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Tiirk - ransız ·til8fı Şarki Akdenizde bir 
''Majino,, hattı tesis e m·ş bulunmaktadır 

Refik Saydam~ 1 Münakale i" C -h • • • 
hükOmetinin V e k i 1 i . uın urreısınıız 

• 

muvaffak ı yeti 
/naancn misacı ııe alıld· 
in ile tatbik ettili poli· 
tika araaında bu dereoe 
ahenk olunca 

Ali Çetin Kaya dün 
akşam şehrimize geldi 

Münakale Vekili Ali Çetikaya 

nlzdekl tetkik seyahatlerini 

Savarona yatı le ~ apnıaları 

çok muhtemeldir. 
lakıycti ııe o muııalla· 

kiyetten memleket heaa· 
hına dofacalı hayrı tabii 
görmek ııe onun teııali
aini belrlemelı lciııı mge
lir. 

t~mct İnöni.i Karadeniz tet

kik seyahatleri esnasında bil-

dün akşam saat 20 de şclırimıze gel 

miş, Haydarpaşada Vekalet erka· 

nı tarafından karşılanmıştır Ve -

ı)til istasyondan doğruca Harbiye

deki ikametıgMuna gitmiştir. 

Kendisi bugün deniz mües>ese-I t:'ı, hassa liınan n1csele1erile ntl.'~-
I ednin yeni şekli ile Elektrik. )ardır. gnl olacalJaı·dır. 

Tramvay ve Tünel ıdareler nin be ı \a-~--------..-'""''"""!!""!""',.......,"""""!!l!"!l!I!!'"!!'!!!""' . .,_ !"'!'!~~
lediyeye devirlerı meseles:I me•-

gul olacaktır. • 
Belçika - Fransa - ln-A.N. KARACAN --000---

IL.JI atay zaferi üzerine Mill 
lf-u Şefimizin sayın Relik '>ay-

dam'a gönderdiği telgraf· 
ta şu müstesna cümle yazılı idi: 
•Relsllk ettlilniz hiikfunctl büy k 
milletimizin halis takdirlno hak ka 
•atımştır. Bugün üzerinde blllıa• • 
ıa durınak i~tediğhniz nokta hn 

Coşkun bir neş'e için<le ~alkan an Antakya'nın umumi görünüşii ile Hatay'ın Devlet Reisi 
TAYFUR '\ÖKMEN y ah ya paşa· giltere askeri ittifakı 

uz Rft-iB ü kreşte 
noktadır. • A • 

Filvaki, iktidar mcvkiinin biiyi' 
ııa!AJılyet •·e mcs·utlyetlerlııl vl" • 
lendij:i ırün dahi bu siituı ı ~ ı a ! 
söyledlilmiz veçhlle, Refik s~, -1 
damın şahsi evsaf ve nıezayru.ı 'c J B •• 
bllhassa garpli usuller ~çinde ça • ' u g u n 
lıttnı§ kafası, bir İsmet Inönü dev-
rinden bekledlğlınlz bütün hayırlar 
için en mükemmel bir icra ve tat- b 
bik merkezi ehemmiyeti haizdi ve ayranı 
yine ay ut Refik Saydamın ylil;sel 

atayda çok bü ü 
şenlikleri yapılacak ır 

faztlet ve ahlakı çetin bir zamnnc'a Antakya, 25 (Hususi) - Bütün 
sovk ve idaresini deruhde ettlııi tarihi ve fevkalaJe günleri yaşa • 
memleket işlerinde her nevi emı>i- maktadır. 

Dün de bildirdiğim gıbi her ta-

gün) yapılacaktır. Bu bayı a!Y'a a-1 olacaksa da asıl meı;'ut bayramını 
it merasim programı hazırlarunış-ı 23 Temmuzda yapacaktır. Çünkü 
tır. o gun tOF~ak!Jr.. kı blıtün ya -

Merasimde Büyük Mllet Meclı· hancılar çekilml§ ve Hatay tam 
manfü;He hür ve müstakil Türkı • 

1 
Mısır Hariciye Nazırı 

Bükreşten Belgr da ve 
Atinaya gidecek 
B kreş, 25 (HU6U61) Bır haf-

kı Türk.yede kalan ve mühım te -

maslarda buluran Mısır Hariciye 

Nazırı Yahya Paşa bugün burada 

beklenmck'edi .. Ke • K&'ten-

cede büyük büyük merasimle kar· 

ılanmıştır. Burada da fevkalade 

surette karşılanacaktır. 

Yahya Paşa burada üç gün ka -

lacak ve sonra Belgrad ve Atina • 

ya ugrıyarak Mısıra dönecektır. 

---00,0---

yet verici bir nizam ve inkişafın da 
ayrıca kiiflli bulunmakta idi.Bu h a< 
Jetlerin ve sayın Refik Saydamın 
kendisine mesai arkadaşı olarak 
bn evsaf ile hemahenk bir halde 
yürüyebllııcek zevatı seçmesinin 
bir neticesi olarak, daha bir sene 
dahi g~çıneden, memleketin dahili 
ve harici bünyesinde, büyük bir in
kişaf, daha büyük kuvvet ve bil • 
hassa maziye ve istikbale nazaran 
çok geni§ bir emnlyef husule geldi. 
Beş altı aylık btı zaman zarfında 
memleketin btlhassa dahili idare • 

raf donanmıştır. Halk sokaklara si namına buraya gelen meb'us • 
dökülmüş, davul ve zurnalarla bay! !ardan Cevdet Kerim, Rahmi A • 
ram yapmaktadır. Fakat asıl reı; - pak ve Ali Müniften mürekkep he
mi ve büyük bayram, anlaşmala • yet te hazır bulunacaktır. 
rm Büyük Millet Meclisinde tas - Hatay yarın (bugün) hlç şüphe
dikini müteakip. yani yarın (.bu - siz en büyük gününü idrak etm~ 

23 Temmuz merasimi hazırlık -
!arına ise derhal b~lanacak ve o 

(Arka!• 3 üncıi sayfada) 

yenin resmen ve fiilen hakiki bir 
parçası olmuş olacaktır. 

Hep kabahati 
Beşiktaş Ateşsporu 3- sıfır yendi kimde imis! 
Fenerbahçe 

~inde bütün aykırılıkların tasfiye
,ıne, her nevi hilrrlyetlerin ve bu r 
arada bllha .. a matbuat hürriyeti. 
nin daha iyi teminine, mllll thtıya. 
cm üzerinde zamanın icap ve lhtl
J'açları göz önünde tutularak dev· 
let nizamlarını ona göre ıalah ve 
tadile ve bir taraftan dahili lnkt -
ıalımızı bu sağlam esaslara istinat 
ettirirken harici emniyetimizi de 
dünyanın en nazik bir devrinde 
fevkalade bir bir siyasi sezişle da
ha çolı: tahkime muvaffaklyet elver 

3-2 Ankaragücüne yenildi Con Sim ona 
Hücum edili 

dl. Ve bu mııvaffaklyetlertle Refik 
Saydam hükllmetl nıllletln candan 
sevgi ve takdirine hak ve biitün 
bir millet kütlesinin duyduğu 

bu takdirin de milletin en bü
yük şefi lisanından ifadrslne Jlya
kat kazandı. Bir hükılınet reisi için 
geçmiş mesaisi l~tn bundan daha 
büyiik iltifat, gelecek m1•5alsl için 
ise bundan daha büyiik lt•wlk ola-
maz. 

Refik Saydam hükumetinin da • 
bili işlerde millet~ verdiği yüksek 1

1 

huzur •·e emniyetten maada Titr- " -
Jlı.lyenln harid olyasetlnlu evk \'l ~· • k. d.. h · . d l ht 1 f h k ti · · f tb 1 

(A 
,_ __ 

3 
.. • • ...Jere un şe rımız e yapı an mu e i spor are e erının ve u o 

rn.u..n u1ıcu nyfada) ı -
A. N. KARACAN . ve gerek Ankaradaki maçın tafsilat! 6 ncı sahifededir 

Londra, 25 (A.A.) - Dün ogle -

den sonra bir nutuk irad eden a -

mele parLsi meb'uslarından Har

bert Morrison, şiddetle Sir Jhon 

Simon'a hücum ederek mumaıley

hi Hariciye Nezaretinde bulundu

ğu zaman takip ettiği siyaset ne -

ticesinde Çinde bugünkü vaziye • 

t ihdas etmiş olmakla itham et -

miştir. 

Hatip, muhafazakar partinin 

menıfaatlerl bile Sir Jhon SiJnonun 

fstlfasını bir zaruret haline getir

miş olduğunu iddia etmiştir. 

Yahya Paşa Kral ve Ga
fenkoyu Kahireye davet 

edecek 
Bükreş, 25 (A.A.) - Mısır Ha • 

riciye Nazırının Kral Karo! ile Ga 

maçının fenkoyu resmen Kahireyi ziyarete 

davet edeceği zannedilmektdir. 

Bu haber Af mangada endişe 
ve hoşnutsuzluk uyandırdı 

.<cburi askerliğin kabulünden 5onra İııglliz ordusunun hazırlanması 

[Yazısı üçüncü sayfada] 

ATA lrCRK0 ÜIFi1 
SAVARONA'DA 

SON GÜNÜ 
istirahat 

birçok 
günlerinin üçlincUsUnda idi Ebedi Şef 
zevatı huzurlarına kabul etmişlerdi 
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( cSavaronada 1.Atatürkun SOfl lapların mes'ut netıce " .ni ılk ve-
56 gü>ıÜ• adlı tefrikamı.:a bugün rimlerile ortaya kvy.an 15 yıllı'< 
10 numaralı tefrikada imar proje - mesa;sının bırinc fa ılasında ,mar 
sine müteallik noktada kalan kı • işine hız n· r \'e verC!.:rirJ{cn de 
sımdan !ı barcn deram ediyoruz:) bu vecizeyı h.ıtır'atan hır dtrek

Y
en:canıiin sonradan yapı~ 
ma binnlardan tecrıdını gu 
zel bir Türk abidesi zcra

fet ve ~ehamctUe orlnya konula -
cak faaliyetle ışe başlam~sını E -
bedi Şef emret~ti. 

.Daima iyiye, doğruya, güzele• 
vecizesini, tekamül mernalelerini 
şimşek hıztle aşan Cüml:ıuriyet 

gençliğine ulvi bir işaret fadE'l!lile 
itınaf eden büyük Ku,-ııcu, ir:kı -

t fle alfıkaclar'arı h ı-t'otııte g •iri
yordu: 

Eminoı J mq d nı .n açılm sın
dan işe b~lanac-'<tı. M.m2 Da • 
vudun a ırlara mrydu~ okuyan 
Koca Sinan ssteıninde inşa ettıği 

Yenicami·n etrafını açTak, bu ma 
bedi bütün zerafoLle or!aya koya
cak b'r etraf te'llizliJ:i ıle ımar ha
reketlerine girişmek, Türk san'.ı • 

• .4rka ı 3 uncü saııfada) 



SAYFA! 

eygam 

Musa - lsa • Muhammet 
........ ..... . . ~ 

İSANIN HAYA Ti 
- 41-

Eski Kral 
Zogo gitmedi 

Zogo, eski Başve
kille istişarelerde 

bulunuyor 

!•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Haklı Deöll mi? : • • • • 
i Gene tramvay i • • 
İ derdi i • • • • 
: Kadıköyünde oturan kari - : 

Bankaların 
Bilançoları 

Meclis tarafından se
çilen heyet tetkik

lerini bitirdi 

26 - Haıran 1939 

A dliye koridorlarında 
24 SAAt: 

Bohcanın üzerindeki 
' 

çanta nasıl aşırıldı 
Muhtelif 

olan 
suçlardan sabıkalı 

suçlu kabahatini 
bir esrarkeş 

inkar etti Celladın satırı istemiye istemiye 
kalkıyor, yine istemiyerek iniyor .• 

Dünku gazetelerden biri eski 
Arnavutluk Kralı Zogonun evvel
ki akşam Avrupaya hareket etti -
ğini haber vermi,cse de bu havadis 
doğru değildir 

: terimizden S. Soydemlr, gön- : 
: derdiği bir mektupta diyor ki: : 
1 •Gazetenizin 21161939 tarih : Devlet sermayesile kurulan hük Ayvalık seferi yapan Tayyu ''.a-ız~bıUa adliyeye verilmış. nöbetçi 
: ve 157 sayılı nüshasınıu üçün- : mi şahsiyeti haiz bil'umum purile yolculuk edecek Nazıre ıs- curmu meşhut mohkemesı olan as
• • müesseselerle bankalar ve emsali minde bir kadın. kendisini teşyi !iye birinci ceza mahkemesinde • cü sahifcslnin altıncı sütu • • fi • 1 • müesseselerin vazi,·eti sabıka ve etmek üzere gelen Hüseyin ve Sad- muhakemesi yapılmıştır. • nunda traınv~y men1ur arı • • J 

Eski Kral, evvelki gün şehrimi -
ze gelen eski Arnavutluk Başveki
lile gece ve dün gündüz uzun uza
dıya konuşmuştur. 

• k • hazıralarını tetkik için Fırka gru - ri isimlerinde akrabasından iki ki- Kendisi suçunu inkar etmiş, ya-• nın halka karşı neza et gös - • 
: termedlkle.rinden babsedill • : pu tarafından bir heyet seçilmişti. şi ile beraber Tayyar vapuruna git pura bir işi için gittiğini, kadının 

' 1 . \ 
: yor. Evet .. hakkınız var .. çok : 1 Parti grup reis vekillerinden mcytir. Ka<lıncağız, eşyasını ve çantasını ne aldığını, ne de gördü -
: doğru ... 18/6/939 pazar günii : Hasan Sakanın başkanlığında olup bohçasını da vapurun bir kıyısına ğünü söylemiştir. 
: ailece Kısıklıya gitmiştik. Ak- : 11 kişiden mürekkep olan bu he - yerleştirdikten S001ra, Hüseyin ve Çantası çalmmağa teşebbüs etli -
: şanı dönüste mahşeri bir ka- : yet bu müsseselere ait hesapları ve' Sadri ile lronuşmağa başlamıştır. len Nazire vapura binerek gittiği 
: labalık v;,.d:. Bu kalabalığı : bilançoları tetkik etmiştir. Ayni Bu sırada, kalabalık arasında bi- için dün mahkemede bulunma -
: teşkil eden h~lkm'ek;crlo,I de, İ zamanda bu müesseseler hakkın - risi, nazarı dikkatlerini celbetmiş, mış, Hüseyin ve Sadri, şahit ola -
: bizim gibi Kadıköyüne gide- • da gönderilen raporlar da bu ara- dikakt edince, Nazirenin bohçası rak dinlenmişlerdir. İkbi de, Av -

ıl ' 
' ' ,f ~,,. 

Zogo ve maiyyeti henüz şehri -
mizden hareket günlerini teSbit et 
memi~lerdir. . ' . . 
Binaların teı< renge bo- = cektl. Fakat, aksi gibi, gelen : 1 da gözden geçirilmiştir. frzerine 'bıraktığı çantasını aldığı- ramın çantayı aldığını, kaçarken 

1 · = tramvayların onda sekl,ı tl's- 1' Bu heyet mesaisini bitirmiş bu- ru ve sıvışmağa hazırlandığını gör yakalanacağını hisedip attığını söy 
yanmlSI mese 8SI 1 küdax - Kısıklı tramvayı idi. 1 günkü ihtiyaçlara göre bu mües - müşlerdir. Derhal Hüseyinle Sad - !emişlerdir. 

Büyük caddelerdeki dükkan ve : Halk, istasyonda, biriktikçe bl : 1 seselerin nasıl bir şekil alması la - ri ve vapurda bulunan bazı yolcu- A'\ltam, bunların şahitliğini ka -

l mağazalarla binaların ayni renge 1 rlklyordu. Pl&ntona yaklaşa - : zun geleceğini de raporunda zik - !ar koşmuşlar çantayı alan adamı, bul etmemiş: 
boyanması hakkında aliı!kadarlara 1 rak sordı .n: 1 J reylemiştir. çantayı elinden yere atmış olduğu - Bunlar kadının akrabalarıdır. 
yeniden tebligat yarılmıştT. Bu : - Daha • ~•b• nekadar bek : ! Bu rapo:·un meclisin bu haftaki halde yakalamışlardır. Doğru söylemiyorlar, demiştir. 

A:si:ı:lerılen S•n Jan Botitin idamı 
tebUğ son olduğu için her tarafta 1 llyeceğlz? Tramvay çok ge - 1 içtimaında ve ağlebi ihtimal bu - Y&pılan tahkikat sonunda, bu - Mahkeme, Avramın evvelce 
boyama faaliyetine 'b~lanmıştıı-. : clkecek mi? : günkü celsesinde görülşülmesi nun, İlyas oğlu Avram isminde bir mahkum olduğu para cezalarının 

S 
iyaset meydanı.. l le ürpermeden sendeliyerek ay ... Bina ve mağazalar Bej, Gri, ren- 1 Pliınton, bir edayı mahsus- 1 muhtemeldir. Müsevi olduğu anlaşılmıştır. Av - infaz edilip edilmediğinin tahkiki 

ge boyanaca.ktu·. Ankara caddesi, : la, adeti çıkıJır elbl ters ce - : ramın, muht.,lif tarihlerde, esrar için muhakemeyi başka güne bı -Ant•pasın &ünde yüzluce 1 ğa kalktı. 
mazlumu kılıçtan geçıren Köşede yatak vardı.. Babıali, Sultanahmet, Divanyolu. : vap verdi. Tabii, ben uyma - : Rezalet ç•karan sarhoş satmaktan. zabıtaya hakaretten, rakmış, Avramın tevkifine ve mu 

Beyazıd ve Aksarayda birçok dük' : dını. Çünkü, hadise çıkacak· 1 Hüseyin isminde birisi fazla sar Niğtlede sirkatten ve daha bazı suç hakemeııin me\·kufen devamına 
kanlar belediyenin tarif ettiği şe- 5 tL Daha bir h1tyll bekledikte~ İ 1 hoş olarak Beyoğlunda Panorama !ardan müteaddit mahkıimiyetleri karar vermiştir. 

cellatları bile bu gece işliyecekleri Karşısında ise güzel Salome .. , 

kilde boyanmaktadır. • sonra, itişe kakışa, güç bela, • I bahçesinde rezalet çıkardığından lılduğu da öğrenilmiştir. A'Tam derlıal tevkif edilerek 
Büyük caddelerde 'boyanma fa - ı 1 ezilerek, tramvaya bindik ve = ıvaklanarak adliyeye verilmiştir. Avram, dün, hakkında tutulan tevkifhaneye gönderilmiştir. 

tarihin büyük faclasın! adaır.ış gl-
Artık hiç .. hiç bir şey düşün -

bi ba9larını önlerine eğmi~ler... .. d muyor u .. 
Yahyanın mürldlerl .. son ayrılık 

deminin ebedi sürec.,k hasretini 
Hayvancasına bir ihtirasla ve 

kudurmuş gibi çıplak Salomenin ü
•peygamberln• vücudüne ellerini 

zerine atıldı. sürmek sur.,tile vıcdanlarına, kalb-
lerine kuvvet vermek istediler. Salome .. elindeki Yahyanın ke-

aliyeti h>tam bulduktan sonra şeh- ·ı 5 balık elbl ve en aşağı Uç eün 5 · --· ,. __ 
rin diğer yerlerindeki evler ve : istirahate muhtaç bir halde:( D • k•• J - ·•• 
büyük binaların ayni renge boyan • Kadıköyüne (eldik. • erı Ve OSe e ~ UZmC 
masına başlanacaktır : ·Buna, şunu da ilave etmek : 

-·---oo--_..:.- İ liıımdır. Biletçiler, ekseriya, 51 istihsalatı dig" i 
bilme- Dostunu yara

lıyan kadın Yahya ... Her vakltklnden daha sik başını taşıyan gümüş tepsiyi 
metin .. Beni İ&rıvliıı günahlarını cümbüş masasınııı üzerine koy -
trasıl çıkarmışsa R~malı cel!Atlara muş, büyük zaferini Romalı kra -
da ayni metin di'l ah!Akı ile hitap lın erkek kolları arasında tes'ide 
ediyor: ı hazırlanmıştı. , 

- Tann sizi de zizlere emir ve- Tam bu sırada halvet odasının 1 
rint d., aHetsln... kesik ihtiras nefeslerinden başka 

Diz çöküyor. bir şey duyulmıycn sessizliğini bir 
Boynunu büküvor... ses .. korkunç bir ces yırttı. 

Celladın satırı istemlye istemiye - Antipas! ... Antipas .. Bu kıza 
kalkıyor.. yaklaşma .. çünkü o .. sana namah

Ve istemiye istem iye iniyor ... 

Yahy_anın kesik başı bedeninden 
ayrılml§ ve yere yuvarlanmıştır. 

Cellid.ın yanında bulunan Aoti
pasın .kendi gibi soysuz maiyetin
den biri derhal kesik başı saçla -
rından yakalıyor. Elinde tuttuğu 

gümii§ tepsinin üzerine koyarak 
cümbüş 6alonµna doğru .~eğirti -

remdir ... 

Bu ses... Cümbüş masasının üs
tünden.. gümüş tepsiden, gümüş 

tepsideki Yahyanın kesik başından 
geliyordu ... 

Antipas, Y ah yanın kesik başın
dan gelen bu sesi, bu ihtarı duyun
ca birden kendini k&ybetti ve sırt 
fu;tü, boylu boyunca halve~ odası 

• inip binen olup olmadıj!'ınn • 

A f 1 t : bakmadan çanı \•uru)·orlar. =ı s a İ Yolcular, bauuı biner, hazan : fmalat hayli arttı 
" da inerken diişmek tehlikesi - • 1ı "- 1 d d · k" ı 

11 • • .:x>n zaman aı a erı ve ose e 

Y O .a a r • ne maruz kalıvoı·lar. Bu ;viiz- • . 1 . t·'-- ı·t h l. t • · • ıma ve ıs u..,a a ı ay· 1 ar mış \'e 
1 den birçok knzalar olmuştur. • j . 

d 1 k d 
• memleket ihtıyacını kıarşılayacak 

• Her %aman ,. o ması nıu a - • ~ 
: derdir. Belediye ,.e alakadar : /raddeye varmağa çok yaklaşmış -
• . • o b li Münakalata S e k t e 1 idareler bu gibi islerle alaka- : tır. n eş sene evve ne .nazar~n 

I • d ı h lk e 11 ekten ü • yapılan bır mukayeseye gore, ko -
d 1 k • ar .J up a ı 7 m , • • i 

verme en yapı aca • zülmekten ve hakaretten kur- ·ısele ve deri iUıalatımız yüzde ona 
: tamı.alı~--.. : kadar tene-lzül etmiştir. Bunun da Tesbit edilip yapılmas1 kararla:;- • = • . .. . . 

1 ... , l il b.. .. h • * • ' hır kısmı luks olarak geiırtılmek -
tırı an o.:iı.a t yo arın ulun azır- • •j . 
!ık! 'k l ed'l . . ı · j " .. • tedır. arı ı ma ı m ış, proıe ve p an • Haklı degı·ı m·ı ? • .. 
l h l b l kt d • • Dıger ta;·aftan, kunduracılar. de-
arı azır anmıs u unınaı a ır. • • 

T .. · 'h d" f • İKDAM: • ri ve köseleler in havu2larda ta -
ram vay guzerga ına tesa u e-ı • - - - • 

. . • .. . . . • nenli maddelerle fazla yatırılma -den ana caddelerın şebekenın de • Bu sulun, karıler•mlzın ~ı - 11 _ .. .. . 
• • • dıgından çuruk olduklarından şı -münakalata sekte \'e arıza verme- • kayetlerlne tahsı. edilmiş bu- • 

. . ı • c·· d 1 k • kayet etmekteydiler. &ın zaman -den ne suretle inşa edıleceklerı de : lunmaktadır. on eri ece : . . • 

--o--

k 1 t im l B h t • haklı şikayet mektupları bu • !arda, fabrıka ve ımalathaneler bu 
zeminine yuvarlar.dı. arar aş ırı ~ ır. u usus a, a - • . ., . . d'kk t 1 • k d 

yor . ., "k d l d . d t ı· l • sütunda "rasile dercedll - • ı-::ıhetı de nazarı ı a e a aıa e-s l · k k d d ~ w. a ar ara a ıcap e en a ıma ,... , • .. 
Mükafat alacak~ır .. çünkü iki de- a ome ıse or usun an ogru - ilrn' . B 'h t' d • nıektedlr • ri ve koseleleri fazla yatırmakta ve 

k h ver ıştır. u ay nı a~·e ın e ça- • · • . ... 
vir .ve iki din arası bütün temizliği ca anasının yanın:ı ·aç ... 1 1 b 1 k b t 1 •••••••••••••••••••••••••• bır dereceye kadar saglamlığını te-

B k h kk d ( ı.şma ara aş anaca , u asar a - 1 • • 
ile yaşamış bir peygamberin ba - u \'a 'a a ın a te sir, hadis . 1 - - 1 mın etmektedırler. 
şını bi; kahbe yoluna kurban eden ve fıkıh ilimlerinde yedi tula sa- nan kısımların ınşaatı Sonbahara ~ ........ - .......... : Deri ve kösele imalatının ~k ya 
k hb Ro ,_ 1 1 kd' hibi ı· Eb C f •ı h -~ kadar tamamlanacaktır. -- .• I . t a e manın rra ına ' •me mamı u a er" u amme.... _______ ı KUÇUK HABERLER ı kında memleket ihtıyacını ama -
gitmektedir. bin Cerir mufassal eserinde şöyle Z . b I :.. ...................... : men temin eıdeceok mikıdara çıka -

Elinde kanları l•psiden sızan diyor: • ıraal iŞ fO arı cağı anlaı;ılmaktadır. 
kesik baş ile cün•::ıüş safonundan •Antipas mestlik ile kızın e - Verilen bir habere göre, Ziraat * Sultanahmette yapılacak 0 • ---000--

mağrurane geçer. r.u adam doğru- !ine yapıştı. İçeri, hah-et odasına Vekaleti, bu sene içinde memleke- lan vilayet ve adliye saraylarının 
A t . S l ·1 h l t ı · .1• geleeek sene behemehal tamam - Bir mUvezziin marifeti ca n •pasın a ~mc 1 e a ve o · iletip diledi kim kıza el u"~ta ... tin lüzum görülen vı ayet ve kaza 

duğu odaya giriyo:. • merkezlerinde , ziraat L'. büro,;u, lanmaları için tert>bat alınmakta - Gazete satmak üzer eAdaya gi-
Kız iW, Yahyanın başını kesip ö-

- İşte infaz cd·!en emrmiz., işte ismini alacak olan teşekküller te _ dır. den Hristo isminde bir müvezziin 
nüme getirmeyince ben sana bo - sıs· -~eceklir. * Adanada oturan Mahmut og· - Ada ıs· kelesinde 3 kurıı«luk gaze -yerine getirilen ı: <.deniz... ..... --, 
yun vermezim. Antipas çok sar lu Mualla mrras mcselesiQden kav teleri dörder kuruştan sattığı gö -Diyor... Bu bürolar bir müdür, Ziraat o- j 

Sal l hoş olmuştu. Söyledi derhal Yahya dası reisi. Ziraat müdür veya me- ğa ettiği .kardeşler. i. Haydar ve rülmüş, yakalanmıştır. ome ... Çılg·ı. tir sevinçle ko _ 
!arı arasında buluı,duğu AI't'pa - peygamberi şehit ettiler. Başını bir muru, Sıhhat müdürü ve Ziraat iş- Mya:::ış:lı:. annesını agır surette Müruruzamana uğrayan 
sın yanından fırıc•:J · ve çıplak \"Ü· tepsi ıçine koyup Antipasın önüne çi mümessillerinden birinin işti - •

1 cudü, çıplak kollar: 'ıe uşağın elin- getirdiler. Tepsi içinde ol baş söy- rakile \'Ücuda gelen bir heyet ma- * Bulanık kazasında Hampiran Vergi er 
deki tepsiyi alarak ij7 •• 'r.deki ke - ledi: Ya Antipas .. bu kıza yaklaş - r~tile idare edilecektir. yaylQsına kar ya~ b~ ~adın ve Müruru zamana u~ıyan vergi -
sik başa baktı. ma kim sana haramdır .. dedi. Ol Bronun yazifes'. ziraat işleri - ! 25 koyun donarak olmuştur. !erin el' an bazı verlerde halktan 

Bu baş değil mi idi anneı,ınin mübarek baştan bu ~ekllde haber nin daha iyi bir şekilde inkişafını ·ı * Eyüpte kahvecilik eden Bul:. tahsil edilmek ist~ndiği görülmüş
Anl•pasla izdivacına manı ~ •«n. . . . gelince Antipas korktu .. •- 'farıhil- temin etmek olacaktır. Bu hususa gar tebaasından Tanaş, h~lkı he tür. Maliye Vekaletinin emri üze • 

ümem \'elmülfık Sild 1 - Sahife ait bir talimatname hazırlanmakta ıyecana verecek yalan ışaalarda •.ın· e Defterdarlıktan •bütün kaza -Bu baş değil di idi çöllerde 
etrafına Roma şevket ve s~!tana- l04• dif. ·bulunduğundan dolayı tevkii edil-\ !ara ve şubelere gönderilen bir e-

tından daha fazla taraf tat peytla (Arkası var) Treni erde içki içm' k miştir. 1 mi.rle c.müruru zamana uğnyan 
eden... ------ k d"ld" * .Maliye Vekili şehrimize ge>-jvergilerin tam ve tahsil olunma -

. ·1 yasa e 1 1 mıştır. ması buna t-..>,bfu; eden meınur-Işte o tek bir arzusu • e. ailasın- ~u ' -

i 
dr..n baskın çıkan bir arzusu ııe iş- Trenlerde bazı yolcuların içki * Zeynepkamil maliye şubesi- !ar hakkında hemen takibat yapı-

TAK VI :111 8 *" 
13~8 HICI</ 

1 

te böyle ve tepsi i~inde kPndisine kullandıkları ve bu suretle diğer' nin inşası 52 1 bin liraya ihale edil- lacağı tebliğ olunmuştur. ıas~ RlJ\i/ 
c~mazil, evvel Haziran rametmişti .. kimsenin önünde eğil- yolcuların huzurlarını selbederek miştir. 

miyen ve yalnız '.l'anrıya secde e - halkın şikayetine sebebiyet veril - * Şile kaymakamlığı Ağvada 

den o baş şimdi Filislinin bu meş- diği anlaşılmıştu-. Dahiliye Veka - bir liman reisliği ihdasını istemiştir. 
hur ~!iftesinin çıplak kcilları ile !etinden gelen bir yazıda. ayni şart * İzmirin imar planı Fransız 
tuttuğu tepside ve onun ardan.. lar \'e haklarla seyahat eden yol- mühendislerinden Korbozivaziye -
hayadan uzak çıplak ve şch~etli cular arasında rahatsızlığa mucip ye ihale edilmiştir. 
\'Ücudü karşısınd~ id'... olan hallere nihayet verilmesi için * Kadıköy ve 1tsküdarın nazım 

g 13 
6 ·ncı AY HIZIR 52 

S E N E: 1 9 3 ) 
v , satı 

Eunl 

Gunq Haziran <;une, 
1 4 30 8 4S 

Otı' lJ;; . 

Yalovaya seri motorlar 
işletilmesi 

Denizyolları umum müdürlüğü, 
va.ktyile Deniztıank tarafından dü
şünülen ve Yalovaya seri motörler 
işletmek hususundaki projeyi ye
niden gözden geçirmek kararını Çılgın bir kahbh~ fll'lattı.. Devlet Demiryollar idaresi teşki- planları ikmal edilmiş gibidir. i 

Antipasa hitaben: !atına. yolcu vagonlarında içki kul Şimdi muhtelif yerlerin semt vermiştir. 
- Gel .. gel .. art ık seninim .. ben la 1 k semt tatbikat planları yapılmak - lzmı·r Fuarında Hatay 

il 16 

26 
4 31 

llılndl ]kindi 
16 17 8 32 nı ması hususunun sureti at'iy-

de ... Annem de hep seniniz... tadır. 
yede menedilmesi hakkında tebli - heykelı" 

Diye haykırdı. _ _ * Ovacık kazasının merkezi o-
İçki ve kadın hım ile iki başlı gat vap•lclığı, zaobıtanın da Devlet lan Bled köyü Mareşal Çakmak a-

Akş•m Akşam 

19 o 12 Oll 
Yatsı Yalıt 

sarho~ olan Antipas, işled iği ve feci Demiryolları idaresinin vazifooine 'dile tersim edi:lımiştir. 
nNiceler \'erecek bı.. insanlık ve yardımda bulunması bildirilmi§ - * Kayseri piyade dayına san -
din cinayetınin örıünde tüyleri bi- tir. lcaık veı~ilıni~tir. 

21 49 Pazartesi 2 04 
l...11k lııosalt 
2 09 6 24 

İzmir fuarının münasip bir yeri
ne Hatayın kurtuluşunu gösteren 
bir heykel dikilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

• • 
ıçın 

Boğulmak tehlikesile Suçlu kadın yakayı 
karşılaşan Ömer ele verdi 

Silivrikapıda 64 numaralı evde Galatada Kasaplar sokağında 24 
oturan Ömer Narlıkapıda denize 1 n'.11'1arada otura~ Mümtaz €'\"Vel
girmcy, yürü~·erek kıyıdan açılmış, kı ak§am Sıl'keciden geçerken dar 

bir~z Her.ide su d~rinl~t'.ğ.i ve ken 

1 

gın bulunduğu d~tu Elvina kar
disı de vuzmek bılmedığı ıçın bo - ı;ısına çıkarak taaıruzda bulunmuş 
ğulmak. tehlikesile karşılaşmış, 1 ve çantasından çıkardığı bir jilet

(eryada başlamıştır. Kenarda bu - le de yüzünden ehemmiyetli su -
Iunan yüzme bilenlerden bir kaç rette yaralamıştır. Mümtaz tedavi 
kişi Ömerin imdadına koşmuşlar altına alınmış, Elvina yakalanarak 
''e boğulmak üzere iken kurtarmış \ahkikata başlanmıştır. 
lardır. Ömer fazla su yuttuğu için --oo-
bayğın bir halde Cerrahpaşa haı;- Futbol oynarken kolu kırıldı 
tanesine kaldırılarak tedavi altına Büyükderede Çayu'başında otu-

alınmıştır. \ran 16 yaşında Tahir Büyükderede 
-o- futlbol oynarken düşmüş. kolu kı-

Alacak yüzünden j rılmı.ş, tedavi edilmek üzere hasta-

Kasımpaşada oturan Nuri ile neye kaldırıimıştır. 
komşusu Mehmet Hasan arasında Ütüden çıkan yangın 
bir alacak meselesinden ka-'ga çık Sanyerde Ahiçelebi sokağında 
ınış. Mehmet Hasan, Nuriyi, çakı: Kormelyanın 5 numaralı ah,;ap ve 

ile sağ yanağından yaralamış, ya- sigortasız evinde kiracı Zihni karı
luılanarak hakkında taıhkikat ve sı F.sma ütü yaptıktan sonra fişi 
takibata başlanmıştır. prizıde bırakara kodadan çıkmış, kı 

Motorla taksi arasında zan ütüden ".:as~ ı~t~~.ş, derhaı 
. yetcyiler~k sondurulmuştür. 

Kası.mpaşada oturan komısyon -ı 
cu Hüseyin 317 numaralı motörile Bina boyarken çıkan kavga 
köprü üzerinden Karaköye doğru ı Fatihte Kıztaşında Eğe aparlı -
giderken şoför Şükrünün idaresin- manı sahiıbi Muhittinle binayı bo -
deki 2292 numaralı taksi otomobili\ yamakla olan boyacı Abdülkadir, 
çarparak devirmiş, Hüseyin sağ t Ot>han, Necdet ve Ahmet arasında 
bacağından yaralanmıştır. Yaralı binayı boyamak mesele~ipden bı.r 

tedavi altına alınmış, şoför yaka -j kavga çıkmıştır. Kavga esnasında 
lanmıştır. iki taralf biril:ıirleıini dövmüşler, 

Hendeğe yuvar lanın otobüs hepsi y~kaıanarak adliyeye vern -
mışlerdır. 

Şoför Hasanın idaresindeki 3075 .. 
numaralı ot.obüs Yenimahalleden Kadını doven garson 
Taksime gelirken Suterazisi önün- Galatada umumi kadınlardan 0-
de henrleğe yuvarlanmış, için.de rina ile dostu şef garson Bedri kav 
bulunan yolculardan iki kişi hafif 1 ga etmişler, Bedri Orinayı döv -

surette yaralanmıştır. Şoför yaka- müş, :kadının şikayeti üzerine ya -
lanmış, kaza hakkında tahkikata kalanara.k mahkemeye verilmiştir. 

baştannuştır. MUvazerıesi11i kaybeden 
lhlamur toplarken düştü amele 
Fatüıte Mimar Sinan mahallesin Ulellie yeni yapılmakta olan E

de oturan 53 yaşında Fatma ismin- minin apartıroanında inşaatte ça -
de bir kadın evinin bahçesinde Ih- lışan Mahmut, dikkatsizlikle mu -
lamur toplarken ağaçtan düşmüş, vazenesini kaylbederek bir buçuk 
kalçasından yaralanmış ve hasta - metre yükseklikten diiışmüş, muh-
neye kaldırılmıştır. telif yerlerinden yaralanmış. te -

Teraziye demir parçası davi altına alınmıştır. 

koymuş Amanın attığı sıgara 
Kemaliyeli Ali Rıza isminde bir Kadırgada Cömertler çıkmazı so 

satıctrun, Eyüp pazarında domates kağında 53 numarada otuı·an 70 
satarken terazinin altına bir demir yaşlarında ama Hayri.yenin attığı 

parçası koyarak satışa hile karış - sigaradan üst kat sofasında yangın 
ttrdığı görül.düğünden yakalan - çıkmış, yorgan vesair bazı eşya 

m~ mahkemeye verilmistir, yandıktan sonra söndürülmüştür. 

• 
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EVKAF 
evkafın asri gazinolar ;ı; aphracağını · <iti;ı;oruz. Evkaf asrile i· 
yor, demek. Maamaflh Evlıaf cami ile çeşme arasında sıkışıp 
kalmaktan J<ortulalı çok oldu. E\Ckafın tanzimatı, e- ki İttihadVatan 

Konyada teşkil edilecek milisler. 
C. Tayyar Paşaya çekilen şifre ... 

Moskova müzakeresi 
Bone bu hususta sarih ve kat'i 
izahat vereceğini söyledi 

-=====" 
Amerikanın 
Yeni topları 

cı nazır Hayri Efendinin zamanından başlar. Birkaç han, apartman 
sahibi oldutlu. Fakat bu teceddüt başladığı gibi kaldı ve bü ·ük bir 
semıayes ııeıaelerdenberi gene muattaldı. Şimdi lkyoğlu semtinde
ki büyük br arsia.;ına, bü;ı;ilk bir guino yaptırmaktan bir hareket
le Evkaf, bu memleketin yürüyüşüne tempo tutamaz. 

-14-

Ordu müfettrşi de iki gün sonra 
Mustafa Kemal' e şu c~abı veri

yor: 

mek, inkıraza mfüıkad ohnaktır.• 
•Trakya ve Anadolu teşkilatı 

ınllliyeslnl tevhit ve sadayı mllllyl 
gür sesle cihana duyuracak emin 
bir mahal olan Sıvasta müşterek 
ve kuvvetll bir heyet teşkili mu
karrerdir.• 

Araehon, 25 (A. A.) - Bonnet, 1 dünya sulbü için bir kazançtır. sö

cenubu garbi nııntakası radikal zünü tekrar etmiştir • 

a il t f d ı afe ı Bonnet, ltllifm kat'i metninin iki osya s e erasyonunun z y - .. ,.. 
hukumetln Akdt'nlzde bir harbe 

ttnde bir nutuk irad ederek Mos - , se ked k h h gı bl t 

24 kilometre
ye 50 kilo 

Evkafın büyük ve esaslı bir tasfiyeye ibtiyKı vordır. Cemaat
siz, ziyaretcisiz birçok mescit ve camileri birleştirmek imkinını ara
malı. ~dadımız bayrı ,.e milletilı sellmetmi aclmı batma cami yap
tırmakta bulmuşlar. Büyük selatin camilerinin bile etrafı mescit· 
!erle doludur. Büyüklerinin bile dolduğu - hatti ötedenberi dol • 
duğu • senede b'r iki goüne münhasır iken küçüklerden çoğuna uğ· 
nyan yoktur; ötedenberi yoktu. 

• Yirmi ıiçüııcu fırka Karahlsar -
l\a asayişi muhafaza edecek ve her 
türlü işgal hareketine her türlü 
vasıtalara baş vuraı-ak kar§• ko -

v ece er nn r aarruz 
kova ile müzakerelere devam e · vukuu takdirinde yckdiğerlne mü
dilmekte olduğunu beyan etmiştir. tekabllen yardım ve müzaherette 

Mumaileyh, bu bapt& sarih ve kat'i bulunmak hususunda mutabık kalı 
malôınat ve izahat veremiyeceğl- malarını natık olarağmı söylemiş

• 
mermı atıyor 

Halbnk bunhrm kapılannı açıp kapamak için bir bayii masrafı 
vardır_ Bunlar ta fiye edilse ve kütüphane, prevantor) om gibi ha· 
Jtlki hayır müesı.r. eleri lesi edil se nekadar iyi olur! 

IKDAMCI 
yacaktır.• •Trakya - PaşaeU Cemiyeti, bal-

Ve bu vasıtalaiı şöyle sıralıyor: zl salahiyet olmamak üzere i.tan-
1 _ Fırkaya rr.ensup alayların bulda bir heyet bulundurabilir.> 

kadrolaiı dolduruluyor. •Ben İstanbulda iken Trakya 
2 - İcabında askere müzaheıet cemiyeti azru.mdan bazı.ıarilc teatü 

edecek bir kuvvet ihzarına çalışı- ·efkar etmiş idim. Şimdi zamanı 
lıyor. geldi. İcap edenlule mahremane 

Bu kuvvet ne ı;labilir? Bir mı]is görüşerek derhal teşkilat yapınız 

nl, ancak Fransanın Sovyet Rusya 

ile yapılan müzakerelerin süratle 

neticelenmesi için eUnden geleni 

yapmakta olduğunu söylemiştir. 

Türk - Fransız ltılafından bah -
seden hatip, Türk Başvekili Refik 
Sa;ı;damm •Türk • Fransız birliği 

tir. Bu taahhüd, kat'i bir ltllafna -
mede tasrih edilerek ve ayni za -
manda bu itlliifnamenin gayesi, 
Balkanlarda emniyeti %aman al- ! 
tına almak olacaktır. 1 

Bonnlt, Fransa ile İngiltere 
arasındaki sıkı mesai birliğini ha
tırlatarak sözlerini bitirmiştir. 

Va ngton, 25 (A.A) - Har 
biye nezareti milli fabr•kalar
da hali hazırda imal edilmek
te olan toplaı hal<kında bazı 
malumat vermektedir. 

Bu malUmata nazaran 24 ki
lometrelik bır mesafeve 50 
kiloluk merm! atan bu topla -
nn çapı 105 mil•metre, ~ğırlı
ğı 15 tondur. Lfıst•kli tekerlek 
!ere bınd•rilmış olan bu top -
!ar saatte 20 kilometre sura1 -

Hamdi Emin Çap da 
şehrimize geldi 

tabii. ve benim yanıma da murahhas o-
Mustafa Kemal. halktan topla • !arak kıymettar bir IJı.1 zat gönde

naeak gönüllülerden mürekkep bu rinlz. Onlar ge)inclye kadar Edlr • 
lı:uvvete takılacak aclın ne olabile- ne viliyetlnin hukulıunnn müdafU 
celtini düşünüyor Zira milis kuv- olmak üzere beni tevkif ettiklerine 

SAVARONADA 
11etreri, aid1kları aclı bir nevi bay • dair imzalan tahtında bir vesikayı [Baş tarafı 1 indde] başlamnasını emretmişler, bu emir 
rak, daha doğrusu ideal olarak kul hnzanızla §lfrell telgrafla bildiri • tının, Türk mimarisinin zarif aza- süratle yerine getirilmiş, inşaata 
Janan ktwvetlerd•r. nlz.. metini, azim rerafetile birlikte İs- başlanmıştı. 
~ketin her tarafında en •Gayel fstlklilln istihsaline ka • ta:rubula Galatadan bakanların göz-· Müteaddit biiyük salonlardan, 

münevver zümrelerin bl!e padişah dar tamam.ile milletle birlikte, fe- !erine çarptı~ocaktı. miilbak pavyonlardan ve radyo 
Ve hanedan balllanndan yakalarını dakiraae ~alışacıığıma mulıadde - İŞe, hafif koma ile gEÇll'ilen ilk tekniğinin her türlü vasıtalarını 
Jı.urtaramadıltları bir devirde ıatım ııaınına yemin ettim. Artık kriz gecesini müteakip istirahat istiap edecek ~aattan meydana 
Jıııllden teşkil edilecek kuvvetle • benim için Anadoludan hiçbir yere '6llfiıaısırun ikinci gününde Ebedi getirilen yeni merkezin in§aatı he-
rin böyle blr bağ ifade edecek bir sltmeınek kat'idlr.. Şef imar işlerile meşgul olmuş, E- nüz niliayeUenmemişti. Ebedi Şef 
ad almalarından haklı olarak çe - nd b ı 

Trakya lıuvvel ınaneviyesfnl talı- minönü e ' ~ anacak imar işine inşaat etrafında Başvekille diğer 
klnmektedlr. Müfettişliğe şöyle bir vlye malısadile bn talimata fU ma- ait projeyi tetkik etmiş, .kendi yük ali'okadarların verdikleri izanati 
§ifre çekiyor: lfunatı da dereettım: Anadolu aha· sek görüşüne göre projede yapıla - dinlediler, emir verdiler: 

•Burada Konyada bir vatan or- ıı.ı ha tan aşağı yekvücııt bir hale caJc tru;lhihleri i§aret etmişti.. •- Bunuıı bir an evvel bitmesi 
dwru teşkil edllmelı:te olduğuna getlrl)dL Kararlar bllfılstlsna telı.- Dar yolların, dolamaçlı caddP- tamamlanması lazımdır. Rady~ 
dair bazı şayialar dolaşınaktadlr. mil Jrumanda hey•tlerl ve arka - !erin, b:!riıbirine omuz vermiş, rrü-ı neşrrya-tının muntazam ve mü • 
Bunun mahiyeti v .. teşkilatının de- k ı tlh dl '--'-'- b' ı daşlarımızla mtiştere t az e - nase.,.,:""' ır yas anışla yol \ıcy- 1<emmel bir halde bütün dünyaya rooesi nedir?~ 

le hareket etmektedır. 

Dün şimali Ka:olindc Bragg 
istihkfunlannda yapılan tec -
riibeler esnasında 24 kııomet 

Suçluların 

bugün • • 
ıçın 

tahliye 
karar 

talepleri 
verilecek 

Satye bmasınıu yolsuz satın a - katm gayrimevkuf o ara.le cereyan 
lınma işin<len suçlu olanların tev- l etıııe;i için bugün icap eden ma -

relik b•r mesafeye atılan mer- k f ed Jrl"·I · · tık Dii 1 i .. ı ..... erıı:ı . · a":'..".ış . _ r • karolara müracaat eıdeceklen an • 
milerin toprak ta be§ metre düncu sorgu hakunlıgı bu gun de !~!maktadır. 
derinhğınde del•kler açtığı dak tahki.Jı t 

bu meı.e le et afın i a ına Hakkında ihzar mıizd<keresi ke 
görülmüştür. 1 devam edecektir. Bu arada Lki gün 

Toplan ill§a edenler, bunla- ve ikı giın tevkif edilenlerle talı • 
rın düşmanın ihtJyat kuvvet- kikatın gayrimevkui olara.1< cere-

siliniış olan eski Demztıank umum 

müdür muavinlerinden Maliye Ve 

kaleli kırtasıye wnum mürlfuü lerini ve naklive kuvvetlerini yan etme.;ine karar vl'rilen suçlu-
bombardıman etmek ;çin kul- ların bugcin tekrar ifadelerine mü Hamdi Emın Çap hrimize gel -
lanilacaklarını tasroh etmek- racaat edilıne.i mutıtemeldrr. miştir. Kendısınin bugün sorgusu 
tedir. Diğer taraftan suçluların tahki- yapilacaktır. 

"- --- - - .61=~===========--= 

Bupndan makaadı, müiett§in teı
l<IJ.inden balıscttiAi miliıı ku~-vetine 
vatan ordusu adının takılmasını 
telkin etmektir. Fakat kolordu ku
mandanı buna intikal edemiyor. 

Jlyor. Vali ve mutasarrıfiarm he - lanna s:rralanmı.ş ve bu istif tarzı 1 verilımesı ıbu merkezin ikmaline 
men lı.fıffesl bizimle beraberdir. A- arasında Türk san'atınm abideleri- bağlı bulunuyor, in.ı;a:ı,t ne :.1amana Ankara (Hususı) - ~{e.ınltike\ın 

Türkkuş u filosu 
Ankaraya ödn1ü 

Belçika -Fran
sa ve lngiltere 
askeri iftif akı· 

nadoludakl teşkilatı milliye kaza ni teşloil eden büyük cami, sebil ve kadar bit.er? dahilinde 4000 kilometrelik bir 
ve nahiyelere kadar tevessü etti. tarihi lnymett büyük eserlerin gö- Ebedi Şefe bu hususta tetkikat turneye ıkan Türkkuşu fılosu An 
İnglli% himaye~! altında bir müsta. ee çarpmamasını intaç etmiş ve in- yapmış bulunan Başvekil cevap karaya dönmüştür. Başvt·kılimizle 
kil KUrdistan teşkili hakkındaki şaat imar hareketinin Eminönün- veı'dı: lı:alalbalık bir halk kütie5ı filonun 

Şu cevabı veriyor: propaganda ve tanftaranı berta • den başlıyacak açma ve a~lma i- - 3 ;,ya kadar ılk ve muhim kır inecc~i Etiıne.;u.t tayyar< .ı,neyda - (Baştarafı 1 ınci sayfadaj Berlin, 25 (AA) - BL\'lka, 
aKonyada vatan ordu•u tfo•kllin- .,....,. aJ _,_ ld ıı d ı ıı ı t ı ettiği 

1
· 

1 
h rb 

Refik Saydam 
hükumetinin 
muvattakiyeti 

' raf edildi, Kürtler Tiirklerle bir • ..,...en 1eyz ac ..... h. sım ikmal ve itmam edilımiş bulu- nmda buluruıyorlardı. Fılo mey - ares e el' e m ze em n Fransa \'e ngı tere erkanı a ıye-
den haberdar değilin:.• Jeşti. Proje üzerindeki tetkiklerıni bi-- nacak, ve neşriyata ba lıyacak. dana indikten sonra, Başv<kilimiz, çok yiık<ek vaziyeti anlatmak için lerı arasıntta gorüşm .. Jeı· yapılma-

1919 yılı Mayıaında cereyan " • tiren Elbcdi _Şef b~nu iade _ederler- Müteferri kısımlarda inşaat de -ı karşıladığı ~üçük kırhramanlar_a son a ırlann bütün tarihini gözden 1 sı ha.kkında Belçıka a) anından ibi-
den ve sanki hiçbir fevkalAdeliğl (Arkası var) ken B~ekılm bızzat bu ışle alii- vam edect"k Atam! Hoş geldinız!, dl'mış ve kı~a bır gıeçimıt-k lazımgt-Jlr. Fil ·akl dene- rinin bir takrir verme.;ı, Bek>k:ı-
;vokmllf ııanılab.ilecek olan bu mu- kadar olmalarını, imar keyfiyeti - Bun.dan sonra küçük Ülkünün. hitaibe irat etmi~-tir. bilir ki Türkiye de,· Jeti asırlardan- da ve bu hu.;usta bazı temayüller 
hllıbere, Mustafa Kemalin, en müh Ht J J 23 f nin müıınkün olan süratle yapılma- Atat·ürkün koltuğu yanınxla, ve a- beri bngtin vamıış olduğu kadar belirmesi .siyasi Alman mahfolle-
llk hAdlselerln ne basit başlangıç. ay 1 ar em muz sını. büyük Türk maıbedinin orta- yaklarının ucunda sevinçle oyna- B k"t A . kuvwtli ve emin bir vaziyete sa. rinde end.~ ye hoşnulsuzluk y;m 
lardan doğduğunu bilen ve l]e. l"kl . b ya çıkarılmasının \abuklukla icra- masını Ebedi Şef dudakların<la bir eyaz .ı ap. m.erı- bip değildi ve bu vavyete d•rayet· l nırmışhr. 
rlyl iören haiikuJadeliğlnl taiihte Qen 1 en ayramına sını emretmişlerdi. tebessümle takip ettiler. • ka sıyonıstlerı 11 ve uzağı gören bir idare 'aye . 

1 
D~lomatibdlıe und j)ö'lıt e 

t•blt eden bir n:ühlm veslkadlr. Y 1 sinde ancak bugün erebildi. • 
Zira bir :yıl sonra, Konyada patlak Mı"ll"I Şefi" de davet Ebedi_ Şef, ik~. günlerim. kendi Ak;;am geç _vakte ~adar koıi.uş - Nev - Yonk, 25 (A.A) - Bey~z Bü~iik bir karadeniz d•vleti olan ıK.orre.pond~nz• ~azetl'.!:i. Belçik~-

daırelerinıle böylece iiıtirahatle ma devam etti. llıedi Şef Jı:fıtitıi u- kitalıa karşı Aınerilıa sıyonıı;tlenn . . .. b d de nın .netıcesı vahım olabılece« bır verip 18 kazayı nran \'e Ankarayı Türk•) e, bugnn ura an ve • . . 
..,. ... b-'"ad bir rıkmaza sokınu• o- e d 8 c 8 k 1 e r ve istirahat zamanı~ da devlet mum! Hasan Rıza Soyakın bazı tarzı hareketini tesbit edecek olan ·-~ 1 bil lı h t·· 1 . t bli t;'ttifak akdetmek veya tedbırler al-
,_,. ~·..., • • ı..ı -ı · 1 n · · n•"'en ge e ece '" ur u e - -'-• hakkı da dahil oldug-u hald• lan !ayan bu milis kuvvetlerinin .,...erı e iştı.ga sure ı e geçınyor - tahrirat hususundaki maruzatını 42 inci siyonist Amerika sıyonist kelere karşı kendi topraklarını ı "". . . h _ 
eseri olmu•tur. Vatan ordusu adı- (Bn•tarafı l inci &ay/ada) !ardı. dinliyerek muktazı eevaplar verdi- teşkilatı şefi Salomon Goldıımanın lnı k dl h "k k kah harıeı s1yaset hak.kında t?'t ılu 

• ..,, İkinci günün ikındi vaktinde, A- ya z en ne mo sus )U "" 1 k li kiti 'n'ı nı almanuı olmaları, b;r yıl sonra gün memleketin ve bütün Türk. ler. riyasetinde toplanmıştır. ramanlılılarlle nıiid.Caa edeblle~elı karnr aI i't.tlha:z etme a. a a 
haut. ordusu adım almalarına se - yenin dört taiaiından gelttek res- tanın yavaş yavaş düzelen mtıhf Gerçı illı: koma ve kriz geçmiş, Kongreye 44 devleti tem. il eden bütün hasletlere ve vasıtalara ma· lik bulunduğunu ta.--Oik etmdde 
bep olmll§tur. İleı-lde bu isyanın mi \'e hususi heyetler huzurun.da va~eti, ~tler geçtikçe geride ka llu günlük istiraiıat, Atanın artık bm kadar murahhas iştir. k etmiş ilk olduğu ı:lbl bu bahiste en büyiik beralb~r Belçika siya~etine ;ı;erıı 
llUll patladığı:ru, nasıl yayıldığını büyük tezahüratta bulunacaktır. lan ilk lırız ve komanın tekrarla- krU intimalinden uzak bulunduğu . bir istikamet vermek uzere lttinaz 

ttaki t _,___ b" tir. Karadeniı. de~letlerlnl de keadl _ _..
1 

_,_ k 
1 

B ıh k h 
ve kimlerin hataları eseri oldutu- Büyük kurtuluş bayramımızda bi- ~amam ya ma eme ywuu. u- zallllını har keste ıııyandnnışti. Teşkilatm sekreteri Morris Mar '"''' e<:o:ıı. arar arın e..,ı a an • 
nu, ne gibi facialar doğurduğunu ze bu mutlu günü temin eden Mil- zun havasını ~~ ağır ağır bır surur Fakat mESele hiç te böyle değildi. yanında .....ııı.. miitteflklerl olarak 1 cinde aklı.ler uyandırması zaruri. 
bu sütunda bütün tafsilatile bildi- 11 Şe.fimiz İs.met İniinünün de Ha- . ah~rııguıe -~ırıyordu. • Henüz kat'i t~is> tefilıit edilme_ guleis'e güre Amerikan kongresin ııormekt~lr. Fakat biitün kudre · olduğu noktasında 'lıiı;bir şüphe 
,tteğlz- . alık ., .. 1 lldndi üstü ma>yyetlen erilanı- _ . . . de ittihaz edilecek olan kararlar tine, ıulfaklanna rağmen Türkl •

1 

bırakma_ m;.k istooig.ni kayde:; :e -
tayı şereflendireceklerı h ın"" . IJIJŞ bulunan sıroz karacığerdeki 

Şimdi gelelim Trakyaya... b' ı. .. ,- ,__ t 1 Halk ara- nın huzurlarına ı;ılmıak içm Ebe- sn..,; faalry' etine d~am 001,,._r bu biıtiın diınya siyonistleri arafın - )'enin en büyük lıunı•tl, va ıfalıırı- mektedır. 
A T ak . . ır .. a.,er şa~ l OıunUŞ u . di "hf' .. d . - . tt'kl . u-· ,- ' . B t b' ' . k d 1 ·ı t 

caba r yadakı kuvvetler•mız d d r'hal • la b b ber her- v<' m mw;aa esını rıca e ı erı dd . zehirlemekle k hruy al< dan takip edilecek siyasctın taay- nı ba•kalanna karşı değil. fakat u ga2.<c •. uyu ev b er ara-
hald ? sın a e layı n u a büyült Ata l d gu eyı a ar fından Belçıka hudutlarının ma • 1111 

e. keste ~•ttınca bir sevinr ve neş"e M"d • ya arml un ~' tolrııin :ıfrazatını lıana da y ıyor- yün eunf6i için Cl'flevrede topla· yalnız sıılh ;ı;olunda \'C yalnızken-
JJustafa Kı;mal 1919 Mayısında ,..,. ' u avı doktor arın ,..,." maze- suniyetı garantı edilımş oldugun -

H t lıl llu nacak olan dÜn"a s>""nist lronare- dl haklarını müdafaa kayguslle se-bu kuV\-etler hakkında aldığı ma- uyandırmıştır. Esasen a ay ar ret mevoeut olmadığını bHılirmeJe... · ' ,- ·~ dan Belçika milletin.in biliıistis-* · bild ' ·ı -'·t' ferber lıulıındıırr..•asıdır. Sulh \ e lıimatı ve yaptığı temasları şöyle Milli Şeflerini kurtuluş şenlilderi- ri üzerine Atatürk müııaade etti. sıne ırı ec.,,. ır. na bütün komşulannın Belçı.kanın 
izah ediyor: ne davet etmek üzere bir heyet Celiıl Bayann da iştirak ettiği bu (Arka ı var) lnlıi~af! işte Türkll enin . ;~ asetl! 

Trakyada bulunan kunet \'e göndermeğe k&l'arlaştırmışlardır. toplantlda Ebedi Şefin son bir yıl•---- Beden terbiyesi Sa~ın Refik Saydamın büyülı 
lnmıanda \'arlyet:.ıi lı!lmll orılıını. süren rabatsızlıılı: devresinde Dol- K d •• k k J muvaffaklyetlnin sırrı da im ma • 
o DllDtaka ile de -rtibat tesisi lazım Bugünku Mecliste ınababçedelti son iki aya kadar uyumcu u - upası maç an kul si) asetl o clHtte akıl ve k.iya-

wı. Bu n.aksatla, istanbuldıı, Erka- Ank&l'a, 25 tHususi) _ Büyfu< yanlanı:ıdan ayırmadıklan Uıkü k d • fjJ,. k Dün Şeref stadında ilk maçı setle tatbik efmeslncle buluııablllr. 
nıharlılyei t:muml) e Rel,I Ce, at Millet Meclisi yann (bugün) de bulllIMlyordu. anJD a JD a T-Opkapı - Arnavut:ııöy • Kıısımpa· iuaw•• mizacı Vt' ahlakı ile tat • 
Papt)an lli Hazir.ııı 1'lt da uti toplanacak ve Hatay anlaşmabını Ebedi Şef huzurlarında mevlti Loııdra, 25 (A.A.) - TMriben "" • Galataı;yor talnmlan yapmış.-
tlfre Ue - Cevad Paşa ile mııfaraka- almalı etin . 12 ı.;.mı. .- lılk eUJgi .. lltika ara mda lıw U. 
tlm gtlaü mahrem ve fllhsİ. bir müzakere t'decektir. ter e enşeh n --~il . saat 22 de P>ceadilly Circunle lıii- la ıve çolı çetin bir oyundan sonra ffff alleıok aluau •uvaffaklyeti 

M . ayrı 3'Yrt atır 801'.._ ü- çiilı: aMüalite sinemaııı cwannda .. op« ı O 
tlfre hrarlaştırnıış ldl - ı:.lirae- agınof hattı fatta bulundu. Kı&a suallerle mub- bir lıuyumcu dükklinının önünde Arnavut.koy T apı maçı - ve cı ııruvaftalı:iyettn ıne...lebt 
•e lıcılordu kumanolamaıa kim ol- telif me-v:ıulara dair anm saat ka . . . . ilü: lıauınml§tır. Jıeaıı\ .. a ffiacak hayrı tabii ııiff· 
•uğııau e Cafer Tanar Bel is ae Loııdra, 2:i (AA.) - 'Jüri< -Fran _ . Y ş.iddetlJ bir iııfi vuku bulmuş - . 
r e u un 115 '-U&ll sor um.. e\:at il.it.il .u;u e e u - İ . . _ · 

ne siya i ne de askeri matııyette 

bir tealıhiıt altına g.rmek i6teme -

diğinden ınıin olmalan keyfiyeti-

ne büyUk bir eohemmiyet atfettiği-

nia sanmakta olduğunu yazmak -

tadır. 

Gazete ;;;·le devam etmei<tedu: 

.Belçika hüki'lmednin, bu nok • 

tada bfı6ıl olacak bir şüptıenln 

memleketin istik-bali için ,. ahim 

ııetü:eler ,·er«ıileceği.'ııi mooriJı: 
ed .. ul d .... _ d C 1 sız ı't""- balonda ıe~-'-l nl b hı dar SUl't'n fasılalı bır lımıupna yap tur İkinci maçı yapan Hl!AJ, Kurlu· mel n .. un t~ alisini Jı.lılemeı. 

PB§a 17 Haziranda nup çerol.1. nan Daily Elrspreıss gazetesi, bu ı- tılar. 1?§8a~ı ik~al ~~ uıze_re Bir kişinin yaralandığı llÖylen • lut - İstaniıulspot', :BeynğlUlpOl" ta- !Sızım ıetlr. 
•Cafer Tayyar Be;ı;iu Birlııei ko • tiliüla şark A&denizde bir magi • bulunan Etime8ut buyü.Jı: radyo ı&- ınNıedir. Halk Cumarte..i alı§aın • kımları ~ı deovrede de bQflan başa A. N. K•r•C•ll bulunduğu anlaşılıyor. Bunun i • 
lordu kumandanı olarak Edlrnede ııot hattı vücude getirilmiş olduğu- ıa;'onu drafmda izahat aldılar. ları bm.-:ı kaıı.ıalılı olan buma- heyecanlı geçen bir oyundan 10nra çindir ki hükfunetin i&ti.k!AJ sıyaı;e-
bulunduğunu• öğrendim. nu yazmaktadır. ~ul _radyo ~erktti, Tllrit halde t.cıp~: P olis lı:ordon - elurik olmalarına rağmen çok ha - F eniks denizaltısım tine tamamiyl ııadlk lı:alacağma 
Anıasyadan ıs Haziran 1919 ta- rad:ııo neşrıyatıru hmmıu -kadar !arı tepi edilıni§tir. . darr beyanatı büyük bir ehemmi • 

rlhlnde, dlrnede, Birinci kolordu Avrupada nasıl karşılandı Jı::uvı.'e'll~ ve 8l'Z~ edilen ~e İtfaiye ve sıhhi imdat arabalan kim oynıyan İ tamı~, Beyoğ- kurtarmak için yeti haizdir .• 
kumandanı Cafer Tan 87 bey~ şifre Londra, 25 (Hu.sus!) _ Hatay kaıl.ar gonderenuyor, gerek bma vak'a mahalline gönderilnıiftir. iusporlular ralı1"1nını 1 • 4 yen· Vaflıııgkın, 25 (A.A.) - Amiral 

ile "erdiğim direktif!~ e'a lı olarak itilafile Türkiye _ Fransa ar&lim Jvazıy-etı ve ~erekse- dar ve mJı:ışılı Londra, 25 (A. A) - Picadilly mişle:rdir. YttneD tarafından bahr' ·e 11e2a • 
-<>--

tu hıısusatı kaJdcttim. •İstiklali _ ... fbina vaziyetindeki münılle cilıaz- Cirens'de vuku bulan infilak n~I--------------- retine sönde.-ilen bır telgrafa gö-
- il dalcı anlaşma her tarafta bilıyülı: 1 n -a di"er malı' t . tının '-i . . al d ,.. ... . ak. ben .... r , . ....._. de '"·]abalı- Saint SEba.tien 25 (A.A.) - İki mi imizl ooğan ~P lnk .. Rmı yatan . , 3Illll n I< IDe es18a Ceı?nde .-~ a. Ş'Il"l yar an ıll' og· Mıife İ ue ... .,.. a<o h" "-ah" ' k 

bır memnunıyetle kar<>b,,.,,•ıtır '°" rE' .1'ı.enl1Lh ta ,e,., ırının al • İtalyan ,·apuru 2000 tur•st· \'e aE• 
trblikelerlnl ihzar eden Düveli ttı- "" --·..- · ufak ve malı:s~a uymaz olll§U böy renilmiıtir. Bunlardan biri basta- ğın içinde kaybolmuşlardır. d ·ma ameliyatına. i§:!i.rak etme_k _u l kerl ve ; ·as! he\.'etlerl ham•! ol • 
)fıfh enin lrraatı ve hiikı·ırnetı m•r- Yalnız totaliter devletler bu vazi- ·Je bir netice')"e varıyordu. neı;_-e kaldmlmıştır Bl ·· il - d'"kkô "- kıs 

, ~ r tut ncu u nının "" • ere l"raru;a bahrıye nezaı ehnın duğu halde yalur.da buraya bde-knl:-renln esir , .• arla , arly.tl ma- yetten mütevellit memnuniy•tsiz- Ebedi Şef, daha bi:r yıl evvel An Vak' aya •ahit olanlardan birinin cı d ki 
• mı harap olmuştur var a ma- 'ale.bi tluerine Plgeon• atölye ge- cektir. 

lümonuzdur.. lilılerini açıkça beyan etmekte ve kara civarında Etimee'utta büyük i.fadeslne göre, iki kiti bir taJısl lle 
ğazaların ı§ıklı olan levhaları k» 'si " Saygcın.a gıfuıdeTil - Sokaklar şlmdlr!en bay:~klarla • ıııı.ıın mulıadierahaı im ma- bum ele.len de İngiltereyi metı'ul bir rad)'O merkezı tesisini müna - gelmi§lerdir. Bun1ardan bir po.ta ı 

ı.. b' • rılmı-tır. m işi.... donat<lmı ır. lılyeııe ı.ır lliilı.11.mete t !im .ı . tutn;aktadırlar. sip gormüşler, bunun inşaatına kutw.unun '\'ine 11' sey a.mış ı:e , 

Sivil ve askeri turistler 



SAYFA 4 

,,==========================~ 
Her gün 
bir hikiye ı r Bir polisin imtihanı .. 

Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

r 

(e=' mniyet Direktörü Vilson. 1an .. ".".'llarile t~ba~cal~ını çekip 
~yanına alacağı polis memu şoforun ve senın uzerıne ateş aç 

runa sordu: .tılar. Bu suretle otomobil istika -
Kaç yıldır bu meslekte çalışı - metini değiştirdi.. onlar kaçtılar .. 

yursun? sen de kollarını sallıyarak polis 
- Büyük paskalya tamam on meı'kezine koştun, değl! mi? 

beş yıl olacak.. Con tekrar şaşaladı: 
- Güzel. Epeyce uzun bir tec - - Siz orada mıydınız, Mister? 

rübe devresi geçirmi'iSin! Şimdi,, - Orada olmağa lüzum var mı? 
soracağım suale cevap ver baka - · Anlattığın hikayenin sonu nereye 
lım: Her polis memurunun, kendi dayanacağını derhal keşfettim. 
memurLyet hayatında hasımlarına - Başka ne yapabilirdim, Mis
mağlup olduğu birçok vak'alar var ter? Onlar iki kiş;ydiler. Ben ise 
dır. Bana öyle bir vak'a anlat ki, bir .. 
mağlubiyetinden dolayı seni ma - - Yakaladığın zaman, ilkönce 
zur göreyim. tabancalarını alacaktın. Otomobil-

Mister Vilson çok sert, fakat çok de onların yanına binecektin .. şo
soğuk kanlı bir zabıta amiri idi. för onlardan bile olsa, ensesinden 
Sözünü bitirince sustu. tabancanla onu da kolayca tehdit 

Çok düşündü .. anlatmağa başla - ederek. hepsini birden polis mer -
dı: kezine getirecektin! Bu da olma -

- Old City. civarında bir hır- dı.. üçüncüsünde de kendini affet
sız arıyordum .. sivildim. Bu hırsı- tiremezsen, ~imdi kafdini terkin e
zın izine o civarda raslayacağım - deceğim. Ben, bu kadar sersem bir 
dan çok emindim. Yorulmuştum .. zabıta memurunu maiyetımde kul 
bir mağazanın önünde yığılı du - ]anamam ... 

ran bir çok sepet sandıklaııdan bi - Oon, dizlerinin üotünde dura -
rinin üstüne oturdum. Beni bu ka- maz bir hale gelmişti.. biraz daha 

1 

dar oyalıyan ve yakasım elimden dü~ündü ve titrek bir sesle: 
kurtaran hırsızın nereye kaçtığı - _ Buldum. Mister! dedi. Bir 
nı düşünüyordum. Birdenbire se -
pet sandığın içinden bir bıçağın 
baldınma saplandığını gördüm .. 
fena halde canmı yanml§tı .. baldı
rımdan çeşme gibi kan akıyordu .. 
derhal yere yuvarlanmıştım. Biraz 
sonra, takip ettiğim hırsızın bu 
sandıktan çıktığını gördüm.. fa -
kat onu yakalamağa mecalim yok
tu. Hasmım beni mağlup ederek fi 
rar etmişti. 

- Onu bir daha ele geçiremedin 
mi? 

- Hayır, Mister .. beni hastane-

gün. bir bankanın kasasını soyan 
üç hırsızın izi üzerinde bulunuyor
dum. Fakat, ayağım karada değil
di. Küçük bir motörle onları de
nizde takip ediyordum. Lakin, şu
rasını itiraf edeyim ki, ben, kü -
çüktenberi ciğerlerimden muzta -
rip olduğumdan. yüzmek öğrene -

medim. Hırsızlarla aramda be§ yüz 
metre kadar mesafe vardı .. motör
cü korkmağa başlamıştı. Derhal ta 
bancamı çekerek: t Ö!üm var dön
mek yok'• ded.ır Takipte devam 

İlCDAl\f 

;~~~~~···~···~············~···········; 

1_?_q_Pf_q_/f __ ~_~:_~~! __ ~!:~!:~-~-~!J 
Türkiye - omanya teşriki 
mesaisi ve Romen matbuatı 
Romenler, Balkan Paktı herhangi bir 
sebeple zayıflamıyacaktır, diyorlar 

R omen ba:.Clı .. Har;cıye Kızın. Grigorc Gafen
konun Ankara; ı ziyaretıne mı..teda~r bilcı.m

le haber.ere en ll'ıitena sahifelerinı tahsis 
ederek Terk - Romen dostluğunun ehemmiyeti hak
kınd aharareth neşriyata de,·am etmektedir 

cUniversuı. gazetesi B.ılkan bloku (Ankara zi
;areti münaşebetile) ba,;lığı altında ne~rettiği bir 
yazıda, yüksek, müşterek \'e daimi menfaatlere ı,;tı

ııat ederek gayeleri itibariyle sulhçü milletir n mcn
faatll'rine hadim olan itti.fakların en ıyi ittifaklar ol
duğuna ve bunlardan birini te~kil eden Malkan An
t~ntının, revizyonistler tarafından yapılan ta;.'lditle
re karşı nizamı, istikrarı ve sutlı.ü, idame, temin ve 
müdtl~a etmek ıizere te~ekkül ettiğine işaret et!ik
ten sonra ezcümle şö~·le denilmektedir: 

.Ba:!kan Antantının, ·hidayet teessüsündenberi, 
Balkan namı verilen mıntakadaki devletlerin hali -

\'~m l~ı:.marasında yaptığı beyanatı tahattur edelim: 
TıirkLye hükumeti ile Britanya hüıcumet~ Ak

denı7. ha\·ali,;inde bir harbe müncer olacak bir te
CJ'"Ül karşısında, efektik teşriki mesaide ve müte
kabıl yı:.rdımda bulunmağa ham·dırlar. Ayni zaman
a<. Balkanlarda emniyetin ist.krarı ıaruretıne kail 
bulunc.n bu iki hükılmet, bu maksadı mümkün mer
!tbc .cele temin etmek için, aralarında islişareler

d~ bu'unmağa da derpiş etmektedırler • 

İjte. Balkan emniyetinin. müh m \'!' bir Avrupa 
mcselesı olmasının sebebi budur, Bu, sansi itibari! 
garptekı büyük devletleri lakayd bırakamaz. 

Balkanlarda sulh ve emniyet ancak muahedele
n ve halihazırdaki hudutlara riayet dilmekle temin 
<:dilebilir. O, herhangi bir sebep ve şekil veya,hut id
dia t~!ıtında ve hiçbir suretle tadilata t3Jbi tutula-/ 
nı::ız. 

hı.zır hudutlarının masuniyetini ve sulhün devamı i- .Su ruh, Balkan Antantı Paktının bizzat özünü 
çin emıüyetlerine riayetı tekeffül eden siyasetinin teşkil etmektedir. Bu, mumzi devletleri sulh ve is
•&t'oiki çareleri hususunda en müessir fiiliyata bD.i likrar faaliyeti için birleştirmektedir.• 
vuracağı pek tabirdir, Bu Antant azasından bulu-

Gurentul• gazetesi tGafenkonun Ankara ziya· nan ;levletlerin Hariciye Nazırlarının ay;ptıklan mü-
ıetin'n ehemmiyeti> b~lığı altında sut-eti mahsusateo.d m beyanatlarda, bu müttefik grupu doğrudan 
da g·lnderdiği sıyasi muharririnin bir mektubunu 

doğr:ıya \"eyahut dolayısile alakadar eden •beyne!- kt d. Muh . 
• 1 · ...... ı·r u· ' nk" f _ ~ neşrPtıne e ır. arrır bu mektubunda, bura milel hadise erın \'e rnumte ı mesa ın ı ışa ınua 

ksbit ve tebeyyün eden vaziyetleri ve azaları meya- mahfilerince, Romanya Hariciye Nazırının Ankara 
ım1d1 kuv\·etlenen tesanütleri pek sarlh olarak gö-' ~yar~ti , Romanyanın idame ve kuvvetlendirmek is
riılm•ktedir. Bu ittifak sisteminde gördüğümüz fi- kdiğı Balkan tesanüdü için iyi bir delil addedldiği
kirlere, duygulara ve pozitivist siyasi hükümlere, 
ek.ieriy« tamamyle tetabuk etmiyen malum diplo-

n beyan ettikten sonra yazısına şöyle devam etmek
tuiir: 

26 - Razran 19~~ 

l1'1!~iMJ5.ıttı_~_ .J 
Doktor olacak iken 
yıldız olan genç kız 

Genç Fransız yıldızı İRENE CORDAY'ın güzel bit pozu 

matik formülleri tekrar etmiyeceğiz. . Hariciye Nazırı Kafenko ile Türk politikasının p aristen yazılıyor: cimden ağladım. Ve artık Allaha 
Bugün, Romanya Hariciye Nazırı Ga:feıılronun mümtaz faktörleri /beyninde, vaziyet hakkında ya,pı- Dok:tor olacak iki yıldız o- uınıarladık doktıorluk dedim. Kıç 

Ankarayı ziyareti münasebetile kaydetmek ısrarın- lan görüşmeler, Tljrk - Romen münasebatına ve el- lan 18 yaşıntlaki genç senedir ki film çevlrmdt: ı.tlyor • 
da bulunduğumuz hususa!, yalnız yeni Türkiye ile 1 yevm mer'i anlaşmalar kadx-Ollu dahilinde olmak ü- Fransız yıldızı !rene Corday'i !!'Vin duın, Fakat ailem için bu beveıfm 
büyük Romanya beyninde meveut samimi dostluk ZL:e Kr..raderırade Türk - Rıomen teşriki mesaisine de ziyaret ettim. Beni nezaketle ka bir facia idi . .Sinema mı Allah g& 
münascbatı değil, ayni zamanda Avrupanınki ile te- nı:i.tenllik bulunmaktadır. Türkiyede, Romanyanın bul etti. Derhal loonuşınıya !başla - !ermesin bu namussuzluktur!• di
t.ı.buk eden Balkan Antantı azaları meyanında, müş- harici siyasetine tam 'bir itimada bakılmaktadır. An- dtk. İlk sual olarak sordum: yorlardı, Nihayet görüyorsunuz ki 
terek menfaatlerin idbar ettiği tesanüttür, Çünkü karadaki konuşmaların cereyan tarzını anlıyabil - - Bunu siz>e hbbiye mektebin - her şey yoluna girdi. Şimdi tıpkı 
B&lkan emniyeti mıntakavi bir mesele değildir. Ha- mek için, Atatürk ile Majeste II nci Karo! arasın.da de mi öğrettiler? lisede olduğu zamanlar gibi tatil 
klı<atte dünya emniyetine sıkı bir surette bağlı bir yapılan ve anlaşmalar için yeni esaslar yaratan ve İrene Corday kahkaha ile güle - yapıyorum. Greooble'yl tanır mı
:nEo.Seledfr. Lalen du Ankara görüşmeleri ile tekemmül ve te- rek ve kumral başını sallıyarak: sınız? Bu mevsimde fevkalade gü-

Geçenlerde Çeınberlayn"in Balkanlara müteallik nıadl ettirilen müliıkatı nazarı dikkate almak la- - Hayır, efendim, dedi, jimnas- zeldir. Fakat kışın hiç çekilmez. 
i:ıul•man Türk - İngiliz akordunun esası ha.kkinda A- zımdır. tik profesörü öğretti. Mecellesini bitirmedi. Gözleri 

·~·~~~~··~·~···~····················~; 

1-------~-~~-~-~-~-~--~l~-~~-------t 
Çöp arabaları boyanacak ! 

• 

( 

1 

İrene Corday'ın en muvafak ol- dalgın karlı manzaraları hatırlar 
duğu rollerden biri cennetten kop- gibi bir hali vardı. 
muş bir hayali andıran Theres - Ski yapar mısınız? diye sor-
Martin'in temsili olmuştur. Bu dum. 
tehlikeli bir filmdi. Ezici 'bir rol - Gözleri parladı: 
dü. İlk görüşte sinemada ifadesi - Evet en evdiğim spor odur. 
gayri kabil gibi görünen hissiy.a - Otomdbil kullanmaktan, ata bin -
tın gösterilmesi liizım geliyordu. mekten, yümnekten dıi!ı.a çok se -
İrene Gorday fevkalade bir sade- verim. Zannediyorum ki yalnız 

llkle ve her türlü romantizmden tayyare bana o zevki verir. 
ari bir oyunla rahibe Therese ro - O kadar çok şey yapmak istiyo
lürıde büyük san'atın en güzel va - rum ki ve galiıba bunların hiÇbir!
sıflarını ve tabiiliklerini göstermiş ne vaktim olmıyacak. Seçmek la -
bir çok ilahi evsafı temiz ve yu - zım. Zaten dünyada güç olan bu .. 
muşak yüzünün üzerinde hakikati 
canlandırmıştır, 

Bfr an durduktan sonra devam 
etti: 

Bu suretle vücude getirdiği The- _ Fakat ben ·kendi hesabıma 
rese Martin derin bir surette mü - seçtlm. Mesleğimde muvaffak ol -
essir. ve tamamen gayri maddi bir. mak istiyorum. Büyük, hakikaten 
Fıyet olmuştur. büyük bir artist olduğum gün san-

) e nakletmişlerdi. Onu benden 
ba~ka tanıyan yoktu. 

Polis müdürü kaşlarını çattı: 
- O zaman senin amirin ben ol

saydım, kaydını derhal terkin e -
derdim! 

Con birdenbire şaşaladı: 
- Bu hadise beni mazur g&te -

remez mi, Mister? Çünkü hasmım 
beni gafil avlamıştı. Oturduğum 
sepetin içine saklandığını nereden 
keşfed®ilirdim? 

- Takip ettiğirr. hırsızın bu se -
petlerden birinin içine saklandığı
nı önce tahmin edecektin! Bu ol
madı.. ba~kasını anlat bakalım .. 

Con terini sildi.. ikinci bir vak'a
ya geçti: 

- Bir gün sayfiyelerden birin~ 
de dolaşırken, iki hırsız yakalıya -
rak ikisini de biribir!ııe kelepçe i
le bağlayıp bir otomobile atmış -
tım. Polis merkezine götürüyor -
dum. 

ettik, Hasımlarım.ı o kadar yaklaş· 
mıştım ki.. onların attığı kurşun

lar kulağımın dibinden nzlıyarak 

geçiyordu. Bir kurşun sol omLızu
mu sıymp geçmiş, bir diğer kur -
şun sağ kulağımın yumuşağım a -
lıp götürmü.şü. Birkaç yerimden 

kan a:kıyor. Fakat, yılmıyordum .. 
takipte o kadar sebat \'e inat et -

m~tinı ki, nihayet motörcünün ; j 
<İşte şimdi mahvolduk!• sesi bile 
kulağıma girmiyordu. Birdenbire J 

kurşun yağmurn durm~tu. Be - f 
nim kurşunlarım ı;oktu, seviniyor- I 
dum., Bir tabanca ile hepsini deniz ı 
üstünde te,·kif edecektim. Aksi ta-
li, omuzlarıma sarıldı.. son atılan 
kurşun benzin depomuza tesadüf 

etmişti .. birdenbire motörümüz a - J 
teş aldı ve motörcü kendini denize \J I 
attı. Biraz sonra ben de suların i -

. trene Corday gülmeyi bitirince ki bütün dünyayı fethedeceğimi 
hır~ zmahzun biraz durgun şöyle zannediyordum. Halkı güldürmek, 

dedi: yahut ağlatmak heyecana getir • 
- Bu rol bana çok ağır ve çok mek ve ona bir kaç insanın ayrı ay 

müşkül göründükten sonra hoşu - rı hayatlarını yaşatmak ne güzel 
ma gLtti. Fakat itiraf ederim ki bu şey .. 
nevi rolleri çok oynamayı istemi
yorum. Şimdi daha çok neş'eli, 

- Fakat hayata asıl güzelliğini 

ve manasını veren şeyi bütün bun 
!ara feda edecek misiniz. Aşkı bü
yük bir aşkı demek istiyorum. 

canlı lbir şey temsil arzusundayım. 
- Kafanızda taayyün etmiş bir 

rol var mı? 

- Evet var. Fakat bunu daha 
söylemiye mezun degilim. Yarın 
doğıduğum Savoie'ye, akrabaları • 
mm yanına tatil yapmıya gidece • 
ğim ve siI>ernayı bu on beş güo 
zarfında unutacağım. Çocukluğa 
döneceğim. Şimdiden bunu düşü -
nerek heyecanlanıyorum. 

Bir an şaşırır gibi durdu, düşün
dü ve tereddütle cernp verdi: 

- Bunu çok düşünmedim. Fa -
kat zannediyorum ki san'at ve aşk 
belki telifi imkansız şeyler değil -
!erdir. Sonra insan büyük bir ar -
tist olunca müthiş bir şekilde se -
vilmez mi? Fakat bir yuva, çocuk
lar, prestiş edilen hır adam ah e • 
ğer bunlar hakikatte de hakika • 

- Sen nereye oturmuştun? 
- Şoförün yanına ... 
Polis müdüril gülerek ilave 

ti: 
et· 

- Hikayenin sonunu ben anla -
tayım: Yolda giderken, hırsızlar 

brideıYbire kalktılar, seııbest ka • 

çinde çırpınmağa başlamıştım. 

Tomancam, kurşunların su içinde 
JıSlandı. Bu felaket baş gösterme -
mlş olsaydı, üçünü de yakalıyacak 
tını. Halbuki, onların ınotörü su -
yun üstünde sapasağlam duruyor
du. 

- Sonra ne oldu? 

(Arkan 5 inci .ayfada.) 

Ne renge boyayacaklar •caba ? 
Bilmem ?. Belki de Fı•tıklye boyarlar., 

- ı 

- !. .. 

- Evet, dlişününtiz ki bir sene ten mevcut olsalar o zaman belki.. 
ııvvel benim bir an sinema yı~d121 halbuki asıl bunlara peri hikaye
olıibileeeğim kimsenin aklına gel - lerjnde tesadüf edilmiyor mu? 
miyordu. Lise tahsilimi Grenolble- - Hangi artistler gibi olmak is
de lb!tirdikten sonra hikmet, kim- !ersiniz? 
ya, tahııili etımek üzere Parise gel· - İrenn Dun ve Françoise Ro -
diın, ailem beni doktor olrruya sev sey gibi 'birer artist ohnak ister • 
ked!yordu. Halbuki hakikatte bu- diın. 

ha istidadım yoktu. Bir 90k teşelı- KonU§mamız bitmişti. Fakat re. 
biislerden oonra Maurice Canonge simleri almak için bu sefer de fo.. 
tarafından rahibe Therese fllmim toğrafçı bekliyordu. Kendisine ta
Ç&virmeye liCÇild!ğim &ün aeviı:ı.- ıekkür ederek elini sıkıp ayrıldım. 



BARBAROS 
Araplar, Oruç Beyin büyük bir kuvvetle 

yola çıktığını umuyorlardı. Tunus 
Sultanı korku içinde titriyordu. 
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G 
rcgori yeri !erin bır taraf - haber Hızır Beyi!' düşüncesi11l al -
tan ynr".!ım görn.elcrine tüst etmtştı 
meyctan vermeden hepsini .Lı!ıak Bey şeh,t ()!muş! 

kılıçtan geçirmek ve bil~ssa A - ( Bu haber Hızır Reisin beynınde 
rap kumandanını dirı olarak ele I volkanlar tutuşturmuştu ... ·· 
geçirmek istiyordu. 

1 

Barbaros karde~lcrın en buy u -

Romalıların Afrika valisi bu e - ğünü bir Arap kılıcı yere düşür -

meline muvaffak ol:nak için şu ça- miLjtü. 
reye baş nırmuştu. (Gregori) nin (Kal'atülkıla) da kadı salı'1eyi 

çok güzel bir kızı vardı. (Gı-egori) göziyle gfa'en bir Berberi genci 
Romalı askerlere bir gün: •Arap- Hızıı· Beye ,·ak'ayı anlatırken, İs -
!arın kumandanı Abdullah bin hak Reisin: 
Saad ın başını kim getirirse ken- - Oruç!.. Hızır' D~mandan 
disine kızımı vereceğim ,.e ayrıca inti.karr.unı almayı ur.ıtmayın!•. 
yüz bin dirhem altın hediye edece- Di~·e bagırarak can \'erdiğini 

ğim!• demişti. Rcnna a>kerleri bu sö~·lemişti. 
viıid. kar~ısında silıihlarına sanla- Bu me·'um haber Hızır Reisı 

rak, esiksinden çok daha kmTetli • coşturmağa kafi gelmişti. E\Tela 1 
hamlelerle harbe t~.tuşmu§lardı., topladığı yardımcı kuv\·etleri Oru
Herkeste. altından zı) ade Romalı cuıı peoıinden gönderdi. Kendisi de 
kumandanın kızına malik olmak 1 1 k • h" ld - k' k s 1a ın Ş(' ıt o ugu mev ıe o.~
a ı zusu uyanmıştı. Harp bir kaç sa-

k b 
tu. 

hada birden başlamıştı. Fa at, u- Kale dahili hem ."erliler, hem de 1 
nu duyan Araplar derhal kuman -
daularını geri çekerelk çadırdan dı
şarıya çıkmamasını rica etmişler -
di. Romalılar Abdullahı bulmak i
çin en tehlikeli mıntakalara kadar 
sokuluyorlardı. 

İşte tam bu sırada Medineden 

İspanyol aske··" 
mişti. Hızır Bey 

1 -vi_ye ed.il

kal~yi muha>. 

etmi~·e de.ut ...... ""' ~ok ıh

tiyacı olduğundan, adamlarını sur
ların önünde telef etmekten çekin
mişti. 

hareket ederek Mı.sır yoliyle Trab- Hızır Bey, kalenin nıuhasarasın
lus üzerine yürüyen (Zübeyı·) or- dan \'azgeçerek kendi karargiıhı -

dusu yirmi beş bin kişilik bir kuv- na döndüğü zamsn (Cerbe) den 

ıım.uı SAYFA 5 

Doş p©Dntolk©ı 

1 
Silcihlanma yarışı ve 

1 uzlaşma teşebbüsleri 
Beynelmilel 
ve biri birine 

bir kon/ erans 
zıd ideolojiler 

S 
ilıihlanına için muhtelif do•t \ mesi, n~z'. -.e faşist hareketlerinin, 
!arın yapt.kları bir günlük ga)·elerının, İngiltereniıı hayatı 
masrafa dair Avrupa gaze - menfaatlerini tehdide başlaması, 

telerinde verilen haberler hayret tehlikeye maruz bırakması ndice

edilecek miktarda fazladır. Alınan si olnıdştdr. 
~·a lıükiı.ınetinin bu iş için her gün Papanın toplaııma'1nı btediği 

bir milyar frank harcadığı anlaşılı- konferans toplanır \"C muvaffak o
yor· Buna mukabil İngilterenin üç lunursa, uzlaşma husule gellr.e, 
giinde bir milyare Fransanın yedi nazi, faşist ve demokrat lıüküıııet
giiııde bir milyar Rusyanın beş !er. Sovyetler ve)·a bolşe,·izm aley 
günde dört milyar, Japonyanın ise hine birle~eceklcr, müttehit bir 
~ört günde bir mily.ar f~an~ harp i cep~e kuracaklardır. Bu miiıııkiin 
masrafına sarfeylcdıklerı soylenl- mü. 
yor. ı Nazi \·c fa~ist ınenafii \·e ga~·e .. 

Bir günlük milyarlarca franklık. !erinin, Anti komintern pakt ile, 
silahlanma masrafının bir haftada, Sovyetler aleyhine hareket esası -
'>ir ayda, sonra bir senede vuraca- na dayandığı geçen seneye kadar, 
ğı yekünı~ bu sııretle hazırlanan Londra lıükümetinııcc zan .-e tah
çeşltlt sllıl.hları stoku mu flkrımlzde min edilmişti. Bu sebeple p~k al
canlandıralııu. Dehşet içinde kalı- dırış olunmuyordu. 
rız. Yine bu stokun yeni yapıla - Fakat Alıııaıı)·a ,.. İtalyanın, 
caklarla brlikte, rıkacak bil harp- Çeko - Slovakyada, Arnavutlukta 
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te milyonlarca asker tarafından yaptıkları işgal hareketleri üzeri -
karşılıklı olarak kullanılacağını ne İngilteredeki muhafazakar hii -
düşünelim. Yeni bir harbin husule kuıuet tehlikeyi anladı. Kat'i ve 
getireceği tahribatı, r.ararı, öldüre- cezri hareketlere geçti. l\lüdalaa 
ceği insan sayısını bugiinden talı- ve sulh ce_phesini, demokrat dev -
nıin e-deıncyiz. 

y 
••• 

ıllardanbai ara sıra tek -
rarlandığı görülen silıl.h -
sızlanına teşebbüsleriııin 

vetle ve yolda Mısırdan kendisine gelen bir küçük kayık içinde !ima- ----•••••••••••••••••••••• 
iltfuak eden mücahidlerle çölü ge- na doğru ·beyaz bez sallıyan bir ka 

dahi son günlerde bir dcla daha 
tekrarlandığını da görmekteyiz. 
Sabık Kardinal Peçelli Ye lihik 
Papa, yeni bir te ebbüse girişmiş. 
Deyll Meyi ve Deyli Ekspres gaze
teleri bu haberi veriyorlar. 

Jetler ittihadı blokunu kurmak te
şebbüslerine başladı. İdeolojik ay
rılığa rağmen, Sovyetler lttıhadlle 
ittifak arzularını hakikat bale ge
tirmeğe çalıştı. Papanın toplanma
sını istediği konferansta, nazi ve 
faşist gayeleri n menfaatleri ile 
demokrat devletlerinki arasında 
birleşme ve uzlaşma husule geti
rilmesi mümkün olabllecek mi? 

çerek Arap karargahına gelmişler- dın gördü. 
di. Romalılar için hiç te tahammül ı Sahildeki gözcüler bunu İspan
edilemi~en çöl sıcağına, İslam mü- yolların bir oyunu tahmin ederek 
cahıdlerı, elbette Avr~palılar_dan ok yağmuruna tutmak istemişler -
çok daha fazla tahammul edebıll - dir. Hızır Bey: 

yo(rdZ~be· ) A 1 1 k la.ş nca - Küçük bir çektirme bu kadar u yr rap ar a arşı ı .. , , 
evvela kumandanlarını sormuştu., hucum ve telaşa degmez ... Bıra -

Abdullahın çadırdan çıkmaması - kın girsin limana! 

nın sebebini anladı. Araplara: 
.Mert insanlara saklanmak yaraş
maz! diyerek iki orduyu birle ·tir

di ve mücahidlerin başına geçti: 
cRomalı kumandanın başını geti -
.rene yüz elli bin dirhem altın ve

receğim ve kızını da kendisine he
diye edeceğim!• diye bağırdı. Mü
cahitler Arap ordugahından kol kol 
düşman üzerine hücuma başlamış

lardı. Romalılar o güne kadar bu 
derece şiddetli bir hücumla karşı -
laşmamışlardı. Evvela yardımcı 

gelen kırk beş bin Roma fırkasını 
perişan ettiler ... Sonra Roma!ıla -
rın ordugahına yaklaşarak, düşma 

nı kafüinden vurdular. Üçüncü gü
nü akşamı, mağrur Romalı kuman 
danın başı (Zübeyr) tarafından ko 
parılmıştı. 

Hızır Beyi nlahammülü taşmış
tı ... Göğsüanü şiriı erek 

- Romalı kumandanın güzel kı-

zını da o aldı, değil mi? 
Diye sordu. 

İhtiyar adam başını salladı: 

Diye bağırmıştı. 
Türk gemicileri sahile koşmuş

tular ... 
Dört kürekli çektirme, yelken -

!erini i;ıdirerek sahile yanaştığı 

zaman. Hızır Bey, kayığın için.de 

hıçkırarak aı~lamağa başlıyan sev
gilisini görünce şruşırmıştı. 

Cezayiriıı dört tarafını düşman 
gemilerinin kuşattığı bu zamanda 
(Cerbe) den Tunus limanına gel -
mek kolay degildi. 

Hızır Bey koştu: 
- Al<te, buiaya nasıl gelebil -

din? 
Romalı kadın, Hızır Beyi görün

ce sevinmişti: 
- Beş gündür yolda çalkanıyor

duk .. Düşman gemilerinden hi.çbi-' 

rine raslamadık. 
Dedi. .. Kayıktan çıktı. 

Hızır Bey Akte'nin bu fedakiır -
lığı göstereceğini ummuyordu. 

- Cerbede ne var, he yok? 

Diye sordu. 
Ya,•aş yaYaş karargfcha do_ğru 

yürüyorlardı. 
' Akte: 

- Bir ay sonra gelecektiniz ... 
Aradan altı ay geçliği halde gel -
mediniz! Merak ettim ... Hasterini
ze tahammülüm kalmadı. Her tür
lü tl'hlikeyi göze alarak yola çık -

- Hayır ... Generalin kızı: . Ba
bamın başını bu adam kesti!• !fe -
c·\~i halde, Zübey, büyük bir teva
zula: .Farkında değilim. Benim 
harpte dövüşmekten ve düşmanı 
yenmekten başka bir gayem yok -
tur. Vazifemi yaptığımdan memnu 
num• demi:;ti. İşte bütün Berbe -
ristan Arapları bu hadiseden son
ra İslamiyeti kabul etmişler ve Ro
malıları -elbirliğiyle- acısını asır

larca unutamadıkları bir hezime -
te uğratmışlardı.Um mm ki, Oruç

Bey de (Zübeyr) gibi, Türkleri de- \ 
nize dökmeğe ahdeden mağrur Mar 

tım. 

(Arkası var) -
HiKA YE 

Bir polisin intikamı .. 
(Baş taı-nfı 4 üncüde) 

- Yüzmek bilmediğim için bo -
ğuluyordum .. hırsızlar yetiştiler .. 
beni kurtardılar ve kollarımı bağ
layıp şehirden kaçırdılar. On do -
kuz gün bir adada esir kaldıktan 
sonra, bin müşkülatla Londraya 
döııelbildim. 

ki cenaplarmın başını yere düşü -
recektir. Harp meydanlarında dö -
vüşen insanların te~sinde uçan 
tali kuşu, daima, en az alıp tutan 
halaskara \'e mütevazi kumandan
ların başına konar. 

Polis Müdürü, Conuıı alnından 
BİR KARA HABER öptü: 

- Bu vak'ayı ilkönce anlatsay-
Hızır Bey tarafınadn topladığı dırı, hem kendini bu kadar üz.me -

bir kısım Endülüs muhacirleriyle miş, hem de beni boş yere ümitsiz
Oruç Beye yardımcı kuvvetler gön !iğe düşürmemiş olurdun! Haydi, 
dermeğe hazırlanırken, bir sabah şimdi imtihanı kazandın.. hemen 
(Kal'atülkıla) dan gelen bir kara yeni vazifene başla! · 

Sağda Avrupada yeı:ıden uzun 
saç moda olmaya başlamıştır. Bir 
zamanlar kadınların berberlere 
koşarak saçlarıııı kestirmeleri ya
vaş yavruş orlada·ı kalkacağa ber
ziyor. Ç~nkü son zamanlarda ka
dınlar saçlarını uzatmak için bin 
bir çareye baş vurmaktadırlar. 

Resmimiz .saçbrıııı 

uzun saçını süslemeye 
kadını göstermek~edir. 

uzat n ve !ardan birinı göstermektedır 
çalışan bir Bizim yalnız siyasi bir adam ola-

Ortada: İspanyada dahili harp 
sona erdikten sonra guzel İspanyol 
rakkaseleri tarihi rakslarına yeni
den eski ve ezeli ~evk ve neş'ek,-i
le başlamışlardır. Resmimiz bun -

rak tanıdığımız Musolini ayni za

manda komple biı atlettir. Resmi

mlzde Musolini ~tlet kıyafetinde 

ve bir spor gurbetine hazırlanırken 

görülmektedir. 

Avrııpada, bircok kadmlar mbdellik ederek lıavatlarını kazanm\ıktadırlar. Burada gördilğünüz şu . . 
genç ve güzel kadın da bunlardan biridir ve saıı'atlcar.. ilham kaynaiı olmak iizere IYO. YEN tarzında 
f>ir sühın başlığı iizerinde poz alm4 bulunmaktadır. 

Amerika Cümhurrelsi lister 
Ruz,ıelt, •ınanevi sili.blannıa, 1ııi

tingine bir mesaj göndermiş, mil
letlerin maneviyatına milracaat 
etmiş, Vaıington'dan gelen bir tel
graf bu haberi bildiriyor. Papa, in
gilterenin Vatikan nezdinde bulu
nan sefiri Şir Osborne ile görüş • 
n1esine göre, teşebbüsün ciddi ol· 
duğu söy~eııebilir. Ancak, •Dcyli 
Herald• gazetesinin yerdiği ha -
herde, Papanın İnı:-iltere - Sov3·et
lcr ittilı3dı arasında yapılacak mu
alıedeye muarız bulunması Jıase -
bile. enternasyonal bir konferan • 
sın toplanma510" çalıştığı ilive e• 
"diliyor. A3ni tand.ı •Deyli l\IeJI• 
in ~·azdığına göre Papa, Londraya 
bu hususta bir rrıesaj göndermiş. 

İngiltere - Sov> El müzakerelerin
den dolaJ ı endi<~lerini izhar et -
miş, Büyük Britanya ile Sovyet -
ler birliği arasında yapılacak bir 
ittifakın bütün .'hrupada bolşe -
vikliğe yol açacağını kaydcylemiş. 
Papa, bu hususta, İngiltere hiikil -
metinin Vatikan nezdindeki sefiri 
ile göriişiirken, Papalığın Lonılra
ki mümessili dahi ,·ar gayretile 
teşebbüslere giriwıiş. 

••• 
Üııya katolikliğinin kutbu 
olan Papalığın bu teşebbii D süne, diin~·adaki proteston 

lığın kutbu sayılabilecek Wesl -
ıııen;ter kilisesinia Londrada bu· 
lıınan, İngiltere kralı ve hükumet 
nezdinde bUyiik ni.ifuzu ve ıne\kİİ 
olan ruhani re~ninin \'ar kuvveti -
le ıııiiwhrrette bulunacağını şüp -
he"ıiı giirnıek liız1111dır. İngiltere 
df.' lıugliııki.i hiiklunctin nıensup 

,,Jdugıı ı•ıuhafaznkar fırkauın mü! 
rit azalarının ve bir kısını un1un1i 
efkarın ve büyük sermaye sahiple· 
rinin dahi, Papalığın bu teşebbii 
~tine sempati gösterecekleri, ter 
vicine çah~acaklaıı ~öylenebilir. 

Filhakika. nazi Alıııanyasile, fa 
şist İtalyanın, demokrat İngiltere 
ve Fransnnın, Sov)·et ideolojisine 
karşı lıusuıııetleri esas ilibarilu 
b:rdir ve birle ını~tir. Fakat, na7.t 
ve fa~ist siyasi, ikfısadi, arazi dil • 
şünce ve prensiı>lcrile, dcınokrot 

.
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İngiltere ve Fran~anın n~ena.fii, ga. 
yeleri arasındakı zıddıyetı nasıl 
halletmeli? Ne suretle telif eyle
meli? Zorluk buradadır. 

• ·~ * 

I• ngilte.ıledeki muhafazakar 
hükünıetin, Rusyadaki Sov
yet hükı'.ımetile ittifak mua-

hedesi yapmağa te~ebbWı eyle • 

v 
••• 

niyetin a-irmiş olduğu bu
günkü şekle n sahfaya 
göre, böyl~ bir uzlaşmayı 

temin eylemek imkansız diyemez
sek te, çok zordur. 

Bununla beraber, Papanın bu 
yeni teşebbilsten daha eV\'el, bu 
gibi diğer bir teklifte bulundutu 
görülmüştü. Bitler .-e l\lusolininln 
eV\'elki teşebbüsü müsbet \'e mü
sait bir kararla karşılamamış ol
dukları anl~ılıınştı. Bu yeni te
şebbüsil, ayni şalısiyeller şimdi ne 
tarzda kar ılayacak? Biz öyle tah
min ediyoruz ki, Bitler \'e l\lusolJ
ni Papanın bu 3·eni teşebbiisünü 

de, demokrat de\ letlerniıı hazır -
lıklarını tamamlamalarına ,·eya -
hut ilerlemelerine bir fırsat \•eril
mesi tarzında mukabelede bulu -
nacaklardıt. 

Papanın istedği konferans topla
nırsa, bir hakikat hallue ge)lr.e, 
İngiltdre - Sovyetler müzal<eresi 
belli olmı)·an bir zaman için ınüs
het bir neticeye ,·nrcaınaz. Ayni su
retle Papanın bu yeni teşebbüsü, 

neticesiz kalsa bile, geçecek za -
man içinde, yine İugiltere - Sov -
yetler ıııiizakeresi n;,bi bir atalet 
devresine girebilir. 

••• 

P apa, hükümetlere \'e hü -
künıet relslerlne müracaat 
edip teşebbiiste bulunıır -

ken, Amerika Ciiıııhurrelst l\llster 
Ruzvelt dahi, bahseJ ledlğiııılz ıne
«ajında, ıııllletlertn umumi efka -
rına, dünya vatandaşlarına müra
·caatta bulunarak husule gt!ecek 
mane,·i sllahlaıınıa le, sullıü mu -
hafaza edllebllcccğlııe kani oluyor. 

)!ister Rnzveltin mesajının ıııÜ· 

hiıu kısımlarını aynen kaydediyo
Tuz: 

•- Dün~· anın ba~lıca ktt\ \'eti 
bütün nıenılekPtlı·rdeki vatandas
ların nıanc\·~·atında nıtinde1niç ol. 
malıdır. !\lane\'İ siliıhlaıınıa prog
ramı harp telılik"iııi azaltır. Böy
le bir silahlannıaııın tesirli olabil
n1csi içiıı, bütün diin)·anın müza • 
heretine dayanması lazımdır.• 

•• 

M ister RuZ\·eltiıı bu nıesa -
jıııın dahi. müsbet bir ne
ticesi beklenemez. Çünkü 

yalnız nazi \'e fa•ist memleketler
de değil, İngilter~e ve diğer de
mokrat de,•letler arazisinde dahi 
ınaddi ve ınancvi silihlanma i ine 
büyük gayretle çıılışılınaktadır. 

Maddi silihlaıınıağa bir günde sar-
(Liltfen sayfayı çeviriniz) 
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Beşiktaş üç golünü de haklı yaptı 
İzmirin Ateşspor takımı son mil 

li küme maçını dün Şeref stadında 
Beşi.ktaşla yaptı. Ve bir gün evvel
kine nazaran daha dill.gün ve e -

( ıı.erjik oyun oynamış olmaları 
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na rağmen Galatat>araya 3 - 1 ye
nildikten sonra Beşiıktaı;a da 3 - O 
mağllı.p olduktan sonra bu seneki 
mil'li _küme maçlarını bitirdiler. 

Cumartesi günü Galatasaraya fe 
na bir oyun çıkarak A'teşspor dün 
BC§ilk.taş karşısında ~k enerjik ve 
d"ı.izgün bir oyun oynıyarak takdir 
kazanıh. 

Takımlar va hakem 
Saat 17,5 da sahaya çıkan takını 

lar mutad merasimi yaptıktan son 
ra şu l<adrolarile dizildiler. / 

. Ateş;por : Seyfi - Sezai, Cemal -
Salih, ömer, Avni - İzzet, Reşat, 
Osman, Etem, Ferit. 

C ak tekrar bir başka trene Tom önlerinde durdukları ote -' Beşiktaş: Melhmet Ali - Ta<:i, İiı-
binınek üzere iıstasyonun !in kapısını çaldı. rıihim - Feyrl, Bedii, Hüseyin - Ha 
bıtizar odaııına girdi. vakit çok geç iıdi. ya ti, Hakin, Sabri, Şeref, Eşref. 

Polill hafiyesi kendi .kendine mı- !işkil"! Oyun 'ha.kem Şazi Tezcanın ida-
rtldandı: Otel kaplbı m ..,, a açıldı. resinde başlandı. 

, 
Takım M. G. B. M. A. Y. P. 

A. Gücü 14 9 1 4 34 21 33 -
Galatasaray 12 10 - 2 41 20 32 

Demir spor 12 8 2 2 32 15 30 -
Fcnerbahçe 13 6 2 5 29 22 27 -
Beşiktaş 11 6 1 4 30 14 24 

Doğanspor 14 3 1 10 13 49 21 

Vefa 12 3 2 7 28 32 

:~J -
Ateş 14 1 1 12 11 44 

güzel brr şütle üçüncü golünü de ve sönüktü. Kaleci güzel oynaclı. 

yaptı. Müdafaa ve haf lıattı çok çallljtı _ I 
3 - O vazıyete gı:ren oyunun bu lar. Hücum hattı bir türlü iş gö -

anından sorası daılıa fazLa Beşikta- remedi. 
şın baskısı altında devam ederken Ateşs;poI bir gün evvelki maçına .. .. .. 

ZC - Buran 1931 
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1 Prof siy on el güreşler 
Mülayim - Polonyalıyı Kara Ali 
de Habeşli pehlivanı yendiler 

Miılayim Polonyalı 

Profesyonel pehlivanlar a: asın
da tertip edilen müsalbakaları dün 
Taksim stadında 2500 kadar bir se 
yirci önünde yapıldı. Evvelce gü -
reş yapacağı ilan edilen Bulgar Fe 
r~aırof organizatörlerle arasında 

çıkan mtiıtM dolayııSile dünkü mü
gabıık:alara iştirak etmemiştir. 

ile Polonyalı Geııvisk1 arasında ya 

pıldı. Hakem Sami Karayelıin ilda· 

resinde geçen lbu kanıılaşna çok 
çetin ve k;ncı bir şekilde deovam et 

ti. İlk dakikaları deneme halinde 

geçen müsabaka 15 i:oci dakikadan 
itilbaren h:ızleşh. Ve bazan da gü-

- Ah.. dedi Şu mel'uneyi bir Tom ve Klara içeriye girdiler. İlk hiJcurnu yapan Ateşspor Be-
de1a elime geçirebilsem... İkincı katta, yalnız tek yata.klı şikta.şhlar dedıal muıkabele ede -

ateşspo.rlular son on dakıkaıda ye- nazaran çok dullg'Un ve enerıik oy 
niden canlanarak tekrar Beşiktaş nOO.ı. İstaıibulda Doğanspora naza
kale6ini sardılar. Fakat for hattın ran aldığı neticeler bi çte >fena de
d4i oyuncuların şütsüzlüğü gol ğildir. Ka.leoi, mü<lafaası güzel oy
yapmalanna imkl\n !bırakmadan ~00.ı. Haf hattı 'bira.: srtlik göster-
maç 3 - O Beş.iktaşın galebeelle ibit- ki be ,.,.__ ·r · . t H" '· 
tıi. me e r_,,,-r vazı esını yap ı. u , 

Tom Klarcyı kucağına alarak bir oda vardJ. Uzun ınadıya ko - rek üçüncü dakikada bir korner 
vagondan ~lu.ıı kenarına atladığı nu~aya lüzum görmeden odayı kazandılar. Fa&at bundan istifade 

zaman, prenıses tren yolunda bir tutarak preru>esle zenci karşı kar- edemediler. 
ot yığınının üstü11e dl.işmilştü. Kla.- t dul Yine Beşiktaş hücumları Ateş -

şıya o ur ar. 
1 

. 
ranın sol kolu biraz zeodelenmiş ve spor ka esıni tehıdit ederken Si -
elleri kana.ımşt.ı. Odanm her tarafında Meksika' yah - Beyazlılar 8 ve onu takiben 

Tom, hanımının koluna girdi ve cümlıuriyetinin gerilmiş bayrak - de 17 inci daki.kaıda muhaJ<kak iki 

Nasıl oynadılar 
Beş>ktaş takım itıbarile çok ağır 

cum hattında şü~ :Wrvet olma -
ması gol yapmasına manjı oldu. 

** 
Yüzme teşvik müsabakaları 

o~u süriiklerce~i~e .?ekerek on ~a- !arı vardı. gol farsatı d~ aceleden kaçırdılar. İstanbul su sporları ajanlığı ta-j Bölge bayrak yarışı küçükler: 
itikada Vayt .koyunun mettıaline Klaranın ilk defa yüzü gülüyor- Beşıkta~ın hucumları semere ver- rafından te_rtip edilen mewimin i- 1 - Beykoz takımı (K<.>mal. Mu 
vardılar. du. Zenciye hitaben dedi ki: 1 meylnce oyuncular sinirlenmeğe Jı.inci yüzme teşvik müsalbakaları 1a, İlbralhlm) 3. 

Toın, prenses 10aranın heyecanı ş· eli . .. t 'h ld başladılar. Bu hal karşısında Ateş-I dün Şref stadında büyük bir kala- 2 - Galatasaray (Tekin, İstav-- ım ouaz mus erı o um. j 
nı goruncc: M ,__,,_ . sporlu kır sakin ve enerjik bir o - balık önünde intizam için yapıl - ro, Kemal). 

Dah d k ,_ - e=a topraklarından hlÇ 1 alt' 1 . 1 e.ı· ı - a ne en orırnyorsunu2? . . .. .. yuna r ıp erme mukatıe e. ı - mıştır. Bölge bayrak yarışı büyükler: 
dedh klrnseyı tevkif ederek gotnre:meı- yorlardı. Nitekim onlar da sağday 1 Beylwz, Galatasal'3y ve Beşik - 1 - Beykoz takınıı (Fikret, is- Habeıli Kara Ali 

. -

Klara zencinin siyah iri parmak ler. Çünkü siz pir İspanyol teba - yaptıkları bir hücumda bir korner 1 taı; klüplerinin iştir~ eottıkleri bu• !""il, Saftan) 2.38.1. 
larmı sıkarak cevap verdi; asliınl2. kazarı.dtlar fakat iyi atılamıyan 'bu ınüsabakalar küçüıkler ve bicyük - ----<>o--- j Yapılan mtil>libakaları sırasile J reşçiler bır»birlerin! t-Okırt<ladılar •. 

- Artık :kalbimin çarpıntısın - B e6llada odanın kap16ı vurul- vuruş boşa giıtti. ler olmak übz~ iki sınıf halinde j yazıyoruz: ' 1 HaJre.m her iki tarafa rl:ıtar vermek 
dan tıJı:anacağım... Daha gidecek du ve otel sahlt>inin geldı.ği görül· Devrenin yarım saati oynanmış yapılmıştır. Mektepli olduğu ci - An karagÜcÜ Günün tlk gurcışi Adapeııarlı meclburiyetinde kaldı. Mülayim 
miyxa! dü olmasına rağmen B~iktaşın seme-

1 
hetle mü6ahakalara iştirak ede - J !'iervet ile Bc§i,kt~lı Mustafa ara- raldbini zaman zaman whlikeli va 

- Hayır yavrum ~e geldik... tesiz oyunu bir türlü hfilı.inU(yeti miyenler arasında da müsabaka Fen er bahçeyi sında yapıldı ve servet sayı hesa - ziyetlere diişürüyordu. Nilıayet 
- Nereye?... Şı.<;m~ır ılli )·aşlarında bir a - tesise muvaffak olamıyordu. Bil - 'harici yım.~lar icra edilmiştir. bile galip geldi. 46 ıncı dakikada yüzüstü dtişen Po 
- Size söyl~'.tim köye... J dam.' dınde bir defterle odaya gi- hassa orta for Sai:ırinin 9?k _ağır ve 1 K~ükler arasında yapJlan mü- 3 • 2 yendi İklnci güreş Çatalcalıı Recep ile lonyalının beline ayağile basan 
- Burada b121 yakalarlaroa ne rereJl: bozuk oluşu Be.şiidaşa bır ıkı gole salbakalanla Beyknz 5 birhilik, arabacı Mehmet arnsında oldu. Ve\ Mülayim rakibinin acıya talham -

yaparız? - Allf('()er~ıniz, dedi. Sizi ra _ makıldu. Galatasar.ay 4 ikincilik, 2 üçüncü- Ankara (Hwool) - .]9 Mayıs ı araıbacı Meihmet son dakikada tuş-· mlil e.demiye-ek mağlübiyeti ka-

- Bu köy Meksij,a hududu da - hatslZ edeceğim. Malfmı ya ... 0 _ Beşiktaşın birinci golü lük, Beşiktaş 2 ikincilik. 1 ii~ü~ü- stad!ilda 25 bin kadar seyırci kar- la ga.lip ~eldL .. . 1 bul etme<Jle gal1'!' sayılcL. 
hilmdedir t ,._. , lı k . lük almışlardJr. . şısında Ankaragücü ile karşılaşan Üçuncu gureş Karamut6ellı Ah- Kara Alı • Tafarı' 

eu.rnı2<: ge ... en er esın ısim ve N'"" t 11~"·t "' d .le· 1 / İ - Acai:p. Meksika toprağına na- ... aye ~.,..,. aşın ""' ıncı a ı- BÜl>'Ülkler arasında yapılan mü - Fenerlıa'hçe takımı oyunun her i- metle Karacabeyli .smail ara..ınrla . .. .. 
sıl ve ne vakit girdik? adresıni o'.el defterine yarunak la - kada yaptığı bir hücumda Şerefin ~akalarda Bey'kxYL 3 birincilik 1 J ki devresuıde de d~a hak.im oyna ı iıdi. Her iki pffilivıın bera°b<'re kal• G~nun son musabakası Habeşli 

zımdır. yerinde bir pası Ha:kkı kaptı ve bir ı ·k· ""k G 1 •-·· 1 b' . ilik" ,.__ 3 2 ib. .... f ki dılar l .. ehlivan K;M;ını Ta:forı ıle Kara 
_ Ben buralardakı gizli ve kes_ z . K1 . . .. .. . . .. > ıncı.. , a a .... ~ ay ırınc , masına ra,...~.. - g ı vır ar a · . ld H 

t' 
11 

h "k t . ,· . . encı ,.e ara binbirl!'!'inin ilri suruşten sonra kuvvefü bır şut Beşi.k•~ 1 ikincilik kazanmışlar- ı mağlfıp oldu. Dördüncü gfüeş Süleyman ile. Alı aras~n~ yap.ı ı, akem Sami 
ırrne yo arı eı es en ıyı bıli - • -zı 1 i:lk B kt 1 .. ·· aftt ....., İz . .. . ı Karayelın ıdaresinde geçen bu kar 

rim? Atladığımız yerden elli met- yu erme bakıştılar. e eşı aş go unu yapar şan dn. Fenerlilerin ortadan yapt>kları mırll Huseyın araeında apıJdı 1 . , .. 
T 

,;ını kırdı s·· l 14 .. .. dak 'kad t şıJ.aşma çok zevlklı 'e guzel devam 
re cmuptan gitmiş olsaydık, mu _ om, dei:erı eline afarak pı-en - · Müsabakaların nihayetinde Kır- ve Güç kaJ.esine kadar uzayan bir ı ve u eyrnan uncu ı a uş: t H ik" pehl' b ' 'b · 1 . 

Oyuırıa telcrar başland1j(ı zaman . la ]' ld e t. er ı ııvan ırı ır erme 
hakkak surette Amerilı:a polisinin se•e uzattı; .. . . . . . ınızı ve Beyaz m~tefü takımlar a 1 !ıuşle başlanan maçta bu akın An- : ga ~ ge ı. t lıkl 1 \ "bi.k tt'l 33 

Ateşspor sagı.çımn 42 ~ı daıkika- . . k .. .. f n.cl V 'M IA p 1 1 G . k' usa a oyun ar a., e ı er. 
eline düşerdik. - Buyurunuz... . .. .. . .. rasında yapılan su tıopu egzersızın- ar~u tara ı an ahab vası- Ü ııyım- 0 0nya 1 8ZVIS 1 .. .. dakikada Kara Al' kiaı " . 

- Şimdi geniş bir nefes alab:lr 
mıyım? 

d.a atlığı ıbır şutu MElhımE:t Alı guç- de Kl,mıızı takım 4 - 3 galiıp gel -ı tasile sağ taraftan iade olundu. Bir ı uncu ı ra ının 
Klara, zencınin yüztinden ser - JukJ.e kurtardıJctan son:ra devre 1-0 mişt.ir. kaç dakika sonra Ali Rıza bir hii _ Beşinc i gıircş Mülayim pehhvan sırtını yere getirerek galip geldi. 

best olduklarını ve hakiki adresle- Beşikta.~m lenine bit.ti. Yüzmelerde alınan dereceler cum esnasın.da demarke vaziyette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

d ntz ~~p:::~: :: :~; ~:::ae ~ rini yazmakta bir mahzur olma - ikinci devre şunlB:rdır; 1 ya.kalaıdığı topu sıkı bir şüu~ ka- Fenerliler büyük bir muvaff akı-
clığını anlam.şt.. Kalemi eline a - ikııncı devreye başlar başlamaz 100 metre ser'boot k~ııl<ler: leye havale etti. Top sol kale dire-

lan.k: AleŞ6porlular bir~irini takip e - 1 - Bedri (Beykm) ı.ı9. ğine çarptıktan sonra 24 üocü da- Y,etle gül kupasını kazandılar 
Pr 0KJ ı· l den ""k süratli hücumlarla Beşik- 2 - Kemal (Galatasaray). illada Fener ağkırına takılmış bu-

vüze ble maruz .kalmıyacaksınlil. 
Karanlıkta fazla konuşamadılar. 

- ell6es ara... spanya ı... .-
taş kalesine ilk zamanlerda korku- 3 - Şecaattin (Galatasaray). lunuyordu. İstanbul atletizm ajanlığı !ara- 1 - R12a Maksut 2.03 CF B.). 
lu daik.ikalar geçi:rtti!ler. Fakat bu 100 metre serbest büyükler: İlk devre bu suretle nitıayete ka tından tertip edilen Gül kupası at - 2 - İR:ır~üm (G. S.). Berayı seyahat Meksikaya gelmış-

Si lah lan ma yanşı VBıtirZenci. pren~in elinden deıfte- hücumlar Mehmet Alinin güz.el o- 1 - Saffan (Beylıxız) 1.8. dar devam ede;rek l - O Fenerin letmn mıieaibakaları Fenerbahçe 
yunu sayesinde semere vermedi. 100 metre serb€6t müsaiıal<a ha- . aley'lıine olarak netlcelell(li. staclında 1500 kadar bir seyirci ö -

1500 metre: 

" - Rıza Maksut (F. B.) 4.19, 
2 - Daınyadis (Y. K.). uzla'ma fetebbUsU ri ,.e kalemi aldı. Y Y BiT Jiıh2a düşündükten oonra Devrenin 15 inci dakikasına kadar 

fNlilen paranın miktannı )',,kan
da kaydetmiştik. Manevi silahlan--ma tarzı ise, nu.i Te faşist memle-

ketlerde başka, başka nazariyeler 

u gayelerle büyük ölçüde ve fev

kalade ıayretle yapılmaktadır. 

Nazi ve faşist hilkumetlerin halkı 

manen sllilblanma usulü ile bera

ber, demokrat hükfunetlerin tan-
lan, birle~ik Amerika Cüınhurre -

i,..i ~Iister •RUZ\:elt• in nıesajında 

bahı;ı ile diğer mane,·i silihlanına-

ia bt-nzcmez. 
Fa~ist \-e nazi nıane' i silihlan· 

ma u.,uli.i, daha zl:yade taa.rrttz \=e 
'istila)a, demokrat devletlerinki 

deftere şu kelimeleri i!Ave etti. ' Beşiıktaş k~:ni sıkıştıran Ateş
- Tom ... Prenses KJaranın zev- sporlular bir netice alemadılar. Ve 

ci... bu andan itilbaren de hücum sırası 

Ott! sahibi bu yeni "e kibar ·· Beşiktaşa geçti. Onlar da hızlan -. muş .. 
terilerini daha fazla ralıa!Eız ei _ dılar ve bu surat gol yapmalarına 
mek istemedi. da imkan verdi. 

- Gutna}1... Beşiktaşın ikinci golU 
Diyerek odadan ayrıldı. l 7 inci dakiıkaıda soldan ortala -
01tlcinin arkasından odanın i- nan topu Hakln !evka d'e bir şiit: 

çinde büyük bir gürültü koptu. ~e gole ~rdi. . .. 1 
K~ara yük6 e.k seı;le haykırıyor_ Bu golden son:ra Be;;ıktaş hu -

du: cumları fazlal8*mağa ve <ıyun da 

Ut t ı . . Siyah - Beyazlıların ni.kimiyeti al-
- anmaz o e cını:ıı yanında . _ b 

h 
· .......... t . tına gırmege aşladı. 

avsıyetıı:ııı .,,,,,..,a ettın ... Mutia- ,... d. B 'k h '" J.ar . mutema ı eşı tas ucum ına 
ka E'\·lenmek istıyorsan zevce ola- k . . tedb. 1 ' A 1 · 

k .. ·· b . . k t'rd' arşı eyı ır a mış teşspor u-
ra gozune enı mı es ı ın. ! !ar yenmek için bütün gayretlerini 

To'1!, Klaranın boynuna sarıl - ·, ~ d. 1 d sane •yor ıu- ı. 

i<~, enerjik harekete lıar~ı koymak dı: Faldıat bu gayret BE'\'ıktaşın ü -
için ilihlanmağa dayanınaktadır. - Ah preruescıgım. Sizin için çüncü golüne mtıni olamadı. 
. ı ... ajı. uzlasma JOlıında mü bet çıidırıyorum . N~ yapayım? Bu 
netireler n udaşmalar husule ge- arzumu :ı;enm<-k içina ncak bir ça- Beşiklaşın üçüncü golü 
titthilttek tarzda nikbinlikle bü -ıre var... 30 un~ı. daki~ .. oa Bt<Şı.kt<Iljın saı; 
kiım \nınemi•e ) ar~nıaz. (Ark8iı var) d<ın ~ aıpt g ) er ı oır .. kında Hallı 

rlıel: İkinci devrenm 19 uncu dakika- nünde yapılm~tır 
1 - Malımut (Galatasaray) 1.4. mnda Ali lbza, kale yakınlarında Müsabakalara Galatasaray, Fe-
2 - Vedat (!Beykoz) 1.6. aldığı çok müısait bir pası ani bir nerıbahçe ve Beşiktaş kfübü atlet -
10 metre sırtüetü küçükler: §Ütle ve Fener kalecisinin kıpır- 1eri iştire:k etmiş ve karşılaşmalar 
ı - Kemal (Beykıoz) 1.38. damasına meydan vermeyen bir sı çok sıkı bir şekilde geçmiştiır. Mü -
2 - Maruf (Beşiktaş). lnhkla >ki:ııd defa olarak Fener ka- sabakalar netice.ıinde FenetQııh1e 
3 - Necati (B~). Jeeine soktu. 34 puanla birinci, Galata6aray 33 

100 metre s111:üstü büyükler: Biraz sonra Giiç muavin hattın- puanla ikinci, Bf>9iktaş 31 puanla 
1 - Şamil Galatasaray) 1.24.8. da 'bir hüoum e61!8J!ıntla hakem üçüncü olmuşlardır. Derece alan-
2 - Fikret (Beykoz). Ankaragücü aleyhine frikilc cezası ların kupa ve madalyeleri Beden 
200 metre Jtuılbağalı küçükler: verdi. Basrinin attığı top Ankara - Te:rlbiyesi lstijare heyeti azasın -
1 - Muaa (Beykcn) 3.29.4. gücü kaletıine girdi. smdan Burhan Felek tarafından 

2 - Hi.kmet (B~iıkt3§). Bu gw:ılden sonra, oyun müteva - verilmi~tir. 
3 - İstavro Galataı;ar&y). zin fa1' • ~k seri ve o ni6bette de Teknik dereceleri eırasi1€ yazı-

200 metre kul'bağalı büyükler: heyecanlı bir şekil aldı. İlı:i taraf yoruz: 
1 - İsmail Beykoz) 3.21. da büytik bir enerji sarfına duçar 100 MeU:e: 
2 - Harityun (Beşiıktaş). Jı:alıyorlaroı. 39 uncu dakikada Ve- ı - Nazmi (G. 8 .) 11.8., 2 

110 metre manialı: 
1 - Vasfi (H. P.) 16.8, 2 - Yav· 

ru (G. S.). 
oOOO metre: 
1 - Hüseyin (D. M.) 16.2li, 2 -

Artan (Beşiktaş). 
4.:'C400 Bayrak: 
1 - Fenerbahçe takımı 3.~.3, 

2 - Galatlltiaray takımı. 
Gülle: 
ı - Arat (BefİkUı ) 13.00, 2 -

ŞerideB (şı'lı.taş) . 

Dosk: 
1 - Yusui (F. B.) 38.83, 2 - Şe

rif (Beşıktaş) . 

Yüksek: 

4-00 metre sel'betıt küçill<ler: hap Ankaragücürı.ün üçüncü sayı- Gören (G. S.). 1 - Süreyya (B. L.) l.7l. 2 -
1 - ibrahim (Beykoz). sını yapınağa muvaJlfak oldu. 200 metre: Melih (Beşiktaş). 
2 - Kemal (Galatasaray). Oyun sonlarına ooğru i!ld Fener 1 - Muzaffer (H. P) 23.5, 2 - Tek adım: 
3 - GüJ.tekin (Galatasaray). mulıacirnin.in aliikar bir surette ot- Gören (G. S.). 1 - Muzafü~r (H P l 6 64, 2 -
400 metre serbest mü,abaka ha- sayd olarak yakaladıkları rop An - 400 metre: 

rı,: kar!l€ÜCÜ kalesine .girdi Ye maç bu 1 - Gallp 52 8, 2 - Cema. (G. 
1 - S&dullah Galatasat •Y) 5.5611 suretle 3 - 2 A. Glicünün g.al.ilbiye-

1 
S.). 

2 - Vt..ıat ıBeykoı). tik nı:ti<rl!'ndL l 800 n:.elrf. 

Çarokibİ. 

Üç adım: 
l - Ya\'ru (G. S.l 13 

AbdwTahman (F B.) 
2 -
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Bu kanlı maceranın sonunda, ölen zavallılar, açık 
gözlerile hayatın derinliklerine bakıyor gibiydiler 

M 
Manisa civarındaki Araplı aşiretinden olup 
Hünkar çavuşluğundan Mülazimliğe terfi et·'• : . ' tirilerek takilie gönderilen bu Mustafa efen·, 

İKDAM 

BUGUNlttt BULllACAJDJ: 

SAGILD K 
Aksırma neden 

ileri gelir ? 
Aksırma, şu sebc-plerdcn ileri ce

lir: Buruna sinek, tatarcık \·eya dl
ğer bir kilçük böcek veyahut toz 
kaçması, ııczle ba,ıaması, fena bir 
koku veya gaz tesirlle veyahut en 
fiye çekmek suretile burun dahi · 
linin tahriş edilmesi. 

Böyle bir hal vukuunda ani ve 
ihtiyar haricinde bir hareket vukua 
gelir; burun cterunündcki hava, 
fevkalade bir süratle harice tar . 
dolunur; bunun üzerine burnun 
boşluğunda hususi bir ses hasıl o

t 2 il f, il 8 7 il 9 10 11 lur, burnun içinde bulunan mayi di, yanındaki iki neferle birlikte taşın arkasından 1 
de reye doğru kaydı. Filhakika üç kişinin kaydıkları ı 
istıkametle çeteye mensup kimse yoktu. Bu sııretle 
her üçü de vadiye inecekler ve Çakıcı Efenin elin
cien ~anlarını kurtaracaklardı. 

1 1 

dışarıya atılır. 
1
- - - - - --

1 
-- . - -- -· ij - - Aksım1anın hem faydası, hem de 

1 -- ---
1
-- . ------- zararı vardır. Faydası şudur: 

l j Sın. irlerı' tenbih etnıek suretile 
- -· - . - -- -.-- . - vücudün kırıklık ve aitrlı&ını iza-Faltat Mustafa efendi, muavin çeteden sağ kala.t 

tCiıçi.ık Osmanı, telfış içinde, unutmuştu. Müfrezeyı 
karşı tek başına yarım saat muvıdfakiyetli bir mü 
sad~me yapan Küçük Osman, ateşin kesilmesi üze
rine. ihtiyatlı bir sürünme ile aşağ~ya doğru kayı 

1 ,----ı- 9 -.--ı---= le eder. 

••• -ı--19 -ı-•o• Zararı şudur: 
f C: ~: _.::,. ~ _: • -~ -- wt"::.::." """''"'""'"' ,;; 
1 =.=~1,=-:=-=ı~=~= :" ........ ~···~ ...... . vor ve bu suretle Çakıcı çetesine yan taraftan ilti 

haka çalışıyordu. 
Bir zaıbit, iki nefer üç zaptiye de, Küçük Osmar 

da, yekdiğerlerinden habersiz, ayni istikamete kayı· 

ı·orlardı. 

Bir an geldi ki Küçük Osman Mustafa efendile 
i'n neferi gördü ve deı'hal silMıına davranarak ba· 
~rdı: 

- Eğlen ulen!.. Teslim ol! .. 

E~len. zeybek tabirince cdur. demektir. . . eltti· 
Zavallı Mustafa efendi ile iki nefer, sllAh teh-ı olmek kararını verdi ve seımıı yülııs . • 

· · ı• t t · t d - Eşşek khata da, deyyus ta sensın. ·· didi altında ne yapabilırlerd ... s er, ıs emze ur- k .. 
1 

· · açarak 
' Çehres bembeyaz olan Ça ı<:ı goz ennı dular. 

K r ük' Osman silahını hiç oynatmadan 'bag"ır· h~ykırdı: 
uç · ' N d-~'- ded' ' dı: - e cu..uı, ne ın •.• 

· · - Eşşek karata da, deyyus ta seruıin dedim. E -_ Efe• ... üç yesır (esır) tuttum.. ta · ç·· k .. 
· • · · · · ·· k' ·ı '-L vet; eşşek kılrata da, deyyus sell6ın. un u na-S:Iah seslerı kesilmış, müfreze .. mı en .uııııa) k .... ld.. .. b"' ı h 
. . . muslu lbir Efe elinde i esırı o urur amma oy e a· 

edılm.ştl Omnanın bu seısını duyan Efe ayağa kallc- S . b Efedir diye methetfl di • . ıoo.· D' • beki d t kare! etmez. enı ana • • ı er , tı, Osmana dogru ıler ı. ıge: ze~ e: e ya • ı Efelik kim, sen kim ulen?. Sen bir çalı kakıcıdan 
tıklan yerlerden kalkarak Efeyı takip ettıler. . d o;lın· . 

. . . . . . , başka bır şey e.. ışı;ın ... 
İ!<ı dakıka sonra Mustafa efendi ile 1kı zaptıye · B" .. b kler' ·· le · d"" .. t·· ç k Ef 

utun zey e ın goz rı onmuş u. a ıcı e neferi kıskıvrak bağlanmışlardı. 
ae m!.lttasıl renkten renge giriyor ve ağzından çıkaÇakıcı Efe biraz geri çekildi. Yerde yatan biça· 
racağı sözü mütemadiyen tartıyordu. 

relere hitap etti: Çokıcı Mehmet derin, derin bir müddet düşün-
- Ulen edepsiz her iller! .. Ne diye taki:be çıktı-

düktr:ı sonra ortalıkta hüküm süren ölüm sessizli· 
nız? .. 

Mi:lazimsani Mwıtafa efendi cevap vermiyordu. ğini bo7.du: 

-·ı -ı---ı.--,-,--- ı Ha r ı c ı 
J Küçük Haberler - Soldan saia -

1 - Dinen memnu • Küçücük. 

2 - Bir renk (ı:öz için kullanı • 

lır) - Körlük. 

3 - Arkadaş • Taşımak, naklet

mek. 

4 - Barsaklar • Bir aded • Şart 

edatu. 

5 - Gün~ ·Elemler. 

6 - Kamer • Ateş. 

7 - Komşu sahiller vapur idare

si • Bir erkek ismi. 

8 - Çizgi • Bir uzvumuz - Mem· 

leketimizde bulunan bir e -

: ....................... ... 
* Eski Yugoslav Başvekili Sto • 

yadlnoviç mn1sup olduğu rıtdlkal 

birliği partisinden ihraç edilmiştir. * İngiltere ile Türkiye arasın -
da memleketimizde en son sistem 
bir harp tayyaresi fabrikası kurul 
ınası için müzakereler cereyan et
tiği İngiliz gazetl'leri tarafından 
hal.ıer verilmektedir. * Alman Erkaruha)'biyeı Umu • 
miye Reisi bugür- Baltık devletle -
~ni ziyaret için Berllnden hareket 
edecektir. * Paris gazeteleri İspanyada 

kalliyet. Franko aleyhine askeri bir isyanın 
9 _Dikkat ve ihtimam • Yatır • patlak vereceğini çiinkü Franko • 

dan hoşnutsuzluğun çoğaldığını 

haber \'ermektedlrler 
malt. 

10 - Cemi edatı • Münkad. * Romen Harıciye Nazırı Ga • 
11 - Alaturka saat • Vücudün fenko Balkan antar.tını askeri bir 

ittifaka çevirmek için teşebbüsler· 

R·A D Y O 
Ankara Radyosu 

E~:.~~~ m~~l~~:~?ı~wJ 
T.A.P. aı,n m. HH ıı:oo. zo ıı:w. 

1819 m. ua ıı:.,., l!t ıı:w. 

-
~················] 
!. •. ~~.~~.z~~:~.~~~:: .. 
Saat ıı.n: Procram. 
Sut 12.35: Tiirk mliıılfl (Klisik Pl'OC 

ram). idare •den: Mes'ad Ceıı&U. KilDlo 
ses ve ıaı: be7ett. 

Saat 11: Memleket sut a7an, ajanı 
ve ~aa heretL 

Saat IJ.15: Mllsllı: (l[llçülı; orkestra • 
Şef: N .. lb Afkuı.) 1 - Ladwlc 81e4 • 
Se~ruım (İnlermono.) ı - Berser • 
Manon (Vali Boslon\. 1- Bans Scıhne· 

tder rönenlerden (Potpuri.) 4 - Paal 

Hobner • _Saltso117a k6ylll danııla<ı 5 -
Niemmann ... Zenci chtısL 6 - Bruno 
Hartmann - Parlak cilnet ıştituda ilana 
(Eotermeuo.) 

Saat 18.Sf: Prornını. 

Saal 11.!5: Mii&lk (Ş.,n oda m·•.lll • 
ibrahim Öq;lr ve Ateşböcekkri.) 

Sa.11.t 19: Ç::.ıcuk ~aati. 

Sull9.!5: 1 ürk milıltl Iİncesaı laa· 
lı.) 

Saat 20: 'lemleket saat ayarı, ajans 
,., meteoroloji haberleri 

Saat %0.10: Net"eli plikla.r - R. 
Saat 20.15: Türk müzitl 1 - .......... -

Hicaz peşrevi. Z - Dafır Y'll!tuf - Hl,.aı 

prkı: Se\•dayı ruhun ..şk etine. 3 -

Arif bey • Hicaz şarkı: &nim halim fi· 
rakanla. 4 - .. ·····-- - Kemençe taksi-

SAYFA 7 

BORSA 
ANKARA 
25·6-939 

KAPANış 

1 STERLİN 

100 DOLAR 
100 FRANJ[ 

108 LİRET 

100 tsvtçaE ıır. 
100 FLORİN 

100 RA.YfŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

5.93 

126.6125 

3.355 

6.6625 

28.555 

27.242:> 

S0.8225 

21.535 

1.0825 
ıoe 

100 
100 
100 

ıoo 

100 
100 

100 

100 

LEVA 

ÇEKOSLOVAK Kr. 
PEZETA 

1-58 

4.3375 
14.035 

ZLOTİ 

PENGO 

LEY 

DİNAR 

YEN 
tsviÇRE Kı. 

23.845 

21.8i25 

0.905 

2.8925 

34.62 

30.5325 

100 RUBLE 23.9025 

E-..ham ve T•hvtlıiııt 

ESHAM n TAHVİLAT 

Sıvas ve Enu:rıım 

il ve IJ/ 
Anadolu Demiryolu 1 

ve 11 pflflıı 

19.82 

Bomonti • Nektar 
mJ 5 - Blmen Şea - Hicaz ,arkı: Yıllar 1 

28.45 

ıt.-

ne çabuk reçU 8 - . ··- .. • llkaz ıam: 
Güneşli hü.müne. 'J - ··--···· ... BlcaE 
saz semaisi. 8 - Art..lı.1 • Klirdlllhlea&• 
klr .. ıt:ı: Yetmes mı til.kenmeı: mi. t
Fabe - Nlkrl'I tarkı · Gönül ne l~ln alet 

Sl!BZI! l'IATLl!ıtl 

lere yanııın. 10 - Nevres be• - Muha:r· İst•ubui Belediyesi ~lerkez halinde 
rer p.m: oıın kafttla. toptııa aatılaıı yq meyva v~ 

Saat tl: Konuşma.. 

Saat 2J.15: Milı:ik (VJ7olo solo • Zeki 

Berkiıren taratmdaa: Fr; Sebabert .. 

lb~cırtone (Soaate.) 

Saat ıl 35: Miblk INet'ell mnzllı -
PL) 

Saal 21.50: J\naoolu aJab91 (Spor 

aervlll.) 

Saal Zı: :ttuzlk (Catband • Pi.) 
Saat U.t5 • 23: Son ajaDfi haberleri 

ve 7uınllivroırram. 

sebze fiatleri 

Orta 
Cinsi emsal. kurut 

Bam ye 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

Kilo 20 

• 2 

• 7 

• 12 

• 
• N der!crden birisi inler gibi seslendi: 

- Aman Efe, biz emir kuluyuz. Köpeğin, kölen 

olalım. Biz\ bağışla. 

Hacı; dedi, bu adam yiğit bir zabittir. Ben hak
sızlık ettim, kendisine sövdüm. Onun için canını ba· 
ğışlıyalım. Yalnız tabanlarının derisini yüzelim ki 
bir daha bizim takibimize çıkamasın ... 

muhtelif yerlerinde bulunan 
sert et topluluğu. 

- Yukarıdan aşağıya -
de bulunmuştur. Bu tekhf kabul e-

111
_,._. _______________ _ 

dllirse Balkanlılar herhangi bir ta· 
raftan gelecek taarruza mütşere • 

A. kadın fasulye 

Yeşil fasulye 

Kır domates; 

Bakla • 

7 

12 

4 

6 

8 

3 

- Ayda yedi 'buçuk mecidiyeyi almasını bilir· 
s:niz. On<ian sonra da bizi ta~ çıkarsınız... Ha- Du emir saniyesinde tatılıik edildi. Biçare Mus· 

tafa efendiye iki zeybek çullan<lı. Hacı Mustafa da 
cı!... siliihlığından çıkardığı adi bir bel bıçağile Mustafa 

- Buyur Ete... efen:linin tabanlarını yararak derilerini koyun yü-
- Gebertin şu iki garabacak karatayı... zer gibi yüzmeğe .başladı. 
Bu emri duyan iki zaptiyenin ağlayışına can da- İnsan ne kadar metin olursa olsun, acıya bir de-

yanmazdı. Zavallı muttasıl: receye kadar tahammül edebilir. Nitekim ilk sani-
- Aman Efe, lbiz ettik sen etme .. 90lutumuza, yelerde dişlerini sıkarıik ses çı.karmamağa ça~an 

Ç(JCU~umuza acı. M:ıstafa efendi de nihayet dayanmdı; evveıa can acı 
D!ye yalvanyorlar ve hü~e hünküre ağlıyor· sında!l bağırdı, bağırdı, bağırdı; sonra da olduğu 

!&rdı. yerde bayıldı, kaldı ... 
~c tazallum, ne istiıfu.am kiretmedi. İki 'biçare- Beş dakika sonra ameliyat tamam olmll§, Mus-

nın de beyinlerine 'birer kurşun sıktılar, ikisini de o- tafa dendinin iki tıibanı da mükemmelen yüzül
racıkta, Müllıimsani Mustafa efendinin gözlerinin müştü ... 

önünrte öldürdüler. Bu kanlı maceradan sonra çete efradı yola dü-
Şimdi sıra Mustafa efendiye gelmişti. Efe bu züldü. Ölen zavallılar, açık gözlerile hayatın derin-

defa da ona teveccüh etti: tiklerine bakı)"or g>biydi\er. Mustafa efendinin bun 
- Ulen, sen ıbenim üstüme bu ayaklarla mı gel-] !ara iltihak etmeyişi ise büyük /bir tali eserydi. 

liın rteyyuıs?._ Şu öldürdüğün üç yiğit gibi senin de Çünkü Çakıcı Mehmet, inzibat kuvvetlerine mensup 
yiğitl<'l·in var mıydı?. bir ferdi, hele bir zaptiye zabi.tini kat'iyyen affet-

Mustafa efendi sesini çıkarmadı... m~zdi. 
- Sana söyliyorum eşşek karata; cevap versene. 
- Mü!Azim Mustafa efendi. zaten ölümünü bek-ı 

_ediği için, artık korkmuyordu. Biran içinde mertçe 
* İzmirde bir gürültü gidiyor: 

(Arkası var) 

1 - Zevce ve eski konaklarda ve 
saraylarda kadınlar dairesi -
Alıcı alet (telefon vesaire 
için kullanılır). 

2 - Olur mu? • Ev ve apartman 
aksamından 

3 - Yoksulluğun zıddı. Bir Türk 

ken karşı koyacaklı.rdır. * Royterin verdiği bir habere 
göre Türkiye İskenderun limanın
da kuvvetli bir üs tesis etmeğe ka
rar vermiştir. * Yine Royterin hususi maliı · 

kahramanı. matına aöre bir ha~p vukuunda 
4 - Bir erkek ismi • Dcmiryolu- icap ede~ı mÜdafa; tedbirle ·ini ka-

Ekmek. rarlaştırmak üzerr bir Tli!"k •~keri 
5 - Havlayan bir nevi maymun· heyeti yakında Su-•ye, Filistin ve 

Okuyan. Mısır'ı ziyaret edecektir. 
6 - Rabıt edatı • Bir nota. 

7 - Ruhi maraz - Bir para öl • ı············ ............ ı 
ı Halkevlerinde ı çüsü. 

8 - Zımnen anlatmak - Su orta-
. .. • Beşiktaş Halke:r"nin bütün üye-

sındak• kara - Ruzgar. 1 !erinden mürekkep birinci umu . 
9 - Nakleden - Garbi Trakya • mi heyet içtimaı 27 Haziran 939 

da eski bir Osmanlı muta - salı günü saat 17.20 da evimiz kon
sarrıihğı. ferans salonunda yapılacaktır. Ko-

10 - Bir peyga!T'.ber • Bir pey - mitelerimiz başkan \'e üyrlerile 
gamber ve bir gölün ismi. şubelerimizin bütün azasının. mü-

D.l - Yazı yazdığımız alet . Köy· zik ve temsil kollarında çahş&n ar
lerde el birliğile yapılan tar- kadaşlarımızın, umumi heyet top-
la vesaire işi. lantımıza gelmeleri rica olunur. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam 
Kumkapıda Ni · 
şanca Ülkü Aile 

bahçesinde 
(İNCİLİ) 

tarihi komedya 3 perde M:şel re -1 
vüsü, Otto ve Kettı varyetesi. · 

Prof Psör Broze \"e eşi M:s Okulta 

birlik!~ 

* 
HALK OPERETİ 

Her akşam Bebek Belediye bah

çesinde. Operet, r~\·Ü. skeç, \'arye- ı 

te. komedi her akş~m 5 den :tiba- ı 

ren müzik varyete. Nefis meşrubat 
Gündüz 12 den i2 e kadar müzik. 

Araka 

Bezelye 
Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 

Kuru soğan 

Enginar 

Patlıcan orta 

Akçe armudu 

Yabani krmut 

Can eriği 

Kiraz 

Zerdali 

Kayısı 

Vişne 

Şeftali 

Badem 

Ağaç çiıeği 

Ereğl i ç:leğı 

Yerli çilek 
Muz yerli 

• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aded 

35 

·8 
10 
3 

5 

3 

• 7 

Kilo 2 

• 8 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
> 

• 
• 

8 

9 

!O 
15 

.ıs 

13 

60 
17 

30 

40 

Tcıkrar düşünceye daldı. B81:l i- den bahsediyorum. Herkes modern ı Ledi Clarke. kat'i hüküm ifade - Kendisine yol ,·ermekte te ·' - Ah .. Ledi Claıite, böyle deme· 
!açların tesirlerinin ne olduğunu gürültüye ve dürate tahanunül e-, eden bir eda ile: .. jreddüt etmedim. Frankli~. o~~n yiniz .. ben Mis Grey'i p~k nazık 
bilen Poirot, sabırsızlık göstermi- demez. Başlan ne kadar ağrısa ge- · . - Bu. genç kız, yalancının bırı -

1 

burada bulunm":':nın benım ıçın buluyorum .. onda roman kahra 

f yordu. rek.. sonra tutup hapse atıyorlar .. dır, dedı. . bır tesellı olaeagını ıddia etmek ! manarınrn ha'.< ı:c buız11·en ba-
I.ıedi Clarke, birdenbire söze fakat ne yapmalı?. Başkalarını öl- Sandalyemden sıçradun. Poırot f cesaretınde bulundu. Ben de ken- zı haller görüyordum. 

'---------------------------ıl başladı: . dürüyorlaT... bana gözucile baktı. . 1 disine ondan ne kadar çabuk ya . Ledi, Clarke: Zabıla Romanı: No 37 Yazan: AGATHA CHRISTI - Evet, liıtfen buraya kadar ge- Kederli bır tavırla başını salla· Ledi Clarke heyecanlı bır eda . . . .' I kamı sıyıracak olursam benim içın 1 _ Şimdi bütün sinirlerim yerın· !ip beni ziyaret ettiğini7.den dolayı dı ve sordu: ile devam ettı: -
sizlere çok müte~kkirim. Frank. _Daha tevkif etmediniz mi? _Onu sevmiyordum hiç bir za-,o kadar iyi olur, ce\·abını verdim.iden oynıyacak .. 
linden beni ziyaretinizi temin et • - Hayır, henüz tevkif edeme • ma sevmedim. Kocam, ondan bir ,Franklin. budalanın biridir onu bu - Artık gitti, bir daha dönmı • 

- Hayır .. daha doğrusu hakkın· ı - Ledi Claı'ke, işte sizi görmek 
daki hissiyatı kin derecesinde de • arzu eden Mösyö Poirot. 

gildi. Hatta zannedersem bidayet· 

te kendisine karşı sempati bile gös 

terıniştir. Fakat biz böyle geveze-

1. l< edecek olursak bizim hastanın 

s..brı tükenir. 

Hasta bakıcı, yukarı katta bir O· 

daya götürdü, evevlce yatak odası 

olan burası ~imdi zarif bir salon 
haline ifrağ edilmişti. 

Pencerenin yakınında Ledi 

Clarke, geniş bir k.oltuğa oturmuş

tu. Kendisi son derece zayıftı ve 

yüz\l çok ıztırap çekmiş insanla • 

rın ifadesini taşıyordu. Gözlerinin 

hayale dalmış olan nazarları dik -

kati.mi celbetmişti. gözleri, 
başı kadar ufalmıs idi. 

iğne 

Clarke, baştan savarcasına: 
- Ah .. Mösyö Poirot mu? dedi. 
Elini uzattı. 

mesini rica etmiştim. dik. çok meziyetler buluyordu. Öksüz 1 :entirikacı kızla baŞ!ıaşa, her an yecek. 

Bundan sonra Clarke hakkında - Bugünlerde buralarda dolaş • ve dünyada yapayalnız olduğun • 'mücadeleye meobur kalacak vazi • ı' Ledi Clarke, başını salladı ve 
anlaşılmaz birtakım ~yler söyle- ll1I§ olsa gerek. . dan dolayı ona merhamet ediyor • yette bırakmaık istemedim. Kendi· bir şey söylemedi. 
di ve devam etti: Ledi Clarke cıvarda o kadar b" ··k ·· ·· d 

- Size dostum yu'"zbaşı Hastı"ngsı' - . ' . . . du. Si'- soruyorum, ır o suzun si~ üç mao• veroim, fakat bir gün P.oirot, sor u: 
- Ne söylediğimi !bilmiyorum .. ecnebi var kı.. tatıl mevsımınde · "" """ -. - ed d 1 •'ııs· 

takdim ederim. M taliinde menhamete şayan ne var- daha burada kalmasına tahammül - Demın n en o ayı » 
Bo . .. b . . . . görüyorsunuz ya, ösyö Poirot, yiz, biliyorsunuz. 

- nıur y.u~ _aşı. Her ıkınızm insan vücudü acı içinde olunca her _Evet, az kalsın unutuyordum. dır? Ekseriya öksüzlük, bir nimet- edemedim. Hasta olan bir kadın i- Grey için yalanı:ının birisidır, de· 
beraberce teşrıfınizden dolayı mü- . t ı· T b ı b' b b --'- bir l · d" · ' 

. . şeyı unu uyor. Fakat seyyahlar, plaj tarafında ır. em e ır a anız, samoş çin en büyük menfaat, erkek erı ınız. 
teşekkırım. - Anlıyorum, Ledi Clarke; ruh, bulunurlar,. evin etrafında dolaş- anneniz olursa vaziyetiniz daha mı kendisine itaat ettirmektir. Grek, - Çünkü yalancının biri de o • 

Müphem bir işaretle bize san - . . . ·d· parlak olur? Karoeşim, Grey'i ce· 
dalycleri ış· aret etti, oturduk. Bir cısının eısırı ır. . mazlar. gitti... ta'bii mağdur tavrı takma · ' nun için. Size e\·in etf1f•n.t hiç 

I t bu .. tun· m 1 k 1 - • • • · • h·,ıı..· b" sur ve zeki addediyordu. Vazifesi-
.. k' t K d ağız yine ha al"te - z ırap e e e..:nmızı - O gün evınıze ıyvır ecne ı - rak. her zamankinden daha halim, kimsenin gelmemı• "'du;•ın'l so~' -~u 1 u . t a ınc ' y a imha eder. Şimdi sizi niçin çağırt- yaklaşmadı mı? ni ifa ettiğini kabul 00.erim, fakat daha cesur olarak.. !iyen o değil ın ? Ha buk Jen ken-
a mış ı. afif b" mış oldu""·~u bile hatırlıyamıyo. Ledi ":larke

1 
sesine biroerJbire cesareti ne gibi hususatta kendisi-Biraz sonra h ır gayret sar- ıs~" 

kuvet vererek: ni gösteriyordu, anlıyamıyorum. 
file kendine geldi. rum. k' ded"? di d Hastabakıcı Ledi Clarke: ize fenalık yapıyorsunuz. j kapının önünde bir ecnebi ile ko· Kocam hakkında görüşmek üze- - İhtimal kocanızın ölümünden - Bunu ım ı. ye sor u. • 
re geldiniz, değil mi? Yani onun Ö· bahsetmek için? Poirot, mütehayyir göründü ve: - Haydi canım, kendinizi yor - Ledi. Clarke'. hast~b~kıcıya: _ 

1 

nuşurken gördüm. 
lümü ha'kkında .. evet ÖY.le. - Car . .'ın ölümü mü? Evet, bel·. - Hizmetçiler .. bir de Mis Grey 

1 

mayınız, dedi. . ı . -Sız de dıgerlerı gibı ona. lide • - Ne zawan? 
İçini çektL Başını salladı. ki. .. Bedbaht... Bir deli ... Katil -1 dedi. Ledi Clarke. devam ettı: ta meftun olmuştunuz .. dedı. • (Arka" var) 

- Madam, sakin olunuz .. kendi- dı gözlerimle bu pencer~dcn onu 

Poirot: 

• 

ı 

h 
a 

-ce 
ne: 



MYJl'A 1 

Bir Çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 olur. 
Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara huınn1a, vereın. şar

bon, kolera gibi bir çok salgın hastalıkları taşıyan •iııck tahta kuru
ııı, pire, güve ve bütiin haşaratı 

FAYDA 
ile imha ediniz. 

FAYDA bütün başarah öldilıücii mayilerin en iyhi \'e mlicssıridir. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. ı\ di gazı boya ile 
kanştırarak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak 

FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. slık,ınınız. 1 

Deposu: Hasan deposu: Sirkeci Liman han altında 

ele S tılık E ya 
Altın Mekik kumaşlarından zarif bir 
takım Kanepe, Kardrop, Masa, Büfe 
ve saireyi görmek arzu edenler Nuru
osmaniye Şıracı Sinan karşısında 56 nu
mara üçüncü kat bay Hikmete müracaat 

Tükkuşu lstanbul İspekterliğinden: 
l - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp 

lçin vesika verileceğinden 26 Haziran ak~amına kadar cTaşradakile

rin mektupla> müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler deııhal sevkedilecektır. .4506• 

--. Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

Sahibi : H A L I L S E Z E R 

En temiz it • En temiz malzeme ·Zengin çe,it 
Salkım Sö~üt, Demir Kapı Caddesi No. 7 

Telefon : 21632 

Münakalat Vekaleti 
lstanbul Elektrik l~leri Umum MüdUrlügUnden: 

llm.ı\M 

---DiKKAT 
Örnek Elbise, Kumaş ve 

açıldı .. Bütün yenilikleri orada bulabilirsiniz. 
Tuhafiye mağazası 
Hazır. Ismarlama 

Toptan ve Perakende. 
lstanbul Bahçakapı 4 Uncu Vakıf han altında No. 84 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
............................................................... tmll 

M'ktarı 

Cinsi 
Muh. B. 
Lira Kr. 

7o 7,5 temioıatı Eksiltmenin 
Lira Kr. ~ekli saati 

Çektirme 1 adet 4480 - 336 - Açık ek. 15 
Çektirmeye konacak motör 1 • 4200 - 315 - 16 

l - Şartnameleri muc:bince yaptırılacak bir .ıdet tam techiza tlı çektll'me ile bı çektirmeye ko
nacak motor satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedel', muvakkat teminatlar eksiltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 12/VII/939 çarşamba günü Kabeta5ta Levazım ,.e Mübayaat şubes:nueki alım ko

mısyonunda yapılacaktır. 

IV - Şart nane eler her gün sözü ge~cn şubeden parasız ~lınabil: r. 
V - Alınacak mot-Or Hanzetiş Vidop, Doyç, M. \V. B. Doyçe Verker, Emayen, Skıııdya, elve Volf 

markalarından biri olacaktır. 
VI - İsteklılor eksiltme içın tayin olunan güıı ve saatlerde '; 7,5 güvenme parasıle birlikte mez-

kur komısyo "'- gtlnı~l<ri ilan olu nur (4~1) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cildiye 

zühreviye mütehassMı 

Telefon : 2389 '.J 

Ç o::uk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

jl iKDAM 1 

) I Abone Şartları 1 

DAHİLİ HARİCİ ... __...._..., .._.... 1 - Muhammen bedeli 1548 • bln beş yüz kırk sek'2• lira tutan 
12000 Jıilo karpit açık eksiltme us ulile satın alınacak1ır. 

·..,,,....; ............. ....,. ...... .. 

Taksim • Talimhane 
Palas No. 4 Se.,elik 1200 K.r. 

2 - Muvakkat teminat 116 lira 10 kuruştur. 
3 - EksiltmP 5/7 /939 çarşam ha günü 15 te Metro han binasının 

beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ldareni!n Levazım müdürlüğünden 

parasız tedarik edilebJir. 
5 - İstPklil<>rin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 

ilan edilen gün ve saatte kom:syonda hazır bulunmaları .• 4337, 

POK 
tr•ş bıç11:C:ları en aert 
sakalı bile yener ve 
cildi yumuşatır. 

H d P O K E R trat bıçaklarını er yer e . - ıs.rarla isteyJniz. 

-· Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formuıu-• 

EKZAMiN 
Ekzaminin hususi ilacı 

Yara ve çl'-t::trıla ı derhal geçirir. Her eczahanede kulus\1 
50 kuru~tur. 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

Bas1ld1ğl Yer: Son Telgraf B:ı.sımevi 

... 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN. HEKiM) 

JAHILIYE MU'l AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane ı:.aat!eri : Pazar 
hariç her gün 2.5 · 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2 5 fıkarav• 

Dr. SUPHİ ŞENSES 
İdrar yolları hastalıkları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Si -
neması karşısı Lekler apart -
man. Fakirlere parasız. 

Telefon: 43924 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

i YAVUZ==== 
ı SEZEN 

DIPLOM TERZi 

Pariı Kadın ve Erkek Terzilık 
Akademilerinden 

t IJ Beyoglu Parınakknpı Gayret 
11parttmanı. Tiirk Foto evi üstilndı:-

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı -Bursapazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Tdefon: 41235. 

2300 K.r. 

6 aylık 600 Kr. 1650 K.r. 

3 aylık 300 l{r. 80() K.r. 
1 • 100 Kr. 

/LAN 

Birinci Sahife 

lk;nci Sahife 

İç sahifeler 

TEK: SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 i.nci Sahifeler 

•oo kunıı 
250 kuruı 

50 kurut 

30 kurut 
Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilan için İdııre ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilAn vermek ı.. 

tiyenler ya doirudan doğ • 

ruya ıazetemiz idarehanesi· 

ne veya Ferdi Selek ilan bll

ros'.lnn müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet han No. 

3 - Telefon: 20607 

1 

' 

%8 - ftar.ran l '131 

DiKKAT 

• 

Gripin kutularının üzerine resimde gördUğü· 
nüz şekilde kabartma pullar llı1ve edilmiştir 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

1 

1m:ıım1-• kutuları şiddetle reddediniz. ____ .. 

26 Hazirandan 3 Temmuza kadar 
llr1uhtelif ha~lıı ra kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlcr 

ke.red4nlz hattına 

llartır. hattın• 

Bandırm• hattına 

Karablga hattına 

Ay\faltk h•t11n• 

İzmir Sılrat hattana 

Mtrıln hattına 

- Sah 12 de (Tarı), Pcl'şeınbe 12 de (Ka
r3deniz), PB.2ar 16 da IAnkara). Gala· 
tıı rıhtımımJan. 

- Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Sah, Perşembe ve Pazar 9 da (Uğur.) 
Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğe'r günler 8.45 de 
(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. 
Cl.rnıartcsi ayrıca 13.30 da ve pazar ay
rır.a 20 de (Trak). Çarş~mba posta>ı 
Tophane rıhtımından ve diğ<"l' postalar 
Galata rıhtımından. 

-· Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak) . Ayrıca çarşamba 20 de (ÜI • 
gen), Cumartesi 20 de (Bursa). (Trak) 
Galata rıhtımından, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha
ne nhtımında·n. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı • 
ınından. 

- Çarşamba 15 de (Saadet). Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- P"ıar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da (Etriisk), Cuma 10 da (Kon-

)'a). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü maliUnat aıağıda 
telefon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köpı·übaşı 42362 
Galata aeenleliğı - Galata, İstanbul Liman Mıntaka Re-

isliği binası altında 40133 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

4568 

AL .. 
RAıLı~ '::1ater 1 r iti t 1 
Uz•rlne, bUyUk bir fedakAr· 
lıkla ve modern •••klUltl 
sıhhi ••ralt altınde temiz V\ 

itinalı çekilen ALEM RAKI· 
SiNi yeni etiketi• piyasaya 
çıkardıitımı sayın mu,tarl · 
larlme saygılarımla bildiririm 

KUŞTÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yorgun ba,ınızın •erin ve 
yumuşak kuştüyü ya•tık ile rahatını temin eder. 

KuttüyU yorgan, şilte ve yastık flatlarında 
mUhim tenziUlt yapıldı. ( 1 ) liraya alacağınız 
bir kuttUyii yastık bu ucuzluğu ispata kifidir. 

ADRES : İstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuıtüyü fabrilcası 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 


