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İLK TESİSİ: 1934 

İKİNCİ TESıst: ım 

YIL: 1 
SAYl: ll4 

PAZARTESi • 8 MMAYIS • 1939 
SAYISI BEK YERDE 3 KURUŞTUR 

CAliALO(;.LU NURUOSMANİYE l'io. 5' 

TELEFON N: %33ot İST ANB U L 

İtalya - Almanva askeri ittifakı ı--G!!llı!!!!!!l!!a-fenl!l!!!!!!!!!lko--ı Nevyork Sergisindeki 
fJ Ankara ya 

Geliyor pavyonumuz düft 8Çlldl Ribbentrop - Ciano mülakatından sonra 
bu ittifak resmi tebliğ ile bildirildi 

uıının •mnıııııuullllll ııııııınmııoıııınııııa ınıııuuımoıa • 

Miralay Bek'in nutku 
Bek nutkunu söyledi. Şimdi herşey Hitlerin 

iradesine tabidir. Almanya, ltalyayı sabit ve 

azimkar bulursa irade bomba gibi patlıyacak. 
Bulmazsa ?I Mesuliyetleri başkalarına yük

lemekte son zamanın maharetlerindendir. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Lehistan Hariciye Nazın mira- pılacak bir metadır. Bu varlığın 

!ay Bek günlerdcnberi beklenilen tanınması için, blıçok fedakıirlık
nutkunu nihayet söyledi. Bu nut- lar ihtiyar etmeli imiş! 
ka verilen kıymet ve ehemmiyet, Bek büyük meharctle bu nok • 
Bitlerin malilm olan son nutkuna taları kaydettikten sonra asıl me-
bir cevap olacağındandır. seleye geçiyor. 

MalQm olduğu veçhile Bitler bu Dantzig denilen mesele, iki kı-

MilAn, 7 (A.A.l - İtalya Harici
ye Nazırı Kont Cianc ve Alman Ha 
riciye Nazırı Fon Ribbentrop ara
sında yapıla."! müzakereler netice
sinde bugün aşağıdaki resmi teb· 
llğ neşredllrniştir: 

İki memleket Hariciye Nazır -
lannın 6 ve 7 Mavısta MilAno'da 
yaptığı konuşmalarda bugünkü u
mumi siyasi vaziyet ıtinalı blı 

tetkika tAbi tutulmuş, iki hülı:U -
met noktai nazarmın temamile bi
ribirinin aynı oldc!'u bir kere da
ha müşahade olunmuş ve iki dev
let münasebetleri"li"1 sıyasl ve aıı

kerl bir pakt ile kat'i olarak tes -
bitine karar verilm:ştır. Bu suret.. 
le İtalya ve Almanya Avrupa sul
hünün teminine mü~ssir bir tarz-

da yardım etmek e:ndindedir. 

İtalyan gazetelerinin 
neşriyatı 

Roma. 7 (AA.) - Bugünkü t -
talyan gazeteleri, Roma - Berlin 
mihveri devletlerir.in daimi suret
te ibrazdan hali kalmamış olduk
ları samimiyet ve adalet sayesinde 
beynelmilel vaziyetiı müsaiıt bir 
surette lnkişafının ümit edilebile
ceği mütaleasını ill>ri sürmekte • 
dirler. 

(Arkan 3 üncü .aııfada) 

nutkunda, en çok yıldırımlarını sundan ibarettir. Birisi, asıl Dant
vo tehditlerini LehhL~n üstüne zig şehridir. Bu şehir • Bek te iti
tevcih ederek - bu memleketin raf ediyor • Almanlar ile mes • 
lngiltere ile anlaşması dolayısile • kfuıdm. Diğeri de Koridor deni • 
Almanyanın itimadını kaybetmiş len Pomeraniye vilayetidir ki aha
olduğunu ve halbuki Almanya tisinin yüzde doksanı Leblidir. Ko· 
onun hakkında en güzel emeller ridor bu vilayetin içindedir. Dant
beslediğini ve hatta kendioine yir- ziır şehri kendisi de, baştanbaşa 
mi beş senelik bir sulh ıraranti ot- Leh nehri olan Vistule'ün mansa
meğe amade olduğunu ve fakat hında vakidir ve Danlzigdek.i Al. 
bu nankör memleketin bütün bu ni man tacirleri ve san'alkilrlnrı bii
mctlerin kıymetini bilmiyerek Al- tün servetlerini bu şehir için Hin
manyaya arka çevirdiğini ve işte terlandlık rolünii oynıyan Pome
bundan dolayı Bitler de onunla ranyad~n temin ediyorlar. 

DANTZİG İHTILAFI 
Almanya arasında mevcut olan İşte bu iktısadi ve coğrafi şart· 
• demı. tecavuz" mukavelesini fes • lard k' Leh' ır ı, ıstan hükiimetine 

İki devlet te Dantzigden vaz
hettiğini ve maamafih yeni teklif· Koridora ve şehre karşı vaziyctle
ler yapılırsa müzakerele~e. de ha- rini tayin ettirmişlerdir. Şöyle ki 

• 
geçmıyor. Askeri hazırlıklara 

zır olduğunu beyan etınışti. bu hiikfunetin, şehrin Alman ol- • d 
1şte Bitlerin nutkunda kaydet. • ı duğunu kabul ederek şehrin muh- y enı en 

tiğiıniz bu noktalardır ki Bek'~ 1 tar. idaresini Alman teşekkül Lor dra, 7 (Hu• 
cevabına hususi bir kıymet verdı- lerıne bırakmıştır. Fakat gerek 1 İ . h b 
. il •.. h . k sus l - yı a eJ' 

rıyordu. Bu cevap Fransa e ııı • şe rın ve gere Koridorun üze • 1 hf"IJ d 
lın · d k" üks' k a an ma ı er e giltcrenin Lehistana karşı a iŞ rın c ı Y e nezaret tabiatile 

1 
1 
L b h 'lk • t' · · J beyan olunduğu . oldukları taahhütler nozara a >- c ' ume ının elındedir. Buna . 

dd t • L h b "k·' ı· 1 na ı•ore Almanya-nınca, dünya sulbü ınnka era ı ' ragmcn e u unıc ı Almanya . 
ile alfilcndar addediliyordu. Ya Le· ile Şarki Prusyanın alaka ve ıuü- nın her ~angı bb 
histan Bitlerin Dantzig şehrine V" nasebetlerini teshil etmek için e- ernr; vakı harelı.&o 
koridora ait bütün taleplerini ka· ı lindcn gelen kolaylıkları yapmış- ti esnasında, Po • 
bul edecek ve bu kere hiç olmazsa tır ve yapmaktadır. Şöyle ki Al • lonya Dantzigl iş· 
bir müddet için beşeriyet nefes a· manlar pasaportsuz ve gümrüğe ga1 etmeğe kar~ 
lacak, veyahut etmiyecek, kıya • tabi olmaksızın bir taraftan diğer ve•miştir. 
tnctler kopacaktır. tarafa serbe,tçc geçebiliyorlar ve Yine bu mab • 

Bek cevabını verdi: şimdiye kadar hiçbir maniaya te - fillere göre Polon-

Cevap hem ağır ve müphem bir 
Ü•lQpla ve hem de baştanbaşa 
nıüstebzi bir lisanla }·azılmıştır. 

sadiif etmemişlerdir. ya ordusu Dant . 
İşte bugünkü hal ve vaziyet! zig ve Almanya 
Fakat Alınanlar Dantzige ve Ko- hududunda teksif 

ridora sahip olmak istiyorlar. Ya- edilm:ştir. 
ni Lehistanın denizle alakasını Diğer taraftan 

(Arkası 3 iiııcü sayfada) Almanyarun da 

hız 

Bek evvela Bitleri birkaç mad
de üzeriqde tekzip ediyor. Hitler 
nutkunda, Lehistan için yirmi beş 
•enelik bir emnyiet ve sulh temin Ahmet Ağaoğlu aynı şekilde hare" llC~..lli:::.&:..~~ 

verildi 

ettiğini söylemişti. 

Bek böyle bir şeyden haberim 
Yoktur! diyor. 

lı:et etmek kara • 
lllll!lillllHllllllllITTlllllllllUllllllllllllUllllllllUllllUflllfllllllD rında olduğu ha _ .llodudda yığılan Leh tankları --- . ·-
r•r============ı" berleri tekzip edilmediğinden vazi-lrini tamamlıyor. Binaenaleyh alı. 

Bitler, nutkunda, Lehistana Slo- a ll.!I ıRl lYJ n yet ciddi bir hal almıştır. İklıselirn bir ımla§mayı zaruri kılar. 
vakyanın taksimine iştirak etmesi- ~ Yarı resmi leh gazetesinin i memleket ar.~s:nöa iyi bir an-
n; tekli( etmiş olduğunu söylüyor. !aşmanın rnurr.kun olduğunu hali 

3 iincüde: Gafenco ile mü- Go"belse ce ab .. it d' M V 1 um e ıyoruz. ütteOklerimiz ve 
him bir mülilkat 

Varşova, 7 (A.A.) _ Gazeta Pols dostlarımız bizim itidalimize emin 

Bek: Bundan da haberim yok • 
tur, diyor! 

Pavgonumuzun açılış mera
simi Türk- Amerikan dostlu

bir tezahürü oldu "' gunun 

Ankara, 7 (A.A.)
Romanya hariciye na
zırı Gafenko, resmi 
bir Ziyarette bulun
mak üzere 17 mayısta 
Ankaraya gelecektir. 

\ı _ ,f Nevyork, 6 (A.A.l - Anadolu a- radyo ile Amuikan;n her tarafı-

----------·--- jansının hususi rnubabiri bilctiri- na verilmi~tir. 

Pofemkin Sofyada 
Köseivanofla 

yor: Bando Anı~rlka ve Türk marşla-
Nevyork dünyl sergisia:ıdeki rı çaldıktan sonra Nev - York 'fl-

pavyonumuzun resmi açılışı bu - mes başmuharriri eski Türk dostu 
gün yapılnıış • ve bu merasim Doktor Findlay kı•P hşlangıç nut
Türk - Amerikan dostluğunun çok ku ile Atatilrk'e ait hatıralannı ve k O n U s t u candan bir t~zohür;; şeklini alını~ Türk ~alımın_ ~anasın_ı an_lata
meQJleketimiz hanında Amerika- rak VaŞington Bu:n-k Elçımızı ha-

Sofya, 7 (A..A.I -- Sovyet Hari- lıların beslcdilli sıwgı ve sevginin zır bulunanlara takdim etmiştir. 
c!ye .. K~~iser Muavini Potemkin derecesini ort;ya kaymağa güzel Büyük Elçimiz Mür.ir, derin a
bugun ogleden scltl"a Ankaradan bir vesile olmuştur. 18ka ile din~enen nutkunda sergJ. 
buraya gelmiş ve Başvekil ve Hari Tören devlet pavnmumuz önün- ye büyük ö!çü:le i~tirakimizın A -
ciıye Nazırı Köselvand'lıl yaptığı 
uzun mülakattan osnra Kral tara - de yapılmış ve söylenen nutuklar (Arka.sı 3 üncü sayfada) 

fından kabul olunmuştur. 
Potemkin saat 22 de Bükreşe ha

reket etmiştir. 

İngiltere Sovyet 
tekliflerine 

cevap verdi 
Londra, 7 (A.A.) - Taarruzlara 

karşı bir mukavemet teşkilBtı vü
cude getirilmesine dair İngiltere -
nin Sovyet teklifine mukabil ce -
vahı dün akşam Moskovadaki İn
giltere büyük elçi:;lne gönderil -
nı.iştir. 

Bu haberi teyit eden resmi me
haiil İngiliz büyük elçisinin Mo • 
lotofla en kısa bir müddet içinde 
görüşeoeğini bildirmekted'.r . 

Kaza mı, cinayet mi? 
Zincirlikuguda bir maliye 
memuru tabanca ile garalcndı 
Dün, Zincirlilruy .ı eivarında mü- bu müessif hAdise bu su ada ı.I • 

essi! bir kaz• olmuştur. Dün gece, muştur. 

geç vakit aldığımı ı taf~illita göre Bir aralık eline tıb:ncayı alnıı~ 
hadise şöyle ~erey.1~- etmiştir: olan Hilnu ağaca ni~an alarak a • 

Maliye m:murlarından Semih teş etmiş. Fakat nasıl 
0

oldui;u he -
ile polis mektebinde talebe Hilmi, nüz tesbit edilmemış olan ani bir 
Maliye memurlarından Emin ve hlldise ile tabancad~~ çıkan kurşllr. 
Mu.zaffer adında ü.; brkadaşı, Pa- Eminönü kaz~ı dahilinde mali,·~ 

zar olmak dolayı sile hı likte, bir memurluğu yapmakta olan S<'m:
eğlence yaprr..ağa karar vermişler- he isabet etnıiştir Mermi, Seınihın 
ctir. Dört arkadaş, bu eğlence için yanağından girip burnundan d şa-

p Zincirlikuyu cıvannı intihap et • rıya çıkmıştır. G•nç maliye mc -
ap_anın Hitlere mesajı mişler ve orada bir müddet gezin- muru kanıar ı~inde yc·ı e yuvar _ 
Vatikan, 7 (A- A.) - Papanın• dikten ve k-'.irahaı eWkten sonra lanmış, arkldaşbrmı:ı yardım -

mümessili monsenyör Orsenigo ta- akıllarına, t&banca i!e nişan taliml le hast~neye kaldırılmı ·tır. 
rafından Hitlere yapılan ziyaret - yapmak gelmiştir. Keyfıyetten hah~rdar eciikıı z~-
le Papanın Paris mümessili Vale- p bıta ve müddeiur.ıumil.k dür grç 
. . azar olması d·,Jayı~ile sivil gi- ... k . . 

rıo Valerı tarafından Bonnet'ye . . . va...te adar mes<:k ·ı tahk•k >.e 
yapılan ziyarete büyük bir ehem- yınınış olan Hıln,,, tabanca•ını da meşgul olmuşlardır. 
miyet atfedilmektedir. beraber taşımakta oldu;;undan bu Adliye, SPınihln ,·urulmas.nın 
Dolaşan bir şayiaya göre Orse- tabanca ile endahta k&ı ar vererek bir kaza eseri mi, yoksa hır kas it 

nigo, Hitlere Papanın bir mesajını bir ağaca nişan alıp sıra ile a - neticesi mi olduğur.u &raştırm;ık -
tevdi etmiştir. teş etmeğe başlanı:şl&rdır. İşte tadır. 

'Dünkü S " Galatasaray Ankaragücünü 2 - 1 
por v I"' tt · A k · L · 1 

h k ti . magup e ı. s erı ıseer 

are e erı d .. b k 1 ld " ~ arasın a musa a a ar yapı ı 

Bitler - nutkımdn . Lehistanın 

hududunu tayin ve ıııiill<l tama -
nıiyetini temin etmek teklifinde 
bulunduğunu söylüvor. 

Bek diyor ki: Bö) le bir şey bana 
Söylenmedi ve söylcnmi~ olsaydı 

' ünciide: Bir hücumbot bir 

5 incide 

kruvaıörü nasıl 

batırabilir'/ 

Dünkli spor ha -
reketlerinin ha -

ka. bugünkü başır•kalesinde, Po _ olabilirler. Bizimle iyl mi yok.si 
lonyanın sol' be~ ~eııe. ıÇinde Al - fena mı geç!nmek ıstedikleri ka -1 
manyaya karşı ıyı nıyetlerini ve rarını vermek Almanlara alt bir 
j itimadını isbat etmiş oldu - meseledfr. F.<kat .Almr.nlar bilir -
ğunu ve buı;ü'l Almanya !er kı bız y~L111 hır tacaflı tavizler 

ı 

f 
liizun olan çok şiddetli bir red ce-
vabile karşılanırdı. Fakat Alman 
l>evlct Reisinin böyle bir fikir be- 1 6 >ncıda 
Yon etmesi bile onun taşıdığı zih-

berleri ve resim-
!eri 

Kırkpınar güreş-

!eri - Lokman He 
tıiyet hakkında Bekdc zerre ka -

1 
kim - Günün me- ı dar tereddüt bırakmıyol'. Bu zih- 1 

ııinte gi;re Hiller i~in Lchistaııın il.. raklı resimleri 
\>arlıj!ı bile üzerinde pazarlık ya • •ı===========~ 

' 
b 1 

le iyi kı;m•ııluğu kaba! ~demeyiz münferit nziyette u unu - · 
yorsa bunun son send~. içinde Diğer taraft2ıı •Knrjer Wars • 

. . . . • . zawski gazetes!nd~ ,\Jman propa-
bizzat kend•sının takıp ettigi sıya- g d N G"bb 1 ,. an a azırı o e c;; ın Voelk~s -
setin bir net:ctsi bulunduğunu ya- h B b h ' 

. . c er eo ac ter ııa1ete"indeki ya-
zıyor ve dıyor kı: zısına cevap veren Stronski şöyle 

Polonya ~l Alman menfaatleri diyor: 

Dantzig'de birleşiycr ve biribirle- (Arkası 3 üııdi sayfada) 

. ' 
\ 

Askeri Llst>ler Cümhurlyet Abideei llnllbde 
[Dün yapılan ıpor harekeUerinin yazı ve resimleri 5 inci sayfamı zdadır) 
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; Şehi~~ ; Haberleri .. 
' . • • ' •. _ •. ,t, -~..;.: . . ' . 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Son zamanlarda yeni 
açıkgözler türemiş 

Musa • lsa - Muhammet ........ 

İSANIN HAYA Ti 
Evkaf idaresinin r Hakll defill mi? 1-lava yolları 

bir kararı 
-5-

Meryemi okutmak • • 
ıçın Sofiler 

Faydasız akarın 

satılmasına devam 
edilecek 

çekmeğe karar verdiler Evkafa a;t birçok Pkar ve hay -

[Çün Hazreti Meryem mescil - Onun kız• olduğu h ılde mabe- ratın, resülmalleri n:sbelinde fay-
te kaldı, her bir sofi onıı terbiye! de kabulünü emreden Ta.ııruun da gelirmediğ. görüldj'lğünden, 
etmek istediler. Hazreti Zekeriyya bu sureti hareketinde büyük bir vakıflar idaresi, bu ııe\'iden aka -
etti, bu kı~ benim hatunumun kız hikmet sezen Zekeriyyanın, dün _ rat ve haymlın satılmasını ve pa
karındaşırun kızıdır. Cümlenizden ya ihtiras!Jrından çoktan el etekı ralariyle dıtl.a fayd~lı ışler yapıl
ban.a ehaktır ki anı terbiyet ben çektiği için kendisinden şüphesi ması ve daha ziyade i;tifade edil
eyleylm. - Tarihilümem velmühik- yoktu. Binaenaleyh herhangi bir mesi kararlaştırılnıış, satış için, 
cild 2 - sahife 74). şüpheli insanın değıl, şüphelı na- yeni bir li~te hazıdannııştır. 
Va~ ~be.tteki sofiler ·Mer- zarın bile (Meryem) in kilitli h_üc- Vakıflar ;daresi. son on beş yıl 

yem• ı kimin himayesi altına ala- resı cıvarına yaklaşmasına mu - zarfında, ·mazbut vakıflardan 
cağı meselesinde ihtilafa düştüler. saade etmiyordu. Yalnız bir en - 3.573.922, t'lülhak vakıflardan da 
İşi araları~da kur'a il.e .ha~etmeğe d.işesi vardı... 418.596 lirahk satış ;:apmıştır ki, 
karar verdiler. Her bm bırer ka - Bu kapalı hayat ne zamana ka- mi!Cmuu 3.992.518 lira tutmakla -
lem getirdi. dar devam edecekti! dır. Bu vakıfların s~tısından do • 

- Aramızda kur'a çekelim, de- Elbette bir gün gelecek \'e (Mer- layı, vakıflar idares' idirinde de 
diler. Meryem hangimize düşerse yem) i mabed içinde, diğer azad- hiç bir menfi tesi: göı ülmemiştir. 
onu o terbiye etsin... lılar gibi serbest bırakmak lazım Elde edilen l:>u parolarla. birçok 

Mabedde birçok kalem vardı. gelecekli. Şimdilik onun kefili ve vakıflar tamiri \•ey~ •ftyası -tarihi 
Rivayet olunur ki bu kalemler mürebbısi kendisi idi O zaman ise kıymet ve e!ıı-miyet noktası gözö
Tevratı yazan ve teksir eden ka - bütün bu muhteris insanlar ona nünde tutul~rak- temın edilmiş
!emlerdL (Sofi) ler bu kalemlerin schabete kalkışacakJardı. (Ma - Yine bu son on ~~yıl içerisin _ 
üzerlerine ayn ayrı kendi isimle- bed) e kadınların kabul edılmeme-
rini yazdılar. Kalemleri bir örtil !eri, onların •aylık• halleri dola de, bazı me!<tiım valdlar da mey-
altında sakladılar. Hariçten ve bu yısile birkaç gün süren •kirh· '"a- dana çıkarılmak ve yrn! akarlar 
işin ne idüğünü bılmiyen bir kişi ziyetlerınln mabedin kutsıyetine yaptırılmak veya satın alırmak 
çağırdılar. zarar vermemesi ıçındi. Tanrı suı·etile, vakıflar irlıreı;ı varidatı 

- Örtii altında bulunan kalem - (Meryem) in kız old ı11u halde {oğ- bir hayli ziyadeleşlırı.ıniştır 
!erden birim, elini sokarak çıkar_ lan) yerine mabede kabulünü em- İd f t . t' M b··ı·ğ • 1 are, ay'1asız a~ar Vı' hayra -

Dediler. Bu kişi bunların dedi _ re mış ı. eryem u u a v .. sı o- . lup ta bu clıa!. !eri görmeğe baş-' tın tasfıye ,.o satm ·~;.,,. denm e-
ğinı yaptı. Elini örtü altına soktu 

\'e bir kalem çıkardı. 
Baktılar .. 

Kalemin üzerinde Zekcriyya 
Peygamberin adının yazılı oldu -
ğunu gördüler. 

- Olmadı.. yanlış oldu, bir daha 
yap! 

Dediler. Ol kişi ikinci defa elini 
örtü altına soktu. Kalemleri biri -
birine ıyıce karıştırdı ve bir tane 
sini çıkardL 

Baktılar. Yine kalemin üzerin -
de Zekeriyya adını gördüler. 

• ••• 
Başka bir rivayette deniliyor ki: 
Rahipler, sadıklar, Beytülmu -

kaddes hadimleri, her biri ellerine 
birer kalem aldılar. Bir su başına 
geldıler. 

Kimin kalemi suya batarsa 
(Meryem) l terbiyeye ve himayesi 
altına almağa o Iiyık olur. Dedi -
!er. Meryemln güzelliği hepsinin 
de gözlerini almış, gönüllerini fet
hetmişti. O, daha bu yaşta, yedi 
yaşında iken baş döndürüyordu. 
Yarın büyüyünce kimbilir ne afet 
olacaktı. 

Su başına geldikleri zaman bü
tiın bu ·din adamlan., Zekeriy -
yadan habersiz ve hatta bırıbirle
rinden gizlı, kamış kalemlerinin 
içine kllm, taş kırıntısı gibi nes 
neler koymuşlardı ki kendi ka -
leınleri ağır gele_ suya bata ve 
(Meryem) i atalar, vaktaki bütün 
kalemler suya atıldı, hile edenle
rin bütün kalemleri su üzerinde 
kaldı. Zekeriyyanın kalemi •Hik
meti huda• suya battı. 

Bu mes'ele •Kur'an• da da mez
kiırour. 

Bunun üzerine hıç kimse ağzını 
açmağa kadır olmadı ve {Mer -
yem) in (kefalet ve terbiyeli) Ze
kerlyyaya tevdı olundu. 

Zeker?yya, iht.yarca olmakla 
beraber arkadaşlarının Meryemi 
nıçm lstediklennı biliyordu ve on
lar, kendi aralannda: 

Varı;ın Zekerıyya bu işle 

meşgul olsun. Biz yine bir yolunu 
bulup (Meryem) i gorurüz. 

Dımıişlcrdı. Kendilerini dine, 
Tanrıya ve Tevrata vermiş, mu -
kaddes malı~ çatısı altında bü
yümuş, yetışm ~ bu !ns;ınların gü
zel bır kız ka~ısmda derhal gale
yana g len hisleri Zckeriyyaca 
n eçhul olmadığından o {Mer -

ladığı zaman Zekeriyya, mabedin decek ve elde ediltcck pa-ra il~ ye-
kulsiyetıni muhafaza bakıırundan ni \'akıf binalar yop'. arak evkı;f 

onu kendi evine götürür ve orada varidatını ziyadeleşlır,ck.1 ir. 
birkaç gün •mihman• kalırdı. 

Tarihler (Meryem> ır. babası 

Umramn bu tarihlerde vefat el - ' 
miş olduğunu yazar. (Kur'an) da 
(Meryem) in adet gunlerır.i Ze -
keriy.ıfı Peygamlx-rin evinde ge
çirdiğini kaydeder. 

Ekmek işi tanzim 
ediliyor 

f eledi ye ekmek kalitesinin 
üstünlüğünü ve utuzlugu 

tEn.in Edecek 

Tarihin seyri ve hlıdıselerın bi
ribirine olan bağlantıları bakımın
dan {Meryem) i hücresindeki 
(taat) ve (ibadet) inden bıraka -
rak (Zekeriyy:ı.) mn l.ayatına av-
detimiz zaruridir. Fırıncıların, zaman zaman, za _ 

rar ettiklerinden bahisle ekmek 
Biliyoruz kı Zekeriyya ve Um- fiatlerin.e zam yapmak istemeleri 

ran iki kız kardeşle evlenmişlerdL ve sık sık belediy~vi tazyik etme-
Ve bunlar, ikisi de (Mukaddes !eri, belediyeyi, İstanbulda ekmek 

Mabed) in en ileri gelen hadimleri işinin nazımlığı vazifesini uhdesi
ve birisi Beni İsrailin •Peygam - ne almak üzere tetkik ve teşeh -
ber• i olduğu için doğacak olan büslere sevketmiştir. Bu noktayı 
çocuklannı mabede iizad etmişler- esas olarak kabul eden ve karar -
dL !aştıran bele~tye, İsjanbulda bir 

(Meryem) için mabedde hususi ekmek fabrikası kurmağa ve hal
bir hücre tayin etti. Kapısına bir ka, mümkün olduğu kadar ucuz 
kilit vurdu. Bu kilidin anahtan ayni zamanda da gıda kuvveti iti~ 
daima kendi yanında dururdu. barile üstün ekmek yedirmek ü

(ME>ryEm) in bulunduğu odaya zere, teşebbüslere girişmış ve bu 
Zekerıyyadan başka kimse gire - hazırlıklar da bir hayli ilerlcıı;.~ 

ıne7rli. (İmamı Ebu Cafer Muham- bulunmaktadır. 
med bin Cerir'in •Taberi• tarihinin 
ikiuci cild 74 üncü sahifesinde]. 
Zekeriyya, her gün ve günde bir 
kaç defa (Meryem) ın yanına ge -
lir, ona okuma yazma öğretirdi 

Okuyup yazmasını öğrendikten 

sonra da •Tevrat. ı talime baş -
!adı. Musa dini ahkiımı mucibince 
de ibaılet usul ve ahkamını öğre
tiyordu. 

(Meryem), tek başına bır hüc -
rede yaşamakta ic!L 

Bütün meşgalesi gece ve gün -
düz Zekeriyyanın telkinleri altın
da •Tevrat. ı okumaktan, Tevrat 
ayetlerini kendi kiıçük kafasına 

göre tahlil etmekten ibaretti. 

Seneler bu minval üzere geçtL 

(Meryem) on iki ) aşımı bastı. 

(Mabed) in hiıdımleri, kapalı 

hücrede olalı ve kını.senin görmesi 
ı:asıp olmıyan (Meryem) n gü -
zelliğinı hayallerınde gı Lkçe bü
yutuyorl r, onun bir an evvel bu 
hucreden çıkıp (mabed hadimi) 
sıfatile kcnd; aralarına kanşma -
sıru s:ıbmnzlıkla bcl<liyorlardı. 

Öyle yL. Umran ve karısı Han
nan çocuklan olan •Meryem• ı 

mabede nezrelmişlerdi ve Tann 
kız olmasına ragmen (Meryem) i 

Diğer taraftan, bir müddet ev -
ve!, fırıncıların, buğday fiatleri -
nin yü!rseldiğini öne sürerek ek
mek fi.atlerini yükseltmek için 
yaptıkları teşebbüsü piyasaya u -
cuz buğday çıkarıp salarak önli -
yen Toprak Mahsulleri Ofisi de, 
devletin •momlekette tek ek -
mek. prensipirıi tahakkuk ettir -
mek üzere tetkiklerde bulunmak -
tadır. 

Bu tetkikler, ilk olarak, İslan -
bul, Ankara ve İzmircle, devlet 
sermayesile üç büyük ekmek fab
rikası kurulması esasına istinat 
etmektedir. . ---000---
MÜN KALE 

Devlet Demiryolları yeni 
tarifesi 

Bir müddet evvel Ba!hn devlet
lerı arasında mü.ş•crck tren yolcu 
ve yük nak'iynlı 'çın b kongre 
yapılmış ve :nemlee'ttlr ızın de iş· 
tirak ettiği bu kor.gred._ bazı ka -
.rarlar itlihaı t-diln>iştL 

yem) i mabede nezredilen diğer oğl n :verini! kabul etmişti Mabe
çocuklar gibı başı boş ve ortada de nezredilen her oğlan çoctık gibi 

Demiryol';ırı id<ı~es:, Sirkeci -
Edırne ve K.!rklareli il~ taripele -
rile semplon ekspr s ve kovansl -
yonel trenlenr.ln taııfolrıni kon -
grede alma nkllrarlara göre tadi -
len yeni blı' ta~ üe tanzim etmiş -

Mührü 
kofr 

koparılan 

meselesi 
Gazetemizin b&§nıilrettibl 

Ömer Nazmi'niıı evindeki 
kofre mührünün yandaki eve 
cereyan verilirken elektrik 
memuru tarafından koparılıp 
tekrar mühürlenmediği hal -
de kendisinden 3 lira masraf 
istendiğinden şikayetini yaz
ıuıştık. Buna karşılık Elek -
tril< İşleri Umum Müdürlü -
ğünden şu mektubu aldık: 

c4/1/1130 tarilıinde, gazete
nizde cE!e1.trik· fdar~s~ bunu 
tetkik etmelid•r• ac.ılo! çıkan 

yazıya korştl•l.:ır. 

Unkapanında, Hvıkadın. 
Hızırbey Cami ,ç,ıkaf,ında kd
in 25 ntt maralı binada ikamet 
eden Bay Ôıner N azmi'nin 
komşuL1nndan hri 31/3/938 

tarihinde cereyo :ı istemişti; 
fakat abonman senedinin 26 n 
cı maddesine tet;fikan veril
mesi icap eden ;,,ti'ı;ôk üze -

rinden n;;ansı öd• m~diğinden 
dolayı, arzusu btaç edileme· 
mişti. Bu mt4teriıı!' cereyan 
vermek üzere ·1a•ıc.lline bun
dan dolayı gitmepe lüzum 
kalmamış oldug•Jr.ıian kofre
nin mühürü.nün tn~nıurlan -
mız tarafından l·rııanlmış ol
duğu 1ncvzuu brJı:ıolamaz. 

30/4/933 tv.rıl•ıt>dc giden 
nıemu,...:.muz, Bay Ömer Naz
mini1ı. te~~atır.ı bt?:ı-leyen kof
reııin üzerınde1:i 1nühilrün 
kopanlrr..t~ otdu.1ıun~'..! görmüş

tü. Mezkur kofreyi 26/5/938 
tarihinde mühıltlemi tik ve 

mülırün birinci defa olarak 
kopan!nıış old•ı/111Mı nazan 
itibara alarak, n,asraflanmıza 
tekabül edl'n mi'lıür bedelini 
-teken-b•ii halinde talep edil-
mC'ı-- üzere- abc11erlen 
miştik. 

21/10/~38 tarılımdc. 

istem-

kofre 
nıühüriiniirı ı-·tne k'oparılmı§ 

olması re bu kofrf'fliıı l/3/939 

tarihinde tekrar mülıürlen -
mesi üzel'"İne, ab:·tı.e1nan se -

nedinin l 5 inci maddesine gö
re, Bay ()mer J\'azmi'den iki 
mülıür bedeli vlarak (iiçl 3 li
ra. talep edilmiştir. 

Bu nıebWğuı 1'Ut!:'raf karşı

lığı olduğuııu tıe 'stenilınesi 

de mer'i u.'Mılk•·e '" ıırafık l>ıı
lund11ğ111<1ı saygılaı:nıla be -
yan ederinı-.~ 

Elektril< idare·ünin göster -
diği seti alakaya teşekkür e -
deriz. Ancak hadisede en mü· 
hiın nokta anlaşılamamıştır: 

Komşu ev cereyan istemiş, fa· 
kat istihlak avansı ödemedi • 
ğinden cereyan verilememiş. 
Güzel amma bu muamele 
bundan tam 13 ay evvel ol -
mu.~. Halbuki bugün me\'ZUU 
b•his komşu eve sekiz, dokuz 
aydanberi cereyan verilmiş 

bulunuyor ve bu cereyan da, 
yeraltı kablosu onun kapıs• 
önüne kadar uzanmadığı için, 
Ömer Nazminin 210774 tesi -
sat num•ralı kofresinden ve -
rilıniştir. En basit muayene ve 
tetkik bunu isbata kilidir, de
mek ki oraya memur gitmiş, 
kofreyi açıp komşuya vermiş 
ve tekrar mühürlemiştir. Mü· 
bürün 21/10/938 tarihinde i
kinci defa kopuk göriilmesi· 
nin sebebi bu olamaz mı?Böy
le olunca, elektril< idaresi bir 
abone teınini için kendisine 
nezaketle kapısını açmı · olan 
diğer bir aboneyi ma>raf öde
meğe mecbur etmiş vaziyet -
le görünmektedir ki bunun 
tecviz edllemiyeceği muhak -
kaktır. Küçük bir tetkik, mev
zuu bahis komşuya 21/10/938 
tarihinden evvel cereyan ve
rildiğini gösterecek ve kof -
renin de idare meınuru1ıca a· 
çıldığı anlaşılmış olacaktır. 

Bu nokhııun tetkik ettirilme· 
sini unıunı n\üdürliikten rica 

• • 
servısı 

lstanbul - Ankara 
İzmir -Adana hattı 
rağbet görüyor 

Geçen hafta açılan İstanbul -
Ankara - İzmir - Adana hava yol
ları servisi, bütün tahminlerin fev 
kindıe bir rağbet kazanmıştır. İle
ride te;;is edilecek hatlar için çok 
ümit verici olan bu rağbet karşı -
sında devlet hava yolları idaresi, 
yeni kurulacak hatların mümkün 
mertebe süratle tesisi için icabe • 
den bütün tedbirleri alınağa ka -
rar vermiş bulunmaktadır. 

Hassaten, önümüzdeki yıllarda 

şark hava halının tesisinin iş sa -
bipleri için çok faydalı olacağı ve 
fazla rağbet göreceği anlaşılmak -
tadır. 

936 yılının 25 Mayısında İsıan -
bul - Ankara hava seferlerini as
keri idareden devir alan devlet 
bava yolları idaresi, İstanbul ve 
Ankarada tenezzüh seferleri de 
tertip elmiş, bu teıezzüh seferle -
rine 1451 kişı iştirak etm~ıir. Bu 

ı zaman zarfında 39 hususi sefer ya-
pılmıştır. Bu tenezzüh seferleri, 
yakında, cumartesi ve pazar gün
leri, yeniden tertip edilecektir. 

İstanhulla Ankara ara>ında şim 
diye kadar 2608 yolcu, 11975 kilo-

kız, tuhafiyeciden •• uç Küçük 
çift çorap çaldı mı, yoksa? 

Karagümrükle, Degirnıen soka- ! hırda, bazı açıkgözlerın, kanun! 
ğında 7 numaralı evde oturan HA- ceza ehliyeti olmadığı için, yanla
tice, evvelki akşam, 11 yaşındaki rında böyli! küçük çocuklar taşı • 
kız kardeşi Ferihanı yanına alarak yıp onlara öteberi ~aldırdıklarına 
çorap almak üzere Kapalıçarşıya da rastlıyoruz. 
gttmiş, Kalpakçılarbaşında iuhafi- Hatice de, hadiseyi şöyle anlat -
yeci Agahın dükkanında çoraplara mıştır: 

bakmış, pazarlıkta uyuşamamış - - Çorap almak için bu adamın 
lar ve dükkandan çıkmıştır. dükkanına girdik. Pazarlıkta u • 

Aradan çok geçmeden, Hatice yuşaınadık. Çıktık. Birkaç adım 

tekrar dükkana girmiş, Agiiha: yürüdükteıı sonra, kız kardeşim: 
- Aman kardeşim .. ırzına düş- - Abla! Ben üç çift çorap al -

tütn. Yanımdaki çocuk, ben bura- dım; al! diye koynundan çoraplar 
da çoraplara bakarken, üç çift ço-ı çıkardı. Ben kardeşime darıldım. 
rap almış. İki çiftini komşunuz a- •Götür, geri ver! diye çıkıştım. 
lıp polise gitti. Şu bir çiftini de aL. Çoraplar yere düştü. O aralık, tu-
çocukcağızı kurtar' deml tir, 1ıafiyecinin komşusu geldi. Bizi, 

Tuhafiyeci. ıursız diye yaka,ladı. 
- Nasıl kurtarayım? diye sor • Bundan snnra, tuhafiyeci Aga -

muş, Hatice: nın komşusu Karabet şahit olarak 
Para ile aldılardı, dıyiver, dinlenmiştir. Karabet demiştir ki: 

demiştir - Bu kadınla bu kız, bizim kom-
Biraz sonra hadıse polıse akset- ıunun dµkkanında.n çıktılar. Bir 

m~, zabıt tutularak, Haticeyle Fe- uç adım ileride çekişmeğe başla· 
rihan, dün, nöbetçi cürmü meşhud dılar. Yere, iki çift ç:orap düştü. 
mahkemesi olan Sullanahmet bi- Çalma mal oldu~nu anladım. 
rinci sulh ceza mahkemesine \'e - Bunları yakaladım 

rilmişlerdir. 

gram posta mevaddı ve gazele ta- Tuhafiyeci Agah, davasını, yu-
Bundan sonra muhakeme bit -

'lliş, haklın Reşid, Haticenin çal -
Jığı veya kardeşini teşvik ettiğ'ne 
Jair delıl olmadığın.dan beraetine, 
Perıhanın da, .)'aşı itlbarile kanu
nen ce~lalldırılamıyacağından 

aderııi mes'uliyeline karar ver -
mlştir. 

şınmıştır. karıda anlatı•ğımız şekilde izah 
Devlet hava yolları idaııe,ın;n 1 etikten sonra, Mizleı·ine, şunları 

beş senede temin ettiği gelir da ililve etmiştir; 
2114052 ~iradır. B':' zaman zarfında 1 - Biz e'nafız. Bize, her türlüsü 
y.apılan ıdare masrafı da 19502951 gelir Arada sırada, bu neviden 
!ırayı bulmaktadır cıeylere de rastlarız. Son zaman -

Taşdele; ve Def-/ Dalgınlık yüzünden 
neli menba suları! 

Su'arın şişelere doldu
durulması y&ni makine 

ile yapıh1 or 
Taşdeleıı ve Defneli memba su· 

!arını alan ve satışına başlıyan ,·a
kıflar idaresi, geçenlerde İngilte
reden celbettiği makinelerı Ta~ -
delen meınbaına monte ettırmiş ve 
fenni usulle ve hiç el değmeden, 
makine vasıtasile su şişelerini dol
durup kapatarak satışa çıkarma -
ğa bıışlamış bulunmaktadır. 

Taşd<'len ve Defneli su_larına 

son zamanlarda, rağbetin arttığını 
gi:ız önüne alan Vakıflar idare"i 
memba suları direktörlüğü bu su
ların fiatlerinde yeniden tenzilat 
yapmıştır. 

Şehrimizde mevcut vakıf büvet
i erinin geçen yaz çok rağbeet maz 
har olduğunu gören Vakıf Sular 

Direktörlüğü, bu yıl, şehrımizin 

diğer bazı yerlerinde de yenicıen 

büvetler açmağı düşünmektedir. 
Bu büvetler de. bu yıl, "uyun bar
dağının geçen se·ne olduğu gibi 40 
paraya değil, otuz paraya satılma
sı da düşünülmektedir. 
Diğer taraftan, vakıf memba 

suları direktörlüğü, bu yıl, Defne
li ve Taşdelen sularından gazoz 
yapılması ve piyasaya çıkarılma
sı hususunda da tetkikler yapmak 
tadır. Bu takdirde gazoz imali için 
yeniden makine getirilmesi ıcap 

edecektir 

~ .................. .. 
ı Küçük Haberler J 

Başkasına ait olan paketi ken
disinin diye rehin bırakmış 

Y~r ısminde gedikli bir on -ı mış, bulamayınca otelciye müra -
başı yeni terfi elm~. üst onbaşı ol- caat etmiştir. 
muştur. Ya,<;ar, Sirkecide bfr otele 
inmiş, evvelki gece orada yattık -
tan sonra, evvelki gün, yeni aldı· 
ğı terfilerini ve yeni kemeri ta • 
kınmış. çıkardığı işaretlerle eski 
kemerini de, bir kağıda sarıp otel
de bırakarak gezmeğe çıkmıştır. 

Bu aralık, otele, Mehmet Tahir 
ısminde bir köylü gelmiş ve yu -
karıya çıkıp bir iki saat uyuduk -
tan sonra, otelden çı.kıp gitmek 
istemiştir. 

Otelci Mehmet Talıirden para 
istemiş, Tahir, parası olmadığın~ 

zaten gece de kalmadığını, maa -
mafih, eğer muhakkak para ister
lerse, çıkıp bir hemşehrisinden pa
ra bulup getireceğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

- Alın şu paltomla paketim siz
de dursun. Parayı getirir alırım. 

Bundan sonra da, Mehmet Ta -
hir, para aramak için otelden ay -
rılmıştır .. 

Otelci, düşünmüş, taşınmış, köy 
lü Mehmetıen başka yabancının 

gelmediğini düşünerek, Mehme -
din bıraktığı pakete bakını~, pa -
laskayla nişanları paketm ıçinde 

bulmuştur. 

Aradan çok geçmeden Mehmet 
Tahir de otele gelmiş, hadise po -
lise aksetmiş ve Mehmet, tutulan 
zabıtla Sultanahmel birinci sulh 
ceza mahkemesine \'erilmiştir. 

Yapılan muhakemede, Mehmet 
Tahir şunları söylemiştir: 

- Yorgun, uykusuz ve açtım. 

Beraberimde getirdiğim bir de 
ekmek paketim vardı. Yorgunluk 
ve dalgınhkla, benim ekmek pa • 
keti yerine öbür paketi almışım. 

Otelci de, Mehmedin filhakika 
dalgın ve yorgun göründüğünü 

söylemıştir. 

Hakim Reşid, Mehmedin, Yaşa

rın paketini gafletle aldığı kanaa-

Biraz sonra, Yaşar onbaşı otele tlne varmış 
gelmiş, palaskasile nişanlarını ara- l vermiştir. 

ve beraetine karar 

Otomobil çarptı Pencereden duştu 
Küçükpaıoarda Atlanıa cadde • Taksim Cümhıuiyet caddesinde 

sinde 41 numarulı evde oturan Ka- Filatya apartın-anında oturan Mo
zımın çocuğu Nunıa:ı evin alt kal melanın idar~ ettiğ! 867 numaralı 
penceersindl'n sokağa düşerek ba- hususi otomnbil, Tünel başında, 13 
şından ağırca varalanmış, tedavi 1 yaşında İspfroya ~r..rparak yarala -
edilmek ü,e,. Şi~li çocuk hasta _ mış, çocuk teda"ı altına alınmış, 
ne•ine kaldı.-ılmıştır Mo'!lela yakalalUl'll)lır. 

* Kızıltoµr.ıkta bir köprünün• Motorsikl1.1t çarptı 
yıkılması üıcr;n, o cıvar boslanla-rından nakliyat yapılamadığı hak- Galatada Lüleci Hendek cadd~ Evvelki gece, ge~e yarısı, balık 

Birbirlerini yaraladılar 

kında b ı di b! 'k· l sinde 142 n•Jm?ralı evdt! oturan tutmak üzere Htvb~l;~daya gitmiş 
e e yeye r şı aye maz - · balası veri]ıııiştir. · ~aylın kızı Raşe! İstiklal cadde _ olan Remzi Kocabahkla tay~~ı 

* Ahırkııpıda ı:ı.s• ik fabrikasırr- sınde karş!dan karşıya geçerken· Bayram, ? :1' .hırs.\Zlık olması yu -

d 1 t b R d 1 1 k 
368 numaralı molmosiklet ~•rna-l2unden bırıb:rlerıl•? ka\•ga elmlij -

a ça ışan us :ı a~: ıza, a gın ı _ .' ,,...,. 1 , . • , 
neticesinde C'llerini &iliııdire kap _ rak bacagın-ian yara;amıştır. Ya - ler ve bırıb!rlerını yaralamışlar -

tırarak yaral:ıınıştı.r ralı Beyoğlu hasl•nesinde tedavi dır. · * Maarıf Müdü"lüğU bu stne ı.ltma alınmıştır. Yangın başlangıcı 
zam görec~k muallıınleı in liıt esi - Baca tutuştu B -ı d Kal ' k il ,. . . , eyog un a Y ıncu u uı;un -
nı hazırlamı,tlr, Lıste Vekalet · , • .. d .

1 
. 

1
. ı.şancıda Soguklu hamam so - da Topçekenler sakağında a\'Ukat 

gon erı mış ır. · 31 1 ın numaralı tatlıcı dükka- And ·t 31 • ı b' al 
dbıra kmadı. Bırakmak ı e gelme- o da dın ve Tevrat terbiyesi aldık-

ı. tan sonra umumun arasına kar~a-
. Çu~k_ü . M~ryem o derece baş 

1 
caktı ve karıştığı zaman da arlık 

dondurucu bır mel1ihat sahibi ol - ona kimse karl§&DUyacaktı.. 

etmemiz, * Liğvedile.1 Dum!11pınar ehir • . ona aı • num~ra ı ın mn -
Yeni tariklcrin tatbikatına, ge _ ı ı mutfagındakı baca tutuş - 't d k" 1 k t d ,, 

H de
All mi? ya,_tı mekt~bınin binası .Ayazağa 

1 
. ın a ı o an e a o.·~ı:ın tutuş -

Iecek hafta Pıızartc,ı gününden i- '9 aklı 1ll ·s· vaktınd yetışilerek sönd!lrül - ınd -:==========rl'I koy yatı. m"ktebi olarak kullanı- nı •tür. mas an yangın çıkmış, vaktinde 

tir. 

mu.ş'J1. (Arkas• var) 
aca tır. vetişilerek söndürülmüştür. tibaren başltnııcakt,r. - 1 k ' 
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'~iMK~---~~---'-,.1 
AVCISI Yıldızlar ve boyları 

Çeviren : M. Y. 
(Dilnkü nü,hadan devam) hşmak Hlzım geldiğini ar.lı.makta 

. . gecikmedim. Parayı !.olay sarfet . 
_ En az :ıç scr.e hır başkasılc ,. 

1 1 
ah 

. . me,.e a ışan ar. parrnın ne z -
evlenmıyeceğıne. , b•na, yemin e -, 11 k ld ğ n b"lm· ı me e azanı .: ı ... ı ıyor ar. 
der misin? 

Onlara büyük yıldızlar diyoruz fakat 
ekserisinin ufak tefek kimseler olduk

larından haberi~i z varmıd ır ? 
. Maden amelesi olıiUb'1.ım zaman, 

- Yemın ed:yo~:.ım, Bernard! .. b" iftih d ~ once ır a: 11y .... l!m. 

- Allah ve dü-ıy~ p.Lidim' Tam bir T 1 
1 b • . b.. .. d"l k sporcu ı '.fil; ça ışrnanın 

o sun; en oe senı!: ulun 1 e - ağırlı"' d ile- t d kad 
ğ ~ll ,..n an ş aye e en ar aş-

lerinı yerir.e j?etirece ırr. J:' l ··ı·· d B b · l · .. . ara gu uyor um. en, u ış erı, 
tekrar seni bulaca~ın.a soz verıyo- ğle d" ardı 

, e nce ıye yap m. 
rum. 

Yukarıda giirdilğünüz lngiltenr donanmasında kullanılan hücumbotların en modern tipidir: En 
seri (saatte 84 kilometre), en iyi mil•elliib (zırhlı kuleler içinde Z mitralyöz ve C torpil), bütün bun· 
!ara rağmen hücumbotun uzunluiu yalnız Zl metredir. 

Büyük yıldızlar sanıldığı 

Öğleye kadar çdışıp ta, yıkanıp 
Biribirim!ıe kar511ıklı söz ver - ,. • y k d h b 1 d b' 

diktPn bira? sonn Charlotte'ur. an temizlenip esvap d~ğiştirdiğ'."'. - ""' • arın i eniz mu are e erin e ır 
b•"•, günler, hakikaten. eglence gıbı 

1 
EN •ı z 

1 
E 

her cihetten büyük değildirler. Me

sela birçoklarının boyları, vücut

leri onları küçük kimseler olarak 

kabul etmıye bizi mecbur eder. E -

vet meşhur 1<:adın yıldızlardan blr 

çokları orta. hatta ortadan da aşağı 

boyda kimselerdir. Şimdi .diyecek

siniz ki peki bu küçük kadıncığın, 
nesi içeri girdi Nişanlım, - . . 
son dPfa baktı. odadan çıktı. geldi. Fakat, bütür. gün pislik ve 

Le b
. k •- berbat bir sıcaklık içinde çalışma-

küçük hücümbot koca bir kruva-
meseliı bir metre elli beş sar.tim 

Madaır. ranne ır aç m .. .ua- • te . .. · kild · ga ve er sı gun •ynı şe e ışe 
sız kelime !le ba~ın sağolıun, de- b 1 • --'- 1 ğl 

~ amaga m.,.,.,ur o unca, e en • 
dikte'l <;0nra, nişanın bozulduğunu Im kt ktı. -=======~ 

boyla, nasıl oluyor da bir metre zörü sür' ati sayesinde batırabilir 1 
diyor, onlarla msel& a§k sahn~ie • 

!elaketindeni seksen santim boydaki erkeklerle ce o a an çı · b. b uk 1 l ak ı k eıc· z· h bana anlattı. Ren, bı:r:u. zaten bek- . . . . . . Modern bir kruvazor ır uç o ar yapı ma /[Pr ır. ıra a-
!iyorrlum, fazlo bir şey söylmeğe Elle:ım, kir ~~ ı~ınde ıdi; sır • milyar franga malolur.Amerokrlnın 

1 
va kuvvetl~i geırl?>ın ateşinden 

lüzum görmrdim. tıın: hır -~ara g:bı lgrıyordu. Kuv- yapmağı tasavvur ettiği yeni !mı- bir kısmını keneli !!zerlerine çeke-

z il B d - - 1 ü vetıın, tukeıı'lleğe başlamıştı. Ter vazörler ise ilci mily&ra malolacak- rek hücumbotlara daha serbest ha - ava ı ernar çıgıın, o~ e - k k · 
, dl k" , · b" d ha 0 an yatağıma, yorg:ınluktan bı- tır. Fakat bun!arı yapmak,.ı kAfi reket lmltanını tem'n ederler. Bu 

m.t e yorum 1 ır ıK ır a tik bir halde dü ü ordum. Yikana- · 
Charlotte'u görme/re kalkışmazsı-1 ş Y • değıl, ayrıca bakı'll ister ki bu da takdirde yirmi, otuz, kırk hücum-

. . d b .. ük b' cak su yokt1J; çocukluktar.berı alış- azim masraI dem~ktir. Kruvazö • botu ayni zamanda harekete geçir 
nız. Bu, onu:ı ıçın e uy! li.~ tığım, temizlilc v~"ıtal~rının biri • n· it mek ve bunlardan bir kısmına, a -darbe oldu. kt·rlcr;n ıoze ememe rün boyuna göre s•neoe e ı a mış 

_ Müst?rih ol.ıru~ d yoktu. Çam~şıl'lar•.m. ~abucak es- milyon Frantı>. franğmı da bu ha- teş duvarının arası.'ldan geçerek 
ma am kidi. Çünkü temiz kalabilmek için 

Fransayı t rkediy~ı urr kıın için ayırmak icap eder. 
her gün çamaşır d~ğisti•ır.eğe mec- Diğer taraftan 20 metre boyun• 

Tasavvurhrıından madam Le - b d 
Char • ur um. da bir hücumbot, birkaç milyon · 

zanne'a bahsetmemı§tir. Aşçı dükkanınm vemekleri, ye- luk bir mes~ledir. Ameli bakım 

1 

aşk sahneleri çevirrıeye cesaret e
• • • rinde yanya:ıa gelmive batta, baş-

Hücumbotlar hakkında Fransız · 
meclisi bahriye komısyon reisi 1 Iarı bir sırada bubnmıya kalkı • 

toptan mah volm:ılr 
kurtuldu. 

J .• M. Renaitour şu dikkate şa - yorlar. Kalkıyorlar. değil filmler
yan maiürİıatı veriyor: de onları böyle görüyoruz. Mese • 

Hücumbot, binnisbe yeni icade- la bakıyoruz ki kc:!ın başını kal • 
dilen bir deniz harbi vasıtasıdır. 

dırmış erkekle gözgözedir. Kucak
Bunlardan biri, İtalyan bahriyeli· 
)erinin idaresi altında, Adriyatik • !aşıyorlar, kıdının haşı erkeğin o-

te bir tecrübe yaptı ve parlak bir muzunu ~ıyor Peki bunlar nasıl 
netice aldı. İngiltere ve İtalyan oluyor, diyecelrsiniz? Cevabı ba

lotte'da;,1 s5z ald'.kt~n s~nra, neye ı necek şeyler değildL Beraber ça • dan senevi ma-ırafı ı:.a hemen he
yarardı· Eğer mutıl'll hır servetle lı.ştığım işçiler benim tiksirunem- men hiçbir şey d~~ıldlr. Halbuki 
dö <>cek olursam, bu a•iz kadın. le alay edıyorJardı bu mütevazı hücumbot kruvazör 

sittir. Sinema her şPydıo olduğu gi· 

bi bunun da birtakım hilelerle ça-

bahriyelileri hadise ile çok aliika
"' dar oldular ve o zamandanberi bu 
'~ htic•;mbotlar üzerinde çalışarak 

resini bulmuş. Uzım boylu erkek 
onları azaıLl tekemmüle ulaştırdı· k r.anam nlın&kla ıftihar edecek- Aldığım gündelikwrin bir kıs- denilen o koca canavarı batırabi-

ti. mını bir t:ı.rofa ayaı:;ordum. Fa • lir. Daha doğrusu. birçok askeri la yıldızların yanında kısacık kadın r. 

* kat bir gün hesapta yar.ılıruş oldu- mütehassısların ve bılhassa Al • 
Torpil atan bu hücumbotlar yir- yıldızların gülünç 1-i r mevkide kal 

Bir hafta sonra, G:ıy&ııe'a doğ- ğumu, dehşetle anhdım. Çünkü manlarla İta!yenlarn fikri bu mer mi metre uzunluğunda, otuz ton -
luk gemilerdir. Kendilerine saatte 

ru yola çıkrııştım. Herkes, bu se- yattığıın yerın kinsı. y~mek içmek kezdedir. B;!hııssa İtalya, hep bu 
L k · · parıısı, çıktıkt~n so'lra, ne kadar fikir ve kanaatle, yüzlerce ve yüz· 

. . doksan kilometreye kadar sürat 
j ara le çı mamamı tavsıye etmış· 

ti. Fakat Char'otte'h ben, muta -

bık kalmıştık. Bu. b~na kifidi. 1 -

dişimi sıksam, eli'.De geçen para. !erce hücumbot inşa ~tmektedir. 

çime, müheııd;sıerı,. J:.eceremedilc

leri iste muvaffak olacağım gibi 

nın yarısın! bir tarafa koyduğum Fakat bıı deniz korsanları nasL 
halde ancak iki sende buradan hareket eder, o koca kruvazörlen 
kurtulabileccktim' nasıl batırırlJr? Gayet sade bir su

geliyordu. 

Tasavvurlarımı, ancak bir altın 

madeni, tah:ıkk.uk ettirebilirdi. 

Charlotte'u isti/ordum ve ancak 

büyük bir servet &aycsinde, o. be-

Sıkı çalışmıya. vücutçe alışmış· 
tım. Yalnız, monen Ledbahttıın. Si
nirliydim, bu feliik~ttPn kurtulmak 
için, her şeyi gözo eımağa hazır • 
dun. Ben dP aşçı dükkanına da -
danmağa b1:ıladır:ı. 

Orası, yarı aşçı dtıkkanı, yarı 

meyhane idi. Şarap irerek, iskam
bil oynıyar.ı!r bir parça olsun, a

kada,Jarımla, para &aç~rak yaptı - vunurdum. 

nim olabilirdi. 

Bu yolculuk. vaktnc, zengin ar-

ğınıız seyalıatlcre l::enıemiyordu. İskambil, diyorı:m amma, bu 
Kara:va ayak bastır!!m zaman, ce- , kumadır. Taliimi deniyeeektinı.Fa
bi'lldc birkaç bin fran1<: )<almıştı;I kat üç ay iç;nrle lir"ktirdiğim pa
ar~z-me biran evvp: ı.:!aşmak için raları bu ümit uğ.,ı:ıda kaybettim. 

ac<'l • divorrtum Al' .n avcısı, yal- ğımParamıı· kazJJnanEl~r· bj?ı:tla~hvaca-
- ge ıyor u ger .: mutema -

ru? ben deği!di:n. Ameleler çalı - diyen devanı etseydi, katil olabi -
şan başka büyük ocaklar vardı. tirdim. 

sinemeda Aylar geç•ikçe o kadar sukut e-

rette 3000 bPygirli üç motörlerinin 
saatte 80 kilometre temin eden sü
ratleri sayreinde! Ya gecenin ka • 
ranlığından veya denizin dalgala· 
rından istif•de edor~k. bunlar, bil· 
tün hıziariyle kendilerine nişan • 
giıh ittihaz ettilcler: o koca kruva
zörün üzerine atılırlar, geminin 
hassas noktasına tayyarelerde ol· 
duğu gibi e~ mod~m iiletlerle ni· 
şan alırlar. bir !ki tr;rpil atarlar, 
hemen dönPrler V'! kaçarlar. 

• 

temin eden tayyare motörlerile 
teclıiz edilmişlerdir. Faaliyet dai
r~leri, iktısadi süratle 1000 kilo -
metrelik bir daire olarak hesap o
lunabilir. Teslihatlarına gelince, 
geminin sür'ati torpilitı süratinden 
fazla olduğu için, geriden atılan 

iki torpil, 13 lük bir han dii!i mit-
ralyözü, yahut Pom - Pom adı ve
ri~n küçük otomatik toptan iba

rettir. 

l:lugünkü deströyerler, küçük 
kruvazörler sayılabilirler. Bunlar, 
her işte hizmet ederler. Keşif ya
parlar, geçitleri kollarlar, zırhlı • 
lara ve nakliye gemılerine refakat 
ederler, nihayet harp esnasında 

düşman gemilerini istenilen ma -
ne\·1 ayt kabule mecbur etmek yo
luP.da kullanılırlar. Binaenaleyh 
bunların bugün ifa ettikleri bu 
hizmetlerden dolayı büyüyen ha -
eimleri ve kafi gelmiyer. süratleri 
yüzünden geçeli gündüzlü baskın
lar yapabilmeleri şansları azalmış· 

Maden yerinde, anc•k 

görülebilec~k. bir k1'y kurulmuş • diyordum ki, Charl~tte'a mektup 
tu. Kıraç bir cöl üzerinde. birçok yazmağı bile ihmal etmiye !ıaşla -

barakalar. mıştım. Hem neyP. yarardı. Ben, 
bu mezbelede ölmeye mahkıiın -
dum. Çünkii par~ almca kumara 
koşuyordum, kaz:ı:ıınc• ,la b.raz 
sonra kaybediyordum. 

Fakat bunların bm muvaffak o· 
labilmEleri için harekEtlerinin ga
fil avlamak şHth:·ına azami su -
rette dikkat oiunmsk lazımdır. 

Yoksa, hafif topla•, lıattfi tayyare:
lere karşı ktollanılmak için konul
muş müdafaa topları, daha hücum
bot endaht sahasır.a girmeden- ka· 
sırga gibi ii•erlerir.c yağarlar. En
daht sahası demek kruvazöre 5-6 
bin metre Mesafe demektir. Eğer 

---------- - -- - tır. İşte bugünkü hücumbotlı..r 
Yukarıda gördüğünüz lngiliz bil - deströyerlerin vaktile gördükleri 
cumbotunun her biri lOOo beygir bu baskın vazifesini ve büyük 

· Pis bir aşçı dük1<:[inıo,a misafir c\ 

dum; haşarat, bütün gece beni ra· 

hatsız <>tti. 

Jlrl-"si gün, ışlfmekte dlan iki Bu hayat, öbür i~.,-il~r I ouise do
ıı;;,.;;ı. 'lladen oca[:ır.ın müdürleri- !ayısile benimle aı .. ,·a başladıkları 
ne başvurdum. Ko;:ançtan, onlara zamana kadar yani a:ı.. ay devam 

ııöst&>receğim men!ı.~t mukabilin - İ ettL 
<lt", madenin iş1emesı i~ın bana yar Louise, Kantini latan bir d~l 

ıiım edecek!Prini umuyordum. 

Fakat ilcisi de, bnıı. ;vol göster -

diler 

- Ne? Şimall şark!denkl metruk 

küçük maden mi? Rir para etmez! 

Orası bir çukurdan başka bir şey 

degildir. 

Onların dNiiklerinln doğru olup 

olmadığını anlama!>: için, üç hafta, 

avak direyerek çalı.ştmı, araştır -

dım ve son -meteli~imP. kadar sar· 
fettim. 

Maddt manevt oitık bir halde. 

kadındı. Kocas• ml:fon amelesiy -
miş. Louise sert yüz;ü, siyah saçlı 
ve çok garip saniya'le bakan siyah 
gözlü bir kadındı Geveze değildi 

ve sessizce iş görürd <.i. 

İlk zamanlar b~kışlarının üzeri
n.e çevrildiğinin kat'iyyen farkında 
olmamıştım. Fakat t.ana verdiği 

porsiyonların tabaklard"'n taşarca
sına bolluğ•ı w en iH parçaları ve
rişi, sempat'sini glistc; c' i ve bu, et
rafın da göziinder. kaçmadı. 

Bu kadına karşı kur :"ıpmak ni
yetinde d~ğildirn ve 'ı:,tta bu vazi
yete sinirler.!yordum. Celgele!im 
ki, benim <'nirleıımem arkadaşla -
rıma alay VPSilesf vl::!u. 

hücumbot g•fil avlf.mak şartlarına kuvvetinde ve pervaneyi çeviren 
iyi, yani azami riayet etmezse kru üç ınotörünü göstermektedir. 
vazörü batırnyım dcrke:i kendisi - ----- ----
nin batması daha mantıld bir hal rollerini ifa etmek fırsatı verile • 
alır. bilir. 
Eğer bir harp esnasında botlarla 

hücum me._, ıuu bahsoiursa, bu da, 
taarruza maruz gP:rıiııın dikkati -
nin müteveecih olduğu noktadan 
gayri bir n'lktadao yapılmak liı -
zım gelir. Bu hüc:.::ıı nyni zaman
'' hava kuvvetlerile hemahenk 

Bu takdirde, kr-ıvazör mahvol
muştur. Hat:rlamalı ki torpitoların 
kesif bir şekilde hücumu sayesin· 
dedir ki Jutland deniz muharebe
si esnasında İngiliz Amirali Jelli
co geri çekilmeğe mecbur oldu 
ve bu suretle Alman donanması 

gemilere saldırarak onları batırma 
ameliyesini görmek için yapılmak 
tadırlar. 

Bir muharebe meydanında, üs -
sülharekelerine yakin ve bir grup 
halinde, düşmanı şaşırtmak için 1 
bunlar pekala faydalı olabilirler. 
Buna mukabil hücumbotların za -
aflarına !.''lince, suyun üzerinde 
ıılçak cist;,.ler oldukları için ku
mandaları yoktur. Rüyet kabili -
yeUeri ise çok eksiktir. 

malarını temin etr:ı'.~tir. Yoksa bu 

hileler olmasa kadın yıldızlar o ku

caklaşma, yahut puse, sahnlerinde 

MYRNA LOY orta boylu bir 
yıldızdır. Boyu 1 m 67 

hiçbir zaman erkeğin omuzuna ka· 

dar bile gefomiyec~klerdir. Hile • 
!ere gelince bunla~ da oldukça sa

de basit şyl~rdir. 
Sonjce Henie, J eant Gaynor gibi 

En uzun erkek yıldızlardan biri 
CARY COOPER'dir. 

Boyu 1 m 89 

sahnelerinde ise kadınların daıma • 
erkeklerden bilhassa peronlarda 
bir adıın yukarıda durduklarına 

dikkat ediniz. Sonra film alınır • 
ken de erkek ekseri geride kadın 
ileride vaziyet alır ki bunun da 
boyları alçaltıp yükseltmekte bu
yük bır dahli vardır. 
Şimdi gelelim meşhur yıldızla -

rın boylarına ve kilolarına ... Aşa 
ğıya size en meşhurlardan bir ka
çının boylarını ve isimlerin! en 
kısa bylularından biri olan Janet 
Gaynordan başlıyarak veriyoruz: 

Janet Gaynor, boyu 1 m 54 - ki· 
losu 4.5 K 300, Norma Shear. Boyu 
l m 50 • kilosu 53 K 450, Loretta 
"ioung. Kilosu 1 m 61 • kilosu49 K 
400, Bette Davis. Boyu 1 m 61 - Ki
losu ~ K 900, Claudette Golbert. 
Boyu 1 m 61 - Kilosu 46 K 60Ô, 
Ginger Rogers. Boyu 1 m 64 - Ki
losu 52 K 100, Joan Crawrord. Bo
yu 1 m 64 • Kilosu 58 K 900, Alice 
Fay. Boyu 1 m 67 - Kilosu 52 K 
600, Jeanette Mac Donald. Boyu 1 
m 67 • Kilosu 53 K 200, Myrna 
Loy. Boyu 1 m 67 - Kilosu 49 K 
800, Carol Lombard. Boyu 1 m 68-

Kilosu 50 K 700, Eleanor Powell. 

Boyu 1 m 69 - Kilosu 55 K 300, 

Greta Garbo. Boyu 1 m 69 - Kilosu 

S6 K. 500, ~orge Raft. Boyu 1 m 

71 - Kilosu 70 K 200, Hedy Lamarr. 

Boyu 1 m 71 - Kilosu 50 K 400, Kay 

Francis. Boyu 1 m 71 • K.ilostı 50 

K 700, Bing Crosby. Boyu m 74 -

Kilosu 74 K 700, John Grafield ı 

m 74 • Kilo•u 75 K 200, Gail Pat -

rick. Boyu 1 m 74 - Kilosu 60 K 

100, Tyron Power. Boyu 1 m 75 • 

Kilosu 69 K 800, Fred Astair. Bo-

Fransaya nasıl dönec:>ğimi, kendi 

kendime soruyord;.ıın Birçok dots
larıma telgref çektim. Bir kısmı 
ce\•ap bile ver!lleı:!i· bir kısmı da 
özür diledi. Avukat Larue, bana, 

yol parası gönderdi; !'r.dan para is
temeği iz~eli nefs•me yediremiyor 
dum. O, bara 'lasihat vermeky. 
hRkl! olduğunu sanacaktı. 

Olduğum yerde kalrnağı tercih 

ettim; bir ırüddet çalışarak yol 
ası birikt'rebili.:-:lim. 

Bunun için, bir s ·n~r"en fula ça-

Bir akşaı-. Ka,.,tin'den tenha so
kağa çıkıyodum Bir gölge bana 
yanaştı: 

- Siz Jean Bal.!.ın'iıi tğlusunuz 

değil mi? 

Altı ay '>~ni tek kelim~ söyle -
meden J!Özetlemiş cı~n bu kadına 
hayreti: br.ktım: 

- Ewt, dedim, siz cmu tanıyor 
musunuz? 

( ( Arkaiı vıır) 1 

Solda: Hücumbot endaht sahasına gmnce, torpilleri tutan pençeler knlkar, torpil auya düşer ve 
hedefe doğru koşar. Bu esnada hücumbot hemen sağa döner. Torpiller, ücumbotun içinde, ağızları ge
riye dofru açık iki merdanenin içindedir. Anında, torpili tutan çelik levha çekilir, torpil suya, hücum
botun köpüklü. izleri arasına düşer ve hilcuıubot ona yol vermek üzere yine anında döner. 

Sağda: Bir Fransız hücumbotu. , 

çok kısa boylu yıldızların aşk sah
nelerini ekseri bir divan üzerinde yu 1 m 76 • Kilosu 63 K 400, Spen
yarım uzanmış vaziyette yan ve cer Tracy. Boyu 1 m 77 - Kilosu 
oturdukları yerde çevirmelerine 74 K 700, Robert Taylor. Boyu lm 
dikkat edilir. Eğer böyle ufa~ te - 82 - Kilosu 74 K 700, Clark Gab
f~k bir yıldızın parleneri ile ayak- le. Boyu 1 m 84 - Kilosu 86 K 100, 
ta olduğu halde haşhaşa gelebildi- Errol Flynn. Boyu 1 m 87 - 81 K 
ğini görürseniz kadın yıldızların 500, Nelson Eddy. Boyu 1 m 87 . 
ayağının altında bir küçük iskem- Kilosu 78 K 300, Janes StewarL 
le tabora gibi bir şey olduğuna, Boyu 1 m 80 • Kilosu n K 600, 
böylelikle partönerine yetişebildi- Cary Cooper. Boyu 1 m 89 • Kilosu 
ğine hiç şüphe etmeyiniz. Veda 78 K 500. 
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Milli Küme Maçı Beden terbiyesi 
kupası 

Askeri Liseler spor bayramı 
~~~~~~~~~~-ı~ 

ııııııııııu - RIUD!llll Ul!!lllllli aııııııım Dlllllllll 

Diin Galatasaray Ankaragücünü 
Şeref stadında 2 -1 mağlup etti 

Şişli, Süleymaniye -
Beykoz, Kurtuluşu 

3 - O mağlup etti 

Taksim Varının Subayları dün 
stadında çok muntazarn spor 

Beden Tertiyes! kupası için Sü
leymaniye - Şişli muhtelit! ile J -

AnkaragUcü takı!lu Şeref ata - .. ilk hücumu Ankaragücü müdafa- Beykoz Kurtuluş muhtelit! dün 
dında ikinci maçını diln Galata - r d ası iade etti. Fakat yine Sarı - Kır- Şeref stadında miut küme maçın - t 
saray ile yaptı ve! - ı kaybettL Her iki takım a mızılılar daha fazla hücumdadır - dan evvel k~~;ılaştılar. 

Ankaragücünün dül"kü ikinci lar. Muradın Ankaragiicü kalesi - Hakem Adnan A.'<•nın ldaresin-
karşılı>şmasır:ı seyretmek için Şe - ller.İnİ birinci nln ço_k yakınından attığı güt avt- de yapılan bu karşılaşmaya takım-

• 

; 

ref st.ıdını oldukça mühim bir ka - 1 QO 11 la netıcelendl. !ar şu §ekilde çıktılar. " ~ 
!abalık toplatmıştı. d d t Devrenin 15 inci d&.kikasından Şişli, Süleyman!ye muhtelit! : i l ;ı 

Ankaraguçliller, bir gün evvelki evre e ya P 1 sonr_a bir_ aralık ikl taraf da müte- Annanak - Alber, Ruhi - Marta • "" l ~" ",i 
.. b t t d 1 ~.,.. .. ~·!'lı takımlarınc!an sağaçık Hamdiyi \ıı w vazın ır_ o~·un .. u tıı: u ar. Yalnız•yan, İbrahim, Arşe\"'! - Hiıaç, Nu- lt' 

takımlarından sağa~ılt Hamdiyi çı- dan birinde topu y~kalıyan Budu- Ankaragucu _mu~:aaıs dah~ çok barik, Suldur. Daniş, Diran. 
kararak Vehab• sai.7a ve eski Be - 1 h-' · ""dafı" çalışıyor, rakıplerının fazla hucum· Beykoz. Kurtuluş Muhtelit! • . • ~ ri evve il ıu ve sonra aa mu - 1 a.n· . . · · 
§iktaşlı Muzaffer idf' santrfora ko- 1 . !ıs! bir ga"rPtle geçerek yt- arına m ı olmak ı~ın gayret sar - fstrato - Dragu, Bahadır, Manol, 
Y k ufak ,. t di"t !ar-' en şa ' fediyordu. K 1 M -t· f M • K" .. _ ara uır a ...., yapmış 1 bir şiltle ikinci Galatasaray go- ema' u. a a - 3.yos, amu 
dı. ;il tı B uesnai;ı Ankaragüçlll Fikret ran, Tanaş, Şeha~. Pollyos. 

Buna mukabil Galatasaraylılar Bir~~i~ takip eden iki golden elde ettiği bi rgol !::satını iyi kul· Saat 14,30 da Bcyk:ı7., Kurtuluş 

gösterileri yaptılar 

- Süleymanı takı:ndfn çıkararak Sa-r AnkaraaüçlülPr kendilerini lanamadı. muhtelitinin hüc•ımile başlanan 
lAhattlni sağ'çe V" Muradı da sol· sonra! dıl 0 

G l .t k 1 Fikretln Gal&.tasaray kalecisine .oyun dakikalar il•rledikçe Şişli Askert cs.!ler aras~nda yapılanı tar dağıtılar~k müsaoakalara i' . · · · I topar a ar ve a a asaray a e - . . . · · • 
içe yerleştlrmişlerdL . dil yapmak ıstedığı ş11·çı Galatasaray Süleymaniy~ muhtelitir.in hAkiml- nüsabakaların mükifrtı tevzii mü- çlldL 

Sol sine ın er. ··daf"" Adn f b" k"ld · 
Oyuna Ank3ragüzü baıladı. - 11 in . d kik d3 A k ü il _ mu u an e!la ır ~ ı e. yetı altına girdi. 7 ınci dakikada tlasbetile d'in Tak.•;m stadında Saat 14.50 de g~it ıesm! yapıldı. 

dan yapılan ilk Ankara gücü hü - .. ,.~ı. F
2
.kr a G J nt arag c ü önledi. Hakem bu hareketi göre - bir korner at:jını cPza sahası için- tertip edilen spor bay:-aını on bin- Ve ilk oıa~ak çok muı:tazam ola-

. nun sa6ıçı ı et a a asaray m - eli H"" k G 1 · · 
cumu Galatasaray müdafi!erı çel- me · UClL'll sırası le rar a ata- de ehle durduran R~ykoz, Kurtu- !erce halk önünde b;lyük bir intl- rak müziklP kültür fiz;k hareket-

. dafaasll uğn~ırken Adn&.nın yap- t· Sold s f" · 1 · · · • ·· 
diler. Bu sefer hücum ııırası Ga - b" ha h k it .1 saraya geç 1• an ara ımın uş muhtelıt.ı &leyh!ne penaltı ol-ızam içinde yapılmıştır. Dünkü me- leri yapıldı, bi!ahlre yme muzlk-

tığı ır tıyı ~ em pena ı ı e tığı b" k da 1 " bo b d v · ·· latasaraya geçti. Ne.cdet tarafın - yap ır e m a tı5ı m a u. e Hiraç sıkı bır şutle takı - rasime şöyle başlanmıştır: le boks ve gillle hareketleri yapıl· 
cezalandırdı. Penaltı vuruşunu ya- ·b· bir ··t vt · ı· ·ık 1 .. ·· dan ilerleyen Sarı • Kırmızının a· .. , d" . gı ı şu a a ~ı\ ı. mının ı gc unu yAptı. Kule!!, Mcltepe. ~ursa ve De - dı. 

. . d"! pan Ankarııgucil so,::çığı Ham ı S Kıı hü • !ar D 1 1 d 0 • • • ı b 

.anını Ankar:ılılar çcvır ı er. .. · . arı - mızı c:.ım ı yer evren n son arena onru mer - niz Iiselerıne ır.ensup c:nden faz a Bundan sonra irıhirl arkasına, 
güzel bir şutle takımınu. ilk golü - b" 11 t" ı d. d b ı k d ı · h" h- d · ·· · · · 9 ı.: ıcu dakikadıt Galatasarayın . ır go e ne •ce er. ıyse e u go - ez en yapı.an yfm ır ucum a genç Taksım Cumhuıuyet libıdesıne ı Savurma tnpu, cirit atma. el bom• 

yeni bir hücumu Ankara kalesi nü yaptı. .. den evvel Galat~sarayın yaptığı 1 kale önünde müs:ıit vaziyette topu çelenk koyd .. ktan ~onra önlerinde bası atma Il"ÜSllbakaları yapıldı. 
~ 1 . k 1 J.i S liih tt• Karşılıklı hucumlnrdan sonra o - f ı·· hak k d t b" J k 1 N b b" ··ti - d · . . un erıne adar ge . a a ın - .. .. av u em açırma ı ve a ıa - · ya a ıyan u ar y:ıvaş ır şu e bandoları olrlugu ha1dt sta a gı - , 10 dakika lstırah:ıtten sonra ser-
d B d · B d · yun durgunlaştı. Ankaraguçluler ti! b kb 1 dd t d · tak "k · · ,.. - d t · ·· en u urıy" geçen topu u urı . .. . . e u sayıyı ma u a e mc ı. ımının ı mcı go.unu e yap ı. rerek, yerlerini ali•lar. best ve Greko Romen güreş gos -
fevkalade güzel bir şütle Ankara hır gun evvelkı muvaffaklyetlı 0 

- Devrenin son dakika!an Ankara - Ve devre 2 o Şişli, Süleymaniye Her lise sporun hemen bütün teriler! yapıldı. Manialı koşuyu 
ka1es· · ı "~ kö · d yunlarını çıkaramadan devre 2 -1 gu·· _,. kales· ·· ı · d d d ' ak k dı ,.._ ın_ın so ,.., şe~ın en sayı - . cu ı on erııı P. evam e er- muhtelitini!"l galebeslle kapandı. ubelerinl ihtiva e-!en takımlara Kuleli kırırızı t ;mı .azan . "". 
Ya çevırdl. Galatasarayıu galebeslle blttı. ken iki taraf t~ ba•ka bir sayı yap- 1 . . ı ş . • . . . t t ı· 1 · çok e"!ancell oldu. 

10 · · · · . •kın 1 d G 1 lıl ' kıncı devreye Beykoz, Kurtuluş maliktirler. Bılhassa, Kulelı lısesı- sare a ım erı ıs ~ · 
uncu dıklkadq bırıbırını ta - ~ c evreye a atasaray ar mağa muvafak ol~rrıadan maç ta · . Henbol ırüsabakaları Kuleli, 3 

iti d dı1ar Sol ,_,__ muhtelit! çok canlı başlaaı. Yap - nın boks hentbol voleybol bas -P e en G•latasaray hücumların- başla . açıktan yaptıtu<U:ı 2- 1 Galatasarayın galebeslle bittL · · . ' .. rakip muhtelitine karıp 2 • 2 bera-

-

• 

. . 
Dünkü Gll'latasnuy - Ankaragiicü maç.ından bir intiba 

1,ıkları seri hücuml'rı durdurmak- ketbol, hokey, futbol. tenıs, gureş, her bitirdi. 

ta müşkülata ~~rıy&n rakip müda- japon güreşi takımları ve atletleri Hokey m·1~abakalarında Kulelll 
faa, tııpu mütemadiyen kornere a- nazarı dikkAti ce!bediyordu. takımı Maltepe lla o _ o berabere 
tarak kurtar:yordu. Müsabakalara 14.20 de İsitklal kaldılar. Ve bu suretle tam bir 

Çekilen k<'rnerle". üç orta mü - mar,sı ve a•keri liö~l•'r Müfettişi ge""n bu gun· spor havası içinde ,. hacimin çekingen oyun'3rı yüzün- Ad'! Türe'nin söylevi ile başladı. 
den netice \•crmi:vordt~. 25 inci da-

ki kaya kador dev~m eden bu taz
yık Şişli, SJ.leym~nıye muhteliti-

nin açılmasile nih 1yet buldu. Ve 
Beykoz, Kurtuluş ınulıtelitinde o
lan hükimiyet ş:~ıı. s:ne~·maniye 

Bunu takiben bu seneki sı:ıor mü 
sabakalarınıi.ı alır.an rticeler şu 

suretle bild;rildi: 

Atletizm birinci ~Pniz L., ikinci 
Kuleli L., B0ks bi~!cı Kuleli L., i

kincı Bursa L., Hentbol birinci 
muhtdit:ne int'b1 <tti Kulelı L., i1<inci fü:rsa L.

1 
Futbol 

37 inci dakikada bir korner atı- b" . M it L k" · k ı ı· 
ırıncı a epe .• ı :ncı ·u e ı., 

şına yanlış çıkış yapan Beykoz, Voleybol birincı Kuleli L., ikinci 
Kurtuluş m·,htliti ka.~cisi topu Maltepe., Ba<ketbcl bi:·inci Kuleli 

kendi yumrnğile iç~ ri soktu ve 
1 
L., ikinci Deniz L .• Gereş Birinci 

müsabaka bt• şekil değL;meden 3-0 Kuleli L .. ikinci D~n.ız L. 
Şi~li Silleymaniye muh•cHtinin Ve umum! olarak Kuleli 17 pu-
galebcs'\e r..ihayetl~ııdi anla birinci, Malt~p ikinci, Deniz 

. Bu müsah~k~ ile P. nd,n T~rbiye- üçüncü ve Bursa dö~düncü olmuş-

jı s ikupası maçlarnım ilk ıievresi [ardır. 
nihayetlenl'!•ş ve puan hesabile Yapılan milsabakalarda ferdi bi

. Şi~li. Süleyma:ıiye m.ıhteliti bi - rincilik ihraz edenlere madalyalar 
rinci, Beyk0z, Ku7tulu~ muhtel-iti verildikten sonra &s<~ri liseleri i
ikinci olmuşlardır yi devre ile bitirenlere mükafat -

nihayetlend!. 
--ooo>--

Hilôl vefayı 
3- 2 yendi 

Dün Fenrh•hç sta.imda Hilal ve 
Vefa takunlan şilt m:ıçı için karşı· 
!aştılar. Hakem N·ır• Busotun ida
resinde oynanan bu oyun baştan 

nihayete kadar hevpcan içinde oy
nanadı. Ve!alılar tik gollerini Sul
hinin ayağile yavtılar Hilali!er 
buna mukal;elede recikmediler. 
Devrenin sonund~ Hllal! Hakkı 

yeni bir gol y2parak devreyi 2 - 1 
galip bitirdi. 

İkinci devrede Vefalılar sıkıştır
masına mukabil Hi'.8.1 üçüncü go
lü de yaptı. Mütemac:ii sıkıştırma 

(Arkası 1 inci sayfada) 

Ankara radyosu 

[
Dalga uzunluğu -l 
ıssı m. 113 a ... ue ıı:w 

oT.A.Q. 19.H aı. ısı95 Kes. U Kwl 

\T.A.P. Sl.11 m. 94~~~.._ U Kw' 

i:~;::::::············*t ·~ ~~?~s .. ~.~~~~e.s! .. i 
Saat 12.30: Proıram. 
Saat 12.35: Türk müzııt - 1'1. 
Saat 13: Meınleket oaat a1an, 

ajans ve meteoroloji haberler!.) 
Saat 13.16 - 14: M!lzllt (Sen.to

nik pWtlar.) 
Saat 18.30: Proıraın. 

Saat 18.305: MCUllı: (N.,•ıu mU
&llı:) Pe. 

Saat 19: Konuıma (Doktorun sa
ati.) 

Saat 18.15: Türk mllrill {Hallı 

mwild:ıL) Halk tllrldllerl nı o • 
:ruıı baVlllan: Sadi Yaver Ata • 

Saat 19.35: Türk mQzlJI (Kan
flk proıram.) Çalanlar: Hakin 
Derman, Etret ıcadrl, Hatan G<lf, 
asri tltıer. Hamdi Toko7. 

Saat 20: Memleket oaat aran, 
ajans ve meteoroloji baberleri. 

Saat 20.U: Türk mllzW (Kll • 
sllı: program.) idare eden: M"""u4 
Cemil. Ankara radrocu l:Qme ıı.

TOti. (llesteıılr Rahmi beJln ba· 
tırası için .. erlerlııdea mllrekkep 
proınım.) 

Saat 21: Konuımo. 
Saıt 21.1.S: Esham, tabvillt, 

kambiyo - nukut ve Ziraat bor • 
ııuı (flat.) 

Saat Zl.25: N"''ell pWı:lar - &. 
Saat 21.30: Mllzil< konuımuı 

{Pantatonizm.) 

Saat 21.45: Milzllı: (HaVll su • 
lan, oda mCUiti.) l - Mozart -
2 - Klarnet ve taıot için. Dl -

veıtlmento No. 4 (Si bomel ma
jör.) Alletrro Adaı!o. Larlhetto 
Rondo (Allecretto.) Menuetto • 
Trio. KlarneUer - Hayrullah °"7-
1\1, Mahmud Ziya Eşkin. Faıot • 
Hasan Erı<ln- 2 - Blum • Dilet
to (2 fagot için.) AUecro modera• 
to Rondo (Alla brırve.) Aııdanıe

Hasan Erııün. Mustafa Şenar. 
Saat 22.15: Milzilı: (KQçülı: or

kestra - Şet: Necib Alkın.) 1 -
Lincke - Olur, olur, olur (Şm. 
parça.) S - :I. Strauso - Ha1aı si· 
Efsaneler ormanında. 1 - sıoı.

den - Potpuri. 2 - Ganılberser

Vf7anada ilkbahar. 4 - Paul 
Schneider - Meşhur Mrfenler -
ze neş'e versin {Vah.) 1 - Le -
har - Göttergratte operetlndeıa 
potpuri. 

Saat 22.U: Müzik (Vırtaozlar • 
Pi.) 

Saat 23: Müzik (CUband - PL) 
Saat 23.15 - 24: Son ajans ba • 

berlerl ve 1arınkl rocram. 

Dovis kupası 
Vliyana, 7 (A.A.) - Dawis k:u • 

jası tasfiye maçları: 
Alınan Henkel, İsviçreli Fische

re 6/2, 2/6. 6/1, 6/3 galip gelmiş • 
tir. 

Almanya, sıfıra karşı iki gali . 
biyetle başta gelmektedir. 
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- Bu acı hakikatleri bana 
sÖylc t meğe ne lüzum var beyefen
di. Konağınızda servetiniz ile, dev
letiniz ile daim olunu:!. Bu şartlar 
ile size yatak hizmetçiliği edecek 
başk.a kızlar bulabilirsiniz. Biz Ali 
Bekir ile biribirimizi sevdik. Bi -
tibirimizin olduk ve daima böyle 
kalacağız ... 

:Ragıp Adnan kalbinde kıvranan 
kıskanç yılanının başını avcunun 
içine almış gibi yumruğunu sıkıp 
gözlerini açarak Pervine atılır: 

- Biribirınizin oldunuz mu? Bir 
&akak fahişesi gibi bunu benim ö
llüınde itirafa cesaret ediyor mu
sun? 

Ali Bekir kalkan yumrukla Per
\tin,n arasına girerek: 

-çekil beyim çekil... Burada 
galebe istibdadın değil hakkındır .. 
ıorbalığın değil aşkındır. Seni is
teıniyor. Beni seviyor .. zor ile de
iil Ya .. servetle, asaletle, konakla 
Cönüııer üzerinde hükümran ol • 

mak imtiyazı alınıruş olabilir mi? J raber gideriz. Kall!"sak beraber Ali Bekire varaca~ım. Babanızın artan Ragıp Adnan: niz kadınları kahrer>, cebren ar -ı Ali - Bu macerndski o k~~ı~m 
Ragıp Adnan - Tılsımla alın • kalırız. vezir olmasını, seksen odalı kona - Birlniz ahretliğim~. birlniz zularınıza rameder~il"iz Nitekim günah hissesi benimkinden buyuk.-

mış olabilir değil mi?. .. . Ragıp Ad.'lan arka cebinden bir ğınız, iratlarınız, çlftl!kleriniz bu- halayığımızsınız. B3balarınızın e- şimdi, hala, şu anda eyle oluyor. tür. Çünkü sizin terbiyenizle ye -
Ali Bekir - Ş~ aııda uzerıınde rövolver çıkararak: lunmasını benim gönlüme sahip vinde ekmek bula:nadığ:ınız için Kız seni istemem. diyor. Sen ic- tişmiştlr. (Pervln;n kolundan çe -

tılsımdan eser yok ' - Ben §imdi sana ııamusluyu olmak için bir hak s~nıyorsanız al- buraya geldiniz ... Yediniz, içtiniz, bar ediyorsu.'1. Pervin kendi arzu- kerekl haydi gidel:m.. Bu menfur 
Ragıp Ad.'lan - O uğursuz şeyi namussuzu göstrlrim. Sefil .. bed- danıyorsunuz. o ne satılır, ne alı- ders, terbiye gördül"uz. Servetimiz- sile benim oldu ahlak hocasu.Can der< almak iş -

ne yaptın? maye.. nır, ne de ı:ıç bir emre ram olur .. den, kesemizden aldığınız kuvvet Ragıp - Semn gibı ahlaksızlığın kenceslne f>ı.m~~n ziyade taham -
Ali Bekir - Valdenizin üzerine Pervinle Ali Bekir hemen Kü - Canı hangi dAlı isterse oraya ko - ve liyakatle şimdi velinimetiniZ'in es!elisafillnine inmiş bir menhus- mül E'demiyecegur.. • 

galebesini t~min içi!'. v~~llha~ e • çükbeyin silahlı eline atıla;ak ko- nar. Size varıp ta şu eski konağın üzerine huruç ediyorsunuz. Ali Be- t.n terbiye, felsefe öjlrenecek de- R~gıp - Kız gidemez ..• Gitıni -
f d . cı· O ışın! gordü. !unu büküp tut ld ~ in · . Cı f ı.ıı;~ ek en ıye ver ım.. u •ı,.u fıal ve geniş loş odalarında Cır kurunu kir ismindeki bu sefil mahl k de ol ıs-... yec ··· 
Şimdi ılüsh ı aziz Sakıptadır ... O hiddetin şiddetinden can kalma • vustR hayatı geçfrmek istemem. sun gitsin .. Fakat sen Pervin bu - Ali Bekir - Ne kadar ah!Ak - Ali - Gid~r." Gi:l.ccek ..• 
da Gülizar H3nımla sevda tecru • mış parmakları aı-a.,ndan rövol _ Kaç zamandır bu tsı odada mah- rada kalacaksın. H~r günahını at- sız olsam baban ke:iar olamam. A- Ragıp - Alı al~aklığın da bir 
besi yapıyor. Ali veri a~ıya muvaffak olurlar. busum .. niçL'l gelip te beni kur _ fediyorum. Benim odalığım değil nan kadar olıırnaın, senin kadar o-j haddi var. Asaletle soysuzluğun 
Ragıp Adnan yumruğunu ~e~ın :-- Bey~fendi kendinize tarnıadınız? K&çıncı asırda ve ne· zevcem olacaksın... 1 ıamam... ; en bariz bir lmtih~l"l karşısında 

Bekirin beynine sa\'urup: gelınız. HaIA bey~, ha!A paşalık, rede yaşıyor.ız. Söyleyiniz rica e- Ali Bekir _ Ne mangafaymış - Ragıp - Şeni mabli'ık ... İnsan bulunuyoruz. ŞLTdi şuradan iki 
- Sus mel'un ... (Kapzyı göste • hıl!A hiddet, hAIA şıddet, hılla döv- derim. Biz de . insanız. Sizin telez _ sın Beyefendi ..• o zevrem oldu... şeklinde yılan .. Şimdi şurada a - polisle bir doktor celbl!e yatağın

rerek> seni kovuyorum .. yıkıl kar- mek, hfilA vurmak... Karşınızda züzünüze hizmet (•derek müebbe· Ragıp Adnan_ İmamsız, nik&h- nan yerindıı b.ir ka(!ını tatlı dille • da ölü uykusu UY'Jyan kalfanın 
şımdan.. (Pcrvini işaretle) bu na- hukuku mütesaviyc ıle söz söyll • den bedbaht kalmak için yaradı!- sız... le aldatarak, cin-.ye~kar ellerinle ,muayenesinden so'lra seni cehle -
mussuz kız burada kalacak. Onun yen bir kimsenin vücudüne taham madık. Bırakınız biz! gidelim. Size Ali Bekir _ Evet bu usulde iz- şekerli zehri yedirerek kollarının rindeki zehir kut11htın, kurabiye
terbiyesini verece~im. mü! edemiyorsunuz Daima huzu- devlethane, bize cehennem olan bu divacı sizden öğrendik_ arasında tesmimen uyuttun ... Boy lerlnle adale!e teslim etsem, en a.z-

Ali Bekir yumruğunu Beyinin runuzda her haksızlığınıza, her is- konağı şu dakikada terketmeğe ha Ragıp Adnan _ Alçak ırz düş- nundan anahtıın çaldın Buradan ğın e.şirra gibi o hain ellerin~ ~e:ep 
suratına iade ile: tibdadınıza, her emrinizg karşı e • zırız. manı... beş on adım ötede, ah!Aksızlığınla çe vurarak seni bı:radan gotürur-

- o nalI!ussuz kız bu namuslu vet diyecek, yerlere ~ğilecek esir- Rövelver ile olan savletinin akim Ali Bekir - Asıl ırz düşmanı telvis ettiğin o mudur d~~k;te !er ya işte insaniyet ediyorum. 
konakta kalamaz .. Gidersek be - !er arıyorsunuz. Siz: &evmiyorum. kalmasile yeis ve hiddeti büsbütün sizsiniz. Çünkü elinize &eçlrdiji • ölü gibi yatıyor.. C Arlcaaı var) 
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Kırkpınar güreşleri 

Pehlivanlar 40 - 50 okka gelen yağlı kis 

betlerini omuzlar, 
, Güreş Türkün eıı eski ve en mü

l-ıim bir sporudur. F.ı:kidenberi bü

tün düğünlerde, törl'Dlerde kendi • 

ne güvenen Türk gençleri ltiı;bet • 

!erini giyerkr, e:r me)ldantna çı • 

karlar, Mı-kes kenj\ boydaşı den· 

gi ile güreşirdi. Türk çocukları da

ha küçük ylştan annelrri, büyük 

anneleri tarnbndan yiğiilik masal-

lan, güreş ve savıış masalları sOy· 

lenerek büyütülür. gürEc§ teşvik •· 

Kırkpınara giderlerdi 

iKDAM 

f .. L:öl(in .. arill 
1 Hekim il _.. _ .. 

EVVELA İHTİYARLIYAN 
KARACİÖERİMİZDİR! 

1-Mayu 19~ 

[Polonya ordusunda kadınlar: Yardımcı kadm kolları, Mareşal SMIG LY • RIDZ'ın önünden geçiyorlar] 
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POLiS 

Kumar oynarken 
yakalandılar 

Cibalide 1)sld'ıpl6. caddesinde ::-Ti

zamettinin 89 numa~&lı kahvesin

de İsmail Hallı ve :Zekai ismınd! 

iki kişi iskambil lıa!1Jdile kumar 

oynarlarken poli5 ildı:ıc; şube me

murları ta..~dan :7.ı kuruş pa

ra ile suç ü..'1iindf' yakalanmışlar -

dır. Kumarbazlar adbyeye veril • 

mişlerdir· 

Bir yankesici yakalandı 
Tahtakş]ede Ku~ularda Hal

liç Abdurrahman ıelrağında otu • 

ran 16 yiışmd3 sabJ.kalı Fyzi dün,. 

Şeref stadında mnç seyretmekte 

olan Kadrini nceblnden cüzdanını 

çekerken diğe ıııeyircıler tarafın -

dan görillmli~ ve yakalanarak ad

liyeye verilmişth. 

TEFRiKA NUMARASI: 64 

mınmmıııııggJllll!!IW-H008YUUIUD!UUllUllllUlllHlllllllltıllHllllll Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSA7'~ 

BllllMJlllllBlllUIUmımHlllUIPMllPHll!lilllllUllllllOOllUI lllllll!ID 

- Ne yapsa fayda etmez. Bizi - Hayır, seni çok seviyor. Senin ler ve biletçiler bizi tanıyarak Ga· turrnaz. Alt kat bo~tı:r. Ev sahip-ı Yoksa ne ile geç\neb·Hrı:ı:? İşte yorsun. Bu mücevherler için he - arasında mürevheı' namına hiçbir 
burada bulmasına lmkan yoktur. için deli oluyor d~ nnaan.. lataya gitli~mizi zaptiyeye söy - leri rumdur. Gördün ya. iyi türkçe hepsi burada... men bizim akla geleceğimizi ne • şey yoktu. Sanki bit' sihirbaz, bü
Eğer bi:ı:i adım adım takip edebil- - Evet, mıa şüphf' yok. Bu za • lediler. Ya ~onra' Oradan geriye bilmezler. Bizden clacakları ikl Ve hemen üstünden. sıkıca ilmik den zannediyorsu11? Küpü bulsa - tiln pırlanta, inci ve a1tın parça • 
&eydi bu eve girdiğimizi göriir, QU· valb adamın bütür, ümidi suya dü- dönmedik kl ... Evvela bir kayıkla. mecidiye onları ihya edecektir. yapılan beya:t bezi çöı:neğe uğ • 1ar ne Alil .. Demek ki biz gömmü - !arını taşa ve demire ~-evirmişti. 
lurdu. Fakat göriiyormm ya ... Ne şünce böyle delice bir azinı ve şid- Sirkeciye geçtik. Sen elinde hiç Bize kul köle olacaklardır. Fena • raşarak: şüz. Ba~kası da içindekı1eri almış- Biribirlerinln yfızüne bakalı.al • 
ııelen var, ne giden ... İzimizi ta - det göstermesine şeşrnwnak !Azım. bir şey olmıyarak ayn arabaya bin- lık etmeleri ihtlmalı yoktur. - Gece lıilpü senden aldıktan tır. dılar. İkisi de öyle derin bir h&y • 
mamile kaybettiler ve ıı:r1ık bula- İşte ben anım bu delHiğinden k<ll'- din ben ba•ka arobava atladım. M'· · • b' !'"' d ~· d" .. d" b 1 -'---a Mü1'ganm gözleri hafif bir ııe - ret ve da'-•""• düşnlii§lerdJ ki, bir . . . ' • · • u)gan, ır .... q, ·•'· uşun u. sonra ara acı arın yanına, <WJS ~-
mazlar. O şimdı mm arabacı ıle kanın. Bu derece inat, bızl bulmalı Tarlaba.,na geldik "'-oeian ~ka Filhakik b 1 b"t'' dün' ··ı·· d" N 1 lm vinP ı§ığı ile ıı. arladl. Böyle bİr ~üddet ne yı:"""'aklıuını, ne söy • b b _ k' b'lir b · ebb" . . •· v•~ - a c O§ \'e una u un • go ur um. l' o ur ne o az... • ... r--
a~ aşa, nn : ' ne oş teş us- ıçın onun hET çareye başvurmasım sokaklardan döne d.;laşa ve müte- yadan uzak. n:eı.-hul bır alemde Tehlikeli olabillrdl. Hemen sara - şüpheye i:mk3n olmasa bile onun i- 'leyeceklerini ŞSŞ1~ş, ~orun~ bl 

!erle meşguldur, da temin edebilir. eli ba•" . tik tl de .. · d lıl l "' ··ınmeJı d çin b' testi et ·ru Nihat elin mışlardı Bir Wın rusı de bıribi-
- Fakat Nihat, zeı.:ana, süratine, ma yen ~a ıs ame er yu- gibi -görünen e~i!e lı:"l•r.l'nin on - yın yanın 2 ara tEa go a- lr Y ı . • . dl .b. .. l r! 

- Etsin .. Düşün bır. kere. Za~ rüyerek buraya geldik. Sana dedi- ı bul '- bil d"'"""'. An ak ha do"-· olurdu. Fakat içindeki - deki çıkınınm düğümünü açama - rinden şüphe e yor g> 1
' goz e • 

derhal karar verır.Pk hususundaki · · · an ması A& •5-ı. c s• u in · de b' ,eyler oku 
kudretine hayrım ol~m. Nasıl bi· tıye• ve Jandarma bfz1 nasıl anya- ğim doğrudt:r: Eğer bizi adım a - o yine bir ""dişe kinde idi. Bura - !er? .. Derhal beyaz bezin içine hep- yınca çekti, bezi kopardı ve par- n için .. 'ı:e .daldılar rn;;;.a rf. 

cak .... Rum arabaC!nın arabasın- dım •-'" ed bil ı _,. b la ak ' · · d"'-t" b b · k ·" çaladı Mü' • N'h t kl hşarak gozg · e a zim peşımize takılan Sait ağayı at- . . .. . . o;uup e se.en.ı u c - da bu 5oğuk odada kaç gün, sını o.- um ve u nı apıyar.,. . )gan v<ı ı a mera a . len Nihnt· 
dan nerede ındigım:xo tesbıt ede.- lardı. Fuat §imdi :.rtık bu zaptiye ka' hafta küpü de toprağa g\lmdüm. Hatta içinden çıkacak mücevherleri bek· kendıne ge • ' · .. . . 

latbn ... En ronuncb teni ve eşya- cekler ... Bu kolay. Arabayı Harbi- te·'-'''tı . . '"' klt'i en bulamı ç . kııç ay kalabilirdi? 1 b' 'ki k maltla k" • _ Aman MüJg§n, lıüruıı ıçıne 
m1 nasıl bir kira ar>basına atarak İ ,...,..a JZlJl"u.ı YY • · • · • · arar arsa ır 1 azı upu lerlıen kanapE"nln üstüne küçük .. · ·· 

yede bıraktık. &nrıı ne yaptık? yacaktır. Müsterih ol ve rahat r&- Bahsı dıegıştırm~k, c.Eha ılk a · ortaya çıkarabilirler .. mucevherlerı koyarlıırken gorme· 
earay araba~ını öne sürerek B' tr .. b' k Galata dımınd k·- d'' ·· ·L'tre sa lan - demir parçalan, cakıl taşlan, hal- din mi• 

. • 1 1 • ır amvayM uıP.Te ya hat soyun, lrendi evin<lt' gibi yer - a - a uşunc~, P - Şüphe yok ki arıyacalılardır. • _ · 
on~ ve. °:rab~:'sını .• da~n .... Kim geldik. Tramvı-.yCJl:.rdan bunu da le mamak ilzert' Nihada: Fakat kü ü bo ol-rak bulduklar:ı kalar ve teneke yuvarlakları do· - Görmez o!ur muyum? Fakat 
btlır bm takıp ettıkkrıni sanarak ... d ki .. f _ d 1• Elim' §··· P ş a ,_,,.,,_ ik' . b! d d dul !k' · d f ıı- r, · · d b 
kir 

ogren erım arı:e e.ım. ız- F k t b kim' .7 B Allah aşkına d~dı. Küpü ne aman Au..<uuce ısı r en on ar... ıncı e a sen, upın ıçın en u 
a arabacısının ı.~cnden nere - · - a a urası ın eVl u - ' z ... . . . . 

Jere kadar gitmişk·rdir.. Fakat o- ~ pakeUer vardı. Sen ayn, hen ev sahibind<'n şüpheienıniyor mu- yaptın? Heps!ni alabıi<iın mi? Müjgan sustu. M~yus ve di.lşün- Nıhat, yerınden fırladı; elındeki çakıl taşlarım ve demır parçaları-
nun inadı. Sf'batı d~ fi~ değil, bu ayn oturuyorduk ınruna farzet ki sun? Nihat, kanapenin asfiınde ayrı • çeli idi. Bu nokta onım için derin bez parçalarını silkti. Kanapenin oı alırken görmedin mi? Naaıl 
sebatı bir h~rcmağcsından bekler kıyafetimizi tarif ettiler. Bizim _ Hayır, burada hastalıklı bir lan p~keti gö>tererek: bir azap membaı idi. Nihat: üstüne toplanan kupıntıları :Jll • farkında lmazsın? 
m· . ' 
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T d d 1 
, ........................ , re sergisi, merasimh açılmıştır. 

sehrinde 
bir su 

beynelmilel 
ANKAPA 

6 - fi 9:?9 

~·ş 

5.93 
12f.67-..ı 

3.3550 

6.6625 
28.44 

tıi.5675 

50.8. ,, 

'?l ... 'i8 

Urgut U a evam 1 ı T 't • ı 300.000 metre ınu~abbaı genişUğiı> büyük 
t arsus a yenı ı de bir sahayı işgal eden v~ 70 pav-

1 1 
• I b" kt ı yonu hnvı ~lan bu ~ergi Isviçre - B 1 .k , L. . d 

• • 
sergısı açılıyor l Sl'ERUN 

100 DOLA.il 
100 F~'U'lK 

100 Ltıun t. ır me ep ı nin her sahada gö,!erdiği faaliyet m. ed ç~·a ~;r ıye1 . şe~rıııde bö~ÜÜ· 
Ça ışına arın ne ıcesı hakkında kı:a bir f,Jı.ir vermekte- .uz e. 1 Aytsın yıım:s•n e . 

Tarsu;, (Hususi) - Yeşil mahal- dir yük bır su ;~rgisi aç;ıacsktır. Ser-

milyondan fazla ziyaretçı gelec'' 
ği tahmin edilmektec!ir. Her ne ka
dar Liyej fCrgisi devam ederken 
Lı l'de de bir sergi açilacaksa da, 

oo İ"IVİÇRE Fr. 

Köylerin imarı ve köylülerin 
çalışması seferberlik halinde 
Turgutlu (Husu,;I) - Turgut - etrafını güzel şelliiler ve latif man 

luda seferberlik ve.r. Köylerin i - zaralar çeviren m'i,tesna bir mev
nıarı, köylülerin kaikırıması sefel'· kide inşa edilmektedir. Çiınende
berliğl.. Falrqt biitün köylerin, bil- ..., köyünün yollan tanzim ve ıs -
tün köyltilcrln iştirakiyle bir se - !ah edilmiş, köy kof'ağı da müte -
ferber!ik. ahhide ihale edilmiştir. Bu köy o-

llçebayım•z köy kalkınmasına kul binasına ilci odanın i!Avesi ka-
ve köy işlerine büyük bir önem ver rarlaştmlrnıştır. 
nıektedir. Köy bü-:ı&u ve köy ki- Belediye ltlerl 
tipleri eaaslı suNtte organize e - Belediyemiz bu s<>!ıe asri ve fen-

' }e ile ŞellAle aras.nci•kl boş •aha- ' giye Fransa, Almanya, Hollanda, 
--<>O--

da hars konitcsi tarafından yap - Lüksemburg ve İsveç t\evlel1°ri ge Li\ sergisi, su sergı5inin ziyaretçi 
·tırılacak olan mektep binasır:ır te- Slovakyada askerlik niş mikyas\n iştirak ldeceklerdir. sayısını azal'acak yerde biliikis ç0-

mel atma r.ıerasimi ya~ılmıştır. mükellefiyeti Liyej s~. sergisinde en n.ül.im ğaltacaktır. 
Merasımde Mersınden Valı ve Par- . tesısat~ •·ucude :getirenler ı·e en Su sergisi ~ehırril.k, mmı•ri nok 
t . b k Ru"'·~edd' Nas h' Bratıslava, 7 (A A.l - Mili! Mü- ehem· etı· l la Al l ı aş anım11 '.. ın u ı - ıy ı yerı ı an -r man ar- tasından mukemme; biı eser <ıla· 
oğlu, Kültür direktörü ile jandar- dafaa Nazm Gen~ral Catlos, Slo- la Fransızlardır Almanya ile caktır. Serg: 100 hekturlık bir a -
ma komutanı, Ta:-..ustan kayma - vakyada askeri hizmet müddetinin Fransaya sergide sPkizer btn met- razi üzerine kurulacaktır. Bu mik-
kam Mehmot Ali Oran, Parti ve 18 ay devam edeceğin' beyan et- re mürabbıunda bi;:er s ha tahsis dar 1937 Fransız sergısiııe hemen 
~efüye Reisi ve ~alan, har~ ko- miştir. 21 yaşına gelen gençler 6 edilmiştir. hemen müs2vidir. Belçikalılar bu 
~tesı başka.'u ve uyc!er ve bırço.k ay iş hizmeti, bir sene de askerlils Bızzat Belçika devleti ise, 50.000 kadar geniş bir s1hayı ~irmi sekiz 
oğretm~nler.ıınlz 'e kalabalık bır hizmeti yapacaklardır. ! metre murabbaı dahilir.de 60 ser - ay zarfında tı:mame:ı doldurnıu•-
halk kutlecı hazır bulunmuştur. gı sarayı ile bu su sergisine 'stirak l d k. b b' k d B ·~ .ar ır ı u ır rC:= or ur- u ser· 

--... o--

Ozom mahsulü bereketli 

IOO FLORtN 
100 BAYİI;MABK 

1«l BELGA 
100 DRAHM1 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 zwrt 
100 PE."IGO 
100 LEY 

100 DlN!..R 
100 YEN 

100 İSVEÇ K~. 

100 RVBLE 

l tt9:S 
1.56 

14.035 

23.11450 
Z4.!1675 

1.9058 
%.89~5 

34.RZ 

30.5475 

'.3.902S 

SEB IE FİATLERİ 

Kuruş 1. 

dilrniş bütfüı köy muhtarlarının nl elektrik tesisatından başka bir İzmir (Hususi> - Ege bölgesın-

Kadiköy nufus memurlu
gundan: 

edecektir. Belçil<anın üstende, gi için 6.000 ton kere•le harcan -
G~d ve Anvers ~ehirleri sergı mış; ~ir milyon mel re mikabı top
munasebeti,yle geniş mikyasla tez- rak kazılmış, temclkı e 9.000 metre 1 
yin edilecektir. mikiıbı belor: kull.ınılll!ı~, 2.000 ki· Sak:> kabağı . 

Yer ia.~ulyi!Si 

Bakla 

21 -
40 --

2 50 

6-
10 -

köy bilrosuf'd!l fotı;ıl:,rartı sicil fil- mezbaha, bir h&l inşası ve meşhur de üzüm yctişeı. yerlerden şehri- G:...,1ta Emekyemez mahallesi 
!eri meydar:a get'rilmiştir. Urganlı kaptıc3sının yeni baştan i- mizdeki alAkadar ruakamlara ı:elen Şişhane caddesi 6 numaralı hane- Bu sergi ıçin erı büyilk hadise, lovat - Amı><:rlik kudretinde :!O e· 

Mevcut köy!er ~~~\ık bakımın· mar ve ihyası g'bi rıühim teşebbüs ma!Ctmata gört bu.sene üzüm mah-ıde 32/39 kayıtlı Avram kızı Sara mı:şhur Alber kanalının açılması- le!Urik ista•yonu viicud~-getiril · 
dan beş mıntakaya ayrılarak sağ- !ere girişmiş tı.ulunuyor. sulünün dC'ğuşn, çok bereketlidir. Kaldaron kaydı Üsküdar hukuk dır. Kanal, su sergisi kapanmadan miştir. 
lık koruyuculuğu teşkilatı için bir Bu hususta •ehir meclisi beledl-1 Rekoltenin geçen Eenckl miktarı hakimliğinin 22 NiMn 939 günlü evvel 30 Temmuzd!l ;.cılacaktır. Su sergisi devaınıııca Lıyej'de 
kurs açılmıştır. Merlçezi vaziyette yeler bankes~dar: 300 bin llralık bulaca~ı. hattA geçeceği kuvvetle,ve 726 sayılı kararll" ismi Leyla . Su ~ergisiı.e dür:yenrn birçok birçok şenl:1<\er yapılacaktır. B '. l -ı 
bulunan on •ki büvük köyde imda- bir istil<raz akdJne karar verml§tlr. tahmin ediliyor. Geçen •en~!d re- soyadı da K•ldam olduğu ilan 0 _ }.erlcrınden. zı:aretçıler gelec:k - hassa Liyej ııı yetMırdiğı ı· üyük 

Araka 
Bezelye 
Pırasa 

Ispanak 

dı Sıhhi dolapları kurulmaktadır. Bundan başka oeledıyemlz Adi bil1 kolte 80.000 ton idi. lunıır. 1 tır. Bu sergı munasebet.'k Belçıka- musikişina•lardan Grety, Sezar 
Ahrnedll !•ahiyeslnde bir tavuk ·ı · · be• ystııklı bir hu • - - ı' dan 85 yat harket Etmıştır. Yatla Frank'ın vü: cıde gr!ı•dig'! c•crleri 

Havuç 
Kereviz kök 
Kere,·iz yaprak 
€r,giı.aı 

1 50 
1 50 

3-
22 -
2-ce ı e yırmı • b. · 

istasyonu ile fida::ılık tesis olun - t ktır 1 ır limanda sekiz günden fazla kal de il.tiva etnıek u··ı~re müzi•e bii - 7-ıane yap ıraca · ~ 
muştur. Tavuk its!lsynnu binası - mamak şartiyle dü:ıyanın dört hu· yiık bir yPr v~r•lc· k\'-. Sergi ınü-
nı ih OzUmler Uzerlnde cağına do'ru "

0
ideb !d'klcri kadar n alesi yapılmıştır. s na,ebetiyk >eh.rde !t ;kı. rd:lecek 

Marul 

Yeşil salat;ı. 100 det 
Pancar 

1 50 

25 -
2-

- 40 

Organlı köyünde bir boğa ,,e ay- Bu yıl üzüm i§k~l .. sıhhl bir du -1 gidecekler 29 Temr.ı111da Alber büyük bir o•k~stra ,ergıden aonrl\ 
gır deposu tesisi işi p!An ve pro _ ruma konulacak, uzum nağn~la- · kanalınııı açılışınd3 bılcnmak ü- da daimi c lor, k ka!acakt,r. Liycj 
jeieri hazer!anarak münakasayş rında Turgutlwıun :neşhur c;eidr- zere seyyahla döne.·~k'er;iir. 1 su sergisi eğler.celer;ıım canıı kıs-
çıkanlmıştır . deksiz üzümlerıni çııvallara d~ldu- Liyej su sugisinc -.1iUc-tlerara- nıııu gece oonanmaları tc~kıl ecle-

Urganlı köy odası önüm;!eki mey- rscak olan i~çiler ayakların• .!uıu-ı· sı hadiselerı rr.üs1ode cdersl~ beş cektir. 

Maydanoz 
Dereotu 
Taz" soğan 
Ta1~ sarımsak 

- 40 
1-
1-

dan açılmış ve bu yer zarif bina· çuk çizmeler gıyerck çalışacaklar
larla süslenmiştir. dır. Bu hususta kaymakamlıktan 

Kayrak k<iy konağı da münaka- şimdiden alakadar makamlara teb 
san konulrru~tur. nu köy konağı ligat yapılmıştır. 1 

ceııat gölü kurutul.uyor 
Bu muazzam 
safhasına 

mesai arlık son 
girmiş bulunuyor 

İzmir (Hu•usi) - Devletin son bu araziden istifade f<'klı <!tild edil 
senlerde bvşardığı en muazzam i§- mektedir. Bumda hır zirai haf\İa
lerinden biri olan Cel\atgölü ku - hane yapılarak mahkumlar tara -
rutma ameliyesi artik son safha - tından işletilmesinden sarfı nazar 
dadır. Kurutma işl2ti ikmal olun- edilmiştir. 
ınuş, meydanl çıkan ~razi istifade Meydana çıkarıbn araziden 5000 
edilir bir ha!e gelrr.;ştir. Şimdi ü - dekarlık kwrıı Zirnat VPkaleti em-ı 
zerinde durnlan İJ, meydana çıkan rine verilmiştir. Ve:ta!et, vi~v...ı ı 
arazinin etrPfırıda meydana geti - Ziraat MüdCrü Refet lJiker il~ y .... 
rilınekte olan tahl:i>n duvarlarıdır. şilköy ıslah ve drncnıe ıstasyonu 
Bu da bir bene içi!lde ikmal edi - müdürü Mirza Gökgölü bu :ı.ı azi
lecek. ondan sonn muvakkat ka- nin tetkikine merr.ur etmiştir. Ma
but muamele~i yapılacaktır. • hallinde tetkil<nt yapılarak bir ra-

Meydana çıkartl•rı müııbit ~.a- por. ha1.1rl~n~~ak ve Vekıllete gön
ziden mühim hır kısmı hakı goç- derılecektır. 
menler tar3fındm i~ietllmektedir. Ziraat Vekileti bu araziyi zirai 
Bir kısmında da civ~r köylüler zi- kombinalar için kı:lianacaktır. zı _ 
raatıe meşguldür. rai kombinalar burada çalışarak a-

Senelerce sular aliında kalan ve raz!yi lıazırlıyacak ve nümune ze-1 
gayet münbit ve mghrnldar olan J~atı yapılacnktır. 

Ameril<anın en tanınmış muharrirlerinden biri olan M~eı 
PUTUAN ·Hitleri Öldüren Adam• a<llı bir kitap yazmış ve kitap 
satışa çıkar çıkmaz Amerikada büyük bir sansasyon yaratmıştır 

Kitabın HİTLER taraftarları üzerinde uyandırdığı aksülamel oka
dar şiddetli olm~tur ki bunlar ki tabı kurşunlarla delik deşik ede
rek paketler içinde müellifine iade etmişlerdir. Bu resimde müellifi 
elinde kurşunlarla delik deşik olmuş eserile beraher görüyorsunuz. 

~ .................................................................... .. 

L!.~.~~.r:?..'!~ ..... ~!!!~.~.~.!'!.J İKDAM 

........... 
• 

- -.. -· 
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mandalar 

ttone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Seuellk 1200 Kr. %300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

1 LAN 

Birinci Sahife 
ikinci Sahife 
İç S>1lıifeler 

TJ<;K SÜTUN 
SANTİMİ 

1 - 8 incı Sahifeler 

400 kuruı 

%50 kuruı 
50 kuruı 

30 kurtIJ 
Bütün bir sahtfe ',>eya ya

rını sahife ilfın için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
Gazetemize ilin vermek b· 

tiycnler ya doğrudan •loğ • 
ruya ıazetemiz idarehanesi· 
ne veya Ferdi Selek ilan bü
rosuna miiracaat ehnclidirler, 

Adres: İstanbul, Ankara 

1 
caddesi 99/l Adalet han No. 

_ 3 • Telefon: 23300 

1 

ık' 
: ...................... ~ 
ı Sinemalar ı 

;.....--~~~_.ıı ı 
Hilôl - Vefayı 

3 - 2 yendi 
)Barutgücü saha-,~~ ~ ~;r~~n ;;~aeeniz 

d k 1 
: Arsen Lılp r..n 

sın a i maç ar sARAY dönüşü 
(B t fı 5 . fad ) n·· B .. .. h d h SÜMER ~ aro nıcı say a . un ar_utgucu f~ asın a mu - TAKSİM 

neticesinde ·kinci g~!l~riııi de çı- telıf hususı futbol mai,l•rı yapıl - ALEMDAR 

: Tavsiye mek t,ıbl1 

: Ordunun kızı 

karan Vefalılar Hik.;l•n &kıllı oyu- mıştır. Büyük bir blabalığııı ala- MİLLİ : Büyük caz 

: Raspulin nu karşısınJ~ ken:!i!erı nı mağliıbi- ka il. t~kip ettiği t • maçlarda Ba- TAN 
yetten kurtarnml\'a-al< maçı 3 _ 2 rutgucu B. takımı. S •rktci idman- SAKARYA 
kaybedrek şiltte tasfiyeye uğra - ym·du B. ıa:.ıır.ınl 5 - .2. Borutgü- HALE 
dılar. cu A. takımı Sir1'-·~i ldmonyurdu 

: 3ü\•eyş Fcdaıleri 
: Kasırga 

A takımına 3 2 ıı•l;p gelnışiler - LALE 
: Kadınlar hapis -

hanesi Beylerbeyi Bozkurd : 5 -O dir. AI.KAZAR : Kaplan Çocuk 
Şilt maçından C\'\'cl Beylerbeyi- Son olarak yapıl:;n; Halkevlri A SU 

Bozkurt takımlar: a . .lsındaki maç turııu\•asında da ş,.Jıremini Halke- y 
baştan sona kadaı· Bcyierbeyi hci- vi. birinci ~ıı:ıf {ulL•ı!tlilcrden teş~ 
kimiyeti a\t.nda g~~mıs \'C Beyler- kil edilmiş olan Şi~:; H;;lkevi ta _ AKIN 

: Büyük caz 
: Uçan valsleı 

: Alil generalin 
emri 

beyi beş gol yaparek cıyunu 5 - O kınunı 5 - 2 ın3ğfiıp etmiştir. FERAH : Gasparon 
kazanmıştır. A H. AZAK . ısar - Demirspor Yı.ldu 

1Ga'atagençler - Kadiköyspor berabere kaldılar 
: Marscyyez 
: Kırık hayut 

Günün iklnc: oyurunu Galnta 
gençler Kadıköysoor takımları ya- İkinci kürrıe kliip'eri arasında 

kt K dk
.. t k dr tertip edilen kup~ maçlarına dün 

paca ır. l ı oy·.spor am a o 

---oo---
General Mia ja 

Ha vanada 

son 

ile sahaya gdemedığinden Galata- Şer~f stMı da devam edılmiş ve 

gençler bu maçı bükmen kazan - Anadoluhisar ile D•'mırspor klüp

ıruştır. !eri karşılaşmışlatrlır. 

Havana, 7 A.A. - Madr'd mü
dafii General Josc M'.uju .Orbita• 
\'apurile bugün bıırnyu ge'ıı ·t r 

Refik Osr.ı an Top' un h ak cm li ği !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!.!!!.~-"'!-~ Süleymaniye stadındaki 
maçlar 

altında yap:'dn bu k~rşılru;ma çok 

çetin olmuş ve her ıki taraf bütün 
Kadiköy 
gundan: 

mıfus memurlu-
Süleyma!liye k!iihü tarafından didinmelere rağme,-, O _ O b~rabe· 

tertip olunan maçhr:ı dün Süley- re kalmışlardır Beyoğlu Şahkulu mahallesi Fe -
maniye stadında baş!anmıştır İlk ___ _ - ner sokak. 37/102 haf'ede ka~·ıtlı 
maçı Şisli i!e Ale!:'dor yapınış ve Son maçı oynıyım Süleymaniye 
iki taraf ~ _ 2 beral:ere kalmışlar- Davit oğlu l.fr;on Moiz Ka'daron 
dır. Topkapı takımları da gkrip bir te- kaydı Üsküdrır hukuk hakimliği -

İkinci maçı yapan Davutpaşa _

1 

sadüf eseri :>\arak onl•r da 3 · 3 nin 22 Nisan 939 günlü ve 727 sa

Eyüp takıml.rı 3 - 3 b.?rabere kal- berabre olarak maçı bitirmişler - yılı Hamile ismi Mıthat •oyadı da 

mışlardır. dir. Kaldam olduğu ilh olunur. 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci Kulein 
Ek:st:ra Gilnlilk. Tereyağ• 

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

Slp•rl•l•r derhal yerine kadar gönderııır. 

LALE GiŞESi 
F. AHMET TOPÇU 

Dikkat : istiklal caddesi LALE sineması yanındadır. 
Bu yepyeni G 1 Ş E D E N bir bilet almak yüksek 

Şansınızın TAM HEDEFiDİR 
T E C R O BE E D 1 N aldanmazsınız. 



SAYFAI iKDAM ' 8 - 1\Jayı;, 1931 

SUPHi ÇOCUK PAZARI 
Açıldı: Artık yavrularınızın bütün giyim ihtiyaçları ve sizlerin her türlü 

tuhafiye eşyalarınız için düşünmeğe hacet kalmadı. Bu arzularınızı ora· 
dan tedarik ediniz. 

ADRESE DiKKAT: iSTiKLAL CADDESi No. 423 

DENİZBANK 
-
Vapurların haftalık hareket tarifesi 

8 Mayıstan 15 Mayısa kadar 
Muhtelll hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn vesaatlerl ve kalkacakları rıhlımlar 

hredonlz ıı.ttıne - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de 
(Tan), Pıuar 16 da (Karadeniz). Ga -

lartıA "•ttına 

lzmlt hattın. 

•udany• h•ttına 

landırm• hattına 

Ayvalık hatnna 

lzmlr SGr•t hattına 

lata rıhtımından~ 
- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 

(tllgen). Sirkeci rıhtımından. 
- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U -

ğur). Tophane rıhtımından. 
- Her gün 8.45 de (Sus) sistemi vapur -

!ardan biri, Cumarte·;i ayrıca 13.30 da 
(Marakaz). Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Marakaz). Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Ülgen) \ ' c Cumartesi 20 de (Anla! -
ya). Tophane rıhtımından. 

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

- Pıuar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımında~. 

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
' 15 de (~tersin). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Cumartesi postası yaz tarifesi 
mucibince Dikiliye kadar gidip döner; 
İzmire ııitınez. 

- Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı -
mından. 

- Salı 10 da (ı\natarta), Cuma 10 da 
(Güneysu). Sirkeci rıhtımından. 

Not : Vapur ıderleri hakkında her türlü malfunat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öfrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Aeentelifi - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binası altmda 40133 
Slrlı;ed Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 .................................... 

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

• 1 an osu 
BIRlNCİ KEŞiDE 

11 - Mayıs .. 1939 tfadır. 

büyük (kramiye 40.000 Liradır. 
Bundan ts,ooo Liralık 

12,000 1 
Başka 10,000 kramiyelerle 

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

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtiralc ctıneyı iıı nıl 
rtmeyiniz. Siz de piyanıonun ınes'uı ve ba.1tıyJrl)r1 
arasına i'İmıiş olurıunu~. 

Çocuk Hekimi-. ı.-------· 
Dr. AHMET Dr. Hafız Cemal 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

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

(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MllTE!L\SSIS1 

Divanyolu 104 

Muayenehane Matler! Pıızar 

hariç her gün 2.5 - 8, Salı, Cu· 
martesi 12 - 2.5 fıkaray?. 

-Dr-. Fey~i Ahmet Onaran - ı ------.. -_ -. 
Deni2 Ha•ttıhaneai cildiye 1 Sohibi ve Neşriyatı İd;;re F,den Baş 

zühreviy• matahauı•ı 1 :\!uharriri: AJ; Nacı KARACAN. Baaıl-
Tcldon . 23899 dığı Yer· Son Tel~ınl Bosımevl 

1 ... ""' ....................... _, ..... 

Dünyaca nam kazanmış 

V A R T A Akümülatörlerini 
Kullanınız. 

Akdeniz ma§azas,, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 

Türk • 
1 k 

Sözü boş değildir 
ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 

Bu sözU teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
1 

Pirine unu 
' Kornflau 

Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

Salep 
Tarcın 

1 

Kimyon 
Karanfil 
zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı hibe 
(Kutu ve 
paketleri) 

Memlekette bu maksatla kurulmus ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlaıınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır. 
Daha üstününün bulunması mükmün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

TUN Y - TUN AY -T ÇAY 
Olşesln.e koşı..ırı.i.ız 

Tunçay _ Hi_çbir ay yo~tur ki buyuk ik~a
----- mıyelerden hır kaçınt varmasın. 

26 ncı tertibin 1 inci keşidesinden 

T 6 ncı keşidesine kadar 10000 lira· 
unçay - dan aıağı olmamak üzere 21 kişiye 

641000 lira dağıtmıştır. 

Adrese dikkat : T unçay gişesi, Yenlcami Sul
tanhamam caddesi Mısır çarşısı kapısı No. 50 

Serbayi Mütekaidini askeriyeden 
M. H. BAKIRCIOÖLU 

TU N Ç A Y gişesinin başka yerde şubesi yoktur 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak iç ;.- lütfen ffi mar•· 
kasına dikkat ' 

1 lstanbul Belediyesinden 1 
Senelik mu. İlk 

kinsı teminatı 

Eyüpte Büyi.•kcami mahallesinin Bostan lskt>lesi 

sokağında Mihrişah Valdesultan mektebinin bir 
1 

odası 12,00 0,90 

Eyüpte Bıiyükcam' mahalle ve aokağında 31 nu-
maralı Ebussuut efrndi mektebi 86,00 2,70 

Karagümrükte Ka"agümrük mahallesinin Kilise 
sokağında 8/6 numaralı dükkAn 96,00 7,20 

Karagümrükte Kar.,gümrük rııahalleainin Lökün. 
cüler sokağında 26 numaralı Mesih paşa medre-
sesi 135.00 10,13 

Fatihte Kadıçeşmesi mahallesind Yeni Hamam 
sokağında 41 numaralı Damat M?hnıet efendi 
medresesi 120,00 9,00 

Fatihte Kirıno.sti mahallesinde Taphane medre-
sesi dış avlusunda bir salon bir oda ve müfrez 
bahçe 60,00 4,50 

Çarşambada Der;i~ali mahallesinde Kurtağa so-
kağında bir numaralı defterdar İbrahim efendi 
medresesi 180.00 13.50 

Aşıkpaşada Aşıkpaşa rr,ahalle ve sokağında Kü· 
çük Mimar Sinan medresesi arsası 24.00 1,80 

Balatta H•zırçaV'JŞ mahallesinin Tahtaminare so-
kağında 143 numaralı dükkan 190.00 14,25 

Üsküdarda H•yrettin çavuş mahall.,3inin Dıbağ-
lar sokağında 13 No. lı Hayrettin çavuk mektebi 30,llO 2.25 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları ya:ılı olan mahal

ler teslim tarihinden itibaren birer ııene müddetle kiraya verilmek 

üzere ayrı ayrı aı;•.k arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Leva

zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanımda yazı

lı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makb•ız veya mcktu

bile 11/5/939 Perşemb~ günü saat 14 buçukta Da'll'i Encüııv nde 
bulunmahdırlar. (İ) (2853) • 

* 
Cerrahpaşa. HasPkl, Beyoğlu, Zühreviye hastanelP~ le Zeynepkll.

mil doğumevine lüzumu olan ve hepsine 1782 lira 19 kuruş b~del 

tahmin edilen mutfak levarı:ımı vesaire açık eksiltı.1~ye konulmuş

tur. Listes;le şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görül.,bilir. İstek

lller 2490 sayılı kanımda yazılı vesika ve 133 lira 66 kuruşluk ilk te

minat makbuz veya mektubile birlikte 15/5/939 Pazartesi günü sa-
at 14,30 da Daimi Encümende bu lunmahdırlar. (B) (2931) 

Beher metre murabbaına iki lira bedel tahmin edilen Çırçır yan

gın yerinde SinaMğa mahallesinde Yeni Der~ Nazırı sokağında 

45 inci adada 60 santim yüzlü 6 metre 29 santimel~e murabbaı sa

halı belediye. malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmu. 

tur. Şartnamesi I.evazım Müdürlüğünde görülebilir. !stekliler 94 ku

ruşluk ilk teminlt makbuz veya mektubile beraber 15,'5/939 Pa

zartesi günü saat H,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B), (2927) 


