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HARİCİYE VEKİLİMİZİN BEYANATI 
Bir harp takdirinde Türkiye kat'i bir 
bitaraflık muhafaza etmek istemektedir 

-Bununla muharipler Türkiye Üzerinde fili bir 
edecek olursa memleketim icabında 

istiklaline hürmet ettirecektir 

beraber 
tazyika teşebbüs 

silahlı kuvvetile 
--- ----

ınmıııııııııııımıu 11111ııınıııım"ruı ıııuııııııııııııuımıııııııııııııııııı 1111 

Bin bir mesele ~e kapris 
Katolik dini de resim ve heykelin amansız 

düşmanı idi... İzmit hadisesini çok görme

meli ve onu doğuran saik ve amilleri ;ıraş

tırmalı ve bunlarıo çaresine bakmalıdır ... 

Y.azan : Ahmet Ağaoğlu 

İnönü ile 
Şehinşah ve 
Kral Faruk 
arasında 

Büyük düğün mü
nasebetile teati 

e d i 1 en telgraflar 
Ank&ra, 5 (/>: .A.) - t ran 

v~ı.ahdmır: evk nm<!hl nıli n o 

sebctilc R :-.cümhıır l smet 
İnönü ık İran Ş,lı'rı;ahı Rız:.. 

Pehle\1 arasında a Jğıdııkı tc1-
graflar tealı ed ılmi' ıı 

Alahaucti Hıifru:ıun 

R ı:a Sah Pı•lıl ı 

~chinsakı i rarı 
Tnhra rı 

Altes İta Veliahdı Hazrclr 
lerl ile Altes Pıcııse< Fevziye 

Hazretkı-.!lin ızdiva" mera - ı 
simi~iu icr~ euil;l:.ğ bu mes
ut gunde ,.ııtı Şeh rı~ .. h .er •. c 
en har tebr.kkr ır UıkC:ıın et 
m klen büvult haL du makta

yıfD. 
Haned nlar ı.a ve karde 

milletin mukadderat n 'TIU

teallik vakayiı kaffe ıne 
k ı muteh s· olduY,um sa· 

(ATkas: '3 

İngiliz 
Sovyet 

müzakeresi 

Bek nutkunu söyledi 
''Biz Polonyalılar için, her ne 
bahasına olursa olsun, sulh 

fikri mevcr'' değildir,, 
Var.;ova, 5 (A.A ı - Hancıy~ 

Nazırı Beck, mebusan meclisinin 
heyeti umumiye cel <ıüıııda ~~ı -
daki beyanatta bulunmuştur: 

<Son aylar zarfındaki faaliye -
timde görülmüş olan bazı bo§luk • 
!arı doldurmak ıçi n parlamento -
'lun toplantısından .stifade etmek 
·stf"rin, 

Her ik: me..lbte de miıt~addit 

lefa lar bahsetmıs oiduğum kol -
ıeklif beynelmi!Pl müesseselerin 

ı 
ıafa dü>mcslnden \'C devletler a -
rasındakı mes:ı. bırltj'.!:ı u.:,u11erınin 

dPrin bir surette yeniden göı.den 
geçirilmesinden ır.(i t evellit oı~

netayic, dünyanm rmhlcl'f aksa 
mıncla .'·eni birtakım ı:nc·sclPler si -
silesi doi';urmustu• B'l clegı··mc -
!erin nr t ıy ici, son aylar zarf•"'da, 
climhur ypt hu.!u lurıpa dn nı•

tır 

Umu ı dusl ... rlar, z!ıfa uğr mıs 
bulun n. k aclır, 'H , evletın diğer 

j bır de\ le le dr,• ' ıQ,'l doi:rupa ba~ 
1 ba a ko ıuşınası gı•gide ık vuk.ıa 

ı;ı len ':ı r hal ol.ı " tur. Rıze 111 · -

;ul t, e v .. -
hım h5cı. clerln zuhur etmiş oldu 
gu tebc~yün etmek .cap eder Ba-
.., devltclcrle o:an t~ır.asımız de -
rinleşmi:; ve daha !-ola) biı· hale 
gelmist'r. D•ğer bn11 ahvalde it;e, 
vah !n·. 1nilf:ik üller b3ŞRÜsterrnlştır 

(Arkası 3 uııcii sayjadaı Smigli Rldz 
------~ 

Harici siyasetimiz 
Şükrü Saracoğlu dün Parti 

Grupunda izahat verdi 

fından icap eden cevaplar verildi. 

Neticede hükumetin bu husustaki 

Sürüncemede kalan davalar 
Bir arkada'), basit bir danııııı bir buçuk ene sürdüi\iadcn . i

k~ et edi ordu. Filhakika bir bu uk sene bbka lllenılı:J.ftkıu •• 
fetin dnaların halli için verilen azami mliddettlr_ 
, Bizde davalar yalnu mahkemelerin a~ işlemc,inden ıkı:il. 
bazuı davacıların ... c1 işi uzatmak i~teınelerinden süriinccnıede ka 
lır: Bir rapor, bir davete icabet etmemek ve ihzar kararı almak . •• · 
bitlerden birinin ırelmeıne.i bir dannın esasın a girisilmesini hil• 

üç, dört ay tehir i~in kiifi sebeptir. 
Bunuıı öniiııe geçmek ve hakkı bir ım evvel haklı~ n temin t t

melı için başta gelen çare: HakimleTln elinden idare ~)erini alm •ık· 
tn:. Başka memleketlerde ba .. katiplerin muhtelif daktilolar, lı;ıttt 
telelcinlarla, kitipler, miiba,irlerle ve tam sılliihiyet sahibi olarak 
yaptığını bizde ilıi cins arasında, yahut muhakemeden '4lnra hiı -
khn yapmaya mecburdur. Bu suretle hakimin d8\'a~· ı 'ıkı bir "' -
rette takip etmesi imkanı ve zamanı lıaJmıyor. Davaların ürüp l( İ I 
meslni lsteooyorsak ilk iş olarak bftklınleri. darnlarrn kiiğııl.ırıl• 

delil, ıubluile lıatl>aea bırakalım. 
K E :'il A L İ S r 
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İSANIN HAY ATI 
Şehir orkestrası ! Vali Kırdar dün mah-

kuruluyor kemede yemin etti 
Düşkünlerevine 's .. t. . I 
isim bulunamadı u ışı esas 1 

-3-

Umranın ümidi hilafına karısı 
bir kız doğurdu. Bu doğan kız, 

İsanın anası Meryemdi ..• 

Şehir Meclisi S milyon
luk istikrazı konuştu 
Şehir Meclisı me3a;sini bitire • 

mediği için makam tarofından 15 
gün temdit olunmu~tu. Bu temdi
din birinci toplant:sı dün yapıl -
mıştır. 

- Bizim başımıza, ded:ler, Ro - Umranın karısının gebelik mil<i- Ruznameye geçilmeden evvel bir 
malıların·musallat olması hep ken- deti tamam oluyordu. takrir okunmuştur Bu takrirde! 
dl isyanımızdandır. Fakat Tanrı Umran, doğacak çocuğun oğlan bazı azalar, Kaymakamlara ver!l
bize reva gördüğü cezaya artık olacağını umuyor, mukaddes ma- diği gibi Nahiye Mtidürleriııe de 
son vermi~ olacak ki bi:ı::i mabedi - bede bir (hadim) kazandıracağı I mesken bedeli tahsi~-.tı verilmesini 
mize kavuşturdu. Ona yalvaralım. için peşin peşin seviniyordu. teklif etmekte idi. Bu teklif tetkik 
Başımıza ~ir din. büyüğü, b~ ~ey- 1 U'.1'r~nın oğlu olaca~ı. hak~ın - olunacak-tır. 
gamber gondersın. Onun sozun - d.akı ıt:madı, mabede uzad Yade - Bundan snnı·a k;iy bütçelerine 
den ve emrinden dışarı çıkmıya - dilen çocukların ekserısinin oğ - spor tahsisatı konulmasına dair 0 _ 

lıın.. lan olmasındandı. O ki mabedın lan teklif okunmuş ve encümene 
Bu kararı verdikten bir müddet en ileri gelenlerindendi ve Zeke - havale edilmiştir. 

sonra Zekeriyya arkadaşlarına riyya peygamberin sadık arkadaşı 
Bundan sonra belediyeler ban -

müı'deledi: idi, elbette ki Tanrı onun bu dua 
kasından akdedilecı,k olıın istik -

T d k b 1 tt . D.. ve nezrıni kabul edecek, karısı ağ-
- anrı uamıaı ·a u e L un raz hıı.kkında prog~am okurunuş -

b C b ·u ·· d d. lan doğuracaktı. 
g~e ana e ru gon er ı ve tur. Buna göre be> milyon liralık 

k h t Vakta ki müddP.t tamam oldu, beni peygamber olara İ<ntı ap e - istikrazuı 3 milyon ı;rası müteda· 
kadın, bütün ümit ve arzuların 

t.!. hilafına oğlan değil, kız doğurdu. vil bir sermaye şekline konarak 
Bu müjdeye Beni İsrail cidden şehrin imarı için lstlmlake sarfe-

sevindller. Çünkü içlerinde en a • Çocuğun adını da •Meryem• dilecek ve bu para kaybcdilmiye -
kıllısı, en çok sevdikleri Ye say - koydular. rek mütemadiyen devredecektir. 
dıkları Zekerlyya idi. İşte Isanın annesi olan (Mer - Belediye istimlak sahasını biraz 

Peygamber olan Zekeriyya ma- yem) in bu suretle doğuşunu din geniş tutmak suretile ilerde kıy
bedin ve halkın manevi idaresini tarihleri ve •Kur'an. ın Meryem metlenecek olan arsalar' daha pa-

suresi böylece kaydeder. h f eline aldı. Unutulmuş Tevrat ah - halıya satarak bu parı.yı mu a a-
kamı yeniden canlandırıldı. Meryem. mabede giriyor za edec~k ve daima yeni bir işe 

Mabed, Beni İsrail için ayni za- Umran ve karısı, çocuklarının ı sarf edecektir. 
manda blr mektep vazifesi de gö - oğlan yerme kız olma-sına çok ü • Bundan başka bi" mil~·on lira o
recektL zülmüşlerdi. Hele Umran, yemez tobüs ve garaja. 100.000 lira süt 
Zekedyyanın kurduğu esasa gö- olmWjtu. Evinden dışarı çıkmıyor, fabrikasına. 300.000 lira yardımcı 

'e yarın halka Tevratı inanarak utancından mabede bile gelemi - hat şekline ifrağ olunacak Mısır -
~e doğru olarak telkin etmek için yordu. çarşısına, 100.000 lira temizlik a -
&u mektepte yetişmiş ve bu dint ·- Halk arasına ben ne yüzle çı- melesine koğuş. hayvanlarına ahır, 
.nuhitte büyümüş, terbiye edil - karım, diyordu. Tanrı benim nez- motörlü vasıtaların~ garaj, 500.000 
miş kimselere ihtiyaç vardı. Ka • rimi kabul etmedi. Demek ben lira ekmek fabrik•sına sarfedile -
dınları gebe kalıruf olan erkekler, Tanrının yanında makbul bir kul cektir. 
eğer arzu ederlenıe, doğacak ço - değilim. Riyaset m~k~mı bu fasıllar ara -
cuk oğlan olduğu takdirde onu Zekeriyya onu t~selliye ça~tı. s_ında münakale salahiyeti de iste
azitd etmeği vadederlerdL Bu vade Kendisinin de çocuğu olmadığın - miştir. Bu ınülldye encümenine 
çocuğun anaaı da iştirak ederdi. dan bahsetti. havale edilmişt!ı--

Oğlan doğarsa 0 artık anasının - Tanrının işine karışılmaz de- Düşkünlerev;nin !Şehir yardım 

babasının malı değil, mabedin ma- di. O, dilediği gibi yapar ve ne ya- yurdu) şeklinde i•lmJendirilmesi 
lı sayılırdı. Anası onu sütten ke _ parsa iyi yapar. Ne malılm senin etralında mülkiye" encümen 
sin<:eye kadar emzirird~ sonra ma- doğan kızınm din için oğlandan verdiği karar mecliste birçok mü
bede verirdi. Çocuk, rahiplerin daha hlyırlı olmıyacağı... nakaşaları mucip olmuştur .. Bir -
terbiyesi altında burada biiyürdü. Fakat bütün bu teselliler Uınra· kaç celsedenbcri halledilemiyen 
Yedi yaşına basınca onu rahipler- nın teessürünü izale edemiyor ve bu iş yine halledilemeden kalmış 
den biri himayesine alır, Tevrat . onu evindeki itika.fından kurtara· ve bir türlü münasip bir isim bu-
ahkamınt öğretmeğe başlardı. mıyordu. lunamamıştır. Ya!>ıl•n teklifler a-
Zekerlyyanın kurduğu bu esas Zekeriyya, çok sevdiği mabed rasında şu isimler vardır: (Düş -

üzerine Beni İsrail az zamanda arkadalı Umranın bu büyük te - . künler evi, Şehir yardım yurdu, 
sağlam seciyeli, halka karışmamış, essürü- karş13ında çok üzülmüş • Şefkat yurdu. Şehir yardım evi. 
ahlakı fesada uğramamış, ruhu tü. Onun derdine çare arıyordu. İçtimai ,ardım müesseseleri vesa
Te\•ratla _yuğrulmuş rehberlere Fakat kız olarak doğmuş bir ço - ire) .. Neticede münas'p bir isim 
malik olacakfı. cuğu oğlan yapmak elinden gel - bulunması için teklif tekrar en -

"Meryem,,ln doğu'u 
Zeker'yya Peygamberin mabed

de, kendisine en yakin, en çok sa· 
dık üç arkadaşı vardı. Bunların 

adları Umran, Yakup, Fakuzdıı. 

Umranla Yakup kardeştiler. 

Yalrup evli idi. Bir oğlu vardı ki 
adını Yusuf peygambere izafeten 
Yusuf koymuş ve azad etmışti. Yu
ıuf mabcdde büyüyordu. 

Zekerlyya ile Umran bekardı • 
lar 

Fakuz da evli idi Fakat onun 
oğlu oıınıımıştL İki yetişmiş kızı 
vardı. 

Bunlu evlenme çağına geldikle
ri için babaları yabancıya ver -

me1<tense çok sevdiği bekar iki 
ark•da~ına, Zekeriyya ile Umrana 
teklıf etti. Bu tekliti kabul eden 

Zekeriyya ve Umıwı Fakuzun kız. 
ları ile evlendil~r ve beraber ah • 

dett;ler. Eğer oğlan çocukları olur 
sa azad edeceklerdi. 

Bir müddet sonra Umranın ka
rı"' hamile kaldı ve karı koca, a -
hitleri ,•eçhile oğlan doğarı;a Azad 
etmcğt Tanrıya vadettiler. 

Zcheriyyanın karı.sı ise hamile 
kalmamıştı. Zekeriya peygamber 
bunu kendı üıtiyarlığına verdL 

Ziuriycli olmad•ğına ve olmıyaca
~ına çok üzı.ildü. Öldükten sonra 
k.eıı<L neslınden ve kendi istediği 

gil>ı yet:ştıreceği bir •hayrülha -

lef. bir epygamber bırakamıya -
caktı Mukaddes mobedde müte -

madiyen Tanrıya yalvardığı halde 
dualarınuı tes,ri olnıu,yordu. 

mediği için o da arkadaşının ele -
mine ortak olmuştu, 

* Bir sabah, Zekeriyya erkenden 

Umranın kapısını çal.dL 

Meryemin anası kapıyı açtı. 

Zekeriyya: 

- Umran nerede? 

Dedi. Meryemin anası: 

- Dun akşam odaya kapandı. Su 
bile içmedi. Mütemadiyen dua e
diyor, günahlarının affını Tanrı -
dan diliyor .. 

Dedi. Zekeriyya, kadına hiç bir 

J§ey söylemeden Umranın kapan -
dığı odaya girdi. 

- Ya Umran .. dedi. Kaldır ha-
şını secdeden .. sana müjde getir -
dim. 

Umran, Zekeriyya peygambere 
ümitli nazarlarla baktı. 

- Ya Zekeriyya .. dedi, sen Tan· 
rının resulüsün. Sana her şay ma. 
lCım olur .. söyle .. getirdiğin müj

de nedir? Benim bilmeden işledi
ğim suclarımı Tanrı bana bağış -
ladı mı? Mukaddes mabede nezir 

için bana bir oğlan çocuk, bir er
kek evlad mı bahşedecek? 

Zekeriyya, arkadaşını derin bir 
muhabbet ve geniş bir samımiyet 

halesile sardıktan sonra: 

- Hayır .. ded4 Tanrı sana baş· 
ka evlil.t vermiyecek ve Tanrı in -
dinde günahın, iııyanın yok. An -
cak sana müjdem çok büyük bir 
müjdedir. Dün gece Cebrail geldi 
~·e bana hakkın tebliğini bildirdi. 

(Arkası var) 

cümene iade alunınu§tur. 

Bundan sonr1 İsfo'lbula tabi Şi
le, Çatalca v~ Si!i·.·ri rnü\hak ka -
zalanndan gönderilecek nümune
lerin İstanbul lıel2diye kimyaha -
nesinde meccanm t~hHlir.in uygun 
olup olmadığı münekaşa edilmiş -
tir. 

Şimdt,•e kad3r bu iş meccanen 
ya:pılmnkta lkeıı ba7.ı azalar bunun 
muvafık olmıyacağmı, kimyaha • 
nenin zaten çok i~i bulunduğunu 

söylemişlerdir. Neticrde bu nümu
nelerin de meccan°n tahlil edil -
mesi reye konmuş ve ekseri • 
yetle kabul olunmuştur. 

---000---

BELEDiYE 

Esnaf bankasının 400 
bin lirası 

Esnaf bankası umumi heyeti dün 
ekseriyet olmaması ~~izüııden ikin
ci toplantısıııı da geri bırakmıştır. 
15 gün sonra yapılacak toplantıda 
ekseriyet mevzuu 'ha!ısedilmiye -
cektir. Tasfiye heyeti bankanın 

muhtelif yerlerden olan 400 bin li
ra alacağını halen tahsil edeme -
miştir. 

B~lediye otobüslerinden 
gUmrUk resmi alınmıyacak 
Elektdk, Tarmvay ve Tünel ida

relerini belediyeye verPn kanun 
lll.yihasında tramvav ideresinin dı
şarıdan getireceği malzeme, a!At 
ve makinenin gümrük resminden 
muaf tutulması da zikred1lmekte-

halledilecek 
Belediye şebi rde ye
ni teşkilat yapacak 

Soıı günlerde sütten birçok 
yatandaşların zehirlenmesile 
biten hadise etrafında sütçü
ler cemiyeti mensuplarının 

bir gazeteye verdikleri beya -
nat üzerine dün keyfiyeti be
lediyeden tahkik ettik. 

Bu husu ta belediyenin ıuü
taleası şöyledir: 

İstanbulda süt meselesi süt
çülerin dediği gibi belediye -
nin kontrolü ile halledilecek 
bir vaziyetle değildir. Bele -
diye bu işi kökünden hallet -
meğe karar vermiştir. Bunun 
için Türk ve ecnebi en sala -
hiyettar ıııütehassıslardan mü
r<ıkkep bir heyet bir rapor 
hazırlamaktadır. Belediye bu 
Taraporu aldıktan sonra esaslı 
teşkilat ve tesisat yaııarak 

siit işini kökiinden ve bir daha 
hiçbir lıiidiseye Ye şikayete 
meydan bırakııııyaeak şekil -
de halledecektir. Belediye bu-

ııa intizaren şehirde sık sık 

sütleri tahlil ettirmektedir. 
Bu arada birçok bozuk siit -
ter bulunarak sahipleri ceza
landırılmaktadu. Bu tahlil -
ler sırasında sütçülerin dedi
ği gibi sodalı veya zehirli hiç 
bir süde tesadüf olumnamı -

Bahçelerde halk pa- .. • b l d' l h' ı l 
d

. . Bunun uzerıne e e ıye a ey ıne açı mış o an 
rasız müzik ınhyecek . 1. 1 k 20 l'k b" d b' • 

Ötedenberi isteııildiği gibi ve -
16 hın ıra ı ve sene ı ır ava ıttı 

rimli çalışarruyan İstanbul konser- Vali ve Belediye R~isi Doktor etmek suretile §Öyle yemin etmiş • 
vatuarının mesai programına yeni LO.tfi Kırdar, dün adliyeyr gelerek tir: 
bir şekil vermPk içir Vali ve Be- asliye dördüncü hu'<uk mahkeme- • Bütün suallere doğru cevap ve 
!etliye Reisi Doktor Lfttfi Kırdarın sinde belediye aleyhine açılıruş o - receğime ve hiçbir şey saklamıya
arzusllc toplarımı~ claıı komisyon lan bir davada belediyeyi temsilen cağıma Al\ahım ve namusum üze. 
mesaisini bitirmişti~. Bu komisyon yemin Etmiştir. rine yemin ederim.• 
konservatuar müdürü Yusuf Ziya Davanın mevzuu şudur: Bundan sonra Rel• Belediye Re-
ile Seyfettin Asal, ~zai Asal, Fer- Tünel başında eski Sovyet kon-
di Fon Ştatser ve Cemilden mürek- soloshanesinin yanında eski Skar -

isine şunu sormuştur: 

- Davacıların belediyeyi ibra 
etmediklerini biliyor musunuz? 

cını mevcut imkan ve malzemeye birahanesi olan binama yüzü u -
1 

keptir. Heyet şehrin müzik ihtiya- latos mağazası ve şimdi Altnan 

• · Kırdar şu cevabı vermiştir: göre azami bir şekilde tatmin için mumı harp içınde belediye tara -
bir çok yeni tı•dbir!rr ve kararlar fından yıktırılmış ve caddeye bir - D&vacıların belediyeyi ibra 
almıştır. Bu1'a göre halen Şehir mikdar yer :ılınm~tır. Belediye etmediklerini bilmiyoıum. 
Bandosundaki ka1'1ışlı sazlar kal-ı' binanın cephesinden bir kısım ye- Reis yine sormuştur: 
dırılarak bir şehir fanfarı vücude ri caddeye ilhak e•tikten sonra ge- - Yemininizde sebat ediyor mu-
getirilecektir. Bu 23 kişilik ola - ride binanın cephesini yine yaptır- sunuz? 

· caktır. mıştır. Binanın sahipleri olan Kar- Vali Kırdar: 
Şehir faJ1hrınd~n başka bir men ve Lorando vereseleri de o 

cŞehir senfonik orkestrası teşkil zaman binayı belediye yine yaptır 
edilmektedir. Bu da 35 • 40 kişillk rnış olduğu için yüz 'harcı alarak 
olacak daimif ve her zaman emre belediyevi ibra etmişlerdir. Böyle
meheyya bir şekilde bulunacaktır. ce bu para yüz har~ı namile tama-

Şehir fan(arı .;ık sık Taksim, men caddeye terkedilen yer için 
Gülhaııe gibi uıııı,mi bahçe ve verilmiş olm.1kta idi. 
parklarda halkın ihtiyacına cevap Fakat umumi harpten sonra mal 
verecektir. sab.ipleri belediye aleyhine bir 

Eskiden k~nserYatuar orkestrası dava açmışlar ve cadd~ye alınan 
senede ancak beş altı konser ver- yerin parası olarak 16 bin lira is-
mek fırsatını bulurken bundan temişlerdir. 

sonra bu senfonik orkestra takri - Belediye evvelce kendilerinden 
ben on beş günde bir İstanbul hal- aldığı ibranamPyi mahkemeye ib -
kının müzik ihtiyacına hitap ede - raz etmiş, fakat dava devam eder· 
cektir. ken adliye yanguı.ı vukubulmuş 

- Evet, sebat ediyonım. 
Demiş ve böylec~ muhakeme en 

mühim safhasını geçirmiş ve ni -
hayete ermiştir. Muhakeme kara
rın tefhimi için başka güne hıra. 
kılmıştır 

Davayı 'haşmdanberi takip etmiş 
olan avukat ve hukukçuların tah
minlerine göre, davacılar yemin 
teklifini reddetmiş ve müddeia -
leyh Beled:yc Reisi de cAdemi il
mie• yemin etmiş olması itibarile 
davanın belediye lehine 11etice -
lenmesi iktiza tmektedir. 

---000---
tır. Son tıadisede zehirli süt Orkestra ve fanfarın elemanla - ve bu ibraname de da\•a dosyaslle Bir kız bir gen

ci kaçırdı! 
sattığı anlaşılan Fatihteki rından bazılaı·ı karıştırılmak sure- beraber yanmıştır. 
süt toplama yeri kapatılııuş- tile bir de .şehir can• teşkil olu - Davacılar, dava:11 yenilemişler 
tır. nacaktır. ve bu yit-!lli senelik muhakeme de-

"============J Bu .:azda belediyt.ıın, bazı ce - vaına başlamıştır. Muhakemenin 
miyetlerin ve Halkev!erinin balo geçen celsesinde davacılara vakti 13 yaşında Güllü 

hadiseyi anlatıyor KÜÇÜK HABERLER ve çaylarına iştirak ~ttirilerek bu le belediyeyi ibra etmediklerine 
ihtiyaç ta bu suretle karşılanacak- dair yemin teklif ed!lıniş, fakat ne
tır. Fanfar, konseı:vatuar yatı kıs- dense bunu reddetmişlerdir. Bu - Dtin Sultanahmııt sulh birinci ce * Yen! df'n!z teşkilatında Li - mı müdürü Cemil ta afından ida- nıın üzerine muhakeme, hukuk u- za mahkemesinde 16 yaşınd:ı mus• 

maniar Umum Müderlüğüne tayin re olunacakbr. sulü muhakemeleri kanunu mucl- tafa adında bir kıı>ti gencini Bur
edilen Hamit Saracoğlıı Vekaletle Diğer taraftan a!;ıturka derleme bince belediyeye tAde111J ilme ye- saya kaçıran 13 yaşında Gii.llü a
temaslar yapmak iiıere dün akşam kısmı da mesaisine devam edecek- mine tevcihine karar vermiştir. dmda bir çingene kızının sorgusu 
Ankaraya gttmiştlr. tir. Derleme heyeti notaları bulun Yani belediye da\•ııcılann iddia - yapılmıştır. 
* Devlet Demiryolları tarafın - mıyan Dede Efendi gibi müstesna [arı veçhile kendislni ıbraz etmedik 

dan Almanya~a ~ş:ı ~ttirilen altı şaheserler yaratan alaturkacıların lerlni •bilmediğine ye111in edecek • 
yeni vagon Sırkecıye gelmiştir. eserlerini okumak•a veya okut • tir. 
* Dün öğleden sonra Marmara makta, notasını yazdırınakta ve bir Kanunen belediyeyi yeminde an

ve Eğe deni:!lerinde şiddetli bir daha ölmemrk ÜZPre bu eserleri cak Belediye Reisi temsil edebile
bir fırtına başlamıştır. Fırtın~nın hususi madeni plaklara almakta - ceğinden L. Kırdan.n mahkeme
çıkacajtı eı>velde!l meteoroloji dır. de bu sıfatla yemin etmesi icap et

Nüfu;ı cüzdanında 926 doğumlu 
ve buna nazaran 13 yaşında olan 
Güllil dün mahkPmede hadiseyi 
fiiyle anlatmıştır: 

- Siz benim yaşıma bakmayın. 

merkezlerinclen haber alındığı için Bütün bu mesai yme geçen se - miştir-
tedbirli davı·anılmı~lır. neki gibi 85 bin liralık bütçe ile Mahkeme geçen celsede usulen 

Ben 13 değil 17 yaşmdayım. Rem 
bizim neslimiz Qenim gibi cü"" -
dir, biz -çok büyüMPyiz. isterseniz 
d~arıdakl anamı çağırın da ba • 
kın. 

* Letony• konsuıc;su dün Vali- yapılacaktır. İlerde konservatuar, şöyle bir yemin şekli tesbit etmiş 
yi Vilayette zivaret t·•miştir. kurulduktan sonra mesaiye yeni bulunuyordu .Davarıiarın bele -* 939 · 940 - 941 yıll&rı yol pı-og- bir düzen verilecektir. diyeyi ibra etırediklerini bilmiyo -
ramı dün makam to· hfmdan şehir 

Annem beni dilenmeğe yolladı, 

dilendim ve üç lira biriktirdim. 
rum.• 

meclisine verilmiştir. * Ünivereitede ya b•ncı dil im -
tihaniarına dün ba°,h;-ımıştır-

---,oo----

MÜNl\KALE 

Deniz ticaret mektebinin 
yeni şekli 

Deniz Tic2reti MLk1 tbınin yeni 
teşkilatı etrafında t 0 meslar yap -
mak üzere Ankaraya giden mek -
tep müdürü Zeki bug:in şehrimi -
ze dönecektir. Zekin•n Vekalette 
başka bir vazifeye ~ayin edileceği 
söylenmektedlT. Bi•· mı s!ek külli
yeti hallne getiril~cek olan Deniz 
Ticareti Mektebi teşki!iltı için şim
diden hazırlıklara başlanacak ve 
ders senesi başına kadar her şeyi 
tamamlanmış olac•ktır. 

----O•O---

SANAYi 

Eksik yün çilesi satanlar 
cezalandırılacak 

Piyasada satılan yün ipliği çile -
!erinin eksik satılmaması için Ti -
caret Odası larafıncir.n hazırlanan 
nizamanme bugünl~ ·d€ !lan edile
cektir. İlan t~rihinden bir ey sonra 
nizamname tatbik E~hasına girmiş 

olacaktır- Bıı müddet içinde yün 
ipliği satanlar çllelP,..n üzerine i -
ç:ııdeki ipllk slkl~t;ni yazınağa 

mecbur olaCP.klardır 

Etikette yazılı 'nıkdardan daha 
az ipliği havi buluııduğu anlaşı -
lan çileler için 50 lira ceza alına -
caktır. Nizamnamenin tatbikini 
Ticaret Odası kontrol (decektir. 

- DENiZ dir. Bu arada beled'ye otobüsleri-

nin gümrük resmitıde nmuar tutu- Gemi batan yerle re 
lup tutulmıyaca:ıı zıholunma -
maktadır. şamandıra dikilecek 

Esasen belediye. şehir otobüsle - Deniz Ticareti Müdürlüğü sahil
rini tramvay idaresine merbut ola- !erde ve limanlarda batmış gemi 
rak işletmeye karar vermiş oldu - :enkazlarının hepsinin üzerine bi
ğundan ve tramv~y idaresi tali - ırer işaret şamandıcası kaymağa 

Dördi:ncü asliye hukuk mahke- Mustafayı seviyor~m. ı:ıu. para ile 
· d b kıl b d d.. onu alıp Bursaya götürdüm. o . 

mesın e a an u avanın un.. .. · ' 
k .. ı · d ,. ı· B 1 d' R rada dört gun oturduk. Amma pa. u ce sesın e ,, a ı ve e e ıye e- ~ t 
· · L·~tf· K d · t k .. ramız bitti. stanbula dönmeğe 
ısı u ı ır ar yemın e me u -

h b l mecbur olduk. Mı;st2fa bana do • 
zere azır u unmustur. . ... 

C Is lı d - !ar k.li kunmadı ... Onu b~n goturdüm. e e açı nca avacı ve ı , 
Vali ve Belediye Reısi Lı'.ıtfi Kır - Güllü 13 yaşında olduğu için 
darın bu va:ıifeye yeni tayin edil- kendi rızasile ve hatt~ teşvikile bi
miş olması itibarile dava mevzu - le olsa kanun onun_ üzerınde er -
una ait evrakın bir kere kendisine. keği cebri manevıde bulunr.ıuş 
gösterilmesi ve B(·led!ye Reisinin kabul ettiği için Mustafa kız kaçır. 
bunlara • ttııa kesbettikten sonra maktan maznun bulunmaktadır. 
yemin etmesi muvafık olaeağını Hakim Mustafa~·ı ikametgaha 
söyledi. rapt.en ~erbest bınkmağa karar 

Belediye Yekili Rami Başaran, vermiş ve evrakı müddeiumumi • 
Belediye Reisinin muhakeme safa- !iğe iade etmiştir. 
b.atına ıttılaı bulunduğunu söyliye- Sorgudan sonra Ppnesi GüllüyO. 
rek davacı talebinin ı·eddinl. ve ye- alarak götürmek ~steı:r.iş. fakat ktz 

mln h;ıkl<ında~i mıı.hkeme talebi- ıınnesinin yanına di'ıımek isteme
nin yerine getirilmesııİi istedi. He- miş, sevgilisi Mustafa ile git:neğe 
yeti hakime müzal:e~eden sonra kalkmıştır. Annesinin ısrarı üze. 

sua~~ cvvel~e tesbit edilm~ oldu- rine de koridorda feryada başla • 
ğu ıçın yemın ederek zatın mesele mış, fakat nihayet teskin edilerek 
hakkında malO.mat alınış olması ' dli eden çıkarılmıştır. 
i.cap edeceğine göre davacı talebi- a Y 
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nin reddine karar vermiştir. 

Bunu müteakip Vali Lil.tfi Kır- Zorla güzellik olur mu? 
dar heyeti lıakimenin kürsüsüne 

1 Yedikıılede Neci§ adında .bir 
yaklaşmış ve hüviyetinin tesbitin- kızla sokakta zorla konuşmak is _ 
den so!lra reisin sjizlerini tekrar 

matnamesinde de otobüs işletmek karar vermiştit-. İlk nlarak hazır- t!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!:!!!"'!~!!!!!!!!~-
hakkı bulun<luğundan otobüsün lanan iki şamandırrt Marmara E - m ·ş bir vaziyette teknesi görülen 
makineler ahkamına tabi tutulma- reğ!isi ile Bolayır limanlarına gön_! >ıemazgah motörü'lf Denizden çı
sı lazım geleceği ve bu ~uretle güm derilmiştir. Şamandm·larla birlik- kaı-acıı.k, boğıılduğu anlaşılan üç 
rük resminden muaf tutulacağı an- te dün akaşm büyük bir motörle 1 ta' i1nın da c~setleı-irıi araştıra -
!aşılmaktadır. HükO.met bu suret- limanımızdan hareket etmiştir. He'{ cak,ır. 
le de İstanbul beleJiyesir,e büyük yette bulunan dahJıçlar evvela Si-I Bundan sonra füııanlara gidile
bir yardımda daha bullınmu§ ol - Iivriye giderek_ 15 - 2~ gün evvel! re'.' şamandıralar yer'(erine kana-

tiyen ve kız buna yanaşmayınca 

tehdit eden Rizeli Hızır adında bir 

genç kızın şikayeti üzerine yaka -

lanmış ve meşhut suçlar kanunu • 

na gön: dün üçüncü sıılh ceza Malı 

keınesinde muhake!l'e edilmiştir. 

Hızırın suçu s~bit olduğundan lft 

gün hapse mahkum edilmiştir. maktadır. kaybolı.n ve nıhayet. uenızde bat- caKt.ır. 
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1 ingiliz - Sovyet Bek nutkunu su·· yledı· Bin bir mesele 1 

müzakereleri ve kapris 

Neşriyat Kongresi 
1 

( Ba§ tarafı J 11'.ci ııyfada) (Baş tarafı 1 in~i . a fada) '" ,az :ar dcrır ynn olı:.nab lir (Baş tarafı ı na suy "' 
, .. _________ ,... _ _,'!'"I• mad gından bu hfıd enın sıyasi i..,g,lız Başvek lı Çen:!>erl.ıyn'm Bu, Pomeranya Voy\o ke- cadde •e mönıdclc ~eni \'C i~ıtılnı 

B M M el
• • şumu üı:ıü ölç:nek hususunda lhtı- 6 N'5an tarihindeki be aı::abna go- limeleri iizerinde ı• ar ediyorum. mi, bir iddelle ba lndı , ... ı-,nı:i _ 

• • e ısı raz göster •• iyor. re, i•ill\fın 1ormulu r. oldu unu Zıra .Koridor. tabırı sun'i bir i - 2iı;_ on da iışt' pannağun dola tır-
Mo 1<ova haberle!". a!Akadar me- billyorsu uz. Bl.i b~yJnat n mctnı caddır. Çfüıkıi, otcdrnlxrı Pol n - dı. 

Kongre dün mesaisine nihayet verdi 
dün toplandı hafiller arasında noktai nazar te- hakkında kend le mutdbı!ı: kal -ıyali olan yalnız yü200 n:ısbetı pek l!zua ı.atuılana de'aın den 

aülerine n:.evzu olmuş ve keza Ha- dık. ıcüz'i Alma koloniarma maiılı: bu- mücadele eaıwımda ınukabıl ta . 

A nkara, 5 (A.A.) - Birin<i Türk • eşriyat Kongrm bugiiıı öğ -
leden önce ve sonra Kongre Ba~kanı ve ll-laarif Vekili Ha'an 

Ali Yücelin başkanlığında iki toplantı yaparak encümenlerden ee· 
len raporlardaki dilekler üzerinde müzakerelerde bulurunu n bun 

· lan tanip e4ettk mesai51ne nihayet vermi,tir. 
Konpe.in öflede. önce yaplığı toplantıda ce1'e açılır açılmaz 

konpe adına gönderilen tazim telgraf ile Cümhwreisi İsmet İaö
nll, B. M. Meclisi Reisi Alıdülhalik Keada, Başvekil Refik Sa)dam 
ve Genel Kurmay BRfkaaı &fareıal Fevzi Çakmak tarafıadan veri· 
len cevaplar okuıımuı ve kongre azalanaın sürekli alkışlarile kar

fllUUIUftır. 
Kongre Bafkaaı e MaarU: Vekili Hasan Ali Yücelin sürekli al· 

lo§Jula kartıJanan kapan'§ nntkn ile mesaisine nihayet vermiştir. 

Yüksek Sovyet meclisi toplanıyor 

M oakova, 5 (A.A.) - Yüksek Sovyet meclisi divanı, Sovyetler 
.ırlJij yllbek Sovyet meclisinin üçüncü devre•inin 25 Mayısta 

HcıU.ovada içtima çainJıııuıaa karar vermi~tir. 

Gafenko Belgrada gitti 

B elpad, 5 (A.A.) _ Gafen•o saat 9 da Belgrada varmış ve ııarda 
MukeY'.lf tarafından karşıla nmıştll'. 

İki auır öğleden evvel mun müddet ııurüşnıi!şlerdir. 
Gafento llile yeme&inl nıılp Prensin misafiri olarak Yenl§ıtlr. 

Amerika donanması 
Parlamento halırige bütçesine 

50 milyon dolar ilave etti 

Ankara, 5 (A.A.) - B. M. 
Meclisi b<1güıı Dok!Ol' Maz -
bar Germenm Reislığinde top
lanmış, sanayim kontrolüne 
dair olan kanun layihasının 

geri verilmesi hakkında Baş
vekalet tezker~s· okunmuş ve 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 

1939 yılı bütçesi 2. 789.500 lira 
varidat ve 2.788.470 lira ma.•
raf olarak kabul edilmiştir. 

B. M. Meclisi Pazartesi gü
nü toplanaca!ı:tır. 

2000 Japon 
askeri öldü 

Çengçeu, 5 (A.A.) - Çekia ajan
sı bildiriyor: 

Çin çeteleri dii§manın şiddetli 

mukavemetine rağmen Hopei vila
yeti dahilinde Pekin - Hankeu de
miryolu üzel"inde mühim bir ;eh
ri - Şinçiaçuangia girmeye mu • 
vaffak olmuşlardır. Japonlar 2000 
ölü vermişle:ılir. 

--00--

Macar Hariciye 
Nazırının beyanatı 
Budape~le. (A. A.) - Haricıye 

Nazırı Kont Csaky, mebusan ve a-

Vaşington, 11 (A.AJ - Parla - zan itibare alması lazım geldigini yan meclisle;·i Hariciye encümen
nıentonun bütçe enciimenl 1 Tem- söylemiş ve bu üç dPv!etm planını· lerinin yaptığı müşterek bir top -
muz 1939 da başlıven mali sene şu suretle tar}f etmiştir: lantıda, Baş' ekille beraber Roma 
için donanmaya 770.473.241 dolar- ı _ Almanya: Avrupanm mer _ ve Berlindekl müzakerelerin ne
lık bir tahsiaat ayrılması teklifim kezine ve cenubu şarkisine tabak- ticeleri hakkında izahat \"ermiştir. 
kabul etmlştir küm etmeğe devam ed~cektir. Ll- Harici-ye Nazın. mihver devlet -

Bu suretle bab:'ye bütçesine tin Amerikaya iktıssıdi ve kültürel !erinin Macaristan hakkında be&-
1939 senesın~ r•auran takrib 50 sahalard:ı nı•fuz f'tmel'r ~alışacak- !edikleri dostluğun ehemmiyeti ü
ınilyon dolar IJfıvP. edılmi oluyor. tır. zc·rinde ısrar ettiktPn ~onra Maca-

Bu tahsisat talebi'li tetkık etme- 2 _ İtalya Cenubi Amerıkada ve ristaıun Romanya ile n>akul bir 
ğe memur komlı.yonda gcçtntte ~ merkezi Amulkad• kültür, tica _ anlaşma ve Yugo lavya ile de dost 
yanatta bulunan Amiral Wllllam ret ve silahlanma ;:ıhalarında gös- luk aradıgını kaydctmıştir 
Leahy, • Yalun bir lstikbalde bey- terdiğı faaliyeti lnki~af ettirecek - Macaristanın bugünkü artlaı 
nelınilel karışıkbklaı zuhur etme- tir Bu memleket, 1939-1941 sene- altında hiç kimseden ;ılabil.,ceğin
ıl Dıtimaline mebni.. yeni prog - !erinde :zırhlıların, çoğaltarak de- .den fazla bir §ey istemediğini be
ramın süratle tatbiki ıazım geldi - yan eden KQnt Cı:aJıy, ekalliyet -ruz ku\·ı•etıerinl sür~tle arttıracak-
ğini ehemmiyetle kaydetmiştir· lere dair bir anlaşma akdi husu -

ak tır. 
Amıralin bu beyanatı anc sunda Macaristan taJ'alından yapı-

dün efkan uır.umlvey~ bildir!l - 3 - Japonya: Bu memleketin lan teklif. Romanyanuı kabul ede-
miftlr. askeri teahhütleı·e dahıl olduğu ceği ümidinde bulunmu~ ve maa-
Aınirol Leahy, Amf'r Jıa'nın Ber: halde İtalya ve Almanya ile ara- mafih Romanya bu teklifi redde

Un _ Roma _ Tokyo musellesi tara- smdaki bağları kuvvetlendirmesi derse Macaristanın bunu büyük bir 

tından ittihaz edikn tedbirleri na- 'ihtimali vardır. siiliınetle karşılıyacağmı &Öyle -
miştir. 

Hariciye vekilimizin beyanatı 
Kont Csaky. Sl.ıvakyıo hakkında 

da, Bratislavadaki mümessilliğine 
Macaristanın diplomatik bir ma -
hiyet vereceğini bild;rmiştir. 

(Bil§ tımıjı 1 inci !ayjcda) 
bir netice beklenebilir ıni ?• 
Şükrü Saracoğlu şu ttvabı ver -

miştir: 

iki memleketin Akdf'niMe nlıat
lık i inde en esaslı iki amil •ldu -
ğu ve im 8eMple onların mevcucli • 
yetlerinln lliznmlu lıulundufu ka
aaati mevcuttur. ıtaıya ile •ha -
sebetleriınizi ve ıt.ıyaa aiyaaetioi 
görii§ tanmuzı bu ıuıvi eden tet
kik eclebilirsiaiz.• 

l\IIuh.arrıJ şöyle devam ediyor: 
.Altıncı sual ... Burada bıraz ev-

Markoviç Lond
raya davet edildi - Bulgarntanla d•tane ınÜlla

tıebat idame elmekteyiıı. Seliııilı: 
anlaşması Bulpr komşularımı -
ıtın Balkan aatantı memleketle -
rile miinaselıatını daha samimi 
lıh bale cetlnnİflİJ'. Bulgaristan 
Ballıan yanmada ında hepimizin vele rucu etmek ı.sterirn. Bir gün, 

Paria, 5 (A.A.> - 1'lalbı gazete -
sinin Londra muhabir;nin bildir -
diğine göre yaklnda Romanya "e 
Parise gidecek olö.n Yugoslavya 
Hariciye Nazın Ma•kcviç, beynel
milel vaziyetin on ınkişaflan bak 
lı:mda miizaknelerde bıılunmak ü
zere İngiltere hükümeti taı-afın -
dan Londraya davet edilmiştir. 

lııtediğimi:a ııaaWrıi teşrilıi mesai 1 vekile latife !anında sormuştum: 
için liiaumlu llir imildir ve Bulgar •- San<·ağın Türkiyeye bağlan
dostlıırıma da · tikli! çün Jü:ıuınlu m~- ı ne ~ekilde olacaktır•. 
olan Balkanlılar tesanüdüne bağh Sualimin cevı.bı başka bır •ual 
1ıuinamakta.talu. Bulıar Başve-
ki oldu: 

'li Köselvanofun ziyareti ker iki 
tarafın lıu luıaaatini tayid etmi • •- Sar .Almanyııya »E ~ekiklt' Çalınan motör bulundu 
tir. Bundan sulh hesabına sevin · 
nıelı lizıllHhr. Balkanlı mütlefik
leriınb ayal lliııııiyatla miitrbu -
•I tirler. 

- Muhtemel bll' Avrupa har -
binde Türkiyenn vaııyeti ne ola -
«!aktır? Stratejik 'ile ekonomik va · 
2lyeti onu harbe sürüklemiyecelı: 

Dıidir? 

- Sarih olarak soyliyebilirım: 

'I'tirkiye böyle bir ihtimalde kal'i 
bir bitaraflık ıouhafa:ıa etmek is
tenıckıedir. Bıuııınla beraber mu
haripler Türki) e iizerinde fili bir 
ta:ı)iike te.yebbü ed .. cek olursa 
lllemlekC'liıu, icabında silah kuv · 
"elile, i•liklalioe hiimıtt ettire -
l'f'ktir.ı• 

dönmüştü?• İki 
Aıtıocı sual olarak vekLf fUnU 1 gtte eveı;l Ka.ım~a haVU% 

. !arından çalınan Der.'zbank'ın bü-
sordum. . yük motörii Karalı" kö ·· - ün 

•- Hatayın Tılıluyeye ııtihakı altında bul rry ~ 
lisinin kararına bag"lı ise unmııştur M.ororu çalıp 

Hatay mec buraya saklı anı _,_ 
(H t 

eclwrun bütün azası • Y ar y ..... a!anaına -
a ay m µııştır Mo•ö - · de · 

Türkıur ) Türkiyeıtin bu birle~ - ·1 . · ' run ıçı;ı ukı 'i1 
· en · meze artıL l:ı d dır 

meyı ıstediği malum bulunduğuna . .. n a var . 
. .. Hırsızların bir eğ1 Pı.c-e aptıklan 

gore Hatay meclisını l:ıôyle bı.r ka- anla~ılmaktaclu 
rar vermekten menı den Eebepler ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:!!!"!!:!!!!".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

edir' 'b-n . ir sual sormuş ,.e ljU cevabı 
- Hatay mttlhinia bôyle bir lnl§lır: 

bal ekline miinıcaate mttbur kal-
mı)· aruğını iimid e4eriın.• 

Niçin? .• Esrar?! •..• 
Gazetecı bundan ~onr~ son u -

manlarda Surıyede Çlkan hidise-

al -

- ltalyanın A nızde genışle _ !ere ve Türltiyt' hududu cıvannda 

•- Sııri3 eye kaı:. 1 lıhleriıuUia 

sen dttttt d1Ktane oltluev•u .. ü _ 
teadtlit defalar ı.iylem.iıtim. Ba 
milletia saad.,tinden l111ıjka bm y 
isteıniyorux. iı.~ aa ltarektlleriae 
ve aiirna~·i)ere gelince •u tama • 
miyle Suriyenin işidir ve •W-

r!ciye Nezareıinde dün Bonnet'nın Bu beyanata ili huk~et ara - !tınan bir e~aiet Pl'\'ZU bahistir. raf ta ilw elinden bırakmamı tı 
verdiği ziyafet müna~betiyle -ki sında ak~edilnıiş bır ıülif nazar•le Kendi arazıınizde h kımiye~imı- \"e ıere~ .sıkarılaa eserl~rin t:ii -
bu ziyıılette Sov_ P.t Büyük Elçisi bakı1a~ılir. Jzi d tahdit etmen"ı ııı de hır se- zellilı.I~? ile ve gerek dıo, !defe 
Surlç de bulunmuş!ıır- bu hususta Ne Ingilterenın r.e de Polon) a· bep göremiyoruz. Be ıncı e ikinci ve l>edll)'ata .tair kurulan .·eni na
konuşmalar yapılmı,tır, n.ın kimseye kıu:§ı tecavüz emelle-! meseleye yani D:c tzig'in ıstıkba- "'."'i~·ele~le, bil."."' .d~şünrele~i. , e 
Fransız mehafilnin intıbaı şu _ n beslemedıklerı muha'ltkdktır. Fa- Ji ve Pomeranya vr..ıt:ı le muva- goruperı de .teğıştuilmekte ıdı. 

dur ki, Lltvinofun fs1ifası Sovyet _ kat diğer cihetten beynelmilel ha- sala meselelerine ge!ince Alm.n Zııten lıu bclwr . ürrn bir ıuü • 
ler Birliğinin harici siyıısetinde a- yatta bazı esaslı hareket prensip - hükumetinin bizde!' daima hır ta- cadele ile ılnİadeB 5ar..ılnıı · olan 
na hatlar itibariyle mühim blı de- !erine riayet sahasıı:dc kuvvetle raflı imtiyazlar ta!ep dtiğinl görü-. kütleler artık aılttea ıp papaslar. 
ğişlklik yapınıyacaktır. durmaktadırlar. Bum. müvazi ola - yoruz. Kendine hürmeti 0 n hır· dan alayı lrartuııııq oldukları gi· 

İnönü ile Şehinşah 
ve Kral 

Faruk arasında 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mimi alaka dolayısile bu ba
yırlı izdivaç bcnı ziyadrsile 
mesrur killnaktadır. 

Zatı ŞehinşahHffl'i ile mü
fabham hanedanlarının saa -
detleri hakkında beslediğim 

samimi temeımilerimin kabu
lünü rica edrri:n 

İSMET iNöNü 

Tii.,Jciııe Ciimhuttfisi 
Ek elmı.! lS"rnd lnönü 

Ankara 

Veliabdımız n müteyeın -
men ivdivaç t}o?nlikJeri müna
~tile zatı rit'vletleri -
nin izhar buynTmu~ oldukları 
tebrikleri nıeserret ve şükran
la karşılar ve f~n!ilrJer dola -
yısile zatı devletlerinin bize 
ve hanedanımıza karşı göster
dikleri aliıl:.a ar?mıı.daki dost
luk ve kardeşlik bağları ci -
belinden bizir:ı için çok de -
ğerli ve sevinçli clduğunu be
yan ıle tarafı~ızdan ahsmı

zın selli.metı Ye dost ve kar -
deş Türk milletinin tealisi hak 
kındaki samimi temennileri -
mlrln kabulünü rlcıı ederiz. 

RIZA PEHLEVİ 

* Ankara. 5 (AA.1- Prenı.es 

Fevziye ile İr:ın Vf'liahdının 
evlenmesi müı:ı.uebetile Re -
isicümhur tım..ı İnönü ile 
Mısır Kralı Farulı: arasında a
§<lğıdaki telgraf:ar teati edil -
miştil': 

)fajeıte F•nık 1 
lluıT Kralı 

K&hiTe 

Hemşireleri Altes Prenses 
Fevziye Hazretlt"rile Şebin -
ph Hazretlerinin oğlu Altes 
1ran Veliahdınır Tab:randa 
izdivaç merasiminin icra edil
diği bu mesut gi'nde Majeste
lerine en bırr tebr!kleriml tak
dim etmekten b:iyiik baz duy
maktayım. 

Banedanlann:ı e karde§ 
milletin mukadderatına mü -
teallik vakaylh itli.Hesine 
karşı mütehas ıs dduğnm sa
mimi alü:a dolayıııile bu h .. 
yırh !zdivaı; b~ı:i ziyadesile 
mesrur kılmaltadır. 

Majeı<telerı ile mülahham 
hanedanJannm ~aedelleri hak 
kında beg)ediğim samimi t~ 
mennile1'in kabu~ü rira e
derim. 

1SMETiNöNU 

Slr el<isı.• iamct lnonü 
Cii•huTr~isi 

Aııkara 

Kız kardeşim Pr~nses Fev
ziyenin evlerıır..es.i münasebe
tile gösterilen dostluk hisle -
rinden ve nazikane tebrikler
den dolayı ziy-desile müte -
hassi:; olarak, Eksellinslanna 
pek çok tc ekkür eder ve şah

,.; s:ı.adetlcrile ~ il Türk mil -
!etinin müstemir rffahı için 

olan en ı.aminu temenn1lerimı 
aı-zederlm 

rak Fransız 6iyasctinıu zimamdar- devlet, hiçbir zama:; t~k taraflı ım bi, nefis aan'allere ait ıörü n dıı· 
lan tarafından y3pılan beyanat - tiyazla/ vermez. yuşlaruıı da cleiiştinnişti. 
tan da anlaşıldı~ına göre Par ile 1 Bu mütekabilıyct nerede kal _ Dilde i.sr, !1ı.aU.w11 im cihetten 
Varşova aramızdaki itilafın tesir dı? Alınan tülifleri bu hususta sa lamameıa ılokuıı.•lmaımştır, bakir 
derecesinin beynelrnilt'l hadisatta rahatt('fl mahnımdı:r. bir halele ~Cır. Bi%im kütleler 
vukua gelen deği~ikJ.Jderle zayıf - Alman devld rf:i•i, :nutkunda, ne Savonuolln görmii ne de Cal· 
layamıyacağı, bilak.s bu ıtiliifm Slovalryada ü taraflı hır Condo _ vinler n ae de lnuılara kaqı {ıka
Avrupa siyasetı bein: esırıin en e - minium'dan bah6eth Böyle bir rak insan ru1a vt kalbinin en a'11 
saslı unsurlarından birini eşkil e- tekliften ba}ısf'dildig:nı ılk defa o- n yüksek ııalilUyetlerini miidafaa 
deceği kanaatinde bcı'unmakladır- lılJ'ak Alınan devlel relsmm 2.8 Ni- ecleııler ıüwıö~. 
lar. ı.anda söylediği nutukla gördüğü- Bi.a~• İıurıit hadi e. inl 

Alman devlt't reısf Leh • İngiliz mü beyan etmek n cb ıriyetinde bir çok görm-11, iaam elmemc
anlaşmasinı bahan. ittihaz ederek bulunuyorum li, ••u değlllaa aik e amili ara • 
bizzat kendisinin 1934 de bizimle Evvo.>lce yapılan c3 n goruşm _ fı:mııılı n IKıDlarrn ~an•ine hak
akdettiği itilafın mevcut olmadığı- !erde umu.'Di bir itilafa \•anldığı malıdır. hııoitte "RMliye lı:adar kaç 
nı bir taraflı olarak ılln etmiştir. takdirde, Slovakya m('!,e}esinin gö krre reı;iyı •aı:ki yapılmıştır'.' \"e-

A!manya, Polonya - tngilter' an- rüşülmesi ihtimaline telmih edil- J& falan ve fal&11 m<'rbzleriıniz • 
l~şmasuıı 1934 itilafını fesih için mekle ikti1a olunmuştu. de;8 han~ ':ir~ lıiiy~k ladın r<'•-
bır sebep addetıni~ir. Almanlar ta- Başkalarının meniaatlerıni pa _ mı gorınu§tiir • 
rafından hukuki mahiyt'tte muhte- zarlık mt'V%UU yapm3k iüyadında Avrnpanm yaaılıa •nda yedi yuz 
lif itirazlar ileri sürülmüştür. olmadığımı:ı:dan, bu lı:abil görüş _ !eaetleaberi yaşamq olaa de' l<"tin 

. Şimdi D~ntzlg SPrbest ,ehrinın meleri derinle~e uğrasrn& _ ka jdriaole nsim, •<'ykel n air 
1 istikbaline dair Alr.ıonya !aralın - dık lmüzeıil vıınhr? 
dan yapılan teklif mesrlesıne, Bu fıkrada şoyl<' dcnilmeltted.r: -~~ kası .ltiıi)le .~iızt!.u 
Pomeranya Voyvodalığı vasıtasıle .Eğer Polnnya hülriımeti. Polon- gormuşlur. Halltuti •u gıbı mu • 
Almanya ile ~ki P:usya arasın - ya . Almany.ı müt.as~1'~tının yeni-I "".~ri l.unualı: i~ <'• 9'.ö. ait me' -
daki muva:<'alava ve Polonya ile den mukavelevi olartk tanmn e _ 1 kide ve tartlu ~incle bu. bu~unıı -
Almanyayı '.D'Üşterel<t>:ı alakadar dilınesme ehemmi"et ~tfedıyor. a, y.or.tlulı:. Fakat aeye yaTar kı hep. 
eden meselek>re tt'mi!S eden mev- Alman hükıimeti, bu hususa mey- sı~ı ya k~~ veya kendi <'li -
zulara sıra geldi. yaldir.> mizle mahvetlii.. 

Dantzig hakkın-~a t.zı umumi Zannıma kalırsa. h \lı hareket>- İzmit hidise i, lolzi kıı.dıracak 
mülahazalarla SÖZP. başhyacağım. mizi -esas itibarile- tarif ettim. Be )ercle intibaha dant elmclidir. 
Dantzig serbest şelır• Versailles yanatıının vuzuhu icin işte bir hü- Bix Jıallomıua taşıdı;;: o e<ki zih-

! muahedesile icat td:!miş değildir. lllsa yapıyorum: niyeti ti kölüntl<' kazı ıp atmak 
Asırlardanberi m ;·c:ut bir hadise- Böyle bır itilMm akdınde lı _ yollarını düşönıueliyi•. Yok•a örf, 
dir. Doğrusunu •Öy emek lazım mil, Alman nsöliy 'nin nutkun ~drt, ~edii, ahlilli, dini trlikkiler 
gelirse, esbap v avaır.ıl bertaraf, da ısrar ile ıü:rf'tnı• oldugu ke _ ile alakadar elan l<:'.ıahüratın ba
bu bidi.-ıc Leh ve Aıı m aa limt' olan sulh olacakta. kem ı;asıtasile •allf'dilmi olma -

!erinin musbct hır sekilde tefsiri - Sulh, şüph ·\z PcJcr.ya sıya.seti- lillla inanmamalıdır! 
ııin neticesidir Da!"ltıig'dekı Al - n!n çetin ve bôyük gayretlennin Biı.e lı.ızma1' ıfeğiJ. ıenkkuı du

man tacirleri Polonyanm denızıı - hedefıdir. Bu kelimerun bakiki kıy ,er. 
şm ticareti sayesinde bu §ehrin metini tamamile ikti-ap edebılme Ahmet AGao§lu 
icldşafını ve ttfahım tf'mm et - si için, iki şarUn t'rinc getirilme- =-=-=-=:::.=:..-:::;-::.-=-=-=-====:::.::.:-:_:::: 
melıtedtrler. si JA.zımdır: buyük bir büsnüniyell mese yl 

Bugün de bu şehir Baltık dml • l - Sülhçuyane f>melll'l', ob~ktif bir telıllde l<lk eılt-cek-
ille irtibatımızı temin eden nl'hir 2 - Sülhı;nyane hııreket ~ od- tir. Sulh lnyınllı '" auu edı!en 
yolunun ve başlıca şirıt>ndifer hat- lan. bir şeydir. H.uplnl h ı..~, n • .. r1 ,'K'lt 

l
tınm üstünd bulur.maktadır. Bu, Ej!er Almanya hüli.fımeti mem- mı~ olan nesi "1iz, uph ız bir 

hiçbir. yeni fo1:1'üfün dt>ği tirrmi- leke_t~izle o~an n ü~asebetlerinde ~ devr~e liy.ktır. ~akal s;ıl
yeceğ:i bir ha!ı:ikattlr. bu iki prensıbı tatlık edecek o - hun de dünyadalri hemen bütün 
Dan~ig halkının lı~kim elı!'eri- lursa. tabii binız f.vvt'l mıh etti - şeyler gıbl, fiatı yiWcktir, fa}:at 

yeti, bugün Almandır. Fakat bu ğim prensiplere :rfayet edilmek pr ölçüsllz değildir. B12 Po, ·alll-~ 
§Ehrin mevcudiyeti "e ttfahı, P<>- tilt', her t•ırlü müzakereye g'.ri§ - için her ne pahasır.a ~laı Q\ı;un 

lonyanın melrnf ikt-..'ll>diyatına bağ mek imkanı elde tdilmlş olur. sulh fikri ınnrırt değildir. 
'hdrr. Bundan ne giLl bir nelice çı- Bu şekilde n:üz.1kf'tt!ere ~il- İnsanların, milleUPJ"in ve devl~t
kardık? Biz da;ma kat'iyetle deniz diği takdirtl<' Polonya }.uluimetl, .. 

1 

lerin hayatında paha b~ilemiyecek 
ticaretimizin ve DanWg deni:ı si- deti veçhile, ~on zamanlann tec- olan bir telı: şey v:ırıhr; ~da. Ş€ • 

yasetimizin hak v~ menfaatlt"ri sa- rübelerindon de ısıifad<' ~ek, 1't'f ve namustur.• 

basında durduk vt' bu ~nhada azim 
le duracağız. -.-·!!!~!!!!"!!" .. '!!~!!!"------"!"'--'!!!-~!!!!!!il!. !!!!!!!!!!-~ .... !'!!'!""'"""""'"""-

Fakat madem ki ha.tı hareketi-~z ll il 
mize rıayet edecekıerinı beyan ve ~ r A . /Y h 
.Bu eyalet şehri, hi·;blı· zaman P<>- ~ ICI ~ V • • • 
lonya il<- Almany~ :ırasında bir ...;:,.__ --
lhtfüı! mevzuu it' !rıl c1miyttek - a A el l R il A K H A S T A L 1 6 1 
tir.• Miltaleasını •r d den Alman -M4ky11vd• in fU özİİftii, hiç tı- biletçi. dalgı•m'l, cı.~ Jt&ldı e · deıı 
devlet damlarının müteaddit be - ı.. ı...ı.L 1 b l nutmam: .Ku~ ,.41·•du, "'"'"' n- i et lmtuntttı ıHtfW1'ettJcti; 
yanatlann<lan SO'!r:ı. Dantzig'in cfa 4 y11Jc tahmı d11 tıiiriiltii içiııdt - Az bağır bel J< afıımın içı?ldt 

1 
Ahn~~y.aya .. iıhak ."d luıesinin ıs · ıı~ar!• - öttii. 
tenıldı~ım oğrf'nmış bı'.lunuyonırn. Bir ı~toj Jcohtt rıe, t>lr kolt>tlc A11oJc şatınlon•m 1e idıtıı t't> Ea 

Mademki sero><•t ~hr .n meveudı- meylıcııe~ giriniz bır .,. lçlııde, ymı&ı mnak etml§fhı>; o lıtıdor çok 
yet ve hukukunun ..n'·;terek ga - giriiltiideıs .nsewtlt> mniz. Hrp o "'1w değifi)t 1ri Jwo~tıı u..,mıı 

ranti edilmesine dair l'lan 28 Mart bıı~ıra bağım Jconpr!ar ı;e ayak- kaçırd,..., bırolrt-. 

tarihli teltli!imiz cevaıwz kalmış- lannı yerlne, yıtııtnıkllmn -- Hoyret ediyonuıo, •O'" ı,.., •. r.e· 
tır. Ve madem ki. b!l5kb bu te!ı:H- lanı t:ıı1'VC!lc giriiltii rıkanııaJı t - ttdf!11, wo....ı çıkıyor? C\l12 bir zer
fin müzakereden imllnıo mahiye-· çi11. ~ 11"1"""" lamıt flelif'~ o- zevatçı, iiyle direk dlnlt bomTıı;or 
tinde te!Ak1ti edilr..ı§ olduğunu oğ- parlar. Jri, btı • t>~, o nh% nn.ttm, kar -
renmi bulunuyorum. Hakikati hal Ht~ bel k\'t!snıı, ı•llfllc .ot~ı?a- 941 boırou gırdııktn. Mnro gö~-
de mevzuu b.>bsolan nedir? Suali- ntıın bcıflırmalan! llııi1JcçılaT: ıtn .,.....,ı !"h!/M, •ttı'ı> ~ kah· 
ni irad etmek için kendimdl' blr - &lığı, ses sataT1 dmu. 11"'"'""ıu! 
mttburiyet hiı;o;ediycrum. Asla Hele, ycınılı• dd: Hayr~ ettı!}im ~ri oolcta l er 

Bl'rn• ıı·~• '--~-"""' oltıuız !/Ofla, hl'r boyda, .!0!11.nZ giir &esli 
tehdide maruz olmıyan Dan'•""'in - - -• ""~· 

--& , imafllor • .., .. ,.cfn. Jıflıt. bi1' te -
Alman balkının hürriyetleri mi, mı.· 

D · h 11ôr yt'tl:t'ft'tyOT. Operodot1, çoktan 
bır nüfuz mt"Se.esı mi, nihayet Po- ~ym, em~n: k .J · ıxugeçı!k· htsfif ~ıe,. l(in, or-
lorıya ı Baltıktan !ÜTÜJ.' atmalı. me - Biz tMı ekr'te ,,,.,e€ftli2! dıye to tenô1' btıl,.,...ty<>rt•t r-e ımada bir 

1 selesi ml mevzuu bahlsilr! H lbı>-) dikiliTleT. . YvtllHlimnrda• trıı&r IJ#t1Ttiyoru21 

ki Polonya, ker.dis!:nin Baltıkla:n İrili ıoj~ go.nu ı•w=lni - Bıı. gur sc,lerin ı • .,.blye oörme: 
sürülüp aWnıasına asla müsaade ıdR saleri, ııedi -.halle iltedn, 14%lmdır! diyebUinlt1ız. At~ba ter-

"·~~.nı n•sıl gonıyorsunuz> Suriyelı halkın • Y~a.sın Türkiye• )alıantı memleketlerin .ıaı.m ~ - J'ARUX ı 
t
etmiyecektir. Pome•:ınya Va)"fo - ~ rıtı. !#7· Ge~ gliıa, biT fOCtlk biye görii>rce mi 1".rifııiz rn.. .. u:ııOT7 
dalığınıızın ıçi:ndr yapılacak muve.:21, tTa>m'ftYI" .,.Jco aeJumh,. 

münaka!At lıakkmda da ayni mil - ,.,..... tta pwıfffft ıı.ı;mtı; t011GU1 Mahmnt Yesari .._ Türkiyf'de \e İtalyada her :d>ye yaptıklan ı:ıumayişlere dai:r Jerint kRnşmak adetimiz dei;iJdir, t ..._ ___________ _: 

• 

ı 

r 

• 



SAYFA & İKDA M 

~'.'CJ lngiltere hükümdarlarının Kanada ·seyahati 
p A R A 1 Hükümdarlar beraberlerinde 70 bavol, mai-

Muazzez: Tahsin BERKAND yet/erinden başka 12 hizmetkar götürüyorlar 
Haftada bi:kaç kuru' biriktire • Annesile habasının ölümünden 

rek günün bırinde kendisine çok • sonra dünyada tek başına yalnız 
tanberi heves ettiği cevi~ bir çek· kaldığı vakit ailesinin cı:u evlen 
mcceyi almağa muvaffak olunca dirmek için yaptıkla~ı ısrara itiraz 
LCıtfinin öniinde yeni bir ufuk a • etmiş ve: 
çılmıştı. Artık onun için, elde edil- - Karımı geçindirebilecek ka • 
mesi imkansız bir ~ey yoktu; pa - dar para biriktirmeden evlene -
ra biriktirmek suretiıe bütün e - mem! 

Kral 4 üncü George ve Kraliçe 
Elizabeth 6 l\fayı<;tn "e 22 Hazi • 
randa büyük iki seyahrt yapacak· 
!ardı. Kanada ve A;nerikaya gi • 
deceklerdl Son va~iyeti~r üzerine 
siyasi havanın biraz hı.fanması on
ları Amerika seyahatinden vazge 
çirmiş bulunuyor. K7al ve Kraliçe 
şimdi yalnız Kana.:fa ~e~·ahati ile 
iktifa edeceklerdir. 

mellerine nail olabL'ecekti. Nite · Gibi haricen makul fakat haki · 
kim. yine haftalık1arın: bir kenara 
kovarak bir masa, l:.ı:ı.u müteakip 
b!r k.Jtiiphane ve bir kaç sandalye 
cd '>mege muvaffak oldu. 
Oğlunun parasını :sraf etmiye • 

rck bu gibi lüzun.lu eşyalar teda
rik ettiğini gören annt-si ondan 
bahsederken: 

- Ben m oğlum biı karınca gibi 
tutumludur; paranın kıymetini 

şimr.ıuer> biliyor. . diyerek övü • 
nürdü. 

katle onu yakından •.anıyanlar i -
çin gülünç bir fikri ileri sürmüş-
tü. İngilterede uzu'I zarnandanberi 

Bütün bunlara n~~n Lütfi eğ· 'bu iki mühim seyahat için büyük 
Ienmemek ve evlenmerrek taraf _ hır hazırlık faaliyeti vardı. Birçok 
tarı değildi. Fakat hm;jaı için bir insanlar haftalardınt>cri Londrada 
zaman olduğunu ileı. sürüyor ve Kanadada nıhayet W<ıhington'da 
kendi kendisine: iki hükümdarın 'st•rah4tlerini te-

- Bir apartıman saiıihi olup bau min için çalışmakla, merasimlerin 
kada da birkaç bin lıra:ık tasarruf planlarını çizmekle meşguldürler. 
hesabı edindikten sonrl\ artık istik 'Hükümdarların seyahat edeceği 
halden k k d b d k d

. . gemi., tren ve otom.ıh 'lkr onların 
or ma an en e en ımı 

istirahatini temb l'd~Lek bir şe • 
kilde hazırlıınıyor, kala<.akları o· 
dalar kabul res;mlerinde buluna- Kral ve Kraliçe Franuya ıeyahatlerl esnasında Operada 

Ancak. küçük bir çocuk, bir biraz zevk ve safaya bırakacağım 
mekt pi. ve nihayet g~nç bir a - ve hatta evlenip çoLk çocuk sa • 
dam ,kcn beş para 53ı-fetmiyerek bibi olacağım diyerek bu mes'ut 

cakları merasim salonları yeniden t ·· ı h lb' ı elindekini biı ken:•a Koymağı a • günün hayalile geçiniyordu ·gaye guze seya at c ıse eri ya. 
düzeltilerek süı;leniyordu. Terziler ıI b'l k k ef det f·dinen Lütfi, l u h..ıyunu sene· LO.tfi, malumatlı bır adam, va. P a ı ece yumuşa n is ince 
dikişçiler ise büyük bır faaliyet i· "nl"l .. d · ı d' !er gcçt kçc artırdı ve kazandığı zifesini bilir ve namuslu bir me - yu u er gon ermış er ır. 
çinde idiler. Merasirt .. n e nezaret 

pa.a.'ın zevk ni bi~ ı '1 için tatma-1 mur olduğu için sık sık terfi edi • Eğer Kral ve Knl:çe Amerikaya 
ı edecek olanl?rın ünifcrmalarını 

ğı aklına bile getirm~r!i. Onun için yor ve bittabi maaşı da o ni<bet • c.istlerdi, Repulse kruvazörü ile 
para, mübrcrr, ve za•uri ihtiyaçları te yükseliyordu Ancak c., haya • yani birçok jaket at ay, ' eston gibi •eyahat edec~klerdi. Repulse kru-
dl'fcttlkten <onra bir kenara ko • !ine daha çabuk va~ah'!mek için, şeyleri dik;yorlaro:!ı. vazoründe hükümdaılr.rın istira • 
nulup saklanması icap c<iı ıı bir aylığı nekadar artsa yaşayı1 tar Kral ve Kraliçe ile gidecek olan batini temin için husus! tertibat a-
şeydı Ye bunu kenrli zevk m sar-· zını değiştirmekten tevakkı ediyor kimseler içinde Protokolu idare e· lınmış, Kral ve Kraliçe için husu-
fctınek bır günah 'ayılabılirdl eline geçen po.rayı bar kaya yatı • decek olanlar, Darrıs D'honneurler, si bir daire hazırhnmı~tı. Bu dai • 
Arkadaş!arı LO.tfiye beraber çı. rarak nefsini her Ş~) aen mahrum birçok ayrı işlerde ıstifade edile· re şunlardan ibaretti.: Kraliçe için 

kıp g<'zmelerini teklif ettikleri za- etmekte devam edıvordu cek kimselerden başka 12 tane de bir oda, bir buduat, bir banyo sa· 
nıaı;, cebinde bablsının verdiği pa Bazan için:ien tasar :•rz~ları yen hizmetçi vardı !onu, Kral için: bir büro, bir oda 
ra..ır oldukç3 kül!ivPtli bir yekun .nck ıçin de, senelerJcnberi kendi Bavullara gelince, bunların 70 ve bir banyo salonu Deniz fena 
tutt gu halde 0 bunlan eğlence uğl kendisine bir fol"':'lü! gibi tekrar kadar olduğu tahmın ediliyor. Bu olmadığı takdirde bu seyahat her 
ruı Ja harcctmeği kendisine yakış- ettiği: bavullardaki eşyaların. seyahat es iki hükümdar için de bir nevi is-
t.rm z. buııa acır ve bir bahane ile - Bir gün gelec0 k. bütün bu nasında da aynen Lıındrada saray- tirahat olarak telakki edilebilirdi. 
oıılurın yanıı:dan ayıııırdı. mahrumiyet seneleri arkada ka . daki dolaplard3 olduğu gibi muha- Zaten Kral eski b\r denizci ol • 
'l•'bukı onu gö•cnler, temiz kı- lacak ve ben de dil~difim gibi zevk faza edilmesine bilhassa dikkat e· duğundan ialgalarq gülebilir. Fa-

yaL ine, her zaman ıtinı;. ile giyin- ve safa ederek bugünicrin acısını dilmektedir. Götürülmekte olan e!f kat Kraliçeyi düşiınmek lazım. 
mcsıne aldanarak LCıtfıyl çok para bol bol çıkaracağım yalar arasında Kraliçenin mücev- Kanada seyahati esnasında Qu -

f b . · - Sö' · · "k k J ·· ı· k he !er· d b'lh ı·kk t Kral ve Krall•e bir merasim s, r l'Jen ır zengın çocugu zanne- z.erını yu se >ese soy ıyere r ı e ı assa c: a e şayan- • bec'e gelindiğinde Kral resmi me-
dcrle.-di. Onun bir dbiseyi sene • buna kennis:n: i:ıendırmağa ve dır. iki mühim taç ki biri nesilden esnasında rasim esnasında ilk defa İngilizce 
!erce a.kasuıda taşıd:ğını, bunları beklemek kuvvetir.i bulmağa ça · n~le . k~lıın .büyük d~~let. ta~ıFr. tfr. Kraliçenin bir ziyarette, me • sorıra Fransızca konuşacaktır. Çün 
eskitmemek için ~al,ah evden çı - !ışıyordu. Dıgerı ıse bızzat Kra · ıçenındıri ve resimde,. resmi kabulde hangi 'el- kü gelen murahhasla,. arasında Ka 
kacaı:; zaman giyio akşam eve ge- Nihavet ümitleri Vl hayalleri\ platinden old~ğu için değeri ~ok blseyi giyeceği şln.dlden tayip e _ nadalı bir Fransı.z vardır. Sorıra 
,irgt mez çıkardığını, oturacağı bir hakikat oldu. Bir tatil günü eve daha kıymetlıdir. Bu seyahftte dilmiş bulunmaktadır. Birçok elbi.- derhal blltlln bü "k Dominlon e-
•·akı: ;wnta'onunıı d;zkapaklarına kapanıp banka defterıni eline 'al- Kral ve Kralic;-e. ile .betı.ı..ır gi<j.i - 'selerle birlikte on4ra göre k!lrk-1 çileoolı:. yu g 
kada~ çektiı;ül eııvahını eskitme • d . ervetinib mikdarını son san ti· yorlar. Sonra· ırynca Kooh·i-noot 
ın<'k iç n ,-~purda ve tramvayda a- ''ıı~ kadar hesap ettikten sonra elması gibi daha· bir sürü incller, 
y;; ta durmağı tercih ettiğini, ve!- bir apartıman yapm8ğ2 karar v.er- pırlantalar, mühim tarihi mücev· 
hıı.oıl a!dı(:ı kt.imaştPn ve verdiği di ve bu maksat! da tam iki sene herler de götürülmt>ktedir ki bun· 
dikı.ş parasından azami derecede is müteahhit ve müheıııhlerle mil - !ar ded bavullara k·J;ınıuşlardır ve 
!ifade etmek için insan aklının ere- zakereler, münak?.~<!•r etti. saMh bu mücevherlere nernret etmek ü
•niveceği kadar pazarlıklı çarelere erkende nevinden çıkıp inşaat ına zere hükümdarlarla birlikte bir 
ba~vurduj.!unu kimse bilmezdi. hallinde işçileri kontrol etti. apar· de cevahirci gitmekredir. Bu ceva-
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l!t!iM~I 
Sinema aleminde 
Spencer Tracy Pariste - Jean 
Pierre Amont ve aşkları - Şar
lo ellinci yıldönümünü tesit etti 
cTec;•i!Jp cİnsanlar 

Dot,uyor•, .~esur K::ıptan•, cMan
ken• gibi birçok giizel filmlerin 
baş yaratıcısı, Amerikalıların en 
büyük aktörlcrinder. biri olan 
Spencer Tracy, Pariste bulunuyor
Artist 3 Mayısta •ab~h saat do . 
kuzda trenle Parisin şimal garına 
muvasalat etmiştir Gar, oldukça 
kalabalıktı. Aktörün geleceğini ev
velden haber almış bulunan bir • 
kaç dostu iki üç gaıett'ci vardı. 

Spencer Tracy gözler!ndc siyah 
gözlükler olduğu h~lde trenden in 
di ve karısını ko'una alarak ile~-

ledi. 

srENCER TRACT 

.. Arti~t, Lor:drny~ ~uvasalatında 

1 
oyle hır tchacume ugramıştı ki po 
!isler işe müdahaleye mecbur ol • 
muşlardır. Spencer Tracy otelde' 
gazetei!ilere böyle bir karışıklığa 

sebep olduğu için miitccssir oldu. 
ğunu söylemiştir. Ney8e iti ayni 
şey Pariste vukubulmamış san'at
karla karısı rahat.;~ otellerine gi • 
debilmişlerdir. 

Spencer Tracy'nin Londrada bu !erin iyi oynaması ile klibi! ola 
kadar büyük bir t~hacüme uğra • maz. Sinem&yı seviyorum. Fakat 
ması da aktörün orada daha iyi tiyatroya karşı da başka bir bağlı· 
anlaşıldığını ve d~ha ço~ sevildi_ lığını var. Belki bunda tiyatrodan 
ğini göstermez mi? yetişmiş olmanın tes!fi de vardır. 

Bu meşhur akter Pıırisi iyi ta • Bence tiyatroda sinemadan çok da
nımamaktadıı. Çi:nkü Parise bir ha ziyade san'ata, kaliteye, ehem
kere çok evvelce 1918 de gelmiş _ miyet vermek i&Z'ın geliyor. 
ti. Sonra tekrar N<>v . Yorka gitti, Zil çalmıştı, tem~il başlıyordu. 
tiyatroya intisap eti'. Orada Ho • Sahneye çıkmak Üz<'re olan genç 
livut onu keşfedip almakta gecik· san'atkara teşekküı ederek ayrıl • 
medi. dım, o haltı. 1rkamrfan c İşte benim 

Spencer Tracy, iki çocuğunu A • iki aşkım> diye bağı•ıyordu. Ama 
merikada bırakmıştı. Kendisine bir tanes~ tiyatro bana daha kuv · 
karıst rofakat etmcjı:tedir. Artist vetli gibi geldi. 

tatilini Pariste geçfrerek- şehrin gö Şar fO 811İftCİ JIŞlnl f&Sİf 8tf 
rül~ek yer~crini 'l:zecektir. Din • Charlie Chapline bu büyük ko
lendikten ~ ı~k~ç . gun sonra sine ~ mediyen 20 Nisanda t-llinci Y.ll§lnı 
ma )nuhabırlet:m kabul edeceğını ı 'it etti. Şarlo e!lı'llcı yaşını id • 
söylemiştir. rak ederken hAla eskisi gibi zin • 

Jean.Pierre Aumont de oıduğunu yine halkı heyecana 

ki 
verecek en güzel eserler verebile • 

ve aş arı ceğini isbat etmek ister gibi yeni 
Paristen yazılıyor: bir filme başlaınıs bulunuyor. 
'Btrçok filmlerde, bilhassa son Dikt.ıtörler .. Siy~.ei bir mAna i • 

fılır.i <Kaçakta. gö•ü;' takdir etti· fade eden bu film irmi ile bile der
&imiz bu gen~ sanatkarı Michel hal büyük blr al§.ka e<!lbetmiştir. 
tiyatrosunda yakabcım ve kendisi San'atkar herhalde bu filmde ö _ 
He iki perde arası konuşmıya mu • bürlerinde olduğu gibi seyircile • 
vaffak oldum. Gülümseyı;rek: rini ıtem güldürecek hem de dü • 

- Evet, dedi. Benim iki aşkım şündürı;cek. 
var. Tiya1ro, ve sinema .. lşte bun· Şarlo ellinci yaşll't tes'it ettiği 

lardan birisini öbürüne tetcih, et· gihı bugünün büyük bir sUkO.nla 
meme bir türlü iml<an olmıyor. geçmesını istem>ş. Amerlkadaki 
Görüyorsunuz ki ins3n tiyatroda ·bütün gazetelerin ilk sayfalarına 
sinemada ~ldağundarı çok daha baş resimlerini koyarak yaptıklan bü
kadır. Burada halk1a doğrudan yük neşriyata her tarafta hayran. 
doğruya ve pek yak:ndan temııSta.- !arının izhar ettiği coşkun tezııhü· 
yız. Sonra her geoe seyircilerin de- rata mukabil o villasında birkaç-en 
ğiştiğini görüyoruz. Ve çok daha yakın dostuna bir ziyafet vermek
başkjl bir heyecan ve ate§le oynı • le iktifr. etmiştir. 

İlkin btr meziyet gibi sayılan bu tımarı bitinct kirarıl•rla pazaı:Iık hircide terkibi şin·dıye kadar giz· 
para biriktırme Wj<'<h seneler geç etti, onlardan teminat aldı. li kalmış bir toz v1rdır ve deniz 
tikçe onda bir hastalık halini al • Bütün bu mühiM :sler ikmal e - havasının mücevhırleri biraz bo: 
mağa başl~m,.tı; Lu uğurda rahat dildikten sonra bankada yLr.•, k:il- ı zacağından korkulduğundan kara· 
n' huwrunu kaybed yor, fakat liyetli bir parası kald:ğıru gördü • ya çıkıldığında cevahirci bu tozla 
para kazanır.ak iç11 zihnini yorup ğü vakit artık ef;!cnmek zamanı mücevherleri parfatacaktır. 

ç.llışacak y~rde eline geçen para· geldiğini anlamışt:. B:r Pkşam, da Kraliçenin elbis<!lerine gelince 
yı biriktirebilmek ınüır.kün oldu - ireden cıkınca, arkadaşlarından bi- bunlar için de husUFi bavullar ha· 
"U lµtd~r az masraf etmek ve bin rine, birlikte Beyoğluna çıkmağı zırlanrnıştır. En kıymetli kumaş • 
bir ma.lırumlyete katlanarak her teklif ettL Liitfiyi senelerdtnbe~i !ardan öğleden sonra, suvare, me
ay aldığı paranın hiç e>lmazsa yan- tanıyan ve onun mai) yetinde ça • rasim için tülden, dantelden, ipek· 
sını bankaya yatırmak için durma· lışan bu adam, iı..'ll.\itıin t.<J;Ufıni ten bir sürü elbiso bu bavullarda 
dan pliınlar hazırl:yor ve her ayı büyük bir hayretle ka· şılamakla hiç bozulmıya<:ak, buruşnuyacak 
baŞ.ııda, bir ay evvel yaptığı is • beraber reddetmedi: fakat tirkaç bir şekilde muhafa7.a edılecektir. 
raflar için üzülerek :reni tasarruf' gün sonra onun yine aynı kar.Vl')'E Bunların renkleri Pkreriyetle açık 
Çareleri dü~ünüyo,du. ' gidip birer çay !cıu~lerini •srarla . gri, toz pembe, mor ve bilhassa 

Para hırsı LO.tfiyc başka acaip söylediğini d:.ıyun~a. bir ınazeret mavi ve bey~zdır 
yoruz. Sorıra burarla insan ne de- Ziyafet sükfuı içinde geçmi§ ve 

1 rece muvaffak oldu!lunu hemen an artistin yakın dostlarından Ma, 
:lıyor. - Robson tarafında elli mum dlkiİı iti~·atlar da verml~t'. Bir ~..raftan göstererek bunu reddettı. Birinci 

Kraliçe, yeşiL koyu mavi ve si· 
ka!andığını bankaya koymak, di • defasında LO.tfinin kendis•r.c niç 
ğ ft k k ti . · ı b' k k d h ak 'kr yah renklerin ken1L•;ne gitme~ 

er • aı;ı an ço 'yrr.e ı parası· o mazsa ır aç a • r ı ı am ğ' f'kr' d ld • d b kl 1 
le edindiği elbise ve eşyaları es - edeceğini üır.it etl"'.işt:; halbuki o,I 1 ıkın e ok ugunih and u ren e-
k ·t k ks dil d i d b" "k b' f d k. 1 ki k b' t rl pe seyre tere e er. ı meme ma a e a re en çı - uyu ır e a ar ı a anca · ır 

kınca doğruca evinP dönüyor, ge- fincan kahveyi arka~aşının önüne Kraliçenin götürd•iğü elbiseler 
celik entarisini ve terliklerini gi • sürmüştü. çizilen bir plan dairesinde hep gün 
yiyor ve bunları dı ~skitmemek i· Kararını sonuna jı~dar tatbikl !ere taksim edilmiştir ki Kraliçe 
çin ıfa-zla do!aşmfrtnn içtinap e • etmek azminde olan Bay LO.tfi,. bu elbiseleri 0 gün!erde giyecek

derek masası başır.u oturup bir kıs j tam bir harta, her akşaıı;. Beyoğlu
mı babasından kalan, diğer kısmı- na çıkıp ayni kahwde oturdu ve 
nı da şuradan buradan ucuz fiatle sokakta geçenleri reyrederek kah
tedarik ettiği kitapları okumağa vesini içti. Bunca senelik mahru -
dalıyordu. miyetlerden sonra bu lüksü haitı<rt 

Kullandığı şeyleri eskitmemek tiğine kani idi. 

var azizim; altmışını geçmiş bir 
adam, hlç alışma<Lğı. bir hayattan 
zevk duymaz; gcçınış olsun artık! 

- Altmışını geçkin! 

- Sinemada?.. olan ?Jastanın ilk p3rçası kesilmiş 
- Sinema başka bir şeydir. Te· ve aktöre sıhhatler, muvaffakiyet-

bil tiyatroya benzemez. Orada mu !er temenı1i oP.dilmişt!r. Bu sırada 
vaffakiyet yalnız artiste bağlı de- namına gelen tebrii< telgraf ve 
ğt\dlr. Yani demek istiyorum ki mektupları ile de Şarlonun kAtibl 

1 bir filmin iyi olma.•• yalnız artist· meşgul o!makta idi 

Her hafta bir 1aT1at harikası •.. 
Bir zafer destanı gösteren 

LALE SIN EM ASI 
Bu h•tt. da bil' sanat !'omanı ya,•tıyol' ı 
VIVIAN ROMANCE . RENEE SAINT CYR 
Senenin en mUkemm•I Fransız fllml 

KADINLAR HAPiSHANESiNDE 
Buglln LALE Siaemaaıada : 1 ve 2.30 da tenzılltlı 

••••• Halk Matineleri. TELEFON 43595 ____ .. 

merakı onda o derece büyük bir Fak.ıt eğlenmek ;çin büyük bir 
hastalık halini alr.u~ıı ki, artık o- hüsnüniyet ve arzıı gi'sterdiği hal
turacağı koltuğun üzerine eski bir de hiçbir şeyden ze,·k duymadığını 
örtü yayıyor, bunu da daha fazla görünce bun& şaşmaktan kendini 
aşındırmamak için otururken dik- alamadı ve bir gü!i içinin bu acı . 
kat ediyor, dirsekl~rıni masaya da- sını yakın bir dostuna a5mağa mec 

Evet, dostunun hakkı vardı. Ya
~amağa başlamak için cidden geç 
kalmışh. BirdenbirP.. boş eeçen 
ömrü, bütün fecaat vt sefaletile 
karşısına d lkildi ve ilk defa olarak 
· · d b' · b. · !ık Krallçe ELİZABETB, Vellnhd ve kilçllk km MARGARET il K ıçın e ır ısyan ve ır pışman Trenle berabırr 16 polis memuru dal Tam 11 m' Y~~ anadalı Büyük 

yıyaeağı zaman ys. hırkasının ko - bur kaldı. 
!unu yukarı çekiyor, yahut ta ko- Arkadaşı, senelerdenberi vaki o· 
!unu gı;vşek bırakırak suret!le ku lan ısrarların~ rağı:ııen Lı1tiinir. 

maşı fazla germeme~e itina edi • münzevi ve gülünÇ bir '<fmiir sür 
yordu. mekte devam ettiğini gordüğü i -

Yine parasını sarfetmeğe mec- çin ona karşı içinde gizlediği kir 
bur kalmamak için ; < vk kadınla • ve istihfafı dı~arı vLirmak vesile • 
rından olduğu kadar evlenmekten sini bulmuştu: ' · ı 

de kaçıyordıJ. - Her ,eyin bir nkit ve zaman 

uyandı. ROSE ile hirlikte Butlringham sarayında gitmektedir ki bunlar Kralı muha- Britanya hllkumdaranı lcaI"§ıla-
0 akşam evine döndüğü zaman, !er, eldlvenleı, çoraplar, iskarpin ·! Hükümdarlar daima gece. ri faza için Kanadad:ı her istasyonda mıya hazırlanıyor. 

~alışm:ık ve para biriktirmekle ge- !er hazırdır. Kraliçe bir küşat me- trerılerinde kalacaklar. Bu hart • mahalli polil memurlarına yardım Büyük yolculuk.. hükllmdarlar 
ren bütün bir hayatıhın intikamını rasimi y.ahut öğleden sonra bir da- kulAde bir trendir· Lokomotife iki edeceklerdir. dört haftada 12.800 kilr>ıretre kate
almak için yatacağ' saate kadar ,vet için ekseriya klirklerle süslü a- lllks arabadan sonra 12 tane diğer Ottawa payitahtında hükümdar· decekler ve tam on altı defa saat
~ündüzlük elbisesini çıkarmadı ve çtk renk bir pardesü giymeyi, kıy- n#on bqtı111m4ttr. Bunlar ara • !ara bir apartiman hazırlanmıştır. !erinin ayarını değiştirmiye mec. 
'<oltuğJnun üzerin° kumaşı aşın- metli incilerini takmayı tercih e- sında restoran, posta vagonu gibi Apartımanda Kraliçenin daire3i a· b 

1 
ak! ki d f 'd k 

dırmamak için yaydıi_'ı eski paçav· der. Amerik~daki ıbOyük dokuma muht>ellf işler için kullanılanlar çık mavi, Kralmkl ise koyu kırını· ur 0 ac .ar, se z ~ & gı er en 
ray.ı yırtarak penc~reden dışarı fır fabrik .. lıırının sahipleri KnUçeye vardır. zıdır. Duvarlar bütlin Paynee'lar· geriye, sekı:ı: deo!a gelırken ileriya 
!attı. aayahati esnasında kullanmaıı için Maiyyet halla için yer çoktur. la süallldür. alacaklardır, 
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ı Nevyork Sergnsn 

Nevyork sergisi açıldığı günd enberi Müttehit Amerika Cümhu :tiyetlerinin mihrak ve cazıbe nok 

tası olmuştur. Bu resim Okyanusu n üzerinden alınmış, büyük Ame rika şehrinin manzarasını ve ev· 

lerini göstermektedir. Okun işare~ ettiği nokta her gün milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen 

Nevyork serg'isinin mevkiidir. 

IK:DA M 

J Bas sene açllk grevi 
rekorunu 

bir örümcek kırdı 
Dünyıırun en gMip hayvanları 

Amerikanın Tek11tıı mıntakasında· 
dır. hnnl adı Turnlka Arakn!da o 

j Ian bir nevi büyük örümcek de\ 
: bunl:a.rdan biridir. 

Avrupalı v eAınerikalı hayva • ı' 
nat alimleri Teksu mıntakasına 

1 

sık sık gelerek, buralarda yaşıyan 
acayip hayvanlar hakkında ilmi a

l raştırmalar yaparl:u, bu hayvan-
ların yaşayl§ tarzlarını tı:tkik eder 
!er. 

Doktor Francis isminde bir hay

vanat mütehassısı orta Afrikada 

1 

ve Meksikada senekrce tetkiklerde 

bulunmuştur. Doktor bilhassa orta 

Amerikanın beyaz faresi ile Tek • 
sas örümcekleri Ü7.erinde tecrübe-

ler yapmıştır, bu hayvanların aç 

susuz uzun müdet raşıyabildikleri

ni öğrenmiştir: Dev örümceği de

nen Tekses örümc~i!i hiçbir şey 

, yameden tam beş sene yaşamıştır. 

Sonra doktor tecriibelerinden bir 

şey daha öğrenmiştir: Bu hayvan
ları aç bıraktıkça ömürleri artı -
yormuş. 

--00--

cikolata da 
1 

Amerika ile beraber 
· uımıııınıımııııııım111111111oııuııııunıınnı111111nıııııunıııınıınmınnıınıı11111111uııııııııııııııııııııııııınııııııınmılllilınuıınııııuuıııınııooııouıınııııııınınıııııııııııınıı11nııuıımııuw kesfedildi 

r--vuRööAN--RESiMLER-J 
.. --------------------···---······-

Amerika keşfedilclıkten sonra 
Avrupaya yalnız gemiler dolusu 
altın değil, A merik~n topraklarına 

I 
mahsus birçok nebatlar ve hayvan 
!ar da nakle'1ildL Patates, tütün ... 

Hep yeni dünyadan geldL 
Fernando Cortez. Şartken zama 

nında bir Kemsika seferi yapmış, 

oradan birçok kıymetli madenler
le beraber çikolata71 da alarak Av 

rupaya getirimiştir. Kr&l Şarlkenin 

sar~yında, çikolat.l çok rağbet ~ör

miiştü. 

A'Vl'tıpada çikolahyı bilhassa çe
rez gibi kulhnan ve umum!legti -

renler rahiplerle kadınlardır. ' 

t, .. ~~~~~ Çikolata Avrupa;va girince, sti
.;, " ratle bütün dünydya yayılmağa 

başla lı. EvvolA. Fransa ile İtalya- ' 
da rağbet görclü. Fakat çikolata -
nın en çok mukavemet gördüğü 

memleket Hollandadır. Hollanda

lılar uzun müddet, İspanyol gemi

lerinden alman ckoyıın tezegh ni 
:i~t.ze döktüler durdular. 

Fakat somadan fikirlerini tama 
men değiştirdiler. Hatta o kadar 

ki bugün Holland1 dünyada en 

çok çikolata çıkanlwn memleket

ler.den birisidir. Çünkü ovaları baş 

tanb~şa otlaklar ve- buralarda ot

lıyan sayısız sığır sörilletiyle do· 
ludur.. Hollaoda bl!gün sütle kakao 
'C~ şekerden ibaret ol•n çikolata· 

9+•• • · ·· · · ·-····----···--;ı 
ı Hollanda da harbe ıtııazır ı 
l-···---------------------

i!" 

;.· 

• 

t ~· 
t I . 

--

Dolanda her ihtimale karşı köprülerini muhafaza altına almıştır. 

Alınan tertibat sayesinde bu köprüler bir anda berhava edilecek, 

icabında Holandarun bir kıamı, •enizin suyu akıtılarak su Ritmde 

bırnkılacalrtır. 

Ayni zamanda (yukarıdaki resimlerde &"öriildüiü gibi) tank İı.U· 
cmnuna karşı da mühim noktalar çelik sütunlarla örlilmiiştilr. 

SAYFA 5 

1 

1 
;· ıs;;;;c:;~rı;;iJ 
ı..:.;:!: ........... . 

Türkiye radyo düüzyon postalan 

Ankara radyosu 
· - Dalga uzunluğu -

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

Saat 12.30: Program, 
Saat 13.35: Müzik (Operet selek • 

siyonları . Pi.) 

Saat 14:: ;Memleket saat ayarı, ajans 
ı,.•e meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10: Turk tnı.i.ziği. Çalanlar: 

Reşad Erer, Refik Fersan, Ztihtü Bar
dakoğlu. Okuyan: Melek Toıc,.iiz. 1 -
Şehnaz peşrevi. 2 - DellAl zııdenin -

Şehnaz şa:ıl., Etmedın bir lB.Jııt ibya. 

3 - ŞemseJdin Ziyanın - Şehnaz sar -
kı: Hem ald:ındım lıem aldattım. 4 -

Zühtü Bardakoilu - Santur ıaksımi. 

5 - Le:ninin - Hicaz &arkı: Ne~'eıo e
melim. 6 - Sallhaddin Pınar.ıı - HJ. 

~ 
caz şarkı: Yllzüıu ;ıüise de kızlar. 7 -

Saz semıı.lıd. 
Saat 14.10 • 15.80: 114iW!ıt (N.,'ell 

~ ı:l.klar.) 

Saat 17.SO: Proıram. 
1 Saat 17 .35: 114ilzik (Dans saati • PL) 

Saat 18.15 TUr~ müziii (Fasıl heye
ti.) Tahsin Karak:u& ve arkada~l.nrı. 

Saat 19: Konuıma. (Dıı politıka ht
dlseleri.) 

Saat 19.15: Türk müzlti (Hallı: tür • 
kül«'rl ve o:yun havahı.rL - Sad.ı Yaver 

ı Atam.arı. 

'. Saat 19.30: Türk müzijli. Ç alanl&r. 
Vodh., Ruşen Kam, Cevdet K=. O
kuyan: l\lüz.eyyen Senar l - Sabah 

i peşrevi. 2 - Suphi Ziyıl:ıın - Sabeh 

1 
şarkı: Semti dlldare bu demler. 3 -

Dedenin - Bestenigar ı;arkı: Ben seni 
1 sevdim. seveli. 4 - Kürdllihicazklr 
1 şarkı: Neı;'e ile ıeçen ömrümü. 5 - Le 
minin - Kilrdilihloezlı:lr {l&rkı: Bir ken 

1 dl gibi zalimi sevmiı. 8 - Rumeli tur
' küsü: Koyun beni ;yükseklere. 7 -

' Halk türküsü: İkide turnam. 
Saat 20: Memleket saat ayarı, ajaD.11 

ve meteoroloji haberleri. 

1 
Saat 21.15: Temsil (Geyllı: avcısı • 

Genç O•man.) Yazan: Ekrem Rqld. 
Saat 21.15: Esham, tahvtat, kambl -

İ yo • nukut ve ziraat borsuı (tlat.) 

1 Saat 21.2&: N.,'eli pllklar • R. 

.Saat 21.30: MiWlıt (Soıuıl • Beetho • 
. ven Kreutzer - Sonate keman ve pl -

7ımo.) Necdet Remzl Atak, Ferhunde 

Erldıı. 

Boat 22: Haftohlı: poota kutuau {Ecı • 

nebi dillerle.) 
Saat 22.30: Milzlk (Küçlllı: orkestra • 

Şef: Necib Af]<ın.) l - Brahmo • Ma· 
ear dansı. No. 5-8. 2 - J. Straun • VI· 

yana ormanlarının etsanul. 1 - Mlll· 
ler - La Paloma ıerkısı üzerine tantal. 

1 Saat 23: M!Wlıc (Cazband • Pi.) 
Saat 23.45: Son ajana haberlari ve 

1 yarınki pı-oıram. 

lstanbul Hılk Tiyatrosu 
Kenan Güler 

arkadaşları 

Cumartesi akşa!ll1 

Kuşdili LBlo 

~!nemasında 

DEDE 

O ÇH I SAR nm ikinci vatanı haı:ne ge1mış ~ IBlllOllllftllllllllODlffimlD~lllDUUB•mıııoııu:llll!lllDD••mnm WHllll•DIBllllll 
tir. 

Piyes 3 perde 
Hokkabaz - Vuyeto 
PAZAR günü gündüz 

Üsküdar İnşirah bahçesi 
Büyük müsamere 

M ·, il ı R o m • n : Tefrika No. &5 
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ma, kırık bir vüwtle boylu boyu-. - 34 _ yedirdi? Karanlıkta ne yaptığı an- sinin önüne kadar koşt\L Anahtarı mak istedi. Ragıp olanca bukave- - Hayır .. seni dışarı defedece-
na minderin üz,er~ne ~z~~dı. Yü •. ~ir hayli m1tddet onlar döşekte !aşılmadı. Ne yaptıysa yaptı, mal- kapıya soktu. Çatır, çatır iki defa tile karşı gelerek: ğim .. 
reğinın nef~.etlerınl hazım ve· ket- ya1tılar: Adnan Ragıp yükte kaldL lup hasıl olmuşt\L Şaıridaiıı yine çevirdi. İçeı:ıiye ad1mını atacağı - Beni nereye itiyorsun? - Kudurmuş köpekten farkın 
medemez yuz buruşukluklarile or• Bir saat nii? İki saat ~i? Karan - mum tepsisinin üzerine bıraktı. saniyede Ragıp Adnan yaydan Ali Bekir soluyarak: yok Alt.. vahvah beyinsiz .. aptal 
tada. serili döşeğe bakarak kalfa- 'lıkta hiçbir vasıta ife bunu tayin Tekrar döşeğe yanaştı. Cesedi bi- kurtulmuş ok süratile Ali Bekirin _ Dışarıya.. oğlan beni dışarı çıkartacaksın da 

nın sükülu içınde epey bir ses çı - yı uyut~n~aya kadar gali~a teıpa-_ kabJl ıleğildl. Nihayet tekrar kib - raz yan üstüne yuvarlıyarak boy- üzerine kapıya doğru öyle bir atı- _ Çekil ahmak karşımdan .. Ko- aklın sıra kerulin bu kız ile içeri· 
kardı, derhal odada kırmızımtrak sından ıst.ikr~.hla .sarsıldığı, ~o • rit çakıldı. Mum yandı. Aİi Bekir nundan kırmızı kordona geçirili lış atıldı ki ikisi de upuzun odanın nak benim, oda benim, kız benim.. de mi kalacaksın? Burası neresi 
bir ışık titredi. Bir kenarda al çu- ğulduğu bı_r .vu~ut ıle geçırecegi iş- şamdanı yatağın başına götürdü." anahtarı aldı. Muma püf dedi. Oda ortasına yüz üstü yere kapandı - kimi ed ıltar 

1 
ş· d' olduğunu bilmiyor musun? Ha • 

ha örtülü küçük bir mum iskem- kenceyi duşunuyo~d~. .. .. . Atka üstü ölü gibi bihareket upu- kapısının sürmesini açtı. Dışarı !ar .. Ali Bekir neye uğradığını ner en ç ıyorsun ım ı ı tırlıyamıyor musun? Bu eşekçe 

Adım seslerı hafif bir mırıltı ile 
odaya girdi Gelenler çiftli. Alçak 
sesle konuşuyorlardı. Birk'aç saniye 
sonra kibrit ucunun zımpara kağı
dı üzerindeki sert hışıltı.sı oda • 

Kalfanın tentelı, tullu aıurlu zun yat· k Jf ı .. .. f 1 d Ne· g'd' d • Ş" anlıyamadı. Yastıg·ının yanına •urada haddini bilmez bir müte • k ı·" · d bana el kald ak lesi üzerinde duran pirinç şamdan . . .. • . . . '. . . an a anın so muş yuzune ıra ı. reye ı ıyor_ ur up - • ser eş ıgın en, ırm 

yakıldı.. Geniş odanın içine bir , bır gec.~lık gomleg\.ıçındekı. k'*u, doğru tuttu. Bütün istikrahite: hesiz Pervlnin yanına ... Ragıp Ad- koymu.~ olduğu ufak bir lambanın cavıiz, bir edepsiz, bir nankör var- kafiri nimetliğinden ne faide? Ne 
küçük ziya bir türbe kandili hüznü hra vucudu korde alarla susl~n • - Menhus karı .. menfur mah • nan için bu pek nazik bir saniye aydınlığında bir roman okuyan sa 0 da sensin.. Babamın evinden galebe bekliyorsun? Ulan mel'un 
seır-'i. Bir taraf boydan boya es- mış, Ramazan suçuklarına don - !Cık... idi. Yapacağı şeye (enstantane) bir Pervin elinden kitabı bıir tarafa beni nasıl kovuyorsun? Besleme .. şimdi kapının aralığından dışarıya 
ki ide makatli . bir minderdi. müşt~. . . .. . . . ~iyerek durdu baktı. Besbelli karar vermesi lazımdı. Adnan fırlatarak kendini döşekten üç ar- yanaşma.. Artık yemeklerimizle bir bağırsam sesime bütün konak 
İçeri ."'\fenlerin kalfa ile Ali Bekir .. Alı Bekır. n:'ı~d~ uzerın~e. bır ıyıce b~yılıp bayılmadığını an • [ Şem'i paşazade filhakika şimşek şın ötey~ attı. büyüyen, eskilerimizi giyinen .. u- halkının koşacağını, seni ayakla-

. muddet asabı duşunceler ıçınde lamak ıstiyordu. Kalfanın boylu 'süratile bu kararını verdi. O da Ali j · . . . yuz mundar bitli kel oğlan ... 
oldukldrını yük kapısı aralığından sağına soluna yuvarlandıktan son- b k . · ı . . Yerdekiler ayaga kalktılar. Bır ' ' rımın altında tahtakurusu gibi e-

. oyunca askatı gıbi yatışında ar- Bekirın arkasından saldırdı. Fa - • . . . .. .. .. .. Ali Bekir bu harek~ tyağmuru-
'küçük bey gördü. Besbelli bu iki- ra yerınden fırladı. Oda kapısını ka üstü vurulmuş bir heykel sü _ kat adımlarının seslerin! ve göğ _ cananla iki can şımdi uçu yuz yu- mled' Lakin h zeceğimi akıl edemiyor musunT 
~i bu hapis mücrlminin etrafında · 'd .. 1 d' M "fi • 1 ze geldiler Halecanl kıs b' nun altında serse ı. as Ali Bekir bu ağır ihtarların ı.· . . ıç.er0ı e

1
n.b surmde e

1 
kıt. kualfmu uh e • dıkutu, bir ·kadavra manzarası var- sü üzerinden avuÇlarının içine al- ' a a ır ·-·-·-" omuzlarını bırakmadı. İki 

. vır devriye kolu gibi dola•arak d az "dd b' 'b" · b ı,.,. ı N mu= t kl .. .. d klını b • ı. a ı a ay ın ı a ayı • ·'· •.. dığı kalbinin gümbürtülerini bo • mu et ırı rrıne a....,tı ar. 1 · • . . ın.an; ı arı onun e a lljın• 
zabıta hizmeti görmek iÇin kona- medemiyordu, bu bayat çöreği fa- Ali Bekir kadını, böyle bir nilş ğarak sessizce koştu. Ali Bekir, hayet Ali Bekir Pervinle kendi a- de~ blriblı'fiıl dut agacı gıbı toplamaya uğraşarak: 
ğın karanlık sofa, merdiven ve re gibi karanlıkta ·kemirecekti... haline nasıl get.irdi? ' Sutatına klor• ·Pervine mülaki olacağı anın ver • rasına diğer bir vücudün haylU.le- silkiyodardı. - Hafiye paşanın cu11.1 evlldı. 
tlehlizlerini teftişe çıkmış olacak - İki ~ırıltının birleşerk bir örtü- fomlu {kompres) mi koydu? Açık füği telaş ve heyecanla takip 0 . tıine tahammül edemiyerek Ragıp Ragıp Adnan rlşeler içinde: Bu gece beni saat kaçtanberi ta-
tardı. altında derinleşi~ . gibi olmasından duran kollarından birine şırınga lunduğunun farkına varmadı. Per- Adnanın üzerine atıldı ve onu o • - Sersem mah).Uk., budala köy- kip ediyordun? 

Ali Bekir yorgwı, üzgün bir si- di\şeğ~. girdikleri,anlaiıldı. mı yaptı ?Ilaçlı pasta, kurabiye mi vinin oraya uzak olmıyan mahbe- muzlarından iterek dışarı çıkar • lü çekjf karşımda,n., -.U.. nr) 
. :. 
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Milyoner Zenci 
Çölde bulunan bir zenci yav
rusu nasıl milyoner oldu? 

&llDAllt 1 - Mayıı 1939 

GÜNÜN HADİSELERİ KARŞISINDA 
-<· • ._; ·- .... • :ıi.~·~ · .. ..-!.l'.•, '!'.ıı. 

VA~ANCD MATBUAT 

"'" 
Garp, üçüncü Ragh'ın başlıca 
hasmıdır. Fakat onun hasmı 
yalnız garp devletleri değildir 

= -
Yazan : Piyer Dominik 

Almanyanın Yuna• 
nistana teklifi 

ı,h 1 

Atina, li (A.AJ - Selahiyettar 

Filistin isyanı 

tur. 
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Tam fuar! arabaya yaklaşacak- tokat aııketmek hıtsile gerildi: tağısın.. Bana hepsir haber ver. 

ları sırada jandarmalardan birinin - Senl hır~12. oyguneu, eşkiya yoksa seni astırırım ... 
Nihadı yak~ından yakalayıp aşağı herif... Hırstan, hiddetten her tarafı tit
lndirdiğini ve iki tarafına sarstı - Diye tam yumruğunu indıreceği riyordu. Arabacının )akasma ya
ğını görünce Sait aga büsbütün suada gözleri faltaşı gibi açıldı. pışmış ona lakırdı sıra~ı vermiyor, 
keyiflendi. İki jandarma gibı kuv- Karşısındaki adam Nihat değildj,ı mütemadiyen bağırıyordu: 
vetli muhafız yamnda bir de ken- Bir saıılye şaşkın, mütereddit dal- - Vallahı astırmm. seni Hün -
dlfil Nihsda iki tokat savurmak a§ dı, kaldı. Sor.ra hemen başını çevi- kAra astırtırım. Hünkar duyarsa 
kile daha fazla sabredemedi. Ara- yaptıklarınızı, seni d,· onları da rerek arabaya baktı. Bıı rnrayın a-
badan atladı ve kcşa koşa jandar- rabası idi. Koştu, .<rab&nın içini kazıklatır ... Onun içın ... 
malara yetl§tl Jandarmalardan bi· yokladı. Kuıı yokhı. J<afes boştu. Heyecan ve hiddet;nden dı;vam 
risi arabacının yalıasıııa yapışmış: edemiyor, sözü yarım kalıyordu. 

Jandarmalar ve ar;ı bacı hayret 
- N~ kaçıyorsun? Hırsız herif... Bu sırada arabacı Y""'TJ yamalak 

ve merakla bir şey 'öylemiyerek 
Devletin jandarması, zaptiyesi yok hır Türkçe ile: 

gözlerile onu takip ed:) orlardı. Sa-
mu sanıyorsun? D3jthaşı mı bura- - Ben bilmez p>am... tanımaz 
'll? it ağa geri dönüp te arabacının kar bu adam, bu hanı.'r.Pfendı. .. 

Diyordu. şmnda dikiJdjği vo i::ce •esi blı Deyince S~it ağ• dur~kladı. A -
Sili! dğa bundan cesaretleruırek düdük gıbi çınladıgı zaman etraf' rabaya bir keı·e dah~ baktı. Bu ken 

ve ar .. b&da Müjg~nın mahfuz ve tan da lr.E'J'al<la toplaranlar olmuş. di arabaları idi 
bır yere kaçması irnk&nı olmadığın tu: -Bilmez misin? Na"l bilmez
dan emin olarak evvElli Nihadın - Sôyle, Nihat nerede, yani ara- ıs.in? Sen Halili tanımıyorsan bu a· 
~aresine bakmak karı:rile onu jan- bacı Halil.. Ya sara~ 1 ı hanım ne araba nasıl eline ı:es-ı öyleyse? Bu 
rlarmaların <>linden cektı Suratına oldu? Ne yaptınız saraylıyı• Ne· saray arabası .. Se:ı sa..ayd• arab<i
ıu~unun yettıği kadar kuvvetli bir reye aşııdınız? Sen d< onların or-lcı mısııı? • 

- Yok pasam ... Birakiniz anla"' -
tazayim ... 

- Yalan söyliye~eksin .. Beni al 
datmak için Nihat mel'ıınunun bir 
hilesi daha olacak. İnanmam sana .. 
Seni hapsettireceğim Dayak attı -
raeağım. O zaman doğrusunu söy
lersin. 

Soru 3 jandarma!a •a döndü, {ı:mi
rane bir sesle: 

- Bu herifi karakola götürünüz. 
Ben de geliyorum! 

Dedi ve iki jandarma rum ara -
bacıyı en yakın ka:akol2 götürür
lerken Saıt ağa saray arabasını 

kendi arabacısı vas!tasile bir kena 
ra çektirmeyi ihmal etmedi. Hat -
ta arabanın içine bi> göz attı. Bir 
kenarda küçük bir kağıt görünce 
onu aldı. Kapıyı kapadı, kira ara
basına koştu. Önünde iıir taraıftan 
atlarını yedeklerine alan diğer ta
raftan rum arabacı vı süren jan -
darmalara yetişti \·e karakola hep 

beraber girerlerken arabacı Sa -
it ağaya yalvarıyordu. 

- Pasam, benim kabahatim 
yok. Ben tanımaz hanımefendiyi, 
sizin arabacıyı. Şimdi gördüm on
lari... 

Diyordu. 
Sait ağa başını çevırdl: 
- Şimdi mi gördün onları? Ne

rede, hani?., 
- Ay aspasada gö~düm onları ... 
Sait ağa, hiddet ve heyecandan 

bitap bir halde se~1tom!,erin oda -
sına girdi. Bir kanapeye çöktü. Ar 
kasından giren jandarmaların ya
mndaki aralıacıyı pö~te-rerek ser -
komisere: 

- Şu hay:Judu dô~iın, hapsedin. 
Doğrusunu söylemezse öldfu'ün, 
söyletiıı onu ... Nihat nerede? Sa -
ray lıyı nereye götürmiısler? Hep -
sini söylesin .. 

Serkomis&r, bu lruurdılardan bir 
şey anlamamakla beraber temki -

nini bozmadı. Fesin; arkaya ite - - Saraylı ile ml kaçtı? Nereye? 
rek masasının üı;tüne dirsekleri - Nasıl kaç?? 
ni dayıyarak bir jandarmaların a- Sait ağa ilk defa işin vehameti • 

rasındakı arabacıya bir de Sait a- ni takdir eden bir Pdam!İı karşı • 
ğaya baktı: !aştığından memnı.n oldu: 

....,Ne var? Meaele nedir ağa e- _ Basbayağı kaçtı ve kızı da ka 
fendi!? çırdı. Arabasıııa ald;, Necmettm 

Diye sordu. efendi bazret.lerin'n sarayına gidi-
Sait ağa sanki bütün bu g~ l9 yo yorum, diye yola çı'.dı: ondan son

lu, tA Divanyolundan Pangaltıya ra bu adamla anıa,..p kimbilir ne

kadar yayan yürümüş, hattA koş- reye gitti? 
muş gibi yorgun ve bitkin, harap Serkom!ser, arabauy:ı doğru bir 
bir haldeydi. Mendill!e yüzünü sl- !ki adım attı ve tam yanına gittiği 
Ierek ve geniş nefessler alarak blr ~aman gözilnün !çire bakarak: 
Jlti dakika cevap vermedft. Sonra: - Niko, bu ışi se'I mi yaptın?. 

Sen ha. · - Anlatayım, dedi. Ben Emine .. 

S 1 ğala d S bahl 
Arabacı korku ile tereddut ara-

u tanın a rın anım. a e-
Bında bir şaşkınlık içinde ·idi: 

yin sarayın bir arabarısı saraylıla- . 
rımızdan birisini alarak araba ile - Yok pasam, bırakmadı k; an-

kaçtı. 

Serkomiser, yerinden :fırlıırlı. Bu 
işitilmemiş bir faci~ ıdi: 

\atayim Benim h• bPıim yok 

Sait ağa atıl<h: 
((Arka~• rarJ 
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1 AN A DOILU 

"----------------------------------~ ~ ...................... , 
i Kırklarelinde f 
ı 419,826 baş 
İ kasaplık hay-

van var 

Çukur ovada arpa 
biçimine başlanıyor 
Pamuk ve buğday mahsulü bu 

yıl bo~ ve bereketlidir Edirne (Humi) - Bu yıl 

Kırklare!inde yapılan hay -
van 6ayınu netice; inde 279649 
baş koyun ile 59954 baş keçi 
69139 baş öküz, ve inek ve 
11140 manda ve 44 domua bu
lunduğu anlaşılm;ştır. 

Yeni Orman kanununun l· ı 

ı caylarından olarak keçi sil - ! ! 
rüleri her yıl azalınaktadır. ı 

ı Geçen yıl lçinde Kırklare-
t linin nebati yağ lstlha!Atı 1 da artmıştır. E7.cilmle bir se- f 

ne içinde ~.000 lira kıymetin- • 

ı de 100000 litre susamyağı ile I' 
kilo tahl:ı i ' ' • ' • - ı 

tir. 

.................. & 
Gelibolu şehitler 

abidesi bitti 

Abide büyük mera
simle açilacak 

Gelibolu (Hus!) - Gelibolu fa
tihleri için beledi.vemiz tarafından 
şehitlikte yapılmakta olan abide 
bitmiş ve yalnız kaide etrafına ya
pılacak saha ile mermer baba ve 
demir parmaklık kalmıştır. 

Adana, (Hususi) - Bu sene ha- mesi tehlikesini gözönüne allll' k 
"alarm iyi gitmesi Çukurova çift - çok ihtiyatlı davranarak ihti} ıt 
çisini çok memnun etmektedir. De- biderlik bırakmışlıır ve hatta ı ir 

v~lı yağmu~ardan sonra çiftçi - çok çiftimiz sakladıkları çiğitlermi 
mız hazırladı0 ı p~mak tarlalarını . . t• ly 

1 
k d 1 

ah t k b ·1ın k f t b 1 vazıye ın o ması arşısın a e -r a ça e e ı e ırsa ını u -
muştur .. Tahminen bir aydanberi 
ovanın her tarafında yerli koza ve 
Klevland ekimi hararetle devam 
etmektedir. 

Çiftçiyi memnun ~den bir cihet 
te şudur: 

den çıkarmağa başlamışlardır. 

Ekinlerimiz btı yıl çok iyidir. 

Yalnız mevsimind·. lüzumlu ya~-

mur düşmemiştir. Karata~ gibi ba
zı nııntakalarda b•ıgünlerde arpa 

biçme işi başlıyacaktır. Bütün bu 

işler normal bir şekFdı• devam e • 

.. 
İKDAM 

DÜNKÜ BULMACAMIZlN 
HALLt 

ı 2 3 ' il il 7 8 9 10 ti 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

1 2 s ' il ti 1 8 9 t•l 11 

- Soldan sağa -

1 - Muvafakat, Sa.buğun arka -
d>ışı. 

2 - Siyah ba~. 
3 - Su, baş tarıyan .ilet, nota. 
4 - Emmek, satmaktan emir, 

gümüş. 

5 - Kullar, gölge. 
6 - Ofun arkadaşı, peder. 
7 - Yokt.an uydurup yapmak, 

para dolabı. 
8 - Kırmızı bir mayi, bir nevi 

ağaç. 

9 - İnmekten emir, bir işde dur 
mak, işaret lafzı. 

10 - Metinlik 

SAYFA7 

Yedek Subay ve askeri memur
lar hakkındaki kanun değişiyor 

A skeri ehliyetname 
usulü kaldırılıyor 

Milli Müdafaa Vekitleti, yedek\ !erle mühendislerden htiyaçtw ay müddetle hazırlık kılasında 
sübay ve askeri memurlar hakkın- hzlası ile diğerleri :efrik edildik - hizmet ettikten sonra liyakat ve 
daki kanunun bazı maddelerini leri nnıfların yedek f:i bay mekte- kifayeti tasdik olunacaklar yedek 
değiştiren bir kanun projesi ha - bine sevk ve buralarda altı aylık asteğmen ııasbedilecekler ve ye -
zırlamıştır. Proje ile kanuııuıı ü - bir hizmet ve tahsile tabi tutula - dek sübay olanlar askeri ~an'atkir 
çüncü, dokuzuncu ve on yedinci caklardır. Bu müddet içinde bun- muavini nasbolunarak kıt'alara. 

maddeleri değiştirilmektedir. Pro- lar, idare ,ilbas ve maaş hususun- sevkolunaeaklardır. 

jeye göre her sene yapılan son da harp okulu talebesi, yüksek de- Yed.ek sübaylann yoklama ve 
jyoklama neticesinde sağlam veya niz ticareti mektebinden çıkanla- terfileri: 
sakat asker edilenlerden tam dev- ra dahi deniz talebesi gibi muame- Yedek sübay ve memurları yok
reh lise ve muadilleri ile yüksek le yapılacaktır. İşbu altı aylık lama zamanında nerede bulunur 
derecedeki meslek mektepleri, müddet sonunda iktidar ve liya - !arsa o yerin askerlik şubesinde 

yüksek deniz ticaret mektebi ve 1 katsizlikleri anlaşılanlar sınıfla - kayıt ve yoklama edileceklerdir. 
muadili mekteıılerden ve üniver - rırun muvazzaflık hizmetlerini ta- Yoklama ilk yoklama sıra -
siteden mezun bulunanlar kanu - ı marnlamak üzere çavuş rütbesiyle .sıda senede bir defa yapı
n un sekizinci maddesindeki şart - sınıfları kıt'a ve müesseselerine lacaktır. Yoklama yapılan as -
!arı haiz oldukları halde yedek· gönderıleceklerdir. kerlik şubesi, yedek sül>ay ve ıre
si.lbay yetiştiPilmek üzere tahsil - Bunlı>rın kıt'ada ve mektepte murların asıl şubelerine malumat 
!eri nevine ve kabiliyetlerine gö-. geçen müddctlcıri asker!lk hiz - vermekle mükellef olacaklır. Ha • 
·re Milli Müdafaa Vekaletince tak- metinden mahsup edilecek, fakat zerde yedeksübayların silah al • 
dir edilecek ihtiyaca göre muhte- 1 ellerindekı diploma müddetleri tında geçıniyen sivil hayattaki 
lif sınıflara ayrılacaklar ve bunlar nazarı dikkate alınmayacaktır. İk- müddetleri de hizmetlerinden sa • 
mekteplerde askerlik dersi görüp tidar ve ehliyetleri tasdik olunan- yılmak şartiyle mu\·azzaf sübay -
görmediklerine göre aşağıya yaz- ~!ar yedek asteğmen nasbolunacak- !ar gibi terfi ettirileceklerdir. An
dığımız müddetlerde talim ve tar ve sınifları takım komutanlı • cak asteğmen olacaklar, birer, üst 
tahsile liıbi tutulacaklardır. Aşa - ğında, kıt'ası bulunmıyanlaı sınıf teğmen olacaklar ikişer ve yüzba
ğıya yazdığımız hizmet müddet - ve mesleklerine ait işlerde, hava *ı olacaklar sekizer talim devre -
!eri mükelleflerin mezun olduk.la- yedek sübaylan hava mekteplerin sine iştırak etmek ve muvaffak 
rı mekteplerden aldıkları diplo - de altı ay daha hizmet görecekler- sicil alınak, denizde yüııbaşılık kur 
malara göre oıacaktır. dir. Bu müd· l ti mU\·affakiyeUe sunu tamamlamak ve yakın süvari 

Yedek sübaylarm talim, tahsil bitirenler mu,·azzaf asteğmen \"e çarkçı şehadetnamesini haiz 
ve hizmet müddetleri: hakkındaki şartlar dairesinde teğ- olmak >arttır. 

Bütün tahsilini yabancı illerde men nasbolunacaklardn·. Mu,•af - Günı.rük kıl"alaruıdaki ~ edek 
yaparak oralarda askerlik dersi !akiyet gösteremiyenler üç ay da- sübaylarm terfileri: 
görmiyen yüksek mektep mezun - ha istihdam olunarak yetiştirile - Gümrük muhafaza kıtalarında 

lan alt: ay talim, altı ay tahsil ve cekler ve liyakat gösteremiyenler istihdam olunan yedek sübaylar -
asteğmen olduktan sonra da 6 ay asteğmenlikle terhis olunacaklar- dan teğmen olacakların bu kıta -

Bu hafta içiı;.de kazamızı ziya -
ret eden umumi mi'fettiş ile Ça -
nakkale valisi anıtlı ziyaretle Geli
boluluların bu milli ve kadlrşina
sane hareketlerini takdir etmişler 
ve anıdın etrafındakl derme çat

ına dUkkfıııların Istimli\ki;•le bura
nın bir meydan halıne getirilmesi

ni ve anıd çevresine küçük bir 
park yapılmasını cır.ir buyurmuş
lardtr. 

Şimdiye kadar ek!\en tohumlar 
umumiyetle arızasız olarak bit -
miş ve bazı yerlerde çapa işi bile 
başlamıştır. Birçok çiftçilerimiz 
geçmiş senelerde maruz kaldıkları 

tohumsuzluk ve ekilenin bitme -

derken çiftçiyi en çok düşündüren 11 - Orta mektebin fevkinde bir hizmet müddeti olmak ..izere 18 dır. Bunlardan muvazzafa naklet- tarda 4.5 aylık hizmetten sonı·a 

Anıdın açılma toreni bütün Ge

llbolulularm iştirakiyle pek ya • 
kında yapılacaktır. 

şey, gerek pamuğt' n ve gerekse hu 

bubatııı harman z11ınanında kaza -
nacağı kıymettir. 

lnegölde bir ay içinde 
395.25 7 kilo tütün satıldı 

mektep, izzet!L 
- Yuarıdan aşağıya -

1 - Mesçitten büyük ibadet ye
ri, bir karında doğan ço -
cuklar. 

2 - Kaıeııder. 

3 - Hece, buğday çöpü, nota. 
4 - Şahıs, lezzet, ses. 
5 - Bir nehir, eşkcya kümesL 
6 - Siyah adam, sabah rüzgarL 
7 - Mamure, anlam. 

ay, büttiıı tahsilini yabancı illerde mek istiyenlerdeu talimati1ame - orduda bir buçuk ay staj, üstteğ -
yaparak oralarda askerlik dersi ,sinde yazılı şartları haiz ve diğer men olacakların iki sene dokuz ay 
gören yüksek mektep mezunları vekaletlerde kanunen mecbur ve hizmetten sonra ordllda üç ay staj, 
üç ay talim, altı ay tahsil ve asteğ- müteahhit oldukları hizmeti ifa yüzbaşı olacakların dört sene hiz
menlikk altı ay hizmet müddeti ol ve ikmal etmi~ bulunanların ihti - metten sonra orduda 360 gün staj 
mak ü~re 15 ay. Türkiyede orta y,,_ halinde muvazzaf sınıfa na - görüp sicil almaları şart olacaktır. 
mektep veya muadili diplomasını killeri icra ve harp okulunda talı- Bütün ~-edek sübayların terfile -
aldıktan sonra tahsillerini yaban- ,si!leri ikmal ettirilecektir. rinde kıdem hesabı muvazz.ıf sü -
cı illerde, askerHk dersi görerek Yabancı memleketlerde tahsil ı baylar içindeki hem naspları ar -
tamamlıyau yüksek mektep tale- edenler : kad~ları meyanında hesap edi!e
besi 2 ay talim, 6 ay tahsil ve as - Askeri lise mezunlarından ya -1 cektir. Binbaşı olmak ve binba~ı

Y "JJ" ) El k "k f b "k 8 - Bakmaktan emir, dal, ça ozgatta mı l oyuna- e trl a rl asının muntazam Cer- 9 - Hece, akşam değil, hece. 

- teğmenlikle 6 ay hizmet müddeti bancı memleketlerde askeri yük - dan yukarı rütbelere çıkabilmek 
olmak üzere 14 ay, Türkiyede lise sek mühendis yetiştirilmek üzere muharip .sını!lara mahsus olup ik
veya muadili diplomasını aldık - seçilenler iki ay müddetle hazır - mali tahsil etmek Ye muvazzaf sü
tan ~onra tahsillerini yabancı il - lık kıtasında hizmet ettikten ve baylara mashus terfi kanununda 
!erde, askerlik dersi görerek ta - sınıflariyle alakadar askeri fahri- yazılı kayıt ve ~artları ihraz et _ 
ınamlıyaıı yüksek mektep mezun- kalar veya sair müesseselerde altı mek şart olacaktır. Ancak bu şart
ları bir ay talim, 6 ay tahsil, as - ay çalıştıktan sonra liyakat ve ki- !ardan başka deniz sınıflarında 

teğmeslikle de 6 ay olmak üzere fayeti tasdik edilenler tahsil gö · \ y~zba_şı. olmak için yakın seferler 
13 ay. yabancı lise ve orta mektep receklerı yabancı memleketlere ı suvarısı veya çarkçısı şahadetna -
!erle muadili mektep mezunların- askeri talebe sıfatiyle gönderile - mesini haiz olmak lazımdır. Bu 
dan askerlik dersi görerek Türki-: ceklerdir. Yabancı memleketlerde maksatla terfi kanununda zikre -
yeye gelenler, bulundukları yer • ! yüksek mühendis mekteplerinde dilen asgari müddetin stilüsünü 
deki li:::elerden birinin ka.;,pmlı. 1 en az iki tahsil devresinden sonra .filen ifa etmek üzere müracaat 
iştirak ettirileckler ve imtihan so- ·yapılacak ön imtihanlarda ve mü- [edenlerin orduya kabulü mün'ha -
nundaki muvaffakiyetleri derece - · hendis mekteplerinde buna teka - 'Hit ve sair ihtiyaçlar nazarı dik -
sine göre kendilerine askeri ehli - bül eden devre imtihanlarında kate alınarak ait olduğu vekalet -
yet veya askerlığe hazırlık derece- muvaffak olarak iki senelik tahsil çe takdir olunacaktır. 

ra ehemmiyet veriliyor yan Vermemesinden şikôyet ediliyor l O - Başkanlık, ·· · · 
Yozgat. (Hususi> _ Yozgat spor - 11 - Çocuklıırın sut ;mdiği şey, 

bölgesinin az zaman içinde her şu- -- eski bir Türk hukfımet!. 
besinde çalışma başlamıştır. 

Türkün en eski sporlarından bi
ri olan atlı cirid oyununa btiyük 
bir ön~m verilerek memleketin gü 
zide binicllerlnin iştirakiyle her 
hafta Pazaı- günleri kalabalık se -
Virciler karşısında muntazam o -
Yunlarına devam etmektedirler. 
fialkın çol< sevdiği cirid oyununa 
güııdeıı gü•ıe büyük bir alaka gös
terilmektedir. 28 l\l!ayısta bölge 
menfaa.tine yapılacı k ilkbahar at 
koşusuna şimdide:ı bir hayli ha • 
ıırlıklar yapılmıştır. 

İzmirde çekirge 
ile mücadele 

İnegöl elektrt )< fabrikası 

Jnegöl (Hususi) - Nisan ayı i
çinde kazamızda tütün mübayeatı 
hararetli bir surette devam etmiş
tir. İnhisarlar idares: ve muhtelif 
şirketler tarafından 14S bin 70 lira 
kıymetinde 395 bin 2o7 kilo tütün 

alınmıştır. 

raba ve sandalye fRbrikaları mev 

cut olmasına ve ş~hrin kahve ~e 

gazinolarında ve h~r mahallenin 

muhtelif evlerinde yüzü müteca

viz makinalar bulunmasına rağ -

men 12 bin niifuslu kazamızda Pa-

PARA BORSASI 
ANKARA 

1 STERLiN 
100 DOLAR 
100 FEANK 
100 LİRE'l' 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMA.RK 
180 ·s ELGA 
100 DRAHMİ 
100 
100 
100 
100 

LEVA 
PEZETA 
ZLOTİ 
PEN('..0 

100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 

l 00 ISVEÇ Kr. 

100 RUBLE 

KAPAN iŞ 

5.93 
126.6750 

3.3550 
G.6625 
28.44 

67.5675 
50.8150 

21.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 
34.6% 

30.5475 

23.9025 

SEBZE F İ ATLER İ 

sini gösterir bir vesika verilecek - müddetini ikmal edenler yedek Seferde yedek sübaylar muvaz 
tir. Orta mektep veya muadili dip- 9stegmen nasboluna<:aklar ye tah- zaf sübaylar gibi terfi kanunu ah
loması almış olanlar 4 ay talim, 6 Rillerine devan. edeceklerdir. Ta - knmına tabi tutulacaklardır. Se -
ay tahsil, asteğmen olduktaıı son _ Le be sı!atiyle ~ abancı memleket - ferde yedek memurlar dahi 
ra da 6 ay hizmet müddeti olmak lerde tahsilde iken muvaffak ola - terfi ettirilebilcceklerdir. 
üzere 16 ay, lise ve muadili mek _ mıyanlar memlekete getirilerek 

teplerden diploma almış olanlar 2 askeri memur nasbedilmek üzere Milyoner Zenci 
ay talim, 6 ay tahsil ve asteğmen mektep tahsiline veya yedek sü -
olduktan sonra da 6 ay hizmet bay okul tahsiline tabi tutulacak - (Baştarafı 6 ıncı 5ayfada) 
müddetıi olmak üzere 14 ay, üni • !ardır. Bunla'rdan meslek veya hayatı zenci delika,..Jıyı bir centil
versite ile yüksek mekteplerden yedek sübay okullarında muvaf - men yapmış. 
diploma almış olanlar yahut lise fak olamıyarak sıhhi hallerden gay G<ıl zaman, git zu.·an Bambi ar
mezunlariyle yüksek mektep ve ri sebeplerle çıkarılanlar kıtalara tık o ıı.ilenin bir evlfitlığı olmuş. 

üniversite müdavimlerinden c verilirler ve muvazzaflık hizmet - Artık •Bambh deiiil de Baınbi Sa.ı 
brövesi alımlar 6 ay tahsil, asteğ- !erinden başka askeri talebeler ter ismi ile anılma~a b&şlamış. 

tzmir. (Hususi) - VilAyet da -
hilinde çekirge çıkan yerlerde mil 
cadeleye !hemmiyct.e devam edil
ınektedir. Şimdiye kadar çekirge 
çıkmış olan yerlerde mücadele ne
tieesinde çekirgeli arazinin yüzde 
90 ııı tamamen tenıizlenmiştir. He
nüz temizlenm~mi~ elan kısım, 
Bergama kazas' dahil'nde dağlık, 
·Vüksek mınt"kadır Bu sahada çe
kirgeler zaten geç .ı:ırnmakta~. 

Yine kazamıza bağlı Cerrah kö -
yünde yerleşmiş olan Karacaova 
göçemenleri tarafından istihsal o
lunan kırmızı toz L;ber 65 ·bin ki
lo olup 60 bin kilosu harice ihraç 

zar günleri öğleden sonra elektrik 

fabrikası cereyanı kesmektedir. 

Halbuki ka·sabamızda Üstiş şirke
ıiniıı kurmuş olduğu elektrik fab

rıkası yedek olarak br ınotör ila-

Kurut ı · men olduktan sonra da 6 ay hiz • meccanen okudukları müddetin ya- Bambi sözü, kü~ük zencinin bir 

-o-- 1 edilmiş ve 5.000 kilo~u da mahal -

Isparta hükumet !inde ıstihlak ednmı~tir. 
konağı Mahsul ve meyva 

Isparta H 
• H"' l , t Geçen ay zarfında yağmur yağ-

( usts ı - u mme 
.matlığı halde topraklar ratıp ve 

ltcınağının ır.şasına hararetle de - sulak olması dolayısile mahsula
••nı ~dilmekted.ir Binanın bütün tın durumu bereke.llidir. Meyva a· 
ıvıksa~latının Cur:ı~uı yet bayra - ğaçları çiçeklerini tehlikesiz dök
ııı:ra :<adar yetı~tırılmesı~e çalış'.!- ,müş olmasından bu sene mey
maktadır. Konaı:!ın kalorıfer tesı - k 1 - t hmı·n edı-ımek 

''anın ço o acagı a 
satı 16 bin liraya ihale edilecektir. tedir. 

Elektrik fabrikası cereyan 

ve etmi~tir. Pazar günleri öğleden 

sonra da cereyanın temini i<;in ya

pılaı1 müracaatlar neticesiz kal ~ 
mıştır. İnegöllüler bı işin halli i-

çin alakadarların yardımını rica e
diyorlar. 

Spor faaliyeti 
İdmanyurdu ile Yen;doğan klüp 

!eri aı-asında 3 haftadanberi devam 

eden kupa maçı ikiye bir Yeni -
İlkbahar yol faaliyeti mükellef 

amele ile KeçiLurb, ·u1ı,borlu, Yal 
vac; yollarında har~retl~ devam " t vermiyor .doğanlıların mağlübiyetlerile ne-
lnektedir. Kazamızda birçok kerl!ııte ve a- ticelenmiştlr. 

Sakız kabağı . 
Yer fasulyi!Si 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
€r.gir.ar 

• • 

Marul . • • • 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze soğan 

'fare sarımsak 

21-
40 -

2 so 
6-

10 -
1 50 
ı 50 
3 -

22 -
2-
7-
1 so 

25 -
2 -

- 40 
- 40 
1-
1-

met müddeti olmak üzere 12 ay rısı kadar hizmet edeceklerdir. hurmanın dibinde iiliime mahkum 
askerlik vazifesini yapacaklardır. Yabancı memleket tahsilinde iken 

Meslek mensuplarının askeri yedek asteğmen olduktan sonra 
hizmet \'e tahsilleri: tahsilde muvaffak olamıyanlar da 

Bunlardan, yukarıya yazdığt - gösterilecek muayyen bir meslek 
mız şekilde kıt'a hizmetini yapan kursuna tabi tutularak askeri me
ve ikmal eden veya yüksek asker- nıur nasbolunacaklardır. 

lik dersi ve kampı gördüğü diplo- Askeri liseleri muvaffakiyetle 
masından anlaşılm tabip ve bay - bitirdikten sonra memleketimiz -
tarlar ki\mileıı, kimyager, eczttcı deki faMika ve müessese stajların
ve diş tabiplerinin en liyakatlile - ı da askeri yüksek mühendis ve 
rinden ihtiyaca göre Milll Müda -1 mühendislik tahsilini takibe kifa -

bir halde bulunduğu günün hatı

rası olarak bırakı!m'ş. 
Cezairden Parisc gelmiş. Paris· 

te tahsilini i!<mal etmiş. Gayet gü
zel bir terbiye ile y~liştiği ~çin ken 
disiııe artık şöhret 1--apıları da a • 
çılmağa başl:ıınış: S0ll at yarışla -
rında Bambi centilmen kupasını 

kazanmıştır. 

DOCU11ı! 
faa Vekaletin<:e lüzum görülecek ı veli görülmiyenler talebe sıfatile Kıymetli emniyet amirlerinden 
miktarı tercihan kendi tatbikat harp okuluna sevk olunacaklardır. Cahit Aytuğ'un dan1adı ve Nev -
mekteplerine ve Iilzumunda sıhhi Askeri sanat lisesi mezunların - zat Eriş'in karde~i Ka~ seri istas
müesseRelere, sınat kimyagerler dan olup ta yliksek mühendis ve yonu şefi Bay Behzıt A tasayın bir 
v~ makıiııe ınühendlsler!nden lü • ı ~;ked mllheııdis yetiştirilmek Ü - kız çocuğu dünyaya gelmiştir Yıı.v 
zumlu rnlktarı askeri fabrikalara. zere s!!çllmiyerek askeri san'atkar runun uzun ömürlü olms.sını dile • 
ve diş tabibi, ece.acı voı kimyager -1 yetııştirilmek üzere seçilenler iki riz. 
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SUPHi ÇOCUK PAZARI 
Açıldı: Artık yavrularınızın bütün giyim ihtiyaçları ve sizlerin her türlü 

tuhafiye eşyalarınız için düşünmeğe hacet kalmadı. Bu arzularınızı ora
dan tedarik ediniz. 

ADRESE DİKKAT: İSTİKLAL CADDESi No. 423 

KUMA.ŞLAAI . 
IHGILIZKUPONLA.RI ---- --------~- --
M0TEHASSIS TERZi evi 
lstllclilCeddeıi NflS7 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 
Tak · - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 fen sonra 

Dr. Hafız C:emal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHlLtYE M'°UTEHAŞSISI 

Divanyolu 104 

:Muayenehane uatleri: Pazar 

hariç her ıüıı 2.5 • 6, Salı, Cu

mart•i U - 2.S fıkarayı. 

'" 

llllJIHlll 

-------·----- ------------ ---
lat•nbul dördUncU icra MemurluAundan 

934/2093 

Tamamına Uç yeminli ehli vukuf tarafııldan (2300) lira kıymet 
takdir olunan Betiktaota Şenlikdede Ekmekçibaşı Ali mahallesin
de Dılamur Hacı Halit yeni KireÇ!ıane sokağında eski 47. miikerrer 
ve il. mükerrer yeru 8~ iimdi 7. numarataj numaralı hanenın nısfı 
açık arttınııaya konmu§tur. 

EVSAFI: Bqiktaş Ekmekçibaşı camıi yanında şair Nedim cad
deınnde Klreçhane sokağında 7. numaratajlı ahşap merdivenle ka
pıdan ıayn menkule girilir. (1). inci kat zemini karasümen döşeli 
bir mutfak vardır. Camekiı.nla sofa üzerinde iki oda bir hala vardır 
ıt0kak tarı>fındalti oda yüklü dolaplıdır. Üst kata 10 basamak nıcrdi -
venle çıkılır bir sofa üzerinde biri küçük ıkisi büyük olma üzere 
üç oda bir halA vardır. Odalar bahçe tarafındaki şahnişli .,ıup bu 
kattaki odaların sofa üzerindeki bölmeleri sıvasız ve bahçe tarafın
dakı odaların bölmeleri bağdadisiz merdivende korkuluksuzdur. 

Bodrum kaı. birinci kat sofasından 16 ayaklı ahşap merdivenli ze
mini kırmızı çini döşeli taşlığa inilir sokak tarafında bir kiimürlük 
ve methalin altı urnıçtır. Bahçe tarafından zemini çini ıiöşeli bir 
mutfak ve ittisalinde bir yemek odası vardır. Mutfakt~n bahçeye 
kapı ile çıkılır bahçe kolll§u hudutları tahta perde ile çe~Tili olup 
içiıM!e mcyva alaçları vardır. 

?.IESAHASI: 77 buçuk metre murabbaı ıizcnnde bına mesaha 
edilınif okp 114 metre murabbaı bahçe ve evsafı unıumiyesi bina
ııın )ıodrum katı tamamen kargir olup tarafından bır yangın duva
rı diğer aktam ahşaptır Elektrik tesısatı mevcut olup su sarnıçtan 
temin edılecektir. 

~ l.şbu gayrınıe:ıkulün artt,rma şartnamesı 13/5/1939 tan -
hinden ıtlbaren 9~4/2093 No. ile İstaı. bul Dördüncü icra daıresinin 
mu•yyen numarasında herkesin görebilmesi ;çin aç>ktır İlıinda 

yazılı olanlardan fazla malumat almak stiyenler, işbu şurtnameye 
ve .:fosys numara:; it merr:uriyetim!ze müracaat etmelidir. 

ı -- Artırmaya iştirak için yuhrıda yazılı kıymetin ytizde 7,5 
nısbetlnd• pey vey~ 11' Jli bir bankar ı :em ilat mektubu tevdi edi
ll'Ce.ktır (Madde 124) 

3 - ipı.lek sah,lıı alacaklııarla dıger alaı<adarları ve ıı-tıfak 
hakkı saJııplerinın ~ayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
vı ıı,•sı da dair olan ıddıalarını işbu ilan •arihinden itibaren y ırmi 
ıun ıçind~ evrakı mushitelerile biri kte memurıyetimizP hildrme • 
l•n ıcap •der, Aksı halde hakları tapu sicili ıle sabit olmadıkça sa
ı:o b,,.ielınin payla~masından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya ı~t,rak edenler artırrr.a şart • 
r,amesını okurr.uş Ye lüzumlu malumat almış ve bunı"arı tamamen 
kdbul etmi ad ve tibar olunurlar. 

5 - Gayrı menkul 7/6/1939 tar hinde çar~amba gunü saat İ4 
ttıı 16 va kadar İslanbııl Dördüncü icra memurluğunci~ üç defa 
l.ınğrııd,ktan •Onra en çok •rtııana ihale edilir. Ancak artırm~ be
d.,1 n ha !lmen kı~vınetin vUzde: 75 ını 9ulınaz veJ:·a !'ıdtı~ 1~tiycnın 
a1a..: •• g.na ru_h ın1. olan tııgcr s' 4C..iklı:ar buluuup ta bedeJ bt ların 

bt. ga_ r, nıea!rn! le temır. ccU.mış alacakldrırın mc"Crr . .ıur.<L;;r. faz. 
la;~ ç KmAzsa en ç~k :ı•tı arım taahlıüdu baki ka ı.ı.: [l • • re !:"

rna 15 g · ı~ daha tcmclıt edilerek 22/6/939 tarilı:nde Pc • .-n ı,, ;,u~u 
SJat 14 teıı 16 .) a k u;r lstanbul Dürı..Jrıcıi ıl.!r" rnen .u.rJ:ıgu u.. · s ı n
t .. a art1rn1a bı,;d~h sat ~ iı; ... :yen~n ala ..ıı.:.u1a rüçhanı o ap d:g, r ,l.ıa

cakh~Jrn. bu ı;~ ... ..... ı: n;:ı..I te1111ı1 c0 ım-~ .1i.ac<1ı<.lar •ıı c ... >1.ı.r~ 
uan fozlaya çıkm.k ve Jnuhanımen :C;ymetiıı yüzde 75 inı tutmak 

~· Vivanada Profesör Dr. VAGNER'in formUIU 

Eıczarnanın hususi ilacı 
Yara ve 411hanları 

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

80 Ok ·y g u 
BİRİNCi KEŞiDE 

11 - Mayıs - 19 39 <' adır . 

bUyUk (kramiye 40.hOO Liradır. 
15,ooo Liralık 
12,000 ' Başka 10,000 kramiyelerle 

20,000ve10,000 
lirahk iki Adet Mükafat Va ·dır. 

Yeni tertipten l:ir bilet alarak İflİrH et.neyi inrnıl 
rl nıeyiniz. Siz de piyanıonua me5ut vı bahtıyJdırı 
;ııasına yirıııış ııluraunuı. 

• 
şar\ile en çok ar•ırana ihale edilir. Bö~ le bır bvdcl Pldc edilmezse 
ihale yaJ;>ılnııu ve satış 2280 numatalı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet için<le parayı vermezse Hıale kararı .fesholunarak 
keadisinden evvel en yük.sek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ıhale 
edilir. İki ihale anı . ındaki fark ve geçeı' günler için yüzde 5 <len 
h~sap olunacak fai;; ve ı.lig, · zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
s•;:ın memuriyelim '. zce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
!-arcını yirm senelik vakıf tavız bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeye mecburdur. 

.. ! IPı kiın vc.gıler, teııvirnt ve tanzifat ve tellaliye resmin -
~en P1 uı~ v 1 t belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
ait olnınyıp artırm .. bedelinden tenz,l olunur. ı 

i:Jı,ı ,.ıy.i menkul yukarıda gö~lc.ılen tarıhte İstanbul Dör -
<I • ıı irra ınrm:::·Iuğu o~.as.rı.da i~bu ilan "e gösterilen artırma 
şcırtn~ınesı rtpıre~ı11dc sarıja,~ağı il.Qn c.:unur. 

L LE .G,$ESl----
F. AHMET TOPÇU 

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

Şansınızın TAM HEDEFİDİR 
• TECRÜBE EDiN 

TÜRK TİCARE 
HERNEVI BANKA MUAMELELERİ 
MERKEZİ • • ANKARA 

ş u B E l E R 

ADAPAZARI BURSA iZMiT 

BARTIN ESKİŞEHİR SAFRANBOLU 

uoı.u ISTANRUL TEKiRDAG 

Dahilde ve harıçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler ~ TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
'' 

.. 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 
İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

TUNCA - TUNÇAY - T AY 
Glşeslr:ı.e koş-u.r:ı.uz 

Tunçag - Hiçbir ay yoktur ki büyük ikra
miyelerden bir kaçını vermesi'1. 
26 ncı tertibin 1 inci keşidesinden • 

T 6 ncı keşidesine kadar 10000 lira-
unçag - dan afağı olmamak üzere 21 kişiye 

841000 lira dağıtmıştır. 

Adrese dikkat : T unçay gişesi, Yenicami Sul
tanhamam caddesi Mısır çarşısı kapısı No. 50 

Serbayi Mütekaidini askeriyeden 
M. H. BAK IRCIOGLU 

T u N ç A y gişesinin başka yerde şubesi yoktur 

DiKKAT 
Ç.keti Hayriyeden 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniı1 Hastahaneai cildiye 

sü.hreviye muıahaa•ı•ı 
Telefon : 23899 

Pazardan maada herg-ün 8 den 
ıonra hastalarını kabul eder. 
Adrt• : Babıali Cadaeıi Caga
lotlu yokuşu köıtbaıı No. 43 

Say1n yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayıs 
sabahından iti.haren mer'iyete gtrecek olan fevkallde tenzi
latlr bir aylık ve 3 aylık a boneman kartlarının ilmdiden 
İdare :Merkezimizde Kontrol Müdiriyetil• KA!prü giçelerinde 
satılmağa ba§landığı ,lan olunur. 

" ......... "' ...... ..... ,,,,,, .... ... ... ... 
Sahibi ve Ne~ri;atı İ<l~re Eden Rr.ı 
Muharrrrı'. A1i Naci KARACAN. &~ı1-

dıl> Yer Sen Teıııa! ·Baaımevı . ........ ....,,...., .... '""""' .... 


