
Alman filosu nereleri 
ziprat edecek 

Hongkong, 18 (A.A.) - Çla 
!cuvvetlerl dün Japoıılar içlıı çok 
vahim olan kanlı bir m~ 
1en sonra Hua.Şien fehrini sap. 
tetmielerdir~ 18 ta,,arelik Çin 
filoeu Siııkiedeki dttpıaa meni. 
terini boıabardlman etmif n *" 

Bertin. 18 (A.,A.) - Bemnen 
blldlrllcUffııe göre, A'firWı filoeu 
lapaııyanm Cadlz, .AJpairu, lla 
lap, Cem& ve Tanca eeJıirlerlııi 
ziyaret e.decek ve oradan da Fer. 
rol ~• Lhbma gidecektir. ÇA:••MBA 10 ldOli 1... ~ DL: 9li • Ü ı "'4t- tu -~t verdlrmfttir. ':..,_ ________ ......,. _____ _... 
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ngiliz, Fransız, Alman donan 
aları Akdenizde toplanıyor 

Fransa don · o mal 
ması da şarkt Akd 

ı, og llz dona 
ye ini ldılar 

don nma 
diin yola çıktı 

Altı Alman fırka ı ita 
muhte1if yerlerine 

ı 
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işaretler : --
işle iş kuvveti 
arasındaki 

münasebetler 
Memlekette ıoıyal tesanüdü ve 

ıoıyal birliii yaratacak bir or,.an 
olması Iiznngelen lı Kanunu da. 
vaıma uyaun •&erler vücuda ıele 
cft: midir'? Bu nokta aynca bir 
tetkik mevzudur. Bence meseleyi 
:zaten yalnız neticeleri ile deiil, 
ıe}Mpleri ile mütalaa etmek mec. 
btıriyeti vardır. 

Çünkü İJ kanununun tatbikatm 
dan önce memlekette itle, it ya. 
pan uaıındaki münaıebetleri te. 
ıiı etmek ve iıe yeniden cirmek, 
itin kadr~una ömrünü vakfebnek 
iıtiyen insanları verimli sahalara 
ıevketmek daha mühim, daha ye. 
rinde bir hareket olur. 

f ıin ve iıçinin hacmini hesapla. 
mak, insanlan ona ıöre ite sevket 
mek kısa tabiriyle "it Borsa,, la. 
rmı ldevlet eline almak iyi bir it 
kanunu vücuda ıetinnenin ilk ıar 
hdır. 

Çiinkü kanunlar insanlın taL 
bik edilir ve bu insanların ıoıyal 
vaziyetleri, ildıaadi verimleri bu 
kanunların ruhunu tetkiJ eder. 

Binaenaleyh it mesekıinde İf. 
le İKİ arasındaki ı-alntayı tayin 
etmek sadece .. ıit bir tava11ut. 
tan ibaret deiilail". Bu milli iktt. 
ıadrn tanzimi gibi mühim bir da. 
vanın ehenwniyetli bir parçaıını 
tefkil etmektedir. 

fıle iıçi hacmi anuındalıi mü. 
nuebette beubm altında veyahut 
üıtünde kaldıinu C'Öre zaman za. 
man kötü akiıler huıule aetinnelc. 

teclir. 

Başöğretmenlik 
makam ücretleri 

Ücretler talebe adedine 
göre verilecek 

İlkokul baıöfretmenlerinin ~ğ. 
retmenlilderinden başka alacakla. 
rr batöğretmenlik makam ücreti 3 
Hazirandan itibaren deği§ecektir. 
Baıöğretmcnler makam ücretleri 
talebe adedine röre teıbit edilmiş 
tir. 

Talebe mevcudu 200 olan okul. 
larl:la baıöğretmene 10 lira, 201 

den 400 e kadar 12 lira, -401 den 
550 ye kadar 14 lira, 551 den 700 
e kadar 15 lira, 701 den yukan ta. 
lebesi olan olan okul batöğrctmen 
leri de 18 lira ücret alacaklardır. 

Yatı okullan baföğretmenleri 
20 lira, yarba§öğretmenler 15 lira, 
maarif memuru başöğretmenler 

de başöğretmenlik vazifesiyle lıir. 

liktc 20 lira alacaklardır. 

--o

Bulgar General 
Konsoloıu 

Bulgar hükümeti şehrimizdeki 
Ticaret konsoloıJuğunu General 
konsolosluğa tahvil etmiştir. Yeni 
tayjn olunan General Konsolos 
Gospudin Biserof geçenlerde Ati. 
nadan gelmiJti. Dünl:len itibaren 
Biserof yeni vazifesine başlamış. 
tır. Eıki Ticaret konsolosu İsli. 
venski bugünlerde Sofyaya hare. 
ket edecektir, 
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Türkofisideki tayinler 
Türkofili asbaşkanlığına tayin 

edilen İstanbul Türkofis müdürü 
S.Z... İt hacmine nazaran az Cemal Ziya, bugün arkadaşlarına 

iıçi hulunmaktadır. Bu zamanda veda ederek yeni vazifesine baş. 
iıçiler müe11eıeler tarafından ka. lamak üzere Ankaraya hareket 
pıfılmakt.s ve bazı iıtihsal ıahala. edecektir. 

n it kuvvetlerini kayf,ebnekte, 1kbsat V ekalctinden Ticaret 
zayıflamaktadalar. Vekiletine bailanlln TUrkofia "'tet 

Gayrimübadillerin toplanıtsı 
Fakir gayrimübadillere yüzde beş 

fazla tevziat isteniyor 

Gayrimübadiller cemiyeti sene. 
lik toplantmnı dün Eminönü Hal. 
kevin.de yapmıştır. 
Toplantıya bilhassa az istihkak 

sahibi fakir gayrimübadillerin he. 
men hepsi gelmişleıi:lir. 

İlk olarak faaliyet raporları o. 
kunmuş, ıimdiye kadar hükumete 
vaki olan teşebbüsler ile yapılma. 
sına başlanılan kanun projesinin 
hazırlanması hakkında izahat ve
rilmiştir. 

Arkasından cemiyetin ayda 30 
lira olan masrafı umumi heyet ta. 
rafından kabul edilmiş, bundan 
ıonra müzakereelre geçilmiştir. 

Bu arada avukat Kadri, Doktor 
Rauf ve azadan Şevket ile diğer 
birçok hatipler söz alnuşlar:lır. 

1leri sürülen fikirler arasında, 

hükumetin yaptığı yüzde beş tev. 
ziattan büyük istihkak sahipleri. 
nin ellerine oldukça mühim bir 
meblağ aldıkları, fakat az istihkak 

~ 
;;;;'.. . 

sahibi fakir gayrimübadillerin çok 
az bir para ile müşkül vaziyete 
düştükleri bildirilmiştir. 

Esasen bugün fena vaziyette 
olan bu fakir kimseler için hüku. 
metin, büyük ist!hkak sahiplerin. 
den daha fazla nisbette tevziatta 
bulunması temenni edilmiş, bu 
yolda Ankaraya bir heyet gönde. 
rilerek teşebbüsler yapılması ka. 
rarlaşmıştır. Bu karar fakir gayri. 
miiba:lilleri çok sevindirmiştir. 

Hükumetçe yapılmakta olan 
yüzde beş tevziattan fakir ve az 
istihkak sahibi kimselere yüzde 
beş daha tevziatta bulunulması 
istenmektedir. 

Müzakereler bittikten sonra ye. 
ni idare heyeti seçimi yapılmış, 

Cafer Tayyar, Salih, Cevat Me. 
ruş, Saadet Berkan, Osman Faiz, 
Hami Dündar, Kadri, Şahap Tay. 
fur, Sadi Galip, Cemal, Hilmi ve 
Suat intihap edilmişlerdir. ·----- ---- ---.,...~---.,.--

Bazen da bunun akıi olmakta) kilatında bazı deği§ikliklcr yaı»l. • 
iıçi tehactimü ite nazaran daha mağa başlanmıştır. 

Oniversitede 
Tıb, Fen ve Edebiyat 
Fakültesi Dekanları 

değişti 

ehi r Meclisinde 
dün konuşulanlar keıif bir bal almakta Ye yevmiye. tskenderiye Ataıesi Turhan Ce 

ler mm ta.kavi l>ir tmJde dü!mek. lal Bu ray Ticaret Vekaleti kon. 
te ve mmtakavi itıizl_ik ıöze çarp trol teıkilatı müdürlüğüne tayin 
malctadrr. e4ilmiıtir. 

Bunu zaman :zaman Anadolu. Bugünlede lskenderiyeden ge 
nun muhtelif semtlerinde ıönnek ]erek yeni vazifesine başlıyacak. 
mümkündür. Vatandaılann hesap tır. 
11z bir ıurette it arka1mdan kof. 
malan, ya kendilerinin, ya i,in 
zaranna neticeler vermektedir, 

M.emlekette mütcbauıı iıçiderı, 
toprak üzerinde çalııan ıündelik. 
çi rençpere kadar bir milyona ya. 
kın vatandaı iıle lcarıı kılrtıyadır. 
Fakat bunların bir kıNnı müıteı. 
na olmak üzere diierleri itlerini 
talihlerine terketrniılerdir. Aynı 
zamanda it aahalan da kfllldileri. 
ne gelecek kuvvetlerini !biraz da 
talih he•miyle etraflarına topla. 
maktadırlar. 

Biz hem iıtihsali arttırmak, 
hem de vatandatm hayatını ıa. 

ranlili bir ıurette kazanmasını is. 

tiyonız. 
Bunun için milli davalar ara. 

smda Anadolunun bir tarafından 
kalkıp bil' batka §Ohre yahut zira. 
at veya amai iıtihsal mıntekasına 
&iden vatandaım botuna zalvnet. 
ten kurtulması, istihıal sahaları. 

nın hesaplı bir ıurette İ§ kuV'.·eti. 
ne ıahip olması da mevcutur. 

1ıleri iyi bir ıekilde tanzim et. 
tikten ıonra kanunun tatbikatı 
daha verimli olacaktır. it teıkiliı. 
tmın bu nokta elraf md!l faal ol. 
ması pek yerinde bir hareket olur. 

-o-

Şehremininde Ortaokul 
Şehremini ortaokul ihtiyacını 1 

kargılamak üzere burada bulunan 
22 inci il'kokul binasının ortaokul 
haline konması uygun görülmüş, 
hazırhklar:ı baılanmıştır. 
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tki tayin 
İstanbul vilayeti maiyet memur 

tarından Hakkı Uygur Antalya. 
nm Serik kazası kaymakamlığına, 
Hasan Hayri dişlioğlu Hayrabolu 
kaymakamlığına tayin edilmiıler. 

dir. 
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v ali bu aksam Ankara ya 
gidiyor 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar dün sabah mezbaha. 
yı teftiı etmiştir. Vali bu akşam 
Ankaraya g~3ecelttir. 

-0-

y eni bir çocuk bahçesi 
Harbiyede Vali konağı kar§ı

sında Yedek Subay okulu yemek. 
hanesi ile Emek apartımanı ara. 
sındaki sahaya bir çocuk bahçesi 
yapılmasına karar vcdlmİ§tir. Be. 
le.diye imar müdürlüğü bu husus. 
ta bir proje hazırlamaktadır. 

Memleketi yakından tanıyan lktr.,----------::-----
:E Çar~am. ~ Perşem. ıat Velcili Hüınü Çakır ıüpheıiz 

bu meseleler hakkında ciddi etüd. 

lere maliktir •. 
SADRI ERTEM 

Arazi vergisi 

> 
~ 

< .... 
938 mali yılında lda geçen sene ı-----! 

olduğu gibi arazi vergisi Temmuz 1 
Bun•• 

ve Birincikanun aylarında olmak 0 A• • 
ikindi 

üzere iki taksitte, bina vergisi de Ak••m 

Temmuz, Birinciteşrin, Birincika. vat•• 
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mak Uzere dört taksitte alınacak.\ ____________ ..... 

tır. 

828 sın 8 28 s aı 

iıtanbul Uni. 
versitesinin kuru. 
luşundan bugüne 
kadar geçirdiği te 

kam:H, Maarif Ve 
kaleti tarafından 

tetkik edilmekte. 
dir. Şimdiye ka. 
dar yapılan tet. 
kiklerde Universi 
tenin son yıllar. 

.Edebiyat Fakül daki randımanı 

tesi yeni Deka. mucibi memnuni. 
nı B. Himit yet görülmüş ve 

bu vadide daha 
fazla ilerliyebilmesi için bazı yeni 
likler yapılmasına karar verilmi~. 
tir. 

Evvela, mevcut profesör, do. 
çent, asistan kadrosunun takviye 
işi ele alınmı§tır. Bu arada dekan. 
lar arasında değişme yapılmış, ba. 
zı dekanlar profesörlük kadrosu. 
na alınmışlardır. 

De'lcanlar arasını:la yapılan de. 

ğişme şudur: 

Mesken bedellerinin bu 
sene verilmesi mümkün 

olacak 
Şehir meclisi ı:lün saat beşte bi. 

rinci reis vekili Necip Serdengeç. 

tinin başkanlığında toplanmıştır. 

Konservatuvar bütçesi tetkik he. 

sap encümenine, şehircilik müte. 
hassıs1 Prostun mukavelesinin u. 

zattlması hakkındaki teklif kava. 
nin encümenine, Kadıköy sebze 

halinin tamiri için bütçeye tahsL 
sat konulması hakkındaki teklif 

bütçe encümenine, Sultanahmet 
hafriyat sahasında yapılacak is. 

timlak hakkındaki teklif mülkiye 
encümenine havale edilmiştir. 

İç yağlarının ambalaj kağıtları 
içinde satılmasının uygun görül. 

mediğine dair mülkiye encümeni 
mazbatası kabul edilmiştir. 

Diğer bazı evrak ve teklifler 
ala'kalx e~cümenlcre havale erli!. 

dikten sonra Maarif müdürlüğü. 
nün belediye reisliğine gönderdiği 

bir tezkere okundu. Bunda köy 
muallimlerinin 932 senesindenberi 

te'diye edilmemiş olan mesken be. 
dellerinin bu sene verilmesi için 

Tıp fakültesi dekanlığına ıdahi. 
liye doktoru profesör Bay Ahmet 
Kemal Atay getirilmi§, eski dekar. 
Nurettin Ali profesörlük kadrosu. 
na alınmıştır. 

Yine fen fakültesi dekanlığına bütçede tasarruflardan imkan ola 
fizik profesörü Fahir Y eniçay ta.

1 

bileceği bildiriliyordu. Bu tezke

yin edilmiş, eski dekan Ali Yar re bütçe encümenine havale ediL 
fakülte profesörlüğü kadrosuna di. Bundan sonra 55 imzalı bir tak 

verilmiştir. Münhal olan e.debiyat rir okundu. 15000 şehidin yattığı 
fakültesi dekanlığına yüksek öğ. Edirnekapıdaki Şehitliği yeni baş. 
retmen okulu direktörü Hamit ge tan ihya eden cemiyete 5000 1iı a 
tirilmiıtir. Yüksek öğretmen oku- yardım yapılmaı;ı isteniyordu. 
lu direktörlüğüne kimin tayin edi Takrir bütçe encümenine havale 
leceği henüz belli ldeğildir. edildi. 

Profesörler arasında da bazı de. 
ğişmcler yap:lacağı kuvvetle söy. 
lenmektedir. 

Maarif Vekili vazifeden ayrılan 
eski tıp fakültesi dekanı Bay Nu. 
rettin Ali ile fen fakültesi dekanı 
Bay Ali Yara §U telgrafı gön.der. 

mittir: 
,. - Beş yıldanberi üniversi

tenin 11rf ilerleme ve teklmülün. 

de dekan olmak sıfatiyle göster. 
diğiniz değerli hizmetler her za. 
man Universitemizin tarihirıtle 

takdirle anılacaktır. 
Her gün artan talebe sayısı do. 

layısiyle, münhasıran derslerinizi 
vereb!Jmek üzere dekanlıktan ay. 
rılmaklığınıza teessürle muvafa. 

kat ediyorum.,. 

Mektep istiyen 
köyler 

Bina ve malzemeyi 
kendileri verecekler 

Avusluryanın ilh 
kından sonra 

Türkiye - AvusturY 
ticari mübadelesini 

tasfiyesi tamamlanı 
Avusturyanın Almanya ile 

lcşmesi üzerine Türkiye ve 
manya arasında 25 • 7 • S>38 

.Şile kazası .da~ilindeki Evrenli, hin.de ımzaJanan Avusturya 
Gökıu, Ubeylı, vılayete ve kUltUr I tokolu ile bu memleketle TUr 
direktörlüğüne yapukları müraca arasını:laki ticari milbadele ve 
atla üç sınıflı olan mekteplerinin ı diyclerin icrası ve tasfiyeleri 
be~ sınıflı mektep haline kon. zı tesbit edilmişti. 
masını, Satmuzlı, Korucu, Eren. 
ler köyleri de Leş sınıflı, üç ders. Al.n:anya 1 N~san 1939 tari. 
haneli ve ü~ ö<Tretmenli okul iste den ıtıbaren eskı Avusturya g 

kt el
• • • rüklerini tamamen Jag~vetmi• me e ır :ıı 

. şimdi Ostmark unvanı verilen 
VıHiyet bu kıiylerin dileklerini mıntaka dahi bütün Almany 

tetkike başla~ıştır. Talebe mev. şamil olarak 1 Nisandan itibar 
cudu ve topografya haritaları üze mer"ıyete gı'r • .. "k . • 1 en yenı gumru 
nnde ıncelemeler yapıldıktan son. nunu h.'k"' ı · tr:b· ı • u um erıne " ı tutu rn 
ra katı vaziyet belli olacaktır. tur. 

Köylüler yeni okul binalarına 

lazım gelen malzemeyi de temin 
edeceklerini söylemektedirler. 

--o-

Mekfeplerda 
ders kesimi 

Bu suretle eıki Avusturya i 
memleketim:z arasında ticad 
kımdan yalnız 5 Ağuıtoı 1938 
rihinden itibaren ve 23 • 7 • 19 

tarihli Türkiye • Avusturya 
ring anlaşmallna tevfikan yapı 
mıı olan huıuıi takas muamele 
rinin tasfiyesinden baıka bir me 

Dün toplanan tedrisat zu kalmamış bulunmaktadır. :S 

1. • t b•t 1 d 1 muameleler de önlitnüzdeki A mec ısınce eı ı o un u . 
tos gayesıne kartlar tamamen tı 

Vilayet ilk tedrisat meclisi •dün 
Vali muavini Muzafferin başkan. 

fiye edilecektir. 

-o-
lığı altında bir toplantı yaparak T k . B h • 
k 11 d ,_ • · . 'h a ıım a çesı o u arın ers .. esımı ve ımtı an T k · hah . · 1 i1cl .. . . . . a sım çesının e ektn 

gunlerını, yenı tedrıs yılında ders t · • ır:- 1 · G . • . envırı p iUllY a mımar otye ırıe 
lere başlama zıyaretlerıni tesbıt 1 1 kt d Plı: b" "k . . . . .. gu o ma a ır. 11n ıttı tc 
etmıştır. Tesbıt edılen şekle gore t tb'k' .1 k · .. • _ .. sonra a ı ıne geçı ece tır. 
koy okulları derslerını on uç Ma. 
yısta kesecekler ve imtihanlarını 
20 Mayısa kadar yapaacklardır. ( 

Tam devreli köy okulları 27 Ma 
yısta ders kesimi yapacaklar ve 
imtihanlarını 5 hazirana kadar 
tamamlıyacaklaı:idır. 

Kcsa haberler ) 

Kaza merkezi ve şehir resmi, 
hus\ll.iı ~ijrk ,yr.,.&kallivc.t Qkull.ıı 
rt 12-'.Hazıranaa aersK:esımı yapa. 

caklar, 26 Hazirana kac'iar imti. 
hanlarını tamamlıyacaklardır. 

939 • 940 tedrisat senesi için de 
okulların açılma zamanı 18 EylUl. 
de olacak ve 25 Eylüle kadar kay. 
dıkabul yapılacak, 25 Eyliılde de 
derslere başlanacaktır, 

--o-

inhisarlar İdaresinde 
becayişler yapıldı 

inhisarlar idaresi müdürler mec 
lisi sık sık toplanarak Haziran ba. 
şında tatbik edilecek yeni kadro. 
]arı tesbite başlamıştır. Umum 
müdür Adnan Halet Taşpınar bu 
hafta içinde Ankaraya gidecek ve 
Vekaletle bu hususta temaslar 

yapacaktır. 

Yeni kadrolar dolayısiyle ida
renin bilhassa taşra mi.J:iürlükleri 
arasında değişiklikler ve becayiş. 
ler olmakta; bunlardan bazıları 
istanbulda'ki müdürlerle becayiş 

edilmektedir. 
Fabrika müdürleri arasında şim 

diden bazı değişiklikler olmu§; 
Cibali fabrikası mii:lürü Sami Sam 
sun fabrikası müdürlüğüne, Sam. 
sun fabrikası mÜdürü Ekrem lz. 
mir fabrikası müdürlüğüne ve tz:_ 
mir fabrikası müdürü Kemal de 
Cibali fabrikası müdürlüğüne ta. 

yin e.dilmi~lerdir. 

• r,ise, öğretmen, orta ,.e muıd. 
nıektl.'plerdc fizik ve kiınya dersle 
riylc birlikte okunan zehirli g:ııd:ı 
~?rıınma derslerinin nnzl!.'"JL.'!JL..}J 

\'erilmc i l\lnnrir \' ekiılclince t:ımiıı1 

cuilıni~tir. 
• Maarif rckiılctiniıı yeni bir J.a 

rarınn sur~, l iıksek ilim kabtfü·cti 
gösteren lise muallimleri imlih:ınla 

doccnl ''e profesör olabilcccklir. 
• Mayıs ayı zarfında bors:ıdn koli! 

.:>lan Ye olmıyan dövizlerin \'asaıt fi• 
ynlJ:ırı şöyle lesbit edilmiştir: 

Stı•ı :ııı: :ı92,i5; 100 dolar: 126,49; 
ıou Frn.1~11 frnngı: 3,35,25; 100 li· 
ret: li,ti5,25; 100 ı.s,·icre fr:ınE:ı: 28, 
li2,~5; ıur Hayşımırk: 50,72,i5; ıoo 
drahmi: 1,8,50; ıoo ley: 90,50; ıoo 
ıe,:ı: 1,56; 100 dinar: 2,Sli,25; ıoo 
zloti: 23,85,:,ı5; 100 peccıa: 6,83, 75. 

• Nahiye müdürlerinin binek ııın .. 
,·onları icin ayda altışar lira :rem be
deli verilmesi Uuhlllyc \'ekalelince 
muvafık ~öriilmüştür. Böylece nahi· 
ye müdürleri daimi binek atı buJurı· 
durarak :sn!Ahiyct dairelerinde ııl> 
sık ıertı~ler yııpıııağa mu,·nffak oııı· 

c:ıktır. 

• \':ı!i ''c Belediye Reisi Lutfi J\ıı
ıl:ır I>ariıluı:cıcye tamamen :reni bir 
veclıe ''ermek ve orasını hakikaten 
muhtaclara münhasır \'e faydalı bir 
iıııle lw~ nbilmek ) olundaki raaliye· 
tiııe <le' anı clıııcktcdir. Evvelki güıt 
m:ılı:ılliııde yaptıiJı t:ılıklk:ıttan yeni 
fikirlerle doıımüştur. 

• Ankara radyosunu ıslık sesindcll
.lı:.urturmnk !cin uzun dalga istasyo
numuzu P:ıris ı ndyı,sunun d:ılga u
zunluğu üzerinden işletmek takarrür 
etmiştir. 

• Belcıliye kooperatif hesaplarının 
tetkikine memur edilen he)·et, koo· 
per:ılife bor\,"lu olanları davetle :ı.:eıı· 
dildnıJen ıııalümat almaktadır. 

--<>-- • Alt111, ııllilin ve gümüşten )"apı· 
Cadde üzerindeki bina l:ın lıer ne,·i eşy:ıya damga ,·urul· 

nı:ısı nıeclıudyetini koyan kanun pro 
merdivenleri jcsi, Meclis Encuoıeıılcrince tetki1' 

Cadde ve sokaklar üzerinde o. edilmektedir. Uu pl'Ojeyc memleket 
lan binaların methal, mer. i\·inlie s:ııı.ıg1a çıknrılnı1ı; ·aııın, ı><!~: 

. liıı \'e gumuş en ınanıu eşyanın 
dıvenler .yayakaldır~mlarında~ hal ğcrındcn razl:ıyn satılarak lı:ılkın jğ• 
'kın gelıp geçmesıne manı ol- fal eJllnıcsine ve zarara uğrnmnsırı• 
duğu görülmü§, bunların kaldırıl. nıeydun \crilnıemck ,.c muhtekirle" 
ması hakkında imar müdürlüğü rin suiıstımallerine nihayet \'erfW 
karar vermiştir. Bu karar beledi. rk emniyet 'e itimatla alış veriş > ıı· 

1 . kfı ı. - bll-
ye daimi encümeni tarafından tas pı mıısın:ı ım · n vermeıL uzere 

. . . bik k"" k zırfanınıştır . 
dık edıhnce tat mev ııne ona. • 1 l . t A k ı . · s:ıı:ıı· .e ııs ıın ııı n ara e ı;ısı 
caktır. loçki Y:ırşo\'adan şehrimize seıerc1' 

Aııknr:ıya f(itmişlir. 

ihale edilen yollar • lnııillz bandıralı "Letitia" ,·avı.ı. 
İstanbul ve Beyoğlu semtlerin. ı·iyle dün şehrimize 2j0 lngiliı se~ 

de müteahhide ihale olunan yolla yabı gelınitlir. • 
· · " Berberler Cemiyeti dün toplıı 11 

rın yeraltındakı amelıyatları bu . dd 11 1 b"t - 11ıarıııı 
mı~ ,.e ınu e er ı en uç .. 

1 ay sonuna kadar tamamlanacak, ycı'.ınc )'eni intihap )"npınışıır. ~ 
Mayıs bagından itibaren asfalt in. tihapt:ı Adil, Rahmi ,.e Mesut idil 

ıaatına baılanacaktır. heyetine setilmi,ıerdir. 
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Gedikli erbaşlar 
baremi Otobüs 

davası C K b dd 1 d 1 15 seneyi dolduranlara 
- :_za_,.!n~n':nu_n ~~ "2a - !a eri _eğitf~i !~ 300 lira mükafat 

verilecek 

muhakemede altmışı mü· Esrar, kokain yapan, satan ve ithal edenler M:.ı:~=~~!:,~:.~·ku::!.-d~!111~ 
bava, jandarma, ıUmrUk, or· 

ünkü 

Bazı Oto!~s~Ualerye i Zlltl!!~ yj~ml dgeirnl vleermned~:r. Hal•ukl ha kk md aki ceza 1 ar şiddeti endi rili yor =~:;.:d•::ı::~.~~:~:!lı~:nedr~ 
"' başların hizmet müddetleri ma· 

hsatname vermek, bazıları· benden sonra mllracaat eden dl· Ankara, 18 (Hususi) - Ceza 1 f stneye, tetelckülü -vjic\lda ıetlren aş Ye muayenat vesalr huasula· 
da ' 'ermemek ıuretlyle me· ter birkaç kişiye aynı bat için kanununun bazı maddelerinin de. y b veya idare edenlerle teıekküle in. rına ait olan kanunları değlşti-

urlyet Vazifelerini ıuliatimal ruhsatiye verdiler. Ben mUte· ğittirilmesi hakkında hükumetçe en İ İ r petrol tiaap edenler aynı zamanda bu ren bir kanun projeai hazırla· 
çundan, temyiz mahkemesi addlt defalar biızat üstUndata hazırlanan llyiha Meclise veril. maddeleri hariçten ıi&li ıetirerek mıetır. Bu proje ile .gedikli er· 
rduncu ceza dairesi tarafın· müracaat ettim. Fakat bir neti· mittir. kuyUSU gizli satacak olurlarsa dört sene. başların başka baeka ve muhte· 
n muhakeme edilmekte olan ce çıkmadı. Uyiha kanunun 159, 160, 403, den yedi seneye kadar hapse mah ur esaslar dahilinde tesblt edil· 
ki latanbul vali ve belediye Şahit Alt Pekaoy: 404 ve 526 ıncı m•ddelerinin de- kılm edileceklerdir . ., mlş olan maaşlarını blrk!ştir· 
iti Muhiddin UıtUndat. bele· - Kereatecllerle EyUp arasın· iittirilmeaini teklif etmektedir. Bu malddeler ttıektep talebeleri mekte bUtUn gediklilere famH 
Ye refs muavini Ekrem Seven- da otobUeUm çalışıyordu. Blr . . . ile ordu ve donanma mensupları bir bare.m tesblt etmletlr. Ve· 
n, heyeti fenniye mUdUrU gUn şoförün iki yolcu faıla al· TütklUfU: Meclıs~~ Cuhm?u"!~· na ve devletin inzibat ve asayiıile kAlet mevcut kanunlarda bu· 
u b ti 1 al ti, hUkılmetın manevı p sıyetını k A 

ınu, varidat mUdUrU Neşe- maaı yUzUnden ru aa yem . alenen tezyif ve tahkir edenler mü ellef olanlara ve mevkuf ve Junan aile zammr, tayin zammı 
n Yapılan muhakemeleri sıra· dılar. Sonra başkalarının ruh- hakkında tatbik edilecek cezayı mahkılmlara 1&tanlar, tedarik e- gibi munzam tahsisat usullerini 
Dda, latanbulda bulunan 60 1 aatlyelerlnl iade ettikleri halde dd .,. .. denler, verenler ve kullanmafa de bu suretle kaldırmaktadır. 
Ut 0 b gösteren ma eye ıcra muesae. t vik d 1 h lck dak" al 

ecavız şahidin dinlenilmesi benimkini vermediler. a a 1 • "b' . d .11 d"l . n· eı e en. er a ın ı cu L Proje esaslarına göre bllQmum se en,, ta ın e ı ve e ı mıı r. " b d k da 
zumıu gBrUlmUş, bura adllye· ıonra otobUı cezaları affedildi. rın uçte ır en yanya a r art. dikli başların asli maaşla· 
ne talimat yazılmııtı. Rubaatlyeml verdiler. Fakat Eırar ve kokain cibi maddeleri ~nlacafı liyihac:la tasrih edilmit- ~ıe şöyle ~rsbltlenmlştlr: 
4sıtye birinci ceza mahkeme· başka hatta <;alışmam llzımgel· izinsiz memlekete sokanlarla izin. ır. . . Gedikli erbaşlar 10, gedikli 
dUn. bu .,ahitleri dtnleyerek, dltlnl söylediler. Ada hanında siz satanlar hakkındaki madde ge Kanunun lmmenın nuanuna 1 1• baa,.avualar 20 ti y h"k'" 1 "la .. . A uıtçavuş ar ;>, vıw v • 
nabe Yoluyla ifadelerini al· Kadri adında birisinin para mu· nitletilmiı ve ıu u um er ı ve muteallık kabahatlar kısmında • baogedlkJller 25, stop her rUtbe-

ı. kabllinde otobllı işlerini hallet· edilmiıtir: rapça ezan ve Kamet okuyanlann de ascarl terfi mllddetl Uç sene 
Mahkemede maznun Muhld· tiğ1nl işittik. Ben Kemal adında ' 'Bu suçları iılemek makaadile yedi ~tmden üç aya kadar hapse olaacktır. 15 ıene hizmetten 
n 'OıtUndalın vekill Kenan ö- brlslne otobUaU satm19tım. Ke· idare edenler bir seneden dört se- ve para ceuaiyle cenlandmlacak sonra ılcllleri iyi olan gedlkll· 
er de bulunmakta idi. mal para mukablllnde Kadri va- neye~ mücerred böyle bir teıekkü. ları taırih edilmiıtir. lere terhia edlldlklerl takdirde 

l!lneıa. elektrikçi Dursun Yo· sıtasiyle işini hallederek EyUp d b k Tunuıtaki ftalyan 300 Ura mUklfat verilecektir. 
~:~·::aıtrııdı. Dursun Yola· hattında otobUa işletmek Uzere Londra an aş a mektepleri 

_ M fadeyl Terdi: müsaade aldı ve o hatta çalıttı. Ankara. istasyonu clvarmda Tunuı, 18 (A.A.) - Tunuıta· r• t 'kt• at 
aznunıarın hepsini tanı· Mülkiye mUfettlşlerl gelmeden Romada da mühim bir temel kazılırken petrola rast. ki ttaJ ..... an mekteplerinin 21·4 ıcare ve 1 ıs 

m. Bir u j " 
&çk g n. bir arkadaşım evvel ltk defa Muhiddin Ustun- müzakereler oluyor gelinmiş, hemen bir sonda ame. tarihinden itibaren kapanacağı Mıntaka Müdürlükleri 

t a • Be1azıt hattına otobüs daıı.a mUracaat ettim: liyesi yapılmıştır. Araştırma mu. hakkında aaylalar dol aması U ka 
e eceku n. b • H ") D 1 ti k ed" v av · kurulmasına rar 

çlu U · u ıatname almak - Şimdilik bu iş kalsın, tık Londra, ( usuaı - eve. e- vaffakıyetle devam etme t ır. ı:erlne. İtalyan konsolosluğu bu ·ıd· 
m racaat etUk. GUnlerce dıaarıya" dedi. rı· demorkaai ve sulh cephesıne ı ı l l kt ven 1 

t uzadı :a v ,ay a arı ya an amıo ve me ep- Ankara, 18 (Huıust) -Tlca-
. enden sonra mUra- .~ahit Emir Hasan·. celbetmek maksadiyle Londra ve Müstahsillerin afyonları 1 ı h ı d 1 0 at eden bt ., d" 1 . f er n az r:ı.n ıonun a norma • ret Veklletl teeklllt kanunu ll· 

ert 1 r çolı:larının otobUı- - 931 senesinde Sirkeci· Ba· Pariste yapılan ıp oması aa • alınacak ıarak kapatılacağını blldlrmlş· 
11 1 

d ikmal edlle· 
tlemete baıladı. Sonra ba· kırköy hattında dört otobüs iş· liyeti devam ederken, diğer ta • Ankara, 18 (A.A.) - Aiyon ylhası bug n er e 

a Haıu adı d t bl Be ı· h""kfunet il . Ur. rek meclise ıönderUecektir. n a resm r me· leU7ordaua. Yenl bir otobUı al· rafta, Roma ve r ın u · rnübayaa planına ve usu erıne 
ur geldi. Kadri adında biri•!· mak uzere belediyeye müracaat leri de daha. sıkı bir doıUuk teı· uygun hareket etmediklerinden iç Ticaret Müdürlüiü Projeye &öre memleketin balı 

in bu iti halle4eoellnl. altı 7U1 ettim. Pllka numarası muka· riki meuiıi için müz.akerelere dolayı İnhisarlar idaresince mal. Ankaar, 18 (Hususi) - le; ti· yerlerinde mıntaka teıktıltı 
ra Ue bu ı,ın yapılabllecetlnl bllinde 9,5 lira verdim. Blr tur- baflamıştır. ttaıya ve A;Iman!~ lan şimdiye kadar satın alınına· caret umum mUdUrlUğUne mU· vücuda getirilecektir • 
Jledl. Evrakım aylarca varı- ıu otobUsUn ruhsaUvesını ala· hllkf1meUeri doıtluk mıhverını nuş bulunan müstahsil ve tüccar dUr muavini Cahit Kerim Za· Du mmtakalara e .. -velce mev· 
~ .. .u.ı uu..., \& • • -y-.aı_ ;w.,c.,..nc; .n~n " k tl d" w dil . t' d bll"hare JA5vedilen 
iUQ K ·-··"'~= . Q l h A.)Qi. ı t ,..,.uto o.ıJ<r1tt .daha fazla. uvve en ırmege ça. (!\ ıerinde kalmış afyonların mu. mangil tayin c mış ır. cut olup a " t> 

'· endislne müracaat et- d t tt ~~~r=rl:l~•~::1._.~,.a1~:_,~..__ .,...sı- mınta1caıara UAYeten ı:nunım ltlll -•&11, mUfettltler bura- e al~ •tll,t.... lıtr ...,.... _.. 1 - .... a • gidiyor ve Bdlrn• de ut.ve edllece .. n 
an ıttnıedlkçe itin batıearre- dım Nihayet bir JEurnaslılt dU· bıitJHmıp. Marepl Görlnsfn tın alma itinin tabi olacağı prt: 23 Ni.an Çocuk bayramında bu suretle miktarları dokuzu 
tyeceffnı ıöyledl. Ben mUfet· şUnd.Um. Başımı traı ederek Roma sı. ·yaretf İtaiyan .. de.vJet a. Jar ve usuller toprak mahsulleri '-t 

toıe d ı 1 ı k rU ı Beyo~lu halkevi köycülük kolu bulaca .. ır. 
ly r Celnıeden evvel de bele· pehliva01m, diyerek belediyeye r::i;~,.!agıp~:ı,~ De~~i i:;:; ofisince ayrıca ili.n edilmiıtir. balan kalabalık bir kafile halin. Diler taraftan lktıaat Vekl· 
. e muavını Roufa istida nr· gittim ve bu sayede üstUndatın tel - ttaı Alınan. Tunceli Defterdarlığı de Kilyoı civarındaki köylere gi. leU teıkllltı kanun ll)ibuma 1

~ · l!lvraıu takip için belediye yanına girmete muvaffak ol· ~erlr~:~ha:.;:;_18: ::..mdaki Ankara, 18 (Husuıt) - Tun· deceklerdir. söre de aynı mahiyette mınta· 
a relerine glrmele lmkln bu· t bll ,,_ .,.. kl rı lhdu oıuna-
anııyorduk. Polisler blıl dıtarı dum. Fakat konuıunca 0 0 s- mbüerelere Berlinde, deniz kuv celi defterdarlığına lıtanbul Kaffiede doktor, dit tabibi bu. ka mll.dllrlll e 
tı çil oldutumu öfrendl ve dıprı- vetlerl için yapılacak mllakere. tahaiJAt kontrol memuru ŞUJrrU lunacak ve birçok iıtç da r8t0r0. cak ve bu mtıdUrlUkler nklle· 
Yorıardı. Muavin Rauf ruh- ya kovdu. Komtayoııcu Kadri ıere de Klel'cle 'baflanacaktır. Ba Ömer tayin edilmiştir. lerek tnd olunacaktır. un her tllrltı icraatının takip ve 

atnamenın verilmesi için lıti· vasıtaalyle baıı klmHler para konupıalara lapanyol sabitleri ------------------------ ıntacına çalııacaklardır. Mınta· 
anır havale ettiği halde, varı· mukabutnde lstedllı:lerl hatlar· de ittirak edecektir • ka mUdUrlUklerl en evvel bU· 
at mUduru Neşet bir tUrlll lstl· dan ruhsatiye almıtlardır. ICad· • • Go"ru··p Du·· -~u··ndu··k~e yllk vlllyetlerde kurulacaktır. 
aını muameleye koymadı." rlnln alclıtı paraları kime nr· Kaaapla1' koyun etinı >r y 
Otobuıçu Mustafa: dlfinl bilmJ7orum. Bundan ma neden az aabyorlar - - - - - - - - - ' 
- ?tlaınunları tanırım, dedi, ıt\matım yoktur." Son günlerde piyasada et M d •tt f •d ı' 

benlmbirotobUsllmvardı.Ruh· ŞahltKAmllotlulbrahlm: buhranıba1gl>stermlş, ve bil· a rı e za er geçı I, 
altlyeai de vardı. ı.totörUnU de· - EyUple Kereateciler ara- haua koyun eti kasaplarda bu· 
ltirmek lçln muaaade atmak ıında ltle7en otobuıumun. ruh· lunmamda başlamıştır. Cüliiaç INr •thk: "'Madritte •• Nimi .-.;idi,. cılmdum 

Uıere belediyede muavin Ekre· satlyesl alındı. Sonra cezalar Hemf'n yerine kesilen ve sa· ve sözümün önünct. lııarilracllan, ~ ........._ -.......;, ._ 
ın U at ettim Bu tılan et lluıu etidir. Menim ku· ı:ı_ ..1-:1. .....___.__ _..._ -- 1 e 1ıtıda ile müracaat ettim. affedlllnce m raca . ... _,_ -~ .,.. , .. _ , .. _ -••li)'le llıoc:a Madrit can. 
htı• U hattında ,.aJıeD'.lama zu. ~am:ını oh.ıaıına rafmen ka· landı. 

"ILmı kabul ettl. Bir a7 son· defa Ey P ,. 
ra tmedlltr. Halbuki s:ıplınrn bu ct.t bu kadar rat· 8 . -ı..ı.-: 1,. Wr _m_ ...... 

da otobUıUmlln ruhaatlyeal· cıusaade e bet Kö•tım~rek satmalarına se- ır ------. ar ntaaı - Jlktuwa. Wr milletin 
:~ '1dılar. Billhare ben motö· EyUp hattı içi: mbUet~:~~lts:~~~ bep, kuzu •·t~ı.de narh olmama· =t;:aa .::-;linç-:=::., ;: :: huWni di. 
tlynıu tamir ettirdim ve ruhsa· muracaat ede e ,·erilmlştlr. Be· andır. ı<asapl&r bu eU istedik· 

eını cerl almak için 11'.lUra· aelere rulısatly mUdUrU Neeet ler: fiyatlara ratabllmekte ve Madritte bu zafer sesidiai üaler yaptılar? .. Kimkimi yen. 
caat ettım. Fakat bu defa ruh- ledlye varidat eddettl tablatiyle kutu eti aatmdı da· mitti? Sonra INuulolar ft ulrer dizilerini topla - IWcle ptir. 
ıhalUYenıı vermediler. Vali Mu· benim muracaatlmarllıfmeıttiralerlnl~ ha kArlı bulm·ıktadırlar. Bu yl!1. mek .için, Madrit han6esincle lcaç ltia itçi çalııta? Scılr.W•n bp. 

d"ı ~~ at et· Ulklye y lıyaa .,,.,._len, bç hin ._ __ .... eh? 
"n uatUndaia muraca Sonram ında tahkikat den kuzu etleri çok pahalılaştı· ~ -r 

ille)[ istedim. Fakat içeriye bı· otobüs lşl bakk dlter iki Jı halde, halk batka et bulama· Maclritte aafer aeçidf, Wraz c:enaae ....... ıötMılr •bmlı 
raltnıadılar. Sokakta verdiğim yaptıklarını f!Jtlanbc:r bıUfettlf}e· mak ,. ~.:tlndec bu etlurl tnr.ılj anclaımayor mu? .. Zafer, lmrtulmut fttaDJenn, düpmnı -.it 
arzıhaıımı de almadı. Sonra da arkadaeımla ber b 

1 
d k.. fiyatla alm:ıl:ı mecbur kalma\· ordularm, .....wr.ti düpnu •yaimdan hmialtait alanlıum 

arzıhaliml taabhUtlU olarak pos re gidip tlk&yette u un u · tadır. Difer taraftan bazı kim· haldacbr. Onlarm 1'&Ptıklanna, onlum '-tudrlder-, onJ.nn 
ta ıı b U "' ol bit Bahaettln Seyhan: :ranttılda.... t.a Pzel" pnlr ad tıllalır. e a&Ublddin sttlnda.a Y • Şa fettl lerlne ver aelerln koyunları da kuıu dl7e 
la.dını. Aradan bir sene geçtiği - MUlklye mu 'd ek bir keserek sattıkları görülmekte· hpaapcla iki fikir çarplfb. lkiainia de 111ı1r:c.i, kutl.u, hare 
halde hiç cevap çıkmadı." dljlm istldaya llAve e ec dlr ket mmaiftli1r dıprda idi. - tal '" eol - llir \'Ücuclia iki kolu 

OtobUsçU Mustafa istidası· ,r:zttm yoktur. Sirkeci ·t:::;~: ~lraat Kurumunun da et ke •ibi olul'lllt &ir memleketin tarihinde dİaaflan iflelılllilir. Yok.. 
ııın Muhiddin UstUndai tara· kbY hattında işleyen ° uzun ilmini aıaltmaar bu 7olda mUes- 18 bu iki lcol, içinden pktddarı ıö•de1e ayn •Jn oephelerinclen 
fından alındığına dair poıtaha· mUn, fazla yolcu ~~~::: ~ema; alr olmuştur. Kendi baılarına .adınna, hunun beyin, fikir .,.. _.. ile hiç allkuı kalır mı? 
nentn teslim nmuhaberlnl ve den ruhaatlyeml a 

11 
•le bu oto· kalan kasaplar da daha kArlı ve Şu zafer aeçidin.i. okutfc-. içim aaladı. Bir milletia mate. 

~önderdJit latida suretini mah· adında blrlal va1ıta 'bl tobU· narba tlbl olmıyan kuzu etini miyle, w milletin döaı;tüfü "-. harcMaiı nllt, ~blı ilce U. 
keıneye verdi. bU&U ·.1 için 300. dli:: u:a 

0 
vere· keımetl ve satmalı tercih et- 11nc.tc bu kadar istihza ediWıilir! ... Saf lralmıı W. hık...._ lııile 

Dlter eahit Mustafa GUlseTen ıl1uı lçın de bee Y ara· mete baelamışlardır. ~-bli:cli.~etin ne lııiJUlc Wr Mcia oldat-na onlara tlüıün.. 
ele eunıarı sö,ledl: rek rubsaUye aldım •• Bu P vunı.ı ., 

- E1up - Keresteciler bat· ıar ıcara BfUmoııuna verllmlf. Yeni yapılacak Ama eledim, ya bir hareketin, Wr - aörim ona - idealia 

Sıhhat Vekileti 
Müatep.r Muavinliii 
Alllı:ara., 18 (Huauıl) - Sıb· 

hat Velı:lleU B&flDUfetlel StıleJ• 
man Nurl Koman vek&let mtı .. 
teear muavlnlltlne tayin edil· 
mletlr. 

Depolardaki transit 
baWar 

Ankara. 18 (Husuıt) - lran 
ve diler Şark vllAyetlerlnden. 
gelip transit olarak antrepola· 
ra konulan halılar için tayin e· 
dllmlı olan dört aenellk mtıddet 
sekiz seneye çıkarılmııtır. 

Temyizdeki toplanb 
Ankara, 18 (Huıust) - Tev

hidi içtihat umum! heyeU yann 
dokuzda tem7lz mahkemesi rel· 
al lhsan EzgUnUn relsltflnde 
toplanacaktır. To;ılantıya tem· 
ylz br.şmUdd fumumlsl, bUtUn 
ceza ve hukuk daireleri relı ve 
Azalarından mllrekkep 60 klel· 
lllt bir heyet iştirak edecektir. 
Ruınamede ceza murur zaman· 
lanna dair mllhlm tararlar it· 
tlh:ızı vardır. 

tında otobUs işletirim. Bir ıun Maçka • Beyazıt hattındaki tıç • • rmrkezi,, btt.u, Urebt mani•.W.. huiıutı.nn dqmdıa olana; 
hllet kutusunda uç çetlt bilet otob';ı ruhaat11eal lçln de Ada baatahanenın yen hudut İçiııMiekilerin laııldü.rdan .. farla lcaLr? Ziraat ve ıı Bankaaı 
l hanında Kadri vaııtaalyle para Vil!yetln 939 bütçesine bir ''Eıber,, ele hkender tututmaı Wr .... _.._• -.ı.rc. ı..... idare Mecliai Reialikleri 
>ulunmaaı llzımıellrken iki çe· B•vlell'"le otobUs ruh· hastahane lnşa11 lc;in 46.600 lf· •w • .....1. • ..1:%.! '-"L-.1- ._._, " .., 
it bulund i ileri 8 u.ru1erek vetdlnı. u,, .. çıgnıyo.-- P-.• el• ..... : Ankara. 18 (Huıual) - De· 

u u l ti Cll lçln 700 Ura harcadım. ra konmuıtu. Hutahane yeri "E nllbank umum mtıdtır veklll 
:::~~•Umun ruhaatl:ı~:~!:~~- :n~a Kadri blıl çatırarat, o- olarak Şlfllde Bulıar hutaha· Y nefsi haris acep ne buldun?" Yuıuf Zb"a llnlıa Ziraat Banta· 
z r. Halbuki bu... • ra4P to1>0• ruhtailr••I almalı: ttnre neat civarındaki ,.Dit saha be· Di,.e aonr. aı idare mecllsl relllllhae t&J1n 
e Teren beledl7e lııu. la- dl.... l e .ıı. il ' "hl Onun r:~di.X.: _ _.. ~--- 111L...-! , • • v Ma~ - · -biı' •ll4det de otobtıı ldmaer• para yerme •• mı ,.en !D ftlr. Bıı sahanın mu m .......... •• ""'°"' __.... ...... ı. ıa R"IH• ..._. edllmlttlr. Esb&k Jlarlclye nuı-
rezaıa 

1 
affe:::. tekrar mU· dair bizden lmHlı bir kllrt al· btr kıs .. uı Bulgar hastahanesine pçidi yepanlar acaı.. kendi kendilerine ne lediler? 1'r Ahmet Ne.mi de tş Bankası 

racaa/ ıtum, Fakat 0 Jıattııı dr, Sabar Sam!Je Terilen pa- alt ohlutundan lıtlmlAk edile: 1 HAICKI .SOHA GEZGiN idare meclisi rel•Ulfne ıseçll· 
dold ~ rüAtle t.1- "• 1.,...). cetur, l~---.,.-~-~~--~-----.. ..... ---• mlfUJ'. 



Yeni paralarımız 
2,5 liralıklar 25 nisan
dan itibaren tedavüle 

çıkarılıyor 
TUrk.iye Cumhuriyet merkez 

Bankası hakkındaki 1715 numa. 
ralı kanunun 17 in.ci maddesinde 
yazılı salAhiyete istinaden 30 ka.. 
nunuevvel 1341 tarih ve 701 nu· 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZANı 

Muvakkar Ekrem Talu 
___ 15. __ _ 

maralı kanun mucibince basıl • - O. K!.. Burası Fransanm en büyük li-
m.II olup halen tedavülde bulu • - 41 - - O halde mutabıkız değil mi? manı. Okyanusun meşhur bir ti. 

nan kağıt paralan tebdile karar mühendisi İn,gram aylarca bu m~n'ta ı:r::e;~i~!:~!~;~ caret ba;6amağı .• rdŞehir old~kkça verdiğini ve beşliklerin 15 teşri- "Hasan" hakkında konuşmaktan ~ mamur. ncı ası a yepyenı u. 
nlevvel 1937, yüzlüklerin 1 mart kendini alamamıştı. Zavallı futbol hastası Rwı: rulmU§- mski ve antikalara ragt. 
1938, elliliklerin 1nisan1938, ve llK ilah' s· benim - Görecelaıiniz!. diyordu. Ne gelmek ihtimali yok. Yegane ta-

tında, daha doğrusu bacakların 
dibinde binilen asansörle her kat. 
Iara. tırmanmak mümkilndUr. Pa 
ris halkı, bilhassa ecnebi seyyah 
Iar buraya çıkıp şehrin gl1z.el man 
zara.sını seyrederler. 

. - .ı.n.R§a ... ız hem. kadar memnun kalacakauuz.. Ya riht abideleri, nhtımm güzerga. 
onlukla.rm da 16 mayıs 1938 ta. şerileriml benden iyi tanıyorsu. psm spor! •• Yaoasm futbol!., hmda mevcut birin.el Fransuvs. Kule, 1889 senesinde ilk Paris 
rihtnden itibaren tedavüle çıka. nuz!.. heykell .. Yanından meşhur Sen beynelmilel eergisi mUn.a.sebetile 
nlmaya. başlandığını bundan ev- - Ah!.. Mister Şerif .. Şu fut- 1924 mayısnm ilk haftasmdıı.. nehri geçmekte.. inşa edilmiştir. Bir çok tanınmış 
vel tebliğ etmişti. bol dedikleri meşin yuvarlakçık yız.. Öğleyin bindikleri trenle Pari. mühendisin bu binanın beş on se. 

25 nisan 1939 tarihinden iti. yok mu? •. Bilemezsiniz, ne kadar Amerika bandıralı ''Macemk,, ed f zı 
baren yeni 2 1/2 liralık kupürler tatl kad . k d se vardılar. Halk Amerikalı dost n en a a dayanamayıp yıkıla. 

tedavül
. e ,.ık .... ılmaya. baııtanacak 1 ne ar cazıp ne a ar se. transatlantiği Atlas Okyanusun- misafirlerini her tarafta. büyük cağını iddia. etmişler ve sergiyi 

ıt ..... "' vimlidir. Ona bir kere kendini da büyük bir havuza düşmüş ce. b' - · 
ve evvelki kupürler iı-in yapıldı. kaptıran ibir daha yakasını kur. ır sempati ıle karşılıyor ve bol müteakip kaldırılmasını tavsiye 

ıt viz tanesi gibi görlinUyor.. bol lkı 1 d tm' l d "°' wıgbi "'Ikarılacak miktar mu- taramaz. ,...~r·u·yorsunuz ki kırk a ş ıyor u. e ış erse e nihayet bunifan vaz 
6• o• ~ uv Fakat ne ceviz? .• Yalnız, için- p · T .. kl beld • 
kabilinde mütedavil banknotlar. YB§nnda olmakla beraber yine de de sekil! kişilik bir ailenin ferah :;.ıs ... ~1 ar esı... geçilmiş ve görüldüğil gibi ara. 
dan ayni miktar tedavülden re. bu metten kendimi sakmm1u de. r h b b'l ~· ü k erikayı görmüş ve orada ya dan elli sene geçtiği halde kule 

"' '$ era arma ı ecegı ç ocaman er • n1 p · ·b· A vl 
kilecektir. ğilim. Burada müsait bir muhit b ı b. k U b' d . !ılamış ınsa arın arıs gı ı v. sapsag am yerinde durmakta.dır. 

Banka, şimdilik yeni harfli bir bulunca hastalığımı derhal etra a;:3;J an °~ ~~ a 
1 1

\. enız rupanın çok medeni memleketin- Bina Parisin hususi bir seksape 
liralık banknot tedavüle c;:ıkar - fımdakilere a.sılamaktan g~ :euz ~uca:: bir ;:;~~ngık~C:ç: ~e a~ka ve ~ayrınlıkla karşılı. li addedilmektedir. Bir nebze fe~ 
mıyacak ve 2 1/2 liralıkların te. durmadım. v d i d v b. . ) aca arı yegane şey Eyfel ku. bakımından faydası da telsizin 
dlvuıe çıkanlacagıv yukarıdaki - Tevekkeli deoinl, iyı· bir at. gm akyaden ~gmu~ ı.r.kedı yav. lesi olmaktan ibaret .. Bir de ba- icadı vesilesile görülmüştUr O 

rusu ar gosterılebılıyor. b b · · · · 
tarihten itibaren halen müteda. let olan Gilbert son zamanlarda. Be günl'"k ğl r f k • b" zı er a mm merak bcsledıklerı, zaman bır çok radyo tecrübele . 
V1l bJr liralık banknotları peyder bu işe deli gibi merak sardı!.. f~t e en~ 1 

a 1 a; ~- namdar! Sefahat alemleri vardır rinin yapılmasında ehemmiyetli 
~.Y, tedavülden kaldıracaktır. Bu - Bir kere ciddi bir maç de. ~az p~ geçe~ k u r~ cu ~ : ki bittabi Şerif ve ~porcu kafile. rol oynadığı söylenmektedir • 
tl.'Miıten itibaren bir liralık bank- ğil. ufak bir egzersiz seyretse • nksotanrah ıre1nenın 1ar_::,~~ erı nin tamamen meçhulil kalmıştır. 

;ıü~ s...... uza n aya meya go74wuııeye Sade son avdet ıl>'iinJerinde bir Bu eserin sahibi, yani mimarı 
~u:,.r ~sene müddetle meobu. niz siz de kendinizi hemen kap. ba§ladı. "apaş mahallesı ... ~-· "zd vl Eyfel namında bir Fransn: mü. 
rı 'öıara. ktedavül edecek ve bun. tıracaksınız. F kl ı-...:ı- " .. .,..e so e ege. h d' 'dr Bö' 1 1 ransaya. ya aııyor ıu~. nelim demic:ıler 0 da b nl en ısı . y e acayip ve aza. 
C!an sonra kanuni milruru zaman - Şimdi Gilbert bu oyunu oy. v da Am "k · "' • uru arın. tl' · ta · · 

d apur erı anm yü.z genç dan fitil fitil gelmiı;tir 11 id me ı ınşaa gırışenJer eski de. 
ınil de ti nihayetine kadar yani namak için mi Fransa ya gide • ten fazla atlet kafilesi "ışıklar okuyuculanmıza ~ · ~: e virde Amerikalılar değil Fransız. 
heıJ sene daha Merkez Bankası cek?.. beldesi., ne biran evvel kavuş • anlatırız. sırası ge ınce Iardı. Zira Nevyork limanına. gL 
gişelerinde tebdil edilecektir. Şerifin sualinıe o sırada odaya mak heyecanında idiler. rerken görUienı hürriyet Abidesi 
Diğer kupürlerin tebdiline baş- ginniş bulunan kayın biraderi Bunların içinde 0 zamanın bir ~yf~l !İ, b'"t"" F zI de bir Fransız mühendisin kafa 

!anma tarihleri ayrıca bildirecek biz.zat cevap verdi: çok tarunmı§ eampiyonları Gil. u u e u un r~sı ara. ~k ve elinden çıkmadır. 
tir~ ,Yeni 2 1/2 liralık banknot. - O .. ycs Şerif!. bert vasıtasiyle Şerif ailesiyle iç. ~anasına akıl sır er~ıremedıgım 
~ evsafı aşağıda. kısaca gös. Gilbert aralarındaki ya~ farkı. li dışlı olmuşlardı. Şerifin hatır. bır gurur vermektedır. Bir kaç sen:_ evvel öl~~§ olan 
t1r,Umiştr. Banknotun aslını gör- na rağmen eniş.tesine daima is • Iadığı isimler şunlar: Uzunluğu, yani yüksekliği üç Eyfel ~~ e~egıyl~ çok iftıhar e. 
mek Jstiyenler merkez Bankası miyle ve sen diye hitap ederdi. Amerikanın unci Ovens'den yü.z metreyi bulur. Dört aytı par der ~e omrunUn .b~r çok yıllarır_u 
ve diğer bankalar gişelerine ve - O halde ibu fırsattan biz de evvel meşhur ve eşsiz süratçisi c;adan "yapılmıştır. Alt kısmı dört bu bınanm k~dıs~ malı~us bır 
1>anka. !bulunmıyan yerlerde mal. istifade edebilir miyiz?.. Padok., Yine süratc;ilerden 1.Mor. kocaman ayaktan müteşekkildir. odasında geçınrmış. 
ı;ıilctUrlUklerine milracaat edebi - - Ne gibi?. einson, Şults ve yüksek atlamacı Bu ayakların Ustu geniş ~ir sa.. • • • 
lır~er. - Ablanla beraber, hatta ço. Osbom. trhtır ki esas kaidenin temelini Şerif, karısı. çocuktan lüks 0 _ 

2 1/2 Ifralıklann eb'at ve ev-· cuklan da alarak ibiz de senlnıle . Vapur, Havr iskelesine,yanaşı. teşkil eder. Artık bur.adan tepe. tellerden birine inmişlerdi. Gil. 
Safı: Parla& geliyôrti*!.. :yor.. ,...-.. ~~ -''-'-- ..._.u .. , ___ .._. ... ~~~-\O'-- 11.•~vca .. ...,..~--.u~ 

Eb'at: 6,:5 x 14,5 sa.nt.Imet • bina yükselir. Yukarı çlkıldıkÇa hur Kolomb olimpiyaf.nJOOjünde 
redir. tında iki satıri:Ia "11 Haziran "21/ 2 Türk lirası,, rakam ve ya- darlaşmakta. En tepede bir fene. kendilerine tahsis edilmiş arazi. 

Evsafı: 1930 tarih ve 1715 numaralı ka. zıları vardır. Çerçevenin ortasın. rin muhitinde nisbeten uf akça yi işgal etmişler ve pek ziyade 
On yilzU, zeytuni y_eşil renkte nuna göre çıkarılmıştır.,, ibaresi da. Ulwı meydanındaki Zafer anı. bi!" balkon mevcuttur. Burası dör konforlu odacıklara yerleşmiş • 

olup, z.mıin reDg{ ortadaki ro7.e- vardır.· tının resmi ve bunuıı ·sağ tar& • düncü kat !ayılır. )erdi. 
tin etrafında i.Çıli san, diğer kı. Ro7.etin alt ve üstfuı.de Bağ ve fında. da bir daire vardır. Bank- Bu muazzam kulenin. en alt ka. (Detıc:ımt uar) 
snnlarr açık mordur. Ortasında sol taraflarında kırmızı renkte not ziyaya • tulduğu zaman bu ----'"'-----------,---........ ----- --
kırmızı san, eflatun renklerin . seri ve sıra numaraları ve alt se- dairelerin içerisinde "Ata1tlrk"ün , • \ 
den mürekkep bir rozet vardır. ri ve sıra numaralarının aıtmda rmgran şekilde baş resimleri gö. BiTMEMiŞ SENFONl'ye nazire olarak yapılan 
rKenar çerçeve51nin Ust ortasında da imzalar bulunmaktadır. Orta rülmektedir. Çerçevenin alt iki DAN l IE L l1= E DAR n IE u x' 
"rilrklye Cumhuriyet Merkez rozetin altındaki kısmın fonunu köşesinde iki ufak rozet içerisin. n 1 n 
Bankası,, ibaresi, alt iki köşe - ufak yazılarla yazılmı§ "Türkiye de "21/ 2,, rakamlan vardır. Çer. güzel eserinden ilham alan bir nağme: 
ııinde iki .. ufak nıadalyon içerisin. Cumhuriyet Merkez Bankası çevenin alt orta kısmında da v • • • • 
de ''2 172'' ralramlan Ud üst kö. 2 112 ik1 buçuk Türk lirası,, iba. "İki buçuk Türk lirası,, ibaresi ş A FA G A Do N u ş 
şesttıde madalyonlar içerisinde releri teşkil etmektedtr. vardır. 
de iki satırda. "2 1/2 Türk lira- Arka yüzü, ön yü.z renginin ay. Banknotun her iki tarafının 
eı" rakam ve yazıları vardır. nidir. Tezyinat çerçevesinin Ust çerçeveleri Türk tezyinatı sana _ Yann akfam tam saat 9 da FEVKALADE GALA ile 

Orta zeminin sağ .ta.rafında ortasında. ve iki satırda 'Tilrki. tından alınmış motiflerle terkip ,. 
"Atatürk'' lin resimleri, rozetin ye Cumhuriyet l\1erkez Bankası •• edilmiştir. Banknotun her iki ta. L A L E sı'nemasında 
ortasında: '"2 1/2 Türk Lirası,, ibaresi ve üst iki köşesinde iki rafı 'Taydwı,, tabıdır. (A.A.) 
rakam ve·yazılarr ve bunlarm al. madalyon içerisinde iki satırda 
• • t -

----------------___,/-
• -VAK l '14 

ABONE TARiFESi 

Altmleket Jierrı/tk' 
irlnde dı11t1" 

Aylık 95 155 '1 
3 aylık 2GO 425 " 
6 aylık 475 820 " 
ı :v111ık 900 ıııoo " 

Tarifeden Balkon nırliJi 
lcin ayda otuz kuruş duş 1 

Posta birliğine girmeyen yer 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

Abone kayJını bildiren ~ 
tup ve telgraf ücretini, • 
parasının posta veya banlı:• 
yollama ücretini idare keJld1 

zerine alır. ,1 
Türk/genin her 'pa&ta merke:l 

YAKI Ta abone ·ua:ılır. 
Adres değiştirme Qcreı.I 

25 L.uruştur. 

iLAN ÜCRETLEHI 
Ticorel Uftnlarınıo sıınll~ 

satırı sondan ilıbaren ılıiP 
lalarıoda 40; fc saylaJıırd• 
kuruş; dördüncü 'Sll)fadJ 
ikinci ve üçüncüde :l; bırıP' 
4; lınşlık yanı kesmece 5 1 

dır. 

lluyük, çok denmlı, lı:ll 
renkh ilan verenlere ayrı ., 
indirmeler yapılır. Hesıni ıla ıır 
rm snnlim • ı;alırı 30 kuruş! 

TiCARi .MAH1YE1'TE OL~J)"'' 
KOÇOK lLANLı\R 

Bır defa 30, iki defası bO· 
defası 65, dorl defım 75 '' 
defası 100 kuruştur. üç 8' 
Hiın verenlerin bir defası ııeıJt' 
vadır. Dört satırı geçen iJıirıl
fazla satırları beş lı:uruştaP 
sap edilir. 

JJi:met kuponu getlrefl11 

kürük ildn tarif esi uü:dı 
indirlllr. 

Vakıl hem doğrudan doğ~ 
ya kendi idare yerinde, heJ!l 
kara caddesinde Yakıt \'~ı:-' 
altında KE:\IALEDDIN I 
llı1ıı llürosu eliyle il:in ı.;,s 
eder. (Büronun leleforuı: 'J~ 

:ğfi 

Alemdar sinernast-
1 - Taçlı Cana vat 
2 - ;yaralı Kartal 

:::::;/ 
~--------~~---

1lan 
lJskDdar Adcerlil' Şube&lndtll: ş 0 

Kısa h izmet şeraiti koıanlll1

11 
l ı)'• askeri ehliyetnomeleri o ın ı 

bu yıl sevke t:ibi olan gençler)' 
yıs 939 gününde yedek subll p 
lunda bu1unacaklarından se'·~3g 
tarını almak üzere 30 Nisan e 
nüne kadar 'jUbcye müracaat 

leri. __/ 
• r ,~ 

Ağaç dikme faa ı1 ·f 
Ağaç dikilmesi devanı ~ 

Son bir ay zarfında EyilP eJl!I 
tiahilinde 3800 muhtelif 

r-- r--· ,.... ,...; 
Kar.amazof ·Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski · 

- Bize göre böyle ise, ıize göre na. 
ııl acaba? 

Mitya gözlerini indirerek yava~ça 

sözüne devam etti: 
- Bana göre efendiler, vaka. şöyle 

bitti: Annemin ruhu mu idi bilmem; 
fakat mukaddes bir varlık gelip beni 
alnımdan öperek kaynayan ~anımı SC\· 

ğuttu ve içimdeki ıeytan yenildi. Pen
cerenin altından uzaklaştım. Bahçe 
parmaklığına !doğru koştum. Tam o sı
rada beni tanıyan babam korkudan ba
ğırarak çabucak camın önünden çekildi. 
Bağır.dığıru iyice hatırlıyorum, Grigori 
bacağıma ıarıldığı vakit, ben duvara 
binmiştim bile. 

diğim gibi duvara tırmanmağa kalkt§· 
tm ... Evet çok garip bir aksilik bu ... 

Mitya bunları söyledi ve üstünde hız 
la dönerek sandalyesini gıcırdattı. 

Onun ıztırap ve heyecanını anlama. 
ıruş görünen müddeiumumi: 

- Bahçekapısının o sırada açık olup 

-== 'S."Ft~ 
ve babamı ancak dışarôan görtJlU~ tt 
Son dakikaya ka.dar olup bitenltfl 
mamiyle hatırlıyorum ... Görıneseıı' tt1 
mesele değişmez. Çünkü kapıyı '~I 
cak olan parolayı, benden, s~et ~"" 
kovdan ve rahmetliden başka bıÇ tı' 
se bilmiyordu. Parolasız ise, 1" 

ES.kim: 
- Tabii, tabii rica ederim anlatınız 1 

iLK TAHKiKAT 

-s
t.tÇUNCU AZAP 

Mitya, sert ve pervasız konu§mak1a 
beıaber, teferruatın en küçük noktala. 
rını bile ihmal etmcl::len anlatıyordu. 

Bahçe duvarından nasıl atladığını, ay
dınlık pencereye kadar yürür'ken, için
den neler geçtiğine varıncaya kadar 
hepsini sayıp döktü. Gru~inikanın ba
basının yanında olup olmadığını düşü· 
nürken duyi:'luğu cehennem azabını, 

zengin ve renkli bir dille söyledi. Tu. 
ka'fr şu, ki hakimler, bunalrı dinlerler
ken hiç ses çıkarmıyorlar, derin bir dik 
katle delikanlının ağzına bakıyorlar ve 
ancak pek seyrek olarak bazı şeyler so
ruyorlardı. Mitya, onlar. n yüzlerinden 
bir §ey anlamıyor, yalnız kuru bir tah
minle: 

- Kızıyorlar galiba ..• Oh olsun me
heldir maskaralara 1 

Diyordu. 
Sıra, Gru§inikanın kapı çah§ını bildi. 

ren parolalı i§arete gelince, hakimler 
h5ıdisede bu parolanın oynadığı ehem
miyetli rolü anlamamıılar gibi hiç aldı. 
rI§ etmediler. Delikanlı bu noktaya on· 
!arın dikkatlerini çekti. Babasının ay. 
dınlık pencereden uzanan baıını gör
düğü vakit nasıl kinle titrediğini ve ha
vanelini nasıl cebinden çıkardığını söy
leyince, biıHenbire sustu. Duvarlara 
bakmağa başladı. Hakimlerin gözlerini 
yüzüne saplanmış hissediyordu. 

Nikola: 
- Evet, dedi, silahınızı çektiniz ... 

Sonra ne oldu?, ne yaptınız? 
- Sonra ne mi oldu? .. Müthif bir 

vuruşla babamın kafastru parçalayıp öl 
dürdüm ... Size göre, vakanın böyle bit. 
mesi lazım değil mi efendiler!.. 

Delikanlının gözlerinden ateıter ga. 

çrlıyor, yatııan kızğınlığr, biıdenbirı 

olanca hıziyle parlıyordu. 

Gözlerini kaldınp da karı1ısındakile
re ba'lcınca, yüzlerinin soğukluğundan 
ruhu üşümüı gibi titredi ve: 

- Ef en!::liler, dedi: galiba benimle a. 
Jay ediyorsunuz! •• 

?-likola: 
- Buna ne ile hükmediyorsunuz? 
Diye sor.du. 
- Söylediklerimin bir tek kelimesi

ne inanmadığınızı hisııediyorum ... Evet 
hikayemin en akıl almaz noktasına gel
diğimi ben de anlıyorum... Berbat bir 
vaziyetteyim.. Korkunç bir kin içimi 
yakıyor .. Babamı öldürmek için elimde 
ıil!h var. Adamcağız odada başı par
çalanmış bir halde bulunuyor ve ben 
ıfze diyorum, ki galiba alnımdan me. 
lekler öptü, ki kızgınlığım gc, ti ve ~el 

olma.dığını hatırlayabilir misiniz? 
Diye sordu. 
- Hayır, açık değildi. 

- Emin misiniz? 
- Tabii ... Kapalı idi .... Bahçe kapı· 

&r, - bir şey hatırlamış gibi - durun 
durun ldedi ve titredi. 

- Yoksa açık mı idi? 

- Evet, şimdi aklıma geliyor, aklı-
ma değil, gözlerimin önüne geliyor, a
çıktı. 

- Onu siz.den başka kim açabiitrdi? 
Burada söze müddeiumumi de kan. 

şarak: 
- Kapı açıktı ve babanızın katili ci

nayeti işlemek için buradan girip çık. 
mıştır .. Cesedin :düştüğü yer, bize ca
ninin d ·şardan değil, içerden vurduğu· 
nu göster.eli. Bunda zerre kadar şüphe
ye mahal yoktur. 

Dedi. 
Mitya, şaşırmı§tı ; ne diyeceğini bit

mez bir halde: 
- Olamaz efencfüer, olamaz ... Diye 

söylendi; ben kapıdan girmd::lim ... Bah 
çede bulunduğum zaman içinde de ka
pı kapalı idi. Penrecenin altında idim 

dünyada kapıyı açmaz.dı. ıJ 
ihtiyatı unutan müd.deiumu111i ' 

bir merakla: 
- Nasıl parola bu?. ·d4ct 
Diye sordu. Bu nokta onu f 1 ,Jf 

alakadar etmişti. Yumuşak ~t 
soruyor ve delikanlı kızıp anlatıfl• i ~ 
ye ödü kopuyordu. Mitya müstel1t 
göz kırpışiyle başladı: 

ıııııı 
- Bilmiyor mıydınız?.. Eğe! ıı11 

size ben anlatmazsam başka kirtı •
11 

il' 
yebilir? Dünya::la bu parolayı bİ!e,ı<O 
kişi idik. Şimdi benimle · sınerdı~ jf' 

kaldı. Bir de Allah bilir ama. 0~ııiı' 
tintaka çekip söyletmek ne haddi sı< 
Lakin korkmayınız efendiler btl rrf 
. b .. ı· ~ · B yhtJde . .ı sıze en soy ıyecegım.. e sıl tı' 

Uzülmeyiniz... Görüyorum ki. 118 tıı~ 
1 .. •" adamla karşılaştığınızı ha a dl ,ıe 

değilsiniz ... Bir maznun, ki ıce~ rıYor 
hine, keıidisi delil bulup sıl:ll \Jıııı< 
Bunu daima yaalncılar, naınııss ı:1'r9' 
karş ıla~n adliyeciler kavrayıırn',,,ert~ 
mazurdurlar. Ben. ıize kar~t ,fle' 
hareket ettim. Fakat siz de ban~ııl' 
mukabele ettiğinizi söyliyeıneııı 

(Devamı 'l'ar) 
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Bir sivri alıllınm maceraları: 

Kibar Koca 
ç~iren :MuzafferAcar -~~~~:--~~~~~~~~~~~~~--~ 

M , _ _. bir -Tabii aen de mektubu alma. 8 v ı ki • ı b• k b ı ~~~~-------.... --------, ;!t!!~~'::mUetn.~- ğagittindeğilmi!.. agcı ı a geçınen gDze ır as.a amız J Raavo ve Tiyatro lıaına oduma glrdL Maaasmm - EVet, fakat ~ an. 

Qqnıa, seçti yanm bıraktığı it- Iamıyor mU8Ull !. Bu aptalm ba- A 1 aş e h 
lerini ta.muW:Jamak, gelen mek • na M yaz&bilecefini merak edi. 1 r Kem tak 

tupı&n okumak. cevap ha.zırla • yordum... Ankara Radyoıu ~ ~ -~v:e~= ma ;;dJ. '1 
ınak için bir kaç saat çalıımak Batı elleri arumda kendJsini Ç ba 19-4-39 _ TOrkll Bof&D dağlar bopD. ı - U 
iatl rd dinleyen kOC&lm& baktı sonra de. Al&fehir, (Vakit) - Manisa • ı ve köylU davaaınm ne derece e. &rf&ID • dl tbahımın - Kürdlll hlcuk&r prkı i:m ~~ kaldırdı. Bir kiğıt tram etti. . nm smın F.tmenin tA. ötelerinde hemmiyetle takip edilmekte oldu. 12.30 Program. 12.35 TOrk mUzll1. - sıneıer atkmla l.Dler. t - Kem&Dt 
•-y enktı. v--sına postrestan -Mektubu alete attığıma ıım nihayet bulur. Fakat bu, mUlkl ğu da kendiliğinden anlqılır. Da Çalanlar: Fahire Fenan. Refik Fer. Sehakm - KUrdW hlcaü&r prla -
-G aca AO.U Ok p Mil, Kemal Niyazi Seyhun, ZWıtQ Bar. Çllgmca 1evlp. 10 - TOrkll AJEpm 
olarak yollınmlf bir mektup bul. dl mtlteeuir oldum.. ur, P- teşkillt icabı ile yapılmıetır. Ma biliye VekAletinin ''Köy kalkm· dakoflu, okuyan: Ktızeyyeıı Senar. olur kervan iner yokUfL 

21
.
00 

Kem 
du.. heni tatmin ederdin... .. nisanın asıl hududu Alqehirin ma,, adını verdiği köycUIUk ha • 1 _ Hlcazklı' peırevt. 2 _ ı.emının le ket aaat ayan. 

21
.
00 

KonUflllL 21.15 
T biatiyle ilk hareketi mektu- Kocasına doğru eğilerek dun: biraz ilerisinde ve prkmdaki Gin reketl Alqehirde kelimenin ha • _ HlcazkAr prkı _ Son qkımı can. Esham, tahvillt. kambiyo • nukut 

bu :çmak okumak olacaktı .. Fa. yanın ~ aaf, en temiz 7.evcesı lik kö!811Un sırtl~rmda sona e • kiki manasiyle ciddi ve amelidir. !andıran. 3 - suphl Ziyanın - Hicaz. borııuı (tfyat), 21,23 Netell pWdar 
kat birden durdu. Mektup ona ne Jmif gibı: . rer. Zıra oradan ötesi Kıraç ara. Bu dava üzerinde kaymakamla kAr prkı - Elıll sevkill, 4 - Kemal R. 2uo Temml (Vapurda.- P1191). Ya 
~"~ktl?. - lııan eevgilim.. Bana ıtiına. zlsidir. Dağlık ve tqhktır. Bu yaptığım konutmayı ve buna ait Niyazi S&ybun Kemençe t&Ulml. 15 - zan: ı:rtuıtuı ŞnkeL 22.00KUzlk (KG 
"6&~~ Bil' be yal IJ ı · k "hsal l<mı Ştlkı11nlln - Jıluhayyer prlu - Ya. çUk orke8tra. Şet: Necip Afkm). 1 -ltarmmı taparcasına seviyor. dm yok mu?.. ıyonıun .. n • yüzden Manisa vi yet nın pr ı . ma atı bir bqka yazmı. dmda 

0 
•vdalı yqfl. 

1 
_ SadetUn Tbaler Kukuk potkam, 

2 
_ Koc:Ja. 

d~ :Yaştı olduğu için onu bir ço. nızca seni seviyorum .. Bö~l~ leli hududunu Al&§ehir toprakla.rmm da izah edeceğim. Kaynak - lıluhayyer prkı - surme. mann .Ebedi arkad&flık marwı. a 
cui gı'bl pna.rt:mJltl. Kansmı bir mektup parçası için bınbiri. nihayet bulduğu yerde tanırlar. yt göz ötdUrür. 'l _ SallhattinlD - ı..u.cıı';.er Kazurka fan~ ' -

k9.J>etmemek Jçin hiç bir feda· mizl mi kıracağız.. Ne o .• yo~ Tl Manisadan Ginlik köyüne K d • b • Muhayyer prla - Gökler perisi gibi. J, straua •• Hızlılqma ....W. IJ -
çeıldnmezdl, artık beni levmİ)'Ol' musun: di. kadar hattm iki yanı göz alabiL aya 1 1 13.00 lılemle?:et saat ayan. ajan11'" KQmıeke Dau .WUndell &Ddallte. t 

~..&.... umach •• Buna cesa. ye kocuına teair etmek isti~or- diğine yemyeıil bağdır. Alqehir, h d meteoroloji haberleri. 18.15-14 Knzlk _ aorse: Ipklar ,.myor, T - Kun 
Al.1111'1 - 'Ul-J bftk' bir haldeydi• b pndakf Salih na iyesin e (RlyueUcumhur bandOW. fef: thlaD kel. Polka, 8 - Frfck. Rende kendi 1't edemiyordu.. Kanamm ona du. ~"'"9"' m . · bağcılıkta, yanı a • KUnçer). ı - c. Urblnl - DUtun mar evimde rf'tılylm. ı - Trapp • l'uJlaD 

v~ izahatı& tatmin oluna. -Hayır .. Bunlar hep senı sev. liyi ve cenubundaki komeuau De· 1 k • iL 2 - G. Panı - l4azurka. 3 - K•. etratmda armoniler. n.oo KOzlk <CU 
caktı. M ktubu bulduğu yere br. eliğim için böyle olmuyor mu?. nizliye bağlı Buldan kazaımı hay Hayvancı ı ve zıraat ıer Bell • Macar uvertllrtl, , _ aou. bant PJ.), 

2
3.45-2' Son •Jau haber 

ra~ ~mm avdetin! bek- Diye mukabele etti. li geçmiı olduğu için villyet na. itleri inkitaf ediyor nod • Fau.t operumdan fantezi, & - teri ve yarmld program 
ıeaı. ŞO.plıesiz lvet geldiği zaman Kansı kollarmı kocasmm boy. zarında bUytlk bir ehemmiyet ta. Sivas, (Hususi) -Slvasa bağ. R. Vagner. LohengTin operumm mar • 
..,.,.. 1a~ "elen ı--"atı verecekti. nuna doladı. Bqmı kendisine dof nr. Ala-birin bakımlı bağlan 1 k ah' 1 • · iL 17.30 KonUJDl& <lnkıl&p tarihi den p mbe 20-4-39 
....._ ~., ~ v· .,,- ı mer ez n ıye erının en zen • ıert • Halkevtnden naklen). 18 30 erıe • 

KUJgm delildi .. il'çinde taham. ru çekerek . onu dudaklarından başbba§ına bi~er serv~t kayn~ • gin ve güzel olanlarmdan birisi Program, 
18

.3:5 lıltlzik (Klrtnzıar • Pl> 

ınWanz bir keder btuediyordu. öpmek istedi.. ğıdır. Millt Milcadelenın son gün Kaya.dibi nahiyesidir. Sivua me. 19 oo Konuoma (Çocuk Eatrseme ıcu. 
Yilzterce defa aldatıldıfmdan Kocuı mani olmadı; fakat her lerinde dütman mermileriyle ya. saf esi 45 kilometre nllfusu 14445 rumu). 19.15 Tllrk mııztl1 <Fuıl be. 

şUphelenmi§tl. Fakat işte bu se. an karmmm mtlstekreh alçaklı· nıp kül olan bu Ege memleketi. tir. Nahiyeye mermut 44 köyU yeU>. Celll KokJıes, Tahaln KarakUf, 

fer elinde delil vardı. lstenıe der. ğm& biraz daha iman ediyordu.. nin on bet yıl içinde eski vaziye- vardır. Bugünkü halde 39 köyde ve Safiye Tokay, Çalanlar: Hakla Der 
hal mektubu.,..,., "-'L.ltate va· Acaba böyle kendisiyle meegul tinı' ı'ktisap ve belki biraz daha · da man, Efret Kadri, Haaan Gnr. Bam. 

__.. .utwU ği • . uhi. köy kanunu bUtUn çerçeveıı • dl Tokay, Bam Oner. 
kıf olabillrdl., Fakat mektubu aç. olarak onu kandırabilece nı mı gUı.ellik keabetmiı olmaıı, m bilinde tatbik edilerek köy kal. 20.

00 
Ajans, meteoroloji baberlert, 

madı.. Bir rezaletin &ıUne geçe. zannediyordu?. tin mamure değihle bile ona nam. kmması esaslarına çalıfılmakta. ziraat borauı (ttyat>, 20.15 TUrk mn. 
cek )'alanları bbu1 etmefi da. mrt..i sün Mvgiliaiyle bulup. r.et bir hale girmesi sadece bağ· dır. Bundan da köylü llyıkı veç. z111. Çalanlar: Fahire l'eraan, Refik 
ha muvafık ~ B'11"•- ca1ı:: ~lyor musun. mektubun cılıfm bu memlekete soktup pa. hile istifadelenmektedir. Nahiye P'eraan, Cevdet ÇaflL Okuyanlar: Sa. 

kanınnden ~ çok kor • kocamın eline geçti .. Bereket ver. ra ile mUmldln olmqtur. nin oldukça eski bir de tarihi di Hopeı, Semahat özdeueı. ı - Se. 
kuyordu. am· o'-·--..1 .• , ..._ _ _._ -· .... n-ı Hakika"-n Al•-hı'rde bağcılık .

1 
güı pefrevi, 2 - Kemani Sadlnln -

'•""'6w uaı ua ....... a- \.ıı:; ...,,.. vardır. Nahiyeye bu ismin verı • -
tvet .eve .döndn.x.n zaman, eesl. bir maval u•...:ııurdum·, zavallı öyle gı'ttik- -"emmı'yet kesp ve 0 nis SeJMı. p.rk1 - Ruhumda ölen nar. ... e. 

6U. 3... ..~ cıu mesi HanönU denen mevkide kö. HUU 
ne sakin hır ahenk vererek her güzel yuttu ki.,. diye vakayı an- bette inKiş8.f etmekte, yakın za. de.BIJs"=~sl.!a~l&.hll!!a~ttın ...... P .... ma __ :, A>eet .1: 
l&nı&nki gibi onu çafırdı.. "~l!A!9~-Mli•llıl ...,.. - ...... -

. ~güler bir yttz1e ~ ıu,e sfvu - Kayaer! eınJryolu. 

12.30 PJ"O«r&m, 12.3:5 Tllrk mtısllt 
PL 11.00 Memleket aaat ayan, ajaıuı 
ve meteoroloji haberleri, lS.15-14 11 
z1k (Karlftk program) PL). 17.JO ICo 
DUfm& (lnlullp tarihi denJorl • Hal 
kevlnden naklen).18.30Prorr&JD,18.I! 
KQalk <Netell mOzlk Pt.), 19.00 ko 
nutm• (Ziraat aaaU). 19,15 TOrk mD 
zll1 (l'ud beyeU), CeW Tpkaell ft 

arkadafları. 20.00 Ajanl, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (nyat). 20.ııs 
TUrk mllz111, Çalanlar: Vecibe, l'&lıl. 
re Fenan, Refik J'eraan. Kemal NI. 
yazl Seyhun. Okuyanlar: JI_,,. 
...... Jılalfmu& ır.nn- ı - ı-. 
... ~ ' - !ahJml 1lfallaD pr 
ıa canda lıalfyet m1 Tar. a - Kala 

bı Odaya aUzllldO. Gtızeldf, sevim. lecektL. TlpJa kendlwlM yapbiı tara ballf olmUI bulmunakta • na meaafeal 7 kilometredir. Köy Köylünün kültüre k&rfl art&!\ bil· 
liYdf, ihtiyar kocasından salda· gibi eevglliainin de kollarma • • dır. lU düne nazaran demir hattından yük bir alikası mevcuttur. Nabi. 
Yacaic btc bir hususiyeti görün· tılacak: . 'mdi k 1 Alqehlrde bağcılJiı; yeni ta· çok istifade ediyor. yede bugün bet mekteple bir öğ. 
nıily0rdu. ''Seni sevmeseydim, tı 0 

• ammUme bq~ pamukçuluk Nahiyede hayvancılık ve zira. retmen k1l1'11u vardır. Bu yıl içe. 
Kanpk dUtllnceler tqmıadı • Iarmda olur muydum. .. diyecekti. arkalamakt&dJr. Bir kaç yıl. ön- at itleri her yıl artmaktadır. Ay- riainde iki köyün daha mektep 

ğı için. kocumm bitkin halini MJtıe1 JwmDI derin bir qk1a ce eenevl iki bin 4ekan geçmıyen nca nahiye köylerinde hah, ve inpatı bqlıyacak ve Hanlı kö • 
farkedememi§tt 118\WdJ.. 8lmdl '"1 ~ pamuk •riyatı. llOll yıl Uç ill kilim itleri de ilerlemektedir. yündeki yanm kalan mektep ta. 

lıfitet, Sumetrln altından brr. ~ ecUJOl'du. Bir ook k dört bin dekar arumd& dalgalan Bunlar da ancak kilçtlk mikyas- mamlanacaktır. Aynca Uç köyün 
Blll& aft mektubu ıkardr. Buz.... OJl1I 71nmdan ~ DUi ve bunun mWıfm bir kımzıl tatl el teqtJılarmda yapılmak • de IU ihtiyacı balledilmff olacak. 
bi bir eeaıe. ç kO"fllllla, OD& MtUn cltltODd:,,; akola nev'inden tohumla •redil· tJdn'. Nahiye arazisi kısmen daf. tır. Bu yıl köy bUtçeeinden köy. 

- B~ bunu buldum da. 1erlnl ~. bolae&k gl mi•tir· Alqehlrln topraklan pek ilk ise de ova Jmım her ttlrlll sf. lere da.nnzlık bota getirilmek ıu-
dedi, tumd& dl•Uea keJlmelerln hep- feyyu oldufu için pam1ikç1iluimt nate elveritlldir. Nahiyenin re~ retfyle hayvancılığın ıalahı yol • 

Bu sefer ıatkmlık mruı kari. 8lnl arfetmele. ]tendl.tnfn ~ bu muhitte tlmiW neticeler ve • ve çalıfkan mtldUri Mahmut Bir· larma gidilecektir. Bugün nahL 
sına · de hal· oJmacblmı• çevhdlll recefine ,Up?ıe ettlrmlyecıek n: can köy kanunu tı.rinde ve köy. ye ve köylerinde bütün canlılıfı 

_ geçmi.§ti.. ! · sordu.. yutmacbfmJ, füat 71Jnnca onu lramlarm ıtmdfdda elde edildlfi lOnOn ihtiyaçları ile yakından a. ile faaliyetli çalıımalar her sa • 
Okudun mu~ ki oku. alakoymak için her 1818 tah&JD. dtt görWmektedir. Son Uç yıllık llkedar olarak bf1yl1k bir qıea.f hada göze çarpmaktadır. Bu da 

rn~ni temin mW ettlfinl anlatmaP nJyet et- tec:rtıbeler, dekar batma 2M - sarf etmektedir. Köylerin telefon, cumhuriyet köylU.ünUn refahı 
Hern' kocasına söylenecek tl.. Yapamadı. bLI ata bet- 200 kilo pamuk alm:~:ı:m ına, Yol her tUrlfl ihtiyaçtan hal. çalıtmalarmı arttırdığı gıbi bizi 

nıUnas·e1;,1 .,.1 ... Jıuırladı. Ket Hayatı birUclG ILM güatermiftir. Kaıanm n a· ledilmi§, diferleri Ulıerinde de bil de pek haklı olarak sevindirmek-
ıp r :1- • yeli Ko. Jamlltl· al ve dirayetli kaymakamı Bay yf1k çahımalara baelenmı,ıır. tedir. 

tup nasıla kendi elinde •. 1 a od,.ma cl&ıdtl.. Po9- 1ban Ediz. r.ıuhJtte zirai vul - -----------------------

::";:t':~ ~um::-::u ııı;· ~~~=: = ~ ..=ı~ ,--V-A., K-IT_S_P_O_R MO;-sA·e·A--KAS_I_ 
- lyi ki okumadın.. kocacı .O: ::..,.. bafladJ. rllmesl bahslr.de oot eat11mııtır. 

ğıın., 'Bot yere seni ,Upheye lklde birde kamı içeri giriyor; Alqehirlilerin anlattıklarına gö. 
rilkleyecektl.. 1 Mleell öpllyor : re pamuk~uktald son hamle 

Dedi .• Mektubu yanan IÖlll ne- _ Koca !bebek, ben ki seni bu kaymakamın teeebblla ve t&kibile 
Ye attı. kadar aeviyorwn... ,-&eut b11'1'lU1 vo bUtfllrı bir kaza 

- Duetm. gizli bir 18Y olaa se- Di r .. Sonra tocumm yt1ziln. çiftçisi bu bahiate dikkatle te • 
nln aum•nlnde bırakır llllJdlllı~ d ki ':tıznnın hali görllDce ı10r&· vakkuf etınlftir. Bağcılığın eald 

DedL Sonra &bel bir hareke e ~bir ,uıme tutturuyor: w.ullerderı kurta.."llarak fenni te-
kocasma eokuldu.. Blll 0 111eeeleyl mi dilfÜJllL kilde ıalah ve artmımuı Ur.erin. 
Mişel kanamı itmek latedl, ite. - 9 M'Jı.. ne kadar kıskanç de hıaaiı Edlzin titiz bir itina 

yonun·· ~- ı.....ır. 
Jnedi.. ah. m diyordu. gasterdii! 'VO kredi lateyen --a • 

_ Mektup Margritin bir mı':ı;ı mektuplarml bitil'di. cıiara bu ~an da fayd&h ol-

babmdan. Geçen gUn °= Poetaya vermek bere ace~ .... duiu görUlm9ktedir. 
raatıamıttım da.. Şöyle a indi. Fakat para çantuml yu. Alaphlrin, l'leyvacdık b&haln. 
bir tesadüf.. Batıl beni~ f:rıda • unutmuttu-• lndi#i bel de kaymakam P.ay :Edlse bilhu. 
olduğumu dahi biJmiyor.. 1 1 ~ lr t merdiveni yenlM tırman • 1a :minnettar oidcfunu kaydet • 
lara kadar sUrllkleDmemes ç :. Oclumm kapıaDı& pldiğl sa. mellyim. Ziraat işlerinde bir çift-
1.dresimi vermedim.. k ~ kamı içeride t.elefon edi • çl kadar lhtlus l&hlbl bulunan 

v..,~~.~~ 

Futbol, GUreş, YUzma • 
va Atletizm Amatörleri 

Aruında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

ı 

f 

mut CeWettin pqanm - ı.tahaD pr 
la - Dili biçare MDID 1çbl. ' - lf.e. 
mal Niyazi Seyhun kema.açe tehlml, 
ıs - Rahmi Beyin - I*baD f&l'la -
Etme beyhude ftpn. t - :bfalwl l9f 
ıu l'eaUyea ekdlın, T - :bfalwl .. 
1ema1Jıl. 8 - HIJ.leynl tarttı - Sıımer 
tıusnn afl&DUf. 9 - SadettfD Kq 
D&k tnrın Senin yamı ıap beUlr. ıo 
- TOrkQ Kevengin yolu lıu mudur 
21.00 Kemlebt aaat ayarı. 21.00 Ko,. 
DUflD& '{lllz&h uaU). 21.15 l:lbam. 
tahvtl&t, kambiyo nukut bonUI. (ft. 
yat), 21.23 Neıell pWdar. R. 2ı.ao 
KQzlk (ldlçtlk orkestra. fef: Necip 
Aflun). ı - Glemner. Sar Jrenarta 
rmda, 2 - Eri• • J:alr, a - BhDM .. 
vaı. utermesow, 4 - Llncke .... 
m&rl. 5 - Valter • KulcJ&nD daUI. T 
- Llncke • OUmpo,.a Jdl7llDde, • 
Valent. Kınnm lflldar 1841&8 J&kut. 
9 - n:bnan)'I • DOton ft1ll. n.ao 
mlJstlc CRomaular ve l&fre Pt.) 2S 00 
lılbfk (eulıant Pi.) 28.45-2' 801I a. 
jau baberlert '" yarmJd Pf'Oll'Ul 

V 
F.RTUGRUL SADi TEK 
Bu sece TURAN Tiyat 
rosunda Zoıo Dalma 
n (Halk Opereti) tam 

kaıfro~I> it. (ZIR DEi.fi.ER) Operet 
3 perde: Kapaçelli orkeılraıı Ti bate. 

Fiyatlarda zam yoklar. 

Yeni nesriyat : 

Lokman Hekim 
Lokman llekim'in (29) uncu U)'t 

~ı cıktı. (Zavallı ıenç), (Kabakulak 
haslalılına ehemmiyet verelfm), CA• 
pandlsill nıııııl anlamalı,), (Yemek 

lıfitel bir eeY ııöylemed~n ea. ~rdu. BUtOn gayretine ratmen bu zat, kazanm yulandığı Bo&. 
ııanıı dinliyordu.. Yalan hıkıyı • i ıyı lhtiyatla açmaktan ken • dağ yamaçlarmda Kastamonu ve 
•iılbı her Jasmmı pek aptalca ;i~ ~ m~edl.· Kann telefon· Amuya fidanlarl~'e meyva ye • 
dUlııbn111 buluyordu. Ne 

01 
u da konUIUJOrdu: tiıtirilmesinl temin kılan davra. 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet 

yer )emer )'tllmak zararlıdır), (Ço
<'uklarımıza sıhhi terbiye verelim) 
(S41lam cocuk yetlşllrmek), (Bunm 
klnaamalrına ehemmiyet "ferellm) 
(Doktorlar burun kanamalarını naııl 
keserler), (Pembe benizli n kunel 

71d'bolcw RGA.im (A"1cıılnl) il olınak lcin), <Her zaman alıı.acık 
tldnciye: - Şık •e kıymetli bir aut: Uçilncilye: - bir çift olr.nın hastalıkları), (Medeniyet lJe-

bari, daha dUzglin bir ~an ~; _ Evet yamıcuium• pçen n11Iar yapml§ ve muvaffak ta ol· 
durabiJaeydi .• garısı bıklre8 gilnldl mettubaD• meHll!Mla u • muetur. 
devanı ediyordu: aınak utmuftum, tabU •tlkemmel bir Zirai vaziyetin gittikçe ileri a. 

- Bana bir mektUP yoll ;.ıan uydurmak 1bmı geldi. dımlar katettiği Alqehirde köy 
için ıarar ediyordu.. EUnden kUJ'. Mieel yumruklarmı sıktı: ta .. I========== 
tulmak için. poatrestan bir 111ek· t çabuk kendine büilD okl1I- döndü. 'Kansı : 
tup ollamumı aöylemflUDI- E. ta armm ucuna buarak oda. - Bunu yapma, ılmcll de içme. 1a1ei lamlmden bafka. ha»nnda ~ttl para aldı, IOllr& Irum.. le mi bqladm !.: Diye ciddi bir 
bir maUbnatı yoktU.. biç bir py söylemeden çıktı. tavırla kocasma ıhtimam g<Seter-

Bu biklye artık Mltell ~ ttl . mek iatiyordu.. • 
h ~ t• - ~fi iVii w •dıot Mlee1 wlni çıJWmaclr. 

iıkarpin; dördüncüye: - Bir ppka: betı tciye: _ Bir senelik minde neler olu)or) ıibi çok kmnet• 
Resimli Hafta aboneli: altıı)cıdar. onuncuya kadar: Bir« bo· il makaleler vardır. 
ywıbağı: 4 ldfiye birer çUt ipekli çorap; ıo lrifiye birer adeti HalkeYinde derıler 
Tayyare piyanıo bileti, onbeı okuyucumuza birer tiıe bil- EminönQ llalktolndtn • 

yükkolonya; 15 okuyucumuaa birer •ıte kUçtlk kolonyao 25 ki Açıla<'atı evvelce Uln edılen A."" 
tiye birer tuvalet l&bunu: aynca 150 kifiye muhtelif clna be. K. kul'llarlyle ilk tahsil lmtibanJa. 
dl ler rına ıtrmek isteyenleri ntlfUrm8'1 

ye • mahsuı derslere yazılmıf otınlana 

J 1 
başlamak ilıere 21 • 4 • t3t Cumı 

ıusabakaya ıştitlk Koponu : -45- ınnn saat (1R) de Evimizin Calatol-
. ' Jandaki salonunda baııl' bulunmall-

.._.._...__....,_ .... ..-...__....__. .... ..,.. __ _,._...__..._._..,.,..... n Ula olunur 



•-~AKt~ :ıa .N~ ~,,... ~ ,... 

İngiliz Fransız Alman donan- Ame~iKa cu~ur-refsinin me- ~~-He-ye-c~a";;;;;m" ;;;;;zaiiiiiabıta~Ro--mliôi:iiiiiian-, == 
' .' 1 sa1ına verilen cevaplar KURUKAFALARIN ESRA 

ma ı arı Akde nı z de toplanıyor ::=:~;::.iı: :!~~b.~·:::::~~:: :~:%J.~'.:~·::~·.~:.::~.ı::·ı~~:~ 
1 

• 
Paris, 18 (A.A.) - Fransa ve rekkep Alman filosu birkaç gUn I mi,lerdır. ,. C:ı:etelerfn Berllndekl muhablrlr. 

IDıihzceden ÇeYiren : H. MONIR 
İngiltere, İtalya ve Almarıyanın evvel btldlrllen talim için bu· Sof)a, 18 (A.~.) - l\uzH~lt mesajı riııin eberi!ii bu ıeçikmeyi 28 Ni_, .. ________ _ 
cebelilttarık ve Tancaya kar§ı gUn Kiel ,.e Wllhelmılıafen'deı:ı 1 hakkınd.ı, resmi malıfıller nokta! na !;anda Danzla meselesinin halli ar. 
muhtemel bir taarruz yapmala _ hareket etwı,ur. azrlıırını ~u ımrelle ıfa<le elnıektedır. zu~iyle izah etmekte "e bedbin ıö. 

-15-
- Yapılacak ıeyi ıana ıöyliye. 

ler: runmektedirler. yim; her ıeyden evvel, aendc o 
rma mani olmak için zanırl olan Bu gemiler şimal denizinde Barış için 3apıl:m her teşebbu , Alınan zimamdarlarının fıkrincl', iki evden en apğı bir taneainin 
bütün tedbirleri almı3lardır. Da. OJ>landıktau •onra hep birlik- barış ıııuahellesınln sulh 30ıu ile ıı:ı. 28 NI :ın nutku Auupa stntukosun:ı anahtarı var değil mi? 
ha şimdiden 16 Fransız gemisi, te lıpan' ol tıularrna gıdecekler- tlılı ıımidını orladan kaldırnı ınak k:ırşı ~·eni bir d:ırhenln ferdasında E t . t 
CebelUttarıktaki lngilız fılosuna di şaı lı) le Hulgarı .. ı:ııı taı :ıfındaıı ııııi. mı M > lenecektir? - ve ' ıı e ... 
iltihak etmiştir. Bu tedbırler, ls- ~ebelUttnrık 18 (A.A.) La- :ut bır suı elle knı şılaııacaktıl'. Stronski cebinden bir anahtar 

panyaya gönderılmiş olan !tal - liena eh arına wUhim miktarda Şıkaıo. 18 (A.A.) li. Bene~ Cunı rı·randan Romaya çıkardı. 
Y

an _ Alman kuvvetlerile gene. hurreısı B. Ruz\ rlte bır telgr:ıf ~:eke - Bu anahtar hanıi kapıyı açı. 
~eni lspanyol takliye kıtal arı rek nıesaJıudan dol:ı3 ı tes.ekkurleı ı- •d yor" ön kapıyı mı? Ar~-a kapıyı 

1 Fr nko Uzeıinde ,,_. l t z gı en taç mı?. . . . A • ra a ,,apı an a · gelwekte de' aw etmektedir. ni " bur Çcko luuk3aoııı ınesajdıı 
yık karıısmda bir muvazene te - Emin bir membadan bildlril· derpıJ eJılen b rış lehindeki bütun 
mini maksadiyle ittihaz edtlmi•. b b S ":ı•rı:lleı& ı't rıılı:: ede eı.ıni "ıldır. (Bn.• tarafı 1 tıcide) Her ıkı tarafı da. Yoksa ıen mı "' diğine göre, bu sa a an Ra· n J • • .., ~ ·:ı 1 • 1 tir. ıuı,tır. luk toı>raklannda istediklrı·t gi- oraya ııı ece.caın • 

Pariıin iyi malumat almakta 
olan mabafill, Cebelüttank bo • 
ğazı statillünUnün her ne suretle 
olürıa olsun ihlal edilmesinin 
Fransa ve tngilterenin hayati 
menfaatlerine karıı doğrudan 
doğruya tecavüz telakki ediJece. 
ğini beyan etmektedirler. 

Bu mahafil, böyle bir ihtima
lin tahahhukukunu tahmin etme. 
mektedirler. Fakat İtalya ile Al. 
manyanm Fraııkonun askerl bir 
ittlf ak akdi maksadiyle komin. 
tem aleyhindeki misaka ijtiri.k 
etmesini temine çaliflD&kta ol -
dukları mlltaleasmda bulunuyor. 
tar. 

Difer taraftan Fransa ile ls. 
panya arasındaki diplomatik mu. 
zakereler devam etmektedir. Iı
panyanm Paris sefiri B. Leque. 
rica, yeniden B. Bone'ye lspan. • 
yanm tamamile milstakll kalmak 
arzusunda olduğu hakkında te • 
minat vermiıtir. Bununla bera
ber, Pariliıı iyi malbıat almak. 
ta oJan mahafill, !lapanyanm ıim.. 
diye kadar ltalyan - Alınan mu. 
dahaleslııden kendisini kurtara -
mam11 oldufwıa iJaret etmekte. 
dirler. 
16 FRA ·sız HARP GE1\11SI 
CEBELU'rl'ARIK'A. GELDi 
Londra, 18 (A..A.) - Bug\l.D 

gu.eteler lngllls ve Franau db .. 
nanmal&rmııı Akdenir.de tahaı. 
ılldUııU ilk sayfalarmpa ıöa t>a
tacak l>lr surtte yumakta ve Al. 
man donanmuma menaup baa 
gemlJeriıı lapanyol aularma ha. 
rek~tine telmih ederek Fransız 
ve lngillz donanmasmm bu ta • 
hauüdUnU Alman manevralarına 
cevap teoldl ettifini ihsas eyle -
mektedir. 

Daily Expre11 ve Dally Herald 
Fransanın garp Akdenizinfn bi. 
mayesin.1 ve lngilterenln de p.rld 
Akdenizin himayesini deruhte e. 
deceklerinl yazıyorlar. 

Daily Herald'iıı aiyaıl muhar· 
riri, denizde alınan ihtiyat ted • 
birlerinden başkaca gizli olarak 
karada ve havada da icap eden 
tahaffuz tedbirlerinin alınmıı ol. 
dufunu kaydeylemektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Avam 
Kamaraamda muhafaı.akar me • 
bus Duncan, lngilterenin yeni ta
ahhütlerini karşılamak üzere ne 
gibı tedbirler aldığını Çember • 
laynden ıormu§tur. 

Çemberlayn verdiği cevapta 
ıöyle demiştir : 

"Bir ıuale cevapta izah olun. 
mıyacak bir çok tedbirlerden baı 
ka harp kabileyetimizi yeni ha. 
dıselerin icaplanna göre kuvvet
lendirmek üzere iıtihaalitımızı 

tesri için lüzurr.lu bütün tedbir • 
ler alrnmııtır ... 

Londra, 18 (A.A.) - Dall) 
H rald gazetesine göre, İngiliz 
\e Fıan ız donanmalarının ha· 
rel~etıerl Lon rada hazırlanan 

ııldn!l t 'tıkan ) apılmaktadır. 

Bu J>Jana ıüı e, }'ranKız donan 
ma ı tanıanıi) le Garbi Akdeniz 
de Tou lon, Bızert 'e 1 ngiltert> 
tarııfıoclan bu mllnnsebetle 
Fran }a bırakılan Ceb !Utta· 

nalc leclilecc 1' tir 

il d 
n r lo ll imal el ıılzi~l 

Man:, d niılııl kon ıol 
tir. 

Berlln. 18 ( 1\ A ) 2 zırhı 
.! krUuıör. 2 torpido di\ ·z,on• 
' 3 denfzaltı tilotlllasındaıı wl 

que ismindeki bpanyol me' kil· \ aşıııgloıı, 18 (A.A.) - Rımelıin ld )crleşecekleı-dir. Uir :uunaıı - Gidersem ne olur? 
ne bir BU\ uri alayı gelmiştir. mcsa1111111 .Alıuan \c lt:ıl)an ıuatbu:ı. 
BugUıı öileden soııra da diğer tında hu ıılc getıı dıiı nkıslı:rle bu. 
bir SU\ arı aılayrnıo. Alıeslrasa 

gelmesi beklenmektedir. 
Altı .~iman F ırkatıı ltalyada 
Londra, 18 (A.A.) Evenlııg 

~landard lllZetesinln ıga) et e • 
mfn bir membadan aldığı kay -
dl) le bir habere ıHre iki !tal) an 
dağtaburudahalıpanyayagBn· 

derllmlştlr. Esasen iki ltal)au 
taburu Pyren'lerde bulunmak· 
tadır. 

Diler taraftan altı Alman fır· 
katı ltalyan imparatorluğunun 
muhtelif yerlerine gelmiştir. 

Cebe111ttarık, 18 (A.A.) - Ga· 
yet emin bir membadan btldi· 
rlldlğlo.e söre, bir lspanyol ıu
varl alayı CebelUttarık'ın 10 ki· 
lometre ,ınıallnde bulunan San 
· Rogue'.)a gelmlştll'. 

Vaşington 18 (A.A.) -Atlan· 
llk denizinde dalmt surette 60 

ra~a gelen haberler Jıplom:ıtık mnlı 
rellcrde lıAkım olan bedbınlıği arllır 
IUlflıl'. 

RuZ\eltıu lııııckcte geçme ine sııılı: 

ulan ıutilfllı:ı:.mlar artısında 8 :.iı :ııı

ı.la .c\\ rup:ı mulıbıı lcı ıııdcn gderı ıa. 
poılar zıkı edılıııckte<lır • .Uıı uıpuılııı. 
ı.la ) akın lm· ıı.lıkb:ıldc \ ıılııııı lıutlı. 

:selerııı cere) anına ın:ıııı olmak ı~ ın 

llcı hal leşebbu il! lıuluııulruıısı 1:1' sı

l c edılmekle ıdı. 
.!\les:ıJııı d1ktatoı lukleı e bir ıhlar 

ıuahı) etınJe olduju 'e aşagıdak 

noktaların lt:ıuinını ı~hlıdaf eltıg 

gıııı ıertıkce ılah:a 13 ı ıınıa,ılınakta. 
dır: 

1 - :\lulılcıııcl )eııi tanrı uz.hıra laıı 

ıı bir emnl) et ceplıesı teşkil etınc8c 
nzıııetıuiş bulunan bulun ıııılletlcı ııı 
arasıııcJaki tcsanuıJu lak\ h c ctııık, 

~ - lJıtaraUık lıaklı:ında l.:ongre
nin semere 'eı ınl\cn ıııüzııkercleı ı 

netıcesi nde 3olun11 ş:ışırınış olan A. 
ıuenkan eO.:aı ıuıııuıııı) esini teınir 

etmek. 
ECkuııuıııumi)enın l>u)uk bır kıs. 

ını buııin Rııı' cltın leşebbusıınü tak 
dlr etıuekte 'e lm le. cbhu ü ulhe a. 
ziruL:!lrane bır dın et m. hı) etınde le. 
IAkk i l') Jeınektedlr. 

\ :ışiııglon, 18 (A.A.) - Busünku 
uAle 1ııazetelerı, lltı icıııııhıır Huz' el. 
lin haı ekctfııl bıdıı) elle mu~ait hır 
tarzda lı:arsılı) an \ rknrıuınuını~ cJe • bir dei(ışıklık lıiısıl ohlui<ııııu gustr. 
ren m:ıkall'ler nl'!şredı) orlar \ e Ruz. 
\eltin lı:ıı ekctlnı tenkıt I.') il) 6rlar. 

FR,\. SIZ (,~7.IITF.I.I Rl I~ 

~l( T • .\J.EAl. !\HI 

sonra bu Arna,'Utluk kraıtır;ı Leroy bundan sonra evin anah. 
toııraklarmda Arııa\ utlar Jtııl· ı tarını ~eb!ne attı. y Kaıketini ba§ı. 
) anlara n1 betle belki bir azlık 1 na geçırdı v.~ ~yaga kalktı. 
me,·ldinc düşeceklerdir. - Ben donunceye kadar bura. 

Tabii olarak ArnauıUuAun da bekle. Çok sürmeden gelece. 

kısır \e dağlık ınuhltlnde ltal ğim. 
.)&nl.,r lıütiin istediklerini bula· Leroy buradan doğruca Solo 
Dll)acaklftrdır; komşu nıenıle- Smit'in aaklandığı küçiık ve gayet 
~etlerin hudıı~lftrından Ueı·Iı.ine pis kokulu bir garaja gitti. Bura. 
doğru baktık~a boslarına giden nın adresini, bir gece evvel tele. 
başka şe)ler gijre~ekleı·dlr· lt· fonda Solo Smit ıöylemiıti. 
ıeı-lne Ketıiı,leme arzu 11 ke~di· Solo Smit burada tepeden tır. 
ı'Mn·~e el ktl B i 1 nağa kadar bir itçi tulumu, ya~ 

.,. u n g ece r. unun «." n . 
1 t likl l k dil i i ve sıyah lekeler içinde çahfıyor. 
s e< er zanıan en er n 

h ki ·· t k b 1 d du. Saçı, sakalı daha ziyade uza. a · ı gos erece •e e1• er c 
bulnNtklard.ır. Madem ki Arna- mı§tL , .. .. .. 

t l k k 11 K... il bl 1 Leroy u ıorur ıormez hemen 
Hl u ra ıe• < ye r mem e . . w 

k t b 1 kt ıb tt b 
elıne sarıldı ve ılk ıordugu ıual 

c u unaca ır, e e e u ld 
fU O U" 

memleketin nılllt talepleri de L '. d b. h b , 
olacaktır. 

- uız en ır a er var mı. 
- Hayır. Belli baıh bir haber 

Ualkao aohLntı teşekkül et· k F k b' · 1 · d" yo . a at ır ıp ucu e e geçır ım 
mc.zden C\ \'el Balkan birliği 1· B ·· ·ı k • sanıyorum. u gece goru ece 
t:in l aı·ı resmı \'ekildc bir takını b'. ..k . 1 . V d uyu 1J enm var. e yar ıma 
.onfcraoslar toı•lanllllŞtı. Hat· "ht. 1 k O • · b 

ı ıyacım o aca . nun ıçın ura. 
tft bu kourcraııslara Arna\utlar ld. 

. ya ıe ım. 
da ~"tirak ctmıı;-lerdl. Hatırı· _ Çabuk söyle. Sana ne gibi 
llllZ Ja kaldıpaa &Üi'e bil konfe- yaroımım olacak? btedifin 1eyl 
ı·an hırda Arnanıt delegeleri w h yapmaga azmm. 
l ugo la\lnrdan, :ruııanlılardan Bu hoıuma - Mükemmel. .. 
Arnarnt ırkı ile mcskfın 7erlerl gitti iıte .• 
i temlşleı·di: "Blüm milli budu Fakat bu son sözleri ıöyliyen o 
duuıuz haı·ichu.Le kalan bu ) er- sırada peyda olup aralarına giren 
<le btr lm~uk mll) on Amin ot bjündı bir sengd e.ıo tllllk 1"I 

'••·" deml!!'le-rdl. geficı Leroy'a takdim ederek: 

kadar harp semlsl bulunduru· 
lacaktır. Bu gemiler, 1932 ıene· 
slndenberl şark sahillerine gön
derilen tııolarııı en kunetlislni 
tefkil edeceklerdir. Bn filo, Uç 
zırhlı, ' atır kruvazör, 6 hafif 
krU' azor, 1 tayyare gemiıl, 2~ 
destroyer, 20 tahtelbahir ve bir 
tayyare ınu.nl~ geJDlelıı~~n \ • 
bu ret olacaktır. Bu gemilerden 
iki kruvazör, 1 O deıtröyer ve 
ıo tahtelbahir en son sistem Jbtfmal ki Jfral :Zogo zauıa· - Benim eski makinistim Cek. 

Parls, l8 (..\.~.) - lJu ahıı.Jıki gıı. nmda .Arna1utların Balkanlı 
gemllerdlr. ute tdsirleri: 

Bu aemllerdeıı başka 10 tah· G:ızeleler, ll. Jfitlerin ll. fümclte komşularına dinletemediklerl R. Aras 
telbahlr daimi surette Panama 28 ~is:ıııdıı Ihı) ştanı1da ce' :ıp Hr- bu dıL\ ayı blr müddet sonra Ar-
kaııalınıu. metbalinde durmakta mel.: h:ıkl.:ında kararıııı t.ıhlıl 'e ter. nu·ut krRh sıfat11le 1tal7an (Bof taraf'a 1 ftdde) 
ve lk.1 aaubotla. lkl muhrip orta ır edi)orlar. kralı üserlne alacaktır. Eusen Londra, 18 (A.A.) - Türkiye 

Le Jour • sete inde Pietrl d yor 
Amerika aahlllerlo.ln açılında ki: unsur li:ugaları He klfl derece· büyük elçisi tekrar bu sabah ha. 
bulunmaktdaır. Hılleıio karar Hrdıği meselrleri ılc rahnt ız olırn Balkıınlnrn J'C· riciye nezaretine gitmi§tir. 

Va~lngton, 18 (.A.A .) - BU· ııznlrıı:ık :ı Jeti değıldır. Buıı:ı naza. rıl lılr rahatsıl.lık AınlU karışını'!' İngiliz diplomatik mahafilin • 
ton gazeteler, doııanmanın l>U· rıtn lıemı:ı: karar 'ermemiştir. \"e lıu olacaktır. de beyan olunduğuna göre, Lon-
yUk bir luımıııın BU> Uk Okya- llA\e ~ellıu ki bu ıuülAbaza dra ile .Ankara arasındaki müza. 

ııosa gtsnderuweaıııe dair bahrl- Da nzig meselesi ıar ,.:d)etln en masumane, en kereler faaliyetle devam etmek_ 
ye nezareti tarafından ,·erilen nlkbhıAne ~ektlde mlltalea edllr tedir. 
k.arar hakkında tefsirlerde bu· (B"'§ tarafı 1 ncide) nıeslne göredir; Balkan de\let- Paris, 18 (A.A.) - İngiltere 
lunma'ktadırlar. lpartlsl tıeflerlndcn Albert Fors- lerlnın kondl aralarında Mkı hükumetinin siyasi mUpviri Ro. 

E\·enlor Star cazeleai diyor ter tarafıudıın tevdi edilecektir. hir dostluk bağı Jlc bağlandık· bert Van Sittart bugiln Londra-
ki: Kurrer Warozawskl gazetA· ları farazi1esine ~ôı·ecUr, Hor dan Parise gelmiıtir. 
"Donanmanın avdeti Japon· s:oin blldlrdlllne göre htıcum le olwnyıp da llün)a .hAdi~elerl "l!'RANSIZ NAZIRLAR 

) aya Yaşlngtouun BU) Uk Okya- lutaları ~efi Redle11, Dantzig hU· ltııl) anların ihtlrp"larıoı talu·ik MECLlSlKDE 
ııosta mUle) ak kız bulunduğu· cum kıtalarıntn yUrU) Uş talim- c.•tlet:ek bir manzara gOtiteı-iı· e Paris, 18 (A.A.) - Bu l!abah 
nu gösterecek le bir dereceye leılnde hazır bulunmak Uzere .h-ruuutluğa •>•k: basan ltaJ- reıs:cumhurU:brôn'Unriyasetin. 
kadar da lngıltere ve Fransa-1 serbest ,ehre &elmlştir. yan askerlerinin ilk ı, olarak de toplanan nazırlar meclisinde 
nın Uzak Şark hakkmdakl kor· ı Dantzlg fehrl halkı, ~illiyet- Sclilııiğe lnmeğe, > abut l uııa başve!dl Dnladye, umumi vaz ye. 
kularını azaJtmata hazır bulun· l<.'rl ne oluısa olıun, yenı blr ka· ulstanı lşııal etmeKe çalı!';'al·ıığı, ti izah e~iş ve bu vaziyetin ic P 
duğunu işaret edecektir." rarnanıe mucibince ecnelıl ınem nil Ryet Uoma hükumetinin Ar· ettirdisi bUyUk teyakkuz Uzerin. 
~------------ lc,,ketlel'lndekl mevduatları ile na\lıthığa lla.Jftdıf(ı si.>aMet nU\ de t!!'"ar eylemi§tir. 

Berlinde dövlz1erhıt Duntzlg bnnlrnsına ııh'el:ı.otı ile biltiin Uallmn de,·· Hariciye nazırı Bone de enter· 
) atırınağa mecburdurlar. Duna lctlcriul kemli hekcıuonya ı al· r" .. yonal vaziyetin heyeti umu. 

Gafenko .. Ribentrop mukabil kend:ıerine tedricen ıına almak iıı;tlyeceğı. belki Şar· miyesi ha,ckında beyanatta bu -
( m:thalll ııarnlnr lerlleccktlr. ki \C Uarbl Uorua lıa)allcı·lnl lunmu!)tur. 

görUştU er ı ·· ·ı Ü h "U'rmez bir Nazirlar meclisi aşağıdaki e • 
Berıı·n. 18 (A.A.) - Hariciye • • * u~uncceK ~ P e go ı . , . d'k t . . 

1 1 
lk tt. mırname.en tas ı e mı~tır: 

nazırı Von Ribbentrop bugün öğ- Londra, 18 (.A,.A.) - Röyter '4~.ll~ ır. A ti kt• Kıal Harp levazımının silih ve mil. 
leden sonra Romanya hariciye 

1

. ajansı Berlin muhabirinden aldı- ' . a ~ rnft\ u 11 
1 himmatın tabi olacağı rejim, si. 

nazırı Gafenko ile iki memleketi ğı aşağıdaki telgrafı ne•rctmek. ·~go hukumrthıln kall~arak 3 e· ı lah altında bulunan askerlere gön 
ali.kadar eden meseleler hakkın. tedir: ılne halyan hlnrt>!dnln K~.m.~sl derilen ve askerlerden gelen mek. 

• ınaL t bul ı k · d.l · ı Halkan taı•Hıin.le hlr doıııım t 1 t 1 d f' da uzun bır muMML& ta unmWJ. Resmen te z.ıp e ı mu; o ması. l'I 
11 1 

1 up arm pos a pu un an mua ı-
tur. Bu mllllkat e1DUmda ıö • n.a rağmen civarda ısr:ı.rla dola. nukt~ 1 olarak ka)d<"< 1 me 'ir: yeti ve Tunus radyo istasyonu • 
rüıüleıı bUUln me1eleler Uzerlnde şan haberlere göre Almanya Dan bu yeni 'nzlyet t~inde Balkanlı ı nun kuvvetlendirilmesi. petrol 
geniş bir görUt birll!l mevcut al· zlg'in Hitlerin yı dönüm il hedi • ·ui11f'tlrr için J'<'gdne "lfımt>t ı müı;t:ıklannm ithaline ait mezu. 
d~u mil ahede edilm ıtır. 1 yesi olarak Almanyaya ~eri gel ~rnı..n.: hl•·. hlı l!k cf'ııh<'sl kura· ı niyet, çok çocuklu ailelere yar • 

Yan resmi makamlarda. ıoez. mesini Polonya ile mlizal: r e et. •ihnc ... tl-dır. dım ve halka gaz maskeleri tev· 
kür mülakata hlkim olan da.t .1 mittir. ı\SDI l"S zii ve işçilerin seferberlikte kul. 
luk zihniyetı ehemmiyetle kay • l lan~l~alan hakkınd~~i 11 .. 7 • 38 
dedilmektedir. Bu uzun görüş - V E r- p,. T I t:ır.h.ı kanunun tadıh. 
menin iki memle~:et mena ebet -
lerini ~e enlede a•.t.,.lil n i:tı. Büyilk Erl.:.nıhar'.Jiye Re;si H .. r~ al F~vzi Çakmak'm l:eri.I Fan Papen 
at mu ~nvelesinde te b't ed.ldi::i mesi ve Gü1.e Sa.natt:ır Aka .. em· s1 mudı.irü Bur:ıan Toprak'm re. ı 
ere iyile tirmcy~ h .. dim olaca. !°"<ası B yan Ay llu zz z uzun zıura'ldanb~ri m.iptc'a o!duğu Eerlin, ı 3 (A.A.) - Hitler 

.,ı mütaleaın ileri stirülmektedir. hastalıktan kurtulamıyarak li-4-9v3 pazartesi günU saat 22 de b<iyük elçi Franz fon Papeni, .Al. 
Entern::ı.ıyonal ır.eıeler, Alman rahmeti rahmana kav~~tur. ll)anyanın Ankara büyUk elçiliği. 

ya ver m"n~a riyaeet'er·ni a•a. Merhume'1in cenrı:.119 Nisan 939 çar~amba gilnil sa't 11.30 ne tayin etmittir. 
': ~ ret "k e i n· b"" le d t'u't dı G' lh'\ e ha t:ı,.• n ~ .. , ı-a.•:t•r lar" 1c n"l"'"~ı :r"''"~ t <':tm' ne• Hitler b•1-:Un fon Papenl kabu? 

" 'yeti lçin:le t~~!;i't edilmif. kılındıl:t"n r n.ra EyU~t"' 1 a• e.si mı:.:::.:r~w;.~..:w c:.::.:i ... ~;.o.·ı ... t.)l· e "ere!c yeni vazifes;nde muvaf;a. 
tir. 1 hma tevdi olunaca!<tır. (2666) 1 kiyıtlır temenni etmittir. 

son dedi. Ayafı aalcat 
sonra rekorlardan vazıeçiP 
rajı açtı. Onun sayesinde 
sıgınabiliyorum. Kendisine 
vaziyeti anlatbm. 

Cekson söze karıtarak: 
- Ben ga.zetelerdt yu 

da okuyorum. Doğruıu a 
çocuğun hiç bakahati yok, 

Leroy, Cekıona dönerek: 
- Sen merak etme. dedU 

3mifi bu iıin içinden çıka 
Fakat vaziyet bu gece gör 
miz itlere bağlıdır. 

Birkaç saat 10nra, gece d 
dan sonra, Kokina isimli poı 
puru Cebelüttarık için tutO
cephane, Lizbon için pati 
~e'k~r yiıklü olarak ~imal r Js 
dan ayrıldı. tçeriıinde yalntS 
tek yolcu vardı. O da İgor S 
ki ;:ıi. 

İskele baıında Leroy'den 
lırken Stron!ki, samimiyet ,,, 
ranla şu sözleri ıöylemiıti: 

- Sana çok teıekl:Ur c 
Leroy 1 Hayatımı kıırtaran 

ıin. 

Leroy bu sözlerden gurur• 
pılmanuı. Sadece ıöyle ceın 

- Sana bir naaihatiııs 
Stronski. Çok •Ürmeden, bel 
zabıta tarafından senin ale 
bir vuiyet haaıl olacaktır. I 
tak canaaında maktul Erme 
hüviyetini söylemeyipn, so 
zerinde ıahte emlik bulun 
1un, hileli vergi hesapların 
için birer ıuçtur. Alacakhla 
ortaya çıkınca, aleyhine olaıı 
ziyet daha kunetlenecektit• 
nun için pmdiki halde tacil 
den mümkün olduğu kadar 
laf .. O kadar ki bir hayal ol ... 
.di uw lar 

v.~~~~~~ ....... .._ 
eroy un an sonra 

iskelesinden ayrılmıftı. Her e 
yolunda &ittiiine kanidi. Str 
kiye yardım edeceğini vaade 
dedifini yapımı, onun ıe 

prtlarını ha.zırlamıı •e iıte 
de göndermiıti. Bütün bu 
hk eınasında ince, uzun boy 
damdan da eser görünmemittL 
itibarla her ıey yolunda de 
Stronıkinin analttıkları bir 
noktayı aydınlatmış ve Le 
daha derinden ara1tırma i 
vermiıti. 

Vaziyet bir laayli inkipf e 
ti. Şimdi hayati ehemmiyeti 
~zı meseleler kalıyordu. A 
maktul Ermeni, o kadar ı 
ne yolda kazanmıştı? Acaba 
rukafalarla bu ıizli servet a 
da bir münaacbet var mıydı? 
Sclbi'nin at üzerinde gezinti 
parken kaybolmasının uran 
di? 

Bu gece Leroy'un niyeti, 
ni tırmalayan bu suallerin c 
hını, maktul Ermeninin - ı 

ren Stro:ıskiye ait görünen -
vinde aramalc:tı. Elini cebine 
rak Stronskiden aldığı anab 
bir kere daha yokh:dı. Aa il 
karaltı halinde birisi dolaııY 
Bu, Solo Smit'di. 

- Hazır mıyız 

- Hazırız. 

Cebclüttank'a yollanan d 

ıçılmııtı. 

Leroy, Solonun 
relıc: 

- Nihayet Stronıkiyi ıöO 
dik; dedi. 

Solo Smit cevap verdi: I 
- Onun hesabına çok ,u1rGr 
iki arkadaı, ardiyelerin 

ık ıeçitleri arasına 1iı1diler. 

Sonra Leroy birdenbire 
Smit'in yanından ayrııarık 
doğru fırladı. ll1 

~olo Smit de onun •~ _..
lcoımağa bıtladı. tlerden iki~ 
raltıyı birbiriyle kavga eder 
yette ıörmüıtil. 
Derk~n madeni bir teY pa 

i•. Bir boğuk ses ititlldi. 
kavıa eden iki ki,iden biri 
yuvarlandı. ( .oewm• 
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1 SPOR 0!~-~&~~ u.~~m!.~~H~••llr• C~e -~ şampi- Mısu Kraliçesi ile prensesler ' Lehistan Münakal&t 
Naziri di:ror ki: 

'kendı eıımıe teslim ettim. telefon etti ve o akşam komla· yonlug'"' u muhafaza 
ra mUfetttşJer gellnce etkA· yon toplanarak işimi yaptı. A· 

Tahrana vardılar 
ettim. rabları gl'tlrmemlz için Ekrem ediyor 

bit Rıfat: şff&hen "mucip" emrini verdi. 
OtobUsJerlmiz vardı. Evvel· Bu sırada üıtUndaldan bir mek 

zmfrde feletıyorduk. Sonra tup aldım. Bu mektupta: 
Los Angeleı, 18 (A.A.) - Joe 

Lou2s, dUn 10 ravuntlut bir mU
ıabakanın birinci ravundunda 
nakavt etmlo olduğu rakibi 
Jack Rapor'e kar$ı ağır siklet 

Elçimiz Türk heyeti şerefine 
bir ziyafet verdi 

nbul belediyeıl muhtelif hat "Siz ötede beride bazı kombi· 
a otobUe :fşletmeğe karar nezonlarla kendinize menfaat 
nce, kardeşim Ethem latan- temin edlyonunuz. 38 gün ev· 
a Sabur Sami ne ortak ol· ... el ruhsat aldığınız halde hat

Tahran, 18 (A.A.) - Anado· ye bUyUk elçlll dUn aktam TUrk 
lu ajansının hususi muhabiri heyeU .. reflne buıuıl bir ak· 
bildiriyor: şam slyafıU nrmlttlr. 

lar, Kurtuluş. Beyazıt hat- tı açmadınız" diyordu. 
dünya boka şampiyonluğu Un· Dun, Tahran için bir milli ae· 
vanını muhafaza etmekte asla vinç gUnU oldu. Üzerinde Mısır 
mUı,kllAta uğramamıştır. Mac, ve lran bayrakları ahenkli bir 
bilhassa sinema yıldızlarının şekilde dalgalanan binlerce ta
\'e eski meşhur boksörlerin de kın sUıcıledlğl şehir, bugUn güzel 
dahil bulundutu 25,000 kişilik Prenses Fevzlyeyl k&rşıladı. 

bir seyirci kUtleıl huzurunda Türkiye - lran dostluk tarihine 
yapılmıştır. altın harflerle kaydedilen bu 

a 12 araba işletmeğe başla- Vaziyeti kendisine anlatmak 
Sabur Sami ruhsatname tein gittim. Kartımı gönderdim. 

ıştı. Duna mukabil de her Bir saat bekledim. Tam i~erl 
ktındlelne beş yUz lira ''er· gireceğim sırada Sahur Saml 

ı;ıartıyle mukavele yapmış- girdi. Ben giremedim. Ben Sa· 
" 
uıı dan sonra, belediyeden o· 
s ruhsatıyesl almak işlerin
ara alıp tavassut ettiği söy
n Kadri dinlenildi. Kadri 

1 kı: 

Bence maznunlardan hiç 
nıemurlyet Yazlfelerlni sui· 
al etmemişlerdir. Bazı şlr

erın ve eşhasın resmi daire· 
f$lerlnl takip ediyordum. 
ur Samı ve Kara Ertlmoğ
n \'ekllletnamelerlni haiz-

. Sabur Sami nktfyle mtl· 
at ederek Kurtuluş hattın· 
2 veya l 5 araba Iıletmek U· 
rubaatıye almış. Onun e· 

'bur b bı u satnamenln olduğu· 

1 
ldfthn ı~ın, kendime de bir 

1 
s.ron teının etmek maksıı

e otobuı aabfplert ne kendi· 
tanıştırarak ortaklıklarını 
in ettim. Bu ta,·usutlardan 
de iki bin lira kadar para 
ndıın. Bu paranın bir kıs

ı Sabur Samlden, bir kıs· 
1 da otobüs sahibi Rıfat ve 
eınden komlıyon olarak al-
" 

ahit Hilmi de ruhsatiye ve 
ket teşklll için Kadriye 500 
nrdlğlnl söyledi. 

Deledye fen heyetinde mU
dlı Rafet: 

t l!:~elce beledl7ede mUhen
hn. l3ildbare bir otobtlı me· 

esinden belediye ile aramız. 
çıkan bir ihtiJAf Uzrine hak· 
1 • 

bur Samfden şlkAyet edeceğim 
tein onun yanında giremezdim. 
Ertesi gUn gene aynı şeklide ol
du. Vaziyeti varidat mUdUrU 
Neşete anlattım. Neşet: 

- Sahur Sami yUzUnden biz 
de çok mUşkUlAta utrayoruı. 

Allah aşkına gir de vaziyeti böy· 
lece anlat" dedi. 

Üç gün sonra gene benim gi
receğim bir sırada Sabur Sami 
girdi. Fakat bu defa ben de 
girdim. Muhiddin üıtUndaf be· 
Jediye reisi olmak -sıf atlyle ken· 
diılne tlkAyette bulunacağımı, 
yalnız görüşmek istediğimi a6y· 
ledim. Vali: 

- Sahur Sami yabancı delil
dir, söyle!" dedi. 

Ben de: 
- Şiklyetim Sahur Sami bak· 

kındadır, dedim ve Yaıiyetl, Sa
hur Saminfn yanında izah et· 
tim. Muhiddin Üstündağ bana: 

mesut gUn, Majeste Şehinşah 
Hakem George Blake, mac- ile Ebedl Şefimiz tarafından 

tan evvel iki bokıöre mutat o· k d lik 1 1 lldı.ıı.ı ar eş yo unun c z a ta-
lan ,·eıayada bulunmuştur. lhl TU k Uf ı r yaşıyan ve r m rezes • 

Gonk calrnca, Louls ile Roper, nln kardeş lran paytahtına mu· 
ihtiyatla birbirini etUt etmek, vasalltında hazır bulunmak sa· 
hareketlerini kollamak, yekdl· adetine eren bizler için unutul· 
gerinin kapal, def&nalarında maz bir hatıra olarak kalacak· 
bir aralık bulmak aurettle dö· tır. 

ğüşmeğe başlamışlardır. Roper, Bir lran mUfrezeslnin TUrk 
ilk olarak hasmının çenesine kardeşlerini beklediği Pehlevt 
bir sol indirmlttlr. Louis, buna caddesinin methali ve civarı ka
raklblnin vücuduna indirdiği labahk bir halk kUtleıl ile do
bir sol ile mukabele etmiştir. lu idi. TUrk heyeti de mihman· 

darları ile birlikte hazır bulunu· 
Ropor, ikinci bir sol kroşe ya- yordu. 

pıştırmağa muvaffak olmuştur. 
Bu ihtiyatlı vuruşlardan sonra Saat 18 de otokarlar birkaç 
Louıs, mucadeleye esaslı suret· yUz metre uzakta durdular. 
te gtrimtmeğe karar nrmlşttr. TUrk askerleri indiler ve başta 
Louıs, rakibini yakından sıkış- bayrak ve muzlkaları olduğu 

tırmış ve ona ofddetlf bir sol halde İranlı kardeşlerini aelAm· 
kroşe yapıştırmıştır. Roper, mu· lıyarak geçtiler. Şimdi iki şan· 
kabeleye geçmiş ve şiddetle hU· h kardeş ordunun mUmessllleri 

- lşlni yaptım, git artık!" de· cum etmiştir. Roper, kısa bir karşı karşıya dizllmlş lkl ban
dl. Fakat yapmadı. BllAkis işi· nıUddet zarfında Louıs'yl fena do tarafından çalınan iki milli 
mi bozdu. bir vaziyete sokmuş idi. Maa- marşı dinliyorlar, iki albay ha

maftb bu ~sa mUddet içinde raretle btrlblrlertnln ellerini sı· 
bile şampiyonun bir sol kroşe- kıyorlar ve halk ıUrekle alkışlı· 
si Roper'nin sol kaşını yırtmış· yor. 
tır. Bundan sonra, önlerinde Al· 

Bunun Uıerine Louıs , anuda~ bay K ayaball ve lranlı Albe.y 
Ben vazi7eU anlatırken ı:>abur •• ~rasa ..oiiilt:;T-. JJü. .zaga #ta balııPMt IfJ.l..r~ •U.(ıuMJ 

8-..rd mlltemaiılt~-· ı--nfa ne Jtoper"11 ılddetle d8T'" balkın samimi tezaharatr ara• 

Benim kanaatimce Sabur Sa
mı ile muavin Ekrem, mu,terek 
iş yapıyorlardı. .Muhiddin üı· 
tUndal da bilmiyerek buna &let 
oluyordu. 

- Sus, kızdırıyorsun, diye be- mete ba,ıamıttır. Roper, ringe smda Tahran ıokaklannı geçe· 
nl susturmak istiyordu. Jo'akat dUşmUştUr. Hakem, saniyeleri rek ikametine tahsis edilen 
ben dinlemedim." saymıştır. Roper, kalkmak Ye harp okuluna gitmiştir. 

Tahran, 18 (A.A.) - ıran im· 
paratorlçeal Jle Mıaır Kralfcesl· 
nt, trtn vellaht.Jnı, Prenuı Fev· 
zlye:rf, Mraır ve tran prensesle· 
rl ile m&iyeUerlnl hamil bulu
nan huıuıl tren dUıı saat 18.15 
de Tahran sarına varmııtır. 
Gar, zenstn bir surette aonatıl· 
mıştı. Mısır krallık ailesini 
karşılamak Uzere Şehinşah haz· 
retleri, hUkQmet azaar, daireler 
orklnı, 7Uksek rUtbell zabitler 
de garda bulunuyorlardı. Tren 
durdutu zaman her taraftan 
'evk ve herecan aealerl ,.Ukael· 
dl. 

Bir taraftan Şehlntah, mlaa· 
flrlerJne hoş ıeldlnlı derken, 
diğer tar&ftan .da muzlka Mıaır 
ve itan mllll martılarını çalıyor, 
21 pare top &tılıyor, ta7y&reler 
uçuyor ve mUthlt bir alkıt ve 
ya~ ı('ılerl ıntıere çıkıyordu. 

KUoUk bir lıtlr&batten ıonra, 
otornobll alayı :voı binlerce hal• 
kın tavılfl lmklnsız tezahüratı 

araıında ıan terkettı. Yolun 
iki tarafını tutan talebe ,.e izci· 
ler, ollerlnde tltek ve buketler 
olduğu halde, Şehlnfaha sonsuz 
sevinçlerini ifade ediyorlardı. 

Şehinşah ve astı misafirleri 
coil güzel açık otomobiller lcln· 
de yavaş yavaş ilerlemekte ve 
10 kilometre kadar uzayan bU· 
tun yol Uzerlnde çiçekler ve se· 
yfnçten çıldıran halkın tezabU· 
ratı ne karşılanmaktadır. 

Ala} saat 16.15 de GUlUstan 
.. ._ .. ,.,. ~.-. .sft70rdu 
Krefi tNJife8j be prea-1erf· 
nln lllameUnı, Tahranın en ta
rlht saarylarından biri olan 
"GUlUstan" tahsis edilmiştir. 

"Bizden toprak 
istiyen lerin 

vay halinel,, 
Varşova 18 (A.A.) - Pozoan 

da klln Oıtrov mllll birlik kaDJ 
pında bir nutuk ıöyllyen muna· 
k&llt nazırı Ulrih, ezcUmle de· 
mlştır ki: 

"Biz emperyalist bir mlllıt 
detlllz. lsUil zlbnlyetl blıdlll 
uzaktır. Blı sulh istiyoruz. Kom· 
ıularımızla ademi tec&VOI pakt· 
ları imza etmekle şarki Anu· 
panrn musUb&ne bir şeldldı tıı· 
klşafına musatt ıarUar llJ,111'1&• 
dık. Fakat sulh arzumnıu yan· 
lıf tefsir edecek olanların 'f&J 

haline, hlç'blr zaman n blo kim· 
seye terketmeyecetımfz toprak· 
ıarrmı:adan ufak bir parçuını 

bl1e blıden lstemete kalkrta· 
cakların vay haline." 

Buııün Berlin üzerinde 
tayyareuçanuyacak 

Berlln. 18 (A.A.) - B~ HlUı· 
rln dotumunun yıldöntımtı een· 
llklerl mUnaaebetlyle 18 nla&ll 
saat 19 dan 20 nlıan saat 20 19 
kadar tayyarelerin pa)'taht Qıe• 
rinde uçut yapmaları JU&k ıdU• 
mı,ur. Maamaflh, muotaıam 
hatlarda sefer eden ta77areler, 
cAnup 7olunu takip etmek ıar• 
tiyle Tempelbof tayyare meyda
n ında karaya inebileceklerdir. 

Dün sabahki ıiddetli 
zelzele 

lııtanbul, 18 (A.A.) - Kandil· 
li rasathanesinden bildirilmlftlr: 

Bu sabah saat 8 i 37 dakika 
32 tıaniye geçe şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiftir. 

Merkez tlstünUn tstanbulcl&n 
12.900 kilometre mesa.f ede oldu. 
fq f,ahml• edBmeJıt,edfr. 

Van, 18 (A.A.) - Bug0n. aut 
11,21 de burada bir kaç anl'8 
devam eden orta şiddetle bir ha. 
reketiarz olm111tur. Haar yok. 
tur. nıama rağmen istifa etmek 

burıyetfnde kaldım. Kurtu· 
• lıeyaııt ve şııu - Beyazıt 

Petro Kara Eftlmoğlu: tekrar mücadele etmek için bir Tahran, 18 (A.A.) - TUrki
gayret sarfetmt~ ise de tekrar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Ben hlc bir şey bllmiyo· 
rum, dedi ve ben otobUs rubaatl· 
yesl almak işlerinde belediye· 
den kolaylık görmedim; bili· 
kls mUşkUlAtla karşılaştım. Ka· 
nunt yollarla ruhıatnamelerimf 
aldım. İşlerim tein Sabur Sami· 
yi de tava11ut ettirmedim. Ben 
de ona vasıta olmadım." 

tıa rında otobUa ltletmek için 
ktaş adında biri ile şirket ya· 
ra]( • ruhsatiye almak Uzere 
ledlyeye müracaat ettim. Re· 
ınuavını Ekrem, bu hattın 
bur Samiye verileceğini ve 
kA.n olmadığını söyledi. Son· 
Şişli · :F'atlh hattı için tekrar 
racaat ettim. Ekrem Se,·en-

n bu defa da, bu hattın Ha· 
• r\ıyazl şirketine verildiği· 

"li> ledı ve anlaşmak Jlıım· 
l{Jftln; bildirdi. Ortağım Bek· 
onıar1a anlaştı ve benden 

1 ' 1 dı . Belediyenin otobüs ruh· 
t Yelerıni cezaen geriye alma· 
"e) fi yapılmazdı. Ancak bu 
<:anın çok alır oldutunu ben 
Uteaddit defalar riyaset ma· 
lllına yaıınıştrm. Fakat salA· 
'et nıak&ma alt olduğu için 
ne öyle kaldı. Ben mcmuri· 
lteıı ayrılıp da otobüs işlet

,. ı,ıne başladıtım zaman. 
ı~s tl:>·e alma işlerinde Sa· 
r ~amf, belediyede blrinc1 
fta rol oynayordu. Müfettiş· 
ı in fezlekesindeki Uadeal yan· 
Yaııtmıştır. Ben ruhsatiye 

lllak lcfn müracaat ettlllm za· 
aıı nıuavln Ekreı:n Se,·encan 
Uracaaumı geri bırakuıauı i· 
n Nihayet gunıerce uğraştı. 
lfuzıu bir adamı, yani ıneb~• 
t:ıstara Mecdlyl belediyeye ' • 
ru" &e ınec· ., tavaaıut ettırı:nee 

Bundan sonra şahit Kadri, 
Kemal, Dikran, Meclt, HaUt, 
Şefik dinlenlldller. Bunların i· 
fadeleri aşağı yukarı: 

- Birer bahane ile rubsatl· 
yemtzl aldılar ve sonra bir daha 
vermediler" yolunda idi. 

Çatırılan tahltleraen içlerin 
de S&bur Sami de olmak uıere 

20 tanesi gelmemişti. 

Mahkeme. bunların blrer li
ra para cezası lle lbzaren celp· 
!erine n 25 Nisan gUnU dlnle
n\Jmelerıne karar verdi. 

ttalyada harbiye bütçeıi
ne verilen tahıiaat 

Roma, 18 (A.A) - Reaml ıa· 
zetede neşredilen bir kararna· 
me ile kara ordusunun muhare· 
be kabıllyetinl arttırmak Uzere 
ı 938 • 3 9 seneı!nden itibaren 
ıo ıene müddetle harbiye nez&· 
retfnln bütçesine 500 milyon n
rotllk munzam tabılsat nrll· 

mtotlr . 
ır kaldım. Gene lşirol yap· 

ı dılar ve m uu in Ek reın ge· Madritteki zafer seçidi 
Madrit, 18 (A.A.) - Şimdiki 

8iz Halit. Niyazi şirketiyle ihalde 15 mayısta yapllmuı ~
nıaşnıazsanız işinizi komfsyo· rarJı.ştırılan Madrit zafer pçıt 
ıse\·ketmlyecejlm!" dedi. Ye reenüne iftirak ~~: 

111 ınle aynı sUnde ınuracaat mevcudu CSQ0.000 k..-- • 
n Stbur Samlnln tel ben· dır Bu geçitle muh&nbe rtaıen 

tta btr a7 evvel bltlrtıdl. Ni· ao~a erınlt a4d:leoe~;a~ 
et 'Halit • Niyazi ne anlaştı· min edildiiine U:m bir n~tuk 

1 11
" dair bir tudlkname gö· mnnuebetle Dl 

::::::.~::~•~:~·!~:~tunu I · (BUGÜN•KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5• KURUS 1 
Maç, 2 dakika 22 saniye sur- - .. 

muetur. 

Koıu müaabakalan 
Beden terbiyesi latanbul atle

tizm ajanlıfmdan: 
ı - 23 • ' • 1939 tarihinde ya. 

pılmuı Jlzım gelen kotu mUta • 
bakalan Çocuk Bayramı dolayı. 
slyle 22-4-1939 cumarteai gU. 
nU Fenerbahçe atadmda aaat 14 
buçukta baılayacaktır. 

MU.abaka programı şöyledir: 
H.30 100 metre seçmeleri 
14,50 400 ,, ac~meleri 
15,00 800 ,, final 
15,10 100 ,, final 
15.20 110 ,, seçmeleri 
15,30 400 ,, final 
15,40 200 ,, seçmeleri 
15,50 50 ,, seçmeleri 

K. ıv. 
16,00 110 ,, final 
16,10 200 ,, final 
16,20 50 ,, final 
16.30 10,000 " 
17,10 4X50 
17,20 4Xl00 
2 - Aeağıda iaimlerl yazılı ha. 

kemlerin gelmesi rica olunur. 
Doktor Nuri, Semih, Adil Gi

ray, Füruzan Tekil, Hikmet Fe. 
ridun, Arat, İhsan Belor. 

Biıiklet müaabakalan 

o • 

• 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
ki u • 

Beden Terbiyesi lstanbul Böl. :===~~~~:::::::=:=========================== 
gesi bisiklet ajanhğmdan: kapısının ilerisindeki 75 nci kilo. 
ı - Yapılmakta olan seri bl. metreye kadar gidıp gelme olmak 

siklet yarıılannm sonuncusu 23 Uzere 150 kilometredir. 
-4-939 pazar gUnU aabahı ya. • - Bu yarıp ietirak edecek 
pılacaktır. olan birinci lmJf blılldetçllerin 

2 - Yanea tam saat 8,30 da yarıg aaatınden evvel hamrlan • 
ba.§lanacıktrr. mış olduklan halde Topkapı u. 

3 - Yanı yolu: Topkapı sa- hası önünde h:ızır bulunm&lan ve 
huınm önünden baı-Jamak ve ay. iEimlerini hakem heyetine kay. 
ıU ):erde bitirilme& ·Uıere Silivri. dettirmelerl Jtmndır. 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertip 

Büyük Piyangosu 
Yeni tertipten bir bilet alarak lıtlrak etmeyi ihmal etmeyi

niz. Sis de piyangonun meıut ve bahtiyarları ara.ama glrmlı o. 
lUl'llUllus.. 
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