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Büyük Millet Mecli•i dün Baıvek;lin Türk - /ngiliz anla,ma•ını izah 

eden beyanatını dinliyor [ F. A. A. J 

BiR TAARRUZ OLURSA ••• 

Türk - İngiliz 
anlaşması ve 
Sovyet İngiliz 
müzakereleri 
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Almanlar Dantzig' e asker 
ve mühimmat yığıyorlar 
Serbest şehre 30,000 hücum kıtaatına Pnris, 13 (A. A.) - Figaro 

gazetesine Londradan bildiri
liyor: 

Ankara ile Moskova arasın- · 
da zımni bir anlaşma hasıl ol
duktan sonradır ki İngiliz-Tiirk 

mensup Nazi girdi. Almanlar Dantzig' e 
tayyareler vaszlasile silah sevkediyorlar 

muahedesine karar verilmiş - Paris. 13 (A.A.) - Figaro gaze
tir. Çünkü Türk hükumetinin · J tesinin Varsova muhabirinden al -
mütaleası şudur ki bu nıua - 'dığı bir habere göre son 10 gün zar 
bedenin esas şartı Sovyet yar- fında Dantzig şehrine 30.000 nazi 

! 
dunıdır. Hatta Ankara lıiiku - · girmiştir. Bunlar, hücum kıtaatıne 
meli bir taarruz takdirinde \ mensup bulunmaktadırlar . Yalnız 
Rus m-dularıoın yardımını \ kendilerini seyyah gibi gösteriyor

( !Uoskovadan Uılep etmek hak- 1. ! )ar. 
( kına bile malik olmak istiyor. ı Bundan başka Almanl&r. hava 

Binaenaleyh öyle ümit edi- h·olile Dantzig'e esliha ve mu hım -
lir ki İngiliz ve Fransız nazır- . 1 mat idhal etmişlerdir . Şarki Pru ·-

. ' 

1 
!arının kendi parlaınentola - ( 1 yadan gelen tayyareler. se:best 
rında yaptıkları beyanat l\los- 1 şehre inmekte ve harnulelerını bo-

l kova ile cereyan eden mü - şalttıktan sonra dönmektedirler. 
zakerelere Londranın teklif - ı' Bu hadiseler, Alman - Leh bo -
!eri çerçevesi içinde yeni bir yunda hüküm sürmekte olan hu -
hız verecek ve Moşkovanm \ zursuzluğu arttırmaktadır. 

talebi üzerine de genel kur - ı Genevieve Tabouis, Oeuvre ga-

li T •• k • b • f k /d "" k • d may temas1an vnku bulacak. zetesinde, buna mümasil haberler 
.1 Ur ıge lr aarruza maruz a lgl ta flr e lır. vermektedir. Yalnız 30.000 rakamı 

• " Mii wrl yerine 4.500 rakamını yazmaktadır. 

lngiltere onun yardımına koşacak ve Mısır, - •• • 
Filistine bir taarruz olursa Türkiye derhal Turk tababetıne 50 

bu memleketlere gardım edecektir,, yıl hizmet edenler 

Başvelıil Refilı Saydam mecli•te beyanatını okuyor 

, 
Türk - lngiliz an-

laşması lngiltere

nin Sovyetlerle de 

anlaşması için birl 

köprü olacaktır 
Londra 13 (A. A) 
Times gazetesi 

başmakalesinde şöy

le yazıyor: 

İngiliz - Türk· pak
tı yalnız Akdeniz 
meselelerine değ i 1 
Balkan meselelerine 
de şamildir. Balkan 
Antantının bir uzvu 
olmak itibarile Tür. 
kiye esasen bu mın
takada fevkalade a~ 
lakadardır. Bariz ba
zı müşküllere rağ
men Ankara Bulga
ristanın Balkan An
tantına iltihak ede
bileceğini ümit edi-

(Arka.n 3 i;ncii •ay/ada) 

1 

Türk Hekimleri Dostluk Cemiyeti dün To
katlıyanda parlak bir jübile tertib etti 

Doktorların dünltü toplantısından bir 116rünüı 
Türk Hekimfori Dostluk ve yar-ı Galip Güneş. Doktor Fethi her 

drm cemıyetı dun tababet haya - cümlesi ayrı ayrı alluşlanan şu 
tında yarım asır geçirmiş ve bu j sözleri söylemiştir: 
müddet bilafasıla memlekete bü - •- Işte memlekete asepsi ve 
yuk hızmetler görmüş olan dok • antisepsiyi ilk evvel tam!m eden 
torlara Tokatlıyan salonlarında Hazım Paşa .. 
parlak bir jübile yapmıştır. Jübi- . 
1 

· 
1 17 

d ki İşte ak saçlarıle, ilmile hepimize 
esı yapı an o orumuz: . , 

G l D H B il
. D derın ve muhailXbet i!ka eden, ya • 

enera r. azım e ısan, r. .. . 
S ı .h K 1 GI p D B . rım asır mutemadıyen yazan ve a ı onura p, . r. r. esım 

Ömer Akalın, GI. Pr. Cemil To _ nüfus siyasetimizde çok bjyük ve 
puzlu, Dr. Kemal Çulha, GI. Pr. semereli bir rol ifa ed<'n Besim 
Dr. Şükrü Pelit, Amiral Dr. Ömer Ömer Paşa hocamız. 
Fuat Keskin, Pr. Dr. Esat Şc•efed· İşte memlekette modern cer -
din Köprülü, Dr. Hüseyin Mazlum r.ahlığı tesis eden ve memleketinin 
Ye:ı., Dr. Tahsin özmutlu , Celal idari ve içtimai sahasında büyük 
Muhtar, Refet Şakir, Asaf lfıugün, (Arkası 4 üncü sayfada) 

Dantzi11 ıehri 

Dün H. Paşa - Işık liseleri 
talebeleri birbirini, hakemi 
ve gazetecileri dövdüler! 

Dün Taksim stadında sütunları- binlerce kişinin karşısında ayni ga
mıza geçirirken teessür duyduğu - ye için çalışan arkadaşının üzerine 
muz yeni bir futbol kavgası oldu. atılarak om. müsabakada yeneme
Hem de öyle müthiş bir kavga ki diği için dayakta yenmeğe kalkı -
memleketimizde ilk görülen ve (,l.rknsı :ı un< ü sayfada) 

nuuıııııı nııııuııuıııınıııınııııııııııu nıııııııınnıınnıın ruuııııuı uıııııııınııııırnııııııı ıuuıııı nıııııııııınıııııııııı nııııuıın 

İhtiyar ve bunak demokrasi 1 
Kaç sene var ki, demokrasinin ismini, bazıJarı ihtiyar ve bunuk 

demokrasi koydular. Müzakeresiz ve mtişaveresiz, tenkitsiz, itiraz
SJ2 hemen karl\11 veren ve hemen, lıir yıldırım süratile, bu kararı 
tatbika geçen totaliterlmn karşısında kaptanı tereddüt içinde bo
calıyan demokrasinin hantal mavnası bugün yarın batacaktı. Öte
kiler senenin iki mevsiminde yeni bir baskın yaparak dört senede 
dört devleti ortadan kaldmr; uzak ve yakın kom ularına silahları· 
nı çevirerek istediklerini koparır !arken demokrasiler elleri böğ • 
riinde bekliyor ve bu baskınları, emri vakileri kabul ediyorlardı. 
Bu vaziyet iki si:<ıtemden birinin artık yerini tamamile ötekine 
terkettiği, zorbalık ve cebir ve şiddet siyaseti~\n, hürriyet prensip
lerini ortadan kaldırdığı zehabını uyandırdı ve bu aldanış bizde de 
geniş bir propaganda sahası buldu. Halbuki şimdi ne göriiyoruz? 
Aldananlar, aldandıklarını anlıyorlar: 

Demokrasi, ihtiyardır; fakat bunamaktan çok uzak, hala basi • 
retli, temkinli ve çok ilerisini gö~erek, hesaplarını ona göre tut • 
muştur. 

Tobliterlerle demokrasiler arasındaki mücadele bir pehlivan 
güreşi değildir, neticeyi hasımlardan birinin sırtı birkaç kere yere 
ııelmekle tayin edemeyiz. 

KEMALİST 
• 
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Musa • lsa • Muhammet 
Balkan Ekonomi J ,-p--=-=1=-=-=--=1 d=-=.-ı" 1-liylesiz İnhisar 

İSANIN HAY ATI 
İstanbulda suc işli-

' konseyi ros ge 1 kolonyaları yenler hayli azaldı 
-11-

Isa, beşikten cevap verdi : " Ben 
Heyetimiz dün akşam 

Bükreşe gitti 

Eminönü meydanı
nın tatbikat planı 

Bu hafta içinde pi
yasa ya çıkarılıyor 

katileşiyor İnhisarlar ıdaresi hazırlamakta b • • T Yarın Bükreşte toplanacak olan 
tanrının Peygam erıyım. anrı Balkan antantı ekonomi konseyine Şehir mütehassısı ıırofesör olduğu ucuz ve aranılan evsafı ha-

Bunun başlıca üç sebebi : iş hacminin 
genişlemesi; meşhut suçlar kanunu ve 

hapishanenin boşalblması 
l'ştı·rak edecek heyetlmiz dün sabah iz yüksek derece kolonyaları ayın Son z.amanlarda İstanbulda cü - kilde suç işlemiş olanlar hemen d • Prost dün sabah şehrimize L · bana ki. tap ver ı. '' Ankaradan şehrimize gelmiş ve ak 20 sinde piyasaya çıkaracaktır. ı- rümler hissolunacak derecede a - yakalanmakta ve suçun delilleri i-

gelnıi~tir. Mütehassıs, istas - mon çiçeği kokusunda olacak bu im B'lh be g··n le şahitleri zamanın tahribine ve şam ekspresle Romanyaya hareket za ıştır. ı assa son on ş u 
· ·· d B d abancı ve yonda beledi"e imar müdürü k~I nya hakı.kı' 80 derecedir hiçbı'r eksı'klı'g"e ugr· amadan derhal Meryemden hesap soranlar ona: suruyor u. u a am, Y etmiştir. Heyek Trabzon Meb'usu ' .v 0 • içinde rrfiddeiumumiliğe sevke -

_ Sen, droHer, bize cevap ver- adi hır zorba idi. Bütün tebaası Hasan Saka'nın reisliğinde Türk Nuri ile diğer allıkadırr mü - Yarım litrelik şişeler içinde 100 dilen ve kanuni takibat yapılması- mahkemeye tevdi edilmektedir. 
·· ·· 1 k ke d' ı·nde nefret ederdı· Ve o s du"rler ve nıı'ınarlar tarafın " k t ı kt Suçu ış' ledı'kten bı'rkaç saat sonra miyorsun ve bu i~i soz soy eme - n ıs n · • Ofis Başkanı Bürh.an Zihni anus 1 uruşa sa ı aca ır. nı istilzam eden vak'aların adedi 

ten aciz, yenı doğmuş bir çocuğa ancak oırtını Romaya dayamak Balkan antantı ekonomi konseyi dan karşılanmıştır. İnhisarlar Umum Müdürlüğü dü eski aylarla mukayese edildiği tak kanunun kendisine liiyık olduğu 
havale edivorsun.. suretile mevkiini muhafaza edi - umumi katibi Şinasi ve Münaka- Prost, doğruca Belediye şük derecede rakı çıkarmak için de 

1 
cezayı verdiğini gören mücrim i -

, dirde yarıya yakın mikdarda aza -Bu sırada İsanın beşikten sesi yordu. le muhabere Vekaleti müdürlerin- Fen heyetine gelerek burada• ı tetkiklere bıışlamıştır. 40 derece- kinci bir suç işlemek için bütün 
U• kseldı': 1 İdarede iktidarı vardı. Fakat . mış olduğu görülmektedir. 

Y den Orhandan mürekkeptir. Eminönü meydanının miis - lik rakılar önümüzdeki aylarda pı- B L•b· h d 
1 

temayül ve cesaretini kaybetmiş _ Ben, dedi. Tanrının kulu ve İhtiras ve zulmü de pek büyüktü. bir hafta unun seue ı er şey en evve .. kt 
Y. 1 .. led'" . g'bi Konsey müzakereleri tak.bel vaziyetini gösterir ma-

1 

yas
1

aya çı·k· a .. rıla.c1akt.ır. d k h halkın refah ve kültür seviyesinin bir halde cemiyet içine donme ~ peygamberiyim. Tanrı bana kitap ıne evve ce soy ıgımız 1 
sürecektir. il d dare tutun ış erıne e ço e em dir. 

VerdL. genç, güzel zevcesinı, oğulların - keti tetkik etmiş ve üzerin e M d d gittikçe yükselmekte oluşudur. Suç 
---000 miyet vermektedir. u anya a . •. . . . . . . Bunlardan başka İstanbul ha -

Mescit uluları !sanın bu sözle - dan .üçj.inü, birçok yakın akraba - BEL ED 1 YE bir hayli meşgul olınuştnr. modern ve büyük bir yaprak tü-i ışlemegı ıtıyat h~lıne getırmış hır pishanesinin boşalılmağa başlama-
! k .. b 1 !arını öldürmüş, sarayının içini bi- Prost öğleden sonra Vali ve tün işleme ve bakımevi inşası ka- çok sabıkalılar bıle kendılerıne ça-rini işitince söy ıyece soz u a - le kan deryasına çevirmişti. v sı ve mahkfunların civar viliyet -

madılar ve Meryemin yanından Yogyurlların pis oldugu Belediye reisi ile bir görüşme rarlaşmıştır. Yakında binanın ya- lışabilecekleri işler bulabilmişler- ler hapishanelerine gönderileceı;t İsanın dog" duğu zanıan, onun ih- d' s la üh' ım· a'mil ve ayrıldılar. Fakat inan ı ar mı· k · an aı:ı 1 d 1 
? 1 ld yapmıştır. pılmasına başlanacaktır. Bu suret- ır. uç rın en m 

b 1 . tiyarlık zamanı idi. Hastalı • vıc- T Profe,örün şehrimizde ilk 'le Mudanyada büyük bir iş sahası saiklerinden birinin işsizlik olduğu Hayır .. onlar, bütün u iş erı d b h h g· b·r gu··n tahtı Belediye Slhhat Mu"du"rlu"ğu'' şe- d" .. ··ı.. e bu azalıınanın mem 
an aza ı, er an ı 1 

- meşgul olarak intaç edeceği j' kurulacak ve şehir güzel bir bi - uşunu urs -afsona, sihırbazlığa hamlediyor - h 
1 

k tt · h · · · !emesi nis 
(M ) . T nı elinden alacak birinın zu uru hirde yoğurt satışını kontrol et - mühim iş Eminönü meydanı- naya sahip olacaktır. e e e ış acmının genış k . ıardı. Bir kısmı eryeın ın an- ihtimali korkusu içinde ve devam· Bitlisle yapılmakta olan büyük betinde aratacağına hükmetme ı-rı tarafından !saya gebe kaldığır meğe başlamıştır. Yapılan tetkik - nın tatbikat planını k.at'i şe - b 

1
. 

1 lı L.r endişe ile yaşıyordu. tütün atelyesinin küşat resmi de sa et ı o ur. 

keyifyetinin de az çok müessir ol
duğu tahmin edilmektedir. Çünkü 

na in.anmışlardı. Fakat bunlar da L !er sonunda yoğurtların bilhassa kilde tesbit etmektir. Pros - ti d 
~le bu sırada idi ki ona birta - 1 Cümhuriyet bayramında yapıla - Diğer taraftan bu ne ce e meş-İsayı AJ:ah'ın oğlu telakki etm1 ek kım yabancı altmler heyetinin gel- nakli sırasında belediye tali - tun Ankaraya davet edilmesi ı caktır. Ate iye sonbaharda işleme- hut suçlar kanunu tatbikatının da kendisini ziyaret ve yardım imkan Sur

etile b""ka bir da18.let yo una m t g h ket d·ı ed'ğ' d' · ·ı · ı im kt dı !ar nd hrum bulunacagı· nı he .,. diğini haber verdiler. a ına uy un are e 1 m 1 ı, veya ken ısinın oraya gı me- - b ı kt müessir olduğu an aşı a a r. ı an rna -
düşınü§lerdi. Bu heyetin gelişi Hirodesin en- kapların pis olduğu ve yoğurtların si çok muhtemel sayılmakta- 1 ge ıış ıyaca ır. Bu kanunun tarifatına uygun şe - saba katanlar az değildir. 

s~ işlediği takdirde civar vilayet
lerden birinin hapishanesine gön -

derileceğini ve böylece şehirdeki 

bütün akraba ve tanıdıklarınıu 

&ki din kitapları, eski mukad- üzerindeki kaymakların da pislik dll. Bu takdirde profesör An- k b vd -----------------
des kitap ayetleri yer yüzüne bir dişelerini artırdı. tuttuğu görülmüştür. Bunun ·için karada henüz tasdik edilme - 1 Tiftik, yapa 1 ug ay, arpa E k t. ı o· l d" . 
Mesihin, bir kurtarıcının dünya - ~için gelml işl:rdi.' h t ' 1 birçok tedbirler alınması emrolun- miş olan ı;eh,rin nazını nlanı -

1 

Standard nizamnamesi manet C e e l lp OffiaSJZ iŞÇi 
nın sonlarına doğru muhakkak su- unu an ama ıçın eye ı sara- l B . d ğ t nın tasdikinde hazır buluna - k l d ı 
rette geleceğini bildıriyorlardı. yına dav<et etti. Kurnazca bir mü- muş ur. u aıa a yo .u~ y.ap~ - cak ve bazı izahat verecektir. Arpa, buğday, yapağı ve tiftik satan ya a an } bir karı koca 

railikle onlardan seyahatlerinin !arın yoğurt teknelerının. uze.rıne &. •' madd. elerinln ih.ra.catlarını ,stan -Beni İsrail, beklenen cMesih• in . . .,. -

. selbeıbını sordu. imal tarihi ile yapıldığı ımalatıha- dardıze etmek ıçın geçen yaz ha- Mustafa adında 18 yaşlarında Zabıtaya yapılan bir şikayet ü-İsa olmadığını söylemek suretıle Hey~t lzAsı maksatlarını açıkça b 'k t : .......................... ! zırlanan nizamname devlet şıira - b' k d 1 da Yusu zerın· e Mehmet ve Fatma adların-neyi gösteren ir e!L et yapış ır - •• •• . . . ır genç, ar a aş arın n . .-
onun mevcudiyetini tanımak iste- söylediler. maları mecburi tutulmuştur. ı Kuçuk Haberler .sını:a kabul ~ilmış.ve v.ekıller he- fun ceketini iğreti olarak ~~t:ıı_ı.ış da l:ıir karı koca haıkkında diplo -
mediler . Babasız doğmuş bu çocuk Hiro - Z h" 1. ti . . . .. .. .. yetme sevkedılmıştır. Nızamname- ve ceketi aldıktan sonra goturup masız dişçilik yapmak suçundan M ·ı 1 İse ·ıe arasında d k · .. d" d" B' - e ır I SÜ erın raporu * Türk Tıp cemıyetı onumuz - · bik h k 1 usevı er e vı r esi ço düşun ur u. ır ayagı . .. .. nın tat sa asına onu ması Tophanede satmıştır. tahkikat yapılmış ve adliyeye ve -
bugüne kadar devam eden dünya- mezarda bu haris ihtiyar, bu kü - hazırlandı deki salı gunu toplanacaktır. yaklaştığından bu ~alda hazır;ık~ Yusufun şikayeti ~.erine .MU6-

1 

rilmişlerdir. 
nın sonuna kadar sürecek olan din çük cocuk ta kendi saltanatını Bundan bir müddet evvel sütten İçtıma ruznamesi şudur: !ara bıışlanmıştır. Tıcaret Vekale tafa yakalanmış ve dun adlıyeye İddiaya göre bunlar İsmail adın 
lhti!Mmıo ela esa;;ı işte budur. elinden alacak bir rakip mevcudi- 35 vatandıışın zehirlendiğini yaz - 1 - Schlatter, 2 - Duplay vak'a- ti standardizasyon müdürü Faruk verilerek birinci sulh ceza mahke- da birinin dişlerini yapmak için 

Ve yine bu ihtiliiflardır ki hris- yetini gördü. mıştık. O zaman sütler belediye, !arı Arif İsmet Çetingil. 3 - En - Ankaradan şehrimize gelmiş ve mesinde sorguya çekilmiştir. Ne- kendisinden üç lira almışlar, fa -
tıyanlan da İsadan sonra protes- Heyet azasma iltifatta bulun - kiınyahanesine gönderilmiş ve tah teressan bir ekstra üterin vak'ası bu dört madde ihracat.çılarıPın işti tkede Mustafa emniyeti suiistimal kat dişleri istenildiği şekilde yap -
tanlık, katoliklik gibi iki hl2Jbe a - makla beraber onlara çocuğu ziya- !ile arzedilmişti. Tahlil bitmi;; ve Kflmil. Akol. 4 - Vahim bir He - rakile iki toplantı yapılarak karar-! suçuyle tevkif edilmiştir. Mevku - maınışlardır. Bunun üzerine İs -
yırınıştır. !sanın mevcdiyeti üze- retten dönüşte tekrar sarayında rapor dün ·belediyeye gönderilmiş moglobmurie vak'ası Sedat Tavat. !ar alınmıştır. fen muhakeme edilecektir. mail zabıtaya müracaat ederek şi-
rinde loplanan cüçlük• te yiM ır beklediğini söyledi. tir. Buna göre sütlerin zehirlilik * Sirkeci _ Küçükçekmece ban Tiftik ve yapağı ıçın yapılan Fırın tuglal2rını çalan . kayette bulunmuştur. 
nun doğuşundaki bu •esrar• dan Maksadı açıktı. Alimlerden ço ·- vasfı teğşişren ileri gelmediği ve liyö hattı yaz tarifesi bu sabahtan toplantıda bu maddelerden. esas 

3 
ay hapis yatacak Dün birinci sulh ceza mahke -

ki · · h · d b bunun mikrobik olduğu anlaşılmış tiplerinin tam balyalar halınde ve mesinde Mehmet ile Fatmanın mu doğmuştur. Bazıları insan şe in- cuğun vazıyetıni ve angı ev e · u- itibaren tatbika. başlanmaktadır. 

1 

ta·ı,· ıı·plerı·n deı 'htı'yaca go''re 
3 

ve D .. 
1 · · (Allah) t ı d ğ tır. Sıhhiye Vekaleti de bu işle ya- 11 b hl Gülhanede metrfık bir fırının hakemeleri yapılmıştır. ünkü ce 

de yer yüzüne ınmış e - un u unu anlıyacak ve onu öl - Devlet Demıryc:, an sa 3 arı 30 kilo arasında ambalaj edilmesi tuğlalarını çalan Hasan dün birin- sede Mehmet isticvap edilmi~, fa-. B zil Allahın d" ı -"t' kında naıakadar olduğundan tah - akş 
1 

d ç km 
18.kki etti. a arı ona ur ec.,.. 

1
• Sirkecide ve am arı a e e- kararlaşmıştır. ci sulh ceza mahkemesinde mu - kat karısı Fatmanın İzınirde bu -1 lilin neticesi oraya da bildirilecek- k 1 bul nd oğlu dedi. Halıbuki sa bütün ha - Lükanın inciline giıre heyeti cede ihtiyat atar ar u ura - Arpa ve buğdayların ihracında hakeme edilmiş ve suçu sabit gö _ lunduğu anlaşıldığından kendisi• 

yatında ve bütün vaızlarında ken- teşkil eden alimler Allah tarafın- tir. cak ve ihtiyaca göre, tarife harici yapılacak standardizasyon için de rülerek üç ay hapse mahkfım edil- nin celbi için muhakeme bıışka 
d' iniıı bir ciidem oğlu· ve ·Tanrı dan gelen bir duygu ile Hirodesin Tramvay ve Tünel ıa.yihası trenler kaldıracaktır. bu maddelerden alınacak nümune- miştir. güne bırakılmıştır. 
kulu· olduğunu söylemekren fariğ tekrar yanına gitmeden memle - Millet Meclisine verildi * Beyoğlu kaymakamlığı tara - !erin hususi aletler vasıtasile seçil-

olmamıştı. (Teolıs) üzerinde ısrar ketlerine döndüler. Elektrik, Tramvay ve Tünelin fından sonhafta zarfında belediye mesi ve muayene edilme i karar 
edenlere !sanın bu sözleri söylen- Bunun üzerıne Hirodesin gaza- Belediyeye intikalini temin ede - talimatına riayet etmediklerinden altına alınmıştır. 
dıği zaman onlar: bı hır ka.sırga şiddetile kendıni gös cek olan kanun lay;hasının meclis dolayı 2-15 esnaf muhtelif cezalarla ----00---

- İsa bu sözleri tevazu undan terdi. BeyUehemde iki yaııına ka- encümenlerinde konuşulduğu şu teczıye edilmişlerdir. Aksaray ve Edirnekapı cad. 
soyledi.. dar olan bütün oğlan çocukların günlerde orada hazır bulunmak Ü- * Vali Muavıni Hüdai Karata - • · ki' f it 

C kıed l kılıçtan goçirilmesini emretti. Anka • dil .. delerıne çıçe 1 ve as a <'vabını verme ir er. zere raya gitmegi şunen ban dün vilayete bağlı mülhak ka- 1 k 
tarih1 edyan profesörleri, dünya 

universıteleı'inde işgal ettiklerı 

kürsülerde İsanın mevcudıyetini 

bilıe inkAr etmektedirler. Bunların 

Dıg·er taraftan yı'rmınci asrın İbrahim peygamberin gizli ve Vali Liıtfi Kırdar bu seyahatten . . klSlm yapı aca 
zaları teftiş etmıştır. 

esrarlı doğuşu Nemruda kü - şimdilik sarfınazar etmiştir. Zira .. ..
1
.. M h F add Taksım Har'bıye yolunun yapıldı * Kopru u e met u en . Ak çük çocukların idamı emrinı ver - kımun encümenlerden geçmiş ve . .. . 

1 
ğı gibi Edimekapı - Fatıh ve -

dirmiştir. inhilal eden Edebıyat Fakultesı saray _ Beyazıt yolu üzerindeki a-heyeti umumiyeye sevkedilmek ü-
Musanın hayata gözlerim açışı Türkiyat Enstitüsü Direktörlüğü - g·açlık ,·aya yol~nun da çiçekli ve zr bulumnaktadır. Layihanın Pa - , 

Firavuna Beniisrail çocuklarından zartesi günü Mecliste müzakere e- ne Türk Dili Profesörü Rahmeti beoon naline getirilmesine karar 

un nihayeWıde zikredecE-[ı•mızi 

vadederek tarihin seyrin; ta;.ip 
edelim. 

ileri Sur .. du" klerı' !ikırleri es• riıni - b' J ~·ının· · kafalarının k~·ı·ıme dilmi'"'' "-'·stı'r ın ere...; '" - dileceğı haber a ınm"§tır. Arat tayin e ,.ır. verıı.ıu". · 
si fermanını verdirmişti. İsa için 

Msryemle /•anın Mı•ıra 
hicreti 

de şimdi Hiı'Odoo Nemrud ve Fira
vunun verdikleri emirlerin ayııini 
veriyordu. 

Onun yolunda birçok Beni İsrail 
:yavruları böylece kurban edildi. 

Eski l<A1ı.inleriıı, eski kitaplaı;.n (Arkut var) 
daima dünyayı kurtarmağ.; gı;:• - = -========== 
cek bir Mesihten bahsetmesi o ŞiRKETLERDE 

Şirketi Hayriye araba va. 
puru karneleri çıkardı 
Şirketi Hayriye Anadolu yaka

devrın bütün kahinlerini d~ nıeş -
gul ediyordu. Beytülmuk~adeste 

babasız bir çocuğun doğmuş olma
sı haberi Romadan Yunana ve İra
na kadar yayıldı. Bır rivayete gö-

sına otomobille gezmeğe gidenleri 
re İrandan ve bir rivayete göre arttırmak için araba vapuru fiat -
Yunandan bir kahinler heyeti bu !erinde tem:UM yapmış ve bir ay

çocuğu görmek için yola çıktı. Be- dan ü.ı aya kadar tenzilatlı karne
raberirule ele çocuğun ana•ına bir 1 !er ihdas etmiştir. 
çok he,iiyeler getirdiler. Karnelerin bir aylığı yüz 

Babam: bir çocuğun dünyaya de 55 iki aylığı yüzde 60 ve üç ay-
gelmesi mühim bir hadise idi. 

Dünyayı kur~aracak olan Mesihin 
de dünyaya gelmesi böyle mühim 

bir hadise ile olmalı idi. Bunlar, 

bu dü:ji.uıce ile yola çıktılar ve Ku-

düse geldiler. 

Evvelce de söylemiştik ki o de
vırde d~ Beni İsrail diyarında, 
(Darnd) un ve (Makabi) !erin tah 
unda Hirodes (Herode) hüküm 

lığı da yüzde 67 tenzilata tabidir. 
Ayrıca bu karneleri alanlar karşı

dan karşıya her gün btedikleri ka 
dar gidip gelebileceklerdir. 

Bir aylılt karneler 22,5 iki ay -
!ıklar 35 ve üç aylıklar 45 liradır. 

Şirket Bebe'k ve Küçüksuda ye
ni bir iskele yaptırmıştır. Yaz mev 
siminde bu iki iskele arasında ara· 
ba vapurları işliyecektir. 

• 

r RESİMLERLE GÜNÜN HADiSELERİ 

.... _. -

Dün Taksim stadyomuında kız talebeler arasında spor müsabakaları yapılmıştır. Bu resim gülle atan 
genç kızlarmuzı &österiyo.ı: • 

EKONOMi 

Döviz kaçakçılığı tahkikatı 
ilerliyor 

S A NAYi 

Yerli mallar sergisinde 
yenilikler 

Ecnebi memleketlere döviz ka - Galatasaray lisesinde açılacak 

çırmak işile meşgul olan kaçakç! 11 inci yerlimallar sergisi için ala
şebekesi hakkındaki tahkikat çok kadarlar büyük faaliyet göster -

ilerlemiştir. mektedirler. Ankaradan gelen bi~ 
Dört banker ve borsacıdan mü - emre göre halkımızın sanayi • 

rek'lı:ep olan şebeke elebaşıların - d k' .1 1 . hakkı d k"ı' . . . e ı ı er em.emız n a cu dan başka daha 'bazı kımselerın 
bu işle a!iikadar oldukları anlaşıl _ derecede tenvir edilmesi bildiri.! -
maktadır. m.iştir. Bunun için sergide ipti.dal 
Yapılan tahkikatta elebaşılar -

dan Hıristo isminde birinin meın -
leke! dışına çıktığı anlaşılmıştır. 
Hıristonun ne şekilde hudutlar 

haricine çıktığı araştırılmaktadır. 

Tahkikatı kambiyo mürakabe mü 
dürlüğü idare etmektedir. 

işçi mümessilleri seçiliyor 
Patronlarla işçiler arasında çı -

kacak ihtiLüları halle çalışacak o
lan mümeseillerin seçilmesine bil -
tün iş yerlerinde devam edilmek
tedir. Şimdiye kadar muhtelit yer 
!erde 300 mümessil seçilmiştir. Bu 
!§ ay sonuna kadar tamamlanacak 
ve iş ihtilfı:fları nizamnamesi 15 Ha 
zirandan itiharen tatbik mevki.ine 
konulacaktır. 

000 

DENiZ 

Alman vapuru kurtanldı 
Horra ve Alemdar tahlisiye ge -

mlleri, Şarköyde karaya oturan 
Mltn Meer isimli Alman gaz va • 
purunu diln yüzdümıeğe muvaf -
fak olmuşlardır. 

Fazla hasar at o1ınadığından va • 
pur yoluna devam edecelr.tiı'. 

maddelerin fabrikalarımızda ma -
mul gir hale gelinciye kadar ge -
çirdi:kleri safhalar caıılı bir şekil
de gösterilecektir. 

- - -<000>---

Gazinoların tar"ifeleri 
tetkik ediliyor 

Belediye yaz mevsiminiıı yak
laşın.ası dolayısile dört beş sene ev 
vel yap1lnıış olan gazino, plaj, çal
gılı kahve vesair eğlence yerleri 
tarifelerini esaslı bir şekilde göz· 
den geçirmektedir. 

Belediye yeni İktısat Müdürü bu 

gibi müeeseselerin her birinden i -

cap emenllt·le temasa geçmiş bulun 

makta.dır. Tarifeler tesbit edilir • 
ken bilhassa garsonların yüzde on 

aldıkları bahşişin mahiyet! mev
zubahB olmaktadır. Bu paranın 

garsonlara değil müessese sahiple 

rinln kasasına girdiği tesbit edil -

miştir. Bu da tarifelerin lüzumsuz 

yere yükselme5ine sebep olınakta

dJ1. 
Tarifelerde bu sene azami ucuz

luk temini esas gayedir. 
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• ı!_~~~ET~~R 
: Yeni bir depo ve 

bir hizmet 
Dünyanın büyük harbe nasıl ha-

Türk - lngiliz 
mühim 

anlaşmasının 
tefsirleri 

T ürk -İngiliz anlaşma- r·-8-D--n·e·;0•1:0--fı;::t:::?2!,~::1::~~~r: + + tırecek, ınsanlarm ve depoların ço· 

B ı • d k• t • • ı ı ğaltılması için tedbirler aldı. 
sının er ın e ı esırı o· k bu~:an~:: in~:~~~ka::;~;k~:;:: ı ır nut u Gülhane hastane.inin meşhur ha-

Aı 1 • } + + d.e~esi bugüne kadar yüzlerce ki-man gazete er 1 an aşma • • şıyı muhakkak bir ölümden kur . 

1 ı Fransız Hariciye + tarınakla bihakkın övünür. 
hakkında neşriyat yapıyor ar ı • Fakat bu kan deposu nedir? İzah 

• Nazırı, n g iliz - + edelim: Vücudlcrinde bir hastalık 
Berlin, 13 (A.A.> - cD. N. B.• Almanyanın çember altma. alın· ı Fransız iş birli- + yüzü~en esaslı bir iinıa olmıyan-

bi!diriyor: ması yolunda her gün yenı bır a • + + Iarır, !>ir darbe, bir ceriha yüzün. 

Gazeteler , Çeınberlayn'in dün dım atılıyor: ı ğini anlattı t d.e~ 'kıybettilcleri kanı başka bi -
Avam Kamarasında yaptığı beya· Mes'ul Turk devlet adamlarını ı rısınden alarak telafi etmek usulü 
nat hakkında neşriyatta bulunmak 'tnglterenn ~u harbe ~e ç~mb~r + Southampton, 13_ (A.A.) -:: çoktanberi tatbik ediliyordu. Ya-

ta T .. k İng'li k 1 kl yar altına almaga tahrık sıyasehne ıl- ı Bu sabah saat 9.4o te Bour + ralıya kan uzun zaıııandenberi ka ve ur· ızarşııı · F • 
d• akt t ' t d 1 tler' tihaka karar verdiren sebepler a- get'den hareket eden ransa + nı verenden doğrudan doğruya 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

yor. Lodrdnaa da İn
giliz hükumetince 
Bulgarlar tarafından 
yapılan şikayetlere 

çare olmak Üzere bir 
tarzı hal bularak 
Türk 
teklif 

hükumetine 
edildiği zan

nolunuyor. 

Londradaki 
tesirler 

nuyor. Baltık denizı bir Alman 
gölü olalıdanberi İngiltere ve Fran 
sa Polonyaya ancak Karadeniz ve 
Romanya yolile yardcmda bqluna-
bilirler. 
Fg~ro şöyle yazıyor: 

Şunu kaydetmek lazımdır ki İn
giliz - Türk anl~ması mahdut şu 
vya bu noktayı istihdaf etmiyor. 
O, Akdeniz mıntakasına şamildir 

ki bu çok geniş bir sahayı ihti\'a 
eder. Keza şu ciheti de mütalea et 
mek lazımdır ki • ve bu yalnız Yu· 
nanistan için değil batta Romanya 
ve Yugoslavya için de fevkalfıde 

mühimdir . İngiiız - Türk anlaş -
ması Balkanlara da şamildir. 

Demek oluyor ki İngiliz ,.e Türk 
siyasetleri A vrupanın bu kısmın • 
da tamamile biribirine intıbak et· ım p ınm o orı er ev e ı 1 . . N 'B ı ile re- + 

. caba hangi sebeplerdir? + Harıcıye azırı onne nakledilirken şimdi birtakım a • Londra, 13 (A.A. )- Gazeteler, 
çember altına almayı istıhdaf eden ! İ 'lizl ı fikası saat 11.10 da buraya + damların kanını depo etmeye ve Türk . İngiliz anlacrnasını selam - miş bulunuyor. Bu husus sulhün 
ngiliz siyasetinin yeni bir unsu • Umum harpten sonra ngı er ı im J d + l> • .,.. tarsini emrinde birinci derecede 

. . • . . .. ekte 1 - vası 0 Wi ar ır. unu canlı, taze hır sıırette muha- lamakta ve Türkiyenin biJhası;a 
runu teşkil eyledıgını soylem • Osmanlı imparator ugunu parça - + Ecnebi memleketlerde ya • + faza etmeye de muktedir olmuş • Romanyaya verilen garanti bakı- bir unsur te'ikil eder. 
dir. !adılar. O zaman İngiltere ile iş • F lar tarafından + lar İcabed' k d b Popylairc gazetesi yazıyor; Völki.sdıer Beobachter diyor ki: + şıyan ransız . . ınce an epo>una aş mından sevkulceyş ehemmiyetini 

birliği yapmış olan İsiam millet • + kurulmWj ,AJJiaı:,<=e. F:ançaı· + vurııluyor. ve coğrafi vaziyetini tebarüz et • Göbbelsin gazeteler. mıhvcr 
İngiltere ·Polonya ve İngiltere- !eri aldatılmıştır . Arap imparator- + se• de bir nutuk s~yliye~ Bcm· + İspanya harbinde binlerce yara- tirmek!edirler. Gazeteler, Türk • devletlerinin iş gördüğünü demok-

Türkiye paktlarının ;mü~terek bir İ + nnt ec·"mle demıştır ki: . + h, ölümdea bu suretle, kaybettilc- · ı l" 1 rasilcrin ise konn.•makla vakit ge-luğu kurulmamış, yalnız ngiltere- ' ~ Ingi iz ıti ""' sayesinde bir ngiliz· -, 
vaı;ıfları vardır ve o da samimiyet- + ·Bütün dünyada herkesın + leri kanın yerine tazesi hemen aşı· Sovyet paktına müncer olabilecek çirdiklerini yazadursunlar. Haki • 

ye tabi devletler vücude getirilmiş l k 
ten D.ri bulunmalarıclır. Her iki ha Fransız milletinin kat'i az • anara lrurtarılmışlar. olan Türk • 3ovyet münasebetleri- katte ise demokrasiler de iş gö • 

tir. Bugün buralarda İngiliz sün · M f' 
disede de tumtraklı ifadelerle bu mini ve tam soğuk kanlılığını anma ıh Fransız doktorl.arı • nin samimiliğinden bahsetmekte- rüyorlar. Onlar patırdısız çalış • 

İngiliz siyasi mehafilinde teha
rüz ettirildiğine göre İngilteren.n 
Türkiye ile yapmış olduğu şey da
imi hakiki bir askeri ıttifa'<tır 

Çemberlayn'in kurmak ıstcı.li{[i 

sulh devletleri bloku Tiırkiye ıle 

kuvvetlenmiştır 

lngiliz gazetelerinin 
tefsirleri 

Londra, 13 (A.A.) - Havas !'1U· 

habiri bildiriyor: 
Gazeteler, Çemberlayn taraf.n

dan Avam Kamarasın<la dün ya • 
pılan beyanattan dolayı buyıik 

memnunıyet izhar etmekte ve Lon 
dra siyasi ve diplomat'k m.ıhfıl • 
!erinin fikirlerine tercüman than 
Türk • İngiliz antantının İngılız 

diplomasisi için tecavüze karşı bir 
mukavemet cephesi teşkilinde bil· 
yük bir muvaffakiyet tf'§kil l'\ le· 
diğini bildirmektedir 

Gazetelerin tahmlnlerıne gore. 
Hatay meselesi halledılir ed lırez 
-kı bu hal keyfiyeti herhald ge • 
cikmiyecektır· aynı l"'!aald~ b r 

Türk - Fransız d eklarasyonu bu • 
günkü Türk · İngiliz deklaras~·o • 

güleri ve İngiliz altınları hürriyet t · ]' nın toplantıs d .. • · k' 
paktların hiçbir başka devlet aley anlayıp takdir e mesı azım • ın an ogrenıyoruz ı dirler. mayı s;,verler. Fakat bu patırdısız nunu itmam edecektir. 

• t azmini boğmaktadır. dır.• Hatip Fransanın adil ol- bütün hazırlıklara, yeni keşif1ere Times söyle yazıyor- çalı.şmak İngilterevi dün gerek il . - d"ğ " hine müteveccİlı .bulunmadıgı e - • , Bazı gazetelerin · erı sur u u ye 
Bugun" Türkiye hiçbir suretle duğu nisbette azimkar bulun- ve fenni tedbirlere rağmen insan •Türkiye müşterek müdafaa sis- kendi hesabına ve gerek dostları 

min edilmektedir. Fakat hakikat ta k gane hakiki ihtiraz kaydı, İngiliz. 
tehdit altında deg'ildir. İtalyanın duğunu tpl-ırüz ettirmek ve anının en iyi ve en emin deposu temine mühim bir siyasi ve sev - hesabına iki muvaffakıyet temin 

İngiltere • Polonya paktı münhası- 1 + + · · .. d d Sovyet müzakerelerinin daha netı-

ren Almanya aleyhine müt.evec · + samimiyetinden bahsetınıştır. depolara ehemmiyet vermekle be· Türkiye ile Sovyetler birliği ara • O d" k' celenmemiş olması ve şimdiye ka· 
sulh ve süküna kavu turduğu bir İngiliz . Fransrz iş birliğin~n l yıne ınsan vucu ü ür. O halde kıılceni yardım temin etmiştir. etmekten menedememiştır. 

dhtir ve İngİltere ile Türkiye ara· Akdenizde, Türkiye, muhtemel her + Nazır, silahlanma ve askeri raber yaralılara kan verebilecek sındaki bağlara, yakında akdedi . vr ıyor 1 dar Bulgaristan ve Yugoslavyayı 
sındaki pakt da münhasıran !tal- türlü Avrupa anlaşmazlığında tam + mükellfiyetile tezahür eden olanları çoğaltmak, bunları ordu l ıecek olan İngiliz • Türk itilafının Pariı;, 13 (A.A.) - Bayan Ta • tecavüze karşı kaymağa azmetmiş 
ya aleyhine müteveccihtir. bir bitaraflık muhafaza edebilir. ı İngiliz disiplininden sita~·~Je ·ı gerisinde canlı bir kan ambarı gi- İngiliz. Sovyet itilafı için bir köp· bouis Oeuvre• gazetesinde diyor devletler arasına almak kabil ol· 

Berliner Lokal Anzeiger diyor Türkiye. İngiltere ile yaptığı bu balı6etmiş ve Fransada goru • bi kanlarını vemıeğe hazır bulun· rü vazifesi görmesine yardım et . ki: mamış bulunmasıdır. 
ti: pazarlıktan hiçbir şey kazanamaz. + len kalkınmayı tebarüz ettir • + durmak lazımdır. mesi Iiizımdır. • 

----------------- + miştir. + Ordu emrindeki bu yeni hiz • Daily Telegraph . diyor ki: 

Tu
n rk 1 ı Nazır, netice olarak şöyle + met mahiyeti itibarile insana Mütecavize karşı kurulan cephe 

ngl'lı'z anlaşmasının demıştır: ne garip görünüyor. Fakat şüphe maddi ve sevkulceyşi ehemmiyeti 
• •- İngiltere ile Fransa is- + yok ki, cephede kanını verenlerle, büyük bir kuvvet temin etmiştir. +. tiklill ve hürriyetlerini mu • ı onlara kanını verenler arasında Sulh cephesinin teşkili takdire la· "ita 1 yada k ,. te s ,. r 1 er,. bafazaya azmetmiş milletlere + fark olmıyacak. yık terakkiler giistermiştir .• 

sözlerini ve imzalarını ver • + 1 K D A M C 1 Daily Mail, şöyle diyor: 

Dün Haydarpaşa - Işık liseleri 
talebeleri biribirini, hakemi ve 

gazetecileri dövdüler ! 
· mişlerdir. Bµ iki memleket, + -- Türkiye sulh do<tlarına iltıhak 

R 13 (A A ) D N B , · mahfilleri, Ankaranın, Ingiliz po • 
oma. · · - • · · · · sözlerini tutacaklar ve imza- ı • • ediyOT. Bu suretle Romany• mü • 

B "t" ı' t ı t Ierı' İngi litikası kombinezonlarına bu de • H ti k 
u un a yan gaze e ' • • larına sadık kalacaklardır.• 1 erın ararını dafaasının en büyük manıal;.rın 

!iz • Türk paktının, çember siyase- rece tek tarafli olarak girnıekle a· d b' · tad k Ikın 1 •--·---------• b ki" 1 an ın or an o ı o uyor. 

İki talebe hastahaneye kaldırıldı. Müseb
bibler zabıtaca nezaret altına alındılar 

tinde yeni bır merhale teşkil eyle- caba Müslüman menfaatlerine iyi A k 
diğini tebarüz ettirmektedir. hizmet ettiğini sanıp sanmadığını Franko bı"r nu- e ıyor armış e eri ehemmiyet (Bo~ tarafı 1 inci sayfada) 

· k k d T" k' d ;Jı; News Chronicle "a2ıyor: ı tarafınd~n ıcra edildi. Bu Giomale d1talia, Ingiliz • Tür· ~oruşturma ta ır. ur ıye e Ç<> Varş<>va, 13 (A.A.) - Dantzig A•keri bakımda~ Türkivenin şan ar 
d k)•-a~onuna tahsis etti~i ya • iyi bilir ki Araplar İngilterenin t k •• ı d" • • ı· · · · G · 1 · çok çirkin ınevdan dayağında iki e nı _, .. • u soy e 1 aydn mec .ısı re ısı . r. eıse.r. nasyo - sıılh cephesine iltihakı ha • J 

ınd b "tlin bu si5temln bilhas hodbin tahakküm siyasetine karşı tarafa mens:ıp talebeler yalnız bi· zı.• a, u · nal sosyalist şeflerının bır toplan- yati bir ehemmiyeti haizdir. 

pu bıraktılar, Salimin üzerine T.ii
cum ettiler. Salim, yerde ldi. 

Yere düşmüş olan bu oyuncu, 
hücum esnasında dövülr.ıeğ& 

başlandı. Bunun üzerine, irlbün • sa İtalyaya karşı müteveccih bu - şiddetli bir mii<:adelede bulunmak Madrid, 13 (A.A.J - Zaier geçit tısında söylediği nutukta demiştl\: I Türki~1Cnin tava"uttarı bir İn • ribirini dövmekle iktifa etmiyerek 
lundu''"nu bllıclirmekte ve Londra- tadır. Ve bu mücadele yalnız Filis- resminin şimdi 19 Mayısta yapıla- k" maçın idaresıni kendi arzu ve ri· lerıieki seyirci talebeden bir kısmı 

"~ İ 1 tine inhisar etmemektedir. İtalyan cağı tan~in edilmekle beraber bu '· giliz • Sovyet itilafının akdiue fa- ~alarile kabul etmiş olan hakemi, nın kendi kuklalarını ta yaya Bizim h;teklerimiz Dantzig'in bir ideli olabilir. Böyle bir itilaf sul • ' inerek sahaya girdiler ve blnnctı.. 
karşı hareket ettirmeğe muvaffak siyasi mahfillerinin fikrine göre, taTih reemen ilan edilmiş değildir. kaç asırlık tarihile müeyyet tıulu· hu temin bir esasa istinad etıirmk hiıdiseyi teskın için araya giren • 
olmak için muazzam paralar sar - Tür'klyenin hattı hareketi, devam- Dün Barajaz hava meydanında ve nuyor. Bu isteklerimizi Hitler de bakımından son derecede müsta leri ve vazifesini yapmak için sa -
feylediğini söylemektedir. lı bir sulh ve Balkan yarımadası 40.000 kişi huzurunda tayarecile • kat'i olarak teyit e)'lemiştir. Ne cel bir mahiyet arıetm~ktedir. haya girenleri, işi gazete sütunla· 

ce, asabiyete kapılanlar arasında 

bir meydan ~övilşü baŞladı. 

Siyasi mahfillerde hassaten te - devletlerinin ekonomik sa!Mıı siya rin geçit resmi yapıhnış, fakat hiç ecnebi matbuatının manevraları ne A rına aksettinnemek gayesile de Tabi!, derhal zabıta müdahale 
tiarüz ettirildiğine göre, İngiliz • setine pek müsait bir hattı hare - bir hava hareketi yapılmamıştır. de hudutlarımızda yapılan sefer • tatürk Türkiyesi gazeteci ve gazete fotğraf muha - etti ve temkinli hareketle bir ara. 

Tür. k anl....,.,ası, İngil'- • İtalyan ket değildir. Burada söylend'ği gi- ~neral Franko, 16 Alman ve İta! · · · · · \ Manchester Guardıan yazıyor: birlerini davmeğe kalkıştılar. Ne· !ık hfldise sükfınet bulma~a yÜ2 
......... ,.. berlik tedbırlerı bızı sarsmıyacak • Türkiye · İn 'ite · ~ 

'A.kdenh anlaşması ile doğrudan bi, Balkan d~vletl~r~nin tabii dost- yan tayyarecisini askeri madalya tır. Şimdiye kadar olduğu gibi bun 1 • • • • nın . gı ~e ımpara. - 1icede iki zavallı talebe hastaneye tuttu. Fakat, bu sırada 6eyirci ta. 
do......,,ya tezad halın' dedir. Zira Jarı, diğe.rlerı gıbı. Balkanı.arda ile taltii etmiştir. torlugu ıçın haız oldugu ehemmı • kaldırıldı Hakem yediği tekmeler- . h 

,.. ~ dan sonra da mukadderatımızı yeti hatırlatmak beyhudedir. Ata- · .· . !ebeler kenara çekilmiş olan ake-
Türk İngiliz anlaşması, §arki Ak- hegeınonıa hedeflen ve askerı he- Franko, bu münasebetle söyle • Hitlerin eline tevdi ediyoruz. Şark türkün kuvvetli ve hakimane den .. b~ygınlık gı:".ırdı. • . mi sahanın ortasına alarak dövme 

denizde statükoyu radikal bir defler güt.memekte olan müıver diği nutukta, gök yüzünde ve düş- tak 1 . .. .. b' . d Butun bu çır.on hadıselerdoo ğe başladılar. Şimdı' kavga oyuıı • 
mın ası mese esı gunun ırın e idaresi bu memlekete dünyanın . . .. · · 

llUl'ette değiştirmektedir. İtalyan devletleridir. man üzerinde ittiadlar)nı elde et- mutlak halledilecektir. İşte bizim [bu kısnunda miinferid bir vaıi)'et sonra, nıhayet zabıta ışı onlıycbıl· cular arasında bit.mi!j', fakat hake< 

Avam Kamarası 
toplantısı 

Askerlik mükellefiye
tinin en mühim mad

desini kabul etti 
Londra, 13 (A.A.) - Avam Ka · 

marası <lün akşam 110 reye karşı 
218 rey ile askeri mükellefyet ka· 
:ııununun rn ehemmiyetlı maddesi 
ni kabul etmiştir. Bu maddeye 
mÜ6teniden hükumet 20 ve 21 ya· 
ı=daki gençleri altı ay müddetle 
askeri talimler yapmağa oavet e

debilecektir. 
---<><>--

Alman ordusu şefinin 
telgrafı 

Berlin. 13 (A.A.l - Alman or · 
dusunun ~efi General Von Bıauc· 
hitsch, İtalyan ordusu ~rkanı har -
biye reıı;i General Parıanı'ye aşa· 
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

Fransız parla
mentosu 

miş bulunan Alman - İtalyan ve d' t' · d b k tı ğ . . . . di ve yaralananlar hastaneye kal· . . . mevcu ıye nnız e u arara a ·, temın etmıştır. Türkıyenin Mos • .. . .. . 
1 

me ıntıkal etmlştı. 
İspanyol tayyarecilerinin kahra • 1 ... . d 1 • .. .. . dırıldı. Musebbıp ve mu cvvık.er . .. . . . . . t 

manlıklarını sena etmiş, müteakı· 
ben İspıuıyanın bugünkü hava 

kuvvetile dahili harbin ba.şlangı · 

ıwr. kova ile ost ugu Buyük Brıtan • Trıbunde bırıbırını gavgaya eş. 
karakola alındı. Alman gazeteleri yakıldı ya ile Sovyet1er birliği arasında 

Varşova, 13 (A.fıo.) _ Halk au bir köprü vazifesi görebilir.• 

sabah Lodz istasyonundan çıkar • Anlaş!"a Fransada mem 

b
• . . cındaki hava kuvvetini mukayese ken Ahnanyadan gelmiş olan Al _ nunıyetle karşılandı 

Daıadye ka ınesının ederek şunları 'so".vlemiştir: p · 13 (AA) F 
man gazetelerini yakmıştır. arıs, · · - ransız gaze-

umumi siyasetini tas- •Sizi temin ederim ki, bugünkü --o~ teleri Türk • İngiliz anlaşmasın 
. tt• hava kuvvetimiz, yarın havaları - Amerı·ka maden ame- dan dolayı müttefikan memnu • 

vıp e ı mızı techiz edeceğimiz cihazlarla niyet g(isteriyorlar. 

Paris 13 (A.A.> - Fransız par· yü.z mislı artacaktır. Hava kuvve- lesi ile patronlar ara- Matin diyor ki: 
lament~u Daladye ka·binesinin U· t' hlı b sındakı· ı•htı"laA f Bu anlaşma karşılıklı olup bir 

O ı, zır ir vaziyette bulunmalı • 
mum! siyasetini dün akşaro 23. r_e- hllTJI takdirinde Türkiyenin Filis-

tm t dır. Büyük İspanyayı yaratacak o- N k 13 (A A) M d ye karşı 375 rey ile tasvip e ış "'· ~vyor • · · - a en tin ve Mısıra yardımına ve diğer 
Sosyalistlerle komünistler muha... lan, çelik adalelerdir.. amelesi grupunun nihai bir uzlaş- taraftan da İngilterenin Türkiye-

HAd:se nasıl oldu? 
Spor sütunumuzda tafsilatını 

verdiğimiz Haydarpaşa • Işık lise -
!eri dün, Maarif Müdürlüğü kupa· 
sı futbol ampiyonasının final ma
çını yaptılar, Oyun yarımşar saat
lik iki devreye ayrılmıştı. Halbu -
ki bir saatlik zaman içinde iki ta
raf ta golsüz bPrabere idiler. Bi -

naenaleyh maç t<"IDdit edildi ve 
temdidin birinci kısmında, Işık li· 
sesi, bir gol yaptı. 

vik edenler çoğalırken bu ede! 
kavganın reeimlerini almağa çalı· 

şarak vazüelerini yapan foto mu • 
habirlerine hücum edllı!I. 

Gazeteci arkadaşlardan foto 5 o 

Jahattin ve Ali Jle Haber gazete • 
sinden Kazım kendilerini güçlük-

le talebenin elinden kurtarabildi • 
!er. 

Maarif Vekalet! Beden Terb$ • 

yesi Umum Müdürü Bay Vildan 

Aşirin de şahit olduğu bu hadiseyi 
li! rey vermişlerdir. Franco, nutkunu: cYaşasın İs - maya müncer olacağı zannedil - ye yardım etmesine istinat etmek-

Eski Başvekil Blum, lbeya. • panya, yaşasın İtalya, yaşasın Al- mektedir. Filvaki, maden sahipleri tedir. Türkiye bir taarruza maruz 

natta bulunarak hükümetin dahıli 'manya. sözleri.le bitirmiş. hazır ile sendikalar tarafından son mü - kaldığı takdirde İngiltere onun 
· · t' Muma· bulunanlar da naziinfih noktaları tetkike memur yardımına. koşacak ve Mısll' ve Fi· 

siyasetini tenkıt etmış ır. ayni sözleri tekrar listine bir taarruz olursa Türkiye 
ile,·h, ayni ' zamanda Fransanın İ· etmişlerdir. edilmiş olan komisyon, maden a • 

1 ' ___ melesinin bazı mutalebatını tat _ derhal bu memleket ere yardım 

Haydarpaşalılar, bu gole, temeli- nihayet polisler bastırdı ve kavga. 

din ikinci kısmında mukabele et - ya sebebiyet veren ve teşvlk tde:n

mek istediler. Çok çalıştılar, fakat !eri tesbit ederek nezaret altına al
muvaffak olamadılar. Muvaffak o- dıktan sonra talebenin dağıtılmllBl 
lamıyaıca.klannı anlayınca bu se- ile kavga da sona erdi. 
fer, oyunun bitmesine iki dakika talyaya karşı takip ettiği siyasete 000>--- ede<:ektir. 

li H"tl R' min etmeği kabul etmlştir. Bilhas· kala, hakem ve bir kıs>m oyuncu -
Jar topla meşgulken, Haydarpaşa -
nın ı;olaçığı Fikret Işık lisesi mü • 

de telmih edere!\ Romayı Ber n. 1 er lbbenttropla 
den ayırmak içın elden gelen her k 1 sa iş~ alınan yeni maden amelesi-

şey;n 'apılması arzuya şayan oldu· J onuş u nin iş konfederasyonuna mensup 
~unu •öylemiştir. Münlh, 13 (A.A.l - Hitler, Al- sendikaya girmelerine karar ve · 

------
Norveç Hariciye Nazırının 

beyanatı 
Oolo. 13 (A.A.) - Norveç Ha • 

riciye nazırı. Arbeiderbladt gaze • 

tesine yaptığı beyanatta şimal 

man Hariciye Nazırı Von Riobben - ri!miştir. Halbuki ötedenberi is -

trop'un inmiş olduğu otele gelerek tilıdam edilmekte olan amele için 

Von Ribbentrop'la görüşmüştür. böyle bir mecburiyet yoktur. 
· Von Rfübentrop Berline dönmüş 
tür. 

Bu karar, katiyet kesbetmeden 

evvel murahhaslar heyeti umumi· 

yesinde reye konulacaktır, 
Bone Leh elçisini Bütün bu müzakerelerde muha-

Sovyetler birliği ile Romanya • 
nm da Tiirkiye ile anlaşmalar ak
detmiş olduklan ve Fransanın da 

İngiliz hükumdarlarını 
• • 

taşıyan vapur yıne sıs 
içinde kaldı ayni suretle hareket etmek üzere dafii Necmiye bilasebep bir yum· 

olduğu göz önünde tutulursa, u • ruk vurdu. Işık lisesi müdafii bu· 
mumi bir harp takdirinde boğaz • nu soğuk kanlilıkla karşıladı. Bel· 
)arın bu devletlere ait harp gemi- Ji ki hadise çıkarmak iı;temiyordu. 
)erine açık bulundurulacağı ve ·Fakat hadise yerinden uzaklaşır • 
karşı taraf memleketlerine ise ka- ken, Fikret koşarak ikinci bir yum vapuru tekrar ~üratini kısmak meo 

tıl " t ah" d ruk daha ,·urrnak cür'etini gôster-

Ottawa, 13 (A.A.) - Sis dolayı· 
siile İngiliz hükümdarlarını hamil 
bulunan cEmpress Of Australia. 

pa aca5ı ez ur e er. buriyetinde kalmıştır. E\'velce tab 

lngiliz • TUrk anlatması <li. Bu sırada Işıktan Salim bu çir- min edildiği veçhile Vapurun Pa -

.İtalyan ordusu tarafından hak· 
ltı~,da büyuk bir misafirperverlik 
gösterıkn.ve biiy\ık faşist eserleri
n takdir etmek f•rsatını elde etti
ğim güzel itaİyan toprağından ay
rılırken sıze er sam'mi ı~ekkür - memleketlerinin Almanya tarafın· 
lerımı tekrar derım. ·dan yapılan ademi tecavüz paktı 

kabul etti lefet yapanlar, bilhassa cenup hü-

Paris, 13 (A.A.) - Hariciye Na· kumetleri maden sahipleridir. Fa
zın Bonnet Polonya büyük elçisi- kat bu kararın kabul edileceği ve 

ni kabul ederek kendisile görüş· madenlerde süratle işe ba,;Jani • 

d muhlmdir kin yumruklara mAnı ohnak için son erece . . ! . . zartesi sabahı Quebee'te bulunabı· 
E .. ı azıyo~· , ikı oyuncunun arasına gırdı. Bu -

pocue şov e Y • • ı ği ed'I kt d' V • \ g" ren Havdarp""anın hücum ece zarın ı meme e rr. apur, İngiliz • Tiırk anlaşması son de- nu o • -,. . . ,.. ., 
Bu sene ıç nde sızı tekrar se fım· tekliflerine önümüzdeki hafta ba

lal!'.ık fırsatını ekle edeceğimi da-
ha şımdıden düşlinüyonım.• 

şında cevap vermelerinin muhte • 
mel olduğunu söylemiştir. müştür. Jacağı tahmin olunmaktadır. 

.. · d' Tü' k' K d hattındaki ovuncular m,.,.ın de - şımdi Terre • Neuv un 200 mı. oar· rece mühim ır. r ıye ara e • • • -, 
nize giden boğazlara hakim bulu- vam etmekte olmasına rağmen, to· kında bulunmaktadır. 
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~I Türk. tababetine 50 
KADIN DUYGUSU yıl hızmet edenler 

Madam Tarbiye her sabah, inti
zamı pek s~ven kocasının daireye 
gidışinden sonra hizmetçiye lazım 
gelen emirleri verir, kendisi de bi
tirirxe öğleye doğru gazetesini a
lıp yemeğe gelecek olan kocasını 
beklemeğe koyulurdu. 

Bugün de. gazetesini okurken 
bır havadis nazarı dikkatini çekti. 
Avukat Fernand Servan müdafaa
sını yapmakta olduğu büyük ve 
mühim bir davayı kazanmıştı. Ga
zete avuk1tın bu muvaffakiyetin
deı: uzun uzun bahsetmekte idi. 

Madam Tanbiye bu havadisi o • 
kuyunca: 

cDemek ~ Fernand muktedir 
Lır adamdı ha ...• ciiye mırıldandı. 

Avukat, vaktile onu istemişti. 

Halbukı o sırada ayni zamanda 
şimdiki kocası da ona talip olmuş
tu. Avukat parasızdı ve istikbali 
m"91ıul bır adamdı. Tarbiyenin ise 
muayyen bir geliri ve sağlam bir 
mevkii olduğu için onu tercih et
mi~ti. 

O vakittenberi geçen evlilik ha· 

yatından memnuoou. Kocası onu 

elinden geldiği derecede mes'ut 

etmcğe çalışıy<>rdu. Sade bir hayat 

geçiriyor, ev işlerile meşgul olup 

arada sıl'ada dostlarının verdikleri 

çaylara da gitmekteıı ~eri kalmı-
yordu. 

Uzun zamandır mevcudiyeti.ni 

unutm~ bulunduğu avukat şimdi 

hı rdenbire ıı:hnini işgal etmiş ve 

onu sarsmıştı. 

Akşam kocası büyük bir neş'e 

ıçinde elinde bir loca biletile gel
diği vakit Madam gündüzkü üzün

tüsünü unutmuştu. Fakaf bu ka -
ra bulut bir daha göründü. 

Fernand muvaffakiyetten mu -

vaffakiyete koşuy<>rdu. Gazeteler

deki medihler, pohpohlar kadına 

bir azap oluyor ve onu başka bir 
mahluk haline sokuyordu. Karısı

n_ın bu halinden muztarip olan 
Mösyö Tarbiye karısının bu kede
rini neye atfcdeceğini bilmiyordu. 

Karısı hiddetli, sinirli bir kadın 

cılmu~tu. Sebepli, sebepsiz kocası

na çatıyor, bağırıp çağırıyordu. 

İlk defa olarak evde bir geçimsiz

lik ve kavgalı bir hayat baş 
gö.>termişti. Bu sahneler sık sık ve 
gittikçe artan bir şiddet ve hızla 

tekerrür etmekte idi. 
Zavallı adam bu vaziyetten şaş

kına dönmüştü. Kendi kendine 
mütemadiyen 

•Acaba karıma ne oldu? Ona 

ne yaptım? Neden böyle birden • 
9ire huyu suyu değişti?• Bir hayli 
zaman bu suallere bir türlü cevap 
bulamadı. 

Çeviren: Faik Berçmen 
karısı olamamak, muvaffakiyetle
rine iştirak edememekıti. 

* 
M&yö Ta~biye bir tesadüf ooe -

rile karısının bu derdini öğren -

mişti. 

Bir öğleden sonra hafif bir ra • 

hatsızlııc yüzünden daireden çık -

mış evine gelmişti. O gün kansı -

nın kabul günü olduğu için kapı -

dan girer girmez sal<>ndan doğru 

kulağına bir sürü sesler aksetti. 

Bu seslerin içinde karısının sesini 

tanıdı. Hakimane bir eda ile ko -
nuşuyordu: 

- Biliyorsunuz ya vaktile Fer
na!ld Servan beni istemişti. Fakat 
ailem vermediği için ona varma -
mıştım. 

General Prof. Dr. BHim 
Ömer Alıalın 

(Bal tarafı 1 ınci sayfada) 
varlıkları görülen Cemil Paııa ho
camız. Bu sözler Tarbiye her şeyi an • 

latmağa k:ifi geldi. Evet, Servan İşte 40 senelik tedris hayatında, 
kansını istemişti. Demek karısı bu kendi ihtisas şubesi dahilinde bü

yük bir faaliyet göstererek neba • 
adamın muvaffakiyetlerini görün

ce ona varmamış olduğuna piş • 

• • • 

General Prof, Dr. Hazım 
Belli•an 

yetinin yaptıl!J. bu jübllenin bir 
kadirşinaslık eseri olduğunu söy -
!emiştir. 

General Besim Omer 
Bundan sonra jübilesi yapılan 

doktorların namına kürsüye çıkan 
muhterem General Besim Ömer 

manlık getirmişti. 

tat ilmıni aşılamağa muvaffak o -
lan Esad Şerafeddin hocamız. 

İşte Tı·bbiyedeki hocalık haya • Akalın çok sempati uyandıran 1-· 

Bu mütahazaTaroiye'i bir sarstı. tında binleree talebe yetıştirmek 
zevkini duyan Şükrü Paşa hoca • 

mız. • 
Karısının bütün nedametlerini o ız

tıraplarını sileceğine ahdetti. Mu-
Ondan sonra sırasile gelen ve 

vaffakiyetler ararnağa baııladı. Fa- muhtelif sahalarda ve harp saha 
kat nasıl ve ne yapmakla muvaf - sında, vazife sahasında üzerlerine 
fak olacaktı? Borsada oynayıp pa- düşen memleket vazifooini elle -
ra vurmak-.. Veyahut bir piyes rinden geldiği kadar değıl, daha 
yazıp meşhur <>lmak.. fazla bir. gayretle ifa eden kıymet-

İkisini de denedi. Piyes olduğu lı meslektaşlarımız.. jübilesini 
gibi kaldı. B<>rsada da para kay - yaptığımız aziz hocalarım ve kıy
bederek bu işi beceremiycceğine metli meslektaşlarım, size hitap 
kanaat get!rdi. ediyorum: 

Bugünkü Türk tıbbının seviye • 
si, ah!aki ve ilmi yüksekliği bepiAradan zaman geçmişti. 

Tıı.ııbye gitgide karısının kendi- mizin ifti.har edeceği bir merteb&-
s.inden soğuduğunu, uzaklaştığını 

hissediyordu. Bu hal onu müthiş 

\ 
1 

j 

surette muz\arip ediyordu. Öyle 
ki şu Servaruı bayağı kin besleme
ğe baııl31!1 ıştı. 

ye gelmişse, onu sizin sabırlı ve e
nerjik mesainize borçluyui. Ve bu 
çalışmalaru ı da bugüne nazaran ne 
kadar gayrimüsait, hürriyetsiz ve General Prof. Dr. Cemi~ 
ilmi vooaitsiz bir muhitte yapıruş 1 T.,puzlu 

Bu sırada Servan mebus ta ol - olduğunuzu düşündükçe, ilminize, sa bir hitabe iradetmiş gençler a 1-

y k d 
sebatınıza azminize hayran olma- d bul ak! ·· k 

muştu. a ın a bir nazırlığa ge - alc rasın a unm a enerıı ay -
tirileceği söyleniyordu. Servan na- m elden ~el'.1'ez.~ . naklarının arttığını söylemiş ve 

zır oldu. Bu zafer kadına büsbü -
tün kocasının mevcudiyetini unut 
turdu. 

Tarbyede bir tek ümit kalmış -

tı. O da Servanın sukutu. Fakat bu 
sukut bir türlü gelip çatmıyordu. 

Yalının hıtabesı gösterilen yüksek kadirşinaslıktan 
Bundan sonra kürsüye çıkan d<>layı teşekkür etml.ştlr. 

Vali ve Belediye Reisi doktcır Lut- Ş~hir bandosu tarafından blr 
fi Kırdar heyecanlı bir sesle bir konser verilmiştir. Gelmlıj olan da 
hitabe iradetmiş ve doktorların vetlilere çay ikram edilmiş ve top
yalnız tıp sahasında değil memle- lantıya geç vakte kadar samimi 
ketin her sahasında hizmet ettik . bir hava lçer!slnde devam olun -

Avukatın son muvaffakiyeti ı•rini, ve hekimler ri<>stluk cerr ·uştur. 
Madam Tarbyeyi allak bullak et -

mişti. Günün adamı olan sabık ta
liplisinin şimdi karısı olmak haya

li onu tatlı heyecanlarla titretiyor

du. 

Bir akşam yine oturmuş gazete 

okurlarken Mösyö Tarbye birden

bire: 

H - :\fayıs ıg39 

Spencer Tracy Holivutta 
nasıl muvaffak oldu? 

Amerikalı aktör Spencer Tracy'nin iki aşkı 
(Dünkü nütl•crlan devam:) 1 yük bir şöhret yapacağını zannet-! George Bancroft ve Wallace Beery, 

1 
Spencer Tracy, hayatında iki miyordu. Yalnız bir aile babası oı-: tipine biraz yakın fakat onlardan 

kere aşık :ıldu. İlk aşk vak'asına duğu için kendisine iyi bir kazanç çok daha yüksekti. Şahsiyeti var • 
tehlikeli baş dedikleri pek gençlik temin ettiğinden emindi ve bu se- dı. Sonra erkek olarak ta sevilen 
çağlarında uğradı. beple memnundu. bir tipti. Üzerine aldığı rolü bü -

Bir gün Mihws!'lkee'dE caddede Spencer Tracy ilk filmlerinde yük bir kudretle yaratmasını bili· 
giderken büyük mavi gözlü kü- kendini derhal gösteremediyse de yordu. Bütün bunlardan sonra da 
çük bir kıza tesadlif etti. Delikanlı bunda mevzuların da fena seçil - bütün hakiki san'atkarlar gibi çcık 
bu küçük kızı derh~l pek güzel mesinin sebebi vardır. Fakat son- mütevazi idi. Daima şü sölzeri tek-
buldu. Diğer tarnft:ın küçük te, ra yavaş yavaş yeni san'atındaki rar ediyordu: 
Spencer'in mert, hakim görünüşü- kudretini gootermiye başladı. - Ben bir kalite değilim. 
nü beğenmişti. Briki de mükem - Bir malikane alarak aileo;i ile Fakat arkadaşları olan bütün ö-
mel bir koc~ diye, düşündü. Ça- birl.iltte yerleşti. Yani karısı, oğlu, bür artistler ayni fikirde mütte • 
buk anlaştılar. Biribirlerine kom- kızı, a!lnesi ve erkek kardeşi bera- fiktirler: 
pliman yaptılar. Güzel sözler söy· berinde olduğu halde babası öl· - O aramızda en çok kf,YDM!'tl o-
lediler. Sonra elele t>raya en ya - müştü. lan bir aktördür. 
kın bir dükkana gittiler. Ve deli - Bir müddet geçtikten sonra ar- ~lllOHHllHllH• 
kanlı küçük kıza birkaç dondurma tist Holivutta göriinmez oldu. Söy- Koçuk sinema haberleri 1 
ısmarladı. Sonra resimli bir kata- leııdiğine göre birçok meşhur ka· ' 1 

~ ......... .. .... ... 
loğda izdivaçlarında ;atın alacak· dın yıldızlar ona aşık olmuşlar, ka-
ları evin res!mlerin; seçtiler. rısından ayırmıya çalışmışlardı. * •Ginga Din• filminin rejisörü 
İşte Spencer'in haaytına ·heyecan Spencer de Holivut'un malfun bu filmin Producteur'ü ile uzun sü 

katan ilk hiidise .. Fakat ne yazık skandallardan birine meydan ver- rccek bir kunturat imzalamıştır. 
ki küçük k!Z göründüğü kadar ça - memek için bir müddet orta - Pek yakında Vigil in the Ni.ght is
buk kayboldu ve Spencer'in kur- dan kaybolmayı. doğru bulmuştu. mindeki filmi çevirmeye başlıya -

duğu hül. ya bozularak, bı·r kaç ha- caklardır. Filmde baş kadın rolünü 

tıra ile yalmz kahtı 

Spencer, White Plains'nede k<> • 
medi oynamıya gittiği zaman an • 
!adı ki kalbini ikinci defa, hem de 
de bu sefer çocukça değil adama -
kıllı kaptırmak üzeredir. Bu sefer
ki sevgilisinin ismi Louise Tread
wel'di. Esmer, genç bir kı:zıclı ve 
trupun yıldızı bulunuyordu. 

Tracy, aşık kollejli rolünü aldı. 

Genç adam ilk sevgilisine dondur
ma ilrram etmişti. Bu sefer ikinci
si ile haşhaşa yemekler biribirini 
takip etti. Hep birlikte görünrni -
ye başladılar. Uzun gezmeler ya -

pıyorlar ve daima brleşmek için 

sebepler buluyorlardı. 

Bir gece genç komediyen heye • 
can içinde mırıldandı: 

- Bana söyleyiniz Louise .. E • 
ğer size bu güzel ay ışığı altında 

evlenmek teklü etmiye kalkarsam 

beni budala bulur musunuz? 
Aktiris güldü: 
- Niçin budala bulayım? Yal -ı 

nız pek tabiidir ki şaşırırım.. 
1 

Bir müddet sonra evlendikleri, 
duyuldu. Bu çok mes'ut bir birleır 

me oldu. İlk doğan çocuklarına bü· 
yük babasının iıımini, J ohn ismini 
taktılar. Aktirisin ikinci çocuğu 

bir kızdı. İsmini Louise lroydular
doğduktan sonra sahneden çekil· 
di. Kendini yalnız evine hasretti. 

Bu esnada Spencer Tracy'nin 
muvaffakiyeti günden güne kuv • 
vetlcniyordu. <Son mit. ismindeki 

Sonra tekrar evine döndü. Ve Carol Lombard yapacaktır. Senar-
bu sefer çok daha büyük bir faali- yo ·Citadelle• filminin mubar • 
yetle işe koyuldu. Sıra ile her bi- riri doktor Cronin'in olacaktır. 
ri şöhretini biraz daha kuvvet- * Holivutta Vict<>r Hugonun 
lendirdiği şu filmleri çevirdi: Ma._ meşhur eseri Notre Dam de Paris 
rie - Galante, Furic, San - Fran - filminin hazırlıklarına hararetle 
cisco, ona bir silah veriniz, cesur devam edilmektedir. Yalnız Quasi-
kaptanlar, büyük şehir, manken, 
tecrübe pilotları, inşanlar doğuyor. 

Bu sırada kendisi gibi sinemaya 
intisap eden arkıııdar,ı Pat O'Bri
en de büyük yardımlarda bulun -
maktaydı. 

İki sene daha geçti. 1937, 1938 
Spencer. Eward akademisinin en 
iyi aktörlere verdiği mükafatı al -
dı. 

O, Amerika sinemacılığında ye
ni bir tip yaratmış adamdı. Belki 

moda rolünü vermek için yapılan 
birçok tecrübeler faydasız kalını~· 
tır. * Frederic March ve F10rence 
Elbudge ·Amerikan vari. filmin•.\ 
baş yıld,zlarıdır. * Artistler sosyetesi sosyete -
nin kuruluş senei devriyesini tesit 
etmişlerdir. Bu sosyeteyi kuranlar 
şu dört m~hurlardı: Charles Chap 
!in, Douglas Farbanks, Mary Pik
ford, ve D • W. Griffith. 

. -·-· ..... ·---·. ·; 
resim_!~~! •• ~ 

Bir aralık karısı sakinleşir gibi 
oLdu. Kavga etmiyor, fakat koca -
sına tepeden bakarak hakaretamiz 
bakışlar fırlatıyordu. Eski.den bir 
saat gıbi işliyen evın intizamı ta • 
mamile bozulmuş gitmişti. 

- Okudun mu havadisi kancı -

ğım? dedi. Servan için bir şey !er 

var. Biliyorum ki, ona ait haberler 

seni alakadar ediyor. Evet, evet .. 

bu muhakkak .. şu meşhur milyo -

nerin dul karısı ile evleniyor. Ta

bii kadını değil on milyon lirasını 

alıyor. Herifin hakkı. Şöhret, mev

ki, istidad onda .. Bir parası eksik

ti; şimdi o da tamamlandı sayılır. 

' piyeste mühim bir rol alması o • 

Bir akşam, kurı koca ayrı ayrı 

gazete okurlarken.. çünkü artık 

uzun boy\u konuşmuyorlardı. Ma

dam gözlerini kaldırıp kocasına 

baktı ve: 
- Lejyon doııör almak iÇin bir 

şeyler yapamaz mısın? diye sor -
ılu. 

O stl'llda, Fcrnand Servanın böy 

Bu haber üzerine kadın birden - 1 

bire sarardı, hiyanete uğramış gi
biydi. 

•raı'lıye sözüne devam eti: 

- Evet, işte Servan bu izdivaç . 
le bir nişan aldığ.ndan haberdar Gayesinde milyoner de oldu. 
o!mıyan :Mösyü Tarbiye şaşırmıştı. Sonra karısının yüzüne iyice 

bakarak ilave etti: 

- Ah karıcığım hiç olmazsa bu 

Madam, onu hakaretle süzdük -
ten sonra tekrar okumasına de _ 
vam ederek düşünceye daldı· •Ah 
bu adamla övlendiğine n~kada; defa onun gibi yapmadığım iç.in 
büyük bir hata işlemişti. Bu kabi- I bana içerl~mezsin değil mi? Çün
!iyetsiz, beceriksiz, hayatı dairey- kü böyle bir izdivaç yapmam için 
le ev arasında geçen bu adamı ne evvel.8. senden ayrılmam 18.zımge
diye .koca olarak seçmişti? Ser - lecek .. 
vana varsaydı böyle mi olacaktı? Kadın kocasının son sözlerini 

Şimdi onun yanıb~ında bulunacak duymamış g>bi lakayd bir tavırla: 
ve ona ilham vererek muvaffaki _ 
yetlerini artıracaktı. Servan poli

- Bana bu adamdan bahsetme -

tikaya. da atılmıştı .Her halde bu ne bir sebep bulamıyorum, dedi. 
So'1radan görme olan bu adam be

ni hiç te alfıkadar etmez .. 
sahada da muvaffakiyetler göste -
recektı .• 

Bu gayrikıM!ıili tamir hastanın Bunun üzerine Tarbyenin içi 
verdiği ıztırabla içi titredi. Avu -J rahatladı ve:-
katı sevmiyordu. Fakat onu çıl - - Demek artık mesele kalma -
dırtan, üzen, harap sen iey onun dı, diye mırıldandı. 

Dr. Tah•in Ôzmutlu 

nun şöhretini büsbütün arttırdı. 

Holivut ise az zamanda onu keş -
fetınekte gecilmıedi ve derhal ça • 
ğırdı. 

Genç Amerikalı aktör Californi· 
a'ya hareket ettiğinde muhakkak 

General Prof. Dr. ŞıilırüDeli, ki hiç te sinemada bukadar bü-

GİNGER ROGERS. FREI:' ASTAİRE 

Bugün L A L E de 
Renkten örUlmU• bir ,ıır .• • A•kla aUslenmı, bir 

Ani :r·rN .... H.AR"BI 
• 

• Fransızca aözlil, renkli fılm. 

Oliııia Je HaııillanJ Geor11e Brenl • Mar11arel LinJ•ay 
Tel: 43595 
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1234116789t1ııt ı· 1 Üç bataklık 
kurutuluyor Zabıta Romanı: No. 3 Yazan: AGATHA CHRISTI ·=~~ıx:~~J'ı'J~~-lf 1~' zmir turistik yol arı S 3 Il ~ Y İ 

Japp : ''Sonunda galiba kendi o'P • NıA ş ıt1J .. B A • h • f • 
katilini de bulacaksın!,, dedi RA-ıAT--~E .ş .K-KE -.!<•L- KAILf.RE Karşıgaka-lzmir asfalt yolu- şe rı zmıt İnciraltı plajı arasında üç küçük • b •• b / bataklık vardır. Yapılan keşiflere 

- Tehdid; ha!Gkaten ciddi te -!sonra çalışır.ıı mas=nın başına •J.. Ti ( f_!... ._M :_i[M__~• nun lnŞQSl agun aş zgor İzmitte çıkan.Marmara gazetesi göre bu bataklıkların 2000 lira sar 

İzmir, (Hususi) - Güzelyalı ıle 

I.akk! edi)"'rsanız niçin harekete geçti. Bir ı:mendifer tarifE!6i al-dı, p.I T l_ K. B_. _ H _1__~1. A İ yazıyor: Iiyle .kurutulması mümlnin ola _ 
geçmJyamıı;uz? baktı, müte•kiben daktilt' ile ya - Ş • 1 1 • . J F zmir (Hususi)) - Bir Fran- .Karşıyaka-Halkapuıar yolunun in- Kağıt ve Sellüloz Sanayıi, İz -

_ Ah ... İşte şimdi :.ş ada.mı söz zılnuş bır ~kım ısirnleri muhtevi L E , _ K __ L _ _h, _ _,_ sız şirketine 1.200.000 liraya ihale şasına başlanacaktır. Ondan soma mite engin canlılık vermekte ve cağından bunların kurutulmasına 
l ~ 11 l'l~ R 1 1!• Ki!'< edilen İzmir turistik yollarının Boroova, daha sonra Selçuk yolu şehır· bu esas =·· erın· e k-"-·narak başlanması kararlaştınlmı«lır. Bu-söylemeğe ba~ladı. Ne yapmamı is- bir listeyi tetkik etti. - • <LUU • 

ters.iniz? Usulü dairuinde keyfi _ Kalem ile bu lli"ten.!:n ilk isimle- M • H A R A R -~ ı.I_ , K ilk inşa faaliyetine 15 Mayıs tari- ıyapılacak ve gelecek sene de Güzel günden güne güzelleşmektedir. nun için bataklık sahada derince 

yetten haberdar ed'lm'ş olan kont- rinden birint> işaret koydu. • S1A R 1 • AY'A z B ıhinde başlanacaktır. Maliırrı oldu- yalı - İncirallı - Balçova yoluna Bu canlılık yalnız ekonomik sa- kanallar açılacak sonra deniz ke-
lttk zabıta:;ı, bu mcsele ile alfil<a - 20 Hazirllll Perıembe günü i.di: BUGONKtl BULMACAMIZ ğu üzere İzmir turistik yolları, başlanmış olacaktır. haya inhisar etmiyerek gitgide şü- narına bir rıhtım çekilecek ve bu 
dar almuyflr. Mektupta hiç bir par Il' 1 2 3 4 6 8 7 8 9 10 11 mevcut programa göre iki parti - Vilİ!y<!t makamı, İncirallını ga- mullenmekte ve içtimai. maarü rıhtımda otomatik kapaklar bulu-
mak izi bulunamıyor, rr,ektup sa- • dir. İhale edilen ilk parti yollar zino, p!.aj, ve otellerle süslemeğe spor sahalarında dB canlı faaliyet- caktır 
bibine ait h:çbir "n:are yok. ANDGVER ·,·a _ _J ___ · _l_ı ___ I 94-0 senesi nföayetine kadar ikmal karar ver .. cliği ı.'.çin İnciraltı yolu - !er meş.hut olmaktadır. _ na • 

k d tin: d Pirot'nun almış oldug·u imzasız 1 ~ • 1 t a1ımn h F-'- i.k kurul d ber Med esnasında sular otomatik - Sizde i a emi ı uı ı uyan- -- -- ____ . ___ edilmiş olacak ve parası bu dev- nun esrıı ve ene ası mu - ...,r anın uşun an ı 

dıran şey, sevki tabiiniz .. öyle de- mektup h~kkında'.:i hisfil kablelvu- I ____ • __ /_. ___ rede ödenecektir. İkinci kısım yol- temeldir. Bu takdirde Karşıyaka devam eden inşaat faaliyeti, İzıniti kapakları kapatacağı için deniz su 
ğil mi? kulan hiç şüpbesfa. bir an için be- 1 _•_I _ı-=:L•-- l lar, bundan· snnra eksiltmeye Çl - yolundan ~nra İnciraltı yolunun yepyeni bir şehir yapmak üzere 1arı bataklığa gireıniyecek. Cezir, 

- Rica ederim, Ha<.tings, sevki nı müteheyyiç etmişti. Maamafih, • ~I .• J=ı' ·~ karılacaktır yapılması bır zaruret olacaktır. bulunmaktadır. Şehrimiz, hemen yani suları n~kilmesi l!Sllasında 
itiraf ederlnı ki, artık biraz sonra -ı-- - - ----ı- - · · · k · · · ·· · tabiıden başka bir kelıme kulla - • • • il \ Nafıa Vekiletince İzmir turis _ Alakadar Fransız şır etı şnndı - her gun yenı ve· modem binalarla bu kapaklar bataklıktaki kanal· 

nınız. Benını bilgim, benim tecrü - bunu duşu:ım~z ~!n:uştum ... 21 - · • --ı -~.-,--,-.- tik yolları inşa ve kontrol şefliğine ye kadar birçok asfalt ve beton süslenmektedir. !ard b' ik 'k t y le _ 
hem bana bu mektupta müphem Hazıran tarilıı ~elaıği. zaman. bu ~J!!l!ll • r 'El--.-- tayin edilerek vazüesine başlıyan yollar yaptığı için İzmir vilayeti Fabrika kurulmazdan önce İz- çılara kır laeced s~yund_ akzyülı ıykt" a 

. . . me1ı:tup mE'Sell'Sl. Jaı:p ın Belçika- F I_. il t k 1 lıkl b' ' a su r enıze o ece ır. 
hır şeyler bnlundıığu hissini ve - • . . - -·· -.-F B. Emin Dizgin dün, Fransız şir - ya arını gaye 0 ay a yapa 1 

- mildeki inşaat faaliyeti parmakla 
. lı dostuma yapmış cı.ldugu bır zı - . ' k . tted' İn t . . r .. . 

rıyor. - b . - - , •. -. 1- ketinin mühendisleriyle inşa edile .ece vazıye ır. şaa ıçın u - gosterilecek kadar azdı. yaret mun~~e etıle hatırım• gel - ___ , __ .__ _ ___ _ • . . • . 
1 Düşünceslııi bih~kk.n eda edecek di. 1 1 1 1 ,. 1 1 cek yolları alakadarlara teslim et- zumlu olan. teknık _ e.lem".111ar ve Şehıı: planımız tasdık~en. so~a, Leh Maraşahnın ölüm 

kelimeler b.ıl:ınuyor, bi:!- takım i- Emniyet ıd:ıresi müfettişi olup mi.ştir. Yollar gözden geçirilmiş, ustalar İzınıre gelmıştır. Bır kısım Kocaeliyı daha çok cazıbeli gor - J cJ"" •• .. 
pretlerle ııoeramuıı lladeve çalışı- ··dd tt -'-- · t akta l - Soldan sağa - inşa krokileri hazırlanmıştır. .Uet ve makineler yakında Fran - mek mümkün olacaktır yı ODUmU - uzun mu c eu.worı anım o - · 
yorduı:İı . 

1 
b. k ~uğumuz .TJrı» b"ni harareıle kar- 1 _ Dil _ Yüz örtüsü_ 15 MaYJstan itibaren Bostanlı- •adan getirilecektir. Kağıt ve Karton Fabrikası spo - Varşova, 13 (AA.) _ Dün bu _ 

- tınıa ' ır arıtıca yuv:;;;_ı şıladı. 2 - Abide - Su taşıyan. ra çok ehemmiyet vermektedir. tün gür Pilsudskinin hatırasını 
15 

• • - ay,, ızım yuz aşı astıııg . ':'.'" ' . . talr.dis etmek üzere arkası kesil -bir da" zannedıy~rnm. Herb e V b" . - b H . 3 _ Bı.r' şark musiki' a'letı" _ 1h _ s k k k d ek• Kfığı+-or Türkiyede ınevcut spor 
beklemekten başka yı.pacak hır ı- ha! Vahşller memleketinden dö - san - Tavlada kullanılan mi- o a avgasın a 1 ) tcşkılatı ve malzcmenın en zengın 

1 
- d b' . hal. im . miyen birçok heyetler, rihannü • 

ıPmiz yok_ nüp nihayet geldi, desene. Sizi bu- kap. erın en ırı ıne ge ektedır 
C k ı d 

manın onünden geçmişlerdir, 
- Bu ayın 21 i önümüzdeki u- rada MÖ6yc Poiro. ile birlikte bul- 4 - Köpek _ Cümle _ Çehre. • • İki tenis sahası, müleaddid kik vel 

maya tesadCf ediyor. Eğer Anda - mak ne büyük bir zevk. Hem de 5 _Etrafı su !le çevrili kara par ış·) yara an 1 deniz sporu vesaiti, teçhizatları Akşam, umumi meydanlarda a-

ver civarında mü~ bir hırsızlık her zaman pürsıl::h3L sahih, baş- çıısı _ Baston gibi kullanı _ mükemmel futbol takımı ile kiığı.tl teş~e.r .Yakılmıştır. Mareşa~n _ok· 1
1 

• 

vak'ası olursa_ ta saç biraz seyrek leşmiş .. ne ya - lan sopa. • spor az zamanda inkişafa mazhar dugu saat olan 20.45 te dudu er 

- Bu, ben:m IA;w buyuk bir ruh palım hepi:nizin r:ıilşll'rEk akibe - 6 - Yükseltmek - Bır şahıs za- lzmirin Kuruça y mahallesinde olmuş ve gitgide de bölgenin en ötmüş, çanlar çalınış, toplar atıl • 
istirahati olacak. tL Ben de bundan kurtulamıyo - mırı - Büyük peygamber - verimli bir spor teşekkülü. hüvi - mış ve mar~alin ha\Jrasına hür • 

- Ruh htl.rahati mi? rıun. lerden biri. bir hadise oldu yetini almıştır. meten üç dakika sükftt edilmı~lır. 
Tabiri \-a:tıyete münasip görmü- Kaşımı çattım. I'i;vı.kı saçlarımı 7 _ Büvu·· k _ Beri. İ li 

1 0 
b • k Kağıt fabrikamız pek güzel bir Sokaklarda her türlü faaliyet 

b · · k · , zmir. (Hususi> - Tepecikle Ku ge yor ar. sman ıçagını çe e -yordum. aşımın tepe>:ıne geıırrr.~ suretı - , sinema da yaptırmaktadır. Bu si - durmuştur. Yoldan geçenler, şap-
- Bir hır~J.Llık vak'<.sı, bir he _ le Japp'ın telmih etınış olduğu j 8 - Bir rakam - Bir kadın ismi- ruçay mahallesinde arap saçı gibi rek Sudiyeyi, Hurşil te Aliyenırı nl!lna Kocaelinin en güzel Sinema: kalarını çıkarmışlardır. 

Yecaııa sebebi.ye' vereb"'-, fakat saçsLZlığı farkına .-arıtmaz bir ha-ı Turk alfabesinde bir harf. karışık bir Jıaclise olmuş ve iki ki- kocası Mehmedi kabasından yara- s ola akt A · d k • d il k 
• u.u ı c ır. ynı zaman a an - Akşam, ra ya p suds inin eser· 

nıb lstirah:ıtine a~Ja.. diye protes- le ı:etirmekt., oldJfUmu zannedi - 9 - Bay manasında farisi lakap- ~- bıçakla yaralanmıştır. Hlidise lıyorlar. Yaralılar hastaneye, suç - tinde fabrika memur ve işçilerinin terinden ve nutuklarından parça • 
to ettim. ] yordum. B.ma mi \callik husıısat- Şarkta kullanılan elkaptan i 0 Yle olmuştur: !ular hapishaneye sevkedilmişler- muhtaç O'lduğu bir istirahat ma - !ar okumuştur. 

Poirot. b~·nı şiddetli." salladı: ta Japp, da:ına po~ kırmış oldu - hırı _ Geniş olınıyan. Kuruçay mahallesinde oturan ve dir. /halli olacaktır. ============= 
_ Yaıulıyon."UIIUZ, dostum .. ne ğundan sözlerine büyük bir ehem-l '-O_ Temel_ Saadete eren. ~am~azlı~la ~eçinen ;çk~ardekvar ........ •••••••••••• .................................................... .. 

!r;n:::~iğ=~:,ı::;c::;ı:~ = :~r~:::,c~:nıı~l~~~=I 11 - Temiz - Şehır. ~:;~ir. ~: a~ç ;ı::: eş~c~ ~~an ~~ i V lUJ R 10) 10) JA N R (E ~ O M iL.. (E R i 
tirahati babşedectlrlir Çünkü da- söylemekle iktifa ettim.. ı -Yukarıda o aşağıya - dan, Ayşe ve Sabriye tütün mağa - ı.. ...................................... 0 •• u .......................... ı 
ha büyük bir feMlık korkusunu Japp, de\'am dtı 1 _ B k _ B ili t zasında ameledir. 
'--Jdınn 1 k - Mösyd Poirol, mii>tuna. Ba -ı ır ır ır m e · Yine tütün mağazasında çalışan - • • 
"" ış o aea ıır. 2 A k dir k K d •ı .,,,.!arı vc:ıiden meydana geti - - Y. a eme - a ın. Mehmedin eşi Aliye ile Hurşidin - N., gıö. bir fenalık? • -• , 

ren bir ilaç için illin yazifesini gö-ı 3 - Gızli tutulan §CY - Bir erkek karısı Ayşe iki gün evvel kavga 
Hercole Poirot, c~vap verdi; 

re.bilir. Bıy:ğına ;s? d:yecek yok. ismı - Sır. 1 ediyorlar. Aliye, Ayşeden kurtul-
- Bir cin:ıyet. l 

1şte bakınız. i'ıfyarlığında da 4 - Faydalı ve ehli bir hayvan - mak için kendisini bıçakla yaralı-
II kendisine münhasır bi şöhret ka-I Çekip çevirmek - İtalyanca ;or ve cürmü meşhut mahkemesin 

(Bu kwnrn, yüzbaşı Hastings'in, zanmış ol~y..,r. Asrın bütün maru1 evet. de 17 gün hapse mabkıim ediliyor. 
anlattıkları mevan.Jla dahil değil- cınayeilerı.nde ona tes .. diif edersi- 5 _ Kalın ve tüylü bir nevi ku- Bu hadisenin muhakemesinde 
dir.) • nız. Hava esran, _imend;ferler es- maş_ Telmih. mahkemece şahit olarak istima o-

Mösyo Aleksandre - Bonaparte 
Cust, yerinden kall.-t: ve miyop 
giizlerine fakirane yatak odasında 
bir tur yaptırdı. Uzun müddet o -

rarı, yüks:.-k sosyetede yapılan ci- lunan Sudiye adında bir ka -
6 - Vermek - Bir şahıs zamiri - • 

nayetler. Her taroh giriyor, soku- dm vardır ki bunun ifadesi .İ\yşe-
Bır rakam. luyor. Tek3i.:tlüğii ihtıyar edeliden 

beri kendısinden daha ziyade bah- 7 - Meyan - Val!l:!e. 

turmuş vu!yette k:ılımş olduğun- sedi~eğe ~A.~laııcı 
dan kenılislndc b'r kırıklık hisse_ Poırot, gulumscyPrP-~: 

di rd b -.-- . d'" il . di - Ben de geçen g•in Hastirıg>ej 
ya u, <1.un vu~u u e gerın · mütemadiyen veda temsllini veren 

Kendisi hakıkatte uzur. boyluydu, bir prımadonnaya ben,emekte 
fakat kambur•ıışı-.ış olan sırtı ve olduğumu söylemiştım dedi. 
miyopluğu ~dcl.A lı•sa boylu intiba- Japp, kahkaha ile gülerek: 
ını veriyordu. - Sonun.ia gaiıb~ hizzaı keneli 

Kapıya "sılmıı olan eskı hır katilinhi de bulacak. mız. 4te bir 
pardesiiniin cebinden ucuz nevi - kitapta yer bulacak mükemmel 
deorı bir paket s•g0 ra '"e birkaç .kib-ı bir fik,r. 
rit çıkardı. Bir s·gara yaktıktan (ArkMt var) 

8 - Duman ve alevın bıraktığı 

kır - Esir kadın-tl'ç (farsca). 
O - Etinden \'e yumurtasından 

ısı f de ettığimız kanadlı bir 
hayvar. - İsyan eden - Ağa
cın kolları. 

lO - lrad temin eden g;ıyrimen

kul - Uzak. 
11 - Yanıcı ve patlatıcı bir mad

de - Eski düğünlerde mu -
hakkak ·bulunan bir şark 
tatlısı. 

nin kocaıa Hurşitle kaiııbiraderi 

Osınanı kızdırıyor. Bunların ara -
sı da ailevi bir meo;eleden dolayı 

esasen açıktı. 
Sudiye, ()<;.manın kız kardeşi Sa-

niyenin kocası olan Demir oğlu E
sada göz dikerek Saniyenin ortağı 
olmuştu. 

Bu şahitlik meselesı de araya in
zimam edince evvelki akşam Ke -
merde teneke mahallesinde kadın-
lı, erkekli rakipler karşılaşıyorlar. 
Sokak ortasında saçsaça haşhaşa KARACABEYDE: 

TEFRiKA N 

Willll'.lili ı 

ARASI: 70 

nımınıınııııı , ıııunnınnıu mi ne Sultanın Sarayında bi 

MERİNOSLAR 

-Öyle ya Zaten kararım o idi.' yoğu küçük 'ır küpe toplandı. Küp - Sana ınadik &1acak olsam bu ku gelmiş. Der:-en ağırlaşmış. Fellah, atladığı araba ile peşimize - Vor kafasına hınzır fellahın ... mez değildi. Şöyle birkaç ay Ea -
F~kal bu koran. Sa't ağbya anlat- gece ·arısı ~lfüig~n t. rafından ba- tarafa ayak b~~m•zaım; sana ihti- Kendini kaybetm·~· Uyur gibi ol - sülük gibi yapıştı Ben onun gele- Sonra durmu, sa'1U5 .. raylı ile ömür sürecektim. Amma 
manm ma~~~ı yokb, değil mi? na teslim eJıldi Ben kıipü bir beze yacın olmadı. Cebime altınları is - dum. diyor. Halb•Jki bal gibi ba - ceğini hiç ummadığım için aheste - Dinle, ornda parlak bir nu - şimdi tabü onu pansiyonda kendi 
Neyse Müjganın edasında kızını boşalttım vP kim~enın görmediği ti! edince bundan ocınn, ne halte- yılmış. Gözlerini nç'ıj.;ı zaman Sa- beste burayd gelıtim. Maksadım mara yaptım. Hem vurmadım, zap haline bırakacağım. 
aşk damarlarım szrsarak onu be-, bir yere gci:ı:rlüm. C.•kırn da ertesi' deceğinu kendim kestirebilirdlm. it ağa karşısında kitap okuyor - sı.rtımdaki parlak düpmeli kaputu tiyelik olnuya lün:m yoktu; hem Asım, Nibadın sözünü çabuk ket 
nimle berahcr knçmıya tahrik et- sabah bir arnbay& atıp Müjganla Halbuki şımdi akşama ne yapaca- muş. ve Müjgiinın fcrPresin' değiştir, de onu da, kiralık t.:rabasını da at-ı· ti: 
tım. Amma bu lŞ ;ç-n evvela para 1 beraber Bcyoğ~na kaçırdH11. ğımı düşünüyorum. - Yükün anahtarı? mekti. Gideceğimiz yerde, araba lattım. Derken Taksimde başka bir - Öyle şey ~lmaz. dedi. Kıza ya-
lanın, o da l:.€r.dı- yo~. Yapılacak Asım yeriııd~ d:ıramıyarak aya- - Sultan Hanım nerede şimdi?] - Yükün ı.nabld~ı 2aten belin - dan inince nazar! d;itkat' eelbet - arabaya atlayıp onun yaptığını zıktır. 

i miijgan•n p:ıra"l.">clan, mücev - ğa kalktı. N•hada ıJoğru bir adım -: ~ey~ğlund.a :ıır .sokağında dek.i ku§ağa bağlı.vmıg. Yine ~e .~ mı:me~ _ılizıındı. Yahu, elbiseleri ben ona yaptım. O, arabacısı ya - Nihat hayretle bu eski mektep 
herleri.Ddcn ;st.Jode etmek. Naze - atarak: Vasil t<imınıle bırı?lln evinde. I yerırıde bulmuş, fakat o gece üstü degıştırıp hu sokaktan çıkınca Na- hancı olan saray arabasının peşine arkadaşının yüzüne baktı. Onun 
nin buna çckfan razı amma benl _ Korkaı·m çıkı~ı açtın ki bom- İkisi de sustular. Asım bu mace- bezle örtülü ve bağlı olan küpü ruosmaniye camii önündeki cad - takıldı; bizi bıraktı. Ben de Itır tanımadığı bir saraylı luıdına de-
razı lur muyı:"n• Kcndısıne gayet boş. rada nasıl bir O}ıın olabileceğıni, kadın açmadan bona verdi Ben de dede bir çevi"Tlle yaparken yanda- sokağına geldim. Amma Galata - ğil, hiç kimseye merhameti olına-
bası bir ıe·~ııfle b lundum. Kız- _ Hayı•, bomLoş ocğil. içi.nde Nihat onun kararım ı"fışünuyordu. açmadan, gece yarısı bahçede bo - ki sokaktan sarayın arabası çık - dan Beyoğluna bir iki yol değişti- dığını pek iyi bilirdi. Müjgiına kar
lar, ağalar tcpb.ıdılıları zaman 1 çakıl taşla:-ı ve cam kırıkları var ... Nihat: .. şalttım. Üstiindekı beze toplallan maz mı karşıma? ... İçinde debi - rerek geldim. şı ziıfı nereden geliyordu? Nihat 
topra~ falın~ h;o.ka<"t'L B~ fala bakı Asım hiddetle hayret karışık _-.. ~lafük ~mma ~l' mu.cevher mücevherle:i sarıyorum, diye ça - zim tellalı oturuyor. Arttk ondan Asını, bir sigara daha yakarak evveıa bunu bir çapkınlık temayü-
mak ıçın hP•k ın ı,,r kupe ken -' b' f t " k kupunu kım yuklendı be Nıhat?.. sonra iki araba ara•ında bir yarış küçük odada bir ~·a'ı bir yukarı !üne, gizli bir arzuya atfetti. Oda-

: , . ,,. ır erya ""parara : . ktl taşlarını ve cam kırıklannı bağ • '' 
dıs.IU! a ~. m ~ nı ~ır .malı koyması _ Ne? Ne sô :uyorrnn? Şimdi , - Saıt ağa... başladı. Hııııır benden kurnaz çık dolaştı: nın içinde bir aşağı bir yukarı do-
Janm. Kup b:r tere t~prakta ayaz- y - Ne? Sait ağamı? İyi biliyor lamışım. İ;ıtE meSf'le bu... .. . . . . ? !aşan Asımda öyle bir arzunun 
lıyacak. ert~>S• gıi . 1 yüreğime in""ek, sahi mi? Ulan musun? Nihat gibi Asım da bu kayıba tı. Karakoyde, beygırlerı yorulma- - Peki'.şı'1'.dı ııe )pt.caksın. en küçük işareti yoktu. 0 çok c!d-

- Anladı:n ertc·si gur. mücev-ıyoksa madik mi atıycrsun• - Anlatayım: J)~n küp Müjga- öyle derin biı eser duydu ki bu e- nıış bir kira an.bas na 6tladı ve A- - Ne bileyım? Ben de onu sa- di idi ve birtakım planlar kuruyor 
herler topra'ktım h~\'a!anacak .N~at kaşlarını ~alarak dw:'.1u. nın odasında, yükte kilitliymiş. sefin sevkilc Sait ;.ğaya a,i!lr kü - yaspaşaya çık~calım ..ırada, yo - na sormıya geldim .. ~~~tik tut - gibi düşünceliydi. Nihayet, mlndE-
Sonra ... Nel"ce•.. _ .. 1 Bır lahı.a SE6 çıkarmadı. Bu §'UP - Sait ağa l\!üjgiina m&hut defteri türler savurdu. Neye yarar? Gider koşt.a bana y:tıştı. . ınıyornm. Kan da ustume kaldı. re yan yatmış olan Nihadm önün-

-Netice, 3arny e•~iırmın yuzuk, heye karşı tamuren lakayd ve sa- getirmiş, gece yan<ına doğru ... grtmi.şti... Nihadın teJ.aş ve heyecanı yerın- Amma onu düşündüğüm yok. Doğ de dimdik durarak: 
kupe, bile1JJ.., •ğre n~\'inden varıl irin: Kız defteri açınca burnuna bir ko- - Ya herifin peşimizden gelişi... de oturamamasındırn belliydi. rusu mücevlw?rler olsaydı, çekil - ( ATkası var) 

• 



U - Maym 1931 iKDAM Si\Vf'AT 

BiR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
.;j"B"ör·s A .... i Liberya cumhuriyet! 

ANKARA İngiltere himayesine 
girmek istiyor 

Londra, 13 (AA.) - D:ploma Ankara radyosu 

ı
- Dalga uzunluğu 1 

1639 m, 183 Kes. ızo Kwl 
T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T.A.P, 31.79 m. 9~65 Kes. UO Kw, r .................... .. 

ı 14 mayıs Pazar l 
.................... ...: 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Müzık (küçük or

kestra - Şef Necip Aşkın.> 

1 - Gzernik - Danseden ka1b 
ler - Konser valsi. 2 - Bizet 
Arlezıyen süit No. 1, a) Pre
lüd. b) Menuet. c) Adacietto. 
d) Karillon. 

Saat 13.00 memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berlerl 

Saat 13.1:! Müzik (Küçük 
orkestra - Şet: Necip A§kın. > 
Devamı. 3 - Pachernegg -
Viyana süiti. a) Küçük geçit 
resmi. b) Operada balet mü

ziği.. c( Grabende gezinti. d) 
Praterde atlı karınca. 4 - Le
opold - Karlbad hatırası. 5 -

Dolıneyt - Rapsodi Do majör. 
6 - Glessmer - Kırlangıçla

rın vedaı. 

Saat 13.50 Türk müziği. 1 -
Suzinak peşrevi. 2 - Aril be
yin suzinak şarkı: (Beni bi

zar ederken.) 3 - SuzinAk 
şarkı (Görünce gerdanında.) 

4 - Zeki Ari!in Suzinak şar
kı: (Sevdim seveli.> 5 - Vük
rünün !tilzzam şarkı: (Ay ö -

perken suların.) 6 - Hüzzam 
türkü (Ata binesim geldi.> 

Saat 14.20 - 14.30 Konuşma 
(Kadın saati - Çocuk terbiye
sine dair.) 

Saat 15.30 Milli küme mü
sabakaları (19 Mayıs stadın

dan naklen.) 
Saat 17.30 Program. 

Saat 17 .35 Müzik (Pazar ça
yı - Pl.) 

Saat 18.15 Çocuk saati. 
Saat 18.45 Müzik (Şen oda 

müziği: İbrahim özgür ve A
teşböcekleri.> 

Saat 19.15 Türk müziğ i (Fa

sıl heyeti.) 
Saat 20.00 '.Memleket saa.t a

yarı, ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
Saat 20.15 Türk_ müziği. 1 -

Şehnaz puselik peşrevi. 2 -
Şehnazpuseli.k pe5tesi. 3 -
Cavide Hayrinin şehnazpuse
lik şarkL'Jı: (Ateş gibi.) 4 -
Leminin şehnazpuselik şarkı: 
(Narı firkat şiılepaş.) 5 - Se
dat Öztoprağın şehnazpuselik 
şarkı: (Guş edip çağlamak.> 

6 - Reşad Erer · Keman tak
simi. 7 - Şehnazpu.selik şar

kı: (Yandım deminden.) 8 -
Denizoğlunun şehnazpuselik 

şarkı: (Yolun bulmam.) 9 -
Dedenin şeh_nazpuselik yürük 

semai: (Bir dilberdir.) 10 -
Sedat Öztoprağın şehnazpu -
selik saz semaisi. 

Saat 21 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.10 Riyaseticümhur 

Bandosu - Şef: İlı.san Kün -
çer.> 1 - Sousa - Marş. 2 -
Rameau - Tamburin. 3 -

Vincent D'indy - Wallenste
in'in kampı. 4 - Wanger -
Parsital Prelüdü. 5 - We -
ber - Vabe davet. 

Saat 22 Anadolu ajansı 

(Spor servi.si.) 
Saat 22.10 Müzik (Ca:oband 

PU 
Saat 22.45 - 23 Son ajans ha 

berlerı ve yarınki program. 

~-.............. .. 
i ı5 mayıs Pazartesi f 
........................ 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği (Pl) 
Saat 13 Memleket saat aya-

rı. ajans ve meteoroloji ha -
hederi. 

Saat 13.15 - l4 Milzik (Sen
fonik pl!klar.> 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Opera 

hakkında - Cevdet Memduh 
tarafından konuşma. Plaklar
la misaller.) 

Saat 19 Konuşma (Dokto
dun saati.) 

Saat 19.15 Türk müziği 

(Halk musikisi.) Halk türkü
leri ve oyun havaları. 

Saat 20.00 Memleket saat 
aşarı, ajana ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 20.15 Türk müziği 

(Klasik program.> İdare e -
den: Mes'ut Cemil. Ankara 
radyo küme heyeti. 

Saat 21.00 Konuşma. 
Saat 21.15 Esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut ve ziraat 

borsası (fiat). 
Saat 21.15 Neş'eli plaklar -

R. 
Saat 21.30 Folklar (Halil 

Yönetken tarafından.> 
Saat 21.45 Müzik (Oda mü

ziği - Beethoven - Trio si be
mol majör.) Piyano - Ulvi 
Cemal Erkin . Keman - Nec -
det Remzi Atak. Viyolonsel -
Edip Sezen. 

Saat 22.10 Müzik (Melodi -
PU 

Saat 22.15 Müzik (Küçilk 
orkestra - Şef: Necip Aşkın.) 
1 - Gibish - Çakır keyfim : 
Viyana şarkısı. 2 - Glessmer 

Sabah seJ.amı: Fantezi. 3 -
Künneke - Ledi Hamilton o -
peretirıden Porpuri. 4 - Kün 
neke - Mavi elbiselı hemşi -
reler operetinden marşlar Fi
nal. 5 - Dlibes - Kopelya ba

lesinden bıibek dansı - Vals. 
Saat 23.00 Son ajans haber

leri ve yarınki porğram. 
Saat 23.15 Müzik (Cazbant 

PU 

[ 
................ .., 
16 mayıs Salı J .................. 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği 

(Pi.) 
Saat 13.00 Memleket saat 

Ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 13.15 Müzik (Karışık 

program - Pi.> 

S~at 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Oda mü

ziği - Pi.) 

Saat 19.00 Konuşma. 
Saat 19.15 Türk müziği (Fa

sıl heyeti.) 
Saat 20.00 Mcml<"ket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji ha
ber !eri. 

Saat 21.15 Türk müzıği. 1 _ 

Suzıdi l peşrevi. 2 - Tamburi 
Ali efendinin suzidil ağır se
ma isi: (Kanı yadı lebinle.) 
3 - Haşim bey ın suzidil şar

kı (Mesken oldu bize dağlar.) 
4 - Nuri Halil Poy razın şar

kı. (Sevda elinin bülbülü.) 
5 - Cevdet Koza!: Ud taksi -
mi. 6 - Leon Hanciyanın su

zidil şarkı: (Cama gamı aş

kınla.> 7 - Şeref İçlinin suzi
dil şarkı: (Hasretin çok eski

dir.) 8 - !sak Varonun hüz -
zam şarkı: (Kaç yıl beni sen> 

9 - İsak Varonun !Wiç şarkı 
(Son ayrılığın matemi.) 10 -

Sadettin Kaynağın hicaz şar

kı: (Benim gönlüm bütün.) 
11 - Sadettin Kaynağın pu • 

slik şarkı: (Saçlarıma ak düş
tü.) 

Saat 21 Konuşma. 
Saat 21.15 Esham. tahvilat, 

kambiyo - nukut 
borsası (fiat>. 

ve ziraat 

Saat 21.25 Neş'eli plaklar -
R. 

Saat 21.30 Müzik (Radyq 
orkestrası - Şef: Praetorius.) 

1 - Franz Schubert: Uvertür 

Re majör (İtalienisch.) 2 -
Felik!ı Mendelssohn - Bart -
hol!dy: 3 cü senfonu la minör. 

Op. 56. Entrodüksyon ve Al

legro Agitato - Scherzo. Aıı -
sal Vivace - Adagio Cantahi-

le - Allegro Guerriero ve Fi
nale Maestoso. 3 - Charles 
Gounod - Faust operasının 

balet müziği. 
Sallt 22.30 Müzik (Opera ar 

yaları - Pl.) 
Saat 23.00 Son ajans haber

leri ve yarınki program. 
band - PU 

Saat 23.15 - 24 Müzik (Caz-

"""""""""""ı 
17 mayıs Çarşamba ı 
.................... : 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği. 1 -

Udi Eşrefin hüzzam peşrevi. 

2 - Ahmet İrsoyun hüzzam 
şarkı: (Hatırında kalsın.) 3 -
Rakımın hüzzam şatkı: (Aş

kın bana bir gizli elem.> 4 -
Faiz Kapan.::ının şarkı: (Seni 
gördü o şafak saçlara.) 5 -
Şükrü Şenozanın mahur şar
kı: (Bu sevda ne ttalı.) 6 -
Hicaz türkü: (Bağa girdım 

üzüme.) 7 - Halk türküsü : 
(Şu dağları delmeleri gönlü 
eğlemeli.) 

Saat 13.00 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Ri -

yaseti Cümhur Bandosu - Şef 

İhsan Künçer.) 1 - J. Bouc
hel - Marş. 2 - J. Lavrovici -
Tuna dalgaları. 3 - Rossini -

Guillaume Tell Uvertürü. 4 -

E. Grieg - Peer Günt 1. ci 
süitisinden No. 1, 2, 3, 4,. 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Virtüoz

lar - PU 
Saat 19 Konuşma. 

Saat 19.15 Türk müziği (Fa 
sıl heyeti.) 

Saat 20.00 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji 
ha'berleri. 

Saat 20.15 Türk müziği. 1 -
Uşşak peşrevi. 2 - Arif Be
yin uşşak şarkı: (Meyhane mi 

bu bezmU 3 - Rakımın uş -
şak şarkı: (Bana hiç yaklaş -
mıyor böyle.) 4 - Cevdet 
Çağla Keman taksımi. 6 -

Udi Zekinin uşşak şarkı: (Bir 
gün geleceksin diye. 7 - Halle 
türküsü: (Karam.> 8 - Ma -

hur şarkı: (Halil kanayan kal 
bimi aşk ateşi.) 9 - Rakımın 

hicazkar şarkı: (Bekledim ta 
fecre kadar.> 

Saat 21 Konuşma: (Hafta -
!ık posta kutu.su.) 

Saat 21.15 Esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut ve ziraat 

borsası (fiat). 
Saat 21.25 Neş'eli plaklar -

R. 

Saat 21.30 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Nt>cip Aşkın.) 
1 - Heinz Reinfeld - Eve gel 

yavrum. 2 - Mainzer - Dil -
ğün törcnL 3 :_ Kützlader -

Haydi bana bir hava daha 
çal. 4 - J. Strauss - Polka. 
5 - J. Straııss - Bizde vals. 
6 - Baereur - İtalyan şarkısı 
7 - Leopold - Çigan yunla
rı. 

Saat 22 Müzik (Melodiler -
Pl.) 

Saat 23 Son ajans haber _ 
leri ve yarınki porgram. 

.Saat 23.15 - 24 Müzik 
(Caz.band - Pi.) ........................ i 18 mayıs Perşembe 1 

........ ................ 
Saat 12.30 Program. 

Saat 12.35 Türk 
(Pl.). 

müziği 

Saat 13 Memleket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

S~at 13.15-14: Müzik (Ka

rışık program - Pl.) 

Saat 18.35: Müzik (Neş'eli 

müzik - PL) 
Saat 19: Konuşma (Ziraat 

sa; ti.) 
Saat 1!>:15: Türk 

(Fasıl heyeti.) 
müziği 

Saat 20: Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 20.15: Türk müzıği. 1-
Hicaz peşrevi. 2 - Leminin 
hicaz şarkı: (Sorulmasın ba

na yeis.) 3 - Şevki beyin hi -
caz şarkı. (Demem cana beni 

ylıdet.) 4 - Yusufun hicaz 
şarkı: (Sevdayı ruhun aşk e
line.) 5 - Zühtü Bardakoğlu: 
Santur taksimi. 6 - Hüseyni 

saz semaisi. 8 - Şevki beyin 
uşşak şarkı: (Esiri zülfünüm 

ey.) 9 - Şükrünün uşşak şar

kıe (Geçti muhabbet demi.) 

10 - Dedenin karcığar şarkı: 

(Girdi gönül aşk yoluna.) 
Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, lahvi 
!at kambiyo - Nukut ve zira
at borsası fiat.) 

Saat 21.25· Neş'eli plaklar -
R. 

Saat 21.30: Müzık (Küçük 

orkestra - Şef: Necib akşın.) 
l - Willy Koester - Hind nin

nisı. 2 - Kari Blume - Göl 

kıyılarında. 3 - Kjaer - Sere

nad. 4 -Czernik - Güzel sa

natlar töreni (Uvertür.) 5 -

Löhr - Düğün marşı. 6 - Do
elle - Parisin Madlen soka -

ğında. 7 - Sshönherr - Alp 
köylülerinin dans havaları. 

Saat 22.30• Müzik (Romans

lar vesaire - Pl.) 
Saat 23: Son ajans haberele

ri ve yarınki program. 
Saat 23.15: Müzik (Caz -

band - Pl.) 

ı 
...................... i 

19 mayıs Cuma ...................... : 
Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği 
Pl. 

Saat 13: Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Ka
rışık program - Pl.) 

Saat 18.30: Program. 
3aal 18.35: Müzik (Operet 

müziği - Pi.) 
Saat 19: Konuşma 

Saat 19.15: Türk 
(Fasıl heyeti.) 

müzıği 

Saat 20: Memleket saat a

:ı:arı, ajans ve meteorolojı ha
berleri. 

Saat 20.15: 19 Mayıs Mili 
bayramına ait hususi proğ -
ram. Musahabe, şiir ve mü -
zik. 

Saat 21.15: Esham, tahvilat 
kambiyo-nukut ve ziraat bor

sası (fial.) 
Saat 21.25: Neş'eli plaklar -

R. 
Saat 21.30: Müzik (Riyaseti 

Cümhur Filarmonik orkestra

sı - Şef. H. F. Anlar.) Neş'eli 
müzik: 1 - K. M. V. Weber

Oberon uvertürü. 2 - D. F. 
E. Auber - La Muette de Por

tici, uvertür. 3 - Fransız 

Schubert - Rosamunde, 1. ci 

ve 2. ci balet müziği. 4 - Ali-
. me Maillart - Les Dragons de 

Villards, Uvertürü. 5 - A. 

Thomas: Mignon operası u -

vertürü. 6 - J. Strauss - Wein 
we.iıb und Gesang. 

Saat 22.30: Müzik (Opera 

aryaları - Pl.) 
Saat 23: Sin ajans haberle -

ri \'e yarınki program. 
Saat 23.45 - 24: Müzik (Caz-

band - Pi.) ........................ 
i 20 mayıs Cumartesi Jı .............. - .... 

Saat 13.30: Program. 
Saat 13.35: Müzik (Bir kon

serto - Pi.) 
Saat 14: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 14.10: Türk müziği. 

1 - Nisaburek peşrevi. 2 -
Ziya paşanın nişaburek se -

maisi. (Ey gül ne acep.) 3 -
Ziya paşanın nışaburek se -
maisi. (Bin zeban söylersin.) 
4 - Fahire Fersan: Kemençe 
taksimi. 5 - Ahmet Rasimın 
rast şarkı: Bir gönlüme bir 
hali perişanıma bak.) 6 - Ali 
Rıfat beyin nışaburek ~arkı: 

(Meyledip bir.) 7 - Nişabu -
rek saz Eemaisi. 

Saat 14.40: Müzik :.Neş'eli 
plaklar - Pi.) 

Saat 15.30: Milli küme mü -
salıakaları. (19 Mayıs stadın

dan naklen.) 
Saat 17.30: Program. 
Saat 17.35: Mii::'.ik (Dans sa

ati.) 
Saat 18.15: Türk nıüziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 19: Konuşma (Dış po

litika hadiseleri.) 
Saat 19.15: Türk müziği. 

1 - Cemil beyin Kürdili hi -
cazkar peşrevi. 2 - Boğuşsun 

kürdili hicazkar şarkı: Gül -
ler açmış bülbül olmuş liika
rar.) 3 - Şemseddin Ziyanın 

kürdili h.icazkar şarkı: (Gü -
venme hüsnüne.) 4 - Sala -
haddin Pınarın kürdili hicaz
kar şarkı: (Ne gelen var.) 
5 - Kemal Niyazi Seyhun: 
(Kemençe taksimi.) 6 - Ar

takinin kürdili hicazkar şar -
kı: (Ay dalgalanırken.) 7 -
Vasilin kürJili hicazkar saz 
semaisi. 8 ·- Dedenin uşşak 
şarkısı: (Ağlatırlar güldürür
ler.) 9 - Hicaz türkü: (Sür -
melimin gözlerine.) 10 -
Gerdanıye türkü: (Ey se·en
ler serenler.) 

3aat 20: Memleket saat a -
yarı, a.ans ve meteorolo,ii ha
berleri. 

Saat 20.l!i· Temsil: (Wert -
her). Yazan: Goethe. 

Saat 21.15: Esham, tahvi -
lıit, kambiyo - nukut ve zira
at borsası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli plaklar -
R. 

Saat 21.30· Müzik (Küçük 
orkestra - Şef· Necib Aşkın.) 
1 - Keler Bela - Kelebek a
vı - Balet müziğı . 2 - Heu -
berger - Şarkda >Üitfnden -
Rakseden kızlar: 3 - Nie -
mann - Vals Boston. 

Saat 22: Haftalık posta ku
tusu. 

Saat.30: Müzık (Balet mü
ziğı °'Pl.) 

Saat 23. Son ajans haber -

13 - il - 939 

I ' 
KAPA HiŞ 

1 STERUN 
100 DOLAR 
100 FJıANK 

100 LİRE~ 
100 İSVİÇR.E Fr. 

1100 FLORİN 
• 100 RAYİŞMARK 

. ıtO BELGA 
1
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZWTİ 
100 PENGO 
rno LEY 

100 DİN.f..K 
100 YE.N 

100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

Esham vı TahvUİt l 1938 % 5 ikramiyeli 

r..~3 tik mahfellerde söylepd igine gore 
12G.G7 Liberıa hükumeti, memleketin de-
3.:J550 ni1.den ve havadan İngıJtere tara-
6.6625 1 fından himayesini derpış eden as
ZB.445 keri bir itilaf akdi için Londra nez-
67.SaS dınde yeniden teşebbüste bulun -
50.ölS muştur. 

21.55 İngiltere hükumeti o zaman li-
1.0925 berianın böyle bir itiliifı muhik 

1.56 göı;terecek hi91>ir tehdide maruz 
ll.035 bulunmadığı cevabını vermişti. 

23.7875 Diplomatik mahlellerdc öğre -
24.9675 nildiğine göre İngiltere hükumeti 
0.9050 Liberia cüınhuriyetınin bu tekli -
2.8925 fini kabul etmekle tereddüt gös -
3t.62 termektedir. Çünkü İtalya ile Al-

30.54Z5 manya, İngilterenin, totaliter dev
%3.8925 !etlerin tehdidini bahane ittihaz 

ıt.-

ederek Afrikada yeni bir protek -
tora tosi.s etmek istediğini ileri 
sürmeleri ihtimali vardır. 

Sl! B Z E F I YATL A ltl 
Londra neı.di.nde yap;ığı yeni 

teşebbüste Liberia, Alman -
yanın müstemleke taleblerini ha
tırlatmakta ve bilhassa kendisinin 
tehdid altında bulunduğunu işrab 
etmektedir. 

İstanbul Belediyesi Merkez halinde 

toptan satılan Y•Ş meyva ve 

sebze fiatleri 

• 
1 

1 Cinsi 

1 sakız kabağı 
A. fasulyesi 

Bakla 
, Araka 

1 

Bezelye 
Semizotu ,, 

1 Pırasa 
ı , Ispanak 

Taze yaprak 

1 Kereviz kök 
liEnginar 
Hıyar 

Marul 
Yeşil salata 
Pancar 
Maydanoz 

!Dereotu 

Nane 
Taze soğan 

1 Taze sarmısak 
I Kırmızı turp 

1 
Elma Amasya 
Elma Gümüşane 
Malta eriği 

emsali 

kilo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ilo 

• 
• 

Orta 

kuruş 

13 
30 

2.50 
5 

8 
11 

1 
1.50 

13 

3 
3 

15 
1.50 

25 
2 

-.40 
-.50 

-.40 
1 
1 

-.75 

38 
13 
7 

Siyasi mahfellerde izhar edilen 
kanaate göre Alman ıp.ü.•temleke 

taloolerinin bir gün Afrilianın ye
gane mıistakil devleti olan Liberi
anın zarr-ına olarak tatmin edil • 
mesine mani olmak için Monrovia 
hükiimetinin İngilterenin bir taah
hüt altına girmesini istemiş olma
sı mümkündür. 
Londranın bu teklifi bu sefer de 

reddetmesi kuvvetle muhtemel ol · 
ket ettiideri hakkında Japon mem 
tedir. 

Monrovia hükiimeti, iki ay ev -
ve!, ayni zamanda Parise de mü -
racaat etmiş ise de Fransa hüku -
meli, İngiltereninkine benzer bir 
tarzı hareket ittihaz etmiştfr . 

Tas ajansının bir 
tekzibi 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajan
sı, 50.000 Sovyet askerinin şimall 
gaıtıt Çinde Hsinkiana gitmek ü
zere Sovyet topraklarından hare
ket etkileri hakkında Japon mem
balarından işaa edilen haberleri 
kat'! surette tekzip etmektedir. 

lstanbul lnhisa ·lar BaşmUdUrlUgUnden : 

1 

' 

Hükmü Mayıs 939 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının 

ruh6at tezkerelerinin yenileme muamelesine 22/5/939 tarihinde 

başlanarak 5/6/939 Pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. 
Ruhsat tezkerelerini yenilemek istiyenlerin tayin olunan günler-

ı de eski tezkere ve konturatlarile birer fotoğraflarını alarak Kaba-
!eri ve yarınki program. taşdaki İnhısarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 5 Haziran 

Saat 23.15 - 24: Müzik (Caz-
band _ Pl.) 939 tarihinden sonra tezkerel•rini yPnilemiyerek içki satanlar hak-

,. ___________ .J kında kanuni taltibat yapılacağı ilfuı olunur. ~3114) 

1 
İstanbul Defterdarlığından : 

Tarh 
No. 

Mahallesi Sokağı Kapı 

No. 

330 Hoca paşa Hamıdıye Türbe 8 

93/1 Karaki Dervışler 15 

287 /1 Hııbyar 4 üncü V. H. 2/22 

Adı 

Agop 

t. Mısırlı 

Hayri 

448/1 Hubyar Muhsinzade H. 15/1 Hüseyin 

503/1 • Basiret han 29 ..:ıo 

73/2 Sürfui Hoca han 10-12 

87/l • • caddesi 22 

22 • • Eminbey ' 
62/1 Nallı Mesçlt Cağaloğlu 43/a 

A. Hamdi 

Mıgırdıq 

Har anot 
Nevart 

Jozef P apu
şadu 

M. Bekir 

Soba tamlrl 

Gazozcu 

Çelik kana* 
mecmuuı 

Kahveci 

Avukat 

Katı veci 

Manifaturacı& 

Komw• 
yoncu 

Retilam 

Vergısi İhbarname 

40 ti5 K. 
8 13 B. 

23 
4 
4 

60 B. 
14 c. 

90 llO K. 
18 00 B. 
16 20 c. 

6 00 K . 
1 20 B. 
1 08 c . 

90 12 K. 
18 02 B . 
13 52 M. 

2 70 B. 

7 20 
1 44 

205 20 

41 °' 
36 94 

300 00 
60 00 

360 00 

K. 
B. 

K. 
B. 
c. 
K. 
B. 
M. 

36 00 K. 
7 20 
6 48 

B. 
c. 

29/ 2 

6/56 

31/56 

17/57 

26/57 

97/57 

1/58 

1/59 

12/60 

Sene 

935 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Yukarıda adı, lfl ve eski adresi yazılı Hocapa,a Maliye şubesı mükellefleri yeni ticaret ve ika· 
met yerlerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olmasına blııaen hizalarında 

göı;terilen yıllara ait kazanç vergilerinin bizzat tebliği mümkün olamadığından hukuk usulü muhake

meleri kanununun 141 ve 142 inci madde»i mUıCiıbiıı.c• kbliğ yerine pçmek iızere illn olunur. (3385) 

1 

' 
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-
Müessesesi: Sahibı. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Ekstra Ciilnlllk. Tereya~ı 
Halis ve hakiki TR A B Z ON TERE YA G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKPAZAR Cadc"e""i No. 60 

, 
®' == En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve """' 

21 klişe işleri FRRDİ SELEK bürosunda yapılır. 
a ADRESE DiKKAT: lstanbul, Ankara Caddesi = 11ıım--_-_-_-_-_~~~-5_1_P•_r_ı,_ı._r_d_e_rh_a_ı _y_er_ı_n __ k_a_da_r_g_ö_nd_e_r_ıı_ır_. ~~~~~!_·.~~-·~-' 

e: 99 - 1 Adalet Han No. 3 -- = 
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PİYANKO Biletinizi Tay_qare 

, ___ l_st_an_b_u_ı _B_e_ıe_di•y-es_i n_d_en __ _.I ~yük şansınızın tam isabetini LALE gişe~~~:m~~':!!; 
Adrese Dikkat lstiklAI Daddesi Lale sineması yanında Lale gişesi ı _ İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve hususi 

idareden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksüzlerinin 939 sayılı 
birinci altı aylık yoklamalım 12/lUayıs/939 dan itibaren başlamıştır. 

2 - Maaıı sahiplerinin yoklama ilmübaberlerini oturmakta ol
ıluklan nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet 
aylık ciizılati ve nüfus tezkerelerile birlikte Mayıs 939 sonuna ka· 
ılar ait oldukları belediye ıubelerine müracaatla yoklamalarııu yap-

tırmaları ilin cılunur. •3320• 

* 
Mezarlıklar Müdürlüğü i.çin lüzumu olan ve hepsine 1700 lira 

bedel tahmin edilen bir tane karoserisiz şasi ve motör komple oto· 
mobil açık eksiltmeye konulmuştur, 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
4ayılı kanununda yazılı vesika ve 127 lira 50 lı:urıışluk ilk teminat 
makbuz veya mekfu'bile lreralıer 29/5/939 pazarte<;i günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3389) 

Senelik muhamm<!n 
Kirası 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 5/216 numaralı dükkan 
Mercanda Yavaşça Şahin mahailesinde Uzun 
çarşı sokağında 1/208 numaralı dükkan 
Mercanıla Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 6/218 numaralı dükkan 
Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzu'l. 
çarşı sokağında 8/224 numaralı dQkkan 
Mercafıda Yavaşça Şahin mahallesınde Uzun 
çarşı sokağında 3/212 numaralı dükkan 
Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 4/214 numaralı düıkkiın 
Fatihte Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde 
Gemiciler sokağında 12/26 numaralı dükkanda 
Un.kapanında Haraççı Kara Mehmet maıhalle
sinde Kayık iskelesi sokağında 15 Numaralı 

kahve yeri 
Sultanahmette Karacehennem mahallesinde 
Kabasakal sokağmda 6 numaralı arsa 
Bebekte Bf'lbek caddesi sokağında 109/1 nu
maralı arsa 
Yedikulede Kale-kapısı sokağında 3 numaralı 
eski kantar kulübesi. 

Yenibabçede MimarsiMn sokağında 57/61 nu
maralı bostan 
Çapada Saraçdoğan mahallesinde Yeniçeşme 
sokağında 8/12/ numarah ev 
Unkapanında Zeyrek caddesi sokağında 18 nu
maralı dükkan 
Fenerde Balat caddesi sokağında 41 numarah 
kale burcu. 

72.00 

72,00 

72.00 

72.00 

72,00 

72.00 

48.00 

48.00 

30.00 

180.00 

30.00 

60.00 

60.00 

102.00 

39.00 

ilk teminatı 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

3060 

3.60 

2.25 

13.50 

2.25 

4.50 

4.50 

7.65 

2.93 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan ma 

haller teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya veril
mek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30/5/939 Salı günü 
saat 14 buçukta Daımi Encümende bulunmahdırlar. (B) (3391) 

1 Beyoğlu Vakıfla r Müdürlüğünden 
Lira Kr. 

49 50 Ortaköy 3 üncü Orta sokağında eski 21 mükerrer No. lu 
arsanın tamamı. 

105 20 Kasımpaşada Gazi Hasanpaşa mahallesınin Tekke arkası 
6okağında 26 No. lu arsanın tamamı. 

348 05 Beşiktaş Türk Ali mahallesinin Muhtarkuyu sokağında 
• eski 6 yenı 25 No. lu ahşap hanenin tamamı. 

138 40 Eski Kamerhatun yenı Kalyoncu Kulluğu · mahallesının 
Fakir sokağında (7) No. lı ahşap hanenin tamamı. 

2188 00 Eski Hüseyıkıağa yeni Şehit Muhtar mahalleo;inın Yağ-

hane sokağında eski 26 yeni 28 No. lu kağir hanenin 
1amamı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile sa

tışları on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 16/5/939 Salı günü saat 15 te komisyonda yapıhıcağın· 
<lan taliplerinin yüzde yedi buçuk pey paralariyle Akarat, Mahlü-

lfıt şubesme müracaatları (2971) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Okulumuz için (9jOJ lira bedel tahmin edilen ve her nevı mah· 

rukat yakan bir adet Kalorifer kazanın ve tefrrrüatı 24/5/939 Qar
şamba günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 sa
yılı binada Liseler l\Iuhasebecili~nde toplanan Okul Komisyo
nun(!a açık eksiltme ile ihalesi icra edilecektir. 

İlk teminat 71 lira 25 kuruştur. Bu işe girecekler bu nevi iş yap
tıklarına dair resmi dairelerden aldıkları vesika ve 939 yılı Tica -
ret Odası vesikasile belli gün ve sutte Komi6yona gelm eleri. (3180 

Sahibi : F. AHMET TOPÇU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimli 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 1 .. _____________________________ __ 
Semti ve mahallesi 

Saraçhane başı, Mimar Ayas 
Vefa, Molla Hüsrev 
Mevlevihanekapısı haricinde 

Mollagfuani, Nev!ıahar 
Unkapanı, Haraççı Karamehınet 

Unkapam, Haraççı Karamehmet 

Un.kapanında YavuzeTsinan 
Eyüp, Hacıhüsrev 
Sekbanbaşı Yakupağa 

Cadde veya sokağı No. su 

Mimar Ayas camii avlusunda 
'l'aştekneler 32 

Mevlevihane tekkesi müş· 
1emilatından 1-34 
KlZll Elma 1·21 
Hisar altı 65 
Üskübi 

Ayazma 
Savaklar 
Simitçi 

211-213 
35-63 

7.9 

Cinsi 

Halalar 
Ev 

Muhammen 
ayhğı 

Lira Kr. 

20 00 
:ı 00 

Hünkar mahfeli ve ktitüp-
bane binası 8 00 
Meşrutahane 9 00 
Ev 7 00 
Haraççı Kara~hm.et 

camii 5 00 
Dükkan 5 00 
Dükkan 4 00 
Dükkan ve üstünde oda 4 00 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. • 

İstekliler 16 Mayıs 939 Salı günü saat on beşe kadar Çember"litaşta İstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğünde Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. 

Kıymeti 

Lira Kr. 

738 42 

309 80 

204 52 

244 46 

Pey parası 
Lira Kr. 

55 39 

23 24 

15 35 

48 34 

Fatihte Sarıgüzelde Hasan Halife mahallesinin eaıni sokağında Ha
san Halife vakfından 562/2 metre murabbaındaki arsanın tamamı. 
Fatih Sarıgüzelde Hüsrevpaşa türbesi karşısında İvaz Ef. vakfından 
238/84 metre murabbaındaki arsanın tamamı. 
Çarşı Ressam Basmacılar sokağında eski ve yeni 25 No. lu dükka -
nın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valdehan avlusu eski 39 ve yeni 
38/39 No. lu kağir odanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayrımen.kuller satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İha

lesi 22/5/939 Pazartesi günü saat 15 de icra edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başnü-

dürlüğü mahlülat kalemine müracaatları. (3118) 
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mi•J#l~lfJ:fil~I tt 
iç hatlar güverte kahve ocakları 

1 ııa, i ran 939 dan itibaren sene sonuna kadar açık arttır
ma ill' ki - nya verilecektir. Ar. ırm• 15 Mayıs 939 saat 14 te 
Denı~bank Kamara Sen·; s iıı de yapılacaktır. 

:ıtı.rndeniz hattı için 400, MPrsin 150, İzmir 100, İzmit 50 
ve Bartın, Ayvalık, İmroz, Karabiga, Bandırma, Mudanya, 
hatlarının beheri için (75) liralık tem'nat lazımdır. Şartları 

öğrenmek üzere her gün mezkur servise müracaat edilebilir. 

inhisarlar Umum Müdü rl üğü nden 1 
I - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucnbince ·160.000• Kg. ağır 

dizel yağı kapalı zarf ı;sulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır, 

HI - Eksiltme 25/V /939 Perşembe günü saat 14 de Kaba taşta Le
vazım Şubesi Müdiriyetindeki Alım Komisyonunda yapı

lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şuheden parasız alınabiiir. 
V - İsteklilerin kanuni vesaikle % '..5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf· 
!arın ihale saatinden bir saat PVVeline kadar mezkur ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri la-
zımdır. •3203• 

••• 
Cinsi miktarı Muhammen , B. % 7.5 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şekli saat 

Çıralı kalas ve 32,426M3 1459,17 109,43 Açık eksiltme 16,30 

• tahta 

I - Yukarıda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye kon-
mll§tur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hi
zasında gösterilıni,<1ir. 

III - Eksiltme 18/V /939 perşembe günü Kaba taşta Levazım 

şubesi Müdiriyetindeki Alım Komisyonu da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksıltme için tayin edilen gün ve saatte '.17.5 

güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3243) 

••• 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. %7,5 Teminab Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 

Eczayı hbbiye 
Lastik çizme 

67 Lalem 533 
840 çift 4794 

46 '40 - Açık E. 16 
359 55 • • 16,ar 

I - Liste ve şartnamesi mucibince yukarıda cins ve miktar ya
zılı •2• kalem malzeme i'~ık eksiltme us.ı.liy:e satın alına
caktır. 

II - Muhammen b~deli, mıwakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 30/V /939 Salı günü Kıtbataşta Levazım Müdiriye
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Liste ve şartnameler her ı;ün parasız, sözü geçen ~ubedrn 
alınabilir. 

V - Lastik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız tekliflerinin mü
nakasa gününden üç gün evveline kadar Tuz ren Şubesine 
vermeleri JJlzımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin ed" len gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmelerL .3379. 

Türk Hava Kurumu 

B 
27NC1 

Ok Pi 
TERTİP 

n osu 
BiRiNCi KEŞiDE 

11 - Haziran - 1939 eladır. 

büyük (kramiye 45.000 Liradır. 
Bundan t 5,ooo Liralık 

Başka ~~:ggg ikramiyelerle 

20,000ve10:000 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet ıı!arak ittirak etmeyi ibmıl 
etmeyiniz. Siz de piyani onum aıeı'ut ve bahtiyarı ~r ı 
arasını iİrmiı olurıunu~. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıt. HaıtahanHİ cildiye 

rihreııiye mataha .. ıaı 

Telefon : 23899 

., '"' ... ...... .. .. . ... . .. 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baı 

Muharriri: ı\li Naci KARACAN. Basıl

dılt Yer: Son Tela1·<.'t Basımevı 
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