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İngiltere, Türkiyenin Cenubu Şarki Avrupasını 
göriiş birliğine sevkedeceğini umuyor 

Times'in mühim bir makalesi ,-
Balkan Antantının Bulgaristanın da iltihakı 
ile takviye ve itmam edilmesi lazımdır 
•uııııuım.•nııııııııııınıııııııınıuuııııııınııımıııııınnı1111nuııııuınınııııoıııııııııııımnıınmnıııııııuı 

Alman - İtalyan ittifakı 
ltalya, Tunus işinde maruz kaldığı inkisarı 
hayal karşısında : " Askerler, hedefiniz 

Arnavutluktur!,, diyerek işin içinden çıktı. 

Bakalım, Hitler, Danfzig işinde ne yapacak? 

" Balkan memleketleri daha sıkı bir birlik 
vücude getirebilirlerse 

katiyen masun 
kalacaklardır " 

ecnebi hululünden 

• • 

Yazan : Alımet Ağaoğlu 

Londra, 9 (A.A.) - Tiın~s gaze

tesi, başmakalesinde bilhassa Bal

kanların vaziyetini tetkik ederek 

Türkiye diplomatik mehafilinin 

cenubu şarki Avrupası devletleri

ne tam bir ıtörüş birliğinin kıy • 

metini anlatacağı ümidinde bu • 

lunuyor ve diyor ki: 

Kahraman Barbaros'un hafi~erlne dün meç takılırken 

Balkan antantına A••ruııa min • .Bomada Bilıbentropla Ciano a- tavassut edeceği ve Lehistanın da 
rümdaki ııörüşmelerin mahsulü mutedil ve itilafsever olacağı U· 

ıd ğu .
1
• 

1 
nettardır. Balkan antantı Avrupa-

olrııak üzere bir Alman - İtalyan mu u ı ave o unuyor. 
Deniz Harp Okulundaki merasim 

ittifakının aktedildiği gürültülerle İşte senelerdnberi filen mevcut nın bu kısmında dost milletlerden 
tebl.ii edilmektedir. Hakikatte ise olan ittifakın bu kere velvele ile mürekkep iyi bir ıırup tetkil etti. 
y~nJ hiçbir iı olmamışt.ır ve mez- illbnmn hikmeti, bu tavassut işi - Falai \ıu istikrar ve birlik eseri 
ldlr ittifakın akdi maHlnıu illiından ne hususi bir ehemmiyet vermek- orada haklı olarak yeri olan Bul • 
başka bir şey değildir. ten ve Lebistanm da itilafsever işi· · 1 d · · il t · mi . . gar1s anın a gırmest e ama a-

Olsa olsa, hemen bütün Avru - masmı tem.in eylemekten ibaret 
panın toplu bir kütle haline ııel • olsa gerektir. nacakttt. Eğer Balkan memJeket • 
mesine ve bütün beşeriyetin her Hiç pphe •yoktur ki kimseyi leri daha sıkı bir birlik vücude 

Dün liseyi bitirip Donanmaya 
geçen 33 gence diploma verildi 

ııtln daha ziyadeleşen bir kuvvetle rencide ve mutazarrır ctmiye~ ve getirebillrlrse ccııebi hulôlün • Dün Heybdideki Deniz Harb 0-
ıu d k ,1 Balkan aııtantıng giıeceği unu.. kul li . d 1. . b"t' k 

izhar ettig'i antipatiye karşı, bu bütün eme karşı •ulhperver gö - en at yyen masun kalacaklar ve ,_ B 1 . t Kr 1 B u ve sesın e ısev: ı ırere 
-· u garı• anın a ı oris eski H b Ok 1 ı1. • tal b 

bir nümayiştir. Öyle bir nümayi§ (Arkası 3 üncü. sayfada) istiklallerini muhafazada hiçbir Bulgar G€ner&llerinin tı:zimlerini ard 
1 

u u sın ına tgcç~n e ': 
ki ayni zamanda da Alman • Ltıh Ahmet AAaoğlu 1 zorluğa uğramıyacaklardır. kabul ederrken. ye op ınna ve mec evzıı merası-
lhtilatının halli üzerine de tesir e- mi yapılmıştır 
debileceği tahayyül edilebilir. Merasimde Gen~I Kmmay Hava 

Hakikatte. Daııtzig meselesi· ı•NGl•LTERE SOVYETLER POLONYA Müsteşarı Albay Çakmak, Askeri Almanyayı bir çıkmaza 8evkeylc- Liseler Müfettişi Kınmay Albay 
ınlştir. Tunll9 meselesinde İtalya· • • Adil Türe, Asken Liseler Komu • 
nın maruz kaldığı inkisarı hayale, tanları. eski Filotilla Komodoru. 

Almanya da Dantzigte uğradı. İta!- Harp Akademisi Yiıksek Kuman· 

~::·;;:.::;';::~ ::;~ Poİemkin Varşovaga gitti, Bek' le yapacağı ~:1~u;1:u~:ı:~~:va~~1:~av:::~1?: 
da Lehıstamn gösterdiği metaneti ••t "'k t bu""yu••k iz • ıeri ve kalabalık bir davetli küt-
bek.lemiyordu .. Halbuki eli boş geri mu Q a a e emmzget Veriliyor lesi hazn· hulunır.uştur. Merasıın· 
dönmek diktatörlükler için her 1 -
zaınaıı çok tehlikeli bir nüma • V arşova, 9 (A.AJ - Potemltinin' ffill\llllllUluııııınUlllllllllJOilllllllllilllllillllllllllfilJW-':::UllU=\IU:::::UU:::::llllft·=ıııı=ınıu:-nıUilll=Jlln""'\llll-11111-11111-IJllJ-U IJ-llJll-11111 de en yaşlı dm izci ola~ak 80 yaşın-
nıllli faaliyetin külli kısmı nüma • 'bu gece saat 23,30 da buraya gel ·, da deniz Mirnlayhğından mütekait 

)'i§ler ve yüril:yüşlere hasrolundu- ınesi beklenmektedir. Mumailey - eski Mektep Müdfü·i\ Salim de ha· 

fundan, bunlar izdihamları dalnıa hin derhal Beck ile görüşmesi lh- zır bulunuy~rdu. 
ilaıısasyonel hAdiseler ile meşgul ti.mali vardır. (Arkası 7 inci sayfada) 

---oo---
I 

Donanma Kumandanı Amiral Şilkrü Okan Lis84en Harp okuluna 
geçen gençlerden birine diplomasını veriyor 

'ınıııııııu111111111111111111111ııııııınıı11u ııııuııımıııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııınıııwııııııııııoıııımıuıunıııııııınnıın 
etınek rnecburlyetindedWler. Mu· Sovyetler Birllğinin Varşova 
•ollni ifln içinden, •Askerler, he • maslahatgü:arı Llstopad. Potem • 
defimiz Amavntluktın!. diyip çık- kin • Beck görüşıne!erini hazırla • 
tı ve Afrika ric'atlni bir dereceye mak üzere dün Beck tarafından 
kadar kolayca örtmeğ-e muvaffak kabul edilmiştir. 

Gaf enko hazi- ISTANBULUN fMARI 
oldu. 

ffitler ne yapacak? 

Lehistan tekliflerini reddetti. 

Sovyet maslahatırüzarı, Potem -
lı:ine V arşovDya kadar refakat et • 
ınek üzere 1-eh - Rom~r. hududuna 
gitmiştir. 

* 
Yeni hiçbir teklifte bulunmadı. 
lıu şıktan birisi, ya ric'at etmek, 
ber ıeyi oldııtu gibi yüzüstü 111 -
takmak, ki diktatörlük için ölüm Varşova, 9 (A.A.) - İngiliz • • 
demek olur, yahut •Askerler hede- tiri SJr Kennard'ın d\in Beck'1 zl
finiz. Varşovadır!• dernek. Fakat yareti esnasında mumaUeybe hı.
Lehistan Arnavutluk olmadığı ııl· gilterenin Moskonya yap.DUf ol • 
lıi Lehlstanın arkaııında da her ıe- duğu mukabil teklifler hak.landa 
Ye hazır ve her ihtimale karşı ka- malilmat verdiği zannolunınakta -
rarlarını alrnı§ İngiltere, Fransa dır. 
.. e belki de Rusya vardır. Burada Sovyet Rusyanın komıulan olan 
l.arar vermek ve işin içinden yt1z Memleketlere Fransa ile Almanya 
aklığı ile çıkmak o kadar kolay nın müzaheret etmeleri halbıde 
değ-ildir. Sovyetlerln bu ıneınleketlerin ia-

Dantzig t•hrl 

Polonya, Dantzigde statükonun 
muhafazasına karar verdi 

İşte bu çok ağır vaziyet için Rlb- tiklallerin.i müdafaa teahhüdünde • - .. • • .. • ,,.... • ... • • • • • __ .. .... .... . ..... · .. 

hentrop Romaya gönderiliyor, o- bulunmasını natık olan İngills Almanya şimal devletlerinin vaziyetlerini öğren
•ada bir buçuk günlük müllikat • teklifleri Varşovatla müsait bix ııu-
tan sonra mahut ittifakın akdi ilan rette karşılanmıştır. Binnetıce bu meden Polonyaya karşı harekete geçmiyecek 
edillyor ve ayni zamanda da ittlfa. geceki Potemkin - Beck mülakatı • • • .., • • • • · • • • • • .... • •• 

knı .sulhil teyid i~in kurulduğu ve husus~ ~ir .. e.hemroiyeti haiz ola • Var~ova, 9 (A.A.> - Dantzigjetınektedir. Salii.h:yettar mahfel
l.e!ıistana karşı otedenbcri hayır- cak ıtıbı gorünınektedir. meselesi ha.JA Leh efkArı umumi - !erde söylendiğine göre Polonya 
lıııh olan İtalyanın Danbitı iP.ade I ( AT"4aı 3 iincii. sa11fadaJ yesinin başlıca kaygusunu !teşkil} (Arkası 3 iincii. sa11jadaJ 

randa Ankara ya =- • = - · -- • 

geliyor eledıye bu yıl 20 mıl-
sı ~~~f~:r:(AA.) - Radar ajan-! y 0 n ı i r a sarf edecek 

Türk hükfuneti lle mutabakat 
halinde, Gafenco'nnn Ankara se • • • • ... 
yahatinin Haziran aymm son on Bu para ıle hastahane, stadyom, ıstimlakler 
beş günü z!ll'fında yaj:ıılması ka • ve bilhassa iç ve dış yollar yapılacak 
rarlaştırılmıştır. 

Çanağı 
Heyecanlı Zabıta 

ROMANI 

Bir Haziran tar'hınden itibaren/ tır. Bu tatb1kat programı bir iki 
İ;tanbul ş~hri içh yeni bir imar gün içinde tesbit olunacak ve Va

. <levri açılmış olacaktır. Belediye li Ltltfi Kırdar bu hafta sonunda 

1 

;,tikraz edeceği 5 milyon liralık! "."karaya. gidecektir. Vali berabe· 
tahsisat için bir fafoik programı rınde şehır ve vi:ayet bütçesile 3 
hll'lırlamağa bı.şlamışlır. 5 milyon milyonluk ievkaJade istlkrazın 

lira belediyeler b<ı1ka5ından bir progranunı da götürerek or:ı

defada al'ımıyacaı,tır. Alındığı da tasdik ettirecektir. Bu beş 
1 takdirde lüwmsu' yrre yüzde 6,5 milyon lira il~ g:n.i~ ıstimlakat y~-
'an faiz verılrr.ış o!ncaktır. Bele - pılacak, otobus ış·, ekmek ve sut 
d,yc saı-fedcceği paranın yerini. fabrikaları kurulacaktır 
planını, programını c: zecek ve tam Bu beş m'.lyon lradan başka be
iş paraya kaldığı iaman belediye- lediyenin fcvkalacle bütçe karar -

1 ler bankasına müracaat olunacak- '4.rkası 3 iincii. sayfada) 



ey.gam 

Musa • isli - Muhammet 
• . , .. ,,... .... ....,.,,,,,.,,,.. 
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50 Senelik dok- 1
' Haklı deöll mi? 

torlara jübile Mektep kapatıldı 
fakat hastalık 

Hekimler cemiyeti 
bir program hazırladı 
İstanbul Türk Hekimlerı Dost · 

bittikten sonra !.. 

Asker aileleri_ ,Asya vapuru Beykoz
ne yardım 

Yardım parası halktan 
4 taksitte alınacak 

da nasıl batırılmış 
Mahkeme kararile 50 lira verilerek bir 
dalgıç indirildi ve gemide tetkikat yapıldı Meryem nücresinde soyunmuş 

yıkanırken Yusuf içeriye girdi 
luk ve Yardım cemiyeti yeni bir 

Zekeriyya da her gün (Mer • yerslzliğ t isbat aadedinde zikredil- te4ebbiUe girişmilitir. Cemiyet, 
yem) in nezdinde bir ilu aaat 0 . miştir. Türlt tabıtbet tarihine yarım asır 

Dün bir sabah ıazetesinde 
bir havadis vardı: Kızamık 
hastalığı görüldüğünden do • 
layı Galatasaray lisesi ilk kıs
mı Sıhhat Vekaletinin eınrile 
bir hafta müddetle kapatıldı .. 

Şehir Meclisi dün tekrar toplan 
•tuş ve ruznamesindeki maddeleri 

1 müzakere ve bir kısmını intaç et
miştir. 

Beykoz önlerinde bulunan Asya olduğunu tesbit edememı_,;tir. 
vapurunu soyduktan soma batır • Maznunlar, geminin puslasınL 

ınak suçile maznun 'bulunan Ali, veeair ıbazı aksamını sökerek ka • 
Şevket ve Mustaf•nın mulıake • yıkla sahile çıkarırlarken yaka • 
melerine dün Ağırceza mahkeme- lanmıştı. Bunların yakalanması a· 
sinde devam edilmiştir. kabinde de gemi .batmağa b~la • 

h hizmet e tmiş ve hayatım vatandaş-
tır ve ona birkaç defa atmettır • Yusuf. şarabı da getırdıkten son 

Buuda şaşacak bir şey yok .. 
Bir mektepte, çocukların bir 
arada bulundukları bir yerde 
sirayet edici bir hastalık çık· 
mış, mektep idaresi derhal 
lazmıgeleıı tedbirleri alrnış
ve tazla olarak keyfiyetten •· 
lil.kadarları da malfımattar et
ıni .. alakadarlar, hastalığın 
sirayet etmemesi için mekte
bin bir hafta kapanmasına lü
zum görmüşler. Mesele böy • 
le mütalea edilince mükem • 

Kabul edilen maddeler ara•ın • 
a ötedenberi tadili için birçok 

nüracaatler yapılmış olan •asker 
;!~!erine yardım• meselesı de 

kl b b tarın ve yurddaşların sağlığına 
di.ği Tevratı olcutma a, era er ra Meryem ona: 
okumakla me;;gul olurdu. - Yıkanmak iatı%rum bana su hasretmış hekimlere bir Jübile ha-

. • zırlam•<tu" 
Yusula itimat ed.lm işti. Fakat da getir. ..., 

Geçen celsede mahkeme, ahlı vu mış bulunuyordu. Suçlular gemi • 
kufun talebi üzerine gemiye dal- nin batacağını anlamaları üzerine 
gı.ç indirilerek ne şekilde batırıl - kabili nakil kıymetli eşyayı ale18.
mış olduğunun tesbit edilmesine , cele sökel"ek sandala naklettikleri
karar vrmişti. 1 ni iddia eylemı.şlerdir. Fakat celI'i-

-"~d k t ı Hazırlanmış olan programa gö-
hucred_e uzu_ n u.W... _et a ma mü • Diyor '".e Yusuf. SU} u bakraç i - re önümüzdeki cumarte.>i günü sa-
81\atleııı verı~~tı. çinde getırerek Mery,·mln yanına at 16 da TııkatJıyan salonunda 

arıiır . 

?vfa!Om olduğu üzere aılkerlik 

Bir gün Zekeriyyı, Meryemin koyuyor ve hücre-len çıkıyor... memleketin bütün doktorları aile-
yaruna gırdı&ı zaman genç kızın Meryem, yalnız kalmıştı. !erile hazır ·bulunacaktır. Ayrıca 

1 azifesiııı yapmak üzere evınden 
ayrılan fakir gençlerin ailelerine 
kanunu mahsusla halktan para 
foplanmaktadır. Bu yardım para
;ı 12 taksitte alınmakta olduğun -
<tan kırtasi bır külfet doğurmak • 
tadır. Bu paranın her ay tahsili 
müşkülatı mucib olduğu nazarı 

dikkate alınarak bundan sonra 

Deniz Ticareti Müdürlüğü tara: ıtln öyle alelacele sökülmesi im • 
tından tedarik edilen dalgıç ıçın kAnı olmıyan 4)!rçok maden! aksaturfanda yemişler yed.iğini gördü. Yusufun getirdi/ti yemeklerden hükumet ve matbuat erkanı da bu 

(Meryem) e gönderilen yemekler yemiş, şarapta" icm işti. Şimdi yı- toplantıya davet edilmiştir . Evvela elli lira ) lvmiye takdi.r edilmiş 
ve lbu para da verilerek geminin 
battığı yerde dalgıç vasıtasile tet-

ve yem~ler kendi evinden geltrdL kanacaktı. · 
Ve bunlan Yusuf getirirdi. Hal • istiklal mali• söylenecek, cemiye-
bulti hücrede gördüğü yemişler, Bu, her tardı kapalı ve yalnız tin reis> doktor Neş'et Osman me-

mının sökülmüş, koparılmış oldu

ğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

kikat yapılmıştır. Muhakeme, tahassul eden neti-
mevslmin kış olmasına rağmen yaz demir kafesli geniş pencereden gü- rasimi açacak, umumi katip Fethi 
meyvaları idi. Bir rivayete göre neş ışığı gelen hücrede onu kim- Erden jübilesi yapılacak doktor • 

se görmzdi. lal'ın tercümei hallerini söyliye • 

mel.. 
Fakat, bu işin hikayesi şöy· 

ledir: 

Muhakemenin dünkü celse5i.ıırle ce hakkında tetkikatta bulunul -
okunan rapora göre, dalgıç Asya ması içın •başko. güne bırakıimıı;· 
vapurunun ne şekilde batırılmış tır. Zakerlyyanın (Meryem) in elinde 

Ge Ç k b aln ı k · cektir. Bunlanıı. mecmuu ondur. 
gördüğü meyva (üzüm) dü. Diğer n ıı u Y ız ı ve emın 

Bundan bir buçuk ay evvel 
mektepte bir kınnuk vak'ası 
görülnıiiş, keyfiyet Sıhhat 
Müdürliiğüne yazılmış, ora • 
dan vekalete haber verilmiş, 
ve bu kliğıt dolaşa dolaşa asıl 
merde gitmiş, derhal mekte
bin bir hafta müddetle ka · 
panınasma karar verilmiş, 
mektebe tebligat yapılmış ve 
nihayet mektep kapanmış .. 

haziran, Eyliıl, Kanunuevvel ve 
\Mart aylarında ve dört tak;;itte 
tahsiline karar verilmiştir. bir rivayete göre de incirdı. mahremiyet içinde soyundu. Bü . Memlekete yarım asır hizmet et -

Zekeriyya hayretle sordu: tün libaslarından 3ri oldu. Uzun mek ~erefine ve bahtiyarlığına er- Zorla eve girme- Deniz teşkilatı 

tamamlanıyor 
- Meryem.. bu )'em.İf sana ne • saçlarım döktü. rniş olan doktorlarımızın mektep -

r·~en gekiı·•. De · ki ki d ' ten çıkış sırasile isimleri şöyledir: 

Vapurlara kumanya vernlere 
tenziliı.tlı faitle buz verilmesi de • "" mır parma ı ı pencere ı -

Gl. Dr. Hazım Bellisan, Dr. Sa
Meryem büyük bir safiyetle ce- binde, güneşin ılik ziyası altında 

V""' verdı· ·. k ğ b 1 dı (1' b . t .h. lih Konuralp, Gl. Pr. Dr. Besim Ö-

uygun bulunmuştur. Emekli \'e 
öksüz maaşatı için 20 bin !ıranın 
ıpüna kale suretile temim ve Zira· 
at Bankasına yatırılması takarrür 
etmi~tir Meclis son toplantıs ını 

cuma günü yapacaktır. 

nın cezası 

-,,. yı anma a aş a a erı arı ı: 

- Kal., hüve mın İndillah .. Cild 1, sahife 80.l mer Akalın, Gl. Pr. Dr. Cemil To-
yanı Allah gönderdi ... dedi. Ze- İşte tam bu sırada hücrenin ka- puzlu, Dr. Kemal Çulha, Gl. Pr. 

Bir serhoş dün altı ay 
hapse mahkum oldu 

Denizbankta bir şefe 
işten el çektirildi Dr. Şükrü Pelıt, Al. Dr. Ömer 

keriyya bu cevap karşısında samit pısı birden açıldL Fuat Keskin, Dr. Esad Şerefeddln, 
ve sakit kaldı. Çünkü genç kıza Ve... Dr. Hüseyın Maılum Yez. Dr. 
1.t'lkln elliği Tevrat ahkAmında İ~riye marang<-z Yusuf, genç Tahsi n Öımutlu . 

Kapanmış amma, hastalık Sırrı adında biri sarho~ olarak 
çıktıktan tam bir buçuk ay GÜ M R Ü K Kocamı.:stafapaşada muhacir 3ü · 

Denizbaııkın yerlue kurulacak 
oian Denızyolları ve Limanlar U
mum Müdiirlüklerinm teşkilat ka· 
nunları bugünkü meclis toplantı • 
sında müzakere edilecektir. Ka • 

İbrahim, Yakup, Yusuf, Musa pey- Yusuf girdi. Bu büyük meslek toplantısına 
gamberlerin hayatını okuyor, mu- ı 

leymanla kızı Zeynebin oturduğu sonra .•. 
tşiıı garip tarah da şurada: 0 ~omotil levazımı kaçak- evin kapıs ını tekmeliyrek içeri Meryem, onu g6riince, çıp aklı- IBaş\•ekil Doktor Refik Saydam ile 

cizeleriııi anlatıyor ve Tanrının · ğını hemen örtmf'lie çalışarak bir Sıhhal \"e İctımai. Mua,·enet Vekili 
her şeye kadir olduğunu söylüyor-

Mektep kapatıldı, fakat has • I giımiş ve içeridekilerin feryadları 
talık bittikten sonra .. öğren - çı arı yakalandı üzerine yetişen polisler ve bekçi 

du korku sayhası fırlattı. , .c Müsteşarı, Milli Müdafaa Veka· 
Yusuf ansızın ve bu \'aziyette i

ken içeriye elhett~ kötü maksatla 
Icti :iıWıat [~d eri Reisi General dı·g·u· niz dogr· u i•e, şimdi yal- Tophanedeki Fert utelyelerinde tarafındsn yakalanarak adliyeye 

nunların Haziran başında tatbikı 

{çin lazımgelen hazırlıklar yapıl· 

maktadır. * Yusuf, (~leryem )e yalnız ye • gelmişti. .. 
mek değil, şarab da getirirdi. Ve _ Ya Yusuf ... dt>c;i, senın bana 
genç kız bu yaln17 ve mecburi in· yapmak istedi7tin şerd?n \"e sen • 
riva ~ayatır.da Yu'1Jfı~n gelip git- den rahman ;ıan Tanrıya sığını
melerınden, arkade~Jıgından mem yorum. Eğer mümin ve mütteki i· 
nun olurdıı. (İmamı Ebu Cafer Mu sen bana zulüm ve taarruz etme .. 
hammet bin Ceririn. Tarfhülümem 
velmülOk eseri: Cilt 1 - Sahife 
79.) 

(Meryemin bu niyazı, tercümesini 
yukanda ya>dı§ım» 11ibi (Kur'an) 

Yusuf ile Meryem erasında bu d M · · 18 · · • .. a, eryem stıresının ıncı aye-
dost munasebetl devam ederken ti'--'- ve .,, ekild t d 

• • ııue ,.- f e fnes ur ur: 
de Zekerıyya Peygamberın hatu • K le · · - b' R h · · a ınnı eu:u , a manı mın .. 
nu fş1l bir ?ğlan ~uk doğurmuş k · k "ııt t kı ) . . . e ın ıı • a wa. 
ve çocuğun adı, Cebraılın getırd.lği 
Tanrı emri ile Yahya konmuştıı. 

Yahya mabede nezredlldi. Ço • Bunun üı:erine Yusuf, güler bir 
cuk büyümektP. olsl'•l. Bir rivaye- 1 yüzle (Meryem) e yakl&'jtı. 
te göre aradan üç sene geçti. - Ya Meryem, dedi, korkma ve 

Bu müddet zarfında Meryem ar· 1>ndişeye düşme .. ben vakıa şeklen 
tik tam kemal yaşına girmişti. insanım ve sureten de Yusufe 

Bir sabahtı benzemekteyiın. Fakat hakikatte 
Zekeriyya PeygJmloer onun ya -

nına geldi. Bir saat kadar kaldı. 
Giderken Meryem: 

- Bana Yusufu rô"deı. Karnım 
acLktı. Yiyecek ist!yorum. 

DedL Zekeri vya, evır.de hazır • 
lattığı yemekler! b!r tEpsiye koy
du ve her vaktt yaptığı gibi Yusu
fa verdi: 

- Al bunu, (Meryem> e götür, 
dedi. 

ne insanım ne de Yusufı:ım. Ben 
Tanrının meleği, habercisi cCeb -
rait. im.. beni sana Tanrı gönder· 
di. Cenabı Hak sana •havayi la -
liften bir evlad ihsan edecektir. 
Bunu müjdeye memurum. 

Meryem, karşısında bulunan er
keğin bir (beni iiıdem) olmadığını 
yine onun verdiği teminat ve söz
lerden anladı. Biraz müsterih ol
du. 

Bu nazik nokta hakkında da 
Kur'anın Meryem suresinin 17 inci 
ayetinde şöyle denmektedir: 

(Fettelıazet mi11 i!11ni1ıim lıeca
tardı. Bugün böyle bir emir ver • 
meği unutmuştu. ben fe erselna W>yha Ruheruı fe

t<m•esseleleha beşeren seviyya ... 

Zek:ttiyy "• h<'r defasında anah -
tarı Yusufa verlrkt'n Meryemlıı 

yanında fazla kalıra. diye de tıen
blh eder ve Yusuf bu tenbihi tu • 

Yusuf. yemeği (Meryem) e ~ • Yani Meryem, tesettür için perde 

~d~ Fak~t h~ v;ki~ı.aptığı gibi edip iğtlsale oturdu, lıiz ona hilkati 

M
a an çı m

1
a . ıs emk!edi". . ı adem sutethe terr.es1vl eden Ceb-

eryem n çın u• 6ını sor - .. 1. .. d d"k ) 
du. 

raııgonerı .. 

Yusuf: . ., Fakat bu hitap, Cebrailin bu 
- Sana şnrap t~ r.~tıre)'fm mL chavayi latiften. bir çocuk tebşiri 
Dedi. O devirde serap sudan çokj Meryemi şaşırtmıştı. O, Tevratı 

mnkbu\ ve iideta mukaddes bir iç-ı birkaç kere hatmetmıştı . Musanın 

kiydi MeryP~ ıı .. V1Jsuf ara.<ında din ahkamını ezbere bilivordu 
w kapalı t :r oda,ıa cereyan eden Fakat tamamen münzeı·i bi~ Jıay~t 
bu saıntmiyetın hudut ve derece- Y"-iamaga mahkum edildiği tçin 
sini bllmlyoruz. Bu hususta tah • böyle ince mesailde behre ve tec
minlerde dt' bulunnalttan içtinap rübesi yoktu. 
ed ıvoruz. Sadece v•k 'oları tarih 
ve dm kit 1plarını n ka!-itlerinden 
çıkarmakla ikt ifa e:Fyoruz. Maa -
mafi, biraz sonra da göreceğimiz 

üz re (Merye ı in ıneLe-d in ka -
pa' ı hücrc<!r•de Zekeri~·ya ı·e Yu
suf ile tema•ları hir çok dediko • 
duları mucip olmu ·tur ve bu de
dikodular, haşta (K:ır'an) olmak 
Ü7.ere hemen bütiin kitaplarda ve 

- Ya kişi, dedi, sen ki Cebrail 
olduğunu söylersin, bikiir bana, 
ben nasıl çocuk doğurabilirım. Ben 
kt helalden ve haramdan kimse 
benim eteğime yapışmamıştır. 

(Tarihülümem velmülı'.ık cild 1 
sahife 80) bana henüz erkek eli 
değmemiştir ve ben ziıı.akAr ve fa
cire deiilim. 

(Arkası var) 

Dr. Mazlum Baysan davet edilmiş- 1 
nız bir tek talebe hasta imiş, senele rdenberi biriken ve memle- verilmiştir. 

lerdir. 0 da atlatmış, bir iki güne ka- kete muafiy~tle girEn 100 tona ya- Dün ciördüııcü asliye ceza mah-

;. Merıı.sımden sonra, Koııservatu- dar iyileşiyormuş. Biz hadise- kın otomobil levazımctını satın ·kemesinde rneşhud suçlar kanu • 
arın orkestrası senfonik bir kon- yl işitince parmak ısırdık ve: alarak bunları hurd3 g!bi memle- nuna göre muhakeme edilen Sırrı, 
ser verecek, bilahare tertip edilen Kutasiyeeiliğin bir şaheseri, kete sokarak gümrük kaçakçılığı Mehmet adında kavgası olduğu 
danslı çayda eğlenilecektir. demekten kendimizi alama • yapanlar hakkınd~kı tahkikat bi bir adamın zannile yanlışlıkla bu 

___ 
000 

dık. .. Ya maazallah hastalık tirilmiştir. Mumhane caddesinde eve girmiş olduğunu iddia etmiş 
y 1 LA y ET ciddi bir salgın halinde gel - iki depo ile Şişlide bir garajda ve ise de ~ahitlerin ifadelerile kendi-
----- aeydi, mektep kapanıncaya Beyoğluııda bir mağaza mahzenin- sinin sarhoş olduğu \"e eve taar • 

19 mayıs programı kadar bir tek talebe sıhhatte de yapılan araştırmalarda 45 ton ruzda bulunduğu anlaşılmıştır. Sır 
hazırfanı1 or kalmı:vacak demekti.. . kadar kaçak eşya bulunmuş ve rı mesken masuniyetini ihtal su-

Yarın Vilayette 10 Mayıs şen • Bu işe hayret ederseli, müsadere ~diln-,işt.ir. Üç kişiden çundan dolayı altı ay hapse mah • 

tikleri için son bir toplantı yapı • Haklı deöil mi? ) mürekkep o!an suçluların diğer kfun edilmiştir. 
lacaktır. Toplantıy:ı Kaymakam- \ı ıl bazı kimselern sathidarı mallar 
!ar, Parti. Halkev;, Üniversite, ............ U ............ da aranmakt~dır. Hi'd!se ile alaka· 

Yüksek Mel-:kpler. Hwa Kuıumu, f Küçük Haberler f dar görülen 21 kişinin ifad~leri a-
Kültür Dir~Y.törü ve Basın Kuru. 1 lınmıştır. Y•kında fezlekenın ha· 
mundan birer murahhas iştirak * Alman b~~dıralı .~leneral V.on ı zırlanmasına haşl~nacnktır 
decektir. B•mhr iç:'lcie kayakçılar. Ştoyben vapur!le dun şehrımıze Yeni liman binaları 

---000---

Asistanların ihtisas 
imtihanları 

Tıp fakül tesisinin muhtelif kli • 
niklerinde sı aj görmekte olan a -
sistan dokt<" !arın ihtisas imtihan-

liğin progr~mı klt'i olarak tesbit 500 seyyah gelmiştir. Seyyahlar I k 
olunacaktır. şehrin görülecek yı>rlerini ve mü- yapı aca )arına başlar.mıştır Bu arada bi • 

Dün Muhabere ve Münakale Ve-
kalet!nden gelen bir emirle Deniz
bank Personel şefi Kemale işden 

el çektirilmiştir. Hadisenin sebebt 
malı'.ım değildir. Kemalin yerine 
Personel şefliği muavinlerinden 
Celil vekiılet etmektedir. 

---000---

Bu yıl beş yerde talebe 
kampı açılacak 

Bu yıl mekteplerin tatil ayların· 
da Tutanbulun en havadar yerle • 
'rinde beş tane taM:e kampı açıla
caktır. 

Kamp açılması kararlaştırılan 

yerler şunlardır: 
1 - Kızıltoprakta 49 uncu ılk o

kut binasıııda, 2 - Erenköyiliıd.e 

38 inci ilk okul binasında. 3 -
Florya plajı üstünde çadırlı kamp, Öğrendiğimize göre üniversite zeleri gezmışlerdir. Sahilleri:n'zdeki limanlarda yeni rinci dahiliye asistanı doktor Şük-

geçit resm;ne 120 kişi i]p iştirake· * Birkaç aydaı b~ri 1stinye ha- binalar ınşası kararlaşmıştır. İlk o- rü kültür ihti. as imtihanını ver ·ı i - Yeşilköy ilkokul binasında, 
deccktir. Bunler iç nd kayakçılar, vuzlarlnda tamir edilmekte olan !arak 'l'.irebo.1u. Mudanya, Bandır- miş ve birinci suım( dall"i!.ye mü·' 5 - Pendik 1 inci okul binası'1da. 
eskrimörler, futbolcüler, voleybol· Denizbankın Maraka7 vapuru dün ma ve İzmitc bire.- yeni bina inşa tehassısı üm·anır.. atmıştır. Dl - Kamp müddeti, Kızıltoprak, E
cular ve kız erkel< atlt;tler vardır. tamirden çıkmıştır Bugün sefer -1 edilmiştir. ğer asistanlar da bugünlerde pey- renköy, Yeşilköy, Pendik kampla 

Üniversite forması diiz beyaz !erine başlıyacaktır. ı Ayancık, Edremit. Mersin, Er • derpey imtihanlarını verecekler • rıııda 10 Temmuz sabahından 24 

olduğundan gençl-~r bu forma ile * Mühe:>dis mektebinin yetiş- dek, Iimanhrına ylpılacak bina • dir. 'Ağustos sabahına kadar devam e • 
geçeceklerdir. Geçit resmine işti· tlrdiği ve b'liihare Avrupaya tah·/ ların projeleri de hazırlanmakta • --0-- decektir. Florya kampı iSe, 10 Tem 
rak etmek ıstiyen hır çok Univer- sil için göntl.,rdiği mezunlarından dır. T t 1 1 •ddatle muz sabahından g Ağustos sabahı-
site talebeleri Rektörlüğe müraca- Nedım Arhn Avr..ıpada bir oto • Bundan başb Silivri limanının ren aş tyan _ar ŞI na kadar oimak üzere, 30 günlük· 
at ederek isimlerıni yazdırmakta· mobil kazaeı neticcsindt' vefat et- önünde birç::>k kaza!ara sebep olan, takıp edılecsk tür. 
dır. miştir. Ned'ı!lin cenaı.esi Tiryes • kayalıklara da bir fer•H konacak -ı Son günl<'rd0 kö)' çocukları ve Çocuklarını bu kamplardan bir 
Türkkuşu talebrforı de 250 kişi- teden bugün And•·i:.a \•apurile şeh tır. bazL çobanlar taratından şimendi- rine vermek istlyen veliler, ço • 

ilk bir kafile halinJe ve tayyareci rimlze gelecek ve Yiiksek Mühen- Yakında fenerin inşasına başla- fer hattı rezergahında bulunan cuklarının bulundukları okulların 
elbisesile geçit resmine iştirak e • dis mektebi talebeleri tarafından nacaktır. köy ve kasa'>alard~n geçmekte bu- başöğretmenlerine müracaat ede-
deceklerdir. merasimle k•ldırılacaktır. lunana kat~rlara t•ış Elma hadise- rek çocuğunu :;öndermek tr !ediği 

000 * Vilayetlerde y~pılan beden 

1

, N M I SA q L AR teri artmıştır. kampın adını bildirecek ve !icre-

E N 1 Z 
tini pe<jin olarak verecektir. D terbiyesi sıı!:ıa ve tPsıslcrine ait Seyrüsefer emniyPtini tehllkeye 

planların \•iliıyetleıc~ taseik Umum mudur kadroları düşüren ve vahirr. neticeler ver - ao gün sürecek olan Florya kam 
Bir lıalyan vapuru limanda ed'lm k '"- N-· v k•ı t' mesi her za"'10ll mümkün bulunan pı için te_.sbi_t_ edilen ücret 16 lira-

l e ="re "' 18 e "e me Ankaraya götUrdU 5 1 k 
tevkl'f edı"lecek b 'b' 1ı•d' ı ... ı · k • ı dır. 4 gun u olan diğer kamplar değil Bedeıı Teroiyesı Genel Di· u gı ı a ıse erı on ıyece m11n d 

bU". rektörlü"ür.e gönderilm"sı· bildi • İnhisarlar Umur~ Müdürü Ad • tedbirler ı;lmması ı•e bu suçu ;. - 24 lira ır. 
Ereğlideıı Çamk·a glderken ı; ..., İ ı 

rı'lmlştır' . nan Halet Taşpın ır ıdarenin Ha - leyenlerln şiddetle cealandırıl • stanbul Maarif Müdür üğü. bü-
İtalyan vapurile çarpışarak iskele 
tarafından yaralar.ın İstikbal va- * Bu yıl Türkk'1sı:na girmek ü- ziran başında ta:bU. ed!lecek yeni ması için ~mııiyet teşkiUtınca ye- tün müracaatleri karşılıyabilmek 

t Zere mu .. ra."". t ed~-. talnbelerı"n '· kadrolarını Vekal.;t~ tasdik ettır • nı' tedbirler alııımaktadır. için ic:;lp eden tedbirleri almış v purunun şeht'imizdeki sahipleri • " ·' .• · " 
bula. mek üzere .:iün ak~1m Ankaraya 

00 
ilkbahar başınd~ hazırlıklara baş-

talyan vapurunu protesto etmişler muayeneleri 20 M•yı~ta son 

l k Ş . d k gitmiştir . K~drolard1 birçok me • ıamıştır. Kamplarda çalışacak ba• 
ve ihtiyati haciz k~rarı almışlar - ca tır. ırn iye adar 230 genç "a~ meyva ı·hracatı ., murlar ve bilhassa ta sra müdürle- 1 ··... t ı ı ·· retmenl b · clır. İtalyan vapu'lı !' manımmlan muaye n•' Yi kazanmı~tır. ogr~ men er e og er, u "I 

ri ara,ında J.ccay;şkr vardır. Ba· '"'~·en yıl muhtelif memleketle- · ··ıeh•on l .,_ geçerken tevkif ri Jc~e .;: ve tah- 000 ~ içın yett.şmi~ mu ~ıs arın ,....,... 
!l memurlar db müddetleri geldiği re, bilhassa Alma~.va,·a yapılan tt 'kl · kurslarda h la kikat sonuna kad"r d!ı\: onulacak. ON 1yERS1 T E ' Le e ı en azır n • 
lçin tekaü.:ie sevkedilmcktedir. yaş meyva ılıracat.ndan hayli isti· maktadırlar. 

tır. 

Karaya oturan Alman 
vapuruna yardım 

Hukuk FakUltes'nde 
imtihanlar 

Şarköy ci\•mrınd1 bcirburnıında Hukuk fakült~•i profesörler 
kara) otur..n Alman gaz vapuru- meclisi dün dekan Ali Fuat Baş -
nun kurtarı!ın ası içi,, Alemdar tah gil'iıı başk.ınlığınd• bir toplantı 
lisiye gemisi hadi3• yerine gön - yapmıştır. Öğrendiğimize göre 
derilml,7tlr. Vaour Jrn~·•lık sahil - hukuk fakültcs;nde Mayısın 18 in· 
!erde karay.{ düşerek yaralandı - de dersler k~silecek ve 27 - 29 Ma
ğından içind~ki gaz hamulesinin yısta eleme :.ıntihanları icra olu
boşatılmasına lüzum görülmüştür. nacaktır. 

- - oo- fade edilın;§tir. BL•. cihet gözönüne Kamplarda, kamp hayatını tan-

Venİ Tren tarifesi almarak, T.-ekya mır.takasında, bu .zim edecek bir mütehassıs ve kam 

Balkanlar arası tren nakliyatı 

müşterek y~k ve Y<'lcu nakliyatı 

ko'lgresinde ittihar. ed!len karar • 

)ar dairesinde, Dev!<'t Demiryolla-

rı dokuzun~u işletmc· s i riıı hazırla· 

dığı yenı tarifenin tatbikine, önü· 
müzdeki Pazartes; günü başlana -

caktır. 

yıl, daha ge:ıiş mikyasta yaş mey· pın kadrosuna yetecek kadar öğ -

va ihracatı yapılıt · ası için hazır - retmen, sağlık işlerine bakacak bi

lıklara başlanmıştır. 

Y~ş nıeyva ihrat·a11nda, Devlet 
İ)emiryolları dohwncu işletmesi 

için getirtileıı frigorifık tertibatı 

ha tZ vagonlardan istifade edilecek

tir. 

·rer doktor bulunfüırulacaktır. 
Kamp, hayatının çocuklar için 

faydalı ve eğlenceli geçmesi için, 
icap eden te'dbirler alınmıştır. 

Bundan maada, bu yaz Heytıelir 
ada ilkokullarında bir de, öğret • 
~en kampı açılacaktır. 



IKD.&JI SAYFA 1 

Son "- Hab~rler 
'iŞARETLER 

Hayati saha ve hak 
Bugünlerde harp kokusu Dant

!ıig tehri il7eriııden Avrupaya sin
mektedır. Çünkil ıimdiki halde bu 

Türk • Amerikan ticaret anlaş
masının tatbikana başlandı 

; Prens Pol Ber
i line gidiyor 

Berlın, 9 (A !\..) - .ıı. vas 

• 
Italyada muazzam bir 

geçit yapıldı • 
resmı 

...................... : şehir, Alman hayati sahasına da-

"ff" lonya ıçın hayati hır ehemmiyeti 

Otomobil ve Radyoların resmi 
yüzde yetmiş tenzil edildi 

p P 1 R ı bildir. Ancak Polonya da ayni id
renS o o- i diada ~~lunuyor. ~antzigin Po . 

maya gı 1 olduğunu ilin ediyor. Arada hlr 
. fark nr: Almanlar Dantzigteki Ank 9 

1 

Yugoslavya Naibi Pn•n 

Berline yapacoi!ı hususi 

resmi mahiyet almıştır. 
Ziyaretin tarihi hmüz 

Paulün 

ziv~ret 

bellı o·. 

Belgrad, 9 (A..AJ - Naıp ı nüfus ekseriyetinin Alman oldu _ ara, (A.A) ·- Amerika deki gümrük resmi teııziletından 
Prens..Paul ve Prensese Olga gu" nu Polon . lıl 

3
, mil Birleşik Devletlerıvle 5 Mayıs 1939 istifade edereklerdir, 

M 1 '' d k ı 
. . . , )!a ar, ... yonun t ın· d . k"" uso ini ver igı" . miz arar an İtalya K:aı VP Kralı~sını denize ancak bu yoldan varabil • ar ın e merıyet mev ııne gir - Bu belli başlı maddeler yanında 

resmen zıyaret eımek uzere ı diğini ileri sürmektedirler ve iki mek üzere 1 Nisan 1939 da imza • diğer blr takım ır.allsra da muh • 

mamışsa da kendi:d.I'in onunde ya
pılacak olan büyük a~keri geçidin 
2 Haziranda yapılmRsı tasavvur e
dilmektedir. 

vakti gelince-gösterecegı". z,, dedi romaya hareket etmişi.erdir. ; iddia d;a ublt, muhakl<aktır. Dant- l~mış olan ticaret anlaşması tat - tell1 nlsbetlerde tPnziJAt verilmiş ispanya MiUetler 
Hariciye Nazın Markovıç na- ı ıria bir Alman tehridir, ancak bu bikatına başlanılmıştır. bulunmaktadır. C . . . . 

Roma, 9 (A.AJ - Vla tmpero - halkın fiddıtH alkışlariyle lc&r§ı- ib'e refakat etmektedir. şehir ve Koridor olmazsa Polonya Anlaşmıy3 bağh 1 sayılı liste Tfoaret anlaşmasına bağlı 2 sa- emıyetinden çekıldı 
da yapılan muazzan askert geçit lanmıştır. Belgrad siy!lll! mehafilinde nefes alamaz. Almanya, her Al • Türkiye t~rafındar. ~ang_i nc\i mal yln listede 1.;:,, Amcrik~ Birleşik_ Burgos, ~ (A_A.J - İsp_anya'.mil-
l'eaml.ııden llllnra gPçitte hazır bu- * beyan olv.ndu~na göre naip man bulunan topratı büyük Al • lara _ne nuıbPtte gümrük resmi Devlc:tıerine hangi mallarımızın ıletler cemıyı•tındtn çekilmıştır. 
lunmll§ olan 30 bin ihtiyat zabiti Roma, 9 (A.A.) - Romada bu Prens Paul Haz!ran başların- manyaya ilhak etmek azim ve ka- tenzilatı yepılaca~ını göstermekte- ne nisbette tmzila!lı blr tarife ü- - -"- -= 
VeMdllı: meydanına giderek Ve. sabah yapılen ssk<>r! geçit resmine da Berlini de rPsmen ziyaret rarında değildir. İlhak için artık dir. Buna nazaran bilcümle binek zerinden it:1al edi~Pcek! görülmek- Alman . laflyan 
nedllt sarayı önünrle toplanmışlar 1000 kadar motör1ü harp Aleti iş- edecektir. hayati menfaatler arıyor. İşte Çe- otomobiller;, her n<!VI otomobille- tedir. Bu list<'nin terkibinden an -

- ak tın" t' • ••••••• •' •••• ko Si ak O ad 1 1 ve Düçeyi alkışlal"nşlardır. Muaz _ tır e ış .r, - ov ya... r a bir Alman rin şaşisi, knroseri •ıe şss: aksamı. aşı aşaca~ üzen Amerikalılar, "tf "f k 
zam bir ballı kütlPsi de Venedik Askerler, geçidi Romalı yürüyü- Kral Karolun ekalliyeti mevzuu bahis iken Al • tekerlekler yüzde 60, radyo ahize muhtelif miihiın .brnç mallarımız 1 1 a 1 
meydanını tehacüm etmiş ve al _ şu ile yapmışlar. Ber•agliyerler manyaya ilhak edildi. Binaenaleyh cihazları yüzde 75. radyo için bir _ için _mer'i gümriık resi':1~erinde: (Raf tarafı 1 inci sayfada) 
kışlarını ihtiyat zabitlerinin allnş- ise jimnastik lidı:ır.ı ile geçmişler - tk Dantzigin ve Koridorun Alman leştirilmemiş mütPferrik parça _ tenzılat yapmışlar ve tcnzılatlı re- ı •npı!fap llDaJ '!3d mınq nq u~unı 
larma kanştırmı~. dir. At koş!!IU batarya1srdan son- nu U eks~rlyetine rağınen Hangi tara - i .. slmler anlaşmanır merivet müd-l L. h; . . ·· 

l 
f hakk ar yuzde 8~, her nevı elektrikli d t" f d · · e ıslan tabıatıle tavassutu kabul 

Düçe, Venedik sıırayının balko- ra, bindlrilır.iş ptyfide alay arı, .. ın ı olduğu ve hangi tarafın t . . . .. e ı zaı m a arttırmıyacaklarını 00 k .. . . 
nundan bir iki söz sdyiemif ve e?.- müteakiben gaz m~<l..elerl takmış . B~eş, 9 (A.A.J - Rador ajansı bu. şehirde, bu topraklarda hayati ecrıt makıne ve rılıazlaıı yuzde da kabul etmişler.Jır. Diğer tarııl-j -~c:ı. ve muzak~eye gırışcr_ck. 
elimle, §öyle demlşti1': kimyevi se•v!s ef·adı geçmişler • bıldırıyor:. lhtıyacı olduğu isbata muhtaçtır 12, yazı, hesap. kayıt, tadat, tefrik , .. _ . muz ere uzıyaca ve nıhayctun

•SilAlılarımızın kuvveti •Üphe- dir. Bunlardan bir kısmı am.iant Kral ikinrl Karo!, hanedanın v. e anlaşılan, hak, bu sefer de, ve tasnif m•kinelı·:-i yıizde 12 be- ta~, Amerı.;Jya hol~n gumruk resi nihale bir karara raptedilerck. 
• . i iki t f k h ' mındcn muaf olarak ıföal olunaı;ı Şimdiden kat'l~·etle denilebilir ki 

8lzdir ki muazzamrl.ır, fakat kalp- elbise giymişlerdir B·r kısmı da miıess si olan birirıri Karolun hey- ara ın endi kuvvetlerine ve er desimetre murRbbaı 4,5 gram- bazı malllarımızm da yıne anlaş- bu karar Alman diktatörünün im-

ler!mlzln vermiş olduğu karar da- Antiperit ür.lformavı lAbls bulu - kelini açarhn, söylediği nutukta d?.stlarmın kuvvetine ne der~ce dan yukan ~lan kr~i glaseleri yüz- ma devr<>si zarfır~a mu~fen ithali diye kadar alıştığı •tam munffa . 
ha muazzan dır. Vakti gellnce bu- nuyorlardı. Nl':ıaye! tayyare dafii ezciiınle demiştir ki: guveqebilecfckler":'i gözönüne aJ.. de 40, dosya t~snif;r,e mahsus bazı edilmekte d~vam edec~ı'.!'ni teah _ kiyct• !erden pek uzak olacaktır. 
nu isbat edeceğiz.• bataryalarla ağır to~çu bataryala-j Kral Birinci Karol t:ırafından te dıkları zaman ıalnt olacaktır. dolaplar da yüzde :?!: nisbetlerin - hilt eylemişlerdir İttifakm şartlanna ait verilen taf-

Bu sözler, ihtiyat ııab!Uerınln ve rı ve 300 tank geçmıştır. ._ Romanya b'lden sonra- 1 K D A M C 1 silôta dikkat ettiniz mi? İtalya 
k:ilere olduğu gibi bırakmaklığı. _ lngı·ırere Sovyetler ~· I . yalnız bizzat aliıkadar olduğu me-

c. H. Partisi. Mecıı·s mız Jlzım g·_ .n bir mirastır. Polonya, Dantzigde - vıma memlekeflerı ~~.e~:l~~:ı :i::~d!:~~ i~:~;:!ı~ 
Biz alt oilsnı mııhafı;.za ve tar•. .. Polonya deklarasyonu ·ı:ehlstan~ ~~muhabbet ve SCV• 

d 
•• 1 d sin etmek lı<tiyol"ll7, Rr,manya mut Stat U k Q n Un mu ha- ( ıgı besledıği kaydolunuyor. Demek ·grupu un top an 1 lak surette müsalPmetperverdir. 

0 
V :tl<ı§ ~o.ro.fı 1 

inci so.yfııd-ı) Stokholm, 9 IA.11.) _Şimal dev ki ittifakın ilin edilmiş olma.ına 
Eserlerini blll'I.~ içinde inkişaf et- fazasına karar verdı arbşova, (A.A.) - _varşovada letlerı Haridye NBzı~!arının kon _:nğmen, İ/talya Lehistan için ÇI· 

ecne 1 rnahfellerdekı umumi ka k b · h bed Alın 
tlrmek istiyor Fakqt b'"tünl" '"~ ka t bir b . feransından sorıra T<>ll>f bır tebliğ ca ır mu are e anya 

Ankara, B (A.A) - C H Par -ı tlğl muhtelif mesdt>'er üzerinde · u Ug., • (Bllf t<ıra .. 1 inci aayfo.da) naa ' u:;uk ~Pnedenberı bu- ne.,,. d"l · •. ile beraber hareket etmekten im-. · · · nü ve istlkla'in" d h f ı• ,.e ı mış.ır-
•ı meclla grupu bugün 9/5/989 ve her mttf'lenin bugün ne aaf - . ' ı e mu a azaya u- hükfüneti milletler cemiyetinin rada yalnız bir mas;ahatgüzar bu- Tebli~e göre şimal mmleketl . 'tina ediyor. Zaten bu, her zaman 
... t on beıte Reis Vekili Hasan hada olduğuna dair uzun izahat metmış bııbrunaktadır. yüksek komiserin: de ipka etmek lunduğu hal:ie Mclotof'un ilk iş o- Oslo deklara•yom:na tadlk ve~~ böyle idi. Tunu. meselesinde, Al

Saka'nın ba§kan11ltmda topla.ndı. veridler. Başvekil Ka!ine~lı:o da modem lf&l"tİyle Daııtzlg'de ~ımdiki statü- larak Varşr>va'ya bir Sovyet Bü - suretle gruplar haricinde kalacak- manya İtalyayı takip etmek iste. 
Ruznameye dahil mt>sele, Muğ- Aynı mevıu ilzerine söz alan bir Romanyanın banisi olan Kral BI- koyu ldaıne etmeğ"e çalışacaktır. yük Elçisi göndermesinin bugünkü !arı ve bir harp vukuunda da bi • med~ ~e yalnu b8f1Dll lı:alan İtal • 

la Meb'uını Hüsnü Kitapçı tarafın- çok hatipler sı~a ile fiklr ve mü - rinci Karolun şahsiyetmı tebarüz -Öğrenildiğine göre Polonya fil - vaziyet çerçevesi dahilinde bü - tarf kalmak iç'n eJ]c, inden geleni: ya rıc at borusunu çaldı. Bu kere 

!~.~tuıat Veklll'tlne tevcih e - talealarını beyan ettiler. ettirmiş ve milte•k"ben askeri hakika 15 Mayısta toplanacak olan yük bir ehemmiy,,ti haiz olduğu! yapacaklarc!·r Şimal me 1 k t 1 ~Lehistan meselesind~ . İtalya 
......,,.,, üç maddelik bir rual takriri İk V ' milletler cem!ypt; konseyinde . . . . m e e - anyanın arkasınca ıilrünıııek 
idi. Bu l.zahat arasında tısat e • lnt'aların muazzaM bir geçit me- İn ., • .. merkezındedır. · leri münferiden vEva müşterek bir istemiyor 

khletine yenldı'n tevcih edilen bir . Fransa, gı.tere v~ İsve~ mumes- Yeni Sovyet büyi.:k elçisi Saro-) · Al • · tik defa su:ıl ıahlbl Hüsnü Ki • .. raslmı yapı1mıştır slllerinden mürekkep Dantzig üç _ , · surette az ç•Jk gen·~ ademi taarruz .. e_lumuın, Almanya çetın ,.e 
tapçı bu IUal takriri lk aanayie ç~~ suallere son defa soz_ .alarak Mer Asiınde Veliahd, mill.kd ve !er komitesi nezdinde teşebbüste nov un pek yakında V3: ~ovaya gel paktları sl>t~mine M'rekdeki fay- muhlı~. zam:nlarda İtaly.aya ~ü -

mO.teallik harıgı meseleler hakkın kursıye gelen İktısat Vekili ıcap e- askeri saray erkanı hükumet ve bulunarak yüksek komiserin ipka- mesl beklenılmektedır. dayı bu ltilıarla '"tkık etmişler - v~nebılı~ mi. Otuz senelık lttıfakı 
da lııahat verıı,,,....ını isted""-' den cevapları verdL . f kti Ayni ecnebi madeJlerin fikrin· müsellesuı •Onu mallundur. Har • 

"'uu Kordiplom•tik az~•ı ve kalabalık sın:ı ııs ıyece '" dir. bl J ğı b' lıfidlrdl. Ruznamedt başh bır madde ol- Al . . ce, Moskova, Varşova iJr olan tc • . n en can a aea ır samanında 
Müteakiben lkt••ııt VelılU Hüı. madığından saat 20 de müzakere bir halk k~ütlesi ha71r bulunmuş- manyanın V&Zly&fl maslarını rıkılaştırmak arzusun _ ,Şımal dev!e!ler- kendi memle • İtalya otuz senelik ıullttefikine 

1111 Çakır .u.ll takrlrmin ihtlv~ et- nihayet buldu. tur. Londra, 9 (A A.ı - Times gaze-; dadır ve bu arzu Polonva zimam • , ketlerinln büt!inlüğü ve bitaraf _ arkasını sevirdi ve onun diisınan-

Onbeş günde 31.665 Japon 
zabit ve askeri öldü 

ŞUpklng, 9 (A.A.I - Resmen bildirildiğine göre. Nısan ayının 
IOn on beş günü zarfında Çin'in muhtelif cephelerinde 504 çarpış

ına vukua gelmiş ve bu çarpışmalarda 31,665 Japo,, subayı ve eri 

&hnüı, 1)12 k~ ık es!:r edilmiştir. Çlnliler tar.ıfından elde edilen 

harp mal-ıemesi :SP. 275 at, 1456 tüfek, 56 makineli tüfek, 21 top ve 

G, 758.691 merm !dır. 
Diğer taraftan Çinliler, M Japon tankını ve zırhlı otomoblllnl 

tahrip etmişler, 3 Japon harp gemisini batırmışlar, lO kadar tay

Jareyl düşilrmüşler. 56 Jdlometff demiryolu ile 7(1 kilnmell"<' .kara 

Jolunu bomıuşlardu. 

Von Ribbentrop Hitler tarafın. 
dan Berlinde kabul edilecek 
Berlin, 9 (A.A.) - Yon Ribbentrop 1!ğle llzerl Mi!nıhe gelmiştir. 

ııoiumaileyh, bugUn ya Münihte veya Berchtesgadende Hltler tara

fından kabul edil?r~k Kont Ciano fle yaptığı 

bild!recekt\r . 

iNazır yann ak,_m Berllnde bulunacaktır. 

müliihtm neticesini 

Kral ve Veliahd hararetle alkı<>- tesinln Berlln mu1'ablrine göre,ıd 1 d le • k' 1 k lığı diğer d~vlftler tarafından ga- ları safına geçti. 
1 

• .. . • . ar arınca ıı ço ı)·ı a;şı avına - Bt d"' . 
arunışlardu. Berlln hükılmetı ıc3 oPden tedbır _ tadır. rantı edilTT'ck ıııtendiği takdirde ı onmc hareketlnın ba ıııda 

!eri almadan ..,,,el Varşovadald ooo bunu memııu'1iyetlp 6elamlayacak- kim bulunuyordu biliyor mu.ıı • 

Mal
.Ski• HaJı•- Alman Büyalc E!çlsinln raporunu • • ıardrr. naz? Bugönkil İtalyan De\•let Rei· 

- bekliyor. Istanbulu 1 .ııı 
Dün akşa:n iyi m~lümat alan ba- n man 'v Almanların bu acı hakikati u • 

faks mülakab Zl Alman şahsiyetleri, şimal dev- (B<ı§ to.ro.fı l inci so.yfado.) 1 arşova Kaunas maçı nutmuş olduklarmı lLN!nefıııli:yo • 

Londra 9 (AA ) - S ' t Bil !etleri Almanysnın teklifine cevap namesinin sekizinci maddesi mu · 'ı Varşova, 9 (AA) - Varşova - :t:: nye:!,ınsa :~~ psp ~e 
• · • O\ ye • vermeden rvvel Alm&nyaca Po • . . .. . K . f '- .. . .. .. e m ....... ere, mü-

yük. Elçisi Maisk1 J::uııün öğleden lonyaya k hl 
1 

. h k te . cibınce uç s enelik yekUnu ı aunas utı•olu maçı, Önumuzdekl ,avere ve konferanslar usulü lı:aim 
1 

arşı çnr are e gı- \P gü ·· 
sonra Hari~!ye Nezaretinde Lord tişllınlyecekti.r. 7.050.000 lir~ tutan ikinci blr tah- azar nu Var, wada yapılacak- oluyor gibidir. 

Halifaksla uzun bir ıııülakatta bu- p t kl'f' sisatı daha vardır. Bununla yollar, tır. Ahmet Aieoiiu 
lunnıuştur. apanı" e 1 1 

. . . hastane, mektepler, stadyom, şe - -;.:;;..,;;;;;;;;..;.-;:~~;;;;;,,;·;;;;;,~;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;:;:;;:;:;;;;.;,;;:. 
-o-- Berlln, 9 (A.A.) - Görıngın Ak- .,. . • . ~- ·- -- - -- -~-- -- --

de · h t' h k'-- d Be lln" ,.ır tıyatroou, kon~ervatuar, ıehır! ~ 

F•ı• • • nı.z sey.a a ı a 1§.ın a r ın . l ll 1 lStin ısyanı siyaııl mahfrlleri biiyük bir ketu- ııazınosu, asri ote~ler_ vesaı~e ya • %-:::: ~ : CI h il 
.. miyet göstermektedirler, Ayni pılacaktır. Bu yed, mılyon Jıra be. ~ »ı ~ V • • • 

Kudus, 9 (A.A.) - Araplara ve- mahfellerde İspanytrın İtalyan _ lediye bütçPJİ tarof>ndan üç sene- -:7 
rllen teminat:ı rağmen, Filistin a - AJman itti!.ıı.kına gırmesi ih - de ödeneci!~tir Fakat beledıyeye ---------------------...111 
silerinin. h.q_kumandanlığı beyan - timali imk5ns:7 ~ddcdilmektedir. bu yl?di milyonluk tahsısat için bia' A f f 1 B O Ç 8 U Ç l A R 
namelerı dagıtarak halkı isyana 1 · h her al ahf 11 ·· S ' · de d yı a an m e erde soy len- sene içinde teahhi" rle girişmek sa- eyyo.hların ~o!')ıı. memleketımı- Bundan sonra mahk""""'' b' 

vama a\•et etr.ıeklE ve Filisti- '""'~ ·- • Al . p 1 . . . . ' - ·--,,e, ır nin tam . t"·J'lin . . ....,.~.e gor., man)a apanın Po· lli.hiyeti verilmiştir. Bu suretle ·ze, stanbuluıı tıırıl.I libıdelerınt fabrikada, hurc'a kam•lo.rdıın bir 
ıs·'"" " • ıstemktedır. . . . h" ı · ı - , · ' Halkın k . t lonya mes~lesının muslıhane bir aıı 1 bllt d b , , h .,orme!je ge ır er. Ve bu eski san o.t parço. alm4 olan lıir ıu~ı,, geıirdı 
e serıye i üzerinde hiç . . . ı çe er aş'" <U sene oe - . . ' • 

bir tesir bı~ §!!kilde hallı lehın~ekl teşebbüsü - . . . e•erlerını hay•an lıau•an seyreder- !er: 
melerin .::.~r;ııyRr bu beyanna - ne •müsbet bir §ekilde• cevap ver- rın ımarına 12 mllynn !ıralık mun- Zerken_. !staT>bulun harabelerini de/ •-Bu koyışlar h ·d l k 
ki isyan mhu_ı ıkt.e~ !'upu etrafında- miştir. Papanın sarlettiği gayretle- zam bir tahrisat Vı!rilmlştir. Bütçe görmüş olurlar. ÇiiY'kil, to.rihi 4bi· ltılmı•tı Falnikoy I~ a o o.ra, a· 

are etır.ı tesise matuf . . . 1 t . • · · P ~~mu yoıctıı. 
bi rt.eşebb.. ld ""· 1 n.n boşa gıtmesı ihtimalinin kuv • i e beraber stanb!ıla bu yıl sa.rfe- delerımlz, ayni zamanda. harabe-• H'k' k . 

•ıs o U15 u zannedilmek- . . • a ım §U o.rnn t-erdı· 
tedir. 1 vetll olduğu ayni mahlellerde .söy dilecek para 20 Jl"'llyon lirayı geç- lerimızdır. · 

lenmektedir. mektedlr To.rihl çe§111elere, ı·ami ~o.dırco.n- •- Bu l•o.11\flar hurda, atıl'>n4 * . lannıı bo.hnız, lıfP.<İ kurudur. ~labllirler. Faı·aı Sf'1! t>nların Jab 

Amerika Bahriye İngiliz elçisi balyaya Bone - HaJifaks Londra, 9 (A.A.l - Dantzig me- 1 Mualuklan do kopcrılmıştır. Ca • rikayo. lüzu,.11u olup olmadıklarını 

d 
mühikab . selesini halletmek için Ahnanya, spanyada terhis mi. medreae, türbe kubbelerinln to.kdır edecek mevkide deı)ilsin. 

bütçesi itirnatnamesİnİ ver İ Polonya, İtalya, İngllte?? ve Fran· cdiJen askerler de çimentol.rırı slllt:üktur. Fo.brikonın hurdaıa",... ./eğil. 
Vaşington, 9 (A.A.ı - Mebus - R 9 (AA.) ·- Sir Percy Lo- PaB rls, 9 (A.A) - Hariciye Nazı. sa arasında bir bPşler konferansı Madrld, B (A.A.J - 20 Nisanla 7 Musluk, çinko hır.mlıkları, he- çöplerine bile dolmt1ulamaz. Bu · 

uma, · n onnet, mllletln ce ı t · k men her gün du d !j k ·· -~ ıneclisı 733.414.241 dolara ba - raıne, dıin oğleden sonrı;. Quirinal &eyinin toplantısıt:ıa 1-+mir yke ı on- toplanması hakltınd3 Papanın yap Mayıs arasınd3 30, 31 ve 32 Bınlf· • 11 u umuz; o u- gun, !uzum.tuz ıımttlıın alınır. a, 
. •• a etmek tığı teklifi alikadarlar muvafakat b du~muz o.dı lıır31:lık tıak alann· ııann lü.runılwıı da ıı!tnııbilir Se-

111 olan baluiye büt~sınl kabul e- sarayında İtalya Kralı ve Habeşıs- ilze~ Cenevreye gitmeden evvel tarı terhla ve u rurf'tle ay sonun- dand • 
dere>. Ayin mecli•lr.e eevlıetmif - tan İmperalrıruna itimttnarnesiııl Pariste bir müddt kalacak olan :::~!~y~yle:~~;,m de da terhis f!dilen sınıfl~ yekfuıu Dö~ o.hlaksızın afyon, 16p!rto ~!ı:ene küreğ" '"nlıkıim E"di • 

tir. takdim etmiştir. I ~d ~alifalcsle Cutr.arll'si günü 
8
. 

1 
. altıya lblAğ edilır.lttir. Son J'aıı keyiflerini doyurmak, lcofalannı B iki ka n 

oır mulAltat ynpacaktır. ır macar gaza ası d la le ı... t rlhf ' u rar akkında ko.nunt kıt'ları zafer geçlnlnden ııonra Fa- uman mıı ~·" O ICltl ııı ,. milUlha·alar yürü• k 

Bir Leh gazetesinin makalesi 
Varşova, 9 (AA.> - İtalya - Alman ittifokı hakkında mütalea

lar yüriıt.en EksprP-< P ıranny, diyor ki: 

~ Polonyayı çatıy!lr sa döııecekl.-.rdir; aerlerine tırnak to.k..-ııılan adi hıf'- de§ili~ ....... mevkide 
Blum Londraya B 9 (A • nzlık vo.k'o.lan dellildir. Fal(Jt, lcefldı hı>sal>ıma 

udapeşte. ı ·.l - Pester ooo · mu· çok yerinde buluyorun;. 
"d" İloşd gazetesi .Polonyedan bir su- Rıuyayı gnen bir Frannz 

gı ıyor al. başlığı .ı.Jtınd~ neşrettiği baş. Göring General Fran- hcrrlri, JUnu anlatıyor.- Tarihi eserlere. •an'at 4b!deleri-

Londra, 9 (A.A.l - İngiliz işçi makalesinde bir mü:!dettenberi Po ko iJe görıicecek .Mo.hkemeye. ar1':o.daşının ~- ne, umumi Muessı>:relere, herhangi 
.italyanın, arkada•ı AJmanyaya teslimıyet arzetml§ olduğuna_ partisi liderleriyle görüşmek üzere lonya matb:ıatının .Macaristanı ~ merinl ço.l'll'f bir euçlu getirdiler. bir ıekilde suilco.st ı•apanlo.r, auç· 

inanmak yanlıştır. Daha ziyade ümidini Alrıanya ile olan iiifakına bu sabah bııraya gelen Fransız tahkır eden ve Mararistana hücum Berlin, 9 (AAJ - cHavu. : •- Arkadaşımın ;."/<j kemeri t'ar- lannın derecesine göre ağır re:ro.-
rapt.etmiş bulunan İtalyanın istikümldinı Alııı"'o/a !!e elan ittifakına sosyalist pa~tisl reisı Blum, bilhas- l"den . yazılarından şikayPt edE>rek Berlın s.yad mthfnıerlnden alı- dı, benim ll"kttt, bı•ınl aldım . !ara ço.rpılmaltdıTlar. 
teslrı derecesine güre tayin etmesine intizar edil~bilir. Diğer taraf- sa merbur :ıskerlıl- meselesiyle dıyor ki: nan malıimata göre Görınıı Valan- D!ıi'.ıek.ken:inl müdafaa etti. Bir memleketin ümro.nun kem._ 
'tan bu ittifakın İtalyıı emellerinin tahakkukuna yarlyabllecek bir Sovyet Birliğinin "az;yetlni ko - Bu matbuatın ha\t.ı hareketi de- siyada General Franco ile görüşe- • ım o.rıınM verdi: ren tufeylilPrl lcolaıı ajfnfll4fneM-

.-~~ .... .__~~~~~~~~~..ı..... ...... ~-•,....,-~~~~...., ··~·:....~~...ı-· ~Ln_u_ş_ac_ak~t-ır_. ~~~~~~~~....ı..~ğ~iş:m~e:zs:e~,-r~';z:iın::...d:~~- ~2:a:ru:r~l....::ol:a:rak::Cc:e:k~ti:r.~Re::s:m:i:.;m:a~h:~ı:·ıı:e:r~b:u:..:_h:u:su:~:Jı1U•iın,jAiçi!ırk~ad..Uanş~ınıı.Jıl~~ıı.~.~'l~eyil...!ıp!!AlcGma~ı.m.:·Lıı:u:.~~~~~~~ d· ..... - •-=- •mı ...._ Al"" ••• 



ALTIN AVCISI 
-4- Çeviren: M. Y. 

(Dünkü nüshadan devıım) 

Ne yapmak iste<l:P,mi anlama -
dan, elimi uz3ttım. Göğsünden kes 
kin bir parıltı ik kamaşan bir şey 
çıkardı. Bir bıçak' Ve bir anın ! -
çinde, önce bı>nim kolumu, sonra 
kendi kolunu çizdı. İkı kolu biri
birine yapıştırdı, kumların üzerine 
bir iki damla kan damladı. 
Ağır bir •esle: 
- Yerlilerde gcrdüm, dedL Bir 

mukaveleyi, bir aniaşmı.yı, bu su
retle imzalarlar Şimu', benim ka· 
mm, senin kanına karıştı. 
biribirimiz~ bağlandı!;-. 

* 

Artık 

Ertesi gün madene ind:k. Louise 
de bir plan v~rd:; fakat damarı 

bulmak içın dört su. dolaştık. İlk 
'ıocası, iyi gizlemiş doğrusu! · Yarı 

kazılmış, sonra terkedilmiş tünel
lerden geçm~k. bizim için çok zor 
oldu. Bazı küçük çöküntüler, ma
den i§çisinin bırakt•ğı işaretleri sil
miş, bozmuştu. Bir lı : leye kurban 
gittiğimi kendi ke;:dıme düşünıne

ğe başlamışhm. 

Nihı.yet, Louise. damaı yerini 
bulmuştu. O da kazmaya, ve be • 
nimle beraber çalıştL Birkaç sa
atin içinde, deli etmeğe kafi gele
bılecek izi, tozu •ele geçirmiştik. 

Milyoner oluyordum. 

Louiıse, damar yerini, yine ayni 
meharetle örttü, kapadı. Döndük 
ve Louise, derhal iş adamları ve 
tüccarlarla müzakerelere giri§ti. 
Bu kadında, işden anlamak, işe gt· 
rişmek kabiliyeti vardL Ben, onun 
yanınd~, ağzı süt kokan bir çocuk 
sayılırdım. Her şeyi yoluna koydu 
ve maden i§letilmeğe başlandı; a· 
ır.~liyata, o, nezaret ediyordu. E • 
ğer o olmasaydı, muhakkak yere 
vurul urdum. 

bir !hayli para yatırıldığım öğren -
dim. 

Louis&: 
- Artık zengin olduk, buradan 

kurtulalım, Fransada yaşıyalım, 

dedL 
Dehşetle ürperdim. Fransada, 

Louise'le beraber yaşamak! Dost· 
larımıza rastgelecektik, evlendi -
ğimizi öğreneceklerdi. Bu, Chlll'
lott'u müebbeden k3vbelmekliğim 
için, yeter ve artardı bile. Hayır! 
Benim için buna imkan yoktu. 

Kendi kendime ihanet etmemek 
için, dostlarımın, beni kötü, düş· 
kün zamanımda yakadan silkip at· 
tıklarını öne sürerek Fransaya git· 
memekteki ısrarımı anlattım . Ona, 
Guyane civarında, cenubi Ameri· 
kada, seyahatler teklif ettim. O, 
Güyandan ı,aşka bir yer görme • 
mişti. Rio de J anelroda gözleri ka
maştı. Eğer, onu sevmi§ olsaydım, 
onun bu s•arleti beni de me'sut e
debilirdi. Fakat, <bütün hissi zafla
rına rağmen Clıarlotte'un sarışın 

güzelliğini, körpe l ;ğini, tazeliğini 

düşünmek1en kerJiim alamı • 
yordum. Fakir, düşkün olduğum 

zaman, onun hayali bana ıztırap 

veriyordu, hatbuki onun ayakları
na dökecek milyonlarım varken 
cehennem azapları çekiyordum. 

Louise'in 7.engin olduğu zaman 
parayı ne şekilde sarfedeceğini 

çok merak ediyor ;!um. Onun ilk 
defa bir gJ.zellik c.nstitüsüne, ter
ziye gittiğini gördüğüm zaman 
korkunç şüphelerle kıvr&ndım. Bo· 
yanacak, elmaslar takınacak, gü • 
lünç bir şekilde süslenecek miydi? 

Kabil olabildiği kadar sade ve 
temiz bir zevkle giyınmiş, süslen· 
mi§ olduğunu hayretle gördüm. 
Paranın hesapsızlığina rağmen hiç 
çiğliğe kaçınıyordu. 

Siyah gözleri siyah saçiarile, 
' Mayısta evlenrr:iştik. Ciddi a - yorgun yüzü yine güzel görünü • 
melıyata ancak Agustosta başlıya· ymdu. Bakışları iltifat bekliyor - · 
blldL Yerli bir banker, oldukça du. Ve ben içime rağmen cevap 
mühim bir pay karşılığı .olarak ba- veriyordum. Fakat için için onun 
nıı ödünç para verm.işti. Ve kendi ıböyle zeki oluşuna bir kin duyu -
adamlarından birini de, kontrol gi· yordum. 

bi, ~~dene ~ö~derdi. Benim yapa: Gece Şarlotu rüyamda göre . 
tak ışım, gucum yoktu: Serserı rek uyanıy.,,-dum. O beni ölmüş 
sersen dolaşıyordum. Bu halden, 'ı sanıyordu. İhtimal bir başkasını 
pek te şikaye,çi değiltlim. Artık da bulmuştu. Yok, havır o bana 
bütün ömrümde, tembel t~mbel 1 üç sene bekliyeceiiini ~adetmemi§ 
yaşamağa hak kazanaca~ kadar miydi, -
çalışmıştım. Yahut, ben, oyle zan- G 1 k k ı· . . e ece revap arımın e ıne ge-
nediyoraum. k ku ·1 k 

K d
. Lo . . . -ı çer or sı e ona me tup yazını • 

en ım ve UlS& ıçın, sag am d 
bir kulübe yaptırmıştım. Yeni evi
mize taşmır taşınmaz, hastalr.n -

dım. Hiç şüphesiz, i§çilercleıı biri 
tifüs mikrobu taşımış olacaktı. 

Kamp doktoru, beni derhal tecrid 

yor um. 
Luiz kabil olabildiği kada·r za -

Um ve atılgandı. Daima sessiz ve 
esrar örtülü duruyordu. Fakat bu 
hali bağırmı.i olmasından daha 
tehlikeli idi. 

ettirdi ve hastalığın yayılrr:arr.ası Beni korkunç bir kıskançlıkla 

için bütün kampı da dezenfekte seviyordu. Halbu1<i o benim iç'-" 
etti. 1 kürek mahkumlarının ve altın 

Günlerce k~ndimi kaybedecek 1 t~prağınd: _aoğmuş o uğursuz ye
derececle ağır astalanmıştım. Son· rın tımsalı ıdı. 
radan öğre:ıdim, ölüm tehlikesi Şar!otun korku<ıında nbir yer
atlatmışım. LouisP'ın sadakati

1 
de uzun müddet duramıyor ve Lu

beni kurtardı. Gece ve gündüz, baş izi Amerikada şehirden şehire do-
laştırıyordum. B:ırlar, sinemalar, ucumdan ayrılmadı. Evimize, kim· 
spor bana dertlerimi unutturuyor· se girmiyordu. Yemekleri ve illıç· 
du. 

!arı, kapının önüne bırakıyorlar • Bu bitip tükenmPk bilmiyen 

dı. Biraz iyileşmeğe başladığım gezintUerin sona ermesi ve niha -, 
vakit, doktor: yet •bir yerde yerleşip işlerimize 

- Hayatınızı, karınıza borçlu • bakmamızı karım ciddiyetle söy • 
sunuz, dedi. ledi. O, aramızdaki bağlılığı haki-

Karantina kalktıktan sonra, iş· kalen ciddiye alıyordu. Ben, bun -
!erin nekadar iler!edığini ve ban· dan nasıl kurtulacak, kaçacaktım?. 
kaya Louise'le benim hesabıma (Arkası var) 1 

D~vo~t t§l<dlt§lmD©lırnnon 

(~tnt~lr~~~©ıliilt> lhlt§l00~1FÖ 
lrene Dunne 've Charles Boyer nl 

çevirdikleri filim çok beğenildi 
Hloivutta son zamanlar

da çevrilen filmler arasın· 

da en beğerı:lenlerde~ bi

ri de cElle et Lui> dir. Bu

nu biz buraya kadın ve 

erkek diy•. almıya mec • 

bur olduk. Bu filmde A • 

merıkalı bir artistle bir 

Fra:ısızın birleşmiş olduk· 

larını göst.,~iyoruz. 

... 

~~···Sil 
.....• Diıploma.tik müzakereler devam ediyor. 

Birkaç itiraz ve Lord Halifaks, bu itir~ar k&r§ı
ıında, aczinden değil, fakat hiddetinden yunıru
tunu ısırıyor. 

Garson yemek dağıtırken, halya sefiri Com
te Grandi, par.mağlle i§aret edip dişlerini göste
rerek: cBir parça daha almak istiyorum!• der 
gibi. .. 

Sigara salonuna M. Gafenco ve Sir Robert 
Van<:tıar, askerlik mü.:tellefiydti kanununu 
kopa·rdığı .gibi yaprak sigarasının ucıınu kopara
·ok giriyor. 

Sir John Sim on, Mühimmatı Hanbiye Nazırı 
M. Lieslie Burgin ile konwıuyor. Her şeyJn, b\l· 
hassa levazımı lıarbiye fiatlerinin yükselmekte 
olduğunu tetkik He meşgul görünüyorlar. Fakat 

Amerika sefiri M. Kennedy, M. Ruzvelt'in 
Avrupayı dıüşünmediği zamanlar görüldüğü gibi 
gülüınsiyerek sofra, ~oııışusu Lady Lloyd'ıın bar
dağına şampanya koyuyor. 

M. Nevill Chamberlein'in parmağı, yolunu 
şıışınnış. Onu, burnunu karıştırıyor, zannetme
melidır. O, sadece !bıyığını kaşıyor. Bu hal, onun 
bir düşünme jestidir. 

Bu cift reoolerinde o kı· 

İRENE DUNNE 
yalarında görür va okjayıcı yu -
muşak sesini duyarlar. Garbo, 
Hepburn, Dietrich, Loretta Yııunı 
gibi Holivutun en biiyük yıldız~ 
ı·ı filmlerinde onu partener olarak 
görmek için biribirleri ile müna-

CHARLES BOYER kaşa etmi§lerdir, 
muvaffak olr:ııışlardır ki bü- O Amerikada hnlk tarafından eti 

tün kri tiklerde onlardan hararet- çok tutulan, sevilen Fransız ar • 
le bahsedilmekte v~ birçok sayfa- tistidir. O, filmdeki isınl ile Mlchel 
!arı iki artistin r<>siınl<>ri doldıır - Marnay, yani büyük aktör: Chaz-. 
maktadır. les Boyer'dir. 

, Elle et Lui, Holivutta ilk defa Filmde kadın ve erkek sevişi • 
gösterildiği zoman bütün meşhur yorlar. Hadiseler onları birçok za
yıldızlar temsilde hazır bulundu - man ayırıyor. Fakat yine birlep. 
!ar Charle8 Boyer d~ genç Ame.ri- yorlar ve b!rgün ay):'llmamak ~ 
kalı karısı Pat Patersoıi ile orada re buluşuyorlar. 
idi. Marlen de biraz sonra geldi. Son söz: Elle et r.ui, Charles Bo

l Fakat bu sefer it·yadını değiştir _ yer ve İrenne Dune'nin milkem • 
; mişti, yalmzdı. Marleni tatlı gü • mel bir çift teşkil ederek ya • 
zelliği ile herkesi teshir eden Lo ·ı rattıkları senenin eT. güzel filmle
retta Voung takip etti. Genç yıl . rinden biri olmuştur. İnsan gör -

' dıza David Niven r~fakat ediyor - meden mevzuu ve resimlerin! ~ 
• du. \kikle kritikleri okuyarak bunu 

'r il derhal hissediyor. 
E e et Lui Nevyorkta Radio -

C!ty'de gösterildiği zaman günde, , 

•. ıoa.oo_o dolar hasıla~. ya~ıı._ ~or - Meksıka petrolleri 
mandi vapurunda gosterıldıği za-

"1,. •. ~; man bütün öbür filmlerden daha . Vaşington, 9 (A.A.ı - Donalıl 
... ,,.~· ,,. ' .. ~~. kalabalık hiı· seyirci kütlesi tara-~Richberg'in Meksika Reislcümhıı· 

'~a'.:ii1~ fından seyredildL ru Cardenas ve Meksikanın Va. 
· · ·" -J ~ · Elle, kadın bu o mıişfik, tatlı ve şington sefiri CasWlo Majera ile 

Bu esnada, Hazine vekili Sir John Simon, 
kansı dolayısile konduğu 164 milyarlık kendi 
bütçesini unutmuş görünerek gülümsüyor. Onun 
bütçeslnl unulnÜJf görünerek gülllmsil.yor. 

sevilmek için yaratılmış kadınlar· !apmı§ olduğu görüşmeler hakkın 
dandır ki k~derini ıztırabını dai- ı:Ia kendisine malumat vermek il • 
ma bir tebessüm altında saklama· zere Hull'e ·mülaki olmadan evvel 
sını gayet iyi- bilir. O Back S!reet yapmış olduğu beyanata göre ıı-t
filminln meşhur yaratıcısıdır. Hiç rol meselesinde bir prensip itilAfı 
bir artist saadetten duyulan H • hasıl olmuştur. 

. vinci ve aşkı için kendini feda e- Richberg, Cardenas 11e akdedil
den kadının ıztırabını onun kadar mi§ olan itilafın umumi p!Anını,. 
iyi ifade edememiştir. o bugün te- petrol kumpanyaları ilE Meksikalı 

alı d. . d b" k h"k' eksperlere tevdi edileceğini beyan e ıcı ve sn e ır aş ı .. ye • 
1 rln . k h d O . f"lm etm şter. 

ın a ramanı ·r. , yanı ı . M 11 h k·~ 
d iti . 1 .1 T . M K bi uma ye , mez. ur pl&nı.n e ısın ı e errı _ c ay ve - .. . 

1 
t"l . . ,_,_. 

. . . . petrolun ış e ı mesının ll.Ll<.ışııfı:nı. 
zlm ~ıldığımız meşhnr yıldız fren- temin için kump~nyalar tarafın • 
ne, unne. dan yeniden sımnoyeler konulma.. 

Lui, erkek bu havatın içinde vak sını ve Meksika hükumet! tarafın.. 
tinden evvel olgunlaşmış genç bir dan kumpanyaların evvelce yatı • 

ı adamdır: Mily~nl~rca kadınlar ~ • l ·rılınış ve yeniden yatırılacak pa • 
nun derın ve cıddı bakışlarını ru - raları ödemek üzere bu kumpllll • 

1 :ralara yapılacak tedlyatı tanzim 
' • edecek uzun vadeli \"P belki de llO 
1 1 R T I H A L senelik bir mukavele akdedilıııest.

nl derpiş etmekte olduğunu tasrih 
Merhum İbrahim Seüımi refika- ve bn mukavelenin kumpanyala

sı, Denizbank tstir.ye fabrikası us- rın Meksika hükOmetiyle birlikı. 
: !alarmdan Ziya Canlar ve gazete- kuyuların işletilmeslnı: iştirak et
m iz mürettiplerinde!l Orhan Can _ melerine medar olacağını ilave e~ 
!arın annesi Bayatı Emine Nadide miştir. 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bu " * 

I gün öğle üzerı Aksarayda Oruç- Meksika, 9 (A.A) -· Vaşingto • 
I gazi mahallesi Meçlıulasker soka - nun petrol işleriyle alakadar me • 

_ ğmd.~k_i evinden ka!dınlarak Fatih hafilinde deveran etmif olan p • 
camıınde namazı kılındıktan sonra yialar hi!Afına olarak halihazırda 
Edirnekapıdaki aile kabristanına Meksikada bulunan ve petrolle sar 
defnedilecektir. Merhuma rahmet 

nıç geınlleriuin roübadeles! mese-

yeni bütçede, kafi tahsisat var ve Mrs. Burgır. 
bir ev kadınının, masraflarmaı, bu kadar kolayca 
karşılık bulmadığını düşünüyor. Bu vaziyetten de 
gayet memnwı ve müsterihtir. 

ailesine sabıx d!ledz. 
lesiyle iştigal eden zat Dr. Schatm 
oğludu·r. 
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Vücudünüzü muhafaza için her sabah 
jimnastik yapmayı ihmal etmemelisiniz 

Zaman geçtikçe vücut güzelliğl· 
nin nel<adar ehemmiyet kesbet • 
tlğin! görüynrsunu~. Kendini dil • 
şii nf'n. zamanında tedbir almasını 
bilen bir kadın iç;n zaten şekilsiz, 
fazla şişman nazarlar& hoş görün• 
ıneyen vücut zaten mevcut olamaz. 
Çünkü artı1t vücıı•fö güzelleştir • 
ınek kusurlannı mümkün olduğu 
kadar izale E'tmek imkansız bir it 
değildir· 

Şişman bir vücrt denildiği za • 
man derhal sıska bir vilcudün ha· 
yalinizde ca:Janmamasını da ay • 
rıca ilave edelim. Şişman dediği • 
ıniz zamansa zaten fazla deforme 
boyuna karşı çok daha cüsseli ka
dınlan ka•dedlyoruz. Şimdi zaten 
eski yanlış telakki oldukça değiş • 
iniştir. Artık ideal bir kadın vü • 
cudünün oldukça toplu fakat düz· 
gün ve kusı.rsuz olması lstenill • 
Yor. Zaten kemiklarl ;ıkmış, ince, 
sıhhatsiz, zayıf bir vücut ne zaman 
güzel olmuştıır. Böy,elerine ancak 
hasta, zavallı naz3riy!e bakılabilir. 

fKDAM 

ı-···-----·· 
~~i'~~~e~1 İ 
* Sabah içtiğiniz çayı son- ı 

+ radan dökmeyiniz. Islak çay + 
•+ yaprakları ile halıları süpür- + 

mek gay.et iyidir. Bütün toz - + 
+ ları alır ve .renklere parlak - + 
+ lık vermiş olursunuz. + · 

1 
++ * Banyoları, lavaboları iyi + 

ce temizlemek için onları ge- + 
+ eeden kalsyom tozu ile ov - + 

1 + mak ve gece öyle bırakıp sa- + 
+ balı iyiee yıkamak lazımdır. + 
+ ~~ tü.n .lekelerin çıkıtığını gö- + 

+
l ru;u;:f:a takımlarına sinen t 

balık kokusunu çıkarmak için l 

+ en kolay çare büyük bir kıl . + 
+ ğıt yal<Tl'ak ve onları bu ka- + 
+ ğıdın alevinden geçirmektir. • 

t * Çay ile siyah dan telleri t+ 1 
temizliyebil'rsiniz. Dantelleri 
çaylı suyun için~ batırır ıs . 

+
• latırsınıı. ++ * İpek ebbiııeleri fırça ile 

1 + fır~•lamak onları büsbütün + 
ı kirletmeye, •berbat etmeye + 

1 

+ sebep olur. İpek elbiseleriniz + 
+ için her zaman onları temiz - + + liyebileceğiniz çok temiz + 
+ bir yünlü parça bulundurma- t 
+ yı hıç ihmal etmemelisiniz. t 

SA'ı.'FA 5 

Ankara radyosu 
f Dalga uzunluğu -
! 1639 m. 183 Kes. 120 Kwj 
'T.A.Q. 19.H m. 15ı95 Kes. 20 Kw 
ı T.A.P. 31.79 m. 9465 Kaa. 20 Kw 
- -

i 
.................... ~ 

. .!:!'!P:!'!!~~~..t 
1 

Saat 12.30: Proırram. 
Saat ı2.35: Türk mQzll\. Çal.,.. 

!ar: Zühtü Bardakojlu Refik For
ıan, Kemal Niyazi, Seyhun, Cev
det Çağla. Necınl. 

Saat 13.15 - H: Müzik (~a
seticümhur blllldosu - Şef: İhsan 
Künçer) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzllı: 

Pt 
19.00: Konuşma. 

(Aryalar) 

Saat 19.ı5: Türk müzlli (fuıl 

heyeti) Celil Tokse1 ve Safl.y9 
Tokayın fştirakllo. 

Saat 20.00 Memleket ... t 1170n, 
ajans ve meteoroloji b.aberll!r'L 

Saat20.18: Türk müz!ll. CalaD
lar: Fahri Fenan, Refik Pe.-
Z!lhtü BardaJı;ollu, Cevd.t C•I • 
la. Okuyanlar: Sadi HOllel, U.
lek Tokcö•. 

SHt 21.00: Haftalılı: -ta kutu
ıru. 

Saat 21.H: E•bam, t.ııYllM, 
kambi)'o - nukud ve llrut tor • 
..... (flat). 

Sa•t 21.21: N11'>l' pWılaT • 1\ 
Saot 21.30: MOdL (mand~lina• 

ta). - Şef: Sadık 1·.111 ldan..ınıle. 
Sa•I 22.00: Müilll (ldlcilk n • 

kestr.ı - Necip Aylwı) 
Saat 23.00: Son ajlJll bıiberhrt 

ve rannki proıram. 
Bazı kadınlar krnd:Jerini tama • 

ınile ihmal C'der. Hiçbir çareye bat 
vurmaz. Sonra vüctttlerinin müsa
i!sizliği yüzünden istedikleri şe -
kilde giyinm~diklerı zaman bir 
sürü şikayetler bulup söylenirler. 

·---------·-· ._ ...................... .. Çok zarif yazlık hasır bir §apka Saat 23.18 - 2t: MCllllı: (CA& • 
band). 

Halbuki bunlar. günlerinden kü
çük bir zanoanı bira~ vücutlerine 
itinaya hasretseler ortada hiçbir 
mesel" kaL'l,~dığmı gereceklerdir. 
Bunun için de biraz enerji lazım
dır. Yoksa me•ela jimnastiğe baş
layıp ta bir gün yapıp, bir gün bı· 
rakarak sonradan da ne yapayını 
Yaptım amma fayda vermedi. di
ye, şikayet etmek doığu olmaz. 
lier gün devamlı ~ekiide ve gün -
krce değil aylarca v!icut hareket
leri yapmak VP artık bu hareket
leri günün mutad küçük zarureti 
mesela diş fırçalamak gibi bir şey 
olarak kabııl etmek Iaıımdır. 

Simdi burada si7" bir kaç eg -
zersiz veriyoruz ki hergün tatbik 
ettiğiniz takdirde ı:-:rkaç ay sonra 
elde ettiğiniz istifadeye kendiniz 
de· şaşacaksıı:ız. 

i ~l!Jı(g®OOft~ i 
li ~~v$ö~~n<e·ırn f ........ .. ...... 
* İnce yumuşak tir cilde malik 

olmak istiyroroanız şu şekilde ha -
reket etme U.ıiniz. Güzel bir cilt de

B - Ayakta d;mdik durunuz.! çin birebirdir Sabahları yahut ak· diğimiz zanıan burada yalnız yü
Bacaklarınız biraz bırib!rinden ay- şamlan bu üç haıeketi tekrar et· zü değil bilhassa ,·ücDdü kasdedi
ıı olmalıdır. Ellerinizi havaya kal·• tiğiniz takdirde fa•:riasını görme - yoruz. Bir kere vücudüne, cildine 
dırınız. Sonra önP doğru bacakla- menize imkan yoktur. ..c nihayet temiz:i.i!e ehemmiyet 
rı hiç bükmiyerek rğiliı: ellerinizi, ! veren bir kadın s•.k s;lc banyo al -
avuçlarınız ya;ıışac1k ~ekilde yere malıdır. Banyonuzu gece alırsa • 
koyunuz. Bıı hareket ilk zamanlarl nız şu söyleuiğim"z şeyleri de tat. 
belki biraz güç gelecektir. Evvela ! bik ederek bir mi!jdet tecrübede 
hafifçe eğili:siniz ve yavaş ya · bulununuz. Cildin:ıin nekadar yu-
Vll§ fakat yin~ bacakları hiç kır - muşadığını pürüzJÜZ bir şekil al -
mamaya dikkat ederek yere par- dığını göreceksiniz. 
maklarınızla dokunursunuz. Sonra 1 Evvela banyo yapmadan evvel 
avuçlarınızı resimde gördüğünüz ı ı bütün vücudünüzü iyice yağlama-
şekilde yere değdırİl'sıniz Zaten lısuuz. Bu yağ mesamata nüfuz et-, 
bir hafta n;hayetinde bu vaziyet · r tiği Sırada ayak!arın!Zia meşgul O· 

te odanızda dolaşı"Pıya bile alışa- , lursunuz. ÇiUıkü ellerinizle olduğu 
caksınızdır. Eğer f•zla şişmansa • ~ 1 kadar onlarla da m~sgul olmak te-
nız bu hareketi 10 d.eta yaparsınız. 1 miz!emek, tırnakfar;n derilerim 
Fakat 30 defa tekrar ~dilmesi la - , kesip düz~ltmek lh•mdır. Bu iş te 
zınıdır. bittikten soma b~nyoyu oldukça 

C - İşte bir ha•·eket ki bilhassa sıcak su ile doldurarak içine gıri-
vücudünüzün üst kısmını güzel - niz ve yumıışak bir fırçayı iyice 
leştirmiye yarıyacaktır Yere otu - sabunla köpürterek bununla bü -
runuz. Ayaklarınızı cıne doğru u - ~ün vücudünü'ü kuvvetlice sili -
zatınız. Topı.:kbrır.ızı kuvvetle ye· niz .. Bu da bitin<!" s.ığuk su ile bir 
re dayayınız. Sonra iki elinizi iki duş alınız. Bu vücudün kanını ha-
yanınıza açınız. Vücudünüzü sağa rekete getirir. Banyod2n çıkınca 
doğru büküJJÜ7, son•a yavaşça dö- yumuşak bir hav>u ile vücudünü-
nünüz ve b.ı sefer so'a doğru vücu ze friksiyon y3paı·ak kurulanınız. 

zaıırüf eobaseoeır: 

A- Yer~ oturun uz Bacakları • 
nızı gererek öne ckğru uzatınız. 

Sonra öne doğru eğilerek ayak
larınızdan birini yakalayınız ve 
geriye doğru giderek ~yağınızı da 
elinizle gef:ye doğ"u çekiniz. Fa · 
kat bu sırada 11e ayağınız ne de 
kollarınız hiç bük i\lmemeli ger • 
gin durma!ıdır Ru vaziyette bir 
saniye kaldıkt~n s3nra yavaşça ö
ne doğru eğilerek ayağınızı yere 
bıtakınız. Ve bu ,,.fer aynı şekil· 
de öbür ayağınızı elmıı. Bu hare
keti biday~tte her batak için beş 
defa tekrar ediniz. Biraz alıştık • 
tan sonra ise on df>fa tekrarlayı -
tıız. 

dünüz ükıvırınız. '0 def& sağa, on Yatacağınız zamansa kollarınıza, _ - Emprime elbise kollar bufo-1 alınarak yapılan zarif bir elbise. S- Yine -prime çiçekli 1tlr eJ. 
defa sola dnğru döı:eı ek bu hare • ellerinize y'..lrnuşatıoı bir krem sü- nedir. Jilesi ve kollara organtin - Etek çok geniştir. Belinde ince ka· bise. Beden ltolero ıeklindedir. ön. 
keti tekrar ediniz. Beyaz dantelden şık bir ge< rünüz ve bunu sabaha kadar mu • ı dendir. Etek haf if büzg"ÜlüdilT. difo b ir korde!A vardır. Kollar bu- deki pililer kalçadllll tonra açıktır. 

Bu egzerşiz bilb1'sa kalçalar i • tualeti halaza ediniz 2 - Köylü elbiselerinden ilham fone ve yııka dört köşedir. 8 u elbise pek nrlf gllrtllmektedir. 
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- Ne demek? Küstah he<:erin Jeri kendilerinden menkul olan 
suallerine bakınız ... Öyle elim bir macera şahitleri bir değil de iki 
anda cesaret, kuvvet sorulu: mu? idi. (İki şahitle bir adam asarlar) 
Pervazların üstünde de yüritrüm. kavlini tahatlux etti. Pekala am -
Saçağın kenarından da ko;arım... ma müstear bir iki kelimeden baş 
Pancuru da kırarım .. kapıyı da pa- ka meydanda bu şahitlerin ne i · 
ralarım.. konağı ta temelinden simleri vardı, ne cisimleI'i .. Bina • 
Çat•sına kadar al~üst ederırr, .. La· enaleyh zihni bu ışde hile, hıya • 
kırdı mı bu? Puh .. Anamı bilmem ııet, iftira olmak ihtimali cihetine 
ne etsinler de ben gözümü ç·•pten saıpıttı. Meselenin enini boyunu 
sakınayım öyle mi? ölçmcğe girişti. Lakin şahıslarıru 

Ve yine mektubun şu: •Kanın gizliyen adil şahitler keyfiyeti 
temizlemiyeceği hiç bir !ek~ yok- cascavlak meydana koyuyorlar, 
tur .• cümlesini tesbih gibi çeki - zaman, mekan, isim tayin ve tas -
Yordu. Anasını mı öldür<c.,kti? rihile vuku bulmuş ve bulacak 
V"ekilharçı mı? İkisini birder. mi? vasıl cinayetlerini noktası nokta
l3ilıniyordu. Her halde bir, iki ve sına bir kat'iyetle haber veriyor • 
icabında daha ziyade kan C•!acak, !ardı. Bu ihbara hiç yalan dolan 
böyle vahim namus meseleler:nde 
kanunun verdiği salahiyeti katil

den taımamile istifade edece-ı:tl. 
Mektubun sonundaki: cMaruz 

Cinayetin iki ~ahidi iı'.Fli. imzası ü
zerinde durdu. Düşündü. Adi.ilik-

sığamazdı. Bir iki gecelik tarassut 
tan sonra hakikat meydana çıka • 
cal<'tı .. 
Cazım muharebeye gitm~, adam 

vurmuş, silah kullanmış bir insan 
değildi. O, silfilı atmak memnu o • 

lan bir devirde yetişmişti. iftar • 
!arı, bay.-amları tebşir eden top · 
!arın mübarek, tatlı muslihane 
gümbürtülerinden başka efvahı 
nar iye ve! velesile kulak sarsıntı · 
sına uğramamıştı. Llkin odasında, 
dolabında silahın, rövolverlerin, 
kamaların, hançerlerin envaı var
dı. Pantolonunun arka ve iki yan 
ceplerine üç dolu rövelver yerleş
tirdi. Beline bir o kadar gümüş 
kabzeli ve savatlı kama soktu. Ha
sılı her nekadar kullanmasını iyi. 
bilmese de üzerindeki silahların 

kesretile hasmına galebe edebilir 
sanıyordu. 

Gece yarısını bekledi. Odasından 

hırsız gibi çıktı. Mabeyn geçidinin 
selamlık ciheti köşesine, koyu ka
ranlığa gömüldü. Selamlıktan ha

reme geçen koridorun önünde pa
ravana hizmetini gören camları 

buzlu bır bölme vardı. Selamlık -
tan biııi gelirse bu bö1menin ha • 

lrDILSDMD HUseyln Rahmi Q 0 R P 1 N A R 

mınıııııı ııııııııııııııııuıı ı ııııııınuıııınııııeıııııııııııııııııııııııııııınıııııuıu nı ııınım 

rem tarafı cidarına sokulacak, ha- dı.şarıdan kapıya muhteriz, ince 
rem cihetinden gelen olursa aksi bir fiske vuruldu. Bahtırtev ayni 
tarafa saklanacaktı. ıhtirazlı sada ile sordu: 
Cazım bey tarassud mevkiinde - Kimdir o? 

çok beklemedi. Harem. sofasında, - ıTilki... 

cam dolap içinde, müsavi fasılalar - Ne tilkisi? 
ile vakkası zamanı sayan büyük - Karam,dere .. 
yerli saat nezleli bir göğüs gibi in- - Ananın adı? 

ce hareketler ile nısfül!eyilden son - Ka vacık ... 
ra henüz biri çalmıştı. Sofanın yan - Gir içeri kapı açık ... 
taraf kapılarından biri açıldı. Ha- Besbelli bu bir nevi parola idl 
fif bir mum ışığı peyda oldu. Ay • Kapı açıldı. Fiske şamdanının tit
dınlık gittikçe koridora yaklaşıyor riyen zayıf, saruntrak ziyası altın
o yaklaştıkşa Cazim bey camlı böl- da vekilharcın çekik gözlü, kaba
menin arkasına siniyordu. Nihayet' sakallı Asurileri andıran şekli sl -
elinde fiske şamdanla bu geleni ması göründü. Balıtınev önde Ha· 

.tanıdı. ramidere tilkisi arkada koridor -
Validesi:-in rur.usl cariyesi dan geçtiler. Hanımefendinin dai-

Bahtınev idi. Halayık yürüdü. Ko resi tarafına yürüdiiler .• 

ridordan geçti. Tamam mabeyin Cazım ıbeyin şimdi şu gördüğü 
kapısının önünde durdu. Kulaği!e sahnenin kaba ve safdilane bir or
dışarıyı dinler gibi müterassıt bir ta oyunundan farkı yoktu. Nerede 
tavır aldı. İş o kadar saat gıbi tı- idi? Babasının konağında mı? Zu· 
kırında idi ki az bir müddet sonra huri kolunda mı? Şimdi önünden 

geçen vekilharçlım Abdullah Ney
yir miydi? Orta oyunu zanparası 
mı? O, önündeki kadın Bahtıne • 
vin şekline girmiş bir zuhuri zen
nesi miydi? Bu hakikat eski zama
nın o meşhur oyununa o kadar 
benziyordu ki zavallı Cazını hali 
mazi ile karıştırdL Karagöz ile Zu 
hurinin eski hayatımızdan alınma 
temsillerden o1duğuna şüphesi kal 
madı. Onun şimdi, küçük iken Ka· 
ragöz perdesi önünde seyrettiği 

zampara oyunu aklına geliyordu. 
Top saçlı, eli çiçekli genç zampa
ranın muhteriz bir yürüyüşle 

Şayh Güşleı; meydanına çıkıp ta 
yerden aldığı bir fiske taşını •tık• 

cananesinin cuınbasına fırlattığı 

ve içeriden ince kadın sesile: 

- Kimdir o? 
- Çivi .•• 

- Ne çivisi7 
- Lafça ... 
- Gir içeri usulca •• 

Lop zampara evden içer i dalar. 

İşte bu muhavere taınami!e ak

l'ına geldi. Küçüklüğünde ~ra -
gözün bu oyununa o nekadar gillr 

müştü. Karagöz de ayni ..ve zam· 

paralıkla girmek ister. Fakat ka -

bul olunmaz. O da ısrarından vu 

geçmez. Yapmadığı tuhaflık, gü • 

!üııç hile bırakmaz. Yine bir türlü 

muvaffak olamaz. Nihayet per -

denin bir köşesinden bu çivi ır; u • 

haveresini dinler. Artık evı gir -

menin usulünü öğrenmiş o:duğu 

için sevincinden çıldırır. Yerden 

ufak bir taş alır. Eve fırlatır. Yine 

ayni ince kadın sesi işitilir: 

- Kimdir o! 

Karagöz boğuk ve L;ab11 ıesl!t ; 

- Çivi .. 

- Ne çivisi? 

i 
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T rakyada spor işler· 
canlandırılıyor 

mühim bir nutku VAIBAN<CD MA'TIBUAT 

Umumi Müfettiş K. Dirik ve Beden 
terbiyesi Umumi Müdürünün i şti
rakile Edirnede bir toplantı yapıldı 

''Beynelmilel mütekabil anlaşma 
t:laima kendiliğinden olmaz ,. Metaksasın mühim bir nutku 

Edırne, 9 (A.A.) - Dün Umu- maksadıyle yapılan bu toplantıda, 
mi Müfettişlik salonunda bölge General KAzlm Dirik, maksadı an
başkanı, ajan ve klüp murahhasla- ]attıktan sonra, BPden Terbiyesi ı 
rının iştirakiyle General Kazım Umum Müdürü, Vali ve bölge baş 
Dirik Beden Terbiyesı Umum Mıi- kanı ve hazır tıulunan diğer zevat 
d~riı O:general Cemil Taner, Vali bu husustaki d~üncelerini söyli
Nıyazi Mergen ve Edirne mebus • 
)arından Eskrim federasyonu reiııi )'erek esaslı konuşmalara yol aç • 
Fuat Balkanın da hazır bulunduğu mışlardır •• 
mühim bir toplantı yapı~tır. Beden Terbiyesi Umum Müdü-

Bölge sporunu daha düzgün ve rü Cemil Tr.ııer, kunuşulan ve ka-
1 

daha kıymetli temellere istinad 

1

. rarlaştırılan hususların temini için 
e-ttirme:.C ve sporun en kıı!a bir za- elden gelen yardımı yapacağını 
manda inkişafını temin etmek vadetmiştir. 

Almanya motosiklet Yürüyüş tecrübele-

Yunan Başvekilinin nutkunu 
l gazeteler nasıl karşıladılar ? 

Metaksa3 Mora'da <iolaşmakta -
dır. Kalamede halka ve gençliğe 
ayrı ayrı nutuklar vererek §Unlan 
söylemiştir' 

cBana yapılan bıı coskun ve mu
azzam istikbal (4 Ağustos) rejimi
nin Yunan mil!etinın yüreğinde 

nasıl kökleşmiş olduğunu göster
mektedir. Esasen bı• yrni rejimi -
miz, teorilerden z'.yade ihtiyaçla -
rımıza istin•t ctm!'kt~dir. 

Sizinle 1935 te dl' temas etmiş -
tim. O kar;o giinlerı hatırlarsınız, 

O devirde bı.. dev!Pt komşuları sa
yesinde geçmiyor \ e onların iane
leriyle yaşıyordu. 

Herkes Kral: getirmekten başka 

D'ONKO BULMAC.UUZIN 
BAUJ 
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•$lR_AiAHAD 
T•PAK.MAT•K 
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BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
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çare olmadığını anlamıştı. Fakat • j 1 • 

Kralı getirdıktl'n sonra da, fırka· ···--- · ------.-Hamburg, büyük' bir alAka ile Vittenberg, tecrilbe mahiyetinde 
cılığa, biribirimizi yemeğe devam --- - --··· -· - -

. yansı rinde alınan netice 
beklenen ve 50 b:n seyircinin ha- olmak üzere bu y.l ilk defa yapı- 1 •j ı ,. • 

ettik. Mechimiz ı:-.ır kabine teşki -
1
-.--- -. ---. · ··- - - -

zır bulunduğu Sta1 Park motosik- lan yüniyüş müsatakalarında alı-
linden fıclz kalmıştı. O devirde dev - - ... ---- - - - -- - -

let yarışlarında ç'!: çetin müca - nan neti<:Eler §Unlardır: 1 • • ı• 

1 
25KI · Jeti rüzgar sürüklüyor ve fırka - .----- . _. ____ .. 

~el~ler olmuştur, BDhass~ 350 c~ .. .. i om•tre!ik bır tecrübe yü • , lar biribirini boğmai!a çalışıyorlar- B. METAitSAS __ -ı-. •ı'•'·· .. . _. 
tipındeki m~tosikletler arasındaki ruyuşden Emst Elermard bu me-

dı. Balkan antantmrla mevkilmiz ğimiz gibi, m1Jb2rirler ıçın de 
müsabaka büyük bir alAka uyan. safeyi 1sa.22 da. ~7 s. de bitirerek t-·--ı---.--. · ··--
dırmıştır. yeni bir Alman rekoru t<sise~ sarsılmıştı. Bu sır•:la Demircis'in 2500 tane yeni ev v~ptırdik. Yurt- 1ı __ -.--•. _-___ ı_.ı'--= 

ölmesi üzerine Ba1vekfilete getiril- taşlar arası.~daki sınıf farklan da ~ __ 
İki defa bııjl değiştlrnıe:.i yü%Ün- Ur. Dük ve O ü"-eS Vindsor diğim zaman. parlmanlarizm a - kaldırılarak, imtiyaz!arı lağvettik. • ı 1 ı·. 

den3dakikekaybr>JenAlınanFk Gashardaynı ml':'afevi l sa. 24 Y . -.·----.1---ı~ I -= da. 39 s. • . . , . , . ]~!~.tarı olduğunu biM•kleri halde Herke~ istediği resmi makama biz- _ . . 
18chmann bu defa muvaffak ola . , . Verdun, 9 (A.A.) - Verdun mu-j Amerikalı veya b.T Ing.Jız olarak butun :!rrkalar banq ıtlmat reyi zat muracaatla b;ıkkını istlyebilir. 
m&nll§tır. ~nr~k, 1 18' 

25 da. lO ı. bıtir • hare be meydunın: gezdikten son· değil iyi bir dünya 'aıandaşı sıfa- vermişlerdi. füıgün tatbik etmek - Dördüncü bedefür.izi milli !stlh-
Netlreler §lllllarrlır: mışlerdir.. . .. .. .. .. ra Duc de Vindso•· AmHikaya hi • tiyle harekete g<!çme1erı lazımdır. te olduğumuz programı, o devir- salatımızı arttırm9k teşkil ediyor-
25 tur. 163,5 kilometre-, 250 cc:m Bu ilk üç yüruyucılnun muddet taben radyC1do !r~t ettiği bir hl - Bunlar ke11di miJletlcri için men- de herkes lı~ğenmişti. Yalnız o sı- du. Nafıa işler:ne yılda 1345 mil-

k d Öt .. 1 h ]eri Heinrlch Brauch'un, 1 sa. 25 bilh d , t' ki f t' h iml · Jd ğ b" k ldı ı k .. · ·t · ye a ar m ur ere mn sus: . tabede a•sa em.ş ır : aa ı ep zın mensup o u u u- rada baş a rmış o an omunıs - yon sarfedıyoruz. Yaptırdığımız 

1 Wlnltl O da. 59/3 ıs.. den ıb~"i!t olan reko - cC brl f d k iht' t yük' d" t . e faatin . . 1 k ı• ı· d İ . 1 , 1 . - l'r • tounlyon - Dkw• e ne sere ere ıyar e - unya eemaa ın n m n -ı liğı tepe eme aZ'1!1 ge ıyor u. ş- yenı şose er·n uzun uğu 1853 kılc-
ı rundan çok farklıdır. Elerhard'ın . ld "'·- ük" ~- b .. lhı·ı• d lıd ı ~ h te "l ıı·b b d ıa. 21 da. 26/1 s. . mış o u6~ .. s ulu ugun a \ e arama ır ar. • oıı arp o en- te (4 Ağus•0s) lnk a ı unu a metreye baHğ olm.<tkladır. Çiftçi -

2 _ Belçikalı Dickwll cBenel • aldığı ~3:.lak netic~. Fenlandıy~ ederken biiyük harbın Eski bir mu- ler namına, yaşavw!ar namına, •ı başardı. Bugün bütr·n Yunan mil- !erimize 279.000 dönüm veni arazi 
Norteltın ın l ,a, 22 da. 28/8 sanı- 'b" sıf ·ı in 1 ,,. b' d h · d"ki Jik ı i ıı · · ı ,.._ · · ıt. .. barı ı atı e. san 16 .n ır a a şım ı gnç namına s yas • leli ınkılaba bağ ı~ır. =çen sene verdık. Keza su baamasından bir 
yeden ibaret duny~ rekoruna çok ,. . . · ' · · z1 . . . . . .. 

- Soldan sağa -
l - Dinen memnu - Zehır. 

2 - Oğuşturmak. 

8 - Cihet • An'ın cem'l • Sual 
lfıfzı. 

4 - Erkek - Yeşlllik - Sinır. 

5 - Şarkta bir vilayetimiz - iç
ki dağıtan. 

6 - Nida eden - Haflt bir içki. 
7 - İkinrl • Telmih. 

350 ccm. ye kadar matörler• mah akla ır. bu _kadar. za;ımane bır tahrıp cın-ı d'.:1"lerı bu vazifenin ~fasında a m muhalıfl_erm Gırı~-ıe_ çıka:dıklan milyon. ~o:ılim ara7;y1 koruduğu -
Sili yarıı: Y . ~şt . .. netıne müptElB. olmamasını bara· gostermeğ davet cdıyorum. Her- isyan millelın çetın ıradesı karşı.- muz gıbı, 470.000 dönü~ un de su-

Münihde 20 kılometre uzerlnde 1 t 1 tt' ~· . be eli Ih 1 bir hükWrı ti ke eli milli da .. d" !ld' . . 8 - Şiddetli arzu - Dal - Ordu. 
1 _ İngiliz 'Ibo11"a• .veı~tte. ret e enıenn e ı,.·r.ı yan e - ang e n n lilll son u, ez ı. !anmasını temın ettık. 

9 
M f 1 - ~ yapılan yürüyüşte 1 sa. 5 da 14 s. Ah 1 .. h . te b" si ti d ld -'~b'leceğ' en bu" İ .. 1 . . . . - e u ü maa edatı - Tama • . . . . yorum. a :sı qrp ıs yen ır yase n e e e e-- ı ı - lkonce mem ekctın ernnıyetını Bu i•leri ba,ardı'hmız paranın 

l sa. 20 da. 12/3 s. ile Ostertag blrın~ıliği almıştır, • 'k ff k' 1 lığı b • > " •h• n ukabiii arahi edat 
tek memlebt mevrut olmadıgına yü muva a ıyet, nsan u - düşündük. Bugüne kadar müda - bir kısmını vl'rgilcrc~n bir kısmı- · 1 · 

2 - Alman Fleıschmann cOtou- Ot b"I 10 - Aralık etmek. Omo 1 Yarışı kat'iyyen kaniim. BPynelmilel mü- gün tehdit tden müthiş akıbetten faa kuvvetlerimiz ıçin 9,5 mil - nı da mevduat sandıklanndan te-
nlon - Dkw. l aa. 20 da. 47 /4 sani· 11 Elbisenin tüyü Cahil . tekabil anlaşma dttl'Yla kendiliğin- kurtarmanın zaferi kar§ısında hiç yar sarfettiğimiz gibı, on milyara darik ettiğ:miz için yabancı para - -
yede. Vasatı sürat 121.4 kilometre. Tr bl 1.n0 t" 1.. d h 1 1 B k lır - Yukarıdan aşağıya -. a us, "" c:nım mo or u ya - en usu e gc me,. azan onu a - a .• yaklaşmaktayız. Bıı paraları sar- kullanmadık. 

500 ccm. Y• kadnr motörlere nş otomobilerine mahsu~ Trablus ramak, onun için r.ıi\zı.kereye gl- • federken, vergilen ı.rttırmadığı • Beşinci hedefı"lız maliyemizi 1 - Boşluk - Selam. 
mahsus yaT§l: büyük mükafatı yarı~larında 50 rişmek lfızın:dır. Siya'! gerginlik· Bıtaraflık kanunu mız gibi, b"nkalardak' mevduata düzeltmekti. Her Ecne milyonlar- 2 - Şarkının arasında tekerrür 

1 - Gall •Bmw. 1 18 14 da. bin seyirci hazır buıunmuştur. !er, ihtilaf halinde buiunan talep- tatbik ediliyor da dokunmodıJ.:. ca, drahmil'k işler başarırken zan- eden kısım. 
13.2 s. Yanş 30 ~ur ÜZPrinde 390 kilo - !erin halline r..:edar dacak olan bu Vaşington, 9 (AA\ - Ayfın Emniyeti~i1i diplomasi yeliyle nettiğimiz verı:ıi ~l•G milyondan 3·_ Rumuca blr harf - Kokulu 

Vasali sürat 132 klJometre. metreden lbarettl Neticeler şun - hüsnüniyet \"E fedakarlık zihniye- meclisinin hı.riciye endimeni bi • de teminat altına alılık. Bu husus-· fazla değildir. GPııç!ik teşkllAtı ve hasiyetli 'bir nebat - Nida. 
4 - Şecer • Lisan • Bir hece. 
5 - Ruhi maraz - Kıvam. 

2 - Kraus •Bmw. l sa. 14 da. lardır: tinin zayıflamasın'. intaç eder. Ar- taraflık kanu?Jıınun tetkikine de • ı (aki prensiplerimiz: Balkan an - yapmak altınc: h~defımizdı. Yeni 
13.3 saniyede. Vasat' sürat 132/2 ki . 1 - Alman Hormannlang cMer- kadaşlarımızh iy: geçinmek için vam etmiştir. Enc:imer mesaisinin. tantının takviy~si, müttefiklerimi- nesil bazırla!J!ak için iı~ yıl içinde 
lometre. oedes - Benz• l sa. 5" da. 12.5 s. va· ferden yap'!:'lağa ahs•ıeımız şeyle- :stihbari mahiyette olan kısmını ilt'ı ze karşı mutialc b!r namuskarlık yeniden 1739 iane mektep açtık; fl - Pırıldıyan - V8'iıl etmeK 

3 _ Bock cNort;ın,, sati sürat sutte 199, 796 kilomet- ri beyne!mi1PI salıav~ yapamadı - mal edereK ekseriyetin tasvibine ve itimat ve Yunan 1stan dısındaki 3288 tane ilkm('ktnp muallimi ta - 1 7 - Satmak masdanr.dan emri 
---ooo re. 1 ğımızdan dn'.ayı mrdeniyetın ha - iktiran ede"ek şekilde bir kanun dnstlukların idamrsldir yin ettik. hazır - İmdat. 

2 - Alman Carr~cc•~ıa .Merce- rap olmasrna mi s~bebiyet verece-
1 
layihası tanziminP k~rar vermiş - Emniyet işinden wnrs milli mef Yunanistanın 900 binı bulan ço- 8 - İliıç (öz türkçe) • İsyan e • 

Davis kupası des - Bezı 2 sa 2 da. 49/7 s. bir ğiz? Mazide çıkan siyasi ihtilfıf ·ı tir. kf.ırem!zi takviye, ıkinci hedefi- cuklarında:ı 600 biri gençlik teş • den - Bir cerh tıleti. 
Viyana, 9 (A.A. )- Davis lru - tur farkla. Jarın mahiytti ne c!ursa olsun Son dınlenen Kolombiya ün! - mizi teşkil etmektr dir. Necip ve kilatına girmış oluı>, dljterleri de 9 - Su - Sirayet eden • İsim. 

pası: -3 - İtalyan Err.i!io Villoresl harpten iç'iı;ap et11'enın yüksek e- versitesi hukuku düvel profesörü büyük an'anderim!ıe avdet eder-ıgirmek üzerl'dir 10 - Fosforun deniz suyundaki 
Almanya, İsvlçr!'Ve G • O galip cAlfa RomoP> 2 so 87 da. 0.3 s. 2 hemmi~tini bıiW"l zımamdarlara James Shotwell, Reisicümhura ken komünistliği tcpellyeceğiz. Bugiinkü rejim milletten doğ - ıltimaatı. 

gelmiştir. tur farkla muslihane hir hal ~qresi bulmak ü- mütecaviz memleketi tarif etmek Üçüncü hedefimiz içtima! ıslahat muştur. Kahvelere]~ dolaşan işsiz- 11 - Sinirli • Beri. * 4 - İtalyörı Tı-:>tre Taıufi •Ma- zere yeni g•y•etler rnr!etmelerini ve bu memlekete karşı tatbik edi- olmuştur. İşçi ve çiftçi lehinde e- lerin sözlerine kanmayınız. MJJle-
Zagreb, 9 (A.AJ - Daviaı lru· seratı. 2 sa. 12 dA 31114 " 3 tur emreylemf'kt<dir. Beynelmilel asa- lecek ticari taky datı kongreye saslı kanun~ar yaptık. Milletin sa- tin malı olan bu rejım kalkmaz. 

pası: farkla. yışı ve emn'yeti ihyc etmek tasav- tavsiye etmek sala!.iy~t!nl veren adet! bu iki dire!'. üzerinde dur - Maziye rücu etmek imkansızdır. 

Yugoslavya, İrlanclııya 5 - O ga- 5 - lsviçull Armanrl Hug .Ma- vurunda bulunanların yalmz bir metne taraftar olduğunu bildir - maktadır. Hastan~krimizdeki ya- Ve şimdi gençlere şunu hatırlat • 
!ip gelmişt;r. ser atı. 5 tur farkla F'ransız, bir İta!yan, bir Alman, bir miştir. tak mikdanna 4320 tane ilave etti- mak isterim· Siz yeT'I devletin ma· 

]ısınız. Siz yeni bir Yunanistan ya· 
ratacaksınız Kadınlarınız da or • 
duda kendilerine gör!', hizmet gö
:receklerdir.ı 

TEFRiKA NUMARASI: 66 Em·ı ne Sultanın Sarayında bı·r hırsız Yazan : M. IHSAN 
•lftln!llN~Rnınmııımıınıınıınııııı1111ınııııHlllll 111181flH'll'flllllll•ı••ınıııımmmaınnm:ııııımı 

Fakat Müjgilnın killt altındaki okuyamadım. Yarwna kadar oku· gece bıraka:ıııyacağını ve ertesi Ah, o ne iblis zencidır!.. - Onun ehı-mlyf'li yok .. Başka rıwla hafifçe uyumuştum... rıştırmak kıifi geldi. Stni bayılttı. 
odasından v• kili~ altındaki yü - dum. Birden başım uğndı, bir bas- gere tekrar getirercğini söyledi... Nihat acı acı güldü. Kabahat birisi vasıtaı:ile de bunu yapabilir. - Artık hafif rr.i, ağır mı? Ora- O sırada senin şUph2nı tahrik et • 
künden Sait a{:a ırüccvberleri na- talık geçird'm. Or>un için defteri - Ah ... Bırak o tıraflarını ... Ba kendisinin değildi. Sarayda top • Sen devam et .. Sonra? mm bırak bir tarafa ... Gözlerini a- memek ve hatıranda §Üphell bir 
Bll çalabilmişti? Bunu belki Müj • kendisine lac!e ettim Götürdü... ın ağrıyor. gözlerin kararıyor ve lan an mücevherlerin kendi eline - Yalnız defte1i açtığım zaman çıncağ ne göriidn vı bır ıey l§ıt - yer bırakmamak iç!n kapıdan dı. 
gan da bilmiyordu. En küçük bir - Yarl.'lına kadar okuduğunu kulakların uğulduyordu ha?... geçinclye kadar eT.niy~tinl nasıl ağır bir koku duvduğumu hatırlı- medin mi? şarı çiktı. Biraz s.ınrıı içeri girdi-
ip ucu ver1Teğe n.ı•ktedir değildi\ söylüyorsun. Bu mücidet zarfında - Evet ... Bir ara başımı kaldı- bulabilirdi. Hele s~ıt ağa gibı bir yorum. - Hiç bir &es lşitırıt'dim. Gözle- ği zaman B<>n baygıu blr halde ya· 
Yalnız Nihat merıılda: Sait ağa ne yaptı? ramadım bile .. Minderde nekadar açıkgöz barcmağası saraya gire - - Hah ... Ta kend•s:ı ...... Nar - rimi uğuşturdum. Karşımda .kon· tıyordun. Hiç telliş etmeden be • 

- Dün gece, yahut daha evvel - Bırak1p gitti. O sırada ben bilmem, öylece kalr.uışım... bilir, ist.ediğı yere burnunu sokar kotiği deftere damlattı. Yaprak - solun önlinde Sal~ Ağa elinde bir Hndekl kuşaktan anahtarı aldı; yü-
Sait ağa. odarıa ge:dı mi? Diye ıor- kendimden geçmişım. Gözlerimi aç - Gözlerini açınca karşında Sa- ve kendisi bundan mahrum olur - !arı çevh·irk<'n ko"u burnuna gel - kitapla oturmuş. ben, bekliyordu. kü açtı Rahatça kürü bo alttı. O-
du. tığım zaman Sait ağayı konsolun rt ağayı gördün ... Ah mel'un fel - sa... di ve seni yavaş yavaş bayılttı.. - Ya anahtar, ld:pün bulundu- nun yerine caın kırıklarını, tene 

Müjgan bıraz d~rakladı. Salt a- dibınde kenrli kitabını okur bir Jab... - Anlat bakay;m. faydası yok - Hayır, bayılrr.•dım ... Bir uy- ğu yükün anahtarı? keleri koydu. 
ğanın kendısine karşı zafını bilen hald buld:ırr. Müjgan, l'ihadın • inhesını an - amma dün g~ceki!Prin hepsini ol- kuya daldığımı bile ıannetmiyo • - İşte o meseledır. Anahtar be- - İşte nnlaşımıyan nokta. Bu· 
Nıhadın bu zaftan ısti!ade etmek Nihat bırdl'nbue •)ağa kalktı. Jamıştı ve lıu süıı"ıe onu da ikaz duğu gibi a.r.lat ta hiç olmazsa şüp- rum. Çünkü <ı sında Sait ağanın !imdeki kıış~l!a b~ğ:ıydı, beUand~n na ne Iü.zun, vardı? Onun maksadı 
ısıemiş olman gıl:-i bir şupheye Müjganın önune ka,ı; r geldi. Göz- ettıği için dü~ünnoı;·e başladı: Ge- hemiz kal~asın'. Na,ıl _oldu? . yavaş ya~a~ ~apıdan dışan çıktı -

1 
aynldı~nı da h1t.ırl~mıyorum. bizi aldatmak mıdır? Yok~a mü

düşmesini wıemıyerc'u. Fakat Sa • !erini diktı haykırır gib• · ce Sait ağa ona hatıra defterini - Dedlğı.n gıb., Saıt ağa geldi, j ğını pek ıyı bılıyoru'.ll, yalnız... Ben bagladım, ben ~öktum ve ka- cevher len elde etm.-k ve bıtiın te-
!:t ağanın dun g<cek ziyaretinde - Sözkrine dıkbL <! ve bir tek verinceye kadar h.çlıir şeyi yoktu. defteri ban.ı verdi. Açıp okurken - Evet ... Ondan ~rnrasını hatır- çarken konsolun gi1ziıni' bıraktım. şebbüsümüze mtıni olmak mıdır? 
de sebep vardı· noktasını değiştirmec'en söyle. Sen Nasıl oldu da birCl~n fenalaştı? Bu bir baygınlık, bir •ğırlık hisset - lamıyorsun, değil mı': - Ne çıkaı ? .. Sen daldıktan son- Nihat bu .ual !:zerine bir lfıhzı. 

- Evet, dedı Dun gece herkes defteri okurken kendinden geçtin na sebep ne? .•. Göz'erın•n kapan- tim Sanki 'ln gün uykusuzmuşum - Hafifçe dalıp nyıldığım za - ra onu Sait ağa, ya\·uşça kuşağın- durdU- Zaten can ~ıkıntısı onu her 
yattıktan sonra Sa•t ağa bana an - mi? Uyudun mu? dığını hatırlıyordu 0 sırada Sait gibi... man Sait ağJ yin~ karşımda otu - dan almış, işini. görmüş, sonra tek- şeyi ctraflı<'o dü~üıımekten alıko-
nemin haya•ını nakleden hatıra - Evl't ... Söyledir:ı ya ... Bir bay - Bunu bir il~7Ja yemekte te - ruyordu. · rar bağlamıştır. İşte nıefele bu ... yac.k kadar müessirdi HattA hi9 
d f 1 1 k h l! fı b . . ağanın yavö~ vav!l~ f'Gadan çıktı - . . · c-~ 1 ğ' b' O h ld ô- • "' • t e ter ni get;rdı. gın ı issettim. .ati unun ıçın mın etmıştır, .;x-n n yeme ıne ır - a c ""ıt &6 a giıkten duş- Saıt ağa biz mükenmwl bır oyun bir şe~· düşünemıytcekti. lk ıı 

- Bırakıp gitti r.ıl? Yoksa ... O· hatıra deiten ben: o derece ğ:ı da muhakkokh. 'Y~ om-a•. · narkotik k~nştırm•ştır. medi ya ... Gittiğ;ni hatırlıyorsun; oynadı ve bunun ı("i'l bt'nin dort bundan ı.onra ne ofarağını bilmek· 
dada biraz oturdu mu' alakadar ettiğı hald~ Eonuna kadar - Ah N•bst, de.li. Bı: işi Sait a- - Fakat Sai• a,~a b•z•mlE birlik- geldiğini de hatırlaman !Azım... gözle okuma_,·a daldığın hatıra def tı. 

- Ben hatıra de!terıni tamaın~n okuyamadım. Sait alıa da defteri lta yaptı. Saıt aRl hınzırı yaptı. ~ yemek yemez ki • - Onu b'lmlyorunı. Bl'lkı o .11- terine bırkaç damla N&rkotik k~ - Arkası tar) 
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1. Açık Mektu-plar ı 

M E M iL E K E ır Tophanedeki çirkin 
c · manzara 

Salihlide Halk evi 
................... • 

faaliyeti canlıdır 
. 

' •• •• •• •• • •• Halkevı koyculuk kolu buyuk 
bir kermes tertip etti 

Salihli (Husull) - Salihli Hal- milyonluk Türkiye> mevzulu b~ 
kevi son gllnlerde faaliyetın. hız konferansı !le bqlıyan bu hareketı 
vermlş bulunuyor. Soysal yardım aorgu hiltlmf w Gürbüzler yurdu 
komitesinin faallyttl bilhassa mu- başkanı Celll Ayhanın (hukukta 
lılttıe göze çarpmaktadır. llı:rar) mevztı!u konferann takip 

Bu oubenin başkanı C. Müddei· etmiftir. · 
ımıuml5i Mu!ı.sln Sünnetçiojtlu ~ Halkevl ar ıubeel gerek bandosu 
le sorgu hAklmi CelJll Ayhanın m• gerek karo heyeti ile cidden llvü -
ıaisi muhitte şükranla karfllan • nebllecek vazlyettedlr. 
maktadır. Bu cüır.leden olmak il • Halkevi lrltapaany, ar, ve gös -
zere 4/5/939 geoesi tertip olunan terit şubeleri empllfllrasyon teal -
müsamere çok N.~bet görmüştür. astı l1Aı halka temsil~r hazırlamak-

Halkevt klbıpsara.r kolu Salihli- tadır. 

nln tarihi, lktısadl, içtimai, ve ki11- Her geceılııl Halkevlr.de geçiren 
türel varlığını tebuilz ettirmeğe Halkevl bqkını vekili ve merkez 
çallfacak ola11 bir bro;ıüı ün hazır - kredi kooperatifi direktörü Ahmet 
lıkları ile !T.eşguld!ır. Muhtar Yazann mesaisini filkran· 

Köycülük kolu ve Kızılay kıı • la kaydetmeitf bir bor7 biliriz. 
rumiarı 7 /319'9 Pazer günü Sar~ Salihli (Huııust> - Salihli Gür· 
ta bir kermeı terflp . Nm.lşlerdl~-. büzler yurdu ıseçen Pazar günü 
Bu kermeelo civar köyleı·ın fakir 13 ya,ına girmiştir. Yur -
QOc1:11tları sü~et edilmiş, ayrıca dun 13 sene içinde muhit ve mem-
1~ ü~ü yıhnı idrak eden Salihli lelrete yaptığı hiZ'nt>tlerl Anadolu 
eurbuzler yurdunun devri sene - . . il, 
vlai tes'lt olunm tur. okuyuculan bılırlcr. Sopr, tems 

uş ve musiki s.<lıQSlnda 13 seneden • 

1 
' 
• 

Bu Pazar günü Salihliye gelmif beri bü "k varM< halinde Sa •. 
1 M l kl""b"" en Y'" o an anlsa Yı dırım spor u u lihlld al n ve muvaffak olan ı 

Gliserin 
fabrikası 

Bu yıl Gemlikte 
kurulu or y 

Bw·aa gazet~t1 yazıyor: 
Gemlikte kurulan plrlnıt • 

yağı fabrlkası'l:ı ~!ı-0) bin 11 -
ralık yeni tesie•t ve makine
ler illveslle orada pirlneya • 
ğından aynı um111da (Gliae
rln) istihsali için hazırlıklar 
yapılmaktadır. Bu makineler 
siparif edilmiştir. Yakında 

gelecek olan makineler der -
hal fabrikıya yerleştirilecek-

tir. 1 GlisMin, harp maddelerinde 
intlllk temin için kullanıldı· 
ğı gibl tababette de çok kulla
nılmaktadır. Bu'!lun için gU -
ııerln istihsali hilhasaı mem • 
leket!mtı heaalıına faydalı 

.Tophaned• Denizyoll&rı -
na alt rıhtımın cad~ üzerin -
deki bahçeler b\r harabe h .. 
!ini altru§tır. Demir parmak· 
lıkları y•ngından çıktnl§ bir 
vaziyettedir. Hele İnhlsarın 
barut deposuyla çeımenln a -
rasındald saha mezbele ye 
dönmüştür. Gelıp geçerken 
yüreğimizi sızlatan bu ihmali 
al!kadarlar görmüyorlar mıT 
Burası aynı zamanda ecnebi· 
!erin, hntt! en büyük miaa • 
firlerirnlzln utrak ve mera -
alnı yeridir dı. 
Vatandaşların zevkine kıy· 

met vermeğl, yurdumuza hür 
met et:neği w ctlirmeğl öğ -
rendlğlrr.lz bu mes'ut devre • 
de böyle ihmallere müsama -
ha edilmeme!iciir. Buranın en 
kısa bir zamarda gözalıcı bir 
vaziyete getirilmesin\ isteriz. 
Kıymettar deliletinb:l dile • 
riın. Saygılarımla.• 

bir if olacaktır. Gliserin ya • 

pan bir tek !a1'rikamız dahi r;;:-• •••" • •••ı 
olmadıRına gll~e. Gemlikteki $ İ n 9 m 8 1 8 r 
fabrikamız Türklyn!n ilk 

~:Sı~a:;~:::a::u:a:ri:: ~ ı :::~ : ~N~!'.: 
sının en mühin hususiyet!, SÜMER onuşu 

: Siyah gözler bu yağların y!i•de doksanını ı "'AKSİM 
.. : Ordunun kııL 

beyazlat2rak e'I mükemmel ı ALEMDAB 

sabunları yapabilecek bir ha- ı MİLLİ : Büyük caz 
le getirmesi, aynı zamanda TAN : Rasputin 
artan yüzde o::.undan da gıt- SAKARYA : Süvey§ Fedaileri 

SAYFA1 

Deniz Harp oku- fB"öRs·;: .... f 
lundaki merasim ANKARA 

•• 1 • 939 

llAPANIŞ 

(Boı tarafı 1 inci sayfada) masına :ıra gelmlftir. Müzıka bir 
1 STERLiN 

Mektep bahçesinde hazırlanan marş çalınış \~ mezunlar munta -
yerlere davetliler yerleştikten son· zam yürüyiijle rıhtıma gelerek ha- 100 DOLA& 

100 FlıAN1' 
ra Donanma Kumandanı Amiral zırlanan iki büyük motöre binmiş-

100 L1BE'r 
le.rdir. Diğer talebe rıhtım boyuna Şükrü Okan maiyy<"tile beraber 100 İSV,İÇB.I PY. 

mektebe gelınif, karşılanarak üze- dizilmiş ve arkad:ı.~larıru şa şa şa 100 FLOBİN 
diye üç d"fa bağırarak se!Amlamıı tinde diploma ve meçlerin dizil - 100 11AYİŞM.\1ı.K . rnış olduğu masantn srkaaındakl ve bunu müteakıp MC1t5rler hare 

1 
JılO BELGA 

yerine oturmuştur. ket ederek biı·az aı:ıkb demirlemif 100 DRAllld 
Bunu müteakip talebe sınıf sı - olan Hamid•ye\-. doj!ru yol allnlf"\ 100 LEVA 

ruf gelerek meydanı çevrelem!f voe tır. 100 PEZETA. 
Hamidiye müzikuının çaldığı İs- Bu yıl Harb Okuluna geçenlerden 100 ZLOrt · 
tik!AJ marşile mera~İmf, tıaşlanmıt- birinciliği İstanbul Fatihten 716 100 PENGO 
ır. Mart dinlendikten sonra orta- Nüzhet Hepgül, ikinciliği Seyhan - !'10 LEY 
la ayrı bir saf halinde duran ye- dan 717 Şer~! Özk~n ve üçüncülü· 100 DİNi.& 
-ıi mezunlar birer birer çağırılara ' ğü 711 Neşat Esengill lrazanmı~lar- 100 YEN 
)ellerine meçleri taınlmış ve dip- dır. Diplomaların tevziinden sonra ıoo İSVEÇ g., 
omaları Amiral Şükrü Okan ta - Amiral Şükrü Okan birinciye, 1 - 100 &UBLE 

5.9l 
126.675 
3.3550 
1.6625 

ZS.45%5 
67.80 

50.8350 
U.5625 
1.09Z5 

1.51 
14.0350 
2.1.11450 
24..84%5 

0.9059 

Z.8925 
34.6! 

30.5475 
Z3.90ZS 

rafından verilmiştir. kinclye ve üçüncüya hazırlanmıt 

Liseyi bitirenler olan hedi~t'le_r:nı ~<"rmi§tir. Bun -
Estıam ve Tahvlllt 

Deniz Lisesini bu yıl bitiren 
gençlerin sayısı 33 tür. İsimleri 
şudur: 

!ardan bınncıye b•r altın saat, i - 1938 % s llırami
klnci ve üçllncily~ birer mürek - yeli 
kepli altın 1'a!em verilmiştir. Ergani 

Harb Okulu kısmına geçmiş olan Sivas • Er 
Harb Okulunun makine kısmına talebe Hamldivede 9 ay tahsil '"' ' zuruın ı 

geçen: staj görecek sonra ınakme talebe- Sivas • Er-
19-53 

19.-
19.· 

19.511 

19.62 617 - Vahit Bayramoğlu, 707 - si Gölciik t~rsane~inde ve güverte zurum 5 
Sabahattin Kalk()l'ru, 711 - Nejat talbesi de y!nc g<ım:de bir devre 1938 % 5 Hadne 
Esengü. 717 - Şrrafettin Özkan, daha geçireceklercfa. Bundan son· ı tahvili 94.25 

726 - Reha Ekitır.en, 73~ - Vecdi ra talebe askeri talim vf' terbiye _ı 1 
De · k 1 743 O h Aky.. S 118 Z il F V A TL A it 1 

mır o • - r &n uz, sini Kasımp3şadaki hazırlama ta • 
755 - Faruk Yen~r. 76~ - Fi~t burunda yapacak ve müteakiben 

1 Saracoğlu, 702 - Melih Gökay, Harb Okuluna dö:ıerel< Deniz As-
706 - Hüsnü Çubu.rçu, 716 - Nus 
ret Hepgül, 732 - Cafer Akhun, 
736 - Ali Rıza Din~. 7a4 - Tayyıı,ı: 

teğmeni olarak dlpbma elacaklır. 

Ham idi yede 
Hepgül. 758 - NA?ım EIAI. İki motör Hamidiyeye yanaşmlJ 

Kuruı S. 

İstanbul Belediyesi l\lerkez halinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

ıebze fiatlerl 

Orta 
Gürerte 1 ısmına !l"'Çen: ve yeni talebe merasimle kariılan- Cinsi emsali kuruş 

621 - Orhon Uzoltan , 713 - Cu- mıştır. Burac!a meJ.:tep ve Hamidi-
kilo 11 

• 30 
ile Salihli Beş Eyliıl klübü ara • bu bi:icik ~üessesemizin başkan- ı 
•ında yapılan maçta. Beı Eylill lığını halen sorgu hüıt:mimiz Ce • 

klübil 1 - 5 nıağltip oJ.muştur. lill Ayhan lliı etmektedir· 

serin çıkarılmı.,rlır. Yani pi· ı HALE : Kasırga 
rineler i§lcndi1<ten sonra elde ı : Kadınlar hapiıı 
edilen b~her yüz kik pirine- ı LALE 

di Denizok, 719 - Namık Saatci, ye Komuta'lı Alba} Ruhi talebeye Sakız kabağı. 
729 - Kadri Kalkan. 741 -- Celal bir nutuk s'iyl<>mi,tir. Yer fasulyesı 

• Özgör, 604 - Reşat Tiner, 704 - Mektep Komut~N talebeyi teb- Ayşekadın fasulyesi 
N h D k ·k tt.kt ·· 1 d . Domates kı. 

• oO 
80 hanesi Halk.evi kltapsaray kolu Halktı- Klübiln Uf'nel devdyesi dolayı -

Vi hoparlörl~rlnde verilmek üzere · 1 ·· .. il d ki Pa ar gun·· ü Sari-
den çıhn 13 ki!o yağın yüz- ALKAZAR : Kalpazanlar 

: Büyük caz . .. sıy e onum ı e z de onu gliseri'l C1lacaktır. Pi-
bütün memleket munevverlerlne ta 200 ki•llik bir kır ziyafeti tıer • l ~ f 1 lk d bi ı AYSU .,. T nevabı a ;!" asın a r 
müracaat etınif ve heps'nden birer tip olunmaktadır. ı günde (35) ton pirine işlene· ı 

: Uçan valsler . 
: Asi generalin 

konferans ricasında bulunmuştur. Genç arkadaşlarımıza daha çok cek ve bunlardan günde 3,5- i AKIN 

Çocuk haftası içinde ilk defa Par seneler wrlrnler ve muvaffaklyet- 4 ton pirineyağı çıkacaktır. FE~AH 
ti ba§kanınur Cehtt Çetinin (otuz ler dileriz. Öğrendiğimize ııöre, Edre- i AZAK 

emri 
: Gasparon 

son 

: Marseyyez 
mitte de bu fıbr!kndan daha Yıldız : Kırık hayat 

Aydın şehrinin imar i ~lü~~~~;!:::ıi;e~8!:a!a~ıı: İ 
mit fabr;kasında gliserin te - J 

PaA lnı hazırlandı i sisatı b•,Junmıvacaktır. ~ _ ................ ••••••tw 

Plan şehir meclisinde 
kabul edildi 

aynen 

Aydın. (Hususi> - Nafıa Vekl- cak yardım hakkında tatminkar 
!eti milWııhasşı11lacından yükııek izahat verdL 
ınühendiıı Hilmi Baykal tarafın • İlbayın bu söz!Pri meclis aza • 
dan tanzim edilen Aydın şehrinin !arı üzerinde çok der;n tesir bı • 
lınar planı d:l.n bel<>d ıye mecliai ta- raktı. 
rafından ır.üzııkere ve tetkik olun· Cel541 açılj,ğında azadan Osman 
ıtıuş. aynen kabul edilml§tlr. Akçasu söz alarak valimize ali. -

Veteriner ve ziraat 
tetkikleri 

Edirne 9 (Husus!) - Umumi Mü-
fettişlik ziraat ve veteriner mil§a· 
!erde idiler. DönPr dönmez mü -
kiklerdeidiler döner diinmez mü -
şahade raporların• ~ole ümitli ola -
rak vermişlerdir. Kültür ve eko • 
noıni mfuıavirleri de on gün süre
cek tetk"k Se)•ahatl.•ri için hareket 
etmişlerdir 

Toplantıda imar piAnile öteden- kasından d<'layı teş.~k~ür etti. Ve 
beri çok yakındar. slakalanan ıı -1 plAnın aynen kabulunü teklif et - Büyük güreşler 

_.. TAKVi M . 
1358 HiCRi 
Rebiül'evvel 

20 
!t ün cU ~ Y 

SENi:.: 

V satı 

Hl55 RUMi 
Nisan 
27 

HIZIR 6 

1 9 3 ~ 

Ezani 

MAYIS \ ıüne, 
Q Jt 

"~ı , 
4 !ı6 

tkın.Ji 

s sı 

Akşam 

12 00 
10 

Gnn,.., 
4 48 
Üth 
ıı ı o 

lkıadl 
16 05 
Ak1a n 
19 15 
'f • t • 

21 02 
Jmıa" 

2 47 
Çarşamba 

Yalt·ı 

1 48 
lmsıt. 
7 33 

bayımız Öz:iemir Gilndayla umu- ti. Edirne 9 (Hususi) - Ordu Müfet 
mi meclis azalan vardı. Prnnın i'TIU ve •ınhdt encüme • tişi ve Kolordu Kum&ndanı ile Ge- il!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!c.;;!'?_ ~~~"!!!'!!!!!!!!~!!!!'!!!' 

Belediye meclisi azaları toplantı nine havalesi hakkm<la iki azanın neral ve Trakya Mcb usları şerefi· 
vaktinden çok evvel eksiksiz ola· teklifi reddedilerek plan 22 aza • ne Umumi Müfe'tişiik konağında 
.rak toplanm12lardı dan 20 azanın ittifakiyle aynen ka- dün bir öğle yemeği verilmiştir 

Reis Etem Mencfres celseyi aç - bul ve tasvip olun·iu. Misafirler Y€mekt~n S<'nra güreş -
tıktan sonra mütehPssısın izahna • Şehir pllnınm yap,lması ve be· !erin heyet'anlt müsabakalarını 
ınesi okundu. İzahnamcde müte • lediye meclisi tarafından kabulü da görmek :çin Sat"ayiçine gitmiş -
hassıs plAn hakkırdı çok esaslı bütün halkı çek sev;ndiı-di. !erdir. Edirne bir b•yram neş'e -
ınaliımal veriyord•t. Bundan anla - İş başına geçtiğ! ıt1indenberl i • si yaşamıştır. Parkla• sokaklar, ge-
lüdl" a gö- ı·m·r pt•-ı •ehnn· 1 ce gündüz doludur. Sarayiçinde ,.ın • ~ ~ ıuı ' • mar planıııı çalışma JLrına esas ya-

İKDAM 1 
t.tone Şartları 
- - - - - - - -

DAHİLİ HARİCİ 

uoo J(r. Z300 Kr. bu ·- kü ı k' k" ""'-·· va b güreşleri takip edtn on bine yakın gun \re ge ece .e ı nuıwo - pan genç be'.ediye rPisımizi u mu 
ı kı t d halk vardır. 1 z yelleri, mektepkr, par ar, s a - vaffaklyetinden dolayı tebrik e -

Senelik 
1 aylık 
ı aylık 

1 • 

IOO Kr. 1650 Kr. 

Yum, hipod•·om, Ls\ssyon. mezba· d k lanın yanılmasını yakın ============= 300 Kr. 
100 Kr. 

800 Kr. 
h b" .. k k"" er en p • r ............ .. a, hayvan pazar:, uyu ve u - !Ak , ardımlariyle temin eden .......... .. k . . . , a a \e y . D ı 
ÇU sanayı H hınte:Jar.dının zıraı, ve tehir SU ve sair ;~!erinde oldu· ı 8V9t19 r ı •' 
tktısadi, ticari vaziyetleri dikkate ğu gibi planın tatbik'nde de bü - i LAN 
alınarak yapılmıştır. Celseye ya - . . . eceğini KONFERANS - Kadıköy Halk-
run saat ara verilerek azalara pl!n yük yardımını ~sırgemıy evinden: 
hakkında ,ehir haıltası üzerinde f. vadeden valimize ~ükranlarımızı 12 Mayıs 939 Cuma akşamı sa
zahat veriİdi. Bu meyanda ilbavı· 'unmakla AydınJı!3rın hakiki his- at 8•30 da Evimiz salonunda Ba
mız söz alarık planın tatbiki için 1 siy atlarına tercümar, olduğumuza yan Halide Nusret tarafından (Ka-

racaoğlanl mevzu,u bir konferans 
Viiayet hu,u•I !darrsinden yapıla- kaniinı. verilecektir. 

Tekirdağ muhtarlar 
kursu açıldı 

Ziraat talebesinin 
tetkikleri 

Tekirdağ, 9 (Hu•usil - 939 yılı Edirne, 9 (Hususi> - Yüksek Zl 
tn.uhtarlar kursu rlGıı Halkevln - raat mektebiııde bi• sınıf muallim· 
de Valinin b'r söyleviyl~ açılmış • !eriyle birlikte otoJ.;ü~lerle Edir • 
t 0 .. il k , b k neye gelmif v• tetk.klerıne baııla· 
ır. n gun s ıece . o.an u ur • 

ınıştır. Tarım ba ., 1-uısunda ye • 
•a Tekirdağ mt'rkezinc bağlı alt - mişler ~ b;iyük mekteplerde yat
ıruş muhtar devam edecek. Kendi· mışlardır. Bugün T:-akyanın ba~ 
lerine Vali 'le devair müdürleri ta·ıyerlerini ve Alpul!u ile devlet çilt
rafnıdan muhteLif dersler verile • liklerini w birçok f!d•nlıkları gör-
otktic-. mel< üare lıa1"lkıM edeceklerdir. 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kadıköy Kuşdili 

sinmasında 
Perşembe günü 

akşamı 
Kapanan Gözler 
piyes 3 perde 

ayrıca varyete, 
hokkabaz, komedi 

Cuma günü akşamı 
Üsküdar İnşirah bahçeaiııde 

müsamere. 

Rlrlncl Sahife 
iki.ııri Sahife 
iç •ahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kurut 
250 kurut 

50 kurut 
30 kuruf 

Bütün bir sahife veya ya· 
nnı sahife ilan ıçin İdare ile 
görüşülür. 

OIKKAT 
Gazetemize illn nrmek b

tiyenler ya doirudan doi • 
ruyn ıazetemiz idarehanl"ll· 
ne veya Ferdi Selek ilAn bU· 
rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

1 
caddesi ff/1 Adalet ban No. 

ı 3 • Telefon: 20601 

u a uru er, 710 - Hasan Tü- rı e ı en sonra .,cum e emış-

zer, 712 - Burha'l Yalçın, 714 _ tir ki: Bakla 
• 

N D il i 
. . . Araka 

ecmettin Sönmez, 722 - Mehmet •- ona'lma !>"r~1ııa er ıçın ı· 

Gökengin, 746 - Nahit Özarar, Hm ve ahli\lr meftı:mlarına veri • ~ezelye 
748 - Kenan tindeğer, 756 - İh- len kıymet ve mev1<i çok büyük - p emızotu 

'.> 
7 

ı~ 

• JO 
.. .. L" ,_, T b. ırasa 

san Onduygu, 760 - AYni Vol - tur. ıse '"''sı.ıni •tirerek donan· Is anak • 1 
1 5J 

14 kan. ınamıza iW!ıak edPcef:iniı bu gün, r!'ı:e yaprak 
Haritacı olarak ayrılan: bir dinizin iiimle, otelcinin ahlaki Kereviz kiik 

• 

• 
76J - Rasım Gür,w. ';64 - t. . esaslarla be<tmmiş olduğunu gö- Enginar 

mail Öitüren. rerek göğsümün kabardığını du • Hıyar 
aded 

3 
8 

Am\ralin nutku 
Diplomaların tevzilni müteakip 

Amiral Şükrü OY.on talebeye bir 
nutuk söy!~miştir. 

Amiral Türk donanmasına ayak 
basmak üzere olan ı;ençleri takdir 
ve tebr•k d:ikten so.'lra t>Lcümle 
df:miştir kı : 

•- Sadet" t;lginin : ~P yarar bir 
mücevheı• C1lmodı~onı meslekte de 
olsa, hariçte dt> ol•a daima unut -
:nayınız . B'lgi sa~hm bir \"Ücut • 
te, encrjık k3rakterle, ahlak ve 
terbiye ile kucaklaşmış bulunursa 
bahasız bir kıymet, bulunmaz bir 
mücevher olur Bunlardan birinin 
mefkudiyeıi bu mücEvherin kıy -
metini küçü!tmekle kalmaz, hat
ta menfi kıymc•te kadar götürür, 
mesleğe ve millete de fayda yeri -
ne zararlar doğurur. Bu hakikati 
her vazifese her d•k 'k& daima ha
tırınızda tutarak bilmrnizl kat'i-
yelle isterim. 

.Şerefli Cümhuriyd Donanma -
sında bugün b•şlıy~n deniz haya -
tınızın bütun mürl-ieti mesleğe ve 
millete verimliiik1Prle dolu ve ba-

• 
}-uyorum. Marul • 

100 • 

14 
1.50 

25 Ahlak ve i•ade 7.ayıf olunca, i - Yeşil salatı. 
~imdeki yük,eklik istenilen randı· Pı ılıcan 

manı v<.rr-mr·z. Burun l~irdir kt Pancar 
donanma, k,·ııdl elemanları için Maydanoz 
bu iki kıymeti birlbır,rıden ayırt P ereotu 

kilo 140 

etmez. 
Türk Do:ı.onmas.nın 

Nane 
mazideki Taze soğan 

demet 

• 
• 
• 
• 

2.50 
-.40 
--.40 
-.40 

1 
tarihi, göz\p" l•ıuırnşlıracak kadar Taze sarmısak • -.75 
parlaktır. F8yrettinın. Turgudun, Kırmızı turp • -.75 
Piy>le ve Piri lli>i•'n \'e bunı • .,,_ Elma Amasya kilo 25 
ardmdan gc!Pn biotl"•n Türk kah - Elma Gümüşane • 14 
ramanlarınııı muvRffakiyetlerini, M"'1atya riği , 5 
Türkün ah:.lkl varh'<lan içerisine Can eriği • 11 

karı~tırıldLkl.m ıl•ırler.ndc gör - Kiraz • 30 
mek ve bul-nak g"•el.tir. Çilek Ereğlı • 30 

'Türk sanc1ğı yalnız, dunyalar Muz yerlı • 55 
değerinde hulunaC\ ,. ırdumuzun Limon ecnebi 100 aded 100 
eteklerini öpen deı.'zlr·· ·de cıalga - Portakal Alanya 80 paket 450 

lanmış deği!dir O s •nLak, Türk • • 100 • 350 
Okyanusund.1 doğdu. Tunddan Ni- • Rize 64 bağ 400 
le, Anarlnlu kıyıfor.r.dan Atlas • Rize 80 bağ 300 

Okyanusuna !~adar irı ·met.ini gös
terdi. Seller gibi ak!IJ': Türkler, ge 
milerini ufukbrdan ufuklara bil-

• Rize l 00 bağ 220 
• Mersin yafası 

96 sandık 900 

yük bir eğ•·rnc n!ikle .;ezdirdi. İk - -
timler. yurt!aı· zapl•tıi; bir kolu· kıyet onlara yetiş,bilın•k,, onların 
nu Atlas der.iz•nd• bulundururken kullandıkları tekrıi[:i kullanmakta· 
öteki kolile Hind <lcnizlerindP do- nlac• ktır Bun lan başarabilecek o

şarılı olarak geçm<'~ın• ve mutlu" !aştı. lan uns•ırlardan biri de istikbalin 
olmasını bütiin gö'llümle dilerim.• Bu kahraman Türklerin çocuk- kahraman denı,.cııe,.i olan sizler . 

Amiral bundan sonra talebeyi ti- ları olan sizler, mazisi böyle par -7 siniz. 
tiz bir ilina ve dil-katle yetiştirmiş lak bir donJnma içerisıne girecek- Çocukları'll; 
olan mektep kumand• ve idare he- aiııiz. İsteğ'.r.iz, arnac-.nıı dc,n..nma Askerliğm gayesi yenmektir. Bu 
yetine ve muallimlerine teşekkür nın kudrelir.i eski me\•kıine yük - gayeyi mutlakP elde E:tmek için 
etmiştir. seltmeğe gayret olmalıı!ır. Bunun çalışma lilzımdır. Ne gibi mania-

Müteakiben Amira:in ve davet- için benliğtr.izi don2nmava verme· lar tasavvur edilirse edilsin, onlar 
ileri önündP bir 1(€Çi1 resmi ya· !isiniz. sizleri bu &ayeye ula~tımamak i -

Çocuklarım; Donanmada yur - çin bir sed teşkil etmem•lidir. pılmıştır. 

Çay ye dans dun ve m:lletin sizden istedikleri Lise tahsilinde k11and~ız ilırn 
Bundan sonra davetliler mek· ancak budur. Nek•dar çalı~ırsanız ve terbiyeyi Donanmsmn manevt 

kendinizden ne vert.bilirseni• b!li- varlığı içerisinde kemale getirme-tebin alt salr>nunda hazırlanan bil- ı 
niz ki onlar, hep :ıımet içindir. Ve ye uğraşınız. Etrafınızda bulunan feye çağınlını~ . li:ncr.ut2 ve pasta 

ikram edilm;ştir. Salonda bir müd
det daıısedi!..-niş ve dinlenilmiştir. 

Veda merasimi 

bunun karşılığı, mılletin sizin al - bu değerli ~ahsiye!l<'r savaşınızın 
nınıza koyacağı muhabbeti! bir muvaffakiyetle n<'ticelenmesine 
puseden başka bir ,ey değildir. hizmet edecek kudretli elemanlar-

Elde edeceğiniz muvaCfaklyete dır. Onlann gö~tr~eği yollar siz-
Bundaıı ;;onra hlebe bahçede mukabil kazanacaJt:nız şeref bile leri hedefinize kolayca ulaştırır. 

toplanmış ve mektebin birinci sı-1 "iıe değil mıllete ait o!Acaktır. O- Ta~ıdığmız Türk kanının, Türk fa· 
nıfmdan T..ııgut, HRtb Okuluna gel nun ıçin okuldan .a~rılıryorken be- ziletinin ic1'pları ']" hareket edl. 
çen ağabeylerine bir veda hitabe-/ l:<rce gefae~eğınız ılım ve ah - niz. Attığınız her adımın hepinlu 
si söylemiştir. nıza bu ferağat hislerini de i!A- geniş ufuklar ve muvaffakiyetler 

Buna mezunlardan Nuha cevap/ meniı; dilerirn. için birer başlangc~ olmasını dile-
vernıi§ ve kahraman Türk deniz - ·afımız~ göz çe\•irdiğimız va- rim. 
cillerinin şan ve s<-refln" layık oı.I ki. olzi saran devl<"tlerin deniı iş- Bugün gırdiğlniz bu yeni yolcu
mağa çalışa<'aklarını söylemiştır. 

1 
ıerinde çok ileriye gıtdlklnini gö- lukta yolunuı açık C'lsun. Allaha 

l Müt~akibw mezunların uğurla.ıı.-ı rüyoruz. Gı:isterece§lniz muvaffa • ısmarladık çocuklarım .• 
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KISMET GiŞESi ı\ U [Marka halis ipek ve teminatlı ~ 
KAZANDIRlll. - KA~IN ÇORAPLARININ 

.\dreıe Dikkat: Galata, Karaköy Ziraat Bankası Köşesinde 1 satış yeri yalnız lstiklôl Caddesinde 423 
.___ MalOI Subay Hllml EOEMEN ==. _ 

~111• Suphl Çocuk Pazar.r clır •U~liW 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
45 gün ma.ıetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulan 

ve 2.5 Nisan 939 tarihine müeadif Salı günü lhale .ttdileceği ilan olu· 

nan 72822 lira 61 kuru§ bedeli keşifli soğuk hava deposu ve buz fab
rlk•11nın qa1ına birçok talip zuhur edip elde projelerin mevcudu 

kalmamuından ve teksir olunan projelerin de vakita ve anında 

gönderilmemesinden te~ike zaman bırakmak için münakasa müd

deti bir ay temdid edilmiştir. Şartnamesinin 12 nci maddesine 

göaterilen Ilı:! şık ve sL11Jftan yalnız elektrik kısmı kabul edilmiş 

oldujun.dan tekliflerin ona göre yapılması Jazım<\ır. Taliplerin 2490 

Hyılı bl'.luna tevfikan hazırl8'1Jml§ mektuplarını 24 Mayıs 939 çar

pm'ba pli ıaat 16 ya kadar Edirne Belediyesine makbuz muka

bil! tndi etmeje mecburdur. İhale 25 Mayıs perşelll'be günü saat 
16 da ·J:dirna Belediye Encümeninde yapılacaktır. Proje ve keşif

ıııaıne ve f8l'tname 360 kurllj bedel mukabilinde Edirne Belediye • 

ılnden tedarik edebilirleı-. (2738) 

lstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden 
Bükmll MaJ1S lll!9 sonunda bitecek olan müskira\ ssucıların.n 

ruhnt lezkfl'elerlıı;,ı ydniicn.e muamelesine 22/5/939 tarihinde baş

lanarak 5/6/9311 Pazartesi akşamına kadar devem edil.ıcektir. 

Ruhııat teınreleTmi yenilemek isteyenlerin tayin olunan gün

lerde eeki t.ezkere vt koturatlarile birer fotoğrafl'll'mı alarak Ka

bataftaki İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 5 Hazi

ran 9311 tarilıind<!n aoma tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar 

hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (3114) 

lstanbul Vakıflar MüdürlüQünden 
Kıymeti 

Lira Kr. 

G84 30 

Pey parası 
Lira Kr. 

Balırt civarında Karabaş mahallesi Balat caddesinde eSki 

112/114 ve yeni 122 No. lu amanın tamamı satılmak üzere 15 gün 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhale.! 15/5/939 pazartesi günü saat 16 de icra edileceğinden 
1allplerin Çemberlitaşta Vakıtlar B~üdürlüğü Mahlfilit kalemi-

ne m!1racaatları. (12912) 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme idaresinden : 
Fabrikanın bir senelik ihtiyacı i.çin 1200 ilra muhammen bedelln-

- V-R61S 
Müessesesi : Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Ekst:ra. Gilnlilk Tereyağı 

Halis ve hakiki TRABZON TER EY A G 1 N 1 buradan alınız. 
İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 

-------• Slparl•l•r derhal yarine kadar gönderilir. 

• 
Tayyare PIY ANKO Biletinizi 

LALE GiŞESi nden alrnız. 
Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 
Adrese Dikkat : lstikl41 Daddesi Lale sineması yanında Lal~ gişesi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii- Sahibi : F. AH M ET TOPÇU • 
Çocuk Hekimi • ~mııııııınııoıııııııııııı~ Ferdi Selek .,..mııııııııııııııınınını~ 
Dr. AHMET § • .. • = 

AKKOVUNLU : iLAN. - TABI - KLiŞE 
İşleri Bürosu : Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

'== En modern ilan şekilleri • En temiz tabı ve = 

= klişe işleri FRRDİ SELEK bürosunda yapılır. 
=ı ADRESE D[KKAT : lstanbul, Ankara Caddesi ~, 

._ _____ _. 99. ı Adalet Han No. 3 = 

---------- ~ TELEFON: 206 O 7 ~ 

~-----. '1ıımuııııuııuııııııııııımnıııııııuıııııııııııımııııııımıııııııııııııııııııııııı~ıııııııııımıııınııııııııııııııı mıııııııııııııw Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:s Ha•tahaneai cildiye 

:sühre11iye matahauıaı 
Telefon : 23899 

Pazardan maada herglln S den 
ıonra baatalannı lıbul eder. 
Adru : Babıali Cadaefi Cafa
lof!lu _uol<uşu köı•başı No. 43 . 

" ......... """" ,,, ,,, ...... ..,,,, ...... ,,, ,,, ,,, ,,, .... 
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Bllf 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. BuıJ. 

dıp Yer: Son To!gım Basunevt 

i~ıı-Türk Şişe ve Cam-nı~ 

Fabrikalan Anonim sosyetetinden 
1'aşrlbahçe fabrHı:amı:ı Temmuz 939 ayı içende sarı renkte 

şU,e imal edeceğinden lbu renk §işeye ihtiyacı olan sayın müş

terilerimizin en geç 15 Haziran 939 tarihine kadar fabrikamıza 

siparişlerini geçirmiş bulunmaları rica olunur. Bu tarihten 

soma gelecek pparişler 940 seneııi renkli şişe imalatı devresi

ne kalacağından aHlkadarları cna göre tenvir ederiz. 

de 4 ton makine yafıı açlk eksiltme aur,tile alınacaktır. 
ı •··~-......... ~.~-~-""'"~~-~-~~~-~-._.~ 

İhale 26/5/939 cuma günü saat 15 de idare komisyonunca icra 

edilecektir. 

Buna ait ııırtname bedel!ll olarak idareden veriliT. 

Eksiltmeye iştirak için % 7,5 muvakkat teminat yatırmak mec

buridir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

(3090) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mudbince ·160.000. Kg. ağır 

dizel yağı kapalı ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır. 

III - Eksiltme 25/V /939 Perşembe günü saat 14 te Kabataş ta Le

vazım Şubeı;i Müdiriyetindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartnameler her gün söziı geçen şubeden parasız alınaibl:lJr. 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu JhtiYa edecek kapalı zarfla

rın ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur komis • 

yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

c3203 

... 
Cinsı mııctan Muhammen , B. % 7.11 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şekli ---
Çıralı kalas ve 32,426M3 1459,17 

• tıolıta 

109,43 Açık eksiltme ltl,30 

I - Yukarl!da miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye kon· 
mU§IUf. 

II - Muhammen ;bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hi· 
zalarında gösterilmiştir. 

ID - Eksiltme 18/V /939 perşembe günü Kaba taşta Levazım 
şubesi Müdir>yetindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasıı alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~7.5 
güvenme paralarile meıkı'.ır komisyona ~elmelui (3243) 

11111\lllU 

10 - l\'Iayıs 1939 

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü 

EKZAM • 
1 N 

E.ı<zamanın hususi ilacı 
Y" ra ve çıbanları de ı hal geç<rir. Her ec2ahenede kutusu 

50 kuruştur. 

Şehir hatları vapurları kahve ocakları 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir sene müddetle aç'k arttırma 

ile kiraya verilecektir. Arttırma 18/5/9?'9 saat 14 te Denizbank 
Kamara Servisinde yapılacaktır. (1500) llralık teminat lilzım
dır. Şartları öğrenmek için her gün mezkur servise müracaat 
edilebilir. 

lstanbul Belediyesinden 1 
Flo,·yada Florya çaı~ısında '.! numaralı dükkan teslim tarihin

den itibaren 940 Ş1'bat wnuna kadar kiTaya verilmek üzere 320 li

ra kira tahmin bedelile açık artırmaya konul.ır>.ı; tur. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler ~'! liralık ilk teminat 

makbuz veya mektubile berııber 12/5/939 Cuma günii saat 14 bu-

çuMa Daimi Encümende bulıınmalıdırlaı. (B) p898) 

* ~ * 
Beher metre murabbaına 8 lira bedel tahmin edilen Cihangir 

yangın yerinde 30 uncu adada 537, 538, 5:'1Q ve 539/1 harila numara

lı arsal3r arasında 3,20 yüzlü 68,25 metre murabbaı arsa satılmak 

üzere açık arttırmaya konulm~tur. Şarınamesi Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. İstekliler 40 lira 95 kuruşluk ilk teminat mak

buz veya mktuıbile beraber 12/5/939 ~uma günü saat 14 buçukta 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2899) 

*•• 
Senelik muhammen 

.kirası ilk teminatı 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesi sokağında 18 
No. dükkan. 

Kara~imrükte Keçeci Karabaş mahallesin
de Fcvzipıu;a caddesi sokağında arsa 

Karagümrükte Debağlar mahallesinde Fev
zip~a cnddesi sokağında yol artığı (6 aylık) 

Beşik!aş~a Sinanpaşa mahallesinde Hasfırın 
sokağınaa 9 No. dükkan 
Şehrem:ninde Büy:ik~aray nıeyaanı sokağın 

da 64.40 metre murabbaı arsa 
Kapalıçarşıda Sandalbedesteni Kömürlük 

kapısında 33, 41 metre murabbaı ars;ı 

Hasköyde Kiremitçi Ahmet Çelebi mahalle
sinin H.ısköy caddesi sokağında 2/4 numaralı 

400.00 

80 ,00 

10.00 

48.00 

18.00 

30.00 

30-00 

2.23 

0.75 

3.60 

1.35 

2.25 

1389 metre murabbaı arsa 180.00 13 50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahal

ler teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya ver.ilmek 

üzere ayrı ayrı a1tık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Leva

zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 

teminat makbuz veya m"ktubıle btraber 25/5/939 Perşembe günü 

saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3248) 

••• 
Muhammen bedeli 4000 lira olan Teı;ıeb~ı bahçesindeki Gar· 

denbar binasının on.kazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuş
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğü.hde görülebilir. İstekliler 

2490 Sa) ılı kanunda yazılı vesika ve 300 liralık ilk teminat mak>buz 

veya mrktubile birlikte 25,'5.'939 perşembe gi.inü saat :4.30 da Dai-

mi Encümende bulunmalıdırlar. (3246) (B) 

Türk Hava Kurumu 
27 N C I · T E R T i P 

Büyük Piyangosu 
BİRİNCi KE.~.I DE 

- -- - .. -------
11 - Mayıs - 1939 dadır. 

bUyUk ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~:= ikramiyelerle 

20, 000ve10,000 
llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak İftiralc etmeyi ibııaıl 
etmeyinİI. Sis de piyanııon1111 mes'ui ve bahtiyar[ ~rı 
aruını ıirmif ol11n11nu. 


