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GAZETESi~ 

P AZA R - 11 HAZiRAN - 1939 
SAYISI HER YERDE a KURUŞTUR 

CA<.:Aw<.:Lu NURUOSl\lANİYE No. l\4 

TELEFON No: 23300 - İSTANBUL 

Alman - Letonya' 

Estonya paktı 
Varşova 10 (A.A.)- Almanya 

ile Letonya ve Estonya arasında 11 

ak:edilen ademi tecavüz paktları 
hakkında Dobry W.lozor gazetesi 
şöyle yazıyor: 

•Bu beynelmılel itilafl~rın ebem 
'miyeti münlıasıran bu vesikaların ı 
altına atılan imzaların telkin ettiği 
itimada bağlıdır. Almanyanın gi- · 
riştiği taahhüdlere karşı ittihaz et-1 
tiği tarzı harekEot Berlir.-de imza e-! 
dılen paktlara atfed len ~hemmi . 
yeti hiçe ind!rroektedır. 

Çeklerle Almanlar 
arasında kanlı 
hidise e aşladı 
Katledilen jandarma Vilhelm'in cenaze 
alayında şakka/arını çıkarmıgan Çekler 

yumruklar ve tekmelerle gere atıldı 

0..t ve milttellk Romanya llarid ye Mıuıın M. Oalenko'nun dünkü i91lklıa11ne alt bir inlıba 

Almanya eğer her istediğı za
man mer'i itilafları ihlal edecek 
olursa, bu devlet;n akdettiği iti
lAflara beynelımılel piyasada yük
sek ir kıymet vermek güç olacak
tır. Baltık devletleri hak:katen bi
taraf okluklarıru i~bat etmek için 
Almanya ile ademi tecavüz pakt
ları akdet~lerdir. 

Kladno 10 (A.A.) - 7-8 haziran 
gecesi katledilmiş olan jandarma 
Wilhelm Kniest'in bu sabah yapı
lan cenaze merasiminde bir hadise 
vuku bulmuştur. 

Romen Hariciye 
Nazırı dün geldi 

Ankaraya giden 
Gafenkoyu, avdetle Cumhur 

Reisimiz de kabul edecekler 

Dün akşam 
M. 

Dotıt memleket Bniclye Nasırı Ga fenka Taksim 
defteri iın•ıl ederken ..• 

lbidesini ziyaretle 

Romanya Hariciye Nazırı Ekse-ı ke.ri, kıt'a da resmi selamı ifa et
!Anı Oafenko dün saat 14 suların- mışhr. 
d D · ı .... · · gel Dost ve müttefik milletin Hari-a açya vapurı e ..... rımıze -
mi§ ve rıhtımda parlak merasimle ı:iye Nazırı kons~loshaneye uğra
karşılanmııtır. dıktan sonra V~Lvı zıı\ıret etmış 

Rıhtımda Vali ve Bel~iye Rei~ ve Vali de bu ziyareti iade etmiş
doktor L tfi Kırdar ile refikası, tir. Saat 17 de konsoloshanede bir 

İstanbul Komutanı, Merkez Ko- resmikabul terbb edilmiş ve Ek

mutanı, Emniyet 111udürü, Roman- se!ans Ga!enko burada Romen ko

ya sefareti ve konsolooluğu erkanı Jon·s:ni kabul e'miştır. 
ile kalabalık bir halk kütlesi, Ru-ı Romen Hariciye .Nazırı .akşam 
men koloııisi ve gazeteciler tara - 1 7,10 trenik, H:arıcıye Vekılımıze 
tından karşılanmışiır. Gafenko / ülıiki olmak ı.izerc Ankaraya ha

vapurdan inerken çok neş'elı bu- reket etm.§tir. Kum~u ve dost 

Junmakta idi. Valinir refikası Ba- meınlekelin değerli Haricıye Na
yan Kırdar Bayan Gafenklıya bir zırının avdetle Yalovaya giderek 

büke! verm'§ ve bu sırada askeri Reisi Cumhurumuz İsmet İnönü 
bando tarafından Romen ve Türk 1 tarafından kabul edılmesi muhte

ınllli marşları çalınmıştır. Bir as- t meldir. 

··r~ 

Dost m-ı.ı..ı Nrwını kartılam ak üzere bekliyen şebrimizdekı 

Almanya-ispan
ya arasında 

• 
vazıyet 

llerlin 10 (A.A.) - Sefaret müs

teşarı Wohltat, İspanyaya hareket 
etmiştir. 

Onların bu Akilane siyasetini 
Polonya efkarı umumiyesi tama
ınile takdir etmektedir. Polon.ya ile 
ıLetonya ve Estonyayı mütekabil 
dostluk ve itimad bağları birleştir
mektedir. Bu iki memleketin hilr
riyet ve istik!lillerini ı;onuna kadar 
müdafaa edeceklerin: l:ııliyoruz. 

Letonya ile Estonyanın bu azinı

karane tarzı hareketlerinde istik-
İyi haber alan mahfillerde söy- lallerinin başlıca garantisini ~ö -

lendiğine göre Wohltat'm bu se - rüyonız.> 

Otomobili ile cenaze alayına te
sadüf eden bir Çek, şapkasını çı • 
karmadığı için ctomobilden dışarı 
sürüklenerek yumruklar ve tek -
melerle yere atılmıştır. 

Alman makamları otomobili mü
sadere etmişlerdir. 
Gamalı haçlı bayraklarla örtül

müş olan Kniest'in tabutu W'lson 
meydanında 20,000 kişilik nüfus 
içinde 5,000 kişiden ibaret olan Al
man ekalliyeti tarafından seli\m -
lanmıştır. 

yahati daha şimdiden İspanya hü- M d . b• . f .1,.. k Çekler cenaze merasiminde ha-a rıtte ır ın ı a kiımotile resmi müzakerelere b"§- zır bulunmamışlardır. 
lamak gayesine matuf değildir. Madrit 10 (A.A.) - Madrit Kra- Cinayet hakkında yapılan tahki-
Müsteşar ispanyada vaziyeti tet- Iiyet tivatrosuna depo edilmiş o- kat henüz bir netice \'Nmem~tir. 

kik edecek, İspanyann siyasi ve ik- lan el bombaları ile patlayıcı mad- aununla buaber polis ş'mdiye ka
tlsadl ricalile temas ederek, İspan- delnın dun ak~am aat 20,15 te ın- daı· 150 kışi tevklt etmiştir. Bun
yanın nekadar maden ihraç ede . Iilak etmesi neticC'Sinde 3 asker ve !arın arasında Bene 'in eski par • 
bileceğini araştıracaktır. Alman 'yoldan geç~n 10 kışi yaralanmış- tisin in organı olan Ceska Slovo• 
Mdüstrisi için İöpan} anın mühim~ tn·. gazetesinin başmuharriri 1le bır 
bir mahreç !.eşkll edeC'c inden şüp-j( Tiyatro binası tamam1le harap kaç avukat ve doktor '"' maliyeci 
he edilmemektedir. olmuştur. Çıkan yangın, civar bi- vardır. 

Yeni fabrikalar, yollar ve mulı- 'nal;,ra da sirayet etmiş ise de iki Halk, korku içinde katillerin 
felif tesisat vücude getirilmesi için saat içinde söndürülmüştür. bulunması için konula~ müddetin 
tspanyaya Alman teknikçilerinin İnfilak, bir kaza neticesinde vu- bitmesini bcklemektedır. 1 
gönderilmesi meselesinin de der- Mağazaların bir kı~m'.. henüz a-
piş edilmesi muhtemeldir. kua gelmiştir. (Arlcaaı 3 lincv sayfada) 

Almanlorın Prag'ı işıralleri esnasında abnmJ1 nsimJerden: 

Alman jandarma, po !isleri ve Çekler 

~~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~--:~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~ 

Bugünkü mühim 
F enerbahçe f ngiliz
leri yenecek mi? 

Bugün İngili:ıJ.,re karşı oynıyacak elanlar: Saj:dao 
Melih, Ali Rlza, Yaşar 

n11111111~nnnııımın1111111eı:ıınııuruının1U111111umor 

Bugünkü Fenerbabçe - İn

gilizler maçı bütün şehirde bü

yiik alaka ıle karşılanıyor. 

Bu heyecanlı karşıla,mıya 

gideceklerin yirmi bini geçe

ceği tahmin edilmektedir. 

Bllct satışları maçın çok ka

labalık olacağına şiiphe bırak

mıyor. İkdam, yarın, bu he

yecanlı maçı biitiin resimleri 
ve en ku\·vetli spor ımıharrlT
lerinin kalemlerile okuyucu· 
!arına bildirecektir. 

itibaren: Rebii, 

Mac 

• 
Fenerden Esnt, Naci 

Silahlanma siyaseti-
nin hedefi: Barışı 

muhafaza 
Fransız gazeteleri Hali/aksın 
nutkun uböyle tefsir ediyorlar 

oııııııımmııııııınsı mwm111ınınnııııııııo1110mıu 

tayyereci kızlarını görerek 
yapt:ğını öğrenerek: 

- Kemalin eseri! 

(.4rkası 3 üncü sayfada) 

n:yor. E' et, ne varsa, ne görüyorlarsa hepsi onun eseridir. Fakat 
onlaTın gör~ilkleri ne kaılar satıhta kalıyor!. Zannediyorlar ki Türk 

1 

kadınının büyük inkılib ~-alnıı çarş~ftan ~urtuln.ıakta~ ve tayyare
ciliğe yahut doktorluğa heves etmekten ıbarettır. Bıı Türk kadı
nındaki tahdvvülüa yalnıL onun ev dışındaki hayatına münhasır 
kalmadığını ve kadının evinde de ne derece inkişaf ettiğini, her 
mana5ile yep; eni bir ev kıdım yarattığını biliyoruz. İsteriz ki bunu 
yabnı,cılar d' görsün. 

Romenlerden br gnıp ıl•••WHIHlll •I -Buırünkü maçta Fetıttbahçenln Uç kuvveti: Cihat, Fikret, Reşat 

;,\fenajer Türk kadınını Ameri.kadaki büyük sergide milyonlarca 
insana gösteımek fırsatı elimize ı:eçli. Bu fırsattan, e.ki Türk kadını 
kıya(Ptlerini kız san'at mektebi kızlarına işletmekten fazla istifade 
edip etmediğimizi bilmiyoruz. Fakat, kadının nıilletin yarısı oldu
ğunu söyliyen büyilk adamın evimizdeki ve içimizdeki büyük eserini 
de y<>Lannl;ra tanıtmak için hiçbir fırsatı kaçırmamalıyız. 

KEMALİST 
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İKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

ATAT0RK 
ve 

lstiklAI harbi 
Büyük Ata'nın yarattıj ı eş ;,. başlamadan, memleketin mtıhte • 

eserin vo millJ l.nlulilb tarilıinıizi• ) lif taraflarından aldığunız mek -
en çetin ve en heyecanlı safhafa. 

rını ulııtan ı.u 6•er, yalnız milli 
kUtilpbanemiı için dPğerli bir ka· 

z~nç detti. ar•i za1119nia Ata -
tUrk'ün çocukları olan buıünldt 

tuplar ve tavsiyelt0r, karilerimidn 

bu telrik.mıza karşı duydukları 

11likaya ıüphe barakınamaktadır. 

Atat;ır'< ve htikliıl harbi tefrika· 

muıı •İKDAM• ın yeni bir hamle Türk ıençliii için bllinmeei li - . 
aun gelen bütll• hakikatlerle do· ile en ıaütekimil bir şekild<> çı -

lu ve yllbelı: .ltlr terbiyevi kıymet .kuağı 1% Haairaoda ıuetenıbde 
taşunakta4ır. Daha eseri tefrikaya Defle başlıroruz. 

Köylü tipi 
ucuz elbise 

Elbise ve mantolar 
satışa çıkn1ak Üzere 
Sümer Bank köylü elbiselerinin 

imal şekilleri iizerinde değişiklik
ler yapmış ve yeni yazlık elbiseler 
imaline başlamıştır. Bu yolda İk
tıat \'ekili Hüsnü Çakır tarafından 
verilen son direktiflere göre hare
ket edilmektedir. Yakında köylü 
kadınlar için hazırlanan yazlık 

mantolar satışa çıkarılacaktır. 

Bunlar için tesbit edilen f'a1lar. 
bir !isle halinde Vekalete gönde
rilm'ştir. Tasdik olunur olunmaz 
derhal tatbik edilecektir. Listede 
yazlık karlın mantolarının fiatla -
rı 200 - 320 kuruş aramda ıesbit 

edilmiştir. 

Erkekler için hazırlanan yaz -
lık elbiselerin fiatı ise 280 - 340 ku
rll§ arasındadır. Düz renk erkek 
yazlık elbiseler ise 255 - 310 ku -

nıştur. 

Evvelce imal edilen kışlık erkek 
elbiselerinde de bazı değiıiklik -
!er olmuştur. Bundan sonra bu el
biselerin pantalonlarının dizleri ve 
ceketlerinin dirsekleri iki kat ola-

' 

İKDAM 

Bu yıl Üniversiteye fazla ta· 
lehe geleceğini düşünen Üni -
versite Rektörlüğü Maarif Ve· 
kaletine müracaat ederek alın

ması icab eden yeni tedbirler i· 
çio tahsisat istemiştir. 

j Üniversiteye girmek istiyen· 
!er her sene artmaktadır. Geçen 

1 
sene birinci sınıflara kaydol -

1
mak üzere müracaat edenlerin 

1sa~·ı ı 1591 kişi idi. Bunlardan 
200 kadarı kayıd muamelelerini 
tekemmül ettiremediklerinden 
de,•an\ etmemişler, fakat 1400 
taleh~ dersleri takib etmişlerdir. 

1 Üniversite Rektörlüğü bu se
'ne bu rakamın 2,000 i bulacağı
lnı henablıyarak tehacüıııe mani 

olmak için yeni sınıflar hazarla

imak mecburiyetini şimdiden 
duymuıtıır. 

Talebe tehacümünü önlemek 

için Üniversiteye girecek tale

beler ııraııında atkı bir imtihan 

yapılması da dütünülmektedir. 

Velllet hu hususta henüz 

Bunların i n ş a s ı için 
t a h s i s a t istenecek 
Gümrükler tarafından Uzunköp

rüde inşası kararlaştırılan memur 
evlerinin yapılması, bu seneki büt
çeye tahsisat konmaması yüzün -
den imkansız bir hale gelmiştir. 

Halbuki bu civardaki gümrük me
murları bugün perakende bir ha
yat sürmektedirler. Bunların ço
ğu yatacak ve oturacak yer teda
riki hususunda müşkülat çekmek
tedirler. 

- .. --
11 - Haziran 1939 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Doktor şırınga ile 
kadınin güze/iliğini 

bozmuş 
Perihan yüzü şişip ağzı çarpıldığı için 

2 bin lira tazminat istiyor 
Dün üçüncü asliye ceza mahke-ı - Perihandaki hal diş tedavisi 

mesinde bir güzelliği bozma ve ta.z- esnasında yapılan şırıngadan ola

minat davasına bakılmıştır. Ha- bileceği gibi sari ve zührevi has

d.ise şudur: talıklardan da olabilir. Perihan şı· 

Alakadarlar bu hususta tetkik - !erinden birine kron yaptırmak is- Talimhanede dolaşmıştır. Yüzün 

!er yaptıkları için memurların bu !emiştir. Kadının iddiasına göre, ve dişin şiddetli bir soğuk alma-
hayatının önüne geçilmesi yolun- d kt b k k 1 . • 

Otuz beş yaşlarında Perihan rınga yapılıp doktorun muayene

adında bir kadın kışın Beyoğlun- hanesinden çıktıktan sonra karlı 
da diş doktoru Sahaka gitmiş, diş- havada üç saat kadar Taksimde 

. .. o orun u ronu yapar en ku - sile de bu arıza meydana gelebilir. da yenıden teşebbusler yapılacak • . . 
h . 1 k" "k landıgı şırınganın pıs ve mık roplu. Esaslı bir fikir edinmek için bir ve ıç o mazsa uçu memur ev- 1 

leri inşası için bir tahsisat istene-' ol~.n~an ağzı ve y~ü şişm~ diş mütehassısının dinlenmesi mu· 

cektir. ve yuzu felc olmuş ve agzı da çar-, vafık olur kanaatindeyim. 

Bundan başka, bütün projeleri pılmaştır. İ Bunun üzerine mahkeme, Peri-

hazırlanmış olan Türk - Bulgar Perihan hüklı~et tabibine mü-j han hakkında adliye doktorluğu 
hududunda yapılacak gümrük bi- racaat ederek hır rapor almış ve t afınd akt·ı .

1 
. 

1 1 
•• .. • • • • • • ar an v ı e verı mış o an 

nasının yapılması da ayni yüzden guzellgıne halel geldıği ıddıasıle . . . . . . 
k . .. raporun celbıne, kıendısının dışçı geri kalmıştır. do tor aleyhıne mahkemeye mu - . . . . 

000 racaat etmiştir. Perihan doktordan mektebınde muayene ettırılmesı • 

1 ·k· b' ı· t · l · l ne ve vüzünün bu şeklile güzel • noktai nazarını bildirmemiştrr. Ş ihtilAflıtrı nizamnamesi ayrıca ı ı ın ıra azmına ıs e - , 

caktır. 

--------------------------1 ---000---

~ mektedir. liğine halel gelip gelmediğinin de 
\ı -- -==;;--;;;:;=~ perşembeye tatbik ediliyor Muhakemenin dünkü celsesinde mütehas.sıslara tesbit ettırilmesine 
Talebe kampJarı J İş .ye~ıe:.inde _mümessil seçim-~ sıhhiye müfettişlerinden biri din- karar vermiş ve bunlar için muha-

ÇAKICI EFE 
( Çelurcalı ) 

Yazan: ZEYNEL BESiM 
. . .. ... . . • 

EGE böl!Jo&i'1de tıım on be' sene kayd· 
~ız, 9artsız hüküm .sUrerek şöhretini Türkiye 
hı.ıdutları haricln9 kadar yayma§a muvaffak 

tan ŞaknÇakıcı · Malım · . '· hayatıru · tedklk 
- J.:.l,. .- ~- ~--nı. -~-·- .. ; . ·. .•. . . .... .. . ' ' '..:···._• ..,_ .. c .. 

. ~ t~~i.t : ~ ·~~!" : tel< ,, mLl~.8.rr.~r, os!tı. " lii~w•t 
az:eteıli '!!': Batmlihoırrirl B. · Zeynel ' ~e~lm 
un'dur. Çakıc~· '·Efe ~dh klteblyle Çaı<lcı'yı 

12 HAZİRANDA TEFRİKA.-( A 
BAŞLIYORUZ 

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan : RAHMİ Y AGIZ 

12 Haziranda Tef

rikaya Başlıyoruz 

Denizciliğe ait heyecanlı 
tefrikalar yazmakla tanın· 

mııı barrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladığı bu 

e>er, Türk tarihinin ilk de • 

niı mııharebesinden ve ilk 

Tıirk kapta.oının hatıra ve 

sergiis.,.Uerinden başlıyarak 

son deniz muharebelerimi -

zin k.ah.ramaularına ka • 

dar Türk denizcilik tarihi -
nio bir nevi umumi hikayesi 
halinde yazılmııtır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü hafüıP koyan büyük 
Türk den;•~ilerinin düı:.ya -
ya ün salan savaşlarını, ha
yntlarını, ölümlerini ve ta -
biatin korkunç müşkiiliıtını 

nasıl yenıneğc çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı! 
TUrkçeye çeviren: lskender Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikaya Başlıyoruz 
DiKKAT: 

12 Haziranda İKDAM'da yalnız bu tefrikaları değil, miıkafatlı 

müsabakala.c ve sizi alakadar edebilecek diğer yazılar bulacaksınız. 

ız Haziranda dahıt mütekamil bir gazete halinde çıkmak için ha -

•ırlanan dK.DAM. da yapılacak yenililtleri 12 Haziranda datıta

~ iWaııa ilivesinde okuyacakıiııı.ız. 

Misafir Yunan bahriyelileri lerı oııumuzdekı çarşal11b~ dgun~ lenmiş ve bu zat fikirlerini şöyle kemeyi başka bir güne bırakmış-
ı . bitecek ve perşembe gunun en ı- 1 şerefine dun verilen ziyafet kı devrede 3000 !ibaren iş ihtilafları nizamname - ifade etmiştır: tır. 

Şehrimizde misafir bulunan dost talebe iştirak edecek sinin tatbikine başlanacaktır. O 

Dilsiz bir çingene kızına nasıl 
tecavüz edilmiş 

ve müttefik Yunan bahriyelileri günden sonra işçilerle patronlar 
Üniversitelilerin bu yıl da ge- d k k h h · b. ·ı şerefine İstanbul Belediyesi tara· arasın a çı aca er angı ır ı 1-

fından Moda deniz kulübünde dün çen yıllarda olduğu gibi Harbiye- tilıifın mümessiller tarafından hal

bir çay ziyafeti verilmiştir. Çay 
ziyafetinde Belediyeyi temsilen 
Vali muavini Muzaffer Akalın ha-
zır bulunmuştur. Ziyafette donan
ma erkanile Heybeli harp okulu ko 
mutanları ve subayları da hazır 

bulunmuşlardv. Mlsafir b'ahriye
liler yarın Köstenceye hareket e
deceklerdir. 

inhisarlar idaresi satıs 
' 

isleri müdüalüğü 
' İnh sarlar ıdaresi teşkilatında 

de yedt"k subay okulunda kamp 

görmeleri kararlaşmıştır. 

Kamplar iki devre üzerinden ya

pılacak ve her devreye 1500 kişi 

iştirak edecektir. Bu 

yıl 3000 Üniversiteli 

cektir. 

suretle bu 

kamp göre-

Birinci devre 1 temmuzda baş-

lıyacak, 20 temmuzda biteceklir. 

'!!kinci devrede 25 temmuzdan 15 

ağustosa kadar devam edecektir. 

line çalışılacaktır. Mümessiller ih

tilafı halledemezlerse iş vilayette Dün birinci asliye ceza mahke· 16 yaşında Ayşe adında dilsiz bir 

teşekkül edecek komisyona havale mesinde dılsiz hır kıza tehdidle kıpti kızı çalışmaktadır. Ayşe bir 
olunacak, oradan da son olarak b k ı 

tecavuze teşe büs davasına ha ı - akşam saat altıda işinden çıkmış, 
Ankarada kurulacak yüksek 'ko- k' ·· l 

mıştır. Va a şoy e cereyan et • Gazhaneden maçkaya gelırken 
misyona gidecektir. miştir: 

İhtiliiflar hakkında yüksek ko- Dolmabahçe iplik 
misyon tarafından verilecek ka -
radara itiraz hakkı yoktur. Her 
iki taraf bu kararı kabul etmek 
mecburiyetinde olacaklardır. 
Sinema 

Piç Hasan adında birine rastla • 
fabrikasında t 

mış ır. 

---00--

İki çocuk pen
cereden düştü 

Hasan kızla işaretle konuşn:uş, 

onu alıp Taşlığa götürmüştür. P •Ç 

Hasan bir fırsatını bulup kız' ten

ha bir köşeye sokmuş v" orada t 0 -

cavüz etmek istemiştir. Ayşe bu
KOMŞUSUNU YARALIYAN KIZ 

Sel. · e Pla1·1 Seh ı·r ototu"slerı· . . . . u- na razı olmayıp ıa kendisini şicı-bazı değişikl.kler yapılmış ,.e sa- ım ıy . .' .. . . , Selımı;e kışlası caddesındc H detle müdafaaya başlayınca Ha-
tış işleri müdürü Vary'nin yalnız Şehıı munakalatı ıç n alınma · rı·)·e adlı bı·r gen•• kız kom<usu Fe,._ ı _ .. 

Belediye tan.fında'l '.\foccani o- • .. .,. ' b k k k I l mütehassıs olarak çalı.ştırılması ka- sına karar verilen yeni otobüsler nl , . . . . . . . san ıçagını çe ere ızı o um e 
l k 1 t'l · k · ··ı z ile kavgaya g1rt:jmış, ıkısı de bır- . kararlasmıştır. Bu suretle bo~ ka- ara ış e ı mesıne arar veıı en şartnamesı alakadarlarca hazırlan- ·. . · tchdıt etmiştir. Bu sırada Are 

· 1 · ··d·· ·1·· •·· 'T - lı· · · la'ı·ında so,·unma yer - .. t b .. ı ("S) bırlerını yurr.ruk ve tırnakla ya- . _ lan satış ı~ erı mu uı ugune, '' ı- '><' mi\ e P . mıştır. buna gore o o us er - er korku ıle avazı çıktıgı kadar ha-
sır sigara fabrikası müdürü Kenan ı Icri yapılması da takarrür etmiş· i kişilik olacaktır. Karoseı:ileri Be- ralamışlardır. ğırmış ve buferyatları civardan 
ta,·in edilmiştir. Bundan sonra sa- tir. Her ferd için avrı soyunma yaz renkte ve aero dinamık şekıld~ KUMARBAZLAR YAKALANDI d · 

' ' geçen Rebia a ında bir kadın ı§İ· tış teşkilatı. genişletilecek \'e en u-, ,_•erlerinin ·vapılması fazla paraya olacaklır. Otobüsler mawtla tah-
b 1 d ' Galatada Kapıiçinde fak köylerde bile bayilerddu

1
un u- mütevakkıf olduğundan Selimiye rik edilecektır. sokakta terek \'aziyeti polise haber ver -

rulacaklır. lnhisar ma e erının 
1.. d A anın \'e bilha»a ----0<>---dahilde ve hariçte propagandasına P aıın a vrup 

zarla kumar oynıyan Mehmedle miştir. 

arkada~ları Hüsnü Niyazi \'e A-
da çok ehemmiyet \'erilecektir. Alınanyanın birçok yerlerinde 

--O--

Almanyaya şipariş edilen 
do wgu vapuru geliyor 

tatbik edilen bir usul tatbik olu-

nacaktır. Burada sahilde üç geniş 

ve etrafı kapalı çatı yapılacak ve 

çatmın her tarafına askılar kona-
Almanyadan gelen haberlere 1 

caktır. Ayrıca çatının altında olsa 
göre 5300 tonluk Doğu vapurunun J 

t .'.b 1 · t l ış ,.e mu bile halkın meydanda soyunma -ecru e erı amam anm -
vaffakiyetli neticeler elde edilmiş- ması için bu çatının içme münha-

Karabük sanayi 
şehrinde 

ram kızı Torum suç üstünde yaka

lanmışlardır. 

SU YERİNE GÖZ İl.ACI İCTİ! 

Yetişen polisler Hasanı yaka -

lıyarak Ayşeyi kurtarmışlar v.:! 

mütecavizi adliyeye vermişlerdir. 

idari klSlm 1 n l 'arının Sirk~cıde Yıldız otelinde çalışan tahkikat yapılırken birgün Edir ıe-
Projeleri hazırlandı kamarot İhsan otd odalarını te-

Piç Hasan bu h5dise hakkında 

kapıda Mükerrem adında bir ar -

karaşını bıçaklayıp öldürmüş ve 

i tir. 16 mil sür'at yapan vapur ya
kında A!rnanyadan memleketimi
ze doğru hareket edecektir. Bu ay 
sonuna doğru limanımıza gelmiş 

olacağı tahmin edilmektedir. Ha
rice sipariş ettiğimiz ilk büyük va
pur olan gemi burada merasimle 
karşılanacak ve gelir gelmez için
de bir ziyafet verilecektir. İlk se
ferini davetlilerle b~raber hususi 
olarak yapacaktır. Vapurda lüks 
ve hususi daireler şeklinde banyo
lu kamaralar da vardır. Her türlü 
tertibat ve techizat fe,·kaladedir. 

Esas inşaatının ilk kısmı ikmal 1 mizlerken göz · ıacıle dolu bir bar

edilmiş olan çelik fabrikalarının i-. dağı, su zanncder~k içmiş ve ze

dari kısım insaatına ait planlar hirlenm~tır. Ihsan Corrahpaşa s1ran SO}'Unmak üzere tahtaper - . 

bundan dolayı Ağırceza mahke -

mesinde 7,5 sene ağır hapse mah

kum olmuştur. deler yapılacaktır. Çatının kapı _ hazırlanmıştır. Bu pliınlar muci- hastanesine kaldırılmıştır. 

suretle halk meccanen ve rahat bir hince derhal inşaata başlanacak ve KİBRİT FABRİKMINDA Dün Hasan hapishaneden geti

rilerek bu hadisenin muhakeme -

sine bakılmıştır. 
bekçi ve elbiselerin ımuhafazası fabrikanın ilk kısmının tecrübe fa- BİR KAZA 

için bir formül bulunacaktır. Bu aliyeti ikmal olunduğu zaman yeni. Knbrıt fabr:kası amelesinden 
Başını siyah bir örtü ile örtmüş 

zayıf ve esmer bir kız olan Ayşe 

dün mahkemede ağlıyordu. Dilsiz 

suretle halk mectanen ve rahat bir b inalar da tamamlanmış olacaktır.' Hasan, k:brit paketlerini kasaya 

şekilde plaja girebilecektir. Karabükte yapılacak olan bu ye- yerleştirirken bir infilak olmuş ve 

--o--

Küçük Haberler 

* Valı ve Beled.ye Reisi Doktor 
Lı'.ıtfi Kırdar dün akşam Yalovaya 
gıtmiştit'. Valimiz orada Mılli Şe
fe mülaki olacaktır. 

Muallim muavinliği * Riyaseti Cumhur Umumi Ka-
. 'h I tib: Kemal dün Valiyi makamında 
ımtı an arı l'Jİyaret ederek kendisile bir müd-

Maarif_ v:kaleti, m~allim mua-. det görıişmüştür. 
vinlıklerı ıçın hır ey_lulde bır _ımtı-ı * Kabataş iskelesi karşısındaki 
han açacaktır. Bu ımtıha~ Unı - metruk mezarlığın ağaçlandırılma
versitede yapılacak. ımtıhanlara sına karar verilmiştir. Belediye 

lise ve altı sınıflı muallim mektebi reis muavini Llılfi Aksoy 'le he

mezunlarile Üniversite talebeleri yeti fenniye müdürü Nuri dün 

iştirak edebileceklerdir. mahallinde tetk.ikat yapmışlardır. 

Bu imtihanlara girmek istıyen - * Üsküdarda Kalaycı.bahçe so· 

ler Maarif Vekaletme müracaat e

decekl.erdir. Bu yıı yalnız yabancı 

kağında oturan şerbetçi Ragıbın 

çocuğu yedi yaşında Halil pence
reden sokağa d(işerek başından a

dil, türkçe ve tar'h - coğrafya için j, ğıı· yaralanmış ve hastahaneye kal-
imtihan yapılacaktır. dırılrnıştır. 

ni binalar idare, kantin, 13.boratu- tutuşan k;britlerden yüzü ve el

var, garaj ve fabrika müstahdemi-. !eri kısmen yanmıştır. 

ni binalarıdır. Sümerbank umum 1 BİR GENÇ DENİZE DÜŞTÜ 
müdürlüğü bu binaların inşaatı i-

l Dün l.İsküdardan köprüye giden cin lazım olan 280.000 liralık tah-
, ı 61 numaralı şirket vapuru Kızku-
sisatı vermiştir. 

Türkiye demir ve çelik fabrika-

lamda bur numaralı yüksek fırının 

tecrübe faaliyetine ağustosun 1 in-

de kati olarak başanacaktır. Bunun 

için inşaata esasen bitmiş oan 1 nu 

maralı yüksek fırın etrafında tec

rübe hazırlıkları yapılmaktadır. 

lesi açıklarına geld'ği zaman kıç 

tarafta duran Üsküdar orta mek-

tehi talebesinden bir genç müva

zenesini kaybederek denize düş

müştür. Yolculardan hadiseyi gü

renler feryada başlamışlar ve \'a

pur zamanında durdurularak ka

zazede baygın bir· halde kurtarıl-

olduğu için babası tercümanlık 

yaptı ve kızın işaretle aolattılda

rını hakimlere söyledi. Böylece 

Ay~ vak'ayı yukarıdaki şekilde 

anlattıktan sonra Piç Hasana ne 

diyeceği soruldu. O da şu cevabı 

verdi: 

- Ben Ayşeye rastladım, Taşlı

ğa gidip oturduk, konuştuk. Fakat 

tecavüz etmek istediğim ve tehdit 

ettiğim doğru değildir. Bunların 

hepsi yalandır, iftiradır. Size ya· 

lan söyliyecek değilim. Çünkü esa-Bu haZ1rlıkların ikmalinden sonra 

eyllıl baoşında fabrikanın ilk kısım mıştır. sen 7,5 seneye mahkumum. Ayşe

rikaları inşaat programı zuhur e nin yüzünden de bana 15 sene 
faaliyete geçmiş olacaktır. İkinci • t 

den bazı engellere ragmen ~m verseniz umurumda değil! 
kısım ve iki numaralı yüksek fı- vaktinde intaç edilmiş ve fabrika! Bundan sonra muhakeme, şa· 
rın ise 940 senesi başından evvel faaliyete geçirilmiş olacaktır. Bu . . • 

. 'k j hıdlerın çagırılmaları için bask_a faaliyete geçmiş olacaktır. Bu su- fabrika ile beş senelık program ı · 
relle. Karabük. demir ve çelik fab- mal edilmif ola<:aktlr güne bırak.ılmıttır. 
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• 
lngiliz .. ükümdarları 

JlfAR B TLBlt 

Yiyecek ve içecek 
madc.._,ı_rin fiyatları 
Belediye İlrlıaad l\lUdtbltlltınUn 

1 a Diz 1
• 1 'de şl çoktuz ve çok gtlçtür. !:!imdi bir 

su işini ele aldılını okuyoruz. İçe
cek au flatları ... 

v AR o N 
''İKDAM,, ı okuyunuz 

Meseıa damacanası bayilere o-

Al 
tuz kurup mal olan Taşdelen sn- ----~"'ıflll--W"-"'ıflllılııflllılll-W~"'ıflll_llllll ________ •'llllııllltilll--"-'llllıılll-W~--.--

m an )'IDWll bu bayiler tarafından ede-

re ve apartınıanlua 50 kuru~an, 

Nevyor- a hareket 
ettiler 

H 70, hatta 108 kurufa kadar nril-

ükiimda r la r, "'',"Orkfa "'Crgiyi gezecekler, k t'a arıı~ ın dl4i ötrenillyor. Otuz kuruş yöa 
Ruzve}t Pi! •ci~i ziyaret edecekler l lmruia .... ı1 çıkıyor? Şfl>rin ı.;, 

Vaşington 10 (A.A.) - t,.,-·ıı• ıiai arsaındaki saha iki milyon ae- yerinde 50 kmuıa v<ırmek imlıa-
hllJrllrndarlan b~ uboh .•a,ı •l.i5 da ytrci tarafından iş&al edilebilecek- • • nmı bulan bayie bunu lki mi Jine 

1 - Gn.,n·• ., ·~;neı,,n - tir. ıt resmı çıkanvermek ccı;areti nereden ee-
dan .Nevy:rke harelı:et •tmtfl• v İ Hlikümdarlar oergiyi z~yaret et- llyor? Bunlar bllylik birer mesele .. 1 
Harıc'Y• .lazın ı· " .. 11" bırçolı ... 

1

. medım evvel beledi~ reııl LJqu - Sudan başka yiyecek, içecek 
"•' ~arafından selimlarımıılardn-. arda ile vali Lehmann tarafından Dantziıı 10 (A.A.) - Alman hü- maddeler için de bu ıehrln her 

H!i1ı:limdarlar :N,.,,..jeney'de · 1..,.ııb •d~14tn blr kabul resminde cum Jot'alarmın şPI! Victor Lutze, köıesinde ayni fiat farkını her gün 

Haber kısmı ve yazılar 
• 

12 Haziran pazaytesinden itibann ·tlı:dam• 
da ıu mündericatı bularaksımz. 

1 - Güaüa m~eleluine dair miitehas.111 ka
lemlerin J azauiı lıaşmalıaleler \'t dış poHtlka 
iemalleıri. 

2 - Glinüa lıidi•eleri etrafında •Suya Sabu
na dokımınadan•, •Meş'aleı, ·İ~are.tler•, •Net • 
lar• ve diğeT hkralu. 

Yeni başlıyacak tefrikalal 

12 Haziran pazarteeinden itibaren c1K
DAM· ı okuyunuz. Çünkü pazartesinden iti
baren gazetemizde her biri yllbek 'kıymet ve 
.öı_emm:yette beş yeni tefrikaya başlıyoruz. 

TARiHTE TÜRK KORSANLAR! 
trenden ln~ek'er ve kendlk<rinl hun bulunacaklardır. eski ~artı me:vA•.nında §'&r!ô Prus- &llrüyorıız. Bıı fllTkların bir k1'mı 
saat 11 • dojtru - mahalli aa..ı - Alayın g~Pılnden !iç oaat ev- ya'nın 6,000 lı.lfıhk hücum kıt'ala- ıaçık bir ihtikar eseri iken diğu 
Batte17 - Parlr.'a Nevyorl<a götü .lvel gQ,...,.gahtı ııeyrüaefer duzdu _ rile Dantziıı hücum kıt'k!arının bir çok kısımlarında hem ihtikar, 
recalı. olen Warrineton destJ"Oya -lrulacalı:t.ır. Birkaç gündenberi po- gı>çit resminde hı.zır buluı>nıuştur. hem hllekôrlık vardır. Bir dostu- 3 - Güniin tlahili hakrJu; u ~hria me .. 

rıne bineceklerc:llT. ı Us birçok t•dblrleT almaktadır. 18 Geçit birinci Alman kol0rd~Pu- muzdan duyduk: leleri. 

Denizcıliğe ait tefrikalarile tanınmış olan 
tıymetli muharrir Rahmi Yağız'ın rffiimli ola -

'"k tefrika edeceğimiz bu e.;erınde bir zamanlar 

Rıhtımlara kınnm renkli halı - bin lrifivi " 't••avlr bir poU.. kuv- nun kumandanını temıil ed •n Ge- .~dada bir m~hallede bir sütçü, 4 - Günün barki lıalıulcri ve bl".)·nelmllel 
!•• ~r!lınl tı:r F '-~- '"~ yü ı· f '-" · sütun kilosunu 11 k ıı·· · nıe;elel•ri. - - · acuucnuwcı • - v• ı sa t~ ...u &d<!eektir. nere\ Wodrıch ile topçu general! ur~a, ıgcrı ' 

Akder. ze ,.e bu denizin .bütün ahili erine Mk m 
llan H karanlık gecelerde azgın denizler ve kor
kunç l'a.sımlarla uğrapn cesur Türk kaptanları
ııın r.1yatla"nı ve maceralarını okı;.yac~ksınız. ler<l8 guetecl. muhbir ve fotogr.,_ Sergiyi ııyaret ettikten sonra von küchler de ha!ır bulunmu~ • 

15 k~rıışa veriyor. 15 kuruş. Ada
çı tarafından ljgal &dllmlf olan hlliümdırlar Colombla üniverai _ lardır. da •lillln nrijnıe•i mümkiin olan 
trlbQnün etrafında tepelerinde İn-1 tealni j@.Z&CP.kler, bunu müteakıp Nazi Şefi Förster, bir hita~ ir:ıd flatta~ ~lr. ik.i kuruş fazla, 11 ku-
"''"' 1 il •-- ruş hır ilu kur•• k ikf B" .. "~ arı anı • n.u ... rlk&n lıartalı 1 Rooı;evelt aJleainin huauat ikame\- ederek Führe.r'e aııdık olanlar!Jl .., " s ır. ırısı 

5 - :llemleketin muhtelif taraflarıı1Hlan ııelen 
yurd haberleri \.'e rHimleri. 

6 - Giinün spor h3diselc.•ri. 

7 - Giinün bonıı ,.e pi) a_ a haberleri. 
ÇAKICI EFE 

bul 
· . biraz fazb ihtikiı . k ·· k" 

unan direkler yükııelmektedtr. lflhmın bulunduğu Hydpark'a gi- mücadele için veni bir kuvvet ve . r ~apar en ote 
1 

B tte p r1< 1 1 . sütü yarı y~rıya su ·ı k . t . k B 1 d 
a ry a 1 e New-York !er- dec&'klerdir. yeni bir cesaret vermek üzere her lıileJe ıapınaktadır 1 

e allş ırara un ar an başka, Pazartesinden iti-
gledld~:erinek Dadnttzi~ltilerinDmets'.ut Buna ben:ıiyen ıı~i.allcr 'hecck 1 haren, IKDAM"da. muntazaman askeri 

İz ~..rl: muharrir Zeynel Bes:.min yaptığı tet
.klcr netıces n;.e hazırlac!.ğı eserile bir zamanlar 
Ege mın•ak&sına hakin olan Çakıcının o hanli
yc dt·iı,et salan macuala ını okuyacaks ııız. o u 11 unu ay e mış ır. an zıg m dd ı · h . . · · ' a e erın arıcınf\r de ~oıu;uz· hah" 1 • ki . ıılneaindeki 400,000 Almanın vata- dur, bitip tiikenmek bilme; Fakat .S Brl, mera 1 ŞÜUDU Sln0ffi8fl fakip 

na iltihak etmek JııtedikJerinden '1L 

0 

edeb"ılecek ve ga-Af 0 

• t t" •w• Silahlanma siy seti BU KALBE KELEPÇE YUlilMALI 

h ede fi 
de 

..... ele alınarak olan ~ iyenok. içe- 1 ' ~ emızın er ıp ettıgı 
şüphe etmemektedir. Bu istek 
bir glin yerıne gelecektir. cek _maddeıe~dir. '[mükafatlı müsabakalara istirAk ede- Yine 12 Haz.randa, İKDAM'da, :l.skernler 

,.ahn·ttin Scrtellinin ingiliı:ceden çevirdiği bı• 
heyc"<"anlı teir kayı bufacalısınız. 

Bız Beledıye İktısnd ;'lliidürlü- b"I k . . ' • 
nın Lutze. Berlin'e dönmü§tilr. ğü 1 8Ce SIDIZ "nün işi ç<ık &iiç oldugunu takdir • 

Lon<Jra 10 (A.A.)- İJ!filD gue- her &ün daha Düyülı: mkyastı :n- Ayan ~ecliaL reisi Arthur Gre- ediyoruz. Ancak »<ni kala ve >eni ı 
telai, Sovy•tler Bil'lijljrıe teklif lılfelı. bıflıjı ahınch '"' rettiti j tııer, bııgun bı:kaç hafta mezuni - U&lıllerle ne kadar &üçlüklerin ik-
4!1dilecek :llormül tam&Dlen teııbit 1'r&.118ıs hilk6rnetllt t~mo.m>ın mu- · yetlc ı:!Mcekt:r. tlham edilebild•ğinl d .. bize )·ine 
tdllırı.lf halde olmadJ.#ınduı, ~ tabık olaralı, bu •llAhlannıa s ya- . ~öbbPLı'in. ayın 17 sinde Danı- Beledlye lııabt ettiği için bunların 
tık devletleri meııelftinde fil iki H~ lıedetlnin barıtın muhıılazaıı zıg e gelmeaı beklenmektedir. da bir gün ÇBTHİ bıılunaca(:ından 
Mkta·! nazal1'. tetkik etmeJılt,ed;p.. oldutunu Qlhemmiyetle kaydettiği- ümidimizi kcsmi,·oruz. ! •Wlllllııl"ılllll~lllıı.ılllllıılllllllfllll .... 'lliıılllllWllllllııl--.ılllllllllllıı.ı'-ı'llı-Wlllllııl'illlı• llllW'-ı'llı-W"lıl'llllı-Wllilllııl'illlılllllllliil 
au; ln.i bildiriyor ve diyor ki: Fransa n ı n IKDAMCI 1 

lldrinol tekllı Paktı imıı:a edeoe'.k İşte Hallfaks nutkunda bunu bil- ========================== 1 
cıllan ~ dew~ arelarıııdan biri ha.u kayıd ve i~aret etm~br. Ha- ısmarladıg" ı yenı· ç ki 1 Almanlar 
cerek doğrudan d*uya, g8l'eluı• ı . e er e llfaksın nutku, ngılteren ıı vıllar-

~ıta b:r turıuıa marıa kal' ca arıu ettiği ve fakat Al~anya- gemiler 
4ıfı takdirde birbirlerine kartılıklı nın hatası yilztindan muvaffak o
olara!k yardım edecel<leri.nı. beyan 
lid<1<1alı:1Aırdlr. Buna •Leh :tormll!i\. 
fılllıl verilmektedir. 

lJdnci §ekil; Bu devletler, ~mal
~- Avrupaaı devletlerinin blta

rıılıJAma bi&ni riayet edQCeklerl 

Iİ~ b119Jcalarına da riayet ettlr
tn.eii taalıılıüd •deceklerin! boyan 

lamadığı •mihver devleUertle tet
rlki mesai. ye kapıyı açıl< bırak

maktadır. Bu bir barış jest dir, fa
kat ayni .zamanda da bir ihtar. 

Paris 10 (A.A.) - Bahriye Na
zırı, Perlamentonun kabul ettiği 

deniz programının tetbikine geçe
rek muhtelif tezgahlara 14 hafif 
harp ııem!si sipariş etmiştir. 

1Atat ·· r·k ve 
istiklil Harbi ~eoeX'lerdlr. 

i'vıla 10 (A.A.)- Figaro gazete
ııiridt iovyetler le cereyan &dtn 

nı l\ıakereler ve Lord Hallfakı;ın 
:ınrlk• hakkında tefsiratta bulunan 

Doıme.;son, Halifaksla Daladiernin 
nutuklarını mukayese ederek bun

Jarın tamamen binbirlna benzed!Ji
nl kaydediyor ve diyor kiı 

•·Hal:faks, İngillerenin artık ita
bul etın.emeğe azmetmiş olduğu 

teYı tesıbit ediyor. Zira beynelmi
lel anlaşmalar müstemirren idih
fai edild'.ği ve zayıfların hudut ve 

~<>pulaire &•zete•inde Ero"5o

lette, Halifaksın •demokrasılerin 

mihveri çemberlemek istediği hak
kındaki kampan.yaJarı reddetme-

sini tavsiye ederek diyor k:i 

_Demokrasiler hiçbir şey:, hiçbir 
kimseyı çemberlemek ~tem>yorlar. 
Fakat bu hal İngiltereyi Sovyeıler 
Birliğlle olan müzakerelerin mu

vafiakiyetini hararetle iatenıeklen 

menedemiy€Ceği gibi mukavemet 
politikasına her gün daha ınuaz

ıam bir askeri kuvvet llAvesine de 

mani olamaz. Yani, İngiltere şid
det veya şiddet tehdidi karşısında 
yavizlerde bulunmağa amade de

ğildir. Buna mutlak surette kana

at getirilmediği takdırde pek zi-

lıstiklalleri kuvvetliler tarafından yade aldanılm~ olur. 
• lhlil edildiği m <idd 'çe A vrupada ooo-

Sipariş edilen gemiler şunlardır; 
cMogador. tipinde 8,000 tonluk 

4 muhrip. Bunların sür'ati 40 mil
dir. Gemiler 138 milimetrelik 8 
top \'e 10 torpil kovanile teçhiz e
dileceklerdir. 

Biner tonluk altı torpıto, sür'ai
leri 30 mil olacak "olan bıı gemiler 
HO milimetrelik toplar ve birkaç 
torpil kovanı ile teçhiz edile~k -
!erdir. 

600 tonluk 4 marın tarak gemist. 

--""00>---

Hamidiye Giresunda 
Gireson 10 (A.A.)-- Hamidiye 

mekteb gemis; dün saat 11 de li
rııanunız.a gelm·ş, öğleden sonra 
mutat ziyaretler yapıhnıştır. Ak
şam kumandan ve subaylar şere
fıne belediye taraf·ndan bir ziyafN 
veı;ı.lmlı;tir. 

hayat ve mevcudi ·ete .mkan ol

madığını bildıriyor. Buna mukabil 

Halifaks, İngilterenin milletler a
rasında d~ha iyi hayat şartlarına 

Romada misafir A -o-

İspanyol zabitler ~a~~I Fransın 
kutuphanesi 

hadim olmak için daıma yapmağa Roma (lO. a.a.) Romada misa
amade olduğu şeyi bildırmiştir ki fir bulunan İspanyol zabitleri refa

Daladıer de ayn; fikr; müdafaa et- 'katlerinde General Francisco Ma
mışt.r. 

Pelit Parisien gazctooinde Bour

gueo: •İngiliz askeri tedbirlerinin 

bir yazıda, İngiliz hükumetinin 

•'in Moren.o ve General Gambara 

bulunduğu halde dün öğleden son

ra İtalyan harp malCılleri evini z:
~aret etmişlerdir. 

Romen Hariciye Nazırının rıhtımda istikbali 

Pariıı lO (A.A.) - M"'1arrir A
nat~I~ Francein meşhur kütüplıa
nesının l46 kitaodan ibaret olan bir 
ku;mı, müzayed~ ile 266.000 Fran
ga satılmıştır. 

BrUkselde bir infilak 
Brüksel 10 (A..A.)- Va! Benü 

kömür madenleı-inde bu sabah b'r 
infilak olm~, altı amele ölmü _ 
t

. ş 
ur. 

Alman- Brezilya 
anlaşması 

Londra (10. a.a.) Times gazetesi
ııin Berli:ıı muolı.Oirine göre Al • 
manya ve Brezilya hilkuınetleıi a
rasında normal diplomatik müna
sebetlere avdet edilmesi iç;n bir 
anlaşma hasıl olmuştur. 

Yakında Berline ve Rivaya aefir
ler gönderilecektir. 
Hatırlarda oldu#ıJ veçhlle Alman 

yayı Vargosa ka11ı ·İnteglilb ha
reketine yardım etmekle itham e
den Brezilya geçen ilkte~rinde Ber 
linhükOmetirıden ıetlrin1n ıı•n ça-

aır ima.um taleb wtmi ti. 

Almanların Prac"ı işgalltri e sna5ıındn alınnıjs rc~inıl~rd~n 
Tankların girişi 

(Bıı• tarafı 1 inci sayfada) bulunmasına vardım edrcek olan-
Çek Dahiliye Naz•rı, katillerin 

mükafat ,·adetıniştır. Mükafat 
miktarı bu suretle l 50,000 krona 

çılmamıştır. Sokaklar hemen ten
ha denecek bir vaziyettedir. Halk, 

esas vaziyetinde bekliyen iki as-
ketin yanında duran ve muazzam !ara 50.000 krunluk munzam bir 

bir çiçek demeti ile ~aretlenen çıkmıştır. 
hadise mahalline yakla maktan ı-K-•• iiiliiıi.iii.iiikiiiiiiH.....,_..b_iiiiiliiiiiiliii 

1 içtinap etmektedir.. 1 uçu _a er er 
Konulan memnuıyete rağmen a- Horla _ Asuı adaları (10. a.a.) 

çık bırakılmıı olan pencerelere ge- • Yankee cliıpper• tayyareııl dün sa
ce mükerreren ateş edilmiştir. 

Kladno mıntakasının Alman şe- at 15,10 da Li:ılbondan buraya gil-
fi Neussel, şehre tahmil edilen miştir. Tayyare saat 17.30 da New-

500,000 kronluk cezanın yüzde 'yarka müteveccihen havalanm:ış

seksenini Yahudiler tarafından, tır. 

geri kalan yilzde 20 ıinin de Be - Şanghay (10. a.a.) İngiliz vatan

neş taraftarlarınca tediye edilme- daşı tinklerin ölüma dolayIBlle İn-
sine karar vermiştir. ' . .. • . gıltere hukumetı Japon makamla-

Menssel, halkın vekayiin veha- d b ·· ·k" · bi ı t . . .. . .. rın a ugun ı ıncı r pro es o no-
metını mudrık bulunmadığını ila-

tası tevdi etmiştir. 

Berlin (10. a.a.) - Almanya 1Jr.. ve etmiştir. Bu cümleden olarak 
şehrin dış mahallelerinde bazı iş
çiler Çek ~arkıları öylediklerini tisad nezaretinin yüksek memUJ'o 
kaydetmıştlr. Meussel, bu sebeble !arından Wohltat, Abnan - İlpllE

yol iktisadi münMebetleP:I mtııele

sini müzakere etmek t!Hre Mad

.ride hareket etmiıtt». 

bütün restoranların kapatılmasını 

emir ve ispirtolu içkilerin ıatıl -
masını yasak etmiştir. 

~---~---

1 - ATATÜRK n lSTiıu.AL HARBi 
M; 11 Mücadele, zafer, kuı !uluş ve inkılap 

tarih.miz:n en meraklı ve heyeeanlı safhalarını, 
değerh bir muharrırimlzin büyük itina ile hazır
ladığı bu eserde bulacaksınız. Atatürk'ün :ı-arat
tığı büyük eseri Atatürk devrin:n vesikalarına, 

in!ibalarına istinaden kaydeden muharr:r bu 
e'f-rile size o devri canlı bir şekilde yaşatacak vo 
im eser ayni zamanda ger,çligimiz için tubiyevi 
b:r mahryeti haiz olacaktır, 

• 

ltatürkün Savaronada 
son 56 günü 

2 - •Atatürklin 8avaroııada ıon H iÜDÜ• 
'4lı tefrilı.adır ki yükiek bafuuı bllyttk mil • 
ıetimiıin kalbinde daima yaııyan Ebedi Şef'ln 
~utal&k devreoinı!e yanuıda 1nılunan cıD sal6-
Jı.iy..Uu zevatın verdlll ınal4nııat ve notlar 

lberine ııünü &Unüne ve ea ldlçük tefenUat lh-
pıa] eclilmeblzln lıazll'lıımnq bb 7uıdır. 

PuartNindeo itibaren lltdam ıriltunların. 
da olmyacaiuını bu yaularda Ebedi Seftn 1ıa-
1atılluı ı;on ayların• Ut bütU.. elemli tefu

ı:Mah 1ıulacalıı•nnı 

AlatliR'tbı lavuOIMlda ıes~ 118 ııtm
Jlik hastalık deYn&J Btl;ytık Oefbı. yllksek pı.
fb•U ha»nwla flan~ bdu t- Milme • 
.U W.Uanıı tqlu ıekllclSr. 



SAYFA 4 iKDAM 

~NllJS4AI! RADYO 
• il Haziran Pazar 

intikam Kalp çarpıntısı 1 
Henry Decoin'ın rejisörlüğü ve karısı 
güzel yıldız Danielle Darrieuks'nün 
baş rolünü yaptığı neş'eli bir flim 

12,30 Program. 

· 12,35 Türk milz'.ği (Klasik prog
ram). 

Lev Sav ç "'urmano\· orta boyu, 
0yle bir sc m•) esi, genç karısı ve 
hatırı sayıl r derecede çıplak olan 
ba'İile tanııın; ş bir burjuva idi. 

B!r gece a ırnJaşlarından birinin 
.sım güniı mur.a.sebetile tertip et
tıği b:r toplantıda poker oynayıp 
epeyce ka,,ı:ı l'ikten sonra, ha -
mamdan ~·ık.ı r gibı kanter için
de oyundan yrıldı. O an.da, çok
tanberi agı na bır kadehçik olsun 
rakı koy" d 1; ı hatırladı, ayak
larının u~ a )asarak kalabalığın 
arasından .;.ızuldü. 

Masalarıı arasından geçerek 
gençlerın eı t ği salona uğradı. 
Blraz seyrelt kıen sonra sıska bir 
g ~.ç olan czac ının omuzunu bir 
baba tavrile .ı~ıyarak büfeye açı
lan dar kap c'on içeriye daldı. 

Odacığı ında yuvarlak bir 
11ııtsa üzerinde boy boy şarap ve 
rakı şişeler sıralanmı.ştı. Başka 

bır masada t r ü yemekler arasın
aa yarısı a.ııımış •. soğanla pişiril
miş br usk~ınru gözüne çarptı. Lev 
Saviç bir kJdch rakı doldurdu, par
mağını mı uk söyliyecekmiş gibi 
salladıktan sonra b:r tek yuvarla
dı. Yüzürı.ı buruşturuı'ken çatalı 

uskumruya ,apladı. 
Odayı bö!en tahta duvarın öte

ı;ır:den b!Lbtrir.e karı.şan iki ses 
ışitti. Bir kadın sesi: 

- Belkı belki, fakat ne vakit?. 
diye fısıldıyordu. Lev Saviç: 

•- Kanmın ;esi Acaba kiminle 
konlliuyor? dıye düşündü. Öte
den kalın h r erkek sesi: 
•- Ne ,. kit istersen sevgilim, 

Y azan:Anton Cekov 
mırıldanırken kaybını işaret ettiği 

tebeşiri ezmişti. Paristen yazılıyor: 
- Onun aklına uysam ayının ne Henry Becoin'i her zamankin -

demek olduğunu anlatırdım ben. den genç ve neş'eli buldum. Ona 
Akşam yemeğ'nde Degtiyariav-1 yeni çevireceği filimden memnun 

un tarafına hiç bakmadı. Kaybed'.p olup olmadığını sormak biraz lü
kaybetmediğıne dair sorduğu su- zumsuzdu. Çünkü memnuniyetine 
a!leri cevapsız bıraktı. Bir aralık genç adamın neş'eli tebessümü kiı
heri.f ona karını fazla ihmal etli- fi bir delildL 
yorsun diye çıkı'tı bile. Karısı ise 
sanki birşey yapmamış gibi sakin 
sakın konuşuyor, neş'eli kahkaha
lar savuruyordu. Bu hali ile k'mse 
ondan şüphe edemezdi. 

Eve döndüklerinde Turmanov 
sanki ziyafetteki pirzolalar yerine 
eski lastik yutmuş g b~ asabi ve 
n~'esizdi. Her~cye göz yumup u
nutmak belki kabildi. Fakat karı-
sının cıvıl cıvıl yaltaklanması ku
lağına ayı, şişko kelimelerini geti
riyordu. Şu utanmaz adamı tokat
layıp bir iskanda! mı çıkamıalı, 

yoksa düelloda bir serçe gibi yere 
mi serme!., yahat memuriyetinden 

mi kovdurmalı, yoksa, mermer hey 
kelin kovuğuna pis birşey mi bı
rakmalı? ... Mesela bir fare ölüsü. 
Karısının mektubunu kovuktan a
hp yerine aıhlaksızca yazılmış şi

irlerden bir :ni mi koymalı?. 
Bu fikirlerle kafasını yorarak ya

tak içinde kıvranmaktaydı. Bir -
t!enbire elini alına vurarak durak
ladı. 

- Bravo, bravo. müthiş b.r ça
re buldum, diye sevindi. 

Aııılre Luguet 
vaffak olduğunu bize isbat etmişti 
zannediyorum. 

- Sonra bizde bir tel.ikki var
dır. Daima komedi filimleri geç
tik. Facialar büyük !ilimler olarak 

Komedilerde en çok muvaffak o
lanlar Amerikalılardır. Onlar ar
tık bu işin üstadı olmuşlardır. Bu 
durmadan çe~irdikleri komedile
rin bütün dünyada gördüğü büyük 
rağbetten de anlaşılır. 

Bakınız, semaya nasıl mavi, ne 

Küme ses ve saz heyeti. 

İdare eden: Mes'ut Cemil. 

13 Memleket saat ayarı, ajans 
1 

ve meteoroloji haber !eri. 

13,15 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 

14,15 - 14,30 Müzik 

ği - Pi). 
(Dans müzi- i 

güzel bir ilkbahar havası değil mi? 18.30 Program. 
Her şey yaşamayı, sevmeyi söyle- 18,35 Müzik (Şen oda müziği -
miyor mu? İşte sinemada da hayat- İbrahim Özgür ve ateş böcekleri). 
ta olduğu gibi aydınlık, neş'e v~ 19 Çocuk saati. 
aşk lazımdır. Şimdiye kadar Fran
sız filimci!iği hep karanlık mevzu- 19,25 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

larla meşgul oluyordu. Artık bu 20 Meml!'ket saat ayarı, ajans 

şekilde filimleri btisbütün terke -
delim demiyorum. Fakat ,;q'eli 

ve meteoroloji haberleri. 

20,10 Neş'eli plaklar - R. 
filimlere büyük mikyasta yer ver- 20,15 Türk m•.iz.ği (Müşterek ve 
menin muhakkak ki zamanıdır. solo taganni). 

- Filminizin isminin nereden 
geldiğini de söyler misiniz? 

1- Mahur Peşrevi. 

2- Eyyubl Mehmed Beyin -
- Bu kalp çarpıntısı filmin kah

ramanı Arlelte'in Pierre Ronge - Mahur bestesi - Ey gözü ahu. 
men'e tesadüfünden ileri gelmek- 3- Latif ağa:un - Mahur şarkı
tedir. Arlette on sekiz yaşında ye- sı - Telif edebılsem feleğL 
tim bir kızdır. Bulunduğu pansi- 4-- Keman taksimi. 
yondan kaçarak Parise gelir ve bir 5- Refik Fer•anın - Mahur şar
çok heyecanlı maceraların içine kı _ B:r r>eş'e yarat hasta gonül. 

karışır. 6-- Rahmi Beyin - Mahur şarkı-
- Zannederim ki Arlette ro - 0 ,. .. 1.. t' .. ll'k ğ . .. sı - 5 u un geç ı guze ı ça ı. 

!ünde Danielle Darıeux'yu gorece- . . 
~· p ki Pi R kim la 7- Ralımı Beyı.n - Mahur şarkı-11ız. e erre ougmen o - .. 
cak? sı - Servunazı seyret çıloınış oyuna. 

8-- Dedenin - Mahur şarkısı -
Gönül adlı bülbülüm var. 

9- Halk türküsü - Alıverin bağ

lamamı. 

- .. ---

ı1 - Haziran 1939 

Dünkü maçlaı· 
~~~~~~~~~-

Anadolu hisarı, Kadıköysporu 
sıfra karşı iki golle yendi 

Hilal-Kurtuluş, Topkapı - Arnavutköyüne 
3- 2 yenildi. Beykoz - Kurtuluş, Kasımpaşa 

Galatasaraya 7 - 2 yenildi. 

~ 'f· ·-1'· 

• fakat bugiın .ll'tık kabil değil, ya
rıru;a bütün gün meşgulüm .• ded:. 
Turmanov arkadaşlarından birinin 
sesi olduğu~u &nlayınca gülümse

Karısı uyur oyumaz bir masa 
baııına geçti, bıraz düşündükten 

sonra yazısını d~ğişLrerek bir mek
tub tertib ett:: 

•Tüccar Dulinov'a 
cSayın bay, 0ğer bugün 12 ey

llıl akşamı saat 6 ya kadar şehir 
parkındaki me··meı· heykelin ko
vuğuna 200 ruble bırakmazsan, 

katledilw dükkaınnın dinamitle 

10- Halk türküsü - İki karpuz 

bir koltuğa sığar mı. 

21 Müzik (~·yaseti Cumhur ı ~ 

bandosu - Şef: l·hsan Kün.çer). tfogünkü İngilizler • Fener maçı şehirde büyük alaka uyandırıyor 
21,50 Anadolu ajansı (Spor ser-

• 

d : 
•- Bu b:z·m Degtiyarov. Sen 

de mi Brutüs? Bunu da ağları ara-
6ına almış. Ne usanmaz, ne doymaz 

vi.si). İstanbulspor kulübü tarafından 
22 Müzik (Şan resitali Bayan oı- 'yaılacağı ilan edilen kongre dün 

Bugünkll maçlar ga Somogyi tarafından). kulüp lokalinde toplanmıştır. Ce-

berha\•a edileceğini bilmelisın.• 
kadın yarabbı. Yeni b:r roman ya-

Mektubu b.tirince sevinçten zıp-5amadan b., gün geçirmiyor!. Bas 

22,25 Müzik (Cazband _ Pi). miyetler kanununun emrettiği ta
dilit nizamnamelerinden yapan 22,45 - 23 Son ajans haıberleri ve 

Tak. im Stadı: 

lıyarak söylenmeğe başladı: 
scslı <tdam devam etti: 

- İşte ala bır i;;. Mükemmel. 
• - Evet, yarın meşgulüm. Arzu Şeytan bıle dana kurnazca düşil-

edı>rsen yarı birkaç satır yazıver. T.. h kk k k k . nemez. uccar mu a a or up 
Çok memnun ve bahtıyar olurum. 1. h b kt" p lı 

la ı . b" po ıse a er \'erecP ır. o s me-
Yalnız Şu mektup şma i~ nı ır. k 

.. 1 B' l murları da par taki çalılıklar ara-n 'r.a.ma sokma ıyız. ır yo unu . . .. . 
1 P ·t .1 lmı ·acak Se- 6ına gızlenıp gczetlıyecekler. Saat 

~r!y a ını. o:s a ı e o . ) . _ . . 
ntn hindi mektuplarımı yakalıya- altıda haın tam el.nı ı;okup mek-

b · ı· B ·d d k r m se"gt'l· e- tup arıyacağı ~ırada, hop, poltıı 
ı ır. er: en e a ı , '" ı . . . .. 
!n · k'I · ld ed b' l· yakalı,yacak. Kım bılır nasıl urke-

ş ' s0nın ı erL e e e ı ır. 
-N . 1 ? cek? Mesele anlaşılncıya kadar ba-

•- e yapa ım. r . 1 1 .. 
Prat K br usul icat edelim. yımız po ısın muame e erını ve 

bodrumu ile tanışacak. Bravo. Htzmetçilerle bır iş görülemez. Se-
nln ayı zannıma göre odacın olan 
kızı ve kendi uşağını titizliKle kol
luyor. Şimdi nerededir dersin. A
caba kumarda mı? 

Evet, aptal daima oynar ve 
kayDCıder. Degtiyarov gülerek: 

,_ Bu onun aşkta talihli oldu
gunu ispat eder, dedi. Dinle sevgi
l:m. Bak aklıma ne geldi?. Yarın 
saat altıda daireden çıkıp eve dö
nerken şehrın parkmdan geçece -
ğim. Orada b zim müfettişle görü
<eceğim. Bunun ıçin, saat altı.dan 
<'V\ ~1 olmak şartilel, mektubunu 
p~rkfü asmali koşkün yanındaki 
'heykelin ko,·uğuna bırakırsın. An-
1.•dm değil mi?. 

- Evet, evet, bilıyorum. 
- Bu hem esrarlı, hem de şai-

r ne b!rşey olacak. Yepyeni bir
~ey Ne senın şışki., ne de bızim eş 
b·rşev anlamıyacaklar. Değ 1 mi?• 

Lev Savi~ bir tek daha attıktan 
Rıınra oyun salonuna döndü. İşit
t, ı sözler onu htç mütecssır et
medı. Artık alışmıştı. İlk zamanlar 
ısvan eder, karısına çatar, hatta 
ctuellfılara gir:ştıgi bile olurdu. 
Şır-dı bunlardan yazgeçmı.ştı. Ar
• K. her hareketine göz yummıya 
ba~l•mı.ştı. •Hindi, ayı, ş4ko • ta
birleri .zzeti nefsini incitmişti. Ye
rvl~n oyun masasına yerleşti. Bo
yı..na kaybediyordu .. Arada sırada 
komu~danıyordu: 

Lev Saviç m!!ktubu zarfa koy
du, pulladı ve derhal götürüp 
kutuya attı. EYe dönünce yatağına 
rahatla uzandı, tatlı tatlı gülümsi-
yerek uykuya daldı. i 

Erteı;i sabah uyanır uyanmaz 1 
akşamki kurnazlığı hatırına geldi. 
Hoşnut hoşnut mırıldanırken vefa
sız karısının çenesini ve yanakla
rını bile ok§amayı unutmadı. Yol
da, yazıhanede, iş başında boyuna 
gülümsüyor, Degtiyariov'un başı

na gelecekleri düşünüyordu. Saat 
5 oluruıa dayanamıvarak parkın yo
lunu tuttu. Orı.da bir pol:sin do
laştığını görünce: 

- Ha, ha, oluyor i~ler d:ye se
vındi. 

Asmaya yakın bir yerde gizle
nerek etrafı gciıetkmiye koyuldu. 
Gittikçe sa.bıı·sızl.rııyordu. Saat 
tam altıda Dcgtiyar;o\' belirdi. De
likanlı neş'elıydi. Ağzında s;ga -
raşı, eılnde ba tonu geliyor<lu. Pe
lerininin cir.ü açılmıştı, başındaki 

joben b.r yana eğ imişti. Turma-
11ı0\''. 

- Şimd; sen, ayıyı, hindıyi gö
rürsün, azıcık dur hele, diye mırıl
dandı Degtiyar;ov doğru heykele 
g·d~rek elini kovuğa soktu. Lev 
'Saviç yerinde loğrularak gözleri
ni o tarafa dikmişti Delikanlı ko
nıktan şışkince bir paket çıkardı. 
Evirdi çevirdı omuzlarını silkti. 
Bir daha omuzlarını silkerek pa
keti şupheyle açmağa koyuldu. Pa
ketin içinden bir yığın para çıktı. 

.varuene Oarleuıı: 

Neden bahsetmek istediğimi 

derhal anlamış gıbi tebessümü de
rinleşerek: 

Kalp çarpıntısı• neş'eli bir 
filim olacaktır. Dedi. Mayerling 
\'e daha birçok facialarda gördü -

ğünüz Danielle Darieux bu sefer 
bize komedilerde nekadar muvaf

muvaffak olduğunu bize isbat et
mişti zannediyorum. 

- Paris Gelinciği . filminde za. 
ten Danielle komedide nekadar 
telakki edilir. Halbuki mesele hiG 

yarınki program. 

Prens Paul 
Belgrad a döndü 

Beigrad 10 (A.A.)- Naib Prens 
Pol :le Prenses Olga, saat 9,35 te 
Almanya.dan B0 lgrada dönmüşler 
ve istasyon.da B:ışvekil, nazırlar ve 
daha birçok · ktmseler tarafın.dan 

selamlanmışlardır. 

--oo----

İsveçin M. Cemi 
yetinde vaziyeti 
StoMıolm 10 (A.A.)- Parlamen

toda Sandler, İsveçin Milletler Ce-• ı 
l miyetinin •siyasi faaliyet:nden• 

! çekilmesi hakkında muhafazakar-

1 
lar tarafından verilen takrire iti
raz etm:ştir. MU!ıafazakarlar İs -
veçin Cemiyetin gayri siyasi faa
liyetine iştirak etmekle iktıfa ey
lı>mesini tavsiye etmektedirler. 

Marlen Oitrih 
Amerikalı oldu 
Los Angeles JO (A.A.) - Dün 

Los Angeles lcdecal mahkemesi 
huzurunda yapJan kısa bir mua
meleyi müteakip sinema artisti 
Marlene Dietrioh Amerikan tabi'
yetini iktisap etmiştir 

kaya sefaret ateşesi ve Arlette'in 
sevgilisi genç Clande Danphin';n de böyle değildir. Bir Vroducteur 
yüzünden karışır. Nihayet Tissier için büyük neş'eli bir komedi yap· 
o da bir sefaret ateşesi rolündedir mak kederli bir filim yapmktan 
ve bir kadın meselesi yüzünden 

daha çok pahalıya mal olur vaziyetini kaybedecektir. 
Bunun sahne vazıı için de birçolı ~ _ Vak'a Pariste mi geçiyor? 
güçlükleri vardır. Çünkü. iyi, neş· Claude Dauphin - Evet, fakat muhtelif yerlerde 
eli bir filim meydana çıkarmak iyı J mesela Neuilly'de husus! bir otel-
bir dram meydaııa çıkarmaktan - Bu rolü genç ince artist Cla- de, Belhille'de ve daha başka yer-

çok daha zordur. Şu muhakkak ki ude Dauphin deruhte edecektir. !erde. Senaryoyu Colpuf ve Wi-
güldürmek ağlatmaktan güçtür. - Diğer artistler kimlerdir? leme yazmışlardı. Muhavereler 

- Bu Degtiyariov da ne utan
'l''t adam•nış. Sokakta karşılaş · 
tıiı;;mız zamanlar kendini samimi 
adkadaş diye satar, gobeği.mi ok
~ıır, arkani.dansa: •Hindi, şişko, 
ayı• filan diye 3ğzını bozar. 

Kumarda ka;ı. bettikçe bu sözle
rın yaptığı tesır fazlalaşma ktaydı. 

- Vay serseri, vay retil diye 

Degtiyarıov p~~aları uzun uzun O gü.n akşama kadar Dulinov'un 
seyrettikten sonra iiçüneü defa ola- mağazası önünde dolaştı. Arada 
rak omuzlarını Jilktikten sonra pa- sırada yumruğunu dükkana doğru 
raları cebine atarken •çok teşek- sallıyarak nefretle· Sefil, korkak 
kür ederım• dedi. Zavallı Turma- tavşan, korkak diy~ mırıldanıyor
nov bu sö-zleri işitince del! oldu. du. 

- Saturnin bir profesör rolün· Michel Duran'ındır. Müzik Paul 
de. Marcelle Monthil karısı, Co _ Misraki tarafından hazırlanmış -
rette'de en iyi talebesi.. Andri Lu- tır. Danielle bir şarkı söyliyecek ~ 

. . bu neş'eli bir şarkı olacaktır. Bir 
guet btiyük elçi rolünü yapıvor. k .. k d f'lm' 'lk h - aç gune a ar ı ın ı sa ne -
Yunne Astor sefirin karısı ve genç I sini Billancourt stüdyosunda çe
hafif me§rep bir kadındır ki va- virmeğe başlıyoruz. 

1tanbulsporlu başkanlarının isti-
fasile sukut eden idare heyetleri -
nin yerine yenisini intihab etmiş
lerdir. 

Yapılan intihapta reisliğe tek -

rar Mümtaz Turhan getirilmiş 

azalıklara da Kemaı Halim, Hik

Pera - lstanbulspor - Şişli • 
Süleymaııiye Saat 10 

Fenerbahçe Stadı: 
Fenerbahçe bayramı: Sakt 10 

Fenerbahçe - Galatasaray 
tekaütleri: Saat 16,30 

Fenerbahçe - İrıgiliz futbol maçı: 
Saat 17,30 

met, Hamdi ve Ali seçilmişlerdir. "1111-''-llllllıııllllıllllWlllllıılllll--''-1' 
Yeni idare heyetlerine muvaffaki-

yetler dileriz. 

Beden terbiyesi kupası 
Galatasaray İz
mirde 7-2 Galip 

Dün Taksim stadında beden ter-
İzmir (Telefonla) - Dün bura

biyesi kupası maçlarına devam e- ya gelen Galatasaray takımı bu-

dilmiştir. gün Alsancak stadında kalalık bir 
İlk karşılaşmayı yapan Anado- seyirci önünde ilk maçı Ateşspor

luhisar _ Kadıköyspor maçı Ana - la yaptı. Ve baştan sonuna kadar 

doluhisarın hakimiyeti altında Galatasarayın hiıklmiyetli altında 

geçmiş ve maç ta 2-0 galebelerile 

bitmiştir. 

İkinci maçı Hilal Kurtuluş -

Topkapı Arnavutköy yapmışlar,· 

bu maç da ümidin hilafına çetin 

olmuş ve Topkapı Arnavutköy ra

kiplerini 3 - 2 yenmeğe muvaffak 

olmuşlardır. 

• 

geçen bu maçta Sarı Kırmızılılar 

rakiplerini 7 - 2 yenmeğe muvaf-

fak oldular. 

Bebek- istin ye yolu açılır. 
ken yeni bir ihtilaf çıktı 

Bebek - İstınye ) olu inşaatının 
epeyce ilerlcdiğ: şu günlerde Be

lediye, evkaf \'e mal sahibleri ara

sında yeni bir ihtilaf başgöster-
Son maçı oynıyan Beykoz Kur

tuluş - Kasımpaşa Galataspor ta -
miştir. 

kımlan uzun bir çekişmeden son-
İht:Iafın ınenuu >udur: Beledi-ratamamen hakimiyet tesisine mu

vaffak olan Beykoz - Kurtuluş ta

rafından 7 - 2 kazanılmıştır. 

Beden terbiyesi genel di
rektörünün tetkikleri 

Beden terbiyesi genci direktörü 

General Cemı Tahir dün Bcykoza 

giderek Beykoz kulübünün deniz-

ye tarafından is'irr.lakine karar ve

r' len yol üzerinde mülklerin bina 

! 'Ylları eşhasa aid olduğu halde 
b,,, !arın ıcaroi zemınlcr; evkafa 

aıddir. Belediye, bu emliıki istim

lak edPbilmek ıç n icarei zemınle
ri ödem 0 k nırcburiyetinde kalmak

tadır. t{Rl.h,,\q bütçede ıcarei ze-
min . 

cilik işlerini tetkik etmiştir. yoktur . .3,le ye, evkafa nıüraca-

General yanında denizcilik fe - at ederek icarei zeminlerin değe
derasyonu reisi Abdurrahman ve rini b'nahrın is~ımlak bedelleri

ajan Şazi bulunduğu halde en·cl, ne ılave etmek suretile bu ihtilafı 

Kuleli lnsesine ıı&rau ış ve orada halletmeyı teki'f etmiştir. Fakat 
spor hareketlerin g0· ıklen son- evkaf bu tarzı kabul etımemişt:r. 
ra Beykoza gitmi.~ ve l:!eykozlula- Evkaf, mal sah\blerinın bütün pa

rırı her sahadaki faaliyetinı göz - rayı aldıktan sonra evkafa icareı 

den geçh"'r!Prken memnuniyetini 

bildirmiş ve Beykoz kulübünün 
zemin ücrebini vermiyeceklerinden 

end:~e etmektedir. Meselenin halli 

denizciliği için bir kaytkhanenin için yeni bir formül aranmakta -
inşasına emir vermiştir. dır. 
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Memleketten Güzel Manzaralar ~ 
Bu resinıleı· meuıleketimizc ait hususiyetleri f!YTI ayrı ınevzulnl' 

iizerirule tas\'ir bakımından göz~ bilhassa görünmektedirler. Asır 

lık bir çınar, Ankaranm meşhur kalesi, Anadoluda bulunan Hitit 

eserleri, Binbirdirek, bir cami kapısı, şadırvan ve güvercinler, bir 

tiirbe, ve bütiin bu dekoı· içinde çalışan insanlar, eski eserler ara· 

smda yükselen yeni Tiirkiyeden hep bir ırrada hakiki bi• mamara 

vücude ııetirmektcdirler. 
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Tren istasyondan hareket eder
ken üçüncü cinayeti de duyduk 

cJ·nan·ma mı? 9 - 6 - 939 
KAP'ANIŞ l ~ 

Po.rot- Aman yarahbi. Acaba bır kere aklına koymuş.. Bundan 
tal~ bu me.:nuna harekatında yar- zevk duyuyor. Sizınle bahse giri

dıın nu ediyor?. Çabuk, Scotland şirim ki bu adam Mhite Hase mar-

Bugün en mükemmel tayyare gemileri Amerika, 
İngiltere donanmalatında bulunmaktadır. 

Yord'a telefone ediniz. kah viskı meraklısıdır. 
İki dakıka sonra telefonla Gro- I Poirot, zoraki bir takdir] , Hava kuvvetlerinin inkişaf yıl-

me ile görüşüyorduk. İlk defa ola- _ Çok güzel b. d ...... e.Mek- larmda, 1914 büyük hanbinin ilk 
1 

Yazan: RAHMi 1 AGiZj 
ne de yalnız başına donanma! 
Müşterek bir sistem, hava ve deniz 
kuvvetlerinin mütesanid bir kom-rak bu itidal sah:bi adam: Vay, ır uşunuş.. tenesinden itibaren tayyareciliğin 

adam sen de! dernkele iktifa ede- tubu~u yazarken önünde her hal- ehemmiyeti arttığı sıralardaydı. 
medi. Ağızından güç zaptedilen bir de bıır vıski şişesi bulunuyor, dedi. Bu yeni silahların gerek ordula -
küfür fırladı. Bizim kendisine söy- Crome: rın, gerekse deniz kuvvetlerinin 
Lyeceğimiz sözleri nııt ettikten - İşte aldanma, bundan ileri ge- harekatında ne dereceye kadar 
sonra telefunu kapadı ve deıtıal llyor.. Hepimizin gözümüzün ö - müessir olduklarını tebarüz etti-
Chuıııton şetıri ile temasa girdi. nünde bulunan şeyi farkında ol- ren ortaya şöyle bir sual atılmıştı: 

Poirot.- Çok geç.. maksızın kopye etmemiz olagan - •Tayyare mi, donanma mı?. 
Ben, fazla bir ümide kapılma - ~eylerdendir. Bizim deli de Mhite Buna, muhtelif şekilde ceva,blar 

makla beraber... diye başlaımş, sonra Haven yeri- verild:. Tayyareyi zıthlılara, dred-
- İhtimal geç değildir, dedim. ·ne Horse diye devam etmiş.. notlara, birinci sınıf hattı harp ge-
Iloirot, saate bakarak: Müfettiş, bizimle ayni trende 

- Saat on yirmi değil mi? Bir seyahat edeceğini söyledi. l 
saat kırk daı.ika daha var. A. B. 
C.'nin cinayetin icrasını bu kadar 
uzun müddet tehır etmesıne ihti
mal verir misiniz? 

El.me almış olduğum A. B. C. 
rehberıni gözden geç'rdim ve aşa
ğıdaki malılmatı okudum. 

•Churston, Doven'de ve Lond
raya 326 kilometro ml'6afede kiıin 
bir kasaba olup nüfusu 656 dır• 

- Küçük bir kasaba .. Bizim ca-
ninin kimse taraf•ndan farkına va
rılmadan iş görmesine imkan yok. 

- Ne ehemmiyeti var. Herhal
de yeıı.i bir cinayet ,ukua gele -
cek?. 

-Tren saatleri kaç?. Zanneder
ı;em trenle g.decek olursak daha 
~el vasıl oluruz. 

- Herhangi bir sebebden dolayı 

bir şey olmasa da her halde Churs

ton'a gidelirı. Cani, şimdi orada -

dır ... Adamlarımdan biri havadis 

beklemek için aon da11ika' a ka

ı:Jar telefon başında bulunacak .. 

Tren hareket ettiği zaman bir 

şahsın Peron yolu boyunca koş -[ 
makta olduğunu gördük. Müf.nti
şin bulunduğu trenin penceresi ö
nüne gelen bu şahıs, bir iki keli

me •Öyledi. 

Poirot ve b<>n, acele koridora 
çıktık ve müfettişin bulunduğu 

kompartımanın kapısını vurduk 

Poriot, sordu: 

- Nasıl haber var mı? 
Crome, sakin bir eda ile 

verdi: 
cevab - Gece yarısında bir tren var 

Newton - .A!bbot'ye kadar, oraya 
salıa!ıleyin saat altıda varıyor, 
Churston'a yedi on beşte varıyor - Aldığım haberler, korkuldu-

. tundan çok daha fena. Sir Car -
- Paddinıgton istasyonundan ha-

(Devamı var) 

tnichael Clarke'yi öldürmüşler. reket oojyor, dekil mi?. 

-Evet... 

4" 

tebarüz ettirdi. 
leleri, sahih meydan hizmetin, gö
ren ve çelik seoteneden ibaret bir 
düzlüktü. Burada, hangar bölme
lerinden çıkarılan tayyare:er uçu-

Alman donanmasının, uzaktan 
ateşle karşılama tabiyeslne muka
bil, hava keşiflerile düşman ge
milerinin yerlerini harita üzerin
de tesbit eden İngiliz topçuları 

binez.onla birbirlerini tamamlama
ları gayeyi temin eder!• 

:Lıte, bu cevabın prenı;ipleştiği 
günlerden itibaren bilhassa do -
nanmanın hava kuvvetlerile teç
hizi işine büyük bir ehemmiyet 
verildi. 

Tonaj itibarile yüksek, kaLte ve 
sür'at itibarile donanmaya refa -
kat edecek muazzam tayyare ge-

, 

Poirot, telefonla Scotland Yord I>===== 
ııe gonı~urken ben de bir val'ze Polonya Alman
bazı e~a yerleştirmeğe başladım 

milerine tercih edenler bulundu.! daha muvaffaki.yetli bir ateş si- mileri inşasına girişildi. 
Ortaya attıkları fikri de müdafaa !indir! tatıbik ettiler. Tayyareler, Ta.yyare gemileri, inşa sistem
için bunlar, tayyarelercn yalnız ateşin kotrolü hizmetini., isabet !eri itlbarile hattı harb vahidlerin
başlarına düşman deniz kuvvetle- ve atış tanzimi işlerini muvaffa - den bambaşka bir şekil taşıyorlar
rini bombalıya~aklarını, burıları kiyetle başararak gahbiyeti ka - dı. Biraz sonra Poirot, yatak oda- larlnlD aldıklarl 

sına geldi ve bana sordu: 
- Ne yapıyouunuz? • 
- Vakit kazanmak için valizi- Vazıyet 

n!ııı hazırlıyorum. Varşova 10 (AA.)- Alman hı
- Hastings, çabuk heyecana ka- ristiyan Popülist partisi Polonya 

pılıyon;unuz. Ufak bir heyecan el- Silc,lyası lnıurahhasla.rımn iştira
Jerinjze de tesir ediyor, dimağını- kile Katov:çde heyeti umı..miye 
za da ... Ceket böyle mi katlanır? 
Pijamamı ne hale koyduğunuzu 
görüyor musunuz? 

halinde toplanmıştır. Partinin ka
bul ettiği karar suretinde bi»ıas 

sa şöyle denilmektedir: 
- Ne diyorsunuz, Poirot? Orta

da bir hayat ve memat meselesı ·Biz, Polonyada oturan Alman-
var .. Siz de kalkıyor, elbiselerini- !ar, esaslı kanaatler;mizle Leh 
zin şu veya bu şekıilde katlanmış milletinın preru;ipleri arasında tam 
olma<;ından ş.kayet ediyorsunuz. bir mutaıbakat olduğunu görüyo -

- Azizim Ha•tings, siı.de hiç de ruz. Polonya rejim ve devletinin 

ölçü hissi yok. Biz trene daha ev- müdafaası Leh milleti için olduğu 
ve! binmekle tren daha evvel ha- kadar bizim için de mühimdir .. 
reket edecek değil ya ... Sonra el
biseler· böyle bumburuşuk bir ha
le getirmekle cınayete mani ola
mayız ki ... i DAM 

asıl hedeflerine varmaktan alıko- zandıran en mlıhim amillerden bi- Tayyare gem.lerinin üst güver-
yacaklarını, deniz harb filolorının ri~lduklarını filen ishal ettiler. şa hazırlamyorlar. buradan hava-
karşılaşınalarında düşman deniz Çanakkaleye yapılan ihrac ha - !anıyorlar, hizmetlerini bitirdik
kuvvetlerinin mağlüb:yetini tacil reketi ve itiltı! devletleri donan- ten sonra da yine buraya dönüyor
edecek hareketlerde bulunacakla- malarının forsaları akamete uğra- lar<lı. 

rını ıleri sürdüler. 
Diğer taraftan t~yyarelerın baş

lı başına bir kuvvet teşkil edemi
!Yeceğini, ancak gerek ordulara, 
ıCerekse deıl z kuvvetlerine yar
dımcı bir sınıf ve silah olacakları-
nı ileri sürenler, ileri geri r a:.ari
yelerle uğraşacak yerde harbin 
seyri müddetince yapılacak cene
melerin neticelerini bek~emeyi 

• dığı zamanda yine hava filolarının Tayyare gemilerinin kumanda 
delaletile ateş tanzim eden iri top- ter!hbatı, zabitan ve mürettebatın 
!ar, mermilerini hedefe isabet et- ikamet mahalleri sancak bordala
tireb:Jiyorlardı. rına yapışık g\bi meydana getiri-

Bugün, endirekt atışın tanzimin- len tesisata dahil bulunuyordu. 
de hava tarassudunun elıemmiye- Gemilerin üstüste üç kattan i
ti, ate§in icraııı ve isabetin temini baret bulunuşu, bunlardan üst iki 
noktasından evleviyetle gii<zönün- katın uçuşa haızır tayyareleri sak
de bulundurulan noktalardan bi- lamağa müsait oluşu, en alt katın 
ridir. da malzeme parkı ve tamir atölye-

1 STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYİŞMARH 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

100 LEVA 

100 PEZETA 

100 ZELOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

100 YEN 

100 İSVİÇRE Kr. 

100 RUBL 

Esham • • Tahvil 61 

Ergani 19.iS 

Sivas - Erzu-

rum JI n Uİ 19. 78 

11.93 

126.5925 

3.3550 

6.65711 

28.555 

87.4825 

ao.77 
!1.5511 

1.0825 

1.58 

14.035 

23.845 

24.8425 

0.9050 

2.8925 

M.62 

30.53 

23.8725 

19.il 

Sl!BZE FIATLERI 

İstanbul Belediyesi Merkez halinde 

toptan satılan ya§ meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bamye 
Saıkız kabağı 

Çalı faı;ulyesi 

A. kadın fasulye 

Yeşil ia.;ulye 
Domates kır 

Bakla 
Araka 

Bezelye 
Semizotu 

'Siwi bibeı 
Dolmalık •bı·ber 

Taze yaprak 

Pancar 
Enıginar 

Patlıcan orta 
Hıyar 

Ye.;.! salüta 
Maydanoz 
Dereotu 

Nane 
Soğan 

Sarn"!ısak 

Kiraz 
Can erıği 
Vişne 

Zerdali 

Orta 

emsali kuruş 

Kilo 50 
• 5 

• 16 
• 21 

• 20 
• 1B 

• 2 
• 6 

• 8 
• 3 

• 35 
• 40 

• 10 

• 3 
Adcd 2 

• 15 
• 1 

100 • 35 
Demet -.50 

• -.72 

• -.50 
• 1 
• 1 

Kılo 12 
• 8 
• 9 

• 10 
Kayısı , 25 
Badem • 12 
Karpuz İskenderiye Aded 94 
Muz Kilo 80 

Nereye gideyim diye 
düşünme 

Moda deniz banyosuna koş. 
Hem ucuz, hem yakın, hem 
güzel. Duhuliye on kuruştur. 

Terin ıslattığı elb:se kısa bir za
manda haraıb olınıya mahkfun
dur. Terkibindeki tuzlu madde
lerden dolayı ter bilhassa ku
mll§ların rengin1 boyar, 

SUDORONO 
PERTEV 

elbiselerinizi, iç çamll§ır larınızı 

tere karşı korur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını değiştirir. Her 
eczane ve ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

TAKViM. 
1358 HiCRi 
Rebi'ülahir 

21 

1355 RUMi 
May'" 

27 
6 inci AY HIZIR 35 

SENE: 1939 
Vuati Ezani 

Güneş 

4 24 
Otıe 
il 13 
lldııdl 

ı6 13 
Akıarn 
19 39 
y. t 1 

21 41 
lmıak 
2 il 

Haziran Gün(", 
8 49 
Otı, 
4 34 

11 ikindi 

Pazar 

8 34 
Akşam 
12 00 
Yatıı 

2 02 
lmsalr 
6 34 

Cemal Sahir Opereti 

-'-../ 

EGE 
TiYATROSU 
Nurettin Genç 

ve 
arkada•ları 

Pek yakında 
üks !bahçelerde 

yeni eserler 
SAHİR caz 
yeni kadro 

YAZ TEIU'>İL!..ERİ 

Pazartesi., Bakırköy, Salı Üskü

dar, Çarşamba Narlıkapı, Perşem

be Kadıköy, Cuma Şehremini, Cu

martesi Bey !er beyi, Pazar Yeni -
şehir. 

• 
Ankara Tiyarosu 

SanatkArlar 

Bu gece: Karagiinıriik Zafe.r 

sinenıasında, ynrın gece: 

Yedilmle Pın.ır sinemasında 
Birdenbire valizini yakalıyarak 

içındeki eşyayı yerli yerine koy - Abone Şartları k 1 b · k büyük müsamere. İllii:ıvonist omp e ır uvvet meydana geti- 1 ' 

mağa baş'adı .. 

Poirnt, bizi Padtli:ıgton istasyo -
nunda bekliyecek olan Scotland 
Yard'ın bir memuruna tevdi e -
.ı;ımek üzere mektul-u ve zarfını 
I:.cr berınıize almamı söyledi. 

İstnsyona v~ml olduğumuz za
man ilk karşılaştığımız kimse mü

fettiş Crome oldu. 
Poirot'un bir şeyler soruşturan 

nazarına şu cevabı verdi: 

- Şimdiye kadar hiç bir hava
dis yok .. Adamlarımız aleste du
ruyorlar .. İsimleri C ile ba§lıyan 
herkese telefonla haber verildi .. 

Mektup nerede? 
Poirot, mektubu verdi. 

Crome: 
- Çok talihi var .. Tesadüf, gilya 

onun için çalışıp duruyor, 
Diye mırıldanarak mektubu mu

ayene etti. 

- Hatanın kasden yapılmış ol

duğuna ihtimal verir misiniz? De
dim. 

Crome, ha ını salladı. 

- Hayır. Bu adamın saçma da 
olsa bir takım prensipleri var. 
Kabul ediyorum. O, bu prensip
lere harfiyyen riayet ediyor. İn
sanlara vaktinde haber vermesini 

DAHİL! HARİCİ 

Senelik 1200 Kr. zaoo Kr. 

1 aylık 100 Kr. 1650 Kr . 

1 aylık 

1 • 
800 Kr. 800 Kr. 

100 Kr. 

ILA N 

Birinci Sahife 

tıdncl Sahife 

lç Hhifeler 

TEK SÜTUN 
SANTiMİ 

<100 kunıı 

• recek kudrettedir. Emin Ata;ıay birlikte. 

Tayyare gemilerinde avcı tayya- (HARUNÜRREŞİD) 

\Yare filoları, keşif bölükleri, ve ..\' 

~bardıman tayyarelııri bulun- 1 f b f ff fk y· 
'.makta bunları filo kumandanının s an u a ıyatrosu 

! harekat ve icraatına göre istenil- ı Kenan Güler 
diği zaman.da uçuş~ çıkacak şe -, ve arkadaşları 
kilde hazır durmaktadırlar. la efından 

Müstakbel deniz harblerinde yal- 7 hazıran çarşam-

nız deniz filolarının karşılaşmaları ba günü akşamı 
mevzuu bahsolmıyacak mütalea - Şenyol Çınardibi 

s_ını meydana getiren tayyare ge
mileri, filonun diğer vahidi harp· 

!eri giılıi çelik zırhlarla kaplı ve 

meydan hizmetini gören üst gü -

oahçesinde 
DENGİ DENGİNE vodvil 3 perde 

Profesör Mişel revüsü ve Macar 
varyetesi, tinalat tecriiıbeleri 

7 • 8 inci Sahifeler 30 lnırıq 

Bütün bir sahife veya .. va
rını sahife ilAn için İdare ile 

iÖrüşülür-

Tayyare gemileri ilhak!le kudret ve kabliyetleri iki 
zlil taretlerle miicehhez birinci 

vertelerde 6 pus kalınlığında zırh alll-.ı"11ı111.,-.ı'-llll.,_,._. ... ._ .. 
misline yükse· len modern deniz ku§larından üçll bir zeminden ibarettir, 

sınıf bir hattı harp gemisi İşte, müstakbel deniz harpler;n- En hüyiik sergilerde 18 diploma 

48 madalya kazanmıştır. 

Böyle güzel dişler yalnız 

DiKKAT 

tercih ettiler. 1 Büyük haııb bittikten, sulh dev-

Büyük haııbin ilk yıllarında her resi başla-Oıktan sonra bütün 

iki iddiayı tetkik için müsaid fır- ftıızile alıp yürüyen silahlanma ya

sallar ve mevzular kendini gös- rışı, faaliyetinin büyük kı6mını ha-

va kuvvetlerile denizaltı siliıhla -

lerine ta!hsös ed!IJ.şi, bunları sablh 

bir fabrika halinde bulunduruyor-

du. 

Bidayette tekmil donanma için 

'yalnız bir tane yapılan tayyare 
Guctemlze il1n vermek b

tiyenler Y• doiTIJdan doi -
!ermekte gec:kmedi 

İskajerak den'.z harbinde, ingi-
naya ıruetemiz idart!hanesl- Jız donanıması kumandanı Amire! 

rında temerküz ettird .. O zaman, gemileri, silah12nma yarışının en 

evvelce ortaya atılmış bulunan: /kızıştığı sırada her filoya mülha~ 
ne veya Ferdi Setek ilan bü- Celiko, Alman deniz kuvvetleri - •Tayyare mi, donanmamı?• 'bir gemi ile 5-6 taneye kadar çı-

roıı'.lna müracaat etmelidirler. kumandanı Amiral Şer'i kat'i mağ- Sualinin cevabı da kendiliğin - karıldılar. 

de filolar karşılaştığı, korkunç 
topları: birbirlerini tahribe uğ

'raştığı zaman; yukarıda, filonun 
ü;erinde karşılıklı hava kuvvet

~erinin çarpışmalarından meydana 
ıgelen bir de hava muharebesi ce
reyan edecek, salvolar hava bom
'banlımanlarile geliştirilerek en 
kahhar şekli almış bulunacaktır. 

Bugün en mükemmel tayyare 

gemileri Amerika, İngiltere ve 

uddeııl H/l Adalet han No. aptıkları yardını ve muvaffeki- 'şu id'.: bulunan deniz filosu, başlı 
Adr~: iııtanbul, Ankara 

1 

~lı'.ıbLyete uğratırken tay ye relerin 'den verilmiş oldu. Verilen cevab Refakatinde bir tayyare gemısı Japonya donanmalarında bulun
başına 'maktadır . 
etmiş ._ı_-_T_e_ıe1_on_: _zoeo __ 1 ____ _ı etteki iştirak hisselerini pekala - •Ne yalnıt başına tayyare, iş görecek ka.billyeti elde MHMİYA~IZ 

Radyolin 
Kullananların 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyor ki : 
hah, öğle ve akşam her yemekteıı. 

dişleri tenıi:ılemekl~ kabildir.• 

•Dişlerin ve ağzın sıhhati sa 

sonra günde 3 defa 
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~ııııımı~ııı~ Ferdi Selek """"'~ııııııııuoo\ I 
iLAN - TABI - KLiŞE § 

= = 

YAVUZ===: 
SEZEN = . === 

işleri Bürosu ; DIPLOM TERZi 

Pario Kadın ve Erke k 
Terzilik Akademileri nden 

113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret 
Apartımanı , Tllrk foto ev i 

btOnda 

En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve ii 
= klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. ~ 

= ADRESE DİKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi 11 
~ 99 -1 Adalet Han No. 3 ~ _ ı...-----= ~ 

~ _ı ooıuuıınıııı Üıllımı~BıuHıliı
0

ı~~~u'.~'.lllııU111ıl' ,~;~~;~~:~~;:;;s 
Tu··rkkuşu Genel direktorlugunden luır~ısı Leklcr apartman. Fa\"fr· 

krc para81z. Tel: 439:!4 

CBRÖVELILE R 

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in fcrmUIU -• 
• 
1 N EKZAM 

Eıezamanın hususi ilacı 
yara ve çıbanları derhal geçirir. Her ec:ı:abanede kutuou 

50 kuruştur. 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursa pazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

Dr. Hafız Cemal 

AA LAA (LOKMAN BEK.İM) 
DAHlLtYE MUTEIL\$515{ 

A l E M R A K 1 $ 1 Divanyolu l Ot 

Rakımıza gösterllen ralbet ı a.--ı:ıı:m---
Uzerlne, bUyUk bir fedaklr- ' 
lıkla ve modern t .. kllltla 
eıhhl feraH altında temiz ve 
ltlnelı çekllen lLEll RAKI
..... yani etiketi• plyaaaya 
çıkıll"clıtımı eayın mUfterl-

lerlme aaygalarımla 
blldlrlrlm. 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin 11ib:elligi lfİyinmelıle 6lfftlür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Dtm~ Ha•lahane•İ cildiye 

siı/ıruİy• mutaha•oıaı 
Telefon : 23899 

ALBÜM 

Bugün Feuerbahtenin 31 inci yı

lına aid güzel bir albüm çıkmıştır. 

Fiatı {lt) kuruş. 

.. .. . ... . ... ...... 

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

lil'IIll!!"ll ıııtJıa.ı. aos :.ıa;. ~P 
-rıng: 'NV:>VliV11 ı>•N !iV :ılµ.ıaqnp 
hu uav.ı o.ıepr qliµilaN oA ıq~ ...... ... ... .. -

Türk Kuşu Genel 
Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Alınacak 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di· 

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır· 
lama yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara· 
nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekar olmak ya~ı en az 16 en çok 18 olmak, 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizaswı gösteren vazih 

adresli vesika göstermek, 

F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir
dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
vazife görmeyi taahhüd etmek. {Bu taahhüd Gedikli Hazırlama yuva· 
sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapı lacak kat'i muayene iyi 
netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı
lacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyareci zamlarının ıniktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak isteyenler Orta okul, Li9e ve Kültür Direktör· 
lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile 
Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Llzımge
len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava K urumu Şubelerıne, Anka
rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmeüiir. •3845. 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta uımllarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabiiye, 

Fransız<'a, almarıca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan acılmıstır . . . 

2 - İmtihanl2r hır EyliH cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
bqlıyacaırtır. 

3 - ~u imtıhana dahil olacakların : 

A - Tür« vatandaşı olmaları. 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 

C - Hü.sııühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah
kı1miyetleri oımadığı hakkında bulunduklan viliyet veya idare heye· . 
tinden alının!§ b1r mazbata ıibraz e tmeleri chii.len memur ve muallim 
olanlarıl" bu kayıttan '1!ÜStesna olup merv.mb oldukları daire amirinin 
vereceği vesika kMidir.• 

D - Her firlli h•stalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud arı
zalarından salim olıc!uklarını isbat e der tasdikli hekim raporu ibraz 
etmeleri 

E - En az lis~ veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me· 
zunu veya bunfann nıı:adili tahsil görmüş olmaları. 

' Muallim me":tcbirden mezun olanların en az iki ders senesi mu· 
aliiınlik ı-tmış b:ılunmdarı lazımdır. 

4 - Namz,,•Jp~ imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
şartlar d.ıhi!ınd~ her 'ıangi bir orta tedrisat muallım muavinliğine ta-ı 
y~n edi!f'c-ekler<.iır. • 

5 - Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir ilida ıle viLlyctel 
müracaat ed~cel:JPrdir. Bu istıdaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfııs •e1keresınin aslı veı•a tasdikli sureti. 

B - Tahsil dPrccı sine aid şe~adetname veya vesikalarının asıl 1 

ı·e yahud suretleri. 

C - Hüsmihal mazbatası. 

D - Bulurıiuk!arı yerlerın Maarif idaresinden nümuııesiııe göre 
almış tasdikli sıhhat rapuru. 

E - · Maorıf id~rf'sınden tasd,kli ve folograflı fiş. 

F - Altı aded 4XG,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 

Bu vesikdlann Pn son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderıl
miş olmesı lazımilır Bıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın"'.lıyaraktır. (2200) (4090) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I- Şartııamelerı ve lsteleri mucibince •3758. metre mikabı 

müs1<'rat .953. metre mikal • tütüne aid olmak üzere ceman •4711> 
metr·> mikabı sandıklık kesı!miş tahta pazarlıkla satın alınacaktır 

lT- Tahralar memleket haricinden getirild:ği takdirde metre 
mikaoının muhammen bedeli sif İstanbul 30 memleket dahilinde ve· 
rildiğ takdırde 36,30 liradır. Muvakkat teminatı haricden getirıle

cekleo için <10.599,75• lira dahılden verilecekler için •12.825,75• 
lirad ' 

III- Pazarlık 26/Vl/939 Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta Le
vazıı~ v-! Mt.:bayaat şubes.ııdeki alını satım komisyonunda yapıla
cakt:r 

ıV- Şartnamelerle eb ad Jısteleri her gün Kaba taşta Levazım ve 
J\.fob 0 yaat şubesi müdürlüğü veznesinden ,355, kuruş mukabilinde 
alına('ilir. 

:- Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek ıstiyen· 
!er 11'uayyen gün ve saatle verecekleri miktarın % 7,5 kuruş hesa· 
bile tem'.nat paraları veya banka mektubları ile ve diğer kanuni ve-
seikl~ adı geçen komisyona gelmele~i. •4084> 

İstanbul telefon müdürlüğünden: 
1600 kilo kalafat ipı açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen 

bede~ (672) muvakkat teminat {51) lira olup eksiltmesi 23/6/939 cu· 
ma günü saat n de müdürlük binasında yapılacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminat ve kanuni vesikalarile o gün ve o saatte komis • 
yonda bulunmaları. 

ŞartnamE ile nümunl'Si hec gün Lewıum imidijilııiade ,ww.. 
bilir. (4048) 

-cadde veya 
Semti ve mahallesi 

Çemberlitaş, Molla 
Fenari 

soka~ı No. su Cinsi 

Peykhane 
9-13 Ev 

Fat:h, Kovacıdede Nişancı ca-
mi arkasında 5 N a!c§ibeııdi tekkesi 

Mercan Harbiye 20 Dükkan 
Çarşıda Kalpakçıla~başı 1 • 
Mahmutpaşada Çuhacı hanı ikinci 

adada 4 • 
Mal:unutpaşada Çuhacı hanı birin 
oi adada 4 • 
Fatih, Kirmasti Em:rler 11-13 • (2) 

Uzunçarşı Dökmeciler 39 • 
Küçük M. P21a Şerefiye 34 • 
Küçük M. Paşa Şerefiye 

Ma.hmutpaşa Yeşildirek 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han 
ın 1 ci katında 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han 
ın 4 üncü katında 
Çarşıda Alipaşa hanı üst katta 
Çarşıda Alipaşa hanı üst katta 
Çarşıda Alipaşa hanı üst katta 

Terkosta 
Müddeti icar: 

36 • 
18-20 (2) 

12 Oda 

26 • 
4 • 

42 • 
29 Yanmış .oda 

Göl sazları 

Tesl'.mi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar 

1 
~luhamınrn 

8)'lıg-ı 
Lira lrr. 

ıs 00 

4 00 

9 00 
7 00 

9 00 

4 00 
3 50 

2 50 

2 50 
2 00 

2 00 

18 00 

• 
17 00 
3 00 
3 ()() 
2 00 

Seneliği 

100 00 

Eyüp, Alipaşa 

Müddeti icar: 
Bostan 24-19 Bostan ve dutluk 80 00 

Teslimi tarihinden 941 senesi Ka<>ım iptidasına kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kira ya ve~ilmek üzere açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. İstekliler 13/Hazira n/939 Salı günü saat 15 e kadar 
Çenjkrlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar 
kalemine gelmeleri. (3922) 

Saraç el isi ve makine kalfası ile makinD iltı diker 
· lırkek ve kadın terzi aranıyor : 

ı - Tophanede 2 No. lu dikımevi için saraç el işi ve makine kal· 

fası ve a)Tıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacak

tır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo 

aşı kağıtlarile birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne müracaatla· 
rı. <4009· 

Diş Doktoru Diyor ki : 
Kr;a bir müddet •RADYOLİN• ---------- 
kullandıktan sonra d işlttintt. inci 

gibi parladıktan başka mikrobla· 

rm kiınlien n1aiı,·olduğunu, za -

rarlı salya ve ifrczatm kesildiği· 

ni. di~ etlerindeki iltihabların dur

duğunu \.·e nihayet ağzınızda litif 

bir ra:riha haşlaJığ1nı duyacaksınız. 

Gayet Temiz 

Gayet Sıhhi 

Gayet Ucuz 
Her giin sabah, ö!le ve akşam 

yeıııcklerindcn sonra giinde 

3 defa d işlerinizi 

Radyolin ile fırçalayınız 
KUŞTÜYÜ 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcalr havalarda yor11un baıınızın •erin ve 
yamuıalı lruıtiıyu yanılı ile rahatını temin eder. 

KuttuyU yorgan, fllte ve yasbk flatlarında 
mUhim tenzlllt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuştUyU yastık bu ucuzluOu ispata kiifidir. 

A DRES : lstanbul Çalı:makcı larda Sandalyacılar sokak 

Kuştüyü fabrilcası 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Bcyoğlunda S ümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

POKER 
traş bıçakları en sert sa· 

kalı bile yener ve cildi 

yumu,atır. 

Hır yerde P o K E R ~ı=:; 



erece 

Yarım Litrelik Şişesi 

E 100 u 
Satıcılara 0 /olO Tenzilat Yapılır. 

inhisarlar Satış Kamyonlarından, 
. 

Satış Mağaza ve Depolarından 

• 


