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1939 SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

-=---

NURUOSMANİYE .Ne. ~4 
TELEFON No: 23300 - İST AN BUL 

arti Sekreterinin Kabine top- ~~~1 İngiliz -Sovyet 
antılarına iştiraki kabul edildi 12 H IRAN müzakereleri 

Parti nizamname ve programında değişiklik 
• • • Kurultay Parti nızamnamesının heyeti 

etti • • ittifakla kabul . . • 
umumıyesını 

, • ••• , • • ...,. * .. . ... " "'"'"' "' ....,..........,..., ........................... ,.., 

INONONON NUTKU iÇİNDEN 
TORKIYENIN GöRONOŞO 

ismet İnönü devrinin daha senesini dol

durmadan memlekete temin ettiği kudret 

ve menfaatleri Beşinci Kurultayda irad 

ettikleri nutuklarının umumi çerçevesi için· 

de bütün vüzuhile müşahede edebiliriz. 

Yazan : A. N. Karacan 
İsmet İnönü devl'inin feyizleri- kaynağı olarak ınedeııi bir cemi

ni gün ge~tikçc daha iyi idrak edi- yetin vtarabileceği en yüksek 
yonız. Milli Şef. görülüyor ki, dereceye ulaştırmaktır. 
meınleketin umunıi i~aresinde her l\JiU._ Şef, ht1ndr...n sonra, nuL ~ 

şeyi tedrici ve tabii bir tekamülle kunda, dün) a ufııklal'lnı ilolduran 
zam1nında yapmak, diişiinerek beynelmilel buhranı ve bu buhra
yapmak ve memleket hizmetlerin- nın doğurduğu tehlikeleri işaret 
de tali 'Ve tesadüfe yer bırak.ınıya- ediyor ve milletler arasındaki em
rak yeni Tiirkiyenin inşasını en dü l'.liyetsizlik ha' asını kısa, veciz 
riist hesaplaTın temeli üzerine, teşhislerle göz önüne koyuyor. 
kurmak yolunda dmmadan hız al- 1 B. iilün bu emniyetsizlik havası 

1

: 
maktadır. içinde ve o havanın ağır ve umu-

İsmet İnönü devrinin daha se - mi tazyikine rai;"lllen duyduğumuz 1 

nesını doldurmadan memlekete milli huzur ve emniyetin başlıca 

Dünkü toplantıda hararetli 
münakaşalar cereyan etti 

Parti Genel Sekreteri Fflıri Tüzer Kurultayın evvelki 

temin ettiği kudret ve menfaatleri mesnedi, ordudur. Çüukii vatan giin yaptıftı toplantıda h•yanatını okuyor 
1 d tt 'kl . topraklurının ve Tiirk haklarının C p · 1 

• ' 

Bu y ı l ı n e n 
g Ü z e J eserleri 
... --..... ~iiiiiiiR"Tiöiiiiiiiiil&ill -

... 11 .,. 

a 

ATATÜRK 
VE 

İstiklal Harbi 
MilJi inkılap tarihi
mizin en çetin ve 
heyecanlı safhaları 

Bu tefrika, en güzide bir muhar
l'irimiz tarafından, ATATÜRK'iin 
nutkuna, Milli miicadele devrinin 
vesikalarına, hatıralarına, intıba· 

laTma i•tinaden, sureti mahsusa 
.ta İKDAM için hazırlanıyor. 

... ~ ... 

Çakıcı Efe 
(Çakırcalı) 

Yazan: Zeynel Besim 
12 Haziranda terfikaya 

başlıyoruz. 

Tarihte Büyük 
Türk korsanları beşinci kuru tayda ira e ı erı .. k"f'I • . . 

1 

Ankara, 1 (A.A.) - . H. artı- da bu mel'kezde bulunmuş olmak_ 
nutuklarının umumi çerçevesi en nıukenıınel a 

1 
. vde' zak~ın ı . o- ·si beşinci büyük kurultayı bugünJ la lüzumuna ınanılıp burasını ta • 

nıl h . h d dur. Zaten bunun ıçın ır ı Milli .. . . . . ·ı . 
içi e 'bütün vuzu ile miışa e e . d 1 'd 1 . d .. oğl·eden sonra reıs vekıli Hılını hat\ur ettırmek için maddenin a- Rahmi '!ı'aö ... 'ın aazetemlz için 

eb · ı · · k d f Şefın ve e\' eı ı nre cı·ın c bu . , w .• •• • a- • 
ed ı ı:rız. Bu n ret ve men aa(- dikk h . ti . b'J Uran ın başkanlıgında uçunctı top şağıdaki şekilde yazılına•ıru mu _ hazırladı'°" bu en son ve en merak-
ı bul• tın k . t k b yük at ve assasl)'e erı ı _ .. . .. .. ~ _ 51 
eri asa c c ıs CTse en aş- h d .. 1 ih im lantısını yapmıştır. vafık gorülmuştur: Tad!J şekli. lı eserinde fı:rtmalaTla sava•an 

ta Milli Şefin milli birliği ana le- assa or uya mu evecc 0 uş ve .. 
2 

. . . · • 
bll al~kanın ııcıicesi olarak ta Tiirk Rei• müzakereyi açarken Tur.k .. 8. ıncı Genel Sekreterın• parti Türk kahramanlarının macerala • 

mel olarak mahfuz tutmaktaki ~ hük 
Ordusu bugnn memleket müdafaa- Hava Kurumu riyasetinden bu unıetine aza olarak. girmesi rın1 okuyacaksınJZ. 

ilikkatlerini bilhassa tebarüz et - t 
• • • • . 81 balnınınd~n en ileri cihazlarla 

1 

tezkerede kurultaya iştirak etmek emin olunur. 
12 tirmek lazım gelır. Fılvakı devlet u"zer h · 1 ı d ı ı E .. · ı 

• . . ·· ehhe· v cihanın hiiTmet ve e arıç en ge en e ege erın ncum~nııı tek ifi tasvip edil -
sala!ııyet ve mes'uliyetlerıni ne • ınuc z e . . .. 
f' 1 · d t 1 dıkl .. d b . ) er.ıııiyetini kazanm1ş sayılı ve ıea- hava gençlerımızm çalışmalarını miş ve bu suretle nizamname. üze-
bın e~': .~ :P : ~1 gu~ en erı hın·~: beynelmilel vaziyetlere isti- yakından görmeleri ve takip ede - rindeki müzaker<' tamamlanarak 
,..,,~11 nkutnl rdaş ıca eb' •.mmd ıyet !ver- kam~t verdiı·ebilecek miihinı bir bilmeleri için Türkkuşu tarafın - nizamnamenin heyeti umumiyesi 
~ı no a a an ırı e va ana 
hizmeti sebkat eden ve seblrnt ede· kuvvet olmuştur. dan yapılacak gösteriye davet e- ittifakla kabul olunmuş ve bu ne-

Hazir anda tefrlk•ya 

baflıyoruz 

... 4 ... 

Bir lspanyol 

• 
lngiltere hükumet mehafili 
Molotof 'un nutkunu son 
teklif fere cevap addetmiyor 

Çemberlayn 

Anlaşmanın akti için 
Sovyetlerin kat'i tek
liflerde 
lazımdır 

bulunması 

deniyor 

Londra, 1 (A.A.) - İngiltere hü 
' ~:wnl!ti lll('hafili, Sovyetler le ic • 

ı , rasına girişilmiş olan müzakerele· 
~ rin, Moskova tarafından son İngi

liz - Fransız tekliflerine cevap ve· 
rilmedikçe, devam etmiyeceğini 

l beyan etmektedir. Bu mehafil, di
~ yor .ki 

Molotov'un nutku, hiçbir zaman 
Sovyetler tarafından verilmiş bir 
cevap telilkki edilemez. 

(Arka.tı 3 iiııcü sayfada) 

Prens Pol Berlinde 
Yugoslav Kral Naibi Ber
linde merasimle karşılandı 

Prens Pol ve Prente• 016a Londra sey ahatlerinde 
(Yazısı 3 üncü sayfamızdadır. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

uıunıınnıınsınnıınıııınnıııınııu•n•nıımnııııııııumıııııııııoıuıuııaııııııııuıı 'ııııııııııu 
blleeek. olan bütiiu gayret ve hinı· Fakat, Türk ordusunun bu kavi dilmekte olduklarını bildirmiş ve twe sürekli alk~lanmıştır. 1 

met erbabını ayni idealin bayrağı ... c mulıtcşem manzarasına rağ - bunu takiben de nizamııamenin Bundan sonra program müzake
altında toplanıak ve bütün faali - men, Tiirkiyenin şaşmaz siyaseti, encümene tevdi edilmiş olan 28 in relerine geçilmiş ve söz alan Ka -
yotleri memleket hizmetinin em- yine sulhtiir ve bu ordu bir harp ci maddesi hakkındaki aşağıdaki zım Nami Duru, yalnız birkaç se
rine almak olmuştur. :vasıtası değil, fakat sulhiin koru- encümen mazbatası okunmuştur. ne değil, istikbale de şamil olan 

Milli Şefin milli birlik kadar e- yucmudur. Zira, beynelmilel siya- c. H. P. beşinci büyük kurulta_ tasavvurların ana hatlarının top • 
liemmiyet verdikleri yine milletçe setteki şaşmaz ahlilki düsturumuz, yı yüce başkanlığına. lalll!1ış olduğun programdaki 

casusunun heyecanh ~~ 
ve saadetle müşahede edilen bir Büyük Şefin tarifler i veçhile şu- Tekrar görüşmek üzere Encüme prensiplerin Kemalizm yolu oldu -
mühim nokta da, cümhıniyct reji- dur: ne alınan nizamnamenin 28 mci ğuna işaret ederek Kemalizmin 
ınin.iıı sarsılma% temel olarak tak-.·i cNüfusu Çok milletler gibi nüfusu maddesi, Başvekil ve Parti Ge 1 esaslarını halkın anlıyacağı bir 
yesi ve Cümhuriyetin yalnız lafız az milletlerm de müstakil ve milli Sekreteri hazır oldukları haln;e dille anlatan bir kitabın ~arti ta -
halinde kalmıyaı"ak onun bellibaşlı bir hayata müstahak oldukları sa- tetkik ve müzakere edildi. rafından bastırılarak dagıtılması • 
Ye mutlak tecellisi olan haklıniye- mimi surette kabul edilmelidir. d k' k'ld nı temenni eylemiştir. şağı a ı şe ı e yapılması mu -
ti milliyenin bütün netice ve ni • İnsan cemiyetlerinm büyükleri Programın yedinci maddesinin 

Başvekil tarafından verilen iza- Hikmet metlerile tahakkuk ettirilmesidir. taraiından yutulması mukadder müzakeresinde söz alan 

maceraları 
12 Haziran Pazartesi 

İskender Fahrettin Sertelli'nin 
ingilizcEden çevirdiği bu eşsiz e
serde rurükleyici bir kitabın bü
tün zevkinı tadacaksınız. 

-==~•ı-===-Matbuata verilen bugünkü ;;erbcs okluğu nazal'iyesini hiç bir yer hatta Genbaşkurca bu hususta ya- Bayur, Emlak bankasından emlak 
ti ile hürriyeti anarşiye düşürme. için kaıbul etmiyoruz, kabul etmi· pılmış olan teklifin Genel Sekre- terbini suretile yapılacak ikraza - DiKKAT 

teri aza sıfatile parti hükCımet!eri -
den bir milll mürakabe cihqzı oh yeceğiz.. tın başka bir bina yaptırılmıyaca- . d İKDAl\l'd al 
rak mecli• dahilinde bir miistak;~ Beynelmilel ahlaki düsturumuz ne iştirak ettirmek mak,iadını is - ğı hususundaki kayde itiraz etmiş l2efB~zır1 an da .. 

1 
ük" "fa tly n.'.2 

kil h Jk ak' · · tihdaf ettiği anlaşılmış ve encü - lm . . bu t rıka arı egı, m a a ı mu-grup teş. i a lı ımyetınu bu olduğu ve elimizde Türk ordu- . ve bunun kaldın asını ıstemış - bak 
1 

. . l"k d ed b'I 
b . · velkı' ve şun· dı'k' k t t• sa a ar ve sızı a a a ar e ı e· tanı ır surette ıe,is ve tatbikm" su gibi kavi bir mesned de bulun- menın ev ı anaa ı ır 

d • t 1 "h · d 1 · d. k' k M. u·· mtaz Ökmen (A k cek diğeT yazılar bulacaksınız. 12 ogru a ı mış mu "" a ım aT sa· duğu içın ır ı, Tür iye, bugünkü n ara), bu Haziranda daha mütekamil bir 
yılabilir. dünya siuasetinde, tarihin kendı"sı'. cTürk milleti, yüksek ideali ve mütaleaya karşılık olarak deını·ş 

' . . - .. - gazete halinde çıkmak için hazır • İsmet İnÖnii'.,ün ayni kuvveti• ne tevdi ettiği sulhpeTverane biz - hayat menfaati kendisile beraber tu kı: Mevzuu bahsolan fıkra şoy-
1 

IKD' AM d y lacak e 
anan « • a apı y · 

ehemmiyet vcıdiği bir nokta da metleri başarabilmek imkanını olan milletlerle birlikte göz ka - le başlar: Yurtt3§ları ev sahibi yap nilikleri 
12 

Haziranda dağıtacağı-
nıemleket nüfusuııun kesif kısmı· buluyor ve gayesi sulh olcıuğuııa maştıracak YıCni kahramanJık mayı mühim bir prensip sayarız. mız İkdam ilavesinde okuyacak _ 
ıu teşkil eden Türk köylüsiinün göre de, pek tabii olarak sulhii ko- menki'beleri yaratmak için tama • Demek oluyor ki parti esas olarak 
bilgi seviyesini yükseltmek, hayat rumak için kurulduğuna itimat et- mile hazır ve kat'i olarak karar yurttaşları ev sahibi yapmayı e • sınJZ_. ________ ___ _ 
şartlarım kolaylaştırmak ve onu tiği saflarda yer alıyor. Binaena- vermiş bır haldeir. saslı bir vazife olarak alıyor. 

Arkası 3 üncü sau ada 

Tasarruf ve tensikat 
D ün bn siitunlarda bir dairemizden açığa çıkarılanların mağ. 

duriyetinden bahsederken Belediyenin 145 memurunu çıkarmakta 
olduğunu bilmiyorduk ve öğı-end ik ki Belediye bu suretle senede 
100 bin liTa tasarruf etmektedir. 

Belediye, birçok büyük işlere, bayulı teşehbüsle~e giri~ti. 

Bunları başarmak için fÜphC9iz paraya, hem çok paraya ihtiyacı 
vaı ve belediye Sular ldaı~sioden sonra daha birkaç ticari mücs . 
seseye sahip olmak üzeredir. Belki bunlar için de paraya nıu!ıt.ıç 
olacaktır. Fakat bunların tamanıile ticaret kafasile idare oluı>

ması H\zınıdır. 
Onun için Belediyenin ~u nokta üzerinde durmasını temenni 

ederiz: Bizde ötedcoberi fazla varidata lüzum gören, yahut \'ariJ~
tı azalan dairclCTin ilk akla gelen tedbirleri ıneniidir, tensikattır. 

Halbuki yeni bir zihniyeti" yüriiyen İstanbul beledi~· esi 'ari 
datını arttırmak için yeni tedbirler bulmalı, varidatını arttırmak 
çarelerini aTanıalıdır. Kaldı ki a<iığn çıkarılan 145 memurun blitçc
ye yüz bin lira ilave etmemiş. on1"rı acıii:a çıkarmadan temin etmek 
te nıiinıkiindür. 

KE:MALİST 

n -
, 



.ı.YFA 8 

'
---Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 

lKDAl'II Z - Hazira& 1939 

Adliye koridorlarında 

Semti 
Kiralık emlak:TI 

.ıvıanaııesi .,..,,.... 
2 4 SAAT 

Beyoğlu 

Galata 
Hüseyin ağa 
Şahkulu .dmmet 

Kasım paşa 
Büyükdere 
Kasını paşa 

Kasnnpaşa 

Yukarıda yazıl• 

t ur. - 26-

~~e;'lıalçıktan yaptığı bir kuşa can 
verdi, bir körün gözünü açtı 

Türkofisin adı 

dün değişti 

Ofis, mıntaka ticaret 
müdürlüğü oldu 

Türk Ofis teşkilatı yeni kamın 
dolayısile dünden itibaren mınta-

ı Yeni mıntaka iktısat 
müdürlüğü kuruluyor 
İstanbulda ikt(sadi dairıJleri i-

ortasında 

kıza tecavüz edenler 
Sokak bir 

Ağırceza mahkemesinde biri 14, diğeri de 
10 buçuk sene ağır hapse mahkum edildi 

.. 1 · "ka Ticaret Müdürlüğü ismini al-
ISA ... BEYTULMUKADDESTE dıler ve istediler Tıpkı Firavtınun t y in · t k·ı·t ·t . . . mış ır. a ız yenı eş ı a a aı 

İstanbulun planını 
Nafıa Veki lini n 
riyasetinde bir he
yet tetkik edecek 

l• daresine alacak bir mıntal<a iktı -
sat müdürlüğü kurulacaktır. Bu 
daire İktısat Vekaletinin en yük· 
sek mercii olacaktır. 

Bir müddet evvel Dolmabahçe· 
de sokak ortasında bir ırza tasa! • 
!ut hadisesi olmuş ve failleri yaka
lanarak ağırceza mahkemesine ve
rilmişlerdi. 

Neye uğradığını şaşıran kızca -
ğız, kendisini toplamağa vakit bu· 
lamadan iki genç onu Dereiçi de
nilen tenha ve çukur köşeye sü • 
rüklemişler ve orada ağzını tıkı -
yarak zorla ırzına tecavüz etmiş -
]erdir. Mütecavizlerin ellerinden 
kurtulan kız ağlıyarak evine koş
muş ve hadise zabıtaya haber ve
rilmiştir. Kısa bir araştırmadan 

sonra suçlular yakalanmış. adliye· 
ye tevdi edilmişlerdir. 

İsa, Fısıh bayramı münasebetile 

Beytülmukaddese geldiği zaman 
orasını epayidenberi görmediği 

bambaşka bir manzara içinde gör 
dü. (Büyük mabed) in büyük av-

!usu adeta bir pazar yeri olmuştu. 
Burası bir ibadethane değil bir ti

carethane olmuştu. 

Bir tarafta sarraflar ve bir taraf 

ta haşvan satıcıları •Allah'ın .evi• 

nin kutsiyetini ihliil ediyorlardı. 

Çünkü >.badet için başka vilayet -
!erden veyabancı memleketlerden 

(Yeruşalim) e gelenler, burada 

kesecekleri kurbanı beraıberlerin

de getirmezler.ii. Mutlaka bura • 

dan satın almak mecburiyetinde 
idiler. Diğer taraftan yabaıorı 

memleketlerin paraları da bura· 
da geçmezdi. Bu sebeple mabedin 

avlusı,ında ham hayvan satıcıları 

hem de sarraflar mabedin kutsi

yetini çığnemekte idiler. İsa bu 

'Vaziyete fena halde sinirlendi ve 

bunların hepsini dağıttı. Mukave

met etmek istediler. 
• 

- Sen kim oluyorsun k, bizim 

eskidenbeti kurulmuş an'ane ve a 

detler imizi bozuyorsun ... 

Dediler. İsa, nafiz ve teshir edi

ci gözlerini onların Üzerlerine dik

ti. 

- Bu mabed, dedi. Benim baba

mın evid ir. Allah baba .. kendisine 

ve Mısır Kıptilerının Mtısadan ıs- k d 1 b .. t h ·· t bl"" t . . . . a ro ar ve u çe enuz e ıg e -
edıklerı gıbı... dilin . t· Öl .. • 1 .. . emış ır. çu ve ayar ar mu -

(Kur'an) da !sanın halka göster fettişliği, ihracatı kontrol dairesi 
diği ilk mucize olarak balçıktan bu müdürlüğe bağlanmıştıı. Mın - · 
kuş yapması zikredilir. taka ticaret müdürlüğü kısa bir za 

İsa dedi ki: 1 manda iç ticaret, standardizasyon 

- Benim peygamberliğime alii

met olarak size balçık toprağından 
kuş gibi bir şey yapayım ve üfle
yerek ona Tarırının izni ıle can 
vereyim. 

Bu, o zamana kadar hiç gorül -
mem~ ve hiçbir peygamberin 

yapmamış olduğu bir şeydi. 

- Yap ta görelim ... 

ve ihracatı teşkilatlandırma rlaire-, 

!erinin alması lazım gelen yeni şe-\ I 
kil üzerinde tetkikler yapacak ve 
neticeyi raporla Vekfilete bildire -
cektir. 

Ticaret müdürlüğünde 90 lira 
maaşlı bir müdür, 70 lira maaşlı 

bir muavin, 35 lira maaşlı 3 mü -ı 
meyiz, 25 lira maaşlı dört memur 

Şehrin nazım pliioının tas
dikından evvel, izahat ver • 
ınek üzere davet edilen şehir' 
mütehassısı Prost dün Anka
raya gitınişt'u. 
İmar Müdürü Hüsnü ile 

Harita Müdürü Galip tc ev • 
velki gün Ankaraya giımiş -
ler ve Vekaletle temasa geç
mişlerdi. Prost beraberinde 
İstanbulun mücesseın p]iinın~ 
dan başka, Eminönü meydaııı 
maketini ve şehrin haritala-
rını da götürmüştiir. 

Ankarada Nafıa Vekilinin 

İş dairesi İstanbul mıntaka fı

' mirliği, sanayi ve muaden mtifet · 
1 tişlikleri bu daireye bağlı ola · 
' . caklardır. Mıntaka Iktısat müdür-

lükleri İstanbuldan başka 15 vila 
yette daha kurulacaktı!". 

1 

İstanbul rrııntaka iktısat müdür
lüğüne iş dairesi İs tan bul bölge -
si amiri H•llık, mıntaka ticaret 
müdürlüğüne de Cemal Ziya ta · 
yin edilmiştir. 

---.:ıoo ----

1 BEi:EDIYE 

Vali 
Dediler. tsa: 

- Balçık getirin .. . 

ve mikdarı kafi daktilo bulunacak j 
başkanlığında Yap• ve Yollar 

tır. · Umum Müdürü, Şehırcilik 
Şimdiye kadar ücretli olarak ça- o 

muavinlerile emniyet 
müdiirüne verilen 

Dedi, getirdiler. Elleri arasında 
'balçığı puğurdu... Bir kuş şekli 

şubesi Müdiirü, Dahiliye Ve- ' 
lışan memurlar vazifelerine aynen kateti İnıar !lfüdiirünüu işti . ' nara kesildi 
devam edeceklerdir. rakile teşekkül edecek bir Belediye bütçEsi dünden iliba -

yaptı. Sonra ÜZErine üfleyince kuş 000 t t• ·k k . . · · t · ş 

Hamit ve Celal adlarında bulu

nan bu iki ırza tasallut maznunu -

nun suçları sabit olmuş ve karar 
tefhim olunmuştur 

Muhakeme neticesinde anlaşıl -
dığına göre, 15 yaşını doldurma -

mış Evgeniya adında bir kız Gaz -
hane yokuşundan Dolmabahçeye 

Ağırceza mahkemesi suçları sa
bit olan iki maznundan Hamidi, 

doğru inerken Hamit ve Celal kı- kızın 15 yaşını bitirmemiş olması

za rastlamışlar ve etrafın tenha ·ı nı da gözönünde tutarak 14 sene 
lığından istifade ederek birdenbi- ve Celalı da 10 sene altı ay ağır 
re üzerine atılmışlardır. ı hapse mahkum etmiştir. 

Ezilen amele 
dün öldü 

Metres oturan 
evliler 

1 
heyet huzurunda Prost plfim ren a oı mev .ııne gırmış ır. e-

canlandı ve uçlu. MÜNAKALE izah edecek ve sorulan baTı hir Meclisinin yapmış olduğu büt- Kar olanın vince iyi Şikayet üzerine yaka~ 
Halk, hayret içinde kaldı. suallere cevap verecektir. Bu çe hemen hemen aynen tasdık e -ı Y [ 
İslam ülemas1 diyorlar kl, bu Şişli santralı tamamlanıyor izahattan sonra s~ li\hiyeltnr di1miş yalnız bir iki noktasında . bağlanmadığı anlaşıldı . lanıp tevkif edildiler 

kuş yarasa kuşudur, gecel~ri u - Şişli santralinde tesisatın mon· heyet tarafından İstanbul na ufak değişiklikler olmuştur. Ma - ı ' 
Rıhtımda bağlı Aksu vapuruna Dün müddeiumumiliğe yapılan 

çar, gündüzleri UQOıaz, tüyü ve si- tajına başlanmıştır. Bu işi İsveç_ zını plı1nı ya aynen kabul o- '
1 

!Um olduğu üzere ayni zamanda 
vinçle yük verilirken büyük bir bir ihbar ve şikayet üzerine Mü -

niri yoktur. S afi ettir. Kanatları ten gelen mütahassıslar yapmak . lunacak veyahut ta istenilen 1 belediye işlerile de uğraştıkları i- demir karyolanın vinçten kurtula-
ise yekparedir . tad1rlar. Yeni santral 26 Ey!iılde tadilat icra olunduktan sonra çin belediye bu··tçesı· vaıı· muavinle rak başına düşmesi neticesinde a-

- Başka mucizen var mı? işlemeg"e başlıyacaktır. Aboneler ta.dik edilecektir. ·ı b led" · · ı · • rı e e ıye reıs muavın erme ve ğır yaralandığını dün yazdığınuz 

zeyyen ve Niyazi adında bir kadın 

la bir erkeğin ikisi de ayrı ayrı 

başkalarile evli oldukları hald"! Diye sord ular. İsa: kaydedilmeğe başlanmışbr. Tele - '-·===========• ıemnuiyet müdürüne 100 er, kayma kayıkçı Hacı Hamit kaldırıldığı 
- Anadan kör olarak doğmuş - fon almak için müracaat edenlerin ı ........................ ı kamlara (50) şer lira aylık ver . Beyoğlu hastahanesinde ölmüş ve beraber yaşadıkları anlaşılıruş ,e 

!arın gözleriıni açarım .. dedi. Göz- mikdarı 2.000 i geçerse santralin ı K"" ""k H b 1 ı mektedir. Dahiliye Vekaleti yeni adliye tabibi cesedi muayene ede- ik isl de yakalanarak birinci sulh 
leri son.radarı kör olanları doktor- tesisatı genişletilecektir. Telefon ! - UÇU B e t er ı bütçeyi tetkik ederken vali mua - rek defnine izin vermiştir ~eza mahkemesinde sorguya çekil· 
lar iyi ederler amma dog"uşta ko··r 0 müdürlüğü bu santrale bağlana - ~-.. .. ....... vinleri ve emniyet müdürüne ait y l tahk"k t t· · d Ha apı an ı a ne ıcesın e miş ve tevkif olunmuşlardır. İhb~r 
!anların gözler inin açılmasına ta- cak abonelerin diğer mıntakalarla * Yeni t~kiliit dolayısile Top- olan tahsisatı gayri kamını bul • cı Hamit ve diğer iki arkadaşının ve şikayeti Müzeyyenin kocası ile 
blbler çare bulamazlardı. (Tari - görüşebilmesi için irtibat hatları rak Ma...'ısulleri Ofisinin kadroları muş ve bunu kaldırmıştır. Buna kayık içindeki karyolayı vapurun 

hürmet edenı:erin, mevcudıyetini hilümem velmüliık cild 2, saıhife 
91) . İsaya böyle b irisini getird iler. 

yapmağa başlamıştır. darafülmıştır. Toprak Mahsulleri. da sebep, umumi müvazeneden vincine iyi raptetmedikleri ve kar 

Munakale VekAlet'ın'ın adt para alanların belediye k~sasın - yolanın yarı yolda kurtularak H a-
d ·Ofisi U. Müdürlüğünün de Anka - dan para almag-a salfıh\yettar ol _ 

Niyazinin karısı müştereken ve 
beraberce yapm•şlaırd.ir . Suçlular 

mevkuf olarak muhakeme edile -tanıyanların, emirlerin e itaat ve 
nehiylerinden içtinap eden bütün 

mümin kullarının babasıdır. Böy

le mukaddes bir yerde bu çirkin -

liklere cevaz veremem. Ben sizle-

re doğru yol göstermek için vazi

fe alınış Tanrı resulüyüm. Benim 

gibi Tanrıyı baba bilen müminler 

O bu amanın gözlerini açtı. (1) 
Merakı gittikçe artan halk böy

le fevkalade şeyler görmek arztısu 
ile tekrar dediler ki: 

- Daha başka mucizeler göster. 

(Devamı var) 

k 1 
midin başına düştüğü anlaşılııuj-ISa dı radan İstanbula nakli karalaşmış- mamaları hakkındaki kanun hük-

1 

~ 
Muhabere ve Münakale Vekil tır. müdür. ---000---

!etinin ismi yalnız .Münakale Ve- * Belediye Umuru Hı.:kukiye Belediyenin hukuk ~utesin- M r b . d boru 
kaleth şekline kalbedilıniştir. Ve - Müdürlüğüne eski Kayserı me • T a ıye ŞU f S!n en 
kalete bağlı daireler firmalarını busu aıvukat Hasan Ferid inha e - de ihm< ller görüldü çalan mahküm Ol dU 
bu şekilde tebdil etmektedirler. dilmiştir. Mülkiye müfettişleri belediye 

Umuru Hukukiye Müdürlüğünde* Şenrimiz Sovyet konsolosu Yeni kadro bugün bekleniyor ki teftiş vazifelerini bitirmişler ve 

ceklerdir. 
---00--

Stada Zorla girmek 
istiyen mahkOm oldu 

[1] Geçenlerde gazetelerde o-
için benim gösterdiğim yoldan kuduın. Bir doktorumuz İs tanbul-
gitmek: gerektir. d d d • k .. b" 11 

İnhisarlar idaresinin yeni bütçe 
ve kadroları da henüz tebliğ edil

memiştir. Bu iş için Ankaraya git
miş olan inhisarlar umum m üdü -

rü Adnan Halet Taşpınar bugün 
kadro ·ve bütçeleri hamil olarak 

şehrimize dönecektir. 60 yaşını 

geçmiş memurlar tekaüd edilmek-. 
te ve bazı memurlar arasında da 
becayişler yapılmaktadır. 

dün Valiyi makamında ziyaret et- raporlarını vermişlerdir. 

miştir. Teftiş sırasmda belediyeyi bir 

Bir maliye tahsil şubesinden so
ba boruları çalarken yakalanan 
Nurettin dün birinci sulh ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmiş 
ve suçu sabit olduğundan 7 ay hap 
se mahküm olmuştur. 

Salahattin adında 17 yaşlarında 
bir çocuk geçen Pazar günü Be • 

şiktaş stadına maç seyretmek için 

parasız girmek istemiş ve kendisi
ne mani olan stad kapıcısı Sadul

lahı bıçakla yaralamıştır. Salahat
tin meşhut suçlara bakan asliye 
dördüncü ceza mahkemesinde mu 

hakeme edilmiş ve suçu sabit gö -
rüldüğünden 35 gün hapse malı -
kum edilerek hemen tevkif olun • 

muştur. 

a ana an ogma or ır zava ı -
İsanın bu •Allah baba• , .e "e- nın gözlerini açmış. Bu muvaffa • 

nim babam> de.mı;sini miışrikle, kiyetli ameliyatı yapan doktoru . 
~İsa Tanrının oğluıdu.r. şeklinde 1 muz kendisini İsa telakki etmekte 
tefsir eıiiyor\ar. Bugün (mabed) haklıdır. Hakikaten asr ımız fen ve 
ler birer (din evi), (Tarırı evi) mucize asrıdır. 

dirler. Ve Tanrı bütün müıninle • 

----00--

* Mali sene başlangıcı olması çok zararlara uğratan ihmaller 
münaseoetile dün Maliyede kasa-1 görülmi.ıştür. 

lar ve aesaplar devredi1miştir. 
----00---

MAA R iF 

O:tun:uk imtihanları 
Lise olgunluk imtihanları hak -

• 
l kında dun Vekaletten bir tahrirat 
1 gelmiştir. Buna göre bu yıl fen 

Etussüut ve Aksaray 
caddesi 

Acnavut kaldırımı olan Ebus
suud caddesile Aksaray tramvay 
caddesinin toprak aksamının par
'Keye tahvili faaliyetine dün baş -
lanmıştır. 

rin, ikendisine iman edenlerin ba

bası, halikidir. O zamanki zıhni -
yet çinde İsa.da bir fevkaladelik 

görenler ve göstemıek istiyenler 1 
onun derin hikmetli sözlerinden 1 
yanlış manalar çıkardılar. Doğu -
m undaki esrarı ilahiyeyi de ileri 

sürerek •İsa Allah'ın oğludur. de

diler. Ve bu yanlış görüşün tesir -
!eri bugüne kadar devam el ti. 

Kastamonide 
bir cinayet 

E KONOM i 

Halaydan ge~ecek 
kolundan 01guıuğa g:renın fizik Be!ed:yeden açık 'a kalao lar 

yumurta kimyadan, edebiyat kolundan da Belediyede açıkta bırakılmış o • 
tarih coğrafyadan tahriri imtiha - lan 145 den fazla memur h&kkın· -
na tabi olacaklardır. Fizik kimya ,da ne şekilde muamele yapılacağı 

imtihanı 22 Haziranda, tarih coğ- incelenmekted;r. Memurlar hak -
rafya 29 Haziranda yapılacaktır. kında bulunan kanuni ahkam şöy

Bunarın sualleri Vekalet tarafın- ledir: Hizmet müddetleri 25 - 30 
dan gönderilecektir. seneyi dolduranlar tekaüde sev -

İsa hakkında çok derin ve bil -

gili bir eser yazmış olan maruf 
hristiyan filimlerinden Ernest Re

nan da bu ciheti tebarüz ettiriyor. 
ve İsayı <Allahın oğlu• olarak te

lakki ve telkin eden hristiyan di

ninin mantıktan uzak bu :efsirle

rıne açıktan açığa hücum ediyor 
ve Ernest Renan bu sebepledir ki 

kilise tarafından aforoz ediim~tir. 

BİZE MUCİZE GÖSTER 

İsa: 

- Ben peygamberim ... 

Dediği zaman, bir peygamberin 

gelmesini istiyen ve bekliyen halk 
ona: 

Kastamonu (Hususi) _ Kaba Hataydan memleketimize yüzde 

b. k ·· ·· d H 99 tenzilatlı gümrük resmile ilha-. ır şa a yuzun en asan çavuş a-

dında bir adam, henüz genç yaşta 

olan Şükrü adında bir delikanlıyı 
öldürmüştür. Hadise şöyle olmuş 

tur: 
Katil Hasan çavuş bezir yağın -

dan şiddetle tiksinirmiş. Onun bu 
halini bilenler kendisini bu suret
le kızdırırlarmış. Şükrü adındaki 

delikanlı hadiseden bir gün evvel 
Hasan çavuşa tesadat ediyor ve: 

- Bezir yağından sana katmer 

line müsaade edilen mallar liste -
sine son bir kararla yumurta da 
dahil edilmiştir. Kısa bir zamanda 
Türkiycye Hataydan mühim mik· 
darda yumurta gekceği tahmin e
dilmektedir. 

- -<J"•OO----

ViLAYET 
---··--·-

Kadroları gelmeyen daireler 
Evrak ını Vali imzalıyacak . 

yaptırdım! diyor. Yeni vekaletlerin teşkilatları do 
Hasan çavuş, bu kaba şakaya layısile İstanbulda ismi ve teşki -

'küfürle mukabele ediyor. İş bu !atları değişmiş bir çok dairelerin 
kadarla bitiyor, biribirlerinden ay kadro ve bütçeleri henüz tebliğ e
rılıyorlar. Fakat Şükrü, Ha<r,nın dilmemiştir. Bu dairelerin yeni 
küfrüne çok kızmıştır. Ertesi günü müdürleri belli oluncuya kadar 
katile tekrar rastlıyor ve: İstanbul Valisi Lutfi Kırdar mu· 

amelat evraklarını imzalıyacaktır. 

Vali muavini ve mektupçu da bu 
- Sen dün bana küfür etmiştin, 

bir daha küfür et bakalım! diyor 
ve kendisi küfüre başlıyor. işe salahiyettardır. 

Diğer yazılı ve sözlü imtihan - kedilecekler ve buniar tekaüt ma

ların günleri ve sualleri mektep l aşı alacaklardır_- Bu müddeti dol~ 
idareleri tarafından tanzim edile- · dunmıyanlar ıkı ay tam maaş, ıkı 
cektir. . sene nısıf maaş ahcaklandır. Buna 

Yeni ilk mektepler 
İstanbulda 600.000 lira sarfile bu 

yıl yeniden yapılmasına karar ve
rilen on ilk mektebin yerleri hak

kında bir tetkik yapmak üzere 

dün Va!ı, Maarif Müdürü ve Na· 

fıa Müdürü şehirde 

yapmışlardır. 

bir dolaşma 

--000---

rağmen yine bir memuriyete ta
yin edilm;zlerse hizmet müddet

leri on seneyi tecavüz edenlere her 
hizmet senesi ıçin bir maaş mik -

tarı taııminat verilecek ve açıkta 
kaldığı müddetçe verilen p~ra bun 
dan tarholunacaktır. 

Maamafih belediyede açıkta kal 
mış olan memurların mühim bir 
kısmı açılacak münhallere tayin 
olunacaklardır. 

Afyorı müstahsilleri kurul- Beyoglunda Belediye - Eğer, dediler, sen, söylediğin 

g bı bir peyga!nlbersen bize muci

Zl· göster ... Bunun üzerine katil bıçağını çe
kerek Şükrünün kalbine saplıyor, ·süren mahkemeden 

tc;.ya maracaat ettiler lokantası açı ldı 
sonra, Şükrü~ 1 Toprak Mahsulleri Ofisinin af - Belediye kooperatifi Beyoğlun

yon ınübayea şartlarından mem • da ailelere yemek dağıtmak mak • 
nun oimıyan afyon müstahsil ve sadile bir şube açmıştır. Koopera • 

tüccarları bu hususta Parti Ku - tü, kendi azası olsun olmasın hal
rultayına müracaat etmişler. Bun - ka İstanbul belediye lokantasında 

Şükrü derhal ölüyor. nün hareketleri zanlı lehine ceza-

Bir talebe istasyonda öldU 
Bakırköy Bezezyan lisesi tale -

besinden Serkis Bakırköy istas -
yonunda trene binmek üzere iken 
birdenbire fenalaşmış ve düşüp öl 
müştür . Talebenin ölümü etrafın· 

da tahkikat yapılmaktadır 
----00-

Şehir tiyat rosu 
alıyor 

eser 

Şehir Tiyatı·osu Direktörlüğün

den: 

Mezarcı kulubesini 
soyarken yakalandı 

Mustafa adında bir ad~m Yedi-

kulede Ermeni mezarlığının bekçi 
kulübesinin kapısını kırarak içeri 

girmiş ve bazı eşya çalmıştır. Ya· 

kalanan Mustafa ikinci sorgu ha

kimliği tarafından tevkif edilmiş-

1939 - 1940 ttyatro mevsiminde 
oynanacak eserlerin tasnifine baş

lanmıştır. Yeni piyes göndermek 
istiyen muharir ve mütercimlerin tir. 

eserlerini (tercıime olanlar asılla

rıyle beraber) Şehir Tiyatrosu 
Draımaturluğun~ göndermeleri ı -
lan olunur. 

Kabul ve temsil edilen telü e -
serlere safi ha~ılattan yüzde on, 

tercümelere yüzde beş verilmek
tedir. 

---ou--

Eskrimci Bedi 
Müebbet boykot ce
zasına çarptırıldı 

Beşiktaş klübünden: 45 sicil sa
yılı Bedi Teğin. Müebet boykot. 

Yukarıda adı, soyadı, klübü ve Esnafın muayenesi 
• bölge sicil sayısı yazılı idmnacı 

Esnafların senelik sıhhı mua - ı b .. bak d k" "h ir musa a esnasın a ı suı a • 
yenelerine dün başlanmıştır Ay 

.. · reketinden dolayı müebbet boykot 
sonuna kadar muayene cuzdanla-
rını tebdil etmiyen esnaflardan ce- cezasiyle tecziye edilmiştir. Bu ta

rihten itibaren kendisinin müsa -

bakalara iştirak ettirilmemesi lü
zumu tebliğ olunur. 

~a alınacak ve belediye tarafından 
işten menedileceklerdir. 

--O--

Yeni Posta ve Telgraf 
umum müdUrü 

Posta, telefon ve telgraf umum 
müdürlüğüne tayin edilen İstan-

Pendikte güreşler 
yapılacak 

Pendikte 4 Haziranda Kızılay 

Yalnız o devirde degil.. dafa ilk 

cie\'irlerder>beri halk, tabi olacak

ları kimselerden kendilerinden çok 

üstün ve insanların yapmağa ka
dır ola.mıyacakları şeyleri bekler

ler ve ancak onlara bu suretle ta-

İncir çekirdeğini doldurmıyan y ıazaltıcı sebepler görülerek Ha
bir hadise yüzünden işlenen bu ci- san çavuşu 12 sene ağır hapsine ka 
nayet muhitte nefretle karşılan - rar verilmiştir. 
mış ve zanlı derhal yakalanmış - Bu muhakemenin süratle neti • 
p.r. Zanlı meşhur suçlar kanunu celenmesi ve karara bağlanması 

!ar Ofise verecekleri malların be· olduğu gibi 17,5 ve 35 kuruş üze . bul elektrik işleri müdürü Kadri 
delerini kısa bir müddette almak rinden yemek verecektir. Şube İs- Musluoğlu dün akşam yeni vazi -

menfaatine alaturka güreşler ya

pılacaktır. Başa 80, yenilene 20, 
başaltına 40, yenilene 10, ortaya 

20. yenilene 5, desteye 10. yenilene -- . . . . ~ . • .. • •• ,._ ~! .LT ·-"° ... :· ~~, .. • · • r .~ 1 .a -:--·---· .c ..... ~ ........ • • ·1
- üzere An.karaya 
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Son·· Haberler 
j!ŞAR!!TLE!' 

Fatihte Mari - Kler 
Mari - Kler l...Unde ltir Fraasız 

kadın mecmuası çıkıyor. Bu mec
ınuanm İstaalıuldaki satıı;mm yer-

Molotof FİLİSTİN BUHRANI 
s o v y e t 1 Y•:uın : Rolmnd de M•rea 

Prens Pol Berlinde 
Yugoslav kral naibi Ber
linde merasimle karşılandı 

' 
''===========~, li mecmuaların İstanbul satışla -

rmdan fazla olduğu iddiasını ev-• s t v~k.i gün kabnle mecbur olduk. ovye Çünkü Mari - Kler'in Fatihin arka 
mahallelerinde bir &azete müvez 

• • zii tarafında. bağrılarak satılmak 
sergısı ta olmasına şah.it olduk. .Müvezzi 

satmadığı mecmuayı bağırmaz ~e 

M illetler arası buhranı ne za- hemmiyet kazanan Yahudi muha-• . . 
ti ı man a:z veya çok, ne zaman ceretinin tazyiki ile, Filistinde yüz 

sıyase n had. b ir şekil alsa, Filistin ihtilafı !erce senedenberi yaşıyan Araplar 
· da siyasi aktüalitede daima birinci ezilecekti. 

1 t t planda görünür. Sanki esrarengiz Böylece, tarihin en feci ihtilaf -a n a ı tesirler varmış ta lıı.giltereyi güç- !arından birisi dOğınU§ oluyordu . 

Mosko\·a, J (A.A.) - Sovyet ic-

1 d .Mari KJer Fatih gibi halis Türk 
Bertin, 1 (Hususi) - Yugoslav gazeteleri, Yugoslav kral naibi a ç 1 ı semtJıd,, satılahildiğiıı.I! ~re ıli-

Kral naibi Prens Pol ile Prenses Prens Paul ile Prenses Olga'ruıı ğer semtlerde de kapışılıyor, de-

lüklere maruz bırakmak, onu u • Yahudiler Filistin'in eedler'.nden 
mum! harekatında rahatsız etmek kalma bir toprak okluğunu ve ken 
için Arap • Yahudi facialarını tah- dileri için dünyada, sığınak olabi • 
rik ve teşvik ediyormuş. lecek yalnız burası bulunduğunu 

ra komiserleri heyeti reisi ve ha
riciye komiseri Molotof, dün, yük
sek Sovyet meclisinde harici siya
sete dair mühim beyanatta bulun-

Seneler var ki bu böyle devam iddia ediyorlar. Araplarsa bu top. 
ediyor. Seneler var ki İngiliz hü - raklarm kendilerine ait olduğunu 

muştur. 
kıimeti, bu meseleyi halletmeğe ileri sürüyorlar. 

Molotov, ent~rnasyonal >•s aset-

Olga saat 16 da Berline gelmişler Berlitıe yapacakları resmi ziyaret Ankara, 1 (Hususi) _ Bu- meldir ki, bilenler bunu bize bir 
ve merasintle kar~anmışlardlr. hak.kında birçok haberler neşret • gün saat lS/JO da Halkevi sa- kaç kere söylemi§lerdi. 
Pr-· Pol, ıs· tasyonda Hitler, Gö - 'mektedirler. Gazeteler, bu tezahü- İstanbulda çok satılan yalnız •= !onlarında •Sovyet Kitap ve 
rın. g, Von Rı'bbe:ıtrop, Alman riıcali rün ehemmiyetine işaret etmek - f Mari Kler değildir . Daha bir iki 

te son zanı•nlarda mühim değişik- çalışıyor. Fakat öyle bir mesele ki, ingı1tere, Filistinde mal(ım bü-
likler vuku bulduğunu ehemmi _ karışık tarafı adete ve dine mü - tün siyaset sistemlerini kullana • 
yelle kaydettikten sonra demiştir teallik taraflardır. Bunlar, bir Fi- rak beyhude yere meseleyi hallet

ki: !istin devleti kadrosunda iki ırkın meğe çalıştı. Sırasiyle hem uzlaş-

Sovyet Artistik fotağra • ser-
ve Yugoslav sefiri ve kolonisi ta - tedirler. mec:mua var ki, İstanbula &eldiği 

gisi açılmıştır. aHn vapurlarda. ı~enlerde dikkat ra!ından istikbal edilmşitir. Samouprava gazetesi, başmaka- mi k •- • 
Komşu ve dost me e e - edimz, Tiirk mecmuala~~dan pek PreDA Pol, ikametine tahsis edi- lesinde, Almanya - Yugoslavya fik . ·~ 

tin teknik, sanat ve ır sa- fazla olarak onu ellerde görürııü -len Belvü §atosuna gitmiştir. münasebatırun bir tarihçesini yap hal h h · te 
anrun emen epı;ıne • nüz. Bunun sebebi •ok geniş ha -Berlln, 1 (A.A.) - Prens Paul i- tıklan sonra şöyle demektedirler: ed · tınd 1300 ' 

- Bu değişiklikler sulhcü devlet 1 samimi olarak işbirliği yapmasına tırma, hem .zorlama usullerini kul
ler bakımından .enternasyonal va- mani olmuştur. l ıandı. Kendi nüfuzunu vahim bir 
ziye'.i fev~aliı.de vahimleşt:rmiştir. Umumi harpte Balfour beyanatı f §ekilde tehlikeye düşüreblleeek 
Bugun bır taraftan mutecavız . uf be y h d'J 1 ve İngilterenin imparatorluk mu-. . . . • namıyle mar yanat a u ı e -
devletlerın sıyasetı ve dıger taraf- . . . . t d tt • İ vasale yolları üzerinde bulunan, 

mas en neşrıya an timde, bir karii hemen hemen bir 
le Prenses Olga, dün akşam saat Yugoslavlar, Alman dostluğu - ·· 1 ·· -· So"'-·etler 

guze ornegın ve ·' bııfta meşgul edecek mündericat-l!o de Rosebach'da Alman hududu- nun bizim için ne demek oldu - b. liğ" ·ıı ti · · hayat 
ır i mı e erının ' . la ve resimle çıkan bu mecmuala-

na gelm;•'er ve derhal Berline mü ''"nu ve bu dostlu"'·~ yalnız bi - d t f ali tlerı· nı·n muh 
~ ısu ıs~• a e ve a ye • • rın. en büyüğü %8 sahifeyi" g~emi-

teveccilıen yola çıkmışlardır. zim için değil, Balkanlardaki ve telif safhalarına ait 200 ar • 1 
d . . . re Fılıstınde bır cyur • va e ı. ş-

an demokra•, devletlerınm ade- yakın şarkın bu çok mühim mın -
mi müdahale siyasetlerinin neti -
celeriyle karşılaşmış bulunuyoruz. 

t~ buradaki Yahudi hareketi, bu 
fen bizim resimli mecmualardan 

Prens ve Prensesin Berlın'in bu itibarla biltün Avrupadak! bü- t ' tik f t g· afın teşhir edil -
ıs O 

0 r daha ucuz, yahut onlarla ayni fi-
Lebrter istasvonuna saat 15.30 da tün dost ve mütt.efiklerimiz için diğ" bu se""ı·nı·n açılma töre -

, ı ·o atta olmasıdır. Hem de onlar mü-
muvasalat etmeleri beklenilmekte bir sulh zamanı teşkil etmekte bu nin.de Başvekil Doktor Refik silleri, tecavüz siyasetlerinin ne -1 him ıniktard• posta ve komisyon 
dir. Kendileri istasyonda Hitler, lunduğunu pekaJ.a biliyorlar. 1 - Saydam, Maarif Vekili Ha. - lıcelerile iftıhar etmeğe pek ziya-

tediye ettikleri halde._ 

Müteca\iz devletlerin milines -
.yurd> u. İngilterenin hinıayesin -

de hakiki bir Yahudi devleti hali -
ne getirmek içindir. Bu suretle se
neden seneye daha çok artan ve e-

Goerlng ve Von Ribbentrop tara - talya lle olduğu gibi Almanya ile san Ali Yüeel, birçok mebus- de temayül gös:criyorlar. 
Bizim mecmualarıınız pahalı d • · 

fından istikbal edilecektir. de çok tabii ve dostane hattı hare- !ar, Hariciye ve Maarif Ve - Demokrasi devletlerinin mü - politikanın cezri bir surette egış-

lm '-"'etlerı· ileri gelenleri, kor • • &azeleler de öyledir ya · onla- messılleri, kollektif emniyet si,·a- 'tirilmesi lüzumundan vüksek sesle 

kametlerine tahsis edilmiş olan !na direktiflerden ve tesbit edilmiş diploınati.p birçok azası, bir ba••ı a a.· imi!. s·· .. ... setinden vazgeçerek ademi teca - bahsedilmeğe başlanmıştır. ıç 

takasında .kendi emniyetini tehdit 
edebilecek ahval ve şerait ile kar
f)laştı. 

Filistinde Almanlar ve İtalyan· 
lar İngiltere aleyhinde tesirler 
yapmağa çalıştılar. İngiltere bü -
tün bunları tecrübeleriyle önledik 
len sonra, şimdi sulbcü bir zibni -
yetle halli mümkün görülmiyen 
bir Filistin buhranı önünde bulu· 

Prens ve Prenses, saat 16 da i - ketinıizde evvelce tesis edi iş o· ı ....., rınki Sok ucm. Bu fiat farkıııda ' ' H . 

. 
1 

~ c ı var: urum ve.... .. d "'dahal k lit" Belle-vue şatosuna gideceklerdir. bulunan yoMan inhiraf ettiğimiz çok münevverler ve gazete - ğıt fiatL.. vuz ve a erni mu e siyasetini ı şüphesiz beyanatla gerçe po ı -
""'hrer ve maiyyeti orada kendile- takdirde büyu .. k bir mes'uliyet al - ciler hazır bulunmuştur. ı N 1 takip etmiş ok.Jukların. dan, enler-. ka arasındaki farkı anlıyoruz. Fa-
~ u _. ,, e ınecm ua arımızın, ne gazete.. nuyor. 
r.lnden ayrılacaklardır. Saat 17 de tına girece""mize kani bulunuyo - !:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;=•: 1 . • . . .. .. .. nasyonal vazıyettekı vehametı kat bu sözlerin gelışigüzel olmadı -

15' ennuzın silrumde buyük Avrupa k di f•->- · 1 - · · ı J !is nd •• A 
Pre _ _, kabul edecek ve 17.45 ıe ruz. _ eml k 1 . .. .. . , en e ...uı wnumıye en naza - ğını görmemek mümkiın değildıı-. ngi izler, Fi ti e evve.... -

mu . m e et enle boy olçuşmesıne ı d h f'fl - - ı l y ile d Belle-vue şatosunda bu ziyaieti i- Bu gazete, bundan sonra Kral !erinde bütün mılletin sempatileri lnık. ok . lm rın a a ı etmege. ugraşıy~r - İşte birkaç vakıa: rap ara ahud· r arasın ~ 
? Ol refakat edecektir. Çünkü millet, • an y tnr. Fakat hıç 0 azsa ve sanki son zamanlarda mühim bir ;~birli"' siyaseti tatbik ettiler. 

ade eyliyecektir. naibi Prens aul ile Prenses • kiiğıt pıınısmola bn fark olmasa... b. 
1 

.b . d İngiltere ile Polonya arasında .., ıs• 
Saat 20.30 da Hitler tarafından garun Berlini ziyaretlerinin Yu • bugün hudutlarında hüküm sür - . • • ır şey o.mamış gı ı avramyor - , Fakat bu siyaset suya düıtü. Bun-

kt 1 lht kü .. k b.. Bız kagıdı, Avrupadu ve Av - !ar. bir karşılıklı yardım paKtı mevcut dan sonra Londra hükUmeti, birisi 
Führer evinde bir ziyafet verile - goslavya'nın Almanyaya karşı ya·• me e 0 an su en ve çu u • rupa gazel ı · · !"'·"' fiat 

.. k b-ı- k ı t afı d "ermın ~ ._, 8 ~- Münıh anlaşmasının tarıni olan 1 değildi. Şimdi bu pakt kararlaş • Arap, birisi Yahudi olmak üzere cektir. pıcı siyasetinin mutantan bir teza- yu u un omşu arı ar n an lıyonu. Ancak nakl !arak bu 
'i ı k ·· t ·ı ·r ıye 0 

• Eyliıl 1938 denberi az bir zaman mış bulunmaktadır. Almanya, Po- iki müstakil devlet vücude getir • 
Yarın Brandebıırg'dan Charlot

tenburg'a giden •Zafer yolu. nda 
bir geçit resmi yapılacaktır. 

Belgrad, 1 (A.A) - Yugoslav 

hürü olacağını yazmaktadır. ugos avyaya arşı gos erı en 1 ı- yük bir fark nrmiyen bu fiat kıl- . . . 
Samouprava, şöyle devama edi - mat ve hürmetten golay:ı Prens • b . . .. ] geçmıştı ki, Almanya Mart 1939 da Jonya ile olan ademi taarruz pak- mek istedi. Filistin bölünerek vü-

gıt mat aaya gınnceye kadar uç Çekoslovakva devletinin mevcu - · · · d • ·1 
yor Paule şükran borcu olduğunu misline çıkmaktadır. Gümrükler, di . : . tını feo;hetmış olduğu ıçın bu pak- cu e getirı ecek olan bu devletler, 

b h t 1 .. drikt. yetme nıhayet verdi. Almanya h . ı · b ··vükt· u-r Ve Av İngilterenin kontroıu·· altında ola • Prens ve Prensese u seya a - mu ır. verpeır yüzünden... hU. . , tın e emmıye ı u. . -
....,hır tarafdan en ufak bır mu - . fnd b" d "'şildik a caklı ve kendisi de elinde Kudlıs 

Avrupada kilosu 8 kuruta satı - kavemete uğramaksızın hedefine rupa -vazıy~ ı c ğır . egkı • olı:y ve mukaddes yerlerk burı:ıarı df-

s k K b 
lan kiığıt burada 18 kuruştur. Bir . 1 b. k la 1 k . . pacagını gormeme e ım .. n Y -

Parti. e ret erinin a ine top- gazetenin veya mttınuanın kiğıl :~e k;,dio k;n~~: v:::~~ır;~~: tur. nizc::~ğlıyan bir kuşak bulundu -
masral1, taln, tertip, klişe, ressam, anlaşmasının hakiki hedefi ne i - Keza İngiltere ile Türkiye ara - ra • 

ı hı . t•rakı· kabul edı·ldı· ı::-::~:!.~7~.::: :::: bü- ~o?; :re nS:7ı:~:a ':::;'!;'rç:~~ ~ sında da bird ~~lrdşdıklıSoyardgünl~m ::; y!:~:~~:ı ~:p~~~.:~:: an anna iş ı i t b. d kitab 1 · tı me\·cut egı ı. n rine İngı·ıız· h"'-"·me•• Londra'da , ş c ız e m, gaze enın, Slovakyanın Münib anlaşmasına .... u .., 

mecmııııııın pahalıya nıaledilmesi rllğmen tasfiyesi bütün dünyaya, bir anlaşma hisıl olrnııştur. Bu b;r Filistin konferansı topladı. Bu 
(Bno tura,. J inci ıayfada) nin sayısı malı.dut olan parayı 1 zerine nazarı dikkati celbederek ve pabalı~a sahlması &ebebi_ Eğer vAkıa da bev_ nelmilel vaziyette bir konleranstan maksadı, her ı'kı· ta---. '' ' en üst noktasına Münilı\e varılan 

Em1Ak bankasının münhuiren alelıtlik bütün inşaata kredi ile Türk lisanının temizliğine dikkat kiğıt fi•tlannı ndirettk tecl • ademi müdahale siyasetinin nere _ değişiklik husule getirmektedir. raf lı:onleransta doğrudan doğruya 
nunun için tavzif ediyor. Binaen. verirse bundan hasıl olacak mah - ve Türkçeye hürmet edilme..ini is lıirler ahnma:ısa ne nqriy•t işini !ere götürdüğünü göstermi~tir. Bunlarla münasebetdar olarak. münakaşa edecekler, bu suretle 
aleyh akar invası tamamile prag ·ıl tur n«lır? Sayısı belll olan bir pa- temiştir. c-İf)elebiliris, ne 4e Fatihte ma- Bütün bunlardan sonra Alman- son devrenin en bariz vasfı hiç her iki taraf için kabul edilecek bir 
raına bWıassa ev inşasından ev - rayı inşaat yaptıracak vatan - 44 üncü maddenin müzakeresin ı.aıJe araa ..... aatılaeak h!r TiUk ya devlet reisinin bir tek nutku .. hesı'z mütearnz olmı»an Av • formül bulacaktı. 
ve! girmif bir mevzu değildir.. J daşlara verırken hem ev, hem a. - de Rifat Kozan (Yozgat delegesi), Jı.Mın &azeteaine sahip olabiliriz. ile iki mühim enternasyonal mua- şup ' Fakat gerek Arapların, gerek 

935 kurultayında kabul d ·en, partman ınşaatını karşılıyaeak bır ilk tahsilin beş sene olarak tesbit 1 K DA M C 1 hedeyi feshetm~ olmasına hayret rupa devletlerinin taarruza karşı Yahudilerin taleplerinde ısrar 
maddenin esası §Udur genişlikte mi yapmalıdır, yoksa edilmesinin muvafık olamıyacağı- etmemek lazımdır. Bu muahedeler mukavemette Sovyet Birliğini teş inat etmeleri yüzünden, Filistin 

O vakit dilek encümenine ve par Türk vatandaşını ev sahibi, toprak M .f ı• •ı• s t Almanya .• İngiltere deniz anlaş • riJı.j mesaiye davet etmeleridir. Bu konferansı bir ~aza "'""''· Bu -nı ve bu haddin tayininde . aarı ngı iZ evye ,~. ..~ .... 
t.i merkezine bilhassa Ankarada ev sa.bibi kılmak gibi içtima! bir sa - - ması ve Almanya - Polonya ademi temayüain dikkate Jiyik olduğu nun üzerine İngiliz· kabiııesi, İn• 

· VekA!etinin serbest bırakılmasını 
yaptırmak iat.iyenleı· müteaddit fi- baya mı basretmeldir? Burada bu iat-''"'ir. •• k J • tecavüz paktıdır. ikiırdır. Buna binaen Sovyet hü gilterenln, mandater de-~Jet •sıfa • 
üyetler yaptılar. Dediler ki Em- ıualin cevabını verirken geniş ~·-- muza ere en Zamanında bu iki muahedeye en! a~ . a tara tiyle elinde bulunan haklarını bü-
'*'· B k . t get·ren M-·-" V kili" H ı .. Yuce·· 1 t 1 b.. ük. b. h . Jr.ümeti İngıltere ve Frans • .... an ası parasını ıra 1 mikyasta hem e~ ve hem .;,part • ...-u e uan fiil ernasyoııa uy ır e em.mı - . .. tün sa!Ahiyetiyle kullanarak Jıa 

(Baş tara!ı l inci •ay/ada) fınd ı barış cephesı mu • 
menabie, tahsis ediyor. man 1·nşaatına hasredelim c·ıersek verd"'i cevapta parti programın - yet verilmişti. Bununla beraber, an yapı an mese!evi halletmesine kara• VA• • 

"' Molotov'un itirazlanndan hiçbi- b ı t · ' • ~· Aııkarada bir iki akar yaptıran- , ... ,. m ..... zur birden kendini aöste • da ı·ık t-"-ilı·n -...... sınıflı ilk okul- Almanya hiçbir muameleye lüzum zakerekri teklifini ka u e mış - di. 
... _,. ... Ba IA .. , " '""' ~. rinin bir itiliıf akdine karşı izalesi 

ı.r vardır. Bunlara .........,. n - göstermeksizin bu iki muahedeyi ı·ır. N d"l Be K"ta 'ta ı· .. '"· _ •• rir. Birisi bütün vatandaşı ev sa - larda verilmesi, beş seneye ve beş mümkün olmıyan bir engel teşkil eşre ı en yaz ı p , n • 
kası kredi açıyor. Kuç .... """"' ve silkip at_tı. Amerika Reisicüll'lburu Fakat 0 zaman boclıyan müza - ·ı· hük- ı · · .... list· de A 

t · ed · ı bibi kılmak imkanı kabnaz, diğeri seneyi bir merhale olarak teshil etmemekte olduğu söylemektedir. R 
1 

_ --. gı ız um erının "' ın • 
;,çiler bunu emın emıyor ar. uzve tın sulh aşkından mulhem, h • b"t "şt' Bunun ı ı y h d'I · · b' Jı"ğı" e mec 

1 T k ·· ı ·· d b 11 ' olan bu para azlıg· tmekte il · ı kt ld • Filvaki: kereler enuz ı memı ır. rap ar a a u 1 erı ış ır n Ahmed lısan o goz, arsa ar u- e sayısı e ı ı e n erı geme e o ugunu olarak vaJ?h'" teklife Alttan,·anın 
h dud 1 T klif dilm k ı · - ıs• , - .. 1. tıur edecek siyaseti izah edildi. r.erindeki ihtikarın mesken iruıaa- dolayısile Ankara u u il.ışında .işaret ederek demiştir ki: - e e e te o an iti - cevabı işte bu olmuştur. la beraber daha o zaman goru u • 

tına mani olduğunu ııöyliyerek inşaatı karşılıyacak bir kredi te - _ Çünkü henüz bu tahakkuk et laJJarın tedafüi mahiyeti, öteden - İki enterna..yonal muahede fes- yordu ki, eğer hakikaten müessir Q n .-enelik muvakkat bir za -
buna karşı gelmek için aynı şekil- mini mümkün olamaz. Bina0:ıa - beri Londra ve Paris tarafından hedilmekle de Jralmam••tıı. Al • b;• müdafaa eephesi tesis edilmek man için Filistinin müstakil 

miş değildir. Bizim tahsil çağında k b 1 t ı· d·ı · .., " 
le karşılamış memlekeUerde alı - leyh bu ma.ddenin r·Jıu, tedvini a u ve es ım e 1 mıştir. manya ve İtalya daha ileri de git- istenirse en az aşa~aki şartların bir devlet haline taha\-vül etmesi 
nan tedbirlerin bizde de alınması- esasındaki müzake:flerin netice- iki milyon çocuğumuz var. Hem de 2 - Garantinin Baltık, devletle- mislerdir. Son gu-nlerde araların- mevzu•ıbahistir. Füistinde idare 

· tabakkuku !iızımdır: 
om imkiını olup olmadığını sor - sinde, bu esaslardan mülhem ola- mecburi tahsile tabi. Halbt!ki biz rine teşmili hususunda ısrar edil- da aktctH"Jcri si,·asi •·e askeri mu So t'- makamları nüfuaları nisbetinde ...,. ' • İngiltr. e, Fransa ve vye ıcr 
du. rak tespit edilmi§ olduğu için p.ı:- bunun ancak üçte birini okutabi- mesi, Moskova'run itilafların meri- ahedeyi d~ neşreylemış· !erdir. Bu . 1 Araplarla Yahudilerin ikisine de 

Birligı' · arasında tamamen tedafü 
Galip Demirel (Afyon delegesi), tinin bir evvelki kurultayda tesp.t liyoruz. Sonra okutabildig"imiz ço- yet mevkiine konulmasının bu dev muahede bilhassa tecavüzidir. Bu ""1'ilttek ve beş sene mühletle bir 

1 1 · · h" tte ·· essir bir karşılı.klı muhtelif kasaba ve şehirlerde hız edilen bu e6a•a bağlı ka masınu. c ki h . d b fi k etlerın mıiracaatlarına bağlı kal- muahede mucibınce Almanya ve ma ıye mu teşrii konsey tesis t.'dilecektir. u arın epsı e eş sıru ı me - . 
almış olan ımar işlerinin temini partini.n ısrar edec~ği tabii'fr. maması arzusunda bulunduğunu İtalya, tecavüz veya taarruz harbi yardım paktının akdı. Muhakkak ki bu, utlaştırma ve 
ıçin sermaye membalarına ihtiyaç Hikmet Bayur arkadaşımız ., tepte okumakta değild:rler. Onın, göstermektedir. dahi olsa her türlü askeri hare • İngiltere, Fransa ve Sovyetler işbirliği yaptırma için doğru bir 
olduğunu ve bunun yolııutluğun - iokinei meselesine gelince yar.·•Ş için beş seneyi bir ideal olarak 3 - İstişareler yerine evvelden kiitta bırbirine yardım edecekler- Birliği tarafından Orta Avrupa ile teşebbüstür. 
dan imar işlerinin inkişaf edeme - anlamadımsa: ·Madem ki çok in- koymuş bulunuyoruz. Bu ideal her tesbit edilmiş sarih teahhütlere gi. dır. Doğu Avrupası devletlerine ve bu Fakat daha evvelki projeler gibl 
diğini işaret ederek Ankarada ol- §Bat mesken saluplerine tesir edi- tarafta tahakkuk ettirildi.kteıı son- rişilmesi talebi, milletler cemi - Taarruzun inkişafına nihayet ve arad~ Sovyetler Birliği ile hududu bu proje de Araplarla Yahudilerin 
cluğu gibi diğer tehir ve kasabalar- yor. O halde bir defa mesken sa- ra & sene, 7 sene ve belki de daha yeti mukavelenamesinin 16 ıncı rilmesi lehindeyiz. Fakat ihtiyat- olan bütün memleketlere taarruza muhalefetine maruz kaldı. Hatta 
daki imar hareketlerinin de talı • hibi olmuş olan vatandaşa, mes • ileri memleketlerde olduğu gibi 8 maddesi ile_.jstişhad edilmemesini lı olmak zarııretindeyiz ve ancak 'karşı garanti verilmesi. proje üzerinde münakaşa bile yap 
viy•i için kredi membaları temin kenini ipotek yaptırarak, Emliık istihdaf eylemektedir. bu surelledir ki memleketimizin madın reddettiler. Yahudler bü • 
edilmesini .i&temiftir. Bankasından kredi alması yolunu seneye çıkarmak düşünülebilir. İy> malümat almakta olan me - ve dünya Oarı§ınm me!aatlerini lngiltere, Fransa ve Sovyetler tün Filistinde umumi bir grev ilan 

Recep Peker (Kütahya), Arka- kapıyalım. diyor. O, daha yüksek ve daha uzun Be - hafi!, şimdiki İngiliz - Fransız pli- müdafaa edebileceğiz. Birliği arasında aralarında yapıla- ettiler. Daha geçenlftde şiddetli 
daşlar, Mümtaz Ökmen arkada • Bence arkadaşlar, bu başka bir neler sonra düşünülecek idealdir. nının iJı.id üç devletin, bunlardan İngiltere gibi bir memlekette dış cak yardım ile garanti ettikleri bir tezahürat yapıldı. Yüzlerce kı-
pn maıu;adı iyi izah etti. Ben bi- bakımdan mahzurludur. Birçok va Onun için programdaki beş se • herhangi birinin doğrudan doğru - devletlere yapılacak yardımın l"k şi yaralandı. Filistin, aylardan be • 
raz daha aydınlatmağa, biraz daha tandaşlar .v~ır k~, dün.ya varlığı· ı neyi olduğu gibi bırakmak liızım- ya te_c~vüze maruz kalması, yahut zırdalıi misakı, kollektif emniyeti li ve vüs'ati hakkında müsbet bir ri hakiki bir iç harbi yapıyordu, 
ırııifletmeğe çalışacağım. nın. t~melıru evlen te§kil eder. Ev dır. Buna dahi varmak için kate • kendısınden yardım talebinde bu- tahakkuk ettirmek için evvelce anla!plla akdi. Yine bu hale dÜ§lÜ. 

Bu, iki bakımdan mütalea edi- sahıbı olmuş bir vatandaş, servet d'lec k d h k !unmuş üçüncü bir devlete karşı sarfedilmiş olan mesaiye bağlıdır. İşte kimseyi kabule mecbur et • Bütün dünyada mevcut olan Ya 
·• L • sahibi olmn• d kt· B · 1 e a a ço mesafeler var • ·lm· 1 ·ı - d Bu ki daki ih il'"- k h d. '- · lir: Biri ameli bakımdan, oteai ıç- ..,, eme ır. unu ıca· verı ış o an garantı er yüzun en, no a t ...... r, ancak şe - . de ar u ı mesen:sı, ancak bir milletler 

b d dır mediğimiz ve fakat uzerın ıar 
tima! bakımdandır. Ameli bakım- ın a paraka klbederek bu ser- · taarruza uğraması takdirinde bi- Ji mahiyettedir. Ve mevcut yegiı- arası planı ile halledilebilir. TA 
dan Türk.iyede faızli bir kredı te- maye ile bu vatandaşı kendi olu· Programın diğer maddeleri Ü • r:birlerine mütekabilen ve millet- ne müşkül, Moekovanın Baltık ettiğimiz nokta! nazarımız budur. Balfour beyannamesindenberi ya. 

t. nd ........ b. h. de hi b . · Bu fikrin pasifik devletlerin men-minine imkiın bulunamamıştır. ,.. ru an .....-a ır ev sa ıbi etmek-, zern Ç ır müzakere geçme - !er cemiyeti mukavelenamesinin devletlerine, bu devletler tarafın- pılan bütün tecrübeler göstermiş • 
t d · - · · b. 1 faat ve emniyetler ine tamamen uy te parti bu esası umde farzetmiş ense, ıgerıne yenı ır ev yapması ınış, heyeti umumiyesi kıırultaym ruhu dahilinde yardımda buluna- dan müracaat vukuuna haeet kal- tir ki, Filistinin hali hakikaten en 
· k 1 · 1 k d h f gun old~ kanaatindeyiz. Bu an-ve devletin uzun zamanda ödene- ım anını emın e me a a ay - tasvibine iktiran eylemiştir. caklarını natık bulunmaktadır. maksızın, otomatik suretle yardım feci bir haldir. 

· · kredi fonsi,·e»i bu dalıdır. A · ·ı !aşmanın esasını müsavilik ve mü 
, , Bunu takiben okunan encüme _ ynı mehafı ,milletler eemiyeti) da bulunulmasını arzu etmesinden tekabillik prensibinin teşkil ettiği Araplarla Yahudiler arasında 

ibi bı • ul mukavelenamesi, daha doğrusu bu 'j ileri gelmeketdir. samimi bir işbirliği temin edile -
· ez kür cemi et konse - H ükiımetle yalandan alikası o- aşikardır· memesi, milletler arası nizamını 

l- İngiltere ve Fransa ile müzake- kanftırıyor ve Filistin mandasını 
e t - ·it erenin iı.zerine 

u 

• 
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' 

ltalyanlar, ispanya
dan ayrılırlarken 

merasim yapıldı l 

Polonya, Almanyaya 
demir ve hububat 

satıyor 

Holivulta Antinazistelerin bir nümayişi -
Victor Francen karısından ayrılacak - Mavi 

Melek tekrar Avrupaya geliyor 

• 

Heyecan içiruie günlerce cevap 
bekledim. Bana asırlar geçiyor -
muş gibi geldi. Hasta gibi idim. 
$;ılgına dönmüştüm. Nihayet 
cevap geldi. Ellerim titriyerek 
zarfı açtım. Şu bir iki kelimeyi 
yazmıştı: 

•Beni rahatsız etme artık seni 

Cadiks. 1 (A.A.) - İtalyan kıta-ı Varşova, 1 (A.A.) - Polonyanın 1 ıı 
Jtından takriben 15.000 kişi dün :inümü?.deki üç ay zarfında Alman 

ı ~am Piemonte, Sicilia, Liguria, yaya yapacağı ihracat, şimdiki ' 
Sannia ve Ca!abria nakliye vapw· miktarına nazaran yarıya '.ndiri -
Iarile İtalyaya hareket etmişlerdir. lecektir. İhracat maddelerinden ı 
Bu kıtaatın hareketinden evvel ve bllhassa demir, hububat ve hay -
da merasimi icra edilmiştir. vanat ve mahsulatı mevzu bahis-

Umberia vapuru, daha evvel İ- tir. 
talyan kıtaatının bir kısmını ha _ Polonya - Almanya hükumet 
mil olduğu halde yola çıkmış bu_ komisyonlarının son içtima dev - f 
lunuyordu. Zira bu vapurun süra _ resinde ihracat miktarında yapıl -
ti yukarıda isimleri zikredilen beş mas. i kararlaştırılmış olan bu ten \ 
nakliye vapurunun süratlerinden ziliit, PoLonyanın Almanyada dan-

dır muş lbir halde bulunan matluba -az . 
tının terakümü yüzünden 

Çok stiratli olan diğer iki vapur, 

ı 
yani Lombardia ile Sardenia bu 
sabah hareket edeceklerdir. 
İspanya Dahiliye Nazırı Sarra

j no Suner ve İspanyadaki İtalyan 

bir hal almıştır. 
---00--

Varşova at 
yarışları 

ğimi anlattım mı şimdi bilmiyo -
rum. Fakat iyi kalpli Lucette'in 
müşfik tatlı bir sesle beni teselli 
ettiğini, çok iyi hatırlıyorum. O 
hiç merak etmememi bir gün mu
hakkak Liliane'ın döneceğini ve 
yeniden, mes'ut olacağımızı tah -
min ediyordu. 

kuvvetleri kumandanı General 
Gambara, bu sabah hareket ede -
cek olan Duca di Aosta vapurile gi 
deceklerdir. 

Varşova, 1 (A.A.) - Beynelmi • 
le! at yarışları: 
Varşova şehri mük.8fatı müsa ~ 

----00---
• bakası, Ben - Hur adındaki hayva-

Bazı İngiliz kumandan- na ·binmiş olan Polonyalı binbaşı 
l • • f Kulesza tarafından kazanılmıştır. 
arının yenı vazı e ve İkinci gelen, Armasesti adında-

selahiyetleri ki hayvana binmiş olan Romanyalı 
Londra, 1 (A.A. - Deniz aşırı 

kuvvetler umumi müfettişi, bun -
dan böyle imparatorluk büyük er
kanı harbiyesinin gaybubetinde 
askeri manevra ve talimlerin ida-

mülazim Purchere, üçüncü Jolka 

adındaki hayvanın rakibi Roman

yalı yüzbaşı Tzopeııcu, dördüncü 

de Mikelis adındaki hayvanile, 

müsabakaya iştirak etmiş olan Le-

Holivuttan Fransaya yolladığı 
bir mektupta bir Fransız muhar -
riri şunları anlatıyor. Aynen nak
lediyoruz: 

resine otomatik surette memur e- tenyalı mülazim Pencis'dir. Holivuttaki Antinazi partisine 
dilecektir. ----oo--- mensup artistler namına bu gru-

v S 1 . pun reisi olan Melwyn Duoglas 
fettişi, milislerin, garnizonlardaki arşova ovyet e çı- beni geçen gece radyo vasıtasile 

Kara kuvvetlerinin umum! mü -

muntazam kuvevtlerin, tayyare • • •t• tn • sının 1 ıma amesı yapacakları bir nümayişe davet 
görmek istemiyorum.• • d f" k ti · ı ·ı "daf •• a ıı uvve erın, sa 11 mu aası Varşova, 1 (A.A )- Yeni Sov - etti. Gittim ve orada Amerikanın 

Bu mektub beni yıktı. Kendimi Aradan birkaç ay geçti. Epey kuvvetlerinin ve ihtiyat ordusu 
Yet b" "·'· 1 · · Ch ·t· t- en büyük aktör ve aktristleri ile 

toplar toplamaz ikinci bir teşeb - bir para biriktirmeye muvaffak cüzütamlarının teftişinden mes'ul uyum. e çısı aronov, ı ıma 

nema ile meşgul olmaktadır. Bu 
suretle de kendisine çok parlak bir 
şöhret yapmıştır. 

Bugünse onun yedi senedenberi 
beraber yaşadığı karısı Mary Mar 
·ke'den de ayrılmıya karar verdi
ğin.± öğreniyoruz. 

Bukadar uzun bir arkadaşlıktan 
sonra iki sanatkar arasında nasıl 

bir ihtilaf hasıl olduğu ma!Um de
ğildir. 

büs yapmaya karar verdim. Ka - olmuştum. Kendi kendime durma- olacaktır. Ordu meclisine iki umu- nameııini 2 Haziranda Reiscümhu- karşılaşarak hayretler içinde kal -

b
. k h dım d hu! 1 k takd' ed kt' dım. EvvelA menşeinin Yahudi ol- Mavi Melek dönüyor 

rıma ır me tup da a yaz . Fa- an ya ar uruyordum. Lilia - m! müfettiş dahil bulunmaktadır. ra ım ece ır. 
kat bu mektupta ona benim yü • ne bir gün gelecekti. Muhakkak Diğer taratan General Sir Ro - ---<><>-- duğu söylenen büyük aktör Paul Bir müddet evvel Fransız gaze-
zümden bedbaht olmasını isteme -1 gelecekti ve yine beraber eski evi- bert - Gordon. Finlasyon, terfi e - Muni Mukaddes Kitaptan bir par- teler.i MarJene'den çok bahset _ 
diğimi, kendisine serbestliğini ver mize, o, küçük caddedeki yuvamı- dilmiştir. General H. M. Wilson, Panama kanalı . ça okudu. Bu gece bütün Amerika mişler, artistin Fransada çevimıi _ 
meye, ayrılmaya hazır olduğumu za gidecektik. . Mısırdaki İngiliz kuvvetleri baş - onu dinliyordu, dense yeridir. Son ye karar verdiği yeni filmden u • 
bu __ suretle Chaoot ile evlenebile - E~et ~ılıane geld~. Fakat Cha - kumandanlığına tayin edilmiştir. Vaşington, 1 (A. A.) - Ayan ra Jeannette Mac Donald'ın güzel zun, uzadıya bahsetmişlerdi. Son-
cegıni anlattım. bot ile bırlıkte! İkısı bal ayını ge- meclisi, Panama kanalında ilave - sesi ile iştira kettiği milli bir hava ı ra birdenbire kendisinden bahse -

1639 m. 183 Kes. ızo Kw 
T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw 

r .................. J 
:. •• ~.~!!!':!'!.~:. 

,Pl.ı 

Saat 12.30: Prorram. 
Saal 12.35: Türk müzltl 
Saat 13: 1\-lemleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haber • 
Jeri. 

Saal 13.15 - 14: Mmlk (Karı-

ıık program - Pi.) 
Saat 19: Prol'ram. 
Saat 19.05: Müzik 

lor - Pi.) 
(Optret 

Saat 19.30. Konuşma. 
Sa.at 19.t5: Türk müziği 

heyli.) 
(Fa•ıl 

S.1.at 20.30: Memleket 111a.aı a • 
yarı. ajans ve met,oroloJI habflr -
Jeri. 

Saal 20.45: Türk müzlft 1 -
Suz.lni.k peşrevi. 2 - l\lustafa 
NazHn suzinik şarkı: (Sensiz bu. 
sabah.) 3 - l\.lustafa Naıifi.n su .. 
ıinik şarkı: (Ümitsiz bir sevtş .. 
Je.) 4 - Ahmet Raslnı ~ıuı;lnik 

p.rkı: (Söyle ey cananı ruhum.) 
5 - Lemlnin Hüseyni ,arkı: (0 
l'Üzel trözlerle.) 6 - Saz sematsL 
7 - Kemençe taksimi. 8 - Ari
fin: (Bir melek slına peri.) 8 -
Şevkinin (Duçarı hicri yar.) 111-
Mahmud Celıilettin aşanın~ (Na ... 
rl lirk~t.) 11 - Mustafa Cavutı 
(Canım tezdir.) 

21.30: Konuşma. 
Saat 21.45: Esham, lahvllil, 

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

Saat 21.55: Neş'eU ptiklar. 
Saal 22: Müzik (Rlyasellcüm • 

hur Filarmonık orkestrası. Şefı 

Praetorius.) L. Van Beethoven: 
2 inci Senlonl, Re majör op. 36. a) 
Adagio Molto .. Allell'O Con 
Brio. b) Larghetto. c) Scherı.tı -
Trio. 9) Alle.ı-ro l\Iollo. G. Bl,.lı 
Roma süiti. a) Andante Tra.nqulJ ... 
lo - Alle&To Aıllalo. b) Alle«ro 
Vlvace. c) Andante Molle. 9) Al
lel'ro Vlvacissimo. 

Sa.at 23: Son ajans haberleri ve 
J'&rınki pro,.ram. 

Saat 23.15 - !4: MiUllı: (Ca• • 
band) Pi, 

min senaryosunu tesbit etmek, şı 

olacak demek zaten bir türlü kabl 
olamıyordu. Fakat galiba bu sefeı 
mesele halledildi. Anlaşıldığını 

göre cDede d'Anvers> mevzuu ü • 
zerinde fikirler birleşmektedir. 

Marlen gelecek ay içinde Avru-
paya avdet edecektl:r. Holivutta On beş gün sonra ceap geldi. Fa I çirdığimiz o küçük evin birkaç a-ı ten birtakım müteharrik sedler çalındı. Hepimiz de ayakta dinle - dilmez oldu. Şilndi ise tekrar Mar-

"at karımdan değil, Chabot'tan.. dım ötesnde bir apartmana yerleş- A 1 d adaları ı'htı•la"'fı inşasına dair olan kanun 16 reye dik. Paul Muni konuşurken her . bulunduğu esnada giderken de , a an 50 1 k lene Dietrich'in Fransaya avdet et 
bu sefil adam kendisinin Karımla 1 tiler. Bir müddet sonra Liliane'ın karşı rey i e abu! etmiştir. kes heyecan içinde kaldı. Çünkü söylediği gibi hiçbir film .çevirme-

ch b 
mek üzere olduğunu haber alıyo -

o?vlcnc~cğını düşünmeye kalktı - · a ott~n eııkısi kadar yüz bul - Stokholm, 1 (A.A.) - İyi ma - o bu adam yalnız mahir bir aktör miştir. Bakalım Mavi Melek bir za 
ğım ıçın ocn;mle alay edıyor, bu madığını öğrendım. Chabot şimdi lümat almakta olan mehafile göre, Togo ve Camerun değil herkesi sözleri ile teshir e - ruz. mandanberi, gölgelenen şöhretini 
~üzel kadınların bir müddet için onu çalıştırtıyordu. Hem de nasıl .lıükümetin yakında içtimaa davet den mükemmel bir hatipti. Göz - Bu esnada cMavi Melek. yıldı - bu ye-ni filmi ile tekrar parlatını-
1ıayatını birleştırdiğinı, ızdivaçla bır meslek seçmişti! edilecek olan parlamentoya Aa - Fransız !erden yaşlar akmıya hazır bir zının Fransız stüdyolarında ne şe- ya muvaffak olacak, suçun kendi· 
ona busbutun budah gibi bağlan-, Karım ıkinci derecede bir Dan- Iand adalarının askıerileştirilme - mÜstenılekesi oluyor haldeydik. O sustuğu zaman dön- kilde bir filın çevireceğine dair bir siruie değil senaryoları seçenlerda 
ıı:ajı h.ç te ~klından geçirmedı~i· singde çalışıyor, yani her s~viyede si hakknıda Finlandiya ile İsveç a . dü., solgun bir yüzle etrafına ba - takını rivayetler, havadisler dola - ve ve rejisörlerinde olduğu isbai 
nı yaııyordu. J b' . k k h L·ı · . rasında akdedilmiş olan itilafın Parıs, 1 (A.A.) - Meb'uslardan kında Yanından oturan Lionel şıyor. Marlene'in çevireceği fil - edebilecek mi? 

ır yıgın er e er gece ı ıane'ı · 
O sırada_ bu ad_a':' karşımda olsa 1 kollarının arasında tutuyorlardı. ! tasdikini tehir etmesini talep ey - Jean de Beaumont, parlamentoya Barryrnor kalkarak elini sıktı bir-

onu. bır kopek g.ıbı gebertırdım. Artık bu kadarı fazlaydı! Gece !emesi muhtemeldir. kanuni bir teklif tevdi etmiştir. den bire etrafını Franchot Tone, • • • • • • • ---- • • • • • • • • •-• • • •-
. . . . . • ve gunduz ne yapmam lazım gel- ırço . aze e er, ovye erın ı - Bu teklif, halihazırda Fransız mani ona rısp ve a a ırço arı rt:lSt: resfmlerl H:ddet.m geçtıkten sonra bende 1 

.. .. • B' k g t ı S ti · ·t · D Id G · d h b' ki : A 1 
yenı bır sev.nç dogdu. Demek ... . .. .. .. . . . tihaz etmış oldukları hattı hare - [sardılar Bunların arasında Gin -
Ciıabot terkettiğ! takdirde karıma dıgını duşundum. Bu ışe bır nıha- . . • . . . dası altında bulunmakta olan To- · •----- • • •-• • • 
. . . • , yet vermek istı ordum. Hiilii be _ ketın sıy~sı mehafılde kuvvetlı bır , .. ger Rogers te vardı. Ağlıyordu . 
. ekrar ka,uşmak ımkanı ,•ardı. . y t . h' 1 t . ld - "t I - go ve Cameroun un Fransız mus- S l . S dn . k b' t b 

.. . . . . . nım karım olan, benim ismimi ta- esır ası e mış o ugu mu a e . . . . . y vıa y ey ıse uza ır e es-
Bu umıtle ) enıden canlanır gıbı .. . . asında bulunmaktadırlar temlekesı halıne getırılmesı şek - .. 1 .T .. d 

ld 
şıyan bır kadının boyle bır ışi ken · sum e gu umsuyor u. 

v um. D'ğ t ft h' k. ı· d !indedir. disine meslek edinmesine de ta . ı er ara an u ume ın e - Geç vakte kadar konuşuldu. Ho-
Bu adam karımı bıraktığı anda · 

onc• kabule hazır olacaktım. Fa -
hammül edecek mİ\.'dim? Hayır, niz inşaatını tahdid eden Ingiliz - -<>--- livut artistleri bütün dünyanın 
artık sabrım tükenmişti. İsveç deniz itilafının tasdikini te- Po nehri taştı gözler.inin kendi üzerinde ol -

kat bunun :çin de Lilian'a yakı -
k .. ı Gidip onunla konus_may·a karar hir etmesi de mümkündür. Zira dugu· nu omuzlarına büyük 

şaca guze , zarıf bir yuvaya ma - - Torino, 1 (A.A.) - Suların bir-
lik olmam liizım gelmez mı· idi? verdim. Fakat Dansingden içerı· efkarı umumiyenin mühim bir kıs mes'uliyet aldıklarını, müdrik 

! b ·t·ı·f · d'k' b imi! ı denbire yükselmesi üzerine Po 
B h ! . d 1 . . t b k" ı· h m • u ı ı a ı şım ı ı eyne e duklarını so"yledil· er. u yuva aya ım e can anır gi- gıTıp e onu u ır ı avanın için- · 

ahval Ve şeral.tı' dahı'lı'nde mev"ı'm nehri üzerinde ve Torinıı'ya bir-
bi oldu. Onu öyle güzel yapacak - de görünce taş kesildim. Birdenbi- 0 

- Şöhretlerinden artık yalnız filın 
. şı'mdı· 1.siz addetmektedir. kaç mil mesafede kA!n Moscalieri- ler'ının' ve rek'ı•- mu"esseselerlnın' 

tım kı.. birdenbire yepyeni bir a- re ilk defa hakiki Liliane'i wu 
· :lam olmuştum. Şansım da yardım görmekte okluğumu dil§Ündüm. ~e ~ir .. köprü yıkılmıştır. Bir kişi değil partilerinin de istifade etme-
•tti. Kendime kolaylıkla bir iş İçimde bir şey kırıldı. ve ilk defa kopmuş bulunuyordu. Ondan kur olmuştur. 30 kadar yaralı vardır. sine karar verildi ve kalabalık da -
buldum. Serseri, avare hayattan kanma heyecansız, yabancı göz _ {ulmuş sayıhrdım. Bununla bere - ğıldı. 

rucu idi. Fakat aldırmı~ordw:'.'. o masadan masaya dil§ük fena birtakım r~smi ka~ıtları vardı. Ne infilakı Victor F rancen karısından 
kurtuldum. Vazifem biraz güç, yo-, 1erle baktım. 1ber bizi yine biribirimize bağlıyan Ohioda bir mektep 

E~de_ de gecelen çalışmak '.çın ku- bir kadın tanı ile sallanar•k yü _ yapayım kı o hen~z. k~rmıdı. . ayrılıyor 
çuk ışler bulmuştum. Kabıl oldu- rüyordu. Dudaklarında iğrenç bir Derhal o gece Lılıan ı Chabot ile Al<ron, -Ohio- 1 (A.A.) - Bal -
ğu kadar iktisad yapıyor ve para tebessüm ·a d A 

1 
k k' .. 

1 
görüp konuşmaya karar verdim. berton Kasabasında bir mektepte 

biriktiriyordum. Bununla beraber \ r ı. r ı es ı goz a ı- Bir teklifim vardı: vukua gelen bir infilak neticesin -
bir aralık annemle Lucette'i gör - ' : 1

• aydınlık, gü,el yüzlü kadın de- Ya döner, benimle yasamaya 6 l' ı d ı ı 
g lcl B. d • de i a 1 yaşın a 42 ta ebe i e 

mek, ziyaret etmek hissi için bir · 1 ı. ır a am gayet 'laübali bir devam ederdi, yahut ta benden 
).aç kuruş sarfetmekten çekinme- tavırla onu dansa kaldırdı. Kolla- büsbütün ayrılır Chabot ile iste -

2 muallim yaralanmışlardır. 

Öğrenildiğine göre infilak, mek 
d. rının arasında sıkı sıkı tutarak 
ım. diği gibi yaşardı. 
Annem ve Lucette beni gör - dansetmeye başladı. Bir aralık be- Bana avdet ettiği takdirde ken - tebin teshini için kullanılmakta o-

rnekten pek memnun oldular. Bu nim yanımdan geçtiler. Beni gör- disine kııbil olduğu kadar müref
Eiyaret 'bana da pek iyi geldı. Çün mesini istemediğim için yüzümü feh, bilhassa şerefli bir hayat bah-

sakladım. 
kü Lucette derdimi anlıyacak ka- . . . _. şedecektim. Bunu düşünürken 
bilıyetteydi. Şimdi olgunlaşmış, --~endınde bırçok şeylerın degış- birdenbire tatlı ve müşfik Lucet-
daha Cida"i vakur bı·r hal alm••tı. tıgıni hissediyordum. Kurduğum t ,. .. 1 b .. 1 . . .., . e ın guze , sarcjın ı.şı goz enmın 
Bu halile eskiden çok cazip oldu - hulyalar, saadet rüyalarım mah - önüne geldi. Acaip bir çarpıntı 
ğu muhakkaktı. Sarı ipek gibi volup gitmişti. duyarak titredim ve bu hayali 
saçlarla çevrıli taze yüzüne derin :. kurmaya çalıştım. 
manalı, gölgeli mavi gözleri hu - Evet onu bir zamanlar nasıl sev Kararımı ,-erdikten sonra he -
susi bir güzellik veriyordu. Ona mıştim! Son dakika;·a kadar da se-, men-o gece onlarla konuşmayı dü
bir şeyler söyledim, bir gün Lili- viyordum. Fakat şu muhakkaktı 1 $Ündüm. 
ane'ın avdet e..\eceğinı üm;t etti-1 ki meni Lı. ia~a bal:lıyan bağ artık ı · (Arkası var) 

lan gazın terakümü yüzünden vu

kua gelmiştir. 

Yeni mektep binaları inşa etli -

!inceye kadar mektep binası, itti -

haz edilmiş bir ev olan mektep 

binası, ywlmış ve çocuklar evin 

mahzenine düşmüşlerdir. Çocuk-

!arın ekserisi, Üzerlerine düşen 

enkaz yüzünden yaralanmışlardır. 
İnfilakın vukuu anında mektepte 
75 talebe bulunmakta i.di. 

Fransanın pek sevdiği bu meş -
hur erkek artist Victor Francen 
karışından ayrılmıya karar vermiş 
bulunuyor. 

Bundan yedi sene evveldi. Vic -
tor Francen · Comedie - Française 
tarafından yeni angaje edilmiş bu
lunuyordu. Bu esnada Paul Geral-

dy'nin cChristine• piyesi yeni sah 
neye konmuş bulunuyorou. Vic -
tor Francen bu eserde Madam 
Mary Marke ile birlikte baş rolü al 
dı. Birkaç ay sonra da iki partöner 
evlendiler. 

Bir zamandanberi ma!Umdur ki 
Victor Francen Molerin evini 
terketmiş, yani tiyatrodan ayrıl -ı 
ınış bulunuyor. Şimdi daha çok si-

;eııç Amerikalı yıldız ANNY SHİRLEY hayvanları pek sever. 
Onu burada küçük bir kaz yavrusu okşarken görilyorsunıız .. 

nıı•• 

• 

• 
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DiPLOMATiK FREN eruama a ~ Monte ! 

Mihverin teşebbüsleri bı·r haAdı·se 1Kaırno1 
• w b ı 81181111110111111UDllllllllllUDIUlllllUlll1ll~~· 

ters gıtmege aş ıyor Bir şoför diğer 
1 v A z A " ' Pl•rr• oomınıqu• 1 şoförü yaraladı 

39 M t na Arnavutluğunıded.r, Çanakkalenin vaziyeti Su.· · 

1 9 arı, . .. '··ı 
- . 1. k dar mihv<'rin bu- veyş ve Cebeluttarık ın vaz" <' ıne Bcı.;..una (Hususi) - Evvelld ışga ıne a ı " 

tun teşebbbüsleri muvaffak olmuş- benzer; İtalya'run 1J1u.htaç 0 dug.~ gece saat 2.30 da Bergama (22) 

tur O zamandanberi de işleri hep petrol mutlaka bu uç kapıdan bı numaralı otomobil şoförü Hüse -
tC'r~ gitmiye başlamıştır. Engelle- rinden geçmek lazımdır, yahut ta yin Tuzak Kozak kermesinden 
rin neler olduğunu tasrih edelim. İtalya Almanyanın elıne bakmak B ' .. k B ll·g dil< 

· · · · t · · d k ı halbuki biz- ergamaya doner en e ı e Evvela Fransız _ Ingılız engelı. n- mecburıyetın e a ır, . . . . . . . 
32 .1 · il"hLanroası gerçekten zat Almanya da bir harp halmde mevkıının bıraz ılerısınden ( ) gı terenın s a _ .... 

• 

Kumar oynayan
ı ar ı n m e r ak l ı 

resimleri ehem ·iyetlidir. 1939 Mayısında ne petrol, ne pamuk, ne de k~uç'.11< numaralı otomobil şoforu H~san 
mevcut olması muhtemel ütra bulabilir. Hem Balkanlar Turkı -

1 
tarafından yüzünden ve ellerın -

modern tayyarelerin mikdarı İngil yenin faaliyet merkezidir. Yuna - d lı ağır surette yaralanmıştır. 
tere ıçın 3000, Fransa ı - nistanı doğrudan doğruya, Roman- Hadise hakkında elde ettiğimiz ============== 
için 1.500, İtalyan için 1.500. ".'-!- yayı bilvasıta koruyabilir; Tür ki- malılmata göre şoför Hüseyin Ko _ 
manya için 7 ila 8 bin olarak gos- ye Romanyaya nezaret etmektedir 
teriliyor. Fakat ekipaj itibariyle ve Balkan antantının başlıca mu -
ingilterenin. Almanlar~' .. Fransız harri.k kuvvetidir. Nihayet coğra

zak kermesinin günü olan 27 Ma -

yıs günü Bergama Halkevi başka-
ların İtalyanlara üstunluğu de te- fi vaziyeti on iki adalarda İtalyan nı Bay Hamdi ile arkadaşlarını 
obarüz ettiriyor. Üstelik Alman- üslerinin kıymetini azaltır. Şimdi- Kozağa götürmüş ve gece yarısın
ya personal bakımından ~~kanı - ye kadar İngilterenni şarki Akde- dan sorıra bir yolcu ile Bergama - ' -
nın son haddine varı_nış .gorun~ek nizdeki vaziyeti meşküktü, Türki- ya dönmek üzere Kozaktan ayrıla
tedir. Hava persone'.ı, h~ç ~egılse ye ile yaptığı anlaşmadanberi bu rak saat (2.30) da Belligedi.k mev

Kumar oynıya11lar arasında 

bazen lsveç Kralı 
Beşinci GUstav da görülüyor 

===--.-..o:==-=<><== 

uçan tayyareciler ~ır elıt zumre - vaziyet eminleşmiştir, asıl İtalya- hiinin biraz ilerisindeki dar viraj
sidir. Nüfusu 84 milyonu bulması- nın vaziyeti müşkülleşmiştir. 
na rağmen, Almanya hava ordu-
suna İngiltere ve Fransanın bula -
bileceği miktarın iki misil bir elit 
zümre ayıramaz. Almanya ordu ve 
donanrn~sını da takviye etmek 
mecburiyetinde bulunduğu ve 84 
milyon nüfus üzerinden 7 milyo -
nu (;ek milletinden olduğu için bu 
i!Tıkan daha ziyade mahduttur. Bi
lakis ordusu nlsbeten zayıf olnıı 

İngiltere bütün elitini hava ordu -
suna koyabilir. İtalyaya gelince o 
bilhassa para sıkıntısı çekmekte
dir Hatta şu saatte hava teçhizatı
nın büyük bir kısmını Skoda fab
rikalarındım tedarik ettiği de söy
lenrnekteclir. Şurası muhakkaktır 

ki İtalyan fabrikalarında geçen se
nekine nazaran bu sene daha az 
tayyare imal edilmektedir. Bunla
rı bütün dünya bilir. 

R usya ile anla~mış ~lm8:"'ı~a 
rağmen henuz kat'ı hıçbır 

akt imzalanmış değildir. Fakat 
bundan böyle Rusyanın Almanya. 
t'a yakınlaşması tamamile imkan

!ardan birini geçerken birdenbire 

içerisinde dört yolcu olan şoförHa-. 

sanın (32) numaralı otomobliyle 

karşılaşmıştır. 

Yolun çok dar olması ve her iki 

sız görünmektedir. Mein Kampf otomobilin yanyana geçmesine 
ona ispat eder ki Hitlerin esas dü- müsait bulunmamasından dolayı 

şüncesi Polonya ve Romanya üze- otomobiller oldukları yerde kal -
rinden Ukranyaya ve daha ötelere, mışlar. ve ayni zamanda kendile -
Bakü'ye, orta Asyaya doğru uza- rine birer geçit bulabilmek için 

maktır. Bir Alman - Rus anlaşma- ileri ve geri manevralar yapmağa 
.sı Alman - İtalyan anlaşması gibi! başlamışlardır. 
vlur ve bu anlaşmanın İtalyanın, Bu esnada her iki otomobilde 
istiklalini ne hale getirdiği malılm bulunan yolcular otomobillerin 
il.ur. serbestçe manevra yapabilmeleri 

Hakikatta Rusya - Mein için dışarı çıktıkları ve uzaklaştık 
Kampf'a rağmen - hiç olmazsa, !arı bir sırada (32) numaralı oto -
Polonya - Romanya maniası baki 1 frıobilin şoförü Hasan birdenbire 
kaldıkça garpten daha az tehdide (32) numaralı otomobilin şoförü 
maruzdur. Onun içindir ki İngilte- Hüseyinin üzerine atılarak Hüse -

. &e ve Fransada bir Fransız - İngi- yini yüzünden ve elllerinden ya -

I• ngiliz ittifakını terketmemlş, liz ? Rus ittifakına muhalefet mev 
ralamış ve Hüseyinin istimdat ses Alman ve İtalya ile pek sa- euttur. Bundan Rusyanın birçok . . 

· · ğ h" b' lerını uzaktan duyan (32) numa-ı-ıh bır dostlu a ıç ır zaman ya - menfaatler temin etmekle beraber 
1 P t k. ! ald ğı 'ralı otomobildeki yolcu, o esnada naşmamış o an or e 12 n ı mahzurlarına iştirak etmediği ile-

durum bu yüzdendir. Antikomin - ri sürülüyor. Polonyalılar ve Ro- ormandan odun yüklemeğe gelen 
tem paktı imzalamış olan, fakat manyalılar Rus kt'alarının toprak- Bergamanın Kurtuluş Mahallesin
daha ileriye gitmiyen ve İtalyan !arına geçmesine müsaade etmek den Mehmet Görelier ile ayni ma
işgal ordusunun uzakLaş~asından istemedikleri için, Rusyanın yükü halleden Halil oğlu Mustafa ile be 
başka bir şey ist~miyen. Ispanya - pek hafif olacaktır. Fakat bu mü-

1

1 raber hadise yerine kadar koşmuş 
nın durumu bu yuzdendır. Alman- zakereler ne kadar güçlükle karşı-

1 
d .. 

1 
. f" H" ·ni 

· · l'f ıt··· ı- arsa a mu cavız şo or useyı yanın kendılerıne tek ı e ıgı sa lasırsa karşılassın nihayet muvaf - . . .. .. . . 
· · · dd d • · bıtap bır halde ve yuzu ve elbısesı dırmazlık paktı teklıfını re e en fakiyetlc sona erecektir. Sovyet 

İskandinav devletlerinin durumu Rusya şarkta Cermen - İtalyan he kanlar içerisinde bırakarak yolcu
bı.: yüzdendir. İngiliz garantisi ve gemonya arbusuna karşı yüksel . l lar!a beraber hadise yerinden u -
Fr&nsız ittifakiyle kendini emni - tilen sedde iştirak edecek ve bu - zaklaştıklarından kendisini tutma
yette hissederek kat'i bir mukave- nun en kuvvetli unsuru olacaktır. ğa imkan bulamamışlardır. 
met vaziyeti almış olan Polonya - N ihayet bugünlerde Japonya- Hadiseye Bergama Cümhuriyet 
nın durumu bu yüzdendir. Polon - nın Almanya ve İtalya ile Müddeiumumisi el koymuş ve bü
yadan daha zayıf olup, mukaveme bir askeri ittifaka girmeyi reddet - yük bir ehemmiyetle lazım gelen 
ti daha bariz olan Almanyayla miş olduğu öğrenildi. 

1 
tahkikatı yapmağa başlamıştır. 

oldukça tehlikeli bir ticaret mu - Ribbentrop da Japonyaya - Al- oo~-
ahedesi imzalamış olmasına rağ - ınan - İtalya ittifakını kabul ettiği İspanyol Generalı 
men İng'ltere ile de bir muahede takdirde bütün Çini nı.ifuz mınta-
akdederek bunun tesirini azalt - kası olarak kendisine bırakmayı Berline gidiyo 
mak istiyen Romanyanın durumu teklif etmiş. Ayrıca ona. Singapur Madrid, 1 (A.A.) ? General Qu
bu yüzdendir. Stoyadinoviç'in çe- da dahil olduğu halde İngiltere ve eipo de İlano, yarın Berline gide
kilmesinden sonra Arnavutluk'un ı Fransanın uzak şarktaki bütün cektir. Madrid'de çıkan bir gaze -
işgali karşısında seyir:i kal'1'._'Ya emlaki vadedilmiş. Felemenk Hin- teye nazaran General, memleket -
mecbur olan fakat sarfu teahhut - distanını Almanya kendi payı ola- !erine avdet etmiş olan Alman lej
lere girmekten çekinin Yugoslav - rak ayırmış. Japonya bu teklifi yon~rleri şerefine yapılacak olan 
yanın durumu bu yüzdendir. reddetmiş. şenlıklerde hazır bulunacaktır. 

s 

• ı - Montekarloda kumar masası:. ! 

• 
2 - Sabahın onundan ertesi sa

bahın ikisine kadar durma
yıp oynıyanlar. 

• 3 _ Varını yoğunu vermiş ku • 
marbaz kadın, düşünüyor .. 
sistemci kumarbaz da hesa -
hını yapıyor .. 

• 4 - Masa başındaki ihtiyar zat, 
doktorunun müsaadesilc ara 
sıra kumar oynıyan İsveç 

Kralı Be inci Güstav'dır. 

• 5 - Montekarlo kumarhanesinin 
fişlerini taşıyorlar .. 

• 
Bunun sebebi anlaş:lır. Umumiı-------------=--------------~------------B ütün bunlar İngiliz - Fransız bir barbe girmekle Oaponya pek 

bolku tarafından kazanılmış pek şey kaybeder. Onun için ya -
noktalar olarak kaydedilmeğe de- pılacak en iyi iş içine girdiği Çin 
ğer. Fakat daha iyisi var: İngilte - batakhanesinden kendini kurtar -
re Türkiye ile ehemmiyetli bir an maktır. 

!aşma imzalamıştır. Rusya ile çok Almanların Dantzig darbesinde 
ilerlemiş olan müzakerelerde bu - muvaffak oldukları farzedilse bile 
lunmaktadır! Japonya Almanya tlaha başka neye girişebilecekleri 
ve İtalya ile hır askeri ittifaka gir hatıra gelmez. Slovakya ellerinde
mck istemiyor. Gerçekten ehem - dir, onu ilhak edebilirler; Maca _ 
miyetli olan üç hadise. ristanı kendi gruplarına alabilir -

Evvela Türkiye. Türkiye ehem -

1 

ıer ve belki kendine rağmen Yu -
miyetli bir askeri devlettir; üste - goslavyayı da buraya ithal edebi
lik. yakın şarkın bekçisidir. Türki- lirler. Fak'!ıt mantıktan hadisler 
ye tngiltere ve Fransa (ve Rus - burada durmak lilzımdır. Çünkü 
ya) ile mutabık kaldı mı İran, Af- geçen İlkbahara kadar küçük dev
ganistan ve Irak taraflarında her - letlerin İngiltere ve Fransanın 
hangi bir teşebbüs beyhüdedir: kuvvetine itimatları yoktu: İtimat 
(Türkiye bu devletlere bağlıdır). avdet etmiye başlamıştır. Altı aya 
Suriye cihetinde herhangi bir te- •kadar tam olacaktır ve o gün Av
şebbüs beyhudedir: Türkiye ve rupa belki muvazenesini bulmuş 
Fnnsa birlikte mudafaa ederler. · !mı acak fakat acı bir darbeden 

devam etmektedir. Yukarıdaki re9im Çarşamba günkü 
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Zabıta Romanı: No. 22 Yazan: AGATHA CHRISTI 

"Çok müthiş birşey •• Akıllara 
durgunluk verecek bir felaket!,, 
- O. benden evvel buraya gir - - Yüzbaşı Hastings'i de .. 

M t Mösyö Berna.-rd, 
mişti. Ben buraya geçen ar a -
yında girdim. önüne gelenle gü - - Teşerrüf ettim, efendim. Lut
ler, oynar, şakalaşır bir kız değil· fen giriniz.. Zavallı karınım sizi 
di. Kederli, gamlı, kasavetli de • kabul edebilecek halde olup olma
mek istemiyorum. O da herkes_ gi- dığını bilmiyorum. Bu hadise, za
bi gülmek, eg"laımek istiyordu. Fa vallı kadını altüst etti. 

iKDAM 

Egenin nefis tütünü
nü yetiştiren mıntıka 

GAVURKÖ.Y 
Hastalıksız tütün fidesi yetiştirmek için Bul
gurcuda bir mücadele istasyonu tesis edildi 

Gavurköy, (Hususi) - Ege böl- ı( % 40 ormaldehid) kullanılmış ve 
kat bu haL ciddi olmasına mani de- Maamafih biz evin yemek oda -

1 ~ • \ gesinin nefis tütünlerini y\!tiştiren hazırlanan bu mahlul ile deneme 
ğildi. Anlıyorsunuz ya.. sında yer alır almaz Madam Ber -

1
-_-__ -__ -_.-_ -11-_.ı._-·1-_-__ -_ ) 

Crome'un Mis Hizley'in sözle. nard, gözüktü. Gözleri kızı.rmıştı. Gavurköy mıntakasında hastalık- yashkları metre murabbaına 8-10 
rlni belki de yardım üzerine tek- 1 • 1 .• 1 sız tütün fidesi yetiştirmek için a· litre hesabile sulanarak Üzerleri 

Çok derin bir kederin tesb altın - - - - - - - -- -- . - 1 
rar etmesine karşı göstermiş oldu· 1 • 1 j J •ı lınması lazım gelen tedbirleri tü- çuvallarla 24 saat örtüldükten son 

da bulunan bir adamın dalgın y<.l --------------
ğu sabır ve sükutu onun lehine bir j • 1 •I j ı•ı tün ekicilerine göstermek ayni za- ra bir hafta havalandırılarak to -
şehadet olarak keydediyorum. Bu rüyüşile ilerliyordu: .- --c----.--1-1-iii manda inhisarlar tütün enstitüsü humlar ekilmiştir. 
ı.s. ticvaptan bir netice çıkmadı. Mösyö Bernaru, sordu: ıtarafındap ıslah edilm i ş tütün to- Yukarıda ismi geçen her iki u -

humlarının bu mıntakada yayımı- su! üzerinde uzun zamandanberi 
samimi dostu değildi. Elisabeth dine gelebildin rr. :? 

1

-__ -_-•1.--J-_ .. ---11-_!.•_· ~---. nı temin etmek üzere inh isarlar i-
Bernard, iş saatlerinde arkadaşla· Omuzunu okşadı ve bir kanape-

yapılan tecrübelerd€ tütün fide -

ciJiğimizde şimdiye kadar alınm_ış 

olan müsbet neticelere istinad e -

dilerek kaynar suyun kullanış tar 

zının basit olması ve tütüncüleri -

1 

ı • • 1 • daresi Bulgurcuda hastalıkla mü-
rı ile iyi geçinmekle beraber kah- ye oturttu. ı----ı-,-.- -ı-1-- cadele ist~syonu tesis etmiştir. 
ve haricinde onlarla buluşup gö - - Baş müfetıış 90k iyi Ur zat 

1 
- Soldan sağa - Mücadele istasyonunda fenni u-

~üşmüyordu. Kendisiistasyon yakı Bize elim ha.be.ti verdikten sonra 
1 - Yoğurt ve salatalıkla yapı- su! fidecilikle mahalli usul üze -

nında kain bir gayrimenkuller a - ilk sadmenln tesirinden kendimiz; lan bir meze _ Göz. 

centası memurlarından genç biri-ı kurtarabilmemiz için isticvabı son 2 _ Büken _ Çöllerdeki ağaçıık 
ne ~anhydı. Fakat Mis Higley, raya bırakmak lutfunda bulundu. ve sulak mahal. 

bu gencin ismini bilmiyordu. Yal· Madam Bernard, göz yaşları 3 - Mevcut - Sarmaktan emir • 
· d Temiz. nız göz aşinalığı vardı. Güzel bir çın e: 

Ç 4 - Tok olmıyan - Meşhur bir 
Çocuktu, iyı' giyiniyordu. - ok müthiş bir şey, çok miit-

kornik • Edat. • 

tine kurulan yastıklarda, came - miz tarafından kolaylıkla tatbik e
kanlarda ekilen tütün nümunele - d'l bil • . .. .. ·· d b 1 d . ı e ecegı gozonun e u un u -
rinin bir hafta zarfında in taş etmı- 1 k t . ·· ·· 1 k .ru ara şayanı avsıye goru me • 
ye başladıkları halbuki yerli usul t di e r. 
kapancalarda ise ancak ekimden 

İnhisarlar idaresinin bu teşeb -
20 gün sonra tohumların intaş et - b" .. 1 1 .. t " · t· · d d h 

Mis Higley'in içinde bir kıskanç hiş bir şey, ~llara durgunluk ve-
lık olduğu aşikardı. recek bır felaket. 

Hulasa ziyaretimizin neticesi ŞU Müfettiş Crome - Madam, ke -
oldu: Mis Elisabetb Bernard, gece· derinfzin derecesini takdir edi -
yi nasıl geçireceğini kahvede kim· yorum. Burada bulunan arkadaş
ıeye söylememişti. Fakat Mis ~g- !arın hepsi de teessürünüze iştirak 
ley'e göre nişanlısının yanma gıt - ediyor. Fakat işe başlamak çin b;r 

mişti. Filhakilı:a arkasında yepye- an evvel hadiseleri bilrnentlz la -

· usuy e u un zıraa ım1z e a a 
5 _ Bedavadan . Eşmekten e - ti.ği tesbit edilmiştir. Bu sene ha • 1 ea·ı 1 :rasyone çalışmanın temin ı e -

mfr. vaların fidelik devresinde çok ya- •. 
cegı süphesizdir. 

6 - Latife • Şayet. ğışlı gitmesine rağmen usul üze - · • · 

ni şık bir beyaz elbise vardı, yaka
sı da modaya muvafık idi. 

ONUNCU BAP 
Bemard Ailesi 

Elisabeth Benıard'ın ailesi, son 

.amanlarda bir müteahhit tarafın

zımdır. 

Mösyö Bernard, başile tasvip e

derek: 

- Çok doğru' dedl 

- Kızınız yinıni üç yaşında idi. 

değil miı? Sizinle birlikte burada 
dan kaplıca civarında inşa edilm~ Kı 1 kedi kah · 

yaşıyor ve • zı » vesın-
olan elli kadar mesken arasında 1 

de çalışıyordu. Doğru değil mi? 
u!ak bir evde oturuyordu. Otur • E t 

- ve. 
makta oldukları köşke Lland tıdno 

- Oturduğunuz ev yenidir, değil 
ismini vermişlerdi. 

mi? Evvelce nere<ie ikamet edi -
Elli yaşlarında şen ve şatır bir j 

ihtiyar olan Mösyö Bernard, gö • yordunuz; 
ründü. Bizim yaklaşmakta oldu • - Kenninglonda hurdacılık e
ğumuzu gördüğünden evinin ka- diyordum. İki senedir işten çekil

pı.sı eşiğinde duruyordu. Hal ve 'dim. Ötedenberi arzum deniz ke-
tavnnda bir şaşlnıılık vardı. 'narında ömür sürmekti. 

- Buyurunuz, efendim .. dedi. _ İki kızınız mı var? 
İlk defa söze lbaşlıyan müfettiş 

Neisey oldu; 
- Size Scotlanddan müfettiş 

mösyö Crome'u takdim ederim. 

- Evet.. büyôik kızını Londrada 

bir büroda çalışıy.or. 

- Dün akşam kızınızın avdet 

Tahkikatta bize yardım etmek ü- etmediğini gördüğünüz zaman en-

7 - Bır nota - Erişen. . ıkl f'd ı · * 
8 n. . İn İ rıne kurulan yast arda ı e erın 1 - aç - ce - talyada meş- .. .. . • 

h b. eJı. b' h tene'blıUtü gerı kalmış camekan· Ödemiş (Hususi) - İnhisarlar ur ır ... 1 ır ve ır avza-
nın ismi. l lardakiler 55 gün zarfında yetiş - idaresi taraından kazamızda kıı -

9 - B.r .peyg~mber-Ağacın göv-,tirilerek tütüncülere meccanen tev rulmuş olan tütün hastalıklariyle l 
dt'Sı • Ça.t<makla yakılan şey. ıi edilmiştir. mücadele nümune fideliklerinde 

1
1
°
1 

- TAlıeessüf - . Dadıah. 11i 
1
. li Mücadele fideliklerinde yapılan yetiştirilen fideler kamilen müs -

- ş verış m a - p -
ğınden k=aş dokur.an bir işlere alaka gösteren tütün alıcı - •tahsile tevzi edilmiştir. 
nr:bat. lan, fenni usullerin daha faydalı 000 __ _ 

- Yukarıdan aşağıya - ve iktısadi olduğunu ·görerek ba • 

Çorluda su işi 
hallediliyor 

1 - Karşılık - Koyun tacı ri. dema bu usullerin tatbikine karar 
2 - Şecer - Bir pe.ygamhcr. 
3 - Çekmek - Şeffaf bir mad -

de - Çabui<. 
4 - İnmekten emir - İsEdrak e

datı - Bir nota. 
5 - Bir teshin aleti - Asmaktan 

emir. 
6 - Ceriha - Efrat. 
7 - Bir nota • Bir yaz yemişi. 
8 - Şikar - İçinde çamaşır yı -

kanan kap . Bir harf. 
9 - Kulp - Neş'eli • Ev aksamııı 

dan. 
10 - Birler - Rüfüe. 
11- Adet ..Arının evi. 

Grandinin tertip 
ettiği kabul resmi 

vermişlerdir. Fenni usulde işlen -

memiş araziden alınan toprağa 

(dörtte bir gübre) karıştırılmak ' Ç 
1 

( ') Ç 
1 

1 
or u Hususı - or u suyu 

suretiyle hazn1lanan yastıklarda 1 lekt ·k ·şı . b .. 1 d D 
ıve e rı ı erı ugun er e a -

çok güzel köklü fide elde edilmiş- 1 h 'li V k" t' k ·ıt k . 

1 

ı ye e .ue ınce e sı meye çı 
tır. 

N.. 'd l'kl . d d .. ınak üzeredir. Vekalet imar işleri umune fı e ı erın e ogru -
• "b .. . k müdürü Halit Ziya Türkkan ile su 

dan dogruya gu re uzerıne ve sı 

h t l 
.. t .

1 
mütehassısı Çorlu ve Tekirdağın -

to um a manın zarar arı gos erı -

di
•. ·b· . d f'd .. da çalışıyor. Hartalarını bitirmiş 
gı gı ı, aynı zaman a ı an çu -

rü.l!llüğünü hastalıklarını yapan 

mikropların imhasında kullanılan 

ilaçların mühim rolleri de tebarüz 
ettirilmektedir. 

Bu suretle hazırlanan yastıklar
da fidelerin ilaçsız olan yastıklara 

olan Babaeski, Çorlu, Vize imar 

planları da eksiltmiye konmak ü • 

zeredir. 

Babaeski Halkevi en çok iki a -

ya kadar bitmiş olacaktır. 

Elektrik şebekesi ve santral bi -
zere buraya geldi. dişeye düşmediniz mi? 

Mösyö Bernard, kendisine gele • M d B ki Londra, 1 (A.A.) - İtalya sefiri a am ernard, i · gözü iki 
rek: Gr .. ndi ile refikası, dün İtalya se-

nazaran daha kuvvetli büyümesi, nası yaptırılıyor. Lüleburgaz Tu -

kaynar suyun gübrelerde bulunan ristik oteli, sinema ve gazino bi -

gidaları kapalı temessül ve münhal nalarının üst katı bitmiş, çatıyı 

bir Jıale getirdiği, intaş eden to -'sarmıştır. Cumhuriyet bayramın -
humların gübrede bulunan gıda -ı ·da hepsi birden açılacaktır. İstan -
!arı kolaylıkla alarak daha gürbüz buldan gelenler Lüleburgazla Ba

büyüdükleri görülmektedir. 1 baeskiye Trakya (Suad iyeleri) de 

- Sootland mı, pekfila, bu na - çeşme, şöyle cevap verdi: farethanesi salonlarında, İtalyan 
mussuz katili her halde bulına- - Avdet etmediğini bilr:ıiyor • ikadın FaçyÔları müfettişi ve bu-
Jı .. zavallı çocugum. duk .. Babası da ben de erkenden _günlerde Londrada aktedilmekte 

Yüzü kederli bir işınizaz içinde ~atarız. Dokuzu geçirmeyiz. Polis olan beyflelmil:el köylü kadınlar 

kırıştı. memuru gelmeden evve.l Bettynin kon.gresınde İtalyan baş murah • 
- Size Londradan Mooyö Poi -ı eve dönmemış olduğunu bilmiyor hası Markiz Medici Del Vascelli 

rot'yu takdim edeyim. duk. şerefine ibir resmi kabul yapmış -
Poirot ilave etti: (Arkası var) !ardır. 

Fideliklerde formalin ila~ı yüzlnilm~kle güzelliği ve bayındırlığı 
litre suya iki buçuk kilo hesabile iafde ediyorlar. 

• 

, " 
Zararlı 
yağmurlar 

lzmirde son yağmurlar 
üzümlere zarar verdi 

İzmir (Hususi) - Hafta
danberi vilayetimizin birçok 
yerlerine ve batı Anadolunun 
muhtelif yerlerine bol yağ • 
murlar düşmüştür. Bu yağ • 
murlar, bir kısım mahsullere 
faydalı, bazılarına bilhassa çi 
çekteki üzümlere zararlıdır. 

Yağmurun daha fazla deva • 
mından endişe edilmektedir. 
Evvelki gün ve dün de İzmir 
ve civarına fasılalar la mebzul 
yağmurlar düşmüştür. 

Dün öğle üzeri yağmur es· 
nasında bir fırtına da çıkmış 
bir saat kadar devam etmiş, 

bu esnada sağnak halinde dü
şen yağmurdan halk ev, ma
ğaza ve dükkanlarından dışa
rı çıkamamıştır. 

Fırtına esnasında hava çok 
mahmul bulunduğundan şeb 
rin bazı semtlerine yıldırım
lar da düşmüştür, 

Saat 12,25 te Karataş - İnö-

nü tramvay caddesinde 268 in 
ci sokakta B. Hüseyinin sahip 
ve B. Gabayın kiracı olduğu 5 
sayılı 3 katlı ahşap eve düşen 

yıldırını yangın çıkmasına 1 
sebebiyet vermiştir. Yılc!ırım, 

evin tarasasına düşmüş ve ta 
ras üzerinde kurşun yarası gi 
bi iki siyah ve küçük delik 
açmış, evin üst katında bulu

nan elektrik tesisatını parça 
parça etmek suretile tahrip 
ettikten ve evi kısmen harap 

vaziyete soktuktan sonra ze • 
min katında kaybolmuştur. 

Bu esnada evin orta katında
ki yatak odasında bulunan üç 
karyoladan ikisinitı üzerin -
deki yatak ve yorganları tu

tuşturmuş, yangın çıkarmış -
tır. Yangın bir anda büyümek 
istida<4 göstermiş ve evin 
pencerelerinden alevler dı -
şan aksetmeğe başlamıştır. 

Ekserisi Müsevi olan bu so
kak sakinleri, büyük telaşla 

evlerini tahliye etmeğe, iki 
tarafa koşuşmağa başlamış -
lardır. O sırada itfaiye sürat
le vetismiş, evin .kilitli bulu
nan kapısını kırarak içeri gir 
miş, yangını suratle söndür -
müstür. Yıldırım düştüğü sı

rada iyi bir tesadüf eseri ola
rak evde kimse bulunmadığı 
için müessif bir vak'a olma
mıştır. 

Zarar 300 lira radesindedir. 
Ev Landon sigorta şirketine 

sigortalı idi-. Karşıyakada da 
Fahrettin paşa caddesinde bir 
ev~ de yıldırım düşmüş, elek
trik tesisatını ve radyo:v.u tah 
rip etmiştir. 

2 - Haziran 1939 

Sporda itidal 
Her şeyde itidal lazım olduğu 

gibi beden hareketlerinde ve spor· 
da da itidal şarttır. Aksi takdirde 
matlup olan netice elde edılemez. 

Zira inSanın kalbi her hareket!~ 
bir enerji sarfeder, vücudün her 
tarafına müsavi miktarda kan 
sevketmeğe çalışır ve bu faaliyet, 
onu yorar. 

Bir de her insan, her nevi spoı 
ile iştigal edemez. Herkesin kendı 
bünyesıne uygun olan sporu seç -
mesi lazımdır. Sporcular, her spor 
mevsiminden evvel kendilerini bir 
defa doktora muayene ettirmeli 
ve .intihap edeceği 60pr nev'inin 
doktorun vesayası dahilinde seç -

melidir. Gençlere şunu tavsiye e

derim: Genç ·bünyelerin bidayette 
her harekete karşı göstermekte 

olduğu mukavemete aldanmayı -
nız. Sonraları fena aksülameller 
vukua gelmesine mani olmak için 
doktora müracaatta bulunmağı 

ihmal etmeyiniz. 
..Sporun hangi nev'inde olursa 

olsun işi yorgunluğa kadar vardı r

mak asla caiz değildir. · Bu kabil 

tedbirsizlikler, çok mühlik netice
ler tevlid eder, türlü türlü hasta
lıklara yv_ açar. 

Mareşal 
Göringin nutku 
Hamburg, 1 (A.A ) - Mareşal 

Görin.g, İspanyadan avdet etmış o

lan 4500 Alman lejyonerine hita

ben söylemiş olduğu nutukta İs • 

panyada Alman, İtalyan ve İspan

yol askerleri arasında teessüs et-

miş olan silah arkadaşlığına işaret 

ettikten sonra gönüllülere vatanın 

ve kendileri için hususi nişanlar 

ihdas etmiş olan Führerin selitm • 

1 !arını bildirmiştir. Bu nişanların 
en büyüğü pırlantalı altın haç olup 
büyük askeri kahramanlıklar gös
termiş olanlara verilecektir. 

Bu nişan, bizzat mareşal tara • 
fından general Speerle ile 32 zabi

te ve nefere tevdi dilmiştir. 
Mareşal Göring, bundan başka 

6 Haziranda lejyonerlerin Berlin
de Fiihrerin huzurunda bir geçit 
yapacaklarını söylemiştir. 

---000--
Yahudi mülteciler 

Havana, 1 (A.A.) - Saint Louis 
gemisindeki 104 kadın ve çocuk 
mülteci Kırba reisicünıhurunun 

kansının gelini madam Laredoya 

müracaat ederek karaya s;ıkmak 

müsaadesini istemişlerdir. 

Bununla beraber hükumet me

murlan, Saint - Domingne adın -
daki Fransız vapurile gelıniş olan 

14 yalı.udi mültecisinin karaya 

çıkmasına mani olmuşlardır. 

" ~ 
Vapur, Haiıti'ye doğru yoluna 

devam etmiştir. 

T E F R 1 K A N U M A. R A S 1 : 87 

maw1111111ımn11H1UWDIUIUllUIDlllllllUUllllllllUUHlllJllllllllUDllU Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

nıııııııııııııııııııınnuııııııuıııuuıııııuıııııııııııııuıııııuııııııınıııııııuıııııııuıuıııuı 

_ Ya mücevherleri aşırmak ta - Hayır, henüz va haliniz hülya' Sait ağa sustu. Gözleri mas•da gana getirdiğin Nihalin hatıra - Peki, mücevherler senin ya - cağız senin ve benim yüzünden ye - Benim elimde değil, ben ar • 
vazifeniz cümla;inden midir? diyarındasın~z. Vaziyetinizı bil - bir noktaya takılını~, düşünüyor - defterine uyutucu bir ilaç döktü- nında mı? rinden oldu. Doğrusu bir müddet tık Müjganı saraya alamam! 

Sait ağanın dudakları titredi. mezsiniz. Bunu size ben göstere • du. Nihat: ğünii isbat edecek vesikalar da e- _ Hayır ... Yanımda taşır mı _ ben onu seviyorum, sandım. Ama Diye, kat'i ve kestirme bir ce • 
Bir sabah eve! takip olunduğunu ceğim. - Eğer sen küpteki elmaslar, ve limizde, nihayet... Başka bir şey yım hlç? Getiririm onları da ... İs bizde sevgi cami kandilinden faz. vap verdi. Bu cevabın Nihatta bil 
ve iki mücevherin satıldığı yerden Sait ağa elindeki fincanı birden mücevherleri aşırmasaydın Müj - daha var amma haydi onu söyle • tersen yarını saat sonra... la dayanmıyor. Şimdi nasıl başım. yük bir aksülamelini beklerken Ö· 

alındığını duymamış olsaydı bu it- bire masaya bırakarak: gan kaçmak teşebbüsünde bulun - ıniyeyim. _ Getir, burada bekliyorum. dan ataeağım, diye düşünüyorum. teki ses çıkarmadı bile. Bundan 
hanu gayet kolay reddedecek, in- - Benden ne istiyorsun Nihad? mıyacaktı Onun kaçmasına sen se. Sait ağa bir iki defa sallandı. Y>arım saat sonra Sait ağa iki Sonra gadrede uğradı. Sarayda bü dolayı Sait ağa onu açmak ıçın 
kar edecekti. Beni deli etmek mi? Amma sıonra be ld .. h 1 · · Sonra · t kr tt' P 0 un ve mucev er erı senın mücevheri elli altına satın almıştı. yümüş, şehir hayatına pek alışa • e ar e ı: 

- sız· e kaptırmamak ı'çin mü - başına işler açarsın dikkat et... •<>rdıg"ın da tarafımızdan gayet Peki b d · t· ? ö ı ik · ı Mu"ı'g•n sarayda bir kırsız ve ....,,- - , en en ne ıs ıyorsunuz. ·Ayağa akllonıya hazırlanırken Ni- mıyor. ye naz yetışen er §e • - " 
cevherleri ben aldım. Diye haykırdı. Etrafta iki masa- kolay isbat olunacaktır. Çünkü mü Mutlaka beni mahvetmek mi? Öy- hat: birde pek eziliyor; büzülüyor. Gel, saray kaçkını vaziyeHndedir. Ben 

Diye cevap verdiği zaman, önü- da oynıyanlar bu hızlı ve hiddetli cevherler· eıım· izdedır' . leyse ıs· tediği ız' · a z b k · b · t' - 1 h d ·· · b l · d'l n ı Y pını · _ Bizim işimiz oldu. Şimdi bir ne yap, yap, sen u ızı yıne sa • onun u vazıye ın.ı ıs a e emem. 
ne getirilen kahveden bir yudum , söiler uze.rıne. aş arı.~'. ~evır ı er. 
alan Nihad gürültülü bir kahkaha baktılar, ıçlerınden bırısı: Sait ağa hiddetten gözleri yaşa- - Hayır, hayır ... Ne münase • de Müjganın derdini halledersin raya almanın çaresini bul.. Sonra ben de şüpheli vaziyete dü-
'kopardı. - Arabın babaları tuttu çocuk - rarak: bet! Biz senin mahvından ne ka • inşallah... Sait ağa, Müjgandan işittiği tek şerim. 

]ar' - Evet, çünkü siz çaldınız; tabii zanırız. Yalnız bize az eziyet çek- Deyince Sait ag"a şaşırdı. Niha • lifi bir de Nihattan duyunca şaşır· _ Orası doğru ... Benim aklıma 
- Yani siz çalacağınıza ben çal- - . . . 

!lım mı demek istiyorsun? Peki, Diye eğlenince hepsi gülüştü. elinizde olacaktır.. tırmedin, peşımizden az gelmedin. dm yüzüne baktı. Kendisine yeni dı. Içine derin bir şüphe girdi. A- gelmemişti. Fakat sen istersen bu 

S " h'dd t lı ı b' Nihat, Sait ag" ayı büsbütün çıl - Şimdi bunları tazmin et, kafi... bı'r bela· çıkaracaklarını tahmı'n e- caba bun1ar yine kendisine bir o- d bızirn çalacağımızı nereden bili • ait aga ı et en çat yacaıc ır noktayı a düzeltirsin. Mesela her 
yordun ağa efendi? Hele sen mü- halde olduğu için bir şey işitmedi. dırtacak bir kahkaha attı. Yumru· - Kaç lira istiyorsunuz çabuk derek korku ve merak içinde ne yun oynamak üzere birleşmişler 
cevherlerin sen.de olduğunu itiraf Nihat sakin ve müstehzi: ğünu masaya vurarak: haber ver. Anlıyalım. söyliyeceğini bekledi. Öteki, etraf- miydi? Müjgan bir kere daha sa-
e.t te ben de sana vaziyetini anla- - Aman kızma Sait ağa ... Va - - İlB.hi Sait ağa, delil yal eli· - Şöyle bir elli altın kaaar bir ta oturanlardan saklamak istiye • raya girecek; Nihat arkasından bir 
tayım. ziyetini gösterelim sana, dedik. mizdeki iki mücevher mi sanıyor- şey... rek ma anın altında s 

şeyi benim üstüme atarak... Ben 

arabacı Halil değil miyim ya? ... 



! - BaziTt>n 1939 

Dinarlı Mehmet Lehli pehlivana 
sırtı yere gelerek yenildi 

Bu haftaki nıaçlar 

Galatasaray -Fener 
karşı !aşıyor 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Futbol Ajanlığından: 

Bursa (Hususi) - Pazar günü mış \"e bu suretle galip addedilmiş 3/6/939 Cumartesi günıi 
Atatürk stadyomunda Acar idman tir. Halk; müteessir olarak saha - Yapılacak maçlar: 
i\>"tırdunun tertip ettiki güreş mü - dan ayrılmıştır. Taksim stadı: 
sabakaları büyük bir kalabalık ö - Habeşli Katsel, Köstencede va - Galatagençler - Bozkurt. Saat 
nünde yapılmıştır. puru kaçırdığından müsabakaya 14 te. Hakem: Şevki Çanga. 

ilk olarak Selim ve Hasan is - yetişememiştir. Anadoluhisarı - Demrisor. Saat 
minde Türkiyenin en küçük pehli- --oo-- 15.45 te. Hakem Adnan Akın. 

vanları karşılaşmışlardır. İkiFenerlioyuncuhak- Beşiktaş -Vefa. Saat 17.30 da. 
Bundan sonra Acar ıdman yur - Hakem Şazi Tezcan. 

dundan 56 kiloda Hüsamettin ve kında Verilen karar Yan hakemleri: Feridun Kılıç! 
..Hamdi on dakikalık alafranga gös- ve Necdet Gezen. 
teriş müsabakası yapmışlardır. . Geçenlerde kendilerine ceza ve- 4/6/939 Pazar günü yapılacak 

Daha sonra Karaca eyli Hayri rılen Fenerbahçeli futbolcülerden maçlar: 
ile Tekirdağlı Ahmet arasında 20 Hüsamettin ve Fazılın yalnız bir Taksim Stadı: 
dakikalık serbest güreş müsabaka- defaya mahsus olmak ü:oere mez- Beylerbeyi - Kadıköyspor. Saat 
sı yapılmış, Karacabeyli Hayri Te kur klübün getirmekte olduğu İn- 14 te. Hakem: Ahmet Adem Göğ
kirdağlı Ahmedin sekiz dakikada giliz takımına karşı oynatılmaları- dün. 
sırtını yere getirerek galip gelmiş- na Beden Terbiyesi Genel Direk - Yan hakemleri: Rıfkı Aksay ve 
tir. törlüğü tarafından müsaade edil- Neş'et Şayan. 

İkinci müsabaka Bursalı Hüse - miştir. 
yin pehlivanla Karamürselli Hil -
İni arasında olmuştur. Bu iki gü - H D 
reşçi 30 dakikalık bir uğraşmadan aşim emir. 

Süleymaniye, Şişli - Kasımpaşa, 

Galataspor. Saat 15,45 te. Hakem: 
Sami Açıköney. 

Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu 
ve Bahaettin Uluöz. sonra berabere kalmışlardır. • d" 

Son olarak meşhur Dinarlı Meh Spora gırme } Galatasaray - Fenerb~hçe. Saat 
met pehli'fanla HabeşJiı pehlivan 17.30 da. Hakem Tarık Özerengin. 
Katsel arasında bir karşılaşma o- Ankara (Hususi) - İstanbul Yan hakemleri: Nuri Bosut ve 
lacağı ilan edilmişti. Fakat neden- Galatasarayının yetiştirdiği güzide Şazi Tezcan. 
se Habeşlinin yerine Polonyalı 

şampiyon Leviski çıkmıştır. Sa -
bahtanberi yağmıyan yağmur öğ -
leden sonra her tarafı batırmış, gü 

futbolcü Haşimin, vazifesi dolayı -

sile Ankarada olduğu rnaliımdur. 

Bu sene oradaki Galatasaray ta-

Bir alameti farıka nizam
namesi hazırlaniyor 

reş minderini de ıslatmıştı. Bu kımında çok muvaffakiyetli oyun- İktısat Vekaleti bir alameti fari
yüzden müsabaka çok tatsız ol ~ lar çıkaran Haşim son günler içe- ka nizamname projesi hazırlamak 
muştur. risinde Demirspora tescil edileceği tadır. Üzerinde son tetkikler ya -

40 dakikalık oyundan sonra gü - etrafındaki bir dedikoduya maruz pılmakta olan proje önümüzdeki 
reş tatil edilmek istenmiş, fak.at A kalmıştır. Mesele bir formülden ;;. g_ünlerd~ d:vıe~ şiırasına ~eri'.e~k 
caridman yurdu başkanı manı ol - b tt" H . D . R tir. Proıenın yuksek tasdika iktı -

T kr d edil .. are ır. aşım, emırsporun o- .. k. d h 1 tbik t 
muştur. e ar evam en gu- . . ı-anını mutea ıp er a ta a ı -
teşte Dinarlı hasmını üç defa ha- manya seyahatınde takımı takviye na geçilecektir. Proje yerli kumaş
v~ya kaldırıp yere vurduktan son maksadil.e ekipe iştirak edecek ve !arın Avrupa kumaşı diye satıl -
ra Polonyalı nasılsa Dinarlıya ant hiçbir suretle Demirsporun malı masını da tamamen önliyecek hü-
1:ıir hamle yaparak onu yere yatır- olmıyacaktır. kümleri ihtiva etmektedir. 

' 

lnoiliz Kral ve Kra
licesinin Amerika 

' seyahatleri 
New-Westministe, - İngiliz Ko 

lombiyası- 1 (A.A.) - İngiltere kral 
ve kralıçesi, saat 18.35 te Prince 

Robert vapurile Vict.oria'dan ay -

rılmışlar ve Vanc0uver'e gitmek 

üzere tekrar Georgie boğazını 

geçmişlerdır. 

ıKDAM S·\'tl A 'f 

ı ........................ ı, .................................................... EI .............. ... 

ı 8.~~~.~ ı Türk gibi kuvvetli 
1 STERLİN 

KAPANIŞ Sözü boş değildir 
5.93 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
·00 DOLAR l26.6425 
100 FRANK 3.3550 

Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 100 LiRET 6.66 
100 İSVİÇRE Fr. 28.5550 

Arpa unu Salep 
Bakla unu Tarcrn 

1 

Yulaf unu KimyGv 
Nohut unu Karanfil 

100 FLORiN 68.0525 

100 RAYİŞMARK 50.815 

100 BELGA 21.5625 

100 DRAHMİ 1.0825 

100 LEVA 1.56 

100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.!\45 

100 PENGO 24.8425 

100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.8925 Çavdar unu zencefil 

! Pirinç unu Karabiber 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ R.. 30.5475 
100 Ruble 23.9025 

Esham ve T•hvlltıt 

Ergani 19.20 

Sl!BZE FIATLERI 

İstanbul Belediyesi Merkez halinde j 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 
Orta 

Cinsi emsal~ kuruş - ---
Sakızkabağı Kilo 6 
Çalı fasulyesi • 20 
A. fasulyesi • 18 
Yeşil fasuly. • 15 
Domates kır • 40 
ı:ıakla • 2.50 
Araka • 6 
Bezelye • 8 
Semizotu • 3 
Ispanak • 3 
Taze yaprak • 8 
Sıvri biber • 100 
Pancar • 3 
Patlıcan • 140 
Enginar Adet 2 
Hıyar • 2 
Marul 100 • 50 
Maydanoı Demet -.40 
Dereotu • -.50 
Nane • -.50 
Taze soğan • 1 
Taze sarmısaıı: • 1 
Kiraz KHo 15 
Erik can • 8 
Çilek yerli • 30 

• Ereğli • 13 

Mont Blanc'a çıkmağa 
t eş e b b Üs eden iki 

genç öldü 
Torino, 1 (A A.) - Budapeşte

den gelmiş olan ve her ikis: de 21 

yaşında bulunan Jean Floris, ve 
Leon Aeler adındaki iki Macar Al

pinisl'i Mont Blanc'a çıkmoğa te· 

şebbüs ettikleri sırada bir kazaya 
kurban gitmişlerdir. 

Kend:lerine refakat etmokte o

lan bir ltalyan rehberi de telef ol· 

muştur. 

--00--

Atlas Okyanosunda 
Aysberg arttı 

Vaşington, 1 (AA.) - Bahriye 

nezareti ile sahil muhafazası ser -
visleri, dün akşam Atlas Okya -

nusundaki bütiin gemilere •a• yo
lunu yani Avrupa ile Amerika a
rasında her zaman takip edilmek
te olan yolların biraz cenubundaki 

yolu takip etmelerini bilci'nniş -
!erdir. 

Sebebi, bu yollarda pek mühim 
miktarda Aysbergler bulunması 

dır. 

---000--

Amerikada ::.ııcak 
dalgası 

Ncvyork, 1 (AA.) - Dor: gün . 

Kornflau Yenibahar 
Bezelye unu Beyaz biber 
Patates unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmrzı biber 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

ÇAPA MARKA 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır·. 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

Kral ve kraliçe saat 22.05 te Van denberı Amerikanın şark saTıilinde 
Ankara Tiyarosu ı 

SanatkArları 
couver'cien trenle Jasper'e gide _ hüküm slırmekte olan sıcak dal - Sovyet Rusya-Polonya 
ceklerdir. gası, dlln b raz daha artmıştır. Varşova, 1 (A.A.) - Ayan mec 

Yukatıki resinıler İngiliz hü. Termome re, 33 dereceyi göster - !isi, mübadeleleri son arazi tadila

kümdarlarının Kan adaya yaptık. ı mekted r kı, bu, mevsım 'cin bir tına intıbak ettirmek üzere Al -

!arı seyahat esnasında alınmıştır. rekordur. manya ıle aktedilmiş olan mun -

Resimlerden biri Kanadanın mer

kezi Dubliıı'de yapılan ı~ık şenlik. 

.Sıcaklar yüzünden Nevyork'ta zam ticaret itilafnamesıni, Sovyet 

bir k.şi öLmü~lıir. 

!erini gôsteriyor. Hava şartları hakkında neşre -
dilen teblığlere bugünlerae bir 

... ._ıllillll'W"lııl'illıı,_ılllW"llllııılP'll değişiklik olamıyı.cağı bıldiril -
mektedır. 

Rusya ile münakid ticaret mua -
hedcsi ve Polonya - Estonya tari
fe itiliifını tasdik etnııştır. 

Bu iıılaflar, 'esmi ceridede neş
redilir edilmez mcriyet~ girecek -
lerdır. 

Bugün Ycnı,ıehirde, 1 

yarın: Ye dkule Pı-

nar sinef!" ı ~da 

Cı;:nanesi: Boyacı -

köyde Biiyük tarihı 

pıyes: HARUNüRREŞİD 

İl\.üzyonist Emin Atabay birlktie. 

Dr. Hafız Cema~ 
(LOK:\IAN !IBK!~t) 

DAHİLİYE J\f"JTEH.\ "SI!:>ı 
Divanyo!u t04 

Dr. Suphi Şenses 
İdrAr .)Ollatı haı;;.t11lıkl1n 1nüt 
hassısı Beyo~lu ·rııd12 ı-.inemnaı 

kar\'ı~ı t.ekler apartman. faklr-
! .. rc rarasız- 1 rl 4.19:?4 
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SAYFA S 

-· Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formUIU - .. 

EAzamanın hususi ilacı 
Yara ve çıbanları derlıal geçirir. Her eczahanede kutuau 

50 kuruştur. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

ı - C. İ. F . İstanbul teslim şartile muhammen bedeli (7173) yedi 

bin yüz yetmiş üç lira tutan kurşun mahfazalı Jastik İzoleli 2 ve 4 

nakilli kablolar kapalı zarf usulile eksillmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9/6/939 Cuma günü saat 15 te idarenin Tünel ba

şında Metro han binasının 5 inci katında toplanacak komisyonda 

yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak için isteklilerin (537.98) beş yüz otuz ye

di lira doksan sekiz 'kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri idarenin levazım 

müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

5 - Teklif '™'ktuplarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun o

lar ak eksiltmeden en az bir saat evvel sıra numaralı makbuz mu

kabilinde Komisyon reisliğine verilmiş olması lazımdır. (32.75) 

iNCi KAZINOSU AÇILDI 
Kadılıöyünün en temiz; aile eflence yeridir. 

Fııı;!~" ~~:rı::~r·" ZEKiYE HAMDAN'ın iştirakile 
Kemani Saim, Kanuni lsmııtl, Banço KadrJ, Klarnet Şeref, Piyano Valantln 

Okuyucu: 1BRAHIM, BİGALI MEHMED 
Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN, 

Küçük ŞÜKRAN, HA YRIYE MELEK 
emiz hava. güzel manzara- mükemmel servis ucuz fiat 

.. _ Gec •alrit oapurdan •onra motorumuz vardır • • 

1 lstanbul Belediyesinden 
Beher metre murabbaına 12 lira bedel tahmin olunan Aksaray 

Yangın yerinde dokuzuncu adada Büyük Reşitpaşa sokağında 

373 - 374 harita numaralı arsanın yanında 7,5 metre murabbaı Be

lediye malı arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart

namesi encümen kaleminde görülebilir. İstekliler altı lira yetmiş 

beş kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 19/6/939 

Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(3909) (B) 

••• 
Belediye hududu içinde toplanan çöplerin tayin edilen iske!c

lerde'n mavnalara alınarak denize dökülmesi işi 32.000 lira tahmin 

bedelile ve kapalı zarfla eksiltmı>ye konulmuştur. Şartnamesi 160 

kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltme 

8/6/939 Perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. 

ılsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 2400 liralık ilk te

minat makbuz veya mektubile birlikte teklif mektuplarını havi 

kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi En

cümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul o-

lunmaz (B) (3607) 

-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kırıidık ve botun ağrılarınızı derhal keser. 

••icabında gUnde 3 ka,a alınabilir.•• 

Çocuk Hekimi -aı 

Dr. AHMET 1 

AKK.OYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

,O;);./<(;/ Urolot ·Operatör •'• · .,._. ~; : · .. ~··. . . . . ·., .. '· . . ' 

;Dh~OSMAN/S-ÖNER 
~-~~·-·- ... ~ .. ·.: : .•. '.f ---~~· ~. ~-

~~~~;)drai• Yolları!, Belio&-ukl~ğu , v 
~,~,· ,, ::.' lia'stalıkları Mil)eha.ssısı.·;;·L ~ 
iJr··, ' Sirktci tra•ivay ~d•rafı No. 8 ' .... !, ., · Tar:ı . roto'trilfh.ıncsint · biti,ik 

Sa;u 10 daın 20 ye ••d•r 

iKDAM z - Haı.iran ıs:~. 

• 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

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

İstanbul Defterda rhğından: 
Bakırköyünde sahilden tabın inen 2500 metre açıkta batmış olan 

Pelengiderya gombotunun parça !anarak denizden çıkarılması işi 

her masrafı ve çıkacak esleha ves air Milli Müdafaaya elverişli eşya, 

cephane ile bakır, pirinç ve alümi nyom vesaire gıbi kıymetli ır2den

lerle meskükat ve evrakı naktiye hükümete ait olmak ve ihale tari

hinden itnbaren işe başlamak şar tile mukadder kıymeti olan 1462,5 

lira üzerinden açık artırmaya konulmuştur. İhale 8/6/939 saat 14 

tedir. İsteklilerin % 7,5 teminat akçel.,rini vakti muayyeninden 

evvel yatırarak mezkur saatte Milli Emlfık Müdürlüğünde müteşek-

ıkil komisyona müracaatleri. (3569) 

KDA 
~bone Şartları 

DAHİLİ HARlCl 

Seıtelik 1200 Kr0 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

iL AN 
TEK SÜTUN 
SAN T İMİ 

Biıinci Sahile 400 ku.ru~ 
ikinci Sahife 250 kurUf 
İç sahifeler 50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kurut 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife il.in içiıi İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gaz.,temize ilin vermek Is· 
tiyenler ya doğnıdan doğ -

ruya gazetemiz idarehanesi· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü

rosuna müracaat etmelidirler . 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 • Telefon: 20607 

... ... ...... ,,, .. .,.., 
Sahibi ve Neşriyatı ld;,,ııe Eden Ba" 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl

dılı Yer: Son Telgı'af Basımevı 

~ıınııııııııııııııııııııııu .. Ferdi Sel ek ~ıııııımııııııııııııınni\ 
= ş ~ - ;!!3 = ~ == E3 

İşleri Bürosu ~ 
En môdern ilan şeki lleri - En temiz tabı ve : 

= klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. 
~ a 
= ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi 
= 99 -1 Adalet Han No. 3 : 
Eri T ELE FON: 2 06 O 7 • = 

'liilllllllllllllllntllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~llllllllll l lllllllllllllllllllllnl ı OllllllllllOHlllHlll llllllllllllllllllllllll UllW 

ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterllen raiibet 
Uz•rlne, bUyUk bir fedaklr· 
lıkla ve modern te•kllAtıa 

sıhhi ••r•lt altında temiz va 
itinalı çekilen ALEM RAKI· 
SiNi yeni atıketla piyasaya 
çıkardıOımı aayın mu,tarl· 

larıme saygılarımla 
blldlrlrlm. 

Bayan katip aranıyor 
Muhasebe işlerinden anlar, yazı makine
sinde seri yazı yazabilir ve lisana aşina 
bir Bayan katibe ihtiyaç var. Taliplerin 
İstanbul Ankara caddesi Adalet han 99/1 
birinci kat No. 3 Ferdi Selek ilan bürosuna 

•• • 


