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Ruzvelt dünyayı harp felaketinden 
kurtarmağa te.şebbüs etti 

Berlin ve Roma 
SilAhh taarruzlara girişmemek hususunda 

Teminat vermeği kabul 
etmiyeceğe benziyorlar 

,, Alman gazeteleri diyorlar ki : 

Ruzvelt dünyanın kurtarıcısı olma:~ 
i~tiyor. Fakat bunu yapamaz ,, 

t Vaşıngton, 16 (A.A.) - Ruz\eL ransmda Ruzvelt, Hıtler ve Musolı
hın rnesajmı gondennış olduğunu niye göndcrılmiş olan mesajı oku· 
abcr 'erdıği matbuat konferansı- muş ve tefsir ctmiJir. 
ın. t• 

ıç ımamdan biraz sonra bahriye Müşarünileyh, bu mesaJın gonde· 
eıareti, halihazırda Atlas Okyanu- rilmesinden evvel yalnız enelki ge
Unda bulunan bütün Amerika do- cc telgrafla cenubi Amerika hükC1. 
~anma ma biıyük Ok~ anustaki üs. metlerine malC1mat 'ermiş olduğu· 

bahnlerine avdet etmesi emrinin nu bevan etmiştir~ 
erilıni ld ~ . ı eti • ş o u!iunu ıl 'c etmış er r. Reisicumhur, son haddıne varmış 

Ruıveltin izabati olan gerginliklerle yeniden çıkması 
\ şington, lG (A.A.) _ Aletace- muhtemel buhran ara ındakı fası

le iı;tiınaa da\ et l'dılmiş olan \e bi- ladan bilistifade bu mesajı gôndcr
naenale}h ancak birkaç gazeteciden miş \e bunun için haftalarca düşün 
lllurckkep bulunan matbuat konfe- (Devamı 5 incide) 

t'ran zz 1 
, a cum1ıımeisi bir defa 'ila1ia 'Avrupayı aklı $elime davel idiyor: "/larp bir felakettir. Mevcu? mudtltrl .,,ı1ım TıoUeılelim ... 

Sulh • • 
zencırı 

Türkiyenin de iltihakile 

Baltıktan Karadenize kadar 
tamamlanmak üzeredir 

ransız asına taarruz 
hazırlıkları mı? 

Süt derdi ortadan r Fransızların tahminlerine göre 
tJa11s, l 5 (A. A.) - Bu sabahki r Alman filosunun 1spanyada an. k a 1 k a C a k 

te tefsirlerinın hulasası. yncağı şey, diplomatik bir karardır. 
~ Jour gazetesinde Pielri İspan- Almnn filosu bir korkutma mancv- Zıraat Vekaleti şehri r.ıj~e 
~ ltal)an - Almnn propng:ında. rası, bir Alman prestiji Bc>feri yap- mütehaSSIS'ar gönderdi 
~ dikkati c;ckhor ,.c orada iki mak istiyor. 
~lcıaın tablo u,~ mevcut olduğunu Le Journal gazetcsındc Saint • Ziraat V ekaleti, §~hrin ıiıt me-

llclitj Brice \aZı)or: selesi hakkında tetkıkat yapmak 
l'or· Tanca \'C Cebeluttarık. ~ z· F.~ ••... 

'«ıth Alman filosunun seyahatindeki e- üzere Ankara ıraat .. nstıtusu 
arnr Madndd ;,npılacnk o- sas hedef, 1tal)anlan Çcmberlayn süt mütehassısı Lehten Berger i-

tılfer rcsmıgeçıdınin mütemadi. tarafından kendilerine resmen 'ki -ı lc: Enst itü sütçülük doçenti Els
~ '1ıaga atılması sebebini soru- yaı1c>tc davet ederek :}apılan mUra- rem Rüşti.i ve devlet ziraat ku • 

~avc <'di) or: f Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 iinciide) 

leh - Alman gerginliği 
1 

iki taraf, ekalliyetlerine karşı 
tazyik yapıldığ ını iddia ediyor 

:ıııı'"'1n 1iü4uilu JJ~mnaa manevra vafxm Lt1i lanklart ... Yatın 5 iud :, 

Fransa ve lngilterenin Tancayı 
işgal edecekleri rivayetleri 

bu maksat
la çıkarıl

mış 
n ·li Telgraf gazete inin l talya-
1 üi{rendiğine gôre, a keri hazır

( Devamı S incide) 

............................................... 
i Vakiller Heyeti 
i Mareşal Fevzi 
Çakmağın iştirakile 

Reisi cumhurun 
reisliğinde 
toplandı 

Ankara, 15 ( Hususi) .
Vekiller H eyeti dün Genel 
Kurmay Baıkanı "4.ııreıal 

Fevzi Çakmak•ın da iıtira

ki ile, Cumhurreisimiz is
met lnönünün r iyasetinde 
Baıvckalet bina~C.. bjr 
........ )'llp1111ftıl'· 

Kabinenin bu tophntıu 

dört saat kadar aünnüıtür. 
..... 1 ...................................... . 

Tır..m11 işgali gıim'l lıaf>İshanc ta -;al la ı tarafından ''alma cdıl ı 
kral sara ''ından bir gorımıt§ ve ku çucuk b ·r Arnavut gonıillüsu .. 

Tiran Meclisinin 
kararını Arna

vutlar tanımıyor 
Buna. rağmen Arnavutluk t~cı bugün 
merasımle ltalıan Krahna verilmektedir 



2 H A B E R - Aktam P0ttatr l~ 'NtSAN- 1939 

Nic;in 
harp 

bir umumi 
olamaz? 

Yazan: H.MUHITTIN DALKILIÇ 
İngiliz başvekili Çember!ııyn, 

1914 denbcrl hiçbir devlet adamm. 
da görulmemi§ en son sidde lle 
söylediği nutkunda dahi, "Sulh için 
feda etmiyeceği hiçbir ııeyi olmadı. 
ğı,. prensipini ilin etmi§ bulunuyor. 

gün bütUn teknik adamları anla -
mışlardır. 

Büyük sanayi tekniğinin bu yeni 
içtimai neticesindeki hakikati i~e 

devlet ve politika adamları da er
geç %Orla kabul t'deceklerdir. 

.. --

Onun için, lngillerenin ayni hU
ktimeti tarafından verilmiş garan
tilerin, icabında, sulh için feda olu
nabilmek gibi bir kapı be5eriyet u_ 
zerine açık durmaktadır. 

Harb ancak, belki bundan aonra l sta11bul bahar Jıaııalaruıa kavuştu. I ki iir gıimlwberi tlık bir giitıt$ 
arlık ebediyyen, büyiık teknikli ·k1şm uyıışan t'iicıılları ca11Ia11dırıyor. />al/olar, birkaç ay soma çıka
devlellerln kilçük teknikli de•;let- rılmak iiure 11aflalinli köşeltre sakla11dı. l/alk Jıer fırsaıtan istifade e-

derek açıklık yerlere çıkıyor. işte l\adıköyüyde pmkfa. tıt. timiz 1utıf1' 
mıda bahar havasını/an istifade e deııler ..• 

lere kareı ıslralejilc ve senbolik --------- - --------------------------....-

Diğer taraftan faıılst başvekili 

Musolini "ebedi bir sulhUn beııeri. 

eyt için bir felll.kel olduğu,. pren
sipini ilan ederek harbi takdis elti. 

Halbuki bu iki i!An edilmiş pren
sipin de realite kıymetleri blribi
rf nden daha hakiki değildirler. zı_ 
ra İngiltere sulh için her §eyi fe_ 
da edemiyeceği gibi İtalya da harb 
saadetine asla nail olıımıyacaktır. 
ÇilnkU bugUnkil harbin cephesiz bir 
imha harbi olduğu malümdur. 

Ordular yalnız mildafaa kabili
yetlerini değil, taarruz kabiliyetle
rini de azamiye çıkarmııılardır. 

harblerine milnba..,ır kalmıttır. 
Halbuki dünyanın şu saatteki 

vaziyeti bütün milletlerin umumi 
bir intihara hazırlandığı gibi hay_ 
ret ve dehıet verici bir dünyaya 
hükmeden bu yeni hnkikate zıd bir 
manzara arzediyor. 

Bütün dUnya ayağa kalkmıı bir 
haldedir. Şu saatte bUtün mllleL 
ler seferber bulunuyorlar. 

İngiltere, Fransa, Almanya, 1 -
lalya, Rusya, Polonya, Hollanda, 
Belçika, İsviçre, :Macariııtan, Ja
ponya, Çin ve bütUn Balkanlar ... 

Zira milletler araııı emniyet niza
mı ve sistemi kalkmı§lır. Milletlerin 
vicdanları Urpernıi§, heyecana geç. 

miı bulunuyor. 

Belediyenin 
alacağı borç 

Şehre gelir menbaı olacak 
işlere harcanacak 

Yeni yapılacak 
Halkevleri 

Kadıköyünde büyük bir 
bina yapılacak 

tstanbulda yeni halkevleri in~ 

Mecidiye köyündeki 
otobüs kazasının 

muhakemesi 
edileceğini ve bu ~uretl e kira ile tu

Vaka y ı görenler kazada soförün suçlu olmadığmı tuımuş b!n~1ar~a ~u1una~ . butu~ 
.. • ' 1 \ ha1ke,·lerının bır hına ahıbı ola~ 

QOS\erecek Şekılde Şehadette bulunuyorıar cağını evvelce yazmıştık. Cumhurı· 
Evvlki gün saat on ikide Me. bulunanlardan, Taksir..:le Abdül· i yet Halk parti j vilayet heyeti i11' 

Zehirli gaz kullanmamak veya si

vil ıehirleri berhava etmemek gibi 
beynelmilel taahhUdlere gelince 
bizzat otoriter devletler beynelmL 
lel taahhUdlerln hiçbir mUeyyedesl 
olmadığmı ispat elmi§lerdir. 

O halde bUyUk devletler arasında 
bir dünya harbine girL'.',lmenin her 
iki taraf Jçin herhangi bir zafer 
hamlesi olmak 3öyle dursun, bir in. 
tihardan başka manası kalmamış

tır. Binaenaleyh dilnya politika ede
biyatmdakl bir düsturu şöylece 

tashih etmek lazımdır: 

Fakat bütUn mHletlı>rin mUtema_ 
diyen seferber halde kalamıyacak
lan ve esasen bu ııe!erberlik duru
munu derhal umumi ekonomik bir 
buhranın takip edeceği B.!ikardır. 

Milletler bu politik ve ekonomik he
yecan nöbetini geçirerekür ki teL 
in ettiğimiz bUyUk teknik sanayiln 
yarattığı yeni ebedi sulh hakikatini 
\•e harbetmenin imkansızlığını an. 
lıyacaklar ve milletlerarası yeni 
bir emniyet .ıılsteml yaratacaklar -

Belediye riyaseti, İstanbul şehri

nin imar hareketini temin için be

lediyeler bankasından temin edilen 
be~ milyon lira ve hükumetten te· 
mini için çah~ılan yardım ile ya. 
pılacak i~leri pHinla~tırmı5 bulun
maktadır. 

Oğrendiğimize göre belediye, i · 
tikraz edilecek parayı mezbaha ve 
hallerin ı !ah ve tevsii, stadyum in· 

~aatı, plajlar ve otobib işleri baş. 
ıa olmak üzere Yaridat getirecek iş· 

!ere, şehrin imar hareketinde e as 
noktaları teşkil eden yerlerde rnüte· 

da\'il sermaye teşkil edecek şekilde 
btimlak yapılmasına, gazino, sine· 
ma ye mezarlıklar gibi şehrin ikti. 

sadi ve sıhhi ihtiyaçlarını temin 
edecek hu uslara c:arf etmek kararın
dadır. Bu tesebbü!;!erin gdiri doğ-

cidiyeköyünde Cemalin kahvesi 
önünde rençber Hur§idin oğlu SU 
leyman, ıoför Mustafa Remzinin 
kullandığı otobüsün altında kala-

hak Hamit caddesinde 18 numa. 
rada oturan Ragıp kızı bayan Gii
zin ıahit olarak dinlendi: 

- Ben otobüsün önünde ve 

olarak Kadıköyünde bir halkevi ya
pılma. ına karar \'ermi5 ve Kadıkö• 
yünde Bahariye caddesinde ev..,.cıcc 
-atın ahnmı~ olan arsada bir halk' 
~viııin her türlü ihtiyaçl arını kar:;I• 
•ıyacak bir binanın in~ası içiıı 
129.000 liralık tahsi:at kabul etmi:" 
~ i r. Binanın ihale·i mayıs ba~rncl3 
yapılacak ve derhal inşaata ba51a· 
oarak bu yaz zarfında ikmaline ç-3• 
l ışılacaktır. 

Yalnız "demokrasiler harbede
mezler,, değil, otoritn devletler de 
harbedemezler! 

Yeni asrın bü~Uk harb tl'knlğl 

sanayünln dünya yUzUnde blSyle 
muaZüı.m bir inkılilb ve bilakis ebe_ 
di bir sulh yaratmış olduğunu bu. 

dır. 

Dünya buglin irkilerek gl'çirdiği 
ve geçireceği bu ıiddetli ıatırablar
la işle bu yenl eıııni.)'el alatemfui 
beşerivete g c>tirecek dehayı doğu-

r 

ruyor. 
il. Muhiddin DA.I.Kll.I<) 

Resmi dairelerde hava 
taarruzlarından 

korunma tedbirleri 
Bütün memurlann maske sahibi olup 

olmadıkları kontrol edilecek 
Hava taamızlarmdan pasif ko· 

runma kanunu mucibince bütün re 
mi daireler ile de\·let sermaycsile ve 
ya devletin iştirakile kurulmu~ o. 
lan mües eselere dü~cn mühim va
zifeler bulunmaktadır. Bu hususlan 
yerine getirmek üzere bütün daire

lerde faaliyete geçilmi5tir. Konulan 
esaslara göre her dairede ha\a taar. 
nızlarından korunma tatbikatı ile 
meşgul olmak üzere bir ı~omisyon 
kurulacaktır. Bu haf ta içinde hemen 

Liselerde yatılı 
talebenin vereceği 

ücret 
Maarif, vekaleti, 1939 senesi zar

fında leyli mekteplerde talebeden 
alınacak pam1lyoıı Ucretlcrini tesbit 

c t.mit tir. 
Vekaletin bu husustaki kararına 

göre: 

bütün dairelerde bu komi yonlar 

faaliyete geçmi5tir. 
Kurulan kombyonları ilk me~gul 

eden şey, dairelerde bulunan me· 
murlann blrer maske sahibi olma· 
tarı ile dairelerde veya en yakın yer 

de <:.ığmak teminidir. Bütün devlet 

memurlarının birer maskeye sahip 
olmaları rnzımgeldiği hakkında bun 
dan e\ \el bir tamim yapılmı~tır. 

Bu tamimden sonra birçok memur 
lar maske tedarik etmiş bulunmakta 

dırlar. Daire fimirleri bütün memur 
!arın birer ma kesi bulunup bulun· 
madığmı kontrole ve neticeyi sürat 

le Yilayef makamına bildirmeğc me· 

mur edilmişlerdir. 
Aynca dairelerde, devlete bağlı 

müesseseler, kulübeler, nokta mahal 
leri deniz fenerleri ve air ı~ıklı yer
lerde icap edince ı~ıkları biranda 
söndüriılmesi ve lüzumlu olan yer

lerde karartılıp ma ke!enme i için 

tertibat alınmaktadır. 

rudan doğruy i i\t zı f ı 

ka~ıhk gö::oterilecektir. 
Hükumetin ı~tanbul ~ehrine yapa· 

cağı yardımlar ve varidatı beklen. 
miyecek, fakat ~ehri tezyin edecek 
belediye bina ı, şehir tiyatrosu, kon 

o;er\'atu,·a.r. anarollar ve meydanla

ra ~:ırfolun.acaktır. 
Belediyenin bugün kanunen al

malia • a!ahiyetli bulunduğu vergile· 
rin ougünkünden daha yüksek ran
dın.anlı olarak tah ili \e halka ağ!r 
gelmiyecek bazı varidat menbaları 
bularak e1de edilmesi düşünülen ge

lir ile ~ehrin umumi ,·e daimi hiz
rnellerinin daha iyi \"e düzenli bir 
,ekııde yürülülme:ıine gayret edile

cektır. 

--o-
Poliste 

Yeşilköy yolunda 
bir kaza 

Sulukulede, 60 numarada oturan 
aıabacı lbrahim, bu sabah Yeşilkö

ye me) \ a gütürüı ken Hazncdar a
ğa çiftliği yokuşunda hnY'·anları 

ürkınü3, yokuş aşağı alabildiğine gi 
den araba yi>I kenarındaki hendeğe 
dfişerek parçalanmış, kendisi de ba-
şından ve gözünden yarnlanmıştır. 

Merdivenden inerken 
Fenerde Abdiıınbaııı mahalleııin

de, Çukurmescit sokağında dokuz 
numarada oturan Arab Abdullah 
kızı J.'atına elinde bıçakla merdiven
den inerken düşmüş, karnından 

tehlikeli surette yaralanmıştır. Ya
ralı Hruıekiye kaldmlmıştır. 

Motosiklet kazası 
Gedikpıışada, Hamam sokağında 

25 numarada oturan 16 ya!jında 

rak ölmü~tü. sağ tarafında oturuyordum. Bir_ 
Tahkikata elkoyan mü.ddeimu- denbire otobüsün önün.de bir a

mi muavini Kemal Tan hadiseyi dam belirdi. Yarı beline kadar gö 
meşhut suçlar kanunu çerçeve - rünüyordu. Ağır gidiyorduk. Şo. 

sinde görl:lüğü için dün saat l 9. för fren yaptı. Yanımda ~ocuğum 
da asliye ikinci ceza mahkemesi vardı. Devrilmek üzere olduğumu 
davayı tetkik etmi§tir. zu anladım. Hemen çocuğumu 

ölen çocuğun amcazadesi ara- kaptım ve bu sırada otobüsümüz 
bacı Mahmut da suçlu sıfatile hendek içine yuvarlandı ve yavaş 
mahkemeye verilmitti. . yavaş yan tarafa yattı. Ben he-

Hid.is <i.yle olıı:nu~t_u t e tı.ud falııl.a. Wh _ • 1'11 

lahmut ~~ca.zad.e$i 1 Silleyınanı ı ,, Büy.ükdc11td-e; 1Kalıtkalıiw•«oka -
.. u arabasına almış, Şi§liden Bü - ğında 20 numaralı evde otıtran 

yükdereye doğru ilerliyordum. Me polis MazlUm da otobüsün içinde 
cidiye köyüne gelince Süleyman: imiş. O da gör.düklerini şöyle an· 

- Ben dayıma g~:ieceğim, ye. !attı: 

mek yeyeceğim, demiş, ve araba- - Otobüs Mecidiyeköyüne doğ 
da nindikten sonra yolun soluna ru ilerliyordu. önümüzde bir su 
geçerken otobüsün altında kalını§, arabası vardı. Şoför, korne çal
ve ölmüştür. dı. Arabayı geçmek üzere otobüs 

Mahkeme iddianameyi okuduk- sola geçerken birdenbiİ-e arabanın 
tan sonra evvela M ı;1mudu .dinle- üstünden otobüsün önüne atladt
di O. ğını zannettiğim bir şahsın çaba-

·_ Süleyman arabamdan irıl:ii .. lamasını görür gibi oldum. Sonra 
dedi. Ben yoluma bir kurşun atı- otobüs .devrildi.. Ben yolcuları 

mı devam ettim. Sonra beni dur- teskin ettim. Onları çıkardıktan 
durdular.. Süteymanın otobüsün sonra yola çıktım. Bir çocuk öl~ 

altında kalarak öldüğünü gör - müş, kenara alınmıştı. Dört, beş 
düm. Ben arkamdan otobüsün ~el yüz metre uzakta bir araba gidi
diğini görmeı:Hm .. Korna çaldığını yordu. Bağırdım. işitmedi, koş-
işitmedim.. tum onu çevirdim. Şoförle bcra· 

Şoför kendisini müdafaa etti: ber polise teslim ettim. 
"- Ben Mecidiycköyünden Son şahit İbrahim vaziyeti çok 

5 - ı O kilometre sür'atle ağır ağır ' yi tenvir etti: 

ilerliyordum. Sağda araba vardı.. - ölen çocuk birdenbire ara· 

Korne çaldım .. Birdenbire araba. badan otobüsün önüne atladı. A
nın üstünden biri önüme atla<lı. ralarmda bir metre mesafe vardı. 
Ben, el, ayak frenleriyle beraber Çiğnendi, öldü. Şoför çok ağır gi
derhal sola kırdım.. Tekerlekler diyordu ve korne çalıyordu. 
hendeğe girdi ve otobüsüm yavaş Mahkeme şahitleri yüzleştir
yavş durdu. Benim bu hususta di, hepsi ifadelerinde israr ettiler. 
zerrece kabahatim yoktur . ., Mahkemenin gayri mevkuf deva-

Bundan sonra otobüsün i~inde mına ve bazı noksanların tetkiki 

Cenaze otomobili 
çarptı 

Bakırköylindc, Haznedar ağa çift 
li''İnde Çıfıt Burgazda, arabacılık 

yapan TaşköprUlü Osman oğlu Bay 
rama fakültenin Bakırköyünden 

' cenaze getiren otomobili çarpnll3tır. 
Yüzünden ve muhtelif yerlerinden 
yaralanan Bayram, Guraba hasta. 

için çarşamba gününe talikine ka

rar verildi. 

Mısır Kredi F onsiyesinde 
kazananlar 

ln~a halinde bulunan Eminöııii 
halke\'İ ina~atımn da taciline karar 
"°eriimi 'r. Bu halkevinin :yalnız t: 
llO:> İn;:ach 'halt: t:\.lilmi~ lıuluu ~ • 

du. Diğer teferrüat ve dahili tesisııt 
\çin haziranda başlıyacak reni hali' 
c\'leri bütçesine icap eden tahc:i~at 
konulmu~tur. 

Fatih halkevinin de bir hinaya 
sahip kılınması takarrür etmiştir. 
Eğer uyu)ulabilirre evin şimdi bıl' 
\unduğu bina satın alınıp bahçe::ıiııC 
yeni bir: kısım iJa,·e edilecektir. 

-o---

· Pazarhkla sahş 
yapanlar 

Cezalandırılan esnafın 
hemen hepsi 

Mahmutpaşada ... 
Belediye iktısat müc!ürlüğ~ 

mürakiplerile iktısat Vekaleti 

kontrolörleri, piyasa yerlerinde 
yaptıkları müşterek bir kontrol 

neticesin.de bir çok esnafın pazar· 
lıksız satış kanununa muhalif ha· 
reket ettiklerini tesbit ederek buıı 
lar hakkında tuttukları zabıt va· 
rakalarını belediye daimi encüınt' 

nine göndermiılerdir. Bu zabıtları 
tetkik eden daimi encümen, ilk dt 
fa olduğu için bu esnafı 20 ıcr li• 
ra para cezasına çarptırmııtır. 

Pazarlıksız satış kanununa a)'· 

kırı hareket eden esnaf şunlar.dıt:: 
Sultanhamamında Rızapaf 

Galatasaray lisesi 240, Erenkö~ 

kız lisesinin ilk kısmı hariç olmak 
Uzere, !stanbuldaki diğer yatılı 

mekteblerle İmılr mektebleri ve ls
metpaua kız enstitUsU 200, Erenköy 
kız lisesi (ilk kısmı) ve Balıkesir 

lisesi 175, Erzurum lisesi 165, A _ 
dana, Bursa, Diyarbakır, Kayse ri 
liselerlle Bursa kız öğretmen, oku. 
Ju 160, Edirne, Konya, Sivas, Kars 
Hııelerlle Çnnakkalc ve Manisa orta 
ekulluı ve tllümum sanat okulları 
1IO, Tr&t.on lliıcei 154, Kastamonu 
& ' ' e. '1'.._.t lllelerlle Bolu, 
A,.,_, Xara1' orta okulları 140, Af 
yon, Kltahya llsclerile Bilecik orta 
okulu, Niğde orta okulu 120 lira. 

11 Pavl i adası,, 
kiralanıyor 

Senelik kira bedeli 
120 liradır 

Mihran oğlu Garbis, Sürpagop mc-
7.arltğı i<;crsinde motosikletle gezer
ken düşerek yaralanmııı, Beyoğlu 

hııstauesine kaldırılmıştır. 

nesine kaldırılmıştır. 

Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde 3 fa_ 
izli \ e ikramiyeli Mısır kredi Fon· 
siye tahvillerinin bugünkü çekilişin· 
de 1903 ~ne i tahvillerinden 
743.874 numara 100.000, 1911 se. 
nesi tah\'illerinden 2.628 numara 

ır on ton a m c a 50.000 frank ikramiye kazanmı~lar 
süvarf dır. 

yokuşunda tuhafiyeci Aıop, Matı· 
mutpaıada Kanarya manifaturacı 
Mesrop ~ekeryan, Sultanhamaııı· 
da Rızapaşa yo1cuşunda kumaı "'' 
manifaturacı Vahimyan, Mahınut 
paşada tuhafiyeci Abbas, Mahınut 

de· 
paşada manifaturacı Haykaı. ~ 

çioğlu, Mahmutpaşada manifatU' 
racı Maksutoğlu, Sultanhamaııs : 

·tıı 
de Ege tuhafiye mağazası sahl 

h.tanbul adalarından biri bir sene 
için 120 lira gibi küçük bir ücretle 

tamamen kıralanacaktır. Bu ada 
Pendik açığındaki Güzelada, ec:ki is 
mile Pavli adasıdır. Milli emlake 
ait olan adayı Kartal malmüdürlü· 

ğü istiycnc 120 liraya kirahyacak

tır. 

~------------------~ 

Vitali, Mahmutpaşada 171 nuın•' 
ralı manifaturacı Artin Beıiry.aıı• 
Hacıkiiçük ca.ddeıinde 15 nuJı'•· 
rada ..a..fiye v eıapka mağaıafl 
C!sman, Mahmutpaıada Istamat 
ve şeriki, Sultanhamamında 'ft• 

mizlş mağazası sahibi Faik. 



~-~-

Münasebet 
G AZETE J.:olel.:si)oııııııda kalıp 
l a unutulmaktan kurtar.mık 

~ın P halinde ba t ınlıitı gıizl'l ruıııa· 
dt1

' <.:irı:ıerıelcr'l henüz i'Öndcı rııc· 
~ 11

tin Osman Cemal h.RHUlı'nın 
bt~ h~_tırınd:ın çıkArdı~ını, belki de 

td 11Uccnik öklujjıınu s.ııııp iizülu· 
lt llın. Dünkü l'akil'te Lıeninıle şa· 

tltısıııi görünce ~'indim ..• Sim. 
Oı;: kadar benim ni:zımdan yuılınış 
t/t l·azısıııı okumuştum; itiraf e· 

~t(ıııı ki ooları henim lR7.ılarıma 
~ hcn:cicınerniştlın. Bu sefer ki Ö) 

t,!~iıı: sırf gül<.lürnıek arz.usu ile 
~ıı llıış lıazı ııar\·aları kaldırır,a· 
'fit 0rın lıcn ılc iınıa edebilirim. ~it. 

'•ı--'u satnlarn bakın: 
~ h llr?za ı;ut ile kRh\"e arasında ha· 
ha~ llkıı..ı bir munasehet gösteriniz 
llıc )1111'! Birhl ineğin, koyunun 
ı.ıı tıı~'>iıııt~n \'ıkıyor, lıirisi Aralıis· 
~ tıırarıarınd:ıki bir :ı#:ıcın çeldr· 
4t~"·. İkisin ın arasrnda dnltl_ar kadar 
~t ~ok ınu? ... \'e sorarım uze: bun. 
)t khırJeşip de orta) ıı bir ~üllü kah· 

Q 0nuıuu~u zaman münasebet olu· 
: llıı nırrulla lohu~a ~erl.ıeti birle· 

Sqce neden mun:ısebct olrnuyor? 
'rı ndıııa nıiiııaubet dediAini7. şey, 

1 'l(lı:ıı.ılır a esnsta lıir nııilıasebet. 
ı k't . Ar en hnşka ııcdır sankı?,, 

Ilı ~aruıun üzerine lohusa şerbeti t.lök 
t~ nklıına gelebilir; zaten ben bazı 
ı.,. ı,r hundan daha gıırlp yemek 

duşünürürn .. Osman Cemal Kay· 
1 hunu ı;ok iyi keşfet mi~. Bizim 
"tıcz&ebet dediAimiı şeyin çoju za· 

~ıı tnuna3ebetsi:lik olduiunu da 
~iınurüm. Ne olurdu? Osman Cc· 
r1 ~''birisi, IAldn,, {1) ıribi keli.mele. 
··~ llllanmnsa, bir cümle hıJına da 

e., kclime~in l .L:oymasay dı ... O za· 
- • ı__.:_...a 

lıtııı:ı z:ıhip olur, lıeniız toplaımıAı 
lınnıediı:iııı külliyu.lı - cısar' ııııa o· 
ıt• alırı.lım. 
, Crh:ılde Osman Cemal Kargılı'. 
hzısı l.ıenl mun:ıschct hakkın<la 

~11nıncğc ııe,·ketıi. Süt He kah\'t! a· 
ı~llda t:ıbil lıir ıııüııaselıet yoktur; 

'it 11 oğlu onlar arasında lıir mü· 
~bet ~·aratmıştır. Marul salatası 
~ tlııe lohıısa ~trbcti dökülınui hi· 
ı '11·eıı\ pek fena ııcli~or, lıleta iğ_ 

1loru:ı; . .\nııı ıtl'llcn? Şaı kın cn u· 
dııkj ıııcmlel.:ellerde toz ~ekcre 
~1lın1~ hücelder, Jıize ııtl.: lulııı( 

Ck turşular ~cnirıniş. ı,, lıir 
St'."ekıcn, ilk tccrübclle :rılmay ıp 

t 1'1tizi nlıştırııı:.ığ:ı ~·alı~ınııktıın i· 
~ lıı·. 

b 1 ~ İ~l~ i dıışüniin_: !ıazı seslcl'İn 
tı ltırıı ikmııl ctlığı, faknt bnzıln· 
~,.' 1la lıirilıirlcri ile 1ıir tnrlü uz. 

ı 1lacııi;ı sÜ) lcnı) or; onra )'eni 
l, lıt tckar çıkı)or, hu kııiılclere is· 
l\~di~·or, lıiribirleri ile U7.lıış:ırııı· 
~ lıırı sö) len en sesleri y:uırana 

tQr ,.c hu !>Uretlc ~:ıııııtln hudut· 
• 

1 IIenişlctb or. işte lgor Sıra. 
ııı_~· Onıın ilk cscrleri \"tılıııılığı 

ı 1\ hirçok kimseler ahenksizli~c, 
~ l!7.luğ:ı, miuıasebtl&l:lik'c t:ı· 

•de 111 cdl'ıııcdilcr, ze,·klcrinin n·n· 
ın tılduijunu sö)·leılilcr. l'elru~kıı' 
~ı"'"rupa'ya dalııı ~eni tanıtıldığı 

trd 'k' · k J c onu, ıııusı ısı pe se' en Ye 
lı.)~I\ bir arkadaşımla dinlemiştim. 
~t ıı ) Uziinde heli ren lşnıizaılar, 
~I SaJnt:ı~ı iizerine lohusıı şerbeti 

1 
11lıc~ini du) duğuıııuz zaman lıL 

<il Hi~uıııiizıle hclircıı iArenınc iş· 
1~~ 1 ırııı:ı pek lıcnzl) ordu . • "-ilam· 

altı hakikaten ıııusl:ırilı olmuştu. 
~- ın, lıir iki ny içinde alıştı ,.e 
~ı.."11lsky'nın :ınntini se\ llll'İtC b:ış· 

\" ~ 1. arıi o hcstckı\r, o zaıur111a kıı. 
ıc:1rilıiri ne uyııındığı söylenen 
J arasında lıir ıııünn~ebct kur· 
,~e o münaı1clıcti, e"'·clcc kAl~ul 

şıı. istemi) enlere de kabul ettır· 

1~~litı sanat, lıütün zc,·k işleri lıöy· 
ıı~ nıuhtcllf şc) !er arasın<la yeni 

1 schctıer kurmak icat etmek ve 
rı ' 

~1 k· ctrara kabul cıtirıııe'k ... F:ıkal 
trıı_ırn~elcr var, h:ııııinneleriniıı 
tıı ıt_lnden başka yemek, lıahalıı. 
h 

16Hedilı;.Jerindcn bıışka şiir o· 
•Qcıı~ · t% ~ını :r.annediyorlar, her yeııı 

l~ıı C)'! reıtdediyorlar. Çok şükilr 
• 1

111 l'alnız onların elinde kalmı· 
~Oksa çoktan mum;) alaJır, ıi· 

'IJ •
1 

Nurullah ATAC 
lcıııı ·likin,, ktlimeaini bira: aıalı. 

aıtı11or, ' 
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23 Nisa·nda Türk çocuğuna 

nedir ? hediyemiz 

Yazan; M. Dalkılıç 
21 Ni!ôan ~·ocuk Bayn.mı lt:n alakalı ~Üetiscselerln hazır

lıklar yaphiını ıörüyor n duyuyoruz. 
Mllu.mereler, toplantılar, balolar ,.c yani umumiyetle çocuk-

1 
lara o &ilnlerlnl neşeyle ıetlrtebllecek ne mümkllue bütün bun
lar hazırlanıyor. 

i Bu hareket, çocuklara k<'ndl varlıklarını duyurmak nispetin. 
: de, Türk t'amiıuıı içinde bir ı;ocuk dün3 ası bulunduğunu da hatır. 

t

i !atmaktadır. 
j Dıılo, mü!Jamere, toıılaııtı, ht'dnYa yolculul<, beda,·ıı slnrnıa 

\'f! blrka( ynruya kundura, elbisr, blrk:ıc yanuya ziyafet, 28 Xi· 
1 undan beklenilen neticeyi 'ermiş olmuyor. 

~·Ot"uklann, <'ğlcnıllk dcmelri, \C blzl<'rln gördük dememiz 
~n dtiildir. 

::ı Nisanda memleketin Türk çocukluğun:ı hediyesi nedir? 

1 

Türk çocu'"U bin lıir l'ıtiyaç 'e mü.Şltill kar~ısındadır. Bunu 

1 hepimiz, kendi yürt~lnılz kanıyarak, kendi ı;özlcrlmlz yaşararal< 
bilmem kaç kere ~iirmii,, anlamış, duyınu§uzdur. 

1 

1 
1 

1 

Türk çocuğu: hakım bitiyor, kimsesiz \'e yoksul arkadaşları 
için cemiyetten emniyet \c mücyyede i!§tlyor, yatım, bakım yurd. 
lan, umumi sıhhatleri için çoruk dl<;panserlcrl, çocuk ha$tancle
ri, yoksullar için bedna çocuk doktorl:ın, bcda\'a ilaç, beda\'a 
kamp, bedan "üt, bedna ylyect-k, bcdau ı:lylm istiyor. 

Türk çocuğu köprü altlarmda, sokaklard:=. peri~an ve muzma
hil ıııürilnt>.n, dilenen çoculdulun bu faciadan kurtanlarak refaha, 
emniyete ka,·uıturulmasmı istiyor. 

Muhtac; ana 'e babanın veya koca!nz kadanm C\'lidmı huzur 
n emnlret içinde teldi l'Clebllecdl klm!\eııılzler yurdlan l!\tiyor. 

Dünyanm hlcblr (ocuklup, TUrk çocuğunun Türk cemJye· 
tinden lstdlll kadar lo;temlyeccklir. Çunkü ancak l'umhurlyet 
!nurudur ki Türldyede bir ~ocak dünyası mevc.-ut olduğunu ııezlb 
meydana çıkannıı ,.,. onun üzerinde idealler, hedefler hazırlamıı. 
tır. 

Asırlarca ihmale uğramış ·Türk çocuğu, bu ltlbarladır ki, 
Türk cemiyetinden al'ırlarc.-:ı. noksan ,.e ihmallerin, seyyienin ,.u. 
cuda getirdiği kaııur n ck:ıılkllklerln tclatlı.lnl l!itemek nzlyet1n
•ec1ır. 

\'e Türk eemlyetl kendi hüeretılnl l'e prot.oplazmuını doku.. 
yan bu ilkel uzu'' n aHuranun kartmmda büyük ,·ccfbeler ,.e n .. 
zifelerle mikelleltlr. 

Bunan l~ln ı.oruyoruz ki: 

Bu;ıdan enelkl 23 nisanlarda Tiirk ı;ocuğuna ne hediye et· 

tık, bu 23 nisanda ne hediye cdcceifü.? 
Çecap vulfiuu da7unnakl ~in ona ezelden ebede kadar 

~ilrbüz ,.e matlub sıhhat ,.e kudrett.-, ('nerjlde ,·ar kılmak ted
birlerini anbesn d:ıha hızlanmıırı bir "lııt('mle yapmak n tcab e- · 
d~rse yaratmak lizmtdır. 

)lli:ııamerf', balo ,.c saire ~k güzel, ama, bu çocuk dUnya.o;ı. 
nm gamltlirüdür. Ünce bu dünyayı emnlyf'te bağlamak, bütün 
ihtiyaç ,.c zaruretlerden kurtarmak gerektir. 

Türk cemiyeti önce bu yllk.~k hedf'f n idealin tahakkuku. 

1 
na çalıtmak ,·azly<'tlnde-dlr. 

Türk (ocupnun de\·le-t n hükiımet ataları, hrr 28 nhıan 

bayrammda nlitlanna yeni bir l<ıtlkbal \'e hayat emniyeti bağı~
İ ladıiı \'e yani bütün Türk yanularma şamil baknne\'leri, dlo;-

pan!lerler, yurdlar, hastanl'ler, diş bakım yerleri, yoksul yanu

lar yurdlan, ~fkat mUesse-ııelerl, süt damlaları n bunlar gibi I<;. 
tlmai hf'dlyeler kurduğu zaman, çocuk ,·ıırlığına daha büyük bir 
imanla inanacak, TUrk kadını, erkeği 'e umumiyetle Türk halkı 
taptaze ,.e yii:ılercc halli li:r.ım me5l'lt' ,,·e lhtiy&(larla dolu bir 
Türk ÇOt"Uk dünyaıııının ıne,·cudi;n~tlne ,·i.kıf olarak tllnl kolunu 

n ~asını snayıp hu dünyayı imar etm~ğe bt-nllkinln, kudretle. 
rlnln mllhlm bir kııornmı nkfedecl'ktlr. 

Bu ıuretle: 

2! nlS&n bir ~ocak b:ıyranu olduiu kaclar Türk ,·arlığının 
ya,·rutarın:ı kartı l'<'cfl:e n \1lzlfclcrlnln de heıııab AÜnü drğcrlne 

f yükAclecektlr. 

1 llerhanı:I bir Türk ya,·rusu, '760 bin kilometre mesahaya ya
l yıimı, aziz Türk yurdunun 20 milyon Türk camiası içindeki bü-

1 
tün Türk y:nrularının ktndlsl k:ıdar <'mln, rahat \'e istikbalinden, 
J:"ıduından, Aıhhatlnden \'e her lhtlyaeından huzur içinde bulun
duğunu ~örerek 23 nisanı, bu kendisine <'n kıymetli ,·arlık n he. 
diyeler bağışlandığı büyük gününün borcunu ödeyebilmek için 
yeni bir hız alacak. Türk cumhurl .. •ctlne \·arlıiına YUrduna .,, , ' . ' 
bayrağına M>DAUZ lıııilılığmdakf andını, ahdmı bir kere daha ta. 
ıelly~ektlr. 

Bu ltlbarlatlır ki t cl•rar soruyoruz: 

23 Xi antla Türk ynrul:ırın:ı cl'mlyetln hedly"I ne olacak? 

.................................... _._ ... -. ............... ········--···················· 

Adalara su 

H ABEBDE okuduk: 

@fi il)Q; i~4'!4bılffl'J 

Halk, sayfiye yerlerinde Maltepe, 
Hamidiye ve saire yerine. 
sarnıç suyu mu içiyor ? 

Sayfiye yerlerindeki sarnıçların temizlenmesi için 
Belediyenin şimdiden tertibat alması ve bu işi 

n1ecburi · kılması laz11ndır kanaatindeyiz 
Yıllardan beri bir yılan hikayesi delen veya bunu fazla bulup da 1 la ı ıçin böyle yerlerde sarnıç temizleme 

gibi halledilememiş bulunan Adala midiye yazsa veya 1\laltepc suyu· mecburiyeti ikame etmeli ve bunu 
rın u derdi nihayet temmuz ayına :!ur diye iddia etse, buz gibi sarnıç belediye kendi vesaiti altında sık 
kadar hallolunabilecek ve bu suret. tan başka bir şey olmıyan bu suyu 5ık kontrol edebilmeli ve gene ken. 

le hiç olmazsa bu yıl Ada susuzluk· hangi babayiğit muhakkak o su de· di memurları marifetile temin ettir· 
tan kurtulmuş bulunacaktır. 1ildir diye tefrik edebilir? melidir. 

Sayfiyeler:imizin en büyük dertle- Adaya temmuz ayında su gelece. Hiç olmazsa sarnıçların senede bir 
rinden bulunan su me:elesi, yal. {ini öğreniyoruz. O aya kadar bu kaç defa temizlenmesini temin i
nız, su eksikliğini telafi işi değildir. \'aziyet IXiylece temadi edip gide· cap etler. Sonra umuru beytiyede 
Su mcc:elcsinin birkaç tarafı 'ardır. .:ektir. Haydi Ada kurtuldu, Adalar, kullanılan bu gibi su!arm sarnıçlara 
Büyiikadalılardan bir zat bu me- re diğer ayfiye yerleri, Bakırköy süzülerek girmesi için süzgeçler kon 

selelerden bazılarını şu suretle an· vesaire ne olacaktır? Hep·inin böy· mak mecburiyeti de ikame olunma· 

!atıyor: lece mühim bir su derdi me,·cuttur. lıdır. Sarnıçların kapaklarını beton. 
"Büyükadada iskele tarafında bir Mesela Adaların, dükkanlann ve dan yapmak ve hava ile temas.mı, 

sucu vardır ve tektir, rakipsizdir .. sairenin sarnıçlarını temizletip te· dı~arı ile irtibatını ke::mek de o de
Çeşmcleri vardır. Fıçıları veya da· mizletmediklerini kontrol edebilmek rece lüzumlu bir i~tir. Ekseriya üs· 
macanalan buradan doldurur ,.e ü· tü açık veya hafifçe kapanınız sar· 

zerine ne suyu oldu~'UnU bildiren MÜ sa dere edilen ruçlar, sivrisineklerin de ço&alma.1-
damga konur halka tevzi olunur. na scbeb olmaktadır.,, 

Hamidiye, Karakulak, l\faltepe noksan ekmekler Not: Bahs mevzuu edilen nokta· 

\·esaire sularının çe~mcıeri yanra. 14 F ırm sahibi ıar hakikaten dikkati muciptir ve 
nadır. Hangisinden dolmuştur ve mühimdir. 
hakikaten adı olan su mudur?, Bu teczjya edildi Herhamd bir suretle olursa olsun 
cihetleri kimse bilmez. Filhakika Belediye mürakipleri tarafın· kullanıldığı malum olan ve zaten 
ba~mda mühürleyen bir memur gö· dan §ehirde yapılan kontroller ne- ba~ka çare bulunmayı,.ı yüzünd~n 
rürüz, ama, bu ne dereceye kadar ~icesinde on dört fırında noksan müe:.se clerce de kullanıldığı bilinen 
su depolarını kontrol edebilmekte· tartıda ekmek satıldığı tesbit e.dil- bu sarnıç sularının dikkatle kontro· 
dir, bunu takdir pek mü~üldür. miştir . 1ü Ye temizlenmemiş sarnıçlann ip· 

Sonra bu rakipsiz sucu Ye böyle- Bu fırınlar ile noksan ekmek- tali icap eder. 
ce sayfiye yerlerinde rakipsiz kalan !erinin miktarı §Unlard·r: Herhalde henüz sayfiyelere göç 
su depolan, suları istedikleri fiyat· Kumkapıda Arapzade mahalle- ba~lamadan bu işleri görüp, tehlike. 
la satarlar. sinde Enverin fırınında 98, 1stas- !eri önlemek ve pis sarnıçlardaki 

E\'lerin yakınlığına ,·e uzaklığına yon caddesinde Kirkorun fırının- suya e\· kirasına zam suretile epeyce 

ı:.r;öre mühim zamlar yaparak da 41, Langa<la Mihailn fırınında para alan ev sahiplerini de böyle bir 

rntm ak hakkına şahiptirler. 34, Geclikpaşada lımbonun fırı· mecburiyete se\ketmek ve hele mü· 
Su ,·erirler ,·eya vermeıler, keyif· nında 145, Gedikpaşada Aposto- csscscleri sarnıç s.uru sarfından 

!erine tabidir. Bu bir. !un fırınında 88, Beyazıtta Ordu kayıtsız ve ~artsız menetmek lazım· 
En mühimmi Büyükadada \'e A- caddesinde Mahmudun fırınında dır kanaatindeyiz. 

dalarda halk yağmur sulanndan is· 68, Bedrosun fırınında 3, Yediku
tifade mecburiyetinde kalıyor. Ça· lede Hasanın fırınında 646, Sulu

resizdir.Bazı evleri sarnıcı vardır ve manastırda Dimitrinin fırınında 
ev kiralan bu sarnıçlara göre deği. 18• Yedikulede Süleymanın fırı-

nında 169, Samatyada Ramazanın 
şir, yükselir. Kahvelerin de, lokan· 

taların da böylece sarnıçları \'ardır. 

Halk burada l\laltepc diye, Ha· 

midiye, dire, veya herhangi birine 

nisl>eten pekala sarnıç suyu içmek· 
tedırler. Halbuki sarnıçlar bir mik

tar durduktan sonra kurtlanıyor.Ek 

seriya Wğıınların yanlarına yapıl· 
mış bulunuyor.Lağunlar olmaması· 

na \'e kuyular bulunmasına göre bu 
pek mazbut olmıyan sarnıçlara la· 
ğım sızıntıları olacağı da pek tabii 
\'e o~ikardır. 

Bu takdirde sarnıç sularına gü,·en 

:ne!-: \'ey:t itimat etmek ne büyük 
bir hatadır ve bu sular Adalar \'e 

sayfiye ycr!eri için ne büyük tehli· 
!:cdir. 

EYlcrdc de bunları içilir, umumi 
yerlerde dt bunlar \'erilir ve belki 

de alelade bardakla su satanlar da 
soğutarak sarnıç suyu \'erirler. 

r .!'' 1 :ırın ünlenmesi lazımdır. Ka_ 
yıt-.ız Ye şartsız sarnıç sularının 

hiç olmazsa, kah\'elerde, lokantalar· 
:la verilmemesi tedbirleri alınmalı 
dır. 

Bardakla su satanların sularına 

emniyet duymak mümkün müdür? 

Uzcrinc Kayı~ağı demeyip de Taş. 

,·ardır.,, 

fırınında 36, Kocamustfapaşada 

Mehmedin fırınında 10, Kumka
pıda Nişanca fırınının ekmeğini 

satan seyyar satıcı Sülcymanın 

16 .. 

Sayısı 1515 e baliğ olan bu ek
meklerin 900 kilosu satılarak pa
rası, müteoakisi de ekmek olarak 
Düşkünlerevine verilmiştir • 

-0-

Esnaf barındırma 
yurdu kurulamıyor 
İstanbuldaki esnafın ekserisi • 

nin bekar ve kazanç emeliyle baş 
ka vilayetlerden buraya gelmiş ol· 
dukları ve bunların da gayrisıhhi 
hanlarda fena şerait içinde yaşa

dıkları nazarı dikkate alınarak 

bir esnaf barındırma yurdu tesisi 
düşünülmüş, hatta bu işe müna
sip olabilecek bina da bulunmuş· 
tu. 

Esnaf cemiyetleri yardım teşki· 
latı şimdi başlıca faaliyetini esnaf 
hastahanesinin tevsiine hasretmiş 
olduğundan, barındırma yurdu işi 
de geniş bir sermayeye ihtiyaç 
gösterdiğinden, bu tasavvurun tat 
bikına geçilmesi gelecek seneye 
bırakılmıştır. 

Doğru, fakat yenJ ~:!'ly~da! 

• * • 

Salt' at ----Konservatuvar 
konseri 

Ev\·clki akşam Fransız tiyatro. 
sunda, konservatuvar büylik orkes_ 
trasının konserini dinledik. 

Sanatklrlara has bir mahviyet i
çinde çalışan ve ycU3tiren Seyfed
din Asalın idare etmekte olduğu bu 
orkestra, kusursuz denilebilecek ka 
dar güz.el çaldı. 

Konservatuvar hocaları ile tale. 
helerinin te§kil cıttiği bu mekteb or. 
kestrası memleketimiz için iftihar 
edilecek bir varlıktır. 

Programda Ramon'un sUvitlerl, 
Mozartın me§hur la majör keman 

konsertosu ve Haydenin askeri sen
fonisi vardı. 

Bu konsere solist olarak kon.scr
ı•atuvarın genç muallimlerinden ls. 
kenden Ardan iştirak ediyordu. 
Programdaki ilk eseri orkestra gU
zel bir anlayışla ifade etti. 

Bu parçanın bilhassa, Uçlincli 
kısmı olan tambureni hava sazları 

için oldukça gilç olmakla beraber 
pek mu\'affakıyetıe çaldı. Mozart'ın 
la majör konscrtosunda orkestra 
soliste çok glizel refakat etti. Yal
nız birinci muvmanını bir parça sli. 
ratli bulduk. Genç solist evvelki ge. 
cc, bize Türklerde de bir Tibo, bir 
Franscskati yctigebileceği hakkın -
da ümit verdi. 

"Belediye ile Denlzbank, Bliyüka.. 
daya bu yu li:me suyu temini için hazır- • 
lık. yapmaktadır. 

· ispanyada ölenler Amerikadaki yüksek 
apartmanların manası 

İstirahatten sonra, orkcıtra sah
neye iyi alıştığından programın en 
güç eseri olan Hayden'in yüzlincU 
senfonisini çok güzel çaldı. Bu ese. 
rin ikinci muvmanında Hayden bi
zim yeniçeri müziğinden ilham al
mıştır. Bu kısımdaki bazı puajlar. 
da da\'ul ve zillenn mühim bir rol 
aldığı görUlüyordu. Bu güç eserle
ri başaran konservatuvar orkestra
sı elemanlarını Ye şefini takdir L 
~rkeıı bl5ylf' muvarrakıye~ 'kon
serlerin devamını temeııni ederiz. 

Bu •ene yalnız Bilyllkadaya içme ıııu

yu 'en•bflerek n bu da anrak temmuz a.. 
yınrla kabil ol!M!aktır.,, 

Anlatıldı ya ey sayflyepereatler! 

Acele ite ff'ytan kanıır. Bu yıl BlL 
yilkadaya, gelecek yıl Bize. 

Bir ""'e IQ ltmesenlz De olur, olilr 
müaönib sanki! 

A XADOLU Ajanın ~·azıyor: 
1'1adrld - Dahili harbdc ölenlerin 

mlkdarı 1.200.000 kl;ıl tahmin olunmakta
dır.,, 

l'anl bir buçuk Amanıtluk! 
*ı::ııc 

Amerikanın sözü 

A MERtl\A Cumhurrdı;I bir nutuk 
söyllyerck dedi ki: 

"Bhlm de dünya ltleriade alikamrs 

A MERtKADA 48 k&tlı ofol, bllme)iz 
kaç katlı apartınıanlar olduğunu 

görüyoruz. \'c inanıyoruz ki bu millet 
Bulbçll millettir. Üyle ya, nllfu arttıkça 

ö~yc beriye saldıracağına, hanya doğru 
yükselip kansız n insansız arazi alıp k~y
finc bakıyor. 

Mim, J •. K 
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Sallı • 
zencırı 

• 

tamamlanmak •• uzere 
_... Ba~tarafı l incıde 

enatı dinlememeğc te§vik değil mi
dir? 

Fi.garo gazetesinde Romier diyor 
ki: 

Almanlar ve İtalyanlar halen ls_ 
panyay& bü~iik bir ehemmiyet atfet 
mekto"airlcr. Bunun da birçok sobcb 

lerl vardrr. lk1 otar§inln 1spnnyanm 
lmaıı için lcnb edecek olan mıılze
me ve ihtisa.sm inhisarmr vaktinde 
almak arzusu bu scbebler arasın _ 
dadır. Uyanık bulunmak vazifesi, 
hiı; bir uman bu kadar kat'! olma
mrştır. Fakat Fransa ve İngiltere 

için selamet endi§eler yayılmasın -
da değil, gerçek kuvvetlerin arttı _ 
nlmasında ve aralarındaki ahenk 
ve ıseyyali~·ettedir. 

PeUt Parisicn gazetesinde Bur -
goea göre, Baltıktan kUçUk Asya_ 

ya kadar u:r.anan zincir Türkiyenin beyanaUanndnn sonra Sovyctle1 
iltihakiyle tamamlanmak üzeredir. birliği vaziyetinde bir değişiklik ol 
Ve Rusynııın muazzam insan ve madığı görülmC'klcdir. Sovyetl~r 
ham madde deposu da sisleme gir- bir1iği ne anlaşma , ne de garanti ı: -
mekte gccikmiyeccktir. tememekte, f:ıknt yeni bir kollektif 

Petit Journal'dc Boussard, HiUe- emniyet ihdnsındn ısrar cykınL k _ 
rin Musolinili artık tamir kabul et. tedir. 
mez bir adım atarak vaziyet alma- Bazı şayialara göre, Sovyetler 
ğu. mecbur etmek arzusunda oldu - Birliğinin Baltık memleketlerini mü 
ğunu yazarak diyor ki: dafaa tanhhUdündc bulunmaması 

B 0 rlin, Çemberlaynın henüz: iti
maıl gösterdiği Duçeyi, Madrid ıa
fer rcsmigeçidinden sonra d:ı İtııl. 
yan kıtaatınm \"e tayyarelerinin 1s 

panyadan çekilmesi vaadinden 
nükul et.miş görmekle biç şüphesiz 

çok muhtemeldir. F.sasen kcnuisin
den böyle bir ısey de istenmemiştir. 
Bununlıı bcro.bcr, bu memleketle -
rin istiklUllni konmınk SovycUer 
birliğinin mcnfanti icabından ola _ 
cağı düşünülmektedir. 

memnun olacaktır. Nihayet "Finlandiya ordusundaki 
So\"yet Rusyanın vaziyeti kuvvetli Alman nüfuzunun,, Sovyet 

Mosko\•a, 15 (A. A.) - Havası a.qker[ mahfcllerinde endi~e uyan -
ajansı bildiriyor: dırdığı kaydedilmektedir. 

Çemberln)'D ve Daladier"nin son lngiliz gar antisi ve 

Niğdede köyl uya· büyük bir m ~~;~;:~~ ,q - Atina ajan. 

• ht• 11 •

1
. Çcmberlnyn ve Daladier'nin be-l imam gosterl lyor yanallan hakkında tefsirlerde bu-

lunan gozetC'ltr, 1tnlyan hükümctL 

Niğde, f' ' - Niğdenin 18.yetlcrimizden birisi olan Niğ. nin c<>k va.zıh ve kat'i teminata bu 
364: köyündı! 195 bin 918 nilfus 1 dede, bilhassa köylüniln tenvirine 1 beyanatın a) ni "knt'i Ye resmi ifade 
vardır. Bunların hepsi muhtarlık f matuf himmetler çok büyüktür. 1 ile ilfıvc edildiğini yazıyor ve di -

~~dü~k !bir kısmı köy kanununa Vali ·Faik Ostünün köylü ile :ro.ı;~ı::ı~Hleti bu suretle hakkının 
ı ır. Bazı köylerde nüfusun şehirli çocui!u arasındaki ilk tah. 

f .. ·la.lıg .. ı beledi t k·ı· t k ı "' ve büyük milli gnyretinln teslim e _ _, ye eş ı. a 1 uru· sil ilgllig .. ini izale yolun.da açtıg .. ı 
mas( ı"mk" ru t · ı d" ... dildiğini görmektedir. 4 Agfustos a nı emın eye ıgın • k.. k 11 f b ı· ... d .. . oy o u arı se er er ıgı, ran ı. J93G t ·ı ind b ~ d h b"' ··k den. on koy ve na.hıyede belediye .. .. . . • . nrı ı en erı a a uyu 
+,..,,_11 1 manın yuksegını verecek netıce- bir cc\·k ve hevecnn dah b ... -·k 
""'ilıu o unrnu.,tur. Bunların he· 1 . ..., " • a U.}U 

i . , . . .. • . 1 er yaratmıştır. Merkez kazasm. lıir gayret ve daha büyUk bir lman 
yet umumı) esının nüfusu 32 bı. da eski gümüş, yeni gümüş. di. .. . 
ne yaklaşıyor. 1 . . . . .. 1 ı.c sarfedılınc>kte olnn bu ga)Tet, 

kılıtaş, evmlı, dundarlı, Hacı y · t a·ı; ıl 1 Vilayetin umumi nüfusu ile · .. .. unanıs anın, ı.,er ost Ba kan 
yukanda bUyük rakamları karşı Abdullah, Azatlı, Golcuk, Ma .- devletleriyle birlikte barış hiı.me -
karyıya. getirirsek anlarız ki mem den, ~ad~~de~e, .. ~~am: !nellı, tine tahsis ettikleri milli ve yapıcı 
l k ti b" k l . d ld w Fcrde.ıt, Edıklı koJlerme, Aksa. I kuvvetlerinin ihynsmı istihdı:ı.f et 
e e ıı ır ç-0 yer crın e o ugu r y k T K ı -

gibi Niğdede de ekseriyeti köylü a azasına ~pınar, . ~rgı' mektedir. Elen milleti bu beyanatı 
tef'kil eder. Memleketimizin ik. ~lvanlr, Eşmekaya. Demırcı,P·~- kat'i surette tatmin edilmi~ bir his 

t d. tı 1. d t gaçlı, Helvadere. Amanat, Kus. Biyntla karşılamaktadır Ve gayret 
ısa ıya nr e ın e tu an bu te. cı Ser H · Al B ı · -
• Tür" k kl .. u ' ıme, acıp, aca, a cı, !erine artan bir imanla devam <'de-

mıı: ç.ocu arma karşı hu - v ·k·· Ih! J 
k

r. • • . •• ;ı. enı Qy, amur, ncesu, Ulu - cektir 
umetımızın gostermektc olduğu kı la -Armutlu Nur •öt çardak · : . . . 
1 .. k h ·ı~ ett be · ' ' 0 

' ' lngı ı:ı - ~ vy t m z ~ en a ... a, er v~ ~y e nı~~~nen, SaQ)caraman, Harmandalı köyle. ..., _c 
bır dav~. halın.~ almıştır. Nıgd.e - rine; Ulukışla kazasında Alihoca, I..ondra, 15 (A .. A:) - Bır hafUı. 
detide bkilo~~Uk :U~reye k~:şı vı!~: Eminlik, Kılan, köylerjne; Nev. ı d.eva~ted~n gcrgm11ık~e.n .sonra va. 
ye n yu ıhtımam gosterdıgı ş hir k d H .. 1 K zıycti etkık eden ngiliz matbuatı, •••• 

1
•• c azasın a acıgu , ay - ı 

goru uyor. Köylerde yapılnn iş ki Tu ç t .. S 1 1 bu \·aziyctin son diplomatik temas-. ma ı, z, a gorc, u usaray, . 
ler, bu mevzuda vali Faik üstü. Ü h. T ti k.. 1 . . Bo lar ve Jngilt('re ile Fransanın Yu-

ün 
.. ç ısar, a ar oy erme, r . R ik 

n encrJı ile çalıştığını nnlat • k d:ı 17 1 ,..,..,.. K 1 nanıstan ve omnnynya vcrd lcri 
ağ . . azasın "'zı en, Y"'"u, emer. . . _ 

m a. vetcn bırer vesıkadır h. k .. 1 . b" "Ik k 1 garantilerle tavazzuh etmiş oldugu_ 
•
7 

• ısar ·oy erınc ırer ı · o u ya 
Köy yolları tekerlekli vesaitin 1 1 b d 1 d • ı nu müşahede etmekte ve dolayısile 

p~ mış oması u ava yo un a .. .. . . 
kolaylıkla geçebileceği bir şekil- 1 1 ld - .. 1 1 bu,·uk bır memnunıyet göstermek-

nası ça ışı ıgmı ne guze an a _ . 
de ynptmlmıştır. Damızlık ve a. tıyor!.. tedır. 
6Im durakları tahsisat olarak büt Gnzclclcr, bilhassa S?vyetler Bir_ 

l 
Il. G. . .. 

çe ere konan para faslından talı. 1 lıgi ile mllzakcrclere giriı:ıilmi.~ ol -
sil olunan bin küsur lira, merkez mnsını sc,•in~le karşılıyorlar. 

ku.uı köyleri namına Ziraat Ban Dün ve yarın Taymis ~az.ctc>si baıımakalcsindc 
kasma yatırılmış ve Dahiliye Ve. pernembc gUnil avam kamarasmda-

kAietinden verUecek emre göre fere u'' m e k "·ı ı · f ki müzakerelerin memleket üzerin. 
gereğinin yap:lma.sma hazır bu. U 1 Ya 1 <leki intibaını tahlil ederek, İngiliz 
lundurulmuştur. sı - 60 on kitaplık 6 ncı seri 1 milletini taarruza mukavemet için 

Mahalli idareler imar bankası 51 Leneit I ı.oo yapılacak da\'etc derhal icabet ctw 
yibJde beş iştirak bissesi?'~'en tem 52 Para 25 

1 mcğc hnzır olduğunu tebarüz ettiri.. 
muz 938 sonuna kadar Belediye- 53 Sezar 40 yor. Ve Amerika n:isicUmhuru Ruz 

-----......................................................... ..., 
Müthi§, heyecanlı ve tüyleri Ürpertecek sahneler .• Brezilyanın balta g'irmemit Grn1U1 Jan ... 

Bütün vahşi hayvanl<ır bile bir adama karşı · 

SONSUZ MUCADELE 
( Marajo ) 

Trader - H orn w T arz.an filmlerini ~ölgedc bırakacak derecede meraklı, hcy~unh 

~ayanı hayret bir film .. Kaplanlar ve timsahlar filmi .. Bir aıkve macera romanı ... 

ve 

Bugün T A K S i M sinemasmda 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri 

........................................... ımn .............. "Jt 

veyş / edailerı 
. 

Seanslar: 1 - 4,15 ve 8,10 

2 -CAMBAZANE ÇOCUGU 
Franıızca sözlü, son derecede müeaair bir macera ı-heseri. Baı rollerde: 

VALAS BERY - JAKI COOPE R .................... 

Harp 
mükellefiyetleri 

kanunu 
layihanm muhtelit Encü-, 
mende tetkiki baş ~ıyor 
Ankara, 16 - Harp mlikellefi.ı 

yeti kanun projesinin meclisin bu 
devresinde çıkarılması takarrür et 
miş ve layiha, muhtelit encümene 
havale olunmuştur. Encümen 

Seanslar: 2,30 - 6 - 9.45 

Haftanın en güzel ve en büyük programı: 

Sl>.RAV Sinemasını 

İki komiğin en son ve en nl!t•eli Türkçe sözlü komedileri 

2- Korkunç Gece 
Florence Rice ve Edmond Love 

yarın toplanarak layihanın müza- tıırafından oynnnmr! büyük a~I: •~ ızbrap romanı 
keresine başlıyacaktır. Yeni Iayi- İlaveten: FOKS JURNAL: Mr. Lebrun'un yeni.den Reisicıı 

ha ile tekalifi harbiye hakkında ı hur intihabı "'e Yunanistanda istiklal şenlikleri 

muhtelif tarihlerde neşredilen 'ka ·------- •_•••••••~I 
nunıarbira~ilya geti.riıme.k~c ve bir~ BUGÜN SAKAR VA sinemasında 
ka &~~m :bıı:l ı ckt~ :;_ 
dı·r - H.iiltcı.n,,. eu • -. .. ı:ı p• 0 6 .-u: 

• l "J 1 IC. ı. 1 l l ' • 
Doksan kadar madde i olan bu ROBERT TAYLOR ! W tLLIA.'1 POWELL 

layiha ile tekalifi harbiye komis • MARGARET SULLA VAN ı' ve ANNA BELLA 
yonlarının da nerede ve ne şekilde / tarafından fevkal~de bir tarafından yaratılan 

kurulacakları ve nasıl ~alışacak- tarzda oynanan f 
ıan tesbit e-o-dilmektedir. l 3 A R K A D A ~ , BARONES ve UŞAÖl 

Fransızca sözlü , 

Şarki Erdün 
Başvekili 

Dün Londradan şehrimize 
geldi; bugün memleketine 

dönüyor 

Şarki Erdün Baıvekili Tevfi'k 
paşa dünkü ekspresle ehrimiz:e 1 
gelmi~tir. Bugün Toros ekspreıi
le memleketine dönecektir. 

Atkın bütün gü:leJliği En nnJh bir ı,c,mrdi 

E ric Maria'nın dahiyane eseri E n müf'uir bir mev7U 

·------------------------...., 
Bugün Melek sinemasında 
H a f tanon en ğüzeO fUml 

Kutup Yıldızı 
ler Bankasına dört bin liraya ya. 54 tımi Felsefe 40 vcltin nutku ile de bütiln dünya-
lan p a ra göndermiştir. 55 Karıncaların hayatı 7 5 ! daki sulhçü milletlerin kuvvet bul. Tevfik paıa Londrada. toplan· 

B u paraların tahsilinde en kü. 56 Demosten 35 1 duğunu yazıyor. tılarına iştirak ettiği Filistin kon· 

Franıızea sözlü Aık - Güz.ellik • Gençlik, nefis tarla ve 

danslar fevkala de eğl enceli bir rncvz.u 

çük bir güçlüğe maruz kalınma. 57 Çiçeron 40 Daily Mail dil'Or ki: 1 feransı etrafında dün Perapalasta 
dığı anla§rlıyor. Bundan bir baş. 58 IIipnotizma ı.oo SO\')'Ctler birliği ile yapılacak kendisiyle görü~en gazetccile~e 
ka mana daha çıkarmak müm _ tarihi hava ittifakı, Romanya ve Polon- beyanatta. bulunarak demi!tir ki : 
kilndilr : Köylünün vaziyetinde 59 insan 50 ya. tarafından çıkarılnn mü§külle " Londra. • lconferanınndan 
beliren ik tisadi snlah.. 60 Yeni ka:lın 40 ri bertaraf edecek ve 1ngiltere ile müsbet bir netice alınamadı. Çün 

Demek oluyor ki Niğde vil~ye. _ ı F'ransnnrn Romanya ve Yunani.sta- kil müzakere mevzuu olan ingi. 
tindeki ünıi ve itibari davranış. 545 na ynpbklnrı garantiyi kuvvetlen _ Iiz tekliflerini ne Araplar, ne d e 
larla kövlerc verilen ehemmı·yet, dirccektir. Yahudiler kabul etmişlerdir. Kon-., Bu serinin fiyatı 5.45 kuru§tur. 
ko··ylüyil ayakl nd .. tuf ferans bu suretle akim kalınca in-- a rrmaga ma Hepsini alanlara yüzde yirmi is- 1 
gayeyi tahakkuk ettirmeğe baş . konto yapılır. Kalan 436 kuruşun Su" f derd 1• giliz birinci tekliflerini tadil eden 
lamı~ttr ikinci bir teklif daha vermiştir. 

• 1.35 kuruş peşin alınarak müte -
Ana işler böylece düzene soku. kisi ayda birer lira ödenmek üze- Raştaraf ı J ınridt Bu teklifler halen Mısırda top· 

lurken teferrünt üzerinde dahi re Ü!f taksite bağlanır. rumu sütçülük mua11imi Rıfat ve lanan, Mısır, Irak, Hicaz hükiı. 
bütün noksanların ikmaline çalı- Fatih hayvan hastahanesi labora- metleriyle Filistin Arapları mü -
şılmakta olduğunu yazmak zait. tuvar şefi tlveysin de iştirakiyle messilleri ve Yahudileri temsil e-
tir. Vilayet dahilindeki köyler a. 6 kişilik bir komisyon teşekkül den doktor Vaysman tarafından 

dına 938 yılında 65 bin kavak, Dün ve edecek ve bugünlerde içtimaları- . müzakere edilmektedir. Ben Şar-
l8 bin söğüt ağacı diktirilmiş, Yar l n na başlıyacaktır . ki Erdün hüklımeti namına bu 

merkez .knr.alarda her köy evine tere u·• m e k " 11 " t Tetkikat yapan heyet süt işi tekliflere 'karşı mütaleamı tahriri 
pOıSta kutuları yaptırılmış; ev . U ıya 1 hakkında ayrıca bir de teşkil.!t olarak Mısır konferansına verdim. 
rak, mektup ve gazetelerin mun. 7 nci seriden ı projesi hazırlıyacaktır. Süt me- Kanaatimce ikinci teklifi Filistin. 
tuaman köylü eline ulaşması te- 61 • 67 • 7 kitap selesinin halli için yapılacak olan den başka diğer Arap devletleri 
mln olunmuştur. 61 Vikontun ölümü 30 organizasyon bu projeye göre ha.. mümessilleri kabule mütemayildir 

Kültür da vasmda en ileri vi. 62 Leneit II. l. zırlanacaktır. ler. 
63 Liza ı. _ Filistin meselesi üzerinde nihai 

mm KP .... 111'1 .......... ... 

Şafağa dönüş 
l"\a,"tlleden .. Şiir \"C aşktan 

örOlmO~ cş-3iz bir senfoni lııı 
. SA ::-1 

SONYA HENNIE-RICHARD GREEN~ 
llavet Jn PARAMUNT dünya haberleri 

1 Bugün saat 11,45 ve 1.30 da tenzilatlı matineler. 

Deniz işleri M 1 Go·· r'ı 
teşk i latında değişikl i k areşa 

Ankaradan gelen malumata 

Romada Kral tarafln~ 
kabul edildi 

göre, deniz işleri, demz vesaiti ve 
alelumum nizami kontrolü yap· 
mak ve bugüııkü Deniz Ticaret 
Müdürlüğü yerine kaim olmak Ü· 

ı:ere blr teşkilat kurulacaktır. Bu Roma, 15 (A .• \.) - Mar~ 
teşkilatın gerek Hır.anlar umum ri.ııg bu sabah Panteonda "· 
müdürlüğü, gerekse Deni.zyolları ı kinci Viktor Eemanuel ile t>1 

işletmesi vesaitini de kontrol ede- Huınbertin mezarları önünde 
ceği göz Bnünde tutularak d~ğru ı mi~tir. ~1umaıleyh bundall ~ 
dan doğruya Muhabere ve Muna- m~hül a~kerin mezarı ile f•· 
kale Vekaletine bağlı olacağı an-

1 
namına dikilen herkcl.i ziya~ 

la§ılmak~adır. mişlir. 
Teşkilat projesi hazrrlandıktan . . • • ~ıı 

gonra tatbikata ait tefcrrüat şeh- Marc~l. faı;ıst partısının 
ı:lınizde te'karrür edecei:i için ye - ri Starace tarafından kabul 
ni umum müdürler lstanbula ge. miştir. 
leceklcrdir. Öğle zamanı Ciöring ile oJı 

Ali Çetinkayanın bu tatbikata Kiıinal sara,·ma giderek Jı 
nezaret etmek üıere çar§amba gü- darlar tarafı~dan kabul cdilıı1' 
nü ıehrimize geleceği anla~ılmak· dir. 
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İ HABER'.n 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müabakuıdır 

r 
Roman a aş ek"; =ngiliz ..J4~7k~tltl?. 

g a r a n t i s i n . n ı<,:ı:~~~:, .. ;. , .• li ::oooğı co:!Je-

Leh - Alman 
No. 104 Samatya Nebile Gülteren gerginliği 

OL."'Uyucalanmıu dağıt&.<-ağımız mUklfatların kıymeti 800 llrnyı l 
a~kTDdır. 

160 Ura kıymetinde bir radyo, kristal bUfe takımları, kı) metli cch 
\o kol saatlflrl, mu~ambalar, clblsclllder, ı .. tcnllcn e,ya), nlabll
m~k ı;ıılalılyetlnl 'eren :?O. 15, Hl lira gibi ııara ıt.ıymctinde t.ıırt· ı 
lar muhtelif ev ~yMı 'e 1:ılrf'. 

iki taraf akalliyetlerine 
tazyik yapıldığından 

şikAyetçi 

c:inin g~ni~leme~ı için ka.ı;1 cll\.ırın ehemmiyetini anlat yor ~o~~~~!;.ri alımnı,ı munaka •ı• 
•••• _ • • • 1 • Be.edi) e, Tak imd~ yaptmiığı 

.~~,,re~. lo (A.A.) - Rc:,men bıl, ,ı memnunıretle hab~: alınrnr~tır. ha'üyı te eıhim ctmi~tır. Jıarbı)c 
dırıhyor: ;\Iü ... mir teral~kimizin 'e bütün de\'" d~ki ye.altı hat1sı cıa :ı ap.ımakta-

. 13 ni.:anda l\lacaristan haricirc '.etlerle iyi mümıseJetlerimizin ta. dır. 9J9 re.ıe_,ı tai1::ıi~tııc ~şlidc de "°""V AAA 

Ruzveltin mesajı 
nasıl karşılandı 

E::rlın 15 (A.A.) - Var§OVa· ı. t c k · · 1 · . . b. b • bır tane ,·apr'ıacal·tır . . • . . . nazm .. on as ·y nın larıcıye cr:cıJ ı u.undu~u barışı takYiyeyc ma· • ' • \ · 
!'~ gıtm'.~ olan Polony.a ~efırı L:ps meninde beyanatta bu:unarak Ma· tuf her türlü ha:-eketi ı· '· , ·' . \ azııı ş~hıroe11 a:ı nlamıran h~l 
ıtı, Berlıne aydet etmı~tır. Muma. ._ . . . . . a a.r..a \e sem ıkın ~.:nız uanyu::.u yap:ıbıme ı ıçm 
.1 h h .. . Al . 

1
. CJrı.,tanm Rumen hudutlarına rıa· patı ıle takıp e:ll\'oruz. 1 tedoırler alınma.na· 1• 

ı ey cnuz resmı man rıca ı· ~· . .. . ı · u •· 

1• 1 t t . t. v R'b 1 yet edecegını soylcmesı \'C bu be· Homam·anın politikası rnaıu·m • Galatada, muhtelıt muse\i ce· 
ıy e emas e mem.ş ır. on ı - . l\I . .. . . · - · ek .. .. ~ · 

b M" 'h H' 1 B h :ı anatı acarıstanın Bükreş elçısı dur. Hükumetimiz kendilerine biri- maatı rn tebı ~ırekto:u Elı Nata-
en:rdop, d ubnıt te, ı.ıt der,! ere - tarafından Romanyaya bildirilmesi birlerini tamaırJavıcı menfaati 1 1111? vazıf~-ıne ~ıhayet verilmi~tir. 

tesua en e u unma.-ta ır ar . . .. . R h "k. . 'lalı J ere Maarıl vekaletı cazı muallım'e 
(Baştara/ı 1 incide) 1 teminat bütün dünyayı derhal Pol::nya ile halihazırda müza • sıltuzerınle oma,nya'lku umfeltı sı bağiı bulunduğumu~ memleketlerle re l~kcıırname gonde.mi~tır. Bu ara: 

ıtıü~ olduğunu be'-·an etmı'"tı'r ÇA ferahlandıraca'·tır · . ..... t. a ma a mmrc: o.an ı sını arı ter. k k 'k .. b · · · el ·'- • · el d .. 11. 
, J ~ • - ı. • kereler cereyan etmıyecegı sal11· h. .,, k,. . . sı ı e ·onomı · munase etlen ınkı· a ~curımız en e uç mua ım \ar· 

ko·Iovak\·a \'e Arnavut1···1• ha"dı's"le l P.usvelt derhal "U iki me~le . .. 1 ış etmege ·arar vermı~tır. r tt' .,, ı · .. dır Il.,lke,·'erı'nde para .. ız d · 
• - W\. ~ • • !. • hırettar mahfellerde soy enmek - -. . • ~a e ırmege ça ı~mak suretıle ıyı · " • . ;:, . ers 'c· 

rı, bu mernjı daha ewel gönderme· nin .müzakereye konulmasını ile· tedir. Romanya Başvekılının anla~ma arzusunu güstenniştir. Ke. re:1 4Ydmuallım de takdımame al. 
sine mani olmu<:tur. Zira o k•dar ri sürmektedir: beyanatı hükü f · R · · mıi>"ar ır. 

· ~ • 1 E · · ·ı· hl "k" .. Ecnebi müruıhitler o:arkt Sileı:ya . . . za me ımız, omanya mılletı· • 19 ma\.'ısta '-"apılacak Jimnastik 
~Ur:ıtle emri vaki karşı ·ında kalmı; - zıcı sı a anma yu ·unun da Almany;-aleyhindeki tahrika· . Bu~r~~·. 15 (A.A.) - Rador a· nin istiklalinin ve hudutlarının mil· bayrnmı ıçın ha~ırlanan program 
tır ki. me~ajını göndermeğe vakit hafifletilmesi çaresinin aranıl . ta dair Alman istihbarat bürosu ta 3amı bıldırıyor: dafaasma daima hazır bulunduğu. mekteplere göndcrılmi~tir. 
hulamamıı:tır. ması, rafından verilen haberleri alaka . Başvekil Armand Kalinesko. In· nu göstermistir. • De,·Jet d~iryo~ıarı bu Y":Z A-

Ruzvelt ,c:imc;iki buhrana müda· 2 -.Elit.ün milletlerin aynı mü gıltere \'C Fransa tarafından Ro. ı~ I . . . hırkapıda renı hır ıstasyon bınası 
halede hulunmac:ımn sebebini i;ah sa,-nt dairesinde dünya piyasa • ile takip etmektedirler. Alman is. ·1 , ransa ve ngılterenın mu lıhanc vücuda getirecektir. 

ı :ı ı · · tihbarat b!.iroau, bu tahrikattan manyaya \·erı en garanti hakkında gayretlerimize müzaheret edecekle- 1! • Nafıa vekı'lı' Alı· F~u .. t r-bcc:oy 
f'tmi5tir. ~fü~arünileyh, dtmiştir ki: ar:n an a ~ verış qtm~lcrı ve matbuata a~ağıdaki beyanatta bu· " \..e 

.. _Amerika harbin önüne geçme!~ kendi muslihane ekorA:>mik ha • Polonya makamlarını mesul tut- 1 rine dair kemiiliğinden ve bizi mü· dun \alıri ziyaret etmiştir. 
· . 

1 
. yatları için lüzumlu olnn iptidai maktadır. unrnuştur.: teh!'lssis d•·n dosta 'f d 1 1 1 • Bostancrda bu sene yeni bir plciJ 

ır;ın 11çi>ir fır atı fevt e:iem:z,, Hit· "- Romanya, İngiliz ba~v~ili· .· "' • .. nt'. 1 a e.er e ' 11: 
1 
açrlacaktır. Bu plaj eskiden me\cut 

ler ile Mu o:iniye müracaat etmeğe maddeler elde edebilmeleri için Diğer cihet:en Alman yadaki nin ve lngilterenin icabında mem. kı be} anatlan umumı barışın takvı ahc:ap deniz hamamlarının yerine 
!,arar ve:ıniş olduğundan dün Hul milletler arası ticaret yolunun Polonya eicellıyeti Polonya hu • leketimizc bütün kuvvetiyle müza· yec;i eserine kıymetli bir hizmettir. il kurulmaktadır. 
ıu göruı:m:!k \'e me~aJ·ı tanzim eL açılması. dudu civarın.da Alman toprakla •

1 

h t cd ,... h kk d 1 . be t Bu kabil tezahürler, hangi taraftan • A.d:ınada bir kadm
1 

ik_·.i b_a~b .. bir 
- Paris, 15 (A.A.) - Ruzveltin b t 11· ere ece.,ı a · ·m acı yana ı· ocuk d ğ ı 

ın~k üze:e da\ et etmiştir. Gerek ken nnda Almanların u e.:a ıyete b" "k b' · ti ı gelirse gelsin, bütün milletlerin pek ç • ... 0 unnu5. ç~u·~ 0 ~uştur .. 
mektub-.ı bütün siyasi mehafilde lcarşr taşkınlıklarda bulundukları- Jm uyu ·K ır mde..'llnl uğunıye c . ;:arşı. . . . . . . . . 1 Eıazıgda ewelkı gun tıpı halın 

clı i gerek Hull, dün gece her zaman dehşetli bir heyecan uyandırmı~- n: iddia etmektedir. a~ı~tır. eza ost u mı 1sp<:ta zı:ı ade ıhtıyacı olan ıtımat \'e ıyı de kar yağmrştır. Ağaçlar çiçek aç-
kinc!en ziyade vicdanları müsterih tır. Bu, sulhün en kuvvetli garan· daıma amade olan Fransanın da bu anla~ma ha\•ac:ınr temin eylemekte· tığı için karın me}'\'e!ere zaran o!-
·lcicğu halde uyumu~lardır.,. tisi olarak telakki edilmektedir. suretle beyanatta bulunduğu ay- dir.,. ma.undan korkulma~(tadır. 
Ruzvdt, bir me aj göndermek su· ı ·ı· F b ı • Hüklımet öğretici plakların güm 
rı 11 • a ngı ız ve • ra_e~z;~ ~·nat arını ş h 1 1 Fra n Fıas z na rük resminden muaf olmasına karar c.~:. e ~;~~yen ye~~.~i~.~7:-1'~!:~ hemen takip eden bu me Op cm- e i r inin sa g"' ıg"' ı · . lZ vermi~tir. Bu hususta bir kanun çı· 

niyet işıne muazzam bir manevi k 1 k 
t:?dir. G d dd . . f . ·arı aca tır. 

müzaheret teşkil eder. 1 a ma alarmın te tlŞ • Çarşı ve mahalle beRçilcrinden 
Mesajın muhteviyatı Ruzveltin bütün Amerikayı I . k b . t h l '-" gündelik gayrisafi kazan~lannm 20 

. \'a~i~gton, 15 (A. A.) - Amcri- fiilen taahhüt altına koyan bu haf V8 mür~ a 8$1 aar ruz az ır ıgı m l m~sli nisbetinde vergi alınacaktır. 
ka rcısıcUmhuru Ruzveıt, Hitlt're reketinin fevkalade ehemmiyeti nasıl 0 acak Jstanb~l ebe tale~ yurdu sıh· 
\'l' Musoliniyc bir telgraf göne:!rc. ~·barüz ettirilmektedir 1 B 1 :f hh t lid" 1""'" t LJaşlaraJı 1 ıncıdE 1 Gazete, Fransız ve İngiliz sivil 1 hat vekfiletınce kapatılacaktır. 
ı-ek di;;er de,;lctlere dokunmrya- ~ Almanlar be<renm. edı'ler k'l"te ed ıye shı . a hmh. ur u~u t.e~ l lıklar faaliyetle de,·am ediyor. i\a· ve askeri makamlarının bir konfc D~ŞFARDA: 1 'it ed b . 
e:ı• . , . 6 l a n a, şe rın Si ı vazıye lnt J' . • . • ransa \"e J1bl er C ugun 
.•.• arın~ daır temınnt verip vermi. B:rli:ı, 15 (A.A.) - Ruzvel- alakadar edecek değişiklikler ya·; po ıd: asker ~\;kırat~ ~çın bütün ransmdan ve bu konferansın tehli· sabahın saat 2 sinden itibaren 
~eccklerıni sormu§tur. - tin mektub'.l hakk nda Alma 1 t B 1 d dd 1 hususı otornobıllere cıhetı askeriye- ke halinde Tanca için bir nevi sivil (Grenviı- saati) vaz saati tatbik e· r. 

1 
il il ı n me- pı mış ır. un ar, gı a ma e ~- . ed'I • . '7 • 

• uzvc t, y z m yonlnrca insa - har·ı· d d .1. 0 k. . . . 1 d 1 • .. ce vazıyet ı mıştır. \'e askeri "Junta tP<:kilini derpi!i dilmeğe başlanmı~tır. n . ı ın e enı ıy r ı: rını satan ve ıma e en erın mu. ·• "":>/ ~ ~ " • l 
ın nıütcma~iyen bir harb ve hatta A . . .. 

1
. '·· . 

1 
h . 'b. Alman kıtaatmm ltalyaya giri5i· e\·lediğini bildirmektedir • I!.stonya ordu u şeh genera 

lı~r· • ·ı ·ı . . . :l d ı Almanya tlantığın otc tara.Ira .au~sın.:, ote ' an, gazıno gı ı . t kk f tt·~. d'l' . . Laidover 17 nisanda VarsO\ avı rcs "' ... ~r sı sı esı ıçın e :ra&a ı.:!an- . . . . v. . , nın eva ·u e ıgı zan ne ı ıyor • ~ · 
rıı ..... ,u .1 dil ti k fındakı ınsanıyet nazariyelerine halkın sık sık temas ettıgı yerlcrı B .. betl ,. 1.1t. k ki · men ziyaret edecektir 

····./ 1 e nyanm mu n tur;:t . k 1 u munase e ~" 1 ano so ·a. arın· r.span .. d ·ı . 
t-. bövJc b! 1 ,_ t 1:-. _ - artık aldanamaz, çünkü umumi J ı§letenlerin muayenesine, mc tep, j d b 

1 
d ... yaya gon erı en 

~ ., r n ct-J~ e u6 ,7yncacilnn . . . a eyanname er agıtılmış ve it 1 l A ti k f 
iı"nr.:"''• iste d.v .. b'ld' 1 1• 1 harbın ferdasında Amerikan na. talebesının her ıene aıılanmasma, "d ·t d' el ayan ar rnaVU U aCI "' ....... me ıgını ı ırm,§ ır. . . . .. . .. o.:ı ıye g en .Almanların Fran. 

Son aoncle ·ç- d l .. k zarıyelerını acı acı tecrube etmıs- bulaşık hasta} klarla mucanele- 1 d k 
!.la, . . r ı ın e .ec:ıvuz~ ~r- tir. • ye, esnafın üç ayda bir defa mua- sız ar a~ ı;o. daha fena oldukları,, 

'l &ıtmı, olan mıllcllerı zık. . • •. halka bıldirilmistir. 
~·'"'n RUZ'. lt b ·· kü . Bcrlin, 16 - Bu sabahki Alman yenelerıne taalluk etmekteaır. p " 

\· ~7 · ·~ ' .ugun. gerg.n gazeteleri, mlitt~f!kan Ruz\'cltin Bu gibi vazifeler §imdiye ka. 'oma, 15 (A.A.) - Ha\'aS ajan. 
azıyetın bır felakete müncer o. . '. . 1 b sı bildirh·or· 
'ca!;ı z~mnnının Ynklnı;malcta ol _ mesajını tenkid ·ediyorlar. Laypzi_ dar b~ledıye başhekımlerıy e e- ı 'i . • · : . ~ 

d· ~ · • ger Rayhş Nafrlhten gıı.zeteei diyor !etliye n·evki hekimleri tarafından !5 }ası manfıller Fransa ve lngıl· 
l ~·nınu Eöyliycrek şöyle deme!: . 1 'd y . k.l"tl b" terenin Tancayı ic:gal ye Ispanrol 
~:Air ki: yapı ıyor u. enı t.e~ ı d a u- . . . :ıı 

''B. i ı· · "Ruzvelt, dünvnmn kurtancuıı tün bu i!lleri tanzi;n ve kontrol Fasını ıstıla nıyetınde olduklarını 
... en m .anaatım F.udur ki c- " " . · d' ı 'k · · 
ii"r b·'t" ili t' • . ..' • \'::ıziyctini ta!:ınm:ık is~iyor. Fakat etmek ve ayni zamanda beledıye ıma e ıror ar. Bu talın ·amız ıma· 

u ..ın m c 1er, kcndı huku· · ı 1 b 00·ı · 
Jor, ... t• .. · · · :i·ı-· . .. d k' . bunu yapa."ll::.: . ., hududu dahilinde bulunan Fatıh, arın u gede muhtemel hır ha· 

~ .e. ı::ı.n şım ı .ı 'e ı.er e ı sı· .. • l ı· h ı h ki .. 
~·:ı.ı"t'.- · h ı·ı d " · i b Bitler, Amerika Cumhurrcisinin Eminönü, Beşiktaş, Ü&kudar, Ka. re.ı:e ı azır amak ve a · ı goster. ...... rı a •• tın a t ... mım eya . ı .... f . 
l'lat elde edebilirlerse diinya sulh mesajı ~akkındn ırc.rlciyc Nazırı clıköy belediye ~ub~~erın<le bula- 1 mege mataku bır m.at_b~a~hdkfampaed~· 
cl:ı\·asr il i b; d t 

1 
1 Fon Rıbbentropla görüşmüst:.ir. §tk hastalıklarla mucadele etmek yası aı;m · gayesını ıstı a ıp 

er .r a ım a mıfl o ur.,, • 1 • ı t d·ı:;· · k \l 
.i\.vrupada k b' - .

11 
• . 1 Bitler, Amerika Rciı:icUnıhurunun ;razifesi, stanbul, Beyoglu ve c me ı.sı ve bunda bır ·ısım ı man 

n uza ır mı eLın v n "d k 1 f'l .. · · 1 b' .. ~cfj srfntile nuzvelt Hitlcr ve m:sajına karşı vnziyetini Musolinf Beyoglu ve usku ar ·azalarında- ı osunun gonderılmesıy e ır mu· 
~~aoliniy~ şöyle diy~r: ile gCirUştiU.tcn sonra tt':::bit ctmcs· ki tebhirh:ıne tabiplerine veril • n~sebe; m:vcut olup olmadığı diışü 

·A.,e·:.,c:aki mfü:tıı.kil ll"illctlcr _ 'ı~!~·~nın~:;tc:lir. :ne::tedir. nulmege layıktır. 
tlc.~ hi'}birinin topraklarına vcy:ı Roma da nıtmnun de: il B~_.müess:selcre ait va~ifelerin _.:~ilhakika Giornale D'ltalia diyor 
ll'ı-'~tcmle'ı;clerine mfü:ellih kuv- Ro:na, l 5 (A.A.) - Ruzvc't:ı bu ş •.• ılcle ço.,,atması,, faalıyet mal kı. 
\'ctıe!':niz~n taarruz etmeycceiTi . ';'l_:.t ·bu hıf..'cı-:cla İ!alyan rr.ehl ·emesinin ve unsurlarının da art- ı "Tancaya gelen Arap1arın adedi 
11~ \·cy:ı bunl:ırı ittfüı. c ·ıcm·~~e • filin.de lıal.:l:i bir sulhün ~ıncat. .ıdrr.asını kap ettirmiştir. hergün artmaktadır. Fas, merkez 
c·ejinc dair temi;ıat ve;mer e ha· ha';ka ve a.;.ııc~e iı;fr.:ıt edebile Bu arada yeniden Uç kamyon \·c me:-akizinde., ge~en ve her şeyi 
~rr rnı::nnı::? o mrm!cıketle; ~Un·. cej'i ve binae~ale/h fol::r millet- :;a~m alınarak bu tebhirhanelere 1 yapmağa amade bulunan bu A
larJı::-: lere yapılmış olan haksızlık tamh tevzi edilmi~tir. Memur ve i!ok-

1 
rap!ar hususi surette mi gönderili. 

. li'inlandiya, Estonya, Let:mya, edilme~ik~e hakiki ,ulhün teessür tor acledi de çoğaltılmış, vazifele. yarlar? Tanca, sivil kırafette Fran· 
tıtvanya, İsviçre, Norve"', Dani. e::iemiyeceği söyleniyor. ri aralarında taksim etmek üzere sız subaylarile doludur. Fransız er
l'llarka, Holanda, Büyük Britan· Ruzvc1tin mesajı hakkında kont üs ekip teşkil edil:niştir. Bu w. kam harbiyesile İngiliz bahriyesi· 
:.ıa •. F'rnns:ı, Porte'dz, hıpnnya, Çiano ile Mal'e§al Göring görUıırnüı; retle belediye mevki hekimlerinin 1 nin Tanca hakkındaki maksatları 
~~Vıçre, L.ichten"tein, Lüktem , tür. asli vazifeleriyle uğraşabilmeleri 1 nedir?,, · 
tr1Jrr;, Polcnya, l'.:ncaristın, Ro- Inrriltcr~ teklifi kabıl elti :ml>am hazırlanmı~tır. j ::::-:_- ------
~,~Ya, Yug-cslavya, nt:sy:ı, Bul· Lonclra, 16 _ İngiltere hilkiıme- Yeni teş'kilatla, gıda maddeleri mildties~nc • nümuneler alarak 

t.:·=~:!n, Yunanistan, Türkiye, ti, r:.uzveltin tokllfinl memnuniyet. nin t~fti~ v~ mü~nkabesi işi C:e 1 b.u nümu:ıcl::ri kaz~ baş.hekimle
lı "'' devletleri, ~uriye, Filistin, le kabul ctmlııtir. Bu hususta negrc- mevkı hekımlerınden alınarak rı vasıtnsıyle beledıye ltımyaha -

ı:nr, lr:ın.,, dilcn resmi tebliğde, 1ngiliz hUkiı • muayyen doktorlara verilmi§tir. l nesine göndereceklerdir. 
cl ~.uz\'elt, mezltur de\'letlere hiç metinin Ruzveltin bu şayanı tak - Bunlar mlirakip hekim namı f ilk defa olarak cuma günü bu 
h e_;~l!e on sene müddetle ve "da· dir tcşebbüsU, Avrup:ıyı tchdid c. alt1nda ve muayyen bir prog - 'şekilde faaliyete sevkedilen bu 
e~ ılcri ~ameğe cesaretiniz var • den müthiş felaketin önUne geçcbi- ram dahilinde sıra ile teftiş ve mU miirakip hekimleri mıntakaların. 
rıt Çcl'reı. asırlık,, bir garanti ve- lecek bir mahiyct.te telakki ve ka. raltabe işlerine ıevkedilmektedir. 1 dan 26 yağ nümunesi, 6 salam ve 
~:aını leklit etmektedir. bul clUği de beyan edildikten son- ler. sosis, 12 un, 25 peynir nlimune-

e ;;er bijyle bir teminat verilir ra: "Şimdi Almanya ile ltalyanm, .Bu hekimler her gün mıntaka - ıi alarak kaza başhekimi vasıtasi
.JnetıUJı.u Ruzvelt alAkadar hükü • cevabını beklemek lıizrmdır,, dcnil. Jarı dahilinde yapacakları tefti~ le belediye kimyahanesine gönder 

ere hildirece~ir. Bö.r.Iş bir ınektedir, ye mürakabe esnasında her gıda mitlerdir, 

Londra, 15 (A. A.) _ Nevs Roma, 16 - Arnavutluk tacını 
Chronicle gayet iyi bir menbadan l ltalya kralına takdim etmek üzere 
alarak \'erdiği bir haberde son gUn- gelen Arnavut heyeti buraya \ar· 
lcr içinde lsp:myaya yeniden 4000 

1 mış ve a~keri merasimle karşılan· 
ltalyan askerinin geldiğini bildir • 1 mıştır. 
mektcdir. Heyet, Musolini tarafından kabul 

edilmiştir. 

Cebelittarık garnizonunu Arna\'Utluk tacı bugün ltalyan 
takviye kralma verilecektir. Bu münasebct-
Lo:ıdra, 15 (A. A.) _ 22 nisan- le ltalyanlara bayram yaptmlmak 

da bir İngiliz taburu Cebe!Uttank'a 1 tadır. 
sevkedilccektir. Tirandaki sözde Meclisi 

Hloandada ihtiyat tedbiri 
Amsterdam, 15 (A. A.) - Neıı. 

redilcn bir kararnamede bildirildi
ğine göre ilk hizmet mUddetlerini 
ikmal eden krtalar, terhis cdilmlye. 
rt'k silah altında bırakılacaktır. 

Amerikada sigorta şir
keti eri ücretleri arttırıldı 

Nevyork, 15 (A. A.) - Deniz si
gorta ııirketleri, Baltık, Akdeniz ve 
Karadenlze giden ve bu denizlerden 

Meclisi 
Londra, 15 (A.A.) - Arnavutlu· 

ğun Londra sefareti tebliğ ediyor: 
Tiran hariciye nazırı, 13 nisanda 

Arnavutluk sefaretine bir telgraf 
çekerek Tirandaki "sözde millet 
meclisi.,nce ittihaz edilen kararlan 
bildirmiş ve bir hüklımet k"\lIUldu. 
l:runu haber ,·ermiştir. 15 nisanda 
I..ondraya gelen bu telgrafa Ama· 
vutluk sefiri şu cevabı vermiştir: 

"Tiranda ecnebi tahakkümü altın 
da kurulan rejimi ve hüklımeti ta· 
nımaktan imtina ediyorum ... 

~elen vapurların sigorta UcrctlcrL Ç Kont Çiyımonun em-
ni nrttırmr§lnrdır. 

Yeni sigorta tarifeleri Almanya, berlnyne cevabı 
İtalya, İspanya ve CebelUttarık Roma, 15 (A.A.) - Kont Cia. 
m~teıma olmak Uzere ecnebi va- no, bugün İtalyan mecliSınde yap. 
purlnr için yUzde bir buçuk, ve A. tığı beyanatta, 1talyanın lngiliz -
merika vapurları için de ı.25 dir. İtalyan Akdeniz anlaşmasına ria
Hııftıı bidayetinde bu nispet yUzde yette devam edeceğini, 1spanya
blrdi. daki gönüllüleri geri alacağını söy 

Almanya, ltalya, İspanya ve Cc- lemiş, Yugosıa .. ·yaya, Arnavutluk 
belUttnrık için sigorta yapılmamak. 1 hfıcliselerl esnasındaki hattı hare· 
tadır. 1 ketinden dolayı teşekkU retmiJ ve 

Karadeniz için sigorta Ucreti 1,751 Yunanistan üzerinde İtalyanın 
ve SUveyş kanalından geçecek ''a- emeller beslediği şayialarını red· 
purlar için de yUzde ikidir. detmiıtir ~ 



Fener Doğansporu 
5 - O mağlôp etti 

Alınan bu neticeye rağmen Fenerbahçe 
kendisinden beklenen oyunu gösteremedi 

Ankaradaki maçta da Beşiktaş 2.-O yenildi 
Bu haftnki milli kUme mnçların., ri topu .sUrcrck snğ iç Mehmede bir bu korneri gayet güzel çekerek to

d:ı.n Fcncrbahçe - Doğanspor mu - p:ıs verdi. Mehmet ele Lebible Mu- pu kaleye ıııoktu, bu suretle J.'c
sabaknsı dUn Kadıköy stadında oy- zaffcrin tereddUdUnden istüade c- ner ikinci golUnU almış oldu. 
zı:ındr. dcrek 7 inci dakikada güzel bir şUt İki dakika sonra Ali Riza BnE_ 
Havanın gUzel ve bol güneşli ol. le takımının beraberlik sayısını riden aldığı bir pasla Fenerin Uçiln 

ması stada Uç bini mUtccaviz bir kaydetti. cü gol!lnU attı. Bundan sonraki zn-
knlabalık kütlesi toplamıştı. Bu beraberlik J'•erin gayıtliııi (Devamı l 1 incide) 

Saat 16,55 de misafir talınn sa_ 
haya çıktı ve halkı selamladı. Do- , 
ğnnspor en kıymetli iki elemanı o-
lan Fethi ve Reııaddan mahrum o
lnrnk şu şekilde dizildiler: 

Ömer _ Abılullalı, İrfan _ Abbas, 
Macid, Said - llaUd, Mehmet, Fu
at, Yusur Sabri. 

!zmırli oyuncular aynen Galata -
Rnrny forması giymişlerdi, 

Misafir takımı takihen sahayn ç1. 
kan Fenerliler de şu 11ekilde bir 
kadroyla dizildiler: 

llü nmeddin • l\Juzııffor, Lebib -
Re.şad, An"ellılis, )~sat • Semih, 
Yaşar, Ali t.i1.:ı, !\'acl, Il:ı.srl. 

• 

Hakem Dr. Halid Galib, yan ha
kemleri Eşref Mutlu, Feridun Kı _ 
lıç. Fenerlilerin lzmir kalesini! yaptıkları hücum 

Oyuna Fenerin soldan inl;işaf e- arttırır gibi oldu. lzmir müdafaası 
den bir hücumu ile başlandı ve bu T<'cner hücumlarını durduramıyor. 
ilk dakikalarda !<'ener nisbi bir ha_ Fakat hiıki molmnlarına rağmen L 
kimiyet tesis '<'der gibi oldu. Dör
düncli daklkada sol~ık Basri topu 
silrcrek .All Riznyn geçirdi, Ali JU
za dn daha müsait vaziyette bulu. 
nan Naciye bir pas verdi ve Naci 
hafif bir şUtıc Fenerin birinci sayı
smı kaydetti. ~u gol, İzmirlileri 

biraz canlandırdı. Ve .sol açık Sab. 

sabetli şilt atamamaları ve elleri
ne geçen fırsatları heba. etmeler i 
Y.ilzUnden bir netice alamıyorlardı. 

Oyun otuz altmcı dakikaya ka. 
dar Fenerin nlsbi hakimiyeti ve a
rasıra da İzmirlilerin hücumları i
le geçti, 36 ıncı ~aklkada İzmir a_ 
Ieyhine bir korner oldu vo Basri 

Kurtdereli öldü 
Türkün kuvvetini senelerce dünyaya 

yayan pehlivanımız dün 
hayata gözlerini kapadı 

BUyUk bir tccssUrlc öğrendiğimL pehlivanımız Kurtdcrcli Mehmet, 
ze göre, dünya sporunda senelerce dün Balıkesirdc yefat etmiştir. 
Türkün namını yükselten bUyük Kurtdereli d'....,. anın en meşhur 

pehlivanlarının sırtını yere getir -

Siyasi vaziyet mi5 ve TUrkUn kU\'Vetinl bUlUn dün 

zıyor : 

Dtin Glaskov şehrındc İngiltere 

ve tskoçya milli takımları karşılaş-
tılar. Havanın fazla rüzgarlı olmıısı 
ve piıı bir yağmur çiselemesi stada 
nispeten az bir seyirci kiltlesi top-
lamı§tı. Satılan bilet adedi yüz elli 
bine yakm olduğu halde ancak yUz 
yirmi bin seyirci var. 

Maç İstanbul saatile tam 5.10 da 
başladı. Takunlar §U şekildo diziL 
ınişlerdi: yaya tamttırmış peblivanlanmızdan 

d O 1aY1 S l• ı e biriydi. OlümU memleket sporu i- İngiltere: l'udli - Morri"', Jlep
çirı, memleket gUreşl için bir ka - .ı:ut, (takım kaptanı) - ~fersır, KaL 

Almanya - Fransa maçı yıpbr. Ii<ı, Galley • :\latylis, Hol. IAn fın, 
Ya§ınm ilerlemesi yllzilnden uzun nizle, Bruk. , 

tehir edildi müddet evvel gUreşi bırakan Kurt. İ.!.l<oç)'a : Dossın - Kcrabayn, Ka· 
23 Nisanda Pariste oynanılması dereli, birçok yeni yetişen gençleri- mln~s • Şenkll, B:ıkııtcr, (takmı 

Jazımgelen Almanya - Fransa ara- mizc hocalık etmiş ve kendileriiı.l k:ıptanı), ~fak Ncb - Mak Speydym, 
smdakl futbol maçı siyasi vaziyet yetiştirmiştir. Voker, Dugıl, Venhrs, ~llln . 
dolayrsilo tehir edilmiştir. Maçm Bu öltimlc eski dc\•rin dünyaya GörüldUğU veçhile İskoç milli ta_ 
yapılacağı tarih aync:ı ilan edile_ nam salmış pehlivnnlanndan birini kımmda İngiltere tiklerinde oynı
cektir. Bu vaziyet karşısında Fran. ve belki sonuncusunu kaybetmiş o- yan altı oyuncu mevcut ,buna mu
sız: tek l!eçicisl Oaston Barro İngil- luyoruz. kabil İngiltcrcyse tamamen kendi 
tereden ya bir muhtelit veya kuv- Merhuma Allahtan rahmet diler liklcrlndc oynıyan oyunculardan 
vetll bir takım getirterek 23 nisan-, ailesine ve onu seven bUtun herke- terckkUb elmiş ... 
da Frnncıız: milli takımı ile karşılaş_ se ve Türk sporcularına teC'ssürle. Oyun, rllzgan lehlerine alan tn_ 
tıracaktır. rimlzi bildiririz. gilizlerin akını ile baeladı. Lfıkin 

Dün mektepliler arasında yapılan 
futbol ve voleybol maçları 

Mektepliler ara ındaki futbol ve j Oyun ilk dakikalardan itibaren 1 tığı tek golle 3-2 ma~lup olmu~lar
voleybol müsabakaları ~Hin üç sa· çok heyecanlı olmuş. ıki taraf da dır . 

hada b.irden yapılm:ştır. ı çok güz~ı ornam~şl.ardı.r .. G?Iata>a-I Haydarp c:.şa O • Hayri11e O 
Taksım stadındakı mü<:abakaları, ra\·hlar ılk ~ollerını bırınrı deue· tk· . lI d IJ 

- . . . . . • • . . • . ·ıncı maç ay arpaşa 'c ıay 
2000 den fazla bır sevım kütle ı 11 nın 15 ıncı dakıkasmda • umıın ı . 

1
. 

1 
d 

1 
t 

11 
· 

• • . rt) r ıc;e en ara..,ın a o mıı, ur n 
takip etmİ"-tİr. ayağıle kazaıımı~lardır. 1 tanbul lı· , t b k .;ı 

1 1 1 ~ . meı' ep u mar;a Şlı a ... r,, -ı a ı;ı' 
~Sl bundan sonra rok ı'aıılaıımr J d rstanbul 3 - Galatasaray 2 

t ik maçı Istanhul ve Galata~aray 
liseleri oynamışlardır. Takımlar hu 
mühim maça §ô)1t• çıkmışlardı. t -
tan bul lisesi: 

Fikret, Nttri, llayri, Kazım, Ah
met, llamdım, lıfıtharrcm, Cihat, 
.Hiikerrem, Cezmi, Yunus. 

Galatasaray lisesi: 
Fazıl, Ali, Famlı, l/alil, 

Abid, Melih, Aydın, Refik. 
Metin. 

;alib terketti, 

ikinci devre 

Talat 
Nuri, 

Türk spor 
kurumu 

tahsisatı 
Ankara, 15 (Telefonla) - lıJa_ 

!iye Vekaleti evvelce Tiirk Spor 
Kurumuna ayırd ı ğı 239 bin 570 li
ra ile, gençlik lcşkilatınn tnhsis edi
len 111 bin 6GO lira)ıı mukabil bu 
sen~ Beden terbiyesi umum mü -
rlürlüğU için 351 bin 170 lira tnhsi_ 
"lat kuymuştur. 
Diğer taraftan )anm milyon iL 

ra ile bir umum mudürlük binası in 

:ı. • '1I" ar ır: 
,·e Galatasaray kalesını ~ı: ~uha ~ 1 İayriye lıs~-. 1 : 
ra altına almıştır. Bu h,ıkımıyct c •1 • !. ·ı ıı · d ı· " d 

11 
· 

ıı tll'<lıl ll ,j tJC ı /il, .">!1' C 111, 

:ıasan, Turgut, Arif, T<'ı•lıit, r.a/ip ı; 
Orhan, Kadir, ismet. 

me;esini föstem1ekt.. ~ecikrniycrek 

ezmi beraberlik ~fa~ ı sını y~ıpmı -
tır. 

iki 'lci devre 

İkinci devre iki taraf ta çok canlı 
oynamış fakat Ltanbul liseliler da
ha ağır ba.,arak .Fahri 'c Cihadın 
ayaklarilc iki gol daha yapmış, Ga
latasaraylılar iS&ancak Aydının at-

İngiltere 1 - lskoçya 1 
Bu golden sonra lngilizkr büs

bütün açıldılar ''e iıdctiı. t<'k kale 
oynar bir hnl aldılar. Lfıkln lskoç
yn miidafna~ı canla başla çalışı • 
yor. Nihayet oyunun bilmesine 3 

(Devamı 11 incide) 

Haydarpasa lisesi: 
/Iayri, Cemal, Süleymatı, !.mail. 

Eşfak, Nuri, Fikret, Şi11asi, Faruk, 
lliuayet, Muzaffer. ~ 

Bu maç birinciden daha heyecan· ~ııl 
1r ve ıe\kli olmu,tur. Bilha ":1 kU\· ~t 
wt'crin müsavi o!mac;ı m:-ı-;ı ba~tan tc 
b::ı,a çetin bir didi,me ilr grçirt· '1k 
mi!'tir. Bu suretle birinci \'c ikinci • 11.İ 
de' reler 0-0 beraberlikle bitmiş \'e r 

I
~ onar dakikadan iki deHc daha uz:ı- S 
tılan maç neticesi deği~mcmi:.tir. J 

B0Uazl9i 4 • ı~Uklaı o '~n 
Uçüncü ma;ı Boğaziçi ve lstik!al ~. 

liseleri yapmışlardır. Ta1omlar sa
haya şu şekilde çıkmıştır: 
Boğaziçi lise:.ı: ı 

6 
Cihat, Bülent, üreyya, Osman, ıııı 

Enis, Necdet, Sabri, Mustafa, Ni- t .. 
yazi, Abdullalı, Bilgi. tıv 
• 1 tiklal lise3i: ~ 
Muzaffer, Şeref, Celôl, Sırrı, Hu. u 

seyin, Fethi, Metin, Sadi, Kadri, 
Tarık, Ragıp, 

Bu maç Bo~aziçi oyuncularının 

ha ımlarma nazaran <laha kun etli 
olmaları \'ÜZÜnden oldukça zcvkc;iz 
cereyan etti. Tamaın~n\Boğaziçlilc

( Devamı 11 incide) 
~~--...:.._ ______ ~~~-----------~ 

Avrupa şampiyonasına 
İ§tİrak ed e-=ek olan 

Güreşçilerimiz 
Dün akşam hareket 

ettiler 

Son oyunu lnönU ile Yüce Ülkli 
l:ız hılebclcri ) aptılr.r. 

Ta!umlıır ~Ö) le t<'~kil cdilmlı-t i: 
Yüce Olkü! 
Heylı:ıtı, i• met, ( Hils"r~n, llh:ın • 

1iil,rl~·c, Pf'rihnn. 
t r.unli: 

Non eçtP Yll'JHlncn k olan A \ 
na edilecek, bır buçuk milyon lirtı •• . 1 i ., 
da klilplere yardım ıre diğer 'Spor · ' . • 

lrreı. .Emini.', ·' nlr, ııh·I~ r , Ft>rl• 

'lll.
1 

t!h::ı n. 
1n8nülüler daha iyi oynuyorlardı. 

işleri için sarfedilecektir. Bunun i- rnk edecek olan TUrlc mıllı gU-

':alatasaray. lstanbul ve llaydarpaşa - TTnjrlye llsderl mdçınt!an birer 11nstantanr ı 
·upa gure~ ramp yonasına Şw 

çin umum mildUrliik 2,5 milyon lira reş tak ı mı <lUn akşnm K?stPıı 
tı.hs~a1ıt Hhtnn ı.rö<~t,.,rmiştir. N> \'nlııyl:ı h:tl'Pkr>I rıtmlfdfl' 

Başlan başa hasımlarından yükEeJc 
lıir <ıyuıı gösterdiler \'C müsnb:ıkn 

\'1 ( 'l l!'i) , (:~-111) ı:nlih hitir~ilrı. 



~----

..... İ6 NiSAN- 1939 d A 8 ER - Aktllm Pnsbıııı '7 -= L - ----

Bitler' in hizmetçisi 
anlatıyor? neler 

· YAZ 4 \T: ' "· Buse '1 35 Yılın ı vahşile r arasın da geçirmiş' bir Alman seyyah ı 

Avusturalya insanları ·bu gamlı ve yabani kıta 

Alman devlet reisi geceleri hiç . uyumaz, üzerinde dağınık bir halde yaşarlar 
sabaha kadar odasında dolaşırmış ! 

Bükreşteki Fransız konsolos -
anesine Bavyeralı köylü kılığın. 

giyinen 40 lık bir kadın müra
ilat etmiş, isminin Ponlin Zipfel 
lduğunu, Fransız teöaasından 
lllunduğunu, Adolf Bitlerin ya

da yedi ay hizmetçilik ettiğini 
t §imdi kocasiyle 'kendisi için 
tansız konsolosluıundan hima
t istediğini söylemi tir. 

Elindeki kağıtları tetkik eder 
Onsoloshane bunları sahte olma. 
'ğını kabul etmiştir. Tabii bu 
aberi lduyan gazeteciler de Pon
ıı. Zipfelin etrafını sarmışlar ve 
u Bükreşe sevkeden hadiseleri 
ildi ağzından öğrenmeğe teşeb
. etn\işlerdir. 

İşte öğrendikleri şeyler şunlar-
t • 

lians Zipfel, Alsaslıdır. Rom. 
Sda doğmuştur. Anası ve baba

Fransız olduğu halde o zaman-

bu yerler Almanyaya ait bu
:luğu için kendisini Alman ad. 

tıniş ve umumi harpten sonra 
Fransız tabiiyetine geçmesine 

kan olduğunu bilmediğinden 
Unihte kalmıştır. 

Süyük Alman elektrik trlistü 
~. G. de çalışmağa başlamış ve 
nlin isminde biriyle evlenmiş-

Su çift Münihli kiıçük borJU
rrn mütevazi ve rahat hayatı-

6Ürmekte iken Almanyada nas. 
al sosyalizm dalgası başlamış-

. Liberal olan ve daha evvel de 
Yal demokrat fırka sın.da yazdı 

Unan Hans•ın evinde araştır

lar yapılmış, sosyal demokrat-

faılam 7.lpfel 

den evvel iki oda hizmetçisi ka
dın gelirler. Onun odasını onlar 
hazırlarlar ve odayı ldaima onlar 
bakarlar. Hitlerin hususi jşlerine 
bakan adamları erkekleridir. Bu a
damları ona her yerde refakat e
derler .. 

Hitleri villasın.da ziyaret eden 
altı yedi güzel kadın vardır. Hit. 
ler bunlan şahitsiz olarak kabul 
eder. Acaba onlara gizli işleri hak
kında mlumat mı verir kimse bil· j 
mez .. Bunlar siyasi polise mi, ca
sus teşkilatına mı mensuptur, on
dan da kimsenin haberi yoktur. 

Kim oldukları da bilinmez. Ge-

.. 

lirler, kapanıp konuşurlar ve çı· .4.rımlnlarda oTgımluk yaşına b11saıı çocıtklara mahsus c1yindr. çowklaruwn zaman gı7nrşin tlllında böylrc 
man karısrnm adresini bulabilmiş , 1 kar giderler. kızgw kumlarda arkası 1istı'i yatmağa mecburdurlar. 
ona hayatta olduğunu bildirmiş . . . A • • • • • Avustralvalılarda da sa"lanm ta taı r .. .. .. ak ll cesur ··eb·11 

1. k d. · ·ı · k . . Hıtlerın mahkanesı ıçmde ıkı kat J ıı - ';;:!!/ g _ ı, gun gonnuş, ı ı, • 
ve ge ıp en ısıne 1 tıha etmesını . kırmızıya boyamak adeti vardır has s'h. k . ti h. r l ı 
yaz t yerın altın.da mahzenler vardır. 1 B kı hilesine kuv\•etlc ba,ı{lı insanlar - sa ı ır U\'\e ne a ıp ır er 

mış ır. B 1 •. • rl .. il 1 s 1 u rmızı saçlarla bu kuru Bunlardır ki kabileler irindeki ad<t 
un ar uzenn c tune er e a z. kemı·kli b··t·· vU tl k il · dır > 

K , u un cu an ı ar ı. · . t k el ı · b ocasırun yaşayıp yaşamadıgı- burga bağl.dır. . d . 1 k b k b Buna mukabil bir sıra da fena ~e me\zua a a.rşı g en en, un· 
b·ı . h • h . çın e ınsan ar, yayı ve ası u 1 t .. ed 1 • .dd ti 

nı ı mıyen atta apıshaneden 1 . d d ki .1 d h karakterleri vardır· ara cca\ uz en en şı e c ceza· 
k ld y • • Hitler geceleri hiç uyumaz. Çok run an, genış u a arı ~ e a a · 

urtu ugundan bıle haben olmı- ziyade esatiri hayvanlara ben . , Mal düşkünü, hariı:;, hissiz, 
yan kadıncağız bu haberi büyük ışıklı odasında sabaha kadar dola- z;rler'.. nankör, emniyet edilmez, yalan 

bir sevinçle alış verişten çıkmak şır. Avustralyalıların kafa tfü)ları cı, nllıik, ve bilhassa son derece 

landınrlar .• Yani, bu sihirbaz ihti
yarlar bu in an kümelerinin anane
lerinin ebedi muhafız \e müdafile· 

istediğini söylemiştir. Kendisine Gündüzleri öğle iistü uykudan uzun biçimde ve sivridir. Yüz - pis insanlardır! .• 
polis teşkilatı tarafından bir bon- kalkar. Valizleri daima ha:r.ırdır . Icri ise basık ve ahlaktır. Elma. Oraya medeniyet yaymak icin 

ridir. 

servis tc verilmiştir. Sonra kadın 
Münihe gitmi~. bir Fransız pasa-

portu almış ve 'kocasına mülaki ol
muştur. 

Yedi ay ~it erin köşkü~e ~iz
met etmiş bulunan bu kadın Bcrs
chasgaden'in içindeki hayat hak
kında gazetecilere şunları söyle
miştir: 

''- Alman siyasi polis teşkilatı 
muazzam bir kuvvettir. Al
manyanın hakiki bakimi odur. Al
manya ile Hitlerin hayatı arası

na da yüzde seksen o girer • 

Mesela hizmetçilerin intihabım 

Mesai arkadaşlarının da bavulları 

her dakika bir yerden bir yere 
nakledilebilecek bir vaziyctt<1:lir. 

pöşküne ne zaınan gelip, ne za
ı'fıan gideceği be)U: olmaz. Her dl
kika, gelmesi ve her dakika çıkıp 
gitmesi ihtimali vardır ... 

Ponline Zipfel, kendisine şim -
den sonra ne yapmak istedikleri 
sorulduğu zaman 

-- Fransaya gideceğiz. Kocam 
askerliğini yapacak, ben de iş bul 

maağ gayret edeceğim. Mükem-
mel bonservisim var!.,, 

Cevabını vermiştir. 

cık kemikleri daima biraz fa7.la gitmiş olanlar, miistemlckeciler 
fırlak, buna mukabil alınları dar bütün teşf"bbüslerine rağmen, bu 
ve basıktır. Bilhassa gözlerine insanları, ne ph;liklerinden, ne 
sarkan kuwetıi ve .katmerli göz bu şerir huylarından asla kurta. 
kapaklan, çukur ve iri gözleri ramam1~lardır. 

..insana haşyet vcrirlcn. • A\•u turalya insanları bu-gamlı 

Avu!>luralya insanları arasında 
büyük\ e toplu kabilelerin mc~·dana 
gelememesindeki sebeb, insanların 

düşünüş tarzlan veya hür tabiatte 
Qlmalan değildir. Bunun biricik se· 
bebi üzerinde . ya~anılan kı.tanm 
kısırlığıdır! . llurunlan ise kı~a "e gayet n \'e yabani kıta üzerinde pek kütük 

lidir. Kanatları basık bir §ekilde grup!:ır halinde son derece dağınık 
~iizleıi üzerıne adeta yayılmış 15i bır halde yaşarlar. Bu küçük kabile· Avusturalyada büı'iik insan cemi· 
bl geniştir. Burunlarının nlUa • ler çok defa yüz ki~ilik kabileler ~etleri teşel\k-ul edemez. •. ·Zira bu 
rllc birleştiği yer, etli olur. halindedirler:. kıta ooyle büyük töplu1Ukları öır a.. 

A vuslralya insanlarının bu rada be ı· "'~'- ,_. l :d · ah Yani bu insan kumderi ~nki he.. 1l~ Jcr erı en m rum-yüzleri bundan dolay:ı insana, in- d 
sanoğlunun hayvana bu kadar ni.ız bir nraya gelememiş, serseri ur. 
yakın manzarasını bir anda gö!!. bir halde yaşıyan (cemiyet atom· Eğer Avusturalyada böyle büyük 
terdiği için şiddetli bir aksülfı. - lan) halindedirler!.. Bununla bera· kabile vücuda getirilse bu kabile 
mel ve keder verir:.. ber bu küçük gmplarm her biri ewela açlıktan ölqr veya biribirini tarafmdan vUcuda getirilen 

silah deposu bulunduğu için 

ısı da kendisi de tevkif edilmiş. 

ans Zipfel üç sene hapse mah
olmuş. van yogu müsadere 

11~iş, Polin Zipfel de Dahav'da
•-cınerküz kampına götürülmüş-
0rada beş ay kalmıştır. 

o yapar. Hitleri ziyarete gelen bir 
çok büyük adamları gördük. Bun
ların içinde en cömerdi kral Ka· 
rolclu. Hizmet'karlara ellişer mark
lık bahşiş bıraktı. 

• 
Fransada göstereceği bu bon -

servis, Alman ıdevlet reisinin bir.
metinde yedi ay çal ştıktan sonra 
Alman siyasi polisi tarafından 

kendisine verilmiş oaln bonservis-

Avustralya fosanlarının ruhi muhtelif (kltm) lara, kabilelere meıı :{e ip yemeye malıkfun olur: .. 
kar:ı kterlerine gelince: ~upturlar. Fakat bu küçük insan Onun içindir ki dünyarun yalnız 

Avustralya insanları göriinrlük bir kıtalannda hiçbir zaman çok in-
lerinin aksine olarak ,,e,•ı'k, zeka·_ üri.ıleıi kcndı ba;:larına, müstakil 

~ 1 ı· a· · ı · · k -..:ı · 1 san bir araya gelemez. lnsanJar bu-lı, keskin düşünüş kabili ... ·~tli ya~ar ar. \.en ı ış erını ·cııuı ara a· 
J d · ·· 1 1 d · sı · d rada.r kcsilmL süt gibi,, kuru ve becerikli, çevik, kuvvetli hnfıza. nn a gorur er, ara arm a ı ~ en e • 

lı, cesaretli, sebat sahibi, kararlı , ihtiyarlar idare ederler. nti tabiatin üstünde parça parça 

'l'cnıerküz kampından çıkanl-
tan sonra Ponlin Zipfel, Salz. 
:g da bir kadın te§ekkülüne 
l'acaat etmiş, kendisine evveıa 
tcck verilmi§, sonra da bir iş 

sına çalışılmıştır. iş bulaca
:tanıana kadar tufeyli yaşamak 
buriyetinde olmamak için Pon 
kendisine bakan bu mliessese-

l içinde hizmetçilik etmeğc 
altuştır. Kadının temizliği, ça
. lllığr, becerikliliği nazarı dik. 
1 

Çabucak üzerine çekmiştir. 
attı o böyle çalışırken ka.dınla
atdırn müessesesine, siyasi po
te§ek'külünün şefinden, Hitle-

:Sershtesgadendeki köşküne 
.hizmetçi kadın istenildiğini 
iten b. 1 . . 

ır mektup ge mıştır. 

~ lllektup üzerine, müessese 
törleri hizmetinden çok mem 

lt·?lduklan bu kadını Bitlerin 
lıne Yollamışlardır , 

nCdi ay Hitlerin köşkünde Ç!l
i;adın, Alman siyasi polis 
t tının emniyetini de kazan
ır • 

iğer t 
11 araftan hapishaneden çı-
• ~· kocası da Viyanaya kaç-
0 1

Yanada bir iş bulmuş. FC\-
t" l'.lefa da Avusturya Alman
u:afın.dan ilhak edilmiştir. 
ig Un 'Üzerine Yugoslavyaya 

' ancak oraya geldiği za-

Bitler Berchtesgadcne gelme- tir • kendisine hakim, mağrur ve ka - Bu ihtiyarlar hakikaten tecnibe. yürümeye mahkfundurlar. 
~~~~~~----~~--~~~~~~--~----~------------~~----- Gene onuni~ndirki bu kıta 
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HABER ' iN RESiMLi ZABITA - ROMANI · 
üezrinde nüfus alabildiğine artsa 
dahi ne imparatorların ne de cihan 
girlerin dünyaya gelmesine imka.n 
yoktur! •• Velhasıl, dediğim gibi. 
bu ülkede insanlar, adeta beddua 

.!dilmiş mclün bir kıta gibi, ebedı· 
:en !:ıplak, serseri ve avare dolas
maya mahkumdurlar!.. 

AnLturalya toprağı fic;tünde ya· 
, ıyan insanlara karşı dünyanın en 

1 
nankor toprağıdır. Orada insanları 
beslemez. 

vu turalya msaru, gıdasını seç
mek 'e ke) fi ne göre gıda almak 

miyetinden ebediren mahrumdur. 

Bu kıta uzerinde mütemadiyen 
rer değiştiren bu ki.ıçük insan grup 
lan önlerine geleni yemeğe mah
kumdurlar: 

Kanguru, tim ;ah, ~ ılan, kaplum
b::ğa, kertenkcle, balık ve kadınla· 
nn elleri wya kazma ile reroen 
çıkarabildikleri her ne\İ kökler. bö. 
cckler, solucanlar. kurtlar, karınca· 
lara \'anncaya kadar Avusturalya 
in~nlan bulduklar;ı, ellerine geçi~ 
dikleri her şeyi yemek mecburiye· 
lindcdirlerl.. 
Açlık Avu turalya isanını hay. 

'anların <'il yırtıcı~ı ,.e en tehlikeli ; 
haline koymuştur. O, kamını do 
ruracak en vah;i ,.e korlı.."UnÇ hayr 
varılan avlamak için adeta en mnt• 
hiş bir avcı hayvanı yırtıcılığına e-

ri~iştirı( Devamı tıQr J. 
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Şarklıların lıüması Romalıların 
aynidir 

kültürüne yeni bir hizmeti 
Büyük fedakarhklarla hazırlattığı 

kara kuşunun 
Kadim Mısrlyyun Hiyeroglif huru- ve kılıçla su laııı burada rnuhaCua vermiş bulunuyoruz. Ecdadı iza- ve enharu pilr zülal ve her blr ci

fatında bu k~u şefkati mııderane edilmiştir. mım mmanındanberl senin hüsnü bıılden gayet safvet ile mütcaddid 
ve merhameti melukll.ncye misal o- Bu tarihte a:-örUleceği veçh üzere nhlfıkın milsellemdir. Yine mevcut çeşme.sarı kevser misal ve her bir 
larak pençelerinden birile Kaleni! sultan Osmanm halefleri kendiıılne ve ağ'ır l'Şyamızı sıma emanet eyli. nehir ve çeşmesarm mcmerrinde 

TÜRKCE - FRANSIZC 
İNGİLİZCE-ALMANC 

DiLLERi ÜZERİN 
kanuni diğerile de hateml padL lmt1salen birçok tekkeler bina ede- yP.ceğiz. em·aı gül ve reyhan ile memlü b:ı_ 
ııahlyi tutmuş bir vazi~·ete melCı- rek külliyetli vakıflar ihda etm~ - ( Dtramı ı•ar) ğı bostan nümayan ve reyyan ve 
kUn başları Uzerinde tayarnn etti. !erdir. dirahtı mezkürun bir gahından ber- Re'simle 
ğinl gösterirlerdi. Ermeni boğazı 1ner61Un 1'arkm. ÔZÜR: 

ŞehnamMe kahramanlara mükfl. da ~ve Ke§iş (Olimp) ile Domaniç 23 numaralı tefrikada llakan O<ı. 
f t it 1 d v b . dagları arasındadır. 1 .. au··· ı a en a o un ugu eyan edılen nıanm gor cu \e bnlkemal tarihi 
simurg tUyUnden mamul ikliller Bu vakada~ .birar. eonra sultan tarafından yazıldığı bilrlirllr.n rüya 
zenda vestada mezkfır Uç vilcutlu 'ı Osman pedennın hali hayatında :unlıJ dl,llmlştlr. 

ki sebz misali hf'yeti ~imşirde bir 
cevheri dırahşan hüveyda ve ayan 
ve manendi pençPi afitap bir kaç 
defa canibi Ko11tantnniyeye işaret 

ile lemean oldu.,, 

Büyük LUga 
hu d b ka b. d V·ıa· mahalli mezkurda birinci defa ola- • D ı: 1 11 1 ma an ~ ır !WY egı ır. Oal"tı ,e • n yanyoru,, Ilun-
Mı8ırda dahi hükümdııranın mu- rak rumlara galebe elmittir.,, dan dolayı karilt•rlmlzden iizür dili'. 

harrer olan kaYanininl talim ve an-:. Hakan Osman Mal Hatuna ııahib rlı: 

Edebali Osman Beyin du~unu ki 
işitti, hoş veçhile tabir edilp etti: 

- Beııarct olsun sana ki ol kil§. 
latmağa memur rUhbanın atmaca olduktan sonra birdenbire değ~I- "lttifnken ilemi mana ve k~veri t ezan harimi keriminde tohmu dev
tUylerlle tezyin olunmak Adetl~ri vcrmi~, saltanat üzerinde gizli gizli gayıpta kendü basaru basireti ile Jet ekildi, bostııyı sarayı hanedanı 

ikt1%8.sındandı. ıddia), hak eden amcası DUndar L muayene ve mÜ§ahede eyledi ki sn- azimüşşanında dirahtı bahtı sa:ıdet 
lskenC:eriyeden akdem Persepo. le açıkça mücadeleye ge!:m~ ve a- bibi hane olan Şeyh Edebalinln dikildi, darı siyadet medarının ha

lis cehri kadiminin bin direkli sa- şlret rUesasını flrafına toplıyarak matlau bağlı bülelinden bk bedri bu keramet rneabında çegrnesnrı 
rayının banisi olduğıı rivayet edilen büyük bir meclisi meşveret aktede. drrah§an taban ve dide! bahtına saltanat revan oluser, kızım Mal 
§arkın en meşhur hakimesinin ismi rek İnegöl tekfurunun vaziyetini nümayan ve kendünun uruku batnı- Hatun helalin olup andan bir 5ahibi 

dahl Hllmay id1. tekrar musahabe zemini etmişti. na hulül dilrrü saatı nafından şahu kemal oğlunun ruhura gelip cihana 
Zamanımızda lranda mü.stamel Nikola, Osmanın günden güne berk ile ptir bir dirahtr bülent mtin han aluser. 

hümayun kelimesi Osmani ile bi - artan şöhretini çekemiyordu. Hal - teha peyda ve ol şeceri tayyibcnin Bu vcçhile ol vekayii ki ol.sa ge_ 
zim kraU, lmpan.torl kelimelerine buki Osman, :\fal Hatunu alıp da !}ahları etrafı aleme reside ve sayei rekti keşfedip ol vakıayı ru§en ta
ve daha doğrusu eski Romalıların tam bir gönül istirahatine kavu§ - evrakı ruyu zemine temamen keşi- bir etti. 
Angustusüne muadildir. tuktan sonra bibıbiitUn kendini cL de ve zıllı zalilinde gayet irtifa ile 

1 
Hem ol mecliste kızını Osman 

Şarklılar hümnnın, resi Uzerin- dale, akınlara vermiş bulunuyordu. \'afir kUhsan rıfatı vüs'at mecal 1 Beye nikah ediverdi., , 
de kanatlarının gölgesini verdiği hU. 
kUmdnrm cesaretile muhafaza e_ 
deceği ahalinin saadetine hıı.ls ola • 
cağı itlkadındııdrrlar. 

Şarkhlarm hUması 

kara ku~unun aynidir. 
Romalıların 

Bu aralık meclisi me;,verete Bi
lecik tekfuru gizlice davet olun_ 
muştu. Kara Osman, tekfurlar ara
sında Bilecik tekfurunu en ziyade 
emniyete lAyrk görüyordu. Maaha
za tekfur da her fmıaÜa hakana 
ka~ı sadakatini ve dilrllııtlUğünU is_ 
pat ediyordu. 

Kara Osman, Tekfurla hoı &e -
çlnmeıt ve mu ali.ha ·oluyla mu -

Çapraz eğlence : 
1 2 3 
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ı ı--ı--ı--ı--ı--ı--
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Yukardan asağı: 

1 - Büyük bir bestekar - fare 
tutan, 2 - iki şe}'in orta ı - Sofra

larımızda bulunan ya~ ve çiğ yiye- ı 
cek, 3 - Bir ku5 • sanat (frenkçe) , 

4 - ?-.lemleket (öz türkçe) - melun 1 
5 - Yıldırım Berazıtla harbeden 
topal hükümdar. 6 - 'Bir T r\.11 

B 

ın 
Tarkini kadim abadı nMtan iken 

bir kara kuşun başından miğferini 
alarak tekrar yerine korduğunu 

gören zevcesi Tatagil r,ıu va.kadan 
'l';Cl'cinin istikbalde ihraz edeceği 
'kbali kcşCeylediği gibi Ermeni Bo
w azında sultan Osmanın başı üstün. 
ı., tayaran eden bir hümayı mU:ıa
r . d .. eden dervit Abdal Kunıral da 
t 'i ve ikbalini ve yakında Akd!'niz 

vaffak olmak tanfını iltizam ~den 
bir hılkandı, ama, maalesef Nikola 
buna müsaade elrnlyordıı. ~rntema
dlyen Osmanla tekruı·Iar araııına 

ihtll!f .ııokmakta devam ediyordu. 
Mecliste s!Sz alan Osman, bilhassa 

7 

8 
9 

ı--ı-~.._... 

harfi, 7 - Arabanın dört tan~ ciö· 
nen şeyinden biri, 8 - Su - çiçeğin 

üst kı,mı, 9 - Et yiyen bir kuş • 
Kaprnın çalmdığrm hater 'eren, 
10 A5iretler • üçlincü ~h s zami
ri - bir nota 

11 Mayıs 1939 tarihinden itiba_ ler, askerler, feyyahlar bu büyü 
ren her gün forma forma Haber'le eıere başvurmadan yapamazlar. 

Soldan sağa: birlikte verilmeye başlıyor. G) 

1 -- Sabah gazetelt>rinden biri -
H Karadenize, Avrupa ve Asya- Bilecik tekfuruııa dönerek 5-0rmU§· 

·.ı hakim olacağını müşarunı:e) he lu: u ta~ıyan, 2 - lki şeyin ara ı -
Es<'rde en küçük bir tertlb hat 

~ .' ":r elmi§tl. Sultan Osmıı.n dervi. - Bilecik tekfuru lııenikola hak. ~r. 3 - - Kazanılan ne nt>ler - ~h-
n kenJisine kılıçlarından en iylsl· kmdaki rivayetler bizi mUteeıı21ir e- sırın güne~ mabudu, 4 - lki kar· 4 µ.:..µ.ı.J..=..p~~ 

2~~:...:+-+:;;., 

Ut'simlt Ilül·ük I.iıı;at, yalnız sı bıral.ılnıanıasma aıu"lmi dN<' 

!'ürk l.;ütiiJlhan<•ltrl lc:in dC'ğil, dün- t reele dfükat için liızımgelen tedbir· 
ya kiit üplıanelerl için bir kuançtır. Ier alrnm15tır. 

b;r kıymettar su tası ibda ederek dioyr. deş karılarının biribirine vaziyetle-
3 0 ® tah ·ı e n bir tekke binası taahhüd A§lretinin bJzinı yaylaklar& ka _ ri, 5 - Sırlar - sanat (frenkçe) 6 

Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti- , lstiyenlere para$ 1 '"' 1 di. dar dağıldıfını haber aldım. - Trenin üzerinde yürüdüğü - yeme 
Derviş Abdal Kumral bUtUn fU- Takımlarımızın, kollarımızın yay 7 - Bir çiçek (tarihte deni ile yen herkesi, her seviyedeki talebe, .. . . . • 

meslek ııahibleri, teknik mütercim_ b r o ş u r g o n d e r 1 l ı r tu'latta bu kılıçla harbetm~tlr. lağa gidip gelmeleri mütea.ssir ol w me~hurdur) • bir nota, 8 - Bir 

1 Mü~arUnileyh vadini ifl\ edecek du. Bu mel'un kat'ı tarık edip birçok nota - tahlil (f renkçe) 9 Ecdada 
bir hale geldikte Ermeni geçidi el- askerlerimizi ehid f')·lemektedir. mensup (frenkçe) - hürriyetini 
varında ve dervişe ilk tC1!adUf ettL Yine bir savaş lAzımgeliyor. kayl~en, 10 Am (devir), • be· J •· '• '' •• -s ,. •' 1 • • ..- ... . .~,_ • • • :. .'il.... · -V~i.._ . • ~ 

ği mahalde bir tekke bina ettlrmiıı Silah arkadaşlarımla bu işe karar yaz • bir edat, . . . .. .... . . .. . . ' " . . .. " ' • • • •• • • • • ''~ •• ••• • .ı.11. .<(;~. ' ..... :.· 

tında bir kadın üti.i ütüliiyor. Eir dışarı atlamı~ \'C ko~ara!\ Tak im· A\'nİ neredeydi? ti. llayır içerde kim~e yoktu. Gene 1 Yo!..:-;a ne olabilirdi~ ... \vni tutul 
HABER'in Edebi Romanı evin üst katında bir gramofon den Beyoğlu caddesine doğru git Leyla bu suale bir ce,·ap vermt>k· ~eri dondü. Bir müddet sinemalanı . 1 :nu, dahi oLa, daha C\\'el kendisin 

çalıyor ve kıvrak sesli hir mugPiı mi5ti. le m~gul olarak caddeden a5ağıya münde durarak, ı~ıkları yanan \'ıt. ~elip görmü5 olduğunu ne bilirler 
ninin, esmeri fındıkla, fıstıklp Onun burada inişine bir mana :ıoğru yürüyordu. ~inleri seyrederek aşağı yukarı do· 1 :li. Bilseler dahi onun peşinde olma 
beslediğini ilan ediyordu. d - a· · ı ver~miyen Azize \akit pek geç ol. Arni neredeydi? la;Lı. {a ne ~ebebleti vnr ı. hen ısı suç 

Daha ötede bir ba:.ka e\in orta w • • • • d k"b 1.. .. . k d" . b I . <' b. k 11 · 1 w•l ı · , 
k t d 

. 
1 

w du•ru u;ın ınıp e onu la · ı e uzum :\ıçın ·en ı ı tıra,·a geme mı ,cııç ır · ızın cac < enın muayyeı e"' c ı ya. 
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b" • te "· ı ad unlarla ıler!ıyordu. :enç bir ihtiyar kadm oturu) ordu 

1 
~~en erın ıçın en o . a a.r mt~a}) e.n l'\ tuhalJe:,ici dükkanında nturarı 

~enç kızlardan biri gitmişti. Şimdi 
;•;:f genç bir ihtiyar kadın \'ardJ· 
"3ir de ilerde 5işman bir ermeni kJ' 
~iyie ince ve zayıf bir Türk delikatı: 
trc:ı oturuyôrlardı. Başh mü5tet1 
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Bu sol:ağın krr~ı. kar ı ·a ı1 İ 

zil mi~ hep i d · b'rii hine lı n·ti· 
yen dört b !'ı katlı dar cepheli 
birer cunbalı e\•leri V"rdı. 

Bu evlerden birinin alt kalın . 
da bir ışık yanıyor, Bu 1~ığın al-

ın~'Jille e\e ı,ad:ır gotilrmek i temi· nı? diye so!"mu)u \e: "harır .. ce- miyordu. i türe çc'·ti. 
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- Durunuz! diyerek arabadan Jicide oturmağa cesaret edemezdi. ! Gene muhallebicinin önünden ge\ Yok a!.. 
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Fakat dü'ck~ndan çabuk çıkrrıaJ: 
· tenıive11 Leyla c:anki daha iler~et'~ 
1örmek i ter gibi yürüdü. Ve i1'1 

1enç bir ihti,•ar kadının ma 3ı:I 
inni.ıden geçti. 

(Dtvamı var), 
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~.-. lUdiı:.eleri bir de bu bakım 
~n nı-· • -
tub utalaa edelim. Böyle bir mek 

rev:' ın~vcut olduğunu ye Pettig · 
biiiy leslıın edildığini kati surette eJ::·. Çünkü Sir Peter söyledi. 

. .hır adamın Sir Peter kılığı. 
iz g;zığini de biliyoruz. Bildiği • 

Şey: daha var: }.tektubun 

Siın k~s~d~ bulunmadığı ..• 
l3iı di ~tımalleri sıralayalım: 

1'rin :ettıgrevin mektubu Sir Pe. 
d ~azıhanesine götürdüğü \'e O· 

d
a hulunan adamın Sir Peter ol 
~ . 

diğj gını a~layınca vermek isteme· 
a~ fa~azıyesini kabul etmiştik. 
b'I . ahır farazi ve yürütmek de ka· 1 dır • 

bi;ar~elim ki bu mektup hadisesi 
de b0Yundan ibarettir Ye Pettigrev 

u 0runda §eriki cürümdür. 

til~ !'\için böyle bir faraziye yü· 
li}'or·unuz? 

(e';·- Bu suale cevap Yeremiyece. 
ıın g"b• ha( ı ı mektubun muhteviyatı 

llı~lnda bir tahminde de buluna• 

ll'ıtıı • .. Bu nokta tamamile meçhfilü· 
}'e i d~. Ancak size bir tek faraziye 
ille .tınat ederek muhakeme yürüt· 
~~1? doğru olanuyacağını söyle-

ıstedim. 

~....._ ~~ hususta tamamile mütabı
}ltt ~ızın faraziyeyi kabul edelim. 
to tıgrev, bu işteki hileyi bildiğine 

re cinayet nasıl oldu? 

~ ~u suale birazdan ce\'ap veri· 
~ s.ı~, matbaanın dahil ini, Sir Pe 
bi ıtıyatlannı gayet iyi bilen, 

0~enaıeyh gazete mensuplarından 
s~ t>sı muht:mel bulunan birinin 
ıstı eter kılıgına girerek bu işi yap 
~iakfaar:iyesini yürütüyor unuz. 
l~. ~l bır Iarazire. Şimdi bu fara. 
t'd t~ı başka bir zaviyeden mütalea 
g~lırn ve farzedelim ki bu oyun 
ı~~ mensuplarından birinin ma• 
da tıle fakat hariçten biri tarafın• 

n Yapılrnrştır. 
\'ar~ Yanı P~e~t=;ti~g~re~vı"~.n~~m~ alCimatı 

1 nu demek istiyorsunuz? 

ba. "":" Evet. Bu vaziyette muadele 
ne sıtleşiyor. Pettigrev, patronun 

nu zaınanlan matbaada bulunduğu· 
le(~aye.t ~yi bilir. lcap ederse hariç.. 

t'tıat §~rikı .c.ürmüne telefonla mahl· 
trıesh '<erebılır. Tehlike kalmayınca 
l'lıatb (1} adam Sir Peter kılığında 
reıq:>aa~a gelip onun odasına gire• 
bu teet~ıgre\'i çağırtır. O da mektu· 
b~ slırn eder. "Böyle dolambaçlı 
8İlti;oıa . ne hacet var?,, demez 
tı.ıbu tabıt... lleride Sir Peter mek· 

Sörı~ru~ca kendisine \'erildiğini 
Sir t> ek ıçin ... Tahkikat yapılır ve: 
}'a &e~t::.kılığmda birinin matbaa-' 
§İlPhe dıgl üğreni!Hck Pettigrcvdeıı 
llıez. etmek kimsenin aklına gel· 

~ llrlon"' . l'llda d !!> Pıposunu doldururken mı 
n ı· bi . 

bir no~ate değer bir faraziye.Ancak 
hı.ıı ad ta karanlık kalıyor: Bu meç. 

bo~~rn niçin Pettigre\'i öldürdü? 

- ı; boynunu büktü: 
• h1.ıı t' araziyemin zayıf noktasr da 

}'iz §O alcat mademki faraziyelerde· 
~ ~ Yle dü5ünebiliriz: 

. ttada 'k· • tı &ir I> 1 ·ı meçhul adam var. Bi· 
c l'or .. etere if5aatta bulunmak isti-

ı· ' Otek· ı~ ıtıde, :S 1 .b~na mani olmak eme. 
ı ~alt .. U ıkınci adam mektubu al· 

11 aacı~~n Pettigre\ e para \'Crmeği 
• tiya 'Yor. Pettigrev ya paraya ih· 

C[ Old v •• 

•dam b' ugu ıçın veya bu n1eçhQI 
·ç ~ab1.ıt .1r tuzak kurmak maksadile 

P ek '<lıror. Birinci ihtimalde veri· 

~a ett~~.r~n_ın miktarı üzerinde kav. 
'ı~hur ıçın, ikinci ihtimalde de 
lig . adam kaçabilmek için Pet· 

revı Öldü .. 
ıı ....... s· ruyor. 
ı t~tlj..ı· ızce hangi ihtimal daha kuv· 

\llt? 
J. ...... z 

·ı· ttay ~n~rna kalırsa Pettigrevin 
ıı· tak~ ıhtıyacı vardı. Yans onu bir 
ri attr)ı ~nede ~ördüğünü ı:öylemi~ti, 
~t b· }?ı:sunuz tabii... Kwnar be· 

ı· tı ır ıtıyatt 
a~ Qllıldan ır .• 
e.rı trı ba~ka Pettiırevin bazı 
i1'İ ll'ı. !\: Tnac:eraıan oldu~unu d:ı i~it. 
.a:t ~ı 1'1. Umar ,.e kadın bir araya gel· 

1 Pctr · ıgre\ ın ceplerini doldur·. 

9 

- 14- Nakleden : lF. Ka 
mak için ilk fırsatı kaçırmadığına - Hica ederim. Bunu size ba-;.taıı 

İmdat işareti! 
ihtimal verebiliriz. i ) kmiştim. :\c yapmak fikrinde:ıi 

Furlong tasdik etti. niz? •

1 
- Bra\'o! Bana hadi<•eyi büsbü - Doy! ile beraber Van"ı ziyareı 

tün başka b~r _cepheden görmek im. j ~tti~. Doyl ona bir avukat bulmağı 
kanını ,·erdınız. .ızerıne aldı. Suad, okuduğu kitabı braka-

Gazetcci mütevazıane: - !\fasrafa bakmama ,ını söı leyi. ıak, karş sın . a oturan, kendisine 
- Tebrike değer bir şey değil, ;1iz. Iler ma rah ben deruhte rdiyo hitap eden şık, güz::! vı. genç kadı· 

dedi, aklıma gelen bir fikirden iba· rum. 1 na baktı .. "Sizi tanıyorum, diyor· 
ret. 1 _ Bunu bi\İ\'oruz. Yalnız ~unu 1 du bu kadın, siz lzmitte fabri • 

- ~Iükcmmel bir fikir. Şimdi nr Ja söylcmeliyi~; \'ansın Yaziyeti katör Suad beysiniz !... .. Suad, 
yapmamız lazımdır sizce? '.rnrı:jık. l\ Ia ·umiyeti kati suretle an· okuduğu kitaba o kadar dalmıştı 

- Pettigre\'İn hususi hayatına ao,;ı}madan zabıtanın onu bırakaca ki, birinci mevki kompartimana 
dair malümat toplamalıyız. •ı~ı sanmıyorum. 1 gelip yerleşen bu güzel kadır.ın 

- l\lükemmel. "' - Ona yardım etmek isterim. ~ev:u<liyetinden bile haberdar de 

- Bu hususta c:ize yardımım do - Hepimiz bunu istiyoruz. Şim. gıldı. 
kunabilir. Fakat bana biraz müsaa· ::!ilik sizden ricam beni tamamilt' - Sizi tanımıyorum, hanımefen 
de etmelisiniz. Zabıta i::.tihbaratına serbest bırakmanız ve hiç bir şe· di, zannedersem birisine benzeti 

bakmam dolayısile Londramn erı kilde müdahale etmemenizdir. yorsunuz .. 
kötü yerlerini bile bilirim. Ba~:;a bir şey sorarım: l\lühürlü Diye cevap verı::li .. Kadın hayret 

etti: 
- Sahi mi söylüyôrsunuz?. 

Furlong ayağa kalktı: mektubu yollamadan size telefon e· 
- Sir Peteri sabırsızlıktan çat :len adam nasıl konu~uyordu? 

tatmadan ewel matbaaya döı:meli· - Ne gibi? 
yiz. - Tahsil görmüş bir adam gibi 
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Sir Peter sabırsızlıktan çatlama 
mıştı ama çok sinirliydi. Furlong o· 
dasına girer girmez sörlendi: 

- Bu meseleyi halletmeliyiz. Rid 
olacak adam Teri Yanı>ı tevkif et. 
mekten başka yapacak bir şey bula· 
mamış mı? Bu ne rezalet! Polis 
müdürüne giderek şikayet edeceğim, 
bu beceriksiz adamı kovduracağım. 

- Ayni zamanda ona mesleğini 

öğreteceksiniz öyle mi? 
Sir Peter arkadaşına hiddetle bak· 

tı: 

- Siz de mi onu mücrim addedi • 
yorsunuz? 

1 ·ni konuşuyordu.? 
- Bu suale sarih bir ce\'ap vere· 

miyeceğim. Geçmiş zaman unuttum. 
Ilatırladı~ıma göre sesi pek Yazıh 

gelmiyordu. 
- Telefonda ses değiştirmek için 

birço!~ usuller vardı. ~tesela ağzı. 

na bir pa:.til \'eya şeker alarak ko· 
nu~mu5 olabilir. Tclaafuzunda bir 
husu:.iyet yar mıydı? 

- Hatırımda değil, fakat kelime· 
:eri ağızında biraz ge,·eliyordu gali· 

ba ... 
- Bu suali size, hiç 'bir teferrüatı 

ihmal etmek istemediğim için sor. 
dum. Şimdi, Allahaısmarladık. Bir 
azdan görüşürüz. 

- Kat'iyyen eminim ... Şu tesa· 
düfe kadar sizi hiç bir yerde gör· 
memiş olduğuma inanınız .. 

Suad ciddi bir adamdı.. Kendi. 
sini tanrdxğını israrla iddia eden 
bu kaio n onda hiç te iyi bir intiba 
bırakmadı; somurttu: 

- Kitabımm en tatlı yerinde· 
yim .. Beni taciz etmemenizi rica 
ederim, dedi. 

:.... Suad beyin bu hareketi hiç 
tc nezakete ve centilmenliğe sığar 
bir hareket de,il .• 

- Nasıl telakki ederseniz edi· 
niz. Fakat beni rahatsız etmeyiniı, 
bayan .. 

Katarın en sonundaki bu kom-
partimanda ikisinden başka kimse 
yoktu .• 

- Hayır. Zabıta aleyhinde delil 
topladığı bir adamr yakalamak hak. 
kına maliktir. Vans, katil olrnırabi· 

lir. Ben onun masum olduğuna ka· 

niim. Fakat malum delilleri de rin· 
k!r edemeyiz. Teri Van!, Pettigrev. 
le kavga etmişti. Ce~edi cyvela o 
gördüğü halde bunu gizli tuttu. BuP 

lan biliyorsunuz tabii? 

Furlong, matbaada kendisine talı· 
sis edilen odaya girince masanın 

başına geçip oturarak bir müddet 

düşündü. Sonra dahili telefonda mis 
Farreni istedi. Telefonda genç kı
zın sesi gelince: 

Genç, güzel kız, bu sessizlikten 
ürkmüş gibi, bir kö~eye çekildi, 
sustu .• 

"' * • 
Tren koşuyor .• 

Suad hala kitabınldan baş 'kal. 

dmruyor .. 
Sükunet berdevam ... 

- }.lis Farren, dedi, ben Rişar 
Furlong. Bir dakika sizinle görüş· 
mck istiyorum. Gelebilir misiniz? 

Bu sessizliği ilk bozan, gene 
genç kadm oldu: 

- Benim ismim Turandır .. 
- Evet. Mis Farren anlattı. 
- Bu cinayet sizin yazıhaneniıde 

değil de başka bir yerde olsaydı ha· 
<liseleri daha soğuk kanlılıkla karşı 
lıyacağınu: muhakkaktı. Şimdi siz· 
den sormak isterim: Beni bildiğim 
gi'.Ji çalı~makta serbest bırakacak 
mısınız? 

Biraz sonra genç kız yanına gelin. 

ce Furlong yapacakları konu~manın 
hiç de dostane olmıyaca~ım, onun 
vüzüne bakar bakmaz anladı. Far· 
~en ikram edilen cıgarayı almıyarak 
oturup bekledi: 

Kompartimanda, sizden ve ben• 
den başka kimseler yok .. 

Suad, susmakta inad gösteri • 
yordu. Adının Turan olduğunu 

söyleyen genç kız, onun bu vur· 
lium duymazlığı karşısında niha. 
yet isyan etti: Furlong: 

(Devamı ı·ar) - Ne kciJar inatçısınız, Suad 
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intikamdan kurtulmak için kor. 
karak kaçmışlar .. 

- Peki, faraziyeleriniz, Kan· 
diyano ailesinin mahv ve perişan 
olmasına sebebiyet veren diğer 
şahsiyetler hakkında ne diyor?. 

- Oh, monsenyör.. ima bu· 
yurmak istediğiniz şahsiyetler 

öyle ufak tefek şeylerden kork • 
mazlar. Onlar fırtınadan kaçan 
takımından değildirler. Bilakis 
o fırtınalarla çocuk oyuncağı gi. 
bi oynarlar .. Tehlikeye göğüs 

verirler ve daima da muzaffer 
olurlar. Zannederim isimlerini 
sC:ylemeğe lüzum yoktur, mon
senyör .. 

Foskari bir müddet dalgın 

kaldı .. 

Sonra .dudaklarında bir te· 
bessüm ile polis müdürüne dön. 
ıdü: 

- Siz çok zeki bir adamsınız, 
mösyö Cenaro 1. 

- Monsenyör, bendelerini 
pek büyük bir lı'.'ıtfa garkediyor
lar. 

- Bambonun dediğiniz gibi 
korkarak kaçtığını farzedelim. 
Acaba nereye gitti? 

- Kardinal cenapları Roma

ya kaçtı .• 
- Romaya mı? Meseli niçin 

Milana, ve yahut Floransaya 
gitmedi. 

- Zatı devletleri şüphesiz 

Romalı bir fahişenin Venedikte 
sür.düğü muazzam sefahet haya· 
tıru işitmişsinizdir. 

Foskari tekrar sarardı: 
- Emperya !değil mi?. 
- Evet, ekselans .. Eğer al· 

danmıyorsam, aldanmadığıma 

da eminim, Bambo cenapları ile 
fahişe Emperyanın arasında bir 
takım esrarlı rabıtalar vardır. 

Bu rabıtalar o derece kuvvetlidir 
ki fahişe nerede olursa, kardi
nalda menfaati namına mutlaka 
orada bulunur.. Binaenaleyh, 
Emperya Romaya gitti. Bambo 
da hemen o sabah Venedikten 
hareket etti. Nereye gitmiş ola
bileceğini zatıaliniz takdir huyu· 
runuz. 

Foskari ayağa kalktı. 
Kido Cenaro artık çekilmek 

zamanının geldiğini sanarak dı· 
şarı çıkmak için kalktı .. 

Fakat cumhurreisi mani oldu: 
- Kalınız mösyö, sizinle 

görüşecek başka şeyler var. O· 
turunuz .• 

- Monsenyör .• 

- Sıkılmayınrz .. Size oturma· 
nızı emrediyorum .. Çünkü öyle 
istiyorum .. Siz hükumet reisinin 
karşısında oturabilecek kadar 
mühim bir phsiyctsiniz.. Rütbe 
ve mevkiinizin küçüklügün ın 
ne ehemmiyeti var. Zeka, cesa

ret ve sadakat, bu üç mühim me· 

Bey ; hallı• ıki beni Jinlc.ııe'ısiniz .. 
Evet, ben• diı; lcmelisiniz .. Siu 
ihtiya :,· , varı , 

Suad, yer,n len kımıl:iarlr . H.ty· 
ret ve hiddetle karışık bir scsJe; 

- Korkarım bana aşık oldu
ğunuzu söyleyeceksiniz, dedi, si· 
ze bildireyim ki, hayatımoa böyle 
lOŞ ·eylerle hiç uğraşmadım .. U ğ . 

ra~mağa niyetim de yok hanım('· 

fendi.. Hem, uzun lafın kısası , 

evliyim. karımı çok seviyorum, o 
da benim için deli divana oluyor .. 
Onu aldatmayı hatırıma bile getir· 
miyorum. 

- Bunların hepsini biliyorum .. 
Ve, bildiğim içindir ki size bu 
teklifte bulunuyorum. 

- Ne demek istediğinizi anla· 
mıyorum .. Maksadınızı açık söy. 
leyiniz .. 

- İzah edeyim: Bana beş yüz 
lira lazım .. Bunu bana ancak si2 
verebilirsiniz •. 

- Ben mi? Ne münasebeti. De· 
li misiniz siz kuzum?. BenJden beş 
yüz lira değil ama, beş yüz mete· 
lik bile koparamazsınız .. 

-- Halbuki, Bay Sua.d, onu siz 
bana gönül rızasiyle vereceksiniz .. 
Aile saadetinizin bozulmaması, 

şer.ef ve haysiyetinizin kırılmama· 
sı için seve seve vereceksiniz .• 

Suad, istemeye istemeye gülü • 
yordu: 

- Fakat, beni ney'e korkuta -
cağınızı anlamıyorum.. Çekinece· 
ğim hiç bir sebep yok .• 
- Dinleyiniz, bay Suat. Biliyor. 

sunuz ki burada yalnızız. Gören, 
işiden yok .. Ya şimdi hemen gü. 

zellikle şu beş yüz lirayı verin, 

yahut ta ben düşündüğümü yapa· 
yım.. Yapacağım şey pek basit: 
üstümü başımı yırtacağım; ava • 
zım çıktığı kadar bağırıp imdat is 
teyeceğim .. Gelenlere "bu adam 
bana taarruz etti!,, !diyeceğim ..• 
Siz de tak.dir edersiniz ki güzelim. 
Bu, iddiamın doğruluğuna herkesi 
inandırmağa kafi bir sebeptir .. 
Şimdi bu vaziyet karşısında ne ha
le gireceğinizi düşününüz, bay 
Suad ... 

- Çok cür'etkarane bir plan ... 

ama, buna cesaret edemiyeceğinizi 
zannediyorum. 

- Öyle :ni?. Dtiliat ~~·-..:~ :>y. 
l.ı:yse: Başlıyoruın.._ 

- Durumu, ldurtJ1uz . .İstedi • 
ğinizi vereceğim.. 

.... ....... ... ...... 
Sual, lzmitteki vaziyetini mev· 

~iini duşu· ıdi.ı . Muhitinde cic.!..:i 
/ et ve namusiyle tanınmış lıır fab. 
rikatördü. Böyle bir rezaletin ;.,i· 

:ı. 

dilmesi ıe asla riza göstercmezüi . 
Elini cüzdanına attı, paraları say• 
mağa başladı. 

Turan, oynadığı roldeki mu· 
vaffakıyetin verdiği sevinç ve gu. 
rurla gülüyorıou. 

Sua.d, uğradığı bu Amerikanva• 
ri soygunculuktan şaşırmxş kat .. 
mıştr. Düşünüyor, bir türlü çıkar 
yol bulamıyordu. Evet .. Böyle bir 
şey şayi olursa mevkii ve şerefi 
mavolurdu. Ya sevgili karm bu· 
nu duyarsa kimbilir ne kadar üzü. 
lür, ne kadar göz yaşr dökerdi!. 

Birden yüzü gülmeğe başladı ., 
Aklına gelen yeni bir fikir biraz 
evvelki kötü düşünceleri başın • 
dan attı: 

- Bayan, ldedi, fikrimi değiştir· 
dim .. Yapacağınız rezakti kabul 
ediyorum ... 

Genç kadın, aldatılmaktan do· 
ğan hiddetle bir feryad kopardı. 
Elbiselerini yırtmağa, başını yer. 
den yere vurmağa başladı. 

Sua.d, soğuk kanlılıkla, yerin· 
den bile kımıldamıyor, hatta ara 
sıra kahkahalarla gülüyordu. 

Genç kız çılgınlığını daha ileri 
götürdü ve imdat işaretini çekti.. 
Tren durdu. Yolcuların bir kısmı, 
1Condoktörler, işaret verilen vago
na koştular. Ustü başı yırtılmıı, 

saçları dağnık, gözleri şişmiş bir 
genç kız ve onun karşısmda sü· 
künetle kitabını okuyan Suadı 
gördüler .. 

Turan, gelenleri görünce cesa. 
retlenmişti.. Yeni.den ağlamağa, 

çrrpınmağa, bağırmağa başladı : 
- İmdad, aman yetişin .. Canı· 

mı kurtarın .. Şu herif bana taar• 
( Lütfen s&yfayl re' lrlnir. ) 
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- Düşünüyor, diye mmldan
ldı .. Yoksa beni de birdenbire 
hançerleyecek ve yahut gırtla. 

ğımdan yakalayacak mı? Ha
yır, hayır .. Ellerini göğsü üze· 
rine bağlıyor. Yüzü çok sakin .. 
Bana bir fenalık yapacağa ben. 
zemiyor .. 

Rolanın arkadaşı nihayet söze 
başladı: 

- Bartolo, beni dinle.. Sen 
V enedik içinde en kuvvetli bir 
adam olarak sayılıyorsun. Ve 
ben de seni öldürmek istiyorum. 
Çünkü bir zamanlar sen de beni 
öldürmeğe teşebbüs etmiş ve bu 
yüzden bir çok felaketlerin ba· 
şıma gelmesine sebep olmuştun .. 
Sen vahşi bir hayvan gibi he· 
men ölmeğc, gebermeğe ]ayık. 

sın... Bir •dakika bile fazla ya
şamaklığın zarardır .. Bunu bil· 
diğim halde gene sana acıyorum. 

- Evet, evet, dedim ya .. Siz 
zaten temiz kalbli ve yüksek 
ruhlusunuz .. 

- işte merhametli olduğum 
içindir ki sana düello teklif cdL 
yorum..... Fakat silahsız olarak 
kolumuzun kuvveti ile biribiri· 
mizle dövüşeceğiz .. Anladın mı? 
Haydi.. Hurr ol, kendini mÜi la...... 

Bu sözler üzerine Bartolonu'l 
bütün kanı beynine hücum etti. 
Kollarını gerdi .. 

- O halde, bana biraz yer aç, 
dedi .. 

lskala Brino bir iki adım ıeri 
çekildi.. 

Bartolo vakit kaybetmeden 
hemen ileri atıldı. Iskala Brino. 
nun belinden hançerini kaparak 
şiddetle üzerine indirdi. 

tskala Brino geri sıçradı .. 
Fakat hançer ceketinin kolu

nu yırtmı§ ve etini biraz uyır· 
mıştı. 

Bartolonun kafasına şiddetli 
bir yumruk indirdi.. 

Meyhaneci sende1edi.. Han
çer clinlden yere düştü .• 

1skala Brino Bartoloyu kuv. 
vetli elleriyle tuttu, kaldırdı .... 
Sıkmağa başladı ... Tazyik art· 
tıkça meyhanecinin kemikleri· 

nin kmldığı işidiliyordu. 
Bartolo ümitsizlik içinde ç r. 

pındı ve nihayet başı omuzları 

üzerine düştü, ölmÜ§tÜ. 
1skala Brino ellerini bırakınca 

Bartolonun cesedi yere yuvar • 
landı. 

iskala Brino cesedi aya~ı ile 
ite ite kuyunun kenarına kadar 
getirdi ve içine yuvarla.dı. Son· 
ra gene ayağı ile kuyunun kapa· 
ğmı kapadı .. 

ll&ala Brino ile meyhaneci. 
Tekgöz Dartolonun düellosu bu 
suretle nihayet buldu ve polis 
müdürü Kido Cenaro da en kuv-



... 

Jf1911"1B Mtmeı:, ttıkenmez ha7.I 
aleri iltth."a ed~n toprakluı üzerin 

ite btttil.a A \'l"llpa milletlerine mcn

np ftllmler blriblrile ttkabet edere 

e.ln4' ~l§IJorl&r. Billuuı..4 Fransız 
lar her ı1ene Muıra bir llf'yet göndo 
:rerf'k ftra\ un me:u.rlarmda arqiır 
ma yaparlar. 

HA BE R - Aktam Poıt8·ı 

.. 

Kaçakçı ilk yapan 
lıaki ın l<arısı 

Zavallı lcoca duyunca 
hüngür hüngür ağladı 

i\fadam Elmo Loe i minde. bir A-
n"'rikalı hakimin karı ı elhi e ka. 
akçıhğı yapmış o!dut,rum13n 3 ay 

1ap c ve 2,500 dolar para ceza ına 
nahkum o!mu~tur. i\ladam Loc 
38 ya~mdadır. 'e koca ı ,:\'cvyork 
ernyiz mahkemesi hakimı olan 
nö-y ö Edgar Locdır. 

Bu haberi l:ğ;Tcncn kocaı::-ı: ".\man 
\ilahım .. aman Allahım mi.im,<.ün 
Jeğil .. demiş \C hün~ür htingtir 
1ğlam:ığa başlamı~tlr. Ona kocasını 
~ucak1amağa musaade edilmem"ş 11e 

1 men hapı-..haneyc götunılmüştür. 
Kevyork temyiz mah.1<eme i hi

.irninin kan ı ha pi hane) e gelince 
.ı uldcn olduğu üzere, csrnpla~ üze· 

j inden a'marak banyoya <'Olru1muş, 
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I RADY 
An'<Sra Radyol\I 

Pazar • 16-4-39 

l:!.:ıı.t Pı ogum, 12.3:ı Müııli: 
çuk 1J1hsı~.1. Jt'f: .·ccJP Aşk1n). 
Hiıııprm:.ınn • Ornı;ınlla hır cucı 
ru~ or, lı.ılk ş:ıı lw,ı uzerınc 'arı 

\Orıl,ır. 2 - l.eh r - (rt>tlcrgatlr 
retınJcn polrmrı, 3 ~toh: • ' 
ııad.ı m.tı~h.ır. 13 Me!llleket • 
'arı. AJ:ıns \C nıd~oroloJİ halı 
ı:us ;\fuzık O~ıı"uL: orkc trn • 
:\ecip t\şkın), l - J. Sınrn s -
.ı:ıron opcıclindt•n h:ı7.iııc 'ahi, 
Unct,c - Ş.ıka ~rkı ı \'C dansı, 

l'ıschcr - tııtll gfiıılcri, l :t!ıO 
mıuı~ı. <;ul.uılıır: C:C\lkl ÇaAl:ır 
un Gur, Hıımdi Toka~. Ok 
Sııfi)e l'ol>ııl. 1 - S:ılı.l ll4Jredı 
Udt ~hmcdiıı -- Saha ;;:.rkı -
rı lı:ırııı e~ leme. 3 - l'dl Alı 
- ::.:ıh.ı ı.;.ırkı - Ü) le afeti 'e 
& - H:ı!ıiRn _;ıtır - .Kanun ta 
5 - lfanıdi l'oluıyın • Kurdilı 
k:ır ıırı.ı • aş\:ın dolan ine 
urmc. Ci - J~ar ıjar - 1'urku 

.ı:ığıııd 1 Üliim \"IU'. 7 - Ü~ un 
ı.ırı - llııs.ııı <ıur l.a\ in ılc iş 

14.20 - 14.30 ı,onuşmn (Kadı 
ti - Çocuk terlıh c ine d:ıırl 

Bu tıene Mısua Mosateala ret Uğiade gtcl<"n be3el Lir if'.AAıliif eı ert <•lıırn'< rirın un ı.:. 
0 nt-l f3nslıonl,un 

al&nıı bir tabut lr.e,rıdnde bulunaa 111 um3 asıııı im f°<'hnl tir. nu heyet, bir •iu c.arargiihı d ' arınd:ı fopnğı 

kazarken bir kuyuawı ağzını kapa)an ~~1 bir taşı mrydaua. çıl arm ı~!.lr. Gcttli ~ünlJazlü df'\am eden 
18 ı'tlllltik bir r-lı'ma soınmda IHl tq kaldmhnş \e IKınuım tahrrJn edllctl;i gibi bir kuyu olınay111 bir mc 
zara mlnt.elıl olan bir l ol olduğ11 anla~ılmı~hr. Otuı giinlük a~tırmaclan sonra. fira\ umın nıum~-asını 

lhtba eda altla taput meydua fıkanlnnı,tır. Bu altıa taımttu ı:ı'k:ınlan mum)ıı ınu:udan .'il kenarma 
1mdar yer altında kazılan bir yoldan 5e\ kflClilttek NH nehrinde bJr ı:~ miyc :&luımıstır. 

1 
)-ı!canmı o:ıdan sonra kendbine 
ma~1bu lara mahsu- csvap!ar giy· 

Prorıram: 1i.:t:i !.luzik (Pazar 
Jiril.:ni~tir. :>1.> 18.15 Konuı:ıııa (Çocuk 

Ayni suçla mahkemeıe ~'keclil. l3.lj tw:ık (Şen odıı miızılU -
mi ~rnan diğer maznunlar daha kü- him O:ıgur \C ııtcş böccklrrı) 
;Uk cez2larla kurtulmu~.ardır. Fa- IIJ~imin karısı mada»ı Lot ı"ıırk muz.igi (Fa ıl lıc~cti). 
.~at hfildıu ~ uksek bir me' h; sahibi Tohc 'c arkadaşları, 2000 

~e meteoroloji h ıhcrlcd, 20.JS ola 1 madam Loeye kar~J çok daha 
11üı18 1 : Ç21lnnlar: Yt"cİhl", Re-ı• 

>ert davranmı~ .. bir hakım karı ı er, Hu~en Kam, Cevdet Koutl· Realmlerde, illıu, nıumyaya bakarkm 'e mezardan ı:ı'karırkcıı görUlüror. 
~lduğu \'c kanunlara hiınneti herke Çocuk Balosu ~anl:ıı·: .:\cemi Hun Ahı~kan, 

nu etmek istedi .. Şu halime ha- / 
km .. 

Suad hiç oralı olmuyor, kitabı 
ru okumakta devam ediyordu. 

Yolcular arasında bir gürütf 
bq gösterdi, herkes genç adama 
Bfkeleniyor, küfrediyorldu. Niha· 
~ teI dötren: 

Türk Hava Kurumu 
27 nen Ter'tn!? 

Büyük Piyangosu 

ten faıla bilmesi icap ettiği halde,. .-:e) tlık. 1 - .Nunı:m Aj:ıoıo -
hunu Yapmr.ması çok daha hüyük .cnigıir • pe5re~ i. 2 - liıışi.m 
bir kahahat olarak teH'ikki edilmis· 23 nisan çocuk bayramı mtinase. - U~tcnigAr şRrkı - Kaçma 

U
·r •betile Şi~li halke\i tarafından Ço· bıınırııhın. :i - Mu;ı;lııfa lu.cı -

· l · Lcnigıir :;arkı - Gayrıdan h 
k k ı 7, l . d" . . cuk E irge.."De kurumunun i~tira -.ı· • - ıı.~rıı: ''ıı .. ur - l"·sı .. nigiıt Bu esvap aça çı ı~ı m ıse~ını ~ . .. . " .. • " ,., •. 

. b _1 d h" t ı"sı"dı·~ le Da~cılık klubü ~!onunda bır ço· kı _ {ok Surmedi. 5 - llııten 

.ı ::ı. cuen, ma amın ıımc c; • • • • , 
• . 1 b ı · l · k adam cuk ha.osu haıırlanrnakt:ımr. - Kenıcuı;c taksimi. fi - H:ıcı 
Nazı o an U 11zme çı ·ız m, 1• - Rast :Jarkı - Zahiri hıl~ 
"In bı"r gu·n sofr"'da Bitler ale,·hin· Bunun için şehrimizin en maruf 
·• " J i - Selıtbaıtin J>ınar - • "iban'! 
de konu.tuğ-unu görmü~. buna fena ;~ ) ükı::~k ai1el~rinden m~teyekkil :,1 • HulA ,n~ı> or. 8 - Osman 

- t1k istasyonda polise teılim 
edileceksiniz, bayım, dedi.. O ra
ya kadar ca nezaretimiz altında 
bull:nacaksınız .• 

Suad. sert bir bakııla ona bak-

Birinci keşide: 11 Mayıs ~39 dadır. Büyü< ik
ramiye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık "ikramiyelerle (20 bin ve 10 

halde hiddetleruni~ ye madamının oır komıte f:ıalıyete 1teçmı;lı. Ba. rhn - !\ihnn•nl ~arkı - \'iııe 
..,.fünrü~;:tt>n gizli olarak getirdiği el· !onun çok ne.~i ve parlak olması ı.ın .. 9 - Zekinin - Kür~ilı 
bi-..eler olduitunu gıdip ihbar etmiş· için bütün tedbirler alırunı~tır. Ba· ı' Ur şıırkı - Se' m~L:tc bcnım. 

::. 
1

- ba 1 l.e\:ınln - Kürdilihicaıkir saf loya pazar günu saat ::> te ş a· . .,
1 00 

,... 
1 

•. t 1 uaısı. - • .-em e .. e u:ı 

nacak, ~'i.i.~ iller, muhtelif 21.00 Ne,eli pl»klnr • R. 2 1.10 
tı: bin) li alık iki adet mü1tafat vardır. -·,.,.."t"lT'm-\rt~=-• 'il' ' , , • r · nı ~ . Ucunıhur lı:ındo~u - Şef 

Yeni tertipten bir bilet arak iştirak c mcyı ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangcnun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz .• 

r hl-~ 
1 Minimini ~a,•runuzun -sı 111!1nı 

dıişününiir. Onlara cocuk •arhala· 
rııun l:raliccsi oJıın '"C en h i im~l 

çOciil;'. müsaöfilci:;ı yapıı?icaktır" L>a- s:ın" 'Küntcr) 1 - Looi~ Poııl 
\'eti,yelerln Ş~li Halke,inden tcda. ~larş. 2 - l\<>tlıır - Mont~ 1' 
. • .. .. • .. (Vnls), 3 - ](. wagncr - J\ıenıl 
rıkı mtımkundur. rımııın üvcr.tiıriı, 4 - A. Roıı 

'Orman,, senfoni inin 3 üocu 
ta ı, 5 - w. °K<'kllıC\" • nir (İti 

f:HTI "C.IH r. S \Hl TJ:J-. ~eılin n lıahcc'>İllde fon tezi. ~2. 
ch.udcbıışı ('Vl fl \~) ııarlo]u ajansı (spor 5Cl't'İSİ) 

foltaş• gi i açılmıştı: 

eJıhni~. cn fıııln tckt·nımul eıtı-
1 ılınıoı. en 'ıhhl 111"'.ıh:n ı alınır. 
'cni ~clrn rn39 ıooılel llll :, den 
i ıl <.'lt'Şıdi ı:nrdır. iter er('en 
urm fiat 'e "nısaıt ırtl:.ıılıı \;.ltıız 

f.i} :ılro~und ı .ı:ıındin 

ın:ıl•ııt'ı!c Hine tıu\ı;!lll 
l:ır) \ "od\' ıl .) ııerdf• 

lhuık (cazLanc.l - PI.) 22.45 - % 
aJ:ıns lııdıcrlerı \C ) arınla ı> 
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vetli casu.Unndan birini kay
betmiı oldu .. 
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Anlattığımız vak'aların vuku~ 

undan bir kaç gün evvel Vene
ldikte, dftkalik sarayında ol.dukça 
mühim bir hadise olmuştu. 

Hem çalııma odası, hem de 
kabul salonu vazifesini gören 
geniı dairesinde cumhurreisi 
Foskari geniş bir koltuğa gö
mülmü§, karşısında hürmetkar 
bir vaziyette ayakta duran polis 
müdürü Kido Ce:laro ile konu
§Uyordu. 

Fos1ı:arinin clin.:ie on beş gün

denbcri belki yüz defa o1n:Jugu 
bir mektup vardı. 

Bu mektubun mündcrecatı 

§Öyle idi: 
"Monaenyör!. 
"Gayet rnüatac:el ve vahim 

ı e r a i t i -a iobariyk Ve. 
diii terketmek ır:cc.!>unye -
tinde .bldnn. Bu mcdıur,iyct o 
lcadar ini o~du ki bizz:1t zatı ua
letpenahilerifti ziyarete de ım
kin bulamadım. 

Öyle zannediyorum ki pdc 
yakmt"a maiyeti c'evletinizdcki 
aadık vazifeme avdet edebilece. .... 

Ba W aynlııamdan dolftyı 
"'1rnr:ı ,..ıvarrr ve utı ""ilane
leriae D'"!I olan hümetiıxrı:O ~-

beCli olduğuna itimat bu3"lırrna
nızı iatirb.m ederim. 

Venedik kardinal ve 
haıpiakopoıu 

Bambo 
"Not; 
"Hareketimden evvel ufak b;r 

tavaiyede bulunmağa cör'et edi. 
yonam: M!llumunuz olan kim
seler hakkmda hiç merhar.net ~t
meden hareket ediniz. Ciddi ted· 
birlere baş vurunuz.. Bilhassa 
Mediçi ile aranızdaki muahede. 
yi ~zmağa sebep olan adamı 

pofüiniz hemerı bulup tevkif ct
me!<ten aciz k'lhrs:t pek yakrnd3 
büyük fdi'.ketlet"in ç.lanası kat
idir.,. 

Bu mektub-J Bambo harck::

tinden evvel emin bir vasıta ile 
göndermişti. 

Foskari ise aldığı gündenbcri 
on ~ş gün geçtiği halC.e tcl:rar 
tekrar okumu; ve gö ı:il~ uykıı 

r:ir:nem~şti.. Bilhassa nc t.a .. i 
son Sltırların ma:13. I ile pek cok 
m~şgul oldu. 
Kar~sında duran polis mü.!ü

rü.-ıe sordu: 
- Yeni bir şey l:c<c 'ch·ı~·

niz rr.i 7. l~rd"n~Ln ııc: ede lu
lundu~unu ö0r~n.:!:ni:: mi?. 

- Mons::nyör ! I i lıal:i a kc:ıı 

dinal cenaplarının ncrc.1e bu
luniu~,u tclıtrin e 'er ı; "H 1. 

d ır.:ı .• Fakat arzc:lcccğ~rn m:füi· 

- B.ı:ıu hiç düşiinmcmiştim! .. 
Diye inliyordu. Bak er mağaza 'arrnda 

mat kafi clcg!ldir. Çünkü her ta· 
rafa saldırdıgım memurlarım, 

hafıyclcrim boş o1arak döndüler. 
Fakat benim kendi faraziyem 
gene ken.dime göre tamamen 

kat'i b1r mahiyeti haiz gibiclir. 
Binaenaleyh Eüyleyeceklcrimc 
itimat buyurabllirsiniz. 

- Söyle bakalım nerede: oldu
ğunu far.zc;:liyorsun? • 

- Evvela, kardinal cenapları 
Fr<lenbire pek fazla koı l:muş _ 
Iar .• 

- Kork:n.:t mu? Ne diyonu
nu , mö .. yo '? Piskoposluk gıbi 

yi.ı ·s:k bir mevkic sahip olan b;r 
aJam hiç korkar mı? 
' - Monsenyör .. Bambo cenap· 
l:ırı pis1:opos veya kardinal ol
ma!d:ı insnnl ıktan uzakla~dı. 
lr ya .. Ve bir insanın mevkii, 
r.üfuzu ne b.:iar yüksek olursa 
o's:.ın gözü önünı:k mazisinin -çir 
kin 11ol:tnl2.rn:u 9l:ar.an bir ha
y.al zilhıır eder:.=. p::k tabiidir 
l;i korkar. 

- Pek,'.ila .. Bamboyu, mari
"İ li l"hdit cı:ierc!t korkutan ha. 
) !ı de ke~fettiniz r.ıi?. 

- Evet mon~enyör .• Du ha
rlin :s:ni el::: P.olan Kan..!iy:mo· 

dur .. 
F"s!:~ri b "t:.in vi"cı.:dt•nu S"'r· 

r n 1 o-lrnyu belli ctmrmcl: i~in 

k 1 ··ni z ::r Hı~~u. 
F.:ık~t yi:zimi.ın aldı~ı ~ekil 

ıs1 

poli:s müclüı ün~in ~üıi.ınclcn l.c::. 
madı .. 

Kendi ken:Jine: 
- Ala, işte şimdi tam sıras.ı ! 

diye mırıldandı .. Evet, kaç .za· 
mandanb:ri aynanın kı~ısınua 
talim etti~im büyük nutku sci.r· 
lemcnin sıraşı .. Bu sırada m<lS· 

keyi yüzüme sıkıc.l takmalry m. 
Bütün maharetimi ele almalı _ 
yım .. Komedya ve facia .. Ne o· 
)ursa olsun rolümü t~maır.cn 

yapmalıyım.. Eütün muvaffakı
) etim, hatt.i b:.:tün ha~ atım bu 

rolün iyi yapılmasın<ladır. 
roskari tekrar sormı:~tu: 

Demc:.C Emnbonun, I:ol'"'n 
l~andiyan:>:1a korkmuş oldu-
gtınu zanndiyorsunuz?. 

- Zannetmiyorum, mon"cn -
y~r eminim .. Zatıalinize K~di
yano aile&ini perişan eden f eliı
keti hatırhıtmak istemiyorum •. 
Bu fehil:et darbesi Kandoyano
lar·n aiteıı;ni h;ç bdderr.ceiklt:ri 
bir anda sar.:ıtı, bc:ltalaclı ve yık .. 
tı .. Bu ailenin varisi olan Rola-ı 
Kancliya:"lo ise lıem hayatuı, hc.ı:ı 
de serbest ... 

- P~kalA, scnra?. 
- Scnrawı, P.o1 .. n l:cndi .ai'c· 

f:°Di pcci'"an ~:knlerin aras rtda 
Ba-nbo!ınn da eli oluugunu b;l

djJi "cin J-ardinal:ı müthiş b"r 
kb hıı. "a-n;3. Eu 1:in: li:: :C-:"1· 
b~ ctrlapJarı vakıf olmUJlar ve 

Pazartesi • 1 7-4-39 

12.30 l'ro~r. rıı: 1 ~.3;; Tlırk 
-i - l'I. 1.1 !\fı•ınlckct s:ı.nı n~ıı 
J:ın-ı \ c nıcleoroloıi hsl~rlf'ri. 

ı ı ~uıık (5c·nfoııik ıaur:ık • 
18.3'.l Proımım. 18.3j :\lu7.ik < 
it ıııduh :kcnııııı \l' Jı lc rulürıJ 

llU>Jlrl:ı). l 0.00 Konu~m:ı (do~ 

:ıti.) 19.l:i "J<llrk ınıiziği (H:ı1~ 
kulerı H o~un lıa,nlarıL Sad 
, C'r \uım:ıu ı:ır ırınd·ın. 19.3:i 
muz ığı ( Fa.,ıl lır) eli - Karışık 
,ıranı. ) Jhıkkı Dcrnıan, E~ref 
Haı.:ın foır, &sri COer, Hamd 
kn. :W.00 ~jaıı'.\, meteoroloji 
lrrıı, ıımı;ıt borsası (fr&al) 
furk ınıiııı,ıı (KJlısik program· 
kam raıboc;u :kunıc lıcHlı Jel• 
~en: ".\lc-.,ıt Cemil. tHıc:ız \;~ 
ri.) l - Aceuı kızı, 2 - 1ndiıl' 
tim. 3 - Baharın umanı. 4 --' 
zel gel nklıını nhlın. 5 - Gö 
, pıcı. (i - Hir e \·da gt'Jdi 
i - Şutıi sitl'mli:ür. 8 - r;ııe 
~ :ırndı. 9 - ~alurn·ım kuzıı 
ıJ • JU - O)un lıa,ası ~c de' 
, an. :! 1 .oo ;\lrnıll'kel aat ayıı 

l\onıışrııa. 21.15 ı.:. hum, talwf1A1 

ı.ıh v, nukut lıoı ıı ı {{i~ at) 
• "esclı pl;ıL:lar - H. 21.30 f 
ı..-cl rck ı;~tı • Hcılil Ucdi Yö 
..! 1 . 1.ı ~lüzik ('J'ıirk müzik birlil1 
, osu) 1 - ~foını l - S:ılıalı şı 
..! :)c hııbcrt - lh1:ımur aı11c1 

·cbl·r - Ban1.::ıro1, 4 - Meniel 
dt·mit'Cİ, ;; - .Mcndd.uu\nı / 

· ,ıııh.ıı·, li - 7.rki - 1'eırumıll'• 
/,l•kı • Askrnı, 8 - H:ıı;an rerıt' 
~·c dll\:ın, !l - l'hı Cemııl • 
;u:ı ~ nı, ili - Crnınl Hcşit • 
noe, t l - A. Adnan Sa)IJlll"' 

.!2.t O l\luzık (kli<;iık oı·\:estra • 
• · c:ı,:ıp Aşkın) 1 - Zit'lıı er " 
n.ı) ı ... tc•r opcrl'lindcn Ynls, 2 ""' 
·kt· - Knprı lı:ı il. n şerennd1• . ' J. Sır ıııss - Hı) alın Zt:\l.:)cr• 

4 Noack - K1,1~ hs\:i3 elerl \ 
l"ıKtc~·i ... \ jynna ş:ırk ısı, G ; 

l "nıf - Kalbim .ışli ı hııtl"<'llr 1 

ı 
J.'.10 :\Tıızi' k rl>:ınıl - 1'1.) :?~· 

Sı:ı .ıj.ın<> 1ı.ı1ıcrlcri 'c ~ aı ıtı" 
tıram. 
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Çünkü "ASPJRIN senefer· 
denberi her türlü soQukal· 

g ı nlıklarına ve a~rılıra karşı 

fesiri $aşmaz bir il3ç olduCunu 
isbat etm işti r. 

A S p i R 1 N in fosirinden 

olmak için lütfen ffi _ ·marka· 

dikka_t ediniz. 

H A B E R - Aktıtm Postası 

1 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Fener - Doğanspor Mekt~p!i!~~,. 6~~d~~ VAKiT kitabevi 
(Başlara/• 6 tncula) maçını yaptı. Spor mahafilinde, rin Mkirniyeti altında geçen O)ım 1 

rnan karşılıklı hUcumlarla geçti ve heyecanla beklenen bu maç çok ı 4·0 İstiklal lisesinin mağlfrbiyetile 1 .. .. 
birinci devre 3..1 Fenerin lehine bit- fazla seyirci toplamı§tJ. Oyun bitti. Dun ve yarın tercume 
ti. 1 çok heyecanlı geçmiş. iki t~r~f Vole bol külliyatı 

da çok sıkı oynamışlardır. Netı· 1 Y 
cede Demırspor go ay e mı§ _ . 1 k d t . 1 Mektpelller arasında yapılnıı 

, ' . \"Ole,·bol turnovasmn gene ı, a· İkinci devreye baulandığı znman Ye sıfıra karşı 2 sayı ıle maçı ka • . . 
F b ,_ · bl d h d" gU ıı::tır uaLac; lıscsı salonunda dc\•am c· en:!r 1.ıçl"run ra:r. a a uz n zanm :ıı • • 
Ve ı · ı·ı · d r.ı·b· ti ka ' dildi. Alınan neticeler şunlar- 12, zmır ı l"rın e maö u ıye -
bul etmiıı bir tarzda oynadıkları gö ,_ 13 

No. 
11 

11·20 ikinci ıcri 
Gorio baba 

Deliliğin psikolojisi 
İlkbahar selleri 

Engerek düğümü rülUyor. Top Doğnruıpor n ısıf sa - ,,,J· Sanat mektebi. Muallinı mek- 14 

hası içinden çıkmamakla beraber ~ -ıolsUı o1a.ralt beraberlikle bit· 15 

75 
60 

'.Fenci" ırıuhactmTenhm ve bilhassa teb lnl 8 ·; 5 ; ı O - 15. letanhu l il 
sağ c:malunın beceriksizliği bir ne- sesi H a:rrlye lisesi n 1 11 - 15, 1 O • 
tlt"• alınmasına mani oluyordu. ı 5; Işık lisesi Hayr!ye lisesini 

::!i inci dakikaya kadar oyun ıı - 15. 10 - 15; Haydarpaşa 1i 
bu wekildc devam etti. 25 inci daki. sesi de Şişli Terakkiyi ı 5 - 4, 
l:ada Esadın attığı bir favl cezasın-

1 
r; • 6 mağlCıp etti . 

da topu kapan Semih Naciye bir 1 
P-:s verdi ve Naci de 20 metreden 
;;Uzel bir şiltle Fenerin 4 ılncU aayı
sını yaptı. 

Bu gold::n sonra oyun büsbütUn 

~.!::ıcr hfıklmiyctlne girdi, foknt 1 
l UtUn bu hAkimlyete rağmen lıir 
rı"tice ahn:ımıyordu. ~8 inci da-

r - ' DR. AHMET AKKOYL:Xl.U 
Çocuk llckinıi 1 

T:ıksirn • Talimhane Palas .?'o· 4 
Pazard:ın maud:ı ht•r ı.ıun 

sıııı l ljclen sonrı. 

kikada Rc.,adm ortaladığı topu A. ~ 
I· niza hafif bir şiltle Dohnnspor Fmerlfler lzmir l:alecisiniıı el/criu 
ı: :ıarına taktı ve birkaç dakika •on.

1 

den ıopu kapmaJa çalt.§ıyorlar. 

-----··-·Iİ:mem::ı1111e1xu11:ıu11:t:::.:: ::.-.=:;: 

il Necati Pa kşi ~~ 
1

1 da oyun Fcncı in 5-1 gali biye tile 
l'~tfcelendi. 1 

li'enerbah~e takımından Lebib, 
~""Jad ve Ant:C'lidis iyi oynndıl:ır. 

Hisafir ta:nmda da iki cenah 
~:ı.iJan ve rağiç iyi idiler. I<'akat 
1~ınir:ilen'l çok nefessiz oldukları 
b'l.ri:: bir ~ .. !:ild~ göze çarpıyor. 

liak"m Halid galib maçı iyi ida
ı·e ~tti. 

K H. 

Beşiktaş - Demirspor 
Ankara. 15 (Husus.i) - 1stan

buıun Beşiktaş takımı bugün §eh 
t-itrıizcıc Demirspor takımı ile 

lngiltere lskoçyazi 
yendi 

_.. Baştu1af~ 6 mcıdo 
dakika kalan Matyilsden güzel bir 
l>as alan Hol topu - tam tabirile -
lngııtcrenin 19 ya5ındaki ateşli 
?lıcrkez muhacimi Lovtın'ın kafası-
na ı 

oturttu. Ve bu oyuncu da gUzel 
bir d t U 1 · ik' · e an a nglltcrerun ıncı ve 
l:alibiyet gollinU yaptı. 

1 lngillz takımında, başta mlldafi 
t iepgut olmak üzere sol açık mU.'3· 
cıına hücum hattı çok muvaffal:ı. 

~·eu· 
1 

1 
bir oyun çıhrdı. Bilhas!a 11ağ I 

1ç I-iol, .. lskoç mlllt talnmındn ise 
·lfiln "' 

• uu:nJ \'e Vo:-~r çok çnhş~ılar. 
nu maçtaki hasılat 17.988 lngiliz 
~1Ydı. Satılan bilet adedi ise tam 

9.55Q., 

B. O, B. 

• Göz Hekimi 
Dr. Murat R ami Aydın 
Takı.ım • 'l'olimhanc l'rfıı npnrtnııın 

reıeron: '41 jjlJ. rııııa) ene: l 'nzıırılnr 
bıı~kıı her ınin 14 • 1 ~ e kad:ır. 

·s •• 
; : ÜİJ doktoru :: 
.: .. l ff !f P:ızard.ın ına:ıll:ı hergun ı;aa :! 
~ 9 ılan ıtk'l:ım 18,:ıo 7.a kadar has· 1 
: tııhırı n ı kabul ,.c tedıl\'i rdt'r. ff :f .4-drl''I: Glııt:ı Tünrl ıne~ ılrını :f 
: Tt'r~anr caddesi lı:ı~ında i l~ fi J 
: ı . " h c -- ı: :raı:nr .,o. Jı muayene an . -·-· 

Y~N i T[SLiMAl 
. . 

iLMüı.IA BE l)LEDi Mi i 

DA'-IA YUKSE:IC 
rAiZ, DAl-IA EYi 
ŞARTLAR. TrMiN L:D~R 
ı.IOLAN r~ı;: RANK-uNı NY. 

• 

Raııin kUlliyatı 1ll 
16 Samimi Saadet 
ı 7 İstatistik 

ıs Çocuk düşilrtE>n!er 
19 ilim ve felsefe 

20 Mevcudu kalmadı 

75 
50 
30 

601 
30 

530 
Bu serinin fiatı 5.30 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu pe§iıı alınarak mille· 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
•izcre üç taksite 9Rğlanır. 

11 
. . - . . .. . . .. ~ . 

• Kanşık ve nasıl yapıldığı belli olınıyan baNa' 
çocuk gıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

~ilahın yarattığı g ib i saf ve 
tabii hububattan yapı·mış 

ı HASAN ÖZLU UNLARI 

H:ıı.san özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
m ükemm P.lidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, M ıs ı r, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unları nı çocukların ıza yedirinizl 

5 
fi 
7 

8 
!l 

111 
11 

Cep K ütüplhlanssn 
Yazan Ye Türkçclc çevirenin odı S:l\ıfa J\rş. 
f\ader ( Volterden) A 'llm Us 208 15 
Olimpiyad oyunları \'ilden Aşir 120 IO 
Kılcrans Terras esrarı ( Galopln'dcn) G. V. 304 20 
\'ugosln,·ya seyah:ıt nollnrı Asım t.: ı 12 JO 
S:ırk Ekspresinde cinııyct CChrl lic'den) \'. G. 360 20 
Eırü'ik \'a7.o u (Prospcr l\lciı mc'dcn) IlnydAr Rifat 64 20 
Her mcrnlekr.ıte birknç giin ( :'ıhıhtclif milcllirlerden) 
Ahmet Ekrem 352 20 
Son korsnn (Fon l.üknerdc'dcn) Fethi Knrdcş 3iG 20 
l\ıırk:ı-ç hikayeleri H~rıılıck'ten) Xiynzi Ahmet 120 1 O 
Son Ehlisıılip mulı:ırehelt•ri (l\olliıı\'lcıı) .\hıııel Ekıl'm :!i(i :!O 
Futhol kııiclelcri l'\lizhct Alıhas <10 10 

11111111111 

• ~ •, t ,.; - •"\,. ' .ı,.t. 1 . ·,:_ ;·~:~;,;.; .. :~': f ! ... ' ' \ 

f ~-. ;: .. :\i< ; .. ' .. -:\ :.: ·,' . 
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KURU SiSTEM 

~~" Q ı~~ 
-" ....... ~~·~,_ LD 511 . ~ 

~ 
·/': . ~~ 
v~Kiyf .\$~~t\ 

Kuru Sistemle 

Yaptlan Kelebek na.ka i 
Konfr- Plaklar 

Sözü boş değildir 
ÇAPA MARKA MOSTAHZARATI 

BU SöZU TEYID EDEN GOZEL YURD TOPRAKLARININ Bi RiCiK i MAi. KAYNAGIDJR 

Salep 

Tarçın 

Kimyon 

Sancıları Daimi ve ---· 
yapmız 1 
geçirir I Çabuk Çarpılma, çatlama, kabanna 

vesair gibi hiç bir inza 

göstermez. 

Arpa unu 

Bakla unu 

:Yulaf unu 

Nohut unu 

Çavdar unu 

Pirinç unu 

Karanfil 

r ........................... .-: .. . 

1 
Yeni Tertip biletleriniz hazırdı r 
Her keşidcde bir çok yurtdaşlanm saadete kavuşturan 

YURT GiŞESi 
Yeni tertip biletlerini satmabra ba5lamı~tır. Bu defa da taliinizi 
'YURT GiŞESiNDEN deneyiniz. 
Taşra sipari~leri intizam ve süratle gönderilir. Adres: Bahçekapı 
lş banka ı karşıc;ında lo. 17 
------- ------Melunet Kıvanç ..... 

~~~~~--"-~~~~~~--:~~----:--=.~;UL~...-_.) 

Karaciğer, oö~ek. tas ve 
kumlarından mütevellit san· 
cılarım, damar sertlikleri w 
~işmanlık §ikayetlerinizi 
URlNAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ilrik 
ve oksalat gibi maddeleri e 
• ıtir. kanı temizler, lezzet. 
hoş. alırunası kolaydır. Ye 
meklerden sonra yarım bar· 
l.lak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUI< 

ECZANESi 

BEYOCLU - JSTANBUL 1 

Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

.Nişasta Kola 18.425 Kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15.30 
".Mobilya 13 kalem 2598 65 191 89 ,, ,. .16 

,. 10 " 384 00 28 80 ,. .. 16,30 
I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartname. 

leri mucibince yapılacak cins ve mikdan müfredat listesinde 
yazılı 13 parça eşya ile yukarıda mikdan yazılı Nişasta kola açık 
eksiltmeye konmuştur. ' 

. ll - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şe
kil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 20-4-939 perşembe günü hizalarında göstc. 
rilen saatterde Kabataştn Levazım şubesindeki alım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Şaratname ve listeler her gUn sözU geçen şubeden ah. 
nabileceği gibi resimler de görülebilir. 

V - Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 glivenme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. (2136) 

VAKI·r Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaplık üçüncü seri 
' umara Kuruıs 29 Kapitali~m buhranı 50 

21 Hükilmdar millet 50 30 Slamb:> 125 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 
23 Mevcudu knlma:iı 
24 OtiaUn iktısadi işleri 

25 Cumhuriyet 
26 TercUmcnia relQ 
27 Değişişler 

28 J.aokon 

615 

60 Bu. ecrinin fiııt.ı 6.15 kuruştur. 

50 
100 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun ~1.92 

75 kuruşu peşin alınarak mütebaki· 
30 si ayda birer lira ödenmek üz;ert> 

U<: taksite bağlanır. 

Kontr • Plaklar bu gibi arıza
lara karşı garanti ile satılır. 

Kızıl , Kaym , Karaağaçtan 
mamul Kontr - Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttur. 

H er yerde aabt yerleri 
vardır. Yazı hane adresi : 
Sirkeci Mühürdarzade han: 
No. 5 

lstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

38·2203 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen bir adet Jeneral Elek· 
trik marka beş laztlbalı radyo ve 
bir adet Sahibinin Sesi markalı sa11-
drklı gramofonun birinci açık arttır

ması 24·4·939 tar~hinde pazartesi 
günü saat 14 ten itibaren Sandal 
Bedestanında ve muhammen kı~· -
metin yüzde 75 şini bulmadığı tak
dirde ikinci arttmnası 26-·i·939 çar 
şamba günü ayni saat ve mahalde 
yapılacağı ilan olunur. 

1 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat ı 

Satış yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 

100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 1 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 lşçi .sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta la§uur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı ll 75 

795 
Bu ~nin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek Uz.ere dört taksite bağla
nrr. 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

· külliyatı 
No. 31-40 4 cü ıeri Kr. 
31 Ra~ln külliyatı iV 60 
32 Metafizik 40 
33 tskcndcr 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Demokrlt 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve eanat 40 
38 Et ika ıoo 

39 Hcraklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

650 
Bu serinin fiatr 6.50 kuruştur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 Uıkon. 
to yaprlrr. Knl:ın 5.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin alınarak mille· 
baklsl ayda birer lira ödenmek 

Kornflau 

Bezelye unu 

Patates unu 

Fasulye unu 

Mercimek unu 

Buğday ni§as -

tası 

Pirinç 

tası 

. 
nışas-

Zencefil 

Karabiber 

Yenibahar 

Beyaz biber 

Sofra tuzu 

Kırmızı biber 

(Kutu ve pa· 

ketleri) 

Memlekette b u mduatla kurulmuı ve her ~e nğmen '(24) sene ncsl i.n gürbüz yetiımesine 

tevakkufıuz hizmet c tmit yegane T ürk san'at evidir. Yavn.ılarmJ:z.!l, doktorlann'ızın \ertib ve 
tavıiycsiyle vereceğiniz bu gtdalar m utlak h uzurunuzu temin edecektir. 

APA 
D ONYADA BEYNE li\11LEL ŞöHRETt HAiZ :EŞLERILE KATIYYE N OMUZ OMUZADIR 
Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımrz muhayyerdir. Her yer. 
""'ll~ma taze olaulC bUI~ "A '"M. NURi ÇAPA T el. 40331 

!.!!!!!!!!!!!e~!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~·~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~ 

8aş, diş ve romatizma ağrılarına, 1&·a 
Nezle, grip ve soğuk algınlığınaHiJ 
karşı tesirini en çabuk gösteren en emin ve kat'i ilic 

NeOkürin 
BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ 

--_____ ,.. _____ .., 
... 

------.,_ _____ _ 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
• •...s.s s• . . 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

üzere dört lakeite bağı_an_r_r. _____ ~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~-~-

CA FE R MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı holay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum cc· 
zanelerde bulunur. 


