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1GAFENKONUN~ 
''Dört Balkan Merkezindede Müşterek 

~~~~~J Siyasete Aynı Bağlılık 

Yahya paşanın seyahati neticesi 
Avrupadan Asyaya uza
nan geniş bir barış cephesi 
Saadabat paktı metin bir icraat 

programı haline konuyor 

ltalyan 
tahşidatının 
iki manası 

... -- · --· -·-
Vcı.:ı:lyet o haldedir ki, ne 
Balkanlarda tehdit O• ilaa
fe ile birı•Y koparmak ih
timali ııara ne de Bal· 
Jıanlılarda kuru aür6ltiiy• 
pa6uf 6ıralıma haleti 
ruhiye•İ lıalmııtır. 

A. N. KARACAN 

Mihver devletlerinden İtalya, 
mailim usul ve tı.16bu ile, yeniden 
faaliyete ııeçti. Birkaç aylık dur
pnluk devresinden sonra, işgal 
etliği Arnavutluktaki lluvvetleri
llİ yeni sevkiyat ile birdenbire 
80.000 den 120.000 e çıkardı. 

Mısır Harlcıye Nazırının Ankarada Başvekil Dr. REFİK 
SAYDAM'ı ziyaretleri esnasında allDIDIJ r~sinılerl 

Muhterem misafirimiz 
yarın şehrimize geliyor 

D06l Mısır Hariciye nazırı Ab-1 İstaııymda vali ve İ~tan'bul ku-
düllettah Yahya Paşa ile maiyeti mandanı tarmından karşılanacak 

İta 1yan1 arın 
Arnavutlukta 
ta h ş i da t 1 arı 

Gafenko dün Atina
~ dan şehrimize geldi 

Yalnız Tiran garnizonu, 
101000 nefer, 500 zabit 
100 ağır top 150 tank ve 
500 mitralyözden ibaret 

Tiran, 20 (AA.) - Marepl 
Badoglio, Arnavutluk hüku
metinin erlı.Anı ile askeri ve 
siya•i İtalyan ricalini kabul 
etmiştir. 

Bugün Tiran gamiı:onu kı
talannı teftiş edttektir. Ti -
ran garnizonu 10.000 neler, 
500 ıabit, 100 aiır top, 150 
tank ve 500 mitralyözden mti 
rekkeplir. 

Musolininin gezin 
Bolonya, 20 (A.A.) - Mıu- ı 

solini, PJaisanre, Cremone, 
Parma ve Modene, şehirleri -
ni ziyaret ettikten sonra oto
mobille Bolonl aya avdet et· 
miştir. Buradan tayyare ile 
Rimini'ye hareket etmiştir. 

'' Antantın dört hükumet mer
kezinde müşterek sigaseti

hağlılık var ... ,, • 
mıze 

• 
aynı 

GAFENKO'nun dün şchriınizde patrikhaneyi ziyareti esnasında 
aldığımız bir resmi 

At:nadan a et eden ıwmanya 

Barem ve " teadül ,, 
Günlerdenlıeri Büyük Millet 

Meclisinde barem kanunu müza • 
kere ediliyor. Devlet memurları • 
nın maaşları arasında, meşhur ta
birile, bir nevi •teadül teminine 
çalışılıyor. 

Teadül? Fakat nekadar müna • 
kaşa ve müzakere edilirse edibin, 
çalışan ve çalışma) an, ehil olan ve 
olmayan, devam (-den ve etmiyen 
insanlardan mürekkep :yüz binler
ce .kişilik bir nıeınur l·ht1 r r. -ra-

' sında, veJev en kafi hüKuınlerle, 

lam bir •teadül- temin etmek ka
bil midir? Buna imkan tasanur 
edilemez. 

Bu mün~~betle, dikkatle oku -
duğunı ~üznkerc zabıtlarında me
bus Refik İnce'nin bir sözü, in-ı;;.a.nı 

hakikaten düşünct'~·e sevkedecek 
ı bir haleti ruhiye göslt'rmcktedir. 

1 
Bu zat, muallimlerin birka~ yerden 
nıaaş alınası imk&nlarının müıa -

\keresi üzerine, istisnai kayıttan 

ı 
mühendisin, doktorun da i~tifade 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

------------ Hariciye Nazırı Oafenko ve maiy

ATATlbJJIRK0lUıoıı 

SAVARONA'DA Tientsin 
meselesi 

Hull Amerika-
• • • 

nın vazıyetını 

bildirdi 

yeti dün saat 13 de Daç .a vapurile 
şehrimize gelmiş ve vapurda vali 
muavini Hüdai Karataban, Roman 
ya büyük elçis; E Stoika, Türki
yenm Rumanya elçisi Hamdullah 
Sup!ıi Tanrıöver, Rumanya ve Yu
nan general konsolosları, matbuat 
erkanı ve daha birçok zevat tara -
fından karştlanml>jlardır. 

Rumanya Haric:ye Nazırı Ga -
fenko, vapurun salonunda gazete
cileri kabul ederek Atinayı ziyare

SON 56 GÜNÜ 
= 

Ebedi Şef doktorların istirahat tavsiyesi 

üzerine günlerini dairelerinde geçirdiler 

ti hakkında aşağıdaki beyana'tta - = 
ulunmuştur: 1 - 9 -

ük b 1
.. h .. . . alt d yle yapı ı. eçıcı rızın e - azamı ı ız ı e maııı o maga ça-Diğer taraftan Mareşal Badoıı· 

Jio gibi tanınımş bir kumandanı 
da kaldırdı, Tirana ııönderdi. Bun
lar, dlin sabahki hn,·adisler. Şimdi, 
dtln gl!t'e gelen haberlerden öğre -
niyoruz ki, l\tare~al Badoglio, Ti
randa, Arnavutluk hük6metinin 
erkanı ile bazı a•keri ricali kabul 
etmiştir. Menşei Tiran olan yine 
ayni telııı-afın bildirdiğine göTe bu
Jiin Tiran ıarni:tonu kıt'a)arını 

teftiş edecektir. Tiran garnizonu 

erkanı yarın sabah eksprese bağ- olan muhterem misafir motörle . . . 
lanacak hususi bir vagıonla şehrimi 'fophane rilıtımına geçecek ve Pe Vaşlflf!ton, 20 (A.A.) - Harıcı-

•- Atnanın biz: gösterdiği hüs- Ö ld G · · k · · f ı · t"t" ]"ki · ] • 
n a u un enuz tesırı ın a - k" . b'ld" ·ı · d ı h h-d· d k arıumumıyeye r ırı mesın en ışan, onu er a ıse e orumak 
yız. Alina, b:Zi Ankarada gösteri -
len hararetli ve kardeşçe kabulü bildirilmemesini tercih eden Ebe- 1 gayesinden başka bir dU.,üncesi 

ze gelecektir. ( 11 rkıısı .1 ündl sayfada) ye nazırı Hull, matbuata beyanat-
t:a bulunarak Amerikanın Tienlsin 

dl Şefin iradesi yerine getirildi. bulunmıyan Ebed! Şef bu mak
andıran bir şekild~ karşıladı. Öyle 

Atatürlcün bu tarzda çok mü- $atla böyle hareket cdilmes·n· ~m
anlıyorum ki antantın 4 hükumet 

Filistinde kanlı hadi
seler cereyan ediyor 

~::.1~::°t:ne~e:·e5~:02:.!'it;a~:,:ı~; Müsellah bi; çete iİ~ ·ı~~ilizİer a~~sı~d; çeU~ 
mürekkeptir- l bir müsademe - yafada altı bomba 

Arnavutluk ııibi her tarafı işgal ld 40 kişi öldü, birçok yaralı var 
edilmiş, başta kralı olmak iizerc atı J' ....... 
bütün vatanperverleri yurdlarını 1 .. r-.....,......,..,,., ......... .,..,.. . .....,.....,,,-,,..,,..,..,..,...,..,...,..,....,.,.. ............ ....., ............ .....,..,,.. ;:......,,. • .,,..... ........ ,....,..,...._ 

hadiselerile doğrudan doğruya a
lakadar bulunduğunu söylemi§tir. 

Bundan maada, Tokyo masla -
hatgüzarı Eugene Dooman, Japon 
makamlarına Caldwell'in tavassut 
ta bulunmasını teklif etmişse de 
Hull, bu teşeıbbtisün verdiği nei
ceyi ifşa etmek istememiştir. 

kemmel tarzı harel<etleri yerinde retmiş, rahatsızlığııı işaasına mey 
merkezinde de müşterek sıyaseti-

bir tedbirdi. Milletini çok seven, dan vermemişti. 
mize karşı ayni d~ıcrrde '·İr bağ -

Atatürk. kendisine gösterilen O gün Atatürk,, hekimlerinın 
lılık var. Şimdiki şartlar içinde bu sevgi ve bağlılıkla ve hat- bbbi müliihazalar1'1 ileri sürdük-
sulhcuyane siyasete, tam bir an - 1 • · h ı ta daha büyük ve daha de- eri ıstıra at üzumunu Riya,eti-
laşma ,.e tesanüd ve istikıal daire - h d · · 

rin bir sevgi ile bağlı bu - cum ur aıresınde kalmak, bura
sınde devam etmenin lli7U'llU dört 

.. • k . d d b'h kk lunduğu Türk milletinin üzülme- dan ayrılmamak suretile takdir el-
hukumet mer ezın e e ı a ıı. . l · t'kl · · ·· . . . sini endieeye kapılmarnıı '" ~mı- ı erını gosterd !er. 
takdır edılmekledır. ' · · . . 

T · ı Ih il . 1: 1 ,-orlardı. Istırahat Ebooı Şefe iyi gelmek-
Beyanatının 'başında Hull de- amamı e su eme en ese - . Bunun çok yakın bir mi~ali de le beraber. bu, r.aıhat;;ızlık.larının 

mişlir ki· dig" im:zin ve tamamile müttehid ve 
· meydandadır.. kal'i devasını t-kil etmivordu 

T • · mülesanid olduğumuzun herkescc ·• ' 
- ientsin tıadısesi 4 tedhışçi "il' . f lı.d 1936 yılının sonlarında Ebedi Atanın dairesinden dı~arı çık-

ç. ı· . . d . 1 . ._.,_. Y ınmest ayda ır. Ş f A k d b· ik l • . . 
ın ın'n ıa esı mese esme ıu.uısar G f ,,_ d.. .kh . . e e n ara a .r su as te. ı.p mayl§ı yalın muhlelıf aksamıııda 

. . . .. . . _ a eıu.o un patn aneyı zıya- . d""" h kk d . 1 "hb .. .. ' · . . .. . 
terke icbar edilmiş, elindeki çak • I C 
maldı tüfeğine ve cebindeki çakı- 1 
ıına kadar müdafaa vasıtalan ve ı 
lılnaenaleyh müdafaa hakkı selbe
oiilml9 bir dallık H taşlık memle- 1 
ketle bu derece mühim tıılııidahn 
manası nedir? İtalya, Arnavutların 
bir isyanından korkuyor da onun 
için ıni b.ı derece asker, top, tank 
we mühimmat gönderiyor? Bu ihti
mal varit• değildir O halde? O hal
de şu iki şiktan birini kabul etmek 
mecbııriycli kendini gösteriyor: 

etlıği müddetçe Amerıka htikume . . N d" K" t edıl ıgı a ın a )apı an ı ara gorunıneyışı, gunleı'inı Rlyııs~h -
g ret etm~tır. azı un as ence- "dd . ·ı·k 1 k ı . .. . . r 1 ı· . 1 k d t B 1 b . . mu eıumumı ı çe e onu mu,, cumhur daıresınde~ gçirışler, krı-

1 - Fransız haridıe nezaretile • 

ını a a a ar e ınez. unun a e- ye hareket etrnıştır. k. 1 • ' 
' 1' . .. • . . . -- bazı ımse er zan altına alınarak zin geçmesinden hasıl olan meın-

raıber Amerıka hukumelt bu 1§1 hk · · · 
. • . . . , ma emeye verılmış, bu haberın nuniyeli bira:< kırmış, y ne yatta-

1 

İngilizlerin Filistinde asayişin te mlnlne memur ettikleri askerler 

lakıp eden "18.dıselerın mahıyel ve gazetelerle neşri memlekette he- kilerle maivet halkına mahzun hır 
mana.sile ve Çinin diğer mıııtaka- B u G O N ye_ca_nlı hadiselere 8ebebiyel ver-ı gün geçir~i§t'. 
!arında halihazırda ve mazide ya- mıştı. Akşam üz<>rine doğru Küçuk 
plıan harekat ve beyanat ile doğ- Yurdun her tarafıııda, vila- Ülkünün Ebedi Şefin huzu: una 
rudan doğruya alakadardır.• 3 üncü sayfada: yetlerden kaza, nahiye ve_ ~öyle- çıkmak ıçin ağladığını Büyük A-

J. H . t G'" .. h b 1 . re kadar her taraf da mıtıngler ta,·a haber verd iler Ülk. .. 
Londrada 

Loıı.dra, 20 (A.A.) - Hariciye 

komitesi Tientsindekı İngiliz im -

sanın aya ı - unun a er erı. k t' .ı . unu.~ ~a-

Atatürk ve istikliıl Harbi İşaret- aktedilmiş, mutasa,·ver hare e ı bahlanberi ısrarl a A latürkü gc'r
Jer - Notlar. tel'in ve Atatürke sıhhat teme~· mek, onun ellerın i ö mek i ın ·ır-

nilerini bildiren telgraflar çekıl- 1 . P . ç ~ 
4 Üncü Sayfada , . .. .. pınış arını d ndıreı Ata -

• miş, efkarıumumıye turlu !eza- türk " ... 
liyaz mıntakasının :ıbluka edilme- Çakısı Efe _ Sinema _ Hikaye • hüratla ve günlerce bu hadise ile . un huzuruna çıkmak nıuıd es ı-

1 lmlı ,ttı nı duyuşu yavrucağı <:ak sevind•r-si üzerine hasıl olan vaziyeti ye~ 

den tetkık etmek üzere bu saba ı 

başvekalet binasında toplanmıştır. 

Tokyoda 
Tokyo, 20 (A.A.) - Kabine, bu 

Karikatiir- me•gu o ., · 0

İşte, Atasıııa bağlılığını, onun di. Yattaki teessür havasına Kti -
5 inci sayfada: v.-ırlığına ve ~ıhhi vaziyetine de- çük Ülku herkesten ziyade kapıl-
Tarihtc büyük Türk korsanları • rin bir alaka ile g"Östermeğe ha- mıştı. 
Spor - Hadiselerin resimleri. zır bulunan Türk milleti, bu ufa- Ebedi Şef in ·anında bulunmak 
6 ıncı sayfada : cık krizi, şu rahabızlığt haber a-ı şerefini kazanmış cian 'Dıniwini 

tema~ı olan mahfillerde söylendi
ğine göre, Arnavutluktaki İtalyan 
ku,-,·etJerinin artırılnıası, Türkiye 
ile İngiltereyi düşündurmek için • 
dir. Zira Yugoslavla ,.c Romanya 
yakında imzalanacak olan Türk -
İngiliz kafi anlaşnıa!'iı i 1e ,~e gaYan 
ti edilerek olan mıntakalnr arasın
da Balkanların ismi tasrih suretile 

(Arkası 3 foırti sayfada) 

K d .. 20 (A.A) R. · ı · ı _, 8 k" . ··w·· . 1 sooah Avrupa.da vaziyetın inkişa-u us, . - ışa el\·;:.- Q muş ve ası eıuen ışı o uru -
rında dün öğleden sonra müselliıh müştüt Bu suretle dün olenle~in file alakadar olmak üzere Tientsm 

·'ad dı 26 •i b de basıl olan vazı ti tetkik e ~ 

!usa coşacak, Ebedi Şefin sıhhiı Ülkü gününün büyük kısır.>nı Ala
Bu kalbe kelepçe vurmalı - Ba • vaziyetiri öğrenmek için yeniden türkün yanın.da gecır yor, güver

yanlara soruyoruz • Bilmece - tezahürat )'apncaktı. lede. Riyaseticlimhu~ da . esirde 
d o. 
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ı>AYFA Z 21 - Haziran 1939 

l!-:!t:!:eJlA4'•T•I A dliye koridorlarında 
24 SA.At 

Musa - lsa - Muhammet 

İSANIN HAYA Ti 
. . ,,, . İstanbulun 

et meselesi 

-37-

Artık kimse İsadan şifa istemi yor 
vaızlarını kimse dinlem iyordu 

•===== ... Nakliye sigorta- Bekar bir avukat ka
l 1 Haklı Dejiil mi? 1 l ları tarifeleri rısından ayrılacak! 

Kasaplar da bu işin ! Çarşı esnafının 1 Harp tehlikesile yük

halledilmesini istiyor 1 müz'ic daveti selen tarifeler indirildi 
İstanbul Kasapları et fiyatla- Karilerimizden İktısat Fa · Dün mıntaka Ticaret Müdür-

Bu zata, tımarhanede olan kocaya mahke
mede niyabet etmek vazifesi verildi 

rındaki narhı kaldırmakla, etme-' kültesi talebesinden Neriman, lüğünde bir komisyon toplanmış Hiç evlenmemiş olan bir avu- Kadriye Altıncı Asliye Hukuk 
selesinin düzeleceğine kani de- gönderdiği bir mektupta şun- ve nakliyat sigortası tarifelerini kat, bir kaç gün sonra, Asliye Al. mahkemesine müracaat ederek 

Bütün bir sene İsa Galiledekıl bunu inkar edyor Ben beşerin ve ğildirler, bunlar, narhtan evvelki !arı yazıyor: tesbit etmiştir. Bu arada bilhas- tıncı Hukuk mahkemesinde karı- bir boşanma davası açmıştır. 
Liini devamlı ve kuvvetli bir istek· halkın oğluyum!> diyordu. Bila.ha- zamanı hatırlatr.ıakta ve o za - •Sabah ve akşam, mektebe sa harp zikrolunan mevzuu hah • sından ayrılacaktır. Yanlış oku- Kadriye 24 yaşlarındadır. Ve 
le takip etti. Mucize istiyen, yar· re İsanın cAllıwhın oğlu• Jak~bile maıı da meselenin ayni şekilde gidip g..trken kestirme ol · solmuş ve her tarafta harp tehli - madınız, evet, bu avukat, hiç ev- kocası tarafından bakılan bir ka-
dım dileyen, merhamet yalvaran ilan edilmesi, görülüyor ki, bizzat bir derd halinde bulunduğunu ile- duğu için kapah çarşıdan ge • [kesi 21ail olduğundan evvelce yük- lenmemiştir. dın olduğu için, Mehmedin hasta. 
insan yığınları ara:sında dolaştı. !sanın bile kabul etmediği bir nok• ri sürmektedirler. Söyledikleri- çcrim, Benim gibi, birçok ar- seltilen rizikolar indirilmiştir. Hadiseyi izah edelim: lığının uzaması üzerine müşkül 
Sözlerini bu yığınlara söylemek i· tadır. ne göre, şimdi de narh kalktıktan kadaşlarıın da buradan ge - Buna göre, yüzde 1, 87 ve Mehmet adında köftecilik ya. vaziyete düşmüştür. Fakat ken-
çın hiıcJblr fırsatı kaçırmadı. Aza· Değil Allahın oğlu Feıisiler Da sonra vaziyet e~ki şekilde olacak çerler. 1,25 olan rizikular 50 santime, pan bir adam şuurunu kaybetmiş disinin kocası~dan boşanabilmesi 
!arına sağlık ve saadet verdiği vudun nesli dedikleri halde bile ve ayni derd dtvam edip dura - •Çnrşı esnafından bir kıs - BaltıJc !imanlarına gidecek malla- ve bütün tedavilere rağmen iyi· için Mehmede mahkemede niya. 
yüzlerce ailelerde onun ismi ev 0 bımu kabw etmemişti. O, halkın caktır. Bu sebeplerden kasap - mıııın, palabıyık delikanlı • rın rizikoları yüzde sıfır altmış leşememiş ve nihayet Bakırköy bet edecek bir adam lazımdır. 

1 !ar, et derdinin kökünden halle- lardan ~ırak ve tezgiıhtarlan iki buçuğa, ve Akdeniz limanla- Emrazi Akliye ve Asalbiye has- Fakat Mehmedin yakın akrabası halkının benimsedi~ bir isim o - içinde dülgerlik etmişti. Kaba ve ' 
dilmesini istemektedirler. var. Bunlar, bütün gün dük • rına rfdecek mallardan alınan tahanesine kaldırılmıştır. ve hiç kimsesi bulunmadığı için muıtu. fena Galilede doğduğuna ınanıyur 

Bunun içindir kı· koyunların a- kanların önünde dururlar ve rizikolar da yüzde sıfır altın•~ iki Mehmedin iyileşemediğini gö. hariçten bir naib tayini icabet • Şillreti yayıldıkça yayıldı. du. -. 
Bir z>aman oldu ki, bütün Gali- Ferlsilerin ona hücum etmele- gelip geçen kadınları: buçuktan yüzde sıfır yirmi beşe ren ve hastalığı!lın belki de hiç miş ve lbu işe avukat Mesut Selen 

•- Buyurunuz bayan-· biz· tenzil edilmişlerdir. •ifa bulmıyacağını anlıyan karısı seçilm~tir. le ona tibi olmak derece•ine gel- rinde bir sebep de İsanın Yahudi ' 
de iyisi var. nsaire gibi hi · Şimdi avukat Mesut Selen 

dı. mekteplerinde okumamış olması, !arına nakilleri zamanına kadar taplarla dükkanlarına davet D h nahkemede dava edilen Mehme-
Fakat, evvelce de söylediğimiz o mekteplerdeki hikmet derslerin! geçen müddet iQindeki bütün mu-~ ederler. Bunlardan ekserisi de ayak suclusunun ır din yerine geçerek boşanmaya. 

gibi, softalar, Ferisiler onun haki- takip etmemesi idi. Yobazlar ken- amelelerin ayrı .ıyrı tetkikine lü· daha khaf bir şekilde imalı muvafakat edecek ve Mehmedı 
miyetini çekemediler. Pey.gamber· dilerinden olmıyan, mekteplerinde zum olduğu kanaatini ortaya a- sözlerle, . :izgüu gözlerle, yılı- l ' temsil eyliyec&ktir. Ancak avu-
liğinl tanımak istemediler. Yobaz· oku.rnıyan, yüksek bir sülaleye tıyorlar. şarak ve böylelikle kedınlar Z l -.J d kt 1 kat bu vazifeyi yapmadan evvel 
ca bir zlıniyetle, halkı alttan alta mensup lbulunmıyan bir adamın o---- üzerinde cinsi bir tesir yaptık· Sl gı mey ana Cl ı Bakırköy hastahanesine giderek 
tsa aleyılıin.de tılhrike koyuldular. peygamberliğini ve hakimiyetini Egvlence yerlerinin kontrolu larına kani olarak müşteri ' bir kere Mehmetle görüşmek ve 

İlk oniki ayın muvaffakiyetini ya bir türlü çekemiyorlardı. çekmeğe uğraşırlar. Bunların G • •• t • d• •t • 1 • ona mümkün olursa vaziyeti an. 
vaş yavaş muvaffakiyetsizlik ay· Düşmanlıkları yalnız isaya de- Belediye İktısat Müdürlüğü, adeta bir nevi •nrkıntılık ha . azınoya muş erı ıye gı mış ve cep erıne ça- tatmak kararındadır. 
!arı kovaladı. Jtil, İsanın kenıdisine seçtiği şakirt Balkaplardaki büyük şehirlerin lini alan bu çirkin hareketle· tal, bıçak Ve kaşık doldurarak kaçrr Ş · ı , fakat ooo>--

Ve değişiklik birdenbire ani ve !erine karşı idi de... Belediyelerinde eğlence yerleri- r ı·, çarşıdan geçen bütün ka· h · d ı j k 1 Yenı• Adlı.ye · ı k t ı tt"kl · · Bebek ba çe<ırı e yapı an bir köşede adınla kavgaya tutuş-' 
tamam oldu. İsanın hayatının her Onlara da kızıyorlardı. Çünkü, nı nası on ro e 1 erını sor • dınları :~'aç etmektedirler. 

1 
k d ·· · b" k"ld t T f k 

1 t ~ hırsız ı un garıp ır şe ı e muş ur. ay un, müna aşa hara-
·a""~ını altüst etti. Galilede altı ıs· a, en yakınlarını c...._ı·ı halktan, muş u. M d • b" 1 k tt ..,,_ ..,, • e enı ır mem e e e, meydana çıkmıştır. Hadise şöy- retlenince Despinaya bir kaç to-
ay daha ka.ldı. Fakat bu aylar ilki fakir balıkçılardan seçmiştL Hele, Bu memleketlerden Belediye. bu bal, muhakkak ki çok çir- , olmuştur: kat vurmuş ve kadının feryadı sarayı 

• • 
ıçın 

on ikiden çok farklı surette geçti. Mata'ya çok kızıyorlardı. Çünkü ey cevaplar gelme~e başlamı~tır. kin ve ayıptır. Hatırımda kal· Tayfun adında bir genç Fi- üzerine yetişen polisler tarafın • 
İlk aylarda, o, etrafına alkış ve Mata gümrük memuruydu. Yahudi Bun!.~ ar.~sında.~~ılhassa Atına dığına göre, belediye nizam· ruzağada oturan Despinanın pe- dan yakalanmıştır. Evvelce yapılan pla-
t:.kdır ve hayranlık toplam••tı. softaları nazarında gümrük me • şehrının gond_e. r.d. ıgı .. m_a_ lilmat dik. namesinde bunu meneden bir ı d k d" D · "k' d·ı· 

~ k t 1 şine takılmış ve cvve ce e en ı- espına şı ayetçi olduğu için nın ta ı ıne başlanıyor 
Son altı ayda alkış ve şükran ye- memur kafir demekti Qünkü o a e şayan goru muştur. Bu ter- madde de olacak Fakat, bu h b" T yf k 

. .. .. h k 1 d • . · • cüme edilecek ve bu esaslar dahi- sine muğber olduğu için ten a ır a un arakolıı götürülmüş ve İ t b 1 Adi" S . 
rıne küfur ve a aret topa ı. Roma hesırbına vergı alıyordu. . . maddenin tatbikine itina mı usulen evvela üzeri aranmıştır. s an u ıye arayı bına-

Artık, mucizelerini görmeğe İsanın muhaliflerinin ciddi ve lınde tarıfeler hazırlanacaktır. edilmiyor, nedir, çarşı esnafı- lşte bu arama neticesinde Tayfu. sını_n pl~nı evvelce Salkım Sö~üt;. 
kimse gelmLyıordu. mühim bir sebepleri de oruç tut· nın bu kaba ve kötü daveti Gözte pe vapurunda nun ceplerinden kullanılmış bu- tekı Soguk Çeşme sahasına gore 

Artılı: kimse ondan şifa istemi- mak, yemeklerden evvel mutlaka Denı'zyolları teşkı'- devanı edip gidiyor. !aşık lbir halde bir çok çatal, bı- yapılmıştı .. Son~adan Adliye S~-
yordu. el yıkamak gibi olan adetleri İsa- •Vali ve Belediye Reisi Dr. iki kaza oldu çak ve kaşık ile peçete çıkmış ve rayının şehır pl~nında devlet hı· 

Artık onun vaızlarını kimse nın tanımaması idi. Halbuki bu a- 1 Liıtfi Kırdar, belediye polisi- bunları nereden aldığı sorulun- naları mahallesı olarak ayrılan 
dinlemiyordu. detler makine gibi ruhsuz yaşanı- atı haz 1 r l ık la rı ne sıkı bir emir vererek bu ca Tayfun şaşır'llıştır. Nihayet Sult~nahme~e ve yıkılac_ak olan 

Artılı: onun peşini kovalıyan lan bir asırda Yahudi seciyesinin çirkin halin önüne geçmeli . Bir kadın ve bir er- sıkı bir isticvab ııeticesinde Tay. ):ıapıshane bınasının yennde ya-
dir.• fun bu çatal, bıçak ve ka•ıklan pılması kararlaşınca planın tadili 

halk kalmMnıştı. hususiyetlerini göze çarptırmak Teşkı"laAtın ser v ı" s ı- rı· ke1. denı·ze du"" ştu"" ler y • ~ -· ._.., 
'"- Bu kariimizin bu şikayeti, K Bebek bahçesi gazino.~und"n çal- •c•~ ""r r. 

İsa bu muhitte f.azla durama· Y:.hud>lerle başka milletler ara -
1 1 

r . !" Bunun için planı yapmış olan 
clı VP ilıır•M•7lı. tlll ••n.-loL-i ovroiu'n .l4 .. Bm nlfi•mDV ı. ., ..... ı. ı, 1 !> l'lft1 b:.li .. iyo r r Hakh dciil nıi ? D~ .. ı~ Dauı ..... oo.o•~v~ vıı.pu- •d•S>Anı I L rlad.ı_etmı~ ır:. mimar Asım Ankaraya gitmi•tir. 

Kaçt için icat olunmu§tu. Bunlar ve bun . L ı runda dün ve evvelki gün iki de· n a.~ı gına gore, Tayfun • 
ı. l Temmuzda ı~e başlıyacak o- • • nize dü•me kaz:ısı olmu•tur. Ev- bahçeye müşteri sıfatiyle gitmi• Mumaileyh planın hapishane ar-

İçinde uzun aylar, yaşadığı ve !ara benzer batıl itikatlar yüzün- ; ........................ ; , v .., sasına göre tadili etrafında Nafia 
d k -~· k d ki • ·· lan Deniz Yolları Umum Müdür- • veki gün Haydarp••adan köprü- ve muhtelif masalardan bunları uzun aylar baş tacı edil-diği bu mu en eı .... ı ur u arı manevı nu- ı O Ü i -. Vekaletiyle temas edecektir. 

hit şimdi nankörlP•mıış· ti. O, artık fuz ve saltanatı İsanın büyük biT lüğü teknik muavinliğine Deniz K Ç K HABERLER ye ge. len vapur limana yaklaşır- el çabukluğiyle sşırmıştır. Za-
...., B k fi d :........................ ken biroerıbire yaşlı bir kadın bıta tahkikata devam etmekte • Diğer taraftan Umumi hapis • bir kaçaktı. Yalnız bir avuç tabi- sadelikle iıhlal e~mesini istemiyor· an şe erin en Yusuf Ziya Ka- hane binası hemfn hemen tama-

lerini beraberine almış, yabancı !ardı. lafatoğlunun ve muamelat mua - * İstanbul gümrük baş müdür- ';ıç taraftan denize düşmüştür. dir. men boşaltılmış vaziyettedir. Ha. 
diyarlara gidiyordu. (Arkası var) vinliğine de İzmir Deniz Bank lüğü yazı işleri şefi Şevket bir ay v:a~ur durdurulmuş ve_ sandal i_n- Komşusunu mütemadiyen len yalnız hapishanenin hastaha-

... şubesi müdürü Haşmetin tayinle- müddetle Çanaikkalc gümrük baş dırılerek kazazede bogulmak u- nesinde t&davi altında bulunan 30 
İsanuı anları onun fakirce Aziz okuyucularımıza: ri kat'i şeklini almıştır. Dünd~n memurluğuna vekal~tP.n tayin e - zere iken kurtarılmıştır. Kadı - soyuyormuş kadar mahkilm kalm"'tır ki bun-

ve esrarengı:oce doğıışunu düşman d.l. mı·şıı·r. n.ın Sabancada Cı_racılar cadde,· Emirgan. da Balta !.imanında 1 d ki d"' ki 
1 F • ı itibaren Deniz Yolları Umum Mü- 1 arın a na e t ece eri yerler 

lıklarına esas tutmuş ardı. erı.so er Arkadaşımız Kemalettin Şükrü- * Birkaç gündenberi Yalovada ,sın.de oturan Şevkı kızı F .. atm. a. o;.- otu. ran Ze __ kıye ~dında bır kadının hazırlanmıştır. Hapishanenı·n 
· · 1 rd S et kuv dürlüğünü teşkil edecek servisler d ı ı t D k d zengın ınsan a ı. erv ve - nün sureti mahsusada gazetemiz bulunan Dırtıiliye Vekilimiz Faile ugu an aşı mış ır. u~ '.. ıncı evın en uç ayd:mberi müteaddit yıkılması hakkındaki emir gelir 

vet ellerindeydı. Halbuki İsa, ser- için yazmakta olduğu Peygamber- Tophanedeki Deniz Yolları bina- Öztrak dün Yalovadan şehrimize k~m .. de vapur K~dıkoyunden hırsızlıklar yap:lmış ve bir çok gelmez bunlar da derhal nakledi-
vete ve kuvvete hücum edıyordu. !erin Hayatı tefrikamızı, değerli sına t.aşınmağa başlamıslardır. gelmiş ve ak.~am trenile Ankaraya kopruye 13'.1~ seferı yaparken eşy~ çalınmıştır. Zekiye nihayet leceklerdir. 
Eğer o, zengın bir adamın oğlu ol- muharririn rahatızlığı üzerine, Tophanedeki binada olan ve g"tmiştir. vukua gelmıştır. _Salacık açık_Ia- polıse m_uracaat ederek ayni evde Adliyeye, şimdi bulunduğu 
saydı, iş başka türlü olurdu. Fa· birkaç gündeoberi dercedeme<lik. yeni teşkilatta Liman İşletmeleri * Şeh:r müteh;osısı Prost Un _ rında orta yaşlı ~ır erkek ~enıze J o_turan. lsmaılden şüphelendiğini postahane binasının bir kısmı çok 
kat O halkın Og'luydu Kendisı· de Bugu··nden ı·tı"bare~., ı"zmı"rde bulu- Umum Mu""du··rıu··g·u··ne bag"lanan k ·ı E · ·· ·· d . yuvarlanmış v~ bereket cıvarda.ısoylemış ve bunun üzerine !smaı·1ld im kt b .. 

' ' . ·• _ap"..nı ı e_ mınonu arasın a .'s - bulunan bir balıkçı kayığı yetişe- yakalanmı.tır lsmaı·ı suçunu ·t· ar ge e e ve u yuzden ge-
bunu böyle söylüyordu. ·nan muharririn gönderdiği tefri- gemi kurtarma şirketi de dün tımlak edılecek yerlerın tatbıkat . . ' · · ı ı- rek mahkemeler ve gerek halk 

I·ık o""nceleri İsanın etrafinda ta kalarını neşre dev«rrı ederken. aziz Deniz Bank binasına tamımıs,tır. ı· ı • b ı t rek kazazedeyı kurtamıstır. Va- raf etmış ve çalınan e•yadan mü- k .. k""l"t k kt d" E 
·ı p an arını yapmaga aş amış ır. • · .. . . v ço muş u a çe m& e ır. sa-

Davuda kadar uzanan bir asalet karilerimizden özür diler, edip ar- İzmirdeki teşkilatı ay 'onuna * Üsküdarda yapılan takbe pla pura ;ıınan arlanıcagız tesadufen h_ım lbır kısmı d<> kendisinden is- sen Adliye bu kısma çok gilçlük-
sı·ısı"lesı' ç-·rı"lmı'ştı". Fakat, İsa, kadaşı.rnıza geçmı·ş olsun derı"z. k <l k ı · · t k ··ı t · t· yo cu ar arasınJa bulunan Anka- tırdad olunarak sahihine verilmiş ı ık t ı b ı kt d ~· a ar yeni şe i de hazırlamak için ıının ınşası e emmu e mış r., , . . İ . . es ış ırı mış u unma a ır. Bu 

B l d . y .k d B "kt ra hastahanesı doktorlarından tır. smaıl Adl!yeye verilmiş _ . t .. . ... d t t 
1 

k 

Yeni Yugoslav sefiri 
An karada 

Ticaret müdürl üğünde 

tayinler 

seçilen heyet azalarından Deniz e e ıye enı apı a ve eşı aş- k k N d t t f d . · vazıye goz onun e u u ara ye-. .. . ayıma am ec e ara ın an tır. . . . 
Bank hareket ,ervisi •efi Zekeri- ta bırer halk plaıı ddha yapacaktır. d"l . _ k t f 1 nı Adlıye Sarayının hır an evvel ., * İlk mektep muallimlerinin muta:ekne ~ ~- mdış tat a az ak su Sütten yalnız zehirlenmez ya yapılması için tedbirler alınmak-
ya ile İzmir şubesi müdürü Haş - yu. m_ a yuzun_ en a_mamen en- . . tadır. 
met dün İzm ' re gitmişlerdir. muvazenei umun.iyeye alınması dını kaybetmış oldugundan klip- Şehremını Uzun Yusufta otu. 

Ankara, 20 (A.A.) - Yugoslav- İ•tanbul mıntaka Ticaret Mü-

yanın Ankara elçiliğine tayin e<lil,dürü Cemal Ziya başka bir vazi- --oo 

miş olan B. !Iya Ctumenkovitsclı,' feye tayin edilmiş ve yerine İz- Üniversite lisar. tatil 
bugün Anadolu Ekspresiyle şehrı- mir mıntaka Ticaret Odası umumi kurları 
mizc gelmiş ve istasyonda Harici· ~iitibi ~le_hmet Ali t~~in edilmiş- Birkaç senedenberi İstanbul 
) Vekaleti namına protokol şefi,tır. Mudur muavınlıgıne de avu- Üniversitesinde tı:ıtil aylarında a-

kıct Saim Nuri getirilmi". ve ken- ç ı kt ı b d"l k ı muavıni Riza Rıfat ıle Yugoslavya ı ma a o an ya' ancı ı ur arı 
disi dün vazife,ine ba~lamıştır. bu sene de 'faaliyete geçmiştir. 

s breli erkanı tarafından karşılan -o-- Açılan kurlar, Fransızca, lıı-
rcı~tır. Moda vapuru bir sandala gilizce ve Almanca lisanları üze-

-----00-- rinedir. 

Bir katil idam edlldi çarptı Kurlar üç kı.ımdan mürekkep. 

Aydın, 20 (A.A.) - Muğlanın llloda vapu•u evelki gün li- tir. 
mana girerken, Bahçekapı iske- Birinci kur'a hiç lisan bilmi-

Katranet kövünden bir köylüyü yenler tk· · k ' ı· b" ' ı~·· b -ı H 4020 • ın"ı ura az ısan ı-~ıne ag ı asanın numa· Ü 
parasına tamaan öldürmekten suç ralı d 1 b" !enler, çüncü 1<ur'a da ivi bi-

. san a ına çarpmı~ ve ır ta- · . 
Ju Çinenin Kabataş köyünden Alı f .. !enler kabul olunmuşlardır. İkın-

. . .. ra mı parçalamıştr. Batmak u- ci kur hepsinden kalabalıktır. 
Arşın ı le kcndı karısını laammu- zere olan ~andalı yeli~en liman 

d n ölrturmekten su~lu Çınenın A- motörü tarafından rıhtıma çekil
lıl'dn köyünden Hasan Çay hak . miştir. 

--o--

Yeni hava hatları 
İstanbul ve Ankara ile Sam-kında verilen idam kararları bu 

gece. mal>kümların Aydında asıl-

ma -rı surctıyle ınfaz edilmi~tir. 
-O· 

Yozgatla zelzele oldu sun ve Diyarbakır arasında mun
tazam tayyare postaları tesis edil 

Yozgat, 20 (A.A.) - Dün saat me•i için e•a•lı surette faaliyete 
16 ya doğru bir dakıka devam e- geçilmiştir. 

Türkkuşu filosu den şiddetli dolu ve yağmur mer· 

Konya, ~O (A.A.) - Şehrimize kez ve mu!lıakatta mezruata bü -
gc•'rn Türkkuşu fılosu tayyarecile- yük zarar vermiştir. Dolu bazı yer 

!erde yumurta büyüklüğünde düş
rı bugün ıstirahatle geçirmi~ler • 

müş. bu yüzden Boğazlıyan kaza
dır. llnva musaıt oldugu takdirde 

sında hır çocuk telef olmuştur. 
f lo. varın Adana •a hareket ede- Th>lunnn ıı:anııaı 

Bu iki ~ehrimize önümüzdeki 
.ıy i~inde her gün tayyare ile git
mek kabil olacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul - Er
zincan, İstanbul - Erzurum, İs
tanbul - Elazığ ve İstanbul • Van 
hava hatlannı"l da bır an en·el a· 

L > 

hususunda Maarif Vekalet: Dahi- rüye gelir gelmez derh~l hasta- ran Ayşe mangalda kaynıyan SÜ· Sarhoş bir kadın sokakta 
tiye kVealetile tem~slara başıamış- haneye kaldırılmı~tır. Vapurda tü devirmiş ve kolundan yanarak bir genci VUrdu ! 
tır. bulunan bazı yolcular kazazede- hastahaneye kaldırılmıştır. 

Lea adında kırk yaşlarında bir * Orta mektep muallimliği için nin Kadıköy Halk Partisi odacısı Bir motor kayıgv a çarptı kadın evvelki akşam Beyoğlun-
a.çılan müsabaka imt:hanına baş - ld • t 1 d 0 ugunu anımış ar ır. Caddebostanı iskelesinde· kum da bir birahanede iyice sarho~ 
lanmıştır. 

-o-- ·boşaltmakta olan İsmail reısın olduktan sonra caddeye çıkmış * 15 Haziran 1937 tar:.hli Türk - ltalyan mimar ı Milanoya kayığına Şükrü kaptanın idare- ve sallana sallana giderken kendi· 
Fransız mal mübadelesine ve be - sindeki motör çarpmış ve kayık- sine yan baktığını sandığı Hakkı 
dellerin sureti tesviyesine aıt ti - gitti la motör hasar~ uğramı.şlardır. adında bir adama çatarak iki 
caret avenantı ile ted ye anlaşma- Yenibahçe stadyomunun ilk Kaza hakkında tahkikat yapıl • tokat atmıştır. Hadiseye yetişen 
sı Fransa hükumeti tarafından ay 1 planını yapm"~ olan İtalyan mı- maktadır. bekçi Ali sarho9 kadını yakala-
başından itibaren fesholunacak - marı Violi Vietti dün Miliiııoya Dilenmekte ısrar eden mış ve karakola götürmek iste-
tır. gitmiştir. Mim&r, beraberinde miş fakat Lea bekçiye de baka-
. Bunun yerine daha pratik bir ti- bir &Ski memur ! ret ederek üzerine yürümüştür. 

Dolmabahçe stadyomunun son caret ve tediye anlaşması yapıla - Bunun üzerine ııolisler gelmi• ve 
1 ~ kt· ·· t t d"l'tl Yakup adında evvelce memur v caktır. a acag ışe ı goo eren a ı a ı kadını yakalıyarak Adliyeye ver. 

olduğunu söyliyen bir adam bir * H:ndi Çinide tesis olunan Fran 
sız ihracat Şirketi namile bir teşek 
kül ile Hamburg, Hayfa ve Nor -
veçtekı üç firma ticaret odasına 

müracaat ederek memleketim:z -
den mal almak isted;klerini bildir-

planı da beraber götürmüştür. mişlerdir. 
hafta içinde ikinci defa olarak 

Orada bir ay kadar çalışacak Dün Asliye Dördüne "'7.a dilenirken yakalanmış ve Sultan-
d 1, ı mahkemesinde muhakeme cuıı~n son ta i ata göre planı hazır ıya. a.hmet Birinci Sulh Ceza mahke-

cak ve bir ay so.ıra şehrimize dö-

necektir, 

mişlerdir. 

mesine verilmiştir. Yakup iş"iz ve 
ıç olduğunu, dilenmeJcten başka 

~ care bulamadığını ve •buna mec
iıur bulunduğunu söylemiş ve ha-

--000--- Yeni ekmek fiyatları 1 'I kendisini bu defa da on gün 
Bir temmuz deniz bayramı Narh komi"yonu önümüzdehi 1 °.:az tokluğuna Belediye hiz-

.. . . . metlerinde çalısmağa mahküm 
Dun Denız Tıcaret Mektebın- pazarte"i günü toplanarak yeni ' 

etmiştir . 
de bir toplantı yapılarak 1 Tem- ekmek fiyatlarını tesbit edecPk- 1 
muz Denizciler bayramı hazır- tir. İktisat Müılürlüğii "on lö ki sabıkalı yakalandı 
lıklariyle nwşgul olunmıı~tur. O gün içinde buğday ve un fiyatla- Kuruçeşmede Cihan sokağın-
gün saat ikide Ortaköydeki mek· rın n geçirdigoi ><afhaları tetkik da Cemalin evinden muhtelif eş-
t U 

• k \"a çalan sabıkalılardan Modo ep önünde yüzme ve deniz müe,. etmektedir. mumı anaat '1ar-
• ,.,. 1 • • • , , , 1 l"e Refet yakalıınmı~lnı· ve suçla-

Lea geceden hiç bir şey hatırla-
madığını çünkü kendini bilmiye
cek kadar sarhoş olduğunu söyle. 
miştir. Muhakeme, şahidlerin 
dinlenmeleri için başka giine bı
rakılmıştır. 

Un fiyatları niçin yükseliyor 
Son günlerde Un fiyatlarının 

yük,elmesi üzerine ekmekde de 
zam i"tiyen fırıncıların talebi Ü· 

zerine toplanan Belediye narh 
komi,yonu lıu yükselmenin ek
mek fi •alına tesir edece hi-
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Hakikati halde, Osmanlı devletinin temelleri 
çökmüş, Osmanlı memleketleri parçalanmıştı 

-9-
Efendiler, lıen, 'bu kararların gülünç telakki edilmekten başka 

hiç birinde isbat ııörmedim. bir mevzuu kaimı, mıydı? 
Çünkü, bu kararlnrın istinat ettlii Görilliiyor ki, verdiğimiz kararın 
bütün deliller ıre mantıklar çll- tatbikatını temin için henilz mil -

rüktü, eıa111:r. idi. Hakikati hal- !etin iinsiyet etmediği meselelere 
de, içinde bulundutumuz tarihte, temas etmek lizmı geliyordu. u _ 
Oımanlı devletinİI) temelleri çök- mumea mnzuu 1-ahsolmasmda a

mlif, ömrü tamam olmuftu. Oa- dm mahzurlar tasdvvur olunan hu 
manlı memleketleri tamamen par- la 

. Tür sus nn n1cvzuu bahsolmasında 
çalanmtflı. Ortada bar avuç - . 
kün barmdıiı bir ata yurdu kal-ı ururetı mutlaka bulunuyordu. 
mlflı• Son meaele, bunun da tak- Osmanlı hükumetine, Osmanlı 
aimini teminle uiratılmaktan !ba- padişahına n mli,Jiminin halife -
retti. Oımanlı dnletl, onun la- sine isyan etmek u bütün milleti 

tiklili, pad;,ah, halife, hükümet, ve orduyu isyan eltİTmek Jizımre
bunlar hepıl medlulü kalmamıf llyordu. 
J,ir takım bimana elfazdan lba-

Bugün hepınıizin tasvipte zerre 
kadar tereddüt etmediğimiz bu 
tahlil, ilk yapıldığı gün de hadi-

retti. 
Nenin ve kimin maıunlyeti i9in 

kimden ve ne muavenet talep o

lunmak iatenlyordu? 

O halde ciddi ve hakiki karar 
'ae olabilirdi 7 

Efendiler, bu va:alyet kart•· 
am,da bir, tek karar vardı. O da 
hAkimiyeti milliyeye mlbtenlt, 

bilikaydlifart müstakil yeni lıir 
Türk Devleti teaiı etmek! 

lıte, daha, İstanbuldan çıkmadan 
evvel dü§ündüiünıiiz ve Samsunda 
Anadolu topraklarına ayak basar 
ı.asmaz tatbikatına başladığımız 

karar bu olmuştur 

senin biricik çıksa" yolunu işaret 

ediyordu. Fakat o anda bunu anlı

yacak memlekette kaç kişi vardı? 

Hiç şüphesiz millet, bir kurtu
luş istiyordu. Milleti mevcut vazi

yetin aleyhine tahrik edenler de 

- samimi, gayrısamimi - bir kur -

Qılma yolu araştırmakİa meşgul -
düler. Uıkin bu tahlil memleketin 

ötesine bensine dağıhnış, münk
rit ve birbirlerile hijbir bağı ol

mıyan bir avuç insandan başka he 
men herke.çe müfrit addedilecek 
bir taılılildi. 

(Mabadı var) 

Mustafa Kemal bu kararı ver
diren dürüst mantığı, bilB.hare, bü
yük muzaffeı·iyetlerinden sonra, 
Millet Meclisi kürsüsünden vatan- ============== 
daşlarına şöyle izah etmiştıı· : 

Bu kararın istinat ettiği en kuv
'Vetll muhakeme ve mantık şu idi: 

Barem ve "teadül,, 
(Ba§tarafı 1 mci sayfada) 

etmesi !Azını geldiğin! beyan ecfe
IAas, TüTk milletinin haysiyetli rck: 

•- Nihayet hepsi de devlet me-ve terelli bir millet olarak yaşa -
insandır. Bu esas ancak istlklfıli 
'lamme nıallklyetle temin oluna - murudur. Doktor ~ok para, mual -

r.ıur. Nekadar zensin n müreffeh lim az para alıyor diye arada bir 

eluna olsun ı.tik!Alden nıahnım tefrik yapmak ılojru bir iş olmaz! • 

bir millet, medeni mllletler ara-ı diyor. 
uncJa tlfak olmak mevklindeıı ylik- Bu ne de~ıektir? Hepsi devlet 
sek bir muameleye kesbi liyakat e- memuru lmış. Doktor ~olı. para alı
ffm•. yor diye arada bir tefrik yapmak 

Eeaebl bir devletin hima3 e ve dolru clelllml§. Nl~in dotı'u ol -
,p)ıabetlnl kabul etmek insanlık maz? Mühendis vt, doktor mualli
ewafından mahrumiyeti, anil 
me.ltenetl itirafta" batka bir şey 
4eilldlr. Filhakika bu derekeye 
tılilşmeınit olanlarm istiyerek baş
larına bir ecnebi efendi getirmele
rine asla ihtimal verilemez. 

Halbuki Türklin haysiyet ve l:z
l<etl nefis ve kabiliyeti çok yilksek 
ve btlyliktlir. Böyle bir millet esir 
yaşamaktansa mahvolsun evl&dır! 

Binaenaleyh, ya istiklal ya ölüm! 

işte halası hal<iki isliyenlerin 
porolası bu olacaktı. 

Bir an için, bu kararın tatbika -
tında idemi muuffakiyete duçar 
elunacağını fanetılellm! Ne ola -

ukh? Esaret! 

Peki efendim. Diğer kararlara 
mutavaat halinde netice bunun 
ayni değil miydi! 
Şu fark ile ki, latiklili içıo ölü -

mU aiize alan mill.t insanlık hay
siyet ve şerefinin icabı olan l>Utiin 
fedakarlığı yapmakla m\iteselll o-

mi kıskanır •·e çalışmaz da onun 
için mi? Sonra, muallimin, mii

hendisin, doktorun ve bun:Iara 
ıniiınessll meslek müntesiplerinin 

vaziyet ve şartlar, tamamen bir -
birlerinin ayni midir? Ve nihayet 

•az para alıyor, çok para alıyor!• 

diye devlet memurları arasında 
tefrik yapmak doğru olmaz ne de· 

mektir? 
Devlet memuTlarının maaşları -

nı tayin ederken •leadiih ün bir 

tek manası "ardır ki o da devlet i
daresinde hizmet alacak kimseler 

arasında bir ehliyet, kıdem, ihli -
saıı, çalışnıa nıii,•aı:enesi viicude 

ıetirınekle, te.nin olunabilir. •Hep 
ti devlet memurudur, aralarında 

fark olmasın!• haleti rubiyesinden 
lloğan bir teadlll, •ahiri §ekli ne o

lursa olsun. hakikııtCc teadülsiia -

lüğlin ta kendisidir Bir ınualli -
nıln daha çok almak imkanı var ve 

lur ve bittabi esaret zincirini ken-
1

.1 b . 
1 

k" diğer bir meslek ubabının yoksa, 
&ti e ı e o)·nuna meçıren m s ın, 

. . b' ili t •kıskanılmasın!• gibi sakat bir ha-
hal ııyetiıZ ır nı e e nazaran yar, 
ve aiJar nazarındaki mnkii farklı Jeti ruhiye ile birinciyi hakkından 
elur. mı n1enederefiz? Yoksa ikineiye., 

\·azi)·eti n1iisait 0Jnıadıf1 için, hak -
kı teselli mi bahşedeceğiz! 

11 - Anlan, falan fnz1a alaeak, fa
lan fazla alırse filanın canı sıkıla-

!ŞARETLER 

Müşteriye nezaket 

SAYFA 3 

C. H. Partisi Meclis 
Grupu dün toplandı 

Daha ş irri"t devrınde de öy. e ,dıle• ya .. . Fakat bılıınem siz de 
dil< kat cttıniz mı~ füllı<l>sa son zan.an arda, önce Veklılete şimdi be
lec~:yeye bağ.anır bağlanmaz tramvay müstahdemlerine öyle biır 

a\'ur, tavur geld. ki ... En lakayt gözlere bile dıken gibi batıyor 
Şimdi onlar önlerine gelen yolcuyu tersJi.y()r. önlerine çıkan 

müşteriyi paylayıp çıkışıyorlar. 
Acııba . Biz neydik ne olduk! 

rına bir şeyler mi fısıldıyan oldu? 

ise pek yazık\ ... 

delisı mi oldular, yoksa .kulakla 
Bütün bunlar memur olduk diye 

Her tram\'ay müstahdemini bilmelidir ki şimdi daha ziyade 
~a ve mü~eriye hürmetkar olmağa mooburour. Zira başlarında 
halkı \'e halkın huzur ve rahatı için kendi huzur ve rahatını feda 
eden otoriter, ciddi bir amir var: Belediye reisi ... 

ı-1 ariciye Vekili Saraçoğlu 
harici politikamızın seyri 
hakkında izahat verdi 

r ~imanların 
Arap eşrafile 

lKDAMCI 

Ankara, 20 (A.A.) - C. H. Par- eden takririn, takrir sahibi tara- ltalyan tahşidatının iki manası 
tisi Meclis grupu bugün 20/6/939 fınıdan izahını müteakip müzake- T 8 1 
saat 15 de reis vekili Hilm.'. Uranın resine başlanmış ve suallerden m a s a r 1 ( B~tarajı l inci sayfada) için bu böyle olunca, diğer Balkan 
başkonlığında toıplandı. Söz aıan tayyare cemiyetine taallılk eden gösterihnemeo.ini TiirkiJe ,., in devletlerinin de ayni battı hare • 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu f · b h N giltereden istemektedirler. k.,ti takip edecekleri şüphesizdir. 

tKra , u ususta söz alan mütead azı"ler T u·· r k •. yen ı· n . i 
son hafta zarftnda dünya ve Av- dit hatip!.eT taraifıooan münakaşa % - Fakat İtalyanlar, bu hakiki işte talyan tahşidatının derhal 
rupa siya.setinin vaziyetini ve bi - ediJ.nıiştir. siyasetini Arap mem- sefer ordusunu Adriyatik kıyıla - vereceği mantıki n makul neti , 
zim bu •iyaset içinde takip etmek T kr' _.._ 'b tında tutmakla, icabında Balkanla- ce! 

a ıır sıaıı i ile birlikte söz a- leketlerı· ı"çı"n tehlı"kelı" i N~·· b ı . . - ki 
ld ğ h k t t 

· atı rın herhangi bir noktasında, tal- ~ıee u o unıa, •·azı)etı a ı 
te o u um uz are e arzını 12 lan diğer arkad"-"lara Ha va Ku -bilh .. l · · •. , k"J yan kurmayının •yıldwım stira - başında ve kuv.-etine emin insan-

~ ~ tile hücunı • na1ariyesine u3·gun uın sil unetile karşılaşmamak etmiş ve assa son gu. n. e.r ıçın- rumu b<>~kanı şu··krü· "--ak tara- şe J de gösteriyorlar\ 1 k" 
de Romanya ve Mısır gıbı tki dost fından Kurum 1 • • d b k l . . . namına cevap ar Parıs 20 (AA) H . bir şekilde müdahale edebilecek •çın e se ep a ma2. Bu takdirde 
devlet ve mıllet Harıcıye nazırla- . . .. . . ' · · - - a' as · ı 

1 k 
.,_. . . t' d [verılmış ve nihayet kursıye gelen Berlinden bildiuyur- ,·aziyette bulunmak isti~·orlar. dr, yine iki vaziyet \'arid olablir: 

nnın meme ewuuızı Z>yare ın en ~·ıı·J>ue Vekı' lı' Fuat Ağralı hu··ku--1 . . . . k 1 d 1 ı't 1 t h 'd t 1ı· ı··· ••• -, Hatıra un·etle ,·arit o an şu ur - a ya, a şı a ının ır ıgı 
duyduğumuz yüksek memnuniyeti . . . . Kral Ibnıssuudun hususı suret- ki, İtalyanlar, bu ani sevkiyat ve senelerin ve blidiı.elerin her ne\i 

t b 
.. tt' . 

1
. met ıaneeı namı altında şımdıye te gönd<e>rdiği müme.ssili Mü<avir 

e aruz e ırmış ır. kadar H K . . .. -'- ' tahşidat nıanevrelerile, )ukarıda teeriibesinden ge~miş bir birliğin 
meyanda . 

ava urumu ıçın must ... ..- Halid El Hudun Otıerııalı.bergde \ hd"d il bo Hariciye Vekili bu 
11 

_ _, kaydettiğimiz iki sıktan brrini de- 1 _e ı e zıılup dağılamıJaca -

h 
. ' l' 'k . h kk sı emen alınmakta olan ianenin Hitleri Zİ"areti Abnam·anın \'akın h k arıcı po ıtı &mızın seyrı a ın- kaklırılm "' 'b' · , , • ğil, fakat iki ~ıkkın her ikisini bir- gını \'e er esten evvel Balkan -

da tenevvür istiyen birçok 
!eri de ta.t.mııı etmiştir. 

>Ş oruuğu gL ı tayyare d · . k · . ı ı · ) ) hatip- . ogu) a arşı olan alakasını teyıt den istihdaf etmektedirler. ı ara aıt o an Balkan arın biç bir 
pıyangosunun da hükUmetçe bun- eylemektedir. J Da\anın esa'1 •e takip edilen müstedi için hayat sahası olamı -
dan böyle Merkez bankası tarafın- D. .. f . . . ı maksad bir kere a.'a' •arını bir ko"- Jacağını "e Jalnız bir lıifız H bir . . ıger tara tan. ymc· 01;1enıldı- 1 "' 

dan iılaresı derpış edildôğini ve. ğıne g<Ore, Irak kralının amcası se·; ine attıkları Bol kanlarda "' \e- tabir icad ettikleri için kimoe.;·e 
buna mütedair kanun Jiiyi<hasının J da Alman~·aya hususi hır zıyaret 1 

) a bu de\ leti tt>hdit , e ih~fe ile ı bırakılamıyacağını anlar, askerle-
birkaç güne kad B ··k M "ll t 1 rahatça i~li~·ebiJecck1eri bir nüfuz rini geldiği gibi geri ~e,·irir, Jerle-

memleketler ar 00ındakı ihtilaflar . . . .. ar uyu ' ı e yapmışttr. 1 - M--'ısının n1un k · d'I tnıntakası ~·~·da etm•'ıı·r. Bu nı'ı' - ·, rine yol ar. 
w.o .a ereı;ıne arze ı e- Alman zımamdarlarının Arap r- '" 

Mebuslar, bazı yabancı memle
ket gazetecilerinin, Romanya ile 
bu gazetelerin mensup oldukları 

hakJkında yazılar neşrine, B. Ga
fcnkonun Ankara ziyaret,ni vesi-

le ittihaz eylemelerini, Romanya i
çin olduğu kadar, Türkiye için de 
gayridııstane telakki etmişlerdir 

ce!l'ını bıldirmıştır eşraf:le temasları , Alman mafüu-
ftız mıntaka-. gerek ) ııkııılığı ,.e 2 - Balkan blokunu korku ile 
gerek ehemmi) •ti bakınundan bil- dağrtam13·acağını ~nlayınca, bu ••-

Grup Maliye Vekil nin bu be- atının yakın doğu hakkındaki kam has.a Yugosla•J a olabilir. Bunun kr silahla dağıımağa kalkar. Böyle 
yanalım tasvip etmi~tir. Va<ktin gelpany•sıle mfıııasf!bettar görülımek- içindir ki mih,er de,Jetleri ay . bir mecnunane harekete Jlfu,olini 
cikıınesine binaen Hakkı Kılıcoğ- te<lir. llırdanberi Yuı:osı.ı,3·a ricalini Ve- ğini tahmin etmem~kle beraber, 
lumın takririnın diğer kısımlarının ;'llazi gazetdC'rı Türkiycnin şını nedıge \e Berline danı ii<eriııe da- ğioi tahmin etmemekle heraer, 
11 irı.akeresi gelecek rurnameye bı diki hattı harekctinı kwnşu Arap ,·et etmekle kendi hesaphırına ka- farzı muhal, bu dahi \'arid olsa, o 
rakılarak riyıısetç~ celseye ni!ıa - mC·'llleketlerı ıçın bı.r tehlike ola- zanmak istemişlerdir. Fakat ne ça- takdirde de miidalaa tedbirlerile 
yet verilm~tir. rak g&.itennekte ve bu memleket- « ki YugosJa,) a mütekaddim an- kar~ı karşıJ 3 gelir, bu sefrr de 

============================= )erin ~nuba doğıru Türk empı:r - la~ınalarla Balkan antanma t.ağh. dün)'anm her taralının Habe~i,tan 
yalizmın in tekerrüründen kork - dn ve menfaatleri de Balkan an -1 olmadığını anlar. 

Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu 

tarafından verilip grup ruzname
sine dahil bulunan ve muhteviyatı 
itibarile birkaç vekaleti alakadar 

l d ta t d 1 kt d 
. . 

1 
h"J" ı Hüliısa, \aziyet artık o hale gel-

na arı ıcap e eceğinı bildırmekt&· n ın an aı rı nıa " egı , ı a - ı . . . 
k

. d h · . b 
1 

k 
1 

nıı lır kı, ne Balkanlarda tehd't \e 
dirler. lS ona a a ·~·ı ag annla ta o a- . . . . 

(Baştarafı 1 ind sayjuda) ı yet halkı ıle yatta bulunan Vekil- Işte bu sutetıooır Ki , l"\Jll•,•clı" " 11'• R;. •~; .,. v .. .,n,Jan·an uc I ıhafe ıle hır şeı kep.ırmak ihtımali 
\ d.1. \lu., U\,. .}-.., Q ... U.o.u.l•t-4.-.. l,. -•• 

ve yatın her tarafında Bilvük Ata- !erin dikkatini celbOOivor<lu. Diplomatısche Corı-e~pond~nz ga- dört taraftan tan ik ~em beri içine gu"rt"lt"' b b k , h I . J .; ~ ı u.)e pa u~ ıra ına,.;. a etı 
nın yanında bulunuYQr, masum Ulküyıl yatın muhtelif aksamın zetesi Mıoır Hariciye nazırı A'b - alarak "" dahilen tefrikalar yara· ruhiycsi kalnııstır, 

SAV ARONA'DA 

karmasında etrafa baktıkça canla- da gezdirmekle avutmag'ı dü~ü _ d.ülfetta<.h Yaıhy.a Paşanın Ankar.a tarak ibafe etmek " ~ola getir - A ' 
' ~ k k b ek · . • N. Karac1V1 

nan suallerle Ebedi Şefi eğlendi-
1 

_ .. zryar~~ıni ten ıt etme t~ ve u zı- m sl!>tenıi semere ,·ermenıış n 
nen er onu evvela baş guverteye yareti ingilterenın remb€rleme. si Balkanlarla şaıki Akdeniz vaziveti 

riyor, kendisi de hayat dersini göt" d"l l ' - ' 
ur u ..,.. . . yaset!le alakadar g(istermelctedir. geda~11amn·ı'ilt~.rr ... e an•a~malarla tahki.\ . Muhterem m ı·saf ·1 rı· _ 

kurucu, yaratıcı dehanın kendisin Elektrıkle lljlıyen bocurgadını · Gazetenin kanaatıne göre, Yah 

den almak bahtiyarlığına CTmiş kenarında bir müddet iri demir ya Paşanın hedefı İngiliz - Mısır Şimdi ise. daha temelli ahitler 
1 mı·z yarın ~ehr.ı"mjze 

bulunuyordu. makineleri ~eyrc<den minimini, bun ittifakının iyi bır tarzda inkişafını müzakere edili3·or. ve bu ahitlerle Y I' 1 
İlk kriz gecesini ve onu takip dan çabuk bıktı. hkele bordasın- biDıassa kaydederek TÜl'kiyeyi İn- Balkanların 'azil eti kat'I bir sulh gel• ,,sı.-

eden günün ikindiye kadar olan daki elektr;kle işler mataforala _ giltere ile kat"i taalhhüüere giriş- n emniyet esasına htinat ettiril - f YQf ,,., 1 

kısmını Atanın yanına çıkamamak meye ve ingı' Jterenin Şark ittifak- mek isteni•·or. Binaenale• h <»le {Baştarajı 1 ınci rnyfac1:A rın ucunda asılı duran sandallar- , , , "' 
suretile mahzun geçıren Ülkü sa- Ü . ]arı sisternıne Türk - Mmr muka- ümit ecfhor ki r""" bu esnada hal- rapalasa ınecektir. ' 

1
' 

da lküyü kafi derecede oyalıya- ' ~ 
bahm erken saatinde, Riyaseticüm veleleri va<;>tasile daha geniş bir ya da korku vCTici ıahşidat "•par- Dost ve karde~ me"'llek: tıa ·_ 
hur daire.ine giden koridorun sa
ğında kendieine tahsis edilen da
irede banyosunu yapmış, giydi -
rilıniş, Ebedi Ş~fin yanına gitme

ğe hazırlanmıştı. Fakat, henüz o 
saatte Ebedi Şefin uykuda bulun
ması yavrucağın bu arzusunu ye

rine getirmesine mani olmuş, gü
verteye çıkarılan, gezdirilen yav
rucak bir türlü avunmaz bir hale 
gelmişti. 

Ülkü her tarafta ısrarla Atanın 
yanına gitmeği istiyor, kendısini 
bundan menedenlere karşı yalva
rarak; göz yaşları döküyor, ağlı
yordu. 

Küçüğün bu vaziyeti, geceyi uy 
kusuz geçiren ve yalnız Btiyük Şe
fin sılıhatile aliıkadar olarak krizin 
geçmff;ini dört gözle bekliyen mai-

madı. Ülkü yalnız Atatürkün yanın ' · 
esas temini.ne teşvik eylemektır. sa hiç olmazsa YugoslnJayı ayı- ciye nazırının Balkan mcrkPzleri-

da bulunm~ı iotiyor, kendisini .ıllllllııllli--llllll-lllı.ıllllllıılll.,_llllllıılllllllııllli"-1 nr, bı"nnetı"ce Bıılgarı·,tan t"ı"zerı·n- · nı ziyaret tarihi biliılhare tesbıt 
oradan oraya götürenlere, yatın; - - ·• 

F 1 d k 1 
de nıiie<;sir olur ve 'anki Balkan olunacaktır. 

temaşası en acul ve mühim iş sa

hibi bir insanı saatlerce oyalıya-
i istin e an ) yarımadası bir nüluz paylaşmasıua İstanbul, 20 (A.A) _ Mısır Ha-

cak mükemmel teferrüatı ile avu

nacak yerde ısrarla soruyordu: 

müsaitıııiş gibi o ııııntakada kur - · · A k 

hadı"seler rıcıye nazırının n arayı ziyare-
tarabileeeğini kurtarır. Eğer bu tinden hasıl olma~ı muhtemel ne
tehdit ile olmazsa, tahşidatı ile H 

vaktile Habeşistanda harbeden Ba-
- Atatürk niçin güverteye çık 

mıyor? • 

Ülküye teminat veriliyordu: 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
Yaralılardan biri esir alınmış 

ve birçok silah iğtinam edilmiştir. 

Dun altı bomba atıldı 
Y11fa. 20 (A.A.) - Dün Yafa 

- Atatürk uyuyor.. Uyansın, 

gü>:erteye çıkacak, sen de onun 
da yeniden iki ve Tel-A\'ivde bir 

kudretli ellerini öpmek fırsatını boırılıa patlamış ve bu suretle dün 
bu lııc alııa n. patlıyan boıWbaların adedi 6 yi bul 

İşte bu oyalayış ayni sual ve muştur. 
cevabın saatlerce tekrarlanmasıle Tel-Avivde patlıyan bomba, bir 
ikindiye kadar devam etti. Arap tarafın.dan bir Yahudi grupu * üzerine atılmışsa da kimseye bir 

(Arkası yann) 1 şey olmamıştır. 

dogliyoyu göndermek gibi manidar 
,bir ta~ in ile •harp te ederinı!•• de
mek istemektedir. Daha doğrusu 
harp le edebileceğini Balkanlılara 
anlatmak heve,indedir. 

ticelerden birinın de, İngilizlerin 
tasvlbile, Siıdabad paktının bu -
gjinkü sade oprowkolaıre şeklile 

değil 'l'luayy11?n ve mütıssir bir ic· 
raat programı ile geni~IE-tilmesi 

olaeağı bildirilmektedir. 

Sivasi mahfillerin kanaat ine gö 
re, bu suretle Doğu Akdenizinin 

bütün Avrupa ''e As'a memleket
lerini birleştiren bi1 ·Bar~ cephe
si> ıhdas ve da.ha şınuli<den · Doğu 

majino hattı• İ9!Dinı almış olan 
bir müdafaa hattı teşkil edilmôş 

olacaktır. 

iL. NO • 
A 

Halbuki bugünkü \·azi}et ve bil
hassa şarki Akdenizde ,.e Balkan
lardaki \'aziyet bu gibi ihafelerden 
müteessir olabilmekten nekadar 
usak bulunuyor! Hakikati halde es 
ki çamların hepsi birden bardak 
olmuştur •e Balkanlılar artık ya
nıbaşlarındaki he>"hangi bir askeri 
hareketi, ihafe ve tehdi.d hareketi 
diye değil de, bir ıııakı.adı mahsus 
&ilden ciddi bir vaziyet olarak kar
şılanıağa merbur biı haleti ruhiye 

hasıl etmişlerdir. Öyle olmasa "" 
bu gibi tehditlerin ) apılabileceği 
mül.ihaza edilmemiş buluma idi. 

HACCACI 
ZALİM 

Memurun Uç derdi 

ı
içın refahla neticelenir. 

Oturduğu sarı<lalyenin emniye-
Sabah refikler\mizden biri m&- . 1 M d 1 · .. .. .. . tıne ge ınce: ernur, ev eıın ta-

murun uç buyuk derdı olduğun - . tı· b. e m ı ,. ıf 
h d

. b 
1 

d .. 
1 

yın e. •11 ı v emur u,.unun s a-

olacaktır. Ölümün soğuk yüzü hiç 
şüphe yok ki en sinirı kuvvetli a
damlara bıle tüyJ.rr ürper1.en bir biltün o teminatlara 'e karşılıklı Bu tarihi tefrikamıza 

yardını anlasmalarına liizunı rnr: yakı n da başlıyoruz 

Sonra Osmanlı hanedan ve sal -
fanatınıu idamesine çalıtırak, el
bette, Tiirk mllletine karşı, en bü

yilk fenalığı işlrnıekti. Çlinkii 

millet her tlirltl frdaklrlıltı 1arfe
ılerek istiklalini ttmin etse de, sal 

ı:.na( de\'aın ettiği takdiı·de, bu İs
likliıle milemmen nazarlle bakıla

nıa.dı. Arlık. vatanla, milletle hiç 

hir alikai ,·tedaniye ve fikriyesi 

cak .. di3e diişiine" bir aihni3eli an 
laınaia kolay imkan bulunamaz. 
«Teadill• şudur ki ehil olan, çalı

~aıı ,.f' del1 anı eden \Te bunların 
"in1kcınlarına ve şartlarına malik 

bulunan, pek tabii olarak ve pek 

dan ba se ıyor un arı a şoy e ııd ' tının ıcapları an !ayd.ıı mevıu-
tesir meydana getirir. Fakat kom
şu Elen halkırı<lan bir ölüm sever. 

nııydı, lü:ıunı olu1 n111) du? Onun _ 
içindir ki bu ıah,idat haroketinin ili'~iiOiiiiioiiiooiii'--lliiiiôoiiliOii>iR•ffoi-ill sıralıyor: 

I - Terfi, 
II - Refah, 

JII - Oturduğu 

emniyeti. 

sandalyenin 

Bize göre bunlar dert değil me-

ata riayel ett!.kçe sandalyesi em
niyette dMıektir. 

ölümü kurtulUıŞ çareei say.mı•, ~- Ge•'enleı·d "" " b J d ~ • b'JI l' go•lan a '• binnetice . , e n.,;rın< aşa ı..,ı-
naze merasıminin düğün alayı kı- 1 

'
3

'-'
3 

" · mız Ye bı ·ka" l"f ıkad "~ Bulgaristan 'c hatıi Roman) a iize 1 1
. .; • ı an ~nra, 

Ac.ı.a bu ilç esaslı tiıvu un6u- lıbında J ~ · t t · " yapı m-ını vasıy't' e mış. rindo bir tesir ika i(in 'apıldı"ını n.ıuh•rrır.nın Tahrana gıden heye-
runu dert sayan refik\miz. ml!mu- Öyle de la Y J " yapmış r.. a nız papas tahminle beraber Balkanlıların , a tımızle beraber harekctı üzerine 
nı mukayyet bulundu''" evsafa ri- bu teamül aykırı! ğ na tah u·· 1 

1 
• l f t h. tı n.d "u ı ı amm 7 iyrti tamamen ciddi bir harekd neşr nı maa ese e ır .z rarı a 

ayet etmemek şartlle terlı ve ter- e<lemem>Ş, cenazede bulunmamı~.. olatakmış gibi itap eden tedbir _ kaldığıll1Jz Hace..,, Zalim• tefri-
kalmamı~ bir slirii ıneraninin. dev- haklı olarak fazla kazanacaktır ··e · murun devlet müessesesıle kar§l

bundan dola~ 1 da kimseııln kızma- Jıklı Ulvizlerinin üç esas UJJBuru -
Jet , .• millet istiklal \'e hay5iyeti-
nin ı11uhafı21 mevJ..iinde bulundu - ğa hakkı aln111acuktır. Eğtr bun-

1"uln1ası na~ıt tec\ iz olunab:Jirdi? 
dan çekini) orsak. o ıaıııan yapıla-

Hilafet uaiyetiııe ııelluce illm 

dur. 
Vazifesinde dürllııt harebt •

den, kabiliyet gıbeteren memur, 
muayyen m~tlerde - ömril ve-

fih ettirmek tasavvurunda mı bu- Bu havadi6i okuyup da mitte - lt'rle karşılamaları lazımdır. Bina- kamua, pek yakında gaz-etemizde 
Junuyor? vet!anın hanıgi sebeple ölümü sev- , rnaleyh Arnavutluktaki İtahan b%1ıy<>cağız. Bu suretle bize mek

Neş'eli cenaze alayı 
diğini ve kurtulw, vasıtası addet- kıtaatınm takvi:l'esi Türkiye)'i- de tupla müracaat eden okuyuculıırı
ti#ini yazıda bulanııyan doı.tlvdan miidafaa tedbirle-ri almaktan rnz mwn arzularını yerine getirmiş 

a- biıri ~atı etti: 14eç;......ı., fi>yle dlU"Sun, biükis bu olmaktan hususi bır memnuniyet 

• 



SAYFA 4 

Karımı çok severim 
Li\'erpol !ima -

nında fakir bir 
balıkçı idL 

Her gün bir kü
çük sepet balık tu 
t•r, bunları sata -
rak geçinirdi. 

Şehir kenarında 

babadan kalma kü 
1 b 1 r evi vardı. 

On senelik evlıy

d .. O, jülyetle ev-
ndiğı günden -

beıı, hi~bir kadın 

yütüne bakma -
nı :;.tJ.. 

.Jülyet de koca
sına çok bağlıydı. 

Hem güzeldi, hem 
de becerikli bir ev 
'oclınıydı. 

Bir akşam Wil -
1 

ki r:.:ı evine sevinçle 

Çeviren : isken der F ah rettin 

İKDAl\l 

ÇAK UCU 
Dağlar 

hayat 
kralının hakiki 

• '# 

i zEYNEL i 
BESiM SUN 

ve maceraları I· Tefrika No. 8 i 
• 

Merhameti unutan Ali Molla Gavur İmam olmuş, 
paralı parasız, önüne geleni öldürmeğe başlamıştı 

o zihniyetle meşbu olan Boşnak Dedi ve 8 rakamının arkasına 

Hasan Çavuı;un gurur ve cehaleti bir rakkaırnı ilave etti. 
ve bu gurur ve cehalet yüzünden Bu hareket üzerine büsbütün 
Qakıcının anasının apış arasına sinir ve hırs kesilen köy imamı, 

namlu dokurı.dunması memleketin tahsildarla zaptiye gittikten sonra, 
15 sene asayişsiz kalarak 100 kü- kadının küçük çocuğuna hitap etti: 
sur canın yanması neticesini do- - Ağlama yavrum, sus .. sen göz, 
ğurmuştur. kulak ol.. zaptiye ile tahsildar han-

Gavur imam denilen me~ur Ali gi yola yönelirlerse koşa, koşa gel; 
Mollanın şekavete süluk etmesi de bana haber ver .. 
tıpkı buna benzer bir sebeptendir. İmam kalkıp evine g:tti. Orada 

Filhakika Ali Molla sakin bir cübbesini, sarığını çıkardı. Aya -
köy hocası i<li; köyde hem imam - ğına bi« dizlik, sırtına bir çepken, 
lık, hem hocalık yapıyor; bu su- başına da •. oyalı bir fes geçirdi. Du
retle nafakasını temin ediyordu. vardan martinini indirdi. F~k -
Ayni köyde çok fakir biı· de dul liklerini çaprazladı. Bir fişeklik de 
kadıncağız vardı ki kocasile bü - beline sardı, beklemeğe başladı.. 
yük oğlu RumelidP Bulgar çetesi 1 Bir müddet sonra çocuk koşa, 
takibatında şehit düşmüşlerdi. Ka koşa geldi: 
dıncağızın küçük bir oğlundan baş - Köyü11 ardından şoseye ini-
ka kimsesi yoktu. Bu kimses:z bi - yorlar. 

duktan sonra yürüdü, gitti. 
Artık Ali Molla; o sakıin, sessiz, 

mütevazi köy hocası değildir. Ar
tık Ali Molla, bütün me~hamet ve 
insanlık şulelercni bir üfürükte 
söndürerek Yaver İmam olmuş, bu 
isimle ün salmağa başlamıştır. Aır
tık Ali Molla; Gavur imam sıfatile 
önüne geleni öldürmektedir. Para 
istediği adam, 

-Yok. 
Derse; 
- Parasız yaşanmaz. 

Der, öldürürdü. Para verirse, 
- Şimdi sende para kalmadı; 

parasız hayat neye yarar. 
Der, yine öldürü.-dü. 

21 - Haziran 1939 

lit!iNE~ 
Meşhur sinema yıldız
ları ve sihirli makyaj 

Onlar, hususi hayatlarında 
bambaşka bir tip ve karakter 

sahibidirler 

CAROL LOMBARD, beyaz perde deki kadar ve hatta daha güzeldir. 

geldi. O gün far.la 
balık tutrn1Jş, çok· 
para kazanmıştı. 

Jülyet, kocasın - ' 
dan çoktanberi ye
ııt bir elibise ister 
dLırurdu. 

Wilkins eve geltrken. 
kendine: 

kendi 

, - İ.şte, bu ak.arn kanma bir el
bi>.e parası çıkardım. Jülyet kim
!:'lir buna ne kadar sevinecektir. 

mes'ul değilim. Hainse, meııhamet~ 
sizse bundan bana ne?! O, deniz-de 
bana çok yardım eden hir adarr. -
dır. 

çareye köy halkı yiyecek ve giye- Haberini gefüdi. Ali Molla der -
cek vermek suretile yardım eder- hal yeriru:len fırladı ve kestirme bir 
di. Kadını~biricik ümidi, küçük patikadan şoseye inerek tahsildar-
oğlunu büyütmekten ibaretti. la zaptiyeyi bekledi. 

Köye bir sene evvel gelen tah - Ali Molla, şosen:n kenarındaki 
sildarla zaptiye neferi, vergi bor-

Gavur İmam yü-lerce cana kıy
dıktan sonra istiman ettirilmiş ve 
guya avenesile b;r1ikte Trablus 
garbe sürülürken Izm[r methalin
deki Yenikale imünde zehirlenerek 
i:'ldürülmüştür. 

Gerek Hasan Ça.-uş misaHnden 
ve gerek Gavur İır.am hlıdi;esin -
t.len anlaşılan şudur ki o nevrin 
zaptiyesi fena har~ketlerile birçok 
inısanlan zamanın içtimai nizamı
na 1'orla isyan ettirmişlerdir. 

Diye söyleniyordu. 

Liverpol balıkçısı, evini.n önün
de durdu: 

- Jülyet... Neı'<lesin? .. 

Diye bağırdı. 

Diyor ve her balığa ı;ıl<ışta onu 
da kayığına alıyordu. 

Conson nasılsa bir gün W ikin -
se: 

- Senin karın çok g'izel'. B'd· 
buki. sen fakir bir adamsın' Bu ka 
dar güzel bir kadın, senin gibi fa· 
kiı· bir balıkcı ile nasıi vastvabt-

Evden cevap veren olmadı. liyor? . · 

Wilkins kapı~·ı açtı.. Gülerek 1 Demişti. Wılkins bu >Özden hic 
h.-·kırdı: ide şüpheye düşmemiş ve kendi;i'. 

- Jülyet! Sana elbise parasını ne karısının sadakatinden bahse -
getirdim... derek yoluna devam etrniştL 

Ve evde ol:ı:'adığını _anlayınca, 1 z Conson o gün limana döncl.üğü 
k . 1şuya geçtıgını tahmın ederek, f .aman· 
ora.va gitti: - Şu balıgın birini keselım ... 

- .!\.arım burada ITil? r.....a- .:.. --L.·1.1r. b-u.h~ '; ~ P :t 'h.l:f 

zanırız, dedi. 
- Hayır .. Bugün bı.ı: ()nu gör

medik. 
' i Bır başka komşuya geçtl: 

- Karımı gördünüz mü? 

- Hayır ... 

-Tuhaf ~ey! Jülyet her akı;am 
bu saatte evde bulunurdu. Ortalık 
karardı .. Hala ncıden 
ba?.. 

Çok bekledi ... 

gelmedi aca-

Gece yarısına kadar bekledi. 

Merakından yemek yiyemedi. 

Etrafı ara~tırdı.. Ö1>üne gelene 
Jülyeti sordu. Balıkçının kanımı 

gören yoktu. 

Jülyet nereye gidebilirdi? 

Wilkins razı oldu. Kat·ığın için
de balığı kestiler .. parçılatlıl~r. 

O ne?! Balığın karnındaıı çok 
kıymetli bir boroş çıkmıştı. Bunu 
görünce ikisi birden bol'Oşa sarıl

dılar: 

- Bu, benim hakkımdır. 

- Hayır, kayık benim .. Boroş 

da benim hakkımdır. Sen tıoııım 

yanımda sığınmış bir adam>ııı. 

Wilkins kayığın ve balığır. ,,.,. 
h;.':ıiydi. Elbette ki balığın karnır
dan çıkan !ıerşeye de o sah;p ola
caktı. 

Gal'lp bir tesadüf bu. O tarih
ten tamam üç yıl önce Llverpol 
limanına gelen b ir seyyahın boy
nundan denize yüz bin dolaı· kıy-

hendeğe yatmıştı. 
eu yüzünden, zavallının pejmürde Tahsildarla zaptıye hayvanları _ 
yatağile fersude yovganını alıp gö- nın üstünde, her şeyden biha,ber, 
türmüşlerdi. Kadın, bağrına bastı- ilerliyol'lardı. Tam menzile girdik
ğı yavrusile, bir çul üstünde yatı- leri zaman arka arkaya ,ki sHah 
yor, toprak bir tenceı·ede kaynat- sesi işitildi. 

tışı Bulgar ruıını yine toprak bir Tahsildarla zaptiye yekdiğerini 

• •• 
Evet; Ça<kıcı Mehmet te resmen 

şaki olmuştu. Gerçi bu çete henüz 
cina•yet işlemiş değildr; fakat. çete 
olması bakımından şimdiden takip 
edilmeli· ve ateş büyümeden sön -
dürül meliydi. 

çanakta yiyordu .. . müteakıp attan dü~erek yere bi -
Köye, ertesi sene de bir tahsıl- 1 ruh serilmişlerdl. 

darla bir zapt;ye gdcli. Kadın o Ali Molla doğruldu. İkisinin de 
gün yine toprak ttnceresinde bul- başlarını kesıp göğüsler:ne koy _ 
gur aşı kaynatıyordu. =,,...,,====c;--::=~---==-===-.,,..-====---=====(=A=r=k=a=s=ı =-v-=a=r >,,..,, 

Tahsildarla zapti:ve dayattılar. ~ ----- - - - --
ı ........................ ı ı ıfffffffffffffffffffffffff - Para ... 

Zavallı kadın. iki gözü ıki çeş

me, ağlıyor ve muttasıl, 

Vallah' yok, billahi yok: 
Diyordu. ·Bu cevap üzerine talı -

sildar kızdı; jandarmanın yii?iine 
bBJklı. Zaptiye de üzerinde yemek 
kaynıyan tenekeden ocağa bir tek 
me vurarak kadının o günkü na
fakasını yerlere döktü. 

Köyün imamı sıfatile tahsildar
la zaptiyenin yanında bulunan Ali 
Molla bu manzaraya tahammül e
demiyerek tahsildara sordu: 

- Kaç i«ıruş bu kadının borcu?. 

On sekiz kuruş. 

ı Halkevlerinde ı l ı Toplantılar ı 
Yerli Mallar Sergisinde 1 ı Knnferan~ ı 

ı::mınınıu l1alkevı pavyonu 
Türk Tıp Cemiyetinden: 
Viyana Tılb fakültesi şirürji ho-E mirıönü Halkevinden: 

Evimiz Sosyal Yardım şubesi cası Prof. Finsterer yarınki (22 ha
her sene olduğu gibi bu sene de ziran) perşembe günü saat 6 30 
Yerlimallaı· sergisinde ticaret kas- d B -

1 
' 

. . a eyog unda Bursa sokağıı,da 
dıle olmıyarnk geçım için ederin- . . 
de çalışantann her türlü elişlcrini Rıgodaı.s apartımanında Tlirk Tıb 
teşhir ve satlŞa delalet etın~k Ü· cemiyeti salonunda Mide ve duo
zere bir sel'gi açacaktır. deunum ülserlerinin tedavisi ve 

Satılan esyadan hicbir masraf ihtilafları mevzuı.ı ile b:r konfe -
alınmıvacak\;r. Sergiy; iş~•ı·ak t- rılns vereceğinden arzu eden mes
denleı: eşyalarını sattıı-abilecekle- lektaşların teşrifleri rica olunur. 

ri gibi ayrıca da sipariş alahi1ecek- --o--
lerdir. Arzu edenler elişleı-inı her İspanyol Generali 
gün ve serginin devam ettiğ. nıüd memleketine döndü 
detçe saat 14 ten 18 e kadar Ca -
ğalôğlu merkezin.deki Ev biirosu
na makbuz mukııblli teslim edebi

Stutgart, 20 (A.A.) - Generali 
Çueipo de Llano, Almanya.da 68 

İşte iki ROBERT TAY LOR .. İkisi de ayn. mı? .. 

BETTE DA VİS makyaj ve san' atın değiştirdiği bir kadmılır 

Köy hocası belinden bir kese çı
kararak 18 .kuruşu tahsildarın avu 
cuna saydı ve mukabilinde bir 
makbuz stedi. Tahsildar, o devrin 
sarayı gibi mürte~i hırsızın biri 
idi. Makbuzu sekiz kuruşlıık. yazıp 
hocaya uzattı. Ali Molla makbuzu 
tetkik ettikten sorıra tahsiidara lirler. n a ı an sonra er anı aruı~ . On senederıberi kocasını bir ge

ce bırakıp ha.basının evine. bile g!t 
memişti. 

metinde bir boroş düşmüştü. O sordu: 
zaman dalgıçlar bunu çok aramış- - :Efendi! Ben sana 18 kuruş 

........-0--

12 İtalyan tayyaresi 
Berline · gidiyor 

gu.. k ld kt k' h .._. Sevdiğimiz birçok artistleri be-/ tebessüm belirir. Yüzü gül • 
. . . . yaz perdede hayran hayran sey - mez o kadar güzel olmadı -

yesile bırlıkte tayyare ıle İspan - rettikten sonra sirıemadan çıkar - ğı da muhakkaktır. Bununla bera
yaya hareket etmi~tir. ? ken düşünürüz: Acaba hususi ha- ber beyaz perdede sarl§ın bukle • 

Komşular onun için: .İşte, ko
casına sadık bir kadın böyle olur!• 

!ar, bulamamışlardı. verdim; halbuki makbuz 8 kuruş
luktur. 

Hareketinden evvel general, bil yatlarında nasıldırlar. Her zaman !eri, y~amaktan memnun, mesut 
Belliydi ki, bu, o zaman kaybo

diyere.k, her zaman ve her yerde 
onu örnek gösterirlerdi. lan yüz bin dolarlık boroştu. 

Tahsildar kızarmadı bile .. hoca~ Berl,in, 20 (A.A.) - 22 haziran 
yük Almanyanın bi.l!hassa içtimai için de on:ıarın beyaz perdede ol - tatlı te])essümü ile nekadar güzel

duğundan daha çirkin, daha az ca- dir! 

. Aralarında kavga büyümüştü .. 
Lıverpol balıkçısı karı.sının na- 1· kis" d · · f k l 

ı e sev:myor a at an asa -

run eliru:len makbuzu aldı ve: akrobasi hareketleri yapl)lak üze-
- Ha .. yanlı~ olmuş, elitini koy- re 12 İtalyan ~ayyaresi Berline ha 

yaı:ıdım sahasında vücude getirdi

ği eser ka.l'Şısında hudutsuz hay-
zip olmaları içimizd~ garip bir ü- . Carol Lorobard, bu Aroel'ikalı 
züntü tevlid eder. yıldızların en güzeli ve en fotoje-

musu ve sadakatile çok haklı ola- 1 d · mamışım. . rek<!t etmiştir, ranlıklarını ifade etmiştir. 
rak övünebilirdi. mıyor ar ı. 

. Bir aralık Conson, balıkçıya e- ====================='==================== 

iyi amma ... Jülyet, güneş doğ- ~ildi· · ·~--.--...-----~-------------------! duğu halde evine oonmemioti. g · . . . . ? . e · I R :A - · D A . M 1 ., A. H . . • ı - Şımdı sana, altı aydanberı ~ .., tlE=o ~ 

W>lk'.'1s me:akında.n çatlıyoı: -/ortadan kay!lıolan karını bulup ge· •----~-------•-----------------------
du. O ııün polııse · muracat ettı. · .. tirseler, bu boroşu mu tercih eder-
Ka.rısının esrarengiz bi~. şekilde j sin, yoksa karını mı? 
ortadan kaybolduğunu soyledı. , Diye sordu. 

Jülyeti günlerce, h!lftal11Tca, ay-1 Wilkins ş"§alad.ı: 
!arca ar;ırlılar .. bulamııdılar... - Yüz tane boroşa, karımı de-

Liverpolda hiç kimsenin karısı- ğışmem. Ah Jülyetciğim ! O ner
nı kaçır.ınam~lardı. Fakat. Wilkins de kimbilir şimdi?! 
önüne gelene: 

1 

Conson dişlerini sırıtarak gül-

-Kvımı Garıgsterler kaçırdı .. dLı: 
Deyip duruyor ve gece gündüz , - Bu boroşu bana verirsen, bir 

du. J rim. _ 

* J Wilkins kayığın içinde saralar 
Aradan altı ay geçti. geçiriyor, heyecanından kalbi ko-

Wilkins kaı·ısını unutmuyordu. J parcasma çarpıyordu: 
Bir gece sa'baha karşı balığa 1 - Peki. dedi. Razıyım. Herşeye 

çıkmıştı. Bu, her zamanki balık razıyım. Boroş senin olsun. Ben 
a\'lna benzemh·ordu. karımı çok severim .. Ona kaVU§ -

Liverpol balıkçısı ilk hamlede mak için hiçbir fedakarlıktan çe -
_birkaç büyük balık tutarak sabah kinmiyeceğim. 
leyin erkenden limana dönmüştü. Conson,. balığın karnından gı -

Balıkçının bir arkadaşı vardı: kan boroşu aldı ... 
Conson. Çok hain bir adamdı bu. Ve bir saat sonra, altı aydanbe
Fakat. Wilkins'in ondan hıç şiip-ı ri kendi evinin bodrumuna zorla 
• Un • .z .. v. ..... -·- --- - --- 0 ' sıı'ıb.a u1.F çbcuk"!.'--ı.·\!1t"J. 1-'\Jıırıu~l. ı. nava da.ı..1.d.1111111 ua. uh dl 

filo, varın Adana •a hareket ede-

Çallı Kaııh ado11nı eatırı aı._vor . . • Ga~ateler • 

~ 

Slnema makyaj ve yüzün fotoje- niği meşhur yıldı:z hususi hayatuı.
nik olması meselesidir. Sonra bazı 
artistler mesela beyaz perdede ka
rakterlerinin zıddı olan tipleri ya
ratırlar. Hususi hayatlarında be -
yaz perdede olduğunun aksi in -
sanlardır. Misal mi istiyorsunuz? 
Size birkaç tane sayalım: 

Mesela Greta Garbo kameranın 
önünde güldüğü zamanlar blie te
bessümünde kederli, hazin bir ma
na vardır. Gözleri derin gölgeli, 
yüzü dur.gundur. Bu büyük sanat
karın hususi hayatında mesela bir 
seyahat esnasında alınan fotağ -
raflarında ise onu ekseri aydınlık 
sade bir tebessümle görürsünüz. 

Annabella güler yüzlü, hareket
leri biraz mübalağalı, gayet ko -
nuşkan bir insand.ır. Bununla be -
raber beyaz perdede onu sevimli 
bir ciddiyet içinde görürüz. 

Bette Davis, Amerikalıların en 
sevdikleri bu meşhur yıldız, beyaz 
perdede romantik rüyalı bakışlı, 

fazla durgun tipler yaratır. Hususi 
hayatında ise beyaz perdede oldu
ğu kadar güzel değldir. Fakat ga
yet tabii, zeki bir kadındır. 
Fransız artisti Gaby Morlayııı 

bir resmi kabulde, eğlence yerinde 

da gayet tabu, sade çoculdaı· gibi 
gülmesi": eğlenmeııini seven bir 
insandır. Beyaz perdede ise onu 
çok defa ciddi, dudağının ucu ile 
gülen Sex Appeli temsil eden, yük 
sek sosyeteye mensup mağrur ka
dın tipleri yaratırken goruruz. 
Fransız artisti Edwige Feuller de 
filmlerinde ekseri baştan çıkarıcı, 

seııgüzeşt meraklısc havai kadın 

tiplerri yaratır. Ha1buki hususi 
hayatında gayet mütevazi hatta 
mahçup bir kadındır, Mülakatlar
da söz söylerken çok zaman uta -
nır §aşırır. 

Genç Fransız artisti Cirinne Lu
chair gayet genç, neş'eli, sportmen 
bir genç kızdır. Bu onun beyaz 
perdede muztarip, içli, ruhları ga
yet iyi temsil etmesine man ol -
maz. 

Clark Gable Jıususi hayatında 

sakalları U :4amış, yana çarpılmış · 
derbeder bir aktördür. Kameranın 
önünde ise onun derhal k.endine 
çeki düzen verdiğini, sevimh te -
bessümö ile hayranlarını teshir et

tiğini görürüz. 
Meşhur Jön premiyo Robert 

• 
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Barbaros 
Tefrika No. 8 RAHMi YAÖIZ 

Hızırı haklamak için Anderya 
Dorya yı da üstüne saldırmışlardı 1 

iKDAM 

Bu hafta içinde yapılan son enternasyonal karsılaşma 
-'---~~~:..___~~~~~~~-=--~~ 

ITAIL.VA .. MA<CARfiSTAN 

Maç nasıl 
36.000 

oynandı . - Şaroşinin demir şiltleri .-
kişinin heyecanı . - İtalyanların golleri Eg psiyanın serenındekı taçlı .\'e ı nıine gelen düşman gemilerini ba

ka allı Ragoza bayrağı uç hılallı tıra batıra Mısır yolunu tutmuş

k. mızı Türk bayrağiledeğı~tirıle- tu. Kışı İskeıı.deriyede geçiren 
rek yeni gemi Avdın Reisin 'da- Türk korsanları tam 6 ay hiçlbir Budapeşte, (Hw.usi) - Geçen topu kalı:_ye sok.tu. Bu .suretle oıfır gitt.k~e ~ıddetli bır ~ekil almağa J 

resme verildi. Antalyadan hareke- tarafa kımıldamadılar. per~embe günü F. T. C. stadında ık! mağlup vazıyete g•rPn .Macar- başladı. Haftaymın soı1 dakikala· 
t ı den hemen bır hafta sonra iki İstanbulda fuvkalade vak'alar 36.000 seyirci önünde ~acar milli !ar, şi<ldetlc hücunıa geçtiler. Şa- rında Macarlar hücumlarını siırek 
gemin n başına geç:en kuvvetı b:r cereyan ediyor. Osmanlı padisahı , takımı ile karşılaşan Ilalya milli roşi ile Szengellcr yer ueğıştirdi. leştirdiler. İtalyanlar 10 kışı ile 
m·slt artan )1ğit Hızır şımdi mtls- ıkin~i Beyazıdın oğlu Trabzon' \'a-ı takımı 3-1 galip gelmiştir. Faka~. Macar mühacim!e~•n akın- müdafaaya çekildıler ı e F k en . 
la ı b.r nıufrezer n kumaı danı 1 ıisi Selim Kırım Hanından aldığı Oyuna Macarlar başladılar. Fa- !arı, Italyanların c~za ,aha<ına ka der olarak Macar kales•nc· ınebıl-
• ~ştı.. akıncılarla kendi kuvvetini gelişti- kat. Pıolanın ıdaresınde ılk tehlı- dar gelıyor ve vazıyet ıce'ıı. sryır diler, 

Papa ıx. innosa.ı; 6pa.1ya) a rerek i.tanbul üzerine vürü or 1 keli hücumu Italyanlar yaptılar. 1 ciler sayı çıkarılmasını hc·k!erken, 42 inci dakikada, çok çı"kiıı bır 
et n z yol.le ı:onderdiğ mur.ıhhas artık ibtıyarlıvan bJbasın;n :ıta'. Ne çare ki, Piola Dr. Şaroşi'yi ge-~ hiç ümit edılmediği br anda. ttallhadise oldu: Kiszely, Dcpetrinı'ye 

,., et,n Türk koı.anları tarafın - natı. kendisine ı·ermesıni ı;tiyor- çemedi. İtalyanlar hücum serısıne yanlar üçüncü sayıla.ıP. vapıyor- ı' favl yaptı. Bunun üzerine İtalyan 
daı tecavüze ~ğ·~" sını göriılme- du. Ihtiyar padisah oğliyle mulıa- devam edıyorlardı bu sırada Per - lal'. gerılerek Macar oyııncuya b•t 
)ılı bı·,. hiddetle k~r-'ılana,!'ttı. b ı·azoro uavın· La a b~ · b' · k' d 1 b k ğ t d B , re e etmekten cekinmı.vordu... . • m z rın ı,;a ~sız Biri ırinı ta ıp e en go l o s yumru u yapış ır '· unun 

Batan ıkı kal) ondan bır k~ı kur Çorlu ovasında karsılaşan baba 
0

_ bır havalesini yakaladı ve hemen . • üzerine bütün oyuncular sahada 
T 1 · ı • ır·1 d ·zd e · 1 k 8 . t·• d. 0 d 29 uncu dakıkada, 1\,cana. Ma- b. b 1 . . 1 k . d" k tu,muştu. a ıın u ı e enı e - ğul kuv,·etleri müthiş bır bogaz- sagaçı ıava ı ye pas \'er ı. a .. , . ır r erıne sıl e to at ın ırrne ı-

k b . ld " " k 1 . . 1 car muda.faasını atlataı• Ccl .. uss!-, . k 1 e bır ;eren parça.>ı geç rere ır lasmıva girişerek kıyasıya carpı .
1
_ a ı,.ı pası ... acar a esme b:r şan . . çın vazıyet aldılar. Fırtına .1p -

d 
· d b • • · · ~ d 11 ·· d · B . ve pas ı·erdı. Fakat, topu dınden .. . . . 

o'-'n bir gece en11. e ogu~an, er- yorlar, Osmanlı tahtı uğruna su gi- e e gon erdı. u •rada Pıola Ma • mak uzere ıdı. Bereket \'e s•n ha-

SA YF.\ 5 

• 

lcs günü Bizorteye gıden bir ge- bi akıtılan Türk kanları devleti car kalesi önüne gelmiş bulunuyor kaçırdı kem soğukkanlılıkla hareket < tme 
• ını tarafından kurtarılarak Vati • zaafa düşürüyor, ıarıhte g{irülme- du ki, havadan gelen topu bir şüt• Macarlar. ~ref sayıl. rını 3;ı ün- sini bildi ve kaba harekette bulu- Mı•ır Hariciy• Nar.ırı Eluelan• .Abtlılfettah Yahya Pa• 

kara gelen A. n. tonnio Ralli ism .. ın· 
1 
miş bir hailenin kanlı safhaları hızı ile kafalıvarak kaleye soktu.· cü dakikada bu 'Ul"etle yapabil · nan İtalyanı saha.dan çıkardı. l .1. L • h ti , .. t tü L>• LL k · . . ct·ı . it 1 ı k 1 , . .. .. panın ile n111 ır. aa1e•rı •ye nın, ,.. a r,. ıın mııııa .. ,.at 

rte bir gemıcı, kalyonların Tür j hudut boyunda fıı·sa\ bekliyen A- Maça başlıyalı henüz ıki dakı· ı eı. ayan arın a e.t-rı onun · Oyunun son dakikaları, muka- k b • . , . 
k"ıoanları tarafından nasıl zapte-, vusturya akıncılarını uınıde dlİ>jÜ· ka bile olmamıştıki. Macarlar ı-O de bir kargaı;alık oklu ve soliç Kis bil hücumlarla geçti!rten sonra a rın~ tar.ım 'i_elenlfl koydıılılarını ya•m.ı~tık. Ba ~Hım· 
d!ld;ğini, ne suretle batırıldığını, rüyordu. mağlüp ,·azi~·ete düşmüşlerdi. Buj ley •ıkı bir ~ütle topu İtQlyaıı ka· maç, 3-1 İtalyanların galıbiyetile l ?rde u•tte _ A~tıılf•ttah :aıa apafıda lnırılıs hey•tı Ata• 
amiral Lordato ilt- Papa murah · r' tk h b d B vazivet karsısında ~1acarlar afal- lesine soktu. Bundan sonr:ı oyun 1 bitti. turk ün maneııı huzurunda 116rülüyor. 

mu are e e eyazıl, Ji(lu , · 
lıa• heyetinin Türkler tarafından lar gibı, oldular ı·e bir müddet Yavuzun ordusunu bozmuş, YAvuz 
n .... ı esır edildiğinı bire bin kata- kendilerinı ıoplı.,·amadılar. Bu 

X t 1 karadan Tuna boyuna kaç.mı~. o-
rak bizzat I . nnosan'a an atmış, buhran geçtıkten ,;onra, sıkı biı 

k. 1 b. p b radan edindiği bir gemi ile ve zor 
hıraından üp ere ınen apa u mücadele ba~ladı. Bu ;nlarda Ma 
taarruzu hem maddi hem de ma- lukla Trabzona kapağı 'tı•bilmiş- d l ı· 

ti... carlar sık s.ık hi.ı···cum e ıyor ar, · ı 
nevi cephesinden kurcalıyarak ge- h ı d d h w r·h b ğl b. t lci talyanlar ı.>e ucum arın a , a a J 
rek Papalık makKmına gerekse ' ••ma ı u ma u ıye c • ı-

\ . t . h d b b . ıiyade tehlikeli nluyorlardı. 
Papalık hükumetinin mukaddes rıs e mıyen a esın >e za e a ası- . . 1 
dencz kU\'\'etlerine karşı şeni bir le- ıkincı bir d;fa boy olı:ü~megellıalyıın'afin atlattığı tehlike 
teı.·avüz sayını~. v~ııedik cümhu • karar \'ermiştı. Trab1.0nda bır vıl 15 mci dakıkada İtalyan kaleci 
rı.vetinin deniz ku\·vetlerinı Akde- daha hazırlıklarla .ıenıdt'n bır •r- buyük bır t:<'hlike •tla•tı. O. Şa-ı 
n l ı.de ~üreyen Türk korsanlarına du tedarik ettikten S<ınra e,kı 'o- roşi'nin çektiği bomba gibı bir 
kaı şı harekete geçirtmekle bera - lu tutturan Selim tekrar pavıtah- şüt müdaf:e ~arptı Geri gelen to-ı 
h~ı h~d.se}i İstaııbulda bulunan ta yilrümüşlü. pu Şaroşi tekrar yakaladı ı·e son 
o.111anlı padişahı ıkincı Beı·azıda İkinci defa oğlunun ti l'I ııe .. rlHece sıkı bir şüt \l'k\i. Fakat 
,ıs protesto etml~t· ker sevkctmeğe kalkışan padı~ııdı 1 bu da kalenin rl reginı rnlıvarak 

Cem vak'asındanberı Rados ~ö- Beyazıt, Ya\'uzun bol bahş:şl~·ile avuta gitti. 
valyelerı ,.e Papalıkla aktettiği kendisinden yüz çeviren askerleri- Bitkaç daluka onra :\tacar ka-

mu hedelerle her ıkı tarafla dost nin muhalefetile karşıla~mıştı. lesi tehlikcve gird ı. Biarntinin r;ok 
·men ikincı Be\ıı.zıt Papava ver Topkapı dışına, Ulağı hümayu- ert b'r ütü ·· Srnbo ancak ploıı-

d"• cevapta. . na çıkan padişah. yo[ bo~unca -.ıcl jonla kurtarabildı ll~ı ıkı ıaraf 
. Akden•zcJe tıı ed:gı ?ıldırılen baglı;·an Yeniçerilerin 'ın Jgızd rn da sahaya ıııun.n·rbe ılc hakim 0 -

Turk kor:<anl.rından malumatı ol-, havk.rdıkları 1 b·ı· d ·)3 · d k k d M - a ı ıyor u .... uncu a 1 a a a-
rr. <lığını bunların kimler olduğu - Saa !etlü p dı. h . ·· . ' . . . c a :J:l ımız ri•l,\ rı carların. gol _yapınak t,ıo-ınsı \'Uzle-
tahakık ed !erek kendıı.ıne bıldı- r;rhat köşesine çekilip ituııva .~aı·[rine oüldügi.ı halde bu.ndan 'lıfa
r lirse \enkillerı ıçin te~ebbilslere Jesındeıı el etek çekme cal{lrıa \'al' de cdrmcd;ıcr; Şaroşı. rıalyan sant 
glrı.şeceğ:ni. Papalık ve Venedik mışlır B:ze. oğlu Sciim .~ıbi ,-.ıvuz rhafını atlatarak , ak·p ı,ırafın ce
lıükumetlerı donanma~ı tarafından bir bahadirin padi~ahlığı gl'ı t·kır. za ,,hası dahilinde ve tamamile 
yapılacak takipl<>rde korsanl•rın Biz, Selim Hana kılıc l"l'knwvll' de111arke bir •:,ıziyelle bulunan 
O;manlı sularına ıltlcası. halinde Sözlerinden telasa ı ·t " f 

la 
·ı ed. · ' usmu~ u. Szengeller'e pas \'ermege nıuva · 

tutu rak kcndı erme le~hm ı -
1 
Taht·n otoriteı ve c ozop ı l . 

,.. · [*) h'ld' · k . ı ' · " ı.ı;•mı- 1 fak oldLı. faka\ pası .ılan Szen · 
ece,..nı. ı .rmış. orsan a - na bir türlU ·lovamıva . 1 1 .. 
rın Osmanlı sularına geldikleri tak .. ' . . n 'a~ 1 ıu- ~eller müteaddit hareketler l'<lerek 

ku~dar, askerlerının bu flc•ktan b ki ·- · k İt ı dirde tutularak !stanbula gönde _ . . . · · topu e ettıgı ı<;ın, . ı a yan 

1 
açığa fıkırlerını ortaya kovtL•ları üd" r·· k d k ld 

. karşısında oglıy le c<>nkle~mege ce .. . ... . .. 
r.lmelerinı Anadolu beylerbeyi . . . · - _ · 

1

. m a ıın ma ası arasıP a ·a ı ve 

\'asıtaslle sahil sancak beylerıne . çektıgı ~utle, top, ancak 'U\ aı !a-

t 
· tti i t· saret edemedı. Çorluda. O\'anın PV na yu\'arbna kale istikametini bul 

amım e rm f ı . . H gl' · 
Muğla, Aydın, Bodrum kadıları vel~c Selım anı ":." up rttığ.1 kö du. Bu biçimde gelen b·r havaleyi 

bu taınlmi tatbtke itina ettiler. şesınde sallaı~atı 0.gluna kend'. rı- de, İtalyan kalecisi labiati!e kendi 

K Za•ile terkettı. Selım, ,·avuzlugu • . d k 1 d 'T 1 araman valisi ı;;ehzade Korkud "' ~ nı yorma an :va a a ı. J\I acar ar 
k Ühı nun ilk tezahürünü. b"b•>sının vedı ag· b . b 1 d 1 B. d k. pe m mııemedı. Fakat esas~n . . : ır asmaga aş :ı: ı ar. ır a ı-

Tilrk korsanlarının Osmanlı sahil- iklime baş e~ıren askerl ~ rını 'a· ı ka <onra Şaroşi yine fevkalade 
·nd k · 1 · ı d ğ d tııl alarak Osmanlı hukurndarını .. k . . .. 1 ıer. e pe ış erı oma ı ın an a- 1 mu emme! bor pas vazıvetını 1azır 

1 · tahtt feragat ettirmekle göster- 1 I . · ınan tedbırler bo~a çıktı. an İ adı ve talyan kalesıne yakın ve 
Glorya ile Akilladlmare'nin ,dı. çok ıntisait vazivette duran Szen-

batmakla netıcelenen seyahıatleri Yavuz tahta. geçince babas.ı '.' 1 geller'i buldu. · 
Akdenizdeki Vencd!k adalarle sa- kinci Beyazıt DımıLokaya .~ekıldı: Ancak ltalyanlar için çok teh
h:I şehırlerinde genişliyen şayia - Orada tasavvufa dalarak omrunu likeli olan bu vaziyeti, müdafi Ra-
larla masallaştırılıyor, den.z tica- tamıınıladı va Szengeller'e manasız bir şarj 
· l f ~ · t hl'!· · · d b ı B b kard~•i larafından ı e se erıerı e he ıçın e u u 

1 
a asının, . ,.., . . , yapmak sureti le bertaraf edeceği-

nuyordu. zorla tahttan mdırılmesı, vaktıle ni sandı. Fakat, İngiliz hakem 
Hayatiyeti tıcarete bağlı bulu - kaııd.eşine karşı babasıle .~·~leşe.n J Thomson hiç tereddüt etmeden pe 

•n .. Venedik hü <ıimeti arm~törler şeh2ade Kurkudu tt>lıişa du5urmuş 1 nallı verdi. 
le tuccar!arın korkusunu gidermek tü. Bu vaziyet karşısınd~ Kara . Gol olını it 
ı~· ı korsanların takibıne donan - man eyaletindeki mevkıı tehlıke- 1 P yan pena 1 
nıasının mühim bir kısmını memuı ye ~ü,;.,n ~ehzade kendi mansa ·ık.. enaltıyı çeken Dr. Şaroşi sağ 
etli, En güzide amiral Andrea Dor b d t İskenderiyede 61 oşeye nişan aldı. Fakat, pek de 

ın an av us u. sıkı olmı ·· t•· b" · ki 
, .• da bu kuvvetlere kumanda e _ . . L[ • . le iki "emi bun yan şu u ta ıı bır sev e 

ay vatan , ızır reıs " • f ı · ·· 
di.vor, 8kdenizle Adalarden1·,1• a _ · K saga ır ıyan Italyan kalecisi Oli-l . d .. , d'l Şehzade urı . . : 
ra.•ında dola.şıycr, gen~ ve ı·ılmaz aıı ora a ogrcn ı er. . . vıerı yuvarlıyarak korner yaptı. 

' kudun himayesini kaybeden Hızıı M .. t k'b · · 
Türk reisi Hmrı arayıp duruyor- _, . . u ea en atılan kornerde de 

için artııc Osmanlı sahıllerı yaban·! müdafi Eoni •~ k b' 
du. . . t" Şeh 1 , "'pu sı l ır vuruş-

Hızır Koı•fu sahillerine yaptığı cı topraklar halıne gelm'.ş ı. ·· . la sahanın ortasına doğm uzaklaş-
btr baskında ald ğı esirlerden bü- zade Kurkudun himayesıle denıze tırdı. 
t . b nJ öğ d. A d D açılan bir korsanı, şeıhzadeyi düş· Bırı'ncı· l1aftaymın son d•kı"ka-
urı u arı ren ı. n rea or- ~ 

ya kaptanın Venedik donanmasile man sayan yeni padişah muhak - !arına doğru Macarlar ü~tüste hü-

c•ı·eıa·na çıkışı, Hızırın ı·kı' gemı·- kak ki boş görmiyecekti. Ertesi cuma geçm;ol d c --; erse e gol çıkarama 
ilk kuvvetini takibe kalkışışı. öğü- ilkbaıharda İskenderiyeden ayrı - mışlardır. 
nülecek bir keyfiyetti. Fakat, bir lan Hızır. iki gemisi ile birlikte ikinci devre 
ku~ılaşmada yen;den Hızırla ar- Tunus sularına hareket etti. Kış 
kad:(ş.!arının esaretile neticelenoe- •aylarını Akıdenizde bo ·uboşuna 
cek b:r maceraya girişmeği doğru cevelanlara hasreden AndreriyJ 
bulmayan koca Hızır Tunusa doğ- Dorya ile diğer Venedik kaptanları 
rulttuğu rotasından ayrılmak mec Şarlkenin •birinci Fraıısuva aleyhı 
buriyetinde kaldı. İki gemisile Mı- ne hazırladığı istila programına 
sır sularına hareket etti. göre hazırlıkarını tamamlamak i-

Andreyadorya Korsanları Ada- çin tersanelerinin başında çalış
la denizinde ara§lırırken Hızır. ö- tıklan sırada, rotasma rastlıyan 

ve Por 

İkinci ba(tayme Macarların hü
cumu ile başlandı. Dr. Şaroşi'nin 
sıkı bır şütü İtalyan kalesinın üst 
ı!ireğini sıyırarak, dışarı çıktı. Bu 
dakikadan sonra da İta!yanl;ır ya
vaş yavaş hakımiyetı elleror.<: al
dılar. Macar müdafaası gayet müş 
kül ve te-blikelı \ azLyetc l{•rdı. 14 
üncü dakik da M ca müdı.faası - iliz takımı Ankarada yaptığı maçlardan birıni kazandı, di • 

Mısır Hariciye Nar.ırı Ek.elan• Abdülfettah AtatürA:ün 
muvakkat kabrini ziyaretten aonra 

Bükreşte açılacak 
sergi 

Japonyanın Moskova 
ataşe militeri 

Bükreş, 20 (A.A.) - •Amelenin Varşova, 20 (A.A.) - Japonı a 

istirahat ve eğlenıe vakitler» ismi nın Moskova at~eıniliteri b'nbış 
verilen beynelmilel serginin açılı- Niva, tayyare ile Varşovaya gel 

. .. miştir. Mumaileyh burada birka 
şına reısmen ştırak etmek uzere ·· kald k\an 50 b' A gun ı nra gar ı vru -
buraya gelen Alman ve İtalyan he. panın muhtelıf hükumet merkez
yetleri Romanya iş nazırı Ralea lerinı ziyaret edecektir. 

tarafından kabul olunmuşlardır. 001----

Bitaraflık kanunu 
Üçler paktı Uzek Şar
ka teşmil edilecek mi?. 

Vaşington, 20 (A.A.) - Mebusan 
. Londra, 20 (A.A.) - Liberaller-

med'.si reısi Banklead, reisicüm - d •ı d A k 
ı en nan er, yarın vam atnara--

hur Ruzvelt ile görüştükten sonra sııı.d.a Çemberlayr.e İngil'.z • Fran 

matbJ4ata beyanatta bulunarak sız - Sovyet paktır.ın Uzakşaı ka d 
meclisin 26 haziranda bitaraflık tamil olacak şek_ilde tevsiinin fai

kan\jnunu müzakere etmeğe baş - deli olup olmıyac•ğını soracaktır. 
ltyacağını söylemiştir. Çünkü paktın bu ~ekilde te mil 

her üç devletin de menfaatleri 

Amerikada sivil 
tayyarecilik 

Vaşigton, 20 (A.A.) - Mebusan 

meclisı dün sivil tayyarecilik bü

rosunda 15.000 tayyare pilotuna 

antıeman yaptırn,ak saliihiyetıni 

veren bir kanun layihası kabul et-

Daha eYvel ayan meclisı tara -

fından kabul edilnıış olan bu pro -

je, imza ed.lmek uzere Ruzvelte 
gönderilmiştir. 

Kanunda bu .ene 5.6i5.000 dolar 
ve gelecek dört $enen.n beherı -

hizmet edecektir. 

Diğer cihetten Ingiltere hfrkü 
metiıt'n mutasavv~r lngLliz - Fraı 
sız - So\'}'et paktını" l'zakşarka d 
teşmilinl derpiş ettiğ;ne daır Al 
man matbuatı tar•! :·~'11~ ısrarı 

işaa ed.len habert,. resm• mah 
!eller tekzip etm~ < cd• n 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar .· ollaı ı hasıaL!c.arı 

müteha s • .sı 

Tünelba~ı - Bursa pazarı üstu

Ohanyan apt No. 380. 

Fakırlere cumartesı, parasız 
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Zenciye hitaben dedi ki: 
- Tom. Şimdi ne yapacağız? 
- Bilmem. 

- Cakı burada bu vazıyette bı-
rakmak doğru olmaz. 

- O halde ... ? 
- Bır çare düşün, bakalım. 
- Benim hatırıma bir şey geldi. 
- Nasıl? 

- Zaten şimdi bu otelden çıka-

rak değil miyiz? 
- Evet... 
- Cakı da bir büyük vaüze ko-

>alım ve bizim eşyalarla birlikte 
bura.dan çıkaralım 

- Bu fena hır fik.r değil.. Fa -
~al oou buradan bizım eşyalarla 

birlikle çıkarırsak başımıza bir 
bela almış olmaz mıyız? 

- Siz hıç merak etmeyin;z. Ben 
onu yolda bir ba\'ka otomobile ko
yar ve ]{,zım gelen mahalle gönde
rirJrn. 

- Nereye gondereceksinız? 

- Nereye mi? İ şte keşfedemez-
s r.z. 

Bir lspenyol Casusunun merakla maceralan 

ycrleştir:p doğruca polıs müdürü
ne göndereceğim. 

- Çok tuhaf ... 

- Hoıtunuza gıtti mi? 
- Biraz garip ve tehlikeli bu],. 

dum. 
- Hlç korkmayın. 

- Yolda uyanır da başımıza bir 
felakeı gel:rsc .. 

'ıSize korkmayınız dedım ya. 
Yalnız siz bana cmredinfa, düşün
düklerimi yapayım. Ötesine karış 
mayınız . 

- Yolda aoyılmak ihtimali yok 
mu? 

- Kabfl değıl.. 

Bu kanaalı nasıl hası l ettiniz? 

- Pren."' hazn·tkri, me.;ele o 
kadar büyük ve ko kulu değild:r. 

Pol.s hafiyesin in burnuna o kok

l•ttığım esans onu bir saat yenn -
den kaldırmıyaca~ kadar sersem
letmıştir. Şimdi tekrar koklatırım. 

Bü•bütün baygın bir hale gelir 

- Pekala ... Sana itimadım var. 

Fakat çabuk olunuz. Zira polisle 

- Fazla dü~ünecek vaktim yok. mücadele etmek, Amerikada en 
Çabuk söyle bakayım. güç Ye en çetin b;r iştir. 

Tom sıyah dudaklarının arasın -
dan beJaz dışlPTını göstererek gül-

Zenci yerden bır lastik top alır 

g:bi polilı hafiyesini tutup kaldırdı 

latan zenci, artık vaziyetten ta -
mamile emindi. 

Otelin hesabını fÖrdüler ve Kla
ranın bavullarile Cakın bulundu
ğu vali~ ayrı ayrı otomobillere 
yerleştirerek Britanya otelınden 

ayrıldılar, 

Klaranın kxırkudan vi.ıcudu tir 
tir btriyordu. 

O çok cesur bir kadın olduğu 

halde bu mesele k•rşısında her ne
dense çok korkmuştu. 

Yolda, sadık adamı olan Tomdan 
ayrıldı. 

- Ben yeni evimize gidiyorum. 
Bir saat sonra seni bütün işlerınl 

bit i rm ı ş olarak göıeceğim. 

-Peki ... 

- Ayrıldılar ... 
Prenses Klara f'ŞY asile bir J:kte 

Ne-vyorkun en kenar bir yerinde kı 

raladıkları yeni eve gitti. 
Tom da, şoföre; 

- Polis Müdir·yetine dedi. 

- Tomun gözlerınden ati'§ sıç -
rıyordu. Zeki aııap ani olariik bir ça 

re buldu. Valizı muayene ederek 

hıçıbir ses almayınca çok se<ıindi ve 
polıs müdıriyetın~ giden yolun 

tenha bir yerinde yavaşça otoma-

, .. 
Çeviren: ltlcender Fah""tin 

lan otomobil, JlOliS rnüdürıyetınin 

kapısı önünde duı .nuştu. 
Şoför, otomobilin kapısını açtı. 
Fakat otomobilde valizden baş

ka bir kimse yoktu . 

Şoför hayretle €\rafına bakınır
ken, re<>mi elbısel bır polis yanı
na geldi. 

- Ne bakıyorsunuz? 
- Otomobılin ;çinde bir müş -

teri vardı. .. 
- Şımdi yok mu? 
- Hayır ... 
- Sen nereden geliyorsun? 
- Britanya otelinden ... 
- Müşteri sana ne dedi? 
- Polis müd:iriyetine çek dedi? 
- Pekala .. çıkar bu valizi.. po -

lisle birlikte, otomobilden valizi, 

indudiler. VaLz, sağlam bir kilitle 
kapanmıştı. 

Me.;eleyi polis müdürüne haber 
verdiler. Polis müdürü valizın ba

tına gelerek her tarafını muayene 
etti. Valiz çok ağı•dı. 

O günlerde Nevyorkta bir çete 
türemışh. Zabıta, bu çeteyi şid

detle takip ediyordu. Polis mü -
dürü en ziyade bu ~leden şüphe
lenmişti. 

Tam bu sırada; •erde duran va-

retle birer adım genye çekildiler. 
Öksürüğü miileakip valizden bir 

hareket görüldü. 

Polis müdürü rövolverini çekew 
rek, soğuk kanlılıkla: 

- Kilidi kırınız dedi. 

Memurlar lrilidi kırdılar. 

Fakat gördükleri manzara hep
sini hayret içinde bıralunı~tı. M. 
Cak, yeni uykudan uyanır gibi hıı

nüz gözlerini açıyordu. Karşısında 
Prenses Klara yerine polis müdü
ı-ünü görünce mahcup olmuştu ..• 

Polis müdürü, bu meşhur ve Juy 
metli memurunun böyle gülünv 

ve garip bir şekil.de tuzağa düşü -
rülmüş olmasından çok müteessir
di. M. Caka sadece: 

- Geçmiş olsur.. Dedi. 

Cak, Klaradan ~ok çabuk intl -
kam alacağını ima eden manalı bi:r 

nazarla amırine baktı. Ve gülerekı 

- Affedersin.tz, dedi, iyi düşüne-

bilmek için bir sigara içmeme mü

saade eder misini•? 

• .. 
Prenses. yeni taşındrkları evde 

konuşuyordu: 



%1 - Haı:lnn 1931 

Uzakşark hadisesi 

• 
lngiltere-
diplomasi 

Japonya 
• • 

vazıyetı 

Hadiselerin beki iyen 

matbu-

ink işafını 

mahfillerin ve Fransız 

atının bu meseleye ait tefsirleri 

Pazarlıksız 

satış kanunu 
Pahalı mal satan mağa 
za lar cezalandırılacak 

Pazarlık yasağı kanununun tat 

bikatından ıbir netice elde edile

bilmesi için lbelediye ile Ticaret Ve 

kiileti ihracatı kontrol dairesi teş

kilatı mağazaları kontrola devam 

Paris, 20 (A.A.) - Matbuat Ti- vetlisi olacak ve dikta.törler daha etmektedirler. 

enisin hadiseleri hakkında tefsir- sakin duracaklardır.• Şimdiye kadar 750 mağaza pa-

lerde ıbulunmağa devam etmekte- 8utlerin beyin&tı zarl'1<la atış yaptıkları için cezalan 

dir. Londra. 20 (A.A.) _ Butler, dırılmışlaıdır. Ceza gören mağa-
Temps gazetesi diyor ki: dün avam kamarasında beyanatta ( zalar tekrar kıontrol edilmiş ve 
. Japonya, İngiliz - Japon itti - bulunarak demiftir ki: bunların bir dama pazarl~ ya.pma-

fakının feshi dolay)Sile intikam al- . . . 
k 

. t ' d 
1 

, __ d - tngıltere hükilmetı, Japon dıkları görülmü:şt" ür. Bu suretle rna ıs ıyorsa a, ası maJUta ı, 
makamlarının hanıgi şerait altın- •-''b' ı · · · t' diği' 

Çinde hiQl>ir rekalbet imkanı bırak - · İ son """ ır erın ıyı ne ıce ver 

ki da olursa olsun nıgilio: tebaasını anl•~ılmıştır. 
maksızın hakim bir vaztyet e e ..., 

tevktf veya hapsetmek hakkını 

vermem~tir. 

çin her çareye baş vuruyor ve her İngiltere hüklıınetinin bu hu _ 
ittifakı kılbul ediyor .• 

. susta ittihaz edeceği tal'Zı hareket 
Temps gazetesı , bundan sonra .. . . 

J b h k t . il İta! hak.kında Japon hiikfunetının zih-
aponyanın u are e ı e ya 

Alm t h k ti 
. ninde fÜphe edilecek hiçbir nokta 

ve anyanın arzı are e er) -
bırakılmamıştır .. 

nin müvazi bir yol takip ettikleri-

etmektir. Bu maksada varmak i- Ancak, pazarlık kalkınca esnaf 

fiyatları yükseltntiştir. Evvelce, 

meşru rekabetle fiyatların kendi>-

1.iğinden normale avdet edeceği 

zannolunuyordu. Fakat maalesef 

vaziyet bunun aksini göstermiş ve 

göstermektedir. Pazarlıksız satış -Amirallik makamının sivil lor
ni ka.ydeyliyor ve sureti umumi - du Llewellyin, Tientein civarında 

d Alm 
la halkın hezilıangi bk eşyayı pa-

ye e anyanın hattı hareketi - ki suların pek derin oLınası yüzüı:ı.-
nl tenkld ederek diyor ki: den oraya cLowestofh dan daha halıya tedarik etmesi suretile kan 

c Almanya, Çinin gizli servetle-- ağır bir hanp gemi6i yollamak im 
rlni , 'h içinde luymetlendimıek 

dırılmasının önüne geçmek için 

de tedbirler almak lazım gelmek-
için dünyanın bizim tarafımızda

ki kwnında sanfettliği erıerıının 

Qnda birini ve servetinin onda bi

rini sarfetmiş olsa idi Almanlar 

daha iyi karınlarını doyururlar ve 

daha iyi giyinirlerdi ve Avrupada 

sukut etmek tehd idı altında bu -

lunmazlaroı .. 

kAnı hasıl olmadığını beyan etmiş 
tir. tedir. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
idarelerinin Belediyeye devri 

Diğer cihetten Petit Parisien 
gazetesi Tlent!ıln hAdisesinin mü- Yapılan tadilat ve ilavelerden sonra her gün 
zakere yoliyle halledilebileceği 50000 kilovat elektrik istihsal edilecek 
ve Japon taleplerinin diğer d...rıet- . .. . . 

1 . • J t bı· ·· h -'- Elektrik, Tramvay, Tunel ida-[Demıryolları münakale reisi Ab 
erın yarı resmı apon e ıgı D.. . .. .. . . . . .. . . -
kında tdıil'lerde bulunarak şöyle relerı mudur vekılliğine tayın e-ıdülkadır teft~ dairesi reisliği, İs--
yazıyor; dile.o .belediye fen heyeti müşa- taıfuul posta müdürü Emin Sözen 

Anlaşıldığına göre İngiltere vlri. Must~fa .. ~~lki ile ~uru hu- teknik dairesi reisliği, İhsan Boş
hükfı.metlnin azbnkarane tarzı ha kukıye muduru Fe~ıt ~u~ Metro 1 oğlu şebeke müdürlüğü, Demir 
reketi Tokyoda bir tesir husule Hanına giderek eskı miidur Kad- yulları mııhas<ibe müfettişlerinden 

getiımiftil'. Bunu daha uzlaştırıcı ri il~ gör~ınüşl~rdi~ .. Bundan bıış Edip levazım müdür muavinliğ~ 
bir tarzı hareketin ve futi.!Afı va- ka tıcaret damısı reısı Cevat mu- Demiryolları muhasebe müfettiş -

himlettlrmeınek arzusunun bir rakip SalMıattin, hııkuk müşaviri !erinden Kemal murakiplik vazi
mukaddemesi olarak mı tel.illi Tahir ile de tesellüm hazırlıkları fesi görüyorlardı. 
etmek !Azımdır? Yakında bu nak- etratmda görüşülm~tür. Bunlar asli vazifelerine dön -
ta da tavazzuh eder.. Kanun henüz neşredilmediğin- dükleri takdiıxle yerh!rine yenile

Morrison'un nutku 
den tesellüm muamelesine başla _ ri tayin olunacaktır. 
namamaktadır. 

Saıı.,urg, 20 (A.A.) - Burada 
bır nutuk söyliyen Her>bert Mor
rlsson demiştir ki: 

- J aponyanın bize yaptığı şey 
!er Çemberlaynın seleflerini me -

938 senesi kanunusanisinde dev 
ralınan Elektrik idaresi şimdiye 

kadar 2.239.000 lira hasılat temin 
etmiştir. Travay hasılatı da yev
miye 300 - 500 lira arasında bir 

zarlarında sıçratacak mahiyette - fazlalık göstemıektedri. 

dir. Çinde maruz kaldığımız müş- Bir müddet evvel Siliıh tarağa

külat, Hariciye nazırlığmd.a bulun da temeli atılan iki kazanın in.şa

duğu zaman Sir John Sim9n tara- atı 2 eylfı.lde bitecektir. Yevmiye 
fırı.dan tatbik edilen kötü rejimin 32000 kilovat yerine o zaman 
ve 1931 senesin.denberi hükfı.metin 50000 kilovat elektrik istimal ed.i

takip ettiği harici siyasetin neti- leeektir. 
cesidir, 

Dünya siyasetind"n bahseden 
hatıp, sul:hu seven biıtün hükfı. -
metlerin bir araya toplanmasını 

istemiş ve demiştir ki: 
- Bu §Bkilde bir kombinezon, 

tar>hteki kombinezonların en kuv-

EIE!ktrik ve tramvay idarelerin
de bazı müılhaller olacaktır. Çün
kü Nafıa ve Münakalat Vekaleti 
şeflerin.den bazıları bu idarelerde 
vek!leten vazid:e görmekte idiler. 

Bunlardan Nafıa başmii§aviri 
Süruri müdür muavinliği , Devlet 
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İKDAM 

İkdamın anketi 

RUyelerınızı söyleyi· 
niz, mAnAlerını 

söyllyellm 
Ekseriya l'Ördüiüııüz bJr rüya 

sizi bir müddet il••I eder. Kafa .. 
msı yoru, hatti bau slnlrlert 
za1ıt olanlarda rüıılerce, har -
talarca bir kafa mewalal mer· 
dana rellrlr. 

İnoanlann lsUcllile olan dlif
l<önlüiti col< esld, adeli 7aradı
iql& b .. ı..r.. bir ke71''1elltr. 

İ41e ba aebeple asırlarca ene! 
rtiJ'alann lahlW, (lablr) islDUe 
her memlekette Ye it.er mllletıe 
en rev09la bir hidile ıe.ı.u o -
derdi. llUh...., oı1a catm -
seııelerlne ka.clar alhlr, efıla ye 
"'r beldeal diye laaılan Hlnd la
landa rtiJ'a tahlUlne çok ehemml-
7el verilirdi. 

llarüıı birçok l<ütilpbane do -
laplarmda, ratlarcl& her d ilden 
lürlU rtiJ'a kllaplanna rullamak 
mümkündür, 

.İKDAM» okuu.c•larma me -
raklı bir men• olmak ibeno c tir
d üklorl riyalann bu ııetll IUlap
lardakl k&rlfıl<hklarmı eakl lablr 
teklUerlne ve lablrnamelere sö -
re deli.let ettlkleri mana ve hU!
se1erl bildirecek, oka7ucularmı.n 
bot >amanlannda etıencell bir 
vakit l''!'lrlecok tekilde bunlarm 
Hind, Cin ve Hind u adı Yerlleıı 
Amerika 1erlller lnln lab lrname • 
lerlnden çıkaracafı ka11dıfmı 
kendllerlne verecek:Ur. 

Gördülünüz rüyayı k1&aca ,.. _ 
zıp rüya kup0nu Ue blrl lkle bi
ze •önderbtll:. Buları tetll:l.tle 
m qsul olan •t'kaaatımıı b l'flh
fını cazelemlıln bu ite ıaıı.ı. e • 
dllen sütununda ılze bildirecek _ 
tir. 

i.mıntn netrlnl l~&emlrenler 
namuı; kullanablllrler. Hususi te
kilde cevap istlre.nler 4 k uponla 
blrlllı;le ııelılrdeyse 3 kuruşl uk, 
~ada ise 6 knrllflıık bir po1la 
pulu llivesJle l'Önderecekleri rü -
yalarınm cevabını mektupla ala
caklardır. 

Zeqitt mllndcrecatı, bol ve me
raklı tefrikaları, çqUU havadis _ 

lert, en çabuk ve en dofru haber 
verlşlle tandan ciKDAM• da bun 
dan başka sizi al:ikadar eden bir 
çok J'&~ıla.r bulacaksınız! 

·-------------------------· 1 Fotoğraf Tahlilleri i 
t-------------------------1 --~~=~...,...~-,,,,.., leler üzerinde tahlil kudretini gös-

teren ince bir zekası vardır. 

Aıılı:ara - İRAFAN KAÇAK 

-3-

Mütereddit toplerden - Fazla dü 

şünür .. Sür'atli karar sahibi değil
dir; maamafih bu vasfı, umumi ha 

yatında bir kusur sayılmaz. Yaşı 

ilerledikçe uzağı görüş kabıliyeti 

de inkişaf edecektir. Ketumdur. 

1 

Gevezelikten hoşlanmaz. Musıkiye 
U:tidad.ı v_ar~a da, bu istidat kendi 

1
s:ne bır ıstikbal vadedecek kadar 

kuvvetli değildir. Çapraşık mese-

Yahudilerin Hayfada 
Y-Phkları suikastler 

-4-

Azinı ve irade sahibi tipler -
den - İş sahasında kendine güve
nir. Eğlenceye inhimaki vardır, fa
kat ruı.di!ren neş'elenir. İnatçıdır. 
Atılgandır. Asabına hakim olarak 
verdiği kar.arlarda isabet vardır. 
Hayattaki muvaffaıkiyetini mesai
sine medyundur. Bazan, teessüsü 
kendi mantıkınca faydalı bulur. 
Biraz fazla mütevehhimdir. 

Davutpaşa - AVNİ AKDUMLU 

Bir maden ocağında 
inhidam 

Kahire, 20 (AA) - cMukad - Saint - Chales, - VirKiltya. 20 

1 
dem• gazetesinin bildirdiğ : ne göre (A.A.) - Saint • Oharles civarın

sionistler, Hayfanın yemiş çarşı - da bir kömür madeninde 16 met-
1 sında üçüncü defa olara'k arab . 1 re derinlikte vukua gelen bir in-

lardan 40 k ' şi ölmüş, 45 kişi yara- ı' hidam neticesinde üçü ağır olmak 
lanmıştır. üzere 6 madenci yaralanmıştır. 

SAYFA 7 

ANKARA 
19·6-939 

KAPANıJ 

1 STERLiN 
100 DOLAR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

FRANK 
LİRET 

İSVİÇRE F'r. 
FLORiN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOV AK Kr· 
PEZETA 
ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 
100 
100 
100 

DiNAR 
YEN 
İ.SVİÇRE Kr. 
RUBLE 

5.93 
126.64 

3.355 
6.61 

28.555 
67.2575 
50.815 
21.53$ 
1.0825 

1.5& 
4-337$ 
1~-035 

23.845 
24.8425 

O.!J05 
2.8925 
34.6Z 

30.5325 
23.902$ 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Tilrk borcu 
1 peşin 
Mümessil peşi.ır 

Sivas - Erzu 
rwn 1 
Sivas - Erzu 

rwn n 19.st 
Sivas - Enu 
rum iV 

19.32 
41.Sf 

19.68 

19.80 

19.83 

S•BZI! Fi ATLl!ıtl 
• 

lsı..ıbul BeledJyeııl Merkez haJlnde 
toptan satılan Y"f meyıra ve 

ıeb:a:e fiatleri 

Cinsi 

Bamye 
Sakız kabağı 

emsali 
Orta 
klll'llf 

Kilo 20 
• 2 
> 

> 

• 

7 
12 
7 İstanbul Vakıflar U. Müdür l üğü nden 1 ~:~i~~~;~lye 

1 K D A M 1 N l ·---------------------- ~~~~oınatesi 
Muhammen Araka 

Ruya tahlil kuponu: aylı"ı 
" Bezelye 

> 

• 
• 
• 

12 
4 

6 
8 
3 

-~-.-..---~---
T l YAT ROL AR 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. sı Cinsi Lirıı Kr. Semizotu • 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu a'kşam 
Şenyol bahçesinde 

AMCABEY 
vodvil 3 perde 
Mişel revüsü 

Otta ve Keti varyetesi profesör 
Borose H'ss Okutla birlikte 

telepatik tecrübeleri 

* HALK OPERETİ 
Pek yakında tam kadro ve yeni 

bale heyetile temsillerine mutat 
bahçelerde bll§lıyacaktır. 

İlk temsil: 
ZIR DELİLER 
operet 3 perde 

;;. -atler: Çok ucuzdur. ... 
Türk Revü Opereti 

Pek yakında büyük operet 

[EFENiN AŞKI] 
Yazan ve besteliyen: 
Muhlis Sabahattin 

Sahneye koyan: S. Attila 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf ha
nının 1 inci katmda 
Çakmakçılarda V alde hanı bi.rin
ci kemer üst katta 
Çaknıakçılarda Valde hanı ikinci 
kemer üst kat 
Dayahatun 

Çakmakçılar 

şehremini, 

lekhatun 
Y uısufpaşa 

Me-

Tarakçılarda yı

kılmış ca.mı av
lusunda 
Vald.e hanı üst 
katında 

Çeşme 

Haseki 
:Yemiş, Hacı Mus-
tafa ağa Kemerli 
Balıkpazarı Hasır i•keleııi 

Vezneciler, 
Camcı Al: ' Tramvay 

Müddeti icar: 

17 

9-10 

34 

14 
25 

1-3 

48 

oda 30 00 

iki oda 6 00 

iki oda 5 00 

oda ve hala 4 00 

oda 2 50 

Melek:hatun camii 4 00 
Düllin 2 00 

Dükkan 8 00 
Arnavutköy kayık 
iskele mahalli 8 00 

Arsa 7 50 

Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Sayım ocağı, Keçe mandıra karşısuıdak.i araziden 
çekilecek toprak 

Müddet: 

Beher 
metre 
mikabı 

00 15 

Teslimi tarih 'nden 942 Mayıs sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık artırmaya 

çıkarı.lacaktır . İsteklilerin 27 Ha zır an 939 salı günü saat on beşe 
kadar Çemberli taşta istanbul Va kıllar Başmüdürlüğünde vakıf 

1111-----1111:-lılllllllıııll"-llllllıllll~ l .Akarlar kalem:ne gelmeleri. (4334) 

Sivri biber 
Dolmalık biber 

Taze yaprak 
Pancar 
Kuru soğan 
Enginar 
Patlıcan orta 
Akçe armudu 
Yabani armıq 
Can eriği 
Kiraz 
Zerdali 
Kayısı 

V~e 
Şeftali 

Badem 

Ağaç çileği 

ErPğl! çileti 
Yerli çilek 
Muz yerli 

• 
• 
• 
• 
• 

Aded 

35 
c8 

10 
3 
5 

3 
7 

Kilo 2 
8 • 

• 
• 
• 

• 

• 
" 

> 

7 

' • 20 
11 

. ıı 

ıa 

80 
\7 
IO 
40 

Pariste iki metro 
katarı çarpıştı 

Paris, 20 (A.A.) - Bu sabah Re
publique istasyonunda iki metre 
katar arasında fevkalade nadir o
larak tesadüf edilen bir çarpışma 
hiıdisesi vııku bulmuştur. 

Nüfll.iÇa zayiat olmamıştır. Fa 
kat basarat mühimdir. 

içimizden biri e lk · · ti ' B 1 · k · . . . . • vve ı emaye er- - u eıyona ımler dahil ola-ı kollej talebesi hal ve tavrını al- yon., Mösyö Poi.rıot'nun apartıma- {anıınış bulunan kimseler, zannım 

"Kan Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 3 2 Yazan: AGATHA CHRISTI 

den bırının ışlenilmiş olduğu sah- cak? mıştı. nında toplanmıştı. PoirQt, bir ida- ca, daha iyi neticeler elde edebi-
ne yak'.nında bulunmuş olan bir - Bu ciheti evvelden düşün - E t M ' G k re meelisi reisi gihi şeref mevkiini lirler. 
kımseyı tanıyabilir d" H ti" M' M d - ve ... 15 rey, i i sene-

.. .. .. .. · um. a a :s egana a yazdım. denberi kardeşırnin katibi idi. işgal etmişti. Ben, bu vaziyetten Üç cinayet müvaceıhes inde bu-
- Duşunuşunüzü gayet iyi an- Doğrusunu isterseni.z bu fikir, o- Memleketi, civarını, insanlarını lstifade ederek mevcut eşhası göz lunuyoruz: Bir ihtiyar kadının , bir 

lıyor~m._ Fakat, Mösyö Clarke,. si- nuııdur. Şu_ halde aza olarak ~ 1 çok iyi tanır. Hdbuki ben, bir bu- den geçirdim ve onların bende ev- genç kadının ve olgun yaş lı bir er
ze ... ş _cihetı . hatırlatmak ısterım. zatlaıı te~ıf ~yorum. Ben, Mıs çuk seneden fazla bir müddetten- velce bırakmış oldukları intıba - keğin katli. Bu üç cinayet arasın-
Dıger ıkı cınayet kurbanının dost Bernard, oldurulen genç kızın ni- beri burada yoktum. !arı yeniledim. da yegane rabıta. şudur : Her üçü 

- M&):O Crumc'un çok s_alahi-ı daha i~leneceğine kani bulunuyor- !arı ve akrabaları srzin m h't' . şanlısı Donald Fraser .. .. .. .. . . 
yet ve iht ı saıı sahıbi bır mufettış sunuz? u ı ınız- · Poirot, kendisine acı-dı ve mu- Uç genç kızın uçunun de sıma- ı de ayni şah"' tarafından ışlen il -

F Y 
. den bambaşka muhitlerde yaşa - Andover'de öldürülen ihtiyar ' haverenin m~rasını deği<tirdı". sı yekdig"erinden farklı ve çok şah miştir. Tabiri diğerle bu şahıs üç 

olduğundan şüphe etmiyorum. a- - a sız? d ı ~ "" 
k 

. . b· ı· M h kk makıta. ır ar. On_ lar, ücretle çalı - kadının yeğeni de var ..• Mis Ber- Ş kt .d. · ? y ks ç· si idi. İki erkek,yani Franklin Clar mailıallin üçünde de ikamet e lm,. 
kat, açı söyliyeyım, herşeyı ı ı- - u a ak surette. - a~ a mı ı ınız . o · a ın -. 

şan kııns_ elerdır, şayet kendilerine nard, onun adresini biliyor. Ando- de mı". Iİ:e ile Donald Fraser Y. ekdiğerinin ve oralarda birnnk kimse ler tara-
yormuş gibi bir takım tavırlar - Şu halde teşkilat viıcude ge- 1 le 1 '"" 
t akın ması hoşuma gi ~miyor. Chur ti rmek icap eder. yol verı ece 0 ursa... ver'li ihtiyar kadının kocasından - Evet.. Biraderim beni bazı tamamile zıddı idiler. Clarke yük fından görülmüştür. Canı . b ı r 

1 T k
.
1
• ı · d. - Hakkınız var. İçleriv.de mas bir fayda yok. Söylendiğine göre, d 1 b ı ğ sek sesle konuşuyordu. Fr-er ıs· e ma'tuhtür, bunda katı'yen tereddu"t ston'da bu unduğumuz sırada dos- - eş ı at vücude getire ım e na ir eser er u ma a memur et- ~ 

. kl k rafları üzerine alabilecek olan kim sarhoşun biri imiş · · Bernardın . ma"~up t~vırlı ı'dı' ve adeta iste- etmeg· e mahal "Oktur. Fakat <unu 
tunuza düşünmekte o lduğum hır me e ne asdediyorsunuz? miştı. ..., • , , 

se sade benim Şahsan zc · 1 anasına babasına ~elince onlar da rd p · t k - Mösyö Poirot, size emriniz ' · ngın ° - , ~ - Bu vazifeler çok enteresan miyerek konuşuyo u. oıro • ı- da kabul etmek icap eder ki hari-p rojeden biraz bahsetmiştim . Fa
kat o zaman<l anber i k ardeşimin 

işlerini yoluna koy makla meşgul 

oldum ve anca k bugün erbest ka
labildim. Mösyö Po irot, bana ka-
lırsa, alevın bacayı sarmasına mey 
dan vermemeli ... 

d g"umdan dolay d "' ! f k k yaşları pek ilcrilemiş kimselerdir. b ' t k · t ı k usunu • altınd a çalı şan ve cinayet kuıiban- u . .. .. . ı egı • a at ar olsa gerek ... PekalA, Mösyö Clar- sa ır nu u ıra eme arz cı manzarasında ve mutad ah,·al 
!arının dostlarından ve akrabala- deşım ,buyuk hır servet bıraktı, - Başka daha kim var? ke, teklifinizi tamamile tasvip edi- yenemedi ve şu söz~eri .. söyledı: ! ve harekatında onun canıyane de-
rından m ürekkep hususi bir cemi- bu servet de bana kalacak ... Size - Şey ... Mis Grey. yorum. Daha dün Hastings'a ali- - M'ldamlar, Mosyoler, .. Bura- 'lil iğin i gösterecek hiçbır şry .vok-
yet teşkilin i teklif ediyurum. söylediğim g>bi cinayet kurbanla- Franklin Clarke, genç kızın is- kadar insanlardan müteşekkil bir da niçin toplanınış olduğumuzu bi- tur . Erkek veya kadın olmas ı muh 

_ Mükemmel bir fikir... rının dostlarından ve akrabaların- mini telaffuz ederken hafifse kı cemiyetin bütün bu hatıraları mü liyorsunuz .. Zabıta, can iyi yaka - temel olan bu katil , mecnunların 
_ Teklifimin tasvibinize maz- dan müteşekkil hususi bir lejyon zardı. nakaşa etmek, araştırmak, bu bap lamak için elinden gelen gayreti -iik oldukları bütün hile. h udala 

Çok dogru ... Hast:n~ın de ıı 

ternadiyeıı tekrar ettiği , \:ıu ... 

- har olmasından dolayı bahtiya - teşkili niyetindeyim. Bu lejyonun - Mis Grey mi dediniz" ta konuşmak, yine konuşmak için sarf ediyor .. Ben de. zabıtanın ta- ra -~iptir.Şimdiye kadar bütün ta 
rım. Gayretlerimizi bir araya ge- azalarına ifa etmekte oldukları Dünyada hiç kimse, Pı ~- zaruri olduğundan bahsediyordum. kip etmekte olduğu yoldan bam- harriyatı boşa çıkarmağa, arastır-
tirmek surctilc bir netice elde et- vazifelerde almakta bulundukları dar en basit kelimelere bir nebze Zahirde pek mana6ı.z görünen ha- ~ka bir yol takip etmek sureti- muvaffak olmuştur. Zabıtanın el-
memiz muhakkaktır. Yakında size maaş veya ücretlere muadil para karıştırmasını :IJeceremez -

1 
zı sözlerden hakikatin meydana le vati:femi ifaya çalışıyorum. Fa- maların is\ikametinı tebdil etmcğe 

••iiİIİIİlıi;;;;;.;;;;.;,;;;;mi:ıili..ıııılııiliiiiiiıııiiiillllİlliıı n • ç ık ı ı Priya llnilmü tür kat · tc ahsi ır takaları ı>lan d nldı ı malü at ' 

- Önüne geçmeliyiz .. Yakında 
yapılacak olan ciııa;·ete kaı~ı ha-



SAYFA 1 

DİŞ DOKTORU DiYOR Ki : 
Kısa bir müddet •RADYOLİN• 

kullandıktan sonra dltlerinizi 

in<i cibi parladıktan batlı mlk· 

ropların kamilen mahvolduğunu 

ve zararlı •alya n ifrazatın ke

sildiğini, diş etlerindeki iltihap· 

larm durdui'unu ve nihayet 

ağzınızda latif bir rayiha 

b8fladığını duya<aksınız. 

GAYET TEMİZ 
GAYET SIHHİ 
GAYET UCUZ 

Her gün sabah, öğ!E ve alqaın 

yemeklennden soMa günde 

3 de.fa dişlerinlzı 

AD 
iLE FIRÇALAYIN iZ 

1 LAN 
Bakırköy Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Yeşilköyünde ölilp t~reKcsi resmi tasfiyeye tabı tutulan Jorj 
Reçyo ve Jozef karısı Badestin Jıronun kocası Jozef Jiroda1; .ntika· 
len muayyen hisselel'in~ sahip oldugu aşağıdaki emlak hi•~eler'nin 
tasfiye zamanında açız arttırma suretile satılmasına karar verilmiş-
tir. • 

l - Yeşilköyünd< $•·,.ketiye mahallesinde :lstanbul caddesinde 
48 No. lu ev evsafı ve miıştemılatile beraber 1722 m 2 ve tas duvarla 
muhat demir parmaklıklı bir bahçe içinde ve bodrum katı odunluk 
ve kömürlükten ibaret olup birinci kat mermer taşlı bir sofa ve mut
bak haJ.a ve altı oda, iki..'lcl kat bir hala ve yedi oda ve bir sofa ve 
t>ır balkond müştemildir. Evın arkasında birinci bölüğündeki bah
çenin sol ciliette çıkmaz sokağ• bir kapısı ve bahçe içinde bir çama· 
§U'hane ve kümes g·bi müştemilatı ve taş duvarla muhat ikiııcı bO
lüğü bahç<', deniz kenarı olup rıhtım ve kayıkhanesi vardır. Kıyr:ıe· 

ti (:1.000} liradır. 

2 - Tapu kaydına naza 31' Beyoğlunda, Tatavla mahalks"ıd" 
Kurtoğlu sokağında eski 47 sayılı bir bap hamam, mahallen Ku tu -
lıışta Kurloğlu sokağında Nj. 69 No. lu 16 kurnalı, bir oda, üç ka
mara ve iki havleti olan terkos suyunu havi bir hamam olup, pek 
fazla tamire muhtaç ve mahallen iyı bir mf>Vkide bulunmadığından 
ve ayda 16 lira kira getirml'<ii itibarile tamamına (1500) lira kıyme
tinde. 

3 - Tapu kaydına nazaran ayni mahalde e ki 45 No. Ju bır bap 
han• 11Ulh .. t~n k•ı» Ütaind.,...,.nı 1m ttJ. tto. lıT nç-ıuman ıtıa:-e< e 
alt kal bır taşhk bi rhala, bir mutfak. ve bir kömürlük ve odunluk 

ve sağda büyük .ve solda Jqiçü'k bahçeyi havi; ikinci kat: iki geniş o
da, bir sofa, ve üçüncü'kat: İki oda, bir sofa. ve bir haladan ibaret 
olup, ve muhtacı ta.mır ve halen ayda (6) lira kira getiren işbu evin 
tamamı (500) Ura kıymetinde; 

4 - Tapu kaydına nazaran ayni mıı.halİede ve Saatçi sokağın
da bir bap kahve dükkanı mahallen elyevm arsa olan ve mezruat 
için ayda bir buçuk liraya kiralanmış bulunan ve Nj. bulunmıyan 
arsanın tamamı (150) lira kıymetinde. 

5 - Beyoğlunda, Tom Tom mahallesinde yeni Çarşı Tospaşa 

sokağında ve 95 metre kadar muhterek ev arsası. Beher metre m 2 
(15) liradan (1425) lira kıymetinde. 

1 - Satışın birinci arttırması 21/7 /939 tari.hine müsadif Cuma 
günü saat 14 den 16 yapılacaktır. 

2 - Birinci arttırmada muılıammen kıymetlerinin <,; 75 i bul -
ma.dığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 

ikınci artırması 7 /8/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 den 
16 icra olunacaktır. 

3 - Talip olanların kıymeti muhamminelerinin ''ı 7.50 nisbe -
tınde pey akçesi yatırması vE"yahut milli bir bankanın teminat mek
tubunu getirmesi lazımdır. 

4 - İhalesi üstiıne yapılan zat bedeli müzayedeyi 7 gün zarfın
da mahkeme kıuıasına yatıracaktır. Aksi halde ,hale fesh ve bundan 
mütevellit zararü ziyan kendisinden tazmin ettrilecektir. 

5 - İpot8'< bedelleri. müterakim vergiler ~. 1 kanuni harç sa
lı§ bedelinden çıkarılacaktır. 20 senelik taviz ·bedel ve dclJaliye res
mı lhale pulu, intikal masrafı müşteriye aittir. 

6 - Müzayede aleni ve herkese açıktır. Fazla tafsilat istiyen
ler 938/16 No. Ju dosyayı görmek üzere mahkeme kalemine müra
caat etmeleri ve talip olanların muayyen saatte mahkemeye gelme· 
Jer iJan olunur. 

Münakalôt Vekô leti 
lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

ı - Muhammen bedelı 2040, ..ki bin kırk lira tutan 800 kilo saf 
kalay, açık eksiltme usulü ıle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 153 liradır. 
3 - Eksiltme 1/VII/939 cumarteo;i günü saat 10 da Metro han 

binasının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eks itme ko
m:syorı.!nda yapı!..ıcaktır. 

5 - ht,.klilerin kanuni vesikaları ve muvakkat tem.nalları 

ıle ıliın edılen giın ve saatte hazır buluntnaları. (4230) 

j,~~· y~~~~: a~~~:.::. ır Be~~o:8~~::::1ak 
hr. ısı Bcycg:~ Yı'" .ı. Sıııeması 1 Hamt verıci suyw ıle şaı· 
k-- : ı Lekler apart.-nan. Fakırle- rane manza ası olan gazino • 

re par• ız. Tel: 43924 muz a ri 'ekle s0kulara~ pa· 
zar günler. de mukemmel bır 

....... '~'·;:· ..... ' ..... saz heyeti geıır·ım•<t r. 

Me'külat ta ucuz fyatla te-
ının ed lcceğindeıı rr uhterrm 

M ıhnrı :rı. Alı Nacı KARACAN. 
n ... td y So ~ I ! B I halkımızın bu g"Z l V rı g r-

$. ,.. bı ve Neşr:yatı İdare Eden Baş 

.uct.: ı gı er: n ı. e gra ımev . _, ·+- ... 
tılt>. arın l'\Olna a nareKet ea.e- f Tln1unnn vantıkı t.s::a r 

JKDAM Zl - Haziran 1939 

- Köylülerimize ucuz Kundura -~ 
YAVUZ 

SEZEN r 
DiKKAT 

1 

iskarpin Çifti 190 - Fotin 290 kuruşa 
Yalnız perakende olarak 

DIPLOM TERZi 

Pari• Kadın ve Erkek Terzilik 
Akademilerinden 

113 Bcyoglu Pannakkapı C~ayrct 
apartımıını. Türk Foto evi üstUnd<> 

İstanbul Üçü~ü İcra meırurlu
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi-
ne karar verilen iki parçadan iba-

1 

ret objektifsiz fotv~raf sa~dığ'. ile 
. bir adet saç kutu içınde obıektifsız 
1 ağrandisman makinesi 23/6/939 
1 cuma günü saat 14 den ıhbaren i-
kinci açık arttınma suretile Sandal 

j Bedesteninde paraya çevrilece -
ğinden talıp olanlarır. mezkur gün 
ve saa1te ma.hallinde hazır bulu -
nacak memura müracaa~leri iJan 
1ılunur. SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarlarında satılır. 1 
1 1 

Şubeler : lstanbul · Ankara· lzmir • Adana • Mersin _.. 1 

Grlpin kutularının Uzerlne re•lmde gördUğU· 
nUz ••kilde kabartma sullar lllve edllmittir 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

Sahibi : H A L I L S E Z E R 

En temiz ı, · En temiz malzeme ·Zengin çe,it 
Salkım Söğüt, Demi r Kapı Caddesi No. 7 

Telefon : 21632 

Şarköy Asliye Hukuk Hakimliğinden 
Evvelce Şarköyün Istikliıl mahallesinde mu.l<An iken halen ıka

metgahı meçhul bulunan Ahmet oğlu Mustafa Abik. 

Şarköyün Cümhuriyet mahalles.nden Kutla Hüsey>n kızı ve 
Mustafa karısı Emıne Abikin kocası aleyhine açtığı eve dönme ih
tarı davası'.lln gıyıııbında cereyan <ılen muhakemesinde, merkum 
Mustafanın davacıya atfü ısnadı kablı hıçb;r fiil olmadıgı halde bir 
sene evvel nıezbureyi terk edip gittıği ve bir daha yeri dönmediği 

yapılan 13/4/939 ve 15/5/939 tarihli ilanattan anlaşılmış olduğun -
dan kanunu medeninin 132 nci maddesi muc bince bir ay zarfında 

aile birliğine avdeti içın kendisine resmen ihtaratta bulunmasına 

14/6/939 tarihinde karar verilmişt 'r. Merkumun tarihi ılandan iti
baren bir ay zarfında karısı Emine Ah.kin evine dönmesı için key-
fiyet ilan olunur. (4443) 

Ço um iskôn üdürlüğünaen: 
İkdam gazetesinin 20/6/939 tarihli nüshasında n"§r~dılen Me

cidözü kazasında yapılaeak iskan evleri hakkındaki ilanda keşi:! be
delin.in •30-000• lira olmayıp •30750• lira ve muvakkat teminatının 
da ·2250• lira olmayıp c253h lira c25. kuruş olduğu tashihan ilan 
olunur. 

' ı.. "' j.l '1 1 

1 

1 Abone Şartları 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

1 • 

DAH1Lt HARİCİ 

1200 Kr. 2300 Kr. 
4100 Kr. 1650 Kr. 

300 Kr. 800 Kr. 

100 Kr. 

l LA N 
TEK SÜT UN 
SA~TlMl 

B.iı inci Sahife 400 kuruş 

ikinci Sahife 250 kuruı 

İç sahifeler 50 kuruı 

7 • 8 inci Sahifeler 3U kuruı 

Bütün i>ir sahife veya :va· 
rını salıife ilan i~in İdare Ue 

görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize illn vermek b· 

tfycnler ya doğl'udan doi • 

ruya gazetemiz idarehanesi· 

ne veya F~rdi Selek ilan hü· 

ro~-ına müraeaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet ban Nn. 

3 • Telefon: 20607 

r 

._ ___ kutuları şiddetle reddediniz. 

YŞi . .. B ğ .. d . i 
az mcvsımın ı o azıçın e gcçırme 

tatilini bekliyen aayın ha l kımıza bir kol aylık o larak 

Tarifeden yüzde 40 tan 50 ye kadar 

Fevkalade Tenzilith 
ve 1 tem muzda n ey lıil g ayes ine kadar 3 ay müdde tli 

yenı kart abonemanlarım ızın Köprü gi~clerile idaremizde 

şimdiden satılığa çıkarıldığı ila n o lunur. 

KUŞTOYO 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutfaka kullanınız. 
Yazın aıcak havalarda yorgun baıınızın •erin ve 
yumuıalı k u1tüyü ya•tılı ile rahatını temin eder. 

KuştüyU yorgan, ,ııte ve yastık fiatlarında 
mühim t enzlUU yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuştUyü yastık bu ucuzluğu ispata k afid ir. 

A DRES : lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuıtüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi : A nkara ve Beyoğlunda S ümer Bank 

Yerli Malla r Pazarında sahlır. 

R•kımız• gllsterllen r•Obet 
Uzerlne, bUyUk bir fedakar
lıkla ve modern te•kllltl• 
sıhhi •er•ll altında temiz ve 
ıtınalı çekllen ALEM RAKI· 
SiNi yeni etıketleplyas aya 
çıkardıOımı aayın mu,ıerı . 
lerıme saygılarımla bildiririm• 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabli

ye, Fransızca, Almanca ve İngilizce muallim muavini olmak isti • 
yenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eyh11 cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

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

C - Hüsnühal erbabından oldukları, herhangi bir surette mah· 
kı'.ım!yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza ida
re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri •Halen memur ve 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire 

amirinin vereceği vesika kafidir. 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye miini vücut 
arızalarından salim olduklarını isbat der tasdikli hekim raporu ib -

raz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı okulu mezunu veya 

·bunların muadilı tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu 

allimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
şartlar dahilinde herhangi l;:r orta tedrisat muallim muavinlığine 

tayin edileceklerdir. 
5 - Yukarciaki §drtları haiz olan namzetler bir istida ile Veka

lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır: 
A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 

B _ Tahsıl derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının 

ası] veyahut suretleri, 
c _ Hüsnühal mazbatası. 

o _ Bulundukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine 

göre alınmış tasdikli sıhhat raporu. 

E - Maarif idaresinden tasdiklı \'e fotoğraflı fiş . 

F Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 

Bu vesıkaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gön • 
-t-~-- ,c.--..a .... n ..... ,..1\..+.cıı .... at\ft?o v ... 1r"1pf~ m"" t P • 

• 


