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Almanya, 
karşı bir 

İngiliz garantilerini kendisine1 • 
Inönü Potemkini 

harp tasavvuru addediyor kabul buyurdular 
mınınııı•u•ıınııııııııınıınnnnuıııuııınnnıııumııııınoıııııımıııımnınıınnııuuJ!llllilllllllll ıııııııımı j İngiliz 

lngilterede Mecburi Askerl·ik Hitlcr~~ii 
- Alman 
silahlanma 

deniz anlaşmasının feshi yeni 
yarışı ortaya koyacaktır. 

Ankara, 29 (A. A.) Reisicumhur ismet İnö
nü bugün saat 16. 30 da Çankaya Köşkünde 
Sovyet Hariciye Komiser Muavini Potemkini 
kabul buyurmuşlardır. Kabul esnasında Hari
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu da hazır bulun
muştur. 

Milletlerin bir tarafa toplanmaları artık 

deliliklere meydan vermiyecek kadar kuv
vetlidir. Hitlerin nutku da bunu teyid ediyor. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Cidal ve cenkler ile dolu uzun 

tarihinde İngiltere şimdiye kadar 
ihtiraz etüii mecburi askerlik kai
desini kabul etmek ıztırarında 

kaldı. 

Vakıa umumi harp içinde de bu 
memleket buna benzer bir şey yap 
tı. Fakat o zaman kabul ettiği is -
&nal, muvakkat ve fevkalade 
prtlar ile mcışrnttu. Şöyle ki as -
kerllk, yalnız harp devam ettiği 

müddetçe devam edecekti. Askere 
allDDll§ olan amele ve köylülerin 
alındıkları dakikada kazandıklan 

Ocret aynen ailelerine ödenecekti 
ve askerlikten sonra da iş bulma
clıkları takdirde ayni ücreti devlet 
hazinesinden alacaklardı. 

İşte bunun içindir iti harp so • 
Duoda İngiliz bütçesinin fevknla
lle masarifi dünyada emsali görül
memi§ sekb yiiz milyon altın İıı
ııil!z lirasına kadar yükseldi. 

Dünyada hiçbir devlet hiçbir za
man bu şartlar içinde asker top • 
Jamırmıştır. 

Bu kere kabul edilen kanunun 
prtlarını ve esaslarını henüz bil· 
miyoruz. Fakat bu kanun muvak
kat olmadığından ve mecburi as -
kerlik umumi ve devıt111 eden bir 
usul olacağından, yukarda tadat 
olunan istisnai muamelelerin te • 

be,lenilen birçok hulyalar, derin 
busranlarla neticelenmiştir. 

İngilizlerin dünyanın hemen 
her tarafında büyük miisteınleke
ler elde etmiş olduklarına gelince, 
İngiliz hayatının bu tarafını da 
tetkik etmiş olanlara meçhul de
ğildir ki bunlardan pek azları cenk 
ve cidalle elde edilmiştir. Alcli'ı -
mum denilebilir ki bunların pek 
çokları ve ezcümle Hindistan gibi 
pek mühimleri, İngiliz vatandaşla
rının ticaret, hulıil mukaveleler ve 
saire ile elde etmiş oldukları ve bi
lahare devlete terkettikleri yer -
!erdir. Mesela Hindistam 1600 se
nesinde teşkil eden bir İngiliz Hint 
şirketi muhtelif vasıtalırr ile elde 
etti ve 1855 senesinde devlete ter
keyledi. Diğer biiyük nıüstemle -
kelerin de kısmı küllisi bu suretle 
kazanılmıştır. 

Denilebilir ki bu nılistenılekele
rin elde edilmesi, İngiliz kanına 
malolmanııştır. Serbest teşekkül 

eden şirketler, İngiltcrede paray 
la tutulma edırmler ile, dilnyanın 
her tarafına atılıyorlardı ve gözle
rine aldıkları yerde ticaret tariki 
ile hulul ederek - orada yine tutma 
yerlilerle - önlerine çıkan yerli -

( Arkuı 3 üncü sayfada) 

Ahmet A§aoAlu 
kerriiriinden elbette ki bahis bile ============== 
Mlilemez. 

Fakat meselenin daha a:& mühim 
tlmıyan tarafı psikolojik kısmıdır. 
İngilizler mecburi ve daimt as

lerlik hizmetine karşı garip te • 
&kkiler taşırlar. Bütün Avrupa 
Dilletlerl, ukerlJtl ıerefU bir va
dfe diye telikki ettikleri halde, İıı
cllizler bu hizmeti vatırndaş için 

1 
ıtır ve seyri tabii bir yillı: telikki 
.terler vo mümkün olduiu kadar 
ın yükten çekinmeli tercih eder
er. 
Cihanın dörtto birini ve beşeri -

•etin de hemen beşte birini hllki· 
ııiy"tl altında tutan bir milletten 
.ksetlik hakkında tamamen ma -
:tıs bir zihniyet beklenilmez mi? 

Fakat İııgilterenin coğrafi va -
!yeti ile tarihi nazarı itibara ah
usa bu zihniyet tamamen anlaşı· 
fr. 

Dört tarafı denizler ile muhat o
m İngiliz adalan zaten çok lmd
etli ve becerikli denizcilerle mes
:ftn olarak dalına galip ve faik do· 
anma ile miidafaa edilmiş ve on 
irinci asırdanberi haricin hiicum 
e istilasına maruz kalmamıştır, 
lapolyon tarafından bu alanda 

Saadabad 
Paktı Konseyi 
Dün toplandı 

Tıııbran, 29 (AA.l - Ana
dolu ajansının hus~si muha -
biri bildiriyor: 

Saadabad p'iktı konseyinin 
içtimaında INıkı temsil ede -
cek olan heyet Harbiye Vezi
ri Reşit Elhace riyasetinde 
Tahrana gelmişt!r. 

Konsey bu sabah saat 10 

da yeni Hariciye V Ezareti bi
nasında otplanacaktır. İran 
hüktlmetinin Saadabad pak
tı devletleri mümessilleri ııe

refine \'ereceği öğle :ı:iyafe -
tini müteakip ikinci bir top
lantı yapılacak ve pek muh
temel olarak bu toplantıya alt 
tebliğ bugün matbuata verif. 
lecektir. Gece de 'J'ahran Türk 
büyük elçiliğinde bir suvare 
verilecektir 

•ı--~~~~~~~~~~ 

nutkile Polonya 
ile Almanya arasında 934 te yapıl
mış olan itiliiflan feshettiği gibi ' 
İngiltere ile Almanya arasındaki 
deniz anlıışıııasını da hükümsüz 
saydığını ilim etmiştir. 

Almanya, İngiltere ile 1935 se • nesinde yaptığı bu deniz anlaşma• 
sile, bal.ı.ri inşaatının şu ıekild. 

tahdidini kabul ediyordu: Alm~n f 
' . 
doııaıı ması lngiliz donanması tu. 
najıııın yüzde 35 iııi hiçbir suretle 
tecavüz etıniyecekti. Bundan b•, 
ka Almanya ile !ngiltere bahri in
şaat l:ırı hakkıııda kar ılıklı olaralo 
bll-ibirlerile ınalfunat teatisini ta
ahhüt etmiş bulunuyorlardı. 

Almanya, İngiltercniıı •nıuhasa
ra siyasetin adını verdiği yeni ga
rantiler ve anlaşmalar sistemi ü
ıerine bu anlaşmayı bozduğıınu 

bildirmiştir. Bundan çıkacak netice 
malumdur: Almanya anlaşmanın 

e\•safa ait kayıtlarına riayet ede
ceğini söylemekle beraber, haki -
lmtte deniz inşaatını her türlü 
talıdidden kurtarmış olmaktadır. 
Bundan sonra dilediği biiyüklük . 
te ve miktarda harp gemileri ya -
pabilecektir. Bu vaziyet İngiltere 
He Almanya arasında yeni bir de
niz silahlanması yarışı yaratacak
tır. 

lngilfereye muhtıra verildi 
Berlin, 29 (A.A.) - Dün İngil

tere hariciye nezaretine tevdi edi

len Alman muhtınsı da Alman ve 
İngiliz donanmaları içiıı 35/100 nls 
betini ve bahri inşaat hakkınd• 

malı1mat teatisini deı-piş eden 19S!l 
tarihli deniz muahed~sinin artık 

muteber olmadığı bildirilmekte -
dir. Bu kaTar. İngilterenin taki:p 
ettiği muıhasara politikasının ne
ticesidir. Almanganın geni gaplıAı Graf Zeplin tayyare ıemisi dMlze indiriliyor 

MU!htırada Almanyanın 193~ mu 
ahedesinin evsafa ait tahdidatına 
riayet edeceği ilave edilmektedir. 
Almanya hükUın~ti, İngiltere ar
zu ettiği takdirde, yeni bir deniz 
itilafının imzası içh müzakereye 
girişmeğe hazırdır. 

Muhtırada Almanyanın 1935 ta 
ti'lı.li muahedeyi imza etmek sure
tHe İn.giltere°'in bahri tefevvuku -

(Arkası 3 üncü sayfa.da) 

·İspanya Perthus' de 
hudutları kapattı 
Perpignan, 29 ( A. A. ) · İspanya hükumeti, 

henüz belli olmıyan sebeplerden dolayı Perthus' de 
dün hudutları kapamış~ır . 

Galatasaray Demirsporu 2-1 mağlup etti 

Galataıarag • Demirıpor maıından bir tntıbıı 

DftNTZIG MESELESi 
Polonya 
Hitlere 

Hariciye Nazırı 
cevap hazırlıgro 

Hitlerin nutku Dantzig 

! halkı üzerinde büyük 

bir sevinç tesiri yaptı 

Varşova, 29 (AA.; - Matbua
tın zannettiğine göre Alman muh
tırası verilecek olan diplomatik 
cevaptan maada gelecek hafta a
yan meclisinde veyahut ta ha · 
ye nazırı bir nutuk söyliyerek Hıt 
!ere cevap verecektir. 

Dantzigin Almanyaya ilhakı 
Dantzig. 29 (A.A' - Dantzlg 

ıdıalisi Hitlerin nutkundan, Dant
zige taallilk eden kısımları uzun 
alkışlarla karşılamı~tır 

Buranın nasyonal sosyalist mu
hitlerindeki kanaat Dantzigin Al
manyaya avdeti nihayet bir zaman 
meselesi olduğudur. Forster emri 
altında bulunan 8.000 kişiden mü-

Polonya Hariciye Nazırı BEK 

rekkep S. A. ve S. S. kıtaatına h1-

tSJben neşrettiği bir tebliğde vazı

yetin inkişafına sakin bır ~kikle 

intizar edıhne~<ni röylemiştir 

(Arkası 3 iinl'ii saııfadqJ 

Slovakya Macarista
na ilhak mı ediliyor? 
Macar 
dün 

Nazırları Berlinde 
temaslara başladılar 

Bratisla•·a, 29 (AA.) - İyi ma
lfunat almakta olan mah~filde bu
gün Berline vasıl olmuş olan Ma
car de,•let adamlarının Slovakya
nın Macaristana ilhakı maksadile 
bir teklifte bulunacakbrı ve bu 
teklifi '.\Iusolininin tasvip etmiş 

oldugu şeklinde musırrane bir ta
kını şayialar deven.o etmektedir. 

Berlin, 29 (AA l - Teleki ile 

Csaky hususi trenle saat 14.30 da 
buraya gelmiŞlerdir. Kendileri öğ 
leden sonra yekdiğ~rinl miiteakip 
Fon Ribbentrop ve G0ering ile gö
rüşmüşlerdir. 

Bu akşam eski başvekalet da
iresinde Bitler taJ"&Iından şerefle
rine bir ziyafet verilecektir. 

Macar nazırları salı sabahı Ber
Jinden ayrılacaklardır. 

Denizbankın vapurlarındaki forsa bir kere daha değişecek. Çün
kii Denizbank tarihe karıştı. Seyrisefaiıı i,"'11'etlcri, forsası, tabela
lan, defterleri daha yeni değişıni§ti. Bunların cleğişmc masra!ma 
(0 bin lira gittiğini işittik. Yalnız forsayı çizrn ressama 500 lira ve
rildiğini öğrendikten sonra forsanın, işaretinin ve antenlerin de
iiştirilmesine 40 bin lir. aJfolunacağını tahmin eMl"iz. !Şimdi bu 
40 bin lira da havaya g; r. Tabii yeni forsalar. )'Cllİ ism·eıler. 

yeni antenler için de bi .adar para daha :azım. 
Elektrikle tramvay 'e Hin elin Nafıa Yekiılelinden ~h•habere 

vekill.etine intikali iizcriude11 henÜi. pek az zaman gcrti, ~iındı ıle 

bu idareler belediyeye veriliyor. Her i111ikalin icap ı•ttirdiği mas
rafları küçilk görmemeli ... Diğerlerini bilmeyiz. Fakat ""P''"ları -
mızın forsasını ve idarelerindeki e'\o"l'akı, işaretleri ~yeniden deği~
tirmek için yaptığımız masrafla bir- kfü;iik vapur satın alabilirdik. 

KEMALiST 
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Musa - lsa ·Muhammet: 93 
.. . .. .. .. • ...... 

Musanın Hayatı 
Bütün ana yollar!f ........ -: .... - .... ij' Türkofis teş

asfalt olacak f Bele~ıye 80 i kilıih değişiyor 
Belediye bu iş için iki f QfObUS alıyor ı Birdeşirketlerkomi-Musa kadınlara da bazı haklar 

ve imtiyazlar bahşetmiştir 
milyon lira ayırdı ı serliği kurulacak 

Belediye Fen İşleri Müdürü Nu- ıı Q t O b Üs servisleri iktısat :~ Ticaret Vekaletlerinin 
ri bu yıl yapılmakta olan şehir yol teşkıl ll projeleri meclise sevke -

Görüluyor ki Te,~atta hem hür- mag· a mc-<:burdur. İzd•vaç. Tevrata ı Tramvay Tu··nel ve 
!arını dün tefti~ etmiştir. Öğren - t dılmıştir. 

riyet, hem adalet, hem mü8avat ve göre iı.detıi mecburidir. Zıra evladı ı l k k U M _ı •• i 
hem de teavün esas:arı çok genış İsrail, kız olsun. oğlan olsun, gay-

diğimize göre belediye, şehir da - t e e trİ . Üuur- lstanbul Türkofis Müdürlüğü, 
hiiindekı yollar çin 2 milyon lira 1. b ~ l k Mıntaka Tıcaret Müdürluğu hali -

ölçü.de mevcutur. rime~ru münasebetlerde buluna - tahsb etmeğe karar vermLjtir. Bu t lİğÜne ag anaca t ne sokulmaktadır. Burada bır de 
Tevra:ın ahkamı ve Hazreti Mu- maz. Hazreti Musa, kadının erkek .k. ed f d'l k 

3 
ı i · k ti k l -

sanın kanununa göre Lütün İsrai· ve erkegın kadın kıyafetlerine gı·r' para 1 1 sen e sar e 1 ece ve f §ır e er oıniser igi vücude ge -
" 1 . ed B' d ;'senede bedeli tesviye edilecektir. ı Belediyenin şehir dahiliu - ı tirilecek ve anonim şirketler her 

liler yirmi yaşına basınca asker o- me erını men er. ır a am genç h 
. Bu vollarla bılhassa tranway ve ı de işleteceği otobüslerin ~art- ı angl bir is hakkında buraya mü-

lu;·orlardı. (Dördüncü sefer: Fa;:l bır kızı ba§tan çıkaracak olursa, t b" · k 1 b"t· 11 d • ki · 
2 , .. yet 1 vı 2 yuıı evlenmış b r onu ıç ır zaman boşamamak şar- f lt .1 k - • h"k" 1 6 

• ) . . h' b. o o us geçece o an u un vo ar ı namesi h_ azırlan. ını~_tı_r. Bu i racaaı c ece erdir. Komıscrlık 

k. d. 1, . ~ t·ı -k·''-J • b d as a a çevrı ece tır. ı sartnaıııen beledıye ılan l't . u unı~t e şirketle~ 6"asmda mu-
ımıse ız ıvacının i, oenesın-~• as- ı e nı ım amaga mcc ur ur. Irz.a ş· !' M k K 1 1 11 

.
1 

• • 
kerlıkte'l. muaf tutuluyordu (av•ıı.tecavüzün cezası ıdamclır. FakatjH ıbş_ı, Taçka, ur ukul.şl yodarı _e ı miyccektir. Esasen evveke o- ı ta,·assıtlık rolünü yapacaktır. 
f l • ) .. _ ar ıye, a sıın. Istı a ca desı, ı tobii,ler için tesisine karar ı ----00----
ası : .. yet: 5 . tecavuze ugrıyan kadının veya kı- T b K k" E . . .. E 

k . d kı epc aşı, ara oy. ınınonu. - ı verilmiş olan hususi idareden ı Denı"zbank fen müdürü 
Yukarıda Hazretı Musanın fa;z .. zın açı ta, ım ada çağıramıyaca di k T k y d'k 1 d 

. , . . rnc apı, op apı \"e e ı u e a ı vaz geçilmiştir. Otobiisleı·. E- ı 
le para vermesini menettiğini Y~'- bır lyerTde bulunman ş•r:tıdr.' Bır nı hil olmak üzere bütün ana yollar, ı lektrik, Tramva~· ve Tlinel ı 
mıştık. Bu men keyfiyetı sad•"~ şan ı. evrat nazarında ız ıvaç et- K k" B b k 1 d f iti · · b 

İ . . . . . . ara oy - e e yo u a as a a- f 1\-Iüdiri,veti umuınıyesıne oğ- ı 
Beni srail halkı ıçindir. Y ı'<Sa mış bır kadın gıhı addedılır. Harp- kt A k ld k' 2 .1 1

. 
. . . . naca ır. nca e e ı mı von ı- !anacaktır. i 

Tevrat ecnebilere, yabancılara, te gıdıp gelen bır Musevi, ele geçır b .. 1.. b il k.f. ·l · i 
İ .. . . . . . .. ra u un u yo ara a ı ge emı - Elektrik ve traım·a~·ın be _ 

Beni srailden olmıyanlara faizle dıgı bır harp esırını otuz gun geç.-
yeceğinden şimdilik iki mily. on li- ledi}·eve geçmesi menuu bah-ı para verilmesini hoş görür ve meyince ne zevce ve ııe de metres 1 • 
ra ığı yapılacak soma yenı tah -i solınadıg-1 zamanlarda şehir müsaade eder (Seferi ahir fasıl 23 olarak alamaz. Bu otuz gün içinde 
sisat aranacaktır. Yollar asfalta otobüslerinin aktedilecek 5 

ayet 20) bu da yabancılarla yapı - (esire) saçlarını keser, tırnaklarını l k 
çevri ir en o zamana kadar bele- ·ı ı· !ık · tik d t f lan ticaret ve ihracatın temini, uzatır, kaYbettiği vatan ve aile - . mı yon ı.ra ıs raz an e -
dıyeye geçecek olan elektrik ida - "· 1 k b" ·ı ı· ı 

kolaylaştırılması içindi. sinin böylece matemini tutar. Bu · . . rIK o unaca ır nı• yon ıra 
resının yolların altından geçen te- ı .1 1 k k · ı 

Kadim devirlerin kavimleri ve otuz günden sonra eğer Musevi . ı e a ınınası mu arrer en ~un 

Münakale \'e Muhabere Veka
leti tarafından yeni deniz teşkila
tı dolayısile Ank3ray2. çağırılan 

Deni7.bank fen 'ubes\ mürlürü Ha-
run İlınen dün şehrimize dönmüş
tür. Harun un 'eni teskilatta vazi
fe alıp almadı!l,ı henüz belli değil
dir. 

--o--

Sirkecide istimlAklar 
sısatı da ıslah olunacaktır. i d" b d ·ı · t" O bilha sa Mısırlılar zamanında ba- muharibin arzusu baki ise esir ka- . • . ı un an vaz geçı mı~ ır. • Sirkecide büyük postahane kar 
Vılayet ve şehır yol programı e- t bf 1 Tr . El kirik 

banın mirasına yalnız büyük oğul 
konardı. Musa, bu miras hakkını 

da ikiye ayırarak tahdit etti. Er -
kek varis yok ise, kız çocuklara da, 
kendi kabilelerinden biri ile teeh-

dını tezviç edebilir. Fakat onu as
la satamaz. Kadınlara, esir bile ol
salar Tevrat sevmek hakkını balı-

numuz e ı sa ı gunu e ir Mecli- T'. 1 M""d" 1 ı· · . . ve une u ır ye ı uınuını • Kızılay har.ı civar:'!daki binalar 
sıllA! tevdı edilecektir. . b""t · d 1 kt 

yesı u çesın en a ınaca ır. istimlak edilm~ ve dünden itiba-

.. ·· d k' ı .... ş h ı 0 ıs er amvay, e şısında mimar Vede! caddesınde 

şeder. Hazreti Musanın kadına BELE D I YE ı İstikraz parasının bir kısmını ı ren yıkılm3sına başlanmıstır. 
bahıettiği bu hukuk bilhassa o za- ı otobüs garajlanna tahsisi de ı 1 

man için yüksek bir medeniyet e- Temizlik için 10 arozuz ı düşüniilmiiştü. Halbuki şlın . ı KÜÇÜK HABERLER 

Adliye koridorlarında 1 
24SAAT 

Yağlı müşteri kasa
bın 5 lirasını aşırdı 
Gedikpaşada Hasan isminde 
beş lirası yepyeni bir şekilde 

bir kasabın 

nasıl aşırıldı 

Sa.m ve Ömer adında iki adam 
Gedikpaşada kasap Hasanın dük -
kanına gelmişler, çengellerde asılı 
etleri b;r haylı tetkik ettikten son
ra iki kilo et kestirmi:jlerdir Kasap 
Hasan eti kesmiş, tartmış ve iste
dikleri sekilde parçalıyarak kağıda 

sarmı~ıır. Paket yapıldığı sırada, 

bu iki müşteriden bıri kasaba bir 
on liralık vermiş, kasap da ala -

rak kendilerıııe 9 lira iade elmiş -
tir. Yağlı müşterılerden biri on li
rantn üzerini alırken diğeri e .in 
iyi taraLndan kes!lmeaığiııi iddia 
etmiş b:.ınun üzerine paket tekrar 
açılarak k<>tıdilerin€ etin tam is -
!edikleri gibc olduğu gösterilmiş -
tir. Fakat Saim Ye Ömer nedense 

etı beğenmemekte ısrar etıni~ler 

ve almaktan vaz geçtıklerini söy -
liyerek kasaba on lirayı iade et -
mesini söylemişlerdir. Kasap Ha -
san da bu çok ınüşkülpesend müş
terilere kızmış çekmeceden on li
ralığı çıkararak iade etmiş ve ken-

Gıdıklarken mi 
vurulmuş! 

dilerine verdiği 9 lirayı da Ömer
den almıştır. Müşteriler dükkün -
dan çıktıktan sonra kasap parı.nın 
tamam olup olmadığına (bakınca 

katlı bir halde uzatılan para toma
rının 9 lira değil dört lira olduğu
nu ve aradan bir beş liralıijın aşı -

rılmış bulunduğunu gcirmüştür. 

Hasan, tek liralıklar üste gelecek 
şekilde katlanmJi olduğu ıçın pa
rayı alırken beş liralığı da bunla -

rın içınde sanmış ve hadıseyi far
kedememi~tir. İsı anlar anlamaz 
hemen bu yağlı müşterilerin P' -
şinden ko·muş ve polise yakalat -
nuştır. 

Dün meşhud suçlar kanunu r ~
kümlerine göre birıncı asliye ceza 
mahkemesine sevkedilen Ömer ve 
Saim hemen muhakeme edilınış

Ierdir. Muhakeme netices.nde ba
zı şahitlerin çağrılmasına \'e müş
terilerden Ömerin tevkifine. Sai
min de gayri mevkuf olarak muha
kemesine karıır verilmiştir. 

Bir kızın çanta
sını kaptılar hül etmek şartile, mıras hakkı ver

di. Zaten Musanın zamanında genç 
kızlar kocalarına para getirmek 
mecburiyetinde değillerdi. Bilakis 
oıılan erkekler babalarından satın 
alırlardı. Boşanma halinde de er -
kekler kadınlara •mihri müeccel> 

seridir. 20 k d h I 1 ı di tramvay idaresinin garaj ı 
1 Musanın hayatı ve Tevratın ana amyon a a a lnlyOr ı ve tamirhanderinden istifa • ı se: . . . ~ Galatada Karaogıa~ caddesinde Dun sabah Bebe~ · Enııncinü 

h 1 l * A k d 1 1• l a§ÇI Sıtkı ıle Osman kavga etmış - tramvavında bır lıadı.sc oımu> at arının tefsiri bittı. Şimdi kendi Be etliye reis muavini Lıilfi Ak- ı de etmek imkanı ha•ıl oldu _ i n ara an a ınan ma uma- J » 
kendml.ze bı'r sual sorabı'lı'rı'z·. Benı' b ' 1 - d k' h t t ı · t .. D h·ı· v k"l · .ı ler ve Sıtkı Osmanı bıçakla yara- Mehmet adında b'r sabıkalı ara -soyun &Şitan ıgın a ı eye e - guncl.an evvelce 30 - 35 oto • a gore a ı ıve e a etı umumı · 

rail, bu güzel ahkfuru, hiç değil- mizlik işlerine dair hazırlamakta i büs alınması mukarrerken ı mu e ış ı erın yerıne aım ol - lisler yetişmı~, Sıtkıyı yakalamış- -. k 
1 

. İs "f tt· ı·kı . . k . 1 !amıştır. Osmanın feryadlarına J!O bada dalgın dalg " oturmakta olan 

se ksımen takip ve tatb>k ediyor- olduğu raporu bitirmiş ve maka - şimdi 80 kadar yeni ve son •is- ı mak üzere 17 umumi valilik ibda- J As!erya adında bır ızın e ındekı 
lar ve Osmanı da pastahaneye · b . k k 

verirlerdi. Esasen Hazreti Musa, lar mı? Hayır .. Beni İsrailin Tev - ma vermiştir. i tem otobüs alınabilecektir. ı sına karar vermiş ve bunun için ı . . çantayı bırden ııe apara tram-
. • sevketmışlerdır. d ı . 

kadına en geniş ölçüde hürriyet ve rattan inhirafı bUıgiinün değll, gör- Öğrendiğimize göre, bu sene te- Bn otobüsler, Elekt·ik, Tram- i bır layiha hazırlamıstır Layiha . . . .. . vay an at amıştır. ' -· · Adlıyeye venlen .:.ıtkı ınuddeıu-
erkekle müsavat hakkını ba~ - düğümiız gl!bi, daha Hazreti Mu - mizlik işlerine büyük bir ehemmi- i vay ve Tünel Belediyeye ka- yakında Vekiller hevetine se\'ke- mumilikte hadise hakkınıda şı..n- Kızın feryadı üzerine •ramvay 
der. Bir kadın, kocasını zayi ettfli. sanın vefatını takip eden günlerin yet verilecektir. Tcm;zlik işleri ., nunen geçtikten ve bilr,il işe ı dilecektir. . 1 durmuş ve yankesicinin arkasın · 
vakit, eğer çocuğu yoksa, ölen ko- eseridir. n·n b••ına "teh b. b .. ı * y nd 'tib A k !arı soy emiştir: dan atlıyanlar rastladıkları polıse 

ı -. mu assıs ır aşmu- ı.:el konduktan sonra hemen sa- arı •n ı 1 ':en n ara - - Ben Osmanla kavga etmedim. 
canın kardeşi bu kadını niklhla - - SON - 'dür getiril"Cek. ıo arazöz, 20 kam- tın aİınacaktır. Jt İstanbul _ İzmir ve Adana şehirle- Şakalaşıyorduk, bir aralık beni heber vererek Mehmedi yakala! · 

unu ını oıını ıııwınıııııııo mıııuım DIUDlllDUlllllllllllllDlllllUlllllillllllDllllınmmuınım yon daha ~lınacakt:r. Temizlik a- ................ .... ri arasında tayyare ıle yplcu nak- gıdıkladı .Her halde bu gıdıklama mışlardır. 
melesinin 'naaşlar• l:i liradan 20 EN I liyatına başlanacaktır. esnasında vurulmuş olacak! Ben Mehmet meşhud suçlar kanu 

~ 4 MAYIS PERŞEMBE -

• 
ISANIN 

I · HAYATI 

liraya çıkarılacak, btı suretle hem D Z * İzmit müddeiumumisi tara- vurmadım, böyle bir şeyden ha- nuna tevfikan hemen adliyeye ve-
daha müsait ameleler bulunacak Adalar ve Anadolu yakası fından ·Müstehcendir!. hükmiyle berim yok! rilmiş ve asliye dördüncü cez~ 
ve hem de yaz mevsiminde bu a- ilkbahar , I ·j ~esi 'Müstakil Ressamlar ve Heykeltraş Sıtkı dördüncü sorgu hakimli _ mahkemesinde muhakemesine baı 
ınelelerin memlehtlerine gitme - lar Birliğinin Halkev:nde kurdu - ğine verılmış ve ıslicvap olunduk- lanmıştır. 
sin mani olunacaktır. Denizbankın Adalar ve Anado- ğu sergiden kaldmlan altı tablo tan sonra tevkif edilmiştir. Tahki- Memhet suçunu ınkar etmiş 

Bu zam için bütçede 36 bin li- lu yakaısı ilkbahar tarifeleri bu sa- hadisesi hal:kınd;ı. l\.dlıye, Dahili - katın tamamlanmasını ,nüteakip mahkeme şahitleri dinlemiştir. Nı 
ralık bir münakale yapılarak le • bahtan itibaren tatbike başlanmak ye ve Maarif Vekaletleri, İzmitte- mevkufen muhakeme edilecektir ticede Mehmedin hemen ı vkifin~ 
mizlik işlerine tahsis ~dilmiştir. tadır. Adahrdan sabahları ve Köp 

Şehrin sıılaı'ımaöı ıcin de Sular 
idaresile temasa geçılmiştir. 

rüden de akşamları yeni ilave se
ferler vardır. Pazar ak anıları da 
geç saatlere kadar bilhassa Ada
lardan Köprüye, po:.talar konmuş
tur. 

ki resmi dairelerden izahat iste - _ ~<>----

ı e e emnur.e a ın a or 

karar verilmış ve aiğer şahitlerır 
dinlenmesi için muhakeme başkı 

güne b;rakılmıştır. miş*lerşdilr.d M d d d .. ti Şeker Şirketinin muame. 
yaşında bır kııcağız, il:i yaş büyük. leleri tetkik ediliyor ---00-

kacdeşi S~d·ttır tar~fından taban Sanayi teftiş he\·~ti Türkiye şe- Yeni mektep binalıtrı için 

in 

hli 

ne 

için 

yen 

Yazan: Kemalettin Şükrü 

Bir taraftan da çöplerin imha
sı işile meşgul olunmaktadır. İs
tan'bulun günlük çöpünün 400 ton 
olduğu anlaş:lmıştı~ Yapılmış o
lan tetkiklerle İstanbulun çöplerin 
den sanayide istifadr edilemiyece
ği tesbit e'.lılıniş olduğundan bu 
çöpün açık denize dökülmesi mu

MAARiF 
ca ile kalbind~n vuru'ı.rak öldü- ker fabrikaları aııo:ı;ın şirketinin 
rülmüştür. Hadi~e 81dcttinin ba - muamelatı üzerinde tetkikl~re baş tahsisat konuluyor Je 

basının tabanc,:sile oyr.anıası es · lamıştır Şirket;n pancar mü • Vali ve bekd:ye reisi dokto 
Karilerimiz tarafından büyük istifade ve alaka ile takip 

edilen •l\lusanın Hayatı• tefrikamızm muharriri edip ve mü
verrih arkadaşımız Kemalettin Şükrü, 4 MAYIS PERŞEMBE 
G{JN'ÜNDEN İTİBAREN, ·İSANIN HAYATI- nı, resimli ola
rRk, gazetemizde tcfrilcaya başlıyacaktır. !Uevzuun tarihi 
ehemmiyeti ile muharririn yüksek değeri bu tefrikamızm 
•l\lUSANIN HAYATI• ndan daha derin bir alaka uyandıra ı. 

ea&ına şüphe l1ıraknıamaktadır. 

• iKDAM ,. ın aziz okuyucularına, 4 Mayıs 
Perşembeden itibaren "İSANIN HAY ATI,, 
nı gazetemizde takip etmelerini tavsiye ederiz 

t ı ü e.11 eı .xg t14 ;11.xa 
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Bu ikiı• genç hasmı daima kir ile Aziz Sakıb seddin üzeri
luboratuvara kapanıp görüşüyor ne işret tep$ilerini kurmazdan ev
•kr. Bazun akşamlan selllmlık ve! Abdullah efendi bodrum ka· 
lıahçe~inin ta bir ucundaki vi- tına girdi. Pencerenin arkasın -
r;ın kö~kiln önünde •ed il zerin- daki hurda eşya ara~ına ,aklandı. 
de işret ediyorlardı. Hava kara - Hasımları dışarıda ne konuşu -
rınca vekilharç gtrek (laboratu- yorlaı«a hiç birini kaçırmadan bu 
var) ın kapısı ünune, ıcereı. viran tara~.<ud mevkiinden hemen aynı 
kl\şktin arkasına yılan gibi sinip aynına işitecekti. 
surünertk sokuıuyJr. Bütün dik- O akşam vekilharç bu bodrum 
k.ıtile kulağını veriyor, i.~ıl!.'lıildi- pusu,una yattı. Fakat ·beyler •ed 
ği kadar onları dinıiyordu. iizeriııe işrete gelmediler. İki ge-

Viran köşk kahve ocağı ~ek- ce sonra A,bdullah Neyyir efendi 
lıııde bır bodrum katı üzerine ya- hemen tamamile muradına erdi. 
pılını~tı. Bu basık tılt katla fim- Genç hasımları köşk önünde iç
dı ııe kahve pi,iyor, ne kinı•e o- ki bezmini kurdular. Büyük bir 
turuyordu. Buray3 eski kerevet, zevkle içtiler. Ne~elendiler. Tat
k rık sandalye, ma•a nevinden 1ı tatlı konuştular. Konakta dön
h.mla e~ya yığılmıştı. Vekilharç dürdükleri ftrıldakh•ı. entrikala
k '!! e yok iken bir g!in geldi bu rı, dalavereleri, sevda sırlarını 

al katı muayene etti. Pencereleri bütün ince tafsi!Atile ortaya dök
tamam Beylerin rakı içtikleri tüler. Vekilharç hepsini belledi 
sodde a~ılıyordu. C:Qya içeriye topladığı bu ma!Qmatla düşman
h.ıva aldırmak için bunlardan bi- !arına karşı hafi bir hücum p!A
riııi ar;ık bıraktı. O akşam Ali Be- nı tertibine baıılad• 

Neşriyat kongresi nasında vukcıa g,'mışıir bayaatı ve he>aplan Czerinde ça- Lıitfi Kırdarın '"'h'' mekteplerır 

vafık bulunmaktadır. 

Harf inkılabıruıı 10 uncu yılı 

münasebctile Ankarada yarın bü
yük bir s~rgi açılacaktır Salı gü
nü de neş_riyat kongresi içtima e
decektir. Bu müna•ebetle bir 90k 
murahıhaslar pP.yderpey Ankaraya 
gitmeğe b•şlamışlardır. Kongre -
nin ikinci reisi rektör Cemil Bil
se! bugün Ankaraya gidecektir. 
Hukuk fakültesi adına doçent dok 
tor Yavuz Abadan. İktısat fakülte
si adına da doçent ()ıııer Lıitfi kon 
greye iştirak eJeceklerdir. 

* Hukuk ilimlerini yayma ku- lışılmaktadır. Neticr raporla Ve - gezdiği sırada ilk mekteplerııı 
rumu tarafındon bu yıl tertip e- kalete bildiri!t'Cckti• ğunun tedrisata elver'şl, mı) u 
dilmış oıan konfe•aıısıarın sonun- Sergilere yollanacak mallar k~hne binalardan ibaret oıd "n 
cusunu ver!T'ek ÜZPre İstanbul Hu . ı gormuş ve hunların muhıtiıı ıht 

Yerli mallar hazırlıkları kuk fakültesi dekanı Ali Fuat Bili kontrol edılecek yaciyle mütenasip b~t hale gelin 

Galatasarayda a~ılacak 11 inci 
Yerlim~llar sergisi hazırlıkları de
vam etmektedir. Sergi i~lerile bu 
sene Ziraat, İktısat ve Ticaret Ve
kaletleri meşgul olmaktadır. Zira
at Vekaleti gıda rr.addeleri sana -
yiinin sergide iyi bir şekilde tem
sil edilmesini temin edecektir. 

gil Ankaraya gitmi§tir. Mevzu Ticaret Vekaleti bir sergi layi- mesi için her sene vilayet büt~-esı 
cTürk devletinin mcsuliyeti. dir. hası hazırlanmıştır Lf.) ihada da ne muayyen bir pare. konulma:m 

* 932 yılından hakiye kalan hariçteki sergilere i:;tirak şekille- muvafık bulmuştuı Bt: ene büı 
muallimlerin mesker bedelleri!e1 ri üzerinde kayıtlar Yardır. çeye bu iş için 180 bin lira kor 
938 yılı temmuz ve ağustos ayları- Ecnebi mcmleketler<leki sergi- muştur. Öğrendiğimıze göre va 
nın kıdem zamlarının verilmesi ta- !ere gönderilecek mal!ar bundan bu tahsisatm 600 b·n liraya çıkı 

karrür etmiş ve bunun için 23 bin sonra hususi bit- komisyon taara rılması için Şehir rrıecl "le b 
lira tefrik edilmiştir. fından kontrole tabi tutulacaktır. teklifte bulunacakt.r. 

TDlbaSOMD HUseyln Rah:nl GÜR P 1 NA R 
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Ôğl"endiği gayetülgaye m~him leğı sayesinde ve fen mucızekar- pencerı;ı ıııza,•r.a gelince içeri- mu? Tılsımını Aziz &akıba kap-
tiırlar şunlardı: lığile bu mahzura güzel bir çare den uzanan nazik, nermiıı bir tırmış olmasına bedel o da ecza-

Tılsım Gülizarı canevi üzeri- bulmu~. Paşanın geceleri döşeğe elin nevazişkiir yardımiyle bezm- cıdan birkaç terkib marifetini 
ne yapıştırılan aç sülük gibi kav- girmezden evvel içmek itiyadın- gaha giriyormuş. öğreıımi~ti. Kalfa hanımı gerek 
ramış tıl~ımı hamil Aziz Sakıb da bulunduğu şerbete birkaç İçeriden kilidlenmiş yatak o- teneffüs gerek mide tarikile uyu-
Mürşid Okyanusun talimi vechile damla mUnevvi'Il iliiç akıtı - dasının anahtarı Gülizar hanı - tııbilecek kadar klorür, bromür 
31kılmamış, utanmamış saldırmış yormuş. O kos koca köhne mın cebinde ... Paşa dö~ğinde is- detlileriyle Afyon 'e Şıbinkale -
ilk hücumda güzel l.ülizar bu adam Körükçüoğl'l macunu ye- pençiyari fenninin son bir muhad- vileriyle kloraller, sül:lionaller, 
genç savletkarına pek tatlı bir te- dirilmiş meme yavrusu gibi der terkibile üç dört saat için kati- triyonaller. veronaller, güzelav -
bessümü kabul ile g1'nlün~n iki mışıl mışıl dalıyor, gittikçe uyku- yen (garanti edilmiş bir yanm ret otları; balotları ın,bissa'leb -
kanadını biroen açmış onu muattar su kurşun ağırlığile kesifleşiyor- ö!Um uykusunda... En gUr sesli !er, haşhaşlar ve~aire ile oynama. 
yumuşak, körpe sinesine bastır- muş. Sonra odada mızıka ile dans bir imam kulağına telkin verse u- ğı öğrenmişti. Bunlar ile muhte-
mış .. Kaynaşmışlar .. Hal ve ha- d'l 11 d t k .1 yanmak ihtimali yok .. Artık bu- lif (dozlar) da ne şekerlemeler, 

l l Ş . d" b' 'b" .. e ı •e zava ı a amın aş esı en 1 • 
mur o muş ar... ım ı ırı ırını d ğ h' b' d radan emin bir sevd~ habgehi n~ kurabiyeler, pastalar, kur< ar ı-. · · ıı· b" 1 - ıma ı ıç ır şev uvmuyormll§. .. 
eşım, cıeım ıta ıy e Ç1agırıyor- A· . S k b B · · 1 ki b rede bulunur? 'Ilal ediyordu Kalfa hanımı ıg-
1 B. b' . . . 

1 
d zız a ı ey eczacı ı a era-

armış. ır ırı ıçın yanıyor ar, e- be d b 1 kt d Bu iki cesur sevdalı, pasaııııı fa len kendi kolları arasında u-. . r spor a, can a-z.1 a a ma· · 
lı, dıvane oluyorlarmış. Fakat bu . . • .. . .. yatak odasında onun lHlçla kapan , tuyor. Anahtarı boynundan ça-

haverelerden işte biri. Sed üz 
rinde, bir asma cardağın yap 
raktan sakfı altında rakı teps 
sini kurmuş iki genç ~evdazec 

biribirine şöyle derd yanıyorla 
dı: ' 

Aziz Sakib - Monşer Ali bil 
yor musun ne tuhaf sevda haya 
geçiriyorum! Paşayı geceleri na 
kotikliyoruz. Gülizarla benim u . 
kumuzu da biçare ihtiyara uy~ 
tuyorıız. Ahir ömrilı de• vücııd 

dinlensin. Rahat ebin .. Biz IJ 

ceyi halecanla; didt~meyle, sevi 
meyle gt·çiriyoru~. Uyku ha>ta 
ğı mikrobu bulsarr. - Allah güna 
mı afftlsjn - Paşa~n aşılayacağu 

Boyuna uyusun .. O da rahat edı 
biz de.. Uyanıp da rıe yapacal 

bır 

ver 

yay 

ya 
'-1 
Uh 
huk 
:ım 

-.er 
me 
me 

den 

bir 
ruh 
hüd 

ateşlerini söndürmek fıf'atını hırmış, s~la'.11lığın u,~ncu kat sofa mış gözleri önünde alt alta üst lıyor. Pervinin mahbe"iııe giri -
nadiren ve bin türlü tehlikeler i- sının beşı.ncı penceresınden çıkarak üste lezzeti vasıl 'baygınlıkları , or. kız ile sevdasının ateşlerini 
çinde elde edebiliyorlarmış. Per- kaplamalara, t luklara, ı,e~cerc- geçiriyorlardı. ,;öndürliııceye kadar kalıyor, kal Ali Bekir - Madd:yundan t bu 
vinden kam alamıyan ihtiyar pa. !ere tutun:ı tııt•.ına binanın kat a- Ali Be kire gelince vekilhar- fa uyanmadan yine anahtarı boy eczacı bulunduğuna r •ğmen S 
şa bütün lbtilftsiyle tekrar Güli- rası bölme pPıvazı üzerinden pek cın dinlediğine göre o da Pervin- nuna takıp savuşuyordu. Viran kib artık tıl<ımdakl büyük ku 
zara sarılmış onu hiç yanından tehlikeli bir ranbaz yo!J takip le olan ,c\'da işini tıkırına koy - köşkün bodrumuna gizlenen vekil veti. kudsiyeti tal-dir ediyorsı 
ayırmayor. Biçareye göz açtır - ettikten "ınra ıı;ışaııın yalak oda- muştu. A~ıka taş cı.ıvar, demir ka harcın büyük bir me<'lis stenoğ - ya ..• 

mıyormuş. Lakin ıı:erıç eczacı mes- sına bitişik istirahat salonunun pı, muhkem pencere · hail olur rafı maharetiyle zapt~ttiği mu- ( ATRClll ııa ~rr 



. -- -

•· ·-Son{Haberler '., 
-· - •. Y? • 

Hitlerin nutkunun 
• 
lngilteredeki akisleri 
"inoi:tere durmadan silahlanmıya devam 
edecek ve taahhütlerini ifa edecektir,, ı 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz mat 1 yoktur. İng'.ltere, ı.ilablanma~a 1 
buatı, Hitler'.n nutkunda giırülen ı durmadan devam euecck ve giriş

zalııri itidalin yeni '"' taarruz ha- tiği taahhütleri ifa edebilecek bir 
relı:etiru! mukavemt't etmeğe az - bale gelecektir. İngiliz devlet a -

metıni§ olan memleketlerde bir 
gevveme husule getMnemesl lAz:mı 
Jeldığinl kaydetmektedir . 

Gazeteler, bundan sonra Hıtle
rln gös'/ r<liğl laalıycte gore hü -
:lıürn vereceklerlnı yazmakta ve 
bi}h~ Polonyayı tl'hdit eden 
tehlikelere işaret etmektedirler. 

damları müzakere yolunda hüsnü
niyete, hüsnôlniyetle mukabele et
meğe hazırdırlar.> 

Daily Telcgraph gazetesi, Hen
dersonun nutukta mevzuubahso -
lan ademi tecavüz paktları hakkın 
da Almanya yükumetinden tafsi
Ut ıstiyeceğini bildirmektedir. 

Almanyanın muhasara korku -
aundan kurtulması için Fransa. A

Almanya Büyük 
Elcisi dün itimat-, 
namesini verdi 
Ankara, 29 (A. A.) - Al • 

manya büyük elçisi Bay Fon 
Pappen bugün öğleden evvel 
Reisicümhur İsmet İnönü ta
rafından kabul edilmiş ve iti 
matnamesinl takdim etmi • 
tir. Bu merasimde Hariciye 
Vekili Bay Şükrii Saracoğlu 
hazır bulunmuştur. Büyük el
çi Çankaya köşküne geldiği 

vakit bir böliik asker tarafıo
dan selam resmi ifa edilmiş
tir. Fon Pappcnle beraber ge
len Almanya sefareti erkim 
büyük elçi tarafından Reisi
cüınhura takdim edilmişler -
dir. 

a 
c 

Tiınes, nutku tahıil etmekte ve 
il.itlerin hiçbir zaman başka mil
letlerin haklarını ın;AI etmediğine 

daır ileri sürdüğü iddiayı reddey
lemektedir. Tımf!\S d'yor ki; 

merika ve Polonya ile istişared~ ============= 
bulunduktan sonra, İngiltere ken-

1 

disine bu şckı lde hır pakt teklif 

i-
.Almanya !le samimi bir teşri

lti mesai arzuya §:'yandır. Fakat 
jun:lıel'de böyle bir şeyin imkAnı 

edebilır. 

Daily Expresı;, şeıylt diyor: 
• Hitıerin nutku, nıüzakere ka-

pılannı açmıştır.• 

DANTZIG MESELESi 
Ü 

ş, 

n 

ki 

y 

·e 

( Bof tarafı 1 lncl tayja:da) 

Berlin, 29 (AA) - Emin blr 
menbadan oğrenildığine göre, Al
manya tarabndan Polonya korido
rundan hariçte memleket iıntiya
wıdan Wifade etmek prtile geç
mesı talep P<lilen y<>lun genişliğı 

25 kıl-Ometredlr. 

Almanyanın Polonyaya 
verdiği muhtıra 

Varşuva, 29 (A.A.J - Almanya 

hliktlmeti, V arşovadakı maslahat -

gUzarı vasıtasile dün Rayiştagın .,. 
"'tiınaından evvel Alman · Leh mü za .., 

a• nasetıetlerinin heyett umumiyl!f'ı -
' ne dair bir muhtıra tevdı etıniftir. 

iş * Berlin, 29 (A.A.) - 1934 tartı
l'( Ji Ahnan • Leh ıtilaflarınııı leshe
ıı dlldiğine ~alr Polonyaya gönde -
kı rllen AJmqn muhtırası, İngiliz -

n 

Alman deniz anlaş:nasının feshi 
için ileri aürlilen ııebep'erc benzi. 

yen delillere i6tinat etmektedir, 

Mııhtırada Polonyanın İngilte
Je ile Nmarya araEında çıkacak 

to 
ir bir :lhti!Mta, bu lbti,ifa sebebiyet 

veren İnglltere ols3 dahi, Alman

a yaya k11r11 müdatıale etmeği kabul 

n ettiği bildirilmelrt<?, halbukı 1934 

t tarflıli Alman • Leh lWMlarının 
kuvvet istiınalinden sarfınazar e-

s. dilmesini derp~ etı:ıı; hatırlatıl -

ıı maktadır. Yeni İngiliz - Leh itilA
il' fJnın kat, tekli ne olunıa olsun, 
Ol 

ıııuntazam bir irtifalı ve daha 2.ia 
kı yade maohasıran Almanya aley • 

b 

runda değildır ve Polonya ile yeni 
bir itilAf akdine, b~ itilafın her iki 
taraf için de sarih ve mecburı bir 
taahhüde istinat etrne•i şartile, 

hazırdır. 

---0--

İtalya 
kuvvetini 
arttırıyor 
Roma, 29 (A.A.> - Nazırlar 

meclisi, Muı;olininin riyaset de 
taplaıımıştır. 

Musolini, ~ niasnda Delle Darni
nate'ta ordu erkanınarbiye reisi 
ve maliye nazırının iştirakile ya
pılan toplantı esr.asında verilen 
kararları meclise b!Minniştlr. 

Ordu için ayrılan yeni talısisat 
İWyanın gerek ordu mevcudu ge
relıııe malume '* memleketin mü 
dafaa teşkilatı itib:ırile kuvvetini 
arttırmağa yanyacı:ktır. 

--00--

İngiliz - Romen 
ticaret anlaşması 

Romanyaya 5 milyon 
Sterlinlik kredi 

Gafenko 
Rom ada 

Temaslar sonundai 
bir tebliğ neşredild 

Paris, 29 (Hususi) - Romanya 
Harıciye Nazırı Gafenko bugün 
Hariciye Nazırı Bone ile bir mıi -
la.kat daha yapmış ve bu mülaka
tın neticesinde resmi bir tebliğ 
neşredilmiştir. Resmi tebliğde her 
ikı !J;ırıcıye Nazırının ve Gafcn -

ko - Daladye mülakatlarının neti

cesınıde her ikı memleket noktaı 

nazarları ara.;uıda tam bir muta -
bakat müşahe<le cclildiği kaydedil

Dl<'ktcdir. Resmi tebliği müteakip 

Gafenko Pariste mevcut yerli ve 

ec~bi gaz.;t.eciler. kabul ederek 

şu beyanatta bulunmuştur: 
- Romanya sulh ıçin çalışıyor 

ve dünyada sulh lehinde yapıla -

cak bütiin faaliyetlere iştirake ha

zırdu. 

Galenko öğleden BOnra Romaya 

milteveccihen Paristen hareket 
etmiştir. Rolllt!n Harici:te Nazın -
nm dönüşte Belgrada uğnyarak 

Yugoslav devlet adamlarilc te -

masla-r yapacağı anlaşılmaktadır. 

Gafenkonun Roma seyahat 
hakkında lngilizlerin 

neşr:yatı 
Londra, 29 (Hususi) İngiliz 

maıbuatı Romanya Hariciye Na -

zmnın Romaya yapacağı sPy.ıhate 

büyük alaka gösterıyorlar. 

·Deyll Telgraf. gazetes, Ro -

iŞARETLER 

Soy adları 
l L~ak 'illlyetlerıınizdcıı birinde 
bir valiyi Lİ arele giden bır arka
da ·ımı:t anlatıyor: 

.,_ Valinıo )-aıuna girmek i~in 
bir hayli bekledim ~e nihayet lıiç ! 
tanımadığım valinin yanına alın

dua. Karıı karşıya arını saat o
turduk, konicştuk. işimi anlattım. 
Tam a;yrıla<ağım &ırada , üksck 
memurlardan biri odaya pcli ve 
vali) e eski ismile hitap edin<e 
uyandım, "aliyi gözum Hitrıyordu. 
Fakat &O} adı belki on senedir gör

mediğim bu eski arkadaşı benden 
gizlemişti. Kartımda eski isimle • 
rimia yalnıs ilk harilerile soy adı

nı kullanmı. olmaklığım beni de 
ona yabaun gibi tanıtmıştı. Kim 
olduğumu söyleyince biribirimize 
sarıldık ve öpiiştük. .. • 

Soy adlarına ki i>imlerinia 

yalnız ilk harflerini ilave edenler 
bu kabil müşkülata çok maruz 
kalını !ardır. Fakat soy adının baş
ka bir tesahilrüne eni yeni şahit 
oluyonız: 

i. Arslan - B. Aykut - A. Kalın 
tabelfılarmın veya kartvizitlerinin 

isak, Bohur ve Agoba ait olduğunu 
farkedenıemeye başladık. Vakıa 

Türkiye tabiiyetinde yaşı~· anla • 

rm hep.;i Türktür. Fakat nüfus 
tezkereıılııiıı her Türk vatandaşın
dan istediği byıtlardaa 'bazıları -
run miin-'>ette bahmduğumus 

Hitler nutuk söylerken 
Ruzvelt uykuda imiş 1 .. 

Yaşasın otobüsler ! 

Amerika nutkun cevap sayılması için bir b~ t.ınb ;r 
çok formalitelerin ikmalini istiyor malıır eli ve 

Hyd Park, 29 IA.A.> - Beyaz Vaşıngton. 29 (AA.> -- Harlcı- Mata gafJP 
Saray kreterlıği l 6 b ııt edıyor: ye nezareti, Hitleri1' ııutkunun bır 

Jlıtler nutkunu soylcrken Ruz- ııüslıasınm BerlmdPkı Amerıka 

n kuruluşund 

başlı fe.W,el 

velt, uyuyordu. M.umaıleyh saat ııdaretınf" verilıp ve-rilmediği ve Öyl umıl yorum ı... Vali 
8,2(} de - mahalli saat - Hıtler nut bu nüsha "-er11m·,,.... buna nntkıın fı Kırdar .Maniııadan lııaik>p · 
kunu bitirirlıf"n uv;:onn ı ı Rcisi-ı Ruzveltı mesapna diplomatik bula ldıği z an, p?hrm arı 
cümlıur, nutku tpf r ( tmı. ek - hır CE'V p l~ln'1 P!t!ğ~ dan' bir te:'le bui halıııi alan cıtob 
tir. 

1
. tebliğ lclfedilmış chı lmadığı len merak ed hır abalı * hakkında Berlinde>ı Hr ha~ bek gelirk n buırllxrd 
lem kledir. c • 

Beri 29 (A.A ) - Almanya- Haric.ye ıı ret H t- mm 
nm İn.giltcre ve Polon aya mu.htı- kunu Rııncltin ]ına bir ce - sınde mtt;:ıl kal 
taları Londrııdaki Almanya mas -, vap telii.kkt etmedi 'nı. takat Hıt- ıseyrüs er 
Jahatgiızarlan larııfınd~ tevdı P- 1 ter, diplomatık bir ncta veya b · bıı r 
dildiği csıı~da Ahraııya hukiırnet telgraf il 71'es:lJl aldığını bıldınr siru yasak sureti.! bu 
Berlindeki Amerilo ma lahatgU - v dun Rayıştagda söy iğl n t - ilk harmı iş!zyttehı. Yal 
zarına HitlP.rm nutkunu tevdi et- kun bu mesaja bir t: "'~ kil et- eu, bu zatın hen= 
miş ve bu nutkun .Ruzveltın :me--, ligim tasrıh ed nutuk o za- b tııı• veı-e hcmrn bır ey 
~ajına bir cevap t :1 ettiğini bil man bir cev p mahi etınd tclfil<- dıkilıncsıne hak kanııdmılı 

dirmiş! : 1 kı cdilecektır. bır kifayet an:e erken, ne yuık 

================-=-=--==- o bun yapmadı hayal kırk 
na uğr dım. Otobusler< 
ve otobüsler · Daha f 

otobüs! re binmi • ve otob• 
işliyor. Daha feeıı, otobusktt 

lngilterede mecburi askerlik 
(Baş taraf, 1 in ı ıay]adıı) 1 !Wnıan) a (elıo - ~nkyaya m ve oto er ışliyettk• . 

kimselerde göze göriinmesi bize. leri ;yeni;yorlardı ve mukavele a- gelat - laaberler -ki eski ltıMer· B'ır htanbullıı \}la:rak,. 
her :unıaa faydalı olacaktır. paraI. yerleşiyorlardL feri ta kökiind~n kesip atıyor - .._. çullandınJan b belaren d:l'd:Wıcl 

1 K D A M C I Bugün öuimde hayret eıtigimi:t liu •iıriyet e adalet ıa:raftarı mahkeme, = safhazarik 
o muht~ denizaşın mü temle- hür ,.e serbest ıı.tibı mil- değilım Kim getırmış, na ı ....... . ,. • 

ALMANYA 
İNGİLTERE 

• keleria lımıen lifim ba 5Ut'etk !etlerin bir tarafa ı.pı lan, tlnnipı.ış, lı:iro ruhsat ~ 
kunı.lmuffur. Kat'iyetle denilebi • artd. 4lelililden _,,._ ~·e- ıul vermışmış, ıhmal mı var k 
lir ki bunlar için akıtılan İngilix eek kadar km' ellidir ve • Hw hl mi yo:lısmlok mu ~i.lı 
kaa1. İsk~a ile irlandanm i1Juıkı ve tuef r laa • dİD aı..,. eldu- bunlan hü:lıfmı t ve mahk m 

(Bof tarafı 1 ınn sayfada) Bu kadar kolay muvaffakiyet - da, fü" la• e liitlderi "'"' eğ- rak bcnı her diışünduren, 
için d-lıitlen kan Jr.ıdaT değildir!! 

1 

gu IMr ......... wniyd kas; Sade bir vatandaf cı a 

ler, tabiatile İngilizlerde meeburi mek ıuecbniyetinl el\ett., ki ... • otobüslere bınmek mablıfür .. ']'et nu kendiliğinden tanıd•ğı hatırla -
tılınııktadır 

Almanya, İngiltue lııikümetl 
nin k ndisl..,e karşı ele rtane bi:r tar 
zı haı eket takip edec~ğin' ümit et
tigı lc;ın bu ru~etle Lanket etmiş
tir 

askerlik hizmetinin liizmnnnu talr }arlar. Dılymazlau ette ki de bohmdıığımıdm. 
dire mani olmuştur. mahkt1m olacaklardır. 

Uuın ıwrlar banlar kendilerini Biz bu ıtlryi yımp innİ§· 

bir nevi sigorta altında gorerek tik kii Her Hitlerin nutku hakk,._ 
bu ağır v• çdiıı lıizıııetten kaı;m - da mahim t gdcli.. 
mışlardır. Da nlllnk bizim malı.akde aldJ.. 

Kendtmın ha:ıır ma!ıkfmtl~ 

dw urken, başkalarJ:ım - a 

nıalı'ım değil yal - muhtemel mı 
klİ?nİy f'rlni mi cliişüııeyurı ~ 

Fakat zaman yiiruyor e ınsan iuııa nrtkeyj tnid Nljn: Darp • 
Alm .. nya, İngiltP.reııin menfaat da zaman içinde dei,oi~ek mc.:bu- yoktur. Ot er• Fakpı h nl<; h 

mıntakr.~arına ait 'Şlere hiçbir • riyetinded~. ~ngilzler ilk evvel 1 'n ıa ıliktator ı:cıı• yuksektea şeyd evvel otobüs d ğı did 
man kanşroarnıştır. Halbuki İngll· bu mecburıyetı son Umumr Harp atıp tutuyor i'akat bu lan &ta- Med 
terenin sem haftalıır iç:nde ittihaa esnasında duydular. Fakat İagi - torlök iarındandır. Bir ey ifade bir ı~hm: bu gı.bı 
ettıği sıya<ıt kararlarla L•giliz mat !iz tarafı galip geldii,rind bu etınez. Çiinkü herkes Bitlerden ba ancak sııprwı arab:ı.s deri 
buatınm tarzı hardleti ingı'liz si- ..__, et ··1ıo1 ti -~old Camlar kı-ı. tahtaıan -'-" .. mttuuny su e e unu• o. it D t · hakkında lıat't - '..., _.... 
Yasetiniıı başlıca dü.un~~inin Al- Halb·-L< b · -mJ ere ~n zıg • ve Y1I d ) · •-"'- if • ..... qenyet ,,._. nrn e .. .. k '-··ki' d H'tl e, yez en -......, razatfle dol 

fili• b ' h ak 1 Tu u - ararı llK' ıyor u.. ı er 
manyay~ ır arp kÇm o· İngiltere, yeni ve Umomi Harpte- L, •.. • .__ mu~ 
duğuna rii6terrnişt'.r, L' t·"'k•.> ->-L aJıi '·'-'"- UV)'K< Jnr .... rBfJ ~e8 tek " ..., c.n.oı .,.en ...... a '11 m LCDU.ae- • Ye llYahklan türlü lıap \a 

lngil:t.'len n son ı.amrnlarda gı !er önünde lıufundu.. İngiltere hu ~lu- Danbjgi• Alman M 11 • a 
'ti k cı· ,_, Al t-.. 1'.. · ti t k Jhü t . gunu ve Alman abniım &doaır Olmaf a:ra'balar.n ife Jlll'V l'iştiği !a:Jıhu er en o!f....., - en ıaeyı a a ma ve 'n emm 

ediyor. fabt zaten bunu lıilnıiyen lcrı o'-"•cb, bııradrtı n-.el manyanın ihtilaf h~linde buluna- içhı sok çalııtı. Fakat muuffak -:r 
bill'Ceği her ımntakada, İngiliz olamadı. Sulllt isin, silila davran - yoktu: Yalnız ba Alnıa.n olan ve lnıllmurlanh. Ora bPled' 
menfaatleri lhlfil e<li!IJ'lemlş olsa maktan lıaıka çare ohnadığma ni- olarak yerden Alman) a yahuı lur :lıandınlmıayrnc4d r ki bunlar 

bile, Almanyaya karşı harbe gir • hayet t~am-en bni olarak ~~ün otomoMI r;~ttK ka.Ur -~• tiriDp f11 wya bu ıarlJde 
mek mecburiyetinde bırakmakta • milletlerın ta hatınJ'.1'daoberı o • yol i•liJorclu. Lehi ta• uıe hir oto- za sanldı . 
dır. Böyle bır muhasara siyaseti demrkte oldoklan yv ek ,., ağır mobilin arkunıdaa ne lıelıilar ge-

. . • vergi!i iıd e. e rarı old11. le•:eğ:İlli pekala t kdir ederek bu is- Bu, abaların pis lı.ali. 1ŞmW 
lelim, ,eyrüseferdelı:i liiibalm 

t~ kat'ı surcfıt reoldetü. Boıaun Mesel~ Şişlide.ıra kallllmn, •• 
takıp etmekte İngiltl'l'e hukfune - Di.. •• 1 ı· iri __ , 

. . • uue oy e ge ıyor hr.uı mu -
ti 1935 tarihli denız ıtılafının esas- k bil ı lh kik 1 t ~ a , e(Y'n ı a a en ~avuz.-

larmı bir taraflı olarak ortadan le,.., !tarar enni, v belıeınehal 
kaldırmakta ve bu ~uretle gerek lıarp apaeak a, buna hemen vır . 
bu itilafın gerek~e onu itmam eden kit ita~ betmeksizin ba '" a akhr. 
17/7/37 tarihli beyaıın menın ah- Çfrnkii \-akit ka. betmt'.l demer., 
kamım hu iim,sii:ı bırakmaktadır. Jıirlıaç mOyon İagfüı: muailem a • 

---0-- lı.erinl karşmnda görnıdc dem<"k 

Şimali lrlc oda ~a mecburi 
askerliği kabul etti 

tir, ki kin &kıl değildir. 

iuesiıı herke kr3 amcllu lopa - . . 
• beki' d 40 • • gi.dıyorııunuz. Rıı otobllsla 

cagı"." ı}or u ve aya ...., ~ durak Jt!Tı yoktur. Gözım !in 
l>t'klı udu. Fakat o ıw3wcb lıir den ziyade aoJraklardalı:i 
t~taa Ame.rika- miWa~, cular .an ba:.,,ın mÜ§teri r) 
dıı:er taraftan da IJl&ilkreaa d ğun bşa 

lnıri k 1 ·1ı hi . u u ça n ..a.y 
mer a' er ı - hni :lıalnd bir • .-. •~~ .. ......_ f k s-.. or, mu .... ~..-..'"-' etra ı 
etı.u. alıi oldu. Bn iki ., ta- ?açanla meıgn!diir ınna,e:n.~rt 
biatik ale•lcr tizcriılc -ıtli ft dağın müşterly tesadüf edıl 
Her Bitler de Musolioi sQıi R.a • her noktası bir tavalrkuf nolıtag 
veltiıa teklif ettiği mjizalrue ft Londra, 29 (A.A.) - Şımall İr

landa hükiırneti, aşağıd;:ki beyan. 

Fakat biz in mi fikrimizde 
sahitiz: Artık harp ihtimali lÜıı4e 
sek•en bertaraf edilmi tir. 

• ·ıt Fr • 'd·"-J komfmıalara iştiraki bMıl etli • 
mgı ere ve ansanm .. "' arı 

ı 
or. Bqaiyeı rahat ıtda alahilir. 

dır. Ot - n ı:rh ka 
y n &Çık olduğu ıçm } .. v 
araba\ a n :en at r g1'>I 
Ve he= hattk f'dilt'ftlıı 

namcyı neşretmiştır biaman tedbirler, Amerikada'ki ru-

Rıısmi melıafil, şımall İrlanda - hi balet, Lehi tanın lıazırJıkları, Ahmet AAaoOlu 
hine müteveccih bir ıttifak mahi

)'l"linde telAkki f'dilmni lAzırndır. 
Höyle b)r ltifaka gırm~kle Polon

,. üçu1> • devletin yardım vfıdıni 
'-lmanyanın sulh garantisine ter • 

Londra, 29 (A.A) - Finançal manya ile İtalya arasında mevcut 
News gazetesinın öğrendiğine gö- munasebetlen. mevzuu bahseden 
.re İngiltere ile Romanya arasında bir makale neşrederek bu maka -

bir itilaf aktedilmiştir. · Bu itiliıf lede İtalyanm Besarabyanın Ro -
mucibince İngiltere. Romanyaya manya tarafından ilhakını kabul 

beş milyon steı linlıl< hır kredi a- eden ilk do:>vl~t olduğunu ve iki 
çacak •e Romanya bu kredi ıle mn otomatik surette askeri mü - ----------------------------ımüştcr ırnna baş'amr Bazan 

memlekPt arasında bugu" ne kadar ~" ld f-'- ı ""' İngilte.reden gayri ~skeri malu - kell<-fiytt kanununun çerçevesi - -- .... m yo an g .... a vıı.or 
me satın alacaktır. Fakat bu &- ceıeyan eden terna~ların doctane ~me gırl'<'ektır. Çunkü miıttehid ~z ll va bıMçt yanlı. tatm.n e·tır~~ 
manyaya açılan ilk kredidır. tngiı- hava.;ını bilhası;a tebarüz ettir - krallık e<:zasından olduğu müta -1 % "" a~ il dır adam o b;te binmez 

lııilıürnelinln Alman • Leh mesele- terenin Romanyaya vereceğl me- ,,,, ~th etımış oluyor. Bu da Pokınya =m=e=k:::ted=ır=. ===========le=a=s=ın=d=a=d=ır=l=a=r·======== ~'7~ _______ - _______ :_•_• ____ U tlder t!unılrrr edam ça,;ınJrr ald 
ı · ın ekfuı henil •-"'-' dil ma:a, geı;er, ve ca~. b n ceğınd :krinı Almanya ile dostane mllza- ba 16'n Y u z ...,,,.,ıt e • 

· z meınlşse de bunun oldukça yill<- limit esildikt n r lı.i o• 
P 'kereler yapmak suretile hallet • sek olduğu zannediimektedır. Resimlerle Günün Hadiselt ri T O P VE D A Y U L S E • 1 
ps mekten sarfınazırr ettil!int göster- t . . 

kt d . Finançal Ni!ws, ngılterenın Po-ec me e ır. 

la 
lonyaya da kredi •çması ihtimali 

Muhtırada nehc. C1laralı f(ıyle 
olduğunu ilA--•e eylemt>lıtedjr. 

denilm~ktedir: 
il 1 -- Polony• hill<Uınetı Dantzig 
8 IDEMIH! hakkında &diline bir iti- lngifjz ajaRSlnlD Cevabı 
a Wa varılma ve Leh hudutları - Lon.dra, 29 (A.A. - Hıtleı ın 
u. ıun kat'! surette Almnaya tarafın- nutku hakkında resn ı malıafil he-
u dan garanti edılmrs• için eline 
d geçen fırsattan isti1ad~ etmemı,. 
g bılWıı bu hususta Der lınln yaptıvi 

ta fı teklifleri reddetmiştir. 

8 
1 - Polonya hükCımetl, üçuııcii 

nüz hiçbir Şl'Y ne~rı tmemiştir. 

.Ancak ajans, İngılterenin AJ.. 

man aleyhtarı bir zıhnivetle hare
.ket ettiğini reddetmPkle ve siya

setin! Alman aley'1tan amıllerin 
tesirı altında bırakmı) ac .. ı:ım ta._ 

rilı ey leme ktedır 

11 bir devletle 1934 tarihli ltılAflann 
d• ruhuna uyınıyan . iya&I bir taah
al hüde girişmış ve bunu yapmaı.ıa 
t bu itllAfları bir taraflı ve keyft İngiltere sadec<? ta.ırruzlara ve 
S olaralı bükümsiµ bıJakmıştır. kuvvete müracaat Pdilmetıine lı.ar-
u 3 - Almanya hüki'lmeti bu - fl koymaktadır 

ı nunl• beraber Alma" • Leh m!lna- Deniz an1aşmasının feshine ge-
811ıetlerbıe lı.11J11 harek..tlnl eeub lince, İngilterenln eewşbı yakında 

111 'ıll' ııelıi~ !Mil etır•lı. ıauvvu - ıeıleeektir 
• 

Üıkiltlar Kıs S..n'ot ınelrtelıinıh dlJıı ~. Mrbame" wriJ.ipiT. 
ReıMiMl:ıd. m/J,.meı-ege lıtiral edm loılotımuulon w 

fTUP filrlJ1-/ıt.Ji1. 

Aımıpado, yıllanfeılberi değil ~""1Mk nfunoyif !141 P: im • 
ıınrlanicanberi, 1ıa7'p goilr.rl geÇtM miflnw de, lıalkm mubbderi t..
mif, k111"!14fClık gönnemf§, lıüyiiJc- zmM dağılmak mttbtıritletlnde 
lü, lcücülclij. ülkeler VGTdtr· k4l...,ıor. 

J Bunla"n ordvl:rn, toplon ti - N-!11§ ıleri tn?b{ı ""'1<ıj 
Jekıeri yokt>11. Aı>nıpemn lcMı 1 edUuı.if. Prem, bıuı!ann 10 trmı 
göbeğiwde lciih $0ğmıla. ltiilı aoltm ff!'bert bırakmak t11Taftan değil -
da patlıııan ıop tüje}; "" !erini, 11-' mif.. Jle •kuflar, hiycın h ı:wtcıuye 
zaktan dmleı-ltt ı ciina w mnlılcf'meye t e"I ekle,.. 

Bu 11ıP~'vt t'illc..,ludrn biri de, mif . 

Alnurnyan" "' kiİ(,11t komplaıı_ Böyle bir lıarekeı rr..C1Jlleb!llx 
olan Lıhıttştayr. 1 r~81ı@dir ee ı tıı.rl1ıirıde ilk defa 1tırvd,.diJ..ıt bir 
1719 yılındanbE"Tt hril:'6l' ! muha- lıidWynı!§! · 

faza etır1'!kted!:T ZA"ll' kuçuk prealiğnt de ,.,.. 
Bu kiiçı cuk p ~ıı . .<liğın nki ar- hatı kaçıyo , d~lttır 

dıuurulan ycıdig<ir t>larak bfr tek A<"aba v:aktan clhıleılıkL!ri op 
Mkercı!)i Juılmqtı O d<Z ge~""4>r- suleriıte imrt'fldilrr m ., Deı:ııJua 
<U 95 y~ mda iı1du 

Anrlarca dağdagcmz ıı~ ye bu 
m iiaıakıl kliçi.il< pıemWrtP de, ~:er 
9~abk bıı{ta111 • N121 tanıjtan.. 

rı. hiiluômet merkm ole• Vedıu 

H.ri, uz<Zktan ho gelir a•-: top 
tütfl< şe!len dcıt ! •P!tr.• 

ttnM2 1 

tke eder 

Surat!erıı gelintt saat• b 

lıilometre ile ıı:ı it lomettt ara 

sında r· ütcfav · 

t~r a .an•k n"" 

eyrcdf'r er. M 

t.brlı..ilo 

l.ln;a. bo ıediT Fa\ıat otobüs 

ter ç:rlıuk gıder 

melr Y Plrra 

ve b r • ter da a h la yap:zlıı1m 

ı ın v.ız k r<' uze nd n h 

rekct ed 

Yavaş gı l'r ı<•nırtrı. 

m var hızlı gider e ~ za mı 

ıur a:r a a e.lıemm etli de 

l!ıld r. Ehenım U! o) yaln 

atobüstl ir Onun ıçı:ıı hf'p be 

raber bağıralım 

Ya asın bunlar. ba.,mıu mu 

l
r.ıllat M!f'nlrr' Ya<;ann otcıbü~lu 

A. iL KARACAW 
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GÜNÜN .M.ESELEL.ERI he~iNBMAJ 
TANINMIS YILDIZLAR Yazan: Mahmut YESARi 

Lokantaya girdikleri zaman, lsınız, $öyle, lezzetle bir iki lok
genç kadın, ürkek bakışlarla et-1 ma yemekten kendimi alamıyo
rafını süzdü, yanındaki, genç er-· rum. 
keğe, sorar gibi baktıktan sonra, "Kıymalı,, dan "yumurtalı,, 
karar vermiş olmasına rağmen, ya çevrilmiş ispanağı ayni istiğna 
yine ürkekliği hi.ssolunan ağır a- ile yedi. 

dıml.~rla, be~im otur~uğum kuy: Üçüncü şişe bira da bitmişti. 
tu koşeye dogru geldı, solumdakı Erkek, bir komposto ısmarlarken 
masanın önünde durdu. genç kadın, garsona: ' 

Kadın, bu kuytu köşeyi 

seçmiş oluşuna erkek sevinmiş 

gibiydi. Fazla nezaketten mi, yok 
sa toyluktan mı, pek anlıyama -
dığım bir tereddUdle sordu: 

- Oturalım mı? 

- Makarna fırında nasıl? 
Diye sordu. 

G.arson, "salçalı" yı da, aşçı
nın cfırında· ya çevireceğine emin 
olduğu için: 

Genç kadın, mantosunun etek- - Gayet enfistir, dedi. 
!erini düzelterek oturmuştu. Lo- Kompostosunu, doymuş gibi 
kanta tenha olduğu için, ender ağır ağır yiyen erkek, peçetesi
görUIOr bl'r meslekt gayretle ko- ni masanın üzerine bırakmıştı. 
şan ıarson, kirli peşkirini ellerin- Genç kadın, •makarna fırııida. 
de buruşturarak iğilmiş, kadına yı pek beğenmişti: 
pakıyordu: 

- Ne emrediyorlar? 
Genç kadın, burun kıvırdı: 

- Eğer kahvaltı etmesem sen, 
biraz iştiham olsaydı, bir makar
na daha yerdim. , 

- Bilmem, benim, hiç işti • 
ham yok ı - Yiyin, ne olur? Zaten por • 

Erkek, itiraz etti: siyonlar ne kadarcık ki? .. 
- Olmaz, bir parça bir şey Genç kadın, ellle karnını bas -

yeylnlz ı tırdı; korkm~ gibi gözlerini açtı: 

ErWeğin taklifli konuşma - - Aman, patlarım 1 
aından, daha hen!lz fazla samimi Emir bekliyen garsona dön-
olmadıklan anlaşılıyordu. müştü: 

Kadının, muztarip yüzü gülil • - Bir baklavadan başka bir 
yordu: şey yiyemiyeceğlm. 

- Geç kalktım, kuvvetli de Sonra, ilave etti: 
kahvaltı ettim. - Üstüne bir parça kaymak 

Onun kapalı iştihasını açmak da koy. 
ister gibi, erkek; haydi canım, Erkeğin, tekrar bira ısmarla. 
naz etme 1 diyen bir gülümseyiş. masın.a da şiddetle mani oldu: 
le, başını sall.ayordu: - Fazla gelir. Biliyorsunuz, 

- Bir parça bir şey yeyiniz ! zaten karnım tok. 
Genç kadın, garsonun elindeç Ve "kııyınakh bakbva" dan 

listeyi aldı: sonra: 
- Bilmem lci l Ne yesem? Siz - Bir şekeri bol kahve l de-

de neler var? di. 

iT 
BUlerin Rayiştağd:ıki nutkunu sü~ 

lemesinden kırk sekiz S!lAt evvel ve 
Berlinde büyük şeııliklere mevzu teş

kil eden eUJnci yıldönümünden birkaç 
ııün sonra, sabık İngiliz. Harbiye nazırı 
\Vinsten S. Churchil'in yazdıj'ı bir ma
kale, Avrupa politik'.1. iı.lenıinde büyük 
bir ehemmiyetle ka.17.ılandı, büyük akis 
ler uyandırdı. Yedi scncdenberj mai
liıp bir milletin kalkınma ve intikam 
alma hi.lett ruhJyesint mükemmelen 
kamçıJıyttrak Alntany:ıyı bugünkü kuv
vetli vaziyete getiren Bitler, bu maka
leye bakılırsa, artık, kan;ısında, birden
bire rnania ların dik.ilmeğe başllldlğını 

cörmek devrine girmektedir. 
Fakat keodist, bunun farkında mı· 

dır? 

Son nutku, bu vehamettn idrak edil
dlilni göstermektedir. Zlr-•, Almanya • 
mu kuvvet Ye tevkctinden bahsetme
sine v• maruz ka.ld.ıiı haksızlİkları ınut 
laka dibelleceiinl, İn&-Uiz deniz anlat· 
mastle Polonya llllalım fesheltlflni söy 
lemeslne ve müstemlekelr-rl is~mesine 
ve nuikun müstehzi ve yüksek tavır ve 
belfLiaUne rafmen, bu nuluk, bütün 
müzakettlere kapıları 11.rdına kadar ae .. 
maktadır. Bele nutkun İnglllereye ali 
kısımları. cKendlmlzl fnglllzlerden a
şalı cörmil7onu.• deme-sine rafmen Al
manlaruı İn&iUzlerdf'n cekindtfjne u
la şüphe btralmuyM"ak bir ruhladır. 

Cburehll'Jn aşağıya dercettlğtmlz ma
kalesi, bu nutuktan evvel yazı.Imış, mt
lere btr nevi ihtar mahiyeti cösie.rm.e.k
ledlr: 

Mesele, Alınanyanın bugünkü 
hakımını Napolyonla mukayese 
etmek değildir. Bunların siyasi 
hayatlannın içinde tekemmül et
tiği şartlar, bir!birlerinden farklı . 
dır. Kendiler\ni bir asır ve bir çey
rek ayırmaktadır. Bu arada dün· 
yada her şey değişmiş ve hacim • 
ler daha büyümüştür. 

Hitler, tayyaresine binince, bir 
kaç saat içinde, Napolyonun, hatta 
emrindeki bütün menzil tertiple • 
rine rağmen arabasile birkaç gün
de gidebileceği yere varabilir. 

Ayni tencereden sekiz türlü 
yemek icad ediveren aşçının us
talığına emin olan garson, göğ
sünü gere gere cevap verdi: 
· - Ne emrederseniz! •.. Her 
şey var. 

Bir hazım yorgunluğu geçi- Hitlerin motörlü fırkalarından biri 
ren erkek, bir sade kahve ı~mar- Napolyonun bütün ordularını da
lamıştı. Genç kadın, erkeğin ma, ğıtabilirdi. Hitler, Napolyonun 
,,._ üzerinde duran paketinden ~ikretmeği mutad edindiği rakam
Lir sigara aldı, gibrit ister gibi !ardan çoğunun sonuna birkaç sı-

İmrendiren bir sesle llAve etti: 
- Taze balık var ... Tavada, 

ıskara, nasıl iırte111eniz .• 
Sa~·ıp dökıneğe başladı: 
- Şiş kebabı, şiş köfte, kuzu 

fınnda, makama fırında ne 
isterseniz .. 

Genç kadın, hal.il burun kıvı
rırordu; erkeğin yüzüne baktı: 

- Siz ısmarlayın, bir kere .•• 
Ben de son11a, bir şey söylerim. 
Siz, yerken, belki iştiham açılır. 

Erkek, listeyi tetkika lüzum 
gllrmemişti: 

- Bana, bir kuzu fınnda, a
ma, yağsız olacak. 

Garson, uzaklaşırken, arkasın
dan seslendi: 

- Bir şişe de bira getir. 
Sonra, genç kadına gülümsedi.. 
- İştihanız açılır, belki. 
Kadın da gülümsedi: 
-Buluşacağımızı bilmiş ol • 

saydım, kavalh etmezdim. 

durdu. fır ilave edebilir. 
Erkek, onun sigarasını yak

mıştı; gen; kadının yüzü, yine lo
kantaya girdikleri :ı:amanki 

gibi iztırabla buruşmuştu: 
- Bugün, buluşıacağımtZl 

bilmiş olsaydım, hiç kahvaltı et
mezdim. Bir şey değil, sizin de 
iştihanızı kaçırdım 1 

Mahmut Yesari 

PARA BORSASI 
ANKARA 

29 • 4 839 

l Sl'ERLIN 
100 DOLAB 
100 FRANK 
100 LİRE'l' 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RATIŞMABJt 
HO BELGA 
100 DRAHM.l 
100 LEVA 
100 PEZETA 

KAP ANI$ 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 
28.445 

67.6550 
50.8250 
21.4750 

1.0925 
1.56 

Ancak, her şeye rağmen, kem • 
miyet, hacim, kütle hiçbir zaman 
ınsan büyüklüğünün işaretleri ol
mamışlardır. Fen adaınlan, bu ka· 
dar ıztırap içinde kıvranan küre
mizin üzerinde hayatın mevcut ol
duğu nadir semai cisimlerden biri 
olduğu fikrindedirler. Bu beşinci 

ER 
- VE 

NAPOLEON 
Alman diktatörü 

İmperatorun 
Ü hataları 

edecek mi? 

Korsikalı 

düştüğ 

tekrar 
YAZAN: 

WINSTON S. CHURCHIL 

nin kütle halinde dizginlemniıj ol" 
masında, cemiyeiıin iktısadi kuv· 
vetlerinde aranmak 18.z.ım gelir. 
Fakat şunu söylemeli ki, bütüıi 
Almanya ve Avusturya impara • 
torlarının, krallarının, generalle
riınln akamete uğradıkları bir nok
tada, memleketini düştüğü mağ . 
lilbiyet çukurundan çıkarmak ve 
ona Avrupada hakıim bir mevki te
min etmek noktasında muvaffak 
oldu. 

Tarihteki mevkii, vekayiin ta • 
kip edeceği seyre, vekayiin de -
vamlı bir sulhe veyahut umuııU 

bir felakete müncer olınası keyfi· 
yetlerine muallak bulunmaktadır. 
Öyle bir felaket ki arkasından hiç 
şüphesiz yeni bir kurunu vustanın 
doğması tabii ve mukadder olacak 
tır. O kadat büyük felaket ki hat
ta bir kurunu vusta bile şüpheli • 
dir. 

Meşhur yıldızların koç senedenberl 
filim çevirdiklerini ve ilk filimlerini 

biliyor 
,, 

musunuz'= 
'k 

Senenin en çok sevilen yıldızlar 
MANCE 1935 te sinemaya ntisa 

ile birlikte 

mdan biri olan VİVİANCE RO· 
p etmişti. Artisti burada kocaaı 
görüyorsunuz 

Geçehle,rde yine bu sütunlar- 6 - Raimu 1931 de "Beyaz 
da Fransada sinema direktörleri ve siyahı,. çevirdi. Sinemaya iu
tarafından bir toplantı yapıldı- tisabının selcizinci senesidir. 
ğını ve uzun elemelerden sonra 7 - Pierre Fresııay sineına7a 
senenin en çok sevilen filmleri, tiyatrodan g"ldi. 1915 de kl!çalı: 
en fazla rağbet bulan yıldızların bir k.ordell çevirmi~ · Sonrr.an 
kimler olduklarının anlaşıldığını cParis esrarı• !ilminde re) aldı. 
yazmıştık. Şimdi bu meşhur ta- 8 1 p lnt 

ld 1 
- vonne r empl me,-

ııınmış yı ız arın kaç senedenbe. h b" h ld dır ıo•• d . . . t" b · . 
1 

ur ır sa ne yı ızı • .,. e 
rı sınemaya ın ısa etmış o duk- "L D K 1 4!l · 
1 'Ik f'l 1 . . . . 1 . . a am o ame ya,. , mınl ç• 
arını ve ı ı m e-.rnn •sım erını . d' B -~ · f'I viri • vır ı. eş ıreneuır ı m çe 7or. 
aşagıya alıyoruz: 9 - Charles Boytt 19 senedir 

1 - Jean Gabin 1930 da bir 
• • • operet olan "Herkes kendi tali- filın çevırıyor. İllı: fllıni 11121 

Hitleri Napolyonla ayni derece- hine,. filmi ile sinemaya intisab de ~e~ird~ği "Açık adaın,. lıımin
ye koya'.11amak1a beraber, bu za- etmiştir. Böyle olduğuna göre dekı fılınıdlr. 
tın vaktile Napolyon tarafm~a~ ·dokuz senedenberi film çevir • 10 - Michel Morgıırıt ilk de
yapılmış olan bırçok hataları ırtı- mektedir. fa 1935 de Daniel Darieu:ıı:'nun 

k.Bp etmesi kabtldir. Zaten şimdi- 2 _ Fransada en çok sevilen baş rolünü yaptığı "Madmazel 
ye !~adar devleti idare hikmeti, M · 

yıldız olarak gösterilen Viviane ozart,, filmınde göründQ. Ga
kendisine birk<ıç cinayet ika ettirt-

P.omano bir zamanlar re.vülerde yet elıemmlyetııfa bir rolü vııırdı. 
clıkleri. Napolyonun hayatını Duc 

~ıpiak görünerek, cinsi cazibesi Bugünse en çok beğenilen :J1.ldız-
d'Enghienin katli kadar hiçbir şey sayesinde hayatını kazanırdı. İlk Jar listesine dahildir. Dört sene-

s. C HU RC H 1 L 
i;.idetmez. Bu l,areket, Paris so • defa 1935 de beyaz perdede gö- dir film çeviriyor. 
kaklarında arabasına atılan bom . 

İsanın Incili neşre devam edile • banın atılması üzerine duyduğu 1

1·~ndü. Josephin Baker'in baş ro- 11 - Genç Fra11.1ız yıldızı Co-
unü ) aptığı ~Pre,ııses Tamtam. rin Luchair de batta olmamakla 

cektir ve hatta ihya edilen Thor hiddet üzerinedir ki Napolyon ta-
ve Odeınin, putperestliğin ve ı: k - rafından yapıldı. Şahsi . sebepler, 
perestliğin zeval bulup kay . Hitle1'in de, bir 20 Haziran günü 
bolmalarından çok sonra dahi! ayni suretle hareket etmesine se-

Napolyon yeni bir din kurmağa bep o!ı;lu. Cromwel de, kendi dev
kalkmadı. Fransada nizamı iade rinde hayatını tehdid eden insan
etti ve ihtilalin ifratlarından son· \arı şedid bir ölümle C.ldiırtmüştü. 
ra geniş bir mikyasta içtimai a . Napolyon bir gün mahvolması • 
hengi kı.rrdu. İhtilalin Fransaya nın ikıi sebepten ileri geldiğini söy 
bahşettıiği nimetlerden çoğunu Iedi: Prenses Mari Liiiz ile, cAvus
muhafaza etti: Sınıf ve iltimas far· turyalı ile evlenmek. ve •İspanyol 
kı gözetmeden •mesleklerin isti • Ülseri .. Hitler birinci hatayı .işle
datlara açılması., bugünkü Fran • ! mck tehlıke"' 1de değildir. Fakat 
sada hala mevcut olduğu veçhile İsponyal ÜZ!seri vaziyetine tam 
•halka toprak verilmesi., onun e- mutabık addolunabilir. 
serleridir. Roma katolik kilisesile Ayni zamanda, NapoJyonun su
yaptığı konkordato sayesinde bi • kutu sebepleri de Hitlerin vaziye
ribirlerine karşı dikilen ve telifi tine uygun olabi,ir. Hitlerin Rus • 
gayrukabil gorunen zıddiyetleri yaya karşı tasavvurları nedir? O 
barıştırmak kudretini gösterdi. da Moskovaya kaldırıp büyük bir 

Artık, tatlı tatlı konuşuy<>r

lardı. Ben, on!arla meşgul görün
memPk için gazetemi açmış oku
yordum. 

. Neden sonra, erkeğin yemeği 
gelmL5ti; çatalın ucile tattı: 

- Pek nefise benziyor. 

100 ZLOTİ 
100 
100 
100 

PEN<"..0 
LEY 
D1NAa 

14.035 
23.9025 
Z4.9675 
0.9050 
Z.8925 

derecedeki yıldız, yıldızın mekşı1f 
alemile ve gayri mekşı1f, fakat 
mutlaka mevcut diğer yıldızlar ile 
kıyas edilince, nekadar küçük, 
mini minicik kalır? Buna rağmen, 
kendi evinde, ~inin başında, ha • 
yatını kazanmağa çalışa' insanın, 
fezanın içinde serseri dönen bütün 
bu küreyvata üstünlüğünü kim in· 
kara cesaret edebilir? Her beşeri 
hareketin can noktası keyfiyetin· 
dedir. Kesafot ve ağırlık, ancak 
çarpışmalar olduğu zaman şiddetli 
aksütameller husule getirirler. Fa
kat bunlar, ,biza:ıihl, insan zeka ve 
cesaretini yıldıracak mahiyet gös
termezler. Bir kasırga, bir köyü 
süpüreb'lir, fakat bir köy daima 
bir kasırgadan daha ehemmiyet • 
lidir. İnsanın, aklı ti eski zam.an-

' !ardan beri cBüyükliik• ü k-. .d. ;;_ 
J yık olduğu yere oturtmuştur. r.:.J
' livlerle Loil!iputa vapaca~ıınız bır 
seyahat teşebbüsülerin nebr.ta: de-

Fakat askeri sahada, tarihin ad- ordu götürecek midir ve böyle bir 
larını kayd,,ttiği bütün kumand&n· maceradan nasıl çıkacaktır? ıv:~..ı
lar arasında en yüksek mevkii ışgal de Rusyanın Avrupa için ne mu • 
eder. azzam bir mukabil siklet tı•§kil 

İştihalı iştihalı yiyordu. Genç 
kadın, bir bardak bira içmişti; 
bir turpu dişledi, güldü: 

- Siz, iştihamı açtınız. Haki
katen ı\efise benziyor. 

Erkek, hemen garsonu çağır
dı. öniindeki tabağı işaret ederek 
söylıyecekti; kadın, mani oldu: 

- Liifer, taze mi? 
- Çok tazedir. 
Garson, !ıcmen seğirtti. Erkek 

tekrnr arkasından seslendi: 
- Bir şişe bira daha! 
İştihasız genç kadın, "taze 

ı:ıfrr"i adeta, istiğna ile yemişti. 
E· kek. p:lilki Brnarlarken, kadın 
da, garsona: 

- J.,.panqk!ı yumurta var mı? 
diye sordu. 

Daiına a~çmın ustalığına ı>il· 

vcnen gar•Jn, hiç tercddüd etme
den: 

- Kıym~lı ısranak var, bizim 
~Ş( 1 bası kıyın.alan atar, rumurta 
kırar, de· U. 

Genç kadın, kabul ettiğini an -
!atmak ister gilıı göz kırptı; er
keh güldü: 

- Buranın yemekleri, çok 
güzel. Hiç iştiham yoktu; kar • 
ııım da tok. Öyle iken, inanmaz-

100 YEN 
100 İSVEÇ ~. 

100 RUBLE 

34.62 
30.5550 

23.9025 
Esham v• Tahvlltıt 

Tifrk borcu I peşiıı 
Ergııni 

Sivas Erzurum 1 
Sivııs • Erzurum ili 
Domates 

19.65 
19.-

19.48 
19.50 

30 -

SEBZE FİATLERİ 
Kurut S. 

Sakız lrabağı . 
Bakla 
Araka 

• • 
Bezelye 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 

• • 
• • • 

• • 
Taze yı..prak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
E:r.glı.ar • • • 
Marul • • • • 
Yeşil salata 100 det 

• Pancar 
Maydanoz 
Dereotu • • 
Taze soğan 
Ta2'e sarımsak 

• • . . 

30-
4-
7-
6-
1 50 
1 50 
z 50 

10 -
3-
2-,_ 

1 • z -
20 -
z 50 

-40 

-40 
1-
1-

ği~tiğini bize pek iyi gösterebilir. 
Napolyonla Hit!Prin syasi hayat· 

ları hakkında iptidai bir müşahe
deyi de yapmak lazımdır. Evvelki 
"'ra kaclar, dünya üze~inde bir t~
sir hasıl "tmiş olan büyük sımalar, 
hep cenp,averler, f,fozoflar, din 
kuranlar ıdiler. Cengaver olarak, 
Hitler, Umumi Harpte hizmet et • 
miş olmasına ve göğsündeki de -
mir salip nişanına rağmen, bu dört 
sene zarfında, onbaşı rütbesinden 
ileriye geçememiştir. Felsefesi, 
Mein Kampf • Kavkan rscrınde 

izah edilmişlıir, ki bu da, en büyük 
hüsnüniyetler ve müsait tesirler
le, ancak, uyuyan galipler karşısı
na geçmiş bir mağlubu harekete 
getirmek için çıkarılmış bir harp 
avazesi olarak kabul olunabilir. 

Hiçbir liberal adam, diğer bir 
adamın dinıini münakaşa etmez. Bu 
mevuda hepimiz büyük Jttdrık:n 
ı:özüne iktifa etmişizdir. 

•Herkes göğü kendi usulüm· l!P • 
re, istediği gibi kazanmalıdır!. 

Maahaza, kemali hürmetle, fakat 
şu fikl'in de ileri sürülmesi cesa -
reti gösterilebilir: Her şeye rağ -

: men dünyada, bilhassa Alınar:ıyaıla 

O zamanl<ır, büyük bir muharebe etmiş olduğunu düşününce insan 
.Yi idare edebilmek için ınsan de- hayretlere varır. Napolyonun bi· 
basının malik olabileceği en yük • rinci Aleksandr ile kat'ı münase • 
sek evsafa sahip olmak esası şart bet ettiği zaman, kudretinin en ' 
idi. yüksek şahikasına varmış görünü-

Napolyon, zekası, karakter knv- yordu. Prusya dehalet etmişti. Al
veti, h5.diseleri ve l:ıymetleri isa- manya, emrinde ve hizmetinde 
betle öl~ülmesi ve doğru tefsir et- idi. İtalya, haracgüzar bir krallık
mesi sayesinde, düşman ateşinin tı. Bir tek insan isminin ve deha
altında, atının üzerinde, askerleri- sının lehimlediği bütün bu büyük 
nin ortasında, ve emirlerini bizzat konfederasyon, Rusya ve Ukray -
kendi ağzile vererek, kırktan faz. na üzerine çullandılar. Fakat, gi· I ' 
la büyük :neydan muharebesi ka- denlerden gelen çok olmadı. i 

JAN GABEN 
zandı. Sihirkar bir kılıcın halesi Bu sadmenin aksülameli ile, bir filminde küçük bir rol almıştı. beraber yine listede yer almış. 
onun adının etrafına ebediyen şe- zaman bütün Avrupayı kucakla • Demek dört senedir ki sinemaya ı 937 de ~inemaya intisab et mi., 
ref verecektir. mış gibi görünen kombinezon, dar- intisaıb etmiş bulunuyor. Bir iki "Gece yarısı şarkıcısı,, ismindeki 

Hitler, böyle fırsatlara malik ı;nadağıııık oldu. senedenberi ise meşhur bir yıl- filmde figüran olarak göriinmüş-
değildi. Fakat bwıa mukabil, ça- Bütün zalim idarelerin ve ta - dızdır. tü. lki senedir ki sinemada ça. 
lışmak ıçin yeni bir makineye sa- hakkümlerin bir gün mutlaka yı- 3 - Meşhur komik Fernendel lışı:;or. Bugün 18 yRşın:ı rağmen 
hipti. Kontrol altına alınmış bü • kılmakla neticelendiği ötedenberi 1931 de llfarce Allegret'nin "Be· kelJ':iisine olduk~a tanınmı• bir ;. 
yük bir matbuat, radyo, bir yer • hakimane bir surette söylenmek yaz ve siyah,. isimli filminde gö- ,.·.,, yapmıştır. İstikbalinin çok 
den diğer bir yere çabuk gidi.p gel- adettir. Bütün tarih, bunun mi • ründü. Sekiz S!!nedır film çevi • parlak olduğ:ıııu her~es tasdık 
mek kabiliyeti, kendi etrafına bü- sallerile doludur. Napolyon, Er • riyor. 1 cd;yor. 
yük yığınları toplama kudreti, te- furt konferansından sonra, kendi· 4 - Danielle Darrieux 1!)31 12 - Sacha Gııitry, bu meşhur 
lefon, telgraf ve diğer asri vasıta- sinin eski usuıierini yeni ve mu - de cBalo. filmi ile sinemava iu- ı:ktiir film çe\'irıı'e)'i kabul ede • 
larla efkarı umumiye yaratmak, azzam bir mikyas üzerinde tatbik tisab etti. Ayda 2.000 fra~k alı- r 0 lc 1!>35 de "İyi ''.""" filmini çc
bütün bunl~r, Napolyon devri içi.n ederse, bütün Avrupayı Fransanın yordu. Bugün sinemaya inti~abı- 1 vırdı. Dört 'eııroır fılm çevırı-
meçhul şeylerdi. Eğer Hitler bir hakimiyeti altında toplıyabilece - nın sekizinci sene•idir. .''<>r 
harp adamı ise, bu modern mana- ğini hesap ediyordu. Ayni yolda, 5 _ Loui~ Joıı,·et lDö'.! de 1 1 :ı - Tin o !{o"i 1 \1:14 de ~la
da bir harp adamıdır ki. hilkim ev- fakat daha büyük bir şiddet ve e- Marcel Pagnol'uı, Tt>puzc ını ı ııc l':ı ile siııt•ıııayıt iııtisab etti. 
safı, partisinde, efkarı umumi\'e- (Arkası 7 inci •ayfadal çevirdi. Yedi senedir siııcnı~<la. (Arkası 7 inci sayfcda) 
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Galatasaray Demirsporu 
dün 2 -1 mağlup etti 

Maç mütevazin bir şekilde oynandı. G. Sa
rayın gollerini Süleyman, Sara/im yaptılar 

Demirspor bugüu Fenerbahçe ile karşılaşıyor 

'\ lt/\ 

NEŞRiYAT 

"Cemal Nadir,, in 
karikatür albümü 

Medent kanundan evv.1 
şekU: 

Pf1fCIZGM - AnnHee.ı .. 

Kıymetli lurikatütiııt!mlıı C 
Nadirin yeni bir eHri çıkın 

cKarikatilr dbilmtı.. 

Milli Küme maçlarına dün de rından birinde sola<:ık Zekinin or- zılılar da muhakka1' maçı kazan
Taksim stadında devam edilmiştir. taya ıri.inlce ortaladığı bir topu mak azmiyle çalı§mağa koyuldu
Dünkü müsabakayı A hkaranın bu İskender tam zamanında yakala - lar. Oyun bu vaziyette devam e
güne kadar mağlup Jlmıyan birin- dı ve düzgün bir vuı uşla Galata- derken Demirsporlu küçük Orha
cisi Demirspor ile Galatasaray yap saray kalesine attı. mn bir fiitiinü Osman kurtardı. 

mışlardır. Takımlar berabere vaziyete gir Buna mukabele eden Sarı kınru-
Bu mühim maçı seyretmek için dikten sonra Demirsporlular an - zıhların yaptığı hücumda Saial:ıat- K • G. Saray • Dcmir•por maı;ıntlan 6lr •n•tantane 

takrib~n 4-5 bin kişi havanın 90 - cak kısa bir müddat devam eden tın ve Buduri güzel bir iniş yap - urtderelı Meh. 
ğuk olmasına rağmPn stadda top- nisbl bir hAkimiyet tesisine mu - tılar. hl• • • 
lanmıştı. vaffak oklular. Fakat bu hAklmi- Saraflmiıı çok geride o!U§U ~u- metpe ıvan ıçın 

Hakem ve takımlar nu golle neticelendiremedi. Yıne 
Saat 16.15 de evvel3 Demirspor 

sonra da Galatasaray takımları al 
kı,Jar ırasında sah2ya çıktılar. 

Yan hakemlerinin lisans kontrolü 

• etleri uzun sürmedi, Sarı kırmı-
Demirsporlular hücuma geçtiler. Her nisanın 11 inci gü-

,..,..~..,..,----···--------- Ve 29 uncu dakikada Arifin şah- •• • l k 
.; ıl bir hücumu az daha Galatasa _ nu merasım yapı aca 

raya gol oluyordu. Kaleci Osman 11 Nisan salı günü saat U de 
bunu ancak Arifn ayaklarına ka _ Balıkesirde vefat eden koca Türk 
panarak kurtşrdı. pehlivanı Kurtdereli Mehmet peh

ile para atışından ~-onra Galatasa
raylılar misafir takıma bir buket 
verdiler. 

Saat 16,30 da hakPm ŞaziniJı dil 
düğile oyuna başlıyan takımlar tul 
ka.drolarmı 'Iluhafa1.a ediyorlar -ı 
dı: 

Demirspor: Hilmı - Nuri, Şev
ket - Şemsi, İbrahim, Kimi!.
İskendt r, Arif, Orh~I', Orhan, Z.. 
ki. 

Galatasaray· Osman - Faruk. 
Adnan - Musa, Bedii, Yusuf -

Ntcdet, Sı1leyman, Sa!ihatttn, 
Buduri, Sarafim. 

Oyuna Galatasaraylılar başla
dılar. Bu ilerleyiş Demirspor mll.
dafaası tarafından ger: çevrildi. 

Galatasarayın ilk anlarda da.ha 
rn ... ntazam ve dah::ı ve:-jmli hücum 

Jar vaptı,İ(I görulüyorsa da kuvvet 
hakkında iyi bir fikri olmadığı Dinlr.ü maçın •alibi G. Saray 

içın de fazla açılamıyordu. Kaptanı Nectlel halr.em 
İşte bu nisbi tazyik ortadan Adnan Alr.ınla beraber 

Sala.hattinin. sağdan Necdetln sü-

rükledıği fıücumlarle til dokuzun

~u dakil-aya kadar geldi. Nihayet 

Sarı kırmızılılar Demırspor kale
cisini kandıl'mağa muvaffak oldu
lar. 

Galatasarayın ilk golü 
A ıır~•ı dakikada bek Faruktan 

sol hafa geçen topu Y•ısuf solaçığa 
yu,·arladı. Onun gük! bir ortasını 
Süleyn.an Demirsµcr kalesi önün 
de yakalad: ve birden bir plase ile 
Demirspor kalesine altı. 

O} un hızlanıyor 
Bu golden sonra •ekrar başlı -

yan oyuna Demirsporlular daha 
canlı ve daha atak bir tabiye ile 
gbstiler. Fakat Galatasaray mü -
dafaasındaki bilhassa Adnanın akıl 
lı oyunu ve yer tutması Demirspo
run yaptığı hücumları mükemme
len önlüyordu. 
· Oyun birdenbire hızlı devam 

ederken tekrar eski haline ve ya
vaş biı· tempo ile d~vama başladı. 

DPmir;porun yerdtn yaptığı isa
betlı hücumlar b!rhirini takip e

d~rken Galatasaraylılar bir gule 
cazı olmuş bir tarzda l• ".adan ve 

oldukça da ağır bir oyun tuttur -
dular. 

Devrenin dakikaları ilerledikçe 

iki takımda da yoro?un!uk ve is -

teksizlik göze çarpıyordu. Ve bu 
suretle de\'l'e 1--0 Ga!atasarayın 
galebesile bitti. 

ikinci devre 
İkinci d.-Yreye Demirspor!ular 

takımlarında yaptıkları ufak bir 
tadilatla başladılar. Sağaçık İsken 
der santrfora geçirilmiştL 

Bu yeni şekildeki Demirspor 
takımı ilk o.nlarda birbirini kova
hyan birkaç hücum yaptı. Bu
na Galatasaray da mukabele et -

meğe başladı, iki tarafın karşılık
lı hücumları ikhıci devrenin an _ 
cak 14 üncii dakilrns:na kadar sür
dü. 

Demirsporun beraterlik golU 

Bir takım bukadar kolay 
maglOp ettirilmemelilir 

Dü"' Taksim stadında Mit· 
li Küme maçından evvel Be
den Terbiyesi kupası için İs
tanbul - Beyoğluspor m~ -
telitı ile Beykoz - Kurlu -
luş mulıteliti ara81nda bir 
maç yapılacaktı. Fakat yeni 
futbol ajanının koyduğu ve 
henüz bütün klüplerimize teb 
liğ ettirnı<?ğe muvaffak ola -
matlığı oyun ba~!ama saatle· 
Ti karan dolayı.<ile koskoca 
lstanbul - Beyoğluspor takı
mı salıaya hiçbir kasde mak
nın olmıyarak tam sekiz daki 
ka geç geldiği için ajanlıkça 
lıakeme verilen direktifle hük 
men mağlup t!ttirildi. Bere
ket versin ki bu sportmen 
muhtelit takım rakibi ile lıu
susi bir maç ycpmağı kabul 
etti de tribünleri dolduran 
halkı çirkin tezahürata sev -
ketmedi ve sta.d idaresini miiş 
kül bir vaziyetten kurtardı. 

Bı: hcidi.•e etraf.,cıla yaptığı

mı·: tetkikatta oyun saatleri -
nin ajanlıkça tQyin edilmiş 

bulunduğu ve fakat btı tebli
gatını henüz btı !akımlara bil 
dirilmemiş oldıığıı ve bu spor 
cu gençle?" de stadın ilcinına 

da kanarak maçlarının on beş 
te yapılacağını bildiklerinden 
ve başliıma saatinden de tam 
22 dakika evvel 14,.18 de sa
haya gelmişlerdir. Ne yazık 
ki bu saat ajanlığın tesbit et
tiği saatten 8 dakika geçmiş, 
imiş; ve bu yüzden dl! bu ı 

kım hükmen magltip sayıl -
mış! 

Tekrar Oalataaareylılar hücu • livan için yurdun her tarafınd.a 
ma geçtiler. Ve bu hficumlarından merasim yapılması temin edilmiş

i birinde de yeni b!r sayı yapınağa tir. 
muvafidk oldular. Beden Terbiyesi Genel Direk -

Galatasarayın galibiyet golu 
37 inci dakikad~ sağdan inen 

bir Sarı kırmızı hücoımunda Salil.

hattin topu ustaca soliçe geçirdi. 

Sollçin şütiinü kalecı ancak çele
bildi Tekrar geri gelen topu Sara

fim s~kin bir vuruşla Demirspor 
ağlarına yerleştirdi. 

İkinci golden sonra Demirspor

lular bütün enerjilerile oynaına

ğa çalıştılarsa da bu g;ıyretleri 
sayı yapmalarına imkan bırakma
dan maç 2-1 Galatasarayın lehi
ne bittL 

Nasıl oynadı!ar 
Demirspor takımı cidden çok 

enerjik ve çalışmı~ bir takım ha

linde idi. Kalf>t'i Hi!mi yediği gol

lerde h«talı değildL Ve güzel oy

nadı. Müdafaada N\lri mutat asa

biyetini yine gösterdi ve oyunda 

da epey müddet itiraz ile vakit 

geçirdı. 

Sol müdafi Şevket çok çalış -

tı. Demirspor haf hattı vazifesini 

başardı. Hücum hattında solaçık 

Zeki ve soliç eski Fenerli Orhanı 

eskisine nazaran daha mütekamil 

bulduk Sağiç Arif sert ve asabi 

bir oyun oynadı. tskender bermu

tat dikkatsizdL Diğer Orhan d~ 

çalışkan bir oyun çıkardı. 

törlüğü Türkiyeye şeref kazandı

ran bu kıymetli 'rürk pehliva -
runın ölüm haberini alır almaz Ba 
lıkesir bölge başkanlıl,ını çektiği 

bir telgrafla memumun kederli a
ilesine taziyetlerin!n bildirilmesi -
ne memur etmiştir. 

Merhumun ailesine bir miktar 
nakdi yardım yapılmıştır. Beden 
Terlıiyesi Genel Direktörlüğü bü
yük pehlivanımız .>ıakkında gerek 
spor gazetelerinde• ve gerekse rad
yoda yapıhcak neşrıyat için en 
emin menbalardan mufassal ma -
llımat toplamıştır. 

Radyoda en kısa zamanda Kurt
dereli hakkında es!U'lı bir konfe -
rans hazırlanmıştır 

Her sene nisanın 11 inci günü 
Balıkesir bölgeel sporr:uları tarafın 
dan merhumun hatırasının anılma 
sır.ıı karar verilmiştır 

Kurtdereli kemeri 
Büyük Türk pelılivanının kab

ri Beden Terlıiye!i Genel, Direk -
törlüğü tarafından yapıl .caktır. 

Genel Direktörlükçe Edirnenin 
Saray içinde her sene yapılmakta 
olan Kı,rpınar güreşlerinde Baş -
pehlivanlığı kazanacak olan gü -
reşçide bir senP kalrrıak üzere bir 
Kurtdereli kerr.erl ihdas edilmi• 
tir. Kemerin h~lkalarına zincirle 
asılı on yazısız madalya buluna
cak ve bunlara her sene kazanan 
başpehlivanın ismi yazılacaktır. 

Bu kemer 10 sene l"ihayetinde en 
Galatasaray Dexirsporu yen - az üç defa ismini vazdırmağa mu

mekle beraber çok güzel oyruya- vafafk olan başpehlivana hedh·· 

madı. Kaleci Osman yine orta bir edilecektir. 
halde idi. Müdafaad& Adnan Ga- On .;ene nihayetinde üç defa 

birinciliği alamıyan olursa madal
latasaray defansinin en iyisi idi. 

ya kordonu Genel Direktörlük mü 
Faruk heııiiz formune girmiş bir zesine gönderilecelr ve yeniden on 
halde değildi Haf hatıında Yusuf beş madalya bu zinc:re takılarak 
zaman zaman yorgunluk alaimi 

g;<;terdi. Musanın da oyunu eskisi 

kp.dar müassir değildi. Hücum hat 

tında Salahattin, Buduri ve Sara

fim iyi idiler. N ecıiet ile Süleyman 
arasında da bir anloşma mevcut

tu. 

** 
iki sıklette Avrupa 
güreş ikinciliğini 

kazandık 

Norveçin merkezi olan Osloda 
devam eden Greko-Romen güreş

lerinde nihai neticeler alınmıştır. 
Bu neticelere göre 87 kiloda Mus
tafa, 66 kiloda Ankaralı Yaşar Av
rupa ikincisi olmuşlardır. 

BugUnkU Maçlar 
Teksim atadı 

Pera - Kurtuluı saat 
10,30 hakem Adnan 

Akın 

Şeref atadı 

l::ieşiktaş - Şişli 
10,30 hakem 

Tezcan 
Fenerbehçe 

saat 
Şazi 

Anadoluhisar - Kadı· 

köyspor saat 12,30 
hakem Feridun Kılıç 

T opkapı , Arnavutköy 
Hilal , Kurtuluş saat 
14,30 hakem Ahmet 

Adem 
Fenerbahçe - Demir
spor saat 16,30 ha
kem Halit Gal p Ezgü 

Kızlar arasında 
voleybol maçları 

Kız !ises;nd• devam eden dün

kü voleybol maçlarında aşağıdaki 

neticeler alınmıştır: 

İstanbul Kız lis'!~i - İnönü li
sesini, Kandilli - Erenköyü, Çam 

lıca - Şişli Terakkiyi yenmişler
dir. 

Askeri liselerin 

birincilikleri 

Gelecek haf ta büyük 
merasimle kutlanacak 
Kara ve Deniz askeri ilselerimhruı 

bu seneki spor birincilik müsaba
kalarile bu yıl bu liselerimizden 

Harp okuluna goçen talebeden 

yüksek derPce ile diploma alanla
rın nıükMat dRğıtnıa merasimi 7 
mayıs pazar günü •sat U de Tak
sim stadyomunda yapılacaktır. 

Hazırlan:ın programa göre, o 

gün saat 13,30 da Taksim Cüınhu
' riyet abidesine bir çelenk kona -

!erde, mecmualarda çıkan en 

vetll. en m~alı, en ıüzel kar 
türlerini iyi kiğıda, temhı b 
mış bir cilt halinde topl.amıt b 

Y ~dinci kattaki - Kim 
Adil Türer tarafından spor müaa- alaturka musiki intnnı uyutur, 
bakaları hakkında bır nutuk söy - ? 

cak ve saat 14 de stodyomda Mke

ri !iseldr müfettişi Kurmay Albay 

lcndikten oonra mükô.fatlar dağı -
ye ... 

Bu albüm, memlebt içiıı tılacaktır. Merasim geçişini milte-
kazançtır. Çünkü, gündelik g 

akip askert lis~l .. rımlz talebesi ta- telerde, mecmuala"da bu karik 
rafından müzikli jimnn!'tik, mil - türleri zevkle, lezzetle görm!lş 
zikli boks jimnastiğı. müzikli gül- \anlar, bu nefis albümün aayfa 
le jimnastiği, savurma topu, cirit, rını ç.virirken, tekrar ayni z 
disk' ve bomba atışları gibi modern lezzeti duyacak ve artiste, bu ı 
spor hareketlerı yapılacaktır. Bun- metinden dolayı müt~şekklr ka 
!ardan sonra serbest ve Greko Ro- caklardır. 

men güreşleri, Japo~ güreşi, ma
nialı yarışlar. cesaret talimlerı • 
hentbol. hokey müsabakaları 

yapılacaktır. 

-o-

Mektepler ara
sındaki futbol 

maçları 

Hadisel"r'~ ince ve ,eytanl 

rek, bize, mizah şekl!nde, b 

hakikatlerin iç yüziinü, 7alruz 

lünçlüklerl ile değil. çok lyı olar 
da gôstermektedlr. 

Liselerimiz arasındaki futbol 
müsabaka yeniden on sene devam müsabakalarına dü.'l de Şeref sta
edecıektir. Kırpınar giir!!§lerine bu dında hararetle devsm edilmiştir. 
sene başlanırken ilk günü mer - Günün ilk karşılasmasını hakem 
hum Kurtdere!i pehlivanın hatı - Refik Osmanın idares;nde yapan 
rasına hürmeten bir dakika sükut Pertevniyal - ve v~ra liseleri ara
edilecektir. sındaki maç cl:iden heyecanlı ol-

Bu albüm, sanatkdrın bütün 

serlerinı takip elmemiş olanlar 

çin de, biiyülr bir kazançtır. 

karikatürler, hem güldürme 

hem de düşündürmektedir. 

İnkılap Kitabev• tarafınadn 

yet nefis bir şekilde basıl 

Fiyatı, 1 liradır. Okuyucular 

harareti;"tavsiye ederi. 

tan İstanbul lisesi i!P Yüceülkü 
sesi yapmıştır. 

Kurtdereli Mehmet pehlwan muş ve iki defadır birbirini yene
. . . .. miyen bu iki takımdan Pertevnl
ıçın bır broşur hazdanmaktadır. yal maçı 2_ 1 kazanarak rakibi 
Kırkpınar güreşlerinde bu broşür Vefayı tasfiyeye uğratmıştır 
halka dağıtılacaktır ~e bütün spor İkinci karşıl~şmayı kuvvetli ra-
klüplerin\! de gönderılecektir. ki.bi Go.latasarayı hsfiy~ye uğra -

Hakem Afunet Ademin !da 

sinde oynanan bu maç ta çok J 
tın geçmiş ve Sarı slyahlılar bu ~ 
kiplerini 2-1 yenerek tasfiye; 

uğratmışlar ve §8mpiyona tinaliı 

doğru yol almışlardır. 

Günün son maçını yapan Ha 

darpaşa ve Hayriye liseleri iki h 

ta evvel karşılaştıkları saman 

] yunun temdit edilmesine rağm 
' biı:ıbirini yenememişti. 

Diin hakem Ferldunun idare 

ıinde yeniden sahada çarpışan t 

1 iki güzide takını arasındaki mı 

ı 
Haydarpaşanm bariz h!kimiye 

altındıı oyn.anmış ve Haydarpaş. 

lılar rakiplerini 2 - O yenerek gali 
gelmişlerdir. 

----O--

Beden _terbiyesi genel di
rektörll Edirneye gidiyor 

1 Ha.her aldıkımıza göre Bede 

Te.ı'bıyesı Genel Direktörü Tün 

general Cemil Taner Edirne Sa 

rayiçinde yapılacak ol&n Kırkpı 

nar güreşlerinde bulunmak üzer 

bu ay başında Ankaradan İstanb 
14 üncü dakikada Demirspor -

!ular düzelmeğe baslıyan akınla-

Spor herşeydcn evvel zevk 
için yapılan bir harekettir. 
Böyle süratle verilen ve ye
rinde olmıyan ka•arlar!a bir 
takımı mağlup ettirmek için 
resmi bir 111Jkamın da
ha temkinli davranm= la -
zım gelmez miydi? ... 

Ağır sikletten Çoban Mehmet 
ile 72 kiloda CcW Atik üçüncülük 
ıçin bugün son güreşlerini yapa -
caklardır. Mustafa ile Yaşarın ka
zandığı büyük zafer bütün Türk
lerin göğsünü kabartan bir hadi
sedir. Bununla iftihar etmeliyiz. 

ı ** Kızlar araaıntla yapılr:ın voleybol maçlarından bir intıba 
la ve buradan da Edirneye gidece 
tir 
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BiR HftfTALIK RADYO PROGRAMI 
...... . 
Tiirkiye radyo difüzyon postaları 

Ankara radyosu 
Dalga uzunluğu -

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

................ ..-.. , f 30 nisan Pazar J .......... -.. - .. 
Saat ı2.30: Proıram. 
Saat 12.30: Müzik (Küçllk orkestra -

Şef: Necib Aşkın) l - Niemann - Çar
liston (Dans,) 2 - Ganglberger - Kü
çük toplantı (Revü - Entern1ezzo.) 3 -

Schieder .. Dinle.. Keman ne söylüyor 
(Tango.) 4 - Toman - Viyana hülya
ları (Vals.) 

Saat 13: Memleket saat ayarı, ajanı 
ve meteoroloji haberleri. 

Saat ıs.ıs: Müzik (Küçük Orkestra
Şef: Necib Aşkın.) devamı. 5 - Robert 
Stolz - Parterde ağaçlar tekı·ar çiçek 
açıyor. Fantezi. 6 - Carı Rydahl -
Melodi. - Lehar - Çocuk Prens ope
retinden potpuri. 

Saat 13.50: TUrk müzigi. Çalanlar: 
Zilhtü Bardakoğlu, Refik Fersan, Ke
mal Niyazi Seyhun. Okuyan: Sadi Hot
ses. 1 - Ali ağanın - Hicaz pe!jrevl. 
2 - KAzım Usun - Hicaz şarkı: Gamla 

Saat 21: Konuşmı . te kar~ın1a. 5 - Refik Fersan - Tanbur Saat 21.25: Neş'eli pl5klar - R. 

Saat 21.15: Esham, tahvilAt, kambi - taksimi. 6 - Hüzzam 'i<Jdtı: i\kşam 01- Saat 21.30; Müzik (Riyaseti cümhu 

yo - nukut ve ziraat borsası (fiat.) du yine de bastı kareler 7 - Şe\·ki be- Filarınonik (•rkestrası - Sef· Hasan Fe-

Saat 21.25: Neş'ali plaklar - R. Yin - Hicaz :iarkısı: Bilıniyorum bana rid.) 1 - L. Van Belheverı - 2 nci Leo-
Saat 21.:lO: Müzik (Küçük orkestra - ne oldu. 8 - Şeıns~ddirı Ziya beyin - nore \"Uertür. 2 _ Josef-'h Haydn _ Sen

Şef: Necib Aşkın.) 1 - Lautenschla • Divanı - Dün gece yesilr:. 9 - Eviç tür- foni l\.Ii beınol n1ajör Nr 99. a) AdRgi~ 
ger - Priınavera - Arjantin serenadi. kü: I:lved:l. dost deli gönül. 10 - Halk _ Vivace Assai. b) Adegıo. c) IVIcnuet-
2 - Schrader - Akşam ilzeri (Haz.in türkü~ü: Bülbül ne ge:t:ers"n çı kurova
parı;a.) 3 - Auhttrt - Göbekliler rsemi da. 

Saat 21: Haftalık ı:;\ · ::.ta kutusu. 

to - Trio. ç) ~ivace. ;.: - P. T::ıchai -

kowsky - Ron1eo et JuliettP (U,·ertür -

fantezi.) .ı - fI. Berlioz - Denvenut geçidi. (K..:ımik rnıtq.) 4 - Beethoven

Menuetto (Sol majeur.) 5 - Christain Saat 21.15; E!:ilıan: talıvilAt. kaınbi- Cellini operası uvertür~. 
Ryming - Entermezzo. 6 - Lehar - yo - 111.tkut ve zıraat OOrsa.. ı t fiat.) saat .!2.40: MU.zik '~>peretler - Pl.) 

Eva operttinın valsleri. 7 - Schmals- Saat 21.25: Ne!1'eli· vıJklar - R. Saat 23: l\.Iüzik (f'aıband - Pl.) 

tich - Kupidon ve 5 kısımlık aşk hika- Saat 21.30: l!vlüzik (keman ı;;oloları - Saat 23.45 . 24: Son a1an" haberleri 

yesi, a) Yaklaşma. b) A::ik valsi. c) Orhan Borar ta··arınd. 1 n.) 1 - Corelli ve yarınki program. 

Basbaş::ıı. d) Gezinti. e) Kavgacık ve - Adagio ve Allegro. 2 · Br::ı.hm~ - Vals 

barışma.. 

Saat 22 30: Müzik (Şan s:ın'atkirı 
Pl.) 

S••I 23: Müzık (Cazband - Pi.) 
Saat 23.45 - 24: Son ajans haberleri 

ve yarınki prrıgram. r .................... .. 
ı. .. , .. ~:!!!!~~ .. J 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Turk müziği - Pl. 

(La majör.) 3 - Dvark • Kt eisler - Slav 

dansı No. 2 (l\.Ii nünôr. 1 1. - ~eis ... La 

Capricciosa. 5 - Chopin ~ Milstein -

Nocturne. 6 - Hub~ıy - Hf"jfle Ka.ti <Çar 
daş.) 

Saat 21.55: Müzik Cl\Jelodi Pl.) 

Saat 22: :.\.!üıik (Küçük orkestra -

Saat 12.30: Program. 

Saat 13.35: :v!üzlk {0ı.,eret selek~yon 

lan - Pi.) 

Saat 14: .l\.1eı.ıleket ı;.;:ı;;-t ayarı. ajans 
Şef: Necib Askın.) 1 • Thonısen - Ona. ,.e n-ı.etevroloj ıahlJerlerL 

2 - Goivny-Canıbazlar CF'c.kstrot.) 3 
Koınzak Viyana .:ıskt (Potpuri.) 4 -

Winkler 

Dietrich 

Kemanın 3şk !;:arkısı. 5 -

Fifrcler (Marş.) 6 - Geb-

Saat 14.10: Türk müzi&i. Çalaı .. lar: 

Saat 13; Memleket saat ayarı, ajans h.ard.t _ Maı:.karade {Korırer valsi.) 
ve meteoroloji haberleri. 

H.eşad r.rer, Refik Ferfan, Zühtü BRr· 

dakoğlu. OY ıyan· !vtelek ,Tokgöz. 1 ... 

Şehnaz re~r~vi. 2 - De11A~ zadenin -

Şehnaz ~arkı: Etınedin b:r l<ih.ze ihya. 

Saat 13.15: Müzik <Karı§ık prograın
Pl.) 

Saat 23: Müzik (Cazband - Pl.) 3 - Şeınseddin Ziyanın - Şeluıaz iarkı: 
S0at 23.45 - !!4: Sof' ajans habcl'lc- Hem aldandun hem aldaHını 4 - Züh-

Saat 13.45 - 14: Konuşma (Kadın sa ri ve yarınki ı)rograın tü Bardakoğlu - Santıır taksimi. 5 -
ati - v hayatına aid.) 

kıyınetar ömrilıı, 3 - Solcihaddin Pı - Saat 17.30: İnkllab taı·itıi del'sleri -
narın - Hicaz &arkı; Hasta kalbımde. Halk.evinden naklen. 

...................... *i i 4 mayıs Perşembe ı 
Le:ıninin - Iiicaz aarkt: Neş'em eroe

iın. 6 - Salahaddin Pın;:,nn - Hicaz ~ar

kı: Yüzün.ı gülse de kız;cır. 7 - Saz se 
4 - Udi Cemilin - Hicaz ıarkı: Ne kü•- Saat 18.30: Program. .. .................... .. 1 ' • 

ınaısı. tün bisebeb böyle. 5 - Ş•vki boyin -
Hicaz ·arkL: Sen bu yerden gideli. 6 -
Kenıal Nıyazi Se,,hun - Kemençe tak

simi. 7 - .. .. . . . .. .. . .. Halk türkiısü -
Yakına gel yakına 

Saat 14.20 - 14.30: Konuşma (Kadın 
saati - Çocuk terbiyesine dair.) 

Saat 17,35: Müzik (Pazar çayı - Pi.) 
Saat 18.15: Kinuşma (Çocuk saati.) 
Saat 18.45: Müzik (Şen oda müziği -

İbrahim Özgür ve Ate0böcekleri.) 
Saat 19.15: Türk müzijji (Fasıl heye

ti.) Çalanlar: Hakkı Derman, Eı;ref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Toka,y, Bas
ri Üfler. Okuyan: Celıl.l Tokses. 

Saat 20: Memleket saat ayarı, ajana 

ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, O

kuyan: ıvruzaffer İlkar, Melek Tokgöz. 

1 - Tamburi Cemil - Şetaraban pei • 
revi. Z - Sadullah ağaıun - Şetaraban 

bestesi: Ol gül rubun. 3 - Şemseddin 

Saat 18.35: Müzik (Virtüozlar - Pl.) Saat 12.30: Progwn. 
Sıtat 19; Konuşma (Türkiy'e postası.) Saat 12.25: 'fürk nıtiziğl - Pl. 
Saat 19.l5: Türk müziği (Fasıl heye- Saat 13: Memleket saat ayarı, ajans 

ti.) Tahsin Karaku~ ve arkadaşları - ve meteoroloji haberled. 
Safiye Tokayın iştirakile. 1 Saat 13.15 _ 14" Müz;k (Karışık prog 

Saat 20: Memleket saat ayarı1 ajans ram - Pl.) 

ve meteoroloji haberleri. Saat 17.30: İnkılfı.p tarihi dersleri -
Saat 20.15: Türk müziğı. Çalanlar: Halkevinden naklen. 

Vecihe. Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Re
şad El'er. Okuyanlar: Necıni Rıza Ahıs-

kan, Sernahat Özdenset. 1 - ............ -

8aat 18.30: Progran. 

Saat 14..10 - 15.30: :\Hizik (Neş'eli 

plilklar.) 

Saat 17.30: Program. 

Saat 17.35: Müzik (Dan< saati - Pl.) 

Saat 18.15: Türk mlizi~i '!fasıl he-

yeti.) Tahsin Karakuş ve aı1k11daşlan. 

Saat 19: Konuşma. (Dı~ polukta biı
diseleri.) 

Saat 19.15: 'rUrk rnil>.iğ. (Halk tür-

Hüzza ropeşrevi. 2 - Dedenin - Hüz -

zam yLirUk semaisi: Rebi aşkında. 3 -

Sel&nikli Ahmedin - Segah :farkı: Zevk 

olur giryelerim.. 4 - Kanun taksimi -

Vecihe. ~ - Tatyosun ... Hüzzam eark.ı: 

Saat 18.35: MtiZik (Konserto - Pl.) 
Saat 19: Konuşma (Ziraat !Pati.) 

killeri ve oyun havala~·ı - Sadi Yaver 
Saat 19.15: Türk ıni.izif;i (Fasıl he~ 

Ataman. 

Suyi k3.tanede. 6 - Hacı Arif beyin -

yeti.) Tahsin Karaku~ vt. arkadaşlarL 
Saat 20: Meınleket E<acıt ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberlt:ıri. 

Saat 21.15: Tfük rnilziili. Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Fahire Fersan, R.efik 

Sega.h sarkı: Olmaz ilıiç sinei saptpare- Fersan. Okuyanlar: Sadt Ho~&es, Ra -
düe Neydik. ı - SilzL.1ak pe-şrevi. ı -

me. 7 - Şevki beyin - Hicaz şarkı: Ai.-

1 
Sadullah ağanın - Suzınak ağır semai

feyle suçum ev gi.Jliter. 8 - Salahattin si: Kapılır her gôren. 3 - Udi Eşrefin -

Pınarın .. Hicaz iarkı: Kalmadı bende Suzinak şarkı: Günden &üne efsun 0 _ 

Saat 19.30: Türk mtizi~i. Çal•nlar: 
Vecihe, Ruıen Kam, Cevdet Kozan. O
kuyan: l\ıiüzeyyen Senar l - Sabah Pf>!: 

revi. 2 ... Suphi Ziyanın - Sabah §arkı: 

Semti dildare bu demle,., 3 - Dedenin 

- BestenigAr şarkı: Ben seni sevdi 

$eveli. -4 - Kürdillhicııı1kAr ~arkı.: Nes' 
ile geçen ömrümü. 5 • Leıninin - Kilr

dilihicazk:a.r şrt.rkı: Bir kendi gibi za-

Ziya - Şetaraban şarkı: Oldu şeb mah- kı: Bilmem ki safa nes'e bu ömrün, 

muru zevkin. 4 - Ruşen Kam - Ke ... 10 - Leminin - Karciğar ~arki: Ces -

ne arzu. 9 - ............ - Karcığar şar- luyor. 4 - Lıitif ağanın - Suziniik şar-
ilini sevmiş. 6 - RumelJ tiirküsU: Ko 

k.ı: Benim yarem gibi yare bulunmaz. 
5 - Cevdet Çağla - Keır.ttn taksimi. 6 - yun beni yüksflklere. 7 - Halle türkü 

mençe taksimi. 5 - ............ - Şetara- manı o mehvesin elldır. 
ban ııarkı: Ey bahçıvan senin bahçen. Yesari Asımın - NıhaYeııd ııarkı: Yaz 

. Saat 21.15: Esham, tahvil&t, kambi- geldi cicim. 7 - Rahnıi beyin - Bayati ... Saat 20: Niemleket saat r.yarı. ajan 

sil: İkide turnam. 

6 - lshakın ısetaraban Yürük semaisi- yo ... nukut ve ziraat borsası (fiat.) 
p· lm Araban şarkı: Bana nolda deği3ti. 8 - ve meteoroloji haberleri. 
ır o ada gerçi nice gönül. 7 - Tam- Saat 21.25: Neo'eli pliıklar - R. 1 ~ Sadettin Kaynağın - Baydtiaraban jar-

bur! Ceınil - Şetaraban •az semaisi. 3- Saat 21.30: Müzik (Radyo orkestrası- kı: Ömrümün neş'esiz. 9 - Sadettin Kay Saat 21.1~: Teınsil (Geyik avem -
Faizenin ... Acem aşiran şarkı; Kime Şef: Praetorius.) 1 - Giovanni Paesi- nağın - Kürdili hicazkt\r @arkı: Bir gün Genç Osman.) Yazan: Ekrem Reşid. 
halin diyeyiın. 9 - Nobarm - Eviç ear- ello Ji Barbiere di Seviglia operasından yar;;adlk. 10 _ Halle türküsü: Senin ya~ Saat 21.15: Esham, tahvilat, kambi-
kı: Sevgilin1 bu ak~am. 10 - ........... uvertür. 2 - Michael Hydn - Senfoni zın kışa benzer. yo - nukut ve ziraat boısnsı (fiat.) 
Halk türküsü: Sinemde bir tutuşmU1 do majör, op. ı. Nr. 3. a) Allegro Splri- 1 Saat 21: KonU;;ma. Saat 21.25: Neş'ell plaklar _ R. 
yanmıJ. toso. b) Rondo'un Poco Adagio. c) Fi- Saat 21.15: Esham, tahvilat, kambi - Saat 2 ı.3o: Müzik (Sonat _ Beetbo 

Saat 21: Neş'eli pl§klar - R. nal. Fugato. Vivace Assal. 3 _ Luigi yo - nukut ve ziraat borşası (fiat.) 
Saat 21.10: Müzik (Riyaseticiımhur Boccheini - Senfonia la majör. a) Al- Saat 21.25: Ne;;'eli J..Jltıklar - R. ven Kreutzer - sonate keınan ve piya-

Bando.su ... Şef: İhsanlı Kilnçer.) ı _ Saat 2 ı.ao: Milı.ik. (Kil,.ük orkestra no .. ) Necdet Remzi Atak F~rhunde Er-
legro A3sai. b) Minuetto - Trio. c) An- ') J k 

H. Iiouzlaux - Marş. 2 - Vollstcdt - - Şef: Necip Aşkın.) 1 - Brusselmans - ın. dante. c) Finale, Allegro ma non trop-
İspanyol şarkı (Vals.) 3 - Glınka - po Presto. 4 _ K. Atterberg _ Barok 
Ruslan ve Ludmilla operasının uvertü-

rü. 4 - Ph. Gaubert - Rapsodi. 1 -

Dağda. 2 - Eğlentiler. 5 - Rımsky -
Korsako'v - Arının uçuşu. 

Saat 22: Anadolu ajansı (Spor ser -
visi.) 

Saat 22.10: Muzik (Cazband - Pi.) 
Saat 22.45 - 23: Son ajans haberler! 

ve yarınki program. r .............. ..-.. .. 
1 1 mayıs Pazartesi 1 .... _ .......... ~ 
Saat 12.30: Prugram. 
Saat 12.35 Turk müziği - Pi. 

-Saat 13, I\1:enıleket saat ayar.ı, a jans 

sülit1 op. 
Saat 23. a) Antrnl<!. b) Sarabanda. 

c) Gavotto. ç) Pastorale e Gafliarda. 
d) Slcilina. e) Giga. 

Saat 23.30: Müzik. (Oda müziği -
Pi.) 

Saat 23: Müzik (Ca<band - Pi.) 
Saat 23.45: Son nj&ns haberleri ve 

yarınki program. 

f 3 .. ~;;;;ç;;;;·h~·ı 
........................ 
Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği (Seçilmiş 

klAsik eserler.) Çalaular: VP.cihe, Re-

Felemenk raksı. 2 - Fre.irc> - Ay, ay, ay 
(Melodi.) 3 - Hnıby ~ ıliyana operetin 

den (potpuri.) 4 - Gang!berger - Be
nim küçük Teddi ayım (Saksafon par

çası.) 5 - Kutsch '\ isp 1 yol kaprisi. 
6 - Ziehrer - Viyan:ılı küçük kız vals. 
7 - Schott - Mar~. 

Saat 22.30; Milzik (Aryalar - Pi.) 
Saat 23: Milzik (Caı;band - Pi.) 
Saat 24: Son ajans h::ı.berleri ve ya-

rınki program. .. _ .. _ ............ 
f 5 mayıs Cuma J .. ............ _ .. 
Saat 12.30: Prograın. 

12.35: Tiirk müziği - Pi, 

Saat 22: Haftalık posta kutu~u (Ec. 

nebi dillerle.) 
• 

Saat 22.30: Müzik (Küçük orkestra 
- Şef: Necib Aşkın.) l - Brahıns - Ma
car dansı. No. 5-6. 2 - J. Strauso - Vi
yana orınanlarınuı efsanesi. 3 - MUllıe> 

- La Paloma ıarkıs1 iı;:erine fa.ntezi. 

Saat 23: Milzik (Caıband - Pi.) 
Saat 23.45: Son ajı:.ns haberleri ve 

yarınki program. 

. ..... ... . --- . . .. """'""""'" . 

GÜNÜN PROGRAM! 

İPEK 
MELEK 

..... .... . 

: 3 Ahbap çavuşlar 
: Dansing Meleği 

ve met<'oroloji h1berleri. 
: Üç Ahbap çavuş-

lar 

Saat 13: Meınleket cRat ayarı, ajans 
~ad Erer, Fahire Fersb.n, Refik Fer - ve meteorolojt habcrJeri SARAY 

Saat 13.15 - U: Müzık (Nei'eli pliıl<  san. Okuyan: Muallinı Nnri l~alil Poy-

lar.) ıaz. 

Saat 18.30: Pr4\&ram. Sant 13: MemlekP.t Eaat ayarı, a. -
Saat 18.:JS: JVlüztk (Müz~k ve rak5 - jans ve meteoroloji haberleri. 

· Cevad Memduh taralını;lan - konuş - saat ıa.ıs _ 14: Mtizik (Riyaseti 
ına.) Pl5.klarla ınisaller. 

Saat 19: Konuşnıa (Doktorun saati.) 
Saat 19.15- Türk müziği (K::ı.rışık 

Progran1.) Hakkı Dernıan, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

Saat 20: Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

CUmhur bandosu - Şet İhsan Kiln -
çer.) 1 - P. Lincke - Vıyana kadınlan 

(Marş.) 2 - Chopin - Vals (Do diez 
minör.) 3 - Suppe - E~kıyrı oyunu (u
vertür.) 4 - Bizet - K.-ı.rınen operası 

üzerine :fantezi.) 5 - J Ed. Barat - Tu
nusta (Eıı•.edtnezzo.) 

Saat 13.15 - 14: Mtizlk (Karışık SÜMER 
TAKSİM 

Saat 17.30: İnkıl.Ap dersleri - Hal- ALEMDAR 

ptograın - Pi.) 

kevinden naklen. MİLLİ 
Saat 18.30: Pı-ograın. TAN 
Saat ı8.35: Müzik (Bale 

Pi.) 
mtiziği - SAKARYA 

Saat 19: Konuşına. 

Saat 19.15: Tüı·k müziği (Fasıl he

yeti.) CelAl 'I"oltses ve arkadaşları. 

Saat 20: Memleket saar ayarı1 ajans 

: Vazife uğrunaa 
: Çöl kızı Cemile 

: Süveyş fedaileri 

: İlkbahar geceleri 
: Verter 
: Büyük Vals 

Uçan valsler 
Bufalobill 
Cemile 

Saat 20.15: Türk müzigi (Klllsik prog 
ram ) İdarE eden; Mes'ud Cemil. An -

!\:ara Radyo~u küme heyetl. 1 - Rauf 

Yekta beyin - Mahur pe.şrevi. 2 - İtri-

Sa:at 17.30: İnkılfip tarihi derslet'i - ve meteoroloji haberlc.ı-!. 

HALE 
LALE 
aLKAZAR 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 
Yıldız 

Cici Anne 
Harp dönüşü 

nin - Per~çgfı.h bestesi. 3 - ~···· ........ -

Rast şarkı: Hatırımdan c.-ıkmaz asla. 

1 - Ilrıfız Postun - R~urai:n: 

HalkPvinden naklen. 

Saat ı8.30: Progran!. 
_ Saat 18.35: Müzik (Neş'eli 

Pi.) 
Saat 19: Konuı:;ına. 

müzik 

Saat 19.15: Türk ,,,üziği (Fasıl he-

Saat 20.15: Türk muı.iği. Çalanlar: 
Cevdet ÇağJa, Eşrc.f K;::.dr;, Hasan Gür, : Yaşasın Aşk 

: Kırık hayat Hamdi Tokay. Okuy.:ı.nlDt Safiye To-

kay. ı - Hicaz peşrevi. Salıln beyin. 2 ... /lmı•••••••••••••ıııll' 
Haydarın Hicaz şarkı: Hicranı elem. 

HALKEVLERlNDE 

İngiJiz Hazine Nazırı 
takdim 

bütcesini 
ediyor 

• 
•Bayanlar, baylar! Beıı, Sir CON SİMON, İngi l iz H azine Na

zır ı , ;izlere 1939 - 1940 bütçenizi takdim ediyorum. Bütün biitçe, bu 
çantanın içindedir: Belk i size gayet hafif görüniir ... • 

a,., Buna rağmen Fransız dostlarımızın parasile tam 25 ıni! r 
frank ağırlığındadır ... • 

"···Ve bu 235 milyardan 112 milyarı , ınıparatorluğ'uıı mile ,fa"'"'·' 
tahsis ediJmiştir!>ı 

Si\YFA' 

DÜNKÜ BULMACA.'11ZlN 
HALLİ 

ı 2 "3 " 6 6 7 8 9 10 il 

KA P ANBB A TA K 
AR 1_1iöi o •E L.A 
ş Ay "E"T•z E F ı 1t 
I JIA•A N ft.-.N - N 
KAZA.EilTEKE 
• ilD S U S T A r.i1 A l!ll 
KAR l•,t•NO V E 
A•EllA-R 1 •"RllK 
YEMEK.LAGAM 
AD-fMM"ATilü R E 
KAZMAiiKAPA K 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

1 2 s " il d 7 1 11 tı) il 

111 _l_, ___ lfıl _ - _,_ • . '. . . ,--.,------. ' 

· •• =ı·ı'•,;·~- -•• 
·-j----1-- -ı -

··= .=.•ı!F!··~ l 
.•ı==r=11~=, •ı -

- Soldan sağa -

1 - Geçici - Büyütme. 

2 - Uçan hayvan - Cilve. 

3 - Fiil · Tr"§ olmağa mahsus 

alet - Bir nota. 

4 - Bır şahıs zaıniri - Bir ne\'i 

kemer - Çakmak yakmakta 

ku.!anılır. 

5 - İnadcı - İştira vasıtası. 

6 - Kıvam - Dem. 

7 - Yavaş - Delik ve nrtığ• ko

nan parça. 

8 - Yari§ kayığı - Kapm K"ın 

emir - Söz. 

9 - Vücu<lde veya bir uzuvda o

lan bir şiş - 3ünbüle - Bır 

ııota. 

10 - İçkili ve rakıslı eğlence ye
ri - Bir nevi kıymeU.,-:ır kuınaş 

11 - Bir renk (beygır içın kuıl•
nılır) - içki. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Mersiye - Aklın cem'i. 

2 - Neş'eli - İngilizce mösvö. 

3 - Beyaz - Söz - Btr ı~aret 

sıfatı. 

4 - Kadınların dudaklarına st.ir

dükleri kırmızılık - 'Dalmak 

masdarından emri hazır -

Tatlı bir madde. 

5 - Duy - Siyah. 

6 - Lakırdı - Ebru. 
7 - Sü<lünden istifade ettiğ;mız 

ehli bir hayvan - Geneı a .. 
8 - Şahıs - Hisse - Beyaz ve so-

ğuk bir madde. 

9 - Cüz'i - Bir narh - Bır nota . 

10 - Fener - Emmek. 

11 - Öteberi kızartılan Kap - Du

var il~nı. 

Hitler ve 
Napolyon 

(Baştartıfı 4 unrü •ayfad<ıl 

nerji ıle hareket ederse mu' af fok 
olacağını umuyordu. Fakat İngıl· 
terenin cesareti, Ru!>yanın karları, 

İspanyol ırkının yenilmez muka
vemeti, Napolyonun hakkından 

geldiler. Netice: Saint Heleı e ada
sında ölmeğe mahkum edildi. 

Bugün muallak olan mesele, sah 
si kabilıyetleri ile demokrasile in 
uyuşukluğu ve miskiniği birleşe· 

rek kendisini Avrupanın tepesına 
çıkartmış olan bu acaip çehrenın 
tarihin gösterdiği dersten istifada 
ederek zamanın değişmesile sis -
temin değişmesi lazım geldığini 

idrak edip etmiyeceği keyfiyetin • 
dedir. 

Biz alüdc sc:ığ.ırı bndeyi~denin 
- Rast yüı·ük seın.aisi: Gelse o şuh ınec
lisc. 6 - Ba ı i Üfler - Ney talcsimi. 
7 _ I\Iustafa İzzet efendinin Scgô.h şar

lt.ısı: Doldur gelir. 8 - Deöeııin ınuhur 
Yürük :scınaL ı - Yine ze\Takı deru _ 

num. 9 - Şakır ağanın - Rast şarkı: 

hç bı.ılunnıaz böyle dilb~.!.. 10 - De

denin - l\lahur şarkı: Gönül aJdı bülbü-

yeti.) Cehil Tokses ve arkadaşları. 3 - Refik Fer.san - icaz şa.~·kı: Cihan-

Saat 20: Mcınleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberlerL 

da biricik sevdiğiın sensin. 4 • SalA -

haddin Pınaı-ın - Hic:n: şurkt'. Anladım 

sevmiyeceksin. !5 - Hnsr.tn Gür - l{an 

~imi. 6 - Eviç şark.1 - BiJ· sebeble gü

cenmişsin. 7 - Eviç türkü - Atladım 

bahçene girdim. 8 - S'l:t eserleri ve o
yun havaları. 

Napolyon menfasında daima e
serinin yarım kaldığına yanar ya
kılırdı. Fakat yaptığı hatadan soıı-

K 'f S · 1 ' T ld ı 1 ra böyle olması gayet tabii id .. 
omı e eçım 811 anınmış yı ız ar Çünkü yapılması için icap eden 

lilm var. 11 - Benli 
Rast saz senıaisi. 

Saat 21.15: Türk Müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kanı. Rl'fik Fersan. O

kuyanlar: It/fustafa Ça3hı.r, Müzeyyen 

Senar. ı - Acemaşiran peşrevi. 2 _ De

denin - Acema~iran şarkı: Dinle sö _ 

züm ey dilı·üba. 3 - İsmail ağanın - A-

Hasan ağanın - cernaşiran şarkı: Yanar ıünenı. 4 - Ni-
Saat 21: I<-onuşnı3 

Saat 21.15: Eshaın, t:-th\·il.1-t, kambi-
kogos ağanın - Şevke~ıa şarkı: Geçip yo - nukut ve ziraat borsası (fiat.) 

Kadıköy Ilalke,.iden: (Baştarııfı 4 iinı'Ü »!yfadal artistlerinden biridir. sebep ve hikmet ortada kalmadığı 
Müze ve s~rgi ile Köycülük şu- Dördüncü senedir ki durmadan 15 - Annabella 1926 da Na - halde 0 ayni şeyi yapmağa de\'~m 

belerine üye kaydolmak islı~·en - arka arkaya filmler yapıyor. polyon filminde göründü. Olduk- !!e!!tm!!!!is!!.t!!i.~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~!! 
!erin idare memuı-l~i'Llna mün - 14 - Michel Simon Pirandel- ça eski bir yıldızdır. eski yıldızlardan biri de Greta
caatları ve bu şubele~ı:ı bmi!t. s<- lo'nun meşhur romanından ikti- 16 - Greta Garbo 1922 de dır ve bu sanatkar her şeye rağ
çimleri 27 Mayıs 939 çar·:anwa sa- bas edilen "Feu Mathias Pascal,, Gosta Berling efsanesi filmi ile men şöhretini muhafaza etmek· 
at 8,30 da yapılacagın fon üye!2rın filminde 1923 de beyaz perdede işe başladı. On yedi senedır si- te devam ediyor. Asıl şayanı ta'<-
gelmeleri rica olumır. göründü. 16 senelik eski sinema nemada. Öyle olduğuna göre en <lir ciheti burasıdır. 

,..:-ı..,._,, r.ı..,. 

. . : ,,. • . -;'~ _.. ;;:--::w 
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CAFER MÜSHiL ş E K E R 1 tesiri 
kat'i, ahmı kolay en iyi müshil 

Bilumum eczanelerde bulunur. 
şekeridir. 

---- -

LALE GIŞES 
F. AHMET TOPCU 

Dikkat : istiklal caddesi LALE sineması yanındadır. 

ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKL İ G İN E KAR ŞI 

HORMOBIN 

Avrupada en 

KER~Pö~E~ 
Tabletleri . Her flCtanede arayınız. 

Bu yepye ni G 1 Ş E D E N bir bilet almak yüksek 

Şansınızın TAM HEDEFİD İR 
in~ bıç;.lılan •cmlelıctimi:r.de 

dahi en ~olı. ıevilen 
Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstanbul 1· E C R O BE E D 1 N aldanmazsın ıı:. Poker Traş Bıçağıdır. 

Türk Hava Kurumu 
..... BAYANLARA BÜYÜK MÜJDE 

Yavrularını:?:ın her türlü giyim ve hatta sizlerin 
en modern tuhafiye eşyalarınızı: 

27 N C I T E R T 1 P 
lıtiklil Caddesinde 413 numaradan 423 numaralı LÜKS mağazasına nableden 

su p H 1 ç o c u K p Al A R 1 n:ad:bıl~:~n~:i k 
BOyOk Piyangosu DiKKAT . 1 Mayıı 1939 Pazarte si günü ıaat 16 da küşat reımi 

• caktır. Bu ilanı davetiye telakki ederek 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 

Yalova hattı tenzilatlı bilet ucretleri 
BiRiNCi KEŞiDE teıriflerinizi d ileriz. 

11. Mayıs· 1939 dadır. 
iNHiSARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN 

1 l-laJ ıs 939 tarihinden itibaren Birinciteşrin sonuna kadar 
muteber olmak üzere Yalova hatttı yolcu vapur ücretleri aşağıda 
yazılı miktarlara indirilmiştir: 

bUyUk ikramiye 40.000 Liradır. 
UMUM 

Mahammen B. 

Köprii ve birinci nııntaka :skel elerden Yalo..aya ve mıi tekobilen 

Y:ıl 111 L gidi~ 

kuruş 

Gidiş • Dönüş 
kuruş 

Bundan 15•000 kirahk 
Başka ~~= lkramiye;erle 

Lll'a Kr. Cinsi Mikdarı 

% 7.5 Te. 
Lira Kr. 

.Ekı.iltme 

Şekli Saati 
30 
20 

liO 
•İl 

Birinci mevki 
İkinci 

Yangın söndürme lev a21ını 
Yangın tulumbası 

614 92 
695 -

46 13 
M 62 

Açık E. 14 

• • 14,30 Adalardan Yalovaya ve mütekabilen 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
Hortum 

• 
• 

13 Kalem 
5 Adet 

400 Metre 
84 Metre 

'55 Metre 

105 Adet 

64Adet 
95 Adet 

) 
) 
) 

674 15 

Yalnız gidiş Gidi§ • Dönüş 

liOM • • 15,30 kuruş Kuruş 

Birinci m.ıvki 

Lira ilk iki Adet Mükifat Vardır. Yangın söndürme Aleti 

Kum to~ 

671 50 50 36 • • 16,30 
20 
12.50 

40 
25 İlrlnd • 

DİKKAT : 
Yeni tutiptea bir bilet alaralc iıtirak etmeyi ilımal Yangın eczası 

) 
) 1383 90 103 74 • • Cidiş - l'önüş bl!Ptleri ah lığı gün için m utcbodir . 

etmeyiniz. Siz de piy&nJ'ODUD mu' ut ve bahtiyarları 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacRk olan yukarıda mikdan yazılı yangın söndürme levazı· 

araama pmit olununuı. 

iKDAM 
Abone Şartlan 

Senelik 
aylık 

3 .,.h.k 

DAH1Lt HARtct 

12 J[r. 2300 Kr. 
ıoe tü. ı&so iti. 
ıae Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
S A NTİMİ 

Blrlnd Sahile •oo klU'\lf 
İkinci Sahile Z50 kurut 
iç aahlleler 50 kurut 
7 • 8 inci Sahifeler SO · kurut 

Bfrtlln bir ıahıfe veya ya
nru ıahlfe ilin için İdare ile 
görilfiilür· 

DiKKAT 

Ouetemiu Db vermek ı.. 
d1•nler ıere.lı dolrudan iol· 
1'111• pzetemls idarehanesi· 
ne nya İllnat P,ketlerine 
müracaat edebill.rler. 

= DiKKAT 
Ga:ut•miz.tl• nepedi
lece/c bilumum tüccari 
O• mahlcem• ilanları 

1 mayıı 939 dan iti haren 
miinhaııran 

FERDi SELEK 

iLAN BORUSU 
tarafından kabul ~dilecektir. 

ristanbul, Ankar a Cad."ı 
ff :t Adalet nan No. 3 

\ı . TELEFON : 20335 ,, 

Kadıköy NUfua 
MemurluA undan 

Gah.ta Okçu Musa mahallesı l 
nanede kayıtlı Ya. f oğlu Mor!s 
Benjamen!n bu defa Üsküdar kı
Lye Hukuk mahkemes. 15/4/939 
gilnlü 632 saylı kdrarıle ısın. Mü· 
nir, ııoyadı da Benjer.k olarak tas· 
hih ed ldiğı Jiın olun_ r 

G ÜZ L 
Aüyük Anneler 

Genç oe giizel aörünmeJı 

için bu ba•it usulü 
tecrübe ediniz. 

mı hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat temlnat!an, eksiltme saatleri h!zalarında gosterilr.:ııştır 

HI - Eksiltme 2/V /939 Salı günü Kaba taşta Levazım Şllbesi llıfü"~rlı; ıindekı alım kom 

nunda yapılacaktır, 
" -l.__ıs_ıa_nb_uı_e_eıe_di_ye_si_nde_n_ ..... 

IV - Şartname ve listeler her gün aözü geçen şubeden alınabileceği gibi re"im.erde görülebilir 

V isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkur komis-

yona gelmeleri. (2586) 

I - Cibali Tütün Fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet 
yüksek randımanlı sigara maklne.ı!I kapalı zart usul:Je eksiltme:;e 
k.:ınm:ıştur. 

11 - Muhammen bt>delı sif (24000) lıra muvakkat teminatı 1800 
liracLr 

III - Eksıltme 2/5/939 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 te 
Kabataşt;< kam Levazım Şubesindeki alını krımisyonunda yapıla· 

caktır. 

lV - Şartnameler her gün parasız olarak sözu geçen fubeden 
alına bili •. 

V - :Mübayaa olunacak makinalar Moliııs Standart; Mililer, 
Skoda fabrikaları mamulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye i§tirak edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güven
me :;ıaras• makbuzu veya bı.nka teminat mektubunu havi kapalı 
zarflann eksıltme içın tayin edilen günde ihale saat:nden bir sa
at evveline kadar (Saat 14 de kadar) mezkilr komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (1713) 

t 
1 

KURU SİSTEM 
1 ~~\ V.OHtRl>ı....,. 

o( Ll! SD -... '.f" 

apılan KELEBEK marka 

ontr - Plakla 

Mahallesi 

Çukur 

Kuloğlu 
Hüseyin ağa 
Asmalı Mesçıt 

l't'om Tom 
Şahlı: ulu 

Kendilerine doğrudan tebligat 
yapılamıyan mükelleflere aid 

talik varakalarının sı yıl;ı,•ağı yer 

Kalyoncu Polis kankolu 

Galatasaray Hamam kcişcsı 

Aj!a cam.il duvarına 

J urna1 sokak köşe b~ı 
Boğazkesen camii duvar 

Tünel meydanı 

TaLk tarihl 

30/4/939 
, 
, 
• 
• 
• 

evliya Çelebi Perapalas köşesine , 

Kalyorcu Kalyoncu karakolu davarına , 

Feruzağa Türkgücü c~ddesine , 

Beyoğlu kazası merkez naJıiye~i içinde bulunan yukardaki mahal 
1eler içinden tahrir edilip sahiplerinin ikametgah adreclerl bulu ama 
ar.asından kendilerine c!oğruda.."1 doğruya tebligat yııpılamadığr:ıda" 
bugün kaz~da hizalarında yazılı mahallere asılarak ilin edıleeeğı 

ve 2901 sayılı arazi tahrir kanu unun 8 inci maddesi mucıbince 

ilan tarihinden itiharen bır ay içinde '8.kı tahrire itiraz edebilecek· 
ler! tebıığ olunur. (2996) 

B l R I F Ş A Açıl< arttırma il• 
f k 'Ad t Çarpılma, Çatlama, Kabarma 

Y•rmı se-ı~denb~ .• k.ıllanılmak- Mcmleket1·01·.c ·1 11ı ev a e sa lf • ve ıaire gibi biç bir arııa 

Gayrimenkul Satış llônı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

ta ola meşhur (Yağsız) beyaz ll.'irtn ve günden-~~~ 1939 nisanın SO uncu gilnü &'iiatermez Bay P.man Celal ve Bayan Meliha ve Sen .. lıanm 9265 he • 
renkteki Tokalon pudr2sının mah-; güne rajtbet ~~~"' saat lO da Taksimde Ayaspaşa, sap No.silu Sandığımızdan aldıkları 1200 :iraya karşı bırinci de-
rem formülüne tal kim ve tasfiye 11 kaza nan ~~~ Gümü~suyu caddo•inde Japon Kontr Plaklar bu gibi aruılara I recede ;potek edip vadH>inde 1orcu ödemediklerinden haklarında ya 
edilm!) sılt kreması ve Zeytinya· SÜT MAKINASI sefarethanesi alt yanında Nimet karşı garanti 11' .atılır. pılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun .S :ncı ır.addeı.in!n matu!u 
ğı, saır kıymetli crvherlerle ka- apartmanının 4 No.lu dairesinde Kızıl, Kayın , Karaağaç'dan 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Sultanahmette eski Fi. 
rıştırılmaktadır. B .. krPm cildinizi BAL TIG mevcucl gayet kıymetli ve nefi" ruzağa yeni Alemdar mahalle.inin ticarethane sokağında 246 

e< ·•la a k artt ·ı t mamul Kontr Plci. lılar stok 
ı serı;ın bes~er ve genç'~ştırir. Ve Marlıahdır. Bundan ş~mayınız. ·,Y~ rın çı ırma 1 e sa ı- kütük, 41 ada 21 parsel eski 29 yeni 76 No.Ju bahçL karğir bir 

T. lı A L d Ş G 1 ta lacağı ilAn olunur. lara/c her z.aman mevcuttu tenin buruşuklukl:mm ve salr gay r • vrupa t · · • • evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
rı safi maddelerıni giderir, cildi Perşembe Pazar 61 :\!asi! nıe~e ağacından Avru- Hor Y••d• sat•t Y""10"1 vndı• . Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arlbrrıaya girmek 

P 1 -t t · J 8 Y•zıhane adre ıf: Sirkec i Mıl· taze vQ nermin kılnr \'e nefis bir a nıamıı n 1 gaye zengın \'e i<tiyen 255 lira pey akçesi verecektir. Milli banka! rımızılan bı-• K d hürdar zade Han: No. a 
koku bırakır. Fazla kılların faali- a ıköy Nüfus parçaiıın mürekkep yemek oda rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi bütiln verg -
yetine nıhayet verir BuJlinkü ın- Memurluğundan takımı, yiizl~i ipekli (altın ıne- ••••••••••••• !erle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz tutarı ve teıl 
sanlar bir kaç sene Pvvelk:ierıne Galata Okçu Masa mahallesi 1 kik) kumaştan divanlı ve 7 par~a Kadıköy NUfks ye rüsumu torçluya aiUir. Arttırma şartnamesi 8· O. !l3'l uıri-
nazaran daha _güzcllesmış bir hal- hancJc kayıtlı Avr-m k zı Rahe! ' 81 ' n takım· ü~tu krbtalli yazı-. Memurl ğ d Jhinclen itibaren tetki k etmek istiy.nler e sandık hukuk işler ser-

rl . ı .. h l Bcn;an eni•. t defa Us<-Ja. As- han•· klitiıı,hfinc, koltuk ve eta- G 
0 

' U u n an 1visinde açık bulundurulacaktır. Tapu •icil kaydı ~e sair lüzumlu 
de ır er .. niite as. ıs ar bu şayanı . 

1 
,n ,ta kr:.ı :'vlP•J mahallesı ı . . 

hayret tebedclulün seı, b ,.,: U'nu- liyr Hu'··:k mahı< ,,, ~ 11 15/4/93~ .ie:· er · ma if nıa\'uıı ağacı daıı h • • • . tızalıat da şartnamede ve tak•p do;yasında vardır. Arttırınııva 
mlyetlc Tokalan k:rmiP n ist;ma- günle G33 sayılı ka. r e ısnı· Nr.c- ve A\'rupa mamuliltı eın,al:<iz ya- ant de kn~·tlı A.u .. m Büny.ım•nıgirm'ş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkaı1lan gayrı ~en
line atfediyorlar. Aylık sarf;vatı la ve ,,0yadmı,, da 1'.•· . •nk . .:ımk '"ı oda takımı, limon ıığacındaıı tJ : .. :as~ 

1 
B~n~:n~enk" :;;k defa, kul hakkında her şeyi öğrenmi~ ad ve itibar olunur. Birinci art-

b 1 ••s'-.ı·h edı·ıclı"'I ıl.'n , • 11 11 r. ~arif yatak oda takımı, 138 par- s u· ar 5 ıyc u u m eme-ltırma 19-6- !13!) pazartesi günil ı'ağaloğlunda kiıin undığımız. 
hemen bir milyon nız:.ı:r : ıı mak- ~ " " " · · 15/4/9' 9 ...ı; ı · ·31 l 

a
mlC:!E;:!!:SiiillMl'Zmlmml.ZI· ca guzd bır tabak tak mı, kristal sının · :> ".:;n l~ ö sayı 1 ka··da san• 10 dan 12 ye kadar yapıbcaktır. :"llm·akkat ihale yapıla-

tadı.·. Siz d2 hemen b~~· ndcn kul· ·ı · p 
su ,. tatlı takımları. kı,·metli ran e ••· 1 ·e•tf."; •oyadının da bilme~i i(n teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 

lanma~a başlayınız. Vt her sabah Dr Feyzı" Ahmet Onaran , B . l ld ""· ı· 1 · perdeler ve tüller, gümüs kapla- enıen: 0 U;;y i an o unur. gayri P.lenkul miikellefiyeti ile sandık alacağını tnıraıııen geç. 
genç gcrününüz. :i\!emnurı ıyetbahş 
semerder garantilidir. Aksi halde Deniz. Hastahaneai cildiye nıa çatal bıçak akımı. krMııl ve - --- miş olma ı arttı r. Ak i takdirde son arttıramn taahhüdü baki 

xühreııiye mu talıasJışı ferfnrje pJek• ik avizeler, Singn, kalmak şnrlile 6-7-93!1 tarihine müsı?dif perşembe gUnll ayni 
parar,z lade olunur. ı BAKER Ayakkapları mahalde ve ayni saatte son arttırma"ı vapılacaktır. Bu nrttırma-olonıa'ik diki• mnkine•l. elek. ' 

Pnz:rrılon maada hergün a den 1 d · k J k tl ·ı t ~ 1 b k J kt H ki 
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üpıirgc, telefon, saat, ııortman- a gayrı men ·u en ço ar ıranın ı • ıını e ıra ı aca ır. a an 
aonra hastalarını kabul eder. R ı J d 1 · ·ıı ı b' ) J • k d ı · f k h kk h ı to, kaşpo \'e vazolar, çay ve pa<- aııat ve ~ağ am ır a r. tapu sıcı eri e sa ıt o mıyan a ıı :ı ar ar \'e ırt i ıı a ısa ip c-
Adres: Babıali CadaeJİ Cata- 1 · · · haki ı ·ı f · ·r d dd' 1 IA ta takıınlıırı ve sair e<ralnr. ?Jü-i ı rının o ı ar.m ve :.•usı e aız ve masan<' aJT , ın arın · r 
!otlu gokıısu k'isebası Na. 43 Bu oyakkoplatı ılmaklo iktısad tnrihind~n itibaren yirmi gün içinde e\>rakı nıüsl;. 'elerlle bttııber 

kemıııc: bir radyo ~alon it. C. A., 
Telefon 21899 ı etmiş olacaksınız. Halihamda 1 dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle lrnklarmı ~ildir cm is 

"!lımı::ı:•aımmlillmm:ımmd· 12 nmpnl!ii, nefis buz dolabı Fri· ı ~ . yerli ve ecnebı malı zenll.'in olanlarla hakları tapu sicillerile sabit Aı. .... ~. r satış lıl'il linin 
gıda!rc, gayet kıymetli ııefi, es- l .,.....,.... 
1 .,. .,, h , 1 1 çeşitlcr.mlZ vardır. Gelini•, payla.•nıa•ından hariç kalırlar. Daha laı•a malü nt a m.ıı< ist 

K d k ·- NUf ~ı .a.(· ız ,.ı arı ve ~eccadelı..;, • • 
8 1 oy UB görünüz v intılı•p •diniı. venkrin !>38/1407 dosya ııunıara•ile saııdığınıız hukuk i,lerı 

Dr. Hafız Cemal Me urluğundan E~ynl m gvrr: ek arzu ~d, ~ıer ır11:=~==::a=:::ımc:ıııı•zıı;:mııi •<"'" s·ne müracaat etmeleri lüzumu iliı.ıı oltwıır. 
Taksim . Talinıhane Ga'.~ta Okçu M .. ~ ~a''a~lesi ı, her r' •a•ıt 1 ı,3o d~' 17.~o .. -

(LOKMAN HEKİJ\l) ka l.ıı •c,rı e•i. (Apa ·ı.,... n k * DAHİLİYE Mt,.,,,,, H\"SISi Palas No. 4 ba de kayıtlı >.a ef r Ar. ant· ........... eoMHMNMH• 
', r.. <> 1 ra k ı l'e• ııren · '<len 1 OQ de "ı • D 1 K K A T 

D. 1 B ıtJ« o, .n o ı C:cf ~ kud, ı A · e 
ıvanyo u !04 25 ı., t ~: nır. SJt p _ r. 1 M ·ı ~1h r bn -ramı gu • 

1.tuayenehııne .aatlrr\. Pcızar p d d h liyc H• '{;ık m hkc'Ile " n ı 5/4/939 • _ i . 
1 

k ., f ı Emniyet Sandığı ; !'\an ıJ..· an alınan ga) rj r. ku. ıı 
hariç her g'ln 2.~ • 6, Salı, eu. azar an maa a er gün< ·e 634 sayıiı i;lmıle bmf Sah e I{ • y ; • ia:~ 1 .. ·. . ~ er '... ~r "·~arı gö;ıcmıek i tiycnlere r ılıammi .Terim z 11 J,..,ymıı• duğ .. 
marlosi l2 - 2 5 f karayP. gÜn Saat 15 ten SOnra Ad.-::ı'1 \e so •el, da Berjenk o!l- Muha '"" Ali Nacı KAJVr.\:-, Ba :'- 1 Ce ıı) lh rozc ı ~'.isle~ .oız. 1 •in m. fı ı tecın ÜZ etmemek ÜZ•'rll ha'· lıcrh in n yarı~ına 
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