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Alman Hariciye 
Nezaretinin resmi 
organı yazıyor: 

Türk milleti, yalnız kendisine değil, 
bütün cihana hizmet için, vazifesini, 
ıu veya bu devlet zümresi lehine ola
rak Boğazların suiistimal edilmesine 
karşı koymakta bulmuştur 

,.:~;.-;.~ı L ı· T .. V. ı· N .. O...,. F .... 
muhım bır yazısı 

Berlin, t (A.A.) - Hariciye nezaretinin paetesi olan Dlp
lomatlsche Korrespondenz, Tlirkiyeyi •sulh eepbesi• içine 
almak için tn.itterenin sarfettiği gayretleri mevz1111 bahsede
rek diyor ki: 

•Valui bu müzakereler hakkında sahih hiçbir mal6-t 
mevcut deilldir. Fakat öyle tahmin edilir ki, bu mlizakerele
rla hııreket aoktumı TlblıiJ>eain B•lkM JIÜb _...a... lna· 
lanma,ı tqldl eylemekte.tir. TUrklyeyi btltiln dtln;ımca illlWl• 

Dil§ olu vazifesini çok tehlikeli bir tarzda detlıtlnnete sevk 
için cenubu prki devletlerine karşı Alman veya İtalyan taar
ruz projelerile mane\"Te edilmek isteniliyor. Hakiki bir hita -
raflıkla telif edilemiyecek surette Tllrkiye siyasetinin değiş· 
me&inde muayyen bir devlet zünu:esinin gösterdiği alaka, 
•fili tazyikin• hangi laraftan gelmesi beklenebileceğini ve 
fimdiye kadar bu kadar kıskançlıkln muhafaza edilmiş olan 
Türkiye istiklalinin hangi tarııfca tehdit edildiğini ispat eyler. 

Niçin çekildi ? 

iki taraf birhirine 
şüphe besliyor 

Londra, 4 (A.AJ - •Press As
sociation • un dün yap:lan ve 1n -
gilterenin Sovyet tekliflerine ve -
recegı cevabın tetkik;Pe hasredi -
len kabine tovlant". hakkında yaz 
dığına göre bu cev~pta, İngillere
nin Polonya, Rorr:.anya ve Yuna -
nıstan.ı verdiği gar:rnt:lerin mahi
yeti tasrih alı.nacak ve ayni zaman 
da Baltık ve Balkan devletlerinin 
de vazi\'etle1 i meuuu bahsedile -
cektir. 

Evening St~nda d·ın siyaşi mu -
hab:ri de şö: le yu• ·or. 

( Arka.tı 3 ünciı saııfad-ıı 

GAYRETLER 

Kral, kansı ve kı:ıı kardeşi Parkotelde 

Kral Zogo Sehrimizde Kallyor 
G. Veygand dün Kral ve Kraliçe dün öğleden sonra Parkotele 
Romanyaya gitti ve akşam geç vakit Bügükderege gittiler 
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Veygand, bu sabah 8.35 te Anka-
radan şehrmize gelmi~ ve istas -
yonda vali muavini, emniyet direk 
tôrtı ve Fransız konsoloshanesi er
kanı tarafından karşılanmıştır. 

General Veygand, bugün öğle • 
den sonra saat 15.15 tc Yeşilköy • 
den tayyare ile Bükresc hareket 
etmi tir. 

met Zogo düniı d~. Kraliçe Jeral
dinle beraber Perapa'a~ otelinde 
istirahatle gc~irmiştiı. 

Kral ve Kralıçe ;ıe beraberlerin
de bulunanhrdan hiçbiri, dün de, 
kimseyı kabul edip gt>rü memiş -

1 !erdir. General, tayyare ınevclanında . . 
ali · · · t d. kı·· .. Akşama kadar Perapalasta ısti-v muavıru, emnıye ıre oru, . . 

merkez kumandanı, belediye tu _ raha' eden Kral Zor.o ıle Kralıçe 
rizm müdürü, Fransız konsolosu, 1 ve Kralın hrm,ire1Prı, saat on ye
konsolo•hane erkanı ve daha bir 'dide sokaga çıkmışlardır. 
çok zevat tarafından ııgurlaıımış

tır. 

---O<>---

Güreşçilerimiz 
Finlandiya' ya 
mağlup oldular 

Kral ve hemşıre!~·:'e Kraliçe 
beraberlerinde şerrimizdeki Arna
vutluk konsolosu oldı;ğu halde, 

• (Arkası 3 üncü sayjada) 
Kral ZOGO'nun henıtireleri sokakta. Kral ve Kraliçe ve 

Kralın hem§İ'relm Parkotelde 

•• •• •• ıı.:================•• 

Polonya 
bugün 

son sozunu oma mülakaiı 

söylüyor Alman yanın da İtal
ya ile pek anlaşa
mağı anlaşılıyor 

• 
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Musa • lsa - Muhammet rH I d "Otomobil veArkadaşını odacılığa 
avu z ar an d 1 • 

il ra yo ucuz uyor ınha eden odacı ! 
. . '"' . Buz satışı için 

kararlar İSANIN HAY ATI • 
yenı 

-2-

M i LATT AN ö N CE. 1 1 

Her buzcuda yüz pa
raya buz bulunacak 

motor çalındı Yüzde 7 5 gümrük 
tenzilatı bugün başladı 

Denizbank 10 bin 1 Yaz mevsiminın yaklaşmakta Bugünden itibaren mer'iyete gi-

Aşırdığı resmi kağıda emri yazmış ve 
muameleye koymuş fakat ..•• Tevkif edildi 

• 
Benilsrail amelesi lam on 

olnıası dolayısile şehrin muhtelif lira kıymetinde olan ren Türkiye • Amerikan ticaret Belediye Laburatuarında Naci !iyeye verilerek diin Sultanahmet 
taraflarında buz sarfiyatına baş • bu motÖrÜ liman• anlaşmasına göre, Amerikaya ih- adında bir odacı gizlıce resmt dam birinci sulh ceza mahkemesinde 
lanmıştır. Halen belediyenin elin· raç edilecek tütün için librede üç 

gıl çalışarak muazzam bir 
mabet inşa ettiler 

1 d galı kağıtlardan birini alını• ve sorguka çekilmiştir. 
de mevcut iki buz fabrikasından ar a arathrıyor sent, hah ve kilim beher ayak mu- • 

.. d 125 b' d 3 l 50 bu ka'g"ıdın u"zerın· e, arkadaşı Aı.. Naci mahkemede şöyle demiştir: gun e ın, ay a mi yon 7 rabbaından 30 sent, palamut hu • "" 
kilo buz istihsal edilmektedir. Be- Evvelki gece Dcnizbankın !asası yüzde 7.5, meyangökü hu · dullabı aynı müessesede bir başka - Abdullah arkadaşırndL Hayli 
lediye, bütün alakadar şubelere Kasımpaşadaki fabrika ha • ı 'asası yüzde 15, kuru üzüm librede zamandanberl işsizdL Bana gelip 

--•·-Mda garin hır' h·-··lık ~ odacıliğa inha eden cümleler ya - kendı'sın' e bı'r i• bıılınamı ıs' tec·•. bu sene buz sıkıntısı çekilmemesi vu=11.~ ·..- ~·~ 1.5 sent, kabuksuz fındık librede ..., 
ve bu hususta ihtikar yapılmamao;ı olmuş ve büyük bir deni:ı mo- 8 sent, kabuklu ve kaıbuksuz fıs • zarak: Eminönü Klymakamlığına ı Haline çok acıdığ!m için bu işi 

l to"rü ~aımm,.tır sevketmiıştir. Fakat Kaymakamlık 
ıçin mfilıim bir tamim göndermış- • ..., · tık librede 1.4 sent, haşhaş tohu • "·. . ı Seki:ı metre boyunda, bir 6 1 .. 1 ta bu resmi tezkeıenın gerek im-
~ mu yüz librede 1 sent, u etaşı 

Buna göre lstanbulda Temmuz bacalı ve klll'Şuni renkte olau kıymeti üzerinden yüzde on, kuş lası ve gerek üslı'.ıb.ı nazarı dikkati 
ve Ağustos aylarında bile buz sar- motör eV\'t!lki gece sahile bağ- yemi librede 3.4 sent gümrük ten· çekmjş ve yapılan tahkikat neti • 
fiyatı iki milyon kiloyu tecavüz et- lannnş fakat dün sabah ye • zilatına tabi tutulmuşlardır. cesinde odacı Nadnin marifeti 
mediğine ve istüısal.fıt ise bunun rinde bulunanıanııştı.r. lO bin Palamut, meyankökü, krom cev· meydana çıkmış ve bu'la mukabil 
iki misli bulunduğuna göre evvel- lira kadar laymeti olan ıno - 1 her~ barsak gibi maddeler güm ·!Abdullah tan 15 !ıra ııldığı anlaşıl-
"" senelerde bazı mıntakalarda 

1 

törün bulunması için bütün · k · d f ı ı ,.. riı resmın en mua sayı mış ar - mıştır. 
buz bulunamadıg-ı ve bazı yerler- limanlara telgraflar çekilmiş· d l Ad 

ır. Odacı Naci yako 1rınış ve • 
de 20 para fazlasile kilosu 3 kuru· tir. Sahillerde de taharri • Amerikadan Türkiyeye ithal e-
§8 satıldığı görülmüştür. 1 yat yapılmaktadır. Busızlığın dilecek Amerikan emtiasından bi· 

Bu yıl buna mıinı olmak içın şu mavnDlarl' ve gemileri soyan nek otomobilleri ile şaseleri, karo-
ledbirlerin alınması emrolunmuş- çete halindeki korsanlar tara- serileri ve aksamı yüzde altmış, 
tur. fından yapıldığı zannedilmek- radyo ahize cihazları yüzde yet • 

1- Serbayilik hükümlerinin ye- tedir. • miş beş ve bunların aksamı yüzde 
rine getirilmesi .. 2 - Bayilerden ~====;....-:======• 88, yazı ve hesap· makineleri yüz-
günlük sarfiyat vesikası aranması. 1 

de 12, her nevi elektrikli tebrid ma 
3 - Bayilerde her zaman buz bu· KÜÇÜK HABERLER kine ve cihazları yüzde 12, demir-
lundurulınasının temini, buz isti· . den yapılmış dosya dolabı vesaire 
yenlerin red cevabile karşılanma • * Denizbank vapurlan konmak gibi eşyalar yüzde yirmi gümrük 
malan. 4 - Buzun kilosunun yüz üzere 5.00J tane cankurtaran yap- tenzilatuıa tabi olacaktır. 

İş Bankasının. 
18 bin lirası 

Müşvik ve Necdetin 
şiddetle tecziyeleri 

istendi 

yaptım. 

Hakim Reşit, odacı Nacinin tev· 
kifine karar vermiş ve E:vrakı mev· 
kufen mahkPmeye sevkedilmek Ü· 

zere Milddeiumun•iLğe iade et • 
miştir. 

Böylece Naci arkadaşını 15 lira 
mukabilinde odacı ts.yin etmek is
terken kendi işindım de olmuştur. 

Hasan ecza de .. 
posu yangını 

Kasalar açıldı, ka
ğıtlar ve bonolar 

yanmışh 

paradan fazlaya sattırılmaması. tırmaktadır. Bı..nbr bır aya kadar - ooo İş Bankası ııı Beyoğlu şubesi Bahçekapıda Ha,an Ecza Depo· 
5 - Buz bayilerinde (burada buz vapurlardaki yerlerine konulacak- BEL EO • y _; hesabı cari memuru ıken Necdet su yangını hakkınd::ki t&hkikata İ· 
yüz paradan satılır) levhalarının tır. Bundan başka bütün vapurlar· M----- . -. 'ak dl adında bir arkada~ile sahte hesap- kinci sorgu hakimliği tarafından 
bulundurulması. 6 - Halkırı, buz daki tahlisiye vasıtaları yenileşti- ısırçarşısı ıstım. (! ı ıyor lar aç:ırak bankanın 18 bin lirası- devam edilmel<tedir. Yangın yerin 
bulundurmayanlarl "e,-a fa·•laya Mısırc.=şısının belediyece is · k M" f'k ·ı Necdetı' n -u • , ~ rilecek ~·e çoğaltıbraktır. nı çe en uş ı ı.e = · de evvelki ve dün akşam iki defa 
satanlan şika,.et edebilmesı· için timl.ik olunarak yardımcı h:il ola- hak 1 · du"ıı b;rın' cı· ceza ' * Halen belediye krafından eme erme · keşif yapılmış ve ır.üesseselerin en-
her bayide en vakın beledı'ye şu rak kullanıla.cag· ını yazm"lık. Be- hk · d d d'l · ı· ' • Taksim • Harbiye arasında yapıl- .. ...,. ma emesın e eva•n e ı mış ır. k 1 besinin telefon numaralannın a- lediyede bu hususta dün hazırlık· ı d ~ı- 'd . 1 kaz altından çı ar. miş olan kasa· 

MERYEM ve İSA 
makta olan çiçekli yola müşabih Dünkü ce.se e " ua eıumum , . 

sılı bulunması .. 7 - Buz bulun • !ara başlanmışlır. Balıkpazarı ve ı !arı açılarak muht~vıyatı tetkık e-
Tak:sim • Ayaspaşa • Dolmabahçe evvelce serdettiği iddiasını tavz • dilmış' tir. 

İsan.ul dotumundan 
9VVel .. 

yarım asır 1 Ben size yepyeni, muhteşem bir 

Filistin btiyillı: b~ imar faaliyeti 
içinde •• 

mabed yaptıracağım. 

durmayan bayilerin dükkanların • civarının istiml1ık edilerek yıkıl - uht l'f , ibl d e yoluna da bir refüj yapılması te • han suçun m e . ,ar er e v 
da zabıt tutularak belediye riyase- ması üzerine buradaki bütün sa • muhtelif tarzlarda dört defa işlen· 

b ıd 1 G karrür etmiştir. tıcıların ve bı'lhassa manavların b tine i iri mesi. 8 - ünün muh· ı · b 't'b 1 * İstanbul maiyyet memurla • miş o dugunu ve u ı ı ar a un • 
telif saatlerinde bu dükkanların açıkta kalacakları düşünülmüş ve. • !arın a'·rı ayrı hır· er SU" addile ıç· • 

rından Kemal Hadimli Sivasın Ha· , > 
ehemmiyetle teftiş ettirilmesi.. Mısırçarşısının bunlara tahsısı . k ·a · te f'k 

Keşif, ikinci sorgu hıikimi Kl\ • 
şif. Müddeiumumi nıı•avinlerinden 

Rifat ve belediye mühendisi İbra
hiırİden müteşekld heyet tarafın· Romablara tabi ve Romanın 

nasbeUlli kral Herod, bu iilk.ede 
diled.!'1 gibi atını koşturuyor. 

•Bem İacail> ill bu mukad.deıı dl 

Herodun maksadı halkın hissi • 
yatını bu noktadan elde etmek ve 
onları oyalamaktı. On bin amele .. 
hepsj de Beni İsrail amelesi tam 
en ulusu olmuştu. :Şu muhteşem 

bir •mukaddes mabed. inşa etti • 
1 

file, Fuat Ertuğrul Boğazlıyan, Na- timaı ceraım aı ""'"e v ı an 
cı Akad Kau!salı, M~:'h Yoluğ da muvafık bulunmuşt~. Beeldiye j dört suçun cezasını'l toplanarak ve dan depo sahibi Basanın da buzu· 

ÜN 1 VE A S_l_T_E Hadim kayll'akam "e~illiklerlne !'~~ ımar edecek rilmesini ve bwıun iç.n Müşfik rlle yapılmıştır. 
---000---

yarı •Roma. nm :ıulmü, tazyiki ve 
katın alllııda nice yüz yı.llar hara· 
biden harlibiya siirii.kl.enmi~tir. 

Bunu Beni iıırail nlulan Allahın 

bir - te11kki ediyorlar. 

!er. 
Yabancı dil imtihanlan tayin olunmuşlardır y ) p h' d ve Necdetin ceza kanununun 69 ve Müessesenin iki büyük kasasın-

b 1 * Maliye Veka!eti kırtasiye u. 0 rograml Ve Ş8 .r 8 345 inci maddelerine tevfikan tec da bulunan bono, şehadetname ve-

Bu mukaddes mabed, 0 tarihten aş tyOr mum müdürlüğüne tayin edilen ya~ılacak bü)ilk işler ziyelerini istemişt'r saire gibi .evrakın tamamen yanıp 
bin yıl önce 150 bin Ken'ani ame- Üniversite Haziran devresi ya- Denizbank umum müdür muavin- Belediye fevkalade bütçe ile be- İş Banka:;ının vekfü !~e zimmete kül haline !nkılAp ettiği görülmüş-
le, otuz bin Beni İsrail amelesı· ile hancı dil imtihanlarına bugün !erinden Hamdi Em;n Çap yeni va raber 939 senesinden başka 940, geçirilen paranın tahsılınden baş· .. d 1 .. .. 

b 1 kt E eb. d'ld 
1 

~'. 
1 

. .. tur. Kasalar a ya nır. gumuş para· 

llusanm, Yuşi'nuı, İlyas'ın. Da· 
vudun zamanlarında isyan ettik • 
lm vakit ilZerlerine nasıl taun, 
kıılı~ gibi Afetler geliyorsa şimdi 
de Romalılar geliyordu.. 

'Ik d f ·'-· Yedi aş anaca ır. en ı ı en mu • zifesine başlamak üzere Ankaraya 941 senelerinde yapılacak mühim ka maznun arın ...:g~r erıne mues- • 
ı e a yapuuuştL · yıl süren vaffak olınıvan talebeler sıl fa . b' 'b t t k'l d k k.ld !arla madem madalyalar bozulma-
. tı "t ki S"l p ._, a • aitmiştir. ış' !er ,.e fevkaliide masraflar hak • sır ır ı re eş ı e r·ce şe ı e . ld b 1 ınşaa mu ea p u eyman ey • k" 1 d 1 . d . isal .,. . mış bır ha e u unınuştur. 

u te ers erın en geçm~ 0 ar * Bdedi"e iktı::at Müdürlüğü- kında meclisten salfilıiyet alını~ - şiddetli! cezalandırılmalarını ıste • 
gamber orada ilk vıizını yapmış ve bile sınıfta kalmış sayılacakların ' . t' Gündelik numaıah küçük kasa-
artık Kudüs, bu mukaddes mabedi · ne tayin edil.ıceğir.i y~zdığunız İk- tır. Alınmış olan bu salahiyete gö- mış ır. 
ile yer yüzündeki bütün şehirlerin dan bu imtihanlara büyük ehem • tısat Vekaleti krefüer şubesi şefi re 941 sonuna kadar İstanbul yol • Bundan sonra sı•çiuların vekil - nın ise boş olduğu V'! açılını~ bu -
el\, nlusu olmuştu. Bu muhteşem miyet verilmektedir. Saffete bu vazifeye ta:·in edildiği !arına 3.300.000 lira sarfolunacak- !eri müdafaalarını yapmışlardır. lunduğu görülmüştür, Kundakçı 

Zaten Tevrat demiyor mu ki: mabedi Romalılar bilfilıare hak ile d~n t.obliğ edilmiştir, Yeni müdür tır. Hastane için bir milyon lira, Muhakeme karar icin başka güne Alinin bu kasa içi'lde bulunan yüz 
•Yoldan çıkarsa .benden. ayrılır. yeksan ettiler. Onun yerine yapı • DEN 1 Z Pazartesi günü va?ife:dne başlıya- yeni mektep inşaatı için 600.000 li· bırakılmıştır. küsur lirayı çald.ğı ve sonra da 

DalUete duşerse~.ız ben. s'.z ınsan- lan daha küçük mabedler de hepsi Serseri torpiller için teşkilAt caktır. ra, yeni stadyom için 900.000 lira oo depoyu ateşlediği iddu. edilmek . 
!arı yl.na sı:ıın uzer.lerınıze mu ·)Roma dalgası altında mahvedildi. So 

1 
. . d K d d * Matbuat Umul"' Müdürlüğü tahsıs olunmuştur. . . Bir kadının 400 lirası tedir. İlk tahkikat yakında btte • 

.allat edeceğim, diger insanlar • . n sene er ıçın e ara enız e ! Şehır tıyartosu, şehır gazınosu 
Şımdi Herod b r d k' . 'b' stanbul Aj?nı ik•n istifa ederek • ... t' • b' 1 . . d b' ' .ıOlandırılmlŞ cek "e ha"dise mahkemeye intikal la cezalandı.racag"ım•... u a a es ısı gı ı görülen ve imha edilen serseri ti • 

Amerikaya gitmiş olan Neş'et Ha· vesaıı ıç ımaı ına ar ıçın e ır ı • " . 
f,t.e Romalılar. tıpkı taun aibi.. muhteşem yeni bir mabed yaptır- torpillerin miktarı çoğalmıştır. . . .. .. buçuk milyon lira tefrik edilmiş • Sultanahmette e'"liik komt.>yon· edecektir. 
.. " d B d · R 11 lıl Atayın yerme Urcıım Mudur • . . .. . . 1, d b. 

kıtlık. gıbi bir cezayı ilahi olarak L unun a yıne oma ı ar tara- Deniz Ticareti Müdi.ırlüğü bir se- .. .. . . tir It!aiyeye yeni malzeme mas • culugu yapan Hac'ı "" n a ır a • ----0<>---
f d k d .1 · k dd d' luk musavırlerındPn Orhan Alay · . . . . b; k • k . 

Benı Jarailln üzerine ··ullandılar. ın an yo e ı mesı mu a er L ne içinde bu iş için 3000 liradan . ·. . . rafı olarak 22 bin lira daha verile- dam Behıye ısımlı r adının ( Şeker şır etın:n vergi 
' E Be . İ 'l il" t 1 f 1 I Gö J tayın edılmıştır. · · · d l dırdı sasen nı sraı e musa a o an az a para sar etmiştir ·· rü en .. cektir. İstanbul yollarının hepsi almak ıçın 400 lırasını o an -

HH'Odun ilk işi, Benı İsra,ı zen- * Aık ı ğ B k ı b gün! d borcu düşman evvela onun mabedine sal mayinlerin derhal imhası için Ka- eo 0 a :s er u er e bu sene ihale olunacak, iki senede "" iddiasile vakabnarak adliyeye 
ııinlerinı çolukları, çocukları ile t k h · · ı k A t ,.. ' İ 

dırıyordu. radeniziıı büyük limanlarında ye- e rar ~e r.ıl!lıze .ge.ere ras a ikmal olunacak, para üç senede te- verilmiş ve ıi.ün Sult.ınahmet bi • Hazinenin stanbul ve Trakya şe 
berober kılıçtan geçirmek ve ser • k ğ c! k h Ir n d 
vetlerlne konmak oldu.. Herod, mabedin inşasını bitır • ni teşkilat yapılacak ve birer ma- ~o akın .aBı a 

1 
;.

3 
nad ~vam :.· diye edilecektir. Ş~hir dahili yol· rinci sulh cez• m~hkemesinde sor ker fabrikahrı Türk Anonim Şir-

Kendi kardeşini, sevdiği karı • dikten sonra bu dini müessesenin İyin müfrez"8i hazır bulundurula • ece tır. u yı ıer a ın_ a. ır !arının ekserisi asfalt olacaktır. guya çekilerek te\ k'f olunmuştur. keti aleyhine ikinrl tic&ret nıah • 

11nı ve evlatlarını gözü önünde bo- kapısının üzerine Roma hakimı · caktır · Frl anksıKz ~rkükeoloğu ;:a şehrıınıze ge Belediye hududu haricinde yapı • 00 kemesine açmış oldugu 800 bin kil 
pzlatan bu zalim Romalı hüküm- yetinin sembolü olan kocaman bir liman memurlannın _ere . uç . ayaso.,.a sıva moza • lacak yollar arasında Yeşilköy • s ANA y 1 
darın Beni lsraili esi~gemiyeceği altın kartal heykeli koydurdu. Fa- 1 ıklel'inı tetk•k edeceı.t:r. Halkalı yolu da vardır. 
&iiidrdL Maıınıafib Herod bu za • kat Beni İsrail gençleri bir gece maaş arı arltlrliıJOr ~ Bugün saat 16 da Üsküdard~ Makam, yollar hakkındaki prog- Cam fabrikaSI perakende 

1 
b l Türkiye sahille.rinde 6 yerde Doganc,Jards )?ark karşısında yenı { ramı bugu-n Şehır' Meclisine tevdi satışa baı:ladl limiiği arasında tam manaslie Ro- u a tın heykeli oradan çaldılar y 

kurulacak olan yeni liman teşki . yapılan itfaiye binasır.ın açılına tö- edecektir. 
malı olduau için Filıstinin çehre- \'e yok ettiler. Herod, şüphe ile ele renı' yapılacaktır. Şişe ve cam fabrikası Ankara 
. d . . .. .!atı hakkında hazırlıklar ya- cg Dl hsat ıınl eğiıtırme~, onu (Roma) ya. geçirdiği kırk kişiyi mabed önün • EK O NO M I ., .Ç er ru name dan gelen bir emirle dünden iti -

:ayık bir renge lroyamağa çalıştı. 1 de diri diri yaktırdı. Fakat mabed pılmaktadır. Haziran başında faa· alacaklar haren perakende ı.ücacıye eşyası 
K d" te bil .. k b' t' t b' k k liyete geçecek olan bu teşkilat ile' lşç· Ü 8S ·ııe • seç'f'JOr atmağa başlamı•tıt Bu su. u us yu ır ıya ro, ır. apısına i inci bir kartal heykeli bilhassa liman memurlarının ma- 1 m m S1 rı ' 1 Süt ve sütten ınamui maddeleri • 

blpndrom yaptırdı. Tiyatroda Ro- koymadı. aşlarına mühim miktarda zamlar İşçilerle. iş verenler arasında çı- satanlar hakkında belediyece bir retle küçük esnaf büyük tüccar • 
mac!a olduğu gibi temsiller vPrilir, Zekerİyyanın yapılmaktadır. Şimdiye kadar kacak ihtilafları halletmek üzere. nizamname hazırlanmıştır. Buna !arın elinden kurtulmuş doğrudan 
hiP'JCÜ'Omoa atlet müsabakaları, 12 . 14 lira arasında olan bu ma • bütün iş yerlerinde seçilecek mü- göre bu &ıda maddelerile uğraşan doğruya fabrikadan mal almak im 
gureşlcr yaoıiırdı. Şehirlerin adla- Peygamberliği aşlar 17.5 ve 20 liraya çıkarıldak • messillcrin intihabına dünden iti· lar belediyeden ruhsatname alma· kinına kavuşmuştur. 
nnı Roma kahramanlarının isim • İçinde din tarihinin esrarlı ma- tadır. Bundan başka limanların haren başlanmıştır. İşçiler kendi ğa mecbur tutulacaklardır. Bu ni· 12 mıntakada Ticaret 
leri lle değiştirırdi. Velhasıl Herod, ı ·ı .. ·ıı · kt - f 

cerasının geçeceg"i mabed, işte bu kontrol ve teftışlne de ehemmıyet rey erı e mumessı erı seçme e, zJınnameye riayet etmiyen esna MUdu"r'u··gvU kuruluyor 
• k.-ndisini Filistine taybı eden Ro- · t.h ı d · d · · xf tt' ı ı ik' · · 1 

verilmekte ve merkez liman reis- ın ı ap ar a ış aıresı mu e ış e- evve a ~ye edilecek, · ıncısın • 
maya ho~ görünmek ic.in her seyi suretle inşa edilmiştir. ,.e Hazreti d b 1 kt d · 1 Ticaret Vekaletinin yeni te•ki • • liklerinde ikişer müfett:~ten mü - rı e u unma a ır. de bu san'ati icradan meno una • 
yaptı. Beni İsra!l, y .. vaş yava• Ro- Meryem, Hazreti İsaya bu mabed- B d · il 1 t lat kanununa göre Türkiyede 12 - rekkep müfettislikler kurulmakta- un an sonra ışç er e pa ron • caktır. 
malıla~ıyordu Putıtt"rest oluyor • de ve bu devirde hiimile kalacak • 1 d k' h h · b' mıntaka ticaret müdürlüğü' ku • dır. Müfettişler durmadan mınta- ar arasın a ı er ~ngı ır ---<ooo>---
dıı. Halk içinde bir kayna~ma oldu. tır. 'ht·1· r b .. ·ıı h ıı ı u 1 600 b' k"I rulmaktadır. Bunlar: Trabzon, E· • kalarındaki limanları teftiş ede • ı ı a ı u mumessı er a e ça ı· ır.acar ara ·n 1 o 
Dini bütün ulular birleştiler ve u...ı.ed· 'd · B · t am· ki fi k l dk ' dirne, Bursa, Mersin, İstanbul, İz • .ım•u ın ı aresı enı sr n ceklerdir, şaca ar ve muva a o ama ı . v 

Herodu Romaya şikayet etmek ka- dini bütün ihtiyarlarına bırakıl • 
0 

!arı takdirde vaziyeti vil3yette tütün SlflC8QIZ mir, Kars, Elazığ, Samsun, Antal-
nırını verdiler. t Bun! b' · .. t la k h • b' k · Amerikalılar son gün!' erde mem y:ı. Konya ve Ankarada olacaktır. 

mış ı. ar ırer rıvayeıe gore Zengin seyyahlar geldi op naca ususı ır omısyona 
Herod, bu ş;kaye!in belki kendi bin, bir rivayete göre üç yüz kişi bildireceklerdir. leketimizden 200 bin kilo tütün İstanbulda teşkilAt beş şubeden 

ale.vhindc bir tesiri olur endişesi- 'd' Yunan bandıralı Andros vapu- ·- al-·0 ı 0rdır. Bir Macar heyeti dt. mürekkeptir. Bunlar da: Dış tica· 
•- ı ı. ·~ 

ne kapıldı. Benı ısraili memnun rile evvelki aksam limammıza Pi- tan sonra Pireye gelmışler ve ora· 600 bin kilo tütün alınak üzere rp• standardizasyon. ölçü ve a -
Din uleması. mukaddes mabed • 

etmek istedi. Onlara; reden 100 kadar Amerikalı sey • dan hususi bir vapur kiralıyıırak memleketimize gelmiş ve temas- ~·a .ar, turizm ve koııjoktör ile 
M 1 k t . · · d !erine kavn•tuktan sonra kendi a-- em e e ınızı mar ettm, e • ·-. yalı gelmiştir. Amerikanın büyük limanımıza kadar seyahatlerini !ara başlamıştır. Fransız rejisi de n .ıhasebe, muamelat, zat işleri ve 

di. Zengin de olacaksınız. Şimdi ralarında toplandılar. zenginlerinden mürekkep olan bu uzatmışlardır. Seyyahlar dün ak • bu yıl içinde 500 bin kilo tütün a· ı ıı cll d~ireslni lçino alan bir ıube· 
sıra mabedinizin ·imarına geldi. • ·lr!;ası var) kafile Avrupayı karadan dolaştık· şam tekrar Pireye dönmfı§lerdir. lacaktır. d r. 

sur lir.ılık vergi ve resim davasına 

devam edilmiştir. 

Mahkeme, hazinenin vergiden a· 
Iacaklı olduğu mikdarı, defterleri 

vesair evrala tetkik ederek tesbit 
eylemek üzere bir ehlivukuf he • 

yeti teşkiline karar vermiştir. 

Bu heyet Denizb~nk muhasebe 
umum ınüdü~ü Ere.it: Toğay, Tica· 

ret mektebi profe<örlerinden Ra • 

sim ve diğer bir zattan mürekkep• 

tir. 
Ehlivukuf tetkikatı neticesinde 

raporunu mahkerr.t>ye verdikten 

sonra davaya deva:n olunacaktır. 

--oo>---

Hapishanenin tahliyesine 
başlandı 

Yerine yeni adliyP. sarayı yapı1' 
cak olan umumi hapishane binası• 

nın tahliyesinin emredildiğin! dtiıı 
yazmıştık. 

Hapishanedeki r.ıahk1l.mlarııı 

dünden itibaren parti parti nakil• 

!erine başlanmııtır. 
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Sovyet 
teklifi 

Slovakyanın taksimi ı•ııı= =no=m=a m=ü=lak=aıı=!• 
(B"§ tarafı l inci sayfada) 

Parlamentoyu 
feshetti 

Yeni meclis haziranın 
onunda toplanacak 

Mesleklerin en fenası, en 
nankörü: Politikacılık ... M ·c., 4 (A.A l H vas • 

SılV'.e' e • ıfın " b r İng z • 
Fransız • Sovyct it f kını ve b • 

eski Almanya ve Macaristan 
Çekoslovakyanın bu parçası
nıda. aralarında paylaşıyorlar 

Bratıslava, 4 (A.A.' - İyı bır 
membadan öğrenildiğin göre Von 
Ribbentrop'un Romayı ziyaretinin 
başlıca mevzuu, Slovak mesele ı

dir. 

Alman Na:ı.ırı'llll İtalyan ıımanı 

darlarına Slovakyıı'nın Almanya 

ile Macaristan ara,ır.da 

ınuktezı olduğl• hakkında 

taksımi 

lznhat 

nl''Y tarafından ılhhı< edılecek • 

tir. 
Bratıslava'nın Avusturya eyalE"-

tine geçeee~ BOY •nr.1tktedır. 
Slovakyanın dığer nkcamı, Ma· 

car himave& altına g recektir. 

Slovakyada umumi at 
ilAn edilpi 

Brat1'>lava 4 (AA · 'ak-

ında bir ulih temenni et • 
mektedir ve bunun içindir ki 
Varşovaya kiyaset tavsiyeleri 
ibzal edilmekte ve Alınan 

teklinMini nazım itibara a • 
!arak Bitlerle miizakerede 
bulunmaya davet olunmak • 
tadır. 

Berlin , Varşova gerginli • 
ğinin artması takdirinde u • 
nınmi intiba İtalyanın lhtili
fı mevzii bıraknıaya çalışa• 

cağı ve fakat Frannz • İngi • 
!iz garantisi Polonya lehinde 
harekete geçene Almanya • 
nın yanında yer alacalı hak· 
kında hiçbir şüpheye mahal 

nur bır askerı mt•k.n dt> ı •a • Yazan:· A. N. Karacan 
mam:ınmaı;,nı ta nm~ e;ı;led -

• ğ bur~:la te ı• olunmamaktadır 
Me•lek erin er Jena ı en na •

1 

oıt mucac!e e d r " h .. tı.ı s n F 
.. ' k akat malüm ol::n h!r e) vnr a 

koru, en kahbes, polıtıkacılıktır. va a ptn r ve a .ı. ın ne d k 
11 

k 
. o a o e t·f emr ıvetın yıkıl: a. 

Bu mesleğe, hayu, Inf':kgc dcğJ, ha~ kt>t•'l en o ra memleke mı d' 
bu illete tutulanlar nekadar hız • b ak ak ar ve çocuğ e me~- sın. anberı. Sovyetlcr Bırlığı kı-n· 
met ederlerse et~ınler, ne derece 1 ı~kll mıze ıltıca etmek mecbur, • dısı ıçın hıçbır tehl!ke olmaksızın 
muvaffak olurlarsa ol:;anlar, ınsan lyetınde kalan muhterem Kral Zo· ıA~pa ~av~alan:ıdan dısarıda ka 
vücudü nihayet bir makine gıbı lgonun halın, görerek hatırladım. lab·lecegı mut3lea•ındı.ı!ır. Husu • 
mütemadiyen çalışamıyac" e İ§te, dünku kr~ bugun Perapala • sıyle kı Alman am-ı t·carct tek • 
yıpranan bı:r vücut L>e bır gun ta, yarın Parke elde, öbur gun va- liflerı ~eklın?e Ru•vaya vaptıg;. 
mutlaka muvaffakıyebizlığe ug -ı ptırd \ t d b c bur gun kalabalık' avanslar \'e ltalya ıle olan ekono
rıyacağı >çın, her politıka mare • arasında, riha) et bepın1ız g.bı fa- mil< münasebf>tlerirı tan7.inı ı dil· 
racısı da [çünkü politıka en ş.d • B giın, Cc;ev.cede, Cenuyetl miŞ olması Soyyet!Pr Hirlığı:u f 
detli ihtiraslarla dolu en miıthış Akvam .çtımaına giderken, Habe-1 rattan kurtulmak ıçın birçok va • 
maceradır] neticede, itıbarını kay- ş'btan ımpa a• ru Haile Se:as;ye za sıtalar bulundu~un~ ikna eylemi.., 
bctmeğe, ikbal denilen ğreti attan vallısının d., arka mda siyah eı • tir 

vermek arzusunda bulunduğu söy 

lenmektedir. 

hıralmııyacağı bildiriliyor. 
ya BaşvekJı Tısso, 14 Mart•an '" • .ı.:::=:==::=:=======:ii 

inmeğe, ve yiızd• doksan dokuz, bise l, re g bü bütün sararmış, Sovyetler BırhıtIDın garp dev • 
ömrünün sonunu idb r ı~indc ve gözkıı bıi<bütıin par am;ş, baştan- Jetleriyle yeni bir ışlıırll me anca!> 
bazan e;felissafiline kadar sukut ba~a ız•ırap ke llm~ bır dils'z hey- müsavi haklar ve teahhutlcr ' 

Slovakyanın Valı vadisine kadar 
cılan garp kısmı Boh"111ya ve Mo • 

;:~~~e~~~ ~~; u
0

~~:1 :1·:1~nc:t: ingilferenin Sovyet-
miştlr. 

Ue bitirmeğe mabkô.mdur. Polıti· kel gihl ve tıpk biz.ler gib ayni o- ~lam garantıler şartiyi gır ş -

lere cevabı kacı .enelerce hizmet eder, m • telin ıı:ap 'a ç.karak ıı ma- meğe mu,·afakat ıdcccğı tc y~ .. 

Litvinofun istif ası 
vaffak olur, alklŞlanır, göklere çı- nasız cemn et ı huzuruna, fakat ej·lemektedır. 

karılır, fakat bir gun bır hareketi bi'zım g!bıi seyre değll, derdınJ söy- J Diğer taraftan muşahade edilı • 
(ll~ tarafı l inci sayfadlı.) Parllmento)'ll fesheden Amiral ı 1 beğenilmez, bir te ebbusiı nıuvaf· emege gi'tı ğin ve nıhayet yanı • yor ki, Büyük Bı·itanya ve Fr nsa 

Sovyetlerin yapt;ğı teklifin ka • BOBTİ !ak olmazsa, düşmeyegörnun, der- başımda oturan İtalyan gazetec; • Polonya)'), Romanyayı ve: Yu a • 
bul edilir miliiyette olmadığı an- k. ı t d •-la•tlıy B' _k B t bükü Budapefte, 4 (A. A.) _ Naibi hal etrafını derin bır ü ut kap • er arntın an ısukla kar.~ılandığı- nistanı karşılıksız ol.lr~k v~ Sov • 

İstifanın Avrupa ve Amerikada 
yaptığı muhteljf tesirler 

• 01 • uyu rı anya • h .___.._ !ar, kimse yanın ugramaz olur, nı gortip bır ınıparatorun, bu !na- yetler Birli"' ile ıstısa_ re etm•ksı. 
Dl<'ll garantisini Baltık devletleri· Ü&uuıet amiral Horty, parlAmen- ~, • göklerden ındirilir, ve kabul ı•t•ı- nılmaz halme derin •cı duymuş • ı zin garant etmisl»rrllr ve Mosko· 
ne hiç te te§"nil etmek nıyetlnde toyu feahetmiftir. Yeni meclis, 10 t ı • remediği fikrının, kanaatmin, [ya- um. _ _ vanın mütalcası şudur k', bu su· 
del';ildiı'. İngiliz • Sovyet müzake- HıWranda içtiıııa.a davet edilecek- ni politikasının] ıztırabı ıçinde O gun, S"' yetlerın kaç ~enelık retle müzakereler• tersinden ba•· 
:relerinin slin~e il<!?'lemesine mi - tir. b • • L • k · uı • apsolarak silinir, >ilintr, .. det .. "arıcl\'~ V( ~ - \'iııof'. onun hak- lanmıştır. Çünkü, böyle yapılmak· 

Nev • York, 4 (A.AJ - Nev .,istifası haberı geç nlı:I~ geldiği 1- ni olan başlıca engel, her iki tara· Hükfunet, yeni intihabatın tari- varken yok oluverır. Okadar ~ili • kını mudafa., ıç.n en şıddetli ko • la Savyet yardımı imkanlarını ka 
York Times·e Vashm"'ondan bildi· çin gauteler tefalntlı bu.l.uruna - bn blribirine kal'§l tüpheler bes • hinı tesbıte memur edil-'-tir. · k 1 · k t k l J0 nu-an \ b lk • k e• ""S nır ve yo o uvenr ı, ar ı a e ... • e ~ ı yc·g.ne Ol"°*an a· bul etmemekte dev:m eden Polon-
rfilyor: makta ve bu iltlfa l~in golterllen lemesidir. Filhakika Sovyetler İn- ============= de vatandaşlar arasında alelade damdı. Dim, o ktım, politika, ona 

ı be 1 1 dd
. .. L- il ilt · ya, Romanyaya müzaheret imkan-

... , k ı d l ]u k '"-- ' !arından mahrum kalınmıştır İn· siy _ _. mahfiller, Litvmofun ıa- le P er tere üt ve §llP•"' e g erenın ı.cabı derecede yardım K 
1 
z bir vatanda;. gıb: yaşıyabıhnek <a- da yar olmamış, o da •'ekiliyor' Ve 

... b .. kü A"rupa V&ltlye • , &r§ı amaktsdırlıu. Neıre ı en • etme ı.uuinde b•ılunmadığından ra ogo tidetıııi de kaybedebilir telgı aflar haber venyor: Son kol • 
... asını ugun ._ .. ·"'ı. b' ,. Alnı gil!z • Fransız • Sv'; rt müzakere-
. . 

1 
b h•-'•·• olarak aa teairlerde iltifar.:n buJ- ır ve e,.er an ordulorı Rus ova- Bu kada.r senedir gaZl'ıecuık e- !ekti! emniyt:t t el:ıbusunde mu • 

tinde çok cıdd ır uwa• h 1 ler.nin oldukça alhr yiırümes nin 
dl l B d ,.. ik ayretle lı:ar§ılandıl: bildirilmek· larmda dağılırsa Londranın bUJJ· . . derun, i>unc• yer gezdim, her ne- vaffak olamadığı çln çekıliyor! 

teltırkki etmekte r ~r. u e,..ş • . . . (Bn~ ıarajı l ıncı aayfada) •ebe-bi bu olduğu anlamlıv. or . alı: te, L!tvonofa halef te!Akkı t'dilen dan memnUJJ olacağından endışe .., ı:Jense, ;ıu menhus politikaya g.rıp Evet pol bıka öyle bir a tır kı, 
llk mühim beynelmilel müz ere· ve Türikyede bulunan Potemkinin etmektedir. İngilizler ısc Sovyet • saat on yedi bucukta 1-'arkotele git te onu bir iyı bitırene, sôyle tadı·· hır kere binınce, bo una koştura-
ler esnasında vuJı:ııLulmuıtur. Si- Haricıye Komıserlitln tayin edil· !er Birliğinin ınüı.hasıran faşist. mişlerdir. ıu kaçırmada \aıiyet ru kıvamın- 1 cakSJmz Durmak ve n~fcs almak 

---ooı----

Dantzik ihtilafı 
J'&sf mahfllleı dı~ bal<anlığı için u- memesi bilhassa dikkat• çekmek • lerle demokl'asilerı çarpıştırıp ve Parkotelde da utabıleı:ı henuz ra 'elmedım. oktur. At mu laka koşacaktır ve 

1111n zamandanberi yapılan müca • tedlr. nihai olarak komiın!stliği muzaf • M' f' 
1 

. p . ot ld k h Umumi Harpte Eu\"er Pa~alJra, takatı kalmıyanı, düşü ·une göre (Ba§ tarafı l inci sayfadc) 
vcrecegi cevabın anq hatlarını bil
dirmiştir. 

t ısa ır erımız arı< e e a - İ . h , -
dele yüzt.inder mı yoksa ngil~e Londra, 4 (AA.) - Röyter ajan· ter kılmağı tasarlamakta olmasın· . · ' Top .. , smaU Hakkı Pa alara, Ta - ~a a,if ıE'delıyırek, ya ôldüre i. 
ile yapılmakta olar müzakereler ıı bildiriyor: dan korkmaktadır ve '.çmlŞler: gute yap~şlar ve on !at Paşalaza Cemal Pa~alara bak- ye, fakat mutlaka sırtından fırla • 
,-ıızünden mi olduihınu henüz kes· Sovyet mahfilkrl L tvinofun is- sekı~ bu~uga kadar ı.< ıra hat t>tmış tıkça, bunları, dağlar gibi "ar ılmaz tıp atacaktır! 
tırememektedlrler. tlfaııı •ebebi hakkmda henuz hiç- • • lerdır. deuilm :ı:anne<lerdim. N< 'ahı· ===-----:-==:::::==-=== 

30 dakika kadar devam edecek 
olan bu nutuk, çok aıplomat k bir 
lisanla yazılmış olur •On günler • 
deki Po onyıı gaz •ele• ının za ınet
tirdıkler! he;yeran'ı hususa ı ı.i:ıt • 
va etnıiyecektir 

it 1 d bir maltımat aimamış!ardll' Fakat LITVINOF On sekız buçukta htp btr"ber me! Halbuk, sonradan kendı ennı içkili ve sazlı lokanta 
a ya a Sovyet dış pol!tikas111da hiPbir de· Çlknuşlar, otomobıllr Bogazın u.t ne elim- zıy lede v a!e.ade 

AA> UM ~ ~~~ Roma, 4 ( · - nofun 1111 ili§ikllk vukubulmayacağı. zıra bu (B~ tarafı l ind sayJada) kornışındf bir .gezlntı yapnu~lar. mficrimler gibl vatan top dklannı 
kutu İtalyan matb.ıatında çevirme siyasetin komiser tarafından de • soylenıyor. 63 yaşında bıris! için B d B. "'kd k d bilt terke m< ~bur kalacak nı bı • İç ıl e sa lok an nlarla eğlen 

t . bir d u ar.ı a, "yu .?Te ~ a ar u -

1 

pomllı:asına inen çe ın arbe o- ğll h!lkt1met tarafından ıe, bit e. bu varit ise de. Lıtvınov her %a • çare hallerdt giııduk. ce vul~ri tarlfe!erımn yeniden Paris, 4 (AA.> - }Lrıcıye. 'azı· 

rı Bonnet, dün aksam Polon) a Bu 
yük Elçbıni kabul ednt k uzun b r 
mülakatta balUJJmu ıuı . 

k dl zanmı la:rdır. 
brak tefsir edilme te r, dlldlğln! kaydediyorlar. man sağlam gorülınuştiır -· _ _ • Vaktile Almall)a) .. huk imran, tanz mıne b- lanmışt.r Bu tarife-

Lavoro Fascl&ta ı.ızeten di • V d Bunun Sovyetler Blrliğmın ha- Buyukdcreder dontn. Kral ve b~t~ın dünya) umumi bır harbe 1 Jcr tanzim edilirken mevkiin c • 
- ki: • arşova a rici siyasetinde bı: değişiklik ta • Kralı.;eyle Kralın hemşır<>lerl dog suruklemış ba anba~ sırma ve h t' 1 b 1 .,- v p 1 1 

.. . <mm ye ıne ç <'1 u unup bu • 
Beckln nutkunun arifesinde vu- . UjOV 4 (A-AJ - Pat aıansı z~nunun edıp etırf'dıği husu una rnca erap" asa g<' mıslPr ve ak - uni!orma ıçınde bir Knyzer Vıl • -

lnıbulan bu hldise hususi bir e • Lıtvinofun istifası hakkındaki bir geline~ Sovyetler B~JJğinın sahsı şam ye:n<gll"• Pt>rapa'as•a y~'llış- he olduğunu, vak• le Bulg rı..- 1ıunma?ıiıına, artıs• ıstihdrun ed • 

h te1 -afınd L 1 il ' ' ı ı -~ t h "kli - ıp edıll".edığm mu<>>sescnuı ec-lıeınmlyeti hAlzdlr. Bu va im anda 'ti' . a, itvır.ofu~ ng tere- siyasetin yü: üdüğii b.r memleket e.-..ıır. ana u mran '1vrı sakallı, ınag- _ 

Varşova, 4 (A.A.) - Otinkı.. as· 
kcrl geçit ı esmi t>snasında halk, 
birçok defalar Alı ıany~ aleyhinde 
tezahüratta bulurmuş, Y11i3sın 

Polonyalı D~ntzlg, !' şnsın Polon
yalı şarki Prusya, kahrol u li t • 
kı» di;e bağırmırı-. 

ttaıya dostu olan PoJonyaya haya· nln !in taraflı anlaşmaıar teklifin- olmadığı, tek bir &ıyaset bulundu- Veliaht ıkmadı rur .kendı kat•ı~a sıgmaz bir Çar n~b o •• ıp olmadığ'ın bakılmakta 
•- kapılmamasını ta,·s! •e eder. de tama.men m. e_nf bir hattı hare- ğ d hükt1met.n ve partinin si- . . Ç Ferdmantl oldugunu, \aktıle Rus-ive bunlardan başka kazanç vergı-
,.. k u, 0 a. Kuçuk mrsum Vtl•ahd dun ~ k" Dantzlg meselesinde Paris tara • et lakı~ ~tlığinı kaydeyledikten asetı olduğu cevo.bı verilmek\ .. _' . · ' ' ya) a u umran ilahlar derece,•- krı mıkııarı d tar feye e-'as tutul-
fnıdan derpl edllP.n J,attı hareket B~nra ·~ıtvino!, Sovyrtler Birliği· Y murcbbıye"1le per.ıb~r Perapalas- ne karılıru ır Çar Nikoıa oldu· maktadır 
mulı: dder o1an tamir kabul et • nın nafı.z muhıtlerinde ve bilhassa dırAncak ~urasmı hatırlamak la • ta kalmı ve hiç bir y H çıkarılma ğUJJu ve bu 1f'1neslerın -anında ta 1 __ _ __ _ 

mez :eticelere müncer olur. as~erl mahflll~rlndc batı devlet - zımdır ki, Stalin parti kongre ın • m1ştır rıhın kaydettigı ırili ufaklı yıl • - ._-~-----------------"'!!'-""!'"""'-...oı 
1 ·ı d !erile olan muzakerPleri baltala- de söylediği nutukts demokra.'ile- Diğer zevat dızlar kabİllinden yüzlerce polıt • ~l ll 
ngı tere e dığı "'ııı •lddetlc tPnkı't edı'lm-kt- Al ka<:ıla ' bulundu'·unıı fakat hen. a~ il .... • = ~ ri Sovyetler Birliği ile manyayı Kralla bırlikte SPhı m E sden . 6 

. ı- ~~.M~-,.,,. ro . 
Londra. 4 (AA) - Litvlnofun idi> demektedir aralanndakı" davaları halletmek ü- sını. 1J11utuldugunu ve acaıp hır ~ _ _ _ • • 

zevattan baz.ıları da ciın k ak t . . l rak 1 
zere biribiri üzerinP. saldırmağ:ı ça ~ı ar a 0 a · iç crıııden yalmz !ena-

Tu" rk mu""frezesı· ırandan sam·ımı lışmış olmakla açıkça itham eylt>- ~;;;~n muht hf 'trkrın gezm~- ;~l~~:ı:~..::~~~:c!~:~r:~: 
miştir. K 1 d t k diğırı.. dıişUJJursek srua.etın ne Diğer tara.itan FransJ ve lngıl- ra nere e O uraca ., 

d 
S b k Ar 1 nankiir meslek oldugunu daha ıyi 

h 
11 t ld terenin Sovyetler tardından taar· a ı naV'.ıt uı. Kralı, ş•brıınız feza ura arasın a ayrı 1 ruza karşı teşriki meEaı hususunda de ikameti esas ıtıbar le kararlaş· an~~~~~~:ııaa ve Romanyada 

ileri sürülen şartları kabul edilır tımust.r İst:ınbulun pek te ya - bulunduğum seneler bırçok Bul • 
Kazvın <l (A.A.) - Anadolu a- diye alkışlaım~lar.:lır Bundan son- görmemiş olroalar• da muht<'mPI- hancısı olmıyan v• tclıdHni İstan- gar ve Romen nazırlarını yakından 

J .. d dı'61 hususi muha · ra Türk mwrezesı öndı bayr-" ve dir 
arunnı gon er " "" · bulda yapan Ahmet Zogo ogr' e tanmıştım. Bu memleketlerin bil· 

müzıka olduğu halrle halkın hara- M"-'Lten •onra yeni bir Jı:ollek · n-blrl bild!l'iyor: - wı.w 0 diğimize -· Bo" tün mukadderatlarına hakim, bü-
Türk müfrezeoinin Tahrandan retli alkışları arasında Harbiye tif · 1 te,k"ıı·e teş •b • gore, ya gaziçinde, ya-

. d mnıye but ta 'dad b' 1 k' 1 k tün mutırtleri ve bütün matbuat, 
hareketi en samiır.i karde lik t€'za· mektehın en ayrılaralr şehrin met- büs etmesi için k~ndisine me- _..,, a ır va ı ıra ıyaca • Jı: . . . . . . 

p hl ı tır M afih E • k- endılerıle ışba halıne gelmiş idi-
hüratına veoile olmuştur. Sahne halinden e ev <'fldd<!llıne gelml§ zuniyet verilen J,ıtvinov bu ye- . aam • ren oy veya Bas- ier. Bir gün, ansızın, stifa ettiler 
hakika\en heyecanlı oldu. Türk tir. Bir İran müfrezesi orada bek- nı te,ebbüste de muvaffak olma • tancı taraflarında yazı geçirmek ve istifalarile beraber tebahhur 
mil:frezesı kendilrr>n~ fevkalade liyordu Mutad Be ~m merasimin. dığından Hariciye KomLerliğin • üzere bir köşk kiralamDsı da mub· ı ettiler. 
'iıir miımfirpuverl;Jı göoteren lran den liOnra, iki müzih iki rneınle • d.en çekilmlf olabilir. temeldir. Bütiln bu hazin i11168nları, blr 
Harbiye talebeıı.ile L!rlikte avluda ketin milli. mar,ıannı çalımı, .n. __ -----
ıoplandığı zaman, talebeden biri ı baylar bakılı:! kard<oı ılfatile ku • 
lıararetli bir nutuk söylemiı ve cakla~ıııışlar ve mÜIHklben Türk 
nutkUJJu: •Ya. asır. Türkiye, yaşa-ı a•kerleri oıokaı·ları bineıek. on 
mn Türk ordusu, yaşa•ın Türk • İ·, bq gün evinde gibi kaldığı ve kal· 
ran kaı deşliği. söılnilc bitirmi~ -

1 
binin bır kısmını bıralttılı Tah • 

tir. 

1 

randan oaat 15 le ı-vrılmııtı.r • 
Hatip: Biz iki vücndda yaşıyan Türk a'knleri fl'<'•vi Kazvinde 

ir tek ka.1biz• demı~tır. şehrin kendilerine t•hsi~ edil 
M" k .. 1 kaymakam en en utea ıben soz ' an ı~; ikı otelmd~ gcçırmışlerdlr 

Kayabalı bu güzel srzl< rden dola Kav abalı n ke dl iJe ..... 
yı teşekkur ~ttikte>ı ~onra ik}\m 1- ... ·d.. T"' k ~.b 8 

1 
'

0
tf11ftu

Jet ve ikı orrlıı ara ında1"' kard<"' - ~um ıııer ur su ay •r! randa 
ligi tebHiız ettirr'ıs vP nutkunu· kardr-lcri n•zdin<!• tesadüf ettl.k
•Yaııa ın Sahın~ah, ).1sasın iran, len h3 kikaten cand&ıı &amimllik • 
yasasın 1 üı k iran kaı de liğı• söz ten dol&y fevk ala le mütebasatıı ol 
lnile bıt m · ; . dukl•rır bilrlirmı~lerdir. 

lran mu!ıezesın n k•m andanı Türk heyeti dt tiMt 16 dıı hare. 
Arfaa bır Tiırk askerııı• ve Kaya· ket eiını~tır. Şehrın dışında bır İ· 

balı da bır lran ask"·•n; öpmüş vej r~n ınilfrezesı taıJ"l merasımı yap-
mutealtibe 1rau h bel Türk m~ ı; e .ızik ıkı m ll'leketin mıl-
f\rdus nt.n murr1fS l 1"11' •)"' .. a, li m ıj-Jı ıru \ ~ ln ış!Jr. 

RESiMLERLE GÜNÜN HADiSELERi 

, -
Dün öiledeıa Mlll• Fatila ltfııbe pupund ıehlrll ıu tttrlilıeleri yııpılnııştır. Teatlheler zehir 

gaza kUfl konmamıyulann brtarılmuı üzerinde yapılımt vt çalıfmalu iyi •etlce venaılttir. 
Kesimi• ıu teerilbt>leılndn ,iki lntılıu te!lılt ~tnı•ktedlr. 

ADRES ARAMAK 

B r arkada ad•E"slm ı•E'Tdı· J •Ad.lan yok. Adbrı darılan gor
- Sıraı;errn!e,. c d•!«inı tut .ttı. dukçe, ümidim k 1iyOT Çutıku, 

man hastan,.sinı geç Solda, birin- ayni Wmde, ç, dört, »eş, ı.atta al
ci dE"§il ikiflci •okal!ıı Mp yürü. E- tı, yedi tane apa,.hman ı•ar 

ğe bahçe.rine !fdt'Tken, sağda.. Aramaktan rnzgectim Do e>r • 
Diişünmt'lere varmıştı: ken dı'işilll1lyoruı1" 

- lkincı mı, "!JOk a uçuncü ıo - - Bu neden böyle? 
kak mı hi!miyOTUm. Sorunca bu • Eı·et mden bll1,le? KuLık mo . 

!ursun. Dördün~ d~,711, be•İnci a.. dern apartımanlar, tamir edılen 
partıman, birınci kat. yollar. hep.rl güze!· fakat, bu ip -

Biraz mupheın gibı geliyor ııma. tidailik neden? Asrim: dekoru i . 
pek te kan~k bit' adreı sayılırnı2. çlnde, iptidailik/ 

Af'kadaıımı gormem ıcap etti; Aradığımız sokaklar,, ııpartııııan 
&abahleyin, evden çıktım. Caddeyi lan bulmak için. ne 11.ıpacağız~ Ec
tuttum, ıola saptım. yiirildüm. nebi &eyyahlar gibi, yaııımızda ter 

Soka!Jı bulmak kabil değil. Ci • cümanla, rehberle mi dola§acağu' 
lıangirdekl ıokaklnrır. yirmide be· Mede1ıi bir :ehirde, bekçiye, bak 
§inin .isim tabeUisıı yok. Ki~ kala, mahalle ocuk?ılrır.a t»'arak 
aonıyım? Tamirat için elek elek ~- eı• aramak, ayıp değil mi? 

leMn, kazılan, hendekli, çukurlu, Amerikayıı gitmi§ bir arkada. 
tll§lı ,topraklı 'okaklarda yürüye- pmda, Nev Y01'k şenrlnin planı· 
m.lyorum ki. bekçiyi aramak i<'i•ı. 111 görmil,,<tüm. P14nı cebinize koy· 
dola§ayuıı! d "tı: mıı, istPdl./'hıi:; et'i, aparlı· 
Bır bakkala oka~ ~ordum; dal- nıanı dükkanı, "lhıl.tle koymu~ gi-

gınlaftı: bi bulabilecekrln'z. ('tinkti, ana 
- Daha ll§agıda ola«ık. caddelerin, ara caddPlmn. •okak· 
Çırak Uija karı§lı lann t•e eı•lerin dlllı:k6n!ann rıu-
- O a<ıkoğın ismi c'egıştı qa!ı • maralan t'W. ŞO{ırmanın lmkdr.ı 

bal yok. SOJ1ra biz, aııuı:tçi kadar bir 
Tek amldim, apar•,man n ismin- semıte, bır npartı1nnnı !>ulamıyo • 

de kalmı~tı. Any~ anııa muhak • ruz. 

~ bulurdum Apmtıman k.a - Bu. a~r.aı nk • o§lonacak bir 
ıJanııa bakarak ıokak $Okak gez ·ı ıeydır 
•ne§t 1ıG41adım. Cihangirdeki apar- • 

ı tının nn yü1d" dok.can beşin'n Mahmul Yesarı 



SAYFA t 

~ 
KİKİ 

Charles, kt!'k yaşında bir müzis· 
yendi. B.r zamandar.beri işsiz kal· 
mıştı. Hele bir zamandanberl büs
bütün parasızdı. 

Charles, bir sabıh umumi bah • 
çeııin kanapcsine ctmmuş güneş· 
Jeniyordu. Orada do·~~an bir kil -

. çük zağar d'kkatini çekti. Köpek 
uzun tüylü, cam g!b: parlak siyar 
gözlü ·ve burnunu:t üzerinde beni 
güzel hir hayvandı. İyi besli id 
Tüvleri taranmışd• Zengin bir ai 
lenin köpeği olduğu anlaşılıyor 
du. Charles -kendi hndine- : 

- Dur bakalım, elbet senden bi 

Nakleden: M. A. 
- Defol git s~ni artık görmek is

temiyorwn. diye bag.rdı. 
Nihayet o~ada duran Charles 

dikkatini çekerek diinCp hayretle 
sordu: 

- Ne istiyorsunuz. n•çln buraya 
girdiniz? 

Charles, kekeleciı: 

- Madam bu köpeği lıuraya ben 
!:tetirdim. 

Güzel, kumral ~a:lın öfke ile ba·ı 
!ırdı: 

- Ne! Siz mi ı;ttirdiniz, fakat 
ıen onu istemiyorum Alın götü • 

<Ün, ne yapars&nı< yapınız. Onu 
lş çıkarırız, diye söylendi. burada hiç görmek ist~miyoruın. 
Köpeğin civarda ~ah !bl görün • Ve gözyaşlarını salı verdi. Char· 

_ miyordu. Bö.yle k;ymetli ~ir kö_ • !es anlamadığı bu hale şaşkın şaş· 
pek. her vakıt ele g~çmezdi. Sa~ı. kın bakıyordu. Birden genç kadın 
hının onu kaybetır.ış <>iması mum, kendini topladı Detin bir iç çek
kündü. Charles gazetelerde (beyaz 1 mesile gözlerini sildi va çabuk ça· 
Lulu'yu bulana 3.000 frank müjde) buk: 
d:ye ilanlar okudu~nu hatırladı. 
1şte karşısında dö::-t ayağı ilzerine 
gelmiş servet talii bekliyordu. Zih 
ninde hemen bir pl:tn kurdu. Kö • 
peği yakalamak VP boynunda tas· 
masında yazılı adre<e bakarak sa • 
hibine ;:ötürüp 3000 franğı kazan· 
mak. 
Yavaşça köpeğe yeklaştı. Onu 

kendine çekmeli. istPd:: 

- Gel benim gü•.eliın, cevabi -
rirr, •ervetıl'l, dıy·Jrdu. 

Köpek bu tatlı sözlere, yabancı 
h ıç t~ Charles'a sokulmuyordu. 
Charles cebinden bir dilim ekmek 
le hır parça domuz yağı çıkararak 
köpeğe doğru dil diikerek uzattı. 

'I'az~ sebze ve tavıık etine alışmış 
hayvan böyle bir dıilm yağlı ek· 
ı-ıeğe bakmıyordu bile. 

Charles: 
- Eh, dedi. ~uradan bir ajan ça

ğırırım. Lakin o da köpeği uıpte • 
der, m~rkeze sevk~dPrse ... 

O halde ne yapr.ıe!ı, diye düşün· 
dil. Nihayet Lulu;v'1 takibe koyul· 
du. 

- Belki evine dönecektir, diyor
du. Bu hayvanları!! koku almaları 
ve ferasetleri mükemmeldir. 
Köpeğin arkasıı:da Paris sokak 

!arını .ılabildiğine dolaştı. Sokak 
fenerlerinden ağa~ diplerine ağaç· 
!ardan sütunlara baz•n durarak 

bazan geri dönüp tekrar ilerileye
rek gidiyorlardı. Eöylece biribiri· 
nin ~şinde Monrujl!, Groneli. ve 

Sen nehrini geçtiler. Bir sıra geldi 
ki köpek bir meydanlıkta durakla. 

• dı epey müddet g(-1indi. 

Charles: 

- Herhal:ie bur3.!a bir tanıdığı 

ve alıştığı yer va~. dedi. 
Sonra yine yola k.:ıyuldolar. Mü

zisiyen artık yorulıiıuştu. Durma-

- Hayır, dedl Onu lstemiyo • 
rum. Bana fena h:ıtıralarımı can· 
latıyor. O artık benim değildir, o
nundur. Ben; terkeden giden koca
mındır. Kikiyi götürmek btemiş· 
ti. İşte yine geldi. Bununla üç de-

fa oldu zavallı hayvan kaçıp kaçıp 
geliyor. Allahım bu kadar sada -
kat duygusunu biiy!e bir hayva • 
na nıı nasip ettin. 

Charles gilnünü boşuna kaybet· 
!iğini anlamıştı. Mükafatı kazan -
mak için köpeği d ~4il kocayı ge -1 
tirmek lazımdı. Ellnden bir şey gel 
mediğine yanarak n~ yapacağını 

bilmez bir halde etrafına bakını -
yordu. Yavaşça: 

- Sizin halinize bir çare bul -
mak lazım, dedi. H~rht.lde Kiki -
yi terketmek te dcğ!u değildir. Si
zi çok seviyor. size derin bir duy

gu ile bağlı olduğu belli madam. 
Bu sıarda telefonun zili çaldı. 

Genç kadın telefonu eline alınca 

sapsarı kesildi. Titr~di ve yavaşça 
mırıldandı: 

- Allahım o telefon ediyor. Al
lo .•. Evet ..• Benim ... Evet, Kiki 
hurada ... Sapasağhm ... Emin oL 
Onu sana şimdi göndereceğim. 

Charles bir kurr.azlık düşünerek 
genç kadının arkasından sokuldu 
ve tatlı, baygın b!r eesle: 

- Nedir o, sevgili madam, dedi. 
Yine birisi tıraş rr.1 ediyor. Bıra -
kınız onu .. Rica ederim. 

Bu sözlerin tesiri ani oldu. Char 1 

!es telefonda bir s~sin gürlediğini 
işitti: 

- Nasıl, senin ypnında seninle 
bu tonda konuşab!l~r. bir adam mı 
var? Ne cesaret. Elen sen nasıl bu 

na karşı susuyorsun, hır şey demi

yorsun? Daha senin kocan olduğu 
mu unutuyor musun... Sen hala 

dan koşuyordu. Passy yokuşunu çı benim evimdesin. Bunu menede· 
karken nefesi kesihnı•tL • . . . ' rım ... İşıtıyor musun. Nasıl nasıl 

- Of ay.aklamr. artık yürüme • sen serbest misin de böyle olu • 
yor, dıye ınleyordı! . Şu ayakkap- yor. Hayır, hayır olamaz. Şimdi ge 
!arım bari sağlam olsaydı ... Fakat liyorum. O ;:dama iki kelime söy
biner liralık üç parçanın hayali o-

na tekrar cesaret verci ve yürüdü. 
Lulu Hanri Marten caddesinde şık 

bir evin önünde durır.uştu. Biraz 
etrafına bakındı. Ve sonra içeri 

girdi. Charles koşnrsk köpeğe ye • 
tişmiştL Hayvan metdivenleri sil· 

ratle çıkıyordu İkisi birden ikinci 
kata vasıl oldular. Köpek kapıyı 
tırmalıyarak havladı. Kapı açıldı. 

Küçük, açıkgöz bir hizmetçi kar
ş"ııarına çıktı. Ve ellerini havaya 
kaldırarak: 

c- Madam. diye bağırdı. Kiki 
geldi, işte burada • 

Kiki apartımanın içine atıldı. 

leyeyim, haddini bildireceğim. 

Charles, memnun gülümseyerek 
kapıyı gözlüyordu. Genç kadın çek 
meceyi açtı. Bir cuzdan çıkardı ve 
acele müzisiyenin elır.e bir mikdar 
parayı sıkıştırarak: 

- Alınız, dedi. Bu sizindir. Be
ni öyle kurtardım; ki size çok te
şekkür ederim. Hemen sıvışınız. 

Nerede ise şimdi g~lir. Çok kıs • 
kançtır. O halde ben! sevdiği an • 
!aşılıyor. Kendin'ıi bir suslemek JA. 
zım. 

Ve köpeği kollarının arasına a
larak, neş'e ile bağırdı: 

- Oh senin sayende geliyor. Ne Charles'da sanki büyük iş yapmış 
bir adam tavrile onu takip etti. Be kadar bahtiy.ırım, bcnım iyi sadık 
raberze bir odaya girıi!ler. Odada Kikim. Nekadar mesudum. 

soyunmuş bir vaziyette genç gü • 
zel ku"!lral bir ka:lın tuvalet ma • Londrada infilak 
&asının başında otııruyo~du. Köpe· Londra, 4 A. A) - Saat 9 da 
ği görür görmez }er ııden sıçradı. Londrada yer.iden iki bomba infi. 
Rengi değişmişti: lak etmiştir. Bu infilaklar, Euston 

- Kiki, sen daha burada mısın, 
haydi defol git, dedi. Road va Charing Cross Road'da iki 

Kiki onu."l etr~fında sıçrıyor, iş lıürosunda hasa~3ta bais olmuş
bağırıyor, ellerini yala'l'.lok istiyor- tur. Müstahdemind•m iki kl!i ya-
du. ı ralanmış ve hastaneye kaldırılma-
Kadın tekrar: tarı mecburiyet! hasıl olmU§tur. 

• HAVA 

'Güzel bir fotoğraf 
hissini veren bu resme 

dikkatli bakınız 

İKDAM 
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Jacques Baumer 
Sinemada az tanınmış bir artist, 
fakat eski ve büyük bir aktördür 

JACQUE BAUMEB 

Jak Bomer ş'nıd;ye kadar şu lıyarak çıkıp gitti v. bJr daha ıa
fllmlerde rot aldı. .Geniş Boğaz., rünmedi. 

1kınci vak'a: 

1928 de Gymnas~'da Gaby Mor

lay, Alcover, J ak B.>mer, Henry 
Bernstein'in cFelil<.s> piyesini tem
sil ediyorlardı. İkınci perdede bir 

yalvarış sahnesi var<tı. Alcover 
dizüstü düşüyor. Saadetini bozma

ması için yalvarıy.>r ve ağlıyordu. 
Uzun bir sükuttan sonra Jak Bo • 

mer yumaşamıyarı>k 
veriyordu: 

- Hayır ... 

aynı cevabı 

Yarının en müthiş harbi hiç şüphesiz ki tay· 
yareler arasında olacaktır. Bütün devletler hava 
kuvvetlerini arttırıyorlar. Yukandakl resim Al
man hava manevraları esnasında alınmıştır. 

Tayyarelerin makineli tüfeğini idare eden 
adamın menzile düşürdüğü üç tayyare yapacağı 

atışın lss.betini temin edebilmesı için uamlunı•n 
üzerindeki iki daireden küçüğünü tam merk~zi 
ile arpacık arasında bir müstakim vücude getiT
mesi lazımdır. Bu resimde görüleıı vaziyette :i<>l 

baştaki tayyare mitralyözün ateiinden kendisini 
kurtaramıyacaktır. 

cCa.fe du Paris., cDuvarların arka 

sında• ve son fil'nlerınden biri o· 

!an cGün Batıyor. da bu artisti 

bt'>lkl birçoklarımız gördük hatta 

takdir ~ttik. Faklt sc.r.ra unuttuk. 

O henüz sinemad~ ismini listenin 

başına koyduracak hır şöhrete ka· 

vuşnıuş değildir. Fakat tiyatroda 

'<er•disiııe çok blıyük bir isim yap

mış bulunuyor Çıinl<ü muktedir, 

üstad bir sanatkardır. Jak Bomer, 

ekseri facialarda rol alır. Daim3 

!.ırıcı. ~zici, haşin şahsiyetler yara

tır. ıiu yüzden bu büyük san'atka· 
nn garip bir hususiyet' vardı ki o 

da çok az alkışlanır. Yarattığı şah 

siyetin kalıbına mühınmel bir şe 

Bu hayır derken yüzü öyle kor
kunç bir hal alıyord·ı ki bir gece 
seyircilerden biri yerınde.n lırladı 
sahney~ doğru iler!edl parma~ 
uzatarak bağırdı: 

M .. ·"'' - o~,v. 

kiide gitmesini bit~n san'atkar se- Jak Bomer sahnenin O.ıerinde 
y ircilerin üzerinde Ö) ie bir nüfuz hayretle döndü: 
yapar ki tiyatrod~ bulunanlar o - Ben mi? 

..-.-----·········-····---. + Hltlerın eıuıncı yalı + 
c-.---••••••••••••·------' 

Geçenlerde Hitlerin elline: yaş 
yılı kutlulandı. Bl münasebetle 
Almanyanın her tarafında ve bil • 
hassa Berlinde büyük merasim ve 
şenlikler yapıldı. 

Almanya halkı ve ilhak edilen 
memleketlerin ·mümessilleri Hit· 

!eri tebrik ednek kendisine 

hediyeler verdiler. 
Yukarıdaki resimde Avusturya 

kadınları namına Hitler! tebrik e 

den Boyan, Führerı~ hr3ı karşıya 

görülmektedir. 

sahneyi hakikat olarak almıya kal- - Evet siz Mösyö, r!z bir alçak
kar. Aktör hakında ellerinde ol • sınız, bir alçak .. 
mıyarak fena düşünceye, onun rol Tiyatro biribirine karıştı. Hıllt 
icabı haşin, kırıcı ola!' hareketleri· gülmiye başladı ve adamı karın 

güçlükle teskin edebildi. 
r.i affetmemeye kalkarlar. 

V 
Üçüncü hadise: 

ar ova, 4 (A.A.> - Milli bay. Bu da Jak Bt>m~r'm nekadar bü 
ra ·· be' ·ı 

1 3 
, . ld . Berberde bir müşteri gazete o -

Polonya milli 
bayramı 

m mun•.se , e gazete er. .,fa.' yük bır s1n'atkar o uğunu hır kuyordu. Bir aralık saçını kesen 
yıs i791 tarihli kanunu esas'yi ha· kere daha isbat eder Fakat bu, . 
tıriatmaktadırlar. berber~ gazetedeki bır resmı &ös· 

yüzden de zavallı aktörün başına 
birçok vak'alar gclm!ştir ki biz terdi. Bu resim cGenlş Boğaz• fil. 

mindeıı bir sahneyi gösteriyordu. Bu kanunı.; es.ısiyi, eskl Lehis • 

tan Krallığını taksim etmi.j •ılan 

dü~man devletlerin müdahale<,i ol 

mamış olsaydı. Pckıııya devl • i • 

nın \t'ceddüd dev -im küşad ede • 
cek idL 

Gazete'er, bu reformun müvec
l:iılt hatları olan kuvvdl! ordu, 
sağlam rejim ve salim '.Jlali siste· 

min bugünkü Polonya tarafından 

ıahakkL k ettiı ilmi.5 (llduğunu kay
detmek'edirle: 

K ırjer Poranny razetesl d!yor 
ki: 

eh• ikwlin nıııhlfa,asından bah
setmek kili de ğild!r, mazideki Po

lony,nın satv~t \"e haşmetini ye -

niden meydana gE-Lirm>k icap e • 

d~r. Ancak hakiı<aten büyük olan 

bir Poknyanın Avrupanın b~ kıs-
ı mında brka ve mc•vcudiyetini te

mine muva~fak o1abi•eceği bedihi 
bir keyfiyettir. 

-----
İtalya meclisinde 

Roma, 4 (A.A.) - Fa~yolar ve 
korporasyon!. r meclisi, düıı nafıa 
bütçe,inden rnnra adliy~ bütçesi -

ni mi· z•kere etmiştir. 

Mazbata muharrlı·i, cürümlerin 

mühim mikdarda eksilmiş olduğu

nu beyan etmiştir. 

buraya bunlardan bırkaçını alı • 
yoruz: 

Müşteri: 

- Güzel film, dedi. 
Berber: Jak Bomer. 1926 da tiyatrosu ile 

İsviçrede bir türneye çıkmıştı. Bir 

gect> tiyatroya gelip te makyajını 

yaptığı sırada Jocasır.da yeni bir 

-Evet çok güzel f.lm, diye, ce 
\•ap verdi. Ne artist'er! Marcelle 
Chantal.. Victor Frar.cen ... 

oda hizn.etçisi buldu Bu çok sem- Müşteri resimde be artistlerın 
patik bir kadındı. Artıste içini çe-,'yanında görünen Jalr Bomer'ı İfa· 
kerek: ret etti: 

- Mümkün olsa pl)•esl seyret • - Peki bu kim! 
mek istHdim, ded'. Berber derhal atıldı: 

Jak Bomer gü!cmseyerek ona - O mu? AJctör dfltll. bir hah -

bir bilet verdi: :;::rı~·y;eli;";M~ös;:;y;ö;··======= 
- İşte s•ze bir koltuk dedi. Gi - f RJ 

dip seyredinlz. Fakat perde kapa· ARTİST RES MLE 
nır kapanmaz burPYB geliniz. Çün-l 
kil elbisemi değiştireceğim. 

Kadın te~ekkür etti. ve sevinç i· 

çinde piyesi seyretmiye gittl 

Biraz sonra perde büyük bir al

kış tufanı içinde indi. 

Artistler henüz sahneden çık • 

mamıştılar ki oda hizmetçisi elin· 

de şemsiyesi ile sahr.ede göründü. 

J ak Bom ere doğ"u geldi. Gözle • 
ri hiddet saçarak bağıra bağıra: 

- Ah siz bir can:ıvarmışsınız 

meğerse, ded!. Ben sızi mert bir in 
san unnediyordum. O zavallı ka· 
dını nasıl ağlattınız! Sizi giydir'4 • 
ceğimi, hizm2t ed~ğimi zannedi- L 

vorsunuz öyle mi, ah sefil vicdan· -· 

·ı 

1922 senesindeki 6.000 cürme mu sız adam!. Uollwtun ea ıözde yıldıdıınnduı 
UEDY LAMABR' .. sUael W. 

,.m.i 
kabil 1938 senesinde ancak 1800 Kadın sözünQ bitirdikten sonra 
cürüm kayde<l.ilmijtlr. · I şemsiyesini tehci!t makamında aal 

• 



------ - --- ~ 

S - Mayn 1939 iKDAM 

DCNVANDN IE:N 

ACAÜ~ 

M ı il 1 R 0 m • n : Tefrik• No. 54 

nıııııııınııııwıııııınıuuıınnıuııııuıuıııııııınnııuuııııınıııuımınuıınınnııuuım 

E~er tiyafrouını k.-ndisi ı 
orijinal ve acaipse, sc- t 

''İnileri <!aha az orijinal 1 
"" daha a7 acaip değil • 

ılıı ler. Başlarında, ge • ı 

ni · şa;ıka, yiizleri gü • ı 
nc~te yannuş, sert ba -
kışlarla seyt ederler ... 

J 

Diğer rakkastler, ipek 1 
kıyafetlerle gelirler ve 
yavaş yava~, seyireile • 
riıı önünde elb;s«İı,rini 

tıkararak UT) Dil ı:.ıkse • 
dcrler.w 

MUHA~~IET 

Bu tiyatroda küçük küçük , ofralar nrdır. Ayrıca hususi loca

lar göze çarpıyor. Tropikal ve yılıdızh bir sema altında ve ıu fıski • 

yeleri ortasında. seyirciler, temaşayı seyre celirler. 

SAYFA 5 

........................ J 5 mayıs Cuma ı ....................... ! 
Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
- · Dalga uzunluğu -

1639 m. 183 Kes 120 KwJ 
T .A.Q. 19.74 m. 15195 Kcıı. 20Kw. 
T.A.!'. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 1 

. --- ---
Saat 12.30: Proııram. 

Saat 12.35: Türk milzi4! - Pi. 

Saat 13: Mehıleket saat ayan, ajana 

ve meteoroloji babederL 

Saat 13.U • 1': M!lzlk (Klll'liılt 

proııram - Pi.) 

Saat 17.30: ııkı!Ap dersleri • Halb
vinden naklen. 

Saat 18.30: Proııram. 

Saat 1.8.35: Mtmit (Bal• milz!JI -

Pi.) 

Saat 19: Konuıına. 

Saat IU5: Türlı: müzltl (Fasıl ~ 
tL) CeW Tolaeo ve arbdql&n. 

Saat 20: Memleket aaat OTan. aj

ve meteoroloji haberlerL 
Saat 20.1!1: Türle mo.zat. ç.ıınl•n 

Cevdet Çall&, Eıref Kadri, HuaA Gllr, 

Hamdi Tolı:ay. Olı:uyanl&r: Satlye '?9 • 

l lı:ay. 1 - Hicaz _..vt. Salim bQ'ı., 
2 - Haydanıı Hicaz pıta: Hlcraııı .. 

ıem. a - Refik FvMA • H1ııaıı tartıl: 

Cihanda blricllı llffditlm lmlla. 6 ~ 

SaWuıdcllıı Pıııarul • Hlcaa pıta: .u
ladım 1evm1Tece!r••n 1 - HuaA oaı-

Kanun talıııtml. 1 - hiç pıta • Bil' 
aetıepı. l(licmmlıı•n 1 - ltvlç uı.tdl • 

Atladun bahçene lllrdl& 1 - S.. -
!eri ve O)'Ull havalan. 

Saat 21: Kon111ma. 

Saat zı.ış: Ealıa.aı, taıwtıat. tamııı.. 

70 - nukut ve draat borsaa (tlaL) 

Saat 21.25: Not'eli pWüar - R. 
Sut 21.30: M\Wlı: (R17uetlcQmlwr 

Filarmonik orlı:estn.11 - Şef: Haaaıı Fe

rid.) L. Van Betııoven - 1 lnd Leoııo

re uvertür. ı - Joseplı Ha7dn • Senfo
ni MI bomel majör Nr. 99. a) Ada&i• 
- Vlvace Assal. b) Ada&lo. c) Menuet

to - Trio, ç) Vlvace. 1 - R. Tsclıal • 

kowslı:y • Romeo Juliette (Uvertür -

fantezi.) 4 - H. Beri.tos • Beovenuto 

Celllnl operası uvertünl. 

Saat 22.40: Müzllı: (Operetler • PL) 
Sut 23: M<Wlı: (CUl>and • pl) 
Saat 23.45 - 24: Son ajana haberleri 

ve yarınlı:! proıram. 

". 4 ılı • 4 o 4 A 4 

Ti~·artıınun rakkaseleri, yine bu tropikal iklimin sıcak havasın· GÜNÜN PROGRAMI 
da :vetisnıiş sıcak kadınlardır .. • • ,. e ' 4 .,, 4 

iPEK 
Amerıkada, Tek.>3• vilayeti hu-ı Aynı zamanda tiyntroPun sahnesi- MELEK 

dullarında'<i Fcrth \~oıth kasaha· le se~·ircilerin oturdukları yerler SARAY 

sını'a. 1936 danberi temaşa çeşit - ,1'ı.ıda bir dans yeri yapılmıştu. 

lıB. 1 . ·1 b . SÜMER !er. arasır.da naclı• ve enteresan ny ece seyııcı er urada hem tı- TAKSİM 

bir istibna tcşıcl ' \tn acaip b:r yatro seyretmek, hem yemek ye- ALEMDAR 

li:ıatro kurulmuştur .• casa Maua- mek, hem dansetmek imkan ve ih· MİLLİ 

nn adını ta~ıy~" bu b'atroyu Bil

Jy Ros~ adını tai'yan bir kadın ar-

tiyaçlarını aynı zamanda tatmin TAN 
etmektedirler. SAKARYA 

Bu acaip tiyatro, bu tropikal BALE 
tıst teskil ctmi•tir. . .. 

' · muhıtt~. oyle vah~! nebatlar ara- LALE 
Tiyatro, e~ki Yı·n~n tiyatroları sında ve o k~dar zevkle yapıl!Ill§ - ALKAZAB 

gibi, arnfit >tr şekl;ndedir. Ta ·I tu ki yeryüzünün cenneti sayıla - AYSU 

vans.z. yıldızlar altında, her ta ·ı bilir. Bu sahifemizde koyduğumuz AKIN 
rafı <çık ve seyirc.ler yemeklerini izahatli resimlerd~n tiyatro hak FERAH 

dahi orada yiyee< klerl surette, kında daha etraflı bir fikir edin • AZAK 

'ıattii bir nevi lokanta ş<'klindedır. mek kabildir. Yaldııı 

: 3 Ahbap çavuşlar 
: Dansing Meleli 
: Uç Ahbap çavtii· 

lar 
ı V azlfe uğrunda 
: Çöl kw Cemil• 

: Süveyı fedailer! 

: İlkbahar iecelerl 
: Verter 
: Büyük ca.ı: 
: Uçan valsler 
: Kaplan Çocuk 
: Bir Kavuk Dev • 

rildi 
: Cici Anne 
: Harp dönüş!l 
: Yaşasın ~k 
: Kmk hayat 

lrDILSDMO Hüseyin Rah-nl GÜ AP 1 N AR 

mııııııınmı:ııııınnıııııııınııııuııııumınınınıııınııunınıoının]ınoıın]ınnım 

- Eğer muradınız hakikaten bizde nıilliyetperverlığ_in, hayır • rile beraber diğer aile efraaına nıs fa Ali Bekir., Ali Bekir Pervini' rını aile sinema.~m n gizli filmle- renmişti. Tamam bu odanın önü- liyle yokladı. Bunun yere serilmış 
erkekten kaçmak ise büyük ana - hahlığın, hamiyetin yuksek. ~aba- beten anberisara gibiydi. sC'viyormuş, tıbmlar d gönüllüelr ' rini seyre, tetkika, tarassuda has· ne geldi Kapının aralık olduğu- bir döşek olduğunu anladı, Fakat 
larınızın tesettür usulüne, an'ane- kası sayılır. Cazım Be!. .bu .. ıtıbar- Garip bir tesadüfle bu iıç mek· ç1lışıy,nnu~. klorfo'nlar, mo ·fin-ı redebillrdi. G; ı.irkü kardeş gibi be- nu gördü. İçerisi karanlık!L Ku • içinde kim vardı? Bu merakını 
sine avdet ediniz. Yok eğer sokağa Ja çetin bir adı..rn goru~uyordu. tup hemen ayr.i günde mürseli • !erle ınsanl ır uyutı.,luyormuş, a· raLer büyüdüğü Ali Bekirin ken· lak verdi. Hiç ses yoktu. Acaba si- hal için tekrar tekmil ihtiyat ve 
büsbütün çıplak çıkmaya üzeni - Yoksa hakiki ahlfık nokt~ı n_aza • l ileyhlerinin ellerine geçtL Bu ih • nııhtarlar çdınıyormt•s mahbes • din~ ait bir k:za b:perva ilanı aşkı- nema kendi gelmezden evvel baş· ihtiraziyle eğildL Bu ölü uykusu 

!ur rında k düşkunlukleri ' b d' · · 1 ·' b ·h b 1 k k I l" 1 k d h fü b yor iseniz işte o da böyle o ... n onun da ço . . . 1 ar e ılen gızli sevdalar, namus - er • çılıyornuş, sevdalılar kavuşu ili Pervinın Rag a tere: an u sev ıyara al a i aç anıp uy uya mı uyuyanın vücu unu en a · ır 
Hiddet ve şiddetle hanımların vardı. Hakiki ahlak kendıne ıyı suzluklar, habasetler, cina~teller yormuş geceleri kor-ak a neler olu 

1 
dayı J..abulıinu ;e ner ikisınin de yatmıştı? Bütün dıkkatile tekrar temasla tahkik edebilmek için dö

çarşaflarını, peçelerini, çorapları· <iedirterek alemın hürm.~tını ka - birer hakikat miydi? Yoksa ismi- yormuş neler, bu girift muhabbet· bu bahir nankörlük ve hiyanetle- tekrar dinledi. Ne çıtırdı, ne pı • şeğin ortasına doğru elini uzattı. 
nı parça parça etmiş ... Soygunları zanınak için bir takım gozboyay_ıcı ı ni saklıyan bir düşmanın veya düş l ler, bu haşhaşlar, morfinJ~r. bu bin nni bir türlü hazmedemiyordu. tırdı, ne bir nefes, ne bir şey duy- Uı.kin eli hiç bir şeye temas et • 
bırer birer dışarı iterek: hareketlerle herkese karşı .k.endı?- manların tasnileri ve iftiraları ese- b'r gece hıkayeleri doğru mu>du O geı-e, Ali Bek:r isimli hayya - madı. Bir kibrit çakarak odanın i- medi. Yatak tamamiyle boştu .. Al 

- Haydi bakalım utanınayınız de olınıyan faziletlerin, ıyilık~~rın ri miysı? acaba? Aile yurdun ın damı altın· nın, gön:il altın kaic~!ndeki bülbü· çini görmek istedi. Llkin bu kü· domyor muydu? Yahut yatan kim· 
çıkınız. Yirminci asrın son moda v~rlığını isbata uğr~mak deglıl ~ Pervinden gördüğü istiğna üze- da oynanan bu hakiid, saonimi aşk, l,• hücumunu, kalfanın afyonlanma çük alev ile oradaki huzurunu if. se, odaya biri girdiğini hissederek 
.. ğ ·1 .. t · ız· Moda <lir C d h usı menfaat erı · h' f · .. .. k · · k k kt 1 1 ğ d'' .. d'' B d" ğ' t ked' b' k orne ını a eme gos erın · .. • .. · azım a us rıne ona sevdası birkaç kat artan nanıus, ıyanet acıalannı go,·mek sını 1~o•Tae · ıçın oca ona a e şa etmiş o aca ını uşun u. un· oşe ı er ıp ır enara mı çe-
her şey dünyada bir tekerrurden ,ıçın çok hakikatleri feda edeni:~- Ragıp Bey bu imzasız muammayı bir gece S'Cak döşekten çıkarak ayak çekilip de farelerin gezindik- dan vazgeçtL Fakat diğer türlü kilmiştiT 
!barettır Çünkü siz cennette.~ d.~ ~en biriydi Daha babasının sag • baştan aşağı döne döne bir düziye talı uykuy.ı fed.ı etmekle kabil o- !eri, kurtların tahtaları kemirdik- ne yapmalıydı? Odada ne var, ne Ragıp Adnanın zihni bu ihti • 
böyle kovulmuştunuz... Ç';11'~ gında, miras ıneselesınde, kardeş· okuyor, bir türlü bir sağlam kaba .Jabilırmiş .. Hakikate ermek böyle ler; i~itilecek kadar her tarafın sü· yok mutlaka anlaması liizımdL mailer arasında bocalar iken dışarı 
her şeyin aslına rücuu ezeli bır !eri ve üvey anları, akrabal~r~. za· kurtaramıyoıjdu Böyle mühim ,kuçük bir fedakiirlıkla mümkün k"iıta gömüldüğü bir anda Ragıp •Narkotik• ler ile uyutulmuş bir dan gittikçe odaya yaklaşan bir pı-
ka d rarın k d• fırıldaklar duşun • · 1 h tt h' .. h nun ur. a pe a ı . d şeyler i.lıbarı için bu mektubu ya- .olabilecekse, bu, zor bir i§ d~ğildi. Adnan odasından çıktı. Karan ık· kimse böyle aya an ıç eser gos- tutı duydu. Geliyordu.. Ya ut ge-

Felsefesile barbar bağırmıştL mekten Jrendi.ni alamaz ı... h kik . · 1 ·ı · - b' "l" izi"· 1 mi Kiml kim . . B (bil- zan a 1 bu dost olsa {fedakar Zaten Pervın mese esı e ail~ agız ta hırsız adımlarile sofalardan yü· !ermez ır o u sess ıgıy e ya- liyorlardL. Kim? er o • 
Konakta paşadan ziyade tn Aile a~as~~; ~::::di e~i Be- bir muhbir) namı müstearı arkası- tadının, Ragıp Beyin neş'esi kaça- rüdü. Gıcırdalmamağa uğraşarak tardı? El yordamiyle içeri girmeğe !ursa olsun saklanmak lAzımdı. 
Herkes Cazımdan korkar, çekinir- ·kirelme Aziznesı cSaı ~b cinlerini başına na saklanmazdı. Bu bir düşman • h beri geceleri zavaliının rahat u- merdivenlerden indi. Ta konağın cesaret etti. Etrafı yokladı. Bir şey Ragıp Adnan odanın yükünden 
di. Kadınların açık saçıklıkları a- d Lakin k di .vuduğu yoktu. Hep Çerkes kızı • bir ucundaki taş odanın yolunu tut anlıyarnadı. Odanın ortasına doğ- başka sığınacak bir yer düşüne-
leyhinde bulunmak, an'aneperver sıçratmak için imzasız mektubu L en düşmani miydi1 1 kaçt .. ı y '·" Ali Beki nın latif hulyasıle meşgul oluyor- turdu. Kalfanın, Pervinin mahbe· ru yürüdü. Ayağının ucuna yu • medi Hemen oraya ı. ...ı;rünmek, ahlaka, elbiseye, fikre onun namına yazmayı munasip o...,a r, veya Pervin • (A k > 
gv · h t · · b't· 'k b' d d tt•mn• ö" m .... ı. bir ..,y dokundu. E,.,'~' e- r ası vıır giren yenilikleri hazmedememek, görmüşlerdi. Cazim külli kusurla· ıden birinın . usumetkiirı mı? Kal· ı!u. Bu uykusuz, muz arıp za"lla • s:ne ı ışı ır o a a ya .. ~~ 6° - ...- 6~ 

• 
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Bu-haftaki milli küme maçları 
Ankara gücü cumartesi Beşiktaş, 
pazar Galatasarayla karşılaşacak 

Dunyal" , ı en küçük Kralı İrak 
Kralı Faysaldır Dö:t yaşındaki bu 
küçük Kralın Mısır Kralının altı 

aylık kızı Ferial ıle mı•hakkak su
rette nişanlanacağı resmi bir şe

kilde haber veri!rr,ekteclir. 

VA~ANCO MATBUAT 

ingiliz -Fransız -Sovyet görüşmeleri 
ve Fransa matbuatının neşriyatı 

1-Iilli küıne fikstfüü mucibin~e cağı müsabakaların ikisini de Şe • 
bu hafta Ankaragücü §ebrımıze re! stadında oynıyacaktır. Pazar 
gelerek Cumartesı günü Beşiktaş günü Galatasaray klübü ile yapa
Pazar günü Galatasaray ile karşı- cağı karşılaşmanın Taksim stadın
laşacaktır. da yapılması icap etmekte ise de 

Puan vaziyetı dolayısile en baş- aynı gün askeri liseler spor bay -
ta giden Ankaragücünün şehrimiz rarıı ı dolayısile Taksim stadı meş
de yapacağı iki karşıla~maya bü- gul bplunmaktadır . Beden terb i -
yük ehemmiyet ,ıerildiğinden yesı İstanbul bölgesi bu münase
ber ki müsabakanın da alaka ile betle Ankaragücü - Galatasaray 
takip edileceği tabının edilmek - maçını Şeref stadma nakletmiş -
tedir. Bu klübün Ankarada Ga - tir, Haber aldığı=za göre Beşik • 
latasarııy ve Beşiktaşı mağlfıp taş - Ankaragücü maçını Suphi 
etmiş olması da karşılaşmanın e- Batur, Galatasaray - Ankaragücü 
bemmi:ıfettni artiırmaktadır. maçını Tarık Özer1>ng.n idare ede-
Ankaragücü şehrimizde yapa cektir. 

Böyle oldı.:ğuna gi;re de dört ya 

şındaki Kral ile t' ;;ylık Prense -
sin nişanlanmaları iki devlet Rra

sında daha samimi bir anlaşmanın 
vücut bulmasına ı.eb~p olacaktır. 

Küçük Kral Faysal h<'nüz baba

sının öldüğünü bi!m'.yor. Ne garip 

bir tesadüftür ki b•ı küçük Kral da 
babası gibi otomobil kullanmaya 

pek meraklıdır Dört yaşına rağ -

men en büyük zevk ı bir gün oto

mobil kulanabilmektir. 

Mürebbiyesinin söylediğine gö

re Kral Faysal çok zeki bir çocuk

tur. Babası öldüğü zaman ilk za -

manlar onu çok aramış ne zaman 
gelecek, diye çok sormuştur. Fakat 
şimdi sormaktan korkar g1bi bir 
hali var ve yavaş yavaş iri siyah 

Mektepliler 
maçları 

Beynelmilel 
at yarışları 

ye başlıyor. 
İstanbul okulları Spor 

Genel Sekreterliğinde.n : 

l 
gözlerine mahzun bir mana sinmi

Bölgesi R<ıma, 4 (A.A.) - Beyne !milel 00 

8/V /1939 Cumartesi günü yapıla
cak futbol maçları: 

TAKSİM STADINDA 
Sa.ha Doktoru: A. Tevfik Uras: 

at yarışlarınm dördüncü günü 
•Ur be• mükafatı müsabakasına 
tahsis edilmiştir. 

İtalyan süvarileri, tam bir mu • 

İngiltere vapur 
satmıyor 

vaffakiyet elde etm;§Jerdir. 
(İstikUl Llsesi Doktoru) B .. b k k d d"lm Londra, 2 (A. A.) - Avam ka-

Saha Komiseri: İbrahim Hakkı u musa a aya ay e 1 ış 0 -ı mara.sında birçok mebuslara ver-
KIAaik buse 

3 Mayıs tarihli Fransı z gazetele
rinin tefsirleri: 

Le Matin gazete5ine Londradan 
bildiriliyor: 

İugiltere ve Sovyetler Birliği ta
l rafından şimdiye k.ıd~ı müdafaa e
dilmiş olan tezlerin c.;clukça fark
lı olduğu bildirilmektedir. Veri -
len malilınata göre, Londra, Po -
lonya, Romanya ve Yunanistana 
verilen İngiliz ve Fransız garanti
lerinin Sovyctler BirHği tarafın -
dan takviycdni ve Lituanya, Es -
tonya, Letonya ve F"folandiyanın 
da garantisi suretivle Baltık de -

) nizindeıı Karadenize lwdar bir Sov 
yet ganntisi vücnde getirilmesini 
istemektedir. Fakat Sovyetler, her 
hangi bir memleketi garanti etme
den önce, Fransa, İngiltere ve Sov 
yet Rusyanın üç !•raflı bir ittifak 
teşkil ~tmesinde ısrar ltmektedir -
ler. Bu iş bir kere vapıldıktan son-

1 ra, üç devlet Baltıktan Karadenize 

Fransa Bitlerin Musoliniyi 
harbe teşvikinden korkuyor 

tır. Bu plan, istiklB..lleri İngiltere hede ile birleşmeğe mecbur ol -
ve Fransa için hayati bir mesele muşlardır. Polonya Dı;ntzig'i so
olan küçük batı Avrupası devlet- nuna kadar müdafMya mecburdur 
!erinden herhangi biı'ıne bir taar- ve müdafaayı hem kendisi ve İn • 
ruz halinde karşılıklı hareket me- giltere, hem de İngiltere ve Fran
selesini şimdiki a<;ıkt~ bırakmak - sa için yapmalıdır. Fransa, İngil
tadır. İngiliz hükumetiniı• !emen-• tere Polonya ve Sovy~tler Birliği 
ni ettiği şey Sovyteltr Birliğı hü- 1 sıkı dururlar ve birleşik göründük 
kümetinin taarruz halınde Fran • leri takdirde harb;n çıkması ihti
sız - İngiliz yardımın:ı mazhar o - mali yüzde sekse:ı olôuğu halde, 
lup ta Sovyet hükümetinden de barış koalisyonu küçük bir zaaf 
yardım isliyecek ol:uı doğu Avru - gösterdiği takdird Anupada har -
pasının her memleketil"e bu yardı- bin çıkması ihtimali }Üzde yüz -
mı yapacağına dair b'r deklaras - dür. 
yon vermesidir. Bu tarz, üç mem , 
leketin doğu Avrnpa"ı mesele~ -
rinde tesanüdünü göstermek gibi 
bir faydası olacaktır. 

Diktatörlerin hareketleri 

Danfig ve koridor 
Bure c Vistill açık bırakılarak 

Turgay lan 140 süvariden yalnız altısı ce- diği cevapta Ticaret Nazırı Stan _ 

l§1k llııesi • Pertnniyal Saat zaya uğramaksızın muayyen ıne - ley hüklımetin yakında parlamen-ı 
Liseli. lli saf eyi katedebilm:şıerdir · toya bir kanun lAyihası vererek 

Hakem: Şazi Te2lean Bu altı süvariden üçü İtalyandır. vapurlar sahiplerinin vapurlarını 

k,adar yukarda sayılan bütün dev
letleri garanti edeceklerdir. 

Nihayet, Sovyetkr Birliği Hol -
landa, Belçika ve 1svıçreye de ga-
ranti verecektir. 

Ren müdafaq edil1Jl€7• başlıi','1 al. 
tında Ordre gazeteslnde bu satır

ları yazıyor: 

Figaro gazetesinde d'Ormesson j Bugün mezuu bahsolan şey Hit-
yazıyor: 1 lere Dantzig'in veya Koı·idorun ve 

Neticesi sıkıntılı çıkabilecek ser rilmesini münakaş• ı:ıeğil, insanla
best bir plebisitin önüne geçmek rı ve milletleri en merhametsiz bir 
icabedince birkaç saat içinde A - keyfi rejim altına koymak lstiyen 
vusturya üzerine müteaddit kolor- Alman tahakkümü idaresine niha
dulaı· gönderilir. Bohemyanın il - yet vermektir. 

Boğaziçi lisesi - Hay- 16.30 Tasnif, şöyledir: hurda demir olarak satmalarının 1 
darpaşa lisesi. · Birinci, binbaşı F'lipponi (İtal- menedileceğini ve bu vapurları 

Bu malfunattan Sovvetler Bir -
l liğinin üç taraflı itti:fakı balen a • 
ı ranılan teşriki mesaı için tahak -

kuku şart bir esa• <>larak telakki 
!ttiği .ınlaşılmaktadır. 

Hakem: Feridun Kılıç ya), ikinci, yarbay Bettoni (İta! - yedek gemi temini için hükumete 
6/V /1939 cumartesi günü Taksim ya), üçüncü, Brinkmann (Alman- teklif ey !emeğe mecbur kılınaca-
8ladyomun<Ca bütün kız okulları ya), dördüncü mülazım Perl Muc- ğıru söylemiştir. Bu tedbire sebep 
ıpor yurtlarmın lştlrakile yapı -

1acak koşu müsabakaları ıeçinıleri 

Mani.siz koşular: 

Manili • 

Saat 
16.10 

17.50 
Bu müsabakaların hakemliğinl 

J{ız okulları Beden Terbiyesi öğ -
retmenleri yapacaktır. 

6/V /1939 cumartesi günü Kabataş 
Lisesi sahasında yapılacak 

voleybol maçları 

Saha doktoru: Cemil Sağlam 

(Vefa Erkek Lisesi doktoru) 
Saha Komi6eri : Ragıp Yalım 

Saat 
Haydarpaşa Lisesı - Işık 
Lisesi 
Hakem: Sami Açıköney 
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6/V /1939 cumartesi günü İstanoul 
Kız lisesi sahasında yapılacak 

Voleybol maçları 

Saha Doktoru: Rıfat Sıdal (E -
~nköy Kız lisesi Doktoru) 

Saha komiser?: Şehime Özdemır 
Çamlıca - İstanbul Kız Saat 
lısesı 14 
1 - Bırincı futbol maçının yan 

hameklerini Haydarpaşa . Boğazi

kenberger Almanya), 5 inci yüz -

başı Autlrriez (İtalya), altıncı, yüz 

başı Epure (Roma.'1ya). 

Faşist fırkası geı;e1 sekreteri bin 

başı Filipponiye tunçtan bir .Roma 

kurdu• vermiş ve t~snife dahil o

lan diğer yarışçılara da mükiıfat 

tevzi edilmiştir 

ecnebilere vapur satılmasının ö -
nüne geçmektir. 

Bu kanunun kabulüne intızaren 

ticaret nezareti, vapur sahiplerine 

gönderdiği bir tamimde herhangi 

bir vapurun ecnebi bayrak altına 
geçmesi icap ettiği takdirde bun
dan evvel hükümete malCımat ver
melerini istemiştir. 

-000----

İngiltereden çıkarılan 
Almanlar 

lngiltere -Romanya 
ticaret anlaşması Londra, (A A.) - Mareşal Gö

Londra. (A A.) _ Financıal ringin gazetesi oh;; Nhtional Zei
Times gazetesinin Bukıeş muhab.i- tııngun muhabiri Lcndradakı Al
ri bildiriyor- man istihbarat büros1'nun şefi Von 

Rosele on beş gün içinde İngilte -
İngiliz hiikilmetı Romanyaya 

:reden çıkması için Dahiliye Neza
beş sene muteber ohr.ak üze.re beş 
mily t_-:1: ı· lık b" kred ' retince emir verilmiştir. on .. ,,~,,;z ıra ır ı aç-

Diğer taraftan İl'l'gilterede misa
mağa amiıdQdir. Bo<CUn ödenmesi firperverlikle telif götürmeyen fa-
1940 senesinden itibaren başlıya - . aliyetlerde bulunan ciğer bazı Al
cak ve ham madde ''erilmek sure- manların da bir listesi Alman Bü -
tile yapılacaktır. K·cdi siliıh satın ytlk Elçiligıne tevdi edilmiştir. 

alınması için kullanı1 rıcaktır . Bunlar da O!' beş gün ıçinde İngil
Frederik Leithru~s un reisliğin -

deki İngiliz ekono~i heyeti yakın-
tereden ayrı!acaklardır 

Annenin şefkat puscsi 

hak mevzuu bahi~ olıiıı.ğıi vaki~. bu ı Oeuvre gazetesinde, Bayan Ta • 
musalemetle yapılan bır tezabur - . bouis yazıyor: 

15 mayısta ·dür. Bir ge.cede Pıag üzer!ne bir Çemberlayn, cAlmdnva Avrupa-
Michtl Pobers, Londradan Le ordu çıkarılır, bu da pasifik bir te- ya tahakküm ettiği takdirde hayat 

Jour gazetesine bildir;yor: zahürdür Arnavutluğun bir İtal- yaşamağa değmez bir şey olur• de-
Bazı mahfillerde zaıınedildiğine yan vilayeti h;ılinP çe,Tilmesi mev miştir. 

göre, İngiliz - Rus görüşmeleri, zuu bahis olunca mukaddes bir Gafenkonun kenılilerı için bir 
geçen hafta sonunda kaydedilen in Cuma günü ıhraç kıta~tı çıkarılır. müttefik olmaruğı intibamı veıen 
kişafa rağmen ancak 15 Mayısta Bu da d~_im~ oldu~u gibi pasifik, Gafenkb - C'iano - Mussolini gö • 
Lord H&lifaks'la Litv ··nov millet - b· tezilhurdur. Fakat Polonya, de- rüşemeleri hakkında dün Romada 

'ıer cemiyeti konseyinir. toplantısı 1 nizden serbestçe nefe~ alabileceği pek az şey söylenmekte idi. Zan -
münascbetiy le Cenevr<'dP mülaki 1 tek ciğerine bir ha !e 1 getirilmesine nedildiğine göre hi!çbir suretle 
oldukları zaman n~ticeknebilecek- musaad>e etmiyeceğiııl bildirmek mihvere karşı bir tabiye altına gir 
tir. Filhakika konseyir bu dofaki gibi bir b~tsızlığa uğrarsa , bu: memesi için Bükreş'tcn Gafenko • 
toplantısına Sovyetlu Birlıği re- beyanat . ı~usamaha kabul etmez ya sarih talimat v~rılmiştir 
islik edeceği için Lit"inov'nn Ce _ bır tahrıkattır. Frnnso ve İngılte-

1 ğ. ~ .. h edil tede hudutların ihl'i lı ile emri va -nevreye ge ece ın"eı. şup e -
memektedir So~r~ komiserinin kilerin fazla sürdi.ıi!im;ı bildirmiş
Paris ve Londrayı ziyareti ımkan- ler ve bu suretle barısı tehlikeye 

koymuşlardır. 

Bu küstahça prrnaganda onün -
de. ·Güdümlü yal•'1• rejimine ta

Jean Massip, L·>ndra'dan Petit bı olmıyan devletler, hakikati her 
Parisien gazetesine telefonla bildi- tarafa yaymak ve sokmak için şid 

sız görülmemektedir 

Sovyeller birliğin· n vaziyeti 

riyor-
Şurasını taı;.rih edebiliriz ki, 

Sovyet hükumeti üç tarr;Jı bir İn
giliz - Fransız - Sovyet ittifakı ak
dini teklif etmi~tir. Bu ittifakın ga 
yesi evvelemirde bu iiç memleket
te her birini herhangi bir tecavü-

det:le harekete geçmelidirler. Bun 
dan istifade etıne)'i bilmeliyiz. 

lngiltere harp istemiyor 
Epoqııe gazf'tesinck d<> Kerillis 

yazıyor · 

Harp ihtimali 
Populaire gazetesinde Brosso

lette yazıyor 
Musoliniyi Hitleri takiben vaz

.geçmeğe sevkedebilecek yegane 
teşrikimesai Berlinin Rmayı sü • 
rükliyeceği bir harp ihtimalinin 
İtalyan milletim Faşst rejimine 
kar§' isyana sevkedeceği korkusu
dur. Daha şimdiden emin bir kay
naktan İsviçreye gelen haberler, 
Milanoda geçenlerde miihim kar· 
gaşalıkların bastmld1ğı merkezin
dedir. 

çi, ikinci maçın ~ık - Perıevniyal da Bükreş'teıı Atin•ya gidecektir. 
liseleri gönderecektir, 1 Taymis gazetesi ba~makale -

nistanın mahsullerini İngilterede 

" ve diğer memleketlerde serbest dö-
'ı ze karşı müdafaa tmek sonra da 
Finlandiya körfezi•ıden Karadeni -

., ze kaqar olan doğu Avrupası dev-

Ne İngıltere ,ne de Polonya harp 
istemiyorlar. Beck'in öbür gün 
söylediği nutuk bnnu giısterecek - · 
tir. Fakat Polonya ve İıngiltere git 
tikçe büyüyen Ah,.,an tehdidine 
karşı koymak için kat'i bir mua -

Sulh memlf ketlerinde 
bir seyahat 

Petit Parisien g3zetesı, Roger 2 - Taksim stadında sevırcıler
den tribün ve duhuliye için (10), 
balkon için 25) kuruş alınacaktır. 

sinde bu sarahati vermemek -
le beraber ·İngiliz heyetinin 
muvaffakıyeti , Rom;ınya ile Yuna-

vi.z mukabilinde s-ıtabllmeled için 1 
:yapacağı an laşmal"rla ölçülecek -
tir demektir. Sembolik puse 

letlerinden herha,,gı birine karşı 

1 yapılacak bir taarruzu karşılamak-

Massip'in sulh memleketlerinde 
( A~kası 7 incı sayfada) 

TEFRiKA NUMARASI: 61 
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Onu nerede olsa, belki caddeye 
çıkmadan yine yakalarız. Haydi, 
dü§ilnıne ... 
Arabacı ilri beyaz mecidiyeyi a

hnca canlandı. Bütün blddeti ve a
zabı geçti. Arabacı :ııe.-ine fırladı. 

Salt ağa da içeriye glınılşti. 
Sağdaki hayvanın göğsündeki 

yaraya rağmen ve bclk! bu yara -
ııın tazyiki ile araba ) okuşun B<> • 

nuna kadar büyük bir hızla çıktı. 

Ayaspaşada büyük f'•k: konakla -

rın arasından uzanan yolda saray 
arabasından eser yoktu Fkat tam 

cddeye çıkacaklar; sıı·pda arabacı 

gerıye döndü. Kamç;ı ile uzakta 

bir noktayı gösterdL Memnuni -
yetle gülüyordu. S-ıit ağa arabacı -

nın işaret etti{9 noktayı görmt'k i
çin ayağa kalktı. 

Filhakika uzakt· t-·r kupa. cad
deye çıkmak fuer., idi 

Sait ağa arabay. !hr.C'k. hızlan -

dırmak ister gibı biz gayretle, içe- veı farkını hesaba kPtmıyarak mut 
riden hDykırdı laka onu ezeceğini zannedi)'(lr. Bu 

- Aman araba~ı. çabuk ol... nun için hırsının ve gazabının kafi 
Caddede mutlaka yetişeceğiz. geleceğini zannederek arabasını 

Caddeye çıktıkları zaman, ara - durdurunca üstüne atlamayı tasar
bacı önündeki arabının sağa, Şiş- 'ııyordu. 
11 istikametine saptırım gördüğü i- ASJl mesele bu düz yolda sara • 
çin tereddütsüz onun izine takıl - yın genç ve kuvvetli hayvanlarına, 
dı ve uzaktan tekrar saray araba- sıska kira arabasının hayvanlarile 

sını gördü. yetişmekte idi. Pangaltıya vardık· 
Hızlı gidiyqrdu. O zaman Sait a- 1arı halde h1>nüz argdaki mesafe 

ğa Nihadın kendisinı ııasıl atlattı- azalmamıştı. Belki bjrez artmıştı 
ğını ve bu suretle yorgun hay • bile ... 

vanlanm na~ıl dinlendırmiş oldu- Sait ağa işi zabıtaya aksettırme-
ğunu düşünerek f1>vka 'ilde .bir ga-ı yi aklından pek az geçirdi. Çünkü 
zapla dişlerini sıktı · bunun için geçecek \·akit zarfında 

- Kllfir hcrif, dedı. Bu sefH ya- muhakkak Nihat gözden kaybolup 

kana yapışırsam bırakmıyacağını gidecekti. Yolda bir zaptiye me . 
Bana nt söylersen sôyle, istersen muru çeviı·ip ona i§I anlatsa ne o

ortak olduğumu hliber ver, hattA lacaktı? Hangi vası~a ile zaptiye, 
bunu isbat edeceğİl"i bile bilsem önde giden sar"y arabasına yeti. 
yine şimdi s~nin kafanı ezeceğim. şebilirdi? ... Hiç. 

Sait ağa Nilıatla arasındaki kuv- Fakat böylece yarışın nihayet 

kira arabası aleyhine neticelenme- _ Gidersen git, ne yapayım?'" j mutJaka başka bir çareye baş vur - rabasını gözden kaçırmamak en • 
si ihtimali de vardı. Bu mesafe git- Hayvanları öldtlrecek değilim ya .. malı icııp ettiğine kaııaat getirdi dişesile arabadan atlamaksızın jan 
tikçe artacak ve nôhayet Nihat ba- Durup dinlenmed~n kırbacı bası - Maamafib bu yol ı!a geni§çe ve darmalara 
zı karışık ve dar sokaklard\1 göz • yorum. Amına saray hayvanı ile düzdü. Nlhatla Mi!jgaııın arabası - Giden araba Emine Sultan 
den kaybolacak olursa onu tekrar bunlar bir olmaz ya ... Hem berilin uzun müddet gözlerinden kaybol - Hazretlerinin arabasıdır. Bir he • 
buhnak çok güç olacaktı. Şimdi a- arkasına bir kere bi1e baktığı yok. madı. Yalnız arabacının dediği gi-ı ı-if kaçırıyor. Hı11112dlr, dolandırı· 
ralarındald 50 • 60 metrt> mesafede - Haıı:gl berilin? Arabacının bi Nihat bir kere bile başını çevi- cıdır.. Koşu)'I wnu yalı:alayınız. 
blle büyük caddenin devirlerinde mı? rip kendilerine bakmıyn lüzum gör Bahşl:şinizi 
onu gözden kaybedince Salt ağa • - Evet ... Dikkat t'dıyorum, bize memlşt!; yine de görmüyordu. nız. Çabuk oluı.u~. ,~n de arkanız. 
nm yüreği hopluyor, tekrar bula - biç aldırdığı yok. KP.11di başını al- Tam yola eapacakları sırada 1ld dan geliyorum •. 
marnak korkusile Adeta arabadan mış, gidiyor. atlı jandarma yanlarından geçti. Jandarmalar b9bşiş, mül<Afat, 
atlayıp k<>şmRk ve onları büsbütün - Tabii aldırmıız. Senin mlskiD Hemen Sait ağa kendirJ pencereye earay Jı:~limelerini ~ıtlnce zaten 
kaybetmeden yakalamak srzusile hayvanlarına metelik mi verir?. attı. Haykırdı; yollarının üstünde olan arabayı 
çırpınıj(Jrdu. Arabacı tekrar lIDıavle çekti ve - Candarma, candarma ... Bura- yakalamak üzere hayvanlarını 

O, gittikçe arabasının ağırlaştı - Salt ağa pencereyi F-apıyarak içeri ya bakın-.. mahmuzladılar ve iki hayvan kur· 
ğını zannetwiye başlayınca pence- çekilmek istedi. Fakut artık yerin- Jand.rrmalnrdan birı başını çe- şun gibi ileriye fırladı. Beş dakiks 
reden başını çıkardı: de duramıyordu. Ar~banın önün - virdi. İstihla:fkfuoane arabadan ses- sonra saray araba'l, Sait ağadan 

- Arabacı, dura<'aksan inip baş deki camından, ta'Il arabacmın ar- lenen zenciye baktı. l'akat öteki belki "yüz metre ilerıoe tevkıf o -
ka arabaya bineyim. Ben yayan git kasından ilerisini gö~etledi. Niha - bunun bir saray adamı <>lduğunu 

1 
t Saı't a"a •evlncinden 

d. · 1 unmuş u. " · 
sem daha çabuk yüri:rüm .. dm kullandığı araba, bu yolda tek tahmin ederek hayvanın ızgın e - ıldıra~aktı. Arabada duramıyor, 

Diye haykırdı. olarak uzaktan görünüyordu. Pan- rinl çekerek durdu. Salt ağanın a- ç , b' ~-" k 
i ·· · d" ğü. · • cama vurarak ara aeıvı .,.,,,a ço 

Arabacı bir ikl kere lahavle çe - galtıdan sola saptığı zaman Sait a- rabası zaten ser yuru u ıçın . d · 
kip cevap vermedi l<'akat nihayet ğa biç bilmPcliği bu yolun nereye darınalara yetişti. tahrık~ çalışıyot u 

t Ark= t'lıl') 
dayanamadı: "aıacağını kestiremıyfil:ek artık Salt ağa bir tarafta1. Nihadın a -
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ANADOLU 
Zonguldak Halkevi
nin tertip ettiği gezi 
lialkevi köylüye bir çok lüzum

lu eşya tevzi etti 

1 Adana mühim 
bir transit 

merkezi oluyor 
Adana (Hu,usi> - Londra - A

dana - Hind!stan !:av~ yoıu mese
lesz hükümct.nıiZI • 15kadar hü -
kı'.ımetler arasında halledilmıştir. 

Şehrimiz mühim 1-ıir hr.va transiti 

Zonguldak (Hususi - Halkevil kö}lı.. t lıızmet ett;>:~e köycülük haline gelmektedır 
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PARA BORSA5' 
AN K ARA 

.... 5939 
KAPA NiŞ 

1 STEJUh 5.93 
100 DOLAB 126.6750 
100 FııANK 3,3:;50 1 
100 LiBı."l' 6.6625 

100 İSVİÇRE Fr. 28.44 
100 FLORİN 67.5675 
100 RAYİŞMARK 50.8150 
HO BELGA 21.56 
100 DRA.HM1 1.0925 
100 LEVA 1.56 
100 PEZETA 14.035 
ıoc ZLOTİ 23.8450 

\!00 PE?'f'.O 24.\lfi75 
100 LJ;Y 0.9050 
100 DIN>..a 2.RnS 
100 YEN 3.ı.62 

100 İSVEÇ JU. 30.5475 
100 RUBLE 
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•. ZJJl:A'CfL•HAD 

Afil_~~N·Y o• E 
R EIH 1 N HAL E F 

BUGtJNKO BULMA.CAHiZ 

ı 2 a • 11 11 1 a e t•> ıı 

köycülük şubesi tarafından büyük\ çalışmalarımız güz~ nc•ticeler ver Hükumetimiz. İstanbul üzerin
bir köy gezisi tertip olunmuştur. dikçe yüreğimiz scv•ncle dolarken den iki bü. ük ha,·~ hattının geç _ 
Gezide şubenin üç ay!ık pcogramı- gözlerimiz ör.ünde Atamızın Ebedi mesfnı kabul etmı,.tır. Bu hatlar -
na giren, G~ca. Elvan, Pazarcık. ve kudsi hayatının t~cessüm etti- dan birincisi Londraöan başlayıp 
Ceğli, Küsünler, O!ukyanı. Taşma- ğını. bize gülümsedi~;ni göreceğiz. Bükreşe kadar gelnıtkte olan bey 
cı köylerı hakile •eın ecnmişti.r. Valinin tebliki nelmilel bava hatı;nın Hindistanr 
Bölge merkezi olar. Gaca köyu·· V 

1 
p 1. B ,_ H ı·ı Ak kadar devamı olaraklır. Bu hattın · a ı ve ar ı O.<'t<,Ulll a ı - lı. 

baştan başa bavraklarla süslen - lk . k .. ' ·ı·k b · l tanbula kadar obn kısmını Fran , sov Ha evır.ın oyı-u u şu esı - R 
ın~tir. Köylerden akııı eden yüz· ni~· mu\•affaldvetini takdir ve teb sız ve .omcn tayyarelerı yapacak-

23.~025 

Eıham ve hhvll6t 

Ergnni 19.-

• ıill ~~· ~-~-1 .- · .-ı - -1·. 
-- ~ 

- -•--
ı:rce. yurttaşla şehirden gelen ka - rik etmiş ve .İcöv!erim:ze düzen - !ardır. fatanbuldar .volcuları dev
filcnın bitiblıile kaynaşması bü - lik, bolluk, refah, koyinerimize i- Jet havayolları ta . arekrı alıp A-

1938 r;, 5 ikramiyeli 

1932 % 2 Hazine 
tahvili 

19.-

62.-

YÜk b. . . . danaya kadar nak.Pdt tc>kt•r Ada 
ır bayram man~arası vermış yilik sağlık, bahtıvarlık dılerım. da • · • 

tir. Sıhhat, kültür, bayındırlık, nü- Mılli' Ş.!ımizin se,·gili adını köy- na n yolcu!ar <!;ğer ta;·yarelere 
SEBZE FİATLERİ 

fus veteriner, ziract ve ziraat ban lü kardeşlerimizin, hepinizin bir ~ktarm~ ol~p. Hal"P· Şam, Bağdat. 
kası direktörleri tapu sicili mu ha - olan duygusu ve \;a~lıiığı ile say- dasrakluzerın. den yotlarına devam S1kız kabağı • 

ı . . c ece erdır Bu h1t bes Ma t 
ızı, orman ç~virge mühendisi böl- J gı ve minnetle anarıır· dem ıştır. 1 la . . . . yıs a Yer fa su;~ -si 

ge. 6.miri, hukukrular köylülere Öğleyin köylü. sehdi bir arada aç~ c~ve n gun ılk sdcr yapıl~- Ayşekadın 
uyarıcı aydınlatıcı sözler söylemiş Halkcdnin tertip et1 •ği bir şölen- ~~ t'.rb .. tanb~lda. nel!celenccek ı- Domates 
ı · ,__ ı dır 114!'1 '""' k" ıncı ı:r hat uzerı:ıdP de mutaba _ Baki 
er Aralarmıı karrnar2k açık konu- de topuu,mış ar • n~· oy- k t h. . . . a • • 

18 -
65 -

90 ·-
80 -
i-
8 --

••• =ı-=ı.-__ ~.-.--_ ... ..., 
l•r._+-c~· 
r- ~ ~~~- ----t . 

- Soldan sağa -
1 - Fiyaka, aynı ismi taşıyan 
2 - Krava•ın boy-ı:.:ıdan geçtilll 

yer. Şarak derilerini ıztırap'arını dinle-, lü olarak, 1200 kişiy~ yemek veril- A~· dası! olmu·1 gıbıdir. Bu hat, Araka 
ı.ı ' 1 · · B şt v r ld ğ h ld ına an sonra ~anhulda nihayet B ı nı~ erdir. İsteklerim ihtiyaçlarını mıştır. a a a ı o u u :ı e b 1 . eze ye 

5-
1 50 f -k· t ·1 • ·" 1 • - u acaktır. Bu hatta sc'erlere Ma- p 

sorup öğren::nışlcrdir Halkevt he- 1 bu urne ı erı ge•.n erı, munev - . . ıras<: 
lınle . 1 h 1 b l'k k n yıs ıçınde başlan!l'qsı çok muhte- Ispan k 

·' ri 353 hastaya bakmışlar, pa- ver a k ta akıısı &'!'ne ı a ı e • ld. . a 1 50 r .
1 

k- ı·· k"tl 
1 

. , b' d me ır. Yenı hava h~tlarırın açıl- Havuç 2 58 
':asız ilaçlar vermı•'erdır 90 evde sı e oyu u e enn.n ır. akra,. a ması devlet havnoll.;Jrı 1ın faali -

Holanda son hAdiselerden sonra 1 meydana geUrılen tabyeler 
Alma.n hududunu tahkime karar sında bilhassa bölmelerı naz. 1 

vermış ve esaslı tedbirler almıştır.1 d'kk t k kted y k d ki 
Al 

. ı a ı çe m ır. u arı a 

ı 3 - İlave, onbaşının üstü, nota. 
4 - Arap memleketlerinden bt

rısı, kralların b~lanna giy
dıkleri, göz ışığı. 

• nüfusa hız. sabun, 200 asker a- kaynaşıp yemek ycır.elerl ın ı ap t' . . __ ,_ Taze yaprak (İzmir) 29 _ 
' . .. • . f ·ı . b. ye ını arttır"".u.tır. Taze yap k (Y li 4 .esıne mektupluk kağıt, zarf, ka - reıımının azı etme en yaraşan ır 90 ra er O -
em, 140 öğı·enciye Jr.iığıt, kalem, tablo idi. Köy gezisi her bakrmdan B Kereviz kök 2 -

ınanyanın muhtemel bır taarru- ı 
zuna ka.,-şı m dafar-:z kalmamak i resimler sİI bölmelernı ve sıper-
çin büyük ~asraflar yapılarak 1 len göı;termek;.ed.r. 

iefter, liistik. kalemtra , dört ço - faydalı ve çok verimlı olmuştur. el g a ffi a Kereviz yaprak 2 -
'Uklu 15 aıl~ye ço~uk oyuncakları Köylülerele konuşan mütehassıs - €r.giLar 6 -
ki yüz kô ·tüye Ulus gazetesi da- lar etüdlerinin sor.u~lanm Halke - kermesi Patlıcan (kilo) 100 - Amerikada sulh Macar Başvekı· -
{ltılınıştır. Bir kıs;m Halkevi kol- vine bildireceklerdir. Mütehassıs- Hıyar • 75 -

•arı temsil konser w~r hareketleri ıarın raporları. ıw•i hareketleri Üçüncü büyük ker- Marul · · · • · 
2 

- haftası Jı·nı"n b t 
rerli çalgılar oyuch. tabiat, tarih, broşürle neşredile:ek, köylünün Yeşil salata 100 det 25 - eyana l 
f lkl ' h } kl Pancar " 50 V . gt 4 (A.A." o or etüdlerile zengin faaliyet dilekleri yerlne getirilecektir. Hal- mesm azır 1 anna ' aşın on, ı - cSulh ve Budapeşte, (A. A.) - Macarı:a-
urnekler! göotermişlcdir. Çalışma kevi Kaca köyünde nümune ol - ehemmiyet veriliyor May~ - 40 emniyet haft:;sı. münasebetile bu- tan Başvekili Teleki üe Ha.rlciye 
!ara bandonun çald•Jtı fsliklil mar mak üzere sıhhat, maarif, ziraat, Dereotu - 40 rada bir miting yap•:mışhr. Nazırı Csaky. aat 9 c1ıı. Berlinden 
şı ile bayrak çekme tö•enile baş- diğer sahalar üzerince eserler ver Bergama. (Hususiı - Bu sene Taze soğan 1 - Mitingde söz alan eski ticaret na buraya gelıııi'ilerdır. B müııaae • 
,anııuştır. Köycülük şubesi baş • mey[ kararlaştırmışt-.r Bergamamızın üçG.ncü büyük ker- Taıe sarımsak - 75 zırı o!.m Dadel R<ıper, Amerika - betle büyük merasinI yapd.mıştır. 
kanı Ahmet Gürel köycülük ça • Halkevlller Kaca köyüne otomo- mesi hazırlıklarına önem verilmek nın taarruza kar · koyma -i ·ase- 'azırlar ve birçok yüksek zevat 

ışmalarının ana çizgilerini, hedef- biller otobüslerle gitmişler, ak - te ve diğer yıllardan d&ha canlı ve 1 n o ı· ı ı· z -F r a n s 1 z tinin gerisinde sarsılın.az bir su - Başvekille Harici_ e Nazırını ısta.,.. 
erini anlatmıştır. lfalkevi başka - şam geç vakit err.s:ılsız bir mıı - hareketli olmasının teminine çalı- rette mevki alınası !azını gelmek- yonda kaqıla."n.ışlardı ·. 
nı Akın Karauğuz köycülük ülkü- va!akiyet \'e heyecan ncş'esi için- şılmaktadır. Sovuet no"ru"~melerı· te olduğunu beyan etmiştir. Hükıimet partls'nin _f; Ba.ron 
.ünü aydınlatarak demiştir ki: de dönmüşlerdir. Bir hafta si.Lrecek ve geceli gün- J y y Mumaileyh, Amerik:ı'nın Ço - Vay, Almanya ile Mııcarlstaı:un ga 

dilllii neş'e ile geçc-c~k olan büyük cuklarıınız, bir te<-avüz harbinde yeleri ;oras dal'd birli~ tebariiz et 

Zeytinciliğimiz 
Bergama k~rmesi, Ege bölgesinin ~ BCJflaTGfı 6 ~ ıayfada) asla silah taŞl!Illyaeaklar. fakat tirmiştir. 
tarihsel med~niyet eserleriyle do. yaptıg:ı seyehate aıt mt.ıbalarını 
lu o1an Bergama .imdiden özlü - neşretmektedir. Almanya ile hu • kendi müdafaamız için sonuna ka- Kont Te!Rki. Almlll'y;;nın Mııca. 
. dudu olan memleketlerde veyahut d:ır harbedeccklerc!ir.• diye açıkça ristana karşı dili derin dcıst-

,} OC. Alman himayesindeki ..-erlerde bu beyanatta bulurunMı 18.zıın oldu - luk hislerinden bahsederek.....,_, __ 
Mavı> avı "'mde H. ılacak olan · ' · ·ı· • · t' ~ 

Gemlikte yılda bir buçuk mil. 
yon zeytin ağacı yetiştirilecek 

, , "" . ıntıba hemen hemen aynidir. Her gunu ı ave e.mlıj ır. tir ki: 
kermes haftasında .flo~ Yunan, üçü de tehdide maruz bulunan Po Diğer tara!tın Amerıka Tıcaret •Birlikte tam bir emniyet~ Av-

Selçuk. Osmanlı me•lcıııyet eser - lonya, Romanya ve Yugoslavya Odası eski Reisi Hcnry Harriman, rupanın bu kısmında ınliletleriıniz 
leri ile dolu nntiki•c'rrm tetkik fır sözü kur 1 b ak 1 İnfirad siyacst!nın .ıleyhinde bu - ve sulh için çalı....,~k btlv. oruz.• may arına ır mış ar ve .--

Ziraat Vekiılet! ın:w sMtesinde tatbik nizarr.naınesi ırıeriyete gi _ satı elde edilcbilecı•a• gib! Berga - daha fena vaziyetten korkarak a- !unmuş Ye <Amerikanm esliha ve Diğer taraftan Macar ajansına 
muhtelit branşlar ü~erinde çalış- recek ve Türkıye ~ltı zl'ytin mm _ mamızın .. yakınmdak ~ağlarda bu zimle müdafaaya hazırlanmışlar • mühimmat da. dahil olduğu halde beyanatta bu!U'ıan Başvekil demiş 
tırınağa gönderdiği elemanları ge- takasına a~-rılacakt:r Bu mınta _ lunan, duny.~nın _eıı guzel çamlık- dır. Bu mü,"ıfaa deaksiyonları ef- mallarını, bedelini ödeyebilecek tir ki: 
tirtııriş ve Tü:kiyeyi , 

11 
yedi ziraatı kaların birincisi (hmit • Bur•a> ları ve bu bolgenm nrkr.sındalti sa- karı umumiyede derin bir akis ve ve kendi gemileri ile nakled.ebile- cBerlin müzakereleri e n mda 

'.nıntaka ·ına ayıraıak, her mınta- dır. Dtırerlerl: (Balıhsir - Çanak- hılla-e can veren e>ı-s·z deniz ve ta- kayıtsız ve şartsız bir tasvip bul- cek her millete satnh'lmesıne rae- Tuna d<;vletleri arasında bir yak -
"aıun ziraatine göre bu elemanlar· kale, Munısa, İzmır. Aydın • Muğ- şı_dığını, plıij huzur he- ge-zilecek ve maktadır. Polonya ve Yugoslav _ dar olacak şekilde bitaraflık kanu- !aşma ve daha iyi bir anlaşma im
clan istifade etmek nıretile bir ih- la. Ant.alya • Silifke) dir. eglenılecek yerlerı~d~ndir. yada Cermene karşı eski Slav kini nunun tadil edilmı·~i!'' iltizam et - kanları araştırılını'!İlr. Ziyareti _ 
lisas teşkilatı kurmli<tur. Bu ara - Vekaletçe Türkı:,côe müstakbel Bergama kermesine gelecekler, uyanmış ve menşeir.deki zehiri tek mlş. yalnız Amerika ile mevcut . 1 k ed'"' . h { ı ' · K k ç d ı . . ıruz e varma ıst ı6ınuz ede ta· 
< a. zeytin işlerı bakıın teşkilatı da zeytincilik için en ÇC'k kabiliyetli oza • an •r ı V 0 Bc,rgama gün- rar bulmuştur. Rmanyada kendi • muahedeleri ıhla! etmış olan ,.e- ld 'lm' f ,.. 1 ll 
Vilcucte getiri im· tir ve müsait gi}rülen ik vilayet var- len yaş:mırlren ruh lorı cezbeden sinden daima krkmuş olan Alman ya mutaarrız oldt.<ğa açıkça tarif rname~ e e , _ 

1 

ış ır. n • 
llu teşkilatın vazifc~i. zeytıncl- dır. Bunların baş•nda Bursa gel - c:ezbey.le _fikirleri hD)T~tten hay - bugün menfur bir kimse olarak edilrn4 bulunan m:ııetıerin istis- derlerıle yap.ıg.mız tema lar ben

iere zeytinin na>ıl \C ne zaman mektedir. Vill~·etir.. .zeytin mmta.- r~te .d~~urec~k mılli ttybek, ben- görülmektedir. Bu hissiyotı zımam na edilmesi ş;;rtını ileri sürm" iir. de Alman - Macar dolsinğunun de-
&übreleneceğini. ~tinliğin nıe şe- kalarında zeytin yPtiştırmeğe mü- gı, cırıd,. ok vt'Sllis eğlenceleri ve darların da paylaştığında şüphe -0<>- vam edeceği ·aiaaı;nl tevl.ıt et -

kilde oürülüp ağa~laıı:ı nasıl bu • sait pek c;_o~. boş Prdıi vardır. Bu ı oyunları da ~eyredPc~klerdir. yoktur. Alma.n hudu~larını kaplı - Polonya elçisinin miştir. 
daııacağını, en son fonnl ve teknik vaziyeti gozonund~ tutan Ziraat .. G~en .yıliarda lı.er taraftan çok yan Alman duşmanlıgı dalgas~ Av • • 
'Usullerle gö>terip ö:retmektir. Velı.itleti. Gemlik d•hilinde biı! ~~;uk hır a'aka .gören - Berg~a r~pada bir ~arp haritasın~ ne şe- zıyafeti Sırp Hırvat anlqması 

Vekalet, bu iş lçin 3 mıntakayı zeytin fidanlığı ~apmayı karar - . ~ı bu .~ıl 4Uphfs;.z daha yuk- kilde olacagı hakkında şuphe .bı- Paris, 4 (A.A.l ·- Polonya bil. Bel.grad, 1 (AA) Belgrad 
~le almış evvelil Balıkesir İzmir la~tırmıştır. Gemlikte knrv.J.acak o- s~k alaka gormekle ~Preflenecek • I rakmamaktadır. Fransa ve İngıl - yük eiçisi Lukasie·;ı;cz, bir ziyafet siyas1 nıabafilinin tahmin ettiğine 
Ve M:uğl~ vilayetlerinde 'yaptığı lan bu fidan]ık için Inzımgelen tah tır. . .. -!tere, A"1:""Jlanın selametine mat~ vermiştir. Bu ziyafette Hariciye göre, & mayısa kadar Sırp - Hır
~rübelcrden sonra blr zeytin ka- sisat bütçeye konmuştur. . Kermese gelece1<krın her turlu ~lan Polılikplarmda ne kadar azım Nazırı Bonnet ve refikası ile Erkl- vat anlaşması tasvip edilip ta. dik 
tıu id ılı' b. an o"n~e {a ı· t ıstırahatlerinin tel''İ" aı·elerı· du" li davranırlarsa, Almanyanın rehi- . . . nu hazırlamış VL bu kamın Şu- F ıL gın ır ' a ıye e .. .. .. "' ç - . nıharbıye Re ısı General Gameliıı, olunacak ve Naib Prens Paul de 
bat · ı· ı · ekf dah şunulmuş ve bazır's ~ t 1 neler elde etmesı ve tehdid altın-ın yedisir.de, nceclisten çıkmış· geçmesı zey ıncı t!f' ıçın P ay Ş · • rr .ış ır . . d ki mlek U . t 1 Amerika se{iri Bul:itt ve refıkıw, mezkO.r tarilıte Romayı resmen zl-
tır. ve kazançlı olacaktır. 

1 1
u ':uhakkaktır ı,· kermese ge- fal m_e t c. erınk dop an_masuıl ı İngiliz sefiri Phipps ve refikası ve yaret edebilecektir. Bu ziyaret ;ı,,. 

.. . z eli' b' fi en er .. endı evler'"de un· ·ış g'bi e ce ugra ması o a ar guç o a- -. Elu kanunla ıneı::>lekette bir zey- Senede ·uz veya yu . ı ın • " . . ... 1 birçok Fransız ve I..eh ricali hazır gün sürecektir. 
tı.ıı danı halka da~ıtiı:<:ı1< "lan fidan - mw;terıh ve ,ne:;'e hnüe \'akit ge - caktır. bulunmuşlardır 

teşkilatı kurulmaktadır. Teşki- çır ki d ooo---1.l• lık, on sene ic_inde R.ırsaya yeni·- ece er ır. ~ kadrosi!e ha1..ıc~l'!dan itibaren K F d f k d ı · '-a!ivetc --k•'-. Bu meyan<la bır buçuk milyar. zeytin ağacı t ermes b~yrıımı havası şimdi - ransız onanmasının M k l s en eriye unam 
, .. -.--- ..., den Bf'l'g• ruııı emle et erine dönen 

\>ekalct llursada lıiı· ziraat mm - kazanaırmış bulunac-:ıi.tır. V b-tü ma " arında esiyor. manevraJan Kahire, 4 (A.A.) - İakenderiye 
t~a mu-fettı'şlı'"" ~e ı~das etmış· • Ze\tiıı bakımı teşkilatı aynca .e. u n Be:gamahl.ır misafirle- İtalyanlar limanının Fransız ve Akde -•• '' " · rını ağ,ırl.am k · Londra, 4 (A.Al - Cebelütta -!~ Ayı ıca zeytin yıığhaııelerl ve zeytin tasirhanelt!f'indc iyti· kalite- zırlanıyorlar a ıçır. 1"'yecanla ha- rıktan bildırildiğine göre, bütün niz filolarına bir L<iinat noktası 
....,lfh .. nelerlc m ~ııl olmak üzere de yağ çıkarılmas,r.ı. zcy ın ma - · Livorna, 

4 
(A.A.) - Korsikadan te kil edecek derecPde genişletil-

b 

~ 
000 

Fransız donanması ~ark ve garp is İ 
ir; Bursa merkezlnd~. diğerleri ğazalıırmda yine ıyi kalitede le - , memleketlerine iade olunan 500 - mesi meselesi, alakadar makam • 

R l kt "k f b "k !ikametlerinde limandan ayrı~-
de Mudanya, Ge~. ı·ık Orhangazi miz sofralık zeytin çıkmasın. te - ıze e e rı a rı ası ta!yan dün Citta di Traponi va - !arca tetkik olunacaktır. '" !ardır. Fransız harp gemileri ına -'°' İznik ol!l'ak Üz're beş merkez- min edecek tedbirler vlacaktır. Rize, 4 (A.A.) _ R:z~ bell'diye- nevralaı yaptıktan sorra tekrar purile buraya gelmişlerdir. 
~ zeytın bakım f

0
n memurlukları Ziraat Vekaleti alhncı şube Z2Y- sine aıt yenı elekrr'< fabrikasının Cebelüttarık'a döneceklerdir. 

İll<ias ~imiştir. Bu•·alara memurlar tincilik mütehassısı Bay Nizamet - inşasına başlanmı~tı·. _.,__ Amerikaya giden 
albnlar 

Sumer ve Etibank 
birleşmiyecek 

Ankara. • (A.A.> - Sümerbank 

5 - Asılmış, ayrılma meras=L 
6 -Asalet sahıbı, duvarcı iletL 
7 - İnsan, gel keyfim gel mana-

sına bır lrelıme.. 

8 - 18.ve, ı:r:oda. 
ıı - S •n'at, a.lc, E"Ce. 

10 - Hakkından gelen. 
11 - Işık. maksad. 

- Ynbndan :mpğıya -
1 - Keyif, Gfflikpaşada bir alı.&o 

ına İllmi. 

2 - Büyük miie-.;elerde kasa 
başlaruı.da oturan memur. 

3 - lılah, bir ada, :ı:n detil 
4 - Kaçmıılrtan emir, sual, ta th 

bir madde. 
5 - 1:ski bir Türk uvmi, oı.r er 

dun clusl. 
6 - Bağırma, Yenir yeren bir 

madde. 
7 - Bir nevi yabani meyva, lı.ap-

lann ağır lığı 
8 - İç delil. kaz !mi. ııa-. 
9 - Beyaz, !elek, hece. 

10 - 'efsincıen feda eden. 
11 - Siyah. bır neMr. 

Boğaz ve Akay ta 
kontrol edilece 

lan 

Denız Ticareti G.di:'rlüğü ha a
ların ısmması ile bilhassa Pıuar 

gilnleri hal.km sayfıye yerlerine fu 
la ı ağ betini görerek ~oğaza • , A
dalara işliyen vap.ırl.an kontrolil 
altında bulundurn:ağ't karar ver • 
miştir. Bütün iskl! lele·~e bırer kon 
trol memuru bulunacalı: ve bunlar 
vapurlara haddinde~ fazla y:>lcu 
alınmamasını temaı edeceklerdir. 
Fazla yolcu alan tan ve ldıir.
ler !fiddetli surette c:ezalandırıla. 
caklardır. 

K.on.t.ı·ollere onumiudeld Pazar. 
dan itibaren başlanac• ktır. Bu ... 
heple vspıır idarelerine halkın llı

tiya<:ma göre fazla v~pur lraldınl
ması bildirilmiştir 

Almanyanın teklifleri 
Kopenhag, 4 (A.A.' - Alınaıt

ya ile Danimarka ırıısında bir a • 
demi tecavüz miıı31':1 akdine dair 
olan haberlerden balı eden Sosial 
Democraten gazew•·. Danimarka -
nın Almanya, İı.giltere, ~ ruıa 
Sovyet Rusya ves•ir ınemleketler-
Ie ademi tecavüz ın•sıılı:ları •kdine 
amade olduğunu yazmaktadır 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 

~Yin edilmiş ve bu m murlar İz • tin Türkay memtl!'lıırına vazifele- Beled.ye meclısı Halkevine bin • • • ltıir zeytincilik istasyC'nunda zey- rini göstermek üzere ~ehrimize gel beş yüz H:ra yardı!fl tahsisatı ka _ Balbo Kahıreye gıdıyor 
tı:ıı bakımı ve diğe t-'itün fenni iş- miş ve buradan İzmire gitmiştir. bul etmişttr'. Kahire 4 (A.A.l - Libya umu
~ Üzerinde klirs goruek ayın 27 Önümüzdeki ser:~ bütün zeytin· Kızılay kııagresi \'alının ve eşi mi valbi Mare~al Ihlbo'nun 8 Ma-

de vazifelcr'nin basına dön • ciler kursa tabi tutnlac klar, kon nin işti:rakile toplanarak yeni yısta buraya gelı:ıesi bekleniyor. 
llıiışlerdlr görmeyen kimsele· zeytin buda • idare beyNıni feçm·ş ve bir yıllık' Mareşal Balbonun bu ziyılreti bir 

Nev • York 4 (A.A ) - Federal \ e Etibank'ın birleştın~si için ı 
Rcserve Banka göre dDn Amerika- .-:.klkat yapılmakta. olduğuna dalr 
ya 9.463.000 dolar kıymetinde ai • l.ı zı gıızetel~rde çıkar haberlerin 
tın gelmiştir. Bunun 11.371.000 i İn· w esaııı olma~• ıı~renilmif -

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
ün saat 15 ten sonra 

• müzdelri füızi. eda kanunun mak kür. .faaliyet raporunu tasvip etmiştir. I kaç eün sürecektir, 
giltereden ııelmt~tir. tıc. 



SAYPAI "' J iKD A M 5 ·- Maya ltııt 

CAFER MÜSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, ahmı 
Bilumum 

kolay en iyi müshil 
eczanelerde bulunur. 

şekeridir. 

TUNÇA y - TUNÇAY - TUNÇA y 
. 

Olşeslrıe koşurı"Lız 

Tunçag _ H~çbir ay yo~tur ki hüyük ik~a
----- mıyelerden hır kaçını varmasın. 

26 ncı tertib in 1 inci keşidesinden 
Tı 6 ncı keşidesine kadar 10000 lira· 

unçag - dan aıağı olmamak üzere 21 kişiye 
ltriyat Fabrikası 

Kolonyalar 
ucuz ve iyi mal yapmakla müştehirdir. 

Pudralar 641000 lira dağıtmıştır. 

Adrese dikkat : T unçay gişesi, Yenicami Sul
tanhamam caddesi Mısı r çarsısı kapısı No. 50 

Serbayi Mütekaidini askeriyeden 

Yağsız kremler 
Yağlı kremler 

Yağlı briyantinler 
Yağsız . briyantinler 

Dudak ruj~lrı 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 

M. H. BAKIRCIOGLU 

T U N Ç A Y gişesinin başka yerde şubesi yoktur 

Esanslar 
Traş sabunları 
Tuvalet takımları 

. Likit brif antinler 
Diş macunu 
Tuvalet sahun ldrı 

Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

REKLAMA IHTİYACI OLMAYAN 

YEGANE RADYO MİNERVA RADYOLARIDIR. 
DEPOSU Eminönü Emlôk Bankası ka rsısı 

• 

: ŞUBELERİ : Beyoğl u, Şişli, Osmanbey. 

.M.ilşterllerlmlze: 
Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır . 

YALNIZ her tipten radyolarımızın geldiğini müjde Ziraat, ;nşaat, yangın ve sair su 
işlerinde en kullanışlı ve en 
elverişli ve en amaDS\Z çalışan ler. Almak için acele etmelerini diler ve 

adresimizi takdim ederiz: 8 E ff NA R O Markalı • 
yenı l 

-İllllllllİııii• Sirkeci Liman Han Karş1.1111da Mübiirduude Han No. 16 ____ _. bilhaHa müteahhitleri 
alakadar eden 

Motopomplarm 
her boyundan daima 

depolarımızda 

11111111111 

mevcuttur 
Ktualok, izahat V(· tt·kli 
Uk ıalepıe göndeıillr. 

TUrklye merkez depo•u 
TOrk - Avrupa Limted Şırketi • lstanbul, Galata Perşembe pazar 61 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Lira 

60 Bedeli tahmin 
Şişli Ermeni Katolik mezarlığında yetişen yaş otların biçilmesi 

ve nakledHmesi alıcıya ait olmak üzere satışa çıkarıldığı 28/4/939 

günü bedeli muhaınınini .bulunamadığından 3/5/939 tarihinden iti
bı:ren bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Talipleriıun görmek 

üzere her gün mahallinde ve 8/5 /939 pazart~si günü ihale olunaca· 
ğmdan saat 14 de yüzde yedi buçuk pey akçesile Levazım memur • 
!uğuna müracaatleri ilan olunur. (3020) 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme idaresinden : 
Fabrikanın bir sent>lik ihtiyacı için 1200 i!ra muhammen bedelin

de 4 ton makine yağı açık eksiltme suretile alınacaktır. 

İhale 26/5/939 cuma günü saat 15 de idare komisyonunca icra 

edilecektir. 
< •• - ~ • , ... ~ " ••• (.' Buna ait şartname bedelsiz ol arak idareden verilir. 

, ..... , :- :_, ~:: F" : ~ ... ·:-. 
Eksiltmeye iştirak için % 7,5 muvakkat teminat yatırmak mec

buridir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. 
(3090) 

. ' 

t ·., f .:~; . ~:;}::.~:~ :-~~ı;, ~~Z··: ~ ;~ 

--------------------
DiKKAT -Gazetemizde neJredi

lecek bilumum ticaret 
ue mahkeme ilanları 

1 mayıı 939 d an itibaren 

münhoaırıın 

Ferdi Selek 

iLAN BÜROSU 
tarafından kabul •dilecıktir 

İıt anbul, Ankare Cad . 99,' ı 
Ada l et han No. 3 

TELEFON: 23300 

-----

.,. TAKViM. 
1358 HICRl l35l> RUMl 
Rebiül' evvel Nisan 

15 22 
5 üncüA Y RASi\! 179 

SEN E: 19 39 
v. aaıı Ezani 

Gııuq 

4 57 
O ı:ı e 

12 11 
ikindi 

16 O'l 
Akşaın 

19 06 
'f A t:t 

20 50 
1msak 
J 05 

MAYIS 

5 
Cuma 

GOneJ 
9 51 
o tl' 
5 08 
Ilı indi 
8 55 

A lşam 
12 00 
Yaı11 

1 o 
lmıa:C 
8 Ol 

Zayi şahadetname 

~~- • • ..,. . • •• . • .• , 1 Fatih Gelenhevi "' l'1 okulundan 

S t .b. N . t ı·d Ed B aldığını 1124 numaı slı belgeyi za-ı a .ı ı ve .ı. p_.rıya ı Jre en at . 
Muharriri: Ali N•ci KARACAN. BasıJ.1 yi ettim. Yenisini ala<:ağımdan 

1 dığı Yer: S-On Te!f,ıı•f B"ımevi hükmü yoktur. 
........ .. .. .. ...... .. • """' • i Razı Korkmaz 1 

1 istanbul Belediyesinden 
ı-· -----

Beyko7da Ekmekçi bayırında yaptrılacak 

istinat duvarı 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran Şehremininde Saray meydanı ve Ayık 
fırın sokağı kaldırımının e:ıaslı ta miri 

Deni:ıı Ha•tahaneai cildiye 
.Söğütlü çeşme - Kurbağalıderc yolunun 

zühreuiye mutahauı•ı 

1 

tamiri (bin liralık iş yaptığına dair sekiz 
Telefon : 23899 

~~~~~~~~iiiiii~ gün evvel Nafıa Müdürlüğünden ve Tica-
I ret Odasından vesika almak) 

Keşif bedeli 

873.88 6ô 54 

114.35 83.58 

1306.42 97.98 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE M"°UTEHA.SSISI 

Divanyolu 104 

Yukarıda keşii bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltme · 

ye konulmuştur. Keşif evraklle fartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekl>ler 2490 sayılı kanunda yazılı vuika ve hizaların

da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 8/5/939 

papzartesi günü saat 14 buçukta D aimi Encümencı.. bulunmalıdırlar. 

(B) (2702) 

LALE GiŞESi 
F. AHMET TOPÇU 

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

Şansınızın TAM HEDEFİDİR 
TECRÜBE EDiN 

Gayrimenkul Satış İlôn ı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan F1tma ve Bay Kemalettinin 19721 hesap ıııo. sile Sandığı

mızdan aldtğı 1850 liraya karşı birinci derec~de jpotei< edip vade· 
sinde boreıınu vermediğinden hakkında yap1lan takip uzerine 3202 
No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufn 40 ıncı maddesine gör~ 
sablınası icabeden Eminönünde Hobyar mahlllesinde yıldız hama
mı caddesinde (BaJı~~1.apıda Zahire borsa,;ı karşı<ırda) eski 2. 2. 
M. 2. M. 2. M. yen~ 7. 9. 9/1 kapı 41 7 ada 8 parsel No. b ikı dükkanı 
olan kağir Yıldız hamamJnın dokuz biıı altı yüz h;ssede üç bin ikı 
yüz yirmi beş hisseli bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu ~icil ka~·dına göre yapılmaktadır Arttırmaya 

girmek ıst1>yen (793) lira pey ak ;esi verecektir. Milli bankalar. 
mızclan birinin teminat mektubu ka kabul olunur Birikmiş bütün 
vel'gilerle belediye ıesimleri ve vakıf icaresi ve tavi? bedeli ve t< . 
laliye rüsumu bo,.~luya aittir. Arttırma şartnamesi 'l/'i.'939 tarihin
den itibaren tetkik "imek i~tiyen !ere sandık hukuk işler• ,rrvisiııde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 
şartnamede ve taki:ı dosyasında vardır. Arttırmaya g;r:n .• olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkanları gaytimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar .ılunur. Birine· arttırma :W/6/939 tarı
hine müsad'f Sah günü CağaloğJunda kilin Sandıl<ımızda saat 10 
dan 12 ye kadar ysp,lacaktır. Muvakkat ihale yapılabılmesi ı<·.n 
teklif cdile~ek b~delin tercihan alınması icap ede".\ gayrimenkul 
mükellefiyeti ile saı:ıdık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 

Abi t«kdirde soy; ' •n-anın teahhüdü baki kalmak §artile 7/7/939 
taı·ihine müsadif cuma günü ayni :nahalde ve ayni saatte son aı·ttır
ması yapılacaktır. Bu ı.>rttırmada gayrimenkul en çok :trttırarıın üs
tünde bırakılacakhr. Hakları tapu S'!cillerile sabit olmıyan alakadar
lar ve irtifak haklu sahiplerinin hu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair iddialarını ilan tarihin den itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitElerile beraber dairemize bildirmeleri 18.zımdır. Bu suretle 
haklarını bildirnıPmi_ş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit obıı
yanlar &atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Dahıı fazla 
malumat almak !stey~nlerin 938/656 dosya numarusilt> sandığımız 

hukuk işleri servi•ine müracaat etmeleri lüzumu iliın olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı.; Sandıktan alınan gayrimenkulli ipotek göster· 

. mek isteyenlere muhammlnlerimlzin koymuş olduğu kıymetin nıs
fını tecavüz etmemek üzere ihale bedeliııin yarısına kadar borç ver. 
mek smetile kolaylık göstermektedir. (3102) 

Türk Hava Kurumu 
27 N C I T E R T 1 P 

BOyOk Piyango 
BİRİNCi KEŞiDE _.... ~·- --

11 - Mayıs -1939 dadır . 

. bUJUk ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~:= ikramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
Lira ilk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iftiralı: etmeyi ihmal 
etmeyiııİL Siz de piyanronua ıııes'ut ve babtiyarhrı 
ır111oa Eirmit oluraunuıı. 


