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Ha lif aks Cenevrede 
• 

GAZETESi 

PAZARTESi - 22 MAYIS - 1939 
SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

DANTZİG İHTİLAFI 
lngiltere -Sovyet an- Alman-Leh hududun-1 

1 Bay Server Bedi'e 

/aşmaları müsait bir Dünkü Cümhur;yette çıkan ·İk- d h ld 
dam matbaasını ziy.,reh adlı ve a ir çarpışma o u 

!ıh 
• • • şaka kılıklı yazınızı okudum. 

Sa aya gı rm ıştır Zavallı nıatbaamızı tarif etmek '-!!!!!!!A±Et:!i!!!!'!'!!!!'MS-~~- -"'!"'------- "!!"- -MS-~--
lfıtfıınu gösterirken şöyle bir man-

Son görütmeden sonra anlaşmaya 
vanlması ümitleri kuvvetlendi 

Son si1asi bııhran neticesin.ele mühim müzakerelere sahne olan 
Sovyet Rusyanm hükilmet merkezi Moskova'da 

bir amele mahallc~i ... 

Cenevre, 21 (A.A.) - Lord Ha
llfaks, Maiski ve re'.fakatlerindeki 
Eevat bu sabah saat 8 de Cenevre

ye gelmişlerdir. 

· Lord Halifaks, hiçbir randevu 
almamıştır. Maamafi daha bugün 
Maiski ile ilk görüşmesini yapaca
ğı muhakkak telakki olunmakta -

dır. İngiliz heyeti azaları, İngiliz -
Sovyet anlaşmasının yakında ak -

dini mümkün kılacak bir mahiyet 
arzetmiş bulunan dünkü Paris gö
rüşmlerinden memnllıJldur. Maa -

mafi, Cenevrede bir prensip an -

!aşmasına varılsa bile, bunun kat'i eııevrede Sovyetlerle müzakerı.-
mahiy:t alabilmesi için, Çarşamba ye devam edecek olan 
günü Londrada İngiliz kabinesi iç- HALİF AKS 
timaında tasvip edilmesi liizımdır. . . 

. • . . lunmuşlardır. Maamaiı, bu teklif-

zara tasvir bu3ruruyorsunuz: 

1 - Merdiven yoktur, arka tara
fa üst üste fıçılar konmuştur, on

para basa basa çıkılır. 
2 - Ortalık zifiri karanlıktır. 
:3 - Bütün mevcut. üç kişi ve 

bütün işler bu üç kişi tarafından 

yapılm'\ktadır. 

4 - Ampul yoktur, mum vardır. 
Çünkü 1 m~ın1 derken, fener, fener 
derken lamba, lamba derken am
pul, ampul derken abajur, falan ... 
sonu yıkımdır. Bitış k mürettip -
hanede bir mum yan ıyor, kafi! Ka
pı açılıp kapandıkça b,ze de ışık 

geliyor. 

Güzel yazınızda •1eski dostuı;ı• 
dediğiniz adamın kapısından içeri 
de dost çchresile girdiğiniz matba
ası, işte, o pek harikulade ve cid- ı 

den spi~ituel ifadeniz \'eçhile, bu 
kadar faklıdir, dostum. Anlıışıh

yor ki do•thık için geldiğiniz bu 
viranede, dostluk yiiziinılen zah -
mete uğruy~r ve rahatsız oluyor-
sun uz. 

Binaenaleyh, bir daha teşrif et
meıl.ıenizi riea ede-rinı .. 

A. N. K. 
ınıJ!lılllUIUlllllUlllllllnll llllllllllllllllilll1llllllllllllRllllll!ll 

A l m anlar, Leh gümrük bina-
sına taarruz ve işgal ettiler 
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Polonya hava kuvvetlerine meruup bir filo 

Varşova, 21 (A.A.) - Pat ajansı! zıiler Leh gümrük binasını 
bildiriyor: ve tahı·ip etmişlerdir. 

Dün akşam Dantzig ile sarki Saat 20 ye doğru naziler Leh 
Prusya arasındaki hudutta kain gümrük müfettişlerinin oturduğu 

Kalthoa'da bir Alman - Leh hudut binanın önüne toplanmışlar ve bir 
hadises; cereyan etmiştir. Bu nok- kaç el ateş ederek binayı istila et-Ç ANA KKA LEDE tada _aı~ş taati edildikten :on~na- <~trka" 1 iımü sayfada) 

BiR FACİA Alman-ltalyan ittifakı 
Bir adam karısı ile 
iki çocuğunu boğup 

denize mi attı ? 

Çanakkale (Hususi Telgrafla) -
Bütün Çanakkale halkını derin lıir 
teessüre garkeden feci bir hl\dise

(Arka.sı 3 üncü sayfada) 

Kont Ciano Berline gitti, Hitler 
tarafından kabul edildi 

Berlin, 21 (A.A.J - Kont Ciano kabul etmiş ve kendisile, Von Rib
ve refakatindeki zevatı hamil bu - bentrop da hazır olduğu halde, u -
lunan hususi tren saat 11 de bura- zuıı müddet görüşmüştür. 
ya gelmiş ve istasyonda merasimle 
karşılanmıştır. 

Berlin, 21 (A.AJ - Hit.ler, bu -
gün bğleden sonra Kont Cianoyu 

Alman gazeteleri 
Berlin, 21 (A.A.J - Kont Cia -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Parıs dı.pl.omatık m~hfıl- l lerin mevaıdı bildi~.n~emiştir. . 

lerının kanaatı Dün akşamki goruşmeler harı- M 
bi~:;:~o:: (A.A.) - Havas ajansıl;::e;ab::ıs::::;~:r~:~li;~:~~:;,:~ illi küme maçında Galatasaray 

Diplomatik mahfillerdeki ketu - da bir karşılıklı yardım formülü F b h . • 4 3 ""' 1 A tt• 
mlyete rağmen, dün gece toplanan i,leri sürülmektedir. Bu fikre göre ener a çeyı • mag up e l 
umumi intiba, Moskova ile yapıl- bu üç memleketten biri, Alman -
makta olan görüşmeler neticesi . yanın şarkında hemhudut devlet - l ""!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!Oıı'9!!!!!!'l!!!!!!!!!!l!!!!!'l!!!!!!! ___ _.!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!I! __ ._ ___________ _ 

hakkında oldukça nikbindir. Bu !erden birine karşı vukua gelecek 

görüşmelere Cenevrede devam e- bir tecavuz takdirinde yardıma 
dilecek ve Cenevrede bu görüşme- koşmak mecburiyetinde kalırsa di

ler kat'i değilse bile çok faal bir ğer ikisi de yardıma gelecektir. 
safhaya girecektir. ___ ~ .-

Lord Halifaks, Londraya döndü- •===========~ 
ğü zaman bu i!Örüşmeler hakkın • 
da, Çarşamba günü yapılacak top

lantıda, kabineye izahat verecek, 
kabine de pek muhtemel olarak 
kat'! vaziyetini alacaktır. 

Dün bğleden sonra yapılan gö -
rüşmeler hakkında iyi haber alan 
mahfillerde söylend i ğine göre, iki 

memleket mümessilleri, bilhassa, 

Cenevrede Pazarı. esi ve Salı günü 

yapılacak müzakerelerde bir esas 
aramakla uğraşmısla:·dır. 

Gafenko 
Markoviç 
Mülakatı 

Bükreş, 21 (A.A.J - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Gafenko dün akşam Tur
nuseverine hareket etmiştir. 

Gafcııko, burada, Yugoslavya 
Hariciye Nazırı Markoviç ile 
görüşecektir. Markoviç Tuna 
yolu ile Belgraddan Turnuse
vcrine geıffiektedir. İki Hari· 
ciye Nazırının bu görüşmele
ri, dostane haberleşme mahi
yetini haiz bulunaca\tır. 

Kuvvetle tahmin edildiğine gö -
re, Fransızlar, yardıni bahsinde 
karşılık meselesi iizerinde, Da -

ladyenin mebusan meclisindeki 
son beyanatı ruhuna uygun olarak 
İngiliz ve Sovyet noktai nazarları
nı uyuşturmak için tekliflerde bu- ııt:===========i• Dünkü Fener - Galatasaray maçında fotoiraf muhabirimizin tesbit ettiği heyecanlı bir an 
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CAGALOGLU NURUOSMANİYE Ne. M 

T E L E F ON No: 23300 - İS TAN BUL 

Valkon<dla· 
• 
IKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

a1a 
ATATÜRK 

ve istiklal a bi 

Milli İnkılap tarihimizin en çetin ve en heyecanlı saf
halarını, bu tefrikamızda, güzel bir üslup ile, canlanmış 
bulaeaksınız. 

Bu tefrika münasebetile muharrir Bay Zeynel 
Besim Sun'un yazdığı güzel ve dikkate değer 

cevabı 2 nci sayfamızda okuyunuz 

a3 = 
~ Tarihte büyük 

......... ...;;;;.--- ı Türk korsanları 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanrn
mış muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladığı bu 
eser, Tiirk tarihinin ilk de -
niz muharebesinden \'e ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 
sergiizcştlerinden ba~lıyarak 

son deniz nıuharcbclerimi • 
ıı:in kaluamanlarına ka -
dar Türk denizcilik tarihi -
nin bir nevi. un1umi hik3yesi 
halinde yazılmı tır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Tiirk 
gölii haline ko~ıan büyük 

a".-.ıU ya iin salan savaşlarını. ha
yat]ar1nı) ölüınlcrini ve ta -

\; biatin korkunç müşkülatıııı 
nasıl yenmeğc çalıştıklarını 
merakla takip edeceksiniz. 



SAYFA% IKDAR eıı: - Mayıs 1939 

Memba sularının tabi 
olacağı hükümler 

CAKICI EFE 
-=====-Halk sayfiyelere Çakıcı Efe mevzuu 

Vali bugün • 
içme suyunun işletilmesi, 

Kına gecesi 
çıkan kavğa Ankaraya akın ediyor hakkındazarurİcevap nakli ve fevziı nasıl olacak? 

Memba sularının tabi olması la- cak mahiyette intihap edilmiş sa - Mahkemeden çıkarken gidiyor Dün lstanbullular " Çakıcı Efe " mevzuunu esaslı tetkik eden 
İzmirli muharrir Zeynel Besimin güzel 

ve dikkate değer bir yazısı 

"ım gelen ahkam hakkında Şehir ııit madeni veYa seramik veyahut • hk rk ld 
Meclisi son taplanbsında bir tali - cam borularla su kaplarına akıtı - yıne ma eme ı O U Vali ve Belediye Reisi dok

tor Liltfi ktrdar, bugün, şeh
riınize ait muhtelif işlerle 

nıe§guI olmak ve alakadar 
makamlarla temaslarda bu -
lunnıak üzere Ankaraya gi -
decektir. Valiye, Belediye He
sap İşleri Müdürü Muhtar 
Acar refakat edecektir. 

kırlara döküldüler 
matname kabul etmiştir. lacaktır. Evvelki gece Tahtakalede bir Dün, hava çok sıcaktı. Yazın en 

sıcak pazarıydı. Bunun. için, halk, Bundan sonra bütün memba su- - Bu hususta kova, maşraba, hor- düğünde çıkan 'bir kavga netice -
!arı bu talimata uymağ emmean tum gibi vasıtalar kul!anmak ya- sinıde bir adam yaralanmış, yara
lan bu talimata uymağa mecbur - saktır. lıyanlar hapse mahkum edilmiş -

kafile kafile, Boğaza, Adalara, kır- Mabbuat hayatında birçok mü - ana Tahminden muharrir olarak 
!ara, dehiz kenarlarına yayılı)'{lr- cadeleler geçirdim amma, hücu - doğmaz. Yaza, yaza öğrenir. Ben 
du. mun bu derece sertine rastlamadı- de Murat Sertoğlu gibilerin ten -'dur. Halkın çok yakından alaka - 5 - Menşeinde, kaptaj veya lerdir. 

Dün, Boğaza fazla rağbet olduğu ğıını itiraf ederim. Murat Sertoğ- ,kidlenind~n istifade ede, ede etbet dar olduğunu bildiğimiz memba tevziinde lüzumlu sıhhi şartları ih- Hadise şudur: 

l için, Şirketi Hayriye, sabaılı ve ak- lu adlı ve tanımadığım bir muhar- '&'etişir; öğrenirim. Binaenaleyh bu 
şam tarife harcii, birçok zuhurat ririn hakikaten isiırnle müsemma zattan rica ederim: İkdamda çıka-

s~ları ~·~~da dikkate de_ğer hü_ -ı ti va etmiyen veya televvüs etmek Tahtakalede oturan Salibin bal-
kumlerı ihtıva eden bu talımatna - ihtimali bulunan veyahut ıslahı dızı evlenmektedir . Evvelki gece 
meyi aynen neşrediyoruz: I kabil olmıyan membaların suları kına gecesidir. Loncadan getirilen 

Vali Kırdar, Ankarada, 
evvelen1irde, :şehir bütçesinin 
bir an evvel tasdiki işile meş
gul olacak, her sene ancak 
EJ•lül ayında tasdikten gelen 
bütçenin bu yıl Hazrranda 
tasdik edilerek hiç olmazsa 
Temmuz iptidasında tatbik 
ınevkiine konması için, icap 
eden makamlarla tema,larda 
ve teşebbüslerde bulunacak • 
tır. 

l
ı postaları kaldırınıştır. arasındaki münaGebeti, dünkü sert cak yazılarımdaki sarf, nahiv, 

Denizbankın Mudanya ilave se- hücumile bana ispat etmiş oldu - cümle ve imla hatalarını liıtfen bi
' feri de dün epey rağbet görmüş, ğunu söylemek istemekteyim. rer, •bir<ır tesbit buyurarak bila 
birçok kimsel<ır de, gezmek üzere Bu Murat Sertoğlu adlı ve tanı- merhamet ihtar mürüvvetini esir
Mudanya ve Bursaya gitmişlerd ir. madığım muharrire, cevap dahic gemesinler ve beni yeti.ştiı"sinler. 

Suların nevileri belediyece damgalanmaz. Ve mem dört kişilik bir saz heyeti evin ka
ba suyu namı altında satılmasına pısının iç tarafında icrayi ahenk 

- Şehirde halkın kullanacağı müsaade edilemez. etmekte, kadınlar da, eğlenmekte, 
sular üç gruba ayrılır: M b oynamakta ve gelinin eline kına em a sularının taksı·m A - Merkezi olarak tevzi edilen konmaktadır. Salihle kardeşi Ha- Diğer taraftan, Devlet Demir - vermiyebilird\m ve vermiyecek - :Lşte o zaman, belki ben de, üstadın 

yolları idaresinin Sapanca • Ada- tim. Fakat dünkü yazısının hasıl dünkü yazısında iddiaya ve dava
pazarı tenezzüh treni de dün ilk ettiği yarı karanlıkta ıbana ve ki- ya mesned ittihaz buyurdukları 

şehir suları (Teırkos, Elmalı gibi): 
Bu suların tedarik ve tevzii ve sıh-
hl emniyetleri doğrudan doğruya 
befodiyeye aittir. Bu suların şehir 
dahilindeki umumi çeşmelerden, 

satılmak üııere. evlere nakli içme 
sularının nakli için 'kullanılan va
sıtalarla yapılır. 

B - Kuyu ve sarnıç tarzında su 

tesisatı: Bu tesisat sıhhi ve fenni 
şartlara uygun olmak ve suların 

temizliği heyeti ıhhiyece bilmua -

y<ıne tasdik ve kontrol edilmek 

şartile hususi olarak evlerde veya-

hut şehir suyu bulunmayan mm -
takalarda her türlü ihtiyaçlar için 

kullanılabilir. Suları pis olan ve -
ya sıhhi şartları temin edecek te -
Sisatı bulunmıyan kuyular ve sar
niçlar kapatılır. 

Şehir suyu bulunan mıntakalar
da: Bütün sanayi ve ticaret mües -
seselerile han, otel, apartıman gibi 
toplu ikamet mahallerinde hamam 
gibi temizlik yerlerinde içmek ve 
bedeni temizlik maksadile kuyu 
ve sarnıç sularının kullanılmayıp 
şehir suyu kullanılır. 

İçinde gıda maddeleri hazırlan
mıYan veya satılmayan yerlerde 
yamı., sanayi işlerinde olmak üze
re kuyu ve sarnıç sularının kulla: 
nılmanıs amüsaade edilebilir. Çok 
milı:darda su sarfeden değermen -
lerıle yalnız buğday yıkamak mak
sadile temizliği sıhhat heyetince 
\asdik edilmiş kuyu veya sarnış 

sulan kullanılması mecburidir. 

C - Memba suları: Bilhassa iç -
me suyu lılarak kullanılmakta o -
lan memba sularının işletilmesi, 

nakil ve tevzii aşağıdaki şartlara 

tabidir: 

Madde 1..-,-- Bu sular membala -
rının lüzwnlu sıhhi tesisatı cami 
oldukları, hikemi, kimyevi ve bak
teriyolojik vasıfları itibaril<ı de 
tam bir temizlik içinde bulonduk -
lan sıhhat heyetinin raporle tes -
bt edilmş bulunacak ve bu sular 
her üç ayda br umumi tahlile tabi 
tutulacak daima kontrol altında 

bulundurulacaktır. 

Himaye mıntıkası 
Madde 2 - Memba sularının ge

rek tağdiye mıntakalarında ve ge
rekse (Kaptai) yapıldıkları ma -
hall<ırde suyu her türlü televvüs
ten korumak üzere içine insan ve 
hayvan ve sathl sular girmeYe.cek 
surette umumi hıfzıssıhha kanunu 
oun 237 inci 111addesinin tarifi v<ıç
hile bir himaye mıntakası tahdit e

dilmesi mecburidir. 

Madde 3 - Memba suları, et · 

rafından içine hiçbir şey sızmıy~

cak şekilde mazbut bir hazne veya 

(galeri) ile (kaptaj) yapılacaktır. 

(Suyun kaptaj derinliği, kaptaj 

haznesinin sıhhi şartları mevcut 

vaziyetine göre sıhhat heyetince 

tesbit edtlecektir.) 

4 - Su, kaptaj haznesinden su 

kaplarına doğrudan doğruya veya 

su maksa tla yapılmış otomatik dol 

durma tesisat vasıtasi!e akıtılacak

tır. 

Tevzi mahalli toplama haznesin

den uzak olan yerlerde su doğru -

dan doğruya ve her türlü televüs
lere karşı tamamile korunmuş ola

rak ve suyun vasıflarını bozınıya-

V8 tevzii san da, eğlentiy i idare etmektedir. 

Madde - Memba suları ancak 
membalarında veya dpğrudan doğ
ruya hususi bir kanalizasyonla 
membalarına bağlı tevzi yerl<ırin -
de sıhhl ve fenni şartlar altında 

büyük ve küçük kaplara dolduru -
lup kapatılarak ve memba sahibi 
veva müsteciri ile belediye tara -
fından müşterek damgalanarak bir 
daha h içbir suretle taksimat ve tev 
ziata uğramaksızın membaında 

doldLırulduğu şekilde nakledilip 
sat.;lır. Bu hususta : 

Bir aralık, gelinin eline konması 
için ıbozuk para lazım olmuş, Sali-
hin karısı Kadriye, camlı kapıya 

gelerek, tanıdığı ve komşusu olan 
klarnetçi Eminden, 25 kuruş boz
masını istemiştir. Emin de, keman
cı Tahire: 

- Şu sendeki bozuk paralardan 
yirmi beş kuruş ver! demiştir. 

Tahir parayı verirken, yine saz 
heyetinden Ali Tahire latife ola -
rak şöyle söylemiştir: 

- Fazla para vermiyesin ha• 

1 defa olarak hareket etm;• ve çok hih d h .., tabıma taalluk eden tas · e, a a muktebes yazının şua [ÇaJm-calı 
J ka·la'balık olmuştur. 

doğrusu tavzihe muhtaç bir iki hakkında yazılar yazan sabahcı 
j Mudanya seferi ve :Sapanca - nokta gördüm. İşte bu yazıyı, ken- gazetelerden birisi yine dünkü tef-
.1 Adapazarı tenezzüh treni her pa -
zar tekrar edilecektir. disine cevap olsun diye değil, fa-. rikasında zımnen bize çatmak is-

kat ıbilmediği ha.ide bilir göründü-· tiyor ve Çakıcının babası ve süla· 

1 
ooo---
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PO L 1 S 
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ğü noktalar üzerinde yanlışlığa lesi hakkında epeyce söylendi ve 
mahal kalmasın ve bırakamasın yazıldı] cümlesi gibi hazin türkçe 

1 

dıiye yazıyorum: şaheseri yarata.bilir hale gelirim: 
Bir adam kuyuya düştü 1 - 933 senesinde İzmir Postası Bunu böylece kaydettikten san-

1 _ Memba sularının nakledile _ Salih, içeriden bu muhavereyi 

Bundan başka, belediyeye 
terkedileceği evvelce de ya . 
zılmış olan Taksim kışlası işi 

etrahnda da maliye ile tema
sa geçecektir. Taksiınde bü
yük bir saha işgal eden kış -
lanın blediyeye devri ve bu
rada tiyatro, şehir gazinosu ve 
saire gibi inşaat yapıhııası 

için icra edilecek bu temas -
lar nıüsbet netice verirse, 
nıünıkün mertebe süralle bu 
cihetlerin de tahakkukuna 
çalışılacaktır. 

ı 
Fenerde Camciçeşme yokuşun - gazetesinde Çakıcı Efeyi tefrikaya ra, şimdi, şecaat arzederken düşü

da 35 numaralı evde oturan el!!K - başla!.~"~· .İzmirdeki profesyonel- len bazı hataları işaret edelim; 
trikçi Ahmet evvelki gece bir mik amator butun kalem erbabını ha- A _ Gaddare, Bay Muradın bu
dar rakı içtikten sonra, evinde, ha- ·reket getirdi; bila istisna her İz - yurtlukları gibi, •zeybeklerin taşı-
liiya gitmek üzere taşlıktan geçer- mir gazetesi, Çakıcıdan bahis ya-

~eği kaplar damacana, galon, kü. duymuş, müthiş kızmış ve karısı
çük şişelerle modeli belediyece na takıldığını zannederek dışarı 
kabul -edilen mazbut kapalı ale _ fırlamış ve Alinin burncma ıbir 
lninyüm veya galvanize edilmiş yumruk vurarak kanatmıştır. Bu -
saç kaplardır. hun üzerine, zaten saat te yirmi Vali, ayrıca, Belediyele.r 

Baııkasile beş milyonluk is -
tikraz işi hakkında da temas
larda bulunacaktır. 

dı.ğı bıçak• nev'inden değili:lir; sa
ken ağzı açık bulunan kuyuya zılar neşrine koyuldu. Fakat, bir dece ıbıçak nev'indendir. Gaddare, 
düşmüştür. Ahmet, vaktinde yeti- kaç hafta içinde hepsi durdular, 

1
,, - re - :mrtarılmış ve tedavi altı - ben, devam ettim. Çünkü ben bu yine üstadın buyurdukları gibi, 

1 bele sokulmaz, koltuk altına asılır. I .na alınmıştır. mevzuq. ait bütün vesikalarla mü-
cehhez idim. Binaenaleyh, bu Mu- Zeybekler, vaktile, yatağan taşır

havuza düştü Memba sularının tahta fıçılarla, dörde gelmiş olduğundan, çalgıcı
veyahut suyun evsafını bczabile _ !ar çalgılarını toplıyarak sokağa 
cek herhangi bir maddeden ma - çıkmışlar, bu sırada , Salihin kar -
mu! kaplara konulup satılması ya- deşi Hasan da sokağa fırlamış ve 
saktır. bıçakla Aliyi belinden hafif suret

Halen meclis encümenle -
rinde hazırlanan Elektrik, 
Tran1vay ve Tünel idareleri~ 
niıı Belediyeye devri hakkın· 
daki kanun lılyiha51 etrafın -
da da temaslar yapacak olan 
Valimiz, bir hafta kadar An . 
karada kalacak bjj, hafta s_on
ra şehrimize dönecektir. 

rat Sertoğlu adlı muharririn yap-
Yedikulede Hacıvahit mahalle - mak istediği tariz, bana ait ola -

sinde 35 numaralı bahçede bahçı
van Rıfatın 12 yaşındaki oğlu De
mirle bahçıvan Ahbasın oğlu Şu -
ayıb, ayni mahallere 84 numaralı 
evde oturan Mehmedin oğlu Tu -
ranı iterek bostanın havuzuna dü -

maz. Kendisi başta olmak üzere 
bu ballı"e ait bütün yazılar, benim 
yazılarımı takiben intişar etmiştir. 
Palavra ile sıvanamıyacak birinci 
hakikat budur. 

lardı. 

B - Kır serdarı. üstadın işareti 

veÇ!ıile, •gönüllü eşkiya takipçi -
si> değilıdir; zirai asayiş muhafı -
zıdtr ve gönüllü değil, aylıklıdır. 

O zamanın hükı1meti şeka \'etten 

istiman edenleri üç, beş lira ay -
!ıkla 'kır serdarı tayin eder ve ken
dilerini zaman .zaman eşkiya ta -
ki:batında kullanırdı. 

Kaplar nasıl dolacak 
2 - Memba suyu doldurulan 

y<ırler kagir ve müstakil bintılarda 
tesis edilecek ve: 

Al Kaplan doldurma, kapatma, 
etiketleme yeri; 

B) DoldurulmLış kapların depo 
mahalli; 

C> Boş ve kirli su kaplarının de
po yerleri; 

D) Boş ve kirli su kaplannın yı
kanma yerlerini; 

Biribirinden ayrılmış olarak ih
tiva edecek ve bütün kısımların ze 
mini ve iki metre irtifaa kadar du
varları me!'m<ır veya çini veya 
mozayik veyahut karosiınan ile ör
tülmüş ve döşenmiş olacak ve her 
kısmın zemininde l.iğıma veya çu
kura bağlı ısgaralı ve sıfonlu bir 
deliği bulunacaktır. 

Madde 3 - Şişeleri kapatma dol 
durma ve etiketleme işi sıhhi ve 
fenni tesisat ile otomatik olarak 
yapılacak bu tesisat bulunmadığı 
takdirde membalarından gelen su· 

lan içi kristal veya faYans veya su
yun vasıflarını bozmıyacak suret
te intihap <ıdilmiş madeni bir de -

poya doğrudan doğruya alınarak 

el değmeden temiz su kaplarına 

doldurulacaktır. Bu su depolarının 
her tarafı muntazam kapalı bulu -
nacak, şişelere tevzi borusu kaide
nin 20 santimetre yukarısından çı
kacak ve depo kaidesinin en çukur 
bir yerinde dışarıdan açılıp kapa. 
nan bir tahliy<ı musluğu buluna -
caktır. 

Damacanaların vasıfları 
Madde 5 - Memba suyu nakle

dilen damacanlarla alminyiım 

kapsül konulmamış olan galonla -
nn ve madeni kapların ağızların -
daki pirinç kapaklar belediyece 
kabul edilmiş nümunesine uygun 
olacak ve diğer galonlarla küçük 

şişelerin ağızları ancak yırtılarak 

açılabilen ve su !le temr.s eden iç 

kısım kalay ile kaplanmış bulunan 

kapsüller ile al değmeden otoma -

tik bir surette kapatıtacaktır. 

Kirli, ağızlar kırık çatlak şişe

ler kullanmak ve içinde ecnebi 
maddeler bulunan veyahut bula -

nık olan suları satmak yasaktır. 

(Arkası 7 inci sayfa.da> 

te yaralamıştır. Ali Cerrahpaşa 

hastanesine götürülerek tedavi e
dilmiştir. 

Salihle Hasan dün Sultanahmet 
üçüncü sulh reza mahkemesine 
verilmişler ve Hasan yaralamak -
tan 29, Sahh dövmekten 30 gün 
hapse mahkum ve derhal tevkif e
dilmişlerdir. Denizbank tahmil ve 

tahli: e amelesi ara

•şürmüşler, Turan, biraz su yut -
twktan sonra kurtarılmıştır. De -
mirle Şuayış hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Sokağa düştü 
Mahkeımeye gelmiş olan kalaba

lık biı" kafile merdivenlerden iner-
Beşiktaşta Valdeç<ışmesinde As· 

falt sokakta 10 numaralı evde o ~ 
k~, alt katta, ikinci bir hadise Sında tensikat , turan Ganinin 2 yaşındaki_ kızı Gül 

daha olmuş, kafile, tutulan bir za- . Demzyolları ve Limanlar Umum ' peri, evin ~iz metre yüksekl'.ğin 
bıtla tekrar ayni mahkemeye gel- J Müdürlüklerinin Hazirandan iti _ de bulunan ust kat penceı>esunn 
mi.ştir. Mahkemede yaralanan A- b f 1. 1 b 1 il li çıtasının kısılmasile caddeye düş -

• • • .. , • 1 , ar.en aa ıye e aş amas e •man .. v .... 

lınm kardeşı Huseyın davacı ola- ı d k' t h .1 t hl' . 1 . d muş, sag bacagı kalçasından kırıl-. ' a ı a mı ve a ıye ış erın e • . 
rak ve suçlu mevkiindeki evvelki 1 1 d d b. mış ve agır yaralı olarak Şışli ço-

davanın ~.amilerinden Ferda~e ile tensikat yapılması mevzuubahs - cuk hastanesıne kaldırılmıştır. 
' 

1

. ça ışan amese e arasın a a ır . 

Ayşeyı gostererek şunları soyle - tir. Denizbank zamanındanberi ve Yangln başlangıcl 
miştir: ı trürk vapurlarında ayrı ayrı iki Beyoğlunda Amsalımescitte Ye -

- Ağab<:lğimin yaralarudığını, parti halinde çalışan amelelerin · · • k • d 
hk d Jd • ..• d" 1 • nıçerıagası so agın a 4 numaralı 

mb a eme led.° Fugudnu oglrenAım, ~kadrosu gayet fazlalaştırılmış ve Britanya otelinin 7 numaralı oda-
uraya ge ım. er ane ı e yşe .. . . j · · 

d . d . 1 k • b • . bu yuzden bırçok yenı amele alın- sında oturan Eliz Burje pencere Ö-mer ıven en ıner er en aga egı- . 
. • ' mıştır. Vapurlara yapılan tahmil 

~ın nerede ,o!d~.gun~ sordum. A - ve tahliye ücretleri arasında epey 
gızlarını açıp gozlerını yumdular. bir ücret farkı mevcut olduğundan 
Söylemedikleri kalmadı. Hakaret ı b led b' k 1 h u ame · en ır ısını ya nız ta -

nünde ispirto ile gazocağı yakar -
ken perdeler tutuşmuş ateşin et -
rafa Sirayetin<ı meydan verilme -
den söndürülmüştür. 

2 - Kitabımdaki vak'alar, mu -
harririn uyandırmak istediği zan 
hilafına, uydurma değildlr. O de
rece uydurma değildir ki İzmir 

Bostası gazetesi bu tefrika müna -
sebetile köylere kadar girııliştir. 

Tefrika bittikten sonra eser, forma 
halinde gazeteye eklenerek ikinci 

defa, o da bitince kitap halinde ü
çüncü defa ve nihayet kitabın da 
ikinci baskısı yapılarak dördüncü 
defa halka arzolunmıış ve •Çakıcı 
Efe• kitap halinde iki baskıda 
sekiz bin' küsıir nüsha satılmıştır. 
Eseri, tashih, tadıil ve tevsi ede.-ek 
ikdamda tefrikadan sonra bir daha 
bastıracağım ve 'bu zai emin olsun 
ki yine satacağım. 
Şu iki noktayı bu suretle tavzih 

ve tesbıt ettikten sonra muharririn 
üslubum hakkındaki tenkidatına 

kısaca cevap vereyim: 
Üstad Murat Sertoğlu da takdir 

ve itiraf buyurur ki, herkes - bazı 
müstesna lhilkatler ayırd edilirse -

C - Kırkmerdiven de sırtı tır -
tıklı t;ek yü21lü bel .bıçağına derler; 
15 - 18 santıim uzunluğunda olur, 
Demiri olukludur. 

D - Zeybekler meme altından 
kalça hizasına kadar kuşak sarar
lar ve üstüne silahlık ıbağlarlardı. 
Binaenaleyh, üstadın ıbuyurdukla· 
rı gibi, ne Karadağ tabancasmın, 
ne de Kırk.merdivenin uçları, hat
ta sa-pları görünmezdi. 'Sapı. ucu 
görünen nesne yatağan idi ki vak
tile, martin çıkmadan, zeybekler 
bunu ta§ırlarmış. Doğma büyüme 
İzmirli olduğum için bu bahiste 
bildiğimi, muharrir itimad buyur
ıııın ki, kendisinden çok iyi bilirim. 
Eğer Çakıcı hakkında yaptığım 

neşriyat - hatta mehaz olarak -
dikkatle tetkik edilirse, ilerisi için 
bu gibi yanlışlıklara mahal kalmı
yacağını ümit ederim. 

ettiler. Davacıyım. ' 
• . , !iye işlerine iştirak etmekte ve e· t b'I d f C t ö tü ld ... 

Bunun üzerine hakim Kamı! yükleme işlerine gelmektedİl"ler. ır o omo 1 yan 1 Beş metreden düştü. Ha- am r vs - yapı ıgı 
suçlulara yaşlarını sormuş, Ferda- Yenı teşkilat işe başlayınca bu me- Sarıyerde Sular cadde~inde 18 yatından ümit yok dogru mu ? 
ne y irmi yaşında olduğunu söyle - sele esaslı bir şekle bağlanacaktır: 1 numaralı evde oturan şofor Meh- Bazı cam tacirlerinin araların -
miştir. Nüfus tezkeresi istenince, 1 t Al" 1779 lı tak . t Dün akşam saat 17,30 da Topha-Bundan başka ecnebi vapurlarda me ı numara sı o o - . . da bir tröst kurmak suretile cam 
nüfusa kayıtlı olmadığını, dört se- .. . mobilinin benzin deposunu temiz_ nede fecı bır kaza olmuş, 12 yaşın- 1 b ld "d . 
ned~b · L d Taht k 1 çalışan ameleler daha yuksek bır I . k 5 tr .. ks kl'kt itha atını ı ir e en ı areye ve pı-

"" erı onca an a a eye !erken yaktıg"ı mumdan benzı'n a- da bır çocu me e yu e ı en 1 - b · l k ld ki d yasaya hakim o maga teşeb iiıı et-
gelerek metres oturduğunu söyle- ıicret ama ta 0 u arın an bu a- ten almıx, araba kısmen yandık -!düşerek ağır surett<ı yaralanmıştır. tik !eri hakkında şikayetler yapıl-
miştir. Bundan sonra, dava, cür - melenin her iki tarafda da müna - tan sonra söndürülmüştür. Hadise şöyle olmuştur: maktadıı-. Al.ikalılar bilhassa iki 

mü meşhutluktan çıkmış, umumi/ vebe ile çalıştırılması düşünüle T t Galatada Yazıcı sokağında s nu- büyük müessesenin bu işle meşgul 
a:hkama tabi kılınmış ve Ferdane- cektir. ramvaya çarp I oldug"unu, dig"er tacirlerin cam it-

i marada oturan 12 yaşında Aron 
nin nüfusa kaydı için müddeiu - 000 2651 numaralı vatmanın idare - hal etmelerine imkan tıırakmama-
mumil'g" t k ı k k · oğlu Jak dün akşam Tophanede 

ı e ez ere yazı masına a- sınde i 79 numaralı Harbiye - Fa- ğa uğraştıklarını, bu hareket neti-
rar verilmiştir. Dün bir ÇOCUk Olcmobil tih tramvayı Veznecilerden Falihe oynarken, bir aralık, ·Fort fabrika- cesinde cam fiatlerini istedikleri gi 

o- altında kalarak öldü doğru giderken arkadan gelen ve 'Si önün.deki vincin üzerine çıkmış, bi koyabileceklerini, tröstün karı, 
A D L 1 YE Dün akşam saat lS de, Arnavut- numarası zaptedi!lemiyen bir yük muvazenesini kaybederek düşmüş- mensupları arasında ticari sıfatla-

Sarhoı::I kta ahkıl ld köyünde bir otomobu kazası oı -
kamyonu tramvaya çarpmış ve sol tür. Jak, ifadeye gayri muktedir rına göre taksim edileceğini resmi 

y U R m m 0 U ön tarafını kopaı-arak hasara uğ - bir halde Sen J orj hastanesine kal- makamlara Dhbar etmişlerdir. 
muş, 8 yaşında bir çocuk, 0.tomo - ratmış ve kaçmıştır. Bu kamyon Diğer taraftan tröst sahipleri, bu Fatihte Ahmetliye mevkii civa -

rında oturan Hamdinin kardeşi 
dırılmıştır. Jakın, bu düşüş neti -

bil çarpması neticesinde ölmüştür. ve şoför aranmaktadır. iddiaların yanlış olduğu, kendileri-
cesinde kafatası kırılmış, beyninde nin sadece, da·ha geniş miktarda Ahmet, evvelki gece gece yarısın _ Arııavutköyünde oturan Eftimi is-

dan sonra, sarhoş bir halde para minde 8 yaşında bir çocuk cadde -
istemek üzere ağabey isinin evine nin bir tarafından diğer tarafına 1 

Meçhul cesedin hüviyeti 
teshil edildi 

gidip kapııyı çalıı:ış, pencereye çı-

1 
geçerken, Muhlisin kullandığı 1898 j Evvelki gün Kandilli sahille~'.rı

kan ev sahıbı Alıye ve uyanan a- numaralı taksi otomobilinin sad _ de bır ceset bulunmuş, fakat hu -
ğaıbeyisine küfretmiş, hakarette, mesine maruz kalmış derhal Be _ viyeti tesbit edilmiyerek morga 
bu1unmuştur. Dün, Ahmet Sultan-_• oğlu belediye hastan~sine kaldır~_ kaldırılmıştı. Dün, cesedin hü\•i -
ahmet üçüncü sulh ceza mahkeme- yeti <tesbit edilmi~ir. Bu. 60 yaş -

rılarak tedavi altına alınmışsa da, 
sine verilmiş- davacı Hamdi ve Ali larında, yirmi sene kadal' evvel 
davalarından vaz geçmişler, ha - ·kurtulamamış ve çak geçmeden hırsızlıktan bir sabıkası bulunan. 
kim Kamil, Ahmedi, yalnız sar - ölmüştür. Karayorgi oğlu sandalcı Pet rodur. 
hoşluktan 2 gün hapse mahkum Şoför yakalanarak hakkında talı fetronun, bir koza lru ı'ba nı ol -
etmiştir. kikata ba~lanmış tıl'. duğu anlaşılr ış tır 

nezf olduğundan hayatından ümit ithal&t yapabilmek için bir li -
ke silmiştir. mitet şirket kurmağa çalıştıkları-

--oo-- nı, bu suretle cam fiatlerirun indi

üç kişi bir kişiyi dövdüler 
Üsküdarda Gülfem hatun mahal 

rilmesi mümkün olacağını söylü -
yarlar. 

Jiletle yaralandı 
lesinde Tel çıkmazı sokağmdıı 5 

Taksimde Çorbacı sokağında 41 
numaralı evde oturan Hüsnü, Sa • numaralı evde oturan Hayriyeyi, 
lac.k caddesinde 39 numaralı ev - iki yıldır beraber oturduğu İsmail, 
de oturan NQcai i, Celal ve Veysel dün sabah, jiletle, kaba etinden ya 
tarafınd·ın dövülmüş, suçlular ya· ralamış, İsmail yakalanmış, Hay-
kalanmı~l•rd tr. ..\"iye tedavi altına alınmıştır. 
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Bone dün bir 
nutuk söyledi 

:e 

Fransız Hariciye Nazırı nutkunda 
F ransanın vaziyetini izah etti 

Çemberlayn'in beya
natı ve Amerika 

.&DAM SAYFA.& 

)Kanada da Not ı a·r .. 
' .. . ~ . •. 

TUrk Alimi Agaoğlunun vefatı mUnasebetile 

,===" lngiliz Kralı bir Ahmet Ağaoğlunun 
nutuk söyledi yazılarından parçalar 

Açık olalım 
Bir gantenin sahibi, ba~ka bir 

gazetenın sahibini. sermaye aley

hinde olmakla itham etmi,, Olııra? 

Halbuki, bu sermaye alt>yhinde o

lan patron, malilmrnal sahibi imiş. 
Olur a! 

Jor j Bone 
Cenevre de 

Lyon, 21 (A.A.) - Bonnet 

Cazaux'ya gelmiş ve buradan 

bir ·tayyareye binerek saat 

17 .20 de Brona viıslı olmuş

tur. Bonnet buradan otomo

bille Cenl'Vreye hareket et-

'"""""'""~ ............... ..,.,~.~-....... ·~·~·~·~-....,.~•V•~~v·v·.....,~ 
lik. Asl olan ~~ni~ etler, ;ı;ani ıı_!ad· 
di kuvntler ve bu kuvvetlerin ya-

jesinde parti, Sovyetler Birliği ile 

işbirliği halinde sıkı bir emniyet 

politikası takip olunmasını, İngil -

tere ile ittifakın sıkılaşdınlmasını, 

[ Zıyaı haberini. dUn, 
teessür ve elemle blldlr
dlAlmlz Ahmet AOaoOlu
nun gazetemiz ba,muher
rlrllAI esnasında "ikdam,, 
de lntı,ar eden muhtellf 
mekelelerlnden aeçUAlmlz 
ve her lılrl bir vecize de· 
Aer ve hikmeti ta,ıyan 

fikirlerinden bir kısmını , 
büyük mütefekkirin irfan 
bahçesinden der l enml• 
bir buket hellnde, karii•· 
rlmJze takdim ediyoruz.) 

'"'"'"''""'" 
. 

TUrk kadınlarının içtimai 

vazlfelerl 

Büyü'< inkılab Türk kadınını ta
bii ml'Vkiıne getırmekle Türk iç
timai hayatını takvıye ve ona yenı 

rattıkları emri vakllerdir. 

Rele Ruzvellln mesa)lerı 

Bu rnalümenal sahibi, fakat ser-

maye aleyhinde olan ga,,ete •ahi· 

bi, kendbine çatan gazett' ahibini 

sermaye taraftarlığı ile itham ecli-
•Yirminci asırda milletlerin kö

le haline getirilemıyeceği ve baş -
kalarının istiklal ve hürriyetlerile yormuş. Olur al 
e>ynanılaınıyacağı fikrinin bir ve- Bu ara, bir muharrir arkadaş da, 
him değil, ·bir hakikat olduğunu sttına~e tMaftarlığı ile itham edi· 
göreceğimiz günler yaklaş~tır.• len .gazete idarehanesine ııeliyor 

Bütçe nedir? "\e pek fakir buluyor. Olur a! 

. Milletin alın \erile ka:ı.andığı pa- \ Ve sermaye aleyhtarı ııuete sa
ranın lüzumsuz ve bilha.>sa nüma- hibinin konforunu ileri siirerek 
yişkir bir tarzda israfına meydan t kıl ak · t" Ol ı ' . a m ıs ıyor. ur a. 
verınıyen, her kuruşun hesabını 1 
s~ran ve hesap veremiyenleri şid- Fa.kat. başka bir gazete, ııernıa • 
detle cczalandll'ınayı bilen bir mil- ye taraftarı gazetenin konforsu:ı. · 
let, kendi refalı 'e 'aadet )Olunu luğu ile, hatta dostane şeJıilde dalı 
açmış olur. ala~· edilmesine tahammül edemi-

Umumi vaziyet yor. Olur a! 

sasları dahilinde Sovyetler Blı li -
ğine de teıımil olunmasını ve Fı an 
sız ha!J.ının büyük ekseriyeti üze
rine dayanan milli bir hükumet 
lrurulma•mı istemektedir. 

l 
birçok feyiz ve bereket membaı o
lacak bir unsur ılave etmiş oldu. 

Blrllk sembolü 

Beşeriyetin zorbalığa kal'!'ı top· 
!anmasının hakkı ve medeniyeti 
kurtarmağa matuf en ke kin bir 
~are olduğunu, hiç . üphe yokftır 

ki herkes itiraf eder. 

St>rmaye taraftarı fa1'ir gu>l'tey·e 

z.ahir görünen do't gazetenin ser • 

maye ale ·htarı gazete ile anı ı a· 

çıktır olur! 

Kral JORJ 
Ottava, 21 (AA.> - Büyük harp Franko Burgosa gitti 

Madrid, 21 (A.A.) -
te Avrupa harp sahnelerinde ölen 

General Kanadalılar için dikili büyük a-
ıFranco buradan Burgosa hareket b'd . k" . b k 
etmiştiI. 

-. ı en·ın uşat resmınde ~r nutu 

----<000>---

Alman gönüllüler 
İspanyadan dönüyor 
Madrid, 21 (A.A.) - Alman Con 

dor Lejyonu, 24 ,25 ,26 Mayıs ta -
rlhlerinde Vikodan Almanyaya 
dönmek üzere hareket edecektir. 

--OO>---

söyliyen İngiltere Kralı ezcümle 

şöyle demiştir 

Sulh ve hürrıyet için ölen altmış 

bin Kanadalı aııkerin fedakar lığl 

çok büyüktür. Bunlar, büyük bir 

dava için hayatlarını kurban et -
mişlerofr. Sulh ve hürriyet, biri -

birin··!n ayrılmaz jkeyfiyetlerdir. 
Bunlardan, herhaıngi birisi, ötekisi 

Frankonun mesajı yanında olmadıkça, uzun müddet 

Madrid, 21 (A..A.) - Dün rad - devam edemez. 

yo ile neşredılen bır mesajında İngiliz Hüki'ımdarları 
Franco lsanyanın Eulhe samimi - Kingstona gittiler 
yelle fakat şerefli ve iktısadi ihata : , 
teşebbüslerini kabul etmiyen bir Ottava, 21 A. A) - İngıl.ere 
lstik!Al zihniyeti ile bağlı bulun - Krah ve Kraliçesi, on iki eS'ki mu
duğunu söylE'mi§tir. harıp ve yetmiş bin seyirci önün -

Franko, İspanyol rönessansını de Kanada muharipleri anıtının a
tehdit eden sinsi tehlikelere ve bil 
ha99a İspanyol müesseselerine gir
meğe muvaffak olan cnebi ajanla
rının muzır faaliyetlerine işaret et

m~tir. 

çılma törenine riyaset ettikten son 
ra, Greenwich saatile 18.32 de Ot· 
tavadan hareket etmişlerdir. Ken
dileri Ontario'da Kingstona git -
meldedir. 

- -- -

Neden Atatiirk mefhumuna y·a
naşıldığı zaman her Türkün ruhu 
elektrik tereyanına yanaşnJL~ bir 
filiz gibi kabarıyor. 

Çünkii Atatiirk, TtiTk varlığının 
ve Türk vahdetinin ifadesi, sem -
bolü dür ve o, millet için bir hay at 
meselesidir. 

Mlllt blrllk 

Biz ispat eltık ve edeceğız ki 
hakiki lılrlik ve nızam, milh varlı
ğın dtvammdan, !erdlerin fikri, 
hissi, ve maddi faaliyetleri üzerin
de ~amataya, ayrılığa meydan ver
meden sebat etmelerinden ıba

rettır. 

Hesaplılık 

•Vakıa, hesap!; ınsan mu\·affak 
ve hatta ımüreffeh bile olur. 'Fakat, 
hakikatte, onda, k('ndis, değil, baş 
kası yaşar .• O, ölmüştür 

Hediyemi, hakkın ladeslml 

Elektrık, Tramvay veTiınd mtl
essesE'lerinin İstanbul şehrıne dev
let tarafından \'erilmesını matbua
tıınızın bir kısmı nedense bir at; 

teı, bir oalışı_ ve bl'diye gibı t<'lakki 

etti. Bu, ~-ok yani~ bir zıhnı

yetin mevlüdıı bir tefekkür tarzı
dır. Hakikat bunun tamamen aksi-

Yalnı>, biitün bu girift hücum· 

Jar. hep gizli imzalar n halta im

zaı.ız yapılmakıad1r. 

İşte. bu olma .. ! 

Mahmut Yesari 

Dantzig 
ihtilafı 

(Ba §tarafı 1 inci sayfada) 
mişlerdlr. Polonya müfettişleri mu 

Nereye nedir. Devlet uzun senelerdeniıe- kabele etmemı !erdir. Saat 23 •e 

ı. ' it F .. ak il 

1 

ri haksız olarak \'e sırf kuvvete 
ngı ere ve ransa muz ere e . 

vakit geçirmez ve Balkan devlet _ dayanan bır emrı vakı tarzında bu 
!eri de mevcut birliği muhafaza e· muesseseleri kendi menfaatine ls
derek icabında üratle hareket et-1 tismar ediyordu. Bu. İstanbulda 
nıi)e karar verirlerse Arnavut • olduğu gıbı başka şchırlerde de 

luk se~eri d'.ktntörlerin son se.feri 

1 

böyledır. Yalnız bu kere devkt 
olur. 'liok, yıne •mıizakere!er•, te- insafa gelerek ,ehre aıt olan bir 
me~~7at ve taab~ütler il~- vakit ,.hakkı iade etti. Bir yerde belediye 
geç>rilır ve tezebzub daha gurece - ya vardır, ya yoktur ya beledıye
ğimiz birçok facialar vardır. Sullı, ye bütün medeni ha~larını vere _ 
h81"be karar verildiği giin temin 1 lim yahut ta bele<liyeyı ortadan 
edilmiş olaraktır. rkaldıralım ve hepimiz rahat ede -
Bir tek nefer gibi lim.r 

Dantzigli bir polıs komısrrı Po.Jon

yalı mufettişleri binayı tahlıye et

meğe davet etmiş, nksi takdırde 

mes'uliyet kabul etmiyı·cı·ğıni suy

lemiştır. 

Polonyalı mufetlışler o .tamar 

Simonsdorf'a hareket etmışler ve 

halk hücum ederek gumruk bınıı-

sını 1ahrip etmıştır 

:Nevyork, 21 (A..A.) - Çember -
'b;yntn Avam kamarasında sulh 
cephesi. hakkında vaki beyanatı 
Jıakkında mütalealar serdeden 
Nev,ywk Tlmes gazete:;i, Ameri -
bnın mütte11klerlnin bu cepheye 
lıb bir rnrette bağlı olduğunu yaz 
makta ve bu müttefiklerin Ame • 
ıdlrayı bütün ,·esa;tinl, tecavüz& 
wya tehdide maruz kalabilecek 

milletlerin emrine amade kılmak 

taahhüdüne sokınıakta olduğunu 

u~ve e ·temektooir. ı Bir vapur battı biride Çanak kalede 
bir facia 

Atatürkün •bir tek bll§ıma kal- Alman • ltalyan ittifakı 
sam bile memleketimin son kayası Alelumum, Almanya çetin ve 
üzerine çıkar oradan mücahede e- mühlik :ı.amanlarda italyaya güve
derlın. derken edebiyat yapını - İnebilir mi? Otu:ı. senelik ittifakı 
yordu. Anadolu Türkünün türkü· müsellesin sonu malumdur. Har -

Dantzig' deki Leh komıseu Ma

rian Şodaki, vak'a nıah::ıllıııe mu

avini Perkovskı ile ıki m~mur gön

dermiştir. Ayan meclısı bunlara 

bir polis memuru terlik etmek. jı; -

tememl~tır. Komiser muavınj ~le 

iki memur otomobille Ka lthoaya 

geldikle.rı 2am::ın beş kişi §Oföre 

Bu kııpta kıı'l't olarak yapılan 

beyanat, harbe başlmak kabiliye -

tinde olan milletlerin böyle blr 

kararın muhtemel muhataralanna 

sürüklenmemeleri 
sebep olacaktır. 

!çın yenı bir 

meselesi karşısında 
hükumetinin vaziyeti 

Filistin 
Mısır 

zakercler.ne ~tirak etmı.ş olan bu 

üç devfll İng:ltere tarafından ta

kıp e<lllen s•yasetin Araplanr e

mellerıııi tabakk · ettirmediği 

ka~aatınde bulu. ~aklac. r Bi -

Kahire, 21 (A.A) - Haber a -
Jmdığına göre, ?\f: ır hükfımetı 

Londraya, lngilteren n Fi:.stı:l 
hakkında takôp et!ıği ~.yaset kar
şısında Suudi Arabıstan i'.e Irak 
ve Mı&ırın ıttihaz ettıkl~rı halt 
hareke'! bi'dırerı bır nota gönde·- naEnoll'yh Arap devktlerı Fifü -
miştir. •ın Araplar; Ingi!;.ı projeslni ka 

Filistın mcs :~sın~ halı :çın b ı~ <;avet etm<ktcn. iç'ınap ede • 

Londr:l konferans" ıle Kah.re 1nü· cekJe tir 

T e n i s teşvik 
mübabakaları 

kat aya oturdu 
Stokholm. 21 (A.A.) - Gunu• 

ismindeki İsveç yük vapuru, sis yü 
zünden Maricham civarında kara- (Baş torafı l inci sayfada) 
ya oturmuştuT. Vapurun yüzdürül nin vukubulduğu, bütün şehirde 
mesine imkan görülmemektedir. çalkanmaktadrr. Öğrendiğime gö-

Tellin'den gelen diğer bir yük re, hadise şudur: 
vapuru da aynı noktada karaya o- Bir müddet evvel polıslikten 

turarak batmıştır. Vapurun mü - istifa etmiş olan Halil isminde bi
rettebah kurtulma~a muvaffak ol-

risinin karısı Ay~ ıle ıki çocuğu
mu~ttır. 

---noor---

İ n giliz Futbolcuları 
Bükreşte 

Belgrad, 21 (A.A.) - Milli İngi
liz futbol takımı gere Bükreşe ha
reket etmi tir. Bu münasebetle 
gazeteler, İııgıltere - Yugo:;lavya 
intikam maçının 1940 / 41 mevsi -
minde yapılacağını yazmaktadır -
lar. 

--·00--

Prens Polun nutku 

mı boğduğu ve denize attığı ha -

her alınmış, zabıta derhal faaliye

te geçerek Halil )·akalanmıştır. 

Halil; yapılan lsticvabında, karı -

bı .. 1 
sile çocuklarır.ın r muddet evvel, 

İstanbulda, kend· ecellerıle ökluk

lerını si:iykm;ştir. 

Bır taraft,cı tahkıkat derınleş -

tirılirktn, diğ<·r taraftan da, İstaıı
bul zabıtasına müracaat edilerek. 

.Halilin bu yoldaki ifade ve ıddia -

Y ankce olipper 
tayyaresi 

sının doğru olup olmadığının tah

Belgrad, 21 (A.A.) _ Belgrad kiki ist.cnecektir. 

Nevyork, 21 (A. A.) - Ya:-kee j Btden Terbiyesi Genel Direk • garnizonun kura efradı, naip Cesetler henıiz bulunmamıştır. 
Olipper tayyar esi, .•~t 23.30 da . törlüğü tenis federasyonunun ter- ı'rens Pol, Harbiye ve Bahrıye Na Fakat, bu civarda sahillerde bu -
vaziyet'rı bildlrm~•·r. Tayyare, ti petınış olduğu Ankara tenis teş- zırı General Nediç, Belgrad mev - lunması ihtimaline binaen ara<tır-

dk müsabakalarına dün 19 Mayıs ki. kumandanı General Kosiç ve ım.•lara da başlanmıştır. ' 
Ncvyorka 1772 k.lometre rr.~.afede 
bulunmaktad ır S•alte 275 kilo - stadyomu kortlarında başlanıldı. 'bırçok yüksek rütbeli za~itler. hu- Halilin bu suı;u işlediğinin mu -

Saat 8.30 dan ak,am geç vakte zurunda dun yr11ın etmışlerdır. 
metre bir süratle n:untazaman uç· • B · hakkak olduğu ısrarla söylenmek-

kadar dun ne ·rettiğimiz pragrama . u munasebetle naip Prens Pol, 

-cı--

maktadır göre tek ve çi~tler arasında müsa _ bı; ~utu.k söyliyerek ezcümle de -

b k 
mıştır kı: 

a alara devam edildi. Maçlar bu-

tedir. Fakat, cinayetin sebebi hak

kında benüz bir şey bilinmediği 

gibi, hiçbir tahmin yapmak ta 

sünü okuyordu. Bugün yine her 
Türk ayni tıirküyıi her an hızlanan 
bir hiddetle mırıldanmaktadır. 

bin en can alacağı bir :ı.amanında taarruz etmiştır. Şoför kendini ' 
İtalya otuz senelik müttefikine 

Emrivakiler 

Hürriyet, adalet, benlik, insan -
lık """air bu gibi mürerred ıneb -
fumlar nihayetünnihaye nedir? 
Zihni bir tasav\·ur, bay•ali bir hiç· 

arkasına çe,·itdi '\e onun düşman· 
ları safına geçti. Bu dönme ha -
rekeliruıı başında kim bulunuyor
du. biliyor mıl'.;unuz? Bugünkü 
İtalyan Devlet Reisi! 

Ahmet ADaoi)lu 
~~~--=-~---,=-~-=--======-==-============= • 
Alma- Italyan ittifakı 

Kont Ciano ve Ribbentrop 

dafaa etmek buriyetinde 'ka!-

mıştır. Men.u müteca\'İzlerde,' 

birini öldürmu lerdu. 

Almanların bir haberi 
Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. 

Dantzig'den bıldiriyor: 

Polor.yalılar Dantzıg •• razısinde 

bazı mıntoıkalanla Polonyalı un -

surların tehlıkede bulunduğu hak· 

kında radyo ile l-abcrler neşret -

mckted"". 

Dantzıg pc1 bulun Dantzig a-
raziS'_ de tam t sıikfınun hukum 
siirn1 k•L ele ğcınu b::kllrmckt 
dır 

Pat ajansının tebliği 
Var' a, 21 (A.A.l - Pat ajansı 

nın r.t>Şrettıği bır tc bli de ezcüm

le ~öyle deriliyor: 

Polonya makamlarının yaptık -
]arı tahkikat Kaltbol te<>avüz h • -

disesının tahnloçı mahi) et ıızerin 

de hiçbir şüphe bırakmamaktadır 

Bilh.ıssd şurası §ayanı k•y1tır ki 
Polonyalı umu'!".! komı.,~rın oto -

mobilıııe hücum edenler, had;se 
mahalline, doğrudan cloğruya 

Rayh arazısi dahilinde kam Parı -
emburg mH·k?.>nden geln: ·lerd.r. 

Pariste tezahürler 
Parıs, 21 (AA) - Bugün saat 

14 ten 19 a kadar hn sene olduğu 

g;\,i b "yük miüta1·da Sosyalıst ve 

komun tezahürcük.i Perlaşez 

11>(-zarlıgında, 1871 Fr nsız kômü

nünü ihtılaJınln rnn muharebe:e -

nnın öldüriilclügü fecle•eler diya
rı önunden geçmışler<lır. 

gün de öğleye kadar yapılacak ve - Askerler, Krala ve memleke-
dömifinal müsabakalarının sonu te_ sadakat yemini etmekle bu an-
gelecek hafta alınacaktır. dan itibaren zaferden başka biT 

-oo-

Neşriyat sergisi bir 
hafta daha açıktır 

şey tanvnamış olan bir ordunun 
hakiki efradı arasına girdiniz. 

mümkün olamamaktad>r. Yapıl - (Baş tarafı 1 inci sayfıufa) • İtalyan ve Alman orduları, mev- ~ 

makta olan tahkikatın bugün ya - no'nun muvasaleti münasebetile cudları ve teknikleri clolayısile, lanın~ harp tehlikelerine lıar~ı bir 

rın bir netice verecE.'ği ve hadise - gazeteler, yenidetı Alman _İtalyan aynı iikri taşıyan ve sıkı bir temas barikat olan Roma • Be•·lın mihve

nin hakiki mahiyetinin meydana dostluğu ve mihverin yenilmez o- halinde çalıtan Generallerin ku _j rinin son cıvatasını yerleştirecek • 

çıkacağı umulmaktadır. l® kuvveu!ni medih ve sena et - mandası altında bulunmaları lti -ı tir. 

'J!l~!tuJa.\ J&J&>[ a~emı•de'l l)ı..nll 

ısapered sı.\ıı:w 6(. :ııaıapa ııpwaı 

eırap ııııeıı l!q !•\ıl!.ıas 'lilit''lilA }lJ 

-aeı11 au!Jazn ll!Jlee~eıııw ueııd:e.{ 
"" snw.ıgll ıaql!e.ı "Pt'l8'l-'"J ıllıas 
nq ı:ıınqıaıı q~ıru~epue'l ııııımuad 

- ını mes'le nq U]ll'. llıa~ ıe.\p~au 

uep5e uapuı11:;ı :llJas epern>ıuv 

H~dise, burada derın bir alAl<a, mekte, Duçe ile Führerin iet hkAm barile dünyanın en bilyük kuvve -ı Berl;.ner Boersen Zeıtung, de -

teessür ve nefret uyatıdırm~tır. !ara yapmış oldukları ziyaretler ildir. mokras:leri İtalyan - Alman ı.ırh. · 
Zabıta ve a~liye. tahkikata de - e::nasındaki hususata işaret edeı·ek 1 Lokalangeiger, diyor .ki: \na hücum etmek iste}· en arılara 

\'am etmektedır. :ıoyle deınekted!rleı-: Pazartesi ittifakı. A\'rııpada top benzet:yor. 
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SA\"FA 4 

Ölünün dönüşü 
Nakleden: Oktay AKBAL 

1 Hatayda remi 
ha yram günleri 
Antakya (Hususi) - Millet mec-

1 lisi toplanarak anavatan resmi 
:;ünlerine ilave olarak Türk ordu
sunun Hataya girdiği 5 Temmuz 
günü kurtuluş ve meclisin açıldığı 
2Elt11 ······k ti b 

• 
__ { D !\ :W 

Büyük bir filmin doğuşu 
Meçhul adam. Ben Minwingin 

küçük otelinin holüne girdiği za -
man, ocağın başında beş kişi ısın
maya çalıŞtYordu. 

b d b. k d f k .. k t· ti Y gununu ur u uş ayramı 
ura a ırço e a ur ıcare olarak kabul etmiştir. Mecıis bun-

yaptığını söylemişti. 
.. dan başka Hatay şehitlerinın ke -

- Tabii cesedin üzerinde cuz 
Julien Duvivier'in hazırlamakta olduğu 

Yabancıyı ilk gören Samüel 

- Jlliklerinin bir yere toplanmasını 
dan yoktu değil mi? 

ve bir şehitler abidesi kurulmasını 
Samuel güldü: 

,, '/IJT , 
ıv~eş um araba,, filmi nasıl hazırlandı ? 

- HaYır, cüzdan duruyordu ama 
kararlaştırmıştır. 

Hüm oldu, onu görür görmez şa~
k: ıı saskın J.Jakındı, onun şaşkın -
lığını ı:örenler diğerleri de bu ya
bancıya baktılar. 

içindekiler çoktan uçmuştu. Hatay· Suriye hududu 
tahdid edildi 

Bir filmi meydana getirmek için 
yalnız bir rejisör ve filmi çekenler 
meşgul olmaz. Bu işte bir yığın 

yardımcılar, hem de mühim işler 
gören bir çok kıymetli elemanlar 
çalışır. 

Veni IFIBmleli": 

Yabancı, deriden paltosiyle 
kürklü şapkasını çıkartarak port -
mantoya astı. Bonsuvar. diyerek 
yakın masa '"' bir;ne oturdu ve 
seslendi: 

- Burada kim hizmet görür? 
Ben Minwing atıldı 

- Ben Mösyö . . 

Orada diğer dört şahıs vardı ki 
henüz hiç bir hareket yapmamış -
!ardı, meşhul adamın yemek ye -
mekte olduğunu gören Samüel 
Hüm Peter Bhorna baktı. Bir an 
gözleri biribirine takılı kaldı. 

Genç yabancı yemeğini bitirmiş 
odada dolaşmıya başlamıştı. Genç
ti, güzel bi radamdı. Uzun boylu 
ve kıvırcık saçlıYdı, birden: 

- Berbat hava dedi, galiab müt
hiş bir fırtına başlıyacak .. 

Peter Bhorn: 

- Muhakkak, dedi. Bu taraf -
!arda mı oturuyorsunuz. 
Yabancı gülerek bu suale kar -

şılık verdi: 

Marison: 
- Ne iyi memleket dedi, her ö-

nüne geleni öldürürler mi bura Antakya, 21 (A.A.) - Hatayla, 
da?. Suriye arasındaki hudutları tah -

Sonra Ben Minwinge seslendi: dide memur komisyon işini bitir -
- Ben, baylara içecek getir. miş, Türkçe ve Fransızca hazırla -
Peter atıldı: ' nan metinler dün akşam Türk ve 
- Vakit gecikti, biz gidelim. Fransız murahhasları tarafından 

· - Durun canım, birkaç kadeh imzalanmıştır. Albay Hüsnünün 
tokuşturalım. başkanlığındaki heyetimiz bu pro

Gülerek kalktı. elinde kadehJe tokolları alarak bu asbah Anka -
ocağa doğru yaklaştı: ' raya hareket etmişlerdir. Komis -

- Benim ismimi taşıyan ve ba- yon tarafından tesbit edilen hu -
na benziyen Morisonun hatırasına. dutların tahdit muamelesi de ik -

Sonra ocağa doğru eğildi, elleri- mal edilerek taşlar dikilmiş bulun 
ni alevlere tutu. maktadır. 

Diğer beş adam da ona doğru Halayda gençlik 
yaklaştılar, birden şiddetle geri -
lediler, gözleri Morisonun arka - bayramı 
sıftdaki cekette iki omuz arasında Antakya (Hususi) - G~nçdk ve 
üç küçük silah deliği görmüşlerdi. spor bayramı burada zeıııgin bir 

Peter Bhorn mırıldandı: programla lise sahasın.da kut -

- Allah bizi korusun. lanmıştır. Bayram münasebetile 
Halayın bütün şehirleri Türk lbay
raklarile donanmış:ır. 

Julien Duvivier, bu meşhur sah
ne vazii .Meş'um araba• filminin 

teknik kısmında çalışanların ba -
şında geliyor. Onun asistanı ola -

rak yanında çalışan erkek kardeşi ı 
Pierre Duvivier'dir. Bu genç ada
ma asistan değil diplomat demek 

daha doğrudur. Herkesi büyük bir 
nezaketle kabul eder. İşleri gayet 
tatlı dille· idare eder. 

Operatör şef!. Bu bir astır. Işık
ları, gölgeleri tanzim eder. İsmi 
Jul Kruger'dir. Işıklar onun elin

de bir oyuncaktır, denebilir. Son
ra ses mühendisi. Yani filmin ku · 
!ağı elinde olan adam .. 

Nihayet Dekoratörler. Yani kü-

çük bir odadan bir köye kadar 
meydana getiren san'atkarlar. 

Yüzlerin üzerinde çalışanlar, ya
ni ellerine gelen çehreleri biraz 

- Hayır, dedi. Çok uzaktan ge -
liyorum, gölü takip ederek geldim, 
fırtınonın geçmesini bekliyeceğim. 

<lPn atıldım: 

Saat geç olmuştu, Yabancıdan 
özür dileyerek teker teker evleri
ne çekildiler. Ben Minwing bahçe
nin kap>Sını kapatmak için dı.şarı 

çıktığı zaman J ak yanına yaklaş • 
tı: 

- Yabancı hiilii oturuyor mu?. 
diye sordu. 

Çekirge af (ti 
Amasya (Hususi) - Viliiy.etirniz 

dahilinde elli altmış bin hektarlık 
sahada beş gündenberi külliyetli 

sonra tanınmıyacak bir güzellikte 
meydana çıkaranlar. Yahut genç 

bit yüzü ihtiyarlatan, ihtiyarı genç
leştiren makyajcılar .. nihayet mon 

ROBERT TAYLOR ve MAUREEN O'SULLİVAN birlike 
çevirdikleri •Halk Heyecanda• filminde .. 

. 'yecek ml.,iniz? - Evet, birkaç gece kalacak, 
-' ,·et, beni otelinize kabul et- ' benden ölünün yattığı odayı iste -

r , misiniz, parasını peşin veri - di. 
höYle b .. rbat havada da yola Sonra sinirle dişlerini gıcırdat-
nm ya.. tı. Mişel Trader ve Green Birenin 

' " rı Minwing: tuttukları fener Ben Minwingin 
Evet dedi, şüphesiz, onu de -, yüzündeki cizgileri aydınlattı. 

mek istemedim. Jak mırıldandı: 
Yabancının siyah gözlerinde teh - Zavallı Ben. bir benzeyiş için 

dit kıvılcımları parıldıyordu, otel- sinirler'ni oynatma, korkma. 
cinin şarap şişesini tutan eli titre- * 
di, yabancı devam ediyordu: - Ne düşünüyorum biliYor mu-

- İsmim Morison'dur. sunuz Ben?. 
Ben Minwingin elindeki şarap - Hayır Mös~·ö. hem saat geç 

şi.•esi birden yere düşerek parça - oldu, ben her zaman bu saatte, ço
landı, diğer dört adam ayağa kalk- tan uyumuş bulunurdum . 
tılar. Jak duvardaki tüfeğe doğru - Biraz evvel konuştuğumuz a-
hir a · l ı ı t•ı damı düşünüyorum da.. kimbilir 

' a · •<in bir sesle sordu: zavallının kaç çocuğu babasız kal. 
• - . ' ~ " , ne oluyor? dı. karısı günlerce gözyaşı dök -

Yaba ~ 1 :11 havreti onları utan- müştür. 

du-mıştı. Samüel Hüm genç a - - Evet, evet çok doğru söylüyoı 
damın yanına yaklaştı, karşısına o- sunuz, bu hadise sinirlerimi al -
turdu. titrek bir sesle: tüst etti. 

- Bu kasabaya ı;elen bir karde - - Anlıyorum, fakat düşünün ki 
tiniz \Cya bir akrabanız var mı bir ölünün hatıralarını tazelemek 
si7in' :iecli. onu gömmekten çok daha kolay -

Genç adam başını eğdi: dır, neyse bunları bırakalım, size 
- Bu sual neden icap etti? burada kalacağtnı söylemiştim, 
Hüm mırıldandı: işte paranızı vereyim, biraz bekle -
- Altı ay evvel Je burada bi.r yin de ... 

Morison gelmişti, size şaşılacak Ceketini açtı, iç cebinden üze -
derecede benziyordu. hatta şimdi 1 rinde büyük bir kırmızı kan !•ke
bile sizinle konuşurken onunla ko- si bulunan bir cüzdan çıkardı. 0 -

nuşuyor gibiyim. telci bunu görür görmez bir adım 
- Tuhaf, buradan gideli ne ka - geriye sıcramıştı. 

dar oluyor? - Ne oluyorsunuz? 
Hüm Yavaş bir sesle Ben bağırmıYa başlamı.ştı: 

miktarda ve müstevli şekilde çe _ törler. Yani filmi bir bütün haline 
kirge afeti başlamıştır. Mahalli va- getiren eğleyip biçen adamlar ki 

sıla ile yapılan mücadelenin azlığı bunların işleri de sanıldığından 

sebebile Ziraat Vekaletinden acele çok daha mühim ve incedir. 
yardım ıstenmiştcr. cMeş'um araba. nın muhavere

lerini ıse meşhur romancı Alek
sandre Arnouks üzerine aldı. Mü

zikle meşgul olmak için de J ak 
İbert romadan geldi. 

Evvelce on dört köy mahsulü -
nun dolu neticesi mahvolduğunu 

bildirmi;;tim. s!)Il raporlar bu mik
tarın" yırmi sekıze çıktığını göster
mektedir. Gerek dolu afatı ve ge-
rekse çekirge tehlikesi vilayet ınah Birçok münakaşalar, tereddüt-

lerden sonra nihayet artistler ü -
sulünü tndişe verici bir v..ızi:vete 
sokmuştur. zerinde bir anlaşma yapıldı. Bazı 

roller pek çabuk verildi. --00---

Samsun sergisi Bunlar arasında şu meşhur ar
tistlerin isimleri vardı: 

Samsun (Hususi) - Samsun Marie Belle, Valentine Tessier, 
beşinci yerli mallar sergisi, bugün Arians Bergi, Genia Vaury, Louis l\ladam, GLADYS BELBER' ve kızı LORETTE YOUNG 

törenle açıldı v~lı Fuat Tukal kısa Jouvert, Henry Massie, Jean Mer
bir. söylevi müteakip kordelayı ke- canton .. 
serek sergiyi açtı ve sergideki pav, E t b"t"' ld ı h dı ve . u un yı ız ar azır . 
yonları gezdiler, Yerli malı ;;atan Yalnız son dakikada bir müşkülat 
birçok müessese sergiye işt:rak et-

ortaya çıktı. Filmde mühim bir 
miş bulunmaktadu-. 

şalhsiyet olan Soeur Edith rolünün ---000---
kime verileceğinde bir türlü ka -

İtalyan kabin esi 31 rar verilemiyordu. 

Mardin sıhhat 
işleri 

Mardin (Hususi> - Cümhuri • 

yelten evvel hastalığı en bol bir 

mıntaka olarak anılan Mardin, hü-

mayısta toplanıyor Julien Duvivier, Soeur Edith ro- kümetiınizin ittihaz eylediği ted -

R 21 (AA ) N 1 
!ünü bundan evvel de yazdığımız birlerle umumi sıhhati kısmen ol-

oma, . . - azır ar mec .b. . .. .. 
1. · h · • · 1. 1 tkik t ek· gı ı bır aralık Buyuk Valste bera- sun garanti eden müessesata bu -
ısı, arıcı vazıye ı e e m 

üzere 31 Mayısta Mussolininin ri- her çalı.ştığı Loulse Rainer'e ver- gün sahip bulunmaktadır. Vakıa, 
yaseti altnıda toplana.caktır. mek istemişti. Yani bu role o ka - mevcut tesisler henüz vilayet hal-

dular. Ben Minwing ~ir tazı gibi 

kaçıyorsa da izleri besbelliydi. U -

zun bir takipten sonra bir uçuru
mun kenarında katil otelciyi sıklş 
tırdılar. 

tlar ehemmiyet veriyordu. kının ihtiyacını karşılıyacak vazi-

Bir aralık bu rol için Michel yette değildir. Fakat. on beş yıl gi
Morgan'da düşünüldü. Sonra baş- bi kısa bir müddet Zdrfında elde e
ka meşhur isimler de ağızlarda do- dilen netice eski ile mukayese ka· 

!aştı. NihaYet yeni tanınmış genç, 
artistler arasında bir intihap ya -

bul etmez nisbette farklıdır. 

Memleket hastanesi müracaatla-

jBir çocuk ölüm 
tehlikesi geçirdi 
Gümüşane (Hususi) - B~ün 

12 yaşın.da ilk okul talebesinden 
bir erkek Hut'şit ırmağında yüz -
mekte ;ken suyun cereyanına ka
pılarak 200 metre kadar sürüklen
dikten sonra boğulmak üzere :ken 
polis memur !arından MustafL Çe
tinkaya, Alaettin Tağan, Emin 
Yurttaş ırmağa atılarak bu gwç 
talebeyi kurtarmışlardır. 

---O<>---

1000 · İtalyan ispan
yadan döndü 

Napoli, 21 (A.A.) - İspanyadan 
- O genç, gölün sol kıyıeında öl- - Bırakın beni. bana dokull!"a-

dürüldü. yın. hepsini itiraf ediyorum, onu 
Morison bağırdı: pılmasına karar verildi. Ve müte- ra cevap veremiyecek vaziyette - 1.000 İtalyan gönüllüsü dün Napo-

Salona ölüm sessizliği bir an i
~·,. h:ikim oldu. Yabancı ö
nündeki tabağı itti, gözlerini Samü 
n'..inden itti. Gözlerini Samüelin -
kılere ılikerek sordu: 

- Pekiılfı, katil yakalanmadı 
mı? 

- Hayu-, pol:sıer geldiler amma 
bir şey vapamadan döndüler. 

öldüren ... 
Genç adam bağırdı: 
- Haydi çık dışarı. 
- Dışarıda kar durmadan yağı-

yordu, otelcinin ayakları karlara 
gömülüyordu. Bazan geri kalıyor, 
genç yabancı onu çekince bir çığ
lık atı~·ordu. Sanki bir ölü halini 
almıstı. 

Morison cebinden tabancasını 

- Dur kaçma Ben, senin henüz addi! tecrübelerden sonra küçük dir. Sağlık yurdunun kıymetli Ser- !iye gelmiştir. 

bilmediğin bazı şeyler var, dinle bir genç kıza şans güldü ve ~uli - tabibi dahiliye mütehassısı Halil! 
bunları. Polisler tahkikat yapmağa ı en Duvıvıer de yıldızını seçmı.ş ol-f Bayrı o kadar istediği ve üç ayda 

geldikleri zaman hiçbir iç ucu eı-1 du. . inühtm sayılacak yenilikler vücu -

b h t · t'k M' h ı· F e ge u- ı ı a e ma u u " a 

Beynelmilel su ser
gisi açıldı de edememişler. Maktülün üzerin-. Bu genç kızdan sıze geçenlerde d ı· d'ğ' h Id ti b h'l' ı 

d k. lb' . 1 1 
ı a se mış ı ıc e ıne rancey. 

e ı e ıseyı ve eşya arı a arak ı,e- ı . , · temin edilememiştir. 
ri dönmüşlerdi. Fakat ben Du !as yanı Meş um arabanın Soeur E - .. .. . . Brüksel, 21 (A.A.) - Beynelmi-

. . . . . g dith'. Çunku. hına ve vasıtalaı matlubu !el su sergisi bugün merasimle ve 
Morıson kardeşımın ıntıkamını al- ı. . . • . . . . ' 

Genç kız ilk de'r ,.e birdenbire temıne kafı degıldır Bu cıhetı tak- ' parlak bir surette açılmıştır. 
üzerine bukadar agır bir mes'u . dir eden alakadarlar otuz yataklı 

R A o·v. o 
,_::::__ ' - ... l . 

Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu l 
1639 m. 183 Kes, ızo Kw: 

T.A.Q. 19.14 m. 15195 Kcı. ıo Kwı· 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kcı. !O Kw - . 

Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği 

(1). 

Saat 13: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (o -

epret seleksiyonları.) 1 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Oda mü

ziği • Pl.) 
Saat 19: Konuşma (Dokto -

run saati.) 

Saat 19.15: Türk müziği 

(Halk türküleri ve oyun ha • 
vaları.) 

Saat 19.30: Türk müziği 

(Fas heyeti.) 
s~at 20: Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji ha • 
berleri. 

Saat 20: Türk müziği (Kll
sik program.) İdare eden: 
Mes'ud Cemil. Ankara Rad -
yosu küme heyeti. 1 

Saat 21: Konuşma. 1 
Saat 21.15: Esham, tahvilli, 

kambiyo - nukut ve ziraat 
bor>ası (fi:ıt.) 

Saat 21.25: eş'elNi plaklar 
• R. 

Saat 21.30: Folklor (Halil 
Bedi Yönetken tarafından.) 

Saat 21.45: Müzik (Küçük 
Orkestra - Şef Necib Aşkın.) 
1 - Grunow - Berlin ve Vı -
yana valsi. 2 - Ziehrer - Aşk 
- Romans 3 - Ziehrer - Kar
naval çocııkları. 4 - Hip -
mann • Fantezi. 5 Kozmak • 

Viyana operetinden potburi. 

Saat 22.45: Müzik (Senfo • 
nik Pi.) 

Saat 23: Son ajans haberle
ri ve yarınlti program. 

Sı.at 23.15 - 24: Müzik (Caz
banct . Pe.) 

ı-~~;:;;:;.~:~···ı 
İPEK : Fena Yol 

MELEK : Kibar Garson 

SARAY : Hudut Korsanları 

SÜMER : Ne şeker şey! 

TAKSİM 
: Aman kaynanam 
duymasın 

ALEMDAR 
: Kutup yıldızı 

MİLLİ 1 

TAN : Tarakonava 

SAKARYA 
: Akdeniz Korsan • 

ları 

BALE : Damgalı Kadın 

LALE : Deniz ALTI. D - 1 

ALKAZAR 
: Hudut Ateşleri 

içinde 

AKIN 
: İkizler Lourel 

Hardi 

FERAH : Şafağa Dönüi 
AZAK : Faris ışıkları 
Yıldız : Paris Çıçeği 

--000---
EGE 

TiYATROSU 
Nurettin Genç 

ve 
erkeda,ıarı 

Pek yakında yız te11Jsillerien 
başlıyor 

Teşekkür 
- Cinaveti inşleyen acaba bu çekerek, havaya üç el ateş etti, bi

köyden miydi? 
raz sonra bağıra çağıta gelen bir 

- Valla'ıı bu da meçhul. 

mak için yemin ettim, onu öldür
düğün zamanki elbiseleri giYdim, 
cüzdanı yanıma aldım, hani sen o 1 yeni bir bina inşası için lüzumlu · k T 

iyet. yani mühim bir rol almış bu- Açı ec.ekkür Babamızı başımızdan ebediyen 
lunuyor. Kendisi film çevrilmeye tahsisatı tedarik etmi~ ve işe baş·/ 'T 

B M
. . . . . .• ! çok insanlar görüldü, biraz sonra 

en ınwıng ıçer· gırdıgi za -1 k .. ·· d .. .. _ oyun may anı kesif bir halk küt-
m! af~l~t~lmuellHumu vak'ayı bütün! lesiyle dolmuştu, genç adam ba. 
a sı a ı e an atıyor buldu: I ğırdı: 

- O da sizin gil.ıi bir gençti, bu-ı - Yaklaşınız. Ben sizlere An _ 
rada. beş gün kadar kaldı, size çok drew Morisonu nasıl öldüdüğünü 
benzıyordu ve bır akşam eve dön- anlatacak 
mdei. Ot 1 . h. k d e cı ay ır ı: 

Yabancı: E t "ld .. - ve onu o uren benim be. 
- Sonra cesedi bir hendekte nim. yalnız bu kabus son bulsun. 

buldular ha. İkisi de yanyana \•e ayakta du -
- Evet tel dibinde, her tarafı ruyorlardı, fakat birdenbire Ben 

karlarla kaplanmıştı. Arkasında i- halkı yararak karanlıkta kayboldu 
ki kur~un yarası vardı . . Peter silahını omuzladı, Morison 

- Sıze nazaran cınayetın sebe-ı bağırdı 
bi neydi? - Dur ateş etme, yakalıyalım. 

- Sebebi mi? Bu zavallı genç Bü ün köy halkı takihe koyui _ 

cüzdanı görür görmez korkmuş . ayıran büyük felaketimizi paylaş-
tun. Onun kılığına girdim, zaten oaşlandığındanberi zayıfladığını, lamışlardır. Mardin bu inşaat 1 Baba.nızın biitün hastalanmala- mak ve onun son ıeşyiinde bulun-
biribirimize çok benzerdik. Sen be- •Öylüyor. Daimi bir endişe ve kor- mebsim sonunda modern bir sağ - rında olduğu gibi kendisini başı · mak sUTetile bizi minnetar etmiş 
. .. .. ··ı . • ~u ı'ç ı' d d. F k t J ı· D . !ık vurduna kavusmuş olacaktır. mızdan ayıran son lınstalığında da olan başta pe~ muhterem İstanbul 

nı gorunce o dürdüğün adamı kar· ı ~ n e ır. a a u ıen uvı - , . • ı 
şında dirilmiş zannettin. ve içine vier onun bu e~dişelerini. korkula- Trahoınla mücadele faaliyeti, yalnız ilimleri, meslek! kudretleri Valisi Lıitfi Kırdar olmak üzere 
fena şüphe girdi. ve böylece ada _ rını lüzumsuz bularak gülüyor. hastane ve dispanser vasıtasile de-. He değil bütün kalplcrilc bir kar- 1 bütün dostlarınıı, fikir ve kalem ar
let yerini... Kabiliyetinden ve muvaCfak olaca- vam eylemektedir. Teşkilıi.tın, işe 1 deş gibi kendisini kurtarmaya ça- kedaşlarına, talebelerine, Çapa Kız 

Sözünü tamamlıyamadı, Ben si- gından emindir. başladığı 937 den bugüne kadarı hşaıı çok muhterem profesör Akil Muallim mektebine, çelenk gön -
Iahını çekmiş ateşe hazırlanmıştı Şimdi c Meş'um araba . çevril _ gördüğü hizmet takdirle anılmağa Muhtar ve Nihad Reşad'a ve ha - deren resmi ~e lıu>usl teşkekiille
ki Samüel Hüm birden silahını 

0
. mektedir ve alınan ilk neticeler _ şayandır. Trahomlu nisbeti iki yıl-ı basına hizmet eden bir oğul mu - re, menıleketın muhtelif yerlerin

muzladı ve ateş etti, den bu filmin senenin en muvaf _ da 5[ 50 derecesinde azalmıştır. habbetile son dakikasına kadar ya- den telgrafla gösterilen alakaya 

B 
.. 
1

.. b 
1 1 b b M d" nında bulunan cok kıymetli ve karşı duyduğumuz sonsuz minnet 

Uçurumun kenarına birikmiş bu fak eseri olacağı kanaatini şimdi - u un un ar a era er ar ın h • 1 kk" 1 . . . . . I mu terem doktor Hasan Ferid'e ve eşe ur erımızın muhterem ga-
lunan köylüler Ben Minwingin den kuvvetle uyandırmıştır. ve kazalarında mevcut sıhhı teşkı- 1 en derin minnettarlığımızı, sonsuz zeteniz vasıtasile iblilğını sayı:ılar-
canhıraş bir çığlık atarak başaşağı İşte bir hulasa halinde size bir Ut ihtiyacı karşılamaktan çok u - • tesekürlerimizi sunuyoruz. la dileriz. 
şelaleye yuvarlandığını gördü - filmin ne gibi şeraitler tahtında .zaktır. Herhalde bu yolda daha bir' · Ahmet Ağaoğlunun Ahwıet Ağaoğlunun 
!er. çevrildiğini anlatmO')l çalıştık. Hiç takım fedakarlıklara lüzum var -1 Çocukları, hemşireleri, Damadı , Çocukları, hemşireleri, Damadı 

Katil cezasını bulmuştu. !e kolay bir iş değil, değil mi? dır. ve aıncazadeleri ve amcazadeleri 
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Galatasaray dün 
F enerbahçeyi yendi! 

Ga atasaray: 4 F. Bahçe: 3 
Dünkü maçta yine bir 
bittikten sonra _ seyirciler 

hadise oldu, oyun 
sahaya hücum ettiler 

Dün mevsmin en mühim maçını Galatasaray ceza sahası haricin - bücumları billıassa Fikret tara 
Fenerbahçe ile Galatasaray takım- den verilen frikiki Esat u,staca bir fından sıklaştırdılar ve Fikreti iyı 
!arı Kadıköyünde Fenerbahçe sta- vuruşla Galatasaray kalesinin boş marke edemiyen Galatasarayır 
dında on beş binı bulan ve rekor bırakılmış köşesinden içeriye ata- müdafaası bocalamağa başlamıştı 
sayılabilen bir meraklı kalabalığı rak ilk golü yaptı. Bu golle bera - ki bu anda Fikretin bir ortalayışı 
katst,; nda milli kümenin ilk karşı- ber fenerliler nisbi bir üstünlük - Fenere bir gol kazandırmakta ge -
Ja,,,:ast Jhrak , aptılar. Bu mühim le oyuna devam ediyorlar. 
maçı seyretmek için stada ta sa - Fakat Sarı - Lacivertlilerin bu 
bahtan itibaren taşınanlar gerek üstünlüğü devrenin ancak 15 inci 
Köprüde ve gerekse Kadıköyünde dakikasına kadar devam edebildi. 
stada gidebilmek için vasıta bul - 15 inci dakikadan sonra yavaş 

mak imkansızlıkları karşısında ka- yavaş açılan Galatasaraylılar mu
lanların hali görülecek şeydi. Bu kabil hücumlara başladılar. Ve 
insan hücumu öğleden itibaren . yaptıkları her inişte Fenerin ak -
tam saat üçe kadar sürdü gitti ve sayan müdafileri önünde peyce 
saat üçe geldiği zaman stadda a - tehlikeli işler de becermeğe başla
yakta duracak ve hatta kımıldana- dılar. Gal~asarayın bu tazyiki el
cak bir yer bile kalmamıştı. Fener bette semeresini verecekti. Nite -
stadının ıbu cehennemi kalabalığı 

1 

kim de oldu, onlar da bir gol ka -
bize eski Fener - Galatasaray maç- zandılar. 

larmı car.landırdı. Güneşin faalı - ı Galatasarayın birinci galü 
yet ten çekilmesile başlıyan Fener -1 
Galatasaray rekabeti yeniden eski , 26 ınc.ı dakikada Salahattinin 
hızını almış ve eski seneleri hatır- Sarafime geçirdiği bir hücumda 
latmıstı. Stad bu halde iken oyun Sarafim topu Cemile geçirdi. Ce -
saati ,yavaş yavaş geliyor ve halk mil de Hüsamettinin müdahalesi
ta sabırsızlanıyordu. ne·rağmen yerden bir şiltle Gala

Takımlar gözüküyor 
tasaraym ilk golünü yaptı. 

Oyun hızlanıy or 
Niha_,·et Fenerbahçenin yemye -

şil stadının orta yerinde çıkış ye - Takımlar berabere o!Lınca oyun 

1. r'.ic'" , , , da h~kem Tarık ve yan da hızlandı. Fakat bu surat Gala-

h ,_ ı · ş · Ad go··ru··n tasarayın daha fazla hücum· yap -aK"em erı azı ve nan -
diller. Ve başlama mevkiinde me-1 °'.asını temin eder bir hale de gir
rasim için yerlerim aldılar. dı. Fenerın _aks.ayan geri müdafaa-

Bunun arkasından başt~ Galata-J sı topu gelışıguzel vuruşlarla bır 
<aray kaptanı olmak üzere iki ta- ışe yaramıyacak tarzda uzaklaştı -
rafın fütbolcüleri biribiri ardında ı·ıyordu. Buna mukabil Galata -
ve kosar adımla ~elam hattında :;ara,·ın miidafaası .ıkıllı oyunlarile 
yerlerini alarak stadı dolduran se- hücu:,n h~~tını destekliyordu. Bu 
· ·ı · l' 1 d la du~gun hucumlar esnasında G2 _ 

yırcı erı se am a ı r. 
!atasaray1n yeo' -bir ir.işini Fener -

Takım lar 

cikmedi. 

Fen erin ikinci golü 
Devrenin onuncu dµ:ikasında 

Fikretin güzel bir ortalayışını ön
leyen Galatasaray müdafileri topu 
kalenin yakınında N acinin önün 
bıraktılar o da köşeden bir vumş 
la ikinci Fener golünü yaptı. 

e 
-

Galatasaray hücuma geçiyo r 
Beraberlik sayısından sonra Sa 

rı - Kırmızılılar yeniden açılmağ 
ve rüzgar üstünde olmalarından 

da istifade ederek hücumlarını ço 
ğaltmağa başladılar. Bu Sarı - Kır 

mızı hücumları bilhassa Buduri v 
Salahattin tarafından iyi idare e 

-
a 

-
-
e 
-

diliyordu. 

Galatasarayın üçlincü golü 
19 uncu dakikada Galatasarayın 

yaptığı bir hücumda topu yakalı 
yan Hiısamettin degajman yaptığ 
bir anda kendisine mani olmak is 

tiyen Galatasaraylı Cemile Fener 
li Fazıl hiçbir sebep yokken ve ka 
ı.eci topu uzaklaştırmış iken bi 
favl yaptı. Hakem bu favlü pena! 

-
ı 

-
-
-
r 
-

tı ile cezalandırdı. 

1 

-
-

r 

Bu penaltı Fenerlilerin itirazın 
mucip oldu. Fakat kararının tatbi 
kinde israr eden hakem cezayı in 
faz ettirdi ve Budurinin attığı bir 
şüt Fener k.alesine üçüncü defa gi 
miş oldu. 

r 
-

falihayır değildi. lar. Bu sıklaşan hücumlar da 27 n -

tKDAM 

Dünku G. Saray - F, Bahı;e maı;ında F: Bahı;e aleyhin• verilen bir korner atııında S•ltihattinin 11/u bir ııitıi 

Milli küme puan , cetveli 1 \ KUPA MA.Çl.ARI 

Beykoz - Kurtuluş . - Topkapı · 
Arnavtkögü 11 - 1 gendi 

Takım M. G. B. M. A. Y. P. -
A. Gücü 12 7 1 4 30 19 27 

Feneroa hçe 9 6 - 3 20 11 21 
' -

Demirspor 8 s 1 2 21 13 19 : 
-

Beşi k taş 8 4 1 3 20 10 17 -
Vefa 10 3 1 6 25 26 17 - 1 
Doğan spor 8 3 1 4 11 23 15 -
Galatasaray 7 4 - 3 13 15 14 

1 
-
Ateş 9 1 1 7 6 23 12 

1 Jıücumlarile devam ederken Sarı - ' 
Kırmızılılar yeni bir fırsattan isti- AN KARADA fade etmesini bildiler . 

Galatasarayın dördüncü golü Vefa dün 3.1 31 inci dakikada Galatasarayın 

yeni bir hücumunda Budurinin u- ıpağlup oldu zaktan attığı bir şütü Hüsamettin 
yumrukla iade etti. Hüsamm yum Ankara, 21 (A.A.) - Milli kü-
rukladığı top geride bulunan Sa- me maçlarına bugün de devam o- 1 
liihattinin tam önüne düştü. O da lunm~tur. Ankaragücü ile yaptı-
karşısmda kimseyi bulamayınca ğı ikinci karşılaşmayı 3 - 1 kayıbe-
topu durdurdu, düzeltti ve güzel aen Vefa takımı oyunun !.<i dev -

İstanbulspor - Beyoğluspor - Kasımpaşa 
Galatasporu 4 - O mağlup etti 

Dün Taksim stadında fıcden ter- ı u.ncu dakikada Kıırtuluşu:n 36 ıncı 
biyesi kupası maçlarına devam e-

1 
dakikada Tamasın ayağile yediği 

dilmiştır. İlk maçı hakem Feridun gollerle 11 - 1 yenildi. 
Kıl!<'m idaresinde Beykoz - Kur- Bu maçtan sonra ikinci oyunu 
tuluş muhteliti ile Topkapı - Ar- İstanbulspor - Beyoğlusupor muh
navutköyü yaptılar. teliti ile Kasımpaşa - Galataspor 

Oyuna Topkapı - Arnavutköy yaptılar. 

karışığı 10 kişi ile b:ışladı. Bunun Oyun ıbaştan sona kadar müte -.. 
neticesi olarak ta derhal rakibinin vazin ve çok güzel oynandı. Fakat 
hakimiyeti_ altına girdi. Henüz 3 daha tecrübeli olan ve mütecanis 
dakika geçmemişti ki Beykoz - oymyan İstanbulspor - Beyoğlu -
Kurtuluş muhteliti Tanaşın aya- spor muhtellti fırsatları iyi kulla
ğile ve fakat kalecimin hatasından narak gol yapmasını bildi. Ve o

ilk golü kazandı. Topkapılılar bu- yunun 22 inci dakikasırun Bam -
na 14 üncü dakikada İstavrinin binadan Taliaya geçti o da bir şüt
şahsi bir gayretile mukabelede bu- le ilk golü yaptı. 

37 inci dakika Vas!lyadisten Ta
liaya geçen topu tekrar gole çevir
di ve devre 2 - O bitti. Galatasaray: Osman - Adnan, 

Faruk - Celal. Yusuf, Musa - Be
diı. Salilhattin. Cem il, Buduri, Sa-

li!er kornerle durdurdular. Ve bu Bu golden asabileşen Fenerlile 
korner de Sarı - Lacivertliler için 

1 

hücumlarını yeniden fazlalaştırdı 

G 1 . . . . ci dakikaya kadar sürdü ve Sarı 
a afasarayın lklOCI QOIÜ 1 Lacivertliler yeni bir gol kazan 

- bir şütle Sarı - Kırmızılıların dör- resinde de güzel oynamasına rağ-

lunup 1 - 1 beraberliği temin etti
lerse de dört dakika sonra Bey -
kozlular Turanın ayağile ikinci 
gollerini çıkararak 2 - 1 yine üstün 
vaziyetine geçtiler. Yine Beykoz -
Kurtuluş hücuınları devam eder

ken Şahap, Polyenidis, Tanaş at
tığı gollerle birinci devre 6 - 1 ıbit

tl. İkinci devreye otuz kişi ile de
vam eden Topkapılılar 20 inci da
kikada Şahabın 22 dakikada Ta -

İkinci haftayında Beyoğluspo
run hakimiyeti altında oynandı ve 
14 üncü dakikada Bambino üçün
cüyü ve oyUillun bitmesine bir 
dakika kala da Bambinonun bir 

pasından istüade eden Cambaz 

dördüncü golü de yaptı ve maç ta 
4 - O İstanbul Beyoğlusporun ga-

rafim. 
Fcnerbahçc: Hiisametti.n - Y'1-

şar. :\Iuzaffcr - Fikret, Esat. Meh
rııl't Re0at Basri. Rebii, Ali Rıza, 
Nacl Fazıl. 

Oyun bıtşlıyor 

-
32 ıncı dakıkada sağdan atılan , dılar. 

korneri Cemil bir _kafa vuruşile Fenerin üçüncü nolU 
tekrar Fener kalesıne yerleştirdi. ~ 

Bu golle oyun 2 - 1 Galatasara _ 27 inci dakikada sağdan ilerle -
~ın lehine döndü ve devre de de _ yen bir Fener hücumunda topu 

-
ğişmeden bu şekilde bitti. ı Fikrete geçirdiler, o da, sürdüğiı 

ikinci devre topu geride müsait bulunan Rebii 

düncü golünü de yaptı. 

Fenerlileri mağlup vaziyete dil-
şüren bu gol ile beraber Sarı - La-
civertliler yeniden canlandılar ve 
Galatasaray kalesine mütemadi 
hücumlara başladılar. Devrenin 

sonunu getirmiş bulunan Galata-
saray müdafaası da topu uzaklaş -' ye verdi. Rebii plilse bir vuruşla 

İkinci devrede iki taraf ta ta -ı1 yine Fenerin beraberlik sayısın 1 !ırmakta akıllı davrandı ve maç ta 
kımlarında ufak bir tadil~t yap - yaptı. 4 - 3 Galatasarayın lehine bitti. 

men çok kuvvetli raklibi Ankara-
gücü karşısında ancak bir gol ya-
paföilııniıtir. Maç havanın sıcak bir 
saatine tesadüf edişine rağmen yi-
ne düne yakın bir kalabalık tara-
fından alaka ile takip olunmuştur. 
Her iki devreyi de bariz bir hiıki-
miyeti altında devam ettirin An-

naşın 27 inci de yine Şahabın 30 lebesile bitti. 

kara.gücü ilk devrede Vefanın tu-
tulmıyacak kadar sert olan. bir iti-

F l ·ı 1 d mışlardı. Fenerliler Fikreti solaçi- Tekrar Galatasaraylılar bu··ı:u··n o ır eıcer ı er so dan ve sağ an 
l ğa Fazılı beke, Muzafferi de sağ enerı"ilerile Sarı - La'c ivert kalesi-

Saat tam 16,30 da rüzgarı aleyh
lcri•ıe alan Galatasaraylılar oyuna 
b<i~ladılar Fei1er müdafaası önün
den geriye çevrilen bu hücumdz/a 

Nasıl oynadılar 
şile ya.ptığı gole milni olamadı. Fa-
kat Ankaragücü yediği ·bu golün 

Yugoslav takımı Bursada yapılan 
Şişliyi 4-1 yendi maçlar Galatasaray kalecisi 

' lişigüzel çıkışlarında 

" •nıağa ı·e Galatasaray müdafaa -
. F hafa. Galatasaraylılar da birinci ne akma"a ve bir tek sayı için sınt sıı.:t~llrmağa başladılar. ener ı; 

1 devrenin sonlarına doğru sakatla- galebe için ug-raşmag·a başladılar. 

Osman ge-

hatalı idi. 
tela.fi.si içinde bütün kuvvetile ha-
rekete geçerek Vefa kalesini bir Yıedinstov Y:ugoslav ~akımı bul 

sabah ikinci maçını gayrifederele
rin şampiyonu Şişli takımı ile Tak
sim stadında yaptı. Şişli her za -

Bursa; 21 (Hu.Muhabirimizden)-' 
ıaı hattıı1111 düşünceli oyunu hü -

1 nan Faruk'u sağ açığa Bediiyi de Galatasarav-.n bu ug· raşması Fe-curn ıallarını desteklerken Gala- ,e 

tasaraylılarm bir hatası kendileri- sağ beke almışlardı. nerbahçe kalesine bir iki tehlikeli 

Müdafiler vazifelerini bihakkın ı gol çemberi içerisine aldı. Mer -
kez muhacimin sıkı bir şütü ile de 

Bugün yeni Atatürk stadyo • 
munda on bin kişiyi mütecaviz se
yirci önünde senenin en mühim 
bir maçı yapıldı. Merinos ve Güçlü 
spor takımları karşılaştılar. Çok 
heyecanlı ve hakim bir oyun ne
ticesinde Güçlü spor takımı Meri
rı.os fabrikası l'lkımını sıfıra karşı 
bir golle mağlup etti. Akıınspor ta
kımı da Muradiyeyi üç sıfır yendi. 

yaptılar. Haf hattı çok bozuktu. 
Hücum hattında tam bir insicam 

beraberlik sayısını temine muvaf-
fak olduktan biraz sonra devre 1-1 

I mevcuttu. Sağaçık oynıyan Bedii 
beraıberlikle neticelendi. 

İki taraf ta bu yeni kadrolarUe an geçirtti. Bereket bu tehlikeler 
Oyuna süratle başladılar. . Sarı - LB.civertlilere çok pahalıya 

Sarı - Lacivertliler mağ!O.bıyet-, malolmadı. 

manki kadrosile çıktı. ne fc,ıaya maloldu. 

F ımerin ılk golll 
Oyunun dördüncü dakikasında ten yakalarını sıyırmak için yine 1 Oyun iki tarafın da karşılıklı 

1 de dahil old~u halde vazifelerini 
yaptılar. 

ikinci devre 
1 

24 üncü dakikada saha ortasında 
Şişli alyhine verilen favlü Yugos
av merkez muavini havalandırdı, 

merkez mühacim de güzel bir ka -
a vuruşile köşeden Şişli kalesine 

• 

Yeni talimatnameye 6Öre talrımTar ııe hakem halkı selamlıyorlar 

İkinci haftayımda şiddetini art-

1 
Maçları sonraki hadise tıran rüzgarı da lehine almış ol -

f 
Maç •bittikten sonra takımlann duğu halde mütemadi akınlar ya- ·soktu. 

---000---' biri birini selamlamak için ortaya pan Ankaragücü faikiyeti altında Bir iki dakika sonra Yugoslav -
gelmelerini bir fırsat addeden ba- cerey~n ediyordu. Vefalılar gol !ar aleyhine bir penaltı verildi ise Çorlu - K_ çekmece 
Zl seyirciler yine duhuliye ~arafın- yapmak şöyle dursun hiç olmazsa de Vlastardi atamadı, top dışarı motosiklet yarışı 

1 
dan sahaya hücum ettiler. Ve or - b b l"k . . . k b t kaçtı. Bundan sonra devrenı·n son era e: ı vazıyetını ·ay e me - ki f 

, talık bermutad karıştı. Bu esnada . . . ... · _ dakikasına kadar iki taraf da ne- Bisi et ederasyonu namına ter 
. d 1 . .. mek ıçın buyuk bır gayret ve ener t· ed.l t 'kl t yarışı dün sa soyunma o a arına gu·mek uzere .. . ' ticesiz akınlar yaptılar. ıp ı <>n mo osı e 

ı bulunan Galatasaı-ay oyuncuların-ı ıı sarfedıyorlardı. Ü} ıınun sonları . . . . bah Çorlu ile K. Çekmece arasın-
' . . !kıncı haftaymda serı hamleler -
dan Saliıhattin ile Yusuf bu karı - yaklaşt•ğı halde vazıyetın 1-1 olu-

1 
b 

1 
d 

16 
· k"k d y da yapılmıştır. 

.. . . ' e aş a 1. ıncı a• 1 a a ugos- . ı· k d l d v· 
Şıklıkta huvıyetlerı meçhul se,·ir - • şu her iki takım taraftarlarını da j .. . . . Bu yarışa ış ıra e en er en ı-

, . lav mudafıı yanlış bır vuruşla to- . b" . . s·· 
ciler tarafından yumrukla dövül b.. .. k h k t · b 1 · sen 54 dakıkada ırıncı uleyman 
d .. S l;h tt" . d ... b. - uyu. eyecana Se\' e mış u u- pu kendi kalesine soktu. Vaziyeti 59 dakikada 14 san;yade ikinci Ar 

1 u. a a a ının ye ıgı ır yumru- nuyordu. beraber oıdu b. t 2 d k-.k 30 ·' 
1 ğa mukabtl Yusuf ancak zabıtanın . · . . . . . ~an -~ saa . a. ı a sanıyede 
müdahalesile yan baygın bir hal - Merkez muhaciıni vasıtasile Sırasıyle 38 ıncı dakıkada ıkın- uçuncu gelmışlerdır. 
de dışarıya çıkarılabildi ikinci ve sol açığın nefis bir şütü ci. 41 inci dakikada 3 üncü, 43 ün- Bu yarışı kazanacağı tahmin edi-

. ile de üçüncü sayılarını yapan An- cü dakikada 4 üncü gollerini attı - len Süley_man, Silivride motörü sı-
Her ma~tan sonu kavga ve dö- lar. Maç 4 _ 1 Yugoslavların galibi-

uü§ii bir moda halıne getiren se - karagüçlüler hem kendilerini ve t" 
1 

b ·tı· kıştığından 8 dakidalık bir zaman 

Y
0

ırcilerin bu hareketlerinin önlen- hem de taraftarlarım sevindirlci ye ıy.e ı '· kaybetmiş olduğundan ancak ikin-
--oo- 1 

! mesini ve aksi halde de Beden Ter galip vaziyette bulunuyorlardL f ci ge ebilmiştir. 
1 biyesinin tamim ettiği merasim ta- kinci küme maçı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 Ankaragücü faptığı bu golden 
•limatnamesinin tatbikinin gerek İkinci küme klüpleri arasında Sıkı bir şekilde geçen bu maçın 

, sonı·a çok çalışan Vefa takımı va- · d"l k 1 b , hakemler ve gerekse oyuncular ta- tertıp e r en upa maç arına dün ilk devresi 1 - 1 ıbera erlikle bit -
f d 1 . k' ziyet üzerinde müessir olmadıkla- Fener stadında devam edilm;.., ve ra ın an yapı masının un ansız o- , 

laca~ı kanaatinde bulunuyoruz. j rından m~ Ankaragücünün gali-
1 
Anadoluhisar ile Galata Gençler-** biyeli ile sona erdi. birTiği karşılaşml§lard.ır. 

miş ikinci devrede Galata Genç -
!er bir gol daha yaparak maçtan 
2 - 1 galip çıkmıştır. 
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1 STERLİN 
100 DOLAR 

KAPA NiŞ 

5.93 

ı • b• b k P. ŞJA H A\D EiT •
1
M Parmak iz erı ıri irine arıştı- A'c•H A

1klJ\ N .• vıo 
.... d h

• b• . } İ -Ç--A N. RıN_M .• - .. Ki-A:,·R Harpten sonra ve bilhassa son ~- . Yazan - - _ • 
t seneler zarfında, faşist rejımi al- ' 

gın an iÇ ır ne ıce a ınamamış 1 p. N IJf •. If. K ~ı_ş_·ı A tında, İtalya - malum ohluğu veç- Yunan Bahriyesi 
• A Ş A R • K 1 L ı E • hile - fevkalade silfıhlanrnı.ştır. Erkanı Harbiyesinden 

_ Tezgah.n gerisinde yığılıp vırlı bu zarif delikanlıyı baba As- ı· · --\-.- --

1
- 1-kalmı.ş b•• halde bulundu. Doktor, cher'e hiç te benzetemedim. Sin- l- V ~ M . ~. ~ ..[

1
M - Filhakika İtalya, tedafüi noktai •. Solon Gregoriades •i 

Bu mesele, İngiltere ve mı.itte - 100 FEANK 
tikleri tarafından kolaylıkla hal - 100 LİRE'l' 
!edilecektir. Zırhlıların her zaman 1 100 İSVİÇRE Fr. 
olduğu gibi bir memleket filosu - 100 FLORİN 
nun bel kemiğini . teşkil etmekte 

1
100 BAYİŞMARK 

olduğu nazarı ihbara alınırs.ı mih- .MO BELGA 

126.67 
3.35Sll 
6.6625 

28.4675 
67.9950 
50.8150 
21.5575 ~ 1 • 1 nazardan son d __ erece hassas ve k_ ~. J -kadıncağızın darbeyi y<a yemez si bakışlı ihtiyar sarhoşu ve uy - V A

1
N !!!l,K _Al_K ,M_; ~ 

ve başına ne geldi"inin farkına kusuzluktan, yorgunluktan yuzu U R ••. K A R I r.N • N 1 !aylıkla treavuze maruz kalabılır tir. Lihyadan hareket eden İtalyan ver devletlerınin n;sb! zafları der- 100 DRABMİ l.0925 
1.56 

14.035 
%3.845 

24.8425 
9.9050 
Z.8925 

" - 1 ı '- - bir memlekettir. İktl6adi variyeti taarruzu, ·Tun usa ve bilhassa Mı-
- . ve istihsal kuvvetleri, uzun bır sıra karşı tevcih edilebilir. Zama -varmadan ölmüş olduğunu temın buruşmuş, harap olmuş karısını Ç_. __ !-B o·.

1

T· A __ ._N_- _t_ıK,.1M · 
ediyor. Her halde yüksek rafla·r·- hatırırn_a getirerek z_amanın mer - • D'A R 1. A S,A F. 

hal anlaşılır. 35 er bin tonluk yeni 100 LEVA 
iki dretnot hesaıba katılmak şartile 100 PEZETA 
İtalyanın büyük tonda 6 cüzütamı 100 ZLOTİ 
vardır. Bunların taşımakta olduk- 100 PENGO dan birinden bir şey almak ıçın hametsız olan zulmu karşısında 

_ _ mücadeleye devam etmeı;ine mü- nınıızda çöl, modern bir ordu için 

arkasını dönmfiitü. titredim. 
BUGONK-0 BÜLMACAMIZ sait değildir. Fakat Duçe, kendi aşılamaz bir mania teşkil edeme-

!arı topların yekunu, 15 pı.:sluk 18 100 LEY ı 2 8 4 6 e 7 8 9 ıo ıt memleketinin mukavemet kuvve- mektedir. Kuvvetle motörleştiril -
- Elinde bir şey bulundu•mu? Bu odada bulunan bir merdi -

1 
• IB tini tüU,tm~en evvel düşmanla- miş olan ve tayyarelerin himayesi ve 12 pusluk 40 toptur. Şimdiki 100 DİN'.B 

halde Alman filosu, yirmi altışar 100 YEN - Hayır.. yalnız yanında bir venden birinci katta· bulunan iki - - -ı--_ ---'· -ı- nna kat'i ve ilaç kabul etmez dal'- altında bulunan ve Tobruk ve Bin 
Players sigara paketi vardı. yatak odasına çıkılıyordu . .Bu o - _il __ I __ I ___ • J beler indi.rebilcceğine kani bulun- gaziden hareket eden İtalyan kuv- bin ton hacminde iki z.ırhlıdan iba 100 İSVEÇ ~. 

ret olup t"C>pların adedi 11 er pus- 1 100 RUBLE 

34.62 
30.5450 
23.9025 Poirot, polisin sözlerıni ta6 - dalardan bir tanesi boştu ve için- • i 1 .ı maktadır. vetleri, Libya ile Mısırın hayati 

dik ediıyor ve her köşeyi gözden de mobilye namına hiçbir şey yok- = = =. =ı=I=. =-- Herkesin bildiği gibi İtalyan ha- noktaları arasındaki 300 kilometre luk 18 dir. Düşman tarafından ise Esham ve Taıtvnoı 

~;irerek birtakım notlar alıyor- :~~~:~::ö~~:~·:d:i:s:ı:~~ :a~ .- _
1 

•• •ı-1- :~~ı::et~~~~~~cey~kt:~m:~l:~ ~~~~~:~~':ıt~öl!~~ı!e~:~~ 
Polis memuru, tezgahın bir u _ rafından araştırmalar yapılmıştı. - - -.- . --,- - ehemmiyetini azaltmıştır. İngiliz da kat'! bir darbe indirebilir. hal-

Fransanın ikisi yepyeni olmak 
üzere 6 cüz'ütamı vardır. Ve bun- Sıvas - Erzurum 2;ve 5 
lar 13,5 pusluk 52 topla müceh \. 1938 o/.,5 ikramiyeli 

19.70 
19.-
1~.10 cunu göstererek: Yatağın üzerinde bir çift eski yor-

1
---. ---

1
- . --- donanması için Akdenizde başlıca 

_ Burada e:fendlm, dedi ve ila- gan vardı. Odadaki konsolun göz- İ- - .--
1
- - .-- istinat roktası olan bu meşhur üs-

Ergani 

ve etti: !erinden birinde ihtimamla yaman - - sü bahri, faşist tayare meydanları
mış. tamir edılmi olan çamaşırlar, 1 • . --1--J-lii- na pek ya.kın. bulunmaktadır ve ' 

Sl!BZI! FIYATLAltl 

İstanbul Belediyesi Merkez h&linde 

toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

- Rehberin Ando,·er kelimesi -
nin bulunduğu sahife açılmış \·e 
tersine olarak bırakılmıştı. Anla -
şılıyor ki mütearrız, Londraya dön 
mek için trenlerin hareket vaktini 
araştırmıştı. Bu ta'ktlirde .müte -
arrız, Andover ahalisinden olmı -
yacak. Maamafi rehberin cinayet
le hiçbir alakası olmıyan üçüncü 
bir şahsa ait olması ve tesadüfen 
dükkanda unutmuş olması ihtima
li de vardır 

diğerinde ise bir yemek kitabı, ii----- .--,-, .• bundan böyle hava taarruzlanna, 

(Yeşil Vaha) adında bir roman, S ld - tez bir mukavemet gösteremiye -- o an saga -
bir çift yeni çorap ve iki tane por- cek bir mevkidedir. Bu üssü bah-

1 - Sabah rüzgarı - İki ayni is-
selenden biblo vardı,· bunlardan ri için m_üttcfıklerin zırhlılarına 

, 

mi taşıyan. ı kil k nJ ·· 
ba•ka siyah bir mu_amba ile bir me ce teş . etme , o arın mu -

Orta 

• 2 - Hacıvadın dostu. himmatını tedarik eylemek ve bu 
yün triko, kapının arkasına asılmış 3 _ Su, (Novaro) nun ,!k ismi -

Cinsi emsali kuruş 

bulunuyordu. İşte mıiteva!fa Alice Bir hece. 
gemileri hem de çok mahdut bir 

Kıl·J 8 zaman içinde tamir etmek çok 
Ascher'ın yeryüzünde malik oldu- 4 - Vücudün üst kısmı - ' Bır müşküldür 
ğu eşya, bunlarsan ibaretti. şeyın tutulacak yeri, - Alı -

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

Yer asulyesi 

Bakla 

• 20 

• Bu sebepten dolayı Malta adası, 
Poli~, pek tabıi olarak •ahsi ev- nan bir ""Yin bedeline mah ! 

v • r - filen ngiliz donanmasının büyük 
18 

• 1.50 
rakı ortadan kaldırmıştı. 

Poırot; 

suben verilen para. tonajdaki cüz'ütamları !çin daimi 
5 - Yırtıcı - Evlerde ve fabri • 5 

- Ya parmak izleri? d;ye sor -
dum. 

Polis memuru, ba~ını salladı: 

- Cinayet meydana çıkar çık -
maz her şey muayene edildi, takat 
bir şey görülmedi. 

- Zav;ıı, kadın, diye mırıldan
dı ve ilAve etti: 

bir üssı.ilhareke olmaktan çıkmı~ -
kalarda duman çıkan mahal. tır ~'rans:zların Bızerte li'8Ü bah-

6 - Tersi Beyoğlunun eski ismi - rilerınin vaziyeti de - daha az na-

Araka 

Bez~lye 
Semizotu 

Pırasa 

Ispanak 

En.ginar 
Hıyar 

• 
• 
• 

6 
6 

1 
- Geliniz, Hanstings, burada g_ö 

rülecek başka işimiz yok. 

Şiddetli fırtına. zik olmakla beraber - böyledir. 
• l,50 

7 - Yad eden - Işık. Tam manasile Maltadan geçen 
8 - Yapmaktan em.r - Demir 

~.. . "'".., . . Adet 3 • • • . . 
Poirot, sordu: 

Dışarıya çıktığımız zaman bir 
müddet tereddüt ettı, sonra soka -
ğın bir yanından ~bür yanına geç-

Hind yolu üzerinde •Olurmuş• o -
lekesi - Biz değil. tan İtalya, bir kılıç datbesi ile bu 

9 - Beyaz - Sulh - Bir hece. yolu kesmek mevkıinde bulunmak 

.... - .. -.... - - -
Yeşil ııılata 

Marul 
100 

> 4 

25 • 
- Tezgah üstünde 

görülemedi mi? 
de bir şey 

ti. Madam Aacher'in 
10 - Oda kapıları yanına konan tadır. Makalesini yıızdığımız Yunanlı muharririn İn:,iliz filosu için 

Akdenizde mükemmel bir iissü bahri teşkil edeceğini söylediği 
Suda limanından bir manzara 

• 1.25 

- Efendim, tezgah üstündeki 
izler pek çoktu ve hepsi biribirine 
karışmıştı. 

dükkanının 

hemen hemen karşısında malları 

içeriden ziyade kaldınm üzerinde 
teşhir ı,dilen dükkanlar cinsinden 
bir bakkal dükkanı vardı. 

ve içerisini göstermeyen bir' Sicilya boğazının kendısine bah
perde. şetmekte olduğu harekat serbesti-

11 - Peder - Vait. 

Pancar 

Maydanoz 
Dereotu 

Demet 2 

• -.40 

- Bunların arasında Ascher'in 
hiç bir izi görülemedi mi 7 

- Bu bapta bir şey 
şimdilik mümkün değil. 

söylemek 

Poirot, ihtiyar kadının dük -
kfuıın üstünde oturup oturma -
makta olduğunu öğrenmek isti -
yordu. 

- Evet, yukarıda ikamet edi -
yordu. Dipteki kapıdan giriniz. Si
ze reiakat oedentlyeceğlmden do
layı beni mazur görünüz. Vazitem 
icabı aşağıda kalmak mecburiye -
!indeyim. 

Piorot, dip kapıdan girdi, 

ben de kendisin ı takip ettim. ı 

Dükkanın arkasında'ki bir oda, 
)lem mutfak hem de yemek odası 
vazldesini görüyordu. Odada her 
teY tertemi-ıdi. Faka eşyası pt>k 

Poirot, alçak sesle bana bazı ta
limat verdikten sonra mağazaya 

girdi. İki üç dakika sonra arka -
sından gittim. Bir marn! pazarlık 
ediyordu Ben de bir mikdar çilek 
satın aldım. 

Poirot kendisıne hizmet eden 
satıcı kadınla hararetli hararetli 
konuşuyordu. 

- Öldüriılen zavallı kadın tam 

sizin karşınızdaki dükkanda idi, 
değil mi? Ne acıklı bir hadise .. 
her halde çok he~lt'Can duymuşsu
nuzdur? 

Herhalde bu iri yarı kadın bak -
kal, cinayet hikayesinden bıkmış 

usanmıştı. Bütün gün müşteriler, 

kendisini bu husus hakkında istic
vap etmi lerdı. Şö\ le cledı: 

fakirane idi. Şöminenin üzerinde - Bütün bu budala herifler, yol
birkaç fotoğrafı gördüm ve mua - lanna gifsekı· fena olmaz. Kapa
yene etmek üzere yaklaştım. 

lı bır kapının önüııde ağzı ~ık 

- Yukarıd~n aşağı~·a -
1 - İnce değil - Elin arkadaşı. 
2 - İki kız kardeşle evlenen iki 

erkek. 

3 - Beyaz - Üzılmden y~pılan 
renkli bir içkl - Bir hece. 

4 - Dansedilen ve eğlenilen yer
Avrupada bir nehir - Kapı. 

5 - Loııdra sefirimizin ooy adı -
Her şeyi temin eden madde. 

6 - Emeller - Bir kabın ağırlığı. 
7 - Bir Ermeni erkek ismi - Du-

' vara vurulan toprak. 

8 - Dönmekten emir - Bozmak-
tan emir - Neş'eli veya me

. sud. 
9 - Çok değil - Fransanın mer

kezi - Hece. 
10 - Değiştirme, 

11 - Renk veren madde - Gedik-
paşada bir sınemanın isr:ı.i. 

Edirne mebusu Şeref 
Aykudun cenazesi 

Bunlar üç tane idı: Öğleden son- durmaktan ne çıkar? 
ra gördüğümüz genç kızın, Mary Edirne, 21 (A.A.> - Edırne 

- Fakat dun akşanı ış başka tur M , .;:: 
Drower'in portresı. Pazarlık elbı- . eb um "'eref Aylrntun cenazesi 

lıi idi. İhtimal katılıo tütüncu dük sesini giymişti. bugiın merasımle kaldırılmıştır. 
. kiın 'la gırdı~ini görmuşsunuzdür.. Törende ba•ta General Kbnm 
lkınci fotoğrafı, daha pahalı ı ' 

cinstendi. İhtıyar hır k dını gös _ lrıyarı, saka 11 sar ın bır adam .. 1 Dirık, E<lırne meb"usları olduğu 
teı-"·ordu. Boynunun etrafında bir gal ba bir Rus.. ' halde halk, mektepliler, polıs ve 
kurk vardı. Bu kadının madam - Ne• R .. « mu duiin'z• j asker lıazır bulunmuş ve cena Ay-
Ascher'e ufak bir miras bırakmış Kadın. Pomıt'nıın ~ üziınc c; k cik • ş~kadı mevkıinden alınarak Eski 

baktı. İ camide namazı kılındıktan sonra ve onun ticuete gir.ş:nes.ne yar -
dur.• dokurmu< olan Mis Rose c!·. Poirot, cle,·am rt• i: Kıyık mezarlığında hazırlanml" o-. 
cağını tahmin ettim. H , lan makberesine te,·di olunmuş -atta po!s.n bu adam' te\'kif 1 

Çok eski olan üçüncı.i fotoğrafi ttmış olduğ-,ınu .;oyluyorlar. \ ur. 
ise modası geçmiş elbiseler giyin- v b' b c - ay.. ır ecne ı r;a .. 
miş genç bir delıkanlı ile genç bir E t D. k bu-
k d ·· 1 · d D U - ve , evet... un a şam a ını gos erıyor u. e kanlı ile 
genç kadın kolkola \"erm~lerdi. nun farkına varmı• clduğunuzu 
Delıkanlının cekefüıtn ilıginde bir 1 zannedıyordum. . 
çi ·ek vardı. Bu çıftin tavırlarından - Size doğrusunu söyliyeyim, o 
bir •enlik hanıs isti marn olunu- saatte sokakta neler olup bittiğini 
yordu bilemem. O sıralarda günün her 

P<,"ot derli ki: zamanından z;yade meşgul oluruz. 

- Herhalde bır evlenme fotoğ- İşten dönen bırçok mü,terilerirniz 
rafı - olacak. Bakınız. Hastings .. gelır. İrlyarı sarışın bir adam ... 
ben sıze bu kadın Yaktile güzel bir Sakallı ... Doğrusu bu civarda böy-
şe "Iniş, demed;m mivdi? le bir adam bilntiyorıtm. 

Po rot. alda,-,mıyocdu. Eski tu - Sözlerini keserek mük~lemeye 

valf'ır.e ve zamanın ~imdi gülünç ben de Karış! m ve Poirot'ya şöyle 

bulmakta ddııgumuz kostümüne dedim; 
rai;nı< r bu genç kadının munta - - Affedersiniz amma, size yan-
zam hututu ' !at f endamı ile lış malumat vermişler.. caninin 
inkarı mumkun olmıyan bir güzel-ı orta boylu esmer bir adam olduğu
llğe malık olduğu gôrülüyordu. Ar nu bana kat'! ıurette temin etti -
kadaşını yakından tetkik ettim.! :er ... 
Fakat itiraf ederim ki mağrur ta- (Arkası ı:ar) 

--GO---

Hopa orta okullarının 
seyahati 

Artvin 21 (Hususi) - Dün buraya 
gelen Hopa orta okul talebderin . 
den :.ltmt§ kişilik bir grup başta 
direktörü ve öğretmenlerı olduğu 
halde şehrin metlıalinde oJ..ullar 
\'e halk tarafından karş:laı,mışlar
dır. Misafirler Ebı:di Şef Atotür -
kün anıtına meras:mıe çtienk koy 
muşlar. Milli Şef İr.öniiı ;•n izindP 
yürü ·eceklerıne ;,ne• 'çm'şlHdT 

---<ıoo---

Tayfur Sökmen 
İskenderunda 

İskenderun (Hususi) -· Devlet 
Reiai Tayfur Sökmen şehrımn · 
gelmı.ş geceyi ordu evinde ge
çirm 'tır. 

si sayesinde İtalyanın donanmasını 
Al«lenızin garp havzasından şark 
'havzasına nakletmesi kolaydır. Bu 
donanmanın ehemmiyet; ihmal edi 
lemez. İtalyan donanması, yakın 
bir zamanda 3:> el' bin tonlll'k, 30 
mil süratinde ve 15 pusluk dokuz 
topla mücehhez iki dretnot ile zen
gınleşecektir. 

Littorio ve Nittorio Veuto adın-

yanın bu mıntakadaki seri bir mu- ı dirler. İngilterenin ise 15 zırhlısı 
vaffakiyetin~ neticeleri, İngiltere 

1 

olup 16,pusluk 18 ve 15 pusluk 100 Nane 
için felaketengiz ve hatta hemen topu vardır. 

Taze sogan 

• 
• 
• 

-.50 

-.40 

1 
hemen tamiri gayri kabil olur: Sü- Garp devletleri, ma]z(>.melerinin 
veyş, ziyaa uğrar, İngiliz mevzileri bu mebzuliyeti sayesinde Akdeni- Taze sarmısak • -.75 
birbirirıı müteakip işgal altına gl- zin her iki havzasında büyük to - Elma Inebolu (çukur) Kilo 12 

reı- veyahut kullanılamıyacak bir najdaki İtalyan filosunun kuvve- Can eriği • 8 
hale gelır. Hatta şarkın en büyük tine faik -bir tonda bir filo bulun - Malta erığı • 5 
kısmının bütün tabii membaları durma:tla beraber Almanyanın Şi- Kiraz • 6 
ve servetleri ile, güni\n birinde İ- mal denlzindekı harekatını tesirsiz Çilek Ereğlı > 20 

daki bu ikj zırhlı, dünyanın en talyanların eline düşmesi de ihti-, bırakabildikleri gibi heı: ihtimale • Yerli • 40 
kuvvetli zırhlılarındandır ve bu mal dahilindedir. arşık Uzakşark için bazı cüzütam- __ 

vaziyetlerini en azı 1840 senesi 
başlangıcına ve hali hazırda inşa
at tezgahlarında bulunan ayni to -
najdaki (35 bin ton) İngiliz ve Fran 

' . 

Şu noktaya da işaret edelim ki lal' tefrık te edilebilirler. Şerki Ak baptan tiolayı Malta adası, mutlak 
İtalyanların bu harekatına mütte- deniz filosu, ihtimal İn·gilterenin bir zaruret olmadıkça ve oda kısa 
fik yarımadayı katededecek olan 31 mil süratindeki (yeni İtalyan bir müddete münhasir ohnak üıre 
Alman kuvvetleri de iştirak ede - zırhlılannınkine müsavi) Hood, Re ızırlılılar için üssülhareke ittihaz 

now ve Refulsed.en mürekkep ola- edilemez. Şu halde İngiliz filosu -
cakcaktır. Bunların mirincisi 5 pus- nun ~!inde kala kala Filistindeki 
luk 8 ve diğer ikisi 15 pusluk 6 top Hayfa lınıanı kalmış oluyor. 
la mücehhezdirler. Bu filoya 31 bin Fakat Hayfa limanı, İtalyan Ya
ton hacminde 27 mil süratinde o - ı;ımadasına 1000, Malta adasına 

1an her biri 16 pusluk 8 er topla 1030 ve Mora yanmadasma 620 
mücehhez bulunan Qucn Elisabcth mil mE'l!afededir. Böyle bir me<>afe 
sistemindeki 2 veya 3 dretnotu i- dahilinde İtalyan flli ablokasını te
Jave etmek icap eder. min etmek ve bilhassa halya ıle 

Büyük tonajdaki İtalyan filosu, Libya arasındakı münakalatını 
ceman 15 pusluk 36 ila 44 tona ma- kesmek ameli bakımdan çok müş
lik olan bu kııvvetli grupa karşı küldür. Elde edilecek hedefleıe 
koyabilecek kabiliyette ckğildir. daha az ıızak olan üssü bahriler 

İngiliz fil.osunun kat'iyyen ifa bulmak lazımdır. Zırhlılar için 
etmesi lazım gelen müteaddit va- ideal ii' ülhareke, Hayfa He Mal -
zifeleri şunlaı·d:r: Denizi İtalyan tanın yarı· yolunda bulunmalıdır. 
harp gemilerinden tathir Ptnwk, Yunanıı;tan, tadat edilen ihtiyaç 

• on iki ada üssü bahrıs;ni ;şe yara- Jara tekab~l edecek noktalara ma
maz bır hale getırmek, İtalyanın, liktır. Geni§ ve mahfuz olan ı;eri
Karadeniz veya şarkla olan münıı- deki Suda limanı, Malta ile Filis -
kal8tını kesmek ve bilhassa İta! - tine hemen hemen ayni .mesafede 
yan Yarımadasıi>dan Lıbyaya ve bulunmaktadır ve büyük hacim -

;kdenizde İngilizlerin icabında istifade ed•bilccekleri söylenen 

1 

mü"Tlkün ise Arnavutluga müna _ deki İngiliz fıl.osu için muvakkat 
en mühim üssii bahrilerden Korfudan bir manzara kala! yaprlmasına manı olmaktır üssü bahri hizmetini görebilir. E-

sız cüz'ütamlarının tffilimine ka -ı bilir ve Avru_Pa cepheei~de Alple- Bu hedefler elde edild,ğ! takdır- ge denizinin ırili ufaklı adaları da 
dar. muhafaza edeceklerdır'. rın ve Sı~gfrıed ve Magmot h~~ - ı de İngilterenin mukabil taarnr \l- pn ik; adanın ablokasını ve Çanak-
Bır taraftan zırhlıforın hıınaye- !arının ıkı tarafında ıstıkrar vu - nun İtalyanıın taarruzunu tPsirsiz kale boğazındaki teyrlsefainin kon 

si altmda bulunan ve diğer taraf - cude geldikten scıııra faşist kuvvet- ztrakması muhtemledir. İtalya abla trolünü ttmin edecek dan ufak 
tan tayyarelerden yardım gören lcrin düşmana Afri..ka cephes;nde kanın tesirlerini hissetmekte ge _ tonajdaki cüz'ütamlarla deniz tay
İ~alya~ tahtelbahirle~i ile mı.dı - ta~rruza geçmesi muhtemeldir. cikmiyecektir. Anavatanla alakası yare<>i ıçin fevkalade birer melce 
rıplerı, Akdenızde duşmanın de - Ingıltere, bu korkunç ıhtımale kesilmiş olan Libya ordusu, ne Tu- 1 olabilir. 
nizyollarını \'e hatta ··ı;ahillerini ne gibi vesait ile karşı koyaıbilir? . nusa ve ne de Mısıra karşı müfid Bunun İyonyen denizinde Nava
ciddi surette tehdit edebilecekler- Bunun için İtalyayı havasızlık- harekat icra edemiyecektir. Hatta rin'in derin körfezleri, Kefalonya 
dir. Bu ta.htelbahırler ile muhrip- tan yavaş yavaş b.oğulmağa rnah - bu mfütemlekenin Fransızlarla ada.'1, Korfu adasının bir k»mı 
!erin harekatı, İtalyanın on ikı a- kum etmek ümidi ile Süveyşi ve İngilizlerin y•.pacakları bir taar - İtalya ile Libya ve hatta itah-a ile 
daya sahip bulunduğu şarki Akde- Cebelüt!arıkı kapatmak kati de - ruz neticesinde müttefiklerin eline Arnavutluk anısındaki mün;kalat 
nizde bilhassa korkunç olaca·ktır. ğildir. İngiltere için her şeyden ev- düşmesi de mümkündür. Bu suret- için -müthiş bır tehdit teşkıl ede -

Maamafih İtalyanın taarruz kuv vel elzem olan Akdenizde bahri •E İtalya yarunadaFI etrafında men cek vazıyet!e bulunmaktadırlar 
faik. iyetini elinde tutmaktır. Fakat geneye sıkışacak ve kanlı taarruz- Yunaniı.1anın bu sevkulcen! 

vetı, esa~ itııbarile kara ordusun - ,. 
Sicılya boğazının geçilmesi tehli - !ar, faşıst devlet.n yıkılmasını ta- noktalarından istilade etmek müt-

dadır, İtalya, Arnavutluğu hareket İ 
kesiz olamıyacağından talya - cil edilecektir. tefiklere rahatça harekat icra et -

ve i5tinat noktası yaparak Balkan 
Yarımadasında gen.ş mikyasta bir 
sefer .orasma teşebbüs edebilir. 
Fakat İtalyanın asıl Afrikada yapa 

nın düşmanları, bir emniyet ted - Fakat burada esaslı bir mesele, mek 1mkanını verecek ve kazan -
biri olmak üzere, Akdenizin iki mevzun !ıahi.~tir. İngiliz filosu, he- mo!arı ,Jıt malini arttıracaktır. İş
havzasında da ltalyan filosundan deflerini elde etmek için Hizım o - te Yunan unsurunun şarki Akde
kuvvetli birer filo bulundurmak lan üssii bahriler~ malik midir? niz me6elesindeki ehemmiyeti bun 

,.ğı hıue><attan k;ırtulmak gerek- mecburıyetinde<lırler. Yukarıda saymış olduğumuz es- dan ileri gelmektediı-. 

! 
~ 
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Memba sularının tabi 
olacağı hükümler 

(Baş tarafı Z inci sayfada) j vuna veya şehir suyu bulunmıyaıı 

5 1\
, b 

1 
d mıntakalarda temiz sularla doldu· - ıem a arın a yeya mem .. 

1 b 1 h • k 1. 1 bag"lı rulmuş su depolarına merbur kuv· a ar ususı ana ızaSYon a 

t · 1 · d d ld rula ı vetll su ceryanları ile ve içinde el 
evzı ver erın e suyun o u -
cağı bütün kapların fenni ve sıhhi sokulmadan yıkanarak her tarafı 

k 'ld t · ı le · ·çı·n tesisa camla kapalı raflarda bulundum. 
şe ı e emız enme rı ' • 

1 
k 

1 b 'd· aca tır. 
tın yapı ması mec urı ır. 

Madde 4 - Perakende su satışı 
Memba suyu doldurulacak bii · 

için kullanılan depoların üzerine 
tün su kapları evvela 70 - 80 dere· açıkça' hangi memba suyu olduğu 
cede • cak sdoalı ve sabunlu sular 

yazılacaktır. 
la aşağıdan yukarıya tazyıkle yı· Madde 1i - Perakende olarak 
k'.1'1'ıp dezenfekte edildikten soru·a para ile ancak memba suları satı
yıne aşağıdan yukarıya tazyıkle Jabilir. Diğer sular satmak ve mem 
fışkıran memba suyu ile iyice yı- ba sularını biribirlerile veyahut 
kanıp çalkalanır. diğer sularla karıştırmak ya;aktır. 
Sıhhi ve fenni şartlar dahilinde 

doldurulmuş olan memba suyu 
kapları ağızlarına sahipleri ile be· 
lediyece garanti mühürleri, h ,ı •. • 
zon! bir tele geçirilmiş olan kur -
şun damgalar halinde vu/Jlur. Bu 
damgaların üzerinde membam ve 
•ahiplerinin isimleri mahkuk ola
rak bulunur. 

Bu kaplara membaın ismini ve 
saiire izahatı havi birer kağıt eti -
ket Yapıştırılır. 

Madde 6 - Galonlar ve şişeler 
renksiz olacaktır. 

Madde 7 - Memba sularının ge
rek kaptaj ve gerek nakillerinde 
ve gerekse taksim ve tevzi edil -
dikleri esnada kurşundan yapılmış 

vyahut terkibinde kurşun bulunan 
maddelerle t~mas ettirilmesi ya -
saktır. 

Mamba sularının nakli 

Seyyar su satanlar 
Madde - Seyyar su satanlar a· 

şağıdaki hükümlere tabidir. 
Madde 1 - Seyar su satan esnaf 

camdan veya suların vasıflarını 

hiç bozmıyacak bir maddeden ya -
pılmış mazbut ağızları kapalı ve 
musluklu kaplar kullanacaklardır. 
Memba suları behemehal musluk-
tan alınarak müşteriye verilecek
tir. Kova, testi, bakraç gibi kaplar-

' la su satmak ve suları su kapları· 
nın içinde kepçelerle almak yasak· 
tır. 

Madde 2 - Su kaplarının üze • 
rine uzaktan görülebilecek şekil • 
de suyun membaını bildirir sabit 
etiket konulması mecburidir. 

Madde 3 - Bardaklar toz toprak 
girmiyecek, sinek konmıya.cak şe
kilde camdan veya münasip bir 
maddeden yapılmış kapalı kaplar· 

Madde - Memba sularının nak· da bulundurulacak ve bunlar sa • 
li aşağıdaki hükümlere tabidir: tıcının yanında bulundurulacağı 

ı'KDAH 

Vapurların haftallk hareket tarifesi 
22 Mayıstan 29 Mayısa kadar 

Muhtellf hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn ve saatler! ve kalkacakları rıhtımlar 

••r•denla hettıne 

••rttft h•ttıne 

İz•lt hattına 

ıandırma hatttnı 

K8r•blg• hattın• 

iml"oa hattına 

Aywahk hatuna 

lzmır SGr•t h•ttınm 

Mersin hattına 

- Salı 12 de (Tan), Perşembe 12 de (Ka· 
radeniz), Pazar 16 d:ı (Ankara). Gala
ta rıhtımından. 

- Snlı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ulgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U • 
ğur). Tophane Tıhtımından. 

- Pazartesinden maada her gün 8.45 de 
ve Pazartesi günü saat 13 de (rrak) 
sistemi vapurlardan biri, ayrıca Cu -
martesi 13.30 da ve Pazar 20 de (Sııs). 
Galata rıhtımından, 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de (Ülgen), 
Cumartesi 20 de (Antalya). 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımından. 

- Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 
15 te (Bartın). Sirkeci nhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dum-

lupıııar). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 

Galata Acenteliği - Galata, Deniz Tictteti 

Müd. Binası altında 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 

42362 

40133 

22740 

ı _ Memba suları ancak mem· temiz sularla her kullanışta iyice 
yıkanacaktır. .. ........................................... , .......... , 

b,alarında doldurulmuş ve ağız • 

1 1 "h" 1 . d Madde 4 - Seyyar su satanlar stanb 1 B ' d' . d 
!arı k~'u"kur '.'nml iŞ amhacatnal, ga. gerek şahsi temizlik ve sıhhi mu· u e e ıyesın en 
on, uçu şışe er veya u a emın-

ayene ve gerek sattıkları sular ba-
yüm veya içi galvenize edilmiş kımından gıda maddeleri satan es· 
mazbut kapaklı saç kaplarla nak· nafın tabi olduğu hükümlere de Muhammen bedelı 80 lira olan Floryadaki 10 numaralı dükkan 
!edilebilir. Memba sularının fıçı - tabidirler. 

1 
teslim tarihinden itibaren 940 senesi Şubat sonuna kadar kiraya 

!arla veyahut suyun evsafını bo. ============== verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü· 
zacak herhangi bir maddeden ma- düdüğünde görülebilir. İstekli o !anlar 6 liralık teminat makbuz 
mu! kaplarla su taşınması yasak-

1 
veya mektubile beraber 26/5/939 Cuma günli saat 14,30 da Daim! 

tır. K D A M Encümende bulunmalıdırlar. (B> (325) 

Madde 2 - Memba suları nakle· 
den araba, kamyonların ön tara· 
fında arabacı veya şoförün otur -
ması için hususi bir oturma yeri 

bulunacak ve burası su kaplarının 
bulunduğu kısımdan en aşağı 75 
santimetre yüksekliğinde bir hail 
ile ayrılmış olacaktır. Su kapları • 

rrın Üzerlerine oturmak veya her 
hangi bir nevi eşya ve malzeme 
koymak yasaktır. 

Madde 3 - Memba suları nakle· 
den deniz nakil vasıtalarında da • 

hil su kaplarınm televvüs etmeme
si için ittihazı lazım gelen tedbir· 
ler alınmış olacaktır. 

Parakente su satış yerleri 
Madde - Perakende "U satış yer 

!eri aşağıdaki hükümlere tabidir • 
!er. 

Madde 1 - Perakende bardakla 
su satışı kahvehanelerde, biraha. 
ne ve lokanta ve aşçı dükkanların
da veya mahallebicl, şerbetçi, bo • 
zacı, şıracı, tütüncü, şekerci dük -
kanlarıııda yapılabflır. Başka dük. 
kan veya müesseselerde bardakla 
su satmak yasaktır. 

Madde 2 - Bu dükkanların su 
satışına mahsus olan kısımları di -
ğer yerlerinden ayrı olacak ve su
lar ya kaaplı şişelerle veyahut 

tezgah üstüne konulmuş cam, mer 
me rveya suyun vasıflarını hiç de· 
ğiştirmeyen madeni bir depodan, 

depo kaidesinden l O santimetre 

Abone Şartları 

Senelik 
1 aylık 
1 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 KT. 1650 Kr. 
300 1Cr. 800 Kr. 
100 Kr. 

iL AN 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 kunıt 
ikinci Sahife 250 ktırUf 
İç •ahifeler 50 kıırtlJ 
7 • 8 inci Sahifeler SO k:nruf 

Bütün bir sahife veya ya. 
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek b
tiyenler ya doğrudan doğ • 

ruya eazetcmiz idar~hancsi

ne veya Ferdi Selek ilan bü

rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet ban No. 
3 • Telefon: 20607 

TAKViM. 

••• 
İstanbul Belediyesinde, şehrin muhtelif mınlakalarında her biri 

günde on beş bin kilo ekmek çıkarabılecek kudrette asri fırınlar 

kurmağa karar verilıni!tir. Bu işle alakadar müesseselerin tekliile
rini en geç 20 Haziran 939 akşamına kadar Belediye İktısat İşleri Mü 
dü.rlüğüne tevdi eylemeleri ilan olunur. cB. ,3527. 

• •• 
Senelik muham-

Kumkapıda Mola taşı sokağında 38 No. 
dükkan 
Kapalıçarşıda Alipaşa hanı sokağında 

Alipaşa hanının 10 No. odası. 

Rüstempaşa mahallesinde Nalburlar so-
kağında 348 N o. dükkan. 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 20 No. 
dükkan 
Zindankapıda Ahıçelebi sokağında 46 No. 

dükkan 
Süleymaniyede Samanviran Sani mahal
lesinin Hamam sokağında 8 numaralı Mü· 

men kirası 

60,00 

24,00 

96,00 

12,00 

60,00 

ilk 
teminatı 

4,50 

1.80 

7,20 

0,90 

4,50 

lazimler medresesi 120,00 9,00 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahal

ler teslim tarıhindcn itibaren bir· er sene müddetle kiraya verilmek 
üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mekıubile beraber 29/5/939 Pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümeııd e bıı.l.unmalıdırlar. (İ) (3290) 

lstanbul Kız Ogretmım Okulu Satına'ma Komisyonundan: 
Okulumuz için (950> lira bedel tahmin edilen ve her nevi mah

rukat yakan bir adet Kalorifer kazanın ve teferrüatı 24/5/939 Qar
şaınba günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 sa
yılı binada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyo
nunda açık eksiltme ile ihalesi icra edilecektir. 

İlk teminat 71 lira 25 kuruştur. Bu işe girecekler bu nevi iş :ı'GP
tıklarına dair resmi dairelerden aldıkları vesika ve 939 yılı Tica • 
ret Odası vesikasile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3180 

yükseklikteki bir muslukla alına • 
rak satılacaktır. Bu depoların ka· 
idesinin en çuk.cr yerine dı ardan 
açılıp kapanan bir bo<altnıa mus -

luğu bulunacaktır. Dukkıin hari -
c:ndc vey1 çok yüksek mahallere 
mevzu \·eya yere gômı.ilü depolar· 
dan el tulumbası vesaıre suretle su 

alıp satmak ~·asaktır. Bu dükkan· 
larda ihtiyat sular ancak mcmba
Iarında mühürlenmiş damacana ve 

şışeler !~inde saklanacak ve irap 
ettikçe buradan ş perakende satı 

deposuna doğrudan ıfoğruya akı • 
tıılp bosaltılacaktır. Jzcrinde eti· 
keli ve agzında kapsiıliı ve damğa· 
lan sağlam ?1:ırnk bu.unmıyan ve
ya damgasız kaplarda u saklanıp 
satılması ) asaktır. 

la58 HiCRi 
Rebiül'ahir 

3 

1355 RUM(· 
Mayıa 

__ 9 
-:-:--1
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Madde 3 - Bardaklar şehir su· 
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SAYFA 7 

İNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜÔÜNDEf!..I 
Cınaı Miktarı Muhammen 

b?deli 

Motör (110 beygirlik) 1 adet 6950 
Motör ( 70 beygirlik) 1 • 4500 

% 7.5 temı-

natı 

521.25 
337.50 

Eksılme 

şek!. 

Kapa.ı Z. 
Açık eks. 

Eksiltme 
saati 

10.30 
11 

I - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki adet motö r yukaL"ıda hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat temınat, eksiltme saatleri hızalarında göster ımiştir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan çarşamba günü Kabataş ta Levuım ve Mübayaat şubes1n• 

deki alım komisyonunda yapılacakt.r. 

IV - Şartnameler lıer gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 

V - İsteklileıin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme para!arile müracaatla

rı ve kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni vesaikle birııkte mezkur ko-
mısyon başkanlığına makbuz mukaoilinde verilmesı lazımdır. (3430) 

0Jo7,5 teminah Ekıiltmc 1 
Lira K. şekli ıaatı 

••• 
Cinsi Mikdarı Muhammen B 

Lira K. 

Moleoz ki~ıdı 50 top 500 
Aliitı leooıye 60 kalem 1515 53 

37 
113 
131 
326 

50 Puarlık U 1 
66 • 15,30 

Te rnik alalı 20 • 1758 10 115 • 16 
Sarma ka. (kırmızı) 300 top 4350 25 açık E. 16,30 

I - Şartname ve nümunesi mucibince yukarıda cıns ve mik· 
tarı yazılı (4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa· 
tın alınacaktır. 

II - Muhammeıı bedeli, muvakkat temin.at akçeleri, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü Kaba taşta Levazım 

şubesi müdürlüğündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, liste ve nümuneler her gün sözü geçen şube
den parasız alınabilir. 

V - İsteklılerin eksiltme için tayin edilen günde % 7,5 güven· 
me paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3358) 

• •• 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. %7,5 Teminatı Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 

Eczayı tıbbiye 67 kalem 533 46 4ll - Açık E. 16 
Lastik çızme 84Q çift 4794, 359 55 • • 16,30 

I - Liste ve şartnamesi mucibince yukarıda cins vl? milctari ya-

zıh •2• kalem malzeme açık eksıltme usulıy:e satın alına· 

cak!ır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat tem.natları, eksiltme saatleri 

hizalarında göstenlmiştir. 

III - Eksiltme 30/V /939 Sal: günü Kaba taşta Levazım Müdınye

tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Liste ve şartnameler her gün parasız, sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

V - Lastik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız tekliflerinin mü

nakdSa gününden üç gün evvelıne kadar Tuz Fen Şubesine 

vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme ıçin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmelerL .3379. 

••• 
I - Çamaltı tuzlası için şartna:.mesi mucibince • 160.000• Kg. ağır 

dizel yağı kapalı zarf usuli le eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır. 

III - Eksiltme 25/V /939 Perşembe günü saat 14 te Kaba taşta Leva

zım Şubesi Müdiriyetindek i Alım k.oınisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin kanuni vcsaikle % 7,5 güvenme aprası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla • 

rın ihale saatinden bir saat evveline }<adar mezkur komısyon 

Başğanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. •3203• 

Maraş Belediyesinden 
Dahiliye Vekaleti Belediyeler .İnnar heyeti Fen Şefliği tarafın -

dan tanzim edilen şartname ve mukavelenamelere göre Maraşın 

imar planı 20 gün müddetle ve a ağlda bıldirildiği tarzda pazarlık

la münakasaya konulmuştur. 

1 - M ıhammen kıymeti 7'500 liradır. 

2- Kanuni muvakkat temina t 562.5 lıradır. 

3 - Taliplerin bu işe yapabile ceklerine ait olduğu vekaletten 

alınmış ehliyetnameyi hiımil olm ası şarttır. 

4 - Pazarlık perşembe günü s aat 10 da ve 1/6/939 tarihinde ve 

Maraşta encümen huzurunda ya pılacaktır. 

5 - Mukavele ve şartname su l'etleri Delediyeler imar heyeti fen 

şefliğinden verildiği gibi Maraş belediyesinden de talep oluna • 

bilir. 
6 - İmar planını beledtyeler 1 mar Heyeti Fen Şeflıği yapacağın· 

dan mufassal izahat o makamda n alınabilir. (3324) 

1 stanbul Defterdarlığından 
Muhammen kıymet 

Lira 

Beşiktaşta: Abbasağa mahalesinde Ihlamur Yıldız 

caddesinde kain 2-4-6 numaralı es ki jandarma has
tanesi binası 

Beyoğlunda: Hüseyinağa mahalle sinde eski İmam 

yeni İmamadnan sokağında eski 23 yeni sayılı ev 
Beyoğlunda: Tımtım mahallesind' Yeniçarşı cad· 

desinde kain eski 64 yeni 66 sayılı "'' ,1 

1350 

4500 

1623 

Yukarıda roevkl, ve numaraları yazılı gayrimenkullerin mülki· 
yetı hizalarında yazılı muhtm'1l~en kıymetler üzerinden açık artır
ma suretile satılacaktır. Sat.~ bedclı nakden ve peşindir. İhale 
29/5/939 Pazartesi günü saat 14 tedir. Taliple ın t 7,5 pey akçele
rini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezlo:ur glin ve saatte def
terdarlık Milli Emlak Müd · luğünde müteşekı<il k·)ıniayona müra· 

caatları. (3311) 

Varken baş ağrısına 
katlanmak ne garip 

G R İ P İ N mide); bozmadan, 
kalbi ,.e böbrekleri yormadan bü
tün ıztırapları dindirir. 
G R İ P İ N Baş \•e diş ağrıları
na, romatizma sancı ve sızılarına 
üşütmekten mı.itevellıt bel, sinir, 
adale ağ~ılarına karşı bi hassa mü
essirdir. 
G R İ P İ N nezle. grıp ve em
sali hastalıklarda hararetle tavı;iye 
edilmektedir. 

:cı ;J1 ;n :ı 
kaşelerini tecrübe ediniz. Aldan • 
mayınız. Rağbet gören şeyin taklı
di ve benzeri \•ardır. GRİPİN ye
rine başka bir marka ,·erirlerse 
şiddetle reddediniz. 

C .............. ::J 
Yeni eserler .... .. ...... 

"' Mehmed Akif 
Hayatı, eseTleri ve 70 muharririn 

yazıları 

Eşref Edip tarafından yazılan ve 

İs~iklal marşı ~airinin edebi, içti• 

mai, siyasi bütün cephelerini, iç ve 
dış hayatını gösteren bu mühim e

serin ikinci cildi de intişar etmiş
tir. 322 6ahifeden >baret olan bu 
kinci cild de çok kıymetli pazılarla 
doludur: Mehmet Ak.ilin vefatının 
ikinci senei devriyesi münasebe -

tile kabrinde, camide, Üniversite • 

de, Halkevlerinde, mekteplerde 
yapılan ihtifaller, söylenen nutuk
lar, okunan şiirler, bu münasebet
le yazılan yazılar, gazetelerdeki 
münakaşalar, leh ve aleyhinde söy 
!enen bütün sözler kırk sene evvel 
yazdığı ilk şiirleri, kırk sene sonra 
Mı.sırda yazdığ• (Firavun ile yüz 
yüze) şiiri, Necid seyahatine, ço • 
cukluk zamanlarına, Darülfünun
da tedris hayatına ait hatıralar, 

tenloit ve tahliller. . İki cildi bin 
sahifeyi geçen bu kıymettar e.seri 
bütün karilerimize tavsıye ed~riz. 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 
Telefon : 40127 



SAYFA 1 

Tayyare 

LALE 
PİY ANKO Biletinizi 

GİŞE S 1 nden alınız. 
Her kefidede yüzlerce kişiye ikramiye verir. Tecrübe •diniz aldanmanınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lal ıı g işesi 

Sahibi : T. FİKRET - AHMET TOPÇU 

,-- iNCi GAZiNOSU ACiLDi --~, 

Kadıköyünün en temiz aile eğlence yeridir 
== Filistin Radyosu ses Kraliçesi ZEKiYE HAMDANfN iştirak i le == 

Keman Saim, Kanun lsmail. Banço Kadri, Klarnet Şeref. Piyano Valantin, Okuyucu : lbrahim, 

Agyazar, Bigalı Mehmed - Okuyucu Bayanlar : Mahmure Handan, Küçük Şülcran, Hayriye 

Temiz Hava - Güzel Manzara - Mükemmel Servis - Ucuz Fiat 

Pek yak:ITida 

Mısırın meşhur rakkasesi Nadya Ali Aris 

-

Neden 

Çünkü -ASPiRiN seneler
de n beri her tür lü soğukal· 

gınlı k ları na ve ağ rılara karşı 
te s iri şaşmaz b ir ila ç olduğunu 

ishal etmi şti r . 

A S P İ R · ı N in tes iri nden 

emin olmak içi n lüıfen ffi _tDad,cw 

qna dikkat ed iniz. 

Muhabere ve munakale Vekileti İstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli (3544<75) üç bin b ş yüz kırk dört lıra 

yetmış beş kuruş tutan lastik İzoleli tel ve kordonlar açık eksiltme 

ıle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 31/5/939 Çarşamba günü saat 15 te ıdarenin Tünel 

ba,ında Metro han binasının 5 incı katında toplan .. cak arttırma ek

sıltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı (265.86) ik i yüz altmış beş lira 

;Pksen altı kuruştur. 

4 - Bu işe a!t şartnamelrr İdarenin Levazım dairesinde parasız 

oiarak dağıtılmaktadır. ,3274, 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
· Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

ı - C. İ. F İstanbul teslim şartile muhammen bcde.ı (7173) yedi 

bin yuz yetmiş üç lira tutan kurşun mahfazalı lastik İzoleli 2 ve 4 

nakılli kablolar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9/6/939 Cuma günü saat 15 te idarenin Tiinel ba

şında Metro han binasının 5 inci katında toplanacak komisyonda 

)' .ıpılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak için isteklilerin (537.98) beş yüz otuz ye

di ira doksan sekiz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Bıı işe ait şartname ve mukavele projeler, ida.cn,'.l levazım 

mudürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun o

larak eksiltmeden en az bir saat evvel . sıra numaralı makbuz mu

kabıLnde Kom.ısyon reisl4ğine verilmiş olması lazımdır. (3275) 

1 

Kıralık Ev ve Dükkan 
Beşiktaşta Akaretlerde 54 numa
maralı evle 20 numaralı dükkan a
çık art· ırma suretile kıra ya ver i -
lecek!ir İsteklilerin 29 Mayıs 939 
Pazartes günü saat on üçe kadar 
B'şiktnşta Akareth?rcle 34 nu -

rada mütevdlı kaymakamına mü
racaat etmeleri. 

1 SİNEMA 
1 saat20 de 

başlar. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

Deni:ıı Ha•tahanui cildiy 

:ııühreııiye mutahaHı•ı 

Telefon : 23899 

Pazardan maada hergün 3 den 
•onra hastalarını !tabu! eder. 

A dres : Babıali Cadaui Cata
lotlu yokuıu köıebaıı No. 43 

iKDAM 

• 

YAKINDA PiYASAYA ÇIKAKILIYOR 

• 
ı •• 
ı· 

• 

GAZİNO. ve SİNEMASI 
Adres : İst_anbu l Cumhuriyet Matbaası Karşısında 

lstanbul Erkek Lisesi Yanında 
----::=:: S 1 N E M A D A :=:=--

ALİ BABA HİNDİSTANDA 
Ayrıca dünya havadisleri • Ayrıca üçüncü bir film 

Bu akşamdan itibaren her akşam . 
sınema 

1 DUHULİYE• ·•I 10 -15 _ 20 ı 1 Kuruş. 1 

Güzel Manzara -Bol Hava -Temiz Servis 

Bugün Saat 14 de Açılıyor 
Bu Milli Müessesenin Törenine Saygı 
Değer Müşterilerini Davet Eder. 

Hususi Davetiye Makamındadır. 

(TELEFON 
YENi POSTANE CADDESi No. 53 
22506) 

• 


