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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

Musolininin Bir Nutku 
''Adalet dairesinde bir sulh istediğimizin 

anlaşılmasını temin için Almanya 
edeceğiz,, ile beraber yürümiye devam 
ı · ..,,.,., ,,,..., ..... 

Musolini, Avrupada, dünya harbine sebebiyet B 1 1 l 
verebilecek kadar ehemmiyetli bir meselenin u gar ar ·. ! 

söyledi / H ki ? 1 dır'? Hali< tekrar evtt diye bağır- 1 a 1 m 1 . 
mıştır. Fllhakika Italyan milleti / • 
yürüm~ ve ~arpışmıştır. 1 

mevcut olmadığını 
Turioo, H (A. 
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Vefa - Beıiktaı maçıntlan bir en•(antane 
A.) - Mu.solini sa 
at 10.30 da hususi 
trenle mükellef 
bır şekillde süslen
mış olan Porta No· 
va gelmiş ve baş -
ta Kont de Turin 

Garantiler Bulgar ajansı hadi-

itaıyan milleti Afrikada Avru- selerin Bulgar efkarı 
palı askeri mtitehasstslarm yenil • umumiyesine heye -
mez addettikleri düşmanla çarpış-

Dünkü maçta yine bir hidise oldu 
mış ve muzaffer olmuştur. can verdiğini öylüyor 

, 

olduğu halde ma -
halli yüksek me -
murlar tarafımlan 
karşılanmıştır. 

Musolminin refa 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

9 Mayısta Dobrıcada Be· 
Iitıa köyü sakinlerinden 22 

Vefa - Beşiktaş milli küme maçından sonra 
seyirciler hakemi döğmeğe kalkıştılar 

lı:atinde nazular -

dan • Starance " 

Bazı garantilerin ebediyen mu -
vaffak olacağını iddia edenler var
dı. •Hark uzun bir ıslık çal..mış • 
tır. • İtalyan milleti zecri tedbir -
ler koalisyonu ile de çarpışmış ve 
onu mağlup etmiştir. Bu koalisyon 
şimdi Leman gölünün kenarında 

mermeroen yapılan o büyük tür -

Bulırar katledilmiştir. Bük · Şehrimızde dün oyna01an milli " 
rcstcn muhtelif ajanslar tara- küme mac;ı Şeref stadında Beşik • 

. ..... . ....... . ... , 

tından gönderilen telgraflar- taş v~ Vefa takımları arasında y a-1 

da bu Bulgarların ca>usluk pılmıştır. Bu maçta Vefalılar Ta-
beye arkasından ag· 1ı~·an kimsesi · ı·k k d"I B 1 , ve)·a şerır' ma sa ı e u • kiplerine üstün bir oyun o1namış- ı 

DftHTZiG MESELESi cAlfieri •, •Bot -
tai• olduğu halde 
Dıtiram kıt'asını 

ve dün Torino'ya 
gelen 120 silah -

ııörü teftiş ettik • 

>lmadığı halde gömülen milletler garistandan gelen komitacı • ]ar ve bırınci devreyi 2 _ o galip 
cemiyeti tarafından nicudc geti • lar olduğunu bildirmekte ise F ı d o d ı 

bitirmişlerdir. ikinci de\'rcde o . ransız gazete erı' &t. antzı'g e p e-~ilmıştir. İtalyan milleti İspanyada de hakikat bambaşkadır. ...:; 
yun sert ve faullu oyn~nmı§ ha • ı 

ten sonra şehrin Franloonun kafıraman kıtaatı ile ' Romanyadaki son scferber-
meydanına çıkmış yonyana çarpışııµş •Halk Fra.ııko lik esnasında Belitza köyün. kem musabakayı disip.Jir.e edeme-! bisit yapılması aleyhinde bulunuyor 
ve biiyük blr halk i.smini muttarıden tekrar etmiş - den GO kadar Bulgar, rlulgar mış aynı zamanda seyırcılerm ba-1 
kütlesi tarabndan tiı'.• ve bu mücadele tamamile e- topraklarına iltica etmişler • ( ğırmalarına kendini kaptırarak ,.. Pariı;. J4 (A.A.) - Bu sabahki türlü teşebbüs harbe tahril ma • 
flddetle alkışlan • zilen Demo - Bolşevist koalsyo • dir. Bunun üzerine bunların saıbileşmiştir. Bu asabi hava için · gazeteler Dantzig meselesi ve Al_ hiyett.e tel.8kki edilmelidir ve ö~ 
mlfbr. Jfuaolini nuna galebe çalznıştır. karıları, kız kardeşleri ve kız- ( de verdıği kararlarda da bazı yan manyanın bir plebisit hazırlamak_ ıe de telakki edilecktir. 
Musoiıniyi hamil olan otomobil İtalyan milleti bu parolaya sa - Geçen yedi senenin tahlili şu - ları jandarma karakoluna Jışlıklar yapmıştır. ı• olduğu hakkındaki ~ayialarla Epoque gazetesinden: 

arkasında diğer otomobiller bu - dık kalmış mıdır? •Halk evet diye dur: götürülerek kendilerine men- \ 3 _ 3 berabere bıten maçı müte- meşgul oluyorlar. Lehler Plebistik kabul etmiye • 
lunduğu halde hallan alkışları _a- bağırmıştır.• İtalyan milleti bu İmparatorluğun fethi, Arnavut- ( ATkası 3 üncü sayfa.da) akıp son günlerde bir itiyat haline Figaro gazetesinde Dermesson ceklerini bildirmiş bulunuyorlar. 
rasında San Carlo meydanına gıt- prensibe sadık kalmaya hazır mı- (ATkası 3 im(Ü sayfada) 1 ~ giren halkın sahaya ve hakeme 'yazıyor: Fransa ve İngilterede Polonyaya 

mlf ve isminin ilk harfini teşkil hücum edişi dün de maalesef vakı Htler tekniği, Dantzig meeslesi- müzaharet edeceklerini gizleme -

eden cM• harfi şeklinde yapılıruş T •• k • •ı • ıt 1 olmuş ve seyırcilerden birçoğu ini artık cepheden yani doğrudan!mişlerdir. Bu vaziyette Almanlara 
olan büyük •Podium• un pek yük- ur 1 ye • n g 1 ere an aşma s 1 hakeme tecavüz için sahaya fırla-

1 
doğruya yapılacak bir haTeketle cAteşle oynamayınız. veyahut da 

sek olan tepesinde gördüğü zaman mışlardır.. değil -k r bu haı·ek.ete esasen ita!· bir Leh gazetesinin söylediği gibi 

meydanı dolduran takriben 120.000 L d H 'T" k Kendisine hücumu hısscden ha-\ ya da mııarızdır- her vasıtaya baş cBohemya ve Moravyada da ple 
kiı}ilik bir halk kütlesi tarafından or ali/aks, Polonya elçisine .l Ür k d b . d k t ı k vurarak Polonvaya karsı Dantzıg.lbisit yapınız. demekten başka bir 

em e u tecav uz en ur u ma 1 · ' ' alkışlanmıştır. • . . . . . dekı galeyanı ve Almany adaki u - şey yapılamaz .. 
Musohni orada aşağıdaki nutku lngiliz anlaşması hakkında malumat verdi ıçın tedbır yerme kendsın: sey ~- mumi gerginliği artırmak suretile Oeuvre gazetesinde Tabouls nik-

oöylemıştir: cilerin üzerine atmıştır Işın bı!T halle matuf bulunmaktadır. Bu bındir \"e diyor ki: 

Sadık ve çalışkan •Torino• hal- f . J • • • • .. • gün evvelki mektepliler maçında kabil manevralar karşısında bir Berlindeki yabancı müşahitler 
kı, arkadaşlar, ' ngiJız gazete erı, anlaşmanın ehemmıyetını tebaruz ettırmektedirJer olduğu gibi büyük bir kavga hali- tek hareket tarzı mümkündür: Führerin Dantzig meselesindeki 

Yedi sene evvel huzurunuzda Loııdra. 14 (A.A.) - Lord Hali- Londra, 14 (A.A.) _ Pazar ga. Emniyet meselesinde mutlak I ni almasma remak kalmışken za- Beck tarafından teklif edilen nor - zorluklardan vahim sıkıntıları gö-
irad elıınii olduğum nuttıkta söy • faks dün Polonya sefiri cRaczyus- zeteleri İngiliz • Türk anlaşma • miitekabillik esası üzerine Sovyet bıta ve bil.hassa Beşiktaş emniyet mal usul haricinde, mevcut nizam> ze almadan sıyrılmak için bır tar

lediğ~ son sözleri h~tlTlıyor mu- ki) yi kabul etmiştir. Zannedildi- sından dolayı müttehiden memnu- teşriki mesaisini temin etmemek am~liğ.inin ciddi müdah.alesi önli- bozmak için bir teraflı olarak doğ- zı hal bulmak istediğini hissetme!< 
sunuz'.. '.~ıılk evet diye oağırı_nış- ği göre bu mülakat esnasında niyet göstermekte ve Türkiyenin delilik olur. yebılmıştır. Fakat tezahurat hake- rudan doğruya veya bilvasıta her (Arkası 3 foıcü sayfada) 
tır• Yurumek ınşa etmek ve ıcap ne . . .. k t . . . . .. • . . d · 

k k 
Bilhassa fngıliz - Sovyet muza e- aarruza karşı mukavemettekı ba- Ingıliz hukumtmın de Paris ve min stad• terketmesi anın a yem-

ederse çarpışmak ve azanma ... • 
Aranızda bulunmak saadetini ve relerinden bahsedilmiştir. Lord yatı ehemmiyetini bilhassa kay - Moskova gibi bu hakikati teslim lenmiş ve bu sefer de kendisine 
zevkini duyduğum §il sırada ge _ Halifaks İngili2 Türk itilAfı ha~ - detmektedirler. ettiğini zannediyoruz. sporcular yardım etmişlerdir. Bu 

çen yedi seneye bakarken size so- kında da sefire maliimat vermış- Observer gazetesinde Garvin dl- Zorluklar, aklıselim sayesinde husustaki ta-fuiliitı spor sütunları-
ruyorum. tir. yor ki: (Arka.n 3 üııcü sayfada) mızda okuyunuz. 

llOIOllDmnmmıııııılU.--!lllHllHBBllllllllll!DDlllllllll! llllll •nıuıınıum uuuıııııırnıınınn•oıııınuıuıuııunııııııuouııuııııum1DD1111aınıuuuuuıııııııınııııuıınıııııı111111uııuıııınınınıııuııııuuııınııllllttıııınıuııııın 

Anbyamıyoruz, -anhyamıyoruz 
istanbulun günde sa bin litre sllt istihliı.k ettfAiW, halbuki an

cak 30 bin litre süt istihsal olunduiuııu öğrendik. Detnelt ki heı 
gün bu koca şehrin çocuk.lan süt yerine 20 bin litre su içiyorlar. 

Neden iyi ve saf süt içemiyor uz? İslanbuluu suyu kadar sütii de 
bol ve 'Sırf olmak Jiznn<lır. tst-bul dcecesinde ~li, 1uoğı, bah· 
çesi mebzul kaç memleket ve tehir gösterilebilir ki? .. 

Sonra, İstanbul hüyiik ve kalabalık şehirlerdendir; süt istihliık.i 
fazladır. Binaenaleyh hilenin ön üne geçmesini bilecek küçük bir 
ıekil sütçülükle pekila para kazanabilir de. 

Vakıa biz, hiçbir şeyi saf ve hilesiz yemiyor; içmiyoruz. Yağ
dan, kahveden, çaydan, fasulyeye, içkilere kadar her şey karışık
tır. Evet, içkilere kadar. Kapalı şişe içinde aldığınız bira ile bir 
birahanede bardakla içtiğiniz bira arasında fark vardır. Bunları 
sonraya bırakalım. Bizim değil, yavrularımızın sıhhati ile alaka • 
dar olan sütün her şeyden evvel hilesiz olmasını istiyorıh. Neden 
herkesin bu isteği yerine &etirile miyor? Senelerdenberi bu suale 
neden cevap verilemedij:inl anlıyorduk, fakat birkaç aydanberi 

anlısaDlljoruz. 
KEMALİST 
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Bugün havaih- I" C k b -h I . " Meyva istihsal . . ocu a ce en 
tifalı yapılıyor ' ' mıntakalarımız 

15 - M•yıı 1939 

Bedbaht bir çocuk 
Bir tramvay altında kalarak 
yaralandı ve hastanede Ôldü 

-12- Her yerde hava faali-ı 
Halk, Zekeriyyayı yolda yaka- yeti bir saat duracak 

Ahlaki ve sıhhi 

bakımdan büyük 
faydaları görülüyor 

Meyva istasyonlarının 

tesisine başlanıyor 

Evvelki gün, Aksar ayda teci bir perle araba kaldırılarak, çocuk, çok 
tramvay kazası olmuş. on iki ya- ağır yaralı bir halde arabanın al -
şında bir çocuk tramvay altında tından çıkarılmıştır. Derhal Cer -
kalarak ağir surette yaralanmış, rahp&§a hastanesine kaldırılan za
kaldırıldığı. Cerrahpaşa hastane - vallı çocuk, bir müddet sonra has-
sinde ölmüştür. tanede ölmüştür. 

layıp parça parça etti 
Hirodesin baltalı, mıı:aklı sü - keriyya peygamber gördü ki ye -

rilleri evleri basıp çocukları bo - tişirler, şehir kapısı önünde bir ulu 

ğazlarken Zekeriyyayı bır korku ağaç var idi ki içi oyuk idi. Ol a

a!dı. Ölüm kasırgası kendi evine ğacın ıçıne girdi. Beni İsrail ol a

de uğrıyacaktı. Ve bu kasırgadan ğacın a:tına geldiler. Bilmeziz Ze

İsayı kurtarnmıyacaktı. keriyya kande gitti. Bu ağacın al-
Derb.al marangoz Yusııfu çağır- tında otuulım. Dinlenelim .. dedi-

dı. !er. Bu sırada iblis zuhura geldi. 

- Meryemı al ve buradan uzak- Zekeriyya bu ağaç içindedir. Bu 

!aşın .. 
DcdL Yusuf ve Meryem, İsayı 

da beraberlerine alarak, Beni İsrail 

toprakfanndan çıktılar, kaçtılar, 

Mısır yolunu tuttular ... 

Yine bu hicret işinde İsa ile Mu

sa ve lıbrahim arasında bir benzer

lik mevcuttur. librahim, Nemru -

d.un ıerrınden hicret etmişti. Mu

sa, Firavunun şerrinden Mısın 

terke mecbur olmuştu. İsa da Hi

rodesin korkusundan ayni hicret 

yolunu tutmuştu ... 

Beni İıırai1 halkı Hirodesin za • 
tim sürüsüne rehberlik ettiler: 

- Aradığınız çocuk, babasız d~ 

ğan çocuk işte bu evdedir. 

Diyerek Zekeriyyanm evini gös

terdiler. Hirodesin askerleri ken -
dileriııe gösterilen evde Meryem 

ve İsayı bulamadılar. Bunun üze

rine Beni İsrail halkı Zekeriyya -

nın sakalına yapıştılar. 

- Biz, dediler, şimdiyedek pey

gamber bilip una inanırdık. Şim-
di anladık ki sen peygamber de -

ağacı ortadan kesin. Eğer içinde 

~<e bellı olur, değilse bir zararı 

yoktur, dedi. Beni İsrail o ağacı 

ortasın.dan kestiler' Kan görmedi

ler ve böylece bilmediler ki Ze

keriyya oradadır ve şehit olmuş -
tur.j 

Bir efsaneye göre de Zekeriyya 
peygamber, peşinde takip edenle

rir. elinden kurtulmak için ağaca 
(açıl! .. ) emrini vermiş .. ağacın içi

ne girmiş .. fakat cübbeo;inin bir u

cu ağaç tekrar kapamrken dışarı

da kıilm~ ve (çünkü ol Beni İsi-ail 
k.avmi gelmişler, yarıktan çıkan 

übasından bilmişler ki o oradadır.) 

netice hep bir ... Ve bu netice de 

Beni İsrail kavminin kendi gambe 

rini kendileri öldürmüş olması -

dır. Sıibep te İsanın babasız doğu

şunun, Meryemin İsayı doğurma

sının ve Hirodesin zulmüne, sal -

tanat ihtirasına bilmeden Beni is
railin ıllet olmasıdr. 

(Arkası var) 

ğilsin. Meryemle sen zina eyledin. B E L ED 1 Y E 
Bir piç oğlan oldu, ve bu işi Mer-

Pazarlıksız satıf yem ikrar edecek diye k.orktun, 

onlan DW'adan kaçırdın... (İmamı Maktu satq hakkındaki müra -
Ebu Cafer Muhammed bin Cerir: lı:abeler, son günlerde şiddetlendi -
Cild 2 sahi.fe90) rilmiştir. Belediye müfettiş ve me-

Ve bı:nl.ar, böyle söyliyerek doğ 

ruca za lirn Hirodesin yanına gitti

ler ve aradığı çocuğu Zekeriyya -

nın Mısır tarafına kaçırdığını ve 

bu i§i bizzat Zekeriyyıının işledi -

ğini h~er verdiler. 

Hirodes ise Zekeriyanın Beni İs-

murları, her ınıntakada sıkı kon -

troller yaparak, halkın, fazla fl

atle mal almamalarını temin et -
mektedirler. 

Sattığı maddeleri üzerindeki eti

kette yazılı fiatlerden fazlaya sat

mağa uğraşan veya etikette, ma-
railin peygamberi olduğunu bili • lın değerinden fazla fiat bulundu-
yordu; Bu şikayet üzerıne onu 

kendi adamlarına öldürtıneği (hik

meti idare) ye mu,•afık bulmadı. 

Beni İsrail halkınca: 

- O, dedi, sizin din büyüğünüz

dür Mademki onun hakkında böy-

le düşünüyorsunuz, o halde size 

müsaade veriyorum. Onu öldüre -

bilirsiniz ve bu yüzden size mü -
cazat eylemem .. 

Hirodes, bu suretle yarın Beni 
İsrail tarafından Zekeriyyanın öl

dürülmesi hakkında vaki olacak 

bir şikayete: 

- Onu ben öldürmedim, kendi 
kavmi öldürdü ... 

DlyehilecektL 

Kavminin kendi hakkındaki 

ran esnafın şiddetle ve bila mü

samaha cezalandırılmaları, beledi

yece, bütün belediye polis teşki -

ta.tına yeniden emredilmiştir. Çü

rük veya bozuk mal satan esnaf ta 

ayni ~iddetle tecziye edilecektir. 

Yazın yaklaşması dolayısile. 

halk, bilhassa tatil günlerinde, say-

fiye ve mesirelere akın etmekte -

dir. Halkın toplu bu halde bulun

duğu bu gibi yerlerdeki eğlence 

yerlerinde aldatılmaması veya 

fazla para alınmaması için yeniden 

sıkı tedbirler alınacak, buralarda

ki esnafın ihtikAr yapmasına kat -

iyen meydan verilmiyecektlr. 

Sebze halleri 
dü~manlığını ve hayatına kasde - Memleketimizin birçok vi!Ayet

deceklerini sezen Zekeriyya pey - !erinde sebze blli ve bazılarında 

gamber de kaçmak, Meryemle Yu- da mezbaha yoktur. Bir şehrin en 

sufun arkasından gitmek, onlara ön safta gelen işleri gıda maddele

mül.ıiki olmak suretile hayalını ri olduğu için, belediyelerin et ve 

kurtarmak istedi. sebz satışlarile yakından meşgul 
Fakat geç kalmıştı. olmalan tekarrür etmıştir. 

Beni İsrail halkı onu yolda ya.- Evvell vili.yetlerde, sonra da 

kaladılar ve hayatını ke!Miılerine l tedricen kazalarda aebze halleri 
din yolunu göstermek, Tevrat ah- ve mezbahalar inşa edilecektir, 

kamını teblığ etmekle geçiren bu Belediyeler, bütçelerinin müsaade-
yüz y14ını aşır.Jş ihtiyarı parça 
parça et:ı.iler. 

!eri ııisbetinde ve ele geçirecekle -
ri ilk fırsatl.arda, evve!A. vilayet -

Z<>kerıyya peygamberin şehade- !erde, aonra da tedricen kazalarda 
ti hakkında din tarihlerinde gör - mezbahalar ve hUler yaptırarak, 

dıV(ümüz şu efsanevi rivayeti bu- et ve sebze satışlannı kontrol altı

rada kaydediyoruz: na alacaklar, gerek ihtikAr, gerek-

[Beni İsrail Zekeriyyanın kaç

tığını lşittlier, ardına düştliler, Ze-

se sıhhat noktasından, halkın za

rara uğramamaaını temin etmiş o
lacaklardır. 

Bugün, on beş Mayıs, aziz havıı 
şehitlerimizin hatrralaruu anmak 
üzere kabul edilmiş olan gündür. 
Bu münasebetle, bugün, saat on j 
dörtten on beşe kadar, Fatih tay

yare parkında bir ihtifal yapıla -
cak. aziz hava şehitlerimizin yük -
sek halıları yadedilecektir. 

Merasim, saat on dörtte, Fatih 
parkı, Beyazıt, Selimiye, Taksim 

ve Maçkadan atılacak toplarla baş- 1 lıyacak, bu andan itibaren, bütün 
yurtta, h'!ı.va faaliyeti, bir saat ta
til edilecektir. 

Bıi sırada, İstanbul Merkez K~ 
mutanı, orada bulunanları hava 

şehitlerimizi selamlamağa davet e
decek. bir borazan tarafından ça

lınacak (TD işaretile, kıt'alar, o -
kullar ve sübayiar selam vaziyeti
ni alacak, sivil olanlar şapkalarını 
çıkaracaklardır. 

Bu esnada, Fatih parkile Beyazıt 
ve Galata kulelerinde, resmi dai -
re ve müesseselerde ve limanda bu 
lunan bütün gemilerdeki bayrak -

!ar yarıya indirilecektir. Bütün ge

mi ve fabrikalar düdük çalacak -
!ardır. Düdüklerle beraber, bütün 

nakil vasıtaları ve bütün yaya yol
cular, aziz şehitlerımize hürmet i

çin, bir dakika, bulundukları yer
lerde duracaklardır. Bu bir daki -

ka sonunda. selam ve ihtiram va

İlk mektep çocuklarını, so
kaklarda, toz ve topraklar içe
risinde uynamaktan kurtar -
nıak üzere yapılan çocuk bah

çelerinin, gerek ahlaki, ge -
rek sıhhi noktalardan büyük 
istifadeler temin ettiği görül
müştiir. Bunun için, bu yıl 

da, şehrin muhtelif mıntaka • 
larında, yeniden bazı çocuk 
bahçeleri açılması için tetkik
ler yaptlmıtktadır. Bu hah -
çelenle bazı eğlence vesaiti 
de bulunduğundan, ilk mek -
tep çağındaki çocuklar, bu 
bahçelere çok fazla rağbet ve 
iltifat etmektedir. 

Diğer taraftan, nezaret ve te
kayyüt altında, çocukların, sıb
hi bir şekilde ve parasız ola
rak deniz banyosu almaları 

için geçen sene kıırulması ta· 
savvıır edilen çocuk deniz 
hamamları hakkmda da tet - ı 
kiklere başlanacaktır. 

" ~ 
MÜTEFERRiK 

Polis ve jandarma kara. 
kolları inşa ediliyor 

Birçok yerlerde, polis ve jandar-

ma karakollarının, hatta bazı yer -

!erde hükı1met binalarının, harap 

Meyva mıntakalarında, müstah

silin gerek fazla ve yüksek kaii -

tede istihsal, gerekse istihsalattan 

azami istifade edebilmesini temin 

için meyva istasyonları tesisi esas 

itibarile tekarrür etmiştir. İlk mey 

Hadise şöyle olm~tur: Yapılan tahkikatta, bu zavallı 

Evvelki gün saat on dördü yir- çocuğun Aksarayda aşçılık eden 
mi geçe, Aksaray karakolu ileri • Kazımın oğlu on iki y&Şlnda Mu -
sinden geçmekte olan maliye me - zaffer olduğu ve babasının dük -
murlarındaıı Zühtü, Sirkeciden kanından sebzeci Galibin dük'.;anı-
Yedikuleye gitmekte olan bir na piyaz götürdükten sonra döner 
tramvay arabasının altında bir ç~ ken birdenbire dükkandan çık\.ğı 

va istasyonunun, yurdumuzun en cuğun sürüklenmekte olduğunu ve tramvayın altına giderek iki a
mühim meyva istihsal mıntakası e>- görmüş. vatmanı seslenerek ara. rabanın arasında kaldığı anlaşıl -
lan Malatyada tesisi kararlaştırıl- bayı durdurtmuştur. mıştır. 

mış ve istasyona ait inşaata baş - Fakat, tarmvayın altında kalan Tramvayı idare eden vatman 
lanmıştır. • çocuğu kolaylıkla çıkarmak müm- Halil yakalanmış, hadiseye rnüd -

Malıitya meyva istasyonu inşaa- kün olamamış, Aksaray deposwı - deiumumilik el koymuş ve tahki· 
tına, 50.000 lira kadar para sarfe-• dan getirilen takozlar vesair alet- kata b&§lanmıştır. 

dileceği anlaşılmaktadır. 

Maliltya meyva istasyonu, mo -
dern meyvacılığın bütün yeni tek-

• 1 
nik ve vesaitinden istifade ederek, 
o mıntaka müstahsillerine iyi ran-

İçki aleminden 
sonra kavga 

Kulağını ısıra
rak kopardı 

dıman alınması için yürünmesi 18.- Beyoğlunda oturan Faik, Jirair Tksimde oturan Yan~ Ferikö
zım gelen hattı hareketi gösterece- ve Beyazıttta oturan Mehmet a - yünde oturan stemat ve Kurtuluş
ği gibi. müstahsilin iyi fiatla mal dında üç arkadaş evvelki gece ta oturan Vasi!, çalışmak üze -
Gatması hususunda da önayak ola- Beyoğlunda Çeşme sokağında Falı- re. evvelki akşam Büyükadaya 

· h ,• d ak · tiki geçmişlerdir. Üç arkadaş Büyüka-caktır. Bu mıntakada, meyvalar rınin mey ane.ın e r ı ıç en . . 
ıs!filıı edilecek istihsalat arttın - sonra kavga edip gürülü çıkardık- daya çıkınca, araların.da bır ıhtl -

lacaktır. 
' lı\f ve bunu takiben bır kavga çık-

larından yakalanmışlar, hakların· V ·ı, k y . . 
1 Tedricen, garbi ve cenubi Ana

doluda da meyva istasyonları te -
sis edilecek, o zamana kadar, bazı 

d hk .k t b 1 t mış, ası ısırara , anının so a ta ı a a 3§ anmış ır. . 
kulağını kupa·mıştır. Yan'. tedavı 

Yangın başlangıcı altına alınm·ı~. Vasıl yakalanmış -

t k ı d k ı 1 ak mu··s Balatta vapur iskelesi yarımda tır. 
mın a a ar a urs ar açı ar 

. . .. • . Samin in iplik fabrikasında elek -
tahsıilere, ıcap eden şeyler ogretı- t .k k tak ·· ·· d . . rı on yapması yuzun en lecektir. Bu şartlar dahıhnde, mey · 

. . dün sabah saat sekizde bir yangın de 5ı numaralı evde oturan ""'zım va ıstıhsalıitımızın esaslı surette """ • 

Sokağa duştu 
Usküdarda Selami Ali caddesin -

ziyetine nihayet verilecek, yarıya ve ihtiyaca elvirişli olmadıkları gö 

indirilecek bayraklar tekrar 5ek:i-ı rülrnüştür. Bunun için'. kaza, na_
lecek ve düdükler susacaktır. hıye ve karakollarla koy odaları ı-

1. d"l ğ" h kkakl çıkmış, bazı eşya ve malzeme yan- pencereden sokağa bakarken mu • rasyona ıze e ı ece ı mu a .. 
. . dıktan sonra amele tarafından aon vazenesini kaybederek düşmüş, 

addedılmektedır. dürülmüştür ı k l k 1 uhtlif ı 
• &o o u ırı mış, m yer e -

Bundan sonra, merasim yerinde- çin elverişli ve düzgün binalar in

ki tayyare abidesi önünde, ordu na şası kararlaşmıştır. 

rinden yaralanmış, tedavi edilmek 
üzere Nümune hastanesine kaldı

birler alınacak. Geçen yıldan edi- Yusuf va Sadık sınnde Ik! ki§! rılınıştır. 
. .. . . . dün sabah saat sekizde Sirkeci is -

Diğer taraftan, bu yıl, yaş mey
va ihracatı yapılması için de ted - Elbise çalmışlar 

mına bir hava sübayı, Türk Hava 

Kurwnu ve Şehir Meclisinden bi

rer zatla yüksek mektepler namı -
na bir talebe birer hitabe irat ede
ceklerdir. 

Bu binaların modern bir üslüpta 

ve kabul edilecek olan bir tipte in-

nııen tecrubelerden de ıstifade e • ı . Tehlikeli yerde yüzen çocuk . . . tasyonunda ınşaatta çalışan ame-
dılerek. meyva ıhraeatımızın zıya-

Hitabeler bitince, müzika rna -
tem havası çalacak, bir manga as

ker tarafından havaya üç defa ateş 
edilecek ve merasinı geçişine baş
lanacaktır. 

Geçit resmine, müzikalar, aske

r! ve sivil mektepler, bir piyade 
taburu, bir topçu bataryası, bir po 

!is taburu ve Türkkuşu üyeleri iş
tirak edeceklerdir. 

Gçit resminden sonra merasi -
me nihayet verilecek. geçide işti -
rak edenler Beyazda kadar gideerk 

orada dağılacaklardır. 
Kolordu, Belediye, Parti ve Ha

vakurumu ile arzu eden müesse
sat ve zevat namına, Fatik parkın
daki tayyare abidesine çelenkler 
konacaktır. 

----uoı---

Polis koleji 
Ankarada kurulan polis kolleji

ne karşı geçen yıl büyük bir rağ -
bet gösterilmiş, geniş mikyasta ve 
tahminlerin fevkinde iştirak ol • 
muştur. Bu cihet gözönüne alına -

rak, önümüzdeki yıl için teşkita -

tın daha genişletilmesi düşünül -
müş, tazım gelen tedbirler ittihaz 

edilmiştir. 

Kolleje, harıçten de evsafı haiz 
talebe alınacak ve mükemmel bir 
şekilde yetiştirilecektir. 

Atlı polisler, ayrı bir sınıfta su
variliğe alt nazariyat ve tatbikat 
görecekler, bilhassa bedeni kabili
yetleri olanlar suvariliğe ayrıla -
caklardır. 

SUvarilerimiz geliyor 
A vrupanın muhtelif merkezle -

rinde yapılan beynelmilel binici -
lik müsabakalarına iştirak etmek 
üzere bir müddet evvel meınleke -
timizden ayrılan ıuvari subayları
mızdan mürekkep binicilik heyeti
mizin dün Brendizi'den vapurla 

şası da düşünülmektedir. Bu yıl, bilhassa Trakya mınta -
Her köyde de, bir meydan veya kasından, hassaten Almanyııya, 

deleşmesi temin olunacaktır. 

umum bir yerde bir radyo bulu - bazı Balkan memleketlerine ve İn

nacak, köyler halkının b!.!günkü giltereye, geniş mikyasta kavun ih 
medeniyetinin en ileri vasıtası o - . racatı yapılacağı anlaşılmaktadır. 

lan radyodan hakkile ve azami is- Trakya kavun müstahsilleri, ihra

tifade etmesi temin edilmiş ola - cat için şimdiden hazırlanmakta -
caktır. dırlar. 

Sıhhiyede ta.yinler 

Sıhhat 

nakil 
teşkilatındaki geni 

ve tayinlerin listesi 
Manisa doğumevi nisaiye mü - kara N. hastanesi kulak asistanı 

tehassısı Dr. Etem Seçkin Antal - mütehassısı Dr. Avnı Büke Diyar

ya memleket hastanesi nisaiye 
müt.ehassıslığına, Fatih eski bele
diye tabibi Dr. İrfan Turgay Sam

sun merkez belediye tabipliğine, 

Kütahya memleket hastanesi eski 

operatörü Dr. Cemil Ural Kırk -

bak•r N. hastanesi kulak mütehas-

sıslığır.a, Diya~bakır N. hastanesi 

kulak mütehassısı Dr. Kemal Ta

rım Konya memleket hastanesi 

kulak mütelıassıslığına, Yenişehir 

eski hükılmet tabibi Dr. Fatin Da-
lareli memleket hastanesi başta - . laman Haydarpaşa N. hastanesı 

bip ve operatörlüğüne, Eceabat 

hükumet tabibi Dr. Safa Edalı 

Çe~me H. tabipliğine, Tıp fakül -

tesi 1938 mezunu Dr. Cemal Arı
man İsparta belediye tabıpiiğine, 

Maraş memleket hastanesı eski 

başkatip ve operatörü Dr. H. Feh-

dahiliye asistanlığına, Marmarıs 

hükO.met taj>ııbi Dı Halit Aybars 

İstanbul emrazı zühreviye hasta -

nesi asistanlığına Sorgun hükü -

met tabibi Dr. Ali Kaya Yozgat 

merkez hükiimet tabipliğine, Şar

köy hükumet tabibi Dr. Ragıp 

mi Başaran Maraş beledıye tabip- Burcu Beyoğlu hastaneoi dahilıye 

liğine, Mersin merkez H. tabibi asistanlığına, Kırklareli memle -

Dr, Nurettin Seydem Mersin bele- ket hastanesi baştabıp ve opera -

diye tabipliğine, Ermenak eski H. ~rü Dr. Baıhir İlter Bartın has -

tabibi Dr. Nazım Una! Mersin mer tanesi operatörlüğüne, Çorum 
kez H. tabipliğine, Bucak hükü • doğumevi çocuk mütehassısı Dr. 

met tabı'bi Dr. Bahaettin Kitapçı Memduh ÖZÇam Diya~bekir süt 
. . çocuğu muayene evi tablptiğine, 

Eşrefpaşa hastanesı asıstanlığına, Mid t k" H t b"b· D V fi ya es \ . a ı ı r. as 
1938 yurt mezunu Dr. İzzettin A-

Toker Çorum doğumevi çocuk 
ras Ezine H. t~bipliğine, Ankara mütehassıslığına, Haydarpaşa N. 
doğum evi nisaiye asistanı Dr. Ve

dia Sayguç Haseki hastanesi ni-
hastanesi eski asistanı Dr. H. Feh-

saiye asi.slarllığına, Giresun husu-
hareket ettikleri bildirilmiştir. t d tr gi ü ad 1 t-·'-ib" 

. . b ·· 1 rd eh s l are en m c ee .ıu ı Suvarilerımızin ugun e e ı . 

mi Gökalp Kocaeli sıtma milca -

dele tabipliği.ne, Siverek belediye 
eczacısı Dr. Mustafa Baykut Mer -

rimize dönmeleri beklentnekte - Dr. Ali Naci Duydun Gıresun sin memleket hastanesi eczacılı -
dir. merkez belediye tıobipliğine, An- ğına tayin edllmi§lerdir. 

leden Ekrem, Hamit ve Mustafa - Kocamustafapaşada İnekçi çık-
nın elbise ve ayakkabılarını çal - mazı sokağında 5 Numaralı evde 
mışlar, kaçırırlarken yakalanmış- oturan Osman oğlu 12 yaşında Yu
lardır. suf Kumkapı sahilinde denize at· 

Yusufla Sadık adliyeye veril - lamış, başı kayalara çarparak ya-
mişlerdir. ralanmış, tedavi edilmek üzere has 

Tramvaya atlamak ister
ken yaralandı 

taneye kaldırılmıştır. 

Kadın kavgası 
Taksimde Tarlabaşında oturan Halıcıoğlunda Dere sDkağında 2 

numaralı evde oturan Anna ile Sul Yorgi isminde birisi dün, Beşik -
tana arasında bir kavga çıkmış, i -

taşta, Bebekten Eminönüne giden kisi de biribirlerini yaralamışlar 
vatman Keµıatin idaresindeki tram ı ikisi hıtlckında da tahkikata baş : 
vayın romorkuna atlamak istemiş, lanmıştır. 

yere düşerek muhtelif yerıerinden Yaralamak istedi 
yaralanmış ve tedavi edilmek Ü -
zere Byoğlu belediye hastanesine Sarıyerde otııran Nazifle Şakir 

kaldırılmıştır. Yorginin yaraları a- arasında çıkan kavgada, Nazif bir 
ğırdır. bıçak çekerek Şakirln Ü.zerine yü

rümüş, fakat yaralamağa muvaf -

fak olamamış ve yakalanarak hak
Kadıköyünde Kızıltoprakta 22 j kında takibata başlanmıştır. 

Cam çerçeveyi kırmışlar 

numaralı köşkte kiracı oıarak o - Tramvay çarptı 
turan Sacide ile Halil karısı Sali-

he, köşkün sahibi Cevdetle kavga Vatman Hasanın idaresindeki 

tm. l c d t" 1 k'. kt 937 numaralı tramvay arabası Tü-e ış er ve ev e ın ayn oş e-
ki dairesine taarruzda bulunarak ne! caddesinden geçerken sürdüğü 

1 · k 1 iki el arabasile caddenin bir tarafın -cam ve çerçeve erı ırmış ar, -
· d ak ı k h ki dır tah dan bir tarafına geçmekte olan, 

skı"k et yb al an arat a arın - Asmalımescitte 10 numarada sakin 
ı a a aş anmış ır. 

---oo---

MÜNAKALE 

Yeni P. T. T. Umumi 
MUdUrlUğU binası 

Münakale ve Muhabere VekAle
tl, yeniden yapılacak posta, tel -

Dursuna çarparak yaralamış, ya
ralı tedavi altına alınmıştır. 

Otomobil çarptı 
Beyoğlu temizlik amelesinden 

Hüseyin, yedeğinde çöp arabasile 

Tepebaşından geçerken hususi bir 
otomobil çarparak muhtelif yer -

grıd ve telefun umumi Müdürlil - lerinden yaralamıştır. H!iseyia 
ğü binası.na ait pliin ve projeler! tedavi altına alınm!f, kaçan, Muğ

tasdik etmiştir. Umumi Müdürlük la 47 hususi plakalı otomobilin §e>

inşa işini eksiltmeye çıkarmıştır. förU aranmağa başlamıştır. 

Münakasası 6 Haziranda yapıla - 400 liralık bir iğne kayboldu 
cak olan binanın keşif bedeli 
262285 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yeni Sabahın 
yıldönümü 

Yeni Sabah reflkiınlıı dün ikinci 

intişar yılına girıniş ve bu müna -

sebetle Topkapıda Nümune bağın
da bir kır ziyafeti vemıiştir. 

Refikimiz! tebrik eder, daha çok 
seneler temenni ederiz. 

Maçkada Tı.şvikiye caddesinde 
V aron apartımanında oturan ma -

nifatura taciri Marko ile karısı K~ 
lara dün vapurla köprüden Büyük 

adaya giderlerken, vapurda, 400 
lira değerinde bir göğüs iğnesini 

kaybetmişlerdir. 

HA.diseden zabıtayı haberdar et
mişler. Zabıta, iğnenin çalınması 

ihtimalini gözönünde tutarak tah

kikata başlamıştır. 
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J!-';ü::e:~::ırım ve Muhtemel harbin i"8~i .. ;;;i;;··ı 
Ali Çetinka~a~:~~yük hizmet- k U rtu l UŞ çareleri f hak 1 ı mı ? f 

Suriye ile 
arasındaki 

Fransa 
ihtilaf 

............. ~•-----• !erinden biri Devlet Demiryolla • ıı (B · ı • • • • - • • F rans~run ev _ N gün ıçin o ka • Cl§ tara.'ı l ınci sayfada)ı + 

1 
+ rında seyahati kolaylaştıracak ted- YAZA i 

K 1 K + veliı çok si- ı dar_ _mühim. t., · fıır bir şekilde tecavüzde bu _ ı . ra a ro birler alması, hele bilet tarileleri-

ı + liihlanması la - p D ğıldır. Bınaen • lunulmustur. ı ni ucuzlatması, bir aylık, üç aylık • • • ı 

+ zımdır. Rişlivö. ıyer Oml n lqUe aleyh İngiltere - L> Nisanda 100 kadar asker ı 
bifotler ihdas ederek bunların bü- , 1 

+ + nün dedig" i gıbi, nin :Mısırdaki köye &irerek ayni harekette ı 
tün Devlet demiryollarında mer'i - ı 

ı b 
+ olmasını temin etme>idir. Neticeyi ~-ansamn .. mev: . müdafaası iyi ve yağmada bulunmu~tur. Orduya te er - ı aziınkar vekilin meclisteki beya • kiı çok musaıtt ır; Etrafında denııı:- değildir.: Bir Mısır fırkası ıie bir 7 Mayısta İnccköy orman - ı 

F 
+ natından alıyoruz: '. ler~ üç tan dağ silsilesi ve şimale kaç Ingiliz alayı vardır. Vakıa F}- ı larmda .Roınanya ja~darmala- ı 

Suriye kabinesi yine istifa etti, ran- • ruda bulundu + 1934 senesinde 16 -17 mil ·ondan dogru Ma . Jına hattı vardır. Ve listinn de birlivası var. FAkat bu· ı ; rı aynı ~oyd_en .. bır ~ulgarı ı + + ibaret olan Devlet deıni:yolları bunların hepsi de müdafaaya ya- tün bu.'llar, enerjik bir kum~n • 1 ı kurşunla oldıırmuşlerdır. ı 
sız komiseri Reisicumhurla konuştu • Bükreş, 14 (A.A.) - Rador + geliri bugün 39 milyonu bulmuş. rar. danın kumandası altında bulunan ı 9 l\l~y~ta evv~l.den ~azırla- i + ajansı bildiriyor: ı tur. Vakıa 1934 te 4 bin kilometre Frans.ada, bu kuvvetli mevkii üç dört fırkanın önünde bir iş gö- • nan bır listede ısımlerı yazılı ı 

Beyru+ 14 (A.A.) _ Surı"ye baş- Fevkalade komiser Puaux, Fran + Kr ı K 1 d t h " t muhafaza edecek 42 milyon ~-n • remezler. • 25 Bulgar tevkif edilmiş .e ., a aro or u ec ıza ı uzunluğunda olan demir yolları . u • ı ı 
vekili Lukhari, Fransız fevkaliide sız hükı'.ımetinin dost, müttefik Su- •+ listesine beş milyon, Veliahd mız bugün 7 bin kilometreye çık- sız, 4 milyon da yabancı }~şıyor. He~ ne kadar İngiliz donanması, ı kendilerine metni okutturul- ı 
komiseri Puauxun geçenlerde riyeyi ıstiklıiline kav~turmak hu- + da y:ınm milyon teberrü et • +• mıştır. Fakat demir yollanınız iki Yabancıların çoğu, bizimle bera • İtalyan adalarından 80 bin aske - ı madan bir beyanname imza ı 
Fransıının Suriye siyaseti hakkın· susundaki taahhüdüne sadık bu - + mıştır. + misline çıkmadığı halde varidat her yürüyeceklerdir. Garnizonu • rin Mısıra çıkmasına mani olursa 1 ı ettirmişlerdir. ı 
da yaptığı beyanatın Suriye hü • Junduğunu söylemiş ve fakat mem + Kral bu münasebetle gön • + ik.i.ınislinı. ·geçmiştir; hem de bilet muz çok kuvvetlidir. Garp şimali- da, 80.000 kişilik Libya ordusu, i . Bn 25 Bulga~ geceyi dizle - ı 
kfunetinin programına uymadığını leketin müdafaasını temin için t f ı k mize İngilizler omuz verdikleri i • Habeşistanla temasa gelerek Kar- nne kadar. su içiOOe. lıır ıtıah- ı 

Fr ku ti . . S . ede + derdiği mektupta en fakir + arı·e· .e.rı ço ucuzladığı halde. d m1şl eli 
söyliyerek Rei<;icürnhura kabine • ansız vve erının urıy B t kil çin abloka edilmemize imkan yok - turna .doğru yürür: Yalnız, bütün i zen e gcçır er r. . + 

k- ,_ 1 1.. h . ti + halkın dahi yurdun silahlan • + u un na · va•ıtalarında bu 10 •ı 1 eJl + 
· istif rmişt" ..,,.,.a arı uzumunu e emmıye e te ""b · ·· ·· .. d b 1 d tur. Bilakis, bizi çember içine al • Habeşıstan ayaklanarak korkulan . • " ayıı.ta 25 Bu ı:.ar _e_ rı ı 

nın asını ve ır. k yd 1 . ti + ması için teberrüde gösterdi- + ı cru enın goz onun e u un u • b 1 ld - hald al 
Reisicümhur, Fransız fevkalılde a ey em~ r. 1 rulmas f d ı ı A · t .. mak istiyenler kolayca abloka edi· -şeyi kökünden dumura uğratmaz- ı ag 1 0 ugu e mıtr yoz· • 

Suriye makamatı vilayet idare • + ği müsaraattan çok mütehas· + 1 
• ay ~ 1 0 u~. :nı e~- le mücehhez kuvvetli bir jan- • 

lromiserinin Şama muvasalatına 
1 

.. dah"li . . + sıs· olduğunu bildirmiştir. beden Şırkctı Hayrıyeoın de ıstı- lebilirler. . sa... ı ,,___ ııh ı 
erinin reıımi ve ı asayışın fad tt""" . bil" ş· k . İspanyollar'ın bize düşman ke • ı• . . ı ~uwo m afazası altında ı 

ve bazı ~asrihatta bulunmasına Franısız ordıısu tarafından temini ı Veliahd, Romanya ordusu. İ Ha e . e ~gınıt ""bıyo~ubz: ırd ehtı s"I ,. .. d h . d"d b"lm" ngıltere, eger harbi bakleme- ı lnceköy ormanlarına sevke -
in••-·- kah" · '· b ınd hıısııslarmda tavzı·hat beklemek • b yrıyc u ecru eyı ıraz a a 1 cceı;ını a 8 şım ı en ı ıyo- den Mıs ra 2 3 f k d"I · Jd · d J 

......uen . menın .,, aş a + nun takviyesine ütün kalbi- genişletirse muhakkak daha çok ruz. Fakat İspanya !le kar ·ılışmak 1 k b. .' ı vey_a ır a • ı ı mış .'·e yo a ıan arma ar • 
ka.lmaııım rka etmişti.r. tediı-. ı le hizmet ettiğini kaydetmek- istifade ede•ekt"ır. b . . . ı ır Hmd ordusu get ırerek da • ; dan hırı uzaklaşarak bir el ı 

, mec urıyetınde kalırsak Ispanya ha şimd"d ı · t· · d"" "l'h tını t B k ı· · · tedlr. B . k" k b" . .. k.. ı en ye ış ırırse, uşmanın i sı" a ş ır. u at ıam ı- i 
~ u arada tünel aklımıza geliyor. ım an yo ızı yenemez. Çun u .. .. - k . .. . . .. . 

M ı
• • • b• k Tün b" gozunu orkutur. Bu suretle su]· şaretı uzenne mıtralyozler ış-

t •---------- ·· elin zarar ettiğini biliyoruz. ız denizde ona üstünüz. Bundan • h d h . • . Uso ininin lr nu U . , , e a a çok yardım etmış olur. !emeğe başlamış ve Z5 kişıdeu ; 

S L h Filhakika günün bir iki saatinde başka. Pıreneler den, Fas dan ve 19!4 d 1918 k d G k ı ak ·· ki · kurtul b"l · 
Ovyet e d 1 bil en e a ar ur oş ve anc uç ı a ı mıs - f 

• o a en tünel diğer saatler boş- Porteki_z tarafından yine muh~sa- Sih'lerden istifade ettik, bunlar ı tir ki bnnlar da yaralı ve blt-

Musoll•DJ• Bı·r du""nya harbı·nı"n mu"'nasebatı tıır. Ona mukabil, yaoıbaşındaki r~:a ~grayaca.k olan _İspanya dır. miı."kemel askerlerdir. ı kin bir halde ormanda iki ge- ı 
Yüksekkaldır= günün her saatin· Çunku Portekı İ k . . z,. • ~erı yarım a - Ingilterede mecburi askerlik u _ i ce kaldıktan sonra Bulgaris- ı 
de inen, hatta çıkanlarla doludıır. das İ ki J di kid · 

Ç k " •• J d • Varşova, 14 (A.A.) - Sağ cenah 1
' perı ı erın r. a esme sulünün kabul edilmesiyle İngiliz tana geçebilmişlerdir. i 

1 mayacaglnl Soy e ı Bundan halkın bu iki adımlık yol ek ··t "ld" 
Par.tiBinin n•<'-ri efkarı olan A. B. P az mu emayı ır. pi d T.. ) · · h · ıı· ı Bu vak'anın hiki.ycsi hu -için tünelde alınan aprayı çok gör- ya ecı ıgı mese esının a mi bir 

(BQf tarafı 1 inci aayfada) 1 !ay olduğlma dair 'bazı saçma söz-1 C. gazetesi, Hariciye Nazırı mua- düğü anlaşılmıyor mu? Bu ciheti, s onra, Fransa'nın cenupta mev giin meselesi addetmek lazımdır. ı dut halkını dehşet içinde bı . i 
JWI'. krallığının İtalya krallığı ile :ıer ısöylüy-0rlar. Fakat birinci tvini. Arcizewski'n'.~ b_ilhassa eko- Tünelin yeni ve uyanık idaresinin kii kuvvetlidir. Şimali Afri- İngiltere, hava kuvvetlerine var ı raknıış ve Bulgar efkarı u • 
birleşmESi ve her sahada kuvveti- •François. ile sekizinci cChar • I n~m.ik ":.e~eleler uzermde Potem- göz önünden uzak bulundurmadı- kada Fransız, Arap ve Berber se - kuvvetiyle çalışarak bugün gerek ı mumiyesinde derin bir heye- ı 
mizin artması •şiddetli alkışlar•. les• devirleri geçmiştir. Artık bu kın ıle goruşmelerde bulunmak ü • ğına e.miniz. kenesi vardır. Araplarla Bermeri. mikdar, gerek kıymet itibariyle ı can uyandırmıştır. i 
Size hitap ettiğim şu esnada dün • şekilde bir harp yapmak imkanı zer yakında Moskovaya gideceğini ler Fransaya karşı iyi fakat İtalya- Alman havacılığına denk bir ha- ;.. .................... .. 

yanın her tarafında milyonlarca yoktur. AJplerin arkasında bu • yazmaktadır. 1KDAMc1 y_a k~şı d_üşma_ndır: Binae_naleyh vacılık vücude getirmiş bulunu • T'u'rkı'ye lng'ıltere 
lı:ısan nikbinlik ve bedbinlik içinde günkü g>bi 45 milyonluk mühim Filhakika, Polonya, iptidai mad- şımalı Afrıka bırıncı sınıf bır ordu yorlar. -
çalkanarak şu suali soruyorlar: 1 bir kütle mevcut olmadığı zıı • deler mukabilinde Sovyetler Bir - M İ k b" çıkarabilir. İngilizler, nasıl canla başla ça • (Bil§ taTajı 1 inci sayfada) 
Sulha d<>ğru mu gidiyor1.12 yoksa manlarda bile ecnebi müstevliler liğine daha fazla mıkdarda çelik e a SaSJD 11 Avrupada kara ablokası üç un- lışarak donanmalarını en ön safa yenilmelidir. 
ha:ııbe doğru mu? Bu sual herkes Talamon'dan Fornovoya kadar füraç etmek arzusundadır. t k surdan müteşekkildir Birisi Fran- geçirdılerse, altı ay zarfında 200 Sunday Times diyor ki: 
jçin .fakat b~a.ssa karar .. verm~ İtalyada uzun bir ~uvaffakiyet 1 . Maamafi .ı:rcizewski'nin seyaha ll U U sa. diğeri İngiltere, üçüncüsü de, bin kişiyi talim ve terbiye edecek Avrupayı iki ideolojik kampa n. 
mes uliyetini hır ıırallk yuklenm~ kazanmrşlardıır. Totalıter devlet - ı1ı hakkındakı bu haber ~nüz res- Atına, 14 (A.A.> - Atina ajansı _Avrupaya denizle birleşmiş olan imparatorluğun müdafaasını kat'i yıracak ve İngiltere ile Portekiz, 
olanlar için vahimdir. Bu istifha- !erin gös!erdiği samimi sulh arzu- men teyit olunmamaktadır. bildiriyor: şimali Afrika.. olarak sağlamlaştıracaklardır. Bu İspanya ve Polonya değilse bile 
ma ben vaziyetın objektif ve so • suna büyük demokrasiler de ayni ooo Başvekil Metaksas, Yunanistana İngiltere ile Fransa a:' 3ındaki suretle İngiltere'de senede 400.000 Yugoslavya arasındaki münase • 

~: ~::ı!'.~~ı~vr~:~"~:nk:~:: ~:ıı:i~~a;,r:~1:e h:~ırm~~;~ F rankonun is- ~:~~d~~:;ı~:;~~~~:n d:~:~ ::~is~~~k!e:~:~~~:·~~~~::ı~~: ~~!'.lik bir ordu vücude gelmiş o • ~~:'~~~f:i:~:t:~~:c~~m:~nü~~r~'. 
başlayıp bütün dünyaya yayılması bağırmıştır•. Bu sualin cevabını d".., • • "k ··ı kat ib"tl b" 1.,,. · k kesemezler: Hatta Atlas Okyanus •• her ıu··rıu·· Sovyet tekıı·r1· Londr•da 

ı te ıgı ıstı raz mu.e. ı zı> ı er ır ı. 5ının on .. - cı"hetı" nde de.. u çüncü Rayh'ın büyük gayesi- -zarur olan bir harbi muhik göste- siz verdiniız, ben nde hali hazır • 
ek b seyını kabul ederek bır nutuk soy ne ait yazdığım uzun tetkik en büyük sempati ile kaqılanacak 

rec ir vüs'atte ve ehemmiyette daki şerait içinde bu arzudan şüp- Paris 14 (A.A) Franco tara Akdenize gelelim·, burada vazi- tır. 
ı ı t lmadı" k ' · - · 1 · ı · yazısından sonra şu karara vardım: 

mese e er mevcu 0 61 şe • he etmeı:ln meşru olduıturm söy • fından istenen istikraz meselesine emış ır. yet daha naziktir: Korsika adası Yükselt ve kı ti" ed . t İngiltere Moskova ile bir anlaş-
linde bır cevapla mukabele ede • !emekle iktifa ede~..Uhn. Son za . t d d K .11 . E Başvekil nutkunda ez•u"mle de - k . . ..d f d"I . . S yme ı m enıye -., emas e en e erı ıs, poque ga- • ço ıyı mu a aa e ı memışlır. on k 1 . 1 F .1 İ .

1 
maya varmak arzusundadır ve bu 

riın. Avrupa siyasetindeki düğüm- manlarda dünyanın üç kıtasının . . · ti ki . . . mer ez erı o an ransa ı e ngı -
!er belki de kılıç kullnmağa hacet haritası değişmiştir. Bununla be- zeTtestlnldte dıydeor lktıl: 1 .. '-- mışVr ·r: '"t dd"tt" b draah, Akdenızdde.kı __ Fraknsız fü'."unun tere sulh istiyor. Bunlar her şey • anlaşma yapılabildiği takdirde Mo 

o a ı er ve ere munaso.x:t· • azı em mu ea ı ır ve un - a yarım uzune ruvazore ih • d 1 k .1 . . . lofot ce Potemkin muhakkak su . 
kalmadan kesilı!bilir. Bll'Jlunla be- raber Japonya, Almanya ve İtalya 1 . . t k d""· ak . f d K .k en evve , endı erıyle bırlık olan-
r-''-er bu dü""11m)erin kat'! surette büyük demokrasilerden ne bir tek ermı emamen esme ıgı t dır - !arın en mühimlerinden biri de ıyacı var ır. orsı a adasını bir !arın hayat st d d '"ks it rette Londraya davet edilecektir. 
"u ıs~ de İspanyaya bir santim bile ver- memleket siliihlı kuvvetlerinin ten Cebelüttarık yapmalıyız. k dan ar ınİı yu e . • Bu gazeteye göre anla<mayı mü 

çözülmesi Jizımdır. Çünkü hazan metre murabbaı arazi, ~e de bir • İ . Ş k . . . me arzusun adırlar. ngıltere ıle , • 
k ızlı" tek ad memek lazımdır. spanyanın hah- ik" .11 t k • k b"li tl . ar ta, ıcap edınce bıze dost ve- Fra s b"" ı·· 1 . takip Sovyetler Bir lig· ıne bır aske 

bir hakikat uzun bi'r arars .,a am almışlardır. O halde de • . . .. . s ı ve mı e e as en a ı ye erı- .. k 1 ~ n a, u un gayret erıni içti • • 
İ d kr hazırdaıti biıtun ekonomısi Alman . . . . . . ,ya muttefı o acaklar vardır. Le • mai ve m.add"ı terakkı"ve tevcı"h et- ri heyet gönderilecektır· 

tercih edilir. • • Yalnız talyanın e- mo asilerin hiddetini nasıl izah de dir B ife ba ar , ya ile takas üzerine dayanmakta - nın ıa sı · u vaz yı ş a • histan köleliği kabul etmiyecektir. mı"şlerdır· . • • • 
,ğil Almanyanın da ve binaenaleyh edelim? Bu hiddetin ahlaki endi- Bır Macar gazete 

1 dır. İspanyanın eline döviz geçti"i cağımdan ve bu suretle bu mem - Fakat enerjik bir vaziyet almalı • y . . . sının 
mihverin de kanaatti budur. cHalk şe erden neşet ettiğine mı bizi i • 6: er yurt zapteden, gızliden gız • •• l 
bu sözleri sürekle alkışlamış ve nandırmak istiyorlar? Onların im- zaman bu takas sistemi nihayet bu leketin ve 4 Ağustos eserini müsa· dır. Belki Romanya ve Yugoslav· !iye sergüzeşte hazlrlanan bir in _ m Uta e a 1 ar l 
Hitler if:mlni multariden tekrar • paratorJuklarını nascı! kurdukla • lacak ve İspanyollann eline geçe- raatla karşılıyarak Yunanistanı ya da boyun eğmiyeceklerdir. La - sanı tl!liıkki ismi altında zorla bir Budapeşte, 14 (A.A.) - ~.rı res 

ıamı•tır.• rını ve hangi metodlarla ı"dame cek olan dövizleri Almanlar ala • medeni vazi:tesine layik bir hale kin orta Avrupa boyun eğiyor. Bu· A bir d"" . İ r vrupa ve sonra unya nızamı ml Pester Iloyd gazetesi ngil z • 
"''- 1 ,,,_. .. ı·n ettirdiklerini bllmedig·nn· iz" caklardır. Buna binaen, Franco'ya aetır" mek v.ın· bu""tun"" fedak'rl·'-Ja- rada taban direyebilecek yalnız ku 1 .11 tl D .. . 
.ım.uver U2un sene er "" reJıın ı zan- bugünkü vaziyete para vermek yal " ·• . ". '-" . Lehistan var. Fransa gerek erzak . rmıya ç_a ışan. avcu mı e . er ar Türk anlaşmasının totaliter devlet 

ve iki !htilllin muvazi bir hareke- nediyorlar? Fakat mevzuu bahso- b" h" d" 
1 

ra muvafakat etmış olan sakınlerı- .. h" t k d k k vın nezarıyesını tetkık edıyorlar. !erin b!l anlaşmaya 8'tfettikleri 
tinden ibaret kaldıktan sonra •Mi· lan arazi meselesi değil büsbütün nız ıze en va ım en ışe er veren ve mu 1mma sev e ere gere t.t b . le . . . İn .. 

eyd. bir memleketi takviye etmek de . nin aydınlaJ!ilcağından emin olu • harp malzemesi cihetinden gerek- ~ e u vazıyet rıdır kı gılızle • mahiyeti yani bir çemberleme ma-
lan• paktl ve bu ay Berlinde imza başka bir ş ır. "'l . 

11 
. . . rın derhal akıllarını başlarına ge • hiyetini hakikaten haiz olduğunu 

edilece1< olan askeri ittifakla iki Beyaz harp ba~lamıştı ı;• , aynı zamanda Alman harp ha- uz.• se tayyarecilerıyle Lehıstana yar- ıırın· ti T . . .. . Ş r. iddia etmektedir. Buna binaen bu 
devleti ve iki milleti biribirinden zınesme yabancı dovız vermek o- 000 dmı edecek ve onu tutacaktır. p . Lo d ih . siliıhl 

ayırmıyacak şekilde birleştirecek

tir. •Alkışlar ve Duçe sesleri> Her 
sabah ellerinde bir dürbünle belki 
de muhtemel bir çatlak arıyanlar 
§imdi mahcup olacaklar ve .küçük 
düşeceklerdir. 

Versaillesde bir sistem, Alman- ı M ı· · · lk arıs • n ra m verı an- gazete, anlaşmanın Avrupa emni • 
ur. uso ın;nın nu unun R omanya kendisini bıraksa bi- mada geç kalmıştır. Fakat alh- a. yet ve banşına hadim olmaktan U· yaya ve İtalyaya karşı tabanca!arı 000 ısu 

çevirmek sistemi ihdas edilmişti. H F ransadaki tesirleri le, şarkuıda Sovyet Rıısya, ğır ve emin surette bu geçikmeyi zak olduğu kanaatindedir. 
· ed"I itler istihkamları Besarabya ile alakadar ol~aktır. tekrar kazandı. Şimdi atbaşı bera- -<><>--Şimdi bu sistem tamır ı emiye- Paris, 14 (A.A.) - Fransız siya-

cek surette yılulınış olduğu için gez j y 0 r si mehafili Mussolini'nin nutku • . Cenuptan Türkiye müdahale ede • beriz; fakat hep böyle ilerlememiz G. Veygand Londrada 
k tal d ·ı cektir. lazım. onun yerine az ço ep e ı en az Achen, 14 (A.A.) _ Hitler istih- nun itidalli olduğunu ehemmiyetle 

ltalya sulh istiyor 
çok tek taraflı garantiler ikame • kiimları teftiş etmek üzere buraya kaydediyorlar. Bilhassa Almanya Zira Türkler kuvvetli bir millet- Müzakerelerde müttefikler veya 
sine uğraşılmaktadır. Dmıokrasi- gelmiştir. Kendisine Himmler ile ve İtalyanın sulh istediklerine da· tir. Mükemmel bir orduları vardır. tarafdarlar lta2anacağ1z. Muhte • 

Kimse hulya bekiyelerıle geçin- ıer; samimiyetle sulll davasına matbuat şefi doktor · Dietrich refa- ir Musohninin verdiği teminat Bilhassa Türkler kahraman ve as- mel düşmanlar kabahat yaptıkça 
meye kalkmasın , kimse faidesiz bağlı bulunmadıkları itiraz götür- kat etmektedir. Hitler, buraya mu- nazarı dikkati celbetmektedir. , keri değerleri büyük bir millet -

1 YarJŞ1 biz kazanacağız. . 
ümitler beslemesin, çünkü faşiz . mez bir vakıA ile ispat edilmiştir. vasalatında ikinci kolordu kuman- 1 tir: Bunu Gelibolu ve Kilis'de tec- Fakat sonunda, her şey hızım 
mı·n sarih b" d kır· · b · d D h · · Nutkun demokrat memleketlerin ru""be ettı·k. Tu""rkı"ye, Rusya ı"le ara- kafamız, disiplinimiz, ve bizim ır· a-

ır o ını , emm e emokrasiler beyaz arp ısmı ve - danı General Von Wilzleben ile 
sarsılmaz bir iradem vardır. Bü • rilebilecek olan !bir harbe daha ı"stı"hka'mla 

1 
'"f .. G tehdit edici vaziyeti hakkındaki mızdadır. Suriye ve İrak memle- de ve işbirliğimizde karar kıla -

r gene mu ettışı ene-tün milletlerin derin arzusu olan şimdı"den ... lam şiardır parçasına gelince, Fransız siyasi ketleri Türkiycye, Filistin ve Ma- caktır. Eğer kendimızı koyuver -
uaş 1 

• ral Jacob tarafından karşılanmış 
adalet dairesinde biı- sulh istediği- Bu harp iktisadi sahada yapıl • d h 

1 
.. mehafili demokrat devletler tara. vera!ürdün memleketleri ise Su· mezsek, Raylı büyük gayelerin! ta-

ği.ınizin daha iyi amlaşılabilmesi maktadır onlar bizi zayıflatmak ve • er .a mustahkem hatlan gör- fından kurulan garanti sisteminin riyeye omuz vermiş bir haldedir. hakkuk ettiremiyecekttr. 
için eskisi gibi ve eskisinden daha hulyasıW: J<apılm~lardır. Fakat mege gıtmiştir. münhasıran tehakküm teşebbüs • Nihayet Mısır da Filistinc destek -~ 
iyi bir şekilde Almanya ile bera- harpler yalnız altınla kazanılmaz., 000 terine karşı kaymağı istihdaf ey. olacak bir vaziyettedir. Mısır de- Dantzı·g meselesl 
ber yürümeye devam edeceğiz. Azim altından daha mühim ve ce- Almanyanın müstem- Jediğini tebarüz ettirmektedir. E • mek Süveyş demektir. Cebelütta-
Büyük demokrasilerin Polemikçi• ' saret elzemdir. Süratle çoğalan ve· leke talebi • ğer Mussolininin iddiası gibi mih- rık birinci olduğuna göre, Süveyş (Ba tarafı 1 nıM sayfada) 
lerini bu noktai nazar fıakkında Baltık denizinden Hind Okyanu • erı ver devletleri hiçbir tecavüz eme- Akdenizin ikinci kilididir. tedirler. Bu müşahitler bütün Al· 
mümkünse adiıane bir hüküm ver- suna kadar uzanan 159 milyonluk Li2ıbon, 14 (A.A.). - Havas a • li beslemiyorlarsa, mezkur siste • Şimali Afrika sağlamdır. Eğer, man tehditlerine rağmen bugün 
meye davet ediyorum. Biz sulbü müU!ıiş bir .inısan kütlesi ezilemez. jansı bildiriyor: min yıkJlacağını söylemek manhk· Tunus'a bir tecavüz yapılır da bu-ı Dantzig'de tezahiırattan fazla b. ir 
herkesce malüm olan dahili va - Yapılacak her türlü hücwn en OOmmero de Colonias gaze - sız olur. Çenıberlayn ve Daladye rada muvaffak olunamazsa, Suri- şey olmıyacağını zannediyorlar 
z ıyetiınizin kötülüğünden· dolayı kat'i bir k.ararla reddedilecektir. tesi Almanyanm müsemtleke ta • de ayrıca bu sistemin bütiin sulh. ye • Filistin • Mısır bloku, maale · Ordre gazetesinde Viviers yazı· 

Tabancalar sı"stemı"nden sonra ga- leplerinden bahseden bir makale • f ""d ! kt d 'ft istemiyoruz. •Halk bu mustehzi -
yane cıimleyi handelerle Karşıla • 
mıştır . On yedi senedenlırri düş
manlanmız boş yere başımıza bir 
kliı:• ı gelmesinı beklemışlerdir. 

Daha 9"k bE>khyeceklerd.r Cesa -
rHsızlik yüzünıden <le harpten 
loorkmuyoruz. Esasen k<>rku bıze 

tamamile yabancıdır. Yakın bir 
hududun öbür tarafında bazı fu. 
zuli ~evkulceyş mütehasmları 

ovadıı hır ğezinti yapmanın ko-

çü milletler için açık bulundurul . se mu a aa no asın an zay" ır. yor: 
rantiler sistemı· de yıkılacaktır. sinda> ezcümle diyor ki: Ş'" h k k" b · tt Mı D t 'd b" Jev'c·ı"t mi• Her duğunu müteaddit defalar ilan et- up e yo ı, u vazıye e • an zıg e ır P ~ · 
Arkadaşlar, bunu size söylemek Eğer Almanya, Afrikaya haki • mişlerdir. sıra cenubi A!rikadan yardım ya. halde Praıg'da bir plebisit yapılma 
vazifemdi. Çünkü etrafa fazla Ü· 

midler ve aldatıcı hulyalar saç • 
mak faşizm şiarı değildir. İtalyan 

milleti gibi kuvvetli bir millet ha
kikat ve şeniyeti sever, sulbü mu
hafaza etmek ve bizi tehdid ede • 
cek olan her türlü tecavüzü her 
an tardetmek için silahlarımızın 

kuvvetini arttırıyoruz.• 

kalen birtakım istifadeler arzu ___ 
000 

pılacaktır. Fakat bu taraftan yol dan olamaz. Her şey sıra ile ya • 
ediyor ise, her halde eskiden ken S h V k • f çok uzundur. Bundan başka cenu· pılır. Bohemya ve moravya ahali· 
disine ait bulunan küçük araziyi ıh at e aıetı eftiş bi Afrikadan gelecek askerlerde sinin reylerine müracaat ettiğiniz 
ele geçirmekle bu arzusunu tat • Heyeti Reisliği talim ve terbiye iyi değildir. A • zaman beliti Dantzig halkının da 
ınin edilmiyecektir. Almanya, bu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- vustralyadan gelecek yardımlar • reyine müracaat edebilirsinız. O 
arzusunu ancak, küçük müstem- klilıeti 100 lira maaşlı teftiş heyeti dan bahsetmek istemiyorum. Zira zamana kadar Leh gazetelerintn 
lekeci devletlerin, Belçikanın, Hol- reisliğme Hudut ve Sahiller Sıh- Avustralyada henüz daimi ordn haklı olarak tavsip ettiklen gibi 
landanın ..,e Portekizin iyi arazi - hat Umum Müdürü Dr. Osman İs· mevcut değildir. Geriye Hind or· ·ıplebistik komediyanıza seyirci bul 
sini almakla tatmın edebilir. met Temizer tayin edilmiştir. dıısu kalır Fakat bu ordu da bu - manız ihtimali yoktur. 

1 

l ·a, 14 (A.A.) - General 
Weyg?-nd, bu akşam Londraya var 
miştir. Kendisine 100 kadar Fran· 

sız ihtiyat subay1 refakat etmekte-

dir. 

General Weygand'ın bu scyah~ 

tinin, Fransız ihtiyat subayla::-ının 

İngiltereyi ziyareti çerçevesi bari-
cinde hiç bir manası mevcut deg ]. 
dir 
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lsvec Parlamentosu 
1 

DÜŞEŞ 

Dün milli müdafaa me
selelerini müzaker ett 

Stok:holm, 14 (A.A.) - Par!A -
meDto bugün hükiımetin aşağı · 
daki tekllilerile alakadar milli mü-Onu, Beyoğlunun yeni devamı nıyordu. Ben de seyirciydim. İki

başladığım büyük bir kraathane - sinin de dörder e>yunları vardı. O- dafaa meselelerini müzakere et -
sinde, bir kaç gündür görüyor - yunun son kertesi gelmiştL Kap- ın.iıJtir. 

dum. Birkaç senedir giyildiği anla- tan, heyecandan renkten renge ı _ Bahriyede flll hizımetin 200 
şılan paltosu, 18stikleri ve elbise- giriyor, halecandan tıkanacak gibi den 340 güne çıkarılması, 
si, eski şemsiye ve şapkasıle, orta oluyordu. Kaptanın altı, karşısın - 2 _ P'yade alaylarında imdad 
halli bir adam hissini veriyordu. dald oyuncunun, şeş hanesinde, müfrezeleri teşkili, 
Kır saçları, uzun boyu, aplak ve dört pulu vardı. Zar atma sırası 3 _ İhtiyatiarın 30 günlük bir 
saf çehresi, iki yana yalpa vura - kaptandaydı. Bir dübeş attı. Dört talim devresine tabi tutulması, 
rak yürüyüşile, sevimli bir adam- pulla beraber, geniş, rahat bir ne- 4 - Hava müdafaası için hu -
dı. Orta halli bir mütekait gibi gö- fes aldı. Artık oyun lehine dönmüş, susi müfrezeler teşkili, 
rünüyordu. hatta, yüzde doksan dokuz kazan - 5 - Ordu kadrolarının arttırıl-

Tavlaya pek meraklıydı. Günün ıruş demekti. Partiyi almış sayıla- ması. 

hangi saatinde uğrasanız, onu, bu bilirdL Karşısındaki ancak düşeş Daha şimdiden tallın görmek ü
kıraathanede, ya tavla oynarken, 1 atarsa oyunu kaptandan alacak, zene 1935 sınıfım si!Mı altına ça
yahut ta .. t~~la .. o~nıyanları serye- fakat bu sefer, partiyi 0 yapacaktı. ğıran hükiımı:,t gelerec sene 1936 
derken gorurdunuz. Karşısındaki oyuncu, zarı, salladı,! sınıfını da çagtrmak tasavvurun -

O. tavla oynarken, kraathanenln salladı, savurdu. Arkasından da: dadır. 
gedikli gündüz müşteriler! etra - _ Düşeş! -diye haykırdı- Hey Ordu, encümeni hükümetin pro-

jelerini tasvip etmiş ve 1934 sını
fına te>planıyorlardı. 'Ekserisi ec- karagözlüm! 

fının da silah altına davet edilme-
liiftan ve gedikli kumarbaz olan Hakikaten düşeş gelmış· ti... He- sine karar vermiş ise de ihtiyat -
gündüz müşterileri. onunla: yecanından tirtir titremekte olan lardan 7 sınıfın silah altına alın -

- Kaptan Bey! Kaptan Bey! kaptan: ması ve askeri hizmet müddetinin 
175 günden 240 güne çıkarılması
na dair muhafazakarlar tarafından 

Beybaba, gibi hitaplarla ve pek la- - Vay anasını! dedi ve ağır ağır 
ubali bir şekilde konuşuyorlar, a- kucağıma yıkıldı .. hareketsiz kal -
ra<la sırada, kaba kaba şakalar da dı. verilen takriri reddetmiştir. Par

Herkes ayağa kalkmıştı. Elbir _ lamentıo heyeti umumiyesinde bir yapıyorlardı. O, bunlara, bu kaba 
şakalara ekseriya aldırış etmiyor, 
sade tav la oynıyordu. Tavlayı öy -
le bir ihtirasla oynıyordu ki, ken
d:sinin ve karşısındaki oyuncunun 

her zar atışı, onun yüzünde bir haz 
veya keder alametinin bellrmesine 
vesıle oluyordu. 

Dikkat ett.m: Tavlada kazandı
ğı zaman, keyifli keyifli: 

- Oğlum Nuri .. bır gazoz getir 
de, içelim! 

Diyor, sevıncinden ağzı kulakla
rına varıyor, uzun uzun. kahkaha
larla gülüyordu. Birkaç defa da 
yenildiğine tesadüf ettim. Yeni -

lince, yerinden fır la yor, kıraatha
neden çıkıyor, yarım saat kadar 
dolaştıktan sonra •tekrar geliyor, 
cebınden çıkardığı bir kahve pa -
rasını, elleri titriyerek, utatıyor

du. Bu para veriş tarzından, pek 
hasis bir adam olduğu anlaşılıyor
du Adeta kalbini sökmüş te uza
tıyormuş gibi, elleri titriyordu. 

Garson Nuri ile ahbaplığı iler -
!etmiştik. Bir gün, ona, al8kamı 

celbeden bu adamın kını oldu
gunu sordum. Gülerek anlattı: 

c- Buna, Tahir Bey derler. Bah 
riye Miralayı ımiş .. Tekaüt olmuş. 
Bahriye mektebinde hocalık falrui 
da etmiş ... 

cÇok zengindir: Aşağı yukarı 

liğile, kaptanı, kucağımdan kaldır- nutuk söyliyen müdafaa nazırı 
cNilsson• İsveçe karşı münferit 
bir tecavüz vuku bulacağını zan • 1 
r>etmediğıni fakat umumi bir ihti-l 
laf zuhurunda ortaya çıkacak teh
likelerin nazarı itLbara alınması 

!Azını geldiğini beyan ctmi('tir. 
Bununla beraber umumi bir i.lıtl

lfıf 'halinde İsveçin bitaraflığını 

dılar. Ne nefes, ne nabzı atıyordu. 

Rengi balmumu gibi sapsarı ol -
muştu. Burnuna bir ayna tuttular, 
ayna buğulanmadı: Kaptan sizlere 
ömür, ölmüştü. 

Polise, müddeiumumiliğe haber 
veritdi. Kıraathanenin önüne halk 

birikmeğe başladı. Biraz sonra be- muhafaza E"tmcye muvaffak olaca
lediye doktoru geldi. cFazla tehey ğı ümit eıdilm<'ktedir. 
yüç neticesi kalb sektesinden öl - Hükümet tevdi ettiği pTojelerle 
müştür.• diye bir rapor hazırladı , !sveçin bitaraflığını, ihliil ~çin ya. 
ve gitti. pılacak teşdbbüslere mani olacak 

Düşeş şehidi kaptanın cesedi, e- ve müd•faa silahlarını çoğaltacak 
vine götürülmek üzere bir sediye tcdJbirler alınmasını istihdaf et -
ile kıraathaneden çıkarılırken, gar mektedır. İsveçin bu sene sitah -
son Nuri yanıma geldı: !anmak için yaptığı masraflar, 350 

- Gördün mü Bey~ dei.d Ko.> -1 mily<ın krona baliğ olmaktadır. 
koca kaptan b. d" ğr . Geçen sene lsveçin silahlanma , ır uşeş u una gıt-
tL masrafları 288 milyon raddesinde 

* 
Birkaç sene evvel, Eyüp mezar

lığında gördüğüm bir mezartaşını 
hatırladım : 

•Yirmi altı defa gele attıktan 
sonra teslimi ruh eden Mehmet e -
fendinin ruhuna elfatiha ...• 

Kaptana da, buna benzer biı nıc
zartaşı lazımdı. 

Sai>n SUr11ri 

idi. 

lngiliz hükümdarla
rının seyahafi 

Nevyork, 14 (A.A.) - Sis İngi
liz hükümdarlarını Kanadaya gö
türen vapurun ilerlemesine mani 
olmaya devam etmektedir. Zan -
ned ildiğ:ne göre vapur, cKebek> e 
pazartesi değil ancak salı günü 
muvas::.lat edebilecektir. 

Filistin meselesi 

iKDAM 

RADYO 
Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu-] 
1639 m. ıss Kes. 120 Kw I 

Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
1 

P. 31.79 m. 9465 Kes. zo Kwı -- - -
r~ ............ =:ı 
~ .. ~.~~'! .. ~::.a:~!~J 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği (Pl) 
Saat 13 Memleket saat aya-

rı. ajans ve meteoroloji ha -
beri eri. 

Saat 13.15 - 14 Müzik (Sen
fonik plaklar.> 

Saat 18.30 Program. 

Saat 18.35 Müzik (Opera 
hakkında - Cevdet Memduh 
tarafından konuşma. Plaklar
la misaller.) 

Saat 19 Konuşma (Dokto
dun saati.> 

Saat 19.15 Türk müziği 

(Halk musikisi.) Halk türkü
leri ve oyun havaları. 

Saat 20.00 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 20.15 Türk müziği 

(Klasik program.> İdare e -
den: Mes'ut Cemil Ankara 
radyo küme heyeti. 

Saat 21.00 Konuşma. 

S~at 21.15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut ve riraat 

borsası (fiat). 

Saat 21.15 Ncş'eli plaklar -
R. 

Saat 21.30 Folklar (Halil 
Yönetken tarafından.) 

Saat 21.45 Müzik (Oda mü
ziği • Beethoven - Trio si be
mol majör.) Piyano - Ulvi 
Cemal Erkin. Keman - Nec -
det Remzi Alak. Viyolonsel -
Edip Sezen. 

Saat 22.10 Müzik (Melodi -
pi.) 

Saat 22.15 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın.) 
l - G ibish • Çakır keyfim : 
Viyana şarkısı. 2 - Glessnıer 

Sabah selamı: Fantezi. 3 -
Künneke - Ledi Hamilton o -
peretinden Porpuri. 4 - Kün 
neke . Mavi elbiseli hemşi -
reler operetinden marşlar Fi
nal. 5 - Dlibes - Kopelya ba

lesiı:den bebek dansı - Vals. 
Saat 23.00 Son ajans haber-

!eri ve yannki porğram. 
Saat 23.15 Müzik (Cazbant 

PU 
üç - dört yüz bin liralık bir adam. 
Bu kraathane, üstündeki on iki da

ireli apartıman, bunun yanındaki 
mağaza, üstündeki bina, hepsi o -
nundur. Daha birçok akareti, ba

ğı, bahçesi var Fakat (yumruğunu 
sıkıp yaladı) böyle sıkar, böyle 
yalar. 

• 
lngilizlerin beyaz kitabı 17 

: ...................... , 
J Sinemalar ı 
İPEK 
MELEK 

mayısta neşrediliyor : Kadın ve Deniz 
: Çifte Nikah 

cSize tuhaf bir şey söyliyeyim. 
Kudüs, 14 (A.A.) - Filistin me-ı mevcud olan gerginliğin izalesi 

selesini halledecek olan •Beyaz için tedbirler alınacaktır. SARAY 
: Arsen Lüpenin 
dönüşü 

Bizim patronla bu dükkanın kon
tratını yaparken, hususi şartlara 

bir madde koydurmuş. Şimdi, her 
gün gelip bedava bir kahve içer. 

cKimsesi yoktur. Bir karısı var
mış, birkaç sene evvel ölmüş. Şim 
di, yanında, çoktanberi besleyip 
büyüttüğü bir ahretliği var: Safça 
bir kadın ... Hizmetine o bakar. O

nu, yatak eskimesin diye, eski bir 
minderde yatırırıruş. Kendi de yi -
yip içmez .. ona da yedirip içirmez. 
Kadıncağız, yana yakıla, anlatır 

durur. Böyle hasis adam, ben. 
ömrümde görmedim. Mezara mı 
götüreceksin, be mübarek? Şimdi 
ye kadar kim götürmüş ki? ... Yi -

yip içip yan gel, keyfine baksana!. 
Amma, yiyemez: Bunun parasını 

cinler tutmuş beyim, cinler, yiye
mez ki ... A!lah ta, işte, böylelerine 
veriyor. Ondaki para bende olsa, 
daha ne isterim7 .. • 

Bunları dinledikten sonra, kap
tan, büsbütün alakamı celbetmiştı. 
Çok geçmeden ahbaplaştık. Bahri

ye ve Ticareti Bahriye mekteple -
rinde. bir müddet, fenni makine ve 
sahili coğrafya muallimliği yaptı

ğını öğrendim. O tavla oynarken 

ben de ekseriya yanında oturuyor, 
ııeyrediyordum. Kaptan beni pek 
Stııivordu. ,,. 

ı.. .. r un, kaptan. yıne, tavla oy-

kitap• ın 17 Mayıs tarihinde neş - •Beyaz kitap. ılk devrede Filis-
redilmesine intizar cdilrrektedir. tıne 7000 yabu.d:nin gireceğini der-
İyi malümat almakta olan me - piş etmektedir. Bu miktara Filis -

hafile göre İng;Jterenin ittihaz et- tin mülteciler meselesine yardım 

miş olduğu kadar intikali ve mu-ı s'.fat~: kabul ed.eceği 25.000 ki 
vakkat mahiyette e>lup Filistin şıyı ılave etmek ıcap eder. 

devletinin şimdiki vaziyetinden 

müsta.kıl hükümdarlığına sahip va 

ziyete geçeceği devre için mute -
ber olacaktır. Bu devre on sene -
elen >baret olacak ve iki safhası 

bulunacaktır Beş seneden ibaret 

olan biı incı safhada Filist.ndeki 
müeS#eselerin işlemesi şartlarını 

ve siyasi vaziyeti tetkik etmek ve 

kat'i kanunu esasiyi tanzim eyle -

mek üzere yeni müzakereler ya -

pılacaktır. Ayni zamanda İngilte

re hükumeti, Filistinde milli bir 
yahudl° yurdu tesis etmek husu -

suııdaki taahhütlerden teberri et-

Hull'un mühim bir 
beyanatı 

Vaşington, 14 (A.A.) - Datbuat 
konl!era.nsı esn11sında • Hulı. be
yanatta bulunarak Amerika sefiri 
•Grew• ın hariciye nezaretin.den 

aldığı talimata te\1ikan, .şung -
king• •Smatov• • Vingue• cFuşev• 
şehirlerinin bombardımanını Ja -
ponya hükiımeti nezdinde protes
to ettiğmi bildirmiştir. 

Hu!!, bu protestonun sıvil aha· 

linin bombardıman edilmesini 
takıbih eden Amerika hükumetinin 

miş olacak ve milletler cemiyetin
malfun tarzı hareketine istinad el

den uhdesindeki manadan kendi-
liğini söylemiştir. 

sini ibra etmesini rica edecektir. 

İntikal devresi esnasında hükumet 

devairinın işleri İngiliz direktör -

!erin yardımile Filistin memurları 

tarafından görülecek, devlete ait 
işler fevkalade komisere ait ola -

Amer>ka sefiri •Grew• henüz 
Japonya hüklımetinin cevabını 

nezarete bildirmemiştir. 

Refahiye'de mektep 

StiMER 
TAK'iİl\1 
ALEJ\tDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 

LALE 

ALKAZAR 

AYSU 

AKIN 

FERAH 
AZAK 
Yıldız 

: Siyah gözler 
: Ordunun kızı 

: Büyük caz 

; Rasputin 
: Süveyş Fedaileri 
: Kasırga 
: Kadınlar hapis -

hanesi 
: Kalpazanlar 
: Büyük caz 
: Uçan valsler 
: Asi generalin son 

emri 
: Gasparon 
: Marseyyez 

: Kırık hayat 

İtalya maden teşkilatı 
Triyeste, 14 (A.A.) - İtalyanın 

maden teşkilatını tetkik etmek ü
zere buraya gelmiş olan Alman he
yeti memleketin b~lıca madenle
rini gezdikten sonra Ahnanyaya 
dönmüştür. 

Bir zelzele oldu 
Katoviç, 14 (AA.) - Dün gece 

maden kömürü havzasında bil -

hassa, ·Katoviç• ·Mysleviç• de 

caktır. 

İlk beş sene zarfında siyasi vazi
yette ve bilhassa yahudilerle Arap 
!ar arasındaki münasebEtlerde 

Erzincan (Hususi) - Refahiye birkaç saniye süren bir zelzele e>l
kazasında yapılacak olan ilk mek- muştur. Nüfusça zayiat olduğuna 
tep binasının ihalesi yapılıruştır. 1 dair şimdiye kadar hiçbir ma!Q. -
Mektep 2 bin liraya çıkacaktır. mat alınmamıştır. 

15 - Mayıs ıs:ıu 
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Sinema aleminde olup bitenler 
. Artistler arasında boşanma ve 

- Ziyaretler - Manon'un iki 
birleşmeler 
yıldızı 

Şu son günler içinde yine bir -
·ok birleşı:nelere şahit olduk. Fa -
kat bu arada birçok ta ayrılık te
şebbüsleri oldu. İzdivaç hususun
da şu yıldızlar kadar pratik in -
sanlar yoktur. Daha evlenme de -
dikoduları yatışmadan, ayrılık ri
vayetleri ortaya çıkar. Tekrar ba
rıştıklarını duyarsınız. Fakat bir 
de bakarsınız ki ayrılmışlar. Biri 
bir diğer aktöre aşık olmuş, evle -

necek diğeri bir başka yıldıza flört 

yapmakla meşgul. Faal insanlar 
doğrusu! 

Mesela şu meşhur komik Stan 

Laurel'e bakınız . Tam üç defa bo

şanmak için teşebüs etti, vaııgeçti. 
Şimdi tekrar karısının huysuz ve 

geçimsiz, fazla serbest olduğunu 

iddia ederek yeniden ayrılmıya 

kalkıyor. Karısı ise onun kendini 

diri diri gömmek kabilinden eve 
kapamak istediğini söylüyormuş. 

John Barrymore'a gelince, o 

nun da ı;ünlük hayatı ve boşanma 
hususundaki faaliyeti Laurel'den 
aşağı değil. Dördüncü karısı olan 
Elaine Barrie ile 1937 de ayrılmak 
üzere idiler. Sonra barıştılar, me

sele kapandı. Şimdi tekrar ayrıl -
mıya karar vermiş bulunuyorlar. 
J on Crawford ile Francha Ton ise 

ayrıldık. ayrılacağız diyip durut

ken nihayet kat'i surette biribir -
!erini terketmiş bulunuyorlar. Bu 
arada dördüncü defa evlenmek ü

Bu yaz Aleksandr'ın sahneye koyacalfı Manon filminde 
baı rolü alacak olan Merle Oberon 

zere sinemayı terketmiş bulunanı bilhassa Holivuttan Avrupaya a -ı hurunun oğlu James Rooovelt'i de 
Kay Francis meşhur baronundllll kın pek daha çok. Goldwy şirketi- bu ziyaretçilerin arasında ve ba -
evlenmeden ayrılarak tekrar be - şında saymak lazım geliyor. 

yaz perdeye avdet ediyor. Amerika Reisicümhurunun oğlu 
Şimdi biraz da birleşmelere ba- Londrada birkaç gün geçirdikten 

kalım. Meşhur Annabella - Tyron 

Power birleşmesinden sonra Doug
las oğlu da ikinci defa genç güzel 

yüksek sosyeteye mensup bir ka
dınla hayatını birleştirmiye karan 
verdi. Carol Lombard, nihayet ma
dam Gable olabildi. Robert Taylor 
ve Barbara Stanvyk birleşmesi ya 

kın deniliyor. Allah hepsini mes

'ut etsin amma .. bu temenniyi söy

ler söylemez insan bunların 

dalma olduğu gibi ilk fırsatta tek

rar ayrılık derdine düşmesinden 

korkuyor. Malılm ya Holivutta il -
!et bu! .. 

sonra şirketin son filmlerinden biri 

olan cRüzgarlı dağlar. filminin ilk 

iraesinde bulunmak üzere Parise 

gelmiştt 

Meşhur Amerikalı aktör 

cer Tracy de Avrupaya 

Spen

gelcll 

Spencer Tracy'nin bilhassa Lon -

drada karşılanması pek heyecanlı 

cereyan ettL Waterlov garında a..~ 

tisti görmiye gelen halk öyle bir 

tehacüm gösterdi ki aynı trende 

bulunan maruf şef dorkest Tos -

canın yere düştü ve işe polisin 

müdahalesi !Azım geldi. 

Ziyaretler Yakında eulenecekleri ıöy• Fred Astair, bu sevimli dansöz 
lenen Robert Taylor 011 ve artist te Avrupaya gelmiş bu -

Bu yakınlarda artistler arası~da Barbara Stanuyk bir arada lunuyor. Evlenerek Ledl Caven -
Avrupa ile Amerika arasında goze j . . . . . .. ı dish ölmüş bulunan kız kardeşi 
Çarpan bir gi"''· geliş var Fakatı nin ikınci reıs! Amerıka Reısıcum- Ad'! A t . ,. 1 la d d k' t 

~' • ı e e s aır ın r n a a ı şa o -

1940 da Mari Alleırret'nin hazırlayacalfı " Manon .. 
filminde baş rolü yapacak olan Simon Simon 

sunda misafir olacak. 
Nihayet Margaret Sullavan ko

cası Leland Hayward'ın ismi altın
da Ile-de-France vapuru ile Ame
rikadan hareket ederek Plymontha 
indL 

Manon'un iki 
yıldızı 

Birkaç hafta evvel Marc Al\eg -
ret 1940 ta Abbe Prevost'nun """ -
ruf eseri Manon'ı Iilme çekecegını 
ve baş rolü Simon Simon'a verece
ğini söylemişti. Fakat şimdi görü
yoruz ki ondan daha çabuk dav -
rananlar var. 

Aleksandre Korda, cSekizinci 
iHanry• eserinin muharriri Ma -
non Lescaut'yu bu yaz filme çek

miye karar vermiş bulunuyor. 

Film DenSham'da çevrilecek 
renkli olacak ve baş rolü de, A -
leksandre Korda'nın nişanlısı Mer

le Oberon yapacaktır. Filmi sah -
neye A!eksandre Korda koyacak -

t tır. 
Bakalım bu iki meşhur yıldız -

. dan hangisi daha çok muvaffak o
lacak: Marle Oberon mu, yoksa 
Simon Simon'mu? Doğrusu oldult 
ça büşkül bir imtihan--



~ .. -Mmyn 1939 

Beşiktaş - Vefa 3 -3 
berabere kaldılar 

Maçtan sonra seyirciler ile hakem 
arasında yeni bir hadise oldu 

Dün şehrimizdeki yegane milli yet tesis etmelerini mümkün kıl
küme maçı B!'siktaş ve Vefa ta - dı. Ve Vefalelar bugün cidden bü
kımlan saat · :o da hakem Slip- yük bir gayret ve canlılık gösteri
hi Batur'un • ·esinde oynandı. yorlardı. Vefanın bu kayretine kar 
Yalnız maçın tdsilatına girmeden şı Beşiktaşlılar bir türlü kendileri
evvel maçın :ıunda maalesef yi- ni toplıyamıyorlardı. 

ne hakem il ·yirciler arasında Vefanın ilk golU 
çok çirkin bır hadiseden bahset - 1 28 inci dakikada soldan yapılan 
mek meaburiyeti.n.de bulunuyo - . .. 

V k • h k · yıf ·d ı hır Vefa hucumunda top Muhteşe-ruz. a ıa a emın za ı ares 
ve halka hücum etmek cesaretini me geçti. Sıkı bir şüt direğe çar· 
göstermesi üzerine bu çirkin hadi- parak geri döndü. Geriden yetişen] 
se çok büyümek istidadını göster- Necip yavaş bir plase ile takımınm 
mişse de zabıtanın yerinde müda - ilk golünü yaptı. 

Şeref, iki vefalı araaından topu kapmak istiyor .. 

halesi hakem ve bir kısım seyirci -
!er arasında başlamış ve bitmiştir. 
Her gün yeni yeni hadiseler ve ye
ni yeni kavgaları çıkması bir mo -
da haline geldiğine nazaran bun -
!arın önüne geçilmesini Genel Di· 
rektörlükten bekliyoruz. 

Maç nasıl oldu 
Sahaya çıkan takımlar şu kad· 

rolarile dizildiler: 
Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 

Taci - Ahmet, Bedii, Hüseyin - Ha
yati, Rıdvan, Hakkı, Şeref, İbra -

bim. 
Vefa: Safa • Vahit, Süleyman • 

Lutfi, Hakkı, Şükrü - Necip, Muh· 
teşem, Sulhi, Gazi, Mehmet. 

Bu gol Beşiktaşı gayrete getire
ceğine sinirlendirdi. Ve favller bi
rlbini takibe, hakem.in de zayıf -
lığı ve müsamehası bun11 karışınca 
Vefalılar da favle başlıyarak oyu
nu bir kördövüşüne çevirdiler. 

Vefanın ikinci golü 
32 inci dakikada ortadan yeni hır 

Vefa hücumunda Sulhi topu kapa
rak müdafileri atlattıktan sonra sı
kı bir şütle takımının ikinci golü
nü de yaptı ve devre Vefa haki • 
miyeti altında 2 - O bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye, Beşiktaşlılar ta -

kımlarında ufak bir tadilat yapa_ 
rak İbrahimi haf hattına Ahmetli 
de for hattına geçirerek süratle baş 

!adılar ve ilk dakikalarda da ha -

İlk hücum Beşiktaşlılar tarafın
tan yapıldı ve Vefa müdafaasının 
durdurduğu bu ilk hücumu hemen 
soldan mukabele gördü. Ve Yeşil- kimiyeti tesise muvaffak oldular. 
Beyazlıların biribirini takip eden 6 ıncı dakikada Vefa kalesine ya 
hücumları oyun üzerinde hakimi· f (Arkası 7 inci sayfada> 

M i ı ı ı R o m a n : Tefrika No. 64 
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Dedi. Şuh kadın hi9bır şeyden 

şüphelenmiyerek gümüş teps'y; 
Paşanın önüne getirdi son ömrü • 
nün mühim bir faciasını oynıyan 

ihtiyar aktör elmastraş kapağı 

kaldırdı. Gülizarın gözil önünde 
bardağın muhteviyatını her gece

ki mutadı veçhile ağır ağır ıçti bi

tirdi. Hem baygın gözlerile, hem 

peltekltştirdiği lisanile güzel oda
lığına teşekkür etti. 

-37-

Kara yılan çöreklenir pusuya 
yatar, avını görünce zeılberek gi

bi birdeıı:bire açılarak üzerıne atı

lır, sokar, hemen yine kaçarak u· 
zaktan 1ehrin tesir müddetini bek 

lenmiş .. işte Gülizar tıpkı öyle kal 

binde hıyanet, damarlarında genç 

aşıkı için yanan mukavemetfersa 

bir aşk fakat gözlerinde sahte şef
kat nüvazislerile onun uyuş~cağı 

ana intizaren ihtiyar paşanın et
rafında dolaşıyor. 

Koca kurt bu mühim ve müşkül 
rolünü bunaklığından memul e -
dilmez bir ustalıkla oynuyor. Kol· 
tuğunun üzerinde ağır ağır kün -
kürliyerek evvela göz kapaklarını 
köhne dükkan kepenkleri gibi sar
kıtıyor, sonra başıoı göğsü üzerine 
düşürüyor, yavaş yavaş göçüp kül 
çelenmekte iken Gülizar fıkır fı
kır kaynar edalar ve: 

- Haydi efendiciğim döşeğini
ze ... Koltukluda rahatsız olacak -
sınız ... Hayatımın neş'esi, gönlü • 
mün bir tanesi ... 

Kabilinden işvebazlıklarla ihti
yarın koltuğuna giriyor. Onu müş

fik bir valide ihtimamile yatağına 
yatırıyor ... Biçare

0 

adanun hayatla 
ölüm arasındaki bitaraf mıntaka
ya ge91ı:ıesi için bir saat, iki saat 
bekliyor. Bir gözü saatte öteki 
cür'etkii.r sevdalısının pervazlar -

iKDAM 

( 

Vefa hücumları karşuında bvnalan Be,iktaı müdafaaaının ırözünde top büyüyordu .. 

F. bahçe İzmirde I""___."",.......~~----~----_,_._,...,_. 
1 - O yenildi 

İzmir, (Telefonla) Fenerbahçe 
hugün burada Doğansporla ikinci 
mdÇ•m yaptı ve 1 - O mağlup oldu. 

--<)000----

Matbuat takımı 
Bakırköyde yenildi 

Milli küme puvan cetveli 
Takım M. G. B. M. A. Y. P. 
A. Gücü 11 6 1 4 27 18 24 
Fenerbahçe 8 6 - 2 17 7 20 
Beşiktaş 8 4 1 3 20 10 17 
Demir spor 7 4 1 2 ıs 10 16 
Vefa 8 3 1 4 21 17 15 
Doğan 8 3 1 4 11 23 15 
Ateş 9 1 1 7 6 23 12 
Galatasaray 6 3 - 3 9 12 11 

SAYFA 5 

Galatasaray Şişliyi 
2 -1 mağlup etti 

Bu maç baştan sona 
ve zevkli 

kadar 
oldu heyecanlı 

Dün sabah Taksim stadında Ga- ı yaptığı hücumlar karşısında zor
latasaray ile gayri federelerin şam luk çeken Şışli müdafaası ancak 
piyonu Şişli arasında hususi biı" topu kornere çıkarmakla mukave. 
maç yapılmıştır. met edebıliyorl:ı.rdı. Bu hal devre-

Üç bine yakın seyircinin me - nin otuzuncu dakikasına kadar de
rakla takip ettikleri bu müsabaka
ya her ıki takını en kuvvetli kad
rolarile ve şu şekilde çıktılar. 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Yusuf, Celal - Be-
dii, Salilhattin, Cemil, Buduri, SıT· 

vam etti, nihayet Galatasarayhlar 
ilk gollerini yapmağa muvaffak ol
dular. 

10 uncu dakikada Şişli kalesi ö
nünde topu yakalıyan Budurl u • 

rafim. zaktan attığı bir şiltle ilk Galata • 
Şişli: Armanak .- Ruhi, Martiyanj saray golünii yaptı. Bu golden 

Arşevir, Pançef, librahim - Diran,. sonra tekrar hücumlarına devam 
Jirayir, Suldur, Nubar, Hıraç. \eden Sarı - Kırmızılılar 22 inci da-

Hakem Tarıkın idaresinde saat 1 kikada Salılhaddinin Ş3hsl bir gay-
10.30 da başlıyan oyunun ilk anla- retile ikinci golü de güzel bir şüUe 
rı iki tarafın güzel hücumlarile yaptılar. 

mütevazin bir şekilde cereyan et - Biribiri ardına yapıln iki gol Şiş 
ti. Oyun bu suretle devam ederke~ !iyi harekete getirmişti. Onlar da 
35 inci dakikada Galatasarayın IE - yeni yeni hücumlere b~ladılar ve 
hine olan bir penaltıyı Salahattin 37 inci dakikada Nubarın ortaladı
avta ataııak kaçırdı ve devre de sı- ğı toptan Diran güzel bir gol yap· 
fır sıfıra berabere nihayetlendi. tı. 

İkinci devreye büyük bir sürat- Ve oyun da 2 - ı Galatasaraym 
le başlandı. Galatasarayın üstüste 1 galebesile bittL 

Atletizm Kupa maçları 
İstanbul atletizm birincilik seç- Dün Taksim stadında öğleden 

melerine dün Roberkollejde baş • sonra Beden Terbyesi kupası maç
lanmıştır . Bu seçmelerde şu atlet- !arına devam edilmiştir. İlk kar -

Dün Bakırköy Barutgücü saha· 
sında Matbuat takımı ile Bakırköy' 
tekaitlerı arasındaki maç Matbu -
•t takLtıı·1ln en kıymetli dört oyun 
cusundan mahrum bulunması ve 1 
buna mukabil Bakırköylülerin 

genç ve birinci takımlarında yer 
alan elemanlardan ibaret oluşu yü 
zünden 3 • l Matbuat takımının 

mağlılbiyetile neticelenmiştir. 
l 
ler fi.nale kalmıştır: şılaşınayı hakem Şazinin idaresi.n-

100 - Nazmi, Neriman, Vedat, de İstanbul, Beyoğluspor Kasım· 
1111ııı,ıırıı1111ı-llıl=raııP-.ıı"-""" ____________ ıllllllııllwıı"-llll-.ı-. ... ı Cihat, İrfan. (Vedat, 11.2) saniye. paşa, Galataspor yapmışlardır. 

250 - İrfan, Muzafer, Firuzan, Oyunun ilk devresi karşılıklı a
Raif (Muzaffer 24 saniye)· kınlarla mütevazin bir şekilde oy· 

•• 
( 400 - Cemal, Zare, (Cama! 55 nanmış olmasına rağmen Galata • 
saniye). spor, Kasımpaşalılar bir fırsattan 

800 - İbrahim, Cemal, Veladi - istifade ederek birinci devreyi 1-0 
mir. Hüseyın, Kazım, Recep. {İb- bitirmişlerdir. İkinci devrede lı. 
rahim 2 - 10 dakika)· tan bul, Beyoğluspor muhtelti bil· 

• . - ! 1500 - Hüseyin, İbrahim, Cev- yük bir gayretle başlamış ve der-
.- det, İzak. (Hüseyin 4.24 dakika>. hal oyun üzerindeki hakimiyeti 

110 - ~fania -. Nazmi, Kalko - kurarak dördüncü ve yedinci dald-
polos, Neıat, Vasfı, Yaver. . kalarda iki gol yapmıştll'. Galata -

Gülle - Ateş İbrahim, Veli, A-
. spor - Kasımpaşanın penaltıdan 

rat, Bülent, Şerif, Sabahattın. 
Disk _Veysi, Yusuf, Aral, Bü- bir gol kazanmasına rağmen Bey· 

lent, Sabahattin. oğlu ,İstanbul takımı iki gol daha 
Cirit - Şerif, Varat, Kemal, (Va yapmağa muvaffak olmuş ve maçı 

rat 49 metre). 4 - 2 kaz~tır. 
Yüksek - Süreyya, Jozef, Kal· Bu maçtan sonra yapılan Bey • 

kooplos, Veladimir, (Süreyya 1.80 koz, Kurtuluş _ Hi.IAI, Kurtuluı 

Beıikta, • Vefa mapndan bir intiba 

metre>. 
Uzun - Muzaffer, Raif, Şahap, 

(Muzaffer 6.4-0). 
Sırık - Sudi, Vahit, Selim, Mü

nür, Viçaropolos. 
Üç adım - Namık, Süreyya. 

maçı da çok heyecanlı olmuş, nis • 

beten daha zayıf bir kadro ile çı

kan Beykozlular hasımlarına mu

kavemete muvaffak olarak maç 

3 - 3 berabere bitmiştir. 

TDlbSOMD HUsayln Rah:nl G Ü R P 1 N A R 

mıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımnııııııııııııııııııııııııııııııııumııııııııııııııuıııı 

dan yüı ilyerek gelecefıi pencere - sizliği vermiş e>lduğuna kanaat sağına, soluna eğilerek toz gibi in· 
de .. kah aynanın önünde saçlarım getirerek: ce beyaz müslin içindeki piliç eti 

Gülizar gözü karanlıklarda, eli sediyordu. 
kalbinde intizar sancısile kıvran -

düzelterek, !dih oahçenin kdran - - Ah bu ak sakalına ölüm ne bedeninin inhinalarına, omuz ve makta iken odanın harici kaplama 
lığına baka baka iki elile halecan- kadar yaraşaçak ... Sen ıse genç - kalçaların pek tatlı müdevverlik - tahtalarına bir sürtünme hışırtısı
larını bastırarak dolaşıyor, asabi !erin sevdalarına en.gel olmak için !erine baktı. Sonra birdenbire in • nı, ~itir, bir halecanlı nefesin sı . 
adımlarla geziniyor, tatlı intizar dünyaya kazık kakınak istiyorsun.. celen belinin Sak•bın tüvana, kör- caklığını hısseder gibi oldu. Evet 
üzüntüleri gı:çiriyor, o genç, çevik bir gencin sıcak savletlerile !T'Ü • pe, çevik kolları arasına nekadar geliyordu. İşte o sevgilısi Sakıp ... 
vücudün adımları altında olukla - teselli olmasam senin takma d~- yaraşacağını düşündü. Fakat da • Aşağı düşmek tehlikesini hiçe sa
rın ke>pabikceğini, pervazların li çökmüş ağzının puselerıne ta • kikalar geçiyor sevgilisi gelmiyor- yarak pencereden yarı çıplak be -
göçeceğini di.işı.indükçe titriyor - hammül edemem. Artık seni Az- du. Acaba ne oldu? Talihin pek denile sarktı sarktı. Cazibe kanu _ 
du... rail öpsün, sen de onu.. çok nuhuseti, gecenin bin türlü hi- nu icabınca feza derununda uzak 

Kurt uyudu. Fakat koç gelmedi. Paşa bu zekkumlu sözleri din - yaneti olabilirdi. buutlardan birinin cevlleri cir _ 
Vakit gece kabulü için olan miadı ler iken zehirli şerbeti içerek bihis Paşanın sızdığı odanın kapısını 

milerini zerre bezerre hisseden 
geçiyordu. yatmadığına nadim oldu. kilitledi. Anahtarı cebine soktu. 

P ki iki cisim gibi yekdiğerinilı kurbi-
aşa uyanı ık hilesini belli et- Genç odalık yine sevgilisinin ge- Ona bitişik istirahat salonuna geç-

k · · .. ·· .. d rd yetlerini cismen ve ruhan duydu-meme ıçın yuzunu uva an ta· leceği pencereye koştu. Yarı beli- tL Yine açık pencereden uzanarak 
af d .. .. h' k d .; !ar ... Titreşmeye tutuldular. Biri. r a onmuş ıç ıpır amıyor, ö- ne kadar d~arı sarktı. Karanlığın geceye .,~nişler yağtlırmaya 

lü gibi yatıyordu. esrarını seçmeğe uğraştı. Gece 0 _ başladı. birinin üzerine düşerek kaynaşa-
Gülizar eline şamdanı aldı ilaç- na Aziz Sakının vücudüne dair hiç _ Ah diye>rdu ah ... Onu karan • cak, hallihamur olacak iki cirmi 

lı ihtiyarın yüzüne baktı. Ak kıl· bir fısıltı ve pıtırtı ile cevap ver - !de aguşundan salıver. Artık gel - ' semavi şiddeti!_!! vücud vücudü çe
lar içine gömülmüş, senelerin çek- medi. Ruhunda ürpertiler duya - sin. Bunak muvakkat ölümüne kiyordu. Nihayet Sakıp pencere -
tiği hesapsız katmerler, çetelelerle rak içeri çekildL daldı. Kurt kU§ uydu. Nerede • nin önüne geldi. Baygın, mütehas

çizi.k çizik kasvetli bir surat ... Mu- Dolabın aynası önünde boylu sin Sakıb? Bir dakikalık gecik.işin sir, pürateş biribirinin kolları ara
hadderın oıı.a bir teşrih ölüsü his· boyunca durdu. Latif meyiller ile beni ebedi yeislere düşürüyor. sına düştüler .. ten teni yiyor, mas-

Bitişik odadan ilaçlı sanılan pa
şa, bedbaht koca başını yanın ö -
lüm taklidi yaptığı döşekten kal • 
dırdı. İçeriden esen ihtizar nefes
lerini dinledi. Baş yastığı altından 
dolu rövolverinin birini kavradı. 

Hazret ömründe böyle heyecanlı, 
boğucu, müth~ bir an yaşamış -
tı . Davranmaya çabalıyor, fakat 
her tarafı titriyor, biitün mafsal -
!arı kesiliyor, beyninde yuva yap
mış ateşten karıncalar kaynıyor, 

gözlerinin önünde şimşekler çakı • 

yor, etrafına yıldırımlar düşüyor, 

kendinin bir cehennem içinde pek 
zorlukla nefes alabildiğini görü . 
yordu. 

Paşanın bu uyanık, ,bu gözleri 
açık alemi hakikatte geçirdiği ka
bus içinde zaman durmuş, ezeıt 

kum saatinin deliği tıkanmış. 
(Arkası var) 

• 

r 
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Zabıta Romanı: No. 4 Yazan: AGATHA CHRISTI 

''Bize, tetimmatile beraber 
kanlı bir katil vak'ası lazım,, 

Bugünkü 
Bu donanma 
dünyanın en 
mükemmel de-

Poirot, g5zlerile bana işaret ede
rek: 

• - Çok ihtiyarlamış buldum. Kıl nız 
lan, traş fırçasının kılları gibi ağa-

kuvvetidir 
Bu işi Hastıngs'e bırakaca - rıyor. 

ğını, dedi - Hastings, berberim çok mahl-
J app: rane bir sistem tatbik ediyor .. 0-
- Ne güzel muzip11k, dedi. nu başınızın tepes;ne tesbit ediyor, 

1 ngiliz bahriyesı bahse mevzu 
olunca göz önünde bulundu -

rulacak ikı mühım haluka! vardır 

İngiliz Donanmas 1 

Hakikaten ortada gülünecek bir'. siz de bizzat ker.di saçlarınızı tan- ki bunlardan bırisi, bu donanma - BUGtlNKtl' BULMACAMIZ 
§eY yoktu ve ben latifeyi zevksiz yorsun uz. Bu bir jroka değiL Fa- nın dünyanın en mükemmel yetiş- t 2 a 4 6 6 1 8 9 10 ı l 
de buluyorudum. Zavallı ihtiyar kat. tirılmiş bir harp kuvveti olduğu, • I 
Poirot, yaşının ilerlemiş olmasına - Poirot, rica ederim, şu sizin bırısı de ·bu kuvvetın İngılız dış - - ~ı- ---ı-ı-~1--
binaen onun az çok yakın olan berberin ihtiraları ile başımı ağrıt- siyasetinde an'anevi bir mevkü I____ _ _. __ \___ _ __ _ 

ömrünün sonuna yapılacak her tür mayınız, bunları bir kenara bıra- bulunduğudur. • •ı• d • • ı• H 1 111 z I • I • -
!~telmih tabii hoşuna gitmiyecek- ~~:ğ;:ç~i:~c::ı:ı::ı~ daha di- sinB:~~::~il~a~=a~~~~iz ~;~:-ın ı ı ız enız sıyase 1 e sonun o me 1 ··ı 'ı _&1=ı·ı--_ 

kendı hurrıyetını mudafaa ışını oı-- • J- • \ 1 il Çehrenin ifadesi acaba bissiya - - Benim mi? Asla.. l 
:;~:su::~:;ud~~~:r.~·ik; lardı!T~~b .. ~keT!ob~uşo~aydım,an-::~;~:e~~~~:~~~;~~~1~:~ emı·rıerı• daı·resı•nde yull rull mektedir :~ .ı--,• -:- ,--.·I= 

_ M&yö Poirot'ya gönderilmiş~ - a ıı... a ıı... krallık donanması gene ayni rolü ı-·- __ •-_1 ___ •-_ 
olan imzasız mektuptan malfuna- - Bulunduğumuz memlekette- oynıyacaktır. ;·---1--1---•-I- --
tınız var mı? ki çok sıcak yazlar, saçları dı.işü _ Son dört sene içinde İngiliz fil<>- 1 ·• 1 1 

Dostum cevap verdi: \rüyor. Fakat oraya hareketimden ::a:u~ü::e:ur;::~k~~::.;;~ ''Dışar· ıyı arama, du"" şmanı mahvetme,, 
- O mektubu Hastings'e bizzat evvel kıllı sahtiyandan gayet mü -

senesinde donanmada subay ve 
ken<Wn gö.sterdim. kemmel bir mukavva buldum. ki 

_ Doğru. Fakat ben, bu mektu- nefer olarak ça!Ujanlar 92.338 ·- Akdenizde 7 büyük zırhlı ve ana filonun yanında vazife alacak-
- Hakkıruz var •i idi·, bütün deniz bütçesi de 56 h kr .. .. ik' k .. filo !ardır bu artık hiç düşünmüyordum. Bu -· • arp uvazoru, ı ruvazor - · 

mektupta bahsedilen gün, hangi - Herhalde bu mesele, Japp'a milyon 550.000 İngiliz lirası tutu - su, 3 detstöyer filotillası ile 1 ilıti- S ilahları ve korunma tertibatı 
teal..,"'- etmo~ Be J ,_,,_ yordu. Bugu-n bu rakamlar 133.000 f 1 .~t gün idi? n.m ~ nce opp, ... ..,._ yat i osu mevc ... ur. itibariyle İn<Piliz donanması 
ıah aıb sübay ve 147 milyon 7'19.000 İngi- . ..,-

Japp, cevap verdi: ' g i bir adamdır. Bu gibi D eniz salnamelerinde yapıla - hiçbir iilodan korkmaz. Hele de-liz lirasına çıkmıştır ki bu rakam, 
- 21. Ben bilhassa bunu hatır - adamlar, birisi oturacağı sırada al- cak herhangı· bir mukayese- niz üze,·nde giit te!'dğ ameli talim sulh zamanında en yüksek rakam-

latınak için geldim. Dün ayın 21 1 tından iskemlesi çekildiği zaman dır. Bu sayfadaki cetvel, bu geniş- ye göre bu kuvvet, kendisinden ve terbiye bakımından İngiliz de-

reket ve manevra kaılıiliyeti balu
mından İngiliz filolarile boy ölçü
şernezler. 

Uzak denizlerde bulunan zırh
lılar, devamlı surette deniz ü

zerinde bulundukları gibi, anava- \ 
tan filosu da senenin sekiz ayını I 
hareket halinde geçirir. Böyle ha-ldi ve merak saikasile geceleyin kahkaha ile gülen kimseler cin _ lemeyi gösterir.. beklenilen vazifeyi hakkiyle gö - niz üzerinde gösterdiği ameli talim 

Andover'e telefon ettim. Hak.ika -ı sindendirler. recek derecede kuvveıtlidir. Şura- demez. reket halinde bulımabilmek için 

Soldan sağa -

1 - Kafile - Yemek yenen bh 

2 - Lltite - Balıkesir vilayetı • 

nin eski ismi. 
3 - Muzab maden seli - Yap • 

maktan emir - Bir tenvir va-
sıtası. 

4 - Liıhza - Bir ağaç - Su (arap
ça). 

5 - Okuyucu - İnanç. 

ten ortada bir muziplikten başka J Ja . . • f d' d Bu rakamlar bile tam vaziyeti sı da unutulmamalıdır ki İngıliz \ 16 in.;lik topları olan Nelson ve filoların çok kudretli olması lazım 
bir km ç-- k" f k lA - pp, nevınm yegane er ı e- bildiremez. Çünkü amirallık donanması Fransız donanması ile Rudney zırhlıları eliın deniz üze- bir kadın ismi - Alınak mas-§ey yo uş.. un u ev a - "'idi geldiği meydandadır. 
de bir şeyü olmam1ş .. Sokak ço - "' r. gün ve modası geçmiş gemileri - muhtemel olarak - başka devlet- rinde bulunan ;)iüyük gemilerin darından ismi fail . 

6 - Anadoluda çok kullanılan 

..,,_ b •-' kul! k · t edi" d 1935 de Bu hareketler esnasında hak -cuklarının attıkları bir iki taş, kı- - =n u ..... eti, tamamile eble- anma ıs em gın en - !erin donanmalarım da yardımCJ en kuvvetlileri olduğu gibi 1940 7 _ Yani _ Vade. 
rılınış 'or cam, bir iki sarhoşluk hane diye tavsif ederim. ki rakamlar hazan değişmemekle olarak vanında bulacaktır. Şimal seıfosinde tamamlanacak olan kiyle çok yakın bir surette hücum 8 _ Ermek masdanndan emri 

alı: ' fak tef k b h•-''--1 beraft:ıer, bunların yerine yeni ve . . • • · · . ve müdafaa manevralaııı yapıldığı v ası, u e azı """"'er. - Evet, iskemleye otunnağa ha- denızınde 1914 - 18 taıbıyesı tat - •Kral Jorı V• zırhlısı sınıf1, 1914 h Şarkt ·ı h 1 
İt .. ü bil. Bel ik 1 modernlerini yaptırmıştır. 1939 j ın· h .. l" ·ıaıı1 d kııoll azır - a P ve a ısı ş e gun n ançosu. ç a ı zırlanan kimsenin noktai nazarı hik ed;.iecck, Akdenizde ise giriş, aen önce Drednotun bahriye in - g 1• er turu sı ar a ~nı- H 
do-'umuza ı'lk dela olarak volunu kabul edilecek olursa.. mali yıl1 içinde 3 kruvazör, 1 tay- t nd .. d ı· d'" 'd lır Burada gemiler boy boy hır - ile meşhur bir yer - ayret " ' çık•~ noktalarını kontrolü altında şaa ı a vucu e ge ır ıgı nevı en, . · . . 

t dı1 

1 

yare gemisi, 17 destroyer, 6 deniz- -s lıkler halınde taksıme uğrarlar ve taaccüp ifade eden bir sapı tır ar. K f' · k 1 bulunduracak olan İngiliz deniz bir inkılap yapacaktır. Bu gemi - · 
Poirot, kabul etti ve: .. ey ınıın açmış o masını -çüıı- altı, 3 muhafaza gemisi, 5 motör - Torpil ı:öküp taranır. Her türlü edat. 

kuvvetleri, bu cıınare nostrum • u !erin top kuvveti, zırhları vesai -
- Oh, Jşte içim rahat etti, dedi, ı ku kafamm çıplaklığına yapılan lü torpidobotu l6marlamıştır. Bu herhangi düşman bir devlete bir resi de gayet mükemmeldir. şartlar altında torpido ve denizaltı 9 - Spor müsabakası • Rüzgar • 
Japp, ıamimi bir eda ile· 1 her telmih, benim için, çok acıdır.- sene de 5 kruvazör, 1 tayyare ge- ölüm tuzagı haline getirecej<lir. Malunenin bu kadar ilerlemiş hücumları, gündüz ve gece muha- Beyazlığile meşhur bir mad-
- Vay, siz bunu ciddi mi teliıkki nutarak Poirot'ya dedim ki~ misi, 15 deströyer, 14 denizaltı, 4 AvıEtralya, Kanada ve Hindis - olmasına rağmen topun arkasında rubelcrı yapıhr. de 

etmişsiniz. Size dokunmamalıydı - . - ~u imzasız mektup mesele~i- muhafaza gemisi, 13 motörlü tor - tan donaP..ması da dahil olmak ü- bulunan topçunun, bugün de, 133 Bu manevralardan bir kaçında 10 - İkllmler • Denlzyolları •da-
lar. Her gün bize bu kabilden dü- nın nıhayet boşa çıkmasına hakı - pidobotunun tamamlanması prog- zere bu yol üzerinde 109 harp ge- - - - · 

k t ti "ld" sene önce Neisonun Napolyonun bulundum. Ve burada bütün efra- resinın hır vapurunun ısmı. 
zünelerle mektup geliyor. İşi gücü a en zu um. rarna konmuştur. misi vazife halindedir. Bunlara 

Ne yapayım Eli ı 0 bütün ı.imitlerini kırdığı zamanda dın ve sübaylann İngiliz donan - 11 - Bir ağaç - bir sebze. olmıyan akıllı birtakım kimseler, - · m e g zumu Önümüzdeki yıl içinde 50 harp gambotlardan, denizaltılardan, er-
bize böyle gülünç şeyler yazmak- kapamış, kör etmişim. İtiraf ede - gemisi denize indirilecektir. Böy- zak ve mühimmat gemilerinden olduğu gibi, büyük ehemmiyeti masının üzerine yüklenen mesuli- - Yukımdan aşağıya -
tan zevk buluyorlar. Hiç bir kötü rim. Ben bu mektupta müphem bir lece yeniden 4 büyük zırhlı, 3 tay- kiı.fi mii<tarda yardımcılar da var- vardır. Öteki milletlerin de güzel yeti hakkiyle idrak etmiş olduk - ı - Bir maden - Taam. 
düşünceleri yok. Eğlenmek iııti - işler vardır, zannediyordum, me - yare gemisi ve 12 kruvazörden mü dır. Bir defa saldırganlar çevril _ gemileri bulunduğu kabul edilse !arını gördüm. 2 - Saha - Alaya alına. 
yorlar, işte o kadar. ğer kabaca bir muziplikten iba - rekkep bir filo vücude gelecektir. dikten eonra, tabii, bu gemiler de bile, bunların hiç birisi süratli ha- (Ark= 7 inci sayfada) 3 - Kıvam - İooan ve hayvan -

Poirot: ret imi§. • . . ---••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••• !arın vücudündekl mayi • 
- ~ ciddi telUılri etmekte ha- İhtiyarladıkça hiç bir sebep ol - E g.er h~hangi bır denız devle- f ~ Kaynatıp suyunu içtiğimiz 
. . tı, denizde 1ngıltereye teca - ·r deniz kuvvetlerinin 1935 ve 1939 martlarındaki kikaten haksızım, dedi • madığı halde havlıyan kör bekçi .. tm k t d . tı'k, ngı lZ bir nebat. .. . . . ı vuz e e asavvurun a ıse, ar 
Japp: kopeğı gıh1 kuşkulu oldum. 1 bu fırsatı kaçırmJ'ilır. Böyle bir vaziyetini gösteren mukayeseli cetvel 4 - Kamer - Öldüren - İsimler· 
.- Şimdi gidiyorum. Yanımızd~- .Gülerek kendisine cevap ver - fırsat iki defa ele geçmez. den sıfat yapmak için kul • 

'.iti sokakta halledılecek ufak bır dım: Şimdiki halde İngiliz deni:z si - 1 9 3 5 !anılan bir !Mı.ika. 
mücevher meselesi var. Geçerken - Eğer sizinle mesai birliğinde yasetı· iki. Okyanusta, • '--'enizde 

"""' y y ı k 5 - Nısıf - Dint mera.sim. size emniyet ve huzur vermek için bulunacak.'laın, gözümüzü açahm, ve şım· al denizinde kuyvetler bu _ apılmış apı ma ta olan 

1939 
Yapılmış Yapılmakta olan Karar veriıı...1 olan 

6 - Kuvvetli - En mühim olan. §Öyle bir uğradım. Dimağınız hti- cinayetlerin özlülerini meydana çı- lundurmaktadır. Fakat bir sene Boynk zırhlılar 12 
ceyrelerinln boş yere işlemesine karalım. içinde bütün b;.ı sulardaki kuvvet- Harp kruvaıöril 8 7 - Bir bahçıvan fileti - Aceleci. 

12 7 2 
3 

d k t SSÜ1 b. r~ "nk- ih h 8 - San'at - Evlerdeki erzak de-mey an verme e e şayan ır - ~">en gu u · tarınızı atır- !eri ziı.fa uğratmamak üzere Sin _ Tayyare gemisi 5 6 5 ı 

hareket olurdu. lıyor musunuz? Bir yemek ısmaı- gapurda da bir filo bulundurula _ 8 Iik toplu ltruvazöı 15 - poı>U - Uzaklık üade etmek 
Japp, pek nükteli olduğunu zan- !anır gibi bir cinayet ısmarlamak ·~·- Hafı! kruvazör 34 10 ıç· in kullandığımız bir liı.fız. 

1fi 

ca.n.ı.ır. 46 21 4 
netliği bu ihtarına .kahkahalarla mümkün olsaydı. ne intihap eder- Bununla beraber, yeni harp gemi Destroyer lalavu.s 18 1 9 _ Eksiksiz - Malik olduğumuz 
gülıerek gitti. diniz? !erinin tamamlanmasına intizaren Destroyer 127 23 fey - Kılıf. 

18 a 
149 29 4 

Poirot: Poirot'nun şataretli edası ile ce- İngiliz donanmasının başlıca kuv- Denizaltı 56 3 ı· l.O - Sema - Ceriha. 
- Bu bizim eski dost Japp, ev - vap verdim: vetleri anavatan suları ile Akde - Muhafız gemi 27 l 11 - Denizlerin karalara doğru 

velden ne i:diyse yine o! (Arkası var) nize biriktirilm~tir '-••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••• girdiği yer - Bir ayakkabı. 

1\4 15 4 
33 4 22 

TEFRiKA NUMA.RASI: 71 
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- Vicdan, Nazlı .kadının defte
rin okudu mu? 

- Yarısına kadar okumuş. Hep
sini okuyamadı. 

- Yarısına kadar ... O halde ki-
mın kw olduğunu, saraya 
düştiığünü biliyor. 

nasıl 

- Evet, zaten defterdeki ısim -
!eri hep hatırladı. 

- Tamam. bu işte yanlışlık yok. 
O halde Vicdanı. yani Müjgam bir 
müddet beslemek bize zararlı ol-

mıyabflır. Onun için 
bir kişi değiltl ir 

- Anlamadım. 

can atanlar 

- Maşallah, dedı. Mücevher ku
tusu içinde çıkan defter i<;in vakia 
pazarlığımız yoktu, biz yalnız mü
cevherleri paylaşacaktık amma in
saf !.ster. Biz bu kadar tehlikeleri 
göze alalım zatı alin iz bizden faz
la pay alasınız. Nerede bu bolluk? 

Asım güldü. Arkadaşının bu iğ -
birarını şakaya getirerek izale ede 
bileceğinden emindi. 

- Canım ödeşiriz. Ben senden 
böyle beş on kuruşu aramadığımı 
bilirsin. Hele şu işleri bir sırasına 

koyalım şimdi, ne diyordum? Ha, 
evet... Müjganın elimizde bulun-

- Bunda anla~ıyacak ne var? ması birçok noktalardan işimize 

Biliyorsun ki ben anas le her gün yarıyabilır. Evve:a anasına göster
temas haLndeyını. Ona kız.nı bu- mek için istifade. ederiz. Sonra Sa
lacağıını vatlettim ve bu sayede it ağa da fena bir yemlik gôrün -
birkaç altınını da sızdırdığımı sen- müyor bana ... Hazret anlaşılan ba
den gizlemiye lüzum görmüyorum. !ine bakmadan saraylı kıza abayı 

Nihat başını salladı, yan iğbirar yakmış. Onu kaybedince büsbütün 
ve yarı alaylıi: tutuşmuştur. 

- Ona şüphem yok. Fakat heri
fin ne açıkgöz olduğunu gördük. 
Biz onu kafese koyaltm derken Ali
mallah o bizi ka!est> koyuyor. Yine 
de yapar ha ... 
Asım kendisine güvenen bir da

hi halile' 

- Onu sana yapabilir. Benim 
karşımda o bir kuzu olacaktır. 

- Güzel, inandım. Yalnız sen 

yine onu bir kuzu addetme. 
- Sırası gelince plan: · - bera -

her kurarız. 

vesselam, dedi. Karşıma sen şey- rebileceğini söyledin. Ben de sana: - Evet amma, iş işlen geçti. Bir - Anladım: Sait ağanın şüpbe
tan gibi dikilmeseydin, belki ben cHaydi, sen kızı bir hale yola koy daha Emine Sultanın sarayına ara- li hareketlerini öne slirüp kızın bu 
şimdi akıllı uslu bir ev efendisi o- da biraz sızdıralım!• demedim. bacı olarak burnumu sokamam ya. tasalluttan kurtulmak içle kaçını.. 
!ur; Müjgiını alır, çekilirdim. Sen benden akıl sordun, ben ce- _ Emine Sultan olmaz, Ayşe ya mecbur olduğunu haber verme

- Ha. benimle beraber olmak - vap verdim. Sonra; •Bu işe gire - Sultan olur. Hem sen bu hikaye ll, demek istiyorsun. Fakat Sait a· 
tan pişman isen aramızda pullu, rim amma, payımı isterim! Arka- burada bitti, bız metelik kopara _ ğanın bu hareketlerini ne ile tcv-
senetli oir mukavele yok ya, itti - daşlık başka, alış veriş başka .. > madık mı. sanıyorsun? sik edeceğiz? Sonra bu tasallut te-
fakı feshedelim ded' Kab ı tt' t b ı dık şebbüsleri !&rayda pek büyük bir · ım. u e ın. şe aş a . Nihat, hayret ve ümitle Asımın 

Y k b h ak llı 1 ~ ö ı · d • ·1 ., kabahat mi sayılır, sanıyorsun? - o - e ya u, ı us u ev ~- • Y e mı, egı mı. yüzüne baktı. O devam ediyordu: 
fendisi olmaktan pek memnun o - _ Öyle a gözüm. Bizim de baş- _ Bu müjgAn mıdır, Vicdan mı- Yahu, orada her saraylının bir ya
lurdum, demıyorum. Öyle olur - .ka bir şey dediğimiz yok Fakat .., __ , Ney e . vukI 

1
. , vuklusu, dostu var. Kime kimi şl-

.. .. · ..., . s , senın ya un e ım:z , o 1 
dum, sonu başka turlu olurdu, de- bütün şu dalgada benim elline ge- d "k kayet edeceksin. n ara vız ge • 

k . t· e mu emmel bir \'8Sltadır. On - . tir, bo"yle şeyler. me ıs ıyorum. k- lt d 'b tt' O-. . . çen se ız, on a ın an ı are ı. dan daha çok ıstifadeler temin e • 
Akşam olmuş, ortalık kararını- - Hem sem bu ı e ben teşvik 1 nun da altından girip üstünden - Ya Müjganı alıp dişçi ç·rağı-

.., kt t k 1 debiliriz. Doğrusu şimdi aklıma 'şk çekm;• ya gece krna ya başlamıştı. Nihat sabırsızlanı - etmeuım, san':'1".1 me ep en ar a- çıktık. Neye yaradı? Bilmem. na p eş ..,, -
yordu. daştık. Sen dışçı oldun. Ben bır Asım hiddetleniyordu. Fakat geliyor. Biraz düşünmem lazım. vala götürmesi, ya ~araya Haili a-

- Ben yavaş yavaş arabayı çek-, baltaya ·sap olamadım. Ufak tefek Fakat mese!A, şu sizin firar hadi- ğamn yerine Müjgfının aşığı Niha-
hiddetini belli etmemiye çalışa - sesın' 1 Saı't ağ'-ın bu"yu··k bir sw'n!- M'" • N' meliyim! dedL suya sabuna dokunmıyan işler ya- rak; ""' dı sokması, ya uıg .. nın anası ı-

- Neden? Yavuklunu göreceğin' pıp ~ıniyordum. Bir gün geldin, --Sen de, servet denilen anka yeti, lbllsane bir tasavvuru şeklin- hale ait hatıra deflerin! aşırıp Müj 
· d'' h · t de Emine Sultan Hazretlerine ar - •- kutmas mı ~~' ı. amcanın muayene anesıne gaye kuşunun hemen gelip konrnasım g..,,a o ı .... 
Bu sual Nihadın dertlerini ayak- hesna, müstesna bir sarayh kızın istiyorsun. Dur bakalım, a gözüm .. zetmek, bu yoldan Miljgl\nı tekrar Nihat minderin üzerinden fırlı-

landırdı; geniş bir göğüs geçirdi: gelip gittiğini, sana pek iltifat et- Biraz sabırlı ol. Daha dün bir, bu- saraya sokup Salt ağayı kapı dışa- yarak· 
- Bu hikaye acaip bir şey oldu tiğini, istersen kızı tongaya düşü - gün ikL.. n ettirmek bile mümkündür. ·Arka 



• 
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MEMlLEKET 

Edirne - İstanbul 
asfalt yolu bitiyor 

Lüleburgaz - Kuleli köy asfalt 
yolunun inşası devam ediyor 

Bolu Halkevl sıksık yazlık 
geziler tertibine başladı 

Atatürk heykeli haziranda 
konmuş olacakhr • yenne 

Bolu (Hususi) - Halkevi yaz
lık gezilerine başlamış ve 3 aylık 
veni bir çalışma programının tat
~ikine koyulmuştur. 6 ay evvel 
'llliteahlıidine ihale edilen Atatürk 
ınıdı bitmi§ ve anıtın meydan pro
jesine başlanmıştır. Heykel Hazi -
randa yerme konacaktır. Bunun 
için lcap eden hazırlıklara başlan
mıştır. Anıt meydanının civarına 

yenı müesseseler kurulmakta ve 
ou meydanı siıslemektedir. 

Bu halta içinde Cümhuriyet mey 
danı ve Anıt bahçesi civarında 

Tayyare Cemiyeti binasının temel tep yirmi bin liraya çıkacaktır. 

atma töreni de yapılmıştır. Bu te- Atatürk bulvarının 600 metro -
luk k1Bmının lııiasına başlanmış -

tır. Bulvarın ikmali için çalışma -
lara devam edilmektedir. 

mel atma merasimine Halkevı ban 
dosu iştirak etmiş cemiyet reisi ve 
i1bay nutuklar söylemişlerdir. İlk 

lzmir fuannda Trakya 
pavyonu 

lzmir avcılarının 
tenezzühleri 

Edime (HUSUi!) - 939 lzmir fu. lzmir (Hususi) - Halkevi av -
arı Trakya pavyonu için hazırlık cılar cemiyetine mensup üyeler bu 
komitesi sılı: sık toplanmakta, y.. hafta birisi Kozpınarda ve diğeri 

pıla.n ve yapl.acak olan ifler !ize- Güner ve Şaşa! civarında olmak 
· d 1 t .:lb' 1 1 aktadır üzere iki sürek avı tertip etmişler· rın e yen c ır er a ınm . . 

• . • dir. Kozpınarda yapılan avda sekız 
Dekoratörlerın işleri de yakında domuz, Şaşalda yapılan avda ilç 

ayrılacaktır. . domuz bir kurt ve bir çakal öldür-
Umumi Müfettişlik Nafıa Müşa- müşlcrdir. 

viri Muav!nı Mimar Mazhar Al • Bu muvaffakiyetli avlardan son· 

tan fuardaki Trakya pavyonunda ra Şaşalda kamp kuran avcılar 

yapılmasına l<izum görülen tadilat akşama kadar eğlenmişler ve çok 
ışini görmek ıçin yarından sonra neş'eli bir gün geçirmişlerdir. · 

İzmire gidecektir. İzmlrden tenezzüh için Şaşal'a 

fzmir limanında 
İzmir (Hususi) - Nisan ayında 

limanımıza 152 Türk, 7 Alınan, 1 
Amerika, 1 Belçika, 1 Danimarka, 
3 Felemenk, 2 Fransız, 6 İngiliz, 1 
Lıveç, 15 İlalyan, 2 Mll'Car, 2 Nor
veç, 2 Romanya ve 10 Yunan va • 
puru gelmiştir. Bunların safi toni· 

gitmiş olan bir~k kimseler avcı

larımızı takdir etmişler ve avcı -

larımızın geç vakte kadar devam 

eden milli oyunlarından ve zevkli 

anların.dan istifade etmişlerdir. 

Avcılar cemiyeti yakında büyük 
bir kaplan avı hazırlamaktadır. 

Bu avın 90k heyecanlı ve o nisbet
te zevkli olacağı tıııhmin edilmek -

ı:rte;j,ven kı..yusundan SO!J a şehir 
için ~eni bir ~rteziyen d&t.a açıl -
ması kararlaşmıştır. 

---cooıo·-

Feci bir kaza 
Erzincan (Hususi) - Tamir e -

dilmektc olan bir binada çalışan 

Salih adlı bir amele, kOObeden 
düşen bir taşın altında ezilerek fe
ci şekilde ölmüştür. Düşen taş za
vallının karnına isabet etmiş ve 
karnını patlatmıştır. 

Vezirköprüde okuma 
ve yazma faaliyeti 

niz. 
Bugünkü İngiliz donanmasında 

Jutland'da batan ve Koronel açık· 
larında kayıbolan ince zırhlı eski 
biçim gemilerden eser yoktur. Bu-

Vezirköprü (Hususi> - Halkevi günkü zırhlılar, kuvvetli, süratli, 
halk dershanesinin cezaevinde aç- iyi silahlı ve tam muhafazalıdır. 
tığı ulus okulunda dört ay devam İngilız deniz siyaseti amıral Nel
eden kurs sonunda 49 vatandaş o- sonun ölmez emlrleri <:aiıesinde 
kuyup yazma öğrenerek yapılan yürümektedir: 
imtihanda muvaffak olmuşlardır. •Dışarıyı aramak ve düşmanı 

Geçen ders yılında da Halkevi- mahvetmek!• İngiliz donanmasın
miz salonunda açılan ulus okulun·! da çalışan sübaylarla efradın ken
da Hl vatandaş yapılan imtihan so- dilerine tevdi edilmiş olan vazife
nunda muvaffakiyet göstermişler-•

1 
yi hakkiyle yerine getirdiğinden 

· · e edilemez. 

Maçtan sonra Beşiktaı klübü 
milli küme tetkik heyetine müra

ceatla hakemin bariz idaresizliğini 
protesto ederek haklarının kaybol
maması için liizım gelen muamele
nin yapılmasını istemişlerdir. 

Nasıl oynadılar? 
Vefa takımı baştan nihayete ka

dar mükemmel bir oyun oynadı. 

Aksak hıçbir tarafı yoktu. Muhte • 
şem diğer arakadaılarına nazaran 
en muvaffakiyetlisiydi. Yalnız Ye
falıların Beşi.ktqa sertlikte muka· 

Güreş 

BAYFAT 

28.445 
17.805 
50.815 
Zl.55 

Lll9Z5 
1.56 

14.035 
23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.GZ 
30.5425 
23.8925 
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Abone Şartları 
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8 
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DAHtı.1 HARlCt 

100 Kr. 

l LAN 
TEK stlTUN 
SANTİMİ 

Bfrlıad Sahife coe bnq 
lkiad Sahil• Z5e k1lnlf 
~ ullifeler 50 k1lrUf 
., •• iael Sehlfeler 30 kanq 

Bütün bir sahife veya ya
nru ııahife 11111 için ldarw ile 
&iirüşillllr· 

DiKKAT 
O t-ı.. llAa •ermek ı.. 
~ 71' tlolnadan det • 
"711 p 1 '-h idı>nılwa•I

.. ftY& Fertll Selek ilin bil· 
ranaa mllraaıııt atmelidirler. 

Adr•ı İlılubul, Ankara 
cadde.ı •il Aılalet ban No. 
S • Telefon: ZGl8'l 

AjJr Beşiktaştan Samsunlu Ah-

met. 

!Dün Süleymaniye klübllnde btl· Kasımpaşalılar Günqten mü • 

yük bir kalabalık önünde yapılan •abakalara girmek istlyen aşağı • 
lslanbul güreş birinciliklerinde a- daki güre§Çi!ere itiraz ettiğinden 

iman Mticeler şunlardır: bunlar müsabakalara alınmamıt 
65 Beykozdar Ahmet. ve 56 Hüseyin, Cemil 61 Salih 72, 

61 Kasımpaşadan Mehmet. Tokatlı Mehmet '79, girmemesi il· 
lffi Kasımpaşadan İzzet. 

'12 Galatasaraydan Faik. 
'19 GalatasaraJd,an Sılamolı. 
8'l Jlellııbıttaıı ŞeWı:L 

:ııerine neticede Kasımpaşa 12 pu· 

anla birinci ve Beşiktq 12 puaııl.a 

Me 
esi 
gü 

~ yü 
ve 

vi b 
ün 
fa d 

rini 

ar, 
tın;.u 

sen 
yor. 
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SAYFA 1 lKDAM 15 - M•YK 1939 

CAFER MÜSHiL tesiri ka'ti, ahmı kolay ne iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. ŞEKERi 

• ~J;j__.~ ... ~iiPiiiiiWifimt•ıı .. __ lst_an_bu_ı _ee_led_iy_es_ind_en _ __.
1 

Karaağaç müessesesine su isalesi içın lüzumu olan ve hepsine 

789 }ira -i5 kuruş bedel tahmin edilen elektrik motörü, santrifüj tu

lumba, şamandıra ve buna müteferri sair malzeme açık eksiltmeye 

konuşulmll§tur. Şartnamesi Levazım Müdürl.üğünde görülebilir. 

2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 59 lira 21 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 22/5/939 pazartesi günü saat 14,30 

Vapurların haftallk hareket tarifesi 
15 Mayıstan 22 Mayısa kadar 

Muhtelif hatlara kalkecak vapurlerın lslmlerl, 
kelkıt gUn ve •••tlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

hr••ınla h•ttın• - Salı 12 de (~), Perşembe 12 de 
(CUmhW'lyet), Pazar 16 da (Aksu). 
Galata rıhtımwdan. 

lırtıı• ı.•ttını - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ö!ien). Sirkeci nhtunından. 

lamll hıttınm - Sah, Pcrıembe ve Pazar 9.30 da (U • 
fur). Tophane nhtmıından. 

Mudanva ll•ttııı• - Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi va· 
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
cb ve Pazar 20 de (Trak). Galata rıh-
tımından. 

lındırma ı.atttn. - Paz ertesi, Çarşamba ve Cwna 8.15 te 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (Öl -
gen), Cumartesi 20 de (Antalya). Top
hane rıhtımından. 

Karabtga ı.attın. - Salı ve Cuma 19 da (BUJ'sa). Tophane 
nhtımından. 

lmra:a kattin• - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımından. 

Ayvalık ı.aııı... - Çarf&Dlba 15 te (Saadet), Cumartesi 
15 te (Barhn). Sirkeci rıhtımından. 

lzmır 14r•t "•ttına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı • 
mından. 

M ... aın ı.attJn. - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 
(Etrilsk). Sirkeci rıhtunmdan. 

Not: Vaplll' seferleri hakkında her tiirl" malfunat aşağıda 
telefon numaralan )'8Zllı acentelerdeıa öğfeııilir. 

Karaköy Acentellil - Karaköy, Köprübaşı 42362 

Gu•ta Acentellii - Guata, Deniz Ticareti 
Müd. Binası altında 40133 

Sirkeci Acentellii - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

da Daimi Encümeruk bulunmalıdırlar. (3108) 

Yollar tam>ri için lüzumu olan 165 metre mJ!ta!:ıı mıcır 900 lira tah

min bedelile açık eksıllmeye lronulmll§tur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve

sika ve 74 lira 25 kuruşluk ilk teminat maklbuz veya mektu.bile be

raber 18/5/939 Perşembe günü saat 14.30 da Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (B) (3039) 

Senelik mUhammen kirası 36 lira olan Zeyrekte Zeyrek mahal

lesi~de İbadethane sokağında 64 numaralı Zembilli Ali efendi 

mektebi 940 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya verile -

cektir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olan

lar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat maldbuz veya mektubile beraber 

26/5/9.19 cuma günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalı • 

dırlar. (3245) 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme idaresinden 
Fabrikanın bir senelik ihtiyacı i.çin 1200 lira muhammen bede

linde 4 ton makine yağı açık eıksntme ,suretile alınacaktır. 

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

edilecektir. 

Buna ait şartname bedelsiz olarak idareden verilir. 

Eksiltmeye iştirak için % 7,5 muvakkat teminat yatırmak 

meohuridir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

(3090) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein ®' 
Ekst:ra. Gil~lilk Tereyağı 
Halis ve hakiki TR A B Z O N T E R EY A G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALlKP AZAR Caddesi No. 60 

Deni:ıı: Ha•tahane•İ cildiye 

:ıı:ühreviye mutahauı•ı 

Telefon : 23899 

.. _______ Slp•rlfler derh•I yerine kadar gönderlllr. -------• 

Pazardan maada hergün 3 den 
sonra hastalannı kabul eder. 

Adres : Babıali Cadaeıi Co~a· 
lo~lu yokuşu köşebaşı No. 43 

! = 

Çünkü ASPiRiN senelerdenberi ,, 
·her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-

rılara . karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu fsbat etmiştir. 

• • AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak . ..tçJn 1 

llütlen>.EB markasına dikkat ediniz., 

~Ferdi Selek ~ıınnu ouıı 

Türk Hava Kurumu 
27 N C 1 T E R T 1 P 

k Piyan osu 
BİRİNCİ KEŞiDE 

11 - Haziran - 1939 <'adır. 

büyük lkramiye 45.uon Liradır. 
Bundan 15,ooo Liralık 

Başka ~~:ggg ikramiyelerle 

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

Yeni tertipten bir bilet alara:C iıtiralc etmeyi ibıaıl 
etmeyiniz. Siz de piyanıronuıa mes'ut ve baotİy3r}nı 
arasına tirmiş olur1unuır. 

Ş E :: Dr. Hafız Cemal 
- (LOKMAN HEKİM) 

İL --
r Çocuk Hekimi 

: işleri Bürosu 1 En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve 

s klişe işleri FRRDİ SELEK bürosunda yapılır. 
ij ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi 

§ 
§

1 

DAHİLİYE Mll'J'EH.\SSISI 
Divanyolu 104 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

~ 99 • 1 Adalet Han No. 3 s 
TELEFON: 206 o 7 

= Muayenehane uatleri. Pazar 

fa=:.. ,· hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
marteı;i 12 - 2.5 fıkaray?. 

!§ 
e~ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~:l!!!!!!l!I~~ 
~ . . ...... 
~ Sahlbl ve Neşriyab İd,,re Eclı!n Baş 

Taksim . Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 
Telefon : 40127 

ın••ı 
--İii\Mubarrlrl: Ali Naci KARACAN. Basıl-

-· ...... ._..dılı ~:r~ ,!':n Teıs:..ı. ~as:ı;e:ı ... ,. __________ il 

. "' TURK TiCARET BA KASI A. $. 
. HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

MERKEZİ • • ANKARA 

ş u B E L E R . 

ADAPAZARI 
BARTIN 

BOJ,U 

BUR~A 

ESh.i~EHIR 

ISTANBUL 

İZ MİT 

SAFRANBOLU 
TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

'' 
Çok müsait ~artlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

nden alınız. 
- ... 

Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 
Adrese Dikkat : istiklal Daddesi Lale sineması yanında LAie gişesi 

---Sahibi : F. AHMET TOPÇU Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii 
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