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• • 
emnıyetın Türk ve Sovyet hükti.metleri barışın, 

muhafazası hususundaki mütekabil ve muvazi 
gayretlerine devam edeceklerdir 

Polonyanın Sovyel komşusile Alman komşusu 
arasındaki tareddUdUniln manası anlaşılabilir. 
Ancak, mademki nazilerin suiniyeti bugUn be
dahet halindedir, o halde Polonya ile Rusya 
arasında bir teşriki mesai zaruret hükmüne 
girmiştir. Polonyanın da bunu anlaması lazımdır. 

YAZAN: 

Vin 

' . 

Londra, 6 (A.A.> - Sovyet sefiri 
Maiski, bu sabah Lo• d Ha lif aks ile 
görüşmüştür. Zann• d ldiğine göı·e 
Londra. Mnskova tekliflerine ce • 

Dört büyük 
yakalandı, 

bankerden mürekkep şebeke 
araştırmalar devam ediyor 

---000---

Alakadarl~ra yapılan rr.ühim bir 
ihbar ;;zcrı"P döviz ı_, çakçılığı ya-

pan büyük i. • ~~l.e!:c me,ydana 
çıkarılmıştır 

Birc;ok nwmleketl<'rlc ,.e bi"Jıas-
Slovak parlamentosu · 

toplanıyor sa Yunanistanla aramızda döviz 
Presburg, 6 (AA.ı - Slovak kaçakçılığı y:ıpan bı. ~ebeke dört 

parlamento;v ll Mayırta toplan • büyük bankerden müıekkıeptir. 

maya çağırılmıştı•. Bunlardan borı bor<a i<lerile uğra-

şan \'P borSüctL \.#dzi!~ gOrmüş o -
lan tanııımış birisid;r. Şebeke aza· 
!arının ekscrıs! rıı·ı•dur. 

Tahkikatla meş.:,ul ola ı gumrük 
muhafaza !cRkılf,t ır!'murlarilc di
ğer resmi mrmurlnr evvelki gün 
;e-bekeııiıı elebaşısına ait olduğu 

;dclia cdıl~n ı:c mnkez olarak kul-

( Arkası 3 üncü •aııfadaJ 1 

• ... .,,. 

dahili ve harici meseleler hakkın da müzakerelerde bulunmuştı:r 
-----

Rihbentrop - Kont 
Ciano mülakatı 

Berlin - Roma mihveri askeri 
ittifaka tal: 1İl ediliyor 

Halka • • 
ıyı muamele etmek 

Adliye Vekiiletinın tanı ~·eriııdt• bir tuınuni: Jt:r~ ml·ınurları {r. 
masla bıtlundiıkları halka fena muamele etnırnıelidirler; iş <alıiııl•

rine nıevı.uatın nıii~aadcsı nbbelinde kola~·lık gösterlnelidirlt·r. 
Bu taınime yalnız icra menıurlarınrn dt."ğiJ, halkla tı·nıas va1 i~ t'· 

tinde bulunan bü«ln memurların muhatap olmaları temenni t·clılir. 

Iaamafih, şüphe yok ki başla iua memurları... Çünkü diğt•r ıı .. 
~ok ıııemıırların fena muamelesi H l. sahiplerine kola)lık ı:ö'h r
mcnıe.i nihayet onların caı:ılaruıı Mknıak "• i !erini geç bırakırı.ık 
gibi taıniri mümkün bir netice '-"erdiği halde icra ntenıurunnn ku
çük bir l:ikaydisi büyiik bir hakkın L1yaıoa sebep olabilir. Bir . inir 
ve bir ac,.Je hali, yahut kanunun biiliin maddelerini, hatta hrll.i 
hiçbir 1naddesini bilıni~·cn i · ~abibinc nıe'\·zuatın ıniisaade , .. ,. in1 • 

lıiınlarını göstermemek gösterme~i "azifc addetııu·m<·k bir ıcra 
nıemuruntı bir hakkı biJe bile yiyen adanıla a1ni hi:tn~ a lo~ tı~ or. 

Adli~·eye işi diişen "e bir vekil tııtma~a muktedir olamıı. ıılar 
içinde kanıınlarımm bilen ka~ kişi nrdır? .. 



SAYFA Z 

Musa - ·ısa - Muhammet 
'"'. _ .. .............. ,,,, ........ 

İSANIN HAYA Ti 
-4-

Bütün din uluları ve Rahipler 
Meryemin mabede gelişini ka
bul ettiler ve hoş karşıladılar. 

Var git, Meryemin babasına muş 
tula .. dedi, Cenabı Hak onun mü
nacatını kabul etti. Kızı Meryemi 
erkek niyetine kabul ettL O da 
vadinde dursun ve Meryemi (Bey
tülmukad(· s) in çatısı altına ko-
sun ..• . 
Zekeriyyanın bu haber ve müj-

desi Umranı sevince garketti. 

- Sahi mi söylüyorsun ya Ze
keriyya .. dedi. Bu nasıl olur. Şim
diye kadar ve yine bizinl koydu -
ğumuz usule göre mukaddes ma -
bedin eşiğinden bir kadın ayağı 
geçmemiştir. Kızımın Tanrı nez

dil)de oğlan çocuk olarak kabul 
edildiğini sana vaki tebliğ ile ka
bul edeyim. Fakat onu, vadim ve 
ahdim üzere ·Beytülmukaddes• e 
nasıl ithal erleyim. 

Zekeriyya, düşünmeden cevap 
verdi: 

- Mademki Tanrı öyle buyur
du, öyle ha.reket etmek gerek. Mer 
yemin memeden kesileceği zama
na kadar beklersin. O zamana ka

dar da üzülmez, müsterih olur -
sun .. sonra da onu alır ahdin mu
cibince ve sanki oğlan çocukmuş 
gfüi mabede getirirsin. Merak et
me. Üst tarabnı bana bırak. 

Zekeriyyanm Peygamberliğine 

iman eden Umran onun bu tevsi-

Dünyanın din çehresini değişti· 
recek, yeni bir din kuracak, yeni 
b!r (Kitap) ehli 019.cak İsa Pey " 
gam berin anası işte !m suretle Be
ni İsrail tayfasına mensup bir ana 
ve babadan doğm:.:.ş ve Beni İsra -
ilin Peygamberi z,,6eriyyanın de
laleti ile yine Ber?i İsrail mabe -
dinde Tevrat ahkamı dairesinde 
terbiye görmeğe namz• l olmuştu. 

Meryem için mabette 
münakaşa 

Meryem .. yedi yaşınn basmıştı. 
Yedi yaşına gelipciye kadar 

(Mabet) te, diğeı çocuklar, azat 
edilmiş çocuklar gib\ bütün mabe
din, rahiplerin çoruğu olmuştu. 

Usuldendi.. Yed! yaşına basan 
çocuk muhakkak ım•L'€lte yalnız 

tek bir hocaya emanet edilir ve bu 
hocanın tedrisi altında Tevrat ah· 
kamını, din kaidelerini öğrenirdi. 

Bu usule (Meryem) in de tabi 
olması liizım geliyordu. 

Fakat Meryem, yecıı yaşında ol -
duğu halde adamakıllı gelişmişti. 

Yaradılışındaki güzelliğe yüzün -
deki cHidayet nurn• ıstisnai ve ha
rikulade bir meliıtat vermişti. Şöy
le ki yüzüne kim bakarsa gayriih -
tiyari bir hayranlık h;ssediyordu. 

Böyle güzel bir kızın hocalığı

nı yapmağa ise mabedin bütün 
yeslne de riayet edsı eceği ''adinde salikleri, bütiln rahipleri can atı -
bulundu. yordu. 

Meryemin anası da bu habere se
vinmişti. 

Meryemin hocası kim olacaktı. 
du. 

tKDAlll 7 - Mayı• 1939 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Y . d . ı-.r=====-.. eni eniz f eŞ- Haklı değil mi? 3 Yılda hangi 
yollar yapılacak 

Paygamberinin kelle
kilatı layihaları -Sütleri~ zehirli Osman • 

sını uçuran • 

Yarın M. Meclisinde 
müzakere edilecek 1 

Denizbank'ın yeriae teşekkül e-; 
decek olan Denizy~!ları Umum 
Müdiirlüğile Limanlar Umum Mü
dürlüğünün teşkilit projeleri mec
lisin yarınki toplar.tısında müza -
kere edilecek ve kat'! sekillerini a
lacaklardır. - 1 

İki Umum Müdürlüğün hazır -
!anarak Ankaraya gönderilen kad
ro ve bütçel~ri üzerinde Vekalet

çe yapılan tetkikler h~nüz bitiril-! 
memiştir. Haber verildiğine göre I 
memurlardar. bir kısr'11 açığa çıka
rılmaktadır. Bunhra her senelik 
hizmetleri için birer aylık tazminat 

verilecektir. Açığa cıkarılan me -
murların çoğu Deniı.hank teşek

kül ettikten sonra vazifeye girmiş 
olanlardır. Denizyn!lürı Levazım 

Müdürlüğüne Denizbon'k hareket 

servisi şefi Zekeriyya tayin edil -
miştir. 

---000---

BELEDiYE 

Belediye memurları halka 
kolaylık göstermelidir 

oluşunun sırrı 
Birkaç gün evvel içtikleri 

sütten 36 vatandaş zehirlen -
di. Hastahanelerde mideleri 

Şehir meclisine verilen 
programdaki isimler 

yıkandı, kıvrandılar, ıztırap İstanbul vilayeti dahilinde ve 

Ve kız kardeşi bu defa da evlerinde izinsiz 
define aramak suçile muhakeme edildiler 

çektiler ve hepsinden mü - şehir içinde 939, 940 ve 941 yılla - Bundan bir müddet evvel Top - maktadır. Bu dava tahkikatı te -
hinı olarak ölüm tehlikesi rında tatbik edilmek üzere büyilk kapı dışında f~ci bir hadise olmuş, kemmül ederek üçüncü asliye ce-
geçirdiler. Bir okuyucumuz bir yol programı hazırlanmıştı. Osman adında bir meczup beraber- za mahkemesine gelmiş ve muha-
bu münasebetle bize yolla - Belediye reisliği tarafından ya _ ce define aramağa gittikleri ara - kemeye başlanmıştır. 
dığı bir mektupta sütlerin na- pılmış olan btı program tetkik ve bacı Süleymanm kafasını bir ka- Mahkemede, Os"'.lanın ehliyeti 
sıl zehirlendiği hakkında şim- tasdik edilm~k üzere evvelki gün satura ile keserek kellesini koltu- cezaiyesi olmadığı hakkındaki ra-
diye kadar nazaTı dikkati çek- şehir meclisine tevdi edilmiştir. ğu altına sıkıştırmış ve biraz sonra por okunmuş ve kendisi hakkın -
meıniş bir hak~atten bahse - Buna göre şehrin birçok yer • görenler ve jandarmalar tarafın- daki takibat bırakılarak kız kar. 
diyor. Çok dikkate değer bul- d k it • dak· kanlı kelle ile 

terine yeniden yolbr ııçılacak, bir- [ an o ugun 1 
• deşi Ayşe muhakeme edilmiştir. 

duğuınuz bu mektupta deni - akal t 
1 çok parke yollar asfalta çevrilecek Y anmış.ı. Ayşe hadiseyi şöyle enlatmı;tır: 

yor ki: o J 1 dıkt 
1 ve birçokları da esaslı tamir. etli · .. ..sma .. nın Y~ :a a~ an sonra, ,_ Benim bu işle hiçbir alakam 

•- Sütleri mandıralardan ld d - S leym··n• Peygamber 
lecektir. 0 ur ugu u " . . yoktur. Kardesim Osman, bilaha-

şebre getirmek için kullaru • tanıdığını, uu Peygamberın defıne .. 
1
d .. d ..... - k d 

8 
.. 1 

lan kaplara azamı• dikkat et _ Yeniden yapılacık ve tamir o - , k d' . . b. re o ur ugıı ar -. aşı u eyman-
aramak ugrunda en ısının ır . 1 .. 

uıek lazundır. Çünkü dikkat lunacak yollar şunlardır: . . . . . . la evde defıne arıyocak arım soy-
hayli parasını ısraf ettığını ıddıa 1 d·ı K k.. klerl gel 

dil . ·· ··ı kt' ki b Topkapı - Silivri - Tekirdag"ı vi- e ı er. azma ve ur€ e -
e ırse goru ece ır un - eylemek gibi abuksabuk konuş - <iiler Gece liımba ı'1"1 altında bod 
!ar her biri iki veya üç gaz !ayet hudut yolu, E:'lirnekapı - Ye- ması nazarı dikkate alınmış ve · · c 

tenekesi süt alabilecek bü • dikule yolu, Bakırköy - Topkapı - Tıbbı Adlide müşahede altına alı- rumda ve bahçene "''ıştılar. Gün-
yüklükte bakır güğiiınlerdir. Silivri iltisak yolu, Yeniköy _ Bü- narak akli muvazenı>sinin yerinde !erce kazdılar, kazdılar. Toprakla-
Bu güğümlerin, alındıkları yükdere, Üsküdar _ Şile, Üsküdar. olmadığı te~lıit edilır.ıştir. Böyle- rın altını üstüne getirdiler. Fakat 
zamandan bir müddet sonra, Beykoz, Topkapı . Maltepe _ Hal- ce katil Osmanm el!li)•et! cezaiye- bir şey bu\ar.ıadıb.r. Benim bildi -
içlerindeki kalay sıyrılır, fa- kalı (Yeşilküy iltis•kı), Mezbaha.' si olmadığı an!aşıldığır.dan hak _ ğim bu kadardır. Ren onlarla be -
kat tekrar kalaylatmak inı - Silihtarağa - Küçükköy - Rami il- kındaki takibat durdurulmuş ve raber define aramadım. 
kanı yoktur. Çünkü ağızlan tisak yolu, Edirnekepı - Rami . Ar emrazı akliye hastanesine sevke - Bundan sonra bir suçlusu son-
e! girmiyecek kadaT dardır. 

1 
navutköy • Dayak'<b' yolu, E • dilmiştir. • radarı öldüriilen ve diğer suçlusu 

Halbuki bir güğüm en aşağı ld "-·-d h t 
renköy - İçerer,köy - Bt'stancı, Ka- Fakat. bıı cinayP.lten evvel Os - da deli o Us'"' an as aneye sev· 

10 - 15 sene kullanılır. İçleri 
dıköy - Acı badem, İbrahimag" a · mania kız kardeşi Ayşe hakkında kedilmiş olan bu davanın mu ha -evvela kızıl bakır olur, sonra 

Bazı bel.edıye munl'rlannın as_ da yeşilleruneğe başlar. İşte Prevantoryom. Kurb&ğalıdere • evinde ruhsatsız define aramak su· kemesi şahitlerin dınlenmesi için 
habı mesaliha kar~ı dürüşt ve sert bu güğümlerde nakledilen Göztepe - Erenköv ıltisakı, Cadde- çile bir dava tahrik edilmiş bulun- başaka güne bırakılmıştır 

1 1 Su .. tlerı· bakır çalıııamasına bostanı - İskele, Erer-k0y - İçeren-muame e yapl!k arı görülmüş ol -
duğundan Vali Doktor Lutfi Kır_ inıkıin yoktur. Ancak her gün köy Carldebostarıı Yeşilköy 
dar dün bu husus•.~ ehemmiyetli kullanılanlarda zehir az ınik- (Topkapı - Silivri iltisakı), Eren • 

tarda olacağı için belki içen- köy · İstasyon - Şaskınbakkal ilti-
bir tamim yapmış ter. Vali bu ta -

!eri zehirleıneğe kifi gelnıi - sakı, Kartal Yakacık,. Samandra 

1-lapishanenin 
tahliyesi işi 

Veznedarın 
katili Abdullah 

miminde, yapılmı~ olan haklı şi -
ycbilir. Fakat ı Mayıs gibi .Üsküdar - Şile Utı<.akı>, Maltepe k Cam kırmaktan da 20 kaye•.ıerden. bazı memurların haı- Yı ılma ı"çı"n ayrıca 
ç<>k süt sarfiyatı olacağl ma - Topkapı - KüçükçP.kmece - Kazlı-

ka fena muamele ettiklerinin sabit • b ki • " h hk A 

li'ım bulunan bir gi.inde nıan- çeşme, Bakırköy asfalt yolları. Bü- emır e enıyor gun apse ma Um 
olduğunu bildirmekte ve bu halin dıracılar bir senedenbeci bir "k k H d k.. T k h · d 
hem teessürü mucip bic hal oldu - yu çe mece • a ıı't'- oy - er os - Adliye Vekaletirıin emri üzerine Galata posta anesı vezne arı 

köşeye atılmış yedek eski ba- K b p , K H · ·· .. ı ı·· kte 24 
"unu ve hem de lutr.unen mes'uli- ara urun, revan o•·yom - ı - İstanbul umumi hapishanesinin Hüseyin tlmiıyu O.l urme 11 
6 kır güğümlerini de kullanın • klı B b k t t• T t kıi Abd il h 

t . ·· t l b d • .. sı , e e - s ın,·e. opcu a ış .
1 

k d' sene ağır hapse mah m u a ye ı mus e zım u. un ı..gunu soy - ca facia baş göstermiştir. Çün- • " tahliyesine devam t;dı me te ır. 
liyerek bundan son'"a halka karşı okulu - Davııtpaşa (Topkapı - Si- ile yine bir katilder. >UÇiu olan 

il kil bir senedenberi kullanıl - B d bulıınan 450 mahkı1ından Mukaddes mabede yaptığı ve do- Zekeriyya Peygr.mbH: livri iltisakı). Çatalca _ Sinekli - ura a Maksut başl<a bir "uçtan dolayı 
azami kolaylık gösttrılmesini ve i- m.ıyan eski bakır güğümün Ü · 

ğumdan evvel ilün ettiği nezri her- - O, dedi. Benim karımın l<ız Çerkesköy yolları. yüz kişi sküdar hapishanesıne, muhakeme edilmek üzere Abdul-
k yi muamele ed:Imesini ısrarla iste- içi elbette kalın bir yeşil ze - ı İm ı · · 

kes blllyordu. Doğ'ırduğunun ız kardeşinin kızıdır. Bana· karşı bir mektedir. hir tabakasile 'kaplanmıştır. Bundan başka bazı köprüler ta- onu ralı adasın:ı giinderi mıştır. !ah Bursadan ve Maksut ta Edır -
olması Beni İs"ail kadınları ara • yakınlığı va~dır. L5yık ve mu va- Belediye bu güğümlerden bir mir edilecektir. Bı.;nıın için 40 bin! Mütebaki kısmı da tevkifhaneye ne hapishanesinden §ehrimize ge-
sında onun da ittbarmı kırmıştı. tık olan odur ki (Mrcryem) in ho- Sinemalardaki kalabalığa kaçını şehre girerken yaka _ lira sarfedilecektir. Bedeni yol nakledilecektir Ancak hapishane- tirilmişlerdir. Burlar iıapishanerle 
Fakat şimdi Tanrı, Peygamberi va- calığını ben yapayım. karşı tedbirler alınacak lıyarak keser ve içlerini a - mükellefiyeti çalı~maları masrafı nin hastahanesınd~ bulunan mah- konuldukları hücreden çıkmak ıçin 
sıtasile onlara kız P;Iatıa:ıı:un oğ- Fakat herkes bu güzel kıza ho- çarsa tehlike bütün açıklı • olarak ta (15) bin lira tefrik edil- kumlarla borçt;ın ddayı malıkı1m gürültü etmişler ve odanın camla -
lan yerine kRbul edıleceğını ve o- ca olmak arzusunu t>efsinde duyu- Son günlerde ve bilhassa cumar- ğile meydana çıkmış olur. Bu mıştır. Bu yol programı şehir mec- olanlar şiı;ndilik yine bu binada ka rını kırmışlardır. 
nun Beytülmukaddese nezir muci- yor, ve yine herkes onu kendi ter- tesi ve Pazar gürleri &inemaların güğüınlerin kullanılmasına !isinin Salı günkü toplantısında b.caklardır. Müdürliik ve gardi - İki katilin bu cam kırma suçun· 
hince terkini emrediyordu. Bu yal· biyesi altına almakta hak değilse kapılarında fazla izdiham görül - müsaade edilmemeli, mandı _ konuşulacaktır. yanlık teşkilatı da bu hasta ve borç dan dolayı birinci reza mahkeme -
nız iadei_ it~.o.r değil, c~lan doğur- bile liyakat iddia ed;yordu. Zeke- müş ve Valinin in-.zasile dün ala- dıracılar emaye gibi tehlike- ---ooo--- lu mahkumlar orada bulundukça sinde yapılan muhakemeleri dün 
maktan ustun bir şereftı. riyyanın yakınlık idc:liasını cerhet- kadarlara bir taır_im yapılmıştır. siz ve zamanla tehlikeli ol _ T bb" 1.1 . d k" eskisi gibi yerinde ka!acaktır. bitmiş ve karar bildailmiştir. 

Maamati ııe Umr:ın ve ne de ka- mek için dediler ki: Vali ve Belediye Re;,; bu tamimin- ıruyacak güğümler kullanma- 1 ıye 1 erın Un gece 1 Hapishane binasının yıkılması i- Karara göre Abdullah ile Mak-

rısı. Meryem memeden kesilinciye _Eğer yakınlık b:r tefevvuk te- de bu izdihamın önüne geçilmesi ğa icbar olnnmalıdır.• balosu çin ayrıca emir beklenmektedir. sut üçer ay haps-a mahkfım edil -

kadar bu hu:;usta kimseye bir şey min ederse lazımdır ki (Meryem) i için terlbir alınma'1nı istemekte ve Tıp fakültesini bu sene bitiı-ecek Hu iş Nafıaya ait bulunduğu için mişlerdir. Ancak gerek kırılan 
söylemedilet,:· b' k d k 1 Haklı değ il mi? ' Pmrin de şeh:·imiz Ndıa Müdürlü- camların kıymetlerınin azbğı ve 

anası rerbiyP etsir,. Çünkü ona en ır yangın vu uun ıı ı;ı;ni tev it \ı;,-"""".=========::--~ olan talebe tarafın:ian dün akşam 
1 

k. hkU 
Vakla ki Meryem ana südüne ih- yakın olan anasıdır ederek mües.;if hadiselerin vuku ğüne geleceği •abii•fü. Emir gelir- gerek suçlu arın es ı ma mi -

tiyacı olmıyacak vaziyete geldi, Beylerbeyi sarayında bir balo ve - gelmez. hemen yıkma işine başla- yetleri gözönü..rıe alınarak bu ce-
Umran onu kucağ•na aldı ve doğ- Bunu böyle ıddia rdenler pekiıla bulmaması için z&bıta bu hususta KÜÇÜK HABERLER rilmiştir. nacaktır. zaları yirmişer gür,e indirilmiştir. 
ruca mukaddes mehrde getirdi. biliyorlardı ki MPryemin anası uyanık ve tedbirini <vvelden al · Bu münasebetle Beylerbeyi sa -

'ki d mabede giremezdi Mabedin kapı- mış· olmag"a davet ol.ınmo.ktadır. h lk 
Orada, dm büyiı. eri ort.~sı~ a sı istisnai olarak bir tek defa ve o * Şehirde birçok mıntakalarda rayı salonları süslenmiştir. Baloya Zincirlikuyu mezarlığı PIAjlarda a günleri 

oturan Zekeriyyanm dizi ustune d T . 'I R r- Yeni iktısat müdürü dün sık sık elekt~ik inkıtaları olmakta başta Üniversite Rektörü Cemil t "d .. ! .... 
k d a anrının emrı, nr.rı esu u o- Bilse! olmak üzere Tıp Fakültesi Belediye Zincirlikuyudaki yeni Belediye iktısa mu ur ugı.i yaz 
oy u. . . . lan Zekeriyyanın Şt.'hadeti ile sa- işe başladı olduğu naza•ı dikkali celbetmiş ve f .. 

1 
d k mezarlıg·ın' bir türlü yapılamıyan mevsimine mahsus eğlence yer -

- Ya ZekErıyy~ dedı ışte ah - b h t k'k 1 t Dekanı, bütün pro Hor er, o - 1 if 1 . d 
.. • ·· '.. de (Meryem) için ~~·lmıştı. Bu id- u usus a let. ı at yapı mış ır. hr. tanzinli işini bu sene kat'i olarak ıeri ücret tar e erın en sonra bu 

rlım uzere evladıırı Beytulmukad- dianın serdedilmesindeki maksat Belediye İktısat Müdürlüğüne Neticede bu inkıta1 en büyük se- :orla~, operatörler, şe ımz tıp yapmaya karar \-ermiş ve bu hu - sene plaj işletecek olanlardan plaj 
dese nezir ve azat ey'edim... t · d'l · 1 ı·ıı. V •·•ı be k · 1 filemıne mensup mensup e,ah - . . . .... · ı· B ledi . Meryemi Zekeriyv2 /a teslim et _ ayın e ı mış o an tısat e...., eti p olara uçurtma mevsımi o - . .. - . . susta yeni bütçeye tahsisat da ko- tarıfelermı ı~,emış ır. e ye rı-

Bir rivayete göre Meryemi ma- mem,,ktL küçük kredi!Et' şefi Saffet dün be- ması dolayısile çoctJdarın uçurt - sıyetler v~ yuzl.erce t~; talebdesı ış- ·nuımuştur. ya.set makamı, öterlenberi İstan -
bede getiren Umrnn değil, anası i- tırak etmışlerdır. Sag.ık or usuna . . b. 

1 
k ._ b 1 ahalılıg" ı ile <öhret bulan 

Zekeriyya Peygnmber ise yedi lediyeye gelerek yeni vazifesine malarını tellere takt,kları ve bu Zincırlıkuyuda ır mezar ı .e.ll· u un P • 
di. Esasen gerek dh ve gerek dev- katılacak ol2n yeni doktorlarımı - rulması işine bundan tam beş sene plaj ücretlerinin. as. g.ar.i hadde .in-
let tarihlerinin hemer hepsinde yaşında iken bile fevkalade güzel- ·başlamıştır. Saffet dün 'hli ve Be- yüzden şebekeyi bozdukları anla - k 

zm balosu sabaha kadar çok neş'e- evvel teşebbüs .,dilmiştir. Bugün dirilmesinin tem. ın'.n'. ! tısat mıi -
ve böyle mühim hildıselerde iki !iği ile üzerine bu kadar arzu çe • lediye Reisi tarafır.dan kabul edil· şılmıştır. b·1~ t 

li g"""';stir. devlet •urasında muhakemesi ya- dürlüğüne ı uırmış ır. taraflı, biribirine ztd rivayetler ken (Meryem) in yarın senelerin mı·ş ve kendı·sı·ıe uzu'l bı'r konuşma * ı·stanbulda istimUlk edilecek ~ .. ~c-, ' k:t t ··d · 
oo pılan bu mezarlık sahasının is -ı Belediye ı ı~a mu . .;.-,Jğü, 

çok defa yer almaktadır. Mabedin müruru ile büyümesi r>eticesi da- yapmıştır. bütün sahaları tesb'-t edecek olan DEN I Z timliıki işi süratle başarılıvermiş, plajlarda tek kabıne ve aıle ka -
hadimleri, rahipleri bir kız çocu - ha büyük ve kötü 3rzulara herlef İ k . b 1 d d t 1 ----- fakat ondan sonra geçen beş s•ne hın· elerı· u··cretlerile biriikte mayo Vali ·bu konuşm~da yeni ktısat omısyon yarın ~ e :ye e ~p a- < 
gu- nun azat edilm<osi kaı.·şısında olmasının önüne geçmek ve ... O- R k ·· t' ve plaı· büf. el · d 

. kt oman mf tep gem"ıs"ı zarfında ancak mezarlığın duvar- verme ucre ı erın e 
hayrete düştüler. B<ı kız çocuk bü- nu yalnız kendi hlnıay~sine almak Müdürüne Belediy2nın bu maka - naca ır. !arı kısmen ve bir de iki kademeli satılan bilı'.lmum meşrubat ve me-
yiiyecekti. Kızlık, kadınlık halini istiyordu. mının ehemmiyetini anlatmış ve * Eminör.ü HalkPvinde yıllık limanda bir kaza yaptı cephe merdivenleri yapılab!\miş _ kuliltın ücretlerini de. yeniden tet-
görecekti. r.Napak• demleri olacak- (Aı·kaoı var) İstanbul halkına lıv. makamdan kongresini yrpan Türk Ulborantlar k.k tesbıt edecektır 

• Mirsea isimli Romen mektep tir. ı ve · 
tı. Halbuki mabedin mUkaddes mu yapılacak mu··hı·m hı·zn1etler bulun- kurumu. başkanlıg"ma doktor Ne - B ı d. b e l k · ·n B rad" bu kış sinema ve t• gemisi dün Karade!l:züen limanı - e e ıye u s ne mezar ı ıçr u a a, ı -
biti böyle hallere tahammül. ede
mezdi. Hatta kadın eli sürülen 
nesneleri bil~ •Ns;ıtk• addederdi. 

Hasta bir adam mangala 
düşerek yandı 

Şehreminde Melek Ha· Hayret ve ifüazlarmı Zekeriyya
ya bildirdiler. tun mahallesinrle oturan ve nüzül 

Zekeriyya, bıı itirnılara şu ce - hastalığına müptela bulunan Sefer 

duğunu, süt, ekır.ek. ~t, yağ gibi 

zaruri ihtiyaçların bu kanaldan 

kontrol erlildiğini ve bunun çok Ö· 

nemli bir iş olduğunu söy llyerek 

caattin Atas~ğum. y~rbaşkanlığa 

Habip Man, rek:reter'iğc, Recai Ay 

han, muhasebeciliğe Mehmet Sey

han, azalığa Şükrü Önceli sçmiş -

kendisine muvaffn~yet dilemiş - tir. 

mıza gelmiş ve AkdPnize geçmiş _ 30 bin lira tahsisat :ıy" m>ştır. Bu- yotrolarda belediyenin tavassutu 
tir. Gemi Y!lnımistan limanlarını nunla mezarlık tanzim edilecek, ile temin edilen ve çok iyi netice 
ziyaret ettikten sonra dönüşte li- duvarlar ikmal olunacak ve ta~h- veren bir usulün yazın plaj ve eğ-

lar ayrılacaktır. lence ktrleriııde de ln'.bı;ı:i için te. 
manımıza da uğry,:ıcak ve birkaç 

İ Ayrıca şehir içindeki mezarlık- şebbüse girişilmiştir. Bütün kış 
gün kalacaktır. çindc 300 kadar 

!arın da tamamen kaldırılması için 1 müddetince sinema ve tıyatrolar 
vabı verdi: isminde bir adam dün oda içinde 

- Tanrı bu kız •;ocuğu oğlan ço- ateşle dolu olan mangalın üzerine 
cuk niyetine telakki etmis ve onun düşmüş ve kalkınağa muvaffak o
mabede kabulünü emretmiştir. lamıyarak muhtelif yerlerinden 

bahriye mektebi talebesi vardır. 
tir. Saffet, dün, müdüılük neşriya- *Cemal Reis idaresindeki tBur- evkafla belediye arasında esasta haftada bir gün halk günü yap -
tını getirterek işler üzerinde u - sa Birlik• ismindeki motörün Ar- Romen mektep gemisi limandan mutabakat hasıl olmuştur. Bele - mışlar ve diğer günlere nazaran 
mumi bir tetkik yapmıştır. mutlu lima.'lından !üsum ver _ geçe;ken bir de kazaya sebep ol- diye evvelil şehir içindeki mezar - fevkıalade tenzüli f:atlerle h&lka 

Zekeriyya, Peygamberdi. Din u- yanmıştır. 

lularının büyüğü idi. Herkesin sev Acı feryatlara koşan karısı Pe -
gi ve saygısını, itirnaclını kazan - ruze ve oğlu Cemal de Seferi kur
mıştı. Mademki o bö.vle söylüyor- tarmalı:.. isterlerken elbiselerinin 
dıı. inanmak Iazırr:dı. tutuşmasile muhtelif yellerinden 

--oo----

ÜNiVERSiTE 

Kimya talebesi bugün 
Yalovaya gidiyor 

İşte mabet rahipleri, din uluları yanmışlardır. Etraftan yetişenler İstanbul fen fakültesi kimya şu-
Meryemin Beytülmukaddese geli- üçünü de Guraba haııtahanesinel besi talebeleri bugül'. Ya!ovaya bir 
şini bu suretle herr. knbul ettiler, kaldırmışlardır. Sefeıin vaziyeti a- gezi tertip etmişlerdir. Sabah saat 
hem de hoş karşıladılar. ğırdır. sekizde hususi bir npurla hareket 

muş ur. lıklarda bulunan ve bir heyet va- seanslar tertip etmişlerdir. Yazın 
meden kaçtığı telgrafla alaiıadar - Ark d k. ı 1 H d -• b h · t ·· ·1 ı · ı· · asın a ı mavna ar a ay ar- sıtasile iki sen.,.,en eri epsı a - da bütun eg ence yer erı ve p aı • 
!ara bildirilmiş ve yakalanması i -

çin tedbir alınmıştır. 
paşadan lin1an1 gelı.'1ekte olan Na- mamen tesbit roilır.iş elan Türk !arın haftada bir gün halk için 
mazgab romörkörü Sarayburnu n - büyüklerinin kabirlerini yeni me- tenzilat yapmaları mümkün gö • 
çıklarında süratle giden gemi ile 1ar ığa nakledecektir. rülmektedir. Bu :hususta plaj v~ 

edilecek, Yalovada otel Termalde karşılaşmış ve kaptanın an! biri Belediye elde bu!ııııan ct.naze eğlence yerleri müstecirleri ile 
yemek yenec~k ve akşam dönüle - manevra yapması üzerine romör- nakil otomobillerinin kifayetsizli- görüşülecektir . 
cektir. Gezintiye fen fakültesi de- körün arkasında bulunan mavna _I ğini, bu ~iizrle-n bi; firmanın ih - ============== 
kanı ıle bütün profesörler davet e- !ardan 292 numara!ısına çarparak\ ti kar yaptığını nazarı dikkate ala- tınalmağa karar vermiştir. Bu ce
dilmişlerdir. parçalamıştıı·. rak yenl. bir cenaze otomobili sa- naze otomobili derhal alınacaktır. 



• 

SAYFA 2 

Şehit tayyarecilerimi
Cenaze merasimi • 

zın 

Şehitlerimiz Ağrıda merasimle 

Fransız 
Kabinesi 
Toplandı 

jlŞARET~ER 

"Mücadelem,, eserine 
göre harp ve sulh 

Bugiinkü Alman Devlet Reisi 

Dantzig ihtilafı 
Polonya 

yolu 
Almanyanın istediği 

• • 
seçmesını bekliyor 

Var~ova, 6 (A.A.l - Sakın, e - !ellerde Bf,ck tar· f 1da., Dantzig 
nerjık ve vckarlı mahıyetı hı.tun hakkında ılerı süriilE'n tezin kabü
hükümet ve muhalefet gazeteleri le şayan .ılmadığl çunku bu tez -
tarafından t5lim dı.:en Bcki" nut- de m!lletlerın muknddlTatlarına 

kunclar. sonra hükumet mahfllle- hiıkim olmak haklarının nazarı i · 

rinin görüşü rn suı~t'e hulasa e - tibar« alın'l'l.ldığı b'y•n edilmek-

' - ...,,.. ... ltat 

Romanya 
Yugoslavya 

Müzakerelerden sonra 
resmi tebliğ neşredildi 

· ebedi istirahatgahlarına kondu yeniden mühim 
Ağrı, 6 (A A) - İran toprak- kümet erkanı, m<klPpier ve ~e~ıfl 

Bitler, •)flieadelem• ismindeki e
eı<erini yazdığı, yani on seııe sonra 
başladığı i~lerin programını çiz -
eliği zaman henüz kiiçlicük bir fır
kanın reisi idi. Bitler bu programı 
aşağı yukarı tatbik etmiş olduğu 
için onun bi; harbi hangi ~<Talt 
altında gö:ıe alabileceğini bu prog· 
ram dan anlamak kabildir. •l\fü -
cadelem• e'erine göre bir harbe 
atılırken Hitler, dhan efkarının 
Almanya aleyhine lıiiküm verme
sine ve harbi Alnıanyanın tahrik 
etmiş olman kanaatine varmasın~ 
tahammül edemiyeeeklir. Çünkii 
Almanya 1914 senc~inde böyl~ bir 
hükme mar111 kald, 'e harbi kay· 
betmesinde bu hiikiim bii~·iik bir 
Amil oldu. 

dilebilir tedir. 
Söz şimdi Btrhn~ aittir Alrııa • 

ya takip etmek istcdığ. yolu fieçe
cektır. Polonya b'l ıntihabı. ken -
disine \"(' diinyayn kar~ı vaz..fesinı 
yapmakta olduğu k~naatile \JE>kle
melrtedir. 

Biı.zat, Be~k'ı.n ıt,r&.f ettığı veç-ı 
bıle milh.m bh ~kM'r•vetı Almdn 
olan Dantzıg elıri bu hakkından 
vazgeçmez. lannda §Chit düşen ik! atyyareci- bir halk kütlesı mıınıaıam yuru - kararlar kabul 

mizı..'1 cenaze"ı bir heyeti mahsusa yüş halinde tayyaı • anıtına kadar 
tarafından 5/5/939 Cuma günü sa· gelinmi~ ve hazin b;r ıhtıfal~e kıy- edildi Dantzıg şehrinin hır Leh nehri .1 

nin man ahında bulunması dola • 
at 19 da buraya gehıilmiştır. Be- metli tayyRrecılerımız ebedı istı-
yazıt yolu ve fabrika önünde kar- röhatg8Jılarına lromılmuşt~ı. Ce
şılanan cenaze otobüsten alınarak naze meraıdmine iştirnk ıçın gele.n 

' top arabasına kom.lmu~ ve menıl<· tayyareler lıir sal!tten fazla şeb~ 
ket ha:,ianesinc g~t:rilmiştil'. :vıe- üzerine uçuş yaptıktan •onra bır 
rasim bugün saat 9 da başlamış • çelenk atarak Diyar'bakıra müte
tır. Subayların omczl&rında has • vecc!hen h:ırPket etm,ştır. Tayya
taneden çıkarılarak •ki top araba- re abldesind~ki kabirler !randan 
sına konmuştur. gelen dost d~vletkre ait çelenkler 

En önde siivarı alayı, müzika, ve le Karakösedek\ muhtelif tşekkül
bir çok çelenkleri takiben top ara- !er tarafından gönderilmiş bıilunan 
baları, daha arkad• sübaylar, bil· çiçeklerle s~slenmiştir 

Faşist Meclisi M. Müdafaa 
bütçesini müzakereye başlad~ 

Roma, 8 (A..A.) - Faşist mecli- tayyarecileri ba§tl geleceklerdir. 
.ııl dün 1939 • 1940 milli müdafaa İtalyan ask rl tayyareciliği çok 
bütçesin! müzaker~y'l başlaınıştır; kuvvetlidir. Daha şimdiden iki 

Hava Müsteşan General Valle • harpte bunu isbat •imiştir. İtalyan 
nin beyanatını müt~akip muvak - hava sahasını son adama ve son 
kat hava bütçesini kabul etmiştir. tayyareye varmcıı,,a kadar :nüda-

General Valle eV'•ela cenubi A· faa eyllyecektiı. 
ınerika yolunda İtalayan tiearE't Bugün bütün İhlyan teyyareci· 
hava fjlosuna Fransanın gösterdiği, leri hemen hemen JflÜnhasıran 1 -
nıüşkülAtı kaydetmiş ve Fransanın talyanın içinde yap,Jmaktadır. İ

ltalya halılnndaki bu gayri dosta- talyan endüstrisi mükemmel mai 
ne hattı hareketini İt&lyanın asla mahruk yetiştiriyor. Bu, yalnız 
tınutmıyacağını s'iy!emiştir normal ihtiyaçlar; k~rşılamakla 

Müteakilx'n General, İtalyan tay, kalmıyor ve bir harp ihtimaline 
yarec!llğlni yükseltmek için ;\lus- karşı ihtiyat depo edilmesini de 
ısolinlnin gayretlerini hülas~ et - temin ediyor. Keza ita 1yan tayya
mlş ve demiştir ki' relerinin kııllnndığı ınfilfık madde-

Kafi saat ~aldı~ı >aman vazife- !eri de münhasıran ft~Iyaıı mamu
lerin! yapmak huırusunda İlalyan !Atıdır. 

Paris, 6 (A.A.) - Nazırlar mec 
!isi, bu sa hah toplanmıştır. Harici
ye Nazırı Bonnet, arkadaşlarına 
beynelmilel vaziyet hakkında iza
hat vermiş ve sulhün idamesi ve 
milletler arasında daha iyi bir an· 
laşma hus~le gelmesi için Papa -
nın halihazırda sarfettiğl gayret • 
lerden bahsetmiştir. 

Nazır, a.ynl zamanda muhtelit 

memleketlerİe yapılmakta olan 

diplomatik görüşmeler hakkında 

da arkadaştarına malumat ver -
llli§tir. 

Meclis, birta.lnm yeni kararlar 
kabul etmiştir. 

Bu, Alman devlet reisinin • \lii
cadel.eın ı eserini yazarken izlu . 
nndan cekinmediği bir miilale.ı "'' 
bir kanaat idi; Hitler, uzağı gayet 
iyi görür; basiret ve ihatası ile te
mayüz etmiştir. Bu kanaati değiş
tirdiği umulmaz ve öyle olunea da 
Almanyaya karşı cihan efkarının 

nasıl bir veçhe aldı'1na bakarak 
harbin yakin olduğuna htikmet 
mek pçtiir. 

IKDAMCI 

Polanya tehlikede ! 

Hükumet organı olan Kurjer yısile Pc.lunyal.laııı, bu ~ehrin u-
Poranny diyor ki: zerinde hakları buL.ndıığcınu iddıa 

Polonya, Almanya ıle ıyi kom - ede.rı leh :ezi de kRbule şayan gô
şuluk ınüna,eb~tlcr.i idame etm<>k lrülmemektedlr çu,ku bu tez, her 
ıslıyor. Fakat bu mooı;stbdlerı bo- yerde tatb:k <'dilet-fk ch.r a, bü • 
zan kendisi olmadığı ıçin düzeltil- J tün Avrupayı alt:'<! ec!cbih:r 
meoi de ke.,di•ine terettiip E'lmc- A "k f b f • f' 
mektcdir. 1 merı a ma ua 1 vazıye 1 

Sosyalist Rosotnik gazetesi ) a - vahim görüyor 

Yugosla~ Ba ~ekili TSVETKO\'İÇ 

Belgrad, 6 (A.A) - Gafenco le 
Yugoslııv zimamdarları aras1nria 
vuku bulan gör~melcrden sonra 
neşredilen resmi tebltğde Yugos • 
lav ve Romen devlet adamların ı 

ik. menıleketi alfıkatlar eden m • 
selelcr ve Avrup;ı dl'vletlerınır 

zıyor: 1 
:'-:ev . York 6 (A.A.l - • "ev - zirnamdarlaıı ılc mıitekab •• er 

Becki ek•~nya tenkit ettik, fa· York gazete:eıı, A'rr, 0 n - Leh ger- yaptıkları müzakereler hakKında 
kat dü~ söylediği sözler_ t~rna- ginliğinin veham•ti•ıı lebaniz E·t- flkrr teatisınde bulundukları kay
rnen hızım hattı lıarekE'tımızı ıfa- tirmekte w• Br·ck'in 'lduk~a mu- dedilmektedir. Gafrnco ılP • for • 

de etme~tedlr tedil bir li>anla b~y~naıtn bulun • koviç, Romanyö ile Yugoolav~ u H 
Dantzıgde, Pomeranyada ve Bal- 1 bunların dostlarilr müttefikler, 

tıkd bl · t LJjk · h"· ' ı duğunu yazmaktadırlar. . a zırn e" eye gıren ..,.ı- · tarafından tam blı tl'şrıkı me a. 
miyetimiz mevzun bahistir. Po - GazetelE'r, Mu~•nhıi'nin Mün!h- ih . 

1 
k. -~·ı L 

• •• (Baı tarafı l inci sayfada) 
Parıa, 6 (A..A.) - Bu sabah saat ride vaki olabilecek tecavüz harc-

.z nıyetı e ıa ıp ''"' en su •. , • • 
lonyalılar bu meselE'df' ikilik gö~- te yaptığı g;bi ~u sefer de tava• • yasetinin haklı olarak takd:r edı . 
teremezler. sut ederek sulhu kı:~tarmasını tek- dlğin. bii't·· d 

1 
ti 

1 
f 

ı ve un ev e er ara n-
Berlin, 6 (AA.) - Siyasi mah-, lif etmektedirler. . anla ,_ k 

1 
d 

10.15 te toplanan nazırlar mecli - kederine karp koyacak blok te !============================= dan tam bır yış,.. aqı .ın • 

ğını müşahede etmlflerdir. 

~~~;iD~~:e;r!:a::ı!:~~~- :!.~!,::m;!.ik~;:r7!iric:::ı~ee: Döviz kac, akc, ılığı ı' Ri_nbbenfro .. P. Kont 1 Gafenco, matbuata be\·ana• a 
1 - Ya.hancı matbuatın kontro - filin karakteri ve buna. refakat c ı-k f bulunarak deml§tir ki : 

lüne dair kararname, eden tazyiktir ki sulbe karşı sui • (Baş tarafı 1 ınci say]ada) ıano mu a ~ 1 •- Avruparun hiikümet mer · 
lanıldı"ı sanılan Döc!iincti Vakıf (1 k ) d t ğ h t 2 _ Pasif müdafaa talimını mec kasd amelini tekemmiil ettirmek- s ez erın e yap ı ım seya a es 

t d. hanının bırinci kn~ınd&kl ,•azıha- (Baş ıarnfı 1 iTıcı sayfada) 
huri kılan kararname, 

3 - Milli müdafaa için liizım o 
lan madenlerin lstihsabne dair 

kararname, 

4 - Askeri el koyma kanununu 
tadil eden kararname, 

5 - Denız harbinin tehlikeleri-

e ır . b l ı- , sonra ookaktn bi. iken halk, Al • naoında yalnız memlelıetimln dı;-
Son seneler zarfında Polonya J:Jeyı asını ar ve ır t'rama yap- vasını de"il, a.yni zamanda Yugos-

l ~ man Nazırım ~lkışlamağa başla - " politikaı.ının bau safhaları İngil • mışlardır. Aramarla kaçakçı ıe;a a- V R l•"ya ile Romanyayı müşterek bir 
, . .• .. IlllŞ ve on ibber.trop, balkonda A• 

tere ve Fransa için nahoş olnıuı ıt evrak elde c·dıkm~dıgı soylen • .. .. .. 
1

.. S 
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t gayeye dogru· birl..,.tiren bütun 
gorunmuş ur , aat e Alman ·• 

olmakla beraber, ıeçirdiği bu son mektedir. Alakadar la: tahkikatı . Ballıan antantının istiklal 't SLilb 
Nazırının şerefıne ~ehrcmanetınde 

mücadelede etkir, Polonyaya kar- • · l' t t kt .ı • <i ·~•etini de müdafaa etırm.• 
ÇOK gız ı u lıkl auırıı.ı. bir öğle yemeği verilmiştir. Si • - ~ 

ŞI sempati ile doludur. Okadar çok Şeb k ı d d" .... 
e e az;: arır •n ıger uçu • yasi görii~mclt•r yarın öğlf'den •on- -------

ve feci bozukluklarla dolu olan l · ~- b k l d k' 
nün de ev erın...., ve 0 n a ar a ı ra bllilıyacakhr Polonya mesele - • ne kar. ı sigorta hakkında karar • Polonya tarihinin daha az minia-
kasalannda aramalar yapılmıştır. sinin gôrüş'l'.elpfr, başlıca nıev • name, !ar bulunan bir devreye girmiş ol- d · ı· 

6 ıd k b d l h . Bu araştırmaların nf'tıce<i e gız 1 ~uıınu te•kil cdec g"ı o"-enılm·« -- ro ar on epo arııun ı • ması şayanı temennidir. Polonya • ~ • "' ,. 
mayesı hakkındaki kanunun nm Rusya, Avusturya, Prusya as- tutulmaktadır tir. Berlin, Almanya ile Polqnya a-

Bekin nutku lngilterede 
hararetle karşılandı 

Cezaire de teşmiline dair karar keri imparatorlukları arasında Şebekenin uzun se :der dövızl rasında bır ihtilaf çıktığı takdlı-de 

Yunanistanda 
40 komünist 
tevkif edildi 

1 
name, taksim edilme.i şeklindeki ınuaz- kaçakçılığı yaptı~ı soylenmekte ·ı ftalyanın ne gibi bir bati: hareket 

dir. Azalarının b·ı ışte mütlıassıs l · . . . . . .. .. 
7 - Son kararn.ımcler nıucibln- zam cinayet, siingiilerin zaferile bank 1 1 k k 

1 
ğ k ıttıhaz edeceğını ıyıcc ogrenmek At' 

6 
(AA) Emııı,·ct• t:ı 

er er o.ması aı·a çı ı ın eo . . •. ına, . . " · ce devlet dairelerinde fazla kalan tamir edildi. ' ıstemekted r Şlmdı e kadar yan 
• · ld ğu .. t kt d' ' · Y mumı'ye t8Jlımnış 40 komıııı._t vcısı o u n u gos e1·mc e ır. memurların hizmete yeri-tiril - Polonya yüz elli •eııelik e•aret- rn· İt ı ı · p ı d 

" Alikadarlar e}ı{,mmiyetle tahki- rs 1 a yan gnzetc PTı, o onya - tevkif .,tmişıir. Bnn;arın ar.ısm 
mesi hakkında kararname. ten kurlanldı ve ••ki tamamiyeti d H · ı 1 

kata devam etm(>ktedirlcr. Kaçak- ya sa ece ıt er ı • ınıizakercye en nüfuzlu konıünıst liderlerin • Toplantıda Bonnet d~ vaziyeti ile ihya edildi. Versay nıuahedesi- · · "" t · · ı d 
çılığın memleketi ııe nıikdarda za- gırışmeısı avsıye etır.ış er ir. den eski mf'b'us Kr.ı.stantin Tcos 

hakkında izahat vermiştir. nin hiçbir kısmı Polonya hakkın • rara soktuğu henüz ~ili değildir. Diplomatik mahfellerdr l:ı.har e- da vardır. Bu komuıust • «~r. 
Londra. 6 (A.A.) _ Jngıliz mat- nu teslim etmiştir Fakat şurasını ooo da olan kısım kadar cihan vicda • "'ile ,_ t ~ b 

1 
.
1 Bu, ancak tahkikatın ~onunda an• ı " .. n "anaa r gu.rP u mese .e. ~- e menfi olaraı.. bulun".!uğıı Anafı ada-buatı Beckl·n ntıtkuncı fevkalfıde kaydetmek münasip olur. E"er ev- lngı"lı"z. Japon Dile tam ahenk halinde olmamış- g d ti 1 d b k 

hararetli bir surette k<u-şılamakta- velce Şuşnig, Bencş ve Çember - tır, Polonya milleti bu 111un kahır l " laşılabilecektir l u. e er me e esı ıı .. ra~.ı.n a uyu sındar, geçenlt:Tdc ı arkada . . e 

layn'e yapılan tekliflerden alınan ve esaret devri eıınasında milli -:::.:::- bır fark vardır ÇunJ..ıı, talya ıle birlikte kaçT.ı~tır ı 
cb~imes yazıyor: dersler meydanda clınRsaydı Po - m Ü nas ebat 1 bil'liğini muhafaza etmeği bilmiş- milyon neferi silah altında ve ~e- Polonya arasında dostluk müna~- • Bütün gazetder, Emnı et l -

Bir nutlrun Lond~•da bukadar lonyanın Dantzig üzer:ndeki hak- Londra, 6 (A.A.) _İyi haber a- tir. Tam altı nesillik bir zaman, ferber vaziyettedir. betleri mevcuttur. mwniyenin bu p•ırl~k ın..ıvaffı -
ittifakla tasvip edilmed pek nadir !arının garantisine dair olan Al • lan ma.hfeller, Oragia ile Ari ta a- Rnııya, Almanya. Avusturya, yal- Polonyalılar daima iyi barbet • Diğer cihetten Ron.~ •U be•t bir kiyetini mevzuu baıısederelı dah. 1 
görülmü§tÜr. Bu sarih ihtiyatlı ve man teklifi daha ziyade kanaat ve- rasında son zamanlarda cereyan nız Polonya meselesile uğraşıp mlşlerdir ve niçin harbettiğlni bi- Polonyanın mevcudıyctıni her za- nizam ve asayış Jıo~tıyucularınm 
hayranlık tevlit edc~k derecede rlci olurdu. . eden müzakerelerden dolayı mem- durmuşlardır. Napolyon bile Po - len bir ordunun iki defa kuvvetli man ıçin elzem addetmi§tir. 

1 

bırı\;ıklık unısurlannı faaliyetten 
nisbetll olan beyanatla hava ay • Manchester Guoıdıean, Dantzig nunlyetlerini izhar etmekte ve lonyanın kurtanlması ve ihyuı sayılması da idettir. Kont Ciano ile Von Ribben • menedebilecck bir vazl)ettc oldu
dınlanmış olduğundnn şimdi mü • meselesinin Südet JnE'S<>lesine ben- dostane bir hava içinde yapılan bu ~ harlıetti Polonyanın muhala- Fakat Polonyaya şunu da anlat- trop'un mib~·eri askı>ıi bir ittifaka ğunu bir hre dahı i~bat E'tliıtinl 
zakere teklifinin Y.alıul edilip edil- zediğini bild!:·iyor ve Almanya ile müzakerelerin İngiliz Japon mü- ... ı ve istildili, cihanın hürmet mal< lizımdır ki Sovyet Rusyaıun tahvil edeceklM"ir.F. dbir bazı sa- yazıyorlar. . 

k 1 d b . ti •--· sulhperver milletler cephesine sa-miyeceği meselesi a ıyor. Polonya ara:ın a ;r sure ..,,,vi- nasebetlerinin ileride ıslah edile • ., .. ı:.: bir l!Nls olarak kabul edil- yıalar dolaşm~ktad:? Teos ve bütün z!'kada~larıAn 
k. ) kl "" be l •..,;• mimi bir iltihakı harbe mini ola-Times başınakal<:indc eliyor ı: ye mümkün (J ma a wra r, Dant bileceği ümidiıti tevlid ettiğini melı. gerektir. Tokyo'nul' miis&lt bir şekilde tevkifi 4 Ağustos tarihınder -

· · cak büyük bir nnsurdur. Polonya-Polonyanı!l Baltık denizme gı • zig Almanlara askeri bir üs haline beyan eylemııktedirler. • • • karşıladığı t~d~füi h'r İtalya - Al- beri artık Yunani,111.oda lıomün:st 
" d nın Sovyet komşusile Alman kom-

den. yolunun keııill':'e~ı.ne_~,ısa~ .. e geldiği takdb·de Almanyanın Çe- Birçok sebeplerin kuvvetle talı fUSU arasındaki tereddütlerinin 
6

.,_ manya - Japonya ittifakı me1'elesi tahrikatı ıçin müsa;t bır zem.-. 
etmıyecefıl hJlıkmJakı . söz er . u- ak a a hakim olduğundan Akıtam gazef esı kapatıldı min ettirdiğine göre, Polonyalılar bebi ve manası anla•ılabilir. An • de teclkik edilecektir kalmadığını göstenr. tün Polunyalıl::rın b•ssıyatını üa- koslov Y Y . . . T • 

... . . . .. k daha kolay ve daha emnıyetlı bır Ankara 6 (A.A.) _ Akşam gaze bngön istllı.lilleri ve hüniyetleri cak, mademki Nazilerin suiniyeti 
de ettıgını kA!ı dett·c~d~ gostcrme "k' l . İ ' - --.... --------!"" ... !! .. !"'-"'."!-!!!!' ..... "'!'"'!""'!"'""'"'!!!~--.. . şkil<le Polony. ya ha ım o acağı- teı;ı cra Vekiller! Heyeti kararlle için mllcadeleye kat'iyyen karar bedbaht halindedir, o h,ıılde Po - ~ 
tedır. p 1 nın unutulmnma." lazım geldiğini kapatılmıştır. vennq bulunuyorlar. Bu milletin lonya ile Bnsya arasında bir te -

Bizzat Hitler dahi o ony<>ııın Ve yanndan 
d · itibaren ç.ıkmıya • eesur ve mtlkemmel bir ordusu riki mesai zanıret hlikmline gir -denizden mahreci dınası liizumu- kayde ıyor. caktır. 

Voroşilofun nutku 
Moskova. 6 (A.A.\ - lMayı• ge

çrt rsmine iştirak ~tmiş olan kızıl 
ordu mensupları, LımaJJdanlar, ko 
mi•erler şere!be Kremlin sarayın
da dün bir kabul rtsmı yapılmıı; -
lır. 

Mare,a! Vorıı ·ile,!, y•nilmez kı

"-ll ordudan, bi;yük Sovyet rnille
lınden ve on.ın ıjefı $'.alinden bah
~ttmiştir. 

Stnlin tayyareci Kokinaki \'e 
Gordienkon•ın şe•·efıne bir nutuk 
shy lem iştir. 

Biitün -blJ nutukh 0 a eevap veren 
Beliakof kızıl ordunun ve donan -
rnanın komünist part si ve Sovyet 
hükiimE'tı tarafınd~n y~pılacak ilk 
ı~arette vatanı miidala.ı için mü -
"•deleye atılmağa t,az r bulunduk
lrırını söylenı!stir. 

Resmi kabul büyi..k b>r konserle 
ıııbayet bulmuştur 

Alman filosu 
Lizbon 6 (AA) - 12 cüz'ü.tam

dan mür~kkep bır Alman filosu 
buraya gelmiştir Gelen gemiler 
arasında ·Graf Spee• ve ·Köln• 1 
de bulunmaktadır. 

--000--
lngiliz hükümdarlarının 

seyahatleri 
Londra, 6 (A.A.) - Hıikumdar

lar yanlarında küçuk prensesler 
de bulunduğu halde .aat 12.18 de 
otomobille Bucklngham sarayın • 
dan ayrılmışlar ve saat 12.45 te 
trenle Portsmoutha hareket et -
mi>şlerdir. Hıikümdarlar saat 14.25 
te ·Enıp1ess of Australia: vapu -
rile Kanaclaya muteveccihen yola I 
çıkmı~lardır. 

Londrada olduğu gı bı Ports -
mouth'da da hükümdartar halk 
tarafından harnretle alkışlanıruş -
]ardır. 

vardır ili bugün bu ordunun bir miştir. 

RESiMLERLE GÜNÜN HADiSELERi 

• 

Dün Hıdrellezdi. Fakat günün ! •imlerde de ıörüldüğü &ibi Kfığıt- j B~ hava gtael olursa, ıünün 
emuartesi oluşu Kiığıtbaneye gi - \hanedeki dünkii kalabalığın bilyiik ı pazar oluşundan asıl hıdrellez ej
denlM'İn sayısını aaıaltmıştı. Re - kısmıııı kadınlar tetkil ediyordu. lenteleriuln yapılaraiı ştipbNlzdlr. 

• •• 
GÜLLÜ DEÖIL ZORLU! 

' 13 yajındo, Güllü l..<mbtde bir almı~tır. Denıek ki Gtil!ii, o kadar 
çingene kızı, 16 ııa;mda bir genci/ kazanml{ ki, aııneshıden gizli bir 
Bursaya kaçırml.§• Giillı1, mahke- yere para arttırabllml•! Dileı:cili
mede, ~nla" .öylt'i~·vr: ğim, haklkoren, l<&rlı rnn'ot oldu· 

_ Siz, benim yaı>tıııo bakmayı ı. ğunu gorüyor tnınunu;;.? 
Ben, 13 değil, 17 ı•aşındoyım. Hem Seı:gili.!ini koluna takıp. cebın
blzlm neslimiz b~n!m gibi cüce - de ÜÇ lira ile Bur:1Jyrı gld•yor. 
dir; biz, çok büyümt>!Ji~. lıterıeıılz, Fa~la diişümn~~P lli:rum yok Bi
dışa"dakl aııaını çağırın da bakın. l~ğinde, dı!encı~ık gı!.i altın bl!t> · 
Annem beni dilenm~ı,'tE yolladı, zık ı•ar. Annemıe dP he.•ap t'l't' -

dilendi;,. ve üç lira lılriktirdfm. meğe medıut ıle/lil. K"!fij onların 
Mustafayı .eı-lyorum. Bu para !le artık. 
onu alıp Bur saya g.;tü1diim. Ora - Fakat, Bur<ada dbr. günden fo • 
da dört gün oturduk Amma pa - la tuturuımıy07'101'. l>l'T11ek ki Bur· 
ramız bitti, lstaı' btılıı dönmeğe sada, halk ve belrd';ıe dılenC'ileri, 
mecbur olduk. Mustafa bana. do- lstanbul gibi ııasaımıyOT" 1 Ne ınuı-
kunmadı. Onu, bPn ı.ılltürdüm. !u Bursaya! 

y b b k d Gül • 13 .• yahut dedig; gibi 17 !llJfmdc 
~mn, oyuı;a 0 ma an, • iken bukadar olıına, bit' onarlaun-

H!>ıurı yaptı~ §tt fşkr.- bakın. k. b'I! f l'lt 1 ki ca, ım ı T, ,ıe e c P1 o cıtn Onu diler.mc!Je gbnd~ren aı.ı\esl, 

elbette, okşcımları kıztndan he~ap Mahmut Yeserl 



ALTIN Avcısı 
Çeviren: M. Y. 

- Babanı dan sıze miras olarak' altın damarı bulun•bileceği ümit 
bir şey kalmıyor. ediliyor 

- Nasıl olur! Kab'! değil. Baba- Yerimden sıçradır.:t: 
nıın, b:rçok e:ulaki ve bankalarda - Altın damarı mı? Bir altın 
da eshamı, tö ıvila'ı vardı. Paris- madenim varmış b, St;ylemiyorsu
te b'r ev! Orn'l'da, Rhodesie'de bir nuz. Bir şey kalır.1tlı, diyorsunuz! I 
çok arazi' DJ.ılar, ne oldu? _Bir dak;ka miiöaade edin. Ba-

l:!a ll•Z· bor•a oyunlarında, hanız, bu arazide r.raştırmalar ya
varını voğu!"u temi.zledi. Bu yüz - parken mütehassı$lru-a va hafri -
den kalp ha ·ta lığı kaz~ndı. yata, çok para verdi: bu uğurda 

- H> at. ıgçrıayn koymuştu. l büyük bir servet kaybetti. Fakat 
- Onu d~ h e •an ederek, uçan bir netice elde edemeyince araziyi 

ku~ 1 borçl •· ır. ·~! satmağı düşiindü. Bu kabil işlerde, 
- Peki ~rnim o•ıırdvğum ev? çok defa yanılınır. 
- İpotek! ; Yakmda, evden çık- Füsunkar ·Altın• kelimesi, beni, 

mak mecbuı !yetind~ !-alacaksınız. pençeleri içine alıvermişti. 
- Peki amma... - Şans işi .. Belli olmaz kl ... 
- Bn~ıın:ı sı.;al S'lrmaktan vaz - Belki de altın darr.•n bulunuve -

geçin iz. Hiçi: şev !-almadı, diyo - rir. 
rum. hala '"lamı ya• musunuz? 1 - Hayale kapılmayınız, Ber -

- Şimdi . beniır. hal'm ne ola - nı.rd. Siz, bu işle•i bilmiyorsunuz. 
cak? :.\tütehassısların bir netice elde e -

- Herk···n yaptı~ını yaparsı - demedikleri bir şeyi, siz, başara -
nız, çah~ır.ınız. Yirmi dört yaşın- mazsınız. Ar>.ziyi sattığınız takdir
dasınız, sıhh~tiniz y~rınde, tahsl - de elinize geçecek paranın bir kaç 
!iniz de mukemm'?ldir. mislini yola harcavacaksınız. 

A\'llİrnt Larue'nün, hııucımda İnadım tutmuştu: 

septik dü~ündüğür.i' bilıyordum. - Satmıyacağım. 

Kuru tahtaya oturduğıımu bana - Babanınn do5lu ve müşaviri 
sövkrkP~ &deta hir kevif duyuyor sıfatile. sizin, hay .. ti selametinizin. 

iKDAM 

l. IZ~i.Klii~--~ , 
Prenses Storhemberg 

ile bir mülakat 
Güzel Prenses son filmini nasıl 

çevirdiğini anlatıyor 
Nora Gregc;r, yani Prenses Stah

remberg, zater. evvelce de meşhur 

bir yıldız olarak tanınıyordu. Bu 

genç kadın büyük rejisör Maks 

1 

Reinhardt'ın sahne~i:ıdE yetişmiş

tir. Uzun zamar. biribir! ardısıra 

1 
Berlinde, Viyanadil. b:rçok kome • 

dilerde oynadı Birçok ta sessiz 

tllmler çevirdi Se•li sınema zama

nında ise Holivut~ çağırıldı ve o -

rada cMary Dugı.n mahkemesi• 

filminin Almanca nüshasını yap · 

tı. Bilhassa artist bu filmden son

ra büsbütün parladı 
Viyanaya avdetinı:le Fransadaki 

Komedi Fransezin karşılığı olan 

Burgtheater tivatrosuna angaje e

dildi. Bir müddet sonra da haya · 
tında büyük bir val.:'a oldu. Pren~ 

Stahremberg tarafından sevildi. 

Onunla evlenıii ve mesleğini ter-

Genç kadııı Jear. Remoir'k ta

nıştı. Onu şimdivc kadar hıc gör

memişti. Fakat giy,ben tanıyordu . 

cBüyük hoy~ı. ism ndek me~hur 

!ilmini göı ıııü~tü. Hem sıınr~ J4>an 

Renoir Almanca hnu~uvordu. 

Pek çabuk ahbap c.ır.ular. \ 

Jean Renoir .Oyunun fllyd•"• 

ismind~ yeni bir fi'.m hazırlıyor · 

du. D~rhal bu ;i19 ı! k h .... ıı 

rolünü genç hdına teklif ettı. ı 

san mesele;ı o.ıu korkutmuyo,du. 

Çünkü oyundaki b::.ş rolü yap.ın 

kadının bir Avustu•yah olmas: la
zımdı. 

N ora Gregor bı. ı ek lifi kabul i • 

çin bir müddet tereddüt etti. Lı -
san meselesi onu korkutuyordu. 

Nihayet razı oldu ve filmi çevir • 

dikten sonra razı olmakla ıw ka -

dar iyi yaptığını anladı. 

Burada gördüğünliz iki resm\ 1 da gördüğünüz • hakiki model 20 teşhiT edildikleri zamarı halk han· 
de dikkat ediniz. Ayni parlak sarı yaşında bir genç kızdır. gisinin genç kız, hangisinin model 
•açlu, ayni ince güzel yüz, ayni Nevyorkun •Model"" Preferts• olduğunu tefrik etmekte müşkq • 

, tzun kirpikler ve nihayet ayni mektebinden diplomnlıdır ve !at çekmi~ ve salona giren meşhur 
mevzun ahenklı . v~~ut... Sonra ı_:ı39 Ull .ideal ka~ın tipi olarak tc- yıldız Lupe Velez bile mankenle 

gibiydi. 
- Azizim Bern:ffd, dedi. Böyle 

oluşu, hakkınızda h:.) ır··c.ır. 

- Benimle Alay mı ediyorsu -

:nuz? 
- Kat'iyy~n! ~~r makul . bir 

tarz• 'ıarc'·:ı t takip edErseniz, bu 
müşkül vaziyetten ko;ayca kurtu -
lursunuz. B•'nnız. sizi, çok şı -

marık alı<tırdı. K~ndınizi toplayı. 

nız Kolay kazanılan 1:r.ra, kolay 

böyle akibeti meşkük sergüreştie
re girişmekt~ değil. ciddi bir ça -
lışma yolu tutmakt~ olduğıİnu' tek· 
rar edeceğim. Eğer hakikaten · ça
lışmak niyetinde iseniz, size yar
dım edebilirim. 

Alay ederek sordt•m: 
_;_ Mesela, ne gibi~ · 
- Başlang:ç olara1<, ayda bin i

ki yüz frank maa~lı bir katiplik 
var, istikbali de a\·:ktu-. 

sarfcdilir. - Amma, ne istikbal! , 
Avukatın verdiği leli'ıl;:•t haberi, - Artık, bu, tamamile size ait 1 

Beni, fena <mısra~~ muz,. bir mesele, Şunu d~ biliniz ki, böy- . 
benı. feno sa,.mıştı K.,1nforla yaşa- le bir vazife bulurlarsa, kendilerini 
mağa ah<m"tım. Bir n·~anlıın var- mes'ut addede<.ek b;nlerce genç 
dı. Şimdi, ık!sini de kaytetmek teh var. 
likesi karşıs:nda idirr - İhtimal. fakat. ben, yoğum .. 
Nişanlım Charlotte Lezannes'ın Nasihatlerinize teşe;.;hir ederim, 

annesi. fakir h'r gence kız ver • ben, kendi kendiır~ başımı kurta ~ 
mezdi. Bundan ba~ka Chal'iotte se- nnın.. 
fakle dayanamazdı; hemen solu • Aradaki d"stluğa hü.-meten kısa 
verirdi kestim. Küçilk bir m~mur ol,;İak 

Geçirdiği~ı sars:.ntıyı belli etme fikri, içimi daraltıy<'rdu . · Büyük 
meğe çabalıyarak, avuka\a sor • tehlikeler ardındar. kr.şmağı ve bü· 
dum: yük kazançlı;ra kavcı•mağı tercih 

- Hepsi bu kad~r mı' Borç ta ediyordum. 
var mı? Charlotte, bana hak verdi. O da, 

- Hayır! Allah& ~Ukür, borç aynen benim gibi terbiye görmüş- . 
yok. Bilakis, nakit olarak on iki tü, iki kişinin aydıı bir. iki yüz 
bin franklık küçük bir servete ve frankla yaşar.1asın; dii~ünmeğe bi
Fransız Güyanı'nd:ı. bir araziye le tahammül edern3rordu. Çalış -
tevarüs ediyııreunuz mak fikrim, onun <ia aklı almıyor. 

- Güyana'da mı'/ İ~te bu mü- du. Sapsarı olmu~. Gözlerinden 
kemmel! Bir kü::ek mahkumu olr, yaşlar akarak. baş:nı omıızuma da
maklı~ım kalm•şt\ Baham, ne di- yamış, söylcr.iyorda: 
ye böyle acaip bir yf'r seçmiş? - Bemard, beni:n içtn, biı' kah-

- Siz qe 1:-ilirsiniz. babanızda ramanllı yapmak ve alelade bir 
altın madeni aram:ık manisi var - katibin karısı olır.eğa katlaruttak 
dı Rlındesic'deki arar iyi de, yine imkansızdır. Sen, ı ervet yapıncıya 
hu maksatla alm1$tl. 'l:lu arazi, el - kadar b~kliyeceıti:n. 
·le!" gitti. Güyane'daki ocaklarda (Sonu vatt 

sa~ tarayış ve givınış.. lakkl edılmektedır. Bu genç kızın ' d 1. . t f 'k d · k h .. ıno e ını <' rı e emıyere ay .. 
İki çehreyi biribirinden ayırmff· bal mumundan bir manken şek • . . . d 

k . k d ··1 ·• H lbuk' ı· d b' .. ği ı A retler ıçınde kalmıştır. Sız e rc-ya inı an yo cgı mı. a ı ın e ır ornc yopı mış ve me.. . .. .. k'ki 
b 1 b. · nI fak t d'" · rik d s•-'· CI b'd 1 h' d'l sımlerde goru:vorsıınuz. Ha ı un t1raan ırı ca ı a ıgerı a a wa-A u e- eş ır e 1 • • 

balmumuodan bir mankendir. miştir. Genç kJz ve balmumu nııın genç kızla balmumu mankeni ne 
Ana Hutchinson ismindeki, - re- k('Ri birbirlerine okadar benzemek j bUyük bir mü behetle birbirleri

simde balmumu ınankenia yanın- tedirler ki klüpte ikisi yanyana , ne benziy?rlaT değil ıni? 

Artistleri~ resimle:ı·t 

NORA GltEGOR •Oy unun l"aidesi• fllmindcde 

1 ketti. O kadar müc!ıl.-t sık sık ga -ı Mora Gregor filmden pek mem
rıp tesac!lirl<'r.e sahned~ Prenses nundur. Artist verdıği mü:iakıat. 

roll<!ri oynıyan genç kadın bu se • ta: 

fer gerçekten bir Prenses olmuş • _ Jean Renolr ismi kolaylaş • 

tu. :Sununla beraber içinde san'at tırmak için elinden gı,leni esırge

aşkı ölmemişti. Bir F-renses, evet, medl, diyor· Gayet naziıc vr zeki 

fakat ayni zam~nda bir artistti. bir rejisördür. Zaten filmd• rolli 

Uzun aylar geçti, Nı::ra Gregor, de vardı. Harlc1 sahnelen S"loQr.c
, Prens&s Stal~renıbP.rg mes'uttu. Fa da çevirdik. Havd fen:ı idi. F •• 

cat bir gün karanlık bulutlar bu kat sahne av sahn~si old!!ğu için 

•aadeti gölgdedl. vaziyet değişir. boş durmad:k Haftalaıc~ av 
gibi oldu. Avustun·a tehlikede idi. sahneleri devam etti. Jean Re • 

Nihayet hava hüsbU'.Ü'1 karardı. 
Felaket gelip çattı. Prens Stahrem· 

1 berg ve genç karısı. Almanların is

i tilasına uğ;:yan memleketlerini 

1 ıerk<!tmi~·e mecbur cldular. Parjse 

nolr'i memnun etn"•k için büt(ln 

arzuma rağır.e!l bir '.tere bile ateş 

edemeıiim. Avdan l'"fret ediyo -
rum. Diğer artistler atışlar yaptı~ 

!ar. Fakat ))en bu sırnd~ crpda d~ 

ğildim. O esr.ada koc~m -Da:c<>

benı Mila Parely'I~ aldatıyordu. 

Biribirlcrin; lı:.uea1<fodıklarını g'! -' 

rerek hayretler içh:de kalıyordum. 
VP ben de Picrre Nay i!e flört e • 

diyordum. Size kim , lc!uğumu da 

si\yliyeyim: Viyanai.: büyük bir ~ef 

dorkestrin kızıydım ve bir baronla 

• TYRON POVER ve ANNABELLA, büyük bir aşktan ıonra izdivaç eden bu iki yıldız büyük bir Av
rupa mağıı.zini tuafından eııki Romalılar kıyafetU.. konarak ıu reııtmde aördüjünWı tekilde tuvlr . , , ~ 

edilmektedir. 

ıltica ettiler. 
Bir müddet sont:ı genç kadın 

teknr san'atirıe dönmiye karaı· ver 
di. Yalnız bir şey vardı. Sinema 

.!etHydi. Ve o Alır.ancadan başka 

hiçbir lisan bilmiyordu. Fakat ne 

ehemmiyeti var? Genç kadın cesa 
retle çalışmı}a ko\'l•ldu. Fransızca 

' lisan dersleri alıyordu. 
Dir gece Mora Gregor dostlarile evleniyordum. 

birlikte Gymnase'da verilen bir Bunları söylediki•n sonra Nora 

temsild~ bulur.uyordu. Temsilden Gregor güldü. Bemoeyaı dişleri 
sonra ·genç kadını direktör, üstad göründü ve pemb~ ·züzü aydınlan· 
Hettry Bernstein'in yanına götür- dı. Belli ki artık felaketler unu • 

düler. Orada dıiha birkaç .. kişi top· tulmuştur. Genç kadının önünde 

lanmıştı. Bunların arasında meş - yeni bir ufuk \·ar. O tesellisini 

bur sıİhne vazu Jean Bemoir'la ta· san'İ.t!tıde bulan bahtiyarlardb 

~ai-ih; · bltldir. 

• 
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BEŞiKTAŞ ANKARAGÜCÜNÜ 
Mac cok zevksiz cereyan etti,I 

• 
YENDi 4-1 

, , 
Ankaragücü daha güzel oynad~ 

Siyah Beyazlılar 

ikinci devrede üç 

gol attılar 

ik. nci devre 
İkinci dc\T<'\'e Siyah • Beyazlı

lar başbdı ; ve !lk hücumları 

Ankara m itl. fı.a~ı tı.rafmdan çe • 
lindikten •orr~ Bc·~ii<taşlılar yeni 
bi" gol ~fırsa tı kazandıiar. 

Birinci devre ı. O 

Beşiktaş takımı 

galipti 

Beflktafın 2 ncl golU 
4 üncü dakikada Ankaragücü 

** 1 - ~ - -- ----
Ilayde rpaşa nısır sahaşı:-a yerleş-

1 

tiler. Nivazi ve Sobrln in mütead
dit şiltleri ya avta gidiyor veyahut 1 

' ta Sabr i tar afından bertaraf edili-
yor. 

İkinci devrede Heydarpaşalılar o 
yun lızcrind~ daha mi'fssir. Fakat 
Boğaziçi müdafaa~m:n güzel oyu • 

1 nu fırsat vermiyor. Bırkaç Boğazi-

cı ~ülünü bugün ııilıel bir oyun 

oynayan Sabri bertaraf ediyor. 

Maç golsuı ber~bcre kalınca 

on dakika uz.1tıld•. 
İkinci devrc:!e Işık!,'u daha se- şeref sayısını yapt-lar ve maç ta • _ . . 

ri oynamayo başladılar. Bilhassa 2 - 1 Işığın gaUbiyetile neticelen ~ Haydarpaşa sagpr;gı Fıkret ılerr 
Adnan ve Hüsey!n aıtlaşması ile 1 di. bir pas aldı. Cihadı'! lüzumsüz bir 
Pcrlevniyal nısıf sr,hasına yerleş- çıkışı yüzünd~n [!lJibiyet _golünü 
tiler ve on sekizinci dakikada Hü _ Haydar:paşa • ~ogazlçi attı ve netice değişm.-den maç 

seyin ~ol falsolu bir şiltle günün 1 • O Haydarpaşanın 1 - O galibiyetile 
en güzel golünü bydetti. Nihayet Oyuna başlıyan Bogazi,çliler bitti. 

M ı ı ı IR om an: Tefrika No. 56 
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Bugünkü Maçlar 
Şeref stadı : 

Anadoluhisım · Dcmirspor 
saat 12.30 hakeın Refik 
Ôsman. Süley~~niye, Şifli 
Beykoz, Kmtulu$ saat 14,30 
hakem Adn•n Akın. An· 

kara gücü • Ga lat<tsar ay saat 
16.30 hakem Tarık 

Ôzerengin 

Fenerbahçe stadı: 

Galata gençler · Kadıköy 
spor saat 12,30 hakem 
Bahattin. Beylerbeyi - Boz· 

kurt saat 14,30 hakem 

Necdet Gezen. Hilal • Vefa 

(Şılt) saat 16,30 hakem 
Nuri Bosut 

Taksim stadı : 

Sıı.at 14 den itibaren As· 
keri liseler spor bayramı 

SUleymaniye st11d : 

Şişli · Alemdar saat 11.30 
hakem Burhan. Davutp.ışa 

Eyüp saat 13.10 hakem 

Naşit. Topkapı • Siileyma· 

niye saat 15 hakem Nışit 

KIZLAR ARASINDA 
YAPILAN 
Kız Muallim 
Koşularda 
Birinci oldu 

Dün Taksim stadını hıncahın dol 
duran büyük bir •p.1rcu kalabalı· 
ğı kız liseleri!::ıiz 3rası• daki spor 
hareketlerini takip etmiştir. Bü • 
yük bir infüam içinde cereyan e • 
den, müsabakaların ilk karşılaş • 
masını genç kızlarımız arasındaki 
koşular teşkil ediyordu. 

Bu koşular düz ve manialı bay· 
rak yarışı olarak ikıye ayrılmıştı. 
Kız liselerir:.izin h~ınen hepsinin 
iştirak ettiği bu yan•lar büyük bir 
alaka ile tal<-ip olı,ndn . Ve netice
de düz kosukrda kız mual!im mek 
tehi umumi tasnifte 4.34 ile birin· 
ci, Erenköy ikinci. İ•tznbul kız li -
sesi de üçüncü ol'lluştur. 

Düz yarışı mütelkip yapılan ma
nialı bayrak yarışınde da yine kız 
muallim mektebi umumi tasnifte 

ı 4.39 derece !le birinci, Erenköy 1 • 
kinci ve İstanbul k: ı lise•i de Ü· 

çüncü sayılmışlarihr 

KOŞU 

11111111110 ınıuınıu nıum1111 um1111m: umıwııı uıııumıı 

Gelecek h?.ftaya da devam ede· 
cek olan bu yarışlardan sonra kız· 
lanmız arasındaki vtletizm birin· 
cis; teayyün edecektir. 

Dün taksim stadında kızlar 
iştirak eden 

lrDlbSOMD 

arasında yapılan koşu müsabakalarına 
g "?nç ve spcrcu kızlarımız 

Hüseyin Rah;nl G 0 R P 1 N A R 

Ulllllllll!llllllllllllllllUllllU:lllllnUlllllmn11111111111111HilllllllllUIHUIHllllllllllfilW 

- 3en bu konağa geldiğin vakit ekmeği, suyu, havası benim gibi, man, çıftlik ilSliine çiftlik. irad üs- ihtiyarınla gidemez misin? baban senin, konak senin, her şey - Fakat benim zevceliğime Pervin - Bu lafzı murad dil • 
pis bir dilenci kadar bitli, sümük- edepsizler yetiştirir. Bu ale içinde tüne irad yaptırtmakla meşguldü- - Gideceğim.. , senın .. yalnız Pervin senin değil - namzed olduğunu unutuyor mu • ğümle ikimizi birbirimize bağlar-
lüböcek gibi !ğrenç idin. Üzerina gördüğüm örneklere benziyerek 1 Ier .. fil gibi yerlerdi. Onlar deve - Haydi defol.. bu d~tece_ haklı dir ve senin olamaz. sun Pervin? !ar il<en benim muvafakatimi so~ 
sürtünmeğe değil yanındı.n ı büyüdüm .. sizin gibi oldum .. keş- \ idi. Millet ayaklarının altında ka- gördüğün babamın e\'i.ndetı seni · Ragıp Adnan solgunluklar için • Pervin _ Bu nanızetlığin hiç marlıışlardı ... Bilmem şimdi nasıl 
ınağe tiksinirdik. Nanü him~t : ıe ki köyümde kalaydım. Sizin ek • ı rınca .. süı·ünürdü. Ezilirdi.. bu ya- ko\•uyornm. Başın göziln yarılma- de titriy.ırek: ehemmiyeti yok beyefendi.. bir nisyan ve sonradan peyda ol • 
büyüdüğün paşayı bugün hafiye- meğinize bedel tezakle taayyüş :ı ümmi adamlar konaklardan, dan; kolun, budun, bir tarafın ki- - Ya Pervin bu soysuzu bana Ragıp - Niçin? ma bir hüsnü niyetle zevce tabiri· 
likte ithama utanmıyor musun? edeydim. Belki bir insan olurdum. ıradlardan ve kaparozculuk, şi • rılmadan yallah bakalım.. tercih mi ediyorsun? Pervin _ Çünkü bu lafızdan l· 'nı kullanıyorsunuz. Ben sizin zev· 
Benim babam hafiye değildi. Ha • Bitli sümüklü bir köylü çocuğu kemperverlik hikayelerinden baş- Ali Bekir Pervine dönerek: Pervin ayni mağruriyetle: baret rabıtamızı Paşa Pederiniz oeniz değil odalığınız olacaktım. 
§a .. padişahının, g~ünil budaktan olm~yı senin gibi paşazade doğ - k.a s~asi'. ilmi ortaya ne abide dik - Ba !ağamı sekenesine terke - Beyefedi hepimiz Hazreti A· bile hiçe saydı ... Gelinliğine teca· Bu iki kelime arasındaki mesafeyi 
s?kınmıyan fedakiir hır bende • maya bin defa tercih ederim .. ba- tile~· Millete ne yadigar bırekt!- der~k bu milteİıffin yerden Çıka • dem nesllndeniz. Bu dünyada soy- vüz ile bu bağı çözdü.. düşününüz.. Odalığınız yani adi 
sıycli. hanı, seni, kardeşlerini, ananı, be: lar - Evet.. topladıklarını kendileri lım.. suz yoktur. Yalnız insaniyetli in • Ragıp - O bağın ukdesi benim bir oyuncağınız.. döşek halayığı • 

- Evet.. evet bilryorum. Ah - ni böyle yapan işte 0 yediğimiz de rahat yiyemediler. Evliidüahfad Pervin asabi bir hare~etle çek•p saniyetSiz doğanlar vardır. kalbimdedir. Çözülmez. nız .. benim zevcim, efendim, sa • 
dülhamit gibi bir müstebidin ben ekmektir. Bugünün felaketini ha- !arı da.. Aralarında intil:ı.rlar, aldığı döşek çarşafına bürünerek: R~ıp Adnan - Bana nisbetle Pervin _ Kalbinizde varlığını hiblın, amirim, hlikiınim hadsi% 
desi. Sen de onun zadesisin .. evle- 1 cinıı!?tler, cinsiyet azgınlıkları, - Hazırım Ali haydi "yürü.. Ali Bakiri insaniyetli mi addedi • fa-ettı'g"ı'nız· ukde bence hiç hük- hesapsız bir galibiyetle her •eyiıı 

zır ıyan, kanlarım döken işte o ek- ·~ • 
~edi sırrı ebih. mckteki istibdad mayasıdır. Paşa kumar, setııhet .. işte Ragıp Adnan . Ragıp Adnan kızlll bu ani mu - yorsun? mündc lir... olmanıza mukabil benim size kar-

- Evet sen de bizim ekmeği • beyefendi sen de bu ailelerden bi- vafakatinden şa!jırıp U<islnın ara- Pervin - Şüphesiz beyefendi.. Ragıp _ Söyle Pervin neden? şı istimal edebilecek en ufak bir 
baban yedi. Ve ona benzlyen za· · - b d 

iniz ile büyüyen bir kopek "yav • rıne mensupsun.. en e bir sulta- sına girmeğe uğiaşarak: · Ragıp - Bu tercihindeki sebebi, Pervin - Zira gönlünüzdeki dil zevcelik hakkım bile olmıyacaktı. 
rus. u ... Bı"r kuçukuçu ... Bı" r .deb· morun paşaları yediler, Millete lile bu lag"ama düsmüş bulunuy~ - Al! yalnız sen defolacaks· ın. hık· t' l bilir l ım• · ·1 im · · b' B ~ . me l an ıya m Y ı ğümıin sag em o ası ıçın ır ucu cmi istediğiniz dakikada konağı • 
siz, bir rezil, bir mütecaviz, bir al· hakkını . vermiyorlardı. Onun adı· rum.. Pervin benimdir. O burada kila . Pervin - Bunda ne sebep var • da benim yüreğimde bulunması nızdan, odanızdan, döşeğinizdeıı, 
Çak... nı ağza almak bile memnu • - O halde lağamda niçin otu • cak... dır. Ne hikmet.. Bu tercihimdeki lazım gelir. Halbuki ben kendim • gönlünüzden tardedebilecektinlz.. 

- Evet doğru ' söylüyorsun. Si· du. O açtı. Sefi\qi. Mağ~u~~u, ruyorsun? Seni burada tutan kim? Çerkcs kızı büyük bir gurur ve illeti ben de bilmiyorum. Gönlüm. de öyle bir _şey hissetmiyorum. Çocuklarımız doğmuş olsaydı bile 
~in haram ekmeğiniz ile bir cıvan- mazlumdu. Onlar konak ustune - Ben buraya ihtiyarımla gel • inat ile göğsünü şişirip havaya di· sizden hoşlanmıyoı; .• Jµi)3ekid se- Sebebi de sarahaten görilnüyor ... bir inek gibi, bir koyun gibi, bir 
lnert, bir alicenap, bir hüsnü 11h • konak, köşk üstüne köşk, yalı üs- medim.. kerek: vfro~ .. Neden? Nasıl.~ N.içİJil,? Bu· Ragıp - Ben sözlerinde hiç bir keçi gibi beni onlardan ayırabıı .. 
la.it sahibi yetişmez. Konağınızın tüne yalı, apartman üstüne apart- - İhtiyarınla gelmedinse şimdi - Hayır paşazad~ anan senin, nu tayinden acizim~ ., , ... sarahat &öremiyocum. cektini1. (Arkası var) 
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Tıpkı masal gibi 
-= 

ACAIP KULELER 
İtalya'nın Pizc şelıindt ~ğri bir 

kule vardır. Bu knle İsa'nm doğu
şundan sonra 1173 yılında yapı' -
mağa başlamış, tam iki yüz sen< 
uğraşılmıştır. İlk yapıldığı zaman 
yüksckliğı ancak 11 metre ıdi. Fa
kat bu güzel kule gilnun birirıde 

bir taralına eğilivffdi. Fakat eğıl
meslne eherımıyet nrilmeden yi
ne yük ltmcğe b3ş!ad;lar. Çünku 
o zaman ğriliği hemrn hiç hisse -
dllmiyordu. Kulenin J iıksekllği 55 
metre 22 santimetre)·e kadar var -
dı. Bu kule acaba yık:lır mı yıkıl
maz mı? diye hesap etmek için 
kulenin ne kadar eğ;Jdığini öğren

haJyarıın mf'~hur 
"PJa:e., 
kole 1 

mf':ahur 
''Meıam ku!t,. 

meğe merak ettiler. kulenin ye - Son ôlçüldüğü zum•n, diışlln • 
dinci katının kenarından meyilli ta düler, •Bu çok eski zamanlarda 
rafa doğru ucuna ku.-şun bağlan - yapılmış, kıymetli bir eydır Bu
mı§ bir ip sa•lnttılr.r. Kurşun yere nu muhafaza elmt-k lazımdır. Fa -
dokunduğu zaman ku'enın dibin-· kat böyle giderse devı·il«:ek, bu -
den 2 metre 86 santimetre ayrılmış blı. . b k 1 d d'l 
b 1 d 

,.._ ,_ k. .
1
. . . nun çaresıne a a ım> e ı er. 

u unuyor u ....... mc~ ı eğrı ığı üç • . . . . . 
metreye yakındı. Buru yüz on sE- Evvela kulenın nıçın gıtgıdE- eğ-

,- Hatırınızda bulunsun! 

* insanın oyi.ık kenıiğı o 
kadar sablamdır ~; J 000 kilo 
ağırlığlJ tah1Jmrr iil edebilir, 

* Bir litre ko1,,la 130 mi-

ligmm emoglobir. ı·ardır. 

* insan ciğcrlerınde 1 700 

milyon gözceğir 1·ardır. 

* İmnnın ı•ürudünde, he.

gün, 30 ınilyarlu 511 11.ily1Jr IJ· 

ra.mıda mikrop "ardır, * insanın kalbi. saniyede 

!ki buçuk milyon kert çarpar. 

* Jn3anın dış bedeninin yil 

zil 15.350 kare sartimetredir. * Bir anne, ""'~ııı)una, gün-

de bir litre 300 gram süt em
zirebilir. 

* Toprak yiten çoc-ııkların 
b1Jrsak!arıııda peııdıı olan Ten 

ya şeridinin tızııııluğu 10 ila 
12 metredı~ 

* Eğer saatte JOU kılom.et
re yol alarak yüne~~ doğru uç 

sak, güneşe 170 $Pnede vara
bilirJ2. 

* Kızböceği dıyc bir bö -
cek vardır. Bu brire!lin gözleri 
20.000 den .fazla minimin! Zev-
hacıklardaıı yapı!n.ıştır. 

* Y eryiizürıde ıınimeler de 
ııen kemiksiz ııe yumuşak 

hayvanlar, 60.009 rin3ten faz-
ladır. 

* Ye1!1iizüııdr, 12 000 den 
fazla ku cinsı v11rdır. 

~========================ı~ 
r~~~···~~·~············; 
+ Şen !Fıkralar + .......................... ~···· 

Göz alışkınlığı Kolayını bulmuş! 
ne evvel aıçtiller. riliğinin fazlalaştığını ~radılar. Ni- Küçük Aysel. bahar bayramında, Bir akli hastanuin"e. oakın de-

Bundan yirmi dokuz ııene evvel hayet bunun sebebin! de buldular. Erenköyiindcki t<'yz~sine gitmişti. !ilerden biri, eline bir kitap almış, 
bir daha ölçtüler. Bıı f;(fer. yedin- Kulenin yakınında hır dere vardır. Şişlidek ı ap;:ırtımanlarında hava - dalgın dalgın okuyc.rdu. Yine onun 
el kattan sark1tılan kurşun Bu dere aktıkça k•;lenin oturduğu sızlıktan sıkılan; çiçe;., yeşillik yü- gibi sakin ılelileroen oiri, yanına 
kulenin oturduğu yerden 8 met _ toprak da derenin yatağına doğru züne hasret kalan Aysel, köşkün geldi: 
re 13 santlıretre ileriye dokundu. çökmeğe başlamış Bunun farkına baştan başa çiçek ~·eşermiş bahçe- _ Ne okuyorsun~ 

Demelı: ki bu kule yapıldığı zaman varır varmaz derh9! derenin yata-ı sini görünce sevincındrn çılgına _Çok g~zel bir .1< - tıp. 
ne lı:adar meyllll ise, hep öyle sü- ğını değiştirdiler, başk~ yerden a-' döndü. 

- Öyleys~, bana nr ben de o: 

kuyayım. 
rllp gitmemiş. Gittikçe eğrillği faz kıttılar. Kule, o zorr.,ndanberi her Bir aıa, teyze8hıc ko~tu: 
lal bir t af d ıı.... "! "J" t k b' · dah' - Teyze, teyze' Siz·n bahçeniz-8§1Dlf, ar a 06 • w yavaş ya sene o çu ur, ar ı :r santur. ı .. .. 

, . . de duğün "ar. - Amma, daha h'1iı medim. 
vaş devrilmeğe haı:rrl&nm1ş. eğilmedlğı anlaşıl:nı~:ır. T . .. . 

eyzes1, once, bır ~ey anlama - - Bitirme, ne obr?. Bana ver, 

~~····~··i~·~·~;i;;:.~~~~~·;~~l~~·······J 
! .......................................... .... 

\'="~ - ~ 
,, 1 

mıştı, sordu: ben okuyayım 
- Kimin düğünü y~vrum? K' b k ıj d" 
B ·ı 1 H h u d"ğü' 1 ıta ı o ııyan ·"~'n u: 

- 1 mem. er a .. r;e u n vaı· 
D .. "' ld • d 1 - Pekı, .l<itabı, sana vereyim. 

- u6 .ın " ugı·r ıı nere en an-
ladın? l Yalnız. kitabı. dah: ~ıtınnedim, so-

- Çı~ekkrden te /Zt:ciğım, çi _ nunu da meıak e it;, ı.ın. Biraz 

çeklerden .. Biz. Şi~l:tle düğünd<>n bekle, sonunu kop)a • aıp g~e o -
düğü!lf' çiçek görüri1z dr.. kuyayıın_ barı' 

Haklı bir düşünce İnce hesap 

~ ,, 

Şaşırtıcı fotoğrafl~r 

DİKKAT öL·ÇüSü 

Yukarıdaki resme dikkatle ba k'nız; ik. surat mı var, yoksa bir 
surat mı?. 

yukarıdaki şekl'. numaralarla 
O - Beyaz, l -- Açık kahvt. rengi, 2 - Pembe, 3 - Kırmızı, 

4 - Açık kül rengı. 5 - Açık sarı, 6 - Siyah 7 - Koyu kiil rengı. 

Nisan bilmecemizin halli ve kazananlar 
Bilmecemizin hcılli: 

ı _ Ri_! _z_ A.A B U!K. 
c•KARABAŞ M 
.A B .• T -A R A K -· R- E 

M A. s 111-s A T il sj ı M 
IBAT·P·SAYE 
.AMA_N_ BAB AİI 
j1 Ç_ A[i' • s • K A s A 

I~ ~-~-~~ ~'~~ ~ 
i~rW1- ~-1~-~ i il! T 

BUGÖNKÖ BULMACAMIZ 

1 2 8 4 li d 7 8 Q 11) 11 

- '- ---·=•=ı-ı 
• 

,- -- 1-
_ •. _ 

-ı - . ----. 

. ! ~~-~ - :_ J. 
:-.~.-- -ı···ı 1 

•-=ı--; 1--ı ··~ 
- Yuarıdan ll§&iıya -

1 - Sol elile ış gören - Kordeıa. 

2 - Bir ı 'z vasıt.:ısı. 

3 - Rus ve Bulgar hükumdar • 
larına eskıden verilen ü, -
van - Ll:t.istanh - Tasarruf 
altında lnılunan şey. 

4 - Haya - Kesllml~ - Bir n.rta, 

1

5 - Ceylan - Anma~;an isın. 

fail. 
6 - Bina eden, kuıan - Iztırap. 

7 - Meydan - Sağfaııı ,-e k y -
m!!tll bir ağaç. 

8 - Bir şeyin bnşladıgı veya 
bittiği yer - Haksız, doğru 
olmıyan - Çdırf' 

9 - Çıkmaktan emı ı haz • -
Manevi yol - Bir tasdik lafı:,;. 

10 - &ya kısmındakı arazimiz. 
11 - Alaturka musikide bir ma -

kam - Şişman olmıya'l. 

- Soldan sağa -
l - Püskül - Mücrim 
2 - Araba siıren. 

3 - Cem. edatı • Yul ( Fan;ca) 
G-Orun ü~tüncll• bulun n 
lar 

4 -Almak ma,darındaıı C'llUr 
Aldanan •• fşte> ırıa"ıas .c .a 
Miız. 

5 - Futbol~ bir oywıcu - • • z .r. 
6 - Ev eşyasından birı - Soz 
7 - Bir erkek ismi - Dayanııtiı

lığile maruf bn ağaç. 
8 - Arz - Rus süvarisi - Bir n ıta, 

Doğru halledenlı?rden birinci. l- rında pastacı ve ş~ltercı 39 No. da 1 9 - Tabi ve münkad - Ekmek -
Emin oğlu İsmail - İstanbul, Ka- · 

kınci, üçüncü mükafatı kazanan - Tabiat, karakteY 

\gündüz - İstanbu· Mukez P T. T. 
memuru Sı.ircyya o!llu Ömer Er -
sun. - Adapazarı. Vrnic&ml civa -ATATÜRK 

Jar: dı.lı:öy Neş'e· sokak 37 No. Med;ha.,10 - Tersyfu: olmalı ldenızcılik-
ı ~ l - Kadüöy 41 incı okul talebe- İstanbul erkek Ji,Psi s•nıf 4' şu- te), 1@c::e- sinden Saa<kt Güneş: Bır gtizel be ·K• 73n Nuri Alh•} • Jstanbul, 11 - Yağma - Miıstenıt hecen_n 

K'ara ko"""k _ Kumkapı, orta olm' .3, G,, -20·4> mual!Ak gı'bl okunması (e-
r (Beyaz köpeğe kazak 

· _ . . . Şevket - SPydişehir. Letmi nahi - debiyatta), 
/_ hayretle bak.rak) Bunun bıışı ne 2 - Bogazı~ı. Rumelıhısarı ılk o- . ~- V 'b B 1 K :::============ '"T .. .. .. . 1 yesın= ·"" ay - os ancı. o-

,.. tarafta acaba ? kul dorduncu sınf talebesınden cayalı 4 No. Ari1 Nemli .• Erdek sınıf .3, A> No .• 420, Şül..ıü Ti'•k-
1 - Dünyanın en farip kütüp - çan cihaz saytsınde kendisinden Bayan - Sizde pııe tozu var Orhan Sönml!z: Bir lıol saatı. sorgu hakimi of(!.: Fri~ Yeğen .• ay. - Byoğlu, Tatlahaşı Karaku • 

hanesi Burma, Ma<lalay kütüpha- bir misli büyük balıkian yutmak-ı gilterede pamuklu ~sv&p giymek mı? 3 - Bursa, P T T memuru Eş- Selim iye, Hı;m~m ~'lkak 7 No. Re- rum sokak N. 28 Erhan. - Kurtuh.ş, 
nesidir. Bu kütüphan~, 450 Pagod tadır. 8 - Amerikada Nev - York yasak edilmişti. Pamuklu esvap gı- Eczacı - Var. Ne kadar ıstiyCJl'- ref User kız: Neclll Us<'r' Bır ço- cep Gülömeroğlu , - Üsküdar Pa - Sinanköy No. 14 Perihan. - Üskü-
denilen köşklerden müteşekkildir. İthaca üniv<>rs•tesiroc tüysuz bir J yenlerden 500 fra'lk ceza alınırdı. sunuz? rap. şaköşkü Mustafa İhsan Dilmaç. - dar, Atlamataş; Sarmaşık sokak 
Bu Pagodlann he• birinde, Buda tavuk cinsı yetişt;•ı4"P<'ktedir. Tüy ı Bu cın> kuma~ları S<1tanlar da, ka- Bayan - Evde okndar çok pire Muhtelif hediyeler llnzananlar'. Gazi Ayrntap, Tarhyı Atik mahal- No. 7 Aliye Türkan - Fatih, Çır -
dininin bir kitabı Ea!<lanır. 2 - Av sü2 tavukların, kışır. Allah yardımı nun mucibine!' 2000 irank cezaya var ki, hepsini teker teker saya - Falih, Zincirlikuyu Dolaplı lesi, Kurtuluş ~ok:ık 6 No. Ali Bi- çır Fenere! Hüseyin ~ılımazı N-ı. 3 
cı balık! Baş:nm üstiindeki l§lk sa- tısı olsun, 4 - 1712 yılında, İn - çarpılırlardı. madım. bostan sokak 6 No. da Perihan Köç len - Üsküdar, 30 uncu lllı okul Sabri. 

TEFRiKA NUMARASI: 63 

mınıuwııııııııııuamıııııımnımuınıııı nırınumnınıınııııııııııııınııauııııu 

- Yalan söylliyc~, dah& da söy- lıati almak istediği için serkomi - Baktıın ki bizim havvanlar yorul - Arabr.cı N:ko, baş>nı lki tarafa 
liyeeek. Onun kaçırdığ• ddamlar, serin iilıfı" tavsiyPrıne ıçerkmış- dl .. Hemen bir kira ;;rabasına at - sallayıp: 

yani H;,llJ ağa ile Müjgan bir eve ti : !adım ve bu 113ye'.!e onların yor - - Yalan p<ısam, gozüm kör ol -
gin;inler, izlerini odam~kıllı kay - - Oh, dedi, a<:y1e gider.e ben gun hayvanlarına yetışip sarayın suıı yalan ... Ben hi~ bilmez, kimdir 
bedip •aklansınlar diye•., Çünkü, size her şeyi başıı•dan sonuna ka- arabasını Taksimi' ~:kan yokuşta Halil, kimdır hanım? bilmez ... 
Sarayın arabasını bu herif kullanı dar teker tel<er anhtırsam onlar yakaladım. Serkomiser, gayet ııakin ve ka -
yordu. Biz arabayı onu:ı elinden al Rumel;nı bile aşıp A!rkava va - - Ala ... Hemen hu f• zaptiyeye rarını vermiş bir nd~m halile iki 
dık. rırlar teslıın ettiniz mi? jandarmaya gitır.<>lerini söyledi. 

Serkornıs~r, hain hır t~Y &nla - - Peki amma, ban los:.ca anla - - Hayır, oralarda zaptiye ne ge- Sonra kendi memurlarından ikisi-
madığı için bir arabaeıya. bir de, tın Bır şey bllmeclcn nasıl hUk - zer• Herif, 1-aydurluıı biri olduğu ne işaret ederek )Ondaki odadan 
hareJM~asına baktı. Arabacı· medelim? Saraydan sabahley n a- ıç 'l bızim arabanın ı.ayvanmı ya- çağırdı. Bunlardan bori elinde ko -

- Komiser paşrıs, sen beni ta - raba İll Halil sar~yiı hanımı alıp 1 raladı ve yine arabo,ına atlayıp ca bir falaka ve bir sopa ile içeri 
nırsın Ben bövle i< yapmaz. SPn çıkardı diyor~unu2 Sız gördünüz 

1 

kaçtı. Bıraz sonra biz peşine ta- girince elleri pantolonunun cebin-
bt'ni. . mü? kıldık ve tam Tatavlaya (Kurtulu- de olan serkomiser: 

Saıt ağa hemen ay;,ga kalkarak - Gôrdum de öıekı ,ırob~ ile pe- şa) saptıkları sırada bir kere daha - Niko, drdi. Ej:\er işi doğru söy-
aı abacının üstüne çvllanacaktı, ki şine de takıldlm. yetiştik. FakPt bir de ..e görelim? lemez,;en burada kemiklerini kı -
•erkomist'r .,,aıı; ı,Jı:u v<'; - Ala .. Arab;ıcı mtvk,ınde bu Araba;:ı ınPvklind" H2lilin yerine rnrım. 

- Otllrunuz ağ:ı cfrndi, hiddet- Niko mu vaıdı? bu herif oturmuş; 3r:ıbada da Müj Arabacı Niko falaki!yı ve sopayı 
knmeyinlz. Bu iş hıtldetle halle - - Hayır canım .. Nıkoııun ne işı gandan esn yek.. Demek ki g<irünce yalvarmıra. Sait ağa da 
dilemez. Evvela h5tlisryi oldu~ var sarayda? ... Halil oturuyordu. bu herü te H3~'!ın ortağı - aıtık bütün Jıakikat'.eıi bir iki da
gibi anlatınız. Halil Müjgan kalf~yı ı.lıp götlir - dır Onun nerey~ ı.ı.vuştuğunu kika içinde öğrencceğ·nden emin 

Sait ağa ~abır.11Janmış, işi bir dü. Ben de §ÜphelPnt'rrk ba;;ka bir biliyor, Çünkü. dediğim gibi ya - olarak kanapeye d~ha rahat yE't
an evvel kesip atmsk, arabacıyı araba ile takip ettım. Onlar Köp - kaladığımı7. arnba r;ırnvın araba - le~mıye başladılar 

~t>rhal tazyik edıp ağıından haki -1 ruyü geçtiler. Ben de t•kalarından. sıdır. Serkomiser, sop~'" alarak Ni -

koya yaklaştı: nin arabana yalnız Drabacı mı bin- gın kalmı~tı. Nihat gü!Prek on:.. tes 
- Anlat b.ılıalı:rı. na"ıl oldu? di? kine çalıştı: 

Bu araba senin elint nereden geç- _ Hayir pasam. Bir çarşaflı, - Çolı yoruldun de/(il mi Müj -
ti? Sarayın arabacısını nereden ta- yüzü kapalı hanum eftndi de ... t- giın? 
nırsın? ki6inde de paketler vardı... - Ne yorgunluk. ne heyecan! ... 

Niko elleri, ayakları tltriyerek: _ NereyP gıtti onlar? Ne tarafa ömrümde kalbimin bulı:adar şi l -
- Tanimam pas9m, hiçbirinı ta- doğru? detle .çarptığını bllmlyorum, Kaç 

nımam, biraz evvel Galataya bırak . .. .. . defa olüyorum, :ıarınPttim. Yarab-
t bir .. . G . d" .. d - Benım onumden geçtıler. Son b' ne çı'lem a 1 N . ıın muştuı, erı onuyor um. . . . ı, v :nnı§ .. e a1 e mu-
Taksimden gt-çt>rker. bu saray ara- ra gerıye saptılar. Sımdı araba habbeti, aile şefkati gOrclüm; ne 
ba, yanında durdu. ArRbacı geldi Harbiyede sokak kö_seslnde duru - samimi bir muhit ... Bu yalancı, Jıl-
yanıına. Bana jki çeyırk uzattı: yor. Geçerken gördum. lekar adamlarııı e~aretlnden kur • 

cAl bunu ... Arabanı ver bana... firariler tulrnak için canımı d:şime almıya 
Sen de bu arabay. çabuk çabuk mecbur oluyorum. 
Pangaltıdan Tatavlaya götür. Ben Beyoğlunda Takcirr·c yakın Itır - Artık her şeyi nnut ... İşte çok 
senin arabanı getirirım. Orada bl- sokağında üç kati: kannlık bir şükür kurtuldun! .. 
zim sultanlardan blrl gelecekh k3ğirin üst kntmd3k\ bir odaya - Ac;ıba? Kurtuldu mu ataba?. 
dedi. Ben de arabayı ~erdim ona ... yerleşen Müjgan V<' Nihat, soluk O hınzır fellah peşimizi bırakacak 
Bindim bu atobaya... beyaz örtülü kanay;et'İn üstüne koy mı sanıyorsun? Şin'cıi bütün İs • 

Serkomiserin sükiın ve E-mniyet- duklan paketlerden birini ayırdl- tanbulu ayaklandırmış, zaptiyeye, 
le sorduğu sualleri ve cevabını ar- lar. MüjgAn, henüz hiçbir şeyle jandarmıya h~.er y~llamış oldu
tık Sait ağa işitecPlı halde değil - meşgul olacak halde olmadığı için ğuna şüphe mi ediyorırun? . 

di bıışını koltuğun aı k•sına dayamış, Nihat müstehzi v<> f'min bir gü -
- P~kı, ötelu arabaya, yanı s~ iki saniye gözlrrir.i kapamış, bay- liişle: (Aı·kan 1-'IJtl 

't.. ..... - J.Offiıf IJ•nc'• ıPrt° 
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rBIR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 
1639 m, 18S Kes. 12t Kw 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 

iT.A.P. 31.79 m. 9465 K_'.':'· !O~~. - -- --

[ 
................ .... 

.. ~ .. ~.~!~s .. ~.a.~~.J 
Saat 12.SO: Program. 
Saat 12.35: llfütlk (Küçük or -

keatra - Şef: Necib Aşkın.) 1 -
Paul Llncke - Olimplyadlarda -
Marı. 2 - Ferid Walter - Rüya -
Keman Solo ve orkestra için. 3 -
J. Straps - Nes'eli Vals operetin ... 
den ... Buseler valsi. 4 - Becker -

İlkbahar (Melodi.) 
S•at 13: M.,..leket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat ıs.ıs: Müıik (Küçük or -
kestra - Şef: Necib Aşkın.) De,•a
mt. 5 _ Volgraf ... Kalbin1 aşkla 

doldu - Atır vals. 6 - Dohanan
yl - Düğün \'alsi. 7 - Fischcr -
Tatil günleri süiti: a) İşte dağlar. 
bl Bcklenmiyen bir tesadüf. c) 
Sulann sükt:lnetl. d) Avde(. 

Saat ı3.50: Türk muziği. Çalan-

lar: Vecihe, Reşad Erer, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, Okuyan: 

Mustafa Çağlar. ı - Ferahnilk 
peşrevi. 2 - Memleketin Ferah -
nMc. şarkısı: (Titrer yi.:ırcgim. 3 -

Feruhn~k şarkı: (Ruhumda bahar 
açtı.) 4 - İshak Varonun vlç şar
k1B1: Kalbimde aı:ı.lmış.) 5 - Halk 
türküsü: (Çıkayım gideyim be 
kuzum.) 6 - Hallt tilrküsii: (Sa -
bah olsun ben bu yerden gide -
Tim.) 7 - Hallt tilrküsU: (Senin 
7a:ı1n kLŞa benzer.) 

Saat 14.20 - 14.30: Konuşma 

(Kadın saati - Çocuk teı·bfye~ine 

dair.) 
saat 17.30: Program. 
Saat 17.35: Müıik (Pazar çayı -

Pi.) 
Saat 18.15: Konuşma (Çocuk 

saati.) 
S.at 18.45: Mtizilı: (Şen oda mü

zıtı (Fasıl heyeti.) Çalanlar: Hak
kı Derman, Hasan Gllr, Eşref 
Kadri, Hamdi Tokay, Basri Utıer. 
Okuyan: CelAI Tokses ve arka -
dqlart. 

Saat !O: Memleket aallt ayan, 
ojans ve ıneteoroloJl haberleri. 

Saat 20.15: Türlı: ml1%ltL Ça -

lanlar: Vecibe, n-d Erer. Ru -
ııen Kam, Cevdet Kozan, Okuyan-
lar: Necmi Rıza AJııskan, Safiye 
Tokay. 1 - BestenigAr peşrevi. 

2 - Haşlın beyin BeslenigAr 
f&l'lı:.1Bı: (Kaçma mecburundan.) 
3 _ Mwrtata izzet efendinin beo-

teniglr prla: (Gayrıdan bulmaz 
teselli.) 4 - Hatu; Yusutun bea -
tentgAr tarla _ Çok sürmedi ıeç-

tL $ - Ruşen Kam: Kemençe tak• 
ıi.rııl. 6 - Arif beyin Rast şarkı -
Zahiri hale bakıp. 1 - Blmenin 
l!Qzzam şarkı: Stil<llala g~er 
6ınrüm. B _ NOBibln Mehmedin 
liüzzam şarkı: Açmam açamam 
ııöyliyemem. 9 - Udi Ahmedin 
karcığar şarkı: Varken g!lnillde 
bin yOı-IO yare. ıo - Karcığar sar 
semaisi. 

Saat 21: N0t'eli t'lftklar - R. 
Saat 21.10: MO.Zik ,RlyasetıcOm

hur Bandosu - Şef: İhsan Ktinçer.) 
1 - G. Pareıı - Marı. 2 - A. Cor
bln - Santiago (İspanyol valsi.) 
3 - Borodine - 2. inci senfoninin 
(Kornet Solo için parça.) 5 - B. 
Smc\ana ı Ulta;ya (S.nfonlk par

Ça,) 

Saat 22: Anadolu ajansı (Spor 
3e.rvisi.) 

Saat 22.10: Müzik (Cazband • 
P!.) 

Saat 22.45 - 23: Son ajans ha -
beı·teri ve yarınki program. .............. ~ 
8 .!?:5..~~~~~e.s~.J 
Saat 12.30: Progranl. 
Saat 12.35: Türk ınuziği - Pl. 
Saat 13: ~1emlekct saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji h~berlc.ri. l 

Saat 13.15 - 14: Mfıı « (Scnfo
ltik plaklar.) 

Bant 18.30: Program, 
Raat 16.301: r.ftiıik (Neş'eli mü

>.lk) Po. 
Saat 19: I<onuşrna (noktorun sa

ati.) 

Snaı 19.15: Türk müıığl (Halk 
rnusikisi.) I-falk türküleri ve o .. 
Yun havalar1: SacH Yaver Ata -
hı.an, 

Sa.at 19.35: Türk müziği (Ka.rı

llk proı;ram.) Çalanlar· Hakkı 

I:>ıetmon, Eşref Kadri, Ha.sun Gür, 
.. rl Diler Hamdi Tokny. 

Saat 20: ~!emleket saat ayarı, 
lljan ... ve ıneteoro1oji haberleri. 

Roat 20.15: Tilrk milzi&l (KlA -
Blk J\rocram.) İdare eden: Mes'ud 

Cemil. Ankara radyosu küme he
yeti. (l!esteglr Rahmi beyin ha
tırası için eserlerinden mürekkep 
program.) 

Saat 21: Konuşma. 
Saat 21.15: Esham, tabvilAI, 

kambiyo - nukut ve Ziraat bor .. 
sası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli pllklar - R. 
Saat 21.30: Milzlk konuş.ması 

(Pantatoruzm.) 
Saat 21.45: MU.ile (Hava saz -

!ar~ oda mU.fii.) 1 - Mozart -
2 - Klarnet ve fugot için. Dl -

veıtimento No. 4 (Si bomel ma
jör.) Allegro Adagio. Larghetto 
Rondo (Allegretto.) ~lenuetto -
Trio. Klarnetler - Hayrullah Dur

gu Mahmud Ziya E:fkin. Fagot -
~an Ergün. 2 - Blum - Dilet
to c2 tagot için.) Allerro ınodera

to Rondo (Alla brave.) Andante
Hasan Ergün, Mustafa Şener. 

Saat 22.15: MU.ile (KücUk or
kestra - Şef: Necib Aşkın. l ı -
Linck.e - Olur, olur, olur (Sen 
parça.) 5 - J. Strauss - Hayat :si

Efsaneler ormanında. 3 - Stol:ı

den - Potpurl 2 - Ganglberger
Viyanada ilkbahar. 4 - Paul 
Schneider - Meşhur Rörfenler -

ze ncş'e versin (Vals.) 6 - Le -

har - Göttergnıtte operetinden 
potpuri. 

Saat 22.45: Müıik (Virtüozlar -
Pi.) 

Saat 23: Müzik (Cazband - Pl.) 
Saat 23.15 - 24: Son ajans ha -

berleri ve yarınki rogram. 

1·····9··~~;;~~~] 
.................... 

Saat 12.30: Prograın. 
Saat 12.35: Türk miltlği (Pi.) 
Saat 13: Memleket saat ayar~ 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15: l\Tür.ik (Karışık 

program - Pl.) 
Saat 13.45 - 14: Konuşma (Ka -

dın saati.) 
Saat 18.SO: Program. 
Saat 18.3': MU.lk (Oda ınüzi -

il - Pi.) 
J saat 19: Konuşma. 

Saat 19.15: Türk müziği (!!'asıl 

heyeti.) Tahsin Karakuş ve ar -
kadaşları. 

Saat 20: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji. haberleri. 

Saat 20.15: Türk müziği. Ça -
!anlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. Repd Erer. Okuyan -
la<: Muıaffer llkar, Semahat Öt
denllM, 1 - Andonun HOse.T -
ni ı>etrevl. 2 - Suphl Ziyanın Hü
..,ynl tarkı: (Feryad ediyor bk 
ilin için.) 3 - Rahmi beyin HU -
seynl şarkı: (A.ceb nazende tub
sun.) 4 - l!'a!z Kapancırun şarkı: 
(Aman dağlar canım dağlar.) 5-
Kanun takslml: Vecihe. 6 - Ta
bi efendinin HUaeyni yürük se -
maisi: (Ben gibi sana.) 7 - A.n -
donun Hllseynl saz semaisi. 8 -

Blmen ıanın SeaAh şarkı: (Sun 
da içşin yar elinden.) 9 - SegAI\ 
prkı: (Sevda okunur.) 

Saat 2ı: Konuşma. 

Saat 21.!5: Esham, tahvilAt, 
kambiyo - nukut ve Ziraat bor -
aası (flat.) 

Saat 21.25: Neş'eli plftklıır - R. 

saat 21.30: Milzik (Radyo or -
kestrası - Şe!: Hwıan Ferid Al -
nal'.) 1 - W. H. Mozart - Sihirli 
Flüt operasının U\'ertUrü, 2 -

v an Bcethoven - 3 - Senfoni 
(Eroiko.) Allegro Con Brio Scher
z.o. Maaı·cla Fuoebre Finale. 

Saat 22.30: MU1.ik (Operetler -
Pi.) 

Suat ıs: Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 
Saat 23.15 - 24: Müı.lk (Gaz -

barut - Pi.) 

i .. ıÖ~;;·ç~·r;~;baı 
:.. .................. ~ 

Saat 12.30: Progran1. 
Saat 12.35: Tilrk ınilziiti. Çalan

lar: ZUMU Bardakoflu Relik Fer
ınn, Kemal Niyazi, Seyhun, Cev

det Caala. Necmi. 2 - Leminln 
ıultanl 7egAh şarkm' (Andıkça 
ccı:en günleri.) • - L<!mlnln !e

rahJe:ıa ,ark111: (Dinlendi başım 
diln i«'•.) 4 - Zilhtil Bardakol
lu: Santur takıdml. IS - Y~arl 
Aı;ırnın sultanı yegfth 5arkı (Bla 

Heybelide her gece.) 8 - HaUc 
tllrkUsü: (Mecnunam LeylAmı 

ı~rdüm.) 7 - Halk tilrkiloü: (Su 
dağlan delmell.) 

Saat 13.30: Memleket saat aya
n, ajanı ve meteoroloji haberle • 
rl. 

Saat ı3.1$ - 14: MOzlk (Rlyo
oetlcilmbur bandoau - Şet: Ihsan 
KUnçer) 1-Blankenburı - Mart. 
2 - Leo Fail - Dolar Prensleri ... 
nin valsleri. 3 - Aııber ~ Yemin 

operesinin uvertürü. 4 - E. Lau
na7 - BUlbUl ve Çatikuıu (2 pis -

ton için parça). 5 - OUenbach -
Güzel ıa.vantacı tuz operetinden 

Potpuri, 
Saat 18.30: Progran1. 
Saat 18.35: Müzik (Aryalar) 

Pl. 
19.00: Konuşnuı. 
Saat 19.15: Türk milziji (fasıl 

heyeti) Cel.il Tokses ve Safiye 
Tokaytn ijtirakile. 

Saat 20.00 lrlemleket saat ayPrı, 
ajans ve ıneteoroJoji haberlerJ. 

Saat20.15: Tilrk müziği. Çalan
lar: Fahri Fersan, Refik Fersan, 

Zühtü Bardakoğlu, Cevdet Çağ -
la. Okuyanlar: Sadi Hoşses, h1.e

lek Tokgöz. 1 -.Rast pe,revi 2 -
Şilkrüaün rast şarkısı: (Uyusam 
göğsüne koy•am). 3 - l'al kbcyln 
rast şaı·k.Jsı: (Nihans1n dideden). 

4 - Cevdel Çağla: Viyola t~:C~i

ıni. 5 - S. Kambayın nthavcnd 
şarkı: (Gônlilmün ebedi bir ye -

rei. 6 - Ra•t tlirkü: (Çahına bak 
efede). 7 - Rru;t türkü: (Yeme -
ninıde hare \'Br). 8 - Haşim ~

yin hicazkar şarLı; (Şeb la t::e·~er 

akar). 9 - Liılif Ağanın h;caz -
k~ sarkı: (Yoktur zaına.l ı;.C'I ;. 

10 - Osman Nihadın hir:t..zk.ır 

şarkı: (Şu z.ayıf göğsüm içı ·del. 
Saat 21.00: Haftalık Posln lnıı.ı-

su. 
Sna.t 2l.15: E ... han1, tctlı\·ılftt 

kambiyo - nukud ve ziraat Co1· -

sası (tiat). 
Sa't 2ı 25: N~' 'l' plaklar - P .. 
Saat 21.30: Müt.i~ (mand"lino

ta). - Şet: Sadık 1·r.lu idarc'iir.dc. 
Saat 22.00: lltü •ik (kil~lik " -

k~tr.t - Necip A';1k1n) 1 - Hı.n~

chmann - Andaluc;la - İ'tl':l:"lyv 

valsi. 2 - Bena ııcv - Gri..ız·nr.·'? 

bir daha gitmly""~ ın1. 3 - P.Jul 

Lincke - Kaprl (Serenad). 4 -

Ziehrer - Der Sch tzınci.ster opr

retinden valsler. l - Gound 1 -

Ave Maria. 6 - Gı'tngilbeorg-~. -

Aşk çanları - Ş;rl<ı. 7 - Fritz 
Rechtenwald - Grin::ingde (.fnı • 

puri). 
Saat 23.00: Son ajanı; hJberlen 

\'e yarınki prograrn. 
Saat 23.15 - 24: MU7.ik (C,'\ı; • 

band). 

ı·jj';:;,~··Pe~~~~~:::ı .................. 
Saat 12.30: Pl'ogram. 
Saat !2.3Ş: Türlı: mUıf.tl - ?1 
Saat 13.00: Memleket, aru:n. c;,11-

rt, ajans \fe meteoroloji haIY.tı-ler ... 
Saat 13.15 - H: ml1%lk (Karı -

ıı.k. program Pi.) 
saat 18.30: Program. 
Saat 18.S5: Müzik (konstro) Pe, 

Saat 19.00 Konuşma (ziraat saa-
tL) 

Saat 19.U: Türk müziği (faıııl 

heyeti). Çalanlar: Hakkı Dennan 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri U!ler. Okuyan Tah -
sin Karakuş. 

Saat 20.00: Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Tiırk rnüziğı. Ça -
1anL.'1r: Vecihe, Fahire Rersan, Re

fik Fersan. Okuyanlar: Mustafa 
Çağlar, Meftıaret Sağnak. 1 -
l - Güllzaı· peşrevi. 2 - Nurl 
HaliJin Hüseyni şarkı (Artık ye
tişir). 3 - GUUz.ar şarkı (Gö7.le

rimden gltn1iyor). 4 - Hüseyni 

şarkı GOlşen bahçesinde.) 5 -
Halle türküsü (Ay doğdu batmadı 

nu). 6 - Halk türküsü (Ali 1a -
tı). 7 - Halle !UrkOsiı (Tepeler 
tepeler), 8 - LAtif Ağanın hicaz 

Ş<lrkı (Niçin şeb ta~her). 9 -
&ım Beyin hicaz ~rkt (Her uh
mi ciğersu?.R). 10 - Hicaz şarkı 

(İndim yerin bahçesine). 
Saat 21.00: Konuşma. 
Saat 21.15: E.ham, tahvilAt, 

kambiyo - nukut ve ziraat borsa
sı (flat.) 

Saat 21.25: Neş'eli pliiklar - R . 
Saat 21.30: Müıik (küçük or _ 

kcstra - Şer: Necib Aşkın). t -
Schmidt - İnciler .. vals. 2 -
Gebhardt - Ronıens - violoru:el 

\'e orkestra için. 3 _ He-uberger
Şsrkta. 4 - Zanrler - Polka. 5 -

J, Srauss - Şen Viyana (vals). 
6 - Brahms - Mocar dansı No. 
8. 7 - Paul Liri.eke - Eğlenceli 
marş. 8 - Paul Lincke - Darıl ... 

ma (fantezi). 9 - Michel - Ço _ 
cuk oyunları. 

S•at 22.30: Müzik (melodi ve 
sololar - PL) 

~1at 23: Son ajans haberleri ve 

yarınJ:ci program. 
Saat 23.15 - 24: Müzik (Caz • 

band - Pe.) r ................ _ .. 
.... ~:.!!~ .. ~.~:. .. J 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Turk müıiği - Pi. 
Saat 13.00: Memleket, saat aya-

rı, ajans ve nıetcorolojl habe-rle-ri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (karışık 
program - Pl.) 

Saat ı 7 .30: İnkı!Ap tarihi ders
leri (Halkevinden naklen). 

Saat 18.30: Program. 
Saat ıB.35: Müıik (Neş'eli mü

zik: - Pi.) 
Saat ı9.00: Konuşma. 

Saat 19.15: Türk müziği (fa -
sıl heyeti). Celil Tokses ve 8l'ka
daşları. 

Saat 20.00: Memleket 53at aya
rı, ajans ve ıneteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Türk müziği. Ça -
lanlar: Zühtü Bardakoğlu, Cev -
det Çağla, Refllc Fersan, Kema.1 
Niyazi; Seyhun. Okuyan: Mil -
zeyyen Senar. 

1 - Hicazı hümayun r,eşrevL 

2 - Arif beyin hicaz şarkı (Tas

di edeyim). 3 - Sadeddin Kay -
nağın hicaz şarkı (Haz.an ile geç

ti). 4. - Şükrünün hicaz l,jiarkı 

(Sevdamı dilim anlatamaz). 5 -
Kemal Niyazi Seyhun. Keıncnçe 

taksimi. 6 - Arif beyin hicazkı'ir 
fiarkı (Bir halet ile süzdü). 7 -
Osman Nihadın hicazk~r şarkı 

(Ellere uzaktan b•k). 8 - Ilicaz
kiir saz semai.si. 9 - Dedenin gu

liuır şarkı (Bi vefa bi c;;eşnli bi -
dat). 10 - Dedenin gülizar far

kı (Nazil nazlı .sekip gider). 
Saat 21.00: Konuşma. 

Saat 21.15: E.shaıu, tuhvili.lt, 
kambiyo, nukut ve ziraat borsası 
(fiat.) 

Saat 21,25: Neş'eti pliıklor -
Pi.) 

Saat 21.30: Müzik (Riyaseti -
cümhur tilonnanik orkestrası 

" f: Hasan Ferid A.) 1 - Kut 

"' \VoUurt: Serenat orkt"stra 
ıçin op. 28. a) Marş b) Ronınnce 
e) Gapriccio - Final 2 - Salva
tore İndovino: Süit callantica> a) 

Sinfonietta b) Sarabandn c) Ga
votta C) Villotta 3 - Joh. Brııhms. 
3 üncü sen1oni fa majör, op 
90 a) Allegro con brio b) An -
dante c) Poco Allegretto, ç) 
Allegro. 

S•al 22.30: Müzik (opera ar
yaları - Pl. 

Saat 23.00: Son ajans haber -
leri ve yarJnki prograın. 

Saat 23.15 - 24: Mllzik (caz -
band - Pi.) 

~ ................ .... 

ı.: .. ~~!!~ .. ~~~.a:.·~!.i 
Saat 13.30: Proııram. 
Sa.at 13.35: MU.lk (Virtüoz -

lar - Pi.) 
Saat lıl.00 Meınleket., saat a

yarı, ajans ve meteoroloji ha -

berleri. 
Saat 14.10: Türk mllziği. Ça

lanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan. Oku -
yan: Semahat Özdenses. 1 -
Hüzzam peşrevi. 2 - Le7IA ha
nımın h!i2zam şarkı (Ey saba
hı ht:.snü an) 3 - Hayrinin hüz
zam şarlo (Ölürsem yazıktır sa
na kan.) 4 - Leyla hanımın hüz
zam şarkı (Harabi intizar oldum) 
5 - İsmall Hakkının karcığar şar

kı: (Bir gölge ol beni pPşinden). 
7 - Sah\haddin Pınarın knrcıiar 
şarkı: Sana gönill verdim}. 

Saat 14.40 - ı5.30: Müzik (Ne
şeli müıik - PL) 

Saat 19.35: Türk müziği, Ça -
].anlar: Cecihe, Ruşen Kam, Cev

det Ko7.an. Okuyan: Radife Ney

dik. 1 - Bimen Şe-nin be!:iteni -
ıh şarkı: (Her uman ~rde) .. 
2 - Sa.lilıaddln Pınarın hüzzam 
sarkı (Aşkınla •llrünseın). 3 -
Salahaddin Pınann hüttam ,ar -

kı (Seviyordum onu .. ) 4 - Faiz 
Kapancının hüzzam şarkı - (Bi.ık ... 

lüın büklüm sırma saçın eıni -
nim.) 5 - Sadeddin Kaynağın, 

türkü (Sarı kon!elA). 8 - Halle 
tlirküsü: (Karanfll oylum oy -
!um.) 

So•t 20.00: Memleket ı<ılat aya
n, aıans ve meteoroloıi ha.b~rle ... 
ri. 

Saat ~0.15' Temsil (Uyudan 
kadut - l\ıfuaıta. beyin hanımları) 
Yazan Ekrem Reşid. 

Saat 21.15' Esham, tah\•i!At, 
kambiyo - nukud ve ziraat bor -

sası (fiat.) 
Saat 21.25: Ne~'eli plAklar -

R.) 

Saat 21.30: Müzik (küçük or -
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 -
Meinı.er - Serenad. 2 - Shilk ... 
İspanyol dansı. 3 - Waltber -
Danseden kuklalaı" 4 - Födrel 
- Viyana şarkısı. 5 - J, Strauss -
Sabah havadisleri vals. 

Saat 22.00: Haftalık Posta ku -
tusu (yabancı dillerde). 

Saat 22.30: Müıllc (operet, ro
mans vesaire). 

Saat 23.00: Son ajans haberleri 
ve yarınki program, 

Saat 23.15 - 24: Müzik (caz -
band - Pl.) 

SAYFA1 

MIEMILIEKIET 

Mersin ovası sulama 
şebekesinin faaliyeti 
Yeni sulama sahası Mersin ve 

Tarsus'ta 20 bin hektardır 

.·sin, (Hususi) -- Geçen Cu -
günü Mersin ovası sulama şe

bekesi. Çukurovar.m su davasını 
halled..cek mühim b'r işe daha baş 
!adı ve Karaca İl~ as cıvarında ka
nalın şosayı katet"ği mevkide tö
renle çalışmalara başlandı. 

Törende muhtelif nutuklar s0y -

lendi ve su işleri "" birinci şube 
mühendisi . Halil Uray çalışma
lar hakkında şu izRhatı verdi: 

Sulama tesisatı 2T'l hatları ge -
çen se:ıc 530 bin liraya ihale edile
rek Hacı Talip istı;syonuna kadar 

yapılmıştır. 

Bugün resmi küsadı yapılan kıs

mı 180 bi nliraya ih .. l~ <°'<' Jen kı -
sıradır. Buna 6 tın; ka!lal ile üçün
cü derecede kanalhr ve tahliye 
kanalları dahildir Hcp~ı 28 kilo -
metre tulündedir 'e bılradan Mer 
sin memleket hastanesi karşısına 

kadar devam edecektir. Tesisat me 
yanında 60 şüt, 40 \U alma kapağı, 
bir şose köprüsü bU' şimendifer 

köprüsü ile bir deliçay sifonu var
dır. 

Yeni yapılan tesi;at yedi bin hek 
tar araziyi su!ayabılet'ektir. 

Bu su Mersin ~e civarının her 
türlü mezruatnıa kafi gelecek bir 
derecededir. 

Bu ı.ular geçen EenP yapılması 

müteahhıde ihale edilmiş olan Ber 
dan regülatöı ünden gelen sağ sa -
hil ana kanalında'.. alınacaktır. 

Sulama sahası T<1rsus ve Mer -
isnde 20 bin hektarclır. 7 bin hek-
tarı bugünkü küşat resmini yaptı
ğımız kısımda ve J 3 b!n hektarı da 
geçen sene ihale edilen kısmın da
hilindedir. İsale edilen bu sular 
mevcut sahaya na1a•an pek meb

zuldür. Yapıl•cak ı:arrnciye bah -

çeleri için bu su yu ve kış hiç ke 
silmeksizin akacaktır. 

Foça değirmen 
taşı ocakları 

İzmir (Hususi) - 608 numaralı 
kanunla hususi idareiere terkedi -
len mevat h~ricinde bulunan Yeni 

Foça değirmentaşı ocaklarının hu· 
sus! idareye devrine im kan olma -
dığı İktısat V~kaleı;nden Vllilye
te bildirilmiştir Vekılet, fazla ka-
zanca karşı hükUm"'t in iştiraki su-

Bu arazi Hacı Taliplen Mersine retiyle şartnamesi mu~ibinde ihale 
kadar olan kı.nallı denfa arasında- edilmiş olan bu or.aklara ait hü -
ki sahadır. Toll kanallar keli deni- kfunet hesapbrının tetkiki için 

len yüksek h'ltlar; takip eder. Vek8.let tarafıııdar. bir komisyon 
Bu yüksek hatlar tarlalara ha - göndereceğini de bi!dırmiştir. 

kim surt;tte geçmekle ve kolaylık- K d'f k I . d b' k 
la tarlalar sulenabilmektedir. a 1 e a esın e ır aza 

Mersine giden kol Deliçay sifo
nundan başlamakll ve 7 kilometre 
tulünde imtidat etmektedir. Bura
sı daimi sarfiyat olmak üzere sani
yede bir buçuk metre mikabı su a
kıtacaktır_ 

İzmir (Hu,;usi) - Kadife kale

sinde Ali oğiu İsmail kardeşi Meh 
metle içki içerken İsmail marul 
kesmek için elind~ki cakı ile aya
ğa kalkmış, fakat çakı üzerine dü
şerek kolu'1dan yaralanmıştır. 

Edirnede yeni açılan Ziraat 
Kursu Talebesinin tetkik gezisi 

: .................... .. 
ı Konyada sıtma f 
f mücadelesi i 

Konya, (Hususi> - Vilayet için
de sıtma mücadele işine hararetle 
devam edilmektedir 

1938 çalışma yılında küçiiıc say 
için şehrimizdi' 7288 mükellef tes
bit olunmuştur Bunlardan 3979 u 
para vererek, 423 ü de bedenen mü 

kellefiyetlerir.i ifı <>tmişlerdir. 

Şimdiye kadar mükelleflerden alı
nan para yekunu 9947 liradır. 

Küçük siiy ile bugime radar dol
durulan çukur ve bat~klıkların sa
yısı 22 dir. 29.040 metre murabbaı 
bir sahayı kaplamaktaclır. Çukur
ları doldurulan serntler arasında 

Polatlar, Nehrikafur Cümhuriyet 
mektebi arkası. S•:ıyakup, Kuru
köprü. Kanlıgöl, Mu.1alla mezarlı· 
ğı ch·~rı. Kız muallim mektebi ar
kası, Orta mesc;it, Hacı Yusuf mes
çidi, Larende caddesi ;,imal kısmı, 
Piresat Kabasakal nıahalle•i ve Ha 
kimiyeti Milliye mC'ktebi arka -
sında 5 çukur vardı•. 

Bu yıl da 25 968 metre murabbaı 
bir sahayı kaplayan 33 çukur dol
durulacaktır. 

Ağ brtıllarile mu
cadele başladı 

Bur>a, (Hususi) - Meyva mev
snti yaklaştığından Ziraat Veka -
!eti meyva ağaçlarına arız olan 
ioonomot denilen ağ tırtıllarına 

kaışı mücadelPye başlamıştır. Ve
kaletin şehrimizdekı mücadele mü 
fettişliği, mıntekamızda mevcut 

meyva ağaçlarına musallat olan 
bu tırtılların imhası için lazım ge
len bütün tedbirleri almıştır. 

P • tırtıllar meyt.a ağaçlarının 
yapraklarını kemirmek suretiyle 
onları kurutmaktadır. Mücadele 
şimdilik Bursaya civ2r olan mey -
va bahçelerhde yapılmaktadır. 

__.,.__ 
Kütahyada Kağnı ara

baları kalkıyor 
Kütahya, (Husudı - Vilayet u

muınt meclisi vilaveı dahilincie bü
tün kağnıların istimalden kaldırıl

ması hakkında bir karar vermiş -
tir. Viliiyet umumi meclisi bunun 
için bir talimatname hazırlamıs • 
tır. Talimatname 1 Mart 1941 tari
hinden itibaren tatbik edielcektir. 
Bütün köylere tar.ıim edilen bu ıa 
limatname, kağnıhrın çift hayvan 
larımızın vaktinde" evvel ezilme

lerine seb~p olduğ:ınu anlatmakla 
muayyen tarihten sonra beş lira ile 

25 lira arasır.da pa~a cezısına çarp 
!ırmaktadır. 

lnegölün yeni jandar
ma komutanı 

İnegöl, (Huwsil - Kazamız jan
darma komutanı Şe•afe\tinin te -
kaüde sevkedilmesi iiz<'rine yerine 
Gemlik jandarma komutanı yüz -

başı Selim Özmen gelmi• ve vazi
fesine başlamıştır 

100.000 sene evvel 
yaşıyan bir insanın 
kemikleri bulundu 
İtalyada, harp huı iıkları yapa

cağız diye toprağı kazarlarken çok 
l enteresan bir şeye tt;sadüf etmiş -
!er: 

E dime (Hususi l\1uhabirimizden) - Ziraat kur , talebesindeı 
20 kişilik bir kafile ınüd fuleri Naci Acan1 Jdaresi altındı 

bölge dahilindeki fidanlıklarla tavuk ve tavşan i' ...syonlarında ~ 
lışnıak üzere yirmi günlük bir geziden •.ınra di1 ... Edirncye avdet 

etmişlerdir. 

Kafile evvela Ha\'Saya uğramış ve burada çalıştıktan sonra Peh· 
liv:ınköyüne, Uzunköprüye, Keşana ve Keşandan Geliboluya ka
dar uzanmışlardır. Buralardaki fidrnlıklarda çok faydalı hizmet • 
!erde bulunan talebe tavuk ve ta v•an istasyonlarını da gördükten 
sonra Edirneye gelmişlerdir. 

Talebe bilhassa Geliboludald fidanlıklara 1000 tane çubuk dik • 
miş, keten, servi, yaş ve kuru yonca, dut, okaliptos tohumu ek
mişlerdir. 

GöndCTdiğİm resimde talebeler Uzwaköprüde Blllblll ormlllllllda 
kalem hazırlarken görlilüyor. 

Littorya i'mindcki \'iliiyet da -
bilinde Çirçeo dağı diye bir dağ 
vardır. Bu dağın altında büyük bir 
mağara çıkmış. Ma~a,.tnın içi ta -
rihten e\'Velki zama!llarda yaşamı\ 
dev gibi hayvanların kemiklerile 

dolu imiş. Fakat kemiklerin a•a

sından bir de insan kemiği zuhur 

etmiş. Antr~poloj: illimleri hulu-

l nan bu kemiğin Polcanthrope de -

nen en eski bir ınsan cinsine ait 

olduğunu. bn e~ki İ!ısanın zamanı

mtzdan 80.000 vey> 120.000 yıl f!V

vel yaşamış oldu~u'1u zannetmiş -

!erdir. Maamafi dJhs pek iyi tes

bit edilemem;ştir. 

Asıl merak edil•n şey, bu in.a -

nın dev gibi bayvacların arasında 

bulunuşudur. 

• 
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CAFER M $EKER SH L tesiri kat'i, alamı kolay en iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 
---- ------- - ·- --~ 

Çankırıda ağaç bayramı 1 ~ııumınıııııınıın.,. Ferdi Selek ..ııuıııııııııııııııııuııı~ l ... ---

Ag .. 8Ç bayramı sayesinde Çankırı ~ i LAN. - T ~ ~ .. ı .. KL 1 ş E =:" 
= Işlerı ·Burosu ~ Müessesesi: Sahibi. Ali Naci Kulein 

.Ek:s-tra Gi..irı.li..ik Tereyağı büsbütün ormanlaşmıştır ~ En modern ilan ş~killeri - En temiz tabı ve . Halis ve hakiki TRABZON TERE YA GI N 1 buradan alınız. 
== klişe işleri FRRDİ : SELEK bürosunda yapılır. = İstanbul: BALlKP AZAR Caddesi No. 60 

Çankırı (Husus!) • - Bu yıl şeh dular. Bwıdan sonra herkes, bil - ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi .. ______ Slp•rı,ıer derhal yerine kadar gönderlllr. ------• 
rlmizde ağaç bayrnmı geç kalına - hassa mektep çocuklcrı büyük liir . . 

sına rağmen yine ~•nlı bir tören- sevinç çılgınlığı ve ne~esi içinde = 99 • ı Adalet Hail No. 3 = 
le kutlanmı§ oldu. Şehir suyu de - ellerindeki fidanları çukurlara di - ~ TELEFON : 2 3 3 O O ..:...: 

posunun, yani şehır ormanlığının kiyor w . ağaca bir etiket asarak a- "ll!llmıııınnıwıııııııınııııııınııııııınıııııııııruuıııııımıııuınuıınıııııııumııuııııınıııııuıııuıııınun 01111111111~ 
yanınclaki çıplak bir sahaya yüz- dun yazıyoi, beni mağacım diye 

!erce ağa.ç törenle dikildi sevinerek ayrılıyordu • TAYYARE PiYANGOSU --.--

Beş altı senedenberi a~aç bay - Şehir ağaçlama işinde Çankırı Ki S M ET· . G iŞ ES 
ramlannda törenle dikilmiş olan çok ileri gitmiştir. Büyük, küçük 

ve bugün şehir orr:ııllllığı halini a- caddeler, sokalı:lar naştanbaşa a • 

!arak Çankırının çok güzel bir me- ğaçlanmıştır. Bu sayede zaten ye

siresl haline ııelmlş olan bu yer şil olan" Çar.kırı bfübütün orman

bu yıl da dilrilen ağaçlarla artık !aşmıştır. 

çok genlılemit oldu. Ciiınhuriy~tten s.:ınrz kuxulan 

Tören halkın. mekteplilerin itti- Çankırıda her evin bahçesi güzel 

raklyle yapıldı. B!lndonun çaldığı meyva ağaçlariyJ.e donanmıştır. 

istiklAl mıır~ndan sonra ağeç hak- Yalnııı Çankınnın karş1 M!peleri 

kında methiyeler ve ağaç sevgisi çıplaktır. Bilhassa cHaceb tepesi 
'Üzerinde güzel 9Ö~ler söylendikten mevkilne de ağaç dikilir, bir or -

aonrıı ınektejıler~en bire.r çocuk bu manlık ta orada yapılırsa Çankırı 
mevzu üzer.inde güzel 'ilı"l~ oku· için büyillı: bir süs olacaktır. 

_!andırma Belediyesi Elektrik fşletme idaresinden: 
- ~Jlı:aıım bir ll'el'lelik futiy~ı i~in 12110 ilra-ınuhammen ıı.delı... 
de 4 ton makine ya"ğı açık eksiltme sa:retile alınacaktır. 

İhale 26/5/939 cuma günü saat 15 de idare koınisyonuııea icra 
edileeektir. 

Buna ait ııartname bedelşiz ol arak idareden verilir. 
E'.ı;slltmeye !§tırak için % 7,5 muvakkat teminat yatırmak mec

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

PARA BORSASI 
ANKARA 

e • ı ea9 

1 STEB.LİN 
100 DOLA& 
100 FRANK 
100 LiRE'l' 

100 is VİÇRE Fr. 
100 FLOBİN 
100 BAYişMAJUI 
ltO BELGA 
100 DBAHMJ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 noTI 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DiN? .. 
100 YEN 

100 İSVEÇ KT. 
100 RUBLE 

llAPANIŞ 

5.93 
1211.6750 

iı.3550 
8.6625 
28.44 

&7.5675 ' 
&0.8150 

21.56 
1.0925 

1.58 
14.035 

23.8450 
2.4.9675 
0.9059 
2.8925 
34.62 

30.5475 
23.9025 

Sl• :111: FİATLlRI 

·' · .• ! , . ',· . ıı.11r"' ı. 

$al[ıı ·kabağı • ;4 . > • -21 ·-:-

• "fe't b.suly i!fii· '• ' ~O .-
• • · 2 i;o • •

1 ;Bakla " "- ' . 
.. Araka · ... ... 
. ,Bezel.:re • • 
Pırasa 

·Ispanak 
. ' • 

Havuç ... , • 
Kereviz lı;ölı: 

Kereviz yaprak 
. 
' 

€r.giı.ar . . , 
Marul . . •• 

G
l(f'.:;. 
ı · so 

1 50 
3-

22 -
2-
7 -'
l 50 

25 -

1 AM ( 
Abone Şartları 

Seoelilı: 

6 aylık 
3 aylık 
1 • 

t>AHİLİ HAR1ct 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kt. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

i LAN 
TEK Sth'UN 
SANTİMi 

Bın.ei Sahife 400 kumı 
İkinci Sahife Z50 kurut 
İç nhlfeler 50 kurut 
7 • 1 inci Sahifeler ıo kul'Qf 

Bütün b.lr aahife veya ya
rını sahife ilAn için İdare ile 
görü§ilJür . 

ı l j • 

·DiKKAT 
' L •'•ıf,. • 

Gazeteııi4ze iün ~'"'ID~k , ı,. 
ti)·enler , ya doğrudan doğ • 

' ruya gazetemiz idar~hanesi-

ne vey~ Ferdi Sel~k ili\n liü- ' 
rosuna 

0

miiracaat eı.'melid'lrler. 
Adres: İstanbut, Ankara· 

1 caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 . Telefon: 23300 

Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz ..: 40 _ Pek yakında 

- •o Beyoglunda Halk sineması 
1- 1 

Dereotu 
Taze soğan 

1 _ 
1 

açı ıyor 

·--------- En ucuz fiat 
Ta7e sarımsak 

R 
E 

~ K 
'~ s~ 

KUMAŞLAR! 

En rahat yerler 
En güzel filmler 

En serin salon 

Bekleyiniz ! ! ! . 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
P«zar ~~iııdüz 

Üskiidaı· İnsirab , . 

KAZANDIRIR. 
ı\dreoe Dilı.kat ı Galata, Karalı.öy Ziraat Bankası Köşesinde 

MalOI Subay Hilmi EGEMEN 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
Hükmü :Mayıs 9:>9 sonunda bitecek olan müskira~ ssncılannın 

rul1sat tezkerelerin;,, y~n:tcnıe ınuamelesine 22/5/939 tarihinde ba§

lanarak 5/6/939 Pa1.artesi akşamına kadar devam edil<!<:ektir. 
Ruhsat .teılterelttini yenilemek isteyenlerin· tayin olunan gün-

lerde eııki tezkere ve koturatlarlle birer fotoğra.fl~rmı alarak Ka- . 

bataştald İnhisarlar Başınüdürli.lğilııe müraeaat etmeleri ve 5 Hazi

-ı 939 tarililnd;ın ooııra tezkerekrlnl yenilemiyerek içki satanlar 

bak.lııöed& bnıwt takibat y~ ti~ olUJIU!', • ..(.311{) 

Ada,lo~ Malmüdürlüğünden ·: 
:Mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi Btrrçlunun adı 

. Heybeliada Çınar aralığı 5. Ev tanumı Berber Süleyman 

' Yeybe.14ttla Uhığbey 29/51) ·Ev hisse Pavli1Je \re Koralya 

Yukarıda cins ve ev5afı yazılı iki tane gayrıınenkı.U vergi bor

cundan dolayı ikinci arttırması :yııııılacai!ından isM!~·pnJerin ll/5/939 

Peı·şembe günü saat 15 de Adalar İdare Heyetine gelmeleri. (3155) 

Türk Hava Kurumu 
27 NCI TERTiP 

1 

BüyD,k Piyangosu 
BiRİNCi K ·EşlDE 

~-·~~~~~~·~........-~~~ 

ll - May:İs - 1939 dadır. 

· bUyUk lkram·lye · , 40,000 ·,. Llradır. , 
• , • ~ 1 .ı ·~ 

B:undan ·15,000 ·Lirahk · 
Başka ~~:= · (kramiyelerle 

2 O, O O .O ve 1 O ,O O O 
.. ·',' • 1· • ~ '' .• :_ . : f. ~ " ,' 

·,'.," l.ırallk iki ' .A:ctetMükifa.t .. vardır'J .', 
.• 1 :·! !\ .. ·~~ .. : "':•(· '·d'."•(. ·,',· : . . ' .~ .. ·f''ı>.,; .. :·· •. : : .. 

Ye11i tertjpteıı bir bilet alaralt ııtira~ etmeyi ihmal' 
. ~tnıeyiniz. . Siz de · p~a'nıonuil · 'me ... ut 'vo bahtiyar! ~r ı 
araaına ıiirmiş oluniı

0

nuf . .,.... ··- .. , .. 
1 ' ' '· ~.: • ' ' 

8 TAKViM. 
1358 HiCRi 
Rebi ül 'evvel 

17 
5 ündl AY 

SENE: 
V.oatl 

1355 RUMi 
Nisan 
24 

HlZIR 2 

1 9 3 9 

Enni 

<;öne, 
4 51 
ı.) ıı 1 ı! 

12 10 
lk!ndı 

10 04 
Ak~aın 
19 10 
"'\' at' 
2() 56 

MAYIS Gönq 
9 42 
Otıu 
5 00 
lkındi 
8 !14 
Akşaın 

12 00 

lmıak 
3 os 

7 
Pazar 

\'atlı 

1 46 
lmıııa:.. 
7 44 

Zayi şahadetname 

,_ 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
•Deniz. Hastahane•i cildiye 

z.iıhreviye mutahaHı•ı 

Telefon : 23899 
p,...,.rdan nıaada hergün a den 
sonra lıastolarını kabul eder. 
Adr .. : Babıoli Cadaesi Cajo
lojlu yolc.uşu köşeliaıı No. 43 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN ID;KİM) 

DAHİLİYE MÜTE1L\.SSISi 

Divanyolu .t04 

Muayenehane &aatleri: Pnzar 

harlç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu

martesi !2 - 2.5 iıkaray?. 

Jo'atih GP.lımbevi eıtta -0kulundaı'.1 •---------•• 
İNGİLİZ KUPONLAR! --------···-·------
MÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
lsHldalCadde~i N~l57 

·gece Kuşdilıi '.l!''.•ğım ~1_2-! numarah belgeyi za- • ...--. ... ,..._,.... ~ 
Tiyatrosu · ·y · · ·· ı ' d. · : · · ·· :yı C'ltım. en1s!ru • a cıcagın1 ap.· S.ofi.:bi ~.ve Neş1·iyıı.t1 Ich•re Eden Baş 

Erkekler kırkından l .. . Muha,.ı·fri: Ali Naci KARACAN. Basıl-
hukım: yoktur. .. 

sonl'u azar dıfı(ı Yer: Sen Telgl'~':L BrJsımevl 

ı Vodvil :ı perde. V~xyele, hokkabaz füı;;ı Korkmaz • • • ... ...,,... • • -. ,... ..., , • , , . 

Çocuk Hekimi ' 

ı Dr. AHM~T ); 
AKKOYUNLU' .1 .. 

1 Taksim • Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

il gün saat 15 ten sonra 

Ziraat, inşaat, yang•n ve sair su 
işlerinde en kullanışlı ve en 
elverişli ve en amansız çalışan 

~{ . 8 E ~h~ss~ ~~ea~i::~af ı 
alakadar eden 

Motopompların 
her boyundan daima 

depobrımızda 

mevcuttur 
Ka[alok, iz,'lbat ve lt"kll 
ilk ıakpte gönderilir. 

TUrklye merkez depoau 
Tllrlı. · Allrupa Limted Şirketi · lstanbul, Galata Perşembe pazar 61 

TUN,ÇAY·- TUNÇAY -·TUNÇAY· 
· Gişesine . k.oşt.ırı t.ız . 

' 

Tunçay - Hiçbir, ay _· yök_tur ki .büyük--ikra- : 
miyele'1fe~· ~ kaçlJ!! _ verr,nesjn 
26 .acı tertibin. J ffici keşidesinden 

T ~ il ıu:ı .ke~ideaine :kadar lOOQO lit:a· 
. :ı ··unçay - dan a•ağı olmamak üzere 21 kişiye 

641000 lira dağıt~ışlır; 

Adrese dik~at : 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 şaııbesi yoktur 

11111
1 

~ıll 
1\111111111 

--- LALE GIŞESl----
F. AHMET TOPÇU 

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

Şansınızın TAM HEDEFİDİR 
_____ , ___ _..TECRÜBE EDiN 

1 • 

yüksek 

aldanmazsını~. 

• 


