- Kimyada mı? 

- Evet.. 

dırdım. Uzunca boylu, temiz gi • Gülmemek için kendimi zor zap 
yinmiş blr bayan hayretle bana !ediyordum. Biraz sessi.z durduk -
bakıyordu. Ehemmiyet vermıye • tan sonra Pervine: 
rek tekrar kaldığım yerden oku - - Siz nasılsınız; burada ne işi-
mama devam ettim. niz var? 

Nekadar geçti bilmiyorum. Bu Diyebilmiştim. Zavallı kız, bi -
SİMON Sİl\lON •Hayvan den en İnsan• filminden bir sahne 

bayanın, elindeki çantasını gaze -
1 
raz tereddütten sonra: 

teme vurarak masanın üzerine _ İki aydır burada dayımın ya-' 
koyması benl bir defa daha doğ • rundayım. Babam, Ankaraya tayin 
rultmaya sebep oldu. O, sadece edilmişti. Gittik. Fakat oranın ha
bana bakıyor, gülüyordu!. Yanım- vası bana çok sert geld~ hastalan
daki iskemleyi çekerek samimi blr dım. Dayımın yanına gönderdiler. 
arkadaş gibi oturdu. Şimdi- iyileştim, rahatun.. Fakat 

Son zamanlarda lngilterede !erin kulağını hırPJllayacağı dO
I nsız filmlerine rağbet fazla- şilnülmüş olacaktı. 

'd Bir milddet evvel gösterılcıı Filmin gösterilmesinden sonra 
Jı n Gabin ve M:ichel llforgan'ın Simone Si-non ve Jean Gabin Lon 
biı 1kte çevirdikleri "Sisli rıh- dranın en tanınmış gece lokalle
tır, .ar,. ismindeki film bilyilk bir rinden birine getirildiler ve gala 

ı sevg-i kazanmış İngiliz gazetele- da bulu an bilyük İngiliz muhar-
Bu sefer karşımdakine hayretle geçen gün bir mektup aldım. An

bakmak sırası bana gelmişti. Ga - nem hastalanmış, şimdi hep onu 
zeteyi bıraktım, bu gelenin halini düşünüyorum .. 
tetkik etmeye koyuldum. Diğer 

masalar boş olduğu halde gelip bu 
masaya oturuşu, çantasını vurma
sı tuhafıma gidiyor, sebeplerim a
rıyordum. Bir aralı!: karşımdaki i
le g5z göze geldik 

Yine bana bakıyor, gülüyordu. 
Ne okluğunu bilmediğim bu ha -
dise karşısında bir fikir edinmek 
iç.in düsünürken ince taltı bir se
sin bana hitap ettiğin şittim. 

- Daha tanıyamadın mı? 

Bu sual, kafamın içini kamçıla· 
m:ş gibı oldu. Demek ki bu, beni 
tanıyor!. Fakat ben, böyle bir Yim
>e hatırhyamıyorum!. 

KL<a bir dü ünmeden sonra bu 
bayanı tanımadığımı, beni bePzet
tlğini anladım. Karşımdakine ce
vap vermem lazımdı· 

Pervini.ıı gözleri kızarmıştı. 

Mendili ile yaşlarını siliyor, bana 
ve etraftakilere belli etmemeye 
çal ıyordu. Ken.disine bir hayli 
feyler söyled•m, geçici bir rahat
şızlık olduğunu, merak etmemesi

"' tavsiye ettim. 
Artık tam manasile ahbap ol -

duk. Mevzu değişti, kederini unut 
muş, gülmeye başlamıştı. Saatler 
geçt1kçe, samimiyet fazlalaşıyor -
du. Uzaktan gelen vapur düdüğji, 
bana, yeter demek istiyordu. Ne 
kadar dalmıştık ki saat ilerlemiş, 
son vapura kalmıştım•. 

Gideceğınti söylivPrek kalktım. 

tskele~·e kadar beraberdik. Ayrı -
lırken tekrar görüşmemizi istiyor
du. Sık sık gcle'.X!ğimi söllyerek 
ayrıldım. Birkaç defa daha geldim, 

- - D· m ndenberi gözüm ısırı - fakat onu göremedim.. Sonradan 
yer, fakat cesaret edemiyord.:m. 

T · r ı.1•nız mı? 

- H • r. 
- h•ıı' r'z Adnan değil mi? 

k _ \, sa. sual yanlışlık oldu -
f: ~ ı ı;ıos•crnıL'! oluyordu. Sel min, 
A·lı · · n du<u .. Hayret!. 

ı"" .. eicnir sonunu öğrenmek 

içın bozuntuva vermiyerek: 

- N°reden brtiyorsunuz? 

- E\'C'. b:livorum ve sizi tanı -
• "Orum. lkl sene evvelk! hayatınız 
hat rlarsanız .. kışın karlı bir gece

s F ::h:Pki arkadaşınız Naz -
minin n!şanını düşünÜI'l'eniz.. o ge
ce, sık s:k daıısa kaldırdığınız Per-
vin;. unutmazsınız ... Beni, şim~. ta
nırE"ırıız .• 

Dü<ü'lüvorum .. İki sene evvelki 
arkadaş nişanı!. 

Evet, böyle bir şey hatırladım. 
Fakat o, Nazmi değil Yusuflu!. 
Nazmi isminde arkadaşım bile 
yok'. Sonra o gece, ben, Pcrvın is

mirde bir bayanla üst üste hiç 
da", etmedim ki! .. 

K 0 ndi kendime bu şekilde dü -
şünüşüm, karşundakinin görırı -
den kaçmamış olacak ki biraz da
ha izahat vermek lüzumunu his -
sederek devam edıyordu: 

O gece, bir aralık benden hoş 
:mızı söylemiş ve müsait bir 

J( 0 ' ! l · q ' bu uşmamızı r ca etmış-
n~ d · 1 ecı· 1 evunuza nıçın ge m ı-

'1ndaki bayanın, beni, tam 
e benzettiğine şüphem kal 

Vl'etle vüzüne bakarak 

tekrar Ankaraya gıttiğini haber 
aldım. 

İşte bütün mesel~ lı11ıı.dan iba -
ret ... 

••• 
Arkadaşım susmuştu. Bir müd

det ikimiz de se.sslz durduk. Artık 

dönmek zamanı gelmişti. 

Güne~ batmış, deııız, gök, bütün 

tabiat gündüzki parlaklığını kay -

betmişti . Sabahtan beri e.;miyen 

rüzgar, şimdi hafifçe esiyordu. 

3elim mütemadiyen bana bakı

;roc, hiill gülüyord:ı. Ben de ben-
zetışin bu derecesine hayret edi -

yordum!. 

• l\l. Şeref Oktü.rk 

• TAKViM. 
ıasa HiCRi 
Rebiül'evvel 
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NEVYORK 5ERGISINDE TORK PAVYONUNDAN GORONOŞLER 

rinde filmde baş rolil alan iki ar- riri Noel Covvard onların masala
tistin lehinde çok iyi kritikler çık- rına giderek iki Fran~ızı uzun u
mıştı. Kanunusanide ise yine Jean zun tebrik etti. Sonradan bir pro
Gabio'in fakat bu sl'fer Simone ducteur: cCovv:ırd tarafından 

Sirnonla çevirdiği film gösterildiği tebrik edilen in,an pek nadirdir., 
zaman halkta ayni tayranlığı ve ;!iye fısıldadı. 

takdiri uyandırdı. O gece bütün İngiliz gazeteci-
Bu filmdeıı bu sütunlarda ev-

\•elce bahsedilmi~ti. Filmin ismini ı .. ri iki artistin etrafını sardılar .. 
Resimler alındı mülakatlar isten-

şöyle tercüme etmek te kooildir: 
t d h F ·1m· di. Herkes bir şey soruyor ve iki 

c nsan enen ayven•. ı l .. .. . 

R . 'd t . t' f"l Fran'1z buyuk bır •abır ve ne-Jean eııoır ı are c mış ı ve ı ı:;t 

bu üstad rejisörün ~n mükemmel I zaketle cevap yetişlirrr.eye çalışı
eserleriııderı biri olmu~tur. Jean yorlardı, bir aralık gazPtcciler
r;alıiıı rnliinü !'asıl bütün ruhu ile 1 den biri Simone Siroona tekrar A

tem.•il ettiyse Simor.e Simon da bu ı 'ileri kaya avdet ederek film çevir
filminde ermediği çok yilksek bir mek arzusunda bulunup bulun -
filminde şimdiye kadar hiç bir m:ıdığını sordu. Sevimli artist: 

muvaffakiyet gösteı ıli. Hatta Je - - Derhal değil, diye, cevap 

an Renbir çok müş1<ilpesent bir verdi, çok iyi bir rol bulmak ka
insan olmasına rağmen genç ar - bil olursa belki.. 
tMten o kadar memnun oldu ki Michel :Mqrgan ~ok genç ol • 
bir gazetede cAziıı: Simone Simo• nuısına rağmen zarafeti, inceliği. 

ııum,, diye, artisti göklere çıka - ~ u l:ası ile İngilizleri teshir et
ran ve onu Amerikada anlama- mi~ti Da ha tanınmış, daha olgun 
dıkı ,·mı, Frnnsada ise işte böyle sanatkarlar olan Simone Simon ve 
yüksek oir c•eı·de yarattığı har!- Jc>u, Gabin ise Londrada gen~ 

iculade tipin nasıl bir sanatkar ol- arkaduşiarı~ın uyandırdığı hay
duğunu isbat ettiğini yazdı. Şimdi ranhğııı btisbOtün ayn olması~• 
gelelim "İnsan denen hayvan .. 
filminin Londrada nasıl karşılan
dı'.fına: 

ve f'r~nsız filmlerine karşı olan 
3Ji\k:...ıın çok daha bUyümesine 
scbcb oldular. 

Filmin gösterileceği ilk gece 
Nev - York, 1 (A-A.) - Dün sa- da gelmiştir. Mum•ileyh, öğle ye-! mahallinde durıın silahlı münadi - . s· . 

1 b !arı . .. Jean Gabın ve ımor,e Sımon tem-
ıneğini Amerikan fedt-ral pavyo - er, oı u a Reıslcumhurun res. . 1 . L • 1 KISA HABERLER 1 at 11 den ~tibaren ha \kın c Yarın ki 

sılde hazır bu unmak ilzcre on-
Dünyarun. harikalarını seyrede - mmda kurulan 350 ki•ılik bir sof- mi tribüne geldiğ_lni i!An etm~er- d 1 . 1 d' lk' t' t t * Amerikalıların en sevgili ' raya ge mış er ı. ı ar ıs em-
bilmesi için serginin bütün kapı • rada yem;~tir. Yemekte hazır bu- dir. B.uıu müteakip, 60 milletin sil gecesi sinemanın önünde oto- artistlerinden biri olan Spencer 

!arı açılmıştır. Reisıcümhur nut- luııanlaı• ara•ında ecnebi millet - bayrağı mumaileyl~in • önünden mobillerinden indikleri zaman bU-ı Trııcy bir Avrupa !re!·ı.hatine çık-
geçmistir Ruzvelt'tan başka Leh. .. . k . . . t fi mıştır. Bu pazar Parı.te olacak-kunu söyledi~! esnada sergiye 

1 
!erin diplomatik mümessilleri ve , · yuk bır hal kıtle.ının e ra arını . . 

600.000 kişi girmiş buiunuyordu. umwr'ıı ko~iserler bulunmakta I · man, Loguardia ve sergiye iştirak sardıklarını gördüler. Polis te - tır. Artıst Queen Mary vapuru ıle 
d -ı..·ı t gn· k k · · k d gelmektedir. Kendisine yeni dün-"Sulh avlusuna hakim olan A -~di. Yemekten evvel, sulh avluswı- e en ecn ..... ı er namına n ız o- hacuma mani olma ıçın or on 

mJs · Hl ı · B ı t ki t t b olmuştu D yanın iki me~hur komedyeni nı-merikan federal pavyonunun ö _ da büyük bir geçit resmi yapılmış- erı r ouıs ea e, nu u ar u maya mec ur .' . ene - ., 
nünde resmi tr>bün kurulmuştu.! tı j söylemişlerdir. Bütün hatipler, ser bilir ki Londra halkı hıssıyatını fakat ediyor: Phyllis Brooks, 
y t ft ly t · ak ed 1' r. giniıı açılışına hakim olan beyne!- izhar etmek hususunda Paris hal. Georges Arliss .. 

an ara a serg P ış ır en Geçide muhtelif Amerikan kıt'a- k .. .. .. S T lid' M 
milletlerin bayraklorilf' süslenmiş milel teşriki mesai ve dostluk fik- kından daha coş un gorunuyor- pencer racy ev ır. O-

larının barayklarının etrafını a - d kemmel bir aile baba~ıdır. Ve de. 
olan millet.ter holü buluıımakta • rini tebarüz ettlrmisler ve bu fik- u. 

lan Amerikan müfı-eıeleri, birle - . nk' d.. 1 1 Sinema salonunda ise davetli- ne'billr ki biltiln artistlerin en sa-
dır. Misafirlere tahsis edilen ma - rın yarı ı unyonın paro ası o a- . . h 

şik 48 dev!Ptin bayr~kları ve ser • . ler ikı artistı araretle alkışladı- de ve en babacanıdır. 
halde 60.000 i müteC'aviz resmi da- cağını kaydeyleınl~lerdır. . 

giye iştirak eden 60 ınılletin bay- • lar. Salon Londranın en kıbar 1 * Fransa Cumhurreisi Al-
vetU vardı. Nev - York Beıed!ye Reisi La· 1 

rakları iştirak etmişt •r. . . .. .. .. halkı ile dolu idi. Birçok yerler bert Lebrun ile Madam Lebrun 
İlk resm: merasim öğleden ev • . • . guardia, sergıyl germek uzere dun 1.000 franga satılmıştı. 

Halk, mıllı elblsElr~ıle geçen Çe- anın her tarafınd".~. golmış· olan . . . ... . "Elysee,. sinemasına gelerek ken 
vel başl•mıştır. Belçika ve Hol - ko 

1 
. 1 Y '" ' Fılm İngıltereye gıttığı zaman d'I · · L d h t' r·1 · 

s ovak ve Arnavut heyetlerınl ziyaretçilere Nev _ York namına ı erınm on ra seya a ı ı mını 
landa pavyon!arınırı t!stilndeki ku . . • bazı Fransız gazetecileri İngiliz t · ı F·1m· ·nd .,_ 

bılhassa alkışlamı.•tır. Mıllı grup- hoş geldı'niz ~-i•ti•. Mumaile·.ı. .. .. . . _ seyre mış er. ı ın ı•aesı e .,.,.. lelerdek! çanlar cÇanJarın senfo - - ""'""' ' ,... u f ı b -
1 sansor nun ı mı ozacagını zan isicümhurun ....,,.ukll'!'ı ve torun -
ari askeri bandold~ t~kip etmekte b'lh ssa u sözleri sövlemiştlr· ·--nisi. ni, milli marşları ve vatani 

Amerikan şarkılarını çalmışl•rdır. 

Birkaç saniye sonra sergi amiri 

Grover Whalen, dinler mabedinin 

küşat resmini yapmış!ır. Bu bina

da bütün dinTer tetı'&ll edllmekte 
idi. 

Reıs!cüınh ?· 

idi. Bundan sonra ~imdi Hudson'da 

demirli bulunan fikyc ait kuv -

ı a ş • · netmişlerdi Çünkü İngiliz sansö· ları da hazır bulunmuşlardır 
cMemleketimizin o:. bariz hu • * Emil Zola'nın meşhur eseri rünün Fransız sam.örıınden çok da 

susiyeti dünyadaki biitün ırk ve Nananın ses•iz film zamanında ha ciddi olduğunu blliyorlardı, bu 
di.nleN mensup insaİıltrın burada nunla beraber hiç de korktukları filme alındığını, sonra da Anna 
seıtıestçe ve tam bir ~henk içinde olıriadı. Film olduğu gibi bırakıl- Sten tarafından temsil edildiğini 

bandosu yaşıyabilıııelerinde mündemiQtir. mış yalnız birkaç kelime çık:ırıl- biliyorsunuz. Bu sefPr Nana Fran
Herkes!n de bunu bir misal itti - mıştı. Meseli cmetres. kelimesi! ~ada tekrar cevrilecek ve baş ro-

vetli müfrezeler get:mıştir. Bilhas

sa Loıı.dradan gelrni~ olan Colds-

tream Guards• al•yrnın 

çok alkışlanmıştır. 
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Galatasaray Fener
~ahçeyi 4 · 1 yendi 
Fenerlilerin eksik takımı 
karşısında Galatasaraylılar 
hakim bir oyun oynadılar 

1KD-'M 
iKDAM 

• 

1 lngiltere Kral ku- f .. P ............ ::••k•:•• 
P h azar gun ı 

pasını ortsmout : h"d" 
kazandı ı a · ıse 

Londra, (AA.l _ Weınlbley'de 1 nasıl oldu! 
30 bin k~i huzurunda eıynanan İn- A • • 

giltere kupası final mııçında woı- ı Hadısenın mesulle-
veriıamptıon ve Portsınouth takım- 1 : rını adliye tayin 
!arı _karşılaşmışlar ,.e !:irinci kü - i 1 ı 
~e~ın en kuvvetli taktmlarından edecek . ı 
~1:ı ~lan __ Wolveı'lıampton tak~ını, ı Pazar günü Fenerbahçe sta
ıkıncı kumeden olma~ına ragmen ı dında eynanan Demirspor -
Portsmou~ takimı 4 • 1 mağlup i Fenerbabçe maçından sonra ı 

==-============~-~-=~ ~ - etmiştir. oyuncular arasında başlayıp ı 

Dünkü bııhar bayramım fnııat it . yaptığı hücurn!arın sıklaşmasına j Maçta Kral ve Kraliçe hazır bu- i zabıtanın müdahalesile mah- ı 
tilıaz eden Feneri>ahçe ve Galata· Fener beklerının genç ve tecrühe- lunrnuşlar ve Kral kupayı bizzat kemeye kadar intikal eden 
saray klüpleri taın:ırcen hususi bir siz bulunmaları sebep oluyordu. Portsmouth kaptarıma teslim et - dövüşme hadisesi etrafında 
mahiyette ve lld defa çarpışmak il· Oyun iki tarafın hücurnlarile mü- ,,,;•tir. ı yeniden yaptığımız inceleme- ı 
zere yeni bir org:m!zasyun karar· tevazin devam ederken Fikretin . . ı de bu çirkin hareketin şu su-
laştımıışlardı. so'~an su··ru·'kledı"ğı" yen ·ı bı"r hu" _ .ı retle cereyan ettiğini öğren • 

"' bir gol kazanmağa 1nuvaffak oldu- i dik: ı 
İşte dün bu organ:zasyonun b!· cümda bu kuvvetli oyuncuyu İn.ar- lar. ı 

rinc! maçı Taksim stadında 7 • 8 ke ed'ebilmek i ·in G 1 t ğ F . b b l"k I lllaçı müteakip sahadan so-
bı _,.,,,.. ·· ünd" dı ve Fe- ç a 8 asaray sa enerın era er 1 go Ü 1 yunma odalarına çekilmekte 

n s~J~~· on e oynan . hafı Musa a k ıs F"kr tl b" 
nerlller bir gün ev"/el mühbn hır z a ın ı e e ır 37 ınci dakikada Fener sağaçığı olan iki taraf oyuncularından 

:~:~: ;f~~c1f !~~neş v:ır.~~:: :::a s~~:rıfşo:~!:!~nb:,.~=!: ~eı;:::ö:~~i~:;;~::r~:::ı !';~;~~~!~!::::r!~~lı 11: 

cusundan ma!ırwn bir kadro ile dı. Galktasarayın süratle oynıyan 1 bir ortalama yaptı Galatasaray ı zere 'iirürken Ankaralı İs -

Hitlerin 

"" 

1925 

20 sened~ •• •• yuzu 

1'2t 1m 

1927 

SAYFA S 

r-:-............ .. 
t.....:.~!~.~:!ı .... J 

Türkiye radyo difüzyon postaları 

Ankara radyosu 
Dalga uzunluğu -

1639 m. ı83 Kes. 120 Kw. 
\.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20Kw. 

T .A..I'. 31.70 m. 9485 Kco. 20 Kw. -- - --
Saat 12.30: Proıı;ram. 
Saat 12.35; Türk müziii - Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayarı, ajaruı 

ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15: Müzik (Karııık proıı:ram
Pl.) 

Saat 13.45 - 14: Konuııma (Kadın sa
ati - ' hayatına ald.) 

Saat 17.30: İnkıllb tarihi dersleri • 
Halkevinden naklen. 

Saat 18.30: Proıram. 
Saat 18.35: MUzilt (Virtüozlar • PL) 
Saat 19: Konutma (Tilrki.l"e postası.) 
Saat 19.U : Türk müziği (Fasıl heye-

ti.) Tahsin Karakuş ve arkadaşları -
Safiye Tokayın iştirakile. 

Saat 20: Memleket saat ayarı, ajana 
ve ?neteoroloji haberleri. 

S.aı 20.15: Türk müZiği. Çalanlar: 
Vecihe. Ru.,en Kam, Cevdet Kozan, Re
Ş•d Erer. Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıs~ 

knn, Senıahat Özdenses. 1 - .... .. .... . . -

Hilzza mpeşrevi. 2 - Dedenin - Hüz -

zam yürük semaisi: Rehi aşkında. 3 -

Galatasarayın Ful bir takımı kar- hücum hattı ve bilhassa müdafi kalesi yakınında bulunan Naci ı kend~rin bir Fenerli oyuncu- i 
§ısındıt bir buçuk saat mücadele Adnanın mükem~l oyunu Fe - pası ters bir k:ı.fa vuruşile Galata- ı ya küfretmiş olduğunu duyan ~ 
ettikten ııonra maçı 4 • 1 gibi mü- neıibahçe müdafaası için her an saray kalesine atarr.k takımının ı Fenerli Fazıl hem Reşadı hl • ı 

Selanikli Ahmedin - Se&Ah prkı: Zevk 

olur giryelerim. 4 - Kanun taksimi 

Vecihe. 5 - Tatyosun - Hilzzam prlı:1 

Suyi kiltanede. 6 - Hacı Arif beyin • 

Segah şarkı; Olmaz ilaç ıinei saptpare-him bir farkla ka}"betti. tehlikeli oluyordu Nitekim Gala-ı beraıberlik sayısını yaptı. 1 ı maye ve hem de bir arkada - ı 
Bu maçın ikinci karsılllf!Ilası 9 tasaraylılar ilk ıollerini de yap • Bu beraberlik golünden ~»nr şıııa yapılan çirkin bir küfrü ı 

• önlemek için İskenderin üze- t 

:

! rine yürümüş ve iki oyuncu ı 
; burada biribirine hücum ede- ı 

ı rek tokat '~ .nunruklaşınış - i 
!ardır. 

ı Hnlkın bu kavıa halka'ını ı 

:ı büyütmüş olması İskenderin ı 
• Famlın yumruğu ile üst du - i 

1 
l •ı dağıoıu dört santim kadar yır· 
ı tılnıasını ve dişlerinin kırıl • f 

19.ıa 

1m 

ım 1t3e 

1932 ım 

mc. 7 - Şevki beyin - Hicaz şarkı: AJ.

!eyle suçum ev güllter. a - Salilıattm 

ı Pınarın - Hicaz şarkı: Kalmadı bende 
ne arzu. 9 - • . . . • . . . .. • . - Karcılar şar

kı: Bilmem ki sata neş'e bu ömrtırı, 

10 - Leminin - Karcigar warlı:ı: Ces -
manı 1J meh \•esin elA.dır. 

masını intaç etmiştir. Bu ka- ı 
ı pışmayı gören zabıta derhal f işe vaz'ıyed etmiş ve iki tara- i • 
ı fın davacı olup olmadığını 

ı sormuştur. Bunun üzerine is- i 
t kcnder davacı bulundııı:'lınu ı 

ı sö~ leıniş, ID.zrnıgelcn kanuni t 
+ ınuanıclcnin yapılınasını ta ~ : 
f lt•Jı etıııiştiı-. ı 
ı Ciirmü meşhud mahkeme • : 
f si lııı ka".gayı cürınii ôdl sa- ı 

Saat 21.15: Esham, tabvlllt, kambi
yo - nukut ve ziraat borsası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli pl!klar - R . 

Saat 21.30: 'Müzik (Radyo orkeotrası
Şef : Praetorius.) 1 - Gio\-ıınoi Paesi
ello Ji Barbiere di Seviglia operasından 

uvertür. 2 - Michael Hydn - Senfoni 
do majör, op. 1. Nr. 3. a) Allecro Spiri

toso. b) Rondo'un Poco Adagio. c) Fi· 

ı 
nal. Fugato. Vh-ace Assal. 3 - Luı.t 

Boccheini - Sen!on!a la majör, a) Al

legro Assai. b) Minu!:tto Trio. c) An

dante. ç) Finale, Allegro mı non trof.o 

Fener kalecisinin bir tutuşu .. 

. ı )·arak ruyetini salahiyeti ha - f 
: ricinde görmüş ve davayı as- ı 

ı !iye mahkemesine havale et- ı 

\'C Jıiidisc uıi.isebbip ve me -:
fı mi~tiı·. Asiye mahkemesi tah- I 

kikatla ıne gut bulunmakta 

Temmuzda tekrar ed;Jecek ve o makta geç kalmadıl~r. Fenerbahçcliler d~ha çok hüc'um j 1 sullerini araştırmaktadır. An· ı 
maçın neti~si alındıktan sonra gol G alatasarayın ilk golU ya.pmağa başla.dılar, fakat bu hü - • karalı fııtbolcü İskender ken- ı 
Averaj da nazarı itıbare alınarak . . cumlardan bir nc1ice çıkaramadan İ dhiıı! muayene ettirmiş ve i 
galibine bir kupa vrrilecektlr. 18 lncı dakıkada Galatasarayın devre 1 • 1 beraberr bitti. f zabıta doktorundan mu,•ak -

h k soldan yaptığı bir hücumda Sara- ı k t b" ı t 111 h • 
Takımlar Ve a em lkı'ncı' devre a ır rapora mı~ ır. a •• fimin güzel bir ortosını Fener ka- k • ı d k 

1 
f keme ati rapor a ın ı tan ı 

Saat 17 rle oynanacağı l!An edl· lesi önünde yakalıyan santrror Ni- ı k kt" Ad : 
İki . d k lclığ sonra ararım verece ır. -

len ma"a takımlar ancak saat 17,15 no güzel bir şiltle ilk Sarı_ Kırmı- ncı evreve rı • ' zaman . ~ · • . f !iye safhası bu şekılde devam i 
te çıktılar. İki taraf ı;\l kadrolarile zı ~lün;.i 'aptı. Ve bu golden son- Galatasaraylılar Muradın yerme f ederken Genel Direktörlük 
bulunuyorla.rdı: ra da Galatasaraylılar nisbi bir ha Süleyınanı alarak oyuna başladı_· ı te işe el koyarak sporlif cep • ı 

Galatasaray: Osman - Adnan, Fa 1 kitniyet tesisine muvnffak oldu - !ar. İlk vuruşla beraber sağdan bır. ı heden çok çirkin olan bu ha- ı 
ruk - Celal, Yusuf, Musa • Sara ·ı lar. pas alan Galatasaray hücum hattı· ı disenin müsebbipleri hakkın- ı 
f im, Murat, Nı"no, :Bt,duı i , Nec • hemen Fener kalesinin önüne in· ı d "dd 1. b" • Her iki taraf oyuncu a en şı et ı cezayı tat ilı: • 
det. v. , • eli. • , • t etmek iizere faaliyete geçmiş ı 

Fenerbahçe: Nuri - Saim, Mu - degıştırıyor Galatasarayın ıkıncı golü t bulunmaktadır . t 
Zaffer - Reşat An

0
<telidis, Haldun- 29 · da Gal t / v · N ' - b" ··u G l t .................... •••••• 

Semih, Basri, Esat. Naci, Fikret. 
Galatasaray taktın• Salahattln -

den, Fenerba™:e de Hüsamettin, 

Le'bip, Yaşar, Rebi\, Ali Rızadan 
mahrum ve bunların yerine B. ta
kunı oyuncularını L1<anıe etm~ler
di. Takımla.r bu şekilde iken bu 

maçın hakemi Şazi Tı>.zcan idare· 

den lstlnkilf ettiğin! bildirin<:e JJıt 
taraf idarecılerl hakem aram 
başladılar ·-c stadd:ı. hazır bulun~ 
.fübbol hakemlerinin ınareyl ka • 

bulden içtinap etmPleri işi güçleş· 
tirdi. 

uncu dakıka a asaray e yme ıno ır şu e a a a -

po Pres to 4 - K. Atterberg • Barok 
sU.tit, op. 

Saat 23. a) Antrntt: b) Sarabanda. 

1934 193$ c) Gavotto. el P~torale • Gafiiard.L 

ederek gole çeviııcli. Bu golde Fe -1 
ner kalecisinin büyük hatası var-ı 
dı. 

FiN 
---~-· 

d) Sicilina. e) Gıga. 

Saat 23.30: MUzilı: IOda mtı.zııı • 
PL) 

Saat 23: Müzik (Cazbıınd - Pl.) 
Saat 23.4$: Son ajanı haberleri " 

yarınki program. 

ATLETİZM 
Bu golden sonra yeniden canla-

nan Fener hücumları sür'atini faz Beyogv lu Halkevi müsabakalarında 
lalaştırdı ve maç ta sertleşmek is- ı 

tidadını göstermeğe başladı. Fakat yeni bir İstanbul rekoru tesis edildi 
Fenerlılenn çok yorgun bulun • 
maları Galatasarayın tam ve daha 
dıizgün ,.e hak.m oynıyan takımı ı 
karşısında bir :s göremiyordu. 

Oyun bundan sonra Galatasara-
yın mütemadi ve Fenerin ara -
sıra parhyan hücwnları içinde ge
çiyordu. 

Sarı - Kıl'mızı takımın mütema
di hücumları yeni bir goilc daha 
neticelendi. 

Galatasarayın dördüncü golü! 
38 inci dakikada Bedıının sol a

çık 3arafime geçı.rdiği topu Budu
ri kaptı ve şalısi bir ça!ımla Fene
rin müdafiıni atladı ufacık bir pla
se ile de takımının dördüncü go -
!ünü Fener ağlarına yerleştirdi. 

Maç ta bundan sonra tatsız bir hal 
de oynanarak Fu erbahçenin 4 - 1 
mağlubiyetile b ı tti. 

Nasıl oynadılar 

Evvelki gün Fererbahçe stadında yapılan Beyoğlu Halkev! & 
!otizm müsabakala•ın• İstanbulu temsilı;n Bursa Bölg<'Sine gönde
rilen Haydarpaşa Lisesi atletler' harıcinde bulunan l;ıütün biriııd 

sınıf . elemanlar işti~3k etmiştir. Alınan sonuçlar şımlardırı 
100 METRE 200 METRF 

1 - İıfan Derej:~ il,~ 
2 - Vedat 
3 - Haluk 

800 METRE 
1 - Cemal 2.06-8 

2 - İ'brahim 2.06"' 
3 - Ahmet 

MiL 
1 - İbrahim 4.48.4 
2 - İzak 
3 - Cev-iet. 

1 MlI. 
1 - Arat 37 50. 
2 - Yavru 37 49 
3 - Biilent 33.83 

1 - Gören 22,9 
2 - İrfan 
3 - Mehmet 

200 MANiA 
1 - Heriman27-l Yeni ı.taıılıaı 

rekıoru. 

2 - Mücahit 
3 - Şevket 

GÜLLE: 
1 - Arat 13.12 
2 - Şerif l l.80 
3 - Neami 1 l.72 

CiRiT: 
1 - Reşat 48 7& 
2 - Şerif 44.7:1 
3 - Ali 44.45 

İki U.knn idarecileri hakem a • 

rarken halkın da sabrı tükenmiş1ıİ
Nihayet fedakar hak~m Nuri Bo

sut idareyi kabul ederek sahaya si
vil kıyafetile çıktı ve bu pürüı de 
halledOdi. 

1 Galatasaray: Osman dün güzel 
bir oyun çıkardı Müdafaada Ad -
11<1n birkaç maçtu· gördüğümüz 

fevkalade bir oyun oynadı. Faruk 
)'ine aksak bir halde idi. Haf hat -
tında Yusuf orta hafta iyi mües -

YflKS'/?K ATI.AMA 
1 - Pu!at 1.80 
2 - Miin;r. 

3 - Birte1< 
SIRIK ATI.AMA• 

1 - Sudi 3.00 
2 - HaHt 3.llll 

UZUN ATLAMA ı 
1 - Çaroğlu 6.29 
2 - Vedat 

ÜÇ ADIM ATLAMA ı 
l - Yavru 13.18 
2 - Vedat 
3 - Mehmet 

Oyun başlıyor 
Saat 17,20 dn Fenerbahçeliler o

yuna başladılar Fenerin ilk hücu
mu Gaıatasaray ml'dafaası tara • 
fııııdan geri çevrildi.iden sonra Ga· 

latasaray }\ücum hattı mıikırbll a
kınlara başladı Oyunun ilk anları 

ıüratle oynanırke"l Fenerin Fikret 
cenahından y'ptığı bir hücum Ga

latasal'aya epey tehlikı; geçirtti. 
Fikretin bu tehlikeli in~inden 

sonra Galatasara hücı>m hattı a-

Gala tasarayın netice vermiyen bir bil cumu 

Celilın yerine Bediiyi Fener de 

Haldunun yerine F~thlyi takımla -

rma aldılar. 

Oyun 1 • O Fenerin mağlubiyeti 

atında oynanırken Sarı - Lacivert

liler rakiplerine goldr de mukabe-

sarayın ikinci golıüna devrenin ilk 
dakikasında yaprnağa muvaffak ol 
du. 

Fakan bunda Galatıı.~aray yine ga

lelbe çaldı ve yeni bir gol daha ka· 
zandı. 

Bu ~ııe berııbe: hücuma .!l~ Galatasarayın üçüncü golü 
Fenerlileı- Esa.dın ayağile muhak-

9 uncu dakikada Ga!atasara' ın 
kak bir gol fırsatını kaçırdılar. Yi- kazıı.nP,ığı bir kornerden Necdet 
ne Fenerliler hücumrlslar. topu sola geçirdi, oradan Süte -

sirdi. Sol hafta o kadar iyi oynıya· 3 - Münir 3.00 tstanbul Atletizm Aj(Q)& 
madı. Musa biraz sinırli bir oyun 4 - Şerif 3.00 NAiLi MORAN 

çıkardL Bilhassa Fikrete karşı ==='==========================
yapmak istediğı hareketi iyi kar- gollerden ikisinde büyük hatası ı dun arkadaşı F1ethiden daha ~ 
şı.lanmadı. Celiıl, çok çabştı. Hü - mevcı:ttu. Müd&fi Saim birinci ta- oynadı. 
cum hattında Necdet Buduri ile kımda oynıyacak ehliyette bir e\e-1 Sağ açık Semih sakatlanıncaya 

Yanyana oynarken daha sönüktü. 1 d ·ın bihakkı · t t kadar çok çalıştı. Ve sonradan ko-man o ma ıg ı n ıspa e -
Su .. le<-mania ı f d • ·ı lu sanlı olduğu halde de vaıifr ·, an aşması ena egı • tı. Müdafi Muzaffer tecrübesiz ve . • ett· .., ; yeri 
di. Sarafiin, Nino ve Buduri güzel . nı yapmaga gayret L r 1 

d 1 t k l il 
. acemı olmasına rağmen tam 90 da- B · · · b' ık 1 ey n oyna ı ar ve a ım arının go erı· asrı ıyı ır oyun ç arr 

ni -:le bu cenahtan yaptılar. kika enerjisi ile oynadı ve Fener Esad yine en çok çalışka• 
F ?nerbahçe: Kalecı eski Süley -ı geri müdafaasını tek başına mü. - idı. Fikret fevkalade geç._, 
.m·v · Nur; · k · daf '' 



Ankara 
Neşriyat 
Kongresi 
Bugün 
Açılıyor 

1 

' ' 

A 

i' 

Sergiden 

örün üş 

:& 
Elleri Güzelliği 

Kadının en gö:te çarpan gıızel -
likler nden biri de el güzelliğidrr. ı 

Viıcudünüzün bir~ok Jnı urlaunı 

elbise, korsa vesaıre ıle orter ve 
jimnastıkle duzeltmekle çal~ır il -

nız. Yü•ünuzu, usulu daıres pde 
yapılan masaj ve makyajla ıt3ha 

giizel gösterebilırsıniz. Ele gelınce: 
Ne her ı.aman onu örtebılecek 

bir kılıf, ne de kusurlarını kapa
tacak bır makyaj vardır. O hal
de Allahın yarattığı bi~imc ka -
naat ederek tırnağınıza ve elini
zin_ cildine itina ederek onu gü
zelleştirmekten başka çare yok -
tur. Güzel, biçimli yaratılmış bir 
elin tırnakları bozuk, cildı ser~ 

bu biçimin kıymeti kalmaı.. Tav-ı 

siye edeceğimiz usulleri yaparsa
ruz; elinizin biçimi güzelse fev - 1 

kalade, değilse bile mutıakkak 

yine güzel sayılabilecek bir ele 
malik olursunu>. 

Tırnak uzutrnasını 2cvkinıze 

bırakıyoruz. (Maamafih biraz 
uzatılmış bir tırnak ele daha gıl -
zel bir biçim verir.) Fakat diple -
rindckı etleri haftada bir muhnk · 

, t'llaır. Hiçbir şey bulamazsa 

nı< bile llmon suyu sönnelisiri.z. 
.Sık silı e;e sürülen muhteltf nıcy

va suları birçok kı·emlerdcn çok 

daha çabuk tesirini gösterlı 
Çünkü el yüz gibi değildir. Her 

zaman sık sık yı.kan .. blldlf(i ıçin 

her yıkayı.şta meyva suları surü • 
kak kesıp tl'mizleyiniz. Her sabah lebilir. Ayrıea geceleri yatarken 
tırnaklarını2.1 sabunla fırça layı .

1 

el• .yni miktar (süt, gliserin ve J. 
n12. 

Tırnaklarını uzatanlur aıa<la bır ~ 

' tırnaklarını Jımon ~uyuııa hatır 

malıdırlar.. Haftada bir dahı tır • 
nak dıplerıni kesmegc vakıt bu 
lamıyanlar ıçin daha kol:ıy bır u
sul tav•iye edeccğız. Bir defa tır· 

nak diplerini iyice kl'Sip trmızJe -
dikten sonra, her gece muntaza -
nıan yatmadan evvel vazelın s, -
rerek ellen gcrı itmelıdı.ı ll'ı Bu 
şekilde devam edilirse tırn~k dip
lerinin hiç uzamadığı gl\rillür. 
Böyleee tırnağın kendiSJ Vt' dip -
lerı temız muntazam olduktıın son 

ra herkes 2cvkıne ve vazıye•ı ıçtı

maısıne göre ıstcdıkkrı renk tır -

nalı: eıl!ısı kullanabılırkr. Çok cicl

di bir miıessesed çalu;anlar cila 

surmek ısteme2ler Sarle<·e pn<liı

süetle tırnaklarım parlatabılirler. 

E...eı;in cıldinc gelince· Bwı !arı 

yumuş.ık ve beyaz yapmak için 
bol bol meyva sulanmlan ı ·ı!lade 

mon) suyundan yapılmış mahlu -
den de clkrin!ze sürerek iyice ov
malıMnız. Böylcc yumuşak der. 
ve muntazam tırnaklı guzel bır ele 
malik olursum12. 

Meksikada bir 1 Cezairde kanlı 
miting bir arbede 

Meksıko, ı (AA.) Mcksık.ı ış Cezaır, 1 (A.A.) - Birkaç çocuk 
k.onfedcra:;yonu lidcrı Lombardo >ki Senegalli askenn bulunduğu 
Tolooanonun dtı:jm.ınları olan sen- tar. fa hava tışekleri attı.klan ıcln 

dikalıst elemanlaı milli sarayın 1 a kerler, çocukla.-. dövmelı: ı ıc -
karşısınd.ı kain Kanunu Eıı· i mey · mişlel'St' de h;ılk, buna mAnı o • 
danmda bır nııt.ng tcrtıp dmış -
lerdır. Mıtıng tertıp edenler, zabı
tanın ınesaı<>ıne rağmen Lombar -
do taraltarlarının ıaarru2una uğ . 
ramışlardır. M·ııng, zabıtanın me-

m~tur. 

Bunun üı.erıne lkı asker, ıuş.a • 

!arma gıclerek yanlarında 200 sı,

Jahlı Senegallı bulunduğu halde 

l zunıyeli ve nımayes altında ya - hfıdise mahalline dönmü~le. c'ır 

ı pılını~ idi ve birçok hatıpler, Lom- Derhal büyük bir aı bede ba> goo
======================================================== ============== bardeyah~umft~~WnıMe~ ~r~~~N~~~ellla~rolm~ 

Fransada 1 mayıs Şiddetli bir zelzele Mussolini Almanya Sosyalistler mağlup Şiddetli bir zelzele sika ış konfederasyonunun para - üzere ıoo ::işi kadar yaralanmış • 
Parıs, 1 (A ... ' - Uzun sel)(! - A A ) G • k b 1 tt" d Sienne. 1 (A.A.l - Sienne ra - !arını çalmı• olmakla itham etmiş-• .., Vaşıngıon, l ( · · - eorge JŞ nazırını . a U e l ol U tır. Yaralılar ar.tsında bırçok Av-

lerdenben ilk defa olarak butiın sathanesi saat 7 yi 10 dakika ve 8 ler idi. rupalı vardır 
To\\ n ünlversııesının ,ısmoğrnii Roma, ı (A.A.) - Musolinı, dün Lombardo tar !tarı olan mtıte- • 

Fransada l Mayısta normal suret- Parı , 1 (A.A.) - Dün Parıstc saniye geçe pek şidrl,.tll bir zel -
dun şicldetlı bir zPlZo<·le kaytletmir Almanva is na>ırı Franı Seldte'i 

te ç lu;ıJmaktadır. Buna M<heb, • yapılan kısml inbhahatta sosya - zele kaydetmiştir. Zelzelenin mer-
b lm 1 1 , d 1 1 h tır Zelzel< aat 3.10 da - Grl'Cn - kabul etm;<ı:r k eyne ı e vazıye, o ayısı e er • Jist partisi mağlfıp olmu~ur. Parti ez üssil 9500 kilomPtre uzaktadn-. 

arrızlar, h=runu taşa tutmuşlar 

ve hatta bır bomba atmışlardır. 

Bereket vcrsın atılan bomba pat

Üçü ağn olmak uıl're altı ) arah 

vardır. 
türlu ~rns.m ve- ıczahur tı ılga \'ıc>ı saatı - ba ·lamış ve saat 8 e 

Z 1 l · k ı b ht ı ç· d · mecliste iki mebu•luk kaybe1ıı:niş-ıçın amele sendıK. ları tarafır-.!an kadar devam etımş:.ır. e zc <mır. za ta ve ag e ı t ıma ııı enızı münisf partisi digermı de 
nah ka>anml§tır. 

"8ğ ce- Jamamıştır Bircok >'iliıh se-. ışitil- Z&bıta, nıhayet müteıırru.ları da 

ğıtrnağtı muvaffak olmıı§lur ıttihaz cdilmış olan kararilrr merkn. ü.ssii 13.840 kilometre u -1 cıvarında idi tir. Bu iki meb'Ufllu.'rtan birini lro- mi.ştir. 

TEFRiKA NUMARASI: 58 

mmııınnnınıumınnıınrıı~unnııııuınım ffll lill' uıııı • rnnuıım111uıııınııınnınn Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

--•••ını•mıııııınınınıı • 
Bu, teracell bır kadın değ 1 · 

dı. Yüzu bir peçt ılc örtıolu s yalı 
çarş flı bir kadın<lı. Arabac...nın 

yıizıinü goremcd.ler. Fakat bu fa
kır kıyafetli ve alnız ceketi olan 
bir araba< dı. 

S el aga uç uı 

hal. eçEm ar ba 
r, et. c ıkrıdrn 

ıç. d kıne 
ve .r bacı ın b kark 

gozdc.. '• rm m..-.Kt< ır ola -
rr \ h Jahz rcaı:: . d<'-
r c.:. nı . 

ara c JI .. 

ı:.t ) 
t Fa 

b• ı brll ge 
hayvan arın k r 

_ Dön, gen don, çabuk ol... ceğine bir türlü akıl erdırem~ • kinin Nunıo,maniyedeki sokak- Diye tenbih etti ve kira ara - nasıl olsa yetişeceğinden emin o- tetkike koyuldu. Fakat bu araştır 
o arabal'Jl ark.iSınclan ·etış!. mekle beraher Said ağanın zor- ta dinlenmiş olma.•ı iki araıbanın bacı~ına: larak şimdi onlıınr yanlarına ması boşa gitti ve takip ettikleri 

Diye bıığırdı, arabacı •a•ırml"- hahgı kııı·~_,ında kor körhne ita- a.ra•ındaki mesafeyi gittikçe ço- - Ça'buk gideceğiz. Şu önde- geldiği :ı.aman ne yapacağını mii- ar~bayı ön camdan kaybedince 
atten başka bır ç .. re bulamyıor - ğaltıyordıı. Galataya geldikleri ki saray arabasına ye•'-'+•ren bJr ltııha2aya başladı. Kendi kendi- k~ndl arabalıı.nnın Dol•nabıı.h•e 

tı. Dizg.nlere a ılınrn. hay\,ınlar ....,w .. Y 

1 
du. Dört yol ai!zını bır kere da- zaman artık öndeki arabanın ne- beyaz mecidiye var ıuma.. ne: ı;..ırayı ka,..ı•ındakı' yoku•~ •ııntı-

şıdıkt' bıT sadm• gt'<;'Tdiır ve k b ·v .~. r 
aı atı mı hl. nd Sonra •a•ıraıı ha geçtikleri zaman öte i ara a re:c gi'.tiğlni, hangi tarafa sap- Dedi. Arabacı saray arabası- - Biz yetişince tabii durmı- ğını gördti. Demek Nfhadın ara-

ve ,f"•lan hıınaııları gniye çe
'lrmeK O zere ar:lbacı bir ikı da

kika uğ a ı. Bıı ırada öteki a-
rı.b. k ı d ı.,rı . len > r J, otuz 
metre , ç lmı t• ve h'r gibı gı-

dı ordu aid Ag eı rero d n 
av ılıı. •amıştı. 

Ba'bıali yoku~una çoktan •apmış- ~~mı ~ır tramvay memurundan nı, Haremağasını gördükten ve yacak. Onu tevkif etmek için po- bası takip edildiğinin farkıııdı 
ıı. İran ,efaı-etı oniinde ıtözden ogrendıler ve Tophaneye doğru beyaıo. mecidiyeyi işittikten eonra Jis, zabUye Hlzım. O halde araba-
kayholm;ık iızcre id'. tramvav volunda takibe başladı- h 1 k b 1 lrta .. 'rl olmıyarak yorgun hayvanlarile 

Artık bu yoknAfan iki araba, 1 - . genç ayvan arı ır ac; ama ,Jan. bırıbı ne çarpıştırmak bir bu yokıı•a tırmanmaya kalkmı • 
ar tereddti<l etmedi ve araba bir ok zabtiye geçinciye kadar vakit ge- tı R S '.d. ttl 

bırib rinden otuz kırk metre ıı . Top .ryc akl~~cakları sı - . . . ıı ıı.ı ı memnun e ~e ara-. gıbı kaymaya başladı. çirmek, arabayı yolda alıkoymak, . • 
.-akta bir yıldırım gıbı ucuyor, rada uzaklan, tramvav yolu üs- h .. il .. d . .. .b. B d bl ıbayı rlegiştirmı~ olmaıı.ının en bti-

. . . . . • . Top ane cama en,ın e sı - en muna." ı... un'l a yapa -
blrı otek.nı asla bırakmak ıstemı- ttinıJc. Sarayın araba-mı gordilk- h b' b ld 

1 
f 

1 1 k 1 . 1 ·yUk fayda•ını bn ınırctle 1~ıh 1 .. ya ır ara anın ya ız ı ener e- ece m yız. 
yerck clonemcç erde ıı:ozde · kay- len :ı:amarı artık hayvanlar dort . . .. • -,. . . ·ettiğine kana t ır• 'reli. Çünkü 
bolunl'a clahıı çoK hızlan.yord11. ııal:,a ko•maktan barab olm ıı• - rı arkadan gorunüyordu. Fakat Smd Aganın 'bı. fıkr• .uphelı h kk k ki t N 1 d 

- Kor mu u g m ı~ur mu - ' • • 1 b' b . t k. .d. t... b d d 1 ,,. lb l i mu a n a urııo mnrı ve 
. '· Babıa . Sır ecı, Emme !ı ve !ardı. Arkılan·,dan yeti lıklerı >unun ır ~arny ara a ı \c a ıp ı ı . ..,,,, U'l an o a,. ı. n n . . . ·-

m. Ea ara ·• t z,m .ro a değıl . , . ettikleri araiıa olduğunu nereden kıırc.ılayor, tatbik edememekten Nıhad t. kıp edılclıgın farkıı <la 
mı l:. ks Feı rl n V•J _ıkopru)u g çeı r Sa ıl a bır k ra araba ını Snıd ağa ehle . _ . • lo mıı tıı. Ihllbuki arkadn 1 r JG. 

·he ec. ..an, t< ıı, ıın bayı.ac k i•aret Pderek ı~ıırdurdu. Hayvan- ta~ m 1'deccklerdı 1. Arab. cı daha korkuyordu Eger fırarı aralın-
. j • • · ·ı 'd k ı,· b ·ı b i · t 1 ü d t ··-bl • ra arabasından başka lıır araba-lı m ıı. c lı pencere- lam baktı, d!'lknmı~ ve dınç hay. ı et" e • ır ara a ı c unu yıce yı m ı;aray arın on n e u.... ·, . 

atı e Ha- r ı.. arabaeın kolunu vnnlara bcnziyorılıı. Tneddıld farkedern diğı için olan a hızile lirlerse bcU. ağalardan. uşaklar - ,,ııı ııelm<'dığın gorUnce t 'a ~ 
y · .• e ın< en kırbacı )( ıpaı ak Nmıyer K iotPkı arabaya atladı e 'V• . birinri~ine yeti•mej!:i dli • dan tanıdık bir iki kı•lnin >arılı- ı mırbal r .. -rıadı~ı knı.a tııe ıl 

ı• 

, r.• _. k ndı ıra bacı ına: 'ıl"üyordJ. mını iRtiyecekti... , olacak, yokuşu ağır agır çık~cak 
" BöyJ. bir 1anıdık bulmak lı- bu •uretle kemi' arabalar ona 



1-M.,.-

ANADOLU 

tKDAK 

PARA B< R iASI 
ANKA . A 

2 •. ,.3. 
KAPA NiŞ 

Türk gazeteci 1 iği 
108 yaşına girdi 

Şarap istihlaki 
arttırılacak 

841.fmac~ 
DÜNKÜ BULJl.IACAMIZIN 

HALLİ 

Borsada bu yıl 30000 1 JE-;~~ki-iiiri.i 
merinos yetiştirildi t sporu: Cirid 

1 Sl'EBLlN 
100 DOLA& 
100 nANK 

5.93 
1%6.615 

(Bos tarafı 2 iııcı sayfada) 

karilere bu hususta biı fıkir ver- Ticaret Vekaleti iz mir
'-=~....,,....,,,.....,,... 

mek emeliyle lıir mukaddeme ha - de tetkikler yaptırıyor R S A R Z A M 

ı 2 3 • 6 ıı 1 s 11 to ı 

3.3550 
zırladı \'e neşretti _R il K U. Ş • N A Z • T 

Haftada bir defa ç•kan Takvimi İzıruı, (Hususi) - Iktısat ve Ti· l Ş- d J f L E T • F A 
ıoo Lia~ 1.6623 
ıoo İSVİÇRE rr. 

100 FLORİN 
100 lltAYİŞMAım 
MO BELGA 

Z8.US 
61.6550 
50.8250 
ZL475t 

V•kayi kısmen resmi Vt· dahili ha.I caret Vekaletlerinin hır emrı üze- S E -N - T-ı A K • K A V 
herler, kısmen de malümat kallıilin rine Ş('hrimız ticaret ve sanayı _o- A !"' U O • F • p A R A 
den olmak lüere har1<·ten toplanan dası tarafından balıkçılık ""' şa • • • - .- _ _ _ 

1 Köylü artık merinos satmıyor 1 En iyi ağıl ı Y ozgatta büyük bir+ 
yapanlara ve iyi sürü yetiştirenlere para ı inkişaf gösteriyor +ı 

100 DRAHMl 1.0925 ranrılık hakkında tetkiklere bas - _ T A V K A N • • yazılarla dnlduruluvordu. '"' ' U S - -- - · ---
100 LEVA 1.56 Tak\ imi Vakayi tliı kl·esini mü

teakip arapç•, fransızca, rumca ve 

lanınıştır. Vekalet. Egede şarap is- U L • K • Y A M A 
tihfilının artırılması ıle fazla ih- fS.11 K • K -A P • L A F 100 PEZE'l'A 

mükafatları verilmektedir. Devlet, merinos Yozgat (Hususi) - Yoz · 
gat •por bölgesinin az za -

yapağısı için köyf üye prim verecek ve + man içinde her şubesinde t 
köylere memur gönderecek t hummalı bir çalışma başla • + 

ıol' ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNA& 

ıoo YEN 

1'l.03a 
23.902:; 

U.961$ 
0.9050 
2.89?$ 
34.6! 

racat yapılmasının neye mutevak
ermenice olarak d·ı ııe~rolundu. 

kıf olduğunu, balıkçılığın ınkışafı 
Takvimi V_akayi her nedense hiç için ne gıbi tedbirler alınması ıcap 

b~.r zam_an kafı d.ereude rağ'bet ettığını sormuştur. Şımdıden ıes _ 

UJR·B-A Ş AK.S 1 
L 1

• B A R. Ş A L • Ş 
• K U L A - A -RA K 

BUGÜNKÜ BllLMACAMIZ 
Bursa (İKDAM) - Artık (mem-1 tadır. Bu müsaıbak• net;ce;-inde es

fokette Merinos yı;:t~ir mi? Ye .1 kidenberi Merinosla iştigal et· 
tişmez mı~> wekl:nde bir dava kal.- mış ,.e sürüsünA Me,:nos yetış
mamıştu. Çünkü: :köylü, bu cins t!ricil.lll bakımın.dan r,n iyi hale 
koyunun kendisine yıırlt koyun - sokrnwı olanlardan üç kişiye yii • 
·lan 91>k daha fazl:ı nıl'n faat te • rer. on kişiye ellişer ve 20 kişiye 

min etliğini anWruş b:Jlunduğun- de 25 şer lira mükafat verilecek -
dan her sene Merfnoslaştırılan ko· tıir. 

+ mıştır. + 
+ Türkün eo e:.ki sporların • • 
+ don biri n bilha'sa Yoz~a - + 
+ d.w ao'onc•i sporu olan atlı t + cirit oyununa büyük bir öneın 

100 İSVEÇ Ki'. 30.5550 
gormedL. 1878 senes·ne kadar an ·ı pıt edılen ihtiyaçlar şunlardır: 
cak 2119 s'yı çıktı. On in:! senelık Ege bölgesınde ~arap ıııtihsala 1 
bir tatil devresini müteakip ı890 tını artırmak gayesile amillere, 

J a ' i5 e 1 e 11 ııı ıı 
100 RUBLE 23.9025 

+ ''erilerek ıneınleketin güzide 
+ binicilerinin i~tlrakiyle her + + hafta pazar günleri kalabalık + 
+ seyirciler karşısında ımuıta · + 
+ zaın ınli.ubaknlar tutip edil- + + mektedir. Halkın çok sevdiği + 

Esllam ve Tahvllit 

Türk borcu 1 peşin 
Ergani 
Sivas Erzurum I 
Siv•" · Erzurum ili 
Domates 

19.65 
19.· 

da tekrar irtişara 1:-:ışlıyan Tak • hatta müstahsillere bırçok kolay _ ı 1 ·~~ t! 
sehvine kuı<ban git:ı. ç,kan nüs · mühim miktarda üzcimün yaş ola- - - - .----"ı·- . - -\•imi Vakayiin ömrü bir mürettip !ıklar göstermek sayesınde her yıl --- -· - - j-
baların ı.<lerli 4608 <l:•. rak Jstihlaki mümkündur. Fazla , ·- , 1 1 ~· 

yunlıı.ruı sıyısı bir evvelki seneye 
niııbet edileıniyecelc derecede art
ına le.tadır. 

Bunlardan başk2 devlet Mer~ -

19.48 
1!1.50 .ı 

30 -

Tak\·imı Vakayide;ı sonra çıkan ıstihsal edilecek şarapları istihlak - i]• • · -• 
ikinci gazetenin, Ce"·dei Havadi - edebilmek gayesi!<• ınhisar resm.- • - - -
sin sahibı Çurçil •d•nda b[r İngi · nin ucuzla•ı!ması tcm.n edilc<bilir- • • _ I --r- • 

nos yapağı içın körlüye prim ve - + cirit oyununa günden güne ı 
recektll'. Doğrudan doğruya Me • + bürük bir a!i,ka gösterilmck
rinos fabrikasına yünlerini .>a\a - + tedfr. !8 layısta bölge men - + 
rak oradan birer fatura alacak olan + faatine ~-apılacak ilkbahar at + 
yetiJtiricilere be.her kilo bliljın• I + koşusuna şimdiden ha)·li ha- + 
15 • 20 kurUf aruınd~ bır pri.ın de + 7ırlıklar ba.~lamı~tır. + 

SEBZE FİATLEAİ liz olduğlınd~n bunu yerli bir ga- se bu takdirde ihrac~t ta artar. -- ı• • 
zete addedemPyiz. Çok fazla ihracat ;ı .1pılabilmek ı. 

1

1 
-,-,•

1

.- -ı- '• • 
Geçen seneye bdu bütün Tür

kiyede mevcut 50.0QO kadar Me • 
rinoıı koyun ve lruzus1ma, bu sene 
•lınan 30.000 kuzu ilıh•e edilmiştir 

ki, bu rakam Merincslıştırma da· 
vasına kar~ köylümüzün gösterdi
ği fiil alakayı i.Sbatn kafi olduğu 

~i. bir sene evvelki ~s lışmaya na 
Pran; bu .aeneki çalışmanın yük -

Sakız kabağı . 
Bakla 
Araka 

İlk hususi gazetem11 Tercümanı çin şarabı taka· mth0 ulleri arası• 
Ahvaldır \'e Server Isk: 'ın risale- na almak ta mümku!'düı - - ı ----. -
sinde de i~aret cdild.f., gibi ilk Balıkçılığın ınkışafına gelınce ·--- ·-,-1 ,-

30-
4-
1-

Bezelye 
Pırasa 

verilecektir. lspanak 
Havuç 
Taz~ y .. prak 

• Gene puarları bölge ve a · + + la~· futbolcüleri arasında spor + 
Falbrika ile Meriıws yetiştirme + sahasında muntazam miisaba- + 

müfettişliği bir anlaşma yapmış V1! + kalar yapdmaktadır. Bun . + 
uzak •nesafelerden .me.,ela: M. Ke- + dan ba•ka a\Jcılık, gür~ 1··.in + K · sek randımanını g5strrmek ıt'ba - + < -. • ı erevt7. yaprak 

. malpap, Karacıob .. y, Yenişehir gi-j de esaslı tedbirler almııııs. ,-c "' · 

Kereviz kok 

r!Je de şayanı dlkkattır. + .,,LgtLar 
İlk bi kazalardan doğrud&n doğruya bölge menfaatine hiiviik peh- Marul 

yıllarda alınan Meriııos ku - + + 
yetiştiricilerin fabril:1ya yünleri - lh'an würe<leri '· ·apılıua" ka- y 

6-
l 50 
1 50 
2 şo 

10 -
3 -
2-
J-

2-

türk hususi gazetecıJ,,ıim z Ş!m • bunun i\-İn her şeyden "'''·el ba • 
ve Ag5h Efend'1erdır. 

Bu vesile ili' bhız oa nıuhtelıf 
mesleki gaıctclcı·den b:,hsedelim. 

lıkçılara modern avU.ma \·~sıtaları 
temıı•, ıçin bankalarıml7.lıı yar • 

dımlarda bulunması vera bu yar-

Bunların ıikı 1863 te ınti ·arn haş dımın hükü!Tli't tarafından ıenıin 
lıayn Ceridcı Ask~riyt-'dıı Fuat olunması, aynı zamanda balık kon
Paşa tarafmdan Siı•asi'nın de bu - socve fab.rikaları ~çı"ması mU\•a • 
raya yazı yazmağ• ~avPt e-dilmesi fık görülmektedir. 
kıymctı hakkında umumi b:• f kir/ --o--

zulan köylü tarafından ekseriya + " ' + eşil s•lata 100 det 29 • 
satılmokta idi. Bu hal, bu cins ko· ni getirmekte güç!ük cekeceklerl + rarlaştırılnıışhr. A~Tıta spor • Pancar 2 50 ve· ebiliı. Tarsusta yeni bir mek-

ve işlerinden kalac"l<l>:·ı gözönün- sahasında vapılarak ;vünnt" Ma.vdanoz _ ,
0 

İlk resimli gazcte;nl? ·\yıneı Va· 
yunun .türatle üretilmesini güç!Cf- d 1 k • • ~ tebin teme.ıı· atıldı 

- Soldan sata -
1 - Otomobil çekı!en yer • in • 

~anın i>lırahn ettiği yer. 
3 - İşten el çektirmek • Balık 

yumurtasının hır nev'i. 
3 - Öteberi kon~n yüksek yer -

Yeni (Far•ç•> • Sıcak iklim· 

de yetişen makbul ve mute-

ber bir mey-.,a 

4 - İsarct (Öztürk~-c) • Tatlı bir 
madde • Mef'ıı ::.ı flh edatı. 

tiriyordu. Fakat sonraları .Merino· e tutu ara Merlnils fabrikasının : ha•'Uzuııun Nafıaca ke~fi ~a- + Der~otu - 40 tandır. 1866 senesin•!~ .. ıtışara bas-
bu kazalara yün almak üzere birer pılımştır. Çok ~·akında mü - Tazn so-an lamıştır. Bir gazeteden ziyade s0k- T (H . y 5 - Bir rpuş • Yemek. 

sun diğer koyundan gerek etı, ge- + 1 - a.&us usıısıı eşLl mahal· 6 Pad'" 1 • 
memur g5nderme:;i !.ararlaşmış · + tealıhidiııt" ihale edilecektir. + Ta7 e sarıınsak 1 _ len bir ,...,,·mua•·a b<•n,eı, salııbl ı ·ı ş ıı·ı ~ k' b - -.<ah arın alameti mah • rek yünü ,.8 gerekso !ıer şeyi iti _ , e ı e e a e arasın .. a : .)ş saha-

barile- faik olduğunu anlayan köy- tır. ----·-·------• ------ Eğr Jo7lu Md•mr• ·\r•( Beya da H•rs komit.-si \3ra'ından yap - susaları - Kolay. 
lümür..ün büyük bir Şl'\·k ve gayret - --- ~ - -.· İlk çocuk gaz<'tem" Mıimev • tınlacak o!an mektep binasının te- 7 - Bir nota ·İnatçı. 

le bu işe •arılmas: ayni zamanda Egenı·n en bu··yu··k şehrı· İ" .. Oilte· re Fı·fı's!ı'n,q viz· clır Sıtkı Elendi i.miııde bıri mel atma merasim• \'apılmışlır. 8 - Sanıyeden dat.r• küçıik bir 
ev bilhassa dişi ıruwızıı hıç sal.tııa il li v t.arafıııd•r ç'karılm bu gazeter;ıı Merasimde Mersinden Vııli ve zaman • Dı:;;oızler ,·e ihtı • 

ması Merinos ırkının türatıe art. blf Beya] Kıf~p QC>Cuklar tarafınd2r ı:;kl!~9bılme•i Parti Başkanımız P.•il<r.eddin Na- \'arlar ıçın en ivı yt>mek -
mas.ına amil olmuşt.;r. Hatta de,~ ı• e d e 

1 
• G i~in bır ııGsl a 1 lı:ı1·l'hli, diğer suhi<ığ u, Kültür Dir~ktiilü ile j•n- Su. 

let evvelki vaziyet Ü?P"ine bütçe- zmır e yenı eser er o"nderdı' nü. hası hart>kesız ularr.k iki defa darına komutanı, Ta•0 ustan Kay- 9 - Çatının tepesi - Deşmekten 
sine (50) bin lira t•lı.•ısat koyarak IJ labedilme~i düsün;Hmü,. bu suret- makam MehmE't A'. Oral' Par i ,.e emri haz•r • Bult:nulan za-
halkın satmak isted'ği kuzuları al- Kudü.;. ı (A.A.) _ İngılten• lıü- le de bır kolavlık kmin l'<iif,•ceı:i Belediye Reisleri VP 01aları. Hars man 
ma;\a b ı t F ze-habın11. d•isülmüs!ür k - • 5 aş amış t. akat şayanı hay B I d • • • h h ·ı • kümetı, Fılıstııı hükiımctinc _va • · omıtcsl bıskanı v• uyel r ve bır 10 _ H~arı • St\"I ? çıkarre3k. 
rettir lci bu pua He satın alınabi- ete zye TelSl emşe Tl erzne k İlk nıııa'ı aazeteın:z cDıı,,jen• k ·· -

1 

uıda hal; a .. ml'>t bekler.en Fllis- 0 
• • • • __ ço oğretmenlerımll ve kalabalık! 11 _Maksat. Bas taranan alet. 

lecek binlerce ko.vun ·eruıe köy· • dır. Toodor Kasap Efmdının ku • b. h lk k·- ti - 1 b , · 
lülerüen ancak (lOOl korun alına- genl inşaafl gezdirdi tın m<>sc;esın ıı bütün ıbt laflı ııok çük fıkıalar ve ur.!Jl'ıi tenkitlerle t~:. " u esı ın•r u unmuş - - Yukarıdanafa~ağBı~a -
bilml§tlr. Çünkü; kiıyHJ· lalarıııın ne suretle halledlrccğmi doldurduğu bu gazc•e o zaman cnk 1 - Acapp, tuh • ayan. 

- Artık Merln"11 salmam'. Ce. İzmir (Hu91.ıs) - Fıe!ediye Reisi yacak bir kı,ım ed~• • ~zırlaıımak bifd,ren b:r be) az kitap ı:öııdcı- • beğeniliı'<IL 2 - Büyüklük • Kıirk!i makbul 

vabınt vermektedir Doktor Behçet Uz, şeh.r mccl!si a- tadır. Bugiinden ro!;Jı.Ü müke.m -ı mişlir. Bey•z kitabın nıetııı. hü . Mesleki ga?.etelc~•n en dikkate Beyoğlu Halkevinde 1ılr hayvan. 
Bu ·sene keslm rniisl!bakasında zası ile matbuat erkanı için şehir· mrlen ba;;armağa b1••umış birçok yük biı· ihl nıaıle yarın neşrcdıle- layık olduklarından biri d, şüphe- Keman resitah 3 - Fasla bir yer • Şarkta bii • 

70 kişiye mükAfat verildiği bildi • de otıobüsle yarım gürden fazla eserleı· de \'llrdır. cektır. o;iz ·Ti\·atro. dur. Bızde tiyatronun yük bir devlete mensup olan • Yı-
·ı...ı..... ş · · "ı · 1ı· · ı· t \ t · k ı m tf · - b 1 İ•:al_vanm tanınmış keman sanat-rı •• ~._ imdi de en ıyı a,.ı ya - suren ır gezın ı er ıp r mış, en· z ır ı aıyesı, U,!••n aın tc~ - Bununla beı·:ı.ber henüz \'erlf'şmeğe ~ladığı hu de-, 1 

1 1 kt dil · y · h' · t b Jkı·ı•t ·ı k · - ı k ı meııılck.,tin karlarından Lilia D'alborb du··n ak- &n. ryan ara ınükilıfat verime edir. erme enı~ ır ınşaa ını ve e- a ' ı e ÇO serı '' :·en, u\'\·et i, virdc A<.'Op Baroni,·an Efendi i.• • ~ '' l vv.iyeti henüz karışıktır. Düı' \'U· " ' sam B •'""'l Halk -• bl k 4 - Almak mastarından emrl ~ç klşlye l'Üter !in, ii:; ki~Y" el - lediye müeeseselerinı tanıtmıştır. mıthkh! g~z maske ;·e .dbise!erine minele bir ••bibi k3'em tarafından • e,~,. u e'"""e r e-
·~r Ura ve Üf; kişi/e de yırml be- Müşahedeler. da\·etlileri çok se-, de sahıp bır te~kk~lduı-. _ Ya~~ın kua gelen 4 >uıkasd JH'tıcesmde iki neşredilmiştir. man r<"Sitali vermiş•ır. ha.ur • Kordeli • Tıu:af, ci • 
jel' lira verilecektir vindirmi9tir. Bugiin ivr.ir'de. şch- vukuunda b:r buç·.' dakıka ıçııı- klşi ölmu~ ve iki ki.>i d<• aı:ır su • K.oooerde Vali \•e Belediye Re- ~t. 

Bu müsabakadan b~şlı:a ayrıca rln varidatı, sıhh~ti. gi ıelligi ve de yedi raba hnı:·'~nıp hareket rette yaralanmı~lır. Yeni netriyat isi Lutfi Kırdar ve rşi, şehriml.Me- 1 - Sual edatı - Ölüm ceı:a.>L 
l>ir d.e &ü.rü ikramiyesi yapılmak • sairesine hydalar •er·-ı,ğe başlı· edebilmektedir. Kudüste Arap lıdeıı NasiıasI- ki loonı;oloslar ,.e eşleri, tanınmış 6 - Erkek nçt • Şimendifer, 

Şohir garajmın iıı,a,ı devamda- binin akrabasından birı bit sui - iş MECMUASI birçok zevat \'e mi\zik takdirkftr • 7 - Ma!ayaııi lif • Fi.il 

Çukurova -Altınova dır. Şimdide'!, bütün ~··hir ve mü! k a _ San'at • Gözlemek • Bil' oo-asddcn kurtulmuş \'e polis tara . Bu i'imle çıkan Tiirki)"e fel- lan bulunmu~tur. 

Çukurova ziraatinde 
inkılap hazırlanıyor 

h•kat arab1ları bur<ya alınmıştır. fınciaıı ıneydıuıa çıkarılan mütc • sefe vı• iç\inıai~·at mecmuasının Sao'atki.r güzel parçalar 1 ta. 
Ancak gazuıosu ve kkaııtası he - ça mış T x H·'-'• - - 1 son "ekizinci sayı.ııı zengin mün- 1

1 
k lk 

1 
, t - Noksansız - e.,annl • ...... 

nüz uıs• edilmemi~ti•. ca,·ız, agır surette yara aıım~tır. d 1 k 1 . d 1 ve ço a ış anmış.ır. 
- • erecat ıı ~ı tı. çın e ~u ~·azı ar 1()- Dikleme - Rakam. 

Çocuk h!IStanes!nıo inşaatı bir \•ardır: ---000--- 11 - Rus süvarisi. İnsan ve ha1" 
hayli ilerleırıştir. Jfo,1ane, doktor S t ·ı • ı k ı·ı · ı· ·ı · t Beyoğlu bir Türk ovye tayyarecı erı ıı ı a ıııı ıç ımaı e~me" ı . ma• vanların batın boşluğuıı.Qa 
Ara~ buh•arında hak keten çok bü. M) 1 I 1 · t • - erecan ar ve cemı~·e Oazası daha kazandı bulunan bir gudde. 
yük bir eserdir ve m~ınleket.e, bu- Nevyork, 1 (A.A.) - Sovyet tay (Prof. Unlbwachs), Materyalizm 
günkü teşkil.Atsızlık •Cinde büyük yarccileri Kokkinaki ile Gordien- (Pro. Frank), Türk iktisadiyatı Memkketimi,in çal~an tacir'-

B d d hizmetleri dokunacaktır. ko, Floydbennet'ye gelmişler \'e hakkıııda Dr. Hatipoğlu Şevket !erinden Suphi İbrahim, iki sene 
U Dlıntaka buğ ay ve arpa an vazgeçerek Havagazı fabrikl,ı. ~easlı suret- büyük bır halk kütlesı tarafından Ra~idin değerli ne~riyatı (Prof. evvel, Beyoğlun<ia, İstiklal cadde-ı 

} k b te tamt e:!Umektc. iıdeta. yeniden G. Ke,'"ler), lçtimai.,·atlıı coğı·af- sinde 4ı3 numarada •Çocuk Paza-
Ve ya nız pamu ı SC ze Ve meyva yetiştirerek yapılmaktadır Fabr'kaya yeni kar~ılanm~lardır. . .. . . rı• ismile bir müe.sese açmıştı. 

2 d 20 Sovyet maıslahatgü·urı tay.\'are- ya ve bıyoloıı arasındakı milna~e- Bu d ğ 1. 1 k . .. senelik hasılabnl 1 en milyona rıkaracak konmakta olan baca . Türkiyen!n betleı· (F dk ·ı z F h ·ı İb- e er ı ve ça ııı an tacır, gor-
" cilere kendilerini bu seferden do • m 

1 
og u · a rı ' 1 düğü alika ve rağbet kaı şısında 

Ada (H . ") Artık anla -ı rını pamuk b 1 en )"Ükı.t:k b casıd'r lıı~aat bitince ni Haldun tarihine lahika (Şekip 
na U•usı - ll _ _ , se :ııe ve meyva mah - gaz istihsal ,.e ku•-v~ti artacak, bu- layı tebrik eden Stalin ve Molo - ANian). Dr. Ch Blondel'iıı ölü-

~~ştır kı her cim toprak rnah • su erı ıstihsali için fü i~tc kullan- 1 günkil tarife üçte cir nisbetinde tof'un bir mesajını okumu~tuı. Me 
müessese.sini büyütmek ihtiyacını 

hissetmiş, yine ayni cadde üzerın-
sulu başlı başına birer ihracat mad m_ ak. _keyfıyeti ziraat teknis\.·enle- j \enzı·ı olunııc -•·tır mü (Prof. Hilmi Ziya)' Levy • 

b ""' sajda şöyle denilmektedir: Bruhl'ün öiilmü (Z. Fahri) Tür- de 423 numaraya naklederek yeni, 
desiıclır. Yeter ki kalites; ve am a- rı_mızın vardığı makul bir netice - Beı·•ı,·enı·n ""'"Uk "U\'ası d• ge- od 

dı = , ,.. J • Mosko1:a - Şimali Amerika se- kiyede içtimai siyaset mı.-selelerl- 1 m ern '~ çok güzel bıc mü e 
lajı iyi olsun. rç. k zılmistiı. Yuva, tam.·-meıı doludur. j k t 

P k .,;ı.· bzeyi • · ferini muvaffak•vetle ba",aı·dığı • ne bir bakı~ (Dr. Halıd !teber). urmuş ur. amu 6~ı. Ada nada ı;e u uro\'a bug· d - t · d ., ' 1 
ah • 8\" zıraa ın en Karsıydkada geni• bir bahçe orta- d d 1 . Kara ,·,, \'e ha•·ıı·eız paı·a ne de ., Suphi brahım, yeni müc:;.,,ese -de ihracat menuunda ve baş m • ve arpadan ne' k . • · , nız an o ayı sızi hararetle tebrik , 0 

V B azam)or. sında. çok iyi bir idare ve bakıma mektı'r (Z. F.). Tu··rkçe~·e hürmet sini dün saan on altıda merasimle 
ıuller arasında ele alabiliriz. e unun y>ekü d . 2 000 000 ederiz. 22 .saat 56 dakikada ikmal 

' c ı· H nu şu ur. . . ı malik bulunmakhd•r "e İzmı·ı· l>eledı'•·esı'nı·n lı·,anı' ı·". la".' açım~tır. Dünkü açılış mcrasimin-tcreddütsüz sôyliycbiliriz kı SL ız ' ıra. nlbukı pamuktan sebzeden ı . · etiğiniz 8.000 kilometrelik bu se- • , 0 ·' 

,;ukurovıı ekonomisine p;ımuk ka- \'e mey,·8<1an _ki baslıca' poı·lakal- !?<'hu· me~b•hasınrla da bazı ilii- hatı (A. If.). Bir konferans mü- de memleketimizin tanınmı~ ta -
' 1 lrn k dı B fer c ·ur Sovyet tayyarecilerinin iar bir ihracat geliri verebilir. 'd ed'l ve er ;apı a ta r ;lha5"a. buz nasebetiyle (Dağlıoğlu il. Tur • cirleri ve güzide bir halk kalaba-

·ı;~ e. e ' en _para 10.000.000 !ıradan i9tihsa.linı·ıı 8 tt ı · t k dün.ı·ahavacılı"ının en çetin m'~ft. K 1 Bunu sö\"lemekle, st>bzecı._.,.e, fazladır. Bınaeııaleyh bu rakamı t d r ırı mı.'1 ıs enıne • 6 ~- han). üıırü lioğlu Fuad için me- lığı bulunmuş \~ bu mükemmel 
pamuğa tercihan ;-er verilmesi ve 20.000.000 YdPmak :sten dcğildır ' e ır. lclcııni mu\·affakiyetle halledebı- ra•im (1 •. İ.) \'e ilh. müesseseyi takdirle gezmiş Vıt 
biitıiıı ovaları sebze bahçen hal'1le Şu <artla k·· B _' . • Kaqıyakada Ebed_i Şefin vali - leceklerini ı:öııtermiştır. Sizi ku • Bundan 'başka İbni Haldunun 

t. k 'dd ' ı. ugdayın yerme d 1 . . . 1 . h kk d k' 1.., 'k d seyretmişlerdir. ge ırme ı ıa ·ında değ•lız. sebze arpanın . e ernun meurı dıl:,.~c!e yapılaca:. caklar ve sihhatler temenni ederiz. o;er erı a ın a ı =rı a e-
' yerıne mey\•a zıra- · ~ t ı · t kt d. K 1 ı· 1 1 Mesele şu ki. Çukurova toprak atitru ikame etmek. · yem dnı_ ın ıazırlıgıra başlanmış • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!' vam e nıe · e ır. il tür i ım eri e 

mahsullerı, çeşıdini azaltmak, iyi V b d 1 tır. Ü•tüııe •Burada Lbı>di Şef A -1 de hır gozioo in a edi'ecektir uğra~aıılara tavsiye ederiz. cı olan manüatura eşyası ve yal -
. . e un an sonra Adanada kon • -· k.. A ·· ' · nız kendı· ma"azas ·~ı·n ·uret· hu randıman, iyı gelir veren iıu veya f lı ··k 1 tatur un nası Zub•,yue Yalıyor• Keza Birinci Kordonda eski ga- · " 1 1

• s 1 
• 

· -· . k serve a 11 a arı kurmak amba • - .- . ı ' ' : ousıyede yapılm!§ \"e ıslah edil • 
uç çeşıt mah>\41 uzerınde ,alışma 1 •. f· .. -k 1 • cumli'oı yazı acak olan yekpare, zinonun yerinde yeni ŞE'I .- gazi_ Plll•~--~·-1111•••• 

f . . _ aJ ..... rı a arı yapmak sebze ve k b.. ·· k ._ · k . . O F · Ah f O · ğl d ki (T 1) ~ey ıyetı pek c.abctlı olur. -- . • b . • - 91> uyu .,,r aya d~ getırilmış- nosunun inşasına wratle devam it- r. eyzı me naran mış, sa am, ayanı ı u mar-
Yapılmakla olan su teı;ısatı, önu-, me) n orsa .ve kooperatıfleı-·i te- tir Civar, tamamile p•rk haline d.ilmektedir. Mayısta in~aat.ı bit • kalı ve garantili çoraplar büyük 

müıxk!ki yıllar ıçinde bunu tat • sıs etmek _geliyor._ konmuştur. miş olacaktır. · Denis Haatalıanen cildiye ka va takdiri celbetmlştir. · 
bilu kabı! bir ı:ş haline koyabi1ır. _ Adana .. Hl1Dı Alı Rıza Çevık ve Buradaki Osmanı:de camii de Bunlard~n 90nra Fuar ve Kül • sühree1iye mataha .. ın •Çocuk Pazar1> nda, bayanları-

Çukurova buğ'ay \'e arpaları· z·~aat mutehass ·Jarı bu 1§ üzerin- tamir olunacaktır. türpark gezi:rniş, Be'rdiye Reisil Pazardan maada hergBD 3 den ıııız. kendilerinin ve yavruiarının 
nın kalıte iti.barile düşük olduğ.u de cılıeınmıyetle durmakta ve de- Otobüs ,bu arlan Gü1eltepede'ki da,·et.lilerine, bu se!le fuar için a-1 sonra hutılarını kabul eder. bütün giyim ihtiyaçlarını kar§ılı • 
muhakkak olara anlaşılmış bır. rin tetkikler yapmaktadırlar. şehir gazino una ~ıkm.ştır. Gazi • lınmakla olan ted.bırlcri yapılınl§I Adre•: Babıali Cadaeıi Ca§a· yacak her şeyı bulabil klerdır. 
~ey olduğu a gorr, bunların yeri· Bu düsıincelerin tahakkuku,! no, yaz günleri Ka~şıyaka'nm bu hazırlıkları uzun uzadıy; anlatmış. lo~lu yokuıu köıebQ1ı No. 43 ı Bu _ciddi ve güre! teşebbtısün • 
ne sebı.c ve m yvacılıgı koymak Çukurova zıraatl'1e btr inkılüp de- yüksek ınevkı :le 1 ~kikatcn gü • müle«k"'>en, yorulmuş ola':l •za e-ı Telefon : 23899 den dolayı, Suphi İbralı mi t bri.lı: 

ekt ~ 1 ,. • f { d'fl' le- r f'np b r ivafe v•rm rlz.. 

Bilhas a, bayanların çok ilıtıya-

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HAR1Cl 

Seaelilr 1200 Kr· 2300 Kr. 
• • ,.w. &00 Kr . 1650 Kr. 
1 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

i LAN 
TEK StlTUN 
SANTİMİ 

Biriaci Sahil• 
İkinci Sahife 
lç sahifeler 
T - 8 inci Sahifeler 

400 kunlf 
%50 kuru; 

50 kurUf 
ao 1wn1J 

Bütün bir sahife veya Y•· 
rmı sahife illn için İdare Jı. 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetanize ilin vem!ek b- • yeri 
tiyt>nler ya doğrudan d" .1 ayla 
ruya gazetemiz idar~h 

ne nya Ferdi Selek il• 
rn una 111üraraat elmelu ~.,, 

Ad""' : tanbul, Aı 

caddesi 99/1 Ad•let hor 
3 • Telefon: 20335 



1 

SAYFAI 

-

SUPHi ÇOCUK PAZARI 
Açıldı: Artık yavrularınızın bütün giyim ihtiyaçları ve sizlerin her türlü 

tuhafiye eşyalarınız için düşünmeğe hacet kalmadı. ::"~~::~~~·~~~~: 
ADRESE DiKKAT: iSTİKLAL CADDESİ No. 423 

APIKOGLU 

NAMLI TORK SUCHKLARINI 
tler yerde arayınız 
TEL : 24340 Taklitlerden Sakınınız 

REKLAMA İHTIYACI OLMA YAN 
YEGANE RADYO MİNERVA RAOYOLARIOIR. 

\ -~ilşterller~mlze: 

VALNIZ her tipten radyolarımızın geldiğini müjde
ler. Almak için acele etmelerini diler ve 

, yeni adresimizi takdim ederiz: 

NAŞiD 
GI 

Tayyare Piyango biletlerinizi · 
Sevimli san'atkir 

• 
NAŞiD' in ı---,sııı:ıııta•n•b•u•l •B•e•ıe•d•i•ye•s••in•d•e•n----ı._ ___ Sirkeci Liman Han Karşı~ında Mühürdarzade Han No. 16 uğurlu elinden alınız. 

LALE G 1$Es1-------- Adres: Beyazıt meydanı 
karşısındıı muhalleb[ci 

Kepf bedeli 948 lira 99 kur~ olan Üsküdar Zührevi Dispanseri 

hahçeılndekl gar1jda yap1lacak tamirat ve tadilM pazıırlığa konul

mtlfhlr. Keşif l!'Vraklle ıartnameai Levazım Müdürlüğünde görül~ 

bilir. İsteklller 2•90 sayılı kanunda yazılı vesika ve 'il lira 18 ku· 

nışluk ille teminat m~kbuz veya mektubile beraber 8/fi/939 Pazar -

tesi glinU saat H buçukta Dalmt Encümende .bulunmahdırlar. 

F. AHMET TOPÇU yanında No. 3 

oı~~a~~p~~~~kl~ 1c!d~:~ L~L~;~i~~~a~:!.~nı!~~!~r. N AŞ 1 D 
Şansınızın TAM HEDEFiDiR GiŞESi 

_________ _..TECRÜBE EDiN aldanmaz•ınıZ' . .._.• •• --------------

('.B) (2693) 

Amasya Belediye Reisliğinden : 
1 - A.rrıa.ya Belediyem Elektrik sar.ıralına konuhnak üzere yir

mi tıeJ beygir takatinde bir" Dizel motörü ile lıomple &!ternatör ve 

teV%01 tablosu ve teferruatı ~~k !!kslltme auretile rnünııkasaya lro

rıulmuştur. 

2 - Bu gurulbun muh•mınen bedeli montaj işlerde dahil olmak 

üzere dÖTt bin yilz elli ve montaj işleri hariç olmak üzere üç ·bin 

l:ı~ yüı elli Uradır 

3 - Talipler 1D11ntaj l§lerlnl deruhte etmek veya etmemekte ve 

teMil!tı ona göre ~apmakta muhayyerdirler. 

4 - Muv&kk•t teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 

nlııbetinde verilecektir 

5 - Keş!fname ;·e fenni şartnamelerle münakas~ şc'rtnarnesinin 

ıuretlerl arzu ede:ılere bedelsiz olarak gönderilir. 

6 - lıhale 10 Mayıs 1939 tarihine müsadif Çarşamba günil saat on 

beşte Amasya belediyesi daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

7 - Talip olanların ihale gilnü belediye encıümenindc açık mü -

naka;aya iştirak etmeleri illin olu nur. 2590 

.... '"''"' . '"'""'""''""' Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE :MUTE.H..\SSISi 
Dlvanyolu 104 .... _.-İ•--.-! 

Sahibi ve Neırlratı İdare Eden Baş 

Muharriri: Alı Naci KARACAN. Basıl
dığı Yer: Son Telgrof Basımev! ... .. ,.. .,, .................... ,.., 

Bu Aktam 
F .. aıı11r. Tiyatro•unda lllr. 

Opera tem•ili 

RIGALETTO 
4 perde 
Müzik Verdi 

•Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

1 .s. 
MERKEZl:ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka Muamelatı 
• 

ŞUBELER 

A.NKA.RA 
ADAPAZARI 
BANDIRMA 
B.\.RTIN 

eoı ... u 
BURSA 
ESKİŞEHİR 
GEMLİK 

ISTANBUL 
izMIT ' 
SAFRANBOLU 
TEKİRDAC 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TICAREl 
Bankamızın istanbul şubesinde tesis edile!' 

•• 
Of c ~' 

Garantili 

Tül 
Çoraplarını 

zoömıor i 
BEf.1BER& 

Yalnız İstiklal cad
desi No. 423 

SUPHI ÇOCUK 

®~ 

PAZARINDA 

Bulursunuz. 

triyat Fabrikası 
K.olonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunları 
Tuvalet takımları 

ucuz ve ıyi mal 
Pudralar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinier 
Likit briyantinler 
Ois macunu -

' Tuvalet sabunlctrı 

11il1 il il ıl 

. ·: ;· ~·.ı. :/-~ . _, r. ;-; . 
~ s :·. _:· .. ;-: ;/ _:: .. , :~-. ; 

yapmakla müştehirdir 
Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri tras kremleri 

' 

ilf <a gıl 

_ . b,•,~tl\ mtısait şart lc rla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır DEPOSU': Eminönü Emlôk Bankası karşısı 

ŞUBELERİ : Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 
guTeıcJ1erıd 

1
•1•;,"• izahat alınmak üzere işelerirn ize müracaat olunması 

;>ar ~n ı · ~ 
bo?;a r t Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır. 


