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Partinin tamimi münasebetile 1 

Kabiliyeti infihabiyeyi seçime esas· addetmekle 

Partinin ihtiyaçları köklerinde mütaleaya kıy
ıtıet verdiği görülüyor , ki bu da gelecek 

:;ıis için büyük bir muvaffakıyet garanti~ 

Karacan ~ 0 Yazan: A. N. 
'tttıııiı. ltuYllculanınu bu(ÜD ga· ıretirmez. Der prensıpm isti@. 

lltııtı ~ birinci sahifesinde Parti nalan olacafı gibi bu meselede de 
~ lati heterinıU.in mebus ol • pekila müstesna vaziyetler bulu
lolı ıııÜlı~~ere hitaben nqrettiiJ nabilir. 
'-t~. l' 1111 bir tamimi okuyacak • Netice olarak §11 mütalea söyle.. 
·~ iar:ıı, hu tamimi ile, mebus nebilir ki bu karar ile yeni mecli· 
tıleıı ~e Sın kendisine müracaat nin temsil Jrudzet ve kabiliyeti da-
1-t4lıı l'a edecek olan vatandaş • ha iyi takviye edilmekte ve Büyülı 
l'iııııe b~a;ı>et !Mide, fakat çok ye- İnöoü'nün Rıeisicümhur sıfatile 
lıteıııeı.~ ~ııale cevap vermelerini yaptığı ilk Kastamoni seyaha • 
~~p lcııL~: llangl dairede inti- halindeki müşahedelerine istinaden 
•dııı. 111 .. l'eUer; varsa o dairenin .ve müteakiben vaki olan bir lşa • 
~! lltıcaat nıektuplarma yu- retlerinio semeresi iktitaf edil-

llu ~. . .. mektedir. i_htiy~çları. en iyi. k_arşılı-
~ tii;yad Ulıi.n __ dun gece mebuslu- yacak tedbırlcn aJabılmek ıçıo on
~~ g.__1 1

• gorııp bu sabah gözleri- ları ta köklerinde görüp mütalea 
11..1 ~eer ·· 
~Stler . "2~rine açan bir kısım etmek en kestirme yoldur. 

lt.ltj Ya ii:oerınde soğuk bir duş işte Parti, tamimi ile, yeni MillP.t 
itr ıaı,.;••ağı tabiidir. Ancak, di- Meclisinin intihabı arilesinde, bi-
llııı.ıa lan, nıemJeketio her ya- ze, Milli Şefin işaret buyurduğu 
~ \>e büt·· h llsıtıda d . un alk tabakaları bu kestirme yolu gösteriyor ve 
ta1;ıtııtıııcı eruı bir hüsnü tesir ya- kabiliyeti intihabiyeyi seçime esas 
ltı•ıııelidQ. 1111 

'- hiç şüphe edil • addetmekle ihtiyaçları köklerinde 
llQ lıiis '.. • görüp mütalea edebilecek evsafa 

:slJ( "e b rıu !esirin sebebi gayet kıymet vereceğini ifade ediyor. 
~ derec •rkesin takdir edcbilece- Memleketi en ima zamanda yap
. '•han.: •~dıolık bir keyfiyettir. mak vazilcsile miikellcf olacak bir 

tık · •• hır ıo' tih d · · b" ı· · · ain ~ llıış lltiJ _ ap aırcsıne •· mec ıs ıçın y ız bu vasıl şimdi-

SARACOGLU DÜN GiTTi 

Hariciye Vekilimiz 
Bulgar Başvek Jile 
yolda görüşecektir 

Vekilin gazetecilere bey natı: 
" Her ictimadan 
çıkmış olan 

daha k 
Balkan 

vvetli 
ittifakının 

bu ictimadan başka türlp çık
masına sebep mevcut değildir,, 

~ ~bııı il kalabalıkların nam ve den büyük bir muvaffakiyet temi-
aiı ol~ rey vereceği kimselerin nah sayılabilir. Hariciye Vekilimiz dün cazeteciJerle 1-llrüştirken 
~}arı ~:ı::~.l~ım,,,,_,lcn ilk man- A. N. KARACAN [Yazısı 3 iincü sayfada] 
~lltı - ... u ıddiasında bulun • -----------------------------------------l;ı l'e . 
nıllıtıı 11 lanınıaları o yerde 

'ııı ş •lııı ı ' lıend· .. a arı ve o yer halkı· 
)eı•ceı, ısıııı vekil göstermesine 
dtt evsaf h . · llö l ı aız bulunmaları • Franko Günıhuriyetçilerin mütareke 

ci!lllllllllllllllllll ııJ1111 111ııı ı· nıııııııııı . u11111111ıırıı~ 
~ IQ>~KKAT g;, 
§ § 

= 1 E = = E E 
'§1 = 

- Marttan~ E 

=itibaren~ 
= ~ 

Halkevinin 
Bugiin 

Yedinci yılı 
Başvekil Refik Saydamrn radyoda 
söylLyeceği bir nutukla memlekette 

=.;; yeniden 158 Halkevi açılacak 
=ı 5<>rıenin en meraklı § r 

e hat, tarih, aşk i -··-·~----~.
= ""' zabıta tefrikaları a 
~ ile daha mükemmel 2 

= bir şekilde çıkmağa = 
~ hazırlanıyor. = 

~- Pek
0

Yak;nda ! ,. . " 
= ISANIN ~ 

~~:~~W-: 
rika muharririmiz Kema- -
!ettin Şükrü, Musanm ha· § 

= yatından sonra, pek ya- = 
~ kıiıda, lsaom meraklı ve ~ e e: 
~ heyecanlı hayatını tari- = 
= hi hakikatleri gi>z önün- ~ 
~ ~ 
= den ayırmıyan bir roman E5 

= lisanile anlatacaktır. ! 
=:!! = = = = -

• 

t•tı; .r e •lmadıkça nekadar de
n, kehdi"l'sa olsıın, bir mebustan 
ltı .. lli . . 
•ııııeı.er IDhhap edenlerin ne de 

~ald, 1 
111 istiladesi ekser ah

~. aııı teı~ı..... 1 
<.ıra lı -.u o uoamaz. 

Q•d ••lııuı . b. 
Q' •, lıatı• gı ır mebusun se-
ktı;yarııı., a hazan iki senede bir 
~~alt . ..lıatıa hazan da uğraını
) • bir ~111.•kü emsal ı.ikredilebi
'~S \le h llitei İntihabiyenin ihti· 

hakkındaki üç sar!ını reddetti
1
:"'---"-__.. 

L d P • 1 il ' == Arkadaşımız Ali Naci == 

•U Usıı · () llıeı; 81YeUerini temsil ede-

on ra - arıs ve spanyo ar =~ Karacan'ın Arjantine ait ~= 
birçok resimler, müşahe- = 

d k 1 
deler, intıbalar ve tetkik-

ara sın a mu··za ere er l ~ !erle dolu olan ve bize ;;;;;== 
Die Woche adlı Alman mecmuasının yeni 

nüshanln kapağı 1 n.lttı iç;~ıı nıüuıkün olabilir? 
Q"llii• . dır ki bu t · bil tik ~ lıtirı amım, y 
1-llltuııış d A_tatürk'tin zafer ve Londra, 18 (A. A.) - Frankist 
~teı lı~ t\lrınden sonra tamrun- mahfellerinde söylendiğine göre 
-. • de\lri ~erhaleye varan yeni Burgos hükUnıetinin, başvekil mu
t •cıİste, ili Vii.cude getirecek ilk &\lini general Jordana, Hodgson 
-~ ~lıııı ana. "&sıflardan biri ola- tarafından yapılan tavassut tek • 
'-

0lııitıi.ıı •dılınektedir, Yalnız bu lifini general Franko namına red -
liııYııııı. 110~llı'1 tnenıleket işlerini detmiştir. General Franko cümhu
lıı d~lı; Yii.k taı~dan ıslah eme • riyetçilerin kayitsiz ve şartsız ola-
4 'ılı itiba,,~ek hır idealizm göster· rak teslim olmalarını istemektedir. 
eller Yeıı; :. d~, bilhassa dikkate Ayni mahfellere göre Franko 

4 lletltesi.ıı lı ':' ~eri hanıledir. teslim olan cümhuriyetçilere kar-
\:tıı İçi.ıı ~diği bir hakikat ol- şı merhametkarane davranacak 
)~llt, lteıı:ı~~meli ki, şimdiye fakat muhasamatın durması için 
4rı 1••<te11 b erının hiç tanımadığı ilk şart olarak umumi af ilan e • 
~ reyler ::• mebusların topladık dilmesinin ileri sürülmesini kabul 
lıı 1•ııeıı it· ha çok Partiye karıı etmiyecektir. 

\~lıiı .. ::~~ eseriydi. Buna Taymis gazetes'.n:n verdiği 
• lıend' ın de o yerler haJ-
~~saıltıda 11•r~i bihakkın tem;il malOmata nazaran vaziyet 

• v 1181llzetJ • taıı,· • llıes•ıır _er ırae etmek va- Londra, 18 (A.A) - Times gaze-
tih,1~ ile 

0 
ıyetındedir ki işte bu tesi yazıyor: 

~la 1ıtıe !tİdildıı'~~tanın da temini Görünüşte, gerek İspanyollaı· a-
•h,, ıgı g·· "l k dir 1 d • k lııeı· ""a §ıı k oru me le . rasında barışa ogru, gere se 

•ev·' lı; lııı :• tayı da işaret et • Frankonun tanınmasına doğru pek 
~et'.Yes; Yer erece geniş ve ilmi küçük bir adım atılmıştır. Fakat 

1 ıı lı l'cr farkı b" -• · .. p · Lo }~~d er tarafı 1 ır menue- hakıkatte son gunlerde ar1s, n-
dit, ~ l'iiı te .n~a bu vaziyetin dra ve iki İspanyol hüklımeti ara
tiitd·· ~.nıııı iç:~~· d~ kab'.I değil. ~ında temaslar vuku bulmuştur. 
~iı,,, "ı:tt ııokı 1 iT kı Partı lüzum Fransız ve İngiliz hükumetlerı, va-
'· ··•et lı a ar iç' . 
ııu a aı,111110d •n menılekete zıyet aydınlanır aydınlanmaz, ge-
'••d ~'lsııı1 ha au faydalı gördü- neral Frankoyu tanımak için mu-

•ıı >ı tanını d ki 
!>alt 8•çtirehili 3 1 arı yer- tabık kalmışlardır. Bu hükumetler 

bap c ".1 buııuu 1ı'ö . . ağır şartlar ileri sürmiyeceklerse 
lııaıt _dılccek mc l le olması ınti- de o zamana kadar bir mütareke 
iıılih 181•diği d _husun namzedi ol- veya teslim olma ümidiyle, karar
•tti ;~hiy•Yi 1ı:•.rede bir kabiliyeti !arının tatbikini birkaç gün için ı 

~ 1 Pteıısip· 12 bulunması icap geciktirmektedirler. Faris ve Lon-
ıue de hiçbir halel (Ark= 3 üncü sayfa<'a) 

DENIZBANKIN 12000 LIRASI 

Baro reisi dünkü 
toplantıda istifa etti 

Hasan Hayrinin istifası sebebi esasen neticelenmek 
üzere olan bir dava için Denizbanktan 6000 lira 
aldığı hakkında yapılan neşriyattan ileri gelmiştir 

Baronun dünkü toplantısında reis HASAN HAYRİ 
istifa ettiğini bildirirkPn 

( Yazısı 3 üncü sayfada ) 

Türkiye için neşrettiği 
uzak, yabancı bir alemin 

= ~-- Bugün Halkevlerinin yedinci cek olan bu nutku müteakip bü -= hayatını anlatan bu seya-= = yıldönümüdür. Bu münasebetle tün memleketteki Halkevlerinde = hatnamesi - bilahare ki-=: = Başvekil Refik Saydam bir nutuk merasim yapılacak ve yeniden 158 = tap halinde çıkmak üze-

== 
= söyliyecek ve radyo ile neşred

11
._il_e-_ ___, ( A1'k= 3 üncü ıayfada) re • 1 Marttan itil:.aren 

•İKDAM. da neşroluna- ;;;; -
caktır. == ~ c: \ ~!. == § 

= ~A s!!'!!!!!!pa!!!!!!!!'!z y!'!!a!!!'! n!!!!'!!!!ı n- = 

= Maceraları = 
= YAZAN: 
= Rasim Ozgen __ 

-
:!İH!iF~s::: 

- ÇAPKINLIKLARI :::_:: 

-------. 1 

~ \~::::n = 
Emine Sultanın· ~ 
sarayında bir ! 

HIRSIZ ~ 

•Nazendenin Sergüzeş
ti• adlı romanın muhar
riri M. İhsan tarafından 
yazılan bu çok heyecanlı 
romanı 1 marttan itiba

== ren •İKDAM. da .laklp == 
edeceksiniz. = 

= = = = 
~1111111111111111 1 m111111111 nı111111111 1111111111w 

367 Halkevi 
Hiçbir medeni cemiyet yok ki, en küçük köyünde bile bir iki klü

bü, teşekkülü olmasın. Sao'at, edebiyat, musiki, kadın, içtimai 
yardım sahalarında yawbaşımızdaki komşuların hesapsız teşek
külleri var ve bunlar evvela sınıflarına, sonra mensup oldukları ce
miyetlere sonsuz hizmetler ediyorlar. 

Bizde de beş on ki i ile teşekkül etmiş bir iki sao'at grupu var
dır. Fakat bunların hizmetleri azalarının adedi kadar dardır. Her 
ıubede ve her sahada faal olabilecek büyücek bir teşekkül olarak 
evvela Türk Ocaklarını tanıyorduk; Türk Ocakları dağıldı ve 
Halkevleri onların yerine geçti. Halkevlerioin gayeleri arasında 
san'at, edebiyat, içtimai yardım, musiki, temsil sahalarında genç
leri aydınlatmak, onlara faydalı olmak vardır ve bugün yedinci 
yıldönümlerini idrak eden Halkevlerinin bu ~·edi sene içinde feyiz
li eserleri olmuştur. Bu feyiz hakkınd& bir fikir sahibi olabilmek 
için Halkevlerinc bir senede 8 milyon kişinin devam ettiğine vakıf 
olmak kilfidir. Bu demektir ki 8 milyon genç kahvelerde, yahut 
başka köşelerde boş , -akit geçirmekten kurtarılmış, bu uyanık ça
tılar altında konferanslar, tem-,illCT ve konserlerle ruhları. zevk
leri, irfanları beslenmiştir. 

Halkcvlerinin sayısı azdı, yalnız bü~·iik şehirlerimizin gençleri 
bu yuvalardan istilade edebiliyorlardı. Bugün Halkevleriniıı Tür
kiycdekl sayısı 367 ye çıkarılmaktadır ki. hu rakam men.ieketin 
çok uzak ve küçük yerlerine de Halkevlerinin feyizkar elini uzata
bileceğini gösterir. 

• KEMALiST 



8AYP'A 1 

Musanın Hayatı 

• fKDAM 

Sehiı• Haberler· . -.. , -~· • •• • • ·" • .ı-• ..-..... • '. , ... :r:· ' ~ ,._ 
• ..... • :. - .,, f ·• .ııı# 

Denizbankta] Sir Persi Loren 
yapılan tahkikat, d Ün g e 1 d i 
H .riçten avukat tutul-! İngilterenin yeni Roma 
aLğu ve fazla memur'bÜ)Ük elçi~i Türkiye 

alındığı iddiaları intıbalarını anlatıyor 

Ekrem König 
Paristen mektup N"h t h"I 1. . ~,, r mu yollatmış , ı aya ı e ı ve pıs yag a 
Sahtekarın yaka'anma_. yemekten kurtulacak mıyız? 
ması hayatını baştan 
başa esrarengiz bir fç yağı eritenlerin ve bu mahallerin tat! 
macera şekline soktu olacakları yeni bir talimatname hazırlar:dı 

- , 
Se hir Meseleterı 
. . . . . ' . . .. . .. ' ,_ 

Denizbank muamelatını tetkik İngilterenin Roma Büyük Elç.ili-
:çin tahkik heyetlermin yeni bir ğine tayin edilen eski Ankara Bil- Ekrem König'in bugüne kadar Karışık yağ meselesi İstanbulun tik olarak işleyen hava de~titG" 

Musa.. hiç ağlamıyordu- Fakat J benim eşimdir. Beni İsrail arasın- me,cle üstünde durduğu şayi ol - y;ik Elçisi Sir Persi Loren yeni me ele geçmemiş olması tayyare ka - ezeli derdidir. Bunların hiç değil - tesisatı yapılacaktır. 
uzun müddet meme emmemiş, gı- •da südünün temizliği ıie tanınmış- muştur. mu.riyetine gitmek üzere dün sa - çakçılığı, esrar kaçakçılığı, resmi se temiz yerlerde ve muayyen şe- Yemekl k ya~lar 

Firavun 
emzikli 

tellal çağırttı : " Bütün 
kadınlar toplanack ! ,, 

da almamış ve aç kalmıştL tır. Bizim halktan olup ta annele- Bu, Denizbank'ın kendi şubele- bahki ekspresle şeh:imize gel - mühür taklitçiliği ve hükiımet mu killerde yapılmasına lüzum gö -
Asiye, sarayda bulunan emzikli rinin memelerini almıyan çocuk _ ri arasında bir de umuru hukuki- miştir. ameleleri~de muhtelif sahtekar - ıülınüştür. Bunun için iç yağlar: nasıl Olacak 

kadınları çağırdı. Musayı emzir - lan hep o emzirir. Senin emzikli ye şubesi mevcutken bazı davala- Senelerdenberi devlet merkezi- lık gıbı bırçok maddelerle 2>11n al- imal edenlerin ve bunların eritil - Yemeklik içyağı erıten İJllali,1 : 
melerini söyledi. Fakat Musa, on-!kadın aradığını duyunca hemen rını hariçten tc -O. rik ettiği avu- mizdc İngiltereyi kiyasetle temsil tında bulunan bu adamın hayatı - dikleı.;i mahallerin tabi olacağı hanelerde istihsal edilecek yaiW 
ların hiçbirinin de memelerini em- tkarıma haber yolladım. O da gel- katlara vermek sureti!e bir devlet etmiş ve pek çok sempati kazan - nı esrarengiz ve meraklı bir mace- sıhhi şartlar hakkında hıfzıssıhha Sıhhat Vekaleti tarafından ıe>r' 
medi. di. Ve ümit ettiğim gibi sizi mcm- müessesesince yapılması caiz ol - mış olan Büyük Elçi İstanbulda ra şekline sokmuştur. . mütehassıslığınca tanzim edilerek edilmiş aşağıdaki şartlan jhtiVI r 

Asiye çok üzüldü. nun etti. mıyan bir hattı har~ket ihtiyar bir hafta kaldıktan sonra Romaya . H~ftalardanberi her gün _bir ve- J belediyeye gönderilmiş olan tali - deceklerdir: 1 
Çoçuk belki de hiç meme em_ Umranın bu sözleri Firavunu etmesinden çıkan bir meseledir. gidecektir. sıle ıle_,hndısın_den ba_hsedilen Ekl":atname Şehir Umumi Meclisi - ı _ İçinde satılığa çık&f'.Jdı~ 

mediği için memeden korkuyor _ daha ziyade m<!mnun ve temin et- Söylendiğine göre, Denizbank İ- Dün kendisini gören bir arkada rem Konıg'ın kah Pa:·ıste olduğu nın meşgul olduğu en mühim me- kapların üzerinde yağın nevı 
du. Kendi memesini çıkarıp uzat- ti. daresi temyizde olan ve esasen şımıza Sir Persi Loren Türkiyede söylenmiş, kfilı _Londraya gittiği selerden birine te§kil etmekte - menşei.. 
t İ 

1 
d d' b d b . t kendiliğinden hal ve intaç edilmiş 1 bulunduğu müddetçe İngiltere - haber alınmış, bır kere de Holan- dir. 2 - Temizliğe fevkalade r!ı. 

L - ş e, e ~ u a enım an - b 1 . . 1 dada ld - 'dd. d'l · t' 
Musa .. Asiyenin memesini yu - rılığımın bir delilidir şve senin ha- u unan davalar ıçın bile paralar Tfakiye arasındaki dostane müna- ~ ugu 1 ıa -~ l mış L Hayv• i yağ eritrr.e yerleri ~dilecektir. ·il 

muk ve minik elleri ile kavradı na kar ı olan sadakatinin bürha - vermış, bu meyanda Baro Reisi Ha sebetler hizmet etmiş olma - Yenı şayıalara _gore memleket - .. . . . 3 - İçine kat'iyyen kimyevı 
emmeğe başladı. Fakat ne yazık 1 nıdır. ~u kadar kişilerin hatunla- san Hayriye 12 bin liralık bir ve - sından dolayı hakiki bir memnu - ı t~n memlekete hıcret e~mekle i~i- B~a _gore: Bırıncı sınıf gayr madde katılmıyacaktır. ...ı 
k . As' . ..t.. kt Ç ğ 1 . . . . kalet ücreti kabul etmiş ve bu _ niyet duyduğunu söylemiş ve Tür nı kaybettırmıye çalıştıgı tahmın sıhhı muesseseler meyanına ıthal 4 _ İçerisinde kıl deri pa!I' 

1 ıyenın su u yo u. ocu un, rrı bır çocuğu emzıremedı de senın d'l b · d"I . 1 h r· !" h • • ' 
k . · · · 1 h _ . . nun 6 bin lirasını ödemiştir. kiyeden çok samimi intibalarla ay e ı en u maceracının Parıste bu- e 1 mış 0 an er uru ayvanı yap ~ibi şeyler bulunmıyacaktır. ,. 
ımsenın memesını a maması ay !hatunun emzırdı. Bundan sonra 1 d - · · · b 1 · b l d' · t· _. .. d"I k b. d" A . . .. Bundan başka Denizbank'ın ku- rılmakta olduğunu kaydetmiştir un ugu zannedılmektedır. ıza e yer erı e e ıye rıyase ıne 5 _ Acımış kü!lennıiş <' 

r:ıld~' .' .. ec.~ __ ır şeFy. ı. sıyenınt u~ l a:-tı kkarın da sarayımda ikamet ruluşunda hariçten alınan memur- __,______ . Buna sebep Ekrem König'in ço- verilecek istida ile yapılacak sıhhi yüksek derece.de hamızi veya,., 
zu ugunu ııoren ıravun er esı edecek!. - d . . .. f • k"k . · · S h L~ 

hah 
,,.11 • tt. 1 ır. !ar ve amirler de tahkik ve tetkik MAARiF cugun an buradakı buyuk anne - ve ennı tel ı at netıcesının ı - hangi bir suretle tegayyür e 

sa te,,.. ar çagı '· U k ı·dı "M · l b. h t V k'l t' .. · V k. 113 
. 1. 'ld Is mranın arısı, ev a usayı mevzuu içine girmiş bulunmakta- sıne ge en ır mektuptur. Bu mek a e " e ıne arzı uzerıne e a- ve kokmuş bulunmıyacaktır. 

- Gere~ Bhelknı sraıls en b
0 

.. t'1.1'' doya doya emzirdikten sonra onu dır. 'f ilAyet;n Maarif bütçesi tupta çocuk, anneannesini Parise 1°tten verilecek müsaade ile açı - mizlyeti yüzde beşten yukarı~ 
gerek Kıptı a tan o un, u un lkalb' b .b. ..ı·· d'' F' . k d ı· l b'l' .kl. k dınl d t 1 ıne taş asar gı ı go ur u- ı- Yine söylendiğine gcire, Deniz _ hazırlandı çagırma ta ır. htiyatlı bir üslüp- a ı ır. yacaktır 
emzı ı a ar saray a op ana- . . .. . S · rrf 
ak ı ravunun dızı uzerıne koydu.. on- bank teşekkül ettiği vakit mevcut İ • .. la yazılan mektupta çoruğun bil- Hıfzıssıhha kanununun neşrin - 6 _ Ecnebi bir madde buluP.,. 

c .. b t d ·· ·· d d' stanbul Hususı Muhasebe but - .. k . h. . w 
..,__ d h t 11•1 'd B · ra u anrı avacısının onun e ız kadroya ilaveten iki yüze yakın a- . . . yu annesıne ıtaben: cGelırken den evvel mevcut ve o zamandan- yacaktır. Az mikdarda tuza ııı 
.,.=ır a, er e a nı ası enı "k .. çesının bellı başlı v~ en kabarık .. .. . . İ . 

ls a ·ı halkının kalbine korku ve _ ço tu: mir, memur tayin etmiş bunları k. t t v·ı· t M 'f b"t goğsune bır çıçek tak. stasyona berı fasılasız olarak faaliyette bu- ade edilebilir. .t· r ı .. . • . . . ye unu u an ı aye aarı u - . k 1 • 1 . • . .. .. 111'. 
. . b' fel "ket dogur· urdu - Ey bu koskoca ulkenın bakı- yerleştırmek içın yenı yeni şube - . h 1 'b'd. B 

1 
senı arşı amaga ge en adam sem lundugu sabıt olan ve muhıtı ıçın 7 - Bu imalathanelerde ye J 

rır ve yenı ır a · . . çesı azır anmış gı ı ır. u yı b . k . , . • ır.~ 
B. gun" evvel, çocuklu kadınları mi... dedi. Sarayda bızlere verdı- !er ihdas edilmiştir. .., .. t . ilk k 

1 
b. 1 . . I u çıçe ten tanıyacaı<.• mealınde bir mahzuru hulunmıyan eski i - lik yağ için kullanılan iptidai ! 

ır · ki k b" "kt'· B. k · .,u çeye yenı 0 u ına arı ıcın kt Ek K .. · " l"th 1 d d k" h" ~rak 
çağırmışlar ve çocuklarını boğaz- ğın mev ço uyu ur. ız, en- Bugıin Ankarada Umum Müdür 200 bin lira tahsisat konmuşt~r. me . up yazısı . rem onıg ın ına a ane er e aş•ğı a ı sıh ı deler taze olmak şartile a•~ ıP 
lamışl rdı Şimdi de oıra kadınla- di muhitimizde yaşamağa alışını- Vekili Yusuf Ziya Erzin'in İktısat A 

20 
Parıste çocuklarıle bırlıkte bulun- şartları ihtiva etmedikçe faaliyet- yağı, gömlek yağı böbrek 1 i' 

• 
agelm. ış' tı'• " şız Kendi evimiz barkımız kıyı- Vekaletine takdim ettiği kadro i - yrıllimc~ g~ç~n fsenleyetah ~aztaran 

1 
duğunu ve oğluna bu yolda tali - !erine müsaade edilmiyecektir. kavrana yağı, çöz ~ağı, kuyrU~) 

r mı · · ' ' mua ıçın az a sısa ayrı - . ... . . . . 
B d

. d"' B . İ rail mız, bucağımız var. Oradan çık - şinde de mevzuubahs edileceği tah mıştır ç k k 1 . . 6 b" mat verdıgını zannettırmektedır. Bu talimatnameye göre hayvani ğıdır. ,~ 
u en ışeye uşen enı s . ı . ocu amp arı ıçın ın, B. . 1 h . tt' 1'' . .. l< o 

kadınları evlerinden dışarı çıkma-; mak bana ölüm gelir. Beni kendi min_ edıle~ memur ~~selesi ~ura- çocuk bahçeleri için de 5 bin lira ızım -~ _mın ~ ı,,ımıze gore, yağ izabe yerleri üç sınıfa ayrıl _ Bu maksat.la kula~, tır~~ l,ı< · 
dıl S d t . d 1 yuvamdan ayırmayınız Ayrılır _ dakı tahkık heyetlerının de dikkat 1 t B k 1 Ekrem Konıg Parıste olsa dahı ço- maktadır· Margarin imalathane le- parcası, kemık vesaıre gıbı 91 

ar. arayın ave ıne sa ece · . .•. . ayrı mış ır. u ra am ar geçen ki b" "k 1 ·. . · • 'k ; , 
Kıpti kadınları icabet etti. Bunlar 'ısam çok üzülürüm, üzülürsem sil- le takıp ettıgı bır mevzudur. senenin aynidir. Anca'< bu yıl yeni cu arının. u_yu anne ~rını ~raya ri, yemeklik iç yağ eritme yerler~ vanı kısımlardan yemeklı. ·~~ 

Firavunun huzurunda Musayı düm kesilir .. südüm kesilince de -<>---- Vali İstanbulda çocuk bahçelerini al~:nak .. rh~:yacını hıs~tmıye - sanayide kullanılmak iiEere yağ e- çıkartmak yasak olduğu gıbi ğ t 
emzirmeğe ça!ıştıJar. Musa hiç bi- bu çocuğa meme veremem. BELEDiYE artırmağa karar vermiş olduğu 1- cektır-_ Çünku bu z~t ~Jti kayın - riten imalathaneler. · sanayide kullanmak üzere ya ıf 

' _ . . . .. . valdesıle çoktanberı butun muna- . • ritilen imalathanelerd0 ayrıca ' 
rının memesini almadı. Kadının bu sozlerı Fıravunun [mi.no··nÜ meydanında çın butçeye bu husus içın ayrıca b ti .. k . b k dı Bunlardan Margarın ımalatha - " J<tlf· 

ık 'b' ld (Bıh"km 1. se e erını esmış ve u a nın 1 . . . li meklik yağ yapılması yasa ~ 
Firavun yavaş yavaş hiddetlen!- canını s ar gı ı o u. ı e ı Ceı..rl· ı'Sf!"mlAkler ve fazla olarak yeni tahsisat kona- t• ğ l ne erının tesıs ve faa ·yetleri hu - . • . , sill~· 

• ) b 1. h"k'· d k 1 ı. a • .. . M 'f b" . .1 sem ıne u ramaz o muştur. • 1. Yemeklık yag erıtııme ıd 
"ordu· H\ıda u za ım u um arın a - cagı tabııdır. aarı utçesı 2 mı - n·ğ t ft Ek K.. . susı ta ımatname ahkamına tabi - ki"' 
• · . b" yük' b' . .. .. . 1. b 1.• im k ı er ara an rem onıg bu- . sonra kazanlarda kalan ba '.f 

_ Ülkemde bu çocu"'· emzire • bıne Musaya karşı u ır mu- Emınonu hanının arkasındakı yon ıraya a ıg o a tadır. d k d tit' b" d'kk 1 dir. . .. bl'' 
"~ 1 Ö . _ . . • . • • , • ra a ne a ar ız ır ı at e ta- . . . sanayıde kullanılmak uzere 

cek kadın mı bulunmaz!. diye habbe! doğmuştu. yle kı. ondan Latif hanına İstımlak komısyonun Azılı katıllerın marıfetı kip ediliyorsa, Fransız polisi tara- Yemeklik ıç yatı erıtme yerleri akt y klik . ğı 1' 
haykırdı. Hani nerede Beni İsrail lbir an bile ayrılmak ıstemıyordu. ca. 2'. bin lira kıy.met takdir edil_- Vem~dar Hüseyin Hüsnünün tından da ayni dikkatle takip ve ile'. sanayide kullanılacak yağlan ::ıat~:neı:~: baş~~y~erlerde; 
kadınları. Nerede çocuklarını dün Bütün ibram ve ısrarları fayda mıştı. Bunun sahıbi bu kıymete ı- katili Abdullah ile yine katiller _ taharri edilmektedir. Kendisinden erıten yerler aşağıdaki şartları ha- . . 1 k t' .1 ğlal'ıll 

· .. - M · · ld - b 1 di . 1 kt . rımış o ara ge ırı en ya 
boğulattığım memelerı sutlıı an - vermedl Kadın.. usanın anası. tıraz etmış 0 ugundan e e ye den Maksut !'iuhakeme için Bur- bu kadar bahsedilen ve cürmü ız 0 aca ır. ı · kt ..ı 

t . · b" .. l" im ğ d E · .. ·· d im ' . • . . enmesı yasa ır. ,,. 
neler!. Onları da ge ırın. ır tur u saraya ge e e, saray a mınonu mey anının açı asının sa hapishanesinden getirildikleri beynelmilel bir mahiyet almış o - 1 - Bu ımalathaneler muhıtın- H . 1' sa yat • 

l d b 
.. d . k 1 ğ . er ne ıma ıne yarar ( 

Haman ve muhafızlar tekrar Be- yaşamağa razı o mıyor u. u yuz rn gerı a aca mı ve gecı- sırada tevkifhanede kapatıldıkla - lan bir adamın hangi vasıtaya mü- de bulunanlara rahatsızlık vermi- 'd kull 1 k .. ere ~'· .. 
1 

k - · · ı 1 k sanayı e anı ma uz , 
ni İsrail mahallelerine daldılar ve Firavun ise cM~a•. dan ayrı - ecegını an amış ve :vve ce .0~ - rı odanın camlarını kırdıkları içip. racaat ederse etsin ele geçmemesi y'.'c~k yerlerde ve mes_kenle_rden vani yağ eriten müesseseJerd_e , 
emzikli kadınlan sürü halinde ve mak arzusunda degıldı. Asıyeye mu_ş olan kıymete .r:uz~e _20 ılave dün birinci asliye ceza mahkeme- Avrupa gibi bir diyarda nadir te- kafı uzaklıkta olarak mustakil ve tihsal edilen yağların havacı';İ 
zorla saraya sevkettiler. Bu arada gelince.. O, k_avmirti~ halaskarı ettı~ten sonra ceb.rı _ıstimliik yap - sinde muhakeme edilmişlerdir. sadüf edilir hadiselerdendir. kagir. bi?a.larda t;s~ "~_ilecekler le boyanmış olmaları umunıi ~· 
Asiye, gizliden gizliye Umrana ha- olacak bu çocugun talı ve mukad- maga ~arar vermıştır. . ve bırıbırındcn kargır bolmelerle !isin kararı mucibince nıecbU 
ber göndermiş, karısının da em - deratını Cenabı Hakkın idare etti- Aynı adada bulunan eskı Kızıl- YEşı· LAYJN ÇAY ZJ-YAFETI• ayrılmış. ole ' c•n az şu dört kı - dir. , ~' 
zikli kadınlar arasınd:ı saraya gel- ğini bildiği için sesim çıkarmadan ay binasının yıktırılması da müte- sımdan ıbare olacaklardır. Hay - Yemeklik veyahut sanaY1 r 
mesini istemişti. neticeye intizar etmekte idi. ahhide ihale edilmiştir. Diğer bi- vani yağların kabul, yıkanma ve yağ eriten mahaller tedarik ~t~ 

Beni lsaril kadınları birer birer Firavun, zorla, tehditle kadını naların yıktırılmasına da yarın baş prçalanma yeri, eritme kazanla - !eri iptidai maddlerin gu~, 
Firavunun önünden geçiyo_ rlar, sarayda alıkoyabilirdi. Fakat bu !anacaktır. rının bulunduğu kıs_ ım, erimiş ya_ğ- mikdarını, elde ettikleri Y8. ğdı -' 

Eski Kazım eczahanesi ile bu - 1 d h il it ır-
Musayı kucaklarına alıp emzırme- vaziyette kadının teessür veya kor arın epo ma a ı. soyunup gı - bunları nereye ve ne nıı I' 

nun yanındaki binanın istimlaki 1 · k t · l · d1 
ğe çalışıyorlardı. Fakat çocuk hiç kudan südü kesilecek olursa Mu - yınme, ~e'."'.' . yeme, emı~ enme sattıklarını muntazaman bır .. • 
birinin memsini almıyordu. sa ne olacaktı?. için para kalmamış olduğundan mahallerını ihtıva eden ışçı yer - tere kaydedecekler ve bUP' ..ı 

Belediye Nafıa Vekaletinden pa - !eri ki''" 
Nihayet onu annesi kollan ar __ a - İşte bu düşünce onu yumuşattı: · teftişte hazır bulundur:/aca 

k ğ ra istemiştir. ' '·ıh 1 · · f 1 sına adı. Bağrına bastırara go - - Pekala .. dedi. Sen kendi e - 1 lffia.a ane erın mşa arz arı -· · -· --- - ~ 
sünü açtı. vinde kal. Bu çocuğu da sütten ke- Nafia Ve~ aleti slanl ul Bütün bu kısımların zemin ve 2 KÜÇÜK HABERi..(: _/ 

Musa, annesinin kokusunu du - silinciye kadar sana emanet ede - ~lanna ilirazlarc'a bulum'u metre yüksekliğe kadar duvarla _ • ; *~· 
yar duymaz memesini a;uçlad~~ ceğim. Fakat dikkat et. Onun tek Belediyenin hazırlamakta oldu- rı yıkanarak temizlenecek surette 1 * Vali ve Belediye Reısı 

11
1 

gibi epey süren bir açlıgın tesırı kılma bir hata gelmiyecek. Onu ğu yeni yapı izahnamesi Pariste su geçmez münasip bir madde tor Lutfi Kırdar dün saat ./ 
altında nefes almadan emmeğe ·b· b ı· İ tJ'ıt' ··' kendi öz ev~dın!.. mış gı ı es 1 - bulunan Profesör Prost'un müta- ile muntazaman örtülecek ve ze- Vali konağında stanbul l" 

başladı. yeceksin. Her iki günde bir de yi- leası alındıktan sonra kat'i şeklini minin yıkantı sularını lağıma Meclis azalarına ve eşleriPe .J 
Firavun çok memnun oldu. çs~ I" ne kendin onu buraya .. sarayıma iktisap edecektir. Nafıa Vekaleti sevkedecek iskaralı ve sifonlu de - tanışma çayı vermiştir. ' 
- Ya hatun .. dedi. Sen kimin ka .. 

getirecek ve burada bütün gun şehrin nazım planının bazı yerle- likleri bulunacaktır. samimi geçmiştir. ı-1' 
nsısın! 
Kadın korkarak başını önüne eğ

di- Cevap vermedi. 
Umran hemen ileri atıldı: 
_ Ya Firavun, dedi. Bu kadlll 

• . . dar· 
kalacaksın. Buna mukabil sana, rine itiraz etmiş bulunduğundan İmalathanelerin her tarafı bol * Valı Doktor Lutfı ıcır • ~.J 
Beni İsrailin hiç birine nasip ol - Vekaletin bu itirazlarına Prost Ni- gündüz ışığı ile aydınlatılacak su- rın Vilayet makamında vı13;,..t 
mamış nimetler vereceğim. sanda İstanbula gelince cevap ve - Yeşilay Gençlerbirliği dün Garden salonlarında bir çay tertip rette dışarıdan ince tel ile örtül - bütün rüesasını toplantıya ,~~! 

(Arkan var) recektir. etmiştir. Çayda içkisiz de eğlenilebileceği tesbit olunmuştur. müş pencereleri olacak ve otoma- etmiştir. İçtima 10,30 da ~~~eı"' 
Bu içtimada İstanbul Vı : 

1 

nadıkları oyunun hesabını sora- 'nim gibi bir sefahat arkadaşı, ara- Biribirine zıd düşünceler, ka - ta değil ... Size minnettarım. ait bütün işler görüşülece~tı~ ~i 
caktım. Yalnız, bunu, Zeki Mahi- nıp ta bulunmıyacak ckozlar. dan famı, sızlatıyordu. Sesi titriyerek, acela acele söy- * Halkevlerinin yıldönuıJI ~-.( 
rin yanında, sormak, doğru muy - dı. Zeki Mahirin sesi, kulaklarımı lüyordu: nasebetile dün öğleden sonrs 01 
du? 1 Bir çember içine alındığımı ve okşadı: - Zenginsiniz, arkanızd~ bıra-' oğlu Halkevinin tem>;l s•10~ar'. 

Zeki Mahir, belki de, Nazlı ha -,dakikalar geçtikçe bu çemberin - Bana inanmıyorsunuz, eski kacağınız kimse yok. Tek başım- merasim yapılmış, akşa".' .,er~ 
. .. .. • . . . . disesini biliyordu. cSevgili hika -,daraldığını hissediyordum. . arkadaşım ... Benden, şüphe edi - za yaşıyorsunuz. Kimseyi düşün _ buçukta spor müsameresı , 

Biri geliyor mu? gibi, kapı tara-ı r:!a ınsan, gonul eglenrlırebılır mı? yesi., beni, oraya getirmek için, Benim için de oynıyacak bır tek 1yorsunuz. meğe mecbur değilsiniz. Yalııızlı- mi.şiir. ıJ~ 
tına baktıktan sonra, sesini daha Hele'. böy~e tutk~luk ta olursa ... bilhassa düşü~~lm_üş, uydurulmuş •koz• kalı~ordu; onbrın, ~~im • Önce, bu sesi, bir :e~im, dima- ğın, ~'.'büyük bir kuvvet olduğu_ .. * .. ~.~lediye İ?şaat Şube5~aJV~ 
yavaşlattı: . . .. Ya, sızı eglendırırler; yahut, . bu bır yalan ~la_bıli~dı.. . . lhakkımdakı kanaatlerınden ısti!a- gımda a~seden. hayalı bır s:s san- nu bılıyor ve takdir ediyorum. Fa- durlugune. Tetkı~ Şubesı_ ?>it· 1~ 

_Onlar gelınce, ben, eskı, muş- jsevdadan vazgeçerler. Anlatabılı - ı .Nazlı hadısesı. nı, Zekı Mahı - de etmek. dım. Zekı Mahır, tekrar edıyordu: kat hayatın, dünyanın da, ne na _ Arıf Hıkmet tayın edı~,şt ı~' 
terek hatıralaruruzdan bahsedece- yor muyum? Sizden çok rica ede - rin yanında söylersem, Behice ile 1 Ben ne kad.r pısırıklaşır, aptal- - Benden, şüphe ediyorsunuz. mert, ne kahbe kuvvet olduğunu kike yeni bir müdür tayi1l 0 

ğim. Zaten, sizi, onlara, eski ve sa- rım, falso _yapma:"-'"· . . Ferdane, ne . yapacaklar~ı? _Bunu lıışırsam, onlar da _o kadar perva - B_ir gece, anlıyor musunu~, yalnız bil~yor değilim. Hiç bir şeye gü- caktır. . • . ,,pJI; 
mimi arkada~ım, dıye tanıttım. Onun gosterdıgı samımıyet, a - da merak edıyordum. Çunku, on- sızlaşacaklar, açıga vuracaklardı. bır gece, bana ınanınız. Bır gece - venılmiyor. Eğer, günün birinde, * Vılayet İdaresı kanu/l ı;sl~, 
Eski, müşterek hatıraları, siz de caba hakikat miydi? Bundan kuş- !arın alacakları hal ve tavır, ve - Bu, maskeleri düşürecekti. nın ne ehemmiyeti olabilir. Yarın, candan bir arkadaşın yardımına dare şube reisleri arasında~ fil~ 
tasdik edeceks:niz. Bı.:n. idare ede- kulanmağa da hakkım var~. On- recekleri cevaplar, aralarındaki, Bunu düşünmek, inceden ince- evinize döndüğünüz zaman, beni ihtiyacınız olursa, beni hatırlayın; teri!memiş olan kaza hUS05ııaıe~ 
rim, siz, hiç bozmayın. !arın hesabına mı çalışıyordu? -bence muhtemel- ortaklığın ye hesap etmek kolaydı; lakin içki ve bu kadınları unutunuz. Size, hayatım pahasına da olsa, sizin memiş olan kaza hususi nı0 ıJ!uı 

Onun sev[lilisi hatırıma gelmişti: Bana teklif ettiği şey, bir bekar derecesini gösterecekti. Zeki Ma - sofrasında, soğuk kanlılıkla idare ~alvarıyorum, yalnız bu gece, !na- için canla başla çalışacağım. inhisarlar ve emsali nıe ~'~ 
_Sizin işinize ne oldu? hovarda ıçın, çok cazipti. Bundan hir, benden yana çıkacak mıydı? etmek güçtü. nınız. Onlar, size haber göndere - Onun titriyen sesi, tüylerimi ür- hakkında birinci derecede jJ~; 
Gözleri parlayıverdı istifade etmem~k, ahmaklık olur - B':hice ile Ferdaneye, Nazlıd31'. Vakit va~it, b .':':-ıim karıncala - c'.'k, tele.~onla arıyacak olurl~r~a, pertmişti. Bu ses, yalan, yapmacık ittihaz. salahiyetinin kaı~a~~·~ 
- Vadettiler. Ellerımden kurtu- i du. Fakat, bu oyle bır sefahat u - aldıgım mektuptan bahsetmelilnıyor, kendı kendıme: bırkaç gun, ters cevap vermeyınız. olamazdı. Ona: heheytıne aıt bulunduğu. dCP, 

lamazlar. Çünkü, benim elimde, çurumu idi ki, düşen bir daha kur- miydim? Onlara hakikati söyle - - Zeki Mahir, belki de samimi- Onları atlatınız, oyalayınız. Ben, _Ben de, birini seviyorum! Siz da dün dahiliye Vekaletınr t 
artık, müthiş bir siHıhım var. tulamazdı. mek, kazandıkları muvaffakiyeti dir, benim, bir arkadaşa, hcıı l de.

1 
size, telefon edeceğim, artık kova- de bana, yardım ediniz!. !ayete bir tebliğ yapı1ıT11 ıtıd;P ' 

Parmağile beni gcisleriyordu: Dostluk, samimiyet maskesi al - müjdelemek demekti. onun gibi acar bir arkadaşa ~ıti -, bilirsiniz, diyeceğim. Başka da ra- ~- k . k b' karar devlet şt'.ırası tarafın ~ 
- Silahım, sizsiniz!.. t'111da, beni. uçuruma atmak mı is-, Güleceklerdi... Sevinçlerinden yacım var. Arkadaşsızlıktan bu - hatsız etmiyeceğim. Bunu, sizin B h'ıyece .. t'.:";. _apı, ırden açıldı, rilmi.ştir. . i ~<ı 
Gayriihtiyari, geri çekilmiştim: tiyorlardı? güleceklerdi... nalıyorum. Tesadüfün önüme çı - insanlığınızdan bekliyorum. Siz, e ıce gorundü. * İstifa eden Baro reıs {! ı 
- Ben miyim? Ve bu da, cOnlar. ın istediği Gülmede de haklı idiler. İste - kardığı bir arkadaşı, manasız bir mademki, benim hatırımı kırma - - İki arkadaş, neler konuşu - Hayrı önümüzdeki curn3 1 pı~ 
- Evet, sizsiniz. Sizi, yaşataca- şeydi. dikleri olmuş. Üstelik ben de, a - şiiphe yüzünden kaybetmek, akıl- dınız, bana acıdınız, ve buraya gel- yorsunuz? i'okatlıyanda mesleki bır ııı"il.f, 

ğım. Evet, inanınız, yaşıyacaksınız. Ne yapmalıydım? Bu vaziyette,' yaklarına gitmiştim. sızlık! Ona inanmalıyım. Onunla mek fedakarlığını gösterdiniz; ar- Kaşların~n arası buru.~uk, sura- için hakimlere müddeıu:reti' 
Ve yaşa_mak ta hakkınızdır. Yoksa ne yapabilirdim? / Zeki Mahirin, beni bir •koz. gi- anlaşırsam, kuvvetli olurum. Ar - tık bundan sonrasını da yaparsı • tı asık. sesı ağırdı. ive avuk.atlara bir çay zıY 
bu çırkın, kart karıların karşısın- Behice ile, Ferdaneye, bana ov- bi oynıyacağı yalan olamazdı. Be- tık, kolay yıkılmam diyorrlı•m. nız. Hem bu, büyük bir fedakarlık (Arkası var) recektir 
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Bulgar Başvekilile Hariciye 
Vekilimizin mülakatı 

~· 0seivanof Hariciye Vekilimizle 
9Örüşmek üzere hareket etti 

11e~:Ya, l8 (A.A.) - Bulgar Baş- racoğlu Türk - Bulgar münaseba
nof hu ve Rariciye Nazırı Köseiva- tını teferruatı ile tetkik edecek -
llıiştir ;1'Şam Filibey<? hareket et- !er ve her halde Bulgaristan ile 
laıı 'l':. karrn, Filibeden geçecek o- Balkan antantı münasebetlerini de 
tacoğlur ıye Hariciye Vekili Sa - görüşeceklerdir. 
devlet una mülaki olacaktır. İki Sof ya siyasi mehafilinde, Pazar
ltadar :.damı Gorna Oroşovitsaya tesi günü Bükreşte toplanacak o -

!leş raber seyahat edecektir. lan Balkan antantı Hariciye Na -
saat .. 

hat e surecek olan bu seya - zırlarının kd'l'ıferansına büyük bir 
•nasında K·· · s · ilin k d" oseıvanof ve a - alaka göster e te ır. 

R.oına-Berlin-Tokyo 
askeri anlaşması 

! <ıponya hazırlanan metni 
lr~zada mütereddit görünüyor 
'E:n 7~· 18 (A.A.) - Havaı;: etmeleridir. 

l~at~ ~.aYnaklardan alınan ma - Tokyoda iyi mallımat alan mah-
'l'o1ty0 h ~ore, Roma, Berlin. ve filler, nasyonalist mücadelesinin 
leli a 1 iikUınetlerinin mümessil - muvafiakiyet veya akametinin hiç 
!>;~ !u arda.nberi iiç taraflı bir as- şüphesiz mevzuu bahis üç taraflı 
lııeti~ .. aşına jçin çalışmakta ve askeri anlaşmanın akibetine bağlı 
' ~ llZ€find ouılıııııı e mutabık kalmış bulunacağı kanaatindedirler. 11\y-
llunıını aktactır. ni müfritlerce şurası da ilave edil
len iın il beraber, Japonyanın ha- mektedir ki, bu anlaşma, koınin -
ltayd~da ınütereddit bulunduğu terne yani Sovyetler birliğine kar
ltıoJtı.as· Yor. Bunun sebebi, de - şı bir müdafaa anlaşması şeklinde 
Yaseı t!~r~ karşı ihtiyatlı bir si- görünmekle beraber, hakikatte 
cliı l?ıaJı bıne taraftar olan mute- diktatörlüklerin demokrasilere 
ltıUfrit ~~:rin ekalliyette olan karşı müşterek isteklerinde tesa
~n 'l'ok IYetperverler tarafın - nüdünü temhir eden çok geniş bir 
1ete ın YOda derpiş edilen sıya - askeri anlaşma imkanını açacak-

lıkavemet etmekte devam tır. 

. . ... 

Cumhurreisimiz 
Radyoda Ameri
kaya bir hitabede , 
bulunacaklar 

Ankara, 18 (İKDAM )- Nev -

yor ksergisi münasebetile Reisi -
cümhur İnönü, diğer devlet şefle-

rinin yapmaları mutat olduğu veç-

bile, radyomuzda Ameikaya bir 

lıitabe iradedeceklerdir. Bu mü -
na-.ebetle birkaç giindenberi rad
yoda sesin iyi işitilmesi için tecrü
beler yapılmaktadır. 

---<>---

Reisicümhurun 
kabul resmi 

Ankara (Hmusi) - Cüınhurre

lsimiz ve Bayan İnönii tarafından 
3 üncü, dördüncü memurlar şere
fine akşam saat 17 de Çankaya 
köşkünde çay ziyafeti verildi. 
İnönü, davetlileri kabul ettiler. 

Resmi kabul on dokuza kadar de

vam etti. Müteakiben danslı çay 
tertip edildi. 

iKDAM 

iŞARETLER -- ---
Para kazanmak 

İdealler devrinde yaşıyoruz. Yer 
yüzünde herkes bir ideal peş.ine 

takılmış, kimi faşist, kimi komi! -
nist, kimi bunların ikisine de düş
man, halis demokrat... ve herkes 
sulhcüdür. Harp istiyen yok. .. 

Biribirine diş biliyen bütün aki
delerin, ideallerin, rejimlerin düş
manlarını yenmek için el attıkları 
silah şimdilik propaganda gibi 
görünüyor, halbuki propaganda 
ateşinin arkasından top ve tüfek 
ateşi geldiğini bilmiyorlar mı? Na
sıl bilmez olurlar ki İspanyadaki 
harp, işte böyle iki tarafın İsııan
;raya saldığı propaganda ateşi -
nin arkasından çıktı ve bu memle
keti yaktı, yıktı. İdeallerin tahak
kuku uğruna şimdilik başkaları -
nın memleketinde ve daha çok ya
bancıların kan dökmC'Jini göze a -
!anların ne derece sadık, daha 
doğrusu ne derece samimi olduk
larını da anlamak giiç değildir. İs
panyada mağlup olan hükıimet 

kıt'aları Fransaya iltica ettikleri 
zaman bıınların elindeki silablar 

F ranko Mütareke 
şartlarını reddeti 

(Ba.ş tarafı 1 inci sayfada) J- >ıa~a§n.ıgl! aıı S>jl!Jlll!H pl<YJ zaw 
dra hükumetleri, Frankonun bun-ı tir. Azcarate'nin Pariste yaptığı 
dan böyle galip olduğuna kani bu- görüşmeler neticesinin İngiltere 
lunmakla beraber, dahili harbe de- hükumetinin projelerini degiştir -
vam ettiği müddetçe İspanyol hü- mesi ihtimali de vardır. Bu teah
kumetinin ricali olarak tanıdıkla- hur halihazırda cereyan eden mü
rt kimseleri .artık tanımakta te - zakerelerin tahmin edilen müddet 
rcddüt ediyorlar. Bahusus ki bu zarfında bitmesine mani olmak -
kimseler, halen silahları bırakmak tadır. 
için kendilerine telkin edilen bazı Franko hükfunetinin Pazartesi 
şartları tetkik etmek üzeredirler. günii tanınması takarrür etmişti. 
Gerçi Franko, Cümhuriyetçilerin Bunun birkaç gün daha teahhur 

• teklif ettiği üç şartı reddetm'ş bu- edeceği öğrenilmiştir. 

ıunuyor. Bununla beraber, bir f ranko taarruza hazır 
mütareke ümidi bu şartlardan bi
rinde müsamaha ile hareket şar -
tında mündemiç bulunmaktadır. 

Cümhuriyetçilerin bu şartı müta -
rekeye esas telakki ettikleri dün 
söylenmekte idi Buna binaen, 
milliyetperverler mukabelei bil -
misil yapm1yacak1arı hakkında te
minat verdikleri takdirde, müta -
reke imkanları pek ziyade artmış 

Burgos, 18 (A.A.) - Havas a 
jansının muhabiri bildıriyor: 

Frankist mahfellerinde dahili 
harbin bitmesinin artık bir saat 
meselesi olduğu söylenmektedir. 
Bu mahfe!ler, Burgosun İngiltere 
ve Fransa tarafından hukukan ta-
nınması keyfi yetinin net:ceyi tacil 
edeceğini de ilave eylemektedir. 

Bununla beraber Franko nihai parayı verince her taraftan, her olacaktır. Şimdi İngilterenin na
ve ezici bir taarruz haz•rlamakta

idealist devletten yardım gördiik- zarı dikkati bilhassa bu noktaya 
!erini göst<Tmiştir: Toplarının mar çevrilmiş bulunuyor. d'.r. Kumandanlık ~akamı Fran. -
kaları arasında biribirinin düşına- Times gazetesinin Burgostaki mu-· kıst kuvvetlen tensık etmektedir. 

nı olan biitiin rejimlerin memle - habiri, nihai zafere pek ziyade Hükümeti Madridden 
)<etlerine ait markalar bulunmuş. yaklaşılmış olmakla beraber, nas- nakl ha 1 d 1 
Galiba herkes yalntt bir idealde yonalistlerin muhasamata tekrar 8 Ş a 1 ar 
samimi ve müttefiktk. Para ka _ başlamak istemediklerini ve her Madrit 18 (A.A.) - Hüklımet, 

k 'd ı· d yeni insan ziyanının faydasız l:.ir bakanlık servislerinin bir doğu zanma ı ea ın e ... 
1 K D A M C I fedakarlık olacağı mütaleasında vilayetine naklinin, Madritte bom-

bulunduklarını bildiriyor. bardımanlar neticesinde hemen 
Muhalefet gazetelerinden N ews 1 tamamen harap olan l:.inalarda bu 

Parl's sefa f' • d Chronicle, Cümhuriyetçi hükumet hizmetlerin temin edileıniyeceğinre 1m1 z e me~kezinin Madritten Valanscyaya den ileri ğeldiğini tebliğ etmekte -
nakledildiğini haber verirken d;r. b Ü y Ü k b i r k a b u 1 Daİly Herald, siyasi muhabırinin Diğer taraftan verilen mallıma-

..... ~."""'"'""'"-...... ....,~-... ---...., ....... ~."""'""" imzası altında şu satırları yazı - ta göre, general Miajadan başka 

resmi• yapıldı yor: bazı hüklımet azası da Kartacaya 

H I• f 1 e re g o"" re Berard'ın Burgostaki vazifesi, gelmişlerdir. 
Paris , 18 (A.A.) - Türkiye Bü- Frankoyu yine bizzat İspanyanın ============ 

Al 
, , yük Elçisinin refikası Bayan Da - menfaatine olarak, daha aylarca Oenizbankın 

man Sanayii vas, Büyük Elçilik salonlarında, İspanyanın tahribine devam et -

Fransa Reisicümhurunun refikası mektense, Cümhuriye~çikre ka - 12 000 ı· 

B 1
. 18 (AA.) _ B H'tl Bayan Lebrunun şerefine büyük bule şayan barış teklifleri yapıl - , ırası 

er ın, · · ı er b · k b 1 · · · "kn al ak 1 k 
B li t b ·ı . . . t ır a u resmı tt>rtio etmiştir ması ıçın ı aa ç ışm o aca tır. Yeni avuka,Jar kanunu muci _ er n o omo ı sergısını açan nu - · . 

Ç k d Alm d .. t . . Davette bütün Elçiler ve Nazır- Buna b.naen Berard mütareke hince Ankar ~da teşkil edilecek o-un a anyanın en us rı ıın -

an K a Y Ş e k' • kanlarını bilhassa kaydetmiş ve !ar refikalaıile birlikte hazır bu - meselesı ve yabancı kıtaatın çc.kil- lan Yüksek Haysiyet Divanına gös-} n demiştir ki: lunmuşlardır. Diğer davetliler a - mesi üzerinde ısrnr edecektir. In - terilecek ııanızetleri seçmek için 

I. t"hl · k k t' · d d gılterenın aıanı S" Robert Hodg- İstanbul barosu umumi heyeti dün 
s ı a · uvve ımız o erece e rasında ayan ve mebusan rei:;4! - · 

h t . : son, Sıra düşerse, lngiliz nükı'.ıme- ogkden sonra Ag-ırceza mahkeme-

t ,muazzamdır ki teknık ve ıcarı ı ·1 b k l" R e Y a n a 1 fevk.la.de bı'r rı e ırço par ament.l azası ıya- tinin de bu Fransız noktai nazarına ı si s:ı:onunda toplanm.:.ştır. 
istihsal ~artlarımız.ın 1 
surette islahı r..eticcsi zuhur et _ setıcümhur ve Harıcıye Nezareti tamamen iştirak etmekte olduğu - Baro ı-eisi liasan Hayri Tan cel-

ıı • -------~ mektedir. Otomobil istihsaliıtını erkanı, akadPmi azaları ve Parisin nu genaral Frankoya bildirecektir. seyi açar açmaz şahsına ait bir 

19aınan adasının işgali Japonların da inkişaf ettirmek icap eder. . tanınmış şahsiyetleri de göze çar -ı lngiltere arayı bulmak mes leden bahsetmiştır. 

3 B Hitler otostrad inş· atı eserini pıyordu. . • f r ft l\Ialı'.ım olduğu üzere, Denizbank 

1 de Mukdeni işgaline mümasil ve Alman otomobil san~ayiini ya - - Londr~~: (Aa:.)ıye !ansa se- muamelatı hakkında tetkikat ya-
Lond-a hancı .iş.tirakten müstakil hal.e koy H Jk • • pılmakta ve bu arada Den;zbankın 

• "' 18 a eVJOln firi Corbin, dün akşam Parise ha-~ n " • (A.A.) _ Mareşal tahkim etmek isteyecek olurlarsa mak ıçın yapılan gayretlerı sena müteaddit hukuk müşavirlEri ve 
~ "-ay ş k 1 reket etmiştir. Hareketinden evvel 

in lJ e , Hainan adası ış· gali- buna her halde vakit bulamıya _ ile kaydeylemiş, stihsalin rasyo- yedı"ncı• yılı j aylıklı avukatları varken hariçten 
ZııJı; ş sdir, spanyada sulhün veni en 

Ye ~adar ark sulbünü ne derece- caklardır. nalize edilmesi ve ara.ha ç.eşitleri. -. ' esasen halledilmek üzere olan bazı 
teessüsü için İngiltere tarafından 

''"ah tehdit ettiği füaline şu Hainan adasının müdafaası için nin azatltılması suretıle fıyatlerını (Baş tarafı 1 incı sayfada) davalar için avukat tuttuğunu ve 
J 1 Verın. . sarf edilen gayretlerin son inkişaf- b d b 

1ı, al>ony ıştır: alınan tedbirler hakkında da Ma- indirmesini derpiş etmiştir. Halkevi açılacaktır. !arı hakkında Fransız n2zırlarına u meyan a aro reisi Hasan Hay-
·~ geçir:· uzun müddet tereqdüt- reşal Çan Kay Şek demiştir ki: Führer, her sene .Almanyada Almanca Die Woche mecmuası malumat verebilmelı üzere İspan - riye de böyle bir d3vadan do . 

l ~i h" h 1kten sonra ıevessiıl et _ Çin'in kafi derecede donanması 1870 Fransız - Alman harbinden layı 12 bin lira vekalet ücreti ka-
l• u ar k son n..ishasında yeni Türkiye hak- ya meselesi hakkında hariciye ne - b 1 ed'l k 6 .- 1. 

fıııın b e et Çin - Japon ihti _ olmadığından sahil müdafaasını daha fazla kurban v~rrn• seyrü - u ı ere .. ın ırasının öden -
aş d kında bir yazı neşretmiş, Halkev- zaretinin garp dairesi direkt&rü d·-· 'dd. ed'l k d' 

~ ·le'"'n ın anberi görülen hadi- derpiş edemezdi. Fakat kara kuv- sefer kazalarının tehlikelerine işa ıgı ı ıa ı me te ır. 
•• e 1 !erinin memleket kalkınmasında - George Mounsey ile son bir müla- H H · d' k "a· n lllühimmid!l. .. vetleri düşmanı durdurmak ve a • ret ederek suçlular için şiddet i ce- asan ayrı ün ·ü içtimada bu " ııı .1 . .. 1 · ki mühim rollerinden bahseden kat yapmıştır. t b , d 

l'ııı 
1 

an adasının işgali Japonla _ danın baştanbaşa işgaline mani zalar tertip edı eceğıni soy emış - neşr.ya ı mevzuu aı;se erek şöyle 
de . ~ ~Ylül 

1931 
t ih' d M k _ olmak için hazırlanmıştır. Pakho- tir. Müteakiben söz alan otomobil mühim bir röportajla beraber İyi hal.er alan mahfellerde kati- demiştir: 

t• lıı ış;ıalin .. ar ın e u iye karşı muhtemel düşman taar- endüstri sendikasının başkanı kapağını da yukarıda gördüğünüz yetle söylendiğine göre mezklır •- Gazetelerde altı bin lira al
'Qde her· .e ınumasildir. O, de - ruzuna karşı da müdafaada bu - Dr. Allmers sentetik b~n,in ima - resimle süslemiştir. B.r tayyareci gayretler Hodgson vasıtasile doğ - dığuna dair bir haber çıktı. Resmi 
ltı~Şlur. : 1 de karada vukubul - lunmak için tedbirler alınmıştır. !atının 1.700.000 tona yükseldiğini kızımızı bayrağımızın yanında gös- rudan doğruya Londra ile Burgos müessese ve Devlet dairelerinin 
~~lır~a ger Japonya Hainan'da Ve çok şiddetli bir müdııfaada bu- kaydetmiştir. teren bu güzel resmi, Halkevleri - arasında yapılmaktadır. Bu gay - hariçten avukatlara iş vermesini 
d; iste~eğk kısa bir zamanda ora _ lunacağız. • B. Göbbels de nutkunda otos - mizin yıldönümü m'üıı-ıısebetile, retle; dün İspanya sefiri Pablo de kanunlarımız menetmemiştir. Bu-

ıt ni Vu"c dı hava ve deniz üssle _ Mareşal, Hainan adasının işga- trad inşaatım medhü sena ile kay- d al ak ed. Azcearate'nin Parise harek.eti do- nunla beraber baro reislig-i yapa_ 
ı. u .. .. .. mecmua an ar neşr ıyoruz. 1 il '•i •nt e getirecek ve pasti!ik _ linin çin _ Japon harbi üzerinde detmiş ve Almanyanın onumuzde- ayıs e bir tevakkuf devresi ge - cak bir insanın her türlü dedi ko-

~~tetıe erna_syonaJ vaziyet mühim hiçbir tesir yapamıyacağını ve har ki on on beş yıl içinde 13 ila 14 Yine bu münasebetle Halkevle - çirıniştir. İspanya sefiri Paıiste dulardan ve şaibeden beri olması 
·nsa l1degışecektir. Sonraları linin Çin • Japon harbi üzerinde bin kilometrelik yeni otostrad in- rinin faaliyeti hakkında hazırladı - Azana ve Delvayo ile tekrar gö - Jazungeldiğinden baro riyasetin _ 

'~ \le /\. ındiçini'de bir deniz üs- ğil karada neticeleneceğini söyle- şası niyetinde olduğunu bildirmiş- ğımız mallımatı altıncı sayfamız- rüşrnüştür. den istifa ediyorum.• 
~ada Guam adasını miştir. tir. da bulacaksınız. Azçarate, Londraya döner dön - Hasan Hayri bunları söyledikten 

SADA 3 

Hariciye vekili
miz dün gitti 
Balkan Antantı daimi konsey 

toplantısına iştirak etmek üzere 
Bükreşe gidecek olan Harıciye Ve
kilimız Şükrü Saracoğlu dün Pe -
rapalas otelinde dostlarının ve 
~hrimizde bulunan bazı diplo -
matların ziyaretini kabul etıni~ ve 
öğleden sonra Bulgar takımının 

Şişli takımile yaptığı karşılaşmayı 
seyretmek üzere stadyoma gitmiş
tir. Memleketimizden ayrılmakta 
olan İngiliz sefiri Sir Persl Loren 
de dün Hariciye Vekilimizi :Pera
palasta ziyaret etmiştir. 
Saracoğlu Şükrü dün aqarn 

Semplon ekspresile Romanyaya 
hareket etmiştir. Kendisini, istas
yonda Vali Lfıtfi Kırdar, Balkan 
Antantı konsolosları, ecnebi, adli 
ve mülki mehafile mensup birçok 
zevat ile gazeteciler ve dostları 

teşyi etmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre Şükrü Sa -
racoğlu Bulgar topraklarından ge
çerken Bulgar başvek.lı Kôı.< lva
nof kenclisini Filibe ista•yonunda 
karşılıyacak ve üç istasyon Jı<,ra -
ber seyahat edeceklerdir. Bulgar 
Başvekili bundan sonra otomob.1-
le Soiyaya dönecekt.r. 

Saracoğlu avdette Atina yolile 
gelecektir. 

Dün kendisini Pen,lalast.a 2ıya
ret eden gazetecilere Harkiye Ve
kilimiz şu beyanatta bulunmuş -
tur: 
•- Bu akşam Semplon 1'.\ı.sp11e -

sile ve Edirne - Filibe - RUS<;ulı ta
rikile Bükreşe hareket ediyorum. 
Yolda, yakında Ankaraya gele -
cek olan Bulgar Başvekili ire gö -
rüşebileceğimi Sofya sefa·imiz ha
ber verdi. 
Bükreşte Balkan müttelikkıi -

mizin devlet adamları ile tanış -
mak, onlarla mil!elıerımizi alak;;

landıran siyasi ve iktısadi uı' ıt.e
lerdeki göruşmeıerc""l!Zın teatı ve 
tevhid etmek benim için bır bah
tiyarlık olacaktır Esasen Balkan 
devlet'.eri sı •aseten ve iki n 
biribirinı tamamli''an nak."" ırn v
cudiyetler değıl, biliık'.s yckdı e
rine çok benziyen tam varı·k· r 
olduğu içind.r ki s.yas! •r ı~ t di 
sahalarda güruş b rl y pm:ık ıç 
bir vakit zor olmam r. Hc-r ı ıı

l!'"d~n daha kuvvet. ç.k nı• L n 
Balkan itti!akın '1 bu .çtı ~ an 
başka türlü çıkmasına selıqı mEv
cut değildir. 

Bilirsinız ki vaktile B. lkanıar 
volkanik bir toprak. BaU.anlıla 

da bomba ve si.:ihıa oynıyan ~ıma
rık birer çocuk addedJirdi. 

Balkan paktındanberi dunya
nın l:.u kanaaıı tamamen d i:,~ıı. 

Elyevm sulh perisinin yu yu1iin
de rahat nefes aldığı tek köşe Bal
kanlardır. 

Memleketimizin sıra tcJı~ ve 
coğrafi ehemmiyet ve kıyın. tıni 

bihakk'n uıkd.r {.len Cünıhun et 
hükumeti sulh faaliyetinde de-."m 
kararındadır. Ve Hariciye V~kıli
niz elinde bu kararla Eükrc r gi
diyor .. 

sonra derhal riyasetten :nınış ve 
salonda istilanın leh •ıe aley!.ırcle 
gürültülü, konuşmalar olrııu;tıır. 

Meselenin müzakeresı tcklıf !'<it -
miş fakat reye konunca ıçtıma 

ruznamcsile alakadar görü lınrye
rek Y.abul edılmemişt:r. 

Bundan sonra, Haysiyet Dıvanı 
Bir dosta muhtaç old~ğun~z za- Iannda me~~ ~ir teb~mle: 1 Sonra merakl~ ~züme baktı: J - Muhakkak, dedi, gideceğin için baroda mukayyet beh~r ~O ; za 
man beni unutmayın. Sıze elimden - Sen Türkıye e yetışen kadın, - Ne mevzu ıntıhap edeceksin? yerleri kavuşacağın yeni sanat için bir kişi hesal:.ile 637 mevcuda 
gelen yardımı yapmak isterim.... ressamların. en başında gel.ec~k~ın Bana hazan esen. diye hitap edi- muhitini düşünüyorsun. nazaran 13 namzet >eçilmes:ı ıl<t.za 

Yusuf sustu, biribirimizden u - Ferda! Dedı, şu renklerin bırbınne yor, fakat birdenbire resmileşip Güldüm: ettiği anlaş1Jmış ve c.cçim yapılmış-
zaklaştık. İbrahim Lutfi: sarılışına bak ... Ağaçların yaprak- esiz. diye konuştuğu da oluyordu. tır. 

_ Bu gazeli de dinlemiye nasıl !arı sanki küçük bir meltem esse Dudağımı büktüm: h - Daha konkuru kazanmadım Neticese şu ) edi zat seçilmiştir: 
tahammül ediyorsunuz çocuklar? hemen kımıldayacak gibi!. Küçü1< - Bilmem daha karar verme- ocam... Sad . 

~ 31 ettın Ferit, Kenan Omu, ~"~kın Diye radyonun başına geldi. Ha- keçi yollarının öyle tabii bir kıvn- dim. - cKazanacak ve gideceksin kü !il . . . 
)· · ~ağ) Ve korkak görünmenin na vardı. Yavaşça fısıldadı: lam: !ışı var ki!. Yüzü ciddileşerek: çük dostum.• Hilm;, Sıddık Sam., Nec ~ d-

..__ ı:ı fena tes' . d" .. k 1 b" d" 1 d"kl . . K B d 00. 1 k .. ük" im, Celal Safı ve Hasan FC'7:L , . ildı''· .rı uşunere : _Susunuz .. Bizimkiler ne ko- - On arın ırşey ın e ı erı Ben için için sevınerek onu din- - arar vermelisin, dedi. Za _ ana arasıra a Ye uç dos D·- 1 .. , , ! 
'n• "ll>i b" . . . .. . . . ıger a tı azalık ıçın :...ıtıuan az-

l · Dedim. z ır ~eyler var si- nuştuğumuzu merak edecekler. yok! Demınden ben başbaşa ver- liyordum. Söziınu: .Seninle if - manıdır. tum, dıye hıtap etmesı hoşuma gi- 1 tın . . ald ki 
k . Ve .. .. . d .. . M b' . a za musavı -.ey ı arı anıa-

1 .~ }J' yı.ızune dikkatle Sizden izahat istemiyorum. Zaten miş, fısıldaşıp duruyorlar, dıyor u. tihar ediyorum küçük dostum. di- Sustuk. Ben etrafla meşgul gö _ diyor. asaya asa ı fıskelerle vu- 1 :.k' . b" . t' d b 
l) v ıç bel-lem d. _. b. .. 1 k ak .lkt·. . . . _ .. d . şı mış ve · ıncı ır ıç ınıa a ı.:ıı-

......... t: · · ar arasın an a ışı sc.çı mesı 
. ordi· ' e ıı;ım ır ce- anlatılanların büyük bir kısmını Yusuf gu ere Y asını sı ı. ye bıtırdi. runuyordum Fakat ıçim ona aitlruyor u. 1 d ltı k. . .1 . 

l" '-'Et. doğru olarak kabul etmedim. Ne - Aman bu Ferda hanım, ha- İki saattenberi ~yakta çalışıyor- düşüncelerle dolu. ~ugünler~e ba- . - Yalnız onu söyle, buradakile- kararlaşmıştır. 
· cı 'ın· yüksek yaradılışta bir genç kız ol- nımefendi. Yine beni yakaladı. dum. Hemen bır ıskemleye çöke. na karşı o kadar muşfık ve ıyı ha- rı .çabuk unutacak mısın Ferda?. o------

' S;,e ~ duğunuzu biliyorum. O gece fena Resme ait uzun bir yılan masalı aç- rek derin bir nefes aldım: .Gele- reket ediyor ki.. Ona artık kıEacak, !çime garip bir hüzün doldu. 
\'(izij e anlattılar? bir oyuna kurban gittiğiniz bence tı. Artık elinden kurtulabilene aşk cek ders tamamile bitecek. de- kinlenecek bir şey bulamıyorum. Gözlerim dalgınlaştı: Suriye krtinesi is ifa etti 

~-~ kı :.
1
her. halde sararmış ola- muhakkak... olsun... dim. Gelip karşıma aturarak tek - Halbuki böyle sebeple:· bulmıya ne - Hiç unutmama imkan var Şam. 18 (A.A.) _Havas: 

ti - I<e•d Şelı bir tavırla: Çok samimi konuşuyordu. Anlıyorum Yusuf ta bizimkilerin rar etti: kadar muhtacım. Çünkü gittikçe mı? 
~ ~u ın0 :ı':c. hakim olunuz, de· Gayri ihtiyari elimi uzattım: birşey duymasını istemiyor. Ne iyi •- Evet tamamile bitecek ... • ona derinden bağlandığımı hisse - Başını uzataran titrek bir sesle 

1 rıı~k .yı sızı Lira> ikaz e- - Teşekkür ederim Yusuf. Sizin bir çocuk! Şimdi onu eskisinden Bakıştık. Ve ikimiz de gülümse- diyorum. mırıldandı: 
t l< n aet · f 1 · t · F ~o unu l·· • ım. Bır daha.. bu hareketinizi hiç unutmıyaca- daha az a sevıyorum ve emız ar- dik. - erda .. 

t- - ı.ıı. d ·;-ere!-: ğım... kadaşlığından her zaman için isti- Bu biter bitmez hemen mevzu Başımı kaldırdım. Koyu mavi 

ı.~;ac•~<tır~ 1~eiiyle hiç birşey ol -1 Elimi tuttu. YavaBça sıkarak gü- fade edebileceğimi düşünmek şu intihap edip Avrupa konkuru içiu gözleri hafif bulutlu. Zaten bugün 

1,ıı,,, ltıında y dım. Yalnız benim lüm$cdi: kederli, küskün dakikamda biraz yapacağun tabloya başlıyalun, de- düşünceli bir hali var. 
"aın anJış düsu"ncel k s· . k h ferahlamama sebep oluyor. dun· . - Ferda ne du"'şu··nu··yorsun1 .. 

ı:ı· an17 . . ' ere a - - ızı ço sever ve ürmet ede-
11ı; ;raz dahaıç:~ size... rim Ferda, başınıza gelecek en u- ••• Düşünceli bir tavırla: Omuzlarımı siltkim. 

'- •tinde lllii ;.na doğru eğildi. fak bir sıkıntıdan her zaman için Bugün Akif Cemal tablomu u- - Evet, dedi. Konkura bir iki Dudaklarında zoraki bir gülüm-
ş ik ve dost bir ma- büyük bir üzüntü duyacak kadar ... zun uzun süzdükten sonra dudak- ay var. Artık hazırlanmalısın... semP ile: 

- Hiç kimseye mi? 

Yüzüme dikkatle bakıyordu. 
- Hiç kimseyi! dedim .. 
Birdenbire ayağa kalkarak neş'e 

ile bir operet parçası mırıldan -
mıya başladı. Sonra döndü: 

- Haydi arkadaş kalk gidelim. 
( A rka..!ı var) 

MardJm kabınesi ıstıfa etmış • 
tir. Hükumet. Reisicümhura gön -
dcrdıği bir mekt pto •Siyasi va -
ziyetin ink aft dı lav ıle v~z:fesl-
ne devam etl'l"ek ink•'lı lrnl:nııJı-

ğını• bildirmektedir. 

Nasyonalist blok. Euyii'< :M•:Jct 
1!<'clisi için bir i~t}n1~ -:crtip <-t -
mektedi:. SuriyP·1:n b'itiın melJ.Iı
ları bu ıı;timaa davet cdılmci:te • 
cjir. 
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Halef- ve selef 
Yazan: Alfons DODE 

1 
' Bu dul kadının yeniden ev- rolü gösterdi. Halbuki o, rm:şhur 
leneceği'l"li dnTTrıp •-1 ... ··1 zaman müzisyenin ölümünden sonra hiç 
kimse hayret t ..... - .. u titün deha- 11ilmediği bir rahata kavuşmuştu. 
sına rağmen, belki ae, o yüksek Öyle iken ona ağlamak, ondan bü
san'at mahareti yüzünden, ilk ko- yük bir heyecanla bahsetmek .ır
c:ası, ona on beş sene, çetin bir ha- satlarını kaçırmadı. Bütün bunlar, 

., 
., ·" iKDAM 

Franstida yapılan tetkikat otomobillerin 
yüzde 50 tehlikeli o.duQunu gösteriy~r 

Fenerleri muayene eden cihaz 

yatın bütlin eziyetlerini vermişti. genç aşıkı kendine karşı daha ziya- otomobil, otobüs kazası netice-Jdir. Birkaç dakika ·içinde bir oto· 
Bu büyük müzisyenin hızla ve mu- de bağlamak sebepleri oldu. sinde, senede binlerce adam ölü - mobilin direksiyonu, frenleri, fe . 
zaffer olarak yürüdüğü şeref yo- Nihayet bu dul hayat evlenme i- yor. binlerce adam yaralanıyor. nerleri vesaire muayene edilmek 
lunda, zavallı kadın onu daima en- le nihayetlendi; fakat kadın, her Bu kazaların iki mes'ulü meydan- te ve arızalar haber verilmekte -
dişeli adımlarla tıı.kibetmişti. Ko- nekadar evli olmakla beraber, mü dadır: insan ve araba .. Fakat bun- dir. 
c2s:na eş olmanın verdiği üzüntü- zisyenin dul karısı olmaktan çık- !arın her birine düşen mes'uliyet Otomobilciye düşen vazife, gi 
!erden şikayet ettikçe dostları ve matlı. Zira, ikinci kocasının gözün- hissesi tespit edilmek ist~nildiği dip arabasındaki arızayı tamir el· 
yakınlan hep onu haksız buluyor- deki kıymeti, ötekinden dul kalmış zaman için içinden çıkılamıyor. mektir • 
)ar: cZaaflarını kabul et, diyorlar- olmaktı. Erkekten daha yaşlı oldu- Bir kısım salahiyettar kimseler, 

Direksiyon dı, onu rahatsız etm:ı. Düşün ki ko- ğu için, ona karşı bir tenezzül, giz- t.~zanın yüzde 90 nı tedbirsi;liğe, 
can yalnız sana ait değildir. O san- li bir merhamet hissile bunu ört- diğerleri ise yüzde 90 kabahati a - Direksiyon aletlerinin evsafı ha)' 
atın, memleketin adamıdır da .. Ve meğe uğraştı. Yen! koca bundan a- rabaların bozukluğuna atfediyor - retle karşılanmaktadır. Arabala -
ne malümdur ki bu şikayet ettiğin lınmıyor, kendinin değerce düş- !ar. rın ancak yüzde 41 inde. direksi 
halleri, meydana getirdiği büyük künlüğünü, ve öteki gibi bir ada- Otomobilleri idare edenleri kon- ~on arızası bulunmamaktadır 
eserlerin bedeli olmasın? ... • mın, bir kalpte nasıl hakim olup trol etmek, şimdiki halde, bilfiil Yüzde 37 sinde, aletlerin tanzimi-

Nihayet uzun sabırlara •,atlan- yer tutacağını tabii buluyordu. imkansızdır. Bunun aksine olarak ne ve yüzde 19 unda tamirata ih -
maktan yorgı.uı, haksızlıklara uğ- Kadın bazı defa, Müzisyenin ilk 
r"maktan isyan haline gelmiş bu- sevlşmeğe başladıkları zamandaki 
Junan kadın, eğer kccası ölmesey- mektuplarını yeni kocasına okur
di, ayrılmak arzusile, güzel isimle- du. 
rıni, gazetelerin üçüncü sayfasın- Bu maziye dönüş, onu, 15 yaş 
daki skandal sütunlarına düşüre- gençleştirir, güzel, sevilen bir ka
cekti. dın emniyeti verirdi. O zamandan. 

\ 

Bu talihsiz evlilik hayatının yor- beri değişmiş olsa da, ikinci koca 
gunluklarından, kocasının son has- buna ehemmiyet vermez, anlaşıl· 
taıığının kederlerinden ve nihayet mıyan bir hisle, kadını, öteki koca
onun beklemediği ölümünden son- [ s:nın gözile gö.rür ve.böyle~e bütün 
r '"' gelen bu dul kalışın ilk ayları, bır aşk mazısı kendıne mıras kal

Yeni yıldızlardan Jane Bryan'ın güzel 
zamanlarda Holivutfa büyük 

bir resmi, bu genç artist 
bir alaka uyandırmıştır 

sO~ 

(; c llÇ kadına yalnız!:!< ve dinleııdi- mış gelirdi. 
r. cı bir süi<fın getirdi. Siyah renk Garip bir çift! Onları herkesin i· 
ona çok yakışıyor, edasında, büyük çinde görmek pek tuhaftL Bazı de· 
lıı r ismi taşıyan halli gurur sezili- fa tiyatroda rastgeliyordum. Hiç 
yordu. Bu kadar gözyaı;larına mal kimse, etrafına yaptığı dev gölge
olmuş olan kocasının serefine kıt:"- sinde kaybolarak meşhur müzis -
§1 çok itinalıydı. Şimdi bu müzis- yene vaktile refakat etmiş olan bu 
yen şöhreti, gün geçtikçe, sanki genç kadını tanıyamazdı. Şimdi 
mezarın siyah toprağile yetişen locanın kenarında dimdik oturdu
muhteşem bir çiçek gibi, büyümek- ğu görülüyordu. Başı, etrafında is-

Kücük ainema haoadisleri 
' 

i.eydi. O, siyah tüller içinde, tiyat- mi duyulan ilk kocasının büyük: Otomobilin ön tekerleklerinin vaza.reımi muayene eden liletler Fakat bu hususta fikri sorulan 
ro direktörlerinin, tabilerin yanın- 1 şöhreti ile mağrurdu. Erkek, bir b 

1 
k h t.u işle alakadar filim amili şu iza-

da, kocasının operaları, ölümünden 1 parça arkaya doğ!·u oturmuş. ona kiarta ka ba~lıd~uayene etme er va • tiyl~ç görbülmnlekteb~b· .~~zde 3 Une hatı vermiştir: 
d ·ı ıar·ı h' t t · h b' · tt • a ı ır. ge ınce, u ar us ulun fena bir . D d sonra neş:e ı en parça ı e uğra- ızme e mıye azır ır vazıye e, B d ınlı •-•-•-· . - urma an senaryo arıyoruz. 

. . u eva muayene ="""'" haldedır ,. . · şıyordu. etrafa dikkat edıyordu. • - · ı noşumuza gıden beş altı mev-

t E l . d . . . t d cFransa otomobil klüpleri milli Volan kullanmış olan herkes B 1 b be b 1 şte bu sıralarda İkinci koca ona v erlI'. e, "u garıp va"'lye a- f d 1 . ti k . ' ;;u var. unun a era r un ar. 
r:ıstgeldi. Bu da müzisyendi. Fakat lıa ziyade belli olurdu. Evlendikle- e 'teseras

1
. yo~untun bybo!is.~milnıyteahako- t~kerleklerın sağa sola s~a~~. - dan biri için henliz karar vermiş 

. de b' diki . mı • nın eşe u e • ~ıle husule gelen hareketın ıki on d •11 . B . t h da ld tanınmamıştı; valsler, melodiler, rm n ır sene sonra ver en , . 1 . . • eg ız. _ u şeraıt a tın yı ıza 

k .. ük' ı t lif I· d bir ziyafeti hatırlıyorum. Kocası kuk et'?ıştır. tekerleğın sı~rayıp durmasının, kimin refakat edeceğini söylemek 
uç opera ar e e ça :şıyor lL ' Bir Fransız gazetecis · bu k · 1 f ld • • 

Sevimli siması, rengin bir ailı:den davetlilerin :ırasında, bukadar çok ı, ornı· yo ena 0 ugu ~man · volanın te mümkün değildir. Fakat baş ro-
kalan servetinden başka, ölen bü- tanıdığı bir araya toplamaktan bir !ün vcrilmeşi ihtimali çok olan şu 
yük san'atkar için, küçük artistle- parça şaşırmış r.olaşıyor; kadın, te- ·' isimi.eri sayabiliriz: J~aıı Gabin, J. 

rin duyduğu safiyane merak ve 
sonderece hünnet hissi vardı. Ona, 
üstadın dul karısını gösterdikleri 
uman gözleri kamaşmıştı; onu ha

nez7.ill. etmez görünen kederli eda· P. Aumont, yahut Chevalier. 
sue o ıı1cşar.1, her zamankinden faz- , [n güzel taksi şoförU 
la büyük müzisyenin dul karısı ro
lünde kocasına omuzlarının üstün-

yalindeki perilere benzetti; hemen den bakıyor, onu, merasimin bütün 
.ô.şık oldu ve dul kadını evinde zi- e.ngaryalarile uğraştırarak cBun
y~ret f:rsatını aradı. dan başka bir !l"Ye yaramazsın, 

demek ister gibi czavallı dostum• 
Orada, salonun bütün köşelerin-

diye çn~ırı,-or, kendi etrafına ilk 
de hala dalgalanan yüksek san'at 

kocasının dontları to!'lanmış; bun
havasile ihtırası arttı. M~şhur mü-

. . .. .. . !ar onun bü;ü.:ı muvaffakiyetlerini, 
rısyenın bustu, pıyanosu orada idi .. d l l · · bil ki ı ..... al .. . · muca c e erını en mse er; on-
...,y arın uzerıne yayılmış duran d b' · · 

.. 'k b t 1 . !arın arasın a ır ganç kız gıbı 
muzfıl es e erıd, yan açık kalmış 

1 
mahcup bulunuyor ve kendini bu 

ııay a ar arasın an bu yazılı par- . ka .. .. 
l . h kli ks' . .. . .. 

1 

dar kuçuk yaştan tanıyan bu 
ça arın a en a ını verır gıbı d !il . · · · · 
'di Dul k d k . avet erın ona ilk ısmile hitap e-
ı .... a ının, endıne çok ya- .. 1 · 1 · b b' 
kı b · . . I uış erme cevap ar verıyor; u ır 
şan ır çerçeve ıçınde yürüyen eli 1 .. . di ki allı k 

hatıra ile sabitleşen cazibesi ikincı e P ~r zumresıy zav oc 
k ktan ıldırt k "f keneli selefınaen bahsolunduğuııu 
ocayı aş ç mıya a i ge:- . k . . 

di ışitme ıçın ona l:üı:metle yaklaşa-

Los Angeles'te stüdyolar tarafın
dan şoförler sendikasının senelik 
balosunda erkekler arasında bir 
güzellik müsabakası tertip edil
miştir. 

Bu müsazakada erkekler, ka
dınlardan mürekkep bir jüri 
tarafından bütün güzellik müsaba
kalarında olduğu gibi iyice tetkik 
edilmişler ve nihayet müsabakada 
kazanan Paramunt şirketi tarafın- ! 
dan angaje edilmiştir. 1 

Radro ve Şarkı Kraliçe5' 

Alb.OCE iFA V'ıe; 
(l"~ 

(t[ö;t6[8E'lnMrUR~tfY 
ile beraber yarattılıl1(1 

MİLYONERLE~ 
REVOSO ~ 

Danslı ve Musikili Muhteşe~f 
Fılmindtki dekorlar. Lu 

ve ihtişamı ve bilhassa mevzuunun güzelliği ile 

Bu hafta S O .M.E R Sinemasındıı 
1 

Seylrcilerlni gaşyedlyor. lııveten Ekler J11rıı' 
Hu~iiıl s"11t l 1 Vf" 1 dr t• · nzil;\ıh oıalinrlrr 

Bugün Görecetiniz; En Güzel En Jtffı1'. 
hiı Aık, Heyecan ve Fedakarlık Filfll' 

ATEŞÇMEM
0

BERI 
BAŞ ROLLERDE: Madelein Karol - Henri ForıJd 
AYRICA PROG~AMDA : Amerikalı rejisörleri~-ıeıı 

memleketimizde çevird•" 

Türkce sözlü YEN 1 T O R K 1 YE 
1 

Bugün aaat 11 ııe 1 de tenzilatlı matineleı 

biliyordıL Müzisyenin şel"'fli p;; · 
Uzun tereddütlerden sonra, ce. !eri anlatılıyor, hususi halleri, ça

sur_ delikanlı, duyduğu şeyi söyle- lışmak itiyatlan hatırlanıyor ve 
mege'. an~ak, çok Il"ahcup, çok ce- dostlat'lndan biri, müzisyenin gü
saretsız ?ır eda ile anlatmıya ka - zel bir parçasını :;ıiyanoda çalar
r~r. verdı: •?n.~ ne kadar az geldi· ken, kadın gözyaşlarını zaptede
i!'.n'., onun buyük adını., kendininkı miyor: - Bunu ağlamadan dinli· 
. gıbı meçhul bir isimle değiştirmek- yemiyorum, diye söyleniyor. 

Şimdi sinemaya intisap etmiş o- 1 
lan sabık şoförün ismi Phill Hal
ler'dir. Los Angeles'in bu en gü~el 
şoförünü pek yakınd~ Claudette 
Colbert'in çevirdiği cGece yarısı. 
filminde göreceğiz. Burada tutaca
ğı rol yine bir şoför rolü olacaktır. ./ ~~~~~~~:___~~~~~~~~~~~-_../~ 

tek kederı anlıyordu .... Ve bu ne- San'atkarm yaşlı dostları sanki 
viden bintür!ü saflıklar ... Halbuki cenaze merasiminde gibi, 'kadını 
aslında, kadın, bu galebesinden teselli ve taziyeye uğraşıyorlar. Ve 
~k memnun fakat guya kırılmış daha garibi, ikinci koca, k:ır1S1iıın 
bır kalp komedisi oynamakta idi; yanında ayakta duruyor ve bu es
,-e tenezzül etmiyor göründü; ha- "ki dostların taziyelerini kabul e
yatm kendisi için bir daha can - derken: - Ne deha! Ne deha! Di· 
lanması ümidi olmıvan bir kadın ye gözlerini silivordu. 

Frenlerin muayenesine yanyan eihaz 

tenin reisi Mösyö E. L. Portal ile j şoförün elinde dönrniye kalla m -
bu hususta · yaptığı. mülakatt,ıın al- sının b · · ş ~ , ara a muvazenesının saga 
dığı neticeleri, şu suretle kaydet • yahut 1 1 t · · h 

· t' so a me;r. e mesının ne te - . 
mış ır. 

. . . . . ilkeler arzettiğini bilirler. 
cYol emnıyetı komıtesı. nın bır . .. .. 

kamyonettep ibaret seyyar bir la • işte butun bu kusurları meyda-
boratuarı vardır. Bu kamyonet, na getiren arızalar. kamyonetteki 
iki senedenberl, her . sene bütün basit ve fakat emin aletlerle mey -
Fransayı dolaşmaktadır. Bir yere dana çıkarılmaktadır. (Resimleri

geldiği zaman, otomobil klübiİ var mizden biri bu . aleti göstermekte
sa orada, yoksa umumi meydanda dir). .. ' •.· 
durmaktadır. Muayene meccani - f Arkası 7 inc't sayfada) 

TAKSİM SİNEMASINDA 
MAIR.DIE BIEILIL 

Bu sene göreceOlnlz yeglne Filmi ve JEAN RICHEPIN'ln eseri 

MEŞUM KADIN ~· .. · 
Filminde oynadıjtı rolde co Tehllkell bir •tkın tcvlld ettltl biltGo lhtır••l•rı... ÖIOm Buseıı. .. ÖldOretı "Ja~f 
ta.vır ve te111.1>il ediyor. Sınema Şah.serinde bir edebiyat Şahe•erl. 11Avet•n : EKLER JURNAL 50" 

haherlerl Hugün saat 11 ve ' de tenzıltiılı maUnrler 



SPO 
Bulgar A. E. 23 takımı 

Şişliyi 4-3 yendi 
Şişlide Hüsnü ve Melih de oynadılar 

t ulgarlarla Şişli takımı arasmJ:: ollnkU maç 
b·· nu ~n g.eleceğini ve cumartesi gü- Bulgarların yaptığı hatAlı bir ha-

ıın atsırn stadında ilk müsabaka- reketi hakem penaltı ile tecziye 
laı·ı Ya!'acağ:nı yazdığımız Bulgar etti. Penaltıyı Vil.8.stardi, usta bir 

~ırnı ınezkılr maçını oynadı. vuruşla gole tahvil etti. Oyun 3-2 
lar ısa ınerasimden sonra, Bulgar- vaziye•e girmişti. 

~n: Fakat... Bulgarların sağdan orta-
l>e•:rınan:ki • Balıkçıyef, Spasof, ya düşürdükleri bir hücumda Bul
A. • of, Vikoski, Buşcf • Paçacıye~. gar .ar bir penaltı elde ettiler. Mer-
1!,~gc]of, Tedoref, Jardanof, Astro- kez muhacimleri, fevkalade sağ 

~· bir vuruşla topu dördüncü olarak 
•>e~J' 

ı.,. ..ınde bir kadro ile dizildik • Şişli kalesine soktu. 

kıı~llorüıdü. Buna mukabil Şişli, Şişlinin üçüncü golU 
ıı'•'t et]ı rakibine kar~ı mülga Gü-
'·• en Hırac'ın oratladığı topa Diran, 

lıı:ndan v;. şimdiki Bozkurt takı· güzel bir vuruş yaparak Şişli'nin 
'!'arık• •vıelih · i, İs~anbulspordan 
1010 . ı, lJeşiktaştan da Hüsnü'yü üçüncü golünü de kaydedince o-
>-rıne 1 yun büsbütün hızlandı. , a ınışlardı · 
"'rne k · Fakat bütün didinmeler, yırtın· 

• na - Vilasta:·dl, Hüsnü -
•>rşc · malar bir netice vcrm~di ve oyun 
Rop ~r, Nubar, Mavşayan • A • Bulgarlar.n 4 • 3 galibiyetile bitti. 

s' usuf, Melih, Migrop, Diran. l 1 . d 
lar ~at üçü 38 geçe oyuna Bulgar· 1\aSI O) na 1 ar 
!\aı 0'.1ad~n sola kadar uzanıp Şişlı Bulgar takımı, pişkin elemanlar
len esı Yakınlarında avutla netice- dan mürekkep olmasına rağmen 

!~~ bir .hücumla başladılar. iyi hlr takım değildir. Bilhassa iki 
ıı~ dakıkalarda Şişli hakirr. oy müdafileri ve muavinleri fevkala
llıü~asına rağmen solaçık Diran'ı.ı. de zayıf... Yalnız nazarı dikkati 
liilüernadiyen fırsat kaçırdığı gö- 1 celbedecek kıymet arzeden oyun-

Yor. ~uları, kalecileri ve bilhassa santr-

Bu~garların i:k go'U forlan idL_ Eğer forvet hattı, in -
ıtelihin .. .. .. . saytler mudafaaya yardım etme • 

\'ıırus şutunu çelen kalecınln • selerdi neticenin Şişli tarafından 
ltzancİ u, ınerkez muhacime kadar elde edilmesi ış· ten bile değildL 

ı. Bu o ld ğ t .. 
2t' bir s . yun~_u, a 1 1 opu gu. Şişli'de Armenak iyi bir günün-

İngiliz tarihçileri tarafından orta Asyada, eserler Anadoluda 
~apılan hafriyat ve tetkikat neticesinde elde edilen Lüyilk bir tarihi 
kıymet taşımaktadır. Ortaya çıkarılan eserler BELKIS KALE, 
Tinolwı dağı gibi eski Yunanlılara Dit tarihi abideler, şehirler ve 
san' at eserleridir. Gördüğünüz re J.ınler hafriyat neticesinde ortaya 
çıkarılan eserleri ı;ıöstermektedir. 

AVRUPADA oAa SPORU 

dn~rıı ak~kıide .s~rerek sağ açığa de değildi. Vliistardi de ... Hüsnü. 
~ıarn 1

· Vılastardi tarafından1 bilhassa son dakikalara doğru mü-
lan soıen de marke bırakılmış o • kemmeldl. , 
topa 'kaçık, santrforun ortaladığı i İkinci haftaymde takıma giren 

s. ı bır .. t k ilk l" ' atrnıya ın şu çekere go u Tarık, Şişli'nin netice almasına 
~vaffak oldu. çok büyük bir amil oldu. Forvette 

B lk. OCİ golleri Diran, belki senenin en fena oyu-
n Undan birk d kik nunu oynadı. Sıkışık ve şahsi bir 
o rıı aç a a sonra yı- k d 1 ih 

• ~rkez muh . P f • oyun oynıyarak ar a aş arını • 

11~iıın bir orta! acım açakıcıybe. ' s:.gt mal etti. Mikrop, bermutat cMik -
•ve ayışına sı ır şu 1 , . y f' 

v td~rek t k 2 0 
li rop• tu. Nubar ın sağıçe, us un aziy a aımını - ga p 

. ~le Yükseıtı- santrhafa alinmasıııda da isabet 
n Şıştı, bu ik' ı. gösterilmiştir. 
arak ., ı golden sonra canla- H k ük idi 

ı <>uig3 k . . . a em m emme . 
o,ı 1 F' r alcsını tazyike baş· 

daima akat haf hattında Arşevir, --
l>asıar 5~.1 açığa yersiz ve sıkışık istantuls~or'.ular faaliyete 
lahst ~~nderiyor. Diran da işi devama karar Yerdiler 
~alkışt • Udahaieler le halletmeğe 
l ıgı içi b Günlerdenberi kapanması etra-
~ltıiyordu. n ir veri melde edi- fında dedikodular devam eden İs-

li tanbulsporun mensupları dün ken-
ti ·#Çilncu mılleri dı yuvalarında büyük bir kalaba -

erke 
lleçtikı z tnuhacim, müdafileri likla senelik kongrelerini aktet • 
d.l Soı~n sonra topu soliçe geçir _ mışıerdir. Muvaffak Benderli'nin 
Siinc(i Jııı Çok güzel bir şütü, ü • idare ettiği heyeti umumiye içti • 
\aıtııd efa olarak Şişli ağlarına maı çok hararetli geçmiş ve İstan-

Şişl l bulsporlular klübün kapanmas1 ri-
Uç eo;· 19 ~akika içinde yediği bu vayetlerini reddederek yeniden 
~li ; .. ragınen bozulmadı ve şid- büyük bir hızla faaliyete devama 
~Ül v u_curnıarla Bulgarları müş. ittifakla karar vermişlerdir. 

azıyetlere sokmıya koyuldu. Bundan sonra idar~ heyeti rapo-
Ş j~rn · I rile diğer raporlar muzakere edile-

t Soldan il Y. ın go Ü rek kabul olunmuştur. 
1_0P, falso] er~ uzatılan topu, Mik- Yeni intihabatta eski idare he
"""ine "tt u bır vurı.;şla Bulgar ka- yeti başkanı Mümtaz Turhan'ın 
_ lkinc; c;~ Şı~li'nin birinci golü... teşkil ettiği eski idare heyeti ay-
~ne litt~c~~ede Şişli; Agop'.un ye- nen ipka edilmiş .. v~ kong_reden 
d •rık'ı ika Arşevıı· in yerme de sonra Devlet ve hukumet rıcalile 
c eğİ§ikliıt ~~ ~tıniştL Filhakika bu j Genel Direktörlüğe kongrenin ta
~ e kendin; ~tun o~un müddetin - zimlerinin bildirilmesine karar ve
~rede Çokg~~te_rdı ve Şişli ikinci rilerek toplantıya nihayet veril· 

!
Ya rnuv ff akım bır oyun çık.ır- ~tir. 
k' a ak ld it ınci dev . 0 u. Şerefli bir maziye malik çali!j· 

id~r içeris r~nın çok enerjik ham- , kan sarı • siyahlıların k~ngrede 
ı ki 17 ~n. e geçtiği bir anda Jverdikleri faaliyet kararından biz 

cı dakikada 18 içinde de sevindik. 

Avrupa.:a dağ sporlarına pek fazla ehemmiyet verirler. Bilhassa 
İsviçre ve Belçikada sarp kayalar aşmak büyük bir zevk addedilir. 
Yukarıda resmini gördil~nilz sporcu iplerin yardımı ile yoluıuı 
devama çalı.ı;ı~·o~. 

, 
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SAYFA 1 lKDAM ıt - Şttı.t,,, 

.Bugün Yurdda 158 Halkevi Açılıyor 
HALKEVLERİMİZİN l 
7 Ci YIL DÖNÜMÜ 

• 
Bugün Halkevlerinin yedinci 1 bol ve spor geceleri ter:ip ~tmiştir. 

yıldönünıleridir. Sosyal Yardım Komıte.ı: Çev-
1932 senesinin 19 Şubat günü' redeki birçok yoksullara ve düş -

yurdumuzda ilk defa olarak 14 künlere yiyecek, giyecek tedari -
halkevi açılmış ve çalışmağa baş- kinde hizmetler gördüğü gibi kom 
lam!§tı. Geçen 7 sene içinde bu şu okullardaki fakir, çalışkan ço -
miktar düne kadar 209 a çıkmıştı. cuklara elbise, iskarpin yaptırmak, 
Bugün yurdun muhtelif köşelerin- fakir çocuklardan bünyece kuvvet
de açılacak 158 halkevi ile beraber lendirilmek zorunda kalınarıları 
hali faaliyette 367 halkevimiz ola- kamplara ve prevantoryoma gön -
ca.ktır. dererek hayat ve sıhhatlerini ko -

Halkevlerinlıı umumi faaliyet - rumuştur. 

!erinden iki gün evvelki nüshamız- Halk Dershaneleri komitesi: Ge
da bahsetmiş ve rakamlara müs - çen tir buçuk sene içinde daimi 
tenit malfunat vermiştik. (Bugün olarak ingilizce ve fransızca kurs
de, bu kutlu yıldönümü münasebe- !arı açmış ve birçok lise ve orta 
tile, şehrimizdeki halkevlerinin ça- okul talebelerine lisan dersleri 
l!§malarına ait maliımatı sırasile vermiştir. 

hulasa ediyoruz: Kitapsaray Komitesi: Vücude 

Bakırköy Halkavi 
Bakırköy Halkevi 20 Şubat 1938 

tarihinde açılmıştır. 
1 - Dil, Tarih, Edebiyat. 2 -

Sosyal Yardım. 3 - Spor 4 - AI 
5 - Köycülük şuLeleri vardır. 

Evin açıl!§ı yeni olmasına rağ -
men bugüne kadar 9 konferahs, 7 
konser verilmiş, bir resim W bir 
elişi sergisi açılmış ve bir de deniz 
varışı tertip ettirilmiştir. 

getirilen okuma odası geçen bir 
buçuk sene içinde ayni zamanda 
(50) okuyucunun huzur ve istira
hatle okuma zevkini karşılıyabi -
lecek bir duruma getirilmiştir. 

Halen okuma odasında (752) ki
tap bulunmaktadır. Ve iki sene 
iç;nde (15916) okuyucu bu kitap
lardan faydalanmışlardır. 

Müze ve sergiler komitesi: Müze 
ve sergiler komitesi uzun çalışma
lar sonunda takdirle karşılanacak 

Eminönü Halkev i orkestrası 

Sosyal yardım ve köycülük şu- ı bir Atatürk köşesi vücude getir -
heleri mütehassıs üyelerinden mü- miştir. 

rekkep kalabalık bir kafile halin- D vf t{ lk · 
de ilçeye bağlı köyleri birer birer cayog u .a evı 
dolaşarak sıhhi, iktısadi, zirai, hu
kuki ve kültürel ihtiyaçlarının te
ıILni çarelerini araştırmış, ilk ve 
orta okullara devam eden yoksul 
çocuklara muhtelif yardtnılarda 

bulunmuştur. 

Evin muntazam çalışan 17 kişi

lik bir bandosu ve 8 kişiden mü -
rekkep cazı vardır. 

Beş'ktaş Halkavi 
Dil, Tarih, Edebiyat Komitesi: 

Halkımızı her bakımdan ilgilendi
ren muhtelif mevzular üzerinde 
(67) konferans verilmiştir. 

Ar komitesi: Vüvude getirilen 
caz heyeti tertip edilen halk balo-

Kitap mevcudu: 3889 dur. 
Dil, Tarih ve EdeJ,i~at şubesi: 

112 konferans verilmiş 38678 kişi 
dinlemiştir. Radyoda ayrıca 26 
kOllferans vt'.:rılmişt.r. 

Ar şubesi: 135 lemsi! verilmiştir. 
48859 kişi seyretmiştir. 

Spor şubesi: 45154 kişi spor yap-
mıştır. 

Sosyal yardım şubesi: Muhtelıf 

tar;hJerde ceman 4088 lira yardım 
yapılmıştır. 

Halk der.haneleri ve kurslar şu
besi: Türkçe ve yabancı diilerle 
ameli bilgiler kurslarına 2709 va -
tandaş devam etmiş, bu vatandaş
ların her biri vasati 252 ders al -

!arı, çaylı danslat, n işan vesair" ve- mıştır. 

silesile yapılan toplantılarda hal- Kifapsaray ve yayın şubesi : 
kın zevk ve eğlencesini temine ça- Radyoda 26 konferans, 43 temsil 
lıştığı gibi saz heyeti de tertip et- vermiştir. 1 kitap,, 1 resim, 1 eliş
tiği konserlerle h,.lkın bedii zevk- !eri sergisi yapılmış 57400 kişi zı
lerini yükseltmek için çok faydalı yaret etmiştir. Kitapsaraya 47267 
lıir vasıta olmuştur. okuyucu devam etmiştir. 

Gö.tcrit Komitesi: Geçen bir bu- Köycülük şube-;i: 3 köy gezisi 
çuk sene içinde on tanesi mektep tertip etmiş, muhtelif kövlere gi
temsili olarak okul talebesine ve - . dilerek nizamnamenin emreyledi
rilmek üzere (64) temsil vermiştir. ği vaizfe ve hizmetler yapılmıştır. 

Spor Komitesi: Spor komitesi Eminönü Halkevi 
geçen bir buçuk sene içinde 
güreş, yarış, futbol, voley - Dil, Tarih ve Edebiyat ıubesi: 

Ankara Halkevinde konferam 

.3ıbra Halkevinde lisan kunu 

Kadıköy Halkevi mandolin takımı 

l'atlb Halkev i biçki kursu 

Halk ve Dıvan edebiyatı geceleri,! yat ve Tarih şubesi, aylık yeni 1 musiki kolu çizilmiş programı için
Yunus Emre toplantısı. Konfe - ürk ve Halkbilgisi mecmualarını de ça.lışmalarına devam etmiş, ko
ranslar serisi, Çanakkale zaferi, Zi- muntazaman çıkardıktan başka ro, solfej, kemah, piyano, viyolon
ya Gökalp, Ahdülhak Hamit anma sekiz kitap neşretmiştir. sel, alto, bas dersleri, Ulusal marş

[ gün!Eri tP~tip etmi~tir. Dil. Edebi- Ar ~ubcsi: Ar şubesinin bilhassa !ar ve ilk öğretim öğretmenforinin 

/ İSTANBUL EVLERİ 
! NELER YAPTILAR 
müfredat programlarına uygun l le hastalara ve hayvanlara balı 
marşlar ve şarkılar öğretmek üze- ! mıştır. 
re kurslar açmıştır. Ev orkestra 1 Gösteril kolu: 7 gösteril .., 
çalışmalarına muntazaman devam tir. 

etmiş ve aylık konserıerinden ma- Fatih Halkavi 
ada milli bayramlarda kurağı için
de ve d!§ında konserler vermiştir. 

Temsil Şubesi: İki sene içinde 
(264) temsil vermiş ve bunları 

(79000) kişi seyretmiştir. Bundan 
maada İstanbul içinde ve muhte

lif tiyatrolarda (77) yi bulan tem
siller vermiştir. 

Spor şubesi: Türkiye spor kuru
mu dışında kalan federe edilıne -

miş klüpleri bir yere toplıyarak 

, himayesi altına almış ve kenılile

rine maddi yardımlar ve lokaller 
temin etmiştir. Burılar arasında 

her hafta muntazam maçlar tertip 
ve galiplere kupalar tevzi etmiş

i tir. 

SM)'al yardım şubesi: Yoksul 

kadınları himayeyi kararlaştıra -
rak bunların yaptıkları elişlerile 

her sene yerli mallar sergisinde 

bir pavyon açarak satışları temin 
ve hiçbir masraf almaksızın be -
dellerini sahiplerine tevdi etrr.iş-
t :r. 

Dil, Tarih, Edebiyat şube:ıİ' 9 f 
lık bir çalışma müac;eti ~ 
muhtelif konferanslar yerııııa. r 
kaye müsabakası yapmış, bf(141 
ler çıkarmıştır. , 

·ıo. 
Ar şubesi: Konserler, mu.sı 

resim dersleri vermiştir. 
Gösteril şubesi: Temsillrt .,6 

miştir. . • 
Sosyal yardım şubesı: 5051 

yardım şubesi diğer şubeler; 
sında ön safta gelmektediJ. • 

1 
bul gümrükleri Baş müdürliiii'l1 

yardımile çevrenin fakir Jıal~: 
2158 kilo yiyecek, 370 kilo Y1 

cak, 3504 takım giyecek tevzi ~ 
miş ayrıca 1450 lira 40 kurUf 
yardım yapılmıştır. 

Dk okul çocuklarına 1.,11 
f 

birliği: 2094 yoksul çocuğa gıd3 ~ 
1082 çift çorap, 1024 çift ayaJ<Vıı' 
6'l7 ipekli, pamuklu mensU'_81.kl 

kız çocuğu entarisi 56 seti ıl"'. 

kız çocuğu entarisi, 190 yü.n ~· 
tolon, 190 ipekli, pamuklu ıne 

Eminönü Halkevi gençleri bir açık hava temsilinde 

Halk dershaneleri ve kurslnn 
şubesi: Fransızca, İngilizce ve Al
manca lisan, Ameli Elektrik, ik -
male kalan orta mektep ve lise ta
lebelerine ikmal ve stenoğrafi kurs 
lan açmıştır. 

Kitapsaray ve yayın şubesi: İki 
sene zarfında (88) bin kişinin uğ
rağı olan ve binlerce kitap hulu -
nan Kitapsarayı her gün biraz da
ha zenginleştirmeğe çalışmakta ve 
muvaffak olmaktadır. 

Müze ve sergiler şubesi: Eski e
serler hakkında müteaddit konfe
ranslar tertip etmiş, İstanbulda ta
mire muhtaç milli anıtlarımızın 

durumları hakkında alllkadar ida
relerin nazarı dUckatini celbetıniş
tir. 

Eyüp Halkevi 

cattan erkek çocuk mintanı )50' 
fanilası vermiştir. f .,, 

Kitapsaray ve yayın: 2111 k\, 
ve 3002 gazete derlenmiş, mU~ r 
zam bir şekilde tasnif ve terllf 
dilmiştir. 

Gazete sergisi: jJI 

10 yılın gazeteleri snı(lS' ııJ~ 
tertip edilen gazete serg.si ço~ 11• 

yük bir rağbet görır.frş ve t•Y~~i· 
çilerin adeıli 517L olarak tcslııt e 
miştir. 

Kadıköy Halkevi 
Kadıköy Halkevinin 7 ~~ 

vardır ve yedi şubede 656 üye 1" 
kayyettir. 

Ar komites'i: 42 konser vetJf'iŞ, 
tir. Heykel ve resim için 3 se,.g 

938 yılı içinde ilk ve orta okul -
!arda riyaziye ve İngilizceden ik
male kalmış •46. talebeye hazırlık 
kur si an açılmıştır. 

çılmıştır. r 
Halkevi heykel atelyesinde~ıt' 

kel ve resim dersleri veril'""'" 

287 kitap ve mecmua vardır. 
938 kitap ve mecmua vardır. 
A.r komitesi: Şimdilik yeni teşkil 

edilen 14 k~ilik bando üzerinde 
çalışmaktadır. 

Köycülük komitesi faaliyeti: Ci
var köylerde yaptığı tetkik gezi -
!erinde birlikte götürülen doktor, 
baytar ve dişçi elemanlar vasıtasi-

dir. ır 

Radyoda 4 koral konseri S ::,.O 
dolin konseri 5 orkestra ve 
konseri verilmiştir. f 

d ,, 
Muhtelif mevzular etrııtın 8 fi' 

yoda, Halkevinde 37 konferıııı' 
rilmiş ve 3770 kişi dinleıniştll·p 

Lisan kursları: Fransızca 48. ,ııı' 
manca 36, İngilizce 60, !tal1,..ııı. 
12 talebe kayıt ve devam ellll"" 

Eminönü HaJ.keyi okuma odası -"-· . '~,. c·----~-c-~---------~~~-~ -~-~~-"-----------._....,,,.....,, ... ,.,, ......... ______________________ _....."-..,.:;,;:;;ı __ ... llıııııı _____ _ 
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111.'.DAM SAYFA 7 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ [ 
DÜNKÜ BULl\1ACAl\11ZIN 

~K PiYASA 11 Sanayi Hareketleri 11 11 Piyasa Haberler! EV EKONOMiSi p A Z A R ı 2 3 4 5H~L7t ,o 9 ı•ı 11 y PARA BORSASI Saat 12,30 Program. v ,, 

umurla satışları \Pamuklu dokuma fal r:kaları 1 A " K ,. R A Türkiye - / merika t:careti Neler ııtLzıuyor? saat 12,35 Müzik (Opcretıer - M A H A ç"' ş A H f N 
tal>iin de yazdığınııır; gil,i, yumur- Bundan bir ay evvel, pamuklu ıs- 2 - 11~~ Dünkü yazımızda, hangi gıda Pi.). AR T-FE • . AR İ ZA. 

ve •- ~ ICAPlNI Ş Ankarada Türkiye - Amer ika 
tıır. y~a üzerine muamele çok- 'dokuma fabrikatörleri Malatyada t arasında yeni bir anlaşma yapıl _ bmahsaddc1 le~intik.in B p~hküa'._ılaşlığındanda Saat 13 Memleket saat ayarı, a- jf Az· T Ilı y Az AR 
d urta Alman piyasaların- , urulan dokuma fabrikasından şi- 1 S'l'ERJ, N 5.93 dı - 1, . e mış ugun yazımız jans ve meteoroloji haberleri. A -M- A .- · K. A R - A -L -İ an lale 6 .,75 gı ma umdur. Ycnı anlaşma A-- . _ S 131 başka y P •~ilmektedir. Bundan kfıyet etmişlerdi. Şikayetin mev _ 100 DOLAR 12 ·"- merikan hükı'.lmeti tarafından tas- , da n~~erın ucuzladıgından bahse • aat . O Müzik (Dans plakla - TA •-Ş E R E F ill-E N 
lrt unanıstandan da talepler zuu şuydu; 100 FRANK 3.35 d 'k dilm . t· B decegız. rı). • • K ·E -S A -F -E T -

trıaktadır 100 LiR. E'r 6•6575 ı e emış ır. azı gazeteler 
y · Malatya fabrikası yılbaşı müna- anlaşmanın tatbik edilmemesinde- Trikotaj fal.rikaları arasında re- Saat 13,45 Türk müziği; Çalan - - -de :;,ı;;ıa tacirleri bu hafta için- sebetile, İstanbuldaki pamuklu 100 İSVİÇRE 28~71!~ ki sebepleri bir ihtilafa atfetmek- kabct olduğu için, trikotaj eşya _ lar; Vecihe, Cevdet Kozan, Ruşen T A lf K EM .A 'j\j. ES 

da an yumurta toplantısın - dokuma fabrikalarına birer kart 100 FLORiN · tedir. sında hafif bir ucuzluk baş göster- Kam. Okuyan: Müzeyyen Senar. E B İ . -R A H il -E S E 
bıı~ Çok ii.ınitvardırlar. Toplantıda göndermişti. Karhn arka tarafın- ıno RAYİSMARK 50.7825 İhracat işlerinde salilhiyeti olan miştir. Son günlerde Mahmutpaşa 1 - ....... . . - Peşrev, 2 - Suphi -~A -~ A--ZiilE [AN 
d;;.,,

8 an lıcaret işleri umum mü - da, Malatya fabrikasının ne çeşit 100 BELGA 21.3250 • . çarşısında ucuz trikotaJ· eşyası Ziyanın Muhayyer şarkısı - Tit- E 1'I A y -1. !1-A -C -E -M- -, 
~~ yu Mİ 0825 resmı hır zat bu m~sde hakkında 1 ' - -

den ~ebe~urta ticaretini tazyike- mal yapacağı hakkında izahat , ·~V ~=~: · 1. aı- t . f 1·JCyyar satıcılar tarafından satıl _ rer yüreğim. Müzeyyen Senar . ..!::_AH -1 T. ı)-.:; R T N 
latdan . P er hakkında alakadar • vardı. Halbuki fabrikalar da ayni 1 1 O 1·56 şu m uma 

1 vermış ır: 

1

. maktadır. 3 - .... ..... - Uşşak şarkı: Saki ye-
ızab t 1 100 ÇEKOSLOV AK 4. 337< •- Amerika ile aramızda bir ih- p --'·l d k t' · M BL'GÜNKÜ BULMACAMIZ ti a a mış, ve bu sebeple- çeşit malı yapıyorlardı. Tebrik 1 . " . , - am..,.. u o umalarda da hafif ışır- . Senar. 4 - Dedenin - U-

tl ~ladan kaldırac?ğını vadetmiş- kartını okuyan fabrikalar Malat - 1 100 PEZETA 5.93 t: l~f _mevicu_t oldugundan haberdar bir düşüklük baş göstermiştir. şak şarkı: Ağlatırlar. M. Senar. 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 l 
llnıurta tacrr· 1 • • k ı· 1 f k • ·tı ' LOO ZLOTİ 23 8450 degılım. kı memleket arasındakı Faka b d"' "kl .. k d h . Suphı' Zı'yanın Hı' caz dı'vanı - Du"n ,. göt erının anaa ıne ya abri asının yapacagı çeşı er - · t u uşu u a a zıyade 

ı.., e, şayet yumurta ihracatını , den endişe ederek, Sanayi Birli_ !00 PENGO 24.9675 ticari münasebetleri arttırmak sPtışların dıır;:ıun gitmesinden ileri gece. 6 -Yusuf Paşanın Hicaz saz 1- 1- ----.-----
h:~ol eden nizamnamede tadilat l ğinde, Ticaret Odasında toplsnh ıoo LEY o.qo:;o maksadile temaslar yapılmaktadır. gelmektedir. semaisi. 1- 1----111--- ----
Yad acaJı: olursa ihracat daha zi- l yapmışlardı, bu toplantıda ver ilen 100 DİNAR 2.8375 Bu temaslar esnasındı. her iki Yiyecek maddelerine gelince Saat 14,15 - 14.30; Konuşma (Ev -

1
- -. ~-- - - ı;-- - -

p~ '11'tacaktır. bir kararda, İktısat Vekaletine bir 1 'UO YEN 34.62 ıı:emleket tic_aretine ~ormal b_i~ in- 1 yaş meyvaların fiati, geçen hafta ~ kadını saati). - - .-- ---- - ll!n - _ 

Lir ~asada tiftik satıştan da iyi şikayetname göndermiştir. · 100 İSVF.Ç 3q_5375 kışaf vermege ımka:ı dahılınde lara nislıetle biraz düşkündür. Saat 17,30 Program. ..--- ----~.--
lttd:tre. geçirmektedir. Son gün- İktısat Vekaleti Sanayi Umum OO RUBLE 23.8925 çalı~maktayız.• ' Rilhassa cima ucuzlanıald•dır. Se- Saat 17,35 Müzik (Pazar çayı - _ _ --___ - . - _ , 
tııas ?giltereden taleplerin art- Müdürlüğü müfettişlerinden Et - .. • •. ,.. • • • • Diğer taraftan öğrendiğimize bebi de Karadeniz limanlarından müziği), Lantoş orkestrası. __ • __ 1 _ ___ 1!!11 _ _ 1 
ilk ~.:~asiaya yeniden bir cBnh - hem pamuklu dokuma fabrikatör- ı s H • M ve t A H v ı L .ı. T göre Amerikan Ticaret Ataşesine piyasaya ucuz cima gelmesidir. Bu Saat 18.15 Konuşm> (Çocuk sa- ~ __ il_ ! __ __ ___ _ 
)et • şt r. Diğer taraftan Sov - leı·i!e ayrı ayrı görüşerek mesele Tu"rk borcu mensup bir zat, Türkofis ve Kam- ati). ı __ ı ___ ı____ mt 
S'ah ~<aret mümes1illiği tiftik ve hakkında ieikikat yapmıştır. Tet -ı 

1 
peşı"n 

19
.
30 

biyo Müdürlüğü ile temas ederek ucuz elmaler, evsaf itibarile ya- 1 • 1 
.. agı aln k. 19.325 hancı memlckeUcre ihrr.ç etmeğe Saat 18,45 Müzik (Pazar çayı mü __ ! ___ -. _-_-_-_---..= 

kat "' ıçin, piyasada tetki- kikat neticesinde, pamuklu doku- ı Amerikalıların Türkiyede mevcut 1 -
Yapın k Türk borcu kabiliyeti yoktur. Bu itibarla iç ziği). Lantoş orkestrası. 1 

ııııd a tadır. Hububat piyasa- da fabrikatörlerinin bu meselede bloke paraları !ıakkında tetkikler .-------- ------
ya Yen; bir tahavvül yoktur. haklı olduğu neticesine varılmış - m peşin 19"325 

19
_
75 

yapmaktadır. AJakadarların verdi- piyasada sarfcdilmektcdir. İnebolu, Saat lll.15 Türk müziği - Fasıl 1' SOLDAN SAGA · 
lllı:and d Ergani 19.675 Ordu, Frtsa ve Trabzondan heyeti (Karcığar faslı). Celal Tok- 1 M F · 

ha u" a a yazdığımız gibi, ar- tır. g-i malfunata göre, Amerikalıl a::ın - emnu utbol k i" ıe i 
'" ze · Sıva> - Er- ~es, Hakkı Derman, Eşref Kadri . d b-. . up r -
Yadan rıne satışlar çoktur. Alınan- Ayakkabıcılar Kcoperafifi bloke paralarını tediye etmek için gelen bu ucuz elmalar yüzün - .. . ' mız en ırı. 
ııt ' italyadan Yunanistandan ii' ·ı zuruın 1 19·05 19·• her nevi kolaylıklar gösterilmek- den, nıı>navlarda 10 kuruşa sah • Hasan Gur, Basrı Üfler. 2 - Vücudün sert kısmı _ Çabuk. 

Pa iste .1 ' Ayakkabıcılar kooperat· ı ı e, Sıvas • Erzu- 1 ı t d"f d'l kt d' s t 20 A' t l .. h b i 
l>a İstib nı. ınektedir. Bu seneki ar kauçuk ayakkabı yapan fabrikalar rom 111 19.125 tedir. Bu şerait altında Türkiye - ı an e maya csa u e ı me e ır. aa ı ans me eoro oıı a er 3 - htiyar kadın - Fazla. 
llıı nti~~atınıız 2 milyon tondur. j arasındaki rekabet devam etmek- • • Amerika ticari münasebetlerinde Fakat Amasya ve Gümüşhane el- leri. 4 - Mükemmel - Bakmaktan e-
bu İfb geçen seneden fazladır. tedir. Aykkabıcılar, bu rekabette •• • • · • ihtilafa sebep teşkil edecek bir me , mal~rı pek pahalıdır. Hakiki A - Saat 20,15 Türk müziği: Çalan - mir - Kötü değ! !. 
l>ıyasaı .., muvaffak olmak için yeni bir ça- ~ l 11 z ıı: F ı A T LE~ ı se e o ma ıgına anıız. ma>y.ı masının · ı osu O uruş- · , rer, ev e - a - y a ın an ır -· ı arla arpalanmız, ı"ç ve d•• ı l 1 d • k .. el k'l 4 k !ar- Vecihe Reşat E C d t 5 Not A ak it d b ' kı 
decek arın taleplerini tatmin e • re bulmuşlardır. Bu çare de şudur: ~"""' -=- Küçük sanayiin h"mı::resi l tur. ~laımıdih manavlar, Niğde Kozan, Ruşen, Melek Tokgöz. 1 - sım - Hece. 
l11tı-•• ıni1~1ardadır. Yalnız çavdar- Üstü keten, altı kauçuk ayakkabı Llihana • • • • 2 _ T' Od İ b 

1 
el.:ımlarını Amasya diye müşteri- Osman Beyin Nihavent peşrevi. J 6 - Konyanın bir kazası. 

·Y~ e ınl ıcaret ası, stan u mınta - . 
ı zde kalmıştır. yapan bir fabrika açmak ... Bu ka- Pırasa • • • • , 2 _ d h'l' d b 1 k" "k lerıne satmaktadırlar. 2 - Rakımın Nihavent şarkısı: Ne 7 - Bir hece - Ticaret - Kara-

kası a ı ın e u unan uçu s.l-s rar kauçuk fabrikaları arasında Ispanak 2 - Rurada okuyucularıııuza Lir fı' - yanan kalbime. 3 - Rakıının U - denizde bir kaza. a • ' • • • • nayi hakkında tetkikler yapmakta . . . ' 
nayı Eiri=ginde lnönO büyük bir alaka uyandırmıştır. Şalgam • • • • 2 - dır. Bu tetkikat neticesinde küçük ku \'erelım. Hakıki Amasya elma- şak şarkısı: Silmem bir gün. 4 - 8 - Birden bir fazla - Meleğin 

tst 
ko··şesı' Kauçuk fabrikaları, ayakkabıcı· Havuç • • • • 2 - sanat şubelerinin inkişafı için, ne Isının k_ıılıui'u kırmızıdır. Elmalar_ Türkü - Misket türküsü. 5 _ Refik arkadaşı - Aza. 

1 b. f b ik d ı d ı k H llıuk 9 - Bir nevi odun - Ters erkek anb ların böy e ır a r a açmaması- Kereviz kök • • 4 - gibi şartların Jazımgeldig"i anlaşı - a ıa 'JY" ~ yuvar a tır. a ı Fersannın - Tepeler tepeler tür-
lıı 0... uJ Milli Sanayi Birliği, tm k · · kk b 50 N""d ı ı ı b" ismi. "11 E d nı temin e e ıçın, aya a ıcı - Ker~viz yaprak • 2 •: acaktır. Ticaret Odası Sanayi Şu- ıg e e ma orının ya nız ır tara- küsü. 6 - ...... - Suzinak şarkı • 
llıakt n üstri Köşesi hazırla - larla müzakerelere girişecektir. Enginar adet , • • 8 - fı kırmızıdır ve yuvarlak ta değil- Bir nigahınla. 7 _ Ahmet Rasim 10 - Bir kadın isr;i - Tarihi bir 
lı adır Birlik b' d h'l' d besi, önümüzdeki Pazartesi günü, Tur" k hük' u" mdarı. 
alırı · ınası a 

1 ın e Karnabahar • • 5 - marang'ozları, dokumacıları davet dir. Amasya diye elma alırken, bu Rast şarkı: Bir kendime bir hali 
t anan bir köşede İnönünün de ziyaret buyurduğu fabrikalara 11 ı· · ·· ·· li Esk' h f 
eıııeu · Yeşil salata 100 ü 30 - noktalara dikkat ediniz. perişanıma baktım. 8 - Raif Kar- - yı soz soy yen - ı ar • 
b"'tı nı. attığı ve küşat resminde ait resimler ve intıbalar buluna - ederek, bu meseleler hakkında gö- 1 . .. 1 "' nduğu ve t tk'k h ti . caktır. Pancar demet • 2 - rüşmeler yapacaktır. VEKİLHARÇ cığar şarkı: Gülüver sevdiğim. erı guze yazan. 
~ e 1 seya a erın- 9 - Türkü - Kız pınar başında YUKARIDAN AŞAGIY A: 

I
• testiyi doldurur. 10 - Rumeli 1 _ Yanmaz değil - Gemilerin 

nsan ve Otomobil Kuzu ~~~:r~:~!ı!::tır. Dün 13: Hl~: Ki v :3: R:M! ~~~:b~ld~k~~lg~!~ia:~is~~~. Tü;:s~1-ı!::ı;:etg::~:ra;::;ne. 2 - ~enk~tıy~~i - Akıllı geçi-

( " ha bors nd 1623 k zu sa Zıtb ece şubat yakında Zonguldağa giderek iş ka- Saat 21 Konuşma (Halkevleri nen. 
0 11§ tarafı 4 ünrü sayfııcla) saatte, 60. 80 k ilometre ve daha zi- yvan ası a u - ~ İ 

1 t V ti 1 k f . t 31 k 29 6 nununun tatbikatı hakkında tet - ,.akkında). 3 - Dedih - şitmekten emir. 
F 1 yade gittiği vakit tehlike daha çok ·tı mış ır. asa o ara ıa u-

t onq ren er artmaktadır. ruştur. Şehrimize kuzu ekseriyet- 2ıncJ AY KA-1 t 104 kiklerde bulunacaktır. Saat 21,10 Müzik (Riyaseticürn 4 - Sonuna bir (M) gelirse filim 
~atıe gi~:nsa~tte 40 kilo_metre sü - fener ler le Manisa taraflarından gelmek _ /

1 
_ _ S_E...,.._N __ E_: __ ı_9 ..... 3_9_ bur bandosu - Şef; İhsan Künçer.) olur - Lezzet - Sual. 

tede d ~ır otomobılın kaç met· . . tedir. Alakadarların verdiği main- V. satı E 1ani ....... ,, ....... ..... , 1 - Von Blon - Silahşorlar (Marş) 5 - Bir hece - Memurların ma-
tenı .urabileceğini anlamakla fi_ Geceleyın, fenerler ıyi yan1,az - ~uBAT iM A K A s o A R 2 .-:- Ancliffe - Afyon çiçe~leri va- aş dereceleri - İlave. 
lltaJı:~l"in iyi olup olmadığını anla - sa, bu yüzden birçok kazalar zu - mata göre, bu sene kuzu boldıır. ı;"""' Y t.üu•ı 1 dısı . 3 - Weber - cFraysust. ope- 6 - İyi adamlara verilen isim. 
litıd adır. Şoför, 9 metre nihaye _bur etmektedir. Yapılan muaye - Ve geçen seneden daha ucuz ola - gğ~~ (~(;~1, 1 S E L A M · I Fersanın - Tepeler tepeler tür - 7 _Nota, Kemale ermiş_ Ofun 
l:'ap~ı dtırabi!iyorsa frenler iyidir. n~lerde otomobillerin ancak yüz - caktır. 12 28 6 41 1 / ı rasının uvertürü. 4 - Masagni - arkadaşı. 
!Jıı .. ~n tetkilı:atta, bu cihet yal - de 19 unun fenerleri iyi bir halde Al'k d b' t . . d'"" lhln,11 19 ikindi 1 • c İris• operasından seleksyon. 5 _ 8 _Başına bir (R) gelirse rica ,uzde 4 Pr . kt" 1 . .. a a ar ır acırın ver ıgı ma- , 6 9 39 1 

• 
lltişt" arabada tahakkuk et- bulunmuştur. OJe or erın yuz- ı; - Büyük İtina İle 1 Jarnefelt - Preludyom. olur - İsim - Vermek. 
Ş0~ de 64 Ü tanzime, yüzde 17 si de ta- liımata göre havalaı:ın her tarafta ~kş~' ı~k~~~· ı Saat 22 Anadolu ajansı (Spor 9 - Peygamber • Ummak. 

tabas1r, 11 tnetre nihayetinde a - mire muhtaç görülmüştür. iyi gitmesi, hayvanların iyi beslen ya 1 , \' a tst 1 Seçilen Kupon servisi). 
tı.ı d 1 10 - Kalburu değil . Oyalı.'\'1ak -

llte"'-., •. Urdurabiliyursa, vaziyet, Sarı lambaların beyazlarına fa- mesine sebebiyet vermiştir. Kışın 19 19 t 31 K I 1 s t 2210 M" ·k (C b ta.n emır· . 
•• -.y• ...... ıy t l P azar 1 1 umaş arını 1 aa ' UZ! az ant). ""r. Oto e .° şayan görülmekte - ik olduğu tahakkuk etmişken, o - şi.ddeti yuz" ünden, hiçbir tarafta m&"k m••'< s 22 b tnobıl!e · .. d 14 t d ; 12 ı ı 25 Görmeden aat ,45 - 23 Son ajans haber- 11- Tasvir - Fena dıişünceli in -
~ az bir rın yuz e en a: tomobillerde, ancak yüzde 35 sa - hayvan telefatı olmamıştır_ !eri ve ya k' 

€o:!e~hilı:n~;t~'. bu muvaffakıyetı rı lamba bulunmuş ve ampüllerin ============= K .:> M E D 1 K 1sM1 1 Elbise yapmaya 1 rın ı program. san. 

teced e~rede durabilenler, kafi de- yüzde 16 sının da, işe yaramıyacak Tiyatrolar : il 1 
e ıy1· h Jd Jd g' anlaşılmıştır 19/2/939 Pazar gündüz saat e 

tııobiU . addedilmektedir. Oto - a en ° u u . 15 _ 30 da : karar vermeyı'n'ız e 
€İrebı'ı~~ Yüzde 32 si bu sıraya Tekerlek lastikleri ş EH i R Tİ y AT R osu ... • 

<ınışJ d 19/2/939 Pazar günü akşamı o 1 
Şoförüne~ .. ~: Derapaj yapan vaya patlıyan Dram kısmı saat 20 _ 30 da • 

llıeıı ot u un gayretine rağ - lastikler yüzünden de kazalar çok mn'lfJlllfflf 1 19 /2/939 Pazar 1 B A H Ç E K A p 1 1 
d.ıırdur:ıtnobi! 19 metreden evvel olur. Yeni lastikler söz götürmez- ~il ) gündüz saat YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ ....... H ___ ııeıM8 
d.erece aı:nıyorsa, vaziyet, derece se de. eski lastiklere hiç güvenil • · 15 - 30 da 
te bö 

1 
tehlike arzetmektedir. İş - , .. 

tın ~ e bozuk frenli otomobme - mez. ın 19 ~.21939 pazar gu- Devi at E asımevi Direktörlüğünden : 
lı ilttarı da yüzde 30 dur. Muayene edilen 11,558 Jastiğin nu akşamı saat 

t lirada d .. d 34 ... · .. d 21 · ld k 11111111 20 - 30 da Açık arttırması 9/2/939 Perşe .1be günü saat 15 te yapılacak olan 
oıııob·. ' urdurma mikyası, o - yuz e u ıyı, yuz e ı o u ça BİR MİSAFİR GELDİ 
raııe ''.ın saatte 40 kilometre sil _ iyi, yüzde 19 u şöyle böyle ve yüz- kırpıntı kağıtları için istekli zuhur etmediğinden arttırmanın 
::::,..._ ı:ıtı:nesine göredir. Otomobil, şeyler olduğu anlaşılmıştır. 4 perde 20/2/939 Pazartesi saat 15 e bırakıldığı ilan olunur. •828• 

ile SABAH, Ö GLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazam&n dişlerini, , ftrçalayınız 

ruldu. Sonra yokuştan inerek eski Bu resimdeki baş, hayret vere- G. K., yüzüne verdiği yeni şekil· alarak bir gümüş levhayı döğmeye _ Nasıl bilmem! Oda kapısını 
cDeğirmenler. sokağına geldi. 0- cek kadar gü~l, cazibeli ve vakarlı den sonra yanları kadifeli geniş başladı. Fakat ikide birde duruyor, açışınızdan onun kurtulduğunu an· 
rada, cephesi sokağa nazır olan bıi- id1. Kumral olduğu anlaşılan bu paçalı bir pantalon, kadifeden bir dışarısını dinliyordu. Zihni, her· tadım. Bakışınızın parlaklığı, ren· 
yük bir binanın arkasına doğru yü- genç kadının, pek sihirkar bakışlı ceket giydi ve yumuşak bir boyun halde, işinden ziyade başka bir ginizin canlılığı, hareketlerinizin 
rüdü. Bir küçük kapının önüne ge- kara gözleri vardı. Bu gözler, biı bağı bağladı. Ilu kıyafetile, tam şeyle meşguldü. Bunun böyle ol- oynaklığı, bu saadetinizden başka 
lince, cebinden bir anahtar çıkara- Endülüs dilberinin eözleri kadar bir artiste benzedi. duğ çabucak tahakkuk etti; çünkü neye delhlet edebilir? .. . q 

il: 6 11aton LORU Çeviren: R• alm Özgen rak, evin bu arka kapısını açtı. muhteşemdi. Beyzi yüz, tenasüplıi Sır kral, kıyafetini değiştirince, 1::.iraz sonra oda kapısı açıldı ve ka- - Babam, sizin sayenizde kur-
-. l:l: . _ 33 - Sonra etraftaki araziye bir göz at- hatlardan örülmüş bir bedia idi. B~ arkadaşlarının, kendisini tanıdığı pının içinde Gabriyel Desjardi gö- tuldu ve şerefini size medyundur. 

anlatı :Ydı, ".kbaba! bana herşeyi 1 na eğildi. Birtakım şeyler söyle- tıklan, kimsenin kendisini takip pek güzel kadın yüzü, hiç şüphesiz, şahsiyete girdi. O, şimdi, herkesin ründü. Üstünde siyah elbiseler _ Benim sayemde mi kurtuldu? 
hıJnıek :l'ljeyı.. herşeyi... Herşeyi miye başladı. Makaliın, bunları etmediğine emin olduktan sonra ona perestiş eden aşıkının kalemin. bildiği Rober Paskal'dı. Arkadaş· vardı. _ Evet sizin sayenizde. Babam 
töı-leın· ısterinı. cSır. bana birşey dinlerken, İi!lanmadığını gösteren kapıdan i;:eıiye daldı. Karanlıkça den çıkmıştı. ları, ona, Benvenüto Çellini diye Kız, bir gece evvelki gibi bitkin ölümüne yaklaşırken, siz bana, ne
hııki b:Yor. Bir kelime bile ... Hal- bir hareket yaptı. Sonra, bitkin bir merdiveni koşa koşa tırmanmı· G. K., odaya girince, gözlerini hito.p ederlerdi, szbcbi de, onda ve pe--'şan değildi. Gözlerinde, bir ticeyi emniyetle beklememi söyle-

lı.kba~' Pek betbahtım. gib bir hal aldıktan sonra öyle bir ya başladı. Bu merdiven öyle ya- resimde gezdirdi ve tebessüm etti gördükleri san'atkar ruhu takdif'- gece evvelki korkudan eser kal- miştiniz. Ben de, üç gün, bitişik o-
le değil~'. burada ame.le elbise.si- feverana geldi ki, t~rnakl~~'.nı. kes- pılınıştı ki, hiç şüphesiz, arka ta- Sonra, dolaba ilerliyerek, onu, a di mamış, yüzünün sarı1ı~ı kaybol- damda, sizi görmeden, fakat size 
d.e idi. Par H~~. ~·~.ankı kıyafetın- tiği çakıyı kaldırdıgı gıbı onunde- raftan hiç Lir kata uğramadan Ü· nah tarla açtı. Oradan, birtakım el- Rober Paskal, epeyce ressamdı, muştu. O, memnun, mes'ut görü- inanarak bekledim. Ü~ gün görün
liiııdeki :e0 ttsunu çıkarınca, üs- ki masaya sapladı: çüncü kata kadar çıkıyordu. biselerle, bir bere ve bir kutu aldı. amma daha çok kuyumculukla uğ- nüyordu. mediniz. biç şüphesiz, bu üç günü
!ığ1 anı Pe usta bir makastan çık- _ Akbaba! söylediklerin doğru G. K., en üst basamağa vardığı Onları masanın üzerine serdikten raşıyordu. Atölyesi de, kıyafutini Rober, kapıya kadar ilerliycrek nüzü babamı kurtarmıya hasretti
tlinciü ~~ılan boz renkli elbise gö- ise bil ki dostumsun! Eğer yalan zaman, duvarda bulunan bir örtü- sonra işe başladı. deği~tirdizi tavan~asının öteki ta- kızı karşıladı. Elele verdikleri za- niz. Siz kurtardınız, eminim. Kal· 
h· · "'ak !' ' ' d 
0 
'ilden bir a _ı..11:. pantalonunun ce- söylüyor, yahut söylediğin şeyle•· yü kal ırdı ve içeriye girdi. Burası, O, evvela kutuyu açtı; oradan rafındaki apartımanda bulunuyor- man, ikisi de heyecan içinde bulu- bim böyle hüktnroiyor. 
ııunıa tır buyuk çakı çıkardı v.e de kendin de aldanmışsan, naza- çatı arası gibi b'r yerdi. İçinde, bir kumral bir sakal çıkardı ve onu du. nuyorlardı. Belliydi, ki birbirine - Halbuki, ben, bu üç günü, üç 

<lığı zam naitiarını kesrniye başla- rımda bir paralık kıymetin kalını- köşede bir demir karyola pencere- yüzüne taktı. Sonra yine ayni Rober, tavan arasından, gizli bir karşı lakayt değillerdi. Hatta, bir- saat uzaklarda ördek avlamakla. 
-. Sen~~- l' yacaktır. Sana bunları kim anlattı? nin altında derin leğenlik bir la - renkte olan bir takma saçı başına kapı vasıtasile atölyesine geçti. birinin yüzüne bakan gözleıinde, geçirdim. 
bedi. ın ıyorum. Akbaba; vabo, yanda duvara dayanmış bir geçirdi. Burasını, büyük bir pencere ay- hislerini epeyce üşa ediyorlardı. - İnanmam . 

. lı.ltbaba, . • - Muna! dolap ve basit bir ayna vardı. Bil- G. K., yü:iline verdiği yeni şekil- dınlatıyordu. Büyücek oda, sade Delikanlı, kıza, oturmasını rica - Bana inanınız; çünkü kışın 
laı-di'n· ı::ecekı hadiseleri Des- Diye cevap verdi. tün bu alelade eşyanın haricinde, le, tam resimdeki kadına benzedi. bir tarzda olmakla beraber ince ettikten sonra: çalışmadığım zamanlarda ördek a· 
a ııı nasıl k - ' tılatırk açtıgını uzun uzun karyolanın başucunda, kıymetli Ayni kara gözler, ayni tenasüp, ay- bir zevkle süslenmişti. Duvarlar- - Ne haber Gabriyel.. bana ve· vından çok hazederim. Sizin ele-
Ce • en, cüce · · - 3 - 1 k b h b 1 gıriy • sevıncten sevın- görünen birşey vardı: Bir kadın ni ince i ve ayni siit eyaz renk ... daki levhalar, şurada buradaki eş- recek iyi a er eriniz var mı? minizi düşünmeden, ü.ç gün, nasıl 

• Ordu - BENVENÜTO ÇELL!Nİ <>ltb b · resmi. .. Bu resim, çerçevesinin gü- ,Görenler, bunların biribirinin ayni yalar göz okşıyan şeylerdi. Dedi. rahat yaşadığıma gelince: Bu da 
a a a b'ld"· nıaıtık:t ' 1 ıgımiz hadiseleri Sır Kral, mezarlıktan ayrıld1k· zelliğile değil, yapılm&sındaki sa -ı iki kardeş olduklarına hükmet- Delikanlı, atölyesine girince, ör- - Babamın kurtulduğunu, tabii babaııızı kurtaracağına söz veren 

.. ~~~~a~n.;..::so::;:ı.ın~a:ı...,~·~·:eı:ı.iu..kıtlailı.ıtan,.soillL"-'Gııbı:ilııel..ı;Qlkta~·~ı~n~a~d~o~'~-..!J;~a~a~rjlı~-~·~~d[ik[k~a~tii_c~etllhbe~d~i!:ı:.llo~rd~u~ . .;,ı;ım~e~k~tteJt~e~rc~d~d~ü~t~e~t~m~e~z~le~r~d~i~. ~~..2.~siın~·~u~·n:_ı:b~a~şı~n~a~g~ec:ti~· ~v:Q;..::~ı~in~e;.,ıç~e!k~ic~i~b~il~iy~o~r:su~n~u~z:?:._~~~~~~~~~~~--~~~(~A=r~kasıvar) 



IAYJl'A 1 

p En Fazla• 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
Güzellik Mütehassısı 
Şa ;!uymetli tov•İ;yelerde 

baluna;yar : 

- Rop ve şapkalarda olduğu gi 
bi - pudra renklerinin de modas 
mütemadiyen değişir. Bunun için 
dir ki daima yeni ve cazip renk 
ler hemen Tokalon müessesesiniı 
güzellik mütehassısı tarafından pi 
yasaya sürülmektedir. * PECHE - İlkbahar tuvalet 
lerile ahenktar olan ve bilhassa 
sarışınlar la saç lan kestane rengin 
de olanlara yakışan, şeftali yumu 
pklığı tesirini yapan pudradır. * BRUN SOLEİL - Esmer 
tenler için gayet sevimli ve cMat. 
bir tesir yapan ve ·bugün Pariste 

' 1 pek fazla rağbet bulaıı pudradır. * RACHEL - DORE - Zayıf 
tiplere hafit ve mahrem }?ir par 
laklık veren ve bilhassa suare tu 
valetlerine ahenktar bir pudradır 

Cazip ve sehhar renklerin bütün 
aeri,ini tecrübe ediniz. 

Bir çok kadınlar, maalesef ten
lerine ukgun renkteki pudrayı kul 
]anmıyorlar. Bunun için yüzlerin 

makyaj olmuş ve sert bir manza 
ra veriyor. Teninize uygun pudra
yı bulmanın yegane çaresi yüzü 
nüzün bir tarafına bir renk ve di 
ğer tarafına başka renk tecrübe 
etmektir. 

Adresimize yazınız. Size parasız 
<Jlarak muhtelif renklere 6 ade 
nümunelik yeni Tokalon pudrası 
nı göndereceğiz ve bu tecrübeyi 
kolaylıkla yapınız. Adres: İstan -
bul 622 Posta kutusu Tokalan 

iKDAM 

ALMAN 
ANKARA Memurlar Kooperatif Ş1rketi Tarafından Getirilen En iyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLİM 
Torı ~ 25 Lira.dır 

Kurşun Mühürlü ÇuvaUar içinde Evlere Kadar da Teslim edilir. 

Müracaat Yeri 1 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi 

ı lSTANBUL irtibat Bürosu 

Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman Hanı karşısında Mühürdar 

Zade hanında No. 32 Telefon : 23074 

!DEPOSU: Karuırepmede Altın Çapada 2 No. lu Koo
peratif Deposu Telefon : 35 - 69 

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

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi l\fiktarı Muhammen B. %7.5 Muv. T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saaıi 

Pirinç etiket 31700 adet 400 30 Açık eks;Jtme 14 
İçki satış kasası 2900 • 8700 435 Kapalı zarf 14.30 
Filit 4000 Kg. 2800 210 Açık eks. 15 
Sinek kağıdı 150000 adet 1500 112 50 • • 15.30 
iyi cins 
Filit tulumbası 100 • 146 10 95 • • 16 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245 18 37 • • 16.15 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme hizalannda gösterilen 

usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleriyle mu vakltat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

JII- Eksiltme 15/3/939 tarihine r aslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Leva
zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta ev
vel nümune verilmek ıazını dır. 

iV-Şartnameier her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 

V -Açık eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerln % 7.5 güvenme para larile birlikte eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenler ;n 
de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuz veya banka t emi

nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13.30 a kadar mez-
kiır komisyon başkanlığına makbuz mukab;Jinde vermeleri ilan olunur. ·1102• 

Malın cinsi 

Mikdan 

metre 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 

* 
M.ıhammen 

bedel 

Lira 

Sif 4320 

% 7,5 muvakkat 

teminatı 

Lira 

324 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayış

lar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedeliyle teminat ak

çesi hizalarında gösterilmiştir. 
ll - Eksiltme 27 i2/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo

nunda yapılacaktır. 
Ill - Şartnameleri par asız olaral< her giin sözü geçen şubeden 

alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

2615 sicil numaralı şoförlük eh
liyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Şoför: Nazım Özönder 

ZAYİ - Kumkapı ilkokulundan 
aldığım 20 No. lu şahadetnameyi 
•ayi ettim. Yenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

İzmaro Kalemcaki 

İstanbul İkinci İcra Memurlu 

ı -

Pudrası servisi. No. 28). 

D 
IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat para-

1 lariyle bir lik\e mezkiır komisyona gelmeleri ilan olunur_. -~ 

1 lstan~I Belediyesinden 

ğundan: 

Büyükada Kumsal caddesinde 
32 No. lu hanede mukim iken ika 

metgfilıı meçhul askeri kaymakam
larından mütekait Asım Zoboya: 

t-tone Şartları_ 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1200 ıcr. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Birind Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahüeler 

400 kuruı 
%50 kuruı 

50 lrunq 
30 kuruı 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan için İdare Jle 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize ilin »ermek ls
riyenlcr gerek doğrudan doğ
ruya ııazetenıiz idardıanesi

ne veya İlanat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

E Sadi Tej( 

Temizlik amelesine lüzumu olan ve hepsine 525 lira bedel tah

min edilen 90 çift lastik çizme açık eksiltmeye konulmuştur. Şart 

namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve 39 lira 37 kuruşluk ilk temınat makbuz 

veya mektubile beraber 3/3/939 Cuma günü saat 14 buçukta Dai 

mi Encüm~nde bulunmalıdırlar. (1018) 

* 
Belediyenin Çubuklu gaz depoları idaresinde 45 lira ücretli bir 

makinist muavinliği münhaldir. Talip olanların imtihana tabi tu 

tulmak üzere vesaiki lazimeleri ve hüsnü hal ve tahsil dereceleri 

ni gösterir evrakla ve bir istida ile müracaatları lüzumu ilan olu 

nur. (1063) 

Türk Hava Kurumu 
o 
EBŞINCI KEŞiDE 

11 - Mart - 19 3 9 d a d 1 r • 

Büyük [kramiya 50.00D LirJjır, 

Ulviye Zobonuıı Sultanahmet 
sulh beşinci hukuk mahkemesin 
den aleyhinize 17/8/938 tarihin 

den muteber olmak üzere ayda on 
beş lira çocuk ve yirmi beş lira 

kan ki ceman kırk lira nafaka 
nın tahsili hakkında istihsal ey 
!ediği 30/11/938 tarihli ve 938/693 

dosya 938/665 karar No. lu ilamı 
infaz için dairemize t evdi eylemiş 
ve tebliği muktezi icra emrinin i 
kametgahınızın meçhuliyeti hase 

bile mercice bir ay müddetle ila 
nen tebliğine karar verilmiştir. 1-
lan tarihinden itibaren bir ay için 

de borcu ma masraf öldemenlz ve 1 
ya tetkik merciinden veya temyiz 

veya iadei muhakeme yolile ait ol
duğu mahkemeden i_cranın geriye 

bırakılması hakkında bir karar ge. 
tirmediğiniz takdirde cebri icra 
yapılacağı ve yine bu müddet i 
çinde mal beyanında bulunmaz 

sanız hapsen tazyik olunacağınız 

gibi hilafı hakikat beyanında bu
lunduğunuz takdirde hapisle ceza
landırılacağınız 939/88 No. lu icra 
emrinin tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

(15108) 

/··.fi ADI NLIGIN ~"'.

HuRTRRICISIDIR·. 

Dr. Hafız· Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri. Pazar 
har;r, her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - ~.5 fıkaraya. 

Telefon:- 22398 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZ iN 
Bu muannit baş ve diş aRTıla• 

nnı süratle iza'eye kilidir. Roma· 

tizma evcaı, sinır, mafsal ve ada· 

le ıztıraplan NEVROZIN'ıe teda· 
vi ed lir. 

Nezle, Grip ve Bronş; te karşı 

en müessir ilaç NEVROZIN' Jır. 

NE v R oz i N 'i tercih PdinlZ1 

İcabında günde 3 kaşe alınaL . ..... 
!.mine dikkat, taklitlerinden ukınınız ve Nevrozin yerıne başk• 

bir marka verirlerae şiddetle reddediniz. 

ADEMi iKTiDAR 
BELGEVSEKLİGİN E KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormohin Galata, lstanbul 

___________ ___.-::::; Şchzadcbnşı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

matine 15 te gece 
Bundan 15,ooo 

B k 12,000 Liralık 
Havalar so~udu d:kkat ediniz : Hafif bir nezle veya kırgınlık hissedince hemen 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cilJi;e 

zührevi;ye matahassı~t 
0 

20 - 30 da HAMLET 
Halk Opereti 

Bu a kşam 
saat (21) de 

Gıindüz matine 
(16) da 

TARLA KUŞU 
Yazan: 

Frans Lehar 
Yakında: Mahmut Yesar inin 

AŞK BORSASI 

aş 0 
10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
lirahk lki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştiraiC etmeyi ibm 3 1 
etmeyiniz. Siz de piyanıı-onuıı mes'ut ve bahtiyarları 

Alınız. Bu suretle 
hastalığı önlemiş 

olursunuz. 

N E O K Ü R 1 N sizi ba,, dl' ve romatizma 
ağrılarından, nezle ve gripten en çabuk 

kurtaran emsalsiz yeni bir devadır. 

Bir kaşe 6, altılık kutusu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

;ı vt 
Pazardan maada berg'in Jt< 
sonra hastalarını ka~·~I C~~a· 
Adros: Babıali Caddtsı 4J 
olglu yokuşu Uişebaşt No · 

~~~~~=-25::· 
Sah- M ·- d -· ·· · Ali Naci JU>I!1' 'I'~ ıp ve u u.ı.u . defl ~ 
~mum! Neşriyatı idare.- E ()ıO~ 
Iıleri Müdürü: M. R•sıırı JIOI"" 
Basıldıitı Yer: Son Teııırat 


