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Hariciye Vekilimiz Belgrad ve Selônikte 

"1eınleketlerimizden herbirinin 
selameti için esas Balkan paktıdır 
lfa,.iciye Vekilimiz Selanikte Yunan ricali 
ta,.<ıfından büyük samimiyetle karş.ılandı 

CIANONUN 

VARŞOVADA 

GOROŞECEGI 

MESELElER 
Varşova, 25 (A.A.) - Kont ve 

Kontes Ciano, bugün öğle üzeri 
buraya gelmiş ve istasyonda, Ha -
riciye Nazırı B. Beck ile refikası, 
Almanya büyük elçisi, Macaristan 
Yugoslavya ve Çeko·Slovakya cl
çlleri ve daha birçok yüksek zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

• 

-

Burgos anlasınası imzalandı 
ispanya boüusınası bitiyor 

lngiltere- F ransanın yarın F ra 
koyu tanıyacakları bildiriliyCJ 

Burgos, 25 ( A. A. ) - B. Jordana ve Berard, Fransız - lspany 
anlaşmasını imza etmişlerdir. 

Varşova, 25 (A.A.) - B. Beck 
f sarayında B. Ciano şerefine bir 
dine vermiş ve dineyi takip eden 
suarede birçok yüksek şahsiyetler 

Burgos, 25 (A.A.) - General Jordano ile Berard, dün akşam 
saat 20.55 ten 21.20 ye kadar devam eden son bir mülakat yapmış
lardır. Fransız - İspanyol görüşmelerinde hazır bulunan Hariciye 
• ezareti Avrupa işleri Dairesi şefi Kont Cıısaroja5, müzakerelerin 
•muvailakiyctlc neticelendiğini• söylemiştir. 

Berard, bu sabah bir veda ziyareti yapacaktır. Pazartesi giiııü 
resmi bir tt'hliğ ne redilecektir. 

••• 
Burgos, 25 (A.A.) - Havas muhabiri bildiriyor: 

lıeıgı. 
.ı:fariciye Ve]jlimiz Romen Meçhul Askerine çelak koyarken 

kl)ı li;d,. 25 (A.A.) - Dün ak -
~oviç, ıcıye Nazırı Çinçar Mar • 
~Yafet Saracoğlunun şerefine bir 
\ol>i . Verınıştir. Başvekil Çvet
ll ç ıle T" k' 
\ılgar· ~ ıye, Yunanistan ve 

llıaııya ll'lan ın Belgrad elçisi, Ro· 
ltııııııı ııı~slahatgüzan, Saracoğ • 
~etıiıı :aıyetindeki zevat, Türki. 
~ııııı 

1 
elgrad sefaretinin yüksek 

,.,., r arı h"k" "'<iye ~ • u umet erkanı ve Ha· . 
la11 hu ezaretinin yüksek memur-
1-tdır. zıyafette hazır bulunmuş -ı 

~, 'i . 

Vali Lutf i Kırdarın beyanatı 

Belediye 5 milyon lira 
istikraz ediyor 

İstanbulun imar planını tetkik için Başve
kilin riyasetinde bir komisyon teşekkül etti 

cıye Vekilimizin Belgrat 
ın il Bir müddettenberi Ankarada bu- trak'a bu mevzular etrafında ma-
a lllfına beyanatı lunan İstanbul Vali ve Belediye lfunat ve izahat vermiştir. 

lleı 
lfatic~ad, 25 (A.A.) Türkiy~ Reisi. Liıtfi Kırdar dün sabah Vali, Haydarpaşadan doğruca 
-~§a Je Vekili Saracoğlu, düıc eks~resle şehrimize dönmüştür .. belediyeye gelmiş, yeni aldığı ~i-
lr•dııı saat 19 da T" k' . B 1 Lutfi Kırdan. Haydarpaşada Vı- rektıfler daıresınde derhal faalı -.. ur ıyenın e - , ... . . 
b~ı Sefaretinde t il . k !ayet Belediye ve Parti erkanı ıle yete geçmıştir. 

e() gazeec erı a- 1 V. . .. - · 
tq. erek beyan tt b 1 dostları ve gazeteciler karşılamış- alı, kendısınr zıyaret edıp An-" V ı..,, a a u unmuş • . 

e"" demi t' k" !ardır. karadakı temasları hakkında ma -•C" ş ır ı. 
~-~ lıı.eı seyah t· . . . Ankara İstanbulun muhtelif lCımat istiyen gazetecilere şu be -
""" ,.. a ımın netı'Cesınd< n · d b ı lı ~•ernnun .. , .. ihtiyaçları etrafında tetkıkler e yanatta u unmuştur. 
d •ikan devJeumü : Bu~_reş ıe. d~ t ve temaslarda bulunan Vali Dok • - Ankarada Büyük ve Milli 
e~ıl d" nın mumessıllerı c . . · • İ d • ort ark d • .. tor Liıtfi Kırdar, Ankarada Reısı • Şef benı lutfen kabul ederek s -
evıe b· a aş hatta dort ka ·• t İn" .. · de ırJikte lı . . . . . cümhur smet onu tarafından tanbula ve Istanbullulara karşı a-
tı Vicdanen ç~ şt'.m. Bırıb.ırımı • kabul edilmiş, Başvekil Refik Say- lan yüksek hislerini ve sempatile-

e zihnen muster ı Dah'l' V kil' F 'k Ö (A k 3 .. ·· f d ) 1 
(A ,___ dam ve ı ıye e ı 81 z • r ası uncu say a a 

1 
r......., 3 üncü sayfad. ) ' 

(Arkası 3 üncü sayfada) B. Berard. bu sabah saat 10 da B. Jordana'ya veda edecek ve 

-------------·-------------derhal Parise hareket eyliY.ecektir. 

Senenin en meraklı seyahat, tarih, aşk ve 
zabıta tefrikaları ile mükemmel bir şekilde 

çıkmağa hazırlanıyor. 
.. =-=- • 
lı .- PEK YA KINDA !! . - _ .. 

Ü SAN UN 
G=DAVAliD 

En değerli tarihi tefrika ınuharririıniz Kemalettin Şükrü, 

l\fusa'nın hayatından sonra, pek yakında, İsa'nın meraklı ve 

heyecanlı hayatını tarihi hakikatleri göz önünden ayırmıyan 
bir roman Jisanile anlatacaktır. 

( 1 MARTTAN iTiBAREN) 

Arkadaşımız Ali Naci Kara
can'ın Arjantine ait birçok re .. 
simler, mü,aheddcr, intiba
lar ve tetkiklerle dolu ola11 
ve bize uzak, yabancı bir iile -
min hayatını anlatan bu seya
hatnamesi . bilahare kitap ha
linde çıkmak üzere - 1 Morttan 
itibaren •İKDA:\I• da neşrohı
necaktır. 

ASPASYANIN MACERALARI 
en meshur alUfteslnin çapkınlıkları 

Yazan : Rasim Ozgen 

Emine Sultanın Sarayında 

---- BİR HIRSIZ~ ... 
•Nazendenin Sergüzeşti adi romanın muhnriri M. 

İhsan taraiından yazılan bu çok h ecanlı romanı l ::ı.ıartlan 

itibaren ·İKDAM• da takip edecck.•iniz. 

Berard - Jordana anlaşmasından 

her iki taraf ta memnuniyet beyan 
etmektedir. Diğer taraftan bildi • 
rilchğine göre, evvela dün akşaır 
için neşri kaTarlaştırılan resını 

tebliğ, Pazartesiye tehir olunmuş
tur. 

Burgos, 25 (A.A.) - Berard, dün 
beyanatla bulunarak demiştir ki: 

( Ark<ıBı 3 üncü H1Jfad.a) 

Burgostaki anıaşma muza1<er 
ni muvaffakıyetle bitire 

BERARD 

Kamyona takılan bir çocuk ni 
ı y.et onun altında can ver 

Radyo ile mesaj 
Propııgandanııı manasını ve kıymetini yeni yeni anlıy 

J.'akat henüz propa,."'1Dda mnhiyetinde hiçbir adım atmadıgı 

iddia etmek yalan olmaz. Bu yolda teşkilatımız da yoktur. Dal 
iktidar mev kiine gelmeden çok evvel, ., liicadelem• eserini h 
lıyan Bitler, büyük dava ında propagandanın yerini mükemm 
tayin etnıiş, iktidara geçer geçmez bir propaganda naz.ırlığı · 
etmi~ti. Bu nazırlığuı ve bu teşkilatın Almenyaya neler kaza 
mış olduğunu, Almanyanın şu bC1j altı sene içindeki knançl 
tnvin edebiliriz. 

Reklam ticnet.in ruhudur, propaganda da devletin 

• 

b r milletin reklamıdır ki, bunun en güzel, en parlak vasıta 

rudyo le kil ediyor. Ondan evvel gazeteler ve nc~riyat ha. ta 
Fnkat her türlü neşriyat yolile yapılan propagandanm ınü~kü 
'e mahdut bir sahava inhisar etmesi yanında rndyonun kola 
ve bir anda milyonJarca iru.ana hitap etıncsi idaTc ınevkiinde 
lunauları radyoya çevirdi. Rus ·a, Almanya, İtalya ı;ihi en b" 
kütlelerini aşağı sınıf hnlk tabakaliı tc kil eden memleketlerde h 
adeta bedava radyo makineleri dağıtıldı ve ista,yonlar çoğalt 
1\tiiten1adi radyo konferansları ve neşriyatı başladı. 

Ciimhurrcisiıniz İsmet İnönii bugün radyo ile 130 milyon 
rikalıya hilnp edecekler. Bu suretle Milli Şef. Türk milletin 
uzak ıuil~·on1ara dahn iyi tanıtınak için rad,·od:ın nasıl isti nde 
bileceğiınizi i~aret ediyorlar. 

Bu işaretin radyodan h<"r ınilletin t"ttifri istifade kadar gl'ni 
"'" surette i~tifadenıizt..• '··ol acmasını te-ınrnni etnıeli~ iz. 
~ııııan 

.. .._~
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SAYFA Z 

Musanın Hayatı 
Safura, babasından Musayı daima 
yanlarında alıkoymasını rica etti 

İKDAM 

Sehiı• Haberleri • 
İkinci ekmek 
satışı ba,şlıyor 

Bu ekmeğin fiati her 
yerde 8 kuruş olacak 

Tramvay ve 
Tünel şenliği 

1 Martta amele ve 
memurlara ziyafet var 

İkinci nevi ucuz ekmek mesele- Tünel, Tramvay ve Elektrik i§-
sinin halledildiğini yazmıştık. !erinin bir umum müdürlüğün em-
Yarından itibaren ikinci nevi ri altında bir elden idaresi hemen 

- Niçin böyle kenarda duruyor- kalbini bastırarak seyretti. ekmek şehrin her yanında 8 kuruş hemen takarrür etmiş bulunmak-
sunuz ve neden siz de ötekiler gibi Nilıayet onu uyandırdı. üzerinden satılmağa başlanacaktır. tadır. Umum Müdürlük vazitesjni 
hayvanlarınızı sulamıyorsunuz? - Babam, dedi, seni ~ağırmak .• İkinci nevi ekmek yüzde 80 has halen Elektrik İşleri Umum Mü -

Diye sordu. Şüayp peygamberin çin beni yolladı. Bize yaptığın iy: undan ve yüzde 20 mısır unundan dürü Kadri görecek Tramvay iş -
büyük kızı Safura güzel gözl~rini l llk. onun da ho~una gitti. Bel.ki sana yapılacaklır. Bu suretle yapılan !eri, Umum Müdür Muavini sıfa
kendisine böyle ve tatlıhkla hitap mubfat verecektir. Haydı, kalk, ekmeği lezzet ve gıda bakımından tile Süruri tarafından tedvir edi -
eden adama kaldırdı. beralıer gidelim... İstanbulluların ve bilhassa fakir Jecektir. 

Bu, ne güzel.. ne güçlü, kuvvetli Musa, bu teklifi memnuniyetle halkın beğeneceğinden şüphe edil- 1 Mart günü ~!etmenin tama -
adamdı. Muhakkak ki, yabancı idi. kabul etti. Çünkü teklif evvell bu memektedir. men hükümete intikal etmiş ol -
Eğer öyle olmasaydı, kendilerine güzel kızdan geliyordu. Sonra dı ması münasebetile Tramvay, Elek-
böyle tatlı tatlı hitap etmezdi. bu yabancı yerde cenabı hak ken- BELEDiYE trik ve Tünel idarelerinin yapıla -

Saf ura heyecanını zapta çalışa - disine bu suretle belki de barına- cak şenlilc ve merasimin bir kısım 
cak tıir yer nasip edecektı. Rehinle para alanlar programı şimdiden tanzim edil -rak cevap verdi: 

- Onlar, hayvanlarını suladık· 
tan sonra eğer su kalırsa biz de SU· 

!arız. Onları bekliyoruz. 

- Onlar kim ve siz kimsiniz? 

- Onlar .. bu şehrin hakimleri .. 
biz ise ihtiyar babamızla beraber 
yaşıyan iki kız kardeşiz. Suçumu~, 
babamızın ve bizim gökteki tek 
tanrıya tapmamızdır ... 

Saf ura öne düştü.. Sandal bedeı;teni içındeki Bele - miştir:. 
Musa, arkadan yürümiye başla- diye •şefkat sandığı• muameleleri O gun Metro-Han ve tramvaylar 

Jı. Genç kız, sık sık başını çeviri- - im kt d baştan başa bayraklarla bezene • çoga a a ır. . . 
«or ve Musa'ya bakıyordu. 12 . . d dıkt it cek geceleyın elektrık ışıklarla do-, ay ıçın e san an a ın ve k 

Hava rüzgolflı idi. gümüş eşya ile kıymetli taşlar ter nanaMca tır. . 
· h · k .. l64 k · · 1 l art sabahı amele ışe başla -lklim itibarile çok sıcak olan bu ın etme uzere ışı muame e d 

1 
. .. d . 

2 . ma an evve yenı teessus e en ı -yerde kadınlar çıplak vücutleri Ü· ~aptırmış ve bunlara 419 !ıra tev .. .. .. 
· . . dare tarafından bulun mustalıde -
"erıne sadece bir örtüden baska zı olunmuştw-. · d 

1 
d b. · f t 

. . · . .. . . . . . mıne epo ar a ır çay zıya e ı 
bı~ey gıymezlerdi. . Aynı mud_det ıçınde bır .kışı de çekilecek saat on dörtte de bütün 

Bu sözler, Musa'nın kendi din a. Esen rüzgar, çapkın bir el şalı:a.ı bır halı ~e~ın ve~erek 15 !ıra al . memurlar Park-Otelde yine idare-
kidesine uygun geldi. Onlara yar- ile Safuranın eteklerini havalandı- mış, 60 kışı de muteferrık eşya bı- nin davetlisi sıfatile yemek iye-

dım etmek istedi. rıyor, genç kızın olgun bacaklarını rakarak 661 lira borca girmiştir. ceklerdır· . y 

_ Burada, dedi, bu kuyudan büsbütün meydana çıkanyordu. Şehirde yeni inşaat azaldı Bu ziyafette merasim esnasında 
Musanın gözleri ise rüzgarın bu h b ı ak h · · 

başka kuyu yok mu? Şehrimizde ev ve aprtıman gibi azır u unm üzere şe rımıze 
çapkın şakalan ile daima hareket l k N f k ı ı ç 

- Var .. dediler .. buraya biraz halinde bulunan Safuranın etekhı- yeni inşaat tamirat işleri son g.e ece olan a ıa Ve i i A i e-
ötede .. fakat bu adamlar bizim rine takılı kalıyordu. aylar zarfında • geçen aylara naza- tınkaya da bulunacak ve kurdu • 
hayvanlarımızı susuz bırakmak is- ran • azalmıştır. Ezcümle. Adalar ğu yeni idarenin memurlarile ta. 
tedikleri için o kuyunun ağzına Bir aralık Musan ... Erkekliğinin mıntakasında yalnız 2 katlı bir ev nışacaktır. 

tesiri altında işin sarpa saracağını AI· Çef k ı M t t k · e 
büyük bir taş kapattılar. Babamız düşündü. yapılmış ve bir eve de bir kat ita - 1 ın aya ar ı a ıp -

k iht. B' · h kadı ve olunmuştur. den iki iıç gün zarfında bütün şe-ço ıyar. ız . ıse, ~~ nız, - Sen, dedi, arkama geç .. Ben 
hem de kuvvetsız .. İkımız de uğ- önden gı'deyim. Yol istikametini Bakırköyünde bir ev yapılmış. bekeyi ve Tramvay Şirketine ait 

· d k ı d ta tır. olup hükümet tarafından tesellüm raştık, taşı yerın en ım ı a ma- arkadan sen tarif edersin. d'l b" .. .. .. d 
d k Beykozda hiçbir yeni inşaat ya- e ı en utun muessesatı goz en 1 

• Safura, güzel gözlerini ona dika · 
1 

t geçirecek, müstakbel çalışma prog 
- Beni 0 kuyunun bulunduğu rek sordu: pı mamış ır. ramı h~kkında direktifler verecek-

yere götürün ve sürünüzü de be- - Neden? Beyoğlu mmtakasında 13 ve E - t' 
raber alarak gelin. 1 Musa: minönünde de 9 ev ve partıman tr. 

Bu :ı!aka, Şuaybin kızlannı büs- , - Çünkü, dedi. gözlerim gör - yapılmış, Kadıköyündeki yeni i:rı - ÜTEFERRIK 
bütün sevindirdi. Musa ile beraber meğe hakkı olmadiğı yerleri görü- şaat ta 11 i bulmuştur. 

bahsettikleri kuyunun ba~ına gel- yor ve beni günaha sevkediyor. Alakadarlar bu azalışın mevsim f elru Okyar Soluya gitti 
diler. Safura arkada kaldı, Musa öne dolayı.>ile ol:!~un;., V1? ~.;....,üzd~-

Ta;;. hakikaten çok büyüktü. Fa- geçti ve böylece yollarına devam ki aylarda daha fazla inşaat yapı- Bolu mebusu Fethi Okyar dairei 
kat Musa'nın kuvvetli kollan ile ederek şehre girdiler, Şuayp pey- lacağını söylemektedirler. intihabiyesinde bir tetkik gezinti-
kolayca kımıldadı ve kuyu açıldı. gamberin evine geldiler. si yapmak üzere dün trenle şehri-
Kızlar, sürülerini burada kana ka- Musa, Şuayp peygamberin elini MAARiF mizden hareket etmiştir. 
na suladılar. öptü. Yanına oturdu. Şuaybin, sor- Fethi Okyar Boluda on gün ka· 

HERGON 

T ezad dünyası 
Tezadlar dünyasında yaşı • 

yoruz. Bir hamlede orta çağ
dan yirminci asra geçtik. Ba
şınızı sağa çeviriniz: Buharın 
keşfinden önceki sanayiin 
çıkrık tıkırdılarını duyarsı -
ııız. Sola çeviriniz: Damarla -
rında elektrik dolaşan son 
sistem bir fabrikanın çelik 
gövdt>Si karşınıza çıkar. 
Kadıköy sahnesinde, baca

ğı, göbeği ve göğsü açık kız 
operet oynuyor. Üsküdar so
kakl~rında hala peçe altında 
dolaşanlar var. 

Otomobille kMğnı, ayni a• -
falı üzerinde kaymakta, ya • 
hut ayni moloz üzerinde sen
delemektf'Clir. 

İııperm~et m_umile elek • 
trik lambası ayni mahallenin 
evlerinde karşı karşıya yanı
yor, sinema ile karagöz ayni 
semtte karşı karşıya perde 
kurmuş. 

Matbaalarınııza bakınız: 

Dünyanın en hızh basan ro -
tatiflerinin bizde olduğunu 

görürsünüz. l\fatbuatımıza ba· 
kınız: Dünyanın en az basan 
gazetesinin 'de yine bizde ol
duğunu öğreneceksiniz! 

Şu caddenin solundaki dans 
:-alonunda tütün işçisi kızlar, 
ellerini ofizlerine vurarak aca
ip bir viyaklama ile Lambeth 
Walk oynuyorlar. S&ğındaki 

meyhanede •Tiri müjgan ... • 
üstüne gueller okunuyor! 

Hayır, hayır.. Bu tezatları 
yalnız b1zim dünyamıza ıııah
sus sanmayınız. Bütün dünya 
böyle: İşle, eğızları yeni bir 
sulh proje;i mırıldanırken el· 
!eri yeni bir •ilahlanma pro • 
gramı çizen diplomatlar .. İşte 
elindeki A!m .. n ve İtalyan tü-
feklerini.o dipçiğini sahipleri
nin göğsüne dayıyan Franko .. 
ve işte, bir zamanlar Mars'ın 
mağarası olan Balkanlar: 
Şimdi sıılh perisinin en emin 
yuvası! 

Edebiyat muallimleri, ar -
tık, Abdülhak Himidin: 

Ne ılyah eylemiş bu naılyeyl , 
Ssçımı btmbtyaz eden b.,htım t 

Beytinden kurtuldular, İşte 
dünyanın hali .. Tezada bun • 
dan canlı misal mi olur? .. 

Yu•uf Zly• ORTAÇ 
.. · kim ld ğu d k 1 dar kaldıktan sonra şehrimize dö-.S:ıfııra kız 1'.:ardeşinin kutağm:ı gusu uzerıne 0 u nu, neu. Mektepler e i müsamere er necektir. • • • • • • --

eğildi: den geldiğini, Mısırdan ne suretl2 .................................................................. ......... 

- Namura, dedi, ne kuvvetli ve ve niçin çıktı~ını anlattı. Şuayp, o- hakkında bir tamim .. lktısat Vekili şehrimize KÜÇÜK HABERLER 
ne' güzel erkek değil mi? Hem de nun puta değil, Tanrıya tapanlar- Mekteplerin senelik sınıf musa· geliyor • • •·• .. • • · · 
çok' ~fkatli .. Muhakkak bu adam dan olduğunu anlayınca daha çok merelerınde talebelerin temsil .et- * Dün akşam gazetelerinden bi-

da babamızın taptığı Allaha taoar. memn".11. oldu. . . tilcleri piyeslerin; talebelere gorc İktısat Vekili Hüsnü Çakırın bu- ri, İstanbul Türkofis Müdürü Ce _ 
E- .. 1 1 d b" l • - Bızım yanımızda mısafır kal iyi seçilme<llği \'e bazı erkek mek gün sehrimıze gelmesi beklenmek 

h gor toliy elmo masayb.
1
' oyrde met-r· Teklifinde bulundu. Musa o g"' teplcrinde kız talebe rolüne erkek tedır." mal Ziyanın Samsun Türkofis Mü 

ame o az ve ıze ya ım e . d .rdi M ksadı 1 . k d" l" ·.. ı · d'ld'.. · ş 
zd . ceyı ora a geçı . a er e .ı ve kız mekteplerinde de erke ro- Vekil Vekalete merbut teşkilat ur ugune ayın e ı ıgını yaşını 

me ı. gün yine ~oluna devam etmekti. !üne kız talebelerin çıkarıldıkl.~n tı, müe~seseleri gezecektır. tıı-. Alakadarlar bu haberin yanlış 
Musa i!:e .. onlar koyunlarına su Bunu hısseden Safura Şuayp görülmüştür Esasen mektep mu - B. h f k d h · · d k 

1 verirken l:ir ağccın altına uzanmış, be · ır a ta a ar şe rımız e a a· olduğunu söylemektedirler. 
peygam re; samereleri hakkında tctkikatta bu- . 

1 1 1
·kt t v k'li ·T .. k .. 

,,_. · · d edi "zl · · cagı an aşı an ısa e ı ur • * Onu"mu"zdekı' Mayıs ayının "'ısını e ~eyr yor ve ı;o ennı - Baba .. dedi. Bu adamı bırak- tunan Maarif Vekaleti· bu suretle r· T. Od S 
bilhassa gu"=el ve yetişken Safura- lı G" d" k .. b' ' .. · o ıse. ıcaret a t na ve aı.ayi 10 unda Breslav'da beynelmilel mıya m. or un ya .. ço ıyı ır ro.ı tevzllnı muva.fı~ gormıyerek BirHğıne de uğrıyaı·ak jstanbulun 
da~ ayıramıyordu. insan, hem de çok emin bir adam . 1 k d ı b mır ver . bir sanayi sergisi açılacaktır. Bir 

Kızlar, işleri bittilctcn sonra: 

- Eabaıruzı beklctmiyelim ... 

Diyerek veda edip ııittiler. 

Halk ise, hala o tek kuyunun ba
şında kendi sürülerini sulamak işi
ni bitirememişlerdi. 

a a a ar ara yenı ır e • iktısadi meseleleri ile ihracat işler 
Yanımızda kalsın .. koyun sürümü- t 1 çok devletler arasında hükiımeti-
zil otlatmakta ve sulamakta bize mış ,r. hakkında tetkikatta bulunacaktır. 

Bu emre göre badema bu şekil- Vekil, İstaııbulda kaldıg·ı müddet miz de bu sergiye davet edilmiş · yardımı dokunur. k 
de rol tevziatı yapılması yasa e- çe Denizbank işleri etrafında da tir. Berlin. Türk Ticaret Odası bu Kızuıın bu sözlerı üzerine Su - d'Im· 

1
. 

· ı ış ır. tetkikler yap•caktır ayp: ~ . 

- Peki amma .. dedi, onun iyi V-d 1 Bu kabil tevziatı olakn.kpıyesle - Yeni telefon santralleri 
maks:ıtla hazırlıklara başlamıştır. 

İktısat Vekaleti tarafından ayrıca 
k ti . Jd - .. d. E . re· ancak esaslı hır tet ı ten ge -

uvve ı o ugunu gor un. mın . '. . .. 
1 

' 1 k 
Şüayp peyeamber, kızlarının m.ı- adam olduğunu nereden biliyor - çırıldilcten sonra musaade o una • yapı aca bütün Ticaret Odalarına bri tamim 

yapılmış, sergiye gönderilmek üze-

l& _ şubat ıtsf 

ADLiYEDE 
Baro Umumi heyeti 

dün seçim yaph 
İstifa eden Hasan Hayrinin yerine cumartesi 

günü yeni reis seçilecek 

Baronun aünkü toplantısında seçim yapılırken 

Yeni avukatlık kanunu muci • 
mıı.ce Ankarada toplanacak o~an 

Haysiyet Divanına namzet seçmek 
ıizere İstanbul barosu umumi he
yeti geçen Cumartesi günü top -
lanm•ş, fakat 13 namzet yerine 
ancak yedi ~i seçebilmişti. Çün
kü bu 7 kişiden sonra gelen 6 dan 
fazla isme müsavi rey verilmiş ol
duğu anlaşılmıştı. 

Baro umumi heyeti dün de öğle

da bir hınıız asliye ikinci •:. 
mahkemesinde 6 ay hapse ~~, 
kfun olmuş, fakat yaşının kiJÇ a • 
lüğünden cezası 45 güne ;ndır 
miştir. 

Hayırlı misafir ! 
Asliye üçüncü ceza mahkeJ!le . 

sinde evli bir kadına göz kO~ 
Kadri adında bir adamın ınulı' 
kemesine başlanmıştır. Mesele f 

di!n sonra Ağırceza mahkemesi sa- dur: , 
lonunda toplanarak Haysiyet Diva- Ali isminde bir adam he!l1Şe11~ 
nına namzet gösterilecek mütebaki ı Kadriyi işsiz ve yersiz görünc;ı, 
6 azayı daha seçmiştir. Bu zevatın 

1
: cımış, alıp evine götürmüş, ını~ 

ısimleri şunlardır: Hüseyin Sa • etmiştir. Ali evli olduğu için 
11

• 
del tin, Yusuf Kemal, Nail Taner, rinin evde mevcudiyeti koınŞU ~
Sadi Rıza, Şükıife Ziya ve Münir rın dedikodularını davet etııı~ 
Çoğul. . . . . Bunu haber alan Alı, I(a~ 

Baro Reısı Hasan Hayrının De- artık evini terketmesini söyiel11 
'llizbanktan vekalet ücreti olarak 6 tir. 
bin lira aldığının yazılması üzerine 
ıstifa ettiği malümdur. Baro umu· 
mi heyeti önümüzdeki Cumartesi 
günü tekrar toplanarak İstanbıı1 
barosuna yeni bir reis seçecektir. 

Polise kanlı kama 
sallayan adam 

Asliye İkinci Ceza mahkemesin
de bir meyhaneciyi yaralıyan ve 
polis memuruna da bıçakla saldı
ran bir adamın muhakemesi yapıl
mıştır . 

Davaya mevzu olan hadise şöy-
1~ cereyan etmiştir: 

Ali adında bir adam arkadaşı İb
rahimle beraber Kasımpıışada An
donun meyhanesine gitmiş, rakı 

içmiş, kafayı hayli tütsüledikten 
sonra para vermeden savuşmak is-

. ı Jıl' 
Kadrı evden ayrılmış, taka . 

defa da kendisine iyilik eden ,t ~ 
kadaşı Alinin karısı HayriyeO , 
&-olunu beklemeğe ve ona: .se"' 
yorum; ya benim olacaksın ve;; 
hut seni öldüreceğim!• delil 

başlamıştır. :d· 
Bir gün yine sokakta geçen ~ıı· 

detli bir kavgayı müteakip f{~) ~ 
ye hadiseyi polise haber vernm j]I 
Kadri yakalanarak tehdit suç 

mahkemeye verilmiştir. iııd1 

Muhakemeırin dünkü ceJseS e' 

gayri mevkuf olan Kadrinin ıısl'M 
·ıdıt re alm.ıarak Mers~ ,ev ked1 if 

anlaşılmış ve marıfeti hakkındarıı'. 
tinabe sure tile ifadesinin alın. ıı' 
sı için muhakeme başka bir g~ 
bırakılmıştır. 

temiştir. Bu yağlı müşterinin niye- - -o-

tinı evvelden farkeden meyhaneci ÜNiVERSiTE 
Aliye sezdirmeden çırağını yollı- UI 
yarak bir polis çağırtmış ve me - Tıp fakültesinde tekaın . 
mur gelince de Aliden paraları is- üniversite Tn fakültesinin ,e . ~· 
temiştir. neden seneye almakta olduğtl 111 

Ali, sarhoşluğun tesirile meyha- tekamil şekil Anupa üniversite 
necinin bu hareketine hiddetlı>nmiş I d bÜ • 

. . !eri ve doktarları tarafın an 
ve para yerıne cebınden kamasını .. . . . . ın,ıı· 
çıkararak şişman meyhanecinin yuk bır alıika ile takip olun ~ . 
göbeğine daldırmıştır. Gözü kara- ta ve bu hususta muhtelif teş_e i , 
ran Ali, meyhanecinin karnından küllerle tıbbi cemiyetlerden ilfl 

1 k MP çıkardığı kanlı kamayı savurara versite tıp fakültesi dekanlı• 
bu defa da polis memuruna saldır- tebrilc mektupları gelmektedir. 

t.ıdın hilifına erken döndüklerini sun? bilecektir. 

görünce hayret etti: Bunun üzerine Safura babasın·• 
mış, fakat polis memuru müteyak- D' ft .. 1~dd·t dO~' ığer tara an mu "" ı Şişlide inşaatı bitmiş olan yenı re nümuneler toplanması lüzumu kız bulunarak kenara sıçramış ve ;ıır 

Diğer taraftan fakir ve yoksul telefon santralinin dahili tesisa kendisini kama darbesinden kur . torlarımız da geynelmilel tıp •• 
- Ne o .. dedi .. bu se'er hiç su ·gelirken yolda olan h5diseyi, rü.-

vermeden mi sizi kovdular? gann eteklerini kaldırdığını, Mu 
1 • bildirilmiştir. k ı•" talebeler menfaatine tertip o unan tının yakında ikmal edileceği an tarmıştır. tninde peyderpey şöhret 8 ı• 

Kızlar ise Musa'ya nasıl rastla- sanın bu manzarayı görerek gün .. 
dıklarını ve ondan nasıl yardım ha girmemek için arkada yürü
gördüklerini anlattılar. mekten fariğ oiarak öne geçtiğini 

çay, balo ve konser gibi eğlenme· !aşılmaktadır. * Orman Umum Müdürü Hüs • Ali polisin geri çekildiğini gö . maktadır. Bu suretle ecnebi ~~· 
!erden maada kat'iyyen paralı Önümüzdeki Eyliil ayı zarfında nü Yaman, dün İstanbul Orman rünce kaçmağa başlamış, bunun leketlerdeki beynelmilel tıbbi 1' 

mektep müsameresi de verilemi - q,u santra faaliyete geçirilecek Müdürlüğünde, tetkikler yapmış· üzerine memur tabanca ile Alinin miyetleri ve mühim kuruınW'., 
yecektir. ve halen mevcut olan telefon buh tır. Hüsnü Yaman bugün Ankara- arkasından ateş etmeğe mecbur za seçilen doktorlarımızın s&Y" 

Şüayp düşündü: 

- Bu adam, dedi, şüphesiz bura
nın yabancısıdır. Merhametli ve 
şefkatli olduğı.:na bakılırsa tanrı 
dinindendir. O size, yardım etmiş, 
bizim de ona yardım borcumuzdur. 
Kamura, sen daha gençsin .. var git, 
o yiğiti bul ve buraya getiı' .. 

Safura atıldı: 

- r abacıj;ım, dedi, ben gıdeyim. 
Yorulmadım. Kardeşim burada ko
y un !ara baksın ... 

Bu heyecanlı teklı[, Safuranm 
yabancı adama kar~ı kalbındc yer 
bulmuş hu»ı açıkça ifade ediyordu. 
Eunu Şuay;> peygamber anladı. 

İtıraz etmedi. 

- Pekiıli .. dedi.. sen git ... 

Safura, babasından bu müsaade-
) i alınca. bLlyük bir sevinç içinde 
) ola dü~tli. 

Musa'yı, bıraktığı yerde, ağaç al· 
tında uyur buldu. 

Bir müddet onun başucunda du
rarak ve çat~ıyacakmış gibi çarpan 

anlattı. 
Aynca; müsameı·elerin muhak • ranının bu suretle önüne geçile • kalmıştır. Ali bacağından yaralan-

ya dönecektir. da gittilcçe artmaktadır. 
8111

• (Arkası var) kak Nisan içinde verilmesi husu· cektir. mış ve yakalanarak adliyeye ve-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ sundaki karara ilk, orta mektep- Telefon İdaresi İstanbul tarafın * Önümüzdeki Martın beşinde rilrniştir. lstanbulda yapılacak Y 
Karadenizli talebe toplandı ler gibi liselerde de riayet oluna - da yaptıracağı santral için de fa - Laypzig sergisi açılacaktır. Bu Mahkemede dinlenen şahitler hastahane pavyonları • . 

caktır. aliyete geçmek üzeredir. Bunun i- sergiye 30 devlet ~tirak edecektir. hadiseyi bu şekilde anlatmışlar - ,. 
Karadeniz talebe birlig·i dun ög" - ' 1 Sıhhiye Vekaleti müsteşarı 

. .. .. Mayıs ayında müsamere vermek çin ihzari teşebbüs ere geçil- Bu arada Türkiye, Yunanistan, Yu dır. Ali de suçunu inkAr etmemiş ti ' 
leden sonra saat 14 de Emınonu . . . • . . . . . 

1 
v k"l · H f hh• 

H ık . . talebelerın derslerıne bır manı mış ve yenı yapılacak bınanın cı- goslavya. Romanya, Bulgaristan, oldug-undan muhakemenin tahki- m i e e a etın ı zıssı ~1' a evınde bır toplantı yapmış - . • . "kk" 
1 

. T k f\P 
teşkıl edecegı için Mayısta da mek varında bulunan du an arın ıs - Mısır, İtalya ve Jaeonya da sergi- kat safhası bitmiş ve karar için mum Müdürü Ekrem o ; 

tır. tep müsameresi vermek yasak e • timlaki için vilayet idare heyetin kl d' başka bir güne bırakılmıştır. radan şehrımize gelmişlerdir· 'ı' Bu toplantıda birlığe yeni dahil d ' l . 1. \l k lı t · ye iştirak edece er ır. t k' .~ " 
. • •• ..,. 

1 mLŞ ır. en arar a nmış ır. k b' k il B h t t b lda ı V" 
olan lalebeler tanışmışlar, bırlıgın -----0---- Telefon İdaresi İstanbulda mev- Bunun için Türkofis şubeleri ve Kaça ıra u anan u seya a ; s an u ıe· 

hayat' birçok mesel~leri üzerinde cut telefon buhranını kökünden Ticaret odaları hazırlıklara başla. hkO ld ğer bazı vilayetlerdeki haS~ııı'' 
görü~müı;Ierdir. Karga mücadelesi halletmek üzere Fatih tarafında mışlardır. ma m o u rin yatak adedinin fazlala§tır_ı ,, 

Öğrenildiğine göre· Ka:adeniz k d b. 1 . k Evinde kaçak bira bulunan Ya-
51 

ve yenı· verem payYonları 1 e 
1 b b . 1. .. .. .. ' . . Son günlerde bazı yerlerde ar- a ır santra ınşasına arar ver· * Dün yapılması mükarrer o • . k d 

1 Ta e e ır ı onumuzdekı yıl ıçe - . . . . B . . d kmd 
1
• taklı Vagonlar şır etin e ça ışan 

.. d b ' t . k galar mevsım dolayısıle yıne faz - mıştır. unun ıçın e ya a a · lan Toros talebe birliği senelik Veysel dün Sultanahınet sulh bi • likadar bulunmaktadı~. ftBf rısın e ır yur açmaga arar ver ı l t zımgelen faalıyetlere geçilecektir l rak 
mrştır. u ususta azungelen te- ongresı, e rıye o ma ıgın " · · B h ı· a aşmış ır. k · kse · t 1 d • dan n·ncı· ceza mahkemesı'nde muha • Sıhhat Vekaleti; ilk 0 a beıı·•'' 
sebbüslere geçilmesi için bir heyet Bu münasebetle muhtelıf ver • önümüzdeki Cumartesi gününe te- keme edilmiş ve suçu sabit görü - darpaşa hastanesi ile !{ey y• • 
seçilmiştir. ıerde mücadeıe açılmı~tır. ıs ya· Bir T ram vay 7 5 lik bir ıerek 40 ıira para cezasına mah verem sanatoryomuna 50 şer 

İTİZAR - Mündericatımı
zın çokluğundan • Yaşamağa 
Mahkum. tefrikamızı derce-
demedik. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. 

şından 50 yaşına kadar ve malül hir edilmiştir. 
1 1 

rınıştır· 
kadına çarptı --===========- kilm edilmiştir. tak ilavesini karar, aş 1 icıP olmıyaıı veya meşru mazereti bu- -

1 
d b" h b hususta 

1 Yaşın a lr lrslZ Asım ve Ekrem; u lunmıyan her vatandaş _bu müca · Mecidiye köyünden saat 9,30 . da dıncağıza çarpmıştır. Kadın yu • tardır· 
deıede ziraat memurıanna iki kar- kalkan vatman şükrü şevketin ı- varlanarak muhtelif yerlerinden MahkOm oldu eden tetkiklere başlamış ~ 
ga başı veya 4 karga yumurtası i- daresindeki 105 sayılı tramvay a- yaralanmış olduğundan ŞiJjli ço • Dökmecilerde dadandığı Artinin Yeni yapılacak olan pav~; ~· 
le bir baş getirmeğe mecburdur. rabası Şişli Fransız hastanesine yerleri bugünlerde taıııarn' 

cuk hastanesine kaldırılmıştır. dükkanından üç defa pirinç ma • 
Getirmiyenlerden 3 lira para geldiği sırada önüne ansızın çıkan V k 

1 
t , deni ~alan 

17 
.Ya~ıoıda Kirkor adın- li olacaktır. 

cezası alınacaktır. 175 yaslarında Sofi adında bir ka. atman va a anmı:ı ır. ' ..... ....-- ... - ... 
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Atina Hariciye Vekilimize samimi Ölen Papanın 
b İ f İ S fi k b 8 1 h a Z I f 11 Y O f I yerine . Kar~inal 

0.. .. Pacellı ~elıyor 
b Utun Atine şehri Türk ve Yunan 

QYraklarile baştan aşağı donandı 
Atına 25 

bi)d;,,· (A.A.) Atina ajansı rederek, Yunan milletının B. Sa -
"ıYor 

.\tiıı racoğlunun şahsında yalnız dost 
l.ıetak: halk, yarın Başvekil B. ve müttefik Türkiyenm bir mü -

leoek o~nıle .. birlikte buraya ge - messilini değil ayni ıaman.d~ Ele.n 
li ı:ı . S 'I'urkıye Hariciye Veki- ve aBlkanlar barışının muhım hır 
~. s•- aracoğJu için çok lıararetli iımıiini ve ik: memleket arasında 1 

~nınıı b" 
ladır. ır kabule hazırlanmak mevcut sağlam bağları seliımlava-

lliitun . . cağını kaydedı ·orlar ve Atina a -
\>uan b şehır şımdıden Türk ve halisi.!oln, B. Saracoglunu alkışlar -
Caıe~Yraklarile donatılmıştır ken, bütıin Yıman mıilelinın hissi

llıeı h 
1
. ler Saracoglunun terciı - yatı.ıa •eıTnman olacagını bildiri

a ıni '" f , e otograflarını neş - yorlar. 

Yunan Başve-kilinin Balkan 
SUihu hakkında yeni beyanatı 

b;~liirıtı'a, 25 (A.A.) - A\,na ajansı,bir barışa derin bir surette merbut 
Yor· _ 

1 1 ı 
lliikr · bulunarak, dıger Balkan mıl et e-, 

laksas ~:en dönen Başvekıl Me - rınin de ittüakımızı akdettiğımiz 
de~!' Ukreş seyahati hakkında ayni şartlar dahilinde saflarımıza 

tı0 ır ki: iltihak edeceğini ümit ediyoruz. 
~t ile . 

i<4s, . nıuttefik Balkan ya ım Yuııanistand<~ değil başka yerlel' 
la1tıarıllıılietıerinin dostluk ve ıtti- de Balkan ittifakının devamından 
~ nıd· 
ı.taza aınıa olduğu gibi mu - şüphe edenler mevcut olduğu için 

llsınd etmekte ve her ihtimal kar 
d a da· a ıııu··t ınıa İıır\id~ ve araların

esa · 

şu mes'ut haberı size verebi:lirim 

ki, bu ittıfak daima daha ziyade ~an •de . ıııt olduklarını size be -
lları bılnıekJe bahtiyarım. kuvvetli olarak devam etmekte -

§a, fakat vekarlı ve haklı dir ve edecektir. 

ıtardlnaı r AÇELLt 

Roma, 25 (A.A.) - Ölen Papa -
nın vasiyetnamesi açılmıştır On 
Birinci Pie, kilise reisi sıfatile al
clığı malları halefine, çok ufak o-

tXDAM 

iŞARETLER 

Şüpheli bir hayır 

SAYJPA 3 

Hariciye V ek~li~iz DO 
Belgrad ve Selanıkte Yazık oldu ölenlereı 

Aile hayatının \'e bugünkü ce 
nıiyet 1nüessesesinin yiirilmediği 

iddiasında olanlar onun yerine 
kurmak istedikleri binanın da te - i,panya harbi bitti. Franko ve 

nkosmd.1ki dnlefü·r bir taralıan, 
)tadrid \'e arkasındaki devletler 

melinden çüriik olduğunu gördii _ ( Btıf tarafı J inci ayfada) llunuyorum. Dünya sıyaset ,~le -
ler ve yine eski müesse&e~·e dönii- olarak ve hepımızc düşen vazifeyi rinde bu kadar btiyük rol oynayan 
yorlar. yaptığımıza kanı olarak ayrıldık, bu dostluktan \'e bu dostane ve 

Güzel memleketinızi gördüm ve şahsi temastan her fırsatta ıstıfa- dıg r taraftan. iki seneden fula Avrupa \'C Amerikada i•e bu es-
ki müesseseyi sağlamla•tumak ,.e Yugoslavya memlekeımin \'Ücude d edeceğim. Bu akşam me.mleke- :c.aınandanberi bu ,,Jı.i, güzel ma-
yerinde tutmak için birçok mesai getirdiği eserleri takd..r ettim. Bir tiniz hakkında büytlk bir takdir m_ur 1?emleketi yalup yıktıktan ve 

noktaya. canlı hır hakikate nazarı hıssile ve Balkon antantı #"·ascti ·uz bınleue insanı öldıiriip bir o 
,·ardır. Hele Amerikada aileyi kuv- " k d 
.. etlendiYmek, kan koca ara.,nda- dikkatinizı celbederim O da mem- hakkında tam bir huzuru kalble a arım da ".fil •e perişan •ale 

le ketlerimizden her birının sda - hareket edecegı-·m.• ko~ duktan nra. nilı.ayet pa;ıodos 
ki bağlan çöziilmez bir hale getir- bo ı · tI 
mck için mekteplerde ,.. mektep- meti için yegane esas olan Balkan Belgrattan hareket drı;:-un;. ku laetktliler. Artık, ümit 

paktıdır. Bazan nazariveler orta,-a c e ım ı, u arımız bu yürek-
ler haricinde dersler veriliyor, ta· _, " B ı d o A.A Tü k J f · konur \'e hadisat bu nazuriyelerı e gra ' _5 ( .) - r ıye er acı ı utanın fel') atlarından 
lebe,e karı koca birliğinde alıengi ~· · V k t ) k d'" takip eder Bazan da hiıdisnt evvel- naricıyc ekili dun gece yarısı ur u aca ve unyanm bil' bmjka 
temin irin bizinı en abe~ görebile- t nl b d h t f d b' · ı ' ce vukubulur , . ., nazariyeler hadl'- re e ura an areket etmiş ve ara m a ır yenı'i pat ak ,.,..in _ 
ce"'imi:ı teferriiat iizerin•le telkin- · t d H · N B c· k d h. 1 h" " seleri takip eder Bize lazım olan ıs asyon a arıc.y azın . ın- reye a ""• ıç o maz.."' ır 111ıitl-

for yapılıyor. hepimiz. alakadar eden bir hedef car Markoviç ile B. Spaho, Türkı- det din~ olanktır. 
Sinemanın \:e C\: dışındaki ha~·a- · J · · Ar H d Ak y 

bir idealdir Ben bu müşterek ide - ye e çısı ı ay 81 ·ta ' una- ispnn ·ol harbi gÜ ·a iki ideoloji-
tın yolunu şaşırttığı gençlik iize- n t El · H · · 

al., bütıin milletlerımizın ve şehir- ıs aı.. Çis! ve arıcıye nezaretı nin harbi idi. İn anların orman ca-
rinde bu telkinlerin, tedrblcrio, ta- k k ] t f d 

l k .. ·1- b •· ]] •) · u se memur ~rı ara ın an nalBrlarından daha miithi• ~.iınkii !imlerin fa~·dası .veni bir tecrübe ı. O\ u u un mı e. crım,z men ı• ı t 
· ~m anmı• ır dah uurlu bir 'ah tle lıiribirle-

ile tesbit edilmi~tir. Pitsburg'ta sup fer•krde"'J. her bırıııın ınc,ln- Saıa· n",kte 

1 

rının kanını i•tikleri hu hni ~-de, 
kız talebeye öyle bir '1ıal soru - de karde · gibı birıbırlerını seve - ' 
luyor: reklerı ve gittikçe artan refahı Se • .ın.ı< 2;; (AA ) An dolu h.a~, e~ ulvi fikicl<"r ".anıma ıti -

•Evlenec<"k olsanız, sızden çok pevlasacak1ar~'11 bır scnte şeklın- A.ans"".ın h · ""ı mu .lb·. bı di -ırıl':"ı.• hır zaruret.gı~i g". lcrılmc~-
, . rıvor· te ıdı. Zahırt"n. nıillı\el ılc.r koml.1-

ya~lı fakat zengini mi, yoksa genç de gorur g;bi oluvorum Bu ırleale · I · ti ı k .. · 1 • ·ıı· 
fakat .fakiri mi tercih l'dersiniz?.t · At,na ·a gıtmek üzere bugun bu~ 0

.
15 er t\ .. oınunıst er de ını ıy t-

varmaıc ı~ın vakıa ıle mı ;oksa na- ravn muvasalat er!~ek ol.•n !'ar•.-1 çılcrle muoodele etmekte idikr. Gelen ce\·aplar içinde ~'lizde alt- " " ı 
nıış birin fakir genç lehine rey nr- zariye ile mi işe başlamak lazım- ci; Vekil Şükr>ı Saracoglu'yu I Fakat kendi öa karde ini oldütt-
mesi ha~·ır alılnıeti addohmmakta- dır? Bu nokta üzerındc yapılacak karşılamak ü1erc Atına Elçisi Ru-1 cek kadar iptidai l.ir insanın cehli 
dır. münakaşaların sonu gelmez, Mu - n Eşref Onaydır. ekspresle bu 8~.la nııiuaka,a gotıirınilcceğioe 
Doğru ... Böyle bir sual kar ısın- nakaşaları bir tarafa bırakıp ha - abah 7.30 da bura '' gelmi<tir. gore, artık onlarrn herhangi bir 

da bugilnkii sinema ve romon kı- kikatı olduğu gibı ele alalım: Bu Kend'sini ıstasycnrla konsolos id • ideoloji içın döğii tük!Prine «t.., ltı
zından şu cevapta müttefik olacak- hakikat, Balkan paktıdır ris Curo ve konsolosluk erkanı ta- rakalım, bizi af buyurarak 
larını beklerdik: o Nazariyeyi ortaya koymuk, Bal rafından karşılanmıs ·e istasyon - kendil~ri i~~sınlar! Hakikatte, 

- Tek zen~n ohun da ihtiyar kan paktının yalnız devktlerın, dan doğruca, konsolosla birltkte, ~k,er ~deoloJı kavgalannda olda-
değil, sakat bile ol•a zararı yok .. , münevverlerin dirijanlann değil Atııtürk'ün dogduğu eve gıdereklgıı. gıbı bu ka\'.~ da, mm·a~~te~ 

Acaba cevabın ittifak ile herke- milletlerimize mensup fertlerden zıyaret etmıştir. Bılahare elçı, ya-J ~illı;ıoeiP_"rverlıgm ~e. koınu"':"tl'.
sin beklediği gibi çıkıııama•ında her birinin malı olmasına çalış - nında kon olos olduğu halde Se _ gın keskin maskelcrını takan ıktı
sııalin mektep duvarları arasında mak siz gazetecilerin vazifesidir, lfınıkte inşa edilmek! olan Türld- daı· ve ihtirasın memleket eb'adı
sorulnııış olması müessir olmamış Naib-Prens tarafından kahul edil- ye Cümhuriyetı konsolosluk bina- na ta. ırılmı sokak kavgası idL 
mıdır? dim, bu benim için biıyük bir şe- sını gezmiştır. İ. te. mücerret fikirlerden ı.a. ka 

IKDAMCI 

Va rşovad a halk Alman bu"'yu"'k ~n ::s~:~~::v~~~:~!:k~:~,r~k~~~ Vali Lütfü Kırdarın 
disinin san'at eserleri kolleksiyo - beyanatı 
nu ile kitaplarını, Vatikan müze -

reftir. Kalbimde daima Prense kar Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
şı muhabbetli bir hürmet taşıya - lu, bu akş~m saat 15 te buraya ge
cağım. Hükumetinizin erkiınile te- lecek ve Yunan Başvekili Metak -
mas etmekle pek kıymetli zevat- sas ile birlikte Atinaya hareket e
la tanıştığıma tamamilc kani bu- decektir 

hiçbir amt>li luymctleri olmıyan ve 
nazari kıymetleri de yirmi se
nede.ıbcri nıiindtaşa edildikleri 
halde derli toplu bir tarife bağla -
nama~ ı~larına göre, iipheli im -
lunan bu ideolojiler nam ve baa

bmadır ki. İ•panyanın bin senelik 
l.ir tarih hoyunea uğraşarak "" 
asırlarca süren imtiyazlı bir ite -
gcmonya saye,inde derleyip fo -
parladığı biiyük senetlerle yapıl
nıı~ bütün hakikatleri baltaladı 

•·e o koca memleket te böyleee or
tası çöküp etrafı dört dunr kal -
mı bir yangın harabesi h alini al
dı. 

11 
e 1 Ç '1 l '1 gv 'ı n 'ı taş 1 a d 1 ~~:~et:i~~;tikan kütüphanesine (Ba§ •arafı 1 !ııd sa;ıfada) 

rinı izhar buyurdular. 
Buradaki umumi kanaat, Konk-

• lr§<ı11 Gerek sayın Başvekil, gerek di -
~ğJ'de a, 25 (A.A.) - Bugün Alman üniversite talebesi Leh ta- lav'ın birkaç günden fazla sürme- ğer Veklllerimiz İstanbulun vazi _ 
libği ~ Sonra Almanya büyük el- lehe yurduna hücum ederek: y~ceği, hatta belki de bir günde yeti ve ihtiyaçları hakkındaki i -
'U~\ıl~l\ünde yeni tezahürat vu _ . . . nıhayetlenoceği merkezindedir. İ- zalıa!lmi alaka ile dinledi! 
,. "'UŞ •Danzıgı Yahud ı haşeratından na- yi haber alan mahfiller, kardinal -
""'"-· . \le sefarethane ta lan - Kendilerinde İstanbulun i'htiyaç "'• B sıl temizledikse Lehli haşerattan ler arasında mevcut haleti ruhi -

Burgns müzakereleri neticelendi, 
lsp_anya boğuşması bitiyor 
(B~ tarafı 1 tnri Rayfada) 

~tiıııa;; '.r cam kırılmıştır. Polis larını biran evvel temin hususun -
bu §Çıleri dağıtmıştır da öyle temizliyeceğiz. diye hay - yeden ve ahenkten, Papanın mil - da samimi bir arzu olduğunu söy - •İki memleket arasında normal cağl parlamento mahfillerinde söy-

~Usıı~ ~Şanı Hariciye .Bakanlığı )mmışlarclır. Çıkan kavgada altı liyeti meselesinin güçlükler tevlit lemeğe lüzum yoktur. münasebetler tesisi yollarını ha - lenmektedir 
e1, .. 1.,.~"alenı dı"rektö"ru·· Almanya Lehli talebe yaralanmıştır. Lehis- etmiyeee.ği neticesin_ i çıkarmakta- Biz burada vazifelerimizde gös- W"lamağa Fransa hiikumeti tara - Ve timdi diuıe kadar karşı klll'ŞIJ'a 
'" g d y p k ı ğı h k A f ti boiuftunılan ve kendi evlerini 

'-. ge\er k h•d· 1 d d tanın Danzı"g'dekı umumi komı·se- ır. enı apanın ım 0 aca a - terdilhmiz dikkat ve itina ile hiz- fından memur edilerek İspanyaya n aşma şar arı "d ol .. 1 "' .. 'ı h"L . e_ u ıse er en o- kında çok ı"htı"yatlı b 1 im kt 6' ı c OJI .,.. namına tahrip!• •uUa ıu ""ilın t u unu a a- met kabiliyetimizi artıracağız. geldim "e bu varifemde de muvef- Paris, 25 (A.A.) - Franko h- • -11"'"'-ı· .. c ının teessür ve tees - ri bu hadiseleri Senato nezdinde dır. Maamafih ı"yı· haber alan mem k - u- nılaıı insanlar da, yeni baştan, ta-
ltr .. .,, buyuk ı · b"ld" · Merkez de bizi vnilmkiln olan fak oldum.• ' umetinin pek muhtemel olarak 

' e çıye ı ırmış • protesto etmi• ve bir Leh teb - balardan o'"""enildiğiııe göre, Kar Ç b 1 d F p t · ·· il k bü - daima ideolojiler namıut -

1 

. 6' yardımlarile dai:ma takviye ede - em er ayn a yarın ran- azar esı gun vu ua gelecek ta-

0 S . . h d" 1 p ıı· . p ·ı . ih nınmasını mevzuu bahseden Pe - bu ııder de babire ha yıktıklanuı anz• d . liğine göre enato asayışın mu a - ına ace ının apa seçı mesı - cek, bu suretle arzumuza en kısa 
IQ 9 DUmayışler 1 k l"d" z· b"" t·· koyu tanımak kararını alıyor tı·t Parı·sı·en dı'yor kı·. yapmak için çalı~tırılaeaklar aer-taıı·ı· faza edileceği ha.kkında komisere tima i uvvet ı ır. ıra u un ya- zamanda varmak yolunu bulmuş 

• g 2 · !anacaklar! ~~ • ~5 (A.A.) _ Yüzlerce teminat vermiştır. hancı Kardinaller ve Italyan Kar- olacağız. Londra, 25 (A.A.) - Salahiyet- Bir buçuk saat süren yenı bir 
~T ~ _ dianllerin de bir kısmı reylerini Belediye namına Belediyeler tar bir membadan bildirildiğine ,görüşmeden sonra. B. Berard ve İşte in,an denilen ~uurlı ve 

.Urkiye - Almanya !Misafir lnoiliz Gene- ~:~~~:~~a~~!1i~~I~ vermeği kg - ::~~;:~:ni:;:n~:~:i: ~~~~;~ ~:~:a;ne::;!ar:~il~~:~;~·~~~:~ ~,::::~:::: ~'.:1!:::~·m::a~·miımtaz han•:·:.aklı! 
tı car t. b ı · . A k d c. v d tir. Bunu şehrin imarı içın en fay- hükumetini tanıdığını Avam ka - sebetlerin tesisi ile alakadar muh- Bu a rın en ıüzel sezuııu, lıun-

280 
e 1 u sene r a 1n1 n n ara a ıanonu n ar şova a ~::~:: ::e~sa;;z~~u :ı~il~~:ı:r; ::~~:n~~:si~~~e~~;;lt:;:i~ z~~ telif meseleler üzerindt kat'i su - dan birka~ gn evvel, Aunı kuma-m 'I k • ti • görü~ecegw i meseleler k 'B h b d rette anla§mışlardır. Yapılan an - rasmda, soı;ukkanlı Çeınberlayn 

ıı~tlı"n 1 yon ma r z 1 ya re e ~I . . . y ha;:ı~:ı~r:~i;:n~aş~:;~~:~\apıl- d:::~ı:~:~ng~;;os:fir~n;: at:y~n: ııaşmalar ara,;ında, saııdıgımız4 gö- sö~·ledi, İngiliz parlimenfo"'1Jl'a 
1 25 k 25 (A A ) I Ji top ve tiifek almak için 885 milvon 
•nsı ' (A.A.) - Anadolu a- An ara, · · - ngı z ıs (Baş tarafı 1 inci sayfada) ması için icra vekilleri karar ver- için Frankonun agremanını isti - ıre, bir iyı komsuluk paktı ve ay _ · -

l' nın h hb d · ·· d ·· · r , lngiliz lirası gibi akıllara hayret 
Or:, Ususl muhabiri bildiri _ 1ti aıat aıresı mu ur muavın ve İtalyan ve Leh gazetecileri ha- di. İstanbula ayrıca devlet büt- yeeektlr. Bu sefirin Lord London rıca. posta. telgraf , . ., telefon mu"_ 

G 1 F B N b tt b ve dehşet veren muazzam bir oer-
.\ı,0, enera · eaurııonl es ı u zır bulunmuştur. çesinden yardım yapılması da tet- Derry olması kuv,•etle muhtemel -

., •ny d b h M h f Al t tb ·k nasebatı, demiryolu münakaliıtı, "eti, yani insanın alın terile vt• en 
"'il lı1ı. a a l'llrk Ticaret Odası-! sa a u a ız ayının a ı a - Londrada tahmı'nler kik edilmektedir. dir. k Yılk 1 d kt Fransadaki İspanyol malları ve iyi eevberini sarfeduek kazandığı 

~ " i genel toplantısı Tür- tında hazır bu un u an so~ra sa- İstanbulun imar planını tetkik Burgos hükumetinin tanınması 
~I '-Uınh 1 d ı dr 25 (AA) mülteciler meselesi gibi işleri ala- bir hazineyi kaldırıp sokaga atma-uriyetı Berlın bü ··k at 13.30 da Jan arma ,.e po ıs ens- Lon a, · - Reuter a - için Başvekil kendi reisliği altında ile birlikte Çemberlaynın İsypan • 
•· Parnd yu · ti G 1 v . kadar eden müteaddit mukavele - ğı kabul ettirdikten sonra, yapt••ı 
~nda "'· i Arpag'ın riyaseti al - titülerini ziyaret etmış r: . ~~e. jansının arşova muhabıri yazı - bir komisyon teşkil ederek bizzat yara muhasamata nihayet verildi- ..,, 
1 «ilk K . "hb t b duru nameler vardır, Anlaşma, '.·alnız muazzam hamakatin milün•lil"''nü 

ile Alına ı · urmay ıstı ara şu esı mu yor: meşgul oldu. Bu hususta da yakın- ğinı ve Cümhuriyetçilerin teslim .,,. ' 6 " 
·~•le lı n aza arının K b f d · Paris 11e Burgos'un bileceği metin kabul eden dddeo yük•ek bir zelc1i 

nııı '"•' ugun yapılmıştır. Oda- Albay Bahattin 11 an t~ra ın an Bugun Varşovaya gelecek olan da kat'! bir karar alınacaktır. olduğunu bildirmesi ihtimali de 
~ '"iık · G ı f" A d 1 K c· • · d v· J iızerinde tesbit olunmuştur. S;ınıl- ile dedi ki: 'te..,. _raporunda sovlendıg~i iı- mısafır encra şere ıne . na o. u ont ıano nuı+ maıyyctin e ır - . __ vardır. Bunun irin de Madrit hü _ 
ıs 'Urk 1 f l ' dığına göre, bu metin nesredil · 

38 t ıye Almany~ ticaretı klübuııde bir öğ e zıya etı ~erı - gino Gayda'dan maada on beş ga- Kamyon altında can kıimetinin Franllıınun şartlarını yecektir . mı - ·- .. ,. hepimizin "l:Hİfemiz, her 
~tik b~t 280 milyon mark gibi bü _ miş ve bu ziyafette Mılli Mudafaa zetecinın bulunması Hariciye Na - kabul etmesi lazımdır. İngiltereye fmattan itifade ederek bugün l'llP-
125 Ilı. Yekuna varmıstır. Bundan Hava Musteşan, Genel Kurmay zırının Polonyaya yapacağı beş Veren ÇOCUk tevdi ettiği bir notada Franko, cüm Jour gazetesi diyor ki: makta olduğumuz eyin bir delilik 
)rınu ~~0nu Almanya~a 155 mi1 _ Hava Müşaviri, Muhafız A.layı ve günlük. ziy.are.:e İtalyanı~ verdiği Dün saat 12 de Belediye arka - huriyetçiler derhal ve hiçbır şart Umumiyetle sanıldığına gôre, İn olduğuna \ 'C nihayet bütün Avrupa 
llıta~atı Alnıanyanın Türkiyeye Merkez Komuta_nlan lngı~ız sefa- ehemmıyetı gost~:mekt.~dır. sındaki Piyer-Loti caddesinde bir dermeyan etmeden teslim olduk _ giliz - Fransız dilpomasisi, bu haf- memleketlerinin harabisi ile oeli-

nı teşkil eylemektedir. reli hava ve denı~ ateşelerı ve mıh Tahmın edıldıgıne gore, İtalya- facia olnıuştur. Hadise şudur: !arı takdir<!e onlara karşı merha ta tatil esnasında, muhasematai c~lenccck bulunan bu "l:aziyete bir Irak _ mandar deniz Binbaşısı Aziz hazır nın Fransaya yaptığı talepler kar- 12 yaşlarında Rifat adında bir metkiır davranacağını vadE-tmiş Jderhal nıhayet verilmesinin en ma n'.h~yet .• "erilmesi iup ettiğine BaQ k'I' L d bulunmuşlarclır. General öğleden şısında polonyanın ittihaz edeceği çocuk iki üç arkadaşı ile beraber tir. Bu nota, İspan ·anın Lon _ lkul ve en insani hal suretini teş _bulun dıger lıükumeıleri ikna et-rad y e 1 1 on - sonra Orman çiftliğini ve barajı tarzı har~kete müzakereler esna - Piyer-Lotı caddesind~ Y.okuş yu- dra sefiri Azcar•te va.»tasile kil ettiği bahsinde Madrid zimarn- mektir!• an Belgrad d" d" gezmiştır. Bu akşam şehır lokantasında genış bır yer ayrılacaktır. karı çıkmakta olan yuklu bır kam- Madtide gönderilmiş ve sefir, hü - darları nezdinde te ebbüsler _·apa- lngilizler gibi akıllı bir milleti 
l., a on U sıncfa misafir Gem'ral tarafından Polonyanın İtalyaya bu hususta te yon görmüşler, şoförün haberi ol- kümetine notanın kabul edilmesini caktır. 118S milyon lin barut parası \iC _ 

V{~, 1~d~a, 25 (A.A.) _ İrak Baş _ bir kokteyl parti tertip edilecektir. minaı vermesi mukabili~de Kont madan _yan t~rafma takılmışlardır. tavsiye etmiştir dirmeğe mttbnr edebilmeli ve 
Qı,n,,_ek ~rı Sait Paşa, Bag·dada • · -o- Cianonun Polony. anın mustem .. leke- Bu şekılde hır mudd_et sey_ahat e - Ög"renildig"ine göre İngil"·re hu··_ 
ıı "' u "" Çemberla~·n gihi yalnız akıldan 
•n hare• '.ere bu akşam Londra- lbnissuudun Çember- !er talep_lerine _Italya~ın muzahe- den çocuk!ardan Rıfat. hır aralık kıimeti Ciimhuriyetçiler mücade- Amı'ral Hort'ı şe-
b ~et _, d t hf il k bet d'" ibaret bir adamı da yaptığı şeyin . a1ıa .. euee~ktir, J h A b. retini va e mesı sryası ma ı er- muvazenesını ay mış, •ere u- leye karar verdikleri takdirde Az-

lıııde oladun akşnnı gıtmek niye - ayn e usu s ı l r de hiçbir hayret uyandırmıyacak- şerek kamyonun altına yuvarlan - carte'in diplomatik ajan sıfatile f. f. delilik olduğunu bilmesine rağmen 
11lli, !{ n Nuri Sait Pasa, hareke- m e k t U b U tır. Bununla beraber hasıl olan in- mış ve derhal oracıkta can ver - Londrada kalmasını münasıp gör • re f ne se 1 r İm İZ o deliliğe tP>ıebbüs ettirmek iyin 

llıetini \~, Gazi'den, Londrada ika- Londra. 25 (A.A.) _ Daily He • tibaa göre. Beck Roma-Berlin mih miştir. müştilr Cümhuriyetçiler, teslim L 'ır dı'ne verdt' ~ dünJada dnnetin hangi hararet 
~iç~ de\· Unılu telakki ettiği müd rald gazctesının diplomatık mu - verinin siyasetine müzaheret et - Hadiseden haberi olmıyan kam- olduklar_ takdirde ~fir altı hafıa- JJ derecesine vardığını dllşünmell! 
~1dı~ı bı·r anı ettirmesi hakkıııda habiri Prens Faysal'ın • Çember - meği teahhüt etmek istemiyeeek yon şoförü yoluna devam etmiştir. lık mm·akkat bir müddet zarfında Budapeşte, 25 (A.A.) _ Macar t ı...x... 
"'tıı· telgraf " . t' V . .. d" ki 1 k . . spanya ""Suşmasıda, bir icle<ı· 

ı§ti. "'ak ıız~rıne leh r ey- lavn'a İbnisuud'un şahsi bir mek- ır.. .. . azıyetı goren ıger çocu ar dip omati masunıyetınden istifa- telgraf aıansı bıldıriyor· 1 j" h 
• at A • - p 1 k k t h 1 o ı arbi değil, ne miinasebt>t, işte <iğr .ı . ' rap mahfillerın - tubunu tevdi ettiğin! yazmakta - Bılhassa o onya yu se a sı derhal kamyondan atlıyarak kaç - de edecektir. Türkiye orta ekisı B. Behıç Er-

•ı Sait p. dıgmc göre, hole,• ;\i'u- dır. gençliğinin dünkü tezahüratı üze- mışlardır. Uzaktan bisıklet ile git- :'IIadritten alınan son haberlere gin bu akşam naıp Pttns Hoı1y ile bu müthi deliliğin bir tezabli.-ıi 
~ hosıl •ra Fılist n konfcra.'lsın - Prens, miızııkereler kat'ı bir saf- rine Kont Ciano ile maiyyetinin mekte olan iki çocuk hlıdiseyi gör- göre Cümhuriyetçıleri muka\·eme- Bayan Horty şereflerine bır dine idi. 
~~<·uıııle ~an _dos.ta11e havadan ve haya girdiği takdirde mürsiline emniyeti için .ıkı tedbirler alına - milşler ve kamyona yetışE-rek, •o- te de,·am hususunda tere<ldıi• et - vemıi~tır. Dinedc niyabet hususi •·eti e: ~ıne aı~ıasul, yuık 
~ "§la..,ıp .e~ctı~~nın teşebbüsü ile verılmesı için talimat almıştır. caktır. förü kazadan haberdar t>tmi ler - mektedirler kalem müdürü B. Unay ile harici oldu ölenlere! Yazık oldn, ,. _ 
,,'"'a,..., ed

0
"'UMuzdeki hafta içınde . fohtcviyatı tabiatilc mektum tu- - dir. Amele partısl mebuslarilc lıbe - ~·c Nazırı Kont Csaky, eski B~<ve-' ah ~cek b 1 j . ...., tırap ve j,keneenin cehenneını ka-

• Udı _ A u un n ngılız - tulaı bu mektup, ıannedildiğine Başvekil Prense babasına teşek- Vak'a mahalline derhal zabıta raller tarafırdan verılmes• kuv - kil Kont Bctlen, G~neral Tanrzcos demelerini ine ine ı;ôtiirüp vücut-
a tahse71 {ap tema lanndan son- göre, İngiltcr Kralı ile Başveki - kür etmesini söylemiş ve Kra- memurları. Müddeiumumi Muavi- vetle muMeme. olan muhalü tak- eski nazırlardan Conseılleno. Mec- terini ~·oklıı~un karanlıklanna 
~ık lihuınlondrada bulunma0ının !ine sulh lehinde şahsi ve doğru - l'n Filistin meselesinın halli ıçın n, gelmiş, tahkikata başlamışlar hs rE'is Kont Sze~eııyi, Belçıka ve , .e ha~enlerine terkedrnlen•: 

u olmadı· kanaatın • dan doğruya yapılan bir daveti ih- yaptığı teklifleri dikkatle tetkik e- dır Yunanistan orta elçi! ı ve diğer 
te dece ini v detm ah ıy lu de hazı bulunmu§tur 



ı!AYll'A f 

SEYAHAT 
Nakleden : Zahir GOVEMLl. 

İKDAM 

o Irk 
ırkçılarla alimler arasında devam 

edip iden bir mü akasa 
Biz, bir Fransız ilim adamının, son gün
lerde yazdığı yazıyı aşağıya naklettik 

Bir Sahne Vazıı'nın Hayatı 
Meşhur sahne vazıı King Vid<>' 
run yarattığı yeni eser: İçka1e 

Paris Fen Fakültesi profesörle· !er neticesinde ihtilatlar ve bun· ceğimiz bakayadan, yalnız 1907 dr. 
,rinden Mösyö Jak Milô diyor ki: dan da melezlik husule gelmiştir .• 'ı.lmanya'da Haydelberg'te bulun· 

r 
cBinleree sene evvele çıkan tart- Biribirine benziyen bir zihniyet muş olan bir ~ene kemiği vardır. 

hl devreden öncedenberi, dünya sahibi ve fakat başka başka unsur- Bu,nunla bir ırk nazariyesi kurmı
yüzünde, az veya çok kanşmış ırk- ların teşkil ettiği cmillet. camia- ya kalkışmak güç b~ydlr. 

!ardan başka birşey yoktu. Kendi- sındaki halk başka birşeydir. Bu 3 • f 938 numuneleri 
!erine his evsafı haiz olan ırklar- camiayı teşkil eden efradın esas 
dan birinin diğerinden üstün ola- mevcudiyet şartları aynidir; fikri Alimlerin büyük bir kısmı, ırk 
bileceğini iddiaya imkan yoktur. meşguliyetleri m(i\>.'ıtrektir; terbi- tasnifini reddetmişlerdir. Diğer bir 
z.ı.manıınızda, bazı memleketlerde ,ye prensipleri mü~ıhtir ve bun- kısım llimler ise beşeriyeti, dört 

1 

Seyahat, en büyük arzusuydu de-ılptidat malümatını ~oplıyarak can-1 
nebilir. Paracığı olsa da şöyle Mı- landırmıya çalışıyor, seyahat heye
m'a, Romanya'ya veya hiç değilse ·canını, yeni ve uzun müddet işitil
Yunanistan'a kadar gidebilse, di- miş şeyleri göreceğimiz anda his
ye, öyle zamanları oldu ki, gözüne , settiklerirn!ze yakın olan çarpıntı
uyku girmedi. ! yı içinde hissetmek için Adeta nef· 

lar üzerindeki içtimai tesirler mü- kısma ayırmıçlardır: Cüceler, si
tekabildir. işte, ekseriya ırkla ka- yalılar, sarılar ve !>~yazlar. 
nştırılan bu psikolojik cünite Cüceler (pigme); kendilerine ve-
kıyasi vahit. tir. rllen isimden de anlaşılacağı üzere, 

Köş~e meşhur sobne vbıı KİNG 
VİDOR ve İçkale filminden bir sah· 
nede doktor rolünü oynıyan ROBERT 
DONAT'm karrn rolünde görecejimlz 

2 • En eski insan küçük boyda oıanıardır; bunıar:t 

K .. . . . . b" .b. . . .. 'Afrika'da ve Asya'da rastlanır. 
Arzusunun en ziyade şiddetlen- sini zorluyordu Saatleri ge

dıği anlar, ay başlarına, tediye çirmek ıçın epey sıkıntl çek 
günlerine tesadüf ederdi. Onun !- tt. O ki, henüz 'bulunduğu şehir
çin seyr.hat, ne kadar muammai, den dışarl bir tek adım atmamıştı. 
muzlim bir hakikatse, bugünler de, o ki, İstanbulda doğup büyüdüğü 

uremızın zemını, ırı Lrıntn us- . ah.b. 
cünde husule eelen tabakalardan Sıy r; Okyanusya adalarında, 

okadar gölgeleri yırtan, herşeye . . . 
· k• ·ht" a1· te 

1 
halde, şehrın herkesçe bilinen yer-

ım an ı ım ı veren zamanı m .. 
sil ettiğinden hemen hemen mu- !erini bile pek tanımıyordu. Ro
kaddes anlardı. manya .. Bükreş ... Seyahate alışkın 

, teşekkül etmiştir. Bir iskelet, yaşı• 
nı bildiğimiz tabakaların hangisin
de bulunursa, bunun delaletile, ô. 
nun hangi devirde yaşadığını, tak
ribi olarak, anlıyabiliriz. 

Rugün, en eski insan azası ola· 
rak bilinen şey, 1891 de Cava'd1 
keşfedilen pitekantrop bakayası· 

dır. Dun!ar da; bir baş tepesinden, Bir sabah odasında oturuyordu. olanlar için belki de pek manidar 
Birdenbire, odaya, sabahın bu sa- olmıyan bu basit kelimeler onun ı. 

atinde, kahvaltısını getiren hiz· çin yeni birer cihanın a!lahtarı, bir 
metçi kız girdi. Genç adam, kendi· muammanın kilidi mabiyetlndev· 

,, bir uyluk kemiğinden ve üç dişten 
--~.:.....'"'' ibarettir. 

sinin uyanıp uyanmadığını buka· ı diler. 
dar di!c1<:ıtle kontrol eden hizmet- ••• 

Akciğer istiabı 

i~işal eden ırkçilık telakkiieı, 
fenne aykırılıkla itham edilebilir.> 

Naklettiğimiz yazıyı yazan Fran
sız alimi, profesörün yukarıdaki 
kanaati üzerinde durduktan sonra: 

cBiz., bu cesurane beyanata, ik· 

çisinin e.Jfilcası karşısında, kendi•i
nin de garip bulduğu bir tecessüse 
kapıldı; bir seneden beri yanında 
çalıştırdığı halde, meşguliyetlerin
den vakit bulup ta bir defa bile 
yüzüne bakamadığı kıza dikkat et
ti. Kızcağız, bu ısrarın karşısında, 
hafifçe kı=armaktan kendisini ala· 
madı . 

Sergüzeşti sevmemekle beraber, 
belki de bahardan gelen, hayır, da
ha doğrusu, henüz boşaltacak vakit 
bulamadığı cüıdanının şişkinliğin· 

den gelen bir cesaretle kızın bir 
müddet daha yanında kalmasını te
min edecek vesileler yarattı. Ya
rım saat sonra, nasıl olduğunu ken
disi de tayin edemediği halde, be· 
raber seyahate çıkmıya onu ikna 
etmişti; öyle ya; bir yere gidecek 
insanın yanında kendisine baka
tak birini de beraber götürmesin
fen tabii ne olabilirdi? 

O büyük an geldi, çattı. Hizmet
çisile beraber vapura girdi, kama· 
ralarına yerleştiler. 

Birkaç gün müddetle ayrı kala
cağı şehrin al-.ş ·(Tl manzarasını gör
menin lezzetini tasarlıyarak güver
teye çıktı. 

Vapurda hareket hazırlıkları i-
1erlemiş, ziyaretçiler rıhtıma in
mişlerdi. Aklına gelen anı bir dü-

naa elverişli addettiğimiz bazı ba
sit delilleri ilave etmek istedik. • 

Diyerek, yazL~ına şöyle devam e· 
diyor: 

1 - Irk n3 dtmektir 
-;ünce ile, elini cebine attı; evet, Siyah ırktan, beyaz ırktan bahso· 
~erçi seyahat etmemişti, 18kin bil~t lunur ve: Bu, bir pis ırktır, yahut 
muayenesinin neredeyse yapılabi karışık ırktır, deniı\ fakat kimse, 
'eceğl ihtimaline karşı hazırlıklı hatta en büyük bir alim bile, ırkın 
bulunmayı akıl ediyordu. ne demek olduğunu bilmez. Bir 

Süratle rengi sarardı. Deli gibi Fransız ırkı, bir Alınan ırkı, hatta 
kamaraya koştu. Hizmetçisi valiz- bir Yahudi ırkı bile yoktur. Hakı
leri açmakla meşguldü . Boğuk bır katte, yalnız ebeni beşer• vardır v~ 
sesle, cüzdanının orada olup olma- onu teşkil eden ırklar, onun az ve
dığını sordu. Kendi de, her şeyi bi· ya çok devamlı değlşikliklerinder. 
ribirine katarak, aradı. Evi yakın- · başka birşey değildir. 

dı. On dakika sonra, ancak vapur İptidada, bugünkünden daha bü. 
•ıhtımdan ayrılabilirdi. yük bir tecanüs arzeden tiplerdeıı 

Dişler, maymun dişlerini andırı
yorlar, kafatası parçası ise şüpheli 
görünüyor. Uyluk kemiğine gelin
ce: Bu, tam insan kemiğidir. 

Bu kadar maızeme, tabil azdır. 
Bundan t:ışka elde edilen bakaya, 
ekseriya pek tena bir haldedir. 
Bundan dolayı, bugün e-limi.zde, 
tam emniyetle insana atfedebile. 

Gazeteleri getirtti, tetkik etti. İkı 
Cfrn sonra hareket edecek bir va
p., rh Romanya'ya gitmeyi karar
laştırdı. 

Merdivene atıldı. Bir otomobile mürekkep beşer grupları mevcut 1 
ıtladı. Hem acele ediyor, hem de. olduğuna ihtimal verilebilir; fakat 
eıaş veya dalgınlıkla, bütün varı- sonraları vukua gelen muhaceret Oksijen istimali 
,ı, yoğunu taşıyan cüzdanı düşür-

..... "l'IÜŞ olması ihtimalini kafasından 
Ne izin, ne bir ihtiraz mülahaza- uzaklaştırınıya çalışıyordu. Evine 

sı .... 1'.ni olarak verdiği kararı aynı son uğradığı zaman, yazıhanenin 
süratle tatbik edebileceğine, seya- üstünde görmüştü. Rıhtım yakın 
h •t biletlerini cüzdanına yerleştir· olduğu için, valizleri hizmetçisi 
diğ! an~ ~~d.ar .. inanammamıştı. 1 götürmüş, herhangi bir masrafa 

Ertesı gununu bazı hazırlıklarla hacet kalmamıştı . İki saattenberi, 
geçirdi. Hizmetçisine icabeden tali cebindeki bozuk parayla vaziyetini 
matı verdi ve valizleri hazırlama- idare ettiği &klına geldikçe, ne diye , 
ıını tembih etti. Seyahatin Nihat bir vesile ile cüzdanını aramadığı
gcçmesi için her çareye baş vur- na yandı, durdu. 

.. 

Raydelberg,de bulunan 
çene kemiği 

Afrika'da, f..syada ve Avustraiya
dadır. 

ROSALİND RUSSEL 

Kendilerine b~lı başına bir isim 
yapını;, büyük bir nüfuz ve kud· 

retle tanınmış birçok sahne vazıla
rı içinde şüphesiz ki, King Vidor is
mi büyük bir hususiyet taşımakta· 
dır. King Vidor senelerdenberi ya
ratacağı filmlerdeki kahramanları

nı birtakım hayali tiplerden değil, 
binbir gaile, endişe, maddi ve ma
nevi azaplarla kıvranan orta sev:· 
yedeki halk arasından seçmiye 
dikkat etmiştir. Son filmi cİç ka-

Sarılar; Amerika'nın şimal kı- le• ise onun bu yoldan aynlmadı-
oımlannda ve Asya'dadır. ğını ve hiç bir zaman ayrılamıya-

Beyazlara gelince: Kabul edilen cağını bir kere daha göstermiş o
esaslara göre, umumiyetle beyaz luyor. 
ırktan olarak tanınmış olanların a- cllüyük resmigeçit• Klııg Vidor
rasına, laponları, Pasifik denizin- wı ilk zareri oayılabilir. O, bu film· 
deki adaları işgal eden ainuları, le orta deı·ecedeki inna11ların üze
Berberllerle Araplan, Alıya adalar 'rinde harbin nasıl bir tesir uyan
grupunda sakin indonezleri, Hindi dıtdığını i: ah etmek islemiştL 
ÇW'nin bir kısmile Çinin cenubun- ' cHalk. !ilmi ise onun yıne halka 
da bulunanları, nihayet, Maryan, inmlye !:arşı g3oterdiği büyük ar
Karolin, Havai, Samoa ve Fiji ada- zudan dol;muştur . Meşhl.!r cIIalle
larındaki polinnezleri de katmak i- lujah) yı yaratarak ta siyahların 
cabediyor. 13u telakkiye göre, Ta- eski ~ihniyetinin medeni beyazla
hiti'l!, yahut Sumatralı bir adam, rın medeniyetine intibakının im
bizim cbeyaz kardeşimiz. oluyor. kansızlığını anlatmak istemi.~ti. 

Paristeki, •insan ınüzesi. nin l cGünlük ekmeğimiz• filminde ise 
musattah küresindeki 39 işsizliği anlatıyordu. cStella 

IJll"' 
yondan fazla insan telef 0 el' ~ 
King Vidor evleri istila ed r.tf 
kunç dalgaları ve o müthiŞ b~ f 
ve dehşetle: dolu geceyi h•Ç 
man unutamadığını ı;ık sı~ 
eder. 

••• 
ıl' 

Ktng Vldor, sinemaya 1185 Jıl! · 
sap etti? )3u, berkesin a•.ÇO~ .r.1 
bir hildyedlr. O evve!A sen ti-~ 
yazarak sinemaya intisaP. etıt / 
ra Houtson'da filmler ıd• .~ 
Nihayet bir gün Hollvut'a gıl'I J 
karar verdi. Orada sıneııı'~~f 
bütiin meslekleri öğrendi de~ 
ridir. Figüran gibi çaiıştL u ./ 
yolar yazdı. Universal şırtıe ;I, 
fından senaryo muharriri ııı1 
kabul edildi. Bir müddet rli 
bu kumpanyaya rejisör old~· _... /. 

. '/iÖ..ı 
cİç kale• filmi, l(ing ·ı!if' 

son yarattığı filmlerden.bir~ r 
maden şehrinin kederli, f bıP'. 
yünde geçen bu tıp draınııııJI ~ 
eşhasını, King Vidor haY'~ırİ 
halli tab~asından, anıele ~ 
memurlardan seçmiştir. ll~ ~ 
öyle tipler göreceğiz ki, o .. 

1 
eıı:ı 

yatta da her zaman tesadU . / 

mizi hatırlamaktan kend~ ırk şunlardır: ıDallas. ise alicenap, fakat cemi-
Avusturalyalılar, Tasmanyalılar, . yet tarafından verilebilecek kültür nuyacağız. ......-/ 

Melanezyalılar, Habeşler, Eskimo- ve incelikten tamamen mahrum bir ----o-- blf 
ıar, merkez ve şimali şarki Ameri- tabiatın yıkılışını gösteren bir\ Atlantide Uzerine 
kası yerlileri, ova ve dağ yerlileri, dramdır. k 
Kaliforniya 'yerlileri Merkezi Cronier'nin romanı .tç kale· nin filim çevrileC8 ;I 
Amerika yerlileri, Amazon ise King Vidor'un dikkatini çe Colombia .5irketl Ati~~~/ 
ve Brezilya yerlileri, Andin memesine imk:ln yoktu. Çünkü bu rine bir film çevirecektir.' ~ıı/ 
yerlileri, Lagoa Santa yerlileri, Pa- eser, orta tabakadaki insanlardan film Pierre Benoit'nin ııı~ ııJI I 
tagonya yerlileri, Şimali Avrupalı- bahsetmekteydi ve tıbbı meslek o- manının ihtiva ettiği ınevıı'IJC~ 
!ar, Şarki Baltık, Akdeniz, Şarklı- !arak kabul edenlecin ~ektikleri e- sine, cKing-Kong• ve c1'81 j)Iİ 
!ar, İndo • Efgan, Polinezyalılar, ziyetleri, manevi endişelerini ve dünya. filmi gibi kabJettsr 
Alplar, Dinarikliler, Arınenoidler, çetin mücadelelerini izah etmekte film olacaktır. C,tl ~ 
C..aponlar, Ainular, Şimali mongol- idi. Böyle bir eseri vücude- getir· Film, film amili Treııt ~e ~ 
lan, Pa!eo - Siberyalılar, Cenup mek i~in de muhakkak ki, King Vi· sahne hilelerini tertip etJfle~'".I 
Mongolları, Turaniler, İndonezler, 1 Fred J '-- -· ta~/J' dor'un nüfuzlu, keskin gözleri, he- tat o an acıuı...,. i 
Bohemler, Negriller, Negritolar, vücude getirilecektir. F~ / 
Sudanlılar, Nilotikler, Paleo-tropi- yecanı ve zekası lizıındı. Salını? ak i';a . J nar mevzu hazırlam r il'. 
kaller, Cenubi Afrikalılar, Vedyen- vazıı eseri okur okumaz kabul etti. !erdir uğraşıyordu. Ayl~0' .J 
ler, Dravdyenler, Papular. ••• gııl 11"' 

(Sonu yann) de teknik kı&mı ile meŞ 

maktan çekinmedi. Belki, ömrün- Otomobil durdu. Şoföre bekleme. 
de bir defa daha bu kadar kafi bir sini tenbih ederek atladı. Merdi
karar vermek imkanına malik ola- venleri uçar gibi tırmandı. Odası· 
mıyacak, yeni bir yolculuğun iç açı na girdi. Yazıhanesine atıldı, çek-

1 

cılığına takaddüm eden külfetlere meleri yokladı, kilitli idi. Mutfağı. 
katlanmayı göze alamıyacak olduk- girdi, iri bir bıçakla döndü. Orta 
tan sonra, bir kere nasılsa yaydan çekmeyi açtı: Oh!. hele şükür. .. 

-,-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii~ 
King Vidor halkın büyük sempa- tadır. b,I 

tisini kazanmış bir adamdır. Gaze- Filmin çekilmiye başı.aıııP ~I 
teler, sık sık onun Amerikalıların !anması için aylar geçeceği~ 
hayatını en iyi tersim eden adam ediliyor. Filmin ismi .1'81 iP-/ Burun 'karinesi 

fırlıyan oku geri çevirmemek için Hemen cüzdanı yakaladı, açtı; fa- ============================ 
o~anca ihtimam ve itinasını sarfet- kat bu, daha ağır bir darbe teşkil 
t~ . Doğrusu fırsatı kaçırmamak is- etti. Cüzdan bomboştu. Yalnız için
tıyordu. .. .. , den kayan bir kağıtta işlek bir ya-

r 
iki gUndenberJ harkes: Eğlenceli ve musikili zengin 

NANON 
Euyuk operet filminin en güzel ve sevimli şarkılarını 

A11rupan!n cm gü;r;e/ ERNA SACK 
sealı yıldıııı 

' 

Amerika ve Avrupada ... 
Bütün dünyada olduğu gibi.. 

İS'l'ANBULDA DA 

Tyrone Power 
Alice Faye'nin 

muhteşem temsilleri ve 

Saray sinemasının 
müstesna programı 

olduğunu yazarlar. Atlantlh olacaktır. Artıstlet 
Şimdi, biraz da King Vidor'un !er olacağı henüz bilınıııl>'of· 

hayatından bahsedelim. King Vi- -~ 
dor'un büyük babası Budapeşteli 

, bir Macardı. Bir zamanlar New
İ York Times'te gazeteci olarak ça-

!ışıyordu. Fakat sonradan birden
bire Texas'ta Galveston'a yerleşh. 

Artist karik_!!tü!!!!}. Hareket gunu geldiği sabah, i- zı ile şu satırlar okunuyordu: 
çinde heyecan ve meserretin had- cBeni affediniz. Memleketime 
dini asmasından ileri geldiğini farz rahatça dönebilmek için bundan 
ettiği hafif bir sıkıntı ile kalktı. O başka çare bulamadım. Erna •. 
gün, tabii işe gitmiyecektl. Vapur, Evet, hizmetçisi. Saate baktı ve 
akşama doğru kalkıyordu. Erken. bir koltuğa yığıldı. Hayalinde, be
den sokağa fırladı. Muhayyilesin- yaz bir kol, iri ve meş'um bir va
de, hafızasının yardımile gideceği purun güvertesinden ona çırpınan 
ve göreceği yerler, bütün bir mendil sallıyordu . TaksDm ~lli"llemaısuınıda e•• ''k c 

Teganni ediyor ve halk da tekrar ediyor. 1 uyu az 
Sugün aaat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler -1 

1 

İşte bu sıralardadır ki, King Vidor 

dünyaya geldi. Babası, odun ihra

catı yapılan bir yerde bıçkı tezga
hını idare ediyordu. Sonra kendi

sine müstesna bir vaziyet yaparak 

Louisiane hududunda Vidor şeh

rinde ayan azası ve Galveston'daki 
en büyük odun ticarethanelerindeıı 

birinin reisi oldu. 

MELEK Sinemasında 
4 haftadanbPr1 akıllarl\ b,.yr~t verea blr muvafta.ıeıyet ve raKbct ta~anan 

BÜYÜK VALS 
Filmini rahatça görmek ıstiydnler ıçın son fırsat. &·. 

Program Çarşamba günü kat'i olarak değiştirilecektir. · 

Bugün saat 11 ve l de tenzilatlı matitıeler. ~"llr.: 

Bugün SAKARYA Sinemasında 

SENORİTA 
(FRANSIZCA KOP YASI) 

Yeni Paramount Jurnalde: ispanyanın bütün ıon hadiseleri 
BugOn sa•t t 1 ve 1 de tenzlfith matıneler 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Filminde takdir alkışları top
lamaktadır. Bilhassa İRVİNG 
BERLİ'nin ve musikisi ALİ
CE FAYE'nin şarkıları bü -
yük bir alaka ile dinlenmek -
tedir. 

Cidden bugün görülecek bir 
film. Saat 11 ve 1 de tenzilitlı 

matineler 

King Vidor uzun boylu bir a
damdır. Büyük mavi gözleri var

dır. Saçları siyahtır. O, bütün ço

cukluğunu Galveston'da geçirmiş

ti. Hatıraları arasında korkunç bir 
facia, 1900 de Mississipi'nin taşma· 

.. •••••••••••lllıl•_jsı da vanlır. Bu faciada :vüz mil-

'"'i tt:ı"~, 
Meşhur Frol15n< koını5 .ıc . . ifil"" 

DEL'in gayet lyı çil' 
karikatiWÜ 
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FENERBAHÇE • 3 • 

Galatasaray • o • 
Galatasarayın birinci takımına mukabil 
Fenerin dünkü maça çıkardığı takımda 
ancak altı birinci takım oyuncusu vardı 

Dünkü maçtan bir costaııtane 

ta Dün İstanbul lik maçlarının B. Bu süra>lenme Fe::ı~rin bıra~ n 
ktıııları 11rasındaki karşılaşması- kışmasıİı.a Galatasarayın hücum • 

~ın sonuncusu Fenerbahçe • Gala- !arının fazlalaşmasına sebebiyet 
b ~saray arasında oynandı. Y alruz verdi.. 
d~ ınaçın en enteresan noktasını Devre sonlarında Galatasaray 
t'un~u 11üshaınızda da tebarüz et- hücum hattının yaptığı tir gol\: 
. :dığırniz gibi bu müsabakanın hakem ofsayd olduğundan verme 
1 ı kliibüı,ı de son karar haseblle di ve devre Galatasarayın nisbi 
genç elemanlarının mevcut buhın- bir hAkiıniyetl altında O - O bitti. 

~aınası yüzünden J;ir hafta evvel İKİNCİ DEVRE 

ta~~~şıp berabere kalan birinci İkinci devreye Galatasaraylılar 
d Erı ile oynamaları teşkil e -

1 
eceku. Nitekim saat 15.15 takım· başladılar. Fakat bu sefer rüzgAr -

.~~ sahaya çıktığı zaman Galata _ dan istifade sırası Fenerlilere gel 

.....:a" b 'inişti. Fenerbahçe hasmının on kilak · ın ir hafta evvelki bırinci 
~ ım kadrosundan yalnız iki Rum şi olmasından da istifade ed~el 

11 
atandaşı (Budur! ve Sarafim) i tazyiklerini sıklaştırdL Fenerin hı 

.. raıarına almıyarak sahaya on kişi hücumları karşısında Galatasara~ 
1
" Çıktıkları görüldü. müdafaası epeyce müşkülata dü~ 
,/lıına mukabil Fenerbahçenin de fü ve bu yüzden de takıınındar 
b ı~ hafta evvelki A takımından bazı ufak tefek tadi!Ata mecbuı 
b~s alt.ı oyuncunun ithal edildiği kaldL Bu meyanda Bedi! beke Ce· 
§:: 8 takımı ile ezeli rakibine kar- mil forıı alındı. Fakat bu değişildil 

.~oYrn.ağı kabul ettiği anlaşıldı. Fenere lUtuf oldu. Cemilin for: 
valatasarayın A: takımına kar- geçmesile Fenerbahçelller dalı: 

Şı F'enerin birinci ve ikinci takım çok hüeumlar yapmağa muvaffal 
bllhtelif muvaffak oldu, hem de oldular ve sağ açık Haldunun sü · 
titıın oyun üstünlüğü ve hem de ne- rüklediği bir topu Naci güzel bil 
b~eyi kazanmakla. Çünkü 3-0 lık sürüşten sonra bir şiltle gole çe · 

r netice Fenerbahçe-Galatasaray virdi. Bu birinci gol Fenerlileri ol 
~çlarının hiçbir zaman tabü re- du1'u ııib! Galatasaraylıları da hız 
i!t· tası değildir. Bu neticeler ancak landırd.L 
ıı 1 t:raftan biriniı.ı fevkalade oyu- İki taraf ta canla taşla çalışma
lı. u, Ustiinlüğü, muvaffaklyeti, ve ğa başladıkları bir anda Galatasa
stasmını ihmal etmemesi netice - raylıların muhakkak bir golünt 

nde kazand ... 't' haklı &al .__ . ı,.. ı ırazsız ve Mehmet Yılmaz kaçırdı. Yine Ga· 
e.,,,ıerdır 
işte Fen '1. · ukl d-

1 
1.atasaraylılar bu sefer de Necdetin la. er ı çoc ar un, a ın-

rının ten ile çalıştılar ve kuv • ayağından bir gol fırsatı hazırladı
"etı · la. ı he~ de çok kuvvetli hasım-ı lar. Fakat bunu da Cemil kullana· 
bt1 Galatasarayı fevkaHide teknik madı. Tabii Galatasarayın hücu -
l'ı~d0Yunla yendiler ve lik maçla - munu Fenerlilerinki takip etti ve 
h·ğ-ı a da .B. takımları şampiyon • Fenerbahçenin hücum hattının 
1 nu hıç yenilmeden kazandı • . . . · 
ar. t'enerlll . b'h kk ka bılhassa Basrının çalışkan temız 
dıkı- erı ı a ın zan • · . . . 

""rı bu şampiyonluktan dol.ayı vuruşları Fenerbahçeye ikincı sa-
candan tel:,rik ederiz. yıyı da kazandırmakt.a gecikmedi 

Maç nasıl oldu ve oyun 2 • o Fenerin lehine bir ce-

ııı~aat 15.20 de hakem Adna.n Akı- reyan aldı. 
di~·ıı~aresinde iki taraf ta şöyle İkl golden sonra Galatasaray ta-

1 dıler: kımmıia tabü bulduğumuz bir si-• 

l.eıı~:NERBAHÇE: Hil\aınettin • nirlenme ve nisbeten kuvvetsiz 
,.. • Salın • Muzaffer Ali R12a, 
'-•vat il ' hasımlarına galebe ümit ooerken 
\r•h't ' llldun, Naci, Basri, Fethi, 
~ ı . mağlubiyetin verdiği teessür eser-

li G;\l.A.l'ASARAY: Osman • Lut- !eri gözüktü. San - Kırmızılılar sol 
' Ceınu M Bed'• Ekr tarafın işliyememesi üzerine oyun-Sa) 'h • usa, u, em • 

ley a llltin, Mehmet Yılmaz, Sil • !arının merkezi sıkletini sağa ge· 
:ıcıtıan, lir eedet. çirdiler. Necdet - Silleyr;ıan ara • 

"e aleyi Galatasaraylılar aldılar, ~ındaki kombinezonları büyük bir 
"a 

0
Ykuna Fenerliler ta•ladılar. Ha- vukufla bozan Ali Rıza ile Lebib 

ço .. • • 
lat rıızgarlı olduğundan ve Ga- takımlarına gol yaptırmamakta 

•.saraylı! d .. d k ~; ar a ruzgarla beraber inat e ere oynuyorlard.L 
bi.tiır,ı~Larından ' :F1enlerbahçenin Nitekim de bu çalışmaları yeri
cuın ı~ı ~dına yaptığı birkaç hü- ni bularak Galatasarayın zaten be
sıra oşuna gitti. Nihayet hücum ceriksiz olan hücumlarına gol y.ap
d<>ti~ Galatasaraylılara geçti. Nec- ~ırmadılar. 
Yı~lar ~?tığı çok güzel ortala -
Siliği ~met Yılmazın becerik • 
~;;_ ' Salabattinin korkakl)"ı yu". 
~•den · s 

destekle ışe . yaramadı. RüzgArın 
tay h.. ın~ıle oynıyan Gala tasa • 
asın ucum hattı Fenerin müdafa
ıa v~ i,eY.ce zorladı. Fakat Ali Rı
dahaı ~bıbın cidden yerinde mü -

esı F' 
kaç def eneri gol yemekten bir 
cı d klka kurtardı. Devrenfa 25 in
saırt asına kadar gayet temiz ve 

n oynanan 0 ·r 

Devre sonları yaklaşırken Fene
rin hücumları sıklaşıp bu sefer de 
Galatasarayın müdafaası önünden 
şütl~ Galatasaı-ay kalesini ziyare
te başladı. Nihayet Ali Rıza da ta
liini çok uzaktan denemek istedi. 
Ve ceza sahası haricinden attığı 
şüt Galatasaray kalecisinin gör • 
mesine de imkan vermeden sağ 

köşeden üçüncü defa içeri girdi ve 
oyun 3 - O Fenerbahçelilerin üstün 

iKDAM IATPA ~ 

En büyük ressamların tabloları 

bile hazan iyi fotoğrafiye edilmiş 

kar manzaralarının hasıl ettiği de-

Ve a1'açlar ... karın ağaca . dal 
!ara, yapraklara verdiği ve buzla 

ılığı kıyafet kadar harikulade bi 
rm iırtıb<ıı yaratamazlar. Bu sahi- man~ara tasavvur etmek kabi 
reye koyduğumuz kar resimleri, midir? Karın altında açan büyü 
karın bazan tabi.at ve eşyaya ver- acaip çiçeklere benziyen bu ağaç 

diği Çok acaip ve fevkalade şekil- !arı hiç bir ressam fırçasının çizi 

!er hakkında tir fikir verebilir. boyaması ve şekillendirip canlan 
Yukarıdaki resimde karlı ve dik dırması kabil değildir. 

bir meyli çıkmağa uğraşan adam- Karları emen göllerdeki kuğııla 
!ar görüyorsunuz. Bunların dağlı rın hali yine kann yalnız nebat 

tavırları ve yumuşak karda yürü- değil. fakat insaııa olduğu gfoi ku 
mekten yoruldukları fotoğrafta şa da ne mucizevi bir güzellik ve 

canlanmış gibidır. Gözlerinin önün diğini gösterir. İsviçre ı:öllerin' 

de, delik deşik kaya parçalarından sakinleri olan kuğular, yaz sabah 
mürekkep şakuli bir duvar yük • !arı yüze yüze nasıl yeşil söğüt! 

selmektedir. Daha üstte koyu gri rin altına gelip ,dinlenirlerse, kar 

gök parçaları bir bulut dekoru vü- kış sabahları da yine gelip bey 

cude getiriyor. Hangi tablo bundan söğütlerin altında toplanır ve tek 

daha güzel olabilir? Ressamlar da- leşirler. Görmesini bilen fotoğraf 
ğa, hele karlı dağa nadiren çıkar- bu resimlerde bize karlı dağlar 

!ar. Dağ, ressamı geçen, aşan, ezen yüksek duvarlara tırmanan insa 

bır kudrettir. Halbuki • gariptir! • !arı olduğu kadar ağaçları ve k 

fotoğraf dağın altında ezilmez, bi- !arı da en fevkalade şekillerind 

Jjkis hakimdir, onun bütün tecel- tesbit edilmiş kudretler halin 

lıyatını tesbit ed~. gösteriyor! 

Yine bu resiın!erde arkaları bi Ne yazık ki İstanbul bir karlı 

ze dönük, karların meçhul Alemin- •şehri değil, bir çamurlu kış şehr 
de hangi ıssız istikametlere gittik- dir. Onun içindir ki arasıra yağ 
!eri Miiruniyen iki adamı arkadan bir parça karın da çok geçmede 

~ görü.yorsunuz. O sessizlik ortasm- cıvık tir hale geldiğini müşahed 
ia yüzlerinin görün.memesine rağ- ederiz. Ancak, buna mukabil, 
men arkalarının kaba ve taş gibi tanbulun yaıı.ıbaşındaki uı 

şekiUerile tabiatın bu irtifaile en güzel karla dolu en yüce te 
müvazi bir ahenk gösteriyorlar. ll!l' değil midir? 
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NOTLAR 
Oç milyon kürekçi 

35 bin tonluk kruvuörler aldı. 

yürtidü. italyadan sonra Frnnc;a ,." 
•İha,·t•t Almanya yep,veni. ·:-r. !,~tı 

ınodd harp &e -

. ~~. 
! · - -.'> .. 

r~~--- ----- -

mileri indirdi -
!er. Bunların e
hemmiyeti to -
najlarında de -
ğildir. Çiinkü 
bunlardan daha 
fazla tonaja sa -
bip harp gemi • 

!eri oldu~u gıbı iki misli yoku ge
mileri de vardır. Fakat bu yeni 
kruvazörlerin harp ve n1anevra 
kabiliyetleri mühimdir. 

Evet, bu kadar cesim tran•atlan· 
tikler olduğuna göre acaba mo • 
törden, buhardan evvelki devirde 
olsaydı, böyle bir gemi kaç kürek
le yürüyebilirdi? 

Bunu erbabı hesap etmiş ve şu 
neticeye vamµş: 

Bu harp gemileri. tonaj itibarile 
ötekilerin yarısı olmakla beraber 
ü~ milyon kürekçi tarafından çeki
lebilir. Ticaret gemileri için i<e 
1,500.000 kürek kafidir. 

.iKDAM 

A N A D o u 
Bütün ·Trakyada geniş 1 

bir kalkınma hareketi var. 
Edirnenin yeni imar plônına göre yapılacak yeni 

stadyom ile İş ve Ziraat bankaları, inhisarlar ve 

Belediye 
muameleyi bitiriyor 

posta binalarının yerleri tesbit edildi . 

200 bin liralık istikraza ait 

• • 

Tekirdağ (Hususi) - İnanlı aygır depo,unun kadrosu bu sene 
genişlemiştir. Vilayet deposunda bulunan aygırlara Karacabey hara
sından satın alınan aygırlar ilave edilmL~tİT. 

Ge<:en sene viliyetimiz merkezinde yapılan nı.oderıa bir a ~ ~ıı 
depo u gibi bu sene de Edirne dliı~·et merkezinde bir aygır depo<U 
yapılacağı haber alınmıştır. 

Resim İnanlı aygır deposunu gösterınekt~dir. 

ıs - Şubat 

---
SAGLllK 

Burun kanamaları 
neden ileri gelir ? 

·2· 
12 - Btıla ıcı, yapıştırır~ 

a~ılayı~ı. sari <entaaj) ve a
teşli hastalıklardan kara hıun· 
ma (tifo), kızıl, kızamık, (ti· 
füs) yani (lel..eli humuıa), 
hu.mmayi racia, boğmaca ök .. 
sıırugu (horoz öksiiriiğii)o 
kıış palaz1. (difteri), zatürrie, 
romatizma. sarı humma, çi .. 
çek, sıtma ve hatta grip gibi 
hastalıkların bnşlangı<ında \le 
yahut hastalığın devamı sıra· 
sında da bunından çok def• 
kan gdir. 

13 - Bazı kızoğlan kızlat

da kadınlarda herhangi bit 
sebepten dolayı adet kanı iyi 

sökmezse, gedkirse, başa değ· 
rıı kan hikum ederek değil 
yalnız burundan çok defa a· 
ğızdan bile kan gelir. Bu tıali 
bilmiyen birçok kadınlar ve
rem haşlıyor fikrinde bulu · 
narak boş yere trl3ı;;a dü~rr -

l 
ler. 

H - Bazı kadmlarda 35 • Eğer büyük şehirlerden birisi 
-..apur haline kalbcdilebilseydi t 
milyon kişi ile bir sür'at teeriibesi 
yapılırdı! 

Edırne (İkdam) - Edirne şeh
rinin planını yapmakta olan Pro -
resör Eğli 1/5000 mikyasındaki pla 
nı Vekfıletlerden tasdikli olarak 
ve 1/2000 mikyasındaki planı da 
kontrol edilmek ü"'°re Edirneye 
gelmiştir Her ıkı pliin da Umumi 
Müfettişlik salonunda Umumi Mü 
fettiş, Vali ve Fen heyeti tarafın
dan tetkik edilmiş ve Profesör Eg
Jı ile birlikte arazi üzerine çıkıla

rak stadyom, koşu meydanı ve ya
pılacak olan turist ötelinin yerleri 
bir kere daha g(ızden geçirilmiştir-

Erbaada beş 
kuruşa tütün 

İzmitli 
Diyor ki 

1 

1 ı 40• 4S yaşlarında 3) başı iıd•· 
tinden kesilme zamanlarında 
burun kanama. ı hu mle gelir. 

• 
Saksılar başta 

Bi:ı. henüz ilkbaharın rengini 
görmedik. Fakat pari ·te arada bir 
bahar kokuları yayılmaya başla -
mı ve bu kokulara lıeın~n Pnrisli 
kadınların ba -
har modelleri 
önayak olmu~. 

Gazetelerden 
öğreniyoruz ki, 
ilkbahar koku -
larile beraber 
Paris kadınl~n 

Bunun gibi İş ve Ziraat Banka
larının şubeleriyle İnhisarlar ve 
Posta Telgraf dairelerinin yapıla -

Piyasa merasimle 
açıldı satışlar yapıldı 
Erbaa (İkdam) - Bugün de -

ranbar başlamıştır. Piyasanın a -
cağı yerler de alakalı direktörlerle .. .. _ 
b . ı·k · · · H Ik ı · · ıld" .. .. .. .. d ·· 1 b' L çılması buyuk bır kalabalık huzu-ır ı te tetkık edılmı ve stadya - a ev ennın y onumu gunun e guze ır •Ons~r veren . İ 

• . . • . ru ıle olmuştur. lk gelen mahsul 
mun plankotesı hazırlanarak vıla- Edirne Halkevi m11%ık heyeti . . b d -şı· k'I · 

· · U ı ı ıçın an onun 1 ıra ı e merasını 
yet tarafından Beden Terbıyesı - Böcekçilik mekteb;nde kurs mak üzere bir kuluçka (Fışkırtma - 1 K k Nedi Ak M"d .. r···- .. d .lm. , )apı mış. ayma am nı eri 
mum • u ur ugune gon erı ış - Gc~ 1 sene İpek Böcekçilik mek odası) tesis edilmesi de kararlaş - bir nutuk söyliyerek satışın müs -

tır. . . tehi ~arafından açılan ve üç ay de-\tırılmıştır. Burada bölge kozacı - tahsil için hayırlı olmasını temen 
Yenı stadyoınun yerınde. hemen vam eden Kozacılık kursunda lise !arı açacakları tohumları fışkır! - ni etmiş ve kıırdelayı kesmiştir. A-

işe başlamak uzere tasdıkli pliin c t kt t 1 be . d 10 ma odasında fenni bir şekilde fış - ladun kövünden gelen ilk mahsul 
kl k d . p f .. E .1 v or a me ep a e sın en .. • 

be cnme te ır. ro esor gı k . . . . d d h kırttıktan sonra bocek besleme yer eksperlerce muayene edilerek İn-. . genç pe ıyı ve ıyı erece e şa a- . .. .. . 
1/2000 mıkyaslı bu planı 15 Mart d t 1 • afi k 1 • !erme gotureceklerdır- hisarlar İdaresi tarafından müba-
t ih . kd "k k k 1 enameamaga muv a o 

baslarında her 1 ar ıne a ar yu se ma am ara Bölgedeki fakir kozacılara bu se yaa edilmiştir. Fiatler 5 kuruştan • . . . .. 1 . t' muştur. 
türlü çiçekleri< verecegını soy emış ır. Haber alındığına göre Böcekçi. ne de meccanen tohum tevzi edil- 72 kuruşa kadar olup tütünlerin 
siislü şapkalar 1939 yılı Edirnemiz içın Bayın • tik mektebinde bu sene de bi'r mek için tedbirler alınmıştır. nevilerine uygundur. 

giynıeğe başla - dırlık kaynağı olacaktır. kurs açılması takarrür etmiş ve Böcekçilik mektebinde fenne Heyeti umumiye itibar de bu sa -1 
mışlardır. Bu "" Belf diyenin istikrazı hazırlıklara başlanmıştır. Ziraat uygun bir tarzda böcek besleme tış müstahsil üzerinde iyi bir te -
!Mı ~ııkalat çl • B 

1 
d' . . B 

1 
d' 

1 
B Vekaleti kurs için icap eden tah- usulleri gösterilmekte ve fidanlar sir yapmıştır. Bundan böyle piya-

kl . d 1 k e e ıyemızın e e ıye er an- . .. . . · d . . .1 .. b 1 d f' d'ğ 1 1 d · t· ki · ~e er içın e o aca tır. k akd. . k 
1 

t d ,. sısatı gondermıştir. a yetıştırı n yuz ın erce ut ı- saya ı er a ıcı arın_ a ış ıra erı 
1 b . d asından ını arar aş ır ı,.ı .. . . . . . . 

Paris gazete eri havanın ır en 
200 

OOO lir lık . tiler .. 
1 

h 11 t _ Bocekçılık mektebıl'de fakır ve !danı da her sene halka parasız o - beklenmektedır. Nıksar ve Tokat-
açıldığı bir gün kadın başlarında · . . 

8 ı~ az. ışınŞe _fa Be·ı bilgisi% kozacılara bir yardım ol - !arak dağıtılmaktadır. ta deranbar henüz başlamamıştır. 
0 kadar bol çiçek görillmü ki mek ıçın Beledıye Reısı . rı ı - . 

.unl h · t ı ı · b kadar gen salAhıyet mazbatası ıle Anka- ---------------------, 
arı angı a e ye erın u . 

b .. L ti ı· d'"' h t ed. raya gitti. Evvelce bıldirdiğim vec ç• ...,, ye ş ır ı5ıne ayre ı • • 
1 B L t lı:i · eki bah hile Serilin Ankarada yaptıgı te -yor ar. erea.e , çıç er çe· .. . . 

1 d d...,,.ı t"l el d ıkı maslar musbet netice vermıştı. 
er en """' a o y er en ç yor. 

Yoksa ne Pariste, ne istanbıılda Alınacak paranın mühim bir kıs 
bahçe ve saksı kalmazdı. mı ile Belediye borçlarını ödey~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıı-iiii cek bi rkısmı da soğuk hava depo
suna ve mezbahaya sarfolunacak-

• TAKViM. 

1358 HiCRİ 
Muharrem 

5 
2 inci AY 1 

S E N E: 
Vasati 

185.1 RUMi 
Şubat 

12 
KASl\4 UC 

1 9 3 9 
E•ani 

Guncş SUBAT Güneş 
6 40 12 46 
Öğle Ô~le 

12 27 6 33 
lkındi 26 Jkindl 
!~ 32 9 38 
Akşam Ak,am 
17 55 12 00 
'ı. a t'ı y. tıı 
19 26 1 31 
hns.ak Pazar lmıak 
~ 04 il o 

' 

tır. 

VilAyet umumi meclisi 
Vilayet Umumi Meclisi beşinci 

içtimaını Vali Niyazi Mergenin 
başkanlığı altında akdetti. Bu top-
lantıda Maliye Encümeni tarafın· 

dan kabul edilen Vilayetin varidat 
bütçesini 419.075 lira olarak kabul 
etmiştir. Varidat bütçesinin kabu -

1 
!ünü mı.iteakip gelen evrak ait ol -
duğu encümenlere havale edilmiş
i tir. Meclis yakında masraf bütçe
, sını de müzakereye başlayacakhr. 

Kazım Dirik Çanakkalede 
Trakya Umumi Müfettişi Gene

ral Kazım Dirik Çanakkaleye git
miştir. Umumi Müfettişimiz kaza
larda teftişlerde bulunmaktadır. 

VURDDAN RIESDMIL.ER 

--~ ---:-------

Zonguldak gerilerinden limana bir bakış 

lzmitte lüksün manası 
ve hayat pahahhğı 
Hayatın çcık pahalı olduğu 

şehirler arasında İunitin bü
yük me\1 kii vardır. Burada, 
iki üç odalı bir e\·in aylık ki
rası 20, 25. 30: lüks olursa 
(lük<te su: elektrik, banyo, 
"" 40 . 60 liradır. Ev kirala
rının bıı fahiş yüksekliğinden 

herk<" müşt.,kidir. 

Bundan başka. gıda nıad -
deleri de ateş pahasmadır: 

Etin kilo<u 50 . 55 kuruştan 
bir türlii aşağı diişmek bil -
miyor; bir araba odun. 4 - 5 
lira, kömiiTiln kilosu 8 kuruş
tur. 

Me;p·a memJ.,keti olan bu 
şehirde, meyva yiyebilmek 
l:ir bahtiyarlıktır! 

A~·da 40 . 50 lira maaş alan 
veya bu kadar kazanabilenler 
cidden büyük bir müşkülfıt 
içinde geçinebilmektedir. iz. 
mitteki hayat pahalılığı ile 
ciddi bir mücadele çok lfızım
dır. Fakat işin a<ısı henüz 
buna dair küçük bir hareket 
bile görülmemesidir. 

İZ MİTLİ 

Tirede çocuk 
kurumu balosu 
Tire, (ikdam) - Bır haftadan -

beri hummalı bir faaliyetle hazır
lıkları yapılmış olan Çocuk Esir -
geıne Kurumunun balosu 18 Şu -
bat Cumartesi gecesi belediye sa
lonunda verilmiş ve salonu doldu
ran neş'eli kalabalık sabaha karşı 
dağılmıştır. 

Balo, Kuruma yardım gayesile 
tertip olunduğundan bütün bilet -
ler satılmış. ayrıca ıçerde, büfe, 
piyano ve eğlence mahiyetindeki 
o; urlara gösterilen rağbeiten bu 
yardımın fevkinde hasılat temin 
edildiği görülmüştür. 

15 - Ak ciğerlerde, kalpte, 
böbrekte ve kara dğcrdc bu· ! 
lunan hastalıkların herhangi ' 
birinin tesirile de burun ka • 
nar. 

16 - İskorpit, lösemi, pür· 
piira gibi hastalıklann neti<•· 
si olarak burundan kan ı:eJiJ. 

11 - Kan bozukluğu. k•nııı 
ulanması ve kansızlık ta bll" 

rundruı kan getirir. 

18 - Jiayvanın en yiik.ek 
tabakalarında uçan tayyarc<'i 
lerde. ve )·üksek dağlara ~ • 
kan insanlarda, derilere dıt· 
lan dal;:ıçlarda, ve maden o • 
caklarının derinliklerinde ~a· 
lışan işçilerde borun kanam.,.. 
sı ziyade olur. Çünkti bu yer· 
lerde havanın tazyiki deği<i· 
yor. 

19 - Tansiyonun yiik,el -
me•inde, yaai herhangi bir 
sebebin veyahut hastabğlll 

tesirile damarlarda kanın taı· 
yilci arttığında çok defa bu • 
rundan kan &elir. Burun per· 
desinin üst kısmında nyahııt 
arbsınd• bulunan hüyücelı 
damarlardan ıelen kan ekse· 
riya fazla geldiğinden tehli · 
kelidir. 

Bu tarzda gelen burun ka
nı biTu aktıktan son,.. 
ıerek kendiliğinden ve ııerclı 
tedavi ile kesilirse hasta içİJI 
kefeni yırttı demektir. Çün"il 
dimağL beyne vuku bulaJI 
kan hücumundan türlü tü1'11i 

felçlerden, nüzullerden "' 1 
hatti kail• . ektesindl"ll, yürelı 
durmasından kurtnlınwı olo1· 

Eter bn suretle gelen k•" 
k ilmf!z e, pek ileriye vara .. 
uk kansızlığın t"sirile hal • 
ta ölebilir. 

Bu hale başlıu sebep vnlı
tile yapılan işr~tlu ve ~eki · 
len Lrengilerdir. 

lokman HEI< 11'1 

çocuk sanıp paylayıverecekler. - Ne güzel, şirin yer, dedim. mi beklemeden başını çevirip sor- - Sizce evlenmek için muhak-j'kuvvetleruneı;inden, aralarında oy· 
Sonra içeri girmiye yüzümüz ol - Memnun memnun güldü: du: kak evvelce uzun bir sevişme dev-, le bir bağ hasıl olacaktır ki )111 

mıyacak.. - Beğendin demek. - İbrahim Lutfi Beyle Hacer resi mi geçirmek lazımdır? k,uvvetli bağın r.ıye.;nde en Jıll • 
İçeri girip yerlerimize oturunca- - Hem de pek çok.- Hanımın evlenmeleri ne zaman? Koyu mavi gözleri parlıyarak ~ük fırtınalardan yuvalarının sar· 

ya Uıdar daha birçok küçük ma - O sırada gözüm karşıda bir ma- - Pek yakında! dedim. hemen cevap verdi: 'sılmıyııcağını sanıyorum. İ~te be~ 
nasız şeyleri vesile yaparak gülüş- saya ilişti. Kendisi gibi birkaç er - Ve iskemleme yaslanıp neş'eli - Evet. böyle bir anlaşmayı sevıterek tt~ • 

tük. Masamıza yerleştiğimiz za - kekle beraber oturan Yusuiu ta - bir tavırla devam ettim: Dudaklarımı büktüm: lenmiye tercih edermı. Zaten şı"1 
man Akif Cemal garsonu çağırdı. nıdırn. Başımı çevirdiğim sırada - Demin Yusufla selamlaştık • - Bence hiç te böyle değil İn· . diki aşklar ·· 

34 -

Kaşlarını ha1ii kaldırmış, koyu 1 muştu. Fazla üzüntü budalalıktı. Ona yavaş yavaş bir şeyler tenbih Yusuf yl.lzünü döndü. Gözgöze gel- tan sonra benim de o aklıma geldi san derin bir aıka. kaçmad'.'11 da Güldüm, o yavllfÇa . sordu: ]ıİ 
mavi gözlerinin içi parlıyarak, Öyle 1 Sanki bütün düşüncelerimi, ü • ediyordu ki ben etrafıma bakmı- dil<. Gülümseyerek ikimizi de se - de d,aldım. Artık Yusufla da akra- kafaların anlaşmasile, ıyi bır yu • - Evet devam edınız, şıl))(li 
neşeli, samimi bir tavırla söylüyor- ıüntülerimi otomobilde bıraktım. ya başladım. Bahçeyi dolduran lamladı. Bakışlarından btzi orada ba oluyoruz demektir. O da kar • va kurmak için mükunmel evlene aşklar? 
du ki, gülmekten kendimi alama- K_~ndimi öyle. hafif Mssediyoru~ halk pek lüks değildi. Hepsi orta görmekle beraber şaşırdığını anla- defi gibi çok iyi bir çocuk. . bilir. Omuzlarımı silkeledim: 
dım. . kı. Etrafı yeşıl taflanlarla ~~rıh halli insanlardı. Fakat dikkat et - dım ve onunla daha geçen akşam- Akif Cemal, Yusuf hakkındakı Hayretle kaılarını kaldırdı: - Gelip geçici bir ruzgir f' 

Otomobil, demir parmaklıklı b'.ı· karanlıkça ?:olda ılerledıkç~ m_~z_:k tim, herkes kendi m~~,,Je meş - ki konuşmamızı hatırladım. Yusuf 'siizlerimi duymamış gibi: _ Sevm~en mi? bi .. Mevsim lıastalıklan. yefJI' 
kapıdan girerek durmuştu. Şofor lsesı gıd:cegımız yere busbutun guldü. Hepsi_ kend_i aralarında eğ- adet~ ressamdan çekinm~m lazım - İbrahim. Lutfi Beyi ı:z~tan _ Hacerle İbrahim L1ltfiyi mi • ba§l~yıp.: . . . . 
kapıyı açınca Akif Cemal hemen yaklaştıgımızı anlattı. Koşarak, ço- leniyorlar, kımseyı rahatsız etmı- geldığinı ve bır daha o zıyafet ak- tanırdım, dedı. Fakat methinı çok sal olarak alıyoruz. Onların biri • Gozlerı acı bır mana ıçı_nde. • 
yrre atladı \'e elini uıattı. Hala gü- cuk gıbı taflanlar~n ~rasına so - yorlardı. Yeşil çam ağaçlarının al- ji8mkı vak'aya benzer bir vak'a • duymuştum. İnşallah mes'ut olur- birlerini ilk gördükleri anda sev- - Devam etmeyıniz. dedı· '"· 
itiyorum, yavaşça elini tutarak ye- kuldum ve ıçerısını_ SC)rettım .. Or - tındakı küçük kırmızı örtülü ma -ı nın tekerrürüne meydan verme - lar. melerine imkan y~lu. Leyla ile kı çok alçalhyorsunuz. Fakat dü • 

· tada çıftler dansedıyordu. Yeşıl a- 1 h b . . d b' k hkah · d t ·1ısa t · " ş· d' . . .•. ·· .. .. k' . d mlı ~lı re sı~Tadım. içimde garip bir ha- . . .. . ... sa arın er ırın en ır a a memı os ça ı s e mış.ı. ım ı Durdu, bır şey sormak ıstedıgı • Mecnun devrinde değiliz. Fakat şununuz ı uzun ve eva • 
gaçların altındakı kırnuzı ortulu ~ . .. . .. . . . k ~ -1 · s· · bu ııu 

fiflik du ·uyorum. Kendimce karar .. _ tufanı yukselıyor, ortada donen benı böyle yalnız başıma ressamla ru anladım .. Nihayet karar vermıf muhakkak ki biribirlerinden hoş. l.ar da yo degı dır. ızın la. 
vcr<lim; hakkı vardı. kuçuk masalar hep do.luydu. Her çiftler müzik susunca gülüşerek 1 görünce ki.nı bilir içınden neler gibi bana doğru eğildi: !landılar memnun kaldılar ve ev- su.sta pek bedbın oldugunuz 311 

kes durmadan gulup sovluvordu, 1 1 · . ' lı 
Somurtmak dü .inmek böyle bir . · • k alkış amaya baş ıyorlar ve arka geçit. - Sevişerek mi evlenmıye karar 1enneye karar verdiler Şu dört ı f.l yor. ~ 1-

. d H " t Akil Cemal kolumdJn tutara arkaya çalınan İspanyol tangoları. - Ferda.. diler? I"-' aydanberi devam eden nişan-J Biraz durakladı \'e gözlerını 
geceoe manasız ı. er şey ı unu - yavaşça taflanların arasından çek . ~, 1;a k d etti· 
mava çalışacak \'C eg"lenccektım. 'tı· fokstrotlarla durmadan dansedı - Döndüm. Akif Cemal: - Havır, dedim. İbrahim Lutfi !ılık devresinden .nladığıma göre ra _eva"'. .. · . b kılı!• 

, . · · · ·- · · · • · · - Sö · ledığınız sozlere a • Mademkı onunla bcraberdım, bu _ Yaramazlık yok! dedı. !çeri ~orlar Herkeste ha} •• ından mem- - Yine daldın arkadaş! dedi. ıyı hır genç kız bulmalarını dost- yaptıkları lşden hıç de gayrı mem . b. .. u-r Harııın•tı 
· · · ·· .. · .. 1 · H · t · t 1 d ğ'ld' .1 A. 1 d .. b' sa, sız de ır gun =· ..,. 11 • saadet çok neş'el olmama büyük girelım d köşevi bucağı i\·ice sey- nun bil' hal vardı. Ncş csız kımse Bunu soylerken gozlerı Yusu • !arına soy emış. acerı avsıye e • nun . e ı ıt er. ıa arın a ıyı ır . be b' . d'. ..,,,, • a 

. • • . 1 G.. .. ül. 1 t 1 ı.. 1 B' 'b' 1 . . ı a· kıne nzer ır ız .nç , f bir \·esile ıdi. Hem b• kere onun redersiıı yoktu. Onların bu ha'leri içimin •fun tarafında idi. Bu dalgınlıgın mış er. oruşt er, an aş ı ar ve .. n aşma var. ırı ır erını Ş m ı • ... •l .
1 davetinı kabul et!!1 s. beraberce Gülüyordum. O da güluyer· büsbütün avdınlanmasına sebep Yusııfla olan münasebetini arar hemen nişan yapıldı. den korumaya çalışıyorlar. _Ya':n ınnız, ıry e mı 

çıkm.ş bulunuyordu!'.":. Olan ol - · - Bıı· şey dejt:I, sem k.:çük bir oldu. Akıf Cem1lc döndüm: gibi bir hali vardı. Cevap verme-! Yli2üne dikkatle baktım: <>vlendiklerl zaman bu hıslerın ... ·--i. .. 
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Arpa buğday ihracatımız Denizli ve lzmir derileri A " K A R A Romanya ile ticaretimiz Elektrik yılzU görmiyen 'il~Ş,,,-...j__L_E • ~ D E N • 
ihracat piyasasındaki hararet 21 

•
2

•
1139 mahalleler S. L A L E L E R il S Dün deri tacirlerinden mürek · KAPAlflŞ Türkiye . Romanya arasındaki 

devam etmektedir. Dün Cumartesi . . S . B' .1. S h d b d •{ ı A K .- f-1 F ı· R. M- A 

lluaun ş h . . . 
, 11 ° e rımızın en mühim kar
• ·aşrııa 

oldu. i . bil ük mües•eseler kep bır grup yıne anayı ıı ı · ı S'l'ERlJN 5.9275 ticaret anlaşmasında tadilat yapı· • e za e aşın a , ma paşa ma • 
gu çın, y .. ğinde bir toplantı yapmıştır. 100 DOLAR 

126
.3675 lacağından bahsetmiştik. Türko· hallesinde A imzasile aldığımız bir k T R • F E M il Ş A P 

ög' leden sonra kapalıydı. Bu yuzden .. .. k k 1 b d 'I · - - - - - - - · .. • . Fakat dunku toplantı pe a a a- 100 FRANK 3.3475 fis tadilat hakkında Romanya ile mektupta enı iyor ki: İ R A K • M • S E H A 
Caı t sını Karşıyakanın Fener • 
der:ı as_arayı bulunan ve gayri fe
lle ,,_erın en kuvvetlisi olan Şişli 

ogleden evvel Tıcaret Borsası sa - !ık değildi. Yalnıı birkaç kişi işti- 100 LİRE~ iş yapan ihracat taclılerinin fikir· - Bundan iki sene evvel, ma • il EM E- [. K U R A 
!onları daha kalabalıktı. . T 1 t d .. .. 1 

6
·
65 

1 · -Anadoludan piyasaya bol mal rak etmiştı. ~P. aı. ı a goruşu en 100 İSVİÇBB ZS.7225 1 erıni sormuştur. Beş tacir, Türkofi ballemize cereyan almak için şir- A M f R ii-S • S -1- R E 
"'ra T 1cs· Yap a un stadında saat 11 de elm k 

di D" 1 il meselelerden hırı de şuydu: 100 FLORIN 67.3350 se gelerek, Romanya anlaşması kete müracaat etmiştik, şirket bi- B t z" •.. L .. E B .-F -E M 
g e le r. un ge en ma ar Anadoludakı' derı· fabrı·kaları, h kk d lı1 · · ol d 280 

1 
b -d 15 ı 100 RAYİ.Şl\1ARK 50.6850 a ın ama mat vermıştır. ziın eve tek başına kablo düşemi. A .- - -şu ar ır: on ug ay, on İstanbuldaki deri fabrikalarına ""'' BE"GA İhracat tacirlerimizin fikrine gö- - T - Ş A F A K • T j acaktır. 

llu ilti 
Yoğl takım senelerdenberi Be-
f.., unun aliıka ile takip ettiği ve 
'"ereıer-m 

çavdar, 15 ton arpa... BunlaTdan h d . k _, "-' 21.2625 yeceğinden bahsetmişti. Biz de bir N • F -E -
. . nisbetle da a ucuz crı yapma - lJO DRAHMİ l.0825 re, Köstence transit yolu üzerinde k ·ı b' I'kt • k d N A L 1 K. N 

arpa derhal ihracat tacırlerı ta~~- tadır. Bu yüzden İstanbula Ana · 100 LEVA • 1.56 ıRomanya hü.kıimetince kiıfi de • k:ı:~:ı 
1 

:ıe:ı;ik e ::::.:e~:ği::u:: • M İ N E !i AZ T K. 
haıı Galatasaray • Fener • 
lii Çe ~kabetinden daha ço}< üs· 

fından satın alınnuştır. Esasen ır 
1 

d d . 1 kt di Bilhas d k ı lıkl · k .. d b . An d 
1 

d · a do u an erı ge me e r · · 100 ÇEKOSLOV AK 4.33 rece e 0 ay ar gosterilmekte · dair teminat verdik. şimdi elek . 
aç gun en erı a o u •.n pıy . sa Denizli, İzmirden gelen deriler, 100 PEZETA 5.9275 ld. ir. Ya_ in_ ız Romanya seyrisefain k BUGİİNKt) BULMACAMIZ 

n olan b' k ~iti T _ ır arşılaşmadır. Bu se-
illt k aksını liki şampiyonasının 
bi ar~ılaşmasında bu iki takını 

l 1 d h 1 h at 
iri devlet idaresine geçti, geçen 

•aya ge en arpa ar er a ı rac · .k 1 d ·ı · · b ti dalı d . Yedı u e erı erıne nıs e e a lO(' ZLOTI' •q 835 ı aresının yumurta ve yaş meyva .. d • b' d ı kt ,._ 
Çıların eline g...-mektedrr. Evvelce d "" gun yaz tgınız ır yazı a, e e r... 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 

_, z ur tarifelerinde biraz daha tenzilat 'd 
de yazdığımız gibi, arpa üzerine, ucDu . f. b ik t" 

1 
. A d 

1 
d 100 PEN'GO 24.9575 ı .ares_ inin, k.ar. esaslarına mu.· steni( • I 1 1 • 

i 
erı a r a or erı, na o u e· 100 LEY 0 yapması arzu edilmektedir b k t b h k k ı 1- 1 

ihracat fazldadır. AI
1
ma

1
nya, 1=~ya, ri fabrikalarının bu derece ucuz 100 DİNAR 0;~~~ lkı' gu"nde 2000 balya c;:k~:key!:ü

1

gö::iy~n e::~:ı~:: .. -.-. 1-1=~· 1=L-,-_. ___ · 
Yunanistan an ta ep er ço ur. b' t" r· kıl d' • j _,__ Al ani b' d kT · deri yapmasına ır ur u a er ı- 100 YEN 34.605 lere cereyan vereceğinden bahset- 1 • 1 
F ...... t m ar, iZ en ı ırıng U· . B' d . t . . d' tiftik satıldı - ----
sullerile aldıkları arpaları ital • remıyorlar. ır erı acırı ıyor 100 İSVF.Ç 30.5175 miştiniz. Acaba elektrik idar""i bu- • • - -,-

yanlara satmışlardır. Geçenlerde ki: y dik 
1 

f b .k 
1 

D . r 100 &UBLE 23.7850 İki gündür yapağı piyaı;ası~da nu yapar<.a, ~irketle. yaptığımız _ _J-ill _ -. =--,-
r buçuk saat b. 'b' il "''"'ik 

le• ırı ır e çe....,. · 
" \le y" ks göster . u ek bir futbol kudreti 

la dıkten sonra 11 . 1 berabere 

,,. lınışlarııı. Bugün bu takımlar 
•ille ilti . 
çıııı ncı ve bu senenin son ma· 
it . Yapacaklardır. İki taraftan 

d b
. k k Al 

1 
t •- e u e arı a arı enız ıl h.a.raretlL satı.ş_·lar olm.a.l<!adır. lkı 1 ın.u. ka·'··eleyı feııhedcbılır .. miyiz? .- ,- ·-· 1 1-·- -

e on m ton epe ınan ar a- ı· . f b 'k 1 . beti d • 
İ 1 1 

ve zmır a rı a arına nıs e a- ....,...,..,.., gun zarfında ıhracat :çın 1000 bal- Çunku bu mukavele ımıcıbıncc, lü -----. .----
rafından Tiryestede ta yan ara 1 al ~ 1 d 1 B ·· 1 

anll1si.n. 
~elde uı nıaçı kazanacağını ev • 

• . • • 
1 1 

ha rasyone ç ı:ma~ a ırar. oy- ESHAM •• TAHViLAT ye Anadolu yapağJ salılmıştır. Bu r.umundan fazla elektrik sarfedi. --- I -----
t;oslını edılmışh. Bundan an aşı ı · l ld • h ld li t f ti · • • 1 
Yor kı,. Alınanya . İtalya arasında- e. o ugu a e_, ,ma ye ıa erı mallar 54,5 kuruşa satılmıştır ki yoruz. Sarfetnıez;ek sene ni • - __ . ___ . _ _ __ 

dir ~ tahmin etmek kolay değil • 
· Zıra ·k· Ilı" 1 ı takım arasında kuvvet 

b d d h B 1 Sıvas - Euzurum 1 19.10 • 1 t' • 1 , . b 
1 

d h t ız en a a aşagı.... u mese eyı bu fiat iyi addedilmektedir. Bun . lıaJctinde bizden alı•orlar.• -. __ ____ -· __ . _ 
Ki ticari münase et er e, ya u . . 1932 ot_t: H . " j 

b
. d ki' . tetkik etmek mecburıyetınde kal· 70" azme dan başka Mersinde bu iki gün • 1 ı· 

bir anlaşmada, ız en ırın yo- tahvili 15.15 Sayın oku)1ıcunıuzun elektrik 
lile alınan mallar, İtalyanlara sa- dtk.> zarfında 1000 balyeye yakın bir sa- hakkındaki bu şikayetini okuduk. -ı-·ı-,-.-- --1- • 

usavi b' . . 
fesl· . ırının çok enerjik çok ne

t dığe · · Deri fabrikatörleri, Denizli, İz · Jd • · ı .. 1 li rının çok teknik ve azim-
nyuıı.u b' .b .. 

taıı~· . ırı ırıne tefevvukunun 
"'llntı:ı., . k. 

tılmaktadır. • • • • • •• • tış 0 U<TU memnunıvet e oğreni • Bizce kendisine verilecek bir ce . 
mir fabrikalarına giderek, bura · · l' B il d 51 53 k SOLDAN SA"' Türkiye • Almanya arasındaki mış ır. u ına ar a · uruş vap bulamadık. Mektubu neşret . uA: 

'fı" ım an vermemektedir. 

Ce]( UYiik bir aliıka ile takip edile
Olan bu "nk· da gu ıi maça iki tarafm 
•tı ku 

b 
'b' h. !ardaki fabrikaların vaziyetini tet· ı l ti ZE F ı AT LE RI arasında satılmıştır. 

ticaret anlaşmasında u gı ı a· ı tik. Elektrik idaresinde. n"<ri•. ·at kik edeceklerdir. Kuru, s. ' .. 
dhelerin olmaması lazımdı. An • s . u Mu.ıu Ü Bu y ı I aç 11 a c ak i5lerini takip eden nıemurların bu 
!aşmada buna dair hüküm vardır. anayı mum U r Bakla • 27 

Bezelye ~o beynelm'lel sergı'ler şikayeti okuyacaklarını ümit cdi -
Fakat bu hadiseleri de tevsik et - Bundan birkaç gıin evvel Sana- ~ • 

1 - Bir radyo markası - Umumi 
hücum. 

2 - Ağızağıza. 

3 - Mah - Bır ay ismı · İle. caltJar vvetli kadrolarile çıka • 

llıa 1 şüphesizdir. Bu mühim 
çı hak 

de em Ahmet Adem idare e-

İ · L<L yoruz. Fakat bu şikayet biraz da 
mek mümkün değildir. Çünkü ih- yi Umum Müdürlüğüne, nhısar · ..,.ana Z Bu yıl Avrupanın muhtelif yer· • . , .. 
racat tacirleri, aldıkları bu haber· lar İdaresi Tütün Şubesi Direktö- Pırasa · • • • • ! !erinde açılacak beynelmilel ser. fordı nıahıyettedır. Geçen gun Jaz 4, - Rizeli · Tatma klan 
leri, tevsik edecek vaziyette değil- rü Adnan Taşpınarın tayin edile • Ispanak 2 50 giler hakkında bütün Türkofis şu· dığınız Jazı, İstanbul icinde bir 

emır .. 

Apa.rtıman dairelerini bıri

birinden ayıran. dirler. ceğini yazmıştık. Verdiğimiz bu Şalgam 2 , belerine malümat gelmiştir. J çok mabpllolerin elektrik yüzü v Dün de yazdığımız gibi, pamuk haber teeyyüt etmişt.r. Sanayi U- Havuç 2 \ Bu malümata göre bu yıl açıla·\ görı:ıcdiğine dairdi. ~f Pr ev de ~e-
C•ktir. 

5 - Siyahi - Bir kaza merkezL 

6 - Musallat . Eşkıya kümesi. ezirk 
0
•• prU .. de üzerine muameleler devam etmek· mum Müdürü Reşat, vazifesinden Kereviz kök • 3 cak beynelmilel sergiler şunlar • 1~e~ı 'd". kadar elektrık sarfedebı • 

tedir. İstanbul piyasasında pamuk ayrılmıştır. Kendisi dokuma mü • Ker<:viz yaprak 2 dır: ırım •:ve bir taahhüde girişeıner. k Ü 1 t u•• f )• ş 1 e rı" eczalı pamuk fabrikaları tarahn - henkdli~it odlduğu i.çinb'. Sümiferbanla k KEnginabrah adet 8
5 

16 Eylülde Marsilyada, Marsilya Çt'~nl'kkü ttanhkhü
1
t. edilden ıİnit~htal~kı is· : - ~::::t~k~~:pış ::pa;:ırı 

dan satın alınmaktadır. teş ı a ın a yeru ır vaz e a • ama ar 15 inci Beynelmilel Panayiri, bu ,., a e me azım ır. ı ı a e· - -
ijalk Pamuk üzerine Romanyaya pek caktır. Yeşil salata 100 Ü 30 panayir 2 Teşrinievv~le kadar de- dilmese bile, parasını vermek icap Bir nevi ağaç • Demir kiri. 

1 
· Y kasabanın ihtiyaç. az iş vardır. Sanayi Umum Müdürlüğüne ta· Pancar 2 'vam edecektir. Bundı..n ba~ka Bel- eder. Halbuki her aile bu muka • 9 - Ezmekten emir - Bir kabuk-

atını t . Yaş meyva ticaretinde de bir yin edilen Adnan Taşpınar, Ame · gradda 939 Beynelmilel tomobil veleye göre, elektrik alacak vazi- lu meyva • Bir hece. 

emınde önayak oluyor ~ tahavvül yoktur. Balık ihracatına rikada mühendislik. tahsil etm~ • HALKEVLERINDE Panayiri açılacaktır. yette değildir. Acaba elektrik ida- 10 - Başı boş. 
tııi.ı~İrköprü (İkdam) _ Hailcevİ· gelince, son günlerde torik, orki- tir. İktısat Vekili Hüsnü Çakır İn- . d bütün dün • resi, bu mukaveleye lilıum gör - ıı _ Işık • Satılık adam . 
.. ın 10 Şubat 

1938 
t 'h · d nos balığı, ibracab daha :r.iyade hisarlar İdaresinde ıslahat yaptığı Kadıköy Halkevinde Konser: Bu panayır e meden, umumi cereyana uzak bn-

"" Şııb arı ın en Li d b !ık Adn T d Tü't" Kadık" Halk . k lr k yanın her tarafından otomobiller YUKARIDAN AŞAGIYA: 
Qb•t· .at 1939 tarihine kadar faa • artmışbr. manımız a taze a 'zaman, an aşpmar a, un oy evı or es a on - luruıo yerlere kablo döşiyemez mi? 
'" •~ almak için yirmiden fazla balıkçı İşleri Müdürlüg'üne tayin edilmış· • ~eri Konservatuar muallimlerin •. getirilerek teşhir edilecektir. Yi-

l'ı ·- :""111 bir hu""··--ı bildirı'yo • ş· k t d b l' ak ·""' """"'uı gemisi bulunmaktadır. Bunların ti. Kendisi sigara fabrikasında ve den ve Evim.iz orkestra şefi İsken· ne Belgradda 15 Nisanda başlayıp ır e zamanın a, u sııa 1 
sorm 

i:v· ekserisi Yunan bandıralı gemiler· tuz fabrikasında büyük ıslahat der Ardan idaresinde 28/2/939 Sa- 23 Nısanda biten, ve 7 Eylı1lde baş lüzumsuzdu. Fakat elektrik dev • 
\a l!ı\izde halle dershaneleri, ki · dir. Son haftalar i~lnde İtalyan ba- yapm~ır. lı akşamı saat 9 da verilecektir. lıyarak 17 Eylılle kadar devam e· 
L

0
_1>8-ray, ve yayın, spor, gösterit, lıkçı gemilerinin miktarı azalmış· Yeni vazifesinde muvaffakiıYet- Davetiyeler Halkevi idare memur decek olan biri ilk dig'eri sonbahar 

Jet idar esine geçtikten sonra, bu 

suali sormak hatırunıza geliyor. 

~ YciU" ı:n.. ük olmak üzere 6 şube açıl- tır. ler temenni ederiz. luğundan alınır. olmak !izere iki panayir daha açı· 

'""!lır " u .. ========================================== 1 kt tih · 0 gun de dil, edebiyat, ta - aca ır. 
f{ ~tıbesi açıldı. Köylünün kallcınması, kültür ve POLiS Almanya ya uzum ihracatı san fiat vermektedir kl bu fial 

"ardlllk dershanelerinde 91 üye ziraat işleri etrafında konuşmalar durdu tüccarlarımm kurtarmadığından 
"'• ır, Çalışan kurslarda hiç Oku· yapılınıştır. Ağaçlar dikilm~tir. Bı"r kad n yatag" ında yandı Almanyaya ihracat yapılamamak ·4~ y Almanya ile kuru üzüm üzerine t d 
da. azına bilmiyen birçok vatan- Sosyal yardım şubesinin 24 aza- · k .. k.. 1 a ır. 'fı--: okuYup yazma öğrenmiştir. sı vardır. Ancak okullarda okuya. Topkapıda Arpaemini sokağında\ raladıkları~daıı zabıla~a .ya~ala • ış yapma mum .un o amamakta. Almanların diledikleri bu fiat 
~ l'ıl oturan Şadiye adında ihtiyar bir narak Adliyeye teslım edrlmışler • dır. B.~un .. s:bebı,. Alman kontrol geçen yıl bu mevsime nazaran çok 

tatd evimizde, ceza evinde, okul bilen 40 fakir çocuga yardım ede - kadın evde kimsenin bulunmadığı dir. daıresınm uzumlerımıze çok nok. noksandır. Bu itibarla tüccarlar ü-

VEKİLHARÇ 

1 - Duvarcı aleti - Haykıran. 

2 - Ele avuca sığmıyan çocuk· 
!ara söylenen kelime. 

3 - Bir renk • Zarafet sahibi • 
Bir mayi. 

4 - Sen değil • Vücutte yaşıyan 
bir hayvan • Azamızdan biri. 

5 - İbadet eden . Yollardan biri. 

6 - Asırlar . Ses. 

7 - O işler el övünür • İçki ara
sında yenilen şeyler. 

8 - (İken) in muhallefi • Aleyh
te bulunmak • İçmek. 

9 - Bir hece • Okunan defter • tıı;;.: okuma kurslan, Fransızca, bilmiştir. san fiat vermeleridir. tümiere yen· alır ı • """' k bir sırada yatağında sigara içmek- Fabrikanın kazanı tutuşmuş ı m eç er aramaga 
le Ursları açılmıştır. Umumi faaliyetler: 3 balo 4 çay- te iken uyumuş kalmıştır. Parma. ' . Tüccarlarımızın istedikleri fiat başlamışlardır. Çeko·Slovakya ve Bir hece. 

5
, itapsaray ve yayın kısmının lı dans 1 şölen. • . . . d" Galatada Kemeraltı caddesınde- şunlardır: İngiltereden üzümlerinıize talep 10 - Llıle bahçesi. 
< azası gındakı sıgara bıraz sonra uşe • . . • .. . dıir vardır. Kitap adedi 

1424 
Memleket işleri üzerinde muh- rek yorgan ateş almıştır. Kadın. ki boya ve pamuk fabrıkasının ıs- 7 Numaralı üzümler için 22 1i. tılacagı soylenmektedır. 11 - Bir nevi çörek • Ad. 

Sitı~ fier zaman umumun istifade- telif toplantılar yapılmışlır. Mem~ cağız uyandığı zaman kendini a . tim kazanındaki boruların kurum- ra, 8 numaralı üzümler için 24.25 -------------------

Z~· açıktır. Muhteli.f mevzular ü. leket albümü, Vezirköprü tarıhı teşler içinde görünce feryadı bas- !arı tutuşmuştur .. Derhal yetişen lira, 15 numaralı üzü'."l.er için 
.. .HJ: ~ . . '~ . • 1: .t ' .... ·~. ' ..... 

ıncte 3
8 

hazırlanmaktadır. itfaiye yangmın sırayctıne meydan 25..5 !ıra, 11 numaralı uzumler ı -
S konferans verilmiştir mıştır. 

Por Şube . . 
73 

· Köprülü Mehmet Pa~a konağı - duyan konışular derhal vermeden söndürmüştür çin 28 lira, 12 numaralı üzümler i -
~ut sının azası vardır. . .. .. Feryadı · d 32 ı· 

hol. voı b nın müze olması, Şehit Muftu ku - E . t k k f d çın e ıradır. tır /\. ey ol sporları yapılmış tüphanesinin inşası. Bafra şosesi- koşarak ate i söndürmüşlerdir. ro.n Sa ar en )"a a an llar Alman kontrol dairesi ise 7 nu· 
~östlı spor da ilave edilmiştir. nin istikşafı, Kızılırmak köprüsü- Şadiye muhtelif yerlerinden yan Langada kahvecilik eden Ali a- maralı üzümlere 14, 8 numaralı ü

\tetd' ı:rıt kolu 16 iivesi vardır. nün kurulması. Köpri.ılü Mehmet mış olduğundan Gureba hastane· dında biri şoför Mustafa, Ethem, zümlere 15. 9 numaralı üzümlere 

"att;};' temsillerde gösterdiği mu- Paşa adı ile b.ir '..lk okul yap~ası sine kaldırılmıştır. Cemal, Agiih ve Mustafa adında 16, 10 numaralı üzümlere 18, 11 

lllett Yet unutulmıyacak bir kiy- M'<zraa ve Koprubaşı mevkılerın . Çcc v b ki 1 beş arkadaşa eroin satarken, zabı- numaralı üzümlere 21, 12 numara-
Ser f•dır. Karagöz oyunu ve kon. de bireı· y•tılı okul açılması, köy· UQU ıça amış ar af d .. .. .. lı üzümlere de 24 lira vermekt{! • 

l( .. aalıyeti bu kısımdadır. !erde öğretmen evleri yapılması, Cibalide oturan İsmail karısı i· ta memurları tar ın an gorulmuş, dir. 
dır. oy~Ülük şubesinin 75 azası var kasabada orta okul açılması etra · le beraber gazete müvezziliği ya • hepsi yakalanarak haklarında ka· Bu suretle Alman kontrol bü-
• İki köy gezisi yapılabilmiştir. fında faaliyete geçilmiştir. pan Dursunu döverek bıçakla ya· nuni takibata başlanmıştır. rosu aşağı yukarı yüzde otuz ook· 

"-~ • n : Gaaton LORU Çev iren: Rasim Ozg en 

- 40 Siz . 
sınct mı, bilmek, tanımak iddia • ı Diye il:ive etti 
nını~• bulunacaksınız? Bana ina • Polis müdürü: 
Ölçtuİt Ben, onun bütün kudretini ı - za,·allı Dtksmerciğim .. size a· 
llltd~ ten sonra, onun hizmetine cıyorum . 

n. 

tıe ~}d·mtınd" bulunmanız için size 
Nti? 

· Ben· p . 
hı...ı.y .. . 11 arıs polis ırıüdürü yap-

!>, lis nıü 1.. ... . 
ir:ı ce .. 'uı u, buyi.ık bir hayret 
i~t Uıla L~ıkarkcn, polis ?mir• 

• 11 ;.;bını 11 , . .. . • · ., 
ve.dıı;:ı bır safivetle: 

- Ycı · . • 
f n.n cdcrım k. .. d" 

Dedi. 
MüddeiLımumi Siııamari ise, s<:rt 

bir sesle: 
- Dinleyiııız, Diko,mer sı;.ın ha

linizi beğenmiyorum! 

- Benim kanaatını de "J'le .... 
- Bu felaketler kralını ele ge-

Diksmer, biraz sustu; sonra ka
rar vermiş bir hareketle: 

- En kısa yoldan mı? Ben, artık 
yandığım için, bir şey düşünemi
yor gibiyim. Yalnız hatırıma gele
ni söy liyebilirim. 

- Söyle' 

Diskmer, yanındakilerin bile pek 

madığını tahmin ediyorlardı. 
Sinamari, meselenin derinliğinı 

kavramış gibi: 
- Ya! Öyle mi? 
Dedi. 
- Akbaba, matmazel Desjardi· 

yi gördüğünü, pek güzel bir kız ol
duğunu anlatıyordu. 

- Muhakkak mt? 
- O kadar muhakl<ak, ki.. en il· 

mit edilmiyen yerd.,, .ıird-:!r.bire 

göründüğü çok OJmU>jlU~. 

- KazayağJ ne cevap verdi? 
güçlükle işitebildikleri kadar ya· . . . . 
vaş bir sesle: - Bu hususta kendısının temın 

Bu anda, odanın kap.sı vuruldu 
ve eşikte görünen bir mahkeme 
mübaşiri. Kont Teraıno Jirjantı

nin, müddeiumumi cenapları tara· 
fından kabul edilmek şerefine maz. 
har olup olamıyacağını sorduğunıı 
söyledi 

B b h f
. 

1 
. d edilmesini istedi. Akbaba, bunun 

- u sa a , ırar mcse esın en .. . 
uzenne, arkadasının omuzuna vu- s· a · b .. "k b' · 1 

sonra, Akbaba ile Kazayağının ko

nuştuklarından bazı şeyler kulağı

· ın marı, uyu ır sevuıç e: 
rarak, aynen şunlan söyledi: cSır, . . . ., 
Matmazel Desjardi' , kt b . - Kont Teramo Jırıantı mı. 

b 1 dı ye Ba~ı ırt,l u Gökten beklerken yerde bulduk. 
nu, u gece an a m. ız, o uyo- B 1 b 1 1 

- Akbaba, Kazayağı ne demek? ruz. uyursun ar.. uyursun ar. 
Diye bağırdı. Sonra, polis müdü-

ma ilişti. 

- Bunlar, onun başlıca iki mua
vini. .. 

- Ne diyorlardı? 

Sinamari, büyük bir alakayla: 

- Sonra? 

- Sonrası yok .. çünkü kendile· 

rü ile Dikslll{!r'in gitmiye kalkır 

tıklarım görünce: 

- Gitmiye lüzum yok .. rica ede
rim, kalınız efendiler! Sizi, Kont'a 
takdim edebilirim. 

Orada, Kontun Lilyana hediye et-ı - Bir arabacıya yakışan bir 
tiği araba bekliyordu. isim ... 

Kont, evin kapısını kilitledik • Dedikten sonra, ihtiyar adama 
ten sonra anahtarı genç kadına 1 

bir buse işareti yaptı. Araba, bir·· 
verili ve bu eve gelın<!k istediği za- denbire dört nala kalkan cins atla
man, arzusunu arabacısına söyle- rın arkasından yıldırım gibi sürük

mesinin kiıfi geleceğini, kendisine lendi 
olduğu kadar ona da sadık kalaca- Kont, yalnız kalınca, tenha so-

kakları geçti. O kadar dalgındı, kl 
tek tük tesadüf ettiklerine çarpı

yor ve özür bile dilemiyordu. Mon 
Parnas bulvarının köşesine geldiği 
zaman, orada, kendisini beklediği 

anlaşılan, mükellef bir arabaya 
rastladı. Bir söz söylemeden arab:ı.
ya atlarken, arabacıya: 

ğından emin bulunduğu arabacıyı 

alıkoymasını bildirdi. 

Lilyan, Konl'u, işitmiyormuş gi

bi dinledi. Sonra, onun işaretine 

bir makine gibi itaat ederek araba
ya bindi. Arkasından araba kapısı
nın kapandığlnı ve orada yalnız 
kaldığını görünce aklı başına gel
di. 

Kont, arabacıya: 

- Adliye sarayına! 
Dedi. 

- Madamı evine götüreceksin. 
ha, Boyunkıran, papağan mı, öğle· Kont, müddeiumumınin oda t 

den sonra, Pontyö soka~na götüre kapısında görününce, Sinarnari. c1. l, mu ur ... 
( o b • <·u 
1 

• u vadıni ifa edebilirdi· 
~ ııı:.u dı··· b ' 

çirmezsek, haliniz haraptır. Biz de, - Bunlar da. bu geceki dehşetli 
gülünç bir vaziyetteyiz. B~r Des- maceraya hayret ediyorlardı. Çe
jardı, yeniden deliğe tıkılmad:ın telerinin teşekkülündenberi, Des
ve harabeler hükümdarı t~vz•f o- jardi'nin firarına benziyen bir ha
lunmadan evvel Dcspardi'nin fira dise ile karşıla~madıklarını konu

rının faş edilmemesi lüzumuna ka· şuyorlardı. 

rini dinlediğimi anlamalarından, 

yahut birine yakamı kaptırmaktan 
korktum. 

- Kimden korkuyordun? 
••:r ceğini unutma! 

- Gel.işinizden çok memnun ol
dum, mösyö Teramo. Bir facianııı 
elemi içinde bunalmıştık. er k tine ~ 11 '.:0 vaatlerini ye-

/lllırdi Den .. e1,
1 

· • sızın sayenizde 
nıyet u .. . ... 

don . mum muduru olacağım-
. Zı\'ad~ . . . . 

dıirlü - .. onun ısteğıle oolıs mu-
d~h cune tayin oluna~ağımdar. 

a cnıı ld. . un. 

niim. Bunun çaresi ne'! - Ne den1ek bu? 

- Nenin çaresi? 
- Emniyet umııın miıdürü ol-

mıva çare! 

- Demesi şu ki. Bu adamlar da, 
bu kadar büyük bir işin, yalnız 

·Baba• nın karagözleri için yap:l-

. Dediği zaman, Lilyan, başını a-
- Harabeler hilkünnarından.. Kont, Lılyandan nasıl ayrılmış, d tt y .... d . . 

O 
. . . raba an uza ı. uzun e genıslı-

nun, en umulmadık yerlerde bi- adliye daıresıne ne suretle gelmiş- . b .. 1 -
le görünmesi.. Bu iki ad,'11 ise hir ti? Bunu, birkaç satırda anlatalım: yen bır te essum e: 
meyhanede konuşuy~·'•rdı G. K. Kontla Lilyan, evde fazla dur- - Bu adamın ismi ne idi? 

is.e, sefir kılığ.ında ~ö•..ıı.clüğü ı::b' 1 madılar. Artık birşey konuşmıya Diye sordu. 
bır me,·hanecı çıı11gı c'a olııy~rou . !uzum gormeden sokağa çıktılar. - Boyunkıran .. madam! 

- Haberim var müddeiumuınl 
I efendi! Odanızda, hapishane kap1• 

1cısır.a nüzül isabat etmiş; cansız.. 

cesedini ıı:ötürürl<'rken gördüm. 

(Arkası vırr) 
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SAYFA 8 
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ANKARA RADYOSU 

Dalga Uzunlujiu 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m . 15195 Krs. 20 Kw. 
T.1 A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 
Turl<lyt> Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Pazar 

ıze - Nikrız şarkı: Görül ne için . 
8 - Şevk. Bey - Hıcaz ~arkı: Bil

IJl iyorum bana. 9 - Tahir şarkı : 

Ben sana mecbur. 10 - ... .. ... . 
Uşak Müstezat: Hasretle bu şep. 

Saat 21 Memleket saat ayan. 

Saat 21 Müzik (Neş'eli plaklar) 
Saat 21.10 Müzik (Riyaseticüm-

hur bandosu - Şef: ihsan Künçer). 
Saat 12,30 Program. 1 _ Lincke _ Festival marşı. 2 -
Saat 12,35 Müzik (Küçük orkes- Schumann • Manfred uvertürü. 

tra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Te- 8 _ Ri ley _ Korsakow _ Şehra-
chaikowsky - Milletler süiti. 2 - ms . . 
Rob rt St 1 V. 1 . w:ad (Senfonık parça). a) Denız ve e o z - ıyana gece eyın . . . 

·· ldir 3 Am d · S 1 Sinbad'ın gemısı. b) Kalenderın guze . - aeı- azçaan .•. 
• ık ··ıt· d alı: .. hikayesı. c) Genç prens ve pren -.. ş su ın en aş ruyası, 

4 - Brusselmans _ Felemenk rak- ses. d) Bağdatta bir eğlenti. (Bin-

ııı, 5 - Robert Stolz - Praterde a- 'bir gece hikayelerinden). 
gaçlar tekrar çiçek açıyor. 6 - Saat 22 Anadolu ajansı (Spor 
Wa!ter Schrader - Akşam üzeri servisi). 

(hazin parça). • Saat 22.10 Müzik (cazbant - Pi). 
Saat 13 Memleket saat .. yarı, a- . 

~ t ı · · habe ı · Saat 22.45 - 23 Son aıans haber-1ans ve me eoro oıı r erı. 

Saat 13.15 Müzik (küçük orkes- !eri ve yarınki program. 

tra - Şef: Necip Aşkın), devamı. Tiyatrolar: 
'1 - Delibes - Menba - Balet süiti. -- - ·-
8 - Josef Greur - İtalyan şarkısı. 
9 - Hermann Dosta! - Marş. 10 -
'l'şehaikowsky - Vals. 

Saat 13.15 - 14,30 Türk müziği. 

ŞEHİR TİYATROSU 1 
lt'lllll 1 TEPEBAŞI 

Dram luamı 

1 ~~ 
26/2/939 Pazar. 
gündüz saat 

1"
811 

15 - 30 da 
Akşamı l!;aat 

20 - 30 da 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Necmi Rı
za: - Salinı Beyin Hicaz peşrevi, 
2 - Her zahmı ciğersuze: Asım 

Bey. 3 - Şevki Bey - Demem ca -
na. 4 - Ruşen Kam - Kemençe 
taksimi. 5 - Hacı Arii _ Benim ha ANNA KARENİN 1 tablo 
lim firakınla. 6 - Biymen - Yıllar 
ne çabuk. 7 - Saz semaisi. 

Saat 17.30 Program. 
Saat 17.35 Müzik (Pazar çayı). 
Saat 18.15 Konu.~ma (Çocuk sa-

ati) 
Saat 18.45 Müzik (Pazar çayı 

devamı). 

* 
KOEMDI KISMI 
26/2/939 Pazar günü gündüz 
saat 15 - 30 da. Akşamı saat 

20 - 30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

iKDAM 

iN HİSARLA u u MÜDÜRLÜGÜ DE 
Cinsı 

Muşamba • 
Selefon kağıdı 

Mikdarı 

27 Ad. 

15000 Tabak. 

Çuval ağzı dikmek makinesi 1 Ad. Sif İzmıı 

Muhammen B. , t 7.5 

Mumavakka t 

L ira Kr. Lira Kr. 

378 - 28 35 

806 25 • 60 47 

490 - 96 75 

Eksiltmc.nın 
• 

Te. Şeklı Saati 

Açık Eksilt. 14 

• • 14,30 

• • 15 

I - Cins ve mikdarı tahmil bedeli ve teminatı yukarıda yazılı 3kalem malzeme şartnameleri ve 

nümuneler i mucibince ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Müba

yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şub.,den parasız alınabilir. 

IV - Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Mü

dürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel berayı tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta

zammın iştirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme paralariyle 

münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

.1129. 

* 1 "Z . .. 1 .-ı - İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası şişe yıkama atöl- evcım ooz en ne 
ye ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi 

mucibince kapalı zarf u•ulile el;tıltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat temirratı 854.02 liradır. 

m - Eksiltme 17 Mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisar

lar Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi 

işler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün 

evveline kadar Umum Müdürlük İnşaat Şubesine ibraz ederek ay

rıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

m - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci madde-

de yazılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme · pa:rası makbuzu ve

inanamıyordu,, 
ve 10 ya, daha genç 
göründüğümü söylüyordu 

İŞTE BÖYLECE 
MEt=T!JN . OLMUŞTU 

ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek' kapalı za:fların ihale Zevcim ·cBu adeta bir harika . 

3 k d k - Kom" ı·s"yon Başkanlıaına diye söylenmekten kendisini ala -günü en geç saat 14, O a a ar m rz ur ,, 
· mıyordu. Ancak: İki ay kadar olu· 

makbuz mukabilınde vermeleri lazımdır. cl278. yor. Alnımda, gözlerle ağzımın et 

rafında buruşukluklarım vardır . 
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti - Uşak faslı). Tahsin Kara -
kuş ve Safiye Tokaym iştirakile. 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadrı, Hasan Gür, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. 

Halk {lpereti 

Akşam 9 da 

PİPİÇA 

· ı••••••••nwmı•mı••••••m••••••••llı!! Fılhakıka yaşım da epeyce ilerle 

lsfanbul Beledl"vesı"nden mişti. Bugün bütıin dostlarım şef 
faf ve yumuşak tenimi ve bir gen 
kızınki gıbı taze ve nermin cild im 

.. . . 1 takdirle seyrediyorlar. Her akşaıı 
Saat 20 Ajans, meteoroloji ha -

beri eri. 
Saat 20.15 Türk müziği. Çalan -

lar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen 

Kam. Cevdet Kozan. Okuyanlar: 

Mahmut Karındaş, Müzeyyen Se -

nar, 1 - İsfahan peşrevi. 2 -

Lem'i İsfahan şarkı: Narı aşkmla 

kül oldum. 3 - Rahmi - İsfahan 

§arkı: Etme beyhude fiğan. 4 -

Sadettin - Uşak şarkı: Ayrılık yıl 

dönümü. 5 - Asım Bey - Uşak 

§arkı; Cana rakibi. 6 - Halk tür
küsü: Ekin ektim çöllere. 7 - Fa-

Meşhur operet 

3 perde 
FOKS 

Yeni Bale heyeti 

E.Sadl Te" 
Bu gece 

Şehzadehaşı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

Bugün bu gece 

SEFİLLER 
28 Salıdan itibaren 
İNSAN MABUT 

......................... ~-------~ 
Türkiye Kızılay 

Cemiyeti Genel Merkezinden : 
Gaz Maske fabrikamız için diki:ş makinelerin in tamırinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayani tercihti r. 
Makinist, ihtisas derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe 

müddetile angaje edılecek ondan sonra asil mütehassıs olacaktır 
Taliplerin hizmet ve kifayet vesikalarıle Yenipostane civa

rında Kızılay hanında, KızılayDeposu Di:rektörlüğüne müraca
atleri. 

ZA YI 
206674 No. 8.8.935 T. 

289306 No. 13-10.936 T. 

289371 No. 26.11.936 T. 
Numaralı kaldırım bedeli mak

buzlarını zayi ey lediğimden bu -

lanlarca hükmİi olmıyacağını ilan 

eylerim· 

Cemal 

Or. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•tahaneai cildiye 

11ühre11iye mutahauı•ı 
Pnzardan m'ada hergün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder 
Adrtı: Babıali Caddesi Ca§a
cltlu !!Okuşu köşebaıı No . 43 

Dr. Hafız Cemal 
(LOK:\1AN UF.KİM) 

DAHİL!YE M'TI"'"'A'>SISJ 
Divanyolu 104 

- - -- - ---------
fA'IWllllg: J'"...ııtıaJ. 00$ ra,\ tJrpımıt! 

11'.i'DZQ Wts"II l'i ll-'i1Pnl'i uo,~ 
tıox ~pa aıepı t}eAtıbN ıwnwn 

NV::>VUVX 1:tı•N nv ~ ropnı;4J a \ •ttP,C: 

l.toııe Şartları 

DAHİLİ HARİC! ---
Senelik 1200 Kr 23tıU Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr 

TEK SüTUN 
SANTİMİ 

l! irinci Sahife 
İkiaci Sahife 
İç !18bifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuru' 
30 kuruş 

Bütün bir sah,fe veya ya
rını sahife ilan için İdare Ue 
görüşülür 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek Is· 
tiycnler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idar~haneı.i

ne veya İlaııat şirketlerine 
ıniiracaat edebilirler. 

Beyoğlu; Zuhreyiye, Hasekı, Cerrahpaşa hastanelerıle Zey-1 d 
1 

ld ' 

!
yatmaz an evve cı ın unsuru o • 

nepkamH Doğumevine lüzum olaıı ve hepsine 88.79 lır~ 92 ku.ruş be- lan pembe renkteki Tokalon kre 
del tahmın olunan Amerıkan ve kefenlik bez, ~ılte yuzu yuz hav- · mini kullanırım . Terkibinde Viya 

!usu vesaire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13/3/ 1 na ün iversitesinin meşhur bi ı 
939 Pazartesi günü saat 15 te Daımi Encüır.ende yapılacaktır. Lis- profesörü tarafından keşif ve cB: 

tesi!e şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 ocel • tabir edilen cazip ve kıymet 
. . . · li gençlik cevheri vardır. Gündüz 

sayılı kanunda yazılı vesika ve 665 !ıra 99 kuruşluk ılk temınat 
1 

. . B R kt k. T kal 
er ıçın, eyaz en e ı o 0 1 

makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı kremini kullanırım. Cildi beyazh: 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene tır ve yumuşatır. Ve bütün siya 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. benleri giderir ve açık mesamek 

(İ) (1275) ri sıklaştırır. 

~~>#.: 
~;~ ·~~~~~:;,? ''' I 

l~~~$~~~~~~~~ ... ~~:::,$$~:.:i~~~~t~~~t~· ~ı:'l'~:'T'IJl'2"l" 

~~ll\l\\;;:1~,~---· 

Müthiş ıshraplardan sonra bu kadar de 
sükun ve rahat ancak 

GRIPiN 
Diş. Baş, Maf 

sal, Roma tiz -

ma, 

adale 

da dahil olmak 

üzere bütün ız-

tıra(Jlan derhal 

geçirmekle ha -

rareti düşürür 

Nezle, 

Bronşiti 

etmekle haklı 

bir şöhret ka • 

:;.Q~ıı.'""4· ,-' 

zanmıştır. ' 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin ta1'1İ 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başk 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniı· 

KuUı 

KOLINOS ;;:~;;;" 
a~ıtlc l"il>i pıl· 

DIŞ MACUNU tan ~~.' 
Sil ,ı 

da ırıH"' 
)arca •'' 

...,, ve seve kullanırlar. TOpün muhteviyatı ttlcsif t"dllmft oldutundsf\ ~ıııf' 
ınJdrlctlc fhtiy11C":1nızı tf'mln eder. büyük tOpO .O, küçük tüı>ü 22,5 kurıı~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

EBŞINCİ KEŞİDE 

11 - Mart - 19 3 9 dadır. 

BUyUk ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vardır. 

1 
Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ibın• 

etmeyiniz. Siz de piyanıonuP mes'ut vo bahtiyarlar• 

araaına (İrmiı olursunuı. 


