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VALİ DÜN 
TETKiKLERDE 
BULUNDU 

Gafenkonun 
ziyareti Komşu ve dost Romanyanın Haç 

riciye Nazın Gafenko bugün Da>] 
çiya vap~iıt Köstenceden şehri 

mlze gelec!'ı.tir. Dost devletin Ha
riciye Nazırı Gafenkoyu getiren 
vapur saat 14 de Galata rıhtımına 
yanaşacak ve kendisi parlak bir şe
kilde istikbal olunacaktır. Kaı·şı i 
lama merasiminde Vali ve Beledi
ye Reisi Dr. Lfitfi Kırdar ile re • 
fikaları, İstanbul Komu tanı Kor• 
generaı Halis Bıyıktay, Merkez f 
Komutanı, Emniyet Müdürü işti- ( 
rak edecek, askeri bir m4fıeıc vı 
bir bando Gafenkoyu se!amlıya • 
caktır, 

Vali ve Belediye Reisi Dr. DUnkU tatbikat atıtlarından iki intiba 

A. N. KARACAN 

Kumanya Hariciye Vekili Mösyö 
Gafenlw bucün nıeınleketimize 

ırelecek ve Jıtikôınctimizle ve Ha· 
riciye Veki!iınizle görüşmek üze
re bu akşam Ankaraya gidecektir. 
Aylardanberi beklenen bu ziyare
tin, Rumen Hariciye Vekilinin Av· 
rupa merkezlerine yaptığı ziyaret
lerden sonra bilhassa ehemmiyet 
aldığı ve Balkan paktının bizlik ve 
toplulutıınu göbtermeğe vesile teş 
kil etmiş olan birkaç ay evvelki 
ziyaretini tanıamlıyarak · birliği • 
mi:ı.in resanetini daha iyi ıneyda 
na çıkaracağını hatla izaba bile Jü. 

Liıtfi Kırd~ dün İmar Mü • 
dürü Hüsnü, Heyeti Fenniye 
Müdürii Nuri ve Reis l\Iuavi
ni Rifatın iştirakile şehir pla
nı üzerinde esaslı bir l"tkik 
yapmıştır. Heyeti fenniye bi
na-sında yapılan bu tetkik sı
rasında nerelerden ba~l.ımak 
Jazmı geldiği etrafında bazı 

kararlara varılınıloitır. imar 
işleri hakkında Vekiıletn iza • 
hat verınek Ü7.eıc İn1aı· Mü -
dürii lliisnü ve Har~.f• !lfii -
dürü Galibin çarşaııılu günii 
Ankaraya gilnH:feri takarriir 

etmiştir. 

Topçularımız dün kara 
atışı tatbikatı yaptılar 

zum yoktur. 
Son büyiik Avrupa buhranı Çe

ko • Slovakyanm parçalanmasile 
başlıyarak Almanyanın Ruman • 
yaya verdiği rivayet edilen ik,tısa· 

di ültimatomla had bir safhaya 
'Varılmı§tı. Zaten kıyamet le bu
ntın üzerine koptu, Çilnkü Alman 
ültimatomunu takiben İtalyanın 

Arnavutlu&u ~al etmesi iki tota-

Romanya Hariciye Nazırı Valiyi , 
makamınd .• yaret edecek ve bul 
ziyaret kendisine ı adc olunacak• 
tır. 

Gafcnko akşam 7,10 trenine bağ 
laırnıı nususi bir vagonla Ankara. 
ya hareket edecek ve garda ayni 
merasimle teşyi olunacaktır. 

Türk - İngiliz paktından sonra 
Balkan antantının <İki dost ve kuv
vetli devletinfa Hariciye Nazırları- &.~ ... ııı&ı;=..-...,ıw-..._'"!-..,....,.. 

arasında vukubulacak konuşma:·t 
(Arkası 3 iıncü sayfada) 

Romanya Hariciye Na1 ırı 
Gafenko 

5 milyonluk istikrazı Da
hiliye Vekili tastik etti 

Atışlar tam muvaf
fakıyetle neticelendi 
Metristeki topçu atış okulunda subayları tatbikatı seyrelmeğe da

dün bil' topçu manevrası yapılmış- vet etmişt ir. Manevra sırasında 

tır. Okulun 939 yılı birinci dev · gazeteciler de hazır bulunmuştur. 
1 

Belediyeler Bankasından a-

1 
re kara a\ış kursunun bilmesi mü- Davetliler Topkapı istasyonun • 

lınacak 5 milyonluk istıkraz 1 nasebetile yapılan bu tatbikat çok da hızrlanan otobüslerle baş tab-
ıııukavelesi heniız Dahiliye iyi neticeler vermiştir. yeye götürülmüşlerdir. Saat 10 

Vekili tarafından tasvip edil- Okul Komutanlığı tatbikata bir da mektep komutanı Sırrı Sezrek 

(Arkası 3 i nc.ii sayfada) çok generallerle, yüksek rütbeli ( ilrkaJı 3 üntii sayfada} 

liter devletin yukarıdan ve aşağı· -~-------------------___ _ 
dan Ba1kanları ve cenubu şarki • 

-"'" ---"1 Türkiye - lngiltere 
Kedi toplama 

Avrupasını iktısadi ve askeri hu· lngı•ıı•z 
lilllerle sarmak arzularına şüphe 
bırakmadı. İlk sademeye uğrıyan 
Kumanya olmakla beraber dene • 
~iliT ki kuvvetindenemin olanlara 
mahsus ilk akııülameli gösteren de 
yine Kumanya oldu. Müzakere ka· 
pısmı kapamadı, fakat lıududları· 
nı tahkim etti ve biitün Kumanya
yı seferber hale koymağa başladı. 
Bu ilk netice, ayni 2aınanda, Bal· 
kan paktının en büyük tehlike • 
)er karşısında bile sarsılmaz bir 
kuvvette olduğuna şüphe bırak • 
maınakta idi. Kumanya, başta 

l'ürkiye olmak üzere, en çetin va
ziyetlerde, menfaatlerinin kendi
lerine karşı almış oldukları taah • 
hiltleri ifa hunısundaki sarsılmaz 

sadakatlerine dayanabileceğini gö
rerek kendini daha kuvvetli bul • 
mağa başladı. Bu ilk neticeyi İn
g;Jiz • Fransız garantileri takip 
etti. Bu garaı:tiler Ruıııanyaya 

karşı akmak temayülünü gösteren 
tecavüz seline kat'i sed çekti ve 
Gafenko bu müsait ha\'a içinde Al
mauya ve İtalya da dahil olmak 
üzere, gerek totaliter cephenin, 
gerek demokrat devletlriıı şelle

rile gÖT~rek ıneın leke tin vaziye
tin;. bir taraftan kavi ıııesuedlere 
olayanıak suretile lahl:im etti, di
ğer taraftan siyasi zeka ve diraye
tile sulh emellerini takviye etmek 
te gocikmedi. Yalnız Kumanya de 
ğil, Balkan paktının mühim bir 
uzvu olmak ve daha nazik bir vazi 
yette bulıınmak üzere ayni tesir • 
lerin tazyikini duyan Yugııslovya 
da bir tara!tan ayni siikfinetle bir 
tarafı yatıştırmağa .-e imzasını at
tığı angajmanlara sadık kalmağa, 

uğraşıyordu. Her iki memleketin 
hariciye nazırları, l\larkoviç ve 
fcuko, nihayet temaslarının neti -
ce]erini Tuna iizerindeki bir mü -

lakatta teati ettiler. Gafenko Buk
reşe geldi ve Potemkinin ziyare • 
tinden alınan müsait neticelerle 
nıernleketini daha zi)·ade kuvvet • 

takımı geldi yüzünden bir 
döğüş oldu 

(.4rkası 3 ı:ncii sayfada) 

Misafirler dün kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından karşılandılar 

Fenedıa•hçenin 31 inci yıldönü • ı tımından hususi bir motörle doğ
müne iştirak etmek üzere da'Vet ruca Modaya gi1an;şler ve istira • 
edilen İı;IJilizleri~ _kuvvetli ama- hallerine tahsis edilmiş olan deniz 
töl' takımı olan Mıdılsex Wandrers klübünde sabah kahvaltısını yapa
dün saat 8 de Semplon ekspresile rak istirahate çekilmişlerdir. 
şehrimize gelmişlerdir. Saat 11,30 da Fener,bahçe sta • 
İstasyonu dolduran kala:balık bir dında antrenmana giden misafir 

sporcu ve 'halk kütlesi mosafirleri İngilizler orada 45 dakika süren 
karşı1mış isatanbul beden terbi_ • bir çalışma yapmışlardır. 
yesi namına da bır buket verılmış- Misaf:rler bu çalı~malannda ko-
tir. şu, jimnastik ve şüt atarak idman-

Trenden inen misafirler mih • tarını ikmal etmişlerdir. İngilizle-
mandar!arile ber:ııber Sirkeci rıh- (Arkası 3 ihıcil sayfada) 

Günde yirmi kedi toplama 
emri alan cöpçüler bir 

hadise çıkardılar 
çarııkapıda •r•baların• 19 
kedi dolduran çöpçiller bir 
kHabın kedisini de yakal•
ytnoa kevga çıktı. Bu arada 
•rabentn kapağı aoılınca bQ
tıln kediler sok•ii• fırladıl•r 
ve çll yavrusu gibi dağıldılar. 
IKaıap et satırına kaparak 
çöpçOlere yanaıtı. Bu hAdlH· 
nln tatıllltını ve muhakeme· 
sini ikinci sayfaaa adliye sü· 
tunıarımızda bulacaksınız. 

İstanbul şehir stadyumu 
Dolmabahçede yapılacak 

stadqum 700000 liraya 

Oolmabahf• •taclyumunun maheti 

1 S bin kişilik 
mal oluyor 

[ Yazı•ı üçüncü •ayfada_l 

Lord Haiifaks son siyasi vaziyet
ler hakkında bir nutuk söyledi 

l INGİLiZ • SOVYET MÜZAKERELERi 

Hayati 
formülü 
asabiyet 

menfaatler 

Almanya da 
uyandırdı 

Londra, 9 (Hususi) - William 
Strang, Eric Phipps ve Lord Hali· 
faks arasında yapılan bir görüş -
meden sonra Hariciye işlerile ala· 
kadar nazırlar komitesi öğle üzeri 
Avam kamarasında toplanmıştır. 

Komite, İngiliz • Sovyet müza 
kerelerinin bir an evvel neticelen· 
mesi için William Strang tarafın· 
dan İngilteren.in Moskova elçisi 
Seeds'e götürülecek olan talimatı 
hazırlamıştıı'. 

William Strang'ın Moskova'ya 
yarın değil, Pazartesi günü hare • 
ket etmesi ihtimali vardır. 

Lord Halifaksın nutku 
Londra, 9 (Hususi) - Lordlar 

Kamarasında bir nutuk söyleyen 
Lord Halifa;.s ezcümle demiştir 

ki: 
- Müstakil Avrupa milletleri • 

nin tek taraflı bir hareket netice
sinde mahYoldukları günler artık 

geçmiştir. Bu suretle hareket et -
mek üzere yapılacak her türlü te
şebbüsün geniş ve azimli bir mu

kaverr n k<:'~'"'"cta kalacağına 

şüphe yoktur. 

lngiltere • Almanya 
Daha evvel Lord Halifaks, hali

hazırdaki vaziyette tehlikeli bir 
unsur teşkil edecek bir şey varsa 
o da Alınan milletinin İngiltere • 
nin Almanya ile anlaşmak arzu • 
sunda olmadığına inanmasıdır. 

(Arkaıı 3 imdi :ayfoda) 

lngııtere Hariciye Nazırı 

Lord Halifak& 

• 

12HAZIRAN 
İKDAM'da 

... 11 ... 
ATATÜRK 

VE 
İstiklal 1-larbi 

CI ~ C1 

Ata türkün 
da son 

Savarona-
56 günü 

BU MUHİM TEFRİKANIN FİH
RİSTİNİ YAZJYORUZ: 

Savarona nasıl satın alındı . İs· 
tanlbula nasıl gelfü • Atatürk'üıı 
yatı ilk gezişi - Marmaradaki ge
zintiler - Riyaseticüınhur for!;yıe 

teşkilatının yata nakli - Yattaki 
daire taksi.matı ve kore dahıl mai· 
yet erkanı • Erdek seyahati • Dol
mabaıhçeye dönüş • Müdavi ve 1)1Ü

tehassıs ,hekimlerin ilk muayene 
ve konsültasyonu . Atatürk'e ar
zedilen sıhhi mülıihazalar - Boğaz 

gezintisi ve ilk f:evre • Yatla ilk 
endişe tezahürleri · Atatürk her 
şeye rağmen neş'eli ve vakur • 
Dolmabahçeye dönüş . İlk krız • 
Yatta istirahat devresi . İlk teda
viler • Fransız profesörünün geli
şi - Muayene ve konsültasyon • 
Sı:lıllıi tedbirler . Atalürkün sözle
ri - Başlangtç arızalarının şifayi 

kazibi - Atatürk'üıı meşguliyeti • 

CI 3 CI 

Çakıcı Efe 
(Çakırcalı) 

Yazan: Zeynel Besim 

... 4 ... 
Tarihte Büyük 
Türk korsanları 

., 5 c 

Bir İspanyol 
casusunun heyecanll 

maceraları 



SAYFA? 

Büyük M. Meclisinde 
dünkü toplantı 

Elektrik, Tünel ve Tramvay ida
relerinin Belediyeye devri hakkın

daki kanun müzakere edildi 

kararlarının aocak taalluk ettiğı 

ıre5clelcre münhasır olup bır tef-
• 

... mahiyetinde teliıkk. edJemı -

a ı kanunu~ tasvibinden sonra ibe
L:I yenin bu ışler<len halkın isti -
r esini tem.n cihetini birinci de
recede göz önünde tutması lazım 
gddiğmi söylonıi~tir. 

Feridun Fikri, Tramvay ve Tü-

Ancak Prost mekteplerin müm
kün mertebe gürültülü ve kalaba
lık caddelerden uzak olmasını is -
!ediğinden bu yerler bir kere de 
Prosta gösterilecek ve ondan son
ra ilan olunacaktır. 

IKDAlll 

,: Şşhir ,tla.berleri: 
~--· J '" • .. · - • ,:.f·" 1 ; . •. ' .... . 1 ·"'· • : -,. - • . . ;· • • '. ·. . .:.. ' .. 

Deniz bank 
lağvedilirken 

60 memur daha mı 
açıkta kalacak? 

, --. 
ipek kadın 
çorapları 

Mısır çarşısının 

Yeni vaziyeti 

etrafı 

10 - Haziran 1939 

• 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Kedi toplama yüzün .. 
den bir dövüşme oldu 

Fatma, Ayşe ve Yakup adların-

da üç dilencı yakalanarak adlıye -

ye ,-crilmiştır. Dün birinci sulh 

ceza mahkemesinde muhakeme e

dilen maznunlardan Yakup şöyle 

Sabıkalılardan Hıfzı Şişli tram-

Bir iskambil 
oyunu ustalığı 

Zülfikara 19 liraya 
maloldu 

Zülfika rve Yusuf adında ;ki ac
kadaş Tahtakalede bir kahvct:e 
iskambil oynadıktan sonra ustah
gı aralarında paylaşamamak ı •i -
zünden ka\•ga etmişler. Zülfikar 
Yusufu yaralamıştır. Dün bırincı 

Hasan Ecza Depsu yaıığ•nı et -

rafında adliyece yapılan tahkikat 
bitmek üzeı'edir. Mahallınde yap:· 
lank cşıl ve diğer tetkikat bl mt~ -
tir. Halen depo sahibi Hasamn ma
li vaziyetinin tesbiti için müesse
nin deflerleri üzerinde tetkikat 

yapılmaktadır. 



_o - B•dran 1939 ~AYJl'A 3 

Çekoslovakyada yeni 
hadiseler çıkıyor 

r======-' 
ŞEHİR 

IŞ~RETLER 

Mar ur cinayetler 
En yai. ıı .nızda.n birinin le -

'avki gayı-i kabil bir hastalıkla 

ıııalfıl olduğunu bilir ve her gü.o 

azap içinde kıvrandıfını göriirııe- \ 

nia onu bir an evvel bu uaptan 
kurtarmak ve bir an evvel onun 

size verdij'i ıztırapton kurtulmak 
üzere hastanızı öldtırebilir nılslnb? 

Topçularımız dün kara 
atışı tatbikatı yaptılar 

Bir Alman 
Klodnôda 

ç&vuşunun öldürülmesi Üzerine 
sinema. müeseseler kapatılıyor 

Bertin, 9 (A.A.) - Pıag'dan AJ,. rikiıt yaptığı içm bütün mektepler 
man istihbarat bürosuna bildiTili- kapanacaktır. Saat 20 ile aabahın 
yor: 5 i arasında btitün kapı!al' ve pen

Bohemya V<! Morevyada1ı:i Al - ~ce,..ı.r kapalı bulun~caktır. 
ma:o hamisi tebl'.il! rır: Gecenin bu saatlırrı:nde açık ka-

7 - 8 HaziTan gıx:esı Klodns lı•e-1 lan pencerelere Almın zııbıtaaı a -
si önünde Alman bazıtasına men - te 'J"decektir. 
sup bir çavuş katedim'l§tir. . KJadno'nun beldiye reiııi ile be-

Bu vaziyet karşıS1nda hlmi, ye- Jediye mecliıri azası azledilnıifler -
ni bir emre kadar muteber olmak dir. Bunların yerine bir komisyon 
~zere Klodno mıntakası j~i'l ~u fı;d teşkil edilecektir. VaZlfele.rini ya
birleri almıştır: pemadıkları için Çek devletlerinin 
Açık havada yapılarak her tür - poliBlf'ri si!Ahları alındıktan sonra 

lü içtimalar memnudur. vazllelerinden çıkarılacaklardır. 
Bütün sinemalar, tmyatrolar ve 9 Hazirandan evvel cinayetin fa 

müesseseler kapanacaktır. illeri tevkif edilemediği takdirde 
Hocaların bl!yük bir kısmı tah - ba§ka tedbirler de alınacaktır. 

PLANI 
(B04 taralı 1 inci sayfada) 

memf4 bulunduğu için bir 
ttırlü tatbik mevkiine kona • 
mıyordu. İstlkrazın akdioe 
dili olıın 9ebir meclisi bra -
n nihayet dün D•hil.lye Ve • 
kiline ıınedilmit ve Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak bu istik -
ra:z kararını im:ıalamalı sure
tile ludlk etmipir. 
Muluıvele v.Ji tarafından 

imzalandıktan sonra iıBtilıra -
:ı.ın ilk partlai olarak tOO'OOO 
lln almaukbr, 

HükOmet mahallesi 

ReOtlerimizden \iri ba,lla bir 
memlekette geçınlş bir hldiee do

Jayısile böyle bir anket açıyor. 

Vakıa en yakinini değil, tanıma
&iını bile öldürmeyi aldı almı
yanlar l$İn böyle bir suale cenp 

vel'llldl güçtür. l'akaı ayni derece
de masum birlakıın ins.nlar va:r 

ki emayeli ıöze aınu,lardır ve ço
cuğıuıo, kocasını hastal.ılm möt • 
hi§ azalımdan kurtarmak malısa
dile öldiirmekten çekinmemişltt • 
dır. 

Geçen Senelerde tavuk ke&nıek
ten korkan ve ömründe kimseye 
feııalık elmiyen bir İngiliz lı.admı 
kocasmm tedavisi imkansız bir 

Türk - lngiliz 

Sultanahmette adliye sa -
rayından başka vilayet ve 
lıelecliye sarayları da yapıla -
cafmdan bu semt çok ehem -
mişet lıa:ıanacalıtu. Bunun 
iç.in Sollanahmetten Çember
Htaı• lı•dn olan lıiitiin Di 
vanyolona hususi bir elıem -
miyet verliecektir. 

· hl><italıkla maliıl olduğuntı, onuo 
her güıı, her dakika ağnlar içinde 

lrınandığ:ını ve kendisinden ölüm -
dilendifini görerek öldürmliştii. 
Bir ba.,Jıa hdın dokomonılanberi 
salıat, alil, meeznp. yenı.;tea. 

Haoa laarnuana lıarıı ,izılmmiı bir lop 

(Bil§ tarafı 1 inci şayfada) 
Hatlp demiştir ki: 
- İngiliz milleti, daima Alm~n

ya He mütekabil bir itimad daire
sinde anla§mağa çalışm 'ır. Şimdi 

de böyle bir anl~mayı ş !detle ar 
zu ediyor, İngil:z ml!let bü. •!Ilı: 
harbin ·onunda \'e h•rpten <ı0nra 
bı.rçok hatalar yapı' "<ını kabul 

bir netice vermiştir. Yeni istişare
lere faaliyetle devam eclllmelrte -
dir. Pek kısa bir ıaman zarfında 

bıı i.Cişarelcrin nıuvaffaklyetle ne 
ticdendii:in, hildirecek vaıyetle 

olacağımı iinıid ediyorum.• 

Romanya Hariciye 
Nazın bugün geliyor 

(BOf tarafı 1 inci sayfada) 

siy asi mahfellerde hususi bir e -
hemmiyet atfolunmaktadır. 

miyen, yürüyemlyen $GCUğwıua 

iyi olması imldiını olmadığını dok
torlardan öğrendikten ...-e her an 

ılZlamasma •eş sene t11Jı~ınr~ ı ..!l· 
tikten ı.onra onu öldiırmu~tti. 

Sovyetlerle yapılan 
müzakereler 

..tmej!e l-az•rdır. Sovyetler Birllği ile yaplan mü-
Mcşru 5ekllde yapılm&iı müm - zakereler hakkında Lord Halifaks, 

kün olan tashihleri yaparak Al - fllnları söylemiştir; 

Gafenkonun beyanatı 
Bükreş, 9 (A.A.) - Ankara ve 

Hiçbir kanım lıu vicdani ve in
ı;ani (İnayetleri maz.ur görmüyor. 

Adam öldürmek her memlekette 
yalnız nefsin ve namusun müda -
faası sıra ında afieclilir. Fakat 

man milleti ile doat olmaja sureti - Paris1e ve Cenevrede Frans& 
umumi.rede tarafdardır.• hükUnıetl ile ve Sovyetler Birli~ 

Renin i~galinden sonra eıçisi He yapılan milza.kerelerden 
· r ı aonra Moskovaya bazı tekliflerde 

Lord Halifa.k•, Ren'in l•galindf'n b 1 d k .- • u un u . 

Atinaya kareket etmeden biraz ev mahkemelerinde jilrilcrlc rey ve

ve) ayan ve meb'usan meclislerin rifon mcmlekctle-rde bu cinayetle-

de beyanatta bulunan Hariciye Na- rin beract <·ttirildiği ı:öriilmekte
:nrı Gafenko, demiştir ki: dir ve mul 1kJ..a•, bundan dolayı-

- MJJletimizin hudutlarını ve dır ki o ı.ı<nıı..ı .... tlcrde bu nevi d
istiklAlini icap ederse silahla dahi 1 nayetler tekerrür l"tmey<' başladı . 

Sovyetler Birliğinin Hariciye kıı müdalaaya karar verdı·k. Mem',e _ Filhakika bıı (eşit bir cinayet yet buluduğuna. dan· ve AV11stur-
'anın ill>a!ıını mötu.kip: ·Ahrnın- miswi beyanatta bulunarak bu tek ketimize karşı yapılacak ilk t""""b- Jı:ul/"mda hepimizin bir fikri, bir 
J ın .~ t memleketin.de artık lillem hükümetini düşürıdürdö- b- t -..- reyi vanlır ve bunlar birbirine 

wnra Surpriıler devrınin niha 

ğiinü ttiraf etti. Halledilecek btr us e çarpışacağız. Kendimlıi mü- nıuhalif olabilir. Anuk kanun bu 
«r>r.ı ı •. q r nde bulunmıyacagı• dafaa etmek mecburiyetinde kal -
hakkıııda Almanya tarafıııdan ya- veya iki müşktil kalmıştır. Bunla- dığımız 2aman bize her husuta çok ma>.nr tinaydlerde de eğil -
pılan bevntı hatırlatmı•tır. rın en mühimi Baltık devletlerinit! dı d İ memck lizımıfır. Çılunıyan canda 

• 1 tuır Bütl! b ü k 1 yar m e eceklerine ngiltere ile Türkiye - l11giltere va zye w • n u m za ere er limit olduğu kanaatini en yeni tıp 
tısnaoında İngiltere hükOmeti, il- Fransa gi~i iki büyük devlet söz bile kabul ediyorken biraz da en 

Türkiye ile ) ıtpılan münk&re • çilncü d•vletler.in talepl.erini is'af vermışlerdır.. Samimi sempatiler 
!erin ilk safh•11 U may..tlı mesud e-tm.k gayesini glltmilftür. ve şerefli hatıraJarla bağlı bulun _ ,ralunının '."hrabını. dır~ 1 . "' -
C:s::===========:::ıı:cıı:============= duğumuz b ,L. 1 . . fından tlerı gelen eınayetlero al -u l.llJ mem eketın bır 

dostluk e- · ı b ··zı . fetmek bu yiizJen bi r.-ok adalet -
.ı:ll"S"rı o an u so crmden . . 

d 1 . sızlıklere yol açın" 7. mı? 
o ayı kendilerıne çok minnetta _ I · · 

hı. ' c 1 

Romanya Sovyetler 
Nazır, Potemkln'ın Bükreşi zi -

yareti esnasında da anlaşıldığı 

veçhile Rr• a ile Sovyetler 
Birligi arasıııı.laki münasebetlerin 
iyi olduğunu söylemiş ve Balkan 
milletlerinin sulhcüyane menfaat
lerinin miıdafaasına hizmet ede -
Cf'k olan Balkan • antından sita
yi ·kar bir lısa.ı. .,., etmiştir. 

Almanya ile yapılan 
iktisadi anlaşma 

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

Gafenkonun 
Ziyareti 

.. ... 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
lrr. •';rtfikl~ onra, şimdi de, yine 

•ll "' .. t ve ı • .J1 ıı Llsına, 

Ankaraya geliyor. > -lı ''· v•ka_v•in 
bu aıılaUığımız ••Yri dahi bıı •İ)a· 

relin c>hcmmiyetini göstermeğe 

kafi bir kanaat verrbilir. 

l'tfiit;yö Gafenke Ankarado Bari-

Gafenko, netice olarak Almanya 

ile akdedilen iktı•adi anlaşmaların 
ehemmiyetinden babsetmi~ ve bu 

" 1 ciye _Yekilimizlc göriı~eeek ve son 
ıım aşmaların iki memleketin sulh- . . . 

Miıafir futbolcular ltcndilerini ltarıılıyanlar arar•ıntla 'cüyarıe k ra Atınaya gıdecektır. Rumen Ha-
ma sallarını tebarüz et _ . . . .. 

tird""-· k rıeıye Velı.ilınııı Bolueşten hare -
d ) ı K f ı · ·k· ·kine· başkanı Ye ıııu•ı aydettikten sonra Fran- . . 

(BQf taraj'. 1 inci sayfa .. a ] _a i em:zın ı ı ı ı . i sa ve t .
1 

ketınden ev,,el keedı matbuatına 
Tin antrenmandak. vuı·uşları, şut- hır de teknL~yenl var. Ayrıca iJı ngı tere ile akdedilen iktı _ 

söyledifi söılerden 011 sekiz mil -
!eri, ve topları çok göze çarpın"- de gazeteci arkada~mız beraber sadi anlaşmaların da istikbalde 

yonlolı Romen milletinin Ballıan. 
tır. İdmandaki kabilıyetleri İngiliz seyahat ttmektedir. . . daha geniş mikyasta inkişaf ede _ 
futbolünü temsil edecek kudrette Takımımızda merkez r.Jı:.avın, bıleceğinı ilave f'ylemiştir. farda ve cenubu şarki Avrupada 
olduğunu ispat etmiştir. sağ muavin, müdafaada dıkkatle / Gafenko b .. k menl•alimizin miimlu mevkimi, 

Misafirler idmandan sonra Moda takip edilecek elemanlardır. _ U reşten kuvvetini n her nevi tffavü:ı lh-
palasa dönerek öğle yemeğini y... Merkez muavin Hocakoday İs- 1 dun hareket elti timalleriııe kar91 lıesledifi nefsi 
mişler ve müteak.ilıc de istirahate koçya, İrlanda ve Gale kaışı ya - Bükıe§, 9 (A.A.) - Romanya e1D11iyel,ini gÖ&terir. Gafenko, •Ro-
çekilm· !erdir. pılan maçlara gire•ek 3 d~h bey- Harıciye Nazırı Gaienko bu ak_ manya hodotluı deiİ§meıı, icap 

nelmilel olmll§tur. Mubacın hat· şam saat 22 30 da B .. k ederse ha,. e<ieriz, lliye a ılı ·· 
Kafile baı;ıkanı ne ,.J" , ~.. tımız da fena degild'. Bılha.soa sağ mıştır . u reşten ayrıl ru··---LJe J •. ı· <b h, ... 

T b · . · ... -.-;.. mf'rn eaf' m son u raa 
açık ve sol iç çok kuvvetlı ıre. ela 

Otelde kendisi ile görÜ'J"n spor f tb 1 d 
1 

Ankarayı resmen zıyaret et k n uyd $ılım.ak fÖyle durswı, 
muharrırimize Midilsf'x Wandrerr M. r· . 

1
·. k b .... ·s- üzere gı en Ga!enkoya har . ı...,... $0 a uvvetli bir va-u o cu ur ar• l .d me b"•<L'- lı dah il 

. ısa .r Jngı ız ta ımı. ugunu ı . . • ıc:ıye . 
kafılesi _b~kanı kaptan Alway tirahatle geçırecektir. Misafir ta- nezaretı sıyası şube reisi ile husu- zıy~ elde elliğini dünyaya ilin 
şunları soylemı§tır: · kımın ikinci ve üçüncü maçları sf kalem müdürü Rador jansı di _ etm1'1ir. Bu lıeyanata, yalnız. Ro-
•- Fenerbahçenın 31 ine yıl _ I nın Ankarada yapılma"' takarrür rektörü, matbuat umum müdürü manyanın cl~, ayni r.amaada Ru

dörıünıü dolayısı] 50 inci seyatıa- elmi§tir. İngilizler cuma akşamı ve bir çok gazetf'cilt>r refakat et _ manyanın bir parçasını teşkil et _ 
tı.m.zi yaptığımızdan memnunuz. Aııkaraya hareket edeceklerdir. mektedir. tiği Balkan birliğinin, Balkao pak 

Bilhassa Balkanlarda :Ik ziyare - istanbulda yalnız. bir maç yapa· Harieye Nazırı, ıstasyonda Tür- tı dewletlerinin kül halinde te~il 
timillin Türk•yeye yapılmış olma- cak olan iııgilıı.lerin futbolünü k. y · t ettikleri ,a,...ılmaz kuvvetin üade-

ı:-;e, unanıs an ve Yugoslavya 
sı ayrıca şayanı meınnuıııyettır. &eyri ıçin meraklıların Ankaraya sidir, 
Gir.el memleketinizde tatlı ve iyi kadar gitmeleri mnMemeldir. Ya- ümessilleri Hariciye Nezareti er- Ruınea devlel 

k .t · ,.. · b ı kanı selamlamıştır. va ı geçırece,.ımıze emın u un · rınki Fenerbahçe Milsex maçını 
dujiumdan sevmiyorum. futbol ajanı Kemal Halim ıdaN! e- Nazır Köstenceden vapurla is _ 
Get'r~imi2 kadroda 7 beyne!- decek, yan hakPmliklerini de Şazi tanbula yarın öğle üzeri varacak 

milel tuUıolcü vardır. Bunlardan Tezcan ve Adnan Akın vapacak- ve akşam trenle Ankaraya hare -
beşi Jngiliz ve ikisi de Gallidir. l lardır. ket ed~cektiı". 

adamının Aalta -
rayı ziyareti lıer iki memleket a
rasındaki dostluk ve it1ilak esas • 
larınm allaınhtını teyit ,.e tekl
de yeni vesileler verecefi ıilıl aoa 
a;yfar zarfında Türkiye ve Rumen-

-
Atıı lalbilıalını takip eden '"'nf •uboylarımızı 

Dünlıiı tatbikat alıJlta ile takip edilirken 
( Ba~ tarafı l iıı.n •a;ıfada) 

atış hakkında izahat vermiş ve tat 
bikatın planını izah etmiştir. Da -

İstanbul şehir stadyomu 
vetlilere ayrıca atışın dayandığı Ankara stadyomunun mimarı o- diği takd.rde kafi derecede para 
muharebe durumunu ihtiva eden lan Vietti Violi Dolmabahçe stad- bulunamıyacak ve İstanbul daha 
broşürler dağıtılmıştır.. yomunun planlarını ve maketini on sene stadyomsuz kalacaktır 

Bundan sonra atıflar başlamış hamilen Milanodan gehniş ve dün Profesör Prost stadyomun pliinı 
ve manevra abası bir an . Jçinde Vali tarafından ıltab~l. edi~tir: üzerinde tadilat istemiş ve bu da 

b
. h .. t Vali ve Beledıye Reısı Dr. Lutfı kabuı edilmiştir. Prost ~tadyomun derhal ır arp manzarası gos er- _ . . 

b
. k b t 1 ht Kırdarın başkanlıgında Partı bı - bir kat'i nakıs şeklindeki mahli-

miş ve ır ço a arya ar mu e -
masında yapılmış olan bir toplantı nin bir at nalı şekline .konmasını 

lif hedeflere ate§ açmışlardı:. Plan da mimar maket üzerinde stad - talep etmiş \-e bu suretle sey;rcı
olduğu gibi ve muvaflakiyetle tat- yom hakında izahat vermi~tir. !erin Boğaziçi: i görmelerinin k -
bik olunmuş kahraman topçuları - Bu iiahat sırasında Profesör min olunmasını istemiştir. 
mızın isabetli atıoları manevrayı Pro!l, heyeti fenniye müdürü Nu- Stadyomun arka tarafında ba\•a
takip eden komutanlar üzerinde rl, imar müdürü Hüsnü de hazır g:m şirketinin büyük bir tankı 
çok iyi tesir yapmıştır. bulunmuştur. Maket ve plan 25 vardır. Bu tankın buradan kaldı. 

Atışlar bıttikten sonra uı;uleıı bin kişiye mahsus olmak üzere ya- rılması içın şirketle derhal konuş
baş tabyede tenkiller yapıhnış ve pıldığı için bu, araziye nisbeten malara başlanacaktır. Tank kal -
tatbikatın muvaffaklyeti müttefi- büyük görülmüştür. dırılıncıya kadar inşaat durmıya -
kan tasvip ve takdir olunmuştur. Stadyom 15 bin kişf1ik olacak - cak, bili.ki' tank kalkrr.asa bil~ 
;;;:;======;;;;;;ı;;;;====• tır. İlerde ,ehrin asıl stadyomu stadyom yine inşa olunacak. fak~t 

yeni bahçede ve 50 bin kiplik ola- tank bir du\'arla kapatılacutı.-. 
rak inşa olunacaktır. Dolmabah~e Yenı stadyom (700) hen ıir,.ya 
stadyomu yıkılacak olan Taksım malolacaktır. 

stadyomunun yerine kaim olmak Profesör Prost ile mimar Vıetti 
füere yapılacağından daha büyük Violi dün öğleden sonra Dolma -

yaca alınan angıııjmanların mahi
yetleri ve tatbikatları şekilleri ü
zerinde de icap eden ıörü.vnelere 
imkan -.ere~ek ve bundan da şüphe 
yok ki ~ine ve ancak ıulh dava 
ve ideali isllfade eclecekir. 'rnasına lüzum görülmemi!j'llr. E- bahçede müstakbel stadyom Faha

A • N. Karacan s·<en daha büyük yapılmak iıten- sında ıetlcikatta bulunmı!§ldrdır. 
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SAYJl'A 4 

~~ 
CİNAYETİM 

Çeviren: Oktay AKBAL 
- Geçen pazartesi Pas - De -1 Calaisden hareket ettiğinden kim

Dalais'ye geldiğimiz zaman Lu -ı sen.in haberi olmam.ış .. hiçbir gaze-
sette: tecıyi davet etmemıştır.• 

•- Sc\•g:Jim yazacak bazı mek- Yazı bitmişti. Otelin tarasasın -
tuplarıın var. Eğer istersen biraz da oturmuş kahvemi ~ordum. 

müzık dinle!Tle!< için gazinoya git. Birden yan>başımda seyahat elbi-
Biraz sonra geleceğim, dedim.. sesi giymiş bir kadın gördüm. 

B r sanıl sonra gazinonun büyük Sağ elinde bir valiz tutuyordu. 
salonur.a girince, Lusetin sandal- Öbür elinde de bir gazete vardı. 
yesının yanıntla küçücük sarışın ~erimi uğuşturdum... Evet, 
bır adam gördüm. 3e.,gilime yi- bu Lı.ı:seıtti. 
yecckı,-ış gibi bak,yordu. Arkasından atıldım: 

Paza: ıesinden 90.11'a bir90k ııün- - Nereye gidiycrsun? 
!er gEç· .. Salı oldu. çarşamba oldu, Canı sıkılmış bir tavırla: 
perşembe oldu. İşte bugünlerde - Nereye mi gidiyorum? dedi. 
Luseti nerede yalnız bırakdunsa, - Evet, nereye gidiyorsun? 
mc;ela bir pastacıda, bir kita.pçı- Sara.rdı, sonra kıza.rdı. HıÇkmk-
tta. döt.dü.ğüm zaman biııkaç metre !arla, mırıldadı: 
ô'cde o küçücük sarışın adamı gö- - Senin hiçbir ~eyden haberin 
ruyorJum. yok sevgilim. Buraya geldiğimiz· 

- ll:ç kıskandınız mı? den beri sarışın küçük bir adam 
- Evet. beni adım adım tak:p ediyordu ... 
- O halde kıskançlığın en sakin Peter Fjord ... Evet yüzme rekort-

bır in nı bile delı ettig:ni, çılgı - meni.. Önceleri hoşuma gitm)yor
ı 3 çc' rdiğıni bil.rsiniz. du, amma şimdi müthiç bir iş ba -

Dün, cumartesi sabahı ender o- şardı ... Artık çok meşhur ... Ta • 
!arak ~rkenden kalkmıştım. Ka - nınmış bir !nsan ... İşte görüyor • 

İKDAM 

lit!i.N5MlAJI 
Shirley Temple 

Mubusan Meclisinde KUçUk çocukları de- ''Küçük prenses,, filminde gayet 
bir nutuk söyledi nize alışf ırma usulu hissi bir rol deruhte etti ve çok 

Belçika 
Başvekili 

Çocuk 
limanı 

Brüksel, 9 (A.A.) _ Başvekil Çocukları genç yaşlarında deni - ff k ld 
Pierlot, mebusan meclisinde mü - ze alıştırmak ve denizle al.ikalı ffiUVa a 0 U 
him bir nutuk irat etm~tlr. Nut- meslekleri kendısine sevdirmek i
kunda Belçikanın istiklal siyaseti- çin, Sovyetler Birliğinde deniz ve 

ni tarif eden Başvekil. ancak ha - yahut nehire sahil bazı şehiı'lerde, 
yati menfaatlerini doğrudan doğ- birçok senedenberi, cÇocuk li • 

ruya tehdid edecek olan bir teca - man> ları vücude getirilmiş bulun
vüz vukuu halinde Belçikanın si - maktadır. 

llha sarılacağını beyan etmiş ve 

askeri ittifakın formülünden vaz -

geçen Belçikanın Avrupa ve Af -

rikadakl bütün hudutlarını müda
faa hususundaki kararını ilan ey -

!emiştir. 

Bu limanla.rdan bir~ teşkil e • 
den Baku çocuk l!ma.nı, üç sene -
denberi faaliyette bulunmaktadır. 

Her yaz, Haaer denizi sahilindeki 

bu limanda 300 kada.r ~ocuk, eğ -

lenerek denizcllik öğrenmektedir. 

Başvekil, B . 1 çikanın beynelmilel Yazın, her gün, bu limana bağlı 

statüsü hakkında bugünkü vaziye- küçük yelkenliler filosu, genç kap
te göre Almanya, İngiltere ve tanların ida.resiııde denize açıl -
Fransa ta.rafından Belçikaya veri - maktadır. Çocukla.r, denizde ge • 

len garantilerin hiçbir mütekabi -: zintiler yapmakta ve hatta Bakıl· 

liyete müstenit olmadığını tasrih ya 50 kılometre mesafedeki adala
eylemiştir. ra tetkik eyahatleri tertip eyle -

Pierlot, Belçikanın ordularını mektedlr. Bu çocuklar arasında te-
yalıklar arasında dolaşıyordum. sun ya sevgilim ... Şimdi ben 0 • 

B 1 M takviye etmek suretile ibklalini mayüz edenlere, çavuş, kaptan, 
cra arı çok tehlikeliydi, yanlış nun, anşı yorulmadan 14an kuv- SHİRLY •KUçUk Prenses• fllmlmlen bir sahnede 

b'r adım bene denite düşürebilir _ vetli kollarının arasına aUlmaya emniyette bulundurmak için mem yatman gibi Unvanlar tevcih edil-
d . dü ünüyordum Buradan dü _ gidyorum. lekeli çalışmağa davet etmiştir. mektedır. Bunlar içinde birçok ta Shirley Temple'in son çevirdiği tından derhal süslü elbiseleıini ı•-
• 'n beabahl bir daha kurtulamaz.. genç kızlar vardır. Limanda ayrı- Kilçllk Prenses filmi büyük bir kararak siyah yamalı bir ell lııe 
Bu sırada benden be'} metre ileri - s H R d ca müteaddit kabineler va.rdır ve silk~ yapmıştır. Şimdiye kadar giydirir. Mutfağa yolla.r Sara ao tık 
~e. bir kayanın tepesine çıkmllj, ırp - ırvat oman ya a burada çocuklar sa!Ahiyettar bah- alaylı, neş'eli, hafif lilmlerde gör- orada çalışacak ve orada yatıp hl 
ufku. süzen bir adam gördüm. Bir . 1 1 düğtimllz Shirley Temple bu son kacaktLr. 

rıye ı erin idareinde, iki deniz ge-
den irk ldım, bu o küçücük sarışın Yugoslavya Başve- Leh ve Rumen mat- zisi arasında, telsiz tekniği, gemi,- filmi ile hissi dramlarda da mil - Bu esnada Geoffrcy de harbe 
adamdt. kemmelen muvaffak olacağını is - gider. Panelyon müdiresi vedalaş-

k ·ı · • b t b t "t") Af t ) t ci şaretleri ve seyrüsefer esa.sları bat atm;• bulunuyor. Ne oldum bılmiyorum, yavaşça 1 inin eyana 1 Ua 1 l I a l Op an iSi ' .., 
öğrenmektedir. Ayrıca, gene bu 11-

~·akla~tım. minimini adamı kuv - Belgrad, 9 (A.A.) _ Karlovatz Bükreş, 9 (A.A.) _ Matbuat i- cKüçük Prenses• Frances Bur -
\'etl. k ll l k l d b' mana merbut bir ufak buharla mü .!!~tt 'nin bir romaııından il<libas e-
. ı.. 0 arım a _ya a a LITl, ır, civarında suların istilasına uğra - tiliıfının senelik toplantısında Leh · 
" · uç dıyerek yuksek kayalıktan /yan araziyi ziyaret eden Başvekil ve Romen gazetecileri istihbarat teharrik mektep gemisinde, çocuk

dcnize, dalgaların arasına fırlat • Çvetkoviç, seyahatine devam ede- \'e mütekabil malumat sahasında lar, kaptan köprüsünde, dömende 
tını. • • • rek dün Suşak'a gelmış ve burada Polonya jle Romanya arasındaki veyahut telsizde nöbet almakta • 

Hiç cinayet i~ll'diniz mı1 
mahalli hükumet Jitemurlarile kül bağları sağlamlaştırmağa matuf dır. Çocuklara, muhtelif gemi tip
tür teşekküllerinin mümessillerini bir karar sureti kabul etmişlerdir. !eri hakkmda da pratik malı1ınat 

- Hayır? 
_ Vicdan azabının ™' demek ol- kabul etmi;itir. İki memleket gazeteler nin di - verilmekle ve çocuklar, modeller 

Gazeteciler tarafından sorulan - l k t d · h b 1 · d I' 
c! ~unu o halde bilmezsiniz. 

Ah, yaşadığım o saatler be -

r r•1 ı~·in bliyuk bir azapla geçtı. 

-~ k~ama kadar i11~d'ğtm cina -
Y du~ürı.iyordum. Ma.;ada ye • 
nıek yerken aklıma o zavallının 
)L anda kimbilir hangi köpek balı 
s·nın karnında olduğu geldi. Lok· 
mala boğazından geçmiyoı\ ken -
d kendime s<iyleniyordum 

•Kat:! ... Katıl... Sen bir katil -
;,, Bu zavallı çocuğun ailesi var 
d Dostları vardı, onu denize ata
rak eline ne geçirdin .. katil.. katil. 
Sen bir katilden ba~ka ~ey değil -
s.n. • 

Sabahın 10 undarı erteııi güne 
kadar geçırdiğim onlar benim için 
ne büyük bir a7.apla doluyd u .. 
Uyuduğum zaman kıl'.bwılu rüyalar 
görüyor, o zavaldlıyı aklımdan sll 
me.ve muval'fak olamıyordum. 

••• 

sesle ıbağrışn·orlardı. 
- Gazote ... Gaz!'te alınız ... Man 

~· ,.ü<ernk geçtiler .. Tafsilat için
de ... Acele bir gazete aldım. büyük 
harfler!P şunları okudum. 
)ianşı yüzerek geçtiler .. 

Bu başlığın yanında bir resim 
bulunuyordu .. Bu kim di? Anla
dınız mı? Evet o ... Denize attığım 
küçücük adam .. 

Telıi>;la yazıyı okumaya ba~la -
dını: 

· Bu sefer muvaffak olundu. 
l\fanş denizi yüzerek geçilmiştir. 

Saat on bırdı. Folkeston istika • 
metinde bal>k avlamakta olan ba
lıkçılar uzakta küçük sarışın bir 
adamın seri kulaçlarla kendilerine 
doğrn yakl~mal<ıla okluğunu gör
dı.iler. Biraz sonra sarışın adam 
Britanya sahillerine çlkmıştı. Bu 
yüzücü Pas-De-Cslaisden 4 saat 
evvel hareket ettiğini söyledı. 

Bu müthiş yüzücünün ismi Fe -
t~r Fjordur. 

Peter Fjord ... Bu isim tanınmı§ 
d~ğildir, yalnız Paris • Suresnes 
yüııme müsabakalarında birincilik 
almıştı. 

Peter Fıor bu da diğer ıaıun • 
mıı,lar gibı basi~tir ve çok müte -
vazidir, hatta o k~dar ki Pas-De-

ger mem e e e aır ~. er er.ı o - de inşa eylemektedir. Limanda bir 
suallere cevap veren Başvekil de - Jambaçlı yollardan degıl, munha - yüzme mektebi ile vaterpolo klü-
mişti rki: sıran doğru membalardan alarak 

- Vaziyet, normale dog-ı·u gı'dı·- t 1 . k 1 t 1 t bü de vardır. Bu limanlardan çok 
neşre me erı arar aş ırı mış ır. . . . 

1 vor B d ık· · !"- ıyı nteıce er alınmaktadır. '. · un an evve ı gergın "' za- İki memleketin dahili hayatına 
ıl olmuştur. Mıllet. bir itillıfa va- 1 dair olan haberler teati edilmek 
tılmasını istiyor. Bir hükiımetin üzere Bükreş'te ve Varşovada Leh 
başlıca vazifesi vaziyetin tamami- ce ve Romence radyo neşriyatı ya
le düzelmei için elinden geleni pılacaktır. İki Leh ve iki Romen 
yapmak olduğu . kanaatindeyim. gazetecisinin mütekabilen Bükreş 
Bız de bunun içın sedakatle ı'tı'na · · . . . • te ve Varşovada altışar ay kalabıl-
ıle ve samımıvetle çalış akt , m ayız. meleri için tahsisat ayrılacaktır. 

OOt>--- Kabul edilen bir harar sudetin -

İngilterede 
Mühimmat Nazırının 

salahiyeti 

beynelmilel imtiyaz mıntak•ında 

evvelce hadis olan bliyük gergin • 5! ve Bn. Ruzwlt, Kral ve Kraliçe 

!iğe muadil ba- vaziyel de buıün yi bekleme salonunda karşılamış

beynelmilel Tieııtsin imtiyaz mm !ardır. Müteakiben alay, gayet bü

takaııında tehaddüs etmek üzere_ yük bir kalabalık arasında Beyaz 
dir. 1 Saraya doğru teveccüh etmiıtir. 

ispanya Dahiliye Na
zınnın ispanyadaki 

ziyareti 
Llttorio, 9 (A.A.) - İspanya da-

ma esnasında muallime Roııei genç 
adamın kolla.rı arasında gördüğün 

den derhal pansiyondan kovar. 

• 

•• 

- .... --
10 - Haziran 1939 

R -· A ·D Y O 
Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 
l 1839 m. 183 Kes. 120 Kw 1 
T.A.Q. 19.H m. 15195 Kes. ZO Kw 

IT.A.P . 31.79 m. 9465 Kcı. ZO Kw 

10 haziran Cumartesi i ~ 
.................... .. 
.... ................ .. 
Saat 13.30: Program. 

Saat 13.35. Türk müziği 

1 - . ... ... .. Kemençe takııi -
mi. 2 - Neyzen Bürhanın -
Sin ak şarkı - Hayli demdir. 

3 - Ahmed Rasimin - Suzi -

nAk ~k.ı - Gel seninle. 4 -

Leminin - Su~nak war'lu • 

Aşkınla yanm1.ktadır cani! 

teımn. :1 - •• .. . •• .. SuzirıAk 

şarkı - Bir niPhınla kapıl -

dım. 6 - ......... Suıı:inAk saz 
en1 aisi . 

Saat 14.00: Mem!ekel, saat 
ayarı, ajans ' met.eoroloji 

haberleri. 

Saat B.30: Müzik (Karan • 

!ık hatif müıllı: - Pi.) 

Saat 18.30: Proeram. 
Saat 18.:M: Mllzik (Nef'ell 

pllklar.) 
Saat 18.44: Müıik (küçük 

orkestra • Şet: Necib ~kın). 

1 - Ralph Benııtzky - Bebek· 

ler perisi füminden neş,eli -

ylm şarkıaı. 2 - Saint - Sa -

ens - Gece rllyaaı. 3 - Leo -
pold - İspanya melodileri. 

(pobburi). <l - Martin Uhl 
Herkese (potpurl). 

Saat 19.l~: Tilrk müz!ğl 

(fasıl heyeti - Celll Tokseı 

ve Tahııin (Karakuş. 
Saat 20.20: Memleket saat 

ayarı, ajans 

haberleri. 

ve meteoroloji 
~ 

Saat 20.10: N~'eli plöklar

R. 
Saat 20.15: Türk müzıği 

(seçilmiı; beı;te semaı ve saz 
eserleri). Nuri Hain Poyraa 

\"e Kiline saz he.veti. 
Saat 20.~0: Konuşma (dı1 

politika hAdiııeleri). 

.Saat 21.05: Teıruıll (Zor nl

klh - Mollerden tercüme). 

Saat 22.00: Haftalık posta 

kutu•u (ecnııbi dıllerde). 

Saat 12.30: Müzik (danı; mü 

ziği - Pl.) 
Saat 23.00 Son ajans haber .. 

leri, ziraat, esham, tahvillt, 

kambiyo • nukud borsası 

(fiat. 

Saat 23.30: 
band - P l.) 

Milzik (en .. 

Sut 23.55 • 24: Y arınkl 
p:ograın. 

Beynelmilel zi. 
raat kongresi 

Dresde. 9 1 AA.) - Beynelmilel 

ziraat ko~resinin ikincı günü hay 

van yetiştirilmesi, toprak vaziyet! 

vesaıre hakkındaki reporların din-

retle seyircilerini her ıamankin -

den !azla teshiı· ediyor. Di~r yıl -
dızlar ~unlardır· 

Madınazel Rose Anila Louise, 

pansiyon sahibesi Msl'y Uash, Ge-

mış aktörlerden sonra diğer ar -
tistler de rollerini gayet iyi yap -
mıtlardır. 
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Seyyahlara çok çirkin gö-
rünen bir yer : Şemsipaşa 
Senede 10.000 yabancı geminin önünden 
gelip geçtiği bu sahili böyle bırakmamalıyız 

DCNKO BULMACAMIZIN 
llALIJ 

ı 2 11 4 11 e 7 ı t ıo ıı 

s f M A • ~- •ı ş_ı ti F_ A 
!_ EJ~ • . VA D ıİif. U !:. 
F_A .• NiE S E B _ _iL _~ 
A .,_ş_I~ K Aly_,!_ }_ı~t! 

RE Z\ f L. R İF • i 
M E. R A L • s E R 1 f NI 
- DIE K•NA. K 1 -L- ·~ 

-p- . F E ll:.ı A K-E-'f •'Fj 
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Sivasın güzel, mamur 
kazalarından biri 
KOZILU HiSAR 

.. -. -
1 z mir 

-- ... 

Fuarı 
Bu yıl spor müsaba • ı 
kalan yapılacak 

1 

Emekli Amiral Vasıf diyor ki: "lstanbulu vapur güvertesinden 
ilk seyreden bir göz evvela Şemsipaşa sahillerini görür. 

· h 'ld"g"i 1 dahi muhtelif yangınların, bakım İstanbulun ımarına_ ılzl ~er\ ıe 1 Yazan· RAHMi YAGIY 1 sızhğın, eski kötü idarenin neticesi su gunlerde şehrın guze e~ ırı m - • . 
' 1 tl bel tahribin elile şimdi boş bır arsa sı hakkında yapı an gayre ere _ .. . . . . 

b. · d h. nu müteakip Boğaza dogru yol a- koşesı gıbı fakır ve zavallı duru-be~hvan semtlerden ırıs e ıç • .. . . .. 
· • Ü .. h" ll · d lan gemide bulunanların gozlerıne şıle goze batan bu kıyı boyunun şüphe yk ki skudar sa ı erın en . İ h 

1 . . Dolmabahçe sarayının beyaz ve ihyası, tekmil stanbul a kının Şem<ıpaşa kıyılaı ıdır. . .1. ht f"-· ·· l · 1 v 
· K t bir sıraya dızı ı mu eşem yapısı ı .... ııne tercuman o an amıra a-Vaktile bu mıntakanın ap an- . . . . . 

\ · ı· •t çarpar Kızkulesının denız orta - sıfıoı ızahatımlın anla~ılan bır za-P•«a yalıları, dev et rıca ıne aı 1 · . . 
il f b. 1 · edrese sındaki hayret verıcı manzarası, rı.:rettir. muke c ına ar, eşsız m • . k ı · h tah 

A e:• T O K A T- . M A 
R O 'N • P -1 L il F EıN 

IA z"A p • L • M A -v r 
BUGCNKO RULMACAMIZ 

ı :ı a ' r; e 1 a ı 10 11 

• • o 
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Yazan: NE.ET NAFiZ Izmır (İkdam) - Lan ve Bel -

çJ<a hukiımetler., İzmır 9 uncu 

enternasyonal fııarına resmen i~ -

t'rak edeceklrini İzmir fuar komı 

te reisligine bıldirmi lordir Bu:ı 

!arla fuara on erneb• dedetin şt'

rak edeceğı anlaşılmaktadı~. Şim -

dı.ı·ı k l.:ır fuarımııa resmen iıti -

ı ak tdec"klerini kom;teyc bildı -
· h h mlarla eski bakıfı okşar. Sonra, Şemsıpaşa kı- .$ ll'di, suya ça ·ı ı.1l~ sıya -

camı, an ve ama ı · ·· "! · 
T .. k . . · g·'zde 0-·rnek yılarındaki cami ve rıhtımlar bu tal<.r. cdun parça.arı. ç·t orgu e11 ur mımarısının en o . ı 

·· ıı·- · t aml r Işte İstanbulu ara'ln'ı ,bkülen t;;1ırak ve mo oz -. t h . d·ı· . Ş mşipaşa sa- guze ıgı am a . ' • 
,erıne a sıs e ı ışı. e . .. .. ıı·:. d h" ·h 
1 il - . t ( ndan ön plan uzaktan bu noktalar vasıtasıle tet- !arla tabii \'ahşı guze ıı;i " ı ı -
1 crıın mımar 'l_ra ı h"l · 

k d 1·1 kik eden gözlerin edineceği kana- lal edilen Şemsip~ş' ~" ı ıerımn da mevki aldığına en büyli e ı -
dır 

ll!armaranın İstanbul sularına 
karı~tığı, İstanbul ufuklarının en
gin ,-e zengin bir sahaya kavuştu
gu bu kıyılar bugün tamamen ha -
ı-ap, dermeçatma ve tahta parça -
larile moloz yığınlarından mürek
kep çöküntü tümseklerinin top -
Jantı yeri haline gelmiştir. 

Eki devrin tahripte eşsiz kötü i
daresi sıralarında mamiıre ha -
lınden harabe kılığına yüz çevi -
ı-en bu sahılin ehemmiyeti. Mimar 
Sınanın en emek verdigı eserler -
den çift kubbeli bir cami ile med

rese ve müştemi!iitının bulunma
sından da kolayca anlaşılabilir. 

Kanuni SLileyman devrinin itila 
sahasında ileri adımlara sahne o
lusu sıralarında Mimar Sinanla 
güzide yetiştirmelerinin çek emek 
verdiği bu sahilin niçin mergup ol
duğunu uzun uzadıya araştırdım. 

Hüviyetleri, sahsiyetleriyle salii -
hıve.tar görülen insanların fikir 
ve malü'llatları, dökümanlar bu -
n dair epeyce aydınlatıcı bilgi -
lerıni esirgemediler. 

at, imar fikri, refah ve konfor te - muntazam bir rıhtım ve bir çok 
lakkisi şeklinde tezahür eder. noktadan inşası elzem moderns 

/ ı- --'-••• 1-'-- - i 
/-- -~--

- Soldnn sağa -

1 - Meydan - İ1leyıp meydana 
getirmek. 

2 - Kötülı.ik. 

3 - Kamer - Inli~·en - Bir nota. 

4 - Rr deniz tenezzüh vasıtası
Yanmaktan emir - Nilıay~t. 

5 - Ek n bıçen al~t - '3atıcı. 
6 - Abanmaktan emir - Kiiçük 

orman. 

7 - Mahrukattan biri - Deniz 
kenarında olan ev. 

B - Kışııı yağar - Katıksız -
Dost. 

9 - Lahza - Bır uzvumuz - Nefiy 
edatı. 

IO - Dolambaçlı. 

11 - S>bada kullanılır - Kemiğin 

içinde bulunur 

Koz.lu Hi•arın umumi manz.arası 

cİKDAM, ın (Anadolu umumi dilmekte ve bu in ·aat k"sabanın 
muhabiri yazıyor:) halihazır durumu üzerinde büyük 

Sivasa bağlı güzel ve şirin kaza- bir tesir yapacağından adeta ye -
!ardan biri de çam kokulu yemye- niden biı· kasaba kurulacak dere -
şiı Kozluhisar'dır. Kazanm tarihi cede mühim bir is üzerinde aı; -
vaziyetini esalı olarak anlatacak/ kadarlar tarafıncl, n uğraşılmu -
kuvvetli birmehaz yoksa da ı-iva- tadrı. 

) etlere gciı'C Kolonya şehri namı Kültür İşlerı: 
ile maruf 100 bin nüfuslu bir şehir Kasaba merkezinde beş sınıflı 
haı-abesinin halen kasaba merkezi olmak üzeıe bir ilk mektep var -
olan Kozluhisar \"e e>ki i;;mi Mü- dır. E\•aipli, nahiye merkezinde 
şaz olan kasabanın bir kilometre Yukarıkale, Allar, Bahçe köylerin
şarkındaki harabeleri ile ve o ha- de olmak üzere üç sınıflı dört ilk 
rabelerden çıkan çok büyük klıp- okul mevcuttur. Tahsil ıçin müsait 
!er de mevcut olduğundan vaktıy- 1 olmıyan ancak binasızlıktır. 
le bağcılığı ile de meşhur olan bir Köy 1 <leri: 
şehir olduğu sbyleıımektedır. Köylerde umumıyctle köy ka -

Kasabaya Kozluhisar isminin \'e nunu tatbik edilmektedır. Kalkın
rilmesinde kasabonın kıırnlduğu ma işlerinden olmak ı.izere her 
tatl, mevilli ya'llacın bir kavis ha- köyde faaliyet ilerlemektedir. Bil
lini andırması ıhtımal'lın de mc,- hassa sağlık işlerine aıt olan kısım 

1 
cut olduğu soylenıy.ır. lar hukiımet tarafından sıkı bir 

- Yukarıd:ın aşağıya - Tar.hi devırlerde Kı<\<1t kavmı- murakabe ve i~IC'r ehemmiyetle 

1 - uzme cvazımından - a - , . 

renler İne!!tcre Fransa, Sonet 

Ru•ya, Polonya, Roman;a xuna -
n ·tan, Almanya, İtalyadır. 

Bunlardan ba~a huiç memle -
ketlerden fuara pek çoğu ecnebi 

firmalar hususi şekilde pavyon 

yaptır.ı ali: fuara .trak edecek -

lel'dı İngıltere ve Alınanyadan 
• 

bıısu,. firmalar ını.iracaatle pav -
yon yeri ayırtın ,Jaı iı 

İstan:bul Şehır opcre:i ıle Halit 

oper~ti, fuar mevsimınde fuar sa

hasında.ki açık hava tiyatrosunda 

temsiller vereccklcı d r. Bu iki o

peret, on b~er gün mı.iddeılc İt -

mir halkıııa tema a san'atın n yuk 

sek zevkini duyuracaklardır. 
Fuar komit&ıi tarafından a) rı -

t d fuar me,·sımı ıçı•.<le İzmırde va 

pılacak mühim 'por temasları ıç n 

zengiıı bir program hazırlarunış 

ve Beden Terbiye.[ Genel Direk -

törlugi.ine müracaat cdilm;ştır Bll 

progarama göre Ankara, lstanbul 

ve İzmir nıuhtelit takı'.llları, İz -

mirde kar~ıla;acaı< ayrıca beyne! 

milel temaslar da vapılacaktır. 

Mısır ve Yunan:standan ıkı kuv

\·etli takım getirtilecek ve İzmirde 

Evkal umum müdürlügü tarafın 
dan epeyce n1ühim bir lahı;isat ay
rılarak bir vıldız tamirine başla -
nan ve insa tarzı itibar;ıe Sinanın 

' ' 

Y 1 B h 
1 

nin oturduğu bir mıntaka oldugu tatbik edilmektedir. 
. ve bu mınta.-adan geçen Kelkıt Meyı•acılık: 

r Muhıt. Çanvada bu kavme izafeten bu Kasaba merkezınde ve köylerin- güre~ takımları arasında ayrıca 
nrı. i;;ınin verildiği ılerl Sürülliyor. 2:J de her türlü meyva hemen yetl'jti- güreş rrüsabakalan icra e<! 1 ek-

mıi>abakalar ~ apılncak, mıntaka 

' ' . 
Ed rnedcki Sullanselim ve Istan-
bulun gerekse baş kaldıran abi -
delerinden Süleymaniye camilne 
meydan okuyan bir ustalıkla bu -
raya diktiği, Boğazın en akıntılı 
yerinde, su_,.a boy salmış Şemsipa
sa camiinin kıymet ve ehemmiyeti 
i7ahla başlıyan bu malümat çok 
d•kkate şayandır. 

Asmakta .. "mır - Alayın ec- üncii arz daırc,inde olan kasaba rilmektedir. Bakım ıptldai bir şe- tir. 
zasından bır: - Bir nota. J.\:arodeniz sils!lesinın Iğdır etegin kilde olduğu i>in beklenildiği gibi 

3 

4 - Padişah - Kanmak tan emir- rlen başlıyaı-ak Kelkit ırmağının J istifade edilmemegtedir. Bununla 
her iki tarafına butün köyleri ile beraber ch·ar kazaların mey\•a 
y"yılmış \'e ırmogın uzunlugu tak ihtiyaçları bu kazadan temin edi-ı .. Ji.ven \ a· 

purlar luuı. riben 51 kilometre ka,aba hudu - lir. Bagcılığın ve mCy\•acılıgın inKoyunun 
dundan gesmektedir. kişafı iıoın hükiımet tarafından la-

---000---

Feci bir kaza 
öldü sonunda 

aksi. Kasaba merkezi 750 - 800 rakı - zım gelen hususlarla da meşgul o-İ tanbulun Şeınsiı>aşa gibi çirkin köşesi az değildir. Bu resimler 6 - Eğlence - Bir du\•arcı aleti. mnda 510 hane ,-c 2500 nüfustan Junmaktadır. Bilhas;;a kasabanın raklı mahallesinde Menemen cad-
İslanbulun taın ortası Ye herkesin uğrağı olan Balıkpazarının 7 - İnanc - Fena bulan. ibaret olup mutedil iklime malik armutları çok nefis ve her tarfta il.esinde b-ir motosikletle bir bisik-

İznı r, (İkdam) - lzmırın Bay. 

btr ~·ağmurdan sonra aldığı hali göstermektedir. 8 _ Engel olmak _ Uzunluk _ ve suhunet 3 _ 5 derecededir. İs - tanılılır .. \'e aranılır .. mahiı•ette - !et çarpışması olmuş, bisiklette 

Bu sebeple Sinan, büyük bir gay bir araba vapuru ikselesi ile gü - Saç ve sakalın bir teli, kelesi Ordu \"ilayeti olup 146 kilo- dir. - bulunan B. İsmail Koçar, kulağı * ret sarfetmiş, buraya bu camii zelleştirilmesi.. ve işe yarar, ihti - metre mesafededir. Kasabaya bağ- Sirasta nahiyesi mıntakasında ı- arkaııından ajır surette yaralan -9 - Ehil ve faydalı bır hayvan· 
Üsküdar \'a"'urundla Cümhuri- vapmış, medreseyi, kütüphaneyi yacı kar•ılar bir ha.e k nulması lı 76 köyü teşkilatı itibarile 46 yi cins yag" ve bal yaplır. Diğer ta- mış, tedavi ı~;n nakledildiği mem-

1' ' • Hükümdarların oturdukları r 
vet donanmasının ilk amirali, Bo- tesis etmiştir. ehemiyet.li bir mevm teşkil eder. muhtarlık halinde birleştirilmiş - raftan kasabanın . ihtiyaçları ile leket hastanesin.de ölmü§tür, Mo • 

k t 1 B yer - Bir rabıt edatı. • f 23 576 1 k ~~zlar k-0misyonu reisliğinden e - Eski derya ap an armın ya - u, deniz işlerinde mütehassıs tir. Umumı nü usu . o up a- uğraşılmakta, köy yollarına ve te- tosikle~te B. Hamdi adında biri 
ın~kli amiral Vasıf ile beraberdik. !ıları bu mıntakanın başlıca b,ina sayılan ve bu mevzua dair salahi- 10 - Hırsız şerı-ine ukcıyan, dın ''e erkek müsavat gösterir. Sa-

1 

lefon şebekesine büyük b'tr ehem- vardı. Kazanın nasıl vuku buldu· 
Vapur, yeryer cM!re kenar/arının ve inşaatını teşkil eder. S11ltan ve yetle söz söylemek vaziyetinde 11 - Tepsi - Komşu ve doııt bir hası 2 bin kilometre murabbaıdır. ıniyet verilmektedir. • h .. 

1 1 1 
Hidl 

b 1 
" · ·· . · k} gu . enuz an ası amamış ır. -ITı<'lruk ve boynu bükük harap du ehzade saraylarınm bir kısmı cja u unan zevatın fikri, usküdar!ı memleket. Nufus keşafetı 11,5 tur. Arazı ço Kozluhiurın asavi. nziyetıne 

1 
hki'k t • dil d 

ş h h . 1 .. .. 1.. · - se ı a a ına a vece evam e-ru~unu hatırlatan bir sahili, Şem -, burada bulunurdu. emşe ri!eriııin birleşik arzusu - arızalı ve cesım ormanlara ortu u, gelince: Arazinın arızalı olmasın- dılmektedir. · 
•ipaşa kıyıl~ını b~rdalıyor~u._ A- Boğazlar komisyonu reiı;i bu .. - dur. arazinin 3/2 si fundalık ve orman dan e\•velce bir çok asayişsizlik 
ınıral. _ıamırı ılerlıyen camıı ışa - lunduğum sırada istatistiklere go- Mütehassıs Prost bu vadide ne Kıymetli bir lık teşkil der. r~ 3 nisbetinde vakalarına rastlanırken bugün 
ret ettı. Anlattı: . 10 000 geminin tran- düşünüyor bilmem .. yalnız bildi_ mezru arazi olup hububattan ar- Cumhuriyet jandarma tc.kilatı • 

Ş ·· · ı B re yılda en az · g"im hır· şey \•arsa İstanbulun, Mar f tb ı pa bug"dav yega·ne mahsulüdür -- u binayı goruyor musun. u sit olarak buradan Karadenize U 0 C Um Uz U • , · nın normal çalışmaları ile, köyler-
i\lımar Sinanın büyük ihtimam, e~ geçtiğini ve yine döndüğünü öğ - maraya göğüs açan bu yabsı i - Kozluh\sarın her tarafı cesim or- de bulunan karakollar her yanı 
sız itina ve örneksiz bir ustalıkla d . geçen ge - mara en muhtaç noktalardan bi - kay he t t ı" k '· manlar arasında uzanır .. ve bu su- gözden geçirmekte ve herhangi bir 

k d . 'b"d , d b . renmiştim. Kara enıze . ridir. retle Orta Anadlunun en güzel kö- vak'a zuhurunda suçluları mev _ buraya di il iğı a ı e.~r en ırı- .
1
· .. sefer nizamnamesı11e ' 

dir. mı er, seyru . , Eski Almanya İmparatoru İkin- şelerinden birisi olarak !anılır. dana çıkarılmakta \'e giinünde a -

sevimli bir tavır veren 
gösterdi, ilave etti: 

Dedi. Camiin, imarile civarma göre Anadlu kıyısını takip etmege ci Vilhelnı, istanbulu üçüncü ziya- Güneşli futbolcu Bayındırlık: dalete teslim edilmektedir. Jandar 
etrafını mecburdurlar. Muhtelif m(llet ~:y retinde Çamlıca tepesine çıkmış, Kasabaya dört taraftan civar ka- ma köylüni.ın ve halkın büyük bir 

- Bu eserin büyüklüğü, Boğa -
zın en akıntılı yerinde, Orkos ce
reyanının göbeğinde, yalı ve rıh

tım üzerinde inşa edi ıncsidiı·. A
caba Sınan niçin bunu btır~ya yap 
mış? .. 

Amiral sualıı1in cevabıru yine 
kendi izahile verdi: 

raklarını tasıyan bu kabil gemı e- d d Reşat o"'ldu·· zarlaı-ı bağlıya.n şoselcriıı mec - k 
, ora a urmu -, etrafı sevinçle sey- sevgi ini her sahada ;aanınak -

rin güvertelerindeki insanlar, sey- rettikten sonra <-anında bulun•·n _ muu tulü 115 kilometredir. Bu yol- tadır. 
İ b l , a Güne)n ıncşhuı· takımının kıy- b t ı yeh ve mürettebatı stan u u u - !ara şöyle söylemişti: !ar üzerinde yeniden ,-e e n o a-

k .k d !erken şu harap metli son müdafii İzmirli Reşat rak yaptırılması tekarrur eden a • zaktan tet ı .. ed ekr e nasıl bı"ı· fı' - - Dünyanın en güzeı nokl?sına 
Ç bir kan zehirlenmesi neticesı· kap- şag·ı ,.e ."ukarı Kale namivle anı -manzarayı gor u ayak basmış olduğum için mes'u _ " ' 

· b 1 güzellig" i b · tığı elim hastalıktan keııdı"sı·ııı kur lan Kelkit ırmagındaki köprııler kir edinir? Islan u un ' dum, ahtıyanm. K ı h. 1 ı · d 
derece t çok harap bir rnziyettedır. oz u ısann guze yer erın en mamurluğu hakkında ne .. 0 gün, bugu·· ndür, İstanbula gelen aramıyarak dün vefat etmiştır. b .. d Eğ . . 

1
. d K 

Genç jandarma komutanı da baş 
t~ olmak üzere ilerleyen büyük 
bir açlışma görülmektedir. 

30 kilometre uzunluğu ile ce- ırısı e rıcımen yay ası ır. a bir düşünce sahibi olur. Onu soy- Alman Seyyah kafilesi mutiaka Çok kıymetli bır futbol istidadı sabaya 10 kilometre mesafede bu-
lemek istiyorum. Kestirmcne hıra- Çamlıcayı ziyaret ederler. İmpara olan Reşat ayni zamanda kendisıni nuptan kasabayı Zara kasabasına Junur. Buranın her tarafı yeşil 

·· d h bağlıyan 26 kilometre uzunluğu i-kıyorum. torun sözun e ne dereceye kadar erkese sevdirmiş- mütevazi bir çam ağaçları çe\•relenir hele su -
d-~ ğu le Suşehri ka abasına bağlıyan 25 

eui. haklı oldu nu anladıktan sonra sporcuydu .. Re•adın vüksek t·ıca- !arı.. içilemiyecek kadar oğuk c 
' kilometre uzunluğu ile şarktan 

Kuduz köpek sahibini 
öldürdü 

İzm.r, (İktlam) - Devlet De • 
miryolları sekizinci İşletme Mü -

dü.rlüğü ınemurlar:ndan B. Bür -

hanettin, Mersinlı mahallesindeki 

evinin bahçsinde kendi köpcğile 

iynarken lıay,·an kudurmuş gibi 

s in üzer ne atılmı · 

parçalıyarak öldürmiiştı.ir. 

---<ıO'--

·~:e onu 

Feci bir ölüm 
zm.r. (İkdam) - Bayındırın 

Camlı köyünde Yusuz kızı iki ya
şı-ıda Ftkriye, uyurken düşmeme
sı :çin beşiğine bağl;ınan ip, boga
zına sar•larak feci ~ekilde ölmüş
tür. 

- tstanbula deniz yolile gelen ge 
mi. ve yolcular, Sarayburnunu dö 
nerken önce bu sahille karşılaşır
lar .. İstanbulu vapur güvertesin -
den ilk seyreden bir göz, bir ya -
bancı, bir seyyah evvela Saray -
burnunu, Kızkulesini, Şemsipaşa 

sahillerini ve bu sahild~ bir yüzük 

* yüzler;nde derin haz çizgileri!e sa- ı·et ve iktı 1 f k'"t . ·d k. . . iyidir. 'l·wası.. bulunmıyacak bir 
h .1 . le, sa a u esın e ı tahsılı- Reşadiye kasabasına bağlıyan ve . B k ba ve çevre--Yıllarca metrük kaldıktan son- ı e ıner r. ni ikmal etmek üzere iken ani ö - 25 kilometre uzunluğu ile şimal - haldedır. urası asa . Çifte ile yaralandı 

ra bugün Vakıflar Umum Müdür-· O sahili! ki bugün harap ve nıo- lümü bütu··n spo •ı .. d M d" k b b ııı şinin ,•aylasıclır. Beledıye tarafın-
- 1 ğ 1 .1 d 1 b" d.. .. .. r "emımız e bir den es'u ıye asa asına a ı - " . ·- İzmir, (İkdam) _ Kemalpaşa lüğünüıı geniş bir para fedakar ı - loz yı ın arı e o u ır uruşa, go- bomba tesiri göstermiştir. yan şose oldukça muntazam ve ü - dan buraya oturmatk ıçın yazlık k p k 1 1 

---ooı---

tası şirinliği ile kurulu Şemsipaşa 
camimi görürler. 

Sarayburnu, yemyeşil dekoru, 

ğile imarına çalışılan . Şemipaşa rün~Şe sahiptir. .. Reşadı çok genç yaşında kaybo.l- zerlerinde her vıhn mühellt ame- binalar yaptırılmış ır. azasının arsa :öyünde A i oğ u 
camiinin tarihi kıymetı ve buyuk Smanın ruhunu şad, mukemmel miş olmaktan d d ğ lesi ile yapılmıŞ muhtt•hf eb'adda Buranın bugünkü . tabii güzelij- 6 yaşınıda Remzi, babasına ait çif
Türk Mimarı Sinanın eseri oluşu bir Türk mimarının eserini ihya e- .. il b"l . . uy u u_muz tees - köprüler vardır' HAien Re,adiye ği Orta Anadohı ıhtıyacını karşı - te tüfğini kurcalarken ateş aldır -

. · d t · · b h"l t ·u sur ı dırırken kederdıde aile-ine ı ak ·· ··ke l b" rn · unda ağ r s retıe . .b .-1 · ari ve teknık ehem - en amırm u sa ı e eşmı en b""tü Türk • ile hudut noktasında tebdili gü - am uzere mu mme ır sena- ış, sag omuz n ı u ıtı aıı e mım .. . d b" . u n sporcularına taziv t . · ~ı.. ·· . b l 
. 1. . h de....,iyen keyfiyetle guzel ve en yerm e ır harekettır 1 . . . . e - zerglh olmak üzere buyıi'c biı I toryom ıçın ,_ musaıt ir yer yaralanmıştır. Yaralı çocuk, mıir 

muntazam rıhtımı, ve düzgün du- mıye_ı ı za a ""' muhakkak! enmızı sunarız. . d , d . t t k 1• ., ml k t h t . ti ·1 . 
aliye! vardır. Kasaba n _ .. <~mr, uguna a Jiare e me .. ıım - nıe e e · a anesına e e rı mıı-ru•ile göze tstanbulun tabii gü - dendır. R h · yn" ı••••••••••ı•••• l ı· 

• F k t · ·11 ımarından sonra ' a mı ..,,,ız veni bir hükumet konası ıı~a " - dır. ır. ı elliğıni ilk bakışta aksettirir. Bu- a a , camıı 



SAYFA 1 fKDAM 10 - Haziran 19 

ı ı ___ lst--=a ı ı:illliCu~I V_ak_ıfl_ar_M_Ud_ür_lüö ... Un_de ___ ı ıu-_l_sta_nb_uı_e_eıe_di._Yes_i n_de_n -~ 
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Bu cani; şan ve şeref kazanmak 
isteyen bir mecnundur 

- Ben bizim caninin dnnağın - hazulamakta olduğunu bilmiyor -
dan ne gibi şeyler geçmekle oldu- duk. 
ğunu suale şayan görüyorum. Mek ON YEDİNCİ BAP 
tubuna bakılusa spor yapar gibi ÜÇÜNCÜ MEKTUP 

Semti ve mahalle.;; 

Akrasay, Gureba Hüseyinağa 
Tupkapı haricinde 

Cadde veya sokağı 

Pertevniyal 
Mevlevihane 

B~ekapıda Dördüncü Vakıf hanının ıbirinçi katında 
Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanının birinci katında 
Çarşamba Kovacı dede 
Çarşıda, Çuhadhanı üst katında 
Uzunçarşıda 

Divanali 
Babıtıli 

Çarşıda 

Fatih, Hoca Hayrettin 
Uzunçarşı 

Mimar Ayas 
Ka<lirga 

Cami 

Gedik paşa 
Lalalhayrettın 

!Kahvehane 
Malta çarşısı 
Mektep 
Sara<,iıane 

Sehsuvar bey 

7 
2'l 
23 
87 

Hl-143 
19 

~ 

18..ft 
4 

29-33 
22-24 

33 
53 

Cinsi 

Ev 
Eski meşrut&ilıane 
Oda 
Oda 
Oda ve arsa 
Nısıf hisse oda 

MU!ıammen 

a, lığı 
Lira Kr. 

15 00 
s 00 

30 00 
15 00 
4 25 
2 60 

İbrahim paşa camii ve 
son cemaat malıalli 
Dükkan 

l!I 00 
2C 00 

Diiklı.ıin 

Dükkan 
Dük.kan 
İki ,bodrum 
Mektep kapı mahalli 
Arsa 

5 00 
1 00 
a 50 
2 00 

80 
16 00 

adam öldürüyor. Adetl eğlenmek A. B. C. in üçüncü mektubunun 
için .. acaba bu, doğru mu? Eğer gellıini gayet iyi hatularnn. 
hakikaten bu, böyle ise, alfabe sı- A. B. C., yeniden işe b&jlar baş
rası hariç olmak üzere, kurban - lamaz ona karşı harekete geçmek
larını hangi prensibe tebaan lnti- te geç kalınmamak için zaruri o -
ha pediyor? Eğer sırf eğlence için lan bütün ihtiyat tedbirleri alın -
öldürüyorsa niçin bize evvelden ha mıştı. Scotland - Yard'dan genç 
ber veriyor. Çünkü böyle yapma - bir çavuş, eve memur edilıru9ti. 
mış olsa ceza korkusu olmaksızın Bizim gaybubethnizde ıayet bir 
işini beceremez miydl? Hayır .. o - şey olacak olursa vazifesi dakika 
nun derdi günü halkı hayrete dü - kaybetrn~ksizin derhıll Scotland -
§Ürmek, kendi mes'ullyetinl teyit Y ard'a telefon etmek idi. 

Yukanda yazılı mahaller 940 senesı ~ayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
karı.im.ıştır. İstekliler 20/Haziran/939 salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta 

üzere arttırmaya çı

İstanbul Vakıflar 

ve tasdik ettirmeklır. Bu noktada Günler geçiyor, sabusızlığunız 
hepimiz, mültefiğiz. Bu iki kurba- atlıyordu. Betty Bernard'ın refa -
nı intihap etmek için acaba şahsi- katinde görülmüş olan eşhasın eş
yeti ne suretle hakarete maruz kAline ait müphem tariflerden hiç 
J<aldı? Bir nokta daha var. Acaba bir netice çıkmadı. A. B. C. rehber 
bana, Poirot Hercule'ye kar~ı şah- !erini satın almış olan kimsenin 
si bir kinin tesirile mi hareket e - ortaya çtkarılrnı;sı için yapılan araş 
diyOT? Vaktile meslekte bulundu - tırmalar, bir tak.ım suçsuz ki.msele 
ğum suada bilmediğim halde ken- rin boş yere taciz edilmelerinden 
diaine bir galebe çalmış olduğıun - başka bir netice vermedi. 
dan dolayı mi, bana meydan oku- Bizlere gelince posta müvezzi -
yor? Yoksa d~manlığı gayrışa.hsi inin her kapıyı vuruşunda korku 
midir, beni alelade ecnebi diye mi ve endişe kalplerimizin darabanı
düşınan telakki ediyor? Eğer böy- nı şiddellendiriyordu. Ben kendı 
le ise ilk sııtıebi nedir, bir ecnebi- hesabuna böyle bir hiô içindey -
ııin elinden ne gibi bir haksızlığa dim. Heriıalde Pa!rot da ayni vazi 
,ıpam.ıştır? yette idi. 

Doktor Thcmpson: Bu mesele, kendisini son derece-
- Bütün bu sualler, insanı dü • de meşgul edıyordu, icabında vaka 

şündürecek şeyleı-dlr. mahallinde bulunabilmek için Lon 
Müfettiş Crome, boğazını ayık- dradan ayrılmıyordu. Bu endi.şeli 

lıyarak: günlerde sahibi tarafından bir de-
- Öyle .. öyle. Fakat şimdiltilfacık ihmal edilmiş olan bıyığı 

halde bunlara cevap vermek müş- porsumuştu. 

küldür_ dedi. A. B. C. ·in mektubu bir Cuma 
Poirot: akşamı saat on postası ile geldi. 
- Fakat işin halli bu suallerin' Posta mü..-~zziinin ayak sesleri 

cevabını bulmaga vabestedir, dos- ve kapıyı vurmasını duyar duy -
lum. Bizim mecnunu cinayete sev- maz koştum ve posta kutusunu aç
keden, bizce saçma ve fakat onun trm. Posta kutusunda beş veya al -
nazarında mantıki olan amili bi - tı mektup çıktı. Son zarfın üzeri 
lecek olursak lhtımal bundan son- ma baa harfleri ;ıe yuılıydı. 
ra cın:.yete kurbaı;ı gıdecek olanın - Poirot, dıye haykırdım. 
hüviyetini me dana çıkarabiliriz. Fazla bir şey söyliyemedim. 

Crome, başım salladı: 

- Cinayetin kurbanlarını tesa-

- Aldınız mı? Çabuk açınız Has 
ling• .. kaybedecek bir saniyemiz 

Başmüdürlüğünde Valuf Akarlar kalemine gelmeleri (4104) 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Haliç Fenerinde Tahtaminare caddesi 98 No. da Vasilfıki Ayan

oğlunun Yani Şeytanidit;ten istıkraz eylediği paraya mukabil ipotek 

göstermiş olduğu Kadıköyünde Haydarpa ada İbrahimağa mahal-

lesinin eski Köflüncü ve yeni Pilavcı bayırı koşu yolu So: da eski 
' 22 mükerrer yeni 4/4 No: lu 977/24 metre mürabbaı mikdarında 

dosyasında mevcut haritasına naıaran üç parsel No: lu ve tamamı 

488 lira 50 kuruş kıymeti muhammineli ve eski 22 mükerrer yem 

,4/5 No: lu ve 955/86 murabbı miktarında haritasına nazaran 4 
par•el No. lı ve tamamı 478 lira kıymeti muhammeneli ve eski 22 
mükerrer yeni 4/6 No. Jı ve 951/.51 metre murabbaı miktarında ve 
475 lira 50 kurU§ kıymetı ;nuhammeneli harıtasın& nazaran 5 parsel 
No. lı ve yine eski 22 mükerrer 4/7 No. Jı 1009/29 metre murJbbaı 
m.ktarında ve 504 lira 50 kuruş k.ıymeti mu.!ıam.minelı haritasına na
zaran 6 parsel No. lı iki taraf uhdelerinde ipka eyledikleri müfrez 
tarla b:r tarafı Şeyh zade Ziyaeddin tarlasile tarafı ra.bii kııışu yolu 
i!.P mahdut (bu hudut yeni 4/4, 4/5 ve 4/6 No. lu tarlaların hudu

dudur.) (Ve yeni 4/7 No: lu tarlanın hududu ise iki tarafı Şeyh

zadc Ziyaeddintarlası bir tarafı uhdelerinde ipka eylediklerı tarla 
tarafı rabii koşu yoludur.) Yekdıgerine kalbedilmiş hal ve vaziyet

te bulunan yukarıda No: lan ve mıkda.ı·ı ve muhammen kıymeti 

parsel No. su yazılı 4 parçadan ibaret tarlalardaki borçluya ait nısıf 

hissesinin 2280 No: lu kanuna tevfikan açık arttırma ile satışına ka
rar verilmiştir. 

l ·- İşbu gayrimenkuliin arttırma şartnamesi lQ/6/939 Pazar
tesı gününden itibaren 937 /5454 No: ile Üsküdar ıcra dairesınde 

muayyen No: sına herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda _yazılı 

olanlardan fazla malümat almak isteyenler işbu şartname ve 
937/5454 No: su ile memuriyetimıze müracaat etmelidirler. 

2 - Gayrimenkul 12/7 /939 tarlhindc Çar amba günü aat 15 de 

Üsküdar İhsaniyede Şerif Bey çeşmesi So: ğında 16 No: Ju adliye 

Binasında icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra en 

çok arttırana ihale edilir ancalı: arttırma bedeli muhammen kıyme
tinin ~< 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 

AN K ARA 
9·6-839 

1 STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK 

100 LİRET 

llAPA Nlf 

5.93 

100 İSVİÇRE Fr. 

100 FLORİN 

100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

100 LEVA 

100 PEZETA 

100 ZELOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

100 YEN 

100 İSVİÇRE Kr. 

100 RUBL 

126.592.5 

3.3550 

6.6575 

28.555 

67.4825 

50.77 

21.555 

1.0825 

1.56 

14.035 

23.845 

24.8425 

0.9050 

2.8925 

34.62 

30.53 

23.8725 

Es~•m n Tetıvıı•t 

Ergani 19.i5 19.il 

Sivas - Enu-
mm il ve Hl 19.78 

S l!BZI! FIAT L l!ıtl 

lııtanbul Belediyeei Merkes hllJlııde 

toptan satılan Y• I meyva ve 

ıebze flatlui 

düfi olarak intihap ediyor. Benım yok. 
Mektubun zarfını yırttım ve i -fikrim, bu .. 

Poirot: 
- Alicenap katil... 

çinden matbaa harflerile yazılı bi;r 
mektup çıkardım. 

Poirot: 

diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların ve gayrımenkul ile te-
min edilmiş alacaklılarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 1 __ C_i.ru;_i 

arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma daha 15 gün lem- \ 
dit edilerek 27/7/939 tarihinde Perşembe günü saat 15 te Üküdar Bamye 

Saıkız kabağı 

Çalı fasulyesi 
A. kadın fasulye 

Yeşil faı;ulye 

Domate.; kı.r 

Bakla 

Orta 
emaa1l lı:uruş 

Kilo 50 
• 5 

- Ne'. 
- Okuyunuz. 

- Alicenap kalil, diyorum. 
Yüksek ~esle okudum: Franz Ascher, karısının katili di-
,zavallı Mösyö Poirot' 

ye tevkif edilebilirdi, Donald . . _ 
,.., d B tt B d' n k•lilı' • İşın ehlı olmadıgınızı artık ka-l' ranser c e y ernar ı 

.. . . bul edinız. Yaşınızın ılerlemiş ol-
dlye. şayet bana gonderılmış olan d ~ .... 1.. B k 1 b f . u6 ı.ı goru uyor. a a ?:!ll u sc er 
A B. c. ıT.zalı mekt;;plar olma - k d"-' . t b 1 k · 1 · , 

e-ı ıı~ zı gos ere 1 ece mı~ nız. 

saydı. Acaba bu iyilık meleği, kım hl ese le, gayet basit· Churston, bu 
dısı hesabına başlrnlarının teczı - ay. 30 u. Hayd; bakalım ufak bir 
yesıne razı olmıyacak kadar ra - gavret .serfedı;nız. Her d"'> ında 

k .k bir kalbe mi sahip? kazanacak olu•sam mıi1'arczenın 1 
Dcktor Thomp;on: cazibesi adeta sıfırdır. 

•Muvafakı et temennıS'l.. elıt di 
halfiskiırınız. 

.A. B. C .• 

A. B. C. rehberine atılarak: 

da İhsaniyede ŞeTef Bey Çeşme sokağında 16 No: lu adliye bina- ı 
sında Üsküdar icra memurluğu odasında yapılacak arttırmada be-

deli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan dığer alacaklıların bu 
kayrimenkul ile tem rı edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çık
mak ve yeminli üç ehli vukuf tarafmdan takdir edilmiş olan kıyme

ti muhammenenın '..• 75 ini geçmek şartile ihale edilecektir böyle 

bir lı<odel elde edilmezse 2280 No: lu kanuna tvfikan satış gerı bıra
kılacaktır. 

3 Arttırma bedelı pcşind•r. Aı·ttırmaya i~tirak için yukarıda ya-

zılı kıymet n •, 7,50 nibctinde pey akçcsı veya milli bir barıkndan 

tcmin•1 mektubu tevdi ed;lccektfr. 

4 - Gayrımenkul kendisıne ihale olunan kmse derhal veya ve

rılen miıhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesih olunarak 

kendi•inden evvel en yük. ek teklüte bulun<Jl kıınse arzu etmiş ol-

duğu bedelle almağa raıı olursa o razı olmazsa veya bulunmazsa 

- Ben daha fazla ıleri gidenle
! ıni gördüm. Yarım düzüne kadar 
ınsan öldürdükten sonra ınd.rdık
lcıi darben:n ani tesiri altında öl
mıyen kurbanlanndan birinin ız -

tırapları kar~IBında kendilerinden 
geçecek kadar teessüre ·kapılan -

hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok aı·ttırana ihale 
- Churston .. acaba bu fehir ne-

rede? dedim. edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler içın ~ 5 den he-

Poirot. sö:ı:Jmü kesti: 
ları gördüm. Bizim kaliHn ayni - Hasling~. bu mektup ne va-
vesveselere sahip olmasına ihti - kit yazılmş? Tarihi var mı? 
mal vermiyorum. O, irtikap etti - Mektuba baktım ve: 
ti cinayetlerden şan ve şerd ka -1 - Evet, var. Ayın yırmi ·edi -
zanmak i•liyor. İşte en kanaat ve - sinde .. dedim. 
rl'Cek izah şekli budur. - Acaba iyi ış:ttim mi? .. Cina-

Sir Lionel: yelin tarihi ayın 30 zu mu? 

- A. B. C. mckluplaTJn:n mat - - Evet_ öyle,. bakınız .. 
buatta neşredilip edilmemesi hak-1 - Hay Allah müstclı;,!Uını ver 
kında oimdiye kadar bir ka~ar ver- sin. Hastings, bugıin ayın otuzu. 
medik. Poirot, elile bana du\ ardaki. lak 

sap olunacak faiz ve diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalınaksı

zın memuriyebmizce alıcıdan tahsil olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla dığer alakadarların ve irtıfak 

hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz 

ve masrafa da.ili! olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde enakı müsbiteleri!E birlikte memuriyetimize bild ırme

leri icap eder aksi halde tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricined olarak karar pulları tapu le
rag harcı 20 senelik taviz bedelini vermeğe mecburdur gayrimen
kulün nefsınden doğan müter;ık>m vergi tanzifat ve tenviriye ve 

Crome, §oyle dedi: vimi gösteriyordu. Tarihin doğru 7 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart-
- Müsaade bu;·urulursa bir tav olup olmadığını anlamak için ga-

tellaliye resmi ve vakıf icaresi borçluya aimr. 

nam~sını okumuş 'e lüzumlu ma liımatı almış ve bunlan tamamen 
sıyem var: Harekele geçmek için Lele ·e baktım ve: 

- Doöru, dedun· . kabul etmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayrimenkul önümüzdeki mektubun vnsuhinü ., 
P . l l ld • iş ilan ve gösterilen arttırma şart namesi dairesinde satıJacağı ilan bekliyelim. Bu üçüncü A. B. C. yi oıro , yere a mış o ugum yır-

1 o unur. 
dılediğimiz gibi neşrederiz, hatt:. tık zarfı aldı. Zarfın uzerindelıil 
hususi tabılar da yaptırırız. Bu yazı be ı pek o kadar alakadar et- .!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!9 

nPşriyal, zikrolunan şehirde bir memi~ti. Çünkü mek•uburı muhte- iıol, Mhitehorse Mansions, zarfın l ZAYİ 
panik yapar. is;mJeri C ile başlı - viyatmı biran ene! öğrenmek Is- bir kiışesine Whitehorse Mansi - 4859 numaralı sandalımın pla • 
yanların hepsi de mütek .yylz dav- 'tediğimden zarfa d'kkat etmem•ş - ons'tn bu namda bir kimse yoktur. Jı.asını zayi etlun. Yenisini çıkarta
ranırlar. BıLim A. B. C. de artık tını. Witehorse Court'ta da bu namda cağımdan es'ki&lnin hükmü olmı-
gerı dönemez. Bız de onu yakala- PoiTot, Whitehaven Mansions'ta bir kimse yoktur. Whitehaven Ma- dığı ilan olunur. 
rıı~ oturuyordu. Zarfın üzeTinde şu usi-Ons'a müracaat yazılıydı. Unlıapanı sandalcı 

lJeyhat ... ~stikbal.n b.ze nel,er adres vaıdı: Mösyö Hercule Po - (Arkası ı:ar) MU6tafa Bakırhan 

Arak& 

Bezelye 
Semizotu 

3ıvn brber 
Dolmalık bıber 

Taze yaprak 

Paocar 
Enginar 

Patlıcan orta 
·Hıyar 

Ye.ıl sal'!'ta 
Maydanoz 
Dereotu 

Nane 
Soğan 

Sarmısak 

Kiraz 
Can erığl 
Vişne 

Zerdalı 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

16 
21 

20 
18 

2 
6 
8 
3 

35 
-40 

10 

3 
Aded 2 

• 15 
• l 

100 • 35 
Demet -.60 

• -.72 

• 
• 
• 

-.50 
1 
1 

Klkı 12 
> 8 
• il 
• 10 

Kayısı • U 
Badem • 12 
Ka'lluz İakenderlye Aded 94 
Mu>. Kilo 80 

Nereye gideyim diye 
duşunme 

Moda deniz banyosuna koş. 
Hem ucuz, hem ya1un, hem 
güzel. Duhuliye on kurll§tur. 

r. Suphi Şenses 
idrar yollan haılAlıklan milte
ba11111 Beyottu Yıldıı lln<Dlilll 
kor•"' Leklet aparlmao. Fakir-

lere paraaı2. 'fel: 43924 

Muhammen Teminat 
senelik 

klra bedeli 
12.()0 

4.00 
411.00 

180.00 

24.00 
18.00 
12.00 

48.00 
20.00 
48.00 

1900 
36.00 

40.00 

mıktan 

0.90 Zeyrekte Çi nıli hamam sokak No. 2 Hacı Ka
sım ağa mektebi 

0.30 Kapalıçar§ıd a Tekeciler sokak 16 No. lı dükkan. 
3.60 Unkapanında Kayık i"kelt'fii aok!ık 16 No. lu 

kahve yeri. 
13.50 Çemberlita§ta Md:ımetpaşa sokak 3, ~. 7 No. Jı 

kargir ev ve dilıkk{m. 
1.80 Hasekide 18 No. lı Haseki med1'eeffi 
l 35 Kapalı çarşıda Ressam sokak 27 No. lı dükkAn. 
0.90 Kapalı çar§ı da Ceva'hlr Bedesten Şerlfağa sc-

bk 9, 11 No. 1ı dolap 
3.6() Burgarzadası nda Gezinti caddeeinıde gazino. 
1.50 K~alı çarşıda Gellııcik sokak 21 No. lı dük:kQıı. 
3.6() Ci.balide Kara Mehımet Malı. Fener caddesjıde 

1.43 
2.70 

3.00 

18 No. Jı arsa. 
Uluköyde Mektep sokağında 17 No. b dükkAn. 
Üsküdar Tenıbel Hacı mehmet Mah. Demirci -
!er sokalı:- 1 No. Jı arsa. 
Eyfrpte Debağhane sokağınıda 102 numaralı 

yol artığı. 
12.00 0.90 Uluköyde Kız Mektep sokak 9 No. lı düklı:iuı. 

Senelik muhammen kira bed ellerile teminat miktarları ve bu
lundukları mevkileri yukarıda gösterilen bina "ve arsalann ta:!bi 
bulunmamasından ihale müddetleri 10 gün temdit cdil:miştir. Bun
lara ait şartnameler z.Jlıt ve muamela.t Müdürlüğü kaleminde gö
rülelıi!ir. Talip olanların bu bapta ki temin al ~a.kbuz veya mektupla
rile yevmi ihale olan 20/6/939 salı günü saat 14.30 da Daiıni Encü 
mende hazu bulunmaları ilfuı olunur. (4098) 

Burhaniye sulh hukuk mahkemesinden 
939/63/86 
Biirhanıyenın Şar köyünden Mehmet Ali Som&lı 1ara!ından 

Şarköy hududu da+ıJinde Karatepe me~iinde kendi çapası VI> 

emeğile iıhya ederek zeytin dikmeliği haline get:rdiği doğu u Kara 
Alı veresesi ball61 Yakup oğlu Mehmet, poyrazı Ahmet onbaşı, kıb
lesi dağ ve ta;J.ık ile malıdul tahminen on dönüm yere çok zaman
dan'beri mutasarrıf bulumnuş olduğunda. namına tescili .k;ln açtığı 
davanın cereyan eden muhırkemesi sonunda: 

YukaTıda hududları yazılı mahallin müddei tarafından açııa -
rak dikmelik haline getirildig ve otuz ve otuz b<'§ senedenberı ta
sarrufu altmda bulunduğu şehade-t.le anlaşılını~ olduğundan mede
ni kanunun 639 uncu maddesıne tevfikan dava.cı namına teı;c.l \"e 
tapu senedi verllmeı;ine 27/4/939 tanlı ve 63/86 No. ile karar ver 1-
mış olmakla bu gayri menkul hakkında bir hak id<liasında bulu -
nanlarm sekız gün zarfında müracaat ~tmeleri !uzumu ilfın olunur. 

(4108) 

İstanbul defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira Kr§. 
Dolmalıahçede mülga lstablıfımir e lb;no.sında 

mevcut 497 dört yüz doksan yedi kalem eşya. 

Av vel'gileri Müdürlı!ğünde mev cuıt iki av tü
feği on iki ~ ve dolu fişek ile lbir ~klik. 
(R~atnameyi baız zevata verilir). 
Defterdarlık Merkez dairesinde mevcut 20 ta-

629 

20 

7fı 

ban halısı üç ~eccade bir kilim. 056 00 
Küçükpazar :'lfaliye şubesınde mevcut (17) ka 
lem E<JYa. 8 30 
Beylerbeyi 6arayının eski eczaha r,e binası le-
ferrüatın.dan kayıkhane enkazı.. GOO ()0 
Küçükmustafapaşa caddesinde 7 4 ıayılı fuın-
da mevcut 45 çuval un beher çuvalı b~ liradan 225 00 

Yukarıda mwki ve cinsleri yazılı eşya, enkaz ve av tüfekleri 
a.çı.k artırma ile satıloıcaktır. İlıal e 29/6/939 günü olup ibedellerl 
nakden ve peşindir. Talııplerın % 7.5 pey akçelerlni vaktı muayye 
ninden evvel yalU"ıp meı.kür giın ve sa Ue Defterdarlık Milli Em-
lfı.k Müdürlüğünde müleşekk.il komisyona müra.caa1l~d. (4139) 

TAKViM. 
1S58 HICRf 
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4 24 
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19 39 
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Ot t• 
• 34 

ikindi 10 
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8 34 
Alıf'lm 
u .. 
ra ... 
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l• oa• 
• 34 

- Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 4012 7 

Cemal Sahir Opereti 
Pek yakında 

lülıa •bahçelerde 
; enı ~serler 
SAHİR caz 
yeni kadro 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 

1 aylık 

1 aylık 
1 • 

DAH1Ll HARİCİ ---u oo Kr- %300 Kr. 

800 Kr. 1810 Kr. 

IOO Kr. 100 Kr • 

100 K.r. 

iLAN 
TJ:Jt stmm 
SA N TİMİ 

Blrllıd 8alı1fe ... hnat 
bdad 8altlfe JM kanı 
fç HhlfeJer IO kurut 
f - 1 lnd Sahlleler .. bn1f 

Bütün bir aahlfe veya ya

rını aahlte ilAn için 1dan JJ. 
i ÖrilfÜ}Ör. 

DiKKAT 

Gazetemize llh n nnek ı.. 

tiyenler ya doftııılo .ıot • 
l'llŞa &uelemb lclarehaneai
De veya Ferdi Selek llAA bU

reaıııaa miira(aat etmelidirler. 

Adreo: İstanbul, An.Iran 

caddesi 19/J AdaJet bn Ne. 
1 - Telefon: !0807 



IKDA !lt ~AYlA 1 

t 10 - H &F.irnn 1939 -
O.Oemiryollan işletme U. MUdü rlüğünden 

1 
Yolcu kabrlaı ındil izdıbamı önlemek ve yolculuğ_un daha mü

sa.t şartlar al\ıooa yapılmasını temi-ı etmek mııksad.!e 15/6/939 ta

rihınden it1baı n Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işliyen 
1 ve 2 No. lu An adı ıu ekspr.s ka tarlar"le 3 ve 4 No. lu sürat katar

lar:'ldak, ·b:r •.. ci \'C ık.nci sınıf a rnbalarda mevcut yer adedi n.sbe

tirıde bilet satılması mu.karrerdir. 
Bu katarlarla seyyaha! etmek istıycn yolcular beher birinci sı

nıf yer ıçın zj .,;uruş ve beller ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye et-

mek şartıle: .. 
A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gun 

sevrüsefer e<len 1 ve 2 No. lı Anadolu sür'at katarı; 
- B - Pazar, salı, çarşamlıs ve cuma günleri Ankaradan hareket 

eden 3 No. lu sür'at katarı, 
. ·· !er· Haydarpaşa-C - Pazar, salı, per~embe ve cumartesı gun ı 

dan hareket eden 4 No. lı sürat katarı; 
. . 1 ·1 Potatlı Eskişehir, 
ıçın A.rıJ<ara ve Haydarpaşa mebde gar arı ı e • 
Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer 

kuponu temin edeceklerdir. 
yer kupunlarınm satı~ mahalleri ve zamanları 

1 - Ankara Garı, 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat ev -

ve! ve 1 No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün 

saat 8 inden it:baren; 
2 - Haydarıpaşa Garı; 

A _ 4 No. !ı sürat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat .katarı içiıı 

hareket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu; 
Bu katarların ı\nkara ve Eskişehirden har~ketlerinden 9!lnra; 

4 - Eskişehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 

5 - Karaköy istasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hare kellerinden sonra; 

6 - Bilecık istasyonu; 
Esk~jeılıir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra;_ 

7 - Arifiye istasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 

8 - İzmit istasyonu; • 

Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 

Yer .kuponları satacaklar, 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer 

niılbetinde yer kırponu sata.bilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekler! mahallere ve 

kondoktörler tarafından toplanıncaya kadar muhafaza etmeleri 

lazım.dır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki ıbütün birinci ve 

iktnd sınJ yerlerin evvelden kapatılması zarurıdır Yer kuponu 

almamış olan yokular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 5 No. lı katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu katar· 
!ard bulunan serıbest arabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın 
numaralı yerleri ı~gal eden yolc ular işgal ettikleri yerleri terket
meye mcoburdurlar. 

Bu mevzu h2kkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istlh -

borat biirolarında daha mufassal malumat alınaıbilir. 

Umumi istirahatini ve herkesçe matlup intizamın temini için 

sayın nalkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uy

malarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baŞka yerlere 

oturmamalarını ve herhangi bir IJoşnutsuzluk vukuunda, dilekleri 

nı ıstasyon ve katar memurları yanınd~ !bulunan şikayet defterle-
. 1 · d rr ,4023, rine yazmalarını ehemmıyet e rıca c er 
· Umumi Müdür 

1 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HfildM> 

DAHİLİYE .rvfi)TEH.\$SIS1 

Divanyolu l.114 

Dr. Feyzi Ahmet ~n~ra~ 
Deniıı Hastahanesı cıldıy 

:r.ühreviyıı mutaha8Sı•ı 
Tr'·' ., : 23899 

~'ft~P"!"l~P'!'lnY::'I \ İstanbu l Üçüncü icra memurlu· 
ğundaıı: 

Dansta, sporda, ge7.n1edc, 
ter sizi sevdiklerin izin ya -
ntndan uzaklastırnı a~a ntec • 

bur eder. 

Sudorono Pertev 

1 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verile_n 
Anses marka 310 T. 4. -tipınde bır 
adet radyo 13/6/939 da salı günü 

saat 14 ten fübaren Sandal Bcdes-
ı . 1 ~enınde açik arttırma sur. tı e ve 
1 
muhammen kıymeti yüzde yetmiş 

beşini !bulmadığı takdirde 15/6/939 

tarhinde ayni saat ye ayn' 

de satılacağı ilan olunur. ~9/461 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Cinsı Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Teminatı Eksillme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Bel ipi 25.000 kg. 11250 - 843 75 Kapalı Z. :6 

Tütün tozu çu,·alı 6.000 ade.t 1605 - 120 37 Açık E!r. 16,30 

1 -Şartname " mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı c2> kalem malzeme hizalarında 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II _ Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hızalarında gösteril-

miştir. 
ur _ Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi gün Kabataşta Levazım v~ Mübayaat Şubesindeki Alım Ko-

misyonunda yapılacaktır. 
IV _ Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü saat 15 şe ka· 
dar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltmeye girecekler % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte müracaatları ilan olunur. c3628> 

YAVUZ 
SEZEN 

DIPLOM TERZi 

Pariı Kadın ve E.rlı:elı: 
Terzilik Akademilerinden 

113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret 
Apartım•nt , Türk Foto ıvl 

QstQnda 

......... .. ...... ,,, '""' . 
5ahibl ve Neşriyatı Id• re Eden Bat 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Buıl

dı4ı Yer: Son Tel&ı'Df Basımevl 
....... """'....... '* ...... . ... . -~ 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

müteılıassısı 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

••• 
I - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı madde

ler naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç teneke kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşi{ bedeli 16442.6t. muvakkat teminatı 1233.19 Eradır. 

III - Eksiltme 16/VI/939 cuma günü saat 11 de Kabataşta Le
vazım ve Mübayı,,at şuıbesindeki alım k.omısyonunda yapılacaktır. 

IV -Şartname plan ve keşifnameler 82 kuruş mukabilinde 

Ankara \'e İzmir Başmüdürlüklerinderı ve Kabatru;td Levazım vez
nesiooen alınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif n:ektuplarını kanuni vesaikle 

birlikte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek

tubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat ev • 

veline kadar (Saat 10 a kadar) mezkur komisyon başkanlığına mak 

buz mukaıbilinde vermeleri lazımdır. c3789• 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile diker 
erkek ve kadın terzi aranıyor: 

1 - Tophanede 2 No. lu dıkimevi için saraç el işi ve m~kine kal

fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacak

tır. 

2 - Yaş Ye askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo 

ru;ı kağıtlarile birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne müracaatla-
rı. ,4009, 

Diş Doktoru Diyor ki : 
Kısa lıir müddet ·RAOYOLİN• -----...,.-------. 
kullandıktan sonra di~Jeriniı inci 

gibi parladiktan ba~ka ınikrobla

rın k8.ınlien mahvolduğunu, za -

ıarlı salya ve ifrazatın kesildiği

ni, diş etlerindeki iltihabların dur

duğunu ve nihaye! aj\zınızda !ati{ 

bir rayiha ba~laJığını du)·acaksınız. 

Gayet Temiz 

Gayet S ıhhi 

Gayet Ucuz 
Her gün sabah, öğle ,.e ak~am 

yemeklerinden sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

Radyolin ile fırçalayınız 

KUŞ TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıccı.lı havalarda yor11un ba,ınızın •erin ve 
yumu,a.lı lıu,tüyü ya•tılt ile rahatını temin eder. 

KuttUyU yorgan, 'itte ve yastık flatlarında 
mUhim tenzlllt yapıldı. ( 1 ) llraye alacaOınız 
bir ku,tUyU yastık bu ucuzluğu ispata klfldir. 

ADRES : İstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuttüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlundı> Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

POKER 
traş b ıçakları en sert sa

kalı bile yener ve cildi 

yumuşatı r. 

Her Yerd P O K E R traş b ıçaklarını e ısrarla isteyiniz 

~Ferdi Selek ~mıuuıııııııuıııımıı~ 

1 iLAN - TABI - KLİŞE 1 
= İşleri Bürosu : 
= = 

En modern ila n şekilleri - En temiz tabı ve ~ 

= kl işe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılı r. ~ 
- 3 ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi ~ 
= == 
= 99 -1 Adalet ;\an No. 3 i 
= ~ 

'ıııuııunıınıııııııııııııuımıııu ı~ı~ıilllnmı~ıımııumMİıu
0

nrnımm mıııın ı ı ı ııııııuııu uıııı ııııul 
ALA 

ALEM RAKI Si 
ft•kımız• gösterll•n rajbel 
Uzer!"•· bUyUk bir l•dakar
iıkla ve modern t••klllıtla 
•ıhhl ••ralt altınd• temiz ve 
itinalı çekllen ALEM RAKI
SiNI y•nl etiketle plya•eya 
çık•rdıjlımı •ayın mu,terl-

l•rlm• ••ygılarıml• 
bildiririm. 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin 11uzelliti lfİyİnmekle ölfülür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

ADRESE DiKKAT: Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak 
No. 17 -1. TELEFON 44175 __ ... 

Koltukaltı terlemes ne mii· 
ni olur Ellıiselerinizi ÇllrÜ -
mektcn, 'ucudünüzü t,·r ko -
kusundan korur. 

- -- -

• OlböMPOS 
GAZOZUNU Tercih ediniz hararet keser - Sıhhati korur 

USARI ve ŞEKERLE MAMULDUR MEYVA 
Şişelere el değmeden asri ve sıhhi şekilde doldurulur 



---· ~ -- ' 
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Yarım Litrelik Şişesi 
• 

• 

Satıcılara 0 /olO Tenzilat Yapılır.' 

inhisarlar Satış Kamyonlarından, 

Satış Mağaza ve Depolarından 

• 


