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• 
lngilterenin mecburi askerlik kararı her 

tarafta derin bir tesir hasıl etti. 
' 

Almanlara göre bu karar, totali
ter devletleri ihataya matuf tur 

Gürescilerimizin büyük zaferi ! 
Büyük Mustafa Norveç şampiyonunu, Ankaralı 
Yaşar Estonya şampiyonunu, Çoban Mehmed 

Danimarka şampiyonunu yendiler! FRftNSft 
ve 

AMERiKA 
"İngiltere bu 
toptan tedbirile 
kat'i azm ve ira
de sinin itiraz 
götürmez deli
lini ortaya koy. 
muş bulunmak
tadır,, diyorlar 

İngilizlerin Teritory4!l orduya me'ıısup tayyıı;recileri sillh altına ça' ğırmak kararı münasebe1ile: 
bütün randmanlarile ça lışmağa başlıyan İngiliz tayyau fabrikaları her gün 

birçok tayyare çıkarıyorlar ... 

Oslo, 27 [Husu.si] - Avrupa güreş şampiyo- Mustafa Norveç §8II1piyonu Hansen'i tuşla mağ· 
nuınm 2 nci gününde yap?lan müsabakalarda lüp etti. Hansen, 87 kilonun en kuvvetli rakiple • 
güreşçilerimiz şu neticeleri almışlardır: rirulen biri idi. 

Kenan Norveç şampiyon\! Stok'a iki dakika- Ankaralı Yaşar E.stonya §ampiyonu Toofu 

da, Ahmet ~ Alman şampiyonu Şmid'e 13 daki- sayı be-.ıabile mağlilp etti. 

kada tuşla yenildiler. Çoban Mehmet Danimarka şampiyonu La.r • 

Mersinli Ahmet İhlyan Galli Gati'ye sayı 1 sem'i tuşla yen<li. 

hesabile mağlup oldu. ,. Ankaralı Celal Norveç şampiyonu Masel'e sa-
İkinei gece yapılan müsabakalarda büyük yı lıesablle yenildi 
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<<Müstehcen>> tablolar tetkik edildi 
Mütehassıslar bunların müsteh
cen olmadıklarına karar verdi 
Büyük Şef Atatürkün kordeli • 

sını kendi elile keserek açtığı Dol-

Londra, 27 (A.A.) - Salihlyet. -_;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;_;_ ;;;;;;;_;_;;.- , .M......,~U ......... i .. ı ..... i .... t ..... t .... i ... n-... U .......... : ... s .... t ... u""': ..... ~ .... -........ _ :~bka:ıç~~~~.~;: ~~~;e:ı~ıı:~ 
tar mıılıflllerden verilen alfunatıa 

clire, ukerlik kanunu meclisler • 
den çıktıktan birkaç cüıı sonra 
mer'lyete ııfreeektir. Bu hususta 
icap eden bütün tedbirler ahnmıt
tır. 

Kanun buyuk ekseriyetle 
kabul edilecektir 

Londra, 27 (A.A.) - İyi malft
ınat almakta olan diplomasi maha
flli, mecbur! askerlik hizmeti hak 
landa.ki kanunun amele fırkası ile 
lı"'berallerin muhalefetine rağmen 
parl8ın\ento terafından büyük bir 
tkseriyetle kııbul ed~leceği miltale 
~ında bulunmaktadırlar. 

lngiliz tayyarecileri yakın- 1 

da silah altına çağrılıyor 
Londra, 27 (A.A.) - Teritoryal 

orduya mensup tayyareciler pek 
; akın.da silah altında çağırılacaık
la.rdı.r. Dün Çemherlayn tarafın -
dan Avam kamarasında yapılan 

beyanat, böyle bir şeyi ihsas etme
miş ise de bugün harbiye nezare · 
tinde bunun pek mubtem&! oldu
ğu beyan edil.ınlştir. 

Harbıye nezareti erkinından b). 
rinin söy l<ıfil&i gibi, tayyarecilerin 
silah altına çağnlm8Sl yeni kur'a 
etradınm talim ve terbiyesini kolay 
laştıracaktır. 

Berlinde kararın ehemmi
yeti ve şumulU gizlenemiyor 

Berlin, 27 (AA.) - İngiliz as -
kerlik kanununun ehemmiyetinin 
küçük gösterilmesine matuf gay -
retlere rağmen, styasi maılıfiller bu 
kararın ehemmiyet ve şümulünü 
gizliyememektedirler. 

Mecburi Jıiııınet derin bir tesir 
hasıl etmiştir. Zira kanunun mü
hhn dahili mukavemetleı-e tesadüf 
edtıceği ümit edilmekte idi. 

Siyasi mahfiller bu kararın Al -
ınan siyaseli,ni ve ezcümle Hitle -
rln Rayştagda söyliyeceği nutku 
tadil etmiyf'ceğıni iddia ediyorlar. 

Resmi organ olan Hamburger 
(A'T'Kası 3 üncü sayfada) 

' 

Alman Hariciye Nazırının 
• 

lngiliz Sefirini kabul etme-
mesi hakaretamiz değil mi? 

= 
Avam Kamarasında Muhaliflerin. sorduğu 
bu suale Çemberlaynin verdiği cevap 
"'======-= 

Londra, 27 (A.A.l - Amele 
fırkası mebuslarından Wedg
wood Benn'in N~vme Hen • 
derson'ıın cuma günü Reiclı
~ag'ın içtiıma de•resi açılma
dan evvel Von R!bbentrop ile 
görüşmek :fınıatını elde edip 

edemiyPceği sureUnde sorıınuıı 
olduğu bir suale cevı>ben 

Ohurchill, sefirin çarşam!ba 

günü Weiszaceker tara1ın • 
dan kabul edilmiş. fakat Al· 
man hariciye nazırı ile bir te
laki tertlbine imkan bulun • 

) mamış olduğunu beyan etımiıı
tlr. 

Henderson'un bilahare Van 
Ribbentrop ile bir görilşne 

yapmak için icra edeceği te
şebbüslerde ihtiyatla hareket 
edeceği şüphesizdir. 

Amele t1rkasından Bellan
ger, İngiliz sefirinin kaıbul e
dilmemesinin hakaretamiz ma 
hiydıte olup olmadığını sor • 
muştur. 

ı Başvekil, şu cevabı verm~ 

tir: 
Öğrendiğime göre, Alman 

hariciye nazırı, Yugoslav ha· 
riciye nazırının Berlini ziya • 
reti münasebetile angaje bu
lunuyordu. 

Alman hükı'.ımetine, İngi" 
liz harici siyasetinin inkişaf· 

!arı hakkında daiır.i surette 
malCımat verebilmıesi için 
malumat vere-tilmesi için B. 
da bulunmasını muvank gijr-

İnrffiz sefirini henüz kabul 
etmete vakit bulmadığını 

söyliyen Alman Hariciye 
Nazm RİBBENTROP 

dük. 
Varşova, 27 (A.A.) - Von 

Rlbbentrop'un İngilterenin 
Berlin sefiri Henderson'u 
kabul etmekte gecikmiş ol
ması münasebetile Dobry Wic 
czor, şöyle yazıypr: 

.Bu kabule büyük bir e
ıhemmiyet atfetmemek icap 
eder. İngiliz sefirinin bu .ma
nialı k<ı.lbulü, dipfomasi mU,.. 
cadelesinin takip etmekte ol
duğu müşkülkrin sertliğini 

gösterir, fakat bu kabul. vu· 
kubulsun, bulm&sın, dünya -
nın mukadderatı iiıerinde bir 
güııa tıı?.>ir icra -edemez.• 

olan tablolardan altısının, İzmit 

d "" • • Halkevil saonunda Müstakil Resa gın teCZJ ye S 1 samlar ve Heykeltraşlar Birliği ıa-• d• rafından kurulan sergide halkın 
ısten 1 istifadesine arzedihnekte iken, İz. 

mit Müddeiumumisi tarafından 

Dün Ankarada muha- cMüstehcendirl• hükmile indiril. 
diği ve orada kurulan bir celıli W· 

1 kemeye devam edildi. kuf· dan da ayni hükmü ihtiva e
den bir rapor alındığı ve taıbk>-

Ankara, 27 [Husus!] - Bugün !arın sahipleri halkkında kanuni 
asliye temyiz mahkemesinde sa- takibata başlandığı malUındur. 
bık İstanbul valisi Muhittin Üs • Bu tabloların, bir hakim tarafın· 
tündağ ve arkadaşları aleyhinde dan tetkik edilerek müstehcen o -
açılan üç davaya dev&m edHm~ • lup olmadıklarının tesbiti için İs
tİ'r. Sürpagop mezarlığı hakkın.da (Yazısı 1 ıincü sayfada) 

Dün adliyede toplanarak tabloları tetkik etnıl. olan salihiyettnr 
profesör ve mütehassıslardan m örek.kep heyet toplantıdan sonra 

ki davada müddeiumumi vali Mu- · 

~:i:z~~::~::;:ıı:e24~r~:!a~7~~ Potemkin dün geldi 1 Gafenko-Bone 
desimuoibincetecziycleriniistecıniş akşam Ankaraya·gı· tı! müzakeresi iki 
ve maznunlar müdafaalarını yap-

tnı§lardır. Karar 25 Mayısta veri- Saat sürdü 
lecektir. 

Otobüs ve asri n:ezarlık mese- p f k • • J fi ('f , ./ 
1e1eri hakıkında şahitlerin istinabe O em ının avue e AJOJ ya ve 
yoliyle ifadeleri okunmuş ve mu- B ••k ... .., •• / • 
hakeme dinlenmeyen şahitlerin u reşe ugrıgacagı soy enıgor 
dinlemnesi için ve evrakın tetki
ki zımnında 26 ma r.sa kalnuftır. 

lngiliz -Sovyet 
müzakeresi 

Londra, 27 (A. :'\.) -· Daily Ex
press gazetesinin yazdığına göre, 

Moskovadak: İngiltere büyük elçi
si Sovyet hükumetin~ yeni bir tek 

!üte bulunmak için yeni talimat 

alımı§'lır. Bu teklife göre, Sovyet

ler Birliği, komşularından her • 

hangi birine bir taarruz vukuunda 
taarruza uğrıyan devl~tin istEdiği 

Dün sabah ıebrimize ıelen Sovyet Hariciye komiser muavini 
POTEMK.iN Yoldaş Sirkeci cannda lııtikbal edilirken ... 

şekilde ona derhal yardımda ıbulu Sovyet Hariciye Komiser mua· li vıe belediye reisi Lutfi Kırda., 
nacaktıı·. Bu teklif Polonya ve Ro- vini Potemkin. dün sabah saat 7.25 Emııiyet Direktörü, Sovyet kooso· 
manyanın muvafakatlerile yapıl - te ekspresle Sofyadan §ehriımize lıoııu ve kolonisi tarafından karşı-

Romanya hariciye 
nazırı Lebrun ve 
Daladyeyi ziyaret etti 

Paris, 27 (A.AJ - Gafenk<1. ••· 
ıt 23.15 te Parise gelmiştir. Mu · 
mai ley h, istasyonda Bonnet, Ro
manya sefiri ve Yugc.slav orta el· 
çisi .tarafından karşılanmı~tır 

Gafenko. Bone müzakeresi 
Paris, 27 (A.A.l - }'ransa hari

ciye nazırı Bonnet ile Romanya 
hariciye nazırı aras·nôn bu saıbah 
saat 11 de b"şlıyan müzakere saat 
13 e ka.dar devam etmiştir. 

Gafenko - Bone ziyaretleri 
Paris, 2i (A.A) - Gafenko, 

bu sabah me\'hul a>kerin mezarı
na bir çelenk Jroyır.uşi ur. Muma· 
ileyh, nılite~kuben hariciye nezare
tine gjtmiş ve orarlu Eonnet tara
fıncJır,:. kabul edilmiş Ye öğle ye • 
meğinde mıımaileyhin misafiri ol

m~ur. 

------iiiiOiiiiiiiiiiiii-;;iliii;ılii;;;iiiiiiiii....,-.---"-"""'o..,;.,_ ~ mıştır. gelmiştir. Pote~in istasyon.da va- (Arkan S üncü sayfada} 

Gafenko, öğleden ••Jnra Lehrun 
ile Daladiyeyi ziyarei etmiştir. 



• 

• 

.!IAYFA Z 1KDAJll 

''Müstehcen,, tablolar 
tetkik edildi 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Mütehassıslar bunların müstehcen 

olmadıklarına karar verdi 

Şe?.rin . masraf ıfEji-;e-SÔ ·M E ff+ Ağaçtan yünlü 
butçesı çıktı ı 1 Bank lağvediliyor 1 kadınkumaşlan 

Muhtelif hizmetlere ne I +
8 

.. b. Bir Alman heyeti 

Bir polis rüşvet 
alırken yakalandı 

(Bq tarafı ı inci sayfada),lolar çıkarılarak tetki.k edılm4jtir. k d h . ld ı u muesseseler ırer tetkikata başladı Hafta tatiline muhalif hareketi tesbit edt:n 
tanbul lliliyesme gönderildiğini Haber aldığımıza göre, heyet a ar ta sısat ayrı l LJ ""d"" 1-k b }" k b"J" d " + mum mu ur u za ıt on ıra mu a ı ın e yok edilecekmış 
dlln yazmıştık müst«hcen olup olmadıkları hak- Şehır meclis: dü'l toplanmış ve + k Alım.nyadan üç kişilik bır sana-

Bu şe memur edilen Sultanah -ı kında ayrı ayrı reylerine arzedi - şe~ll' masraf b;il~esinı kabul !!I _ + olaca yi heyeti ş~hı-imize gelmiş ve dün Kurtuluş polis mevkii memurla 
met birinci sulh ceza hikiıni Reşid len altı tabloyu tetkik etmiş ve · m ştır Buna g ·re bu ,Fneki mas- + Sermayesinin yarısı veya Ticaret Odıısile ~ma0lara başla • rmdan Etem Koltukluoğlu, o ci -
d.fin mütehassıs ve ehli vukuf ola- ı buııla-ın san' at eseri oldukları ci,. raf bütçesinde esas hedef tasarruf + yarı•ından fazlası devlete ait mıştır. Heyet Alınanyada ağaçlan varda tütüncü Hasan Şahınden, a-
rak aşağıdaki y.edi zatı seçnıi ve I hetle mustehcen. s.ayılamıyacakla- olmuştur. Bal! mJesses• 1ere yapİ- + olan mües;eseler hakkında imal edilen ve Latıitol tesmiye e- ley hine hafla tatilı kanununa mu-
kendJerınden dun akşam saat beş- rma karar vermıştır. lan zam ve ilaveıPr, zaruri ve ba- + çıkarılan yeni mürakabe ka - dilen sun'i yünlü kumaşları yapan halli hareket ~uçundan dolayı tu -
te adllyeye gelmeleri rica ediimiş- Sulh hiı.kımi tarafından talımat zı kanuni icaplac netic!!sinde ol- + nuuu mucibince bu gibi mil - fabrikaların mümess:llerinden mü tulmuş olan bir zaptı imha etmek 
tir. Bu zevat şunlardır: mucibince tanzim edılen rapor ve muştur. Masrnf bütç~si viıayet için + essC6elerin teşkililtında ha- rekkeptir. Mümessiller yanlarında için on lira rüşvet alinış ve döner-

Üniversite Edebi..-at Fakültesi . ayn, fıl'i•diye ı·,·ın aı•n ikı· kısım ı ziran ba~ında mühim değişik- t bulunan kumaş nü-nunelerini Oda- ken, cürmü me.,hut tertip etmiş 
' zabıt tablolarla berabc·r bugün Iz- , ., 

Profesörlerinden Mustafa Şekip d t · ed.. . t· Iiklı·r olacaktır. Bu arada bil- ya gösteıımişler ve bunların Tür- olan kamiscr ve polisler tarafın • 
mite gönderilecektir. a aıızr:r. ı .nıi :r. 

Tunç, tevb•yeci profesör İsmail V"lil , ha.sa Sümer ve Etibankın kiyede satılıp satılamıyacıığını sor d 1 . d 1 Böylece, İzmit müdddumumisi- ı yetin nıasra muhassasatı an yaka aıımı~tır. Tütiıncü en a -
Hakkı Baltactog"lu, Güzel San'atler k. 4 4"9 n" lağvedilerek birer uınıım mli- + muşlardır. Bilhassa kadınlara malı dıg·ı on lira Etemin üzeruıde bu -

nin takdir V<! kanaati hilafına, e - ye unu · 0 .w9 lındır. Kı:ıbııl ve dürlük haline sokulacakları sus olan bu kumaşlar, yünlü ve 
Akademisi resim profesörü Fey -1 sasen kanunla da tanf ve tasrıh e· tesbit ed'irn bu muhassa•at mu.h- haber verilmektedir. Bunlara ipekli kum~şların yerlerini tutımak !unmuş ve tahkıkat yapılarak po-
haman, resim ve hey'kel müzesi dilıni~ olan an'at eserlerinin müs- teviy3tı dahil•nde ~}rı~a yapılan bağlı olan fabrika ve diğer tadır. lisllkten çıkarılmış, soma da adli-

mu .. du··ru·· Halil Dikmen, Güzel değ.şik1 ikler d~ >mnlaıdır: .. 1 d b. d yeye verilmiştir. tehcen sayılamıyacakları keyfiye- • mucssesc er e ırcr mü ür · Onlardan bir farkları olmadığı 
1 ş ı ı k ı · ' Dün Sultanahmet birinci sulh 

San'atler akademisi prof<!sörlerin- ıı,· memleketin bu vadid<! en fazla - e üt i eri imar cemıyeti- lük şekline konulacaktır. giıbi fiyatları da çok ucuzdur. Al-
5 Oon ,. l' d • • • - • • · -- ceza, .. -.ahkemesinde sorguya çeki-

den heykeltraş Hadi Bora, .ı\kade- salahıv«t sahibi olan zevatından ne · · ·ra ır yar ın.. nıan.vada rağbet gören bu kumaş-. len Etem şunlan söylemiştir: 
mi fotoğraf atelyesi profesörü res 1 mütl':jekkil güzide bir heyetın ka- 2 - Bakırköy Doğ:.ıme,·•ne her Y 1L~YE1:_ !arın memleketimizdP nasıl kar - - Komiser Adil bcnı çagırdı. 
sam Zeki Faik İzer ve Üniversite rarile de bir kere daha teyid edil - yıl verilen 5oo füalık yardım lOOO şıJa.naca~ı merak edilmektedir. Tütüncü Şahınin on lira ve . 
doç•mtlerinden Hilmi Ziya. tniş bulunuyor. Uraya çıkarıim~fır. Yeni Denizyolları teşkilAtı Ticru·et Oda"' heyete tüccarla·-

Heyet dün akşam saat beş bu _ Bu vaziyet karşısında bızce, İz • 3 - Açık bulunan mrarrf dok- E,-velki akşam Ankaraya git - la temas etmelerini ta\-siye etmi~-
mıt müddeiumumisinin yapacağı torluğuna 150 l;ra iicıdle bir he- meleri mukarrer olan Denizyolları · tir. çukta adliyede müddeıumumill.k 

Uimat odası. yanındaki odada top
!anm l,'i ve hAkim Reşidin huzuril.e 
İıınıitte mühürlü bir sandık içinde 
ıehrimize gönderilmiş olan tab -

h k k l · ı kim t•vtni takarrür ,,.,r,i•tir. umum mü.dürü İlbrahim Kemal ile 
şey, ar<J etini ten it e mı~ o an , 
gazeteleri dava etmek değil, bu 4 - V'!ilyet hududu dahilinde muavini Yusuf Ziyn Kalafat.oğlu 

mevcut 2b7 koyüıı ayrı ayrı idare son dakikada Vekaletin bir emri
edilmekten•e birçokları bir araya le bu seyah'ltlerini yapmamışlar

lablolan hemen serg:deki yerle 
rine astırmak olmaltdır. 

getirilip idare edilmesi muvafık dır. 

---oo---

BELEDiY E 

Şehir meclisi bina vergile
rini dört taksitte a l ınmasına bulunmuş ve bu ışle m•·~gul olan Umum müdür ve muavini istan 

cköycülük bürosu na her yıl ve- bulda yeni teşkilatın hazırlıklarileı karar verdi 
rilen 12.000 liralık ,·ardım yerine ve )\:adroların leSbitile meşgul o-Ziraat Vekilinin dünkü tetkikleri 

l ki d 
Şehir ıneclısi ctün b·r celsesı ,·ali-

Ank.ara. 27 (A.A.) - Zıraat Ve- sulatı marazıyeler uzerındeki ça - bu şubenin asıl tel51<i<i olunarak aca ar ır. . • ı - Ank d 1 1 b 1 x nin riyasetııı<le olmo1< üzre fevkala 
..... ,.nuz· Muh"'- Erkmen bugün öğ- Cısmalarla müe8SeSC Iııt>oratwırların bütçeye alınma" l•kf.c•uı etmiştir. ara an ge en ıa er ere g...- 1 Cels . a.u "" de bir top a!"llı vapır:ıştır. eııın 

· Bundar bJşka rna,rt.f :-.·;• .;e.;n- re yeni teşkilat kanun projeleri 
leden oonra Anbrı civarında ya - da izhar edilmekle olan bütün se- de nazan dikkati Çc~en noktılar Nafia encümenindedir. Meclisin birihde vilayet n11sraf bütçesi ka
pıhnakta olan zirai tecrübeleri ma- rom aşıları üzerinde tetkıkat yap· bul edilıniştır. Bu mümkereden 

şunlardır: Çocukları Kurtarma yur çarşamba günkü !çtimaında mü-
hdlinde bizzat tetkik €ilikten son- nu.ş ve l>cynelmilel esaslara istına- du, Şefkat yurdu (D:itüliıcezel ile zakere edilmesi muhtemeldir. başka dünkü içtimada konuşulan 
ra Etlikteki merkez bakteriyoloji den yapılan titrleri \e teşhis mad- birleştiriln •ektt ve nıü•tahdcm üc- DEN 1 z mevzular ~unla..-dır: 
enstitüsüne ge1ınlş ve liboratu~ deleri, tüberkülin ve malleiıı tize- reti olarak 12.:.00 lira ko. n.makta · 'ı ·-ş·ırke·t- apurları Emekli ve öksüz ınaaşatı için 

V beyaza 20,000 liranın Ziraot bankasına 
[arı gezerek müessesenin umumi rindeki çalışmaları ~·akından gö - dır. Bu yurdun ma81 afı ıçın 18.100 

1. d f k .. ··1 .. t• boyanıyor yatırılması için yP.pılma~ı ieaıp e· 
faaliyetini tetkik ve teftiş etmiş - rerek bu maddelerin memleket da- ıra a muı•a ı ~o. u mus ur. 

" 11. 1 · k " ı •t den münakale hütçn encümenine 
tir. Salgın hayvan hastalıklarına hilindeki sarfiyatı ile kOffi'iU mem '"ua ım eıın e; ., s~ne ere aı Sirkeli Hftyriye siyah boya ile 

Sulu süt satan 
1 ay hapsedildi 
Balık pazarı civarında Dimitri 

adında bir adamın sattığı süt suJu 
bulunmuş ve Dimitri yakalanarak 
adliyeye verilmi.~tir. Dimitri bi -
rincı sulh ceza mahkemesinde ya-

pılan muhakeme netıcesinde suçu 

sabiı olduğundan 1 ay hap>'<', bir ay 
san'at icrasından menedilmeye ve 
iki lira da para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Cesedin hüviyeti 
tesbit edildi 

me•kc" \·e te•=hizal bedellerile kı· havale edilmiştir. Ta~akkuk ve 
kar'" büvıik hassasiyet gos·· teren leketlere yapılan ihracatunız hak- ' fena bir manzt>r aarzedel;l vapur- ah 1 Sabahattı"n •· ' d ı ki t sil ~ırbe eı' için yeni bir ı alış- bu adlı 

receğini, alıp getirmemi emretti. 
Ben de gidip aldım. Getirirken 

yolda beni yakaladılar. Meğer 

cüvmü meşhut tertip edilmiş. Bu 

paranın rii§vet olarak verilmekte 

olduğunu anlanuştıın. Fakat ben 

alacak değildim, komisere getirip 
verecektim. 

HA.kim, Elemin tevkifine karar 
vermiş ve evrakı müddeiumumili· 
ğe iade etmiştir. 

Etem, yakalandığı zaman da su
çu komiser Adile atarak emirle bU 

işi yaptığını söylemiş, fakat komi· 

ser Adılin de celbi ile yapılan tah· 
itikat neticesinde Adilin hiç bir 

suçu sabit olmadığından serbest 
bırakılmıştır. 

Dayak atanlar 
1 er ay yatacak 
Feriköyünde bekçi Hüsnüyü sar 

hoşltlkla yumrukla dövmek ve ha

karette bulunmak suçundan bi • 
rinci asliye cezada mevkufen mu· 

hakeme edilmekte olan Kara Meh· 

met ile gayrimevkuf suç ortağı Ni
yazinin muhakemeleri dün bitmiş 
ve karar bildirilmiştir. 

Mu.hakeme Kara Mehmetle Nl· 

yaziyi birer ay ikişer gün hapse 

mahkıim etmiş ve Niyazi mahke· 
mede derhal tevkif olunmuştur. 

---<ıo-

T r a m v a y caddelri 
asfalt olacak 

Vali ve beledive reisi doktor 
muhtelif 

den1 zam1T1ın :-in a.aea arı ıçın !arını beyaıa boyam:ığ&. karar ver 
kında aldığı malumatı meınnuni - lG.~ılO ıı·ra, ı•~,·olU""n Dumlupı . h ma talimatnam'"si yapılması takar • d 

u~ • u miştir. k olarak 12 vapur yao: g enç evın en vekilim:z, memleketin 

yerlerinden enstitüye gelen mah- yetle k~ydetmlştir. nar v. atı okulu lalebPsinin köv. rür etmiş ve bu tet!:ik olunmak ü-

. 
Kaçmış Lutfi Kırdar dün nofia müdürlü • 

ğüne giderek orada vilayet yol mevsimine kadar beyaza boyan -
==================~========== kil ~ ı ıı · · zere bugün alakadlr encümenlere .vatı o u arın"a •a s .erını ta- mıı; olacakl:r· I)eniibank ta liman 

Emınonünde denizde boğazında 

ip yeri görülen ve 16 - 17 yaşla -
rında bir gence aıt olduğu tahmin 
ediren oır cesed bulunduğunu yaz
mış ve hadisenin esrarlı bir .. ına
yet mahiyetinde görı.ilduğilnü bil· 
dirmiştik. 

bütçesine konan para ile yapılacak 
yeni yollar meseleshi mütalea et

miştir. Bu tetkikat sırasında Pa • 
şabahçe - Beykoz yolunun asfalt 

alarak inşasile Ü skiidardan Ana
dolukavağına kad~r giden yolun 

şose yolu olarak def:il asfalt ola

rak yapılması kararlaştırılmı ır . 

Yeni Sovyet torpidosu geldi 
r 

., 1 

ı:._ • 

" Taıkend ,, Torpidoau limanımızda 

1 1 • · ı k tevdi edilmiştir 
marn ama ·ırı ıç .. 1 ynpı nca mas - içinde islıyı>n vapurlarını beyaza 
raf karşılığı ıle bu t•kulun Jağvi 00 k Sular iciaresi 93e yıl bıliiııçoou yıya~3 lır. 
dolayı;ile açıkta kalc~:ık memur aynen kabul olunmnşt.ır. Şehir ti-

ma3§<ltı için .1.222 lira, millet mek KÜÇÜK HABERLER yatrosu ile, K'nservatuvarın 935 
teplerinde çall!'an ıO'uallimler için yılı iılare he<.101 hnkkında tetkik 

408 lira kabul edilmi.1tir. Maarif 
bütçe>i geç<>n seneye nazaran 
34.425 lira fazlasile ~ 021 .424 lira 

_ ............................................... ... 
hesap encürm·ni * ~!atbual Umum Müdürlüğün- kabul edilmıstir . 

nnzlıataları da 

93!1 mali yılı aı n: vergilerinin 
cte bir vazife e tayin edilmiş olan 
eski Belediye İktısat Müdürü A · 

olarak kabııl olunm~tur sım St.il"eyya dün Ankaraya yenı temmuz ve bir:nri1<f:nun ayları so 
Seyyar ct:bba \'P sıhhiye me- vazif~ ,t b ına gitmistır. nunda ve i~i t:ıksHtc. bina vergi-

murlarından bugüne kadar bekle- * ş •h . nıütehassı>ı profesör lerin;n de tak . t zamanları değışti

nilen favdanın tem : ~d;lemrdigi Prosl pazar· es, giinü şehrim;ze ge-1 riler<·k lem"111Z evliıl. ikınciteş
anlaşıldığın<lan hu v~ııfenin on - ıecekt"· rin ve ikindkiınun ay!arı sonWlda 

1ardan alınarak oiispJn. erlere tev·t * Şch r dahılinde duvarlara a- olmuk ÜzPre diirl tak5tte alınma-
dii takarrür eım:~tı sılan afişJcrın ı,·irkin hir manzara sı kar&rla~m1 ~tı r. 

Vilayet ITThha.ı j,J .. r ne tahsis e-1 göstermesi belediveyı bu hu•usta Dıi~1<üııle; evinin Şc·fkat yuvası 
dil 0 11 para yrktıılll '~7.0:l6 liradır. yenı kRrarlar almağa sevkctmi.ş- olarak tevsi 1i hai-'kındaki teklif 
Muhtelif mosr·ıflaı •l':n de 474.;~~4 tır. Bc•lcdiye bu hususta ne yap - müııa!-;;aları muci" l lmus .şef -

lira tahsis edilınist ır. Adi büt~e - tıklarını Par is ve Londra beledi- kat Yuvası isıninir• cŞefkat yur-
nin ma.;raf yr'<iıru .l 223 458 lira·! yekrıne sormuştur. du• olması teklif edilmiştir. Bu 
dır. 1 teklif tetkık olunacaktır. 

Ceseciın hıiviyeti dün tesbit e -
dilmi>jtir. Bunun Fali~ıte Sofular· 
da otuıı~n ve llfahm ·paşada Han

dan anında bır düi1meci yanında 
çalışan i5 ,-aşında .::lalih oğlu Saba
hattın old11~11 anlaşılmı~tır. 

Sabahatlın yırın gün kadar ev
vel evden kaçnıı~tır Ebeve, ninin 

müracaatı ıizeııııe zabıta Sabahat
tını aramakta idı. Yapılan tahki
kat sonunda Sabahattinin evden 

kaçtıktan sonra Nuruosmaniyc ci· 
varınd• mctresile beraber oturan 
Abdullah adında birının yanına 

sığındığı ve onun odasında barın

dığı anlaşılmı~tır. Abdullah on gün 

Elektrik, Tramvay ve Tünel i

darelerinin elediwve intikalin • 

·n soııra bilhassa tarmvaylann 

geçeceği caddeler k "ımilen asfalt 

yapılacak ve burala!'dan sökülen 

parkeler başka yollarda istimal e

dilecektir. 

Sovyetler hesabına İtalyada in~" edılcr 1000 tonluk Taşkend 
torpito muhribi Rus limanlarına gitmek üıere dün i•ah·adan lima
r.ımıza g~lmıştir Dünyanın en s üratli gemile:indeıı bıri olan tor
pllo 46 mil yapmaktadır. Henüz Ruslara teslim edilmediğinden 

içinde İtalyar bahriyelilerı ve dire~ Ier ıı ıe de _İtalyan bayrakları 
bulunmaktadır 

~feyva ı"b1h ist<:l.'.)v<~nu tesL'ii ve inşa~ıt \'e ha\'a tehlikes!nden ko - lllW-.ııı11111I1'111J11111_, ... 1'11IJlllllW .. 11111I• 
ı Beykoz ağac-lamrı fıd:ınlığı masra-' runn1a t.osısatı ve bedPn terbiyesi 
fı ı:ı.ooo Iını. Silini \'e Çata!ra tahsisatı yekunu 102."fl7 liradır. 

kadar evvel askere gıtmiştir. Hi
Hündcricat çokluğundan Musa disenin bir cinayet eseri olup ol -

bahattinin babası Salih dün morg· 

da çocuğunun ceserlini teşhil etmiş 

tir. Vücuddeki yaranın ces~'<lin 

taşlara çarpmasından ileri geldi • 

ği anlaşılmıştır. Ancak boynun -

daki ip izinin sebebi henüz meç • 

huldür. Zabıta ve adliye tahkikata 

• 
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- Pervini defterinden, ııklın- flekir. r.önlümdekini •üylüyor
dan sil de ötekiler ile ne yapar- sun .. Fakat herifci oglu hanım 

san yap... dendiye çatkın. Arka'1nı kolay-
- Pekalll .. Gülizar benim... ca yere getiremiyeceğiz .... 
- Pervin de benim.... - Adam sen de Paşanııı üze-
- Benımki henim ı;eniııki se- rinde Giilizarın nüfuzu hanım l'· 

nın ... Razı mısın? fendinbkinden on bt fazladır 

- Razıyım... Ahmak herif enayice tıitsliyl' yat. 
- l• hüküm giydi mi·ı tı. Tılsımı da bo~·nuııdar. ka~ır-

- Sen Gô.ilizırla bermurad ol· clı. Üstelih b:zim OM bcı faikiye -
duktan S()nra tıl"1ml bana ıııde et- timiz de \'ar ... Miihıir bizde. Sii-
men şartiyle ... 

- Ona ıla peki ... Daha bir 
lcyın:tn bıziz .. 

- 29 -

sifa• istas.voııla ı •. "';; \·e tamiri, 
ko-.:..., mahalLı \'e ! ,. kosuları ik
ramiye;i içiıı 5 000 !ıra. Floryadaki 

kıp kavuruyordu. Abdullah Ney
yir ı·fcııdiııin feliıkctı lıliyüktü. 

Bütün esrarile, biri tılı<ımcı, biri 
eczacı bu iki yaman genem elle
rine dü~nıii,. insaflarına kalmı<

tı. O aııd a~ıdd<·tlı teessürlere '<apıl 
rr akta, hir fııyrla yoklu. Aklını 

b~ına toplamak, !ıJsımlanna kar
şı plan kurmak, tab'. e yapmak, 
blıliiıı zekiı ve kuHetıni göster
mek lazımdı... Tıb:nla mühim 

Yeni yapılacak hastahane için 
400.000 l!ra \'e Jevkalfıcte l:.ütçe ye
kunu do 4.489 969 liradır. 

tefrikamızı teh ir et-ncğe ınechur 

olduk. itizar eder iz. 
madığının anlaşılması için Ahdul
lahın kıt'ası aranacak ve askere a

lındığı tarih tesbit oluı>acaktır. Sa• 

devam ..,ımektedir. 

yapmaktadır . 

Morg otopsi 

HUseyin Rahnl G 0 R P 1 NAR 

ftlllll llll llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll'.llll l llllll 

ça S<!vd•larıı:dr gızli gızlı adım l~eriden bir küçük kahkaha- - Vay zayiatınız mı var? - Bilakis pek geri kalıyo -
adım takip ederek bir gün i§i bir dan •oııra: Vekilharç boynunu ıbükUp de- rnm .. Benimle döğüştüğün güııü 
t~<ımıııa getirip de cürmümeşhud - Bir şer değil... rın bir Mirhıım tavrile: o tavrında'<i llazzumlar. küstah • 
haliııdı• rezaletlerini meydana - Na"11 bir şey değil efen- - Paşam etmey'nız. Tılsunı· ııkl~r ne idi? Bugün o azametler, 
kn .. uvernıekle kat'i bir galebe dim. Tüt.,üdeki hazakatinı1. te· sizin olsun .. Güle güle kullanı- 0 n.tmu~karlıklar, 0 istikamet sa
ı-aimıs olmaz mıydı? Hem baka- ~ekkürJen ziyade tebriklere ~a - nız. Yalnız aldığınız kağıtları ia- tışlar yüzünden silindi. Şimdi 
İını t;lsınıı elinden saptırmakla y~ndır .. Rica _ederim aç~nız. Dey- ~a ediniz. ~lınkü o~lar konağı'.' ı müdahane, tabasbus, riya ma•ke-

. . nı şukranımı ıfaya geldım.. ilcı>.ab ve kıtabına aıd elıemmı- sini takındın. Yerlerde sürüniı· 
Hanım..Cendı,,·n ° P•k ta~kın ~ _ Hacet yok. Bizim tedavi- yelsiz •evler. Hiç bir isinize ya- · · ·· · 
kını d" bırctenbire k~vbetmiş o- . • . . .. az • · · yorsun .. Tabı! bıze farlı hurmetın 

. . " .. . mıı mc.occanıdır mil" •· den böyle yapmıyorsun. Hep bu 
!ar.ık ın>rl 1 · Bu pek nıuhım hu- _ Açınız efendim açıııız. Ali Bekir e~ici bir Mihza ile . . · · · . . · zılletlerı o ehemmıyetsız kağıdla· 

kaııdlar onların ellerine geçmi~- sıı"ı deııe,·ecektı. Fakat o anda Aradıt görülerek çok hesablurı- gözlerini süzerek: ı· . d . 1 b·ı k . · . . . · rı e ımız en gerı a a ı me ıçın 
ti. Fakat vekilharç kendisi dü".· kenaı ıçın ehem olan ~e''• çrrldır- mız vaı· -- Vekilhaı·ç efendi geçen giın . . _ . ·· . .. .... . . yapıyorsun. 

ctiyeceğin? (Laboratuvar) kapısının ar - manlarıııa kar~ı bli~biitün bo~. mı~ oldugu deflerıyle kagıdlarını t:tak Jıır fısıltıdan "oııra ka- ku doguşumuzde tılsımdan katı - İ . . . 
1 

. . 
n· h . Ok k d k. k.Ih b 1 b .. b··ı·· .,.h d? H . k B . . b. t 1 V k.lh h · · h b · · 1 d • h - şınıze yaıar sey eı•e .ız· - oız azretı ranu~un &!1tn a ı ve ı arç u mu la.ve~ us u un sı a s ızmıy ı. ayır ... ı<.urtarına tı. unuıı ıcın ır e~ pı açılır. e ı arç eınen ıçerı yen ·1 erınız oma ıgını, er ne d d , ' 

' · ı·ı k" f k d k · t ht k ·b· t ğ H ·· · · ı d b't· t · · • l 1 · k ·b· e ur. un .. nımme ı P en orpe, en ı ır a , reyı a a urusu gı ı yapışı ı üsnıı ı•tıma e e ı ırse onun e- ~ebLii,te bulunmak ilzere (l.abo- dalar. 'i şakaya buln~lırmak ıçın ~· <!.ele o uı«a o sun sır ııt gı ı . . . 
en ate•li gönülleri te"hir ettikçe noktadan yalnız kulağile dinle· !inde mühim müdafaa ve hatta büı·ük bir hazını ve riua ile: "'1111m i>ir fiilin sizden suduru- . -. Bakalım tetkık edecegız. 

< ıaturnr) ın kapısını nırdu. ' 1 
etraftan hafüdlnr, düşmanlar ço- mek değil bUtün dımağHe, biitlln taarruz aletleri vardı. Şimdi ~u _ Di~imin ağrısı durdu. Fa- ı. .ııkan bulunmadığını böbürle- şımıze yarar mı yaramaz mı an-

İ~Prideıı: lasılırı 
ğalacak, her tiirl~ husumetlere ii ii:bile titreye titreye ;çiyor, mas anda kapı arka,ından d'ııledijii kal ~imdi ~iddetli halecanım tut- ne·l'k söylüı·ordunuz. Nasıl oldu ·. · 
k.ırşı ikımiz bır ittifakı müsenna ak sediyordu. Her'fi bitiren şey yal- muhavereden neler öğrenmi;tı. .. - Kimdir 0 ? tu. T<'skin i"'iıı bir ilacınız ı·ok ; a:ni tılsım bugün sizin iman - Ali Bekir, Abd:.ıl1ah Neyyir e-
detmeliyiı.. BiribırimizP yardım- ı'ıZ tılı.ımı kaptırmı~ olma'1 de- neler. Ali Bekir Pervini sedyor. \'ek•;harç Ab:Ju'lah Ney • nıu '! Bir da ha tütsillenmeğe ra- f'Z ıı:<>ii~iinitzden çıktı? fendiden a~ırdıkları muhtıra def· 
dan ayrılmamalıyız. Hele 'u ve-lğildi. Konaktaki en mühim, en Aziz Sakib Gülizarı .. Biriııci"i Ra yır kulunıız.. zıyım .. Lıikin ceblerimden aldığı- -Ali Be.v kul hatasız olmaz .. terinin yapraklarını knrı~tırır. Ve 
kilharç habMni birlikte ezmeli- nazik dalaverelerine aid kayıd- gıp Beyin namzedı, ık;ncisi Pa- :>:c isti.vorsunuz"'··· ııız ~eyleri urkunı esnarnHla iade - Seninki hata değil, hırsız· bir ~ayfası üzerinde tev:ıkkufla 
yiz... ııarı da ceblerinden çaldırmış bu- şanın gözü gibi ,eHligi o.Jalığı - Di~inıi tedavideki himme- bunırnıaııız .;urtiyle... hk, .canilik... ~u garip ibareyi okur: 

Keı·amet sahibisin be Ali lunması yilrej-ini çayır çayır ya- ,d;. Onları bu nanıu.suzca, alçak. ··;"iZd<>ıı dolayı te~ekkiire geldim. ı\z;z Snkib gülerek• - Pek ileri vanyorfüııuz.. . ((Arkası ver) 



Mecburi 
Çörçil Avam 

beyanatta 

askerlik 
Kamarasında 
bu1undu 

Ahlak ve adet 
İzmilte teşhir edilen resimler 

miliıtehcen addedilmeli mi, edil -
ı ...... ,, ,,,,_ .. _ .. : memeli mi? Eğer bunlar san'at e-• ı seı:i ise kanım sarihtir, mü.stcheen i Italyan-Alman ı addedilemez. Resimlerin sıplak · 

1 
ı olmru;mıla şehvet hırslarını tahrik 

askeri t gibi gizli bir maksat yoktur. Bun· 
ı la., ehlıyetlerini şehadetnamele • •• k J • ; rile, mazilerile ispat etmiş san'at· 

ı muza e re e r ı ı karların eseridir ve bir san'at ser-

Merkez Bankası Çin-Japon har-

2.210.322lira kar etti bi hararetlendi 
Çinliler kaybettikleri

ni geri alıyorlar 
H-011gkong, 27 (A.A.; - Çin kuv 

vetıeri Ku~ngtunf'aa yaptıkları 

Her hisseye bu kôrdan 640 kuruş
luk bir temettü tevzi edilecek mukabil taarruzlar :nettt:e:/.nde, 

beş bin mP.ıre murabbaı toprağı 

japonlardan istinfat etmişlerdir. 

i Roma 27 (A A.) _ Alınan i gio;inde teşhir ed~niştir. Karlpos-
. ' tal yapılıp halka uç beş kuruşa sa-

Londra, 2'1 (A.A.) - Avam Joa- etmek için diploma.oıdcn vazgeçı· ı ordular~ kumandanı g~neral tılnıadı. Ehli vukuia bile hacet 

Ankara, 2.7 (A A) - Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası alela 
de heyeti umumiyesi bugün ban -
kanın umıınrl merkezınde idare 

veçhlole bu miktardan kazanç ve 

buhran vergileri indirilerek geriye 

kalan 961.159 liranın beher hisseye 

640 kunış bir temettü tevzilni tas-

Kuvanklv demir;rnlu boyunca, 
yapilinaMa olan mubaı•ebeler şid
detini arttırmaktadır. Çin k•taatı, 

Tongven §ehrtıri 2ap;Etmişlerdir. marasında, muhalefet reisleri At- yor. t Brauchıtsch, İtalyan yüksek i k lbe , t eri .. ,_ 
kum h 

. . .. yo tur, e t sana es uu. 
tlee ve Sinclair'den sonra söz alan Romanrn kanaati : anda eyetı ıle .. muzake - ı Halbuki bazı çıplak resimler ve 

meclisi reisi Nusret Metyanın ri -
yasetinde toplanarak müessesenin Vip eylemiştir. 
1938 yılı idare meclisi ve müraka- Heyeti umumiye yme bu top -
be heyeti rap<>rlannı tasvip bi.la.n- lantısın<ia B. C. D. hisselerine sa -
çosunu tasdik eylemiştir. hip hissedarları temsilen müra -

Çin cırt!usuna iltica eden 
Koreliler 

muhafazakar liderlerden t.nurclıill ı relerde bulunmak uzere cu -i · azı! ki, , ti tahkik uh 
mecburi askerllğe ır.uanz olanla- Milano, 27 (A.A) - Popolo Dl- mar~esi günü Romaya goele - Yt arlanlvar san .

8
d. S , et m rl-

. at o ann esen u. ana ese 
rm :ııa1eri takd!rlnde nasyonal sos talia, İngilt~rede meLburl asker· ı i cektır. .. oldukları tereddüdü davet etmeli· 
yalist tahakkümüne karşı Avru - !iğin ta1Jbikini me\Zubahsederek General, muteaklben Trab • tedir. Ehli vukufa havale ediliyor 
paca gösterı1Pn mukavemetin yı - bunun totaliter devletleri bir lror- i lusa ~erek ~areşal Balboj ve beyct bu eserlerin san'atini ki· 
kılacağını beyan etncJŞtir. kutma teşebbüsilı!d.l'l başka bir ıle gorıışecektir. fi bulm9zsa o zaman mesele halle-

İdare meclisi raporuna ve bil;in- kipliklere Denizbank idare meclisi Şungking. 27 (A.A.) - Japon-
çoya go"re 1938 yılındaki,_ __ .__ mu Iar1n son zamanlarda, gönderdik -

..,....,,.. reisi Hamit Hasan Can, Merkez 
aınelesio<len hasıl olan kar 2 mil- !eri yirmi bin Koreli asker kaordeş 

Bankası sa~.'lk .mürakibi Cemil A- bir memlekete karşı Jıarbetmek 

.<?1uıdıil1, İngil~:e t~rafından ı ~y olmadığını yaZJyor ve diyor ........ • U••••UUtU•U ] dilmiş midir? ~emen? müstehcen 
girişilmiş olan ta.ahhu1lerın mecıbu ki: Maçek _ Tsvetkovıtch ıdamgası vurnl~cak mı. 

Y'On 2.10 bin 322 liradır. Bu mikdar- kok ve Sünıerbank sabık mürakibi istemediklerinden km:ı<>n kaçıııış-
dan nizami ihtiyat akçeleriyle ha- . . . 
. 1 . h " 1 Vebap Kocamerneyi seç1111ştır. lar, kısmen de ÇIJl ordusuna tes -

zıneye ve memur ara a:t ısse er . . . _ lim alın lardJr 
rl askerlik tedbırını zaruri kılcb- Berlin, bu tiy~tro gösterişine •• k I . b . . Bu da ayTı bır mesele ve bu nok-
ğun ibeyan etmiş ve bu kararın tamamile kayıtsız davranıyor. Dün niuza ere erı l t t ı tada da biraz durmak luıındır. 

ayrıldıktan sonra hissedarlara ait [ Cümhurıyet Halk Partısı Cknel • UŞ • 

olarak kalan miktar da 1.113.759 1 Sekreteri Fikri Tü;oerin de bulun - Yeni demirrolları 
IDtlerin nutkuna biT cevap teşkil ya. Büyük Britanya lln bir dağ do Zagrep, 2.7 (A. ·A.) - Resmen 1 San'at eseri müstehcen olamaz. 
etmemesi için Çember!aynin isti- . . bildirildiğine göre Başvekil Tsvet- ı Bunu Türk kanunu böyle kabul e-

liradan ibaret bulunmaktadır. 1 duğu bu toplantı.da Maliye Vekıi- Şungking, 27 (AJ\.) - Çin • 
Heyeti umumiye, banka idare !etini Nakit i•leri Umum Müdürü Japon ha:ıbi'li:n bsşı.'!danberi Çin-

calinl tasvip eylemiştir. ğuııınasını bekliy-0r.lu ~Jslbuki an- lrovit.ch ile Hırvat lid~ri Matchek 1 diyor. Fakat her çıplak resim ve 
Bununla beraber Çurçil, yalnız cak bir fare doğurabılıyor. arasındalµ görüşmeler hitama er- ı YaZJ müstehcen midir? 

meclisıren raporunda teklif ettiği Celal Sait temsil eylemekre idi. liler Pinghnn demiryolundan iki 

20 yrujınd~lerin .çağrılmasını ka- Milis kıtaatı genişletiliyor miştir. Kanun müstehcenin hududunu 
fi görmemış ve diğer bazı. sımfl. a-. Londra, 27 (A A.) _ Hariciye Nihai olarak ittihaz edilmiş olan çizmemiştir, çünkü çizemezdi. 

• 
lngilterenin mecburi 

yüz kilometre uzımluğunda ray 
sökmüşler \"? bu raylarla cenubu 
gariıide yeni bir dem.iryolu kur -
muşlardır. 1 - •·- bil ği kar•• yakında neşredı"lecektır· Takdirir.i hiikirne bırakmıştır. Ha-rın da silfıh a tına «u.ua. ece_ m • nezaretinden bildirildiğine göre, = · 

kaydetmiştir. Maama.fıh diğer --0-- kim örflere, adetlere bakarak tak-
eski askerlerden mürekkep ve 1 dlr ediyor. Fak~t hangi örflere ve 

askerlik kararı Hainan adas:n~a 
yaşta olanlar lçln gönüllü mm)ü- mevcudu a.z olan milis kıtaatı ge- Berfin stanbul hangi adetlere? Eserin teşhir edil-

nün devaın edeceğine nazaran bu nişletilerek İngilteren!n umumi hava seferleri diği veya intişar ettiği şehrin örfü-
H-0nglron,g, 27 (A.A.) - Hainan 

adasındaki Çin kuvvttleri tayyare
lerle cephane aldıklıı.rm<lan şimal 

mtikametin".le jap<>n ordusuna ta
arruz etmeğe baş!amışiardır. 

ıedbir şimdilik kii1i addedilebilir. silahlı kuvvetleri kadrosuna ithal ne, adetine bakarak. 
Londra, 27 (A A.) - Lordlar edileceklerdir. Berlin, 27 (A. A.) - Berlin ile hmit Müddeiumumi>i, İzmitin 

(JJa.ş ıamfı 1 inci •ayfaıhı ) 

Ftedenolat gazetesi bu tedbirin 
mahdut bir şümulü olduğu kanaa

bula ve Bmsaya kıyas edilemiyo- tinde .bulunmakta ,.e kanunun to
ceğini söyleyip işin içinden çıktı tahter devletlerin dünyn siyaseti 
ve mademki müstehcenin tayini üzerindeki tesirinı göstermekte, 
bakimin takdirine bırakılmıştır. çünkü Ingilterenin bu suret!ıe an'a
İzmit Müddeiumumisi gibi diişü - nevı siy&b-etini değişfümjş oldu -
nen bô.kiın ve müddeiumwniler l ğunu müşahede ve \espıt eyle -

Figanı gnetesi'Ilde 
yazıyor: 

Dormesson 

b • k ilk hak İstaıı:bul arasındaki yeni hava hat- örf, fıdet ve teı• •-kı· ı"t ı· barı'lc ı· stan-kıµnarası, meo urı as er - 45 inden 51 yJl§ına kadar olan "" 
tının ilk muntazam seferi, Haziran Tarihi bir hadısr . lsmhıe hır 

kında hükfunetin yaptığı teklifleri eski askerler de dört senelik mu
tasvip eden IQyihayı kabul etmiş- kavelelerle mezkür milis kuvvet -
tir. 

Mecburi askerlik Avam 
karmarasında kabul edildi 

lıondra, 27 (A.A.> - Med:ıuri 
askerlik hak6undaki kanun !Ayiha 

mm Ayam kıımaııası 145 muhalife 
karşı 376 reyle kabul etmiştir. 

Uyllıa aleyhindeki muhalefe

tin takriri k:e. 143 e mukabil 384 

reyle reddedilmiştir. 

lerine _ithal olunacaklar ve bu su

retle teşkil edilecek yardımcı ter-
ritorial ordu münhasıran anıa va tan 

topraklarının müdafaasında kul -
!anılacaktır. 

Dün sabah amele fır· 
kası mebusları toplrnd 

Londra, 27 (AA.) - Tradünyon-

lar ınnuııll meclisi azası ile amele 

fırkası ıcra lromitesi ve bir çok 

* amele mebuslar, bükılmetin as -

'l1orontıo, 27 (A~\. 1 - Globe keri mükellefiyet halokındaki ka-
and Mail yazıyor: nun lllyihalarını tetkik etmek ü -

İııgilterede meehurl askerlik zere bu saba·h bir toplantı yap -
hizmeti prenıılpl, A'-ıupada, vazi - J'DJ§lardır. 

yetlıı ne ludar jlınit&u oldukunu Atleo ile Greenwood, bu toplan-
pterlr. İııciltere, kuvvet istimal bda hazır bulunmuşelardır. 

Paris Sefaretimizde dün 
bir ziyafet verildi 

gece 

Pll'la, 27 (Huluaf) -Türkiye bfı-j ve bayanlan, elçiler, Ayan w ıne -
7iik elçisi Suad Dava bu gece bıısan mecltslııin Uınınml§ slınalan 
llelllcilmhur ve Ba~a_n Lebrün ıe- akademi .azalan, Parisin sivil ve aa
l'dine Tlirlıiye elçilik blnumda kert kAm, R ısı ümh" 

tok parlak bir ziyafet vennifür. er e c ur ve Harl-
Ziya1ette Relsieilmlıur ve Bayan clye nezaretinin yüksek memurla

Lebrün ile Hariciye Nazırı ve Be- ıı vıe Parla sosyetesinin mümta.z 
;raıı Boııııet, .nazı:rlli?dan bir çolu §Bhaiyetlerl hazır bulunmll§tur. 

Poteml<in dün geldi 

(Baş tarafı 1 lnel sayfada) 1 muhtemeldiT. 

lıınrnış, bir polis mtifrezesı seıAm J Potemkin Ankara, dön uşu ... 
:resmini ifa etmiştir. d S f B 

Potemkin gardan çıkhktıuı 80n- 6 o ya ve Okreşe 
ra vali ile birlikte kendisine tah- ugrıyacak 
ıiı'- edilen otomobile binerek Pe- Bükreş, 27 (A-"-) _ Öğrenildi-
rapalasa gıtnıiştir. ğine göre, Potemkin, Ankaradan 

Misafir otelde bir müddet isti- avdetinde Bill<reşe uğrıyacak ve 
rahattcn sonra resrr i zıyaretlerini o sırada Avrupa payitahtlarında . 
yapmış, şehrin göriilmiye değer ki turnesinden avdet etmiş bulu-

1 · · · t" Mumaı"leytı nacak olan Gafenk-0ya misaflr o-ycr erın ı gezm1' ır. 
laca hu. 

ayının nihayetinde yapılacaktır. 

ispanya 
manidar 

hükumetinin 
bir hareketi 

Roma, 27 [Radyo] - İspanya 
hükılırıeti ecnebi muhabirleri İs-

panya hud•ıtlarını dolaşmasğa da
vet etmiştir. Bundan maksad İs -
panyanın bir harbe hazırlık olmak 
üzere lalışidatta bulunduğu hak -
kındaki şayiaıarın dı ğru olmadı

ğını gözlerile görerek kanaat ge • 
tirmeleri içindir. 

Musolini Erkanıhar
biye reisile konuştu 

çok olacaktır. mektedlr. 
Halbuki bu iki şehir arasındaki 

örf ve adet farkı; İzmitle İs~nbu- Alman )'arı resmi mehafi-
ı.ın orasını Uç saate indiren şi • linin fikri 

dalaca d€mdkrosl Mdlğimi2 re -
jimierin kuvvetleri ölçüldüğü za
man, zevah\rle gerçrğ i uzun müd
det bil1birine kr.rıştırımş olan tec
rübesiz ve va.hrikata kapılmış genç 
lerlc <- nfaat güden ahmakların 

haline ucur.amak kabil olamaz. 
Çem1*rlayn l.<ındrada medburi 
askerlik si~teminl ilan ederken. 
Hull de Vaşingtıoında cmütearrı -mcndüer devrinde değil, dcvel.,r- · 

Berlin, 27 (A.A l - lngiltere- zım geniş bir tarih;! yapıyordu. le ve kağıularla seyahat edil~n de
nin mecburi askerli!: hizmetini ka Ne Fransa, ne İngiltere hami arvirlerde bile bariz değildi. Dı.giin 

İ bul etmesi münasebetile Y~Jı res· zu etmh"Orlar. Fakat su_ na kani o-stanbulu Parise yarı günden aşa- -
mi mahafild~ her milletir kendi- ]unsun ki, bir tı.rafu 11'1 niyet hu-ği bir mmandn bağbyan nakil va- -

Polonya fngilterenin 
kararından ır.en·nun 

V arşova, 27 (A.A ı - Gazeta 
Polskanın Londra mı..ıı6biri yazı -
yor: 

cDünkü gi.ın. İnı;iltue tarihin
de her zaman hatırlanacak bir gün 
olarak kalacaktır. Hükumet, bey
nemıilel nziyetin gergin olması 

ve harbe m&ni olmak ürr.idile İn· 
giltere taraf.ından girişilmiş olan 

taahütler dolayıliyle bu kadar 
mühin1 bir karan ittihaz etmeği sıtalın bu iki şehir arasındaki örf sini müdafaa için icap eden ted • duduna artık varılmış bulunmak-

ve adet farklarını da yarıdan fazla birleri alınnsmın tab;i olduğu an· tadır ve bu hudut serr·~ geçi- zaruri addetmiştir Avam kama· 
silip süpürmü•tür ve yarın öbür _ cak İngilteremn almı1 olduğu tad- Jemiyeeektir. 

• birlerin tohliter dedetlerin ihata- '""""ues gaz--+-,·Jnde, Cartier rasırun yeni kanunu hü. yükaslbi.r ek. -gfin büsbütün kaldıracaktır. ~P"'I """' ı k b ı ed • 
ımıa tevessül emıeğe ll§ilı:ar bir yaz.vor: serlyet e a u e.·eıtne a şup 

Ahlak tel8kkilerinde, örf v~ il- ., he ah ı kt 
d sW'Ctte matuf ·bulunduğu beyan e- i~..ı!iz milleti kadar ciddi bir · ye m a yo ur. Roma, 27 [Radyo] - Bugün Mu ette bir mikyas bulabilmek için • ..,. 
yalnu bir şehri değil, bütün mem- dilıınektedir. Binneyıce, Çember- mllletln asırlık b§]Pti ruhlyesini 
lekeli, hattll bütün medeni mcm _ !aynın parlamen1xıda yapmış ol- altüst etrneğl kabul ettiği görüJün 
leketJcri göz ilnünde tutmalıyız. duğu beyanat t<llll ve ~ahili olarak ce. ıtad,esinJn takarrur etmiş ve 
Avrupada . ve Amerikada mü.teh • m•lum olımadan evvel variyet a- sorıuna kadar gltın'.!eğe karar ver
ttn addcdilıniyen eııerleri bir cü- lınmak istenilmektedir miş olduğu kanaati hasıl edilebl-

solini erkanı harbiye umumi reisi
ni kabul ederek loendisile bir mü
l!katta bulmııdu. 

- DiKKAT -
Ruzveltin nutku riiın addetmekte acele etmemeli - Amerikalılar demokrasi lir. Alma.nynda. İngllterenin blöf 

Nevyork, 27 (A.A.) _ Reisicüm- yb. • • b k J yaptığını v~ hudutsuz emrivakiler 

Ga:ıelemi:ıde nefredi
lecelı bilumum tilccari 
oe mahkeme ilanları 

1 mayıs 939 dan itibaren 
bur Ruzvelt bu sabah buraya gel- 1 C e p h e S 1 n 1 D U arar a önlinde eğileceğini tahbyyül eden-
miş ve pazar günü serginin resmi .... • • • • • • ~-D ~ M ~ F " kuvvetlendiğini SöylUyor ler, hükümlerini ce•~I surette de-

miinhaaıran 

FERDi SELEK 
açılış merasiminde garbi Avrupa V Vaşington, 27 (A.A.) _ İngilte- ğiştirmek mecburiyetinjcdirler. 
saatııe 1s.3o da söyliyeceği nutku on Papen rede mecburi ss1ı:erıik hizmetinin Populaire sazeteiande, mum y• 
bazırlamağa başlamıştır. k~bulü hususunun biitüıı malıafil- :nyor: iLAN BOROSU 

-<>-- A k d Mecburi askerli1l sisteminin n ara a de memnuniyetle loı>rşılanm)Ş ol-

B h M duğu ve bu mahafilin !ngı·ıterenin manevi, siyasi ve rPmzf ehemm:i-
0 emya ve oravya Ankı.r 21 <A.A > Alın t" dd" _... ı ... k "-a, - an • bu tedbirlerini mihver devletleri- ye 1 ma 1 .,,,emm yeun 90 ...,. 

Kabinesi yanın yeni Ankara bliyilk elçisi nin Avrupanın slntilsünü cebir ve tiindedJr. Zira İngiltere bu roptan 
Prag, 27 (A.A.) - Yeni Bohem- Voı:ı _Pap~n bu sab·ıh ş~rimize şiddetle tadil için yapmaları muh- tedbirlle kat't aztre ve .':~esinin 1 

M k b. . G al gelml§ ve lıstas)"Onda },arlcı~ pro 1 bb'"·' he t" 1- 600 ruraz g!itilrmez bir delılını orta-ya ve oravya a ınesı ener • teme teşc- w>ıere r ur u v~-
..,,, __ tarafından t""kil ... "-iştil'. 'tokol muavini ve harlciye hususı iti uk t etme~e İngiltere- ya koymuş bulunmaktadır • 
....,..,, -. = kalem müdürü ile Alman elçilik . e m aveme • "' 
Dahiliye nezaretin! de Başvekil 11 . 1 1 1 t tı d k 1 nın ıı.mıetımlş olduğı;.nun delili ad- -----------------------
deruhde etmektedir. erı ge en er ara n an arşı aıı d tmekte bul nd ğı habe ·ı ;iiiiiiOi iii~iiii0.,.Z7ii::Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2i775R7RC7?7itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;i;; 

mıştn-. Hariciye Vek!li Şükrü Sa- e d" u u ı r verı - EZoll il 
Tayyare sürat rekortmeni 

terfi etti 
Berlln, 27 (A. A.) - Goering, 

tayyare ile sürat rekorunun yeni 
sahibi Fritz Wendel'i tayyare yüz
b3.Ş1Sı tayin etmiştir. 

Wendel, bazı dakikalarda 782 
' kilometre sürate varmış olduğunu 

söylemektedlr. 

I Goering, tayyareyi imal etmış 
olan profesör Messer Schmidt'e 
bir tebrik telgrafı gönder.rn.iştir. 

Norveç Veliahtı ve 
prensesinin seyahati 

Nevyork, 27 (AA.) - Norveç 
vellahtı ve prenseal bıı sabah Os
lo Fjord gemisi ile Nevyorka gel

mişlerdir. İki buçuk ı y kalacak -

!ardır. 

Markoviç Belgrada 
döndü 

Berlin, 27 (A.A.) - Yugoslavya 
Hariciye Nazırı Markoviç, burada 

roooğlu namına Von Papen'ln ke-' mektc 1'1". ~ 
riıneslne bır buket takdim edilmlş Siyasi ~nhafll. .Amerikanı~ Çem ~~ : !! 
tir berlayn hukCımetıne olan ltımadı- ~ ~ • • • -~ 

' nın, İngilterenln ay11! zamanda A- 7' 
--<>--- merikarun emniyet'ni arttırmak 

Macar Başvekili ile surctile demokrasi ~"phesi.nln sa-

H • • 11iıbetinl arttırmak için 2arur! olan 
arıcıye nazırının tedbirleri ittihaz etmiş olduğun-

Berlin seyahatleri dan &ıayı. kuvvet sımış okluğu
Berlin, 27 (A.AJ - 29 Nisanda 

hususi trenle BerlinP gelecek olan 

Teleki ile Cs:ı]ı:y, geldikleri gü-

nün akşamı, Hitler tarafından ka

bul edileceklerdir. 

na işaret etmektedirler. 

Alman gazetelerinin 
neşriyatı 

Berlin, 27 (A.A.) - İngilterede 
medıuri a3kerlik h:ıklı:ında dün a· 

İki misafir, 30 N:sanda akşam vam karnarasmda Cemberlayn ta
yemeğlni Von Ribbentr.op ile yiye- rafın<lan yapılan beyanatı mevzu

cekler ve l May>Staki milli şenli- ulbalısecren Alman gazeteleri bu ted 
ğin birçok tPzaihürlerine iştirak e- birin de İngiltere tarafından teves 

decekler ve J Mayıs akşamı Ber- sül edilerı ihata .slyRsetiJıe dahil 
linden ayrılacaklardır. bulunduğunu yazıyorlBr . 

Japonyada teıa, ve endişe 
Tokyo 27 (A.A.) - Japon ga -

Fransız gazetelerinin 
neşriyab 

Faris, 27 (A.A.) -- Fl'allBlZ ga
zeteleri İngHterede mecburi 99ker zeteleri Avrupa vwyetile hararet 

le meşgul olmakta ve bir İngiliz - l!k pr~nsip~ln kabulünd'.'.11 ~Ja
Rus anlaşmasının Uzakşarkta Ja- yı sevınç gostermektl' muttehıt • 
pcmya için doğuracağı tehlikeye tirle<". 

NE EKERSEN ONU BiÇERSiN 1 

Vakıt, sabahla 6Cle arası. Tram-j - .ıh."' ııar, ne yok? l\folıarebe 
vaylar boş gidiyorlar. Alı§kaıılık olacak m•? 
olacak, yine arka sa1ıanlıkta, ayak Mfivezzi, elile kasketiııi geriye 
ta duruyorum. itti: 
Tepebaşmda, bir gazete müvez- - Şimdilil< atlattık . 

zii, tTamvaya atladı. Biletçi ile ah- Ka§lonnın Ması t>-..ıruşm"*' sest 
bap çıktılar. Konu§'ıyorlar. ağırla~nıştı: 

1 t · dl ı· G - Mayıs girıyor. Ekin zamanı s er utemez n ıyorum. aze -
t · k • b ı k yaklaşıyor. Hasad vakti, muhare -
ecı. ço agır aş ı Cflu§Uyor. . . . . 

. . . beye kımse gınşemez. Ekınler orta 
ATaya, bır iki satır 1lt.ve edece • da kalacak, düşün bir kere._ Ne e-

ğim. oMüııezziı e, .gazeteci. de· kersen. onu biçersin, demişler. E· 
dlm. Evet, bu, bir hakikattir. Bir kinler biçilmezse, ekmek yok. An· 
?Ün, hem de, az çok okum~ in - lıyor musun? Muharebe ekenler, 
~anların bulunduğu Mı· yerde. mes kıtlık biçecekler. demek! Milyon
leğimi sormuşlardı: Zarla asker, aç açına harp eder mı? 

- Gazeteciyim/ dedim. 
Sen, o, nutukları fiUin , dinleme! 
Sen, beni. dinle! 

Bir kadın. kahkaha ile gilldü: Biletçi, oııu, zaten kıılak kesil -
- Aman beyeferıdi, eatagfirul- mi§ dtnlıyorrk; çok haklı bulan 

!ahi Nekad.ar ,akacıııınızl bir tavırla başım salladı. 
Yalnız, bu, cşıb, 4 lülcş• kadın- Miive2zi, daha cidditeşml§ti: 

dün ak;amki" Ank-ıra ekspresine işaret eylemektedir. Le Matin gazctes'nde, Jean Feib 

Gazeteler Çin ihtilAfına aüratle ry diyor k1: 
* Yugoslavya - Almanya dostluık 

bai:!anaıı hususi bir vagonla An · Sofya, 27 (A A.) _ Potemkinin münasebetlerini kuvvetlendiren 

cağızın kaf113ınca değtl, birçokta - - Şimdilik muhaı·ebe yok. yolc 
ntıca cgazetecı. .müvezzi• ma- amma, bak, sonbahar ıçin, bir ıeıı 
nası~dıl'. ' . söyllyemem. Ona, pek sözüm yok. 

Ben, miltıezzl meslekttı§lanma, 

o, •ı•k>, .lüks• lculclalardan daha 
çok hürmet ederim. 

Meslektaşa hoyTan kaldım. Bir 
çok siyasi başmuha.-,irlerden da
ha güz<'! konuşuyor/ lraraya harPket eıır:şıir. Anil<aradan avdet!nd2 yeniden Sof müzakerelerinden sonra, bu ak • 

Sovyet Haricıye Komiser mua- yay~ uğrıyacağı beyan edilmekte- şam saat 20 de Belgrada dönmek 
virunin Ankarada iki giin kaıması dir. Uzer~ Berlinden barekl"I etmiştir. 

nW.ayet verilmesini ve ant!komin- •Şimdi antant kordiyalin de :fıor 

t>ern pa.ktırım tarslniııl hükümet - mülü var: Uıi millet bir hudut, bir 
ten istiyorlar. aıd11.• Biletçi. sordu: Mahmut Yesari 



SAYFA4 

LOKANTA 
Nakleten : Faik BERCMEN 

İzmirde verem 1 

Me•ud, Sinem.adan çıktığı 1 Otele dönerken acı aeı dfişü-
zaman nereye gideceğin! bir tür- nüyordu: Demek Melahat onu al
lü tayin edemedi. Şehrin yaban- datmıştı •• 
cısı idi; bu saatte otele döıunek Aradan üç hafta geçmişti. 
can sıkıcı bir şeydi. Yavaş adım- Bir gece Mesud geç vakit ·bar. 

pavyonu 

En kısa zamanda 
ikmal edilecektir 

!arla yürümeğe baııladı; biraz dan çıkarken yan sokaklardan İzmir, (Hususi) _ Vilayet dai
yürüdükten sonra etrafıan göz birinde bir kalabalık gördU. Me- mt encümeni, TepP<'lk emrazı sa
gezdirirken bir lokanfıa gördü. rak saikaslle oraya doğru yürü- riye hastanesinde verem pav • 

Vitrinde güzel, iştiha açıcı ye - dü.. Kala:balık ortasında gitara yonunun ikmal inşaatını 15 bin li· 
mekler sıralanm~tı. lçerdeyse çalan bir kız gözüne ilişti. Çal- raya ihale etmiştir. 5 yataklı ola· 
rr.O~teri doluydu .. lllasalarda her dığı parçalara karşı hiç kimse ce- cak bu pavy'l!l en kısa bir zaman· 

ke' iştihayla yemeğini yiyordu .. l>:nden çıkarıp bir kuruş vermi- da ikmal edilecektir. 
Bu manzara karşısındıt. aç ol- yordu .. 

duı:"•unu hatırlayan Mesud Jokan- Mesud biraz dikkat edince tansisatiyle de 50 yataklı bir pav
+aya girmeğe niyetlendi. Tam ka. kızı tanıdı; bu Meliıhatti. Hemen 
pıdan gireceği vakit vitrinin ö- kalabalığı yararak güzel kıza 

Burada ayrıca Sıhhat Veklletl 

yon inşası takarrür etmiştir. 

Bu pavyon, Yugoslavyadan alı-nünde kendisi gibi yemekleri süz sokuıup sordu: 
mPkte olan genç ve mütevazı kı- - Meliıhat sen misin? cTaze nan tazminat talısis3tiyle yapıla -

yafetli güzel bir kız gördü. Kız, balık,. lokantası ne oldu 1 Ora
delikanlının kendisini gördüğünü ya ıtiWm, aradım amma kimseyi 
<ezerek kıpkırmızı oldu. bula'llB.dım. 

caktır .. Bu suretle fzmirde daimi 

surette 100 veremHnin tedavisi 

mümkün olacaktır. 
Mesud gillümsiyerek kıza yak- Melahat şaşırıp kızarmıştı.: 

l~tı ve lilf olsun d'ye sordu: - Neye gittiniz oraya? 
- Yemekler güzel değil mi? - Sizi görmek için . 
Genç kız sadece: - Peki ... Fakat şimdi sizinle 

E t d d . konuşamıyacağım; çok rica ede-- ve ... e ı. 

- Galiba siz de yemek yiye- rim &'idin 1 
cekııiniz? Lakin Mesud onu dinlemedi; 

B Ü 
• kı elindeki gitan çekti, ve kutusuna 

unun zerıne genç z ora - . . . 
d ki k 1 1 bl h k t yerleştırıp kendı koltuğunun al-

an uza aşma ç n r are e t k t d 
M d .. ü d ınasıışırı. 

yapınca esu soz ne evam e- B" h 11 b" · gi dil 
d k 

ır mu a e ıcıye r er. 
ere • • . . Melahat oturunca ağlamağa lba:r 

- Ben de gırecektım de •• Fa- lıyarak: 
kat yalnız olmuyor, dedi. Bura· - Biz, dedi, iki kardeş bir 
nın yabanc111ıyım; arbdaşım gazinoda çalgıcılık; yapı,Y'Orduk. 
F k. Eğer kabul ederseniz bera- Fak.at ablam hastalandı· onu kur 
her ~iyelim. tarmak için elimizdeki;!, avucu-

Ufıık ltir tereddüdden sonra muzdakini harcadık. Şimdi de 
kız bu teklifi kabul etmekte bir '.ÖrdUğilnO.z gibi bu hale düş • 
beis görmedi. Mesudla beraber tük. 1 

lokantaya girdl. - Peki lokanta nereden aklı- ı 
Yemek esnasında Mesud Af- nıza esti? 

rikada, Mısırda, Hindlstanda yap _ Bir ahbabımız bu lokanta- ' 
mış olduğu uzun seyahatlerden 
bahsetti. Birkaç yıl oralarda do
la~mı$ tüccarlık yapmış ve bir 
hayli para kazanmıştı .. 

yı açmamız için bize, lazım olan 
sermayeyi vereceğini vadetmiş -
ti amma sonra sözünden caydı. 

* 

Çok hazin ve 
acı bir ölüm 

- ·~ 'ı' ... ~ 
~· 

3.-enç doktorun cenaze törenin• 
ait resin1 

1 

Birib.iıl!erine 9J1bucak ısındı
lar. I'.ızın ıtdı Mele.betti; bir ab
lasından ba~ka kimsesi yoktu. 

Yemeklerini bitirip de kah\>e 
içerlerken Mesud: 

Mesud iki kız kardeşe lokan
ta açmak için icap eden parayı 

verdi. Bir müddet sonra şehrin en 
işlek caddelerinin bir'nde cTaze 

Sivas (Hususi> - Şarkışlanın 

genç ve çafışkan hükumet doktoru 

Reşat Sanlav vazife dolayısile köy

lerde dolaşırken hastalanarak te • 

Yaş üzüm 
ihracatı için 

Şimdiden hazırlık 

başladı 
İzmirden Avrupaya sevkedllen 

yaş üzümlerin bir kısmının ihraç 
ve satış Il)erkezlerine varıncaya 

kadar çürüdükleri, bunun da Öcfe
miş (salkım güvesi> adı verilen 
biI haşareden ileri geldiği anla· 
şılmı.ştır. 

Bu yıl da dış memleketlere mü
him miktarda yaş !!Lüm ihracına 

devam edileceği için Ziraat Veka· 
!eti, yaş üzümlerim'zin çürümele
rine mani eolacak her türlü tedbir
lerin zamanında ~lınmasını em • 
retmiştir. Ege mıntakası ziraat mü 
cadele reisUği, bu miihim mevzu 
üzerinde ehemmiyetle durmuş, Ur 
la, Kemalpaşa ve Bergama kaza • 
!arı bağlarında Ödeıriş haşaresiyle 
esaslı surette mü~adcleye karar 
vermiştir. Bu mücad~!eye şimdi • 
den başlatu!'ıştır. 

Bu sene ihraç edeceğimiz yaş 

üzümlerim\zin bu say~de çürüme
sinin önüne geçileceği ve çok ne
fis mahsullerimizin fazla bir rağ
bet kazanacak• tahmin olunuyor. 

• 
lzm i r 9 uncu 
Fuarına hazırlık 

İ:ı.n:ıir (Hususi> - Belediye ve 
fuar iş!Hi hakkında malumat ver
mek üzere fuar ko!nilesi reisi Dr. 
Behçet Uz h3fta sor.nnda Ankara· 
ya gidecektir. Hükıimetimiz 939 
fuarının geçtn seneler fuarların -
dan daha mükemmel rir eser ha
linde yiikselmesini temin için fu
ar komitesıne ba7ı ct;rektifler ver· 

1 miştir. Bilhassa ser!ii sarayının a· 
ğustos'l kadar ikmal olunması em
redilmiştir. 

939 fuarı icin devlet bütçesine 
100,000 lira fahsisat krınulduğu gi
bi Zirat Vekaleti de fuar& yardım 
olmak üzere 10,000, Tir•ret Vekii-

- Beni eski bir dost olarak 
telilkkl etmenizi ve şayed size bir 
~·ardımda bulunabilirsem çekin
meden söylemenizi rica edece

balık,. lokantası açilmıştı. Lokan. davi edilmek üzere şehrimiz Nü- Jeti 25.000 lira tah3isat kabul et
tı;.r,ın küşadı yapıldığı gün diğer mune hastanesine getirilmiş bu miştir. Belediye reis;m'z, hüküme
taraftan Me«utla l\'!Plahatin ni- şifa yurdunda kıymetli doktorla- tin sergi sarayı içiıı ~~.000 Ura yar-
kahları kıyılıyordu. dımını rica cclecektir 

ğiın, dedi. 

Buna mukabil olarak 
hat şu cevabı verdi: 

Meli-

rımız tarafından titiz ve itinalı te-

============== Ziraat Vekaleti tahsisatile inşa - davi yapılmış ise de yakalandığı 

- Alaka ve samimiyetinize 
teşekkür ederim; fakat yardıma 

muhtaç bir iman olduğumu ne
l'eden keşfettiniz? 

Mefüd kekeliyerek: 
-- Estağfirulla~, dc!ei, böyle 

b;r şeyi asla aklımdan geçirme
lim. 

- Şu halde tekrar teşekkür 
ederim. Hiç bir yardıma ihtiya-

Amerika askeri tayya
releri 6000 e çıkarıyor 

Vaşington, 27 (A.A\ - Harbiye 
nezareti, 50 milyon dolarlık aske

ri tayyareler sipariş etmiştir. Har
biye nazır muavini, B. Rooseelt, 

tarafından idaN?ye ~skeri tayyare
ler adedini 6.000 e çıkarmak sala

hiyetinı bahşeden ha\•ı.i silahlan
ma kanunu imza edilir edilmez bu 

rım .vok. Filhakika bir saattir !o- siparişl~re 

kanta camekanlarına bakarak miştir. 
ait kıontratl&rı akdet • 

dolaştığım için karnım epeyce a
cıkmıştı. 

Lokanta camekanlarına bir 
.;aaltir ıni bakıyorsunuz? 

- Evet, maksadım yemekle-

Almanyadaki Polon
yalıların şefine yapı
lan cenaze merasimi 

riu çe~idiııi ve fiyatını öğrenmek- Varşova, 27 (A.A.ı - Alınan 

ti. Ablamla "taze balık,. adında arazisinde ve Polonya hududuna 
. . . ~enıtind" bir lokanta açtık yakın bir mahalde ktrn olan Zekr
da .. gewo'dan bildirıldiğine göre, Po -

- İşleriniz iyi gidiyor mu 1 ı ıonyalılar birliği rei•i ve Alman-
- İyi gideceğini ümid ediyo- ı y&ctaki Polonya ekal!!yetinin şefi 

tum. 
- Acaba sizi 

bilir m iy; m? 
- Belki .. 

* 

b
. d h .. rahip Domonski'ni:ı cenaze me-
ır a a gore-

rasiıni, dün yapılmıştır. Bütün Po-
l lonya cemaatleri, hususi heyetler, 

·tarafından trmsil cd!lmiş bulunu

yordu. Alman mem•ırları, mahalli 

Leh mektebi taleb~sınin merasime 
iştirak dmelerini ~enetmişlerdir. 

MEVLÜT 
Rahmeti Rahmana kavuşan 

mobilya tiiccarların:ian Mehmet 

Keçecioğlunun ruhu için Nisanın 

hastalıktan kurtulamıyarak genç 

yaşta hayata gôzlNıni kapamıştır. 
Ölümü memlekette dcrın ve bü

;yük bir teessürle karşılanmış de

gerli \ e kadirşinas ıııeslektaşları 

tarafından vazife kurbanı genç 

doktora büyiik bir cenaze töreni 

yapılmış, mezarlığ? kadar askeri 

muzika ole göt'irülmüşlür. Defin 
~k hazin olmuştur. 
Gönderdiğim resim cenaze tö • 

renine aitir. 

Vali vekili geldi 
Sivas [Hususi] - Valimiz Na • 

zım Toker'in Ka,"Serı mebusluğuna 
,ııçilerek aynlrr • ıl•ıiayısile Dahi· 

li:e Vekaletin -
ce değeri, mül
kiye müfettiş • 
lerimizclen Os • 
man Nuri Eğeli 

rali vekaleti -

~·· • ınize tayin bu -- .. 

j 
yurularak şeh • 

.. ~ iınizt gelmiş 

re vazıfel~rine 

ıaş!amışlardı r . 
Kıymetli ve ça

Slvosın genç Vali lışkan bir ida
vekili Osman Nuri reci ve ele-

TEKELİ ınarr olarak 
tanınan vali vek;lımizden Si-
vas büyük çalışmalar ve imar işle
ri beklemektedir. 

HALKEVİNDE 

edilen ziraat ürünleri müzesi, Ma-
ar;f Vekaleti tahsisatile kültür ve 
inkılap müz~si. İnhis"rlor Vekale
ti t:ı.h.;i;atıle Atış p:ıli,•!onu inşaatı 

ikmal ec\;lmistir. Sergi sarayı 

350.000 lira.va malol.rı·k; bu sene 
100.000 liralık kts,-,.ı ikmal edile -
cektir 

Fu~ r.ı rc5:nen iştirak kararı ve
ren devletler arasınri · Sovyetler 
Biri ~ ı . Fransa, A~mar.ya, İtalya, 
Yun.:ı nistan, lrırn. Pvl,•nya, Mısır 

ve Romanya vardır. 

Dokuzuncu fuar. n ağulısos ta· 
rihinde, sa1t 17.30 da açılacaktır. 

Açılma törenine donanmamız, baş 
vekil, bütün vekiller, Büyük Mil· 

!et Mechıni temsilen bir heyet, 
Anl<ara ve İstanbul VJ!ileri ve be
lediye reisleri davet edilecektir. 

Fuar açılm" tören 'ne ait davetiye
IPr şim:iiden hazırlanmaktadır. 

•.O 

Sıvas şehitleri 
• • • 
ıçın sınema 

Sivas [Hususi] - Memleketimi
zin nurlu bir irfan ocağı bulunan 
lisemiz yeniden milli bir teşebbü
se girmiştir. İstanbulda Edirneka
pı mezarhğında yatan 20 s:vaslı 
ehit ;~in yflpılacak anıt menıfaati

ne Tan sinemasında cSarı Zam • 

O gece otele dönünce Mesu
dun aklı mütemadiyen Meliihat
le meşgul oldu. Sabahleyin er
kenden kalkıp giyindi ve otelden 
çıkarak Meliihatın söylediği lo
kantayı aranıağa koyuldu. Tarif 
edilen semtte ve rumara-ta bir 
dükkan buldu amma, bu dükka
nın üstünde "kiralık,. ll!Vhasın

dan başka bir şey göremedi. Et
raftan soruşturunca buraya hiç 
biı- kimsenin girmemiş olduğunu 
öğrendi. 

otuzuncu pa'ar günü öğle namazı- Sivas (Husu~i) - Halkevimizin 
nı müteakip Kaclıkö~·ünde ÜSIIıa - faaliyette bulunan bütün kollan -

bak• filmini oynatm•ştır. Dağıtı • 
lan biletleri herkes seve, seve al
mıştır. Bu yükı:ek h~miyetlerin -
den dolayı başta genç V\! çalışkan 
lise diretüörü Faik olmak 
füıcre memleket adına liselilere 
teşekkürü bir borç biliriz. 

O semtte ne kadar sokak var
sa hep<>ini bir bir dolaşıp baktı, 

fakat bir türliı cTaze balık. lo • 
kantasını bulamadı. İlk rastladığı 

nağa camiinrle Bay Hafız Nuri ve 

Mecit'e Mevlfıclu şer;f okutturula
cağından merhumun dootlarının 

ve mev!Cıt dinlmek arzu buyuran 

eczahaneye girerek telefon reh- zevatın yevmi mezklırda mezkiır 
berini açıp böyle bir lokanta is- camie t~rifleri ric,; olunur. 
~i boşuna aradı. Rehberde böyle j Merhumun biraderi 
bır adres yoktu. Tahsin Ke~ecioğlıı 

nın idare heyeti seçimleri başla • 

mıştır. 

KÜLTÜR DİREKTÖRLtlCitl 

Muğla şehir oteli 
Muğla, 27 (A.A.l - Ebedi Şefi· 

miz Atatürkün anıtı karşısında vi-
Şehrım.iz Kültür Direktörü Ce - !ayet tarafından yapılmakta olan 

mal Gültekinin Antalyaya tayini büyük şehir otelinin inşaatı bit • 
dolayısile yerine Trabzon kültür miştir. Şehri süsliyen bu bina ayni 
direktörü Rifat Neodet Evrimer ta zamanda büyük bir ihtiyacı karşı-
yin edilmiştiI. J !anmaktadır. 

Yıldızların hakiki Ücretleri 
vergi dairesine müracaat edi
lerek nasıl meydana çıkarıldı?. 

Holivuffaki büyük yıldızlar ne kazanıyor
lar? Holivudun en pahalı artisti Şarlodur 
Şimdiye kadar Amerikadaki Janet Gaynor 11.000 dolar. Wll· 

büyük yıldızların ne kazandıkla- Jiam Povvel 11.000 dolar • Clau -
n bir türlü doğru olarak öğrenile- dette Colbert 11.000 dolar. 
memişti. Fakat bir Fransız gaze- ! Haftada 10.000 dolar kaza-
tesi yıldızların kazançlarının ha- nanlar: 
kiki miktarın • . vergi deiresine Sonja Henie,. Ruth Chatter-
müracaatla öğrenebilmiştir. · Ar- ton, • Norma Shearer, • Bini 
tık bazılarıııııı insanın kafasını Crasley, - Clark Gable, • Ronald 
döndüren ücretler aldığını, mese- Colman, • Fredrlc March, - Jack 
la Mae West'in Holivutun en zen.. Bonny. - Gary Coopcr. 
gin kadını old.uğunu Greta Gar • Haftada 9.500 - 9.000 ara.il 
bo'nun eskisi kadar kazanamadı- kazananlar: 
ğını, Shirl<'y Temple'in İ!lgilte- Katıharinl! Hepbrun, - İren• 
re kralından daha çok kazandığı. Dunne, - Warner Baıcter, - Fred 
nı söyliyenlere inanmamak lazım· Astair, - Wallace Beery, - Char-
dır. Bize en doğru rakamları SHİRLEY haftada 6.000 dolar alır !es Boyer. 

Amerikada ki vergi dairesi ver-1 dan ve yahut kontratlarını men- Haftada 8.000 dolar kazanan-
mektedir ki buna göre de her sup oldukları şirketlerin çok iyi lar: 
filmine mUhim bir servet dene- bir zamanında işle•'•'. yolunda git- Grace Moore, - Paul Muni. 
cek kadar fazla aldığı söylenen !iği bir sırada inızalamıştırlar, Bu Haftada 7.500 dolar Iı:aza-

1 
en çok kazanan yıldız olarak tesadüflerin de yardımı muhak- nanlar: 
gôsterilen Shir!ey, Marlene Diet- kak ki vardır. Silvia Sldney, - Margaret Sul
rich'in aldığı ücretin ancak yarısı Aşağıya Holivuttaki meşhur livan, • Madelene Carol, - GarY 
kadar almtktadır. · Lily Pons'a yıldızların vergi dairesine verdik- Grant. 
gelince hele şöhreti dünyanın bir feri kazanç vergileri tetkik edil- Hafbada 7.000 dolar kaza-
ucundan öbür ucuna kadar yayıl- mek sureti ile en doğru şekilde nanlar: 
mış olan hatta Amerikanın, şe- öğrenilen kazançlarını liste ha - Douglas Falrbanka l, - loan. 
birlerinden birine ismini vermiş !inde veriyoruz: Cravford. 
olduğu bu büyük yıldız Avrupa- Buna bakarak bu ücretler Haftada 6.500 dolar kaza-
nın hiç tanımadığı bir artist olan hakkında şimdiye kadar öğrendi- nanlar: 
Jack Bonny'nin aldığı ücretin· ğiniz şeylerin de ne kadar yan- Jeanette ltfac Donald, - Llly 
ancak üçte ikisi kadar pa - lış olduğunu anlıyacaksınız 1 Pons, • Miriı.m Hopklnı, - Kay 
ra almaktadır. Sonra mesela Holivutun en pahalı yıldızı Francis,. 
Marx kardeşler Vallace Beery kimdir biliyor musunuz? Büyük Haftada 6.000 dolar kaza· 
yahud -Gary Cooper'den daha san'atkar, komik Charlot.. Bu nanlar: 
fazla para lwzanırlar. Sonja He- artist çalışmaya başladığı zaman C<:nstance Bennett, • Wılter 

nie, İrEne Dıırıne ' e Katharinc haftada tam 25.000 dolar alır. Winchd, • Robert t'ltıntgomery • 
Hepb.run'dan, Ruth Chattertoı Charlot'dan sonra, haftada Shirley Temple, • Spencer Tracy, 
ise kocasından ve Charles Boyer 15.000 dolarla 11.000 dolar ara- Basil Rath Bone, 
den daha fazla para alırlar. Ni- sında para alan şu yıldızlar geli- BUtUn bu yüksek Qcretler -
çin? diyeceksiniz. Çünkil 'bunla- 1 yor: den sonra Holivuthkı .güzel fi-
rın işlerine bakan menecerleri ö- Mae West 15.000 dolar - gUranlann günde ancak yedi do-
bürlerininkinden çok daha zeki Marlen Dietrich ı2.000 dolar - Jar kazandıklannı öğrenmek in
çok daha beceriklidirler de on- Marx kardeşler 12.000 dolar. - sanın biraz tuhafına gidiyor. 
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ESKİ YUNANIN ŞUH 

.ı~rnrn 
KAoıNı iN~~;;.;~~;~:i A ı m an ve 1 n o i lf z 

~. ı ~· ı L fsinde Fransayı: fi . olarının seyahatı 
Tefrika Numarası : s.~ ıt em si 1 edecek: Alman filosu Porte-

Günün hadiseleri karşısında 

VAl83ANCD MAT U AT Yazan: M.1lasim ÖZGEN 

Prens: "Babamın sarayında, + 1 k : kizde, İngilizler de 
+O an genç ız+ Yunanistanda bulu-

ahfaki inzibata rağmen, ne ha-
şarılıklar yapmadım!,, dedi. 

TARGELİ ile Tesalya'lı ıenç, 
•iribirine çabuk 15lllılıla.r. 

ye yutturduğunu iyi« hatırlıyo

rum. 
- Ne büyük iftira! M:Oşterile

r!me, dalından yeni lıopmuş bir 
ıronca halinde takdim edebilece
ğim kız oğlan kızlar, ellınin altın

da hiç blr zaman ekaik değil .. Söy
lediğiniz hiç doğru değil 1 Siz de 
bilirsiniz, ki nazlı bir çiçek, en kU
çUJı: bir temasla, hattı bir nefeııle 
örselendlkten sonra bile bekaretin

den, muhakkak, bir şey kayb eder. 
- Kadınım 1 Atinanın yabancı- 1 

aıyım amma, hayabn earannı, pek 

kavramamış bir adam değilim. Eh. 

Hiç olma:zısa, senin iğrerıç meslejti
nin iç yüzÜ'1Ü bir dereceye kadar 
bilecek kadar tecrübem var. 

- İyi amma... Beı.. sizi hiç al

datmadım! 

- Ben de, aldattınız. demiyo

rum. Bu ince tecrttbeye burada 
başlamadım, ki ... Testolya'da, lor-

mRdığım ceviz kalmadı. Tesalya 
Burası, büyücek bir hüc- kralı bulunan babamı, bu yüzden 

,re Jtadar bir yerdi; fakat yıp-ıaz mı üzdüm? Gırtlağıma kadar 
ranmış eşyalan ve duvarlannda- borca battım. Nihayet, babam, 
ki resimleri ile ~rk memleketlerin- benimle ba:"I ;:k:ırmıyacağını an· 
den bir köşeyi andınyordıı. !arlı. Borcum1111 b;r kısmını o, di- \ 

Targeli, saatlardanberl yürQ- ğcr kısmını Te~alya eşrafı öılerli 

mekten ve gQneş sıcağından, hele ve ben de, memleketimden kovul- · 

blribirini velyeden hadiselerin ver dum. Anlıyorsun ya ... Atinaya ağ
diği heyecandan o kadar yorgun - zımın süd kokusuyle gelmedim. 
du, ki kendini, derhal, süslü yas- - Sizi tenkit elrnek haddim 

tıklar arasında kaybolmuş' olan ya- mi? Sağolunuz prensim. Yine va
tağa attı. Delikanlı, kızın o güzel 

tanınıza, saray1nız:ı dönersiniz! 
uzanışını seyrettikten sonra: 

füıhatına bak şekerim ı Ben, - Zaten müebbe:I nefye mah-
ırldlp yiyecek hazırlatayım • kfun değilim. Bal.>amın Jı:ı:ııgınlı-

Diyerek odadan ~kb. ğı geçinceye kadar .• Gücüme gi-

Delilıanlı, oda kapısını çekince, den şey, verdikleri talııdsattır. Bir 
ihtiyar kadınla karşılaştı. Kadın, lokma ekmek, parası... Halbuki 

merakla: büyük mllceralar, fazla para !feda
- Prens 1 Bu ılzlnle gelen ka- k11rlıldar!na maloluyor. 

nuyorlar 
Atina, 27 (A.A.) - Şarki Akde

;izde rnan~vraıar yapmakta olan 
İngiliz filosunu!J bir kısmı, Cala
mataya gelmiştir. Diğu bir filo 
da Mavarinoda deI'.'Iİrlemiştir. 

Alman filosu 
Lbbon, 27 (A.A.) - İspany<ıl 

sulannda bir ceveliın yapmakta 
"lan Alman filosu, Portekiz sahil
ler! açlklannda görülmüştür. Al -
man filosu, bir zırhh, bir kravu -· ı zör, 5 torpiro muhribı ve 3 tahtel
bahirden mürekkeptir. Filo, ispan
ya sahillerine doğru gidiyordu. 
6 Mayısta Lizbonu ziyaret edecek
tir. 

Amerika donanması 
Vaşington. 27 (A.AJ - Piştar 

cüzütamlan bir~ torpito muhrip 
!erinden müteşekkil elan Amerika 
harp filosunun ku vvei külliyesi -
nin sabahleyin hıldirilen muvasa-ı 
latı haberi üzerine Panama kar.alı 
dün ö~le vakti ticaret g~milenne 

kapatılmıştır. 

Hatırlarda olduj!u ve~-!ıile ci
han &ergisi münasclıctlle Nevyor
ka gitme<ıl lazımge!cn filoya son 
gıinletde Büyü~< Okyanustaki üs
ıı i!bahrilerine dÖ!lltı~~ı ~nıredilıniş

tir. 

1 
ltalyan - Alman hava 

hattı 

Berlin, 27 (A.A.) - İtalyan si
~·iiiit·ı;ııfl! l vil hava kuvvetle,·i dırektörü ha

. va !ilosu general i Peileı; . . nin in Ber 
imi ziyareti mii.n3sebetile hava 
hatlan servisleri hakkın.da İtalyan 
ve Alınan hava nezaretleri ırasın· 
da bir itilaf aktedilnıiştir. 10 sene 

Markoviçin beyanatı 

Nazırı Yugoslavya
bügük ehemmiyet 

Yugoslav Hariciye 
Almanya münasebetine 

verdiğini söylüyor 

[Yugoslavya Hariciye Nazın MA RKOVİÇ'iıı son Venedik seyaha
tinde İtalya Hariciye Nazıri le beraber alının!§ resimleri] 

1 
Mecburi askerlik 
karşısında lngiliz 

matbuatı 
Londra, 27 (A.A.) -- Timeıı ga

zetesi, .Emniyete dcJ;'!'ll yeni bir 
adım• başlığı altındaki makale • 
sinde hiikfı.met!n mecourl 86ker
lik hizmetine müteallik olarak itti· 
haz etm~ olduğu kararı bütüı:ı 

memleketi'! tasvip v~ µa'rliımento
nun muhıı.kkak surette askeri mü· 
kellefiyeti kabul edP<'eğini yaz • 
maktadır. 

News Chronicle d;~r ki: 
Bu kadar ufak mikyasta bir 

planın M,.«,lini üzerınde pek u 
\ Hitler üzen ude ise .iaha az 'bir te
siri olacaktır. 

Diğer taraftan, çok iyi işlemek· 
te olan gönüllü hizwet sisteminin 
terki aramızda ilıtilil!lar çıkması· 

na sebebiyet verecı>ktı•. 

Eğer memleketi r.ifaka d~ür
meksizin kuvvei rnfuıeviyesinl 

zafa uğratm~ksızı:ı ~s1<erl rnü.kel
lefiyet sisteminin kabulü istenilı • 
yorsa, bu i. i umumi muvaffa\iy~ 
ti temin ed.erek şera' t dah ilinde 

· yapmak icap eder. bunun için de 
iki şey limmdır: 

1 - İdarenin PSasını bütün 
memleketin itir.ıad,na mazhar ola· 
cak şekilde genişletmı·k. 

2 - Kimsenin harpten ve harp 
hazırlıklarından istifade etmiyece
ğini ~mln eylemek 

dın, hetair ( 1), değil mi 7 

ml\ddet için ak!edilmiş olan bu iti- Berlin, 27 (A A) - Maı·koviç. Almanya ile memleketim ara • 
iM. esas itibariyle iki memleket! Alman matbuatı mümessillerine a· sınd3 tam bir itimad intibamı ta-

- Öyle amma.. Atinada l~a- • d · b tta b 1 t 
Deyince, delikanlı, eliyle, llıtl- nrıız var. Sı'zden, ·kı'mse yardıını-' Yukarıda resmini gördüğünüz birbirine bağlıyan ve iki memle- şagı aıc eyana u unmuş ur: şıyan ve ırıü ~terek komşuluk ve 

Bu gazct'!, netice olarak diyor 
ki: 

Alman Haricwe Nazırı Ribb nt .Askerl mükellefiyet, tıayıİtt 
,ar kadımn a~ını kapayarıJc: lr Kl d . t gen~ .. ,, . .r'ransanın Nev)"tk ser - ket üzerinden geçPn muntazam . . ~' . • müteKabil hürmet ve müşterek 

- Sus, ıeslni ~karma 1 Emsal- nı : ~e:.?or. m ~n, ne ıs e gısinde güzel bır Fransız kızı tara- hava hatlarının inkişafını \emine ropun. cavetı uzerın~ Yug~l~vy.a menafi esaslarına !ııtina<l Pden bir zaruret !se İngilt•rede hiç !:im 
ııb bir tesadO!! Hiç koklanmamı~ sen 8 1 IY'Orsunıu. iından tefnsil edilmesi için açılan müteallik ıbulunm~ktadır. ı Harıcıye Nazın sıfatıle Berlım. zı- münasebetler mevcuddur ve bu senln gonülltt hizmet usulünün 
tue bir güle benziyor. Ömründ.,, müsaıbakada birineili"i kazanm.. • yaret etmek ve ı;erek Alman sıya- k terkedllmesine ~si'f etmiyeceği· 
'"" le - _.. x 1s " --. --o- ·setinin mumtaz mümessilı, gerek münasebetler inkişaf etme tedlr. ne kaniiz, fakat bu zarı .• etin c.dill-
uov sini gorm,,_,ı6ıl1'! yıemln ede- tır. mi Ginette Catriensdir. Şu halde, iki komşu de\ Jetin mesul 
rlm. Pariste doğup büyümüştür. 21 Lort Rerth, H alif aksla Alınanyanın zimamdar lan olan ni göremiyoruz. 

d.,, t .1 'd ahsl t mümessillerinin dostane münase - Daı'ly Expr~ v····yor·. 
Deyince, kadın, delikanlı ile be.. yaşındadır. Siyah saçları vardır. - - t- ı15er zeva 1 e yem en ş e - ~ ~· 

goruş U t b 1 k f tına naı'l ol betlerimızi derinleştirmek ve Av-/ cMecbun· ~ske•lik hizmetinin 
raber odadan blraı ozalı:l8'1nca; Bu güzel kız müsabakayı kaza- mas a u unma ırsa -
darl'!n bir aesle: nır kazanmaz derhal başına üşü • Londra, 27 (A.A.l - İngiltere-i duğumdan <!olayı bahtiyarım. Bu rupanın bu kısmında sulhu tarsin kabulll pek fazla gee'kmiştir. Bu 

Ö nln .... ık Roma seflrı Lord Perth h k k b' ·d eylemek maltsadile ve tam bir itl- sıs· tem. Mu'"nlhten vev~hut Pragın - ".ay 1 yle mi Prena? Ben, şen gazetecilerle şöyle konll§muş- •"" • ziyafet. da a ço ya ın ır mazı e ı 
tur: dün hariciyf? nezaretme gid€rek büyük Almanyada Yugoslavyayı mad zihniyeti ile tetkik edemıye • zaptından sonra derh

0

Rl kabul edil· 
llfze as mı tazesini, hem de nldly
deslnl getirdim 1 

- Haydi oradan cadaloz! Bana 
maval okuma! BAklre diye getirdl
lfn nAzeninlerln bile, düzilnelerle 
mlicerası oldıığunu, lııklr eclebillr
mlain? 

- Ne kadar nankônıQnQz prens 1 
- Beni de mi lnruıdırmaya kal- Teaaly•'lı aenç, o lıayJ'&JD f"llllğl 

Jı:ışıyorsun 1 Senin bekliret Umlrln arasında, derin düşüncelere 
de ne kadar usta olduğunu bilml- d.ılm!§tı. 

_ Kazanacağımı hiç aklıma ge- hariciye nazın Lord Hallfaks ile temsil etmek gibi büyük bir şeref cek~ri hiçbir mesele yoktur. mell idi·• 
tirmiyordum. Birrleııbire intihap uzun uzadıya görüşmüştür. ve saadete II'ezıhar olmuş olduğum Sulhe ve milletinin te>akklyatı • Daily Telegraph, ııazetPS\nden: 
edilince çok sevindim. dan ve iki tarfaın :rııemnuniyetinl nı temine vakfınefs etmiş olan hü· İngiltere hükilmPti. si!Ahlr,rını 

Matmazel Et.aile Gir ette Catriens Jiyeceğim sonra güzel fransızca cefuedecek surette memleketleri - kfuneti kraliye, bu münasebetlere birer birer hazırlamak suretile 
yakın bir tiyatroda ekseriya beyaz şarkılar da int;hap edeceğimi miı. arasındaki dostluk münase - çok büyük bir ehernmlyet atfet - ı>:e~ akılane hare~et P.dıyor, fakat 
elbise giyerek şarklı bir prens . . betlerinı derinleştirmek emelile kt 1 b 1 initlşaf sıliılhlanndan bugun elıne almı~ ol-
rolu 

.. ""Dardı. - Evv. elce Amerikaya gıtmiş • me e o up un ann ma en du''" ilk silah, en büyük silahtır • 
.. , 1 d. 1 masruf mesaimin hüsnü suretle büyiik ihtimamı röstl'recPktlr. au 

Kendisine sergide de ayni kıya- m y ınız ifasını mümkün kılmış olan kıy - Dally Mall'de oku:ımuştur : 
_ Hayır, onun için bir an evvel Bu fırsattan şükran ile istifade _., ük ll f' t ,.,,,ı.. • 00 6 

fetie mi Fransayı temsil edeceksi- metli dostlukların beni tekrar ederek Alman matbuatının müte- u.u m e e ıye' r- uy. -
niz diyPnlere: gitmekte acele ediyorum ya. tahdit edilmiş bir re.'kyas dahilın-

s kı A 'k 'd. Berline celbetmiş olmasından do • kabil menafi hakkınakdi denn ve 
yor muyum 7 YQzQne vurmaya IQ

zum gormed:m amma.adalardan ge 

- Evet beyazlar giyeceğim de • - a n merı aya gı ınce se- .. . de kabul edilmiş olan bir müJı:elle. 
Dost\ S g. ı ı T sal . . . . · layı beni rnk hoşrıud etmiştir. musbet vukufu sayesinde Alman • . d'Jm' - ar a o sun. e ya mıştır . Hazıranda Amenkaya ha- ,vırhatinW Holivuta doğru uzatmı- r flyettır. Fakat prern;ıp vaze ı tş-

krallığı tahtına ge~ceğ>ml bildik- reket ediyorum. yasınız? Almanyadaki üç senelik ikame- Yugoslav dostluğunun ve memle • tir ve bu da bir kazançtır.• 
tirttiğin kızları, bakire diye, biri- !eri için, bana, iotediğim kadar _ Nutuk söylemeniz ihtimali var Bu son sual üzerine genç kız tim eenasında büyük şefi Führerin ketlerimiz arasında bugfin mev • l Dally Herald gazetesi, başvekl-
biri arkasından, en a~ajl:ı on itişi- borç para veriyor1ar . mı? hulyalı bir tebessümle bir müddet 1\kılane ve azimkil.rane idaresi al· cut olan ttıınadla dolu münasebe. Jln ::ulh 2'ıım~r.ında askeri mükel-

(1) Hetair'itı "uı·b"3t arka,.. 
ıı~a .. 1110.ııonnn gcldiğitıl bı1iyor-uı. 

- Kadın düskünlüili.inden bir Bu alaylı suale ııen• kız güle - cevap vermemiş, sonra yavaşça tında Almanyamn her sa.hada ta tin tahakkuk ve inkişafına son de- lefiyet sistemini me.,ıl~kete ithal 
türlll kendinizi alnmıyorsunuz! 

(Arkası var) 
rek şu ~ekilde muk rhle etmiştir: mırıldanmıştır: hak1.uk ettirm :ş olduğu muazzam rece yardım Ltmiş olduğunu ehem etmemek taahhüdünü tutmamış ol 

- Hay r, ingilizce şarkılar söy - - Belki de... terakkilere ş~hid oldum. miyetle kaydetmek isterim. masıııdan şikayet etmfktf'dir . 

..... mıııı:ıımıı:ıma:ı:ı.-.. a::ııı111111m::ım::ımı:=ı:ı!l~ 
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ınııunııııııınııııııınınııııınnnıoıınnıımıınnıırıımmııııııııımnıııııııuıııııııııııo 

. 
- YerinJen lnmıldıyacak hali geçti, Nihadın yanına Sfinbül a- zaman Said ağa kapının arkasın- Mü~, ;anındaki ahıra. sesleni.vor, tir. 'kayım , araba gelmiyor. Sünbül ya - Haydi, daha hazır değil 

mi var? Acıma!IBm ben gelir mly- ğa oturdu ve ,'ihad cskı tccrO- da te l aşla bekliyordu: )ıagırıp du. uyordu: .Said ağa mercan terlikleriyle yan geliyor. Durun, gitmeyin, ml7 diye haykırdı. 
d!m? öteki Adanalıya söyledim, beli ıbir arabaeı emnıyt t ve veka- - Ne oldu, işitmediler mi? - \; ':..ilah ağa ... Abdn1l11h .. bir ayağı bahçede, bir ayağı ka- haydi, a rab/ıyı hazırlayın, çabuk Hemen '.çeriye koştu, kalo' 

0 da aldırış etmcdL Çarnaçar iş ba· rile dizginleri bir clin.e kamçıyı !\"eden arkalarından koşmuyor- Muzaffer ... Biriniz bana bakın, pının yuksek eşığiııde Siinbül a- ötekini... kunduralarını giydi, yukarı fır • 
~a duştü de geldım. Haydi, tıekle· öteki eline aldı. Araba bahçenin sıııı? . çabulı.... ğayı beklerken ahırdan teHlşla İki arabacı şaşkın şa~kın Said !ayıp hadi•eyi baş kadın efendiye 
mi) Plim de... çakıl taşlarını takırdatarak kapı- Diye çığlığı kopardı. Kapıcı .

1 

Küçük kapıdan başını uzatın- Abdullah ve Mustafa dışan uğ- 3ğaya bakarken o ince sesini bir anlattı . Sarayı birden bire teıa., 
Nihadın yüreği her, hop atıyor- dan çıktı ve büyük kapı tam ka- lıu ters ihtar karş'"ında şaşırmı'- ca kapıcının soluk soluğa geri ramışlar, Said ağanın haline hay. düdük gibi öttürerek: almıştı. TekrRr dışanya ~ıktığı 

du S!mdı hır aksi lik çıkaca.k, Salt panacağı sırada harem kapısın- tı: dönmüş geldiğini görilncP. harem retle bakıyorlardı. Said başını çe- - Hiydi, ne duruyorsunuz a- zaman araba hazırlanmıştı. Ara-
aı?• başuıa gplip !<end isinı araba-. dan kırmızı fe•ile uğrayan Said - Kapıyı na'!! hırakayım, a- ağası hiddetten çıldıracaktı; fa- virip Abdullahı yanı tbaşında gö- !ıklar? Arabayı ... Öteki arabayı .. bacı mevkiinde Abdullah oturu-
d '" ·~d irccek. Arada dışarıya bel- ağanın feryadı duyuldu . rab.ı nın arka, ındaıı nası' koşa- kat biraz sonra, arka•ından Sün- ıilnce gözleri döndll: Diye haykırdı ve koşa l<oşa yordu. 

11 tı.nıcmck ıçin ·k Ji rı ır cC'bri nefs - Kapıcı Zeynel... Zeynel.. rını ~ Dört nala r.idiyor ! bili ağayı görünce biraz mutma. - Ayol hani sen hastaydın 7 gelen Sünbül ağaya: Said ağa bir saniye bile kay-
e.lccc;;'1 bır k3 vga ~·ık acak diy(' A.rabayı Çevir... Halile bağır, r:.k:ıt Said onu cliıılemiyordu. in oldu: NPye arabayı sQrıııediıı de baş- - Araba yok, gitmiş değil betmeden arabaya girdi. Abdul-
korkm-c. du. Berek<'t yeni ilıir ilı· gıtnıf"<ın, emır var;_ dursun... Ayağl'ıda terlikler olmasa şüphe . - Silnbül, nerede aralba? ge- kasına bıraktın? . :ni? Seni beklemeden gitmiş .. J.Jı !aha: 
ıara lüzum k•'mpdan Müjgiın i· Zeynel ne oldugunu şaşırdı. yok ki fırlayacaktı. Kapıcıyı ko- lı:l"Orlar mı? Abdullah sersemlemlşlı. Şaş- ne alık şeyleriz. Amma •.. Amması - Dört nala. Sultanahmede 
ockli f er celenn ın h ış.rlıları arasıP il.emen kapının nltında~i küçük hından ınttuğu gibi sokağa itti: - Hayır, d.ur dediniz. Ar~- kın şaşkın: . var... doğru ... 
c!ı g~ründu Sünbi!l a•a sesinı kes kapıyı zorlayarak sokaga fırla- ba durdu. Beklıyor ... Geri gelsın - Ben yıne hastayım, emme . 1 1 " d A b dd k k - 1\0Ş, git arabanın pe9in - Sünbü, nefes nefese an attı : Diye emir verdi. Araba Sün-
miye v~ gıi7.el sara vhva yol verml- ı. ra a ca eyP çı ma üzere mı? adımı işidince koştum. dd k d 

tam ko .. ey· do" ne"eg·ı· •ırada den. Durma .... Dizginlere yapış. - Tnlıtı gelsin, .. Ben sana Ha- S .,, - b . k 1 - Gitmişler, ca eye a ar bül ağanın, Mustafanın ve kapıcı ye mecbur oldu. ~ ı .: 0 
: aı,, aga aşını çevırere yo u k k" d 

- - Halil, Halil. .. Sünbül ağa .. Yolda zabıta memuru görürsen 'il olmaz, Abdullah sürmell ara- d rt " 1 ö ti k'- d çıktım. Araba falan yo ; oşe e- Zeynelin ha)·ret ve dehşet gözleri 
M ilj;riin , •a rayın kapısıııdan ö guz e g ze eme "" evam ki kahveciye sordum. Dört nala 

.,.__ k b k ld Diye haykırdı. Fakat ba.•ını hnbcr nr; bu arııbayı mutlıık'i lıayı! diye tenbih etmedim mit ednken: S it 1 d d "'ru h'id 1 k önünde kapıdan çıkarken •arayın arouaya geçer en o şını a ır - v u ana ıme e o,. .,. er er en 
dı, Nihada manidar bir göz attı geriye çeviren arabacı onun te- geri çevırmeliyiz. Haydi .. · - Abdullah ha8ta yatıyorsa - Allah canını alsın, hasta <>- ~ördOm, dedi. kafesleri arkasında kızlar, kalfa-
ve kırptı. Her şc,>- Y<•lunda de- !aşını gördüğü halde aldırmamış, ;,.,y:ıel, iki tarafına yalpa ıe yaparım?.. lacı.k gilnU buldun.. Haydi git. Said beyaz dişlerini ıııkarak lar ve Başkadınefend: merakla 
mek istiyordıı , soakğa sapmıştı. Zeynel ellerile vurarak t ırbe caddesinf' ıloğ>'n - Hasta mı? Canı çık•ın .. zıbıı.r ... Yok, dur gitme ... Bekli', mınldandı. Sonra ahıra doğru bahçeye bakınıyordu. 

Müjg~n tek başına arabaya iki yanını döverek geri döndüğü k .. şıırhn Said Ağa geriye df.ı Peki, haydi koş, arabayı geri ge- sen de bekle Mustafa ... Dur ba - dönerek: (.Arko.sı t>ar) 



~ ...................................................................... : 
iTRAKYADA "İKDAM,,: 

İzmirde çiçek 
:-.................................................................. !.! 
Edirnede kahraman alayları

merasimle sancak verildi mıza 

Edirne (Hususi muhabirimiz
den) - Cumartesi akşamı 206 ki. 
şilik bir kafile halinde profesör 
ve doçentleriyle birlikte Edirneye 
gelerek şehir istasyonunda halkın 
ve gençliğin çok samimi heyecan 
ve alkışlal'iyle karşılanan Üniver
sitelileı· geceyi hazıdanan büyük 
mekteplerde geçiı·dikten sonra 
dün 23 nisan bayramı münasebe
tiyle yapılan tören ve geçit resmi
ne iştirak etmiş ve muhitte günün 
hareket ve heyecanlarım bir kat 
daha arttırmışlardır. 

Üniversitelilerimiz dün öğle -
den sonra şehir stadrnda yapılan 
lig maçlarını ve muhtelif gençlik 
hareketlerini dikkatle takip et
mişler, gece halkevinde Umumi 

i\Hifettişlik sineması tarafından j Gürbuz; cocük müşabakasında Edirne Çocuk Esirııeme 
Ankara, Ege, Trakya, Türkkuşu , ' 

kurumu başkanı Yümnü ve Ha&İp cocuklor arasında 

• • 
sergısı 

surette öönün.e geçeceği mftna:;ını 

t!l7.ammun <!tmckte olcluğu şüphe-

sizdir. 

---o--

lsviçrede seferberlik 
hazırlığı 

risalede nvıhtemel .,;r seferberlik 

ilanı halinde daha ilk günden iti-

haren ve belki de daha evvelden 

ihtikar yapılması muhtemel ol -
hareketleri!e ekonomik kalkınma • 

duğu beyan edilmektedir. 
hareketlerine ait üç saat süren Edime (Hususi muhn•birimiz-1 s~,. hdere, 0gulpaşa . Eskikadın, 
filimlerı seyretmişler, ayrıca kız den) - Çocuk haftası mıinasebe-/ Yeııikadııı köylerinden 100 köy ~.,,..,...,,..,..,,..,..~ • .,.._,,,,._,, • ._..._..~~""""""""~ 
mnallim mektebinde şereflerine tiyle Edirne çocuk esirgeme ku- • çocuğundan otuzu arasında ya- GÜNÜN PROGRAM! 
tertip edilen müsamerede hazır ru:nu tarafından Ualkevinde ter- j pılan gürbüzlük müsabakıısıııda 
buh,nmuşlar ve milli şarkılar söy.j lip edilen gürbüz çoeuk mlisaba - otuzunun da araııılan gürbüzlük 

. 

liyerek bu pal'iak müsamereye iş- kası bugün icra edildi. l evsr.fıııda bulunduğu anlaşılarak iPEK 
tirak elınişlerdir. Jl.Iüsııbakaya Edirneden 35 / b<1lundukları mekteplere birer MELEK 

Müsamerenin sonunda Dr. Ki- ı;rcuk iştirak etınıştir. Bunlar-ı top, Atatürkün birer a1bümü 250 SARAY 
zım İsmail bir nutuk söyliyerek clP ıı l den 6 .yaşmıı kadar Q)an rnü adel defter, 250 adet defter, 250 a· 
gördükleri iyi ve kuvvetli hareket saoakada bır ba~ında olanlardan ! det kalem ve ;;eker htdiye edilm i ş- SÜME~ 
!erle tarihi Edirııeııin Türk cum- Te,>man Baykara birinciliği, Ku- \ir . TAKSIM 

. '"' 
: 3 Ahbap çavuşlar 
: Dansing Meleği 
: Üç Ahbap çavuş

lar 
: Vazife uğrnncıa 
: İki yüzlü adam 

r.uriycti ve Türk "Urdun un ebedi, ray Akıuaıı ikiııcilig" i, Yiken Paı· · ALEMDAR ' ; Yaralı Kartal 
..ıir malı oldıığunu ifade etmiştir.

1
' üçüncülüğü. İki yaşındıı olanlaı·. , • l MİLLİ 

- Edirnede ·bayram günflr.ün dan Cuşkunsöz Adalı bırinciliği. Ti TAN 
başka yıllardan ayrı olan bir hu- 1 moçin Akgün ikinciliği, Harice ~ SAKARYA 
susiyeti de Eğitmenlerle idare e- Kolancı üçüncülüğü. 3 yaşında " HALE 
citlen civar üç köyden Halk evi ta. olanlardan Sahir Kuı uoğlu birin- ~11\'"), •. . LALE 

: İlkbahar geceleri 
; Sekizincı 
: Büyük Vals 
: Şafağa dönüş 
: Bufalobill rafından ııetirtilerek misafir etli- ciliği, Özer Koçtiirk ikinciliği, J.;~'1 ~ ,.... ..,,. ALKAZAR 

len 100 kadar köy çocuğunun şe- Vahide Nural üçüncülüğü, 4 ya- "'• , · ~il AYSU : Cemile 
birdeki har~ketlere iştiraki idi. şında olanlardan Hayri Özsepeci l ' :~'tr~ AKIN : Cici Anne 
Bu sevimli köy yavruları ellerinde birinciliği, Ceyhan Ayta,r ikincili- ,~ FERAH : Harp dönüşü 
köylerinin adları yazılı levhalar- ği, Cahide Okçular üçüncülüğü.\ (" ... ~' ~·, AZAK : Yaşasın Aşk 
la törene iştirak etmiş, nutuklar Beş yaşında olanlardan Zıpkml "'f'!'l!JLIW!!(J Yıldız : Zambak 
söylemiş ve dün akşam Halkevin. Kurt birinciliği, Ayten ikinciliği, , ıt. " ~ ============== 
cie verilen müsamerede küçilk bir F.rol Tınaz üçüncülüğü kazanmıs- ~J •-------------• 
piyes t~msil etmişler ve rondlar l:crdır. TA V K 1 M 9 
orııamışlardır. Bunlardan birincilere beşer, 1358 HICRi l 
Eoğaziçi lisesinin Edirneyi ikincilere üçer, üçüncülere ikişer Rebiül'evvel 

lira mükafat verilmiş ve bundan 7 
ziyareti ve spor hareketleri başka 23 isan çocuk bayramı için 4 üncili\ y 

Roğaziçi lisesinden de şehrimi Edimeye davet olunan İskender, ";;C~;;;: 
z c b i r k afil e ge 1 m is ve diğer m is a- !!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ .. 

fırıer gibi bunlar da bıiyük mek- ve bu arada Umumi Müfettislik ~ 
tJplerde konuklamışlardır. konağını ziyaret ve göçmen ~ı,ı- • 

Üniversileliler bu sabah Ge- hallesindeki evlerle göçmenlerin ~. . . 
neral Kazım Dirik'i ve valiyi ma • hususi hayatlarını incelemişler-! Edırne çoc~k ~sırgeme ~uı 
kamlaı·ında ziyaret ettikten sonra dir. munu.n her ve~ıle ıle başardıgı ş
miizeyi, modern cezaevini, Seli- Boğaziçi bu sırada erkek mu- !eri lakdirle karşılaı·ız. Göndeı 1i
miyeyi ve diger abidelerle şehrin allim mekte'bi sahasında lise takı- ğim resim çocuk esirgeme kurı nu 
görülmeğe değeı· ycrlel'ini gezmiş mı ile bir voleyıbol maçı yapıyor- Edirne başkanı Yümnü Bicic glu 
ler ve birçok kıynıetli notlıır al- du. Bütiln mektep talebelerinin ile Hasip Önen'i müsabakay iş
mışlardır. Diğer bir kol da ikin- hazır bulunduğu bu maç 12-15, tirak eden ya\'rularımızda n bir 

rns;; RUMi 
Nisan 
14 

KA~l\1 167 

A N K A R A 
27 ... ·93:1 

l S'l'ERJJN 
100 DOLA!' 
ıuo Fil.ANK 
100 LİRE.'l' 

100 ISVİÇRE Fr. 
i 100 f'LOr.İN 

ı lOO RAYİŞMARK 
l ıeo BELGA 

1

100 DRAH~lİ 
100 LEVA 
100 PEZE'rA 
Hll' ZLOTİ 
100 
100 
ıon 

PENGO 
LEY 
DtNAB 

100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 

100 RUBLE 

KAPıt. 111 1\ 

5.93 

12it675 
6.6625 
3.:>350 
28.445 
t;7.115 

50.815 

21.1125 
1.(1925 

1.56 

14.035 

23.845 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30 :1425 

23.~025 

Esham vs 

Tiirk borcu 
Tahvll~t 

n peşin 
1938 % 5 ik
ramiyeli 
Ergani 
Sivas· Er-
zuruııı ı 19.475 
Siv:ıs - Erzu-
rum 3, 4 

19.70 

20.05 
19.-

lJl.45 
1938 % 5 Hazine 
tahvili 91.75 

19.45 

HBZE FİAT Lt:RI 

Kuru, S. 

Sakız kabağı , 80 -
Bakla • ' • 3-
Araka 7-
Bezelye . • 10 -

Pırasa 2-
Ispanak 2-
Kereviz kök 3-
Kereviz yaprak 2-
Er.giLar 4-
Karnabahar . 20 -

• • dtiJ_ • • ında..;o:v1w:;·~"uiy•Qo1~··~~~1J ...;!....!:~L-~~~~~~:.._~,LILL:!..~!.:.::!!~~~~~~::!.::_JJ: Yeşil salata 100 det 25 -

salahi
yetler aldı 

RADV ................ f 28 nisan Cum .................. 
Saat 12.30: Program. 
12.35: Türk müziği - Pi. 
Saat 13: IV!emleket :saat a 

Dr. AH 
AK KOYU 

Taksim - Tali 
Palas No. 

Brüksel. 27 (A.A.ı - Mebusan 
Pazardan maa 

ınecli~ ı fovkali\de salahiyetler ka-
nununu 84 reye karş' 104 reyle ka-\ gün saat 15 fe 
bul etmiştir. ·------~ 

Amasya Belediye Reisliğin 
1 - f masya rP!ediye3i ~lekttik: santralına konulma 

mi beş beygir takatinde bir dizel motörü ile komple a 
tevzi tablosu ve teferrüatı açık eksiltme suretile müna 
nulmuştur. 

2 - Bu grupuıı mut mmen bedeli montaj işleri d 
mak üzere dört biıı yüz elli ıe montaj işleri hariç olm 
bin beş yüz elli liradır. 

3 - Talipler montaj işlerini deruhde etmek vey 
ve tenzilatı ona göre yapmakta muhayyerdirler. 

4 - Muvakkat teminat muhammen t>edelin yüzde 
nisbetinde verilecektir. 

5 - Keşifname Ye fenni şartnamelerle münakasa 
nin rnretleri arzu edenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

6 - J:hale 10 i.1ayıs 1939 tarihine müsadif çarşam 
on beşde P.m~sya bekdiyesi dallni enciimeni huzurun 
tır. 

7 - Talip -:ılanlarm ihale günü belediye encümeni 
nakasaya iş : 'rak ~tmPleri ilan olunur. (2590) 

Türk Hava Kuru 
27 N C I TER T 1 

Büyük Piyang 
BiRiNCi KEŞiDE - --
11 - Mayıs -1939 cf adır. 

bUyük ikramiye 40.UOO Lifi 
Bundan 15,ooo Liralık 

Başka ~~:ggg lkramiy 

2 O, O O O ve 1 O, O O 
Llrahk iki Adet Mükifal V 

Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak et 
etmeyiniz. Siz de piyanıonuıı mes'ut ve 
arasına girmif olursunuz . 



llAYJl'Jl. 

Zafı umumi, kansızlık 
• 

romatızma, sıraca 

ke inir 
hastahklarına, cıhz yavrular, yürUml· 
yen, dlf çıkaramayan çocuklar, der· 
mansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vere· 
me istidadı olanlar H A S A N K U V V E T 
Ş U R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttırır, 
lştiha verir, şifat tesirleri çoktur. Fen·j 
ni surette imal edilmiş, içilmesi kolay 

1 ve lezzetli bir fUruptur. Küçük, bü· 
yük her yaşta istimal edilebilir. 

Kadıköy nüfım memurluğun - TASFİYE HALİNDE BULUNAN 

~~o~lu Asm ımesçit 28 hane- Millioto T. A. Ş. 
de kayıtlı Yaşaya kızı Belina 
Güzel Barzilay iken Belkıs Güzel Tasfiye memurluğundan 
Baraılay olduAu Üsküdar hukuk Tasfiye halindo bulunan Milli 
hakimliğinin 8/4/939 günlil 627 sa- ı Oto T. A. Ş. hissedarlar heyeti u
ytlı kararile tashih olunm~ur ' mu.ıniyesi 1939 senes · :Mayısının 29 
ilan olunur. uncu pazartesi günü saat 14 de k-* tanbulda Taksimde Recep Paşa 

Kadıköy nil1wı memurluğun -
din: 
Beyoğlu A.smalımesçit 28 hanede 

kayıtlı İshak oğlu A vram Barzilay 
iken ismi Adnan Alper soy adı da 
Barsılay olduAu Üsküdar hukuk 
h.iki.mliğin.in 8/4/939 günlü 628 
sayılı ilim.ile tashih giırmüştür 

ilan olunur. 

* Kadıköy nüfus memurluğun -
dan: 
Beyoğlu Asmalımesçit 28 hane

de kayıtlı Avram Albert oğlu Ya
ıaya Sezai BarziJay iken ismi Se
zal Yaşar soy adı da Barsılay oldu
ğu Usküdar Hukuk hakimliğinin 
8/4/939 tarihli ve 629 sayılı iliımile 
tashih edildiği ilan olunur. 

* Kadıköy nüfus memurluğun -
dan: 

caddesinde Kanarya apa~tıman111ın 
2 numaralı dairede toplanacağın

dan hissedarlar bu toplantıya da-
ve\ olunurlar. 

işbu heyeti um,,m•ye toplantsı
na iştirak ı>decek elan hisşedarlar 
daıhil! nizamnamenin 26 ncı mad
desi mucibince mal;k oldukları his 
se senetlerini toplan'ı lsrihinden 
10 gün evvel İsta'1b•uda şirketin 
merkezi olan Recep Paşa caddesin
de Kanarya- apartımnnının 2 nu -
maralı dairesine vcyohut Pariste 
Provans sokağınd:ı 59 numarada 
Bauer Marchal ve Ş••. B•nkaSJna 
tevdi ve alacakları makbuz muka-
bilinde duhuliye varc1<ıı.,ı verilmek 
üzere 3 gün evvel Şirketin merke
zine teslim etmeleri icabeder-

RUZNAME • 
1 - Ta~fiye vazıyetini ızah e-

1 
den tasfiye memu~ları ve mürakip 
raporlarını!" rıkunm ·5ı ve tasdiki. 

2 - Tasfiye meı..darı tarafın -
dan tanzim edilen bi15.nçonıın okun 
ması ve tMd ;ki 

3 - TasfJ,·e rr.~nıuı-!~rının ili • 
rası. 

4 - Tasfiye müddetınin bir se-

iKDAM 

TÜRK TİCARET BANKASI A .S. 
MERKEZİ:ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve saır 

Banka Muamelatı 
ŞUBELER 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BANDJRMA 

BOI,U 
BURSA 
ESkl~EDlR 

Bı\.RTIN GEMLİK 

tSTANBUL 
IZMIT 
SAFRANBOLU 
TEKiRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KAS ASI 
' Çok musait şartlarla sayın mUfterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere i elerimize müracaat olunması 

Wl/ı' 
kıl! 

11111111111 

.. . . .. ' : .. ' .. 
! :· . : .. ~: :: :.\, :_-... 

/ iKDAM 
Abone Şartları 

-

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

İLKBAHAR TARiFESi: 

DAHİLİ HARİCİ 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 30 Nisan
dan itilbare:ı tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 

Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

Beyoğlu Asmalımeoçıt 28 hane
de kayıtlı Avram Albert oğlu İs -
hak İstek Barzılay ıken ismi İsmet 
İstek Barsılay olduğu Üsküdar 
hukuk hAltimliğinin 8/4/939 gün 
hl 630 sayılı kararile tashih edil -
diği i!An olunur. 

ne daha uzatılması. ~~~!'-~. -~---~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5 - Tasfiye mem•ırlarının sala-

T!.'IC SÜTUN 

SANTİMİ 
BAKER Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkaplan almakla iktısad 
etmiş olacak11nız. Halihazırda 

yerli ve ecııebi malı zenırin 

çe;;itlerımiz vardır. Geliniz, 
görünüz ve intihap ediniz. 

1 

hiyetlerinln tesbiti 
Tasfiye ırıemur!an 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHİLİYE Mll'I'EH.\SSIS! 
Divanyolu 104 

Muayenehane baatler!: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesı 12 - 2.5 fıkarayp 

r ................. ~i·-~~~~~~~-------· 1 Mayıs Bahar bayramı gü- i · " "_". . . 

1 nu göğfuierinizi 'I ılrk Maarif . Sah•bo ve Neşrıyatı IJ"re Eden Baş 
. Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl-

Crmıyetl rozetile süsleyiniz. 1 i dıtı Yer: Son Tetıı ı Ba•ımevı 
ı ................... ....aı . ..... .. ... .. .. 

KaragümrPk Ortaokulu satınalma komisyonundan 
İşin cinsi Miktarı Teminatı Tahmin bedeli 

adet L. K. L". 

Sıra 100 ) 

) 94 50 1260 
Mas& 1 ) 

Kütüpnaııe ve saire 10 parça 35 65 475 

Okulumuz için yukarıda cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk te

minatı yazılı eşyalar, ayrı ayrı şartnamelerle 29/IV /939 cumartesi 

günü saat onda Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada liseler mu

hasebecilığ.nde toplanan okul komisyonunda açık eksiltmesi yapı

lacaktır. Bu işe girecekler bu nevi i~l<>ri yaptıklarına dair resmi 

daireden almış vesika ve Ticaret Odasından 939 yılı vesikasile belli 

gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (2536) 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

400 klUUf 
ıse kuruı 

50 kurut 
IO kunq 

Bütün bir sahife veya ya
nnı sahife ilin için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek Is· 
tlyenler ıerek do~dan doi
ruya razetemlz idar~banesl

ne veya İUınat tirketlerine 
müracaat cdebillzler. 

lstanbul Belediyesinden 
Muhatabları adrcolerinm öğrenile
memesin~ binaen doğrudan doğruya 
tebliğ cdilem;yen tahrir n<'ticele 

l8 - Nn•n 

1 
Mahallesi rini havi varakanın a•ıldığı yer. Talik tarihi 

Hasan Halife Mutemet sokağı 34 No. lı kahvenin 28/4/939 
kapısına 

Hoca Üveys Sar, Güzel caddesi 54/1 No. lı kah- • 

Sofular 

İskender Paşa 

Sinan Ağa 

Kirmasti 

Hüsam Bey 

Kırk Çeşme 

Murat P8*a 
Guraba Hüseyin 
Baba Hasan 

Şeyh Rcsmı 

Koca dede 
Beyceğiz 

Derviş Ali 

!Kariye 
Muhtes< p İskeııder 
Miınar 3inan 
Karabaş 

Nesilşah 

Hatice Sultan 

venin kapısına 
Sofular caddesinde 115 No. lı Halk 
Fırküsı kapısına 

Sofular caddesi 115 No. lı Halk 
Fırkası kapısına 

Çırçır caddesi 1 No. lı kahvenin ka· 
pısına 

Fatih caddesinde 27 No. lı mümesııil 

Ze!teriyyanın dükkArunın kıipısına 

Ömer efendi caddesindt 10 No. lı 
bakkal Süleymanın kapısına 
İtfaiye caddesinde mümessil Alinin 
6 No. lı dükkfuıının kapısına 

Aksaray Polis karakolu kapısına 

• • • • 
Saraçhane başında 257 No. lı Mimar 
Ay J' camii kapısına 

Kumrulu mesçitt.e Horoz oteli altın
daki 36 No. lı kahvenin kapısına 
Karaı,rümrük nahiyesi salonuna 

• • • 
• • • 
• . . • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fatih kazasının Merkez ve Karaıgümrük nah.iyeleri mahallatı 
ıçindcn tahrir edilip sahiplerinin adreslerinin öğrenilememe -
sine binaen doğrudan doğruya tebliğ edilmiyen tahrir neticelerini 
ihtiva eden birer varakanın Jıizalannda yazılı mahallere .uılarak 
bugü'l kazada illin olunduğıı, 2901 sayılı arazi tahrir ka • 
nununun 8 iııcı maddesi mucibince ilan tarlhlnden itibaren bir ay 
içinde vaki tahrftre ıtırtız ed'rbi~ekl('t'i 'aiiı.kadarlara. 1ebliğ 
olunur. (i) (2903) 

* SeneHk muhammen kirası 30 lira olan Samatyada Hacı Hü-
seyin mahallesinde Hiiseyinağa sokağında Ferruhağa mektebi te~ 
lim tarihinden itilb<oren bir sene müddetle k\raya verilmek üzere 
açık artırmaya lronulmu.ştur. Şartnamesi Levazım rıüdürlüğÜnde 
görülebilir. İstekliler 2 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber !1/5/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (İ.l (2696) 

* Belediye z:ııbıt~ tJlimatnamesinin sirkel~re ait 439 ve 440 ncı 
maddeleri umumi meclisin 18/4/939 tari;bli toplantısında aşağıda 

gösterilen şekilde tadil edilmiş olduğundan alakadarların malfımu 
olmak üzere ilan olunur. Madde 49 9- ayrıca bir vasıf illi ve edilmeksi
zin satışa ç>karılac&k sirkeler ancak ihtimari tamam clmuş tabii 
üzüm sirkeleridir. 

İhtiman tamam olmamış üzüm ıirkelednln satl§ına müsaade e
d!Jemez. Ve bunlar !htimar tamamlanınca)·a kadar mühür altında 
saklanır. 

İhtimar tamam olduğu halde sulandırılnuş rirkeleri sueu sirke -
!erdir) Etiketi altında bulunmak şartile satılabilir 

Madde 440 · ihtiva ettiği asit miktarı '1-4 den ~ağl olmamalı: 
ve yalnız saf sirke nıhu (kesif asit, asetik, essence de v!ngaiger) 
ile yapılmış olmak şartlle sun'! sirke satılması ve bu sirkelerle 
turşu imali serbestlr ancak bu sirkelerin üzerinde (Sun'i sirkedir) 
ve ıbu sirkelerle yapılmış ~.ırşuların üzerinde de (Sun'! sirkeden 
yapılmıştır) yazılar~nı gayet açık ve göze çarpacak şekilde ihtiva 
eden daimi ·birer etiket bulundurulması mecburidir. 

Sun'! sirke yapmak için sirke ruhu (asit asetik) den başka uz
vi veyahut madeni herhangi bir asidin kullanılması -ve gerPk tahıl 
ve gerek sıın'i nirkelerin ne suretle olursa olsun boyanması ve 
biııbirine kar!§lırılmaSl yasaktır. 

Muhabere ve Münakale VekAleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli c<>m'an c6280• altı bin iki :ı üz seksen lira 

olan 110 kıılem muhteiü kırtasiye 12/5/939 cuma günil saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle eksll1meye konmuştur. 

Eks'ltme Metr" handa 5 inci katta toplanan k.,rr.J,yonca yapı
lacaktır. Malzemen!n tamamı ıçin tekli:! verllebileceğ' gibi kısmPn 
vaki olacak tPklifler dl' nazarı dikJ<ate alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlcrden tamamı için teklif vereccklerın 

c47h dört yüz yet!I'iş bir liralık ve kısmen teklifte l,ulunacakların 
da mukavele projeslne bağlı listede hizalarında yazılı muhammen 
bedel yekiınu üzer!ı den %7,5 nisbetindeki muvakkat teminatları 

ile şartnamenin 28 Jııci mnddesi mudbince hazırlanmış tekliflerini 
ve kanunun tayin ei.~iği vesikaları ayni gün raat 14 :lP kaclar ko
misyona vermeleri lazımdır. Şartnameler p;;rasız olarak Metro han· 
da 7 inci katta Leva21m r.;üdü. liğünden dağıtılmaktadır. ·2841 • 

llıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiailiiimiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartname ve nümunesi veçhile c500. bobin 120 M/M sarı 

yaldızlı metal Jı:ağıdı ckapalı zarf usulile• eksiltmeye konmuştur. 
II - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29 19 lira he

sabile muhammen bedel sif cl0946.25• lira ve muvakkat teminatı 
c820.97. liradır. 

UI - Eksiltme 2;5/939 Salı günü saat 16 dıı Kabataşta Levazım 

Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şııheden parasn alınabi

leceği gibi nünıune de görülebilir. 
V - Eksiltmeye ıştirak edeceklerin mühürlü teklif mektubunu 

kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veyn banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar mczkiır komisyon başkanlığına mak -
buz mukabilinde vermeleri lazımdir. c2407ı 

CAFER MÜSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, ahmı kolay en iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

-


