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Fransızlar, Almanlarla 
italyanların, Balkan An
tantını inhil81e uğratmıya 
çalıştıklarını söylüyorlar 

bu teşebbüsler akim ''Fakat 
kalmıya mahkumdurlar,, 

• 
Romanya ve Yunanistan, lngiltere ve F ransanın garantileri 
ile emniyet 
yapılmakta 

ki yede 

altındadırlar. Türkiyeye gelince, Ankara ile 
olan terakkinin derecesi, Almanyanın Tür

muvaffak olması ihtimalini selbetmektedir 

ParU., 23 (AA.) - Siyasi meha· 
fil Almanyarun muhtelif mcmle -
keti erden lstemekfö · olduğu •iyi 
komşu şehadetnameleri> nin bil • 
hassa İngiltere ile Fran•anın bey· 
nelınilel bir emniyet birliği ihda· 
sına matu1 mesaisini müşkülata 

maruz bırakmayı istihdaf etmek
te olduğunu beyan ve fakat Al • 
man manevrasının akam<!le mah • 
kfun bulunduğunu i!Ave etmekte
dir. Bu mehafilin mütaleasına göre 
Alman teşebbüsleri, Sovyetlerin 
lltlzam ettikleri §Ckilde Almanya
ya k'ar§l adeınl itimadı istilzam e
den taahhüdler vasıtıısile bir kol
lelrtfi müdafaa sisteminin teşek
kül etmesine mani olmağı istih -
diıf etmektedir. 
. Fiİvaki Alıiıimyaya karşı itimlıd 
beyanında bulunulması böyle bir . . 
ıisteme girm~kle gayrikaliili telif 

lacaktır. Maamafih Fransa ile İn· 
giltere daha şimdiden küçük dev

letlerin girişenuyecelcleri ve giriş

seler bile maruz bulundukları teh· 

ilkeyi daha ziyade artll-racak olan 

herhangi bi-r taahhüt onlardan is· 

temiyerck Rusyadan Avrupanın 

nizamını müdafaa hususunda. ken

dllerile mesai birliğinde bulunma

sını istemek suretHe Alınan ma • 

nevrasının önüne gcçmişlerdiı· 

İtalyanın, Belgrad ve Blldapeıı· 
tede ve Almanyanın Ankarada 

sarfetmekte oldukları mesaiye ge
lince, siyasi Framı~ mehaflli, İta). 

1• ile Almaıı7anm bir taraftan •· 
aa&mın en az kuvvetleri 7ani Ro • 

manya ve Yllnanistan üzerinde 

tesir icra etmek, diğer taraftan en 

kuvvetlisi, yani Tiirkiyeye karşı · 

doğrudan doğruya harekele geç -

mek .suretilc Balkan anlantını İn· 

hilôle uğralınıya çalışmakta olduk

lannı beyan etmektedirler. 

Siyasi Fransız mchafili, mih' e

rin bu teşebbüslerinin de akamete 

nıahküın olduğu ıniitaleasındadır-
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Venedik k.onf eransından sonra 
Yugoslavya- Macaristan arasın
da önümüzdeki Mayısta. bir pakt 

edileceği haber veriliyor • 
ımza 

ltalya- Yugoslavya görüşmelerinin neticesi 
Roma, 2J (A.A.) - Gıarnale d'İtalia gazct~nde • Virglııio Gay • 

da• Venedikte yapılan 1talşan . Ylıgoslav görüşmelerinin yeni iti • 
laflar ~dine müncer o~ıyac•ğuu, sadece İtalyan - Yugoslav pa~ 
!arının çel'çcvesi ıı;indt· ıııÜlt'kab vaziyetlerin tesbitint yardım 

edeceğini y~ktadu·. 

Arnavutluk meselesi karşısında Yugoslavyanın ittihaz ettiği 

tarll hareketten s\tayı~le . bahseden bu gazete Yugoslavyayı Al -
manya ve İtalyanın muhasarası gibi boş ve tehlikeli bir teşebbüse 
sürüJ:<leınek istiyen Fransa ve İngilterenln sarfettikleı•i gayretlerin 
boşa gi1tiğini kaydeylem~ktedir. 

Giornale d'İtalya, Yugoslavyanın mihvere ve İtalya tarafından 
ilerı atılan Yugoslav • Macar paktı fikrine karşı tarzı hareketini 
değiştirmiyeceğini yazmakta ve Budapeşlede milsait bir ıekilde 
karşılanan bu fikrin tahakkuk edeceğini ve Mayısta bu paktın im
za edileceğinden şüphe edilmediğini llave etmektedir. 

VeııedıJ:. 23 (.4 A.) - Kont Ciano ile Yugoslamıa Haı-lciye na· 
zın l'rfarko.-iç arnn,,do pek samimi ı:e mütekabil bir anla§ma ha
vası içinde yapılan ı;ı iilakat iki >tıt sürmil§tür. İki nazır bundan 
so•ıra son sistem bir motÖTle bir deniz geı.ınılsi yapmışlardır. Yu· 
g08lavyanın Roma e!çısi ile Venedik belediye reisi bv gezinti11e i§· 
tirak etmişlerdir. Saat 19,15 te Venediğe Ot'det etı,ıişlerdir. Mcr 
koviç Grand Hotel'e inmi§tir. 

Vcnedik, 23 (A.A.) - Yugoslavya Hariciye Nazırı Aleksandr 
Çinçar Markoviç, Stefani ajansına beyanatta bulunarak burada 
Kont Ciano ne· yapacağı mıil8.katın birçok dostluk münasebetlerlle 
birleşmiş olan komşular arasında yapıldığı düşünülecek oluı-sa ta
bii olduğunu söylemiştir. (Arkası 3 üncü 11111/adaJ 

Yugoslnya Hariciye Naıırı 
MARKOVİÇ 

VENEDIK MÜLlKATI 
Dün mülakatın neticesini 
bildiren bir tebliğ neşredildi 

Çoeuk b•Jl'ID1>> mtlııııs ebetile Şi,~l Balkevlnde fakir çoculdua elb e Yeriliyor 

Milli hikimiyet ve çocuk bayramı 
Bayram dün büyük- merasimle 

ve neşe icinde kutlulandı 
' Dün, Aııkarada ilk Büyük Mil· 

'Jet Meclisinin t•ıplardığı ve Milli 
hakımıy tın ıliın edildıgı gunun 
),ldönümii w Çocu1' bayram ve 

. haftasının i'\t günü ldi. 
Çocuk bt.yramı münasebetıle, 

dün, şehrin ht>r scrr. tinı!c toplan· 
tılal' yapılmış, nulultlar söylenmiş
tir. 

Dün sabah •al onda, Beyoğlu 

3 tablo meselesi 

lzr.ıit Müddeiumumisi tabloları 
ehli vukufa muayene ettirmiş! 

onuncu, on lıirincı, on ikınci, on • 

uçuncü. yirmi dokıızuncu, kırk / zmit Müddeiumumisinin dün 
beşinci ve kırk yedinci ilk mek • 

tepleı-le bazı husust ilk mektep. gazetemize gönderdim şayanı 
ler talebesi Beyoğlu y ırmi doku · O • 
zuneu ilk mektebinde muallimleri- Jı.agret bi t / • ./ 
nin nezareti altında toplanmışlar, r e graJ 
ve saat 10,45 de Taks:me gider<!k İzmit valisinın dovetı üzerine Evvelki günkü nüshamwla bu 
Abide etrafmda yer ;ılmışlardır. eserlerini iıir sergi haJ:nde İzmit- çirkin muameleye maruz kalan 
Saat on birde, çalınan b'?"u ve bah te teşhir eden milstnkil ressamla· res.samlarııı. söyle-Jildmne istinat 
riye bandosu tarafmd•n çalınan İs rın maruz kal&dıkll)Tı çirkin nıua- eden yazılaninız üzfiiııe, yazıla
tiklaJ marşile meras!ıne başlan • tııeleyi evvelki günkü nüshamız· rımıza cevap olariık, dün, cKocaelı 
mış, marşla beraber, Taksimdeki da ve bütün lafsilatiyle yazmış • C; M. U. Halil Hamdi Doğu• imza·' 
bayrak direğint' bayrak çekilmiş- tık. Hadise Malümdur: İzmit müd· aiyle fU telgrafı aldık· , 
tir. deiumumi;i, sergiyi ııezel'ken, gö- tkdıım ga2eteal yazı i.,leri M1' • 

Abideye, belediye, parti ve ilk züne ilişen fablolardan üçünü müs diir,iıığüne: 
okul çocuklarile alakarlaı· diğer tehçen bulmuş ve bvllları askıdan .Gazetenizde çıkan yazınız me
müesseseler namına mı•htelif çe- indirttiği gibi tabloları yapan re>· muriyet;mizc §U tavzihi yazmağa 
lenkler konmll§tur ,amlan da. ayrıca ceıalandırıl ·ı lü~um his>ettirıniştir. İzmit oku • 

Bunu müteakip B~~oglu Hal · mak :il~re mahkem~yr vermiştir. 1 Arkası 3 üncü sa11fada) 
kevi reisi Mölli Htk•mivet . Çocuk 
Esirgeme kurumu b2skanı da Ço
cuk bayramı hakkında birer nu • 
tuk söylcmi~ler, bu .ıutukbn, on 
ikinci ilk okuldan bır talebeııın an 

(Arkası 3 frııdi tnyfaılıı) 

Romanyadaki 
Macarlar 

Romen hükumetin
den l azı haklar 

istediler 
Bükreş, 23 (A.A.)- Ro· 

manyadaki Macar akalliyet· 
)eri hükumete bir muhtıra 
vererek aşağıdaki metalibat• 
ta bulunmuşlardır: 

Macarların ekseriyet leş· 

Nefsimize itimadımız 
'.l'aymi&. ınemlekefimizdeft ~eıı ;ııeni bir makalesiıı4e: , 
•Türkiy<', olguu, nc:(,ine itim8" eder, din, d11ğna ve lakin dil· 

şüutir bir memlekettir. 
Diyor ve şunları ilih e ediyor: 
•Türkiye Yakın'!"rkıu en ileri gelen kun·ctidir.• 
n ileri gelen kuvvet... Artık bu, dün~·anın hiçbir l'Crinde mc;· 

bul olmıyen bir hakikat halinde tekrar ediliyor. Biz bu kuvveti 
nasıl \Üeude getirdik? Nüfusumuzun çokluğu, ileri hamlelcriıni· 
zin gt'ni~liği, fabrikalarınıız. ntötyelerhnız. donanmamız. tayyare
lerimiz ile mi? 

lar. Zira Romanya ve Yunanistan 

Fransa ve İngiltercnin kat'i garan- j 
tileri ile emniyet altında bulun · 

makta olduklarından bu iki menı· ' 

leket iizerindc te>ir icrası çok mü~- Veııedik, 23 (A. A.) - Hu 
sabah Yugo;Jav~·a Harlc)ye 
Nazırı Mar' ııko,·iç ile İtalya 

llaricİJe Nazırı Ciano ara'iın
da yapılan \'e iki saat siiren 

ilk mü18kattan sonra aşağı • 
daki tebliğ neşrolıııınıuştur: 

kil ettikleri mıntakalarda 
smda )·apıl:ın konu~malarda Macar lisanının kullanılması 
kom~u ve dost iki memlekeli 

Hapr. hepsinden önce ndsimizc itiınad edCTek ... Bu itimadı 

bize ,·eren, bizde kendimize giiveni uyandıran Atatürk oldu. Biz. 
bizdeki giıli kuneü bilerek bası.mua ge~en biiyük adamın öndu
liği ile, maddi imkanlardan en maluum olduğumuz bir ıemaoda 
bütün bir hu~umet cihanına karşı durduk. Bugün her tiirlii imi.an· 
Jara sahip olarak, fakat .\·İne bajta kendi it· ku\·vetin:.izc güv~ncrek 
diioyanın hcr türlü sarsıntılarına göğüs gt!rtceğiz. Bununla bera · 
ber yine Taynıis nıuharririnin doğru bir tahnıiniuc gör{" ~ok ınuh· 
temeldir ki, Türki)cnin bu imanı ve bu gii•cni büyük sarsıntıları 
da iinli~ecck, Yakınşarkta btikrarı ba~lıea amili olacaktıı·. 

kiil olacaktır \'C Ankara ile yapıl
ın.akta olan terakkinin derecesi Al
nian:,ı;ının Türkiyedeki ınurnfCak 

olması ihtimalini selbetmektcdir. ) '9 
• 

Vcnedikte 22 \'C 23 Nisan 
tarihlerinde Yugoslavya ve 
haha Hariciye Na11rlaı·ı ara-

bugünkli enternasyonal va . Macarların cemiyet teşkil 
ziyetıt· , e keza bon Arnavut . edebilmeleri, Macar çiftçilc· 

(Ar1'ası 3 üncü sayfada) rinin ıilah kullanmaları. _.,, . KEMALiST • 
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Musanın Hayatı 
Üç aylık 
ihracatımız 
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ı POLiSTE 

Portakal istihsa- Bir sarhoşluk sonunda 

Zülkefil ölünce, Beni İsrail halkı Geçen yıla nıs- Bir çocuk kuyu-
latı artıyor ı.. ...................... ı Kendisine açılmıgan kapıyı 

Alakadar Vekaletler zorla açıp • • • • 

doludizgin dalilete dalmıştı. betle bir mis 1 i ya düştü ve öldü yeniden tedbirler 
alıyorlar 

ıçerı gırmış ve •. 

Yuşıi. ve Kıi.lipten sonra Zülke- men ekserisi bu kavının 0 zaman f azlaJık var Fatihte Niyazi bey sokağında 22 ı 
fil'in peygamber olduğunu söyle - ve mütemadiyen isyan ve küfür Muhtelif Avıupa memleketleri- numaralı evde oturan sütçü Rıza 1 

miştik. Din tarihinde peygamber- denizinde puyan. .. olduğunu gös - ne yapılan ihracatımız, yeni tica- Cengizin dört yaşındakı oğlu İbra
ler ya bıraktıkları eserler veya terir. Beni İsrail, uzun yıllar Mı - ret anlaşmalari;vle de takviye edi- him evin arkasındaki bahçede oy
zamanlarında gösterdikleri büyük sırda, Firavunun ve Kıptilerin !erek günden güne fazlalaşmakta- narken, açık bulunan kuyuya düş
mucizelerle şöhret bulurlar. Zül - zulmü, esareti altında çektiklfrini dır. 939 yılının ilk üç ayında yapı - müştür. Hadiseden derhal zabıta 
kefil peygamberin şöhreti de çabuk unutmuşlar, hürrıym... k&- lan ihracat, geçen yıia nazaran bir ve itfaiy~ haberdar edilmıştir. 
Kur'an ve İııcilde zikredildiğine vuşur kawşmaz işt sapıtmışlar • misli fazla olmuş, bu üç ay zar!ın- Fakat ıtfaıyenın gayretine rağ-
göre ölüleri diriltmesındedir. d d 938 lı 'Ik it da men çocuğu kurtarmak mümkün ı. a, yı nın ı a ı ayın ya- · . . 

Şişlide sobacılık eden Sali'h, 
evvelki gece bir hayli rakı içmiş 

kendisini bilmiyecek derece!ie sar-
Memleketimizde, bilhassa ce - hoş oldukt•n sonra sokağa çık -

nup havalisinde nar<'nc! meyvalar ıı:ustll'. Salih. evvela sokakta Ha-
yetiştirilınesi hususundaki teşeb - . , . . . ' ' 
b .. 1 .. d tıce ısmınde hır kadına taarruz et-

us er gun en güne zıyadeleşmek . . 
tedir. Adana. Mersin ve Dörtyol mış, ondan sonra de, Nı.şantaşın-

D . t ın· "l" .. d ı d' il Z" lk f'l ı • . olamamış, Ibrahımın ancak cese-ın ar ı, o uyu uası i e ır - u e ı ö ünce artık başı boş pıldıgı nısbette furarnt yapılmış • d' k lab'lıni . ' D" t J h J' · d b · 
ı çı arı ı ştı B led ' d k or yo ava ısın en, u sene, mil lih, evin kapısını kırarak ı·çerı· gi.r-ten üç peygamber kaydeder. Bun- kaldıklrını, üzerlerinde peygamber tır. r. e ıye O -

havalisiyle Rizede yetiştirilen por- da, Meşrutiyet caddf'.sinde Naciye 

takalların kaliteleri de gün geç - ve Kadriyenin oturdukları eve gi
tikçe üstünleşmektedir. Adana ve derek taarruzda buiıınuıuştur. Sa-

to t f d 1 him miktarda ihracat da yapılmış· . 
Kadriyeye tecavüz etmiştir. !ardan biri Musa, diğeri İsa ve ü- diye bir kimsenin bulunmadıg· ır.ı, y 1 .. ru ara ın an yapı an muayene- mış, 

anız son gunlerde çıkan harp d 00• 1 k "ld" ... b' ect· tır. 
çüncüsü de Zülkefildir. Musaya binaenaleyh Tanrının yeni b;,. · ı h 'h · il hak e gu ara 0 ugu tes ıt ıl Biraz oonra, istimdat üzerine gelen 

şayıa arı ve arp 1 tıma eri - mış· ve gömülmesine izin veril _ İstihsalatın arttırılması ve ka-
alt oün vak'ayı evvelce zikrettik. cgaza'b• ı ile kar•ılaşmıyacakları- kınd ki t...._ inl üz · ti ri 

T a wım er erme, ca mô•tir. litelerin de daha yu"ksek olma -
İsa Peygamberin mucizesini •İsa- ıu düşünerek kendilerıni dolu ı!;z- ah d akk b' --,, 

s a a muv at •.r durgunluk • sı hususunda müstahsile bü'. ·ük 
nın hayatı. eserimizde göreceğiz. gin daıa.ıeıe verdiler. Beni tsraıı 1m taka b Bır tramvay araba a ca t .. 
Burada, Zü.lkefile dair olan mu _ arasında ibir kadın vardı ki, hem ~ . ~ş, .. t, ~·.çok s~rmeıniş ve Y - rp 1 yardımlar yapmayı prensip olarak 
ci.zeyi nakledi;yoruz. gençti hem de çok güzeldi. Bütiin ıki .uç gun lçerısı~de yıne normal %701 numaralı vatman Demiriıı kabul etmiş bulunan hükfunetimiz 

Bir taşocağı 
çöktü 1 

polisler Salibi yakalamışlar, Sali 
dün, mahkeme~·e verilm~tir. 

Salih, K.adriyenin kendisini da• 
vet ettiğini, fakat gittiği zaman ka 
pıyı açmak istemediğini söylemiş -
tir. Müddeiumumi muavin( Feri• 
dun Bagana, Salibin, eve taarruz, 

harfendazlık, sarhoşluk ve sair 
gibi muhtelü su_çlardan mahküm 
edilmesini istemiştir. 

Salih, vekil tutacağını söyle 
miş, mahkeme, tevkifine karar ve 
rerek muhakemeyi başka güne bı 
rakmıştır. 

Bir sarhoşun 
akıbeti 

cÖyle rivayet ederler iti... delikanlıl14r, hatta bütün ihtiyar _ vazfYet avdet etmıştlr.. idaresindeki 84 numaralı tramvay 1ı de, diğer istihsal ııııntakalarında 
'""'-efil peyg~~'--r olunca Be- •-- b kad ft l hracat maddelerı.rnız arasında Taksimde Selimin idaresindeki a- ld • ib' k 1 . 
.....,.. ~'"'" uu- u ına me un o muşlardı. t"t" !ftik k ba k o ugu g ı porta a, mandalına j y 

ıu. •-railı' k"ır· !er u-zerı·ne se - H k Jd u un. t ve yapa • rsa • de- rabaya çarparak hasara uğratın•• d" · · ' kı" amele toprak akup yedigün hapse ı.o "-' er es onu e e etmeğe çalışıyor- . t b 1 k, f d k .... ı ve ıger narenci maddeler yetış -
fere davet etti. Beni İıı • du. Fakat kadın kurnazdı. T~.vra- rı, yumur a, a ı ın ı ve kuru vatman yakalanarak tahkikata . .. . kh A ld 

meyvalar mühim bir yer tutmak- "··I t tıren mıntakalarda da mustahsıl!e altında kaldı ma um 0 U 
rail, •Ölüm• ltorkusile bu davete tın kadınlara bahşettiği genış· hu"r- vooq anmış ır. daha yakında l ' k d la kt 

tadır. n a a a ar 0 ca ır. Evvelki gece, Küçükpazardıı o· 
icabet etmek istemediler. Tanrı riyetten ve erkeklerle olan müsa- Bir işçi denize düı;:fü İktısat Vekaletinden ayrı ola- Kadıköyünde Kızıltoprakta Ka- turan Yakup, kendisini bilıni"'e 
onların üzerine taun gönderdi Ö· vat kanunlarından cesaret alarak Geçen· y.ıl yapılan kavun ve di- T dağ dd · d t 25 , 

Unkapanında inşa edilmekte o- rak bir de Ticaret Vekıi.leti ihdas yış ı ca P.sın e 0 uran yaş- cek derecede sal"hos. olduktan son 
lüınden korkarak ""birden çıkını- yeti<miştl. Ahlıi.kı hiç te mazbut ğer yaş meyvalar ihracatından çok ı d M l"t K ti k d 

.- ' iyi ve ümit verı'cı' netı'celer alın- lan Atatürk köprüsünde çalışan edilmesi, işleri pek fazlalaşmış o- arın a ev u ur a ar a aşı ra Şemsettinin kahvesine gitmiş yanlar bu suretle ölümü yanların- değildi. Canı istediği ile zevk e - · Abd ıı h G.. t d H t 
da buldular. Halk içinden efsane derdi. Onun vuslatını böyle mah- dığından bu yıl yaş meyva ihraca- ameleden Mustafa, sırtında tahta lan Iktısat Ve_kaletir.in ışlerini ik-, • u a ' oz epe e asanın ~ orada oturanlara ve kahveciye kü 

t d h f ı h . . taşırken ambar üzerinden denize ye ayırdığı ıçın Ticaret Vekaleti- 1 ocagında çalışırlarken ocağın hır retmiş, Şemsettin kendisini dışarı 
tarihinin kaydına göre on oin kişi dut hir zümreye tahsis edişi bir- ına a a az a e emınıyet verıl- ' tarafı çökmüş, ikisi de toprak al-
taundan kurtulmak için şehirden çoklarını tahrik ve bu"sbu"tu"n mesi için icap eden tedbirler alına- düşmüş, etraftan yetişenler tara -! nin yalnı~ ticaret işleri üzerinde ya çıkarmış, fakat Yakup büsbü 

f c1ıı k t ı k ed d h k t ı tında kalmışlardır. Etraftan yeti -kaçmak istedi ve sur haricine çık- tahris ediyordu. caktu-. ın n ur arı ara t avi altına a a genış mı yas a ca ışınasını tün işi azıttığı için polise tesli 
alınmıştır. temin etmiştir. şenler, Mevlutla Abclullahı toprak edilmiştir. 

tı. Fakat ölüm burada da onların Bu kadının adı (Ba'al) di. Beni Muhtelif memleketlere, yaş mey ı k 1 M lftd · A k da Ticaret Vekaleti. bu sayede, a tından çı .armış ar. ev un Dün, Sultanahmet birinci su üze:ine yetişti ve hepsi bir anda 
1 
Israil biribirlerinden ayrılmışlar, vadan başka, domates ve saire ih- f a li:IRI yarafadl 1 k J Abd il h d l böğ 

helıi.k oldular Şeh d bul h h h ' d b h racat da k .. k" ı T miistahsille, eskiden olduğundan so 0 unun, u a ın a 80 ceza mahkemesinde yapılan rnu . ır e unan • emen er şe ır e, u şe ır hal - ı yapma mum un o aca- Küçükpazarda Tekirdag" ı iske- rünün ezildiği görülmüştür. İkisi 
halk bunların böyle v b' d k n k d' b d'l d'ğ g'ı laşılm kt d daha fa?.!a alakadar olabilecek, bu hakeme neticesinde, Yakup, yed e ır an a 1 1 en 1 aşına ve ı e ı i şe - an a a ır · lesınde y • .,. •ın kahvesı' u" zerın' de- d teda · edil ek u" ere Ha -'-
kbırılaldıklarıdıu .god .. rilünce az~ıllar'.nı ki.ld~ idare eden hükümdarlar tü- Yaş meyva ve domates ılıraca- ki odada ~an Bulgaryalı Hasan da, netice itibariyle müstahsilin p:~a ha:ııahan:ine kzaldınlm~:ı:: gün hapse mahkum edilmiştir. 
:'i rına evşır .er v_e, . u_lkefıle rem_ ışti. Bu _k_ a.dının bulunduğu tında, devlet demirı·olları doku - oğlu istihsal kabiliyetini artıracak, re- oo--

t b! ldula O b k h d d h 1 Şevketi, arkadaşı Şefafettın, fahını temin yolunda daha büyük dır. 9· ' ' f d 
a o r. n ın ışı ıçın ayrı şe ır e e ukıimdar •Recep• a· zuncu işletme hattınd.ı işletilınek aralarında çıkan bir kavga netice- ---ou---- tr iŞÇi yara an 1 

mezar kazmak ve onları ayrı ayrı dında biri idi. Delikanlılar genç üzere alınan frigorifık tertibatı ın· d d " .. 
1 

t faydaları olacaktır. D izb ,,_ Galat d 
d f t k .. b ' k d s e ovmuş ve yara anmış ır. M AA R 1 F en ar.,.ın a a yaptır 

e ne me guç ve uzun ır işti. a ının hepsine karşı ayni suretle haiz vagonlardan mühim istifa - Şevket hakkında takibat başla _ makta olduğu yeni yolcu salonun 
Bu uzun işi göze almıyan halk, iltifat göstermemesinden muğber deler temin ~dilecekt:r. Yang n baı;:lan c M 'f V k'f' A k 
kendilerinden olan ölülerin de oldular ve bir gün toplanarak c _ mıştır. 1 T QI 1 aart e 1 1 n araya da çalışan elektrikçi Yorgi, 8 me 
böyle yüz üstü meydanda kalma _ nun etrafını sardılar. D E N I Z Ani ölüm Langada Karakol caddesinde 11 döndU re yüksekliğindeki iskeleden dü 

sına razı olmadılar. Hepsinin öl _ _Neden bize yüz göstermezsin.. ---A·- E,•velkı· gu"n saat onda henu"z hu" numaralı Sadık Hakverdi Pamuk İk' .. d 'b . h . . d lb ferek muhtelif yerlerinden ağı 
.. ld - d f ' v f d' fabrikasının makine dairesindeki 1 gun en erı şe rımız _ e u- surette yaralanmış, hastahaney 

muş o ugu mey anın etra ına bizim diğerelrinden ne far - yagım IÇ18Z 1 viyeti anlaşılamayan ve 45 vaşla _ lunan Maarif Vekili Hasan Ali Yü- kald 1 t 
duvar çevirdiler ve öyle bıraktı -1 kunız, ne kusurumuz var dedi- ~ , . ' .. pamuklar ateş alını~. vaktinde ye- ırı mış ır. 
la Ar d 1. 0 .. 1 .. 1 . j 1 B f • .. Limanda şamandırnda bağlı bu- rında tahmın edılen hır adam, Tur- tış· Herek" ateş bastırılmıs_· tır. cel dün akşamki ekspresle Anka-

r. a an zaman geç L u erın er. u ettan ve lıjvekar kadın : . . bed , ...ıd . d .. .. · h k t t · t · 

erı çuru u. erı o u u. - a ınız ŞU kı, dedı, dıgederı k bird b' d" .. iki Mehmet kavga etli cesedi · - "d" Eti · d"k"ld" F rk . . .. .,!una~ bır Amerıkaı vapurunun e, tram\ay ca .... esın e yurur· raya are e e mış rı. Haliçte bir sandal battı 
Kasımpaşada oturan Yakup Re 

cep Uzunoğlu 3087 r..umaralı san 
dalına yolcu alarak Balata geçer 
ken Clb.ali Tİitün deposuna alt m 

Kemikleri birlbirinden ayrıldı.! benim karsımda Tanrı gibi secde bordasında yük boşaltmakta olan en en ıre yere uşmuş ve; Çocuk kütüphanesi 
Zülkefil oradan geçerken bu hali ederler. Be,n de onlara kendi !ut . Denizbankııı 515 numaralı mav - bayılmış, bıraz sonra gelen sıhhı Erenköyünd<' oturan Ömer oğlu 
<>iirdü. müteessir oldu Tanrıya fumdan n dı'le 'h d . nası kaptanı Mehmet Aydının aya- imdad otomobi.lile hastaneye gö - M€1hmetle arkadaşı Qiğer Mehmet geniı;:letifiyor ' o"' · e rsem ı :;an e erım. .. . .. .. .. .. .. .. T 
dua etti. Duası kabul ·olundu ve o- Sizler ise bana secde etmezsiniz. gına. vapurdan çıkanlan bir fıçı t~rulurken yolda olmuştur. Bele - ErenköyündP bir kıraathanede bi-
rada nice zamandanberi ölmüş "e (Ba'al) in bu sözü, Ben; İsrail a- vinçten kurtularak cıUşmüş ve a· dıye doktoru. tarafından yapılan lardo oynarlarken aralarıııda kav
kokınuş olan bu adamlar dirildi _ rasında yeni bir kiifür ve dalalet, yağını ezmiştir. M<>iımet, tedavi muayene netıcesıııde morga kal ga çıkmış. sustalı çakılarla blrbir-
ler .. c~ı yolu açtı. edilmek üzere hastahaneye kaldt· dırılmasına karar verilmiş, cesed l lerini yaralamışlar ve ikisi de ya-

Ru mucizeyi kaydeden raviler, B' d dil 1 k rılmıştır. morga kaldırılmıştır. kalanmışlardır. 
-ı:~ - ız, e er, ya nız e"ld.aıiz 

demişlerdir ki: değil, bütün halkı saııa secde et . -======================================= 
•Beni İsrail içinde ve vücutle - tiririz .. yeter ki sen bizim ol.. 

cinden murdar rayihalar gelen Ve işte bu zamandan itibaren ve 
kıdıseler l~e ~urada. v~ Zülkefil 

1 
bu delikanlıların bu güzel kadına 

Peyglın'ıberın dirilttığı ınsanların olan iptilaları yüzünden Beni İs -
neslllerind~n g~len~~rdendir.. railln mühim bir şubesi (Tanrı) 

Din tarihlen Zulkefılın nasıl diye bu güzel ve fettan kadına tap
peygamber olduğundan, r.ekadar mağa başladılar. 
peygamberlik etiğinden ve neka -
dar zaman yaşadığından hiç bah
setmezler. 

Zülkefil ölünce Beni İsrail tek
rar isyan yolunu tuttular. Onlar 
esaııen başlarında peygambeder 
ve hattA bizzat Hazreti Musa var
ken bile kaç defa dalıi.lete sapmış
lardı. (Tevrat) ın ayetlerinin he -

[•] Taberi tarihi: Cilıl 1 - Sahi
fe: 363 

(Arkası var) 

iki müşteri dükkan 
sahibini döğdü 

Kumkapıda istasyon caddesin
de oturan Mihranyan, evvelki ak
şam dükkanını kaparken Rupen 
ve Garbis isminde iki müşteri ge
lerek eski bir kızgınlık yüzünden 
Mihranyanı dövmüşleı·, ikisi de\ 
yakalanmışlardır. 

, 

r RESiMLERLE GÜNÜN HADiSELERi 

ÇocuJı bayramı mtıınan6etile d(Jn ToJı•imtbı yopıloıt meraaimtlen iJıi intıba 

Divanyolunda Çocuk Esirgeme 
kurumu Çocuk Kütüphanesi arka· tör çarpaı;ak kayığı batırmıştır 
sıııdaki bina bir müddet evvel kü Kayıkçı ve kayıkta bulunan dö 
tüphaneye ilhak edilmek üzere ta- yolcu denize dökülmüşler, etraf 

mir edilirken Müzeleı idaresi bi • tan yetişenler tarafından kurtarıl 
nanın tarihi kıymeti haiz olduğun m_ışlardır. Deniz Ticaret müdürlil 
dan bahisle ~ vaz'ıyed etmiş ve ~ ve 2:abıta, kaza hakkınd" tah 
tilmirat durdurulmuMu. Son gün- kıkata başlamışlardır. 
\erde bu ihtilaf haU~ilmiş, bina- Kalp sektesinden ö!dU 
nın tamirine devam~ başlanmış • Balatta Simltci sokağında otu 

tır. ran 70 yaşlarında Yako Fatlht 
Bu binanın da ilhakiyle Çocuk Malta çarşısından geçerken bir 

kütüphan.esi daha 'genişllyecek ve denbire yere düşmü§ ve ölmüştür 
semtin ihtiyacını karşılıyacak blr Yapılan muayenede kalb sekte 
vaziyete getirilecektir. sinden öldüğü anlaşılmış defnin 

ruhsat verilın.lştlr. 

Yeni bir tayin Ambara düştü 
Belediye teftiş heyetinden mü- Unkapanında Ayazma caddes 

meyyiz Cemal belediye müfettiş - de oturan 54 yaşında hamal Of 
· liğine tayin edilmiştir. Mümeyyiz, man mavnadan saç çıkarmak ü 
Cemal, kırk senedenberi belediye- zere anbara in~rken düşmüş, yü 

nin muhtelif memuriyetlerinde ça- zünden yaralanmış. Cerrahpaş 

lışmış emektar bir memurdur. hastahanesine kaldırılmıştır. 
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Bu terbiyeye, evlatlık ı\dabın:a pek riyatı haricinde hemen umumiyetle Çünkii kalfa hanım kendi kendine: 1nli(uzunu zayi eylemiş olduğuna at-!dür. Bu işte dakika fevtetmek senin getirilıebilecek bir manzara mıdır? ruın. Sen birkaç karış tel bul. Ar 
muhalif, pek ad·i, pek amiyane bir '.akip olunan ameli cihetti.. Gözleri - Ali Bekir tılsımı çaldırmış di- fediyordu. Tılsımı boynundan kap- için büyük vebaldir... Aman birader vallahi yeslmden kanıdan oraya gel. .. 
hareket olurdu. Bu halli müşkül a- açık olanlar için bu ameli dersler yorlar. Fakat benim gönlüm hala tırmakla Pervinln Qe muhabbetinı .:.... Niçin? öleceğim... Ne yapacaksan çabuk Ali Bek.ir teli buldu. (Liiborat 
ile yaralarını deşmiye uğraşarak yüz kitap okumaktan müessirdi... onda. Zincirlikuyudakl boca bana kaybetmiş bulunduğuna şüphesi Çünkü vekilharç keratası ha _ yap... var) a koştu. Aziz Sakıp rafta kar 
dü~ünürken aklına üvey validesi Bu aralık bütün konağın içine kendini naza çek demeseydi kaç de- kalınıyordu ... Zavallı delikanlı O nımefendiyi limanda amelimanda - Ali Bey bu sallapata bir İf de- !ırmakta olduğu şişeleri bıraktı. T 
genç Gülizar hanımın şu sözleri bir tılsım hikayesi yayıldı. Ali Be- fa gidip oğlanın ayaklarına kapa- kadar meyus ve nevmit idi ki tılsı- bir sefine batırır gibi torpilledi. Ga- ğlldtr. Vek'.lharcın bir kolpasını li aldı. Muayene ederek: 
geldi: kir erenlerden bir tılsım muskası . nırdım diyordu. mı tekrar elde etmek için vekilharç liba kadıncağız birkaç dakikada gü bekliyeceğlz... - İnceliği, kalınlığı muvafık ... 

- Saati, dakikası gelince ben de almış. Bu tılsım kimin üzerinde bu Bu şayiayı mahbesmclcn duyan aleyhine va.kit vakit ci~ayet ta~av· naıi'deryasının dibine indi. Ne ka- 27 Dedi. Kıskaçla teli birkaç boy il 
hıncımı öyle bir çıka: mm ki.. ha- Junursa iılem ona ıi.şık oluyormuş. Pervin de ; vurlarına duşmekten bıle dımagını dar genç bir eczacı, fen adamı, mad- Bu muhaverenin üzerinden an- zerine kesti. Bu telleri kavislendi 
nımcfendi fırsatı bulunca siz de çı- Tılısımı Ali Bekirden vekilharç _ Tılsımla muhabbet mi plur?. kurtaramıyordu. diyundan olursan ol bu tılsımın ha- cak beş altı gün geçmişti. Aziz Sa- rerek, biribirine bağlıyarak yarı 
karırsınız. Oğlunuz da... calmış .. Harif hanımefendinin gön- O Kaka sakal vekilharç seksen tıl- Aziz Sakıp doğru mu söylemiş, vassı bence mü<ıerrebdir. Onu üze- kıp Ali Bekirin odasına koşarak: yumurta sepeti gibi birşey imalin 

Genç kadının bu kavline göre !ünü bu kuvvetle zaptetmiş .. Ali sım çalsa gönlümü cezbedemez... şaka mı etmişti? Vekilharcı mu - rimden aldırır aldırmaz o eski ateş- -Birader büyük şansın varmış ... uğraşıyor, Ali Bekir de hiç birşe 
demek vakit ve saatı gelmiş, valide- Bekir kalfa hanımla Pervin! bu ef- Sözleriyle bu iddiayı redde uğra- vakkat.en öldürüp boynundan mus- li kalfa derhal benden yüz çevirdi. - Ne oldu? anlıyamadığı bu ameliyeyi merak! 
si fırsatı bulmuş, vekilharç ile pa- sunla az daha kendi aşkından çıl- şıyordu. Ali Bekir Pervini kurtar- kayı geri_ al~cak mıydı?_ Bu sefer Ricalarıma ehemmiyet vermiyor... _İş kolpe.sına geldi. Vekilharcı seyrediyordu. Vekilharcı sokmak i 
şa babasından hınç çıkarıyordu. Bu dırtacakmış... . mak için kalfa hanıma-müracaatla 0~.un vazıfesınden a~detı uzamıştı. İsmi lil.zım değil başka bir kız sevi- bugün muvakkaten öldürüp tılsımı- Çin bir kapan yapıldığına hükme 
fırsata erince Gülizar da çıkaracak Konağın içindeki genç, yıışlı bil- çok yalvardı. Fakat kadın oğlanın Dort gozle onu bek!ıyordu. yordum. Artık onun da yüzünü gö- ııı kurtaracağım ... se o ayı herifin böyle küçücük bir 
tı. Besbelli kendi de ... Öyle ise bu tün kadınlar bu tılsımın efsununa istirhamlarımı Zincidikuyudaki ho Nihayet bir akşam genç eczacı remiyorum. Bu kuvveti Abdullah - Eğlenme... şeyin içine sığabilmesi her tiirlü i 
dünya bir fır.<at dünyası demekti. maruz kalmak merakile çıldırıyor- canın hüddamıııa hamlederek bü- geldi. Ali Bekir onu hemen odasına Neyyiriıı elinde bırakırsak iyice su- ~ Eğlenmiyorum .Şimdi görür- timalden uzaktı. Ali Bekir'in büyü 
Ahlaklı, ahlaksız olmak fırsata lardı. tün metanetiyle kendini naza çek- götürerek kapıyı örttükten sonra : yunu çıkarıp hanımefendiyi posa ~iin... merakını, adeta hayretini gören ec 
bağlı şcylerdı. K end;:u arzeden Tılsım insanın gönlünü nasıl cez meğe uğraşıyor, Ali Bekir de kalfa- - Birader vaadini unuttun mu? bıraktıktan sonra konaktan harice Genç eczacıııın konakta ufak bir zacı: 
lır>atlurı kaçırmıya ıazı olacaı: bcdiyormuş? .. Bizim gönüllerimi- nın büyücü hocala)'a devamını ve - Hangi vaadimi? başka kadınlara saldıracak. O men (laboratuvar) ı vardı. Boş zaman- - Ne o Ali Bey.. yaptığımda 
kadar ahmak ola!ılar uhl&klı kalu- 1 .ıo, de çekse de anlasak diyorlardı. onlardan aldığı talimatı bilmediğin- - Tılsım meselesini... debur herif en latif gönüller üze· larında burada bazı kimyevl tecrü- birşey anlayamıyor musun? 
bıliderdi... I Bu tıls ım masalına iııannuvan den bu istiğnayı çıldırdığı tılsımla - Aklımda... r,inde saltanat sürecek ... Bu, kendi 1*'ler yapardı. Ali Bekire dedi ki: -Asla ... 

Bu usul ahlak kitaolarının nazn- ı 0 1,ıız kalfa hanım!" Pcrvindı. beraber kalfanın üzerindeki sevda - Herifi nasıl öldüreceksen öl- zararıma karşıdan seyre tahammül -Ben (Laboratuvar) a gidiyo- (Arkası var) 
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Venedik mülakatı 
ve Macarlar 

Yeni bir paktın tahakkuk 
sahasına çıkması muhtemelmiş 

ı Gafenko 
1 Londrada 

Gafenko bugün 
temaslara başlıyor 

IŞA~':TLER 

israf ve emir 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere 

3 tablo meselesi 
===""' ·~=====--bir tamim göndererek düğünler - • 

deki isnfııı önüne geçilmesini, I zmit Müddeiumumisinin ga-
evıeneceklerın lüzumsuz gösteriş-

ler yüzünden borca girmemelerini zetemize gönderdiği şayanı 
tavsiye ediyor. 

Düğünlerde israfın men'ine ait 

kanun yeni değil, eskidir. Dahiliye 

Vekaletinin şu tamimi gösteriyor 

ki kanun bnrne kadar tatbik e -

hayret bir telgraf ••. 
=======---

( 1 inci s:ryf adan mabat ) 
dilememiştir, yahut istenilen ta • ma salonunda serbest ressamlar yalnız şikayet ıizerhıe, yalnız liif 
sarrufıı temin etmemiştir. Yani taranndan açılan serıtide görülen ve güzaf üzerine tutup ehlivuku
düğünltt, evlene.:eklerin borç açık kadın ve erkek tabloları üze- fa muayene 'iltlirmek ve rapor alıp 

Venedik konfe
ransından sonra 

(Baş taraf• l inci sayfada) 

Belgrad, 23 (A.A.) - Gazotuer, 

Yugoslavya Hariciye Nazırının 

Venedik seyahatine ve mumailey

hin Kont Ciano ile yapac~ıı._ mü -

liikata çok büyük ehemmiyet at

fetmekte ve İtalyan - Yugoslav 

münasebatındald samimiye~ ve 

dostluğun Belgrad itiliiflarma '" • 
bnad etmekte olduğıınu tebarüz 

ettirmektedirler. 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Resmiı arasında cereyan eden müzakere - Londra, 23 (A.A.) - Romanya harç etmeksizin, nikiıh memurlu- rine memuriyetimizce isimleri biz- mahkemeye vermek, maka) ayıp 
ınalfunat elde edile=nemesine rağ- !erin tabii ve makul bir mütemmi- Hariciye nazırı Gaferıko Lord Ha- j • 

11 
zi aret etmelerinden ibaret ce malıiuz zevatın vaki olan mü-j bir şeydir. 

ınen iyi malumat alan mabafilde mi olduğıı mütaleası ileri sürül - lifaks,. Türkiye ve Pol~~ya büyük ::...yo:. Herkes, yine iyi kötü racaatlan üzerine her vatandaşın Eğer tablo müstPhçen ise, o 
beyan olunduğuna göre Venedikte mektedir. elçilerile Romanya elçısı, Yugos - • . ..• . müracaatını takiple mükellef olan halde •Venüs Dömilo• nam san'at 

't. gosl11 vya mihvere 
girdi mi? 

Venedik, 23 (AA) - Havas -
Yugoslav - İtalyan dostluğ~,. 

Dig"er taraftan kaydediliyor ki: lavya mashhatgüzaTı ve Roman-jb. ır duğün yapıyor v.e bunun l~ın .memuriyetimiz bu müracaatların harikasını başk:ı me!"lleketlerde ni Yugoslavya ve İtalya hariciye na· d bo kte 
Macar efkarı umumiyesi Yugoş.. - ya elçiliği erkanı t:ıranndan katşı- ıcap e erse rca gorme n ç~ • mahiyeti anlamak için şikayet çin müzelere koyuyorlar? Yirmin-Zırları arasında yapıion müzakere 

Ciano - Markoviç müliıkatınclan. , 

kuvvetlenmiş olarak çıkmaktadır. " 

Her iki taraf mebafilinde de be-!erin net:-..~i Macar siyaset ma -

hafiÜnde beklendiği gibi çıkma -

lavya ile Macaristan arasında bir lanmıştır. 1kinmlyor. mevzuu olan tabloların müstehçen ci asırda ve Kemalist Türkıyede 
yakmlık tesisine l>azırlanmıştır. Gafenko, yorgun gözüküyor -ı Bu doğnıdur: Bir hiçbir düğün- olup olmadığını salahiyettar ha- ve İzmit gibi bit kasabada ve Cüm yan olunduğuna göre, bundan ikı 
Yugoslavya hariciye nazırı Berli - du. Gazeteciler'.! beyanatta bulun-

1 
de .•israbn men'i• kanunu hatır- kim vasıtasile ehlivııkuta muayene huriyet müddeiumumisi olduğu - sene evvel BeJgradda aktedilen İ-

ne 25 Mayısta ve Macar başveki· maktan imtina etmiştir. Gafenko Jandığıtır hatırlamıyoruz. Evle _ ettirmek üzere tev<'i etmiş ve 4 ki- ou iddia eden bir zatın beyninde talyan - Yugoslav anlaşmaları bü
«Budapeşte ve Bel- li ile hariciye nazırının da yine yarın temaslarına başlıyacaktır. /nenler ya belediye dairesinde ve- şilik ehlivukuf tardf,ndan da n.ti- böyle bir telakkf na.<ıl yer bulabi- tün kuvvetini muhafaza etmekte

grad hükumetleri arasında anla • ~erline .'.' .. Ma::ısta yapacakları lngiliz matbuatının ne~riyafı ya evlerinde, büyük, küçük gazi - ceyi tetkiklerinde 6 tablonun müs lir? Acınacak ve mahktmeye veri- dir ve iki memleketi de doğrudan 
Yışa yol açılmıştır• fıkrası eiıem- zıyaret donuşlerınde Macar ve Yu 1' tebçen olduğl.l raporu verilmiş ol- lecek olan o tablo değil. fakat ha- doğruya alakadar eden umumi me. 

nııştır. 

Tebliğdeki 

. . . .. .. Londra, 23 (A.A.) _ Romanya ' nolarda talrntleri nisbetiode .mas .• , k k b 
nıtyetle J.;aydeililmekte, Venedik goslav hancıye nazırıannın gQruş- H . . B Gaf k rafa giriyorlar. Maamafih düğün _ ması üzerine usulü dair<'Sinde tah- i aten u zihniyettır. seJeler üzerinde Yugoslavya ve İ- .... , 

1 b kt t2hakkuk sa- arıcıye nazırı . en onun , Eğer, İzmitte, şu veya bu tab-ınülakatının bu neticeyi Romada me eri v~ u pa ın Lo dr · · ·· be ·ı ı · k d ı , .. · d ubak kikatın ikmali için evrnk zabıtaya talya hükumetlerinin ayni görüş-
k ht ld . n ayı zıyaretı munase tı e erın ço sa e eş ıgı e m • k>dan hoslaıım2 mış ve müsteloçen 

" İtal devlet adamlan hasına çıkmrun pe mu eme ır. h ı d·ı kl '- b b t t- • d ld kl mu" al ede olunmu< u·ıacar ve yan gazeteler Romanyamn sulh cephe kaktır. Fakat bu sadeliği hayat ya ava e e ı me e vere er u e bulmuş bir takım zevat, yarın fa- e o u arı ş ı • -

Milli hakimiyet ve 
çocuk bayramı 

sinde oyn. ayacagı· rolle meşgul ol-1 . k t 1 d ğil" 1kiklerle iktifa edilrr.iverek tablo- tur. 
pıyor, emır ve on ro e .. · lan kadının çarş~flı gezmemesinden 

maktadır ı lann akademiye sevkine tevessül d h İtalyanlar Venedik mülakatın • · Zaten •israfın men'i> kanunu • e oşlanmazlar ve miiddeiumu -
İng.lt h-kfun ti R dilıniştir dan büyük bir memnuniyet duy-· ı ere · u e • omanya • · ted'"• d" ? B · · f e · miye bir müracaatta bulunurlar-. . nuo ıs ıgı ne ır. angı ısra , d 1 1 • · maktadır. · 

ya verdiği bir taraflı garantıyı kar 1 
•• Şu izahattan . a •. an aşı acagı·ı! sa, bu zat, yine ehlivukufa mı mü-

ıl kl b . d t hh .. d'' kil ' nereye kadar gı· den masraf, nasıl t vazıfes ı· talyan mehafı"lın· ce beyan olun-
§ ı ı ır yar ım ae u u şe -ı uzere memurıye ımtzın racaat edecektir? v~ nihayet, şu 
ne koymak fikrinde değildir. İn- bir kontrolle menedilecektir? Ev- yapılan bir rıürac:rnta tavassuttan üç tablonun mı.istetı<;'f'n olup olma- duğuna göre Yugoslavya kat'i ola- ' ' 
gilterenin istediği Bulgaristanın lenec:eklerin borca girmesinin ö • ve takipsiz bırakmamaktan ibaret dığına karar veren ehlivukufun rak mihver sistemıne iltihak et -"· 
da dahil olaca"- bita=ıJ bir Bal - nüne geçilmesi vilayetlere tamim kaldığı ve netice hakkında şimdi- mcktcdır. Son Italyan • Ma~.ar 

ıo• , kim olduğu da merak edilecek ha- · 
kan blokunun teşekkülüdür. Bu edilirken bunun nasıl temin olu- den bir şey söylenem;yeceğini tav konuşm<ılarını tamamlıyan İta!. • 

·· d disedir. Acaba bu zp•;at, hangi öJ-blok azası birbirler;ne karşı yar- nabilecl:!ği lbildirilmiş midir? zıhan gazetenizin ayni sulunun a yan - Yugoslav konuşmaların , 
çülerle, o üç tablonun müstehcen dım taahhüdünde bulunacaklar - Kırk gün, kırk gece süren dü _ neşrini rica ederim. dan sonra Belgrad ile Budape~ o a-

d Bı k h b l · k · U olduğıınu iddia buyuruyorlar? San ır. o un iç ir ideo OJi vazı- ğünler çok e-;ki tarihlerde yazılı- Kcr.aeli C. M. · rasında bir yakınlık l<'sisi mesele-
fesi olmıyacaktır. dır. Yüzlerce davetliye sofra sofra Halil Hamdi Doğı• at hakkındaki fikir ve telfikkileri sine halledilmiş na:ı~rile bakıl _ 

Gafenko ile yapıfacuk müzake- Af! ,.,.,, .. 1. r ve bunların nlcin nıüstehçen ol -
ziyafetlerin çekildiği, gelinin ba • arına m•s• uren soy ıye ım maktadır. 

reler keza, bir Polonya • Romen - ki, İzmit Cümhuriyeı rnüddeiumu- \ duklan ve nasıl yapılsa müsteh • K 
itti! kı 1 i t .. . şmda taçlar taşıdığı ve 25 Jik al- 1 kl h kk d k 

1
. Macar Hariciye Nazırı ont Osa-ya a nw yen vaz ye uzerın- . . . b t 

1 
f d. 1 1 

.. d "' cen o mıyac3 arı a ın a i ı- . 
tın! t.ıld . d ..... 1 . d b" mısının u e grı: uı a ı er sur u- . .: .. . . Jcynin yakında Belgradı ziyaret. 

de hasıl olacak tesirlere de teşmil arın a ıgı uguo en e ız ğü' mazeretlerin iler tutar veri 

1 

kır ve bukumlen nelf'rden ıbaret.-
1 kt tarihe g·· d"'· • ı· ? Tü" k. • h t• · · edeccgı· · söyleniyor. Bu ziyaret cs-o unaca ır. , om ....._ kt R 1 . . .. ır. r ıve cum uJJve ının yır -

yo ur. t.:ı"sı:ıam ar sergısı muna- ·· · M ı ~~ · 
Mezkı'.ır gazete, Romanyaya iki Köylerdeki düğünlerin de sa • . . • .. 1 minci ya~ını tesit e1tiğimiz fikir- nasında acar - Yugos av a"'°mı 

buçuk mil~n İngiliz liralık bir deliğe doğru gittiğini işitiyoruz. sebetıle bazı kımseler muracaat ~t !erde. Türk sanatkarlarının üç tab tecavüz paktı hazırlanacaktır ki, 
ikrazda bulunacağını da miş, bu müracaat üzer!ne müddeı-

yaz • Fakat evlenenlerden hiçbir sevinç umumi tabloların mlistehcen olup !osunu mahkı'.ım edeıo şu yirmi bin bu paktın Mayıs sonlarına doğru 
maktadır. tezahürü, hiçbir ziyafet ve bir eg·. 1 d ğı 1 ak . . hl" u senelik kadar geri zihniyet sa:lıip- imza edilmesi muhtemeldir. ' o ma ı nı an am :çın e ıv - ~ 

lenti k<"tip etmemelerini istemek, kufa müracaat etmi~. ehlivukuf !erinin kimler olduklarını merak Bu paktın imzasını müte!lkit> 

Tabhnde yapılaı• merulmde blı, · çoeuk nutuk söylüyor 
Prens F el Romayı 

ziyaret edecek 
zaran mahdııt an'ancleri değiştir- tetkik etmiş, müste'1ç<>n oldukla- etmemek de kabil değildir. Yugoslavya antikomintern paktı., 

(BIJ.f tarafı l inci ıayJada) 1 söylemiş, kızlardan mürekkep bir 

lattııı talebe duyguları takip et - koro heyeti şarkılar söylemiş, kız 

:ııııiftlr. · tal~be manzumeler. ın~.st. et'."i~ler, 
Diln ııabııh Beyazıtta da büyük davetliler çay v bıskuvıt lıe ızaz 

meye çalışmak, te.:rübe ile sabit rına dair rapor vermöş. Bu rapor ü- Nerede kaldı ki, bu tablolar, iz- na iltihak edecek ve milletler el!. · . 

Venedik, 23 (A.A.) - Yugoslav oldu ki, beyhudedir. Büyük ~arar- zerine de •usuulü dairesind~ mu- mitten evvel, yine bır Türk şehri miyetlnden çekildiğini bildirecck
naibi Paul Mayısın ikinci yarısın
da resmen Romayı ziyaret ede -
cektir. 

ları giiriileıı an'aneleri istl değiş • amele ifa edilmiş. memuriyetle - olan, her yerinde Türk valileri tiı·. 

tirmck, hatta kökünden kaldırmak rinin va>,; fesi vapılan bu müraca- ve bu zat gihi ve b< iki ço) daha Yugoslavya Macar ekalliyei.ıe.ri·,, 
için bayatın zaruretlerinden daha 1 atı takipsiz bırakmamak hniş... yüksek cümJrndyet müddeiumumi ntn hukukuna kat'iyyen riayet"~~ 

....._ toplantı •ap· •-- 1stikW ve edllınış' lerdir. Yugoslavya ile İtalya arasında - kuvvetli emir yoktur. u... J ~-. • • Bu mesallrın yirminci asırda leri bulunan cümhuriyetin ı..,..;g·1• leceği temınatını verecek ve Mil• Ş. li Halk · taraf ndan ki bağların kuvvetlenrliğıni teba- I ~,,. 
COCuk mar§!an söylenmiş, hitabe- ış '. .. evı 1 

rü . ,_ . . 1 b K. D A M C ve bir Türkiye Cümhııriyet müd- ve merkezi ola'l Ankarada, arka- caristan da Yugoslavyndan her tür· . 
ı Eminö Ü Halkevı. temsil da Dağcılık k.lubünde bir çocuk z ettırme .. içın tertıp o unan u =::-:============ 
er ırat. n 1k 1 · 1 c· M k · "lak deiumunılsi tarafından ve İstan - sından Türkiyenı·n en bu''yu"'k ku··ı- lü talebden vazgeçecektir. RbHıa · 

Jst,._
1
,,_ pı"yesl balosu. veril.miş, bütün. Ha eve - zıyare ıan'l - ar ovıç mu a-

.... olu ·--.. -~an "' ..,,. !im t kl tında kararlaştırılmıştır d k 1 ~ t . bulda münteşir bir gazeteve yazıl- .. k İ hu·· k""metı· uzun zamandan' '><.c•m "ü'" 
• '".nuıua rinde temsiller ver ;ş, nu u ar · , v • " "' masi esasen kati derece a~ınabile- tur mer ezi olan st&nbulda, daha u :oe~ •• ~, 
temsil edilmiştir. söy!eıııııış," ltonserler verilmiştir. ' ene 1 mu a a 1 arkasından Bursada, Balıkesirde, anlaşmayı kolaylaştırmaya sebat-
ö~leden 80lll'8, Eminönü Halke. 2~ Nı·san bavramı m·Una- Noksan terazı' ,·ıe cek bir keyfiyetten, ne yazık ki s nd Zo ı~ kt t h' la çalışıyordu. ""J ,, 5 

öJ ' • D •• b • hl• w hadisenin kendisi. biıP bunu dahi amsu a, ııgu ua a eş ır e- ~ .• , he.ı,. 
'tinde de bir çocuk resim &erglsı • 1 un ır te ıg unutturacak bir fecaat göstermek dilmişler, fakat, İzmitte başlarına Macar - Yugoslavya ~Ia~'9f·~A 

1 tır sabetı'le Fat:hteki merasım sa ı~ yarmış d·td" ftalyan hedeflerinde nk· nGrha •çı mış • 1' neşre l l tedir. İstanbul gi.bi hityük bir kül- gelen çirkin muamPleye maruz kal ın ' • 
Şişlide H:ılkevl..'lln linünde saat Dün, 23 Nisan Çııcuk bayramı Beşiktaşta Zincirlikuyuda Feıt- (Baş tarafı l inci sayfada) tür merkezine ve Türk Sanat Aka- mamışlardır. Nerede kaldı ld, bu leyi teşkil eylemektedir. İJ<inci 

on birde civar mektepler talebe:e- dolayısile Fıl'.tib Halkevi tarafın.. hane sokağında oturan seyyar seb Juk hidiseleri dolayısile ala • demisine şimendiferle üç buçuk ressamlar, eserlerini. 1zmlt valisi- merhale Macar - Yugoslav • Arna-
l ........ ,Al marşı ıoy zecl Tahsin, evvelki gün Cumarte- ı ı k k'l'd" 

11 toplanmış ar, ı.:;uıu dan hazırlanan kutlama programı kadar eden muhtelif mese - saat mesafede bir şeh:rde cereyan nin musırrane dave~ üzerine ora- vut - Bu gar b o unun teş ı ı ır. 
alk rı ı ı bir hl- 'k' b şl t w· si pazarında noksan terazı ile sa- 1 1 tki 1 lenmiş, Şişli H E'\ re s run tatbı ıne a anmış ır. n, e erte ·k o ıınmuştur. eden bu hadiseyi faaha imkan ya go··türu··p teşhı·r etn1ı.şler ve .__ Bu vaziyet böylece hasıl olduk -

lir} o- tış yapl!_rken yakalanmış ve dün B t tkik, hal ·ı y 12 tltıe irat etmiş, talebeler § er Fatih tayyare parkırda büyük me u e ya 1 e 0 • yoktur. Çünkü, zırv1 tevil götür- tan sonra Macaristan ve Romanya 
· den son adliyeye verilmiştir. ı;oslavya arasında mevcut mite gittikleri zaman geceler ve kuıınışlardır. Bu merasım - rasim yapılmıştır. Sabah 10/15 _ nıez. Ressamlar resimlerini teşhir da taleplerini daha emniyetle ya -

Be ,._ münasebetlerin nekadar sa - • d 1 b 1 gündüzlerce göz nuru döküp yap-ra, bazı çocuklara, Şişli ve yo5 den itibaren Fatlbln bütün ilkmek B etmiş. şikayet e en er u unmuş, pabilecektir. Bu hususta Popolo di 
ln Halkevlerl tarafından yaptın- teplerinin dördünci ve beşinci sı- İr OfOhUS tramvaya çarptı mimi olduğunu bir l!:ere da • müddeiumumi de •u•ulü dairesin- tıkları eserlerin kendile:ı:lııi hu - Romanın neşrettiği bir makale çok 

Ş. 1 b f 3 o• ha teyit eylemiştir. O sami - b 1 alba ôll k k · .. ı ı glb" lan elbiseler .1 8ıntı1mıştır. nıfları parkın Fatih Halkevine ba- ış i - Fati se eri yapan Oua de. areke!.h geçm ş ... Ae u u umum1ye muc• m eri ı manalıdır. 
" ,.. lı b'" b mlyet ki, Ackiyatikte sulhu 

evi kö üliik şu- kan cephesinde toplanmı•lard:ır. numara oto us, Sultana mette 1 bir mektepten mezun olduğu için mahkemelere götürebileceğini de Bu gazete, Yugoslavyanın ant! • Beyoğlu, Halk ye • tramvay durag· ında 108 numaralı temin eyliyeo ve iki tarafın 
-...... t b mı T t 11 d · 'tf · · asgari bir kültür sah'hi olmak icap hiç şu"phe yok ki hatırlarına getir- komintern ·paktına yakında iltl • besi namına da bir '"J e ayra am saa e merasıme ı atye karşılıklı menfaatlerini temın 

d ld ,,. İstikl'l . tramvaya çarparak arka taraf eden müdd,.iumumt kendisine mü m-işlerdir. hak edeceğini ihsas ederek diyor köylülerle ve koy çocuklarlle kut- ban osunun ça ı.,. a marşı- eyliyeo Belgrad paktındanhe- ~ ... 
F t .h camlarını kırmış, şoför yakalana -!ulamak üzere Kilyosa gitmiştir, le başlandı. Bundan sonra a ı rl bütün sahalarda ve her vec-

lieyet, bel'aberlnde. köy çocukları- Halkevi adına Mücteba Sa!Ahad- rak tahkikata başlanmıştır,:__________ 
1 

heden resanet bulmuş ve kuv-

kl ba k t- vetlenıniştb. na dağıtılmak üzere yiyecek ve gi- din Or çocu ann yramını u 
dl B Ku·· ÇÜK HABERLER Tuna havzasında sulhun i-"ecek de götürmuş·· tilr. !ayan güzel bir söylev ver . un-

, · k damcsi ve istikrar şartlarında 
Dün sabah, Gülhane parkında dan sonra Çocuk Esırgeme uru- - - ıslahı lçio siyasi sahada ol • 

d ··ğı k d şehir bandosu çal mu adına Tevfik Mlralın söyledi- Paris, 23 (A.A.) - Dün akşam 
a o eye a ar ği kısa bir kaç sözden sonra çocuk- doğu kadar ekonomik saha -

ınış, İstanbul s~mtindekl ilk mek- neşredilen ·bir kararname, Ziraat da da İtalya ile Yugoslavya 
!ardan biri bu tebriklere cevap ver 1 d k 

1 lepler talebeleri burada toplanmış, Nazırını harp halinde gerek Fran-ı arasın a ve eza Yııgos avya 
lardır. Çocuk Esirgeme Kurumu· di.. sada gerek deniz aşırı topraklarda ile Almanya arasında itimatlı 

d ta na Cümhuriyet marşır.dan İ sonra halkın iaşesine memur etmektedir. teşriki mesainin derinleştiril-
larafından açık hava a or oyu ' mektepler Halkevi önünde lçebay ınesl takarrür eylemiştir. 
kukla ve Karagöz oynattırılmış, Halkevi reisi ve Çocuk Esirgeme * Macaristanla olan müna'ie-
dünkü ve 'bugünkü mektep bir tem kurumu reisi tarafından kabul ~ Asompsum, 23 (A.A.)- Paraguay bata gelince, iki hariciye oa-
si] ile tebarüz ettirilmiş, talebeye dilen güzel bir geçit resmi yaptı - ve Bolivya dün petrol ihracatı • xırı en son tezahürlerden ba-
şcker, yemiş ve saire daf(>hlmış • !ar ve bu suretle törene son ve • hakkında bir anlaşma imza etmiş- ıııJ olan vaziyeti tetkik etmiş-
tır rildi. !erdir. )er ve bonon Belgrad , ve Bıı· 

Öğleden soııra Dıvanyolund;, Dün Fatih Halkevi tiyatro şu· ı :::============= dapeşte hükômetlerl arasın -
Çocuk Esirgeme kurumu Çocuk besi. tiyalıb salonunda 23 Nisan 

23
/N da müşahede eylemişlerdir. Çocuk Esirgeme Kurumu i -

racaat eden zevata bunlaren san
at eseri olduklannı ve bir san'at 
eserinde müstehçen tabirine yer 
bulunamıyacağını niçin kendileri
ne söylememiş? Faht kendisinin 

de bir fikri olmadığı muhakkak ki 
kaldırmış, tabloları ehlivııkula 

Evvelce de söylediğimiz cüm- ki: 

leyi yine tekrar edebiliriz: Acaba •Macaristan, Yugoslavya ile mü 

İzmit müddeiumumi'il, İzmltin kül nasebetlerıni tesbit ey ledıkten 
tür seviyesinin bütün saydığınızı sonra Romanyaya karşı daha em -

niyetle bakabilir.• 
vilayetlerden çok geride mi gör- k 
mektedir? Ve nihayet her çıplak Mar ovi9 Eelgrada döndU 

Venedik, 23 (A.A.) - Yugoslav-göndermiş, telgrafınd2 söy !ediği şeyin mutlaka müstehçen olması 

gibi, .salahiyettar bakim vasıtasi- lazım geleceğint diişünemiyecek ya Hariciye Nazırı Markoviç bu • 

le ehlivukufa muayPre ettirmek bir zatın bu kadar salfilılY.et ve güu öğleden sonra Belgrada dön-
üzere tevdi etmiş ... > yani bir zabı-

1
. t .. kl" b' ,_,,_,,"üz 

1 
mek üzeve b'uradan aynlmıştır. 

mesu ıye yı.ı u ır Au=u er n-
taJ ahl~kiye memurunun sokak- ============== 

Uğ. kı'.ık ahl'klı hl k de yeri ve bikıneti nedir? posta et ı meş a r a-
Hülasa: Vaktiyle İstanbulda bir 

dına yapacağı muamele ne ise, b!
merkez kumandanı Cevat bey var 

zim İzmit müddeiumumisi de, müs 
dı Hususi hafiyeleri vasıtasile so

takil ressamların tablolarına ayni · 
1 kaklarda kadınlan takip ettirir ve 

muameleyi tatbik etmiş ... Mükem 
.. etekleri aşık topuklarına varını -

mel! Mükemmel olınıyan yegane 

• TAKViM • 1858 HiCRi 
Rebiül'e""el 
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10 
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kütüphanesinin dürdiincü açılış münasebetile .Ba'ba1 arın Günahı. 
san/939 Çocuk bayramında da 

Yılı ku t.lulanmıştır Buradaki me- adlı piyesi büyük bir muvafalki - .... 
çevrenın (124( yoksul yavrusunu 

yan kadınların makıwla çarşafları-
-:.====-·=======~ nokta, bMiseye sebebiyet veren . . . İ . .. d 1 . 
· i " - " ••• " """" " " • nı kestirırdi. zınıt mud e umumı-

zatın, müddeiumumi olması, müd- ini T .. k , tk' ı 

S E~N~E ... : --:-1-:9:-3~9-ı 
1----, 

V. satı 

NiSAN 
E.ıani 

ra~ime doktor İhsan Saminin bir yelle temsll etti. 
nutkiyle başlanmış. Selim Sırrı Bugün Fatih Halkevinde 18 den da giydirmiştir. Giydirme ışi ço • 
'l'aıcan t:ırafmdan gönderilen •Va 20 ye kadar bir çocuk balosu veri- cuk bayrıımının ilk günü Cümhu-

tanı niçin St'V<~riz? ,, rnevzulu rnek

§ckkürunün Salim Sırrı Tar -

tana tahriren bildirilmesi kararlaş 

tırılmıştır. 

Bunu mütea~tip. İ'l«nbul kız li

sesi talebesinden Mı 'ude küçük 

.:...--.ır.;;·u-.1 ut 

lecek, yarın yine Fatih Halkevin- riyet Halk Partisi Kamun yönku
de gürbüz çocuk müsabakası yapı- rulu ve kurum idare heyeti bu -

lacaktır zurunda yapılmış çocuklara sureti 
• mahsusada ağaç kavunundan yap-

Kasımpaşa çocuk w esı~ge.m~ tırılmış reçe1 ve şekerıeme1er da

kururr u 124 çocugu gıydı rdı ğıtılmış ve ayrıca çevre içinde 

Geçen çalışma yılı içinde (250) yoksul yavrular kamyonlarla gez-
üs omihı , lliv.di.ren 1 rlirilmistir 

Tahrandaki düğün şen
likleri münasebetile 
Prenses Fevziyenin 
evlenmesine ait me
raklı bir röportajı dör
düncü sayfamızda 

okuyunuz 

s n ur san a ar annın eser -
delumumi olması d'l değil de, Cürn 1 in k ld ğı · t b' . . . 1 er e arşı a ı v~zıye ır çey-
hurlyet müddeıumumısı o ması k f ki b'" tü inkıl. .. .. .. re asır ar ave un ap-
keyfiyetıdir. Çunku, gayet açık ve 
kelimenin bütün mesullyetlni ala

rak söyliyelim, bir Ci.imhuriyet 

müddeiumumisi için bir san'at e
serini, devletçe idare edilen bir 

akademide yetişmiş bir Türk san· 
atkhının yalnız San'at, san'at !
~!• fikrinden mülhem resmini, 

la~a rağmen mumaileyhin henüz 

merkez kumandanı Cevat bey dev 

rinde yaşadığımızı s~rıdırır ki, bi
zi acındıran da asıl idare mekanl2.

ması jçine velev katr~ kabll!nden 

bile olsa bu çeşit zihniyetlerin ka-

rışmış olması keyfiyetidir. 
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TEHLİKELİ BİR KAZA 
Nakleden : Faik BERCMEN 

- Hastahaneden dediler, ki 
İ.hsarİ bey eve gelince derhal an· 
nesini gönneğe kelsin, Hepsi 
bu kadar. 

- Peki bebem? 
- Beyefendiden bahsetmedi -

!er. Benim de tuhafıma gitti. 
İhsan dadısının sözünü kesti; 
- Babam yazıhaneye gitmiş • 

tir. Budalalık bu kadar olur, ne
den ona haber vermemişler de ev
vela beni çağırıyorlar? 

- Bilmem, ki ev!B.dım., 

- Neyse hangi hastahane bu! 
- Doktor Hüsnü beyin Şifa 

Yurdu ... Ben de seninle gelebilir 
mıyim oğlum? 

İhsan dadısının son cümlesini 

IKO.'tM 

IRAN VELIAHDILE PRENSES FEVZIYENIN DOÖONLERI 

Dün Tahranda zamanımızın en 
muhteşem düğün töreni yapıldı 
Prens Rıza Pehlevi ile Prenses Fevziyenin Kahirede 

ilk görüşmelerini anlatan meraklı bir röporfaj 

• 

Fransızlar Romen 
petrollerini allyor ·. 

24 - Ni.sao ı93' 

Tanınmış sinema 
yıldızları ·nasıl 
meşhur oldular? 

Şölıretlnl büyük muztarip manalı dudaklarına borçlu ol•D 
ciizel yıl<I" JEO N CRAWFORD 



Galatasaray 4 -Vela 1 
Her iki takım da bu maçta 

oynadılar vasat bir oyun 
Dün Taksim stadında yegane 

Milll Küme futbol karşılaşmasını 
Galatasarayla Vefa yapmışlardır. 

Bir gün evvelki nüshamızda yaz
dığımız gibi bu !ki takım arasında 
cüz'i bir faokiyet farkının Gala
tasaray tarafında ve maçın Galata
saray tarafından kazırnılınası muh 
temel bulunduğu yntnez Vefa mU
dafaasınının iyi bir oyun tutturama 
ması halinde de farkın yüksek ola
cağını bildirmiştik. Nitekim dünkü 
maç ta aynen böyle oldu ve birin
ci devreyi 1-1 bitiren Vefalıların 
müdafası ikinci devrede yorgun 
ve bitkin bir h:ıle geldiğinden 

üç gol daha yiyerek ınaçı 4-1 kay 
bettl 

Takımlar ve hakem 
Saat 17 de hakem Refik Osma

nın idaresinde :ki taraf şu kadro
larla sahadn yer aldılar 

Galatasaray· Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Bediı, Yusuf - Sa 
rafim, Bud•ıri, Saıahattin, Sülay
man, Necdet . 

Vefa: Azat - V~hit, Garo -
Süleyman, Lutfi, Şükrü - Muhte
şem. Hakkı, Gaz!, Sulhi, Mehmet. 

Oyuna Galatasa~&y!ılar başla

dı. Bunu Vefanın mütı.>kabil akın
ları takip etti, iki tıraf da ilk da
kikalarda birbirleriri denemek:., 

bir pası çok süratle süren Sara -
fim, Vefa müdafiini ç&lımla geçti 
ve büyük bir soğukkanlılıkla ta -
kımının ikinci golünü yapmağa 

muvaffak oldu. 

Bu golden sonra Galatasaray 1 
hücumları sıklaşmağa başladı. Ve 

Vefanın yorulan miıdafaası önün

de birbirini kovalıyan hücumlar -
dan birinde yeni bir gol kazanan 
San kırmızılılar sayılarını üçe 
çıkardılar. 

Galatasarayın üçUncU go!U 
13 üncü dakikada Gslatasarayın 

Sarafimden yürüıy~n bir hücumu 

Vefa müdafaasının tam ortasına 

düştü. Topu iyi çelemlyen Vefa 
müdafileri Süleyınanın önüne 

düşürdüler. O da k11.rfrıklıktan is

tifade ederek ufak ~ir vuruşla ü- 1 
çüncü Galatasaray golünü yaptı. 

Birbiri ardına iki gol yiyen Ve
falılar hemen yorulon müdafaala

rını takviye maksadiyle takımla
rında ufak bir tadilat yaptılar. 

Hakkının orta hafa ve Lutfinln ke 
nar hafa Garonun s~ğr1çığa geç -

meslle tamamlanan bu tadilat ta 
iş göremedi. Ve Vefllıiar yine Ga

latasarayın hücumlarından kendi
lerini kurtaramadılar. Nihayet Sa-

vakit geçiriyordu. rı kırmızılılar yorgun ve isabetsiz 
Bu sırada Salahattinin fevka • vuruşlarla topu bir ı~rlü uzaklaş

lade bir şüfünü Vefa kalecisi mu
haretle çeldi. Bunu Vefanın soldan 

. yaptığı bir hücumd~ Muhteşemin 
ve onu takiben de Hakkının attı
ğı iki nefis şütü tlkipl ettL 

İki takımın hücum hatları mun 
tazam çalışmaları neticesinde iki 
müdafaayı da epey zorluyordu. NI· 
tekim gerek Galatnsaray gerek 
Vefa bir iki fırsat kaçırdıktan son 
ra nihayet Sarı kı:ınızılılar bir 
gol fırsatını kazandı:ar. 

Galatasarayın golü 
30 uncu dakika kuvvetli bir Ga

latasaray hücumunu Vefa müda
faası ceza çizgisi yakınında ancak 
favlle durdurabildi. Hakemin bu 
radan verdiği cezayı Salilıattin 
kuvvetli bir şütle Budurlnln usta
lıklı bir hareketinden istifade e
derek tıı.1<.ımının ilk golünü 
yaptı. 

Bu gol Vefa takımını daha hız
landırdı. Fakat forlarının çok u -
zaktan savurdukları şütler iş göre 
memekteydi. Nihayet Vefalılar da 
bir gol fırsatını yakaladılar. 

4 dakika sonra Vefanın 
mukatelesi 

Vefa sağaçığe Muhteşem gü
zel bir sürüşle götiirdüğü topu 
Hakkıya geçirdi. Hakkının tam şilt 
atacağı sırada Galatasaray müda
faası bir favl yaptı Ceza sahası 
haricinden verilen bu serbest vu
ru~u Hakkı dehşetli bir şütle gole 
çevirdi. Vefalılar da tıpkı yedikle
ri gol gibi rakiplerine mukabele 
ettiler. 

Oyuna tekrar başlandığı zaman 
iki taraf da HÜratle ve gayretle bir 
birlerınin müdafaalarını kandırıp 
bir sayı dalı~ yapmak için çok ça
lıştılar fakat buna muvaffak ola
madılar ve devreyi 1-1 berabere 
bitirdiler. 

lk:nci devre 
İkinci dPvreye Vefalılar daha 

canlı ba,ıadılar. Fakat müdafaala

tıramıyan Vefa müdafaasını yara
rak bir gol daha ya!Jmağa muvaf
fak oldular. 

Galatasarayın son golü 
Devrenin tam 28 İ"lri dakikasın

da Musanın desteklPdiği yeni bir 
Galatasaray hücumu topun soldan 

Necdete geçmesile neticelendi. 
Necdet kısa mesafeden sürdüğü 

topu Vefa müdufilnln müdahale -
sine rağmen biı ~ışla dördün • 

cü defa Vefa kalesine attı. 

Bu gol maçın Galatasaray lehi

ne ve 4-1 gibi olduk~a mühim bir 

farkla biteceğine kat'i bir alamet 
oldu. Ve iki taraf da ~on, gayretle
rlle oynamalarına rağmen barka 

sayı yapmağa muv'.\ffak olama -

dan maç Galatasarayın 4-1 gale
besilc~ttl. 

Nasıl oynadılar 
Galatasaray takım itibariyle 

tatminkar değildi. Kaleci Os
man birçok gollere mani olmasına 

rağmen biraz müterPdditti. Bekler 
Faruk ve Adnan vaıifelerini yaptı
lar. Haf hattında Musa ile Bedii 

fena değildi. Yusuf henüz takıma 
alışkın olmadıtını gösterdi. Hü -

cum hattında Saliihaltin hücum 
hattını\ güzel idare etti. Sarafim, 

iyi bir gününde idi. Süleyman bü
yük bir enPrji gösterdi. Takımda 
Necdet sönük bir oyun oynadı. Bu

duriye gelince bu eleman bugün 

diğer maçlarına göre tam randı -
man ermedi. Vefa takımında kale

ci Azat, müdafi Vahit güzel oyna
dılar. Vefanın sol ır.üdafii Garo 

Galatasaray hesabımı bir müsaba
ka yaptı. Haf hattında Lutfi, ve 

kısmen Süleyman ça'ıştı!ar Şük

rünün oyunu rand:nanlı değilıli. 

Hücum hattında Muhteşem, 

Hakkı, Mehmet iyi oynadılar. Ga
zi ve bilhassa Suthi vasat bir hal-

rının bilhassa sol beklerinin çok de idiler. Vefa bkım itibariyle 
aksaması her zaman kendi kalesi nefesi az ve müdafaası bozuk bir 
için tehlikeli anlar geçirtiyordu., halde idi. 
Nihayet Vefanın aksıyan müdafa- --oo--

ası önünde Galatasaraylılar yeni Galatagençler. Fozkurt I - I 
bir gol yapmağa mı..vaffak oldu -
lar. ş,,ref stadında oynanan bu maç 

• , , ta çok heyecanlı olmu~ ve iki ta-
Galatasara yın ı k ıncı golü raf bütün gayretı~rine rağmen 

Devrenin beşinci dakikasında ı 1-1 berabere olarak :>yundan çık-
Bediin;n solaçık Sarafi meverdiği mı<lardır ' 
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Fenerbahçe 7 -Pera 2 
Fenerliler bil hassa ikinci 
devrede çok güzel oynadılar 
. Dün sabah Tak.'irr. stadında üç ı dığı top kendi kendine Pera kale

bıne yakın bir seyirci kalabalığı sine girdi. Ve devre 2-1 bitti. 

k~şısınd~ Fenerbahçenin yeni teş i ikinci devre 
kıl edılmış takımı ile Pera arasın-\ .. 
da hususi bir maç y~.pıldı. Hakem t İ1<~1cı ~e\'l'.ede Fenerlile'. he-

1
1 Şazi Tezcanın idaresinde oynananı men hakımıyetı ele alarak süratle 
bu maça iki taraf şu kadrolarile oyuna başladılar. Bu devrede Fik • 
, k t . retle Rebü yer değiştirmiş ve daha 

, • l'ı mış ı. . . 
Fenerbahçe: Hüsamettin - Ya ıyı bir anlaş.ma te"'.in edilmişti t 

şar, Lebib - Muzaffer, Ali Rıza, Fener;n üçüncU golü 
Mehmet Reşat - Neci, Basri, 5 inci dakikada ceza sahası ha' 
Esat, Fikret. Bedii . 'ricinden Pera aleyhine verilen bir 

Pera: Çofatios - Civel~k, Hı - serbest vuruşu Esat güzel bir ,Ut
risto - Cicoviç, Etiyen, Toto - Me 1 le gole çevirdl 

si~ezl, Çolaki - v asilyadis, Bam - F (narin dördüncu va 
.OUnldl Fenerbahçe • Pera maçında: Fenerbahçenln tehlikeli bir hllcumu 

bıno, Taba. b . . il . 
Fenerbahçenin ilk anlarda yap eŞIRCI go eri 

Seti bisiklet müsa
bakalarının sonun

cusu yapıldı 
Sekiz haftadanberi. devam et -

mekte olan seri bisi kl~t yarışları
rın sonuncusu dün sabah Topka -
pı ile Silivri yolu aı3,ınca gid!p 
gelme olmak üzere 150 kilometre
lik bir mesafe dahili~-ie yupJmış
tır. 

Kocaeli bölgesi hı;•,11<'lçi!e"ınin 
de dokuzuncu seri y·;rısı İsta"bııl
da yapmaları yarışlara fazla bir e
hemmiyet kesbettirrr.;ştu 

Tam dokuzda Toµf·• pı sarası -
nın önünden hep bL· aradıı hare
ket eden İstanbul ve Kocaeli bi -
sikletçileri, 1:-ir iki k'lometre katet 
meden Haralambo ile Torkum ar
kadaşlarından ayrılmış ve yarı • 
şın sonuna k3dar da İstanbullu ko 
şucular daima lind<? ı:ı;tm4lc:· ve 
yarışı da öylece bitlrırışletdir. 

Bu arada Kocaelı bölgesinden 
Mithatın zinciri kırıldığından Naz 
minin bisikletin! al~ ve kendisi 
de yarıştan çıkmıştır 

İki grup halinde ~ &l:ışa devam 
eden İstanbul ve İzmitii koşucu -
lar Çocuk bayramı dolayısiyle köy 
ve kasabalarda merasım yapan ço
cukların alkl§ları ve t~şci avaze
leri arasında Silivri !:&.sahasının 

Mil:i küme puan cetveli - - .. 
Takım M. G. B. M.A. Y.P. 
A. Gücü 8 6 ı 1 24 ıo 21 

F. Bahçe s 4 -1 12 5 13 

-3 13 6 12 

Kupa maçlan tığı hücumlarda Fikret ile Rebii 10 uncu dakikada Rebil yakala -
arasındaki anlaşmalar çok ağır ol- dığı bir fırsattan istifadeye, 14 ün
duğundan Pera müdafaası kolayca c~ dakikada Yaşar kafa ile yeni 
durdurabiliyordu. Peranın Bam. bırer gol daha yaptılar. 

Beş ktaş 6 3 

Demir. s. 4 s 1 - 11 3 11 

bine tarafından yaptığı mukabil Bu gollerin karşınnda Pera a
hücumlo.r Lebibin icareli oyunu ~eti şaşırml§ bir ha~de i~en Fener 
karşısında semere veremiyordu. liler tekrar tesis ettıklen bu hiki
Fenerbahçenin nisb! tazyiki ile ge miyetten Azami istifadeye çal1§1 -

Beden Terbiyesi kupası maçla- çen dakikalar esnasında Fikret ve yorlardı. 
rına dün Taksim stadında Milli Naclnin birer şütü a\"Uta gitti. Fenerin altıncı golU 

Süleymaniye - Şişli, Ka

sım paşa • G a 1 a t a s p o r 

muhtelitini 4 • 1 yendi 

Aıeş 7 1 1 5 6 21 10 küme maçından evvel devam edil
miştir. Günün yegane karşıl~ma

sı hakem Adnan Akının idaresin • 
de 3üleyrnaniye - Şişli muhteliti 
ile Kasımpaşa - Galataspor muh • 
!eliti arasında idi. 

Fenerin bu müteakip hücumla- 16 ıncı dakikada Fikretin aiir-

Vela 5 2 -3 il 11 9 

Doğan 5 -14 6 22 6 

G. Saray 4 l - 3 5 10 5 

Karagümrilk. Halıcıoğ'u 2-7 
Karagümrük stadında oynanan 

bu maç Halıcıoğlunun bariz hiıki
miyeti altında cerevan etmiş ve 
hirinci devre 4--0 Hnlıcıoğlu lehi

ne bitmiştir. İkinci d~vre çok çetin 
olmuş ve Halıcıoğlu bu devrede 
yediği 2 gole mukabil 3 gol atarak 
kuvvetli hasmını 7-2 yenmiştir. 

İki taraf qa en kuvvetli kadro
larile bulunuyorlardı. Oyun baş

ladığı zaman Süleyınaniye • Şişli 

muhtelit! hemen hAkımiyetl tesi
se muvaifak oldu. 

Ve devrenin ba~larında sağdan 
Agobun attığı bir şüt Şişli - Süley 
maniye takımına ilk golü kazan • 

dırdı. Bu golü birlu>ç dakika. son-

olacağı şüphesizdir ra Nubarın kalecinin çelmelediğl 
bir topa yetişmesile attığı gol ta

leyn:ıaniyeden HarqlamJıo 1939 se- kip etti. 
ri bısıklet yarışları htanbul birin· 
cisi, Feneryılmazd~n Torkum da Oyun 2 - O vaziyete girdikten 
18 puanla İ•tanbul ıkincisi olm~- sonra daha hızlandı ve Suldu • nna Peralılar da mukabeleye baş
lardır. run frikikten yaptığ. bir llçüncU !adılar. Çolaklnin güzel bir şütü 

Bisiklet federasyonu tarafından golle devre 3--0 bitti, direğe çarparak heba oldu. Pera-
bu iki kıymetli sporcuya birer ku- İkinci devre bidayetinde sıkı nın bir müddet için sıklaşan hil • 
pa verilecektir. .bir hücum yapan Süleymaniye • cumları esnasında Fener müda -

atle sürd~ü top ve attılt filt P• 
ra kalecisi tarafından iade edildl. 
Buna yetişen sağaçı.k Fazlı bir ten 
ayak vurmulle altıncı gol!l Pera 
kalesine attı. 

Motosı.klet yarışı Şişli mühim bir gol fırsatını ka • faası tehlikeli anlar geçirdi ve ar-
biraz ilerisindeki '75 inci kilomet-
reye kadar gidip oradan dönm~ 21/5/1939 tarihinde Çorlu ile ç~~ı. F~t ~~acın fevkalAde bir ka arkaya iki korner atışını da Pe-
ler ve ayni hızla yo!larına devam Küçükçekmece ara~ında 90 kilo • şu e ço uza an attığı top Şişli ralılar iyi kullanamadılar. 

Paranın ikinci gola 
18 inci dakikada yeniden canla

nan Pera forlıırmın Fenerbahçe 
ceza sahasında kazandıklan pena! 
tıyı Mesinezl güzel bir 9frtle ıole 
çevirdi 

ederek yarışı tamamlamışlardır. metrelik bir motosiklet varışı ter- Süleymaniyeye gün"n en güzel Fenerin golU Baştan sona klidar heyecanla tip edilecektir. · golünü kazandırdı. 
devam eden bu son yarışta bisik- Bisiklet federasyona tarafından Bu sayıdan sonra açılmağa baş- Fenerbahçeliler iyi oynaınıyan 
!et federasyonu asbaşkanı Cavit İstanbul - Edirne yar.şının erte- lıyan Kasımpaşa Gaıataspor muh Muzafferin yerine orta fora Yaşa
Cav da hazır bulunMuştur. Neti- si günü idare edilecek olan bu ya- teliti ancak penaltıdqn bir gol ka- rı geçirdiler. Esad orta hafa geçti. 
cede Süleymaniyeden Haralambo rışın birincisine yüz, ikincisine yet, zan arak &&hadan 4-1 mağlilp ola- :aıı sırada y aşa.rdan güzel bir pas 

Fenerin son golU 

beş saat bir dakikad~ birinci, Fe- miş beş ve üçüncüsiır..e elli liralık rak ayrıldı. alan Fikret fevka!Aae bir şiltle 
n~ryılm.azdan Torkum ikinci gel- kıymettar hirer hed;ye verilecek- Demirspor. Peylerbey·ı 2. ı 
mışlerdır. tir. ilk Fener golürıü yaptı. 

Kocaeli bölgesi takımında da Uzun zamandanbcri şehrimi:ı:· 'ı Şeref stadında dü:l sabah oyna- Peran111 mukabil golU 

24 lincü dakikada Rebiiden pu 
alan Fazıl topu ortaya attı. Buna 

yet~ Naci hlenln yakınından 

Peraya yedinci goUl de yapmaıt

muvaffak oldu. 
5 saat 56 dakikada İbl'ahim birin- de motosiklet yarışı y~pılmadığın nan bu maç çok sıkı ve ayni za • 
ci, bir tekerlek farkiyle Şükrü i- dan bu koşunun çok al1i1ı:a uyan - ·manda çok sert olmuş ve neticede 
kinci, Mithat üçünc;i olmuşlardır. dıracağı ve o nisbette de heyecanlı Demirsporlular has·ınlarını 2-1 

30 uncu ".laklkııda Peralı Bam-

bino topu sürerek Perenın ilk go
lünü yaptı. 

Perahlar bu goldc'll sonra ta -

kımlarında yeniden brl tadillt ya· 

parak sürekli hücumlara başla -

m!§larsa da neticeyi değiştirecek 

Umumi tasnifte Q puanla Sil - olacağı şüphesizdir. yenmeğe muvaffak o.muşlardır. 

Dünkü Vefa - Uaıaıasaray maçında: Galatasaray muhaclmleri col peşinde 

Fenerlilerin yeni bir golU 
32 inci dakikada Pera aleyhine bir randman vermeden bu maçı 

verilen bir serbest \"UruŞU Naci ağır bir sayı farklyle 7-2 kaybet

attL Kalecın'n iyi yumruklıyama- mişlerdir. 

Uzak Şarkla 

15 günde 22 bin Japon 
askeri ölmüş 

Çunking 23 (A.A.) - Çek.ial a • 
jansı bıldiriyor: 

Tsangçeng şehrini istirdat eden 
1 Çin kıtaatı Kanton Kevlon demir
yolu üzerindeki Şihtan i.stikame -
tiI1de düşmanı takip etmektedir. 

Çın kıtaatının şehre girmesine te
kaddüm eden tiç gün zarfında Ja
ponalr bin kadaT ölü bırakmışlar
dır. 

ve Puahsien şehirlerinin geri alın· 

ması son on beş gün zarfında 

K wantung vUAyetinde Çinlilerin 

elde ettikleri iki parlak muvaffa

kiyeti teşkil etmektedir. 

Çin istatistiklerine göre, Japon -
!arın 1 Nisandan 15 Nisana kadar 

yapılan 340 muharebede verdikle

ri telefat yek<lnu 22 bine yüksel • 

Çinlile' tarafından Tsengçeng mektedir 



M"ITA • iKDAM 

= 
ESKi YUNANIN ŞUH KADINI 1 

tlID1~~~~~:l~~~l=jiLJ~:~~1ıl1 1 Günün HAdiselerl Karşısında Yabancı Matbuat ] 

Yazan: M. Rasiın ÖZGEN Tefrika Numarası: 54 

Perikles: "Kraliçe olmaya cidden 
layık olan kızın dudaklarını Öpme
me müsaade eder misiniz?,,dedi 

iTALVA ve ARNAVUTLUK 
• 
Italya için Arnavutluğun ehemmiyeti Türk - f ngiliz mü

zakeratı karşı

sında Bulgar 

matbuatı neler 

Arnavutluk Cenubu Şarki Avrupada İtalyanın Almanya 
tarafından arızaya uğratılmamış şekilde 

nüfuzunun cari bulunduğu yegane bir memlekettir 
(A nıavutluğun lıalya tarafın

dan ~ali üzerine Moskovada çı

kan .Pravda. gazet~sinin 8 Nisan 
tarihli nüshasında Arnavutluğun 

coğ,.afi ve siyasi vaziyetinden ve 
tarihçesinden bahis şöyle bir yazı 
in ti§ ar etmiştir:) 

•Alenl muhabere. cluvan: GOzel kadınlar lsimlerlnJ duvara 
yazdıktan soma bir müddet orada duruyorlardı. 

cArnavut luktakl hadiseler bü
tün dünyanın di.kkatlııi bu küçük 
memlekete çevirmiştir. Arnavut -
hık Adriyatik deniz! sahilinde, Yu 
goslavya !le Yunanistan arasında 

bulunmaktadır. Utranto boğkzı Ar 
navutluğu İtalyan •çizme• sinin 
cökçe• sinden ayırmaktadır. Va
lona, Üsküdar, Draç limanları A.d
rlyatik denizi methalini muhafaza 
etmektedirler. Arnavutluğun işte 

bu stratejik vaziyeti, onun emper· 
yalistlk devletlerin siyasetindeki 
ehemmiyetini tesbit etmektedir. 

cAtinalılar, kendilerin!, cihanın 
en ileri lnsanlan diye iliin ediyor
lar. Hiç te doğru değili 

cBen, öyle anladım .ki •. buradakı 
feyz ve nur müsteardır; başka dl

arlardan toplanmış, Atinalılara 

;al edilılıiştir. 
•Atina .. modaya hareket, zarafe

te zevk yarattığı iddiasındadır. Ne 
kad:ır mugalata! Gördüklerimden 
arıladım ki, sizin her şeyiniz itha
lat eşyasıdır, hem de hep gülünç 
ve boş gösterişlerden mürekkep 
şeyler .. ve birçoğu da, yerlerinde, 

•iki modadan bile düşmüştür. 
•Bir yabancı !tadını.. hele kimse

sız ve kendisini müdafaadan aciz 

Coğrafi Arnavutl•ık 

•Ben, bir günlük müşahedele -
rimle, Atinahların, insani hisler
den, faziletten, medeni inkişaftan 
mahrum bulunduğuna .kanaat ge
tirdim. Evet, siz, gösterişte ve ga
raıbette çok mahirsiniz; bunu in
kar edemem. Bilmem, bence bir 
tereddi alameti olan bu halleri, siz 
medenilik eseri mi sayıyorsunuz?> 

Aspasya, biraz nefes almak 1_ Arnavutluğun mesahai satlılye-
çin sustu. Duruşundaki vakur e- si ancak 27 ,5 bin kilometre murab
da, yüzündeki istihfafkar mana lle baıdır. Bu dağlık m~mlekette bir 
şahane bir manzara arzediyordu. milyondan az fazla halk yaşamak

Sokrat ile Fıdyas, vecd içinde tadır. Arnavutluk hem ikhsadi 
idiler. Alkibyad, şaşitın bir halde hem de medeni cih•·tten Avrupa
idi. Dördüncü zat ise, dudakların- nm en geri memleketlerinden bi
da o hazlı tebessüm, büyük bir ridir. Buranın anc3k 8 küçük şeh-

ise .. hangi insanlık seciyesi lşlen- zevkle kızı seyrediyordu. rı vardır. Memlekdin paytahtı o-
ntiş şehirli istihkarla karşılar? Sokrat'la Fidyas: lan Tiranın 30 bin kadar, Üskü -

•Sizde, yüksek insanlık hasletle- _ Çok güzel! darın 29 •bin, tşkodranın 28 bin, 
rinin zerresi yok! Parlak görünen Varona ı'le Drac limanlarının 8 - 9 Diyerek Aspa•y anın hltalbet -
gençliğinizde, hoppa ve hoyrat bir biner nüfusu vardır. 
"'"siyetten başka bir mümeyyiz kudretini takdir ederken, .Al.k,ib ,,.... "" · ı insi "] k Memleketin halkı esas itibariyle 
vasıf yok! Siz, o kaba Ispartalıları .. n y...., sıns il gu ere : 

ı · · """l nd''-t davarcılıkla ve sahil kısımlar da yanında hiçsiniz! - yıce ı.,.,~ e ı.;., 
Dedi. ziraatle (tütün zevt;n) meşgul -

Lü:edemonya askerleri, Atina-
nın kadınlaşmış dellkanlılan ile eğ- D'ğer zat ıse !birkaç adım ata- dür. Arnavut milleti bin sene ev-
lenmekte haklıdırlar. rak Aspasyaya ~aklaştı ve bü •ük velki örf ve adetlerini muhafaza 

,Sizin şişman ve göbekli :ıen- bir hürmetle önünde eğlldi:ten 1 etmiştir. Arnavutlu~ta .~i~diye ka 

gı·nle m' ı k h'l be . . sonra· dar kan davası hala hukümferma r z, oyu ca ı ve yınsız . . 
oldukları halde, kendilerini dün -ı - Atinalıların cEn kudretli olup kızlan kaçı:.m~k.ta ve~a sa-

.. ta d ı h "b' " d. bü -k b' t tın almakta ve buyuculere ınan -
yanın en mwn z a am arı zanne- a .. ımu• ıye yu ır evec- · . 
diyorlar. Gördüğüm nümuneler ~ cü.h gösterdikleri bir adama. kra- maktadırlar. Bu mtmlekette bır 
den, idarenizde, zeka ve bilgiden liçe olınıya cidden layık olan kızın· tek bile ali mektep yoktur. 

ziyade kıyafete ve vücude itibar dudaklannı, en temiz takdir hisle- Sirasi Arnavutluk 
var. Gençle!niz ise yalnız $ergii- rile öpmesine J!!İi•aade eder mi - Arnavutluk müstakil bir dev _ 

yazıyorlar? 
• • •l: 1 

Sofya'da çıkan Zora galietesi 13<"• 
ninsan tarihli nüshasında •yeni b;rı 
'Türk-İngiliz anlaşması hazırlanı-··· 
yor. başlığı altında Londra muh;r,. ,,. 
birinden telefonla aldığı bir habefi 
neşretmektedir. 

Zora'nın Londra muhabiri, bu ha,., 
berinde, Londra resmi mehafilin n ' . 
Londra-Ankara arasında sıkı bir 
temasın mevcut bulunduğunu ve 
müzakerelerin müsbet .bir Şekilde 
neticeleneceğini itiraf etmekte ol· 
duklarını bildirdikten sonra ingi
lizce Star " ··rtesine atfen şu ma-
lU.rn.atı veri.> tır: · : ~ 

«Müzakerelerin hedefi, Türkive· 
ile İngiltere arasında Polonya-İn
giltere anlaşmasına müşabih bir 
anlaşma meydana getirmektedir. '.E
saı: itibarile iki memleket anla~··-· 
mıştır. Yalnız bazı teferruat üze
rinde durulmaktadır. Su· mücilıet 
zarfında Tütkiye'nin, Yunanitsana 
yapılacak her hangi bir taarruzu 

(Kral Zogo ile Kont Ciano, _İtalya Hariciye Nazırının, vaktiyle Arnavutluk henüz mevcutken, Tirana kendisine yapılmış telakki edeceği 
yaptıgı bır zıyaret esnasında ve beraber alınmış resimleri) kararlaştırılmıştır. Türkiye ricali, 

dı. 1912 - 193 Balkan harbinden elde edilmiştir. ŞimdJkı Arnavut- edilmişti. İtalyanlar Valona boğa- ayni zamanda Bulgaristanı da Bal· 
sonra Arnavut.luk ffi~stakil bir luk kralı Ahmet Zogo dağlık ka- zında istihkamlar yapmak hakkı kan blokuna sokmak üzere gayret 
devlet haline gelmiştir. O zaman - bilenin önderi tılup, 1924 senesin- aldıkları gibi Draç limanının id;r, sarfetmekte ve Bulgaristan'la Ro
larda Yunanistan, Karad&ğ ve Sır- de Yugoslavyanın yardımı ile ha- resini de ellerine geçirdiler. Ken- man~a arasındaki n:'ü~a:'alı mese
bistan Arnavutluğun taksimini is- kimiyeii ele almıştır. Lak.in 1928 dilerine tütiin .Jı)hisarı verild.iğn lelenn halledıleceğını umıt eyle" 
temklerse de İtalya il• Avusturya se e · d k d. · kr 1 ·1- tt" · . . . . . . mektedir. Bundan maada Sovyet-.., n sı!1 e en ını « ı an e ıgı gıl:p neft !mtıyazı da genışletıldı. 1 . . . d st 

1 
Tü iti d İ 

- Macaristan buna meydan verme'-• esnada (ki bu zamano kadar Ar- Netice itibariyle İtalvanlar Ama- enn ıyı 0 u 0 an r ye en n·· 
'"'" d' C'h h b. d ı tl k b. ·· h · t dd d.li ' · gıltere-Rusya arasında anlaşm;ızlı-m~r ı. ı an ar m en sonra navu u ır cum tırıye a e ı - vı.ıtlukta İtalyan mektepleri aç- ğı bert f ed' . b' . 

t . . . - ara ıcı ır tavassutta bu,, 
Arnavutluk talyan askerlerı ta .

1 

yordu), Armıvutluk l:akıkat halde m•k ve 300 bin İtalvanı Arnavut- 1 b kl ktecl' V .,,,., k' ' 
. · İ ~. . · unması c enme ır. e ı,..r. ı-: 

rafından ışgal altına nlınmı~ ve talyanın protektoranı altınua bu- luğa •yerleştirme]\'. hakkını elde et- ye hükfuııeti, bu hususta büy\ilı; ~r 
buranın takşimi yeniden mevzuu-

1 
lunuyor~u. İtalyanlar Arnıwutluk- mişlerdir. rol oynıyabilir.. . .. .·, ·' . 

baıhsol.muşs~- da. bu sefer bu tasav- ta ·~e~t ımtıyazını. aldılar, _memlf'- Kral Ahmet 1.ogo bütün bu se- İKDAM'ın ııotu-Bulgar rıııılrn·, 
vur yıne .vucut bulınamıştl. Ar - ketı~ g~rek demıryoll_an, gerek neler zarfında İtalyan faşizminin birlnin Londra'dan bir gazeteye at• 
navutlar, ışgalc:lere karşı anuchne maliyesı b~nların <lınc geçtı elinde uysal bir alet olarak bulun- fen verdiği bu haberi kaydı ihtiyat., 
harbetmişler, emperyalist devlet- ( •Kredito Italyano• . namındaki muş ve memleketi nıilll kurutuluş la telfili etmek lliZ!mdır. Çünkü 
!erin menfaatl.,ri yer.iden çarpış- banka Arnavutluk Emısyon ban - harekatlarını şiddetli bir surette İngiltere ile hükUmetlıniz arasuıda 
mışlar ve netice ifüı3riyle Millet- kası tesis hakkı almıştır.) İtalya ile bastırabilmiştir. temas ve müzakereler c~Y.ıu.ı .et· 
ler Cemiyeti 1920 senesinde Arna- Arnavutluk arasında 1927 senesin- Arnavutluktaki hadiselere te- mekte ise d<! henüz kat'i mahiyet 
vutluğu müstakil bir devlet ola - de aktedilen anlaşma hakikat hal- mas eden •Current Histoyr> ismin kesıı;,tmiş ve ~arlaştmlmıŞ blr. 
rak tanımıştı. de bu memleket üzerinde İtalyan deki Amerıkan jurnalı yazmakta- cihet bulunduğu malOm deği!Cifr. ' 

zeşt pe•inde ko•an birer başı boz siniz? 1 t ı k k yı'rmı yu· ·mı beş • • e o ara anca -
haylaz. Oniann konuşması ne bi- Deyince, dilber kız, bir daha senedenberi devam etmektedir. On 
çim şey öyle? Tatlı, ahenkli Yu- şaşırdı. Bdki de pek c.ğır bir söz 
nancayı beriıat ediyorlar. röyliyecektl. F~kat muhatab, ona_. 

Arnavutluğun müstakilliği ha- protektoratını vazetmıştı. dır: Müzakerel1:rin mahiyeti ancak 

kikat halde bir oyundan başka bir Arnz vutlugun sevk için * netice hakkında verilecek reıniıı 
şey değildi. Bu küçücük memleket ehemmiyeti ma!Omatla anlaşılacaktır. 

•Bu .Nur beldesi> nin sokakla- ağız açmıya zaman bırakmadan: 
rında, na:ınuslu bir kadının, genç 
bir l>Al<irenin yaln12 bsşına dolaş
masına imkan yok Derhal arkası
na düşüyorlsr. Temiz kadınlık his 
!erine, zerre kadar hürmeti akıl

larından geçirmeye lüzum görmi
yerek en bayağı teklifler le, haı·e

ketlerle, ona, tecavüz ve taarruz 
ediyorlar. Bıı k:lstahlıklan, yalnız 
içtimai terbiye•! olıruyan gençle

- Perikles! 
Diye kendini takdi mtl"ti. Alkib

yad'ta: 
- Atinanın cümhurreisliğine 

namzet demokrat fırkası reisi. 
Dedi. 

iKtNci KISIM 

-1-

TARGELİ'NİN MACERASJ 

riniz değil, mevki sahibi yaşlı a- ı Targeli, Alkıbyadın gen<, kadın 
damlarınız da irtikaptan çekinmi-ı koşulmuş süslü arabasının ar • 
yorlar. kasına sığındığı zamıuı, yol arka-

!).,~inci asırdan itibaren bu mem
leket Türkıyenin bir cüz'ü idi. Ar
navu.lukta çıkan bir hayli isyan
lar neticesi'lde 1911 - 1912 senele-
rinde buranın muht;.T>yetini tanı-

daşı Aspasyanın arabadaki mağ -
rur aJamın altın yaldızlı değne

ğini parçalıyarak suratına fırlat

nı görünce, başına bir felaket gel
mesinden korkmuş. kala-balık ara
sına karışmıştı. Sonra, şunun bu
nun tecavüzünden kurtulmak için, 
\,ulunduğu yerden uzaklaşmıştı. 

(Arkası var) 

kendi stratejik vaziyeti itibariyle cBugiin Arnavutluk Cenubtı.§m' 

Adr . t'k d . . d 1 , k. . . Adriyatik denizfndeki pazis- ki Avnıpada lıalyanın Almanyaı------.... ,..-... -.-111111.-ı.-
ıya ı . enızın e Hl ımıyet ı- .. 

. b' b. 1 .1 Ü d 1 d b.. yonu ıçm her an r~hatsızlık du- tarafından arızaya uğratılmamış tak! st1'atejl!< pozisyonu daha kıy· 
çın ırırer1emcacecen u- . t · · 

.. k d 1 ti . 1 el b. yan faşıst tal va mevzuubah an - nüf11.2unun cari bulunduğu yegli - metH addetmektedfr.• ' yu ev e crın c ın e lT oyun - . · 
laşına ile iktıfa etmiyerek, 1936 ne biT memlekettiT. İtalya Utııınto 

caktır. 

Mücadele mevzuu 
Arnavutlu~ 

senesinde Arnavutlukta bir ka9 boğazım l:apamaklıı Yugoslavya '- Son hadiseler şunu g'östeı,:lyor 
yeni anlaşmalar akdetmiştir. Bu 11111 bütun aetıah!l!nl nbloka alt .. ki, İtalya Arnavutluktaki pozisyo
anlaşmalar ise Arnavutluğu tama- na alabilir. Almanya Adriyatik de- nuna fevkal~de bir ehemmiyet ver 
miyle İtalyanın 1abJyet' altına nizinde Se?'be..t limanlar elde etti- mekte, ve Cenubuşarki Avrupad' 

Birinci cmpcryaJi,lık harpten sokmu~tur. Bütün dPvlet müesse • ği takdirde biUı, ttalya Utranto Alman tecavüzünün daha inkişa1 

sonra Arnavutlukta sıyasi ve ıktı- selerme İtalyıın müfettişler tayin Mkim pozisyonundan lat!fade e - edeceğini bissederPk bu pozisyonu 
sadl hükümranlık içiıı \' ugoslavya, edildi. Arna ·ıut o: dusu (bu esna- deTek bıı limanları istedi~! onda kendi lstllacQ planlarını ileride 
ile İtalya arasında tam "edi sene da bu ordunun efradı on bin kişi fahdasız bir hale getırebfli1'. Hitle?' kuvvetden fille çıkarmak maksadl 
mücadele olmu~tur. Bunun netice- kadardı) Erkanıharbiyesinin ida - merkezi Avrupada ve Balkanla1'da le kendi için takviye<le istical gös 
sinde galibiyet İtalya tarafından resi bır İtalyan g•neraline tevdi ile?'ledlkçe, Musolini Arnavutluk- termektedir.> 

....................................................................... l!!B ..... m!ll ...................................................................... ~llltlll 

TEFRiKA NUM4RASI: 52 

lllllllUll!llllllllUl'lllllllllllUlllllllUllllllUlllllUIUIU!lllllllilllllUlllUllllllllllllllllllllllllllfilU Emine Sultanın 
- Evet, zaten başlarsan bır~a- dikkat etti: Hatice Na1.lı ... 

mazsın. Çünkü annen' Nihalin ma- Kalbinin attığını duydu. Bu isim, 
ceralan hakikaten roman gibi bir- ona asla yabancı değildi. Defteri 
şey... Sonra bu macera ile bizzat şöyle karıştırdı ve saate baktı: Bir 
alakadar olduğun, bu defter senin buçuğa geliyordu ... Sait Ağa def
için yazıldığı... terin iki saatte okunabileceğini söy-

Müjgan sert ve kat'i bir lisanla !emişti. Demek ki, üç buçukta iade 
bağınr gibi: edecekti. Bu hesabına gelmedi. Kon 

- Sait Ağa, bu defter hakiki mi· solun dibinde bir ınind,ıre yerleşen 
dir? Yoksa o da senin bir eserin Sait Ağa'ya: 
mi? Sait Ağa, dedi, ya uykum gelir 

Sait Ağa güldü. Başını salladı. de defteri bitiremezsem ... 
Defteri uzatarak'. - O zaınt.ın d!~ft(·ri .-:ılır1m, yarın 

- Al, dedi, iki uç '"hıfc oku Uy- akşam belki tekrar getiririm. Ol
durma olup olmadığını anlarsın. mazsa öbür akşam ... 
Ben seni yalnız bırakacağım, maa-ı Mindere boylu boyunca uzandı. 
mafih müsaade ~-dersen ben de şu- Sol eline başını dayadı ve defterı 
rada bir kenarda kendi kitabımı o- minderde, gözünün önünde açtı. 

kuyayım; Hazreti Alinin cenklerini Kı,nsolun üstündeki lambanın ışığı 
okuyorum da... hafif olmakla beraber yazıları oku-

Müjgôn, defterı kap"r gıbi almış- masında ona müşkülat veımıyordu. 
tı. Baş taralına lxıktı. hiç bir işaret Bir yaprak okuyunca o kadar 
yoktu. Sonunda arada ve kapakta hararetlenmiş, meraklanmıştı ki, a
bir tarih ve bir de ımza göriince cele çcvırdl. Burnuna sert bir ko-

ku geldi, bir taraftan defteri okur- ı dikkate.. ziyanın kafi gelmemesine! bir uykuya dalmış buldum. kında malumat veren bu defterde- Qkurhen ben bile hüngiir hüngür 
ken diğer taraftan bu sert kokunun atfederek liımbay> daha yakfa~tır- ı - Evet., yemekten sonra bir re- ki i.~aalar kimin ne işine yarar? ağladım. Halbuki senin annen: . .' 
mahiyetini anlamak ÜZJ!re deftere ması kin Sait Ağaya sesl~ndi. Ha- 1 havet çöktü. Kendimden geçmı- Müjgan, gene avucu una başını Müjgan, heyecanını zapte~eme
eğildi. Kendi kendine ırurıldanı- /rem ağası ortada yoktu. sağına, a-; şim... dayıy.arak deftere dalmak üzere ı. ı diği için okumayı bir müddet kes
yormuş gibi: J yak ucuna bakmak ıstedi. Başı - İster~en defterde okuyabildik- ken: mişU. Salt ağanın sözleri d, onu mü 

- Ne kokusu bu? .. Tütsüye ben- kalkmıyordu. Kendisinin bile işi-lıerinle bu akşam iktifa et te ya- - Doğru, kimin işine yarar?Bil /teessir etti, ikide bir kendisini kır• 
ziyor. fıemediği bir sesle: / rın gece tekrar getirmek üzere def mem... Maamafih dJ!fterln sonla- dığı bu Arabın hassas bir kalbi ol· 

Dt.'<ll. Sait Ağa gözlüğünü takmış, - Sait Ağa! diye seslendi.. teri alayım. Sen de yatağına uzan; nnda ne çıkacak, bakalım... duğuna kanaat getirerek ona karşı 
Hazreti Ali cenklerine dalmıştı. Q. Diyebildi; birden başı kolunun 1 r.~hat et... İkisi de tekrar müta1ealarma daha mülayim blr sesle : 
na cevap vermedi; fak ..• oturduğu üstüne düştü... 

1 

Müjgan, kalkmak tecriibesinde dald1lar; beş on dakika geçip tr. - Zafallı kadın; ne fena bir te
yerd~ rah.at edemiyormuş g.ıbi ka~ Kendine geldigi zaman, bütün bulundu, yan doğrulabilince; Müjgan, •annesi Nihal'in büyük fe- sadüfün, yahut ne mel'un bir heri
tı . Sö:ılerıne cevap beklemıyerek. vücudünde müthiş bir kırgınlık _ Hayır, dedi, daha erken değil laketle.rine muttali ~lmıya başla. fin zulmüne kurban giderek öm -

- Rahat edemedim; df'di'. ~dama duydu, göz kapaklan giiç açıldı. İki imi? Saat ikiyi çalıyor, bir saat ka• yınca dayanamadı, ağlaınıya başla- rünün sonuna kadar ev!Adındat'. 
kadar gıdeyım, tekrar gelırım.. tarafına yalpa vurdu ve doğrulmı· !dar daha okuyabilirim ... Fakat Sa· dı: mahrum kalmış kimbliir? 

Müjgan Sait :':ğanın gidişmden ıya ~..Uışırken konsolun dibindekı1it Ağa bu defteri nerede buldun? ·-Zavallı annem, zavallı kadın... - Neden ömrünün sonuna kadal 
haberdar bıle degıldı. Deftere o ka- küçük yer minderine çökmüş, göz. Bu benim için çok kıymettar bir- Derken gözlerini silmek lizere olsun. Nihal hanım yaşaıruyor mu 
dar dalmıştı. Üçüncü, dördüncü sa-

0

Jüğünü takmış ve elindeki kitabı şey ... Ah, bir emniyet edebilsem ... mendiline uzandı; Sait ağa da iki sanıyorsun? 
hilede defter Müjgan için en ha - lambanın aydınlığıoo uzatarak o- İçimde derin bir şüphe var. Acaba . de bir yan gözle b<ıktığı Müjgfının - Yaşadığını bilen var mı? 
raretli, en meraklı safhalarına gel- kuyan Sait Ağayı gördü. Çok ha- buradaki kız ben miyim? Bu defter ibu fevkalfide teheyyücü karşısında - Yok, henüz yok ... Fakat bazt 
mışu. fif bir sesle: hakiki mi? Yani sonradan uydm· kendini tutamadı: ipuçları bulmak mümkün ... Dikkat 

Müjgan kolu yorulduğu için; - Sai tAğal diye se,;lendi... ma bir şey olmasın? Evet dedi. Zavallı Nibalin ma- cderwn an'*n henüz ııenç bile sa· 
doğrulmak istedi; gözleri de du- Sail Ağa kitabını eğrı ı:k güldü: - Peki amma bu defteri uyduı-- ceraSJ o kadar hazindir kl bu tanı· yılacal< bir yaşta olacak. Onun lçiJI 
manlanmıştı, kulaklarında bir U·. Yorulmu~sun, gr.liba tekrar makla kim ne kazanır? Senin Ailen madığım ve benimle hiç biı· alnkası neden yaşamasın? 
ğultu vardı. Bütün bunları fazla 1 odaya girdiğ;m zaman i'P'1. dPr' n hakkında, do.iilımun, büyümen h~k- olmıyan kadının ba.jınrlan geı;enleri ( 1 A•knsı ''" rJ 
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Sinek, Tahta Kurusu, Pire ve bütün haşe- FAYDA. ı•LE 
ratl uyanmadan yumurtaları ile birlikte AHRiP EDiNiZ. 
Fayda bütün Haşerat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Deposu Sirkeci Liman Hanı altında Hasan deposudur. 

lstanbul Belediyesinden 1
1 

• • 

1 
Beher metre murabbama 4 lira bedel tahmin edilen Beyazıt 1 

Aksaray yangın yerinde Balaban ağa mahallesinde Büyük Reşitpa- : 
p sokağında 9 uncu ad:ıda 373 - 374 harita numaralı arsanın arka
sında yüzsüz 30 metre murabbaı arsa alıikadarlan arasında satıl -
mak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlilğünde görülebilir. istekliler 9 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 4/5/939 Perşembe günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulurımalıdırlar. (2628) (B) 

' 
Karaağaç müesseseei paçahane kısmında bir sene zarfında bi-

rikecek tırnak, boynuz, paça kılı ve işkembe kazıntıları 4500 lira 
tahmin bedelile pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 1 

ve 337 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıle bera -
ber 9/5/939 Salı günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalı-
dlrlar. (2788) 

KaragUmrUk Ortaokulu satınalma komisyon undan 
itin cinsi · Miktarı Teminatı Tahmin bedeli 

adet L K. L. 

Sıra 100 ) 
) 9f 50 1260 

1 ) 
Kütüpllane ve saire 10 parça 35 65 475 

()aı;ulum lçl1I yukarıda ~. mllrtan, 1.ahmiıı. bedcli ve ilk ıe

rııbıati 7uıh eyalar, ayn ı §at'tnamclerle 'J!J/IV /939 cwnartesi 
güııü aaa t cınd.a Beyoğlu. İs eaddes! 1149 :numarada liseler mu-

hasebeciliğinde toplanan okul komisyommda lıçık eksiltmesi yapı· , 

lacaktır. Bu işe girecekler bu nevi işleri yaptıklarına dair resni1 

daireden alını§ vesika ve Ticaret Odasından 939 yılı vesikasile belli 

gün ve saatte komisyona gelmeleri iJan olunur. (2536) 

Makastar Selômi 
Balıçekapıda HASAN depasu llstllııdeki yaıwı terzibaneııiııi 
OROZDIB,6,K lr.arpsında gözlilkçil Artaryanın tlzerl•delr.i ASMA 

KATA nakletmiş oldufunu 1ayın milşterilerina ar:ıeder. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Dmi11 Ha•lalıanui cildiye 

stt/ıreJJİy• mulalıa .. ı .. 

Puarda• .. ada herrtıa a den 
IOlıra lıublannı kabal eder. 

Adreı : Babıali CaJacd Cofa
lofl. yMllfll lt.ö,el>Ofı No. 43 

Telefon : 23899 

R 
E 
KIV.l'//H 

~S~ 
KUMAŞLAR! 

l~fLiZKUPONLARI ------------- - -
MÜTEHASSIS TERZi evi 
lstlkliıl Ceddesi N: 157 

iKDAM 
Ahone Şartlan 

DAHİLl HAR1C1 

Seııelllı UOO Kr· UM Kr. 
• •1hk ... Kr. ıcst Kr. 
1 Qhk .. Kr. ... Kr. 

TEK s0TuN 
SANTİMİ 

8lriad s.JıH. ... lruat 
iıd.d Sülf• ISt kunlf 
~ Nlılfeler it kunq 
f • 1 bıd Sahifeler le kun1f 

Bütün bir 11hlfe veya ya
nru sahife ilAn için ldııre ile 

1ıınıfÜ}ill. 

DiKKAT 

G..temlze ilh Ytırmelı: ı.. 
tt:renler ıerelı dofnıduı doi· 
nıJ'• psetemls idardıaneııl

H Ye)'• ııanat tfrk.tlerine 
mllraeut "1ebUirler. 
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fıl . . 
t ; •. : ~ ' •. ~ 

. . . . . . : . ~ . ·. : . :·· .... · .. . 

A O E M 1 · ~I K T İ O A R 
VE B E L G E V Ş E K L 1 la 1 N E K A R Ş 1 

HORMOBİN 
Tabletlerl Her Eczanede Arayınız. 

(Poota lıutıııuı 1255 HOR M O B 1 N) 

Amasya Belediye Reisliğinden: 
l - Amasya belediyesi elektrik santralına konulmak üzere yir· 

mi beş beygir takatinde bir dizel motörü' ile lıemple alternatör ve 

teVZi tablosu ve teferrüatı açık eksiltme suretile münakasaya ko • 

nıılmuştur. 

2 - Bu grupun muhammen bedel! montaj işleri de dahil ol • 

mak üzere dört bin yüz elli ve montaj işleri hariç olmak üzere üç 

bin bef yil1 elli liradır. · 

:ı - Talipler moııtaj işlerini deruhde ~tk veya etmemekte 

ve tenillitı ona göre yapmakta muhayyerdirler. 

4 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde .yedi bu~ğu 
' nisbetinde verilecektir. 

5 - Keşifnamc ve fenni şartnamelerle münakasa şartnamesi· 

nin iuretleri arzu edenlere bedel.siz olarak gönderilir. 
6 - İhale 10 Mayıs 1939 ta:rlhine mü•adif tar~amba giınü saat 

on' beşde Amasya belediyesi daimi encilmeni huzurunda yapılacak
tır. 

7 - Talip olanların ihale günü belediye eneümenlnde açık mü· 
nakasaya iştirak etmeleri ilan olunur. (2590) 

Baker mağazalarının 
Sattığı kostüm ve par
desUler emsalsiz bir 

biçimdir 
SA<lLAM 

ŞIK 

ucuz 
Halihazırda piyaaamızın en >.en• 

gin çeşitlvi, lıer yerden ucuz 
fiat ve milıait prllarlı 

sıblmaktıdtr. 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN llEKtM) 

DAHİLİYE MÜTEH.\SSISi 

Dıvanyolu \04 

Vapurlann haftallk hareket tarifesi 
' 24 Nisandan 1 Mayısa kadar 

Muhtelif ha-tlara kalkacak vapurların lsimlerl, 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

karedeniz bettıne 

8art1r~ hatt•n• 

İ.ı:mtt hattın• 

Mudanya hatuna 

••r•blg• hatuna 

Bandırm• haltın• 

Ayvalık ftatıın• 

lrmlr 10.-et hatton• 

- Sah 12 de (Cimıhuriyet), Perşembe 12 
de (Aksu), Pazar lG do (Giineysu). 
Galata rıhtımından . 

Salt 18 de (Antalya), Cumarteııi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı , Perşembe ve Pıuar 9.30 da ( U • 
ğur). Tophane rıhtımından. 

-- Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi va· 
purlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Tralı). Tophane rıhtımından. 
Salt ve Cuıua 19 da (Bul"'a) . Tophane 
rıh tınundan. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak). Aynca Çarşamba 20 de (ÜI • 
gen) ve Cumartesi 20 de (Antalya). 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar saat 9 da (Tanar). Tophane 
rohtımından. 

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
ıs de (Mnsiıı). irkeei nJa~dan. 

- Pazar il de (Ankara). Galata nhtı • 
mmc1 ... 

'- alı ıt da (Çanakkal ), Cama 10 ü 
(Etrii k). irkeci rıhtınunda11. 

Not: Vapur seferleri hakkında her tilrlü maUlmat aşatıda 
telefon numaraları . yazılı aetntelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 4236% 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binas. altında 40133 
Sirkeci Aeeııteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

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

Büyük Piyangosu 
BiRiNCİ KEŞiDE 

11 • Mayıs - 1939 tladır. 

BUyUk ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan 15,000 Lirahk 

Başka ~~= ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrallk iki Adet MUklfat Vardır. 

-
Yeni tertipteıı bir bilet alarak itfuak •tmeJİ ilı•el 

tlmeyinia. Sia d. piyaDfODuıı ıııu'ut " balıtiyarlar ı 
arasına rirınit olarauDuı. 
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YALNIZ 

IDIDllUllB81111111UllW 1, 
1 
~ LORENZ T G A E F ve 

ALMAN RADYOLARI 
RADYO ALEMiNİN SÖNMEZ IK I V 1LD1Z1 D l·R 

ILORENZ VE TEIFAG 
~LMANLARIN BiR FEN HARIKASIDIR 

Beyoğlu, T okatliyan Oteli karşısı No. 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. 
Satış salonları : . Galata, Bankalar caddesı No. 38 · l~T-E~M~l~N;;....:.A~T~L~J~ _ SATIŞ 

Tiirkiye mümessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları ... 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412. Telgraf Adresi : LOR EN Z İstanbul 
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