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SAYISI HER 
• ÇARŞAMBA 

Batnkil REFİK SAYDAM evvelki g!ln Nepiyat UJ"gislni a~arken 
• 

Cumhuriyet hükumeti bütün işlerinde ihtisas erbabının, tecrübeli 
arkadaşlarımızın bize verecekleri bilgili direktifleri bir araya 
getirerek bir program vücude getirmeyi ve mesaisinin heyeti 
umumiyesine bu programı esas y a p m ayı umde edinmiştir 
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Harici siyasetimiz 

GAZ 

YERDE 3 
8 MAYIS 

KURUŞTUR 

ı 9 3 • 

MERYEM 
Y d "tibnren ııueteınhde reshnli olarak tefri· 
arın aıı ı 1s T ·n· d 

b lı . .• İ.sıının Ha"alı • Jlm arı ın " 
kasına aş yacngun~ . , . • • • 
Nifak• adlı eserile esıı.en kuilerın bılyilk aliıloıı••~ \I~ '."' 
dırmış olan edip H ruiiverrib arkadaşunn Kemal_ellı~ Şii.~· 

.. .. ük•ek degeri ile mevınun tarihi eheromıyeti sıı')i : 
rıınun 'l' . • • .. .. b" k sa"ılabı· 
sinde, milli kiitiiphaneımz ıçın bu~ ıık ·~ azanç . , 
lccek şekilde -.iicııdc getirilmiştir. Eserın ~er •atırı, her 

l .-'Lten Kur'andan. lncıldcn alımnak 
hadise.si, tamamen ıum ' 
'1ıretile '~ asla ba)·al kan~lırılmadan ~·azılmıştır. 
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DANTZIG 

Polonya ordusunun, tankları yüriiy!i halinde ... 

Ne\'. York, 2 (AA.ı - Polonya ' - Polonya, Çeko· Sloval<ya d • 
Büyük Elçisi Potocki '" b eyanatta Almanyanın Danzige karşı her • 
bulunmu~tur: (Arkası 3 ü cıl sayfada ) 

Zehirli ··ı' su . 
İçtikleri sütten zehirlenen 35 

kaldırıldı kişi hastahaneye 

Bir semtin yolları 

o 

., ~•. 9 :AaB>aaın Beled.fye re~ 
Bıhuem hatırlotr m.,,ın.,. C.c e» .. ": kinı ehnadıinn, bunun 

Flruuğa ve Cihancir yollarırı•: •:;• ': o semtlerin bq 5eneden 
b~ para roe elesi olduğuıın ve u çe 

1 ~•--· ~· ııöyle~ti. 
d .. Si olıınaktaıı kurnu•nuY . 

e'fVcl toz ~• ~arnıır erl a . "'"" haline diin.uı Cı • . ·ı koca hır toprak Y-1 

Eski Clhangır ·angını 1 e . apartmanlar arasında 
. • nelerdcnberl yepyenı 

bangir ~· Frruzaga se . d biri oldu. Bu yiiz\erce apartma . 
istanbuhın en giize\ seıntlen~ •dn b •-·nva ıuecbur olan beledi)·•· 

ı.· batak halın e ıran.ou • .. . 
nuı sokakların• ır k k b"I de:Tildl ve buraya el sureını· 

f 1 r 'naumama a 1 •• nln fakrii se a c ıne ı . . . kö esinde men•udi~·etinden es~r 
bu belediyenin ehrın hıçbır S 

yen . . ·• "riiyorduk. . . 
ııö•tereınemesını tabu go ld ? Belediyenin beş milyou\uk ıstikra· 

Fakat iiç be aydır ne o ."· leklrik idaresinin iki buçuk milyon· 
.. er l·oktur. \;e e i 

zında11 hemız es .. ... para beledi ·enin kasa; ma geçmem 
' d t d henuz yoz • 1 • luk varı a m an ll b t b a "apık;or. 1: a mı ora . . . Firuıağa ~·o arı aş an , . . . 

iken Cıhangır 'e {. b·'·"8nız yenilik "e lemiı\ık, yıkma ' 
. ·ı h ·n ne tara ına ""' ~'-' eniz " degı ' şe rı k ı· .. ·· -ı"ınu"z Han"i htanbuliuyu UU»es ,.. .ı.n 

hare e ı gonı.. · • · ·r 
yeniden yapma . . kd" tt'"'"İ "e eskisini acı acı andıf!'ını ı • ~·· yerlett 

. Bdediye relsını la ır ~ .. ~. •- d 
yenı • ? .!!I cıywn 
sbıi• lfaklaıı yolı mı•· 1 . KEMAL 
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SAYFA! 

Şehir Meclisinde 

Belediyenin masraf 
bütçesi kabul edildi 

; . ' 
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Şehir >Haberleri .·.·. 
~ . . . 

k ı V I• •\Ticaret vekaleti-
Müna a e e- p h 1 k lonya 
kaleti teşkilatı a a 1 o ne bağlı daireler 

Adliye 

3 - l\1ay ıs 1939 

koridorlarında 
24SAAT 

Kasımpaşada kanlı 
bir hadise oldu 

yeni Vekalette iş bö
lümü nasıl yapıldı? 

ile mücadele lstanbulda bir bina Tabancayı arkadaşının elinden almak 
içinde toplanıyor istiyen genç vurularak öldü, diğeri de 

yeni bÜtçe, Belediyeye bu yıl şimdi· 
ye kadar yapılamıyan birçok işle~i 
başarmak imkanını ve r m ekte dır 

inhisarlar idaresi TU:aret Vekaleti müsteşarların- ağır yaralanıp tevkif edildi 
Münakale ve Muhabere Veka • dan Mustafa Nuri Anıl Ankaradan \ ın ahk 

leti teşkilatı tamamlanmıştır. An- UCUZ ve iyi kolon- şehrimize ge~ ve Vek8.lete bağ- Evvelki gece Kasımpaşada feci rilmiş ve birinci su ~eza m e~ 

Şehir meclisi dün nizami son i~
timaını yapmış ve 9a9 yılı beledi
ye adi fevkalade ve müşterek 
masraf bütçeleri hakkındaki nihai 
kararını vermiştir. Ancak hu top
lantıda konservatuar ile bazı mas· 
rafların müzakeresi bitmemiş ol • 
duğundan makamın teklifile mec
lisin daha 15 gün temdidine karar 

yardımlar bütçenin vilayet kısmı- karadan verilen malı'.ımata göre, k lı daireler üzerinde tetkiklere baş bir hadise olmuş ve ikJ genç taban- mesinde sorguya çelnlerek tevk 
na alındığından Belediyenin mua- Vekalet teşkilatı. b~ m~steşa~lık ya çı arıyor laml§tır. Haber verildiğine göre, ca kursunlarile yaralamrnşlardr.r. olunmuştur. Şerafettin mahkeme· 

venet kısmındar. çıkarılmış ve ve muavini ile ıdan muşa':'.1rlik. inhisarlar Umwn Müdliril. Türkofis, Ölçü ve Ayarlar Müfet.. Bunlardan biri ölmiiştür. Hadise de: 
mezklır kısma muallimler yardım teftiş heyeti reisliği, kara muna : Adnan Halet Taşpınar idare- tişliği ile kontrol dairesinden mü- . 

1 1 
t _ Saı11ıoş \'e meymtum. Ne yap· 

. t' il Beledı'ye memurları - kala"• reislig-i, tarife ticaret daıres'. nln bu"tçe va kadroları etl'a • kk olan ..,.hrırn' ı'zdeki Ticaret §ÖY e 0 muş ltr: • ld ğ b'lml rum 
cemıve ı e • ı·-· l' v 1 re ep ..- İnhı'sarlar !daresirin Cibali si - tıgımı, ne o u uPu ı yo ' 
nın ~enaze yardım cemiyetine 250 reisliği, deniz nakliyat reis ıgı __ ,. fında Vekiletle temas ar yap· Vekaletı müesseseleri bir bına ı • f f . demHir 

Ş·e,. lira ve y...,ilay cemiyetinde, man hizmetleri dairesi r_eı.dıgı, tık.tan sonra şehrimize dön • çinde toplanacaktır. Türkof_is ikin- gara fabrika~ında aş.;ı Şera et ının ~ • 
' ., ı ı h ul __ _. Tahkikata devam çdilınektedit» 

300 lira ve Esnaf hastahanesine de I hukuk müşavirliği, zut iş. er.ı mu a müştür. ci reisliğine tayin edilen lıitanh karısı Ayşe on gün ev\'el evuen · · 
3.748 liralık bir yardım konmuş - bere ve mürasele müşav!l'lığı, ha Yeni bütçede tütün teknis· Türkofis müdürü Cemal Ziyaya kııçmış ve Kasımpaş.>claki enişte· 
t - va nakliyatı müdürlüğü, levazım, yenleri ile mühendislere alt eski vazifesi iade edilmiş \azif'e ken. sinin evine gitmisfü. Karısını çok Bir müstehcem 

vel'ilmiştir. usı. hh"ıye ve istiı::are işleri nakliya_t ve evrak müdürlüklerin· kadrolar takviye edilmiş ve disi şehrimize gelerek v esı.rıe • .. 
Bundan sonra belediye masraf 1 .. T . den murekkeptır. maaşlara zamlar yapılınışlır. davama başlamtŞtU'. Paris Ti<:aret seven Şerafettin bunda~ çok mC~ - resı•m davası 

,l>ütçesi müzakere ve kabul edil • .C) Sıhhiye bu~<·sının masraf Bu dairelere bağlı olan umum Yaprak tütün ve slgarala • ataşeliğine tayin edilen İç Ticaret teeısslr olmuş ve evvelkı gece 1 • 

miştir. kısmı tahakkukuna bak'."ak .. üze"': müdürlükler şunlardır; rın dış memleketlerde satışı· umum müdürü Mümtaz Rek bu • balide arkadaşlari!e buluşarak ra· 
Belediye masral batçesi- sıhhiye kadrosuna 50 ~~a ucr:tli Posta, telgraf, telefon; Devlet nl artırmak için, propagon • gün vazifesine başlamak üz-:ı-e kı içmiştir. Bundan son" hep be- Bir mecmuada çıkan 

bt "b · bir tahakkuk memı:ru ilave .edil • Demiryolları, hava yollan, liman- da teşkilatı ile, şarap ihraca- şehrimizden hareketle Parıse gı • raber kalkıp Cibalide Hüsametti • resı" mler tetkik edildi 
ftİR 8Sba mUCI 8SI mi• ve halen Veterıner işlerı La • lar ve deniz yolları. tını teşvik için ihracatçılara 

.., decektlr. · ım· \er burada al h'~ 
Kabul edilen masraf bütçesinin boratuar şefliğinde bulunan zatın Bu daireler arasındaki tarife fazla prim verilmesi hak • nin kahvesıne ge ış · cYeni Gün• ınecrcuası ey ı 

esbabı mucibesinde muhtelif İli • Avnıpada tahsil görmüş çok ehil ahengini temin etmek vazifesi ta- kında yeniden fazla tahsisat il · · · · Şerafettin derdini arkadaşlarına Müddeiumumilikçe açılmış olan 
tere ayrılan tahsisat miktarı şöyle bir mütehassıs olduğu ve bunun rife ticaret dairesi reisliğine veril- kabul edilmiştir. Yerlima ar sargısı ıçın anlatmış ve ne ya.,mak U.zım gel- müstehcen resim neşri davasına 
gösterilmekte ''e izah edilmekte • belediyemize bağlı kalma~ı için miştir. . İdare ispirto fiatlcrinin u- hazırlıklar diğini sormuştur. Arkadaşları Şe - düll asliye birin.ci ceza mahkeme • 
dir: ücretine elli liranın zammile 150 Deniz ve kara nakliyatları reıs- cuzlntıbnasına rağmen sah • Milli Sanayi Birliği idare heyeti rafettinin çok müteessir blr vazl- s!nıfe devam edilmıştır. . 

.Belediye masra{ bütçesininltiraya iblağı talep edilmiş ve bu tikleri tarife ticaret dairesi reis • lanko\onya ve losyonların pa- biı: to 1 t acak ve Ga- k Davanın mevzuu şudur. 
1 f k yarın · P an ı yap yette olduğunu görerek onu arı - . . . ü""'~~ 

tanziminde, vilayet bütçesinde o· talep encü.ınenlmizce de muva ı liğine bağlıdır, beş şubeden mü • halılığı ,;., bwıa rağmen ara· latasal'ayda kurulacak -0laıı 11 inci : , t~k ;r t işler va Bu mecmua bır, ıkı ve ~~~~ 
ıiuğn gibi israfattan tevakki edile- görülerek 1..8.boratuar şefüği ücre- rekkep olan kara nakliyat reisli • nılan evsafa uygun olmama • Yerlimallar Sergisi etrafında gö - sıle barıştırmagı -. · e m ak nüshalarında bireı· açık kadın re&-

rek tasarrufata riayet ve halkın tine 50 lira zammedllmıştir. ğinin bir şUbesi kamyonet naklı • larmı görerek, ucuz ve hte • rüşecektir. bu maksatla Cibaliden kalkar mi neşretmiştir. Müddeiumumili.lr 
cebinden çıkan variJ~h belediye}'\ .D> Belediyeye nit işlerde istişa- yatıdır, bu şube memleket dahi • nileu evsafı haiz bir neılt Bu sene pavyon Mkwtısı çekil - hep beraber Kasımpaşaya yollan· bu ~esimleri müstehcen mahıyette 
yine belde halkının s~t ve s~- \re suretile ihtisasl~•ında~. isti!ad~ linde otobüs ve kamyon naklıya · kolon va i.u:ıalini kararlaştır • memesi için ş:imdid~n tedbirler a- ıruşlardır. görerek mecmuanın bu sayıları:U 
met ve refahını temın ve şehrın edilerek zevata verilmek uzere ıstı tını temin edecek ve bu ışlerle uğ- ınışt,,'.. Bu kolonyalar yakın • lınacak ve mektebin yeniden lbir Kasımpaşaya geldikleri zaman toplatmış ve sahibi Celal Ergun u 
imarına uarıyacak hid.ematı bel .• e - ~ari komisvo'llar hakkı huz.w·u na_ ra~•caktır. .. . . da piyasaya çıkarılacaktır. 1 t h . edilecek· l k _,_,_ -erınistlr , , , .,... kaç sa onu sergıye a sıs . ı Bahri"e caddesinden geçer er en m"""'emeye \ . '· . · . . 
diyeye sarf ve beledıye teşkilatı· mile bir madde açılarak 3.300 !ıra Deniz nakliyatı dort, _ltman hı_z- Ayrıca tütün hakkında bir J !l l dd amesm 

mızın azami randıman verecek bır konmu~ıur·. metleri de 3 şubeden murckkeptır. kitap hazırlanmaktadır. Bu tir. Şerafet tin b'r aralık bu harekete Müddeiumum ı: ı ıan -
, - ---000 • . . . de mecmuanın bu çıplak kadın re-

şekilde tanzim edilme.i_. e:as .. ve Tem"ızti'· tahsisatı artırıldı Türkiye sahillerin.in 6 yerind: ku· kitap köy mekteplerinde ço - s h d b isyan etmek ıstemış H'. . simlerini ba>"masını neşir gayesile 
gayeıerinin takitı edildıgı goru1 - 1\ ruıacak merkez ııman t~kilalları cuklara okutulacak ve tütü - Ko nservatuar , e za B a. .~. . b"n on~ rıdeyun. o ııa· d .... 

. . . t . !ettirilmesi l l 1 k - ı.ıçın - mütenı.sip ve arasıng kon uı;~ ya· 
m;ktur•· . Encümenimiz bütçeyi tet- F) Şehrı ıyı t>ınız liman hizmeti• ri reisliğine bağ ı nün fenni şekilde yetiştiri • \ Slnda yapl aca ..., · t 1 ha gelsin demiştir zılarla da aliıkadar gôıülınediği \'e 
kik ve kabul ederken bu esaslan için teşkil olunan komısyon ara · olacaktır. me•i öğretilecektir. ' .k . k ·· 

· d ·1 k apo•·a ı'ntizaren • Yenı· I'•tan'Jul Kor.s~ıvatu_ ar_ı pro Fakat arkadaşları onu yine ı na bunların bilhi hisleri okşıyara su· 
göz önünde bulundurmuş ıse e. fından verı ece r· • • 

k 90 000 ıı·ralık ı'hti · 'h ,·et tahakkuk etmıştır E\' etn:1 ı:ş· lcrdı·ı· Bı·ı· arnl!k karanlık bir ı·u·mu" arttırmak ır.aksadile basıl • 
teşkilatın doğurabileceği bazı vazı bütçeye onan . • BELE D 1 y E ıesı nı a_ · 
vetlerden dolayı izhan endişe et- yat tahsisatının muhtelif hizmet- V 1 L l1l Y ET vela Konservatua•ın Şehzadeba • sokağın önü:ıden ge.,'<'rlerken Şe- ılıkları kaydedilmekV ve mecmua 

~ştir. !ere tahsisi Makam ve Daimi En- ~-li Eoraz ve Erenl·öy Kadıkoy Halin:n açılması şında yapılması m..ıkarrerdl. Bila. rafettin aı'kP.daşların• su dökece- ~ah.ibininddm~t~:a:o~a~~~~~;u~e ;~ 
Yen •! memur kadrOSU cümenın esbabı n_ıucibe maz_bata· ~ ·ısten"ıy"r hare büyük Şehir Tiyatıxısu ıle 1_ fa- ıneı ma esm 

il t tkl'k ettı' " k 'l li a ""ni söyliyel'Ck buraya sapın ~' inci maddes'ıne ve ce1a kanununun . sında gösterilm~tı. Bu komısyo - yo arını 6 birlikte ve bir buçu mı yon r 5' , 

.Wi."fü.\ tesk~atl nıünasebettle .. U l . . dah ·ı· '~ ·.·~ıa·... ı..uaut.: ea.eıe.K. ...:en11 c:\·arınd.a esas- yetı·şıı·rı'cı'ler dun·· Bbl.ocJı·yeye mü - .uuuuu-:?ı..ut. 1' HKat nugunku nıaiı caddeue çılanamıs-tı~. B~~n~ u .. ~e: uu v~ ~' .ı.u".ı. "' .... u..ı. ... 1 ...... :.... ...... et&rp 
r~ ıı . l h il d oaıa ao .m ıranın a 1 a\ esı , • , - . ~qalandırılması ıs' terımekledı'r. cura sure e o an a er e . kudret bu projenin ancak on se • ~~ 

zım geleceg"i anlaşılmış ve ıhticat lı bir teftiş yapmışhr Vali Cumar- racaat ederek Kadıköydeki tıalin 
memurinin hukuk:ı ınüktesebele- ' 
rinin muhafazası hakkında encü - olarak konulan 90.000 lıraya has • ı tesi, Pazar \'~ Pazartesi günleri i- açılınasıııı istemişlerdir. Bunlar 
menimizce makamdan izahat ta _ tahane i~sı için konulan tahsi • çinde evvela Kadıkiiye geçerek sebzeyi Kad•köyden Halice getir· 

lep edilmiştir. Makam, yapılacak sattan alınan 36.036 lir• ilılve e - yanında Kaymakam \'e Başmühen mek ve oradan tekrar Kad.ıköyüne 
teşkilat itibarile kadıolarda bazı dilmek suretile bu ihtiyaç karşı - dis olduğu halde Er,,nköy ve Kı • götürmenin kendilerine çok güç 
değişiklikler olacak ise de hiçbir lanmış ve !asıllarında da görüle - zıltoprak cİ\•arınd~ {et iden yapı _ geldiğini ve lüzumsuz yere ma.,-raf 

nede tahakkukuna ytte:cek ''87,İycl 

tedir. Bıınun içın 8imdilik .bu iş i
çin elde mevcut 500.0no lira ile sııf 

rine arkadaşlarından ~2hun fa!hri -
kasında çalışan Kemal sokağa dal· 

mış ve ileride ·bir köşEde Şerafet -

Mecmua s3hibl, rPsimlerin Al -
manya.dan getirilmiş san'at eser!e
rl okluğunu, orı.ds wlebeyl' bile 
gösterildiğini söyleıriştir. 

memu~un açıkta bırakılmayıp her- ceği üzere 126.036 liradan 12.000, 
1 

ak . _ _. .
1 

• k 
11 

.. yaptıklarını ~ddia etmisler,dir. ; ac ve taınır t"'ULere yo arı goz. ~ 

bir Kıcınservatuar ye.pılması muva- tini elinde tabanca il~ yere çömel
fık bulunmuş ve bu tiııanın da Ü- miş bir vaziyette görmuştür. Ke -
niversite talebeleri'l:n de istıfa . mal arkadaşının çok mütı>essir ve 
desini temin etmek rr'•ksadile Şeh- saı1ı-0ş olduğı.nu VP tJbencanın ka
zadebaşında yapılm&sı takarrür eti za ile ~~t~aması iht'.nı&li bulun~u
miştir. ğunu duşunerPk sıJahı onun elın · 

Dün mahkemece tl'Jikil edilen 

ehlivukuf toplanarak bu resimle -
rin müstehcen mahiyette olup ol· 
madığını tetkik etmıştir. Mli tehas
sıslar heyeti hakim 1 ~ hsln İstan

bullunun naipliği altmda rı:ssam 

Şevket Dağ, Güzel Sa,ı'atlar Aka -

demisi ressamlarınıfol' Hikmet ve 

Hukukçu ve müellif Kenan Ömer

den müteşekkildir. Ehlivukuf bu 

resimler üzerinde a-yrı ayrı tetkl -

katını bitirmistir Rapcrunu rnab • 

!resin hallerine mü.nasip vazifelere lirası temizlik malzeme vasıtaları Belediyede alak~ı!ar makam 
tayin edilmek suretile mağduri • maddesine ve 10.000 !ırası amele den geçirmiştir. Burad&n Boğazi • dün kendilerini dinlemi~ ve Kadı· 
yetlerine sebebiyet verilmiyece • melbusatına ve 44.316 lirası alına- çine giden Lütfi Kırdar Bebek - İs köy halinin tekrar a.;ıimasının bir 

bütçe ve yeni bir kadro işi oldu • 
ğunu söylemiş ve bı.ınunla beraber 
belediyenin bu mı>Vll'l' esaslı şe

kilde mütalea ede~~ğ·ııi vadetmiş-

Asıl büyük tiyatro 1:-ilahare ya. den almak ist<'m'.~tir. Şerafellin 
ğinı izah etmiş ve bu izahat en -
cilmehimizce de memnuniyetle te
lakki edilmiftlr. 

•Bütçede yapılan değişiklik -

cak amele ücreti de dahil olduğu 
halde mevcut amele ücretine ve 
U.400 lirası temizlik şoförleri üc
retine ve 10.000 !ırası kezalık te • 

lecin hulAsası şunlarda·: mizlığin mayi mahrukat ve gaz 
•A) Zeynep Kamil doğumevi ile bedeline ve 9.600 lirası diğer muh

Haseki hastahanesinde doğan fa- telif maddelere ilave \'e temizlik 
kir çocuklara doğum eı;nasında ve- ·için mübayaa olunacak üçer tonluk 
rllen kundak takımının geri alın - 20 kamyon ve 10 ad~t &rosöz bede
mama.sı içi nmütefcrrık masraflar li olan 110.000 liranın 939 senesi 
maddesi meyanına doğan fakir ço- taksiti için 30.000 lira tefrık olun
cukların kundak takımı masrafı muş ve mübayaa edilecek bu ınal-
118.ve edi~tir. zemenin karşılığı olan ll0.000 li-

Esnaf hastahanesine ranın iki senede ödenmesi kaydne 
taahhüde girişilmesi hakkında büt-

yardım çc kararnamesıne bir madde ilave 
• B) Bakırköy doğumevile Şehit- edilmiştir ve diğer tadilat aııağıda 

ilkleri İma~ cemiyetine yapılan (Arkası 4 üncü sayfada) 
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ı nıınıımıuııııııım• ıımıııııııı ıaıuıııııııııııııııııııııııı 

- Paşanın halini seııin kadu dalı alıunda patlama>ııı ... 
ben de bilirim. Dediklerin doğru - Beııimkiııdeu evvel Paşa. 
lakin haremde sürü ile güzel kız- ııııı kurşunlarile delinecek ıki ka
tar, selılmlıkta genç erkekler do- fa daha var ... 
lu olan böyle bir konakta ba~ al- Bıri vekilharcınki, öteki se -
tında çlfte rövolve~ ile yatmak, ııiııki... 

olacak fenalıklara kar~ı ınüef'•ir - Vekilharcınki kalbur gibi 
bır tedbir sayılamaz. Paşada ko - delik deşik edilmeğe ,eza bir ka. 
ca.mış bir kurt tabiati var ki ku· fadır. Onu anlarım. Çünkü pa -
zularııı en gevreklel'ini kendi ca- ~anın en muhterem zevcesmın 

nı ;çin Haklıyor. Her ş~yi hakkile koynunda yatıyor. Nbmusu aileyi 
düşilnmeli, yolunda muhakeme temelınden. !ağamla berhava edi
etmeli ki ·bacanın dumanı doğru J or. Fakat benim s<>vda cinayetle· 
tlit~ün .. Pa~a çifte tabanca ile rimiıı aile şeceresine dokunur ye
yalıyor amma konakta olmadık ri ~·oktur. 
re:ıalet yok .. Paşa bunları hilmi- - Pı.şaııın zavallı kafa"ıııda-

>r mu? Bilemiyor mıı" Hiç lıis ki aşkını tahkiren yumruklayıp ta 
')'Or mu? çıkan bir kızcağızın müntehabı, 

tinye yolunun umuır1 vaziyetini 

teftiş etmiş Baltalirr anında Damat 

Ferit köşkünün bir gazino haline 

getirilmesi işini tetkik etmiştir. 

Vali Büyükderec!eki fidanlığı da 
gezmiştir. 

Lütfi Kırdar butıiir. oğl•den son

ra Silivriye gicler~k orada hükü • 

tir. 

ipekli 
--~·oo----

kadın çoraplarının 
sağlamlığı 

pılacaktır. vermek ıstememrş ve karanlıkta 
---00-- elden ele gPçerken siliıh iki defa 

Omer Seyfettin asri me
zar lığa nakledilr cek 

Maruf hikayeci mer:ıu<n Ömer 
Seyiettiııin hala Kad!köyde bulu
nan kabrinin, Asri Mezarlığı, Ha-

patlamış ve çıkan ilk kursun Şera
fettine ikinci kurş·ın <l• Kemalin 
göğsüne isabet etmııtit'- Kemal 
katb<ne saplanan kurşunun tesirl
le hemen ölmüş ·p f:'erafettin de 
göğsünden yaralı olıırak yere yı • kemeye verecektir 
kılmıştır. ooo>----

met konağın:n teIPel atma merasi- İpek kadın çoraplarınnı sağlam 

minde bulunacaktır. ~ekilde imali için Ticaret Odası 

Öğrendiğimize göre ~ehir .bütçe-' Sanayi şubesile Milli Sanayi Bir -
si bugünlerde Ankaraya gönderi. liğı elele çalışmağa karar vermiş -
lecek ve Vali de bir :ı.;-:,•ık Ankara- ler ve dünden itibaren ,bu yolda 

midin yanına nakledilmesi ıçın 

matbuat müııtesiplcri tarafnıdan 

belediyeye ''aki m•;ı acaatı Vali 
Lfi.tfi Kırdar memnuıı yetle karşı -
lamıştır. 

Vak'a yerine gelP11 polisler ya. 
ralı Şerafetti ni hastaneye kaldır · 
mışlar, Kemalin ecs"<lini de kara -
loola naklederek müddeiumumili· 
ğe haber vermislec vP tahkikata 
başlamışlardır 

Bir adam denize düşerek 
boğuldu 

ya giderek bütçen;'! b-r an evvel 

tasdik edilnıesi için temaslar ya· 

temaslara başlamışlardır. Bu haf
ta içinde çorap fabrikatörlerinin 
de iştiraklle Ticaret Odasında u -
mum! bil' toplantı yapılacaktır. 

Öğı'Cndiğimize eörc Ömer Sey -
fettinin Asri Mezarlııı:a meccanen 
nakli için icap edtr~e ~·ehır mecli
sinden karar alınacaktır. 

Dün Yenikapı açıkl&rından ge • 

çen belediyenin çöp mavnalarında 

amele Recep bir mavnadan diğeri-

pacaktır 

İlk tedavbi vapılan.1< göğsü sa . 

rılan Şerafetlin dı:n adliyeye ve. 
ne atlamak ıstemı• fakat 

düşert1k boğt.lmuşt..:r. 

TO~SDMD 
HUseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

DllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDDlllllllHillllllllllllHllllllllllllllllllllnllllllllllB 

denize 

ve! biz bu yılanın başını ezemez 1 ile buz edeceğiz. Ne afete uğradı- duı·du. İlk arbedede elinde bir rö- dolan sular sizi boğacak bir rad • sini tesvid~ başlaıdı. Bunu Rag:ba, 
miyiz! ğını anlayamıyacak... volver gibi onu basımlarına karşı deye geldiğı anda haberdar olabi- küçük beyefendi hazretlerine ya • 

_ Hah şimdi ona bakalım... Uşak geldi. Beyleri yemeğe ça- gümbür gümbür patlatacaktı. l.eceksiniz. Çünkü sizi lUlçlayıp u- -ııyot'du: 
_ Onunla karşı karşıya kuvvet- ğmlL Tamam can alacak nokta • Abdullah Neyyir efendi o gece hiç yutuyorlar. •Huzuru asale1lpenı>hilerıne: 

!erimizi müvazene etmeliyiz, si • sında muhavere kesildi.. uyumadı. Hep düşündü. Kendisi • •Zevç habı girana varınca Aşık •Gönüllerin altın kafesi içinde 
lahlarımızı ölçmeliyiz... - 32 - ne yapacakları gizli hücumu on • onun firaşı meşruiyetteki yerini ötmeğe naınzed olan bü1bül, yılan 

O li d ? B' . Vekilharç kendi hayatına ait bir !ardan daha evvel davranacağı bir işgal ediyor. Duvarlara tırmana • ağzına düştü. Sizinki gibi civan • - nun e 11 ene var. ızım e- . . . 
!im ·.~ ? , romanın anlamak ıstedıği en me- gizli hücumla iptal edemez miy • rak perva~arından yürüyerek bfi.b mert, alihimınet bir elin imdadile 

ı.oue ne var. ı kl b. kt d ·· ·· k t' dı". ı·a ı ır no as1n a sozu es ır - ga· bı haı·ı· · ı· ed 
0 b h ef mm ze pencer en gı- taş mahbesinden kurtulmak isti-

- ~~n elinde ir anım ".ndi ten uşağın uğursuz ayaklarına bin Femen oda kapısını sürmeledL ıiyor. Her gece gül yanaklı bir yor. Biçare Pervin 
0 

nazik ve ner-
var. Sızım elinwzde onun cebın • kere ta.net etti. Kendini rmiğinden Masanın başına oturdu. Hattı des· kad d J b il · d 
d k t • 1 t d ft · ının, 0 gun, eyaz e erın eıı miıı vücudile kuru hasır üstünde 

en ap ıgunız mu 1 ıra e _erı ka\•rayıp nas>] ve ne suretle yere tini mümkün mertebe tahrifle pa- ldı" ·· 1 k k l b t b 
T k b b d fi k l a ~ınız_gu_ze_ o u u şer et e u· yatıyoı»• 

var. e a_şına. _u. e er ve 1 • vuracaklardı? Bu ciheti öğrene • şaya hitaben şu mektubu karala- h t k 
h _ kaf d 0 1 zevcın ıssını uyuş uraca , nll'mu- K lf h Al' B k b tıJ 
arcı ezn_ı~ge ı ır'. ~u.n ıa . ." 'lıilım~ olsaydı, derhal ona göre dL sunu uyutacak miktarda muhad - • a a . anım ı e Jl'e, u • 

nımefendısıne mukabil bııo;ım Gu- tedbirler alır, hasımlarının gizli ve •Paşa hazretleri rkr bulunduğunu ihbardaki şu ce· 1 simlı oğlan da P~n·in~ dildıı.de ... 
lizarımız var. Bu da bu Çel'kes kı- aşıkilre vuku bulacak hücumları . •Zat~ de\11etiniz ;mücessem b!r '" ·etimin sıtku hulüs ve hüsnüni- Konağın içinde tı!.;,m, ..!sun. büyü, 
zınm hüsnü, aklı, paşanın üzerin • nı hükümsüz bırakırdı. Maahaza namussunuz. Bu hakikati uarüağ· , ki f k ı· h 

J 'ıme bağışlanmasım ulüvYÜ nas· eter, or orm. ·0 n ı vıor ·ın, a, 
deki hipayan nüfuzu hanımefen - kendine ,Yapılacak oyunların, hü - yar tasdik ooer. Fakat dünyanın t 

') rihel aııla~ılmaz bir mu- sevgilisi bulunman onun n.azarın
b kışı, ,, ı-.. Böyle zihniyetlere ile- da katlini v~cip kılmağa kafidir. 
"'Y' a ~ aklım ermiyor.. Hem o köpoğlu köpek vekilharç 

,;pA .ıı fA·\l~'akat Aziz Sakilıcığım .. bizi pasaya öldürtmek için şimdi 
., T gözet bir ak•am Pa<a<·a kimbilir al.,.·himizde ne kurnazca 

·ıs.. ' • " '"".) 

d . · h' h'·km·· d b k ı ve kemali adaletperverinizden has, muhadderlerin mline\·vimle • 
ıyı ıç u un e ıra ır. cumların nevilerini bilemese de bazı mı:ısaibi var ki hak saklasın 1 

irflam ederim.. rin em•aı h:iküm sli:·iiyor Geceleri 
- Herife nasıl ilanı harbede - her halde boş durulacak zaman de- bunlara kar~ı kapı baca olmuyor. I 

lim!... ğildi, böyle muhasamalarda çabuk Zamanın ahlaksızlığı (yazmağa Bir muhibbi sadık temsil olunan fışik~ne sahnelere, 
- Yooo sakın ha .. açıktan açığa davrananın kazanması muhakkak kalemını varmıyor) damınızda a· Bu mektubu zart!adı ve üzerine kurubıı sehpalara korşı açık bu • 

ilanı herbetmeğe gelmez. Onu bu gibiydi. Hanımefendiyi, bu ye-gii- çılan bir kiremidin bıraktığı rah - paşanın pohpohlu, tumıuraklı, renk lunabilecek gözleı:. bu ilaçlar ile 
sefer gizliden gizliye bir imiğin - ne silahını hazır, kuvvetli ve uya- neden gürlil gürül yatak odanıza renk elkaplannı di1,dı. Döktü. O- örtülüyor ... • ;/• "", •ksik yııttunır i.•eniz o pl'.ınlar tertibile meşguldür. 

-~· l."ıtr 
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'iŞARETLER 
Bazı müşterilerin 
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Fransız gazeteleri 
vaziyeti izah ediyor 

( 

ğildu Alma 

/ 

Be etfunda ilı.i düklr.inu lı.i tıiri 

1 
• Türk öteki <'<nebidir. ikisinin vit-

n o ı ı tere d e y;:;:~ ~k·ı~zir,.:o··ı~ki{,·t (IİliO;.e'-~ Mihvere karşı demokrasilerin n:i~:~:~: k gre:~::a·~ g;::p p • 

Roma müzakereleri esnasında k j lira_ ~ ' • A.U k t · k d d ? ı.onyaoın d "ızı~ ırtıhatm• kesmelı, 

Papa Gafenkoyu kabul etti 

r 
as er Selda lira isti~ .. n ...... »n...... uvve ( ne a ar ır ekonomık e bell<• d pobtilı 

talyanın Romanyadan istedikleri sornnoz: . Wmı azaltn ;ık arıqJAıdar. y I" 
1 

• Parıo, 2 (A.A.ı - Bu sabahkı g;.- raların flolonya ~ ı.ı.lıalunı · le • Büyük Elç, Pol ... n;yanıa ı>anzlg 

Roma, 2 (A.A.) - Gııfenko, Pa·ılalar hakkında <-eıey~r etmiştir: mu"kellefı"yet e-~ dıyttelıler e Di- zeıe tefsırkrı: . melrtt>dir. meııelesinı m!izalı: . ye itnlde bu· 
pa tarabı:ıdan lı:&bul td!lm!fllr. Ga- 1 _ İıalya u.. Rumar.ya arasın. _ J)!llı»·-...ıa lıefluı mal bu- Gazeteler demolua~•lerm emnı •• Fransa • Palonya lunduğunu ~"' lak:ıt kvnet &ıü 
fenlı:o, Haricıye Nuın kardinal d&kı siyasi ve iktı.ı.a'.li münaııEbet- • • . _ ,.,.. yet şebekesı haklwıdw tefsıratla- Parı., ıı (A.A.> _ Dün VVfOff- ~ tıoyuıı etmı eailnı lra)'dellnır 
Magll<ıne ile görilf:müştür. lı!r ve bunların ~ına phit ol- K " " Cı 'hw --. Ş. ftTAM ala- rına devıım etmektedirler. da Polonya Baric:W..e Huır ıBedıle tir. . 

ı 
1 

. 
0 

anunun metnine Mııtuı pıetmnöe Fabn· yuı - • 1111... • . ~ya ıle Romanyq arasırdakl m anusu, . _ or: • Fransa Bil il1ı: El(.i araunda 7a • il -. lldSf8'i 
'6rif1Tleler, billmel hitama ermiş· :ı - ~ya ııe Macarıştan a- gore lngilterede - a....,. .alL. Dll!ı•' ıa. Y Hi .... ;• ıstatiatılı: ~--"""aiti k d pdml§ olu mUWuUan ~ VUfOva. 2 (AA> - ı 
Ur raandakı mnn&RbeUer ve Bükreş ....... ...ı ı..ı..-.. •- ..,...,..u a ar n......:... . · = naııır ar · · a·•- JjX.:.. __ ..._,__ beli& olamaz· lif milyon Lehli f6 --~• Midi ıuete& Y.ansız • Po • mecllai, bir kanun ı&..a.-- L:.a..uı 

İtalyan mehafll" b .. .. 1 _ ile Budapeşte uasırıda bır anlaş- llller 5 ... ~ uau Bin walı ettik -we •' t. 0 lıa . · . ' lonya "tttlah •m · ~ ...,._ -" ıhı k ı, u IOl'U§m e maya varmak ımlı:inı " • _.. linw. iıılıa.,.ai &Werdlk mılyondan fazla tnııı.~. llO mılyon- 1 nın • 
1
"!ftl ve etmiflir. Bu kanun ll;ıribw. 

pe doctane bir ~elrllde ttre • • 
3 

_ Pol Al ' " " ft fD _.... ~ dan fazla Fransız ve rimal Fran - lonya Harici~ Naunnuı Pııriııi al- *6ınlıura p.rllmenkı .. 
1an etntif ve Roma ile B·'ı.- ara- oııyıı • ııırnya muna • Lorıdn, .2 (AA.) - Çemberlayn . ._ __ · · · · 1attlİ nıeııeleleriııın -.. .. ......-. . ..,, 

0 

-~-ı..ı - ---'-~• ..._......., aebab. Bu bapta Romanın Gafm. v SamuelB-·-'--da ti. . -Ba• :rwtlaa• 1 4IMi. Kal- sasına mensup nU<wı in hep& 'it ii ,,..._.._ •--r-v !ilimdeki adi ~a c!toiııedııın 
lluu... mun....,..,.,uerııı ınlı•-ı.ft, ,....., ..., ve uzenne •-· ' lmı ı- ·1 · fus ed n y-.......... r. . ..,....... koyu Polonyanın Dar..z.g halı:lunda tıu 8llbalı Lnndra a J .. ~ -mt 'tg .... qw.n • Y .. aarı ş ..., mı yon nu er. pdın;ı kadar ınillt ıniid8faaya 
ltimat ile derplf etme!e medar ol- 1ı:i Alman mııtalebat.~ı dostane bir paall İrl6nda ~:!ı:iliec:ek;:: JıO• ... "..._ a ..a.1ııy- Her §o?yden evvel bu ;relıOnla. llıti· • ıs ve iktJs8dl ifler-. ınlteam). 
mut oldujuııu beyan etmektedir. surette tet.lı:ilı. eın-ı ıçln müdatıa- Craıp-. mumaill'Vhim ile bir· ti Mim Jlrı• •,.... d fa edelım. Bu~. h\UUT ~in - Tahrana giden he- nımuneJer Jlefft'luıriı .mııY1" 

İyi mal6mat .ın:uıa olan me· lede bulu ,,.,. a. alı 1 ,.._. __ ,_ _ _. · Yedi '-1 A-- etik_., de yaşamamtt ıçın 1ı:U'dır. tim' d- - ~'->'-. .. nm..,.. lAllRR Ç ŞmJŞ O • .._.., -...-. mfulJef.iyet kanunu-' • - •·...- ""° • • • ye JZ 0DUJOf ...,. • .._~ • 
hafile nuaren gorüpwıeler §U nok duğu tabm1n edilmelı:tedir. nwı bm kıaımlaruıı tetkik ~etıek ::· ~:.!•Jlllbnnık. _Anu.,. Amerıkanın vazıyeti hhr.uı, 2 (AA.) - Anllıılolu .. lt;ltere - ltılya VIZi •ti 

ı • • • tir. _ " ~ MiWi. Dz Wr ~ 0:.ı. Le. Jour .g:ızeteslr.;!e Bailby 7• • ja-nın hususi muhabiri bildiri - VVfOva. 2 (AA.l _ lfa~bua 
ngıltere, Fransa ve Amenka ile wıZ::: 2 !~;k~·=n::: ~ ..... ee -nas .. .: i:~ıetıer Alman santajınm o . )~lı be-ti Ramı T rhan rl •lllıadar tnıınız ınatık-Derinin 
d 

• J J · · 1 - l•dn ft wrl ııhr · ,. • 1• :yanabnı deıtttmK!t'dir Matb enız an aşma annı feshed• aıflni enelki aJıpnı ~lf. lı'I \' ıme nünde ctaıına boyun tğmekten bılı- aetinde Başwkill. ltıfeclla Reisini . ua ıyor tir. Kanwıda ::ıo ,...., gelen -ve 21 -., ne een.e e1arak mışlar tt b'lftdan b5yı. kuvvete -ve H · · v · m t _._ ita P bu m.ıtıhlk~. İngiliz -
....... Ma ........ ~ va.. • ancıye ez.ırını yare '""" • ınlinaaebetlerindelri u•rakl·" 

Londra, 2 (A.A} - Daily Telegra"" gazeteslıım ö"rendl"'~ ......_ :Y&flJU Jıenllz Dmıal etmemiş olan "- , 1 .___ kuvvetle ırn:lıabeleye a-unlş - ıU veda eyleıniftlr .,.a 
ı~ftııı. "'' ,.. ..~.e ....,- tıiitün ı.. •-..nı. • • n •....--- llae• ela l m· t _., · ret ftıneolıte Ptllonya lrf' d 

tt "6LU<O • Almar. deniz anlaşmasının feshi üzerin: İngiltere de eraelı: .... - ntandıışlan - talıldls. etaeJı hm bd e ır. nıJl!lere bızirn ,. ... anınız - Oı-s-eral Kbım Orbay a n 
J'ranıa ve Amerika ile alı:de-ttiji 1936 deniz mukaveles·n< feshetmek nın ~ tıır askeri talim oimnıılı lkml: H.=-=.ı::: da seıferberl:ğlni vap~~ Amerika Mlıeri mallamııta d.ı 'eda eı:.;:. ~t ~bnc!a h~tt tmez İ 
ıılyetlnd~!r Öyle ıennediliY"Or ki, İngiltere County sınıfındaki lıru· devreıılnt iftiralı: etnıek bere 0,. 11ee bar " 1ı11i )eli :mal da bu saflara ,ınneıı XD1 1914 de Askeri lııt'amıı 1.ugün saat 14 te liltere ile Frınsanm ·ıı.rdımırıa 
nz6rlerin inşaat ııroıınrmını tadil edecektir. dedilecetl ta'"1a cllhnelıtedir. . •ııi -Veni< Jtee • ..ı. AYr11: oldulıı gibi iki ııene beklemiye - heyetimiz ı.. -t 15 te otomobil • pcaklarına daır y:ap.lan valdle 

·Bu ıızete gere\ Fransa, ~lı Amerika on mıı1 .lrruvuörlerin ~Jll eerriılert 11 nezaretine ..ı. ilye •'•h• ld .wı ııera ._ eektlr. 
1 

• lerle Tahrandan ayn!mıştir. Bu ıe- gayet sarih oldu~tt lıı:aydeyle 
lllfasında a:ynı miifkülita ııjıraclılılanndan İngiltett •lf' beraber ha- tndi edlJ«ektlr. • '>le ....,._ !""-'ıhı•tr. Bpoque ,_ı ~ JtırW!s, Sov ce Jtnvindf' ııeçlntettk bir ff!C!e melıtedlrler. 
relr~ edecelıJenni tahmin t'tmektedir. ~ etmek :Yllflll• selen n - ::pe'ller Btrqiılln ~~k milletler Kennanşahdo. ..... utııcıılt ve ııa.yı. Hariciye Nezaretı nuıırıs 

tandaf lıaydedildikien sonra sıhbf lK DAM C 1 •-da Tel' aJı1rt:nı b:ydettilıten 5111 ~ M~ldR buhmularak- 16ylenı~ ııallhlyettar bir zııt 

lngiliz - Fransız. Sovyet müzakereleri 
bil' m~ye~eye tMıl bıtu~cak, mu- __. ctiJor ld: br. zır Bedt ile İngiliz Baytılı. Elçıst 
.,.eneyı mütHklp. nn ıtlnlük bir Neşn·yat kon- lfllllterm!n Alınuya tarafın - Heyeumiı ayni ,Un husuııl \J'en· nııwıda yapı}an mulb11t --

Londra, 2 (A.A.) - Daily Dıapras pzetesi, Scıvyet Jtııgyanın aulh 
ffphe.tııde çalıpnası için oıı bet Mayısta Cenevrede lngiliz, Frıın
mz ve Sovyet Ba;iclye Nazırları ar.ında müzakereler olacağını 
haber almıtlır. 

milhlet içinde~ kendisine Pterll~ dan lılr harp Çlbr.ld&ğı takdirde le Mueuldao hareket ederek ~ Bltler'hl nutku balıkında lllıır 
celı: olan mııııluille g!tmtt ÜZtte bir • d.. çıld llıııiine dl1Dncl< btıedil• aed, Sov • . . lıbari:ye a!acutır. gresı UD a ı ~Uer Birli,ıııln miubareti ~ ~de Ankanıyıı ,-.ı cılaeak - bade~e bulurıdut-v ııöyle 

Bu .suretle dattt edilen ge~ler ""·- Romanya. Polonya -. .. Baltılı: dev • , ' mış. at serahateıı tt'1ıblt edi 
mü.iti latıle hl:rın.~t-> alınacaklu'. . . ,,_. tueh 1 lad sayfada) lellerladen mllreklıep bir settir. - - olan mütekabil İnliı a • Leh te 

ve e ay müddetle tı~ bir tallm ;.:::+"" ...,._ ~~ . .me 1'akrt sistemin elatm uwnı Sov· 

1 
ablrüUerini teyit et-ıı ıüzuııı9 

Al M . t devresi geçi:eeekleniir. FasılAsız ... ve tec:rübeleriııizdo ~tler blrlll'dlr. Sovyetler Birliği nönU, G 8nera1 hlaıe<Silınedipı ıli~ ~tmi1tir. manya- acarıs an de-vam ~ecek olan bu talim dev- hlilaole M~ n ııncr•mı vii- anlaşına11 rf'Ckktt - hPpSJ vıkı- Sa 111&1zuerl'ler .. 
ttsinı lkmal edenler ilç buçulı: se ende ptlıettiız. Oon tat .. ik ııere. hr. Weygand'ı kabul p..t-
ne müddetle yardım lnt'alanndan fiai k••"loilinelı. alQ-en -~e • Bazı gazetelerin Bama muhabir- ımmyamn vaziyeti 

Macar Nazırı arının 8 ı· d birinde veya mua%2am ihtiyat kUY lutıni ..... ili •• - Ü H. !eri yGbelı faşist muh-ttncle Al - buyurd fa Vac111va. 2 (A.AJ = Yta ... -er ı n e vetlerirxl hnme edeceklerdir vin~etıa. man politikasına karşı tir endişe U r İncllten> ·e Ruaya < :oında bir 

Yapbl.lcu-ı m~aJs•r•l-a-!aa ··-"!---! O.-.• •• O"• ~- 1 _Tekrar sb.i aelimlnnm. İflll i1ıa1, mc.'\·cut.~~duğunu ka. u(d"yorlar (Baş •eratı 1 m ; sayjoda) anla~ma ti içı r. pı makta 0 

Hayfada şiddetb aae aıaetltc! m. lflenl!D'lıt nıu- Bayan 1aııou'ls, vedvı" go<u~- ·~ ~~-..ıı.-. "i\o.loa.,.,..- ~ 
Berliıı, 2 (AA.) - Macıırıatan zın bin senelik mevcııdiyetlnde da- J Hffllkiyeder dilerim. ( 4 lkql•.) sınde diyor ki: Marecııııl Çakınagvın !on a _ So''Y t kom 'ıık mun 

Başwkili Teleki ile H<triciye Nazı· ima kat'f .bir elErnan olmuştur. Ma- çarpışma ar Bnfwtıkil ltefik S: ıılnm'ıe drek· Almanyaııın orta Avrupada a- v-
f 

· 'betlerini bo7.mRlı: ı in yapılan te 
n Caaky, Budapeıteye hareket et· carı.tan'ın Alman milletine kar ı Hayta, 2 (A.A.) = Arap çeteleri 11 .uu.ıu1e Jıerp1msn aıdk9e• yılınastna ~k tara.'tllr olan kont ZİJI &ti 
m!fler ve iatn:yonda Von Rlbben· beslediği dostluk son zamanlarda - Kamel da~ı cıvarında tnglli2 kıta- ..ıue.ldp Mılerif ftkili a- AJ1 Ciano bile Alsnaoyanın mihveqe şePo\ıbI-'-'slderıvoe re lı'la.p n 

· tını uh •. 1 _,,. ç Anlıara, 2 (A. A.) - Geael ,..ı 
ırop ile Welıızacıckfr t11Tafından ee- kı lıidiselerle daha :ıuyade kuvvet- a m asara etm ,;.fıuır. ete - Ylieel llÖ .......... Wr ••hlkhı luın _ .nttıkçe artan nüfus ve tahakkiı -ler N b'~ •- ,___ ...,..., .,. Kurmay ~anı • Jlıl....,..ı Çolı i i r eml <!an aldılı • 1'm}lnmıtlardır. lenmiştir. . uıraya '"':"."' edere .. Jeon: peeie •ebM .,e p)'eııiei iıuılı et· müne karşı endi,..Sni -gi1lemiyor. • Y m 

1 

Alman • Macar ıztirÜflnelerının Biz ancak ıqrikı mua! ve Ber- ginnlf)ft ve İogıliz tarafdarı olan _._ '" kr re e _,,nffn..._eder ......... -•,.telerıo demolırll5ılerin Fnsi Çakmak bucüa Gene · mıı ı .ıhima' göre p._, nn? :ıntt 
Ar 

-"-' · in l · - S 7 ~,. r~• •- ' ral Weyıand refine Aalı.a· Ilı! memleket ıınwndakl tam gö • ıın . Rc:wna mihveriOOe birle,en ap .......,.ern ev ~JJK ateş ver- 4111_.h&. bar"-· ....,litikalannı """"'"rmelc kür mu1akeı ltt<- ı '"k lme • dik ..,... "'"' ı- •-- rapaluta tıir öil<" ıl afeti 
1Iİf bl.rllthıl teyit dt Jı Alınan doltlanmızm yardımı ııayesmde ~ aoııra ff'hirde llü saat ~al • K · I -- beban°'"''" 0_,.eıtiklerı mua:ızam f me&tedır. vyet - Polonya muna-
_ _..,.ıı~....ı, 'bey.uı tdiJmeL•-.. tr. _ ...... Mac·-'-·-m tonralılarına lı:a- mqlar ve bilihare ·--'''- lı:uVV'tt - OllHSJOI ar Y-""Tmıyı ..... -r vermiştir. Ziya etk t'nuı-.ız 
--- l'TUJU .. ...,.. nAl ..-....... ... ... ~ ı. .......... bıcilia ve JI'nuıııD .uildanma maıo- Miyilk elçO.i M8!11Jııl ' Bari • eebetl Tin g<1ınc... bu Ol lı 
Ollrftlmeler, pelı: samimi bir M\ra vuştuk. Maca.· hilkfımeti, mihv~r lerlnlıı :8'uvualatı lızfrlne çekil • •lr._ar raflan eflıirı WDwrıiyede müthiş dJe Vekili Ştlkrtl Suwothı. munıh Polonya}1 a.lilaıdar e-
tçınde cereyan etmlfttr. Balln ne devletlf!rile bu emnıyetli bırll.k 6'· m!Penlir. ıtııaat lelt'foıı hatlan Ankara, 2 (AA.) - Birincı Türk bir ı .. ır hasıl e'lmiftir MDli ~üdafaa \'ekili • ad der ve onu Pı;Jon a ın dilt 
Jhıdapetteyi alAadu eden me • 7Metlne devam etmeğe ~t'lyelle hıdlmlf oldulundan daha nvel -.ı1•t Jııoncrsi komisyC111lan S der Tınat. ile Milli lltldafaa ve h U~Ur 
ldelerle b!!tı- Mııcarlataıun uıııetmlftir. Ve aym l!illı:ünel ve haber ahp Yetiıemem;,tir. tıupn 611eden eonra ilk to,lantı- OVJI c; .. ,.eı Kurma,, Jtı.rkiye Ve-
lııolllflllarilr mlhıınelıetleri tıa 16. cto.tıuk b!ııılninl hhbr ~enlerle Hilkfımet telırar \11.zlyeti ele al· larıru yapacaklar,, wıs ve ma:ı:bata Populaıre gazetesı yazıyor. kileti \le Fransn ı.tt ük el • 
riişmeler.in mevauurm lefldl elmlf blrlilıw çaJJ.f1D811l hulf bulunmalı mıştır. Çetelere lı.Prs• ~k flddetll mubarrlrlennt ıoeçtikt.en 90llra Sov)·etler birliğın1n Felemenk, çlJlll rkaıu bnw lıuhnınınş-
Ur. tadır.. bir ten.kil harelıetı ha>.ırlanmallta • kf'ndilerlne \evdı edilmiş olan lf' Bel<,-ilı:a v isvıçrenin istiklal ve !ardır. 

Barlinde slylelell nutuklar laear Hariciye Nazrı dır ıer ilurinde ~aıışmaıarına başla - toprak ootünıükterı için taahhut 
AA) _ Von Ri:bben· ..a...L .. a 10 A~L - 1 • mışlardır . allına l(irmtie amade bulundu - -----,----------

Ber!io, 2 ( . . • lstan B8fW" •• ,.. _, '"""" Potun talya seyahati (Maarif Vekili Hasan Ali Yüce- ğu anlaşılıyor. Şu FU• ki İngil 7 - -

trop tarafındın ~~ı Nazırı Ca- Bvdaf ıııe. 2 (AA.' - Ayan Vt' Roma. 2 (AA.) _ YugoslaV)'& !in nul.lı.unun met:ıı 7 inci sayfa· wre ve Fransa da Baltık devletle- •o.:;..;~1--'I 
klll Telelıl ve H .. P,.Je mebuaan lialeri H · · En t ııdadIT) rll 

1 
afet -lllllD IM'C &rıcıye • naibi Prens Pollin talya seyahati mı • rinı garantı .. tmelidirler Bizim 

ky fl"lln• ve en 7 y mttıri fU • cümleleri, beynelmilel vazfyetl müoaaebetile Napolfoe yüzden laa - yQgine temennımız, muzakerele • 
da 86ylenen nutulı:lann teWk etmek ibett Çarpmba ve la lwp genusinln ist:rdıiJe ~lr te- Japınyacfl '*'8tli bir rin bir an ~el netıceleıımesıdır. 
dur: . Perfemlıe IÜııleri t...planmağa da zahür yapılacaktır. zelzele .. ıdu Mihver poll!ıka ına kllr\'ı •üra la· 

Von RibbeDtrop dMliflır Jıı· vet edilmqtir -oo~- ., 
.Kahraman Marar milletine ~ • Çarpmba gllnn bwaya gelmesi Tokyo 2 (AA.) _ Japonyanın rımdır. Hcıtıal4r ıaı11moı')cı tı&§lodı 114;1 Bıı, clcıhıwlan koparıp 11em 

lıı w aadlkaoe dostluk ~larıl beklenilen Caky'nı.. bir nutulı lngiJterenin Roma şimal batısındaki Ak!ttı'da vuku Sulh cephesi pmdı tek tik yarın, Nıvgti.Jl. tü·l uuki .. ı• Yoksa !ıleırııal -

b t ol 
··--- mili n· sız• 1 ha _,. "'' "' ...... _ f. . ..en tünıen ·lıf~ m lra'41'ına -· 01 ..... "'"' Jlcct-o., lıt mer u aıı AUUIW e - .,.,y .. ,eıce .. _......, •d:lmektedlr, se ırı bulan :s:elıel~ blrçclı: lı:1-ler öl Humanlte gautmnd Perı .,. • -.-

_ ...... 11 bir -tı le '"·-ııyoı· 1n b~•lar. da bır ~erki ı·ar mı• 
... ~ --.- • .... ,... · Rıoma, 2 (A.A.l - gllterenin mtlftlr. DO kadar yar.ıı 13 61ü vu :zıyot "" n.- lerl '-• .. '--1 de - Ycız ""lı1)('0'. ~•,,Ul~nn polı.s ha- Bedarn sırke balda" ıaı4 ol 
~··· sene e IOJI """"'"'er • K 1 z "-ma •eni bil"""k eldsl Slr Percy dır. 1000 kadar " yıkıl~•..tır. Cum · ~-d F ve ..- ..-Oltl talı: i ra DUO d.. <W ~ JU • ....... hıs a gunune .... ar ı; .. ~a.... berten cını.mıdıı: r•e-ıi2de bo§ul- "'Uf' lkt Ot"llÇ dutu dcırt '""'Tİ 
neıunlf olan d uğumu:s:u v ye un Lorralne bugün ~lf'den sonra Ro- 80 bin ki§! geceyi o.şanda ııe . il'lere Sovyeller blr-ının .. -- " • etmlftir B6tiln hak prenliplerlnln .. dul lcr kodnr· .Aljıı ton dııı:t•ı' ı nı oolı4:<1le ödl'!letılrr bir degı 
lılllfına 0olarak Macaristan'dan 110r· m&)'a ı•lmlftir· ç!nııifttr. raldle emıııyet palıtmın alıdını !er de ~r tutar. beş d~ğll ki... . 

Ja koparılan arazllet'!n geri alındı- gece geldl ilin edeblldiklerı takdirde ne Ma- eh.ir ~!tıdekı büttiıı ye,,.· o. Yakııcık Sallalm!IOmt"'tdl bı&ı.-
lhnı bus·--' bir memnuniyetli! lıav. • car • Slovak lrombinezonlanrıın, """laı,, '"'ZI~. ,.,.....,.itr kaM uer· ""Sınde ı,-aktil• klnı.:: u.._lar bal ... """ Resı·mıerle Gun· u-n u~..1!--Jerı· Ro • ,,..., ,,- yv·· • ·- ,...., dedi.yorum. Bu hldiı!eler ve Maca- .l"UIUUM: ne de mihverın manya u:s:erın • lend r. Ar111lordcılı: kör lcvlflll4T; kütükleri oorm F.s!ıl ııolılb in 

ristan'ın kor.ıintern alrytılndeld iıtaobul, 2 (A.A.) - Kral Ah - -..ı tuyi1ı:inın bıçbir teeirl olmı • 1llı ytlnJdım, luı pı!.ı<-ttğtm! ~ giliz, m.ey '<l cı§açl~rı ile Kttlkıe.. 
pakta girme.sı Almanya ve dost med Zogo ve kraliçe Geraldin ma, yK&tur. ~rfil.: ıhuıarlar. Jıattıı Ma.slcılc .,olu, tıurmıa baltnyt )ı.ep.,frıi ..,, at 
devletlerle yeni bağlar lbdae et • iyyetlerile birlikte bu gece huswıi 0emokt &Sİier V8 harp yem• ai!ac-larnıdan dohıı u tehl!· mış. Bu odnm n4aç d"şmam 
miftir. Aramızdaki teşriki mesai trenle f"hrimi:ııe gelmişlerdir. Nihayet Just~e gueteelnde de Jeelklı bllôl.:ıs ağaçları gô•l.,.-ftıdn 
mütekabil ~ımnlmaz bir emniye!A! • • • ıu aatu'lar okunmalltadır: Agoçtım du!>eTek lrcJa peılatna • lcnı ır Gtlgeltlim. me!Jt'Cl htT lıı-
dayandığı ıçjn her iki ıneınleketln . Almanya hlzlm azım ve lıarıırı· u, lcol çVcınası laccak Jtmlma· nmn '1ffrilld .. ~ flS'tlPml.. l\tTt e 
ııefine olarak milsmlr olacalı ve Lariaada bulunaı>. ~ki Arnawt mızdan §iiphe edemez. Almanya - M, lcemıklerin ttdt"'1ma ;, j1<ıbolr ti riye yeı st!rı'hl!i ('lttn lı: 
~-t İtal a !le de sıkı bir irtibat Kralı Zogo ıle 70 lı:ifilik malyyeli ciUefe pıırnıok ıartorak bir ııektin konı1'14ımı llıt mır! lı.al 
""" Y s ı• " d d dün gece nın herhanıgi bır taarruz barbı ın-
oldu''"' lçı·n bir sulh «aranti.si te · e aııı,.c ve ora an 8 . tııtıır g6nııfqı ısu .. taç edecektir. Fransa lngiltere ve 
itil Neoektlr.• :varısını bir saat geçe trenle ~hn- KDmfU'"'" bah<<' ,.de dut ağa- E§er o. ııe-n·· ııtl<ı :Cnnıı ve 

Kıınt Telek!, oovlediği hararetli mlze gelmiştir. Kralın yanında re- SovyeUer blrliğı adalttı empoze e- mıa ttnn«M at om kııyıp. ya· kııtliklerine !<ıymnmı' ollfl!ldı 
debl1,iı:ler. Kuvvetlerın muvu:ene, 

lllzlerden dolayı Vor. Rlb':ıentropa fıkası, küçük çocuğu, hemşiresi ve at ta dal kınlı d "ez de bah· günkıı e : korun rn "" kı.,,ır si, demokrasller ve mıittefiklerı k· 
~eklı:ür etmiş, s;onra Macar mil • maiyyetl erkanı vardır. Sabık kral hine her run biraz daha eğilmek· çe salıiplerı tcırajı dı yakıılamr- nı oprak olurdu 
letlnin biiyük ve i:u rvetli Alman doğruca Perapalas oteline inmiş • 111; komıulaT birlbi•l nr !l ttr · EıılerirıtiziR ç 
milletine ka:şı olan sempat!s!nl ve tir. Hlikumetimlı lrendis!nln mem- tedir. leT. Dil d41cış dan '' an lcoıı • konımalr. Met1S1m 
lıürmetlni !fade edebilmek fırsatı· lelı:etlmizde mfiltecı sıfatUe ika • Polonyanın talepleri gıı büyür b'.tyiir, tok ı ıekmtli, onune 9e k ısı o-· 
m ele geç!rd!ğlndep dnlayı mem • metine mOsaade etmiş olduğun • Varııova, i (A.A) ·- lllöırtro • sopa! bir mahalle k lı&lhıe çıadeki bitflll ye-.
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manlyetlnl Wıa• etmftt!r. dan eaki kral ağlebl ihtimal İsten- D4n eJUgetla ..u-•u ıeıldl edlloı 6'r Jıeg.t 6tr 111ee...,,,, wanny Kurjer Clodz.Ennv, bugün ~liw:riP. ktwaJtm yerlen~ alca 
ltont Telek!, demi r ki; bulda yerlepcfttlr. Maamafih nd,,.,.,.,,. 111U.lıMn 1MA9eae olup olıııiiul!fını tetkik etti. yazdıjp 'bir makalede Sllezya ile Yahtu çoc:llkler de< k08k0<.'G mtıni ıılfk1ıdoc dift 

al!l~bı ihtımal, Harlcıye Pazı 
Bedt be ana1t9 buluP&<'aklır 

• • • 
MEVSiM KAZALAlll 
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SAYFA 4 

TİYATRO MUiiARRİRİ 

<;en· J<,-'ın ağlıyarak: Affet, afiet diye, karyolaya yaklaştı 

.Jc .~ Alrıc bu ııüz·•I penç kadın,, kında meıjhur olacağınıza eminim. 
bır gun kocası Eırun a. ~d'ln; Sha- Fakat biraz s:ı'bretmeniz lilzım. Ah 
k peare, Şophoile, yahut Racine eğer piyesin diğer kı~ımları da son 
g'bı dehası ile şöhret bulacağına, perde kadar kuyv~tli olsaydı .• • 
zamanımızın en büyiik facia mu - Emmanuel, direktörün yanın -
ha•rirlerindrn biri olacağına ina - dan çıktığı zaman yüzü sar~, 
nıyordu. gözl.eri bulanmıştı. Caddede de ne-

Ne yazık ki tiyatro direktörleri riye gitiğlni düşünmeden yürüdü. 
henüz genç adamm hlçbir eserini Bir müddet sokaklarda öyle peri -
kı;bul etmiyc yanaşmıyorlaroı. şan dolaştı. Sorıra <'vine avdet etti 

İKDAM 

= 

Sakallarına rağmen diğer 
kadınlardan daha koket, 
hatta daha kadındırlar .. 

Geçenlerde gazeteler Fransızla
rın MadamPaul Delail ismindeki 
uzun sakalı ile meşhur kadının öl
düğ'l..nü haber verdiler. . 

Bu kadın hayatını kartpostal sa
tarak kazanıyordu. Öldüğü zaman· 
sa 74 yaşında i1i. Uzun ve gür sa
kalına rağmen başı dazlak oldu -
ğundan bir perük taşıyorou. 

Bu kadının ~akalı olması tabi • 
idir ki büyük bir h:ı.yret uyandın· 
yor. Birçokları bunun nasıl oldu
ğuna şaşıyorlar. Bıızıları ise kadı • 
nın ancak pek yaşlandığı sıralama 
sakallanması ihtimali olduğunu 
bir parça kabul ediyorl•r. Hal'bukl 
mesele hiç te böyle değildir. Sa -
kallı olan kadınlar hiç le nadir d&
ğildir. Mesela Arnavutlukta bun -
!ara çok mikdarda tesadüf etmek 
müııtlcündür. Sonra kadınlar ihtl • 
yar lıklarmda değil bilakis genç • 
liklerinde daha gür, daha güzel bir 

• 

• 

ismini aldı. [Şemsiyeli resim] 

3 - İşte bu süslü dekolte elbise-

li inci, kolyeli kadın da sakallı ka

dınlaroan biridir: Almandır. İsmi 
Madam Adriana'dır. Luna Park'!• 

büyük bir süksesi vardır. 

~ - Mayıs 1939 

li:~iNll .. ~I 
Halk artık eski yıl
dızlardan bıktı mı ? 
Yeni parlıyan genç yıldızlar, 
biraz da sanatkar olmaları şartı 
ile, büyük bir sükse yapıyorlar 
Son zamanlarda bi'hıı.ssa Holi -ı isim olarak tanıpcaktık- stüdyo 

\'Utta yeni parlıyan yılciızlara faz- kapılarına müracautlarında kapı -
la ehemmiyet verilmiyc başlnmış- nın yüzlerine kapandığını görmüş
tır. Sinema şirketleri halkın be - !er, değil direktörün yanına, kAtıi

yaz perdede hep aynı yüzleri sey- bine bile görünemcmişlerdir. Fa -
retmekten yavaş yovaş bıkmıya kat yine bazı açıkgöz ve zekileri 
başladığını yeni parlıyan genç yıl- ne yapıp bir fırsatım bularak di.k
dızlara karşı gösterilen tehacüm - kati çekmiye muvaffak olmuşlar -
den anlamaktadırlar Bilhassa A - dır. Bun·,n da birçok usulleri var
merikada bu cereyan daha büyük dır: Eğer bir güzellik müsabaka -
bir şekilde alıp yürümüştür. Bu sında kazanıp gazetelere resmini -
genç yıldızlar biraz da san'atkar zin c;ıkıması kabil olursa hoşa gi -
oldukları takdirde biisbütün lwşa dip aramnanız mümkündür. 
gidip parlıyorlar. Şimdiki halde Sonra büyük terznerde manken 
Amerikada Greb Garbo, Kay olmak, yahut çok alaka uyandıran 
Francis, Rut Chaterton, Mae Vest bir hadiseye ismi karışmak, sesi 
gibi yıldızların eski sükseleri kal - güzel olup radyod:ı şarkılar söyli
mamıştır. Halk yeni bı r san'atkar yerek dikkati çekmek, Holivuta 
yeni ve saklı bir gLzcllik, görme- gidip go.yet zarif giyinerek direk -
diği bir tip arıyor. B.ınun içindir törlerin bulunduğ'J yerlerde gö -
ki sinemaya yeni intisap eden rünmek, ve nihayet meşhur yıl -
genç artistlerin daha biiyük bir a- dızlardan birine intisabı olmak ve 
liı.ka celbettiklerini görüyoruz. Me onun teveccühünü kazanmak ... İş· 
sela Hedy Lamar, Olymp Bradna, te bütün bunları~ yıld:1 olmak is
İza Miranda, Naney Kelly, gibi ar- tlyen genç kıza güzl, ecazip olduY,u 
tistler büyük bir r~ğbet gören ye - takdirde büyüJı: yanlıınları vardır. 
ni simalardan olarak telakki e - Tabi! bir de rejisöriln önünde istl-
dilebilirler. dadını isbat etmak lazım .. 

Bilhaı,sa Hedy L:ı.ınar Holivutta Daha yukarıda y~ni şöhretler -

Bı r gün muhakkak şöhret, para, ve tam odik, kirli merdivenleri çı
hcr sı g<?lecekti. !~te bu ümitledlr karken birdenbire elini alnına vu
k ı Jenn. ailesini kızdırarak ve ba- rarak durou, gözleri parladı. Ağzı 
zı dostları ile münnsebetini kesıni- garip bir şekilde aç!ldı. Birdenbire 
ye mc hur kalarak. y~kın kasaba- aklına bir fikir gelm lştl. Evet bir 
!ardan b rm<ieki müt~vazi fakat a- fikir .. Made'1"ki bu piyesirtdeki ü -
süde hayatı terkedip Parise koca - çüncü peroe çok iyi. ilk piyesinde -
!i."'ll" ""'' ~-'pn <'Pl~'<ti ki birinci perde bir harıka, diğer 

ıunan bir kaç acayip mahlOktan i
baretti:. Hııyır bunlardan alelade 
bir ömür sürenler de varrur. Bir 
çokları da diğer kadınlar gibi flört 
y~ışlar, sevmişler evlenmişler 
ve anne olmuşlardır. Hatta bu sa
kallı kadınlar diğerlerinden çok 
daha koket çok dahP kadın oluyor-
!armış. 

1 - 74 yaşında ölen Madam Pa-
ul Delait. • 

2 - İkinci resi.ınde onu henüz 
genç kuken görüyorsıınuz. İşte sa· 

4 - Mis Anna Jones, Barnum 
sirkinin sakallı kadını, İngilizdi. 
Dört kere evlendi. Ü~ defa dul kal 
dı. Nihayet dördüncü kocası sağ 
kalarak onun ölümüne şahit olnıı
ya muvaffak olabildi. 

cins! cazföeyi temsil etmektedir. den bir kaç isim saymıştık. Onlar· 
-Su güzel ıırtisttcn burıı.da evvelce dan daha az meşhur C'lmakla bera· 
bahsetmiştik. İza Miranda biraz ber büyük ümitler vadeden bir -
Marleni hatırlatmakla beraber bu kaç isim daha sayalım: Bonita 
artitsin ondan çok daha san'atkar Cranville. Bu genç yıldız sarışın -
olduğu iddla edilmnktfdir. dır, durgun ve hassı>S iıir yüze ma-

Nancy Kelly ise büyük bir is - !iktir . . Ve yaşı 19 dan yukarı değii
tildıal vô.dPtmektetlir. Hatta şim - dir. 
diden oldukça büyük bir şöhreti Kay Greffilb' bu artist neş -
vardır. Şurası anıa§•lıyor ki sine-\ eli ve sevimlidir. Bilhassa 
ma ufkunda yel!i parlıyan küçük vücudü çok güzeldir. Sonra Lane 
yıldızlar, büyüklerinin pabuçları -ıkardeşler. Priscilla, Rosemaz, Lo
nı dama atmaktadırlar. Bununla la Lane bu üç kız kardeşten hır 
~t:.ldıUt:l ~uu: U.ci u ~:ıı ı _, ıutvc ı;:uc • l.dUt::)l ç~ _ ... ı......., ..ı. film 'Z~virmıc;ti 

' uu-ırruC' w.ıT.ıt'·yrı~kı '"" gw - • , , · .. 
mesini bekliyerek. d;k merdivenli birleştirmempli. Böylelikle !belki 
berbat bi · apartur.qnın tek bir 0 • ancak bu garip direktörlere iste -
dasını işgal ediyorlırdı. Taşradaki diklerini verf'bi!miş olacaktı. 
küçük temiz ew mu Kabil bu oda. Eınmanuel, del'hal o gün çalış -
da her sev eski hara~ ve üstelik mıya koyuldu. 

gayri kafi ı<l!. Oıfanm h; köşesini Genç adam bir hıftn zarfında hiç 
paravanl.ı l:ıölmü -·lcr<I Orasını sokağa çıkmadı. Ör.ıll'deki kağıt -
hem m.ıtiak hem d ' • nacak yer !arı yazıyor, çiziyor biribirine ka
olarak kul!Dnıyorbro Bütün işi rıştırıyor. hummalı bir faaliyet i
lstik'balin bü)'Ük mı.ıh.• tinin ka. çinde bu.ıu.nuyo~du. Bu arada yi -
nsının ·anı Jean'ı!l iızerinde kil yeceklerını temın eden hikayeleri 
Eınmanuele gelin"e, 0 da boş 1 yazmayı da '.~rn,al. ctm:şti. Hem ar

dunınuyordu Sabahtan akşama ka trk ne ıslık otturuv0r, ne de gülü
dar yazıyordu. Piy•sindeki şahıs_, yo_rdu. Ahlakı değ;~miş dense yeri 

!ar ı .e kadar ıztınp çeker, ~ ka. 'j idL 
dar fadalar fçind~ bunalırlarsa _ünu bir an işinden ayırmak im
ı:cnç lıdMn 0 kadar neş'eli olurdµ.: kansızdı. Yemeği bl'e uykuda bir 
lshk çaJar,. kendi kendine gülüm-' ad~ gibi y~yordu Karısına ateş 
•er, dalar, düsünür ve yazar ya _ gibı yanan gozlerle bukıyor. Fakat 
zardı. sanki onu görmüyordu. 

Nihayet üç aym s<ınunda yeni Genç kadını dir.ler görünüyor -

sakalla malik oluyorlar. Mesell kalı o zamanlar böyle uzun ve gür 5 - Bu gördüğ!inüz köylü kadın 
bunlardan Ameri.kalı Jon Elliot • ve parlaktı. Henüz evlenmemişti AJ!banie'dekl sakallı ·kadınlardan 
nım sakalı 26 yaşında iken saçları ve ismi Clementine Pattean idl biridir. Gençllğınde sakalı 90k gür, 
ile birlikte gerdanına kadar iner • Modayı takip etmeyi gayet iyi bi- uzun ve güzeldi. İllı.tiyarlayınca be
di. Sonra zannetmeyiniz ki bu sa· lirdi. Sonra Mösyö Delait'yl baş· yazlaştı bu hale geldi. Bu kadın 
kallı kadınlar yalnız sirklerde bu- tan çıkardı ve onunla evlenerek yedi ~ anasıdır. ~erini hitirıorek eP<v müddette~. du, fakat dinlemediği muhakkaktL 

heri taıl\ıdı~ı +ivııtro. müdürü Tal- Evin içindeki gay~i kabili talıam-
ma'ya götürebildi. Tiyatro direk • I mü! havadan kurtulr.ıalr için Jean T 1 d 1 ş h • M ı • • 
törüeseritetkikten~onra: 6.ıksık.so~ğaçık:noyı.itlya:ha- ı ena hn apar- e ır ec ısınde . 

, .. ,. -" d-~· Ese . 1 ldıık lıne getırdı. Bır t~k kelıme soyle-1 
- •"'"')u, nıl rın z o - . . } k d 

ça <'nterc an . Biih:ıs•a ikinci per. n_ııyen'.. çı~ın gıbi kağıtların üze - ça anan a ın (Bıış tarafı Z inci sayfada) 
de pek mükemmel Fekat diğer kı- rıne duşmuş, ç~lış1n kc.casının ya - arzolunan fasıllarda gösterilmiştir. 
5mı!Jrdaki ıfü.~üklükl<'r bu eseri nında uzun mudıdet hlırsa çıldı - f • k b h- j Bütçenin fasıl fasıl müzakere ve 

• • • 1 racağını zannediyordu. acıa ur anının u- 1 kabulü tasvibinize arzolunur .• 

~,;r~~~:1:~~:'ll~~~zl!'ı~:::. mAnı- Bir .gün .adet etti~i ü~ere her za. vüyeti tesbit edilemedi . Muhtelif işler için konan 
mam<ı gıbı dolaşmak ıçın evden çı- İki gün evvel Saınatya civarında · · 

Bütlin hu sözler &rnç adamı yıl· karken kapıcı onu önledi ve bir tren hattı üzerinde banliyö katar - fahsısat 
dırm:idı. Bil~ki! to=~··;k etm~ oldu. İ 
F k b

. b ,,,. ·ı .. haftaya kadar borçla'1nı ödemez - !arından birinin altında kalarak ktısad işleri ile hal ·boşaltma, 
a at ır a,~a p.yPs yazıp ta go- · yük' ı · 

t 
.. _...... . d' kt" s· !erse ev sahibinin or.\an çıkarmıya kolu bacaı.. konmıış bir kadın ce- eme, taşıma, ışletme ve idare 
Uıuugu zo.nıan avnı ırP or: c ı~ 6"' r afi 

z· teb .k d •· _. :!' İlk rd karar verdiğ1ni söyledi. sedi bulunmUŞ' ve tahkikata baş _ ınasr arına 107 96ıl lira kon-

mektebi masrafları için 2000 lira 
konmuştur. İstimlıl.k işlerine 15 

bin 216, bahçelere .116.920, mezar -
lıklara 39.702, temizlik işlerine 

508,308, muhtelif masraflara 
1.270.878 Ura ve adi masraf büt -
çesi yek(inu 4.368.627 lira. 

belediye fevkaf ade varidat 
_ ve masraf bütçesi 

!im: Holıvlltun sıkı hınturatlarla f Sonra öbür ikisi de dikkati çek . 
tuttuğu tanınmış b= yıldızlar var tiler ve sinemaya intisap ettiler 

ı rı e e. ım, ·~e . pe e 

1 

t E ı d' , 1 · · . . . . , .. .. Genç kadın basını önüne eğdi larımqtı. muş ur. v en ırme ış er ıçın 
bır harıka!. Fakat ıkıncı ve ~n- .. .. .. . : • 14.088 lira sıhh t · · • 
cii p~rde ilk perded, duvdua yurudu. Ev sah>bıne birkaç aylık Bütün araştırmalar:ı rağmen bu 1 .' . a ve ıçtıınaı mua~ Yeni parlıyan genç yıldızlardan: LANE kard-' -·d-

- · ,,um· bo ı öd · l'l Bakk venet er ıçın 240 722 lira Haseki ~~- ~u 
hevecan ve takdiri öldürdü dos - rç arını • "'" ı er. a - genç kadının hüvlye'i henüz an - hastalı . 2 . ' PRİSCiLLA LANE 

Vi18yet ve Beled:ye fevkalide 

varidat yekibu 3.607 047 lira ola -

tu~.. ' lın önünden de geçmiye utanıyor- !aşılamamıştır. Cesc·t. tahkikata anesıne l8.444, Cerrahpa • rak tahmin edilmiştir. 
du. Ona da aynı şckı'.de lborçl;m vak'ıy"d etmiv olan wüddeiumuıni şaya 217·316• Beyoğlu hastahane· Buna muk~bil fe;kaliide masraf- dır ki bunlar hakild san'atkarlar-IŞimdi üçü birlikte ve ayrı ayrı 

Gene nd1'm ~·ine nevmit olmadı. .., sıne 61462 Zeynep Kamil d • dır V hiç bir 0 uret' .. d d" d da ıbirikmişti ve artık parıısız bir şey muavini Turgudun gördüğü lüzum . . ' . . ogum !ar şunlardır: Hastanelere techi - . e . • - e goz en uş- urma n film çeviriyorlar. Üçü 
Bu sırada bazı hikaye1er yazıyor, lmak .. k" d • 'ld' Eks . .. . evıne 38.238 lira, kımyahaneye melerlne ıınkan yaktur. Seneler • de biribınn' · den gu"zel ve sevı'mli _ 

a mum un ~gı ı. erı pa- uzerıne morga kaldırıimış ve ora- . • t mcc!Yl11alara gC>ndcriyor, bunların . . . 24.534, ~ührevı ha~talıklar teşkila- za ve tamirat masre.!t 86.912, Is - denıberi beyaz perdede ayni mu • di.r. 

P 
.
1 

. . 
1 1 

tates ekmek, bıraz salamdan te • da teşhırıne başlanmıştır. t tına 902 584 t . (b t ) . timlak bürosuna ı.733.C30 beden affakiy t' uh f arası ' e gcçmmıy~ ~a ışıyor ar - şekkül eden yiyeccoklerini bile güç Bu talisiz kadının üzerinde be - l .... 25 l,84veierı!ler ay a~ ış- v e ı m a aza etmektedir - Yerü yıldızlardan Luc!lle Balle 
rlı Fakat hft"at Pittikre gu"çleşl • erı ıçın m••at ve tezyınat• ler'biyo=si kanunu mucibince spo - !er. Bunların arasında Bette Da - ise bı'raz Claudette Colbere ben • 

· ' , ' lükle tedarike başlamıştılar. baz benekli boyun atkısı vardır. 2S9 501 'tf'. · ''.'d.. ' yor ve Jenn yavaş yavaş ilk za- . · • ı aıye '1U ur ve memu- ra ' 245.524 lira, Üsküdar tramvayı vis, İren Dunne, Norma Cherar, zetiliyor. Hatta ondan daha gu"zel 
(Sınıu yann) Pembe entarı, pemle pantalon, rinın· e 3 420 · .. 1 h manıa,·daki o parlok giıze! ümitle - .::============= h.k . · , memurın ve mus a - borcu 1800 lira. Vali konağına ten- Margaret Sullav. an ve .dalı. a birkaçı olduğunu da iddia edenler var. 

a ! renk çorap ve 3iyah manto demine 276 648 ı lb 
r.nin parlakh'ını k&ybetmiye baş- Mısır rejisi tutun alıyor giymiş bulunmaktadır. Yeşil göz- sat ve yatak içİn ~;~;· ~: f u = vir ve teshin için 2.300 lira, Mer- muktedir artlstı sayabfürız. Arleen Whelan L'lJJl;ndekl genç 

~ığını hissediyordu Halbuki ko- lü, kumral kaş ve klırpikll, kırını_ rik ı'tfaı'ye masraf'·r'ı ı.' 1.mu 1e4 e50r 0 kez Bankası hissesi 72.110 lira, ev· Yukarıda Holivutun yeni artist- yıldız ise henüz O'I yedi yaşıııda-
;ne ı~l:k öttürerek, gülüm - Mısır Devlet bankası müdürü zımsı saçlı. kısa boylu ve 20 _ 25 d 

1 
kl·• ~ ~ · • velce belediyeler Lank&sından a • !ere her zamankinden büyük bir dır. Evvelce mütevazi bir mani -

1 d 
"~'lfi'-r memleket' . de .. ypngın a yararı arı gorulen müs 1 . ikr . . t·<- l"k .. t di"! k" .. 'dl R .... a ışmooın~ evam etmek- = " 0 ımız n mu ' yaşlarında görünmektedir. tah~- . d . 

4 
ınmış ıst az faizi ıçın 57.570 U- oua u gos er ·,. nl söylemiştik. urcu ı . eıısor Bruce Humbere-

gıd h 'm 'kt d t"t·· t l k =mıne yar ım ıç•n .000, efreı. H yd · · .. ... B nla b be · t ' t ki d" 1 ı mı ar a u un sa ın a ma Uğradığı feci kaz~ neticesinde ra, a arp"§a ı:eçıt koprüsune 50 unu era r S!.llema dünya - on un ırna arını uze tirken dik • • 
ı'nuel, üçün·:ii piyesini Mer 

leri. Jspaı °;'de bir ba~ko tiyatro di -" ... 
üzere Şehrimize gelmiş ve alaka- - bin l' t k. 1 sında artist olmanın kolay bir şey katini çekti. Böyle<-e s;nemaya in -

sağ ayağı bileğinden, sol ayağı ise d ğ t b't d'I . b k t ıra, masra Y~ ur.u tam var -
darlarla temaslara başlamıştır. Mı- u u es 1 e 1 mıs ve u a arın olduğunu zannedersenl1 aldanız -1 tisap etti. Çok parlEk bir lsti!dball 

dizkapağından ve sol kolu da göğ- makinisti Mustafa- yakalamnışt"". dat karşılığı gibi 3.607.047 lira ola-sır r .. · d b" "k 'k b •· sınız. olduğu söylenmektedir. Bakalım 
lanaı. " götürdü Bu adam eseri eıısı e uyu mı yasta ir sünden tamamen kopmuştur. Cesedin hüviyetinin de tcsbitinden rak tesbit olunmuş, ve bu meclisçe 

" -. -

J 

ıt,;ınro: .S!zde büyük 
azlılm dedi. Pek ya-

P
a t' t·r 1 k · · ı·k · Birçok genç güzel kızlar -belki bütün bu genç yıldızlar neticede 

r ı u un a ma ıçın a a atlarla- Yapılan ta.'ıkikat nı'Lcesinde ka- sonra hadise mahkemeye intikal münakaşalardan sonr.ı aynen ka -
ra m üraca tta bulunmu tur. ___ l.zaıa...;ıw:ı.aı:ıın.ML..n.ım:ı.ı.ı:'alı..ıkoa:t.a.r..ı:ıUaıL""'ık.t.U:..--...:..------...L.hu.ı....w1m.iatiı.,_ _______ _J~diltk.w'...ıa<.t..ıı ... ç;.e_kın_w..,· _e....,m~u .. ·v_a.:,ff_a_k~o-ls~a,;,l a:;,r~s,:_ey;:,:ir.:;c;_:il_;:er~i-m:.::.;e:.:;m~n::;u:::n.:..;t;::· tm:::,:iy: e:_:m::u: v: af:_ ___ _ 



3 - Mayıs ım 

Emir Abdullahın oğlu Emir Naif Ankarada ... 

•Müstakil ~inh idealinin kahramanı GAND! uğraşmaktan yıl
mıyor. Bu resım en son Hint kongresinde reisi istifaya mecbur ede
rek mesaiyi kendi hedeflerine göre sevk ve idareye muvaffak ol _ 
duktan sonra al.ınıruş en son resmidir. 

Dünya başta İngiltere olmak üzere, harp korkuları ve giırultü 
!erile endişeler içinde çırpınırken, sal.>ık kral EDV ARD, sevgilis 
ve karısı Madam S1MP30N'la beaber, kendi saklıı hayatını sürme 
de devam ediyor. Bu resim son d<e!a Pari.si ziyareti sırasıııda, bir 

telJ\i§a eıınasında alınmıştır. 

İspanyol dansı Almanyada son zamanlarda en çok rağbet kaiiinon 
dun! .1aUne geldi. Birçok hpanyol rakkaseler, muhtelif Alman ka
be,.nlıPriııdc, büyük revaç ve rağbet göstermektedirler. Bu resim on
la:.~ t"ı başınd~ gelen ve az zamanda büyük wöhret edir.en RAKEL 
l/T""? i"\{)'/~'v ı t::lc:;vir .Ptn1P.ı-.t">rl~r ----------

iKDAM 
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Uyumadan evvel 

yüzünüze yapmanız 

lazım gelen ihtimam

ları biliyor musunuz ? 

Biçok kadınlar vardır ki derile

rinin kuruluğundan ve pek çabuk 
burWJtuğundan bahisle şikayet e _ 

derler. Bunlara sormak lazımdır: 

A~ba buna mani olmak için yap

maları laum gelen şeyleri bilrniş

midirler? Bilhassa sabah yatakla

rından kalktıkları sırada olduğu 

gibi gece de yatmadan evvel yüz

lerine ayni ihtimamı hattA daha 

fazlasını yapmasını bilmiş midir -

l~r? 

Evvela yatmadan evvel bütün 

yüzü yıkamak ve gündüz havada

ki bütün tozların üzerine yapıştı -

gı cildini gayet iyi yıkamak la -
zundır. Bu sırada sürdüğünüz ruj 

pudra gihi şeyler de çıkarılmalı ve 

yüze serbesti verilmeli, derinin fe

rah ferah teneffüsüne meydan bı

rakmalıdır. Bu temizlik yağlı yüz-

ler için ılık su iyi bir sabun ve yu

tnuşak fırça ile yapılır. Bundan 

sonra yüzünüzü iki elinizle sabun 

köpüklerini yayarak hafifçe uğuş

turunuz ve gayet iyi çalkamaya 

dikkat ediniz. Eğer bu yıkanma -

dan sonra deriniz hafif çekiliyorsa 

demek kurudur. Öyle ise bes

leyici bir kremi yedirerek sür

mek ve gece bu kremle yat -

mak ııizım geliyor demektir. 

Ertesi gün derinizin kremi iyice 

içtiğini ve kremden eser kalmadı

ğını görürseniz hayret etmeyiniz. 

Demek ki cildiniz kafi derecede 

besli değilmiş. Derinizi hem te -

mizlemek hem de beslemek için 

yapacağınız şey haftada iki defa 

tki yumurta sarısı ile yüzünüze 

; bir maske hazırlanmaktadır. Yu-

• mınia sarılarını ıyice çalkadıktan 
sonra yüzünüze iyice yayar, bir 

lnüddet sonra ılık su ile temizler • 

siniz. Bilakis sabunladıktan sonra 

yüzünüz yumuşo.'t. • . "'" kalı -
d IJ.ğu.nuza delalet eder ki çenremu 

1 - Mat krepten yal,ut gayet in-ıkemer yoktur Fakat küçük büz- s~." Etek .. büyük pliselerle s~lü -
ce yünlüden elbıs~ Etek btitÜ<ı güler beli s•karak oynı vazifeyi dur. Önunde beyaz organtinden 
plisedır. Küçük kalkık bir yakası görüyorlar Eğer modnya çok faz - küçük pliselerle süslü şık. bir i -
vımiır- Ve önünde b,. kısmı pili - la meraklı ifeniz. elb;senin altına bosu vardır. Omuz\arı hafif bufo -

dir Açık mavi. sarı yahut çilek etekleri fisto işli tafli bir etek, ya- nedir. 

1 ak 1 
k ık 4 - Bu sme çok moda olan ve 

rengi 0 ar yapı ;rs< pe ş 0 • but dantel bir etek giyer, kolların - köylüierin elbiseleri örnek alına-
~- ~ kenarlarına, yakıya da aynı ş - rak yapılan emprime elbise. Kor-

2 - Bu elbiseyi surahdan ya • 
hut muslin de soieklan yapmanız 
mümkündür. Bu elbisenin belinde 

.. '; ,e,,.,. • 4 

de dantel yahut t9fta koyarsınız. sajı darapedir, arkada bağlanmak-

3 ~ Sade fakat çek şık bir elbi-ı tadır. Etek Ç'Jk geniş biçilmiştir. 

• • . • re. .. 4 ·~ 

Evimiz 
Faydah Bilgiler ı ~--

• • u ••• • •• • • •• uı Ba~ı ucuz. w ~c;ük ~yler var -* Kumaşların üzerindeki ı dır kı cvimızl guzelı.,~lırınlye ya. 
mürekkep lekererini çıkarmak; rar ve büyük bir fayda temin e -

* Kışın dirsekl~rİ!lİZ biraz kı- ~ı için lekenin üzerine oldukça ı derler. Yukand.a dzc resmini wr-
zardı ve soğuktan hafif örselendi, çok miktarda hardal koyu - ı diğlmiz küçük dıolap bunlardan bi-
üzerınde bir takım pütürler hasıl nuz. Biı kaç saat bırakınız ı ridir. 
oldu. Bahar geldi. Artık kısa kol- sonra yıkayınız l Bu küçük dolap g&:yet pratiklır. 
lu elbise giyeceksiniz. Dirsclderı - * Kitapların yapr>tkların~ Gayet az bir yer işqa, eder. Yazı 

· · b k"ld ·· · ld k da bazan parm•:<:ır ın bırak- ıı nızın u şe ' c goıvıımesı o u - • yazacağınız zaman reshnlc gördü-

SAYFA 'i>• 

mm i ................... .... 
! ..... ~ .. ~~!!~.~~ .... ~ 

Ti.irkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
Dalga uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20Kw. 
T.A.P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Saat 12.30: Program, 
Saat 12.35: Türk mlızigi (Seçilmif 

klAsık • -_,ıer.) Çalanlru: Vecihe, Re
~dd Erer, Fahire Fersan, Refik Fers;aı. 
Okuyan: Muallim Nuri Halil Poyraz. 

Saat 13: Meınle'<et saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 . ı4:l\bzlk (Riyasetıeum
hur bandosu - Şef: İhsan Künçcr.) ı _ 
P. Lincke - Viyana kadınları (Marf.) 
2 - Cbopin - Vals (Do diez mınör.) 

3 - SLtppe - ~kiye oyunu (U\'l"rtür,) 

4 - Rizet - I\:11.rnıen operası üzerine 
fantezi) 5 - J Ed Sarat - Tunwıta 

(Enlcdınezzo.) 

"Saat 17 .30: İnkıliıp tarihı dersleri • 
Halk.evinden naklen, 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Neş'eU mUzilı: 

Pi.) 
Saat 19: Konlljma. 
Saat 19.15: Türk müziği (Faııl be • 

yeU.) CeW Tokses ve arkadaşları. 
Saat 20: Memleket saat ayan, •iane 

ve meteoroloji haberleri. 

Saat 21.15: Türk milziğ!. Çalaıiıarı 
Vecihe, RUien Kam. Refik Forsan. O • 
kuyanlar: Mustafa Çağlar, Müzeyyeıa 

Senar. 1 - Acemaşiran peorevl .2 -
Dedenin - Acemaılran prkı: Dinle sö
zO.nı ey dilrüba. 3 - İsmail ağanın • 
Acelilllliran tarla Ynar •inem. 4 - Nt
kogos ağanın - Şevkefza prkı: Geç!o 
te karşınıa. 5 -:- Refik Fersan - Tam
bur taksimL 8 - Hilxıam ıarkı: Akpm 
oldu )1ne de bastı kareler. 7 - Şevki 

beyin - Hicaz prkısı: BilmlJ'orum ba· 
na ne oldu. 8 - Şemseddin ZlT• beyin• 
Divanı • Dlln ıece yeşile. t - EvlQ 
tıırkü: Elveda dost deli cönOl. 10 -
Halle türküsü: BUlbUI ne ıeıersin Çil -

lrurovada. 

Saat 21: Hattalılı: posta kutulu. 
Saat 21.15: Eslıam, tahvilli, kambl • 

yo - nukut ve ziraat borsası (flaL) 

Saat 21.25 Nes'ell pllklar - R. 

Saat 21.30! Milzik (keman sololan • 
Orhan Sorar taratıııdan.) l - CoreW 
- Adagio ve Allecro. 2 - Brahma - Vali 
(La majör.) 3 - Dvark - Kreisler • 
Slav dansı No. 2 (Mi minör. 4 - Reli • 
La Capricciosa. 5 - Choptn - Mllatetn
Nocturne. 6 - Hubq - Holde KUS 
(Çardq.) 

Saat 21.55: Müzik (Melodi PL) 
Saat 22: Müzik CKücük orlı:eııtra • 

3 - Komzak - Viyana a~kı (PoıpurLI 
4 - Winkler • Kemanın ask earta& 
5 - Dietrich - Fi!reler (Marf.) 8 -
Gebbart - Maskarada (konser valsL) 

Saat 23: Müzik (Cazbıınd • Pi.) 
Saat 23.U - 24: Son ajaruı baberled 

ve yarınki pruıram. 
.. .. "" . 

GÜNÜN PROGRAMI 

İPEK : 3 Ahbap çavuşlar 
MELEK : Dansing Meleği 

SARAY 
: Uç Ahbap çaVUf" 

!ar 

SÜMER : Vazife uğruncıa 
TAKSİM : Çöl kızı Cemile 

ALEMDAR : Silveyş fedaileri 
MtLLt 
TAN : İlkbahar geceleri 

SAKARYA : Verter 

HALE : Büyük caz 

LALE ~ Uçan valsler 

ALKAZil : Kaplan Çocuk 
! Bir Kavuk Dn • 

AYSU rild! 

AKIN : Ciel Anne 

FERAH : Harp dönilşil 

AZAK : yaşasın Aşk 
Yıldız : Kırık hayat 

lstinye havuzu devrilme 
tehlikesi geçirdi 

• tığı izler görülü~ Bunları te-
ça çirkin bir manzara hasıl ede - • • gu· ·· ·· şeikilde açar vazı masa$ı • mizleml'k için bu lekelerin ü- ı nuz • 
cektir. B.uııun önüM g~ek için ı • zerine biraz s1hun parçası • •z;;;;;;;,;;;;z:;;;:.t11~ 

Deni:ı:bank'ın İst'nyE.deki saç ha. 
fazla parlamasının önüne geçmek vuzu dün sabah bir devrilme teh· 

bir limonu ikiye böLiinüz. Dirse - ikoyunuz. Ve bu parça ile 0 _ ı• -
ğlnizin her birine yarısını koyu · ı ı rayı yavaş yavaş uğuşturu -
nuz. Limonlukta sık'r gibi suyunu t k v • nuz. Sonra biraz su ~erpere t 
ııı•<arak dirseğinizde lıükünüz. Son • çalkalayıp Papl~r Buvard ile ı 

ra dirseklerinizi yıkayıp biraz f kurulayınız. ı 
krem sürünüz, esk!sine nazaran ne t * Eğer milt·eklı.rp hokka - ı 
kadar iyi bir mam:ı.ra aldığını gö- t mırla mürekker PZ kaldı ve ı 
receksiniz. ı kuruduysa müreltlıep elde et- i 
* Eğer saçlarımı; sarı ise onla _ ı mek için hokk:ıva su ilave 

likesl geçirmiştir. 
Tamiri biten bir vapuru denize 

1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1 indirmek için havuzun su tankları 
açılmış fakat birdenl:-irr bir taraf-

için sıkıştırıcı bir losyonla silmek 

ve gece öyle yatmak liizundır. 

emin yerde muhafaz>ı edilmiş ollll' 

h<!m de ortada fazla ~ ı:r i§gal ede -

cek bir şye kalmaz. Üzerine çi -

çeklik, bir iki biblo koymanız da 

ona da.ha zarif bir ş~..<il verir. İ -

çinde tam ortada bir de küçük e -
lektrik lambası vardır. Geceleri 

rı her yıkayıştan sonra son çalkala i etmeyiniz. Bir~7 ~;rke koyu - ı 
dığınız suyun içine lıir kaç damla nuz, ne !radar k'~'ll canlı bir ı 
limon damlatınız. Saçlarınız ren - ı mürekkep !ide ettiğiniz! gö - ı 

i Jcsını·z çalışırken güçlük çek'llezsiniz. E. 
gini muhafaza edecek ve yumuşak rece · Kilçilk yazıhane kalacaktır. * Bıçağınızı hilemek için ı ğer bu dolabı küçük Lir yazıhane 

ı haşlanmış pat:ıte<0: ikiye bö - ı şekllnd1! istifade ed~·1inlz. İçi e • ..ı..linde kullanmak ıstemiyorsa _ 

taki tank su almadı~ için havuz 
derhal yan yatmıştır. Bereket vak
tinde işe müdahale edilerek büyiik 
bir facianın önü alınmı~tır. Havuz.. 
da bulunan büyük vapur kızaktan 
fırlıyara:k havuzun kenarına çarp· 
mı.ş ve gerek havuzda ve gerekse 
vapurda ehemmiyet5ı ı ha sarat ol

muştur. 
• 
" * Bluzunuza mürPkkep mi dam ::.ı ,..... d' E ' k ' !adı? Derhal lekenin üzerine bir ı lerek bıçağı patat~sle uğunuz. yazı için 18.zım olan ufaktefok nız bir ezcahane dolıb;. )ahut tu- Ham 1 mın ırtasıye 

kaç damla limon sıkınız. Bluzunu- :.. .. .. ........ ...... zarf, defter, kalem, hokka, papye- valet takımlarınız. saklıvacak en umum mUdUrU oldu 

1 
- buvar, kitap, daha birçok şeyler emı"n b' k • b 

zu yıkadığınız zamm lekenin kay- suyu her gün değ;ştirınlz. Kullan- ır çe me olarak ta kullan - Denizbank Umum müdü • 

bo
u ğu ·· k . koymanız mümkünd~r. k nıu nu gorcce ••nız. roadan evvel de 'bir dakika ateşin maruz abildlr. Fakat yine en iyi- vini Hamdi Emin Çap vazı. 
* Limonlarınızı muhafaza için üzerinde tutunuz. Kullandığınız İşinizi !bitirdikten sonra ise ka- si onu yazı dolabı olarnk kullan den ayrılarak, Maliye Ve 

onları bir kaba koyunuz ve yarıya! zaman suyunun iki misli fazla ol- payıp kilitleyebilirsiniz. Böylece, manızdır. Kendi rnArangozunuza Kırtasiye Umum MüdiV 
ka.l"'· kabı <tı ilr dr.1dnmııu7. Ve dul{unu ör<>cekslnl< hem yazı takımlarımz. kağıtlarınız ucuz bir fiate yaptırabilirsiniz. tayin edilmiştir. 
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Eskide~rı yalna biJıde değil 
her yerde ril.ya tabir etmlye kar· 

ljl. §lddetli bir merak vardır. Rüya· 
da bir ~ey göriip te Pı tw eabah 
kendi kendimize ve etrafımızda • 
kilere caba neye del~let ediyordu 
diye, 90k zaman s<\·ma" mıyız? Blr 
Fransız gazetesi kar!lerlnin bu me 
rakım tatmin İ\"!n en EmlD yanı bu 

işte en miitehassıs kimselerden 
topladığı malOmatı bir ııraya ge • 

llr.ıniş, başlıca rüy9Jarın nasıl ta -
b.ir edilmesi lAzımgeld~ğinl yazı • 
Y<Jr. Biz de bu rüya t:.biri ıınesıni 

hem bazı meraklı lı.arllerlınWn bıı 
§lllla gider, hem de onfan ı:ğlendı. 
rir düşüncesi ile a~ıya alıyonız: 

Yıldız - Zafer. 

ötmiyen horoz - Bir müdtlet 
!IOIU'• mu .. aUakiyet ka:ıaumak. 

öten horo:r. - A,pta rekabet 
Gelincik çiçeği - Aşk :ı:rvki 

Midya - Elıtrikalan karışmak 
Jw borusu - Sılımtı, melauJıo)ı 

Ayakta nasır - Uzun yol 
Karga - Öllim tehlilıe.;i, keder, 

ubıb 

Bitaraflık 
kanunu 

Harp zamanında mu
hariplere peşin para 
ile mal sablması fık-

Müstehcen tabloıar 
Sergi komitesi reisi Kemal hadi
senin bütün tafsilatını anlatıyor 
İzmit resim sergosi tr,.tip komi - de te~hir e<lilmı.şt'r onun ı§lll bir 

teei reisi ve müstikil ıtsı.amlar yanlışlı/la mll'hal lr•lmııııın. Sonra 
rası değiştirildi blıliğinden ressam ){~mal Zeren vilayetim d~linde böyle ~ir ha-

. müstı;h<.en sayılarak mahkemeye 1 dıse olma&nı ıstemem> dedi. 
V8§ington, 2 (A.A.ı - Bıt:ı"a.fl~ erilen altı ta·bl.o hfidısesini bir Müddeiumumi buna rağmen in

k~ununun tkinei m:ıdde:m'ın huk :uharririmize !ji)vle anlatmıştır: dirme kararını ve=iştlr. Ondan 
~ gece yansı otomatık olar~ _ Ni5anın 15 lnei (,'umartesi gü- l><lnr& üç gün resimler asılı kaldı. 
hitama ermiştir. Bu maddeye ~ - nü İzmit Halkevi ~olonunda Vali- Çünkü polisten tahrı~ı emir isti -
re, harp zamanında, muharır,?'.e nln teklif ve Partinin arzusu üze - J-Orduk. 'Üç gün sonra Maliye Mu· 
yepı.laca,k Amerikan ıhracatı peşın rine ıbir resim sergisi sçtık. hasebe Müdiirü Bay Şevki Müdde· 
para ile yapılaibıleet1< ": bu .mal.· Sergiye davetli zP.vat arasında ıumumiliğe telefon ediyor. ·?5 
!ar Amerika vapurları ıle nakledı- bulunan Müddeiumnınl sergiden gUn evneJ resimlerin !ndlrllecegı
lemiyecekti. Bundan 'böyle, !IDez ~ Çlkarken pq~? k8li'bi ve müstah. ni söyledinizdi. Şimdi &eJlPden 

.. c··mh ısı ilo · So lrfu kanuna gore, u . urre a deminden birkaç kiş;ye derhal re- geliyomm. Resımler ~sılıdır.•. n-
veya daha fazla devle• ":'asınd e ~imlerin kaldırılmasını emretti. radan anlıyoruz ki yegfuıe şıka -
haliharp b~lunduğun~ muşa~ed ı Binaenaleyh evvela vatandaşların yetçi addedilen zat bu zat olmuş 
ettiği takdirde, slla·h ıhraeatı u~ - şikayetlerde bulundııltu varld de. ve şikılyeti de bu sözden ibaret kal 
rlne anbargo konulma•:ı ile lktı:fa ğildir. Müd<ldumuminln bu emri- mı.ştır. SonrPdan bu zot ehllvu~ut 
edilecektir. ne cevaben Parti katibi resimlerin meyanına seçiliyor. Burıun llzerıne 

Nev • York Herald Tribün ga ~ sahipleri ve ı;ergi idatt heyeti cm- sergide bulunan 10 tn1'..e çıplak re
zetesi bu hU6usta şunları yazıyor· retmeden resimler!n ınemiyecğmi, sim polis vamtasile Mııddelu.muml 

- Kongrenin, bitara:flık ka - ressamlara söylemesı c.-vırbını ve- tarafından alınıyor Ehllvukuf 
nunlle kanun haline ~<>~ulm•:ı bu- riyor. Bu ara 'birçok halk ta Müd- bunlardan altı tanesini müste~cen 
lunan prensip ve fik'r erı r ve delumumile ·İndirilmemesi tar - addediyor ve mahkemeye ve - yor. 
inkar ettiği mfınası"lı tazammun d .. ka•a ediyor.> Buna Ve sulh h~lml istanhııJ.da mute -. ıte zın a muna -s . • .. 
etmez. Bu maddenin.. menye n rağmen polise telefon edip indiril- ha.ssıslBia tetkik eWrıyor ve ınu -
saktl o~ası, so? ınunbkaşalar ve mesini emrediyor. Polif geldiği za-

1 

tehassıslar 6lln'at eserı olduttırn~ 
beynelmılel h8dıselerdcn zuhur e- b' d idik ve resmi bir miittefikan )<arar veriyorlar. Bu .. , 1 .. _ ınan ız ora a --•ıı 
den birçok munaz:ı~.ı nokta ar u 'k il tevsik edHmroikçe ln - nun üzerir tablolar !ad€ "" ıyor. 
zerinde kongrede fikir birliği hu - vd~l.mai e ,.., . so"yleıl'k tahriren Dün sergı' komitesi reisi sıfatı!.: . . 1 ırı yece6~nı 1 ~ • 

suliinün ımkansızlığ:ndan ılerı ge mevkii muamPleye konmasını is - Müddelumu.>:'llye mürııt'aat ettım. 
miştlr. Bugün vazu kanunu mE'§ • u"dde'uınuıni Tablolar n Lıtanbulda .Blrllok mer-

So b rü al d ne o ~ kt ı tedl.k. Ondan sonra ı>ıU ı · ., 
Birinin da.ııııettiğini görmek - Ağu.stosuiı beşinde, yedısinde, nra azı y uın a ··' gul eden ıki esaslı no a şun ar - beni aradı, bırliğin id::.re heyetin - kezine teslim edilmesme tevessü• 

ı _,_..._, ___ ... ·~rdünd' on •-ku sa olsun kıymetsiz olduğunu unut- d t _,_ 
Ayrılık, terkecli tt."""""'z. onu..uı.ıa, on uv e, ve ""' • ır: . . den olmaklığım, avrı• zamanda ,... edildiğini> bHdireı. bir te .... ~re 0 • 

Göç etmek, tııfmmak - 1şinizin zunda görülen rüyalar ise hiçbir m~::ıl fazla dolu bir mide ile 1 - Herhangi b~ muhaı·ebenın, mitteki sergi komıtt"<'rden bulun - kuyor. Şimdi, yarın. evvelll Istan • 
Dolu sepet - Gtbel ıth ılavet ılej:lşeeellne delalet etler." teY ifade etmez. milli emniyet için luzumlu olduğu- maklığım do)ayıslle 2nyarak tele- bul 'Müddeiumumiliğlnden ~ablo-
Boş sepet - ~d keıl~ ~n düşmesi - Yakından Eylı'.ılün altısında, onunda, on görülen rüyalar, yatağınızda de • na, millet kat'i surette k;ı.~aat ge- fonla müstehcen olduklarını, 1 arayacağım ve alab!l!r.ıem gö-
Kırmızı akili - AP ruılbeb • lıi lllUm beşinde, on sekizinde, otuzunda Ai1 de bll§ka sıkıntılı bir yerde ve tlrmedikçe, Birleşik Amerrk~ ~ev- indirilmelerini emrettiğini söy- tüan.. İzmittekı yerl~rlne ooaca -

r • rüya görmek tal!in yüzünüze gü • feııa vaziyette yattığınız sırada gö- 1 t'- · · b! mUb~rcbcye surük - dl rııp 
tle galilıil'et 1 Çekilen dı.ş - Gebelilı l~"'"e del•'et eder. On üçünde, e ..:rının r ' ledi .Size ihtar e yorum, l . Jenlden tam 

_ ... _ ~~e~ .., rülenler, hastalık esnasında gö • lenmesine mılni olmak hususunda- te h·. tmem'· o'unuz. Yok - ğım. Bu suret e ser{" Düğün alayı - Ceoan ......,,.,. Beyaz diş görmek - Mu .. aff•- on aıtısmda, yirmi ikisinde ve yir- ş ır e ..., . h 1k bl h~fta daha ıeş-
ıklalet eda nllm k rülenler, bunlar hiçbir mana ifade ki umumi arzu. .. . dere edip •izi mahkemeye kadroslle 8 a r ' 

kiyet, bele e mi üçünde r.üya görmekse ufkun 2 Roma - BerLn mihverile sa mu': l'" ,kalmasın> dedi hlr edllecektlr. Aynı hadiseden bOn 
Cenaze alayı - \Jautulacalwıwı Telgraf - &ldenmedilı hadise- karanlık olduğuna işarettir. etmezler. - . . verme!:e uz:.ım . · . ku 

-:~~,;=;,=;;,=====;:;============ muharebe vukuu takc\ırın. de, Fran- K en in~\rilmesi l<'ap edıyor- ra 'halkın bırÇQğu la'"1!fından vu Ölen baylruf - Foa halıa ter = b' anun . . 
. . . . . A meı-- • • Ş"dd 1· b" 1 ) sa ve İngiltereye miiessır ' ır ya;r- sa vazne6inı yapmasını söyledik. bulan müracaatlar üze:rtne sergınırı. 

Kesik b~?~· yahut yara gör - Bir yerdSıhenbınmek •meselle' ka • Tunustakı Alman kon-ı 1 et J ır ze ze e dmıda bulunmak hususunda. ef ,; .o ·halde müdahale !'dereğim· de- b ~·-Ue bır hafta d:ıha temdıd 
r.eek - AJ' ... u.aa diven• - at, para, mev t Y • .. .. 1 k d d"ld• . · 1< bti ük hır v u 'O'.>"" ... 

.. ad k ak - llluv.tfakl • bedeceğinize delilet eder. SOIOSU ve eŞI oldu er ay e ı ı kfi.rı um~mıyenın pe. . y . di.. Kendini ikna edem?'lnc: a- faydalı görl\lmektcdl• ve karar -
Ruy a oşm Tun 2 ( • • )- Almanyanın Belgrad, 2 (A.A) ·- Belgrad ra- ekseriyetı tarafından ızhaT edılen !iye müracaat ettik. V~lı: .'Musteb- lmışt Jet, Jif• lıulmalı Çıplaklık - Şerefin lekelenece- us, n..n. . . . . .. dli 23 yer- la.ştırı ır. 
Koşmaya muvatfak olamamalı- A'Jne, haysiyetsiz blT yazlyete dil • Tunus baş konsolosu Von Bibers - sathanesi, 30 Nisan gecesı ~nde arzu. . . _ .. .. ccıe=n~d:egJ~ldi~r,~be~n~g~or:;~m~, ==~~~~=~~==:=::~::~ 

§llleeeğlne delAlet ıein ile refikaı;ı, Aouinina yolunda Bel.grad'a 10.000 kilumetrelik me - Şimdiye kadar'.bu ık> goruşu te- ::: t 
B~Ullilf~ "'~ ~1.)U.ı~" - ,,,..."'"" --· au .. ~-- vwu.vu •• 's" • f'U•~~· ... , _.Jmlç ,.,,_ ~d~=·"" n<.ı..ı~m hi• .... hele kav· lif.,ffiı:tlü't'i.tJı..~~ı!~e! bı~r~Dık ka n-'-->'ft.ı .. 1 mavıs Yugoslavyanın _sa. ı~ 
işar 1 Şeytan - Tehlib. entril<a, le - müslerdir. --- sebir teklifte bulunmamıştır. Bayramı aldığı otomobıllerı 

Ç)Çeklen taç gıymek - ~flıat nalık -oo--- Roma müsabakalan Pltlınan tarafından. bitarflık ka- Varşova, 2 (A.A.) - 1 Mayı~ gü- Belgrad, 2 (A. A.) - Yugoslo • 
ıörecehhıh, Elmas - İşde m 11 ... Hakiyet Sofya Roma hava hattı Roma, 2 (A.A.l _ Beynelmilen nıınunda. bugiin nıer•yetten sa.kil nü bütün memlekette mutlak bir veııski Lloyd gazetesinin aldıgı 
Bıçak - Ufak bb tehlike atla - Allahı gormelr - Büyllk munf- Sofya, 2 (A.A.) _ Littorio İtal- at yarışlarında kadın binicilerine olmuş bulunan ikinc' madde hük- sükun ıçinde geçmiştir. Beynelmi- haberlere göre 19311 senesı içinde 

«acakııun:ı. faklyet yan şirketi, Tirandan geçmek ii • t~lıels edilen .Diruıa, ınükMatını münü teslihata teşmil' hakkında le! vazıyet dolayısile, çok seneler- Almanyadan 6032 otomobil ithal 
Yorgan örtimmelı - Himaye ı• Uşalı - Mühim bir uyareı zere, Sof ya ile Roma arasında te- Fra Diavolo ismindckı · atile Bru _ yapılan teklif nfüayc,t kongrede denberı birincı defa olarak açıkta edilmiştir. Bunların kıymeti UO 

.reeeksinlz. Saf su görmek - Sıhhaı ve sa - sıı; ediJc.cek olan hava hayatında ni - İtalaya - kaz~nmıştır. ekseriyete temin ~debilecek bir teı.ahlirat yapılmamıştır. Toplan - milyon dinardır 
Jlaykırmalı: - Fena haber adet dün bir tecrübe uçuşu yaptırmış- Lnpero mük§fatını Erle ısının - hal surti teş1dl etır.~kt~dir. ular, yalnız. kapalı yerlerde yapıl- leh . Macar ili!Afi 
Cınayet 10lendı"'ını görmek Bulanık şu go··rmek - Münaka - ur. Bu uçuşta elde edilen muvaf· deki atile Alman :vüzbaşısı Brincl< ---- mıştır. Bu toplanularda söz söy - Pol le 

"' e V•...,,va, 2 (A.A.) - onya ı 
Bllyıik bfr kodu geçirecck•inia şa, keder fakiyet dolayısile 15 Mayıstan iti- mann kazanmıştır Alman . Fransız ticaret !iyen sosyalist hatipler, amele küt- Mac:ı.~tan arasında l>Urada akde-

Cin l Sıcak Su _ u-~ıal·.. haren Sofya ile Roma arasında -G&-- Jelerinin milli müdafaa davasında- . 
10 ayet ; emelı - Bir iŞte ı.afa - .,. Ü kerelen· dilmiş olan ticaret ıtil!lhıamesı, 

• ka:ı:aruı .. abmu. Akan su _ Uzun saadet haftada üç defa muntazam seter - lspany·aya verilen ffi za ki fedakarlık ruhu üzerinde ısrar Hazıranda meriyet mevkllne gire-
ler yapılacaktır. Faris, 2 (A.A.) -· Fransızlarla etmişlerdir. Toplantıların sonun -Öliı arabaııı gormelr - İyi bir Suda banyo yapmak - Bir dost "f t 1 

00 
p 1 cekttr. Bu itilfıfnamc, Leh - 'Maear 

haber alaulısmn. --oo--- ı ıma name er ı Al,;,anlar ara~ındaki tıcarl müza- da, Almanya tarafı. a~ o o~ya mü'badelelerinln yüzde 5 nisbe • 
yahllt bir akraba hybedlle..e(ıine İtalya bisiklet turu Burgos, 2 (A.A.) - Romanya el- kereler, lbuglin öğlc<lt'n oonra tica- devletinın taı:ıam.ıyetı aleyhıne tin'!le arttırılmas.nı derpiş etmek• 

Dolu fıçı - Bolluk reiaJı d•lilet çisi Mano, Norveç elçisi Bobt, dün . , . yapılacak her turlu taarruza karşı 
Boş fıçı gormek - Fakirlik Giıne' tutulm.ı~ı - Tehlike "~ Roma, 2 (A.A.) - Cinlli tarafın- itımadnamelerini takdim etmiş - ret nezaretırde başlıyacaklır. mukavemet lüzumunu ilan eden tedir 
Ka:..u'ga, fırtına - Büyük biı ölüm dan parlak l;ıir su.-eıte kazanılan !erdir. --<>-- karar suretleri kabul edilmiştir. Mısırda silah fabrikası 

facia Ay tutulması - Nöra teni, atır Cenova . Piza İtalyan bisiklet hı- ---- Franko maarif nazırını Birçok fabrikalarda, ameleleri Kahıre, 2 (A.A.) -. Elı'bal~ ga-
Beyaz lı:u''" g0rmek - Saadeı lıİı' m11nffakl7etsWik runun üçüncü meı·ha'esin<len son- H f d h d azlett•ı bir gündeliklerini, milli müdafaa-

"e ze--'-liJı .. ~ Si~nap - W......lL.L •adakat ra dün yapılan 150 kilometrelik ay a a a iseler ya tahSJS etme/le karar venniş!A!r- Z(>\€Sİnİn verdiği mal\unata göre, 
• -·~ ·~ ......, ,..,. • Mısır milli müdafaa nazırı, hafif dördüncü Pıza - Gresııeto mer.lıa - Hayfa, 2 (A.A.) - "E11velki akşam Lonclra, 2 (_AA.) - Burgos'tan d' 

Siya:h kadl:fe gormdı - K~• • • • • ır. siliı.hlarla infilak maddele,J'\ v e mü 
lesini Saponelli k.ızamnıştır. blr aı;kerl Jı:~ralool ile bir Arap çe- alınan .._,_ haberde bUdirildig'ine --<>--kançlığa qnyııcaksınn. u.u • • ruınınat imal edecek hlr fabrika 

Yu ]ruıt. "- k Büyü·k falcılara gore Temmuz Umumi tasnif: Birine\ Cinelli, 1- te.ı! arasında ateş teati edllm~fr. go"re Maarif Nazırı Don Pedro Sa- Roma valısı Eudapeı:tede t=isı· ı'çın' ıbir pro)·e hazırlamıştır. 
zen ,.,ı guıme - Büyük kinci Vicini, aynı müddet zar:fın. Atılan mermilerden blri civarda l ~ 

mııvaffakiyet a:yının 2 sınde, altJSında, onunda, da, üçüncü Magri bir dakika 10 sa- bulunan bir manaı:tınn pen<!ere _ 1nz Redriıguez ile Franco B?asın- Budapeştc, 2 (AA.ı - llıoma Dört ayda, tahaklnık ettirlleeek.o· 
Selvı i\tat~m işareti 23 ve 30 unda görülen rüyalar dai- ruye faykla. Bari.ali, birinciden 7 sınden gh·erek bir İtalyan rahibe- da çıkan bir ihtilaf üzerine Nazır Valisi Prens C-0lonna ve Prenseıı, lan bu proje, tahminen 950.000 in· 
Ala geyık - Kuvvet, şeref ma hayıra yorulabilir. dakika farkla yedincı olmuştur. 4!ini yaralamıştır. azledilmiştir. Berlinden buraya gelmiştir. glliz lira.sına malolacalıtır. 
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nınııınıı••unımMM111mmııııımımııııw• Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

ımııın--•Mlllll ınm 

Şlmdl Gazhane yok~undan - Ne yapacağız 1 hte geldik, dar değilmi~ gibi başıııı çevirdi. kendilerine müteveccih, fakat Nihad yeminler ederek araba- rin nefesler alarak yokuşun bu - Ben onl.a.nn ne kadar 
lı.lra arabası genlf daireler ~i . y&nımııı.da !... mra araba.cı"ına: kim olduğu belli olmıyan siyah da oturan kadının M üjgin olma- son dönemecinde yavaş yavaş din mahfuz yerde oldutunıı !ıillyo • 
aerelı. ve önllndeki lllJ'ay araba- Diye haykırdı. Önde iki met- - Acelen ne yahu? Geçecek- çarşaflı, siyah ve kalın p~li ka- dığım tekrar ederken Said ağa- len!yorlardı: rum. Mücevlerlerin akıbetini de -
'1DJ klb gôzden kaybederek ~ı- re ileride !bulunan arabanın hay- ~en geç! dedi. dında idi. Nibada cevap verme- , : - Canım, dur, telaş etme; ğil, Müjgfinın llı.ibetini döşüııü • 
:karken Said ajanın f.ihıılnden \/anları bu soğuk havada ter için- Kira Mabacmna yol verdi ve den oııa emretti: - lııbat edeceğim. Gel biraz anlatayım ... Sen benlm sana bir yorum. Möeevberlerl sen düşün, 
bilyll.k bir istifham işareti bir yıJ. de idiler. kendi yolunll kesti. Said ağa _ Müjgıin, haydi in ve bi- benimle.. . oyun oyna~ğımı zannediyorsun.. Sald ağanın bıı kadar emin ve 
llınm ııürııtilt geçti: Said alta pencereden uzana- hayret içinde, fakat düşilıımiye zim arabaya geç... Dedi ve Saıd ağayı kolundan Battfı belk1 dün akşam kı:r.lann kat't sözleri, alayı Nihadı birden 

Nuruo.smanlyenin ar.lıa olı:a. ra.k arabacıya: ve bu hareketin mana.'llnı tahlile . . • . tutarak yokuşun tramvay yolıına ve lı:&l1alann möcevherlerinl der- . 
tında Nihad ve MUjgin durmuş- - Yanına doğru yürü .. Ara • imkan bulamıyarak kendi ru·a.ba- Nıhad, Sald ağa ıle araba_sı bakan sırtı kenarına getlrdL leyip toparlayıp :Müjganla bera- uyandırdı. Bu sözlerden bır m~· 
ı.r. hiç olmazsıı b~ on dakika banın yanına yanaıı! dedi. cıSına durma!< iıı;u~tini vertli; •arasında duruyordu. Birden Said Buradan a.~ağısı bir uçurumdu. ber kaldırdıjtıma kanaat getiri- na çılıa~aya çalışt~. Fakat va.kıt 
Yalrit geç.lrınlşler, Nihad elbisesi- Bu sırada fazla gayrete lii- kapıyı açıp arabadan atlıyarak ağanın kolundan çekerek yalmz Said ağa şilphe ile bu tehlikeli a- yuTS\lll. Fakat böyle bir şey y()k.. yoktu. Saıd ağa genye dönmek, 
.ı A.ği ürdiği gibi .Müjgan da fe. zum görmiyen Nihad başını çe- yanıbaş.ında ahe,te, yorgun hay- Said ağanın ı~ite.bileceği kadar dama bakarak: Mllcevh&rler... arabada oturan kadının lılm oldu· 
,,...eyi çıkarıp ~ ırlymiştl, Bu virnıiş, Said Ağa ile göz göze gel- \"a11lann takati niPbetinde yava• yava• ve telli.şh hır se~le- - Ne , öyl'iyecekaeıı söyle.. Said ağa şeytanetlıarane bır gü- ğıınn anlamak hevesinde idi. Ni-
11.ıı nerede, kimin ~vlnde yapmış- miı;ılerdi. Said Ağa ona eli ile işa- giden Nihada seslendı: - Su.•; dedi. O Müjgan de- Beni aldatmaya kalkma .. Senln- Hl11le: had, oııu kolundan ya.kalamı : 
}udı? Demek bu sokakta Niha- ret etmek istedi. Fakat 1"1had bir- - Halıl, Ilalıl... Dllr ... Yil- ğil .. , le aramızdaki anlaşma beni lıor - Milcevherlel'İ kaldırdın - Dur gözüm, dl;,rordu An 
dıo. bir evi, bil' yeri vardı. Fakat den baı;ıını önüne çevirmiş; dar riinıe... Said Aka hayretten donup kııtamaz. Ben sana daha evvel de mı? Benlm hi••emi ayır~aydın !atayım da •onra gidip arabay~ 
bu evin neresi olabilece~J sualini yolun .o~8lnı tutmu~tu. Bu v.azi- Nihad ba.,ını çevirtli. Said 11_ !ı:1·mı?• oldu~u yere mıhla~mış, söyledim. Eğer benim aleyhi~~ bari... bakanım. Müjganla yola Çlk!ık, 

la dQşünmeğe lmkAn bulama· yette ılu arabanın yanyana yılrü- ğayı görımce pek büyük bir me bır Nıhada hır de arabadakı ka.-Jbir •ey ~öyler•eıı kenclln ve MiıJ- - Hayır iki gözüm, kaldır- md' b .. b b n·m 
k · · k3.n k - k " ' şi ı ana neuen ara ayı e ı 

•lln ti yokuşun büyük bir dal- me~ı ını ı yo tu raka düşmiiş gibi dizginleri çekip dı:ıa •11akara : ,gfın mahvolursunuz. Şimdi ben madun. Onlar yerinde duntyor. ~ürdüğünıü, öteki ar •• b.ıcının ha-
•• en dönemecinde Said ağa - Dönemeçleıin oonıında yol ge- durdu. Arabadan a.,ıaji;ıya atladı: - Müjgan değil mi? Nası.! Miiitffılll saı·aya götürmeye mec- Böyle bir şey yapaeak olsaydım k'k h 

1 1 
d , 

ba -'- · ı ı ce s ld "" b ,, . M · - d "l K' '-tı 1 h b ._ .. 1 y 1 ı aten 11"\a o uıı oma ıgım ara. sı, saray ar .... ı.sının ar- nı~ ey n a a.,.aııın ara ası, - ay ı;eıı mısin Sııid Ağa? UJgan egı .. ıme an,.. yoraun burum Yoksa ben mahvo urum. sa.na a eı· verını m. a nız on- ö 

1 1 "'d&.14 yer tı Ar b d' -< b h' d • N · ., u . . · . . . bf b' d soı-ma . .,ı;rıa bun an < a ayrıca vı "' ı~ .. a acı ız,.,n. saray ara a!llnın ızasına ogru , e haber? ... Ne tela~ bu bövle? .. lııı ma•alları. •. Bu .ıuÜJ'l!'IİDm ta Nihat\, onu teskrn etmıye ıığ- !ar emın ve ma uz ır yer e... b' ,. 
1 

: b d 
kampıy1 k k ı t k ·ı ı '· N'h d k' hl ._. S · 1 - . .. · . . l S 'd .. N!h d .. fi .1 t k rs.hat ır :wn .• ıııt a .za e enm • sı 1 aı ıya 11 ara ı er erAen ı a ~an ı ç ·uır şey aır aganın gözıı arıtbanııı i- lıendi~i.lir Yüzünıi görmiyorum ra?ıı·keıı arada hır hı;yvan ara aı a"" P. ııı Poz nı e -

döndü: olmamıA 'WI' bir takibdPn haber - riıırlı>, l • kö'PYe rkilnıi<. ba~ı .ının bPıı oıııın halind 11 nları 
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~ Neşriyat Kongresinde Maarif Vekilinin nutku : f 

PARA BORSAS-1 -ı 
ANKARA 

2-593$ 

'1uıı111111u~ ııı mıııııuıınıııııııuıuuı 1111111111~11uuıw11 uıııu ııınıııaıııııııııııııuııııııııııııııuınııwıııııııuıııımumıuıuııını ''ıuııııı.wııııımuıuıııı ııLwıuuııııııııııınıu umwıwıımııuıuııı ıııwııııııııı ıuıııınnnı nınınruw ııııııııuıı ıııııııııuı uınııı~ııılliW 
Neşriyat işlerimiz - On yıllık müsbet çalışma - Kongrenin tetkik edeceği 

meseleler - Neşriyat işlerine verilen ehemmiyet 

l Sl'illtlJN 
100 DOLA& 
ıuo FEANK 
100 LİRITT 

100 iSVİÇRJ; Fr 
100 FLORİN 
100 BAk'IŞMARK 

Ankaıa, 2 (A AJ __ Birinci Türk Bu esaslı ,ia\'a, Maarif Vekilli - Dilleruı ZPrtg.nlıK mı, 3rlatı na- minın~ nızmetln şimdiden 'güze! mağa rıyaS>·t divanı vasıtasıle say- llO BELGA 
Neşriyat Kongresi bu~; 11 İsmetinö ğini memleket kültür hayatının te- sıl lO.gat!erı ise milıetlerin ansik- heyecanı iç.nde ci.ımlenızi lıünnct- gı ve se\·gi~erinin bi\diıilmrsini /ıoo DRAHMİ 
nü Kız Enstitüsü kun!erans salo _ rakki ve iıık!şafı 'çin yapması la- lopedilerı de kültür sH·iyelerinln le seliımlanm.• ta.wıp eyl.-nıı~tır. 1 

100 
LEVA 

nunda Başv<'kil D~ktor Refik Say- zım gel~n eı!as vazifelerinden biri birer tımsalı sayılırlar. 20 inci a - Maarif Vekilınin alkı~lar!a kar- Bundan sonra muhtelif hatıpler .100 PEZETA 
dam'ın başkanlığında ıık toplantı- olan neşriyat i§i üzeıinde ehem - su·da bir millet iç;n Lır ansiklope- şılanan ·bu nutkunu müteakip, reıs söz almışlardır. Ilk olarak kürsü} e lO<' ZLOTİ 
sını yapmıştır mlyetle durdurmuı \'e çevresinde diden \·e muhtelif i\im şubeleri i - :Sa~vekil doktor Refik Saydam on gelen Ahmet Halı<!. imparatorluk 100 PENf'.O 

Saat tam 10 da B tvekil Refik toplanan meı:elelerin her birini ay- çin hazırlanmı ihtısas lügatlerin - dakıka istirahat içen celseyi tatıl de\Tinin son yarım asırlık fikir ha- 100 LEY 
Saydam lçtlmıl: sa~onuna girerek ri-

1 
rı ayn mütehası;ıs ve a~kadarla • den mahruMiyet, lehe sorulabilir etmiştır reketlerile on yıllık fikir ha - . 1()11 DİNAK 

raset mevkiinı ışga! eylemış ve rile birlikte gözden g<"çırerek, a - bi:. yoksulluk 3a~:ılamaz. Bu eksik- Koııgı·enııı kinci celı;esi açıldı- reketlcrinııı \'e neşriy'°' ·nın bir 100 YEN 

bütün delegeler tarafından ayak- lınması lazım tedbC-leri beraber lıgımızı bir an onre hmamlamak ğı zaman rıyaset mevkiini Maarif mukayesesıni yapmıştır. Ahmed 100 İSVEÇ Kr. 

KAPANl~Ş 

.. 93 
l!ti.i750 

3.:15~0 

6.G62.5 
?8.4350 

67.51 
50.8350 

!l.55 
1.0925 

1.56 

ı.ı.03;;1 

!l.8t50 
ıt.!!675 

t.9050 
2.89ZS 

3t.6% 
30.5475 

%3.90%$ ta karşılanmıştır. . , dü•1inmeğe ve bulmoea sevketmiş- ve her münevver ~üıkün yuvasın- Vekili Hasan Ali Yücel ışgal et - İru;an Tokgöz Türk neşriyatı ile - 100 Rl'BU;: 
Dok R rı .. S _, kongre •- da bulunduracağı bir bilgi hazine- kıd 1 b' f .... ı k tor e • 1~"am ın . , tir. Kongremiz. ı;adec•! Maarif Ve- mi§ ve riyaset dıvaııı intihabı ya - minin tn em ı ır eıui o ara· Esh•m vo T•hvlliot 

mesaı·sı·nı"""an ve tam metnını ay- , • . . si olan milli bir ansiklopediye sa- 1 k . . -. 1 b d " pı ara reıs vekilliklerine famir birinci Turk neşriyat kongresinde "'lld: di"" , tk nu müte _ ltlllığınm mı>şgu u·un u6 u neşır hip olmak yolunda a•ılebilecek en 
rıca " ır .,ımız nu u 1 ti d "'! b' k"1 h \' d b" mebusu Hüsnü Kıt-ı, i.J'niven;ıte bulunmaktan duyduğu derin haz 
aklp Mo.arif Vekili Hs<an Ali Yü- iş .. er e e.,ı • ır_ .u. 9 111 e, u_ - müsbet adımları de~~rli kongre - -.-. 

t l k t f '- L t ilg b la ,...~ ı k t rektörü Cemil Bilse! ve Hakkı Ta- ve heyecana tercüman olmuş ve cel de söyledi"! bir nutukla ·kon - un mem e e ıo.tr •• ~ya ını ı - nizin u cas~·a ve mem e e e 
" 1 d' h 1 •- ı b rık Us intihap edilmiştir Türk ııe~riyat aleminin oaltanat gı·enin maksat ve gayelerini izah en ıren er nevi neşir faaliyet e- göstereceğine .. uv·ıet i ir itimat · 

etmiştir. tinin temas ettiği mt•htelif ~-tiyaç beslemekteyiz.• Encümenlere aza seçimınden 

b lal, t tk k ı " kt r Şuphe N · · 1 · sonra verilen bir takı'ir ile ebedi Hasan Ali Yucel, nutkuna af - ı e 1 1 e u,,r..,ac2 ı . - R.~lflt I~ 8rlR8 Verilen 
!arken, irfan hay•tım'7da ehem - siz bu kongıenin de m&hiyeti ~ti- -r Y Şef Atatürkün aziz hatırasını taziz 

devri içinde daima maruz kaim~ 
bulunduğu .gayrimüsai şartlara 

rağmen bir kaç Türk naşirin n 

Türk ;rfan ha~·atına yaptıkları hız-miyetll ve te•irli bi~ hareket u _ şaridtr. Fakat çalışır.aı~ı~. n:tıce- ehemmiyet için beş dakika ayakta oı.iküt cdı!-
randıracağı muhakkak olan bir sinde v~rılan kararlar onumu"'.1:· Hasan Alı Yücel, memlekette miştır. metleri kaydederek bunların en 
tesebbüs etrafında toplanan iyi is- ki senelerde, gerek devlet teşkila: muhtelif ilim ve ihtisas şubelerin- Kongre alkışlarla Reisicümhur başında gelen Ahmed Mithat mer
te~lerin ve en güze• düşüncelerin tı, gerek husııs_i neşir teşebbüsle~ı de orijinal tetkik mamulü telif e- inönüne kongrenin en derin tazım humuıı haıu·asını anmı~tır. Ahmet 

. • . ·çin en eGash hır program vazifesı- . , ve bağlılık hislerinin iblağını ka-hakim olduğu samıırı bır hava l - ' da h' . k serlerın doğrudan dogruya yazıl -
. . . K nı· görecek ve bura l"" ısı onan d - 1. nda ff ki 1 rar altına almış "e yı"ne ok çlnde Bırınci Tilrlc N<.'Şrıyat on - . . . . -•

1 
.. te . ıgı ısa n muva a yet e ya - • unan 

al b 1 1 llilllh ve tanzımı ıçın "0 u """ rı - ıl t .. 1 . ·· .. t k takrı'rlerle B M Mecııs· ı Reıs· · Ab gresinln çalışm aıınF aş anıış o -
1 

C" h . ' -~k-,,,- . p mış ercuıne erın ve gunun e - · · ı -
. t" ki' len dert er um urı\'et hu umetı- -- · - ·· 1 b 1 k"t du"Jhalik Renda k · duğunu kay~etmlş ''e demış ır · . .. . • nıgıne gore guze ası ıru.ı ı ap - ya ve ongrenın a-

nın enerıık ~e pratık \&b<ma me - la · - ·k · · lif .ı.. · t tm k ı Kongreye bizzat teşrif ..derek -. rın neşrını teşvı ıçın te , ç....şına rıyase e e sureti e neş-
ona reiıılik etmek ltilfl'nda bulıı - !odları ile birer b;rer gerçekleşe - tercüme ve ne~ir mükiifatları kar- riyal sahasına yakin bir alaka 
nan sayın Başvekilim Doktor Refik cektir Bunun en kunetll müey - şı!ığı olarak mütevazı da oıı:a baş- göstermiş bulunan Başvekil dok -

İhsan Tokgöz sözlerini bütün me>
lek arkadaşları arasında ötkı hır 

tesanüt ve elbirliği temennisile bi
tirmiştlr. 

Halit Fahrı Ozansoy da Ahmed 
İhsanın temennilerine i~tirak er -
!emiştir. 

Saydam, \'ec!z ve özll ~ış nutuk- yidesi, büyük milletimızin memle- langıçta kafi sayılabılecek bır !ah
larında, me \ leketin. sizler gibi kete hizmetten b1şka emeli ol - sistan 1939 bütçesine konulduğunu 
seçkin fikir ve kültnr adamlarını mıyanlat-a itlmadı. bu duyguda o- ve Cümhuriyet hükumetinin neş -
buraya çağıran yük,ek maksadı i- lan milletin başınoia İnönü gibi riyat i~lerıııe \'ermiş olduğu bü -
zah ve ifade buy•ırcular. Ben de kıymetlı ve yüksek ın>ani vasıfla- yük ehemmiyetin en canlı bir de-

tor Refik Saydam ve Genel Kur- Bu mü1.akerelerd<'n soıua umu
ınay Baskaııı Mareşal Fevzi Çak - mi toplantıya nihayet verilmişt r, 

Maarif Vekillil(inir, 'fcrk Neşriyat h d t 1 b. Şefin bu lilı olan \'e altı yıldaııbcd )apıl -
_ rı şa ,ın a op ~n;ı . ır . . - makta olan maddi yardım karşı -

Kongre~iui Jıangi düşliııcelerle top lunması ve kendısın.n yurt ıçın ha 
1 

, 
1939 

b. t · d 
15 

b. 
1
-

ıgmın u çesın e ın ı -
ladığını \'e bu kong;ıden neler yırlı her { ·i teşvik, tAkviye ve ta - radaıı cllı biıı liraya çıkarıldığını 
bekletllğini arzedeeeğim. lıakkuk ettirmekteki müe ·ir ''e bildirm~ ve okumayı kolay~lır-
TarDıimizln on asrına baktığı - isabetli mPlekesidir.. mak ,.e okunacak e;erlerı yurdun 

mız ıı:aman, devletin kültür mese - k d -· ı k" d b ' k \ Kongrenin tetki e ecegı ıer 0~ uı e ça UK \'C o ay ta -

Türk borcu J pşeiıı 
Ergani 

Sakız kabağı . 
Yer fao;ulresı 
Anekadııı 

Domates 
Bakla 
Araka 
Bezelyt' 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Taze yaprak 
Keredz kök 

(hmir) 
(Yerlı 

Kere•·i• yaprak 
ı':r.giLar 

Patlıcan (kılo) •. _ 
Hıyar 

Marn! 
• 

Yeş:l salata 100 elet 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Taz~ soğan 

Tv.? sar1ııısak 

19.70 
11.-

Kurut ı . 

18 -
6.i -
90 -
80 -
1-

8 --
:\ -
1 50 
1 50 
l! 50 

29 -
40 -

2-
2-
G-

100 -

75 -
. 2-
~-
2 50 
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- 40 
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Zehirli süt lelcrlnde nazıo:n mül'o~e es: olan I I 

1 

nıttırınak da,·astnı izal!, eylemış -
Maarif Nezaretler'ni" bı.sım ve mese 8 er tir 

yayım, eski tabirile telif ve ter - Maarıf Vekili n'1tkı..~un bundan Maani Vckilı gazete \'e mecmu-
cliıne işlerinde aldıklım eksik ve 

somaki kısımlarındg kongr~nin tel· alarm bu ne<riyatı okuy~cul~rın.a J 

baŞal'ISIZ t(dbirler deıhal gözü - kikine arzedtleu mcselelerın her taıııttırmak hususundakı bu)'ük 

( Baf taraf' 1 11 ı su 1•ada) 1 

ınıbıı le ha.>talı.nc.\I bo 1atm.ştır.1 

müzün önünde canlanır, İyi niyet
birı üzerine delegeler,,_ dikkatleri- \•az!!esine de tema:; ederek Türk 

terle ba,lıyan bu ı. .. rcketler, sırf 
ni çekerek ırfan ihtiyacımızı elde

resmi saiahiretıer!n mes'uliyet hu 
ki maddi imkanlardan en genif bir 

dutları ve tlfçelerin dar çerçeve -
şeklid~ faydalanma )''•llarını tıula-

lerl lçerbınde kalmak_ ~üzü_nden, rak karşılamak mecburiyetin<le ol
kısa bir zaman s0nra soııup gıtmllj-

duğumuzu kaydeylem §tir. 
terdir. Hası!Atları. resmi kütüpha
nelerle depolarda alıcı ,.e okuyu _ Garp kültür ve tefekkür cami -
eu bekliyen i>irkaç kitaptan ileri asının seçkin bir uzvu olmak dilek 
geçmemiştir. Dediğim gibi, başla - ve azminde bulunan Cümhuriyet 
'1!alarından bir müddet sonra, ham Türkiyesi için medeni dünyanın 
e, kuvveti kaybetmiş ve başk~ c;ki ve yeni fikir mahsulerini ken
ı,!r himmet sahibi i~e girişip yeni dl diline çevirmek ve bu alemin 
bir hızla. fakat btraldıan yerden duyuş \'C dönü~ü ,le b~ııliğini kuv 

kt vetk!ndirmek zaruretıni bilhassa 
değil, ilk başlanıl!'lı~ olan no a -
dan hareket etme'!e mecbur kal - işattl eden Maar'f Vekili, yalnız 
mı.ştır. Böyle oluşunı..n sebebi, ben Tıirk harf!edle oku~ "P yazan ve 
ce, işlerin ve başcılaı·ın şerefleri- yüksek tahsıl sııııflntına kadar gel 
nl muayyen sahah•·da toplamak. mlş bulunan genç'iğı:-ı sadece ders 
kütleye malPtmek w al.8.kaltlara muallimlerinin dar kadrosu içinde 
benimsetmemt"ktir. bırakılmıyacağını, her ilim şube

Neşriyat işlerimiz 
Neşriyat iş:erınde de tam demok 

rat bir ruh ve tam rt"afüt bir dü -
şünce ile çalıtmak, şncak Cümhu
rtyet rejiminde kabıl olabılmi~tlr. 
Cümhuriyet tarlhindet\ir ki bir ta
raltan bütü., devlet organlarile 
kuvvetli b•,· nt>şrlyat hareketine 
girişilmış, dtğPr tar3ftım hususi 
basım ve yayım kurumforııım e -
mekleril"e imkan ni,bttinde işti -
rak edilmiş ve çalışrnalan !'ö>'lece 
takviye olunmuştur. Dün ziyaret 
ettiğiniz on yıllık neşriyat sergisi 
bunun canlı delilidir. Bu yolda a
tılmış en müsbet ve inkılapçı a -
dırnın !atin 'esasından alınmış Türk 

arflerlnl kabul etm<'miz oldu~:ı.,· 
a bir an bik t ·red<'.il' edilemez. 

On yı ll ık mUsbet çalışma 
On yıldanbetı >•·vgili ve ~:bedi 

efimiz Aiatüı·k'ün yaratıcı deh~
lle Türk milleti i-;in r.urlanan bu 
1ha<ia gerek devlet nekanizması
ın, gerek tibı ve naşirlerimizin 

•nç Türk neslinin i;tif.1desine 
oydvlı:la ı l'serll'r b'<e ıstlkba! 1-
in limtt verici bir kcmmiyet ve 
.eyfiyet arz~tmekted•r. Bununla 
eraber U'lutmamalıdır ki bütün 
u emek \•e serm;;ve mahsullerini 
dece tc~adüfl n: \ e sırf hü,nü 

sinde onların bilgilerıııi genişlete
cek, his ,.e fıkir düny&larını ay -
dınlatacak, onları Ci.•mhuriyet re• 
jıminin temiz ve !de.list havası ı. 
çinde yaşatacak zengin_ biı' genç • 
lik kütüphanesinin hır. a~ evv~l 
mem\ek<>t çocukların:n ıstıfades ı
ne konulması laiım yeldiği nokta
sınıia bilhassa ısrarla durmuş ve 
söılerine devam ederek demiştir 
ki: 

c0aha$ı vAr, geniş halk kütlesi
nin eline sadece okuma - yazma • 
ııın anahtarım vermekle vazife bit 
miş sayılabiliı- mi? .. Onları Türk 
Cümhuriyetinin sıhhatli, millet ve 
memleket davnlarını'l adamı, ik -
tısadi hayatta ver'mli birer yw·t -
taş haline gc lirmek \<'va bu halde 
tutmak içio, onun ırünİük hayatın
daki kazancını arttırmak içiıı yur
dun en uzak kö~e!Erine kadar 
muntazam yayılan. sistemli bir 
neşrı\'at cihazına muhtaç değil mi
yiz!. 

matbuatıııın bütün memleket iş -

lerınde oldugu gibi bu noktada da 
yardım birliği ve candan bir aliıka 
gi>stereceğine büyük bır ümit b..,._ 
lediğini billıassa kaydetmek iste -
diğinı stiyliyerek sdzlerini b!tır- 1 
mı~tır. 

·İşlerinizde kolaylık \'e muvaf -
fakıyetler dilerim. Çal;şmalarını

Z!n Türk kültürıinün yakin istik -
baline getireceği feyızleri ve bü · 
yilk inkişafı düşünrek bunun te - Moda olmaya başlıyan a caip şapka ınodelleri 
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Şehrin sıhhatı ,-e hayat ( n ·) e
ıı 1Jakımmdan büyuk hır eh~mmi
yetle karşilanma:;ı ıcı..p eden ıe 351 
\•atandaşın şiddetlı sancılar ıçınde 

kıvrana kıvrana ve nihaJ et bay -

gın hır halde ha.,tsr.r ı·e e•·kUe nf'-ı 
t!celenen bu hadıse ;iÖylc cereyan 
etmiştir· 

İlk hi<lise Karagllmrükte Ka -
rab&ii mahalle ınin Cambaz soka
ğında oturan mütekait Mehmet A
linin çocuklarının hastalar rıa" ele 
\'Ukua gelmiştir 

Çocuklııı sokaktakı şütçudcn a
lınan sütü .çtikten b:r müddet on
ra >oancılanmt ·lar "e ağlamağa 

başlamı !ardır. Birkaç dakıka son
ra çocukların annelerı de .ancı -
!andığından sıhhi ımdat otomobı

line telefon e<iilm<> k11dın ile beş 
çocuğu hemen Ha.;eki hastahane -
sıııe göhırülmü~lerdir. Çocukıarla 

kadın otomobilden indırildikleri 

1 

zaman baygın bir halde idiler. Nö
betçi doktoı· Hilmi hemen haota -
!arı mua,vene etıni~. sütten zehir -
lendiklerini an:: :ınca mıdclerini 

yıkamış \"e ıstirahat etmt>lrrıni 

temin eylem'itir. 
Doktor bunlarla mc~gulkeıı has

ı tanenin kapısına biribiri ardıııca 

otomobilll'I· gelmiyt· ve içlerinden 
)aıı baygın bir halde hastalar çık
maya başlamıştır. 

Bir saat ıc:inde hastane~·e gelen 
!erin >ayısı 3 Si bulmuştur, 

Gelen!erın hepsinın mldelcrı yı
'kanmıs, iğneler vapılmı , vizayet
leri ağır olanlar yatırılmış, diğer -
feri ibiraz istırahatten ı;onra evle -

rine gönderilmiştir. Zehirlenenler 
arasında şunlar vardır. Samatya
da oturan Sava. Yorg~ Sofiya ve 
iki çocuğu. Samiy~ Eleni, Fatihtt' 
oturan Mihriban, Hayriye. Şükri

ye, Hikmet, Hasan. LPman. Meliha 
FPhme, Ahmet, karısı Nazik ve üç 
çocukları. 

Vak'adan zabıta l1aberdar olun-
ca hemen tahkikata ba ·lanın;~. ze
hirli sütil satanın bir ki i olmarıp 
bfı kaç ki~ı olduğu tc.bit edil mi~ 
• t 

Evlerde bulunan tehirlı sütlerin 
Lakiyeleri hemen ,;ı~elcre konarak 
mı.ihürlenmı ve belediye kim ·a -

j 
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- Soldaıı ..ata -

1 - Kl'Sıcı bır alet - Veıan ol -
mak. 

2 Yer•ne getirmek - Mülk -
.Mef'ulü maa edatı. 

:ı - Bir nota - Y nıc· - Lahza_ 
4 - Kalem munaka~asL 
5 Ertane - Eren 
6 - Meyan - B ırdcııbırc. 
7 - Kıraat - Bir kad !I isre!. 
8 Kımyevı şeker. 

9 - B;r nota - für halk komiğı -
Su 

10 

1 

Şarkta aga kar lıgı - İsmı 

mekan edat - Telm lı 
Bır erkek Lrr.• - Budala. 

- Yukarıdan ıışa~ı a -

Dckenlı bır by,an - Feliıh 

buhııak. 

2 - Z<ybek - Ma dar edat. - Vu
kua get.rmek. 

:ı - Şart edatı - E-skı bır a • 
cu \'e kadın artıst i, m. 

4 Ç'.ok büyuk. 
5 - Meyi tınnek - Ha'k. 
6 - Oınsiz (Fıansızca) - A ·•aç 

'e fidanları ıslah ıçın yapı -
lan ameliye. 

7 - Elim'in müennesi - Bır yazı 

makinesi marka L 

8 - Ehram 'e blr ne\i jımnas -
tik hareketi. 

; 

9 - Bir nota - Sıtmanın en mıi -
esslr ilicı - İşaret (öz: türle- · 
çe). 

10 - .Ser renk (göz ıçin kullanı • 
lır - Bir içki - Kör. 

11 - Öı - En eski. 

e TAKVIMe 
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Çarşamba 
10 

lmıak ı . .. , 
3 os 8 Ol 

zatı \'e me\·addı gaitaları da tahlil 
eltirılmı tir. 

Siitlerı alanlar. bunu seyyar ve 
tanımadıkları •ütçülerden aldık -
!arı için henüz bu sütü satanların. 

kımler olduğu anlaşılamamıştır. 

Zabıta civardakl mandıra oahip

lerinl ve diğer bu. aliıkadarları b
ticvap etmi§, mevcut ·ütlerindeıı 

nümune r alarak kim)'a:taneye 
) ollamıştır. Bundan başka sıhhıye 
müfettisleri de tahkikata ba la • 

nıışlardıı Aesi 
ı.&00 Alakadarlar haditienın ya süt!~ 

rin pis kaplara konulmasmdan.ııza şürbe 
yahut ineklerin zehtrli ot yt> 
rınden •!eri geldiğıni ı;öy\emektıL l S T 
dirler. 

h•etlerin el'.ııe bır k~rak rarıırk' . ' 

ürk nesillerinln 'rkıı yapılarını 

Geçmı~ asırlarda!<! liım ve san'at 
adamlarımızın büyük kıymeti ta -
Şll)'an eserlel'inden ve tarihimizi, 
kültürümüzü aydınlatan esas kay
naklardan )·arınki nesillerin doğ
rudan doğruya faydalanmalarına 

artık imkan kalmadığı ma!fımu -
nuzdur. Onları bu değerli eserler -
rien müstağni sayabilir miyiz \'e 
mahrum etmege gönlümüz razı 

olur mu? Bütün bunları ııasıl ve 
ne şekilde bir plan yaparak doğ -
rudan doğruya iı;tifade edilecek 

hanesıne "evkedilmi tir. Hastane) e yatırılmış olaı 

ııracak eserleri h z ·lRmakta va -
'fem zi tam ifa { ıış sayılabifü 

Zabıt&, adliye ve bell'dıy<' dün sıhhi vazıyetleri düzelme' 

:~~~~~~~~~~~~::~::::==~~~::::::::::::::::::::::::::::.Lta~kş~a~m~a~k~d~ar,l!i~h~a~d~ls~•ı..ı;e~tr~a•f.ıM..,~a~~Z~r~h~rj#i' İ.,.i-iiıı ~İi:~~İil· h mm Ptl ta 1 
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SAYFAI lllDAM 

SUPHi ÇOCUK PAZARI 
Açıldı: Artık y<:ıvrularınızın bütün giyim ihtiyaçları ve sizlerin her türlü 

tuhafiye eşyalarınız için düşünmeğe hacet kalmadı. Bu arzularınızı ora
dan tedarik ediniz. 

ADRESE DİKKAT: İSTİKLAL CADDESİ No. 423 

REKLAMA IHTIVACI OLMAYAN l BA AN 
YEGANE RADYO MİNERVA RADYOLARIDIR. \ R: 
.M.ilşterllerlml.ze: 

VALNIZ her tipten radyolarımızın geldiğini müjde
ler. Almak için acele etmelerini diler ve 
yeni adresimizi takdim ederiz: 

-----• Sirkeci Liman Han Karşısında Mühürdarzade Han No. 16 -----• 

Yeni n•trlyat ı 
.'Uatürk ve İoöoü çocklar arasında 

APIKOGLU. 

NAMLI TORK SUCUKLARINI 
Her yerde arayınız 
TEL : 24340 Taklitlerden Sakınınız 

-Dört yıldanberi ilkokul çocuk • 
!arı için neşredilmekte olan (Yav
rıJtürk) gazetesinin çıkardığı bu 
özel ıayida büyük şeflerimizin ~'0-
cuklı.rla beraber çekilmiş bütün 
lotografları, çocuklar için söylen-

miş ata sözleri, Atatürk ve İnönü •ı·----------•--mı------•' adlı !iti küçük şiir, Atatürkün genç 
!iğe hitabı, İnönünün ço klar 
)ıaJ+ındalıi ıüler vard . Aynca 
eığırtmaç Mustafa ile A1atürklen 
bir at hediye a 1ş ol Jr6çilk · 
Altanın kendı ağızlarından din - 1 

lenml4 hikAyelen de bu eserdedir. 
Üç renkli bir kapak içınde baştan 
başa renkli olarak teınlz bir şekil
de baaıhnıt olan bu kitabı hem 
büyüklere hem küçükkre tavsiye 
ederiz. Fiatl (10) kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMA.~ HEKİM) 

DAHİLİYE MtlTElL\$SISI 

Divanyolu 104 

Muayenehane baatleri: Pn.zar 

hariç her gün 2.5 • 6, Salı, Cu· 

martesi 12 - 2.5 fıkarayr. 

'l'ASllİH 
Guetemhiıı 23 Mart 939 tarih ve 

68 sayılı nilsbıısında Üsküdar icra 
memurluğunun 938/325 numara • 1 

lı satış ilanı aşağıdaki şekilde tas
hih olunur. 

Garantili 

Tül 
JC.ca~ i ltJ i Pe K 

Çoraplarını 
VE 

200101 
BEN&ER& 

Yalnız istiklal cad
desi No. 423 

SUPHI ÇOCUK 

PAZARINDA 

i LAN 
lstanbul Asliye Beşinci Hukuk Mahkemesinden : 

Aksarayda Guraba Jiüscyınağa mahal csındc Kara l\lehmcl pa- 1 

şa •okağında kain 132 metre murabbaı mesahasında 7 numaralı ar
saya ait tapu kaydının davacı Nef •e Seher namına tashihaıı kaydı· 
le masarifi muhakeme ve avukatlık ücretinın müdclrıalcyhlere 

tahmili talebilc Nefüı Seher tarafından muddeialeyhler, Şadiye, 

Recc·p ve Vasıf aleyhlern•e açılan tashilı; kayıt davnsıııclaıı dolayı 
müddeıaleyhlardm Şadiy<·yie gönderilen dava arzujlali tebliğ edi
lememiş, müddei vekilinin talebi veçhile Şadiye, mezkür gayri
menkulü sattığı zaman tapu dairesine gösterdiği ikametgah adresi 
mahkemece sorulmuş ve tapudan gelen tezkcreclı aynı adrts gös -
terilmiş ve gösterilen adreste de ll'bligatın bilatebliğ iade edilmis 
olduğundan sebkeden talep veçhile dava arzuhali bir ay müdd tle 
ilanen tebliğ ~dilmış, Şadivc muayyen günde de tahkikat celsesin 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran Bulursunuz. de isbatı vücut etmediğinden müddei vekilinin talebi dairesındc 
Denis Ha•tahane•i cildiye ı ~~~~~~~~~~~~j 18/4/93!) Salı günü saat 14 için Şadiyeye bir ay müddetle llanen 

.:; davetiye tebliğine karar verilmiş ve mezkl:r gü'1dc- de tahkkat cel-
•fihreoiye mutahaHıaı Sahlbı - -v~ Neıri;aiı 10.,r; Ed:.n Ba·, sesine gelmediğinden müddei vekili gıyabıııda tahkikatın devam•-

Telefon : 23899 Muharrirı. Ali Naci KARACAN. Başıl- m talep etmiş olmakla tahkikat hakimligince; ilanen vak, 'ebliga-
dıaı Yer: Son Telıt"Of Basımevt ta rağmen gelmiyen Şadiye hakkında gıyap kararı ittihazil~ ilanen 

__....,. ...... ..,... .............. '" ....... ~..., 4-

Dünyaca nam kazanmış 

V A R T A Akümülatörlerini 
Kullanımı. 

ADEMi iKTiDAR 
BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayını:ı. 

Akdeniz maOaza•ı, Galata Mah•udiye caddesi No. 60 Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstanbul 

1 1 KD A M ıı ..... _ı_s r_A_N_e_u_L_e __ e __ L E __ D_i ... v ... e s_ı __ N _D ... EN _ _. 

Abone Şartları 

Senem 
1 aylık 
3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr- 2300 Kr. 
&00 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 
100 Kr. 

800 Kr. 

Aınavutköyiinde Lutfiye mahall~inde Elçi 

• , Arka 

• • • 
• • • 
• • • 

sokağında 32/61 No. Ev 

• 12/'J:I • • 

' 
' 
' 

4/41 • 

11/13 • 

• 

Seııel ık mulıam . 

kira11 

tebliğine karar verilmiş ve gıyap kararının da mahkeme dıvanha
nesine talik kilınm~ olduğu ve tahkikatında 16/5/939 Salı saat 14 
de muallak bulunduğu H. U. M. K. nun maddei mahsusasına tev
fikan i!Anen tebliğ olunur. 

Türk Hava Kurumu 
27 N C 1 T E R T İ P 
yü i an os 
BIRINCi KEŞiDE 

11 - Mayıs - 1939 <Jadır. 

buyuk· ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo Liralık 

Başka ~~:= ikramiyelerle 

İl AN 
Tk:K SÜTUN 
SANTİMİ 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Küçükayazma 

Kfü;ükaydzma 

Orta 

Küçükayazma 

Elçi 

Elçi 

Küçükaya2ma 

Küçükayazma 

Aralık 

Küçükayazma 

Küçükayazma 

KüÇükayazma 

Ön 

Kü;·cıkayazma 

• 
• 
' 

7/9 • 

11/17 • 

3-0/65 • 
23/47 • 

13/19 • 

30/63 • 

12/ıô , 

16/43 • 

• 
' 

72.00 

36.00 

60 00 

80,00 

60,00 

4-0.0(1 

4600 

48.00 

48,00 

72,00 

6600 

5,40 

2.70 

4,50 

6,00 

4,50 

3,60 

3.60 

3,60 

3,60 

5,40 

419~ 

4,50 

fi,40 

!)40 

3,60 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
llrahk iki Adet Mükifat Vardır. 

il ~-"' "'ı:. 
~ 

• '& . "' 
' Ş. 
~ ~TEflOP'. Blrlncl Sahile 400 kunıt 

lkincı Sahife 250 kurut 
İc sahiielcr 50 kurut 
7 • 8 i!'<'ı Sabifoler 30 kurut 

Bütün bır sahife veya ya
rını sahıfe ilan içın İdıııe ile 
g·Smşfı lii r 

DiKKAT 
Gazetemiz• ilih vnm .. k Is· 

ti:W l'nler ~ Lı dogrurl•lil doğ -
ruya aaıt•lf"miı u1a··t.·hanr.~İ· 

ne 'C;,'3 ~ <"tdi Selek il:"ıu bii-

• • 
• • • 
• • 
• • • 
• 

• • 
> 

' 

• 
• 
• 

3/5 • 

14/45 • 

4/31 • 

1/3 • 

• 
• 
• 

• 
> 

• 
ve dükkan 

Topk.;pıda Fenai m•h .. lle ve sokağında 2 Nr . St•rçavuş Tıısufağa rnektebı 

Galatada A••!X'arr ı ır '1llesi Boğluca ,okağında No. 4 S2rı Emine Hatun mektebi 

940 ı.ı .. ns sonuna kadaı 

. 80,00 

72.00 

72.00 

48 no 

120.00 

48.00 

4800 

150,00 

9,00 

3,60 

3,60 

J 1.25 

Yeni ltrtipteıı bir bilet alarak iıtiralc etmıyi ib•ıl 
etmeyiniı. Siı de piyanıonu• me1' uı "' babtiyarlı" ı 

ııirmiı olursunuı. 

F. AHMET TOPÇU 

WOLANTS[ BAf\J~ 
UNi NV. 
-------

ne~e l.1u!C~Ulht llltirataOt t'İfTit>IİdirJer, 

kuşun bül Atlrı": lsı~nlnıL Ankara 
emeclnde dd.-ı 99/1 . .\rlnleı har •. ·o. 
saray ar~ - TelC'fon: 2o:t:.l 

Yukarıd,ı n,•ı n 't ıhrmrr '·ın n yazı'ı olan mahaller hı.er •en~ :nüddetle kiraya veril-

me" .;.erp .ıyrı " rı a~ıt mı; k ko u ~" " !'lart" mıeleri Levazım :O.Iü-Oürlüğünde görülebilir. 

l lek le h 'ıları • gt>6ter n lk te nın, t ~ alıbuz ~ey. mektubilc hr 1>cr 5/5/939 Cl:mn günü saat 

H buçt.ı<tJ Da mı F ı.>11'.'end~ bu un· 'ulır: r. (İl (2665) 

Dikkat : istiklal caddesi LALE sineması yanındadır. 
Bu yepyeni G 1 Ş EDEN bir bilet almak yüksek 

Şansınızın TAM HEDEFİDİR 
T E C R O BE E D 1 N aldanmazsınız. işti .. Araıı,----------· 

yı ııkı Bıkıya -

·dO: AF ER 
-- - - --~----

MÜ S Hl L S E K E R 1 tesiri kat't, ahmı . kolay en iyi müshil şekeridir. 
· · Rillımum P€'73nP1PrıJ,. hnlnnn,. 

1....-................................ ...ı .......... =====o;;;......,.._~~~~~~~~~~~~~~~~~----....:...:.::.:.:.:..=.:.:.:.....:.. 


