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Bulgar 
Dobricaya 

komitecileri 
taarruz ettiler 

Cumhur reisimiz 
Neşriyat 

sergisinde 
Ankara, 11 - Mlllt Şef İsnıet 

İnönü, refakatlerinde Bayan 
lnönU olduğu halde 10 yıllık 
llepiyat sergisini gezmişler ve 

~ birtok kltab üzerinde tetkikler-
~ de bulunmuşlardır. $ 

Güreşçilerimiz 
t 

döndüler 
\ 

Bu sene Balkan güreş 
şampiyonası Bükreşte yapılaca 

iki milyon dolar 
kıymetinde 

Çin 1 ~P~f atorlukı . j - . Bulpr komôtecölerinin taarruzuna uğ<ayan Dolırica<lan bir manara. •• -

A "k a 1 
.. t .... 1.. Tevkif olunduktan sonra kaçmağa teşebbüs eden 

Avrupa gilreş §ampiyonasma 1 yapılamamıştı. Avrupadan dön 
iştirak eden güreşçilerimiz bu sabah Romanya güreş federasyonu ile 
saat sekizde Romanya vapuru ile aslarmıız neticesinde bu sene 

şehrimize gelmişlerdir. Güreşçiler!- kan §a.repiyonasınm Bilkre§te yap 
miz Tophane rıhtımında, Beden ter ması temin edilmiştir. Bu aene 
biyesi genel direktörlüğü lstanbul Balkan gilre§leri 24 temmuzda . 
bölgesi erkanı ve birçok sporcular lacaktır. 
tarafından karşılanmış, kendilerine 

Bu gllreslere iısUrak edeceıt 

nıerı aya go uru ur· V • •ı d • • • 
.::::.:~~~~~::: n.omıtecı er en gırmısı 

bölge namına bir buket verilmiştir. 
reşçilcr.imiz, 28 Hnziranda Ankara 

Kafile reisi Vehbi seyahat hak tcrtib ei.!Jmesl mukarrer Tilrld 
kında bir muharrirlmize şu izahatı 
vermiştir : birincllikleıi müsabakalarmm ne 

cesinde kazananlar arasından se,.U 
- Bu defald güreşlerde, BUyük ... 

Paratorlarmmtahtıgeçenpazartcsi ROMEN JANDARMALA~O TARAFINDAN 

~s~.:tJ::~:: o·· ı d u· · r u· · ı d u· • 
Mustafa yan ağır sıklette, Anka. cektit. Gilreşçilerimiz, Avnıpada ç 

lı Y D v 66 '·il da A iyi karşılanmışlardır.,, ra aşar ogu A o vrupa 

sescsinin menfaatine olarak "Ar-
den" ga.erlleirnde te§hlr edilmek il.. 
Zt>re "Zllnndam." upprlt• Amaf•r -
danıdan Nevyorka nakledilmişti. 

Geçen pazartesi günU, "Zaan. 
danı,, limana geldiği zaman gUm -
rilkte "Arden,, galerllerlnin mUmc.s
llillerine gemide galeriler namınn 
hiçbir sandık mevcut olmadığı blld.L 
rilıniutir. 

l\:alifornlyada kain Oklandda pro 
teaör Otto Munchen adresine gön
derilen bu sandık rıhtımda Uç glln 
~ldıktan sonra nihayet dok amele_ 
•l tarafmdan içi bo3 olarak bulun • 
lbugtur. 

l ah randan dönen lngiliz 
heyeti şehrimizden geçti 

l ran Velia.hdmm düğUn merasi
~de hazır bulunarak dönen Lord 

~talan riyasetindeki İngiliz heyeti 
llıı. ak§amkl Semplon ekspresile 

~1~rinıizdcn Londraya hareket et. 
-«ttir. ......______ ___________________ __ 
~-------ıw 

bôgifıi 
layyare Piyankosunda 

Kazanan 
numaralar 

4 Uncu sayfada 

lklnclllğini kazanmışlardır. Yaşar, Şimdiye kadar yapüan Ba'IIWı 

Avrupa birincisi olan lsveçli.}i de 
{ yenmiştir. Fa.kat puvan hesablle i

kinci sayı1m.ı§t1r. 

şampiyonalarında daima en iyi n 

ticeleri alan gU~çilerimhln bu d 

akl mUsab:ıkalarda da muva!'falt 

tel ve ~azino Romanyanın meşhur ti L.. 1 b"f" 
··'"'·· tayyare fabrikatörü- uzum u u u~ D . 

salonların a dugun nü de öldürmek tedbirler enız manev 
Yapllabilecek istiyorlarmış 1 t . 

Bükreş, 11 (A.A. ) - öğrenil- a ınmış lr.,, ı ld 
rn~;~g~o·~in~deernuV~t:ı .• e~~l!::~e ~:sa~~ diğine göre, 23 Bulgar komitecisi ~~~t~::ı ~':e!:Z:u~::~~:n:~§ r a arı yapı 1 

um "" Romanya hududunu geçerek D ob. yıtıatmak istfyen imtihanların yUkUnti 

Bazı gazeteler, bu tamim üzerine ricadaki büyük arazi sahiplerinin muvaffaldyeUe ta§mıaktadır. Yugoslavyanın ant"ı kom· te kt 
vi!~yetin otel ve gazinolarda yap:L çiftliklerine taarruz etmişlerdir. Bir taraftan. genç Fransı:zlar, arala.. ın rn pa a 

... . r:na şUphe sokmak üıtJyen yabancı • k 
lmeraı.kn!ıameolanneddeuce·~gı··.nvı· eynıazmşanıc::lmarderaırsı.·m Tevkif o 1 una n komite- propagandalara ehemmiyet vermeden girmesı artı mevzubahı·s deg'"'ı·ı 

~ ciler, K ö s t e n c ıe ye götü.. kendilerinden istenen gayreti yapar-
:Vali muavini Hüdai Karataban , rülürlerken 'k a S m a ğ a teşeb- tarken, diğer taraftan mllyonlarca Napoll, ıı (A.A.) Yugoslavya artık hlç bir imada bulunulmamak 

(Devamı 4 tincüde) (Devamı 4 üncüde) (Devamı 5 intide) Kral Naibi Prens Paul ile ltalya kralı dır. 
ve Prens de Plcmcnt, Tlrycste kn.:va... --------------...__. 

Adam öldüren 
iki cinayet 
200 

\ 

sendikası keşfedildi 
Amerika zabıtası, sigorta paralarmı almak için kaza şekli 

vererek adam öldüren 24 kişiyi tevkif etti 
Fil~delfiya, 12 (A.A.); - Son 10 şa.nmektedirler. zehirleri kullanmakla iktifa etme .. 

sene zarfında biribirine pek benzi - Her ild çete de aynı maksatla fa. mekte, ölümün süratle vukubulma· 
yen metodlarla iki yüze yakın cina. aliyette bulunmaktadır. Çeteler. sını istedikleri zaman, "kaza neti • 
yet işleyen iki zehirleyiciler sendi- hayatlarını sigorta etmis olanları ccfilrıde boğulmak,, "otomobil kaza· 
kası mensuplarının muhakemeye öldürerek sigorta p rimini almağa lan,, vesaire gibi usullere de m üra. 
sevkini temin için resmi makamlar, çah§maktaöırlar, Haydutlar, yalm z caat etmekte idiler. 
husust polislere müracaat etmeği dü arsenik, antimuan vesair kuvvetli '{Devamı '4 üncüdt) 

z6rUne plnmlşlerdlr. Kendilerini kru. Sokak 
vazöre daha evvelce gelmiş olan Du.. ortasınd 

bir yaralı 
bulundu 

çe, kar§ılamıştır. 
Bir mUddet sonra 112 cll%lltamm fş. 

Uraklyle babrl manC\Talar yapılmış. 
tır. • 

Roma, 11 (A.A.)" - Napoll deniz \ 
manevralarından sonra Kral \'e Prens 
Paul, refakatlerindeki zevatla Romaya 
dünmUşlerdlr. Kral, Kurlnal sarayında 
Prens Paul ııere..'ine bir akşam zlya!e. 

Hüseyin, kimin tarafmda 
vuru lduğunu gizliyor 

tı vermiştir. 

Roma, 11 (A.A.)' - Havas muhabL 
r1 blldlryor: 

BugUn ltaıyıı kralı, Yugoslavya 
Kral Naibi, B. :Mussollnl, B. Markovlç 
ve Kont Clano, Trleste kruvazörUnde 
bahriye geçit resmini seyretmişler ve 
bu arada görll§melerlne devam eyle. 
mlşlerdlr. 

Sanıldığına göre, Italya, Macarls
tanla Yugoslavya arasında lıir yaklaş_ 

ma lehinde faaliyet sarfında. devam 
eylemektedir. Buna Yugoslavya. da 
muhalif değildir. Fakat Yugoslavya, 
bu yaklaşmanın, Romanya - l\faca.. 
rlstan mUnasebetlerindc bazı sc!O.h c. 
serile vukuagcllrse daha ziyade mUes. 
sir olacağını ileri sUrmcktedlr. 
Diğer taraftan tahmin edildiğine gö.. 

re bilhassa Arnavutluğun işgalinden 

sonra meydana çıkan bazı komşuluk 

meseleleri de mUzakere edilmiştir. 

Fakat temin olunduğuna görl', yapıl. 
makta olan görUşmeler, her hangi bir 
siyasi anlaşmanın akdi ile neticelen. 
mlyecektlr. 

ttalyanl:ır, Pren! Paulun ziyaretine 
bUyUk bir siyasi ehemmiyet atfetmek. 
tcdir. Bununla beraber şurası ııayanı 

k:ıyıttır ld, Belgradın antikomlntcr!l 
paktma iltihakı lhUmalleri etrafında 

Bu sabah Karagümrükte sok 
ortasında esrarengiz bir yaralam 
vakası olmu~tur. 

Sabahleyin saat altıya C!oğru 90-

kakta kanlar jçinde yatmakta olaa 
genç bir adam bulunmu~tur. 

- ' 
Sırtı boydan boya ustura ile ke • 

silmiş olan bu gencin yarası çok a • 
ğnciır. 

'(Devamı 4 üncüde), 

Avrupa ekspresi 
Bu sabah iki saat 

teahhurla geldi 
A vnıpa Semplon ekspres treni 

bu sabah iki saat teahhurla gclmi§• 
lir. 

Bu gecikmenin, hududumuz h:ırt. 
cinde muhtelif .A Yrt1pa istasyon!&. 
rındn fe,·knlade zamanlara. mahswı 
sıkı kontrollar yapılmasından oldu .. 
ğu anlqılmı§tır. 
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Yeni bir telif hakkı 

kanunu hazırlanıyor 
/1nkara, 11 (Hu usı) .\1aarif \'e. 

k~leti neşriyat kongre..,inde verilen 
kararlann takibatına geçmek üzere 
dir. Bu cümleden olarak teli! hakkı 
kar.ununun bugünku ihtiyaetmızı 

kar~ılamadığı anlaşıldı~ından bu 

HUkOmet doktorları 

arasında tayinler 
Ankara, (Hu.,uc:iı Manisa Do-

ğcmevi müteha c:ı--larından Ekrem 
Ar:ta~yaya, Fatih e ki belediye ta· 
bibi 1hsan Turgay Samsuna, Ku • 
tahya memleket ha lane::ıi eski ope· 
ratorü Emin Kırklareliye, Ecebılbat 
hukumct tabibi Safa Çeşmeye, Ma-

raş memleket hastane<;i operatöru 
Fehmi Başaran l\faraşa, Ermenak 
hükOmet tabibi Nfızım Mersine. 
Bucak hükQmet tabibi Baha Eşref· 
paşa hastanesine, Ankara Doğwnc
vinden Vedia Hasekiye, Ankara nü· 
rnune hastanesinden Ami Diyar -
bakıra, Diyarbakırdan Kemal K n. 
yaya, Yenişehir eski hükQmettaöıbi 
Fatin Haydarpaşa nümune hasta -

nec;ine, Marmaris htikOmet tabibi 
Halit İstanbul Emrazı Zülireviye 
h<ı"tanesine, Horton hükumet tabbi 
Ali Kaya Yozgada, Şarköy hükii • 
met tabibi Ragıp Beyoğlu ha ta • 
Jlesine, Kırklareli memlc!<et ha:ıta -
Jıesinden Bahir Bartır.a, Çorum 
doğumevinden Memduh Diyarbakı 
ra, Midyat eski hükumet tab1lıi 

Vasfi Çoruma, Haydarpaşa Nümu· 
ne hastanesinden Naci Kocaeliye, 
Sh·e:ek belediye ecıacu Mersine 
tayin edildiler. 

hu~ustaki kongre kararlarının Hu -
kuk Fakültesinde alıikah profesör 
\'e doçentlerden müteşekkil hir ko· 
misyon tarafından tetkik edilme · 
Vekfıletçe Istanbul Cnivcrsite-.i 
Hektörlüğüne bildirilmi~tir. 

Bu komisyonlar esbabı mücibe _ 
c:iyie birlikte yeni bir telif kanunu 

pıoje::.i hazırlayacaklardır. Bu pro
jedr müellifin hakları, kitabın hay· 
sircti ile müellif şerefinin korun • 
ması kadar ammenin istifade i ve 
kanunun tatbik kabiliyet! ile mGey 
yideleri de ehemmiyetle gözönündP 

bulundunılacaktır. 
Tercüme hakkı mahfuz kalmak 

şartiyle beynelmilel konovan~iyona 
iltihakımız da düşünülecektir. Pro· 
je hazırlandıktan sonra Meclise gön 
derilecektir. 

Yeni barem 
kanunu 

Bütçe encümeninde 
tetkikler bitmek üzere ... 

Ankara, 11 (Hususi) - HUku
mctin memurlar için (Ukimler, mu 
allimlcr dahil, subaylar hariç) ha. 
zırladığı yeni barem kanunu mtiza
kerelerlne bütçe encümeninde de
mm olunmaktadır. ~ncUmcn li>i -
hanm maddeleri üzerinde telkikl!· 
rini bitirmiş, layihliya merbut n.;ı;. 

kilat kadroları oetvcllerinin mtiza · 
kereslne başlanmıııtır. Uıyihruun Ö· 

nUmUzdeki günlerde umumi heyete 
ecvkedilmesi ve hazirandan itiba _ 
ren meriycte girmesi muhtemeldtr. 

Cumhuriyet tamaymca, mantık seyrine g8re cevap 
\•erme.nln mUhakk:ı.k bir harp çıkar -

Nadir Nadi içki ue mUcadele mevzuu mak demek olac:tğına ve bunu yapmak 
tızerlndo dunnııkladır. tehlike doğuracağına göre, ortalıkta 

Bl!y1lk Millet :Meclisinin yUksck de· bir mu,vatfakıyet zevahiri vücuda ge. 
rec eli içkilerin derecesini indirmek tlzc. tırmrk ve ctldl.rı umuınlyeyl ba§ka ta_ 
rlnlleltl mUnaka,alarmda rakıyı "ınllll r:ı!l'\ra ç;evirmek icap ediyordu. Hu da 
!rld!,, diye tavsif ederek medblnl yapan i~tc misakı vücuda geUrdl. Dlnacna _ 
m-ot uı.ıarmmm harcketlerlni cldd.1 te- it! h, daha ziyade bu son askeri mu_ 
liıtk! ctır.ek l.stemedlğinl 6 ayllyerek kavelcııln slyaııt bir mahiyeti olduğuna 
gcn~I ği pen!:Csl arasına almak fsUda.dı t kanı bulunuyoruz. 
gösteren itr1Uo mücadelenin yerinde 1 Tan 
clduğımu wy!Uyor ve hulll..salan 110.ve ı M~erlya Balkanlan parçalamaya 
ctJıyor: , çalı~ıyorlar adını taşıyan yazısında dış 

lc;kl Anat!olu :renı:;llğinl avuçları iı;t. •hudutlarını ganıntl etmlycn Ball:an 
ne nlıxııştır. O ki TUrklyenln vUcut devletıerlrıln totaliter devletlerin geLtıı 
ııa~hgı iç!n yeg!mc ı;aranttdlr. Gençlik leme stya.eetl karoısmda ~mlı!.ları· 
spcr ;):&;>mayo. nl1,'1Jlladan, erkek ve luz ru 1'unlardan Romanyanm büytık dev
mUnasebeUerl tesls edilmeden müsbet !eller yanında teşebbüslerde bulunn . 
fı;ki mUcndcle:ü )npılıı.blleceğtnc kani r;.k kendlsiııl kurtarmafa çalı§t'ğrnı, 
değlllın. Blr tnra!tan hayat tıarUanmn toUıuterlerln Balkanlarda Yugosla\'ya 
lan7hnll«! u~-ra~ılırkcn bir taraftan da ve Bulgarlstanı blrleoUrcrek bir blc.lt 
lı;;''i Jle ml.il'ndeie rıncnk §Öyle olablllr: ha.zırlamıya çalıştıkları sırada lngil _ 

Alkol derecesi tazın olan içkilerin terenin geri kalan Balkan devletıeriı~ -
(r:\kmm) :fiyatını nrttmnz. Yüksek den bir teşckkUl vUcucla getırme,ı:e çe.... 
dereceli lı;.k.I veren meyhane, lokanta, ll§tığını söyllyerek dıyor ki: 
gazino gibi yerlerden !qzla vergi alı - Balkan dcvleUcrlnln anlamnlıırı ll • 
rı•. Buna mukabil ıs.rap ve bira gibi zxmgelen hakikat §Udur: 
az nlkollU lçkllcrln ı:::ıtı§mı ucuzlııtır Balkan devletlerine yine ancak Hnl· 
ve yrJ.nız bunları kullanan lokanta, ga. kaı~ devletlerinden yardım gelcb!:lr. 
z!no ve bahçelere daha az vergi kese • Balkan devletlerinin her biri ayrı bi:
rlz. Bu aurctie hem sert içkilere kllJlı kuvvettir. Bu kuvveUerl b'rleştlrer•;lt 
Lir müçad~le açmış, hem de memleket- bir kUl vücuda getirmek lfizımılır. ı:;ı.ı 
te mUhlm bir zl;-nat ııubealntı:ı lnkiııa - kUl teessüs ettiği gUn Balkanlar p..·k
fına yardım etmiş oluruz. A~Tıca dev. tan garptan, yukardruı ~ıdan ge • 
let bUtçesı de zarara uğramak fiöylc ıct·ek tazyiklerden korkmayacak ka • 
dur.:: ıı, bUAkls yeni gelir ınenbalannıı dar kuvvctıeneceklerdir. 
kavu§mak imklnmı lmuı.nır. Gatcnko Avrupayı dolB.§tıktaıı son 

Y enisabah te. bu hakikati anlamı§ gibi ~örUnüyor. 
Bu ay içinde Ankara, So!ya va Atina.. 

Hl4eyfu Cahlt Ynlcm Alman ve 1 - d3. yapacıığı söylene.o seyahatln bu 
taJy:ın ııı·ı ı·kı adlı yıızısmda. birkaç maksadı gözett1ğl söyleniyor. 
ba~\ 1ıl":ır:lrln fikrini birtblrine kanş. Romanya bu hakikati nnla.ea, Lıu1 • 
t:ırıırak söylennıiolcrl tekrardan ba:ıkıı ı:-arlar dıı Almanya ve ltalyanın Bnl. 
bir 2cy ynpmıyor. kanlar Jçln ne büyük tehlike te§kil .. t_ 

Eıınıı, Ağaoğluyla, M. Zckertyruı.ın tığlrıl 'kavramakta gecikmezlersc, Jlnl
yazdı!.larmı"l bir hul!\•:ı.sı demek dahıı ı.an' antantının yukarda bahsP.ttiğıırılz 
doğru ol'.lr. zıır.tınnnı izale etmekte ve muazzam 

Almanya ile İtalya aralarında bir bir Balkan kon!edcrasyonu vUcuda ı;e. 
ukerl nnlqma )'aptılar. Bu, zaten timıelttekl güçlükleri kaldırmıık ko • 
mevcut. olan bir 1;1eydl. Bunda.n Alınan_ laylaıacaktır. 
lamı bUytık bir memnuniyet gılsterdlk. ---~-----:-:-=---:---:;-
lufne bakarsak, şimdiye kadar İtal - Muhatere ve Münakale !-:n=an emın oım::ıdıkları neucesınl" Vekili şehrimize geliyor 

Her gece bir memleket ı;i,_,'1lencmez, 

her gün bir sahil ıst11tl et1ilemez, her 
l.!ııklka bir tlltlınatom göndcrilemcıft 

Halbuki halkı boyuna he.} eı-..lnlara u -
lJl lıranI:ır ,.c hnlkın milll hislerine ls
*9.t ed&re.k kendllerlno kuv\·ct temin 
edenler o ocllğt hiç söndürmeden ona 
muttıısıı ı;ıda yetiştirmek mecburiye. 
tinde kalırlar. 

Almanya Lehlstandan bir eey çıkar. 

Yeni deniz teııkilll.tları kanunu 
Meclisten çıkltkto.n sonra önUmil:. 
deki hafta içinde Muhabere ve mil. 
nnkale vekili Ali Çetlnkaya.nm §eh

rimize geleceği haber alınm13tır. 
Vcldl Deniz ticaret müdUrlUğü i

le Deniz yollan ve limanlar umum 
t • .dUrlUklcrlnde tetldkler yapa • 
cak ve memurlarla tanıpcaktır. 

H 'MAYIS - lHJ 

Bahar ı•t. iyi haı•alarla birlikle ımwm1 bahçelerin müdavimleri tir. nrflı. Bu arada Sıı1tann1wıet parkı da civar semtler a1zalisi11i11 .ıkşam. 
laıı biraz lıava almak üzere uğıadıkları bir yer lıaliudcdir. 

Mekteplerde 
boğmaca 

va kalan 
Galatasaray ilk kısmında 

73 talebe Kızamığa 
yakalanmış 

Mekteplerde imtihan günleri 
kararlaştırıldı 

Son günlerde ilkokullarda kıza 

mık vakalanna tesadüf cdildıği ya. 
zılmıştı. Bu arada kızamık Galata
saray lisesi ilk 'kısmında fazla gb
rüldü&rü için okul bir hafta müddet· 
le kapatılmıştı. Son tetkiklere göre 
burada görülen kızamık vakaları 

73 e ba'iğ olmu~tur. 
Sıhhat müdürlüğü diğer okullar • 

da da ara~tırrnalanna devam et -
mekteclir. Öğrendiğimize göre bazı 
okullarda münferit boğmaca vaka
lan da görülmü~tür. Hastalıkları 

önlcımek üzere tedbirler alınmaı:ına 
ba~lanmıştır. 

-0-

man 
şenliklerine 

hazırllk 
Senlik lere 16 lise • 

talebesi girecek 

3 Haziranda 
Lise ve orta. okullarda ders kcsı

mi ve imtihanlarına ait gUnlcr tce
bit edilerek dün bUtUn okullara l'!lı 

liğ edilmı~tir. 
Ôğı·ctn er. okullarile orta okuliar 

li.selenn, 1, 2 inci sınıflan dersleri
ni 3 Hazira:ı:ı Cumartesi günU k .. ile. 

ceklerdir. 

lstanbulda 
mahrukat 

kanununun tatbiki 
Etibank alınacak 

tedbirleri tesbit ediyor 
istanbulun mahrukat ihtiyacı 

üzcı:indc Etibankın 1atanbul vi. 
!ayeti ile müştereken yaptığı tet. 

kikler hemen hemen neticelenmiş. 
tir .Bu tetki'kler, önümüzdeki kış 
başından itibaren hükümleri İs

tanbul vilayetinl:ie de tatbik edile. 
cek olan yeni mDhrukat kanunu 
tatbikatını kolaylaştıracak ted -
birlerin alınmasını temin edecek • 
tir. 

19 Mayıs Genslik Bayramı için Yeni kanun bütün devlet dai. 
mekteplerde son hazırlıklar yapıl. releriyle devlet sermayesiyle ku. 
maktadır. Bu sene bayram toplu rul:nuş, devlete merbut bulunan 
olarak Fenerbahçe stadında yapı. veya amme müesseseleri halinde 
lacağı için program geniş tutul· çalışan ve yahut i§ yeri mahiyetin. 
muştur. Bu esasa göre şenlikler de bulunan bütün müesseselerde 
sabah orl~a başlayıp akşama kadar kömür yakmak mecburiyetini koy 
devam edecek ve büyUk bir spor makta':iır , 
tezahürüyle bitecektir. Hususi evlerden maada yerler. 

Gençlik şenliklerine resmi ve de önümüzdeki kıştan itibaren 
hususi kız ve erkek 16 lise talebesi odun yakılamıyacaktır. Bu vaziyc. 
iştirak edecektir. Bu mektepler, tin herhangi bir ihtikar hareketi 
kız muallim, Boğaziçi, Cumhuri _ doğurmaması, bir buhranın baş 
yet, Çamlıca, Erenköy, İnönü, ıs. göstermemesi için lazımgelen kö
tanbul, istikıat, Kandilli, Selçuk, mürün kolayca ve tek fiyatla te. 
Şişli Terakki, ttaküdar kız lisele. mini işini devlet namına Etibank 
ri ile erkek muallim, Darüşşafaka, tanzim edecektir. 
Galatasaray, Haydarpaşa, Hayri- Etibank şimdi ihtiyacı tetkik e
ye, İstanbul, İstiklal, Işık, Kaba.. derek işi pUlnlaştırmaktadır. Bü
taş, Pertevniyal, San'at okulu, Şiş tün resmi daireler ilk iş olarak E
li Terakki, Ticaret, Vefa, Yüceül- tibanka ihtiyaçlarını gösteren bi
kü liselerw:iir. Bu mekteplerin bü. re r liste vermişlerdir. Bunu hu
tütün izcileri tam takımları ile susi müesseselerden alınacak ma

şenliklere iştirak edeceklerdir. ı lumat takip .. ed~cek~ir. Etibank, 
Merasime stadda büyük bir ge· lstanbulu, Turkıyenın mahrukat 

çit resmi ile başlanacaktır. Bunu ihtiyacı en geniş olan şehri bul.. 
nutuklar takip edecektir. Beden duğundan burada muazzam stok. 
harekatına bun.dan sonra geçile _ lar vücuda getirecek ve hiçbir ııı
cektir. kıntı veya fiyat tereffüüne mey -

İdman şenliklerine iştirak e. dan verilmeyecektir. 
decelc talebe ile lzciler her akşam Ayrıca kömürün depolarl.:ian 
uerıı tatilinden sonra birer saat müesseselere ve dairelere kadar 
mekteplerinde kalarak beden ter. naklin.de kolaylık temini .de etüd 
biyesi ve askerlik muallimleri ne· edilmektedir • 
zaretinde provalar yapmaktadır -
lar. Önümüzdeki hafta içinde ay
rıca iki umumt prova yapılacak -
tır • 

---------~~~---~~ 

ireMt<alii1 amca 
yumuır'tta 
pnşnrnycır 

ders kesimi 
Oğrclmcnlcr 6 Haziran salı gu;ıti 

toplanarak sözlilye kalacak tnlt'be
leri tesbit edeceklerdir. 

SöL!U) c kalım t<\lebeler 9 Hnzir ıı 
Cuma glin ü ilan edilecek ve 12 Ha 
ziran pazartesi gUnü de imtihnru 
ba§lanacaktır. SözlU imtihanlar 3ıl 

hazirana kad.ır ı;iJrecektir. 
Liselerin son t.•ıuflannın der3't' 

ri 31 11&) ısta Jrc~ilecek, sözlü inıl' 
hanlar 7 Haziranda başlıyncak \'C 

17 H:ızirann k:ı.rlıı: ikmal edilcc<'k. 
tir. 

Bundan sonra 19 Haziran pazJr· 
tesi olgunluk i'lllihıınlarına kışlar• 

cnl:tır. lmtlhan:nr 30 Hazirana kn 
dar devam ed<'cekth. 

Yeni dera yılı fal\Uyetinf' d«! b.r 
g_ylCıldcn itiWırcn bfflnııpcaktır. 

~ yni zamanda bugün bütün · 
mal, parasız. yatılı talebe alma imti 
hnnlarır a da ba,lanncaktır. 

Liso son srnüJarınm !lunnl olgw. 
luk in:.tihnnları dn 9 Eylulde bdşl:.. 

yncaktır. Talebe namzet kaydına J ~ 

EylOlJe son v<'rilccektir. 

Paket içinde çocuk 
cesedi 

Dün Edirnekapı meza:-1 ığı cı\·ann 

da orun oynayan çocuklar. mcza;·· 
lıkta büyükçe bir paket görmüş • 
ter, merak ederek içini açmışlardır 
Çocuklar paketi açtıktan sonra kor 
kurla kaçışını !ardır. Çünkü pake • 
tir. içinde 6 aylık bir kız çocuğunuı 
cesedi çıkmıştır. 
Yakarı haber alan zabıta hem :l 

tahkikata başlamış, ceset, ö:iı.ınün 

ne şc..1.:ilde okluğunun tesbiti içın 

morga kaldırılmıştır. 
-o-

Eroin yüzünden hırsız 
olan genç 

Sultaahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi, dün kahvehane ve ga· 
zinolar.dan palto hırsızlığı yaptığı 
iddiasiyle tevkif edilen Kemal is
minde 28 yaşlarında bir gencin 
l.iuruşmasmı yaptı. Kemal evvelce 
banka memurluğu ve bi! çok tico.
rct müesseselerinde muhasebeci -
lik yapmıştır. Mahkemeye çok pe
rişan bir kıyafetle çıkıyordu. 

~endisini müdafaa ederken: 
- Sayın bay hakim, dedi. Beni 

bu acıklı hale sokan hep o beyaz 
zehir iptilasıdır. Eroin beni işim· 
den, içtimai mevkiimden, memuri. 
yetirrHen etti ve nihayet üç beş 
gram eroin tedarik edebilmek için 
hırsızlık gibi b:ıya~ı bir suçu da 
işledim, ne yapayım. 

Hakim şahitlerin çağrılması 

için muhakemeyi talik etti. 

üniversitede 
Doçent ihtiyacı 

J .yi dereceli mezunlar 
asistan allnarak 

yetiştirilecek 
Maarif Vekaleti önümüzdeki se • 

ne üniversitede yapacağı yenilikle'" 
ara ında doçent vaziyetini de gbı 
'inünde tutmaktadır. Bugün üniYer 
ı;,ite kadrosunda mevcut doçentler 
ihtiyaca kafi gelmemektedir. \'ekti. 
let;n gelecek yıldan itibaren üniYer· 
-;İlenin tıp \'e iktısat fakülte~erin 

aen çok iyi derecede mezun o:al' 
•erçlerden arzu edenleri ünh erq tc 
kadrosuna ac:i ·tan olarak alacak "~ 
teorici sur1:tte hilahara doçent ye. 
ı-tirecc-ktir. 

Yapılan tetkiklerde me,·cut do · 
;entler arasında da bazı deği~melcr 

rapılmac:ı kararlaştırılmı~tır. 

Cenevreye gidecek 
heyetimi7 

Cenevrede toplanacak oian oc) 
neımilel afyon kongresinde memle 
ketimizi tem il eder.ek he}etimıı 

dün Ankaradan ~ehrimizc gelmiş · 
tn. Heyet, eski toprak mahsullerı 
vfısi umum müdürü Afyon ıncbust• 
lfomza Ü:>manla lktısal \'ekrt!e·ı 
tc kilatlandırma 111Ürlürü Servet 
B~rkin, toprak mahsulleri ofisinde•' 
elmandan mürekkeptir. 
ı Ieyet azalan bu akşam şehrimiz 

der Cenevreye hareket edecekler· 
or. gün sonra memleketimize döne 
ceklerclir. 

K 
AIJJ<"ORNİ\'ADA, 9 nıil. 
yon 759,812 sinek öldll· 

riılüyor. 

* 
N J~'"l'ORKTA 0,817 kftl 

otomobil 0,1271 klıti muh 
telif nakil 'asıtaları yüzündell 

can veriyor. ... ... 

M ARSİl.l'A gümrUğiln • 
den 0,75 kilo, Mı8t1' 

gümrüğünden do 0,12 kllo croloı 
morfin knçınhyor. . .. ... 

H 1MAJ,Al'ADA cUmudl • 
yeler 587 milim yol 11!1• 

... ... 

1 STAXJnlJ.l)A muhtelif 
cins 7117 clgara içiliyor· 

"-' 

1 STANBUL Tünelinden 40 
ldııt geçiyor. 

* 
Ç 1X • Japon harblnt!e çtıı· 

il n laPQn kan~ık olıt' 
rak 12 klııl ölüyor. 28 klıtl ya11'• 
lanıyor. 

• ett 

1 STAXBULDA 72 ga~ tr 
satılıyor, 187 kt!P gaı:t 
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Yina şu, aşriyat 
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m3S316S ı 
11.t~ ~lnıdJye kadar olduğu gibi btw. YAZAN : MAKS HERMAN 1 
ııı~1 lı ııra da, anc:ık tn.rihçllc.r, yani ı 
~,~· a sısıar, mcsleltlerı tcııbı Arab 7 mart 1936 da ba~lıyan A vru. orduların dört sene şimal denizi ile 
1;c,.11,rr1111 öğrenmrğo mecbur oJanl:ır pa harbinin otuz altıncı ayını idr.!!. Jüra arasında karşı karşıya iper., 
h~dan okunacaktır. ettik. Gayet garip bir hadi e: Bir- !erde duracağı, bu ordulann mü· 

'Ilı '"""'t bir k11mının, 005lıcu dhıınla-
\e ta Ih ç:>!dan bu yeni harbin de\am edip ı ~~ r le.rl.n yt'nlden buılrnı ın:a 

ltr ka e lhtıyacımu; \'B.rdır. Yeni harf· durdui;,'1.ınu yeni anlamı5 bulunu 
tf buı edileli on )ıl oldu; bugiin ıı_ rorlar. 

ı..s, 11 
&on ıımıflanrm, tıattA Unhcrıd., Bu harpten daha muhakkak hiçbir 

1 ~ dll\·ıun eden gençler Arab hnrf· ~ey tasav\'Ur edılem"z. 1936 harbi 
'bllınJyor, daha dilııkü edcblyntı_ I . . . 
... ~rlerlnl bile okuyıunıyorJıır. ( redı sene muharebesı mı olacak. 

Yazan: M. IJALKILIÇ 

P l~YAl\11 Safa iiJnci defo ''Nazariyede knhnamal< is:ln" b;ı,. 

Jıı'.','I ııltında yine §ll 111alıud ne5rlyııt umum mUdUriüğü tı•k· 

lifine tcııı:ı.s ediyor 'e blr ııralıl< ela bnllm ) azmıclan b:ıhscdercı,, 
hendi dcc111dcrinl tekrar ciml'ktcn ileri gt'ı:nu•dlj:;,riml \·c yB1.ısının 

: bir noktasını da ~anlı~ anlndığımı söylüyor. Ye sözlrrini "JıenUz 
daha v.ıneli bir tel.lif yııpılmarlı,, ile bitiriyor. 

Pe)arnl e\"Yelkl yazı ındıı. "Arnb h:ırfll kitahlar Brtı· 

. 
i 

ı,, ltıerıın~ \e nııalrlertmlı, ywu Turtt yokS2 otuz ene harpleri kadar mı 
~ hakkındnkt bilgileri, cd~·btJnt uzun sürecek? Burasını şimdiden 
Lro, trıın söylediği Mizlerdcn ıooret l<a.. kfstirmeğe imkan yok) İstikbal 
>tıı ' liaıbukl metinlere hıUn!ld ctmı- ta:füinde tarihi bir Yakia olarak 

him bir lmmınm aylarca hareket· 
siz kalacağı, ara sıra şiddetli harp. 
)erin olacağı, fakat alaylann \ "e ba· 
taryaların senelerce ayni yeri mu· 
hafaza edebileceği söylenseydi bu 
askerler bu hareketin harp isrnile 
anı1acai;,,.ında çok tereddüt edecek. 
!erdi. 

sından huglin l<ıc yarıynC'ak olanları tekrar basmak is:ln mJlyon. 
lnr<',a llnıyıı ihtinız Yar dl,,,crclt bUtün ynr.ıs1nı "bu kihıblıın,. .. • ,, J • 

k:ıydllc Arnb lı:ırflcrlnden n:ıklolunması l5lencn YC nıllyonlarcıı 

~ ~eblyat bllı:tal lnsaı1da z.evkl in· . , • . t'; 

~ttıraıek, incıelbnek DÖJ 10 dunruıı, kaydedılecek. \ e bu harbın hıkaye. 
41"' körletir. FuzulJ'l1. .Nedlın'I si lezzetle okunacak bir çok kitap
\,ı::artrıdan değtl, Mdece ooebiyut !ara mevzu olacaktır. 
' :abıanndan öğrenenler ııncak Almanya, günün birinde i\Iajino 
4ıt. ~ r. Buna manlğ oJmak ltızım. hattına taarruz e~meğe karar vere 

~ ~:~Wı, edl~ler1lmhlnn1 •~~~~ cek olursa, bu tasa\'\'Urundan bizi 
"'~ ' eııer er o................ · ·· ı · 1 1 h be d 'ıııı ~da ağrı.dan kapma blrta. hır u tımatom a e\'\'e ce a r ar et 
''İiıler bellomekten hlc 11upbe5lz miyece~inden herkes emindir. Çün. 
t.ıı....~~·•rlıwr. kü Almanya bunu, haklı olarak. 

'""""14runıxa eski edeblyntmw 6ğ· devam Côegelmekte olan harbin bir 
'1 nı11 bllyUk faydaları olacağını taarruzu olarak dü~ünecektir. 
':eıııerden değilim. Hb.lm • keli. 
~l\t.~"'\"rupa'dakt maııaalle • bir ede. Ren mıntakasınm iı:gali askeri bir 
"'~ Yoktur; dııhn doğrusu biz.de hareketti. Avusturyanın, Bohemya· 
~ htnı &ncu.k bir kısmı nrdır: lirik nın, Slovakyanm da işgali askeri bi· 
~:u da bir insanın gcrs;ektcn irfan rer harekettir. Bu vakiaları hareke. 
it,lıııtı0laıaaı itin kAfl değildir. Divan. te g~en Almanya ordusu yapmıştır. 
' belkl birtakım uırlf eöz.lcr ııöy. l h 
~ knbuı.retlııl \·erir; takat lnsan Bugün yeryüzünde yapr an are· t' 1l1l •.tttıraaıan, mukadderatı Uze- ketlerde haksız veya haklı olmak 
\tı ~ilıllıunett, flldrlerle Dll.'§gul oı. mevzuubahs olmıyor. Bir yeri takip 
~ "ireteıuez. HattA ;raııııı. biz.im eden hareketlerde muvaf faldyet ara
~ 1 k!rıertmızı okumnltla kalıp ı·. • nıyor. Eski zamanların ''harp huda. 

Bugün de içlerinden bir çoğu ihti
yat sınıftan erler olan kıtalar Siğıf· 
rit ve Majino hatlarını işgal etmiş. 
terdir. Toplar, tüfekler sessizdir. 
Fakat ordularının başkumandanı o~ 
lnn bir adam Hitler A \'rupanın 
başka devletlerini yenmek için fır· 

sat bekliyor ve ansızın bir sürpriz 
darbesile karşılaşıyoruz. Buna sulh 
denilir mi? 

Hayrr, 1914 harbi Anibal zamanı. 
nın harplerinden ne kadar farklı 
ise, bugünkli harp te 1914 harbin
den o kadar farklıdır. Fekat harp
tir. 

Fazla olarak nasyonal sosyalizm 
harektinin hakiki bir ihtilal neticesi 
doğduğunda hiç kimse şüphe etmez. 
Bununla berahcr Jlitler, haşvekalet 
bina5'ına bir alayın başında, yahut 
ihtilfıl eden bir şehrin alkışlan ara. 
o;ında girmedi. lktidar mevkiine baş 
ka metodlarda yerleşti ' tan edeblyatlllnna ,·eya A\·rupıı 

dır., darbımeselinin hükmü yeryü· O, ihtilnlin za,·ahirini değistirdi-~ den birinin edebJJ atma alAl•a • 
r~rnı~ oı:ıntar, dh·ıın edcbl.>atı • zünde tamamile caridir. Her büyük ği gibi harbin de zavahirini del:riş-
lliz.enıkler1nı de anlıyanıazlar. şef rakip kuvvetleri atlattığı vakit tirir. 

tın 1tlndlr ki mck•-bıerimlı.c 'l"u • b"" ""k b" f k 1 , .., uyu ırza er ·azanmış o uyor.. Hitler rakiplerini yonnağa, onla· 
·e l.4t1tı dJDe.rlnln, edeblyatlannın B · ·ı · } d · d 
lb..._ u vazıyet tarı un ıer evrcsın e rın sinirlerini lx:>zmağa, masraf al-

~de --utrn r.anırt olduğuna kn.nlğlm. • 
tuıı.•:- lıU>11k, senit. lnıwı oğlunu harbi sulhtan ayıran mütemayız tında ezmeğe çalı~ıyor. Belki Alman 

bıı ile kavnyan bir edf'btyat au. vasıftır. • . toplan bir gün birdenbire gürliye· 
~"ka ııul""Je ~edebilir. 1~~~ noktadan d~ _harbın mev- 1 cek, belki de harp bugün gö~düğü_ 

t etki ecıcblyatmııı.ı bUtUn ku· cudıyctını anlan:~ ıçın meş?ur müz yeni şeklile senelerce de\"am e
~ ekalkllklerlne rağmen yine Versay rnuahedesının en ehemmıyet decektir. Du halde bu esac;Jı bir ha· ..... rnnıuı a-tmemız JAumdır. d l · d b" ·-• ı ""4 ü lıaıı" "unuuı·~·:.r uum:ı.., waruıınm li mad e cnn en ın ... 0 an • •• ~ r.ckç~tfr. Fmnsa ve Jnglltere:nln men 

-, rt bır devrlnd , yeniden b:ı~lıYB. CÜ maddeyi hatırlamak kafıdır. faatlerile beraber bunu böyle gör. 
tlı~ını bllınekle, onun bakkmd::ı "Almanya 42 inci ve 43 üncü mad· mesi ve bu harbi kazanmağa çalış· 
b c. bir fikir edinmekle mlikellel- delerde tasrih edilen \"aZiyetlere, maSl lftzımdır. 

llıld etutımıı. Jrlbl bir g-Un mek· herhangi sekilde olursa olsun müda-
ıe "' • Ani bir hücuma karsı icap eden ~ unan • L6tin lrtnnı ~n • hale ederse (bu iki madde Alman- • 

tirse dahi yine <'~I edebiyatı- tedbir alınmıştır, diyor. Bundan da-
~ nr '"etmek mnıri olacaktır. yayı Renin sol sahili üzerinde tah· ha ilerisi de düşünülmüştür. Fran-

1.\ "ılaı,mır:m ve tarihlerlmlz.ln b3ş. kimat yapmaktan ve top1u a!;keri sayı dolaşırsanız buna kani olursu
llııı 3·enı harflerle b:laıp gençlCJ'.l. kUV\'°tler bulundunnaktan mene· 
Olctıt "' nuz. Ingiltere de size ayni itimadı 

lllak &Uphesl:ı ki koloy bir il' der) bu hareket, bu muahedeyi im. 
· GencllA'tmir. oıılarııı dillerini \erir· 
"caktır; belki ruhunu yadırga- za eden müttefik devletlere karşı Bu mülahazadan çıkan netice ba· 

\ ~ Bunıan bllmJyor defillr:. Fa. ve dünya sulhunu bozan bir hal o· sittir. Farkında olmadan iıç sene 
n bunlara rağmen f!tlkt edebi. !arak telakki edilecektir.,, bir harbe tahammül ettik \'e bu üç 

!\ bUytlk eserlerlnln gençleri - O halde yaziyet c::arihtir. Fiilen ol sene içerisinde manevi bir buhran 
L. a..

0

~ltı:ıtuımaıı, anlatılrnaııı llumdır. d .., k d l kuk d Al · · 
"~t(ıe ugu ·a ar ıu an a manya g""'irdik. O halde yazıyctı bildikten llıtı bir slis doğlldlr, mllbrem --:. 'i .:.ılttn, yokaa ırtanınz btr mlllet, Ren havzasını i~gal ettiği gün mu· sonra yirmi sene daha tahaınmi.il 

t(:e bir küme insan olacıığlz. hasamat başl~mı~trr. edebiliriz. 
Nurullah ATAÇ "Hayati saha .. Almanya için lü- Bugün için Fransa ile lngilterenin 

'\... zumlu olan ve Almanya tarafından dahili bir zayıflamadan sakınması """'----------'( işletilen sahadır, Almanya tarafın- mlimkündür. Bu zaaf geçici bile ol. 
eni Millet meclisi dan i~letilen sahada iş~al edilen sa- c;a Bitler derhal hundan istifade e 

hac!ır. deccktir. 
'tıı~ bin ası Şüphe yok ki. bugüne kadar 1936 Berkesin kendi işini dikkatle gör· 
~il t~da, Yenişchirde Devlet harbi yeni bir şekil aldı. Fakat 1914 mesi; seferber olmıyanlann, heye. 

~ ).ı~'1nde inşa olunacak Bü· ile 1918 arasında şahidi olduğumuz canı;; ız. normal )'a'jaması, memleket 
~tr llet Meclisi yeni binasma siper harbi de harbin yeni ve tanın. 1 ikti5adiyatının mümkün ol~uğu ka-

t· l'·· taraftan teklifler gelmekte- marmş bir §ekli değil miydi? Kon- dar faal olması ıcap c
~l~tkiyenin en muazzam bina deye, Gü tav. Adolfa yahut Napol. den bir dc\'irde ya~adığr.mızı bilmek 
~c:dc Yapılacak olan ve Baş- yona günün birinde milyonlarca in· gerektir. Ancak bu takdirde devlet 
bit ~~evlet Operası binaları sanlardan teşekkül eden muazzam kendisine lazım bütün kuwet men

Uraya ıntit('uıkkıf bulunan bu klt:ı.blnrdan bahse tnlısts etti:!tııl 

ıınlnınıyacak k:ıdıı.r ) ıııı muğllil< değildir. 
Ilu defadır ki Pııynnıi "Ç'-0ğu lüzum<ouz. OnlnrB ) ıııı.reni tcrcü. 

meler \"C telifler luılılm:ıh., füyerel< ileri sürtlii~üz lüzuma te
m:ı. etllyor. Illn:ıcnııleylı htz nnlıımruııazlık t'tmedll<, kentli eksil< 

ynzdı. ''HcnUz dnh:ı ıınıeli bir tekJif 3 apılm:ıdı,, dcdl6-ine göre de 
lıitlm yazm11zı aıılnmamazlığa gchllğl gfüiılüyor. 

J>ed:Jdcrimlzi huliisa. edelim: 
1 - ;\·c~riyat umum miltlilrlüi.,rti diyt) bir tc~kilata lüzum 

yoktur. Gerek maa.rHln ve gereksı.- dl~er 'ckaletlrrin \"e nirr.rcs
mi mUcssc clerin bu lşo mahsu organizasyonu kafidir. Ancnk 
yeni hlr orgo.niznsyon l~ln parıı snrfınclıın, kadro tanziminden çr
kinmek ve huna masruf parayı tla ldtab seferberliği bUtçeslne 
llrn-e etmek lazımdrr. 

2 - Önce tercfune \ 'e telifleri ,-e tali derecede ı;ak lüzumlu 
Arab harfli escrlerdC'ıı naldi cs:ıs ittihaz etmek gerel<t"tr. 

İlim, fen, s:uıat ,.o bilttin bnnlar Arnb lmrllcrini hırnkhi:'l. 

mız yerele otlıımıyorlar. Artık bnnıı müteclnir eski eserler birer 
tekı.tten ileri ~eçınez. nu~iinkli ileri ilmi, sanntı, fenni Tiırk 

ı.üıtiirUne lnt•:uıl cttJmıelldlr. 

g _ Huıınsi muhasebeler, belcıliyc!er de bu ga~·eyc yardım 
etmelidir. 

.J - Uu mllyoıılıırra llr8ya hn!lğ gördiiğümUz Arab harfli 
e ·erlerin fcnl scrma) clcrlyle meyd?.nn ı;cldii,rinc nazaran lı>i dnlın 

n.mcli , ·o krsllnnc tnhnl,knk ettlr~h1Jmelt ff"ln mldch ldta.tıları bn· 
mı 'e satrmmı mun3 yen mlktarct'\ ',. liizum ~örül<'n mc\ zularda 

<'Ser bısınnl, sartlariyle fflbilere terlt('tmelilc biiyiik \·e ()Ok S<'rl 
nctkelcr f'lde f'ditir, dmi tik. 

Yoksa hir ilkmcl<tcb çocuğu da ldtab ihtiyarını h):r Ye bu
nun pam) ıı miitevalltnf olduğunu tnkclJr eder. Yani Peyami bu 

lilzwnları zikretmekle bir yeni y:ıra rııkalamıs değildir. Bunl:ır 

o katl.D.r malfımchır ''e o kadar tekrar cdilmiştlr ve o kadar Uze. 
rinde dü5ünülmüf;Uir kl, artık, belki hadi c olaralt tleğil ama, : 
süz rn laf olarak aldıialiteslni çoldan kaybetmlstır. : 

Para IVJn M$1üıı deYIM teaıcJ<lctlDerlnl _,.erı-r etmek de bir 

ke;,lf dei,rildlr. De' fot bir klihlllr. Umumi bü1çeden hu f!5e mas
ruf olan par:ı. me\Zubahstır. l'olca d~· "'iye vcrml!;, maarif \"er. 
mi~, bunun bir ayrılığı men:ubahs ola.maı.. Gaye kabul olunduk· 
fan ·onra mnarlfin emrine bir tahsisat ifraz olunur, diğerlerinden 
belki kesilir, belld kesilmez. 

AnC'ak bu teklif de' lct \C milli banI,alr.r için, hususi muhase
bı•ler , .e beledi.) rler ir,:in me,-:zubabstır. Halbuki \illi)'Ctlerln hu. 
su i nıııh:ı-.ebelcrini 'e mcm1ek<:'t imar \ "C umranı rnu\'acclıe in
de btıhıııan helrcliye lıiitc,:t>lcrini belki en lıüc,:ül• bir feclaki'ırlık bile 
,;ol. sııı-sab:lir. 

Ji'llhakika ben de büylc olma mı teklif edenler arasmclayıın, 

ama, nihayet ,·nzlyetl clahn refah gii teren \'llayetlerc tahsis "ar. 
ti~·le. 

\'e benim teklifimin ameli tararı, de\·letln tiıbUero sermaye 
! ortal,lığı ynıımno;ındım zl)ade, mckteb kitablarmı hıralrnıak fiure
i tile pBr.ı. fohslslno Jiiıum l>ulmaksızm bu netiecden daha yüJcsck 
f hir netice nlnıak gibi bir isabet iize.rlmlcdlr. 
İ Pe~·nmi umum ınliılürJUk i Uyor. Ben huna lüztİrn olmadığını 

\ e beyhude masraf hulunacBğııır, meYcut lcscklıilltcrln organlzıt<ı· 
yonıınun im i~e fazla blto olueab'lnı söyJU~·onım. 

Ve mrmlel:etto hususi ennay<'leriıı ele mumanını fcmln edıı. 
cck 'e hu i5i de' lct J ontroltı nlfmıla fenl !"'rrmayclerilc tPnıine 
fo\·cccUJı cde~ek bir fC11'Iiftc hnlunuyorwıı. Böylece muharrir n~ 
ınüclliflerln de korun:ı.caf,"lnı ililve edlyonım. 

Ullmem şimıli PPyamlyle anlaştık mı? 
························•••-t•••································································· 

1alarım elinde bulundurabilir. /!arımızı mazi üzerinde fazla tutmı· 
Sözlere. nutuklara icap ettiğin \"alım. Önümüze bakalım. Hergür 

den fazla kıymet \"ermiyelim. Bakı~ işimizi yapalım. Şefler, idare ettik-
tı· u~ te§kil eıderek devlet 

'- ~i~ llnızi zinetlendirecek olan 
~ . • ,· . ... , J. l ~ • • • • ' , ,, •' a t..•}".. • 

l'ı ~e ~İiyük Millet Meclisi bi· 
~~ti aYın otuzunda ihale edi-r • 

Yabani ağaçlara ne 
aşılamalı 

B "01.'1lKADAD.AKt yabani ağaı:lBm 

Antcb fıstığı ıı..5ılanmasma ba~l:ın-
mış. 

Biz bunda hlr isabetsizlik bııl<luk. mı. 
Jıaııııa BUyülmdannı çamlık tnrnflnrına T>e
~inncndcre fındığı B(;ıl.nrnalt lfu:nndı. Çiin· 

l,ü Biiyilkııdnda hilhııssn AlışHıi' fıntlıl<. 

çılık üzcrlneılir. 

* * * 
Akagündüzün bir sözü 

A KA ClündUz "Şu fani düny1Mla neler 

olmaz ki,, yazı mda "Canı lstlyen 
Şi~li çocuk hııs1aneslne Yeya Cerrııhp:ı~ııya 
gitti mi, hem savabmdan, hem de bcdm a
sından, hem de yataklı ,.e yemeklisinden 
ağız t.aclı fle sUnnet olU\•crfyor . ., 

Diyor. 
Yani böyle beda\'adan yemek, yatak, 

ağız tadı olon<~a. korkarım kl çift sUnn~t. 

leı: ~ğahnMJD t 

Süt meselesi hallolunuyor 

S ÜT ıncscleı;i tı:ılıkında tetklkct ~·:ı
p:ın Anknra Zlnı:ıt Enstitüsü ııro. 

frs'jr \"e doçentlerinden mUu ekldl J:eyct, 
bir toplantı yapmış. Tetkik:ı.ta ch<'mmiyc•t
Jc denun eclC<'ekmiş. Dij;re rtnnı.rtan da 
t:clu l:nizde Mslsl dil11UnUlcn süt f:ıbrlkıı,,ı 

hakkındaki tetkikat da Uerllyormu~. 

Eh artık üzülecek bir §ey kalmadı. 

Jlcyet tetkikat yapa.eni;, progrnm Jıa
zırhyacak, pilin tertib oluruıcal•, fnbrfüa 
malzemesi için görüşmeler olac.ak, mnkl. 
neler ısmarlanacak, temel atılacak \ 'C yani 
lıı~allah yonca blucek, pamuk yüklU ker
\"'tlnLır geçecek, pamuk toplamp eğrilip ip· 
llk yapılıp satılac:ı.k \'& alman p:ırııyla su 
sut meselesi hallolunacak. 

Ne o, ~in hll~ s.!t_baldunuz dagü
l&yorsmıuz t 

Yük arabalarana lastik 

Y OLLARIN bozulma.ması için ytik a
rııbıılarmm tekerleklerine listlk 

konulmasına karar \'erilmiş ,.e keyfiyet 
nliılmdnrlarn tebliğ olunmus. 

Alil, hu sayede trrum aylarla dıı relm. 
bet ~ apılalıllcrck <l<'mcl<. 

Koku hassasını kayıp 

SON Po ta 1918 do cephede blr ı;az 
hücumu neticesinde kol.-ıı alına hll5. 

sasını kaybeden bir tngllizdcn bahsediyor. 
Bu ndıuncağızm ~im1l sene sonra bumu a

tılmt5 ''e çok sevlnml~. 

İ!Jtıınhullu o!sa Yahlanırdr ı;lblmize ı;e. 
llyor. ÇünkU koku tıa~sasınr kaybettiği yir
mi yıl nıüddctı:e balık ,.e eti ktmblllr ne 
lezzetle yerdi ,.e sonra bumu aı:ılınca bu 
lld 6Cyden mahrum kalırdı. 

Dedik p., iyi kl tstanbatbı deiUt - - . 
' Mim. 

lsfanbul 
hapisnanesinin 

tahliye5i 
İstanbul hapio'lhanesinin tahl:

::;iyesi işine sür'atle devam olun
;naktadrr . .Mahkümlard:ın bir kıs
.nı Usküdara, bir kısmı İmralrya 

ve bir kaç grup .da civar vilayet • 
terin hapishanelerine gö~dcrilmiş· 
fü. Bu suretle Istanbul hapisha. 
nesi yakında tamamen tahliye edi
lecektir. İcap ederse tcv'kifhanede 
mahkumlardan bir kısmı için yer. 
"er hazırlanması mukarrerdir. 

--o-

Yaz meyve ve 
sebzeleri ucuzluyor 
Bu sene kışın son aylarında 

züzcl gitmeğe başlayan havalar 
yaz mcyvalarile sebzelerinin vak
tinden evvel yeti~mesini mümkün 
kılmış ve bunun neticesi olarak 
bir çok meyva ve sebzelerde ıim
diden bir bolluk ve ucuzluk görül 
meğe başlamıştır. 

Bilhassa çilek rekoltesinin bu 
sene bol olduğu görülmektedir. 
Tabiatin en leziz ve nefisini Bo
ğaz mıntakasına hasrettiği bu 
mahsulü büyük bir muvaffakıyet
le yetiştiren Ereğlililer İstanbul 

piyaaas na turfanda sileği mebzu. 
len dökmüşlerdir. Bunun neticesi 
olarak Ereğli çileği kilosu pera
kende olarak 30 kuruşa kadar ldÜJ" 
müştür. 

İyileri 40 - 50 kuruıa satılmak. 
tadır. Arnavutköyü çileği pek en
der olarak satışa çikarılmı~tır. He
nüz mebzul değildir. Bu sene E· 
reğli çilek iıtihsallitı geçen sene -
nin bir misli fazladır. 

Kiraz bu yılın en dügük fiyatla 
piyasaya çıkan meyvayı te§kil et. 
mektcdir. 

Turfanda kiraz perakcride 20 
kuruştan satılmaktadır. Byümeğe 
baılayan eriklerin perakende sa
tış fiyatı da 15 - 20 kuruıtur. 

Yaz sebzelerinden bakla pek 
müptezel bir hale gelmiıtir .Yerli 
bakla yeni yeni çıkmağa başlamış 
olmasına rağmen baklanın kilosu 
beş kuru§tur. Bakladan sonra gel· 
meğe başlayan sakız kabaklarının 

kilosu ise perakende olarak 15 
kuruştur. İstanbul bahselerinde 
kabaklar henüz çiçektedir. 

Son günler.de cenup vilayetle
rimizlden fazla miktarda ay§-Cka .. 
dm ve yer fasulyeleri gelmekte
dir. Perakende fiyatı 35 - 40 ku
ruştur . 

Bir aralrk 50 kuruşa kadar inen 
domates birdenbire pahalılaşmış
tır. Piyasada domates pek azdır. 
Kilosu 120 kuruştur. lstanbula 
az miktarda patlıcan gelmekte
dir. Gelen miktara göre tanesi 
20 • 30 kuruş arasında satılmakta 
dır. Turfanda salatalığın tanesi 
15 - 40 kuruş arasındadır. 

!eri kütleler için çalışsın, fertler şef· 
'ere itaat etsin. Bugün insan öldür 
miyen bir harple karşı karşıyayız. 

Bu harbe tahammül için de, kanlı 
harp zamanlarda olduğu gibi tek bir 
kalb, basit bir cesaret ve sarsılmaz 
bir irade ile hareket etmek IA.mndır. 

-- Fevkalôde bir Pıtaptrr, siu he. 
diye edeyim, içimde 250 ye.ıek ter 
tibi var. 

- Teşekkiir ederim lüzumu yok. 
Bm siıi ükara yaparalt 1',.ccf.I& 
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Bulgar komitecileri Dobricaya 
taarruz ettiler 

'(Baştarafı 1 incide) f nesine sevkedilirken muhafızlar 
bils etmişlcııtdir. Bunun üzerine taarruza uğramışlar ve bun.dan is
jandarmalar, ateş açarak 20 komi. tifade eden komiteciler kaçmağa 
teciyi öldürmüşlerdir. 3 komiteci, teşebbüs etmişlerdir. Bunun üze
ortadan kaybolmuştur. rine iki komiteci öldürülmüş, di. 

Bükreı, 11 (A.A.) - Havas ğerleri ortadan kaybolmuştur. 

'.Ajansı bildiriyor: Bu hidisenin mıntakadaki ko-

Henüz teeyyüt etmiyen bazı ha. miteci hareketlerine nihayet ve
berlere göre, 23 Bulgar komitecisi '.receği ümit edilmektedir. Bu ha. 

Sokak ortasında 

bir yaralı 

bulundu 
W- Başt01afı 1 incidı 

Yaralı baygın bir halde hastaneye 

kaldmlmış ve güçlükle kendisine 

ge!erek adının Hüseyin olduğunu. 

yirmi yaşında bulunduğunu söyle • 

mitşir. 

Fakat kimin tarafından yaralan

dığını saklamaktadır. 

Tuhaf bir 
yaralama vakası 

Dün aqam Tepebqmda tuhaf 
bir yaralama vakaar olmuştur. 

Helvacı çırağı LQtfi Sezer, hiç t:ı. 
nmıadığı genç bir kadının yanma 
sokularak. kendisinden bir çiçek is
temiştir. Bu sırada kadmm arka • 
dqlarından Neşet Yılmaz ve Hüse
yin işe müdahale ederek sandalye 
ve bıçakla helvacı çırağını muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralam13-
lardır. 

Yaralı hastaneye kaldmlmı3 ve 
mütecavizler yakalanmıştır. 

gizlice Romanya hududunu geçe. reketler Bulgar hududunda bulu. 
rek Dobrica mıntakasmdan silahlı nan Romanya cırafının mülkleri
hareketlerde bulunmuşlar, netice- ne ve bilhassa Romanyalı tayyare 
de Romanya jandarması tarafın. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. Ya. Erik ağacından düştil 
ralmm tekrar ifadesi alınarak va- Dün akşam Fatihte Ahmediyede 

fabrikatörü Zamfireskunun müL 
tian yakalanmıılardır. 

küne ve phsına karşı müteveccih 
Komiteciler Köstence hapisha. bulunuyordu. 

kanın karanlık taraflarının bugül' 

meydana çıkarılmasına çalışılacak • 
tır. 

lsmail adlı on yaşında bir çocuk e-
rik ağacından düşerek çok ağır ya
ralanmıştır. 

Pazarlık yüzünden 
-~200~-A~d-~--ö-l_d_~_e_n ____ B----------------------1 ~•am~~~~~ 

ir annenin feci itirafı• , :toltukçu Veysel, pazarlık yUzUnden 
1 k İ C İnayet Sen• • portakalcı İlyas Kaplanı bıçakla ba 

dikası keşfedildi Çocuğumu ben, ''""A7=;:~ın 
Tahkikat, bir<:::~~~ o·· ıdu·· rdu·· m ! Kahire elçisi 

de\'anı etmekte ise de bu çetelerin Almanyanm Kahire elçisi Von 
bütün Amerikada ve bilhassa Pan- Hentik diln şehrimize gelmiştir. 
silvanya ve Nevjerseyde esaslı teş • Elçi seyahati esnasmda Ankara. 

kilata malik bulunmaları yüzünden "Ya b b w I k d ya da uğramıştır. 
Filadelfiya zabıtası, diğer Birleşik vrumun aşını ogu uncaya a ar Buradan Berllne gidecektir. 
devletlerin yardımına rağmen bir - b t ki w 1 ~ok müşkülata tesadüf etmektedir. a a ıgın su arına daldırdım ,, 
Şimdiye kadar 24 kişi tevkif edil. 

mi~tir. Bunların arasında müşteri - Geçen ıhafta Fraınaada misline 
ler \'e bu cinayetleri işliyenlerin bir zor tesadüf edilir müthit bir aile 
kımu bulunmakta ise de çetelerin faciası olmuftur. Vaka'yı anlata. 

hakiki §efleri henüz ele geçirileme • lım: 
mi~tir. Fransanm merkezden uzak ka. 

sabalannın birinde Antuanet is-
Polis, elektrikli sandalye kor- . de b' dı 

kusunun mevkuflardan bazılarım mın ~ç ır ~ n vardır. Bu 
"f • kadın ilk kocası öldükten aonra, 
J patta bulunmaia eevkedeceıtnı bfrt.... 1 -'"rdn--

bu --~' ·sı · · _, ~ ay evw QO "'"'il defa ew. 
ve ::ıwıı:ue çete reı ennın Qe lenmlftlr. Yeni 1tocunU bld kç 
geçeceğini iiımit etmektedir. kalabal k b" .1 . A n .u da r ır aı esı, ntuanetın e 

Bu suretle ortadan kaybolanlar ilk kocasından olma 4 _u k" 
d 

tt.! , • , olan ~ F yq1ıwa U-
an ıuırmın zeveesı .m.ıne. a.. çük· ibi v -.ı..t r çocugu VilUı;.ıır. 

vato iıminde bir kadmm geçen ay Kocası:nın ailesi nedense bu 
verdiği ifal~eden ikinci bir zehirle. 

yavruyu kat'iyyen aevmcmit ve 
yiciler sendikasının faaliyette bu.. 4 yaımdaki bir çocuk için de evde 
lunduğu öğrenilmiıtir. kavga gürültü . eksik olmamağa 

Halbuki polis, o zamana kadar batlamııtır. 
bir tek sendika mevcut olduğunu 

. . O kadar ki, Antuanct, artık ço. 
zannetmekte ıdı. cuv d" d kaldık k d' · 

Son alınan haberlere göre, hü- . gu ahunya ad . ç~. enk ısı-

" Owl b · - g um u ıenı eon öpüşüm 
dür. Artık biribirimizden ayrrlr. 
yoruz.,, dedim. 

Sonra, onu bataklığa attım. Ço
cuğum (anne ,anne) diye bağnyor 
ve boğuluyordu. O zaman ken
dim de suya girdim ve zavallınuı 
kafamu bofuluncıya kadar suya 
llOktum.. Ve daha aonra ne oldu 
bilmiyorum. Gözlerim kararldt 'Ve 
ve kendimden geçtim. 

Kadın bu itirafı yaptıktan sonra 
tekrar bayılırut ve tedavisinin de. 
vamma lüzum hasıl olmuftur. 

İyiletir iyilqmez cinayet mah· 
kemesine verilecektir. 

israf yasağı 
• 

1 
· Ü ed'lm 9 ki · hak- nın r at e emıyeoegıne arar 

vıyet en ıa ı eyen ıı . tir" 1 
!- .h .. _,_k , - • k sil vennıı • JUnda ı zar muzcı& ereKn e - . .. v _... Baştarafı 1 incide 

. . y ·d 60 ka!-'- d' Bır gun çocugu yanma alarak b . 
mııtır. enı en '"'r cese ın "ftl:L u haberın doğru olmadığını bu sa-

d k lma 
--''lmi çı -ten çıkan genç kadın, ne b h 

mezar an çı an sı emrıı::.uı ı 0 at.··- d --· .. d" a bir ınuharririmize söylemiştir. 
~·· ne e e. ~ı gun eve on-

tir. meyince bütün aile meraka düş- Düğün ve nişan için otel ve gazi· 
Digv er cihetten yapılan müte- nolarda bö'vle toplantılar ]rn müı, ve civar kırlarda, ormanlar. J yapı ası 

madi baskınlara ragmv en sendika. ga,·et tabı'ı• ' med • b' ah'. da çocukla kadınr aramağa baş- J 'e em ır tez ur 
farın faaliyette bulunmağa devam ~ddedı'ldı'g"1ı'nden b 1 •• h Iamıılardır. İ•te bu arayıcılardan a un arın men ı u. 
etmelerinden korkulmaktadır. ::ır s c: nda b' k ·ım· d ~· biri olan Antuanetin kain pederi, UwU ır arar ven ış egıldir. 
Maznunların muhakemesine 22 çiftlikten yanım kilometre öte/le Vekaletten gelen tamimde ancak 

mayısta FilideUiyada 'başlana- ki bataklığın kenarında korkunr diğer muhtelif şekillerdeki düğün 
caktır. Muhakemenin bütün yaz ::ır • fl d · ve tüyler ÜTJ>ertici bir manzara ile ıs~ a~a mey an V'erılmemesi bil· 
~V:m edeceği tahmin edilmekte - karfılqmıft:Ir. Küçük çocuğun bo- dırılmıştır. 

ğulmuı cesedi bataklıkta yüzmek Bu meyanda otomobillerle büyük 
tıe ve annesi de biraz ötede bayıgın düğün alayları tertibi, bir günden 
yatmaktadır. fazla düğün toplantıları tertibi, iki 

Dün maznunlar ufak gnıpJar 
halinde istintak hakiminin buzu. 
runa çıkanlmıJlardır. Hiacim ke
faletle tahllye taleblerlni klmllen 
reddetmittir • 

Resimli Hafta 

ihtiyar hemen etraftan yardım tarafın mali vaziyetlerine ağır ge
istemiı, küçük cesetle, kadm çift- lecek cihaz ve hediyeler verilmesi 
liğe götilrilhnüttür. gihi noktalara bilhassa dikkat edi. 

Çiftlikte bütün ihtima.mlara rağ lerek hem bunlar rnenolunacak, 
men Antuanet yalnız bir &aniye hem de alakalılar, kanun hükürnle
kendine gelebilmiı ve: "Çocuğum rine aykırı hareketten cezalandın -
çocuğum .. Ona iyi bakınız, demiş.. lacaklardır. 

Tam bir alle mecmuası olan tir.,, Maamafih bu tarzda israfların 
Resimli Hafta'nm S5 inci sayısı 
S6 9'yf& olarak 'e güzel bir 

kapak içinde lnüp.r etti. 
BU NtlSRADA 

Va - NQ'nun 

Bundan aon.ra tıekrar bayılan §Chrimizden günden güne azaldığını 
kal:iın hastahaneye kaldınlmıı tam bu gibi itiyatlann daha ıiyade kör. 
8 gün tedaviden sonra tekrar ayıl- terde devam ettiği anlaşılıyor. 
mııtır. 

Kendine gelir gelmez de ilk işi 
polisi çağırmak olmuı ve ona 1u 

dilimize çevirdiği en gUzel qk feci itirafı yapnuıtır: 
ve macera romanı olan Dün ve yarın 

tercüme külliyah Onu EJimden aldm 1 
"- Çocuğum, aile içinde büyük 

bir dert olmuştu. Onun yüzür..den 
bir dakika rahat ve huzur kalma.. Ue 

Haber okuyaculannm 
tamdığı 

x: g 
pek iyi mıştı. Hep kavga ediyorduk, Ko. 

7 nci seriden 
61 - 67 . 7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit il. 

63 Liza 

30 
1. 

1. 

Alman diplomatı 
şerefine ziyafet 

Şehrimizde bulunan Alman diplo. 
matı Valther HeJde gerefine diln 
gece Alman konsoloshanesinde bir 
ziyafet verilmiştir. 

Valther Heide bu akşam Ankara
ya gidecektir. 

Yeni ne.piyat 

Yeni Adam Gazetesi 
Bu sayıda İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
HUsametUn Bozok, Nusret KUrkçUot. 
lu, Adnan Cemgil, Hakkı Toklu, Nu
rullah KAzmı Tilgen, Fuat !zer, Emile 
Durkhelm imzalı yazılar, çocuklar ara... 
smda yapılml§ enteresan bir anket, iç 
sosyete, dı§ sosyete, kWtUr haberleri, 
hattanın dUııUncelerl vardır. Ayrıca 

Yeni Adam Ansiklopedisi adlı kıymetli 
eser llAve olarak verilmektedir. Yeni 
Adam'ı okuyuculamıza hararetle tav. 
siye ederiz. 

Arkitekt (Mimar) 
Bu derginin 97.98 inci sayılan, 

zengin bir münderecat ile çıkmıştır. 
(Arkitekt) bu sayı ile dokuzuncu 
intişar yılına girmektedir. Sekiz se
nedenberi, mütemadi ve muntazam 
bir neşriyat yapan ve bu suretle 
Türk mimarlığını yalnız memleketi
mizde değil, hariçte de iyi bir sureL 
le tanıtrnağa muvaHak olan (Arki
ekt) i tavsiye ederiz. 

Son eseri 
Kıymetli edibimiz Halide Edibin 

bu nefis eseri yenibaştan yazılarak 
ikinci defa Muallim Ahmet Hlit 
kitabevi tarafından neşredilmiştir. 
Muharririn müstesna üslubunun 
canlı bir misali olan bu aşk ve he
yecan romanını herkes büyük bir 
zevk ve hararetle okuyacaktır. 

ÖLÜM 
Girit Hanya etrafmdan Deniş· 

beyzade merhum Bay Kadrinin ze\'• 
cesl \'e Banka Komerçlyal& İtalya.. 
na memurl&l'llldan Deni!J Müldür, 
Kızılay İstanbul Deposu muhasehc
clsl Hüse31n MUidilr, Dc,·ıet Demir. 
yollan 9 uncu işletme memurlann· 
dan İsmail Haydar Milldür'ün nll· 
deleri \ 'C Kızılay Genci lUerkezl Mu. 
hasebe MUdUril Osman Saydamın 

Kaylnnlldelerl Bayan Esma MUl
dür bugün rahmeti rahmana ka\UŞ. 
muştur. Cenazesi 13 Mayıı1 yannkl 

un yalnız resimlerden ibaret 
yepyeni bir zabıta romanına 

başlamış bulunmaktadır. 

Resimli Hafta 

cam ve ailesi çocuğumun yürünü 
bile görmeğe tahammül edemiyor 
tardı. Bir gün yavrumla beraber 
bataklığın kenarından geçerken 
kafama müthiş bir fikir geldi. On
dan kurtulmak ve rahat yaıamak .. 
Bu fikirle vicdanım uzun bir mü. 

64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 

20 Cum~l günü saat 10 da Sultan-
50 m&bmut Türbesi ka.rıtısında Nuri 

ca.dele yaptı. Fakat nihayet ıey. 65 Bizans tarihi 

36 S f 5 K 
tanın arzusu yerini buldu. Yavru. 67 Senyolbeos Avrupa 

~~ mu kucakladım. Son defa öptüm 
ve kendisine: 

J1 alma)'I ihmal etmeyiniz ı. Conker ıııokağmda 8 No. lu Arsfa-
. 60 ner apartım:ınından f,alıhrılar:ık };. 

yüptekl aile makbercsine defnedile
cektir. 

Tayyare piyankosunda 
kazanan numaralar 

10000 
Lira kazanan 

82410 
SON MUKAFAT 

10.000 
Lira kazanan 

16448 
1000 

Lira kazananlar 

8342 6098 
20.000 

Lirahk mükafat 

36102 39632 22923 4252 22 
13543 27085 4256 14369 5 
10705 29490 32429 15461 6 
6151 22001 16364 19115 5 
7713 39767 26933 699 3 

35416 26289 39844 14443 20 
26600 18874 23492 30030 z 

32047 21338 7700 209~i5 
28932 32900 10462 31107 2' 
12481 39315 28452 3576 
21693 33904 31548 32()(.19 
9769 37286 37040 4736 1 

23218 5937 18589 119:l6 17 
32976 29331 10380 26715 1 
20295 19454 38151 28283 1 
18908 817 29263 30092 11 
2621 Zl037 23314 17206 

11790 35685 31151 32W9 2 
33110 6652 22582 28073 31 
12630 39378 35444 249 251 
8957 36678 30523 14124 1 

6291 13166 

30 Lira kazaıanıar 
Beher numara bet ,;iz lira alacak 

31460 28453 34590 25141 1750 
34093 39560 7519 14166 22342 
20013 17218 18745 4472 32110 
38154 13321 34971 210 32537 
18619 2995 11455 13738 5098 
19169 36633 145 18724 13261 
30457 33769 33758 359~5 33366 
36979 8040 13125 

15888 24277 1161 37827 
35084 22727 20574 9760 
30435 29716 1644 24950 
29880 31914 28437 39139 

575 6173 37060 37'~ 1 

500 Lira kazananlar 

1315 1013 5214 68..13 
16402 37264 20571 22082 3 
23561 37543 8139 10601 
28677 30656 13342 26419 20 
35604 6595 33785 84:;8 
18599 28451 25653 10179 
15198 13596 33369 21470 
16310 35110 33070 9109 
18731 34613 10053 21137 
37706 11696 19590 483 

33530 19611 25426 12795 23022 
19223 28419 23061 38357 33597 
35015 426 29397 12403 31637 
11729 

150 Lira kazananlar 
ıssq4 ~5362 139!1 9566 6631 
15114 6033 27957 27997 14541 
34290 14687 35702 '2g751 2045 
20804 20853 26990 12911 25249 

2967 11471 39099 34500 1 
6119 34928 11098 31712 

34591 16001 18433 139-SG 
36486 13981 36191 Z3l<i:> ~ 
19420 23740 34267. 19497 
25775 21247 9707 18014 

8023 18260 19567 11161 22234 
14211 16602 14993 

100 Lira kazananlar 
29782 2902 17661 35563 16440 

522 2943 15146 39790 34868 
11145 2972 10051 4943 7204 
15507 24580 32920 24463 30304 
14762 5980 31281 2464 28517 
31525 36601 38319 15707 26453 
33736 29685 16986 6804 26641 
38808 21998 22977 17450 37542 
38694 29362 37126 21937 27087 
38674 29091 1096 22103 23570 
38544 34490 36545 2303 35283 

50 Lira kazananlar 
21326 11254 6541 24880 22063 
29026 2306 22225 7591 8511 

147 10658 19988 9007 10176 
31510 4430 265 9735 24929 
30925 31127 7333 14628 16274 

1949 4171 27670 36378 27356 
28659 35263 39218 18846 21436 
34831 5876 35571 22410 36332 
13208 18299 25367 36019 4376 
13099 7729 27535 23091 22561 
22561 31179 18829 29112 19358 
14952 4181 3391 33288 20672 
10991 8646 6995 39768 4549 
20943 18417 23506 29606 9364 
3183 19752 17951 24781 37179 

18587 34389 26868 30070 15435 
39555 18557 12221 17281 35818 
21494 36698 32753 32317 34803 

Büyük4o 
Küçük 22,5 kr. 

6257 19912 27686 2523 1 
39441 3749 35567 37~60 21 
7290 26267 39010 31&18 

22319 10501 3111 7758 
33818 31145 35081 7396 
3084 7319 22136 38174 1 

23112 39408 13586 1117 1 
4099 22006 21252 38302 ı. 

32660 35006 17071 20824 
7238 10197 19418 16734 3 

21233 2046 12012 30395 19 
28454 5221 341 13928 
13690 9126 10142 39545 
21542 24003 19402 299-12 
22326 23978 717 12736 
18240 11569 31109 2724 
16514 2037 480 9899 
4117 25903 5294 33Cı58 

30599 32054 7289 14!?43 
346 26194 7712 9169 

33170 31369 33663 30156 

Minimini yavnınuzun sıbb 
dllşilnilnllz. Onlara çocuk ua 
nnın kraliçesi olan 'H en iyi 
edilmiş, en fazla tekemmOl 
rilmiş, en sıbht arabayı 
Yeni gelen 1939 modelinin 50 
fazla çeşidi vardır. Her Y 
ucuz flat ve mllsalt şartlarla 

Bakar magazalaruı 
bulabilirsiniz. 

SnDenmakJa GDIDtQatbtbı 

tuu Tezyld edlals. GbeDlk ye 

_,..... ve ııevnak dlflerle 
KOLINOS KENDINIZı: cazlb ~ 
zel oldufanuzu bl..ettlren :KO 
SU TECR'CBIC EDiNiZ. 

Taze bir atzm. ve ııehbar bir 
uadetlnl h191edecettnlze mu~ 
blllnlnlz. 

Afa,.un tekslf edlldij'luden lbt.lyacllUZI mwı müdde& 1emlD ' 
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Daladye iilE!UWfril@ir~@@@rMdll®J 
ne d İ Y Q r? Sovyetler Birliği lngiliz tekliflerini kabul ederse A. 

»'tansa :r-ç!:~:~~, ~::~:.ın. 1 y~~=~~:ı:: .. ~"°:ı:ı:·p:'. M osk o va - Lo n d r a erk anı 
beplnıJzin vazitemlz, vatanm aeıa.meu lonya ve lnglltere arasındaki karoı. 
lçtn elzem kararları almak ve bu ka. lıklı garanU taahhUtlerlnl hatırlatmı§ h b • 1 • k k 1 
l'arian idame eylemektir. ve sl:lzlertne fÖyle devam etml§Ur: ar ıye erı onuşaca ar 
11!e~={e=~ec:~::·d=I~: ha:~:S:ı~:a:01::.:~a:uta~~:~ • 
ltı: muahedesinin derhal ve dog"rudan doğ. · • ı 

BugU..n Avrupada hAk1m olan yega.. ruya tatbiki için lUzumlu tedbirleri al. Çemberlayne göre, Lehistanın istiklali ·-~--------
~ b:; ':~: TahakkUm mu, yoksa mııı bulunmaktadır. Amerika gemi tehdit edilirse J ı• 1J~ .f 1 ( 1>._ _ (,_Jl 

Fraıwz hUldlmett, TUrkiye ile, ııar. l~ ~J 
Blllnmeat icabeden nokta, milletleri kl Akdenlzde sulhun ldameııine matuf • f f · ı 1 e 1 t h b 

'btrbırtnden ayırab11en mentaat tezaL bir garanti anlaşması mUzakeresine ınşaa ini aCI ogı ere ar e IÇERDE: 

:,ın;:ks-:111:e::~e ~ı:~~ ~:~:~ !!: :;:~e~~~:ı~~~e~~~=~ :~ ed 1• yor * Bir mUddettlr şehrimizde bul 
llıt l'ı.alledlleceğidir. d beri ali kta b 1 bl e k t e ' Ticnret Vekflletı ı.msteşan Halit N 

HaUp, bundan •onra çiğnenen taah. :::ıa;e en ~:sta':ıe bir u;::eu: 45 Bin tonluk iki zırhlı gı rece 1 r • ml«·A~I:::~: !:mio~:~r.e.1e açıl 
lıUUerl, resmen verllen taahhUtlere halletmek arzusundadır. General Vey. 

gand'ın TUrk1yey1 ziyareti, iki milleti yap ti racak L<-tonya ticaret eşyası numune ser 

::::e:c: :: ~~eı;=; birblrtne bağlayan hUrmeUn ne dereco Sovyet Hariciye Komiseri Molotof dU: ;:~~ulk~~~aıru~~~mu Başkan 
••·- derin olduğunu f.ııbat etmıııur. 
--rete mahktlm edllen mWeUeri, bir Vaşington, 12 (A. A.) _ A.ınL.-al c d k M 

1 
J lıt;ınn tayin edilen Hava Kıırumu u 

luta.n 8ulh teraneleri ileri sUrUIUrken Fransız hükQmeU, karoılıklı yardım Leahy, bahri inşaatm vaziyeti hak- enevreye gi ece 
1
• İ let er mumi mUfcttışlerindcn Hıza yeni v 

:hntden ellerinde sll!h taamıakta olan mUşterek eserine Sovyetıer Birliğinin sJ b 1 tı ..,.. kmda Ruzveltle gö..:ıı~ıı .. tUr. Ami. .c ne aıı ıımııı r. 
tıı.ııYonı 1n h t 1 t tı i§tlraklni katı surette arzu edilir bir ~ _ ..... _ c k b 

arca sanı a ıra mııı r. keyfiyet olarak te!A.kkl eyelmektedlr. rnl, bahriye nezaretinin 1940 bilt- emiyeti enseyi içtimaı ir ,a: i:;ıı:c~:~:~~u~~§~~e ;: 
lruat deml§ttr, bugün mllleUerde 1935 Fransız - Sovyet Paktı dalma çesinde derpiş edilen gemileri ve 

IU1h qkı 0 derece derindir ki, hattA. h ft f h 1 d •k.spreslle ııehrlmlzc gelmiş ve Semplo 
Cebir ve 11lddet harekeUerinl setretmek merldir. bilhru!sa. 45.000 tonluk ild zırhlıyı, a a e i r Q U n U dc.spresile hareket etmiştir. 
1çtn dahi yine sulhun f.ııml ııerı suru. Bu anlaşmanın bazı §eraiti Ü. kongre, 18.zımgelen tahsisatı kabul tr Karadcnlzde boğaz medhaline 
lUyor. urinde İngiltere, Sovyetler Bir~ eder etmez tezgft..ha koymağa hazır Cenevre, 11 (A.A.) - Millet. giliz tekliflerini kabul ederse ln. lem bir mesafede serseri bir mayin g 
Yalnız acaba sulh, diğer devletlerin liği ve Fransa hükumetleri ara - bulunduğunu bildirmlşt:lr. ler Cemiyetinin bu seferki toplan- giltere de Moskova ile mahdut rWmliş, imhası için bir ma!reze g6 

lraztıı1n1 L!tllA. etmek, her daim anlaş. sında halen bazı fikir ayrılıkla. Parlamento, bahriye bUtçesini tısına delege olarak B. Potemkini genel kurmay temaslarına giri _ dcrilmtştır. 
lllazııkla neUcelenebllecek yenl yeni rı mevcut bulunsa dahi, müza. k b 1 4--~~aa d A. b"l kt" * Sanyerde Hamam soka~ındıı ot 
ta.ıepler ileri sürmek midir? Sulh, a. a u e~ e yan meclisi, bUL yollamak üzere bulunan Sovyet- şe ı ece ır. r.m hamal HUseyin Sanyer..ıc TaşLJk 
Caba, yalnız, gittikçe !azlalaştırılan kerelerin daha ilk başlangıcında, ~eyi hen Uz tasdik etmemiştir. ler Birliği halen toplantının bir Hoziver gazetesi de keza önü. ıc~ e odun taşırken yıkılan odun lhtin 

'1l&ıııanmalarla milletleri sefalete sulhlin yüksek menfaatlerini müddet tehiri için iza devletler müzdeki l\lilletler Cemiyeti top- rinln ıı.ltmda kalarak ağır surette ya 
llıahkQm etmek mtdir? öyle anwan. mUşterek bir hareketle muhafa. n.ezdiride yan resmi teşebbüslerde lantısında İngiltere, Fransa ve raınnmıştır. 
ınaıarıa bir ııı birliği bunları lUzumsuz za lüzumu üzerinde bir antant Beledı"ye cezası- bulunmaktadır. Rusya arasında kati bir anlaşma * Ankarada sıcaklar baş1aDU§, d 
ba.ıe getlrecektlr. kendisini göstermiştir. yapılabileceğinin İngiliz harici • sı.ıbunet derecesi, yağmur :;·ağnıasm 

Bundan dolayı, bUtUn vatanlara Bugün Moekovaya varmış bu. rağmen, 32 santigrada kıu!s:r çıl<ı:ııa 
hllrmet eden serbest bir lşblrllğl usu. Bu suretle, Orta Avrupada ve nl ödeyemiyen lunan B. Potemkinin filhakika ye nezaretinde ümit edildiğini tı:r. 
lUne en ziyade bağlı bulunan mnıeuer Yakın Şarkta ilk defa olarak, sul. hük:Qmeti ile görüpnek ve halen yazıyor. * Şehir McclLd ayın on seklzlnce D.I 

lllzumu takdirinde, tehdiUere kllt'Dı, hün idamesi için elzem olan bir Bir ihtiyar hapse yapılmakta olan mühim müzakc. "NE tçtN GİTMESİN?,, sa:ı devresinin son lçtimamı yapacak 
lZimkAr ve katı davranmak suretiyle şart, Fransa. ve İngilterenin ta.. .. t 1. k b I d releri iyi bir surette sona erdir- tır. 
~;.ap vermeyi kararlqtırmış olmalL ahhüt birliği vücude gelmiş bu.. QO UrU Ür en ayı 1 mek için birkaç güne ihtiyacı var. vamLonKdarma,arlasl m(Ada.ABa.) "'\"ekDilüntaA.. "'" Belediyenin yeni bUtı:eslle 

lunmaktadır. Bu diplomatik ese. d ~ mamurlar aı:ıkta lcıı.laealtlıır<lır. Açıl&; 
Fransanm azlDı ve karan 1.§te bu. 

dur. Fransa, bUtün milletlere karoı 
'a.ıntmı bir ısempaU hlaaetmektedir. 
~ biliyor ki, bir harp, halen mev. 
CUt ıneııelelerin hiç blrlni halletmtye. 
Cek, fakat bilAkls bunların halllnJ da. 
lıa ziyade zorl&§tıracaktır. 

5'raıiaa. fU fikirdedir ki lllm ve fen. 
~ uı.uıı z.cagmnıuers - =• 11 -

kardığı bir dUnya üzerinde her millet, 
ltoıayca, kendi saadet, refah ve hUrrL 
)et payını alabilir. Bu m1lleUer de bL 
lirler kl, Fransa bUtUn milletlerle 1§. 
btruğt yapmak arzusundadır ve bu 
lııUıetlerden hiç birisine hUkmetmek 
erneUnde değildir. Fransanm atyueU, 
l'a.lnız, sulhun müdafaası için insanla. 
rın ve mllletlerln bir araya toplanma. 
tına sadıktır. 

İ§te son haftalar içinde Fransız hü. 
lttUnetinln yapbtı müzakereleri ilham 
'<len nk1rler, bunlardır. 

ll. Daladye, bundan sonra, ıı8zlerlne 
IGyıe devam eımı,Ur: 

lng1ltere lle Fransa arasındaki te
'-ııut, bugün, her zamanklnden daha 
:l'•de sıkı, daha ziyade ıtımatlıdır. 
ı. ~met, bu te.sanUdUn ne entrikalar_ 
..., :ne de yalancı propagandalarla za. 
~muma kaUyen mUsaade etmlye. 
~kur. ngfiiz mllletlnln mecburt asker. 
llt htzmet diatpllnlnl kendi kendlalne 
"1-beat br 11urette kabul etUği bugün 
Ge. Fransız milleti 1ngtllz mllleUne 
~il ııellmmı yeniden tekrar etmek. 

~ız milleti. RuzvelUn asil me88... 
~ hararetle hayranlık hisleriyle 
~bu blr halde 1ttlla keabetml§Ur ve 
~ .-.ııaız hUk1llneU, bu mesaja tam su. 
~tte 11Uhak eylerken ancak mllleUn 

l'1ıı htasiyatma tercüman olmU§tur. 

»'ra.naa, kendi emniyetlerini garanti 
~da bulunan bUUln milletleri u. 
~ bir anlqma ne birblrlne bağla. 
111 iatlyen doktrine daima taraftar 
llılı§tur. 

.. )ta.kat tecrübe 1abat etml§Ur kl ne 
"trıe llıa, ce fazla mlllet bir araya toplan. 
'e. le istenir L!e anlqmalar o derece 
li ra.ııat ve kuvvetinden kaybederler. 
lıtlıtıun içindir kl Fransız hUkQmeti, 
t l'ıı.u mentaaUnln mtl§tereken mUda. 
)':;ı lçln Fransa ile birllk olmak isti. 
ttt- lXIUleUerle sarih taahhUUer alını§. 
....:_ .A..vrupanm ba§ka mmtakalarmda, 
~lllıaa, İngiltere ile mutabakat haUn. 

• bazı devletıere, kendlllğlnden \'e 

* * * 
"-~a.rta, 11 (A.A.) - Havas blldlrl. #llr: 

tıs ~Vekil Daladye, Parllmentoda 
~1'<lltt nutukta evvelA. sDA.lı altında 
"-~nan gençlere hitap etmiş ve Fran. 
tu

11 
"e Fransız imparatorluğunu bil. 

t~n tehditlere karşı muhafaza eden 
leıc C: l<'ransızlara cumhuriyetin selA.. 
llııııa,lt.ranr garantiler verml§Ur. Baıka 
bıı lcerclE>rde devam eylemektedir ve 
ltr ~~lrllğine bütün sulh seven mlllet. 

-vetlidlr. 

rin, bütün milletlerin hürriyet ve Salih oğlu Hllseyin isminde alt- ır. rafın.dan yapılan beyanatın so - eak yeni memuriyetlere bu meınur 
Eğer tahmin edildiği veçhile nwıda amele fırkası mebusların. alınacağı için hariçten memur almmı 

istiklallerini teminden başka he. mış beş yaşlarmda bir dUkkA.ncı • 
defi yoktur. hakkında belediyece verilen on iki Sovyetler Bırliğinin bu yan rcs- dan Dalton, Lord Halifax'm Mos. yn":ı.ittır. 

mi teıebbüsleri iyi bir surette kar- kovaya rriderek "'· ahsen B. Molo 1 ------------""""' 
Fransız hUkfuneti, bUtUn hak.. buçuk lira para. cezasını ödiyeme. 1 M k 0 =- F 

. fl anırsa, 08 ova, toplantısının tofla temasa gı'rmesı"nı' "e 1ngı· ra nsız 
lara hürmet eden bir sulh istiyor mış, cezasını hapis suretile çekme- h" · · · c d • 

sin k te ın ıçın enevre en talepte bu. lizlerle Sovyetler arsındakı" mu·· . 
ve §erefile yaşamak arzusunda e arar verilmiş, dün adliyeye ge 1 k b akd" d C h R • • 
bulunan b(ltilJi AAvle~t- muta.. tirildiği eırada icra koridorlarmda -~~;_a :: __ ~ t ır C toplantı zakerab tesri etroeSUU teklif et· um ur e 1s1 

..... _ ....,.. ""' .... - -- 22 ........,_ta vulı:ua aeJecek. -; ..... -. bak~ blf.UUIC. cı8bJr ve .tell41c!e hE'R .. , ~ .....,. r a1w. • --.wr I 
ka.I'§I şahlanmaya azmetmiştir. Adliye hekimi ihtiyan muayene tir. Amele fırkası mebuslarının Sfikbafin kararsızfıgmda 

B Dalad b d d ederek şiddetli bir buhran geçirdL Cenevre, 11 (A.A.) - Sovyet "Ne için gitmesin?,, diye bağır. bahsediyor 
· ye, un an sonra a. vini anlam · · hükumetinin arzusu üzerine Mil- makta oldukları esnada muha • 

h .li · te • d · g ış ve enJeksıyon yapmış-
ı sıyase geçmış ve emış • ı tl r c · t• K · · · f kA tir ki: tir. İhtiyarın cezasm.m. infazı bu ba e e emıye 1 onseyı ıçtımaını aza ar mebuslar da bu teklifi 

~"1 .... ft n-- • b" t il ~n-ı .. tir bir hafta kaldar tehir etmek husu. tasvip etmediklerini bagıv rarak 
Sulh h .. lmad d J'UU.LG lUÇnne ır ay ec --~ . 

• er gun yı an evam sunldaki konsultasyona müsbet ne. söylemişlerdir. 
ettirilen çalışmalarla ve bütun tice vermiş olduğundan, Milletler B. Çemberlayn. bundan sonra 
fedekarlıklara karar vermiş bU. Cemiyeti genel sekreteri B. Ave- yapılacak teşebbüsler için Sovyet 

Paris, 11 (A.A.) - Cumhurre 
isi Lebrun yeni riyaset devres 
için ıiki meclise hitap eden mes 
jında ezcümle demektedir: 

Namz.etliğimi, dünyaya Fran 
sanın istikrar ve devamlılık ist tün bir milletin sıkı azmi ile mu.. Floryaya yaz nol, daha bu a.lqamdan Moakova. hükumetinin cevabını beklemek 

hafaza olunur. mn bu husustaki resmi talebini lazım olduğunu söylemiştir. diğini göstermek için koyd 
Mllıt Udaf b . bl ktur LU.. t ·ı · İstikbal henüz kararsızdır v m aa ır o • arı esı alakadar hükfunctlere tebliğ ede. Sovyetlerin ilk tekliflerinin ne 

zumlu bUtUn askert tedbirler a • cektir. Milletler Cemiyeti konse- olduğunu tasrih etmeğe davet o. dünya endişe ve ıztırap içinde 
lmmıştır. HUkfunet, bu tedbirle. yinin 22 Mayısta toplanacağı şim. lunan B. Çemberlayn, cevap ver. dir. Geçenlerde apas aşırı ülk 
ri azaltmayı değil, fakat bilfilrls, Havalar henUz kAfi derecede 81- diden kati olarak telakki el:lile- mekten imtina etmiştir. den gelen yüksek bir sesin d 
bazı bilyilk seferberlikle idame ca.k olmadığı halde Florya plijlan- bilir. habrlattığı çevhile, insanların: 
olunursa takviye etmeyi düşün. na gim.diden halkm. akını başlamış. Çemberlaynın beyanatı mücadele etmiş ve uğrunda ıztı 
mektedir. Milli müdafaa, ekono~ tır. Daha denize girilmlyorsa da ge Paris, 11 (A.A.) - İngiliz - Londra, 12 (A. A.) _ Çember- rap çekmiş olduğu be~lmile 
mik, mali ve sosyal tedbirleri de çen pazar günü uehrin bu en güzel Sovyet müzakereleri hakkında layn, dUn tekrar İngiltere hüküme. hukuk kaidelerini korumağa mü. 
icap ettirmektedir. 1939 da mil. plljlarma gidenlerin çok olması yU- Matin gazetesi diyor ki: tinin Almanyayı çember altına nl- sait bir blokta toplanmak, hür 
li müdafaaya elli milyardan faz. zUnden mutad banliyö tren tarifesi Londrada söylendiğine göre ma.k tasavvurunda olmadığını beyan sulhsever ve milletlerin istiklali 
la para tahsis olunacaktır. Bu • ihtiyacı kar§ılryamamıştır. ŞimendL yeni Sovyet hariciye komiseri etmiştir. ile muahedelere riayetkar meın. 
nunla beraber, hayat seviyesi, ba. fer idaresi, yeni tarifeyi 15 mayıs- Molotof un bizzat Cenerveye git. Başvekil demiştir ki: leketlerin vazifesi icapbmdandır. 
zı büyu .. k komşu devletlerde ra _ tan itibaren tatbik edecekti. · mesi muhtemeldir. Molotofun .. Fransa bu manzumede kendisine 

"' - Almanyanm devletleri birer 
lışanlara tahmil edilen seviyeden Bu vaziyeti gözönünde tutarak, Cenevrede bulun,ması lngiltere birer kendisine ilhak etmek ·ve ni- düşen yeri istemektedir. 
çok yüksektir. Altın geri gelmek. tarifeyi 14 mayıs pazar gUnU meri- hariciye nezaretine Sovyet Rus - hayet dilnaynm hakimiyetini elde Fransa kayıtsız ve şartsız o. 
tedir. Hazine, bütün mecburi • yete koymağa karar vermiştir. yada ha.kim olan bazı endişeleri tm k . larak buna yardım etmektedir. e e ıstcmekte olduğundan ıılip 
Yetlere cevap verecek vaziyette • Yeni tarifeye göre, banliyö se _ izale etmek imkftnmı verecektir. h edilin Gerçi Fransa barIŞ hususundaki e ektedir. 1''a.kat Alm!Ul 
dir. İstihsal fazlalacıtırılmıştır. !erlerine daha beş tren ilAve edil- Bu endişe maliım olduğu Uzere efl · hararetli ve samimi arzusunu ~ § erinin ha:kikati halde böyle bir 
İhracat ta artmıştır. Bütün faa. miştir. Maamafih ilerde halkın rağ. taarruza. karşı teşkil edilmekte ihti 1 muhafaza ve sosyal terakki va. 

ras an olmaması muhtemeldir.,, 
liyet kuvvetlerinini" birligıv. yu"k~ betine uygun olarak seferlerin da- olan cepheye Sovyetler Birliği • ln zifesine huiur .içinde devam is. 

"4 ~..... giliz - Alman deniz itilafından 
seltilmic:tir. Bugun·· bütün Fran • ha ziyade arttırılacağı anlaşılıyor. nin de iştiraki için ~iltere ta • b h temektedir. Fakat hakkını ken .. 

~ a seden Çemberlayn, kendisinin 
sada· bir tek müessese grev ha • Boğaziçi ve diğer bazı sayfiye rafından yapılan tekliflerden bu itilafı daima iki milletin barb et- disine lftyık bir surette kuvvete 

dayanmak hususundaki azmin • 
den hiç bir kimse şüphe etme .. 
melidir. Fransa bu vazifesine 

lindedir. Ve grevcilerin adedi de yerlerinin Floryaya nispetle daha doğmaktadır. mcmek arzusunda bulunduklarnım 
ancak on üç ki.,,;dir. serin olması da bu pllJlara rağbe- Figaro gazetesi de ~öyle di - b" 

9' ır remzi olarak telıikki etmiş ol _ 
tin erken bll.§lamasında müessir oL yor: 

B. Daladye, bütün Fra.n5ız iş . muştur. Fakat en mUhim sebeb Londradan haber alındığına duğunu ve iki milletin, hUkfunet!eri 
çilerinin vatanperverliğini öv • tren1erin ucuz1uğudur. göre, eğer Sovyetler Birliği ln- nin bir harb vukuu imkanına mcy-
dilkten sonra sözlerini, Fransa _ dan bırakmıyacak surette mliteka-Sirkeciden Floryaya gidip gelme 
nm sulh azmini ve bütün Fran • B • k bil miinasebetlerini tensik etmeleri. 

tren ücreti birinci mevki 34, ikinci 1 r genç a ra 
sızlarm sıkı beraberliğini bir ke. 23, üçüncü mevk1 l 7 kuruştur. ı • ni beklemekte olduklarına kani bu-
re daha tebarüz ettirerek bitir. b a 1arın1 lunduğunu ilave etmiştir. 
miştir. arıyor Çember1ayn, bundan başka lngil. 

MECUS BU SABAH TEKRAR 
TOPLı\.""iACAK 

Kayıp aranıyor 
tere hükfunetinin Almanya ile Uca
ri mUza.kerelere girişmeğe amade 
bulunduğunu, ancak bunun için iti
madın teessüs etmesinin aart oldu. 
ğunu söylemiştir. 

karşı, deniz ve hava ordularile, 
toprağının zenginliğile, ahalisini 
zorla olmaktan ziyade sevgi ile 
ken,disine bağlamağa muvaffak 
olduğu imparatorluğu ile, alimle. 
rinin muharrir sanatkarlarının 

fikri kıymetlerile ve nihayet ka. 
zanmağa muvaffak oldui;'11 dost. 
luklarla tesis ettiği mukaddera. 
tına itimat ederek devam etmelC. 
tedir • 

Lebrun, burada İngiliz dostlu
ğuna işaret eylemiştir. 

Parla, 11 (A.A.) - Mebusan mec. 
1181 saat Ui,30 da toplanmıı ve B. Leb
runun mesajını ve bl!A.hara B. Dalad. 
ye·ı §iddetle alkışlanan nutkunu dinle. 
mlş, bunu mUteaklp bazı hatipler sl:lz 
alml§ ve nihayet yarın sabah toplan. 
mak üzere celse kapanmıştır. 

On dört sene evvel 19 yaşınday
ken Ciride giderek bundan sekiz se 
ne önceye kadar mektub gönderen, 
Uç sene evvel de hayatta bulundu. 
ğuna dair malfunat alman Kirkor 
Girakosyan oğlu Üsküdarlı Kamer 
lıa.kkmda malflınat sahibi olanların 
Mercan çıkmaz sokağı Rilşdil paşa 
han belj numarnda şapkacı Arama 
haber vermelerinl, Kamerin ihtiyar 
annesi insaniyet namına rica etmek 
tedir. 

Balıkesirin Korucu nahiyesine 
bağlrÇarkacı köyünden 330 do _ 
ğumlu Nuri özer, ölü babası 1272 
doğumlu Bartınlı Mehmet oğlu A. 
linin akrabalarını aramaktadır. 

Bilen ve tanıyanların adresine yaz 
malarmı insaniyet namına rica et
mektedir. 

Danzig meselesine temas eden 
Çemberlayn, lngilterenin bu mese
lenin muslihane bir surette halledil. r ... --- TERZi ... 

Ayan meclisi de saat 15.40 da top. 
lanmııtır. B. Lebrunun mesajını ve hU. 
kQmeUn beyannamesini B. Chautemps 
okumu:ıtur . .Ayan meclisi, hUkQmeUn 
beyannamc:slni ittifakla tasvip etmiş. 

Ur. 

mcsi arzusunda bulunduğunu, fa -
mmı bildirmiştir. kat Polonyanm istiklalini tehdid e-

R. Daladye bundan sonra blltUn mlL decek eekilde kuvvet istimali husu. 
lete hitap etmlı ve deml§Ur kl: 

- BUtUn milletin karomnda da hu. sunda nırar edildiği takdirde bu 
ııu ile eğillrlm. o millet kf, sanki bir yUzden patlak verecek olan blr tıar 
hUrrlyet memleketi bir sini gerginliği. be İngilterenin de karışacağını söy
ne karşı stlkQt ve mecburiyetler mem. lemiştir. 

Azize Aşar 
Yazlık son modelleri gelmit
tir. 184 Galatasaray lisesi 
karım. Kat: 2. 
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Ankarada yapı
lacak bisiklet 

yanşları 
On bölgeden 22 koşucu 

iştirak edecektir 
Ankara, 11 (.\.A.) - Beden Ter

oiyesi Genel Direktörlüğü bi<:iklet 
f ec:era syonu ndan: 

14 Mayıs 1939 pazar sünü .\u -
karada yapılacak olan 175 kibmı:L 
relik bisiklet yan~ma, on muhtelif 
bölgeden 22 koşucu i~tirak edecr·~< -
tir. 

Sabah saat tam 7 de Ak.köprü ;;. 
nünde başlıyacak olan bu \'arı~m 

güzergahı şu suretle tesbit edilmi~

Spor ve gençlik 
bayramı 

Bu sene Kadıköy stadmda yapı:acak 
Hetr ~u ü p'leetfl aıs<Sıa r o '1e©I n 

ıKnşn rş~araık e~ece!K 
Spor ve Gençlik bayramı 19 

Mayıs 1939 cuma günü Kadikö
yün.de Fenerbahçe stadırılda kut
lulanacaktır. 

Beden terbiyesi İstanbul mınta
kası reisliği bu merasim için bir 
program hazırlamıştır: 

l - !simleri aşağıda yazılı 

klüplerimiz bu merasime asgari 7 
idmancı ile iştirak edecektir. Bun
dan fazla idmancı getirebilecek 

9 - Sporcu kümesinin önünde 
geçirilecek Türk l:ayrağını milli 
güreş takımımızdan Mustafa Çak 
mak taşıyacaktır. 

10 - Atatürk büstüne bölge 
namına bir crelenk 'konacaktır. Bu 
çelengi dört sporcu taşıyacaktır. 

11 - Merasim esnasında spor
cuları temsilen bir nutuk iradı u
mumi program iktzzasındandır. 

Olimpiyatlara 
iştirak edecek 

milletler 
Vaki davet üzerine Olimpiyat • 

fara iştirak etmeği bugüne kadar 
kabul eden milletler müracaat sı -
rasil~ şunlardır: 

!ngiltere, Danimarka, Norveç. 

tir : 
. ·· .. .. , . . kltiplerimizi takdirle karşılayaca-

Akko?ru SU\ arı karakolu - Ettme- ğrz. Ancak bu adetten fazl ild-

Bu nutku Süleymaniye klübü 
azasından Tarık Özerengin söyle· 
yecektir. 

İtalya, Romanya, Filistin, İsviçre, 
Belçika, Yugoslavya. Kosta-Rika, 
İsveç, Lifeştayn , Lüksemburg, 
Portekiz, Yunanistan, Haltanda. 
Almanya, Birleşik Amerika, Ma • 
caristan, Arjantin, Estonya, Avus 
tralya, Brezilya, Hayiti, İngiliz 
Hindi, lzlanı:ia, Letonya, Malta. 
Bolivya, Kanada, Küba, Polonya. 
Bulgaristan, Cenubi Afrika, Fran • 
sa, Finlandiya. 

!;Ut, Etı:nesut - Akköprü • Kavak- mancı iştirak ettirecek klü;leri _ 
l:dc~=· l\.avakh~.ere - Ulus meydanı· 1 rimiz bu fazla adedi 15 - 5 _ 1939 
Keçıoren, Keçıoren - Ulus meyda· pazartesi günü akşamına kadar 

m • Akköprü • Etime.::ut, Etimesut. bölgeye yazı ile bildireceklerdir. 
Orman çiftli~i • l\Ialtepe yolu ile 2 - Klüplerimiz idmancılarmı 

Er.ıniyet Anıdı • Kavaklıdere, Ka _ temiz ve yeknasak futbol, forma, 
\aklıdere _ Akköprü _ Etimesut. E- çorap, pantalon ve ayakkabılarile 
timc~ut • Akköprü. iştirak ettireceklerdir. Asgari 

hadden fazla idmancı gönderecek

12 - İstanbul sporcuları ve 
gençleri namına eski sporcuları 

ziyarete bölge namına, bölge mu· 
hasip - veznedarı Muhtar Oygur 
ve Hilalspor klübü umumi kap. 
tanı Celal Güney memur edilmiş
lertlir. 

13 - Bu yüksek günün hatıra
sını tebcilen şehitlikler ve hasta
neler bir heyet marifetiyle ziyaret 
edilecektir. 

Belçika ve Polonya 
takımları karşı aşıyor 

27 Mayısta Lodz şehrinde BeJf'· . 
ka ve Polonva milı·ı takımı k . Eu sene Avruptıdn, yıi.?iicii kız lnr arasmda )11tkarda gördiij!ilııiiz 
!aşacaklardır. Maçr İsvirrcı· .... mayo ıçım erı pe rwaçtadır. lir. le genç kızlar mutlak iki parçadan 

,, arı aı~ı 

1 

b" . l . k 
" 

1 ~ ım_ 'b l "h I derlin idare edecektir. ı aret ma_\'O arı /ercı e mektedirler. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 
ler .dilerlerse 7 den fazlasını da 
futbolcu kıyafetiyle ve dilerlerse 
atlet, voleybol, basketbol, deniz. 
cilik gibi spor nevilerine ait klüp 
formalariyle iştirak ettirebilirler. 

3 - Her klüp, klüp filamalan. 
~ nı beraber getireceklerdir. 
U 4 - Merasime saat tam 10 da 

başlanacağı için her klübün top -
!anma mahallinde en geç saat 9-

:ia hazır bulunmaları Hizımdoır. 
5 - Klüplerimizin toplanma 

mahalli olarak Fenerbahçe stad • 
yomu yanındaki Kadıköy Orta 
okul binas~ tahsia edilmiıtir. 

Edirnekapx şehitliği ile Gureba 
ve Gümüşsuyu hastahaneleri zi
yaret edilecek, şehitliğe bölge 
namma bir çelenk konacak ve her 
iki hastahanedeki hasta vatandaş
larımıza bölge namrna cıgara ve 
kolonya verilecektir. Bu ziyaretle
ri ifaya Beykoz klübü başkanı 

Hüseyin Köktür ve Davutpaşa 
Yılmazspor klübü başkanı Ömer 
!pek ve bölge bürosu şefi Ha
lit Tüccarbaşıoğhı memur cdil
mi§lerdir. 

14 - Merasim komitesi baska. 

Fransadan iki oyuncu 
Cenubi Amerikaya 

gidiyor 
Geçen senenin Fransa şampiyonu 

Soşo takmımda oynıyan kıymetli 

oyunculardan eski Arjantin milli ta 

Mektepliler turnuvas nın dömi 
finalini Haydarpaşalılar 

3 • 1 kazandılar 
Maç iki taraf seyircilerinin senelerdenberi 

sahalarımızda göremediğimiz 
coşkun tezahürleri içinde ceryan etti 

Dün Fenerbahçe stadı senelerden başlıyalı henllz 3 dakika olmuştu. 

beri görmediğimiz bUyUk tezahUr. lstanbul liseliler bundan sonra a-
Jere sahne oldu. çıldılar. Cüsse itibarile hasımları. 

Btı yarı~a iştirak edecek olan hi
ıl-letciler, aşağıdaki liste mucibin. 

6 - Bölge namma merasimi ve 
geçiş hareketini tanzime ve spor
cularımızın soyunup giyinmeleri

ne nezaret vazifesi bölgemiz bi. 

nı İstanbul maarif müdürlüğü ile 
temas edere1c bütün ziyaret saat
lerini tesbit ve bunu alakaıdar hey. 
etlere tebliğ vazifesiyle mükel -
leftir. 

kmımrn kaptanı sağ açık Lori il(' 
aslen Fransız kanından olduğu için 

birçok defa Fransız" milli takımın
da oynamış olan müdafi Kazenav 
cenubi .Amcrikaya gideceklerdir. 

Stadr dolduran beş bin .ser1rcı, 
lakrmlarmı coşkun bir şekilde leşei 
ettiler. Ve neticede Haydarpaşa !·a
kibini 3-1 yenerek finale kaldı, 

na tefevvuk etmeleri, havadan oy· 
nanan oyunda kendilerine daha fat 
la topla uğraşmak fırsatını veriyor· 
du. ce numara alacaklardır: 

!c:mi Bölgesi 
I folit Denizli 
Hil,met Bursa 
Sabri Balıkesir 

Bayram l zmir 
l :mail lzmir 
Lrnnbo l!;tanbul 
lb·ahim Kocaeli 

Emrullah Ec:ki;ehir 
Faruk .. 
Faik .. 
Zc.l,eriyıa 

1\lustafa Çanakkale 

1\!ehmet Konra 
\hmet ,, 
Kcri..rn Ankara 
:-\<ıınıi " 
Al~ettin .. 
O'-man .. 
\li .. 
::eri .. 
Orhan .. 

Nu.marasr siklet ajanı Fuat Ramazanoğlunun 
riyasetinde olmak üzere İlhami 

Oyun nasıl ol o:lu ? Haydarpaşalılar münfer.id ve fa

k.at tehlikeli akınlar yapıyorlar. Ne. 
tekim 13 ündi dakikad:ı. sağ açık 

Fikret önil boş olduğu halde üc 

ınctredeıı topu kaleye atamadı. 

7 
14 
16 
19 
20 
23 
29 
32 
33 
34 
35 

9 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
.:19 
50 

Polater, Naili Moran, İbrahim 

Kelle, Nuri Bosut, Tank Özeren
ginden mürekkep bir heyete tevdi 

edilmiştir. Bu heyet gerek öğle

den evvelki ve gerek öğleden son. 
raki programın idaresine memur
dur. Bölıge bürosu muamelat me
muru Rifat Köprülü heyetin re. 
fakatine verilmiştir • 

15 - Merasime iştirak edece:: 
klüplerden Altınor.du, FenerL::ı-

Taknnlar sahaya çıktıkları vakit 
şu şekilde tertib edildikleri görülü. 

ce ve Kadıköyspor müstesna cL ~ 1} ordu: 
m::.k üzere diğer klüplerin resn-.i IIıı) ılarpaşn: 

geçide iştirak ettirecekleri idman. Sabri - Cemal, Slileyman • Kad-
cılarm yol ve iaşe masrafları böL ri, İ:-<mail, Tarık - Fikret, ibrahlm, 
gece temin edilecektir, Şina'ii, Iliılayet, Gazanfer, 

Ancak bu masraflar merasim İstanbul lisesi: 
komitesi ba_şkanhğınca klüplerin I<'ikret • Hnyri, Nuri • Nijat, .\lı • 
merasime iştirak ettirdikleri id- nıet, J<nzıın - Semih, Cihnt, !\IUJu~r· 

7 - Geçit resmindeki sporcu mancr al:lcdini tes.bit e<len cetvele -em, Ce:mıi, \"unus. 
kümesine Hhami Polater kuman· göre g-ilahare klüplerine tesviye Hakem Şazi Tezcanın idare ettiği 
da edecektir. Naili Moran, İbra- edilecektir. mnça ~aat 5,05 dP. H::ıydarpaşanın 

hirn Kelle, Nuri Bosut, Tarık Özer 16 - Öğleden evvel yapılacak akın:yla ba landı. 
engin takımlara kumanda edecek. merasime saat 10 da başlanıp 11k dakikalarda Hıı) darı u al l:ır 
lerdir. 12.15 de nihayet verilecektir. Bi- 1 "ı 0men 1stanl1ul kale~inc indıl r. İlk 

8 - Klüp idarecileri ihtiyaç ve naenaleyh merasimin hitamında ·u, Ga::anftrin a) ağıyla avtn gi ti 
arzuları için Fuat Ramazanoğlu - id:ıreci ve sporcu arkadaşların st<'- H men akabindt.J tekrur 1 n mı ka 

na ve merasime ait hususat için de 
!Iharni Polatere müracaat edecek
lerl:Iir. 

dz hemen tahliye etmeleri tazım. .Ltc inen Kırmızı • beyazlı Hav-
.dır . a.·pn a takımı, sahanın sağ 01 tala 

17 - Ayni statta öğleden son. ııdn tıı· fa'~ atışı kazandılar. 
ra r-.:ıt 16 l:la Ankara • İstanbul - Şu lm lııılar gün g~lfü~e erkc:.lc Kadrinin çektiği ~Utü kale önle 

Kacırılan bu fırsat tan sonra artık 
sahada tutunan bir sarı _ siyah ha· 
kimiycti görüyoruz. 

21 inci dakikada İstanbullular 

sağdan ka7.andık1arı bir korncrc"n 
güzel istifade ederek Cihadın kafa
sile bembcı !iği temin ettiler ve clr.\' 
re do bu şekilde bitti. 

lki >ci devre 
!kinci d vredc KAdriyi orl:ı lırıfıı 

alan Ha) darpaşalılar oyunun bn • 
şından i "haren nisbi bir lı:l!.imİ\ et 
kazandılar. 

F'akut 1strınbul lise i a!cıncıları bil 
: mbcri kırmakta bı.;ci\mulilcr . 

7 inci dakikada kazandıkları biı 

.comer atışından istifade ederPk to. 

pu boş kuleye gönderdiler. Li:Cin 
Tarık tam zamanında yetişerek ol· 
makta olan bir golü kurtardı. :Bıı 

devre kaçırılan fırı:atlarla geçti ve 
Nizami müddet nihayet bulduğu :rıı 

man beraberlik henüz bozulmamış. 

" 1z r' r atle'.lcri arasında üç ~eltir ,iyorfar. l uhrıki resme bal.ın.z 1 'mle yakalmın Hi<layet, topıı Şina 
:n;l .. ::.!lakası ve 17 ,30 da İstanbul Berlinde iki kadın takımı araı.ıncla ı;ye verdi. Şinasinin şütlinü kaleci 
klüpleri muhtelit takımiyle istan- yapılan Hentbol (el toııu) maçında, 'llonjonla karşılamak istedi. Lakin 
bul okulları muhtelit takımı ara- kızlnrm hıırekotıerl erkekle-rden da- !hrahim ondan daha evvel yetiljc

smda bir futbol müsabakası yapı-ıha ha~in ve sert göriimnüyor mu? rek ilk golü kaleye soktu. Oyun 

lacaktır. Atletizm mürabakah • 
rr:un i'.:in::i "kısmı :rn - 5 • 39 da yerlerde elektrikle ışıklandmla. Cumartesi yapılacak tı. 
~yni stat)Ja devam edecektir. caktır. ftubcl maçları Üj'tınu:ı temdidi Haydarpasıılılaııı 

Futbol müsabakasının hakemi 20 - Merasime iştirak edecek yaramı~ olacak ki hemen sarı • pi· 
Şazi Tezcan. yan hakemleri, Ah. klüplerimiz: Taksim Stadyomunda ynh l~aleyc bdiler. Gazımferin · n

1
-

met Adem Göğ!Jün. Adnan Akın- Altınordu spor klübü, Anadolu Saha Doktoru: Naim Işık Lises' ian ort-ıl<>dı;ı topu Fi':ret güznl hir 
dır. kL bü. Anadoluhisarı İdman Yur· Saha komiseri: İbrahim Hakkı kııfa~la knlrvc so!>tu. B ı d vrr: 

Hakemlerin zaruri masrafları du, Arnavutköy spor klüeü, Be. Turgay. Haydarpıı.§· lıların '1-aı iz hakimi\• t· 
!eri Pltında ,.,. eti. tk"nc:i 10 J ıc'' 'l· 

da lstanbul l ~ 'i r hi h ı drl r 
bölgece temin edilecektir. Bu fut· şiktaş jimnastik klübii, Beykoz Haydarpaşa Lisesi - Işık Lisc-
bol müsabakasının galibine böl. spor ki.lrumu, Beylerbeyi gençl~r \si. Saat 15 te. 
gece b'..ı büyuk güniin hatırası ya- spor kurumu, Beyoglu spor klü- Hakem: Feridun Kılıç 

ı:ıh bir kupa verilecektir. . 1 bü, Boz.'.{~:t spor ·~liibü, Demir-! .. Yan ~akemleri: Bahaettin Ulu-
18 - Müsabakaların hıtamını spor klubu, Eyüp ıdman Yı.·\'a~r. oz ve Fıkret Kayral. 

fJakin muhal! ] ~ ' C'cl !, O\ ı!l 

cl:ı netice almr !arnn miıni olu~ on' ı. 

Niha) et oyunun hitmesiııc 3 d k'kıt 

kala füda:v·et gü~nl bit Fiilin ır~ , .. 
müteakip muhtelit takımlar gali- Fenerbahçe spor klübü, Fener Yıl 
bine ve bölge 1938 - 1939 futbol maz spor kliibü, Galata spor klü· 
birinci küme B takımları şampi- bü, lstanbulspor klübü, Kaı:iıköy 
1onu Fenerbahçe spor klübüne spor klübü, Karagiimrük idman 
·ıc ikinci küme A ve B takımları yurdu, Kasımpaşa spor birliği, 

C 
clarpasnn:-:ı ii~ıln~u ~rıliınü de yaptı 

umartcsi yapıl:!<::'; ::-1 ı ve Atış 

Müınbr ·-~ · ~ ·ı 

(?~iZi •• - ) 
ş-:ıwpiyonu Kasım paşa spor birli- Kurtuluş spor klübü, Ortaköy Taksim Stacl. ~.mm ·, 
}ine kupaları verilecektir. spor klübü, Süleymaniye spoı· klu" At .. b k · (T.. ı ış musa a ·a.a:ı: • ır.a ) . S .. 

19 - Klüp binaları ve stadyom bü ,Sişli spor klübü, Taksim Ye. at 14 te. 
\ ları bu büyük günün ülviyetiyle niyıld z. Kurtuluş spor klübü, Manili ve maı isiz koşu müsa-

·e onın bu Fekilcle bitti. 
Galib Ha;ıdar'"':ı.'"a tel·1mı tır•M ,.. 

ilen oyun•ı r•1•eram~dı. Bqh:ı~ ıı 

ncrk"'z mu!ıacim ve kaleci ço-k ı- "· 
uı-tul:r. 

lstanbul lisesi mağlüb oıma.sınıı 
rağmen Haydaqıaşadan üstün bİI" 

~ 
O) un rıkardı. Orta akıncıları \'e stıo 

T.ütenasip olarak güo:iüz Türk Topkapı spor klübü. Vefa İd- bakaları: (Final). Saat 16,30. 
/Jıt ıRt Jll'mmt ~ııt aenfz nıayolarınclan lıiç a~tHUJ#UMl(f(/ırlar. l'aıın P t" ba ki · 1 ·· l k 

J' • ve ar ı yra arıy e sus enece · man yur.du, Yıldırım Davutpaşa Taksim stadında antre ve Tri-
açıkları fevkalade bir oyun oynadı· 
!ar. 

pldjda, h~ n '•arda, ~por yaparken o;•/amı k1ycrfeti hep böyledir. ve gecesi de tesisatı mevcut olan klübü. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;__~~~~~~~~~~!......:.:.:..:.:.:....~~~~~~~~~~~b~ün~(~l~O:!....:....), Balkon (25) kuruştur. BA. DA 



-._ 12 MAYIS - 1939 V A.hTr AliŞM! fü~Sh.!Sl 

CAFER MUSHil ŞEKE 

Şehir hatları vapurlan kahve ocakları 
kira 1 liaziran 1939 c!an itibar~n bir sen.~ müddetle açık arttırım \fo 

Ya verilecektir. Arıunna 18 '519:~9 saat 14 tc Denizb:ınk K:?· 
~_?ervisinde rapılacaktı:-. (ISCO) lirıılık tenıin:ıt J~::ı•ndır. '5:vt. 

ogrenznek için hergün mezkfır ~crvic;e miiraraat ediıeb;!ir. 1 

""2'.'.'. - • • m 1 --- ----- ---- - · 
Zir:ı;ıt, lıış11.11t, yaııgm \ 'P "-"\. 
lr ıru l:ılerfnde en lrull:111rşlı 

\"O l'n ei \"Oı13ll \'O cıı aırmıı. 

ıuz çnlı~nn 

Bernard Markalı 
Motopompların 

L 
her boyundan d31m:ı depola· 

nmızda me\·ruttur. 
KATALOJ\, İZAHAT \ ' C 

l'EKIJF ttJK TALEBDE 
GÖNDERİLİR 

TUrldyo merkez dl'posu: 
~. Anupa Llmlted Şirketi • İstanbul, Galata Pc~embepa1.a.n 61 

~~S .. 939 CUMA 
ij~ik • 18.30 Program. 18.35 
a. J9.<~eş~~i müzik) Pi. J 9 l\onuş
ı, ~la 1 urk muzll{ı (Fasıl lıeyc
tıııı ~ıU Tokscs \'C nrkndaşları. 20 
loiı' het saat nynrı, nJnns \'C metco

hl ııbcrlcrl. 20.15 Türk müziği. 
.. '1r• z-h " Qla • ·ll du Bnrdııkoğlu, Ce\'del 

Hı~ llerıı.: Fcrsnn, Kemal Nlynzl 
...._ ı~'. Okuyan: Müzeyyen Scnnr. 
İf b 1~aı1 hümayun peşrevi. 2 -
Ilı). 'i•n hicaz şarkı: (Tıısdi ede· 
rkı: <H Saucllin K:ıynoğın lılcıu: 
tıOn h. 8'-an ile geçti). 4 - Şük 
laını ıcaı fnrkı: (Scvdıımı dilim 
ttı aı). 5 - Kcmnl Niyazi Seyhun 
ı.A'Cıtı:ıı..uml r. - Ar ... t Ju.sln.Jıı 

, r Şarkı: (Bir halet ile suzdü) 
ıı, 0•ınan Nihadın hica zkar şnrk ı r, llz k . kt. t, a lan bıık). 8 - Hıcaz "cır 
tlıı~ınaısi. 9 - Dedenin gülizar 
d,·11 ~8! \•efa bi çeşmi bidat). 10 -
tıp ~ Gülizar şnrkı: (Nazlı nazlı 
~anı f!ldl'r). 21 Konuşmn. 21.1 5 
~t • loh,·ilüt, kıımbiyo • nukut \'e 

l:ı borsası Cfi)·ol). 2l.2a NeşeH 
~hr · Pı. 21.30 Muzlk (Riyaseti· 
'ıı Ur filarrnonik orkestrası • Şef . 
~ı.tı Pcrh A.) 1 - Kurt \'on Wol· 

1 &İ Scrrın:ıt orkes tra için Op. 28. 
naıarş. b) Honıancl'. c) Cııpriccio · 
\tı·~ 2 - S:ıh·:ıtore lndovino : Sliıl 
·~d~lic:ı" n) Siıılonicıın. lı) S:ır:ı 
'!ı. ll c) G:ı,·oııa. ç) \'illotııı. 3 -
ır, oralırns: Ü<;Üncu senfoni fn ınıı · 
~tıP. 90. o) Allrgro con lırio. b) 

~rıı le, c) Poco Allegretto. <: l Al · 
• ~I 22.30 Mur.ik (Opera Aı )alJ 
r,q~İ). 23 Son a:ıjns lı:ıbcrlcrl \'e 

'"'ıh ı>rogr:ım. 23.15 - 24 Müz•J. Y and • Pi.). 

~a:ıcı Radyolardan 
tı10 çılrniı Parçalar 
ıı .:raın Türkiye saati ile \"C öAle· 
O~Dli saat olarak e\-rllmiştir: 
~RAtAR \' r:SENFONI 

.a~ ll KONSr:RJ.ERl 
rag: "Sır" (Smctana) Prag 

lq ~llerasından nakil. 
trlin (uzun d.): Bralıms'ın 

·I~ ~tnfonisl. 
k·0ndra (R.): Detbancn - Tos
,8nirıl. 
~l'fel: "İl:l hasisler" (Gretry) 

·l~ }\nl'sınnlion" (Rame:ıu). 
aıulldborg· "Madam Dullcr-

r fry. • 
IJı.\ ~ <Puççini). 
· ~ıusıf\tsı \'E ırnxsımı.ım a •lr"k O 1 

11 ·seı 2: Koro. 
3ruksrı 1 Flut, lmnan, pi· 

~o )·ano. . 
l-iön 
I 1~Mıerg : Ş ı :.ı, rl~ııııo. 

I• ·Hcl· ,. 
' 1 l.ı · ·~Orkı 1 ,1•,111. 

~.ı 1 • l!~Ju,: Ku ırtcı. 
•UUıJ ıı rn (:'\ . l · Ku, .. n, p \:1110 

•! • •· tnııa • "" (p ' ı.:r ,: hcma n ko'l \CI ı. 
~ ııa:\ll ·sıKı \ ı. oııı:m~ rı.LH 
3o f.' rıs (p rrı: llafif musıkı . 

l\rarıkrurı : llıılk nıu .. ıkisl. 
l 

010
nYa: Fakirlere lnnc kon 

~c erı. 
~ Str8 b n ' llrg• Hıırır orkestra. 1S ti l'tıtı~ıa, a · Hndyo orkestrası 

):~ ı.:~~luv: A:ııkerl bando. 
~ ~ı ~ llztg: Opera parçaları. 

llrııh· o 
ı 1\ litr • Pl'rrı p.ırçıılıırı. 
1 l,l 11'lıurg: J. Strnu'!is \•nlsl:ırı 
·1~ Okh ı 3

11 
'.tor.' olın: R:ıdyo oı·kestr:ısı 
lıi 1110 ar.: Hnlk orkestrası • 
ıı:~ok Alnınn fstıısyonlıın: 
l:ır ıf musikisi ve dnns bnvıı· 

1, 

9 15 I.ondrn (N.): "G!ilmc \'Okli'" 
!l.30 Eyfcl: Rndro fnnlazlsi. 

10. Kolonya: \'ar~clc konseri. 
JO.Sll Hndio Eire:ınn (Athlonc) 

Varyete. 
DANS l\!CSIKISI 

10.45 Bcromünsıcr; 11.10 Brüksel 
2. Nııpoli gr.; ı ı.ııo J.ondrıı (N.j; 11 . 
45 Pıırıs (PTT); 12.15 J.onclra (n.); 
[kma ,.c Torino grupları; 12.30 Ilıı· 

rl:ıpl'şll'. 

PiYES, KONFERANS VE 
1\0NUŞMAJ.AR 

4 45 Raaio Pııris: "füıcinc". 
!1.15 Sotı .. ns: ".\llkrorııııf(ıızln". 
D .• o Humburg: ••ıttııJc h~ını••, 

0.50 flerli r. : "Sn cidcr Yilıbelln ö. 
Jümü Ç(' d i rilmcsı". 

lO SO Roma sr.: Bir perdelik piyes. 
10.~0 l.ondrd (N.): Dilnrdo ş:ımp i · 

yonluğu so:ı mnçı. 

ERTCCRUI. SAI>l TE1' 

r~~ Şehz:ıdeh:ışı Tl' HAN ti 
yııtrosunda bu gece: 

J Gö: oörmc:se oörıül 
" katlanır 

BCiyük \'Ocl\'il 3 P. Okıınıc:u n:ıynıı 

AYSEL Ye Atiliı Hc\'lisii 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
lcr, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

----~---

7 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec-
zanelerde bulunur. 

, .•. '·"' . , t .. - . - . ' 

Sütçüler aleminde bir hadise .. 
Süt Makineleri 

1939 modelleri gel
miştir 

Dünramn en sağiam ve en 
ucuz 

M iELE 
Süt Maldneleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı da
ima mevcuttur. MIELE 

makinelerimize mahsus 
hususi yağımız gclmi~tir. 

Fiatı diğer yağlardan daha 
ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Türkiye umum dep:>su Jak Dekalo ve Şş. lst. TahtakaTe No. 51 

Taşra satış yerleri. 
Ankara acentamız: 
Adana .. 
Konya .. 
Ceyhan .. 
Gaziantep " Erzurum 

" 
Polatlı " 
Eskişehir .. 
Trabzon 

" Trabzon " Bolu " 

Yusuf Esendernir ve oğulları 
Omer Başeğmez 
Mehmet. Şükrü. Necati KaŞJkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir ôzşeker 
Neşet Solakoğlu 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahmatı Şeref 

Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yöndcr 

BiR· KAŞE 

~ ~~ 
BU BAŞ AGRISINDAN KurtulayımL. 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipıiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

. 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi ~863 
• Swüfrrı ı•r Türldve Cüınhurıi eti ile mürMl<İI muf<ıvrlrnımtsı 

2292 Numıf;ıfı I0/6li9J3 tarihlı kanunM t;ısdık tdilmisıır 
f 24ı'6119JJ r.ırihlı 2435 Num;ırafı Rr)m/ Oazrt~ J 

Serma1esı : 

ihtiyat akçesi: • 

t0.000.000 lngillz &.ırası 

1 .250.000 lnglll2 &.ırau 

=======================' 
' Tllrkiyenin ba$lıca Şehirlerinde' 

PARIS. MARSILVA ve NIS"de 
_ • 'LONDRA ve- MANÇESTER'de\ .,. __ _ , 

MISIR. f<IBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. flUsn~ 1 

.,. MAVERAVI ERDÜN'de. Af{ 
~ Mer1cez ve Şubeleri 
9!1: VUGOSlAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. lÜBNAN 
{lı ve HATAV'dil 

9l filyatleri ve bütün Dünyada Acenla ve Muhabirleri \latdır • 

~ 
iji 
~~ 
~« 
~ 

T 1 

Her ~vi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı car. ve mcvcluat hesapları kli$adı 

Tıcari krediler \"C veSJıklı krcdıler kü~.-ıdı 
T urkıvc ve Ecncbı memleketler üzerıne k~ide ser.edat ı$konıosıa. 
Oorsa emırlerı. 

Esham ve ıahvilaı, alrı~ ve emı.ıa Dzerıne avans. , 
Senedar ıahsilatı !)<! saire. 

En v!ikSck enini\'l!I şarllannı haiz kiralılf 
Kasalar Servisi vıırdır. 

Piyasanın en mQsait tartlırife (kumbaralı vcy• 
kumbarasız) tıurruf hen'Pları •çılır· 



BIOGENINE 
KAN ve DERMAN 

810 GENi.NE . Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 
• ve acı nebatat hülasaiarile tababetin 

fevkalade ehemmiyet verdiği şayanı hayret muvaffakiyetler te. 
min ettiği bir devadır. 

Bl'OGENINE . Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has. 
• talıklardan sonra görülen zafiyet, hal

sblik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda iza. 
le eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır. lş. 
tihayı açar, dermansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinç. 
lik verir, cildin soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B·oGEN.NE . Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkada. 
1 1 • şıdır. Sinirlere kuvvet verir Hastayı ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir za. 
manda şüalandınr. Hiç bir sinir ilacı: Nevresteni ve isteriye 
müptela olanlara (BİOGENINE) kadar istifade temin edemez. 

B.OGEN.NE. Gençlerde görülen ve çok defa nevreste. 
1 1 • niden mütevellit olan iktidarsızlık ve 

bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BiOGENiNE: 
pek müessirdir. 

Sıtmaya karşı f evkalide koruyucu tesi. 
ri olduğu gibi sıtma nekahetlcrinde de 

B·oGEN.NE Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü-ı 1 : çUkler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve
kaletinin ntüsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

-~!!!!!!!'!~~!!!~~~~~---

, 939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 
mN SAYISINI MUTLAKA OKUYUNUZ 

S.\HIBI : ASlll US 
Netrtrat MUdllrQ: R. Ahmeı SevengilBasıldıfı 7er: VAKiT Matbaası 

iştahsızlık - Hazımsız:ık 
~işk.nlik - Buranlı - Gaz 
Sancı - Mide bozukluğu 

Dil - Barsak ataleti -
inkıbaz - Sıkmh - S!nir 

Ve bütün mide ve bars· ..k rah::tıızlıklanna kartı 

HASAN MEYVA öZO 
kullanınız 

Mide için her y~t::ın sonr;ı 1 • 2 tatla katıiı yanm bardak 

İçinde ve m :!eJhil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 

çorba kaıığı yarm i:ardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 

MEYVA öZO Avrupa ve bilhassa ln:iliz meyva tuzlarmdan 

daha yüks~k olduğu kat'iyetle sa oittir. Buna ra~-ınen Avrupa mey

r.ı özlerin:len beı misli daha ucuzdur. HASAN MEYV A öZO yalnız 

bir türlii olup fNenizdir ve çok köpürür. 

Şişe JO iki 
misli 50 Dört 

misli 80 kr. 


