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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

NURUOSMANİYE No. M 

TELEFON No: 23300 - İSTANBUL 

ingiltere - S. Rusya1~,. Meclisi'\ 
ve Fransa anlaşıyor du_n to~landı 

1 
.. -~~rM ·j{· 

Cemberlayn Sovyet cevaplarını Alı Çetınkaya ı I ,. '· L , · 
' . A _ izahat verdi !.• 111 

-.. '...! tetkik ettı. vam kamarasında Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Mec- 1 --· -
l!si bugün Refet Canıtez'in baş -

d •• "h • b tt b ı · d kanlığında toplanmıştır. Bu to.p -un mu ım e yana a u un u lantıda kurultayın kararile teşkil 
edılmış bulunan parti müstakil 

Papa İngiliz - Sovyet paktının 
için bir sulh k o n.f er a n s ı 

önüne geçmek 
top 1 ama k istiyor 

grupu , Meclis i~·tima salonunun 
orta sıralarında kendilerine tahsis 
edilmiş bulunan yerlerde toplu bir 
halde bulunmak!~ idiler. 

Voroşilof; İngiliz 
manevra la rına 
gi demiyeceğini 

Celse açılırken, Edirne meb'usu 
Şeref Aykut'un vefat etmiş oldu · 
ğunu bildiren Başvekalet tezkere
si okunmuş ve Meclis bir dakika 
ayakta sükut edilmek suretile mü
teveffanın hatırasını taziz eyle -
mi§tir. 

Dün filoya iltihak eden SalJıraya kahraman erlerimiz ıanlı aancajfımı:ı;ı 'iekiyor 

londraya bildiidi 
Londra, 5 (A.A.) - İngiliz iek· 

liflerine Sovyetler tarafından ve• 
rilen cevap şimdi Hariciye neza -
retine tetk>k .edilmektedir. 

Diplomatik mahfillerde söylen· 
diğine göre Sovyet notası tama -
ınile yapıcı mahiyettedir ve en 
ciddi engel Baltık devletleri me• 
selesidiı-. MalUnı olduğu veçhile 
SovyeUer birliği arasındaki mii • 
tekabil yardım paktına ithal edil· 
01esini istemektedir. 

İngilt,ere hükfıınetin.iıı burada 
tamamile takdir edilen Sovyet iti
razlannı mümkün olduğu kadar 
tatmin etmeğe uğraşacağmı ayni 
nıah{ellerde ilave edilmektedir. 

/ 

Loııdra, 5 (A.A.) - On günden- Stalin ııe Vorofilof 
beri sayfiyede bulunmakta olan--------------------------

Prens Pol dün akşam 
Almanyadan ayrıldı 
Neşredilen tebliğde Almanya ile 
Yugoslavyanın anlaştıgı bildirildi 

[ Yazısı üçüncü sahifede J 

Bundan sonra ruznameye geçi -
lerek J.<>niz sınıfı mensuplarına 

verilecek zamlar ile Türkiye - Yu
nanistan arasında aktedilmiş bu -
1unan veteriner mukavelesinin tas 
dikine ait kanunlar, ikinci müza -
kereleri yapılarak kabul edilmiş
lerdir. 

Türkiye - İngiltere müzeyyel ti
caret ve klering anlaşmasına bağ
lı mektuplardan birindeki tercü -
me yanlışlığının düzeltilmesi, yi-

Saldıray' a dün 
sancak Çekildi 

Kahraman filomuza bir tah
telbahir daha iltihak etti 

ne 1.'ürkiye , İngiltere ticaret ve 1 
klering anlaşmasına bağlı listeye J 
tiftiğin ithaline ait anlaşmanın tas =-(t 
dikleri hakkındaki kanun layiha- ' " 

larile sudet mıntakası ile yapıla -ıı "'.\ /!. , 
cak ücari mübadeleye ait Türki - _ - ;jj • 
ye - Almanya anlaşması ve Türki- l • · >· ~....! 
ye - İsviçre ticaret ve klering an- / ' "' 
!aşması ve merbut protokol ile 

mektupların tasdiklerine ait ka - 1 
nun layihalarının birinci müzake -

releri yapılmıştır. t· ~-~~ 
1 

Devlet kinini mütedavil serma- ~-~ 

yesine ait·kanun ile iskan kanu - -

nunun bazı maddelerinin değişti -

rilmesine ait kanunların birinci Sancak merasiminde bulunan komutanlar 
müzakereleri yapılmış'tır. 

Sıhhiye Vekili bu yıl 
.Ay• sınıfı deni~altı gemileri -ı olan. denizl~rimizde teca~iiz gör • 

içinde mizden Saldırayıı• donanmaımza medikçe daıma sulh bekçısı olarak 
memleketimize gelecek muhacir - iltihakı ve gemiye sancak çekilme- vazife görecek ve bu vazife ile şe
!erin 13 bininin Bulgaristandan ve 

4 - 5 binin Rumanyadan olduğu-

si münasebetile dün Kasımpaşada ref bulacaklardır. 
merasim yapılmış, Amiral Şükrü Sevimli sancağımızı gönderine 

I' 
istanbulun 
imar plim 
Prost'un plan' 
Vekaletçe 
tasdik edildi 

Uzun nıi\ddettenberi An -

karada 

tetkik 

Nafıa Vekaletinde 

edilmekte olan B. 
Prost'un İstanbul imar planı 

iasdik edilmiştir. Dün Anka

radan gelen malfımata göre 

İstanbuldan Ankadaya da\'el 

edilmiş olan profesör Prost 

ile İmar Jl.Iüdürii Hiisnii ve 

Harita Müdürü Galibin işti • 

rakile Nafıa Vekaletinde aJa

kadar şef ve mütehassıslar 

nezdinde yapılan toplantıda 

İstanbul planı tetkik edilmiş 

ve NV;ım imar planı muva • 

fık bulunarak bir celsede tas-

dik edilmiştir. 

Bu haber dün Belediye me

hafilinde memnuniyetle kar-

şı1anmıştır. 1 
nu ve mevzuu müzakere olan kn - Okanın bir nutknnu müteakip ge- çektiğimiz bu güzel gemiden de, 

miye sancak çekilmiştir. (Arkası 3 iiıırii sayfada) ~ 
nunda memleketimize serbestçe istanhul • Bükreş 

tayyare seferleri 
İlk tag9re dün Yeşilkögden 

BÜ k r e ş e lı ar eke t etti 

Merasimde, İstanbul Vali Mua -
r llrkn.n 3 iiııcıl sayfada) vini Hüdai Karataban, İstanbul 01J11Ullllnilllllllll911 mmnllll!HlllmnlllllllnıınllllftlllllllWRllUlllOlllllllllllllllllllllllllMlllllllnfilll!llllll lllllllJllU 

Papa Pi 

Bawekil Çeını1erlayin, bu sabah 
Loııdraya dönmüştür. 

Mookova ile yapılmakta olan 
müzakerelere dair bugün Avam 
kamarasında kısaca beyan1tta bu
lunması bekleniyor Harici siyaset 
komitesi de, Sovyet cevabını iet
kik etmek üzere toplanacaktır. 

Sovyetlerin talebi 

---000---

Milli Şef 
Komutanı General Halis Bıyıktay, 

askeri ve sivil deniz müessesatıl 
erkam ve matbuat mümessilleri 
hazır bulunmuşlardıı·. 

Saat on beşte, Kasımpaşada de

Partİ Başkan Vekili niz komutanlığı önünde duran 
"} ) k . Saldıray denizaltı gemimizde, A
l e gene Se reterı miı-al Şükrü Okan şu nutku irade 

intihap buyurdular başlamıştır: 
.. . . .sayın arkadoşlar, 

Ankara, 5 (A.A.) - Cumhurıyet, A f d · it gemilerimiz-' y sını ı enıza · ı 
Halk Partisi Genel Başkan Veka- den Salclıraya şanlı sancağımızı 
!etine Parti nizamnamesinin 28 in- çekmek ve deniz kuvvetlerimize 

ci maıklesi mucbince Genel Baş -

kan ve Milli Şef İnönü tarafın -

bir denizaltı gemisi daha katmak 
üzere bugün burada toplanmış bu-

Nevyork, 5 (A.A.) - •Nevyork> 
Times• gazetesinin yazdığına göre 
Sovyet hükumeti İnghtereye ver- dan Başvekil ve İstanbul mebusu lunuyoruz. 
diği cevapta İngiliz - Sovyet pak- Dr. Refik Sayd-ıın tekrar intihap Bu, yalnız Türk denizcileri için 
tının akdi için aşağıdaki esası şart buyumlmuş ve keyfiyet bütün değil, bütün Türk m ·ııeti için de 
koyrn ... •tur: mes'ut bir hadisedir. 

-• Parti teşkilatına tamimen teblığ 
•Eğer Sovyet Rusya kendi hu • Bu sevinçli ve kıvançlı 

edilmiştir. 
dudlarınm muhafazası için Eston- iştiraklerinizden dolayı 

türene 
hepinize 

ya ve Letonyayı, bu ik: memleket Parti ge.nel sekreteri teşekkürlerimi sunarım. 
talep etmese dahi i~gal ederse, İn- Ankara, 5 (A.A.) _ Cümhı.riyet Saldıray . bundan kısa bir müd 

giltere Svvyetler birliğine yar Halk Partisi Genel Sekreterliğine det evvel bu tarihi tersanemızın 
dım odcceklerdir. dig' er ncunda denize indirilme tö-

Parti nizamnames~nin 28 nci mad Voros, ilof Londraya renini yaptığımız Atılay denizaltı 
desi mucibince Değişmez Genci 

a gemimizin eşidir. 
gıtmiyor Başkan ve Mili Şef İnönü tarafın- Filomuza katılan bu gemiler de, 

Moskova, 5 (A.A.) - İyi bir atanbul • Bu kreş hava seferlerinin ba1Cama11 dan Erzurum mebusu Dr. Ahmet Yılmaz 'I lirk çocukları elinde 

Veni ihtiyaçlar karşısında 
Yeni ihtiyaçlar, yeni ni~anılar icap ettiriyor. Dün belediyenin 

apaEtmanlarda halı silkilecek yerleri tayin eden b.ir hrarı vardı. 
Artık her irtiyen, her istediği pencereden halısını silkemiyecdı: Bir 
kaç sene evvel böyle bir karar, ancak üç beş kişiyi alakadar ettiği 
için milyonlarca kişiyi belediyenin boş işlerle meşgul olduğuna 
hökmetlirirdi. Bugiin binlerce apartmanın yüz binlerce sakini va
kitli vakitsiz, olıır olmaz pencereden halı sesi işitnıcnin ve to'Zunu 
yutmanın ne demek olduğunu bilir. Onun i~in böyle bir kararı çok

tan bekliyenler pek çoktu. 
Fakat yeni hayat şaTtları daha bir bayii ııizaml:.ra ve kararlara 

yol açıyor:Kapıcıların hangi hizmetiercfe kullanılabileceği, rad~-0 
ve musiki fasıllarının saali, çöplerin kapı önüne çıkarılabileceği 

saat ve tarzları gibi.· 
Bütün bunları umumi adabın. adetlerin tanzim etmesini bek

lemeye gcl111ez. Geçendt: bir dostun1uz, Londra~·a giden \'e ora
da bir pansiyona kiracı olarak giren bir ailenin kunturahna rağ -
men iki günde kapı dışarı edildiğini nakletmişti. Sebebi vakitsiz 
güliip cğlenmeleridir. Demek ki İngiltcredc de şehirlerin huzuru 
ve istiı·ahatini eıı sıkı nizamlarla temin cdilelıiliyoı·. Diğer tarartan 
şebir nizamı Londradaki kadar çabuk harekele gerer \'e tatbik oltt· 

nursa onun ihlali de o kadar seyrekle~ir. membadan öğrenildiğine göre Vo- münasebetile şampanya iljiliyor Filkri Tuzer tekrar intıhop burul- Cümhurivetin sayısız . ~iınetlerile 1 
..... ~~~~~Lk"""~""--"--""-~_,..,.,__._._~~~~~~~~~__J~IC..A ............. .Luu.u~"'ü.... ...... b.il"""'...._...L~.L..~ ....... ~...;..~~~~~~~-1.,,.,..,.'.ı.ı,>-l;ı.u.lııruıcn..:üllı~ı.izi;ıı...1~ue~sıi..L~~~~~~~~~~~..:...~~~~~K~E~M A L İ s T 
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!Adliye koridorlarında 
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İSANIN HAYA Ti 
Asfalt caddeler-1~========-" ı Liman memur-Hak1ı değil m i ? 

d e ki b i n a 1 a r Komşunun ceryan 
1 larının terfileri 

Sarıye·r suiistimali 
davası dün bitti 

- 31 -

Etrafındakilerin hiç birisi İsayd 
el sürmeğe cesaret edemiyordu 

teli; mührü koprılan i 
Vali ev sahiplerine 
mektup gönderdi 

kofredan ayrılmalı! 
1 

Sırası gelenler mağ-
Gazetemiz baş müretti~i d Ur m U olacaklar 

Önıer Nazminiıı evindeki e-

Vaı idat katibi Emin 5 sene 10 ay ağır kapse 
1741 lira para cezasına ve 1153 lirayı tazmine 
ve muhasebeci de 100 liraya mahkum oldu 

Ve o ... Hiçbiri üzerine el dokun 
durmağa cesaret edemeden, onla
rın arasından d:mdık geçti ... 

Yürüdü ... Ona el süremiyen hal 
kın hayret ve dehşeti arasında Na 
sıradan çıktı.. arkasına bile bak
madan kırlara açıldı ... 

Gidiyordu ... 

Nereye? 

cK afarnahom. a ..• 

lsa ... Kafarnahomda 
Artık Nasıra onun vatanı ol

naktan çıkmıştı. Vakıa o bir ke
re daha ve ümitle oraya gitti fa
kat yine bir netice alamadan dön
dü. O zamarıdan itibaren Tabariye 
gölünün, yani Galile denizinin kı-

yısında bulunan ve birbirine yakın 
mesafelerde olan beş köyden biri
ni, Kafarnahomu kendine ikinci 
vatan yaptı. 

verilmiş ol:ınası da mervidir. İsa 
bu iki kardeşin evlerinrte sık sık 

bulunur, hemen daima onlarla be-

Va li ve B"lediye Reisi Dr. Lutfi Jektrk kofresindeki mührün 
Kırdar asfalta çevrilen caddeler konuıuya cereyan verilirken 
üzerindeki ev sahiplerine bir mek- koparıldığı halde kendisin -
tup göndererek şehrin güzelleş - den 3 lira masraf i stcd iğini 

mesi ve evlerin muayyen renklere yaznıış ve idarenin buna ver-
boyanması için bazı ricalarda bu- diği iki mütenakız cevabı 

lunmuştur. Bu mektubu aynen kaydetmiştik. 
raber yaşardı. neşrediyoruz: İdare kofre mührünün ıne-

İsanın onlarla tanışması yine ınur tarafından koparılma -•- Sayın Bay. 
bir mucizesi neticesi oldu. ıruş olduğunda ısrar etmekte 

Mutasarrıf bulunduğunuz ( ... ) ı d 
Kafarnahoma geldikten bir müd ve son tezkeresinde şöy e e 

numaralı binanızın nazır bulundu-det sonra dolaşmak için göl kena- mektedir: 
ğu cadde belediye tarafından bü- H b rına inm:şti. O gün, nasıl oldu ise , Unkapanında, ızır ty 
yük bir külfet ve masrafla bu defa · 25 gölde balık çıkmamıştı. Andre ve camii sokağında kaın nu -

P iyer, kayıklarında mütemadiyen asfalta çevrilmiş ve şehrin en şe - maralı b inada ikawet eden 
refli mahallerinden biri haline if - Bay Ömer Nazmınu' • tes·ısa ağ atıyorlar ve balık tutamıyor - • 

!ardı. rağ olunmuştur. Şimdi bu güzel tına cereyan veren kofreye 
Civarda başkl bir kayık! a, Ka- cadde üzerindeki binaların harici raptedilen ikinci tesisatın 

farnahomun en ileri gelen balık - manzaralarının da ıslahını düşü - bağlanma tarihi BirincikA .-
çılarından (Zebede) nin de kayı- nüyoruz. Bu suretle temin oluna- nun 1937 dir. Her nekadar dı-
ğı bulunuyor ve bu kayıktaki (Ze- cak güzellik ve temizliğin, mülkün ğer bir komşu da 31/3/39 ta-
bede) nin iki ,oğlu Jan ,.e Jak ta kıymeti üzerinde de ne kadar mü-/ rihinde ayni kofreden ecre -
Andre ve Piyer gibi balık tutamı- essir olacağını şüphesiz takdir e - yan istemiş ise de, tediyesi i-
yorlardı. dersiniz. Tesbit olunan renkler, a- cap eden istihlak üzerinden 

İsa Piyerle Andrenin byığına çık bej ve maimsi gridir. Bunlar - avansı ödemediğinden ken -
bindi. dan birisini intihap sizin zevkinize disine idaremiz tarafından 

Ka!arnahom, İsanın peygam - - Ben size balık bulayım... bırakılmıştır. cereyan verilmemiştir. Bina-
berlik devresindeki kısa zamanı- Dedi.. göle açıldılar .. Zebedenin Talep edildiği anda Eminönü enaleyh, abonemiz Bay Ömer 
nın tam on sekiz ayını içinde ge- oğulları da kayık'!'rı ile onları ta- belediye şubesi size bu renklerin Nazminin ko~usuna cere -

kip ettiler. nı.imunesını vermeğc amadedir. yan vermek için 1938 senesi çirdiği yer olması itibariyle tarih

te oldukça mühim bir yer işgal e-
der. 

Bursaı ayni zamanda Galile vi

layetinin merkezi vaziyetinde ol

duğu için !sanın irşatları, vaızlan 

için çok muvafık bir yerdi. Top

rak münbitti. Her taraf zümrüt gi

bi yeşilliklere bürünmüştü. F akat 

şairane idi. Göl balık dolu idi. 

Bu cennet gibi yerde bizzat mu 

hit ile tamamen ahenktar. faal, 

namuskar, şen, §atır bir halk ya-

İsa: Belediye zabıtası talimatnamesi - zarfında memurlarımız tara-
- Ağiarı atınız... nin 280 inci maddesi mülk sahip _ fından kofredeki mührun ko-
Dedi. Piyer onun dedığiD< ümit- !eri için esasen bunu bir mecbu _ parılmış olduğu hu:;usunda 

sizlik ile yaptı. Çünkü gecederıberi riyet olarak tesbit ve kendilerini vaki olan iddianın varit gö -
burada idi. Gecedenberi uğraşıyor mükellef tutmuş olmakla beraber, rülmediğinı tckiden beyan 
ve bir türlü balık tutamıyordu. ben bizzat bunu beldi bir mükel _ ederim.• 

Fakat bu sefer ag-ıara o kadar k Yukarıd a zikredilen iki ta-lefiyet telfıkki etmemenizi, anca 
balık d-0ldu ki ... Çekmek için müş rih ile ev velki lezkerelerde-

şehrin güzelleşmesinde vazife al-
k ilat çelıniler. Kayıkları adeta ba- ki tarihler arasında yine te -mıŞ hüsnütabial sahibi bir vatan-
tacak kadar balıkla dDlmuşlu. nakuz bulıuınıasına rağmen 

daş zevkile ve istekle bunu niha -
Bunu görünce Piyer, Andre ve hiıdisP üzerinde daha fazla 

yet iki ay · zarfında ikmal ve intaç 
Zebeden:n oğulları Janla Jak kork durmağı fnvdasız buluyoruz. 

etmenizi hassaten rica ederim.. ·b· · ö tular.. Yalnız başınürettı ımız -
- Bu sihirbazlık ... Ve sen si - ---<>o--- mer Nazmi. kendi ko(resin -

hivbazsın.. . y 1 LA y ET den kom~uya cereyan veril -

Deniz Ticaret Müdürlüğünün 
1 yeni aldığı şekil olan Merkez Li -
' man Teşkilatları memurları hala 
maaşlarını alamamışlardır. Bil -
hassa memurlar arasında başka lı
manlara nakledilenler maaşlarını 
gittikleri yerlerden alacakların -
dan fena vaziyette kalmışlardır. 

Bunlardan başka yeni kadrolar
da terfi müddetleri kalan memur-
!ar terfi ettirilmemişlerdir. Yeni 
barem kanunu çıkıncıya kadar 

J bunlar terfi ettirilmezlerse terfi 
1 zamlarını keybedecekler \'e veni-
1 den 4 sene beklemek mecburi;•etin 
· de kalacaklardır. Çünkü ycnı ba -
rem kanunu Te~rinden evvelki ter 
fi müddetlerini tanımamaktadır. 

Memurlar haklarının kaybolma
ması için alakadarlara müracaat 
edecckle~dir. 

iKTiSAT 

Estonya ile ticari 
münasetat ımız 

Sarıyer muhasebe müdürü En - 1 ğu tesbit edilmiştir. 
ver ıle varidat katibi Emınin 1780 Bundan dolayı varidat katibi E
lirayı sahtekarlık ıSuretile ihtilas min 5 sene 10 ayağır hapse, l 741 

suçile ağırceza mahkemesi nde ya- lira ağır para cezası öclemeğe, üç 
pı lmakta olan muhakemeleri dün buçuk sene memuriyetten ve mü
bitmiş ve karar bildirilmiştir. ebbedcn amme hizmetlerinden 

Muhakeme neticesinde tahrif e- mahrumiyete mahkum edilmiştir. 
dilmiş çeklerin Emin tarafından Bundan başka Emin, Enverin me
tanzim edildiği ve defterlerdeki zun bulunduğu sırada ihtiLis elti
yazıların da Emine ait olduğu, mu ği 526 lira ile onun bulunduğu za
hasebeci Enverin ihtilasa iştirak man ihtilas ettiği 1245 liranın yarı 
etmediği. ancak kontrol vazifesini sı olan 627 lirayı da tazmin ede -
ihmal eylediği anlaşılmıştır . Emi- . cektir. 

nin 1780 liradan 526 lirasınını mu-/ Muhasebeci Enver ise ihmalin
hasebeci Enver mezun olup vazi - 1 den dolayı yüz lira para cezasın. 
fesi başında bulunmadığı sırada ve ihti!As edilen paranın 627 lira 
kendisi vekalet ederken ihtilas et- sını tazmine mahkum edilmiştir . 

tiği ve mütebaki paranın ise En - Yalnız kendisinin şimdiye kadaı 

ver vazifede ve amiri ita bulundu- mevkuf kaldığı günler para ceza· 
ğu zamanda ihtitas edilmiş oldu - sına mahsup edılecektir. 

Boyalı yağı saf 
diye satmış 

Estonya ile aramızda olan kon - B 
1 

k d T ı d B 
. ~ . . . ı a ı pazarın a aşçı ar :ı o -

tenıan anlaşmasında deg;ştklik ya l - b r d 'c·e sal 

Beyoğlu cinayeti 
davası bitti 

Geçenlerde Beyoğlunda bir ci
nayet işlenm:Ş komisyoncu Yani
nin dükkanına gelen Faik adında 
biri keııdis'.ni itovan Vasili bıçak
la sekiz yerinden yaralıyaı·ak öl
dürmüştü. 

ya ı yagı oyasız ve sa ., -
pılmış, pamuklu mensucat kon - kt 1 A ı·d· d.. bı' 

. .. . . ma an suç u mano ı ıs un -
tenıanı ;5 tondan 25 tona ındıril - rinci sulh ceza mahkemesinde 
miş ve pamuk ipliği kontenjanı 551 muhakeme edilm~ ve suç u sab lt 
tondan 200 tona, ham d:rı 50 ton- olduğundan bir ay hap<;e, bir ay 

. dan 200 tona ve hayvanı tutkal da dükkanının kapatılmasına ve bir 
10 tondan 40 tona çıkarılmtştır. lira para cezasına mahkCım olmuş

Afyon mubayaası müddeti 
Toprak Mahsulleri Ofisi müdde

ti 31 Mayısta b iten afyon müba -
yeası hakkındaki kararı bir müd -
det için uzatmıştır. Yaln ız bün -

dan sonra 31 Mayısa kadar yerle-, 
rinden yola çıkarılmış mallarla 
bankaların rehin altında bulunan-

tur. 

Dükkônlarda 
öğle tatili 

Fabrika ve büyük şirketler gibi 

bütün büyük ticarethane ve dük -

Ağırceza mahkemesi kararilr 
yapılan m uayene neticesinde Fai
kın akli m üvazenesn:n tam yerin
de olmaması ve Vasilin tahrik 

J mahiyetind e.ki hareketi dolayı:;ile 
ta kdir edilen 18 sene ağır hap's 

cezası l;ir seneye indirilm•şt ir. 

Cüzdan aşırıp k~çarken •• 
Namık adında bir sabıkalı köp -şıyordu. Balıkçılık sayesinde bu Dediler. İsa onlara: -- ·--·- mesine müsaPdc etmeğc mec 

halk oldukça refah içinde bulunu- - Korkmayın .. dedi. Bu sihir - Kuta h ya - Balıkesir bur cdilemiyeceği v e bilha>Sa lar mybayea edilecektir. 

yordu. Birbirine yakın olan bu göl bazlık değil, mucized r . Ben sihır- hattı i htil afı bu ı uzden zarara uğrad ığı Buğday fiatları yükselmedi 
kanların da öğle tatilleri yapma - rünün Kadıköy iskelesinde vapu

ra binen Koay.•lı Ömerin ıçinde 

b d · ı T b · · · · k ııun tesisa tının ta yapılan tetkikler tamamlanmış-kenarındaki köyler arasında kız az eı:ı ' anrı pevgam crıyım. . ırın omşu. . . 
Benimle beraber geÜniz . .Sıze ba- • Kütahya - Balıkcsır hattının ın- kendi kofresindcn söklilüp Son günlerde Iç Anadoludan pi- tır. Yakında tatbik edilecek bu u -

alıp vermeler neticesi akrabalık !ık yerine insan avlatacağını... il şası sırasında hükümetle Juluis ayrıl masını is temekted ir. Bu yasaya buğday gelmemcğe başla- sulle bütün dükkanlar öğle üzer-
ta teessüs etmişti. Öyle ki göl hav İşte bu suretle bu dört genç İsa- Berges adındaki Alman şırketi a - ayırma ameliyesi y aıııldık - j ması fiatlerin yükselme istidadı 

de • k' ı b \eri saat l den 2 ye kadar tatil ya-
rasında çıkan ve hakeme hava e e-

!arı kararlaştırılm ış ve bu husus-
20 lira bulunan cüzdanını aşırmış 

ve yakalanmıştLr. Dün binnci sulh 

ceza mahkemesinde sorguya çe • 

kilen Namık tevkif olunmuştur. zasında kendi alemlerin sa ın nın ilk sadık tabileri ilk Havarı· - 1 tan sonra da talep edilen 3 li- 1 göstermesine sebep o muş, unu 
ınüLi.,im bir cemiyet meydana ge- !eri olmuşlardır. Ta masrafı verecektir. gören Toprak Mahsullel'l Ofisi de pacaklardır. 

' dilen ihtilafın halline dün de de- S b k lı M k-~~ ad d b ' · 
Zebcdenin dul karısı Salome de H k i d --, m" 1 derhal ucuz mikdarda bol buğday ----0,0--- ıi ı a u ...... er ın a ın 

İsaya son derecede merbut kaldı vam edilmiştir. Delegeler ve ha · 
8 1 egı 1 .ıı: 

1 
çıkararak bunun önüne geçmiş - • v k 1 Sandal Bedesteninde İhsan ısmin-

tirmişlerdi. 

Namuskar mutavassıt 

Bunlar Roma ve Yunan medeni d 1 ti d P • 1 k' t' t e ,· I• 
Bu •Salome• ile Yahya peygam kem Yunan ip oma arın an o- ! tir. Ofis dün 560 ton buğday sat - ISa de bir kadının aldığı eşyaya ait )·etlerinin tesirinden olduğu kadar ı·t · .. k ı d a 

1 
etmek ......................... .. 

berin idamına seıbcp olan meşhur ı ıs muza ere ere ev n . 
1 
ı .. .. . ı , mışt.ır . k, k ı t muamele.;ini yaptırmak üzere ta-din telkin ve ihtilaflarından ' s 1 b' b' . k k k A k l K k H b 1 tet 1 er yap 1 

a omeyı ı~ mne arıştırmama üzere dün a ~anı n arava gı - ı UÇU a er er ı ı .. Pıy.as_aya' çıkarılan. bu~daylar~ . ı vassut et~.iş ve kadından vezneyı 
u~al'c kalmışlardı. Zeki insanla• lazımdır. Halla yınp bu dcv'r ta- m işlerdir. ı........ .. ...... ı uçtc ık ı sı ~ umu!j3k 'c bıı ı serllıı. Şehrimizde bulunan Iktısat Ve- yatırmak uz ere 20 lira alarak ka~ 
Tcvrab 'nanıyorlar, Beni İsrailin rihinde bir de ücüncü (Salome) 

vardır. "" * Vali fstanbuldaki ışl~rın in -·<>-- ı kili Hüsnü Çakır dün sabah saat mıştır. ilk temizlik ve saflığını muhafaza 

cdiy-0dardı. Bundan başka v iıı aye- • • • P EL Ell 1 YE kesreti münasebeti le Ankaraya iki döviz kaçakçısı 10 da Süremanka gilmiş ve iki sa- Yakalanan Mukadder dün bi -
T 

'h · b .. h (S 1 k · b k k 1 d' ı im t F b ikaların rinci sulh ceza mahkemesinde an ın u uç ml'Ş ur a 0 
- Toz oparan semtı uyu gitmekten vazge,..,,,ışlir. ya a an ı at meşgu 0 uş ur. a r tin herhangi bir tarafına seyahat · ,... k·ı · 

me) sinden bir!, dedığm _z gibi 1- vaziyetleri hakkında alilkadarlar- sorguya çe ı mış ve tevkif olun -
edecek olanlar bu göl kenarından sanın şakirdlerindcn Jan ile Jakın bir park Olacak * Birçok ciükkiınların !entele •

1 

Tepebaşında Cümhuriyet gazi. - us tur 
l 00 A d ı dan izahat alan vekil bu idarelerin m • · geçmek mecburiyetinde idiler. Bu annesidir ve İsa çarmıha gerild ği Perapalas altınd Tozkoparan rinin eski püskü olduğu gröülmüş 'losu garson arı an '11 on ı e 

h . b seyyar komi<;yoncu Yorginin dö- müdürleı·ini de ayrı ayrı kabul et- Çilm&Şlr hlrSIZI 3 aya İ\~arla buradan yapılacak irşat-, zamana ka. da. r bül.ün. sadakati :ıe semtindeki b. inalar.ın kaldırılar.ak ve şe rın manzarasını ozmaması 
k . . . .. . . . viz kaçakçılığı yaptıklarını haber miştir. Saat 12 ye doğru H üsnü &hkr. ld !arın her tarafa kolayca yayılma- ta ıp etm .ştır. HrıstıyaPlar ar& - burasının bır teşçır sahası halıne içın sahıpler;ne degıştırmelerı ı - alan Emniyet müdürlüğü ikinci m um 0 U 

1 sında az:zler meyanına girmiştır. 
1 

getirilmesi takarrür etmiştir. 1. _ 1 1 Çakırı ziyaret eden mıntaka Sa - Be.yazıtta Tavşantaşında Kad ı'r sı mümkün olacaktı. çin tcb ıgat yapı mış ır. k k ık k ~I · t 
Yahyanın id1mına sdbep olan Şişhane kar"kolu civarında ya- aça ç ı ı ısını memu an ışare nayi Müdürü Halıik Benson yeni 

i şte İsanın peygamberlik vazi- (.Salorne) nin .~ikiıyesinı, biraz son pılmakta olan yeni maliye ~ubesi * Kaymakamların kendi mın - li üç İngiliz lirasını 39 lıray~ alır- teşkilat hakkında izahat vermiş
fesini görmek üzere seçtiği yer, ra göreceğiz. Uçüncü •Salome• .'·e . inşaatı da durdurulmuştur. Şehir takalarında icap eden yol inşaatı '!arken iki kaçakçıyı da suç ustün-

r k b ld ·· h't b" 1 bı'r ı· b d'"e 'k· S 1 d 1 
1 

de yakalamışlardır. tir. muva ı u ugu mu ı oy e ge ınce, u .'g r ı ı • a ome en planına göre burasının büyük bir içın hazırladıklar ı proıe be etliye 

yer ve böyle bir muhilli. daha evveldır. 1 bahçe haline getirilmesi icap et - fen heyetince tetkik \'e tasdik e -

apartmanına girerek müşterek 

taraçadan kurumakta olan çama -

şırlan çalan sabıkalı Salahattin 

L;. ··a bu yerde, sankı' burada ya- 1 Arkası var> -.nektcdir. 
dilerek daimi encümene sevkedil-

<ıvanlardan biri imis gibi verlcs-' I Bu bahçenin sahasına şimdiki· . . 
'. - . . D EN Z k l'k be · b ' d mıştır. ti ve burada meşhur viıızlarına, Beyoğlu as er 1 şu sı ınası 8 

ir~aUarına başladı ... 

Burada da mucizelerıne dcı·am 

etti. 

Denizde fırtına ve kazalar 
oi cmara, Karadenız ve Eğede 

şiddetlı bir fırtına hüküm sürmek 

dahildir. Bahçenin karşısına tesa- * Önümüzdeki Pazartesi günü 
düf eden Kiıtipçelebi türbesi de limanımıza İngiliz bandıralı 23000 
imar olunacaktır. Bahçenin üst ta-! tonluk Arandora S tar vapurile 

rafın~ muazzam bir Evkaf aparlı- .:;oo kadar seyyah gelecektir. 
tedir Kazalar da olmuştur. manı kurulacak. oradaki Beyoğlu 

isli Kafarııahoma gelince bu -
racia kendisine ilk ti'ıb; olan w ilk 

sadakat gösteren ikı kardeş bul

du. 

Şilt• limanında Adacıklar deni - itfaiye grupu kaldırılacaktır. Bu o---

len ve· de bağlı duran Mustafa Re- takdirde itfaiye Taksimde jantlar- M A A R 1 F 
is!.n kayığı demirle, ini koparmış 

ve batmıştır. Tayfal.:ırı kurtarıl -

lkis ı de balıkçı olan bu kar - mı•tır. Karabiga limanında da Ka-

dı·~lerJe:1 b irın.n adı (Simon - Pı

} cd , d 'ğerin 'n adı da (Adre) i

di Baba ları (Jo ııı: ) ,·efat ctmi~-

r acaoii1u adında 9 tonluk bir sala

purya d~m'rini kcsm'n ve kayalık

lara dü ,crek parçalanmıştır Nü -

tı. !ht malki s< 0 n Kafarnahomlu fusça zayiat olmamşıtu. 

değıllerd. B·~r.ya sonradan gel - Limanımızda da bir kaza olmuş, 

m! ' •d ı. p ;yrr cv 1 ı ııii. Çocukları İş romorkörü arkasında bağlı 

ı rcıı. Klyrlr ı sı ın C\ nde içgü- olarak Fenerbahçe açıklarından 

' yisı dı. ge~en çöpü ınavnalarından Suat 
Andıc ıse be kardı ve kardeşin- Sabriye ait olan mavna sahilden 

dc'l ayrı oturuyordu. Andrenin, üç mil açıkta dalgalar yüzünden 

Yarya pcygamberrı şakirtlerin - su alarak batmıs, tayfalar kurta -

den p l•;ıya onun tarafından rılm,stır. 

ma karakol b ina ·ına l3şınacaktır Liselerde teftiş 
--O<>--

iş dairesi hö lg3 ami rligi 
· lağvedi l d i 

i~ dairesi İstanbul bölgeşi amir
liğ i bır kararla lağvedilmiş ve ala
kadarlara teblığ edilm i ştir. İş da
iresi işlerini bundan sonrn mınla
ka Sanayi Müdürlüğü görecektir. 
Dairenin memurları açıkta kal -
mıyacaklar ve ayni maaşla Sanayi 
Müdürlüğünde vazife alacaklar
dır. İş dairesi müfettişleri de Sa
nayi müdürlüğü müfettişleri ola -
caklar ve bu şekilde calışacaklar
dır. 

Liselerdeki olgunluk imtihanla

nnı teftiş etmek üzere Maarif baş 

müfettişlerinden Rasim Arsan, 
müfettişlerden Muhsin ve Osman 
dün şehrimize gelmişlerdir. 

---00 

Yeni tutun anbarları 
İnhisarlar idaresi Gerze ve Gü -

müşhacı köyünde 200 bin kiloluk 
tütün ambarları yaplırmağa karar 
vermiştir. Ayrıca Bitliste de yeni 
bir atelye inşa edilecektir. Buraya 
konacak makineler gönd~rilmiş -
tir. 

yakalanarak adliyeye verilmiş ve 

,-RE S f M L E R L E HADiSELER 1 
Sultanahmet ikinci s ulh ceza 
ma:h'kemesinde m uhakeme edil -
miştir. 

Salilhattin suçunu itiraf etmiş 
ve üç ay hapse mahku m edi l miş -

1 

t ir. 

8TAKVIM8 

Şehrimizde bulı;nmakta olan Da köprüsünü pezmiş ve Vali ile h. -
hiliye Vekili Faik Öztrak dün Va- tanbula ait muhtelif meseleler u 
Ji ve Belediye Reisti Lütfi Kırdar zerinde konuşmalar yapmıştır 

ile beraber stanbul dahilin.teki i- Faik Öztrak bugün Ankaraya gi 
mar hareketlerini tet)<ik etmiştir. decektir. Yukarıda Dahiliye Ve 
Dahiliye Vekili Bilhassa inşa ha - kilini VilAyetten çıkarken görü 

-
.} 

-
-
-

!indeki bütün yeni yollar la, Gazi yoraunuz. 

" ·-
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Dantzig - Leh 
gerginliği 

A l m a nya 
Yugoslavya 

iŞARETLER - - ---
Yaz rrıesai saati 

İşçiyi ve memunı az çalı~tırarak 
ondan çok rand.man almak İngliz 
usuliidiir. Bizim tatbik ettigınıiz 

hatta tatili, yani cumartesi öğle -
d<'n pazartesi sabahına kadar yapı
lan tatilin ismi İngiliz haftasıdır. 
Onların daha birçok tatil günleri 
de vardır. Senede bfr iki ay her iş
çinin ve memurun tatil yapmak 
hakkıdır. 

• Fransa Radikal1~ 
Par_tis_i _. toplantısı 12 HAZIR N 

Macar MecJisi reisi 
bir nutuk söyledi 

Daladye hayati saha taleple
rine karşı koyvcağznı söyledi 

Dantzig 
yakında 

polis kuvvetleri 
takviye edilecek 

Belgrad, 5 (A.A.) - Tsve
kovittch ile birçok siyasi ri
cal ve binlerce Yugoslav a • 

melesi hazır olduğu halde bir 
nutuk söyliyen ayan meclisi 

Danzig, 5 (A.A.) - Nasyonall hadiseler yüzünden zaruri bir ma- reisi, Prens Paul'un Berlin 
sosyalist lideri Förster söylediği hiyet iktisap ~tmiş olduğunu be . seyahatinin eheınmi)"etine 
nutukta Alman - Polonya münase- yan etmektedtrler. işaret etmiştir. 

batım uzun uzadıya mevzuubahs Kiliselerde çıkan hadiseler r.ıumaileyh, demi.§ti:r ki: 
etmiş ve Polonyaıyı Almany1ya kar Alman Fiihrer'i prens Pau-

Geçen sene memurların sabah Faris, 5 (A.A.) - Rarikal fır· 

sekfade işe başhyarak yemek tati- kası icra komitesi, hükı1metin ha- '4iJ 
li yapmadan saat on dörde kadar rici ve dahili siyasetini tasvip e - ' 
açlışmaları, sonra tatil yapmaları den bir takriri ittifakla kabul et 
usu.Jönü koyduk. Bu yaz mesaisi [ miştir. Bu takririn kabulünden 
uygun çıkmadL Memurlar yemek evvel Daladye, bir nutuk irad ede.
yemeden a}h saat çalışamadılar. rek taarrue~ gaddarlığa, ideolojik: 
Ve bu usul kaldırıldı. Tabii bu se- taassuba, hayati sahalar denilen 
ne de tatbik olunamazdı. Ancak muhayyel sahalara müteallik mu
d~n gelen telgırafJardan anlıyoruz talebata Jı:at'i surette kaı·şı koy 
k.i, bu sene memurlar beş saat me- mak azminde olduğunu sövlemiş-. 
sai saatine tabi olacaklardır. Yazın. "r · · 
. ıl . 
Istanbulun ceh,.nnemi saatleri o· •ı dürUst hareket etmemekle itti - Kattoviç, 5 (A.A.} - D. N. B. la Almanyıı ile Yugo•lavya F k k" · · J ,, 1 • ır a i ınci reısı ean »Iistler, 

bam eylem:i§tir. ajansınm istihbarına göre, Polon - arasındaki müşterek budu - luyor. Bn saatlerde memurlara yapılmakla olan bütün itilaflar, 
Forster, Dantzig ayan meclisi ta yada Lipini'de Alman papas Kro - dun ebedi olduğunu telırer kıştan farklı bil' mesai saati tayin sisteminin temeli mesabesinde 0 _ 

Tabn<lan Varşova hükumetine ve- lik, Polonyayı tahkir etmek cür - etmiş ve iki memleket bey - etmek onlardan gene ayni -~i al - lan Sovyetlerle akdedileCE'k ittifa-
rilen nota mucibince, Kalthaf hii - mi' ile tevkif edilmiş ve Königs -1 Dindeki iyi münasebetlerin maya miisait olurdu ve a:ıı saat kın ehemmiyetine i~aretle. şimdi 

•Lald ı p 1 h" t h · h · h ik' · d d 1 b' çalışınanın fena netice vernıesi İ· disesinde meuı ar o an o onya- u le apıs anesıne gönderilmiş - er ısme e evam ı ı.r Sovyet Rusyanın bir uzlaşma ha -
ıd - kisinin ortasını bulmaya mf•ui de-

h memurların geri alınmasını is- tir. sulh ~emin etmekte o ugu - ğildi. reketinde bulunacağını çünkü ken 
temiş ve Dantzig'in itidali ve Hit- Bu tevkif hadisesi geçen Çarşam nu ve bu sulhün ayni zaman- disi için müsavat dairesinde ve 
ler'e olan itimadını muhafaza ey- ba günü vuku bulan hadiselerle a- da endişe içinde bulunan Av- 1 K DA M C 1 tam mütekabiliyet esası dahilinde 
lediğini kat'iyyetle beyan elmiş - lakadardn·. Çarşamba akşamı Al - rupa kıtasının sulhii ile mii - bir misak akdi mevzuubahis oldu-

tlr. man kilisesinde dini ayın yapılır- terafik bulunduğunu söyle • M. Mec}İsı• dün ğunu söylemiştir. 

i 

Daladye 

İKDAM'da 
-----..... ~ B u y ılın en 
g Ü z el eserleri 

... 41 .. 

ATATÜRK 

VE 

İstiklal 1-larbi 

Milli inkılap tarihi-
• • • 

mızın en çetın ve 
heyecanlı safhaları 

Dantzlg nazilerinin liedri Albert ken Polonyalılar ayini bozmak iş- =~~~de!r:~ ::i1:s~r1e::; :~ Hatip sözüne şu suretle devam 
J'örster, nutkunda serlıest ıehir ta temişler ve pal'as ayini yarıda bı- leni vaidden memnun oldu • toplandı etmiştir: 1 anlamaları icap eder. Bız Alman. Bu lffrika, en gii

7
ide lıir mubar· 

rafından ortaya atılmJŞ olan bey - rakarak bunları kiliseden kovmak - k b 
1 

• d Alınanları kuvvt darbeleri yayı çember içine almağı asla dü- r lrimiz tarafından, ATATÖ&K'ün 
. . gıı mu a e esın e bulun -

ııelmilel meselelerden bahsetmış - mecburiyetinde kalmıştır. Alman muştur (Boş ta,.afı 1 inci sayfada) devresinin hitama ermiş olduğunu şünmedik. Fransa ve İngiltere ta- nutkuna, Milli müudeJe ılevrinin 
tir. Mumaileyh, Dantzig'in bizzat papas yakında mahkemeye sevko • \ı ' ~ gelecek göçmenler meselesinin de kabul etmedikçe faydalı il<tısadi rafından akdedilmiş olan bütün vesikalarına, hatıralarma, intıba-
kendi vasaiti sayesinde kuvvetli lunacakbr. ============ d'kk müzakerelel'e girişemiyeceklerini misaklar. tedafüi mahiyettedir. !arına ıstinaden, sureti mahsusa • 

1 
nazarı ı at alındığını sö:v !emiş -

cılması lazım geldiğini beyan et - Dün yeniden Sainte Marie klise- noiltere -s. Rusya tlı. ============== da İKDAM i~in hazırlanı:yor. 

m~~~~alfunat almakta olan me - ~~d~;:~:~~i~ı!~~.e ~1:~!e:e ç:= Fransa anıa~ıyor Ali Çetinkayanın beyanoti İstanbul -Bu·· kreş -~---- ----
hafil, bu beyanatı Dantzig polis ·kan Almanlarınbı'r ço"una dı•a - Y M ı· 5 • ec ıs yine kabul ettiği bir ka-
1ruvvetinin yakında takviye edile- rıda toplanmış olan Polonyalılar (Baş tarafı 1 inci sayfada) nunla Nahlye Müdürlerine en az sef erlerı• 
ı:eğiııe delalet etmekte olduğu su- fernı. muamelede bulunmuşlardır. rochilof, İngiliz erkanı harbiyesi- onar lira hayvan yem bedeli ve - tayyare 
retinde tefsir etmektedir. Yukarı SUezyanın diğer bir çok ne gayet dostane ve mu"camelet • · · · rılmesıni tasvip eylemiş ve Istan -
Alınan mel:ıa.flli, bu tedbirin ge- yerlerinde de Alman ltiliselerinde karane bir cevap vererek İnıgiliz 

~nlerde vukua gelmiş olan birçok iyinler yapılamamaktadtr. bul Tramvay ve Tünel şirketlerini 
İstanbul ile Bükreş arasında ha- birkaç saate indiren bu hava se

va postalan ihd•s etmek tizere hü-ı ferlerinin ilk uçuşunu yapan tay
kı'.ımetimizle görüşmek için An - yare, dün sabah saat 8.30 da Bük -
karaya gitmiş dan Romanya mti- \ reşe uçmuştur. Tayyare ile şehri
nakalat nezareti mümessilleri şeh- mizde bulunan beyneIDıile: hava 
rimize dönmüşlerdir. İstanbul ile foderas}onu rei.si Prens Bi.lıesko -
Bükreşi muntazam bir hava pos-1 nun refikası Prenses Bi.besko ile 
tasile !bağlamak hususunda iki ı Romanya Hava Miınakalat neza -
hükumetçe tam bir anlaşmay~ va- reli erkanı ve İstanbuklan Bük -
rılmış ve ilk tayyare dün Yeşil .

1 

Prens Pol dün akşam 
Almanyadan ayrıldı 
Berlin, 5 (A.A.) - Yugoslavya 

Kral naibi Preııs Paul '.Berlin ziya
reti hakkında bu akşam burada a
p.ğıdaki resmi tebliğ teşredllmiş
tir: 

Führer, bugün, Yugoslavya Kral 
Naibi Altes Prens Paul ile yeni bir 
görüşmede daha bulunmuştur. 
Yeni Raylı Başvekalet sarayında 

sonra uzun müddet Hitler ile gö -
rüşmüştür . 

Prens Faul, Başvekalet ·binasın
dan saat 18 de çıkmıştır ve Wlir 
helmplatzi doldm·an halk tarafın-

dan alkışlanmıştır.. Yugoslavya 

Kı·al naibi buradan Bellevue şato
suna gitmiştir. 

Prens Paul ve refikası saat 19 da 
cereyan eden ve birkaç saat süren t terkede.rek · t 
bu görüşme, Yugoslavya Hariciye şa. oyu t 

19 50 
d ıs :syorı_a gel -

Nazırı Cincar Ma.rkoviç ile Rayh mış ve saa · e ususı trenle 
Hariciye Nazırı Von Ribbentro • Dresdene hareket etmişler<lir. Ma

pun huzurunda cereyan eylemiş - ğazalar ve fabrik.~far, saat 15 te 

tir. Görüşmelerden evvel, Führer tatil olmuştur. Buyük bir halk 
Altes Prens Paul ile refikası Fren- kitlesi Prens ve Prensesi bütfuı 
ses Olgayı ikametgahında öğle ye- yol boyunca alkışlamıştır. İstas -
meğine davet etmiş ve yüksek mi - yonda misafirleri teşyi edenlerin 

safirler, bilahare Başvekalet hah - başında Hitler, Mareşal Göı·ing, 

çesinde de çay içmişlerdiı'. Von Ribbentrop vardı. 
Yugoslavya Kral Naibi Prens ---o. 

İspanyadan 
gelen Sevyet 
Bahriyelileri 

Paul ve maiyeliııın Berlini ziya -
reti, geniş siyasi fik.r teatisine ve
sile olmuştur. Görüşmeler, tam bir 
hulus \'e açıklık ve samimi dost -
luk içinde cereyan etmiş ve iki 
memleketi alakadar eden bütün 
meseleler mevzuubahs olunmllŞ -
tur. Yugoslavyayı Almanyaya ve 3 Haziran tarihinde bazı İstan -
italyaya bağhyan ve Avrupa sııl - ,bul gazetelerinde, İspanya dahili 

hünün esaslı unsurıarından biri- haı-bi esnasında esir edilmiş olan 

ııi teşkil eden ilinıadlı dostluk ve ve .aralarından müteaddit zabit de 
sıkı işbirliği politikasına devam 

b h 
· d h 'k' t C .. l b k k 1 'bulunan 95 Sovyet gönüllüsüııden a sın e er ı ı ara mu a ı a . 

müı·ekkep bir grupun Ispanadan 
mıştır. Bu politika, bilfiil yapıcı -
ılır. Her iki hükumet, gerek siyasi İstanbul'a getirildiği> hakkında 

ıahada gerek ekonomik ve kültü- bir haber intişar eylemiştir. 

re! sahalarda karşılıklı münasebet Tass ajansının Türkiyedeki mü

Jerini bu sarih ve sağlam esas Ü - messili, bu haberin bu Sovyet va

zerinden inkişaf ettirmeye k~t'i tandaşları grupunun vaziyetledne 
surette azmetmişlerdi~. ~elr ıdkı ait olan :vanlış mahiyeti hakkında 
hükumet, Italyan hükumetı ı e e , . . . . 

t 
"t b k t h 1. de bu su a~ağıdakı tavzıhı vermektedır: 

ordusunun manevralarında hazıı· mübayeasına ait muka\'elelerin 

bulunmak üzere İngiltereye gele- 1tasdikine ait kanunları da kabu1 
miyeceğiııi, çünkü ayni zamanda eylemiştir. 

Sovyet ordusunun da manevradar Ruznamede mevcut köy kanu -
yapacağını bilclirm~tir. nıuun bazı hüldimleri ile salına 
Mareşal Vorochilof, kendisini 

temsil etmek üzere yüksek rütllıeli 
SoV>yet zabitlerinden mürekkep 

bir grupu görıdermeği vadetmiştir. 

F.cnebi müşahitler, siyasi büro 
azasının ecn.ebi memlekeıtlere is -

tisn.ai ahvalde gitmekte oldu]qla· 
rını kay<f~tırıelrtedirler. Vorochi

Jof, 1933 senesiııde Türuuye Cüm
buriyetin.fa onuncu ytldönümü 

münaıseoetile Türkiyeye gitın~tir. 

Mumailey'hin Türkiye seyahati, 

kendsinin Sovyet Rusy adan ilk 

müfarakatidir. Ayni müşahit>ler, 

mareşalin vermiş olduğu cevabın 

olarak alınacak paranın azami had 
dini tayin eden kanun üzerinde ge 

çen uzun müzakerelerden sonra 
tekrar encymene verilmiş ve Çar

şamba günü toplanmak üzere iç -
timaa nihayet verilmiştir. 

B. llıı:. Meclisi toplantısınd~ İs -
tan bul Elektrik ve Tünel şıı ketle

rinin imtiyaz ve t~isatlarının sa
tın alınması hakkını!Rki kar.unla -

rın müzakeresi vesilesilc Müna -
kalat Vekili Ali Ç~\inkaya aşağı -
daki izahatı vermHfir: 

- İndelılıesap Tramvay ş:rkelile 
Ve.kiıle.t ara:smda mut:ıbılı. kaklı -

erşe giden mektup, emanet vesai-
köyden Bükreşe uçmuş ve bu mü re de beraber gitmiştir. İstanbulda 
nasebetle mcr:ısim yapılmıştır. 
Merasimde Romanya lronsvlosha - Bükreııe pazaJ'tesi, çarşamba ve 
nesi erkiinile ~fünakale Vekaleti cuma günleri, Bükreşten İstanlbu
hava y.olları mümessilleri ve ga - la salı, perşembe ve cumartesi 
zeteciler hazır bulunmuşlardır. İki günleri posta vardır. İki şehir ara
dost devlet merkezini b;rbirine sınd,.ki mesafe iki saatte katedjJ
bağlıyan ve aralanndaki mesafeyi mektedir. 

Saldıray'a dün 
sancak çekildi 

Beden terbiye
si direktörü 

İngiliz - Fransız - Sovyet m u"za - " ı· 6()(1 k" b" ı· d o;lmlZ ne ıce usur ın ıra ır. (Baş tarafı 1 inci sayfada) Beden Terbiyesi Genel Direk -
kereleri ile alfıkası olmadığ:ım ila- 600 küsiır bin liarya yakın iken tarihine parlak başarılar yazan toru Tümgeneral Cemıl Tahir 
ve etmektedirler. bir milyon 200 küsur bin lira ka- Türk gemileri gibi tükenmez, ni - Taner evvelki gün şehriITTıize gel -

Çemberlayn beya- dar bir şey oldu. Sonra üç yüz bin 'hayetııia başanlar bekleu" !büyük miştır. General dün Parti mer -

natta bulundu lira kadar k<Jmisyon vasıtasile milletimize mutlu, şHefli mesleği- kezindeki müdürlük binasında 

Londra, 5 (A.A.) _ Başvekil bu tayin edilen m~vaddı inşaiye ve me de kutlu olmasını en -içden ve spor işlerile meşgul olmuş ve ak-

b malzeme ve ayniyat vardı. Bunu en temiz isteklerimle diler;m. . s.amüstü de gazeteci arakadaşları-
sa ah Londraya döner dönmez 1 -
L da nakit olaralk ka.bul etmek mec- Ebedi Şef Atatürk'ün yüksek mızla hususi zir hasbihal yapmış -

ord Halifaksı kabul ederek ken buriyetinde kaldık. Bir milyon 500 manevi huzurlarına bu \'esile ile tır. 
rlisile Sovyet cevabını tetkik et - küsur bin liraya .ımış olduk ki minnetler yollarken Cumhurbaş - Genel Direktör şehrimizde ka -
miştir. Bu akşam avam kamal'a - yani şirketin h 3 kikaten bize devri kanımız Milli Şef Büyük İnönünc. lacağı müddet zarfında yalnız su 
sında kabine harici komitesi top- 600 küsur bin lira demektir. ·büyük Mareşale ve sayın Vekili - sporları işile meşgul bulunacaktır. 
lanmıştır. Çemberlayn öğleden Diğer Tünel müessesesile bir mize de kendimin ve donanmanın Bu kabilden olarak Genel Di -
~onra avam k11marasında müzake- a·nlaşına zemini yaptık ve 175 bin nihayetsiz ve sarSJlmaz savğı ve rektör denizcilik federasyonuna 
reler hakkında beyanatta bulun _ liraya tüneli almay" mutabık ol- sevgilerimizi bir defa daha, buzu- tayin edilecek olan Abdurrahman 
muştur. duk. Vergi tahsilinden biz vazgeç- runuzda da bahtiyarlık duyarak ve denizcilik ajanı Şazi, bu Cu -

Papanın yeni bir teklifi meyi kabul ettik. Onlar da bu iş sunarım. martesı günü Beykoz" gıdeıek 
üzerind~ tenzilat yaptılar. Bu su- Yaşasın sevgıli millctinw' Yaşa Beykoz klübünün denizcilik işini 

Lol'ııdra, 5 (A.A.) - Daily Ex - retle 175 bin lira bir para ile tü - sın onun kuv\•ctli. mert ve kahra- tetkik edecektir. 
proos ve Daily Mail'in Romadan neli almış bulunduk. Bunu da bili- man ordusu!. --o--

öğrendiklerine göre, Papa dev1et- ymsun uz. Büyük bir Metro hanı Alkışlarla sona eren bu hitabe- Almanya Dahiliye 
!ere birer mesaj göndererek bir vardır ki, 400 bin lira kad•r kıy- den sonra, deniz bandosunun çal - N B d d 
Sulh kor=esı·n,·n ~'--'ı·n,· teklif e _ meti vardır. Ayni zamanda tünelin . azın U apeşte e ,.,. ...Au dığı Istikliil marşile, geminin di -
decektl·r ağız taraflarında ü0 tane han m-· Budapeste 5 (AA) Alman · ' • • reğine bayrak çekilmiş ve Saldır- • ' · · -

Daily Ma;1 gazetesi, Papanın cuttur. Bunları da elde etmiş bu- ay denizaltı gemimiz de bu suret- dahiliye nazırı ve Bayanı Frick, 
Londraya göndPreceği mesajda İn- lunuyoruz. (Alliışlar} le filoya iltihak etmişlİl'. Berlinden buraya gelmiş ve istas-

gilı·, - Sovyet mu"zakeı·elerı'nd- - B yonda Macar dahiliye nazırı tara -
~ ~· F k b• undan sonra, davetliler, Deniz f 

a Sız a • ından karşılanmışlardır. 
dolayı endişelerini izhar ederek r n ınesı Komutanlığında hazırlanan büfe-

Japon teklifleri 

Çakıcı Efe 
(Çakrrcall) 

Yazan: Zeynel Besim 

12 Haziranda terfıkaya 

başlıyoruz. 

Tarihte Büyük 

Türk korsanları 
Rahmi Yağızın gazetemiz için 

ha:ıırladığı bu en son ve en merak· 

lı eserinde frrhnalarla sava~'n 

Türk kahramanlarının macera\k 

nnı okuyacaksınu:. 

12 Haziranda tefrik•ya 
başlıyoruz 

Bir lspanyot 

casusunun heyecanlı 
maceraları 

12 Haziran Pazartesi 

İskender Fahrettın Sertellı'nin 

iıı.gilizceden çevirdiğı bu eşsiz e

serde stiriilıleyıci bir kitabın bü

tün zevkini tadacaksınız. 

• DiKKAT 

12 Haziranda İKDAM'ıla yalnu: 

bu tefrikaları değil, mükM'atlı mii· am mu a e a a ın , • · İ 

1 b 
.. A u"zerın' e Hakıkatte stanbuldan geçmiş 0 _ 

ret e, ugun vrupanın 

çöken gerginliklerin izalesini lan ,95 Sovyet bahriyelisinden 
mümkün kılacak ve milletlerin ha mürekkep grup, 1938 Sonbaharın -

Büyük Britanya ile Sovyetler bir- d •• 1 d de izaz edilmişler, bu esnada da, 
!iği arasınıda akdolunacaık bir itti- . . un top an ı deniz bandosu muhtelif havalar 

f k bu .. tu"n Avr d b eaJmıştır. Tokio. 5 (A.A.) İyi haber a - sabııkalnr ve sizi alakadar eılebile· 
a ın upa a oışevikli- ' 

l 
- k Paris, 5 (A.A.) - Başvekil Da - lan mahfillerden öğrenildiğine gö- cek di"'er yazılar bııla•aıı..-ınız. 12 

ğe yo açacagını aydeyliyeceg"ini Aiti h 1 1 d " • "" vazmaktadır. ladyenin reisliği altında toplanan ee as a an 1 re, kabinede Cumartesi gıiııü baş- Haziranda daha m iitek• mil bı':r 
t • h ki ·ı h he k sulh da General Franko makamları ta - J ı ı· · t 19 40 d M ya ı a arı ı e ema n - na.z.ır ar mec ısı ,saa , a da- Londra, 5 (A. A.) _ Avam ka- lıyacak ve bugün nihayetlenen gö-

b . ink" f l · 1 ye rafından tutulmuş olan cTsürpa•, Daily HeraU gaze•.~si. Papa, ğ im N d'l • bl"ğ gazete halinde ~ıkmak için hazır • perver ır ışa ı enıın ey e - ı ıştır. eşre ı en resmı te ı , marasmda amele partsinin mu _ rüşmeler neticesinde t~bil olunan 
k · • fı'kı" l h. et ttikle .Maks Gelts, ve •Katayama. a - Sovyet paktından korkuyo~, baş- tı "lh M"lli M""d f 1,,. d !anan ·İKDAM, da yapılatak ~e-ce sıyası r ere ızın e - ı assa ı u a aayı a .... a ar tıalefet şefi olan Attlee ameliyat Japon teklifleri. pek yakında Al- ' 

r ine kani bulunmaktadır. dalarındaki üç Sovyet ticaret ge - lığı altında yazdığı bir m~hlede eden muhtelif kararnameler pro - olmak üzere dün ~kşam Londrada manya ve İtalya hükumetlerine nilikleri 12- H32iranda dağıtacağı. 
Prens Pol Berlinden misinin müı·ettebatıdır. Şimdiye Papanın bu paKta muarız olduğu- jelerinin görüşüldüğünü ve bu ka- bir sıhhat evine girmiştir. Muma- tevdi edilmek üzere Japonyanm mu: İkdam ilavesinde okuyacak -

n··--' 1 kadar esir tutulmuş bulunan bu nu ve enternasYQnal bir .Y.onfe - rarnamelerin yarın sabah Reisi - ile)'h, geçen hafta Souttıport kon- Berlin ve Roma Büyük elçilerine sınu: . 
-------""'' v.._.. rı._ '1&M 1 n ..._ ı ____ _._, ·ı.aı·o,.;·"·"''U."Lon-&ı -.,..,..t.- Jili ....ln'\ • ...,..ti,U..lııons=.....ı·<><ı.;··_.,· ,;,· --Baruu=~.Lc •.,,,ı·"""-ı.,;·nı· ınh.u-=n..c·ı:ı· >i' sJ':ij' Wı.d.e.__i'lruıJaıı.ac:a,k.l "1tt1"8i...H>n .c.;ı nrl h si::. la n.m1!Clii1 r "P l ar;:ıf vol 1 an at\R 'k t1 r M ;:ı hf in,,.,.. 'hn ı 
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Kocaların Günahı 

r Sinemada 
bir panik 

ingiliz 
ayyareleri Lone kız kardeşlerin 1 Ankara radyosu 

j Dalga uzunluğu - 1 

güzeli Priscilla Lane ,~:~:~: !r!: :: 1 i:it~~:1~: ~::ı Korok Remziye Gülseven Yazan: 
Yanğında 70 I Yeni tayyareAbla•ından (Nimet) e 1 gi ile baba ocağındaki muameleler 

kişi öldü ı /ermesele oldu 
•H$nÜz evlendiğin şu sıralarda ne j böylece devam ederken ben içim-

d k · ted·~· · d h · .. 1, de her an artan bır boşluk duy -
eme ıs ır;ımı a a ı) a,ı . · ._ . rd k. b d b. 

. _ . dum. ,_,.tıyo um ' en e ır ka- ı 

Meksika • City, 5 (A.A.) - Mo Londra, 5 (A.A.) - Tayayre in-yacajından 911\m bultın<lugum içın 1 dm gibi sevileyim, benim de b.r 
dir kı sana bu ıı&tırları yazıyorum. ıkocam olsun, benim de göz\lffii.ı" 
Nimot!. Bu günahka; ablanın mek ,çine bakan ve beni tam bir erkek 
tubunu tahammül ve sabırla niht• htirası ve kıskançlığı ile kucak -

yete kadar okuyacak olur•an her lıyan, öpen, seven bir adamım bu
halde zarar etmiyecekııin. Sen ne .unsun. Halbuki o bunlardan ne 

dersen de ve benim hakkımda ne kadar uzaktı. Şimdı dW;ünüyorum 
düşi.mürsen düşün, fakat şunu u- da her sene doğurduğum çocukla
nutn .> ki yer yüzünde •kocaların rın bile nasıl olduklarına hiıliı hay 
gür.•hh nı çekmiyen hiçbir ka - ret ediyorum. 

relos devleti arazisinde kii.in Za - şaatındaki fevkalade faaliyet da -

dın yoktur ve işte bunlardan bi
ri de benim. Sana bu satırlar! ya

z~rak ayni mevkie düşmemeni te

min etmeye çalı.şıyorum. Bu beni 

dinle kardeşim! 

A~ :ar var ki adımı anmıyor, an 

mRk .stemiyorsunuz. Kımbilir bel 

ki de aklınızdan geçirdiğiniz ve 

yürt·klerinizin sızladığını duydu -

ğur..ul dakikalar oluyor. Ne de ol

sa ben de s.zden bir parçaıyım. Sen 

karde<ıım ve diğerleriniz de anam 

ve babanuıınız. Zaten bunun için 

değ}mıd.r ki her acıya katlanarak, 

bağ mza ta · basarak benden bili; 

gatepee kasabsında bir sinemad> 

çıkan yangın esnasında 70 kişi ö:

müş, 150 kişi yaralanmıştır. 

Yangın çıktığı zaman sinemad,_ 

800 kişi bulunmakta idi. Pek kolay 

ate~ alır malzeme ile iıışa edilmiş 

ol~n sinema binası 7 dakika için -
İşte ben yıllarca, her an biraz de kamilen harap olmuşt1J.r, 

daha şiddetlenen böyle bir kadın- -
Hasıl olan panik esnasında bir 

tık ihtiyacı içinde kıvranırken ko-
cam bu boşluğu dolduracak yer- çok kimseler ve bilha.;sa çocukl"r 

de şefkat ve müsamahasını artı çiğnenmiş ve ezilmiştir. Yangı'1 

carak bir baba duygusiyle hare: 
ediyordu. Atlc. • c v .enme çağları 

vaklaşan genç kizlarına; namzl 
ler arıyan bir aile reisi gibi etrafı
mı genç delikanlılar, erkek misa
~irlerle sarıyor ve beni kendisinin 
satılık bir malı imişim gibi zarif 

süratle büyüyerek civarda bulu -

nan 30 kadar eve sirayet etmişti e. 

İtfaiye, polisin ve askeri kıt'alarm 

yardımı ile ateşi söndürmeğe de -

vam etmektedir. Yangın hakiki 

bir felaket mahiyetini almak isti-

ve açık tuvaletlerle salonlarda, dadını göstermektedir. 
mahfellerde teşhir ediyordu. Bil - lngilteredeki büyük yangınlar sen bu sıralarda ne kadar iztırap 

çekiyor. ne zahmetlere katlanı _ Londra. 5 (A.A.) - Dün İngil -

yordum. Onun bu müsamahasını terede ıki büyük yangın olmuştur. 
biltuo ve ebediyyen uzak kalmağı ·· ı· ı k ı 1 suııs ıma etme ak ımdan bile Bunlardan biri Clacton-on-sca·da 
i&tedınız. Çünkü ben sizin indiniz- geçm· e k k d r· t• . ıy ce a ar sa ıye ımı mu- vukubuhnuştur. Burada birçok 
de k:rli bir ka<iınım değJ mi!. hafaza ediyordum. Fakat 0 gittlk-

evler tutuşmuştur. Nüfusça zayi
Eger içimde bütün sevgı bağla- Çe bu hareketlerinı o kadar artır-

d h ·t k k k at yoktur. Yladdi hasar yüz bin İn-
nnı gev~eten ve bana her tüdü ı ve mu ı te i er e !ere öyle bir 
kaycıı, şartı çiğneten bilylik aşkım! kanaat telkin etti ki ben bütün az- giliz lirasına baliğ olmaktadır. 

1 d 
. . b _ mıma ve onu da ıkaz etmeme rağ- İkinci yangın, Birmingham ci -

o masay ı sız.n u agır muamele- k d. . .. d f d 
men en ımı mu a aa an aciz varında Walsall tiyatrosunda tem

nize belki daha fazla kıymet ve - kaldım. 
silden sonra çıkmıştır. Binanın dı-

recektim. 

Fakat diyorum ya Nimet!. Ha

yatım büyük bir sevgi ile dop 1r.

lu ''e onun saadeti ile büyü!, n ın 

ıibiyim. sarhoşum. Beni bu :ı -

azzam sevgiden başka hiçbir e 

alakadar etmiyor Buna ragıı.rn 

aile bağlarının ,.e evlatlık duygu

larının ksullugu içinde; bir güı. 

>lup kim,esızlik duymı~·a başlı -

~·acıığımı dü~iinme 3akın. Bana ve 

benim böyle bır zavalltlığım ola

cağına acıma kardeşim. 

Bugün. (günahkar kadın) diye 

andığınız ben. kendimin değil, siz-

Hç kı,;kançlık nedır bilmiyen 
kocam, beni açik elbiselerim için -
de göğilslerine bastıra, bastıra çe
viren gençlerle dansederken gör -
dükçe adeta bir iftihar duyuyor, 
ağzı kulaklarına v•rıyordu. Bir 
zaman geldi ki artık ben de bun -

dan bir zevk almağa başladım. Ma 

şına doğru yıkılan bir duvarın al

tmda kalan 20 kişi yaralanmıştır. 

Bunlardan altısının yaralan ağır

dır. 

Berlinde bir kazada 10 
kişi öldü 

demki kocam böyle istiyor ve bun Bedin, 5 (A.A.) - Wulfsen is
dan muazzep olunuyordu, bu her tasyonu ci,·arında bir geçidde bir 
halde benim için fena bir şey değil ' trenle bir otobüs arasında vuku 
demekti. ı 

Fakat ~·mdi düşunuyorum da 
bugün bana sürülen o koca leke -
nin asıl Ye iç se!:ıeplerinı bunda 
buluyordum. 

Bak, ı..eni dınle karcıe.,ım. Koca-

bulan bır çarpışma netıcesınde 10 
kişi ölmüş. 24 k'şi yaralanmıştır. 

Bunlardan dokuzunun yaraları a -

ğırdır. 

ierin ve kocamın günahınızı çeki- nı seve, seve vardığın için bu hu
Tren otobüsu 15 metreden faz -

la bir mesafeye kadar sürüklemiş

tu·. vorum. Eğer hayatımda beni sü

rükliyen bt.iyük bır aşk bulunma -

saydı günahlarınızın çektiğim ce-

susta benden çok bahtıyarsın. An
cak on.dan evvel sevJığin veyahut 
onun senden evvel bir se\~dığ. var 
sa. ken<lı.-;ıni degil, ismini bile ka-

ha şimdiden tayyarelerin nerelere 
konulacağı meselesini ortaya at -
mıştır. Bütün merkezlerde kafi 
mikdarda son derecede modern 
tayyareler vardır ve bunlar erka
nı harbiyece matlup olan vezaifi 
ifa edebilirler. Mutahassıslar, ge -
çen Eylı'.ıl ayındaki vaziyetin ta -
mamiyle değişmiş olduğunu ve bü 
yük İngiliz merkezlerini bombar -
dıman ettikten sonra hareket üs -
terine dönebilecek mutaarrız tay
yareler mikdarının halihazırda an 
cak yüzde yirmi nisbetinde tah -
min olunabileceğini beyan etmek
tedirler. Bunun sebepleri şunlar -
dır: 

1 - Süratleri diğer memleket -
!er tayyarelerinin süratinden çok 
daha fazla olan avcı tayyareleri -
nin kalitesi, 

2 - Londı·ayı himaye eden ve 
ameli bakımdan aşılması gayri ka
bil bir obüs seddi vücude getirebi
lecek olan tayyare dafii topların 

mebzul mikdarda imal edilmesi. 
Bütün büyük İngiliz merkezleri 

yakında ayni müdafaa tertibatına 

malik olacaktır. 
İngiliz makamatı, imparatorlu -

ğun bütün sevülceyiş noktalarını 

büyük bir havai faikiyet vücude 
getirebilecek asri ta,yyaı·elerle tec
hiz etmek için bir plan hazırla -
maktadırlar. 

----000 ----
Portek!z gönül
lüleri ispanya

dan ayrıldı 
Salamanka. 5 (A.A.) - Portekiz 

gönüllülerinin ispanyadan ayrılış
ları münasebetiyle İspanya Harbi
ye Nazırının huzurunda büyük bir 
askeri geçid resmi yapılmış ve ma
dalyalar dağıtılmıştır. 

Poı·tekiz lejyonerlerinin reisi 
General Astra.'· söylediği nutukta 
İspanyollarla Portekizlilerin kan 
kardeş olduklarını ve bol~evikUğe 
karşı müşterek mücadele ettikle -
rinı tebarüz ettirmiştir. 

Kaliforniyada otobüs 
devrildı zası benim için valnız bir saadet pınızın eşiğinden iceriye sokma. 

olmazdı. 'B h k·~ · -una er ..... ının cttıgi r:ayeti 
Beni bugün böyle bır saadete nedense erkekler göstermiyorlar. 

Havacılık mat
buatı kongresi Reading Kalifornia 5 (A.A.) -

Read'ng civarında bir vırajda bir 

eriştıren bu giınahların ne oldu -
ı;unu elbet de merak edersin, sa
l'ıt bunları kısaca anlatayım da 
her zaman için aklında bulunsun 
kHı•deşim 

Uyı:ıunsuz ve denksiz bır izdi
·,·açla otuz beş yaşındaki bir ada
mın kuca.<:ına atılan ablanı bil -

İşte sen buna miıni o! karde~im ve 
bil ki henüz yaşıran ölüler n ve 
unutulan sevgililerin hatıraları a
nıldıkça onları tekrnr diriltmeye 
ves:ıe ~!urlar. Bunun için sen ne 
kendine ve ne de kocana ait hıç bir 
hatıra oırakma. Hatt;i evli! k ha -
yatınızın geçen !(Ünler·n<ler birer 

Roma, 5 (A.A.) - Havacılik otobüs devrilmiştir. İçinde bulu -
matbuatının ılk kongresi bu sa_ nan yolculardan ikisi ölmüş. on 

bah 23 millete mensup 150 muhar- .veıfüi yaralanmıştır, Otobüs ame -
ririn iştirak ile İtalya hava müste _ le nakletmekte idi. 

şarı General Villenin riyaseti al - 1 Bir kaza daha 
tında açılmıştır. 

5 (A.A.) İçinde 400 kişi bulunan 1 
Kongreden evvel bir hava mü -

sabakası tertip edilmiştir. 17 İtal
hatıra kırpıntısı kalmam.as.na bi-

mem hatırlıyabilecek misin? Sen yan, 5 Alman ve iki Polonylı tay -
le itina et, sonra sakın kardeşim 

tenezzüh tramvayı bir yük trenine J 

çarparak ateş almıştır. Büyük bir 
kısmını sergiden gelen izciler teş- ~ 
kil eden yolcular arasında bir pa- . 
nik hasıl olmuştur. 

evine, yuvana ne senin, ne de onun yare içinde muharrirler olduğu 

Bu genç kız evvelce kız kardeşlerinin içinde 
en sonra hatırlananı idi. Fakat hu gün 

hepsine tercih ediliyor. 

Lane kız kardeşler üçü bir adada başta en sevilenleri: PRL<;CELLA 
ikinci LOLA ve ROSEMARY 

Priscella Lane'nin, bu güzel sa-ı Yani her bahane ile kız kardeş -
rışın genç kızın evvelce bu kadar !erinin isimleri ortaya atılırdı. 

güzel ve cazibeli olacağı belki de Sanki küçük kız kendisi hiçbir şey 
tahmin edilememişti. O zamanlar değildi. Bütün meziyeti kardeşle-ı 
ki o daha henüz pek gençti -za - rinden parçaları şahsında topla -
ten kız kardeşlerinin en küçüğü - mış ola bilmesin deydi. 

dür- yalnız desrlerine, çalışıyor, Bununla beraber Priscilla kıs -
vazifelerini yapıyor ve birer mad- kanç değildi ve kız kardeşlerini 
mazel olup çıkan. tuvaletleri, a - çılgın gibi seviyordu. Onlara hay. 
fişlerde isimleri, k.onturatları ile randı ve her hali ile onlara ben
kendilerine pek o kadar büyük de
ğilse bile, oldukça mühim b!r mev 

zemek, onlar gibi olmak istıyordu. 
Fakat nasıl? L~ta gibi şantöz mü 
olsun, Lola gibi sinema yıldızı mı? .- roksa Martha'ya benziyerek aile 

~kadını mı? 

1
. / O bunların hepsini birden şah -

, sında toplamak meramında ve sa-
bıı-,;ı~ıK içndeyd. Çünkü henüz 

- · .vakti gelmediğini biliyordu. 14 ya
şındaydı. 

} Yukarıda kız kardeşlerinden 

Rosemary'nin radyoda şarkılar 

' söylediğini yazmıştık. Rosemary, 
Broodway'in meşhur bestekarla -
rıııdan birine sık sık yeni şarkılaı· 1 

aramıya giderdi.· Orada yeni şar -1 
kılar bulur, alır eve getirir, piya -
noda çıkarırdı. Bu şarkı arama gi
dişlerde Prisci!la daima kız kar -
deşine refakat eder, sonı-a şarkı -
!arı birlikle söylerlerdi. 

Yine şarkı aramıya gittikleri 

' &. ' günlerden birinde orada küçük kız 
i-\, Fred Waring ile karşılaştı. Ve bu 
. 'a adamın orkestrasına angaje edil -

" di. Orada tam beş sene kaldı. Tıır-

Lane kız karde (erin güzeli 
PRiSCİLLA LANE 

• nelere çıktı. Halk tarafından sevil
miye, ismi parlamıya başladı. Ar
tık o eskl küçük Lone değildi. Şim 
dı Priscilla Lane ismi başlıbaşına 
bir ehemmfyet kazanmış sayılabi-

. !irdi. 

o zaman pek mıııimini bir kızca

ğızdın. Ve ben de daha on altısına 
\)ile girmemi~ genç bir mektepli 
ıdim. 

dostlarınızı davet etme Ye bövle - r halde Roma tayyare meydanına 
!erinin davet" ne gıtme k ·. ·t 1 gelmişlerdir. Tasnif ve mükafatla-. , ocan ıs e- Kaia neticesinde 

lanmıştır. 

il ki~i yara - ki yapmış olan kız kardeşlerinin 

Orkestrasının şefi Fred Waring 
onu daha ilk gördüğü anda sev -

mişti. Halka takdim ederken ise 

şöyle söylemişti: se bile ıtıraz et. icabında ağlıva - rın te\'Zii bu akşam yapılacaktır. 
Haya t bu m ı y d i · vok sa tal ü m · """!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' · ' rak. \•alvararak o~u da !k'laa ça- ,.., 

arasında ona henüz bir ç90uk na -
zarı ile bakılıyordu. 

bahtım mi kara idi? 1 • 
lış. Emin ol k bu ufak üzüntüle -

Yahut ta babamın elind.,ki men rı·n e b d. d 1· · · d · E s nın e e ı saa e ın ıçın ır. -
faal ve ıhtiras fırçasiyle simsivah 
qoyanan ve hazırlanan kara bır 

O tarihte Lane kardeşlerden Le-p ren s Pol 'un BerlJ"n seyahati ota tiyatro ile meşguldü. Rosema-
ry radyoda çalışıyordu. Lota film 

ğer bunu yapmaz:;an dost tled:k -
tennin düşmanlıkları kaı şısında çeviriyordu. Martha ise evlenme

c ııre mi giriyordum., 
yuvanın ve mes'ut günleriPin ar -

yi tercih etmişti. 

- İşte küçük Lane, doğrudan 
doğruya J owa çiftliklerinden ge -
liyor. Bakınız hala saçlarının a -
rasında saman parçaları var. 

(Arkaıs 7 inci sayfada) 

r ..................... . 
: 6 haziran Salı ı ....................... ! 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müz'i\i. 

1 - ......... - Buselik peşrevi. 
2 - Şakir ağanın - Buse.ik 
şarkı: Sümbülistan etme et
rafı. 3 - İshakın - Buse! k 
şarkı: Gönül verme bivefa -
ya. 4 - III Selimin - BuseLk 
şarkı: Bir pürcefa hoş dilber
dir. 5 - Sadetin Kaynağın -
Bu;e!ik şarkı: ilaçlarıma ak 
düştü. 6 - •.•...... - Buse! k 
saz semaisi. 

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

Saat 13.15: Müzik (Karışık 
program.) 

13.45 - 14: Konuşma (Ka • 
dın saati - Ev hayatına dair.) 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05: Müzik (Bir u -
vertür - Pi.) 

Saat 19.15: Türk müz ği 
(Fasıl heyeti - Karışık prog -
ram.) ; 

Saat 19.45: Türk müziği 

(Halk türküleri v oyun hava
ları - Sadi Yaver Ataman.) 

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

Saat 20.15: Ne{eli müzik • 
R. 

Saat 20.20: Türk müz ği 
(Klasik program.) İdare e -
den: Mes'ui Cmil Ankara 
radyosu Küme Heyeti 1 -
Tamburi CemH beyin - Baya
ti peşrevi. 2 - Tabi efendi -
Bayati semai: Çıkmaz deru -
nü dilden. 3 - Aşık Mustaf .. 
run - Bayati şarkı. Sebeb ne 
bakmıyor. 4 - İsmail dede -
ilin • Bayati şarkı: Karşıdan 
yar güle güle. 5 - ......... -
5 - ......... - Keman tak~imi. 
6 - Doktor Suphi Eık, - Hi
caz beste: Baktıkça hüsnüi -
nına. 7 - Şevki beyin - Hi -
caz şarkı: Firakınla. 8 - III 
Selim - Şehnaz şarkı: Bir nev 
civana dil müpteladır. 9 -
Rıza efendi • Şehnaz şarkı: 

Meramı andelip. 10 - İsmail 
dedenin - Hicaz Ytirük smai
si: Gne neş'e muhabbet. 11 -
Nikolaki usta - Şehnaz saz 
semaisi. 

Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Müzik (Radyo 
orkestrası - Şef: Hasan Fer -
di Alnar.) 1 - P. Tschai -
kowsky - 6 ıncı senfonisi mi
nör. op. 14. (Pathetigu). e a) 
Adagio - Allegro nön troppo. 
b) Allegro Con Grazia. c) Af. 
tegro Molto Vivace. d) Ada -
gio Lomentoso. 

Saat 22.15: Konuşma. 

Saat 22.30: Müzik (Opera 
arvaları - Pi.)) 

3aat 23: Son ajans haber -
!eri, ziraat esham, tahvilat, 
kambiyo nukut borsası (iııft.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazband 
Pl. 

Saat· 23.55 - 24: Yarınki 
program. 

B~t~" .. bunları uüşünebılecek kasından daha çok ve ömrün olduk-İ Priscilla'ya gelince? Ondan mek 
ve kuçucuk omuzlarına yükleti _ , ça üzulüp harap olacaksın. Bak ı tebe gitmesi ve derslerine çalış -

.len bu ağır ve çekilmez hayatı gö- İşte benden örnek al. Kcaının ha _ ması isteniliyordu. 
ve Ai'ilrııeBeırı ~ VoD<dlo~Oaır 

rüp te reddedebilecek bır vaziyet- tası ve ihmali yüzünd~n içimde Evet, o en küçükleriydi. Bunun-
'" c:leğioaını. Ve e\'lendım O uzun! duyduğum bo~lukları doldurmak la beraber kız kardeşlerinın kul -
a:lar. uzun nllar nasıl geçti? Mes ihfa·asil~ ı~lcdiğim ka~ahat beni ]andıkları Lone ismini taşıyordu. 
u veya bedbaht mıydım? Hıç bıl- gunahkar bır kadın ''azıyetine dt.i- Sonra, onlarla beraber oynamış. 
m yorum! Zaten saadetle bedbaht- şürdü. Hakikati öremiyen sizle - onlarla bırlikte yetişmi~ti. Hepsi 
lıgı ayırdedecek ve ne demek ol- rin \'e siz düşüncedekilenn alnıma ayni ağaçlara tırmanmışlar, ayni 
cluklarını dli~iinecek bir yaşta de- vurduğunuz bu kara damga belki mektepte okumuşlar. ayni piyano 
~ı!dim kı. Hem buna vaktim de de ebedi bir lekedir Fakat ben Al üzerinde çalışmışlardı. Bu dcmek-
'-oktu. Henüz yırmisıne girmiş !ahın ,.e aşkımın huzurunda hiçbir li ki o da kız kardeslerinin yolun-

>(enç 'Jı kadınken etrafımı çocuk- günah ve azap ta~ımıyorum. Ve da gidecekti. 
ıar ve bütirn du~üncelerimı de on- biliyorum ki bugün duyciuğuın ve! Her zaman aıle arasında şöyle 
!arın g~ılesı sarmıştı. Kocama ge- rihayet bulabildiğım kadınlık zev r söylenirdi: 
Ence ki ve saadetlerı benim, bizim de- - Senin ya~ında Lota da böyle 

Bana bır çoeuk muamelesi edı- ğil. kocamın. kocaların günahıdır yapmıştı. Senin yaşında Rosema-
·or. sank, evladı imi.;m ghbı babaca Ben ve benim gibiler bu saadetı ry de bundan pek hoşlanırd .. 

la\•ırlarla yalı)ız bır şefkat gö;te- yaşar ve tadarken de o güııahıı· Ht·rlın, :ı (A.A. )- Kaıserhof o -1 ul ile Prenses Olga'nın şeretıı - Ah derlerdi tıpkı .Martha'nın 
-io·:ırdu. Çucuklu~umdanberı ba - ce_zasını. çekecek vıne onlardır. O tl'i111de Von Ribbentrop tarafın -j büyük bir .akşam yemeği verilmış-ı·\eni, gözlere bakın, Leota'nın göz-
bamdan ~ördüğüm ııefkat ve sev- gunahkaı- kocalar.• 1 dan Yugoı;lavya Naıbi Prens Pa - 1 \ir. Yemeeı bir hain takiıı ı>tmiı;tir. teri değil mi? llladam '\NN WiNTHEAD ve luzı ANİTA LOUlSE 
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PO 
F .. Bahçenin bayramı 
Midilsex Wandrers 

Londradan hareket 

bugün 
ediyor 

lühacimler: Gerron, Grıtfiths, 

Anderson, Head, Kellirher, LovQ, 
Galightly. 

Takımın kaptanı ve ayni. zaman
\fa kaleciai bulunan Eric Mulley i-

' le müdafi Fi>rth muavin Hoeka -
day ve Whittaker mühacimlerden 
Gritfiths, Anderson, Kellerher 
beynelmilel oyunculardır. 

Kaleci beş yüzden fazla maç 
yapmış ve İngilteredeki amatör 
kalecilerin en iyisidir. Amatör mil 
li takımı ile bir çok seyahatlere iş
tirak etmiştir. 

Merkez muavin fevkalade sü -
ratli ve akıllı bir müdafielemanı -

tlır. Bu oyuncu İngiltere - İrlan -
da milli maçına iştirak etmiştir. 

Soliç şütlerile ve fırsatçılığile 
ı~öhret kazanmıştır. 

Harı:y Brawn İngiltere - İrlanda milli maçın-
da İngiltereyi temsil etmiştir. 

Spor hayatımızın en eski kay- Sol müdafi uzun vurWjlu mü _ 
naklacından Türk futbolünün ilk . .. .. • 

kt 1 
· d 

1 
F hah kemmel bır futbolcu oldugu kadar 

me ep erın en o an enev çe- . . . 
· k ul 

31 
. . ld" .. .. da tanınmış hır krıket oyuncusu-

nın ur şunun ıncı yı onumu 
önümüzdeki Pazar günü Fener _ dur. İrlandaya karşı oynadığı o -
bahçe stadında kutlulanacaktır. yunda fevkalade muvaffakiyet ka-

Muazzam bir programla ve bü- zanmıştır . 
. vük bir mali külfet altına. girmiş Sağ muavin takımın her yerin
bulunan Fener bahçe bu bayramı - de ayni muvaffakiyetle oynıy 01 

•un her bakımdan fevkaladeliğini ve sürati göz kamaştıracak dere -
temin için azami fedakarlıklardan cede enfes bir oyuncudur. İngilte
çekinmemiştir. re temsili maçlarının hemen ekse -

Bu bayramı görmek için ve bil- risinde takımda yer almışt!l". Bu 
hassa memleketimize ilk defa ge- oyuncu memleketimizde de çcık 
lecek olan futbol mucitlerini sey- sevilecek bir sitile futbol oyna -

rctmc'k için mahdut bulunan yer- maktadır. 
lcre sahip olmak için meraklılar Midilsex Woandrers, Cuma gi.\
büyük bır rağbet göstermektedir - nü şehrimize gelecektir. Misafir -

ler. lerin Ankarada maç yapıp yapmı-

Feııerbahçe bu senekı yıldönü- yacakları henüz malum değildir. 

müne futbol mucidi ve hocası bu- ** 
---000---

Şazi Tezcan 
Su sporları ajanlı§ın· 

dan sonra teknik büro· 
ya aza tayin edildi 

lunan İngilterenin en kuvvetli a
matör takımı bulunan .Mililsex 
Voadrrrs'i ağn· bir mali vartla an

gaje etm~ bulunmaktadır. Fe -
nerlıl e rin bu şayanı takdir hare -
ketinin yegane sebebi memleketi
mizd~ dünyanın hayretle takip et
tiği İngiliz futbolünü ve İngiliz 
Jütbol sistemini göstermek içindi· 

Değerli futbol hakemlerimizden 
Şazi Tezcanın su spor)arı ajanlı -

; ,, lına scçilt:'ğ;ni ._ı:_azmıştık. Dün de 
n,eır.nun·yctle ogrendiğimize gö -

, ,.e bu ar!cac!aşımız İstanbul Beden . 
TPrbiyesi Müdürlüğünde kurulan 

teknik büro azalığına tayin edil _ 

l 
'•1i~tir. Kıymetli arkadaşımız Şazi

.Ye bu işde de muvaffakiyet dile _ 

] 1.-iz. -oo---

Middleaex V anderers 

Bugün Londı·adan hareket ede
cek olan İngıliz Midisex Woan -
drers takımı Cuma şabahı erken.
den şehrimize gelmiş olarak vıı 

ımuhteşem bir istikbal programile 
kaqılaşaıaktır. 

Hskem Tarık Ozerengin 
muvakkat bir zaman için 

hakemliği bırakıyor 
Genç ve kıymetli hakemleri -

mizden Tarık Özerengin bu sene 
I doktor çıkacağmdan derslerile la -

j yikilc meşg·1l olabilmek için mu: 

I vakkateıı hakemlikten çekilmeyı 

kararlaştırmış ve bunu futbol fe
derasyonuna bildirmiştir. Esasen 

hakem azlığı varken Tankın bu 
kararı karşısında Federasyonun 
tedbir almasını istiyoruz. 

----oo--

Güneş klubünUn kongresi 
Güneş klübünden: 

Memleketimize geleL İngiliz ta- Ekseriyet olmadığndan dola:;ı 

kımı amatörlerin en kuvvetlisidir. evvelce tehir edilen fevkalade kon 

Bu takım kadı·osunda 7 Beyne!- gremiz 10 Haziran 939 Cumartesi 
milel oyuncu olduğu gibi takımın günü saat 16 da klül:Jün İstinye 
diger azaları da İngiltereden yapı
lan beynelmilel maçların seçim 

mü&abakalarına iştirak etmiş ve 
amatör milli takımı kadrosuna a -
lınmış elemanlardandır. 

11 Haziran Pazar günü ilk karşı
laşmayı yapacak olan Midilsex 

Woandrers şu oyunculardan mü -
rekkeptir. 

caddesindeki merkezinde yapıla -

caktır. A,vrıca azanın bu toplantı -
da bulunmak lizere mezkur gün 

v.c saatte İ~tinyede İstin.ı·e cadde · ı 
sındekı klup merkezine teşrifleri 

rica olunur. 

1 
000>---

Adanada tenis 
Kaleci: Fric Mulley (Takım I Adana. (Hususi) - Şehrimizde 

kaptanıdır). 

1 

tenis te~vik müsabakalarına baş 

Müdafiler: Firth, Hieks, Clark. larunıştır. Müs~ba~a:ar lialkev 1 

iKDAM' 

·•JJl•I ıt:,·· f};~-~.";11' ·" 
ll' - ,;:. 1!1!§:._ _,Jtflil< "', " ..... ,_,,,' ,, 
1 - MADELİNE ROUSSET fakir bir kızdı... 

2 - Bir gün kendisiı11 ı.)antetle Daarrıeux ya benzelt11e!c çahştı 

,..
' 

FIGORAN KOZLAR 

3 - Günler cc diğer kızlar gibi Stüdy .. ya mür •<aa.t etti 

BU y U k yıldı zlann 
gölgeliğin! nasıl 

yapıyorlar? 

Yegane ı;are iyi makyajdır 

Haftada beş altı lııa kazanan 

SAYFA S 

r.enç kızlar, braz da maceraperset 4 - Gayesi bürük bir yıldız olmak. çok plU'8 kazanmaktı .. 

ler figüran olabilmek için günler

ce sefalet içinde yaşıyorlar. Ha -
yatları sayısız tehlike geçiriyo.r. 
Birçok vaziyetler izzeti nefislerini j,ıf I 
unutmalarını emrettıği zaman on- f411İ · 
lar h • seve se\e yapabiliyor .. ı 

lar. • 
Bu· " resimlerini gördüğünüz ~ 

Mad~lt •k Russet haftada üç bu - f 
çuk lira kazanabiliyorını,s. Arka-~ 

daşlarının teşviki ile ı Danyel ~ 
Daryöye benzeyişi onu günlerce "' 
stüdyoya gönderdi. Nihayet fi.gü -
ran oldu. Sonra Danyel Daryö · ~ 
nün gölgeliğini yapmaya başladı 

Şimdi haftada 25.000 frank kaza
nıyor. Belki yarının en kuvvetlı • 
yıldızı da olacaktır 

Bu vaziyete gelinciye kadar çek
tiklerini acaba unuttu mu? 

1 
t 

. 
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DCNK:t! BULMACAMIZIN 
llALIJ 

MIEMILIEKIET. 
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Zabıta Romanı: No. 26 Yazan: AGATHA CHRISTI 
1 
Q~ M./-1-1.!!.I• H /A _~ı-~ M 
A D_ A. Ş •ı V • . L 1 R A 

Delikanlı hiddetle haykırdı: "Siz ~; i·~~I-~ ·rı~,ı ~ !. 
kimsiniz bir polis memuru mu?,, ~•:tt-~ L /-ı •A)''li _L ı 

- Onun tehdidini ika edeceği- nin ve il .M_ ~ l_ E ı• A R-P,._ f. • 
ne bir an bile ihtimal vermedim.. Sesi. ~ıldı.. K • K A • A TıT _!!_ • H j 
Gürültülerine vakıf olanların bun Poirot, bir sandalye uzattı, deli- A :B:[• K A M IT!°Ş-'\11 P A, 
ları işaa etmelerinden korkuyor- kanlı da bu sandalyeye oturdu. WK ~~- •ı Y J-A Klii _ş_ ı · J!I 
dum.. Bundan sonra dostum cebinden Z 'O M • L • N . A R A 

Poirot, yeniden başını salldı. ufak bir şişe çıkardı. Bu şişeden L -flsTA.'f'N ili K E IRIE M' 
- Haklı idiniz, Matmazel .. E- büfe üzerindeki bir fincana birkaç BUGONıdi BULMACAMIZ 

ğer Donald Fraser, ittihamlarda.ı:ı damla koydu ve: ı ıı B ' 5 8 7 8 9 ıo ıt 
yakasını sıyll'1ll1Ş olursa buna P... - İçiniz, Mösyö Fraser, size iyı 
B. C. yi imza edenin övünmeleri gelir .. , ____ l. __ ı ___ I. __ _ 
sayesinde muvaffak olacaktır. Delikanlı, itaat etti. İçki, deli - _____ !111!_. __ I ___ _ 

Poirot, bir müddet sustu ve kanlının yanak.la.-ını marttı. A - ____ l.• •. -ı---ıiilll 
sonra şöyle devam etti: yağa kalktı, Megan'a doğru ilerle- _ı~ı 

- Kızkardeşinizin demin balı- di. Sakin bir eda ile sordu: =·=·===ı·=·~~ 
setmiş olduğunuz evli adamla ve-- - Betty ölılü mü? Öldürüldiı -~•J.l _____ !lli!I.,_ 
ya bir başkasile son zamanlarda mü? • 
buluşmuş olduğunu biliyor musu- Ve manasız bir eda ile sözüne ii · ---~- il-. • --1--- .. 

nuz~egan, başını salladı: de.:_a~o:~~dan şimdi geldiniz, de-1__ ==-· ·ıii • .ı=ı===-
dim

-. Bilmiyorum .• Burada değil- ğil mi? --.-- -
1
- - -.- -

- Evet.. babam telefon etti. 
- Fakat.. ne dü§ünüyorsunuz? - Dokuz otuz trenine bindiniz, 

- ihtimal o evli adamla çıkma- değil mi? 
- Soldan sağa -

- Ak 

Adana Halkevinin 
temsil faaliyeti 

Köylülerin Tiyatro ve müzik 
karşılanıyor ihtiyacı 

Adana Hallıeoi T•mııil kola azaları 11e Hallıe11i bandosu 

Muazzam bent 
yapılınca 

Milyonlarca arazi 
sulanacak 

- Kabız çekenleroe ... 
Kabız çekmekte olan kimselere 

verilecek en başlıca nasihat şu -
dur: Ihtiyaç hbsedils:n edilınesin 

muayyen ~aatlerde halaya git -
mek ... S&bahları veyahut akşam
ları aç karnına bir bardak ılık ve-

Aydın, (Hususi) - Büyük Men- ya soğuk su veyahut sütlü kahve 

deres havuzunda milyonlarca dö- içmek .. 
nüın sahanın sulanmasını temin Kabız çekenlerin bolca sebze 
maksadiyle Işıklar köyünde yapıl- y~meleri icap eder. Saıbalılaıı ü -

1 

ması düşünülen muazzam su tut- zum, portakal, mandaline .. ılh gibi 
ma kendinin sedde kısmı bir mil taze meyvalar yemek te faydalı • 

1 

yon yüz hin lira üzerinden ihale e- dır. 
Kabıza tutuhn kimselerin ara dilmiştir. Bu kısımdan sonraki iş-

111erin etüdleri için su idaresinde sıra karınlarına masaj yapmaları 
da lazımdır. Hafif müıihil ahııak 

hummalı bir faaliyet gösterilmek-
tedir. Yakın ·bir istikbalde ovanın ve hatta ha/tada veya on 'beş gün

de bir müshil almak suretlle mi • 
alt kısmı etüdleriyle birlikte su 

deyi tem:zlemeiı'. icap eder. Lüzu
deposu ve kanal da ikmal edilerek 

munda tenkiye yapılmak suretile 
Egenin altın yatağı topraklarında b 

u temizleme ameliyesinin icrası 
Türk çiftçisinin hakiki faydalan- dlı tavsiyeye şayandır. 
ması t<>min edilecektir, 

Pirlihey kanalı 
Evvelce yazdığım Pirilibey su

lama kanalı altı yüz küsur bin li
raya müteahhide ihale edilmiş ve 
müteahhidi gelerek işe başlamış • 
tır. 

Almanya 

Nazırının 
ziraat 

nutku 
mıştrr. İhtimal o adam, rezalet kor Delikanlı, korkunç halcikati zfö
kusundan kız kardeşimle buluş - ninden tardetmek için bu ehem -
maktan vazgeçmiştir. Fakat Bet - miyetslz teferrüat üzerinde fazla 
ly'nin DonııJd'a yalan yanlış bir idunıyordu. 

1 - Kaba kumaş • Ateş 
renk. 

2 - Zevç - İşaret sıfatı. 

Vaşington, 5 (AA.) - Diln ak 
şam akdedilen •Manevi silfıblan • 

Adana, (Hususi) - AdaDa Halk 1 daşla övünebilir '.z. Ahmet Yurt -
ma• mitingine gönderdiği bh me

evi Kövcülük kolu Temsil kolunun sal, Recep Tek""' ve Ali Şeale her T~unlar Bur .. hanı'ye sulama ka 
Tosunlar kanalı 

mad- " -~ ~ ' - sajda Rune.t, demiştir ki: 
da iştirakiyle tamamen Eti Türk - role girdiği piyes m®akkak bir nalının noksan kalan hafriyatı ta 

takım şeyler anlalını§ olmasından Megan: 

3 - TPhta temizliyen •bir 
de - Parlak deri. 

4 - Hastalara verilen kapuıt -
!erinin mE<tkfın •Hadırlı• köyüne temsil hanises olur zaten. Bu tem mlattı ı b b k - .Dünyanın başlıca kuvveti bil· ma rı mış ve u sene u a- .. 
büyu"k lbir gezı· yaptı. Dokuz ko - ·1 · ki .. · d b" "k al .. . d k' 1 1 .1 tun memleketlerdeki vatandaşla • korkuyorum. Kız kardeşim, dansı, - Evet, diye cevap verdi. 

sİnillllayı çok seviyordu. Halbuki - Bir an süktıttan sonra Do -
Donalıd, ona bu f'ğlenreleri pek sık nald: 

Hamalların taşıdığı. 

5 - Kapı. 

6 - İşaret sıfatı - Yağma - Su. 
7 - Uçurum. 

sı cı çocu arın uzerı.n e uyu n uzerın e· ı tar a ara su verı -
·•e u· l · · ı · · b' k1 · ff - . . . rın maneviyatında mündemiç ol • mıı ye erının eser erın:n, ır eme erı, onların muva akıyetle- 1 mesı temın olunmuştur. Bu ka -

çok dokt.orlann, Maarif Müdürü - rinde hissesi bulunan Halkevimi- naklan 40 bin dönüm arazi sulana- malıdır. 
ısılı: temin edemiyordu. - , Ya polis ne yaptı? Bir netice 

- Herhalde arkadaşlarından biri elde edebildi mi? diye sordu. 

nün, Parti , i~~re . ilmirinin, ~z zin yorulmak bilmiyen rejisörü 10 caktır. Manevi silahlanma programı 
sanat enstitusu, :Ik, orta ve lıse poğrnf Fikr: Sayar'ı da unutma _ N ·ır k I harp tehlikesini azal1u-, böyle bir 

ııe esrarını tevd~ elmi~ olsa gerf'~. _ Polis memurları şimdi yuka _ 
MeselA 'kahve h:ızmetçılennden hı- ndalar, Beity meselesi hakkında 

8 - Bir_ nevi kömür - Baş ha<ıta.

lığı. 

9 - Büyük hikaye - Askerlerin 
ayaklarına sardığı kll§ak. 

10 - Tılburun büyüğü - İbadet 
ed:len yet. 

mektepleri muallimlerinin de iş-1 mak !hım. Zira, temsil koıu de - azı I ana 1 siliihlanma müessir olabilmek için 
tirak ettiği bu gezi Hadırlılar Ü - k 1• F'kri Sa d kt' Bu ana. kadar Gereniz köyü al - bütün dünyanın müzaharetlne da . me _ evve a ı yar eme ır -

:me? . 
tetkikat yapıyorlar. 

zerinde s'linmez tesirler bıraktı. d k il .. h 1 . 1 tına kadar olan takriben 30.000 dö yanmalıdrr.> - ersem ar er şup e e mesın er. ı · 
Köylüye Tu~ kolu amatör.eri İşte, Adana Halkevleri, Kasım nüm sahayı ~ıılamakta bulunan Miting esnasında tamnmşı Ame
tarabııdan •lstililiıh piyesi aynal'lr E d ..., U " G" • Horsunlu - Nazilli sulama kana - rikan ve ecnebi ricalin:n 20S yı 

- Zannetmem. Betty, küçük , , .. . 
il' ı ,, h" k di al 1• - Hıçhu- şeyden şuphe etmıyor-
ıg ey ı ıç çe eınez .. onu e a- I • ili' . . 

d b . · ddedi d Öt ki ar mı. Kat n lnrn olduğunu bıl-e ır msaıı a yor u. e , 
1 

• 11 - Dansedilen yer - Avucun iç 
kenarı - Efendi. 

d ku 1 k .1 . d 1 . halk ner, o ... or r.u orkem, topog- 1 . k 1 hai . . 

l · .. h kkınd k nf r Fkr, Sayar, Seyfı Tezer gıbı 
ı, n; ar omı esı e egesı. 

1 

af _ . . . ının gen a an rıyat ve ınşa - bulan mesaı'ları okıınmuştm. 

genç kadınlara gelince onlar kah- mıy~r ar ~ · 
. ı~•-•-~• B tt ... Brrdenbıre sustu. 

ev erı ve reı m a a o e - .. .. . , .. atı da ikmal edilmiştir. Kuyucuk İ 
Ataturk reıımının devamlı ve bu Geçen ~ne ngilterede vücude 

rans verdi, Halkevi bandosu Ata- - köyünü geçerek Kestel deresine veye yem ge~.ıo:ftll. e y, ... en-
dine ait işleri ötekine berikine nak Bütün mahcup insanlar gibi fe
letmekten ho§lanınazdı. ci hadiseleri kelimeler le ifade et -

- Yukandnı> aşağıya -
lyu"k d al J d f-" -•- t getirilen ·Manevi silahlanma-. ha-türk'ün çok sevdiği milli marşla- ı av arı yo un a .,.,ayın""' e kadar olan takrilben 50,000 dönüm 

1 - Meşhur hir muharririmiz -
Sevginin kırvvetlisi - Tanrı. 

2 - Kuvvetli brtına - Yakalık-

m ;,. '""beyi-! h ı "r"d"kl rkeeti efkarı umumiyeyı' musli -rımızdan ve milli türkülerimizden' -. ...,R •• e ız a yu u u e-- lük sahanın da sulanması temin e-

Megan'm başı ucundaki bir zil mekten kockuyordu. 
çalmağa başladı. Pencereye koştu Poirot, ilerledi ve guya ehem -
ve dışarıya. eğildi. Biı-denbire ba _ miyetsiz bir şey soruyormuş gibı 

müteaddit parçalar çaldı. ri u ernı e yarının uyu u - dilmiştir. _ O. Becerik l 
--ıkü·ı · d b" "k hane bir tarhı hareketle değ}! bi -

Çok sammi l:ıah:slerle telkin e- fuklarını açacaklardır. O ufuk- __ 
0 

lfil<is enerjik biı' tarzı hareket ve 

ilan sertleşt:ren madde. dilen fıkirlerin, tenohihlerin aha - lann ardında • O , nun serp -

§!Dl içeri çekti. şu suali ind etti: 
_ İşte Donald, dedi - Mis Bernard, dün akşamı ne-

3 - İtimadsızlık gösterir _ Ev _ !ide husule getirdiği alaka şayanı tiği tohumlar saklıdır. O to-
rak destesi. memnun:yettir. huınların sineo;inde •birer bahar 

PoirO'I: rede geçireceği hakkında si're hiç 4 - Bizi doğuran - Kusmak. Halk€'Vlerimizin ve Adana Bf'le ve medeniyet hayatı rne~uttur. 
5 - Bey. diyesinin yeni r.eisi Kasım Ener Rejisör Fikri Sayarın Hadırhda 

- DerUl ~ alınız. Bizim mü
fettiş hazretleri işi der'uhle etme-
den evvel kendisile bl:raz eörüş -
mek iS'lerim. 

Megan, süratle mutfaktan çık -
tı ve iki saniye sonra Dcmald F:ra
ser'l kolundan tutmu§ olduğu hal
de lçeri girdi. 

ON KJNci BAP 

DONALD FRASER 

Dellıkanhyı görür görmez ona 
ka:rşı kuvvetli bir sempati hisset -
tim. Şaşkınlık ifade eden çehresi 
ve dalgın nazarları, duymakta ol -
duğu büyük ıztırabı gösteriyordu. 
Bu kuvvetli bünyeli, kızıl saçlı 

gencin yüzünde çiller vardı. Güzel 
değildi, fakat çok zarif idi. 

- Megan, ne var, ne oluyor? 
Allah aşkına söyleyiniz. Betty .. . 

bir şey söyledi miydL? 
6 - Yaşın eşi - Bwjanma - Ka - memleket gençliğni gayelere hük 1 KMıyazade Hd.Jlldinin ev.ııden 

Fraser, şu cevabı verdi: 
mer. mettiren bir enerjidir. Her hare- 1 Hadırhlara hitap eden sö:;:Jerinrlen 

- Arkadaşlarından bir kızla Sa- 7 _ Yük. ketimizde, her haml_emizde hize 1 parçalar alıyorum: 

int - Leonaro'a gideceğini sö;ılle - 8 - Koku - Koyunun erkeği. yeni yeni f:Jrirler ve hedefler ve-1 ·Dünü, on beş yıl evveli düşün .. 
miş!İ. 9 _ Yaşaqığıınız gün _ Resmi ren, genç zekaların neler yapma- kendi yurdunda k.mdi toprağın _ 

- Bu sözüne inandınız mıydı? tazim ğa muktedir olduğunu dimağımı- , . '. . . . 
10 - Biçki. aleti - Bir erke.o< adı. za yerleştiren bu klymetli reisi - da esırdın, • 0 esır b;r milletin ... 

- Ben... . Hal'---- . d k kol Karanlık hadiseleri kalblerimizde 
k · 1 · 11 - Tahmin - Yurd - Temiz in- mız =vın.n o uz untı ya- . 

Bi:rdenbl:re en_disine ge di: ,___ d k .küh" 1• 'b' I brrer ilbret lev:Jı.ası halinde saklı. 
sanlarda bulunmıyan. rışa çı .... mş o uz ey an gı ı 

- Bu suali sorma.kla, De demek hedefine koşturan bir kudrettir. Hürriyetler: idam edilmiş, mane--
iS'liyorsunuz? Kasımın kıymetli arkadaşlarından vi pı~galarl~ hareketleri, kabi-

Tehditkar çehresindeki fıni hid- Thetis faciası birer hız ve faaliyet olan doktor Jıyetlen, 'msanı haklan durdurul-
det, genç bir kızın onun hiddetini Urfi Görken, Seyfi Tl'21'r de genç muş, kırılmış bir maıhkümduk 

tamik edebileceğini gösteriyordu. Londra, 5 (A.A.) - Thetis de - lik hareketlerinin ve Halkevi ı;a- milletim. Fakat bugün, Atatür -
. Poirot, kat'i bir ifade ile: nizal1ı gemisi faciası gazeteleri. faz Jışmalarmın başında bulundukça kün, Ebedi Şefin dünyaya kuvve-

lasiyle meşgul etmektedir. Gazete- memleketekazaııdırdıkları fayda _ ti. yaratmayı is.bat eden iradesiy
- Betty, bir deli tarafından öl-

ler, kurlıırma işlerinin müessir bix !arın büyüklügu"'' nü bir dalı• ispat le ci'han tarihleı·ine zafer ve örnek 
dürülmüştür. Hak>kati olduğu gi-

tarzda yapılmış olduğundan şüp • ettiler. inkılah ı;ayfaları açtıran ibir me -
bi söylemekle onun izini bulmak 

he etmekte ve resmi tahkikat ya - Köylüye oynanan İstiklal piye- deniyete yükselmiş buhınuyoruz. hususunda bize yardım etmiş ola -
pılmasını istemekted;r, sınde Adanalı Hüsey:n •olünde Cümhurtyet büıün inkılablar.ımı-

caksınız. 
Çarşamba gürrü İngiltere - canlandırdığı ruh ve düzgün ko - zın kapısıdır .. biz Hallıevı:.ıer, lıü-

; Donald F:raser, na7.ari ile Me - , nin bütün limanlarındaki kili~ - nuşIDasiyle değerli temsil elema- tün milletçe Cümhuriyeti Atatürk 
gan'la istişarede bulundu: J ]erde denizalt? gemisinde ölenler nıınız Yusuf Ayhan eşsiz bir mu- azmiyle ·looşarak daha şümullü za 

(Arkası var) için ayinler yapılacaktır. vailakiyet gösterdi Bu genç arka- ferlere götürüyoruz .. > 

Bir kadın 
oldu 

katil 
mukavemet awıiyle harbe karşı 

koymağa davet etmektedl:r. 
değille 

--oo-

. Adana, (Hususi) - Adananın Manevi sil8hlanma 
Innaplı köyünde feci bir cinayet ı . . . 

1 t B k 
.. d F tın ,_ Leıpzıg, 5 (AA) - Almanya zı-

o muş ur. u oy en a a ,.ızı 

F tın ad d bi kadı k 
raat nazu-ı Walter Darre, Alınan -

a . a, ın a r n omşusu . . . . 
Y r kı E . ·ı k t yanın gıda polıtikası hakkında bıı· 

usu zı mıne ı e avıaya ıı - .. . . 
tuşmuş, Emine ·başına taşla vura nutuk soylemıştır. Nazır, rejimin 

vura Fatmayı öldürmü~tür. Suç • giriştiği mücadele sayesinde zirai 
1u yakalanmıştır. mahsulitın arttığını 1ııayd€<lerek 

--oo dem~tir ki: 

Adanada su sporları - Eğ"'r bu fazlalık elde edile -
meseydi iki milyarlık gıda madde-

başlıyor leri ithal edilmesi lazım gefü:ek -
Adana, (Hususi) - Yakında şeb ti. 

rimizde su sporlarına başlanacak- Nazır netice olarak Almanyanın 
tır. Şimdiye kadar bir yer olma - yalnız siyasi ihatayı değil, iktısadl 
ması yüzünden Adana gençleri şe- ilıatayı da nazarı itibare almış ol-
hir içinde su sporu yapmaktan " k det - Alın 

ahr d 
dugunu ay mış ve anyanın 

m umu. 1 ikt ,,. · siyasi o sun, ısa.,, olsun hıçbir 
Haziranın ilk haftasında, bele-

diyenin yeni yaptırdığı rruıdern ihatadan korkmaması lazım geldi
yüzme havuzunda. yarışlara başla ğini söyliyerek Al'!l'an miletinin 

nacaktır. Beden terbiyesi umumi ihatacı devletleri nteşkil ettikleri 
mü<lürliığü bu husustaki talimat- halkayı kırmak için Hi-tl<ıre yar -
nameyi bölgeye gönderuniştir. dım edeceğini ilave etmiştir. 
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mesele kalmazdı da ondan. Nite
kim öyle de oldu. Sait aığa kat'iy
yen kabul edilmed'ğimi bildirdi ve 
size getırdi. İşte hepsi bundan 
Jbaret ... 

- Neyse~ .. Olm~ lıir şeyler.. 

Bir kaza atlatmı~ın .. o hınzır ara
bacıya boyunun ölçüsünü gösteri
rim. Şmdi ... Gel bakayım şöyle 
yanıma .. 

Mestan oturduğu yerden kımıl
damaya çalı~rken Müjgan boy -
nunu bükerek yalvardı: 

- Şehzadem, bugün hem has -
lay ım, hem de çok yorgun um; sizi 
memnun edemem; iki gün müsa
ade buyurunuz. Öbür gün yine bu 
vakit emriniz, başım üstüne ... 
Şehzade bu pek tatlı ve gönül 

,Jıcı sesın r;casını bir an tereddüt
le, batt.1 hayretle karşıladı. Sonra 
Mest&.n kalfaya dönerek: 

- Ne dersin kalfa? diye sordu. 
Mootan kalfa ayağa k1lkarak 

' 

şehzadenin yanına kadar gitti. E-1 den sonra minderin bir köşesine 
ğilip kula:ğına bir şeyler fısılda - ilişerek: 

yırica o yılışık bir kahkaha ıle - Biraz dinleneyim, dedi. Bu
Müj.gfuıın yüzüne baktı. Sonra gün sizin eski sarayınıza kadar 
Mestana: gittik ... 

- Ya, öyle mi? Acaba?. . Müjgan •bu mutad ziyaretlerin 
Dedi. Mestan şeytanatkar ve hiçbir manası olmadığını bildiği 

lam eski bir mutavassct halile: halde merak etti: 
- Zaten ne zaman olsa senin ... 

İki geceyi de Dilara ile geçır! ... 
Diye fısıldadı, şehzade kabul 

etti. 

O gece sarayda kendisine ayrı • 
lan odada pencı>renin önünden ka 
ranlık denizi ve karşı sahilin tek 
tük ışıklarını seyreden Müjgaru 
Nazir ağa ziyarete geli. Bu ziya -
retin zahiri sebebi: 

- BiT emrini' var mı kalfacı -
ğım? 

Diye görünüyordu- Fakat Müj
gan higbir dileği olmadığını söyle
diği halde ağa yerinden kımıldan
madı ve bir saniyelik bir tereddüt 

- Ya?.. beninı geldiğimi söyle
djniz mi? 

- Zaten biliyorlar. Beni kal -
fayı götürdüm craya ... Sonra Sa
it ağa ile biraz da Sümbül !le derd 
leş tik. 

Müjgan ses ~ıkarmadığı hialdıe 
Nazir ağa devam etti: 

- Sait ağa m<ığer sizi ı::ekadar 

severmiş elmasım!.. Müjgan diyor 
da bir daha demiyor. Doğrusu ben 
sizi pek iyi görmemştim, maşal -
!ah, pırlanta gibisiniz. Sizin gibi 
dünya güzelini kim s€'Vmc2; am
ma bari $ait ağlı, muhabbetinin 
karşılığını görmüyor mu idi? 

- Ne kaTş>lığı? Ne demek isti- I madıktan sonra neye yaraı·? 
yorımnuz ağa efendi? Nazir ağanın gözü •birdenbire 

- Yani kalb kalbe karşıdır , der Müjganın bileziğine dikilidir. Bu 
!er. Siz de onu sever mı idiniz? bilezik, altın üstüne pırlanta inci 
Çünkü o1*!a diinyalık. ganicedir, kakmalı idi. 
kendisini sevdirmesini bilse ge • - Ne güzel şey o? dedi. Kımin 
rektr. Anladınız ya... Sait ağa hediyesı •bu kalfacığım?.. Emine 
kirli çıkın gJ.bi bir şeydir. Size ııe Sultanın mı, Paşanın mı? Yoksa 
hediyeler verdi bakayım?. bizim şehzadenin mi? 

Müjgan, elindeki ·bilezikle oy - _ Hi9bia-inin değil... Zaten kıy-
namaya çalışarak: meti de yok ... Taklittir; öyle de-

- Hiç; dedi. Ben Sait ağadan diler. Antika ve hatıra diye saklı
hiçbir şey görmedim. Bir ik par- yorum. 
ça ipekli mendilden >baret.. - Ne hatırası Müjgiın sultan? 

- A.. A .. A ... Ne hasis ~· ymiş - Beni saraya getirrlikleri za -
o!.. Yazık, ayıp... Vallahi henim man lbu beninı kolumda imiş. Da
elime s<onin gibi bir elmas ı;eçse ha çocu'k iken ... Onun için arada 
şimdiye kadar ağırlığınca dlt.ıı ve- bir çıkarıp takarım, çocukluğumu 
rirdim. Amma d.oı!fusu beıı Lnun hatırlarım amma artık bıktım ... 
kadar da zengin değilim, O ; i>fir, Nazir ağa hayıret ve merakla 
sarayın içinde tefecilik mi Y"P' - eğilip Müjganın eline bakarak: 
yor, ne yapıyor? .. Para toplaması· - Şimdi bu taklit mi Müjgan 
nı bilir. kalfa? 

- Belki... Kimseye hayrı ol - - Bilmiyorum amma bir ilıi ki-

1 şi öyle söyled:ycfi. Ben de bir yo
lmm bulsam ~tacağıın; artık bık
tım ... 

- Kaça satacaksın e1masım? 
- Eh ... Kırk, elli altına sataca-

ğım. Çünkü malum ya; eğer sahi 
olduğundan emin olsam bin altın 
eder; üstünde ne iri taşlar, dik'kat 
ettiniz mi? 

·- Evet, gözüm bilezikıte .. Fa -
kat siz bunu bir erbabına gii<>ter -
diniz mi hiç? 

- Hayır ... Göstermeye vaktim 
olmadı ki! ... İhtiyacım _yo0ktu. Hal 
)ıuki şimdi .. . 

N azilr ağanın gözü pırıl pırıl 

parlıyan bilezikten ayrılınıyordu. 

- Müsaade eder misiniz elma -
sım? Bir kere göreyim şunu! ... 
B-lraz mücevherden anlarım ... 

Genç kadın _bembeyaz bileğini 

süal.lyen bu pırlantalı bileziği çı

kararak ağaya uzattı. Nazir ağa 

ı>virdi, çevi·rdi. Hayretten ııözleri 

büyüyordu. Bir de avcunun için
de ıbu k>ymettar mücevheri tar -
tarak: 

- Kaç lira dediniz? Kırk lira 
mı, elli lira mı? Kırk lira ise ben 
size hemen bir müşteri bulurum ... 

Müjgan sevinerek Nazir ağaya 
doğru eğildi: 

- Sahi mi ağa efendi? Çek te
şekkür ederim. Ne vaklt? 

- Bana emniyetiniz varsa veri
niz ,bunu bana, .. Yarın akşam size 
haber getirirım. 

- Peki ... Fakat bel.ki o kadar 
da "Jerm<ızler. Daha aşağıya da 
vere<b>lirım. Çiikü sahici değildir, 
muhakkak sahıerlir. Öyle olsaydı 
şimdiye kadar istiyenler ~-oıı. oiur
du. Ma;amahh, doğrusu ben de p~k 
herk1'Se göstermedim, göstermeye 
lüzum görmedim. Yalnız, keşke 

yarın erkence ha.her alııJbilsem! .. 
MeseLfı ikindi iistü. 

IArknsı var) 
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12 HAZİRAN 

İKDAM'DA 
= 

Yılın en güzel eserlerini okuvacaksınız 

ATATÜRK 
ve 

• 

lstiklAI harbi 
Dürük Ata'nın y8J'attığı eşsiz 1 başlamadan, memleketin muhte • 

eserin ve milli lnkıliib tarihimizin lif taraflarından aldıiımız mek -

en cetin ve en heyecanlı safhala· tuplar ve tavsiyeler, karilerimizin 

rını anlatan bu tser, yalnız milli bu tefrikamıza karşı duydukları 
kütüphanemiz için dPierli bir ka-

alakaya şüphe bırakmamaktadır. 

Atatürk ve İstiklil harbi tefrika· 
zanç ılııiil, ayni zamanda Ata -
türk'üa çocukları olan bugünkü 

mızı •İKDAM• m ~·eni bir hamle 
Türk gençliği için bilinmesi li -
zım gelen bütün hakikatlerle do· ile en mütekamil bir şekilde çı -

kaca~ı 12 Haziranda gazetemizde lu YO yilksek bir terbiyevi kıymet .. 
tqımaktadır. Daha eseri tefrikaya neşre başlıyoruz. 

ÇAKICI EFE 
( Çakırcalı ) 

Yazan: ZEYNEL BESiM 
"""' ., .. "' .. '"' ........... ... . .. ...,.,,,,_.., 

EGE bölgesinde tom on · be~ sene kayd· 
s ı z, tartsız hüküm .sUrerek •öhretinJ Türkiye 
hudutları hericlne kadar vaymaöa muvaffak 
olan Şaki Çakıcı ·· Metımed'ln hayatını tedkik 
v~ t~~it eden .tek muharı-lr os!ti. Hizmet 
Gazetesi · · Bıı9mi.ıharrirl B. Zeynel Be.sim 
Sun'dur. Ç•kıc;.İ '.' Efe ~ adh kltablyl• Çakıcl'yı 

12 HAZİRANDA TEFRİKAYA 
BAŞLIYORUZ 

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan : RAHMi Y AGIZ 

12 H•zlranda Tef· 

rikaya aa,hy'!_ru~ 

Denizci.liie ait heyecanlı 
te&ikal•r yumakla tanın· 

mış muhurir Rahmi Yağızın 
ikılam için hazırladığı bu 

eser, Tiirk tulhinin ilk de -

nu muharebesinden ve ilk 

Türk kaptanının hatıra ve 

sergüzeştlerinden başlıyauk 

son deniz muharcbelerimi . 

zin kahramanlarına k• -

dar Türk denizcilik tarihi -
nin bir nevi umumi hikiyesi 
halinde yazılmıştır. Bu tef. 
riklda, Akdeniz! bir Türk 
gölü halin~ koyan büyük 
Türk deninilerinin dünya -
ya ün salan savaşlarını, ha· 
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülatını 
nasıl yenmeğc çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı! 
Türkçeye çeviren: isken der Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikaya Başlıyoruz 
DiKKAT: 

12 Hazıranda İKDAM'da yalnız bu teirikaları değil, mi;k~fatlı 

mıisabakalar ve sizi al~kadar edebilecek d ğer yazılar bulacaksınız. 

ız Haziranda daha mütekıimil bir gazete halinde çıkmak ıçin ha • 

zırlanan •İKDAM• da yapılacak yenilikleri 12 Haziranda dağıta

cağımız İkdam iliıvesi:ıde okuyacaksınız. 

IK:OA.11, 

r ...................................................................... , 
L~~~..!.~ .... ~ .. ~!!= .. 8:..~=!~! .... i • • 

lngiliz - Fransız - Sovyet · anlaş-

Havza kaplıcaları çok 
rağbet görüyor 

ması karşısında Almanya Her yıl Havza 
30.000 kişi 

kaplıcalarına 
gidiyor 

S ovyetler Birliği hükumetin -r beklenmedık bir ifade ile bahsedı-' 
ce . ~ihai projenin veril~e - yazan : EDITH BRICON yordu. • Havza (Hususi) - Havza kap-[ ken düşman aske~:eri tarafından 

siyle İngıliz - Fransız - Rus muza- Böylece berikileri ateş püskü _ lıe11larile şöhret bulmuştur. Her [basılmış, kız bır koşeye saklana -

ık 1 · t' ı · d • · 1 ·· k d'- ı · k dırm sene çok uzaklardan civar \'!la - rak: cYarabbi, demiş, beni ya taş ere erı ne ıce enmıye ogru gı - rur en, ıger erı an aya ça - • 
derken, Londra ve Paris'te bütün ı:nan murahhaslarının iştah verici ~ıyorlar. Her iki halde de rolleri- yet ve kazlardan bu kaplıcalara yap yahut ta kuş yap!• Bu dua 

yarı resmi tefsirler bu anlaşmanın tekliflerle kandırmak için Krem _ binlerce halk akın eder. üzerine taş olmuş' .. Kızgözü deni-
yi taksim edilmiştir: Arzuları, şirn Havza sıhhi suları, temiz havası, len taşın tepesindeki ufak bir o -

münhasıran tedafüi mahiyetini te- lin'in eşiğini aşındırmakta devam 

barüz ettirirlerken - çünkü giri - ettiğine inanıyorlar. 

il t hh"tl k h"k" Gerçi bunlar ancak birer riva -ş en ea u er anca u uınran 

yetten ibarettir, fakat geçen gün 

diden Polonya'nın hayır demesine şifalı kaplıcalariyle bir sıhhat yuğa tuzlu bulanık bir su birikir. 

imkan vermiş olan müdafaa bina- yurdu, bir afiyet ocağıdır. Yapılan tecrübelere göre biriken 

sının tamamlanmasına mani ol - Burada . Büyük., cMaarif• ve su hamı.mm buharından hasıl ol-
maktadrı. cKüçük. ismiyle anılan üç hamam ma değildir. Nereden ve hangi va-bir devletin istiklalini tehdit eden 

bir taarruz halinde meriyete gire- 'Westfalische Zeitung• B. Molo - Edith Bricon- vardır. Büyük hamam hakkında sıta ile geldiği anlaşU.amıyan ince 
tov'dan pek nazik tabirlerle ve La Repub!ique bazı rum tarihlerinin verdiği ma· ve muntazamn terHbatlı bir mec -

sınin bu takviyesine karşı şiddet -

li bir reaksiyon gösteriyor. Ve bu 
reaksiyon iki ayrı tarzda tezahür 

etmektedir. 
Lone kız kardeşlerin 
güzeli Priscilla Lane 

!ümat burasının eski Romalılar radan sızdığı zannedilmektedır. 

tarafından inşa edildiğini göster- Bir fizik, bir tabiat hadisesi bu er
mektedir. Bu hamamın Sadi paşa saneye ve hikayeye sebep olmuş! .. 
tarafından vakfedildiği görülmek- Ve efsane ilerlemiş. 

Evvela, alilkalı devletleri Sov -

yet garantisini kabulden ürküt -

te ise de bu zatın kim olduğuna ve Kızın taş olduğuna inananlar, 
hangi devrin ricalinden bulundu- bu suyun sultanın o zamandanberi 
ğuna dair tarihi bir kayıt yoklur. dinmiyen gözyaşlarından birikme 

mek için bolşevizm tehlikesi üze - Halk diğer hamamlardan ziya - olduğunu uydurmuşlar' 
. . . . . . (Baş tarafı 4 üncü sayfada) j rengi sevmez ve hep şu aynı ye - de büyük hamama ehemmiyet ve· Her sene bu kaplıcalara akın et-

rınde ışlıyor. Sovyet hımayesıru Fakat genç adam zeki ve spiri - mekleri ısmarlar: Patates, şu.ku - rir. Büyük hamanı harici manzara' mekte olan 30.000 e yakın halk i -
bu devleUer pek pahalı ödiyecek tile! genç kızın derhal şöyle söyle-, !alı kal~. Ayni zamanda doğmuş 0 itibariyle diğerleri kadar zarif ve çerisinde böbrek haslalıklarından 
değiller midir? İngiltereye gelin- diğini duyarak hayretler içinde lan yedi kedisi vardır. Senelerce cazip değildir. Dahili taksimatı al- rahatsız olanlar, ağrı sızıdan kur 
ce, o Sovyet Rusya önünde inkiyat kalınıştı: 1 ayni orkstrada çalışmıştır. Bütün tı köşeli bir büyük, dört köşeli bir tulamıyanlar ve ellerinde koltuk 
ediyorsa, bunun sebebi imparator-. •Ve ı~te büyük Fred Waring san'at hayatınca da ar.un &yni küçük havuz ile bir banyo daire- değnekleriyle gelen bir takım ro-

l k . . . h d 1 Kendisi Pensylvanie'lidir. Bakınız! stüdyoda filin çevireceğine emin o- si bir halvet altı kurnadan ibaret- matizma ve siyatikliler bu şifalı u gemısının er yan an su a a- , , .. .. . . . . . . . _ . • . _ . . . . . 
. boynu hala komur tozu ıle kırli labilırsınız. Alıştıgı yerlerı kolay tir. Bu hamamın dıkkate deger cı- sular sayesınde ıyıleşırler .. 

rak batmakta olması, ve Rusya 1- d •. 1 . 1 k k . G k d .. d · 
egı mı.• olay terkedemez. helini de burada kaydetme ıs - eçen yaz mer ez en gon erı -

le eski düellosunu devanı ettirecek Günün birinde Waring orkes- Uzun zamandanberi filmlerm - terim. len mühendis ve fen memurları ta-

kuvvete malik bulunmamasıdır. trası bir filmde çalışmak üzere den birinde partöneri olan Way- Hanıamın arslanağzı denilen rafından kaplıcalar civarında tet-
Rusya, bu ittifak sayesinde, As - Warner Bros tarafından angaje e-

1 

ne Morris'le birlikte görüni.ıyor _!büyük kurnasının sağında. ehram kikler yapılarak daha modern bir 
ya'da kuvvetini arttıracak ve ni _ dildi. Tabii orkestraya genç kız da du. Hatta nişanlanmıya bilp kalk-1 şeklinde bir sütuncuk vardır ki: a- şekle konulması muvafık görül -

hayet İngiltere'yi oradan kovacak- dahi_!' ~lduğu halde doğru Holivu-ıtılar. fakat sonradan ayrıldılar. dı {Kızgözüdür) Guya eskiden bu müştür. Havza halkı kaplıcaları -
ta gıct. . Warne Morris şimdi Nevyorkta rada hükümdarlık eden birinin kı- nın bir an evvel ıslahını dört gözle 

tır. Genç kız ilk defa kendi kendi - g~nç zengin bir kızla evlenmi§ bu- zı bir gün bu hamamda yıkanır - beklemektedirler. 
"dd" .. ·· .. R h' k sini beyaz perdede gördüğü zaman lunuyor. 

B u ı ıa, uçuncu ay ın pe 
1. t ks tla b hırsından ağladı. Dişleri ağzına Genç kız hiilii annesi ve diğer B it k k . ır .................... i rea ıs ma a rını eyaz , a ı ongresı 

gayet fena bir manzara veriyordu kız kardeşleri ile birlikte bır evde B Q R s A ırkın selameti gibi ulvi maksatlı ı .. . . . · . · · · 
Tabııdır kı derhal bır d~çıye koş- oturmayı tercıh edıyor. Kaunas, 5 (A.A.) - Senelik Bal ı 

doktrinlerle örtmeye çalışan ırkçı tu, dişlerini düzelttirdı. Teliiffu- Priscilla cGençlik rüyasında• tık dostluk kongresi Kaunas'da 9 

nazariyecilerin tam zamanında im~ zu da bir parça bozukça idi. Onun kız kardeşleri ile birlikte görün - Haziranda toplanacak ve 11 Hazi -
dadına yetişmiştir. Bolşeviklerle {ia çaresine baktı. müş ve onların ortasında derhal rana kadar sürecektir. 

ittifaktan tehdide maruz bulunan Onun için evvelce, kız kardeş - kıymetli bir taş gibi dikkati çek - --ou----

İngilteredir. İki bin senedenberi leı:iııin arasında en az güzelleri oJ-1 mişti. cHayatın baharı . filminde YENi NEŞRiYAT 
d .. .. dug" unu sövlemış· !erdi. Fakat o şim 1 

ise onu yalnız başına göreceğiz .. 

ANKARA 
5-6-t39 

1 STERLİN 
lot DOLAR 
100 FRANK 

KAP&~IŞ 

5.93 
126.607:i 

3.35SO devam eden Avrupanın unya u - ' H"k 1 
di büyümüştü ve herkes onu kız Holivutta bütün artist kız kar-ı I aye er 100 LİRET zerindeki üstünliiğü Asyalıların e- . . 

ı karde•lerinin arasında en cazibi deşlerin mukadderatı da zaten bu M 
3 

.. . 100 ISVIÇRE Fr. 
1. k .. d' Fakat bu se :ı . ecmuasının uncu sayısı ga -

6.G6 
28.GOoO 

67 57 ıne geçme uzere ır. - olarak telakki l.'tmiye b"'ilıyordu. galıba. Bonnette kız kardeşler .. .. .. . • 100 FLORİN 
fer de Cermenler nnu kurtaracak- Sarı altın rengi saçları, açık ma- Jon'un yanında sönükleşi,•erdiler. yet guzel kuçuk hıkayeler ve re - 100 RAYİŞMARK 
!ardır, geçen asırlarda Mogol or - vi berrak bakışlı gözleri, nefis bir Young, kız kardC'}lerden en kil- simlerle dolgun bir şekilde cıkmış 100 BELGA 
dularının karpatları her aşmaların vücudü güzel, berrak bir tipi var- çükleri Loretta ise Polly, Ann, vcl ıtr. Tavsıye ~deriz. 
da kurtarmış oldukları gibi. dı. Tam bir Amerikalı kız tipi. .. Sally'i unutturuverdi. --- ----------

Hem de o kadar sevimli idi ki onu İşte şımdi de en gençleri, işe son Plll!!l•mi!!l!l•llll•lll!!l•••ll!ll 
Bu görüşlere beceriksiz yazıcı - ' D H f C 1 

. . <1939 genç kız tipi. olarak tes - radan bajlıvanları olan Priscilla· , f, a iZ ema 
!arın karalamaları deyıp geçmıye- miye edenler de vardı. nın Lola ve. Rosemary'den çok da- (LOKMAN HEKİM) 
lim. Bu fikirler, nazilerin toplan - Priscllla tıpkı bir kedi gibi te - ,ha fazla beğenildiğini, söhrelinin ı DAHİLİYE Mi.JTEH.\SSIS! 
~ıkları her yerde, Hit~cr pedago - miz, itinalı, ve çok sadık b'r mah-,büyük bır sü,atle büyümekte ol Divanyolu 104 
ıısınde ehemmıyetlı bır rol oynar. !üktur Mavi renkten ba~ka hıçbir duğunu görüyoruz. ··••••••••••••• 

Asya. bolşevik tehlikesinden 

kurtarmak mevzubahis olan bu 
Avrupanın rolü tasavvuru üçüncü 

Rayh'n maksatlarını meydana vu

rur: Dünya hakimiyeti endüstri . 
yel kuvvete aittir. D~mek ki Av

rupa bu üstünlüğü başka hiçbir 

k.ıt'aya kaptırmanıalı ve diğerleri
ni ihtiyaçlarını temin edecek bir 

ambar ve fabrikaları için bir mah -
reç olarak kullanmalıdır. 

A lmanya·nın sınai bir unsur 
sıfatiyle işgal ettiği mevki 

d~ünülecek olursa. bolşevik isti -

!asına karşı müdafaa edilmesi m<!V 

zubahis olan bu üstlinliiğün haki

katte bir Alınan üstünlüğü olduğu 

kolayca anlaşılabilir. 

. l t' 1 

K ılıcı altında Asya'yı bır e~ ır· 
mek istiyen Japonya nm 

müttefiki bulunurken Asyalılığa 

karşı Avrupanın müdafii kesilıne- 1 
nin teşkil ettiği tezat üzerinde faz 1 

la ısrar etmeden sadece şunu söy-ı 
liyelim ki kimsenin bizden iyi tak

dir edemiyeceği bu tehlikeyı ileri 

sürmek Almanyaya düşmez. çün -

kil tamamiyle A.syai olan ruhu ve 

vücudü kökle~tirici totaliter ikti

dar telakkisini yaymak o' tehlikeyi 

bizzat kendisi temsil etmekted!r. 

Bununla beraber başkalarına 

korku vermek için ileri sürülen 

kızıl şeytan acaba bizzat Alman -

yayı göründüğü kadar ürkütür ... mu. 

Aklı başında kimseler hiıliı Al -

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
E.!:k.st:ra Gilrılfi.k. Tereya.ğI 
Halis ve hakiki TR A B Z O N T ER E YA G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slparl•l•r derhal yerine kadar gönderuır. _ ______ .. 

Y ÜN - i PEK 
Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı . Çünkü 

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

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

iST AN BUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 

Tayyare 

LAL 

TELEFON: 22506 

PİY ANKO Biletinizi 

G 1 Ş E ·s 1 nden alınız. 
Her /cefidede yüzlerce lciıiye ilcramiye verir. Tecrübe ediniz. aldanma:r.aını:r.. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında LAie gişesi 

Sahibi : T. FiKRET - AHMET TOPÇU 

100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 

1 

100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
180 Ruble 

50.797:; 
~1.557:; 

l.OR2:i 
1.56 

u.o:ı:;o 

2:ı.1tt5 

24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
:•0.5375 
23.!I025 

Esham ve hhvUAt 

Sivas - Erzurum 1 19.b2 

Sl!BZI! FIATLl!RI 
İstanbul Belediyesi Merkez halinde 

toptan sahlan yaş meyva ve 
sebze fiatleri 

Cinsi 

Bam ye 
Sakc:kabağı 

Çalı fasulyesi 
A. kadın • 
Yeşil fasulye 
Domates kır 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Yaprak 
Pancar 
Patlıcan 

Enginar 
Hıyar 

Yeşil salat• 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Taze soğaıı 
Taze sarmıı;ak 
Kuru soğan 
Kiraz 

·Erik can 
V~ne 

Kayısı 

Badem 
Çilek yerli 
Çilek Ereğli 
Ceviz içi 

Orta 
emsal; kuruş 

Kilo 80 
• 6 
• 15 

• 19 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

16 
35 

2 
6 

9 
3 
5 

55 
50 

7 . ;, 
• 100 

Aded 2 
• 2 

100 • 30 
Demet -40 

• -.50 
• -.50 
• 1 
• ı 

Kilo 6 
• 13 
• 7 
• 10 

• 12 
• 5 
• 33 
• 17.5 

• 70 

k 

d 
t 

~ 

a 

I' 
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de 
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T 

ve 
k 
b' 
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SAL.\ 8 

lstanbul Belediyesinden 
Senelık muhan men kirası 96 lira olan Arnavutköyüııde Lütfiye 

mahallesi Küçükayazma sokağında 15/51 numaralı ev teslim tari
hınden itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık ar:
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. 
istekliler yedi lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz. v~ya me.ki ubile J 

birlikte 19/6/939 Pazartesı günü saat 14,30 da Daımı Encumende 
bulunmalıd1rlar. (İ) (3910) . ı 

••• 
1 

Karnesiz otomobil, otobüs, kamyon ve kamyon et kullananlar- · ~ •..• · · · 
dan alınacak para cezasının 25 liradan beş liraya tenzili uygun gö- fi"'.·" .J. 
rüldüğüne, Umumi Meclisin 12/5/939 T. li toplantısında karar ve-

1 
~ 

rilmiştir. İlan olunur. (4009) 1 '" 

••• 
Düşkünlerevi isminin Darülaceze olarak tevsiminc, Umumi 

Meclisin 16/5/939 T: li toplantısında karar verilmiştir. ilan olunur. 
(4007) 

*** 
Boş ve dolu arabalaı-la yüklü ve yüksüz hayvanatın 1 Marttan 

Eylut nfüayetine kadar sabahları saat 8 den dokuza, akşamları saat 

J7 den 20 ye, kış için 1 Teşrinievvelden Şubat nihayetine kadar sa- ı 

bahları saat 8 den 9 a akşamları saat 17 den 19 a kadar Karaköy 

•köprüsünden geçmelerinin men'i ve evvelce bu hususa müteallik 

müttehaz kararların bu suretle tadili Daimi Encümenin 12/5/939 

T. li içtimaında kararlaştırılmıştır. İli\n olunur. (4008) 

Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile diker 
erkek ve kadın terzi aranıyor : 

1 - Tophanede 2 No. lu dikimevi için saraç el işi ve makine kal

fas1 ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacıık

tır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve life 

aşı kiığıtlarile birlikle hemen dikimevi müdürlüğüne müracaatla· 

rı. , 4009 .• 

lKOAl\'ı 6 - llaziran ı!l.J!' 

TERZi 1 
ŞÜKRÜ ÖZEN 1 

Tabiatin güzelliği giyinmekle ölcülür . 
• 

PE Şi N v e VER E SiYE 

ADRESE DiKKAT : Beyoğlu Parmakkapı ft'lis sokak 
.._ __ No. 17 -1. TELEFON 44175 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen rajlbet 
Uzerlne, bUyUk bir fedakilr·· 
lıkla ve modern ıe ,kllatla 

sıhhi ,eraıt altında temiz ve 
ltlnalı çekllen ALEM RAKI· 
SiNi yeni etiketle piyasaya 
çıkardıjiımı sayın mu,ıerl· 

ıerıme saygılarımla 

blldlrlrlm. 

Malkara Asliye hukuk mahkemesinden : 
N. 939/65 
Malkaranın Cam;iatik mahallesinden Tahir kızı Hayriye tara· 

fından, Malkaramn Ballı köyü kat>bi Ömer oğlu Sabri Gören aley
hinde ikame eylediği nesep tashihi davasının, tahkikatı esnasında 

23/5/939 taı·ihine tesadüf eden Salı günü saat clO• daveti mütezam
mın tebliğat mumaileyh Sabri Görenin ikametgahı meçhul bulun
ması itibarile 12/5/939 tarihinde Sontelgraf gazetesile ilim yapılmış 

idi. 
Yevmi mezkfuda daveti kanuniyeye icabet etmediğinden hak

kında hukuk usulü muhakemeleri' kanununun 401 inci maddesi 
hükmüne teviikan gıyap karan verilmiş ve bir guna muamele ya
pılmıyarak tahkikata devamla m ullıammen 28/6/1939 tarihin€ te
sadüf eden Çarşamba gününe ta Jik edilmiştir. 

Binaenaleyh hukuk usulü mahkemeleri lmanununun 141 inci 
maddesine tevfikan mezktır gıyap kararının dahi ilan suretile teb
liğine karar verilmiş ve gıyap kararının bir suretinin de mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. 

Dava edilen Kağızmanlı Ömer oğlu Sabri Görenin yevmi ve 
vakti mezkurda Malkara Asliye hukuk mahkemesi tahkikat haki
mi huzurunda i~batı vücut elmed iği takdirde hukuk usulü mahke
meleri kanununun 405 inci maddesine tevfikan bir daha mahke -
meye kabul olunı,.ıyacağı ve 403 . inci macfde mucibince dermeyan 
ettiği vak'aları ikrar etmiş addo lunacağı ilanen tebliğ olunur. 

·3988· 

Adalar kazası nüfus memurlu - \ 

ğundan: 

Büyükadanın Adliye sokağında 

8 sayılı evde kayıtlı Nikoli kızı 

Droni.yanın ismi (Dora) olarak 

tashihine İstanbul Beşinci Hukuk 

mullıakemesince 1 /3/939 tarihinde 

240 numara ile karar verilmiş ol

duğundan medeni kanunun 26 ın

cı madde5ine tevfikan ilan olunur. 

OLUM POS 
G A Z O Z U N U Tercih ediniz hararet keser - Sıhhati korur 

MEYVA USARI ve ŞEKER L E M AM ULDUR 
Şişelere el değmeden asri sıhhi şekilde doldurulur 

~ııııııınııııı ııııııııııııu.,.. Ferdi Sel ek -.ıııııııı ıııııııuuıııııuıı" - Di K iş· NA Kış 
3 ~ ŞAPKA 

=tLAN - T AB • KL-IŞE İşlerinden anlar 3 Bayan 

Bu işleri yapan · 
atelyelerde Neden İşleri Bürosu = = iş arıyar lstanbul 743 Pos· 

A . . ? En modern ilan şekilleri · En temiz tabı ve . takutusuadresinemüracaat 

spı r I n . = klişe işleri FERD İ SELEK bürosunda yapılır. -- ._ ______ llil 

Ç ün kü ASPİ RİN seneler
de nber i her türlü soğ ukal· 

gın lı kla rı na ve a ğrılara k a rşı 

tes iri şaşmaz bir ilaç o lduğunu 

isbat etmişt i r . 

A S P İ R İ N in tes irinden 

; : ADRESE ~:~~TA;:,:~~:~ ::.k~a Caddesi ~l ,_
1
_K_D_A_M __ 1 

;;_ T ELEFON: 20607 

~ııııuıııııııınııııııııııunııııııııııııııııııııumuııııııı.ınıııııııııııııııııııu ı uıııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııtır Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 

emin olmak için 

sına d ikkat edin iz. 

lütfen mads-. 
iNCİ KAZINOSU AÇll.DI 
Kadılıöyünün en temiz aile eğlence yeridir. 

r 111;!~" ~::r,::~~un ZEKl't E HAMDAN'ın iştiraki le 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

ı 100 Kr. 

ZA1.İ 

EtY~ER . E 
. R 

l(c·ıneı1i Sain1, Kanuni lsmail, Banço Kadri, Klarnet Şerır•f, Piyano Vıılanth1 

Okuyucu: IBRAHIM, BIGALI MEHMED 
Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN, 

Küçük ŞÜKRAN, HAYRiYE MELEK 

emiz hava-güzel manzara- müKemmel servis ucuz fial 
Gec valıit vapurdan •onra matorumuz vardır. 

• 

Almanya 
Ford. 

ve Paris Boya müesseselerinden di p lomalı ve 
Fa.brlk:ası Usta.ba.ş:ısı 

• 

ILA N 

Biriııel Sahife 

ikinci Sahife 

İç sahifeler 

TEK Sth'UN 
SANTİMİ 

400 kurut 
250 kuruı 

&O lrurut 

7 • 8 iDci Sahifeler 80 lruruı 

Büt ün bir sahife veya ya
rını sahife ilAn için !dar. ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Mühru mü zayi ettim. Yeı~isini 

lıiıkkett ıreceğimden eskisinin hük

Oto, Saç i şleri , Frigidaire, Mobilya, Döşeme 

ve Bilumum Boya İşleri Fenni Surette Yapılır. 

Gazetemize ilhı vermelı ı.. 
tiyenler ya doğtudan doiJ • 
.ruya ırazetemiz idarehanesi· 
ne veya Ferdi Selek ilan bü
rosı.ma müracaat etmelidirler, 

rııü yoktur. 

Anadoluh ırnr Göksü caddes : 

No. 7 Ahmet oglu Şakir Batıı.k 1 

J. Kumandanlığı kar,ıaında kı,ıa geçidi 
No.s TELEFON C3002 

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

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden ------l - . 11.200. adet büyük boy kurşun kalem lastiği müteahhidi 

hesa<bma pazarlıkla satılacak~ır. 

II - Pazarlık 21/Vl/939 Çarşamba günü saat 10 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayeat şubesindcıl<:i alım, satım komısyonunda yapı· 

Jacaktır. 

III - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görüleb;Ur. 
iV - Pazarhğa girecekler ek siltme için tayin edilen gün ve sa

atte % 15 teminat paralarile mezkur komisyona gelmeleri. ,3992. 

POKER 
tra§ bıçakları en sert sa· 

kalı bile yener ve cildi 

yumuşatır. 

H d P O K E R traş bıçaklarını er yer e ısrarla isteyiniz .. .................................. ... 
YAVUZ====: 

SEZEN 
DIPLOM TERZi 

Paris Kadın ve Erkek 
Terzilik Akademilerinden 

113 B•yojjlu Parmakkepı Gayret 
Apartımanı, Türk Foto evi 

QotOnde 

Dr. Suphi Şense• 
1 idrar yollrırı haıtalıkl.<ın müte· 

hassısı Beyoğlu Yıldız sfncmaıı 

karşısı l.eklcr apartmın. Fakfr· 
le re parasız.. Tel: 430'.24 

.... . .......... ~ I 
Sahibi ve Ne;:ıriyatı idare Eden Baı 

Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl- · 

dığı Yer: Son Telaro! Basunevl 
"•• ...... wı ............................ , 

Bilıımüm haşautı öldiiren 

KAT OL 
ve sivri6inekJer için de yanan 

KATOL COIL 
kullanın ız. En mükemmel ve 
en müess>rdirler. Büy üg bak
il<aliye ve eczanelerde bulu -
n ur . 

Deposu: Beyoğlun<la Japon 
mağazası, Nakamura. 

Telefon: 40050 

br. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tiinelbaşı - Buroapazarı üstü
Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 


