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Bir kısım ihtiyatlar talime çağırıldı 

londradan verilen bir haber: - ~ .;. . 

Arnavutlukt8ki . 
ltalyan askerleri 
Atina ve Pireyi almaktan 

bahseden garip bir marş 
söyliyorlarmış 

' il'unan tan'klarınatJn biri .. 

ı ''Canlı 
: Olmak üzere 

torpil,, 
Lehistanda fedai 

~ At!na,8 (~.A.~ -Gaz~te~erde netrol~nan geo~Jer uu•• kUA mete mu•• racaat ettı• ~ enıımame ile hır takım ihtiyat tayyarecı au- ~ 
'l )lan 60 gÜn için silah altına çağrılmışlardır. ----------- G ••b 11 ç.ı~lma isim tayini au~eti_Ie yapılacaktı~. Avrupa merkezlerini dolaştıktan sonra 0 els ,SOrU' 110r • Emımamede1 bunların ıktıdarları askerı ma-
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..__ (Deoamı4ünrildt) Romanya Harıcıy$ Ey Leh is tan 
Çk inrtliler kK~ntonu Nazırı tekrar nereye gidiyorsun ? 
u arma uzere... A k ı· L hı·ı · d·"· ~a t d 11 f· ·d · 1 I"' d"ld. n araya ge ıyor e ı erın ver ıgı cevap: 

n on a or ı ı are ı an e ı ı, .. N d • k d k 1 l 
~Japonlar i~dat ~ekliyorlar G~.f~~k~ dun .~eneral Veyg~ndla ere e ISe Ora a a IYOfUZ. 
tar.~-~ng:.7 ~A~.~ -.Çinlı1~ Tehdit aıtıncia bulunan rnıntaka- goruşfu bugun de Potemkınle ...- Yazısı 'ancmt '~ bilclirildığıne göre, Çın ya süratle Japon takviye kıtaatı ve ' S ~nton. şeh:inin banliyö· tanklar.gö~derilmiştir. Oyle anlaşı. görücecek 

. . §tnıendıfer ıstasyonunu zap lryor kı eger Fonnoz adasından Y 

lQ ~~· Japonla~ 1?0 de? fazla Ö- gö~derilen Japon kıtaatı süratle Bilkrcş, 8 - Romanya hUkQmct nin ayrılmasından biraz sonra Fran 
torı ~ı..~erel( çekılmışlcrdır. Kan· yetışmezse Kanton _şehrinde Japon· merkezi bugil.nlerde çok nıUhim si- sız generali Veygand tayyare ile 
tir. ·-ı..ıuıde örfi idare iHln edilmiş· !arın vaziyeti çok rnüşkillleşecektir. yasi temas ve mUzakcrelcre sahne Ankaradan buraya gelmiş, dUn bu-

'-.___ olmaktadır. İngiliz ticaret heyeti. (Devamı 5 incide) 

Italyan - Alman 
Askeri mekfelıler bayrammı1a wpol'culnra mUklfatlA'I' verlllrlien .•• --------1 Haber Gazetesi ınanya böylece harpte ltalyanın bitaraf kalması ihtimalini önlemiş r::~de müd:et.':a~:n~:~:: öğrendiğimize göre "Haber., gazetesi iki g(!ıı 
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O çocuklardan hesap sormağa 
cemiyetin hakkı yoktur 

Yazan: SUAD OERVIS • 

B 1R gazetede okuduk: 15 yaşında iki çocuk bir çuval d:
posundan hırsızlık yaparlarken yakalanmışlar. 

İkisine nerede oturdukları sorulmuş. Cevap olarak bunu söy 

lemişler: 

- Bizim evimiz, barkımız yok. İlyaam kahvesinde abahlarız. 
Bir tanesine kimin nesi o)duğu sorulmuş. Alınan cevap da §U: 
- Beykozda doğlduğumu biliyorum. Fakat anamı, babamı ta. 

nımam. Onlar ölmüşler, kardeşlerimin bulunup bulunmadığını da 
bilmem .• Nüfus kağıdı mı da kaybettim. 

Diğeri de rivayet kabilinden Kayserili olduğunu biliyor. O da 
anasını, babasını tanımıyormuş. On seneljir aokaldarda yaşıyormuş. 

On beş yaşında iki çocuk, on senedir ~okakta yaşıyorlar, mez
bclelerde, köpeklerle süprüntü karıştırarak tegaddi ediyorlar, kah 
bir çeşme oluğuna, kah bir mezar kovuğuna, kah bir köprü köşesi. 
ne büzülerek, yağmurdan, sıca'ktan, soğuktan barıruyorlarmış. 

On senedenberi, İstanbul gibi kalabalık, İstanbul gibi medeni , 
İstanbul gibi Tilrkiyenin en müterakki şchirlcrinlden birinde bu iki 
çocuğa bir tek müessese alaka göstermemiş. Kaldırım taşları ara. 
sında biten otlar gibi, hüdainabit yetişmişler .. Niçin bir yerde k.v. 
rılıp ölmemişler, nasıl on sene hiç bir el kendilerini tutmadığı halde 
yaşayabilmişler. 

Bu bir muammadır?. 
Elbette bu çocuklar aç midelerle şehrin sokaklarında soğuktan 

titrlye, titriye dolaştıkları zaman, kfigir, beton lduvarlaan arkasına 
çekilmiş rahat rahat oturan ve yediği yemeği hazımla meşgul olan 
cemiyetten bir alaka beklemişler. Bir elin kendilerine uzanmasını, 
bir elin kendilerini bu kaldırımdan çekip almasını §Uurlariyle olma. 
sa dahi tahteşşuurlariyle temenni etmişlerdir. 

Ve işte on uzun seneden sonra, on sene onlara lfikayd kalan 
cemiyet onlara şu anda elini uzatmış bulunuyor. 

Fakat bu el tutup kaldırmak için değil, tokat atmak için, o 

çocuklara doğru inmiştir. 
On sene kendisine ne maddi, ne manevi bir gıda verilmemiş. 

Mczbclelerin içinde, hayatın en •ilfli ihtiyaçlariyle mücadele cl:le, 
d:!e yetiımiş bu çocuklara kendilerinin mes'ul olmadan işledikleri 

bir suçun hesabı sorulmaktadır. 
Onlar cemiyetle karşılaştıkları vakit cemiyet hepimizin ağzın

dan, onlardan özür dileyeceğine, o çocuklara bugün hesap ıoruyor. 
Halbuki onlar, kendi vaziyetlerini müdrik olabilseler, kendile. 

rlne hesap soran cemiyet milmessillerine mukabele olarak: 
- On senedir aç, açık, yersiz, yurdsuz dolaııyoruz. On sene. 

tiir nerede idiniz. 
Diye ııorsalar, onlara ne cevap verebiliriz. 
Kaldmmd çocuk bırakmak, on sene, kaldınmda UrUncn ço. 

cuğa el uzatmamak cemiyetin y\iz karasıdır. Kaldırımda çocuk 
bırakmamak için lazımgelen tedbirleri almak mecburiyetird~eyiz. 

Cumhuriyet 
-...:: 

Suat DERVlŞ 

SABAH' GAZETELERi 
NE DiYORLAR? 

Vak1t -

"i ı meıısimin en sıcak bir gütıüytf ı7. Bir gı7n evvtlitıin de Hidrtlleu Terimiz diinkıi gezmelerden iki man ıorayı göstermektedir. 
liU etmesi, dün on binlerce l sta 11bulluyu kırlara dükmiiştü. Resim. 

.... - . 

Terkos 
çeşmelerinde 

Sakalarm halkı rahatsız 
etmemesi temin olundu 

Ç1 i düşmanları rakı reklam- Yeni iki fidanlık 
kurulacak 

larından Şikayet ediyorlar Bunlardan biri Cevizlikte 
o:acak y eşilayın dünkü ( kongresinde Yeşillik ve bol ağaçlan ile tari. 

Son günlerde şehrimizin muhte- hin her devrinde meşhur bulunan 

lif yerlerindeki terkos çeşmelerinde vatanını sevenin içki düşmanı gUzel ltanbulun ağaçlarının yıldan 
sakalar yUzUnden halkın .su doldur. yıla azaldığı glSrUlmektedlr. MUte. 

masma lmkfuı kalmadığı şeklinde olacag"' ı iddia edildi madi harblerde yeni ağaçlar dikile-
birı;ok §lkfıyctler vaki olmağa baş- memesi ve halkın ihtiyaç karşısın • 
lamıetrr. Merkcblerln yerine her bf Ycşflay kurumu dUn saat on leyh vatanını seven herkes bizim da eski ağaçları da kesmesi bunda 
ri birer beygir edinen sakaların ev- dörtle Fransız tiyatrosunda bir saflarımız arasında yer almnğn nıec başlıca amil olmuştur. Bundan Uç 
velce dört tenekeleri varken, şlmdi mUsamcrc tertlb etmiştir. MUsame. burdur. ı sene evel tstanbulda ağaç kesilmesi 
altışar teneke Ue çeşmelerin önllne reye istiklal mal"§ı ile başlanmııı, Bundan sonra Yf"şilay cemiyeti ni bu işin vllfıyet ziraat mUdllrlil
sırnlanmakta ve hallu sıra bekle - 1 arkasından hapl.shane hekimi Dr. umumi kütib! Fahreddin Kerim de ğilnUn müsaadesine tAbi tutulması 
meğe mecbur etmektedirler. Hal - İbrahim Zati tarafından, alkolün bu me\•zuda birkaç söz söylemiştir. önlemiştir. Bu ara.da Bilyilkdere fi
buki bundan evvel yalnız snkalam zararlarını anlatan ve alkolün bir Fahreddin Kerimin bilhassa içki pro danlığından halka lovzi edilen fidan 
tahsis edilen ç~mclcr hnriclndekl gıdn maddesi olduğu hakkındaki id- pnganda ve reklamlıı.n hakkındaki !ar da lstanbulun ağaçlanmasında 

çeşmelerde halkın daima snkalar • dialan reddeden gilzcl bir konferans sözleri, salonu dolduran içki aleyh- pek az da olsa faydalı olmuştur. 
dan evvel su doldurması sakalara vcrllm.4ıtir. tarlan tarafından hararetle tasvib Orman umum mUdUrlUğU, lstan. 
bildirildiği halde buna riayet etme- Hatib, nutkunda içkinin vUcuda edilmiştir. Cemiyet umumi kfi.Ubl bul bölge~inin ağaçlandınlması lşi-
dlkleri anla§tlmıştır. yaptığı zararları misallerle tebarüz şunlan söylemiştir: nin sUmtle ilerlemesi ve halka aza· 

Bu vaziyet halkı muazzcb etti -
ğinden sakalarm su alablleceklerl 
<;eşmelerin tahdidi JUzumlu görUl • 
mU~ ve bir kısım çeşmelerden sa-

ettirmiş ve demi~tlr ki: "- Biz mukaddes gayemiz uğ • mi kolaylığın gösterilmesi için 1s • 
- Bugiln Tilrklyedcki mahkum runda durmadan çalışıyoruz. Fakat tanbulda çok bliyilk bir fidanlık tc

miktarı 30-35 bin kişiye baliğ ol • yazık ki karşımızda milyonlarca ser sisine karar \'ermiştir. Bu fidanlık 
maktadır. Biz şuna kanllz ki bunla- mayeli içki işi yapan müesseseler için yer aranmış ve Kartalın Ce -
nn hemen yUı.de dokannt içki yU _ 

kalarm ııu doldurına.eı ltat'lycu me zllnd n mahknm olmu.slardır. B -
.. .-vı-.:r..ı~ c .. ı. .. ı .. -- c • ..ı .. ı ..ı.. -

1 
nun oo~ ıc uıuuı;uuu oıraıı."llTlız "i~n. 

bileceği çeşmelerden de gelen halk dlr ki her: zaman ve her yerde ba
Uk tenekeyi mUteaklp kabını dol • ğınyoruz. Biz içki dUşmanıyız, çUn
durncak ve halk değil sakalar nlS- kU vatanımızı seviyoruz. Binaena. 
bet bekllyecektlr. 

Bu ekil halkı çok 11evlndirml1Ur. 

lnhisarlara müfettiş 
alınacak 

Hopada bir 
kamyon kazası 
Bir ölü, iki de yaralı 

var 

vur. Ocçcn a ne lçkl ııleyhltıdc rııd- vizll lııtnsyon11 clvarmdıa. lnhhuırlnr 

mlk~Ôf~· uiı ö~ 'n en ayrı ır yrı - ka~IB1ndaki sah muvafık görUl • 
maz "Uludağa çıkarken Kanyak lA. mUştUr. Bu sahanın 19timlakl ta • 
zımdır. Kanyak içen UşUmcz ve yo- kanilr etmiştir. Arazinin sahibleri 
rulmnz,, diye kanyak lehinde bir bulunarak derhal iııtimllık kanunu 
rcklAm yapılmış. Ben bu reklamın hUkUmleri mucibince satınalmması. 
bllbnssa bir devlet radyosunda he. na ba5lanacaktır. 
men benim konferansımın akabinde İstanbulda diğer bir fidanlık da· 
yapılmasından çok mUleesslr oldum ha tesisi mukarrerdir. 

fakat bunlardan hiçbiri mukaddes 
hedefimize ulaşmaktan blzl mene • 

demiyecekUr. 

:Nadir !\'adi, llarbl lstlucn kim? Asım l:s "Ta\'assutta s:ıınirnl) l'I 
başlıklı ya.:ısında demol:rasl cephe- ıııler,, haşlıljı nllınclnki lıaşmakalc· 
sile totaliterlerin harp ar:usunıı da. liİndc, Musolininin Lehistan ile Al 
ıma blriblrinc yüklemek isledikleri manya arasındaki ihtilafa müdahale_ 
g6rülmeklc oldızlJunıı ıöulediktcn soıı sinden bahsetmiştir. ltalynnın Çe· 
ra harbin buulln milletlerin ar:uları l koslo,·nkya hAdiscııinde de sul~ı~ever-

lnhisarlar umum mUdilrIUğü tef
tiş kadrosunda mUnhaller bulundu -
ğundan tcftlş heyeti kadrosunun ye 
ni ve genç elemanlarla takviyesine 
karar vcrllmiştir. Bunun içiİı bliyük 
bir imtihan açılmasısı mukarrerdir. 
İmtihan hnziranm altısında yapıla. 

Hopa - İnhisarlar idaresi için 
yapılan binaya malzeme taşımakta 
olan bir kamyon devrilmiş. bir ki~i 
ölmüş, iki kişi de ağır surette yara· 

lanmı~tır. 

Geçenlerde Ankarnda yeni bir 
gıda maddesinin keşfedildiğini ha • 
ber aldık, biraz sonra tahkik edince 
öğrendik ki bu AnkRra biras1ymış. 

Samatyada dün 
akşamki yangın 
Büyük bir ev tamamen 

yandı 

hlUı/ına da vııkua 11cleeğini ıöylc- lik rolü O)'nndığını ve bu .. J~~b:ırlo 
meklcdlr. Münib konrcransın<la buyuk bit· 

minnet havası estirdiğini bu serer 
caktır. 

İnhisarlar teftiş heyetine girecek 
olan bu gençlerin hukuk fakültesi, 
Siyasal Bilgiler Okulu, yüksek iktt. 
sat ve ticaret mektebi veya bunla-

Buranın en iyi ~förlerinden olan 
Mehmet Acarın idaresindeki kam 
yon Canlar caddesinden geçerken 
küçük bir çocukla karşılaşmış. şoföı 
çocuğu çiğnememek için ani bir fren 
}·apmı~lır. Fakat buna rağmen me. 
safe azlığından kazanın önüne geçe

Ankaradn torlanrrn neşriyat kon. 
gresinin bize çok faydalı olacağına 
kanii.z. Çilnkil kongrede badema 
matbuatın içki aleyhinde yazılar 
yazması kararlaştırılmıştır.,, 

Bu nutuklardan sonra Yeni Nesil 
ve Boğaziçi liselerine mensub kil -
çilkler tarnfından muhtclü danslar 
yapılmış \'e konservatuvar profe • 
sörlerinden 'Muhiddin Sadak tara -
fından bir viyolonsel konseri veril
miştir. Son olarak EminönU Halke_ 
vi temsil kotu tarafından Denkbaı
lık isimli bir piyes temsil edilmi§ ve 
müsamereye son verilmiştir. 

Dün ak§Bm saat 17 de Samatya
da Arabkuyusunda Mekteb soka· 
ğında bir yangın olmuş ve 7 odalı 
büyük bir ev tamamen yanml§tır. 

Yanan bina, Marta isminde bir 
Alma.n kadınına. aittir. Diyor ki: de lıiımct etmesi .ihtimalinin mc\·cuı 

"Topluluğu aliıkadar eden öyl~ Celil· olcluiıunu söylemiştir. Ayrıca bu se· 
ketler vardır ki, hiçbir kun etın on. rer cıhnn dkCırının bu mfidnhnledc 
ları önlemesine imkdn yoktur. 1929 bir maksat tevehhilm etmekle bulun. 
ikUsadl buhraıtını kiın isli yordu? O· duğunu Ye bu itib:ırln ltnlyanın bu 
na kim mani oldu. tavassutu ne m:ıksnlln ynp:ıcnğınn c· 

ra muadil yabancı mekteblerden me- miyeceğini, anlayan Mehmet Acar 
zun olmuş bulunmalıın IAznndır. ~u direksiyonu da sola kınnıştır. Ço· 
nun haricinde olarak bu • gcnçlenn cuk çiğnenmekten kurtulmuşsa da 
frnnsızca, almanca ... ·eya ıngilizceye bu defa da kamvon üç metre yük· 
mUkemmelen vakıf olmaları da §art l c;ckİikten dereye. yuvarlanmıştır. 

H:ırbl belki lıiı;blr dc,kt adamı hcmmlyclle te\'ecc!ih etmiş oldıı~unu 
arzu etmiyor. ı~aknl hepsi de göril· lcbıırQz elllrcn başmuharrir, bu inli· 
yorlıır kl harp tehlikesi günden güne zar hal.nin manasını araştırmakla \'C 

büyümekle ve y:ıklaşmııktndır. Gfi· ~tünih konrernnsındnkf lınly:ın h:ış
nün birinde mllyonlnrcıı insanın bo. vekilinin hnklkalcn yalnıı Avnıp:ı 
~ııtlnşmnsı mukadder değilse, herlıal· sulhu için çalışan bir adam oldu. 
de çok muhtemeldir.,, ~unu ve fakat bundan sonraki tıırih· 

ıe Mıısolininln ikinci bir simasının 

ikdam 

Miralay Bekle Ilillcrin nııtııkları· 
nın bazı noktalarını karşılaştırmak/11 
ıö:e başlıyan Agaoylu Ahmet, Al· 
manuanın bilhassa Dan:ig ve kfirl. 
dora aalılp olmal·, Lelılslanın deni:
lc aldkasını l"cımck ar:ularına karşı 
Lclılılanın verdiği cevaplan llitlcrin 
memnun olacaOını ::anntlnılyor, dl· 
yor kl: 

"Unutmıımnlıdır ki cevap hazırla· 
nırken bile lnslllcre ,.e Fransa, Le. 
hlstanıı bir kere dah:ı evvelce veril· 
mi~ olan teminatı teyit ettiler. 

Şimdi her şey, Jllllerin iradesine 
tabidir. Fon Hlbbentropun Romnyn 
ltnlynn sadnknl \"C merhutlyclini nn· 
lıım:ık itin gitmiş oldııAu SÖl lcni)·or. 
Bu demek oluyor ki lınlynyı s:ıblt ,.e 
azimkar bulursa, irade bomba slbi 
patlıyncak. Bulmnısn1 

Slynst hayııtta '"e hele diktııt!Srle· 
rin h&Jahnda mesullydleri bıı~kalıı. 
,.. }'dklemek gibi ıı~ınnkltır bul· 
makta, son umanın mah:ırellerindcn 
blrisldl• ... 

tahakkuk rtıi~ini ''e işle Arna\'ullu· 
ı;ıun işgali emrini ,-~ren hu adam· 
in evvelki arac;ımlo buyfik fıırkl:ır ol. 
duEıumı siiylcmekledir. 

ltn})nnın ilerdeki metalibnlınıı hir 
ıemin teşkil edebileceğinden şüphe· 
lenildiAi ye hakikat halllc ltalynnın 
nllıkodnr olduğu bnıı işlerin me\'cuı 
bulunduğu ve binnennleylı e\'Veliı 
k<'ndini sulha sc\'ketmesl icap ettiği 
\'C r.lh:ıyet b6yle bir sulh arzusu vnr· 
s:ı bel·nclmllcl bir konferansın ko. 
nuşıılmnsınıı rııa göstermesini ve 
aksi holde samlmt)·cllnc kimsenin !· 

nıınmıync:ıAını yazmakt:ıdır. 

OskUdar - Şile yolu 
Belediye, üakUdar Şile yolunu eli 

ratlc tamir etUrmeğe karar ver -
mlştir. Yolun, bilho.ssa çok bozuk o
lan Kısıklı kısmı C88Sh tamir edile

cektir. 

olarak aranacaktır. IIMisede bir amele beyni patla. 
Bu gençlerin, mUfcttiş olup ola - varak derhal ölmüş, iki amele de bi· 

mıyacakları hususu~da he~si hak • ;inin ayağı kırılmak suretile ağır 
kında ayn ayrı idan tahkikat yapı. ~urette yaralarunıştır. Derede bo· 

lacaktır. ı:_rulmak üzere olan §Oför Mehmet A· 
İmtihan yabancı dil de dahil oldu- Ci:lr da t~met Çakar Lmindcki mü. 

ğu halde sekiz muhtelif gruptan ya teahhit tüccar tarafından kurtarıl· 
pılacaktır. İmtihanda muvaffak ol -
muı.ı sayılmak için beher der.sten en 
az altı numara almak ve vaao.li 6,6 
yı doldurmak lazımdır. 

İmtihanı kazanacak gençlere ev
velfı 125 lira. licrct verilecek ve genç 
lcrln ta~inlerinden sonra geçecek 1. 
ki ııene sonunda yapılacak mesleki 

mıştır. 

Yaralılar, inhisarların inşaatını 
yapan müteahhit tarafından tutu 
lan bir motörlc Rize hastanesine kal 
dmlmı~tır. Müddeiumumi vekili. 
başkatip İsmail Burgut tahkikata 
başlamış, şoför nezaret altına alın. 

bir imtihan neticesinde muvaffak ınıı:;tır. 
~~--~----~~~-

o 1 n n la r ın Ucrctleri 150 llrayn çıka- iJ@ lf\) 't () ~ al M (C a 
rılncnktır. 

lfi1on k§pe'SJI 

Marta e\'in orta katında oturmak· 
tadır. üçUncil ve Ust katında da 11i
mendifer atölyesinde elektrikçilik 
eden Hayri isminde bir kiracı bU.. 

lunmaktadır. 

Bostan 
da 

kuyusun
ceset 

Altmış yaşında bir kadm 
kuyuda bulundu 

Dün Kwnkapıda Kadırgada bh 
bo&tan kuyusu içinde bir ceset gö· 
rülmüş ve gelen itfaiye tarafından 
çıkarılarak tahkikata baş!anmıştır. 
Cesedin Kadırgada hamam sokağın 
da 46 numarada oturan Mekkonun 
~an.;ı 60 yaşlarında Agavni oldu· 

~u anlaşılmıştır. Vaka hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Ateş Hnyrinln oturduğu evin ust 
katından çıkmış ve ahşab olan bina 
kısa bir zamanda alevler içinde kal· 
mıştır. Bir mUddet sonra vaka ye· 
rlne gelen itfaiyenin gayretli çalı!J· 
mneına rağmen ateş söndUrUlmeğe 
muvaffak olunamamış \'e ev alt kB 
tına kııdar tamamen yanmıııtır. 

E\'de oturan kiracılar ve ev sahi
bi hiçbir eşya kurt.aramamışlardır. 
Ate~in sebebi hakkında tahkikat 

yapılmaktadır. 

-----------------:---~-=--_.. Plaj ücretlerini 
kontrol 

Belediye mevsimin yaklaemıı51 

dola~·ısile pliljları çok csa.sh bir sil' 
rette kontrol etmcğe hazırlanmııl<' 
tadır. 

Gerek plajların ve gerekse ci • 
varlarındaki eğlence yerlerinin uc· 
retleri tetkik edilmektedir. Hiçbit' 
suretle ibtikAra meydan verilmerxıC• 
si kararlaşmıştır. 

Belediyeye birçok kimseler ınU ' 
rncaat ederek muhtel!! yerlerde 
deniz hamamlıtrı aı;mak istedikleri' 

ni b!ldimıi§lerdir. Bunlara açacsk
10 

n hamamların yerlerine göre_ ınU ' 
saade verilmektedir. 
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-Kendilerini cüzamlılan iyileştirmeğe vakfeden 
•• • Ue mısyoner kadın 

Cenubi Amerikanın ıssız b· r köşesinde 
cüzamlllar kampında kurulan 

40 senedir, medeniyetten uzak, garip ve korkunç bir hayat geçiriyorlar 

İngiltere 
~e Sovyet Rusya 

müzakereleri 

Bazı insanlar, kendilerine o ka
dar garip ve inanılmaz bir yaşayış 
tarzı intihap ediyorlar ki, in ~n 
gözlerile gördtiğü halde bunlara ı. 

nanınıyacağı geliyor. 
Bir Fransız muharriri cenubi A· 

merikada yaptığı seyahat e'nac;ında 
40 senedir, dünyadan uzak yaşı} 1n 

üç Avrupalı kadına tc adüf etmı~
tir ve gördük!erini hemen gazetesine 
bildirmiştir. 

Bu kadınlar, Fransanın, Ccnubt 
Amerikada, hapishane ve zindanla· 

l:>ünya politika hayatının ka. rile meşhur Güyan mü t"m'eke,;i. 
tııık ve girift bir devre geçir. nin ıssız bir kö~sinde, bütün mede· 

:lıt'- niyetten uzak olarak, ya~ıyaıı 1.iç ıtte olduğu inkar edilemez. Bir 
~( . kadın misyonerdir. scyahatlerın, tebliğlerin ve 
llıUt k Onların yarun asra yakın bir za-•• , t abil nutukların hakikaten 
:-§ılmaz bir ıekil aldığı §U de- mandır yaptıkları iş, cüzamlıları 
İırde, yürütülecek bütün tahmin. ayrılan mmtakada, bu za\'allı şifa 

1
'tc sadece muvakkat, hatta gün. bulmaz hac;taları tedavi etmek, on
:~ bir ehemmiyet atfetmek zaru- lara sabır telkin etmek \e aç dan. 
~ttı vardır. Bu devrenin esaslı ve Jan da beslemektir. 
b~takar hatlariyle zühur edecek Bu işin ne kadar güç ve taham· 

1 
neticeye doğru inkişaf etmek. mül edilmez bir vaziyet olduğunu 

'Olduğu §Üphesizdir. Ancak bu takdir edersiniz. 
•ıı. için üzerinde mütalea yürüt. Fransız muharriri üç Fransız sörü· 

· c~e. hele hüküm vermeğe isti- nün hayatından şöyle bahsediyor: 
/t lrzeden meseleler çok azldır. "Onların bulunduğu mıntakaya 
1:ııa vardır. gitmek için en yakın şehirden itiba· 

So dunlardan biri de Ingiltere • ren Güranın balta girmemis orman 
"Yet Rusya mlinasebetleridir. lannda üç gün yaya yürumck icap 
On beş günü mütecaviz bir za. ediyordu. 

~danberi bu iki develt arasın- Yavaş yavaş ölmeğe mahkum in· 
tt txlUzakereler cereyan etmek- sanların (Cüzamlılann) mıntaka
~lr. MuhafazakAr partinin ikti- sına vardığım zaman, üç misyon\!!' 
lıı . tnevkine geldiği gündenberi kadının oturdukları kilise ilk gözü
'.'lı tılterenin Sovyet Rusyaya kar- me çarpan bina oldu. 
~iltakındrğı tavır malQmdur. İn- Misyonerlerin reisi sör Bernardı. 
l'lc t~re kralının bir ailesi meselesi O, kamptaki bütün işlerin umumt 

hı~'11tsile S o v y c t elçisine yap- idaresini üzerine almıştı. Muavin. 
~ı l?ıuameleden Münib konuşma- lerinden sör Martelien ise, hastala· 

111
daki tarzı harekete kadar bir nn tedavisine bakıyordu. Onun ~n 

ti.L,nldiacle.r İncrilt,ue ile~ 
1:e J>Olitik bir icaba istinad et. 
tddiğini göstermekte idi. Fakat 
~tıı ayın ba~lannda ve Alman-

t"d n umulmaz hareketlerinin 
asında, bir gece Çemberlaynın 

t :ı sefarethanesindeki aüvare-
t<>zUkmesiyle başlayan yeni 

~ devre, bu münaferetin yavaş 
tt~ hafiflemeğe başladığını gös 

1. 
~ 

"·- Ununla beraber İngiltereyi bu 
-llfttı • 

1 e harekete icbar eden se-
~ tri görmemek de imkan 

t ~ "e bunu elbette herkesten ev 
~ ~vyct Rusya görecekti. 
. ttice, daha doğrusu bugünkü 

~t. tu oldu: lki hilkumet ara-
1!!>0r ltj nıUzakereler uzayıp gi. 
~ ' Asıl garip görülecek tarafı 

hı lııaYlp gidecektir. Bunun se
'I\, l'ledir? 
Gt' • 

Ott ~ını politika muharrirlerine 
, 1' flıescle basittir: Sovyet Rus 

010 tıgiltcreye itimat etmiyor. 

tbi~Yaya da itimat etmiyor. Se
ltj. 1Hc bu sebep meçhul. Hal-

~tic~lı~ nıesele ve 'bir gazetenin 
~ta ' 1Yaset sütununu doP:lur. 

)in tı asıl maksat, bu sebepleri 
llti edebilmektir. 
c:~ devlet arasındaki müzake

ı "'c \~itıni günden beri uzadığı. 
tscı 

1
1naenaleyh halli müşkül 

t e 
lllq~lc r .. mevcut bulunduğunu 
~z ıçın her gün sütun dolu-

1 °Icumağa lüzum yok. Bu. 

(Devamı S incide) 

lılara baktığını yakmen gördük. 

Hem o yalnız zavallılann hastalık· 

!arına bakmakla kalmıyor, onlara 
teselli vereceke, büyük ihtiraslarını 
teskin edecek sözler bulmakta da 
fevkalade bir muvaHakiyet gösteri. 
yordu. lyi kalbli ve tatlı tesellile
rinden dolayı kampta ona (küçük 
anne) lakabını takmışlardı. 

~ör Bernardın diğer mua\'ini o 
lan sör Klere gelince, üç misyoncri:ı 
en genciydi. Hastaların iaşe i~i 0-

11 Jn üzerinde bulunuyordu. 
Sör Martelien bir taraftan ha~. 

talarını tedavi ederken bir taraftap 
da benimle konuştu: 

- 1833 de kurulmu~ olan bu 
kampa hepimiz arzumuzla ve gö· 
nüllG olarak geldik.. Sonra devam 
etti: 

"40 seneden fazla • var, bir gün 
Havr limanından, Labrandor ismm 

deki gemi ile hareket ettik. Güyana 
29 günde vardık. Birkaç gün sonra 
da, sör Bemar<lla beraher buraya 
geldik. lştc o zamandanbcri hep bl.!· 
radayız. 

Bu 40 .sene içinde yalnız bir kere, 
şehre indim. Ve hayatımda ilk de· 
fa <•1arak tayyareyi orada gördüm. 
Hem size bir şey söyliyeyim mi? E. 
ğer ihtiyar olmasaydım ben de uç· 
mak isterdim! Bana, bu kampta ııa· 
sıl yaşadığımızı soruyorsunuz .. Çok 
basit: 

Vapurlara konan alet 

(Yukarda): iiç kadın misyoner. tA~agıdn) ciizamlı bir yerli ro~u[;u 
tedavi ediliyor 

"Sabah saat 6 da sör Kler kilise- duna yollayıp, felaketten kurtarırcr 
nin bürük çanını çalmağa başlar. lar ama, ekseriyet aksi şekilde hare. 
Bir kaç dakika sonra ha~tabr teda. ket ediyor . ., 

\'İye gelirler. İçlerinde ruruyemi· Fransız muharrir yazısını bitir· 
yecek kadar bitkin olanlar, sağlam· medcn evvel de şunları il~h·e edırcr: 
!ar tarafından taşınır. "Cüzamlılar kampının tahsisatı 

Tedavi bitince, ahçı kahveyi ge· pek az .. Hayatlarını bu korkunç fa
tirir. Daha sonra, hac;talarımızı te. kat çok hayırlı işe tahsis etmiş oi<m 
mizler, saçlarını düzeltir \e manevi cüzamlılar kampının üç misyonrr 
yatlarını kuvvetlendirecek nasihat kadını: "galiba biz unutulduk di· 
ler \'eririz. yarlar.,, 

Tam öğle üzeri boru çalar, bu ye· Haklan da yok değil.. 
mek işaretidir. Hastalar gelir yiye. Olüm mıntakaı:ından aynlmada:l 
ceklerini alır giderler.. e\ ve!, iiç fedakar kadına: 

Bu sırada sör, küçük bir çocukla - Bir gün memleketinize, nıcdc. 
meşgul olmağa başlamıştı. Onur. niyete dönmek istemez misiniz'? su· 
hakkında şu izahatı verdi: alini sordum. 

- Bu yavru, cüzamlı bir ana \ c O zaman bana şu ce\·abı \'erdiler: 
babadan doğmustur. Altı ay evvel - Neye yarar artık.. Hayatımız 
biz kendic,ini aldık. Ebevcyniııdr·ı burada geçti burada bitecektir. 7a
ayırdık ve tedavi ediyoruz. ten çok ihtiyarız artık .. Şehirde bize 

Ah, mümkün olı;a da bu ciizamlı - acaip bir hayvan gibi bakacaklar .. 
lann çocukları doğar doğmaz, on Hem buradaki zarnllı hastalar ne 
l2n hastalıklı ana ve babalarından olacak? .. Onların bütün tesellisi, her 
ayIISak ve aZ\·allı küçlikleri c!e bu şeyi biziz! Onlardan birisi ölürken 
müthiş illete tutulmaktan kurtar- bile, başucunda daima birimiz bul~
ı:ak. Fakat böyle bir şey yapmak L nur \'e son dakikalarında zavallıya 
dn elimizde kuvvet yok. Kanunla· sabır veririz.,, 

nmız mecburi bir kayıt koyır.a Fransız yazıcı, yazısının ~n satı. 
mı~. Filhakika kendini biien bazı rıncla: üç misyoneri, cüzamhlaı ı, Ye 
r hr\ eynler, çocuklarım hemen bb.e 1 korkunç i~leri ile başbaşa bırakıp, 
le5linı ederek şehirdeki bakım yur- kendini şehre dar attığını yazıyor. 

. . "'ı • il. 

Asri Karagöz 
Dl:':~tZBANK Almanyada .Y•ı•tırdıj:;rı 

tt,11 tk Tra.k sistemi ,;t•nlilerhı bacalarııı_ 
dlJt ~ an kunımlara mini olmak maksa... 
lll! lı 11 \'apurlara birer ilet konmuştur. 
lıı"'bı~t S&yf'8lnde hem gemiler t<>mlz t U· 

llıııı1ıy0Yorınu~, ht".m de yolcular rahatsız e· 
IJlltı ... 111'Trıu:ı.ı, Ye hem de kömür sarfh·atın-

ltalyanm masrafı B UGÜ1'.KO slnı.setJn man1.ara.tıı: 

Ruz\ clt söyll'cll, Hıtler <'C\'ab \'f'r
dl. Bek df'cll, J.Uusolinl söyliyecek. 

"' hl • 
~ıı,. nı 1Marruf temin olunabiliyor. 

~ tı~ ltetterhı her ıfordc de'-.a bir mu!I,. 
<'tıl,ıar e gt'Je1ınm,.!llt tı:tn btr tek lrnsur-
111 1 'ar s rC'blı · •, ıı, ~rmllf'rl dA biraz ıııUratlcn-

lleydJ d.oğnısu hayali cUı4ll,: değerdJ. 

Nt,şıu;ntu:..v bir bültene n:ıznran 

Anın\tltluğun 1 ;ali İtal~ aya iki 
ınil~ on sekiz ~üz bin İngiliz llrnsınıı mal ol
nıu-.. 

Bir milyon Arnavut olcluğuna ~öre dc
nırl• adim ..... lıl 119c.uk .lll&lllıl Uram 
•ü"tlyer. 

Uo~'"M.lsıı il,i hııı:uk Jnh.fllz lirasına IJlr 
aılanı, turfanda tlomatcstrn ucuz. 

l 'nr bann hlr eğll'nce. Yar hana bir 
kıfndnr olsa ,o siiylese, ben dinlesem, ben 
siıyicseın o dinlt'sc ... 

Alit, lıunclan ranlı bir a.11rf polltlka ka.. 
r:ıı;iiıli, bir JiıuılıkaYak oyuna ~rlyctc 

lıic daha naslb olma 

Anın, yıkııı perclt·yl e~ lem etlen \iran ! 

Mim. 

,. - - -- --- - -- - - - - -
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1 Nahiye Müdürünün ölümü 1 
! karşısında Hükumetin vazifesi 
j Yazan : M. DALKILIÇ 

SOGUKPIXAU nahiyesi müdürü )lu:.lihidtliıı knt:ıktılnr tara-1 
tından vazife hallndr) ken §t'hid edildi. ! 

'J'ürk milleti, üzerine aldı~ı 'ıızlfe 'e 'ecibl') ~· l\lusli.~ldclin gi. 1 
bi, icabında hayatını da kurban ederek .raıııır. Fakat Turk ccml- ; 

'
·etinin bu uzife kurbanı arka anılan ~alnız men.iye ynzıp sö.r-• J • 

kme"i k:,~i def.ildir. :.ın .. lihiddin bir kahramamlı, C\'Ct. Muslllıid-

din bir \azife \'O memleket ldeallıllr, c,·ct. l\luslihiddin lıar:lkuJii. 

de insandı, e,·ct. 
O ,·azlfesinden dolayı aldığı yarayla ölürken bile: 
"İt}te benim en bliyük rnlikiratım. l\lcrnıırlyot hayahmm en 

büyük ve en son mükafatı" cllyo konu~arak ölümü utan
dıracak kadar kahramandı en-t, ama, iildü. Onun baı,ıına bir A-' . 
bide dikmek kiifl değil, onun adını yalc111la yazına!< l<fıfl tlcğil, onun 
iiliim yıldiiniim1eriııl la:t.lz etmek kafi ıleğil 'e biiylelcrinin milli ce
miyete kurban ettikleri hayatlarının mürü\' etleri bu kadarla bit._ 

mi' olmar.. 1 
1'1ne kaı;akı:ı arka.-;ından, hu acı örnek gözönilndeyken, ko5a- ı 

r.ak, alılll<'ak nahiye müdürü; yine arliadaşınm mezarı yanında c 
5akl ile giiğfüı göğiise gelmekten Jıa,·f duymıyacak j:ınclarma b"U· 
mandam rn böyleco memurlar gör~bllmck itin böyle müessir vo 
müessif hacllseler kart-ısında kanunla teyid edilmiş bir emnlyt tc
C"l"IÜS dml' olmalıdır. Yani Mu!lllihlddin geriye bırnktıi;,rı mütecl
llm \'e meyus aile,.ine ka~ı !JU \'Cya bu §alısın nya teşekkülün 

~fkatl, merhameti, hlmaye!i \'t. yani yalnız fert \lcdanmdan ba,_ 
ka mücyycclesl oJmryan alaka!llı kafi drğlıllr, olamaz ,.e olmamalı-
dır ki \'azlfe her ~e3in Ustündcdlr, lıcdcflnclo aksaklık görillme.. 
sini 

:'\lmıllhlddln n7.lfe kurbanıdır, fakat, onun bütün Türk cemi
yetini hüzne n elrme dilşUren bet mukadderatı arkasından aUe. 
sinin de yaralanıp madcli rstırab rn lmkiinsızlıklnr içine diismcsi 
d:ı.ha acı olur. 

lUuslihlcldln bir tlnısaldlr. Bu ,.c buna benıer kahramanlar. : 
fedakarlar, meml"k~t cwliUlan ~ehltler bllerel< ölmclidirJer ki 
arkalannda kalan ı:ocukan ve alelcrl için, onun \"&7.lfc Ub'l'\\lldnkl 
~Chaclet \"eya maullyetl, ebedi bir refah müeyyctlesldlr. 

Yani Muslihiddin karısı, tocuklan, anruıı ,.e yani onnn mu
l<addenıtma bağlı olanlar, kendilerine her gUn ekmek Yc yemek 
gt.tiren ~lusllhlddlnln ölmediğini kanunla. temin edllJnı, olarak 
gönnellıllr. 

Böyle memurlann maaş l"C tahsl!llahndan bir kuru~ hile eksll
mlycrck ailelerine intikal etmesi hakkında kanuni teminat IAzmı
dır. 

Cç aylık, bir seneJlk, be~ senelik, ne olursa ol!un ntlfe ba.. 
ıımda ölen n~~·a malül kalanın hlmıet müddei me\'zubahs edile-

- ~ • - --..- --o1v • ..,,.~. lnlıntrncfen bir mlkdar 
yıırtlımla, bu kan bedelini öılenıeğc kalkı~mak adalet olamaz. 

llcr memur bilmelidir ki, böyle. bir hadise olduğu zruııan 
0

• 

nun geriye bırak~aklan, otomatik terfi mUclcletlcrl dahilinde de 

1.am görmek Uzere tıpkı hayattaymı, gibi ıa~·Iık alacaklar n emin 
bulunacaklar, hükumetin 11yanct ,.e himayesi altmıı. almacaklar
clır. 

Muslihiddin tlmsall kar~ısrnı1a hUkürnetlmlzln kanunt mttey. 
yeclrler vazeden böyle bir esu ffie\'7.oayı sUratıe başarma.mı is
tiyoruz. 

·-.......... _. -----·-··-·· .... ·········---------------
Şehrin süt 

derdi 
Mütehassıs heyet almacak 
tedbirleri kararlaştırıyor 

Bu sabah şehrimize 
gelenler 

Karabük demir !abrika.smda ~:ı .. 
lışacak !ngillz mUhcnclliılcrlnden 
Callav Mihacl Jobn ve Champan 
Alber Villiam bu sabahki Semplon 
ckspresile Londmdan şehrlmlze gel 
mişlerdlr. 

Şehrin silt meselesini esash su -
rette halletmek üzere yapılmaktn 
olan tetkikler bu hafta sonunda ni
hayet bulacaktır. 

Ziraat enstitüsli slitçlilük mUtc • 
hassısı profesör Lihtenberg ile be
lediye veteriner müdürü Esat ve 
sıhhat mlişa\·iri doktor Zeki ve dL 
ğer mütehassıs kimselerden mlite
§ekkil heyet belediyenin derhal al
ması İcab eden tedbirleri kararla§. 
tırmaktadır. 

Heyet bugUne kadar şimdiki sUt 
toplanış ve satışının bütün te!errU
atını tesbit etmiştir. 

Belediyeye yapılacak tavıılye ve 
teklifler hazırlanmaktadır. 

-~.__.,..._-.. 

. 

Bahre.rn adalarındaki petrol 1§1~ 
ri iı;in de iki Amerikah mlltchassıs 
ayni trenll' gelmiş ve doğruca To. 
ros cksprcsile hareket Ctml§lerdlr. 

Müskirat satış 
ruhsatiyeleri 

Müskirat sa.tıcılannm ruh.sat tez. 
kerelerinin müddeti bu ay nihaye
tinde bitecektir. Bunun için inhi
sarlar idaresi aynı 22 sinden itiba. 
ren haziranın be§inc kadar ruhsnt 
tezkerelerini ycnlliyecektlr. 

- tılnmn:c1a •a<'n'7.e nlztrt1rr,, cknnlyMCl&. 
- Gene ö~·ledir. lskemlPyl mas a~·a koyuıı üstnne tıkarsnfiız pence. 

rcdrn Umanın bir kısmını görebilir siniz. 

- Fransız karikatürü -
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Yunanistan ihtiyat 
tedbirleri alıyor 

Nişan ahşı 
yaparken 

Mecidiye köyünde biri 
arkadaşım yaraladı 

ltalyan - Alman itti- Hitrerin eski yaveri 

ffakı tahakkuk etti Vaydman 
Londra, 8 (A.A.} _ ltJlya ile Almanyanın Londra 

Almanya arasında bir asken ittifak sefiri mİ oluyor 7 
(B<ı§ tarafı 1 ncide) 

kamatça tecrübe edilmek üzere davet olundukla
rı tasrih olunuyor. 

Dlln MecldiyekayU civarında bir 
)'aralama h6.dlsesi olmuş, Zeki a, 
mlnde biri tabancayla Semih adın. 
da bir arkadqmı kaza ile ya.ralamıa 

akdi meselesi hakkında parlfuneı:to Bu sabahki postayla gelen Dcy-
mahfillerinde böyle bir ittifakın Hcrald gazetesinin diplomatik li 
aktedilmesi ile vazirette bir değişik uhabirl yazıyor: m 

Diğer taraftan başka bir emirname ile rlc 1932 
ila 1937 kura efradının mütehassıs ihtiyatları da 
silah altına çağrılmıştır. Bunlar bilhassa şimn1 
mintakaları ile bazı adalar halkıdır. 

lır. 

H1\dl.8e eöyle vukua gelmi§tir. Ze
ki ve Semih yanlarında Emin ve 
Muzaffer isimlerinde fül arkadaş
lariyle beraber MecldlyeköyUne gide 
rek bir ktr eğlentisi yapmak iste _ 
mişlerdlr. Bir mUddet kırlarda do. 

lik olmıyacağı söylc-nmekte ve bu "Haber aldıf;'IIllıza göre, Hltler 
ittifakın belki de Japonyanın bu imdi yakın arkadaşı ve eski yaveri 
ittifaka ginnek huc;usundaki ter~- ritz Vaydrnıı.n'ı Londraya sefir 
düdüni.i izale edeceği ilil\ıe edilmek- arak göndermek istiyor. Bu hu
tedir. / usta İngiltere hükfımeti henüz is. 

ş 

F 
ol 
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Arnavatluktaki ltalyan 
askerleri 

Sofya - Utro gaze~esinin Lon
dra husust muhabiti bildiriyor: 

"Bolgrattan lngfliz gazetele. 
rlno verllen haberlere göre, Ar 
navutluktakt ltnlynn işgal or . 
dusu son gUnlerde çok kuvvet -
Jcndirllmlştir. Her gUn 1talya
dan Draç ve diğer Arnavut Jl . 
manlarmıı. askeri sevkıyat ya • 
pıımnktndır. Halihazırda ltal -
yan topraklarında 70,000 !tal -
yan askeri ile 500 tank ve bir 
çok tayyare v,ardır. Ordunun 
mUh!m bir kısmı Yunan hudu
duna ynltm Korçaya gönderil -
m!ştlr. Yunanlrların bu İtalyan 
tahşldatından mallı.mattar bu _ 
ıunduğu dn Atınadan blldlrll -
mektedlr. Maamaflh Atına si
yasi mabfellerl muhtemel bir 
çarpışmadan lrnrkmnkta olmak 
la bernbcr n.nı bir ltalyan bas
kınının doğurablleccği tehlike
ler! de gizlemiyorlar. ltnlyan • 
lnrın böyle Ani baskını Lehls -
tan meselesinin blr harbe mün
cer olmasından sonra bckleni -
len111r. 

Manidar bir ıarkı 
lvnlng Standard gazetesinin 

yazdığına göre, Arnavutluktakl 
İtalyan askeri ) eni bir marş 
söylemektedirler. Du şarkıda : 
"Atlnnyı aldıktan, Pireyi ltal -
yan Akdenize bir ıncı yap. 
tıktan sonra her 1ş yoluna g~rc
celdJr.,, satırlan ,·ardır. 

Döviz <a 
ihbarı 

çıhğı 

Yapılan araştırma · 

ne netice verdi 
Yapılan ihbar üzerine milhim bir 

d6v1z kaçakçılığı lıa.kkmda tahklka. 
ta bııelandığmı ya.mıı§Uk. 

Bu meselede borsada resmi va. • 
zlfe!i olan bir acentenin de ismi geç 

mekt.cdir. 
Bu zatm 15ehrimlzdekl yazıhanesi 

araştmlmı~. bJ.rsok ev.rnk almmııı· 

hr. 
Bu evra.km çoğunun tetkikatı bi

tirilmb ve meseleyle alAkası ~rlll
ıxıiyerck sahibine inde edilmi~tlr. 

lngiliz mukabil 
teklifleri 

Moskovada Molotofa 
suratla bildirilecek 

Londra, 7 (A.A.) - Taarr'Jzlara 
kaf1iı bir mukavemet teşki!atı \'ü
cuda getirilmesine ıfair lı •ı;iltererıin 

Sovyet teklifine mukabil ceva~ı dun 
ak~m Moskovadaki 1ngilteıe bü
yük elçisine göndenlmiştiı. 

Bu h3bcri teyit ederı re~mi maha.. 
fil İngiliz büyük elçisinin • l'>lotof
la en kısa bir müdde'.. için.de ıt'>rü

şeceğini bildinne!<teclir. 

Türkiyede yahudi 
düşn1anhğı 

olamaz 
Fransızca Entransijan ıazete

sin.de okuduk: 
"lıtanbuJda bir bicfüe. 

ıa,,an dört arkadaş bir ara taban
cal&rlyle nL,an atmağa ba,.~aml§lar 

ve bu sırada henüz ne §ekllde oldu
ğu anlaşı1amıyan bir vaziyetle Se _ 
ınih Zekinin tabnncasmdan çıkan 

ibir kurşunla başmdan yaralanmış-

arkadaşlan da derhal karakola ko
§ıı.rak Zekinin Semlhl ta.banca ile 
vurduğunu nöylemişlcrdir. Zeki yn.. 
Stalannrak tabancası nlmmış ve ha. 
dlsenin tahkikatına ba§lanmı§br. 
Kurşunun şakağından girip bur -

nundan çıkma.sile çok ağtr yaral:ı
nan Semih Şiş1i çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Alman filosu 

Ayni mahfillerde izhar edilen ka.. tifsar edilmiş değildir. Fakat böyle 
naate göre, bu pakt bilhassa teca- r istüsnr müspet surette neticele. 
\"ÜZlere karşı bir mukavemet cephe- ıurse, bugünkü Alman sefiri Dr. 
si kuımağa ~ı~an Fransa ve ln· irk.son geri çağrılarak şimdi San
giJterenin bu gayretlerine oir mu. ransiskoda Alman başkonsolosu o
kabelc t~il etmektedir. Bununla an Vayclman iki aya kadar Londra 
beraber vaziyette bir debıişiıtlik yok- a gelecektir. 
tur. İtalyan ve Alman erkanı haroi- Görünüşe bakılrrsa HJtler, İngil-

bi 

D 
f 
1 

y 

ye görü~cleriyle mar('5al Görin- rede pek yanlış nnla§ılclığını az 
gin ziyareti Almanya ile ltdlya ara. ok teessilrle gordUğü tasnvvurları. 
smdaki sıkı teşrikimesaiye Liı misal m, ancak kendisine en yakm olan 

te 
<,: 

n 

ıri tarafından mUnaslb §Ckilde an. 
teşkil etmektedir. tı 

b" 

lablleeeği zannındndır . ., 
Bu ittifakla bir ihtilaf zuhuru ha· 

la 

!inde Italyanın bitaraf kaln,ası ih- Bir İhi.ıyar kayıp 
!imali de ortadan kaldınlmı~ ol-
maktadır. Tekke Yokuşunda Andovopio ha. 

Resmi tebliğ runda oturan \'e Bcyoğiuııda Kal· 
Milano, 7 (A.A.) - Bu sabah oncukulluğu yanmca terıil·k eden 

Ciano ile V o n Ribbcntrop 3 yaslarında Kloop!o ismin:!e tir 
arasında hiçbir görUşme olmamrı- dam cumartesi günündenbeıi orta-

)' 

6 
a 
d tır. an kaybolmu5tur. 

1 
Von Ribentrou, sabahleyin Keoplo cumartesi sabahı evinden 

Spanya SUiarına OiÇin şehri gezmiıtir. Saat 13 te iki na· karak dükkana gitmiş, saat 9 da çı 

gitmiş ? zır, Sormani sarayına gitmi§ler ükkandan şapkasını :ı!rp dt§arI tı-
Lizbon, 7 (A.A.) _ Buraya ve orada belediye erklinı tarafın. arak bir daha meydanrla gör:irımc-

gclcn Alman filosu kumandanı a. dan §Creflerine verilen bir .ziyafet- iştir. 
miral Boehm, yerli ve ecnebi ga- te hazır bulunmu§lardır. İtalya ha Emniyet müdürlüğü ka:,•ıp r.da-

d 
k 
m 

nı zetecilcre yaptığı beyanatta Al. riciye nazırı Kont Ciano ve Al- ın fotoğraflarım he; taıafa <!ağıt· 
Türkler kendilerinin Nazilqti. man f~osunun İspanya sularında- man hariciye nazırı Fon Ribben- ı~tır. lki güı1lük aramalara rnğ. 

rilmelerine müsaade ebniyorlar. ki hareketlerinin hedeflerine ldair trop arasında yapılan müzakere- en Kleoployu bulmak mümkün 0 . 

m 
m 

Geçen gü.n İstanbulun Beyoğlu ecnebi memleketlerde dolaşmıı 0 _ ler neticesinde bugün aşağıdaki apıamı~tır. 
semtinde dolaşan bir üniversite lan şayialann uydurma şeyler ol. resmi tebliğ ne§redilmiştir: ------------

1 

lstanbul Levazım 1 
Amirliği i1An1arı _I 

genci bir Alman kütüphanesinin duğunu söylemiş ve bir talim ve ''!ki memleket hariciye nazrrla
camekAnmda bir harita görür. Bu terbiye seyahatinin mevzuu bah- nrun 6 ve 7 mayısta Milanoda yap 
haritada Türkiye de Alman devle- solduğunu ilave etmiştir • tığı konuşmalarda bugUnkü umu
ti hudutları için.de gösterilmekte- ------------ mi siyasi vaziyet itinalı bir tetki~ 
dir . ı d 2 5 o b • h tabi tutulmuş, iki hükumet 

Bu şeyden fena halde asabile~en spanya a ın noktai nazarının tamamiylc birbi· 300 metre yangın su hor.umu, 

Türk üniversitelisi !dükkana gire. asker terhı·s edı"ldı" rinin aynı okluğu bir kere daha 2 adet otomatik rekor, vesaire cem 1 
rek izahat ister ve eğer bu harita müphedc olunmuı ve iki devlet n 6 kalem y~ııgm malu-mçSi 
camckt\ndan sıkanlmazsa canu, _ mUnascbctlerinin aiyast ve askeri s,5-q~q :ılı !'\in L ., t ı ,, '"~ 

.. 1 T b- 1\6,. ,:ı,.;,:ı ., l A A \ - 10?.,, --, ., ... r-· - -- --- ...--- Cliıeae .Ur • .Lo\ . ur: "·" 1, ,.-Wl 

çerçeveyi kıracağını 60Y er- a ıı ve 29 kura efradının terhisine .dair karar verilmiottir. Bu suretle 1tal. azarlıkla alınacaktır. Nümuneled 
bu haklı ihtardan korkan kütüp • d :ı dün general Franko tarafın an ~·a ve Almanya Avrupa sulbünü (o. da görülebilir. lsteklilerin kati 
ıhane sahibi hemen haritayı ca- . J , imzalanan emirname neticesını e teminine müessir bir tarzda yar- eminatlarile beraber belli ı:ıaattf' 
mekindan içeri alır. · _,. • d" k 

Gene ayni günlerde htanbul- 250 bın asker evıenne onece - dım etme1c cmeli.ndedir. \:o. na gelmeleri. (655) (3125). 

da bir birahanede oturan dört beş tir. İki nazır Roınaya gitti • • • 
Bunların 15 mayısta ordudan 1000 kilo mühür ku~unu. 

Alman karşı taraftaki bir masada ayrılmalan Madridde yapılacak Milano, 7 (A.A.) - Almanya 
oturan bir kaç Türk musevisine .-c İtalya hariciye nazırları bu ak 4500 kilo çivi 

zafer geçit resmini ihtal etmiye • 10000 k'l b 
armaklar•"• dolamıı:ılar Buraı:la ~m her ikisi de aynı vagonla Ro ·1 o çen er 

P 4-0... :ı • cektir. Esasen bunlar daha §imdi- r-
rahat etmek istediklerini söyleye- den dogv dukları mıntakalara sevk- maya hareket etmişlerdir. 67000 adet çenber tokası 

k b
'rah • • ııt b " R " Yukarda yazılı dört kalem anba • 

re ı anecıyı çaornp u ya- odilmişlerdir. Terhisleri oralarda omaya gore 
hudileri,, dışarı atmasını söyle- yapılacaktır • Roma, 7 (A.A.) - Istcfani a aj malzemesi 9-5-9~9 salı günü s.ı· 
mişler. jansı biLdiriyor: İtalya ve Al- t 15 de Tophanede Lv. Am. Sa. At. 

Birahane sahibi yahudilerin ma.. Son dakika many,a hariciye nazırları arasında <o. da pazarlıdk1a a!ö'ı.?1acakb'l'tır1. N
1
.?-

sasma giderek, kendilerin.den dük a yapılan konuşmalar neticesind muneleri Ko. a g· nı e ı ır. s eı<· 
kam ıerketmelerini istemi~. Türk 1 1 k 1 neşredilen tebliğ, yalnız siyasi rn ılerin kati teıninatlarile lleraber 
musevileri, kendi memleketlerinde ta yan ra 1 hafilde d-:ğil, bütün italyan efkfi .>elli saatte Ko. na gelmeleri. 
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8 MAYIS - 1939 
- - -
Alman - Leh 

gerginliği 
Varşova, 7 (A. A.) - Lut 

tanskl adında ilç kardeşle Soz> 
ismindeki bır arkadaşları, ibti!Cı! 
buru halinde kendilerinin 
torpil" gibi kullanılmalarını bU 
mete teklif etmişler ve bu sut( 
Jrponlara imtisal eylemişlerdir. 

Bu ·1 genç, düşman gemUe 
karşı bizzat sevk ve idl\re cdcC 
!eri torpillerin içine konulmağa ' 
made olduklarını beyan etm~l 
clir. 

Bu gençler, nynl zamanda dJI 
Polonyalılnrın da. kendilerini 
etmeleri içln bir beyanname ne 
mişlerdir. 

Gazeteler, bugün de Ue,: yeni 
nilllllnüo am hizmet edeoeğinJ 
ber vermektedirler. 

Gö~belse cevap 
Vnrşova, 1 (A. A.) -

Polıska, buglinkll başmakale~ 

Polony:ının son beş sene içinde 
manynyıı karşı i.}1 niyetlel'ini ,,·t 
tlmadmı isapt etmiş olduğunu 

bugün Almanya mUnferit vaziJ 
bulunuyorsa bunun son seneler 
de bluat kendisinin takip ctUğl 
yasetin bir neticesi bulundu 
ya.zryor ve diyor ki: 

Polonya ve Alman menfa• 
Danzigde birleşiyor ve birlbirl 
trunamlryor. Binaenaleyh aklıse 

bir anlaşmayı zarurl kılar. İki 
leket arasında iyi bir anlaşın 
milmkUn olduğunu hfilA. Umid ~dl 
ruz. Milttefiklerfmlz \'C dostla 
bizim itidalimize emin olabilir 
Bizimle iyi mi yoksa fena mı g 
mek istedikleri knrnrmr verme1' 
mantara alt bir mesel~. FakJt 
mantar bilirler kJ biz yalnız bft 
raflı tavizlerle iyi k0tn8U1uğu 
bul edemeyiz. 

Diğer taraftan "Kurjer '' 
zavski" gazetesinde Alman 
ganda nazın G8bbolsin V6lkieet 
obahtcr gazctesint!ekl yazısına 
vab veren ,Stronski §Öyle dl)'Or 

Göbbcls, "Ey Polonya nere)'~ 

rada kali)·onıı;. 
Ukrnayahlar ve Lehi• 
Varşova, 7 (A.A.) - po1 

mebusan meclisi kavanin en' 
nınde Ukranya partisinin 
mento grupu namına &Öz; si) 
yen mebus Skrypnik, UkraP 
ların Polonya devletinin ııi' 
müdafaa gayretlerinde müıt 
olarak hareket edeceklerini lı 
miıtir. 

Polonya matbuatı gerek bd 
yanatı gerek Ukranya mırı 

tarının hava müdafaa isti 
mühim mcbllğlarla jıtirak 
olmalarını Ukranyalılann 

Alıkonulan kağıtlar rumca yazıL 
mıe oldu{;'Undan torciime ettirilerek 
g6zden geçirilmektedir. 

oldu'klarmı ve Almanyarın burada B 
1
. •d• rıumumiyesince de büyük bi (656) (3126) 

hakkı kelamı olmadığını ıöyliye- er ıne gı ıyor memnuniyetle karşılanmıştır. • • • 
rek yerlerinden kalkmıyacaklar:nı Siyasi mahafilin kanatine göre 26So adet lata, 6172 adet anbaHIJ 

bi han 
. an1 t 1 Bcrlin, 8 {A.A.) - IE:arla do1a- t ık tahta a\ınacaktır. Heı birinin 

. 
1 

ya devletine kargı olan har 
rinde mühim bir değijiklik 
tinde telakki etmekte ve but' 
sebebi Almanya tarafından 
ecli!cn siyasetin Ukran 
müttssir etmiş olduğudur, d Alrutnaar zat, kendisinin kaçak • 

çı1ıkla meıigul olınnk §6ylc dursun, 
bll!lds dö\iz kontrollarmm sikı BU

rette ynpılmaSI için, ötcdenbcti bor 
Mda çalll}tığmr, bu ihbarın yanlL51ı
ğr aııblt o1a.cnğmıı eroin bulunduğu
nu b1r muhanirimize söylemiştir. 

ra ecıye a ınış ar. iki memteket arasında siyas v 
Diğer taraftan Almanlar jg.. şan §.1Yİalara gore, ltal}•a kr;ı.h asker? bir paktın imzası fevkallid ayn ayn pazarlıkla eksiltmesi 9-5· 

1 E nih t ma'""lS 1938 de Bitlerin kPndisine 9~ ı "nu" saat 14 30 da Topba.. 

c 
c . 

rarı arttınnı§ ar. n aye • bir haıdise olmayıp iki milletin .,.,;1 sa r gu ' · "" 
kenardaki bir masa.da oturan bir yaptJğt ziyareti iade maksadile 28 mukadderat birliğinin tabii bi nede !st. Lv. Am. Sa. Al. J{o. da 
k:ıç Türk genci bu işi farkederck may:ısta buraya gelecektir. lftleriı! neticesidir. Milano.da verilen ka apılacaktır. lsteklilerin kati temi 
birahane &ahibini yanlanna çağı:-, doğumunun yıldönümü miln.'15ebe... rarların bütün teferruatını tesb· n:ıtlarile beraber belli saatte Ko.na 
ımılar ve ona demiıter ki: "Git tile şehirde kurulan ta?dar. kral•n i)in etraflı müzakereler yapılacak ~dmeleri. (657) (3127) 

r 

- } 

ıt 

-
şu Almanlara anlat, onların ken- gelmesine intizaren }crlerind~ bıril- • • • 

tır. 

di memleketlerinldelri yahudilere kılacaktır. Yine siyast rnahafilde şuras 1 

yaptıkları i§lere biz kanşmıyoruz. 
14 

d kaydediliyor ki, demokratik mem 
Bizim memleketimizdeki muıevi- yaşın a leketlerin pazarlık usuller şimd 

- . 
i 

)ere nasıl muamele yapmak U- aktedilen anlaşmalar üzerinde h 

f 
d zım geldiğini de biz biliriz. Şimdi Bugün Haliçle bir bir tesir yapamaz. Bu anlaşmala 

Dokltti Maçek tara in an §U Al~nlar bu birah~eden çı- sandalcıyı yaraladı ltalyan ve Alman genel kurmay 

Hırvat Milli 
Meclisi iç 

r 
, 

33333 metre anbalajlık kanavicc 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
9·5-939 salı günü saat 15,30 da 
Tophanede l st. Lv. Anı. Sa. Al. Ko. 
da yapılacakUr. Nümuncsi Ko. d::ı 
göri.ilebilir. 1 :ıteklilcrin kati temL 
natlarile belli saatte Ko. da bulurı· 
malan (658) (3128) 

f.f'ltt•ı'maa çag"'ırıldı kıp gıtsınler. Yoksa bız onlan zor b ' d lI I'rt . tarı arasında sıkı bir iı birliği kur Y' b d ka Bugün saat on ır c n lırLe o/'~Ze 
la 

la ura an çı rırız. ,, d b' ~ 1 tr makt~ır. 

-
Zağrep, 7 (A.A.) - Hırvat -

1 
nl b "h •. . bi hali önün e ır yara <>ma va .. ::ıs:ı 

rm lideri Maçek yarın için Hırvat haneden çıkıp gitmiılerdir. olmuştur. . 
A ma ar u ı tar uzcnne ra., Alman gaı:etelerine göre 

milli temsil heyetini i~timaa davet - - -------- -- Burhan adh 14 yaşmda hır ter- Berlin, 7 (A.A.) - "Deutsch rak tekzip etmektedir. 
etmiştir. 1 • ı · ı • M "11" l tikci ile sandalcı Alıdull:ıiı a.-.ıo;ır.da, Dienst,, gazetesi İtalya ile Alman. ttalya ve Almanya Milano:ia bu 

er 

Bu heyet, geçen kanunuevvel Z m 1 f 1 er 1 n 1 1 sandala binmek yüzünck n bir kav- ya arasında siyasi ve askeri b paktla Ingilterc ve Fransanın mih. 
seçimltriride kendi intihap mınta- ş f f • ı • ga çıkmıştır. paktın imzasını mevzuu lıahsed ver memleketlerine kar§t olan te-

ir 
e-

kalannda ekseriyet kazana."1 100 e e azım e rl Abdullah bıçağını çekc:ck te:-l•k. rek diyor ki: caviU1 çember siyasetine kati bir 

ka.dar Hırvatdan mürekkeptir. lzmir Belediye Reisi çinin üstüne atıtmı~ \'e bıı.eığım sol ''Bu paktın tarihi bir chemmiy darbe indirmişler.dir. e 

Buniardan ancak 47 sinin me- koiuna s.-ıp:amak suretıil! ı;ocuğu ti olacaktır. Bu, Hitlerlc Mussol Polonya hariciye nazırı Bek'in 
buıiuğu kabul edilmiştir. Ankaraya gitti çok ağır yaralamıştır. J\anl:ır :(inde ni siyasetlerini idame ettirecekt nutku cember dyasetinin bakiki 

i-

Emniyet Müdürlüğünde 
bir terfi 

F..mnlyct mlidUrlüğU birinci §Ubc 

mUdUr muavlnl Zeki, dördüncü sınıf 
emniyet nmirliğine terfi etmiş ve L 
kinci eubc m.üdUr muavinliğine ta. 
vın cdllın ~ur. 1kinci şubede yeni 
bir bUro teşkil edilecektir 

ir. 

lunir: 7 (A.A.) - Heledi}·e rci .. ; denize düşen yaralı u:rlıkçi haygın Aynı zamanda Alman ve 1talya hedeflerlne dair Almanya ve ltal-
Dr. B çet Uz, but;i.ın Ankara}"<l bir halde sahile çı!>anlmı~. s:iraUc milletlerinin duygular.na ve azim yanın kanaatlerini değiştirmemi§· 
hareket etmi~tir. P.x!ledhe rei.:i ıe. yetiştirilen iındadı sıhhi oto[ll('hilile lerine de tamamiyle uygundur. tir. Mibnoda, siyasi, iktısadi ve 
isicumhura lzmir t-ehn.1ın taziı:rile- Cerrabpasa hastanc -ir.c ka!dınl·m5 Diğer taraftan bu pakt, Alm askeri çember teşebbüslerine l:ar. 
rini ve tzmirlilerln Mı1li Şrfe oi"!n tır. MütecaYiz santlakı yakalamuıc: ve İtalyan hükumetlerinin müşt şı koymak yolunda en kati adım 
tahassürlerini arzedecek, fuJr ,.e tır. rek arzularının ve iki millet ara atılmı§tır. İtalyan • Alman paktı 
ı..::ledı"ve ı"glen' hakkında al5. ... a:Jar 1 sındaki tesanüt ten kasten şüphe harp 'kundakç•larınrn tehlikeli te-
;,r.; J ~ SAHIB : ASIM US 1 1 b0 k 
makamlarla tema~arda huluruı.cak- ~cşriy:ıt Müdftrfi : u. Ahmet Seru:noil etmek istiyen ecnebi matbuatının şebbiislerine karşı aşı maz ır :a-

t BnsıldıP-ı yer: VAU.l'.r Matbaası uydurma neşriyatını da kati ola- leöir., • 
ır. .,. 

n 

-
an 
e-

-

tcdir. 

Romanın tavsiyeleri 
Roma, 7 (A.A.) - Bug 

talyan gazeteleri, Roma • 
mihveri devletlerinin daimi 
te ibra.zdan hali kalmamıt 
ları samimiyet ve adalet 
de beynelmilel vaziyetin 
bir surette inki§afmın ürnid 
bileceği mütaleasını ileri ,·· 

tcnirler. 
Binneticc, Almanyanrn i 

ve Polonyanın realizmi 58 

Almanya - Polonya mefel 
halli mümkün olabilecektir· 

· Noce d'1talia gazeteıiod';, 
ginio Gayda ,bu münase}1et 

d't" noktalara i§aret etmekte. 1 ~ 
1 - D::ıntzigin alcibctı. 

şehir sekenesi tarafmdan t• 
dilmek gerektir. 

2 - Almanya ile Potoııf' 
sında muallak bulunan Ttle 
halletmek için Almanya ıte 
den müzakerelere girişınc1' 
yaya aittir. 

Gayıda, netice olarak, ~r~ 
İngiltereyi Varşova hiil' 
Berlln hük\ımctine kar§ı ~ 
bir tavır takınmağa tcş"ii( 
olmakla muahaıe eyJeıncJıt 
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Avrupa merkezlerini dolaştıktan sonra j ı· rij ~ ~ ~ \ ~~\\iQltl!I 

Romanya Hariciye ,m~~~~-~er~ffıiL~fıF~~ 
Nazırı tekrar Amerikada Türkiy ye 

Ankaraya geliyor • o 

, ~!~~k~ dün ~eneral Veygandla d 0 S t ı ll k b } S ı e f) 
9oruştu, bugun de Potemkinle 

görüşecek Nevyork sergisindeki pavyonumuzun açılış merasiminde 
;;\ W'" Bastarah ı incide 
,~rı. hareketinden evvel hariciye 

~'r4ltr Ga!enko ile uzun bir mUUi.kat 
blllunınuştur. 

1 ~eraı Veygand, Romanyadnn 
t~kcn başvekil Kallneskoya gön 
.. 1'11.iği blr telgrafta. canlı bir va
j.._ erverlik ve milletin istikbaline 
'.t;1~llınaz bir iman besllyen Romen 
~etının earkt A vrupada en mil -
t llladdl ve manevi kuvvetlerden 

tevkil etmekle olduğunu ve 
Panın sulhçU devletleri arasm
le§rtld mesaide kendlsine dil.. 
"aıifeyi yapacak bir vaziyette 
d ~ t l> uguııu yazmış ır. 

t»oternkinin ziyareti 
1fer taraftan Sovyet hariciye 
İ8er nıuavinlPotemklnln de bu· 

e lırı, Ankara ve Sofyadan burnyn 
ft. esı bekleniyor. 

t 

\'tupanın muht~ir hüktunPt mer 
\etine yaptığı seyahatten clün dö 
hariciye nazın Gafenko bu se

~tin neticelerinden memnun ol 
;.'Unu gazetecilere söylemi;tir. 
•0ınanya hariciye nazın resmi 

,, ~ofitiAa ..... 
İngiltere 

bir ziyarette bulunmak üıere 17 
mayısta tekrar Ankaraya g:derek· 
tir. 

Potemkin Sofyada 
Sofya 7 (A.A.) - So,;·et harici· 

ye komiser muavini Potemkin bu. 
gün bğleden sonra AnkaracJ.:ın bu· 
raya gelmi§ ve ba~\·ckil ve hariciye 
nazırı Kösei\'anofla yaptı~1 uzur 
mülakattan ronra !G·al taraf mdar' 
kabu1 olunmuştur. 

i'ote:nkin saat 22 de Bilkr ..,.~e h::ı 
reket et:-.ıiştir • 

Bir kere daha canlı bir 
şekilde tezahür etti 

Sergi komiseri 
Amerika Hükümeti namına 

Sulhcü ve demokrat 
Türkiyeyi hayranlıkla 

yad etti 
Kasım paşa Nevyork, 6 <A.A.> -Anadolu 

~jansmm hususi muhabiri bildi-

h av uzları n da nyor: 
Nevyork dünya sergisindeki 

Yer yok pavyonu.muzun resmi açılı;,ı bu. 
gün yapılmış ve bu mesarim Türk 

Vapur sahipleri Ankara ya - An.erikan dostluğunun çok Ne\·york sergisindeki pa\' yeııumuı.dan bir göı-ünu, 
muracaat ett'ıler cand11n bir tezahürü şeklini al - 1 • k 

ya milltleri arasında büyük te _ is Whalcn nutuk söyleyerek Tür 
So ·· 1 d d · ı ~ z· mü" mıs, mc."'lieketimiz hakkında A . • · ~-b ·· tti ı • n gun er e enıı.:ı ıgım i ' .- 4 rakki adımlarını atmış bulun • muvaffakıyetını ı..c aruz e rm ş 

l<ül bir halde bırakan bir vaziyt.t ıneri~aıılarm beslediği saygı ve maktadır. ve sergi gayelerinin tahakkukun. 

1 B. k ı sevginin derecesini ortaya koy - · k' · b'' ··k h' rol hadis o muştur. ırço • vapur ar Her sahada yeni iktısacli var. da Tür ·ıyenın uyu ısse ve 
dd U • eıd· :ıw· h 1 mrg~ a m~zel bir vesile olmu§tur. w 

1 
tm ...f. 

havuzlanma mü e erı 6 ıl'>ı a · 0
- tıklar yaratımız. Bugün Ameri. aldıgım ana ı~~ır. 

Tören devlet pavyonumuz ö - ı 
rie Kasımpaşa fabrika v:: havuzla· ka müstehliki için Türk tülünü, Misafirlerimiz dev et pavyo -

nUnde yaıı1lm1ş ve söylenen nutuk ıı·b 
rında yer olmaması yüzünclcn mu· inciri, halısı, tiftigı··, en yilksek numuzda Türk ink a mm sem • 

!ar radyo ile Amerikanın her tn- 'f d 
:ıyeneye girernemektf'dirler. kalitenin al:lmetidir. Buna mu - hollerle ve fotomontajlarla " a e 

rafına verilmiştir . 
Birkaç gün evveline kaôar ru yüz kabil Amerikanın mühim mtişte. tarzını hayranlıkla karşılamış -

:lım birçok rnpurlar Deniz Ticaret tır <10 Amerika ve Türk marş. rilerinden biri bulunuyorsunuz. lardır • 
müdürlüğü tarafından seferden me. arı çal,lıktan sonra Nevyork Ti. Bu tera.kkinize verdiğimiz ehem. Diğer pavyonumuzun mimari -
ne<lilmi~tir. :1cs Oa':n. uharriri eski Türk dos. miyet dolay1siledir ki hükumeti. si, tcrtib:ı.tı müw eşyamız çok be. 

lÇERDE: 

* OskUdar Halkevi tarafından 

mınlaka mekteblert ara.smda tertib 
edllt'n resim sergisi bugiln halkcvi 
binasında açılacaktır. 

* Belediye hudutları dahilinde 30 
bin kişinin yol vergisi vermediği 
anlaşılml§tır. 

* Nişancada oturan Gillter is
minde blr kadın sokakta yere dUo. 
mUıı ve bir bacağı kınlmııtır. 

* tJnlvcrslte kimya ensUttısU ta
lebelerinden 50 kişilik blr gı::ı..ıp, diln 
Yalovnyıı. gi~, ak3ama tehre 

1 dönmUştUr. 
1 * Letonya hUk!ımetinin ıehrl

mizde terilb ettiği ııergi çar§amba 
gilnU Tophanedeki Denizbank yol. 
cu salonunda merasimle açılacak
tır. 

* Bu hafta fçtima mUddeti bite. 
cek olan şehir mccllili Al.Alarma 
vali LQtfJ Kırdar tarafından bir çay 
verilecektir. 

* Ramilllerden bir heyet valiyi 
ziyaret ederek tramvayın Edirne
kapıdan Ramiye kadar uzatılmasını 
istemişlerdir. 

* Ticaret vckrı.Jcti mlisteşarı Ha
lid Nazmi eehrlmUe gelmiııtir. 

Armatörler ise vapurlarını ha\U· tu dokto: Findlay kısa başlangıç nizin bize verdiği bina ve sergiler ğcnilmi§tir. DIŞARDA: 
za sokamadıklarm<lan bu se'f'rd~n nutku ile Atatürke ait hatırala- den dolayı minnettarlık duyuyo. Arnerikanm resmt hayatını, fi. 

a Sovyet Rusya 
lllüzakereleri men karan üzerine zarar etme~c rını ve Türk inkılibmm manası ruz. kir ve iktisat varlığını temsil e. * İsviçre federasyonu reisi, zu_ 
. _.. lJaştaraJı 3 üncüde başlamışlardır. Yapurlannr mıatlal m a?~atarak Vaşington büyük ~1- Türk devlet binasında Türkiye den bine yakın §ahsiyet pavyonu. rlh sergisinde söylediği nutukta 

~~ibın üç satırlık mberleıi -:~. -- . , Jr!-v;;;;:Kfl".1eıı: ·~rnı:ac uurıh 'l'ii~ - .ci.,,.,B,ı ... i hazır bulunanlara takdım -a!~.~~~ıt-JWMM. '~. ın .. "~} m.nu'Wi . . ~eı;ew~ Y~. lc:~ere: JıdafeI'a.tiltllla azmin·*M-ldaldrtJ:.::ac"WOJ'Oa·ğmuıı Qrlllve' malnt-ı 
~- . . olan sebepleri ajans yaz. UyUk elçimiz Münir derin a """' 
"'g men havuzlarda yer bul:trak \'apı.:r. • • terıy. ora.unuz. Sergınizın .mukem.. mışler ıkra. m ed.ilen s1galanmı - asırlık bir haya~- malik olan bl'r ~ ld r ıçin politika muharrirleri- 1 1 ğ ffak laka ile dlhlenen nutkunda ser • 1 ti d d la h ğ wı. 
bt c, gazete okuyuculariyle be- a:-ı muayeneye "oo ~ma. a muvank giye bUyük ölçtlde i§ti~kimizin m~ ~y~ tnbe~k edo Y.I serBgı eyetı zı be enmışlerdir. mllletin teslim olmıyacağmı söyle -

r dU ·· olaı:ııyan armatörler nıhayet A a· Am 'k d tl v rcısını e n enm. u sergi _ Bundan başka misafirlerimizin -•Atir. 
~i b: §unceyc dalıyorlar. Hal- .. . 1 <l' '' kAJ t n aya os ugumuzun ve ba. nin Ame 'k h Ik bil "k d h . b d h 1 al u.u;;ı 
•- ıraz nüfuzu nazar ve hadi. raya muracaat etm:~ er ır. e cı e 1 . • • 'f d . ld v r1 ·a a ·mı yu e . cpsıne ura a azır anan • * c---•.J ·'--'-ta , __ dini 
" . . .. .. .. .. r ş sevgım1zın ı a esı o ugunu kr t ·ıı . ·zı d h bUyUk b'' .. 1 d k 11 •·-· u.wcue yapLLllUUL O!&ll r' tarihi bile denilemiyecek ka- Deıuz T1caret mucurlüğune, mc1.:· tebarüz tf . yilk k mo a rn! enını e a a um ve proşur er en o eı=ıyon. kongre mUnnsebctlle Papa, Fraruıı:z 
hni b' bmfretten doğan :.,u hadise cfolavı· pr . le 

1~1§ vhe yar1ını kse bir anlaşma içinde kaynaştıra • lar hatıra olarak verilmiştir. Bu · . ır mebdeden itibaren bi- · J ens1p ere gore a lisanile kongrecilere hitaben bir nu 1tı ı ·1 ı h ı zır anan uv- cag·ına eminim. Bununla millet • cibi merasimler az bir zaman sUr ,, na ıca tetkik, meseleyi açı'k- ~ı e Yanur 'lrJn avı.ı:: anma zaman. vetlerin ·ık af d tirli k · · · tuk söylemlıs ,.e bu nutuk, radyo ile 
ıı;. tereddütsüzce aydınlatmaga !arını ğ,.çirdikleri halde hareketle· icap ede~ b~tU: a Y t ~e ~ç~n lt:rarası sulh ve anlaşmaya büyük dUğü halde bu toplantı samimt neşrcdllmlştlr. 
"' ır. riııe bir müddet içi:ı mü:.aacie edil oldugu· muzu ileri 8~ •• ataUrı a 2 hizmette bulunuyorsunuz. Birle • bir hava içinde saatlerce devam 
"<>\>y • • f k h 1 d • uş r. şik Amerika devletleri namına etmiştir. llloı- et Rusya ile Ingilterenin, mesını, a at anız ar a yer aç~.- Heyetimiz reisi Vedat Nedim 
tı. ~tatlar cephesi denilen ve dıkça dl.'rhal muarcr.cyc &>\ ked ıl. Tör Türk inkılabının b d Türkiyeyi en samimi surette se • Bu merasimde buraya gelmiş 
'Ct• 1 · · h'ld' · · • arış, e - lamlanm. bulunan 40 kişilik Türk turist 
tt' 

1 
Asyadaki diktatörler ha- me~enm ı ırmı~t1r. . . mokrasi ve tolerans şeklinde var. 

tc~ııe kar§ı müşterek bir hattı l·ak:ıt buna ragrnen hır çok c~kı dığı yUksek neticelerin her iki Bundan sonra !=ergi namına re. grupu da hazır bulunmuştur. 
tt tak· · ··h · ha 1 

11 ıp gayesıne teveccu rnpur ?.rıp muayene ''e ' vuı.anr.1:ı pa,·yonumuzda nasıl ifade buldu. 
bi~0ktada birleşmeleri, hele müddetlerini geçirdik:eri halele iı:le· ğunu anlatmıştır. 

lzmirde ltııı :~~ede sebat etmeleri im- meleri de muvafık 6briiimcmekte Birleşik Amerika devlet adına 
li11 ... ı idir. Qünkü: dir. umumi komiser Flenn tarafından Güreş birincilikleri 
.l'l ılti .devlet, içtimai rejim iti- Çünkü bu vapurların birçoğu ta· söylenen mühim nutkundaki şu 
cc \ bıribirJerinc karşı iki ebe- mire muhtaç bulunmaktadır. Bu sözler Amerikanın cUmhuriyct yapıldı 
ı~ e kurmuşlardır. Sovyct hususta tedbirler ai:nma. ı için tet. Türkiyesini kendine ne kadar ya. İzmir, 7 (A.A.) _ Grekoromen 
t ta~ın karşısında son kapita. '~ikler yapılmaktadır. kın tuttuğunu ortaya koymakta - J güreş birincilikleri bugün güzide 

t-b c, İngilteredir ve İngiltere. drr. bir davetli kütlesi önünde Doğan 
lcr;'

11 
ve nihai korkusu, Sov- Siz ! "- Burada temsil edilen milJet· spor klüb:.inde yapılmıştır. Neti· 

•i ~tıdir. Bugün Alman telı. Bıt satırları oku;abıldiğ11ıiz bir 'er arasında bilhassa Türkiyeye celer şunlardır: 
':>ta.}' t11sında, eğer İngiltere dakika içinde hoş geldin diyoruz. Çünkü bil _ 
lidir ~.elini uzatmıı ise, bilin. • hassa TUrkiyenin sergisindedir 56 kiloda Üçoktan Ta!At, 61 ki-
'-'t ı bu hareket, muvakkat- : Dünyada ki Nevyork sergisinin prensipi o. loda Alsancaktan Şefik, 66 kiloda 
ı ttı~·cçici bir buhranın atlatıl- li Neler lan yarın dünyası fikrinin elle tu. Alsancaktan Ferildun, 72 kiloda 

b lidd · t l · ı· · Doğanspordan Tahsin, 79 kiloda ittr t ttıne maksurdur. j Q I ? ' t u ur t1msa. ını görmüş oluyo _ , 
l1t ta araftan İngiltere Alman UyOr . ~ ruz. Avrupanm olgunla.şmasm -1 Doğanspordan Hasan, 87 kiloda 
tihtllcın hareketlerine ve gün. Yunıı.ni~ta.n başlıca banayllnl tt'ş- dan asırlarca evvel siz medeniye. Yamanlardan .Musa rakiplerini ye 

t, ~ c kuvvetlenip genişleme· idi edt'n sabun fabrikalarında 50 tinizin olgunluk çağına gelmiş nerek sikletlerinin şampiyonlan 
t o~lt lngiliz menfaatleri ha. kUo sabun imal ediyor. bulunuyorsunuz. BugUn de her olmu§lardır. 

t ~ltl ~~u müdetçe, muarı~ır. sahadaki terakkinizle bizi hay • Ağır siklette 

t
tt ha tirnau ortadan kalktığı Almanyada çok kuwetU on Ud retlere düşUrmektesiniz. Mehmet rakipsiz 
tlc le~~tt ehemmiyetini kaybe. radyo istasyonu, dllnyanm her ta. Son on be~ yıl içinde ilha.mkar ilan edilmi§tir • 
t, lltı.r~ldc azaldığı gün, tngil- rafında Nazi propaganduı yapıyor. AtatUrkUn ve bugün İsmet lnö _ 

;, t: hch~:nıintern pakta girmese nünün önderliği altında Arneri _ 

Doğanspordan 
olarak birinci 

ı.r Olac·••Chaı, Almanyaya mU.. Hlndlstan dokuz yUz kllo susam kan halkının aziz preMipleri 0 • 

tıı lilceai alttır. Çünkü Sovyet istihsal ediyor. Bu öyle bir nebat- lan sulh, terakki ve demokrasi 
.c iae,nc Jtaqı İngiltere son tır ki, suyu millenin olarak kulla.. prensiplerile yepyeni bir millet 

Batıray yakında 
limanımıza gelecek 

l:tr lta ~lınanya da ille kaledir. nıhr. Tohumları ycnlUr. \'o YBil· yarattınız. 
" Pıtaı· raldan ile kolera ile dizanteri teda- Biz Amerikalılar sosyal terak - Almanyada Krup tezgahlarında .r<:ltt.. ıst devletlerden ü. 

ll.til .. r . '1 edilir. kinin silratine alışmışızdır. Fa . mşa edilen Batıray denizaltı geml-
i ter, hük• kat on beş yıl i"inde Türk'1ve cum miz.i limanımıza getirmek üz~re bu 
t ~ihn·ı . umet makinesinin ;ı ., u l rd b' 
't •ı b d l\lllletler Cemiyetinin masrafı 22 huriyet1'nin bu sahadak1' sUrati b1·. g n e e za ıtan ve milrettebnttan .... t~ u ur. Zaten Münih 

JT hltiıd'•ıı.da bu vaziyet uikar t5'1çre frangı tutuyor. zi hayret ve takdirler içinde bı- mUrekkeb bir grup Almanyaya ha. 

Rom ada ki 
Binicilik müsabakaları

nın neticesi 
Takımımız girdiği dokuz 
müsabakada 3 üncülükle 

i 2 nci1ik arasında iyi 
dereceler aldı 

Romada yapılmakta olan binici
lik müsabakaları dün nihayete er
miştir. Dün yapılan iki parkurluk 
müsabakanın, ilk parkurunu A 
kmer isimli atıyla Cevad Gürkan 
hatasız bitinniş ve üçüncü olmuş. 
tur. Saim Pulat da Kanad isminde 
ki hayvanla ayni parkuru !dördün
cülükle bitirmiştir. 

En iyi puvan almıı 20 atm İ§· 
tirak etiği kral kupası milaabaka. 
arnda Cevat Gürkan Yıldız isimli 
hayvaniyle dördüncülüğü almış· 
tır. 

Süvarilerimiz Romada bugüne 
kada 9 müsabakaya iıtirak etmiş 
ve üçüncülükle on ikincilik ara • 
canda iyi dereceler almışlardır. 1 

1 
Müsabakalar bittiği~en takı. 

m·mız bu ayın 14 üncü gUnü Bren 
diziden hareket edecektir. 

h- c o t ' ~ rakmı<>tır. Umumi heyetın· l·zı·n bU reket edecektir. )',,.'ile tn .r aya çıkmıştı. "' 
d1Q~a1c ttltere _ Sovyet Rua. .Japonyaıun petrolu bitiyor ve A. tün mekanizmasını on beş yıl i. Haliç tersanelerinde in§a edil- ==============-
e tg trelerinin 'tm merlkahlar onlara dokuz bin Utre çlnde değiştirerek bugün demok. emkte olan Atılay denizaltı gemi , 

Jı... tar uzayıp 11 e. petrol aatıyorlar. t'k d 1 tl 
~""ha.ı oı'ngtz ıebcplcr ar.ama ra ı eve er kardeşliğine gir • ınlzln de teknesi tamamlanm!ftır. 

t'lttrr llladığı, zannederiz, an miş bulunuyorsunuz. Bilhassa Gemi, 19 Mayıs idman balTamm_ 
• l'Ucudunuzdald asabi seyyale kadınlığın umu.mi hayata girme. da merasimle denize indirilecektir. 

mllll mUdafaa vekllcti deniz mUa _ 

Gene IInliçte inga. edilmekte olan 

Papa, bu nutkunda kongr~clleri 

dllnyayn nizam ve sulhUn hftldm ol. 
ması için dua etmt'ğe t~vik eyle -
mektedlr. 

* Alman iktısat nazırı ve AI. 
manya bankası reisi Funk, dün ak
şam Berlinden Baleye gitmi§Ur. 

Funk, enternasyonal tediyat ban 
knsmm dokuzuncu heyeti umumiye 
toplantısına iştirak edecektir. 

............. : ............ 
GüZELLiGiNiZ 

iÇiN 

KREM BALSAMi• I 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik ktemleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu· 

si vazo ve tOplerde saulrr. 

INGILtZ KANZUK ~-

Sl BEYüGLU - lSTANBUL ilhan l"ARUS : bin yUz 0~ hca lll'ltre kate- sini temin etmekle, harf inkıla- Yapılacak merasimde, milll milda _ 

or. ' J>ı gibi ~~lt ~ d1hl..faa ~ General N• 1'ııu Pe 

teean hazır bulunacaktır. ~ 

Yıldıray den.lzıaltm da iki ay sonra ••1111!11•111111-•~--.. 
denize J,11~ ' -



Kırkpınar 
güreşleri bitti 

Tekirdağlı başpehlivanlığı 
kazandı 

Edirne, 7 (Hueust) - Üç gUn 
denberl devam eden meşhur 
Kırkpınar gUreşlerl bugUn blt
tı. Knzananları blldirlyorum: 

Destede: Birinci Kırklarellli 
Mehmet, ikinci Kemalpaşalı !s
nıai!. UçUncU Adapazarlı Rıza. 

Dün fevlaı.li\dc p:ı.rlak blr spor bayramı ynpan askeri 1i elcrtn sporcu talebeleri g~tt remıtncle l"e merasim esD.Mm.da,,. / 

AskerA. KtıcUk ortada: Blrlncl Kara
mUrsem Hflmf, İkinci Klrccbu
runlu Mehmet Ali, UçUncU Se -
yit. Dün 25 

isel spor bayramı 
• • 

Bil.y'ilk ortada: Blr1nc1 Ban -
dırmalı Şükrettin, ikinci Edir
neli Hüseyin, UcUncU Edirneli 
Al.:ııet. 

bini geçen muazzam bir seyırcr 

Da']:ıltında: Arap HUseyln ne 
l'C'mak SUleyman yenlşemedlk
lerlnd<'n birinciliği payHlştılar. 
• Br~ta: Birinci Tekirdağlı HU
seyln, Hayutt ikinci addedildi. 

Molla Mehmet UçUncU, Ali 
Ahmet d.JrdUncU oldular. Te -
kirdağh HUseyln altın kemer! 
kuşandı. 

--o--

Yağh güreşler de 
Bir teşkilat tarafmdan 

idare edilecek 
Haber verildiğine göre ı:ıimdiye 

kadar başıboş bırakılmış ve birçok 
adamların elinde istismar edil~ o
lan nn•nnevl yağlı ve serbest gü
reş işleriyle meşgul olmak Uzere 
beden terbiyesi umum müdürlUğü 
tarafından "Türk güreş kurumu,, 
ismlle bir teşkillit kurulacaktrr. 

--o-

Su spor1an ajanı 
istifa etti 

B. T. Umum Müdilrlilğil lstAnbul 
..nıntaknsı su sporlan ajanı Beh
za t Ba.ydar i§lerinin çolt -
luğunu ileri sürerek ~j:Wlık va. -
zifesinden istifa. etmı§tır. ~ S:X
rtle boşalan denizcilik ~Janl~gı. 
m. henüz hiç kimse tayın edil ~ 
ncmiştir. 

-0-

Barutgücü sahasında 

Halkevleri 
turnuvası 

Sahaya da 1400 sporcu 
çıkmıştı 

Askeri Mektepler arasında 
mutad sendik spor bayramı dün 
.de Taksim stadını ldolduran 25 
bin kişinin önünde gayet munta
zam bir şekilde yapıldı. 

Şimdiye kadar hiçbir sivil klü
bümüz ve mektebimizin 1400 at
leti bir araya toplayıp getirebil
diğini hatırlamıyoruz. Onun için 
dünkü vaziyet, askeri mektepleri
miz hesabına bir muvaffakıyettir 
ve spor hayatımızda bir nevi yeni 
rekoı:idur. 

Yarın memleket ordusunu elle
rine alacak olan gençler, dün gö
ğüslerimizi kabartacak geniş spor 
hareketleri yaptılar. 

Saat birde bütün talebeler Tak
sim Cumhuriyet Abidesi etrafın
da spor kıyafetleriyle sıralandı

lar. 
1400 gencin hep bir ağızdan 

söylediği btiklU marşı tazimle 
1 
t 

dinlendi. İstiklal merasiminden 
sonra askeri okullar namına abi
deye gayet bUyUk bir ı;clenk :kon
du ve asker? mektepler umum mü.. 
fettişi kurmay albay Aldil defte
ri imzaladı. 

Bütün talebeler muntazam s•ra 
olarak Taksim stadına girdiler. 

1stabnul valisi LC'itfi Kırdar, 
İstanbul kumandanı kor general 
Halis Bıyıktay, Tıbbiye mektebi 
müdürü general Hüsnü, jandarma 
kumandanı, beden terbiyesi umum 
müdürü genel sekreteri Cemal 
de stada gelmişlexidi. 

Talebeler balkonun önün.de sı
ralandılar ve 1400 genç İstiklal 
marşını hep bir ağızdan söyledi -

ter. 
Bundan sonra askeri mektepler 

umum müfettişi kurmay albay 
Adil Törer askeri mekteplerimi
zin bir sene içinde yapmış olduk
tan spor hareketlerini gayet gü
zel bir lisanla anlattı. Sporcu ta
lebelerin spor sahasında elde et
tikleri muvaffak.ıyetleri tebrik et- \'nli I.\ıUl I\ırdnr \ 'C t tanbll Kuma mlanr gcnernl llnlis mükifııtfarı 

tikten sonra ldedi ki : tevzi ediyor 
"Askeri liselerin sporu bir iba-

reye savuranlar ve bir adımda 
t ·· ·· tadında det zevki iı-inde yaptıkları mu-Bakırköy Baru gucu s ~ 6,50 metre, üç adımda 13,50 met-

acvam edilmekte olan Halkevleri hakkatır., • reyi de atlayanlar vardır.,. 
• kü" k Umum müfettic:. bunu söyledik-

futbol turnuvasının di.ın aI'§I- :t Albay Adil, geçen seneki dere-
Şch ten sonra devam ederek dedi ki: ]aşması Şişli Halkevi ile re - . 

1 
b"" celerle bu seneki derccelr arasında 

· d lınıQ ''aman ve muhıt şart arının U- • • 
mini halkcvı arasın a yapı "" - v h k . mukayese yaparak, bu senekilerın 
tır. ' . tün müşkülatına ragmen er esı 1 ok memnuniyet verici olduğunu 

Musa.. b-''·a retin olmu~ neticede orta kabiliyetin üstüne çıkarmak ı ç .. 
1 

• • .. le 
i:LH. 1' ",/ v • bi 'söyledikten sonra soz erını şoy 

Şehremini halkcvi ekipi Şişli ta. bizim en önemli, en degerlı r 1 b" . . ti . 
·r · ı aktad r Bununla be ıtırmış r • kımını 5-2 yenmiştir. vazı emız 0 m 1 

• • ı ''Kıymetli evlatlanm, geçen se-
Bu maçtan evvel yapılan Ba. - raber musa~akalar~.a 15 sa~yede ne ders yılında gösterdiğiniz bu 

rutgücil - Sirkeci idman yurdu 100 metreyı, lO kusur .d~k.ıka:la ı devamlı ,.alışmadan ve muvaffakı-
Ba t ·· Un"" t • koşanlar cıridı 49 ~ müsabakası da.. .n: guc un 3000 me reyı ' '1 etinizden dolayı hepinizi ayrı ay-

3-2 galebesile bıtmıştir. metreye ata.plar, bombayı 60 met-ı ;ı tebrik ederim. Sizler~ yetiştiren 

s. ... • • .. 

, rtiM'IC 

hocalarınıza da teşekkurler ede -
rek önümüzdeki lders yılında da 
daha yüksek başarılarınızı dile
rim.,, 

Nutuktan sonra, 1938 - 1939 
yılında kazananlara mükafatlar 
sıra ile tevzi edilmitşir. 

998-939 senesi asi.eri mektep. 
Wrr spor müsabakalarında l:·aza. 
tıan spolcularla ta1•1mlar şunlar. 
dı·: 

Atletizm 
Birincisi Deniz Harp okulu ve 

Ulesi, ikincisi Kuleli. 
100METRE: 
1 - Denizden Scrmet, 

2 - Denizden Mehmet, 
200 METRE: 
ı - Denizden Halit, 
2 - Denizden Mehmet. 
400 METRE: 
ı - Denizden Halit, 
2 - Denizden Mehmet. 

800 lVIETRE: 
1 - Kuleliden Muzaffer, 
2 - l\laltepeden Rahmi. 
1500 METRE: 
ı - Huleliden Muzaffer, 
2 - Maltepcden Rahmi. 
3000 METRE: 
ı - Kuleliden Muzaffer, 
2 - Denizden Necmi, 

TEK ADI:\I: 
1 - Denizden Halit, 
2 - Kuleliden Ali. 
DİSK: 
ı - Kuleliden Hayri, 
2 - Denizden Necmi. 
GÜLLE: 
ı - Drnizden Bülent 
? - Denizden Nermi. 
CIR1T: 
1 - Bursadan Sabahattin, 
2 - 'Kuleliden Nuri. 

B0~1BA ATMA: 
1 - Denizden Halit. 

kalabalığı önünde yapıldı 

2 - Maltepeden Haydar. 
YÜKSEK ATLAMA: 
1 - Kuleliden Nadi, 
2 - Kuleliden Kemal. 
UÇ ADIM: 
1 - Deni?.dcn Halit, 

~ıiıREk1 i11t:Jh.'.5~İr ıuLA.\lA 
1 - Maltepeden Naci, 
2 - Kuleliden Nüket. 

4 x 400 BAYRAK: 
1 - Deniz Harp okulu ve 

sesi takımı, 
2 - Kuleli lisesi takımı. 

Boks 
Boks: Takımca: Kuleli bi,..; G 

1ursa ikinci. ti 
Askeri mekte!Mer 

51 K!LO: r 
1 - Kuleliden Nihat Erkafi 
2 - Bursadan Ahmet Çevil.\ tı 

53 K!LO: ı 
ı - Bursadan Burhan, b· 
2 - Kuleliden Ihsan Duygı dı 
57 KİLO: 
1 - Kuleliden Şefik Tetik_:ı ~ 
2 - Burs adan Kenan Y arg: 
G1 KlLO: re 
ı - Kuleliden Şaban Dar 

vir~n. 

2 - Bursadan Nadir OlknÇ· 
66 KİLO: 
1 - Kuleliden Reşat, 
2 - Denizden Eftal. 
72 K!LO: ~ 

1 - Kuleliden Muzaffer ,j · 
maz, 

2 - Mıılteoe<iP.n Ha V
0

dar. ,, ' l 

1 - Kuleliden Hayrı An 
2 - Bursadan Ahmet. '1 

Güreş J.v 
4 X 100 BAYRAK: Gifrcş: Takımca: Birinci ııti 
ı - Deniz Harp okulu ve lise- li ikici Deniz harp okulu, t ' 

si takımı, 1 sesi. 
2 - Kuleli lisesi takımı. (Devamı 15 inci 

·ı 

Süleymaniye Kupas~· 
maçları d ü n başlad;: 

ilk günün bütün oyunları 
beraberlikle neticelendi 

suıeymaniye kIUbll tarafın • r yan Alemdar takımı 2 gol' 

1 -ıan kendi sahalarında tertip e- rak 2 • 2 berabere neuce1 : 
dilen ve sekiz klUbUn fştfrAk et- mlştlr. 

tiği futbol maçlarına dUn baş - ikinci maç: 
landı. 

İlk gUnkU bu maçlarda bUtUn 
takımlar berabere kaldılar. 

ilk maç: 
İlk maç Şlşll ve Alemdar ta

kımları arasında. yapılmıştır. 

ilk devre Şişllnln hAkimiyeti 
altında geçmiş ve 2 _ O yenmiş

tir. 
İldnci dc,·re daha canlı oy111-

!:!.""'~' 
.\ı..lw rl liseler ~clcİıgt Tak~iı.ı 

iblde,ıne konurkeJl 

EyUp - Davutpaşa arş ıs 

olmuştur. Her iki takım d~ 
0 

zel ve canlı oyun oynıyar~ a 
devre 2 - 2 berabere bıtJJll~J 
kinci devre yine aynı Mf 

c ~ 
içerslnde devam ederken 
berabere netlcelenmlşttr. 

Oyun samimi bir hava iC <l 
geçmiştir. 

Üçüncü maç: f la 
ÜçUncU müsabaka sute 

niye ile Topkapı beyntnd0 'cı 
pıltlr. Birinci devre su1e>'~ 
yelilerin attığı ikl gole. 

1 
son unda Topkapılılar arı> 
detle mukabele ettiler. 1 

lkincl kısımda siyah ııe 
J;ll· 

lılar üçUncU sayılarını 
nun neticesine 7 dakiki\ t 

Dayutpaşa bir gol atınıŞ 6~ 
kikadıı ise EyUplUler bıtı> < 

dfı. 
kabele ederek bu maç r 
tilerse de biraz sonra 10 

bir ~ol daha çıkararak ııı'\ 
ne beral>er vaziyete so:ı.ttJ ..1 

,·ı-

vun ikl takımın da ı:;tı.tl· . tt 
rağ'mcn bu netice Ue b 

Son maç : 
11 

" 
Son olarak yapılacağı illi sı 

Akmspor • Altıok müsabawı 
edildi. 



Galatasaray • Ankaragtlc& maçında saliayı doldonm t.5 bin scylrelden 'bir grap \'le Ankara blecülnln 'bir kurtarıp... .. 

G818tasaray Ankaragücünü 2-1 yendi 
Sarıkırmızı lılar 2 golü de birinci devrede yaptılar 

ridcn Salfilıaddine gelen pası Sala
haddin güzel bir gö~şle Murada 
yolladı. Muradın sekiz metreden 
çektiği şüt yukardan avta çıkıyor. 
Galatasaraylılar ikinci devre _ 

(Devamı 11 incid«) 
Sacit OGET 

iz mirde 
Milli küme maçı 

Doğanspor: I 
Ateş: O 

lzllılr, 7 (Hususi) - Mllll ktı" 
me maçlarından lzmlrln 1kl kltl
bU Dotanıpor. Ateş kartılat • 
maıı bugnn yapıldı. Mnıabak& 
mUtevazln bir fekllde ve çok he 
yec:ınlı geçti. Neticede bir gol 
atmaya muvaffak olan Dolan.. 
sporlular raktplerlnl 1 • O mat .. 
lOp ettiler. 

1 ~~n _T e!.biyesi ku_eal!!, maç!_!ı~ 

i Şişli -Süleymaniye muhteliti : 3 
qeykoz - Kurtuluş muhtelitl : O 

Jna eren bu maçlarda (Şişli-Süleyman iye) 
muhieliti en iyi vaziyette bulunuyor 

Beden Terbiyesi kupası için mının ikinci golllnU de yaptı. 

~işli, SUleymanlye muhtelltl ile Ve devre 2 • O Şişli, SUlcymanl
Beykoz, Kurtuluş muhtelltlerl ye muhtelltlnln galebesiyle ka
dUn Seref stadında mlllt kUme pandı. 

maçından evvel karşılaştılar. tKtNot DEVRE ı 
Adnan Akının hakemliği al - Bu devre de Beykoz - Kurtuluı 

tında yapılan bu müsabakaya muhtelitinin akınile başladı. 

takımlar şu şekilde çıktılar: Devre ortalarına do~ 
Süleymaniye, Şişli muhtelltJ: tazyikten kurtulan ~işli, SUley-

11 bir korner a. 
'-+f:ıf:ıf1:::tii~'IDJ~=~1=:~~ı~ş~rn~a~~ey~o~z~. ,Kf,u;fırt~;,uluf kale-

cisinin hatasından istifade ede
rek bir gol daha yaptı. 
Ve müsabaka bu şekil deflf -
mcden 3 • O Şişli SUleymanlye 
muhtellUnln galiblyP.tlyle n lha
:> etlendl. Bu ka\-şılaı;ma ile Be. 
den ·rerblyesl kupan maçları -
nın 1lk devresi nihayetlenmlş 

ve Şişll Sllleymnniye muhteıtti 
15 ı:uvanla birinci, Beykoz, 
Kurh~luş muhtc!ltl 12 puvanla 
ikinci clmuşlar :hr . 



-
Spor 

- Ahmet Beyin genç karısı ge
ien gün bir kır gezintisinde elli 
metre disk atmağa muvaffak ol
mu~. 

- Ahmet Beyin yüz metre ko. 
şusunu 'kazanmasının sırnnı şim. 
di anlıyorum, 

ISH:Jı y ü k re> 1 ır 
maını 

İki arkalda§ sokakta biribirleri. 
ne rast geldiler .. Biri sordu. 

- Nedir halin? Pek kederli 
görünüyorsun?. 

Öteki içini çekerek cevap ver. 
di: 

- Sorma birader. Evlenmek is
tiyorum, fakat patronum mani o. 
luyor. 

Arkadaşı şaştı: 

- Bu ne İJ dostum? Patronun 
senin evlenmene ne ıdiye mani ol. 
sun?. llİZllt:I'çt KULLA...V!IAGA 

ALIŞ~OŞ ADAM 

Eti nasıl 
kızartmalı ? 

Yazan: Dr. G. A. 
Et yemeğinin en kolay 

hazmedilecek; vücuda en zi.. 
yade faydalı olacak 1ekli, va

kia çiğ ettir. Pek, pek eski 
zamanlaıi:iaki, ilk atalarınu

zın yaptıkları gibi, çiğ eti 
dişleriyle, ısıra ısıra, kanları. 

nı akıtarak yemek. Zaten 
bir rivayete göre, dişlerin 
çürümesi de etin pi1miş ola. 
rak yenilmesinden ileri ge
lir. 

Fakat insanoğlu mede. 
- Ni§anlısiyle evlenmek isti

yordum da ondan .• 
- Ahmet, yanımızdakJ parka git. niyete girdikten .sonra, artık eti böyle çiğ yemek adetin-

C Bir ağaca bir kalb resrnJ çlzn<'k Us. den vazgeçmiştir. Çiğ et yerlerse hastalıktan kurtulabilecek 
1~8r49S1Z01 k tüne benim lsmlmle bayanın ismi • olan hasta~ara bile öyle et yedirilemez. Yedirilse bile türhi 

- Parasızlık sıkıntı ncıdir bili. nin bal} harflerini kn:ı:r .. , türlü hilelerle, eti reçele karıştırarak .. 
rim ben .. Öyle zamanlarım oldu Onun için eti pi§irterek yemek zaruridir. O halde eti 
ki cebimde cıgara param bile bu- IJ:<ad D n en faytdalı olabilecek şekilde, nasıl pişirmeli? İlk akla gelen 

_ SU~Uye getlrdlll ıUtten mem. lunmazdı.. §ekil de, tabii, çiğ ete en yakın olan ~ekildir. Bu da eti ıs'ka. 
- Kimbilir cıgarasızlıktan ne ra üzerinde kızartmaktır. 

nun olmadığmım söyledin mi! Genç kadın, erkekle karşılacı.ın· 
azap çekerdiniz?. ca: :ı Iskara Uzerirule kızarmış etin • Pirzola, kebap, biftek • 

- Yarm töyllyeccltm bayan, bu - Hk azap rekmezdim .. O za. tt Ü ü L- d 
akşam benJ tbıemaya dal·ct etti. % % e en at n IHIZl fay aları bile olur: 
u D n f k man henilz cı2araya alısın~ de. Geçen gUn buluştuğumuz Bir kere insanın iştahını açar, bu aayede mide usaresi de 

llkbatlar moddelJeri arasında 
emprime kumaıtan yapılan roblar 
ilk safta 1ıeliyor. Ozerinde kırını.. 
:ııa desenler bulunan siyah ipek
li emprimeden yapılmıt lbu rop, 
mevsimin en gÜzel modetlerindeu 
birisidir • 

n ~ B z 1 r as 1 ğildim. za b . daha fazla çıkar. Kızarmıc et. çig- etten biraz daha uzun za. ~an. ana ılaru aşk etmiştini:, :ı 
KM:lm gazete okurken başını dedı .. öyle kızmıştım ki sorma. manda hazmedilse bile, daha fazla usare çıkardığı için bir ta-

kaldırarak kocasına : ym.. 1 raftan edilen kaybı telifi edilir, belki biraz da fazlasiyle .. 
- Okudun mu, dedi, Pasifikte Daha sonra kızarm·ş et daha lezzetli olduğundan insan 

bir adada hAli Uç bin yamyam var Erkek biraz pısmktı: ondan daha çok yeye bilir. Bu suretle et yemeğinden istifadesi 
mıg. HükOmet oraya dört misyô- - Evet, menetmi§ olduğunuz de artar. 
ner gön.dermeğe karar vermi1 .... aşkını bir daha size itiraf etmi- Et kızardığı vakit, lop et tarafından hazmı biraz gliçle. 

H 
ı 

1
. Dalgın olan kocası cevap ver. yeceğim.. şirse de buna karşılık, başka tarafları yumuşar, daha kolay 

angı reng di: Ka.drn glililmsedi: yenilir, daha kolay hazmolunur ve daha çok istifadeli olur. 
- Uç bin kişi için pek az ~eğil - Siz gene il!nı aşk edin. Bu Bir de et kızarırken, hiç olmazsa üzeri ateşe karşı gele:ı 

I 
• ,, mi?. sefer belki kızmam. yerleri mikroplardan kurtulur, bu bakımdan temiz olur. seçme 1 r Moda Kızartma etin lezzetli ve tam faydalı olması için üç prt 

Elinde bir tek eldiven görerek ıra z e b a D o B( vardır: 
Hoşunuza giden ve sordular: Iskarada kızartılacak et parçası kalınca olmalıdır. Böy-

- Tek eldiven kullanmak mo. le olunca içerisi az pİ§er, çiğ ete ldaha yaklaşır .. Et dövülilnce 
içerinize ferahhk d ld ., Yeni evli kadın, akpm eve dö- nesci biribirine karı§ır, ortası da hemen hemen sathı kadar 

amı 0 
u · · nen kocasını karşıladı : · h ·· ı · Veren rengı' tercı'h - Evet .. Fakat bu modayı an- pı§er, azm: guç eşır. - l'U\·amr yapr.ıak l~'n hu kor-

cak iki ki•i biliyor., B'J Iskaranın altındaki ateş kızgın olmalıdır. O vakit etin 
edin'ız :ı kulnktan dnlıa mün:ısJh yer bula - - 1 sen kocacığım, 'eledi, sa • 

- Birinin ıiz oLdufunuı antaıı. madrm na ne yemek hazırladım. sathı çabuk kızarır, ortası az pişer, hazmı kolaylaşır. 
Rcı.llder, gerek makiyaj, gerek Jıyor. Öteki kim?. · Eti kızardıktan sonra tuzlamahdır. Çiğ iken tuzlanrrsa 

dbise,, gerekse moda balamından - Eldivenin öbUr teldnl bulan D n tuz etin kanını kıtır, luzetini kaçırır, kıymetini düşürür. 
kadın tuvaeltinde rok eherrınü. adam 1 . il r.,_ .a.. 1t:'li"1 ""3 ....... ~ ..... ... .ı:ı.t. ı '\ll\4• ........... ·~ ...... uu .. 

:l Kar k .. d k - Komşular bugün taze l5ahk 1·yı'ce pı'~mesı· kin fmrula ı-ok tutulur. Ondan dolayı etin sathı 
yetli bir rol oynarlar. Onun irin. ı oca o gun muta avg!l- olduğunu so''ylem' 1 d' h '! % .. 

:ır la 1 dı K d ·· ış er ı, emen çok pı' c;er, hazmı o"u' rleşir, Fırına konulan et parrası büyücek lcfir ki renkleri sermek bir kadın güneşin altında ya!llarlar. rını yapıyor ar · a ın soy · gidip bakkal ad b' k d 1 % ı:o .. .. 
:ıı :ır leruli: r n ır utu sar a · olursa iı-erisi claha uzun zamanda pişeceği için sathı daha zi· 

için daima en ehemmiyetli mese. Güneşin görilnmiyen ıııklan, ya aldım. ., 
leler.den birisidir. · yani Ultraviyole ve enfrariye de. - Yazık oldu bana .. Güzelliği. yade kavrulur. Ondan dolayı fırında kızaran etin yanmama. 

Renk intihabında da, kadmlara dikleri 1ualar bugün doktorlukta mi tenin uğrunda fcı::ta ettim. Şaka sı, kavrulmaması, için üzerine araıda s•rada yağ sürerler. Bun. 
ait diğer meselelerde olduğu gibi kıymetli bir tedavi vasıtası olarak :Lr~e~c mul:ab:le etti: da:ı dolayı etin rengi güzelleşir, fakat zaten çok piştiğinden 
daima hislerimize hakim olan üç kullanılıyor. Burada uzviyet üze- - Sanki ben fedakarlık yapma- Aşı lk manto ~ n hazmı güçleşen et, yağ.dan dolayı daha ziyade güç hazmedilir. 

· · .ıd k Et fırında değil de, arıkta bir ateş üzerinde kızartılsa da, 
esaslı se hep vardır: Şahsi zevk, rıne tesır il;> en ışı ve sıcaklık dım mı? Senin güzelleşmen için .. 
moda ve alışma. . kadar da renklerdir. 1 ald ğın türlü boyalara, berberlere - O adamla evlenmen doğru ı.iıerine gene yağ siiri.ildüğünden ve daima büyük parça, yahut 

Fakat bu üç sebebin üçü ide sa. Her şeyin iyisi ve kötüsü oldu. az mı para feda ettim?. değil, kızım?. bütün bir hayvan olduğundan çevirmelerin hazmı daima da. 
bit de ğ i 1 d i r, neğişebilir; ğu gibi renklerin de faydalısı ve te. .:!\& ha güçtür. 
~.,ı. k 1 d ~ QiiiiU U Tava irin<le una bulanarak ve yağ'3a kızartılan etlerin hazmı 
~si zev ler gün geçtikçe te. zarar ısı var ır. - Neden anne?. .. 
k . Sa ... larımı gördUnu··z mU ? daha gu''rleşı'r, Gu''vcr ı'rı'nde pişirilen etlere ayrıca yağ katılma. 
emmıil eden, inceleşir. Moda ge- Şu halde robunuzun, mantonu- :s • • • • 'S .. 'S 

rer ı ka lık · t f .. k . .. k" - Evet, kestırmışsınız:.. - Ayda otuz lira kazanıyor- sa da kendi v. ag-ı t'rİ'-·erek karıştığ ndan gene güç hazmedilir. 
:ır ve n ış n ıse e ra ta gor. zun ve şap anızın rengı o gun u .. -· . ? • • J 

düklerimize tabLdir. neıe'nize ve kederiniz üzerinkle - Guze~ oldu ldegıl mı . Yüzü- muş. Otuz lira ile bir ay nasıl ge. Kızartma etlere t:alça vurulunca lezzeti artmakla beraber 
Bundan bir kaç sene eveJ bir ka- milessirdir. Ayni renkte elbise 1 ~ün if~desı çok değişti. .'Artık ih. çinirsiniz?... hazmı gittikçe ı:ğırJaşrr. 

d tıyar hır kadına bcnzemıyorum - Biribirlerini sevenlere bir Demek kı' en kolay hazmedilecek, sağlıg-a en uygun ola. ma kenarları siklamen renginde giymekte devam ederseniz renk · 
h - Hakkınız var Artık ihtiyar glin gibi gelir. Bir gün kin de o. cak et ıskara üzerinde kızartılan etlerdir. parr~larla süslü koyu mavi bir rop ve uylarınıza ve nihayet 5Jhhatİ- · · :ı 

:r- b' k - b • ı· k"'f!l:t• ~ ........_ ....-.. ...-...._ ...-.... ....-.. ....-...._ ....... ...-..._ ...-... ....... ...-.. ~ ....... ....-..;--~ 
~~e~~m~n bk~fizilz~ ~zede~~redehllir. ırerqe ~zcyonu~_~ ____ t_u_z_rr_a __ ö_u_ı_r_·---------~-~~~--------•-------------~~~-~ 

fil yarışları 
rinde gri bir tayyörle sokağa çık. Binaenaleyh elbiseniz için bir 
ması, yahut menekşe rengi etek _ renk seçerken moda kadar, geç
likle açık yeşil bir korsaj dilemesi miı tecrübelerinizi de dilfünmek 
tavsiye c.dilseydi, böyle garip tav. lbımdır. Mesela geçen sene yap
ıiyelerdc bulunanlara deli nazari- tırdığınu koyu yeıil robunu:zu ' 
le bakılabilirdi. Halbuki bugiln giyldiğiniz gilnlerde fazla asabt oL 
bunlara alıJtık. .Pek beğendik, bir duğunuz, her halde hatırınızdan 
müddet tıonra bayağı bulmağa çrkmamıı olsa gerektir. Belki o 
başlayacağız. vakit asabiliği bir takım bidisele-

• I Dün ve yarın ~ 
i 

İnsanın gözleri göre göre biri. re bağlanuştınız, fakat bu hidise
birine hiç uymaz zannettiği renk- lerden fazla koyu yepl renk asa
lerc bile alışıyor. Moda bu husus. biyetinizi tahrik etmiştir. Sarı 
ta bir kaç canlı örnekle fikrini rengin insanı bedbinleıtirdiği ise 
söyledikten sonra herkes bir gün ötcdenberi malOm bir hSdisedir. 
evvel çirkin dediğine bir gün son. Diğer bazı renklerin hususiyet-
ra tereddütsüz gilzel eliyor • lerine dair ileri sürillen bir takım 

Renk meselesi hayli karışıktır fikirler var: Kırmızı renk insaru 
ve zaMedildiği gibi terzilerin tahrik dder, mavi renk asaba ali.. 
keyfine, yahut ta Holivuttaki ma- kQnet verir. 
kiyaj san'atkfirlarmın arzusuna O halde bir renk seçerken (mo. 
tabi değildir • dadan ayrılmanm tavsiye cdecelt 

Renklerin insan sıhhati, insan değiliz, tabii bu renk modanın 

güzelliği, insan ruhu ve karakte- beğendiği renkler arasından ola
ri üzerinde büyük tesiri olduğu caktır) hoşunuza gideni, içinize 

tercüme külliyat111 
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yalnız bugünkü ilmin iddiası de. ferahlık vereni beğeniniz .. Şüphe. olmaz. 13u fark gayetle azda. . 
gildir. Bu nazariye çok eski za. siz ki bu renk tabiatinizin ve Saylonda en meşhur sporlardan 1 Ekseriya ilk öne geçen hayvan i kazanmak için fillerin Üzerlerindeki Yanı;; bite rbitmez halkı yerı 
mantar.dan beri bir çok alim tara_ ı:;ıhhatinizin ihtiyacı olduğu renk. biri fil yarıJarıdır. rarışm sonuna kadar bu mevkiini müsabıklar çılgına dönerler. Avaz, muhaf~a etmek imkfulsızdır. Y ti 
fından ddia edilmiştir. İklimler tit. \'alinin himayesinde yapılan bu muhafaza eder. Çünkü fillerden biri ; a\·az haykırarak, gari? sesler çıka· tiler çıplak ayaklan, başlarında 
ile renkler arasında da ruhi bir Esasen moda lda tahiatiyle bu yarışlara yalnız yerliler iştirak eder ötekileri biran geçti mi diğerleri ön rarak hayvanları teşcıe gayret e- , yaz sanklan beyaz libaslarile o~, 
m:inasebet vardır. ihtiyaçlara uyuyor. Geçen aonba.. ler. Kocaman filler sıra ile yanyana den giden fili saymağa kendini A· I derler. Seyircilerin de haykırışma., ya atılır, galibi alkışlarla seıa.ıııl 

Şimalliler beyaz rengi sever, hardanberi mavi renk modası de. dizilirler. Ondan sonra bir tabanca deta mecbur addeder. One geçene tarı ayuka yükselir. Büyük bir gü·, lar. ~ 
llMtıüsıw.. 9Cncilerl kmnmdan vam edip gidiyor. Bu, insanların lşaretile yarış ba5lar. yetişmeğe ve onu geçmeğe teşebbüs rültü içinde kocaman hayvanlar ya·. Bu yarışların galibi ertesi ~ r 
lk>ş!anrr, Çünkil ffmallilerln mu. dünya vaziyeti karşısında gerilen 1 Bu yarıslann talii hemen, hemen etmez. Arkadan gitmeği ve o ha5 1 rış sahasında ilerlerler. Bir filin di·, yanşa kadar memleketin en it~J 
hitini ~~eveJeyen kar yığ:nları. sinirlerini uyu~turmak için bul-

1 
ilk tabanca !esinden itibaren tayin hay\'ant takip etmeği tercih r.der .. 1 ğer filleri çok bUyük bir mesafe far.,

1 
lı insanlarından biri olarak telP' 

dır; zenciler ise herşeyi kavuran dukları bir çare midir acaba • edilmiştir denilebilir: Buna mani olabilmek ve yarışı kile geçtiği hemen hemen hiç vaki edilir. 
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f"194ö Ingiltere ayda 3200 
dan 

.~~~~-~~:.~. tayyare yapacak 
San'atte ilk şart, Harp hazırlığı ! 

übaleğadan kaçmaktır Aylardanberi petrol toplanıyor; harp sanayiine 
zel yıldız: ·Ben sinemadaki muvaffakiyetimi ressam yarayan madenlerden korkunç Stoklar yapıllyor 
modelliğinde yetişmiş olmama borçluyum!,. diyor 
ArtUrün kıymeti hakkında 
Uzadıya yazı ya.zmağa ihti. 
ktur, Son bir kaç sene içe. 
çevirdiği filmlerin iıim

n bir kaçını uymak kif i 
''Did mübalağayı ıever" 

k ne kolay 1,, "Onu bera
Cötürcmezıiniz . ., filmlerinin 
nın her tarafınlda bıraktığı 

henüz unutulmamııtır. 
komedi gibi çok güç bir 
ıubeıinde muvaffak olmuı 
dızın, ıinemacılıkta muvaf. 
t hakkında fikirlerini din "" 
her halde bir çoklarını ali. 
eder. Bu itibarla bir mec.. 
yıldızın ve "lnaan naııl 

•erlevhalı bir yaz111nı gö. 
bu yazıyı 'kısaltarak almayı 

gördük .. 
Uvaffakıyetin, nerede olur. 

• bir tek sırn vardır : Bir 
rken bıkmamak ve tabii. 

11filmamak.: 
Çok aktörler halkın hoıu· 
ek için kendilerini zorla.. 

laya pozlar takınırlar ve bu 
hiç beklemedikleri fena 

ere doğru yürürler. San'at. 
llrt mübalağadan kaçmak -

Çok san'atkirlar da çabu. 
ur ve bıkarlar. Muvaffa. 

elden kaçma11na brkmak 
""l'Vetli ıebep yoktur. 

•inemadaki muvaff ala ye-.,, -rıld·• . . . 
. a bOrçıuyum.. u saye. 

fnıllb tayyare fab~lal'IJldan biri ... 

:Askerlik noktalnazarmdan, İngll- ı ı · ı · h ı k 
tere ik1 mıntakaya ayrılır: şimali ngı iZ a ının 

~::ı~takasr, cenubu prbl mm.. yüzde 27 si 
İngiliz erk!nıharblyesf. İngiltere-

1 nin en ziyade prk kısmını hava ve ta yy a reci iği 
deniz hUcumlanna maruz olarak lı:.a 

bul etmektedir. Onun için harb ha- biliyor 

lerlnin yantndakrtehlrler cfvarmda 
Uil ıehlrden daha kalabalık amele 
mahalleleri teessüs et:mi§tir. 

İngiliz erklnıharbiyesi yollar me
selesini de dilgilnmUg, yeni müna • 
kale vasıtalan için, tamiri daha ko
la.y olduğundan, otomobil yollarını 

demiryoluna tercih etmiş, garb sa. 

hill bo ca mükemmel bir §OSC 

kı lbütkül ve· yorucu pozlar 
\'e bu pozları muhafaza e

tlatıerce beklemeğe alıı
unuyordum. Binaenaleyh 

bir film çevirdi 
kında bir plAn hazırlanıyor. Fakat 
İngilterenin bu mmtakada daha 
sulh zamanında yaptığı birtakım 

tegkilat vardır. Daha tayyareler 

1:fr tarafına naklinden vazgeçilmiş, 

sadece bundan sonra bu mıntakada 
harb levazımı imal eden reııml ve 

. usu
retle garb mmtakasında imal edil-
miş harb levaznnmm icab eden yer. 
lere sUratlc yeti§tirllmcsl temin o
lunmuştur. 

8~nim için hiç yorucu ol. f 
iltıdı daha çok yorucu bir 
en daha az yoran bir iıe 
libi oldum. . 

aahibi olmak yalnız ıi
d değiJ, her meslekte lizım. 

llo'kı mefbur bir sinema 
Ur. Bu meılekte çalııır -
dakika bile yerinde dur • 

"O kadın ve o erkek,, adını 
taşıyan film çok güzel bir aşk 

hikayesini an latıyor 

g5rUnmeden sesleri uzaktan işiten 

aletler vasıtasiyle tayyarelerin gel
diği istikametleri kaydetmek için 
bu mıntakada müteaddid bava ta. 
rassud merkezleri kurulmuı ve bu 
iş mükemmel surette tegkllitlandı
nlmıştır. Diğer taraftan çok gente 
mikyasta sıhhi imdad yerleri teai.s 
edilmiştir. 

hu.U!I fabrikaların açılmamuma 

karar verilmlttlr. Bunun içindir ki 
Armıtrong fabrikalarının merkezi 
olsn Nevkutel ıehrinde, bu gllnkU 
baı b hazırlığmm azametine rağmen 
iıalz birçok amele vardır. 

Cenubu garbi mmtakumdaysa 
harb malzemesi ima.l eden fabrika. 

Havadan ve denizden yapılan hü
cumlara az maruz olan garbt lngll
terede dahi !abrlkalarm ayni mer. 
kezde toplu bulunması mUna.ısib gô
rUlmemlş, kUçUk ve dağınık fahri • 
kalar kurulmağa başlamı§tır. 

:ernadiyen kop.r, bağırır, 
nu gören olmaz. Fakat 

)) lynı zamanda tanınmrı 
~e pilotudur. Tayyare

'ttid:vonun tamamiyle zıddı. 
lbakineıinin batında la. 

dan oturur. Asabi ve ha
re!İaör ile sakin ve soğuk 

01~ •damda birleımesine 
~ Yalnız iradenin kudre. 

r 
l1.1 labada, sporda, ilimde 
~ buna dair binlerce 
r nız her vakit müm • . 

YEGANE 
1 , ÇARE 

tokALMiNA 
dır. 

Şarl Bunye ve 

Şarl Buvaye (Harb) filminin 
franıuzcaamı bUyilk bir muvaffakı. 
yetle çevirmişti. Bir lngiliz film 
şirketi ayni filmi lngilizcc olarak 
çevirmeğe kalktı. Fransızcaaındaki 
Japon zabiti rolUnll bir J apon ııa • 
natlrlrma ~rtmeft dtışhdU. Jl'a
kat Şart Buayenin büyük muvaffa. 
~·etini hiçbir Japon sanatkarının 

elde edemlyeceğint ilk tecrUbeler 

gö.sterince ayni rol Jçln yine Fran _ 

Memleketin bu kısmmda harb 
sanaylini dilşman hUcumlarmdan 
korumak işi de dilşUnUlmUş, fakat 
bu hususta alınacak en iyi tedbL 
rın burada harb sanayii fabrikalan 
bulundurmamak olacağı neticesine 
varılmıştır. Yalnız, memleketin 
hr.tb sanayündeki verimini bozma
nak için bu fabrikaların kapaW-

lar namiltenahi çoğalmıştır. Bugün 
Severn körfezi, silahlanan lngilte
renin sili.hlann;aa merkezi olarak 
kabul edi~ebilir. Yalnız !i!U .son ay -
lar içerainde Flloton tayyare fab. 
rlkalan altı defa büyümüş bulunu-
yor. 

İngilterenin bugUn harbe hazır .. 
landığı çok açık bir §ekildc gôrilnU.. 
yor. İngiltere aylardanberi hümma
lr bir faaliyetle petrol topluyor; 
harb sanayiinc yarıyan her çeşit 
madenlerden korklUIÇ stoklar ya -
pıyor; lngiliz yurdunun her kaşe
sinde zahire anbarlan vUcuda geti.. 

Bu mmtakaya akm eden amele riliyor. Bir harb patlar patlamaz 
yığınlarını yerleııtirmek için bir _ bugün Manş ·denizinde görUnen ha
çok yeni ıehirler, kasabalar kurul- reketin tamamile Atlas okyanusuna 
mUf, mevcut büyük sanayi merkez. intikali için her şey hazırlanmıştır. 

~==S~~~~~==~:=;=:;:;;=~::============- Almanya, lngilterenin bu hazır -
ti-ni sevdi ve Amerikaya davet etti. dı. lanmasını İrlandayı nsıta ittihaz 

O, AmC'rikada (Hususi hayat) Vakıl Fransa Buvaye}i unutur ederek bozmağa çalışıyor. F:ıkRt tn 
filmini çevirdi ve ismi blitUn Ame- gibi olmuştu. Fakat o, ne Fransayı, giltere, müfrit lrlanda isUk1Ali ta
rika ufuklarında bir şimşek gibi ne de Fransız olduğunu unuttu. raftarlarının bile kendi sulannda 
çaktı. Nihayet Fransaya döndU ve bir Alman deniz üssü yaşatmağa ra 

Bu sırada Fransa bu sanatklra Fransada bir hayli zamandır llln e. zı olacaklanna kat'lyyen itimat et • 
pek ehemmiyet vermiyordu. Fran • dilen filmini çevirmeğe bqla.dı. Bu mediği için bu noktayı hesaba kat· 
sızlar daha ziyade Geri Kuperin filmin ismi "O kadın ve 0 erkek" madan çalışıyor. 

samimi bakışını, sakin kudretini, tir. Bu bir aşk hikayesidir, çok gU. İngiltere tayyare fabrika• 
masum çehresini, sert yumruklan. zel bir aşk hikayesi .•. Film hayatta lanna ehemmiyet veriyor 
nı takdir edivorlar. acı darbel ed'kt b " er Y ı en sonra lr va- 193-i denberi hava bUtçesl ıu su-

Amerikada herkes öteki erkekle- purd b' "b'ri a ın ı ne rashyan bir kadm. retle artrnı§tır: 
re benzemi'-·en bu Fransız& vurul. la bir e k •· k ı " r egın ag masa mı anlatır. 1934: 17 mil~ on sterlin. 
du. Halkın sevdlg-i artiatlerl tabii Yılgml • d ıga mey an okuma, ümitle 1935: 25 milyon sterlin. 
sinema §irketleri de sever. Bu yUz.. oyalanma, iradeyle zafere yükse- 1986: 50 milyon sterlin. 
den Şarl Buvaye çok film çevirdi. liş. Filmin umumi manzaratından çı 1937: 82 milyon sterlin. 
Blitiln tanınmış yıldızlarla beraber kan mana budur. 1938: 125 mil} on at erlin. 
oynadı. Filmi seyrederken her erkek ve 1939: 200 milyon sterlin. 

Fransız sanatkAn, Klodet Kolber
lc, Lorctta Yungla, Marten Ditrih. 
le, Katrin Hepburn'le ve Greta ile 
beyaz perde Uzerinde görilndil. 

her kadm kendini kahramanların 1940 bütçesinin bu miktan çok 
yerine koyabilirler. ÇilnkU bayat geçeceği muhakkaktır. Bugün tngil
her yerde birdir. Değişen sadece de- tere daha ziyade tayyare fabrikalL 
kordur. n kurmakla meşguldür. Onun için 

sız sanatkarına müracaat ettiler. Sanatkarın şöhreti bUtlin AmerL 
Şarl Buarenin ingilizceyl telaffuz kayı tutmuştu. Fakat Fransa ona 
edişi hiç de fena değildir. O bu fil- hala dargın gibi duruyor, film çe -
mi de oynadı ve muvaffak oldu. virmck için davet bile etmiyordu. 

Buvaye bu filmi İren DUn ile be- bugünkil İngiliz harb sanayii ayda 
raber çevirdi. Bu, Buvayenin bera. yalnız 400 tayyare imal edebiliyor. 
ber film çevirdiği on UçUncU kadın- Fakat tayyare fabrikalannm inşası 
dır. Fakat bu filmde diğer' on iki 1939 da biteceği için lngillz hava 
bliyUk yıldızdan daha çok muvaf _ büt~i 1940 dan itibaren yalnız tay 
fak olmaadıa rakamm uğursuzluğu yare imaline hasrolunacak ve bu 
mlni o1math. suretle ayda imal edilen tayyarele

İngilizce filmde Şarl Buvayenin 
1 
Fakat bu sade film şirketlerinin bir 

~uvaf~a~ oluşu Hollvutun nazarı 
1 
lhmalf idi. Fransız halkı sevimli ıa 

dıkkalını cdbetti. Amerikan halkı natkarın Amerikada çevirdiği film. 
bu aktörün kalın sesini, hakim ba. l leri Reyretmek için sinema kapıla _ 
kJılarını, bir erkeğe yakı§an lrudre- rmda birikmekten hali kalmıyorlar-

Her iki yıldız muvaffakıyet !'e- rin miktarı sekiz misli artac:ıktır. 
masında parlamakta devam edecek-
ler. 



YAZAN; 

Jilber 
Hallan 

Asıl suçlu kinı? 
ÇEViREN: 

Muzaffe 
( Bir günlük zabıta hikayesi ) 

S KOTI..A:ND Yard malettişle.. _YJZ lAkayrt bir tavırla cevap ver.\ - "Çinde nasıt büyü yaparlar?,, 
rindcn Omoley, kelepir kitap dı: Acabc.. bu kıtap çok pahalı mıdır 

lar satan dül<kAna ~yle bir göz at- - Doğru.. Mis Robon? .-
tı; gündelik hayatın en manasız htı- Müfettıj durdu: Kız cevap verdi: 
diselerine varıncaya kadar her şey- - Amcanızın dill<ldinm hangi - Fiyatını bilmiyorum. Fakat 
de gizli sebepler aramağa ah~ noktasırıda ölü olarak bulunduğunu birinci sayfada y:mh olacaktır. 
tecrübeli bir adam gözile bir şeyler IQtfen barıa gösterir mi~hıiz? Müfetti§ kitaba bakarak mırıl -
görmek istiyordu. Kız tezgahtan kalktı, : müfettişe dandı: 

Bütün bir sene kolay ve ehemmi- ooıtru yürGdü. Ve~ - 40 şilin. Mühim hır paradır .. 
yetsiz işlerde ~ıştıktan sonra, bu. - Ceeet tam burada bulundu, Si? bu kitabın ters olarak konul -
giln kendisine verilen iş biraz mü- dedi. Başı döşeme 61.erindeydi. U - duğuna dikkat etmişmiydiniz? 
himceydi. Yalnız bu işin onun eline mit ederim ki bu işi bana bir defa Kızm cevabı çok kısa oldu: 
dQşmesine sebep olan bir tesadüften daha tekrar ettirmusiniz. Çünkü - Cinayet güniınder.beri o tara. 
b~a bir ~y değildi; bu işle bugü- bu noktayı her gördükçe tüylerim fa r..klaşmadım. 
ne kadar Amhl Evans me,gul oımu., diken diken oluyor. - Demek oluyor ki o günden 90n 

tu ve 90nuna kadar da o me~ o- Müfettiı babacan bir tavırla: ra gelen müşterilere bu raftan hiç 
lacakti. Fakat Vans ansızın gripe - Artık bunu size kimse sormaz, bir kitap göstermediniz. 
yakalandı, i~ muavinine bırakma - dedi. Emin olunuz. Hattl bu işi ben Omoley kitabı ihtiyatla tutuyor-
fa mecbur oldu ve meaeJeyl Omo bir başkasına devretmiye mecbur du. 
leye izah ederken de kendisinden o!ursam ona kendim izahat verir, - Görüyorsunuz ya, dedi, bu ki
~lı bir ~ beklemediğini açıkça slie bir leY IOtınamumı nea ede tap belki de bir delil olabilir. bin 
.Oyledi. rim. Üzerimde amcamıın yerde ne verirseniz birkaç gün bende kalsm. 

Amiri Oliıoleye tali.matı vermiş. suretle yattığını gösteren bir pl~ Pek ümit etmiyorum ama belki ka
hlditeyl izah etiliit. ondan son· var. Bu ptAndaki vaziyete göre am- tilin parmak izim kalmıştır. 
nı : canm 901 tarafından vurmuşlar. Şu K12 cevap verdi: 

- İp Sbe bOtOD !Oyliytteklerim halde katilin §W'3larda bir yerde - Birkaç gün sizde kalabilir. Fa-
bundan ibatet, demi§ti. Bu i~ durması lbungeliyor. kat 40 ~ilin kıymetinde olduRuna 
bir netice çıkacağını hiç zannetmi- Müfetti~ bunları söylerken iki ki- göte her halde iade edersiniz. 
yorum. Yalnız hasta olmasaydım tap rafı arasında durdu ve düşün - Mtifettiş vaadetti: 
dükkAnı bir defa daha ziyaret et - celi düsfjnceli basını salladı. Genç - Bunda füphe etmeyıniz Mis. 
mek isterdim. Belki bir tarafta bir kız ciddt fakat çok kederli bir hal. • • • 
iz ~ır. de müfetti~n yanında duruyordu. M OFETIIŞ kıza bir iki sual 

daha sordu, sonra çıkmağa 

hazırlandı. Genç kız müstehzi müs
tehzi gülüyordu: 

Bu •özlerden aonra Evam evhıe g1 - Amcanız kepenkleri indirirken 
dip yatağına yatmış, Omoleyde mev sanki birisi caiırmış gibi içeriye gir 
mb:.Uıs olan kütüphaneye doğru 1 miş ve bu sırada öldürülmüş .. E • 
YollanmıstL vans amcanızm öJü olarak bulundu 

Klltnphanede bir genç Jm duru
yordu: Esmer, güzelce, fakat asık 
suratlı bir ku. Dilkktna giren ada .. 

- Nasıl, meseleye dair esaslı bir 
fikir edinebildiniz mi? 

m1 (Orflnce ~an çatıldı. 
Müfetti3 Omoley nezakttJe pp. 

kasDıı çıkardı: 

- lsmim Omoleydlr~ Pallı m6 • 
fettitl Omoley. 

Kn cam sıkılımt bir halde adrta 
haykırdı: 

- Yine mi polis Allaha§lanat 
MlsterEvans bir haftadan fazla 
dilkkAnı altüst etti. Ve bana bin -
lerce sual sordu. Bunlar yetişmedi 
mi? 

Omoley sOlcfuletle: 
- Evans gripe yakalandı, dedi. 

Evinde yatıyor. Tahkikata ben dc
\'311\ edeceğim. 
Kız alay etti: 
- Allah için, arka~mız çok 

muvaffak oldu doğrusu. Günlerce 
herkesi isinden alıkoydu. Meseleyi 
de bir adım ileri götüremedi. 

Omoley izahat vermeğe başladı: 
- Böyle mühim meseleler çabuk 

~buk hallolmaz. Biz polisler, 11'r 
hangi bir meselede tam bir fikir e
dinmeden evvel kolay kolay ağzı_ 
nun açmayız. Arkadaşım hasta ol
masaydı bu işi muhakkak halleder 
di. Onun yokluğu zamanında ben 
~alışıyorum. Sanırım ki bu i~te ta
liim daha açık olacaktır. 
Kızcağız polis m0fetti1'ini iğnele

mekte devam etti. 
- 10ıo~lah öyle olur. Fakat doğ

nısumı söylemek l~elirse bu işe 
ben de akıl erdiremiyorum. Burada 
polis noktasından elli metre kadar 
uzak olan bir dükkinda Frank am. 
ca gibi kendi halinde. kimseye zara 
n dokunmaz bir adamı öldürüyorlar 
sonra şöhreti dünyayı tutan Skod • 
land Yard dairesinin meşhur mU 
fetti~lerinden biri on beş gün uğra
şıyor, katilin kim olduğunu bir tür 
lü bıılamıyor. 

1\-fı.ifcttiş Omoley kızdı: 

- Benden ne lsUyorsunuz ! 

- Şimdilik hiçbir fikrim yok .. Ka 
til kasadaki bütün parayı alıp g& 

türmüş öyle mi? 
- Son meteliğine kadar ... 

· - Unutulmu~. ka~mı, birkaç 
banknot olsun yok mu? 

- Bir tek bile )'de.. V~ ~ 
ka9ac'la 68 ı<a~t lira ve biraz da bıo;.; 
'ZtiK para vattlı. :Amu.m eksmya 
müzayede ile kitap satın aldığı için 
daima kasada biraz para bulundu -
nırdu. 

Müfetti3 karnesini kapadı ve içini 
çekti: 

- Elde ettiğim netice mühim de
ğil dedi, fakat elimizden geleni ya
pacağız. 

Genç kız acı aa güldü: 
b'U kepenklerin yan kapalı olması - -- EYet, hılirim. Birisii~: astmn
nm sebebini bu suretle izah ediyor. caya kad:ı .. bu işin o. kası"ldan yü· 
Bu izah size doğru gibi görünü}or rüycceksiniz. Fakat dikka1 edinız. 
mu? .;akın bir suçsuzu astırmavımz. 
Kız memnuniyetsiz bir tavırla: Omotey dalgın admı!aric:ı yürü}e-
- Bütün bildiklerimi Mister E - rek bir iki sokak i!ciideki umumt 

vansa izah ettim dedL. kütüphaneye girdi. Müdil:U sordu 
Omoley ısrar etti: ,.e mildüre kartını gö tere.ek: 
- Bir defa da benim faraziyele- - Eğer miisaade c terseniz. 

rimi dinleyecek kadar sabırlı olu - Size birka~ sual sora<.ağrm, dedi. 
nuz. Bakınız. Ben meseleyi nasıl L Bu sualler fütimal k\ Lanbet Ştrit 
zah ediyorum. Amcanız dışarda idi. cinayetini aydınlatıbilir. 
Kepenkleri indiriyordu, dükkan ka Müdür titredi: 
pısı da açıktı .. Birisi içeriye girdi - Zavallı Frank amca:;ı tanır • 
ve rafla:-c'aki kitapları karıştırmağa Jım, dedi. Bin;ok defolar k~tüp~1a · 
ba~adı. Amcanız bunu gördü •. lçe- neye gel'ııiş, eline g::çir<lı~i nadir 
ridcki ad:ınu kitap almağa gelmiş kitaµ!an hizdeki nüshala.: ·a muka
bir mü§teri sandı .. Kepenkleri yan yese etıni~tir. Olüm:.ine çok acıdım. 
açık bıraktı. Fakat size bu huausta faydalı ma 

1çerlye girdi. Ve Işte bu Bıra llımat ve"ehileccği .ni hiç sanmı • 
da ölümüne sebep olan darbeyi ye- yorum. 
di. - Kimbıl!r, belki de s\Syliyecekle 

- Allah için, sanki oradaymış - riniz çok ı)mc yan}acaktır. Tabıi 
smız gibi vakayı gayet güzel izah :~ütiiphane·ıizdc kitap olmmağa 5c
ettiniz. Yalnız bunlar beni alakadar tenlerin isirr.leriyle !ı ·:.;;i kiteıpl:.rı 
etmez. Bana söyleyiniz bakalım. okudu!:'armı gi>stereı· bir :et-.·cl tu. 
Amcamı kim öldürdiı? tuyor•~mız değil mi~ 

Kızın sözü kesmes.ine hiç ehem. - Her kiıtüphan"•"e o'ciu~ t,01 

miyet Yerme} en müfettiş: bizim de ooY le bir eıefü:. i:niz w .. -
_ Şüphesiz bir müşteri ~ibi dille- , dır. · 

kana giren adam. dedi. Bu adam - Ş•ı h::lcle kütü .. oanc: •ize ge -
bu noktada durduğuna göre bura- lenler cırasırvia falcıl!~a. li iyücü!u
daki kitaplara lxıknr gibi görünüyor ğc dair k:tap i~tiren -.:e öima bun
du. Acaba buralarda bir iz hul::ıbi· lan ob.1v·ır. binsin: h,•ttrl:ır mısı -
lir mivim? 
~üfettiş yambaşmdaki rafta diz ·i 

li kitaptan muayene ediyordu. Bir
denbirt! ~e·dnçle kollarım ka1dır _ 
dı: 

nız? 

- \'~li·1~1ı brnu bı..tfü1 cetvell>:ı i 
bir defa tetkik ettikten sonra 
~:öylemek nı·•mkün tıJur !:ı bu ç k 
uzun bir :~ı .r. Yal1111, kü• :.ıpr.ane _ 
mizde ça•ı::·.nl:ırdaıı haf,z.:ısı çok 
km" dlı tü .ınt>mur .Nlu .. \a: Ct.t· 

Genç bir zat olan mt mur tereddüt 
etmeden ce\'ap verdi: 

- Evet.. genç. gır aci;u:· ara nra 
!!.Cliı;, yalruz bu çeşit k taplan o -
J.ı ur. fakat on he; gundür ki göriin· 
mü yor .. 

- Bu zatın ismini ve 2cire mı ı(ÖS 
·Pren fişlerden birisın. bulabılir mi
siniz? 

- Arıyayım. 

Bir tevkif mtizeldceresi 
Memur kayboldu ve bırkaç dakı.. 

ka sonra ehnde bir siırü mukav'Va 
fişlerle göründü: 

- Isrni Ailen Mir. Pre,ung Rud
c:la oturuyor. 

Omoley müdüre veda ederken o, 
.merakla: 

- Acaba i>ğretıdiklrriniz işı!'ize 
yanyacak mı? diye soıdu: 

Omoley kısar.a: 
- Zanna:lerim, del!ı. Ve ilAve et

ti: Eğer bu clelikanh bugün!erde 
kütüphaneye uğrarsa bu hususta 
l·eridisine bır ~Y !löi·!emeı!linız. 

- Olur. 
Müfettiş kütüphaneden çıkarlcen 

saatine baktı. Saat tlokuzdu. Bina • 
tmaleyh Per,ing Rud~ ugrayabilir -
di. Düşündüğünü y1ptı, orada hiç 
ümit etmediği birisıyie karşılaştı. 

Perşing Rudun solandaki masa l>a.. 
~mda oturan kapıcı eski bir polis 
memuruydu. lki arkada) hararetle 
selaml33tılar. 

Kapıcı Omoleyin sivil e!b!relerinı 
göstererek sordu: 

- Demek oluyor ki meslekten 
ayrıldınız. 

Müfettiş: 

- Hayır, dedi. Mııvakkaten !ivı1 
giyiMlek icap etti, buradaki kiracı
lardan biri hakkında tahkikat ya ~ 
pııyorum. 

- A"ba J~ıgj • is-in .• Ilur-aA:ı Al.• 

5eriya ticarethanelerde çalışan genç 
ve bekfır memurlar oturur. 

- Alan Mir isminde birisi.. 
- Tamdım. Sefalet içersinde bir 

delikanlı .• Fakat şikayet edi!ccek bir 
hali yok .. Bugünlerde büyük ve ta
rihi bir eser yazmakla me§gul olu 
yor, kitabını bıtireoilirse çok pa:a 
kazanacakm:ş. Yakırı vakte k:dar 
kirasını da \eremiyordu. Fakat son 
günlerde chnc nered·:m g<>çtiyse bı· 
raz para geçmiş o'acak .. Eı;ki kira 
borçlarım odccli ye bu su:-elle c§ya. 
sını sokağa atılmış gönnck felake
tinden kurtuldu. 
Omolcyin gözlerinde sevinçten 
şimsekler çaktı, ve: 

- Bu adamın on bq gün e~elki 
perşembe gecesi ne yaptıKını bili -
yor musunuz? 

Kapıcı düşündü: 

- Mister Mirin geceleri soka
ğa çıkmak ideti değildir. Fakat 
bir defa çıktı. Bu çıkıtı ~a .dediğL 
niz gibi pertembe akşamı idi sa. 
nınm. Dokuza doğru sokağa çık
tı. Ne vaJclt döndüğünü görme. 
dim. Fa'Wtt çok kalmamı§ olsa Ke
rektir. Çünkü ~n bir yere kadar 
gitmiştim. DöndüiUf vakit saat o

nu geçiyordu. Anahtarı her n -
manki gibi yeriıde asılı görme -
dim. 

- Bu adamın dııarı çıktığı ge
cenin perşembe gecesi olduğuna 
emin misiniz ? . 

- Aradan on bet gün geçtikten 
sonra böyle şeyler hatırda kalmaz 
ama, bu defa eminim.. Çünkü er. 
tcsi gün gazetelerde Lambct Strit 
sokafında ihtiyar bir kitapçının 

ö~:lürüldüğünü okudum. 
Omoley karnesine not alıyordu: 

- Verdiğiniz malumatın işime 

yarayıp yaramryacağ nı henüz bil. 
miyorum, dedi, fakat ehemmiye!li 
olabilir. Mister Mirin perşembe 

gecesi dokuzda çıktığına ve saat 
ondan evvel eve dönd~güne ica
bını:la şahadet edebilirsiniz deitil 

- :Fakat biz daha işin arkasını 
bırakmadık, katili muhakkak bula
c.->1tlz. Yalnız bu işte birçok müş _ 
küllerle karsılaştıi:'I11llZı siz de ka· 
bul etmelisiniz. Vakıa bu dükkan 
polis noktasına çok yakındır. Fakat 
b~ sokak da çok tenhadır. Civar -
daki bütün komşulan tekrar tek -
rar soc;uya çektik fçleri."lden biçbi 
ri~i cin:ıyet saatinde ne kimsenin 
dükkfınl girdiğini, ne de dükkan -
4lan ~ıktı~ görmüş. Bu vaziyet 
karşısında f~a.n tahkikata nereden 
ba~lıraea!rm ~rıyor, öyle değil 
mi? 

- I ştc bakınız, bir kit~p ters kon 
muş. Anlaşılan amcanız içeriye gi
rerke:ı katil bu kitaba bakıyordu. 

·? 
vellciİ k:ırı...tır r.adan CY\\:. hır de:cı mı·· 

Müfetti~ l<ltabm ismini yüksek 
sesle okuyarak ızahatına devam et
ti: 

da on1 c:;· .ı ':ı. 

: O ur. 
l\!·:muru İlilldulaı ve sordular. 

- Evet., 

- O halde benimle ıclinlz .. 
iki adam binadan çıktılar. 

B İR buçuk saat sonra mü
fettiş beş kat merdivenle. 

ri tırmanıyor, üzerinde A 1 a n 
Mirin ismi yazdı bir kapıyı vuru
yordu. 

İçerisi sessizdi. Müfettiş itilen 
bir iskemlenin gürültüsünü işitti, 

sonra kapı açıldı. Kolları sıvalı, 

piposu ağzında zayıf bir delikanlı 
şüpheli bakışlarla müfetti§e bak. 
h: 

- Benim Frankı öldüren ad 
olduğumu nasıl keıfettiniz.. Dil 
kana girip sıktıtımı gören 
var mı?. 

Omoley başını salladı: 

- Size bu husuita izahat 
mem. Yalnız sizi ele veren ıe 

kıitüpunedelci rafa tere koy 
ğunuz kitap okluğunu ıöyleyeb 
rim. 

- Ne iıtiyorıunu.ı?. 
Delikanlı mınldandı: 

- Sizinle biraz konupcağım .. 
Fakat sizce bir mahzur yoksa içe- - "Çinde nasıl büyü yapar 
ride konuıaak daha iyi olur. kitabı rm? Ama!t yarabbi 1. 

Delikanlı yol verdi, müfettiı 
girdi.. Odada eıya namına bir 
demir karyola, üzeri kağıtlarla do 
lu bir masa, ve bir sandalyeden 
başka bir tey yoktu. . 

Delikanlı nuilır görünmeğe ~a.. 

Cinayet fikri 
Bir ay sonra müfettiı 

garip bir merakla tekrar ayni 
tüphane civarında dolatıyordu. 

Iııarak : Genç kızın dükklndan çıktı 
- Sizi tanmuyorum, dedi, ben- gördü.. Bu sefer kızın gi 

den ne istiyonunu.ı?. çok ihmalklrane idi, ytlzlirılde 
- Delikanlı, cebimde sizi kL yük bir lteder if adni vardı. 

tapçı Frank Higin katli suçuyla yıflamış, gözleri çökmüftU. 
itham eden bir teykif mllzekkereai Müfettişi görünce, ona do 
var. Poliı anUdüriyetine lladar be- ilerledi ve: 
nimle beraber geleceksiniz .. 

Delikanlı ağzını açıp bir kelime 
bile söyleyebilecek halde değildi. 
Güçlükle iskemleye 'kadar gidcbil
di Ye iskemleye dayanarak millet. 
tişe dikdik baktı: 

- Hanıi cinayet?. diye sordu, 
Siz kimainu ?. 

- Müfettiı efendi, dedi. 
camın katilini astJrını•. Fakat 
tırdığıru.ı adamın katil olduit' 
dan emin misin~ • 

- Yeryüzünde en emin otel' 
ğum ıey budur. 
Kız dalgın görlerle mUf 

baktı: 

- Ya, dedi, uıl katil o deli' 
benaem. 

Omoley garip bir koC' 
içeriıinlde kaldı. Mcalek ha 
dald ilk muvaffakıyet! acaba 
ıuz bir adamın ~lümiine mi te 
olllluftu.. 

Titrekliğini belli etm 
çabıtığı bir sesle: 

- Ne demek istiyonunuıl 
1e ıordu. 

Kız itiraza batJadı: 

- Alan nipnhm idi. Kitabı 

l &ılır buılmaz evlenecektik. 
Dunl~n blrka( defa anlattım... ona 0 güne kadar beld_...._.. .. 

fikrini ben verdim .. Kaukla 70 
- Ben polis müfettişi Omolc. ld ğ b ö ra o u unu ona en ı 1 

yim. Fakat sual soracak yerde be-
nimle bera:ber gelseniz ~aha iyi o. 

Vak'a akpmı evde değildiırt
kia amcamı bir çok defalar 

lur. Bir takıi bizi aşağıda bekli- ıündilğüm gibi kendi el 

yor. öldürmedim .. Alan öldürdü. 
Alan Mir, iakemleyi itti, masa- kat bu öldilrm'!k fikrini ona 

ya dayandı ve titriyen elleriyle 
masa üzerindeki kiğrtları kanıtı. 
rarak: 

- Beı dakika müsaade ediniz, 
dedi, müaveclclelerimi sıraya ko.. 
yayım. 

Omoley razı oldu: 
- Sizi bekliyorum. 
Delikanlı çabucak kifıtlarmı 

topladı, sonra ceketini ıiydi. 
Suçlu tiril tiril titriyordu. Şap

kasını aldı. Omoley tecrübeli bir 
hareketle delikanlının bileklerine 
kelepçeyi geçirdi. 

Hiç ael!lini ~karmıyan Mirin ni.. 
bayet ağzı açılabildi. 

-Şu halde hava gazini sön
dürmek, kapıyı kilidlemek ve a
nahtarı kapıcıya vermek iti ıize 
:!üşüyor. 

Omoley cevap verdi: 
- Dediklerinizi yaparım.. Fa. 

kat anahtar bende kalacak .. Çün
kü so:ırada ~anızl:!a araştırma 

yapacağız. 

Delikanlı masanın üzerin.deki 
kağıtlara bakarak: 

- Burada eserimin müsvedde

benim .. Bunu bir türlil und 
yorum.. Zavallı delikanlı, 
öldürmek istemiyordu, bu iti 
maktan korkuyoıidu. Onu t 

eden, ikna eden, zorlayan 
Şimdi siz yaptığınız itin taot 
tine olduğuna kani miainiz7 
rarım ıi.ze 111 lkatil mi lri11t7• 

- Bütün bunları niçin dalı' 
ve:l söylemediniz. Pek unıı1 

yorum ama belki Mirin ak' 
değiştirirdi .• 

- O istemedi .. Hapishaned• 
nunla görüıtüiüm vakit def 
§ey söylersem kendisini k 
mak için yalan aöyledilimi 
cağını iddia etti. lglediii 1119 
delirtmişti adeta .• 

lerinden başka bir şey bulamıya - rum. Beni bu hale m k 
caksıruz .. dedi. Herkesin satın a-

1 
Elimde bir silAh olsa iıoJ' 

Jacağı, merakla o"kuyacafı bir ki- öldürecek kadar deliyim. 

tap .. Büyücülük tarihi... Avuka- K ..s-ı· ·m k'.til han_. . . u ~ ı gı u p ··7_~ 
tımın ücretini de bu kıtap aaye&an· dL Kapıyı hızla kapadı. OSDD-
:ic verebilirim. i y akla .. tı 

v a ır agrr uz :r _ 
- Avukat tutmaga lüzum ot. 

-nasa gerek, çünkü hikimler aley- Bugünden sonra mOf ettif 
hinizdeki delilleri çok kat'I bula- muvaffakıyetini dügün'llr 
caklar.. lmirlerinin takdirlerini ha 

Birinci kat merdiverilerini iner- kcn daima kalbinde nedaoıetf 
ken Mir sordu: zer bir his bulurdu 
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Galatasaray - Ankaragücünü 2 - 1 yendi · 1 Hakikaten ( Baıtara/ı 9 uncuda) soldan aldıktan sonra, en iyi akın hattında Sallhaddin vazifesini yap· 
~eti işletmek iç.in olacak • Bu· yaptığı tarafı da durdurmu~ oldu tı. 
duriyi sağiçe, Muradı soliçe almı~ Bununla beraber ikinci devre elleri· Buduri, birinci devredeki çok gü· 
\'aziyette .. Fakat bu değiştirme sağ ne geçen bir çok fırsatlardan acele zel oyunu ve attıfı iki golle takımı· 
iararta birinci dewedekinden fazla \'e sinirlilik yüzünden istifade ede. na galibiyeti temin etti. Sarafim 
bir iş gördüremediği gibi, sol taraf· memeleri oyunun nihayetine kadar pek iyi bir günilnde değildi. Necdet 
laki anlaşma ve akınları da orta. berabere kalmak korkusundan ken· geç.en se~i vasat oyunlarını arata. 
dan silmiş oldu. ::Iilerini kurtaramadı. cak kadar bozuk .. Murat formunu 
Sarafim mühim bir zaman muat· ı Müdafaada Osman muvaffakiyet· bulunca faydalı bir eleman ola· 

tal vaziyette bomboş durdu. ti bir oyun çıkardı. Adnan her za· cak .. 
i\nkaragilcü takımında da sağa manki gibi güzel.. Faruk bu mevsim Galatasaray dün çok daha farklı 

ılt oynıyan Vahap takımına (fay· ~alatasaray takımında en iyi oyu .. bir galibiyet elde edebilirdi; eğeı 
ıa denebilecek bir şey yapamıyor. nunu oynadı. Haf hattı vasattar ı hakem haykıran seyircilerin sinirli· 
Galatasaraylılar bu devre, başlan. iistün bir oyun çıkaramadı. Hücum liğine uymasaydı Sacit OGET 

b;taki muhacim hattını muhafaza A k " 1. b 
~ek oynasalardı ~1urattan daha s erı ıseler spor ayramı 
~ı.inda olan ve dun sahanın en ( Baştarafı 8 inciı:e) Derslerde muvaffak olanlar bi. 
ti oyuncusu bulunan Buduri gol a· 56 KİLO: rinciye bir altın saat, ikinciye gü· 
~eQini arttırabilirdi. l - Kuleliden Fehmi Sualp, mü§, üçüncüye de bronz aaat ve. 
Galatasaraylılar, ilk devrede elde 2 - Bursadan Halit Atar. rildi. 

~!tikleri, 2 golün avantajla ve mü 61 KlLO: Edebiyatta da muvaffak olan· 
'lataalanndan da emin 'bir vaziyette 1 - Denizden Sungur AnönlU, lar birer kitap hediye aUılar ve 
tahat oyruyorlar. 2 - Maltepeden Ahmet Sam. bundan sonra geçit resmine ba§-
ı\nkaragücünde birinci devre so· yeli. landı. 
~a göziıkmf"ğe başlayan yo'rul. 66 KiLO: 1400 talebe &abada gayet mun· 
illa a!Aimi şimdi biraz daha bariz· l - Kuleliden Kemal Çetin, tazam bir §ekilde yürüyüıle ıeref 
~i. Bundan istifade eden Galata 2 - Denizden Tank Şahingi • tribününün önüne geldiği vakit 
~yhlar Ankaragücü yan saha· ray. müthiş bir alkıı tufaniyle karıda.. 
'ıııda bir hakimiyet tec:is ediyorlar. 72 KİLO: ııyordu. Geçit resminden sonra 
Qu arada, Hamdinin herkesi geç. 1 - Kuleliden İhsan Tonın, spor hareketlerine geçildi. 
iqen sonra Oı;manla karşı karşıya 2 - Denizden Ercilmcnt Eren. tik olarak 1400 talebenin hep 

79 KİLO: ldığmı görüyoruz. lfrden yaptıkları muzikli jimnas-
l'opun Hamdiden biraz açıldığı 1 - Kuleliden Ha.san Coşkun, tik pek güzeldi. 
nı OÇk yerinde sezen Osman feda 2 - Maltepeden Necdet Pur · Bu hareket, ıtadı dolduran yir-
lr bir plonjonla takımını muhale keş. mi be§ bin kiti tarafından takdir-
~ bir golden kurtarıyor. 87 l{İLO: le seyredildi. Bilhassa muzika 

1 - Kuleliden Osman Eskin, Ankaragücü beraberliği temin i· ya kendilerini uyduran gençler 
2 - Maltepeden Abdurrahman k 'b' h k . ~ çalıcı'"·or. Fakat yorgunlUb'llfl san i tek bir insan gı ı are et e-

• " .ı Sertbaş. 
.. licesi, kaçırılan toplara h~kim o. diyorlardı. 
hilrnek için ilk gün yapmadıktan Hentbol Bunu atletik jimnastik, muzik-
~\iilleri '-'apıvorlar. Birincisi Kuleli lisesi takımı, 1i boka, gülle, cirid, bomba hare. 
b J J ikincisi Bursa lisesi takımı. · · 
llU fayülJerde. oyuncuların elleri· ketleri takıp ettı. 
kaldırarak, işaret vermeleri üze Basketbol Japon, aerbeıt, Grekoromen gös 

'it hakemin düdük öttürmesi bü· Birincisi Kuleli lisesi takımı, teriı güreıleri yapıldı. 
ıı saha}'I a5abiyete sevkediyor. İkincisi Deniz Harp okulu ve En son olarak ta manialı koıu-

~-20 inci dakikaya kadar bu şekil lisesi takımı. lar çok alakalı oldu. Bunu Kuleli 
"'devam eden oyun tekrar Galata· Voleybol ile diğer mektepler muhtelitinin 
~tayın nisbi hftkimiyeti altına giri· Birincisi Kuleli lisesi takımı, yaptığı hendbol müsabakall takip 
l!lr, İkincisi Maltepe lisesi takımı. etti. Neticede Kuleli muhtcliti 

1 ~~ a_rada Salfilıaddine vurulan bir Futbol yendi. Günün son mUaabaka. 
~-~en bir favul atışı kazandı- Birincisi Maltepe lisesi takımı, sıru da gene Kuleli ile Maltepe a-

P~::ı · ifanı @dilemedi İkincisi Kuleli 1ises1 takımı. rasında yapılan hokey maçı teı-
t:Vfe-~h~j~mmeaogru~luunııı ı-..r 

N Spor sahasında kazananların Ve geç vakit on binlerce insan güzel çektiği korner atışını a. 
&üezl kurtardı. mükafatları verildikten sonra çok güzel bir gün geçirdikleri 

"'1tkaragücü takımında Vahap 1938 - 1939 senesinde derste mu- Taksim stadından ayrıldılar. 
idi. - d ğ vaffak olanlara sıra müklfatları Burada "-unu da söylemek icap ~~ıkda hiçbir \'azi!e yapama ı ı ,. 
"ll ff 1 verildi. M üklfat alanlar: Kule • dder. 
\ rnerkezmuhacim Muza ere liden 518 Rüştü Ba ... kaptar birinci, 

değiştiriyorlar. ,. Askeri liselerin müdürleri, ida
recileri ve apor muallimleri dün. 
lcil muauam ıpor tezahüründen 
dolayı cidden iftihar edebilirler. 
Böyle büyUk spor hareketleri 
memleketin tamamen hasret çek. 
tiği bir i§tir . 

, . . ık ikinci Avni Sezer, üçüncü Sabri 1tınci devre, Vahap sağaç ·ta 
Cemal. Fransızcadan: Avni, Al. Yaptıysa Necdet de ayni ŞC}i 

Un oyun müddetince yapıyor. mancadan 414 İbrahim. tngilizce-
l~ kaptığı yerden kaleye dalaca· den Selim, bando şefleri. 
ııı~ Maltepeden 2810 Mustafa, 2925 
'~evvela sağ taraflara kaç· Mustafa mükafatlarını aldılar. 
l.~ Ve üzerine birisi yakla5ır yak· w 
t;naz isabetsiz bir orta yapması •••••••••••••••••••• 
~yanlış .. 
~enin 41 inci dakikasında Sa 
~ din 18 dışından sıkı bir şüt 
~Or. Top sol k~en, Natıkın 
~nuna rağmen Ankaragücü ağ· 
~ fakat.. 
».~l verilmiyor 
~-~tnı Tankın düdülü .bu golü 
~e kesti. Anlaşılmaz bir favül ! 

1bı nun son dakikasında, Sara· 
~Ottıer çekerken, topun gayri 

~ Şekilde dikilm~ini ~öre~ 
~ ~en yan hakemı Halıt Galı· 
~~~ladığı bayrak, orta hakemi 
~ ~ anazn itibara alınını. 
\; liaıit Galip de itirazını taze· 
t,.;:.__f)r. Veyahut bayrağını hakeme 

~'il ~iyor. Ve korner çekiliyor 
. k:rrıenn tekrar edilmesi tazım 
~~"'tnerden bir netice çıkmadı. 
~~ ~le neticelenseydi o ıamar 
~ tı.? 

~il,,-' . er atışlannda orta hakemin 
~~tı . .. . 
~ ı...._ • evvelli yan hakemı uzenn. 
~"ıli ... tltrküz etmelidir. Biz öyle za·ı 
~ ~h·- y "-'~: t. ''V;, anılmamız rnwu.r.un· 
(} 

Vapurların haftahk hareket tarif esi 
8 Mayıatan 15 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurla. 

rm isimleri, kalluı s-ür. ve saatleri ve kalkacaklan nbtımbr. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perı~mbe 12 de (Ta. 
rı), Pazar 16 da (Karadeniz.) Galata rıhtımından. 

Bartın hatbn" - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Olgen). Sir'keci rıhtımından. 

iz.mit hattına - Sair, Perıembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top. 
·hane rıhtım:ndan. 

I
Mudany.1 lıatbna - Her gün 8.45 te (Sus) sistemi vapurlaroan 

biri, Cı:martt>si ayrıca 13.30 da (Marakaz). Galata rıhtı
mından. 

Bandınna hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 (Mara
kaz). Ayııca Çar~amba 20 de (tllgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

~ııraqiga hattına - ~alı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh
tımından, 

Kadınları 

Rahim hastah-
ğından koruyan 

Sıhhl en birinci 

Adet bezleridir. 

En ince 

elbisenizin 

altında 

{;Örünmez 

vücuda bütün 

aerbestiıini 
. 

verır. 

Toptan satış 
Deposu: 
lstanbul !ş 
Bankası arkası 

Rehvancılar sokak 
Can Laboratuvarı 

Tel: 21939 ·-................................. ..., 
Bayanların nazarı 
Pariıte uzun ıenelerdenberi yapılmakta o

lan makyaj tetkikleri neticesinde geliıi güzel 
krem ve pudralarla makiye olan· kadmlann 
ciltlerinde zamanla bir çok burutukluklann 
ve çirkin lekelerin husule geldiği anlaşılmıştır 

Cerelc fonmilleri ve gerek istihzar usullerinde aıhhi kai. 
delerin hakim olmadığı anlaıılan bir çok kremlerin bunda 
en mühin. amil olduğu teıaHt edilerek çalıfl'Nllara !devam edil-

miıtir. 

ı:=m biklt Mncb»lHearY~*~A ~~:· 
hassıs kimyagerlerin yaptıkları ciddi teteb
büler sayesinde bu mahzurun tamamen or
tadan kaldırılması mümkün olmuştur. 

dikkatine : 

Artık her kadın bili tereddüt makiyaj yapabilir; yeter ki ekpm yabnadan evvel yftzlnü 
INNOXA SOTO ile güzelce temizlemiı bulunsun. INNOXA SOTO cild meaarnatmı açar, 
derinliklere kadar nüfuz ederek temizler, beıereyi be.ter, istirahatini temin ederek teneffüs 
etmesine y.ardun eder1 cildi yum uıatarak tazeler. 

Akıam yatarken ve sabahleyin kalkınca tNNOXA SOTO ile güzelce silinen yüzde 
çiller ve lekeler tamamen z.ail olur, buruıulduklar kalmaz, cild mesamah açılır ve taze bir ço. 
cu4c teni haline inlali.p eder, bu suretle temin edilecek cazibe her hana-i bir yüksek makiyajdan 
daha üstün ve fevkaladedir. 

I>oktor Debat laboratuvarları bu hakikati muhterem bayanların na ıan dikkatlerine arzetmekte 
şeref duyar. lNNOXA SÜTÜ bil tün tanınmış Parfümörlerle büyilk Eczanelerde normal fiyatlarla 

satıl maktadır. 

Ademi iktidar 
ve Bel GevşekODğlne Karşı 

HORMOBiN 
••••••• T&bletleri ber ccz.an<'de araymn. PO!lta kuttisu 1255 Hormobtn•ı•••••lf" 

HAJ .. K OPETIETI 
Pek y:ıkıncl:ı fü•) oğ 

hın<lu Halk ~inenı:ı. 
sı ncılı) or. En ucm 
fiyat, en ~erin salon 

tn guzel filmler bekleyiniz 

, ____ liilıiiD 
Tam teskllitJı 41 ••••••-• 

EMNiYET CiLT EVi 1 
Nefaset ve temizliğiyle nam kazanmıştır 

Ş1PAR1Ş EDİLECEK İŞLERİN İTİNALI YAPILMASll\"I 1ST1YEN 

EMNiYET CİLT EVINİ unutmamalıdır 
Enn·r.nuı. SADİ TEK nerede olduğunu bil!yor musunuz? 

Şehzadebaşı TURA!\ ANKARA CADDESİ No, 84 • lSTANBUL r'., ~i;:aı~~~~n::c:s~r ı~:; 1 Klasör, Albilm, Bezli zarf, Fihrist, dUğiln davetiyeleri 

J I! '1 yrr 20, paradi 10, ••••••••- Yapını evi -•••••••• 
• localar 100 

1 ,..,~n. Galatasaray muhacimlerı 
~ı:11 araı;ında bitiyor. 

1mroz batbna - Pazar 9 da (Tyyar). Tophane rrhtımınidan. 1 
\yvalık hatb~a - .Çaıı_amba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 d 

(Merıın). Sırker.1 rıhtımından. 

NOT: Cumarl•ıi postası yaz tarifesi mucibince Dikili') 
kadar aidip döneri 1zmire gitmez. 

.\:".\S!~I~ KlJZCSU Yoch·il 3 perde 
okıınırıı Bayan Ar~cl, Atilô rc,·iisü 

r'<lla''l oyna-:lıhr 
':ıtı ~'laray, müdafaa mm güzel 
·~1 ıle gol yeme tehlikesini ber 
ta( t\lerek galip geldi. Ankaragü· 

~ ı~ ~iktaşa çıkardığı oyun. 
I ·~ iy~ kadar bozuktu. 
f ,~, Yalnız Hamdi ve santr· 
~ '""'llıih her zamanki oyunlarını 
l'tıtt~'· Fahri de buıün yorul 
~· 

alasaray for hattı Buduriyi 

zmir ıür•at httına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımın 
tlan. 

'.ıt>!rain hatbn - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Güneysu). 
Sirkeci rıhtımından . · 

.\'01: 

Yapur seferleri hakkında her tfirlil malılmat ı,ılıda telefon 
numaraları yazılı ıcentelt'rlmfıd"n öltrl'nilir. 

Karaköy AC'ent('li#i K:ıraküy, köprübaşı 
Galata AcenteJili Galata, Deniz Ticareti Md. 

Sirkeci AcenleliAi 
binası altında 
Sirkeci, Yolcu salonu 

42.'!62 

40133 
22740 

...... , ... ::::xr.:::::r!::::•·::::::: ::=.~:::::· 
=• N · P k . == ll ecatı a şıii 
!1 Diş doktoru i! 
=ı Pazardan maada hcrgCin saat fi i 9 dan akşam 18,30 zı kadar haıı· • 
iı tıılarını kabul ve tedavi eder. ı 
, Arlre~: Cilala TünPI meydanı 11 1
: Ter'i:ınf' r:ırı.fp~i hnşınrln 112:: • a: 
:ia::.v ~o. lı ruua,>enelıaııc ~ a: 

De,·let Demleyollan 9. İşletme MüdUrlUğUnden: 

Sirkec1 • Edime ve Kırklareli kısrmlannda Banliyö ve dahili yolcu 
trenleri ile beynelmllel Semplon ve konvanııiyonel trenlerinin aeyrUae. 
fer tarifeleri 15 Mayıs 1939 tarihinden itibaren değfştlrilecekUr. YcnJ ta. 
rifelere alt afi§ler istasyonlara asılmış ve cep tarifeleri salıp. Çtkanl
m.ııtrr. 

Fazla tafaU.At için istalyonlara mU~t edllmeıd rica oluııur. 
,(810) 



Dün Kağ t --lar.e ve Ki 'iar 
dolup boşalt ordu 

Bu sene Hidrcllez cumartesi - Ağ.ıbey burana dl rma .. Her-
gunune tesadüf etmisti. Fakat ke;; ıçmış, sarhoşlar ~t-lıp L>ir ça
usıl tatil günü dün olduğu için murluğuna çarpar, kırarlar, ldiyc 
herkes hidrellcsi bir gün geç yap.1 nasihat edenler de görülüyordu. 
tı. 1 Kırlarda en çok faaliyet göste-

Dün bütün kırlar. bilhassa Kfi. ren de beygir oldu, denebilir. 
ğıthane çok uzak yerlerden gel. Hayvancağızlar, bir taraftan 
ıniş, on binlerce insanla dolmuştu. çeşit çeşit arabalara koşuluyor, 

Herkes yiyor, içiyor, oynuyor, toz için.deki yollardan Kağıthane. 

yazın gelişini kutluluyor.du. Bu 1 ye müşteri taşıyor ve bu iş de bi. 
r rn:la garip vak"ahr c!a oluyordu. tince arabalardan boşanıp, kira 
Rakıyı biraz (Jzl l l:aıs:ranlar, ha- ile binek hayv::ını vazifesini görü
zan şurada burada. to7 toprak yorladr. 
veya Kağıthane deresınin çamur-1 Velhasıl dün İstanbullular tam 
tarı arasına sızıp Galıyorl:ır, ba- bir bahar bayramı y<:p~ılar. Sa. 
an eh etrafa satcışıyoılardı. Me - b:ıhın karanlı~ında, geceye kL 
aM yıkıla yıkıla yürümeğe çal - "dar vur patla ın, çal oyn~aın, ei• 
pn iki ıarlıo!I, yolda .chıran oto- lenip durdular, 
""lOl°'ıliere yaklaşara 1::: 1 


