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.:1 Sovyetlerin Dantzig Lehistanla 
1 

cevabı alakasını kesiyor 
Fransız kabinesi Polonya Dantziği kaybetmemek 
bugün toplanıyor • • h . .. l b l 
Paris,4(A.A.)-(Havas)Fran.ıcın erşeyıgozea mış U unuyor 

sız diplomatik maJıiilleri Sovyet- ' 
ler !birliğinin Fransız - İngiliz tek
liflerine verdiğ cevap hakkında 

büyük kelumyet muhafaza et -
mektedrler. 

Milli Şefimiz Reisicumhur /•met İnÖ· 
nü, eııııelki akşam, •aat onyedide, Çan. 
kayada Riyaseticumhur köılıünd•, be
finci büyük kurultay aza•ı ıerefine bfr 
fay ziyafeti ııermiılerdir. Ziyafette, Ve
killer ııe mebuslarla bazı deıılet adam-

ları da bulunmuılardır. 

Sovyeller birliğinin hım tadiller 
teklif eUiği ve bu tadiller içinde 
en nazik olanın Ballık devlctleri
nıe ait garaJJti meselesi olduğu tas 
rih edilmektedir. Zira Paristeki 
kanaate göre bu devletler takdir 
hürriyetini ve kararların mesuli -
yelini muhafaza etmek istemek -
tedirler. 

Yukar-ıdaki resimde milli Şefimizle Par;sde, bununla beraber, me -
selenin Ulli bir cephesi mevzuu 
baı!ıwlduğu, zira Sovyetler birli -
ğine karşı Baltık devletleri kana
lile 'bir taaruzun sevkulceyş baıkı-

refikaları, Baıııelıil, Nafıa Velıili 11• 

1 

daııeUilerden bazıları aörülmelıtetedir. 
[ Hususi muhabirimizin gtinderdlil 

dlier reslmler UçUncU aahıtemlzdadlr.] 

Dahiliye Vekili dün 
akşam şehrimize geldi 
Faik Ôztrak iki gün İstanbul
da kalarak istirahat edecek 

iktisat Vekili Hüsnü 
Çakır da dün geldi 

Dahiliye Vekilimiz Faik Öz

trak, dün akşam saat 20,20 de tren, 
1 ' t" ( JeAnkaradan şehrimize ge mış ır. 

Dahiliye Vekilimizi, istasyonda, 
vali Lutli Kırdar, muavini Hüdai 
Karataban, Emniyet Direktörü 
Sadrettin Aka, matbuat mümes
silleri ve dostları karşılamışlar , 
dır. Dahiliye Vekili kendisini kar· · 
şılamağa gelenlerin ayrı ayrı elle 
rini sıkmış, kendilerile görüşmüş 
ve vapurla İstanbula geçmiştir. 

Vekil, garda kendisile görüşen 
bir nıuharrı.irimize şunları: söyle· 
miştir: 

- İstanbulu ziyaretim tama · 
men hususi mahiyettedir. Yarın 

belki de öbür gün de İstanbulda 
kalarak istirahat edeceğim. 

(Arkası 3 ihıcii sayfada) 

DENİZ FACİASI 
Tahtelbahirdeki 101 Balzrigeli 
havasızlıktan boğularak öldü 

' 
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ANKARA 
Halkevinde 

Kuıultay delegele
rine verilen ziyafet 

Ankara, 1 (A.A.) - Anka· 

ra Halkevi, Parti kurultayı -

na deleg-c olarak iştirak eden 

biitiin Halkcvleri başkan ve 
koınitc \iyeleri arkadaş1arı 

şerefine bir çay ziyafeti ver • 
miştir. 

Halkevleri başkan ve üye. 

!erine bir arada taııışmak ve 

konuşmak imkanını veren bu 

toplantı çok samimi bir hava 

içinde geç vakte kadar devam 

etmiş, halkcvlerinin nıtişte -

rek ve mühim meseleleri et

rahnda hasbihaller yapıla -

rak, halkevlcrinin birbirleri

le daha sıkı alaka ve rabıta 

peyda etmeleri için tedbirler 

diişiinülmiiştür. Ziyafet es -

nasında, Ankara Halkevinfo 

geçen yıllarda hazırlamış ol-

BONE 
mından güç izah edilebileceği zan 
nedilmektedir. 

Sovyetler birliği tarafından ile
ri sürülen ihihtiı'azi kayıtların ta
hakkuk etmiş olan anlaşmanın e
sasını mütee5sir etmedği hassaten 
kaydediliyor. 

Fransız kabinesi bugün 
toplanıyor 

Paris, 4 (A.A.) - Nazırlar mec 
!isi bu pazartesi günü Başvekil Da 
ladier'nin reisliğinde ve salı günü 
de reisicümhur Le):ırun'un reisli -
ğirıde toplanacaktır. 

duğu •Halke,•i nasıl çalışır• Pazartesi günkü toplantıda, mil· 
filmi gösterilmiştir. l li nıüdafaayı alakadar eden muh-

~~· · · r/I (Arkası 3 ;ıııcü •ayfada) 
------ -------------- - ------

Maslak yolunda dün 
bir kaza oldu • 

yıne 

Bir kamyonet devrildi, 
dokuz kişi tehlike geçirdi 

Dün akşam, Maslak yolunda yi-1 Akşan1 üzeri saat yirmide Hacı 
ne bir otomobil kazası olmuş, bir Osman bayırından Şişliye döner -
kamyonet devrilmiş, fakat, bere- !erken, Derbent mevkiinrleki dö -
ket versin ki, kamyonetle bulu - nemeçtc, kamvonetın ka"şısına, 
nan yedi çocukla şoför ve bir ka- birdenbire süratle gelen bir oto • 
dınrlan yalnız bir çocuk yaralana- mobil çıkmıştır. Sabri, bu ani kar 
rak kaza savuşturulmuştur. şılaşmada bir kazaya sebebiyet 

Hadise şudur: 
~ • j Emin Mahmut yogurthanesine 
' ·- ı· ait 3915 numaralı kamyonet şoförü 

vcrmen1l\k içiıı sıkı bir fren yap -
mış, bu fren neticesinde otomobil 
yolun sol tarafındaki hendeğe yu
varlanmıştır. Etraftan yetişenler, 
hasara uğrıyan kamyonetten dü -
şen·Jeri kaldırmışlar, bunlardan, 
yalnız Recep oğlu Ali isminde bir 
çocuğun başından yaralandığı gö -

'Sabri, dün. karısı Saimeyi ve ken
Thetİ• tahtelbahiri tleni:n indirildikten ilıi 11ün ııonra di çocuklarile tanıdıklarının ço -

Londra, 4 (A A.) - Amirallık ı denizaltı gemisind:e buhınanlann. cııklarınd'an mürekkep yedi ço -
daircsinri<'" gelen ve Cammel. Ta-

1 

hay~lla.rı.nın .. kurtaıı·lması hakkın- i cukluk bir kafrleyi de beraber ala
ird te:ıgiihlarının merkez bınası dakı bulun umıtlerın artık mha - rak kamyonetle gezıneğe çıkmış, 

'<apısına aeılan bir telgraf, Thetis ( liı·kıısı 3 ii.ıc,ıi sayfada) Hacı Osman bayırına gitıpişlelllir- (Arkası 3 i ndi sayfada) 

Dantzig Leh hükumetine dün iki nota tevdi 
Dantzig. 4 (A.A.) - Pat ajansı 

bildiriyor: . 

Ayan meclisi reisi Greiscr, dün ~ 
Polonya umum komiserine bir tez • 
kere göndererek meclisin emrin
deki memurlara ikinci komiser 
PerkC1Wski ve komiserliğin diğer 

iki mmcuru ile her türlü resmi 
ve hususi münasebetlerini kesme
lerini emretmiş olduğunu bildir -
mişlir. 

Bu tarzı hareket, serbest şehir 
zimamdarlarının Polonyaya kar:;.ı 

beslemekte oldukları hasmanc his 
!eri tebellür ettirmelctedir. 

Ayan meclisi reisi, bu husume
ti, memurlarına sokakta ve kah
velerde şahsi temaslarda bulun -
mağı menedecek kadar !eri götür

mektedir. 

Greiser tarafından Polonya ko
miserine dün tevdi edilmiş olan 
ikinci mektupta Leh gümrük mü
fettişleı·i adedinin azaltılması is
tenmekte ve •şimdiki miktarın 

muahedejerle deı·piş edil~n vazi -

Leh - Dc:ntzi11 hududu 

Ordu baremi son şeklini aldı 
felerin ifasile kabili telif olmadı- s h l / k "' l 
ğı. ileri sürülmektedir. u ay ar a as erı memur ar 
Dan~z~~~~mr~~
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::~isıe~i~~~m;~ için 13 harem devresi konuldu 
lonya ile serbest sehir arasında . .. .. . .. 
mukavele ile teshil edilmiş olan J KamuLay but~e encume!lı, su - 2 inci dereceden Korgeneraller ye 
nizamlara riayet etmelerini talep bayi.ar ve askerı memurlar maaş- koramiraller vardır. Asli maaşlar 

t . b h t p 1 .. larına daır olan 1453 sayılı kanu - 125, tutarları 500 liradır. Üçüne e mış ve u usus a o onya guJ'I).- ~ . .. . .. . 
..k "d" 1... .. .. t 1. 1 na ek layiha uzerınde tetkutlerını derecede Tüm generaller ve Tüm ru mu ur ııgunun a ıma ına u- .. 

• k b . ihl t tamamlamış ve layihayı yen'den amiraller vardır. Aslı' m•~•ları yulmadıgını ço tan erı ar e - . ......, 
. . tanzım ~erek ruznameye alın - 100, tutarları 400 liradır. Dördün-

mıştı mak üzere meclis rivasetıne tak - cü derecede Tuij"generalleı-, Tuğ -
Dantzig makamlarının muka - dim etmiştir. . 

amiraller, Temyiz Müddeiumumi-
velelere bu riayetsizliği Polonya - Yeni layiha, sübaylar ve askeri 

· ak · si, Vekillet Hukuk Müşaviri var • yı gümrük mürakabesıni t vıye- memurlar için 13 derece kabul et-
dır. Asli maaşı 90, tutarı 300 lirayc sevketmiştir. Esasen bu müra· miştir. 

kabeyi tatbik etmek hakkı hiçbir Birinci derecede Orgeneraller ve dır. Beşinci derecede Albaylar, 
kayde tabi değildir. Oramiraller vardır. Bun1arın asli Temyiz azaları, birinci sınıf aske-

• 
• 

(Arkası 3 imdi sayfada) maaşları 151l; tutarları 600 Eradır. (Arkası 3 üncii sayfada} 

MİLLİ KÜME MAÇINDA 

• 

GALATASARAY 
BAHÇEYİ 4 - 3 

FENER. 
YENDİ 

Dünkü Galata•aray • Fenerbahf• mapnda: Sarı Laciııertlil•rin bir alıınr 

( Dün yapılan spor hareketlerrnin yazı ve resimleri Qesinci sayfamızdadır ) 
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SAYFA% 

.... ·-
İSANIN HAY ATI 1 
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İsayi; yalçın kayalıklardan aşa
ğıya atarak parçalıyacaklardı. 

İKDAM 

Doktor Adnan 1
' Haklı deftil mi? 

- ·---
dün geldi Şahitlik için 

Sabık mebusu eski 
arkadaşları garda 

karşıladılar 
On dört senedenberi memleket 

Hüviyet tahkikah 
yapılmasına 

ne luzum var? 
Aksarayda (Horhor mahal-

dışında bulunan eski mebuslardan lesi mümessili ve Parti semi 
_ Çöllerde ettiğin vruzlar gibi nüz, üzerıne aldığı • yııl<: ,·azife- profesör doktor Adnan dün Semp- ocağı b~kanı Cevad) imza • 

bize de vazet. Seni dinlemek .. Se- de kendi kendini ~~ı<.e~ımül ettir- !on ekspresiyle Paristen şehrlın'ze 'sile aldığımız bir mektupta 
nin sesini duymak istiyoruz... mek yolunda idi. O, ı·:ıl.ları yan- gelmiştir. garip bir tahkikat işinden 

Dediler.. lış bir din tazyiki altında görüyor, Doktor Adnan, Sirkeci garında bahsedilmekte ve bunun ka-
İsa bunun üzerine Mukaddes ruhları bu tazyikten kurtarmak zevcesi Halide Ed'.p ve ailesi er - nuni olup olmadığı sorulmak-

Kitabı önüne açtı. Orada dünyayı ve doğrudan doğruya Tanrıya bağ kaniyle Tıp fakültesi dekanı o- tadır. 
içinde bulwıduğu dalaletten kur - lamak istiyordu. Bir taraftan po- perator Ahmet Kemal, profe~ör Okuyucumuzun ınektubu11-
taracak olan bir cMesih• in gele- litikanın hiç olduğunu söylüyPr. doktor_ Akil ~uhtar, profesör Ih- da deniliyor ki: 
ceğine ait olan faslı hafif fakat Bir taraftan memleketı 'dare ed .. n san .Hılmı, Kazım İsmaıl, Kızılay ·Bir evin vefaen ferağı i -
kalplere kadar işliyen sardml bir !ere karşı halkın isyan etmemesi cemıyeti e:kanı~dan doktor Hik • şinde şebodet için müracaat 
sesle oa;ııdu. Bunu ;znh ettı. ni telkin ediyor, diğer taraftan da met ve dıger hır çok eski meslek edilen beniıu ve yine semti -

t t d d . b f d l t d' h k . 1 b. arkad~ları tarafından karşılan - ~ı·zu' ı Kı7ılay başkanlıgvını ya-- ş e, e ı, u vas e ı eıı pey- cva an• ıye er esın rr.a ı ır yer t ... • 
· T b · · · mış ır. t b b' k d gamber benıın... diU'l en•. sızın olmarığını, bütün dünyaııın insan D k ika 

1 
. pan mu e er ır ar a aşın 

.. . . .. . . o tor rşı ıyanlarla neş'eli b" ı b' eh d t h'I 1 •ızerınızc gonderdı. Ben dınden u- lığın vatanı ve bütün insanların b' h ld k _, .. b oy e ır ş a e e e ı o up 
. 1 . d v ., f k' d b' b' l . . k d . ld v ır a e on~uyor, g.,.eceğını u olmadılnnıı7 hakkında nahiye 1tlaşmış zengın erın egı., a ır- a ır ır erının ar eşı o ugunu kad . aıb k .... nd'kl . h ... - • 

b · · T b · .. l' k ı· · ·ık hb aı ç u ogıe ı er.ne ay - mu"du"rlu"ğu" tarafından v-ı· 
• .._.u\ p~ygam erıyım. an.r ı em soy ıyere sosya ızmın ı. re er t ed k ili' .. .. k 

1 
b 

1 
ğ ~· -

.. _ . . . . . .. . re ere g umsuyor, a a a ı ı len bir emirle uzun uzadıya 1 
~sirlere azatlık, korlere goz1erının lerınden hırı olduğunu gosterıyor- işaret ederek 
açılmasını ilan etmeğe, ezilenleri du. •- Bu mu7ipliğ' k' t ? polis tahkikatına girişilerek 

· • ı ım yap ı ..... işimiz günlerce ı:eriye hıra - 1 kurtuluşa kavuşturmağ~ ve ıKı- Isaıun Nasıra Sinagogundaki ir- diyorou. 
· .. d hük' " ı b d · diğ' kıldı. Şahitlik için kanunen 

yamet günıinun• ' cKen i um- şat arı ve ur.a a goster ı mu- En samimi ;rrkadaş~ından o- tahkikat yapılması icap et -
darlığı.nın• , ıMelekUtüssenıavat:- cizeler .halkı bir m.üdde! kendine lan Akil Muhtar, ona eski mektep mediği halde velev etse bile 
ın yakın olduğunu haber vermege bendettı. Fakat eski mutaassıplar, arkadaşlığını hatırlatan ıbir şaka semtinin Parti ve Kızılay gi-
gönderdi. sofular onun etrafına gittikçe ar- yaptı. Elleriyle gözlerini kapıya - bi birer kuruma başkanlık 

O bunları söylerken, esir~ azat- tan büyük bir kalabalık topladığı- rak kim oldııgvunu sordu. 
. eden itimada değer kimse 

Bir posta tevzi 
memuru 

Dün akşam yeşilköyde 
Trene atlanıak ister
ken ayakları kesildi 

Dün aloşam 20.30 treni Yeşilkıöy
den kalkarken bir kaza olmuş, bir 
posta müvezziinin paramparça ol
masına ramak kalmış, fakat, me
sut bir tesadüf eseri olarak, bu za
vallı vatand~, yaralanarak, mu -
hak.kak bir ölümden kurtulmtış -
tur. Hadise şöyle olmuştur: 

Dün pazar olması dolayısile, 

posta rnüvezzilerinden Hüsnü, gez 
mek üzere Yeşilköye gitmiştir. 

Akşam üstü dönerken b:raz ge -
ci!oıniş, tam istasyona geldiği za -
man, trenin kalkmak üzere oldu
ğunu görmüştür. Hüsnü, koşup 

trene atlamak istemiş, fakat, tren 
hıo:ını arttırmakta olduğundan at
lıyamamış ve tekerlerklerın altı

na doğru düşmüştür. Düşerken, 

kend'sini geriye doğru atan Hüs
nü, yalnız ayak parmakları kesil -
mek ve çenesinden yara!.rnmak 
suretile, muhakkak !:ir ölümden 
kurtul~ıuştuı 

' Hüseyinin düştüğünü gören yol 
cular ibağrışmağa başlamışlar, tre ı 
).lurdurtılarak Hüsnü kald:nlıNŞ 

Jık, fıkaraya genişlik, hastalara şi- nı görünce te!Aşa düştüler. Ekspres iki saate yakın •~alı • 
"" ler hakkında böyle bir müş -

fa verileceğini söyledikçe halk, Bu genç, kendilerinin din nü- hürle geldiğ'nden karşılıyıcılar külilt izharı ne dereceye ka _ ol'O --

tedavi altına alınmıştır. 

5 - Jlaz~ 1939 

Adliye koridorlarında ı 
24 SAAT 

Acaba onlar mı caldı? 
' 

Tramvayda parası çalınan adam 
yankesicileri teşhis edemedi 

Bey.oğlunda Duduadaları soka - \ damlard~n biri, elli l.irayı .yere at
ğıııda 8 numaralı evde oturan KU- mış, pol..s, bunların ikısını de ya

and dün sabah saat altı buçukta kalamışm. 
Tünelden Şişliye giden tramvaya Karakolda, P":'"-'ı yere atanın 

saıbıkalı yankesıcılerden Reşad, 
binmiş, bir aralık cebinin karış - • arkaıd~ının da yine sabıkalı yan-
tırıldtğını ilı.issetıniş, elini cebine kesici Hıfzı olduğu anlaşılmıştır, 
atınca arka cebinde bulunan 50 li İki yankesici dün adliyeye ve -
ra parasının aşırılmış olduğunun rilmişler, yapılan muhakemele -
farkına varmış, akat, kim taraın- rnde, ikisi de suçlarını inkiir et -

dan çarpıldığını görememiştir. O mi§lerdır. 
aralık tramvaya binen polıs Sa • 

dullaha bir iki kelıme ile hemen 

hadiıseyi anlatmış, tramvay dur -

Parası çalınan Kliand'a parasını 
çalanların <bunlar olup olmadığı 

sorulmuş, Kliand, kimin çaldığını 
ı,ıörmediğini söylemi§tr. 

durulmuş, Sadullah, sokak tenha Bunun üzerine, iki sabıkalı tev
olduğu için biraz ileride g'.den ve kif edilmi§ler, tramvay biletçisinin 
tramvıcydan atladıkları anlaşılan çağrılarak Reşadla Hıfzının tram
iki kişiden şüphe etmiş, tramvay- vaya binip binmediklerini!1 sorul
dan inerek onlara doğru yürümüş- ması için muhakeme başka bir gü
tür. Polisin geldiğ;ni görer. bu a- ne bırakılmıştır . 

POLiS 

Şakalaşırken 

Vapurdan çıkarken 
Cibalide Hisarönü sokağında 11 

numaralı evde oturan Mehme~ 
Kasımpaşada oturan ve Bahr!-

ye Lil.stik fabrikasında çalışan Sü- Bektaş vapurdan çıkarken birden
leyınanla .ayni yerde çalışan arka- bire yere düşerek bayılmış, düş· 

daşı Suat şakalaşırlarken Suadın rne neticesinde başından yaralan • 
elinde bulunan bir kunduracı bı- mıştır. Mehmet, hastahaneye kal· 
çağiyle, Süleyman, elinden yara- d.ı.rılarak tedavi altına alınmıştır. 
lanmıştır. Süleyınanın tedavisi y.a 

ğunu kendileri arasında geçirmiş Peygamberim diyordu... da bekliyorlardı. vatandaşlar hakkında da her 
kendi aralarında yetişmiş, çocuklu fuzunu ellerinden .alıyordu. sabahın yedisinden beri istasyon- dar doğrudur?.. Eğer diğer 1 Polis kolejine talebe 

olan bu genç vA.ızı.n bu hararetli, Davudun sülalesindenim diyor- Doktor Adnan, trenin teahhü • zaman böyle müşkilat gös _ afinıyo 
. pılmış. tahkikata başlanmıştır. Kazdığı kuyuya kendi duştu 

heyecanlı ve daiına vaded:ci söz- du... rüne, Alınanyadaki sıkı yolcu kon- teriliyorsa pek lüzumsuz de- An.karada açılan <Polis Kolle-
leri karşısında hayretten hayrete Halbuki o nasıl Davudun süla- trolleri.ıı'.n sebep alduğunu, mem- ğil midir? Bu hususta ataka- ji• ne talebe alınacağı Emniyet 
düşüyorlardı. lesinden olabilirdi.. o marangoz lekele dönüşün bu yüzden ı.ki saat darlarm dik.katini çekmenizi Umum müdürlüğünden vilayete 

Onu dinliyenler Havrayı bir Yusufun oğlu değil miydL . Ana- gecikmesine çok canı sıkıldığını dilerim.• bildİrilmiştir. 
alkıf tufam içine boğdular. Çün- sı Meryem, erkek ve kızkardeşle- anlattı. Mektebe bu sene orta mektep 

İKDAM - Alikad•rla.ra kü o sıralarda Havralard;, ve iba- ri hep N.asırada halk arasında fa- Eski mebus, hemşirezadeleriyle ve lise mezunları kabul olunacak-
b b ve okuyucularımıza soruyo -

det ederken alkışlamak memnu ki~ane bir hayat yaşamamış mıy- era er, istasyondan doğruca Lil.- tardır. 3 senlik tedrisat nihayetin-

değil, mübahtı. dı ?. Hatta bizzat İsa senelerce ken lelide Antalya apartımanındaki il =y!:H~a::.kı:lı.:d·~~e.~ğiikllermi ive il de Emniyet işlerin'n muhtelif şu-
İsa artık NasU'ada, büyük kü- di 'içlerinde dülgerlik ederek mai- da:resine gitmıştir beterinde çalışacak olan mezun -

çük herkesin dilinde idi. İlk gün- şetini temin etmemiş miydi? Şim- Doktor Adnan, k.e'ı:ctisiyle görü- !ar; gösterecekleri muvaffakiyet-
ler, işte böyle ve parlak geçmişti. di böyle gözboyacılk ederek pey- şenlere kısaca demış~ ki: .. ~ !ere göre de Avrupaya gönderile-

Halk onu sade bir peygamber gamberlik davasını güdüyordu.. •- ~emleketıme dondüğiım için MAL 1 y E ceklerdir. 

ısırarak yaralamış 
Deınirt~ mahallesinde Muradi

ye sokağında 2 numaralı evde o
turan Zarife Bozkurtla ayni evde 
oturan Hanife arasında, geçimsiz
lik yüzünden bir kavga çıkmıştır. 

Yenişehirde Gölbaşı sokağında 

8 numaralı evde oturan Ali Şan -

verdi, Parkotelde inşaata çalışın:-

ken iki buçuk metre derinliğin -

deki kuyuya düşmüş, ehemmiyet-

li ısııırette yaralanmıştır. Yaralı., 
Kavgada, Hanife, Zarifeyi sol o- v . 
muzundan ısırarak ehemmiyetli Beyoglu hastahanesıne kaldırılarak 

surette yaralamıştır. Zarüenin te- tedavi altına alı~tır. 
davisi yapılmış, Hanife yakalan - ooo ---
mıştır. 

Kayık ~lir eğile ağır yaralad 
gibi deg"il, Roma zulmünden, Roma Bll en büy!ik günah ... En büyü;.: çok "'.u:eheyyıç Vt: .mem .. nunum. --0--

Bu b ı.ed h t ld - f la H Kasımpaşada K.asap Ahmet so-
t . d k dilerin' kı:rtara - küfürdü... ' ır " a e o ugu .çın az azineden gayrimenkul ç· d 1 k . 

esare ın en en ı · h !" .. .. B ımenfO 1n a ·naca res:m kagvında 14 numaralı evde oturan 

Moda deniz k!ühü Heyeti 
Umumiye ictimai 

Moda Denizcilik klubü ıı.muınl 
cak bir siyasi halaskar g'bı tclak- Böyle düşünen ve böyle tezvi- ıza a ıızum gormuyorum. . un • afan.'ar 
k' tmi§ti.. rata girişen sofular pek çabuk hal- dan sonra memleketımden hiç ay- . . Dış memleketlerden yurdumu-! Denizbank İstinye fabrikasında a-' heyeti dün Modada klüp bınasın-

1 e kı İsa aleyhine çevirdiler. rılmıya~ağım. Uzun müddet has _ Hazmeden. taksı~c satılan ve za sokulan çimentolardan alınmak 

1

: mele İs~aille arkadaşı Hüsnü ~ d~ top~anarak, nizamna.'.°~~iıı ~e-
Ve eğer 0 sırada istemiş olsay- K' k d. 1 k t' , retlerinı çektig'im eski arkadaşlar 

1 

hazıne adına ıpotekli bulwıan gay ta olan ton b••ına elli kuruş güm- dalla İstınyeden Kanlıcaya gelir - nı cemıyetler kanunu hükumlerı -
N k .. ·· d b"'t'' Ga - ımse en l meme e 1 Ill..·e -.t 

dı bu asıra oyun e .,~ u un arasında daimi sw·ette kalacağım- ri menkuller hakkında dün Mali- rük resmi iki liraya çıkarılmıs, - !erken araların. da bir kavga çık - ne göre tadil edlimesi icap eden 
!il d R k b . 'htil'l peyg.amber olamaz ... 
· e e omaya arşı ır ı a çı- dan b:ttabi çok sPviniyorum. Bu _ ye Vekaletinden yeni bir !!mir gön tır. Şimdiden sonra dış memleket- mış, Hüsnü, Ismaili, kürekle ba-, b · t .. !sanın bu sözü mutaassıp halkı _ 

karabilirdi. Hatta ir rıvaye e go- rada ne yapacag" ım henüz tayin derilmiştir. l !erden yurdumuza sokulacak çi - şından .ağır surette yar_ alamıştrı:,. 
l kı .f d 1 büsbütün onun aleyhine sevketti. 

re ona bu yo da te ı e yapı - etmiş değilim.• Bu emre göre hazineden tak mentolar daha evvel İktısat Veka- Sandal kenara gelince Ismail der-- Onu söyletmmeek için ebe- • 

maddelerni müzakere ve tadil et

miştr. 

Heyeti umumiye. önümüzdcld mıştır. Doktor Adnan birinci Büyük sltle gayri menkul alanlar; bun - !etinin müsaadesi alınmak şartiy-ı hal Nümune hastahanesine kaldı-
· Fakat İsa dünya saltanatı için diyen susturmak 15.zımdır... l d · alt lınm H" pazar günü de toplanacak ve yeni 

1 Millet Meclisi zamanında .Sıtıh.ye !arı üçüncü bir şahsa ayni şart ar le yurdumuza sokulabilecektir. rılarak te avı ın<) a ış, us-
çalışmıyordu. O politikadan ken - Dediler ve üzerine saldndı a~ ve Dahıliye Vekillikleri yapmış, dairesinde satabileceklerdir. __.,___ nü yak.alanarak tahkikata başlan- idare heyetini seçecektir. 
dini uzak tutuyordu. O. insanlara Yakalayıp Nasıra kasabasının ete iklnc: mecliste siyasi faalyetine 1 Yalnız, bu satış dolayısiyle müş mıştır. 
Ve Sİ""'"İlere degvil, bizzat tabiate [erinde bulwıduğu yük.;ek vz sarp . . 'b . d . ~ahte rapor mu vermi~ ., d 

~-· devam ederek mim hükılmetin ,erını~. :ecı esın e ve temınatın- , Ustura 1 8 yüzün en 
şuınülü olan bir kat'i inkılap yap- bir dağın tepesine ~ıkardıbr. Istanbul murahhaslığını yaptık _ da degışıklık husule gelmıyecek - Fatihte oturan Yaşar Er zabı- I d 
ınak istiyordu. Avam ihtilallerinin Burada İsayı aşagıya Y~~·arh - tan sonra mebus sıfatiyle bir müd- tir. taya müracaat ederek Bahçekapı- yara a 1 

----000---

Fırtına dindi 
Marmara ve Karadenizde iki 

güııdenberi devam eden fırtına, faydas<zlığını pekala ve gözü önün yacakldiar Tve par
1
. çalıy:r:kd oldkure- det daha çalı~mL,, memleketten Borç bitinceye kadar, harçları da Arabacılar caddesinde bir dok- Kasımpaşada Hacıhüsrev ma -

d ki . il 1 1 t O l iç cekler am sayı .,ag an. l . • k d . h 1 dı v 1 Vah S e mısa ar e an amış ı. 1 ı ayrılınca Parıse yerleşerek bura- taksit zamanlarında ödemeğe bi - torun, en isme, asta o ına gı hallesinde bakka ide ait is- dimni§tir. Fırtına yüzünden liman 
bu vakit Ramalılar ve Romalı va-1 yalıklardan aşağı. yuvarlı;vacakla-. ya gelinceye kadar Paris Üniver . rinci borçlu mükellef olacak ve halde, parayla hasta raporu ver - minde birisi gelerek kendisinden 

d k d b raya ka !ara sığınmış olan bazı vapurlar· 
Jiler aleyhinde bir isyan düşünme rı sır8. ~' ~ en ~ını .. u . d : s:tesi Şark d:lleri profesörlüğünü borç ödeninceye kadar da .ipo - diğini söyl_eıniştir. Doktor zabıta- esrar satın almak istediğini söy-

la · " k t dar surukliyenlerın vuzlerıruı og ve küçük deniz merak'hi dün sı-di. O, mevcut o n sıyası UV\'C ~ v • , . yapmıştır. tek. baki kalacaktır. ca yakalanarak bir zabıt tutulmuş !emiş, Vahit, kendisinin esrar sa.t-
baş kaldırmanın faydasızlığını an- ru sert oldugu kadar .atlı bır ha-. Doktor, Milli Mücadeleden evvel Yalnız; gayri menkulün yeni ve mahkemeye verilmiştir. madığıru söyleyince bir ustura çı- ğındıkları limanlardan çıkarak 
lamıştı. Hatta bir rezalete meydan kışla baktı...... . uzun müddet Tıp Fakültesi emra- sahibi borcu kabul ettiği takdirde -oo-- kararak üzerine yürümuş" tür. Va- yollarına devam eylemiştir. 

· So Uzerlerıne doğm yü-
bırakmamak için cSezar• a vergı- .. d .. nra... zı umumiye müderrisliğinde bu - 1 inci ve 2 inci müşterek borç nak Marmara ve T rakyada hit bu usturayı Saidi.ıı elinden al.-
sini bile muntazaman veriyordu. ru u... lunmuştu. İlmi mosaisine devam li senedi yaparak hazineye vere- · .. d ·ı 

A ld ı Ş h t 1 ~ nuş, Saidi yıizwı en ustura ı e Omm yapmak istediği inkılap, çı ı ar... etmesi ıht'mali de vardıı. ceklerdir. ap as a ıgı 
y ı d'ler yaralamıştır. İkisi de yakalanarak 

manevl bir inkılaptı. Daha tam a- 0 ver ı ... Arüzi tahriri bitirilen Marmara ve Trakyanın bazı 

-00>---

Meriç Uzerinde yıpttacak 
müşterek köprü 

Çılıruımış, açılamamıştt. Daha he- .,Arki!Sı varı M AA R 1 F mahkemeye verilmişlerdir. yerf Er yerlerinde şap hastalığı hüküm Meriç nehri üzerinde İpsala er-
lik kl .1 . sürmekte olduğundan bu mınta - Şüpheli ölüm varında Yun~ hükumetiyle hükU 

Afyon alımı T • V0 terf ı' ler me ep Sergi eri 1 Geçen sene arazi tahriri bi:tiril- kalardan piyasamıza gelmekte o- Küçükmustafapaşada Müftü 
ayın Şehrimizdeki bütün ilkmekte miş olan vilayet ve kazalarda ye- metimiz arasında müştereken ya-

p 1 Ar · .. · · t h lan tiftik ve yapak muvaridatı Cingöz sokağında 97 numaralı ev-
. . • . !erde sergi faaliyeti b lam tır ni yı • azı vergısı. nın yem a . pılacak köprünün yerinin tayini 

Ellerind. e geçen yıllar mahsul • Dahilıye Vekdletınde - Açık B faal' t k 
1 

. aş . ış .. · rir üzerinden tarh ve tahakkuk kamilen durmuştur. Icap eden sıh- de oturan posta memuru Hasan _ u ıye ; arne erın tevzı gu .. ı . ve Pityon köprüsünün gene müş-
lerinden stok afyon bulunan müs- olan Ordu mektupçuluguna Yoz - nüne kadar devam edecektir. Kar-'ettirilmesi Maliye Vekaletinden a- hl tedbırler alınıncıya kadar Trak Tahsinin 11 yaşındaki kızı evvelki t-ereken tamirine ait esasları tesbit 
tahsil ve tacirlerin mallarının gat mektupÇusu Rifat tayin edil - neler dağıtıldıktan sonra da ser- 'lakadarlara tebliğ olunmuştur. ya mıntakasmda bulunan yerli gün saat 14 buçukta mektepten etmek üzere hükıi:metimiz ile Yu-

Türkof'.si vasıtasile ve bedelleri - miştir. giler; talebe velilerine açılacaktır. --oo--- fabrikaların mümessilleri müba - çıkmış, evine gelirken üzerine bir I nan delegeleri arasında 7 haziran 

nin JÜ?.de sekseni Ziraat Bankası Maarif Vekaletinde - çünc.ü ---- Yer mahsullerinden alınall yaata devam edeceklerdir. Bilıl. - fenalık gelerek sokakta yere düş-, da bir toplantı yapılacaktır. Bıı 
t.araürtdan tediye edilerek satın sınıf müfettişlerinden Şevket Sü- DEN 1 Z tayyare resmi hare hastalık bertaraf edildikten müştür. Kızcağız Balat Musevi' toplantıya hükümetiıniz adına is -

alındığı m.alılmdw· Afyon almu reyya Aytaçın dördüncü umumi Denizyolları leşkif"'tı Şimdiye kadar yer mahsulle - sonra mübayaa edilen mallar piya- hastahanesine kaldırılmış, fakat, tihkam Albayı Celal Karahaıı, 
ki 

1 
a · de alııımakta olan rı 2 tayyare saya getirilecektir. Kurmay yüzb0•ısı İhsan Ezgil, Na için konan müddet:n sonu ya aş- müfettişlik Maarif müşavirliğine rın n ıo biraz sonra ölmüştür. Belediye ..., 

Denizyolları ve Limanlar U - hissesinin 1 hazirandan itibaren oo doktoru tarafından yapılan mua- fıa Vekfileti şose ve köprüler baş 
maktadır. 1 tayini üzerine açılan üçüncü sınıf mum müdürlüğünün yeni teşkilat ıa·gv· olundugvu bütün alakadarlara b 

1 f ı · 200 in göçmen geliyor yenede ölüm sebebi anlaşılama - mühendisi Kemal Hayırlıoğlu iş -Ta:ırada uzak yerlerd.e b~hınanj mü ettiş.iğe Izmir .!is.esi müdürü projelerini görüşmek üzere bir resmen tebliğ edilmiştir. tirak edecektir. 
afyon. müstahsil ve tacırlerı, bu ve edebıyat muallımı Necmettın müddettenberi Ankaraya gitmiş 31 Mayıs tarihine kadar istih- Kış münasebetile durmuş olan mış, ceset morga kaldırılmıştır. 
müddet zarfında mallarını yetiş- Halil Onan, Kars maarif müdürlü- olan her iki umum müdür bugün sal mıntakalarından tüccar depo- göçmen nakliyatına 15 güne ka " Buhaçadan zehirlendi ----<ıo---
tir'p gönderemıyeceklerini bildi - ğüne Kars lisesi müdürü Samih şehrimize döneceklerdir. Ankara- !arına gelen mahsulaltan %2 tes- dar başlanacaktır. Bu hususta icap Denizyolları idaresinin maran- Avrupa ekspresi dun de 

1 dan gelen haberlere göre her iki mı'n alınacag·ı emre ı'la" ve edilmiş ·kf' rerek Vekaletten mühletin uzatı - Ragıp Atademir tayia edilmişler- • eden tertibat alınmıştır. Bu sene goz atölyesinde çalışan ameleden gecı 1 
masi~ı istemış· !erdir. Ögv rendiği - dir. teşkilıl.t 15 gü.ne kadar faaliyete tir. R B l . t d B'l'l G" d vci b' . 't " başlıyacaktır. omanya ve u garıs an an ana- ı a un og u, seyyar ır sımı -
m:ze göre, uzak yerlerden gönde - Gümrük ve inhisarlar Vekale- y ha 1 Hafriyat sahası vatana getirilecek göçmenlerin sa- çiden aldığı buhaçayı yedikten 

Avrupa trenleri, son günlerde 

intizamını büsbütün kaybetmiş • 
rileeelt malların hazırlanıp gel - tinde - Açık bulunan Gümrük ve angın Ş anglCI Sultanahmet camii ile yanan yısının 200 bini bulacağı kuvvetle bir müddet sonra zehirlenme ala-

• Belediye civarında Halk kıraat Adliye sarayı arkasında bulunan . 
tir.. Dünkü semplon ekspresi 7,20 

meti göstermiş, haııtahaneye kal- de gelmesi icap ederken, ancak 

dırılarak tedavi ·altına alınmıştıı" 9,10 da gelebilmi.ştir. Sebebi, mer

Simitçi hakkında talık.ika.ta. baş - kezi Avrupada vapı1an uzun kont 

mesi için icap eden zaman göz ö

nüne alınarak mühletin bir rnüd -

det «aha temd:di kararlaştırılınış 

Lır. 

İnhisarlar Vekaleti dördüncü sınıf h . k d z k' . K b k 1 . d k' haf tahmın olunmaktadır. 
anesı arşısın a e ıye aıt apar- c a asa a • yangın yerın e ı 

müfettişliğine müfettiş muavinle- tımanın baca kurumları tutuşmuş riyat sahasının olduğu gibi muha- Bunların yarısından fazlası Do 
rinden B. Fettah Barın tayin edil-ıitfaiye vaktinde yetişerek söndür-) faza edibnesi muvaf.ık e:örülmüş- ğu vilayetlerimizde iskan edile -
miş~erdir. müştür. hür. ceklerdir. ı.mruştır. rollardır. 



,. 
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Arnavutluğun yeni 
kanunu • • esas ısı 

• 
ita/ya Kralı tarafından 

Arnavutluğa verildi 
Ror \A.A.) - İtalya kralı 1 sesatın teşkili hususu, kanun ile 

,, " 
Prens pol 

I N "b f" • aı şere ıne zıya~ 

feller verildi 
Berlin, 4 (A.A.) - Yugos

lavya Naibi Prens Paul ile 

Prenses Olga, Dr. Göbbels ile 

çay içtJı:ten sonra Kaherbof 

otelnde Von R:bbentrop ta -
barafınu~n ArnavuUuğa verilmiş tayin olunur. 
olan kanunuesasinin başlıca mad- Yüksek Faşist ve koorporatif 1 r~fından şereflerine verilen 
deleri şunlardır: meclisin Arnavut Faşist merkezi. zıyafette hazır bulunmuşlar- j 

Arnavutluk devleti, meşruti ı meclisi azası ile koorpor.atif iktı- dır. ~ 
bir hükiımeti kraliye tarafından i- sat merkezi meclisi azasından mü '-=========== 
dare olunur. rekk:_P olduğu kaydedilmektedir. İspanya Dahiliye Na-

Arnavutu"lk tahtı, İtalya ve Ar- Yuksek Faşist meclisinin birin-ı J 
navutluk k:rıalı ve Habeşistan im- ci ve ikinci reisleri kral tarafın - Ziri talyada mera-
paratoru üçüncü Viclor Emmanu- dan tayin olunur. simle karşılanacak 
el hanedanına ait olup salik kanu- Meclisin içtimaları alenidir. 

Kral, meclis tarafından kabul Roma, 4 (A.A.) Kont Ciano, fs-
nu mucibince frsen intikal eder. 

Arnavutluk bayrağı, kırmızı 
0

_ enııen ~anunl~."ı tasnı~t~n imtina panya dahilıye nazır' Serrano Su-
lup iki başlı bir kartalı vardır ve yemden muzakeresını taleb e- neri karşılamak üzere Napoliye 

. · debilir. k ed kt" s Resmi lısan Arna~ ııtçadır. . . hare et cc• ır. uner, pazarte-
Yenı kanunuesasi, 4 hazırandan .. .. ! .. 

Bütün diııılere hürmet olumır lt"b . 1 . kt" si gunu spanyol heyelı ıle birlik-r aren merıye e gırece ır. 

ve bütün mezheplere ait flyinlerln Roma, 4 (A.A.) _ Kont Ciano te Duc d'Ao~te kruvazörile gele-

!crası olbaptaki kanunlara tevfikan ile Arnavutluk hariciye nazırı B. cektir. 
zaman altına alınmıştır. Cemil Din o, iki memlekeHn dip- Roma ve N apoli şeMrleri, !tal-

Teşrii kuvvet, yüksek Faşist ve lomasl ve konsolosluk işleri mü- yan lejyonerl~rinin avdeti şerefi
koorporatif meclisinin yardımı ile messillerini tevhit eden bir itilM- ne İtalyan ve İspanyol bayraklari-
l<ral tara! '1n istimal olunur. name imzalamışlardır. 1 

le süslenece~H r 
İcra! kuvvet, kTala aittir. Bu ltilMname mucibince, iki Lejyonerleı-. 7 hazir~Pda Mus-

Adli kuvvet, krala ait olup kral, ltalyan ve iki Arnavut azadan mü solininin önün•len geçeceklerdır. 
bu kuvveHn istimal1 hususunda rek.ekp bir komisyon vücude geti- İtalya kralı, Napolide li hazlıanda 
mahaklme niyabet \•erir. rilecektlr. yapılacak olan bir geçit resminde 

hazır bulunacaktır. 
Herkes için vacf~ülicra o1an ka- Bu komisyonun reyine bilhassa 

ııunlarıı1 tefsiri münhasıran teşrii Arnavutluğu alakadar eden mese
kuvvetin salAhiyeti dahilindedir. leler mevzuubahsolduğu zaman 

Komün ve vfülyetlere ait mües müracaat edilecektir. 

Arjan.tinin harici si
yaset· ve Avrupa 

Romada yaı:~lacak olan geçit 
resmi İtalyan ve İspanyol ordula
rı arasında yeni kardeşlik teza -
hürlerine vesile teşkil edecektir 

--oo-

Sovyetlerin cevabı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

telif kararnameler üzerinde görü
şülecek ve başvekil Daladier, si-

AaJ"antı"n Harı· • N A "k ·ı yasi meselel~r hakkında izahat 
cıye azırı merı a 1 e mev- verecektir. 

CUt müşterek menfaatlerini tebarüz ettirdi 1 Başvekil, sanıldığına göre, par-
lamentodan alınan salahiyetlerin 

Buenes Aires, 4 (A.A.) - Ar - pey kaybetmekte ise de entellek- muhtemel surette uzatılması me _ 
jantin Hariciye nazırı Cantilo, Ra- ti.le! ve sosyal sahadaki telif ve , selesi ile parlamento mesaisinin 
~on gazetesine aşağıdaki beyanat- tanzim ve teşriki mesai mahiyeti . . . 
t bııl t b.. .. kt d" ruznamesı meselesıru de mevzuu 
a unmuş ur: uyume e ır. bah ]" kt' 

Ar . t' M"ll tl C · t" Ar" ı· · · · · · · sey ıyece ır. ıan ın ı e er emıye ıne, ıan mm sıyası ıstıkameti Lı- S 1 .. k"' 1 1 t d . . . . . . . a ı gun u op an ı a ıse bıl-
prensıpler! aynı olduğu ve pohtı- ma konferaruıında i<ıah edilnnştiT. h h · • . . ..... 1 k . . . assa arıcı sıyaset goruşu ece -
kası adalet ve harp ilflnından ev- Amerıka ıle muşterek menfaatle - t" B B et h" 1 .. .. .. . ır. . onn , a.ıen yapı makta 
vel hukum ve uzlaşınıya mustenıt rimiz vardır. Fakat Avrupa ile de 1 d" 1 ı·k ·· k 1 . o an ıp oma ı muza ere er ve 
bulunduğu için girmiştır. ba"lannıız mevcuttur ve ona kar- e-üml' Mıo k ·ı .. ·· . . . . . . 8 ~ e s o~a ı e goruşme -

Mılletler Cem1yetı prestıılnın 1 B ı be b le h kkı d · h t k · şı yer a amayız. unun a ra er r a n a ıza a verece ·tır 
bazı devletlerin hareketlerinden · 

iKDAM 

rlŞARETL~_R 

Muhh:.ı ıel baskın 
Harp dedi kodulnrı da yaz tati

ıine girdi galiba ... Bu dedi kodula
.-ın mahreci olan Almanya ve ital
yadan ses çıkmıyor. ~ t Dantzig 
meselesinden hah•~~. r, ne 
Tumıstan,.. Bununla lı<orao~r harp 
hazırlığı o haldl'di:r ki, Avrupa bu
günkü halinde silahlanma) a ver
diği panıyı ve sıırfettiği gayreti 
hiçbir harpte harcamamıştı. H.tler 
ile l\lusolini milletlerine ne kese
sinde kaç parası olduğunu, ne ne-1 
relere para sarfedildiğ;ni bildir • 
ineye lüzmn gôrmedikleri için on
ların hazırlıkları ve harp bütçe • 
!eri mahlm değildir. Yalnız tere
yağından ve etten vaz geçip top 
yaptıklarını bir Alman nazırından 
işittiğimize ve göründüğüne göre 
Almanya ile italya mevcudunu 
harp hıızırlığınn tahsis etmiştir. 

işler bu hale geldikten sonra 
harb.n önüne geçmek, bu hazırlı-

1 ğın durdurulmauna ve hatta bir 
kısmının imhasına bağlıdıt. Daha 
doğrusu tevakkisi kabil değildir. 
harp olacak, fakat belki bu aylar
da değil .. 

Harbi tevakkisi iınk~nsız bir 
afet haline koyan yalnı~ hazırlık
lar da değildir; totaliter rejimia 
bünyesidir. Almanya ile İtalyanın 
bugünkü idarelerı ancak .nilletle
riııe yeni ülkeler, yeni zaferler ve
rerek ayakta durabilir. Bugüne 1 
kadar Alınan ve i taJy an rejimleri 
Almanlara ve İtalyanlara yeni 
memleketler sımdular. Bunların 

çoğu ya kılıç çekmeden, yahut pek 
az kan dökerek yapıldı. Halbuki 
daha vadedilmiş birçok ülkeler 
var; iki diktatör i~in vaitlerini ye
.rine g~tirenıemelr verler ndcn ol
mak demektir. _ -~< artık bu vait 
!erini bıiyük harplere girmeden 
yerine getirmek te kabil olmıya -
cak. Hatta başlanbaşa bir Alman 
~ehri oJan Dan!"' .. n -

"1 uzatnı.. •ş• .a · ~- ıu-

'"'"''""' koparacağını Hitler anladı 
ve bu anlayış yüzündendir ki, bii
tün nümayişlere, yiiksek Mdialara 
rağmen duruyorlar Bu duruş on
lar için hayırlı netice \'enniyece· 
ği, harbi de kolay kolay göze ala
nuyacakları için bir iimiıteri var. 
Avrupanın cenubuna doğı"u 

İngiltere ile Fransa tarahndan ta
nıamiyetlcri guaııti edilmemiş bir 
iki memleket kalmıştır. Totaliter
ler belki dostluklarına Arnavutlar 
ve Slovenler kadar güvenmiş ulan 
bu bir iki memlekete •a·rkacakhr 
dır .. Ancak bu baskın da, ötekiler 
gibi bütün dünyanın emri vakii 
kabul etmesiJe mi neticelenecek? 
Orası belli değil ... 

IKDAMCI 
l======I 

dolayı değişmiş olması, bu cemi -
yetten ayrılınakhğımız için bir se
bep değildir. Esasen Milletler Ce
miyeti siyasi mahiyetini peyder 

bütün Amerika lüzumunda ıdeal- ---ao---

Dzntzio Leh:standan· 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) alakasını kesiyor , 

!erimize ve an'anelerimize muha

lif her türlü müdahaleye mukabe
le etmeye ama.de bulunmaktadır. 

Deniz Faciası 

yete ermi~ olduğunu bild:rmekte- j 

Ordu baremi son şeklini aldı 
(Baş tarafı l inci sayfada) ı aşları 40, tutarları 120 liradır. 0-

ri memurlar vardır. Maaş asılları nunıcu derecede üsteğmenler v• 
80, tutarları 260 liradır. altıncı sınıf askeri memurlar var

Altıncı derecede yarbaylar, ikin dır, asli maaşiarı 35, tutarı 110 li
ci sınıf askeı·i memurları, Vekalet radır. On birinci derecede Teğ -
hususi kalem müdürü vaı·dır. HSli menler ve yedinei sınıf askeri me

murlax vardır. Asli maaşları 30 

dir. (Baş tarafı l inci sayfada) 

Te2gah merk~z binasının önün- Dantzig, 4 (A.A.) .Dantzi • \ 
de toplanmış bulunan halk, bunun ger Vorposten• gazetesinin bıldir-1 
üzerine hıçkırmağa ve Thetis'de diğine göre Dantzig zabıtası .Dai
bulunanlarm anaları, kardeşleri, ly Herald• gazetesinin hususi mu
kanları ve çocukları ümits:zlik habiri Scott Watsonu tevkif et _ 
içinde çırpınmağa başlamışlardır.İmiştir. Muhabir, hudut haricine 
Manzam çok teessür verici idi. .sevkedilecektir. 

Denizaltı gemisini su üstüne çı- Varşova, 4 (A.A.) - Alman iş 

maaşları 70, tutarı 210 liradır. 7 in 
cı derecede binbaşılar, üçüncü sı

nıf \askeri memurlar vardır, asli 

karabilmek ve sahile çekebilmek cephesı şefi Hıerl bugün iç hizme
>çin gayretlere halen d"'11am -0lun- ti kampına mensup kıtaları teftış 

tutarları 85 liradır. On ikinci de- maktadır. etmek üzere Dantzige gelmiştır. 

• maaşları 60 tutarlrı 170 liradır. 
recede Asteğmenler ve sekizinci "'h t' 'd 101 k" · · bul d • Gö•bbe-lsin de 18 Ha:oiran Dan! . 

J, e ıs e ışının un ugu 

Sekizinci derecede Önyüzbaşı
l:ır, dördüncü sınıf askeri memur-

d<>recede askeri memurlar vardır, \resmen bildirilmiştir. Bunlardan zige gelerek biı· nutuk söylyeceği 
a~I! maıaşları 25, tutarları 75 füa- beş: kurtarılm~. içlerinden ikisi hakkında şayiak~ dönmektedir. 
dır. Nihayet olarak on üçüncü de- ölmüştür. Varşova, 4 (A.A.) - Torunda 

!arı vardır, asli maaşları 50, tutar· 
ları 140 liradır. Dokuzuncu dere- recede askeri memur muavinleri. f' 
cede yüzbaşılar ve beşinci sınıf vardır ve asli maaşları 20, tutarı 

a,krri memurlar vardır, asli ma-l 60 liradır. 

Vekaletimizi aliikadar eden bü
tün işler hakkında, Kurultayda 
etrnflı iıahat ,ermiştim. Bunlara 
ilave edilecf'k yeni bir şey yoktur: 

Vekil, İstanbulda doğruca ote
le inerek geceyi istirahatle geçir-

Maslak yolu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rülmüştür. Kamyonetin üstü açık 

bulunmasından, kamyonette bulu

nanlar, arwbanın devrilmes;le ileri 

doğru fırla ·rıışl~r. bunun için, bü

yük b:r facia vukua g~ memiş<tir. 
miştir. 

iktisat Vekilide geldi Kazadan evel ka!!Jyonetin kar -
. . . .. şısına çıkan otomobil hemen sa -

Dün sabah, lktısat Vekih Hus-.. . . Vuşmuş ve numarasını tesbit e.tmek 
nu Çakır da Ankaradan şehrımıze 
gehniş, Pendi'kte trenden inip mümkün olamamıştır. Bu otomo -

öğleye kadar kar ı tarafta kalarak bil aranmaktadır. 
bazı hususi ziyaretler yapmış, öğ- Kamyonet, ehemmiyetli surette 

leden sonra İst>nbula geçmiştir. hasara uğramıştır. 

aktedilmiş olan Pemoran,ya iktı • 

Kudu
"sfe tethı'ş 'tı sarl meclis:nin küşad toplıantısında 

bir nutuk irad eden Başvekil mu-
avini Kwiatkowski, ezcümle şöyle 

hareketi arttı r de;:;:~;anın siyasi ve ıktrnadl is-

Kudüs, 4(A.A.) - Tedhiş 

hareketi artınışhr. Kcdiiste 

4 bomba meydana çıkanlmış 

ve vaktinde yetişilmiş oldu _ 

ğu için inlilakldrına meydan 
verilmem iştir. 

Mutedil bir zoı olan Yafa 

belediye reisine knşı biri su

ınuikasd teşebbüsiindc hu . 

Junınuştur. Bunun iizerine 

kahveler ve mağazal.Y gayri 

muayyen bit müddet için ka

patılmıştır. 

tiklalinin sınırı, Polonya Pemo -
ranyasından get;eı. PolonyMıın 

denizde serbest bir mahreci bu -
lunması ancak ezelden beri Polon
yalı ola.n Pemorenıya arazisi saye
sinde mümkündür. Müttehit ve 
müteısanid olan m:llet, bu ınamül
künü 111uhaiaza ıçin her türlü ıeh 
likeyei göze almağa amadedir. hı
timal günün bir:nde beynelmilel 
münasebebleri yüksek ılıir siyasi 
kültür idare edecektir. Faka1 bu 
zam.an, çok uzaktır. Binaenaleyh 
müstaklbel neıs'llere masun ve 
mahfuz bir halde naJdetmemi icap 
eden huku.kumuzu bizzat kendi -
miz müdalaa etmeliyiz. 

SAYFA :ıı 

Milli Sef'imizin çayında 

Cümhurreisimiz lnönü'nün çay ziyafetlerinden muhtelif intibalar 



~Kozanda 
B İ R T İ p ( bir facia 

1 S Ve Ç li!iN&MaAI' 
hükônıeli Artistler biribirlerile 

nasıl eğleniyorlar? Yazan: Oktay AKBAL 
Par· '< bir ay, gökyüzünde doğ- ı vererek yanımızdan ayrıldı, sal • 

muş, oogazın mavi sularına tatlı• Lanarak ilerlemeye başladı. 

şuaları aksetmiş ti. Arkasından Enverle bera.bet' sü-

V apur beyaz köpükler saçarak rejili bir kahkaha salıverdik .. 

Bir kişi öldü, 4 
yaralı var 

Deniz anlaşması
nı tasdik etmedi 

hızla lerliyor, projektörün ışığı Bu ne biçim bir adamdı? Ne tip-
etrafı bir ka t daha aydınlatmıya ti? 

çalış ıyordu. Biraz sonra güverteye çıkdığı • 
Aı <adaşım Enverle vapurun ön mız zaman bir kalabalığın ikinci 

Kozan, (Hususi) - Kozanda 
halkı heyecana getiren VE teessü
re sevkeden bir kavga ve bıçakla· 

ma hadisesi olmuştur. Bu feci ha-

Stokholm, 4 (A.A.) - İsveç hü
klımeti, 21.12.1938 tarihinde, deniz 
inşaatı tahdidi ve harp gemisi in
şaatında haber teatisi hakkında 

İngiltere, İsveç, Danimarka. Fin 
1andiya ve Norveç arasında imza· kk'ımnda oturuyor, öteden beri - mevkie biriktiğini gördük, baktık.. dise dört kişinin yaralanması ve 

den konusuyorduk. O gün Beyko- Demin bizimle konuşan sarhoş bul bir kişinin ölümü ile neticelen -
za gi'mi~. dolaşmış epey cğ1enmiş- sefer de kendisinden iri bir ada - miştir. 

m ... ındt se vapurda oturacak yer mm yakasına yapışmış, haykırı - Hadisenin sebebi bir t iyatro kı-
kalm.:d ı ~rndan vapurun burun ye- yordu: zının Arslanlı köyüne götürülme-

rind ı çaµanın üzerinde oturmıya - Ulan gavur, senin silaileni sü- si ve orada ellerinden alınarak hü 
mecbur olmuştuk. !aleni.., 

Saat epey ilerlemişti, vapurda Ceketini çıkartmış hasmına. sal· 
kömete teslimidir. 

Dün kuşluk vakti Ahmet De -
bu t>.ı on mektep talebeleri şarkı - dırmıştı, muhakkak bu adam ken-

nizle Mehmet Dağlı arasında zu
lar sii:r lü.vnr. ki tar ve mandolin ça- disini kızdırmış ve o ahret sual -
• l d bur eden bir agı· z ve tokat kavga-uyor a · !erini sorduğu zaman cTürk deği -

Biz böyle dalgın dalgın durur _ lım Gavurum• demişti. sından sonra kahvede çıkan bu 

ken _,·arııba~ımızda bir ses işititk, Minimini sarhoş bağırıyor, küf- büyük hMise Emin Traş ve Ah
başıın ı çc\·ırdim, biraz ötemizde rediyor, ayıranlara saldırıyordu. met Deniz tarafından Mehmet 

kısa boylu bir adam yıkıla yıkıla Nihayet onu ayırdılar. Mesele Dağlı ve suçsuz olarak da ıiüsnü 
geHyu!'d u, bll adam adamakıllı kapanmış gibiyken yeni:ieı: diğer ve İsmaill bıçaklamış ve çarşıya 
sarh oş t u . Yürüdü bizim dikkatli adama saldırdı, seyirciler hıçak çıkan caniler rastladıkları Me!1 -
ve nütecı::;sıs bakışlarımız altında çektiğini söylüyorlardı, met Dağlının kardeşi Ömer Dağ
yaruna yaklaştı, gözlerini gözleri- Çok geçmeden gelen iki polis ilk lıyı da fırına kaçtığı halde yara -
me dıkerek sordu: 

iskelede bu acaip adarp.ı sahile J.amışlardır. Rüstme Dağlı da Ah-
Siz kımsiniz?. 

indirdiJ.er ve adam r'mek için ka-ı met Denizi bövründen yaralamış-
B· acaip sual karşısında ş••ır- k ı "tü' nı· .. k h•1• b ~ 1 · ...., ra o a go r ur en o .. .. a,.ı - S 

1 1 
t t 

1 
.. .. 

dım ·. d tır. uç u ar u u muş ve curmu-
rıyor u: · 

_ Basb.ı~·ağı adamız, dedim _ Uln.n gavur. ben •ana yine meşhut mahkemesine ~~kedile -

- Türk müsünüz? 

- Eve t 

- Bu url çocukları mısınız? 

-- E''et 

- D· ·mek bu vatanda yaşıyorsu-
nuz? 

Bu ohrct sualleri karşısında iyi
ce icer lem i..1tim. Arkadaşım Enver 
kıs kıs gülüyordu. 

O hala devam etmekteydi· 

- Demek bu topraklarda yaşı -
yorsun uz? 

- Öyle. 

- Gavur degilsiniz ya? 

- Ne münasebet. 

.. t · · s .. .. .. rek Ahmet Denize ve Emın Traşla gos erırım... en gorursun. 

Bu minimini sarhoş da belasını 
mumla, şamdanla arıyanlardan o -
lacaktı. Şayaru dikkat bir tipti. .. 
Amma ne tip .. 

müşevvik katili Halil Topaloğlu 

tevkif edilmiştir. 

Yarası 

ölmüştür. 

beyninden olan 'Hüsnü 

Borsanın onbeş yıllık 
kültür faaliyeti 
Talebe adedi bugün 15923 e 
Çıkmış bulunmaktadır 

!anan muahedeyi tasdik eden ka
nun projesini parlamento ruzna
mesinden geri almıştır. 

İsveç hükfuneti, İsveç - İngiliz 
muahher anlaşmasına bağlı bulun 
duğu deniz muahed<!Jeri ve anlaş

malarında birçok değişiklikler vu
kua gelmiş olmasını, buna . sebep 
olarak göstermektedir. 

Hükumet, Aland adalarının bi
tarafüğmın muhafazası hakkın -
daki kanun projesini de geri al
mıştır. ParlAınento, yakında içti -
ma devresini bitirecektir. Aa1and 
adaları işi için. parlamentonun fev 
kalade bir içtiınaa çağırılacağı sa
nılmaktadır. 

lngiltere - Romanya 
ticarei müzakereleri 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz ha
zine mümessillerile Romen mu -
rahbasları arasında geçen salı gü
nü başlıyan müzakerelere faali -
yetle devam edilmektedir. 

Mali ve ticari tali komisyonlar 
iki memleketi alakadar eden me
selelerin muhtelli şekiılerini tet -
kik etmektedirler. 

Prensip meseleleri Frederick 
Leithross'un Bükreşi ziyareti es -
nasında halledilmiş olduğundan 

şimdi yalnız teferrüata ait nokl'ıa

Jada kredilerin ne suretle kulla

nılacağı ve ticari münasebetlerin 

ne suretle yapılacağı tetkik edil -

mektedir. 

-------
Bursada 

tatil 
ilk okullar 

edildi 
Bunun üzerine iki elini 

uzattı, ellerimi sıkarak: 
bl'rden çılmamış bulunan 

vardır. 

(12) mektep Bursa, (Hususi) - İlk mektıep

ler tatil edilmiş1ıir. 

- Öyleyse kardeşiz dedi Tam teşkilatlı olan mekteple 

Don Amechein 

DON AMECHE en şakacı yıldızlardan biridir- Onu burada 
sık muziplikler. yaptığı güzel CLAUDET'IE COLBERT'le b:r

likte, •Gece Yarm Baronesi• filminde göriiyonunuz. 

Holivutta bir k11Sım art:st:er var! iti beş yaş~~~n beri sizin aşkınız. 
dır ki bunlar bi~birlerine birtakım la çılgın gibıyım ılh .. 
şakalar, muziplikler yapat eğlen· [ Adamın son sözleri karşısında 
mesini çok severler. Fakat tab 'i Chaudette Colbert kahkahalarla 

b .~ı,. ı d · 1 d ... .. güldü, yahut hiddetlenip kızdı mı u. F-°'"aıar aınıa ara arın a ,,. : · 

ük b . . : · 1 k . malum değil. y ır samımıyet o an,. ço ıy. ar- . 
. · I.şte başka ibir şaka daha: 

kadSJ geçınenler arasında vuku-

bulur. 
B 'r film çevrildiği esnada, stüd- '· 

M !
. k . 

1 
yoda meşhur üç komik kardeşler -

ese a en şa acı artıst er ara -ı 

da Do Am
. h b 

1 
den en büyüğü Harry Ritz'in canı 

sın n ec e aşta ge rr. Ta- .. .. . 
b ·ı Do A . h ,. ıd Ş sıkılıyordu. Orada onunden kutu-

ı n mec e ı tan ınız. u 
su ile makyajcının geçtiğini gör -

·Büyük Caz•, •Saadet Durağı• gi

bi filmlerde gördüğümüz esmer 

delikanlı Don Amı\che, son filmi 

cGece Yarısı Baronesi• ni birlikte 
çevirdiği güzel yıldız Claudette 
Oo~bert'le çok iyi arkadaştır. Ba
kın geçenlerde genç kadına nasıl 
bir oyun oynadı. thtiyar figüran
lal'dan beyaz sakallı, bıy;klı b'.rini 
güzel yıldızın istirahat etmekte 
olduğu locasının kapısına koydu. 
Artistin oda hizmetçisi kapıyı a -
çıp ta karşısında bu ak sakallı 
muhterem zatı gikünce onu içeri 
girmekten menetmeye cesaret e
demed:. İhtiyar adam içeri girdi, 
artistin önünde derin bir reverans 

dü. Adama yaklaştı: 

- Bana bakınız dostum biraz 

ötedeki şu f:·güranı, - Allan Dwan 

sahne vazıı - bana demin sizin, 

taktığı sa'hte bıyıklarını biraz da

ha kısaltmanızı istediğini söyle 

m!şti. Hakikaten bu bıyıklar eJ -
dukça uzundur. 

Makyajcı: 

- Derhal gidiyoruı;n diye, cevap 

veroi. 

Biraz sonra stüdyonun bir· köşe

sinden bir it:raz feryadı yükseldi 

bu, makyajcının makasını bıyıkla-

Ankara radyosu 

- Dalga uzunluğu - 1 
1639 m. 183 Kes. lZO K,.I 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. ıo Kw , 
T.A.P. 31.79 m. 9165 Kes. ıo Kwi - -- . 

~ .................. .. 
ı 5 haziran Pazartesi J .. .................... .. 

3 aat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği -

Pi. 
Saat 13: Memleket 'aat a

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Sen
f.on ik 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 -
revi. 2 - Nayi Halim çavu -
şun - Şivenüma bestesi: Bir 
görüşle düştü. 3 - .. .. ..... • 
Şivenüma yürük semai: Aya 
ne ola ol hilal ebru. 4 - Sa -

· dettin Kaynağın - Bestenigar 
şarkı: Ey servünazım. 5 -
Kazasker Mııstafa İzzet - Bes
ten:gar şarkı : Ey Servünürıa-
zım- -O - ......... - Bestenigar 
şarkı: Ben seni sevdim seve -
li. 7 - ......... - Bestnigiir saz 
semaisi. 8 - Raif beyin -
Kürdilihicazkar şarkı: - Ren
ginirubsarına. 9 - Osman Ni
hadın - Kürdilihicazkar şar • 
kı: Gözümden g itmiyor. 10-

......... - Muhayer türkü: Bu
gün ayın on dördQ. 

Saat 21: Konuşma (Dok -
torun saati.) 

Saat 21.15: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 
1 - Ennnerich Kalman - Fa
şlngafe potpurosL 2 - Mic
hels - ÇardaŞ No. 1. 3 - Em -
mericlı Kalman - Ah sen, seıl 
(vals.) 

Saat 21.45': KoniıŞma. 

- Evet. 

J'lursa (Hususi) - - 923 - 924 ders 
yılı içinde vilayetimizin ilk okul
larına devam eden talebe sayısı 

(11.000). orta tahs le devam eden 
talebe sayısı ise (3.30) iken bugün 
ilk okulların talebe adedi (29631) 

de, ort:ı. mekteplerin talebe sayısı 
ise ( 4923) çe çıkımış bulunmakta
dır. 

Bütün vilayette tahsil çağında 

bulunan talebe mikta:rı (47882) 
dir. Bu mevcudun (29631) di. Mele.-

rına doğru uzattığı adamın ferya
rin beşinci sınıfları haziranın be- yaptı ve Don Ameche'in öğrettiği 

dı idi ve bu adamda Allan Dwon 
şinde imtihana oaşlayıp 15 inde dersi aynen tekrar etti: 

"' Saa't 22: Müzik '(Küçük or
kestra - Şef: Necib Aşkın.) 

Devam. 4 - Amade! - Saz ça
lan aşık süitinden (Aşk rüya
sı) 5 - Oscar Fetra8 - Hatı -
ra. ô - Becce - Rüya (Keman 
için) . 

Yine <'ilerimi sıkı: 

- Kardeşiz, kardeş .. 

Sonra yine sordu: 

teplere dev~m ettigme nazaran, 

devam n'sbeti (yüzde 70) dir ki 
. . · • _. t 1 . . .. ki değil. Onun bir misafiri idi ki -

imtihanlarını bitıreceklerdır. I ık - =ız ma maze s :zı gorme e . .. 
mekteplerde kayıt ve kabule 15 nekadar' mes'ut olduğumu tariften Harry Rıtz bu adamın bıyıklarının 

- Vapur nereye gidiyor, bura -
ya mı. oraya mı?. 

Aradaki farkın nekadar mühim 
olduğu meydandadır. 15 sene iç .n
de ilk mekteplere devam edenle
rin sayıs,ı (180.00) kadar artmış -
tLrlar. Yani yarıdan da fazla ... 

bu n isbet Türkiyede hemen en 

başta gelen bir vilayet olduğumu· 
e lulda başlanacak ve ilk teşrinin llcizim. Ben sizin beliti en eski hayı hakki olduğunu pekala biliyor ve · 
b~şında tedrisat yapılacaktır. ranlarınızdan biriym. Düı!ününüz köşesinde kıs Jc,ıs gülüyordu. · 

zu anlatmaktadır. İlk mekteplerde ders sonu mü-

Saat 22.30: Müzik (Operet
ler - Pi.) 

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

Saat 23.20: Müzik (Caz • 
band - Ft) 

Bunlan derken bir vapurun git
tiği ist ikameti ve bir de geldiği
mb: isti kameti göstermişti 

Cevap verdim: 

- İst" buraya gidiyor 

- Demek öyle haa .. 

- Evet. 

Sonra yanımdan ayrıldı, Envere 
•ormıya başladı: 

- Vapur neriye gidiyor karde
şim?. 

Muzip Enver, bu sarhoşu aldat
mayı ve kızdır31ayı tasarlıyarak 

ters istikameti gösterdi: 

- Buraya. 
Sarhoş o tarafa baktı: 

- Yok yalan söyleme buraya gi
diyor .. 

.Enver doğru yeri söyledi, o ba -
ğırdı: 

- Atma be, oraya gitmiyor .. 
Enver sordu: 
- Ya nereye gidiyor? 

Bu sefer de hakiki istikameti 
gösterdi 

- İşte buraya yahu .. 
Sonra ona da bazı ahret sualleri 

sormaya başladı : 

- Siz de Türksünüz değil mi? 
-Tabü. 

- Demek bu vatanın çocuğusu-
nu? 

- Elbette. 

Bu sefer Enverin elini yakaladı: 
- Kardeşiz, kardeşiz .. 
Yine yanıma yaklaştı , elimi tek 

a;· sıkarak, söylendi : 
- Kardeşiz , değil mi? 

- Evet.. 

Sonra bize hürmetkar bir selAm 

Orta mektepler talebesinin ade 
dine gelince arada bir n .sbet ve 
kıyas bıle kabul etmeyen bu gö
ğüs kabartıcı vaziyet: (330) tale
beye karşı (4593) talebenin art -
mış bulunuduğunu göstermekte -
dir. Günden güne artan genç nes
lin dimağlarını, bugünkü içtimai 

Köy kalkınması için muıı.l.limler nasebetile sergiler açılmıştır. Bu 
tarafından köylerde 938 e kadar sergiler talebenin yıllık mesai ve 
beş sene zarfında verilen konfe- muvaffakıyetini göstermektedir. 
ransların sayısı (4030) u bulmuş, Bunlar 15 hazirana kadar halka 
ayr1ca (1030) tems.l verilruıştir. açık bulunacaktır. 

---000---

İçme sulan 
medeni, iktisadi ve kiiltürd sa -

Bursa (Hıısusi - Dahiliye 
Vekaleti, yeniden bir çok şeh:r ve 

halarda aydınlatabilmek, bunların . . . 
b . k d nd" . 1 h d kasabalarımızın ıyı suya kav~ _ 
ır ısınma a e ustrıe sa a a . . . 

k ti ' k b 'I 1 1 b' l · maları :çın verılen proıeleri tet -
u:vv~ .ı a ı .yet er . aşı .ıya. ı - kike b lam tır. 

mek ıçın, Bursa muhiti ınkişafa ş h ·aş ~asabalarımızm halkı-
çok müsa:t bir şekilde kültür var- e ır ve 
lığı halini almağa namzet bulun- nm kuyu 
maktada. kurtularak 

ve ırmak sul~rından 

fenni şartlar altında 

kadar getirilen iyi Yalnız on beş yıl içinde köy !er
de, köylü tarafından yapılan ilk 
mekteplerin sayısı (112) yi bul -
maktadır. 

Yalnız on beş yıl içinde köy !er
de, köylü tarafından yapılan 'lk 
mekteplerin sayısı (112) yi bul -
maktadır. 

çemeşlerc 

memba sularına kavuşmahn için 
üç sene zarfında 39 şehir ve kasa

baya iyi su bulunmuş ve kasaba

lara g.~tirilerek buraların halkı 

fenni şekilde isale edilen suyu iç

meğe başlamıştır. 52 şehir ve ka-

Köylerimizde mevcut mektep sahamız civarında da su verecek 
!erin bir sınıflısı (7) tanedir. İki membalar bulunmuş, sularının 

TAKViM 0 
1358 HiCRi 
Rebi' ıilahir 

17 
6 inci AY 

SENE : 
V "ıatl 

1355 RUMi 
Mayıs 

23 
HIZfü 31 

1 9 3 9 

Ezani 

Haziran GUneı 
8 52 
Öf! ' 
4 35 

5 
Gilue, 
4 2Q 
Üğ l , 

il 12 
ı ld .1dl 

ı6 12 
Ak~am 
19 37 

y.'' 
21 37 
ı.n ... 
2 13 

Pazartesi 

ikindi 
8 35 
Akıam 
12 ili) 

Yatıı 

2 01 
imsak 
6 36 

smıflı okul adedi (4), üç sınıflı tahlili ıkmal olunmuş, planları · 
mektep sayısı (139). dört sınıflı t d'k d 'l · · b ı İRTİHAL as ı e ı mış ve ışe a.ş anmış ve
okul aded i (1), bej sınıflı mektep 
ise (26) dır. Bütün vilayette (766) . ya başlanmak üzere bulunmuş -
köy vardır. Ancak bu köylerden tur. On dört kasabanın su projele
(176) sında mektep bulunmakta ri de elde bulunmakta.dır. 

ve bu mekteplerde (247) muallim Bundan sonra şehir ve kasıııba-

çalışmaktadır. larımmn tatlı suya kaı•uşmaları 
Demek ki, vilayette daha (590) için çalışmalara daha hız verile -

köy mektepsizdir. Bwılardan bir 
kısmındaki çocukların mektebi 
bulunan yakın köylere devam et
mekte olmalaı-ı:ıa rağmen mek -
tep ihtiyacı çok barizdir. · 

Henü7. inşaat• bitmed:gi için a-

cek ve beş sene çinde köylere ka

dar fenni içme suyu isale edilmi§ 

olacaktır. Bu suretle Türk vatan

daşı en büyük ihtiyacı olan sıhhi 
suya kavuşmuş olacaktır. 

Dişçi mektebi Protes profesörü 
Hüseyin Hıiınid Talahor müptela 
olduğu hastalıktan ktırtulaınıya -
rak 4/6/939 Pazar günü saat 1.40 
da vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Siileyınaniye 

caddesinde 19 nunıaralı evinden 
lrıaldırılarak ikindi vakti Beyazıt 

caıniiııde namazı kılındıktan son 
ra Merkezefendidek.i aile makbe - • 
resine defnedilecektir. 

1 
Güzel MYRAN LOY'i yeni J."llafürii ile gö:rüyorsnnuz. Bu hat 

içinde de nekadar güzel değil mi? 

Saat 23.55 - 24: Yarınki 

program. 
~~~~------'--~ · 

Ankara Tiyarosu 
SanatkArları 

i 
Bu gece Yedikule 
Pınar sinemasında 

(l!bununna) 1 
Salı : Yenlşehirde 

Çarşamba 

B~iktaşta . İllüzyonist 
Emin Atabay birlikte. 

· ı-;---KUçUk sinema haberleri ---- ...... ,... * Katherine de M!lle, meşhur 
·cejisör Ceci.l ı B. de Mille'ln evlad
lığı bu genç Amerikalı aktris, ken 
disine uğur get ;rmediğin! iddia e
derek ismini değiştirmeye karar 
yermiştir. Uğurlu olduğu telakkisi 
ile seçt:ği isim de şudud: Deborah. * İlk defa olarak Holivutta zen
ci muharrirlerin angaje edildiği 

görülüyor. Bunlardan biri Ameri
kanın en 'büyük facia mu.harri,le
rinden biri sayılan Langston Hug
his, d iğeri de hem aktör hem de 
muharrir olan Clarence Musedir. * Christiaıı Jaque'in sahneye 
koyduğu . coou Magnifique, fil 
mının ismi deği§tir:Jerek •Üç 
Ren• ismi gön.derilmştr. * Küçük Jean Murat, Micheli
ne Checirel, Armand Bernard, 
Lucas - Gridoux, Mady Berry'nin 
çeviı'Ciiği •David Guerchoum• fil
minde küçük Clande Bramv'de rol 
almıştır. 

• 
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GALATASARAY 
FENERBAHÇEYİ 

: YİNE MA.GLOP ETTİ 
Bu maçta da hadise çıktı 

-~-m ~~x~ ~ 

Netice: 4-3 Sarı Kırmızı galip 

• 

oyun da biraz sertleşmeğe 
vullar çoğalmağa başladı. 

Fenerir ·:-inci golü 

ve fa-

i KD AM 

• 

Dün Fenerbahçe ile Galatasaray, 
bu ikı ezeli rakip Milli Kümenin 
ikinci maçını oynamak için tekrar 
karşı karşıya geldiler. Fakat bu se
ferki karşılaşma bazı hoşa gitmi
yen hadiselerle ve yine Galatasa
rayın 4-3 galebesile bttti. 

31 inci aaki kada Fenerbahçeli
ler hücumda iken Naci sağdan at-· 
tığı bir şütü Galataaray kalecisı 

Osman tuta":iyarak elinden kaçır-! 
dı. Buna yetışen Esat güzel bir\ 
vuruşla takımının ilk golünü yap-1 
tı ... 

F ilrrd G. Sa•ay lralHintle.. Feneritt bir ıolü 

Saha ve seyirciler 

Bir dakika sonra yeni bir gol 
32 inci dakikada yine Fenerliler 

hücuma kalkışırken Esat kaptığı 
topla Galatasaray haf hattından 

ilerideki bir mevkiden kuvvetli bir 

GÜL KUPASI 
Ciridte 48. 93 metre ile İstanbul 

rekoru yenilendi 
şiltle takımının ikinci golünü de İkı yüz elliye yakın atletin iş - 38 sayı, 2 - B. J. K. 16 sayı. 
yaparak Sarı Lacivertlileri bera- tirakiyle Fenerbahçe stadında ya- Kategori III. - 100 metre Cez-

. 

4'AYFA ~ 

Dün havanın fevkalade güzel 
oluşu, öğleden itibaren seyirci kit 
,Jelerinı stadyoma celbediyordu. 
Küme küme yerleşen insan kala
balığı ile saat tam dört buçuğa gel 
diği zaman stad kapısından adım 
atılaınıyacak bir hale gelmişti. Ge
ne Taksım kışlasının dört tarafı· 

nı dolduran insan kafaları kızgın 
güneşe karşı gazeteden yaptıkları 
külahlarla kendilerini muhafazaya 
uğraşıyorlar. Bu kalabalık takri • 
ben on iki bin kişiyi bulıııuştu ki 
zab•ta gördüğü bir lüzum ıie >ta
da eller.nde biletleri mevcut olan 
yüzlerce meraklıyı stad kap»ın -
dan geri çevirmek meeburlyetiıı

Fenerin a•ı Filrret 

1 

ber~iğe çıkardı. pılan üçüncü ve dördıincü kate- mi Güzelbahçe 11,9, Yaşar Deniz 
. . . .. .. Ikı taraf beraber olunca oyun ı;ori .G:ül K_upası müsabak~lar'.nd~ ı lisesi 12. 

kurtardı. Yıne Fenerlılerı hucum- suratlendı ve oyuncular gayrete 1 çok ıyı netıceler alındı. Dorduncµ 400 metre Ali Güzelbahçe 
da görüyoruz. Fakat bu hücumla- geldi fakat ikisi de bir netice a-I kategoride 100 metre rekoru egale j 56.5, Kazım. Kasım paşa 56.6. 
rın hiçbirisi müessir değil, Atılan lamadan devre 2-2 beraberlikle edıldı 4 X ~O metre rekoru kırıldı, 110 Mama V asilyadıs Hıgn 
şiltleri Galatasaray müdafaası ve- bitti. ) 50,100, 4X50, disk, yüksek ve uzunı School 18, Marnakis T. Y. Y K 

ya kalecisi çeliyor. Bu sırada sağ- ikinci devre atlamada 1938 Gül Kupası rekorları 18.1. 
dan Fenerin kazandıg· ı bir korneri · yenilendi. Üçüncü kategoride 200 Gülle - Afif Deniz lisesi 18.40, de kaldı. 

Saat ilerlerken bu müthiş ka
labalığın sabrı da tükeniyor~u. 

lkinci rievreye Galatasaraylı -
de Osman kurtardı. 1 b 1 

de, yüksek atlamada, 4X l0ğ de, Seyfi Derıiz lisesi 11.37. 
ar aş adılar. Ve buna Fenerliler ciritte yeni İstanbul rekoru, ve 200 Cirit - İhsan Güzelbahçe 48.93 Pera-Kurtuluş maçı

hakem tatil etti 
•Tam bu arada oyuncularla bera - G. sarayın ikinci golü 
ber stada girmeğe muvaffak olan 18 inci dakikada Galatasarayın 
bir grup ~tadın orta kapısını bile sağdan ortaladığı topa Cemil bir 
kırmak cesaretini gösterdiler. Yi- kafa vuruşu ile ikinci golü de yap
ı.e bu arad~ Galatasaray takımı - tı ... 
da ancak duhuliye tarafından açı- B ld 22 · · d kik u go en sonra ıncı a a-
labilen bir aralık kapıdan stada 
grimeğe muvaffak olabildi. Kapa- da F ener hücumları devam eder-

lı tribünler. duhuliye kısmı ve bal[ ken Şaban Galatasaray kalecisi i
kon hınçahınç bir halde iken pist- le karşı karşıya kaldığı halde mu

te iyi ihtiyat tedbirleri almış bu- hakkak gol fırsatından istifade e

aunan zabıta memurlarından baş
ka kimse görünmüyordu. Saha
nın hali böyle iken oyun saati yak 
laşmış, taraftarlar da sabırsızlan

mtştı. Nihayet! Hakemler ve oo
dan sonra takımlar merasim yap
mak üzere sahaya fırladılar ve çıl
gınca alkışlandılar. 

Hakem ve takımlar 
Hakem T.arık Özerengin idi. 

İki taraf ta şu kadrolarile dızlldJ
ler. Fenerbahçenin yeni tescil et-
1irdiği kalecisi ile: 

Menelos - Lebip, Yaşar - Meh 
met Reşat. Esat, >\li Rıza - Bas
ri. Rebii, Fikre Şaban, Nacı . 

Galatasaray· Osman - Yusuf, 
Adnan - Celal Rıza. Musa - Sa
rafim, Buduri, Cemil, Salatıattin, 

Bedii. 
Galatasaray rüzgar altına düş

mi.ış. Fenerliler de aksi kaleyi al
m4lardı. 

Oyun başlıyor 
Oyuna Fenerliler başladılar. 

Ve ilk Sarı Lacıvert akını Galata
saray müdafaası önünde geri çev
rildi. Fenerin ilk hücumuna Gala
tasaray sağdan yaptığı bir akınla 
mukabele ederek bir korner ka 
zandı. Bu korneri Fenerliler sa 
vuşturdular. 

G. sarayın birinci golü 
5 inci dakikada Galatasarayın 

yC'ni bir hücumunda Budurinin 
sürüp getirdiği topa Fenerli Ya
sar mani olmak istedi. Fakat Bu
duri ondan da sıyrıldı ve plase bir 

vuruşla Galatasarayın ilk golünü 
yaptı. 

Bu ümit edilmıycn dakikada, 
Fenerin yediği gol kendilerim gav 

rete getirdi. Ve onlar da hücuma 
ııeçtiler. Nitekım Basrinin çok gü
.<c' ı,·r sütünu Osman meharetlc 

demedi. Tekrar iki ezeli rakip bir 
birini sıkıştırmağa başladılar. V c 

rt 

';, Saray lraleci•i Necdr• 

mukabele ettiler. Ve Fenerbahçe de, 400 de 800 de 4Xl00 de, gülle- Kemal İstanbul lisesi 44.50. ' 
b ~~Langıçta nisbi bir hiık:imiyet de, ciritte, yüksek atlamada, uzun, Sırık - İzzet Kulali 2.60, Feri-
kurmağa bile muvaffak oldulaı. atlamada, sırık atlamada yeni Gül dun İst. lisesi 2.48. Dl 
Nitekim. 5 '.nci dakikada Fenerin Kupası rekoru yapıldı. Kupa .galibi 1 Güzelbahçe 33 sa
kazandıgı bır kornerı Osman kur- Çok muntazam geçen bu lnüsa- yı, 2 - Hign School 24 sayı. 3 - De
tardı. Tekrar Fenerliler hücumla- 1 bakaların teknik neticeleri unlar- niz lisesi 23. 

rınaddlevam ederken bir de gol ka- dır! Dördüncü kategoriye 10 teşek- Pera 2 -1 ga11p vaziyette idi 
zan ı ar. K t · IV 50 t N k"ld .. ·· a egorı . - me re ec- u en. uçuncü kategoriye 18 teşek T d d p / r· .. Fenerin üçUncU golU det B. J. K. 6,1, Sezai Haydarpaşa külden atlet iştirak etmiştir. Dün sabah aksi.m sta ın. a e- unu yaptı. Biraz sonra mesinezi 

ra ile Kurtul119 arasında bır maç ·sıkı bir şiltle takımının ikinci go-
10 uncu dakikada Fenerin sağ- 6,2. 100 Metre - Turan Deniz li- - b" h · · d 

1 

yapıldı. Asabı ır ava ıçın .e. ce-: !ünü çıkardı. Üst üste yapılan bu 
dan yaptığı yeni bir hücumda Na- Gülle - Hidayet Haydarpaşa sesi 11.7, Sezai Haydarpaşa 11.8. reyan eden bu karşılaşma ık.incı sayılar K lu 

1 ··inin ortaladığı topu Basri güzel 11.93, Nihat Güzelbahçe 11.59, Disk - Kormen Güzelbahçe devrede sert bir şekil alınca ha _ urtu şuları harekete 
bir kafa vuruşiyle Galatasaray ka Yüksek - Vecdi B. J. K. 1.56, J 29.00, Hidayet Haydarpaşa 27.40, kem tarafından tatil edildi. getirdi. Merkezden yaptıkları bir 

lesine atarak üçüncü golünü attı. Suat Haydarpaşa 1.51.5. Uzun - Yaşar Deniz lisesi 5.99 İııtanbul futbol ajanı Kemal hücumda Tanaş takımının yegaııe 
Bu golle beraber Galatasaray- 4 X50 Haydarpaşa takımı (Suat 1 Necdet K. 3.0 5-98· . ~ Halimin hakemliği altında cere - golünü yaptı ve devre 2 - 1 Pera 

lılar birdenbire canlandılar ve Fe Ferit, Kamiran), B. J. K. (Necdet, 200 Metre - Şenon Hıgn :school yıan eden bu müsabakaya her iki nın galibiyebile bitti. 
ner kalesine birbiri ardına hücum Yani. Hüseyin, Çapa) 25. 24.5, Sadun Higr School 24.8. takım en kuvvetli kadrolarile işti- İkinci devreye her iki takım 
!ar yapmağa başladılar. Fenerin Kupa galibı - ı - Haydarpaşa Naili Morau rak etmişlerdi. -"-! s..u bir şekilde b~ladılar. Kas 
müdafası Galatasarayın bu hücum Rüzgarı lehine alarak oyuna 
!arını sert ve favullü bir tabiye kendiliğinden sahayı terkeder -) geçt:ler. Buna Fenerliler de mu - • başlıyan Peralılar ilk dakik.adan hareketler arasında geçen oyun 
ile önlemeğe çalışıyordu. ken yan .hakeminin ika_zı. üzerine, kılbel_e .. eı:iler ve tam Galatasaray 1 itibaren hiikiınıyeti aldılar. Ve ra-ı nuncu ~ak.ikayı bulmuştu kı I 
G. Sclrayın ÜÇÜnCU golü hakem kufrederek bu hadıseye se- kalesı onunde bulunan Fener mu- ldpler:ni sıkı bır tazyik altına so- ralı Hırısto Kurtuluş •"8 ııç "! 

bep olduğu kanaaUe Cemili de hacinüeri topu tutmak üzere bu- karak müdafaa eyunu oynamaya bir tekme attı. Hakem bu oyuncu-
22 inci dakikada Fener aleyhıne sahadan dışarı çıkardı. lunan kaleci Osman ile çarpıştlıar iabar ettiler. Dağınık bir oyun çı- yu dışarı çıkardıktan sonra oyu • 

sahanın ortasında ve ceza sahası - Y~r sa:hadan çıktıktan sonra ve Osman yende kıvranmağa baş - karan Kurtuluş bu sıkı hücumlar b k"ld d 
n n çok dış d ·1 il ·· · .. nun u şe ı e evamını mahzur-

' ın a verı en frikiki Mu- Cem· in uzerıne yurü~k istedi. !adı, oyun durdu ve Osman saha- karşısında -bunalmış bir vazlyet -ı 1 """""' .. 
sa aitı. ı Bereket zabıta derhal müdahale dan çıkarıldı. Ga'atasaray takımı- te topu mütemadiyen kornere a - u _ .. ~~uğunden müsabakayı tatil 

- ---oo- - -
Gelen topu Fenerin kalecısı ev- ederek büyük bir kavganın önüne nın kalesine Salahaitin geçti. Bir 1 tanak kurtarmağa çalışıyorlardı. ; ettı. 

velil. tuttu ve sonra da sağından geçti. iki dakika sonra Osman yerini Bu tazyik 10 uncu dakik.ada se -
dönerek kendi kalesinin içine bı- Bu karışıklık yatıştırıldtktan son aldı ve maç ta bu suretle 3-4 Ga- meresini V'Crdi. Soldan yapılan bir 
raktı. Ve bu suretle Galatasaray - • yine Galatasaraylılar hücuma latasaraym galebesile bitti. hücumda Bambino birinci Pera go Ankarada 
lılar beraberlik sayllarını da yap- 1 
tılar. 

Bu goLden Fenerlıler sınırlendi-

L·r Galatasaraylılar ise daha çok 
' !ar ve hücumlarını :;ıklaş _ 

Bu arada oyun bir aradık 
çn leşt .. 

G. sarayın galıbiyet golü 
Oyunun 32 inci daki.casında 

Galatasuayın yeni bir hücumu 
Fener kalesiıu allak bullak etti. Bu 
arada Cemılin Buduriye geçirdiği 
topu Budur güzel bir şiltle gole ., 
çevirdi. r 

Fenerlilerin gole itirazı 
Budurinin attığı bu gole Fener

liler Cemilin favul vaparak topu 
kaptığı ve Buduri~·e geçırdiğini 

söyllyerek hakeme golün haksız 
verildiğini ve bun,~ ı iptali lazım 
geldiğ:ne itraz etmişler:;e de ha
kemin karardaki ısrarını gorünce 1 
trkrar oyuna ba.şlamıışlardır. j 

Bu sırada Fenerli Yaşar ile Ce -
mil arasında teessüfe değer yeni ' 
bir had"se oldu ve Fenerli Ya;ıar 1 

... 

Her/re• heyecan içinde itli., lıte Galata•aray taraflarl~n 

Demirspor 
Doğansporu 
7 - O yendi 

Ankara, 4 (Hususi) - Şehri • 
mizde bulunan İzmirın Doğanspor 
takımı ikinci maçını bu sabah sa
at 10 da 19 Mayıs stadında Anka
ra şampiyonu Demirsporla yaptı. 

Öğleden sonra yapılacak maç at 
rarışları d.olayısile sabaha alın -
riı.ı.ştı. Oyunun başından ;tibaren 
tamamen hil.k;m oynamağa başlı

yan Demirsporlular devre ortala
rında arka arkaya dört gol birden 
yaptılar. Maneviyatları tamamen 
bozulan İzmirliler bundar. sonı:.ıı 
mağlubiyeti kabul etmiş vaziyette 
oyuna devam ettiler. Neticede An 
kara şampiyonu Doğansporu 7-0 
gibi büyük bir fark!~ . .-endi. An
karada hava çok so(!'.ıl: Jlduğun • 
dan maçta pek ~, - · bulun -
du. 

l 

l-
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DÜNKO BULMACAMIZIN 
HALLİ 
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]j:~l-A_ı~51~ı~1*1 ~/i Antalya ve Denizlide ;-E-g~e==-d_e_n_f 
Genç kız müfettişe:" Artık her y~li1f1~ 1~-1Ü'~llil~\r kozacılık ilerliyor l 

205 
madd 

Zabıta Romanı: No. 25 Yazan: AGATHA CHRISTI Bronşit 

Bronşit, kasaoalarda vukua ge
len iltihaptır. Bu l::..ıııtalığa •göğüs 
nezlesi• de derler. Şeyi. ı·ti·raf edecegı"" ·m dedı" J .ıH 1 A L'A'B A KifP l " • llD-EDE_ii_A_P-rAış·· 

Kız, cevap vermeden evvel birlmesini bilirdi .. Kendisile şaka edil :ş-.R'E•A y AR·ii.T Havaların kurak gitmesi ihraç ediliyor 
iki saniye tereddüt etti. diği zaman derhal mukabele eder- ·A-S .-- H A-- -Z ı·-1 -N- ~; M A k / k 

• ,. 0 Z a C l l ı"çı"n mu""saı•ttı"r İzmir (Hususi} - Ticaret - Kı.zkardeşiıni. büsbütün bı- eli. Bunun neticesi ekseriya kum- H-- A ,-S-. y ·A- -N- - D, -A R 
""' 1 ve Sanayi odası, Egenin ihra-

rakmasından korkuyordum • Çok salda bir gezinti yapmak veyahut T D A M ji K • T -A zıT 
yazık olurdu .. kendisi çok iyi bir sinemaya gitmek olurdu .. fakat bü - - ~u:ı:sa, ~-Husus~} - _Antalya ve Mesela: Nallıhan son zaman - cat ürünleri hakkında bir is-

.. b T E K 1--R. i A R ıT F Denı.zlı bolgelerındekı kozacılık larda (40} bin kilo koza yetı·ştı"ren tatistik hazırlamıştır. Bu is -adamdı, kızkardeşim için mükem tün unların sonu ciddi bri neti- ---.,-"-"""'=..;;;;...:...::...;;."""':..ı..;-. 
BUGÜNKÜ BULMACAMIZ vaziyetini tetkik etmek üzere mez merkez olmuştur. Kozacılık bura-/ tatistiğe göre Egeden 22 dns 

mel bir koca olabilirdi. ceye varmazdı. Eğlenmek, gülüp kfir tak 
1 

d b. h 

1 
kuru meyva, 12 cins taze mey 

Poirot, kızı mütemadiyen ıs - oynamak isterdi.. işte 0 kadar.. 1 2 3 4. il 8 7 8 9 10 ti ~ın a ar a ır seya .at ya- dan itibaren Beypazarı ve A) aşr. 
· Kı h' K P.an Ipekçilik Enstitüsü müdürü dogru" ilerlemekted:i:r. Tedricen 1 va, 38 cins toprak ürünii, 10 rarla gözden geçrriyordu. z, ıç endisi her zaman .Madem ki gü _____ .., ___ ı ____ _ 

Bay Tahir Yetmen bu tetkik gezi- bu kazançlı ış· daha şarka götürü- ciııs pamuk, yün ve kıl, 11 sendelemedi, bilfıkis bidayetteki nün birinde Donald ile ev lenece - • • d 
ı - -- sinden şehrimize dönmüştür. )ğ- !erek Anadolunun kurak sahaları cins eri, 8 cins av derisi, 14 istihfaflı tavrı i e muhatabını süz- ğim, serbest hayattan niçin istifa- --.- - - --.--- - . ht 1.1 d ·ı 8 • 

rendi.ğime göre, bu mıntakalarda bir kozacılık muhiti yao. 'lrıcaktır. cms mu e ı erı er, cıııs 
dü. de etmiyeceğim. derdi. ( - - İll_I_ - -1- .-- ·ı kozacılık her seneden daha nor- Bu maksatla o havaıı·dekr· halka hayvaiıat döküntüleri, 4 cins 

- Matmazel, şimdi halrikatt~ Meg. an, biraz durdu. ..-.--- - -
1
- - .- - - • - -

mal ve ümit verici bir şekildedİr.1 parasız tohum dag"ıtılm•kta. dut orman ürünü, 17 cins ma!fen inhiraf ediyorsunuz. Porrot - Anlıyorum. Devam . - ---·-------- • h----' d ı 7 • 

Bu hastalığa yakalanan kimse • 
!erin hastalığı eılıemnıiyel venni
yerek onu ayakta geçirmeğe çalış· 
maları doğ'ru değildir. Hastalanaı . 
kimse, derhal yatağa yatmalı, isti
rahat etmelid:r. Bundan başka 

hasta sıcak şey !er ıçmeli, Jbğ~üne 
sıcak lapalar yapmalı ve en azı iki 
gün yataktan çıkmamalıdn. 

Haddi zatinde bron,'jit eh<ımmi -
yetsiz bir hastalıktır. Vıilitllc te
davi edildiği takdirde çarçabuk 
geçer. Fakat ehemmiyet verilmi -
yecek olur ise ba§lra hastalıklara 
yol açar ve çok mühl'.k hastalıkla· 
rın mukaddime.si olur. 

1 • 

1 

1 • 
B h al"d k lı ve ..... a ma en er, cms Kız, omuzlarını silkti ve kapı- ediniz. --·---------'---- u av ı e ozacı k günden gü- fidanı diktirilmekte, mahsulleri 

• il hayvani madde ve 12 dns diri 
Ya doğru gı•tti ve şo··yle d eli ı · ne gelişmekte ve artmaktadır. için kurutma yerleri yapılarak h ihr 

1 e: . -IşteDonaldınmüsamahaet- --- ----·--------- B . . • ayvanat aç ounmakta- B d 
Herhalde 512• e yardım '" •· 1 1 1 • u sene havaların kurak gıt- kozacılık muhtelif şekil:erdc teo.-1 Ih" . maddelen· ursa a yumur - .._ın mek istemediği hattı hareket bu - - - - - -- - _ - - __ _ ' dır raç say s ı 

elimden geleni yapryorum &ı ı • me. si k.ozacılı.k için fevkaliıde .. mü.-. vik edilmektedir. 
205

· cl.ir. 
1 ı • 

· idi. Eğer kendisini- seviyor idiyse -- - - J 
Poir t· -. -- • - - -· saıt bır vaZJyet olmuştur. Çunku Memleketin her tarafında bö • j 11. ı ·ta • • • "' • d d J 
- ;ekleyiniz, Matmazel .. Siz- niçin ~aşkalarile gezintiye çıkıyor -- - - -1-. -1- - koza, kuru havadan hazzeden ve cekler açılmış, ve üçüncü yaştan. • • JrJ JgID e 0 U 

den bir şeyler istiyeceğim, diye _ du.d B~kaç ~: bu l~üzden arala- böyle havalarda sağlam bir netice dördüncü yaşa girmeğe başlamış-) ı•zmJ•rJ•D OD beş 
rek onu çevirdi.. 1 rın a argın ar 0 u. __ Soldan sağa _ ve yüksek randıman veren Hr jtır. Muhtelif kozacılık bölgelerin _ Fırtına halinde 

ti...Kız, istemeksizin, mutavaat et- mutadıB:l:f:u~~~~~ö k~;:~lt~: 1 
- ~!r k~~'::ı:~n ~~~a~~;;~= ma~~~~~~~n bu hususiyetini gaz ::.n :::ir=ı::1~~n v:z~~~~ata !~ günlük ihracatı rüzgar dağda 

esen 
talı-

Poirot, A. B. c. imzalı mektup- öyle değil mi? 5rm. önünde tutan İpekçilik Enstitlisü, normaldir. İzmir (Hususi} _ Son on beş ribat yaptı 
lan, Andover cinayetini ve her ci- - Evet .. bir kere hiddetlendi 2 - Ayni ism: taşıyan _ Yüz ku- kozaclığı Bursadan sonra bilhassa Bursa ve civarında acılan fış- gün içinde İznilr limanından :h-
oayet kurbanının yanı başında şi- mi, kabına sığmaz ve intikamdan Tllij. orta Anadolu halkına mal etnıeğe 11 kl!l'tma istasyonlarından . çok iyi raç edilen maddel~r hakkında bir Cuma g\inü öğleden sonra şeh
mendifer tarifeleri bulunduğunul başka bir şey düşünmezdi. O sıra- 3 - Ik;tikle giyir,en bir potin - çalışmaktadır. Bunun içU: de Ana neticeler alınmış, halk bu fışkır!- istatistik hazırlanmıştır. Yapılan rirrıi'le yağmur ve dolu yağmıştrr. 
ıtrafiyle anlattı. ı larda D-Onald, o kadar şiddetli, Efsanevi bir dağ ism: - Mı- 1 dolunun bu lusımlarında ıca;ı edtn madan çok memnun lralmıştır. :hracata ait raiı:amlar şunludır: Şehre dii§en dolu papazeriğ' cesa-

Megan, ağzı açık, gözleri par- hiddetli davranırdı ki Betty'nin sırlılar başlarına giyerler. teşvik mahiyetindeki tedbirleri alı Gelecek sene istasyonların ::dedi 332 ton üzüm, 87 ton incir, 235 metinde idi ve çok devam etmedi. 
lak, bü·";~ bir dikkatle Poirot'yu · 0··du·· kopardı. 4 - Ek.seriya açık kelimesinden maktadır. çoğaltıJ.acaktır. balya pamuk, 501 ton pamuk küs- Şe 

J ~ hrin birçok yerlerinde sular, sel 
dinliyordu. _ Bu gibi sahneler ne zaman evvel gelrr - Denizde yaşı - pesi, 808 ton tütün, 1153 ton pala- halini alıruştL 

Uludağdak mteoroloji JBtasyo -
- Bütün bunların hepsi doğru oldu? yan hayvan - Nefi edatı. Bir mevkuf İnciraltı pla"'1·1 mut hulfısası, 4 ton dövülmemiş 

aıu, Mösyö Poirot? B" 
1 

İk" . . 5 - Boş - Bağ1şlamak. pala.mut, 321 ton meyan kökü, 35 
- ır sene evve ısının ara- 6 B . • s· ah d d tel f ı ·ı -"'--- Her noktası doğru, Matma- d bir k çıktı B" - .r agaç - ıy a am. ,on meyan hulasası ve balı, 3,3 ton nun an e on a verı en m.uwna-

;ıel. sın a avga .. ır ay ev- 7 - Bir hece - Seven. Sef erjhisa ceza e- Ancak on beş tem- halı, 15 ton balmumu, 10 ton kum- ta göre, dağda dün saat 13,30 dan 
- Demek lnzkardeşiml b:": deli vel, bir kavga daha çıktı .. Hafta 8 - Sm'at - .:>u kenarında yet! - vinden firar etti d } k darı, 503 ton akdarı, 14 ton :fasul - 13,45 e kadar bila fasıla yumurta 

öldürdü, ha? sonunu evde geçiriyordum. Araları şen Jçi boş fidan - Ayak. muz a açı aca fır ye, 25 ton nohud, 199 ton bakla, 13 büyüklüğünde dolu y&ğmıştır. 
- Evet Öyle. nı bulmak için çalıştım. Sonra Bet 9 - Kasmaktan emir - Yakmak 1· · (H si} E '·-· · İn ton kepek, 314 ton zeytinyağı, 50 

zmır usu - vveu.ı gece Izmir (Hususi) - ciraltı plaj Rüzgar san:yede 18 - 20 metre 
Kızcağız, derin bir nefes aldı. ty'yi yola getirmek için uğraş - tan emir - bgil'ı•;' !:>«~. Sefcrihi5ar ceza evinde b;r firar . ton pirüıa yağı, 5 ton paçavra, 629 fı 

On D J l il.O _ Bir meyva Bag·ırm~ ve gazınosu irışaatı ilerlemış, pliıj kilo cevı.z' .·çı,· 477 ton arpa ihraç süratle rtına şeklinde esmiştir. 
Ah Bett "'"un· tım. a • e i o mal> dedim. Ba- - •· hads esi olmn<tur. Hırsızlıktan 

- y....,. • yanum... 11 D"l A l • ık ..,, kısmının soyuımıa yerleri ikmal edil · tir İh t kı t• 953 "72 Gök gürültüleri arasında muhte-Sana yazık oldu. na hiçbir fena. .k yapmamış oldu- - ı - s ının aş ı. suçlu ola.: ak 3eferiliisar ceza evin- mış . raca yme ı ,... 
_ Anlıyorsunuz ya Matmazel, ğunu söyledô Jöylediği doğru idi, _Yukarıdan aşağıya _ de mevkuf bulunan ve mahkemesi olunmuştur. Gaz·nc kısmı inşaatı liradır. lif yerlere yıldırımlar düşmüştür. 

bana bütün yüreğinizi .açablli:vli- fakat kendi kendisinin mahvına ı - V:.icudüm"zdeki kan boru henüz inta<; edilmiyen İzmir n Te-

1

'. da ano•k Haziran sonunda ikmal ---000---- Bu fırtınada otelin 6 camı kırıl -

niz, ne isterseniz söyliyebilirsiniz, doğru yürüyordu. Geçen seneki lan _ Pe'"'em. pecik mahall€sindc 17 numarada ol~nacaktır. Edirne vilayet bütçesi mış, bir pencere çerçevesilc b r -
kimseye asla ziyanı dokunmaz. ı kavgal:arından beri Betty, nişan _ 2 - Teıibiye Muvafakat e<l•·r, multim Ibrahım ıoğlu İzzet Gezek, I lnciraltı plaj ve gazinosu ancak tikte yerinden sökülmüştür. Otelin 

- Evet .. şimdi anlıyorum. ) lısına yalan söylemeği adet edin - 3 - ~mek - Bir hece - şıklık. :veli<_ gece saat ik.ı buçukta yat~- ı Tem.muz ortasında faaliyete geçe- tasdık edildi arkasındaki eı;;ki dotör daircs:ni 
- Şu halde görüşmemize d~ mişti. Bir müddet sonra Donalda 4 - F,iJ - Ekwin meyvas, - Su gınctın kalkmıştır Maksadı hala- bilecektir. İnciraltı yolunun asfalt- Edirne (Hususi} - Edirne vila- rüz,gar kaldırarak dereye yuvar _ 

varıı edelim .. zannedersem, Do - bir arkadaşını görmek üzere Has- 5 - Şehırlerııı mü<lafaa vasıt.ı- ya gıtmektı. ,_ 1. . .. .. ··-~ k. kı 1 yet' Hususi Muhasebesınin 939 yı-
l M A k d 1 d b. · k d" · · ... nma ame yesı onumu,..,e ı ş · Jamıştır. 

nald Fraser, kıskanç ve haşin ta- tings'a gideceğini söyledi. Halbu- arı - a.ı. ı r ~ aş a_:ın _an .. ırı, en ısının . . . . . . . Jı bütçe6i üzerindt Vekiıletlerce 
Yine Uludağdaki Merinos teşki-biatli blr genç ... acaba bu talımi- ki D-Ooold, bir müddet sonra onun 6 - Vilayetin mülkiye amir: · j kalktıgını gormuştu. mevsımı ıçınde ık:rnal edılecektır. yapılan tetkiklıt ikmal edilerek 

d • Emeller. Izzet Gezek halı\ya gelince bü- Belediye, l Hazrandan ;tbaren y·u·'--ek t--~ı·ka ı"ktı"ran etm'otı·r. !atına ait barakaların b:r kısmı d ı nim ogru mu? evli bir erkekle Castbourrıe gitti- "" '""' ··-. 
Megan Bernard, sakİll bir eda ğini öğrendi. Bu adam, hakikati 7 - Bir hece - Bir kemiğin ismi. yük bir çabukluk ve ustalık Je İnciraltına muntazam ot.Jbüs pos - 1939 bütçesinin tasdikli sureti Da- fırtınadan yıkılınJ;Ştır. 

·1 d. ink•- . O • 8 - Almaktan em·r - Baş par _ hal:'ının üst kat tahtalarını sök - taları ı"şletı·lınesı· ı·çı·n husu"ı· oto _ V •1 d il' . . 0--1 e cevap ver ı: "' ettı. nun bu inkarı, bütün - h"liye P..kli etin en v ayetınuze 
maktan küçu··k parmag·ın u müş,· bu suretle delikten d••arı 

- Mösyö Poirot •imdi size tama ~lıeril bozdu. Aralarında müthiş - "" bilsçülere tebligatta bulunmuştur. gönderilmiştir. Yeni bütçe mali 
• cuna kadar olan mesafe - çıknuş; gecenin karanlığından bil-

ınile itimadım var .. haki.kat ne i- bir sahne oldu .. Betty, izdivaçların Bu postalıar cumartes: ve pazar sene başı olan 1 Hazran tarihinden 
Bir sual edatı. istifade firar etmiştir. 

se olduğu gibi itiraf edeceğim. Do- dan evvel kiminle isterse dı~arıya 9 - Afrikada bir yer - Tu.ı:ak - Hap·sane firarisinin yakalanma· günleri sıklaştırılacaktır. ifıbaren tatbika başlanmıştır. 
nald, çok sakin, kendi halinde bir çı.k.abilınek hakkına malik oldu- Sarmaktan emir. "sı için icap eden tedbirler alınmış- :;::::::::;::::::;:=;::::::::::::::::::=;::::::::::::::::::=;::::::::::::::::::=:=::::.:::::.::::::::=::;::::.:::::.::::::::=::;::::.:=. 
gençtir. ğunu iddia ediyordu. Donald, bir- 10 _maşan_ Tufeyli bir hayvan. tır. - - -

Hissettiğini her zaman lfıyıkiy- denbire sapsarı kesildi ve tehditte ıı _ Uydurma hikaye _ Dinen 
le ifade edemez .. fakat çok hasııas- bulunmağa başladı ve günün birin nehyedilmiş olan. Trakyada hayvancılık 
tır, herşeyi ciddi telakki eder .. de ve... 1 

:ı:ıettyye karşı daima kıskanç dav- - Ey? Yeni Yugoslav konsolcsu inkişaf ediyor 1 

ranıruştır. Kızkardeşime peristiş Megan, kısık bir sesle ilave etti: Edirne (Hususi} - Bu yıl Trak 
ediyordu .. kızkardeşim de onu se- - Kendisini öldiireceğini söy- geldi ya hayvancılığında geçen yıllar -
viyordu. Fakat birisini sevmek ve ledi. Yugoslavyanın yen! stanbul dan üstün ve verimli bir doğuş Jıa-
artık başkalarına bakrr~mak klz Megan, sustu ve Poi:roı'ya bak- baş konsolosu Haci Corceviç dün roketi vardır. Ağıllar fenni şekil -
kardeşimin mutadl değildi. Kimle tı.. sabah konvansiyonel tcenile şeh - de ve uzun tarzda yapılmış ve e1Sk' 
olursa olsun sokağa çıkmağa can Poirot. birkaç defa başını sal- rimize gelmiştir. ağılların yerine geçm;ştir. HaJber 
atardı.. ,Kızılköy> lokantasında.. !adı.. Haci Corceviç, konsolosluk er- aldığımıza göre Trakyada koyun 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevra'. ji, kırıKlık ve bütün agrılıı.rınızı derhal keser. 

.İzmirde yol faaliye
tine geçiliyor 

İzmir( Hususi) - Vilayet büt -
çeısi tasdik edildiği !ç'.n vilayetin 

her sahasında faaliyet<e geçil:miş • 

t:r. ÖdemiJj - Çatal ve Karaburun 
yollarının ikmali inşası için ayrı
lan tahsisatın sarfına başlanacak

tır. Bu yolların senesi iç'.ııde ik -
mali derpiş olunmaktadır. 

ViHl.yet 939 bütçesinde 80.000 li
lık tamiratı mü tem ad :ye tahsisat 
ayrıldığından tamiratı mütema -
diye iJjlerine de başlanacaktır. 

kızkardeşim, kendisine söylenen - Siz de tabii koı'ktunuz. kanile koloni mens!lpları tarafın-! adedi keçilerle birlikte bir buçuk 
sözlere icap eden cevapları ver - (Arkası va.r) dan karşılanmıştır. m·lyon başı aşmaktadır. • lil icabında günde 3 kaşe alın:1bilir. • • ı __ K_u_·ç_ü_k_T_r_ak-ya_'_.ıJ 

haberleri 
TEFRiKA NUMARA h 90 E . s it s# d b. h Yaz an l M. IHSA~ 

oııuııııunııııınııınııınııınuıııınıııımıııınınınııınıııuııınuııuınıııuıııııuua mın e u anın arayın a ır ırsız mııııuıııııııııııııuııııııııııuıııııııııııı:ııııııııııııınııııııoııııııuınıııııuııuuııııınıııu 
- Vay hınzır arabacı, hay mel

un herif ... 

- Oradan Beyoğluna doğru tı. Kimse geçmiyordu. Etraftan - Kuzum madam, dedim. Ba- sem hemen bir bilezik hediye eder 

yokuşu çıktık. Taksimden Beyoğ- imdat istiyecektim; kimseyi göre- na bira~ su veri? misiniz? dim. 

- Ev sahibi madam sabahları 

~ıra gidiyordu. Evvelki gün 

* Edırne Nafıa fen memurla 
rından Şerafett:n Peke!' 45 'lir 

asli maaşla Traıbzon transi1 yol 

fen başmemurluğuna terfian tayi 
edilıni,'jtir. 

- Evet, ben bu vaziyette ne ya !una sapınca büsbütün şaşırdım. medim. Halil önümüzdeki kapıyı .Madam başüstüne! Diyerek i- - Buluruz, buluveririz onu ... pencerede otururken bir işsiz a- * VilAyet hayvanat B&ğbk ko 

pabilirdim? Zaten ta Beyoğluna Buradan nereye gidilir? Bilmiyo- çahyordu. Kapı açıldı, bir kadın çeri girdi ben de arkasından gir- Saraya alırız. Kocası, erkek kar- danı .gördüm, pencereye çağır - misyonu ,geçen Çarşamba gün· 

çıkıncaya kadar maksadını anlı - rum,fakat sarayın yolu o tarafta çıktı. Halil o kadınla konuşmak i- di.m. Mak..'3dını Halile görünme- de§i filan yok mu? dım, Sait ağaya yazdığım mektu- Vırlimiz Ferit Nıınierin bs.şkanl 

yamamıştım. Hakikaten beni bu - olmad1ğını tahmin ediyordum çin içeriye girdi. Kayboldu. Ben mek, ondan kaybolmaktı. Fakat - Hayır .. tek başına ... Çama- bu gönderdim. Sait ağa geldi. Ona j ğında toplaıımışt>r. 
raya getireceğini sanıyordum... hep bilmed:iğim, görmediğim cad- de arabanın arkasındaki kapıdan mad-am ber..lın pek heyecanlı oldu- şır yıkayıp geçiniyordu. Fakat bu derdimi anlattım. Beni saraya al-· * Eski Babaeski kaymaka 

- Doğru hakkın var ... Kimin delarden geçtik. En sonunda dar dJşanya çıktım, maksadrm ne idi? ğumu, adeta bayılacağımı anlıya- gün gitsem eviiıi bulabilir miyim? dırmasını, ben bir kanarya gibi Ankara Emniyet müdürlüğ,i iki 

r.klından geçer .. Peki, ya sonra?.. bir sokağa saptık, koca bir kargir Ben de bilmiyorum. Amma bir ke yarak beni kapının yanındaki o- Ben o sokakları nerden bulurum sarayın kafeslerine alıştığımı, bu- ci şuıbe müdürü arkadaşımız Sara 

- Ondan sonra Galatadan, Top evin önünde araba durdu. Araba- re bu heriften kurtulmalıydım. daya aldı. Suyu içtim; fakat o sı- artık ... İşte o evde iki gece kal - ralarda yaşıyamıyacağımı söyle - üçüncü sınıf mülkiye müfe!Uşli 

haneden geçip de yokuşıı geldiği- cı Halil inip de pencerenin önüne - Aferin, bı·avo Müjgan ... A- rada öyle fena olmuşum ki ancak drm. Saraya gelıniyc' yüzüm yok- dim. Fakat Sait ağa beni Emine ğine tayin edilmiştir. 

mız z~.marı. onun yukarıya saptı- g~ldi~i z~man şüphelen~~: Çün- ferin Müjgan ... Kaçtın mı? I gece gözümü açabildim, bayılmış! tu. Herkes bilmez, beni arabacı Sultanın sarayına aldıramıyaca - · ~ Lülebur~az öğretmen:erinde 
ğını gorunce şaşırdım. gene camı ku gozlerı bana başka turlu bakı- - Evet... Fakat kıyafetim her-. kalmışım. Kadıncağız başucumda, ile kaçtı, sanır ... Hala da öyle sa- ğını söyleyince aklıma ilk gelen murekkep bıı grup beş gun de 

;urup nereye gittiğimizi sordum. yordu. kesin nazarı dikkatini celbedecek-ı beni ayıltmıya çalışıyordu. Min _ nanlar var galiba... tabii şehzadem oldu. vam etmek üzere 10 Haziran gün 
1 ··' - Ne dedi• Pencereden sana M"" · • b"" l ·· l k B ah t" k kl d ı3ana: ·Do mabahçe sarayının o- .. .• • ti. O kıyafette, ferace ile yayan dere yatırmış, üzerime yorgan ört uıgan oy e soy er en yan - - Peki; daha önce neden ba- ursa $ey a :ne ~·ı aca ar ır . 

.ıünden ne hususi, ne saray, ne ne soyledı. gözle Mestan kalfaya bak1yordu. * Demirköy kazası Malmüd · 
_ Ben şimdi bu evde bir dos- yürünür mü? Küçük, iki katlı bir müş... . Mestanın gözleri düştü, başını iki na gelmek aklından geçmedi? k' 

1 müşteri arabası geçmek yasak edil !umu göreceğim istersen sen dl'! evin açık kapısında yaşlıca, 1yi - Aferın kadına ... Fakat sakın t f 11 k - Çünkü ben Emine Sı:ıltanın ve aletine Lü eburgaz varidat 
dh cevabını verdi, tabii inandım.. 1 b be b" ' t üzl' •• b. h . . k dın f b" k d bn ? S b' ara a sa ıyara : d k . . muru Hüsnü Güncr tayin edilmi ge, era r ıraz o ururuz; sonra y u ır ırıstıyan a gör- ena ır a ın o asın. ana ır _ Vah yavrucağım, vah pili _ sarayın an açmış, sızın sarayını- tir. 

- Hay hınzır, mel'un, alçak he saraya gideriz,".deyince aklım ba- dilin. Bana acayip bakıyordu. Yak fenalık olmadı mı? cim ... Neler gelmiş başına?.. za gelmiş olmak istemedim. Onlar * Ağrı valıliğir,e Lay.n edlı 
m ... Sonra §ıma geldi. Amma hiç sesimi çı- !aştım, araba epeyce gerlde kal- - Hayır ... Yalnız iyiliği d<!-ı - Sonra ne yaptın kız? Nasıl kdbul etmeyince Kırklareli valisi Hasip Koylan y 

labil- eldin, Sait ağayı buldun? (Arkası var} n} vazife.si başına haı-eket ~\mişt 



5 - Haziran 1939 

12 HAZİRAN 
• 
IKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

1 
• ATATORK 

ve 
lstiklil harbi 

Büyük Ata'nın yarattığı eşsiz\ başlamadan, memleketin ınuhte -
eserin ve ,mill1 lnkılıib tarihimizin lif taraflarından aldığımız ınek -
en çetin ve en heyecanlı safhala-

rını anlatan bu eser, yalnız milli 
kütüphanemiz için değe~li bir ka

zanç değil, ayni zamanda Ata -
tÜ.rk'ün çOCÜJdarı olan bugünkü 

Türk gençliği için bilinm""i li -
.&llll gelen bütiin hakikatlerle do. 

t oplar ve tavsiyeler, karilerinıizin 

bu tefrikanııza karşı duydukları 

ıılikaya şüphe bırakmamaktadır. 

Atatürk ve İstiklal harbi tefrika

mızı ·İKDAM• ın yeni bir hamle 

ile en mütekamil bir şekilde çı -

lu ve yüksek bir terbiyevi kıymet kacağı 1! Haziranda gazetemizde 
taşımaktadır. Daha eseri tefrikaya neşre başlıyoruz. 

İKDAM 

''~~~~~-~~~--·-~~--~~D_'l#_Gı~S~i~~~~~~~~~ı 
Müdafaa 
lngiltere ve Sovyetler ı 

Birçok haftalardanberl devam ve Fransa hüklı.metleri, bi~ne mi beyanatındaki esaslara göre ola -
ı:den İngiltere - Sovyetler ittihadı kalacaklar? cağını dahi söyliyebiliriz. 
müzakerelerinin uzamasını, dün - Müıı.ih anl"'lması, zihniyeti, Ç->- İngiltere _ Sovyetler müzakere 1 

va matbuatı tahlil ve tefsir eder- koslovakya işgali hiidiselerinden sinin vereceği netice, Londra bü
ken, .çıkmaz. dan, cinkıta• tehli- bahseden Molotof, şumüllü, müs- kumetinin beklenen bu cevab3 ~ö 
kelerinden veya hareketlerinden bet, kat'i garantiyi tazammun ede ·re tayin edeceği hareket tarzıl'a 
ba.hseylediler. cek ve müdafaa cephesini sağlam düşünceye bağlıdır. '· 

Sovyetler ittihadı Halkkomiser- bir hale getirecek askeri ittifaka Bu sebeple, İngiltere, - Sovyct-1 
!eri reisi ve Hariciye Vekili Molo- dayanan garanti olmadıkça, İftgi!- !er müzakeresiırin gireceği yenı 
tof'un son nutku, vaziyetin aydın tere - Sovyet anl"'lffiasının kolay safha, vereceği netice hakkm<la 
!anmasına sebep oldu. Bununla olamıyacağını söylemek istemi;; - şimdiden kat'i bir hüküm verile-
beraber, bu beyanatın cümleleri - tir. , mez. 
nin ifade eylediğ; hakikat, demok-ı Molotofun nutkundan yukarıda İngiltere - Sovyetler müz.ake -
rasi devletler bloku ile, Sovyetler nakleydiğimiz ikinci cümle, bu ci- resi kat'!. müsbet bir netice ver -
ittihadı arasındaki anlaşmar.ın ko bet vaziyetini işaret etmektedir. mezse ne ola<:ak? Almanya ve 1 

!ayca ve yakın zamanda tahakkuk · Fransa hüklımetinin tavassutu İtalya ile, Sovyetler ittihadı Bir
edemiyeceğini gösteriyor. ile hazırlanan esaslara go··re, Lon- ı·ğ· d k t d 1 ı · 1 ı ı, emo ra ev et erın müda -

İngiltere hükfımetinin üç esas- dra hükumetinin, Moskova !ıüku- faa cephesi aleyhine bir itilaf, it-J 
ta hülasa edilen ve Frans:ı.nın ta- metine vermiş oldug· u son cevabın ih t at nu yapacaklar? ı 
vassutu ile tesbit olunan, Sovyet-[ görüş farklarını, prensip ihtilafı-

.. d ·ı k Böyle bir ihtimal, bugün oldu-, 
~e cevap olar~k gon erı en. no .. - nı hallettiği, iki tarafın uzlaşma - ğu gibi, yarın ve İngiltere _ Sov
tai nazarı ile, yme Sovyetlt>tın uc; sına yardım edeceği söylenmekte . . .. . . ı 
Prensipi arasında iıirlik ve yakın- ı'dı· M 1 t f' tk b .. 1 yetler ıttıhadı muzakerelerı ne.tı-. o o o un nu u, u muta e- . . . . . 
"lık olduğu Uerı sUrülüyor. Anlaş- ayı teyit edecek mahiyette değil- cesıne ka~sa bıle, yı~e tah~ın _eıh- .

1 manın bir gün mese:esi olduğu da dir. · .ıemez, boy le hır bırleşmege ihtı-, 

beyan eıb'.yordu Molotof"m nut S ovyetler ittihadı İcra Komise:· mal .ver:lemez. . . j 
ku müsbet ters;rJerin hakikati i- !er· he t" . . H . . , 7 • Çunku, Sovyetler ıttıhadının sı-

' . ı ye ı reısı ve arıcıye , e- t• d k' 
fade etır.edlğini aıılatmaktad, :. kili Molotof, ayni nutkunun ~ m yase ın e ı prensip, taaruza ve 

In. ·ıt kabın· esı·ııin te' ıı·f· 1 ı mütearrıza karşı aleyhtarlıktır, 
gı ere .. " 1 ve kısıır , 1rında Almanya ve ltatya 

, ........................................ ~ 

Van gölünde çalıştırılan Motörlü gemilerimize en az 
vasat motörcülükten daha yüksek şehadetnameli bir 

Baş Makinist Alınacaktır 
Ayhk Ücret ( 140 ) Liradır 

Taliplerin Denizbank Enspektörlük Servisi Şefliğine 
müracaatlan 

Vapurlarrn haftalık hareket tarifesi 
5 Hazirandan 12 Hazirana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

l•rtın hattına 

izmlt h•tttna 

landırma hat ın il 

K• r • bl g• hattın• 

İmroz hattına 

- Salı 1! de (Karadeniz), Perş.,...be 12 
de (Ankara), Pazar 16 da (Cüınburi

yet). Galata rıhtunıııdnn. 
- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi ıs de 

(Ülııen). Sirkeci nhtumndan. 
- Salı, Perşembe ve P.ızar 9.30 da (U -

ğur). Tophane rıhtımından. 
- Pazartesi 13 de ve di&er günler 8.45 de 

(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ay
rıca ZO de (Trak). Galata rıhtunından. 

- Pazartesi, Çaqamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak) . Ayrıca Çarşamba 20 de (ÜI -
ge.ıı), Cumartesi 20 de '(Antalya). 

- Salı ve Cwna 19 da (Bursa). Tophane . 
rılıtımmdan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhll • 
ınından. düşüncesi, Sovyetlere gore, taar- ile ticaret müzakeresi ve muahe- muhalefettir. Molotof son beyana-, 

•••••••••••••••••••••••••••• ruza karşı tam, şümullü ve 1<at'i desi vesilesiyle düşüncelerini an- tında bunu açıkça söylemiştir. İleri/ 
müsbet bir müdafaa cephesinin ku !atmıştır. Bu sözler, Sovyetlerin de vukubulacak bir taarruz karşı
rulmasına yaramaz. Sovyet Hali< ideoloj-ik bir müdafaa cephesi, sında ya demokrat devletler ittiha 
Komiserleri reisi ve Hariciye Ve- yahut muhasım gruplar hazırla _ dı birliği harekete geçer mukabele 
ltilinin beyanatmın şu cümlelcrı mak maksadiyle harekette bulun- de bulunacak olursa,Sovyetler itti 
bu ciheti tasrih edıyor: dı- k . d . İn ·ıı . hadının bu cephe ile birleşeceği hiç 

Ayvahk hanını - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeei nbtıırundan. 

- Pazar 11 de (~) . Galata rıhtıınından. 

CAKICI EFE 
( Çalurcalı ) 

Yazan: ZEYNEL BESiM 

EGE bölgesinde tom on be~ sene kayd· 
sız, 9artsız hüküm.sUrerek şöhretini Türkiye 
hudutları haricine kadar yayma~a muvaffak 
o!an Şaki Çakıcı Mehmed'ln hayatını tedkik 
Y(' t~:=.bit eden tek muharrir os!ti Hizmet 
Gazetesi Buı;muharrirl B. Zeynel Besim 
Sun'dur. Çakıcı Efe adlı kibıblyle Çakıcı'yı 

12 HAZİRANDA TEFRİKAYA 
. BAŞLIYORUZ 

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan : RAHMi Y AGIZ 

• 
t2 Haziranda Tef· 

rikaya 

Denizciliğe ait heyecanlı 
tefrikalar yazmakla tanın

mq muharrir Rahmi Yağızın 

İk4am için hazırladığı bu 

eser, Türk tarihinin ilk de -

nix muharebesinden ve ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 

sergüzeıtlerinden başlıyarak 

son deniz muharebelerinıi • 

sin kahramanlarına ka • 

dar Türk denizcilik tarihi -
nio bir nevi unıunıl hikayesi 
halinde yazılmıştır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü baliıı~ koyan büyük 
Türk deninilerinin dünya -
ya ün salan savaşlannı, ha
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülatını 

ıiasıl yenmeğe çalıştıklarını 

mer akla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı! 
T ürkçeye çeviren: lskender Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikaya Başlıy~ruz 
DiKKAT: 

12 Haziranda İKDAM'da Y.alnız bu tefrikaları değil, mükafatlı 

tl)Üsabakalar ve sizi alakadar edebilecek diğer yazılar bulacaksınız. 

12 Haziranda daha mütekamil bir gazete halinde çıkmak için ha -

:ı: ırlanan ·İKDAM• da yapılacak yenilikleri 12 Haziranda dağıta

ca ımız İkdam ilavesinde okuyacaksınız. 

izinır Sürat hattına 

M•r•ln hattı na - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Kon-
ya). Sirkeci rıhtımından. 

•- İngiltere, Fransa ve Sov- le birlikte demokrat devletler itti- olmazsa müzahir bulunacağı siıy-
ma gı mer ezın erır. gı ere ı-, 

yetler Birliği tarafından Orta Av- hadı cephesine dahil diğer hüku- ienebilir. Taarruz yapan devletler~ 
rupa .ile Doğu Avrııpası devletle- T>ıetler de esasen böyle bir düşün- le, mütearrızlarla birleşeceği iddia ı 
rine ve bu arada Sovyetler Blrli- ceye tabi bulunmak istemiyorlar- olunamaz. 1 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat Rflliıde 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 

Galata Acenteliği - Galata, Deab Ticareti 
ği ile hemhudut olan bütün mem- dı. Molotof'un nutkunun, bu kı - Taarruz cephesine karşı suıh Müd. Binası altınd• , 0133 
leketlere taarruza karşı garanti sunları, ideolojik ayrılıkların, Sov ve müdafaa cephesinin bugünkün Sirkeci Acenlel.iii - Sirkeci, Yolcu ı•lonu. %%740 

verilmesi. yet ittihadı siyasetine esas tutul- den daha kuvvetli olması için, İn- .. ••••••••••••••••••••••••••~ 
<İngiltere, Fransa ve Sovyetler madığına dair de bir vesikadır. giltıere - Sovyetler ittihadı miiza-ı 

yapacakları yardLm ile garanti et- cesi ayni olunca, mütearrıza veya ticelenmesi lazımdır. . ı t b ı 8 d Birliği arasında, k.endi aralarındd İki tarafın bu husustaki düşün - kerelerinin müsbet bir tarzda ne- ıım••••••••••••••••••••••••••ı 

tikleri devletlere yapacakları yar- taarruza karşı, İngiltere, Fransa Ne olacak? Neticelenecek mi? 1 s an u ele iyesi nden 
dım şekli ,.e genişliği hakkında ile birlikte Sovyetler ittihadının Sovyetler ittihadının noktai na 11•••••••••••••••••••••••••• • 
müsbet bir anlaşma akdi.• tam ve şumüllü, kat'i, müsbet tarz zarı, Molotof'un beyanatından an-

Molotofun nutkunun bu cüm - da, Molotof'un istecliği veçhile bir, !aşıldığına göre kat'idir. Londra
leleri, İngiltere ile Sovyet!cr Bir· anlaşma akdi kabil mi. değil mi il daki siyasi partilerim, pariamen-
liğinin görü~leri ~rosınıh büy:ik Londradan gelen haberler, Mo- to azalarının, umumi efkarın. SO\' 
ve esaslı fark bu!ıwduğunu s&y - İ im lotof'un nutkunun, ngiltere hü -ı yetlerle anlaşı ası işinin ve mü-

Senelik muhammen kirası 10 lira olan Yenilııöy Tekke sokağın
da 14/16 num~ralı 2334,60 metre murabbaı tarla teslim tarihinden 
;tibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık art~ırmaya 

konulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İslekl'

ler 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektııbile birlikte 21/6/ 
939 çarşamba günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdır! 

lememize yarar. 
Çemberlayn kabinesi, mütear -

rıza karşı, Sovyetler.le birlikte müs 
bet, kat'i ve askeri bir ittifak cep
hesinin kurulmasına taraftar de-
ğildir. Böyle bir hareket•n, totali
ter devletler aleyhine askeri blr 
ittifak veya çember siyas<ti teşkil 
edeceği düşüncesindedir. 

kihıetinin son teklifine bir cevap' zakeresinin müsbet tarzda netice
olarak kabul edilemiyeceği, Sov- lenmesine tarnftar bulunduklan 
yetler ittihadı hükumetinin res - görülmektedir. 
mi cevabının beklendiği tarzında- Sovyetlerin verecekleri yeni ce 

!ar. (3972) 

. • • f d 

dır. Moskovanın, Londra hükıime- vaptan sonra, Londra hükumet; - ~-"'bı· ........ u ve Neşriyatı i dare F.den Bat 
tinin son cevabına resmi bir cevap nin, müzakereyi müsbet neticele- Muharriri: Ali Naci KARACAN. Ba.sıJ-
vereceğini tahmin. edebiliriz. Ve - r<> bağlıyacak hareketlerde bulun- dıilı Yer: Son Telııı'llt Basımevl 
rilecek bu cevabın ise, Molotof'un , ması beklenebilir. ..... • • .... "" 

Bir çocuk arka . 
daşını yaraladı 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Molotof, beyanatında, Çekoslo- ı 

vakya işgalini hazırlıyan Münib 
anlaşması ve bu zihniyeti balta
lamıştır. Ayni suretle Arnavutlu-
ğun işgaline sebep olan zihniyeti 1

• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• .. 

Yaralı çocuk hasta
haneye kaldırıldı 
Kasımpaşada şaka yüzünden 

kanlı bir vaka olmuştur. 
dam. 

Molotofun nutkundan açıkça 

anlaşılan Sovyet düşünces', taar -
ruza karşı, Orta ve Doğu Avrupa
sile, Sovyetler Birliği ile hemhu -
dut bulunna bütün devletler.in 
müştereken garanti edil!I1'!sini is
tiyor. İstenen bu garanti, bu su -
retle taarruza uğrıyan herl>angi 
bir devlet olursa, mütearrıza kar
şı müdafaa cephesinin ayni zaman 
da ve müştereken harekete geç
mesi talep ediliyor. 

Londra hükumeti; şumülW, kat'i 
umumi ve müsbet taahhuda giriş
mek Jstemiyor mu? 

İngiltere hükumet mahCellerin 
den çıkan haberler, gazetelerinde
ki yazılar, bu cihetin daha ziyade 
menfi olduğu merkezindedir. Loıı 
cirada, mesel il. J aponyaya kar11 
kafi hareket ve ittifakm istenme
diği görülüyor. 

Sovyet teklifine veya düşünce
sine göre, J aponyanın da Alman
ya ve İtalya ile askeri ittifak yap
ması pahasına da olsa, mütearrız 
sıfatiyle girişilecek bir harpte, İn
giltere ve Fransanın kendisiy'.e 
müttefikan harekette bulunması 

lazımdır. Lehistan, İngiltere tara
fından garanti edilmiştir. Fakat 
Baltık devletleri bu garantiye da
hil edilmemiştir. Almanya, mese
la Letonya, E stonya, Litvanyadan 
birisine taarruı ederse, İniiltere 

Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 Teminatı Eksiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Bel ipi 25.000 kg. 11250- 843 75 Kapalı Z. :6 
Tütün tozu çuvalı 6.000 ad~t 1605 - 120 37 Açık El-. lti.30 

1 -Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı .2. kalem 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. . 

malzeme hizalarında 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hizalarında gösteril-

miştir. 

Irl - Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi gün Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Ko-

misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar lhale günü saat 15 şe ka

dar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltmeye girecekler % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte müracaatları ilan olunur. c3628. 

ıf: •• 

Kasımpaşa füıcıhüsrev mahal

lesinde oturan Hüseyin adlı 14 ya
şında bir çocuk, dayısının kız,ı il 
yaşında Fatma ile oynarken min
der altında bulduğu tabancayı kı
zın üstüne çevirmiştir. 

Hüseyin, şaka olarak kıza cvu
rayım?• diye seslenirken dikkat
sizlikle tabancanın tetiğine. dokun 
muş, ateş etmiştir. Çıkan kurşun 

Fatmanın yanağını delmiştir. 

Yaralı kız. Beyoğlu hastahane
sine kaldırılmıştır. Hüseyinin br 
bası tabancayı çocuk eline geçe 
cek bir yere dikkatsizlikle bırak 

1 

tığı anlaşılarak takibata başlan 

mıştır. 

ı - Şartname ve keşfi mucibi nce parlayı<>ı ve patıayıcı madde-\ ~llHIBllnı. Ferdi Selek 
= 

liLAN !er naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç teneke kapalı zarf usuli-

le eksiltmeye konmuştur. - TABI - KLİŞE . 
il - Keşif bedeli 16442.64, mu vakkat teminatı 1233.19 liradır. 55 == III - Eksiltme 16/Vl/939 cuma günü saat 11 de Kaba taşta Le- e 

vazını ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı!ııcaktır. : 
IV -Şartname plan ve keşü nameler 82 kuruş mukabilinde =-ı 

Ankara ve İwıir Başmüdürlüklerinden ve Kabataşt-. Levazım vez

nesinden alınabilir. 

v _ i.steklilerin mühürlü tek lif mektuplarını kanuni vesaikle 

birlikte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ·banka teminat mek· 

tubunu ihtiva edecek kapalı zarf !arın ihale saatinden bir saat ev • 

veline kadar (Saat 10 a kadar) m ezkil.r kıomisyon 'b"'!kanlığına m ak 

buz mukalbilinde vermeleri liizı mdır, ·3709• 

İşleri Bürosu 
En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve 

klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. 
ADRESE DiKKAT : lstanbu~ Ankara Caddesi 

99 • ı Adalat Han No. 3 



SAYFA 8 

vo - iPEK ~111~ = 

Yünlü ve ipekli kumaş almak- için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 
yanan YÜN • İPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz. 

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

IST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 
TELEFON: 2250 6 

Alırıaıtya ve Paris Boya müesseselerinden diplomalı ve 
Ford F'a.l:>rlk:asI Ust:abaş SI 

Oto, Saç işleri, Frigidaire, Mobilya, Döşeme 
ve Bilumum Boya İşleri Fenni Surette Yapılır. 

Taksim J. Kumandanlığı kartısında kıtla geçidi 
No.9 TELEFON 43002 

• / 1 
Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 

® Ekst:ra Gilrılilk: Tereya.ğI 
Halis ve hakiki TRABZON TER EY A G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
------ &lparl•l•r derhal yerine kadar gllnderlllr. ------

·-----YAVUZ== 
:==SEZEN 
DIPLOM TERZi 

Paris Kadıo ve Erkek 
Terzilik Akademilerinden 

113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret 
Apartım•nı, Türk Foto evi 

ı1otı1nde 

Or. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•tahanui cildiye 

z.ühreııiye mutahauı•ı 
Telefon : 23899 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN Hl>KİM) 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen rağbet 
Uzerlne, bUyUk bir fedakilr· 
lıkle ve modern ıe,kııatta 
aıhhl ,eralt altında temiz ve 
itinalı çekilen ALEM RAKI· 
SiNi yeni etiketle piyasaya 
çıkardığımı sayın mU"erl-

lerıme saygılarımla 

blldlrlrlm. 

Dr. Suphi Şenses 
İdrar yolları lıaıtalıklarl mütc- ı 

DAHİLIYE MUTE.HA.SSISi hasmı Beyo~lu Yıldız sineması 
kar~t'ı Lekler apartman. Fakir· 

Divanyolu 104 1 1._ı.,•e .r•.r•.•ız•. -•Te.ı:•43•92•4-= 

iKDAM 5 - HaLtran 1939 

Yarım Litrelik 

Satıcılara 
Şi§esi 

Yüzde 
Perakende 100 Kuruştur. 

·101 

' T etnzilat · Yapılır. 
inhisar Satu; Kamyonlarından, $atış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 

---..L-~ --- -·---

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ. HARİCİ 

1200 Kr· zııoo Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 

1 

1 

1 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

1 • 

300 Kr. 

100 Kr. 

800 Kr. 1 

l LAN 

Biıinci Sahife 

ikinei Sahile 

iç sahüeler 

TEK: SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kunıt 

ZSO kuruı 

50 kurut 

Türk gibi kuvvetli 
Sözu boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
1 

Pirine unu 
1 

Salep 
Tarcın 

1 

Kimyon 

T • 8 inci Sahüeler 30 kuruJ 
Bütün bir sahife veya ya· 

rmı sahife ilan için İdare· ile 
görüşülür. ı Kornflau 

Karanfil 
zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 

DiKKAT 

Gazetemize illin nrnıek Is· 
tiyenler ya doğTudan doğ • 
ruya gazetemiz idar~hanesi· 

ne veya Ferdi Selek ilô.n hü· 
rosıma miiracaat etmelidirler. 

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

p Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim • Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

(Kutu ve 
paketleri) 

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

ve tavsiyesile vereceğiniz hu gıdalar mutlak huzuru~uzu temiı;ı edecektir. 

ÇAPA MARKA 
ünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz on1uzadır. 

Daha üıtününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müıtahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak hulacakıınız. Adres: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

• 


