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akşam Londraya gitti .KURULTAY MÜZAKERELERi 
Sovyet cevabının 
Londrada teessüf 

gelmemesi 
uyandırıyor 

= 
Fransız Erkanıharbiye Reisinin Londra seya
hati heyetimizin bulunduğu günlere rastlıyor 

lnönünde Milli Şefin heykelinin 
dikilmesi alkışlarla kabul edildi 

Boşanmanın kolaylaştırılması, köy işleri, 

ve muhtelif işler hakkında dileklerde bu .. 
Junuldu. Vekiller cevap ve izahat ver.diler 

Başlıca müşkilô.t; Baltık deTJletlerinin Sov
yet garantisini istememelerinden çıkıyor 

Mahaza yeni bir formül bulunacağı umuluyor 

1 Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Parti- duğunu ve bunların tevzi edilıni' 
1 si beşinci biiyük kurultayı bugün bulunduğunu işaret ederek, de -
' kurultay reis vekili Hilmi Uran'ın miştir ki: 

Londra, 2 (A.A.) - Salihiyet • 
tar mahfillerde söylendiğine göre 
Halifaks, henüz L.:ındraya vasıl 

6lmıyan Sovyetler birliğinin Fran 
sız - iruı-iliz tekliflcl'i hakkındaki 
~evabını almadan Moskovaya git _ 
ınek lasavvurunda değildir. 

i başkanlığında dördüncü toplantı - Müsaade buyurursanız mazba • 
j sım yapmıştır. tayı okutacağım. Bundan sonra her 

BEŞiNCi BOYOK KURUL TAY 
BUGON DAGILIRKEN ••• 

, Celseyi açarken reis, kurultayın vekalete ait olan dilek kararlarını 

Londra gazetelerirıin 
tefsirleri 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz mat -
Halkın ihtiyaçlarını tatmin, müstakil grup 
teşkili ile kontrol cihazını kurmak ve ni
zamnamede tavziha muhtaç noktaları ay
dınlığa tutmak, Beşinci Büyük Kurultayın 

iftiharla seyrettiğimiz başarıları olmuştur. 

ı· 

' ,ı 
; 1 

Askeri heyetimizin reisi Orgeneral KAZIM ORBAY'ın Tunceli 
harekatında alınmış bir resmi 

1 

Hükumetimiz tarafından Lon - , • .. 

draya t 0
kerl heyet giınderile - lngı· 1 terede n 

1 ceği yazıımıştı, 

Yazan : A. N. Karacan 
j Heyet dün sabah Akaradan şeb- A 1 rimize gelrni§tir. Heyet Orgeneral a C a ğ ) m} Z 

Geçen pazartesi giinü Milli Şe-. mesile kurultaydan bekJ,bıen iyi 
fin ,W,ektifler dolu bir nuikile açı- neticelerin derhal istilısaı edile • 
Jan ve altı gündenberi memleket bilmesini mümkiin kılmaktadır. 

işleri üzerinde hummalı bj faali- Beşinci biiyük kurultayın bize' 
yetle çalışan beşind k~lta~·. hıı- çok faydalı görünmiiş olan son 
gün mesaisini mmaffakıyoıılc bi- toplantılarında bilhassa dikkate 
tirerek dağılacaktrr. çarpan nokta memleket işlerinden 

'rii.rk tarihinin şimdi çok uzak- çoğunun ileri siiriilmesi, ıztırapla
larda kalmış, devirlerinıle bile bü- rın açık ifade edilmesi, alllkadar' · 
fün dünyaya şamil Türk irade ve vekillerin suallere cevap vereTek 1 

lıakimiyetinin en biiyük tecelli ve I yapılabilecek olanla yapılamıya • 
karar merkezi sayılan kunıltay, cak olanların sebeplerini büyük Sovyet Rusyanm mutlak hllkimt 
aradan asırlar geçme:;ine rağmen, bir mes'uliyet hissi hil.rM& içinde STALİN ... 
göriilüyor ki halfı millet işlerinin izah etmeleri ve şimdiye .• adar bi- , . . 
mihrak noktası olmakta berdevam ıliımıiyeıı dertlerin not edilerek buatı, Molotof un Ingıltereye ce -
bulunuyor ve bu büyiik milli ait oldukları ve alt'Jerc istik _ vap vermeden So.vyetler meclisin-
meşveret meclisi yurdun ortasın- maileri cihetine gidlim~". oldu. de beyanatta bulunmuş olmasına 
da kanalları her tarafa uzıyan bir B d k it b f ve Sovyet cevabının hfılfı. gelme -u ara a uru ayın erız aa-
ba~"'. kaynağı gibi feyizli ~cmere- Jiyet vasfı olarak bilhassa menınn-ı (Arkası 3 imcii sayfada) 
lerı1111 vermekte geç kalınıyor- niyeti mucip olan nokta da, köy • · -----------

Bu balumdan beşinci kurultayı leriıı kalkınması yolunda ortaya Kıymotll S•n 'atk6r 

diğerlerine nazaran Halk Partisi • koı:ıan ihtiyaçlar ve yapılması la- BAY AN MU ALLA 
nin bilhassa halkçı gayeleri bakı- '. zmı olan işlerin ihtiyaç imkan ve 
mmdan pek müsmir vazifeler ifa tabii inkişaf hızlarına ;ö;e tanzin1 
rtmiş saymak hiç te yanlış olmaz. olunmasıdır. Şimdi kurultııy da - , 
Şimdiye kadar biiyük hareketler ' .. ,. J 

d 
,. d k ş f k t hal (Arkası 3 uncu sayJadaJ 

arasın a goz en açını , a a -
kın ihtiyaçları bakımından miis • A. N. KARACAN 1 

tesna ehemmiyet taşıyan birçok 

vo 
KEMANI SADi 
4 Hetziran 939 Pazar 

ÇUBUKLU 
Ga:.dnı>sunda 

Seanslarına devam 

edecektir 

noktalar denebilir ki bu beşinci 
lrurultayda karara bağlanmış ve 
bal şekilleri tesbit edilerek müs • 
bet, netice verir bir tarzda tahak
kukları imkanları araştırılmıştır. 

ovyet ı ı a ın an 
evel tahakkuk edecek 

Kil<ım Orba)Jın · ascti altında 

bub~;:·:::~;~n Fransız Büyük Harp levazımı 
Erkanı Harbiye Reisi general Ga
meJin de İngiliz askeri erkanı ile 
trnaslarda bulunmak üzere yakın
da Londraya gidecektir. Londra -
dan verilen malumata gör~, Fran- 1 

sa erkanı h ırbiye reisinin bu zi -
yareti askeıi heyetimizin Londra
da bulunacağı günlere tesadüf e
decektir. 

Heyetimiı. Londrada 
benleniyor 

Londra, 2 (A. A.) - Bir Türk 
askeri heyetinin önümüzdeki haf
ta Ordu Müfettişi Kazım Orbay'ın 
riyaseti aJ tında Londraya gelmesi 
bekleniyor_ 

Tediye ihracat kre
dilerile yapılacak 

Londra, 2 (A.A.) 
ral K3.zım Orbay'ın 

Gene
riyaseti 

altında önünıiizdeki hafta bu

ra:a gelecdt olan Türk aske

ri heyeti silah fabrikalarını 

ve tayyare meydanlarını ge • 
zecektir. 

Bu ziyaret İngiliz - Türk it-

tifakının bir neticesi olarak 
telakki edilmektedir. Türk 

heyeti, Türk ordusunun bil -
hassa •ilah ve tayyare ihti • 

yaçları hususunda İngiliz pi • Siyasi mehafilde beyan olundu
ğuna göre, müsellah bir ihtiliıf tak 

yasasının inıki\nlarım tetkik 
ririnde seri ve müessir bir teşriki 

eyli~·eeektir. 
mesai temini için icap eden tedbir-
leri tespit etmek üzere Türk ve Sali\hiycttar mehafilde be-
İngiliz hük>metleri arasında mü - yan olunduğuna göre Türki-
zakereler vuku bulacaktır. yeye verilecek harp levazımı 

Öyle tahmin ediliyor ki, Londra- Türkiyeyc açılmış ihraut 
ya gelecek olan Fransız genel kur- kredilerile tediye ohırwcak 

Belediyeden açıkta kalan me
murlar sefalete atılmış değildir 

Vali diyor ki : ''Belediye ortaya iş çıkaramazken 
şehrin paralarını bürolara doldurulmuş memurlara 

sarfetmek şüphesiz doğru olama, , ,, 
1 

Her sene memleketin her köşe
sinden gelen murahhasların işti -
rakile toplanan kunıltay, derdle -
rini ve dileklerini söyliyerek ça
relerini aramağa gelen biitün bu 
halk adanılarının miişaverelerile, 

memleket ihtiyaçlarının adeta bir 
nevi sergisi manzarası almakta ve 
bu suretle biitün dağınık emeller 
ve zaruretler devlet mcı:kezimiz

de toplu bir surette teşhir edile • 
rck hal çarelerine ulaştırılmakta
dır. Fırka teşkilatının ti\ en kiiçiik 
köylere kadar yal ılım~ olmasının 
en miihinı faydası da zaten budur. 
Halkın nmrahhasları halkm istek
lerini ve çok defa merkezin duya
madığı veya bilemediği ihtiyaç ve 
zaruretlerini söyliyerek biifün 
memleket işlerinin bir a~ada göz
den geçirilmesini ve mümkiin ola
nın derhı1l yapılmak yoluna gidil-

Hatay hakkındaki Milli metalibi
miz de Fransaca kabul ediliyor 

Paris. 2 Agma - Saliilıiycttar 

ınchafil, Türk - Fransız an]asnuı . 

!arının Sovyetlerle yapılaca\ olan 

anlaşmalardan ev' el tahakkuk 

Belediyede açık kalanların va-ı çenin mer'iyet mevkiine girdiği 1 

anla~nıa ile birlıkte ilan olunacak ziyeliııın ne olacağı hakkında dün 1 bir Hazirandan itibaren bir kısım 
tır. 'Vali ve Belediye Reisi Doktor Liıtl memurlarımız bizzarur kadro ha-

edeceğine muhakkak 

bakmaktadır. Türk · Fransız anla~ 

maları, Tiirklerin Hatay hakkın . 

daki tekliflerini yerine getiren 

. Tiirklere ve Ruslara e>aı:lı ta _ fi Kırdar gazct~cilerin suallerine rici kaldılaı:- Her çıka~ memu', ni
vızlcrde bulunulmasına muarız 0 _ şu cevabı vermşıtır: hayet bır aıle sahıbıdır ve vazıye
lan Fransız mehafili, generı.ı •- İstanıbul belediye ve hususi tini tabiatile anlıyor ve takdir edi
Veygand'ın AnkaTaya yaptığı zi. idaresinin 939 - 940 bütçesini ha - yoruz, 
yaret iizcrine mezkfır tavizlere ta- eırlarken, hizmetine nazaran ge - Buna rağmen düşünmek lazım 
raflar gözükmesi neticesinde bu niş tutulmuş olan kadrolarda bir ki belediyeler, orada oturan in -
itirazlarından vaz ııeçnıişlerdir. kısım tasarruflar yapmıştık . Bü\- (Arkası 3 ıındi sayfnda) 1 

bugünkü ruznamesinin dilek ko - ayrı ayrı okutup müzakere mev -
misyonunun raporu ve dilekler zuu ittihaz edeceğim. Onlar geç • 
hakkında ittihaz ettiği kararlar ol (Arkası 3 iincii sayfada) 

Kazaz-ede tahtelbahir 
Uzun ve sıkı bir araştırma 
neticesinde nihayet bulundu 

,,. . 

Kazaya uğrıyan Thetis adlı lhgillz tabtefbahrinin mşasını 
miiteakip denize indirilirken ahnımş resmi 

(Yazısı 3 üncii sayfam11dadır) 
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Kabahat bizde değil 1 
l\Jemlckctiıııizde mecburi talı sile tabi iki milyon çocuk var. Bu 

iki milyonu okwnaya merbur et mck için onları okutabilmcliyiz. 
Yani kafi derecede mektebimiz ve muallimimiz olmalı. Var mı? 
Bayır ... 

Maarif Vekilinden öğreniyor uz ki bu iki milyonun an«•k üçle 
birini okutabiliyoruz. Ancak üçte birini okutacak mektebimiz 
vardır ve diğerleri cahil kalmak tadrr. 

Bu demektir ki Avrupanın yambaşındaki bu gü•el memleket
te okur yazarlar hala yüzde otuzu, otuz beşi geçmiyor. Halbuki 
Avrupanın en geri memleketinde bile okuma yazma bilmiyenlerin 
sayısı yiizde otuz değildir; şimal memleketlerinde okuma yazma 
bilmiyculerin sayısını artık yiizle değil, binle tayin ediyOl'laı·: Bin

de bir veya iki! 
Türkiye hiçbir devrinde bugiinkii kadar okumak, öğrenmek ,.e 

uyanmak ihtiyacından doğan hamleler gösterınenıi~tir. İki mil) on 
çocuğun üçte birini okutuyorsak bu da şu birk~ç senenin ıııahsu~ 

ıu .. dür· diisilni.inüz ki )rirn1i beş, otuz sene evvel \'i.iı-k nüf11~un1111 
' ' . okur yazarı yiizde beşle on arasında idi ve bugün n·fan ,_.c kültür 

yolundaki hanılcıniz tam randmaıı vcrmi~·or~a hu biı.inı şaikaın1zın 

noksanından değil, hazırlanan tehlikler karşısında enerjimizin 
büyük bir kısmını miidafoamıza ayırmaınızdandır. Kabahat b·zd<ı 

değil, yaşadığımız devirde .. 
KEMALİST 



lt~!a~::tJf.a~•T•I 
Musa • lsa • Muhammet 

Plaj tarif el eri 
indirildi 

• . '"' 

İSANIN HAY ATI 
-28- İki kişiden kabine ıçin 

30 kuruş alınacak İsa, derhal Nuhun oğlu Samı 
diriltip mezarından kaldırmıştı Geçen sene i6 bin !ıraya kiraya 

verilmış olan Flory a pliıjlarına bu 
sene ilk artırmada talip çıkmamış J 

olduğundan ikinci artırmaya 17 
bin lira ile çıkarılmıştır. Belediye 
buna mukabil plajlara giriş tari -j 
felerini indirmiştir. Geçen sene 
duhuliye 25 - 35 kuruş iken bu se- 1 
ne 20 kurll§tur. Kabine açt:rmak 1 
istiyenlerden bir kişiden ayrıca 20 
kurll§, i!ri kiş'ıien 30, üç k:siden 40. 
r.i.;. .. u.ş alınac.:aktır. 

İsa, hallu kendisine tabi kılmak 

ve onları •Tanrı yoluna• sevket

mek için· 
- Allalun emri ve izni ıle ölük· 

ri dıri eylerim, dedi İstersP,~iz çc.k 

eski~n ölmÜ§ birini bulun, onıı 

diriltirim 

Beni İsrail haU..ı bu muciz~vi de 

görmek için en eski ölüyü bulmak 

üzere dii§ündüler. Hatıralarına 

müracaat ettiler. içlerinden bir ih

tiyar dikli ki: 
- Nuh Peygamberin oğlu 

~sam• ın kabri burada, Beylülmu
kaddes civarındaki dağların ara
sındadır. Sam, hem Beni İsrailin 
atasıdır. Hem Musanın, hem Yu

sufun, hem Yakubun, İshak ve İb

rahimin dedesidir. Ondan daha es

ki ölü bu civarda yoktur. 

İhtiyarın bu sözü üzerine halk 

lsaya gitti. 

- Şu iki dağ arasındaki derede 

Nuhun oğlu •Sam• ın kabri var 

dıye işitiriz. Görelim onu diri eyle .. 

MÜCADELE AYLARI 

Acaba İsa kendi peygamberliği

ni kendı vatanında, kendi yaşadığı 

insanlar muhitinde, hatta kendi a

ilesi arasında tanıtabilecek, kabul 

ettirebilecek mi idi? 

- Hiç kimse kendi memleketin

de peygamber olamaz! .. 

Diyen İsa bu kısa hükümle ora

da karşılaştığı hayal sukutunu a

çıkça anlatmış oluyor. 

İsanın vaftizd~n sonra hazırlık 

ve mücadele dev.esini teşkil eden 

--9---0ıJ---

11 ~§..AYET 

VekAIFtlere nasıl maıomat 
verilecek? 

iki seney yakın zamanını içinde Dahilıye Vekiıleti dün vilayete 
geçirdiği Galile Filıstinin dört vi- bir tamim göndeı·erek, mahiyet -

liyetinden şimalde olanı idL \eri itıbarUe y~t·ıız Dahilıye Ve-

Altmış mil uzun:ugu 'da otuz k.iletini değil, Genel Kurmay Baş
mil genisliğinde olan bu vilayetin' kaniığını ve diğer vekaletleri a!A-

b .. ··k' kıs - k k . . kadar eden meseleler hakkında 
en uyu mını yu se ııır yay-

yalnız Dahiliye Vekaletine malü -
la teşkil ediyordu. Bu yaylanın ö- mat veri!m;yerek ayni malümatın 
lesinde berisinde karışık bırtakım ilgili vekaletlere de bildirilmesini 
dağlar vardı. Bu dağlar şarka doğ- emretmiştir. 

ru alçalır bir çukura inerdi. Bu çu 

kurdan Erden nehri geçerdi. Yine 

Fransa ile 
• 

ticaretimiz 
Yeni bir anlaşma 
ile Fransa bizden 
dah a f a zla m a l 

a lacak 
15/1/1935 tarihinden beri 

mer'iyette olan Türk - Fran
sız ticaret ve tediye anlaşma
sı Fransız lıükUmeti tarafın

dan feshedilmiştir. Anlaşma 

1 Temmuzdan itibaren ıner'i
yctteo kalkdcaktır. 

Haber verildiğine göre 
Fransa ile aramızda yeni bir 
ticaret anlaşması imzası için 
yakında müzakerelere başla -
nacaktır. Yeni yapılacak an
laşma Fransanın bizden faz-
la mal almasına müsait şart -

lan ihtiva edecek ve Fransa 1 
gümrüklerinde Türk ınalla -
rına azami kolay !ıklar gös -
terilecektir. 

" ~ ........................ : 
Küçük Haberler f ......... 

Deniz teşkilatı 
kadrosu geldi 

Maaşlara zam yapıl
ması geri bırakıldı 

Münakale Vekaleti yenı deniz 
teşkilatları kadrolarını dün alaka
darlara bildirmiştir. Yeni kadro -
!arda eskisine göre hemen hiç de
ğişiklik yoktur, bilhassa maaşlarda 
yapılmasına karar verilen zamlar 
geri alınmıştır. Yalnız memurlar 
arasında ufak becayişler olmuş -
tur. 

İstanbul liman kontrolü kaptan
larından Ömer Lütfi Girescın li -
man reısliğine, Sabri Kavah. liman 
reısliğine, Amasra liman reisi Fey 
zi İstanbul kon~rol kaplanlığına, 
İstanbul fen heyeti memurların -
dan Hüsnü kontrol kaptanlıgına, 

Kavak muamelat memurlarından 

Ferit Üçler ve lfihad İstanbul mu
ameliıl memurluğuna, İstanbul 
muamelat memurlarından Zeki \'e 
Nurettin de Kavağa tayin edilmiş
lerdir. fstanbul kontrol kaptan -
!arından 3ıtkı ile Salihin maaşla
rına da zam yapılmıştır. 

---000---
TAPU DA ---

Yeni tayin ve nakiller 
* Son hafta içinde Beyoğlu ka- Diyarbakır grup müdürlüğüne 

zası dahilinde 197 esnaf muhtelif tayin edilen Beyoğlu tapu sicil 
belediye cezalarına çarptırılmış - muhafızı Talatan yerine KadıkÖ' 

Adliye koridorlarında ı 
24 S A AT 

Millet vapuru için 
77,900 liralık dava 
17 kişinin boğulduğu Ereğli faciasının 

tazminat davasına dün başlandı 
Geçen kış esnasında Ereğli li -

manında müthiş bir fırtına çıkmış 
ve limanda bağlı vapurlar hemen 
açığa hareket etmişlerdi. Bu sıra
da Nikola Nomikos adlı vapurun 
yanlış bir manevrası neticesinde 
millet vapuru batmış ve içJıdeki 
17 kişi boğılimU§lU. 
· Bu hadise hakkında ikinci tica
ret mahkemesine 77900 liralık bir 
dava a:;ılmıştır. Dün ilek celsesi 
yapılan bu davanın tarafları şun
lardır: 

Davacı batan Millet vapı:runun 
sahipleri Bazilay ve Benyamen ile 
Asikürasyonu jenerali sigorta şir
ketidir. 

Dava edilen ve Nikola Nomikos 
vapurunun kaptanı Dimitr1 Toko
lumbos ile vapurun sahibi Nikola 
Nomikos ve bunlara izafeten M. 
Münir ve M. Mavristir. 

Dünkü celsede davacılar iddia -
!arını şöyle serdetmişlerdir: 

•- Millet vapuru Ereğli lima -
nmda demirli :di. Yüklü olarak 

yanlış hareketi neticesinde Millet 
vapurun batmasına ve 17 kişinin 

boğulmasına sebep olmll§tuc. Şim
dilik 52900 liralık zararın tahtı 

hükme alınmasını isteriz. Diğer 

taleplerimizi bilahare bilıdirece -
ğiz.• 

Sigorta şirketinin davacı mevki
inde bul.unmasına sebep Millet 
vapurunun sigorta bedeli olan 25 
bin lirayı vapurun batması üzerine 
sahibine ödemiş olmasıdır. SigQr
ta şirketi 'bu parayı Nikola Nomi
kos vapurunun hatalı hareketi yü 
zünden ödemi§ olduğu için o da bu 
parayı ayrıca istemektedir. Böyle
ce Nikola Nomikostan istenen pa
ra yek:1nu 77900 liraya baliğ ol -
maktadır. 

Bundan sonra müddeialeyh ve -
killerinin şekle ail itirazları mah
kemece dinlenmiş ve reddolun -
muştur. Neticede muhakeme da
vacıların bazı vesaiki daha ibraz 
e1ımelerı ve ibraz edilenl~rin de 
dava edılenler tarafından tetkiki 

gelen Nikola Nomikos vapurunun için başka güne bırakılmıştır. 

Üç kazan1n di
burada Galile gölü vardı. Bu kü -

Meşahiri müverrihinden, tefsir, 
hadis ve fıkıh ilimi ve zamanının çük Galile vilayeti baştan başa 

BELEDiYE 

Kazalarda belediye 
hizmetleri 

!ardır. tapu sicil muhafızı Yakup tayin· bini bozunca 
Aç kalınca hır

aızlık yaph 
eimme,inden madud olan •İmam büyük kasaba ve köylerle dolu 

idi. Her taraf yeşillik ve bolluk i Belediye şubelerinin mahalli ih
tiyaçlarını göz önünde tutan şube Ebu Cafer Muhammed biı Cerir. 

birbirine yakın Kafarnahom, Bey- müdürlerinin mıntakalarındaki bu hadiseyi şöyle ~ıılatıyur: 
çinde id;. Galile gölünün üzerinde 

* D
.. T' t y k"I t· b" t : olunmuştur. Açık kalan Kadıköy un ıcare e a e ı ır a - . 

mimi Vil • t Bel·~· . G ·tapu sicil muhafızlığına Eyüp mu-e aye ve cuıyenın, a 
lalasar · · dım t . hafızı Eşref Tüzüner tayin edilmiş ay sergısıne yar e mesı-
n.i istemiştir. ve vazifesine başlamıştır. 

Kazancı müşteriyi 

dayakla dışarı ath 
6 kilo makarna çaldı, 

bir ay hapis yatacak 
hizmetlerle başarılması mümkün 

[İ a, ol 'erenin bir kö•esine va- ti Sayda, Horazin şehirleri vardı • olan noksanları karşılıyahilmeleri * G 
Tapuda bugünlerde daha bazı 

eçen sene olduğu gibi bu . . · ~ f d nd b" d T 
d ah

.
11 

. 1 tayın ve nakıller beklenmektedır.I Karslı Cuma adında bır adam .:::ıa er a ı a ır a am aşçılar-
rıp •Ya Sam bin Nuh!. Allah'ın iz- ki bunl~rın bulundukları ovaya için icap eden maddi imkanlar te- sene e s ı erde gırdap, akıntı d b" k f '- ika 

~ lstanbuıa gelmLŞ ve bir kazan al - a ır ma arna avr sına ait 
nile kalk! .. diye bağırdı. Ol &aat Cenasaret ovası denirdL , min edilmiş ve bundan iyi netice ve lağım mecrası bulunan yerlere k d 6 kil ak ı 

M U-- N AK A L E mak ıçın kazancılarda Seyfettinin amyon an ° m arna ça ar-
rer deprendi. Mezar ikiye yarıldı 

ve Sam doğrulup ayağa kalktı. Sa-

İşte İsanın Nasırada çok kalmı- lar alınmıştır. Belediye Reisliği bir 
yarak orasını terked.ip ikinci vata- tamimle bu şekildeki çalışmaların 

mm dedig" i Kafarnahom kasabası devamını istemiş ve k&zalar ara -
çında ve sakalında toprak dökü • 

belediye tarafından tehlike ifade , ken yakalanmış ve adliyeye veril· 
eden levhalar asılacaktır. dükkanına gitmiştir. · miştir. 

* Ankarada 5 milyonluk istkraz Satış gümrüğü hinası bitli Cuma gözüne kestirdiği kazanı Dün Sultanahmet birinci sull 

b ··ı·· sında yapılacak mukayeseler neti-
lürdü. Anıma sakalı ag" arm••tı. İsa u go un üzerinde idi. Bu sahil 

işile meşgul bulunan belediye he- Sirkecide inşa edilmekte olan sa ayırarak bunları birer birer mua- ceza mahkemesinde muhakeme e 

.., cesinde daha iyi çalışan kaymakam 
ona (Smı. kiınam?) diye ao•du. şehirleri insanların kaynaştığı bir \arın bu mesailerinin naza1t dik -

sap işleri müdürü Muhtar Pa - tış gümrüğü binası tamamlanmış - yene edip içinden birini seçmek dilen Safer demiştir ki: 
zarte~ı günü fehrimize dönecektir.!' tır. Yenibaşt.uı tefriş ~ilen bına - (sleınl>;tır. Cuma kazanları yüzü, - Üç gündür işsitim. Bütün a* Iki gün ü;inde 4.000 esnaf sıh- da bir de müzayede salonu yapıl - koyun kapatıp altlarının esneyip j raştırmalara rağmen bir okka ek-(Ben, Nuh oğlu Samım) dedi. İsa arı kovanı gibi idi. Gölün iizerin- kate alınacağır.ı bildirmiştir. 

tekrar sordu: (Ya ben kimim?) ... de yüzlerce balıkçı kayığı dolaşır. Dolmabahçe stadyomu pro- hi muayenelerini yaptırmış ve mıştır. Gümrüklerde biriken sa - , _. . .· . mek parası çıkarabilecek bir iş 
esneme::ııgını ve dolayısile dıp - b 1 d B · d" k d 

Sanı cevap verdi: ( en T.ınrının ve balrk avlıyarak geçinirlerdi. • 
•. . (Arkası var) 1"esi bittı 

~üzdanlarını almışlardır. hipsiz eşyalar burada satılacaktır. u ama ım. en şım ıye a ar en 
---<)O() ---<""' lerinın kalınlığını anlamak için küçük bir sabıkası mevcut olmı -

J>eygamberi 1Sasm .. ) Isa: (Sen öl-
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~~~~ Dolm abahçe stadyomu n un pro-

tlüğün zaman saç ve sakalın ağa-

Adi• k d jesini hazırlamakta olan mimar 
rımı yoktu. Şimdi sakalın neden ıye a rosu v 1 b 1 ietti Vio i u projeyi lamam a -ı 

ağardı?) diye sordu Sam (gerçek- mıştır. Mimar yedi hazıranda Mi-/ 

ıiu .. sakalım kara idi. Fakat sen H . h t k 'f ( liınodan şehrimize proıeyi get re-

Yarın terkos 
kesilecek 

Spor heyetimiz 
Bükreşe gitti 

dizile kazanın tam ortasına bas - yan namuslu bir adamım. Fakat 
tırmış, fakat kazanın bakırı ince inanın ki ailem ve ~oeuklarım açtı. 

olduğu için dip içeri çökmüştür., Gözüm karardı. Evime yine eli 
Cuma kazanın birinin ince oldu _ boş donersem halimiz ne olacaktı 

b apıs ane ve ev ı - cektı"ı·. . ş ·hrımızde terkos suyu yarın eni çağırınca kıyamet günü gel- h d 31 k ' • k saa 14 te kesilecek, Pazartesı gu
di. Suru İsrafil çalıyor sandım. Kor ane en ışı açı ta Taksim bahçesince Lin ki. nü saat on ikıye kadar 22 saat is-
kuından atardı) dedi İsa etti: •Ya Mali sene _münasebet.le İstan -l şilik bir caz:no } apl \ Or tan bul kısrr.en susuz kalacaktır 
Sam: istenen Cenabı Hakka niyaz 'bul adlıyesırun yeni kadrosu dün ı T k b d ' t 1 Bu müddet icınde şehrin Nişanla -

_ . . ·- .• a sını a:ıçes'" e bdedıye a- · 
ede)iın. Sana daha nice yıllar u - Wıuddeıu.mumılıge kısmen teblıg f d . h. ..k 1 ,ı ve Si<lı gıbı vüksck yerlerine ecri ... ra ın an yapLıt.CQ.A uyu gaz no· <:t .., -; 

ıun ömürler versin .. • Sam cevap 1 mı~.,r. 1 nun k şf t nıamlann t •. Bu ga- hiç su verilmiyecek, ancak Aksa -
•erdi: (Ya İsa .. ne fa•.·da ki neka- Hapıshanenin tahliy. esi dolayısi- . 167 b 1 1 , k 

.'f • zıno ın rava ma D.aca ~tır ray ve digcr bazı cukur scmtlerrl~ 
dar yaşasam sonu yine ölüm de • le tevk:fhane ve hapıshane kadro- Gazino 1000 kis. al .. cektır Yaz ve k d b 

1 
kt 

larında gardiyan ve memur olarak '. az mı der a fü u uııaca · ır. 
ğil mi? Ölümün acısı henüz dima- . . kışlı'< mahallen bulunacak, 15 teş-

31 kısi açıkta kalmıştır. Te\•kıfha- . . ld bel d. 
1
. d' Bunun .,ebebi hakkında sular 

- d d u· d b ... d . .. ... . . rınıevve c r ıyeye tes ım e ı-
gım a ır. ır 8 a uu acıyı uy- nenın b~katıbı de açıkta kalanlar 

1 
k C'" h . t b d idares, müdürlı Yusuf Z'ya sun -

mak istemem. Yine kabrimde ka- arasındadır. ec
1
e ve u_m ur:ye ayranım a ı 

1 
.. 

1 
t . · ' 

açıma resmı yapılacaktır. arı soy emış ır. 
layım daha iyi) .. İsa tekrar dua Kadro tamamen tebliğ edilme -

Yeni. çocuk tahçesı· - Suyun kesilmesini icap etti -
etti ve Saın yine 

rabm tarihi.] 

kabrine girdi • miş olmakla beraber adlıyede baş 

1 , ka bir değişiklik vaki olm!yacağı Vali konağı karşısın<'aki yeşil ren ameliyat, şehre daha fazla su 

1 
anlaşılmaktadır. sahanın bir kwmına yapılacak olan verilmesi için yapılacaktır. 

. . . ooo --- çocuk bahçesı için Emlak Banka- Terkosta esas mecraya şehrın 
banin gösterdiği ilk mucızenın O N 1 y E R 5 1 T E sile Belediye arasında tam bir an- günlük sarfiyatına daha 24.000 

hrisliyan tarihleri Beytülmukaü- la,ma olmuştı•r Bu saha 5998 

deste değil, fakat Beytülmukad - Üniversite kamp müddeti metre murabbalık olup çocuk bah 

de, dönüşü Nasıraya geldiği za - iki devreye ayrı ldı çesi üç aya kadar bitirilecektir. 
man ve Nasıraya iki saat mesafe- ---<> 
de bulunan Kana kasabasındaki Üniversitede bu yıl kampa çıka-

metre mikabı su iliıvesıni temin e

decek olan makine konulacak, böy 

lece günde 52.000 metre mikabı 1 

Rumenlerin spor bayramında bu 
lunmak uzere seçilen heyetımiz 

dün gect• 10.35 le kalkan Ko:ıvan
siyo~dle Biıkrc~e harchl elw , -
tır HeyeL.ı:n' z, say \avlarım •zdan 
Rahmi Apak. Maarif Vekıi.letı B~'

den Terbiyesi (J. Müdürü Vil -
dan Aşir \"C Beden Terbiyesi U -

mum Müdrülügii Genel ""!:releri 

Cemalden mürı,kkeptir. 

He\·et, Bükre:ıte, ayın altısında 

başlayıp dokuwna kadar devam 

edecek olan spor şenliklerinde 

memleketimizi temsil edecek ve 
Haziranın on iki<;inde memleketi

mize avdet edecektir. 

--oo--

Çocuk Esirge
me kurumunun 

faaliyeti 

ğunu böylece anladıktan sonra 

ikincisini de ayni şekilde muaye

ne etmiş ve onun da dibini çökert

miştir. Cuma üçüncü kazanı da bu 

şekilde muayene ederek dibini sa

katlayınca bakıfcı Seyfettin fena 

halde kızmı~ ve hemen müşterisi-

nin üzel"ine atılarak sille tokat 

dövmüş ve dükirndan dışarı atmış-

tır. 

Yakalanarak adliyeye verilen 

bakırcı Seyfettin birinci sulh ceza 

mahkemesinde muhakeme edil -

miş ve mü ·terU.inı dövdüğü sabit 

olduğundan 25 lira para cezasına 

mahkum edilmiştir. Ancak müş -

terinin de üç kazanın diplerini di

zile basarak bozmak suretıle Sey

(ettini zarara uğrattığı nazarı dik

kate alınarak kazancının cezası 16 

lira 60 kuruşa ındirilmiştir. 
---()OO---cak talebelerin sayısı (4.000) e ba

dügünde, suyu şarap yapması ıle liğ olmaktadır. Fakülte lalim ta -

olduğunu yazarlar. Fakat o, kendi buru bu yıl kamp müddetlerini iki 

peygamberliğini ispat ıçin göster-• devreye ayırmıştır. B'rinic devre 
dığı bütün mucizelere rağmen hal 11 Temmuzda başlıyacak 20 Tem -
kı. sadece merakını uyandırml§tı .. muzda bitecektir. Budevreye hu-

Fransa ve lsviçre ile ya
pılacak ticaret müzakereleri 

su verilecektir. Aldığımız son ter-; 

libatla suyun kesilmi~ bulunacağı 

müddet yedi sekiz saate indiril -
Ankara. 2 (A.A.) - Çocuk E - DE N 1 Z 

kuk, iktısat fakültelerile, eczacı, 

diş tababeti ve Yüksek Ticaret 

Haber aldığımıza göre önümüz
deki günlerde Fransa ve İsviçre 
hükümetiyle hükümetimiz arasın-

da yeni ticaret ve kliring anlaşma
ları etrafında müzakerelere baş

lanacaktır. Müzakerelerin nerede 

miştir. 
sirgeme kurumu Kene\ merkezine 

son 15 günde müracaat eden 413 
Esasen ameliyat esnasın~a şeh -

· .. ,_ .. k 
1 1 . hasta çocuk ve diş bakımevinde 

rın yu1'.>e o mıyan yer erıne az I 
'kd d · 1 · d d' 305 çocuğun dişleri muayene ve te 

mı ar a su ısa eslne evam e ı-

Bir sandal battı 1800 
liralık cüzdan denizde 

kayboldu 
1 kt

. 1 davi edilmiş, 17 yavruya para yar-
ece ır. Evvelki akşam Haliçte bir kaza 

Nüfuz kazanacağından korkuları 

İsa} halk nazarında bır •& hirbaz• 

telakki ettirmişti. 

İsa bunun üzerine kendı telıik-

mektepleri ve Güzel San'atlar a - yapılacağı etrafında hükumetimiz 

kademisi talebeleri iştirak edecek le her iki hükumet arasında görüş 

Bu sene, bundan başka ameliyat 

yapılmıyacaktır. Son ameliyattan 

sonra sular hiç kesilmiyecektir. 

dımı yapılmıştır. Dört çocuk da -0lmuş, İsmail Reisin idaresindeki 

giydirilmiştir. Bundan başka 1189 Nur motörü Ha•ır iskelesi açıkla -

çocuk ve anası kurumun sıcak ban rında Ahmet Gencin idaresindeki 

yolarında faydalanmış ve 1581 süt sandala çarparak batırmıştır. 

yavrusuna kurumun süt damlasın- Sandalda bulunan Serkis, Ham

dan 1040 kilo pastörize edilmiş ço- .di Taşpınar, Nuri ve Nakkaş Ce -

kaerın,_, ve viıız'a •na en uygun !erdir. melere başlanmıştır. 

rer <Jlarak bütün çocukluk ve genç 1 İkinci ~evr~ 5 Ağustosta baş -

ı, nı geçırtligı Nasıraya dönmeği lıyacak 2a Agustosta bılecektır. 

düşun:lu. Hiç degı c orada kendi- Bu devreye tıp, Askeri tıp, fen, e
s n taraftar 1<.ı.;vvetli 'lıir parti <lebiyat fakültelerı ve Yüksek Mü

teşkıl edecek ve c.ndan sor.ra tek- lıendis mektebi talebeleri iştirak 

rar Kudu.se gelecektı. Kendısıne edeceklerdir. 

---00,0---

EKONOMi 
--000---

üçüncü mevki yataklı 
vagonlar cuk sütü tevzi edilmiştir. Keçiö -lngi ltere ile ticaretimiz 

İktısat Vekaleti İngiltere ile ti- Devlet Demiryolları Erzurum rendeki anakucağına 97 müraca-
. . . tl . 1. b. haltına işliyen trenlerinde üçüncü at vuku bulmuş bunlardan 28 yav-

caretımızın ne sure e genış ıye ı- k' t klı 1 "hd t 

Yahyanın verdiği sadık şaldrdleri 

ber·berine alarak yola çıktı. İncil 

.. . mev ı ya a vagon ar ı as e - ru müesseseye alınarak tedavi e-
Kamp yeri henüz tesbit edıl - leceğini tetkik etmek uzere şehrı- mi~lir. Bu ilk tecrübe muvaffaki _ . . .. 

göndermistir tl· t" · d" • h ti dılmış. Bu suretle 15 gunde ku -memişse de bu sene kampın Har -

sahıbi Yuh nn;ı. da onların arasın- biyede değil, Pendik sahillerınde 

mize üç müfettiş 

Bunlar ihracatçılar 
· ye ı ne ıce venrse ıger a ara 

ile temaslar da üçüncü mevki yataklı vaııonlar rumca yardım edilen çocuk sayısı 
konacaktır. 3807 ye baliğ olmwıtur. 

mil ismindeki yolcular etraftan 

1 

yetişenler tarafından kurtarılmış

lardır. Bunlardan inşaat müteah
hidi olan Nurjnin içinde 1800 lira 
bulunan cüzdanı denize döşmüş ve 
kaybolmuştur. Dün hadise yerine 
dalgıçlar indirilmiş fakat uara bu-\ 
lunamamıştır. 

Açlık bana her şeyi unutturdu, e-
!im makarna paketlerine doğru 

uzandı ve yakaladılar. 

Saferin suçu sabit görüldüğün-

den öabıkası olmadığı da nazara 

alınarak bir ay hapse mahküm ol-

mll§ ve hemen tevkif ediLmişlir. 

Belediye kömür depolarını 
istimlak edecek 

Beledtye Kuruçeşmedeki kömür 
depolarını kaldırabilmek için bu-
ralarını istimlak etmeği düşün -
mektedir. Bu takdirde Orlaköyden 
Bebeğe kadar olaıı bütün arsalar 
istimlak edilecek ve kömiir depo-
su olmaktan kurtarılacaktır. 

Hamallık talipleri çok 
Hamallık için cemiyete 1000 ki-

şi müracaat etmiştir. Bunlardan 
120 sinın muamelesi tamam gö -
ı:ülmüştür. Hamallık müsaadesi 
50 kişiye verilecektir. Bunlar 120 
kişiden seçilecektir 

-
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Prens Pilün Berlin seyahati 
Almanya Yugoslav 

poletikasından 
•• •• •• memnun gorunuyor 

Berlinde bir resmi geçit yapıldı, Prens 
Göringe nişan 
neşriyat yaptı 

Pol alkışlandı, 
verdi, Berlin 

Markoviç 
matbuatı 

Berlin, 2 (A. A.) - Vugoolav 
kral naibi Paul, berabe , le Mar
kovittı olduğu halde saat 15 te Hit
leri ziyaret etmiştir. Prens, ika -
met etmekte olduğu Belvedere sa
rayından Führerin ikametgiıhına 

kadar olan mesafede halk tarafm
dan şiddetle alkışlarunıştır. 

ehemmiyetini takdir ediyordu. 
•Balkanlar Balkanlılarındır. pren
sipini biz bütün kalbimizle tanı -
yoruz. Bu prensibe dayanarak ha
rici siyasetini müstakil kılan, eko· 
nomisini düzelten ve komşularile 
iyi geçinen bir Balkan devleti ta
büdir ki, iftihar eder. İşte Yugos -
lavya böyle bir vaziyette bulu -
nuyor. 

Son aylar için.de Yugoslavya bu 
vaziyetini tarsin için çok çalıştı 

ve doğru gördüğü bir siyasi hattı 

l•ARETLER 

Yıkım olan faiz 
• Evvelki gün kurultayda vatan
ı daŞ!arın ev sahibi olması temenni =========== ı' edilirken azadan biri şöyle bir mü· #' .. taleada bulundu: 

lngiliz Kabinesi Evlerin ço~a~ması geride kal~n-

" 

Iarın kıymetını azaltıyor; mulk 

M O S k O V a Y a b 1• r hakiki kıymetinden çok aşağıya 
satılıyor; bundan emlak sahipleri 

Nazir U"o'ndermek zarar ediyor. Bir mülke sahip olan 
bunu ipotek ettirerek bankadan 

Fi• L , 
1
• O d ft para alıyor ve yenisini yaptırıyor. 

ft 1 İşte bunun önüne geçmek lazım-
dır. Bankalar mülk sahiplerine i
potek mukabili para vermemeli -

Londra, 2 (A.A.) - Deyli 
Ekspres gazetesine göre, ka
bine Molotofla şahsi temas 
maksadile Moskovaya bir na
zır .göndermek maksadında
dır. 

Deyli Meyl, bu hususta 
Lord Halifaks'ın ismini ileri 
sürmekte ise de Hariciye Na
zırının meşguliyeti buna mü
saade etmediği takdirde 
mümtaz bir politisiyeı:ıjn gön
derilmesi mümkün olacağını 

bildirmektedir. 

dirler. 

Hariciye Veki-
limizin vermedi

ği beyanat 

Hitler, prens Paul'ün ziyaretini 
saat 18 de iade etmiştir. Marko -
vith, dün akşam mareşal Göringe 
Yugoslavyaııın en büyük nişanı o
lan Kara Yorgi haçı nişanını tevdi 
etmiştir. 

Hitler, dün akşam Yugoslav mi
safirleri şereffoe bir ziyafet ver -
iniş ve bu ziyafette bir çok Yugos
lav ve Alman ricali hazır bulun -

Kurultaydaki bu mütaleanın son 
lnsnıma işti:rak ederiz. Mülk sa -
hiplerine ipotek mukabili para ve· 
rilmemesini temin etsek feııa ol -
mıyacak. Fakat bizim bu temen 
nimiz, mülk sahiplerinin yeni bir 
binaya sahip olmak istemı;lerinin 

önüne geçmek için değil, eskisini 
de kaybetmeleri endişesinden ileri 
gelmektedir ve bu endişemiz bir 
çok müşahedelere istinat etmekte
dİr. Kaç dost veya dostun ahbabı 
biliyoruz ki, borcunu ödemek, 
yaptırdığı binanın açığını kapa • 
mak için mülkünü ipotek ettirmiş, 
Emlak Bankasından, yahut Em • 
niyet Sandığınd3n para alınış, fa
kat bu borcu mülkünün kirasile 
ödemeye çalıştıkça borcu artmış, 
nihayet mülkünü satmaya me<!bur 
olmuştur. Yakın bir misal hareketi icabı veçhile idame ey - Ankara, 2 (A.A.) - Paris - Soic 

ledi. Yugoslavya milleti prens 
1 
gazetesinde intişar etmiş olan bir 

Bir dostumuz, Emlak Bankasın
Paul g1bi şefe ınalik olmakla ifti- yazıda Haric'· e Vekilimize atfe-

muştur. 

Geçit resmi 
Berlin, 2 (A.A.) - Yugoslavya 

naibi prens Paul ile prenses Olga, 
bu sabah meçhul asker abidesine 

dan aldığı 14 bin lira ile Nişanta-
bar edebilir. Hükumeti kiyaset ve dilen beyanat hakikate tevafuk et ınd t mi dı" b" . 

b t .. t d' y 1 . ih ti . iht· t kt ş a ama a gı 50 m lıralık se a gos er ı. ugos avyanın bu mıyen c e erı ıva e me e ve tm ki 
· t· · b k · · b" . •-. rti lapar anın rasını borcuna kar-
sıyase mı· ozma ıçm ırçok teşeb aykırı bır ruh ve m«nada te p e· ılık .. t . Al 
b .. 1 d bul im . . • . Ş gos ermış. tı sene sonunda 

us er e unu uş, Yugoslav - dilmış bulunmakta oldugu cihet - tığı b" h b d b nk 
I. 1 . . . . . . yap ır mu ase e e a aya 

yanın ta ya ıle hemhudud oluşu- le bu yazmm Harıcıye Vekılmızın .. ed. b" 1• n1··· . fak bo . ~ ı m ıra ve ıgını at :r-
nun ve Italyanm ·Arnavutluğu il- fikir ve mütalealarına uygun olma 

1 
' ld -

h k 
. eunun on para aza mamış o ugu-

a mm bır tehlike teşkil eylediği dığıııı beyana Anadolu ajansı .. rek t 
·ı · - ··1 ·· t·· F k t B 1 d nu gore apar manını satmaya 
ı en suru muş ur. a a , e gra mezundur. b 1 tur 

·· b-'" "ı . . mec ur o muş . 
şup tul garamı er beklememıştır. oo>---

bir ,:eleıık koyduktan sonra Char· Kumanda manivelası terkolunıma- G f k A Vatandaşı mülk sahibi etmek is
lottenburg cadde6.inde şereflerine mıştır. Mihver devletler ile doğ _ a en onun n "tiyorsak hiç olmazsa resmi devlet 
t.ertip &dilen büyük bir geçit res- rudan doğruya yapılan müzakere- k A mii<ısseselerinin ipotek mukabili 
minde hazır bulunmuşlardır. !er ispat etmiştir ki, bu, endişeleri ara ve tin a verdikleri borçların faizini, yıkım 
Kıtaların geçişi, 2 saat sürmüş- izale ve emniyet işlerini kuvvet _ olmıyacak bir hadde indirelim. 

~ ht• leıııdirmek için en iyi vasıtadır. Di- seya a ı 
Hitler ile mareşal Göring, ınisa- ğer bazı hükumetler bu usulü ta-

IKDAMCI 

firlere refakat etmişlerdir. Jrip eylememişlercür. Yugoslavya, Bükreş, 2 (A.A.) - Rador ajan- • • ,. ,. 

tehlikeli yoldan ihtiraz eylemek sı kral.Kar~l'un tekrar tahta .çılo- Beşıncı buyuk kurulAlman matbuatı 
suretile Balkanlara büyük hiz -ışı şenliklerınden sonra Harıcıye 

!Berlin, 2 (A.A) - Alman mat- mette bulunmuştw. Kendilerine Nazırı Gafenko'n~.n resmi ziyaret- tay buou"n dauvılırken 
buatı, blBı&Ma Yugoslavya naibi •sulh cephesi deV'letleri> adını ve- lerde bulunmalı: uzere Ankara ve 
prellıS Paul'ün Berlln ziyareti ile ren memleketler hi!Afına olarak Atinaya gideceğini tebliğ eylemek 
meşgul olmaktadır Yugoslavya .lr.endi kararlarına ha- tedir. 

«Deu1Bche Allegemeine Zei - Jcim .lr.alınıştır.• 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ğılınca, kurultaydan direktiflerini 
alanlar, büyük bir hızla bunların 
başarılmasına koyulacaklatdır. tuıı.g• diyor ki: p Ot · 

<Fransız hegemonya siyaseti renses .gaya nışan 
Yug<llllavyayı daha melbu bir dev- Bertin, 2 (AA.) - Hitler Pren-
let telalııki ettiği sıralarda Alanan- ses Olga'ya Alman Kızıl Haç ni -
ya yeni !büyük Balkan devletinin şarunı vermiştir. 

Kazazede. tahtelbahir 
İngiltere Bahrişe Nezaretinin ı Gemide bulunanlarm berhayat 

90D yaplımııf olduğu denizaltı ge- olduğuna dair verilen malfunat 
ınilerinden •Thetis• evvelki gün teeyyüd etmektedir. 4 kişi Davis 
yapılan lllı. dalma tecrübesiıı.cle tahlisiy~ aleti V3'lıtasile kurtarıl -
büyük bir muvaffakiyetsizliğe uğ- mışlardır. Bun!arııı arasmda be -
r8Jlllflır. •Thetia> in dalma tabanı ıinci denizaltı filotillası kumanda
mülü üç saat olduğu halde bu müd nı Oram bulnmnaktadır. 
detin geçmesine ~ağmen suyun il- Oram, derhal kurtarma ameli -
zerine çıkamadığı görülmüş ve a- yatıııı ıdare etnıeğe başlamıştır. 
mir81lık büyük bir heyecana dti§" '.rahtelbahrWn de kurtarılacağı 
müııtür. Çiiakü cemide meveudu ümit edifilıektedir. 

---000--

Sovyetlerin 
nufusu: 

Bir taraftan halkın ihtiyaçlarını 
tatmine çalışmak, diğer tar8ftan 
21 kişilik müstakil bir grup !etkili 

170.467.166 ile halk hilrimiyetiııin kontrol ci
hazını kurmak ve bu arada nizam

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyetler tıanıedeki bazı tavzihe mnhtaç 
Birliğinin 1939 daki tahriri nüfusu, ktaJa dınlığ tmak ..._. no n ay a tu ~9m-
hakkında yapılan tahrir netlcele- 1 k ita · ti el · · k . . ,.. . c uru ym ıyı ne r erını ço 
rıne daır devlet plan komısyonc . d .. -"'-iz _ ...... ha lı geçme en gorec ... ~ ın- yır 

tarafıııdan verilen rakamlara göre ve iftihar ile seyrettiğimiz başarı
Sovyetler Birliğinin nüfusu 
17~7166 dır. Bunların 81664981 i 
erkek ve 88802205 i kadındır. 1926 
tahrir nüfusuna nazaran yüzde 
15 9 nisbetinde bir tezayüd vardır. • 

Şehriler balkı umumi nüfusun 
yüzde 32,8 ine baliğ olmaktadır ki 
1926 ya nisbetle 17,9 fazladır. 

--000--

Londraya giden 
heyetimiz 

ları olmuştur. 

A. N. Karacan 

Mülteci Yahudiler 
kabul edilmiyor 

Havana, 2 (A.A.) - Reisicüıın -
hur Laredo, içinde bulunan bütün 
yahudi mültecileri ile Saint-Louis 
vapurunun derhal hareket etme -
sini emretmiştir. Bu mültecilerin 
karaya çıkmalarına müsaade edil· 
memşitir. 

S&°'t'lA 7 

til • • • 

~m~~- ---------

~~a:~:~~h~~~!JEVI BANKA' M 
vip edilmiştir: UAMElElERI 

Milli Se1 

' 
•İnönü ;ş 

kişehir şos, 

piyade siper. 

MERKEZİ 
re Milli Şef v· 
İnönü'İıün heyk 
kındaki Bilecik -
leği idi. Milletiı. 

yendikten sonra Ei. 

s 
kün yanında ve bı;~ARJ 
mızda olarak Türk mı. 

u B 

• • 

E 

ANKARA 

L E R 

İZMfT 
lalini temin etmiş ve bu,. 

BURSA 

EStUşEota 
İSTANBUL TSE~:ı-ANBOLU 

ıııuRDAG 
ratmış olan Milli Şef İsmet İno •e hari t 

ğı ile bugünkü milletler ara' 
lik ve şerefini kazandırmış ve 

nü'nün milli tarihi ve milli şerefi . ç e muhabirleri vardır 
gururlandırılacak olan bu yerde la.Telgraf ad · . 
bir heykelin kendisine karşı mille- dola. resı . 
tin duymakta olduğu mmnet ~e derek ,. , •

8 şükran nişanesi olarak dikilmesi / kendi mr:. ANK • Şubeler : TiCARET 
dileğine candan bir istekle iltihak 1 mecburıyil'', ~. • . 
eden encümeniniz hükômetimizin 

1 

seylemiş ve s<fu,leı.sınde tesis edilen 
yakından vaki alikasmı .,erilen fından yaptırılm~ğrudan J - , 

izahattan anlıyarak icap eden te . Yozgat meb'urn :,hepsi, o düş- Yen 
şebbüslerin fasılasız takibi husu . vazifelerinden gayri 'e karşı koy lı bütün iJl'o~ .. - .. 
sunu tasvip etmiştir-> kullanılmakta olan Nahiyt'.azlfele - mahsus ı.;ıı.ıı~ 1••-

Beden Terbiyesi Genel Direk - !erinin vazifeleri başlarına iadele- ceklerdır. Kimsenin ıztırabma yer 
törlüğü ile alakadar dileklerin o- rini ve yalnız kendi işlerile meş - ve_r_n_m_i_y_ec_ek_t_ir_.• _______ _ 

kunmasını müteakip İzmi'r delege- gul olmalarııım !~minini istemiş -
si Ekrem Oran hususi idareler hak tir. 
kmda bazı dileklerde bulunmuş ve 1 Çanakkale delegesi Raşit, köy 
verdiği bir takrir dilekler encü - ' bütçelerine köyün gerek mecburi ı 
menine havale edilmiştr. ve gerek ihtiyari işlerile alakadar 

Boşanma ve icra işleri oımıyan tahsi~atıar kon~ımakta oı 
• • masmdan şikayet eyledı. 

hakkındakı dilekler Çorum delegesi Abdulkadir Gü-

Başvekalet ve Başvekalete bağ- ney, köy katiplerinden bahsetmiş 
lı dairelere ait dileklerin tasvi'bin- ve bunlarııı köylere brr yük oldu
den sonra Antalya delegesi Kiizım ğunu kendilerinden beklenilen va 
Bereket, hakimlerin mezuniyetle- zifeleri yapmaktan uzak bulunduk 
rine, borçlunun mal kaçırmasına lanru, bu vaziyet karşısmda bun -
meydan verilmemesine ve boşan- !ar ya vazifelerinden alınmalı ve 
manın iki tarafın talebile husulü- yahut ta köy kanununu tatbik ede 
ne ait dileklerde bulunmuştur. bilecek kudrette katipler tayinini 
Bunlara, Kocaeli saylavı Salah ce- istemiştir. 

vap vermiş, Adliye Vekili Fethi 
Okyar da hakimlerin mezuniyeti 
meselelerinin adaletin tevziinde 
sebep olduğu güçlüklerin izalesine 
çalışacağını, Türk ceza kanunun -
da yapılmış olan tadillerin bir te· 
kamül seyri neticesi olduğunu ve 
bu itibar la pek zaruri olan bu gibi 
tadillerin hayırlı telakki edilmesi 
Jazım geleceğini, bahçe hırsızlık -
larmı önlemek için bugünkü ka -
nuni mevzuat kafi değilse iktısadi 
hayatı her türlü zararlardan ko -
ruyacak tedbirleri alacağını söy -

Dahiliye Vekilinin cevabı 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, bu 

mütalealara karşılık olarak ezcüm 
le demiştir ki: 

- Saym arkadaşlarımm malil -
mudur ki köy bütçelerini köyler 
yaparlar. Bunların hesabı hesabı 

kat'iylerini köy dernekleri yapar. 
Binaen aleyh bunların üzerinde 

kontrolleri vardır. Bu haklarını 
kullanmak istiy~nler varsa kulla
pabilirler .. 

Köy katipleri meselesi daha ev
vel de Vekaletin nazarı dilclı.atini 

Molotofun nut
kundan sonra 

(Baş tarafı 1 inci sayjada) 
miş bulunmasma teessüf eylemek 
tedir. 

Gazetelere nazaran başlıca müş· 
kilat Baltık devletlerinin garan
tisi meselesinden çıkmaktadır. Hal 
buki Fransız - İngiliz teklifleri 
mucibince aktolunacak pakt bü • 
tün küçük devletlerin iltihakına a
çık bulundurulmaktadır. 

Times gazetesi, anlaşamamazlı -
ğııı noktai nazar ihtilafına ait de -
ğil, şekle tcallük ettiğini yazıyor. 

Yeni bir formül bulmak kabildir. 
Fakat Estonya hariciye nazırı Se -
ter'in de kat'i beyanatından anla -
şılacağı üzere Baltık devletleri 
Sovyet!erin garantisini istememek 
tedir. 

Daily Ekspress ve Daily mail 
gazeteleri Lord HalifakS'ııı \•eya 
diğer bir nazırın Moskovaya gi -
derek mevcut müşkilfıtı izı:le et
mesini tavsiye ediyorlar. 

Daily Mail gazetesine göre, İn -
giltere Haricine Nazın Lt·td Ha -
lifaks Malotof'un nutkundan :n -
klsarı hayale uğramıştır. !emiştir. 

Adliye Vekili Okyar, icra ve if
las kanunu tadilatı üzerindeki mü
talealara karşılık olarak da, ge
tirtilen mütehassıs tarafmdan bu 
hususta hazırlanan projelerin ala· 
kadarlar ve muhtelif komisyonlar 
la, adli makamlar tarafından tet
kik edilen bu projenin bünyemize 
ve muhit ihtiyaçlarma uygun hü -
kumlerinin yakmda B. M. Meclisi
ne arzedileceğini bildirmiş ve bo -
şanına işlerini kolaylaştırmak hu
susundaki temennilere kr,rşılık o-

celbetmiş ve bunun için vilayetle- • p . 2 (A A ) F · 
d 

. . 1 ·1m· f arıs, . . - ransız . In -
re buna aır emır er verı ış ır. ı.·ı· t kl"fl · So ti 

. .. .. b h h 1 b' k" gı ız e ı erme vye er tara -
Bır koyun e ~mbme a bır . a -t fından verilecek cevaba intizaren 

tip tutmasına daır ır mec urıye 
yoktur. • 

Ondan sonra diğer bir mevzu 
kaldı. o da köy borçları ve köy 
borçlarile köylizye tahmil edilen 
salmadır .. 

Petit Parisien gazetesi yazıyor: 
Londrada düşünüldüğüne göre, 

müzakerelerin nazik noktası Bal -
tık devletlerini'n bitarflık endişesi 
le hudutlarmm bir Alman taarru • 
zuna karşı garanti edilmesini te • 

Bu salma mevzuu bir müddet - lif edecek bir formülün bulunma -
ten beri hükumeti işgal etmekte - · sıdır. İngiliz ve Fransız hükümet· 
dir. Dahiliye Vekaletine gelmez - !eri, Baltık devletlerinin kendile • 
den evvel o mes'uliyeti üzerinde rini herhangi bir devletler bloku· 
taşıyan arkadaşlarım bunu hesaba na girmiş gibi gösterecek teminatı 

(1ooı e yaklaşan nıüreıtebatm • Gemi kaburgası delinecek 
rasmda Bahriye nezaretinin mil - Londra, 2 (A A.) _ Amırallık 
tead.~t eksp~leri ~e gemiyi yapa~' makamından oildirildiğine göre 
tezgilhın mühendıs ve anıelelen •11hetiB• in mürettebatmm kur -
de bulunmakta idi. Bütün bunları tarılması için geminin kaburgası, 
'1e mürettebatı kurtarmak üzere oksidrik gaz lambalarile deline _ 
büyük bir faaliyete geçen amiral- cektir. 
lık sinemalara varıncaya kadar 
tebliğler göndererek bilfımum de Kaza hakkınea tafsilAt 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
sattan istifaıl ederek Türk heye
tile temas edecektir. 

* 
Sovget kitap • • 

sergısı 
katmışlar ve bu salmaların haddi kabulden imtina ettikl~rini nazarı 
makule ircaı için lazım gelen teb· itibare alarak, müdahalelerini an
liğatı yapmışlardı. Bendeniz O cak baltık devletlerinin talebine 
mes'uliyeti aldıktan sonra bazı şi- talik edecek umumi bir formül tek 
kiiyetleri işittim. Arkadaşlara bu lif etmektedirler. 

niz mensuplarını vazife başına da- Loıırda, 2 (A.A.) - Neşrolunan 
vet etmiş ve kaza mahalline git • bir tebldığe göre, dün bir tecrübe 
mehini temin eylemİ!lir. esnasıııda batan İngiliz •Tlıetis. 
Akşam seç vakit •Brozen• adın- denizaltı gemisinin battığı yer bu 

daki gemi tarahndan •Teytis• de- sabah tespıt olunmuştur. 
nizaltının Ormeyshaytın 14 mil Tahlisiye gemilerinden gelen 
açığında ve Pupası suyun 18 a • telgraflara göre, denizaltı gemisi 
yak iiAtünde meyilli bir vaziyette Liverpol'l!!' 25 mil açıklarmda ve 
yüzdüğü görülmüştür. 45 metre derinlikte yatmaktadır. 

Londra, 2 (A.A.) - Londraya 
gelmesi beklenen Türk askeri he
yeti, Orgeneral Kazım Orbay'ın 

reisliğinde Türk Genel Kurmayın 
dan üç yüksek subaydan terekküp 
edecektir. Heyete, Ankaradaki İn
giliz deniz, kara ve hava ateşeleri 
de refakat eyliyecektir. 

Mu ttebat n tahll.Sı·ne Suyun üzerine telefon dubasını re 1 ' bozulduğu zannedliyor. 
salive~miftir. 

başlandı Bütün sabah gazeteleri bu kaza 
Salvar ve Vizilant tahlisıye va· ile meşgul olmakta ve geçenlerde 

Londra, 2 (A. A.) - Amırallık purları işe başlamışlardır. batan Amerikan •Squalus• deniz-
.nakamından bildirildiğine göre Resmi bir rapora göre, denizaltı altı gemilerindekileri kurtarmak 
Great Ormeshead'ın 14 mıl açı - gemisinde 79 kişi vardır. Bunların için kullanılan tahlisiye bJionla · 

.. ---------ğ:ı;.:n~d~a..._";b~ulllu~n~a~n~~·~T~te~t~is~·~d~e!n~iz~a~1t:ıl:a~ra~s~ın~d~a~:2~0:m~üh~en~d:is~~v~e;b~ir~d~e~r~ırun İngiliz bahriyesinde mevcut t atından 4 k:şi kur tayyareci mevcuttur. İçerdeki ok- olmadığını yazmaktadır. 

. . tetii azar gecesi saat hl hirdekilerle temas Sovyet kitap ve artistik fotoğraf sergisi, evvelk.I gün saat 18.2.ı 
de Ankara Halkevinde, Başvekilimiz Doktor REFİK SAYDAM ve 

HASAN ALt YÜCEL'ln de hunrlarile ~ılm.ıştır. 
bir nu-

husustaki vazifelerini tavzih ede - Bu şekilde, İngiliz - Fransız tek· 
cek tebliğat yaptım. lifleri bütün ihtimalleri derpiş et-

Bu salma işi bir mükellefiyet ol- miş oluyor. Diğ~r bir formül bu
mak itibarile kanunun çizdiği hu- lunması kabildir. Baltık devletle
dut haricinde, veya kanunun istil- ri salahiyettar sözcülerinin açıkça 

1 
zam ettiği adalet haricine çıktığı ifade ettikleri arzuları da gözönün 
takdirde elbette tesiratı çok fazla de tutmak icap edecektir. 
olur. Haksız veya tahammülünden Ordre gazetesinden: 

1 fazla mükelleFyete tabi olan in - Molotof, iltihak etmek istediği 
sanların şikayet etmesi gayet ta - barış cephesinin mihver mütear 
biidir. Bunu biz bir taraftan yap- rızlarma karşı yalııız şu veya 
tığımız tebliğlerle önlemeğe çalış milleti değil mihverin hedef 
malda beraber diğer taraftan da tuğu bütün milletleri gar· 

. daha kuvveili bir müeyyideye bağ mesini istiyor ki, tamam 
· lamak için meclise bir kanun layi- dır. 

1

. hası takdim etmiş bulunuyoruz. Cenevre gazetesi, en a 
Bundan sonra, Nafıa, Maliye ve tu olan İngilizlerin dahi 

~Iaarif Vekilleri izahat vermişler, madıklarıru ve herkesir 
·· .. ım·· dilekler den evvel bir pakt imz~ 

em 
.u 
vdi 

' 
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Bir denizaltı -eygam 

...... • ..... 

t.

tarif eler;,tı I 
I:1~1ü!~!::~~ Son zamanlarda Fransada 

çok sevilmeye başlıyan şuh 
bir yıldız: Arletty 

.uzvelt. Londra, 2 (A.A.) - Dün saat 

indirildi m ruzna. ~3.30 da Birkenheadlın 50 mil açı -
.ızere ayan gında denıze daldığı halde ·tesbit İSANIN HAY ATI 

Plaj 

- 28-
!islerinin ekseri - edilen üç saatlik müddet bittiği 

İki kişidenlarner ile göcü§ - halde suyun üstüne çıkff·.~mış 0 • 

30 k 
lan cThetis• ism1ndekt yeni talı • 

uruş imdiki halde 4 mü telbahirin akibetinden deniz malı- v 
Geçen sene i6 b~uttur: fellerinde endişe edilmektedir. e Artistin yeni filmi: F rıc-F rac İsa derhal Nuhun oğlu Samı , 

verilmiş olan Floryanta kanununun Tahtelbahirde 5 zabit, 48 nefer, Arlett . 
sene ilk artırmada taı. gemiyi inşa eden cCammellaird• d h lk Y Fransada son zamanlar- sıyetleri beyaz perdede canlandır-
oldug" undan ikinci a'!'isizlere yar - f' 20 a a arasında çok sevilmiye mak istersiniz? 

diriltip mezarından kaldırmıştı 
İsa, halkı kendisine tabi kılmak 

ve onları ·Tanrı yoluna• sevket

mek için: 
_ Allaıbın emri ve izni ile ölüfo· 

ri diri eylerim, dedi İstersP;:iz çc.k 

eskiden ölmüş birini bulun, onu 

diriltirim. 
Beni İsrail hall..ı bu muciz~>'İ de 

görmek için en eski ölüyü bulmak 

üzere diqündüler. Hatıı alarına 

müracaat ettiler. İçlerinden bir ih· 

tiyar deıdi ki: 
- Nuh Peygamberin oğlu 

•Sam• ın katıri burada, Beytülınu
kaddes civarındaki dağların ara
sındadır. Sam, hem Beni İsrailin 
atasıdır. Hem Musanın, hem Yu-

'ufun, hem Yakubun, İshak ve İ.b
ra.himin dedesidir. Ondan daha es-

MÜCADELE AYLARI 
ırınasının mühendisi ve ame • başlanan b. ld dır 

Acaba İsa kendi peygamberliği- bin lira ile çıkarılmışıhsisat. lesi ile amirallığın bazı ehperleri b" "k 
1
:dy\ ız · Belki bu - Açıkça söyliyeyim mi? Bil • 

ni kendi vatanında, kendi yaşadığı buna mukabil pliıjlerin tadili. bulunmakta idi. uyu sevgı e u genç kadının miyorum. Zannediyorum ki insan 

1 d h 
• k d' felerini indirmiştir ..ı:anununun tadi- . halk arasında ve küçük fakir bir bizzat kendisi iyi bir intihap yapa 

insan ar muhitin e, atta en ı a- duh 
1 25 35 

k Bırçok harp gemileri burada do~ aileden yetişmesinin de tesiri var_ 
ilesi arasında tanıtabilecek, kabul u ıye · !aşmakta, birkaç ticaret gemisi a· dır Sonra Arl tt f'lml . d maz. Yine bunu başkalarına hı • 

ne 20 kuruştur. yalnız bu sonuncu tun 
1 

k dı · e Y ı erın e da· rakmak en iyisidir. Maamafi cLa 
ettirebilecek mi idi? raş a ar yapma ta r · k t b .. istiycnlerden bfük bir ehemmiyeti . . · ıma ço a 11 oynar ve ekseri aşa- dames auks Camelias. şeklinde 1 

- Hiç kimse kendi memleketin· 

de peygamber olamaz! .. 
Diyen İsa bu kısa hükümle ora-

da karşılaştığı hayal suirntunu a

ç~a anlatmış oluyor. 
İsanın vaftizd,;n sonra hazırlık 

ve mücadele dewesini teşkil ed' 

kuruş, iki kişim işrap etmiştir. Mu- Saat 22 de amırallik makamı ğı sınıfa mensup tipleri yaratır. filmler yapmayı asla arzu etmiye-
k\:rnŞ alına<:. mesele halledilmedik· cThetıs. den haber alınamadığını Belki onu geçenlerde burada oynı- ceğim muhakkak! B' .. 

· t ·1 d · · bildkmiştir. yan Sacha Guitry' · b J" ·· J ır. ır gun ·:;ı:enın atı evresıne gıre- . . .. .. .: .. .. nın aş ro unu ounne de Bray benden tiyatroda 
'I ~ ~.cegi kanaatini izhar etmiştir.· Saat 23 te amıralhk tarafından ve reıısorluğunu yaptığı «Kibar cŞefkat. i oynamamı istemişti 
·· yasi liderler içtima devresinin\ neşredilen bir tebliğde şöyle de - garson• filminde görmüşsünüz - Kendisine: cPeki dedim Yalnı; 
l~n son 15 Temmuza kadar nihayet nilmekteılir: dür.. aynıya baktığım zaman' halime 
bulacağını ümit etmektedirler. Bu cLiverpool körfezinde deniz eks Orada yarattığı hizmetçi tipinin gülmemek şaritle .. > 

şerait tahtında Ruzvelt büyük Ok-
1 
perleri tarafından tesellüm edil • ne kadar. mu_vaffak olduğunu in - Arletty yalnız çok sevimli ve 

iki seney yakın zamanını i ili tın k•-yanus sahillerine yapmak istediği meden evvel tecrübeler yapmak- .. e ıye ım a.u var mı? Fakat muktedir bir san'atkiır değil, ayni 
geçirdiği Galile Filistinin " seyahate Haziran sonlarında çı - ta olan cThetis• denizaltı gemisi- boyle rollere çıkıyor diye, sakın zamanda Fransanın en spiritüel 
liıyetinden şimal.de olanı kabilecek ve bu suretle içtima dev- nin saat 13.40 da denize daldığı hal bu genç kadının hususi hayatın • komediyenlerinden biridir. Tekrar 
Aitmış mil uzunlu' resinin sonundan evvel Vaşington de üç saat sonra suyun yüzüne çık da da vasat bir seviyede kaldığını sinemadan bahsetmiye başladık. 

mil genişliğinde r' da bnlunabilecektir. mamış olduğunu amirallik maka- eannetmeyiniz. Bu bil&.kis gayet Bana son gördüğü güzel film -
en büyük kıs,.. ~ Beyaz saray mahfellerile temas mı teessürle bildirir. Geminin üç anl!ıyışlı, zeki zarif bir kadındır lerden bahsetti: 

ki ölü bu civard~ ~o~:ur.. la teşkil e ta bulunımlara göre Ruzvelt, seya· saat denizin altında kalması la. ve Paris sosyetelerinde büyük bir - Rüzgarlı dağlar .. ne harikull-
Chaoo-m .. bu sozu u~erıne halk tesindr ..ıinledikten sonra karımın bati esnasında efkarı umumiyeyi ZIIIldır. Gemide 5 zabit ve 48 mü- \üksesi vardır. Giyinişi birçok de film değil mi? Her resimde her 

Lllane'ın dansiginden çıkması- şanitliğine müracaat ettner ve ben yoklamak maksadile harici siya - rettebattan maada Bahriye Neza - ~eyleri allka ile takip edilir. Hat- şeyde ruh var. Seyredilirken insan 
nı beklediğini onu alıp git- del.şetle ne fecı ıbir vaziyete gir - set hakkında bir kaç nutuk söyli - retinin 5 eksperi ve adetleri şimdi• t§. bir çok halleri taklit edilir de - ağlamıyor. Bununla beraber o ka

tiğinı biliyorum. Dansingin di1_:ğimdi gördüm. Karım yahn söy- yecektir. ye kadar belli olmıyan mühendis· nilse yeridir. dar dramatik bir film ki.. cO kadın 
uyor u.. Bitaraflık kanununun bazı mu - ler ve ış· çiler bulunmakta idi. Bir· _Ar_ letty, şimdi son filmlerinden o erkek. filmini de pek be"endim. 

oulunduğu caddenin üzerin - b ı Fr 
5 

Onun iddiasına göre Chahot be- ayyen şartlarla tadili lehinde Hull kaç harp gemisi facia mahallinde ırı 0 an ic • Frac filmim bitir- Bilhassa Jrene Dunne pek mükem 
de uzakça, tenha sıralardan bi- nim tekerrür eden tehditlerimden tarafından serahaten cephe alın - bulunmaktadır. Tayyareler karan mek üzeredir. Zaten genç kadın meldi. 
rine oturarak yollarını gözetleme- korktuğu için üzerinde silfilı taşı- ması üzerine hükumet kongrenin lık basmadan evvel tahtelbahirin br an boş değil. Durmadan film Arletty gülerek: 

ye başladım. Saatler geçti. Sokak- yordu ve mücadele esnasınC:a siliı- tatil devresine girmesinden evvel bulunduğu yeri tam olarak keş - çeviriyor. - Biliyor musunuz, dedi. Be • 
ta kimseler kalmadı. Nihayet 11 - ıı çelren ve Chabot'yu öldüren infiradçılarla mücadeleye devam fetmek üzere uçuşlar yapmakta _ Aşağıda bir gazetecinin bu şuh, nim sinemaya girişim de oldukça 
dımlar duydum. Dikkatle bakınca bendim. Hem karım yalnız bir ke-ı ederek bunların mukavemetini kır dırlar. Araştırmalara Cuma günü güz.el artistle yaptığı mül&.katı o- tuhaftir. Bazan bir günde üç fil. 
karanlıkta Chabot ve Lilane'ın re silahla ateş edildiğini bunu da mağa_ azmetmiş b_ulunmaktadır. fecirle beraber devam edilecek - kuyacaksınız: me gtttiğ!m olur. Sonra haftalar 

benim yaptıgım" 
1 

söylüyordu. İnfıratçıların bırkaç ay devam tir.. Fric - Frac filmini bitirmek üze- geçer hiç gitmem. Fena filmlere 
şekillerini ·tanıdım. Sonra seslerini Vak'a ımahalline gelen pol•~ b·ı- 'edecek b_ ir. mukav_emet go····ster.ebi- Deniz mahfellerın· den o''g"renildıgı···. re olan_ Arletty'yi nih,_ayet bir gün doğrusu hiç tahammülüm yok. Bü-
duydum. Kavga ediyorlardı. Cha- ~ " b b d d od rinci siliıh sesini duymamış, ikin- lec~klerını bazı .sıyası mu~ahıdler ne göre cThetis• de 100 kişi bu _ _oş _ır _zamanın a stu Y a yaka- tün filmlerini gördüğüm ve Fran-

ci siliıh sesine koşarak gelmiş, ıddıa etmekte ıse de ayan ve lunmakta idi. Bu şerait altında ge- liyabil~. Genç kadının bıraz sanın en bilyük komediyeni oldu-

RADYO . ' 

Ank a.ra r adyos u 

~Dalga uzun luğu -
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

'?,A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T.A.P. 31.19 m. S465 K es. ıo K w 

(! ...... - ........ ] 
haziran Cumartesi .................. 

Saat 13.30: l?'rnP'am . 

Saat 13.35: Mü.ık (NCO'•li mü
zik • Pi.) 

Saat 14: Memleket saat ayarı. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10: Türk miizlil l -

Peşrev. 2 - Arlaklnln il ürdillh•. 

cazki.r şarkı: (Cismim ;ıbl) 3 -
Şehak: (Çıl&'mca sevinç.) 4 -

Kemençe takslmJ. 5 - Fal.zenin 
(Badel vnslal içlisin.) 6 - $,m. 
settın Ziya (Ey &'Once açıl.) 7 -
Muhtelif saz eserler!. 

Saat 14.40 1 15.30: Müzik (Ka
rışık program - Pi.) 

Saal 15.30: Milli k üme müsa
bakaları (19 Mayıs Sladmdan 
naklen. 

Saat 19: Proarraın. 

Saat 19.05: Müzik 
Pi.) 

(Dans saati 

Saal 19.30: Türk müziii (Fa • 
•ıl heyeti.) 

Sa.at 20.10: Konuıma (Dıt po -
llllka hadiseleri.) 

Saal 20.25: Neı'all plil<lar • B. 
Saat 20.30 Memleket saat aya .. 

rı, ajans ve meteoroloJl haber le
ri. 

Saal 20.U:) Türk müzlitl: 1 -
ltofik Forsan : (Cihanda biricik 
••vıllilm sen •ln.) 2- Şevki: (Bll
mlyoruın bana ne oldu.) s - B. 
Fer.an: (Göitsümden kaçıp sıı • 
tın.) 4 - Şemsettin Ziya: (De -
n lzln ııaı.-aııuu dinliyorum.) 

Saat 21: Müzik (Muhtelif ıe -
vUmlt beste, .. rkı ve semailer.) 

Saal 21.20: Temsil (Nedim se
cesi, Yar;an: Ekrem Reşid.) 

Saal 22: Haftalık posla kutusa 
(Ecnebi dlllerle.) 

Saat 22.30: Müzik (K üpük or
kestra • Şefı Necib Aşkın.) 1 -
Forld Walter • Rüya - Keman 
solo ve orkestra için. 2 - Vol .. 
l'!'af - Kalbimi doldur - Aiır 
vals. 3 - ltahmanlnoff - Prelu • 
deı. 4 - BorklevwJcz ... Gavot. Qa ... 

vol. 5 - Raff - Kavatın. Chabot'nun ölüsü ile kar 
1 

meb'usan meclislerinin liderleri ı 'd k' ks'. . 36 t . d b't sonra elımden kaçacağını bildi - ğuna inandığım tek aktör Fric -
şı aşmış· mı e ı o ııenın saa çm e ı ğ' .. 

Bir. ıı~acın arkası.na ~akla'."1ım. tı Chabot'nun silahını çıkarıp ü • kongre mümessiiierinin 1.5 Ağ_us - mesi liızımdır. ım ıçın derhal konuşmıya hazır • Frac filminde birlikte oynadığı • Saal 23: Son ajans haberleri ,.. 

lvmd.imı g2yı>t sokın hu:ı:ı>diyor • zerime sıktığını ve aramı d 
1 

tostan evvel memleketlerıne don- D" landım. O benden evvel başla - mız Michel Simon'dur. :rarmki pro .. ram. 

d Z h
. z a o an un akşam Portland'da büyük dı t Saal 23 15 E h •·L • 

bot, Lilıandan kazandığı paraları 

istıyor, o vermek istemiynrdu. 

um. aten ıçbir gizli ve fena mücadele neticesinde onun sı'la'Jı.ı mek hususundaki arzularının mu- f al' t h''k" .. .. .. : - lerisi için projeleriniz? · · · ' • am, -vıı.t, . . - a ıye u um surmuştur. Bura - H h ld F . F 't b h i<amhlyo - nukal ve Zahire bor-
ruyetim de yooktu. Onlar ikisi tam nın patlıyarak öl" .. b 

1 
kavemet arzularına galebe edece- d b 1 .. .. . . - er a e rıc - rac an a • - Bolzac'ın cParis üzerinde fır . . • _ umune se ep o • • . . . a u unan bu tun harp gemilerı d k . . d d' F'lm sası (ttal.) 

berum hızama geldikleri zaman a- dugunu Liliane'dan başka kimse ıgını zanneylemektedırler. cThetis. i aramak üzere bütün sü- se ece sınız, e ı. ı i bitirmek tına• sını çevireceğiz. Sahneye Saal IU5 - 24: Mülk (Oa• -

ğacın arkasından ayrılarak önle - körmemişti. Halbuki o da işte ya- İ o:-:--- ratlerile yola çıkmışlardır. üzereyiz. Yalnız sıhhat evinde çe- Bernard Daschamps koyacak, Ben band ) P1, 
rine çıktım. Gayet sakin biı sesle·. lan söylüyor, hadiseyi bütün suçu spanyaDahılıyeNazırı vireceğimiz bir sahne için . epey den başka rol alan artistler şun-r .................. .... Bütün sinemalar perdelerine bir müşkülat çektik. Oraya g rmek 1 d An · D uks A' T 1 

- Sızinle konuşmak istiyorum benim üzerime yükliyecek şekilde İtalyaya g i diyor servis notu aksettirmişlerdir. No • zor oldu. ı Darl_ır: c nıe uca ' ımons. o p ant ı I ar 
ded' anlatıyordu. a ıo, arette .. 

ım. I Cadix, 2 (A.A.) • İspanya Dahi- tada sinemada bulunmaları muh- - Rolünüzden memnun musu-

kalmadan Chabot cebinden bir si- y~lnız bır kurşun sıkı1dı~. ve k<- yan lejyonerleri kumandam gene- miler ine davet edilmekte idi. - Evet, pek güzel bir rol. Zaten' I KUçUk sınema haberlerı 
Kadıköy Halkevindeki 

konferans 
Fakat ben söziimü lbitirmeye Söyled.ikleri dikkatle dinlendi ve !iye nazırı Serrano Suner ıle İta!- temel olan bütün bahriyeliler ge - nuz? r:::--~-""""~] 

!ah çıkarıdı, üzerime çevirerek tı.ım sıktığını kabul edildi. Bu su- ral Gamba~a, dün akşam Duca Mersey doklarına merbut o - b , ......... .... .. tetle cinayetle ithMtı edilmış· olu u rolü yani Doulouyu sahnede de D" ı... t 10 3 sıktı. Kurşun kulağımın yarım - yordum. d'Aoota gemisile İtalyaya hareket lan ve bütün kurtarma vasıtalari- yaratmıştım. Beyaz perdede tek - * Normandie'nin son seyahati k" u~ ~i7aı_n dsaa · ~ da Kadı 
dan ıslık ç l k t· d ! 1 .. etmişlerdir. le mücehhez buulunan hususi cVi- · h · t· l d ak r d hl d oy a evın e genç ukukçula a ara geç ı, er ıa u _ Ta.bii derhal tevkif edildim. rar aynı şa sıye ı can an ırm - esn.asın a .. seyya ar arasın a, rıınızdan Mii§tak Erenus tarafın-
zerine atıldım. İkimiz birlikte ye- • İspanya topraklacında bir tek gilant. vapuru cThetis• in bulun· tan çek memnunum. Fransaya donmekte olan tenör dan (cez hukuku d t 
re yuvarla dık L·1· b' •• İtalyan muharıbı' kalmamıştır. dug·u zan edı'len ah il 't · s· k f J K' ,_ M a n a an ropolojik n . 

1 
ıan ır çığlık n m a e gı mış • - ınemaya na !edilince eser - ean ıepura ve "'arısı artha mektep) mevzuunda bir koni 

kopardı. Hapishanede geçirdiğim gün --<><>- tir. Bu vapurun vak'a mahalline de bazı değişiklikler olmadı Eggerth de vardı. Hareketlerin - verilmiştir. erans 

Bütün bunlardan sonra ne ce • ler .. bunlar ne müthiş günlerd, Annam İnıperatO\ u üç saatte gideceği tahmin edilmek mı? den sonra karı kocanın Fransada Allahım. o k !ık .. · Ceza hukukı;nun mühim bir 
rey an etti? Şimdi her şeyi bütün . .. aran , um'ıtsiz, muz f d tedir. - Oh o kadar mühim şeyler de- bir film çevirecekleri rivayeti or • tarıp 1 d b' ransa a bahsine temas eden bu konferan -
teferrüatı ile hatırlamak benim ·- • gun er e ıraz mes'ut oldu Dün öğleden sonra cThetis• in ğil, Bilhassa muhavereleri hazır - tada dolaşmıya başlamış bulunu - ·ı-·~ k 1 balık 11ı· d' 1 . . .. 

1 gum omuzlanmdak' b.. .. • Marsıl a 2 (AA ) A · • ııua a a ır ın eyıcı kut çin imkans
1
z. Yalnız şunu bili 

0 
' 1 uyı K agır Y • · · - nnam ım daldığı mahal civarında birçok lıyan Michel Durant ve eserin mu- yordu. Vapurda diğer yolcular a • lesi bulunmuş gen~ k nf -

ru B 
.. t.. k . 

1 
Y - lığın hafiflediğini hi&settig"im b. paratoru Bao-Dai, dün Air-France k b 1 ,., h Edou d Fr ka . . • > 

0 
eranı;;cı a-m. u un uvvetım e Cha _ k . . gemi en azı u undu15u bildiri! - arrir~ a:rd Bourdet piyesin rasın a ~nsız a demısınden 18.ka ile dinlenmiş ve alk lanm • 

b 
, • , . aç kıymetlı dakıkam vardı: An • hattının bir tayyaresi ile saat 19 mektedir. ı b" ··k b' d k t ·· t Jules Romaıns, And- Maura'· de t'ır, ~ lf 

°.t .nun hala elınde tuttuğu siliı!ı.ı! rıemin ve sevgili Lucette'frı zivl- da buraya gelııniştir. asına uyu ır sa a a gos erme ·~ ~ 
duşurmeye çalışıyordum. Korku _. retime geldikleri ,;<inler .. • İmparator, otomobille Cannes'a Çin sularında cPoseidon• un ba- ye dikkat ettiler. bulunuyorlardı. 
yordum. Bu esnada silah patlar Avuk t• 

1 
1: şına gelen felaketten sonra bütün - Zannediyorum ki siz orada * Greta Garbo'nun vatanda§ı D • k Al 

ve k r LT , h a,.m on an aşur.a gı.len gitmiştir. İngiliz denizaltı gemilerine birer da yine fena bir kadın rolündesi- İsveçli tanınmış aktör Engfeld, anımar a • manya 
u şun. . ı. ıan_a, ya ut bana isa- vak' ayı haber vormiştı·. Dor'-al be- . -....,__ d • .. 

be 
' ., k t 'h k t K nlz .Muhacir• filminin bazı sahnele - a emı tecaVUZ pakh 

t ed.ebil. ırdı. Nıhayet dediğim ol- ni teselliye koştular. İkisi de be- Kral Karol'u""n ur arma cı azı onmuş ur. aza . 
d İk Vukuunda mur .. ettebat b cih - Pek tabii öyle, zaten biliyorsu rini çevirmek üzere P arise gelmış' • Kopenhaf, 2 (A.A.) _ Danimar-
. u.. ımız de biribirimizin ellerini nim bir cinayet işlemiyeceğimc ' u az ıtmıye tutmaya çılışırken bir silah emindilPr B"tü 'th b yıldÖnÜmÜ sayesinde gemiyi terkedebilmek • nuz ki Şimal oteli, Gün doğuyor, tir. Mu~a~irler muhitinde geçen ka Hariciye nazırı Munch, parla 
se . d ld Ch b , - · u n ı anım oştaıı tedir. Muhaffif Esvaplar filmlerinde de bu yem filmde anlaşıldığına göre me tod Alm-y il D . 
• sı .. uyu .. u. a _ot nun. yumru- başa uydurma olc~g·una inanıyor- Var.şova, 2 (A.A.) -- Kn.l Ca - . . 1 n a ~ a e anıma:k 
g

u ld d S * yine böyle roller almıştım. muhteli mil etlere mensup artist. arasında '-.•a edı·~en •deını· teca 
çozu u, gevşe ı. ilah yere dular. Hıç· olmazsa onların bun'"' rol'ün tahta çııuşınm dokuzuncu ~ • w k dı Ch b ' " - Siz kendinize kalsa hangi şah !er çalışacaktır .. akt t . . 

ay a ot ölmüştü. günahsız ol.doğumu bilmeler7 ıne yıldönümü münasebetile Leh iz. Londra, 2 (A.A.) - cThetis• in · vuz P ının me nını okumuştur. 
Ben öWnün yanında heyecan, j bir teselli sayılırdı Y cileri teşkilatının reisi 3ilezya Grean Orweshead'ın 14 mil açı - Paktın başlıca hükümleri şunlar 

şaşkınlık ıçınde kalmıştım. Ne geç Fakat ben günd.- ·.. .. 't voyvodası Gra.zynski ile beden ter ğında bulunduğu amirallik maka· ye li't n IF n o m R e ır : dır: 
t .•. . i k J - '@Jııe umı sız I b' . . , İı 

dıgının ard ındaBdeğildim. Kımıl- !iğe düşüyordum :l!~·lıkenıede de, Sıye~ıkmilli Nofisi müdürü general mı tarafından bildirilmektedir. • ki akıd tauf hiçbir vesile ile 
ıyamıyor um. u sırada Lilianın karakolda söylediğim • 

1 
. 

1 
awıc ı, 9 ısanda kralın daveti Geminin pupası, 18 ayak suyun birlbirine harp ilan etmemeğı t~-

.1 • d ,ey en aıı a- .. . .. hh İ çıg ıgını uymuş olan bir polis tacaktım. Ya onlar da inanmaz uzerıne Bukreşe gideceklerdir. üstüne çıkmıştır. a üt eder. ki taraf ayni za:ınan-
memu~u geldı. !arsa? .. İnanmıyacakları rr.ııhak- Avrupalı nıülteciler cTheti1'• in içindekiler sağ ve da Danimarka veya Almanyaya ta 

T ~bu hızı karakola götürdüler. kak gibi i.di. Ah bu vak'anm ı,;. 
1 

salimdir. arruz edecek olan üçüncü devlet· 
şudur: b k h. . · · Havana, 2 (A. A.) - Mebusan * !ere de yardım etmemeği taahhüt 

aş a şa ıdı olsaydı, o zaman me- meclisi muhaceret komisyonu rei- eder. 
Orada komiseı·e her şeyi olduğu sele hallolacaktı. Halbuki -.ş~e fa· si Pedro Mendicta. 1 İkincı'teşrı'n Londra, 2 (A.A.) - cThetis• in İk f b' . . h 

gibi noktası noktasına anlattım. · kumandanı Oran ile mülazım Wo- i tara bir ırının al'bıne i§ti-

E 
cıanın tek bir şahidi vardı: o da 1938 denlberi memlekete gelmiş o- rak eder. herhangi bir devlete mal 

ğer bu adamı öldürmek için fena ods, tahtelbahiri bulan cBrazen• 
bir niyetim olsaydı uz" erı'mde sil'·'- Liliane'di. lan ve takriben 4000 kişiden ibaret satmakta serbest olduğunu tasdik 

a.:u !:ı 1 b"t" A gemisine çıkmışlardır. ed taşıyarak onun yoluna çıkmam la- Liliane! Kendisi için bütı.i rı f(. u .unan . u un vrupalı mültecj- ---oo-- er. 
dakarlıklara katlandı· • • lerın memleket haricine çıkarıl • 

zım .. geldiği~'. . nalbuki aklıma en ,. gım, a .ırıeır. •. masına daır b;r kanun layihası 
kuçuk hır kotı.ilük getirmeden sırf Lucette ı. dostlarımı terk~ttı:1im tevdi edeceğini beyan etmiştir. 
onunla konuşmak. karımın yanın- kadın bütün şiddeti ile benım e. • l lOO 
da bu meseleyi halletmek şeref _•zerime saMırıyordu H··y•t . Y a h ucJi Uzak 

Şarka gidiyor 
. l'k k 1 • ~ o ll l sız ı ten urtu mak için onun kar mahvet!'.. . . . 

şısına çıktığımı söyledim. Zaten . d' ıgı yetışmıyormuş gibi 
. şım ı de şerefimi lekeliyor 1 · 

ben yerımden kıpırdamıyarak da- kum e . . . nan · 
ha ilk sözümü söylediğim sırada d dy tım ıçın çalışıyoru. Bdki 

silahımı çıkaran ve bana sıkan o c:tLar ağacına kadar sürüklıyc -

iegil mi idi' 
(Arkası vaı-) 

• 

Cenevre, 2 (AA.) - 1100 Yahu
di, Uzakşarka gitmek üzere Comte 
Bianca.mano vapuruna ,binmişler . 
ılir. Bu mülteciler, Bombaya, Ma
nille ve Şanghaya çıkmak tasav • 
vurundadırlar. 

Brezilyanın yeni 

V arşova sefiri 

Varşova, 2 (A.A.) - Yeni Bre -
zilya sefiri Joachim de Nasci -
mentp-Silva, itimatnamesini reisi
'coliımhura ta.kıdim etmiştir. 

* Varşova, 2 (A.A.) - Yeni Ar-
jantin sefiri Guillermo de Acha -
val, reısicümhura itimatnamesini 

' vermiştir . 

Niriam Hoptİn•, Bette Daui• " ihtiyar Kız ,, 
bir sahn•de bu iki m•ıhur Amerikalı yıldı: 

bir filimde birlikte rol alıyorlar 

filmindetı 

ilk <iefa 

* 
Kopenhag, 2 (A.A.) - Mebusan 

meclisi, Almanya-Danimarka adr 

mi tecavüz misakını 3 reye karı;ı. 

115 rey ile kabul etmiştir . 

Hariciye nazırı Munch, bu mi
sakın Danimari<:anın an'anevi bi • 
taraflık siyasetine uygun olduğu
nu beyan etmiş ve Danimarkanır, 

herhangi bir memleketler bu kabil 
misaklar akdine amade olduğun• 

1 ilave eylemiştir. 
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Milli küme maçlan ~ Silihlanm~ _ _. 
F enerbahçe ezeli rakibi Galata

sarayla yine karşılaşıyor 

Beşiktaş da Vefa ile kozunu paylasacak 

Yazan : Vinsfon Chu · • 

1917 de, Alman ve bolşevik pı·o- taburları te~kiline 

. pagandalarının tesirile Rus ordu - bunları erkeklerle 
sahibi 

üzerine kurdular. · j ları dağıldıkları zaman, bazı ka -
, ıdınlar Petrograd'da bir kadın ta
buru teşkil ettiler. Bunlar, vatan -

ordusunun saflan ,Ahmet Faik 
askerler olmamakla fozef 

.__..__.. ................. ~ .................. 
. 

HERNEVİ BANKA MUAMELELERİ 
!erce ve binlerce k2unmadığından 1 . . 
talimler yaptırılma;ı unur. (Itıraz 

1894) 
rın teknik sahalarda, 

"' !arının hazin manzarası karşısın -
da, bir acaiplik yapmış olmaktan 
ziyade bir vazifei vataniye ifa et -
tiklerini iddia edebilecek vaziyet
de idiler. Fakat bu tecrübe tam bk yarecilikte kullanılmasn •. 

MERKEZİ 

ş u B 

• • 

E 

ANKARA 

L E R 

Bugün Vefa karıı•ında bir daha trıliini deney ecek 
olan Beıiktaı takımı 

Günden güna hararetlenen bu 
seneki ınilliküme maçlarının on 
ikinci haftası bugün ve yarın Tak
sim stadında devam edecek. Bu -
gün binbiri ile boy ölçüşecek olan 
ve geçen hafta kuvvetli Galatasa
ny kadrosu karşısında 3 - 1 raki
bine yenilen Beşiktaş ile yine ge
çen h.afta Fenarbahçe önünde mu
vaffakiyetle mukavemet ederek 
3 - 3 berabere kalan Vefalılar mil
li kümedeki fena puanlarını telil.fi 
için çarpışacaklar. Bugünkü bu 
karşılaşmadan sonra yarın da yine 
ayni stadda on beş gün evve1 ıbin

lerce meraklının heyecanla takip j 
ettiği ve daha çok fırsattan istifa
de et~~ini bilen daha fazla çalış-ı 
mış oian Galatasarayın bir gol 
farkla kazandığı Fenerbahçe - Ga
latasaray maçı yapılacaktır. Muh
telif vesilelerle yazdığımız gibi 
Fener - Galatasaray rekabeti ge -
çen senelerin heyecanını ve do -

yulmaz zevkini yine canlandır -
makta ve meşhur Zekilerin, Ala -
tarın meşhur Aslan Nihadlar ve 
A. Mehmetlerin zamanındaki unu
tulmaz hatıraları yenilemeğe baş

laml!I bulunuyor. Bu heyecan ve 
rekabetten başk2 bir de bu seneki 
milli kümede iki tarafında bir ta

li eseri olarak kaybettikleri puan
larını tela.fi edebilmek için azimle 
ve imanla oynıyacaklarını hesaba 
katarsak yarınki müsabakanın çe-

,,,====== 
Bugünkü Maçlar 
Taksim Stadı : 

Galatagençler • Boz
kurt : hakem Şevki 
Çanka, saat 14 

A. Hisar - Demirspor: 
' hakem Adnan Akın, 
saat 15,45 

Beşiktaş - Vefa: 
kem Şazi Tezcan, 
at 17,30 

ha-
sa-

"======., 
olması kolay olamıyacağı gibi Ga
latasarayı da mağlup etmesi o ka
dar güç görünmemektedir. 

Bir de buna Fenerbahçeliler 
tarafından denenmiş olan ay -
rı bir sahada oyun _ oynama -
sı ıbelki bu sefer Fenerin yü -
zünü güldürecektir. Fenerliler bu 
vaziyette iken Galatasarayın da 

günden güne düzelen ve tam for
munda on bıri on beş gün evvel 
yekıdiğerini e°l':eli rakibini tekrar 
altetmeit için "e muvaffakiyetini 
tam bir sezon muhafaza edebilmek 

·ı b" "k bi• enerji ile oy -tin olacağı meydana çıkar. azmı e ve uyu · • . 
• t b .. d. Geçen seferkı Tam on beş gün kendi seyircisi nıyacagı a ıı ır. 

ve kendi stadında oynıyan Fener- galebesınden sonra ·b~ sefe~ de 
bahçenın rakibine bu sefer de f seyirci ve saha avan taıı arı - ır
mağliıp olması milli kümed~ki va- mızılardadır. 
ziyetini büsbütün sarsacağına gö- ı Sarı - Kırmızı takımının geçen 

hafta Beşiktaş karşısında farklı re ve ezeli rakibi karşısına gele -
bir oyun ve sayı ile galebe çalışı 

cek sezona kadar çıkamıyacağına her halde Fenerbahçeliler için iyi 
nazaran Fenerlilerin bu sor.ı. maça 
layık ehemmiyeti verecekleri şüp- bir alamet değildir. 
hesiz bir hakikattir. Milli kümede şampiyonaya en 

B. d F . tak d ks "akın namzetlerden görünen Ga-
ır e enerın ımın a a ı- ' 

Jatasarayın bu seferki takımında 
)lan ve eksik olan mevkilerini ye
r tden tescil ettirmeğe muvaffak 
olduğu bir iki genç elemanln tela.fi 
edişi elbette rakiıbinin gözünden 
kaçmamıştır. Fenerliler yarın ezell 

Farukun da yer alışı maçı daha 
çok heyecanlı takibe sebep ola -
caktır. Bu ki ezeli rakföin bu se -

ferki karşılaşmasının neticesini 
· .. t.. Hangi taraf rakipleri karşısında muvaffak ola- kestırmek çok guç ur. 

bilmek için federasyonca cezala- daha fırsatçı ve hangi taraf daha 
nan kalecileri Hüsamın yerine ı sakin ve temkinli oynarsa maçı o 
Pera kalecisini, hücum h~tlarına kazanacaktır kanaatinde bulunu-

da sürati arttırablime için yoruz. 
meşhur futbolcü v~ atlet Melihi Fener - Galatasaray karş.!aşma
' ·erlestireceklerine göre bu ta - sı bu halde iken bugün oynıyacak 
kunı~ Galatasarava çabuk mağlup 1 olan Beşiktaş - Vefa takımları 

• 
Yarın Galataaorayla karfılaıacalı Fenerliler 

muvaffakiyetsizlikle neticelendi. maktadır. ·ay 
Umumi harp kadınları siperler_ 

sokmadıysa bile, bu, onların bü - · 

tün diğer faaliyet sahalarında hiz
met almalarına mani olmadı. Ka

dınlar kullandıkları otomobiller, ' 
kamyonlar, hastane arabaları ile 

ta en ileri hatlara kadar yol aldı-
! ıar. Bundan maada askeri hatların 

AD AP AZARI BUR SA 
ESK.iŞEuiR 
İSTANBUL 

İZ MİT 

SAF RANBOLU 
TEKIRDAG 

"""hilde ve hariçte m uhabirleri vardır 
T eJgraf adresi : 

1 

gerilerinde binlerce seyyar hasta
neler kurdular. Bür-0larda ve di -

I ğer hizmetlerde büyük bir kısım ~ ,~· TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
erkeklerin yerlerini alarak onlara' 
daha iyi çalışmak imkanını verdi-f mesahası üzerinde kadınla erkek son sel-'mbuf şubesinde tesis edilen 
!er. Kadınlar bilhassa erkeklerin ayni ağır yükü her ikisi ayni mile - yıkacaktır. 

cephede kullandıkları tahrip sil9.h-ı darda taşımaktay'.1-'lar. ,. s~.n cinsleri ... ~ _r A s ~ 
larını imal ettiler. Diğer taraftan Hastabakıcı Edıth Cavell ın ca- gozetmeınektedırleı. Si 

• 
b.. .. h . suslukla ittiham edilerek kurşuna nın taarruzuna doğrudan 5 • , 
utun mu arıp memleket kadın - . . . . . . . . 

1 • , h ..__ dızilmesı bu hakıkatm en açık bır ınaruz bulunanların hepsı. o düş-- Yen'. ' ' 
ıgının manevı bakımdan aru.: lil'd' Mal' d k' Ed'th C b"t" k ti ·ı k k .. · 
iştirakleri daha geniş bir mikyas-

de ı ır. um ur ı ı a - inana u un uvve erı e arşı oy lı bu tün 161.,,~~- •. ., .l{en e 

ta vukua gelmekteydi. velle Alman işgali altında bulu - mak, mukavemet etmek vazife le - mahsus hükümlere sııhiptir. Bun. 

Bedbaht Rus kadınları hıçbır za -

Kadınların bütün bu faaliyetler 1 
esnasında maruz kaldıkları tehli -

kelere gelince, bunlar arasında, 

çok zaman, büyük fark yoktu. 
18 Birinciteşrin 916 da, Sir 

Duglas Hayg, İngiliz ordularına şu 
hususi emirnameyi neşretti: 

.Başkumandanlık, müşterek da
vanın müdafaası bahsinde bizimle 

j beraber çalışan İngiliz kadınlığı -
ı nın yüksek evsafını tecelli ettiren 

atideki vak'ayı kıtaatın dikkatine 
vazeder: 

man cephede harbetmediler ve a - .Bu son gecelerden birinde, a -
kibetleri elim oldu. Bunlar, ken - melesinin çoğu kadın olan büyük 
dilerine karşı koydukları kıtalci - tamirhanelerden birinde bir obüs 

!ar erkekler tarafından tatbik olu· 
nabllir, fakat kadınlar onlardan 81' 

kek!(!rden daha az rnüteessiT ola • 
cak değildir. 

Şimdiye kadar erkeklere ait hlll 
mı>tlere girmeleri hep kadınların 
kendi teşebbllılerile vukua gelmlf 
tir. Yüksek üoretlerin oaztbeıd 
bunlardan bazılarını ıılvil vazife • 

!ere sevke~ olabllll', fakat lı:a• 

dınlığın büyük kısmını ld1tlelet 
halinde harp hareket ve faaliyet • 
!erine sevkeden bathaa kuvwf 
yalnız vatanper;verltktll'. 

lnglliz kadınlarının tayya. 
recilik merakı 

!er tarafından, en feci şekillerde patladı. İnfilakta ve infilak netice- Londra, 2 (A.A.) - İngiliz :ıı.ıı.yt 
doğrandılar. Fakat buna rağmen . sinde birçok kadınların ölmesine kuvvetlerinde çalışmak istlyen ka 

kadın taburu muakkipler buldu. ı ,~ ağır yaralanmasına rağmen me f, dınların m.iıkdarı fevkalıide art • 
Çünkü galip bolşevikler de kadın saiye fasıla verilmedi. Geri kalan - il maktadır. Mayısın ortalarından-

-===========- !ar Tam bir soğuk kanlılık göster-. beri alimış yedişer kadından mü • 

arsındaki maç ta oldukça ehemmi- diler ve hadise es~asında disiplini! nan Belçik.adaki arkadaşlarının hle mükelleftider. Gazlar ne~.-ırekkep yeniden seklı müfreze te§• 

~eUidir. Zira Beşiktaş milli kü - muhafaza ettiler. Ingiliz kadınla - kaçmasına yardım etmiş, fakat a - 'ket bilmezler. Eğer tayyareler a - kil olunmuştur .. Daha da beş bin 
menin birinci maçında rakibi Ve- rının bu cesurane ve vatanperve- leyhinde hiçbir delil bulunmamak rasındaki düellolarda hl!! bir par kıı<iın müracaat etmiş bulunuyor. 
fayı bir türlü yenememiş ve zor - rane hareketleri neticesi olarak ta, 

lukla berabere kalmıştı. Geçen mühimmat imalatı ciddi bir sek - la beraber Almanlar tarafından Kurultay Delegelerı· 
hafta da Galatasaraya karşı oyna- teye maruz kalınadu haksız yere idama mahkum edil -

!lığı oyun göz önünde tutulacak Diğer taraftan Lady Jellico, ka - miştir. 
ve müdafaasında en değerli ele - dınların umumi harpteki rollerine Fakat, istikbale bakalım. Eğer 
manı Hüsnünün de takıma gireme 150 k • •ı•k b • r,•• kk dair yazdığı bir kit.apt_a: cHakikat mazi kadınları harpte erkeklerle lŞl l lr grup Ur ll·~U diğini de göz önünde tutarsak kuv )" 
vetli rakibi Fenerbahçeye karşı şudur ki bu harp hıçbır zaman yal beraber çalışmış gösteriyorsa, harpı 
pekala mukavemet ederek iyi bir nız erkeklerin değil, fakat her iki tekniğinin. bugünk .. Ü kar.akteri ve çalışmalarını tetkik etti 
oyun gösteren ve muvaffak olan cinsin müşterek harbi olmuştur!> onun istikbale muteveccıh teki • 
Yeşil - Beyazlıları kolaylıkla ye - diyor. , .. 

1 
. h t keki kadın a- Ankara, 2 (A.A.) - Türk Havai Kurumu Başkanı Erzurum meb'u

nemiyeceği anla§ılmaktadır. Maa- Öyle müşterek bir harp ki İn - mu seyrı, arp ~ er . e .
1 

Kurumu Başkanlığının yaptığı su Şükrü Koçak Türkkuşunun bü
mafih bu mühim karşılaımanın ~iltere İmperatorluğunun bütün tasında mevcud:ıyetı farkedı en davet üzerine kurultay delegelerin yük bir hızla inkişaf etmekte olan 
daha çok tecrübesi bulunan Beşik- den 150 kişililc bir gru bu sabah mesaisi hakkında misafirlere ma -

\ taş lehine çok az bir farkla netice- öğleye kadar Türkkuşu tesisatını lfunat vermiş ve gençlerimizi uç-
lenmesi mümkün olduğu gibi yine ve çalışmalaırnı tetkik etmiştir. mağa teşvik hususunda bütün va-
bir <beraberlikle bitmesi de bek - i lk olarak p18nör alanına gidilmiş, tandaşların çalışmak mecburiyet-
lenebilir. burada Türkkuşunun bu sene ye- !erini tebarüz ettirdikten sonra 

Bugünkü maçı hakem Şazi, ya- tlştirmeğe başladığı genç öğret - Türkkuşunda açılmakta olan hava 
rınkini de hakem Tarık idare ede- men namzeleri paraşütle grup at! gedikli hazırlama yuvasına genç -
cektir. layışı ve planörlerle akrobasi yap- !eri nyazılması işindeki ehemmi -

----0 mışlardır. Kurultay delegeleri tay yeti anlatmış, milletin ve partinin 

Maks Boer nakaVf yarelerle çekilen üç planörün yap- bir eseri olan Türkkuşunun inki -
tığı hava nümünelerini ve paraşüt şafı için elbirliğile çalışmak vazi-

01 du ! le atlayış hareketlerini sık sık al- fe9lni hatırlatrak Türkkuşunun 
kışlamışlardır. genç bir müessese olmasına rağ -

New - York, 2 (A.A.) - D.ün ak
şam Yankee Stadium'da Leu Mo
va, 11 inci ravundda Baer'i na -
kavt etmiştir. Maç, 15 ravund ola -
rak tertip edilmişti. 

Hakem, Baer ağzından yaralan
dığı için maçı tatil etmiştir. 

Siyasetin spora ver
diği zararlardan 

Londra, 2 (A.A.) - Alman de -
niz sporları cemiyeti, Temmuzda 
Henby'de yapılacak olan kayık 

J yarışlarına iştirak etmemeğe ka -
rar vermiştir. Cemiyet, halilıezır -
da İngiltere ile Almanya arasında
ki siyasi münasebetlerin böyle bir 
iştirake imkan vermediği kanaa -
!indedir. 

Bundan sonra Etimes'uttaki mo- men bugün bile hava ordusu için 
~örlü tayyareciliit alanına gidil - kıymetli bir ihtiyat kuvvet olduğu 
miştir. nu tebarüz ettirmiştir. 

Bu meydanad Türkkuşunun ye- Başkanın bu sözlerine Çanakka
t~miş genç pilotlar dokuzlu bir fi-' le murahhası Halil Dilmaç arka -
lo uçuşu yapmışlardır. ..Bu sene daşları namına cevap vererek ha -
Türkkuşuna alınan genç ~ğret'?'en .,acı gençlerimizin kabiliyetlerini 
namzetleri heyecanla takıp edılen ve Hava Kurumunun mesaisini 
akrobasi uçuşları yapmışlardır. B~ öğınüştür. 
arada üç kız ö~retmen namzedı 
çok güzel bir filo uçuşu ve baş
öğretmen Bayan Sabiha Gökçen 
de akrobasi figürleri yapmışlardır. 
Öğleye doğru Türkkuşunun Ak

---oo•n---

Portekiz heyeti 
Londraya gitti 

köprüdeki atölyesine gidilmiş ve Londra, 2 (A.A.) - Los :Ramo -
planörlerin inşası ve mg.törlü tay- sun kumandası altında bulunan 
y,areleri tamiratı tetkik edilmiş -

1 tir .. Atölyeden sonra Türkkuşu 

mektebine gidilerek dershane ve 
'laburatuvarlar ııörülmüş, Hava 

bir Portekiz deniz heyeti, buı;,aya 

gelmiştir. Bu heyet, altıncı muh -
ripler filosunun talimlerinde hazır 
bulunacaktır. 



eygam ~ 

Kübaya kaçan 

Yahudiler 

Musa • lsa • Muhammet 
... .. '"' 

isı\NIN HAY ATI 

l- Tecr\V' 
daldı, 

EŞİL KELKiT 
pla,. 1· tarı"f eler1· ıtı I 

Londra 2 (A... b •• l k •• • d ,. k Jk 
• • • • m ~:z;:~t'. 13.30 da ~irkenııUD U guze OŞeSID e umumı a ınma: 

Hayana, 2 (A. A.) - Emin bir 

membadan •bildirildiğine göre Kü
banın orta Avı·upadaki 12 kadar 

konsolosu hariciye nezaretine da
n1şmadan niçin "3aint»-Lou.;s., va

purile gelen multeci yahudilerin 
pasaportlarını vize ettiklerine dair 

yapılan tahkikat bitinceye kadar 
v82ifelerinden uzaklaştırılacak . 

]ardır. V82ifelerini muavinlerine 

ındırıld~zere ayan ğı~da ~enize ~ faaliyeti - Köy işleri - Zirai 
---.,,dislerinin ekseri - edilen uç saatl vaziyet. 

-28-

İsa, derhal Nuhun oğlu Samı 
diriltip mezarından kaldırmıştı 

İki kişiden 1arner He görüş - halde suyun ü; 
lan cThetis• i. 

30 kuruş imdiki halde 4 mü telbahirin akil 
Yazan : Neşet Nafiz DUMANLIOGLU 

MÜCADELE AYLARI 

Geçen sene i6 br:uttur: 
verilrrıcy olan Florya 1rta kanununun 
sene ilk artırmada tah. 

İsa, halkı kendisine tabi kılmak 
ve onları ·Tanrı yoluna• sevket-

olduğundan ikinci arısizlere yar -
Acaba İsa kendi peygamberliği- bin lira ile çıkanlmıştıhsisat. 

mek için: 
_ Allaıhın emri ve izni ile ölük· 

ri diri eylerim, dedi isters•;:iz çvk 

eskiden ölmüş birini bulun, onu 

ni kendi vatanında, kendi yaşadığı 

insanlar muhitinde, hatta kendi a

ilesi arasında tanıtabilecek, kabul 

buna mukabil plajla>rin tadili. 
felerini indirmiştir. «:an ununun tadi
duhuliye 25 - 35 k· 
ne 20 kuruştur. yalnız bu _ı__. _ 

ettirebilecek mi idi? istivcnlerden brük bir .·-•-__ 

diriltirim, 
Beni İı.Tail hallı bu muciz~\Tİ de 

görmek için en eski ölüyü bulmak 

üzere dilijündüler. Hatıralarına 

mliracaat ettiler. İçlerinden bir ih

tiyar dOO.i ki: 

_ Hiç kimse kendi memleketin- ku;uş, iki kişicu işra_rad _J_ı•-_ 
de peygamber olamaz!.. l.tmış alınacr me. 1111 J I• 

Diyen İsa bu kısa hükümle ora- -;;L"enu.illi--1- -J-lil -
da karşılaştığı hayiıl sukutunu a- 1~ ! l-~egJ.ı ]= =ıl= = 111 == 
çıkça anlatmış oluyor. \~/ruı:_ _ B _____ •. __ ,_ 

isanın vaftizden sonra hazırlık 1 -----•- _._I __ _ 
ve mücadele dewesini teşkil ea:;,0 ;_ l I 1 1 • 1 1 _ Nuh Peygamberin oğlu 

•Sam• ın ka!bri burada, Beytülmu
l<addes civarındaki dağların ara
sındadır. Sam, hem Beni İsrailin 

. ' iki seney yakın zamanını liatinde SOLDAN SAGA -
geçirdiği Galile Filistinhıı<:tifa et -

üiyetinden şimalde oı.rdu? Fakat 
atasıdır. Hem Musanın, hem Yu- A"tm mil. uu bapta bir karar . . ı ış . 

:~~:::::i~:.~~~:a~a:~ :n- ["~"A~l~;~r:~~.
1 

:~~::~~\ıe~~.'. 
- .._ "'"•r~• ,,~t-•--· emval a • Genç kız, başındaki yün bereyi 

.centalarının yanında.. çıkardı ve yere attı. Üzerine dliş-
- şini bitirdikten sonra kızınızı 1 mekte olan ziya, kendisini daha 

ıılıp beraber gezın~ge gider miy - iyi görmeme müsaitti. 
di? Evvela onu küçük kız kardeşle-

- Her akşam değil. aşağı yuka- rinin oynamakta oldukları bebek
ıı haftada iki defa. !erden biri zannettim, siyah saç -
- Dün akşam beraber mi çıktılar? !arı, alnında ve ensesinde adeta 

- Kızım, hiçbir şey söylemedi dipten kesilmişti. Güzel değildi, 

,Esasen kendine ait işlerden bi:ze fakat nazarı dikkatten kaçması 

_biç bahsetmezdi .. bu halini bir ta- mümkün olmıyan bir hayatiyete 
rafa bırakırsak çok, çok iyi bir kız- sahip olduğu görülüyordu. 
fu .. ah .. başına böyle bir felaket Kendisine sordum: 
geleceğini.. ne diyeyim.. - Siz Mis Bernard'sınız, dei'il, 

Madam Bernard, hıçkırıklar i - ıni? 

çinde ağlamağa başladı. Kacası, - Evet Magen Bernard, siz de 
şu nasihatta bulundu: herhalde polis memurlarından ol

- Kendine gel... Üzülme .. bu e- sanız .. 
fendilerin işi tamik etmeleri icap - Tamamen öyle değil .. 
ediyor.. Sözumü kesti: 

Madam Bernard: - Kız kardeşim hakkında size 
- Eminim ki Donald .. asla böy- söyliyeceklerim şundan ibaret: 

le bir şey ... diye mırıldandı. Çok iyi, çok güzel bir kızdı, öyle 
Mösyö Bernard, boyuna: erkeklerle ülfeti, münasebeti olan 
- Sakin ol, sakin ol .. diyordu. kızlardan değildi .. Allaha ısmarla
Mösyö Bernard, iki müfettişe dık, efendim. 

döndü: Yürüdü, gitti ve bana meydan 
- Size arzı hizmet etmek iste- okurcasına: 

tim. Fakat hiçbir şey bilmiyorum. - Bu suretle ifadei meram et -
Size bu menfur caninin izini keş-' mek lazımdır, değil mi? dedi. 

- Ben bir gazete muhabiri de -
ğilim .. 

- O halde nesiniz? 
Mutfağa doğru baktı: 

- Annem, baham nerede? 
- Babanız, polislere kız karde -

da yavrusu. 

fettirmeğe yanyacak bir gfına ma
lıimatım yok. Betty, kaygusuz ve 
~en, şatır bir genç kızdı.. çok cid
di bir gençle nişanlanmıştı .. arası

ra onunla beraber dışarı çıkardı. 

Onu öldürmekte kimin menfaati 
olabilir? Bir türlü anlıyamıyorum. şinizin odasını gezdiriyor .. anne - ============== 

Mösyö Crome, şöyle dedi: 
- Mösyö Bernard, madm82el 

Bernard'ın odasını bir kere göz -
den geçirmek istiyoruz. İhtimal o
rada b82ı mektuplar .. bize bir ip 
ucu verecek olan bir gazete veya 
herhangi bir şeyi bulabiliriz. 

Mösyö Bernard, ayağa kalka -
rak: 

niz de yemek odasında .. zavallı ka · 
dıncağ12ın aklı başında değil ki.. 

Genç kız, bir karar alır gibi dav 
randı. 

Bir kapı açtı ve girdi. Kendisini 
'takip ettim ve kendimi çok temiz 
ve jok muntazam bir mutfakta 

buldum. 
Poirot da bu sırada içeri girdi ve 

ihtimamla kapıyı kapatarak: 
- Madmazel Bernard'la teşer -

rüf ediyorum, değil mi? dedi. 
Ben, hemen: 
- Size Mösyö Hercule Poirot'yu 

takdim ederim, dedim. 
Megan Bernard, alıcı bir nazar -

la Poirot'ya baktı ve: 
(Arkası var) 

fellerinde end d l ' 
m umumi muhabiri tadır. Nümune köylerinde elde e- line ça"•ılıru t İd · h evretme eri te;gra11a bu konsa -

Taht ıb h . d ~ ş ır. areı ususıye- 1 1 b"ld .. 1 . . e a ır d"l k . .. diğ" k .. 1 . . • . .. .. os ara ı ırı mıştır. 
ı ece verıme gore er oy er- nın verdıgı buyük ehemmiyet, hal 

g:miyi inşa 
0
ef'ye bağlı güzel kasa- de de bu usul tatbik edilecktir. kın artan gayreti ve Nafıa Vekale- Yahudilere yardım teşekkülü 

fırmasının u!ri de yeşil Kelkittir. Köyleri nahiyeye ve merkeze tinin (300.000) liralık yarduru •Saint-Louis> vapurundaki mülte-
~ ilP • "j .yete 72 kilometre mesafede bağlamak üzere telefon şebekesi - ile yol açılmış bulunmaktadır. Ye- cı ere vapur gece limandan hare-
bu' k ,u!unmaktadır. Kelkit 78 yıl ev - ne de büyük bir ehemmiyet veril- ni yapılan Erzincan _ Kelkit yolu et ettıği takdirde teraş etmeme -
ve! k82a olm~tur. Cenubunda mektedir. Kasabanın 85 köyünün işlem iye açılınca Erzincanın iske - !erini, çünkü bu suretle hareket 
Spikür, Çimem dağları, şarki Ot - yolları muntazam ve hepsine oto - lesi olan Trabzon yolu bu kasaba- etmekle vapurun Laredo karar • 
lukbeli yaylası (Fatihin Uzunha - namesine tevfikan Küba suların-

san ile yaptığı muharebe burada f j 1 dan çıkmış olacağını bildirmiştir. 
cereyan etmiştir.) Şimalinde Köse ' Diğer cihetten vapurun doğru -
dağları ile çevrelenmiştir. Yavu - dan doğruya Almanyaya hareket 
zun Osmanlılar devrinde büyük edeceği, emin membalardan haber 
harplerine geçit vazifesini gören, . verilmektedir. 
Uzunhasan ile Fatihin muharebe -

Kelkit ilk okulu 

-~-<Oo---

tspanyol generali 
Almanyaya geldi 

Boşanma davaları üzerinde 
tetkikat yapılıyor 

Adliye Vekaleti, sulh te,ebbü 
sünden sonra açılan talak davala
rından ayrılıkla neticelenmiş o -
lanların kaç adedinin tarafların 

birleşmeleriyle ve kaç adedinin 
ayrılıkla neticelendiği hususun•ı 

tetkik etmektedir. Vekalet, bu hu
susta önümüzdeki günlerde mah
kemelerden de malümat istiyecek
t ir. 

Kelkit, umumiyet itibari!e bir 
ıiraat mıntakasıdır. Halk ziraatle 
ığraşır. Arpa, buğday ve patatesi 
~82la ekerler. Şeker pancarı tec -
'ilbeleri de çok iyi net~eler ver -
niştir. Çevrede bataklık bulunma- ınesa!ede bulunan •Kr.an• mevkii
lığından ve havasının güzel, su_ ne çıkması kararlaştırılmıştır. O. 
arının içmiye elverişli bulunma_ rada yeni bir belediye binası yap -
ıından, sıhhi vaziyeti de çok nor _ tırılmak üzeredir. Esasen mektep 

maldir. Kasabada büyük bir imarıburadadır. 
laaliyeti göze çarpmaktadır. Ka- Üçüncü umumi müfettiş Tahsin 

ıalizasyon, ikmal edilmekte, kal -
dırımlar yapılmakta, parklar vü -
'n!de getirilmektedir. 

Kasabanın ihtiyacını küçük 
r,apta karşılıyabilecek bir de fenni 

e sıhhi mezbaha yaptırılmıştır. 
Yeni yaptırılan kasaba imar pla 

ııma göre kasabanın 300 metre 

Uzerin yardımları ile Xöse nahi -
yesinde bir hüklımet konağı yap
tırılacaktır. 

Doğııda, Üçüncü umumi müfet
tişlik mıntakasının hemen her ta
raiından keser ve k82ma sesleri 
duyulmaktadır. 

Neşet Nafi~ DUMANLIOÖLU 

TEFRiKA NUMARASI: 88 

ınıuıııııırunııııııııııınınınnııınııııııııuııııııııııınıınıımıuııımııııııuııuııııııııı111 
Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yaz an: M. IHSAN 
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O kadar sakın ve liikayd söylli -
yordu ki Sait ağa Müjganın tek -
rar sarayı alınmasını Nihadın an
cak ona bir iyilik olsun diye iste
diğine kanaat getirdi ve breden 

yumuşadı: 

- Bakalım, uğraşacağım, amma 
pek ümidim de yok ... 

Diye cevap vererek ayağa kalk
tı ve zihni daima kendi vaziyetile 
meşgul olduğu için Nihadın kula: 
ğına eğilerek: 

- Artık aramızda hiçbir şey 
yok, değil mi? Benimle uğraşmı
yacaksınız değil mi? 

- Hayır, hayır ... Merak etme .. 
Yalnız küpün diğer mücevherleri
ni satarken bizim komisyonu u -
nutma. Hakkımız var, değil mi? 

Sait ağa elli altınla her şeyden 
kurtulmuş olduğunu zannederken 
bu dişçi çırağı, şeytan herifin son 
ıözleri onun midesini bozdu. Soka-

ğa çıkıp kendisini caddeye attığı kapının açılıp kapandığını farke- ilk defa görüyorum. Allah uzun türlü olur mu? Hınzır arabacı göz - O hınzır herifi bulamamışlar 1 sın! .. Başına geleceği biliyor; onu 
zaman da Nihadın bu sözleri ak - debiliyorlardı. etsin... koj11l11uş; Sait ağa da zaten şüphe- mı? Vallahi kafasını kopartırdım. lekeliyeceklıer. Sen kaçtın, gittin, 
lından geçiyordu: Necmettin Efendi, gömüldüğü Necmettin Efendi yılışık hır kah lenirmiş. Ağalardan biri arabacı- Bulamamışlar değil mi? Bu nasıl arabacı ile keyfini yaptın; şimdi 

_ Diğer mücevherler satılırken minderde sigarasının külünü gü- kaha salıverdi: }nın yanında olacak amma Sait ağa zaptiye nazırı böyle.. saraya dönmek istiyorsun; diye • 
onların komisyonu... müş tablaya silkerek: - Bu hınzır kız, elimden kaçtı; gene rahat edememiş; Müjganı - Bulurlar elbet şehzadem... cekler. B<t parasız, kimırsiz ıf--

- Müjgan daha gelmedi mi? di- ben kovaladıkça o kayboldu; ben başka bir arabacı ile çıkart.mak is- Devletin elinden ne kurtulur? dip bir odada, kuru tahtadı. yat-
Parlak bir alışveriş ve ... 

bir teslim 
Necmettin efendinin sarayında 

denize nazır .büyük bir salon ... Or

tadaki yüksek çini soba yanıyor 
ve buz gibi boğaz denizinin getir
diği soquğu dağıtıyor, her tarafı 

tatlı bir ılık havaya boğuyordu. 

Ağır dallı kumaşlardan yapılmış, 

enli, kalın perdelerden giren zıya 

ye sordu. istedim, o gelmedi de onun ıçın !emiş; halbı.ıki öteki hınzır ne - Sonra arabacı onu bir eve mi 
hevesim arttı Mestan kalfa ... An- yapmış, yapmış; arabaya atlamış; hapsetmiş? .. 

Şişman ve yaşlı bir kadın otur
duğu yer minderinden doğrula • 
ralı.: 

lıyor musun? saraydan çıkmışlar ... 

- Bu kadar sabrettin, yarım sa- - Sonra alıp götürmüş; peki ya 
at daha sabredemiyor musun ars- arabacının yanındaki fellah uyu -

şehzadem!.. 1 ., Şeh .1 . d .. 
anım. re gı mış, ora a gun - yor mu imiş? 

. - Şimdi geliyor 

Hazırlıyorlar. !erce, gecelerce ka.lmış bir kızı yı- _ A ... Dinle yavrum, öylesi de
katm.ada~'. temizletmeden, elbise- I ğil... Harem ağasının kabahati 
lerını degıştırtmeden ben sana ve- yok. Araba tam saraydan çıkınca 
rebilir miyim? uzaktan farkında olan Sait ağa a
Şehzade başını denize çevirerek rabanın arkasından seslenince ha

uzaktan, karşı sahilden gelen bir rem ğası da kendisi çağrılıyor sa
sigaraYJ öteki eline alarak başını vapuru gözlerile takip etti: narak inmiş ara'badan ... İşte ara
iki taraiına salladı: - Ha; dedi. Demek ki Müjgan bacı Halil de bunu Iırsat bilmiş, 

Diye cevap verdi. Bu kırmızı 

dallı entarisile, başında yemenisi 
ile altımışlık, fakat zinde kadın 

başkalfa Mestan idi. Bir kızın ge
tirdiği kahveyi bir eline, sardığı 

- Hayır, hayır ... Ne nıünase -
bet? Kız öy'.le inatcı, öyle namusu
na kavi ki. .. Arabacıya teslim o -
lur mu hiç? Ben size bunları söy
lüyorum da inanmıyorsunuz. Bir 
kere Saıt ağayı dinleseıllz ... Za -
vallı kız arabacının elinden daha 
evelden kurtulm~, kaçmış. Gidip 
kendisine bir oda bulmuş. Oraya 
saklanmış ... 

salonun arka kısımlarını karan -

lıktan kurtaramadığı ve yürüyen
lerin yünlü terlikleri kalın halı - - Bu ne mu'habbet şehzadem, 
lar üstünde 5es çıkarmadığı için elimde büyüdünüz, on beş senedir 

kendi isteğile ka9mamış; kaçır - kamçıları hayvanlara basınua ara
mışlar onu ... Arabacı zorla götür- bayı sürüp savuşmuş ... 

- Peki, saraya neden gıreme -
miş? Doğru bir araba ile Emine 
Sultana gitseydi ya ... 

Mestan kalfa müteessif ve mah-
ön tarafta oturanlar arkadan ge -

lip gidenleri örmiyorlar, yalnız 

sürü siirü kızlara 

ördüm am a b 
muhabbetinizi müş öyle mi? Necmettin Efendi başını sallı - zun bir eda ille: 

mış. Sonra bir yolunu bulup Sait 
ağayı Çdğırtmış; derdini ona dok
müş; ağa da kızın .naline ac.yıp 

~ultana, paşaya an .dmı~ amma 
onlar Nuh demişle•. peygamber 
dememişler: ·Biıd~r. gidP..ı kız;, 

biz bir daha saraya alamayız!• 

diye cevap vermişler. Bereket ver 
sin, aklına siz gelmişsiniz; ıner • 
hamet edeceğinizi, kalbiniz:ıı pek 
yumuşak olduğunu biliyormuş k,i 
geldi; Müjganı bize gefüco•.P.;1ni 
haıber verdi. Fakat ya biz de al -
masaydık bu pırlanta gibı kıı;r, 

şehirde hali ne olurdu? 
Necmettin Efendi, hayret ve 

mıerakla ba.woı sallıyarak: 

( 
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İKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

1:11 '11 CI 

ATATÜRK-
ve 

istiklal harbi 
Biiyük Ata'nın yarattığı eşsiz / başlamadan, memleketin mubte • 

Jıserin v.~,milli inkılab tarfüimizin lif taraflarından aldığımız mek -
en çelin ve en heyecanlı safhala-

tuplar ve tavsiyeler, karilerinıizin 
rını anlatan hn eser, yalnız milli 

bu tefrikamıza karşı duydukları 
kütüphanemiz için değerli bir ka-

tılô.kaya şiiphe bırakmamaktadır. 
z'!nç değil, ayni zamanda Ata -

Atatürk ve İstiklal harbi tefrikatürk'iin çocukları olan bugünkü 
mızı •İKDAM• ın yeni bir hamle Türk gençliği için bilinmesi la -

zım gelen bütün hakikatlerle do- ile en ıuütek&ınil bir şekilde çı -

lu ve yüksek bir terbiyevi kıymet kacağı 12 Haziranda gazetemizde 
taşımaktadır. Daha eseri tefrikaya neşre başlıyoruz. 

ÇAKICI EFE 
( Çakırcalı ) 

Yazan: ZEYNEL BESiM ... ,,.,,... ...... '" . ,,, ... =~=- """'••. ,... ... ,,., 

EGE bölgesinde tam on be~ sene kayd· 
sız, şartsız hüküm .sUrerek şöhretini Türkiye 
hudutl&rı hericlne kadar vaymeöa muvaffak 
oıan Şaki Çakıcı Mehmed'ln hayatını tadkik 
V(' tı:-~it eden .tek muharrir. os!ti Hizmet 
Gazetesi . ·. Baı;muharrirl .. 8. Zeynel Besim 
·u.n'dur. Çekıcı :Efe. adlı, kltablyle Çakıcı'yı 

Kazası Mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi 

Eminönü Hoca paşa Ebüssuut 15 Alalı sabite 
Hoca paşa Ankara 80 80 • • 

Konulan iradt gayrı safi İhbarnamesr- sahibi 
Lira Kuruş İtibar senesi 

312 

156 
50 
25 

929 - 340 
935 - 926 

5/22 
5/25 

Ahmet Faik 
J ozef 

Yukarıda yazılı alatı sabitelerin sahipleri oulunmadığından 

tebliğat makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (İtiraz 
müddeti otuz gündür.) (B) (3894) 

**• 
Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Aksaray 

yangın yerinde 49 uncu adada 1255 harita numaralı arsanın yanın
da 1,65 metre yüzlü 34 metre murabbaı sahalı arsa alakadarları a-

f 

rasında satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebi lir. İstekliler 10 lira 20 kuruşluk ilk 
teminat m akbuz veya rıiektubile beraber 5/6/939 Pazartesi günü sa-
a t 14 buçukta Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (3525) (B) 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

1 • 

!>AHİLİ HARİCİ 

1200 JU. 2300 Kr. 

600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

100 Kr. 

iL AN 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Blrıiicl Sahife 

İkinci Sahüe Z50 kurut 

İç uhifeler 50 klUUf 

7 • 8 inci Sahifeler 30 lnınıf 

Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilan için İdart ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize il.in vermek 11-
tiyenler ya do~udan doğ -
rııya gazetemiz idart!hanesl
ne veya Ferdi Selek ilin bü
rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

~ ...................... : 
f BORSA f 

ANKARA 
2-6·939 

1 STERLİN 
.-00 DOLAR 
100 FRANK 

100 LİRET 
100 İSVİÇRE F'T. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 
100 DRAHMİ 

100 LEVA 

100 PEZETA 
100 ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 
100 DİNAR 

100 YEN 
100 İSVEÇ Kr, 
100 Ruble 

KAPANIŞ 

5.93 
126.6425 

3.3550 

6.66 
ZS.5550 
68.0525 
50.815 

21.5625 

1.0825 

1.56 

14.035 
23.845 

24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

Esham n hh•llit 

Ergani 19.20 

Sl!BZE FIATLEıtl 

İstanbul Belediyesi Merkez hfı.li.nde 

toptan satılan yaş meyva ve 
sebze fiatleri 

Orta 
Cinsi emsal; kuruş 

Kilo 
• 

. 

HERNEVİ BANKA MUAMELELERİ 
MERKEZİ • • ANKARA 

ş 

ADAPAZARI 
BARTIN 
BOI.U 

u B E 

BURSA 
ESKİŞEHİR 

ISTANBUL 

L E R 

İZMİT 

SAFRANBOLU 
TEKİRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
'' 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 
İzahat alınmak üzere gişelerim ize müracaat olunması 

12 HAZİRANDA TEFRİKA y A ı_~-~~-:ie_f~n_~\_~~-;le-t h_an_N.......ıo. , 

Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
A. fas ulyesi 
Yeşil fasulye 
Domates kır 
Bakla 

• 
• 
• 

6 
20 
18 
15 

40 

BAŞLIYORUZ 

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan : RAHMi Y AGIZ 

12 Haziranda Tef· 

rikaya Baılıyoruz 

Denizciliğe ait heyecanlı 

tcfrikhlar yazmakla tanın

nuş muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladığı hu 

eser, Türk tarihinin ilk de -

niı muharebcsioden ve ilk 

Türk kaptanının hatıra ve 

sergüzeştlerinden başlıyarak 

son deniz muharebelerimi • 

zin kahramanlarına ka • 

dar Türk denizcilik tarihi • 
nin bir nevi umumi hikayesi 
halinde yezılıruşlır. Bu tef· 
rikada, A.kdenizi bir Türk 
gölü halinP, koyan büyük 
Türk deni7.dlerinin dünya • 
ya ün salan savaşlarını, ha
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülatını 
nasıl ycnmeğe çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı! 
Türkçeye çeviren: lskender Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikava Başhyoruz 

DiKKAT: 

12 Hazı randa İKDAM'da yalnız ou tetrıırnıarı cleğıl, mükafatlı 

m üsabakalar ve sizi alakadar ed"bilecek diğer yazılar bulacaksınız. 

12 Haziranda daha mütekamil bir gazete halinde çıkmak içi n ha _ 

zırlanan ·İKDAM· da yapılacak yenilikleri 12 Haziranda dağı ta. 

cağıınız İkdam iliıves;nde okuya caks.ına.. 

Urolo~ • Operatör 

Dr. OSMAN -S ~ÖNER 
.. ... ~.; ,·~ ·~: i ·•· -~~: ; -. ı;c~.· 

· · ,,, idrar Yolları; Belsotuklujlu '''"'·· 
· Hastalıklari ' Mütehassısı ;. · 
. sfrkec:i . -~rll~V~Y . d~nt- No. ·: 8 -' .: 

Tari fotol;rafhıneıine bititik · 
Saat ıo · dan . 20. ye _kadar 

Ankara Tiyarqsu 
Sanatklrları 

piyes : 

Cı.manesi: Boyacı • 

köyde Biiyük tarihı 

Bugün Yenlşehi rde, 

yarın : Yeidkule Pt-

ıı<1rr sinemasında 

HAR UNlJRREŞİD 

Araka 
Bezelye 
S emizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Sıvri biber 
Pancar 
Patlıcan 

Enginar 
Hıyar 

Marul 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Kiraz 
Erik can 
Çilek yerli 

• 2 50 . • 1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adet 

• 
100 • 

6 
8 
3 
3 
8 

100 
3 

140 
2 

2 
50 

Demet -.40 
• - .50 
• -.50 
• l 
• l 

K ilo 15 
• 8 
• 30 

İllüzyonis t Emin Atabay birlktie. ,ı•••••••-•mıt" 

Dr. Suphi Şenses 
İdrar yolları h a stalıkl:.ı rı n1 üte· 
hassısı Beyoğlu Yıldız sfneın a.sı 
karşıst L ekler a partman . Fakfr· 

lere parası z. Tel: 43924 

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

YAVUZ===: 
SEZEN 

DIPLOM TERZi 

Paris Kadın ve Erkek 
Terzilik Akademilerinden 

Sahibi ve Neşriyatı idare Eden Bq 113 Bayoğtu Parmakkepı Gayret 

~:;2~~·~~.~;::;,.'!ıasıl- " Apartıman~·.,~~~~ Foto e•I ıl 1 ~ııı~nmımıııııı~ımı~ Ferdi selek ~ıııı~ınıııııum11' ! -

·5 iLAN - TABI - KLiŞE eı 
İşleri Bürosu ~ 

= En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve === 
Ke mani Sain1, Kanuni İsmail, Banço Kadd, Klarnet Şeref, Piyano \ 'ala ntin 

Okuyucu: IBRAHIM, BiGALI MEHMED => klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. = 

İNCİ KAZINOSU AÇILDI 
Kadıköyünün en temiz aile eflence yeridir. 

Fitlstln radyosu~un ZEKi" E 
Ses Krallçes ı 1 iştirakile HAMDAN'ın 

Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN, ADRESE DiKKAT: lstanbul, Ankara Caddesi = 

Küçük ŞÜKRAN, HAYRiYE MELEK = 99-1 Adalet Han No. 3 ~ j 
emiz hava-gazel manzara- mükemmel servis ucuz fia· .a TELEFON , 206 0 7 ..lii 

Geç ıJakit vaourdan sonra motorumuz vardır. -- ~nn111mnnnı1111111111111111111nnııuıııııımııın1111 Rl\IUllınnnıuıııu ·~™'lmlHHllll•ıııunııHlll" 1 

Çocuk Hekimi .. 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim • Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 



SATPA 1 

Diş Doktoru diyor ki : 
"iyi bir diş macununda, di~ etle· 
rine muzır tesirleri olmıyan 
antiseptik bir madde bnlunmalı, 
asıl di~leri temizleyici madde, 
mineleri sıyırmıyacak şekilde 
hazırlanmış olmalı, içinde hamız 
olmadıktan başka ağızdaki ha· 
mızlan da temizlemek üzere ka· 
!evi maddeler ihtiva etmeli ve 
nihayet koku ve lezzeti nefis 
olmalıdır.,, 

işte R A D V O L İ N budur 1 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

R A D Y O L İ N K U L LA N 1 N 1 Z. 

Türkkuşu Genel Direksörlüğünden 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel 

Direktörülğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli 
Jıazırlama yuvasına) orta okul mezunları almacaklır. 

2 ~ Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek iskyenlerde ara
nacak belli başlı şartlar aşağıda gösteril nıştir. 

A - Türk olmak, aıı1151 ve babası Türk ve Türk soyundan ol-
mak. 

B - Beki..r olmak ve yaşı eıı az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bu!unmak. 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinın rizasını gösteren vazıh 

adresli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve bava okullarını bitir

dikten sonra bava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş 
olarak vazife görmeği teahhüt etmek (bu teahhüt gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten ve hava sağlık heyetince 
yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten· sonra mas 
rafı Türkkuşunca ödenmek suretilc yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
(ayyareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve şartlar hakkında 
daha fazla malı'.unat almak isteyenler orta okul, l<:e ve Kültur 
Direktörlüklerine, askerlik ubeleri başkanlıklarına Türk Hava 
Kurumu ile Türkk:ışu şubelerine gönderilen batbu broşw-leri göre

bilirler. 
4 - Ka)'lt muamelesine 30 Haziranda son verilecektır. Lazım 

gelen şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde An
karada Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava ged'kli hazırlama yuvasına gırmek istıyen orta okul 
mezunları kayıt edilmek üzere Türk Hava Kurumu şubelerine, An
karada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

(3845) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE Ml)TEH..\$SISI 
Divanyolu J04 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahaneai cildiye 

zühreviy" mutahauı•ı 
• Telefon : ~·1899 

SÜMER BANK 
SELLÜLOZ SANAYİİ 

Müessesesinin 
Yemişte Vapur iskelesi yanında :l8 - 36 No. 

da açtığı Perakende Satış Yeri 

Faaliyete başlamıştır. 
Her nev'i kağıt ve Karton ihtiyaçlarınızı ucuz 

fiatlarla buradan tedarik ediniz. 

DİKKAT 
2500 metro her cins ve muh

tehf renklerd~ kumaşlar 

2 Prova ile 
ısmarlama 
Kostümıerinizi 

26 1/2 LİRAYA 
EKSELSYOR 

~UR2>ö$<e 
Mağazasından 

Temin edebilirsiniz 
Galata • Karaköy 

!GAZOZ ve MEMBA SULARI 
l lmaUlıthanelerin• mUjde: 

Şişclt-rin acızlırını ka· 

ı«.ıtmak i~in rn son ~ls

tern makfnrlrr ilt imal 

edllı•n kapsöll-. SEVKO 

mües~rselii li.irafınıJan 

lh•ar edilir. 

Gazoz fabnkası tc~ts edc

ceklt-r için en ı;on iiist~·ın 

Ortman ve Hırbat 

fabrikaları mamut:ıtı "ma

kin ıa. l er nevi mal

zemı · St .'KO milesse~· 
sinden tedadk cdllehihr. 

Müracaat , Jst.nbul Çakmakçılar yo

ku,u Sandalyacılar &o kak 1 14 nut"la

ratı Kumrulu ~••da SEVIUI l•l J..'"JJJ7 ' 

iKDAM 3 - Jlaz;ran 1939 

Yarım Litrelik 

Satıcılara 
Şişesi 

Yüzde 

-ır --... 

Perakende 100 Kuruştur. 

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

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen ral)bet 
üzerine, bUyUk bir fedakAr
lıklıı ve modern t••kllAtla 
sıhhi şerait altında temiz ve 
ltlnalı çekilen ALEM RAKl
Sllıll yeni etik ile piyasaya 
çıkardıiımı sayın mu,terl-

lerıme saygılarımla 

blldlrlrlm. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~-

-Bas vekalet Beden Terbiyesi Genel Oirtklör1ügünden: 
' ı Genel Dırektörlükçe hta ld . Çengelköyünde altı ay 

m~ddetli bir leyli beden terbiyes ı ve spor eğitmen kursu açılmıştır. 
2 - Bu kursa 1mtıhanda en iyi derecede muvaffak olanlardan 

sıras.IL: azami ·50 kışi alınacaktır. • 
3 - 26 llazıran 939 Pazartesi gün.l tedrisata başlıyacaK olan 

bu kursa gırmek ısLyenlcr, beden terbiyesi Bö.ge ba~kanlıkıarın
dan kursa girme ve diğer şartnameleri öğrenebilirler. 

4 - Müracaat müddeti, 15 Hazirana kadardır. •2020• ,3773. ·--·i- TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin guzelliği giyinmekle ölfülür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

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

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul şubesinden: 

Emekli malullerin maaş olma günleri 

FENNi OTOMOBiL BOYA ATELYESI 

HMIET BAYMA 
Almaoya ve Paris Boya müesseselerinden diplomalı ve 

Forcl Fabrikası Usta.ba.ş 'sı 

Oto, Saç işleri, Frigidaire, Mobilya, Döşeme 

ve Bilumum Boya İşleri Fenni Surette Yapılır. 
J. Kumandanlığı kartıaında kıtla geçidi 

No.9 TELEFON 43002 

YÜN - PE 
Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 

yanan YÜN • İPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz. 

Her istediğiniz kumaşın en nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 
ADRESE DiKKAT 

IST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 
TELEFON: 22506 1 • • "" • • 

' . -

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Ekstra. Oilrı.lilk Tereyağı 
Halis ve hakiki TRABZON TERE YA G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 

1 
Maa~arını bankamıza temlık etmek suretıle alan emekli ma

lüllere her maaş devresinın ilk iki günü zarfında, diğer müteka
itlere tercihan tediyat yapılması kararl.aştırılmıştır. Henüz müra
caat etmeyen malüllerin bugün şubemize gelmeleri ilan olunur. 

(3927) Slparlfler derhal ır•rln• kadar gönderııır. -------• 


