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paktı 

Parti G. sekreterinin mühim beyanatı] Y.i.~ en güz~i"eserlerini oku;~~~:~: 
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ı Molotofun beyanatı 
SOVVETLER -BiR TAARRUZA 
UGRADIGI T AKDIRDE INGIL
T ERE YARDIM EDECE KTIR. 

-
• -- ATATORK 

ve 
istiklal harbi 

Hnııraks'ıı -ı ~emtrı.a:tı 

Moskova, 31 (A.A.) - Molotof 
saat 19 da haril:i politika hakkın -

başlamadan, memleketin mubte • 
<laki beyanatım okumağa başla

Btlyilk Ala'nın yarattığı eşsiz 
.,..r:ın v.c.._milli inkılab tarihimizin 

eti ~~ m Ç n ve en heyecanlı safhala- tuplar ve tavsiyeler, karilerimizin 
lif taraflarından aldığımız mek -

nl Mololof, Fransız - İngiliz - Sov-
nııı a atan bu eser, yalnız milli bu tefrikamıza karşı duydukları 
... 'tliphanemı.z· !çın· deg"erlı" hır" ka- yet müzakerelerinin henüz bitme-,.- !ılakaya şüphe bırakm~ınaktadır. 
llllll_ ç delil, ayni zamanda Ata _ diğinl söylemiş ve son İngiliz -

Atatürk ve .!~~lal harbi tefrika-
Wl'k'iin çocukları ·olan bugünkü Fransız tekliflerinin de Sovyetler 

mızı .iJ{DAI'• • ın ~-·· ~;r hmlc B" J"ğ" · h ·· t · t d"ğ" · Tltrk ıençliği için bilinmesi lii • ır ı ını enuz ta mın e me ı mı 
nm gelen bütün hakikatlerle do· ile en mütekamil bir şekilde çı · ihsas eylemiştir. 
lu ve yükaek bir terbiyevi kıymet kacağı 12 Haziranda gazetemizde İngiliz • Fransız projesi, Sovyet 
taşımaktadır. Daha eseri tefrikaya neşre başlıyoruz. ler Birliğinin üç küçük Baltık dev 

!•••••••••••••••••••••••••••• Jetinin müdafaası için İngilıi'z ve l· 
fıc:'5ı 

• • 

--

l 

Be,lnd BüyUk K1ıraltaym. taızimledlni sunan heyet Ebedi Ş elhı muvakkat kabrinde 

Beşinci 
Kurultay 

Parti pro8ramı, parti 

hükumeti icin baılıca • 
illaam ltaynafıJır. Mil· 

oe parti, oratla, 
eleleJir. 

Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuri - ----iiiiiii;iiiiiiiliiiii-lôilii""ll~ 

~ Halk Partisi Beşinci Büyük ı n ö D Ü D Ü O 
Kurultayının bugünkü toplantı -

eında kurultaya sunulan nlzamna - teşekku .. rlen· 
me layihası haklnnda program -
rtizamname encümeninin raporu 

·Ankara, 31 (A.A.) - Riya-
okunmuştur: setlcümbur Umumi Katipll • 

Encilmen tarafından yapılan ta- ğinden: 

diller ve ilaveler şunlardır: Reisicümhur ismet inönii, 
14 üncü maddenin sonuna kadar Cümhuriyet Halk Parlislnin 

olan hükumetler partiye kabul e- beşinci büyük kurult.'yı mü-
dilmenin şartlarını ve şekillerini nasebetile temiz duygulan ve 
göstermektedir. Partiye kaydedil- memnuni1et ve teplddlrleri-
dikten sonra 11 inci maddedeki va· memleketin her tarafından 

.a2a 
QAKICI EFE 

( Çakırcalı ) 

Yazan: ZEYNEL BESiM 
'.... . • '" ...... w"'4" 

EGE i:ıcil·~""'inde !"m on b!t' !!ene kayd• 
sız, ,art'\•:r 1:1.ık~m sUrerek şöhretini Türkiye 
hı.:ı1uUr..rı lı»r•r.ln!!t k1'dar ::ayma~a muvaffak 

:l'?rı Şa!<;.i ;,. · . · ,.,_,a:ımed"ln hayatını tedkik 

11< t·:>",b•t ,.,.,., · · ~" ~,,•i\ardr os'ci Hizmet 

Garete•i -::"irı n.~ . .., .. · 

F.ransız yardın. a ıf ivenj;p gü • : 
venemiyeceği meselesini açık bı. 

raknıaktadır. Almanya ticaret mü 
zakerelerinin akim kalmasından 
bahseden Molotof bu müzakerele
rin bi'r gün tekrar başlıyabileceği· · 
ni söylemiş ve bunu takiben de · 
miştir ki· 

Taarruza karşı mücadelede ye -
rimiz ön safta olmalıdır. 

* Londra, 31 (AA.) - Daily Ex-
press gasete,ine göre, Sovyetler 
birliği- bir taarntııa uğradıiı falı. 

ılirde lnciliz yırnbmınm otomatik 
o1ıınık vuku bulacağına dair Lonl 
Halifaks Molotova şahsen kat'I te-
oıinat ,·ermiştir 

Maiskinin temasları 

1 

Sovyet Hariciye Komiseri 
MOLOTOF 

sormU§tur. İngiltere Hariciye n<
zareti bu suallere cevabını gön -
dermif bulunuyor. 

Öyle anlaşılıyor ki, Sovyet hü -
kfuneti, Baltık devletlerinin bita
rallıkları yüzünden sulh cephe -
sinde bir cedik mevcut kalacağı 
kanaatindedir. 

* 7anyana P Zeynel Besim 
sıf]arı esasen haiz olmadi'kları ve- aldıkları telgraflardan ılolayı Londra, 31 (AA.) - Time& ga· Paris, 31 (A.A.) - Leh • Sovyet 
~a bunla.rı bilfthare kaybettikleri Parti)'e bağlılıiı. havi olarak zetesi, Sovyet büyük elçisi Mais-

Yazan: Nasuhi BAYDAR aııleşılan aza hak.kında yapılacak nin ibliğına Anadolu ajansı • ki'll'in Hariciye nezaretine yaptığı 
ınuameleyi göstermenin yeri bu - nı memıır etmişlerdn. 12 HAZiRANDA IBFRIKA y A ziyaret esnasında, Fransız - İngi-

erkanı harbiyelerinin temasa geç
melerine intizaren muhtelit biıo 

Fransız - İngiliz askeri komisyonu 
Polonyaya giderek hini hacette 
derhal yapılacak olan askeri yar· 
dı.rnm ne şekilde tallıik edileceği
ni kararlaştıracaktır. 

Dört senede bir toplanan Büyük rası olacağına kani olan encümen -l!o'!!!!!!!!!!lllP!"""'~!!!!!l!l!!!!ll!l!!l!!!!ll!l!!!!l!ll liz projesinin bazı noktaları üze-

Kıırultaym açılış gilniinü Cüınhu- eski tüzükte inbiz&ti hükümler a - --------------- BAŞLIYORUZ rine Lord Halüaksın nazarı d>kka 
riyet Halk Partisi teşkilatı ve Par-ırasında yer alınış bulunan fıkra- •Partiye kaydolunduktan sonra tini celbettiğini yazıyor ve diyor 

tilller kutlu sayarlar. Partinin yı, yeni bir ifade ile, 15 inci mad - bir azanın üzerinde 11 i:nci madde-1••••••••••••••••••••••••••••1 ki; 
meınleketimiz umumi hayatında de olarak tespit etmiştir. Madde de]<i menfi hallerden biri bulun - Sovyiıtler, henüz resmen cevap 
lıaiz olduju müstesna mevki göz udur: (Arkıı.ıı 3 iincü aayfada) 3 vermiş değillerdir. Moskovadaki ı .... - ................................... _ .... _. __ ,... . ....,.....,... 
önüne setirilinee 0 aünü bütün§------------------------ 1111 mf İıı,giltere büyük elçisi, Molotov ve Sivasfa idam edilen 
vatandDflar, bir bayram ııihi, ken· t k • ı Potemkin ile müzakeTelere devam müthic katiller !.. 
dilerine maletmelldirler; zira Cüm M u·· s a 1 g r u p T . ht T .. k K 1 ediyor. Molotov FraJlliJZ - İngiliz ... 
huriyet Balk Partisi herhangi bir arı e ur orsan arı 1ekliilerinin nıeyi ifarle ettiğine Yazısı Beşincide 
zümrenin, her haıı.ı:i bir sınıfın , • d · İn T fi · d b ı 

bı.enlaatlerini müdafaa ;;~sadı ile 1 A. Rana Tarhan 'ın grub reis Yazan : RAHMi y AGIZ ! .. ~: gı ız se rın en azı şe_y_e_r _·_· __ ·_ 

!:::~:;:~::,:ış :ı~.~ L .~: i 12 Haziranda Teı- l::fül:ıt•mıııı•nıı••••mRllHlllHHmıuuııııınıınıımmııı 
• ,, ...... "' ... ,,. 

huriyetcilik, Milliyetçilik, Halk · vekili olacağı t e e y y Ü t etti 
çılık; Devletçilik ve İnkılapcılık 
prensipleri onunla millet ve dev· 
leti tecezzi kabul etmez bir kül 
teşkil edecek surette birlbirine 
kenetlemiştir. Fakat milleti, dev
leti ve partiyi biribirinden kuv • 
vet alan, blribirine dayanan, blrl

birinin kökü dijerine olan bir tek 
uzviyet halinde zaman ve mesai!' 
içinde Herletip geliştiren imiller 
yalnız bu prensipler de değildir: 

GeÇOJL yirmi inkılıib yılının tıuibi 

'• ': jP.prlinin. tarihile sıkı sıkıya bağlı
~·ı, f\·Jır. _'Cümburiyet hükumeti. _nas~I\ 

'..·"·;. ~luş savaşını yapıp bıtır"'.1~ 
1 ' olan Türkiye Büyük Millet Meclısı 

hükumetinin istihalesi ise cüınhuTi ı 
yet Halk Partisi de ~füdafaai Hu
kuk cemiyetinin kuv,•etli ve teca
nüslü bir siya-.i parti haline inkı

lap etmesidir. Filvaki, Ebedi Şef 
ıf ,SNÜ KİTAPÇI 

"' 

ALİ RANA TARHAN 

rikay~ aa,lıyoruz 
~ - -

Dcnizciligc ait he)·ecanlı 

tefrikalar yumakla tanm
nıış muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladığı bu 

eser, Tiirk tarihinin ilk de -

nia muharebesinden ve ilk 

Türk kaptanının batıra ve 

sergüzeştlerinden başlıyarak 

son deniz muharcbelerimi • 

zin kahramanlarına ka • 

dar Türk denizcilik tarihi • 
nin bir ne\"i umumi bikıiıyesi 
halinde yazılmıştır. Bu tef
rikada, Akdeoizi bir Tör~ 
t,ölü belin,. koyan büyük 
'.i'iirl< den;zrilerinin dünya • 
ya ün ııalaa savllflımnı, ha
yatlarını. öliimlerini ve ta . 
biatin korkunç müşkiiliih~ı 
nasıl yenmeğe 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, mükafatlı 
sizi alakadar edıtbilecek diğer yazılar bulacaksınız. 

Memurdan iyi iş beklemek • • 
ıçın 

Bir ecnebi şirkette meınur olarak çalışmış olan arkada~muz 

anlatıyordu: 

- Onlara iiç buçuk sene huınet ettim; bir tasfiye yapma)'a 
mecbur oldukları zaman açtlda kalacağımı bana iki ay evvelinden 
bildirdiler ve hesabı keserlerken üç aylık tazminat ,·erdiler. Ancak 
bana ;ardınılarının bundan ibaret kalamıyacağını, bir iş buluncaya 
kada; beni gözetmeye ımıcbur olduklarını ilave edorck yeni bir , a
zifeye tayin olundnğum güne kadar, yani on bir ay maaşımı taın 

tediye ettiler. 
Buna mukabil büyük bir idıuemizdcn açığa çıkarılanlara bir 

ay sonra yarım maaş verilmiş, ay lıkl&Tmı peşin aldıkları için bir 
ay on parasız kalmaları hiç kimsenin aklından geçmemiş. bunlara 
hali tekaücliyeleri de iade olunmamışhr. 

Bir daireden yalnı• bir kişinin bile maruz kalacağı böyle bir 
muameleden binlerce memıırun irkilmesini tabii görmelidir. Me-
murdan iyi iş istiyorsak ona, kaba'1ati olmadan hiç kimsenin P~ 



SAYFA% İltDA111 

l!e!!!:!:Q&'P•T•li koridorlarında 
24 SAAT 

Musa -: lsa • Muham~et 1 F ] k ,. " 
iSANIN HAY ATI 1 U::

1

~c~a;sv:1:si Düğünziyafeti 
Yeni deniz teş- ''Günahımınmahsulü-

-25-

İsa, Galile civarına dönüp pey
gamberliğini meydana vurdu 

Din tarihleri ve bilhassa hristi- \ ğişmez ayetleri ihtiva eden 
• yan tarihleri bu ciheti böyle kay-! •Kur'an• ı tetkik etmek zahmeti

dediyorlar ve İsarun Hk •umumi ne düşmemişlerdir. Dünyaya yeni 
ve fllt hareketini• bu vaftiz hadi- bir din ve şe;:iat getiren ve bir 
sesi ile başlatılıyorlar. Onlar, eve!- ckurban. olarak tasvir ve tavsif 
ce de söyled<ğimiz gibi Yahyanın edilen İsa peygamber hakkında 
peygamberliğini kabul etmıyor - hristiyanlıktan çok daha geniş ve 
!ar. Ona vAız, vaftizci Yahya (Je- esaslı bir din teşkilatına mazhar 
an Batiste) adını veriyorlar... müslümanlığın değişmez kitabının 

Yeni fıı ınlar 
pişemezmi 

tepsi 
imiş? 

Fırıncılar cemiyeti Vali Lütfi 
Kırdarın İstanbulun ekmek işleri 
etrafındalı:t bızyanı>tmdan mem -
nun olmuşlardır. Yalnız belediye
nin şehrin muhtelif yerlerinde ek
mek fırınları ve fabrikaları aça -
cağına inanmak istememektedir -
ler. Bu takdirde bugün fırınlarda' 
çalışan 7200 işçinin açıkta kalaca
ğını bildirerek şunları söylemek -
tedirler. 

•- Bugün şehirdeki fıruı.ların 

yarısı belediye nizamnamelerine 
ve belediyenin hazırladığı p!inla
ra göre inşa edilmiştir. Biz yeni -

İslam tarihlerinin kayıtlarına' daimi ayetlerine neden baş vur -
göre •Peygamber• ]er sınıf sınıf- madıldarı cidden mucibi istiğrap
tır. Bir sınıf vardır ki Cebrail on- tır. İslB.m dilıi ve (Kur'an) ın tef-
!ara Tanrı haberi getirir ve ken- sirleri ıle bezenen İslam dini ta- den belediyenin göstereceği tipte 
di.Jerini gösterirler Tıpkı İbrahim, rihleri bir peygamber olarak ta - fırınlar inşa etmeği de kabul ed.i -
Musa, İsa ve Muhammet peygam- nıdıkları İsa hakkında hrıstiyan- yoruz. Fakat belediye fırın veya 
bar olduğu gibi. Bunlara resu!0.1- !arın düzme incillerinden çok daha fabrika açmaktan vazgeçmelidir. 
!ah ... derler. doğru ve sağlam malümat vermek Esasen fırıncılık öldükten ve fub-

Yine bir sınıf peygamber vardır tedirler. Tahrif edilmiş Tevrata rikalar işlemeğe başladıktan son
,~ onla- "·brail doğrudan do"ru- dahi .esas o. lacak . kıyın. e. tt. e olan "' • ~ ......, 6 ra bu fabrikalar ihtiyacım karşı -

·· ·· in . . . 'tt' . (Kur an) dın tetkiklerı :çın mu- . ya gorunmez, ya ız sesını ışı ırır. lıyamıyacaktır. lstanbuldaki evler 

T 
· 1 . . C b .

1 
k hakkak en doğru ve en şaşmaz bir 

anrının emır erını e raı en- de fırınlar olmadığı için halk bir 
dl . g"-t d t bli" _, B merci teşkil etmektedir. nı "" eııme en e g .,.,u. un çok yiyeceği maddeleri de fırın -
!ara da (Nebi) derler. •Nebi> sı - * • • !arda pişirtmekted.ir. 
nıfına •kitap• gelmez. Onlar ken-ı Yah.y~ ile İ~a. artık el hirliğ~. ile Günde aşağı yukarı bütün is -
di başlarına bir •eriat kuramaz • cdın ışıne> gırışmışle. rdı. (Duş -• tanbuldaki fırınlara 5000 tepsi ve-
lar. Kendilerinden evvel gelen man) !arın Yahyayı Isa aleyhinde rilir. Halbuki ekmek fabrikaları 
peygamberlerin şeriatine tabi 0 • kıskandırmaları tesirsiz kaldı. . . 

Y h b .. ük' · ı· ı k bu ısı yapamıyacaktır.> 
!urlar. Fakat asıl peygamber, ya- a ya, en uy mezıye ı a ça ' 
ni cmürseı. olanlara Tanrı Musa, gönüllülüğü olen bu büyük adam:' 
İsa ve Muhammette olduğu gibi - İsaya büyümek bana ise kü
akitap> verir ve şeriat kurmağı çülmek bir zevfktir Çünkü •ge -
emreder. !in• i evine götürecek olan cgü -

İslılın kayıtlarının bu tariflerine vey• odur. Ben ise bu ogüvey> in 
nazaran Yahya kitapsız peygam • bir sağdıcından başkası değilim ... 
herdi. Ve o İsanın kendisinden üs- diyordu. 
tün bir •resul• olduğunu bildiği 1 Onlar, beraber ve ayni gaye uğ
içind!r k.i ona ilk önce tabi olan 1 runda çalışmağa karar verdikten 
olmuştu. sonra çalışma sahalarını ayırdılar. 

Hristiyanlar diyorlar ki: Yahya çöldeki irşad vazifeslne de-
aNe zaman Yahya İsayı vaftiz vam ederek şehirlere sokuldu. İsa 

etti, o anda semadan ibir ses du - da Yahyanın kendisine verdiği şa
yuldu. Bu Tanrının sesi idi ve İsa kirdlerle Galile civarına döndü. 
benim oğlumdur diyorıdu•. Peygamberliğini meydana vurdu 

BELEDiYE 

Yeni kadro bugün başlıyor 
145 memur çıkarıldı 

Mali senebaşı olması '!.ünasebe
tile bu.günden itibaren belediy~ 

yem kadrosile çalışm~ğ.ı başlıya

caktır. Eski kadro'1an tekaüt d' -
len ve açığa çıkarılan m>mı;r ve 
müstahdemlerin so.yıs: 11, ır. 

Bunlardan (24) ü belediye mu· 
hascbeden olup tekaüt müdde\1~
rini doldurdukları için açığa çı · 
karılmışlardır. Muhasebeden kad
ro harici kalanlar da 13 kişidir. 

1115 kişilik kadrosu olan beledi -
ye merkez ve şube muhasebe dai
resinden açıkta kalanların yeku
nu 37 dir. 

İrıcillerin kaydey !edikleri bu ri- ve halkı irşada davete koyuldu. 
vayet •Kur'an• da mezkfıı değil- Ayni zamanda da günahlarından 
dir. Esasen garip değil midir ki tövbe edenlere tıpkı Yahya gibi 
İsa hakkında gerek lehde, gerek şefaat ediy~ıır ve onları •vaftiz• e
aleyhte eserler yazmış olan kim- diyordu. Bu sırada Beni İsrailin 
seler hep İncHlerin birbirini red (Fısih) bayramı gelmişti. Bu bay-~-am mu"nasebetil• e Yahudı'ler her Bundan başka İktısat Müdür -
ve cerheden fasıl ve haplarına is-
tinad etmişler ve bu ba.plar ile sene ve her tarafta Filistine akın lüğünden müdür muavini Halı• 
isa devrini ıµedih veya tenkit ,,..,_ ederler ve Beytülmukaddesi ziya-l ve mıırakıp Alaettin de dahil ol-

-J t d ı rd' mak üzere sekiz maaşlı ve 3 üc -
lemişlerdlt. re e er e ı. 

Halbuki içlerınde, hele son dev- İsa, irşad azifesini görm~k için retli memur, yazı işlerinden bir 

b f t k 
_,,_ . 

1 
ed. K maaşlı memur ve 13 odacı, Zat ış-

rin allameleri arası..Ud.a Ennest u ırsa ı açırm"" ıs em L en . . . . 
d

. b. k ak' di ·ı be be B lerınden hır memur, Fen ışlerın -
Rönan ve Emil Lüdvik gibileri de ı ır aç ş ır ı e ra r ey- . . . . t·· 

1 
k dd ıd· den hır ressam, hal ıdaresmden 

bulunduğu halde hiçbiri İsa hak- u mu • ese ge ı. 12 ücretli memur açıkta kalmak-

yasak 
Men'i israfat kanu
nunun ehemmiyetle 
tatbikine başlandı 

Dahiliye Vekaletinden vi • 
lıiyete gelen bir tamimde me
ni israfat kanununun tatbi • 
k~tına ehemmiyet verilmesi 
bildirilıniştu. Vilayet umumi 
meclisi 926 senesinde bu ka -
nun tatbikına ait bir karar 
sureti kabul etmişti. Bu karar 
dün vilayette teksir edilmiş ve 
tatbikına başlanması alaka -
darlara tamim edilmiştir. 

Buna göre: Düğünlerde ge -
line ait cihazın nakli için me .. 
ra'im yapılmıyahacktı. Düğün 
alayında beş araba veya oto -
mobilden daha fazla nakil va -
sıtası bulunmıyacaktu. Gelin 
odasına askı asılrnıyacak, ni -

şan, çevre merasimi yapılmı -
yacaktır. Her nevi hediye ver
mek ve almak memnudur. Dü
ğün merasimi bir günden faz
la sürmiyecek, umumi salon· 
!arda balo, çay, ziyafeti veril
miyecektir. Yalnız akraba ve 
çocuklara bir günlük ziyafet 
verilebilir. 

Keza lohosa vcsilesile u 
mıuni mahallerde ziyafet 
vermek, hediye götürmek 
veya almak memnudur. 

Sünnet düğünü Jağvedil -
miştir. Ancak hususi eğlence 
olabilir. Sünnet çocuklarının 

n1üccvheratla ~ü~lenrnesi ve 
bu şekilde gezdirilmesi ya - ı 
saktır. Bu tamim hilafınn lıa
reket edenler hakkmdn zabıt 
varakası tutulacak »C kanu -
nu ııınhsus mucibince mahke
meye tevdi olunacaklardır. 

"~====-,6 .......................... 
ı K-- ""k H b 1 ı ı uçu a er er ı 

kilatı başlıyor •• ll nu e erimle boğdum,, 
Denizbank bir müddet 

daha çahşacak 
Yeni deniz teşkilatlarının tatbi-

. ki yeniden hususi bir kanun çı -

Doğurduğu bir çocuğunu boğarak mezarlığa 
atan bir Ermeni kadını ile babası yakalandı 

k1armak lüzumu karş~da bir Kazlıçeşmede Küçük mezarlı de dise hakkında. şunları söylemiştir: 
müddet için geri kalmıştır. Bu vak .ııılen mezarlıkta boğularak öldü - •- Hastaneden taburcu edil • 
te kadar_ Denizbank faaliyete de- rülmüş bir çocuk sededi bulunmuş miştim. Babam da beni almağa gel 
vam edecektir. ve yapılan takibat neticesinde bu- miştL Yoldan giderken arkamız • 

Yalnız Deniz Ticareti Müdürlü - nun annesi tarafından öldürülmüş dan bir araba geldi ve şiddetle ba-
ğü bugünden itibaren merkez li - olduğu anlaşılmıştır. na çarptı. Çocukla beraber yere 
man teşkilatı haline girmiş bulun- Hadise şöyle olmuştur: . düştüm. Çocuk öldü. Ben de me • 
maktadır. Sarrıatyada oturan Tertuhi a • zarlığa attım. Ertesi gün çocuğun 

1 

Fakat idarenin yeni kadro ve dında bir kız babası Serkis ile be- cesedini açıkta bırakmak istemi -
bütçelerinin ayın son günü olma - raber Çemişkezekte bulundukları yerek tekrar gelip bir mezara göm 
sına rağmen akşama kadar tebliğ sırada bir genç Pertuhiyi izdivaç mek istedik .. 
edilmemesi Tür.loiye sahillerinde- vadile iğfal etmiştir. Birkaç ay Pert~hinin bu ifadesi ile mua -
ki limanlarda çalışan binlerce me- evvel baba kız İstanbula gelmiş • yene neticesi biribirini tutmamak
muru çok müşkül vaziyette bırak- !er, fakat Pertuhi de hamile oldu- tadır. Çocuk boğularak öldürül • 
mışhr. Bumemurlar bütçe ve kad- ğunu anlamıştır. müştür. Pertuhi bu noktayı anla -

· rolar tebliğ edilinciye kadar ma - Günü gelince Pertuhi Yedikule ı yınca bu defa da şöyle demşitir: 
aşlarını alamıyacaklardır. Bunlar- Ermeni hastanesine yatırılmış ve •- Hastaneden çıktıktan son • 
dan birçoğu nasıl olsa aybaşında orada bir çocuk dünyaya getirmiş ra yolda babam bana: aSen artık 
para alacaklarını hesapladıkların - tir. Çocuğun doğumunun Ü9ÜJ! - namussuz bir kızsın• dedi. Ben de 
dan on prasız klmışlaıdır. Sabır - cü günü hastane idaresi kızı ta - müteessir oldu:m. Tam bu sırada 

sızlıkla tebliğatı beklemektedirler. burcu etmiştir. arkamızdan bir araba geldi. Bana 
Diğer taraftan Ticaret ve İktısat aKzlıçevmede ·Küçükmezarlık• h afifçe çarptı. Çocuk kucağımdan 
Vekaletlerinin yeni teşkilatları da denilen Ermeni mezarlığı içine gi- düştü, fakat ölmemişti. Babamın 
dün şehrimizdeki dairelere tebliğ ren bir adamla bir kızın orada kü' - ·· ı sez erinin verdiği teessürle güna-
edilmemiştir. Bunlar da birkaç çük çocuğu boş mezar kavukla -
gün gecikecektir. hımın bu canlı mahsulünü boğazı-

---oo~---

Buz bayileri ipsiz mal 
satıyorlar 

Dahiliye Vekaletinin geçenlerde 
buz satışı hakkında gönderdiği ta
mimin tatbi'katına başlanmıştır. 

rından birine attıkları etraftan gö nı sıkarak öldürdüm. Sonra me -
rülmüş ve hadise polise haber ve- zarlığa bıraktık.• 
rilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
erkekle kadının Pertuhi ile baba
sı Serkis olduğu anlaşılmış ve ya -
kalanarak adliyeye verilmişlerdiT. 

Çocuğun cesedi muayene edilerek 
boğulduğu anlaşılmıştır. 

Pertuhi ve Sergis hakkında sor

gu hakimliği tarafından tevkif ka-

rarı verilmiştir. Yalnız Pertuhinin 

akli muvazenesinin yerinde olup 

olmadığından şüphe edilmiş ve 

kendisinin müşahade altına a!ın -

Pertuhi Müddeiumumilikte ha - masına lüzum görülmüştür. 

Sahtekarlar Adliyede tatil 

tstanbulda mevcut 78 bu, tevzi 
şubesine buzun 'kilosunun (100) 
par'I olduğuna dair levhalar asıl

mıştır. Bu yüz paralık fiat buzcu
lan memnun etmemiştir. zı,a buz
la beraber buzu saracak kağıt ve
yahut ip vermekteydiler. Buzcu
lar aralarında sözleşip kilosunu Olimpo adında bir çantacıdan Adliyenin yaz tatili bu yıl da 20 

yüz paradan buz istiyenlere buzu aklıkl~.rı bir çanta için güya resmil Temmuzda başlıyacak ve 5 Eylüle 
çıplak olarak vermekte ve •nasıl hır muesseseye alınmış gıbi fatu- kadar devam edecektir. Bu sene, 
isterseniz taşıyın• demektedir1er. ra istiyerek sonra bu faturayı us·· t ak ' . t ip edilen sıraya göre asliye ce-

Buz müteahhidı belediyeye mü kı k · 3025 ı· 1 k h smını esıp ıra ı sa te bir za mahkemelerinden birinci ve i -
racaat ederek mukavele ahkamı-
na m~ayir olarak bazı dükkan cirosu kabil bir borç senedi haline kinci cezanın, hukuk kısmından 
sahiplerinin Frijiderden buz is - koyarak icraya müracaat eden ve da ikinci ticaret mahkemelerinin * Belediye müstahdemin şubesi tihsal . ederek s~ttık.larını ştkii.yet j çantacının emvaline haciz koydu- nöbetçi kalmaları icap etmekte • 

mürakipl.erind.en .. B~~~ Kamil ay- etmıştır. Bu şekılde buz sa~mak rurken yakalanan Anesti, Yorgi, 
nı şubemn mudurlugune tayın e- memnu oklug·undan belediye me- p d ı· K t· 1 .. dir. 

ı........ . ........ ı 
. . na e ı ve a ına ad arında dert b . b dılmştır. , mur1arı cterha1 harekete geçerek • . Fati noterı eraet etti * Vali ve Belediye Reisi doktor bu gibiler hakkında takibat yapa- sahtekar hakkındakı muhakeme 

Lutfi Kırdar dün Darülacezeyi caklardır. dün ağırceza mahkemesinde bit -
teftiş etmiş ve bundan sonra hali ---0o-- miş ve karar tefhim edilmiştir. 
inşru:la ve tamirde bulunan yolları lstanbul - E erlin hava Karara göre bunların suçları sa Fatih noteri Şükrü vazifesini ih -
gezmiştir. I ld bit görülmüş ve Yergi, Anesti, maiden bir ay hapse mahküm ol-* Trabzon vaisi iken Buısa va- yo U aÇI 1 t il d'l 

Başkatip ve katipleri tarafından 

yapılan bir suiistimalden dolayı 

kında en doğru, en şaşmaz ve de- (Arkası var) tadır. Pandeli birer sene ve Katina da muş ve bu ceza ec e ı mişti. 
l 

'!iliğine tayin edilen Refik Koral - İstanbul - Berlin hava yolu dün [ ya nız ·· h hk •. d. . Temyiz mahkemesi Şükrü hak -
tan dün Taı·ı vapurile şehrimize Ye,ilköY'de merasimle açımı' ve uç ay apse ma um e ılmışler - . .. Tekaıide sevkedilenler• 

DENiZ 

Limanda bir kaza 
Dün Galata rıhtımında bağlı 

duran Aksu vapurunda bir kaza 

olm:ış, bir amele ağır surette ya

ralanm~tır. Bir sandaldan apurun 

bır nwnaralı ambarına yük veri -

lirken vinç sapanı kopmuş ve u-

cundaki karyola derirnlerile san

dala düşmüştür. Sandalda bulu -

nan Rizenin Tersane köyünden 

Hacı Mehmet başına düşen demir

lerle ağır surette yaralanarak bay-

lüNIVERSITE 

Maruf bir profesörün 
konferansı 

Paris üniversit.Esi devletler u

mumi hukuki profesörü De Zap -

ra.delle şehrimize gelmiş v.c Üni -

versiteyi ziyaret ederek · Rektör 

Cemil Bilse! ile görüşmüştür. 

Dünyanın en maruf bir hukuku 

düvel alim sayılan De Zapredelle 

yarın akşam saat 17 de Hukuk Fa

kültesi birinci sınıf dershanesin -

de ·Devletler hukukunun mües -
gın bir halde sandalın içine yuvar- sese halinde inkişafı• adlı mühim 

lnmıştır. Sandalda bulunan diğer bir konferans verecektir. Konie • 

iki amele de korkularından ken - ı ransa bütün hukuk profesörlerile. 

dilerini denize atmışlardır. Yeti-
1 şehrimizdeki adliyeciler ve hu -

şenler bunları boğulmak üzere kuk talebeleri davetlidir. 

--00--iken kurta.muşlar, ağır yaralanan 

ameleyi de imdad otomobili ile 

Beyoğlu hastanesine kaldırmışlar SAN AY 1 
dır. 

-oo--

Taks:m - Yenimahalle 
otobüsleri 

Taksim - Yenimahalle arasında 

işi yen otobüslerin bu hatta az 

Sanayi odaları hazırlıkları 
Sanayi odasının Ticaret Oda -

sından ayrılarak müstakil bir te -

şekkül haline sokulması hal<kında 

hazırlıklara ba~lanmıştır 

Bugün Ticaret Odasına kayıtlı 

ge.diği ve bu sebeble halkın is - 2000 sanayici ardır. Bunlar senede 

tası- onla.rda beklemek mecburr-i -

vctınde kaldığı görülmüştür. 

nııı-'~beble Belediye reisliği cc.s,, ..... 
'1ave otobüsler kul-

'-··nstır. 

40 bin lira bir varidat temin et -

mektedirler. Yalnız İstanbulda 

daha kaydolunmamış 8000 sana -

yici mecuttur. Sanayi odası bun -

!arın d.a kayclıru temin edecektir. 

muhasebeye mensuptur. • ' ık k b -Bu (145) listeden başka açığa gelmiştir. B. Refik yakında Bursa- ilk tayyare Berline hareket etmiş-' dir. ındakı ararı ozmuş ve agırce-
çıkmak üzere ı.ıuıunanıar da var- ya gidecektir. tir. Beyoğlu ve Sultanahmet zada tekrar yapılan muhakeme 

~~· ~:h~:a~:k~ü~~~;ü;~eı;~ı:~~ü~ le: M~~ağ::a v::tği~~r~~;~~ :~rr: 1 M A AR j F _.,
0 

üçüncü SUih hak. mligi ::t~::~:d:er~;~;~~yhin beraeti-

tir. Muhakemat amiri ve daha üç Akıncı da dün ~ehrimize gelmiş - - Beyoğlu sulh ceza hakimi Hay-

memur da açıkta kalacaklardır. tir. Çocukların müsameresi işçi mümessilleri seçimi 
---000---

rettin Şakir Çanakkale müddeiu-

Açıkta kalan memur<lara hangi 
kanuna göre maaş verileceği he
nüz tesbit olunman1ıştır. 

* Merkez Bankası bugünd~·' 
itibaren gayri mübadillere nakit 
para t~V2iatına başlıyacaktır ş . .,,. 
diye kadar defterdacl:ğın bon.•la·· 
rını yazılı miktarların yüzde onı. · 
nu naklt olarak bankadan alac,,k
lardır. Tezi edilecek para 200 hın 
liradır. 

Orta okullara geçecek olan Ço - mumiliğine tayin edilmiş ve vazi-
cuk Esirgeme Kurumu Eminönü f . b ·ı · t· 0 . Bütün iş yerlerindev iş mümes-.. .. . .. . esı aşına gı mış ır. nun yerme 
çocuk kutuphanesıne m.ıdavım _ • . .• . si!leri seçilmesi hakkındaki müd -

Ücretli memurlar, yardım san
dığına şimdiye kadar ·;erdikleri 
paranın bir mislini alacaklardır. 

Açığa çıkarılanlardan lya'katli o -
!anlar tekrar münhal vaziJ'elere a

. . • Beyoglu sulh ceza hakımlıgıne 
son sınıf talebesı namına dıger sı- .. .. .. , det dün !bitmiş olacaktı, fakat he-
nıf arkadaşları, cumartesi günü Sultanahmet uçuncu sulh ceza ha-ı .. . . . 

t 15 d b
. od ·· · < k. · K. ·1 ·· ·· ·· Ih nuz bazı yerlerde seçım ışlen ya-

saa e ır a musameresı ve-
1 

ırnı amı ve :.ıçuncu su ceza .... 
receklerdir h.k. 

1
... d 1. b" . . pılmadığı gorulerek bundan 15 · ı a ını ıgıne e as ıye ırıncı ceza 

--o mahkemesi azasın<lan Münip nakil 
ltnacaklardır . 

Abbasağa parkı 
Belediye Reis muavini Lütfi Ak-

• soy dün Beşiktaşta Abbasağa me-
zarığım gezmiş ve park halıne ge
tirilen b usaıha.daki faaliyet; göz -
den geçirmiştir. 

35 bin metre murabbalık bu 
muazzam saha fevkalade bir park 
haline getirilmektedir. Bu parkın 
İstanbuldaki bütün parklardan 
güzel olacağı temin olunmakta -
dır. 

Caddelerde birıaların 
renkleri 

Mısır çarşısı istimlAk 
ediliyor 

Yeni yapılacak hastahane 
projesi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- Belediye tarafından istin1Jak e-
kaleti İstanbulda inşa olunacak o- dilerek yardımcı hiil haline geti -

l 
· ı stah . · ·ı l'k d rilmesine karar verilen Mısırçar -an yenı ıa ane ışı ı e a a a ar 

1 
• b 

1 
t şısının esnafı, burasının Evkafa 

o maga aş amış ır. ı 
Bu muazzam hastahanenin plan ait olmayıp, şahısların mülkiye -

tarını y~pmak üzere Paris ve Loil tinde bulunduğunu beyan ederek 
tıp fakültelerinin mimarı Jean Ankaraya bir heyet .gönd:rmişler 
Walter İstanbula davet edılmiş _ ve Mısı~arşısının ıstımlB.kinden 
tir. Fransız mimarı hastahanenin vaz geçilmesini alakadarlardan is
yerini ve şeklini tayin ed~cektir. trham etmişlerdir. Bunların id -
Dün mimardan aliye bir mektup diasına göre Dahiliye Vekaleti bu 

ricayı kabul etmiş ve İstanbula 
gelmiştir. Mmar bu mektubunda 
bu vazifenin kendisine teklif e _ l:lildirecleğini vadeylemiı§lir. Es -

İ~tanbulu.n 'birinci sınıf cadde - , dilmesınden dolayı büyük şeref naf İmar Bankas.ından para kal : 
lerının aynı renge boyanması ta - duyduğunu beyan etmektedir. Mi- dırarak bu~asmı. ımar edeceklerını 
karrür etmiş ve Prost mavi gri ve mar ayrıca şimdiye kadar yaptığı I beyan etmışlerdır. 
mavi bej olmak üzere iki renk hastahaneledn plan ve resimlerini. Fakat belediyeye buna daih hiç 
tesbit etmiştir. Alakadarlar tara- .. 

00 
. f bir iş'ar. gelmediğinden istimlük 

fından ev ve apartman ve dükkan go erememış ır. muamelesi normal olarak devam 

sahiplerine keyfiyetin tebliğine masındandır. Mülk sahipleri bu etmektedir. Buı ası için flOO) bin 
başlanmıştır. İki renk seçilmesi -ı renklerden birini seçmekte ser • liralık istimlak bedeli verilecek -
nin sebebi tek rengin gözleri vor- besi olacaklardır. tir. 

ve tayil edilmişlerdir. 

Hizmetçi yüzünden 50 
lira ceza verecek 

Gedikpaşada Kazım adında bir ı 
adam, hizmetçisini kadırarak elin

den almalarından dolayı kiracısı 

olan Süren ve Eva adında bir karı 

koca ile dövüşmüş ve adliyeye ve
rilerek üçüncü sulh ceza mahke -

mesinde 50 lira para cezasına mah

1 

1 

kum olmuştur. 

icra muhasebesinde devir 
işleri 

Mali senenin bitmesi dolayısile 

İstanbul icra muhasebesi hesapla
rın umumi defterlere devri için 
dünden itibaren para tahsil ve te
diye muamelesini tatil etmiştir. 

İcra muhasebesi. Pazartesi günün
den itibaren tekrar tahsilat ve te
diyata başlıyacaktır 

1 

Hazirana kadar temdid edilmiş -

tir. Ayni gün iş ihtilafları nizam -

namesi tatbk mevkiine konacak • 

tır. 
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• 
Italyan 
yeniden 

talepleri 
alevlendi 

Macaristan 
intihaba tının 
kat'i neticesi 

IKDA• 

!iŞARETLER - --
Yüzde on bahşiş 

Belediyenin bahşişlerle meşgul 
' olduğunu haber alıyoruz. 

Bahşiş diinyanın her tarafında 
adettir. Hatta bazı yerlerde hiz -

ınettcn evvel bile tediye olunmak 

lazımdır; çünkü başka türlü iş 

Beşinci kurultay 
rnaş tarafı 1 inci sayfada) Geçen son Kiınundaki üsnomal 

ve mütalealarını alınış ve o sırada kurultayın nizamnamede değişik
yeni seçilmiş olan İkinci Büyük likler yapmak ve Cümhurreisimi
Millet Meclisindeki Parti mebus- zi Partinin Değişmez Başkanı ilan 

SAYFA 1 

Prens Pul 
Beri inde Jarmın toplantılarında da parti ni- eylemekle gördüğü büyük vazife 

zanınamesi münakaşalarına reis • hafızalarımızda tazeliğini henüz 

1 
B !" 

lik ederek, 9 Eylfil 1923 tarihinde, ınuhafaza etmektedir er ın, 31 (A.A.) - Yugoslav 
gördüremezsiniz, Fakat hiçbir yer bu nizamnameyi kafi şeklile mey- Büyük Kurultayın. dört normal na:bi Prens Paul ile Prenses Ol -
de yüzde yirmi, otıız bahşiş göriiJ- danıİ' getirmişti. ve bir iisnomal toplantısındaki fa- ga nın Be:rlini ziyaret program -

· . . · !arı r"'Smen tebliğ ed ·1:ın kt d · 

<< Tunus !.. Korsika ! .. Cibuti! .. >> Budapeşte, 31 (A.A.) - İn

tihabatın kat'i neticesi şudur: 

müş, işitilmiş şey değildir. Halk Partisinin birimi kurul - alıyetler.uıı bu suretle telhıs eder- ı e e ır. 

Lokantalarda bir frank, en bü- tayı telakki edebileceğimiz bu ta- keıı bilhassa unutulmaması iktıza Bu programa göre Prens i:le 
yük bahşişlerden sayılırken bizde rihl içtiınada yaratılan büyük ese· eden bir cihet vardır ki o da ocak- Prenses bugün saat 20 de Alman 

1 d . • ' ' hududuna muvasalat ed ki 

Roma, 31 (A.A.) - İtalyanın 
Korsika ve Nis hakkındaki muta-

fo gazetesi, bugün dört sütunluk 
bir makale neşretmiştir. Bu maka-

360 mebusluktan, hüktlmet 
partisi 180, hü.ktlmete dost 

hristiyan partisi 3 ırniistakil 

küçük çiftçıler partisi 14, Fal-

Pn küçük istihllkin mecburi hah- rin devamlı inkişafını o zamandan ar an vilayetlere kadar muay • ece er ve 
beri toplanan Kurultayda takip yen zamanlarda lçtiın~ ederek prot~ol ~fi B".'"on Von Dörn -
edebiliriz. Yalnız, burada şunu ba- halkın dileklerini ve şikayetlerini berg ın rıyasetmde bir ihtiram 
tırlatmak gerektir ki Büyük Mil - kaydeden kongrelerde verilen servisi ile Mareşal Göring'in V<> 

Jet Meelisi hükfunetlnin mahiyeti bütün kararlann, tıpkı bir çok su- Hess'in mümessilleri, Alınanya'nın 
Cümhuriyet, lakin şekli o değildi. lann b.irleşerek bir nehir husule Belgrad ve Yugoslavya'nın Berlin 
Tür.kiye cüınhuriyeti ilan olunduk- getirip nihayet denize döküldüğü dlı;ileri. tarafından karşılanacak . 
tan sonra, bir grup toplantısında, gibi, Büyük Kunıltaya gelmesi !ardır. 

şişi beş kuruştur; bunun haricinde 

de ~eş kuruş bırakmak artık adet 

olmuştur, Çünkü hesap puslasına 
lebatı münaselıetile Fransa aley - le, cKorsika dramının son perde -
hine gazeteler tarafından yapıl - Sİ> ünvanını taşımaktadır. 
makta ola·n ve Mussolini'nin mu -
rtalebatını Tunus, Cibuti ve Süveyş 

hy'nin nasyonal sosyalist par- ilave edilen yüzde on dükkancının 
kasasına girdiği için garson elini

•e bakar ve siz çaresiz paranın üs-

Bu gazete, ezcümle KorsiJrnnın 

üzerinde tem,,.:rküz ettirdiği gün- en sonunda zaruri olarak büyük 

denberi arkası kesilmiş bulunan İtalyan ailesine kavuşacağını ve 
neşriyat, yeniden başlamıştır. zulüm ve itisaf ile tarihi hukukun 

tisi 4, Hubay'ın oklu haç par
tisi 28, milli cephesi, hristi -

tan nasyonal sosyalist parti - Halk Partisi Cünıhuriyet Halk Partinin halkla ve halkın da türlü Prens ile Prensesi hamil olacak 
Partisi adını aldı. Bu kararı da bir ihtiyaçları ile çok ya.kından temas olan hususi tren, Perşembe gün(\ 
çok inkılap hareketleri takip etti, ederek onlardan aldığı ilhnmlarla uat 15,30 da Berlirıe muvasalat e-
15 İlkteşrin 1927 de toplanıp aiti millet ve devlet işleri~e icap eden 1 decektir. İstasyondan mısafirlerin 
gün çalışan ve haddi zatında ikin- v~~helerl vermesidir. iddia edile - ikamet edecekleri Belvüe şatosu
ci, resmi surette birinci addolunan bilir ki ~iletin kendi işlerini biz- na kadar giden yolda askeri kıt'a
Büyük Kurultay, Ebedi Şefin nut- zat t~dvır etmesinde demokrasi tar selam duracaktır. 

[ tü olarak gelen miktarın küsuru
nu terketmeye mecbur o1ursu • 

Ciano ailesine ait olan Telegra - · ıtal edilemiyeceğini yazınaktadlr. 

si 3, sosyalist partisi 5, ser -

yen nasyonal sosyalist parti
sizler de 6 mebusluk kazan -

· rnışlardır. 8 rnebusluğun neti
cesı henüz l>el:li değildir. 

nuz. 

Yunanistan asker topluyor 
Atina, 31 (A.A,) - Atina ajansı [ve Halsis mıntakasını ihtiva eden 

bildiriyor: 

1 

kolordu dairesinde henüz talim 
Yunanistanın birçok askeri mın- görmemiş olanlar silah altına alı

talaılannda geçen seneler yapıl -ı nacaklardır. Bu tallın devresi bir 
ılığı üzere bu sene de Atina, Tire kaç ay sürecektir. 

Büyük Kurultay 
(Bllf tarafı 1 inci aayjad.a) lan yeniı hükümleri: hulasatan ar -

duğu anlaşılır veya yeniden böy _ zetmeyi ve bu değişikliklere sebep 
le bir hal vAkı olursa, kendisinin olan h~dise ve mecburiyetlerle 
müdafaası alındıktan sonra, vila- dört senelik m!işahade ve teerübe 
yet idare he etinin mu.cip ]erimize müstenit kana.at ve ~n 
sebebleri havi y~ üzerinde u-. l!<:leri:rnizi klsaca izah etmeyi 1ü -
mwnt idare heyeti kararile parti • zumlu ve faydalı bularak buzu -
den kaydı silinir, nınuza çıkınış bulunuyorum. 

• Arkad~lar, 
Bu madıdenin ilAvesi sebebile 

Hepiınizce malı1rn olduğu üzere 
müteakip madde numaraları de • dördüncü büyük kurultayınızın 
ğişıniştir. 

lJarti programımıza illveten koy -

d 
PartiG. tEljkllfıl Btındkanla ~üfedt~işllt ih- muş olduğu ana prensiplerle parti 
ası ene aş .ı:ı. ıvanınca "dd ··ı k" 11 b" 

"" uml "-"ld"''" d . G 1 programımız cı en mu e am ır >uZ u gu• u ..,.wne aır ene . . . . 
şekil alınış, çalışma sıstemırnız1 

Se~eter. t~afından verilen iz:11~t tayin ve gid~ğimill yolun istika
~ncuııneıımıızce de muvafık goru- ı· . "h 1 ak tesb"t de bı· . . . meırusarı oar ı en r 
lerek lAyihanın partı teşkilatından ah" ı· i'kti ım· ti 
bahseden ikinci losmının 20 inci 
madesinin •C• fıkrasının •Parti 
müfettişlerince tah$i tensıp edll
nıig ve bundan dolayı sonraki fık· 
raların ba§larına konulan harfler 

yasa m ıye ı sap e ış r. 
Genel Selkreter, bundan sonra, 

)'eni hükümlerin mucib sebebleri
hi kısaca anlatmış ve nizamname
den bahsederek ezcümle demiş -
tir ki: 

de de~tiril~itir. 20 inci medde- Aziz arkadaşlar, 
nin yeni şekli şudur: Programda yapılan değişiklikle-

20 - Parti teşkil.in tunlardan rfn ve yenilik1erin nelerden ibaret 
ibarettir• j bulunduğunu ll'l"Zetmiş bulunuyo -

a - Genel Başkanlık rum. Sözlerime nihayet vermroen 
b - Genel Başkanlık Divanı tıiraz da nizamnamede göreceğiniz 
e - Büyiik kurultay ve umumi yeni maddeler hakkında maruzat-

idare heyeti. ta bulunacağım: 
ç - Parti müfettişleri, BiliTsiniz ki şimdiye kadar mer'i 
d - Vilayet, kaza, nahiye, ocak olan nizamnamede Genel Başkan 

kongreleri ve idare h~yetleri vekilliğinin ki:me tevcih edileceği
e - Büyük Millet Meclisi Parti ne dair hiçbir kayıt mevcut değil-

grupu di. Bu cihetin vazıh ve her türlü 

f - B. M. Meclisi Parti müstakil 
grupu 

g - Parti divanı 

7 nci kısım 2 nci faslı olarak tek
lif edilen •parti müstakil grupu. 
teşkilat tablo~u.-ı.daki yerine müte
'nazır bir hale getirilmek, parti gru 
puna ait bulunan hükümleri ihti
va eden fasıllar biribirini takiren 
zikredilmiş olmak ıçin 56 ıncı say
'fadaki üçüncü fasıl ikinci' fasıl o -
]arak 54 üncü sayfada.ki parti müs 
takiıl krupunun yerine getirilmiş 

ve parti müstakil grupu da bunu 
takip eden üçüncü fasıl olmuştur. 

Bu fasıı değişikliği münasebetile 
maddeler de yeni numaralar al -
mıştır. 

Fikri tuzerin beyanatı 

tereddilde mam olmasındaki ehem 
miyet izaha muhtaç olmadığından 
'Z'I inci madde bu maksadı temin i
çin ilave ..ailmiştir. 

İki kont tayya
rede öldü 

Lublin, 31 (A. A.) - Kont Sta
ni61as Zamoysski ile kont Jean 
Tyszkiewicz bugün bir tayyare 
kazası neticesinde ölmüşlerdir. 

Her ikisi de biır turizm tayyaresile 
Lublin eyaletinde kain Miedzy -
roz'deki malikanesinde kont An,. 

dre Potocki'yi evvelki gün ziyare
t,,. gitmişlerdir. Dün ayni tayyare 
ile hareket ederken tayyarenin 
kanadı bir çite çarparak kopmuş
tur. Buna rağmen tayyare, 100 
metre kadar yükselmiş, fakat bi
raz sonra civardaki tarlalardan 
birine düşmüşt<.ir. Tayyare parça
lanmış ve içindekiler ölmüştür. 

--oo--

Macaristana ilhak olunan 
toprakların mebusları -ki ye

niden ora.da intihabat yapıl -
marnıştır ve 16 dır - hep Oh· 
ti hükumet partisine taraf -
tardır. 

" ~ 
Alman lejyonerleri 

meml&keflerine 
döndüler 

Cuxhav"'°, 31 (A.A.) - İspanya 
dan gelen Alman lejyon,,.rleri, sa -

at 21 de .Neşe, kuvvetten doğar. 
teşikıatının ~ vapurj}e buraya 

gelmişler ve kendiledni karşıla -
mağa çıkmış olan birçok Alınan 
harp gemisi tarafından selfımlan -
mışlardır. 

Riv,aye~e bakılır•a belediye gar
son hakkı olarak hesap pmlasma 

yüzde ou ilave eden müesseseler· 

de bunun haricinde bahşiş alın - kunu dinleyip tasvip etmekle, do· prensıpleri bu derece mesut bir Cu b h . h 
k , . . ma sa a ı naıp, arp mak -

masını menedecek. Güzel. Yalnız ıız mücadele ve inkılab senesi tatbik sahasını hıçbır memlekette 1 .. 11 . "b"d . 
zarfında, yani Sivas kongresinden bulamamıştır. Büyük Kurultayın u erı a ı esıne bir çelenk koya -

belediye bütün müesseselere bir 

de beş kuruştan aşağı para o:ldu -

ğunu öğretmelidir. Hesap otuz beş 

kuruş tutuyorsa bu garson hakkı 

ile otuz sekiz kuruş eder, kırk ku-
ruş değil. ... 

Alış verişte de öyle. On kuruşun 

idare etmiyen bir mal için yüzde 

.. k d M""d f . Hukuk t kkü"J t d d"kk t al ak caktır. Saat 10.25 te de Charlotten-o gııne a ar u a aaı , eşe arzını a ı a e ırs , 
Halk Partisi ve Cümhuriyet Balk mütaleamızda haksız olmadığımız; burg da şerefine tertip edilecek o
Partisi prensiplerine göre mey- umarız ki, derhal teslim olunur: lan bir geçid resminde hazır bu -
dana getirilmiş bulunan bü • Cemiyet hayatımızda en kü _ lunacaklır. 
tün icraatı da kabul etmiş oldu. çük nüve sayabileceğimiz mahal _ Akşam operada gala süvaresi o
Ebedi Şefin Parti Umumi Reisliği le ve köylerde bir araya gelmiş 1 !arak •W Maitres - Chanteurs de 
ve Umı;mi Reislik beyannamesi bulunan halk, mahallenin \'e kö-1 Nuremberg~ temsil edilecektir. 
ile ilk parti programı da bu ku - yün çeşmesinden yoluna, bahçe - Cumartesı sabahı Prens, -Berlin 
rultayda teshil edildi. sinden bağına, hekiminden mek • şehrinin hatıra defterini imza ede

elli zam ile on beş kuruş istemek 1931 l\1ayısınıJa in'ikad eden ü- tebine, hasılı o içtimai heyetin re- cektir. Bundan sonra Potsdam'a 
şart değildir. Bu iki rııkkaın ara-/ çüncü Büyük Kurultay devletçi- fah ve saadetini temin edecek olan giderek kinct Frederik'in mezarı
smda beş kuruşun küsuratı da tikle inkıliibcılığı ana prensiplere veya teminden alıkoyan nekadar na bir çelenk koyacaktır. Prens, 
vardır. ilave etmiş, Partinin esaslı prog - dilekleri ve şikayetleri varsa hep- öğle yemeğini Von Ribbentrop ile 
Beyoğhı ve F1orya eğlence yer- ramını tedvin ve nizamnameyi sini ocak kongrelerinde işaret ve birlikte yiyecek, ikindi çayını Dr. 

)eri fiatleri için kolları sıvadığını gıeniş surette tadil eylemiştir. kaydettikten sorır.ı bunlan daha Göbbels ile içecektir. Akşam ye _ 
'ışi"""iıniz yen· ikt d M. d .. .. • Dördüncü Büyiik Kurultay ise yüksek kademe olan nahiye oca- meğini Kaiserhof otelinde tekrar 

• ...,. ı ısa uuru-p·· k • k · tek·· 
nün pek küçük ra.kkam farklarına . artının o va te kadar olan çalış- gının o~ı:resıne arze m. uzere Von Ribbentrop ile birlikte yiye -
da dikkat .. . malaTlnı muvafık görerek prog - delegelerını seçerler. Nahıye kon-ı cektir. 

edecegını umanz, rama bazı hükümler ilavesi ile ik- f gresi, bu dilekleri ve şikayetleri p .... Pr ... 
1 

ğ" 
1 K 

. . . . . 'llZar gunu ens, og e yeme ı-
D A M C 1 tifa etmiştir. bir araya getmp geruş hır tarama-' . p tsd . ·-~- k"" G t , , , ı nı o am cıvar..,.,., auı a ox 

=========================--~ ya tabı tutar ve kaza kougresi ba- .. . ,. . • . Admiral Gref Spee ve Admiral his 1 ·ş1 . k d" d . 1 da Gorıng ın ikametgfilıında yıye-

T 
mevzuu o an ı erı en ı aı-

Scheer kruvazörleri ile altıncı •• k H K cek ve akşam Charlottenburg şa 

Ur resi ölçüsünde tetkik ve vilayet -
muhrjp filosu ve aynca 4 muhrip, ava urumu kongresine gidecek delegeleri tes- 1 tosunun altın galerisinde verile -
lejyonerlerin istikbalİne çıkmışlar b"t d s·· ··ı ·· ··ı · 1 cek ziyafette yine Göring'in misa -ı e.r. uzu e, suzu e, ınce ene 
ve müteakiben halk, İspanyada incelene, ve ayni zamanda büyiiye firi olarak bulunacaktır. 

döğüşınüş olan "'Ski muharipleri al Umumi heyet dün toplandı, nı'zamna- çoğala memlek.et mikyasında bir Pazartesi günü müzelerin gezil-
kışlark · liste halini alan bütün bu şikayet mesine tahsis edilecektir. Misafir-en geçıt resmi vaziyetinde 
mevki almışlardır. Filo, Cuxha - menı'n alacagvı şekı'I tesbı'f edı'ld'ı ve dilekler Genyönkurul üyeleri, ler, bundan sonra hususi mahiyet-

Parti mensupları, İlyönkurul baş- te olarak Perşembe gününe kadar 
ven önünde d,,.m.ir lerniştfr. Filo, 
gece Y·~·· dan Elb H-"-· Ankara, 31 (AA.) - Türk Hava Son altı ay ı·çın· d 149• b _ kanları, İlyön.kurul delrj.!"leri ve ikametlerini uzatacaklar ve Hazi -

~~ın sonra e ~> e • şu e 1 P . b ·ı. h""kmi h . tl . Kurumu Genel Merkez heyeti, bu- miz '·ft" -~'! . . 1 . j artıye ag u şa sıye erın ranın 8 İnci günü akşamı Berlin -
tari.kil,,. Hamburg'a doğru. yoluna .. "' ış "'-" mış ve ış erın daha . . , .. 

gun saat on buçukta Erzurum pürüzsüz .. .. . . . .. delegelerınden mürt ı :kep olan Bu- den ayrılacaklardır. 
devam ooecekti:r Göring Jeı·yo - yururnesı ıçın luzumlul ~,,_ K ita d ··taı t tkik · ' Meb'usu General Zeki Soydemirin bütü tedb" 1 alın ywı. unı Y a mu ea ve e ---00--

1 . H b ' ···"ti n ır er ıruştı.r. Türk . . ner erı am ıng a muv,..,...a a - başkanlığı altında, nizamnameye• _ olunarak muktezaları ifa edilmek ilk defa iki Zenci 
rında selamlıyacaktır. göre altı aylık toplantısıru yap _ Hava K~ı:umu merkez muamelatı- üzere münasip hal suretlerine ik-

---<oo-- t lan nın teftışınden sonra, Maliye Ve- tiran eder piskopos oldu. 
, rnış, geçen op tının zabıt hu - k'I t· üf u· 1 . İ I · ..,.. 

it J k b • • '!asasını, mer.kez idare heyetinin ~ e 
1 

m e ış ~ı, .st":'.'~~ldaki .~ki ~yondan fazla ~~tandaşın Vatikan, 31 (A.A.) - Kılise ıa
a ya a lOeSl altı aylık mesai raporunu, müra - Piyango Ge~el ~ektorlugu he -ı Cümhunyet Halk Partisı~e k~ - rihinde ilk defa olmak üzere Papa 

toplandl kiplerin raporunu, bilanço ile sapl.arını v: 1ışlerını de tetkik . v~ yıtb ~.ulun~~ğu v~ o'! sek'." mil • iki zenciyi peskor<-s tayin etmiş -
939 940 b .. t . . . . j teftiş et.mış erdır. 8/5/939 ~arihlı 

1
. yon nufus ıçınde sıyası faalıyetlere ı tir Bunlardan biri Malgach 'lı d · • 

- u çesmı tasvıp ve tasdik . · · • ' 
Roma, 31 (A.A.) - Nazırlar ettikten ve Mayıs içinde toplan - teftış raporunda Ankaradaki "'Ski iştırak edebılecek çagda bulunan- ğeri de Batu zencilerindeJıdir. 

- 1 . satış tarzı tenkit edilmekte ve ne- !arın bundan çok daha fazla olmı-

Müstakil grub 
meclisi bu sabah toplanarak bazı ması lazım ge e~ kurultayın, gelır yacağı düşünülürse milletle Parti 
idari meselel,,.rin tetkiki ile meş - vazıyetı dolayısıle kurumun yeni tice olarak: ·Mühim bi'r gelir kay- arasındaki alakanın sıkılığı ve Bü
gul olmuştur. bünyesine göre nizamnamenin a _ nağı haline getirilen piyangonun, yük Kurultay müzakerelerinde 

lacağı şekli. tesbit edebilmek için hesap ve muamelatında başkaca memleket işlerinin bütün teferrü- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Teşrinisaniye bırakılması zarure - kayda şayan bir cihet börülmediği, atı ile millet vekillerinin ve ınil - Fazlı Güleç, Hüsnü Kitapçı, Sadri 
tini kabul ederek toplantıya niha - neticenin umumiyet itibariyle iyi letin tetkikine arzedildiğl teslim Ertem, Kemalettin l{anıi, Ahmet Polonya - Milano 

şinıendüfer hattı 
Milano, 31 (A.A.) - Seri bir e -

lektrik trenin tecrübe manevrasın 

da Polonya ile Milano arasındaki 
219 kilometrelik mesafe, bir saat 
24 dakikada yani saatte vasati 156 
kilometrroen fazla bir süratle ka
tedilmiştir. 

Hitlerin Hirenomasa 
telgrafı 

Tokyo, 31 (A.A.) - İtalyan - Al 
man ittifak muhadesinin imzası 

münaselbetile Hitler ile Hirenuma 

arasında telgraflar teati edilmiş -
tir. 

-0--

lngilterenln Polonyaya 
vereceği para 

yet vermiştir. olduğu ve piyangoyu başarılmış ve takdir olunur. Şükrü Esmer, mlihendis Ahdür • 
TUrkkUŞU bir iş addetmek Jazım geldiği. te- Görülüyor ki Kurultayın gidişi- rahman Naci, Rıdvan Nafiz, Hüsa· 

barüz ettirilmektedir. miz üzerinç hay.tti bir rolü vaulır: mettin, mühendis İEzet, Ali Rıza 
Bu sene '.l'ii:rkkuşuna müracaat b B ·· k d -96.719.026- lira Parti programını ve nizamnamesi- Türel Konya me usu, Fuad Sir -

00en lise talebesinin sayısı .1.074> ugune a ar ııi 0 yapar ve tadil eder. men Çoruh mebusu, Aziz Ak3·ü -
d.. s it . . d 1 gelir t .. min eden ve ordu havacılı-ur. on a ı ay ıçın e motör Ü Parti programı Parti hüktlmeti rck, Atıf Bursa mebusu, Emin As-
t 1 le 7 233 1- ·· 1 1 ğına -49.071.927- liralık yardımda ayyare er • · > p anor ere için başlıca ilham kaynağıdır; lan, Nazım Porop Tokad mebusu, 
c7.382• uçuş yapılmıştır. Harp oku bulunan Türk Hava Kurumunun Millet ve Parti orada yanyana 

1 
Zeki Mes'ud, Şemseddin. 

!unun birinci ve ikinci smıi tale- yarınki mesaisinde de muvaffak ve eleledir. Müstakil grupun umumi reis 
belerine haftada iki gün planörler olabilmesi için en .kuvvetli istinat- Beşinci Büyük Kurnltayı hür - vekilliğine tayini kuvvetle muh le· 
üzerind,,. uçuş dersleri verilmekte- gfilıı muhterem heyetinizin itimat met ve tazimle selamlıyalıın. mel Rana Tarhan bn ~evatla te • 
dir. ları olacaktır. NASUHİ BAYDAR ma.ıarına başlamıştır. 

RESiMLE GÜNÜN HADiSELERi 
~--- - -- -- - ---

Ankara, 31 (A.A.J - Parti Be -
§ıncı Büyük Kurultayının bugün
kü ikinci umumi toplantısında, ku 
rultay program ve nirzaınname en
cümeni raporunun okunmasını 

müteakip Parti Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tüzer kursüye gelerek 
program ve nizamnamedeki ta - Almanya Danı' marka Londra, 31 (A.A.) • varşovadaki 

- İngiliz ataşeıniliteri albay Clay -

dil1erin sebep ve zaruretlerini i - ademı· tecavu"z pakt 1 
zah eden aşağıdaki beyanatta bu -
Junmuştur: Berlin, 31 (A.A.) - Hariciye Na 

tonun riyaseti altında bulunan 

İngilız heyeti, Polonyanın harp 

malzemesine olan ihtiyacına mü -
Aziz arkadaşlarım. zırı Von Ribbentrop .le Danimar -
Yüksek tasvibin ı ıe arzolunan kanın Berlm sefiri Zahle saat 17 teallik anketini ikmal etmiş oldu-

yeni parti program ve nizamna - de Hariciye Nezaretinde Alman - ğunda.n yakında raporunu İn.gil -
mesinin tetkikine başlanmazclm ya - Danimarka ademi t.ecavüz tere hükı'.ımctine tevdi edecektir. 
ön::e bundan evvelk, 'kurultayını- paktini imza etmişlerdir, Bu pakt İngiltere hükfuneti, hali hazır -
zın kabul etmiş olduğu program ile her lki millet hiçbir sebeple bi- da Polonya teslihatı için lazım o

ve nizamna~nin bazı kısımla;rın- ribirine karşı kuvvet kullanmama lan parayı temin etmek meselesini 
· 1 r. 1 tkik lemektedıı-. lotanbul - Berlin hava seferleri clün ba,laclı. Resimler Berlintlen gelen illı tayyareyi v• yolcalannı g6steri.J1or 
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Dantzig 
meselesi Holiv~tta bir dolaşma 

Polonya- Dantzİg M h ld l l d b l 
d 

. eş ur yı ız arı nere er e u -
arasın a vazıyet k k k · kA d ? 

Dantzig, 31 (A. A.) - Polonya Jr a ve ODUŞIDa IID ani var Jr • 

-2-

ali komiseri Chodacki, Dantzig se-

Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 1 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kca. ıo Kw 
T.A.P. 31.79 m. 946S Kes. 20 Kw' ........................ 
L~!!~.!::t::~J 

Saat lZ.30: Pro~am. 

Mali vaziyetim de gittikçf fena- \ Beni daldığım uykudan uyan • 
!aşıyordu. Bir gazetede küçük bir dıran bir arkadaşım oldu. Ondan 
vaz,fem vardı. Mevkiimin yüksel- karının her akşam Chabot ile bir
mesi iso oldukça müşküldü. Hele tikte çıktıklarwı öğrendim Bu~u 
Lilian'ın istediği kadar yüksek öğrendiğim günün gecesi derhal 
parlak bir mevkie yükselmem im- bir bahane bularak o gece çalı~ _ natosu reisi Greiser'e bir nota vc
kıinsız ~ibi bir ;eydi. Bu büro şe - mamaya karar verdim. Ve bürom- rerek Kalthof'da vukua gelmiş o
fim Gaston Ch9bot'nun elinde o- dan müsaade alarak her zaman - lan hıidıselerin bütün mes'uliyet -

Yıldızların ekserisi at yarışlarına meraklı.. Sinemalar
daki ilk temsillerde de onları bir arada bulmak kabildir 

Saat IZ.35: Türk müzltl (Pi.) 
Saat 13: Memleket saat ayan 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saal 13.15 - 14: MU.lk (Caz • 

band) Pi. lan bir şeydi. Halbuki bir kadın kinden bir saat kadar evvel evime !erini Dantzig memurlarına yük - Holivutta sinemanın meşhur şahı li görünüyor. Çünkü bu hafta i 
avcısı olan bu 3dama hiç te fazla döndüm Evimin kap:sına geldiğim letmı.ştır. Çunku Dantzıg memur - ı . . 811&t 19: Procram. 

sempatik görünmc:.:iğu-r.~ emin - sırada nızla önümden bir otoma - !arı, Polonya umumi komıserının siyetlerıne en çok at yarışlarında, çınde z~~allıya ~ekr~r bir Ingilia 
dim. Ve ıstikbalim onur dleri a- bil geçti. Fakat ben bir anda oto - mükerer mudahalelenne rugmen filmlerin ilk gösterildiği geceler, 1 uşak rolu verılmış, hır türlü başk. 
ra>ında olduğu için ümidim hiçrmobilin içinde Chabot'yu gördüm. Dantzıg memurları umumi intızam I büyük sınemalarda ve niı-1. ... yet rolleri de pekala becerebileceğim 
yoklu. Otomobil köşeyi kıvrılarak kay - ve asayı.şın ihlıilıne tasaddi eden - 1 plajlarda yahut ta hususi toplantı hilla etrafındakilere dinlettireme-

Liliane benden para iEten.ekte boldu. Orada sapsarı titriyerek lerın faaliyetlerıni menetmek içni 1 !arda tesadüf edilir, diği anlaşılıyor. Seyirciler arasın-
. devam edıyordu O kaa' r güzeldi kırldım. Sonra birdenbire dcindürr., hçbir tedbir almamış oldukları .. 

1 
ld _ 

Boy e o ugunu bildiğim için da güzel bir genç kadın yüzü gö-

Saat 19.0Sı Müzik (Danı müd· 
tl - Pi.) 

Saal 19 30: Konuşma (Ziraat 
1&&tl,) 

Saat 19.Uı Türk müzlil (Faaıl 

h.-yeU.) 

Saat ZD.30: Memleltel saat a • 
yarı, ajans ve meteoroloJt haber
leri. 

kı şıkla~mak, zarif iyi şey,2r giy - kapıyı açtım ve merdivenleri dör- gıbı serbest şehir arazisi üzerinde-
mek arzusunu çok tabii karşılı - der dörder çıkmaya başladım. ki Polonya hudutlarının emniye _ ben de bu gibi yerlere her an ba -
yordum. Yalnız elimde imkan ol - Ayakta bulursam onu Chabot t!ni zaman altına almağı da dü - şımı sokmak için hiçbir fırsatı ka

rüyorum: Barbara Stanwyk.. Bu 

meşhur yıldızın atlara ne kadar 

s~yd· . nihayet bir gün çok ~ıkı:ıın- ıle ihanet ettiğine emın olacak · şünmüşlerdir. çırmıyorum. meraklı olduğunu duydunuz ta - CONSTANCE BENETTE Holivu-

Saat Z0.45: Türk mür.ıtl. l -
Salimin hicaz peşrevi. Z - Rlla
tln hlca• prlu: (Stsleudl han.) 
3 - Şevkinin hlca• prkı: (Sen 
hu 7erdeu .-ideli.) ' - Falkln 
hicaz şarkı: (Rleşl sO.Zanı firkat.) 
5 - Tambur taksimi. 6 - Koş -
ma: (Ebrulann ıahml.) 7 - Rah

minin kürdlll hlcazltir -luı 

(Sen ey canımın can.L) 1 - Os -
man Nlbadın kürdili hlcazltir 

prkı: (Akşam ıünqL) 9 - Sa • 
lihatin Pınarın kürdili hlcaıkir 

prlu: (Aşkınla yanan .-önlüm.) 
10 - Sadelln Kaynak Muhan•r 
tarkı: (Ne zaman sörsem onu.) 

ca anneme bana b1!5 bin frank yol- tım. Fakat eger onu uyku la bu - Polon.)"a hükümeti, Polonya me
lan'.ısını yazdım. Onlar, iki kadın lursam masum olduğunu anlıya · murlarından Perkowski, Swida ve 
deh<l mütevai bütçelerinden a - caktım. >\ilahım onu uykuda bul- Dr. Schiller aleyhlruleki muahaze-
)· .rJık:arı parayı bana gör.elerdi - mayı nekadar istıyordum!. ı h k Jd - k b ı d 

Geçen gün Sanla Monica'da at bil, kocası Robert Taylor'la birlik- tun en zarif kadmlaTmdan biridir 

~arışlarını seyretmiye gittim. Tri- te çiftliklerinde cins atlar yetiş -1 
. mutad yerlerde, lokantalar, yahut 

bünde, yanımda Foks kumpanya- tırmek en büyük zevkleri.. Bing \ . .. 
erin mu i o ugunu a u e e-

lrr. Bırdenbire ocianın kapısını aç - mez. 
.. .. .. eğlence yerlerınde pek goremez -

sının direktoru Jo Schenck, guzel Grosby de burada. Onun da ken-
. . . . siniz. Leonard'ın mobilyelerine, 

yıldız Constance Benette, ısmmı eli malı olan harası meşhurdur. İş-:. tım. Lilian başından şapkasını çı-

B:r gece karımla beraber sine -
maya gitmişlik. Sinemadan çıktı

;;.nı:z zaman Lilian acıktığını söy
le ı Pastacı.rn girc'ik. Orada büro 

karmakta meşguldü. Bütun kanı -
mın beynime hücum ettiğini his -
settim. Ayaklarım kesildı. Bağır

dım: 

·-- NereJcı. ~llyorsun? K:mın -
şef;m Chabot'ya tesa.iüf ettik. Ka- le beraberdin? 
rııı .. ona takuın1 etmek mecburi -

- Ben mi! Ne oluyorsun? An -
elıde kaldım. Halbuki içimden nemden geliyorum. 

bunu biç te istemiyordum. Chabot - Yalancı, rıyal:.<ir seni burrya 
b.z, masasına davet etti ve bir 

• • 
1 

otomobılle bir adam get ırdı ve ben 
muaact beraber oturduk Konuş - d l b"ld ·· .~ ·· B . d .. 

1 
. . .. o a amı o omo ı e go: .... um. u 

tuk. Bu adı a am goz erımın o - c· b .d" 
k b

. k . lı .. na ot ı .. 
11u :)de arıma ır ta ım ıma soz-

Yüzllm nasıl bir hal o ı nuş bıl -
IC>rle hitaba, onunla alakadar ol -

miyorum. Fakat h.ı . ımın onu kar
maya başladı. 

kutuğu muhakkaktı. Şd•~t nü -
Biraz sonra birbirımızden ayrıl-

vazişi dolu bir sesle· 
dığımız zaman L:liane bana Cha -

- Sen çıldırmış> ın azi;:ım dedi. 
bot'nun mükemmel bir adam ol -

Bana otomobilde ~vime kadar re 
duğunu söyledi. 

fakat eden kardeıirrıın bır orkada-
Bu tesadüften ~onra Chabot ha- şı idi. 

na karşı her zamankinden iyi ve 
-Ben arabada Chabot'yu tanı

aliıkadar göründü ve beni büro -
• rd dım. 

suna çagı ı. İ k . · , ld 
- Azizim Denis dedi. Sizin iyi -: . nsan gece . aı al'.!ıu,ta a a -

b d ld 
_ . h nabihr. Benzetmış ol.Kaksın. r.a-

ır ostunuz o ugumu ve sızı er . . . . . , 
zaman düşündüjümü bılmenizi yet ıyı bilıyorsun kı Ch~bo~ yu 
istiyorum. Siz ve karınız gayet se-j yalnız bır kere se.nın!~ por~.u~. 
vimli bir çiftsiniz. İşten hariç za- Ondan sonra hıç gorn.u, degılım 
manlarda sık sık görüşelim. Çok/ ve ~e.'.ki şimdi ~örseııı ·."n:n'.~m. 
çabuk iyi birer dosı olac1ğımıza B.~tü.n bunları. oylP ,a.- ım.ı, oy le 

· d .1• ed . labıı hır sesle soyluyo.J~ l, hıd • 
emınım ve şunu a ı ave eyım: . . . . Tl 
Pek yakında size şimdikinden çok dehm yatışır gıbı oıa", "'"'ıa fazla 
<iaha iyi bir vazife vermeye çalı- ılerıye gıtmekten kor ,: ',ım. Hem 
şacağım. Sız ve karınız böyle bir 1 onu haksız .yere k·zaı.:µ :.avbet . 

d l . k k. l . . · mekten çekrnıyordıım. B:,011 Lılı • yar ıma ayı ımse ersınız. .,_. 
B k .. t h h kı 1 ansız yaşıyamaM yaparr m g,. : u us a , ayasız çap nın ne . . . 

d k d ğ . · 1 k k J gelıyordu. Gıttıkçe onsuz clamıy•-err ıs~e . ını an amıyaca a- ~ . . 
d b j ] . d · ·ıd · H"dd t . . cagımı daha kuvvetle hısedıyor . ar u a a egı ım. ı e ıçın- ı . 
de kaldım, kendimi tutamıyarak: · du~. 

1 
Onu nasıi sevıyordum ya 

- Beni dınleyiniz mösyö Chabot raı ı.. . .. . . . 
d d E k. · d k lm t Ertesı gun ışımden avdet ettı -

P .m. s ı yerım e a ayı er- _ 
"h ed" · d h' b. . gım zaman ap8rlmanı boş bul -

cı ıyorum, sız en ıç ır şey ıs~ 

1 t · K li . dum. Lilian büti.ın eşyalarını ve e-
emıyorurn. arıma ge nce, nca 
-~ · . t· d .. b · vin masraf parasını alarak kayıp-
~crım onun vazıye ı e sızı u ... . .. .. 
kadar a][ıkadar etmesin, bizimle !:ıra karışmıştı. Hatta bır kuçuk 
meşgul olmanıza lüzum yok. mektup bile bırakmaya- lüzum 

gormıyerek. 

• •• 
Sonradan komşulardan ö[,ren -

Chabot bu sözlerim üzer;ne ga
rip garip yüzüme baktı. Bana müt
hiş bir surette kızdığı belli idi. A-
cı acı gülümsiyerek'. di~ ki Lili.an o gece ben gece ser 

_ Ya' ö ı · d t ded. vısınde çalışalıdanberı gecelerı • .. yemı osum ı. 

D"mek sı·z b · 1 .. kt kendisini ziyarete gelen bir mösyö , enırn gaye y-Jre en 
ve hıçbir fesat düşünce karı.şma -1 ile bırlikte valizlerinı alarak çıkıp 
dan söylediğim dostane şeyleri bu gitmiştir. 
kadar fena b;r şekilde karşıladınız~ Komşulardan bu izahatı aldık -
peki, emin olun her ne olursa ol- tan sonra ~i terk~ttim .. Artık ka-, 
sun bir daha aramızda bu şekilde .cımı alıp gıdeıı kımsenın Chabot 
bir konuşn.-ı geçmiyecektir. Fa . I dan başkası olmadığına emindim. 
kat siz bu yaptığımı. hakareti ba- Bütün gün sokaklarda bır ser -
na fazlası ile ödiyeceksiniz. serı gibi gezindim. Boş eve gitmek 

Hem de n~sıi, ne çabuk ödedim! b.!ni korkuttur. Çok ıztırap çeki -

• •• 
yordum. Gece oldu. İşime de gi -
demedim. Bu da artık benı.m için 

üzerinden bir imkansızdı. Ertesi gün apartmanı 
haf:a geçmemişti ki vazifem de - tahliye ettim.E1)'alarımı sattım. 
ğiştirildı. Gece servisine kalnııya 1 Onlarla borçlarımı ödedim. Artık 
mecbur edıldım. Bu vazıyete ev • serseri bir hayat yaşıyordum. Şim
velii çok kız&n, sit,irlenen karım di bir tek arzum vardı. Tekrar Li
birkaç gün içinde sükü.net buldu. !ianı bulmak, onu görmek ve on -
Acaip bir şekilde birdenbire sinir- dan bu yaptığı şeyler için izahat 
kri yatşıniştı bana gelince doğrusu istemek. Bütün dostlarına onun 
hiç te yeni işimden gayri mem - adresini sordum hiç biri bir şey 
nun değildim: Bu suretle geceleri söylemek istemediler. Nihayet iç
Lilianla beraber çıkmaktan da !erinden biri yalnız ona bir mek -
kurtulmuştum. Sonra gündüzleri- tubunu götürmeyt kabul etti. Bu 
mı onunla bera.beı geçiriyordum mektupla bütün kalbimi ona dök
ki bu bir saadettL Bizim için san- tüm. Kendisini nasıl sevdiğimi an
ki yeni bir bal ayı başlamıştı. Li- !attım. Avdet etmesini her şeyi 
lian nekadar tatlı iyi bir kadın ol- affedeceğimi söyledim. Bütün ar
muştu!. Öyle mes'udum ki.. zularını yapmaya çalışacak ve o-

Bu konuşmanın 

Fakat bu değ~ikliğin sebebini na hiç birşey sormıyacaktım. 
öğrenmekte gecıkmedlm. (Arkası -var) 

Umumi komıser, bundan sonra 

bu memurların Kalthof'a hareket 
ederken s'lahlanmalarının tabii 
olduğunu, çünkü burada bırtakım 
karga~alıklar zuhur etmiş ve 

Dantzig senatosunun bunları bas
tırmak ıçiıı asla yardımda bulun
mamış olduğunu beyan etmekte
dir 

Polonya hük1ımetı, bu memur -
larm herhangi bir kusur işlemiş 

oldukları fikrinde değildir ve 

Dantzigdeki Polonyalı memurla' -
rından şunun ''cya bunun geri çağ 
rılınasının kendisinin hakkı tak -
<lirine bağlı bir şey olduğu müta
leasmdadır. 

Polonya hükümcti, Dantzig se
natosunun bu bapta mutaiebat 
serdi hakkında malik olmasını ka

bul edemez. Eger Dantzig senato
su, ortadaki gerginliği hakikaten 
izale etmeğe azmetmiş ise umumi 
komiser, şimdıki havayı ıslaha 

yardım ve serbest şehirdeki Po!Qn 

yalı memurların normal surette 

çalışmaları imkanını temin ede -

cek ve ayni zamanda bu memur

larla Dantzig makarnalı arasında

ki münasebatı ıı;lah eyliyecek ma

hiyetteki wsait ve teşebbüsler 

hakkında bır karar ittihazı için 

görüpıeğe amade bulunmaktadır. 

Korku ne 
yarış 

Otomc b;l yarışında 

bir kişi öldü yarala. 
nanlar var 

. • . . . ı . . kitaplarına tablolarına nihayet 
daıma unuttugum bıraz çırkince te Warner Bakster heyecan ıçınde ' . 
bir ı"ön prömier ve Fransız artist • 1 t k" 1 1 G .... 1.. barına hayran kaldım. Burada bır 

yarış arı a ıp e meşgu . oru u -
!er ajanı Feldman var. yor ki bugün bütün Holivut yarı-

çok meşhur senaryo muharrirleri 

de toplanmışlar .. Foks kumpanyası direktörü Jo 
1 
şa gelmiş .. bu hale göre de stüd -

Bu toplantıya edebi bir top -

VIeşhur komik HARDY de a: 
yarıglarının ba.5mda gelen 

meraklılar arasında 

yolarda faaliyet durmuş olacak. 
Gece,, bir filmin galasına davet- Jantı diyebiliriz. Bir aralık Kat -

liyiz. Sinemanın önünde şahane o

tomobiler duruyor. Kadınlar muh 

teşem tuvaletlerinin üzerine yağ -

murluklar almışlar. Yağmur şakır 

şakır yağıyor, gök gürlüyor .. 

Burada da yine birçok tanıdık 

herine Hepburn'la konuşmaya mu 

vaffak oldum. Artistin böy -

le bir yığın yazıcı arasında bu 

lunuşuna hayret etmemeli. O e -

debiyatla, fikir hareketleri ile de 

yakından aliıkadar bir kadındır. 

Zaten annesinin içtimai meseleler 
çehreler .. garip garip saç tuvalet

le meşgul bir münevver kardeşi -
!eri nazarı dikkate çarpıyor. Meş· 

nin muharrir olduğunu unutmıya 
hur yıldızlar şuraya buraya dağıl

mı.ş konuşuyorlar. İşte Claudette 

Colber, 

Young .. 

Kay Francis, Loretta 

Dorethy Lamour bu gece 

lım. 

Bana acı acı halinden 

etti: 

şikayet 

Saat 21.30: Konuşma. 

s .. t 21.45: Esham, lalıvlli.I, 

kambiyo - nukut ve Ziraat bor -
sası (!!al.) 

Saat Zl.55: N01'eU pfiklar. 

Saat 22: 1\-lü:ı:ik (Küçük orkes
tra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Bec

ce - Da.mail serenadı. 2 - Levl
ne - Humor6que. 3 - Wllhelm 

vacek - Marş. ' - Michell - il· 
püncli küçllk sllll. 5 - J ra
uss - Viyana kanı - Vab. ~ -
Becce - Serenad. '1 - Tscbai .. 

kowuy T U7u7an ıııuı. bale -
tiudenı Vals. 8 - Rublmleln
Kostümlü baio. 

Saat 23: Son ajanıı haberleri 
ve yarınki :procram.. 

ıyine güzeller kraliçesi... biraz ö - - Ben tiyatroda çalıştım, dedi. Saat ıus - 24: Müzik (Cas • 

tede Marks kardeşlerden biri 0 _ Orada roller.imi daha büyük bir hand) PL 

turuyor. Fakat bıyıksız olduğu ı _ heyecanla severek yapıyordum. ============= 
çin onu tanımak epey müşkül. Bu ura a sınema a ıse ana verı en . . _ 

'Z if . .. . kı . d. budalaca roııerden hiç te memnun Küçük sınama haberlerı ar JOn promıe m mı ıyorsu-

B d 
. d . b ·1 ~----~::::J 

Schenck sinema dünyasının en nuz? Hayır 0 bir aktör değil bir a-. değilim. Burada beni fazla vahşi ••••• 

zengin adamlarından biri telilkki jandır. Margaret Sullavan'in ko _ ve huysuz buluyorlarmış. Yani * Haziranda Fransada Andre 

edilmektedir. Her dakika eğlen- cası, meşhur Leland Hayward.. karakterimin fena olduğunu de - H. Legrand'ın bir senaryosundan 

mesin'. bilen bir adam. Oldukça bo ı yanınd:ı etrafa tebessümler saçan mek istiyorlar. Allah aşkına siz iktibas edilerek bir film çevrile -

.zuk hır Fransızca konuşuyor. sevimli karısını görmüyor musu _ söyleyin ben tahammül edilmez cektir. Filmin ismi cBen öldür • 

Bana gülerek sordu: nuz? bir mahluk muyum? düm• olacaktır. Aırtistlleri henüz 

- Burasını fazla kendini beğen Louella Parsons ta burada. A - Hayır Kathedine Hepburn fi:ç malı'.iın değildir. 
miş, bir takım gösteriş budalası ğır siyah dantel bir elbise giymiş .. te ç<!kilmez bir mahlılk değildir. * Holivutta yeni bir moda ta -

ammüm etmek üzeredir. Bu moinsanın doldurduğunu farkediyor 

musunuz? 

Ben derhal onunla daha ciddi 

şeyler konuşmayı denemek iste -

diın. 

,..,...- ,..,,.,....-, /dayı ortaya atan da Holivutun 

- Burada ve bugün değil, de -

di. Hava çok güzel ve biz at ya

rışlarındayız. Fransız filmlerinde 

büyük bir terakki goruyorum. 

Producteur'leri endişeye düşürüll

yor. Neyse şimdilik Allaha ısmar-
İndianopolis, 31 (A. A.) - Wil- k B şk b" daha u -!adı . a a ır zaman 

bur Schaw, 500 "millik bir mesafe-

meşhur makyaj kralı Maks Tac -

tor'un oğludur. Bu moda çok ev -

vel.ce rağbet bulmuş olan yapış

tırma ben modasının biraz moder

nl,ze eilmiş bir şekildir. Yüce, 

dekolteye yapıştırılan küçük kü -

çük yıldızlar.. fakat Holivuttakl 

genç kızlar yıldız yerine cKüçük 

kalpleri• tercih etmekte, bunları 

sırtlarına, göğüslerine, yahut ya -

naklarına yapıştırmaktadırlar. 

yi saatte asati 115.035 mil süratle zun görüşürüz. 
4 20 d kik d 4 41 Kaçtı gitti. Fakat ben bu sefer saat, a ·a a, 7, saniyede 
katetmek suretile 24 üncü İndia- de Constance Benett'e, Holivutun 

nopolis otomobil yarışını kazan - bu en zarif kadınına döndüm. 
mıştır. Constance'in Pariste yetiştiğini, 

ve daima Faris modasını takip e -

* Meşhur Amerikali aktris Bet 

ta Davis gazetelere verdiği bir ya-

zıda sinemayı tiyatroya tercih et -

tiğini yazmıştır. Artist küçük bir 

grupun karşısında oynamaktansa 

kalabalık bir halk kütlesi tarafın-
Yarışı, 150.000 kişi seyretmiştir. 

Jimmy Snyder ikinci, Bergere 
üçüncü, Ted Horu dördüncü ve derek, oradan giyindiğini bilmem dan seyredilmeyi tercih ettiğini 

Babe beşinci gelmişlerdir. Müsa- bilir misiniz? 

bakaya 35 kişi iştirak etmiştir. Güzei yıldız, omuzlarına kadar KATHERİNE HEPBURN hiç te denildiği gibi vahşi, huysuz bir 

Roberts, arabası ateş almış olan .. k 

ve sinemanın zannedildiği gibi ar

tiste hiç te birçok kolaylıklar ver-

mediğini, bir san'atkarın orada da 

kabiliyetini gösterebildiği kadar 

Yarış esnasında müsabıklardan ı inen siyah benekli tüllü, yüzüne artist değil 

k araşan şapkasını gosterere · h" 1 B·ı·k· Ewansona çarparak kapaklanmış- pe Y .. .. fakat nederseniz deyın, ızmet e- ı a ıs gayet sevimli ve zekidir. 
· ı · · ·· t e gostere gul göstereceg-ini söylemektedir. 

tır. Roberts'in arkasından gelmek-! beyaz dış erını gos er den biribirinden güzel genç kız - Şehirde de sinemada olduğu kadar 
t 1 eh t M·ıı b * Frede Astaire ve Ginger Ro-e o an e ' er, ara asını zap- dil: !ar dekolte pembe ipek elbiseleri tabit ve kendisidir. İnsanda bü -
tedemiyerek Roberts'iıı arabası - _ Paristen dedi. .. . . gers'in son filmleri olan cBüyük 

ile az dikkate çarpmıyorlar. Bu tun şahsiyetı ıle derhal temiz, sa- F d 1 Fr d .. t .1 . 
nın üstüne düşmüştür. Roberts, F kat devam etmiye vakit kal- . aran o e• ansa a gos erı mıye 
b · ar ld ğ · · d hal ··ı a gece burada eksik olan Fransız - miml bir insan tesrri uyandırıyor. b 1 k b ,. ,,_. t· 
eynı s sı ı ı ıçın er o - dı .. nkü yarış başlamıştı. aş anmış ve ço eı;enu..ın1* ır. 

müştsür. ·ı Mil! m~en ç;ine bu esnada boş durma- !ardır. Annabella gelmemiş. Char- Uzun zaman senaryolardan ve Bu iki artist ilk defa birlikte ha -
wanson ı e er ağır surette les Boyer ise yarın sabah erken •'projelerden bahsetti, bana Fran - kiki b" er•~· kah 1 yaralanmışlardır. dım. Yarıştan ziyade beni alAka- . . •. . . rr mac ~-n raman arı -

. .1 di İşte meşhur den film ııevırecegı ıçın erken yat- saya gelip film ııevireceğlni vadet- nı canlandınyorlar. Maalesef bı"z 
Seyirciler de yaralanmıştır, dar eden seyırcı er · * komik Oliver Hardy, bu şişman mış olacak. Görünürlerde yok. ti. bu filmi gelecek kışa görebilece -

Paris, ~1 (A. A.) - Mebusan bebek sanki ağlıyacak .. başını e- Robert Florey ise Avrupada tati- Holivutta gidilen yerler, görü • ğiz. 
meclisi Hreriot Montaragis civa- lindekii programa sokmuş kalemi- lini geçiriyor. len simalar, konuşulan şeyler, ya- * Julien Duvivier'nin Fransada 

rında geçirdiği bir otomobil kaza- le durmadan bir şeyler çiziyor. Gece süpeye muhattir Leonard zıla yazıla bitirilmez, Bugünlük bu Colombia hesabına çevireceği film 
sında yaralanmı.ştır. · d ~"yiz B kad 

Belli. k"ı .. nııı yok ka·~ıyor. İşte Spiıgelgasş'ın evıne avt:w. · u- ar kiti. Mektubuma IOll veri- de Pierre Blanchar, Madeline Ca • 
Herriot, derhal Parise doğru yo- .- ı ~ ... 

!una devam edebilmiştir, Alan Mawbray o da binıı: hld.d•t- rada öyle bir grup var ld onları, yorum. rolün partöneri olacaktır. 
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1 - Haziran 1939 

PO~ 
B. T. G. direktör
lüğünün yerinde 

bir teşebbüsü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğün - etmeden ayrılanlar hakkında u -

den mumi hükümler dahilmde mua -
1 - Beden Terbiyesi Genel Di- mele yapılır. 

rektörlüğü, İstanbulda altı ay tah- 7 - Sekizine! maddede asgad 
sil ve spor eğitmen kursu açacak- olarak gösterilen icra kabillyetle
tır. Kurs leylidir. İaşe. ibate, spor rini başarabilmek. 
elbise ve malzemesi, kırtasiye ve 8 -
kitap kurs tarafından temin edi - a) Aletle jimnastik: 
lir. 1) Tırmanma: Beş metrelik ha-

2 - Kurs 26 Haziran 939 Pazar· lata yardımla tırmanabilmek. 
tesı günü tedrisata ba.şlıyacaktır. 2) Parmaklı duvarda arkadan a-

3 - Aşağıdaki evsafı haiz olup ııılmış, her lki bacağı gergin kal
bu şartlan kabul edenler vesikala- dırarak ufki vaziyette tutmak, 
rı ve altı vesika fotoğraflarile İs - 3) Demir: sıçrama yükseklikte: 
tanbulda Cağaloğlunda C. H. P. Doğru kavrayışla uzun açılıştan 
binası dahilinde İstanbul Beden gövdeyi önden yukarı çekeı-e:k ön 
Terbiyesi Bölge Başkanlığına 15 dayanışa çıkmak ve bu dayanış -
Haziran 939 zevaline kadar müra- tan vücudü aşağıya savurarak ile
caat ve evraklarını tevdi ederek ri atmak. 
kayıt olunacaklardır. 4) Muvazi: Göğüs yüksekliğin • 

4 -- 22 Haziran 939 Perşembe de: 
günü saat 15 de Çengelköyünde Muvazenenin ortasında duruş -
Kuleli Askeri Lisesi jimnastikha- tan kolun yukarı kısmı üzerinde 
nesinde yapılacak ameli imtihan- terazilenmek ve hızla geriden ya
da hazır bulunacaklardır. (Nazari na atlamak. 
imtihan yoktur.) 5) Bargir Kulpsuz. 1,20 metre 

5 - İstanbul dışındaki şehir ve yüksekliğinde: 
kasabalarda bulunnup şeraiti lazi- Bacakları yana açarak atlamak, 
meyi haiz olanların ve bu imtiha- b) Atletizm: (1) 

100 metre 14 saniyede. 
3000 metre 15 dakikada. 
Uzun atlamak: 4 metre atlamak, 

Gülle atma: (7,227 kilogram) 7 

metre atmak, 

Fırlatma topu 
ğında) 45 metre 

(80 gram ağırlı 

atmak, 

na girmek istiyenlerin de 3 üncü 
maddede yazılı 15 Hazran 939 ta
rihine kadar evraklarının İstanbul 
Beden Terbiyesi bölge başkanlığı
na gö..,deımiş olmaları ve 4 ün
cü maddeye göre 22 Haziran 939 

da imtihana girmek üzere Çengel
kövünde Kuleli Lisesi jimnastik -
ha~esinde bulunmaları lazımdır. c) Yüzmeden 

- Kurs kabul edildikl~ri tebliğ) İstediği .. tar~da: 50 metreyi za · 
edilinciye kadar taliplerin her tür- ı mansız yuzebılmek, 
lü masrafları kendilerine aittir. Altı ay ntha)'etinde yapılacak 

Kursa girme şartları 
imtihanda umumi ve nazari ders- , 
!erin mecmuu vasatisi çok iyi o -

Girme şartları aşağıdadır: 
1 Türk olmak, 
2 - Orta mektep veya lise me

zunu olmak (veya muadilleri). 
3 - Askerlik hizmetini yapmış 

olmak ve yaşı 30 dan yukarı olm·a
mak. 

.4 - Devlet memuru olabilecek 
ahlaki vasıfları haiz bulunmak. 

!anlar (a), 

İyi olanlar (b), 
Orta olanlar (c), 

Olman üzere 3 dereceli eğitmen 
ehliyetnamesi ile mezun olanlar, 

a) Ehliyetnamesi alanlara 100 
lira ücret verilir. ' 

b) ehliyetnamesi alanlara 80 li-
ra ücret verilir. 

5 - Harici ve dahili uzuvları c) ehliyetnamesi alanlara 70 lira 
kusursuz ve sıhhati tam olmak ücret verilir. 
(tam teşkilatlı heyeti sıhhiye rap-0 
ru). 

6 - Genel Direktörlüğün tayin 
edeceği bölgeler emrinde beş sene 
müdd,,t.Je çalışmayı teahhüt et -
mek. 

Ku: ·su matlup derecede bitir -
meyenler ile ikmal etmeden kendi 
arzulariyle terkedenler veya ken
d i sun'i taksirlerinden dolayı ka -

Bunlardan lise tahsili görmüş ve 
ayni zamanda (A) derecesinde 
muvaffak olanlar arzu ettikleri tak 
dirde ileride açılacak Yüksek Be
den Terbiyesi mektebinde tahsil -
!erine devam edenler ve muvaffak 
oldukları takdird de yüksek mek
tep ehliyetnamesi alırlar. 

vıtları terkin edilenler veya ikmal (l) Atletik kısımdan daha yük. -
~ttikten sonra mecburi hizmet ifa- sek. derece gösterenler girişle A ve 
sından imtina edenler veyahut ta' C imtihanlarının nok.sanile muka
ml'Cburi hizmetini tamamen ikmal J yüese ile derecelenir. 

Dantzig, Almanya ile Polonya araaında mühim bir 
ihtilaf meydana 11etirdi. Şimdiki halde vaziyet ırergin
lifini muhafa:,ıa etmektedir. Resim Dantziır ıehrini 

ıröatermelctedir 

,, 

iKDAM 

""" "' ATATÜRKIE TA~OM 

• 

> 

C. H. Partisi Beşinci Büyük Kurultayı münasebetile seçilen 
Partinin banisi Ebedi · Şef ATATORK'ün mu~akkat . kabrine 

çelengi koymuştur. . . ' 

bir heyet 
bir tazim 

' 

SAYFA S 

Müthiş katiller 
Sivasta bir aileyi öldürenlerin 
idam hükümleri infaz edildi 

Suçlulardan Hampar sehpa üzerinde 

Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı ı kabul edildiğinden Hampar ve O
;u1aş. nahiyesinde 933 yılı içeri - hanne.s dün Belediye önünde ve 
sinde çok feoi ve tüyler ürpertici Cümhuriyet meydanında ölüm ce
bir cinayet işlenmişti. Hadiseyi kı- •aları gece saat 2 de infaz edildi. 
saca mevzuu bahsetmek istiyo - Suçlular hapishaneden jandarma 
rum. nezaretinde çıkarılmış ve hüldl · 
Ulaşta Ohannes, Hampar ve Ta- met kapısından çıkarken Hampar 

rık, bir kumar oyunu sonunda pa- bağırarak şunları söylemiştir: 

raları bitiyor. Nahiyede hancılık - Yavuz İsmet İnönü, ve millet 
eden Nazar oğlu Artine müracaat yaşasın, Türk Cümhuriyetinin ka
ederek para istiyorlar. O da ver - nunları var olsun. Yaptığımı 9(!ki
miyor. Buna içerliyen üç arkadaş yorum. Bunun için de müteessir 
paraya tamaen l>ir gece ellerinde değilim. 

kazma ve değnek olduğu halde Ar- Genç Sivas Müd<M!iumum! mu. 
tin, karısı ve dört çocuğu uykula - aviııi İlhan Dizdar karar hulasa -
rında lk "L ssizce içeri giriyor -
!ar ve kazı , .ılar, değneklerle ev 
halkı tatlı uykularıı:ıda uyurken 
beşikteki çocuğu bile çok vahşiya
ne ve tüyler ürpertici bir şekilde 
öldürüyorlar. 

Suçlu olan Hampar, Ohannes 
nam diğeri Cemal ve Tarık adlı 

üç şahıs yakalanarak Sivas ağırce
za mahkemesinde cereyan eden 
muhakemeleri sonunda suçluların 
cürümleri sabit olarak Hampar ve 
Ohannes'in ölüm cezalarına çar -
pılmalarına ve Tarık'ın yaşının kil 
çük olmasından 19 yıl ağır hapsine 
karar verilmişti. Hükmün temyiz 
tarafından tasdik edilmesi üzerine 
Büyük Millet Meclisine sevkedi -
len bu karar heyeti umumiyede de 

!arını yüzlerine söylemiş ve Müd
deiumumi katibi Hüseyin Uğurol 
da karar suretini okumuştur. 

Hampara son sözü sorulduğu za 
man o da: 

- Çocuklarımı Cümhuriyete e • 
manet ediyorum. Ancak şimdi 

Türk oldum. Türk olarak ölmek 
ishlyorum. Dini telkinat için de 
papas istemem bu işi (Hoca) yap· 
sın demiştir. 

Ohannes te Hampar.ı, sözlerini 
tekrarladı. Hapishanede bulunan 

eşyalarının satılmak suretile yine 
mahkU.m bulunan alacaklılarına 

verilmesini söyledi. Ve ip boğaz • 

!arına takılarak hüküm bu suretle 
infaz edild L 

Dfln Selı;uk Kız Sanat mektebinde 611 yılın me:ıı:ıınları 

bir toplantı tertip etmi,ler ve kendi diktikleri elbiıeleri 
miıafirlere 11öıtermiılerılir. Re•İm Defileyi 116•teri:yor. 
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D'ÜNK"Ü BULMACAMIZIN 

Zabıta Romanı: No. 21 Yazan: AGATHA CHRISTI 

Betty'yi öldürsünler, ha? Böyle 
bir şeyi tahayyül edemem 

BALLt --- \ 

ı 2 a ' li ıı 7 s g ııı ıı 1 S Ak d d • f ı · yanık 
~~j~ i ~ıi:~'p~j~I~ ümer ve a me e~ıyet erinin,.:~.~:~,;:~.:::~~::~,~: 
R ]_JY ı•-~ A l~l-B- J_E Dl ı·zlerı· olan Erzıncan ıdir. Bunları yekdiğerine karıştır-
) S • M A S A T • P İ ~ (mamalıdır. Hafif ve sathi olanla-

Ş •sı·E Dı-A HA r l•fi rın tedavisi bir dereceye kadar 
.Z-EK AilAV A -i. J h kolayl~a yapılaıbilir: Fakat derin 

erom~~ydlgidelim, dedı. ie!'.11ia=.:!aaiı:r~~~zJ:Y ~::~ M•,-Ş ı A!s_lfllA~~L_ş_ Erzincanın dillere destan O an meş ur bakırcılığı, :ü~::~ı~~~1::k%';a b:~::~:! 
Dördümüz birden çıktık.· ınndürürüz. l__:f.tll_N A ı V ıJ_IB A J!_i\ bugün bÜtÜn vilayette 60 dükkana mÜnhasİrdİr. gerektir. 
Evvela cKızıl kedi. ye gittik. - Geceyi nasıl geçireceği hak - l.. .1 J:.. •ıII-~ 1__\J_1~ A •8• Hafif yanıkların !kızartısı hafif-

Deniz kenarında bulunan bu mü- 1.ında size bir şey söyledi mi? A 'Y_ _~~!il Z._ IJ_l_~· ı E • A Tarihi Erzin.can şarkan Erzu -1 memleket meyva ihracatını ı istifade edilmek suretile halledil - tir _ve ancak _d~ri~~ ka?artmak su-
essese, o mevkiin diğer çay salon- - Hayır .. kendisile pek 0 kadar, N A 1Z1 1 1 K • M E S 1 H runum Tercan, Hınıs kazalar ile,, daha ıyı bir şekilde organize miş oluyor. retınde tesırını gosterır. Bu ya • 

!arına bentiyordu. Kırmızı damalı •amimi değildik.. BUG'ÜNK"Ü BULMACAMIZ garpten Zara, Divriği Karaea, edecek t;edbirlerle haı!:,n mey - Belediyenin yıldan yıla kadro - nıklar, hidayette çok ağrır ise de 
örtülerle örtülmüş ufak masalar, - - Kendisini soran, gelip bekli - şimalen Gümüşane, Şiran, Kelkit, vacılıktan beklediğı neticeyı sunu genişlettiği İtfaiye işleri de ~ğuk suya ıbatırmak suretile bu 
hiç te konforlü olmıyan hasır san ıen olmadı mı? t 2 S 4 li 6 1 8 9 10 11 cenuben Kemaliye, Hozat, Ovacık kendisine vermek olacaktır. Bu mükemmel bir halde denebilir" agrının teskini kabildir. Dikkat 
dalyeler vardı .. sandalyelere por- • d ed'l k b' kt d h ~ . k' 

taka! renginde yastıklar konulmuş - ayır. ,- - - - .--. - .. -1- - - can, arazisi düz bir ova üzerinde ve memnun etmiştir. Spor böl- caktır. ö da kabaran derinin koparıılmıı.-
H 1 1 ~ kazaları ile çevrilidir. Erzin - tla halkı çok yerin e <e'l.ndirm 2 Şehrin imar planı da hazırlana_ ı ece ır no a a a varw.r ı 

tu. Birçok kimseler, kahvaltı edi- - Kendisi tabü halde miydi,1------------ ___ , 
yorlardı; burada kahve v~ çaydan yoksa şen ve şatır veyahut heye_ I ____ •

1

_ -ı-. __ _ _ Çardaklı, Kemah geçitleri cenu • ı gesinin hazırladığı bir çalış - BAKIRCILIK: ınası, kesilmemooielir. Al.'<c.lle yı-

11 
• • ben Münzür silııil<esi ile ve çok do-

1 
ma programı ile atletizm, ci, kılan veya silinen bir iğne ile yıv 

ba§ka müşterilere pişmiş ·yum ur - canlı mıydı? Er · dili d d t 1 
1------,----1.- !amaçlı Karasu ve Arapkıran ileırit, . avcılık; pehlivan gü - zıncanın er e es an ° a- nığın kabarık lusmını delııııek ve 

ta, makarna vesaire de veriliyor - - Bu hususta size bir şey söy- • • 1 1 k rak dolaşagelen bakırcılıg" ı b .. 
du. liyemem. ı ·---_--_-_ ··---~_-_l-_I _____ şimalen Spf\ür Akıdağ, Çimen reşlerı, _futbo, ,ay~ . atlı ancak 60 dük]. . .. d ru:~n içine toplanmış olan suyu boş,.Jt. 

1 
dağları ve şarkında Sat namı ile spor, tenıs şubelen uzerınde rnn ıçerısın e · z- tıklan sonra vazelin sürmek ~ 

•Kızıl kedi. müessesesine tam - Kaç tane sofra hizmetçiniz !! • / /m anılan imtidatlı ve heybetlı bo _ esaslı çalışmalara başlanmıştır. mir sergisinde birincilik kazanan eder. Müteakiben hidrofil pamuk 

~::~t~:ıaı:~r~~dikk;:~::ı~: var? =-=il =ı= =l=j= !il== ğazlarla açılmış olan bu geniş Er- Erzincan gibi tarihi ve güzel bir bakır işleri çok ince ve büyük 1 koyarak yanığı sarmak iktıza & • 

- Normal zamanda iki, 30 Tem- ---•-- __ /_ . ____ zincan ovasını t:eşkil etmektedir. lyurd köşesinin spor sahasında ya- bir zevkle karşılanan kuvvetli der. 
halde ve dükkanın arkasında bu-
l 

muzdan Ağustosun sonuna kadar _______ 

1 

•• _ .

1 

__ 

1

1 _____ Ayni zamanda Erzincan ovası şi - kın yıllarda çok ileri gldeceği kuv san'at eserleridir. Lakin bugün çok 
unan bir yere götürdü. 

da ayrıca iki hizmetçi ahrız. maiden cenuba 10 - 15 garptan şar- vetle umulmaktadır Köy ış· !eri köy iptidai bir haldedir. Gönül, Erzin-
Cro'™!, sordu: Eli - 'zabeth Bernard, ekstralar ka 45 kilometre imtidadında göz kanununa göre nüfusun sayılmış can bakırcılığının ileri gitmesini 
- Mis ... Merrion? ıırasında mıy<lı? - Soldan sağa - yoracak kadar uzun bir araziden olan yerlerde tatbik edilmekte ve ve hükfunetin bu hususta yardım 
Mis Merrion, cevap verdl: - Hayır, bütün sene burada ça- 1 - Ekinin kesilmiş kur;ı sap- ibaret y~lun ve çıplak dağla~la üç ı her köyde Cümhuriyet mey - J elini uzatmasını çok istiyor. Kara-
- Beni:m, efendim. Ne müthiş lışll'dı. !arı _ Uzviyetimizin iskele- derbendın arasındadır. Vılayetın danları açılmış ve açılmaktadır \ denizi, ve Akdenizi doğuya bağlı-

bir rezalet.. bu iş benim müessese - Öteki arkadaşı kimdi? t' · t kil d add ormanları mahduttur. En mühim J kö' · 1 f ı b' .. · . . . mı r<iJ e en m e. . . . • y ıçme su arına az a ır OllA"m J yan Sıvas - Erzıncan demıryolu 
mi de ziyana sokacak.. - Mis Higley, çok iyi bir kızdır. 2 _ tz . Hind prensi. tırman mıntakası Refah-ıyedır. Kıgıj verilmektedir Köylü üzerinde köy . 

.. .. . · Erzıncana kavuştuktan sonra her 
Mis Morrion, 40 yaşlarında kızıl - Mis Bernard ile aralarında 3 - Bir nevi sandal - Büyük ba- Plumur kazalarında genış m<eşe - kanununun tatbiki bariz neticeler h d b" "k . k' f . 

saçlı za~• bir kadındı (Kızıl bir dostluk var mıydı? b Ş"h ilkler vard". Bataklık etra - sa " a uyu ın ışa ve ımar ça • ,~ a - o ret. ~ meydana getirmektedir. Bu da 
kediye) harikulade benziyordu. A· - Vallahı,' bu hususta size bir 4 K 1 Kud A k tı d P't' ç· · S"I lışrnaları hızlanmış bir haldedir. - e p - urmuş - ya . n a ı ıç, ırnın, u ey - Cümhuriyet köylüsünün yüzünü B .. s· Er . d 
sabf parmakları, etekliğinin kıv • şey söyliyemem. 5 - Bir nota - Gelir. ınanlı köyleri vardır. Bataklık "'1d" kted' Er · 420 ugun ıvas - zıncan emlryo -gu urrne ır. cınzanın 

rımlan ile oynıyordu. - Kendisini dinlesek fena ol - 6 - Su çekilen kap - İşler. tamamen kurutulduktan sonra 8 k" .. 14 alı' . 
119 

b' d f lu güzergahı Cümhuriyetin en kuv oyu, n ıyesı, ın en az- . . 
Müfettiş, temin etti: maz zannederim. 7 - Sesin aksi - Amel. lıin dönüm araziden istifade edil - 1 üi' il 8 b' kü' .. ah vetlı eserlerınden biri sayılabilir a n usu e ın. sur s ası · 
- Bilakis, bu. sizin için fevkalA- - Şimdi mi? 8 - Bağışlama - Şişmanlık - E- tniş olacak ve ayni zamanda Firat vardır. Erzincan belediye işleri _ Burada dağlar, eriyerek, geçitler, 

de bir reklAm mahiyetindedir. Gö- - Lut-fen... dat. nehrinden ovanın iskası çare - . .. . .. yol vererek tren Erzincana ka -
9 B . · k ı F · B' nı de gozden geçırecek olursak go-

receksiniz Bir müddet so M' M · " k lk ak - ır nevı ı ıç - <!Cır - ır-ı ı · d kt B .. E · vuşmuş bulunuyor. . nra çay - ıs errıon, aya15a a ar : . erı e aranaca ır. ugun rzın- rürüz ki büyük çahşmalar memle--
vakitlerinde ne yapacağınızı bil - - Göndereyim .. fakat kendisini fte katlam~k:. can gençliğinin sıcak ve samiınl keti güzelleştirmeye ve imara ka -ı' 
miyecek bir hale geleceksiniz. fazla tutmayınız, tam iş zamanı.. 10 - nsan - Silsıle. J bir kuvvetle sarıldığı halkevi de vuşturmaya hazırlanmış ve iler _ A J d k • 

Mis Merrion: dedi. 
11 

- Y~.sa - Hırsız. J doğu illerinin en faaliyetli halkev lemi bir haldedir. Erzincan çok manya a ı 
- İkrah verici bir şey ... Haki - Mis Merr.ion, uzaklaştı. - Yukarıdan aşağıya - leri.nden biridir. Köy işlerine la - eski şdenllebilecek tarihe malik bir ı T •• k t l b l • 

katen müste.lıreh b' hal, . yık olan yer voıril.mekte ve köyj . . ur a e e erı ır ınsanın Müfettiş Fesley: ı - Sarhoşluk - Hanek. k vfik b" 
1 

k şehırdır. Akkoyunlular burada 
beşeriyetin tabiat V!! mahiyetin • anununa te an utçe ere o- .. . 

- Kibar kadın .. deeli. 2 - Hamız - Feragat. I . . . kaldıkları zaman, taşlar uzerıne 

1 

Ankara, 31 (A.A,) _ Bir İstan-
den ünrldini keseceği geliyor. 3 - Masdar edatı - Hata ı yan- nan tahsısatla ve muhasebeı hususı bazı koyun re6imleri yapmışlar ve - . .. Siyah saçlı, kırmızı yanaklı, he- • ' . bul gezetesı, Almanyadakı Türk ta 

Bununla beraber gözleri neşve yecandan e•• go"zl~r· '--ıl •--ıl do"- lış (Argoda) ? Nakus. yeden yardım •uretıle alınan para bular Vaskitten ve şehir dahilin - 1 b . . 1 d b h k 
"' •• '" -'--" 4 .. • .. r tt' lik k" , e esının son zaman ar a azı a 

içinde parıldıyordu. 4 _ Haya _ Sefaret hademesi ve ncu umumı mu e ış ~'E oy den toplattınlmış müzeye konul- / • 
nen bir genç kız, rüzg~r gibi oda- kt 1 · t ı k sız muamelelere maruz kaldıgı hak 

Z allı kü ük kızc • hak Kıl me ep erme muavenc 0 ara ve- muştur. Sel<>ukilere. Bizanslılara ı . . . 
- av ç agız - dan içeri girdi ve nefes almaksı - · ) il t h · tl ı K"lt" B k ' · ı kında bır haber neşretmıştı. Al • 

kında bize ne gibi ma!Umat vere -ı 5 - Irmak - Rakam. r en a sısa ar a u ur a an- ait eserler de yarıca müzede yer al J .. .. . . . . . 
zın: lığının verdiği proje ve tip mu<:i _ . . manya buyuk elçıligı, bu haberm 

bilirı>iniz? _ Beni buraya Mis Merr.ion 6 - Farenin düşmanı - Tazal - maktadır. Erzıncanın geçmış tarı- kat'iyyen hakikate tevafuk eyle _ 
!" 'd hince vilayet dahilinde modern 

- Hiç .. &ize bu bapta vereceğim gönderdi, dedi. um nı ası. hi tetkik edilirse Sümer ve Akad mediğini ve Almanyadaki Türk 
ı1 7 - Berrak - Arz. köymektepleri yükselmektetir. Bu medeni etlerinin burada iz bırak-

ma! mat yoktur. _ Siz Mis Higley'siniz, değil ti h lkı k" 1.. .. k"ltü' Y talebesine imtiyazlı misafirler gi-
- Ne zamandanberi •izin yanı

ıuzd:. çalışıyordu? 

- !kinci yazı leli ... 

- Hizmetinden ıınemnun muy-
dunuz? 

- İyi.. çalışkan, seV'İmli bir kız· 
dı. 

Mis MfflTion, cbu ecnebiler de 
tuhaf insanlar!• eliyen bir nazarla 
Poirot'yu süzerek: 

- Güzel bir kızdı, hem de na -
muslu .. dedi. 

Crome, sordu: 
- Dün akşam işinden saat kaç

ta ayrıldı? 
- Saat sekizde. Biz, o saatte ka

patırız. Akşam yemeği vermeyiz. 
Bazı müşteriler saat yediye doğru 
ve bazan daha geç vakitte gelirler, 

mi? 
8 - Erkek - Kefil - Şart edatı. sur e a n ve oy .. u~un u • tıkları görülmektedir. Erzincan o-

- Evet efendim. bildirmektedir. 
9 - Emmek - Rüya • Cemi edatı. ! rel kalkınmasında buyuk muvaf - vası zaman zaman tarihi muhare- bi muamelede devıı:m edildiğini 

10 - Lüzum - Cild. . fakiyetler elde edilmcktedır-, Köy ,belere de şahit olmuştur. Erzinca- o-
- Mis Elisabeth Bernard'i tanı- 11 _ Cenah _ Şefkatli yolfarının ikmalı, telefon tesısat - .. 

1 
k 

1 
n.d 

1 
K 

• 1 nın guze aza arı an o an e -
)'or musunuz? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!:!~ !arının tanzimi çalışma programla mah ta tarihi vesikalar cihetinden Macaristanda 

intihabat - Evet, Betty'i tanıyordum .. ah, 1 rı içerisinde yer almaktadır. Er - ve zengindir. Erzincanda 1700-2000 
ah .. bu felakete bir türlü inana - Ciyano Ponçetle zincan büyük bir meyva şehridir, 
mıyorum .. mütemadiyen arkadaş
larıma söyllyorum: İmkanı yok .. 
Betty'yi öldürsünler ha! Böyle bir 
~eyi tahayyül edemem. Acaba kor 
kulu bir rüya mı görüyorum. Uy
kuda olup olmadığını anlamak için 
bir kaç defa kendimi 9imdikledim. 
Betty'yi bir adam öldürsün .. bunu 
bir türlü aklım a:ıamıyor. 

Crome, ısrar etti: 

go··ru··ştu•· arasında ev vardır Belediye son 
Meyvaların ıı .. . h eelilme9ine son yıllar içerisinde şehrin ana ihti _ Budapeşte, 31 (A.A.J - Yapılan 

Roma, 31 (AA.) - Kont Ciano, 1l.erece çalışılmaktadır. Ziraat Ve- yaçları ile yakından alakadar oI- tahminlere göre parlamento inti • 
dün öğleden sonra Fransız sefri kaleti tarafından Hark köyünde makta ve ihtiyaçları büyük bir habatı hükfın:ıet fırkasına 172 ve 

François Ponçet'yi kabul etmiş ·.bir meyva fidanlığı da tesis edil .c ~alışma He karşılamaktadır. sağ cenah muhal.iflerine 41 azalık 
tir. miş bulunuyor. Halka meccanen Fırat suyu ü'.zerinde büyük fen- temin etmiş olduğundan siyasi me 

---<OO-O buradan meyva fldanı tevzüne ni şeraite göre bir mezbaha yap - hafil, nasyonal sosyalistlerin ka -

Rozvelt Vaşingtona 
döndü 

başlanacatır. Fidanlık kaysı, erik tırmış, çocuklar için bir bahçe zancınm kendileri için dahi ümit 
ve cevızın cinİ'lerini ıslah için yapmış, hayvan pazarı ve buğday edilmez bir netice olduğunu beyan 
büyük bir gayııet sarfedilınekte-- hali kurmuştur. Bugün Erzinca - etmekte, yalnız bunun bir guna 

Nev - York, 31 (AA.) - Ruz - dir. nın en mühim bir ihtiyacı ola.ı:ı ı - ehemyeti olmadığını, bununla hü -
- Kendisini iyi tanıyordunuz.. velt saat 4 de hususi trenle Hyde- % 10 nisbetinde de diğer mey - şık ihtiyacı da şehre 3 kilometre k:funetin takriben dörtte üç gibi 

valara fidanlıkta yer verilecektir. mesafede bulunan Killevik diye kahir bir ekseriyeti haiz olacağını öyle değil mi? park'dan Vaşingtona hareket et -
( ArkMı var) m-iştir. Fidanlıktan bugün beklenen anılan çok kuvvetli bir şelaleden iliive etmektedirler. 

Sovyetler birliği teşki
latında yapılan ilave 
Mosko\'a . , .J (A.A.) - Sovyet -

!er meclisi, bir arada yaptıkları 

bir toplatıda, bir Sovyetler birlik! 
fabrilqı. inşaatı halk komiserli~ 

ihdası ve federe her cümhuriy.t 
nezdinde de bir otomobille nak!J,. 
yat halk komiserliği kurulmw 
hakkındaki kanun projelerini i~ 
fakla kabul etmiştir. 

---<00-

Ankara Halkevinde 
Sovyet resim sergisi 

açılıyor 

Ankara, 3t• (AA.) - Sovyetler 
Birliği büyük elçiliği Ankara halk 
evin.de bir •Sovyet kitap ve artis
tik fotoğraf sergisi tertip etmiş • 
tir.> 

Sergi 1 Haziran Perşembe günü 
saat 18.30 da açılacak ve 20 Haz!· 
rana devam edecektir. 

--00-0 ....... --

İngiltere - Japonya 
Londra, 31 (A.A.) - Daily Ta· 

legraph and Morningpost gazetesi
nin bildirdiği.ne göre Ranpurada 
yapılan araştırmalar bakında gön· 
derilen protesto notasına Japon)'B 
Bahriye Nezareti uzlaştırıcı bJ:r 
cevap vermiştir. 

Şanghay'daki İng.ilıiz sefirine tev 
di edilen bu cevapta ara§tırmanın 
bir yanlış neticesinde yapıldığı 

bildirilmektedir. 

Ankara Tiyarosu 
Sanatk6rları 

S 
Bugün Yenişehirda, 

yarın: Yeidkule P1-
ndll' sinemas1r1da · 

Cı.<martesi: Eoyarı • 
köyde Biiyük tar'-hı 

piyes: HARUNÜRREŞİD 
İllüzyonist Emın Atabay birlktie. 

TEFRiKA NUMARASI: 86 

nınınıııuııııııınıııınıııımııuııııııııunıııouııııııııııınıuııuııllllJllııııııınn Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yaz an: M. IHSAN 

nnuoııııııııııııııuunııuımuıııırumlHlllDIUIWllUUIUlllllRWWllllUllllUlllın 

_Vallahi Sait, sana bir şey söy ya çekersin. Burada baş kadıne - mak için son bir t~şebbüs, bir ham 
Jiyeyim mi? Böyle bir arabacı ile fendiye, yahut baş kalfaya teslim le muaffak olur mı. idi? Ya olmaz 
şehre kaçan, elmaslaı-ı toplayıp edersin. Artık ben üst tarafına ka- sa sarayadv hem itibarı kalmıya -
küpe koyduktan sonra sarayı bı - rışmam, saraydan kaçan arabacı i- · caktı. Fakat Müjganı da hzydut -

rakan k.ızı hir daha buraya almaz- le uyuşan kıza ne yapmak lazım ların elinde nasıl bırakırdı? Müj
lar. Alırlarsa hapsetmek, sonra ka gelirse onu yapın, dl?rsi.n. Hem va· gan rüyasına giriyor, Müjgan göz
pı dışan etmek için alırlar. İster - zifeni görerek göze girmiş olur - !erinin önünden gitmiyordu. Ona 
sen ve eğer sen de kovulmayı gö- sun, hem de sana ram olmıyan karşı kini, hatta nefreti derin mer

ze alıyorsan bir kere baş lı:adıne - kızdan intikam almış olursun. Bu- butiyetinin bir işareti idi. Fakat 
fendiye, yahut paşaya arzedersin. na bir taşla iki kuş vurmak der - bunu bir türlü tahlil edemiyen 
Bana kalırsa ... Sen bu sevdadan ler... Sait ağa dişlerini gıcırdattığı Müj 
vazgeç te şu hınzır karıdan bir 
güzel intikam al. .. 

- Ondan intikamımı aldım bi
le .. . Bugün benim ayaklarıma ka -
panması kafi değil mi? 

- Ha ... Öyle mi• İşin doğrusu
nu söylesene. Demek karşı karşıya 
geldiniz ha? ... 

- Hayır, hayır ... Yazdığı mek
tup o demek değil mi? Bana muh
taç oldu; demektir .. 

- Fakat daha arlağı var. Sen 

Sait ağayı biı' düşünce aldı. Fi
kir fena değildi. Fakat na>ıl tatbik 
edebilrdi? Sonra artık kendisine 
teslim olan ve her şeye razı olaca
ğını bildiren Müjgandan intikam 
almaya ihtiyacı da yoktu. 

ganı s~ray_a, yine yanıbaşına nasıl 
alacağını düşünmekten, ıbuna bir 
çare bulmaktan başka bir şey is
temiyordu. 

- Buyurun ağa efendi köşeye 

etrafını görmedi; zihninde hep 
Bu fikri düşüneceğini ve sabah Müjgan, onun iiktbeti, ona karşı a

karar vereceğini söyliyerek Mesut · lacağı vaüiyet vardı. Bir aralık o· 
ağadan ayrıldı, yatağına girdi. Er- nu kendi emri altında bir evde 
tesı sabah karanlıkta uyandı. Ak- muhafaza etmeyi düşündü. Buna 
!ında, fikrüıde büyük bir istifham muktedir olabilir mi idi? Ya sa -
işareti: Ne yapacaktı, nasıl hareket raydan haber alırlarsa? .. 

' ganın tarif ettiği kahve önüne gell 
diği zaman bir lahza tereddüt etti. 

Nihadla belki onun ipten kazıktan 
kurtulma arkadaşlarile karşı kar -
§ıya gelmek hiç hoşuna gitmiyor
du. Fakat aklına bir sabah evel 

Kumkapıdaki kuyumcuya götür -
düğü mücevherler geldi. Kahve
den >çeriye gireli. Sonda iki tahta 
masada ikişer kişi skambl oynu -

yorlardı. Diğer bir masada da bir 
ihtiyar gazete okuyordu. Hiç biri
sini tanımadığı için kahvecınin: 

- Buyurun ağa efend, köşeye 

buyurun ... 

Davetine a'ldırmıyarak kapıdan 

dışarıya çıktı. Biraz dolaşıp tekrar 
gelmek niyetinde idi. Sokakta yü
rüdü. Solda bir sokağa saptı, tek -
rar sağa saptı. Fakat bu iki tarafı 
yüksek, köhne kiirgir binalar la ka 
palı olan dar sokağı tanımıyordu. 
Halbuki onun niyeti Müjgi\nın 

na dönünce, siyah fesli ceketi om- · - Ağa hazretleri, dedi. Karşıki 
zunda tıraşsı.z bir adamla karşı - sokakta ne münasebetle bulundu
laştı. Yürümek isterken bu adam: ğunuzu ve sizi oraya khnin çağır· 

- Uğıırlar Sait ağa, arbk tanış- dığını tahmin ediyorum; b:ı. mese-
mıyor muyuz?... le beni ilk önce blı hayli sinirlen· 

Diyince anladı, bu Nihaddı. dirdi. Faıkat biz iş adamıyız. Sinir-
Birdenbire ona nastl muamele lenip kavga edeceğimize işi gör -

l!deceğini tayin edemiyerek şaşa- meyi tercih edeFiz. Onun için si • 
ladı. EHie selam verdi. Öteki piş· zin şu kahveye neden geldiğinizi; 
kin ve sanki her .s~zü ve hareketi j ileriye neden gittiğiniz, oramda 
kararlaştırılmış gıbı: ne aradığınızı sorınıyacağım b'le ... 

- Biraz evel naçiz kahvemize Bu · ışi tatlıya bağlarsak ve eski 
girdiniz, amma anlaşılan bendeni· defterleri kapatarak yeni bir dost
zi tanıyamadınız. Arkadruılarla 66 luk kapısı açabil'irsek ne ala... 
oynuye>rduk. Buyursanıza!.. Bir 1 Yoksa bizim aleyhimize Miıjgfuıla 
kahvemizi içmez misiniz? bir kumpas kursanız da kurmasa

Muhakemesi bu kadarcık derinli· 

ğe bile ·giremedi Yalnız Nihadın 

tehdidi onu yer.inden sarstı. 

- Nihat, ne pusu kurdunuz? 
Ben size ne yaptım da pusu kuru
yoraunu.ı? 

- Daha ne yapacaksın; a iki 
gözüm? .. Müjganın fala bakmak 

üzere topladığı elmasları, mÜCE'V' 
herleri k'!idırıp bizi hırsız gibi 

göstermek ,ikimizi bırden Zapt.iye 
ye yakalatmaya çalışmak ha! ... 

Nihat, kin.dar 'bakışlarile Sait a· 
ğayı yerlere geçirerek başın! sa.ı.. 

lıyordu. 

- Ben öyle bir şeyi aklımdan 
Sa.it ağa cevap vermiyerek Ni - ruz da bi-zjm kurduğumuz pusudan geçirm~dim. Sizi araıba ile takip 

hatlı takip etti; tekrar Bursa so - kurtulamamınız. 
ettim, çünkü kaçtığınızı anlıyor -

kağına çıktılar ve kahveye girdi- Sait ağa bu tehdit karşısında ir-
!er. Pencerenin arka;ıında bir ma- kildi. !Bu lmrnaz gencin ilk sözleri 

dum; bizim g:bı ağaların sarayda 

bir vazifemiz de kızlara karşı mu
hafızlık etmek, onların "araydan 

saya karşı karşıya oturdulaı-. Ni- doğru olup olmadığını düşüneme
hat kahveciyi çağırarak iki okkalı di bile. Kendisinin kahveye gele -
kahve :<rnarladı ve Sait ağaya dö- ceğini bilmiyor mu idi? Ona bu ci- kaçmamasına dikkat etmektir. 

(Arkası \'ar) · Mü. an sö lememi mi idi? 

• 
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İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 1 

Eyüp, Fatih, Eminönü; Beyoğlu, Beşiktaş; Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden ... 1 
Mütekaid dul ve yetimlerin Haziran, Temmuz, Ağustos 1939 Üç aylık maaşlarının tediye günleri ... 

Tarihi 

3/6/939 Cumartesi 
5/6/939 Pazartesi 

6/6/939 Salı 

7/6/939 Çarşamba 

8/6/939 Perşembe 

9/6!ı939 Cuma 

rarlhi 

3/6/939 Cumartesi 

5/6/939 Pa-zart$si 

6/6/939 Salı 

7 /6/939 Çarşamba 

8/6/939 Pt!rşenı.lıe 

9/6/939 Cuma 

Beşiktaş Malmüdürıilüğünden 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri 

1 - 150 
151 - 350 

351 - 560 

501 - 650 

651 - 800 

801 - ili 

ve tekaütleri 

1 - 350 
351 - 700 

701 - 1000 

1001 - 1300 

1301 - 1600 

1601 - ila 

Eminönü Malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 - 400 

401 - 1000 

1001 - 1400 

1401 - 1800 

1801 - 2200 

2201 - ua 

1 - 500 

501 - 1100 

1101 - 1600 

1601 - 2100 

2101 - 2600 

2601 - uıı 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütLeri 

1 - 200 
201 - 550 

551 - 800 

801 - 1050 

1051 - 1300 

1301 - ila 

1 - 600 
601 - 1200 

1201 - 1800 

1801 - 2400 

2401 - 3000 

3001 - ila 

Kadıköy Malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetım Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 - 250 

251 - 500 

501 - 750 

751 - 1000 

1001 - 1250 

1251 - Ha 

1 - 500 

501 - 1000 

1001 - 1500 

1501 - 2000 

2001 - 2500 

2501 - Ha 

Üsküdar Malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri 

1 - 300 
301 - 600 

601 - 900 

901 - 1201 

1201 - 1500 

1501 - na 

ve tekaütLeri 

·1 - 600 
601 - 1200 

1201 - 1800 

1801 - 2400 

2401 - 3000 

aoo1 - na 

Fatih Malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim Asker! vetim 
ve tekaütleri ve tekaütler! 

1 - 500 

501 - 1000 

1001 - 1500 

1501 - 2000 

2001 - 2500 

2501 - ua 

1 - 500 

501 - 1000 

1001 - 1500 

1501 - 2000 

2001 - 2500 

2501 - 3000 

Eyüp Malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 - 40 
41 - 80 

81 - 120 

121 - 160 

161 - ila 

1 - 100 
101 - 200 

201 - 400 

401 - 500 

501 - 600 

601 - ili 

Ask. yetim tekaütleri 
1 inci kı.şe. 2inci iaşe. 

3001 - 3500 

3501 - 4000 

4001 - 4500 

4501 - 5000 

6001 - 5500 

5501 - na 

1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları !izımdır. Aksi takdirde istıihkakları uınumt tediyattan sonra verilecektir. 

Z - Tediyata sabahleyin saat DOKUZDAN itibaren başlanacak ve ON İKİYE kadar devam edilecektir ve öğleden sonra saat ON ÜÇTE tekr.ar başlanarak ON YEDİ

DE nihayet bulacaktır. 

s - Maaşlarını emlak bankasından alacak olan zat maaşları sahiplerinin cüzdanlarının Malınüdil rlüklerince vizesine lüzum yoktur. Bunlar doğrudan doğruya ban

kaya müracaatla istikrazatta bulunabileceklerdir. 

ı .... 8.o·ii·s·A .. 1 
ANKARA 

31·11-839 

1 STERLİN 
-00 DOLAR 
100 FRANK 

100 LİRET 
100 İSVİÇRE flr. 
100 FLORİN 

KAPANIŞ 

Italyan donanması 

Bahriye müsteşarı, donanmanın diğer 
donanmalardan aşağı olmadığını söyledi 

· Roma, ~;) (A.A.) - Ayan mec • piş eden kısmı ikmal edilmek üze

Jisiıı.de bahriye bütçesinden bah - redir. 

seden bahriye müsteşarı Cavag - Cavagnari, İtalyan donanması -

Yeni bir Leh 
vapuru 

Çin-Japon 
harbi 

Gdynia, 31 {A.A.) - İngiltere - Çunking, ::OJ (A.A.) - Çin kuv-
nin Newcastıe tezgAhlannda inşa vetleri, Japonların Hope, Şansu 
edilen cSobieski• ismindeki yeni ve Şahai eyaletlerinin birbirine 
Leh vapuru, burada ana limana birle§tiği mıntakadaki seyyar Çin 
gelmiştir. ınüfrezelerini temizlemek üzere 

Halk, Leh deniz ticaretinin bu, son haftalar içinde geçmiş olduğu 

yeni cüzütamını görmek için sahil 
le re yığılmıştır. 

taaruzu muvafakiyetle karşıla -
mış ve bu taarruzu tamamıle dur> 
durm~lardır. 

lstanbul 4 üncü icra Me:nurluğundan ı 
Hamburgda tüccardan Adolf Brant'a borçlu İs ta.ıbulda Mer -

canda 15 numarada iken vefat eden İsmail Hakkının tapu sıcil.ne 
nazaran Yedikulede Fatih Sultan Mehmet "Ilahallesinın Kazlıçeş
me sokağında eski 8, 17, 19, 21 yeni 6, 13, 15, 17 kapı numaralı Aya

sofya ve Mollazade Mehmet ağa vakıflarından sağı Hacı Hüseyin 

vereselerine ait debağhane ile Fa tmanın debağhanesi ve hazan Mey 

dan sokağı Arka kapı Karşı sokağı solu orta sokağı önü Atik De -

bağhane cedit Hacı Hasan sokağı ile mahdut ve ceman 2094 arşın 

murabbaı miktarında cedit 8 numaralı arsayı müştemil yekdiğer!
ne maklii.p 7, 13, 15, 17 numaralı ve tamamı 45018 lira kıymeti mu

hammeneli mezkur gayri menkul evvelce açık arttırmaya arzedl • 

!erek 2280 numaralı kanuna tevfikan satışı tehir edilmiş ve bi:!nci 

sene taksitıi ödenmediğinden teci lın dü}mesine ve umumi hüküm

lere göre icra takibinin devamına ve mezkO.r gayri menkllıiiin açılı: 
arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 

Mezkii.r fabrika esas itibarile iki kısımdan ibaret olup bir lı:uı
mı iki katlı d.i~eri bir kattan müteşekkildir. 

Her iki kısmın zeminleri beton ve dahilde dört parçadan yirmi 

adet bölmeli havuzları ve arkada ki tek katlı kısmıda da büyük bir 

beton havuz ile üstü tahta kapaklı bir kuyu ve her iki kısmı ayıran 
kargir bölme duvar ve müteaddit mahallerde beton makine montaj 

mahalleri ôlduğu gibi gayet sık zemini kısa beton üzerine çatıyı ifo. 
tinat ettiren alışap kazıklarla istinat ettirilmiştir. Arkadaki bahÇt

de ise üç ııdet beton havuz :le yete gömülen on adet diğer bavus 
mahalleri vardır. 

Birinci kat: Ahşap zeminli olup bir köşesinde camları kırılı: bbo 
yazıhane mevcuttur. 

Çatı katı: Yine ahşap zeminli üstü kaplaınasız çatıdan ibar• 

tir. Mezk!lr gayri menkulün bed •n duvarları kAıltfr ve kat döşe -

meler> nakka tavanlı ve çabları kaplunasız olxiuğu gibi katlardaıı. 

zemin kata ikişer merdıivenle ini lir. tl'ltleri kısmen alaturka w 
kısmen de alafranga kiremitle m·eeturdur. Pencereleri demir çer • 
çevelidir. Halen deri kurutma m~halli olarak kullanılmalttadır. 

Sahası: Tamamı 1616 metre olup bundan 1035 metre esu i.t1 

katlı bina ve 188 metre arka tarafa muttasıl tek katlı kısım ve 3111 
metre mahalde bahçeden ibarett i.r. 

1 - İşbu gayrimenkulün attırma şartnamesi 15/6/1939 tarihin· 

den itibaren 934/249 No. ile İstanbul Dördüncü ılcra dairesinin mu-

ayyen numarasında herkesin götebilmesi için açıktır. İlA.nda ya

zılı olanlardan fazla malumat alınak lstiyenler, i§bu §llrtnameya 

ve 934/249 dosya numarasile memuri:yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 

nisbetinde pey veya milU bir bankanın teminat mektubu tevdi edi

lecektir. {Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtüak 100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 

5.93 
126.6425 

3.3550 

6.68 
28.5550 
68.0525 
50.815 

21.5625 
1.0825 

1.56 
14.035 
23.845 

nari İtalyanın hali hazırda mo - nın haii hazırda te§kilatın:ıı onun 

' der~ bir donanmaya sahip oldu -
1 
her an müessir bir surette kulla -

156,5 metre. uzunluğunda ve 
10.800 ton hacminde olan Sobieski Japonlar, bu hedeflerinden vaz hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerinıleki haklarını hususile faı.z 

100 DRAHMİ 

100 LEVA 

100 PEZETA 
100 ZLOTİ 

100 PENGO 

189 LEY 
100 DİNAR 

100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

Esh•nı ve Tahvııaı 

Ergani 19.20 

SEBZE FIATLElll 

lstanbul Belediyesi Merkez hAlinde 

toptan aattlan yaı meyva ve 
ııcbze fiatleri 

Cinsi 

Sakız~ll!bağı 

Çalı fasulyesi 
A. fasulyesi 
Yeşil fasulye 
Domates kır 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Ispanak: 
Taze yapra]f 
Sıvri biber 
Pancar 
Patlıcan 

i:ıı.ginar 

Hıyar 

Marul 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Taze s?ğan 
Taze sarmısa)c 
Kiraz 
Erik CiMi 

Çilek yerli 
• Ereğli 

Orta 
emsali lrurU§ 

Kilo 6 
• 20 
• 18 
• 15 
• 40 
• 2.50 
• 6 
• 8 
• 3 
• 3 
• 8 
> 100 
• 3 
• 140 

Adet 2 
• 2 

100 • 50 
Demet -.40 

• -.50 
> 

• 
• 

-.50 
1 
1 

Kilo 15 
• 8 
• 30 
• 13 

İs :anbul 4 üncü icra memurlu -
ğundan: 

Beyoğlu Kurtuluş Yeni mahal -
le 243 No. Kostanti Pavlidis a -
partmanının 3 No. dairesinin 6 ay 
müddetle ve açık arttırma sureti
le kiraya verilmesine karar veril
miş olduğundan talip bulunan 
3/6/939 tarihinde saat 11 de İstan-

ğunu, her hangi diğer büyük bir nılabilmesine müsait olacak ~ekil- Gdynia - Cenubi Amerika hattına 
geçmek mecburiyetinde kalmışlar- ve rafa dair olan iddialarını i bu ilan tarihinden itibarı>n yirmi 
dır. 

deniz devletinin donaniJl•sı ile de bulunduğunu ilave etmiştir. tahsis edilecektir, Hupe eyaletinin garbında Han 
ırmağı cephesinde Japonlar, Çung 
siaıı.g'a doğru geri hareketlerine 
devam etmektedir. 

mukayese edilmekten Jrn\'iyyen Harp levazımına gelince, bu le-
vazım da fevkelade mükemmeldir. korkusu bulunmadığını beyan et-

mi§tir. Makineler İtalyan teHkkilerine 

H t
. b d . .. göre İtalyan müesseseleri tarafın-

a ıp, u onanmanın yenı cu -

Vapur, 11 Haziranda takdis edi

lecek ve 17 Haziranda ilk seyaha
tini yapmak üzere yola çıkacaktır. 

dan imal edilmiştir. Bu da gemile-
zütamlarla mütemadiyen. zengin - 'C:' d • S / k 

rin kuvvetini arttırmağa medar ol- ,::,mı_nıııınıııııııı~ıını .... r er l e e ~ınııı_ıııııınıınıınnnnııı. l~eceğini söylemiştir. Duçe, ge- maktadır. !f:!P" - ll'ii 

çenlerde iki büyük kr.ı~azörün, Cavagnari, İtalyan sahille•inin =~ J L A N • T A B J _ K L J Ş E = 
birçok büyük torpido muhribi fi- müdafaasındaki ehemmiyPti te -

!olarının ve birçok tahtell:>ahirle- b ·· tt· dik 531 ı• } B •• 5 
. aruz e rr ten sonra, netice o- IE3 ş e r ı" ur osu """'.. 

ri inşaat tezgahlarına konulması- !arak, İtalyanın bahri nokta: n~ - ~ 
na karar vermiştir. Bundan başka, zarclan tamamile hazır v1 du~unu §1 En modern ilan şekilleri _ En temiz tabı ve ~ 
bahri programın her biri 30.000 ve hatta uzun bile olsa :ıa turlü ~ 
ton hacminde 12 kruvazörün ve 16 harbe devam edebileceğini sci)le- ~ klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. = 
=bu=·y=ük=ta=ht=elb=ah=r=in=in=şa=sın=·=d=er=-=m=işt=ir=. ======= : ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi = 

1 
Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu _ = 99 -1 Adalet Han No. 3 : 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelilı: 

1 aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLİ HAR!C1 

1200 Kr· 
600 Kr. 
300 Kr. 
100 Kr. 

1 LAN 

- -
2300 Kr. 
1650 Kr. 
800 Kr. 

TEK SüTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci 8ahiie 
İç sahifeler 

400 kurut 
%50 kuru4 

50 kurUf 
30 kurUf 7 - 8 inci Sahifeler 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan i~in İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek ıs
tiycnler ya doğrudan doğ -

ruya gazetemiz idarehanesi· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü

rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 

kukMahkemesind. ~ TELEFON:20607 .= 
Davacı İs tan b:; ~ akıflar Baş- "111lllllınıııııııo ıııııııııımmııııımıııııııııııımııııııııı.111111111mnıınııııu UllllHllllRllllllllO!lllllllllUHllUIIllUlllV 

müdürlüğü vekili avukat Lebip A
tay tarafından Balıkpazarı Ahiçe
lebi Hasır iskelesi sokağında Ar

navutköy pazar kayığı iskelesi.ma
hallinde Seyfettin Gökçe aleyhine 

939/570 No. lu dosya ile açılan tah 
tiye davasının yapılmakta olan 

muhakemesinde mumaileyhin ika
metgahının meçhul olmasına bi

naen ilanen davetiye ve arzuhal 
sureti tebliğ edildiği balde mah -

kemeye gelmemiş ve vekil dahi 
göndermemiş olduğundan müddei 

vekili tarafından dava teşrih ve ib 
raz olunan mukavele tetkik olun

duğundan bahisle yirmi gün müd
detle ilan gıyap kararının tebliği-1 

ne ve muhakemenin 28/6/939 saat 
ona talikına karar verilmiş oldu -

ğundan tarihi ilandan itibaren beş 

gün zarfında itiraz edilmediği ve 
yevm ,.e vakti mezkii.rda bizzat ve 

ya bilvekale mahkemede hazır bu 
lunmadığı takdirde gıyaben muha
kemeye devam ve karar verileceği 
ilanen tebliğ olunur. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni::ı Hastahane1i cildiye 

:r.ühreviye mutahasaıaı 

Türk Hava Kurumu 
27 N CI TERTiP 

Büyük Piyangosu 
iKiNCi KEŞiDE -----

11 - Haziran - 1939 <'aöır. 

büyük ikramiye 45.000 Liradır • 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~;ggg ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipteıı bir bilet alara\c ittira'ic etmeyi ihmal 

etmeyınız. Siz de piyanionua mes'ut ve bahtiyarh.rı 

arasına ırirmiş olursunuı. 

gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memu.niyetimize bildirme

leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırın aya işürak edenler arttırma şart

namesmi okumuş ve lüzumlu ma lılmat almış ve bunları tamamen 

kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

5 - Gayrimenkul 13 Temmuz 1939 tarihinde Perşembe günü 

saat 13 den 15 e kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç 

defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteye

nin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bun

ların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan 

fazlaya çıkmazsa en çok artıranın teahhüdü baki kalmak üzere ar

tırma 15 gün daha temdit edilerek 26 Temmuz 1939 tarihinde Cuma 

'günü saat 13 den 15 e kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğu 

odasında arttırma bedeli sıılış ıs teyenin alacağına ruçhanı olan di

ğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mec

muundan fazlaya çıkmak şart le en çok artırana ihale ediliT. Böy

le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken

disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 

on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edi

lir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den he

sap olunacak faiz ve diğer zarar !ar ayrıca hükme hacet kalmaksı

zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. {Madde 133) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferag har

cını yirmi senelik vakıf taviz be delini ve ihale karar pullarını 

vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzüat ve dellaliye resminden 

mütevellit belediye rusumu Ye müterakim vakıf icaresi alıcıya aıt 

olmayıp artırma bedelinden enzil olunur. İşbu gayrimenkul yu

karıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu oda

sında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde satılaca

ğı ilan olunur. 

Türkiye Şeker fabrikaları An om in Şirketinden: 
Kesme ve krıstal 5.000 (Beş bin) ton kadar ecnebi şckerı satın 

alınacaktır. Tediye serbest döviz ledir. En geç Temmuz 1939 sonun 

kadar cif İstanbul teslımı teklif edenler arasında, fiat ve en kı 

teslim nıüddetliler tercihan nazarı dikkate alınacaktır. 

Teklif mektupları. 6 Haziran Salı günü saat 15 de Bahçekapı, 
• 

Taş han 42 numarada teklif sahi plerini11 önünde tetkik c-di'PCek v 

en geç 7 Hazıran 1939 Çarşamba günü saat 12 ye kadar karar veri 

lecektir. 
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Kiralık emlak 
Semti ..ı\ı.tanalies i Sokağı No. su 

Beyoğlu Hüseyinağa Mis 1 
Galata Şahkulu Karanfil 30/l 

Kasımpaşa Caıniikebir Tayyar Efendi 1 
Büyiikdere Çayırbaşı 23-13 
Kasımpaşa Bedrettin Havuzb~ 41 

Kasım paşa \Caınilkebir • 7 

Oinsı 

Apr. 5 inci daire. 
Gazino 
Ahır. 

Han ve mıi ştemilatı. 

Kulübe. 
Arsa. 

Yukarıda yazılı em!Ak 31/5/940 sonuna kadar kiraya verilmek wzere açık arttırmaya konulmuş-

tur. 
İsteklilerin 10/6/939 Cumarte si günü saat 10 da müraca& ti arı. 

AGACI TÜRK, TUTKALI TÜRK 

V& Türk İŞÇİSİ elinden çıkan üç karıncall 

Markalı kızıl ve Karaağaçdan mamul KONTRPLAKLARI 
tercih ediniz. Kat'iyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve ru· 

tubetten kabarmaz. Halk Kontrplak ve kaplama fabrikası 

Türk Limited Şirketi 

lstanbul . Fabrika Eyüp Bahariye Caddesi Tel : 2os90 
• V•zıh•n• Rız• pa9a oaddııl Tel~ 231 \ ı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartname ve nümunesi m uc ıbınce 18.000 Kg Baş ip, kapalı 

• zarf usulile eksiltmeye konmuş! ur. 

II - Muhammen bedeli 9000, muvakk.ıt temınatı, 742.50 liradır. 

III - Eksiltme 13/YI/939 pazartesi günü saat 15 te Kaba taşta 

Levazım ve Mübayaat şubesinde ki alım komısyonunda yapılacak

tır. 

IV - Şartname ve nümunesi her grin sözü geçen şubeden pa -

ra.~ız alınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaıkle % 
7.5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva 

edecek kapalı zarflarını ihale gü'nü_ eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar mezkür komisyon başkan!ı.ğına makbuz mukabilin-
de vermeleri Jazımdır. •3737• 

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

ler naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tekne kapalı zarf usulile 
eksıltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 16.442.64 muvakkat teminatı 1233.19 Lradır. 
lll Ek~iltn-P ! 6/"\TJ/939 Cuma günü saat 11 de Kabataşta Le-

vazım Mübayaat Şu"lıesındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
tV - Şartname plan ve keşifoameler 82 kuruş mukabilinde An

kara ve İzmir Başmüdürlüklerinden H Kabataş Levazım Ve•ne
~inden alınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni veııaikle 
h·rlikte % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu-

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

Satıcılara Yüzde 10 Tenzilat Yapılır. 
inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 

--------
-' . . . ,..,.. . 

' . ÇiFTE. SARAYLAR iÇKiSiZ 
G A Z 1 N O ve S 1 N E M A S 1 

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 

Dr. Hafız Cemal 
Strıemacla: MAHKÜMKAR KALESİ 

SiNEMA: 
saat 20 de başlar 

Ayrıca dünya havadisleri ve üçüncü bir film Bayanlar ve çocuklara duhuliye 5 
üçüncü film her akıam değiıir_ kuruş erkeklere 10 kuruştur 

22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema (LOKMAN HliKİM) 

DAHİLİYE M"l)TEtL\$S1Sı 

Divanyolu ı 04 
ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE YEMEK GETiREBiLiRLER 

GÜZEL MANZARA - BOL HAVA - TEMiZ SERViS 
Saat 20 ye kad:ır ÇAY, KAHVE 5 kuruş 

r 
Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein ® 
Ekstra Oilrılilk Tereyağı. 

e ..1 e {\? Halis ve hakiki TR A B Z ON TER EY A G 1 N 1 buradan alınız. 
U İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 n • ı•------- Slparlflar derhal yerine kadar gönderilir. _______ .. 

--'- 1 ~vo - iPEK ~il· 
Çünkü ASPiRİN seneler

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in !esirinden 

emin olmak için lütfen ffi m_ar• 
kasına dikkat ediniz. 

bunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evve!i· 
ne kadar (Saat 10 a kadar) mezkür komi•yon b•şkanlığır.a makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (3789) 

Yünlü ve ipekli kumaş almak ıçin düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 

yanan YUN • İPEK tekrar açılpı. Bir kere ziyaret ediniz. 

Her istediğiniz kumaşın en nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 
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İdrar yolları hast.ahkl~rı ınüte· ı 
bassısı Beyoğlu Yıldız sJncınaıı 

karşısı Leklcr apartman. Fakfr~ 
lerc parasız. 1·cı: 439'24 
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Başvekalet Beden Ter~iyesi "Genel DirektörlUğünrlen: 
1 - Genel Direktörlükçe İst anbulda Çengelköyünde al 1 ay 

müddetli bir leyli beden terbiyesi ve .-p0r eğitmen kursu açı lr tır. 

2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olaniarcian 
sırasile azami •50. kişi alınacaktır. 

3 - 26 Haziran 939 Pazartesi günü tedrisata b~lıyacal< olan 
bu kırsa gi~mek lstiyenler, beden terbiyesi Bö,ge başkanlıkıarın
dan :ı"rsa girme ve diğer şartnameleri öğrenebilirler. 

<i - Müracaat müddeti, 15 Hazirana kadardır. ·2020> .3773, 


