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GAZETESi 

PAZAR • 4 HAZiRAN • 1939 
SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

NURUOSMANİYE No. M 

TELEFON No: 23300 - İSTANBUL 

Parti Büyük Kurultayı Mesaisini Dün Bitirdi 
Müstakil grup ve Parti tH. Vekilimizin Moskovada ~ 
idare heyeti seçildi yapacağı görüşmeler OOT.ıifikanunu 
Müstakil grup milli mürakabe cihazlarını takviye 
ile, hükumete esaslı yardımda bulunacaktır 
Ankara, 3 (A.A.) - C. H. Par

tisi beşinci büyük Kurultayı bu
gün öğleden önce saat 10 da beşin· 
ci toplantısını Abdülhalik Renda 
nın başkanlığında yapmıştır. 

Celsenin açılışını müteakip Ku· 
rultay reis vekili Abdülhalik Ren· 
da Kurultayın ruznamesinde mev· 
cut bütün maddeleri müzakere e- 1 

dilerek neticelendırilmiş olduğunu 
bildirmiş ve söz umumi reis ve -
kilin indir diyerek riyaset kürsü - •111111: 
sünü terkeylemiştir. 

Parti umumi reis vekili ve 
Başvekil Rcfi:k Saydam alkışlar a· 
zrasında siyaset m~vkiine gelere~ 
kabul edilmiş nizamname mucibin 
ee umumi idare heyeti ile müsta-
kil grup azala•ının intihap edile-
ceğini bildirmiş ve genel başkanlık 
divanınm umumi idare heyeti fıza , 
sı olarak namzet gösterdiği aza -
!arın isimlerini okumuştur. 

Parti umumi idare heyeti 
Parti umumi ldaı·e heyeti için 

namzet gösterilen zevat şunlar idi: 
Doktor Fikri Tüz~r cErzurum• 

Tevfik Fikret Sılay •Konya• , Ha
lil Türkmen cZonguldak>, Ali Rı
za Erem ıÇorum> , Cevdet Kerim 
İııcedayı .Sinop• , doktor Zihni 
tiıgeıı .Bolu•, Hamdi Yalman ,Or 
du• , İskeııder Artım cErzincan• , 
İsmail Sabuncu .Giresun. , Rah
mi Apak .Tekirdağ• , Salah Cim -
coz cİstanbuI. , Sırrı Day cTrab -
zon. , Şevket Erdoğan .Gümüşha
ne•, Şükrü Ali Öge! cİstanbuI.,. 

Kurultay bu namzetleri Parti 
umumi idare beyetine ittifakla seç
miştir. 

Baıvelril ve Veltiller Kurultay toplantısınJa 

Başvekil Refik--
Saydamın Nutku 

Hal ve istikbal için en müsmir kararları 
almak, Partimizin değişmez bir vasfıdır 

Ankara, 3 (A.A.) - Ba~ve

kil ve Parti Umumi Reıs ve -
kili Dr. Ref.k Saydam bugün 
saat 10 da C. H. Partisi beşin
ci büyük kurultayını aşağı -

rik eden, parti bayatlarnn12 • 
daolduğu kadar, milli haya -
tımızda da kıymetli bir ha -
tıra olarak kala<:.ak ınes'ut bir 
hadisedir. 

daki nutku ile kapamıştır: Kurultayımızın miizakere-
Biiyük kurultayın nıuhte - lerini yakından takiıı buyur-

rem azası, muş olan Değişmez Genel 
Pa-ıtintizin beşinci biiyük Ba~anımız İsnu.:t İnönü, n1ii~ 

kurultayı ruznamesindeki me zakerelerin cereyan tarzın • 
selelerin miizakeresini mu - dan, bilhassa vazifelerini bii-
vaffakiyetle bitirmişfü. yiik bir iktidar ve kifayetle 

Biiyük kurultayın a~ılma başarmaktan hakikaten ifti -
tanı, delege arkadaşlarımızın har duyduklarını ,ize arza 

Müstakil grup gösterdikleri ciddi ve samimi beni memur etmi~lerdir. (Al-

Kurultay Parti Genel Başkan - al&ka, geçmiş .egelecek yıl - kı~Jar.) 
Jarın İcr1atı hakkındaki gü -

!ık divanınca Parti müstakil gru - Aziz arkada~larımızın bize 
zel dü•üncelerl, bilhassa ar -

pu için göı;terUen ve aşağıdaki i- ' . . vermiş oldukları bu güzel ıni-
kadac;larm11zın n1iJletım:ız, 

simleri yazılı namzetleri de tasvip f d 1 sal, bü!iin parti teşkilatınıı -
• memleketimiz için ay a ı 

etmiştir. "t 2111 vazife]erini vaparken gıös 
buldukları kanaat ve mu a - , 

Doktor Hüsamettin Kural cAğ- lcalarını serbestçe ve isabetli tcrdilderi dikkat ve tcyakku-
rıt, Atıf .. .\kkuç .Burla , Fazıl bir tarzda izhnı etıniş ohna _ zun eanlı bir deli1i oln1uştur. 
Güleç .Bursa> , Emin Aslan .To- ları, parti mensuplarının dev- Büyük kurultay, partimizin 
kat cDenizlh, Zeki M~sut Aslan !et işlerini nekadar yakından bütün hesaplarını inceden in-
• Diyarbakır. , Aziz Akyiirek •Er - takip ''e ıınırnkabe ettiğine de ceye tetkik ettikten soma ver 
2urum•, İzzet Ar.kan .Eskişehir>, güzel bir mısal teşkil etli. Bu mi;, olduğu kararları, parti he-

1 Saracoğlu ve Potemkin barış cephesi pakt
larına ait müşterek tedbirleri görüşecekler 

İngiliz gazetele-
• • • 

rının neşrıyatı 
Londra, 3 (AA) - Gazetelere 

göre, Türkiye Hariciye Vekıli Şük 
rü Saracoğlu, Gafcnkonun yapa -
cağı Ankara ziyaıetinden sonra 
Haziran ortalarında Moskovaya 

giderek Potemkinin zıyaret.ni ia-• 
de edecektir. 

Siyasi mahfillerde, bu münase
betle Türkiye ile Sovyctler birl;ği 
arasında siyasi görüşmelere devam 
edileceği zannedilnıektedir. 

Daily Telegraph gazetesine göre 
Ankara.dan bildhdiğine gö -
re, B. Saracoğlu ve Poteınkin, ba
rış cephesi paktları sisteminden te 
vellüd edebilecek müşterek tedbir 
!eri müzakere edeceklerdir. 

Hariciye Vekili 

ŞÜKRÜ SARACOClLU 

Sovyetler dün ce
vaplarını bildirdiler 

Sovyetler verdikleri cevapta 
anlaşmaya varmak istedikle

rini göstermektedirler 
Londra, 3 (A.A.) - Sovyetlem. 

cevabı, öğleye doğru hariciye ııe-

zaretine gelmiştir. İlk alınan ha -

berlere göre bu cevap, evvelce tah 

nün edildiğinden daha çok mem-

nuniyete şayandır. Cevapta Fran-

sız ve İngifü teklifleri madde, mad 

de tetkik ve teşrih edilmekte, Mos 

kova tarafından gayrı kafi adde -

dilen maddeler hakkında müsb(>t 

tekliflerde bulunulmakta ve sun'-

ti umumiyede Sovyet hükumeti -

nin bir itilafa varmak azminde bu

lunduğu isbat edilmektedir . 

1/' " Askeri heye. 
timiz Sofyada 

Sofya, 3 - [A. A} 

LonJraya gitmekte o· 

lan Türk aılreri heyeti 

bugün ıaat IS Je bura

Jan geçmiı ve istasyonda 

Türkiye elci/iği erkanı 
' 

ile Bulgar hükümeti adı-
na Sofya garnizon ku-

mandanı General Lukac 
' 

tarafından ıelamlanmıı· 

1 

hr. 

" 
Kral Zogo Versail 

les'e gidiyor 
Versailles, 3 (A.A.) - Kral Zo

go ile Kraliçe Geraldin V<' çocuk

ları ile maıyetleri, gelecek hafta
m sonunda Versailles'a gelecek -

lerdir. Kral, burada üç ay müd -
detlc Maye şatosunnu kiralamış -
tır. 

Şatonun kiralanması için kra -
lın kainbiradcr; prens Habid te -
şebbüsle bulunmuştur. Şatoda ha 

ı zırlıklar yapılmaktadır. 

Yugoslavyada zelzele 
Belgrad. 3 (A.A.) - Gazeteler, 

T.ienitza mıntakasında evvelki ak 
şam bir zelzele vukrubulduğunu 

bildirmektedirler. Zelzele halk ara 
sında panik tevlit etmiştir. 

oıuınımoıııııııuımaıuımuıııııııııınıııııııııımmnun 

İngilizler telifi kanunu diye bir 
kanundan baho;ederler. Bu kanuna 
nuann, hayatla, iyi veya kötii, 
lıer hYisenin mutlaka bir karşılı
ğı vardır. Saadeti behemehal fela
ket ve felaketi mutlaka saadet ta
takip eder. Bu nazariyeye göre, 
hayat, en yiiksek hayal olan gök
ten en _sefil hakikat olan toprağın 
dibine kadar şakuli iner ve iner -
ken miinhaniler çizer. 

Yine bir İngiliz mütefekkirine 
Kitling'e göre, adamın adamlığı 

1 
ıntinhanilerin yukarı ve aşağı uç
~rında şaşın11anıaktadır. Onun 

irindir ki, bir insan İ\'İn en ınü -
k~nuncl İnıtihan, serveti \:C ikbal 
d~, fakrü idbarı da ay·ni kolaylıkla 

1, . ., ayni tabiilikle kabul ,.e hazıne
debilmektedir. Çiiı.kii hep. i ged
ci ve çiinkii asıl olan insanın ke!l· 
di hiiviyetidir. 

Bir kere telafi kanununa ina • 
nırsak, biitün çıkış ve inişlerde 

lııendimizi kaybetmeden ayakta 
durabilmenin sırrı ile miicebhez 
hale geliriz. 

A.N. KARACAN 

ı mnnıım mmu uııımıııı . • 

İtalya - Arjantin 
ticaret anlaşması 

Roma, 3 (A.A.) - 4 mart 1937 

tarihli İtalya - Arjantin ticaret an

laşmasını tekrar meriyete koyan 

bir protokol imza edilmiştır. 

---.oo--

Almanyaya gönderi
len Çek ameleleri 
Viyana, 3 (A.A.) - Almanya -

nın ortalarına doğru külliyetli mik 

tarda Çek .amelesi gönrlerilme~e 

devam edilnıektedır Halihazırda 

700 Çek amelesı, Lınz civarındaki 

barakalarda iskôn edilmektedir. 

·------ ----
euummınııııııııınıııııımımuııuııınııunıııı ~ıııııııın 

Fransız mahfillerine göre Bo şanmayı ~ol ayl aştırmak 
Ali Rana Tarhan cİstanbuh, Ah- bal milletimizin takdirini, saplarının muntazam ve sar- (( Paris. 3 (A.A) - Salahiyettar 
met Şükrü !1.:smer ·İstanbul , Zi- Milli Şefimizin iftiharını Cah- (Arkası 3 üncü sayfada) ~ mahfellerde söylendiğine göre İn- BoşannıaJı kolaJla lırınalı mı. ~oksa ihtilaf h~linde bulunan ka-
ya Kara'1!t.İrsel cİstanbul , Şehi - ~~iiiili-iiliiiiiiiiliiiii.liijoilım.lliiilliiiiiiiiiililllllilllillililliiil .. ...,liil;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii~· giliz - Fransız tekliflerine Sov - n, ,kocayı bir giin anlaşmaları ümidi il kanunun nıüli3ade cttigi 

~~y~~~:~l~~:~!~::ı:~~:~ı Ta h le 1 b ah ı·r Fa c 1 a s ?iı ır:~:::~;~f=~~::~;~:·mi~~~~ __ So_"_'Y"'_!_a_o_~~-·c_::_,_e __ "'_e_lt_i_li- :i:::ı:~~~~~~!s:a::~;:::.~:ı:E::t;:E:~e:~::~;,.: 
va•, Ridvan Nafiz, .Manisa>, I nıası talep ooılmekt~ır. Bu mesele ü:ıerinde ve avukatlar arasında yapılan bir anketten 
Hüsnü Kitapçı .Muğla• , Fuat Sir Sovyet hükumeti, prensip iti- Rozvelt hastalandı onların elueriyeti, iki taral1n ayrılma t&lebini bakimin kabul etnıe-
merı .Rize , Kemalettin Karni bariyle üç taraflı bir itilaf akdini Vaşington, 3 (A.A) _ Bir si _ •i taraftarı olduğunu anladık. Ev •elki giillkü .kurultayda da ay-rıl-
.rlıze , Abdurrahman Naci •Si - Denı*za/fının bı·r kabul etmekte, fakat İngiliz_ Fran müzit krizinden hafif hararetli bu- maRın kolaylaştmlması temennisini işittik. 
vas , Nazım Pora~ Tokat.. vapur en- sız garantisinin Baltık devletleri _ !unan Ruzvelt doktorunun tavsi- Bu bu kanunlaıı yabantıların kanunlarındon aldılı. Onlar bu 

Parti umumi idare heyetine ve k f "' / / ne de teşmilini ve bu garantinin yesi üzerine, odasından çıkmaıı:ıış- kanunların elastiki olan maddelerinden istifade ederek, boşanma~ ı 
Parti müstakil grupuna ayrılacak azına çarp ıgı an aşı ıgor otomatik olmasını istemektedir . tır. Bu sebepten gazetecilerle haf- güçleştirmenin faideli olduğunu tecrübe etmişlerdir. Bizim tecrii-

1 1 t 1 d - ·b· hemizin ayni neticeyi verdiğini zannetn1iyoruz. Bi2in1 ahlik ve ta-
azaların intihabından sonra aşa - Gelecek haftanın başında Sov- ta ık top an ı yapı ma ıgı gı ı re-

t · ı· A • il " •• tt b t k t k b h f ·1 bayHmiz, an'anemiz, tel3kkilcrin1iz onlara benzenıiyor. Bir Avrupa 
~ıdaki takrir okunınustur: ngı iZ mıra ıgı mure e a l ur arma yet cevabı hakkında Fransa ile İn 1 isicümhurun u a ta talı i esna-. ı gazetesinde okuduk: Ayrılmak istiJen bir karı kou mahkeıney·e 

Kuru!ta~ımızı ilk celsede V, iik- u··mı·tıerı"nı"n azaldıg" ını so··yıu··yor giltere arasında noktai nazar tea-İ sında yapacağı deniz gezintisi de h"k. 1 it , nıii.racaat ediyor ve a mı on arın a ı ay ayrı ya amasını kararlaş· 
;ek huzurlarile serellmdiren, her 1 1isinc başlanacaktır. J tehir olunmuştur. ·dd f d h Londra 3 (A.A.) - Deniz mahfil !ardan ikisi tarafından muvaffa İ hrırken kocayı, hu miı el >.ar ın a er gün karısını öpmeye de 
ıaman göstrıdikler uksek mi - lerınde, ihtiyat oksijnin sabah saat kiyetle yapılan teşebbüsten sonra Sir Johen Salment i ngiliz hükümdarları mahkUm etmiş ve bu mahkfuniyet, nihayet bir iki ay içinde onlan 
sallerlc ruhlarımıza mukaddes va _ k d k'f d b"l tahtelbahir mürttebatından hiç Ed t 'd tekrar birleştirmiş. Bizde de bir hakimin böyle bir karar vermesi 

1 

bir buçuga ·a ar ı ayet e e ı e- Parise gitti mon on a 
ıife aşkını telkin eden ve Parti - _ kimse Davis iı.leti vasıtasile gemiyi bu kararın tatbiki imkii.nsı:dıiın dan dolayı da kabil değildir. 
mıze tüı-liı itila yollaı ını gösteren ecir malum olmasına ragmen, terketmemiştir. Gemidekilerın ni- Paris, 3 (A.A.) _ Sir John Sa- Edmonton, 3 (A.A.) - Alber- Memleketimizde şu bir kaç senelik tecrübe, ayrı yaşıy·an ni • 
büyük milli sefimi:t ,.e değişmez ·Thetıs• tahtelbahri mürettebatı- ç:n bu alelle kurtulmağa teşebbüs Jmond, Fransız hava rnakamlarile to• İngiliz kral ve kraliçesi, Jas - kaJılıların aralarındaki ihtilatın gittikçe büyüdiiğünü \'e birle me
genel ba kanımız İsmPt İnönüne nın kurtarılabileceği dün akşama et.medi~leri keyffyeti merakı mu _ teknik itilafları tekemmül ettir _ par - Park - Lodgeden hareket e- lcri iınk8mnı azalttığını gösleriyı>r ki h<ışanllfa:n kolaylaştırmak 

Kurultayın derin se,gı ve candan kadar ümit edilmekte idi. Sabah - cip olmaktadır. mek üzere Londradan tayyare ile derek Albertta eyaletinin merkezi şüphe.iz daha makul olur. 
----~~~~~~~~--.ı.....--~-----~~~_ı..::.:!:...::.;.::.:.:.:.:.;:::.:.:._ __ ~.....,--i-::=_::_::::;:_::::,::..::.::_::::.;:.:::.::~J.::::.::~.:::.~.::.:.. ....... ~~~_._._i_:_ ____________ ~~~~~KEMALİST 



___________ _ Muhammet 
~ ...... 4»~------...,..~~ Ekmek işinde 

İSANIN -HAYA Ti 

iKDAM 

, ______ _ 
·Hayret veren 
bir hadise 

Belediyeden 
açıkta kalanlar 

., - Hrızırnıı ıs:nı 

/A. dliye koridorlarında 
24 SAA 

Kiracıyı Çıkarmak için 
dükk8nrn damrnı yıktı 
Mahkemede de dükkanın esasen maili 

İki Çolak bir
birini yaraladı 
Yarası hafif olan 
Kazım tevkif edildi 

) 
etti, fakat ... 

Bekçiyi döven 
bir ara bacı 

Adamın kemer ve ta-
bancasınıda zorla almış 



4 - Haziran 1939 -

Almanya - Polonya 
., •ıA ,. 
ıt ı a :ı gerginleşiyor 

Polonya son hadiselerden son-
1 

ra Dantzig' e iki nota gönderdi' 
Berlin, 3 (A.A.) - Kalthof hadi- t disesinde methaldar olan Leh me

seei hakkında Polony. anın Dantzig j murlarile münasebette_ bulunmağa 
ayan meclisine verd ği cevap, kafi devam edemiyeceğı bıld.rılmek -
addedilmediğinden ayan meclisi, , tedir. 
•Dantziger Vorposten• gazetesine İkin~i notad~ is_e Danlzig arazi
göre, bundan sonra Polonya ko - · sindekı Leh gumruk memurlarının 
miserliğ'.nin memurlarile müna - g ttikçe artmasından şikayet edil
sebatta bulumnamağa karar ver - mekte ve ayan meclisinin burulan 
miştir. sonra Leh gümrük memurlarının ı 

Bu gazeteye göre Greiser, Polon serbeııt şehre yemin etmelerini 
yanın Dantzig komiserine iki nota talep edeceği bildirilmektedir kô, 
göndermiştir. Bu notaların birinci bu talebi Polonya şimdiye kada~ 
sinde ayan meclisinin Kaltbof ha- daima reddetmiştir. 

Parti büyük kurultayı 
mesaisini dün bildirdi 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) hası, bir timsalidir. 
bağlılıklarının karar altına alın - Devletimizin ve Partimizin ba
masını ve bu kararın riyaset dı- nisi bulunan büyük ve ebedi şefin 
varunca delegelerden seçilecek bir namını bu büyük Kurultayın sa
beyet vasıtasile yüce huzurlarına mimi ve aziz taplantısında derin 
arzını teklif ey !eriz.. bir vecdi hususi içinde ebedi min 

Altmıştan fazla imzalı bu tak- nı!l ve tazimle tebcil ve takdis e
ciri sürekli alkışlar arasında ka- derim. •Alkışlar.• 
bul edildikten sonra genel başkan Harp cephelerinde bizi zafer
vekili Dr. Refik Saydam ile İcra den zafere ulaştıran, sulh masala
Vekllleri heyetindeki mesai arka- rında Türk milletinin şerefli mev
da§larına, beşinci büyük Kurultay kiini tanıtan ve nihayet inkılap 

reis vekillerini Parti Genel sek - devrelerimizde Türk inltişafmın 

releri Dr. Fikri Tüzer ve idare he- .seyri tekamülünde en miihim bir 
yetine Kurultayın sevgi ve saygı- amil olan ve Tiirk milletinin var
larını bildiren takriri de alkışlar lığına, imanına, kendi varlığını 

la tasvip olunmuştur. karıştırmış olan büyük milli Şef 

Kurultay sürekli alkı~lar ara - İsmet İnönüne de büyük Kurul -ı 
sında tasvi e ·!ediği diğer bir tak- tayın huzurunda Türk milletinin 
ı:irle de devletin bu sar ılmaz te- sonsuz t hassüsat ve tazimatını• 
meli ol;.n milli varlığı ve inkıla· arz ve iblag etmeği biı· şulı:ran bor 
bı kollıyan ve koruyan cümhuri - cu bilirim. •alkışlar .. 
yet ordusuna kongrenin mümes - Hatip bundan sonra Türk mil
alllerinln ve takrirlerinln bildhil - Jetinin barış severliğini işaret ede 
mesi teklifi kabul edilmiş ve Ku- rek Türk - İngiliz anlaşmasile 

rultay başkanı bu vazifelerin ya - Tü.rk milletinin tarih huzurunda 
pılacağını işaret eylemiştir. _ en büyük vazifesini yapmış oldu-

Bu takrirlerln kabulünü müte- ğunu işaret etmiştir. 

&kip söz alan Antalya delegesi Dr. İbrahim İnal (Hatay dele
Kazım, Parti Kurultaylarının Türk gesi) sürekli alkışlar arasında de
mmetınin inkılap ve medeniyet roiştir ki: 
yolundaki hamlelerinin kaynağı - Ebedi Şef Atatürkün yük -
olduğunu tesbit 6ttİg, programlar- sek dehası ve büyük milletimizin 
Ja Tilrk milletine geniş ve engin sonsuz fedakarlığı ile istiklal ve 
tıi.r istikbal hazırlam~ bulunduğu- hürriyetine kavuşan ve milli şef 
na işaret ederek demiştir ki: ismet İnönüııe ve asil milletimize 

- Temellerini istlklill savaşı- 0 büyük kahramanın arınıığanı o
ııın .kudsi teşekküliinde bulan ve lan Hataylıların sonsuz saygı ve 
amacını Tiirk milletinin bünyesin- se13mlarını ebedi şef Atatürkün 
ilen ve kalbinden alan ve nihayet manevi huzurlarında eğilerek su
onun bütün varlığını, enerjisini 'narım. 
~fsinde toplıyan Türkiye C. H. Bizleri esaretten kurtaran bu 
Partisi dün ve bugün bütün Türk yüksek ve samimi toplantıya İŞ
milletinin en kuvvPtlı bir muhas- tirak ettiren ve bu mukaddes kür 

salasıdrı. süden yüksek huzurunuıda söz 
Hatip sözlerine şu suretle de - oöylemek fırsatını bahşeden de -

vam eylemiştir: ğerli hükümet ve Parti erkanımı-
Tarı11in hlç reva örmediği bir za ve kahtaman ordumuza şük -

derekeden yepyenı \"e canlı bir ranlarımızı arzf'yleriz. Dileklerimi 
mlllet yaratan gen~. dinç bir mil- zin kabuliinde yıiksek Kurulta -
1et kuran Ebedi Şef Atatürkün yın ve sayın Vekillerimızin gös -
ayni zamanda müşahhas bir ma- termış olduğu derin ve sıcak aliı
nev! varlığı demek olan Partimi - ka bizleri cidden mütehassis et -
dn asrın millet ve cemiyetler i - mişlir. Hiiniyetimizln kazanılma
darelerinin ve onlaı-ın !erakkiyat ~sın da ana vatanın göst.ermiş oldu
ve te-kamülütını ikh adi siyasi ve iğu frd;ıkarlığı göz önünde bulun
içtimai sahalarını ı,efsinde en kuv durarak diğer yardımların da yapı 
wtli hazmetmiş ve siyasi teşek -ı lacağına f'min bulunmaktayız. E
küllerine mensup oldukları millet sasen kanunları, ilham kaynakla
ı:aıniaları üzerinde en derin bir 
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xı, imanı ve ülküsü bir olan bir 
vazife görmüg ve nihayet milletler milletin biı·birine yardım etmeme 
tarihi huzurunda, cihan huzur_u~ -ı sine imkan yoktur. Halayın ana 
da büyük ınkılabımızın en muhım ntanın yükSf'k yardımı ile bütün 
seyrini, kemalinde hır Parti ol- milletimizın arzettiği şekle ve ga 
duğunu iftiharla cilıarıa ilan ede- yeye en kısa bir zamanda vasıl o
biliriz. Şunu da ilave etmek iste- lacağına bütün imanımızla kani 
rim ki, çok kadim. kadim olduğu bulunmaktayız .• Alkışlar.• 
kadar asil olan Türk milletinin Arkadaşlar. Hatay, sizindir, o
yaratılışı milli h:ıslet \C necabeti, radaki bütün Hataylılar da emir
gösterdiğ. kabiliyet ve kudre!ini lerini1.i ifaya muntazır bir kıta -
de Partimizin muvaffakiyet, ham- dır .• alkışlar .. 
leleri arasında en yüksek yeri ver Hataylılar kendilerini ayrı bir 
mek lazım gelir. Asrın ve tarihin devlet olmaktan ziyade ana vata
•n büyiik adamı oldu unu ciha- nın bir viliıyeti olarak telakki et
mn kabul ettigi Atatü k. işte mil- mekte ve bu haklı düşüncesile 

Jetinin milli y:ıratılısı necabet ve de her zaman iftihar etmektedir. 
hasl•tinın ruhlarda taş;ın bir de- .sürekli alkışlar._ 

Başvekil Refik 
Saydamın nutku 

(!!aş tarafı 1 inci sayfada} 

fiyatın usul we mevzuata 
mutabık olduğunu, alfıkalıla

nn bu işteki dikkat ve itina
sını tebarüz ettirdi. 

Köy ve mahalle kongrele -
rinden başlıyarak, nahiye, ka

r.a ve vilayet kongrelerinin 
tetkikinden geçen, büyük ku
rultayın müzakere menula -

nnm en mübimmini teşkil ve 
yurdumuzun bütün ihtiyaçla
nm ihtiva eden dilek ve şi -

kiiyetler hakkında almış ol -
doğu kararlar, izhar etmiş ol
duğu temenniler, bütün mem

lekette diklı:at ve alaka cel -
beclen Parti hükümlerinin 

müstakbel icrnatinde rehber 
olmak mahiyetini mahfuz tu
tan isabetli, faydalı kararlar 
tecelli etmiştir. 

Bliyük kurultayın yemden 
gözden geçirmiş olduğu par -

ti programı da, parti hüku -
metlerine holde ve istikbalde 

takip edecek en isabetli yolu 
gösterm"• oldu. 

Büyük kurultayın, yeni hü
kümler de ilave etmek •ure
tile bbul cimi~ olduğu ni -
zamnamemiz, plll"tililer ara -

sında samimiyet ve bağlılığı 
knvvetlendittcek, m'.lletimi -
zin teşkilatımıza karşı mu -

habbet ve alakasını arttıra -
cak esl>.'lan ilıtiva etmekte -
dir. 

Nizamnamenin yeni bü -
hiikümlerine göre teşkili ka
rar altına alınan mecli~ müs· 
takil grupunun, milli müra -

bbe cilıazlarun121 takviye 
eckcek ve bu "hakımdan aziz 
milletimiz içiıı bir teıniu.at 

1 
hazırlıyacak mahiyette oldu
ğu lı:adırr, Cümhııriyet hükô -
metlerine de ~aslı yardım 

larda bnlunatoğına samimi -
yelle inanmaktayız. 

İhdas etmi' cılduğuouz, da
imi teft s teşkiliitının, parti ve 
Halkevleri faaliyetini teşvik, 

tanzim ,.e mürakabe edecek 
miifid bir tihaz olacal,'lna da 
şüphe etmemekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 

Hal ve istikbal için en mu
sip knaları almalı, partimi -
ain değişm~ bir vasfıdır. AJ
m~ olduğunuz kararlar dai -

ma büyük milletimiz, aziz va
tanımız için mesut neticeler 
vermiştir. 

Halkımızın "hü:lün tabaka
ları ideallerini tahakkuk et -
ti:re:n unsıırla:rı, kurultayunı· 
zın kararlaTında aramışlar ve 

bulmuşlardır. Beşinci büyük 
kurultayca .lınan kararların 
da ayni kıymet ~e isabetle ol

duklarına hiç '\"Üphemiz yok
tur. Her i.ınkandan i&tifade 

ederek bunları tahakkuk et -
tirmenin, hük.Umetlerini:ı i~in 
milli ve mukaddes bir va -
zife olacağrnı söylemekle en 
büyük hazzı duyarım. 

Partiııı.iziD, n1aıideki ağır 
şartlara ra&"men, memleketin 
yükselmrsi yolunda aldığı 

mesafeleri gö1 önüne &•lir -
dikçe, jgtikbaltİe milletimize 

ve vatanınııza daha parlak 
biz.metler göreceğine büyük 
itnanımıı. vanlıl'. 

Büyük milletimizin mu -
Jıabbeti, Büyük l\lillet Mttli
simizin rehberli&-ini, M!!ll Şe

fimizin cih11:ıdeğer yardım ve 
müzahereti bu ümit ve ima -
nımmn en "hüyük teminatı -
dır .. (AlkışlRr.) 

Hepinizi hürmetle, muhab
betle selamlarım. 

Cümhuriyet Halk partisi -
nin be inci kurultayını kapı -

orum. (Şiddetli alkışla-.) 

iKDAM 

~~~~!Amerika yeniden 24 

ı 12 HAZİRAN harp gemisi ısmarladı 
Sulh zamanında ilk defa mü

İ K o A M' da him bir sipariş kaydediliyor 

Bu yılın en 
g Ü z e 1 eserleri 
..... iiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - -~ 
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ATATÜRK 

VE 
• 
istiklal llarbi 

Milli inkılap tarihi
mizin en çetin ve 
heyecanlı safhaları 

Bu tefrika, en giizide bir muhar

ririmiz tarafından, ATATÖRK'ün 

nutkuna, Milli mücadele devrinin 

vesikalarma, hatıralarına, intıba

Jarına i-s:tinaden, sureti mahsusa 

da İKDAM için hazırlanıyor. 

-~-

• 

• 

Amerikenın ıamarladı~ı devasa harp gemileri bu 
heybette olacak 

tahtelbahir, 6.000 tonluk 4 kruva-

Yeni vapurlar 
ay sonunda 

gelecek 
Almanyada inşa edilmekte olan 

Tırhan ve Doğu vapurlarını li _. 

manımıza getirmek üzere bir par· 

ti daha. tayfa gönderilmiştiı-. 

5300 tonlulc ilk yem gemimiz 

olan Doğu temmuz başlarında li· 

manımıza gelm~ olac:ılı:trr. 

3500 tonluk olan Tırhan vapu

ru ise bu ay sonlarında gelecektir 

Etrüsk vapurunda görülen noksan 

ve kusurlara göre Tırhanda tadı -

!at yapılmıştır. Şimdi bunların tec 

rübeleri yapılmaktadır. Etrüsk va 

purunda bir kazan i.livcın ve bazı 
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ufak tefek tadilat için gelecek ay 

sonuna doğru Almanyay.a gön~•

rilttektir. 

Umum müdür Ankaradan 
geldi 

İdarepin yem sene bütçe ve kad 

roları iç n Ankaraya gıtmış olan 

İnhisarlar Umum Müdürü Adnan 

Halet Taşpınar diın şehrimize dön 

müştür. Kadro ve bütçelerde yeni 

tadilat ·apılmıştır. Henüz aliıka 

darlara tebligat yapılmamıştır. 
-OC>---

Fransız Radikal par
tisi yarın toplanıyor 

Par:s, 3 A.A) - Radakal par -

t.isinın merkzi ıcra komtesı, yarır 

saat 15 de toplanacak v başvekil 

Daladye, bu münasebetle harici 

ve dahili siyaset hakkında rnufas· 

sal izahat verecektir. Başvekil."t Çakıcı Efe 
(Çakırclllı) 

Yazan: Zeynel Besim 

12 Haziranda terfıkaya 

başlıyoruz. 

V~ington, 3 (A.A.) - Amiral
lik, -devlet tersanelerine 24 harp 
;:eınisi ısmarlamıştır. Bu gem !er, 
350 milyon dolara makılacaktır. 

Sulh zamanında bu kadar mLih m 
b;r sipariş yapıLdı ı ~md!.J·e kadar 
gorülmem·şti. 

.. 1 k • bu uaha lı 
zor. 22.000 ton u 1 tayyare gemi- J . 

radyo ile ncşredılecek 

-3-

Tarihte Büyük 

Türk korsanları 
Rahmi Y&ğız ın guetemiz için 

hazırlaılıl'ı bu en son ve en merak
lı eser.nde fırtınalarla sa,·a~~n 

Türk kaluamaolarmın marernla -
rını okT vataksınız. 

12 Haziranda tefrik•ya 
başlıyoruz 

--

Bir İspanyol 

casusunun heyecanlı 
maceraları 

12 Haziran Pazartesi 
İskender Fahrettln 

ingıJizc«len çevirdiği 

serde sıirükleyici bir 

Sertelli'nin 

bu epiz t

lı:itabın bü· 

tün zevkini tadacaksınız. 

==•~== 
DiKKAT 

12 Haziranda İKDAAı'da yalnız 

S par ş ooilen gemılcr aras ooa, 
45.000 tonluk ıki zırhlı, 11530 t r -
luk 4 destraycr, 22.000 tonluk 3 

p ens ol 

i vardır. 

l&marlanan J<i z_rhlı, 52 ayda 

t.ıuır olacakıır. Bu zırhlılar 16 

ınçl:k toplarla techiz edJecck ve 

suratlen 28 mıl olKaktu . .Bu ge -
ınile1•.n beherı 80 . 85 mılyon do -
!ara çıkacaktır 

Bir Trablusgarpli ile mü
nasehatta bu:unan ltalyan 

kadın mahkOm oldu 
ı Roma. 3 (A.A.) - Mahkeme, 
bir Trablusgarpli ile müna,,.,bette 
bulunmuş olan bır İtalyan kadını 
nı bir 5ene hapse mahkiıM ctmiş

t.ır. 

En zengin lngiliz 
mebusu öldü 

Londra, 3 (AA) - Avam ka -

tır. 

"ıaras"ıın en zengin mobusların- Daladier 
dan biri olan Sir Philips Sassoon, 

bu sabah vefat etmi~ır. Mütl'Vef- Fransa yeni bir zırhlı 
fa 50 y Sljında '.di. 

--o,n----

Amerika hariciye 
encümeninde 

Va ington, 3 (A.A.) - Mebus:ın 

Prenı Pul meclisınln harıcıye encümeni, dün 

Berl:n. 3 (A. A) Yugoslavya kü hurusi toplantısında, Bloom ta 
naibi prens Paul Berlin belediye! rafından ha2ırlanan kanun layi -

reisi Lippert'i kl1bul etmi tir. Be-- hasını bitaraflık kanununun tadili 
lediye re'si Pren$e hoş geldiniz müzakerelerine esas tutulması ka-
demiştir. rarlaştırılmıştıı·. 

Prens Paul ile prensK Oiga. bun Bloomun layihası, Hullün tavsi-

dan sonra Pots<lam sarayını gez - yeleı·inden ilham almakta ve bil-
mişler ve Von Ribbenttrop tara - h harp h 1. d b 1 ı· assa a ın e u unan rn l-

yapıyor 

Paris, 3 (A.A.) - Bahriye neza

retı 380 m:limetrelik topları. m i· 

ct'hbez 35.000 tonluk do ıı 

zırhlı ı;ıp:ıriş etm'.ştir. lı 

gahlannda inşa ed'.lecek .. a \ıu 

zırhlıva •Gaseogneı ısını verile -

cektir. 

Bu sınıf zırhlılar-dan birincis o

lan ·R:chelieu• nü 17 kincikanu 

1939 da denize indfrHdiği ve ay 

gün •Ülemenceauı ismindeki ik:n. 

ci zırhlının inşasına b3.li1andığı ha· fından şereflerine verilen öğle ye-
meğinde hazır bulunmuşlardır. Jetlere gönderilecek s:lahlara ko- tırlardadır. oJean-Barh ismindeki 

.nacak olan anbargoyu kaldırmak- ikinci zırhlı Saınt-Nazaire tezgah-

Almanya Dahiliye Nazırı 
Macaristana gidiyor 

tadır. !arına inşa edilmekteıhr. 

• 

bıı tdrikalan değil, mükafatlı mü- Budapeşte, 3 (A.A) - Alman -
250 hin İngiliz 

asker 
gencı Japonya Slovakyayı tanıdı 

Brntıslavya, 3 (AA.) - Japon· 

ya ile Mançukonun Slovakyayı hu 
Lak 1 .. al'k d ed . ya dahiLye nazırı Frick ile refi -sa. a rır ve sıza a a ar ebile-

"' , kası yanların.da 12 memur bulun-
cek dıgn yazılar bulacaksınız. 12 duğu halde pazarte6i günü Buda -
Haziranda daha mütelıiinıil blı peştede bulunacaklardır. 
gazete halinde ~ıkmak için hanr -

!anan •İKDAI'tf. da yapılacak ye

nililıleri 12 Haziranda dafıtacatı

mız ikdam ilavesinde olıuyauk -

sınız. 

İtalya kültür Nazırı 
Viyanada 

Londra, 3 (A.A.) - Bugün 20, 
21 yaşlarında bulunan 250 genç 
İngiliz askeri hizmet ıçin kayıt 

snuamelesini yaptırmıştır. 

-------
Bone Suat davazı 

kabul etti 

kukan tanıdıklan 

mektedir. 

resmen bildıril-

Polonya - Sovyet 
ticaret anlaşması 

Sovytler birliği ıiksek divan:, 

19 şubatta Moskovada imzalanan 

Sovyetler birliği - Polonya ticaret 

muahede6ini taadilı etmiştır. 
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Heyeean içinde iki jandarmanın olduğunu gördllm. Bu esnada bü
araaında •alona girdim, hakimle • yük bir felakete uğradım. Annem 
rin önüne çıktım. Avukatım duru- bubam arka arkaya öldük •. K'10-
yol'du. :SU- t3rafı jüri heyeti işgal ı sesiz kaldım. Nereye müracaat et
etmiiti. Arka sıralarda halk üstüs- ti isem kapılar yüzüme kapandı ve ı 
te yığılmıştı. Ön sıralarda annemi büyük bir sefalet baş gösterdi. Şu-
ve Lucetıe'i gördüm. Bana bakarak rada burada muhtelif işlerde ça - ı 
ı:iilümsc'meye çalış.vu la. « böy !Lşmaya başladım. Ekseriya aç kal-! 
lelikle , ·esaret vermek istiyorlardı. dığım zamanlar da oluyordu. 

Ah ru;anla alakadar olan sıcak Şahidi bulunduğum bu facianın 
müşfik kuibler olduğunu görmek, geçtıği geee de yine aç bir haldey
sevild.g '\l bılmek bunlar ne güzel dim. Ve en iğrenç, sefil bir vazt · 
~eylerdt'. Bir rüyadan u_,·anmış, yete düşmüş bulunuyordum, ha -
1.aha dogrusu yeni güriıyormuş di~enin geçtiği cadde üzerındeki 

gıbi aııreıne ve Lucette'e bakıyor kuvveW bır kasayı soymaya karar 
dum, Hakikat meydana çıksa, bu vermiş bulunan bir kumpanyanın 
oeftenııe,n a,zabından ,kurtulsam.. gözcülük vazıfe;ini kabul elmiş · ı 
onlara çektirdiğim eziyetleri, ıztı· tim. lşte gece bu maksatla sokağın 
raplları nasıl unutturacaktım. An· köşesine saklandım ve bu hadise 1 

neciğim, sevgili anneciğim! Ve sen gözlerun.n önünde cereyan etti. 
Lucette, benim küçük aostum, Vak'a tamamile bu genç adamın 

taUı güzel sevgilim. dediği gibi olmu~tuı. O, daha bu 
Muhakeme başladı. Evveli rıı. - genç kadınla ölen adamın karşı • 

purlar okundu. Sonra tekrar beni sına çıkıp ta söz söylemeye başlar 
sorgu) a ,·ektiler. Hadiseyi olduğu başlamaz ölen adam, siliıhını çek
gtbi anlattım. Masumiyetimi tek- ti ate~ etti. Kurşun bu genç ada -
<ar ettin'. Sonra sıra şahitlere gel- mm kulakları dibinden geçt:, ta.bi
ai. Evvela polis memurunun iaf · idir ki kendıni müdafaa etmek için 
desine müracaat edtldi. Bu adam adamın üzerine hücum etti. O za
hıçb.r >eı görmemiş, facianın so- man .kinci defa ate; aldı ve sahi -
nunda yetı;ımişti. Yalnız bir tek binın ölümüne ~obeı: oldu. 
~ilah sesi duymuştu. Bu suretle Siliıh seslerinin "raya adamları 
Lilrane,ın uydurma ifadesini te- toplıyacağını düşür.erek artık da·, 
yit etm !uy.ordu, ha fazla olduğum yerde kalama · 

Niharet Ldiane hiıkimlerın ö - dım. Kaçtım, polislere tesadüf et
nüne geldı. Gayet itinalı boyan - mek beni korkutuyordu. Fakat e
ı:nış, gô7. alacak bir tualet gıymişti. fendiler emin olunuz bu ':ak'adan 
Karını oldu;ıu için şahit sıfatile •onra aklımı başıma aldım. Ayni 
değil bir muhbir gibi dinlendi. Ka- çırk.n :" bir daha teşebbüs etme
rakolda ;iıylediğ sözleri tekrar dim. Bı.ı hadise beni oradan uzak
<ıtti. Hu~uma uğrıyan ve Cha- laştırmakla hm;ız!Jra vasıtalık et
bot'nun ılk kurşununa hedef .ola- mekten de kurtarmış sayılır. 
rak mısılsa kurtulan ben oldı.ığum Ertesı sabah gazetelerde bu genç 
halde onL:l iddıasına gör ben Cha- adamın yakalandığını cinayetle 
bot'ya huc~m etmiş ve kendisini i itham edilmekte olduğunu oku · 
müdafaa 4 • ınek üzere yanında ta- dum. Eger onun başınını tehlike· 
!jı.dığı s.lahla onu öldürmüş olu - de oldu(\unu söylemeselerdi. Belki 
yordun' Bır el silah sesı duydu - y n gelip sizlere görünmeye, kendi 
ğunu ıylıven polis memuru da •hayatıma ait sırları da tfşaya csa-
kanm.. z~er.ine kuvvet vcrıyor4 ret edemı.vPcek ıtn. Bu cosaretsız-
du. likten korkudan degil fakat utan-

Sorg u sonunda hakimlere ve cımdancıır. Hala bövle bir vaziyete 
jün hnct ne baktım ve olduğum düşdüğümü hatırladıkça azap ve 
yerde ııt d.m. Karım sözleri ile ıztırap ıçındc kalıyorum. Şimdi 

onlar. ı' ı ' dmeye muvaffak ol - l:endıme namuslu, küçük bir iş 

muş•u. Bu yuzicr;nden anlaşılı - buldum. Çalışıyorum. Geçn.i{'i u -
) Grdu. B ı l ınanmamışlardı. nutmaya• gayret etmekteyim. Siz

= 

Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

ATAT0RK 
ve 

istiklal harbi 
Büyük Ata'nın yarattığı eşsiz 1 başlamadan, memleketin mubte • 

eserin v.e milli inkılab tari!ıimizin l if taraflarından aldıC-ınuz melı: • 
en çetin ve en heyecanlı safhala-

rını anlatan bu e-;er, yalnız milli 
kütüphanemiz için değerli bir ka-

zanç değil, ayni zamanda Ata • 
türk'iin çocukları olan bugünkü 

Türk gençl iği için bilinmesi la • 
zım gelen bütün hakikatleTle do-

lu ve yüksek bir terbiyevi kıymet 
taşımaktadır. Daha eseri tefrikaya 

tuplar ve tavsiyeler, karilerimizin 

bu tefri.kaınıza karşı duydukları 

alakaya şüphe bırakmamaktadır. 

Atatürk ve İ•liklil harbi tefri.ka

ınız ı •İKDAM• ın yeni bir hamle 

ile en mütekimil bir ~ekilde çı • 

kacağı 12 Haziranda gazetemizde 

neşre başlıyoruz. 

ÇAKICI EFE 
( Çakırcalı ) 

Yazan: ZEYNEL BESiM 

EG~1!>ölg~ai~de , tam on bett sene kııyd· 
sız, ,artsız .hüküm.sUrerek •öhretin1 Türkiye 
hudutları . h~riclne kadary.ym•§a · muv•ff•k 
r, C; ·~·- "_:. • . .J. ,;_ ::'., . .!.._ ...... :,', '· . . . · ~, • . ( . · : .• , : .. 

lan Ş•ki :tÇakıcı Mehmed'ln h•yatını ' tedkik .,,.,. -· ...:;.•_ . ("',' . •· ~ ..... -,,.. ·-- . . . .. -• •, ... . - ·-
~· tos.bit ', :"•d•ri .tek . muharrir es~i Hizmet 

· az•tesi :;.: ei'ı;muharrirl ' .. B. Zeynel Besim 
-~_n'dur. Ç•kıci · Efe adlı , klt.blyle Çakıcı'yı 
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Fakat ı 

• •• 
rada hiç te bekleme

m uc ze vukua geldi. 
~ ınesınde olduğu gıbi 

; u .o re değıf.i. Nasıl 

lerin de beni mazur göreceğ"nizi 

ı•e affedt'Ceğ nızi ümit ediyorum. / 12 
Bu itirafın saLonda nasıl b;r he

yecan gürültü yanttığını anlatma· ıı 
ya lüzum var mı? L lıane oturdu
ğu sıranın üzerinden düşerek ba-

HAZİRANDA TEFRİKAYA 
BAŞLIYORUZ Bir tı...'- •ro 

vaz ) c ı, 

nu? Anldt \ .m: 
Ilı ba" hakimlere yaklaştı, 

yı!dı. Ayıldığı zaman da ağlıyarak •••••••••••••••••••••••••••• 

reı.; n . ı ı küçük bir kağıt par -
çası ~ ·ü·, He-s bukiiğıt parçasını 
oku) unca ~erinden sıçra.dı. Sonra 
jüri h yel '1• döndü. 

- c\lııilterem jüri heyeti dedi. 
Vak'anır veni bir safhaya girdi -
cinı hab ·r vermek medlıur•yetin -
deyim. Scıderi :ıe hadiseyi aydın
lataeagıoı iddia eden Rene Rapin 
ismind bırı kendisinin de d:nlen
meısini ıslıyor. Şimdilik celseyi ta· 
ttl ~~ı ~ rırum. 

Salon uğultu içinde kaldı. Her • 
kes heyecanlanmıştı. Beme hayret 
ayni umanda sevinç içindeydim. 

• Acaba bu adam bni kurtaracak şey 
ler söylıyecek miydi? 

• •• 
Bir Söaı ·sonra celse te.!qar açıl-

hakikatı itıraf etmeye mecbur ol-
du. 

O günün gecesi annem, Lucette 
ve ben ayni masanın etrafına top
lanmış bulunuyorduk. Hali süku
net bulmuş değildik ve heyeean • 
dan birb rimize söyliyecek söz bu
la.mıyordum. 

Annem bir sene sonra öldü. Fa-
kat ona ölümünden evvel, seneler
denberi hulyasını kurduğu şeyin 

hakikat olduğunu gösterebildim: 
Liliane'dan ayrılır ayrılmaz Lucet 
le ile evlem!"m. 
Şimdi yuvamızda mes'ut yaşı • 

yoruz. Karıma geçmişi unutturma· 
ya çalışıyorum. Kendlm.se o fena 
günleri bir an hatırıma getirmek 
istem:yorum . 

-SON-

d~. ~eis mübaşıre şa_~'t R_ene R a -1 Nafıa hukuk müşavir 
pın'ı çagırmasını soyledı. Salona 
30 yaşbrında genç bir adam girdi. muavinliği 
Yüzü solgundu, tavrı endişeli gö • Ankara (Hususi) - Nafıa Ve-

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan : RAHMi Y AGIZ 

12 H•zlranda Tef· 

rlk•ya aa,ııyoruz 
~ 

Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın-

mtf muharrU, Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladıiı bu 

eser, Türk tarihinin ilk de • 

niz muharebesinden ve ilk 

Ttirk kaptanının hatıra ve 

sergüzeştler inden başlıyarak 

son deniz m uharebelerimi 

zin kahramanlarına ka • 

du Türk denizcilik tarihi • 
nin bir nevi umumi hilciyesl 
halinde yazılmıştır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü haliM koyan büyük 
Türk deni7dlerinin dünya • 
ya ün salan swvaşlarını, ha
yatlarını, ölümlerin i ve ta .. 
biatin korkunç müşkülatını 
nasıl yenmeğe çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. rünüyordu. Bununla beraber ay • kaleli hukuk müşaviri muavinli -
dınlık temiz bakışlı gözlerı vardı., ğine Adliye Vekaleti hukuk işleri 
_İsminiz yaşınız, meslekiniz? ··d·· 1-.- b ··d·· ı •••••••••••••••••••••••••••-' umum mu ur ugu şu e mu ur e-
1.smını Rene Rapin yaşını 28 ti- 1 

.. ' ' rinden ve genç hukukçu!arımız • 
caretle meşgulum. . dan Muhittin Denizci terfian tayin 

- Hakikati söyliyeceğinıze ye -
min ed!yor musunuz? 

- Yemin ediyorum. 
Jüri heyetine dönünüz ve bil • 

dıklerinizi anlatınız. 

- Mösyöler ifadem biraz da bir 
itirafa ben<iyecek. Ben namuslu 
bir ailenin tek evladı id:m. Ailem 
mütevazi kimselerdi. Beni okut -
mak için büyük bir gayret sarfet -
tıler. Mektebi bitirdim. Tam bir 
i>;e girdim, askerliğe çağırdılar. 

Vatani vazifemi yapıp döndüğüm 
zail"&" ccl·;;tığım yerin kap~r r.ııı; 

edilmiştir. 

E. U. M. üçüncu 
daire reisliği 

Ankara (Hususi) - Kocaeli vi
layeti birinci sınıf emniyet mü • 
dürü Necip Kandemir naklen em· 
niyet işleri umun müdürlüğü ü -
çüncü daire relisliğine tayin edil· 
miştir. Meslekten yetişme bir za· 
bıta iimrii olan Necip Kandemir 
şehrimize gelmiş ve yeni vazifesi· 
•ır_ '>aşlamıştır. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
TUrkçeye çeviren : lskender Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikaya 
DiKKAT: 

Başlıyoruz 

12 Haziranda İKDAM'da yalnız bu tefrikaları değil, mükafatlı 

müsabakalar ve sizi aliikadar edebileeek dığer yazılar bulacaksınız. 

12 Hazıraıı.da daha mütekamil bir gazete halinde çıkmak için ıw . 
zırlanan cİKDAMo da yapılacak yenilikleri 12 Haziranda dağıta

cağ1JT11Z İkdam ilavesinde okuyacaksınız, 
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ROBERT FLOREY 
Yirmi seneden beri Amerikada 
çalışan Fransız Rejisörü 

mülakat 
ile 

enteressan bir 
Robert Florey, Amerikaya yer

leşmiş olan bu meşhur Fransız re
jisörü tam 20 senedenberi Holi -
vutta yaşıyor. Denebilir ki o bu 
sinema şehrinin kurulşuıı.u ve bü· 
yüyüşünü görmüş, ve bütün bir 
yıldız nesli onun gözleri önünde 
yetişmiştir. Mesela Holivut sakin· 
!eri arasında D. W. Griifith'in cKı
rık zambak• ve Charles Chaplinin 
ilk filmlerinden ba.ılarının çevril
diği tarihleri bılenl<V" pek nadir • 
dir. İşte Robert Florey o nadir Ho· 
livutlulaıdandır k i bütün bunları. 
şahit olmuştur. Hatta Holivutun 
hır tarihini yazabilecek hatıralar
la doludur. 

* 

tuğunu düşünmediğini ifade et • 

nıez. 

Robert Florey, Holivula geler. 

her Fransızı büyük bir misafirper· 

verlikle karşılar. Gün geçmez ki, 

artist siyaset adamı, san'atkar hey 

ne olursa olsun birkaç Fransıza o· 

nunla birlikte bir lokantada, eğ 

lence mahallerinde tesadüf edil -

mesin .. kendısi: 
R . Florey'in " Yeni lte,fim~ 
diye bah•et titi Patrici Mor
rİ•on R eji•örün •on fili-

minden bir •ahnede 

nuyor ki onun yaptığı hizmete 
Fransız sinemacılığı m ıteşekkir 

- Orada o kadar çok vatandaşa 

tesadüf ed.yorum ki, diyor. Fran
sanın Amerikaya ne kadar uzak 
olduğunu hatırlayabilmek için an
cak uzun bir seyahat yapmak la -

!. kalmalıdır.Bu arJ~m Frans.•"•!<' Lo, 
zım ge ıyor. , 

. . . . .. Angelcs teki konsolosudur. Va,ife 
Robert Florey Los Angeles'e çık Tatılını geçırmek uzere Fransa- . b ... 
_ . . · . . . , , . sı aşına geleli uç sene oluyor. Sık 

tıgı zaman yırmı yaşında idı. İkı 1 ya gelmış olan san alkar, Parıs ve 1 k .... 
. . . . . . sı en meşhur yıldız ve reıısm le-

hıilyası vardı: Gazetecılık ve sı - r'ransız fılmlerı hakkında da şun- . 

nemacılık .. bu ikisi de ayni şiddet
le onu kendilerine çekiyorlardı. 

Fransada bulunduğu sırada zaten 
bir müddet sinema ile meşgul ol • 
muştu. Bir mecmuada ise bir ro -
manı tefrike edilmişti. Yani heves 
ettiği bu iki şeyde de küçük bir 
tecrübesi vardı. 

Amerikaya gelince Holivuta gi
ti. Artık gazetecilikten vazgeçmiş 
görünüyordu. Kendisini büsbütün 
sinemacılığa verdi ve netice.te hül 
yasını hakikat yaptı. 

• • Reii•ör Robert 

Florey 

• • 
ları söylemektedir: 

rın davetlı oldukları suvareler ve-

rir ve yine sık sık Fransanın bü • 
yük sahne vazı .:ırı taraiırıoa1ı y1· 
pılmış en mÜKemmel filmleıı;r' ;te
rir. Kı'r<L•r.c bütün stüdy ,.arda 
tooadüf c<lebıl;rsın 1.. 

Şah•ıyetı vtrafı~da büyük 
bir hürmet ve alaka toplamıştır. 

Ve Fransız filmler•nın Al"T'erikacla 
ilerlemesi için her türlü p•upa • 
gandayı yapmaktadır. Mö.,; ô İ. t. 
Vıala büyllk bir dıplomattır. Ro
bert Florey konuşma•ına den'T e
derek biraz da kendisinden bah -
setti: 

- Ş'mdiye kldar Holivulla 55 
film yapmış. P~ramount kumpan
yasının ilk sesli filmıni ben sah -
neye koymuştum. Claudetle Col -
bert, Edd ice Cantor, Marks kar • 
de~le.r, Bette Davis ve Kay Fran • 
cis gibi artistlerın ilk beyaz per • 
dede görünmelerine ve llerl<>mrle
rine yardım eltim. Son ke§ifl~riın· 

den birinin ismi de Patricia Mor

rison'dur. Bu artist Avrupaya gel· 
mcden evvel son kısmını çevirip 
bitirdiğim son !ilmin cMagnıfi · 

cent Frand• nın baş kadın yıldı • 
zıdır. Bu artist üıerinde büyük ti· 

mitler beslivorum. Onu ilk çevir -
_Burada her şeyi değişmiş bul- d' •. b f"I d . d·"kt 

. ·w· ıgı u ı m e gor u en sonra 
dum. Çocukluğumu geçırdıgım e- . . . 
vi o kadar aramama rağmen bula-\ sız de bana hak vereceksınız. Ba-

madım. Parisli kadınlar giyini~leri zıları soruyorlar. Fransada film 

saçları, hatta halleri ile gitgide yıl çevirecek miyim? Bu en büyük 

dızları andırıyorlar. Fransız film· arzularımdan biridir. Aklımda ba

leri çok iyileşmiş. Zaten bir sene· {zı eser isimleri bile var: .Kaptan. 
denberi onlar Amerikada da bü ' M 1 - · a akl d"b" d b "k" .- e egın y arı ı ın e. u ı ı 
yük bir hüsnü kabul görmiye baş-

!adılar. Mesela •Mayerling., ·B;r 
balo hatıras1>, cBüyük hayal. bun 

roman da Roger Vercel'indir ve 

pek mükemmel senaryo olabilir. 

!arın arasındadır. Bu filmler bü • !er. Çevireceğim filmin müzikli 

Holivutun eski hemşehrileri a - \Ün sinema salonlarında geçmiştir. olmasını isterdim. Amerikanın 
rasında Rober Florey oraya büs - Diğer filmlerde Holivut ve Nev • Girs'leri yerine de Tabarin'deki 

bütün yerleşmiş olan tek Fransız· yorkta gösteriliyor. Amerikalı halk artistleri çalıştırmak bana hiç te 

dır. Mesela Amerikaya yerleşmiş Fransız fimlerini çok hissi, beşeri fena olmaz, hatta çok daha mü . 
bulunan beş Fransızdan Annabel- ve güzel bulmaktadır. Ya\n.ız mu- kemmel bir netice alınabilir gibi 
la ve Charles Boyer'in ne de olsa' haverelerin biraz daha kısaldığını 

geliyor. Tabii şimdilik bunlar yal-
yine bir ayakları A vrupadadır. görmek onların daha hoşuna gide- nız kafamdan 
J ak Denal muvakkat bir Holivut- cektir. Sonra film amille.i eski . 

1 

geçen düşünceler 

d ed f .1 1 proıe er .. 
ludur. J ak Thirry ise ebed iyyen o· 'kurdelaları, vasat erec e ı m er. ' 
rada kalmayı hiç düşünmüyor. Amerikaya göndermekten sakın - ı =============::. 
Halbuki Robert Florey or~,sını ken mıya bilhassa dikkat etmelidirler. Da n t z i g lima-
disine ikinci bir vatan yapmıştır. 1 Robert Florey ilave etti: • 

Fakat bu onun asıl vatanını unut- - Orada öyle bir adam bulu • · nında hır teca-

VoOda~Baır -ve AınıneOei"D: 

/Ja Lupino ııe anneal Connie Lııpino 

vüz hadisesi 
Varşova, ,\ (A.A.) - Dantzig'den 

1 
bildiriliyor: 

İki genç Polonyalı bahriye ne • 

feri, Dantzig limanının rıhtımın. 

da meçlıul şahısların taarruzuna 

uğramı~lır. Mütecavizler, bahri -

yelilerin üzerine iki el ateş etmiş

lerdir. Kurşunlardan biri, bir ta -

nesinin bacağına isabet etmiştir. 

Diğer cihetten, Polonyalı gemi -

ciler, Dantzig limanında asayişsiz-

1ikten şikayet ederek bazı Dant • 

1 zig'li vapurların Leh vapurlarına 

[ çarpmağa teşebbüs ettiklerini söy 

!emişlerdir. 
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Beşiktaş - Vefayı 
3 - O mağlup etti 

--:::.=======ı" 
Bugünkü Spor 

Hareketler i 
T•k•lm stadı : 

Oyun çok zevksiz, heyecansızd' ı Para - Kurtuluş: Saat 
10, hakem Kemal Halim 
Beylerbeyi - Kadıköy : 

Hakem Şazinin idaresinde saat 
17,30 da Beşiktaşlılar oyuna baş
ladılar. Ve hemen ilk dakikalarda 
Be§iktaşın daha ağır bastığı görü-

fanın da muannit müdafaası raki

bine fırsat bırakmıyordu. Maç bu 

suretle nihayete erNken hiç ümit 

edilmiyen bir zamanda Beşikti!§ 

bir fırsattan istifade ederek üçün-

Saat 14, hakem Ahmet 
Adem 
Süleymaniye, Şişli - Ka
sımpaşa, Galata: Saat 
15,45, hakem Sami 
Galatasaray -Fenerbah
çe : Saat 17,30, hakem 
Tarık 

Fener stadı : 

İkinci küme kupa 
maçları 

İstanbul futbol ajanlığı tarafın
dan ikinci küme klü::ıleri arasındı• 

tertip edilen Kupa maçlarına dün 
Taksim stadında Milli Küme mü -
~abakasından evvel devam edilmiş 
ve Galatagençler birliği ile Boz -
kurt, Anadoluhisarla Demirspor 
karşılaşmı~larclır. 

Bugünün ilk maçını Şevkinin 
idaresinde Galatagençlerbirliği ile 
Bozkurt takımları yapmışlardır. 

Kuvvetlerin müsavi olmaması yü
zünden zevksiz bir şekilde geçen 
bu karşılaşma Galatagençlerbirli -
ğinin 5--0 galibiyetiyle nihayet -

lenmiştir. , 

Demirsµor A. Hisarı 

Beıilrtaı • V•fa mapnılan evvel, oyuncular 
halkı aeldmlarlren 

Günün ikinci maçı Adnan Akı
nın idaresinde Demirspor ile Ana
doluhisar arasında oynanmıştır. 

İkinci kümenin en kuvvetli teşek
küllerinden olan bu iki klübün ma 
çı çok heyecanlı olmuş ve ilk dev
re 2-1 Anadoluhisar lehine ka -
panmıştır. lüyor. Fakat maç çok yav~ ve o ı' cü golünü 

nisbette de zevksiz oynanıyordu. oldu. 
de yapmağa muvaffak 

İkinci devre her iki tarafın can 
lı çalışması altında geçmişse de 
başka gol kaydedilememiş ve mü
sabaka ilk devrede olduğu gibi 
2-1 Anadoluhisarın galebesile ni
hayetlenmi§tir. 

Beşlktaşın Şeref cenahından i
lerleme•ine mukabil Vefalılar, or
tadan Beşiktaş müdafaaoını yar -
mağa çalışıyorlar. Bilhassa Hak -
kının enerjili dalışları :aeşiktaşa 

bir iki tehlikeli an geçirtti. Bu teh 
likelerden kendilerini kıırtaran Be 
şiktaşlılar daha çok Vefa kalesine 
inmeğe başladılar. 

f!eşik taşın birinci golU 
16 ınci dakikada sağdan orta· 

!anan bir topu Beşiktaşlı Nazım 

· stop etti ve yerden bir plase ile 
BP~iktaşın ilk golünü yaptı. 

Bu golden sonra iki taraf ta bi
raz canlanır gibi oldular fakat 
bu canlanma çok az devam etti ve 
iki tarafın oyun tenıposu ağırlaş

tı . Ve oyun mütevazin bir şekle 

girdi. Tam bu sırada yeni bir Be
şiktaş hücumu Vefaya ikinci bir 

gole mal oldu. 

Beşiktaşın üçüncu golu 
44 üncü dakikada soldan ilerli-

yen bir Beşiktaş hücumunda orta

lanan topu Hakkı yerinde bir şüt-

le üçüncü defa Vefa kalesine ata-

rak Beşiktaşın üçüncü golünü yap 

tı. Ve birinci kal"şılaşmalarında 

gürültülü bir oyundan sonra 3-3 

berabere biten bu maç dün çok 

temiz ve sakin bir oyunla ve 3-0 

Beşiktaşın galebesile bitti. 

- -- 000---
İtalyan milli takımı 

Belgrada geldi 
Belgrad, 3 (A.A.) - Pazar günü 

Yugoslavya ekipi ile karşılaşacak 

olan milli İtalyan. futbolu ekipi 
dün Belgrada gelmiştir. 

.Bu maç. bilhassa Yugoslavya eki 
Nasıl oynadılar "pi lehine 2-1 ile neticelenen İn-

Vefa takımı bu mevsim yaptı- g.ilil: takımının maçından sonra bü 
ğı müsabakaların h kk k ki tun Yugoslav sporcuları tarafın -

mu a a b .... k b 
.. 1 dan uyu ir alaka ile beklen -

en fenasını dun oynadı. Takımda . 
• mektedır. 

adeta muhacim hattı yok gibi idi. ============ 1 

Beşiktaş gibi fırsatçı bir takımın B' h f 
karşısında müdafaa ancak bu ka- ır a ta İçinde ya. 
dar dayanabilirdi. Müdafaanın kalanan kaçakçılar 
kurtardığı topları geriden almak Ankara, 3 (A.A.) - Geçen ha-
zahmetine katlanamıyan muhacim ta içinde gümrük muhafaza teşki-

24 üncü dakikada Beşikta~ın 
hattı bari ilerde elle · d.. rntı, Suriye hududunda kırk altı 

Beşiktaşın ikinci golU 

soldan yaptığı bir hücumda Şeref- rıne uşen 
ten Hakkıya aeçen topu Hakkı sı- fırsatlardan istifade edebilseydi, kaçakçı, bin altı kilo gümrük ka: 

" d ? çağı ile, bin yüz on sekiz deter si-
kı bir şiltle gole çevirdi. Bu gol - ınere e · Ne onu yaptılar, ne öbü-

gara kağıdı, bir silah, on iki ka 
den sonra Vefalılar hücuma geç- r.ünü yaptılar ve bütün oyun müd çakçı hayvanı, 
tiler. Ve Beşiktaş kalesi önünde detincıı yalnız sahada dola§tılar. Irak hududunda: İ~i yüz aek 
birbirini takip eden akınlarda bu- Kalecinin yediği gollerde hata- sen dokuz kilo gfunrUk kaçağı ile 
lundular. Bu ar.ada Hakkının fev- sı yoktu. Emektar müdafi Saim üç kaçakçı hayvanı ele geçirmiş . 
kalade bir şütünü Mehmet Ali an takımının en fazla çalışan uzvu tir. 

fKDA M SAYFA 5 

Amerika RelslcLimhLir LI~Lirı k:: a.rı.sı. 
~ asıl hatiplik.. öğrerıly<:>r? 

Buradaki resimlerde söz s6yleme;;ini öğrenmek için hir ko
nuşnıa mütehass1Aından dersler a1~tnakta olan Amerika Reisicüın · 
hunınnn karısı Madam RUZVEL T'i muallimi ile birlikte görü-
yorsunuz. 

Madam RUZVELT senede vasati doksan nutuk söyliyen bir ka
dındır. 1921 den şimdiye kadar ik.i bin nutuk söylediği tahmin edil
mektedir. Böyle olduğuna göre de onun konuşurken en ahenkli gü

zel tavırları alarak sözlerine büsbütün kuvvet vermek için böyle 
bir çareye baş vuruşunu hoş görmek Hlzıın geliyor. 

1 - Amerika Reisicümhurunun karısı konuşurken elleri nasıl 
kullanmak liızıın geldiğini öğren iyar. 

2- Mualliınesi Madam RUZV ELT'e esneme egzersizi yaptırıyor. 
Bu egzersiz boğazı açar ve böyfoce daha iyi bir kuvvet verirmiş. 

3 - Madam RUZVELT nutu~larmda en çok yaptığı hareket 
muallimesinin önünde tekrarlarken ... 

İngiliz takımı- \ 
nın beynelmilel 

İtalya Veliahh 
Sardunyada 

Napoli, 3 (A.A.) - İtalyan ve
liahtı ve zevcesi, dün vapurla Sar 

dunyaya hareket etmişlerdir. 

Prens Piemon, orada Sardunya ko 

!ordusunu teftiş edecek ve adadaki 

sınai ve zirai müesseseleri geze -
cektir. 

asları 

----00---

Tataıesko Bükreşe 
dönüyor 

Paris, 3 (AA.) - Romanya bü
yük elçisi Tataresco, bir hafta kal 
mak üzere bugün Bükreşe hareket 

~ -
' • 

~ 

" 
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eylemektedir. flllıılllllllııll.ııııı,._llllll_ .... flllıılllllllııll.ııııı,. ... llllllllllıııı .... flllıılllllllııll.ııııı,. ... 1111111111111,_ 

Ent•rna•yonal Muhoclm 
Gerran• 

Enıernasyonal Hafbelr 
Fall•r 

• 

ANTALYA 



SAYFA 9 IKDAll 

T ahtelhahir facıası 
DtlNKO BULMACAMlZIN 

BALLl (Birinci Sayfadan Mabat) 
t 2 il ' 15 el 7 8 il ııı 11 . . . . . . 

Z b R N 24 Y 1 1 

~ 
. tThetıs. ın vazıyetını değiştir- Tahtelbahırdeki oksijenin ya • 

a ıta omanı: o. azan: AGATHA CHR ST Y l_~JIJ•ll!. f u -~/.Y. I ~ek için geminin ön kısmının aı- kında biteceği maıUın olduğundan 

Pol.rot·. "Bekleyı·n, sı·zden bı·rşey A_'_N. .,_ş_. N _A M _!:_ bndan bir halat geçirilmiştir. Ge- kurtarma projektörlerin gözalıcı ' ı-~/• H l_A .!.1~ ~ı_l,! M m~in ön kısmın_a su dolmuşsa da ışıklan altında hararetle devam 
• v • d" k • d" -~ T. K A IY 1 IB • ;M l murettebattan hıç kimse bu kı. . ." 
ısteyecegım ,, ıye ızı çevır l • .PJl/D-~"J IJ_ •!)~~c/lil"N sımda bulunmamaktadır. edıımektedır. 

. -· _ç J L A • A H 1 A R • Sular alçaldığı zaman geminin Mürettebattan Umit yok 
- Sizden bahsedildiğini işittim. mani değildir. kabında kendisine ıs • N E. T 1-L A -~i ii M pupası hala suyun altımja bulun- Londra, 3 (A.A.) - Birkenhe-

Siz alamod hususi detektif değil n":'ihatlerd.e _bulunmaktan çekin - J~T· M AD.ER DIS/A makta idi. Arka kısımda bir delik ad tezgaJıları sabaha karşı saat 1 
misiniz? rnıyo~: iki kızkardeş arasında L A V. NA M -1 K OL açılmasına teşebbüs edi4nişse de de Thetis'in mürettebatını kurtar-

Poi:rot, şu cevabı verdi: yaçokıktlll"gor. uşmek kadar tabii bir şey t_J. _- _S __ A L-1.-- M -.- J<- I-~ -!J-. -f!.- bu l§te muvaffak olunamadığın - .. . . . 
~ Hakkıında mütaleanız pek ll· 1- dan kazazedeleri kuxtarmak ümit mak umıdının kesildiğini bildir 

tifatkarane değil .. fakat geçelim. - Sizin nasihatlerinizi kabul K A N A N • K A Z \ A K !eri büsbütün azalmıştır. miştir. 
Gen çloz, mutlak masasının ke- ve icabına göre hareket ediyor BUG"VNKO BULMACAMIZ Scapa Flowda Alınan harp ge- Dun sabahki çalışmalar 

narına oturdu ve el çantasından muydu? 1 2 3 ' 15 il 7 8 9 10 11 milerinin yüzdürülmesi ameliya - Londra, 3 (A.A.) _ Kurtarma 

bir sigara çıkararak dudaklarına MeTganb'..§öyle cevap verdi: _----'='-·-·-.-_-·_- -_,-__ !ma iştirak etmiş olan 6 eksper ameliyatına bu sabah saat 6 da de 
götürdü, yaktı, sonra iki sigara - a u_ hayır. kurtarma işlerine yardım etmek vam edilmi t" A" Dik k 

M tm ı, be h 
, , . . . . ş ır. ımra ma a -

duman aırasında fÖy)e dedi: - a aze ni azJ hadise- ı• • ıçın tayyare ile LıverpooJa gıtmış 
- Mösyö Herrule Poirst'ıı.in ierle tenvir etmenizi rica ederim. --.-

1
-- ----· ierdir. mından bildirildiğine göre d.algıç-

mAnasız addettiği bir cinayette ne Genç kız, bir müddet tereddüt ___ l_, ___ l_l!ll___ Saat 22 de amiriıılik, şu tebli- !ar, cThetis. in mürettebatının bu 

gibi bir alakası olacağını tahmin etti. ..- -- -
1
- ·• ·,-,

1-,•- ğ:i neşretmiştir: sabah geminin kaburgasına hafif-
edemiyorum. Poirot, hafif bir tebessümle ken- - !! - --.--

1

_ - ,- -.- _ cBazı şayiaların hilafına ola _ çe vurduklannı işitmişlerdir. 
Poirot, cevap verdi: disini teşci etti ve şöyle dedi: - · -- - ---E------ rak sular alçaldığı zaman cThe . Mürettebatın kurtarılması ümi-

- Size yardımda bulunaca - • 1 1 g 
- Matmazel, sizin ve benim gö 1-- - - ---.- __ J_ .-- .-_- _- tis• in arka kısmı suyun üstüne di yok gibidir. ğım. illastings'a kızkardeşın· izin ıkm 

remediğimiz şeylerle muhakkak Ç amıştır. Şimdi tombazlarla .:ıoo __ _ 
. . çok iyi bir kız olduğunu, erkekler-

ı>rtaya bır kıtap çıkarılabilir. Fa- le pek 
0 

k d d"' .. k lkm ak 
1
__ ____ _ geminin arka kısmının kaldırıl - p 

k t b "'tün a ar uşup a am - • 1 • lmaktad Am" 1 apa sulhd a . u bunların hiç ehemmi- ta olduğunu söylediniz. Halbuki . masına ugraş:ı ır. ıra • afi 
yetı yok ... Halihazırda bizi en zi- bu sğyledikleriniz hakikatin hila- _Soldan sağa_ lik, mürettebattan birkaçının kur- • •• •• •• 
yade alakadar eden mesele, esra- fı idi .. öyle değil mi? 1 - Sessiz. Orta. tarılması ümitlerinin yeniden azal effiJD gOfUDUYOT 
rının ortay.a çıakrılması pek o ka· M 2 - Sıkıştıran - Yanlış. dığını teessürle bildirir.> 
dar kolay olmıyan bir mesetedir. verdi~gan, yavaş yavaş şu cevabı 3 - Temellük altında bı..t.:ınar. Facia mahallinin civarında bu-, R.oma, ~ (A.A.) - Papa, kolej 

- Mevzuubahsolan mesele, ne- B . ani ğ alı B t şey - Kesmekten emir . Tu· lunan bütün harp gemileri kurtar erkanını kabul etmiştir. Kardinal-
dri' - enı ama a ç şınız. e uk. r til ğ 1 !erin en kıdemlisi olan Granito 

· ty, hiçbir fenalık yapmıyordu. Ah ına ame ıya e u raşan arın işle -
Matmazel, ölüm, ölülerin ı val ve harekatında müahazeye şa- ' - Kilise - Lugat • Rabıt edatı. rini kolaylaştırmak ve davis ale- Balmonte'nun temennilerine ce . 

başları etrafında bir kudsiyet ha- yan hiçbir şeyi yoktu. Ötekinin 5 - Ekribadan biri · Beyaz. ti vasıtasile kurtarmağa muvaf - vap veren Papa, •En sal,'mi mü-

.f - Haziran 1939 

ıı····~·<:i~·~·~····ı 
I ANKARA 

3-6·939 
KAPA NiŞ Veremin tadavisi 

kah ilmidir l STERLİN 
·00 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
180 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

Esham Ve raı.vııAı 

Ergani 

5.93 
126.6425 

3.3550 Ölümden başka herşeyin çare-
9.6' si vardır ve en mühlik addedilen 

verem' de tedavi edilebilir. Fakat 
bir şartla: Vaktinde davranmak. .• 

28.5550 
88.0525 

50.815 Verem, garip bri hastalıktır. 
l!l.S625 Herhangi bir hastalığa tutulan 
1.0825 kimse, vücudunu zedeliyen afetin 

l.S6 mevcudiyetini kabul eder, §İkaye1' 
H.035 te bulunur, fakat bir veremli, hiç 
23.1145 bir zaman hasta olduğunu zannet-

24.8425 mez, kendisini sıhhatini yerind~ 
8.9050 addeder. Bu sebepten dolayı teda-
2.8925 vide ihmalkar davranır. 
34.62 Verem, bilhassa gençlere mu -

30.5475 sallat olan bir hastalıktır. Arazı, 
23.!Hl25 umumi zaaf ve öksürüktili. 

Vereme karşı ilk yapılacak şey, 
19.20 hastayı derhal hususi bir rejim 

takibine mecbur etmektir. Mutlak 
istirahat, bol gıda ve temiz hava 
bu rejimin başlıca unsurlarıdır. 

SEBZE FlATLERI 
İstanbul Belediyesi Merkez hiılinde 

toptan satılan yaş meyva ve 
sebze fiatleri Veremin tevlit ettiği öksürüğiı 

Cinsi emsali 

Sakızkabağı Kılo 

Orta soğnk algınlığına hamletmek, en 
kuruş 1 b_üyü~ ~at.adır." .Soğuktan mütevel 
-- !it oksuruk ıçın alınan ilfıçların 

6 1 vereme karşı asla tesiri yoktur. 
Çalı fasulyesi • 
A. fasulyesi • 

20 Boş yere vücudu yormaktan baş-
18 ka bir netice vermez . 

Yeşil fasulye • 15 Yapılacak şey, şudur: Verern a-
Domates kır • 
:Bakla • 

40 razı gör" :.ir görülmez, derhal mü· 
2.50 tehassıs bir doktora müracaat ede 

Araka • 
Bezelye • 

6 rek tavsiye edeceği rejimi takip 
8 etmektir . ~.i ~cude. g~tirir. Arkad8§1m] berikinin peşinden koşmak için 6 - Büyük baba • Külhanbeyi. fak olabilecek gemicileri karan - ~avirleri• olarak Cet,abıhakkın 

M_ os_ yo Hastıngs_a_: •_Kızka. rdeşim,J hafta başını beklı"ycnlerden deg"il- 7 - Bir nota. Müvazene. lıkta seçebilmek için projektörle- k. d' . ==============::,============== 
8 - Asmaktan emir • Hüzünlü - . . Th ı· . b 1 d • en ısme terfik ettiği bu kardi - G k f S • 

ıyı kızdı, çok guz .... eldi, erkeklerle) di. Dışarı ırıkmasını, baloya gı't - rını ' e IS> ın u un ugu nokta-ı Q yrı' men u atış l la"' n 1 
k k d d • Su. ya tevcih etmişlerdir. nallerle bugün göri'r,mek imkam-

pe o a ar uşup kalktığı yok- mesini çok seviyordu, herkes ken-
tu.~ d~~~i .işittim. ~iz, bu söz-ıdisine iltifatta bulunsun diye can 9 - Mahsus - Bir taraf - Genişı Bütün gün parlak bir güneş al-/"' bulduğundan dolayı mes'ut ol - JstanbuJ Enıniyet Sandıgıv Direktörlüg"ünden 
lerı_ müstehzıyane bır lisanla söy- atıyordu... olmıyan. tında 20 harp gemisi ile tombaz d • 
1 di iz. G b . . öl 10 -Ölüm cezası - B'r köpek cinsi. 1 km kt 1 b" k Mehmet B .. h tı· · 2.,,,87 h N 1 

- ugunu söylemiştic. 

Papa, bundan sonra nalihazırda 1 e n . enç ır ınsan · dü mü, 1 _ Güzel miydi? 11 _ Al lı ked" _ İ arı çe e e o an ırço romo • ur ane ının "" esap o . .si e Sandığımızdan al-
h k t-'-- t k.r - li ı aca 1 nce. k"" Th t" · b ı dıgı (4300) lı"ray k b' · · d -~- ek er esın ""'ar e ar soy yeceği tl'ü defa irat edilmiş olan bu su- or, • e IS• ın pupasının u un- · a arşı ınncı erec.,..., ipot edip vadee:Ude bor-

r-
mevcut müşkümttan bahsederek 

sözler, bu gibi sözlerdir. Zeki iıjj, ele nihayet sarih bir cevap veril- - Yukarıdan aşağıya - duğu yeri işaret eden köpük par cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu - geçenlerde di\nya sulhünün mı. -
keyf ve neş'esi yerinde idi, hiçbir) di: 1 _ Toplu _ Gören. çasının etrafında bir halka teşk.i kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satıl • 
kaygusu yoktu •u'"phe uyandır• ı 1 · 1 d' B' k k ması ·•cap eden Beşiktaşb Muradiye mahalJ.ooinın N''-'--ı·.ye ~-

' • n - Megan, üzerine oturmuş oldu- 2 - Hürriyetini iade etmek • e ıruş er ır. ırço ürekli sanda u · ... .., -
cak münasebetl-d b ı 1 kağında eski 23 yeni 27 numara! ı kargir bir apartımanın tamamı 

·ı hafazası için sariettiği gayretleri 

. l. hatırlatmış ve bu teşebbüsün ge -
~ e u urunuyor- ğıı masadan kendini aşağı bırak- Basit. ar durmadan gidip gelmekte id 

du Olülere karşı d · h 1 D 1 1 bir buçuk ay müddetle açık arttırma"a konmu•tur. Sa!Jş tapu s • cı·ı 
>- rek hükumetler, gerekse milletler 

· aıına mer a · tı, valizine doğru gitti ve valizdt t. 3 - Başta olan bir hastalık • B'r er. a gıç ar, denize dalmakta v ' ' 
metli davranılır B dakik d kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (1487} fua 

e 
tarafından sempati ile karşılan -· u a a en bir şey çıkararak Soirot'ya uzattı. müphem sıfat . Ağacın göv- tahte]bahirlerin kaburgasını mua k 

· d t · t kt ld • pey a çesi verecektir. MJ!i bankalarımızdan birm:n teminat ~k-zıya e emennı e me e o ugıım Meşinden bir çerçeve içinde, desi. yene etmekte idiler. 
-

dığını bildirmiş ve şu sözleri ili\ve 
dir bil . ? Hli tubu da kabul olunur. Birıkmiş bütün vergilerle beledive resimle-

etmi~tir: şey ne • ıyor musunuz. - sarışın ve mütebessim bir genç kı- 4 - İnmekten emir. Barcıağın Atış talmleıi esnasında •The ' 
b th B d' t lan ri ve vakıf :caresi ve taviz bedeli ve tellalı.ye rüsumu b-0rçluya ·.ait -

sa e · ernar 1 anıımş 0 zın büstünü gördüm. Permanant küçüğü - Bir nota. tis• in bir vapur enkazına Parph . d" . , tir. A1'1tırma şertnamesi 13/6/939 tarihinden itilbaren tetkik etmek 
ve şun ı on11n <ilmüş olduğunu bil yaptırmış olduğu saçı, yüzünü buk 5 - Eski zamanlarda ham u "' zannedilmektedir. · · J d k 

- •Bu suretle milletlerin bu kadar 

• 5• ıst.ıyen ere san ı hukuk işleri servisinde açık bulundurulac:aldır, 
mıyen birisiyle görüşmek. O za • lelerle M.lelendiriyordu. Bu çeb- ğınag· ı - Mah. Thetı"sde mahbus kalmış olan T 

arzu ettiği sulhün idamesi için 

apu s:ciıl kaydı vesair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dos-
man istediğim şeyi, yani hakika - rule klasik bit gu" zellik yoktu. 6 - Gökyüzü - Rusyada uf·'· !arın akraba ve dostları Bı"rken d ...,. y~ın a vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
tin ne olduğunu öğrenelıilirl.nı. GüzeJdj fakat bu güzellik alela- bır deniz head'daki Cammel Lairad tezgfilı sa~ılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 

- >ıüsnüniyet gösterileceğine ve a -
- zimkarane hareket edileceğine da-

Sigarasını bir nefes daha çeken de bir ~zellikti. ' 7 - İçilen bir • ı şey - Dini me- !arına akın ederek kazazedelf.T n.lbar olunur. Birinci arttırma 211/7 /939 tarihine müsadif cuma gü-
Megan Bernard, uzun uzadıya Poirt, resmi iade etti. nsim. lbakJnnda haber beklemektedit • nü Cağaloğlunda kitin 6andığ:ııruzda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla· 

- ir teminat almak imkanı hasıl ol • 
muştur. 

Polst'yi süzdü. Nihayet, söze gi - 8 - Tazaııuın·· nı'dası - Bır' zı'ra- ak! M a.kk t ihal J·'-il · · · ki - Ona hiç benzemiyorsunuz, !er. Bu arada bazı hazin mıırua c ır. uv a e yapı ...., mmı ıçill te if edilecek bedelin 
rişti ve §Öyle dedi: at "eti. t 'h lın · ,., · enkul 

-
-

matmazel! dedi. w ralar göze çarpmaktadır. Th'~tisin ercı an a ması ıcap ... en gayrım mükellefiyeti ile sandık 
- Betty, kakavan, aptal bir kız _ Ah .. ben ailenin en çirkin 9 - Temiz - Kışın yağar - s •ya· kumandanının refikası, Mr1e. Bo- alacağını tamamen geçmiş olmasışarttır. Aksi takdirde son arttıra • 

dı... ON BİRİNCİ BAP kızıymı.. ötedenberi. bunu bili _ 1 set meydanı. lus, yesinden bağırıp çaj.rmakt'.1 nın taahhüdü baki kalmak şartile 5/8/939 tarihine müsadif cuınal'-

f. TAKViM • 1358 HICR/ 

1 

135.3 RUM/ 
Rebiül'a bir May'" 

10 - Kavgacı - Geçmiş. olan bir bahriyelinin Levcesiru tesi günü ayni mahalde ve ayni satte .oon arttırması yapılacaktır. 
11 - Ardından gitme - Anlat teselli etmekte idi. Mlll ettebattan Bu arttırmada gayrimenkul en ço.k arttıranın üstüııde bıra.kılacak-

Megan Berıiard dm .. 
Dediğim gibi Megan Bernard- Betty, elinin bir hareketile gı'ı-

16 22 
6 inci AY Hl ZIR 30 

bazılarının davis aleti vasıtasile tır. Hakları tapu s:cillerile sabit olıruyan alakadarlar ve irti!ak 
kurtulduklarına dair .abahleyin a hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve m36arife dair 

dın sözleri ve daha ziyade hissiz- ya hiçbir ehemmiyet atfetmemek 
~e tavırlan beni hayrete düşür _ te olduğu bu düşünceyi tardetti. t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:l!!!!!!!~!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mak. s E N 1:. : l 9 3 9 - v osati 
müyordu. - Kızkardeşinizin ne gfüi hu-

Poirot, başını sallamak sureti- susatta budalaca hareket etmekte 
le onun sözlerini tasvip etmekle olduğu fikrindesiniz? Acaba Mös-

Prens Pol'un seyahati 
'lınan haberler, bü}' ıik bir ümit iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi• 
uyandırmıştı. Birli .ç kadın, se _ telerile beraber dairemize bildirmeJeri lizıındır. Bu 5uretle hakla-

Ezani 

Haziran vinçlerinden bay:.nıışlardır. Fa _ rını b'ldirmerniş olanlarla hakları tapu s:icillerile sabit olmıyanlar 
Gilne, Güne, 
4 28 8 52 

ıı.tifa etti: yö Donald Fraser'e karşı mı? 

Belgrad, 3 (AA.) - Bütün Yu 

goslavya gazeteleri, sayfalarını Na 

ib Prens Paul ile Prenses Olganın 

Berlin seyahatlerine tahsis etmek 

tedir ler. Dün öğleden 5onra çıkan 

satış bedelinin paylaşmasından h ariıç .kalırlar. Daha fazla malfunat kat akşama doğru herkeste derin 
bir keder hasıl olmuş ve tezgaJı . almak istiyenlerin 38/513 dosya numarasile sandığımız hukuk işle

1 Ôl!I' Otı, 
il 12 

4 
4 36 

ıklncll ikindi ri serv'5ine müracaatler.i liizumu ilan olunur. !arda derin bir ümHsizlik havası 
- Çok doğru söylüyorsunuz, - Öyle ... Donald, çok sakin bir 

matmazel. çok z.ekisiniz. adamdır. Fakat bazı şeylere ta - 16 12 8 3(1 ••• 
Megan, ayni eda ile devam hammül edemez .. o zaman .. 

etti: - O zaman .. ne olur, Matma-

esmeğe başlamıştır. 

Thetisden kurtulmağa muvaf
fak olan 5 bahriyeliden ancak üçü 
nün yaşıyabildiği öğrenilmiştir. 

• o\lfşa,n 
19 36 

Akşım 

12 00 DiKKAT 
- Betty'yi çok seviyordum, fa· 

Jıat bu sevgi, onun hakkında la
zımgelen hükmü vermeme ve bu
dalalıklarını tenkit etmeme hlç de 

zel? 
Poirot, gözleri ile kızı 

gibi ona bakıyordu. 

gazeteler, Berlinde ınisairlerin 

yiyecek şerefine dün sabah tertip edilen 
büyülı geçit resmine ait uzun ha-

(Arkası var) herler neşretmektedirler. 
Şimdi Thetis'in sahile doğru 

çekilmesine uğraşılmaktadır. 

'i • t t 

21 36 
lmıak 
2 14 

Ya~ıı 

Pazar 2 00 
lmsak 
6 3ıl 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös
termek :.sti~nlere muhammin le rimizin koymuş olduğu kıymetin 

nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelimin yarısına kadar borç 
vermek suretile kolaylık ,göstermekted'r. (3960) 

TEFRiKA NUMARASI: 89 

wıııwm••mıwmnn• 
Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yaz an: M. IHSAN 

ınınıııın•1111ııımn11•HRRllMlllUBlllllll 

Saht Mestan kalfa, o kızın 
hali ne olurdu? 

- Ne olacak şehzadem! Ya hiz
metçi olurdu, ya fahişe olurdu! .. 

- Fahişe nedir, hizmetçi nedir? 
tki6i bir değil :oll' 

Mestan kalia bir sigara daha sa
rarak kahkahaları bastı; 

- ilahi şehzadem, dedi. Hiç iki
si bir o!UT mu? Hizmetçi dediğin 
bir evin, bir ailenin hizmetine ba
kar, fahişe dediğin günde elli ki
~ıoin keyfine bakar, Arada fark 
var ... 

- Ha, anladım. 
ikisi de sustular ve o sırada kapı 

aı;ılarak kızlardan birisi içeri gir
dı , Mestanın yanma kadar yakla -
§a'J"ak eğildi, kulağına: 

-- Mestan kalfa, Müjgan hazır .. 
Getireyim mi? 

Diye fısıldadı. Mestan kalfa şeh
zadenin yüzüne bakarak müsteh-

- Müjgan geltniş, lı:apııda bekli
yormuş. Amma bugün Jıalsın da, 
yarın dıişünürüz, değil mi şehza
dem? 

Müjgan hiı;ıbirinin yüzüne bak- - Aman bu ne aşifte kız böy-
madan pencerelerin önündeki min te. .. Nasıl dikJoıat etııı.işşin şehza

dere doğru yürüdü. Şehzadenin dem? Nasıl da kızların işe yarı . 
pantalonuna eğildi. Eteğini öptü; yanlarını seçer, seçer çekersin el

Mestanm istihzasını birdenbire Necmettin Efendi hiç lııınıldamı- masım ... Vallahi biraz daha genç 
kavrıyamıyan Necmettin Efendi yordu. Mestan kalfa: olsaydım, §U pilice ben de göz ko-
birdenbire doğrtıldu: - Hah şöyle; şimdi gel baka • yardım. 

- Ne yarın? dedi. Yatın olur 
mu? Şimdi lazım. Şimd ... Kız, 

haydi, çabuk git çağır, gelsin ... 
Bu hiddetli ve telaşlı emiTden kor 
kan kız, kaçar gibi koştu; s;,Jondan 
çıktı ve bir dak>ka sonra Müjgii
nı iterek içeri ooktu ve kapıyı ka
padı. 

yım; şöyle ta.m karşımdaki min · Deyince ;ehzade uzun uzun 
dere otur ... Bakayım, şehzademin güldü. Gözlerini Müjgandan ayır-
beğendiğini bir de ben alıcı gözile · k 'b· b kı .. . . mıyor, ona yıyl!<'f gı ı a yor-
goreyım. 1 du. Müjgan bu iki muhlteris mah· 

Müjgan mindere kıvrıldığı za - lfrkun kendisine karşı en hanva-
man dolgun vücudünün bütün ih-' • h" 1 1 dik"lm' ·· ı · · ·· . . . nı ıs er e ı 1§ goz erını gor-
tl§amı mındenn pamukları aTa • k h tt• ··zı · . · ·t k . meme 1 a ca so erını ışı meme 
sına yayılmıştı sankı. Mestan, genç . . d b" k b k ak . . ·ıç.ın yer e ır no taya a ar 

Müjgan, kalın halıların astünde kızın ıkendılerıne balııınadığından .. .. · ı k h ad '"zl başka şeyler duşunmeye çalışıyor 
yeni giydiği yünlü entari, kırmızı emın o ara şe z eye yan go e 
yemeni ve kürklü terlikle yürür • bakarak dudaklarını büktü: •Ya • ı d~-_ Onların .gülüşü_ :e alay..' ~e~
ken Necmettin Efendi bıyıklarını man vücudü var!• dısıne bır diken gıbı battıgı ıçın 
buruyor ve yan gözle onu süzü • Demek istiyordu. Sonra iki eli- mümkün olsa da bUTadan kaçsa ve 
yordu. Mestan kalfa: · ni bağdaş kurduğu dizlerinin üs- gene Bursa solıağının izbe odası-

- Gel bakalım, kızım, dedi. tüne dayıyarak ve öne doğru eği • na gömülse büyük bir saadet du
Şöyle kaTşMlla geç; efendim etek- liıP gözlerin.i Müigamn ııözlerine yacaktı. 

ganın canını sıktığını sezerek: - Hayır ... Zaten ..• Ne öğren- lbiraz durarak ve her sö.zünün ge-
- Ey, dedi, şu başından geçen- mek istiyorsunuz? Emrediniz; an- tireceği manaları, neticeleri he • 

!eri anlatsana bakalım. Neler yap- !atayım. saplıyarak: 

tın, nerelerde dolaştın? Bey oğlun- - Arabacı ile neden kaçtın? - Ben sizin huzurunuza . gel-
da nasıl yaşadın Müjgan? - Ben kaçmadım. o beni ka - mek maksadiyle o sabah arabaya 

Genç kadın başını kaldıraralı çırdı. binmiştim. Bu arabacının bende 
şehzadeye baktı. Yüzü pek ciddi - Sen lstemeseydin o kaçıra- gözü olduğunu katiyyen bilmiyor· 
görünmekle beı-aber gözlerinde iır bilirmiydi? Burası ılaitbaşı :mı? · dum. Zaten yanımda da ağalar • 
tihza okunuyordu. Sıkıldı, utandı- Mestan kalfa, verdiği bütün i- dan lıiri vardı. Tam saraydan ay
ğından değil, son derece nefret et- zahat ile bu noktada §ehzadeyi tat rı1ınca ve köşeyi saparken Sait a-

• ı k d" min etmiş olduğunu sanırken o - . tiğinden bu mah!Cılı arın en ısine . . • . .. ğamn sesıni duymuşlar. Arabacı 
karşı hakim mevkiine tahammül nun ıçınde hala derin bır şuphe dizginleri çekti, araba durdu. Ağe 
edememesinden sıkıldı: bulunmakta oln;ıasına şaştı, hay- efendi atlıyarak saraya doğru gi-

retle başını çevırdı; derken b. · b d dd - Bana bu acıları hatırlatma- . ızım ara a a ea eye 
- Ben sıze anlatmıştım ya 1 dogr· u tek .... d"" Ar b 

sanız çok minnettarınız olurum h d rar yuru u. a acıya ca 
şe za em... d d " ı 

şehzadem... Deyince Necmettin efendi kaş-. "'.ı. vur um, ne en aı;ay:ı bek eme• 
Diye ceva pverdi. Öteki kalın !arını çattı. Birden Mestan katfa· dıgiin sordum. Omuzlarını silkti. 

sesinin bütün gürleyişiyle: ya: Pencereye eğilerek: cAnlaşılan a-

- Ya, Allah, Allah... Neden Sen sus, karl§IDa; ben on • ğa efendi sarayda liizım oldu; onµ 
hatırlamak istemiyorımn. O .kadar dan izahat istiyorum. geri çağırdılar; biz gideriz. dedi. 
tatlı günlerden sonra tekrar sara- Bu ters muamele Mestan kat- Araba da dörtnala tramvay yolun 
züm ?.. ~adan çok Müjgam hırpaladı. Çar- da yürüınive başladı. 

üstünde · {ılımı ur) 



4 - llıiZiran 1939 

1 İSTANBUL BELEDiYESİNDEN 
Yapı ve yollar kanunu izahnamesi umumi meclisce tadil ve talimatname olarak tatbikine karar 

verilmiş ve aşağıya dercolunmuştur. İlan olunur. (3915) 

Yapı yollar kanununun tatbikatı hakkında talimatname 
1 - Yapı ve yollar kanununun 4 üncü maddesinin E fıkrası muc'ibince belde içinden geçen şimen

difer hatlarının her iki tarafında istimlak hudutlarından itibaren on beşer metreden otuz metre bir 
saha dahilinde inşaata müsaade edilmez: 

2 - Mezkür kanunun 4 üncü maddesinin G fıkrasına tevfikan abidat ve mabetlerin her tarafın
da en az on metre saha dahilinde inşaat memnu ı olup bu gibi eserlerin hududunun hangi noktadan 
itibar edileceğini tayin ve esere göre en az on metroluk mesafenin tesbiti, fen heyeti tarafından ve
rilecek raporun belediye re.Elıği ta.rafından tas~le, yapılır. 

3 - Şehir ileri planı yapılıncıya kadar bina yükseklikleri bitişik bina yapılacak sokaklarda aşa
ğıdaki şekilde olacaktır: 

A - Bilişik bina yapılan sok aklar: 

Sokak tarzı: 

tim,ye müsavi veya 6m,den ziyade ve 9m,den az ıse 
9m.ye müsavi veya 9m.den ziyade ve 9,5m,ye müsavi 
9,5m.den ziyade ve 12m,den az veya 12m,ye müsavi 
l2m,den ziyade ve 15m,ya kadar (15m. dahil) 
l!l rn. den ziyade ise 

Bina cephesinin 
en yukselc noktası 
obın parapet ilst 
çizgisinin trotuvar 
ü~tOoden olan 
trtll•ı. 

3,00 + d + 0,80 
6,00 + d + O,BO 
9,00 + d + 0,80 

12,00 + d + 0,80 
15,00 + d + 0,80 

Kat adedi 

1 bod + 1 kat 
1 bod + 2 kat 
1 bod + 3 kat 
1 bod + 4 kat 
1 bod + 5 kat 

ı~DAM 
~., ·a A ~ 

................. --~ ...... ------------..;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~~~~ 
BiR HFTALIK RADYO PROGRAMI 

Ankara radyosu 

~- Dalga uzunluğu -
1839 m. 183 Kcıı. 120 Kw 

T.A.Q. 19.7t m. 15195 Kes. 20 Kw 
T.A.P, 31.79 m. H65 Kes. 20 Kw .... - ............ .. 

4 haziran Pazar Jı .. _., .. .._ .. __ .. 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği 

(klas'k program.) İdare ~ -
den: Mes'ud Cemil. Ankara 
radyosu küme heyeti. 1 -
Tamburi min ağanın - Acem 
aşiran peşrevi. 2 - Zekai de
denin - Acemaşiran beste: Bin 
cefa görsem. 3 - İsma·l de -
denm - Acemaşiran ağır se -
maisi. 5 - İsmail dedenin -
Acemaşiran yürük semai. 6-
Şerif Muhitin Targanın - Fe
rahfeza saz semaisi. 

1 
Nihadın - Nihavend şarkı: Ge 
neaşkı bana sun. 

'Saat 21: Müzik (Riyaseti -
cümbur bandosu - Şef: İhsan 
Küncer.) 1 - F. Lehar - Eva 
operetinden marş. F. Lehar
Eva operetinden marş. 2 -
F. Lehar - Altın ve gümüş o
peretinden vals. 3 - A. Win
ter - Uvertürlerin tarihçesi 
(Büyük seleksyon.) 4 - R. 
parra - La Habanera opera -
sının uvertürü 

Saat 21.50: Anadolu ajansı 

(Spor sewisi.) 
Saat 22: Müzik (Cazband -

Pi.) 
Saat 22.45 - 23: Son ajans 

haberleri ce yarınki program. 

f5h;;;;p;·;r·,~;ıı 
........................ 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12-35: Türk müziği -

Pi. 

sı) 5 - Oscar Fetras - Hatı -
ra. tl - Becce - Rüya (Keman 
için). 

Saat 22.30: Müzik (Operet
ler - Pi.) 

Saat 23: Son ajans haberle
ri, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut ve ziraat borsası (fiat.) 

.Saat 23.20: Müzik (Caz -
band - Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki 

program. 

[
-6 .. h;;~~·n°S:h• ... İ 

...................... 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği. 

1 - ......... - Buselik peşrevi. 
2 - Şakir ağanın - Buselik 
şarkı: Sümbülistan etme et
rafı. 3 - İ.5hakın - Buselik 
şarkı: Gönül verme bivefa -
ya. 4 - III Selimin - Buselik 
şarkı: Bir pürcefa hoş dilber
dir. 5 - Sadetin Kaynağın -
Bıı.>elik şarkı: Saçlarıma ak 

Saat 21.15: Müzik (Radyo 
orkestrası - Şef: Hasan Fer -
di Alnar.) 1 - P. Tschai -
kowsky - 6 ıncı senfonisi mi
nör. op. 74. (Pathetigu). e a) 
Adagio - Allegro nön troppo. 
b) Allegro Con Grazia. c) Al
legro Molto Vivace. d) Ada -
gio Loınent.oso. 

\Saat 22.15: Konuşma . 
Saat 22.30: Müzik (Opera 

arvaları - Pi.)) 
Saat 23: Son ajans haber -

!eri, ziraat esham, tahvilat, 
kambiyo nukut borsası (iaft.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazband 
Pl. . 

Saat · 23.M - 24: Yarınki 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.36: Türk mliziği -

Pi. . 

Bu cetveldeki d mikdarı yol seviyesinden itibaren zemin kat döşemesinin üstüne kadar olan irti- , 
fa olup haddi azamı 2 metrodur. 

Saat 13: Memleket saat a -
yarı, ajans ve mc , roloji ha
berleri. 

Saat 13.15: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necib aşkın.) 

Saat 13: Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

düştü. 6 - ......... - Buselik 
saz semaisi. 

Saat 13: Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji ha -
berleri. 

Katların yüksekliğini ziyade! eştirmek için binanın üstünde verilmiş olan 80 santimetrenin 50 

santimetresini kat irtifalarına ilave edebilirler. Katların irtifalarını bundan fazla yükseltmek istiyen

ler d mikdarını tenkis etmek sure tile kazanılacak mikdar ile temin edebilirler. 

Bu cetvelde verilmiş olan kat adetleri gabariden istifade şeklini mevzuu 
bir kombinezon düşünmek sureti! e tezyit edilmez. 

bahsetmek veya başka 

Yukarıda gösterilen cetveldeki 0.80 ınikdan binanın üstünde par apetlerin bir hizada olmasını te
nıin etmek için yapılması mecburi olan atik duvarıdır. 

t - Meyli ziyade olan yollar da d mlkdarı meylin yüksek tarafında bina zemine 0,50 metre gir-
diği halde bu hizada tesis olunacak kat seviyesi binanın münhat tarafından kanun ile tayin olun
muş olan 2 metroyu tecavüz ettiği takdirde hu iki metroluk frtifaın haricinde yani yan ta.rafında ka
lan yüksek kısmında zemine anca ak 0,50 metre girecek veçbile tanzim etmek suretile en fazla bir kat 
tesisine müsaade olunur. Bu ilavenin altında kalan kısım ne irtifa.da olursa olsun bodrum olarak 
kullamlır. Kat tesis edilemez. 

Beş katlı binalarda bu hale tesadüf edildiği takdirde münhat cihette altı katı bulacağından ve halbuki 
Heyeti Vekile kararnamesine göre altı kata izin verilemiyeceğinden son beşinci katın kademeli olarak 
tesis edilmesi ve kademeli kısmın ister çatı ile kapanması ister tarasa olarak açık bırakılması ve bu 
SUretle de binanın gerek münhat ve gerek mürtefi kısımlarında kat adedinin beşi tecavüz etmeme
si IAzımdır. 

S - Biti§ik binalarda saçak yapılamaz ve cephe tarafındaki dereler gizli olur. 

6 - Binanın yol cephesinden başka diğer cephelerinde başka taraftan ziya almıyan bir oda mev 
cut ise bodrum katının haricinde kalan bina irtifaının· nısfı kadar binaya amut istikamete bir boşluk 
bırakılmak mecburidir. Ve bu da asgart üç metredir. Bu bçışluğun arzı pencere mihverinden itiba
ren iki tarafında asgart birer buçuk metre olur. 

Pencereye amut istikamette ve binanın herhangi katında olursa olsun diğer bir bina ile kapan
ması mümkün olınıyan yerlerde kapanmıyan kısımların önünde zemin katından itibaren bu kısmın 
üstüne kadar olan irtifa kadar boşluk mevcut olduğu takdirde bu kısımlar bu ahkama tabi değildir. 

Matbahlar için boşluklar cephelerinde pencere mihverinden itibaren iki tarafında birer buçuk 
metreden arzen üç metre olmak üzere iki katlı binalarda cepheye amut istikamette 3 metre üç kat
lı binalarda 3,5 dört katlı binalardda 4 ve beş katlı binalarda 4,50 metre olur. 

'I - Binalarda yukarıda gösterilen boşluklar bırakılmış olmak şartile bu saha dahilinde arka 
cephelerinde açık balkonlar tesis ~dilebilir. Bunların arzı en fazla bir metre 20 santimetre olmalı -
dır. Bu balkonlar cephenin tulü kamilince yapıldığı takdirde yan taraflarının en az iki metre irti -
faında kagir duvarla örülmesi şarttır. Bu şekilde örmek istemiyen !er bina cephelerinde bırakılan 

komşu paylarını bırakmağa mecburdur. 

6 - Arsada 6 ıncı maddedeki asgari boşluk şeraiti 
pılı.ncıya kadar ancak bir kat için izin verilir. 

temini mümkün değil ise şehir haritası ya-

9 - Biti§ik binalarda çatıların meyli ister kalkan duvarlı olsun ister beşik örtülü olsun en çok 
her sathında %33 olur. 

10 - Esas bina üstü tarasa bırakılmak ve yalnız önden ve ark adan yapılacak kat irtifaı kadar 
geri çekilmek şartile bir kat fazla yapmak için izin verilir. Bu gibi inşaatta merdiven mahalli nere
ye gelirse gelsin üzeri ilave katı irtifaı hizasına kadar kapatılır. Bu katın ilavesi halinde arka bah
çedeki boşluk miktarı 6 ıncı maddede gösterilen formülü temin ey !ediği takdirde arkadan geri çekil
mek mecburiyeti yoktur. Bu ilave katları beş katlı ve daha fazla katlı binalara şamil değildir. 

11 - Binanın üzeri kamilen tarasa bırakılırsa buraya çıkacak merdivenin üzeri kezalik kapatı 
lır gabari müsait değilse ancak merdivenin son basamağının önünde en ziyade 1,00 metre genişli -
ğinde bir sahanlık bırakılarak duvarla örülür. Yani burada bir oda tesisine müsait kapalı yer hıra -
kılmaz. 

12 - Bitişik bina yapılan yerlerde köşe başına tesadüf eden arsada yapılacak binaya verilecek 
yükseklik geniş sokak cephesindeki irtifaa tabidir. Bina dar sokaktaki binaya yapı'!acak olursa bu 
binaya doğru pencere açılmaz. Pencere açmak istiyen binasını bu binadan üç metre geri çekmeğe mec 
burdur. Köşe başında yapılacak bina arka sokağa kadar devam ett1ği takdirde bu arka sokak daha 
dar ise sokak arzı kadar olan kısmı bu sokak gfnişliğine tabi olmak üzere irtifa alır. 

Geniş sokağa göre -irtifa alan bina arkası dar so11:ağa kadar devam 
cephesi yine yukarıdaki şeraite göre irtifa alır. 

ettiği takdiı-de bu dar sokak 

13 - Bitişik bina yapılan yerlerde arsa sahipleri ayrı bina yapmak isterlerse hangi taraftan ay
rılırsa o tarafta kendi arsası dahilinde en az 3 metre arzında boşluk bırakmağa ve buraya bahçe du
varı yapmağa mecburdur. 

14 - Sahil kenarlarında boş bırakılması kanuna göre mecburi olan on metreden sonra 20 metre 
dahilinde istikbal haritasının tanzimine kadar mevcut zemini tabii üzerine ancak bir kat bina inşa
sına izin verilir. Yine sahilden itibaren 100 metre dahilinde yapılacak binalarda ise mütehassısca şe
kil ve yükseklikleri tayin olunacak bir proje belediye riyasetince tasdik olunduktan sonra inşaata 

izin verilir. 

15 - Münferit ev yapılacak yerlerde binanın cephe hizası mevkii belediyece tesbit olunur. Ve 
bu gibi binalara verilecek irtifa dört tarafında boş bırakılacak kısmın en küçüğünün arzının üç misli 
olur, fakat bu irtifa herhalde 4 kat irtifaını tecavüz edemez. 

Su irtifa binanın yapıldığı noktadaki tabii zeminden itibar edilir. Bu gibi münferit binalarda 
talimatname veçhile verilmiş olan gabari dahilinde kalmak şartile malsahibi üst kata arzu ettiği eş

kali verebilir. Böyle münferit binalarda çatıda saçak yapmak caizdir. Ve bu saçak ister ahşap ister 
kagir olabilir. 

t6 - İstanbul cihetinde 40 rakımından yüksek olan mahallerde yalnız üç kata müsaade olunur. 
· ekilmek şartile bir kat yapılması hakkındaki hüküm cari değildir. 40 rakı -

1 - Pepi Müller - Lapaloma 
şarkısı üzerine fantez'. 2 -
3chieder - Dinle ... Keman ne 
söylüyor: (Tango.) 3 - Hans 
Thaler - Kukuk - Polka. 4 -
Jcıse Armandola - Venedikte 
mehtap. 5 - Fredriksen-Halk 
meydanı (ibalet sahnesi.) 6 -
Fransız Lehar - Eva operetin
den potpuri. 7 - Michel! - 1 
İkinci küçük süit. 

Saat 14.15 - 14.30: Müzik l 
(Dans müziği Pi.) 

Saat Hi.30: Milli küme mü
sabakaları (19 Mayıs stadın- j 
dan ruoklen.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müz 'k (Şen o -

da müziği: İbrahim özgür ve 
Ateşböcekleri.) 

Saat 19: Çocuk saati. 
Saat 19.25: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
.Saat 20: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteorobj: ha
berleri. 

Saat 20.10: Neş'eli plfildar
R. 

Saat 20.15: '!'ürk müzj,ği. 

1 - ........ - Hüzzam peşrevi. 

2 - Kömürcü Hafı.z ef .. Hüz
zam beste: Aadım hayalı per-

i 
çemin. 3 - Sadett'n Kayna
ğın - Hüzzam şarkı: Bln hü -
zün çöktü. 4 - Bimen Şenin
Segah şarkı: Sun da içsin. 
5 - ......... - Kemençe taksi-
m'. 6 - ..... ... . - Halk türkü-
sü: Bir yar sevdim Kuşadalı. 
7 - ......... - Halk türküsü: 
Misket türküsü. 8 - Bedri -
yenin - Kürdilih'cazkar şar -
kı: Mıtırıpta mı Nalend.e mi. 
9 - .. ....... - Kürdilihi~azkar 

şarkı: Güller açmış bü!lıül ol
muş b:r karar. 10 - Osman 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Sen
fonik plaklar.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Neş'eli 

müz'k - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.15: Neşeli plaklar -
R. 

Saat 20.20: Türk müziği. 

1 - ......... - Şivenüma peş -
rev. 2 - Nayi Halini çavu -
şun - Şivenüma bestesi: Bir 
gör üsle düştü. 3 - .. .. . . . . . -
Şivenüma yürük semai: Aya 
ne ola ol hital ebru. 4 - Sa -
dettin Kaynağın - Bestenigar 
şarkı: Ely servünazım. 5 -
Kazasker Mustafa İzzet - Bes
ten' gar şarkı: Ey Servününa-
zım. 6 - ......... - BestPnigar 
şarkı: Ben seni sevdim seove -
li. 7 - ......... - Bestnigar saz 
semaisi. 8 - Raif beyin -
Kürdilihicazk.iır şarkı: - Ren
giniruhsarına. 9 - Osman Ni
hadın - Kürdili'.hicazk.iır şar -
kı: Gözümden g'tmiyor. 10-
......... - Muhaver türk'.: Bu
gün ayın on dördü. 

Saat 21: Konuşma (Dak -
torun saati.) 

3aat 21.15: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necöb Aşkın.) 
1 - Emmerôch Kalman - Fa
şingafe potpurosi. 2 - Mic
hels - Çardaş N o. 1. 3 - Em -
meriıch Kalman - Alı sen, sen 
(vals.) 

Saat 21.45: Konuşma. 
Saat 22: Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Nec·b Aşkın.) 

Devam. 4 - Amadei - Saz ça
lan aşık süitinden (Aşk rüya-

Saat 13: Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 13.15: Müzik (Karışık 
program.) 

13.45 - 14: Konuşma (Ka -
dın saati - Ev hayatına dai.r.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Bir u -

vertür - Pi.) 
Saat 19.15: Türk muz.gı 

(Fasıl heyeti - Ka.rı:ş•k prog -
ram.) ı 

Saat 19.45: Türk müziği 
(Halk türküleri v oyun hava
ları - 3adi Yaver Ataman.) 

Saat 20: Memleket saat a -
yarı, ajans ve metereoloji ha
berleri. 

Saat 20.15: Neş'eli müzik -
R. 

Saat 20.20: Türk müz:ği 

(Klasik program.) İdare e -
den: Mes'ui Cmil Ankara 
radyosu Küme Heyeti. 1 -
Tamburi Cemil beyin - Baya
ti peşrevi. 2 - Tabi efendi -
Bayati semai: Çıkmaz deru -
nü dilden. 3 - Aşık Mustafa
nın - Bayati şarkı. Sebeb ne 
bakmıyor. 4 - İsmail dede -
nm - Bayati şarkı: Karşıdan 
yilr güle · güle. 5 - ......... -
5 - ......... - Keman taksimi. 
6 - Doktor .Suphi Ezk. - Hi
caz beste: Baktıkça hüsnüa -
nına. 7 - Şevki beyin - Hi -
caz şarkı: Frrakınla. 8 - HI 
Selim - Şehnaz şarkı: Bir nev 
civana dil müptelfulır. 9 -
Rıza efendi - Şehnaz şarkı: 

Mernını andelip. 10 - İsmail 
dedenin - Hi<:az Yürük smai
si: Gne ııeş'e muhabbet. 11 -
Nikolaki usta - Şehnaz saz 
semaisi. 

Saat 21: Konuşma. 

ınından münhat olan arsalarda da binalara verilecek irtifa 40 rakımındaki irtifaı kat'iyyen tecavüz 
etmez. 

17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar herhangi bir abideyi veya ınuhafa -
zası icap eden tarihi ve mimari eserleri ve şehrin güzel manzara !arını kapatacak olursa bu cihet 
mütehassısça tetkik edilerek verilecek irtifalar belediye riyasetinin muvafakatini almak suretile ta -
yin olunur. 

18 - Bu talimatnamede verilen irtifaların herhangi bir sebeple bir mahalde tadiline lüzum ha
sıl olursa o mevki için belediye fen heyetince yapılacak mücbir sebepleri gösteren ve daimi en -
cümen tarafından kabul edilen bir rapor ile değiştirilebilir. 

19 - Belediye hududu dahilinde ve ayrıca sahillerde yapılacak fabrikaların mevkileri ve yük
seklikleri merkez fen heyetince tayin ve tesbit olunur. 

20 - Mevcut binalara kat ilavesi halinde alt katlarda bu talimatnamede gösterilen şerait ve ka
nun ahkamı tatbik edilmek şarti!e ilave katlara izin verilir. 

21 _ 6 metreden daha az genişlikte olan sokaklarda yol &.metreye iblağ edilmek şartile ancak 
bir kat için bina yapmağa müsaade olunur. 6 metreden ziyade ve 9,50 metreden az olan sokaklarda da 
(9,50) metreye ibliığ edilirse 9,50 metreye ait irtifa veril!r. Bu bırakılacak yerler mal sahipleri ta.ra

fından bahçe olarak kullanılır. 

22 _ Bodrumdan başka üç kat.tan fazla olan binalarda asgarieb'adı 0,80 olmak üzere bir metre 

murabbaı sahasında bir asansör yeri bırakmak mecburidir. 

23 _ Yanındaki binadan daha yüksek yapılan veyahut yanında henüz boş arsa bulunan b'.na
larm bu görünen cephelerinin sıvanması şarttır. Ve pis suları zemine indiren borular bu gibi vazıyet 
!erde gizli yapılır. 

24 _ Muhtelif yerlerde ve müteferrik surette yapılmış ve tasdike iktiran <ıtmi§ olan ve imar plii
nına bağlanması icabeden ileri p anlarda ayrıca husust kayıtlar mevcut olmadığı takdirde bu gibi 
mahallerde yapılacak inşaat işbu talimatname hükümlerine tabidir. 

••* 
Sokakların su almakta oldukları Şişhane, Ayaspaşa, Harbiye ve Anadoluhisarındaki Göztepe 

çeşmeleri münhasıran halka tahsis ve bu ,.eşmelerden sakaların su doldurmalarının yasak edildiği 
ilan olunur. (B.) (3906) 

'Saat 13.15 - 14: Müzik (Ri
yaseticümhur bandosu Şef: 

İhsan Künçer.) 1 - A. Tho -
mas - Hamlet operasın<ian 

prelüd ve marş. 2 - St. Sa -
ens - .Cezair süith nin 3 üncü 
parçası. 3 - F. Popy - Pro -
vans eğlentisi (uvertür.) 4 -
Lac()IDe - • Kotiyon • (Orkestra 
süitL a) G:riş b) Saınpanya 

bardağı. c) Watlı mük!ileme. 
ç Koııdelatar ve davulcular. 
d) Serpantin - Vals. 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Straus

sun bir valsi Pi. 
Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloj: ha
'berleri. 

Saat 20.15: Neş'ali plaklar
R. 

Saat 20.20: Türk müziği. 1-
0sman beyin .Saba peşrevi. 
2 - Dedenin - Sa-ha şarkı: 

Guşeyle gel bülbüllerı. 3 -
Aşık Mustafanın - Saba şar -
kı: Bir esmer~ gönül verd'm. 
4 - Kazım Us'un - Hüzzam 
şarkı: Benzemezsin kimseye.· 
5 - ......... - Keman taksimi. 
6 - ......... - Halk türküsü: 
İndim dağdan ovaya. 7 - ... 
Halk türküsü: Damından 

görünür ıbağlar. 8 - Meh -
med Nas;bin - Hicazkar şar -
kı: Görmezsem eğer. 9 - Re
f'.k Fersanın - Rast şarkı: Yak 
tı cihanı ateşin. 

Saat 21: Konuşma. 
Saat 21.15: Müzik (Saksa -

fon soloları - Nihad Es<>ngin.) 
Saat 21.45: Haftalık posta 

kutusu. 
Saat 22: Müzik (Küçük or-

kestra - Şef: Necib Aşkın.) 
1 - Hanreı Lehr - Hülra ge
cesi (Vals.) 2 - Micheli - İ -
talya şarkıları (potpuri.) 3-
Bernhard Kutsch - Glgan fan 
tezisi. 4 ·- Kari Blume- Gü -
neşte (Vals.) 5 - Schmals -
ticlı - Ormanda aşk. 6 - Pe · 
ter Fries - Lejiyoner asker. 
7 - Paul Luincke - Venüs 
(Vals.) 

Saat 23: Son ajans haber -
!eri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo - Nukut borsa» (fi

at.) 
Saat 23.20: Müzik (Caz -

band - Pi.) 
Saat 23.~5 - 24: Yarınki 

program. .. _ ............. . 
8 haziran Perşembe f ............ --.... 
Saat 12.30: Program. 
.Saat 12.35: Türk müziği 

1 - ......... - Neveser pef;revi. 
2 - Sadeddin Kaynağın -
Neveser şarkı - Hicranla ha
rap oldu. 3 - Salahattin Pı -
narın - Nihavend şarkı - Ha-
la yaşıyor. 4 - ...... Santur 
taksimi. 5 - ........ Nih&vend 
şarkı - Körfezdeki dalgın su-
ya bir bak. 6 - ........ Neşet-
kii:rın mahur şarkısı - Gücen-

( Lutfen arkaşını çeviriniz) '------... 



SAYFA 11 

YAVUZ~ 

SEZEN 
DIPLOM TERZi 

iKDAM 

İstanbul Dördüncü İcra memur- ı 
luğundan: _ I 

Galata Gümrük caddesinde mu-' 
kim iken halen ikametgalu meç -
hul bulunan Hristomosa: 

Levazımı bahrive tüccarı P. Pol-ı 
;ra n'.ıL.s:n z:.mmetinizde alacağı o-

Paris Kadrn ve f.rkek 

D• N J G • R • Terzilik Akademilerinden .lan 675 liranın lem'ni tahsili için 
l:Saş, JŞ, ez e, flp, OmatJzma, - - - İo;anbuı Asliye İkinci Ticaret 

d h 1 k 113 Bey o~lu Parmakkapı Gayret .m.ahkemesinden islih.sal eyledıg-i 1 

nevra ıı·i, kırıid ı k Ve bütün agvrlll\rlnlZI er a eser. Apartımanı, Türk Foto evi 
ustJndo !l39/4 sayılı ve 13 Kanunusani 939 

• -• icabında günde 3 ka,e alınabilir, • .liö:liOiil3alB _______ 'günlü haczi ihtiyati kararına tev-
------------~---------------- ·- ------- fikan İstanbul ismindeki şilebiniz 

----••••••••••••••••••••••--•-•• • -=-••• .. haczedilmiş ve 675 liranın 'fi 5 faiz 

BiR HAFTALl·K RA DYO 
dim ben sana. 7 - Mahur saz 
semaisi. 

Saat 13.00: Memleket, saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji 
habeirleri. 

Saat 13.15 - 14: Milzik (.ka
rışık proğram.) 

Saat 19.00: Program. 
Saat 19.05": Müzik (melodi -

!er - Pl.) 
Saat 19.15· Türk müziği 

(İncesaz faslı - Safiye Toka -
yın i§tirakile). 

Saat 20.00 Memleket, saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji 
haıberleri . 

Saat 20.15: Neş'eli plaklar
R 

Saat 20.20: Türk müziği. 

1 - ......... Rast peşrevi. 2 -
Abdi Efendinin - Rast şarkı -

Senin aşkınla çak oldum. 3-
Faik Beyin - Rast şarkı - Bir 
dame düşürdü ki beni, 4 -
. . .. .. . . . Tambur taksimi 5 -
Lütfi Eyin- HiAzkar şarkı -
Sana ne oldu gönül. 6 - Arif 
Beyin Hicazkar şarkı - Açıl 

sadberk. 7 - Arif Beyin - Hi

cazkar şarkı - Güldü açıldı 

gene. 8 - ......... Acem kürdi 
şarkı - Bir vefasız yam düş -
tüm. 9 - Şemseddin Ziya -
nın - Hicaz şarkı - Kim ğörse 

seni. 10 - Halk türküsiı - A.k 
şam olur kervan iner yoku -
şah. 

Saat 21.00: Konuşma (zira
at saati.) 

Saat 21.15: Müzik (fliit so -
!o - Mükerrem Berk: Tremo
lo (varyasyonlu parça). 

Saat 21.25: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Nec:b Aşkın). 

. 1 - İtalo Aszoni - Melodi 2-
Raifeale Valante - Uzak bir 
memleketten (ser~nad.) 3-

• J. Strauss Hızlaşma (vals). 
Saat 21.45: Konuşma. 

Saat 22.00 Müzik (1<ıiç4Jı: 

orkestra - Şef: Necib Aşkın). 
4 - Fritz Rektenwald - Viya
na müzikleri. (Vals) 5 - Em

merich Kalman . Benimle be
raber varstınc gel. 6 - Heu -
berger - Şarkta (İsmli süitin
den) Çeşmede parçası. 7 -

Delibes - Kopelya bales'nden 

potpuri. 
Saat 22.40: Müzik (<ıperet -

!er - Pl). 
Saat 23.00 Son ajans haber

leri, ziraat, esham talıvilat, 

kambiyo - nukut borsası (fi- • 
at.) 

Saat 23.20: Müzik (Caz -
ban - Pe.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki 

program. 

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

l .. ~.~~!!~~:~:...J 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk mfı.Ziği 

Pi. 
Saat 13.0ll: Memleke~. ~at 

ayan, aja-n" ve mete-3roloji 
haberleri. 

Saat 13.15 - 14: Müz'k (ka -
rışık program) Pi. 

Saat 19.00· Program. 
Saat 19.()5: Müzik (bir vir-

tüol. - Pl.) z 
Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20:00: Memleket, saat 

ayarı, ajans ve meteoroloji 
halberleri. 

Saat 20.15. Neş'eli plilklar -

R. 
Saat 20.20: Türk müziği 

1 - ......... Ferahfeza peşre -
vi. 2 - İsmail Hakkı beyin -
Ferahleza bestesi - Çağlıyan 

Cuyl. 3 - i~ms:ı Hakk< Be -
yin - Ferahfeza şarkı - Ateşi 

kşkm. 4 - ........ Kanun tak-
simi. 5 - hhak Varanın -
Ferahfe-za şarkı - Sey retmek 

için 6 - İsmail Hakkı ~ey:n
Ferahieza şarkı - Mehtapda 
güzel. 7 - Nuri Halil Poyra

zın - Hüseyni şarkı - Artık 

yetiş:T. 8 - Rahmi beyin -
Mü~tear jarkı - gel ey saki 

şarabı. 9 - Mustafa Nafizin -
Hüzzam şaı·kı - Gönlüm ni -
ce bir. 10 - Şükrünün - Hüz
zam şarkı - Adananın yeşil 

çamları . 

Saat 21.00: Komışıııa. 

Saat 21.15: Müz:k (radyo 
orkestra.ıa - Şef: Praet0rius) 

1 - G. Rossini - Sevil!;, ber -
.beri operasından uvertür. 2-
A. Boieldieu - Beyaz kadın 

(La dame Bianche) opera -
smdan uvertür. 3 - C. Saint 
Saens - Onfalın Çıkrığı (Le 
Rouet d'Omphale.) 4 - E. 

Son reznicek -Donna diana 
operasından uvertür. 5 -
Kreutzer - Grenada'da bir 
gece uvertür. 6 - josef Stra
us - Köy kırlangıçları vals. 

Saat 22.15: Müzikli konuş -
ma (Han Bedii Yönetken ta
raf:l.dan - Weberin Fravsüts 
operasının takdimi plii.klarla). 

Saat 23.00: Son ajans ha -
berleri, ziraat esham, tahvi -
lal, kambiyo - nukut borsası. 

(Filt.) 

Sa.at 23.20: Müzik (Caz -
band. Pi.) 

Saat 23.55 - 25. Yarın.ki 

proğram. 

PROGRAMI 
rı .................... .. 
, ı .ıo haziran Cumartesi ...................... 

Saat 13.30: Progı-am. 

Saat 13.35~ Türk müziği 

l - ......... K emençe taksi -
mi. 2 - Neyz~m Büııhanın -
-Sinak şarkı - Hayl: demdir. 

3 - Ahmed Rasimin - Suzi -

nak şarkı - Gel seninle. 4 -

Leminin - Suzinak şarkı -

Aşkınla :ıranmakladır canü 

tenım. 5 - . . .. .... . Suzinak 
şarkı - Bir nigahmla kapıl -

dım. 6 - . . .. . .. . . Suzinak saz 

sen1aisi. 

Saat 14.00: Memleket, saat 

ayarı, ajans ve met·ecr.oloji 

haberler:. 

Saat 14.30: Müzik (Karan -

!ık hafif müzik - Pi.) 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35: Müzik (Neş'el' 

plıl.klar.) 

Saat 18.45: Müzik (küçük 

orkestra - Şef: Necib Aşkın). 

l - Ralph Benatzky - Bebek

ler perisi f;Jminden neş,eli -

yim şarkısı. 2 - Saint - Sa -

ens - Gece rüyası. 3 - Leo -

pold - İspanya melodileri 

(po1ftıuri). 4 - Martin Uhl 

Herkese (potpuri). 

Saat 19.lli: Türk müziği 

(fasıl heyeti - Cel1i.I Tokses 

ve Tahsin (Karakuş. 

Saat 20.20: Memleket saat 

ayarı, ajans ve meteoroloji 

haberleri. 

Saat 20.10: Neş'eli plöklar.

R. 
Saat 20.15: Türk müziği 

(seçilmi~ beste semai ve i3Z 

eserleri). Nuri Halil Poyraz '' 

ve Küme saz heyeti. 

Saat 20.50: Konuşma (d•ş 

politika hadiseler:). 

Saat 21.05: Temsil (Zor ni

kah - Molierden tercüme). 

Saat 22.00: Haftalık posta 

kutusu (ecnebi dillerde). 

Saat 22.30: Müzik (dans mü 

ziği - Pi.) 

Saat 23.00 Son ajans haber

leri, zira.at, esham, tahvil3t 1 

kambiyo - nukud borsası 

(fiat. 

Saat 23.30: Müzik (caz -

ban.d - Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki 

pı·ogram. 

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

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmei Kulein 

®. : Ekstra Gilrı.lilk. Tereyagı. 
Halis ve hakiki TRABZON TERE YA G 1N1 buradan allnız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi N<f. 60 · 

' r: 
açıl , > ~ -~ 

? ~ ı.) ..... 

diı Mestdf\ 6ı ··~ ·~ 

9arak eğiklı'f. , ~ 
-- Mestan kar4, ı ., 

Getireyim mi? ~ 

Diye fısıldadı. Mestan ' 
zadenin yüzüne bak;ırak 
ziyan ~: 

Slparı,ıer derhal yerin• kadar gllnderll.lr. 

N - iPEK 
1i kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 

;N - İPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz. 

11~ 

~ın en nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 
lKKAT 

UL : Yeni Post~n·e Caddesi No. 53 
TELEFON : 22506 - 1, ılrr. ''' 

ve masarif ile avukatlık ücreti hak 

kında 1:3 şu.bat 939 tarih .nde icra ta 1 

kip talebinde bujunulması :.izerine i 
tarafınıza tebliği muktezi ödeme' 

' . 
emrinin ikamHgahıııızın meçıhul ı' 
bulunmooı hasebiyle Islanbul icra 
hakimJiğjn.ce ödeme emrinin 30 

gün müddetle ilanen tebHğine ka
·rar verilmiş olduğundan bu miid
de! içinde 939/625 dosya numara
mız ile daireye gelerek borcun bir 

kısmına veya t11mamına ·b:r iti - / 

raUla ·bulunmadığınız veya bor -1 
cu ödemecHğ'iniz takdirde kanun 1 

da'resinde tahsili cihetine qidilece

ği ve gene bu müddet içinde mal ' 

beyanında bulunmadığınız surette 

hapsen tazyik olunacağınız ödeme 

l'mri tebliği makamına k1lim ol - ı 
mak üzere ilan olunur. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi tildiye 
zühretıiyıı nıutnhaası• ı 

Telefon : 23899 

Sahibi ve Neşriyatı lcJr.re Eden Baıı 

Muharrid: Ali Naci KARACAN. Basıl

dığı Yer: Son Telgra:: Basımevi 

..... ... .. ... "',o, ........ 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

Dr. Suphi Şenses 
Jdrar yolları hastalıkları miite· 
bassısı Beyoğlu Yıldız sinelnası 

karşısı l .. eklc r apa rtman. Fakir-
lere parasız. Tel: 431124 

~; uı- o loğ & Operatör 

Dr. . OSMAN-S~. ÖNER. 
' '.•: •. '· ... -ol;!, .. ;•.:-, •,:· ··;;: '·. - . . :...1' . . •, ' ' .. -·-~ ·-····.·.~/: .• _;.; 

,,, / i lclrar Xoİları: Bel~oıtukluğu X 
'.,: •• H,iislahkları Mütehassısı":· .4 .... )".. . _;.-

,; , Sirl<t'"ci tracnvay dnr;:ıg:ı No . . 8 
-,., .. \ ·' Tatı io lo!2'rlfhai1Csifı..t biti,ık· ' , .. 

S4ıat ıo d1Jn ~o ye kadar -~. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Hıkmet, Hüsniye, Melek, Et hem Enver ve Muammerin 19983 

hesap No. sile Sandığımızaan a ldığı (500) liraya karşı birinci dere

cede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğiPden hakkında ya

pılan takip üzerine 3202 No.lı kan unun 46 ncı maddes'nin mtufu 40 

cı maddesine göre satılması icap eden Kartal eski Gevrek yeni Çll'

çır caddesinde eski 683, 684 yen· 11, 13, 15 en yeni 7, 7 A. No. lu ma

ğaza ve ah!rı olan bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 

müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu s:cil kaydına göre 

yapılmaktadır. A, ıtırmaya girmek istiyen (250) lira pey akçesi ve 

reccktir. Mılli bankalarımızdan birinin tem'nat mektubu da kabul 

olunur. Bi.rikmiş 11ütün vergilerle beled:ye resimleri ve telliıliye re

simleri borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 13/6/939 tar;hiruJeri 

itibaren tetkik etmek isti'}enlere sandık hukuk işleri servisinde 

açık bulundurulacaktır. Tapu sic H kaydı vesair lüzumlu izahatta 

şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar 

bLınları tetk:k &!erek satılığa çık arılan gayrimenkul hakkınıla her 

~eyi öğrenmiş ad \'e itibar olunur. Birinıci arttırma 21/7/939 tarihine 

müsadi! cuma günü Cağaloğlund a kai'll dandığımızda saat 10 dan 

12 ye kadar yapılacaktır. Mu vak kat ihale yapılabilmesi için teklif 

edilecek bedelin tercihan alırııması icap eden gayrimen'.k.ul mükelle

fiyeti ile sandık alacağını trumımen geçmış olması şarttır. Aksi tak

dirde Gon arttır anın taahhüdü ba ki kalmak şartile 5/ 8/939 tarihine 

müsadif cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttır!1'a

sı y apılacaktır. Bu ar t tırmada ga yr :mertkul en çok arttır anın üs -

tünde bırakdacaktıt. Haklan ta pu siciUerile sabit iılmıyan a!aka

darlar ve irtifak hakk ı sahipleri nin hu haklarını ve hususile faiz 

ve masarife dair iddialarmı ilan tarihinden itfuaren y irmi gün için

de evrakı müshitelerile beraber dairemize bildirmeleri lıl.zımdır. 
Bu suretle haklarını b'ldirmemiş olanlarla hakları t apu sicillerile 

sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalıl'!ar. Da

ha fazla malümat almak istiyenlerin 38/82 dosya numarasile san -
<lığımız hukuk işl eri servisine miiracaatleri lüzumu ilan olunur. 

** * 

DiKKAT 
Emııiyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös

termek istiyenlere muhamminlel»mizin koymıış olduğu kıymetin 

nısfın ı tecavüz etmemek üzere ih.lale bedelinin yarısına kadar borç 

vermek suretile kolaylık ıı.östermektediı-. (3956) 
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SOMER BANK 
SELLÜLOZ SANAYİİ 

Müessesesinin 
Yemişte Vapur iskelesi yanında llB - 36 No. 

da açtığı Perakende Satış Yeri 

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

fiatlarla buradan tedarik ediniz. ........................ ._, ............. ... 
- --------- -
ALA 

ALEM RAKISI 
Rakımıza göatarllar rallbet 
Uzarln•, bUyUk bir fedaklr· 
lıkla ve modern l••klllthı; 

aıhhl ••raıt altında temiz va 
ıtınalı çekllan ALEM R 11 ... ı. 
SiNi yeni etiketi• pi:· • - ı • 
çıkardıllımı sayın ml" .. ı. 

ıerıme saygılarım la 

blldlrlrlm. 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin güzelliği giyinmekle ölçülür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

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

.-• Viyanada Profesör Or. VAGNER'in formüJU 

• z 
Ekzamanın hususi ilacı . 

Yara ve ıbanları deri.al geçirir. He• .ec:ıabane<le kutuıu 
~ kuruştur. 

r.HU~ Ferdi· Selek~~~ 
1 iLAN - TABI - KLiŞE: 
~ İşleri Bürosu :: 
= -
; En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve ~ 
~ klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. = 

ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi ! 
99 -1 Adalet Han No. 3 i 
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