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ÇARŞAMBA - 7 HAZiRAN - 1939 
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GRUP TOPLANTILARI 1İngiltere - Sovyet 1 
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1 Okuyucularımızın Dikkatine i 
Parti meclis ve müsta- ve Fransa paktı 
kil grtİpları toplandı İngiltere bugün karar veriyor 
Müstakil grup reis vekilliğine B T .. k F ·· k · 
A R ,.,., h . f "h d "ld. one, ur - ransız muza eresı 

j İKDAM 12 Haziran Pazartesi 
~ 

: daha müte.kamil bir şekilde 
: çıkmak için hazırlanıyor 1 . ana ~ ar an ın z ap e z z h kk d . h d" 

, - - il\ a ın a ıza at ver ı 
Hariciye vekili meclis 
grupunda izahat verdi 

Müstakil gru
bun dünkü 
toplantısı 
Ankara, 6 (A. A.) - B. M. 

Meclsi C. ff. P. ıniistakil gru-
pu Reis vekilliğinden: 

l - C. H. P, Değişmez Ge -
nel Başkanı, Parliııiıı Biiyiik 
Millet Meclisi müstakil gru -
pu Reis vekilliğine İstanbul 
mebusu Ali Rana Tarhanı in
tihap buyurmuşlardır. 

2 - Parti Müstakil Grupu, 
buglin, 6/6/939, saat 17 .30 da 

Lonılıa, 6 (A. A.) - İngiltere 
Hariciye nezareti, FTansız - İn.gi • 
liz tekliflerine Sovyctler birliğinin 
verdiği cevabı biiyük bir itina ile 
tetkik etmiştir. Kabine hattı hare 
ketiııi yarınki çarşamba_ içtima -
ında tespit eyliyeccktir. 

İngiliz matbuatL Sovyetlerin üç 
Baltık devleti için istediği gıuan· 
tinin daha bazı güçliikler çıkara -

1 cağını yazmakla beraber nihai bir 
anlaşnıanın elde edileceğine kani 
buluonıaktadır. 

• 
1f12 Hazir~ndarl itibaren 1 

il t"İKl!~,,ıokuyunuz ! 
i !:"faber kısinı \

1-M~ı!~!~.::, ~~!:~~~~1!Lv~~~~! t! = . . tarihimizin en meraklı ve heyecanlı safhalar · :·ı, ~ 
12 Haziran pazartesinden itibaren •lkdam• değerlı bir muharririmizin büyük ;ıina ile hazır- §;'.-'~ 

!!!!!! da şu münderecatı bulacaksınız: ladığı bu eserde bulacaksınız. Atatürk'ün yarat· ~ S 1 - Güniln meselelerine dair mütehas-;ıs ka- tığı büyük eseri Atatürk devrin.n vesikalarına, § = lemlerin yazacağı başmakaleler ve dış politika int>balarına istinaden kaydeden muharrirr bu :'5 * 5 icmalleri. eserile size o devri canlı bir şekilde yaşatac2 k ve g 
Londra, 6 (A.A.) - Çember - Lorcl Halifaka ~ 2 - Günün hadiseleri etrafında •Soya Sabu- bu eser ayni zamanda gençliğimiz için terbıyevi §3 

layn'in riyası;tinde toplanan nazır- ~ na dokunmadan•, •Meş·aıe., •İşaretler», •Not - l b:r mahiyeti haiz olacaktır ~ 
!ar komitesi Ingıltexenin Moskova- !At şunlardır: E! !ar» ve d;ğer fıkralar. · ;;;;; 

toplanarak idare heyetine ı M k ·ı·rı ·11 ı = T 1 ·• -,_. ya vereceği cevap hakkında kat'i - os ova, itı 8 a mı et er = 3 - Giinüıı dahili haberler< ve şehrin mese- 2 - AR HTE TURK KORSANLAR! ~ 
Konya mebusu Ali Rıza Tü- - = 
re!. Muğla mebusu Hüsııii Ki- bir karar ittihaz etmemıştir. Sov- cemiyeti mukavelenamesi ara - :::: leleri. Denizciliğe ait tefrikalarile tanınmış olan §il 
tapçı ve Rize mebmu Fuad yet mahfellerince söylendiğine sında bir münasebet tesis eden kıs ~ 4 - Giinün harici lıaberleri ve beynelmilel kıymetli muharrir Ra:hmi Yağl2'ın resim,i ola _ §:! 
Sİ"rmeni seçmiş ve ruzname - göre Moskova cevabında İngiliz - ma ait metnin yeniden tanzim e - ~ ın.eselcleri rak tefrika edeceğimiz bu eserinde bir z~manlar s 
deki diğer maddeleri müza - F;ansız tekliflerini nokta, noktş ~esini teklif etmektedir. Yepi : 5 - Memleket.in muhtelif taraflarından gelen Akdenize ve bu denizin bütün sahillern:e hakim § 

Müatakil 11rup aza•ından kere ederek 8/6/939 pcrşem- tetkik etmektedir. metinde: ~ yurd haberleri ve resimleri J!an ve karanlık gecelerde azgın denizler ve kor- ~ 
Nakiwe Elllün be ı:ünü saat 15 te toplanmak Moskova hükumeti, bu teklifle· •· ·· Mukavelename prensipleri- ı=; 6 - Giinün spor hiıdi~eleri kunç hasımlarla uğraşan cesur Türk kaptanları- =:ı 

"' . u··zere ı·çtı"nıaa nı"hayet ver . rın· muhtelif kısımlarını kabul n.in .galebesini temin için ve mu - = 7 - Günün borsa ve piyasa haberleri. h 1 1 k -nın ayat arını ve ~acera arını o uyacaksınız. = 
Ankara, 6 (A.A.) - C. H. Parti· 

1
. 1 mi•tir. veya tadil etmektedir. Sovyetler kavelenamenin ruhuna uygun 0 - s 8 - Radyo - Tiyatro - Sinema • Bulmacalar ;;;:;; 

ıi Meclis ııı·upu bugiin 6/6/939 " ı# ıa;afından yapılan en mühim tadi- !arak imzalarını kııyan .3 devletiJJ ;: ve günün miitefenik haberleri. 3 - ÇAKICI EFE = 
saat 15 te Reis vekili Hasan Saka-

1 
··-· teahh"" ı · d ilnı k d" k" - · 3 

ut erı.. en· e te ır ı, s , " , Izmirli muharrir Zeynel Besimin yaptığı tet- § 
wn başkanlığında toplandı. . bu sureııe mukaveıeruımenın 16 a Askeri bahisler, meraklı kikler neticesinde hakim oıan eserde bir zamanıar== 
Başv~kll Dr. Refik Saydam ilk"ID t . nıeselesı· tınadıcır.maddesi mevzuu bahsolmsk- ~e Ege mıntakasına hakim olan Çakıcının o havali-~ 

sözü alarak ~ermayenin tamamı an zıg . u Ü f = ŞUUn, sınama ve g n n O- ye dehşet salan maceralarını okuyacaksınız. § 
devlO?t tarıüından verilmek üzere 2 S . 1 a 

1 
- ovyetıer Bır iği acil harp s tog~rafları, mükıı'atlı mu··sa- 4 - BiR ISPANYOL CASUSU- 1 )<urulan ikfüadi teşekldillerin teı- •-h!ik · ı d • takd" d 3 d = ar, 

"" esı 0 ma ıgı . ır e ev- = NUN HEYECANLI MACERALAR! = 
kll&l.ile idare ve miirakabelni 1 N b k 1 · · IAk d 

Al P d (ATkası 3 Üncü sayfada) = a a ar Ve SiZi a a a ar = 
(Arkası 3 üncii sayjada1

1 

man ropagan a aZlTl e= Yine 12 Haziranda, İKDAM'da, İskender ~ 
:= edecek diğer yazılar Fahrettin Sertellinin ingi!izcetlcn çevirdiği bu ES 

Frankonun Df:;~~~~~ .. ~~;~tuk sögligecek H iti e r i n .~ ~ efrikalar kısmı i# h·~:::~~:~;·~DAM';-" ! 
bl·r nutk•i ~~=t~:. ~:.:n~~ı:~::~:ıı;;i~d~e:: eı·r nutku = i K ~ -A M 12 Hazi;a~-~azartesi bilhassa lngilizler- Fener- 1 u 1 nutuk söyliyccektir. i daha mütekamil bir şekilde çık- bahçe maçının en tanınmış 1 

M. C. Dantzig komiseri mak için hazırlanıyor spor muharrirleri tarafından = 
Varşova, 6 (A.A.) - MıU.U.r 1 ;;;;;; c:; 

Bl'ze karşı g'ızlı' ta- cemiyetinin Dantzig'deki k<>misexi Mücadelem düş- = 12 Hazirandan itibaren yazılan tafsilatını ve re- 3='5! 
BurckharMın yakında Cenevreye \ Simlerini bUlacakSIRIZ 
gideceğiöğrenumiştir. l manlara derstir= "fKDAM,,ı okuyunuz ..._ _ ~== arruz mevcuttur 

Franko 

Burgos, 6 (A.A.) - İspanyol Fa-
1-anjı milli meclisinde bir nutuk 
söyllyen General Frorıca, İspanya
nın harici ve iktısad! sahalardak~ 

yeni siya!etini tarif etıniftir. 

(Arkuı 3 iıncii aaıı/m) 

Komiserin Berlin'e gideceği hak ! -w 

~.daki haberler yalanlanmakta - \~ tıö~=~i~~i:o~~~~n - g!:;n~:~: "llUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUlllllllilfllllllllDl!llUUlllllllllllUllilllmllllUUlllllllllllUlllllllDUllUl!l!!lllllllUIUl~illlllllUmılDllllllllllOmllllllllll, 
* anünasebetile Mareşal Göring. bir 

Berlin, 6 (A.A.) - Dantzig'deki nutuk söyliyerek bilhassa demiş • 
milletler cemiyeti komiserinin Ber tir ki: 

Gam elin ordu J uııııınıııııııııııııııııııumınn1111111111111111111111nıınının11ttlU/Jllnıııııııınuııııııııııuıııııııınnıııınııııııınııııııı ıııııııııııı 
tine yaptığı son ziyaret hakkında ! - Muzafferen Berline avdet e - başkumandanı tefsiratta bulunan Vorposten ga - den cKondor• lejyonunun efradı-

zetesi bu ziyaretin husus! ~~ şe- iı nı selamlıyoruz. Dirilen Alma:ı Faris, 6 (A.A.) - Nazırlar mec-
kilde malfunat almak gayesını ıs - milleti büyük askerlerin kuman - !isinin bugünkü toplantısında ve-
tihdaf ettiğini bildiriyor ve diyor aası altındadır. Alman liderleri rilen bir karara göre. General Ga·· 
ld: Jtııhramandır. Alman milleti kah - melin, bundan böyle, milli müda -

Tavassut için herhangi bir te - Dantzi• Nazil•rinin ıefı raınandır. faa Genci Kurmay Başknnı ünva· 
(Arka.n 3 üncü sayfada) Förster Bnııdan sonra söz alan Hitler, nının yanında ordu Başkumanda-

Kimsesiz çocuklara 
•• bir muessese açıldı 

Anormal ve mücrim çocuklar 
burada san'at öğrenecekler 

i'l936 da İspanyol meselesinin kısa nı ünvanını da taşıyacaktır. 
bir tarihçesini yapmış ve demiş - Ayni tarzda Amiral Darlana 
ıir lG: Bahriye Başkumandanı ve Gene -

- İtalya ile tamaınile anlaştık- ral Vuillemine de hava ordusu 
tan sonra Temmuz 1936 da Tuan - Başkumandanı ünvanı verilmiştir. 

coya }Jrdım etmeğe karar verdik. 
Bunu yalnız İspanyayı değil, Al -
manyayı da kurtarmak için yap -
tık. 

---000---

Büyük yangının 

Z'\rarları 
Hitler, Pluto - Demokrasi'lerin Varşov•a, 6 (A.A.) - Başvekil, 

tarzı hareketini tenkit etmiştir. Dahiliye Nazırı, polis müdürü ve 
• 

Mumaileyh ·Memleketini bolşe - münakalat nazırı muavini yangın 
Vilayet ve belediye, Darülaceze- mütehassıslarından doktor Necati vizmden kurtaran bir kahramana• yerine giderek tahkikat yapmış -

ye verilen küçük çocukların oku - Kemal Kip ile doktoı- İbrahim Za- yardım etmiş olan cKondor. lej - !ardır. Yangının lehim lambala -
duğu Okmeydanı mektebi He son ti ve Mustafa Enverden müteşek- yonuna teşekl+ür etmiş ve Alınan- rından çıkan kıvılcunların bir ok
günlerde Darülôcezeye devredilen kil bir sağlrk heyeti bu iki mües- yaya taarruz ettikleri takdirde sijen şişesini patlatmasından ileri 
Çocukları Kurtarma Yurdu mües- ıwsedeki bütün çocukları sıkı birıbaşlarına gelecekler hakkında cİ- geldiği anlaşılmaktadır. Ölenlerin 
seselerini tasfiye etmiştir. muayeneden geçirmiştir. hııtacılar• da hiçbir şüphe bırak - adedi belli değildir. Hasar milyon-

Evvellri gün Bakırköy hastanesi . (A.rka.n 3 uncii sayfııda) {Arkası 3 uncü $ayfada) !arca Zlotiye yükselmektedir. 

biri 
Bütün İstanbul balkının gözü önündeki büyük yolları, meydan

ları, bahçeleri değil, ıua sokakları, yokuşları bile hummalı bir te· 
mizli.k ve imar faaliyeti içinde .b oluyorsunuz. Geçen sene metrulr 
Çırpıcı çayırına dönen Taksim b abçennden tutunuz da çoğumuzu>ı 
ismini bile işitmediği Kumbaracı yokuşuna kadar her taraf üstth •. 
deki kiri ahyor. İstanbul bir temizlik ve imar seferberliğine gir -
miştir ve bu gi\!işle üç beş sene sonra renginin, suyunun, nı~nza • 
ra]arının değiştiğine şahit olacağız. 

On üç sene süren bir uy·kuda n sonra şeluiıı bu kadar çabuk 
uyanışı herk.,,.,te bir hayret uyan dırmaktadır ve herkes bekli)·or
du ki, seneler süren bu uykunun belediye idaresine verdiği reha
vet te rok uzun sürecektir. 

Bunun bir tek elin e&eri himmeti olduğunu her rastgeldiğiıniz İs
tanbulludan işitirken bu l:ıimmet sahibinin selefini hayırla yad 
edene biç rastlıyamıyoruz. Anla!iiılıyor ki gayret ve himmetten bi9 
nasibi olnııyan eski Belediye reislnin büyük talisizliklerinden biri 
de kendisine Lutfi Kırdar cibi bir gayret "'"hin-met sahibinin halef 
olmasıdır. 

KEMALiST 
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İSANIN HAYA Ti 
-32-

fsa mütemadiyen eski softalar 
ve F erisilerle mücadele ediyordu 

IKDA• 7 Haziran 1939 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Şehir planının I" K'" 1.. k d 
tasdiki işi Oy U 8 IU nesi genişliyor Kemalin ölümü etrafında dün 

Muamele iki güne elbiseleri Dün münasip bir bir keşif yapıldı 
kadar bitiriliyor . ı arsa arandı Geçenlerde Kasımpaşada bir ha- mal benim en sevdiğim arkadaş -

İstanbul imar planı hakkında ı- İktısal Vekili dün Bundan bir müddet evvel d:ise olmuş ve Şerafettin adında !arımdan biridir. Kendishıi öldiil'-

zahal vermek üzere ~karaya git-! Sümerbankta tet- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi bir genç gece yarısı sokakta arka- mek kasdim yoktur ve olamazdı.• 

Esnaf hastaha- Katil • 
mı, kaza mı? 

İbranice •Sulhperver• manasına 

gelen (Salome) zulmünü tasvir et-

miş olan şehir mütehassısı Prost Kırdar enaf ha9tanesini gezmiş ve daşı Kemali kazaen vurmU§ ve Şahitlerin bir kısmı da vak'ayı 
homda bu püblikan memurların - ile imar müdürü Hüsnü ve harita kikal yaptı bu küçük hastanenin mesaisini kendisi de yaralanmıştı. cereyanı sıra&1nda görememiş ol -

dan çok vardı. Bu memuriyetlere !müdürü Galip dün şehrimiZe dön- İktısat Vekili Hüsnü Çakır takdir ederek halen 24 yataklı o- Müddeiumumilik tarafınd-an bu duklarından hadise yerinde bil' 
tiğimiz ve tarihe adını •büyük• halk rağbet etmediği gibi giren - müşlerdir. dün bir müddet -Sümerbank lan müessesenin genişletilmesi i - hususta yapılan tahldkat netice - keşif yapılmasına lüzum görül -
ıa.ırı.ıı ile geçiren meşhur Hiro - !ere de çok kötü naı.arla, adeta ka- Planın tasdiki hakkında edindi- müessesatım gezmiş ve bilhas_ çin yardımda bulunacağını vadet- sinde hadisenin katH mahiyetinde müş ve dün Müddeiumumi muayi-

desin kız karde'}idir. Kocası yahu- fir nazarile bdkarlardı. Yahudiler- ğimiz mütemmim malumata göre sa köylü elbise ve çamaşırları mişti. Filhakika şehir meclisi bu olabileceği anlaşılmıştır. ni Feridun, dördüncü sorgu hAkl-
di idi. Beni İsrail tarihinde ve di- den böyle bir vazife kaıbul eden - plan Nafıa Vekaleti yapı işleri u - nın imalatı hakkında tetkik senelik 3750 liralık bir yardım ka- Maznun Şerafettinin hadise hak- mi Sami ve maznun ile şahitler 

mum müdürü Muammer ile şehir- !er yapmıştır. Vekil bu eşya- bul etmiştir. kındaki iddiası şudur.· Kasımpo.aya gitmişlerdir. Vak'a ni.nde kocasını ilk kovan ve boşı - ler derhal aforoz edilirdi. Çünkü -. 
cilik bürosu şefi Hilmi. ve Nafia larm n1ün1kün olduğu kadar Hastanenfo genişlemesi hakkın- •- Ben sarhoştum. Silah atmak mahallinde hadisenin cereyan \ar-

yan kadın odur. vePgi vermek, her ne şekilde 0 - müsteşarı Hüsnü taraflarından tet ucuz fiatla köylüye satılına - da verilmiş olan karar üzerine bir . . zı hakkında maznun ve şahitler !,.. 

İdum valisi olan ikinci kocası !ursa olsun, yahutlilerce esaret de- kik edilmiş ve muvafık bulunduk - sıoı alakadarlara emretmiştir. komisyon teşekkül etmiş ve bu ko ıstedım. Fakat arkadaşım Kemali zahat vermişlerdir. Böylece tahJd.. 

Costoibor'la din kanununa ayıkrı mekti. Vergi alanlar da, vasıta <>- tan sonra Nafıa Vekili General Ali 1 Bu yolda mamulatın biı: ınik· ' misyon esnafın en kalabalık bu - buna razı olınıyarak tabancayı " - kat tekemmül etmiş olduğundaııı 
olara:k ayrıldıktan sonra onu !anlar da menfur adamlardı. • Fuat Cebesoya arzedilmiştir. Ve - tar daha ucuzlatılabilıncsi hak lunduğu Eminönü, Sultanahmet !imden almak istedi. Tam bu sı - l'idlsenin kazaen ölüme sebebiyet 

komplıo suçu alt~da kardeşi Hiro- İşle Matyö bunlardan biri idi. kil de p!am tetkik ettikten sonra kında tetkikler yapılacaktır. ve Cağaloğlu mıntakalannda bir rada tabanca patladı ve çıkan kur· mi yoksa katıl mıı.hiyetl mi taşıdı-
E 1 . k' kabul edilmesi tekarrür etmiş ve Banka imaline başladığı mil- arsa aranmasına kara rvermi• - 1 d nI ı ktı dese (Herod) cildürtıniiş .. bu yet - v erme ımse g!tmez, onlarla ' şun kazaen Kema e rastla ı. Ke • ğı yakında a 8§1 aca r. 

mi(yormuş gi:bi ondan olan çocuk - kimse konuşmaz sohbet etmezdi. 

!arı Aleks:mdr ve Aristdbul'u da O, bir gün İsayı evine davet et-

bu sırada Nafıa Vekaletini şeref - li tipte köylü kadın elbisele - tir. Hastanenin ser tabibi dok-
lendiren Reisicümhur İsmet İnö - rini yakında piyasaya çıka ·tor Hikmet Aladağ da Ve -
nüne Nafıa Vekili tarafından plan racak ve memleketin her ta- ka.Ietten muhtelif hastane plfınla-

idam ettiııtın~ti. O devrin me.,hur ti. Ve İsa bu davete i.ca'lıet etti. hakında izahat verilmiştir. Reisi- rafm<,laki köylere göndere rı getirtmiştir. Yapılacak hastane 
faıhi.şeleriııoden iıdi. Datyö iie aralarındaki d~stluk ve cümhur bu tetkikat esnasında Baş j cektir. 80 yataklı olacaktır. 

Adliye Saray-t 
işi tasdik edildi 

Adliyede kama 
ile gezen adam 

Bu üç Salome hakkında da garp münasebet bu suretle başladı. Ma-t vekil Dr. Refik Saydam ile Adliye· .. J Hastanenin inşası için Jazım ge-
yö dört İncilden birinin ve bir ri- Vekili Fethi Okyar ve Maarif Ve- ............ U ueeuee .... len (50) bin liranın alakadarlar - Prost tarafından hazırlanan İs - Dün Sabri nadında bir adama 

tanbulun nazım planı Mi.ıli Şef İs· şüphelt btr vaziyette adliye le 
met İnönünün de huzurlarile Na- dorlarmda dolaştığı adliye poJllr 
fıa Vekaletindeki komisyon tara- memurlarının nazarı d:lıkkatlııi eti 

edebiyırtmda muhtelif eserler ve 

hatta piyesler yazılmıştu-. vayete göre birincisinin nazımıdır. kili Hasan Aıı Yücel de refakat et- i Küçük Haberler i dan toplaruiıası için hükılmetten 
mişlerdir. müsaade istenmiştir. Bu müsaade-••• 

:IBa, şakir<'Jerinden ve Havariler 

arasında ibaşta gelenlerden (Mat-

fÖ) ile de Kafarnatomda buluş -

mllflur. 

İııaya tabi olanlar hep fakir ve 

balıkçı insanlardı. İçlerinde yük • 

• •• 
İ:}te bu muhit ve bu insanlar ve 

bu şaikirdleri ile İsa burada bir ta-

arftan mucizelerine devam edi -

yor, bir taraftan da eski softala -

rın, Ferisilerin hücumları ile mü

cadele ediyordu. 

Reıs. icümh' ur plan üzerinde ve - ı........ .. .. •• ••ı ı - ı nin bugünlerde veri ecegi umu -
rilen izahatı dikkatle dinledikten * İstanbul birinci yatı okulun- kt d fmdan tetkik ve muvafık görüle - betmiş ve bu adamın iUeri 81'«ıı ~ ma · a tr. 
sonra İstanbulun imarının bu plan da 10 Haziran Cumartesi günü sa- Esnaf hastanesi bu halile bile rek tasdik cdilmiştl Bu plan mu· dığı zaman kocaman bbr kama çılto 
dahilinde yapılması hakkındaki at 16 da bir jimnastik şenliği yapı- teessüs ettikten sonra esnafın ce _ cibince Sultanahmette bulunan u- ml§tır. 
arzuyu tasvip buyurmuşlardır. lacaktu-. · ti · k d h f 1 b ğ mumi hapishane binasının yerine 1 Sabri bu m&mıı.u aiahı tıı.pdı • 

mıye erıne arşı a a az a a - . . . .... .. ,. , 
Öğrendiğimize göre plan, Pros - * Bakırköy akıl hastalıkl:m !andıkları ve aza adedinin artt:ğı yenı adhye saı:ayı v~ dıger hukü - ğından dolayı hemen evraklle be-

tun tanzim ettig-ı· şekilde ve aynen hastanesine ilave edilen yeni pav- .. "! .. t" B'Ih b"t" f met daırelerı ıçın bınalar yapıla - raber birinci sulh ceza mahkem .. goru muş ur. ı assa u un esna 

sek bir içtimai sınıfa mensupolan 

yal.ruz Macyö idi. 

kabul edilmiştir_ Tasdika ait for-, y<ınun inşaatı bitmiştir. Pavyon senede vadettikleri (50) kuruşluk cak:tır. sine verilm.i§ ve beş lira para cezıt" 
Onun halkı ne suretle kendisine malite bir iki güne kadar ikmale- bugün saat 11 de mer:ı.simle ac:la· aidatı sadakatle vermeğe başla _ Aldığımız malumata göre buna ama mahkı1m olmuştur. 

dilecek ve şehrimize gönde-ile - caktu-. l.ardu-. Bu (50) kuruş mukabi- ait muamele tasdike iktiran etmiş llOll 

Bir adına •Levi • de denilen bu 

adam, (Piibliknn) di. Bu ünvan 

Rcmıada ~övalye• lıkle ayni de -

recede bir mevki sah'b• khıselere 

verilirdi. Roma püb ' "li, umumi -- -mültezimlerdi. Ha 1 1''ı !istin -

de, Galilede Püblıken adı küçük 

bağladığını göstermek için muci -

~ler ve mevizalarından birkaç 

örnek veriyoruz. Mucize göster -

ınek, evvelce de söylediğimiz gibi, 

bu devrin cine, şeytana, batıl iti -

kadlara inanan, fevkalade şeyler 

görmeğe hevesli halkını teshir ve 

muhabbetlerini, mcrbutiyetlerini 

lemin için zaruri idi. 

mış ·u 'h'h ı.· cektir. * Hukuk fakültesi imtihanları linde esnaf kendisinin ve yakın a- tır. mumı apıs •.ne ~mas~ 
Belediye bu iş biter bitmez der- neticeleri bugün saat 16 da dar. e- ilesinin sıhhatini garanti altına al- yıkılınası hakkındakı emır bugUR 

hal imar pianının tatbikine geçe - dilecektir. nuş olmaktadır. Hastane her gün ~arın şehrimize bildirilecek ve Afyon, 6 (A.A.) - Dinar kaza -

cektir. * Olgunluğa tabi olnuyan t•le- 50 • 80 kişi arasında ayak tedavisi derhal faaliyete başlanacaktır. sına bir müsamere vermek için 

---000 bele.'in sınıf ge~'!ne ve sınıflarını yapmaktadır. Bu surene ayda Bir dilenci mahküm oldu giden Halkevi müzik ve temsil ko-

B EL ED 1 YE tesbit etmek üzere dü:ı. birçok ı; - 2.000 kadar esnaf veya ailesi men - Todori adında bir adam yarı !undan 19 kişhlik bir grupun bin -

S k · k selerde muallim meclisleri toplan- supları fedavi görmektedir. çıplak bir halde Sultanahmet ca - dği otobüs yolda şiddetli bir yağ-
üt on se iZ uruşa mıştır. -- ---00--- mil içinde dilenirken yakalanmış murun husule getirdği sele kapı-

Müessif bir kaza · 

meurlara, üfürükçülere, mülte -

ı:i.rnlerin maiyetlerindeki uşaklara 

verilmişti. Bu ihtimal onları köy-

satılamıyacak * Yunan Veliahdı Prens Pol 1KT1 SAT ve adliyeye verilmiştir. Dün bi -
düh Rumanya bandıralı Daçya va- lar.ak yuvarlanmıştır. Bu acıklı 

•Meviza• !arı ise peygamberliği Dün bir akşam gazetesinde süt .
1 

p· d ]' im' tinci sulh ceza mahkemesinde- mu-
nin ana hatlarını fÖStermt.': 0 b1 . komisyonunun raporunu makama purı e . ıre en! K~a~ımıza g: ış YerlimaUar sergisinde hakeme edilen Todori 8 gün bele- kazaya üç genç kurban gitmış, di-

le şatafa:~lı .bir ünvanla avlamak 

içiıı. olııca.lııtı. Dünyımın en eski 

' . ve aynı vapur a os enceye are - H t lla d. 1 . tl _ d çalıştırılmağa ğerleri kurtulmll{ilardu-. Hadise 
kımından ehemmiyetlidir. Esasen! verdiği ve südu_·n kılosunun ~8 ku-

1 
ket etmiştir. a ay ma rl ıye ıızme erın e •ehirde 'büyük bir teessür uyan _ 

t t l h kk d b 1 G 1 l d k 1 k 1 mahkum olmuştur. • onun butün din kaidesi bu mevi- ruş an sa ı acagı .. a ın .a ır ıa- 1 * Şehir meclisi hamamcılara u- a a asaray a uru aca o an, 
)'Ollarıt>dan biri olan Şam ile Akka zeleri, onlardaki mana ve ahkam- ber çıkmıştu-. Dun belediyede yap' cuz terkos suyu vermek saliıhiye - 11 inci yerli mallar sergisinin ha -ı Sarlonun mukallidi berat du-mrıştır. Milli mefkure uğı·un -

da ölen ,gençlerın cenazesi büyük 

törenle kaldırılmıştır. 
d k dır. tığımız tahkikata göre komisyon ım·ı· makama vermı'ştı-. Makam ha- zırlılkarına devam edilınekl~dir. arasın a i büyük cadde bu gölün 

henüz raporunu vermemiş olup mamcılara suyun metre mikabını Sergide kurulacak.olan büyük Ha-

' etti 
yanıı:ııdan geçtig" i için Kafarna - (Ark ) K 'k ş ı t kl'd' · 

- ası "ar pastörize südün 18 kuruştan satıl- '7,5 kuruşa vermeğe karar vermiş- tay paviyonunda teşhir edilecek omı - ar onun a ı ını ya -
==========================-~= ması da imkansız görülmektedir. mallar bugünlerde memleketimize parken dilenmek suçile yakalanıp 

---oo--

Komisyoncular birligvt 1 Menba sularında yeni te- v 1 . tir. o-- r}Jğ!'U yola çıkarılacaktır. adliyeye verilen Ahmet dün bi -
Kadiköy eglence yer erı Sergide yer almak için müraca- rinci sulh ceza mahkemesinde mu-

nizamnamesi geldi sisat ve diğer sular tarifeleri GÜMRÜK at edenler şimdiye kadar hiç bir hakeme edilmiş ve Ahmedin ivaz-

Komisyoncular birliği için hazır Memba sularına, gazoz, sodalı B"ır kaça''ÇI şebekesi sene görülmemiş derecede çoktur.1 sız değil ancak gösterdiği hünere 

Dahiliye Vekili 
gitti 

Yalova ya 

İki gündenberi şehrimizde bu· 

lunan Dahiliye Vekili Faik Özlrak 1 Belediye iktısat müdürü Safvet i\ k b'l k b 1 tt"' b 
an.an yeni n,i:zamname tasdik e - sular ve tereyağ imalatına dair se- k 1 d Şimdiye kadar yüzden fazla firma mu a ı para a u e 1gı ve u dün yeni yapılmakta olan yolları 

dj]erek Ankaradan atakadarlara bir meclisi tarafından son içti~a Sezen, dün Kadıköydeki gazino ve ya a an 1 müracaat etmiştir. Bu firmalardan da dilencilik mahiyetinde görüle -
- b t' k ·ı hiıl binasını ve Atatürk köprüsü-gönderilmiştir. Nizamname il<: ko- devresinde yapılmış olan talimat- eğlence yerlerim gezmiş ve tari - Gümrük muhafaza teşkilatı me- çoğu sergiye mahsus imalat yapa- m<'<liği içın erae ıne arar verı -

ır.isyonculuk tam bir meslek hali- nameler tasdik edilmek üzere dün felerini tesbit etmiştir. Burada va- murları Haliçte bekçi mahalli de· caklardır. Serki komitesi Cuma miştir. 
ne sokulmaktadır. İdare heyeti Dahiliye ve Sıhhat Vekaletlerine 

nü gezmiş ve tetkikler yapmıştır. 

Dün gazetecilere beyanatta bulu-
herhangi bir meslek ihtilafını hal- gönedrilıniştir. 

!etmek üzere bir haysiyet divanı Belediye, Halkalı ve Taksim su_ 
teşkil etmiştir. Birlikte bir de te- ları üzerinde tetkikat yapmakta -
avun sandığı kurulmuştur. dır. Bu sulardan nümuneler alına-

YOICU salonu in~ .ılı durdu rak baktriyoloji ve kimya noktala-
.. . .. .. rından ayrı ayrı tahlil edilmekte -

Galata rıhtımı uzerınde dort yuz dı'r Al ak t' ı s hl V . . . _ . . ınac ne ıce er ı lat e ~ 
bın ltra sarfile ınşa edılmekte 0 -1 kaletine bildirilecek vı: Vekalet -
lan büyük yolcu salonu inşaatı bir ten gele k b .. b ı .. ce ceva a gore u su ar 
muddet ıçın durdurulmuştur. Bu- ya tamame k ·ı k · · · n esı ere ıçımı mene-
na sebep liman işletmesinin bin.a- ~ı·ıec k h t ı•L l akt "' e veya u ıs = o unac ır. 
nın dahili kısımlarına ait projede 1 M b u1 t l' t · em a s arı a ıma narnes-ıne 
tadilat yapılmasına lüzum göster - go"r te · t b 1 T . . e sısa yapmış mem a ar aş 

mesıdır. delen, Defneli ve Kocataş'tır. Hün-

-o-- kar suyu da ikmal etmek üzere -

Bir Türk kuşu filosu mem
leket turnesine çıkacak 

dir. 

Klayışdağı, Sırmakeş, Çubuklu 
sularına da tebliğat yapılmıştır. 

Lise ve orta mektep talebelerini Hamidiye suyunun musluğa ka -
Turkkuşuna yazılmağa teşvik et - dar temiz olduğu tesbit edilmiştir. 
mek üzere I1 tayyarelik bir Türk- Aneak taşınması sıhhi değildir. 
kuşu filosunun memleket dahilin· Kağıthanede 50 kadar Hamidiye 

de büyük bir seyahat yapması te - membaı vardır. Bunlar şehrin 
karrür etmiştir. Filo birkaç güne 

muhtelif yerlerinde 20 çeşmeden 
k ıdar An karadan kalkarak doğru-
ca istanbula gelecektir. İstanbul akmaktadır. Hamidiye suyu için 

Tıirkkuşu gençleri tayyareciliğe de il<?ride tesisat yapılması tasav

d vet eden birçok beyannameler 
bas ırm• dır. Bunlar tayyare -
cılere ' k ve memleket tür-
nesi sıra bu bevannameler 
muhtelif sehir ve kasabalara atı -
lacaktır. 

Tayyarecilerimiz muhtelif vila
,-et merkezlerine inerek orada 
gençliğe havacılık hakkında kon -
fernnslar vereceklerdir. 

vur edilmektedir. 

Talimatname ile memba sahip -

!erine tesisat yapmaları için bağış

lanmış olan mühlet bittikten sonra 

bunlar tesisat yapmamışlarsa be -

lediye bu suların şişelerine milhür 

vuran memurlarını kaldıracak ve 

halka bu suları garanti etmediğini 

ilan edecektir. 

sati olarak f" 20 bir tenzilat yapıl- nilen yerde duran mavnalardan günü bir toplantı yapacak ve ser-· ooo>--

mıştır. Safvet Seren bugün Beşik- karaya gümrüğü verilmemiş mal ginin açılış gününü tesbit edecek - Yunan me~tep gemısı nan Dahiliye Vekili bugünlerde 
. . _ . kaçıran bir kaçakçı şebekesi yaka- tir. Buna göre çalışmalara başla-

taştakı gazmo ve eglence yerlerı - 1 t N d ber' b da bugün geliyor 
amış ır. e zaman an ı ura nacaktır. istimiak kanunu hakkında demiş -

ni gezecektir. G~rsonların yüzde' duran mavnalardaki eşyaları giz- ---00-- Yunan mektep gemisi Aris, staJ· 

meclisten geçmesi beklenen 

tir ki: onıukıarı meselesi henüz halledil - lice kaçırmakta oı~u.~ıarı anıaşı - Camilere terkos suyu görmekte oıan talebeleri hamil o -

memiştir. lan kaçakçılardan uçu ewekı gece verilecek !arak bu sabah şehrimize gelecek - c- Layihanın heyeti umumi -

--oo- Dursun ismiınde birinin mavna - tir. Aris, dün gece Çanakkaleboğa-
sından 55 kilo ipekli ve kadifeli eş- Kırkçeşme sularının camilerden ;ından geçmiştir. Arisın Istan~ul-

yesi olmasa bile, belediyeyi al:. -

kadar edecek belli başlı maddele-DENiZ 

Yeni Denizyolları kadroları 
yayı gizlice karaya çıkarırken ya - de kesilerek onun .yerine '."ecca - da kalacağı dört gün zarfında sü -
kalanmışlaTdır. nen ve~a pek az btr,_para ~e .ter - vari, zabitan ve talebenin şehri 
Şebekenin diğer efradını da ya-ı kos verıl'.°esı t~~arrur etmışt'.'". gezmeieri için bir program yapıl -

rini bu sene meclisten ~eçirece -

ğiz: Çünkü şehir planı tasdik e - • 

Tem uz başında işe başlıyacak o- kalamak üzere tahkikat yapılmak- Bu tesısat ıçın (38.000) !ıraya ı tır dildi. Art.ık şehirde bir faalıyet 
lan Denizyolları - idaresi umum tadır ihtiyaç hasıl olmuştur. mıBş · .. . . . ..... 

1 
devresi başlıyacaklır. Bu faaliye-

===·====================c--==----- una gore gemının suvarısı og e mu .. du" ru·· ı· br·ahı'm Kemal du" n De ~ 1 V 1 ak d . tin bazı noktaları, mevzuubahso -den evve a iyi m amın a zı-

nizbanka gelmiş ve tetkiklerde bu 

lunmuştur. 

Bu tekikler bilhassa yeni umum 

müdürlüğe bağlanacak banka da -

irelerirnle olmuş, İbrahim Kemal 

memurlarla temas ederek çalış -

malar etrafında izahat almıştır. 

Yeni hazırlanan ve 1 Temmuzda . 

tatbik edilecek kadrolara göre, De ı 

nizbank umum müdür muavinle -

rinden Suphi Ziraat bankası mü - • 

rakipliğine tayin edilmektedir. 

r:ESİMLERLE HADİSELER 

Den~bank fen heyeti müdürq Ha-
1 

~ ', 

run limen de yeni teşkilatta ken - ', 

disine vazife verilmediğinden Al -

manyadaki eski vazifes, başına 

dönmek istemiş, fakat henüz as -
1 

kerliğinl yapmamış olduğundan 

Türkiyeden çıkmasına müsaade e

dilmemiştir. 1 
İstanbul Kµ orta mektebi talebesi diin muallimlerine bir ziyafet 

vermiştir. Resmimiz bu ziyafetten biı: intibaı ffl!jbit edi.yor 

' 

\ yaret edecek ve Vali bu ziyareti i· lan maddelerin kanuniyet kesbet

. ade edecektir. Süvari şerefine melerile ala.kadardır. Fakat daha 

1 Park otelde bir öğle ziyafeti. lale:· layihayı tetkik etmeğe imkan bu

l beler için Moda ve Heybelide bi - Iamadım. An karaya dönüşümde 
rer ziyafet verilecektir. . tetkik eder, oeclise sevkederiın.> 

Talebeler Istanhulun denız harp 1 . 'li -.. V 
1
. 

müessese ve mekteplerini de ge -. 
zeceklerdir. Aris dört gün sonra 
Köstenceye gitmek üzere İstan

Dahilıye Veki , '1un sabah a ı 

ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdarla 

birlikte Yalovaya gitmiştir. 

t buldan ayrılacaktır. Dahiliye Vekilinin bu seyahati 

-00--

Bu yıl gelecek göçmenler 
,Reisicümhur İsmet Inönüuün ya

kında Yalova kaplıcalarına gitme-

Bu yıl Bulgaristan ve Rumanya- si muhtem<!l oması do.ayısiyle 
dan memleketimize nakledilecek yapılmakta olan hazırlıklarla aliı
göçmenler için hazırlıklara başlan kadardır. 
mıştu- .. Yakında bir münakasa açı- Faik Öztı·ak, hazırlıkları göz

lacak ve iki vapur tutularak nakli- den geçiı·miş ve bazı C:irektifler 

Yata girişilecektir. İki memlekette 
vermiştir. 

vurdumuza göç etmek için bekle -
•en kimselerin adedi 200 bindir. Dahiliye Vekilinin bu akşam 
Gelecek göçmenler An.a<!oluya şehrimize dönmesi ve Ankaraya 

İ yerleştirilecektir hareket etmesi muhteme!dir. 



7 - Baziruı. ım 

Japonya, İi·alya-Almanyaj Bulgar-İtalyan 
ittifakına girmek istiyor kültür paktı 
Fakat Sovyetlerin hattı hareketi ile alakadar 

tedbirler almak şartını ileri sürüyorlar 
Roma, 6 (A.A.) - Tokyonun tardır. Fakat Japonya, bu hususta 

Avrupa siyesit hakıknda Roma ve 
Berlin büyük elçilerine gönderdiği 
yeni tliınat bu sabah buraya gel
miştir. 

Japonya büyük elçisi, yarın, 

Kont Ciaruı ile görüşecektir. Bu -
t-adaki Japon mahfillerindeki u -
mumi kanaate göre Tokyo, pren • 
sip itibarile, antikomintern paktın 
takviyesine ve hatta Roma,. Berlin 
ve Tokyo arasında tedafüi askeri 
bir ittiıfak akdolunmasına taraf -

bilihassa Sovyetler birliğ:Oin mub 
temel hattı hareketi ile alakadar 
olarak bazı iht.raz kayııtlan bu • 
lunmasını arzu ey~emektedfr. 

* Tokyo, 6 (A.A) - Çin ajansı 

bilclir:yor: 
Dönen şayialara göre, Japonya

daki Alman ve İtalyan büyük el
~ileri, Japon hükı1meti yem İta! -
yan - Alman bt'.fakı na girmediği 
takdirde istila edecektir. 

• 
lngiltere - Sovyet ve 

Fransa pakh 
(B~ taraf\ l inci sayfada} J ve Paris hükfımetleri dünden beri 

Jet arasında istişareler yapılması - noktai nazar teatilerine başlamış -
nı istemektedir. Fakat müstaceli - !ardır. Bu iki devletin efkarı umu

yet halinde daha bidayette derhal ıniyesinin büyük bir kısmı hükU -

harekete •geçilmesi lazımdır. metleit!ine müzahir oldu14larrndan 

3 - Sovyetler Birliği garanti e· bir an evvel bir neticeye varmak 
dilen memleketler gibi Baltık dev-

istivorlar. Bütün alfikadarları !etlerinin de 3 akid dev Jet tarafın- ., 

Sofyu, 6 (A.A.) - Bulgar Baş

vekli ile Jtalyanın Sofya orta el -

çisi bir kültür anlaşması imza et

pıişlerdir. Bu anlaşma, Bulgaris • 

tanın diğer memleketlerle aktet

tiği benzeri anlaşmaların hududu

nu ge~memektedir. Bununla bera

ber şurası kayda şayandır ki, or

ta mekteplerde İtalyan lisanı hu 

anlaşmada mecburi lisan olarak 

kabul edilmiştir. Bundan başka 

anlaşma İtalya ve Arnavutluk 

kralı namına mza edilmiştir ki bu 

da Bulgaristanın Arnavutluk işga

lini filen tanımış olduğunu da gös 

!ermektedir • 

Alman - Yugoslav 
ticaret anlaşması 
Zagrep, 6 (A.A.) - Obzer gaze

tesinin bildirdiğine göre, Alman -

Yugoslav görüşmeteri ibitmıek Ü· 

zeredir. 

Bu gazetenin aldığı malumata 

göre, bir markın kiymeti kliring 
hesaplarında 14.5 veyahut 15 di -dan serahaten zikredilmesini tek- memnun edecek bir formül bula · 

ki .. h kt nar olarak tespit edilmekte, bazı lif etmektedir. Burada mevzuu ca arına şup e yo ur. 
J t . d d' k' maddelerin ve ezcümle maden bahsolan Finlandiya, Estonya ve us ıce gazetesi e ıyor ı: 

E • L dr Esto Al ce\1ıerleôri ile endüstride işlenen 
Letonyadır. İngiliz - Fransız tek- ger on aya ve nya · 

man aya t t d k l ziraat mahsullerinin ihra~ı ıç· in liflerinde ga!'anti edilmeyen dev - Y mu avaa e ece o ur · ~ 

1 f d t !arsa Sovyet Rusyamn endi-leri kolaşlıklar gösterilecektir. Al -letlere, bu devlet er tara ın an a- ,,-
lep vukuunda, yardım edilmesi yerinde olduğu tezahür edecektir. 

de:rpiş edilmektedir. Moskova, küçük devletlerin iste -

manlar, !bundan başka, petrol ma

deni :Şletilmesi imtiyazı da iste -

İyi haber alan mahfellerde söy- meseler de garanti edibnesinde ıs- mektedir. 
Jendiğine göre İngiliz nazırları rar ediyor. Çünkü bu garanti iste- 000---

Moskovanın talep ettiği ilk iki ta- nilmese de alakadarlara isbat e . Portorico umumi 
di.Mt hakkında bir süreti tesviye decektir ki, bu memleketlerin müs 
bulunmasını arzu etmekte, fakat takbel askeri harekat için bir çı - valiliği 

iKDAM 

iŞARETLER 

Metre.. hayatı ve 
imam nikahı 

Bir Tiirk köylüsii yanında bir 
kadın olduğu halde evlenme me
muruna miiarcaat etmiş: 

- Ben bu kadınla evleneceğim! 
Demiş. Evlenme nıemunı tah -

kik etmiş, köylıiniin evli olduğunu 
anlayınca: 

- 01amaz, sen evlisin. Medeni 
kanun senin tekrar evlenmene ma
nidir. 
Cevabını vermiş. Fakat köylü 

bu sefer de: 

- Ben •metres kanunu> ile bu 
kadını almak istiyDt'lım. 

Deyince evleııme memuru te -
reddiit etmiş, kaymakama baş vur 

muş, nasıl olmuşsa olmuş; köylü
nün ikinci kadınla nikiıhı kıyıl -
nıış. Ancak ilk karısının meseleye 
lakayd kalamaması ve takibi yü -
zünden iş biiyük makamlara ak -
setmiş. 

Bu haberi bir gazetede okuduk 
'1e evvela hayret ettik. Hayreti • 
miz, kaymakamın ve evlennıe me
murunun gafleti kadar köylünün 
ısrarına aitti. Çünkü işitiyoruz ki 
hfila köy !erde, ikinri bir kadın al

mak istiyen kö~lü için imam ni -
kiıhına baş vurn:ıak giiç değild_r. 

Böyle iken neden bu köylü •met -
res kanunu• nu uydurdu? Anlaşı· 

lan o, imam nikahını kabul etrni • 
yeceğinden emin olduğu ilk kan
sının metres kanununda evlen • 

me memuru kadar gafil olacağına 
şüphe etmiyordu. 

İkisi de ayni derecede uygunsuz 
ve aylını old11ğu halde imam ni • 
kahile alınan kadını köylü na•ıl 

meşru karısı gibi arzetmekten çe
kinmiyorsa bir zamanlar gizli tu
tulan metres te bugıün meşru bir 
eş gibi takdim olunmaktadır. 

Metres hayatının önüne geçil . 
mck mevzıııı bahsolurken imam 
nikahını unutmamak ve beli· ev-
velil bunun kökünii temizlemek 
lılımıdır. 

IKDAMCI 

bir Düşes dö Kent 
suikasee uğruyordu 

A vustralyadan gelen biri Düşe
otomobiline tüfekle ateş etti • 

sın 

Londra, 6 (A.A.) - Daily Mir - memur alarak gelmiştir. Meçhul 
ror gazetesi, yazıyor: şahıs, bisikleti ıle ayni mahalde 

SAYFA 3 

inkara 
istanbul 

Trenlerde izdihamın 
önüne geçmek ıçın 

tedbir alındı 
Dün Düşes de Kent, az kalsın durmakta idi. Kendisi polis kara · Ankara, 6 (A.A.) - Devlet De

bir suikasde kurban gidecekti. Dü- koluna götürülmüş ve tevkif edil- miryolları U. Müdürlüğü yolcu 

şes ile kendisine refakat etmekte miştir, Tüfek muayene edilmiş katarlarındaki izdihamı önlemek 
olan .Leydi Port-Arlington, kendi- ve ateş edilmiş olduğu anlaşılmış - için Haziranın on beşinden itiba -
!erine at~ edildiğinin farkına var tu. Mütaarrız, üç hafta evvel A - ren Ankara- Haydarpaşa - Ankara 
maksızın yollarına devam etmiş • vustralyadan gelmiş bir adamdır. arasında işlemekte olan 1 ve 2 nu
lerdir. maralı Anadolu sürat ka1arlariyle Londra, 6 (A.A.) - Dün Düşes 

Hadisenin vukua geldiği mahal- 3 ve 4 numaralı sürat katarların -
de Kent'in ikametgahı yakininde 

den otomobil ile geçmekte olan daki birinci ve ikinci mevki ara • 
tevkif edilmiş olan şahıs, bu sa -

Kirkwood, ateş sesini işitmiş ve bal da ye ~d d' n;•betı'nde bı'let bah Westminister polis mahkeme- ar r u e ı ~ 
bir adamın elinde namlusu kesil - . h km t B da satılmasına karar vermiştir. 
miş bir tüfek tutmakta oldugu" nu sı uzuruna çı ış ır. u a mm B k ta ı d k · 

· · L ı l 45 d d u a r ar a seyahat etme ıs-
görmüştür. Kirkwood, atılan kur- ısını aw ar 0 up yaşın a ır., · ı 1 b h b' · ıf 

N 1 d t 
.
1 

k .,_. 
1 

tıyen yo cu ar e er mnci sın 
k 1 t b 'li · b t anı.us u es ere ı e es:.rnıış () an 

şun az a sın o omo ı me :ısa e yer için 25 ve 2 nd sınıf yer için de 
edecekti, demektedir. tüfeğin kendisine ait olduğunu iti- 20 kuruş tediye etmek suretiyle 

Mumaileyh, otomobilini durdu- raf etmiştir. bir kupon alacaklardır. Anadolu 
rarak meçhul şahıstan ne yapmak· Bundan başka beyanatta bulun- sürat katarlannda seyahat edecek 
ta olduğunu sormuştur. Bir cevap mamış olan Lawlar, muvakkaten, birinci ve ikinci sınıf yolcular için 
alamaması üzerine polis karako - memnu silah taşımak töhmetile it- yer kuponu almak mecburidir 3 

!una müracaat etmiş ve oradan bir ham edilmektedir. ve 4 numaralı sürat katarlarında 

Grup toplantıları 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) kındaki Başvekilin teklifi, cere · 

hakkındaki kanunun tatbiki neti - yan eden müzakereden ve bu h11-
celerine dair Antalya mebusu Ra- susta söz alan bir çok hatiplerin 

seyahat eden yolculardan yer ku -
ponu almamış olan yolcular b11 
katarlara bağlanmış serbest ara -
bay.a bineceklerse de numaralı 

mevkilere giremiyeceklerdir ve gi 
renler bu yerleri terketmeğe mec 
bur tutulacaklardır. 

6ih Kaplanın muhtelif vek.iletleri mütalealarından sonra 12 Haziran Arabalardaki yer biletleri hare
ilgilendiren sual takririnin grup pazartesi içtimaına kadar bu lôyi· ketten 24 saat önce de satılabile -
idare heyetince seçilecek bir ko - lıalar üzerinde meclis azasına ted- cektir. 
misyonda ala.kadar vekilnorin de k:ikat icra edebilmeleri için vakit ============== 
huzuru ile görüşülerek neticeıi bırakılması ve o güniin rııznanıe • 
tetkiki müb,eyyin alınacak raııı<>r 'sine alınması umumi heJetçe tas
üzerine 11mumi heyetçe müzakere vip olundu. 
açıbnasım teklif etti. Bugünün rııznamesine dahil nıad 

Başvekilin bu teklifi üzerine delerden muhtelif mevzuları ihti
umıımi heyetçe on kişilik bir ko va eden Muş nıebus11 Hakkı Kı -

Frankonun 
nutku 

bir 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

nıisyon teşkili kabul v... tasvip o • Jıçoğlunun ve Satiye binasının sa- Mumaileyh, bilhassa halihazır -
tundu. tın alınması hakkındaki Antalya daki endişelerden ve müşkilattan 

Devlet sanayiiııin gerek kuru · mrbmu Rasilı Kaplanın takrirleri bahsetmiştir. 

Baltık meselesi hakkında bir ça - kış noktası olmasına asla müsaade Vaşington, 6 (A.A.) _ Ruzvelt, '" • __.., • 

re! hal bulunmasının pek müşkül edilemez. Moskova, Baltık devlet-. istifa etmiş olan Winshipin yerine D t • .... '" 
luş ve gerek i§leyİ§ işlerinin tan- nin müzakeresi umumi heyetçe İspanyanın kendilerinden yar -
tlınine dair Kütahya mebusu A - gelecek haftaki içtimaa talik olun dım görmüş olduğu milletlere te -
13ettin Tiritoğlu tarafından veril- du. şekkür eden Franco, evvela Porte-
miş olan takrirın de bıı komisyona Bunu müteakip söz alan Ha • kizden bahsetmiş ve şöyle demiş· 

olacağı kanaatini izhar eylemek • !erinin Alman tazyiki karşısında a n z 1 g 
tedir. Çünkü Baltık devletleri 3 ta boyun eğeceklerinden korkuyor. Portor:oo umumi valiliğine amiral 
raflı garantiyi kabul etmemekte • Bu, mutlak surette tetkik edilmesi Leıdıyyi tayin etmiştir. Bu tayin, ı • 
dir. llizım bir meseledir. 25 Mayıs ta. hükllınetin Ant:! deniz mıntaka - mese esı 

tevdii tezekkür kılındı. rıcıye i Şükrü Saracoğlu, 60n ıtir: 
Bundan sonra Bü;ı:ük Millet on be~ c _ı zarfındaki harici ve si

, Meclisinin 7 /6/939 tarihindeki iç- yasi mesail ve münasebata ait ıı-

1 tinıa rııznamesine dahil kanun 13- :mn izahat ve beyanatta bulundu 
yihalarından devlet devair ve mii- ve sorulan suallere icap eden iza-

Bizim davamıza düşünce itiba • 
rile çok bağlı olan kardeş millete 
yani Portekize ve bizimle mesai 
birliğinde bulunmuş olan aziz Al -
man ve İtalyan milletlerine ~~ik • 

Londra, 6 (A.A.) - Çember · rihli tekliflerile Moskovanın endi- sına atfettiği büyük askeri ehem-

layn, bu sabah Lord Halifaks ile şelerini izale etmiş olduğunu zan- miyeti gösteren bir hadise olarak 
Polonya sefiri Paczynski'yİ kabul neden İngiltere yeni bir anlayış telakki olunmaktadır. 
etmiştir. gayreti daha gösterecektir. Mosko-

Lord Halifaks, Estonya orta el - va da mümasil bir anlayış zihniye 

çiı;i Schmidt'i kalıul etmiştir. ~ile hareket ederse, a>Jlaşmanın im 

TUrk - Fransız zası daha razıa gecikmez. 

müzakereleri Bükreş, 6 (A.A.) - Fransadaki 

Paris, 6 (A.A.) - Nazırlar ınec- Rumanya sefiri T.ataresco, buraya 

lisi bu sabah Bonnet'nin beyne! - gelmiştir. Kendisi derhal sarayda 

---oo----
Nuri Paşa kaibinesi 
Bağdat, 6 (A.A.) - İntihabat, 

büyük bir sükun içinde devam ve 

Nuri Paşa kabinesine geniş bir ek

seriyet temin etmektedir. 

milel vaziyet hakkındaki izahatını Kral tarafından kabul edilmiş o • Bütün nazırlar, yeniden intihap 

dinlemiştir. lup Krala İngiliz • Fransız - Sov· edilmişlerdir. 
Hariciye nazırı, Türk hükfıme- yet müzakereleri hakkında malü ooo--

(Baş tarafı 1 inci sayfada) esse•atı baremlerine ait olanlann hat ve cevapları verdikten sonra 
evvel emirde tetkik ve intacı bak toplantıya nihayıet verildi. 

şebbüs mevzuu bohsolamaz, zira ran borçluyuz. 
Burckhard'ın Almanyanın tanıma 

dığı milletler cemiyetine hitııben 

bu memleketten bir mesaj alması 

varid değildir 

Polonyanın tavzihi 
Varşova, 6 (A.A.) - Polonya Si

lezva'sında kain Lipeny mevkün -

Fr.ansa ile münasebetlerimizin 

~İZ cocuklara bir müessese acıldı l!k esası olan jordano Bcrard itila-
' ı fı pek bati bir surette ve bizim 'k-

Ki 
(Baş tarafı ı inci sayfada) alıştırılmaları muvafık bulunmuş· psadiyatımıza zararlı bir şeli111le 

Neticede 45 i Okmeydanınçlaıı, tur. tahakkuk ettirilmiştir. 
Muayene edilen çocuklardan 30 İngilterede bankalarımız esha -7 si çocuk kurtarma yurdundan ol

mak üzere 52 çocuğun normal ol
duklaı'1 görülmüş ve bunlar bu 
müesseselerden alınarak muhtelif 

tinln son Fransız tekliflerini tet • mat vermiş olması muhtemeldir. Prens Po!ün seyahati ' 
kik etmek üzeı·e olduğunu bildir- Londra, 6 (A.A.) -- Polonya bü-

yatı mekteplerine ~evkedilmişler· 
dir. Bu çocukların daha anaları ta
rafından bırakıldıkları küçük yaş-

tanesi malfıl, 4 tanesi kalb hastası mının büyük bir kısmı, kızıllar ta
ve 7 tanesi umumi zaiifa müptela r.afından fl:rarlarının son gün1e -
çıkmıştır. Umumi vaziyetleri za • rinde teşkil edilmiş olan .Hayı» 
yıf olan 7 ~ocuk prevantoryoma .cemiyeti nin bekası yüzünden sö
yerleştirilmiştir. kestre edilmiştir ve münazüinfih 

Anormal çocuklarla, suç işlemiş bulunmaktadır. 

mişfü. 

Nazır demiştir ki: 

Sovyetler Birliği ile bir anlaş • 
ma akdi hakkında Paris ile Lon • 
dra arasında mörü~meler cereyan 
etmektedir. Geçilmez hiçbir enge· 
Jin Sovyet hükUmeli ile bir anlaş· 
maya mani olacağını zannetmiyo. 

rum. 

Fransız gazetelerinin 
neşriyatı 

Paris, 6 (A.A.) - Figaro gazete
si, Sovyetlerle yapılmakta olan 
müzakereleri mevzuu bahsederek 

diyor ki: 

Totaliter devletlerin her an ar • 
tan bir cüretle yaptıkları akınları 

durdurm~k için garp demokrasile
rinin giriştiği hareket tebellür et
miş olduğundan Sovyetler Birli· 

ğinin artık şimdi daha ziyade ken
eli menfaatlerini gözetmeğe başla-

Ebers Walde, 6 (A.A.) - Yugos
yük elçisi bugün öğleden sonra, ev 

lavya Kral Naibi Prens Paul ve 
velii Lord Halifaks, bilahare de 
Çemberlayn ile görüşmüştür. Sa • refikası Prenses Olga, bu akşam 

buraya gelmiş ve istasyonda Ma-nıldığına göre, bu görüşm<'ler es-
nasında, Polonya . İngiltere mali reşal Göring ile refikası tarafı~ . 

ve siyasi anlaşması bahis mevzuu dan karşılanmıştır. Prens ve h ,,, 

olmuştur. 'ses Karinhalde Mareşalin hususi 

Almanya dahiliye 
nazırının seyahati 

misafiri olarak kalacaklardır. 

-00--

Almanya - Estonya 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Kral na- Berlin 6 (~.A.) _ Neşredilen 

\bi Amiral Horty, bugün Rayh Da- , : .. 

h
.1. N D F . k' k b 1 et bır resmı tebliğe gore Estonya Ha· 
ı ıye azırı r. r1c ı a u - . . .. ,.. 

ıniş ve kendisini öğle yemeğine a- ırıcıye Nazırı $elteı· Alman huku-

ııkoymuştur. Yemekte Hariciye metinin davetlisi olarak bugün sa

Nazırı kont Czaky de hazır bulun- at 16.50 de tayyare ile buraya gel

muştur. miştir. Bu ziyaretin hedefi, Alman 
Doktor Frick öğleden evvel Baş- ya ile Estonya arasında bir ademi 

vekil Kont Telekiyi de ziyaret et-
tecavüz paktının imzalanmasıdır. 

iniştir. 

Bu gece, Macar Dahiliye Nazırı 
Doktor Keresztes-fischer, Doktor Halay Meclisi toplandı 

tan başlıyank mütemadiyen Da -
rülaczenin dört duvarı arasında 

yetiştikleri ve muhitlerinde yalnız 

çocukların barındığı kurtarma yur Vatanımıza karşı İspanyanın fe
du için ayrıca bir müessese kurul- Jaketini teşçi etmiş olanlar tara • 
muş ve buranın müdürlüğüne İz· tından tevcih edilmiş gizli bir ta· 
mir sağır, dilsiz ve körler mektebi arruz mevcuttur. Ve bu taarruz, 

malfil insanlarla sefalet gördükle- es~ mü~ürü .do~to: Necati Ke~al beynelmilel masonluğa yardım et-
ri nazarı dikkate alınarak bu man- Kıp tayın edılmıştır. Burada dort'mektedir. Şu halde kendimizi mü

•aranın çocukların ruhu üzerinde atelye açılacak, çocuklara san'at dafaaya ve ihata edilmeğe karşı 
ı me-nfi tesir bıraktığı müşahade e- öğretilecektir. Burası Darülaceze- mukavemet göstermeğe hazırlan • 
dilmiş ve normal çocukların bura - :ıin bir şubesi halinde çal1facak · malıyız. Fakat bütün mücadelele
dan kurtarılaraK cemiyet hayatına tu, rimizde, bu mücadelelerimizin sah 

Enterriasyonal hava 
yolu limanı açıldı 

Japon tayyarelrinin 
bombardımanı 

nesi ne olursa olsun, zafere im.anı· 
mız olmalı vasıflarımızda vahdete 
ve disipline riayet etmeliyiz. 

---t>OO 

Beyrut, 6 (A.A.) - Bugün Fran- K.ongkong, 6 (A.A.) - Çin ajan
sız yüksek kimiseri Püo'nuıı oı bildiriyor: Hitlerin bir nutku 
Ve Lübnan Reisicümhuru Edene - Dü'n 18 Jap t · K on ayyaresı awan 'Baş tarafı 1 inci sayfada) 
nin huzurile, şark ve garp en ter • tung'un şimalinde Kiukiang şeh - , madıklarından nolayı lejyonerleri 

Dant:r.ig Ayan mccli•İ Hts• nasyonal hava yollarının yeni bir rini ibombardıman etmişlerdir. 1 - 'tebrik Ptmiştir. 
Greaer merhalesini teşkil edecek olan ha- talyan kilis€6ının üzerine bir bom Hitier demiştir ki: 

d~ rakip .KI~hk'in tevkifine dair, va limanının açılış töreni yapıl • ı ba düş~üştür: Ç~liler. üç Japon - :Mücadelemiz düşmanlarımız 
bır ecnebı aJanıı taraından veri - mıştır. l tayyaresı duşurmuşlerdır. için bir ders teşkil eder· Hitler, İ · 
len haber dolayısile bazı noktala . --oo--- talyan ve İspanyol silah arkadaş· 
rın tav.zJhi Hızım gelmektedir: mış olduğu ~ikardır. Frick şerefine bir ziyafet vermek-

Ekselsior şöyle diyor: ledir, Bu ziyafette bütün nazırlar Antakya. 6 (A.A.) - Millet 2 Haziranda Lipiny kilisesinde 
Tatareskonun istifa 
edeceği haberi yalan 

!arını methetmiş ve nutkunu şu 
Fransız kabinesinin sözlerle bitirmiştir: 

dünkü toplantısı - Yaşasın Franco ve İspanyol 
Bazı kimseler, bu Jşi bitirmek i • ve meclis reisi de hazır bulunmuş- meclisi toplanmış, yeni maliye teş-

çin mühim bir metın üzerinde du· tur. kilatı kanununu müzakere ve ka· 

rulmasın1 teklif ediyorlar. Hal - ---000 bul etmiştir. Bu kanuna göre Ha-

buki ister Sovyetler Birliği, ister Küba y ah udileri tayda defterdarlık teşkilatı kurul-

diğer herhangi bir memleket mev kabul etmiyor muştur. Ayrıca mesarifatı meclis 
ıuu bahsolsun müphemiyet hiçbir namına kontrol etmek yani divanı 
muahedede yer bulmaıniılıdır. Lahavan, 6 (A.A.) - Küba hü-

Petit Parisien şöyle yazıyor: kumeti, saint • Louis gemisinde 
muhasebat vazifesini görmek üze

re bir murakıplık ihdas edilmiştir. Üçler muahedesinin akdine ma· bulunan 907 Yahudi mültecinin 
ııi olan engelleri ortadan kaldır - Küba arazisine çıkmasına müsaa- Bu mürakip meclis tarafından in· 
mak ımkiınları hususunda Londra de vermemiştir. 1 tihap edilecektir. 

yapılan dini bir ayin esnasında 

lialkın Leh milli marşını söyleme Bükreş, 6 (A.A.) - Resmi mah -
sabahki milleti, yaşasın Mussolini ve İtalParis, 6 (A.A.) - Bu 

yan milleti, yaşasın Alman mille-
ğe başlaması üzerine rahip Krolik, filler, Paris büyük elçisi Tatares· Nazırlar meclisi muhtelii karnrna

kürsüden atlıyar.ak marşı söyle • ·conun Bükreşe Kiala istifasını ver meleri Cümhurreısının tasdikine 

mekte olan Polonyalılardan bir mek için geldiği hakkında şayia • arzeylemiştir. Bunlar arasında ez

ka tanesine tokat atmış ve kilise- !arı kat'i surette yalanl.amak'ta • cümle stoklar teşkili ve gaz mas -

de! kovmuştur. Bunun üzerine dır. Tatares~o Bükreş:, iıyan az~sıl ~<:~i tevzii hakkındaki kararname 

Cümhuriyet Müddeiumumisinin sıfatıle yemın etmek uzere gelmış- e; vardır. 

emrile rahip muv.:ıkkaten tevkif e- tir ve ayni zamanda cierhal Parisel Bonnet harici vaziyet :ıakkında 
dilmiştir. j vaz'fesi başına dönecektir. g- niş izahat ·;ermiştir. 

ti... 
--oo-

lznes - Irland uçuşu 

Bordeaux, 6 (A.A.) - İlk İsca
rosse.Fznes-İrlanda UÇU§unu ya
pan • Ville Saint - Pierre• tayya • 
r€6i saat 7.15 de Biscarosse üssün
den hareket etmiştir. 



- Ne oldu acaba~. 

- Bilmem ki.. 

- Vallahi merak ediyorum. 

- Belki başka bir işi çıkmıştır. 

_Laf mı bu canım? Her zaman 
1 

gelen, gün kaçırmıyan insan böyle 
yapar mı? 

- Senin söylediğin de laf mı 
sanki? İnsan bu! Belli olmaz belki '. 

• 
hasta dır. Be !kide.. . ! 

- E ... Ne belkidesi ne olabilir? 1 
Belki hastadır .. ikinci belki ne o-\ı _ 
luyor? ~ 

- Belki 
bulmuştur. 

de ... Evet başka birini 1 ~ 

- Sende bir şey var. Bizden faz
la bildiğin şeyleri anlatsana ya 
hu .. 

Ak saçlı dilenci, cevap verme • 

di. Yalnız güldü ve başını önünı 

eğdi. 

* 

r' 
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Gençtiler .. fakat yaşları tecrü 
beteri ve hayat bilgileri hiçti. BI• l 
ribirl<>rini sevmek. mes'ut olmak 
,·asıllarını dairr4a kendilerinde 
bulundurmak ihtiyacım llı.isseder-

ler ve bu hislerini tatmin etmek! rar verildi. Yalnız bir şaı-tla: 
kudretini kendilerinden bulurlar- Aytan yoldan bili' nişanlısın;ı 
dı. günde üç mektup yazacak. 

Evlenmiye karar verdikleri g:ın Aytan ertesi gün yola çıktı. 
:·aşları yirmi beşi geçm - o:·du. '.Amcasının karşısına çıktığı zaman 
Nevin sabahları ilk derslere veli - onu yatakta buldu. Mühim mik -
şebilmek için erken kalktığı sa - tarda servet sahibi olan Sabri.Na
atlerde muhakkak Aytan da u - ci son günlerini yaşıyordu. Aytanı 
yanmış olurdu. Bu bir hisock' b - görünce gözlerine renk geldi: 

!el vuku sayılabilirdi. Fakat Aylan - Çapkın, aklına amca hiç gel -
müstakbel karısının kırk elli ta - mez d<>ğil mi? 
lebe karşısında zevkle ders \"ermi
ye hazırlandığı haftanın iki üç gü
nünde mutlaka erken kalkardı. 

Buna benziyen birçok hususi -
yetler taşıyan bu çiftin hayatı gıp
ta edilen bir şeydi. 

Bütün bunlar onların biribirle
rin<> bağhlıkl,arını anlatmıya kafi 
idi. 

Tanıştıklarının ikinci yılında ni
şanlandılar. Nişanlılar bir saadet 
Örn<>ği idiler. Artık yapılacak iş 

D iyerek elini öpen yeğeninin 

saçlarını okşadı. Sonra: 

- Aytan oğlum sana bu zahme
tim oolki sondur. Yalnız beni dik -
katle dini<> dedi. 

Yalnız amcasının hali onu çok mü 
teessir etmişti. 

Aytan kahvesini içerken Sabri 
amca anlatmağa başladı: 

- Benim senden başka kimsem 
yok. Tabii varisim sen olacaksın. 

Benim ölümümde burada bulun -
bu saadeti bir yuvada birleştir - man lazım, hatta derhal evfonme
mekti. Nihayet düğünlerine hazır- lisin, diyerek gülümsedi 
!anıyorlardı. Bir gün Aytan alela- Aytan. Nevini getirmek üzere 
cele Nevine gitti. Hem sevinçli İstanbula hareket ettiği gün amca 
hem acı bir hadiseyi haber vere - öldü. 

~~. 1 * 
Neviu dersten yeni çıkmıştı. Ko Evleneli bir ay olmuştu. Aytan 

ridorda buluştulaı·. Nevin, nişan - . ani bir hastalıkla yatağa düştü. 

!ısını karşısında bulunca hayret 1 Anlaşılmıyan bir hastalığın neti -
etti. Aytan hiçbir zaman mektebe cesinde öldü. 
gelmemişti. Sordu: Onun ölümünden sonra Nevinin 

- Hoş g<>ldin Aylan. Birşey mi dünya ile alakası kalmamış gibiy-
var?. di. Her gün mezarlığa gidiyor, çi-

- Sana mühim bir haber vere _ çekleri suluyor, fıkaralara bol bol 
ceğim. para veriyordu. 

Aytanın ölümünden sonra tam 
dört yıl karanlık bir hayat yaşa -
dı. 

- Nedir?. 

Genç kadın birdenbire heyecana 
düşmüştü. Aylanın vereceği mü -
him haber ne olabilirdi? 

Her gün biraz daha çöküyordu. 
Nihayet yatağa düştü. 

Aytan, ağır ağır söylüyordu: Bir gün mezarlıkta Nevini ebedi 

- Amcam ben~ çağırıyor. Dört! yatağına bıraktılar. 

gün ora da kalmak lığı m !azım mış. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!==~ 

- Niçin? 

- Bilmiyorum. Yalnız mektu -

bunda hayati bir meseleyi hallet -

mek üzere mutlaka beni istiyor. 

Bilhassa düğün arifesinde kendi -

aini germem icap ediyormuş. 

- Ne yapacaksın? 

- Senden akıl almağa geldim. 
Biribirlerine o kadar alışmışlar

dı ki bir haftalık ayrılık bile on -
!ara güç geliyordu. Nevin düşün

dü. Ne söyliyebilirdi? 

- Git derneğe ne gönlü razı o -
luyor, ne dili varıyordu. 

- Sen bilirsin. 

Dedi. Bu sefer Ay tan karar ve -
remiyordu. 

""hayet. Aytanın gitmesine ka-
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Heyeti umumiye 

içtimaı yapıldı 

Ademi tecavüz 

p a ktı 

Frede Astaire ve Eleanor Povvel birlikte 
filim çevirecekler - Meşhur yıldızlar Brod
vay tiyatrolarında - Çevrilen yeni filimler 

Paris, 6 (A.A.) - Süveyş kanalı Tallinn, 6 (A.A.) - Estonya Ha
kumpanyasının heyeti umumiye riciye Nazırı Selter, bugün tayya
lçtimaında beyanatta bulunan reis re ile Eerline hareket ederek Al -
de Vogueğ şirketin tarifelerde ya- 'manya - Estonya ademi tecavüz 
pılan yüzde 50 tenzilata ve tesisa - paktını imza edecektir. 
tın iyileştirilmesi için sarfedilen Pakt, Çarşamba günü imza edi -
7 milyar franga rağmen çok iyi bir lecektir. 
vaziyette bulunduğunu ehemmi - Berlin, 6 (A.A.) - Almanya ile 
yetle kaydetmiştir. Letonya ve Estonya arasında pek 

Kanal meselesi hakkında, men - yakında imzalanacak olan ademi 
baını bilmek hiç te güç olmıyan tecavüz muahedelerini mevzuu 
İtalyan matbuatından ileri sürü - bahseden Berliner Börsen Zeitung 
len iddiaların asılsız bulunduğu- diyor ki: 
nu. çünkü kanal planını İtalyan Çember siyasetini deşen Alman 
mühendisi Negrelli değil Fransız siyasetinin işte Yl!nİ biı:; zaferi ... 
mühendisi de Bellefont'wı dlham Milletler cemiyeti konseyinin son 
etmiş olduğunu söylemiştir. toplantısı ve Sovyetler Birliğinin 

De Vogue, kanalın küşadında Aaland adaları meselesinde ittihaz 
İtalyanın bu işe pek az alaka gös- ettiği hattı hareket küçük Baltık 
terdiğini, İtalyanın Süveyş tahvi- devletlerine garp devletlerinin na
ıatının yüzde 0,5 ini Fransanın ise sıl bir rol oynaınak istediklerini 
yüzde 52 sini satın aldığını kaydet- ve eğer bütün tazyiklere ve teşeb
tikten sonra, seyrisefainin icap büslere brşı mukavemet göster -
ettirdiği bütün ıslahatı şirketin te- mezlerse akibetlerinin ne olaca -
hakuk ettirmek ve tahvilat sahip - ğını isbat etmiştir. Son günlerdeki 
!erine verilen temettü mıkdarll'.ı .müzakerelerde Baltık devletleri 
da ayni suretle arttırmak azmini Londra, Paris ve Moskova arasın-
bildirmiştir. t!a Pazarlık mevzuu olmuştur. 

Reis, 1883 tenberi idare mecli- Estonya Hariciye Nazırı Selter, 
sinde Fransa, Hollanda, İngiltere istenmedik bir garantiyi memle -
ve Almanya mümessilleri için ye- ketinin bir tecavüz telakki edece
di sandalye verildiğini ve sistemiıı ğini ve buna karşı bütün vasıtala -
tevsii hususunda yegane karar ve- rile karşı koyacağını söylemiştir. 
recek makamın şirket olduğunu Fransız - İngiliz - Sovyet anlaşma
ve böyle bir kararın asla şirketin sı için ileri sürülen yeni teklifler
işlemesini işkal etmemesi lazım de vakıa Baltık devletlerinin isim 
geldiğini tebariiz ettirmiştir. leri geçmiyor. Fakat bu, kapalı bir 

-FREDE ASTAİRE, GINGER R OGERS'le çevırdiği 
•Büyük Fenuındoh dan bir sahnede 

son filini 

Reis, Mısırın kendi toprakları garnatiden başka bir şey değil -

üzerinde bulunan kanalın idare - dir. . 
sini hususi bir şirkete tevdi eyle -
diğine işaret ederek demiştir ki: 

Kendi haklarımızı müdafaa e -
derken Mısırın da haklarını mü -
dafaa ediyoruz. Mısır, imtiyaz ah
kamı mucibince bize serbestçe ha
reket etmek imkanı vermekle bu -

Baltık devletlerile Almafıya a
rasında yarın ademi tecavüz mua
hedeleri imzalanacaktır. Baltık 

devletlerinin sözde hamileri en 
tehlikeli bir düşman olarak ortaya f 

çıkarken bu aynı Baltık devletle-
ri Almanyada ve mihverin diğer 

en büyük anlayışı günkü ve yarınki menfaatlerini de ,devletlerinde 
bize emanet eylemiştir. buluyorlar. 

. --000---
Ingiltere en büyük sermayedar -

Leh- Rtımen 

bet bulmadığını, gazeteler yazdı -
!ar. Frede sonradan tekrar sarışın 
Ginger'le birlikte film çevirmeye 
başladı. Onun yalnız başına film 
çevirdiği zaman muvaffakiyet -
sizliğe uğramamı tabii görmek lıl -
zımdır. Ginger Rogers, bu büyük 
dans yıldızının sevilmesine, şöh -
ret bulmasına sebep olmuştur, eli -
ye, gösterilmez.. filmlerde bu iki 
dans yıldızı biribirlerini tamamla 
makla peraber muhakkak ki Fre
de'ln yaptığı şey danslarında gös
terdiği incelik ve meh aret genç sa
r~ın yıldızdan çok daha büyük -

1 

tür. Tabtidir ki bilhassa böyle film 
!erde bir erkek yalnız başına ka -
lırsa kudretinden epey kaybeder, 

dır ve tahvillerin kısmı azamı da 
Fransızların elinde bulunuyor. Bi
naenaleyh İngiltere ve Fransa ken 
di menfaatlerini ve tebaalarının 

menaf:ini korumakla mükellef bu
lunuyorlar. Haksız ve boş tehdit
ler karşısında icraatımızı değiş -
tirmemek azmindeyiz. 

mabuatının 

anlaşması 

fakat bu onun san'atkar olmadığı
nı hiç bir zaman göstermez: Frede 

i Astaire'i meşhur dans yıldız Eıle
anor Powel'le birlikte gördüğü -
müz zaman herhalde bu kanaati -
miz büsbütün kuvvetlenecektir. 

-o 

20,000 İtalyan gönül
lüsü resmi geçit yaptı 

Bükreş, 6 (A.A.) - Dün Leh -
Rumen matbuat anlaşması müza -
kerelerine başlanmıştır. Propagan 
da nazırı Titeanu, açılış nutkunda 
iki müttefik memleketin matbuat 
mümessilleri arasında doğrudan 

Napoli. 6 (A.A.) - Kral, ~a~~ doğruya yapılan bu konuşmaların 
l~.40 da buraya gelmiştir. Muşa·· ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. 
runıleyh, bu sabah saat 11 de Is- Nazırdan sonra söz alan Polon -

panyada harbetm;ş olan 20.000 İ - , ya sefiri Raczynski Polonya ile Ro 
tal:,<an lejyoneri ile 3.000 İspanyol! manyayı birleştiren ve iki memle.
askerinin geçit resminde hazır bu- ketin coğrafi ve siyasi vaziyetleri
lunmuştur. nin bir neticesi olan bağlardan ve 

Geçit resmi, iki saat devam et - iki millet arasındaki fikri yakın -
miştir. Merasimde İspanya dahilir lıktan bahsetmiştir. 
ye nazırı Serrans Suner ile Kont ----0 j FEREIJE ASTAİRS'in yeni parte 
Ciano hazır bulunuyordu. Alman •• ··ıı "J • • 1 neri meşhur Step yıldızı ELEA· 

gonu u erının NOR POWEL · HONOLULU· dan Büyük bir halk kitlesi, lejyo - .,. , • 
nerleri ve İspanyol askerlerini al- yaJ?acagı resmı geçıt 
kışlamıştır. Berlin, 6 (A.A.) - İspanyadan 

Yeni Varşova istas
yonu yandı 

Varşova, 6 (A.A.) - İnşaatının 
birkaç aya kadaı· bitmesi beklenen 
yeni V arşova istasyonunda bu sa

bah büyük bir yangın çıkmıştır. 

Hasarat mühimdir. Yangının sebe
bi ve ölenlerin adedi henijz malUın 
değildir. 

- - oo>---

Sen - Louis vapurun
daki mülteciler 

dönen Alman gönüllülerinin Hit
lerin önündeki büyük geçit resmi 
yarın yapılacaktır. Bu geçidi> 12 
bin tayyareci, 2500 ü bahriyeli ve 
mütebakisi de tank ve diğer mua
vin kuvvetlere mensup olmak ü · 
zere 18.000 kişi iştirak ~decektir. 

- - 0 1>----

Ruzvelti tenkit 
Vaşington. 6 (AA.) - Miimes

-siller meclisi azasından Hawks, 
Ruzvelt'in harici siyasetini şiddet 
le tenkid ederek şöyle demiştir: 

bir sahnede 

Şimdiye kadar afişler üzerinde 
şu/iki ismi yanyana görmiye alış -
mıştık: Arede Astaire, Ginger Ro
gers .. halbuki şimdi ilk defa mü -
zikli, danslı bir filmde Frede As -
taire'in sarışın güzel Ginger Ro -
gers'i terkederek bir başkası n~ 

dansettiğini, şarkı söylediğini gö • 
receğiz. Fredin yeni partenerinin 
sakın alelade bir kimse olduğunu 

zannetmeyiniz. O, kadın dansöz -
ler arasında step kraliçesi olmakla 
maruf meşhur sevimli güze 1 bir 
yıldzıdız: Eleador Powel. Bu ismi 
derhal tanıdınız değil mi? 

Bu sevimli san'atkarın şöhretini 

:muhafaza etm<>si için lazım olan 
muhakkak Ginger Rogers değil, 

fakat kendi kabiliyeti seviyesine 
çıkan bir part<>nerdir. 

* Meşhur yıldız Katharine Hepi -

1 
win Holivutta çok az para kaza -

1 nıldığını, insanın kazandığını da 
şurada burada sarfetmeye mecbur 
kalarak on parasız kaldığını baha
' ne ederek evvelce şöhretini yap -
tığı Broadway sahnelerine tekrar 
dönmüştür. Genç kadın baş artisti 

(Arkası 1 inci sayfada> 

7 - Ifozirrın 1939 

Ankara radyosu 

Dalga uzımlugu -
1639 m. 183 Ko .. 120 Kw! 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kos. 20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kc:s. 20 Kw 

........................ f .!. haziran Çarşamba f .................... 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.36: Türk mıiziğı 

Pl. 
Saat 13: Memleket saat aı a· 

rı, ajans ve meteoroloj" ha -
beri eri. 

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

İhsan Künçer.) l - A. Tho • 
mas - Hamlet operasından 

prelüd ve marş. 2 - Sl. Sa -
ens ~ cCezair si.iitiıo nin 3 üncü 
parçası. 3 - F. Popy - Pro · 
vans eğlentisi (uvertür.) 4 -

Lacome - ·Kotiyon• (Orkestra 
süiti. a) G"riş b) Sampanya 
bardağı. c) Tatlı mükaleme. 
ç Koııdeliilırr ve davulcular. 
d) Serpontin - Vals. 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05: Müzik (Straus
sun bir valsi Pl. 

Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 

Saat 20: Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji ha-
berleri. 1 

Saat 20.15: Neş'ali plaklar
R. 

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

Guşeyle gel bülbülleri. 3 -
Aşık Mııstafanın - Saba şar -
kı: Bir esmere gönül verdim. 
4 - Kazım Us'un - Hüzzam 
şarkı: Benzemezsin kimseye_ 
3 - ........ _ - Keman taksimi. 
6 - •.•..••.. - Halk türküsü• 
İndim doğdan ovaya. 7 - ... 
Halk türküsü: Damından 

görünür 'bağlar. 8 - Meh -
med Nasibin - Hicazkar şar -
kı: Görmezsem eğer. 9 - Re
fik Fersanın - Rast şark_ı: Yak 
1>ı ciham ateşin. 

Saat 21: Konuşma. 
Saat 21.1:!: Müzik (Saksa -

fon soloları - Nihad Esengin.) 
Saat 21.45: Haftalık posta 

kutusu. 
Saat 22: Müzik (Küçük e>r

kestra • Şef: Necib Aşkın.) 

1 - Hanns Le.'u - Hülya ge
cesi (Vals.) 2 - Micheli - İ . 
talya şatkı.lan (potpuri.) 3-
Bemhard Kutsch - Glgan fan 
tezisi. 4 - Kari Blume- Gü -
neşte (Vals.) B - Schınals • 
ticlı - Ormanda aşk. 6 - Pe -
ter Fries - Lejiyoner asker, 
7 - Paul Luincke - V eniiıı 
(Vals.) 

Saat 23: Son ajans haber -
!eri, ziıraat, esham, tahvilAt, 
kambiyo - Nukut borsası (fi
at.) 

Saat 23.201 Müzik (Caz • 
'band - Pl.) 

Saat 23.511 - 24: Yarınki 

program. 

Ankara Tlyarosu 
Sanatklrları 

i , Y::~:;d, e 
Yarın gece 

Karagümrüi< Zafeı 
snemasında: 

Ilk açı~ şerefine 
Tarfü! piyes: 

(HARUNÜRREŞİD ) 
İllüzyonist Emin Atabay oırlikt~ 

lsıanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler 

ve arkadaşları 
tarafından 

7 haziran çarşam
ba günü akşamı lUiıiiii~~J 
Şenyol Çınardibi 

bahçesinde 

Miami, 6 (A.A.) - cTropical 
Radio. istasyonu ,Saint - Louis• 
vapurundan bir mesaj aldığını bil
dirmiştir. 

Fred Astaire v<> Eleanor Powell 
Amerika, bugün İngiltere ve 

Fransaya manen ve mali bakım -
dan yardımda bulunınağa mecbur birlikte cBroadway Melodi -940• 
olacaktır. ı filminİ çevireceklerdir. Fakat bun 

__ 00 Q.an evvel Eleanor Powelli Rober 

DENGİ DENGİNE vodvil 3 perde 
Profesör Miışel revüsü ve Macar 

varyetesi, tinalat tecrwbeleri 

Mesajda vapurun Pins adalarına 
doğru yol aldığı bildirilmektedir. 
Reisicüınhur Laredo vapurdaki 
mültecilerin muvakkaten bu ada
lar da karaya çıkmalarına müsaade 
etmiştir. 

bir tevkif 
Young'la birlikte cHonolnlu. fil -
minde göreceğiz. 

Londı·a, 6 (.ı\.A. ) - Amerikada Bir arlık Frede Astaire, Gin -
Detroit'de 1rlanda ihtilal ordusu ger Rogers'ten ayrı larak film çe -
kumandanı Russel tevkif edilmiş 

tir. Russel hapsedilmiş ve ihtilılt -
tan. menolwımuştur. 

virdiği zaman Frede Astaire'in 
derhal şöhretinden kaybettiğini, 

yalnız başına çevirdiği filmin rağ-

_'REDE ASTAİRE'in daima bil -
likte filim çevirdiği GİNGERS 

ROGERS'in pzel bir .resmi 

Cemal Sahir Opereti 
Pek yakında 

lüks ıbahçelerd• 
yeni eserler 
SAHl:R caz 
yeni kadro 



7 - Haziran 19:ıır · 

~P0~~\$1i 
F enerbahçe klü-

bünün · tebliği 
• 

Pazar günü l ngilizlerle ya-
pılacak maçı seyre gidecek

lerin nazarı dikkatine 
İstanbul, 6 (A.A) - Fenerbah· bulunurlar. Kanalı tribünün büfe 

ı;e Spor Klübü Başkanlığından teb köşesindeki açık tribün medhaLn
liğ edilmiştir: den sahaya inen merdiven başın -

: - Middlesex Wanderers İngi- daki tel kapıdan giıerek ıbiletliler 
giliz futbol takımı 6/6/939 salı gll- A ve B trlbünleri önündeki nüme
nü Londradan hareket etmiştır. {f/ rote yerleri ve davetliler de C ve 
6/939 cuma günü sabah saat 7.15 te D tribünleri önündeki mahalleri 
Sirklciye muvasalat etmiş bulu - işgal ederler. 
nacaklardır. V - Bir liralık açık tribün bile-

2 _ llk defa memleketimize ge- ti olanlar açık tribünlerin 1, 2, 3, 

iKDAM 
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lecek olan İngilız sporcu misafir - 4 numaralı medhallerinden girer- Genç İııgill:der tayylll'e silAhlar ını ve tayyaııeı.ı bütün teşelddl !Atını öğreniyorlar 
!erimizi karşılamak üze~ bütün [ ler. ~apalı trlb~nl~rin Bağdad 
Fenerbahçelilerden ve diğer spor- caddesı tarafındaki pıst kenarında 
cu arkadaşlarımızdan o gün saat da lbir lıralık mahaller hazırlan -
7 de Sirkecide .bulunmaları rica mıştır. 1 
olunur. VI - 50 kuruşluk duhuliye bi - · 

3 - Maç günü gişeler açılmıya· !eti olanlar açık tribünlerin Kızıl 
cağından ş:mdiden ıbilenlerin aşa- toprak tarafından arkasını takip 
ğıda ilan edilen mahallerdeı1 teda- ederek pist kenarında tahsis edi -
rik edilmesi, len boş mahalli ışgal ederler. 

4 - Nümerote kapalı tribün bi- 7 - Bilet satış yerleri: 
!eti alanların ·bilet üzerindeki kır- A - İstanbulda Yenipostahane 
mızı numaralara d.kkat ederek caddesinde Milli Spor Zeki Rıza • 
tribünlerdeki yerlerini işgal etme- mağazası. 
sıni ve herkesin ellerinde, mevcut B - Beyoglunda Taksimde Tak 
bilet parçalarını ıcabındl!, göster- sim eczahanesi. 
mek üzere muhafaza etmelerini, C - Galatada Karaköy eczaha -

5 - Senei dcvriyelerimizde klü nesi. 
bümüze büyük teveccüh \'e alaka- D - Kadıköyünde İskele cad -
!arını ,bzal ederek bizkn ~eref - desinde Sah.binin sesi mağazası_ 
lendiren muhterem halkımızdon ~ 

ınlizamı temin için komitenin ala
cagı tertıbata rıayet etmek sure -
t le vazifelerimızi tesh.l etmeleri-
nı b.lhassa rica ederiz. 

6 - Sahanın giriş yerleri: 

I - Nnmerote kapalı tribünler
den A ve B ye kapalı tribün arka
sındaki l numaralı medhaiden gi
rilir. 

il - C ve D ye kapalı tribün ar
kasındaki 2 numaralı medhalden 
girilir. 

III - Hususi davetliler kapalı 

Davis kupası 
Berlin, 5 - 6 (A.A.) - Davis ku

pası. 

AJmanya, İngiltere ile yaptığı 
son iki maçı kazanmıştır. 

Meru:eı, 6/1, 6/1, 6/0 Shayes'e 
galip gelmiştir. 

Von Metax 3/6, 6/0, 6/2, 6/3 Wil 
de'e galip gelmiştir. 
Alınan Avrupa mıntakası finali 

için Yugoslavya ile karşılşaktır. 
Almanya, İngiltereye 5-ö galip 

gelm:ştir. 

tribün arkasındaki 2 numaralı :. 
medhalden girerek sol tarafı tdki- Zagrep, 6 (A.A.) - Davis kupa· 
ben ATATÜRK büstünün arka - sı: 
sındaki ıbalkonda tahsis ~dilen Yugoslavya, Belçikaya ikiye kar 
mahalleri işgal ederler şı üç zaferle galiptir ve Avrupa 

IV - Pist üzeri nümerote biıeti ı mıntakası finalinde Almanya '.le 
olanlar ve pist üzeri davetıyesı karşılaşacaktır. 

Çin - Japon har- Thetis denizaltı. 
bi devam ediyor sı kurtarılamıyor 

Londra, 6 (A.A.) - 'l1hetis'in et Çungking, 6 (A.A.) - Çekiai a-
rafına üç kablo konulabilmiştir. 

ıansı .bildir'yor: 
Havalar iyi gittiği takdirde tahtelÇin kadın kıtaatı Taihu gölü ci-

varında düşmanı altı defa mağlup bahirin kaldırılması 48 saat sonra 

t · ı· yapılabilecektir. e mış ;r. 
Çin kuvvetleri Nankin ve Fai- Umumi anket komisyonu, Li -

hu'da mühim muzafferiyetler kay verpolde içtima edecektir. 
dctmişlerdir. Ş mdiye kadar 21 şe- Marsey dokları direktöürü olup 
hir ve köy istirdad edilmişlir. batmış gemileri yüzdürme müte -

Çin tayyareler., .raponlar tara - hassıslarından olan kumandan 
fından son defa tamir edilen Ta- Hart, kaza mahalline gitmiştir. 

ain-<Nançang demiryolunu bom - Kaza mahallinde tahlisiye işle -
badriman etomş ve Poyang gölün - rine ıbJatasıla ve hatta geceleri 
deki üç Japon harp gemis:ne hü- Barzen torpido muhribinin projek 
curn etmişlerdir. Her üç gemiye törlerinin ışığı altında devam edil-
de isabet vaki olmuştur. mektedir. 

Şanside muharebeler devam e- ooo ---
diyor. Bir müsademede esnasında ş•ı•d h d• ı 
Fengçeng-Lin!eu arasında 800 Ja-1 } ) e a JSe er 
pon askeri ölmüşlür. 

• · Ş'li Santia~u, 6 (AA.) - Se -
•• nato reisi Cruchagatocomal, hü -

Tokyo, 6 (A.A.) Çin ajansı, kıimeti meclisin içtimaı esnasında 
bıldiriyor: azanın halk tarafından taarruza 

Son zamanlarda .'.11ogol hudu - uğramamasını temine davet et -
dunda müsademeler vuku bulmuş mişt:r. Filhakika, 68 gencin ölü -

~e. hava muh~re?ele~i olm.uşsa da müne d~beb olan •mecbuiı sigor
ık. ta.raf da muhım bır netıce kay- J ta sandığı• işinin mesullcri hak 

detmıştr. !andaki, müzakere sırasında halk 
000 

senatörlerin üzerine domatesğ pa-
y ah udi mlliyetciler tates gibi maddeler atmı~t<J. 

miamide 
Miami, 69 (A.A.) - İyi malumat 

alan bir kaynaktan bildirildiğine 

göre, yahudi mültecileri hamil ıbu
lunan Saint - Louis vapuru Mia
mi sahillerine yakın bir erde bu -
lunmakta ve bir sahil muhafız 

gemisi vapurun harekatını yakın
dan kontrol etmektedir. 

Yüz milyon dolar 
tahsisat 

Vaşington, 6 (AA.) - Senato, 
önümüzdeki dört yıl içinde .stra
tejik. ismi verilen ham maddele -

rin satın alınması için yüz milyon 1 
dıolar tahsisat kabul etmiştir. 

• 

Atölye çalışmalarında bUtun l eferrüatı ile Sirenilen tayyare n silllhları artık İngiliz cençleri 
için eğlenceli, meraklı tatbikata do!ru daha fazla ~af eder. B u ara pilotlar ayrı. teknisyenler 

ayn kunlara devam ederler. 

Tatbikat başlayınca artık mesele kalmaz. Makineli tüfeklerle ga yet rahat ve isabetli abf yapan 
ı:-ençler az çok iş bilen pUotlan ta bil neticenin z 

/ 

)ı 

İ§to rAaıtlar İf bAflllda. Ayda beş blıı tayyare yapan İnglh:ler pil ot, risıt, teknisyen, bulisa her 
fOY 7etiftlriyolan 

1 \ 

' • 

Bombardıman uçuşuna bazırhkı Tanareye manevra Iı.nhalan 
takılıyor 

UçUf. Kanatlar altında bombalar ııöriilllyor.. 

-

Endahttan son.rL Tayyarenin altındaki boşlukta atılan 
bombalar cörtlıı.llyor 

_.,. .. 

Abf yaptıktan sonra tııyy are kanrclha clönilyor 
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A B IA. K O R'R WO Z 
JS.ÖCiAllK•su~ıA 
AR EJN Alil RUGAN 

Yeni lzmir Valisi 
"Sadece katilin şayanı hayret 
ulüvvücenabını öğrendim. ,, 

• esaslı tedbirler aldı 
- -i-- - • , __ 

• A .!!_1 A . , T C-IJ Ü K • 

~ ~~.~ı!l~ ı ~ !~ ~;~ ~l 
• - Doğru, Donald. Şimdiki hal- - Vay! Sizmisin..z? dedi. .K .K .Of .K y ·Kf...R BK_ -ES ,•L·ı-.~. 
de kendi hislerimize, başkalarının Müfettiş Crome, ondan evvel 
hislerine teb'an hareket etmek de- )!irdi ve Poirot ile iki yabancıya R O M A ·N. D O L A' K, 
ğil, hlliıfsız olarak bak ika ti söyle- baktı: . AL' J\1V. A İli C A M Tlı 

İzmirde Halka ait işler katiyen 
sürüncemede kalmıyacak 

mek !Azımdrr. Poırot, takdim merasiminin ifa- B-A•R İli AY A.M 1 R İzmir (Hususi) - Her gün. sa-
Donald, Poirot'ya itimatsız bir sını üzerine alarak: BIJG'.,..~" B',y ~·c·~•". hahları tam saı.t sekizde vılayet 

nazar atfetti ·. - Mıs Megan Bernard, Mösyö unAu .,.....,.. ~· 
ı 2 8 4 11 8 7 8 9 10 11 m~kamına gelen va!~ bila. fa-

- Siz kimsiniz? Bir polis me - Donald Fraser!.. dedi ve Londra -..,--....,.--.,..,,,-------,: sıla akşa.ına kadar vilayet ışlerıyle 

ro~ir:~? 1 :::sd~:f~=~e::~~en Mösyö Cro- ______ ı_,_. __ l_İ_ _ _ ::~~~z:ı:~~~a~;~a~e::~:lı~~ 
_Daha fazlası.. Müteakiben müfettişe dönerek ==·==!=·---=~- viye etmektedir. Halk işlerin.in sü 
Megan, Fraser'e: şu izash~ti verkdi:d t 

1 
___ • I __ i_I_ •_ __ rünc

1 
emd edEetih kalmAamkasınıt d tem

1
in 

- Korkmaksızın söyliyebllirsi _ - ız yu arı a araş ırma arı - • 1 • I • yo un a e.m y u aıre er 
nlz, dedi. · nızı yaparken ben de burada Mis - · - ·- - - - - - --ı-- müdürlerine aşağıdaki tamimleri 

Fraser, nihayet teslimiyet gös- Bemard ile Mösyö Fraser'i istic - ·-- '-.-•,-ı-:-.·--göndermiştir: 
terdi ve: va pettim. Maksadım vaziyeti ten- 1 - Yurddaşlar tarafından vi-

- Çok emin değildim.. Betty, vire medar olacak bir şeyler orta - -- ·- .-- - ·-1-,--.-- liiyet makamına verilip aidiyeti 

bana bir arkadaşi!e çıkacağını söy- ya çıkarmaktı. = = ~· =.~I= •. ~= hasebile tevdi ve havale edilecek 
~ği zaman kendisine inandmı. Crome: 

1
__ _ 1. • _I_ _ pullu ve pulsuz dilek kağıtlaı-ının 

Asla itimatsızlık göstermedim. - Çok güzel... • 1 1 taal!Uk eylediği dairelerden işin 

rülrnesi yolundaki Dahil!ıye VekA
leti talimat• dal-na göz önür.cle bu
lıındurulacaktır. Hal.kın, eski de
virlere has zihniyeti bu devirde 
görmüş olmıyan •Hasır altı. sö -
zü varidi hatır olmamak iç.n ya -
zıldığı veçhile muamele ve hare
ket gerektir. HiQlıir dilek cevapsız 
kalmamak e.;a.ıtır. 

3 - Mülhakat memurlarının 

muamelatta gösterecekleri sürat, 
'kendilerinin mesaisinde bir miyar 
olacaktır. 'ieriJec<'k ttvapların 
süratle temini için vakit geçirilme 
mesini de ilave etmek isterim.> .... 

P . mahiyeti, muamelooi kanunen ya-
Sonradan bazı şüphelere düştüm,. rurot, Vestibole Wığru ilerledi, - Soldan sağa - Dairelerde Tam Bir Temizlik 

Poirot: ve dostane bir eda ile; 1 - Filozof - Doktor. pılrnış ve yapıla~ak tarzı hakkın - E h A k j 
- Peki o zaman ne yaptınız? - Yeni bir şey öğrendiniz mi? 

da her halde bir deı<kenarla müta- Vali B. t em Y ut, bütün da-

Po!rot, Fraser'in karşısına otur- diye sordu. 

r " Ak hisarda 
Kooperatif ortak
larının b o r ç 1 a r ı 
taksiti endi 

muştu. Delikanlıya matuf olan na- Fakat arkadaşmın kendisini süz
zarı onu ipnotize etmek istiyor gi- mesi dostumun cevabını dinleme -

2 - Gücü yetmemek - Şatafatsız. lea yazılarak viJayete yollanacak- irelerde, kazalara, nahiye müdür-ı' 
3 - Münkad - Şehir - Satmaktan tır. Bu gibi kağıtların muamele lüklerine gönderdiği bir tamimde 

emir. sinden, yalnız kağıdı takip eden iş aşağıdaki noktaların r azara alın-\ 
4 - San'at - Cenupta lbir kaza - masını bldirrniştir: 

sahibine şifahen cevap verme kafi 1 

Akhisar, (Hususi) - Akhi
sar 371 numaralı tarım kredi 
kooperatifi ortaklanndan ba
zıları, kooperatif siireksiz ida
re heyetinin gö>terdikleri lü -
zum üzerine ortaklıktan çı -
karılmışlardır. Bu vazyetten 
müteessir olan ortaklardan 
Fikri Suyolcu isminde bir 
zat, Reisicümhurluk makamı
na şikayette bulunmuş, ku -
raklık yüziinden geçen sene 
kooperatife borçlu kalanla 
nn, ortaklığ• karşılık vöster
mek ve teminat vermek su -
retile borçlarının =~rılini ve 
sekiz senelik taksitr lıağlau - ı 
ınasını yalvamııştır Riyase
ticüınhur makammJan Ziraat 
Vekruetine havai~ buyurulan 
dilekçe üzerinde irtkilat ya
pılmış ve Ziraat Bankasınca 
gerçekten yardımın esirgen
nıemessi viliyet kanalından 

bura ajanlıfına bildirmiştir. ~ 
Ortaklar bu alakadan çok 

biydl. sine mani oldu. mız - Nefiy edatı. ı _ Odacılar her giin mutad 0 - memnun olmuştur. 
5 - Ceketin en üst kısmı - As- obnayıp, teşki.IB.tı esasiye kanunu-

- Sözünden _şüphelenmekten u- Vestibolde Poirot'ya mülaki ol-
tandım. Fakat ellinde değildi. i dum ve: 
Plaja gitmek fırsatından istifade _ Poirot, bir şey keşfettiniz mi? 

HJRSIZLIK: 'ptidad kaıb 1 il ı lan temizliği yapmakla beraber maktan emir. nun ı an u e muame e 
me ki. k ·ı· t• b · · her haftanın Cumartesi günleri öğ 6 N k ıs· p· bo. v ıne oyan vı aye ın, u ışın 

- eza e ız - ıs gaz. . sonunda iş sahibine haber vermek leden sonra tatilden istiiade ede -
7 - Mef'ulüfiyh edatı - Bır ne- k d · ı d b. · lik ederek kahveden çıkmasını bek - diye sordum. 

leıru!ği niyet ettim. Hatta gitti:m Şöyle cevap verdi: 
de, fakat bu düşüncemden vazgeç
tim. Betty'nin beni göreceğini ve 
hlddetleneceğini düşündüm. Ken -
dislni tarassut etmekte olduğumu 

- Sadece katilin şayanı hayret 
olan ulüvvücenahını öğrendim. 

için kağıtların viliıyete yollanması re aıre er e tam ır temız yo 

bir. elzemdir. Bu gibi kağıtları ancak pac~Jd"..~dır. D~vlet da~.elerinin 'ı· 
8 - B:r hayvan - Ayağın altı - iş sahipleri veya tasdikli vekalet- temizliğı çok luzumlu ve onemlı -

Arapça bir edat. na.meyi haiz vekili takip edebilir- dir. Odacılar hususi hizmetle fazla 

Marmara nahiyesinde Meh
med oğlu Siileyman ve İbra -
hiın oğlu Osman isminde iki 
adam, ayni nahiyede Veli oğ
lu Halil Yıldızın evine gir -
ınişler ve 69 par~a eş) .ı çal -
mışalrdır. Kaza jandarması 

bu vaziyetten haberdar edil-
derhal anlıyacaktı., 

Hastings. 

Ne demek fatediğini anlamamış 
olduğumu itiraf etmek cesaretini 

9 - Yakmaktan emir - Kemer - Rastgelen şunun bunun işini takip iştigal ettirilmiyecek ve esas işle -
Kulp. edemez ve takıbi kabul olunmaz. riyle uğraşacaklardır. 

10 - Anlar - Su taşıyaıı. 
2 - Arzuhal ve dilek mahiyetin 2 - Yangın söndürme vesaiti, i-

11 - Bi-r kış sporu - Padişah. 
miş, yiizbaşı R; y Mahir, ··nk'a 
ile bizzat alakadar 0J117~k hır-- Şu halde ne yaptınız? 

- Saint - Leonard'a gittim ..• O-
raya saat sekizde vasıl oldum. Bet
ty'nin orada bulunup bulunmadı
ğını anlamak için otobüslerin te -
vakkuf mahallinde durdum. Fakat 

doğrusu kendimde göremedim. 

ON 0ÇÜNCÖ BAP 

sızları yakalamış, çalı.ıan eş -
den gayri olarak havale ve tevdi şe hazır ve iş için ihzar edilmiş o-

- Yukarıdan aşağıya -

1 

eıclilecek resmi kağıtlardan cevabı lacaktır. Su dolu olması lazun ge-
l - Yıkilıp dökülmüş - Bır nevi müstıelzim olana da sürat.le cevap len kovalar süprüntü tenekesi hiz· ıı yanın elli par~~" g~ri alın - 1 

kumaş. vermek icap eder. metini yapmağa tefrik edilmeme- mıştır. Hırsızlar adlıyeye ve· 

BİR KONFERANS 
~!zımı:a~~lu tutan - Mutfak le- Bu hususlarda, işlerin çabuk gö lidir. l ._rilmiştir. 
~ - Bir sual - Hatırlamak - İs - ---=========-•' 

kendisini göremedim. 19 d d M l 1 Bu A. B. C. cinayetleri serisin- ti!rağ. sene vucu un a araş a Se - Peki, sonra ne yaptınız? 4 - Yolda bırakılan - Devam -
Aklım b d ·tmişt" B. den muhafaza etmekte olduğum - aşımangı ı. ır Nf. ~ 

erkekle beraber gezmeğe "'"'mış hatıraların kısmı •.zamı, konfe - e ıy =atı. k 
,..,., 1 h J d h ı d'l · r 5 - Lltife - Atmaktan em:r. t olduğuna. bu erkeğin onu otoma - rans ar a ın e. u asa e ı mış ır. urşun aşıyan çavuş 

bille Hastings'e götürmekte bu _ Scotland - Yard dakı veyahut Pc>- 6 - 3iyaJı - Abanmak tan emir. 
irot'nun apartırnanındaki konfe - 7 - Bir hece - Ot ve ekin bıçilen 

lunduğuna kanaat getirdim. Has- ıııır· <'et. 
ranslar .. resmi ve hususi koııfe - "' 

tings'e gittim. Otellerden, lokan - 8 _ İska.njbil kağıdında birli _ 
talardan sordum, sinema ve plajın ranslar.. B" · · Şa d 

Bu hususi konferansta imzasl:! r ısım - rt e atı. 
civarında dolaştım .. fakat o kadar 9 - Basınaktan emir _ Yeni ti -
kalabalık vardı ki .. bundan başka mektuplara müteallik hadiselerin t 1 ... . . . caJ'e vapur arımı7Aıan biri -
Hastings'e gitmeyip başka bir ye- matbuat vasıtası!e neşrı_ ıcap edıp Kol. 
re gidebilirlerdi. etmemekte olduguna daır bır ı<a - 10 0 .. 1.. . H'" 

il k 
. - um ceza~ı - ....,ıse. rar ver ece tı. _ 

İnönü harbinde vücuduna giren kurşun 
19 sene sonra kendiliğinden çıkmış 

Yıldırım 14 
bir ~ çocugu 

yaşında 
öldürdü 

Mara:ı, 6 (AA.) - Muhtelıf ma
l hallerde birçok evleri tamamen 
,ve kısmen su basmış, ev eşyaları 
topraklar altında kalmıştır. Beya

T-B...ın.a 1139 

Mide ekşiliği 
Su, hazundan, mide guddeler, -

'tun nomarl faaliyette bulunınaı ıa 
sından leri gelen mide ckşıl.ğırıe 

karşı en müessir laç olarak aşğıda 
ki tozu tawiye edebiliriz. 

Magnezi Hidrnte 150 gram; 
Su nitrat dö Bizmut 50 • 
Kre frepare O. 40 • 
Bi karbonat dö sud 50 • 

Kloridrat dö morfin 4 • 
Bunlar birbirine kanştırılmalı 

ve üç kaşeye taks'm edilmeli.. Ağ
rı başladığı zaman onar dakika fa
sıla ile alınır. 

Mide ekşiliğinden ileri gelen 
ağırlara dı9 pastilleri de iyi geı:r. 

Aalan adaları 
meselesi 

Stokholm, 6 (A.A.) - Sander 
parlamentoda beyanatta buluna -
rak İsveçin Moskova elçisinin As
lan adaları meselesi hakkında ta
limat almak üzere Stokbolm'a av -
det edeceğini bildirmiştir. Sefil 
bundan sonra Moskova'ya döndü
ğü zaman İsveç'in noktai nazarını 
olduğu gibi Sovyet hükfımetine 

bildirecek t ır. 

* Stokholm, 6 (A.A.) - Finlan -
diya milli müdafaa nazırı Niuk -
kanen, İsveç müdafaa nazın Sko
eld'i ziyaret etmek üzere buraya 
gelmiştir. 

Niukkanen, matbuata beyanatta 
bulunarak Finlandiyanın İsveç ile 
askeri sahada sıkı bir teşriki me -
saide bulunmak istediğini söyle -
miş ve Finlandiya'run iki Avrupa 
blokunun haricinde kalrnağa ve ta
mamile bitaraflığını muhafaw et
meğe azmetmiş bulunduğunu ila 
ve etmiştir. 

Aaland adaları meselesi hakkın
da mumaileyh bu işin herkeste'! 
evvel Finlandiyayı alakadar etti -
ğini ve Sovyetler Birliğine bu hu
susta Finlandiya hükfımeti tara -
tından izahat verilebileceğini kr y
detti:kten sonra demiştir ki: 

- Finlandiya arzu edildi.~i •'lk
dirde bu hususta izahat Vlf -r~ğ 

hazırdır. Bu adaların müdafaasını 
've bitaraflığını temin için derpiş 

edilen tedbirlerin Sovyetlerin 
menfaatine tevafuk ettiğini zan -
ııediyoruz. 

Gamelin Londrada Biran durdu, soğuk kanlılığı ye
rinde idi, fakat bu zahiri sükı'.ıtun 
arkasında büyük bir keder ve ız -
tırap uçurumu bulunduğunu anlı
yordum. 

. . . . 111 - Arının balla beraber yaptıgı 
Beksıl cınayetı Andover emaye- şey _ Fare tuzağı. 

tinden daha ziyade merak uyandır ====~====~==:-~=~=== 
mıştı. Yahudi mülteciler 

Aydın, (Hususi) - Koçarlı mın- ı ameliyata rağmen küreğimin alt zıtlı camiinin minaresinin korku
takası orman mesaha memurların. kısmına saplanan kurşun alınama- luk kısmına yıldırım isabet etnLş 
dan Mehmed Akayın senelerce ev 1 dı. Ve ışte, yani merminin vücu - ve korkuluğunu yıkmıştır. Deli -
V~I vücudü~.e isabet eden bir mer- ı düme sapladığı günden tam 19 se-j bağbanede ikı dükk~n . yıkı1'.'1ış, 
mı, geç~n gun, yanı tam on dokuz ne, üç ay, yedi gün sonra, kendi _ beledıye karşısında hır toto dük - Londra, 6 (A.A.) _ Fransız baş
sene, üç ay, yedi gün vücudünde !iğin.den çıktı. Buna ben de hayret kanı yarı yarıya sd suları dold - kumandanı Gamelin, bugün öğle_ 
•dolaştıktan sonra çıkmıştır. ediyorum. durmuştur. den sonra buraya gelecek ve Al • 

Fraser, netice olarak, şöyle de -
di: 

- Mücadeleden halsiz düştüm. 
Evime döndüm. 
- Saat kaçta?. 

- Bilmiyorum. Çok yol yuru -
müştüm. Gece yarısıydı vevahut 
daha geçti .. 

- Sonra?. 
Mutfağın kapısı açıldı. 

Müfettiş Kelsey; 

Hakikaten bu cinayette halk i -
çin daha cazip unsurlar vardı. Ev
vela cinayetin kurbanı genç ve 
güzel bir kadındı. Sonra cinayet, 
alamet bir kaplıcada işlenmişti. 

Cinayete ait bütün teferrüat, az 
çok farklarla sabah gazetelerinde 
intişar etti. A. B. C. demiryolu 
rehberinin mevcudiyeti, nazarı 

dikkati celbetmckten halı kalma
dı. 

( Arka.ıı var) 

Meksico - City, 6 (A.A.) 
·Flandres• vapuru Veracruz'den 
.Flandres• vapuru Veracruz'den 
Küba'ya cüteveccihen hareket et -
miştir. Küba ve MeksJ<.a hükUmet 
!eri vapurdaki mültecilerin karaya 
çıkmalarına müsaade etmemiş -
dir. Yalnız Meksika hükumeti, 
Meksikaya yerleşmiş akrabaları 

bulunan 5 kişiden mürekkep bir 
ailenin karaya çıkmasına müsaa -
de etmiştir. 

Mehmet Akay, bu hool.;eyi şöy- Zaman zaman merminin vücu _ Hayrullah m.ılıallesinden 14 yaş. dershot'dak.i askeri geçidde hazır 
lece anlatmaktadır; dümde dolaştığını hisseder gibi larındaki Navruz çalıştığı sebze bulunacaktır. 

- İstikliıl savaşında d<irdüncü hahçesn.den dönerken şiddetli dc>-
olurdum. Son senelerde ise vücu -

fırka lıücwn taburunda çavuş i - Ju ve yağmurlar arasında sık sık 
dim. İnönü harbinde, Ta<jlıtepede dümde bir ağrı başladı. Mermi, git mll!htelıf semtlere düştüğü görü -
düşmanla çarpı~ıyorduk. . Mitral - tıkçe cıldıme yaklaşıyordu. Ara - len yıldırım çarpması ile ölmüş -
yöz ateşi altında ilerlerken birden! dan zaman geçince ucu, derimi de- tür. Yağış esna.ıında su basan ev
yaralandım. Vücudüme saplanan !erek dışarı çıktı ve nihayet arka- terdeki kadın ve çııcuklar damlar
bu mermi, 'beni cephe geris·ne at- daşlarım, sıkarak onu aldılar. dan polis ve jandarmalar tarafın
tı. &kişehir, Ankara, Keskinma - İşte, istıklal hari:ıınin lbır hatıra- dan sarkıtılan ıplerle kurtarılmış
den ve Yozgat hastahanelerinde sı, 19 sene vücudümde kaıdıktan lardır. Şehir haridndekı zarar ve 
11 ay tedavi edildim. Geçirdiğim sonra böylece çıkıverd.. .. tahribat henüz tesbit edilmemi tir. 

---000---
YEND NEŞRiYAT 

Okullar klr.vuzu 
İstanbul öğretmenleri cemiyeti 

traafından her yıl Mayıs ayında 

çıkan Okullar Kılavuzu adındaki 
mecmuasının 1939 nüshası zengin 
münderecatile çıkmıştır. 

TEFRiKA NUMARASI: 62 

mınınıuıııııınııuourıııııııuınıııııııwıuıııınınıııııııııııuıımıııııııınııııııııılllllillmııııınıınımııını Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yaz an: M. IHSAN 

mııııııııınııınıP]llllUınınmıııııınınınıııııııoıınııımnuııının ıııımııın ıı ıııııııu: uıuııııııııııııııııııı 

- Hay hay ... Belki daı!ıa erken .. 
Peki siz bunu hiçbir kuyumcuya 
göstermedini.z mi di? 

- Hayır, hayır ... Hiç ... 
- Hah, çok W ..• Ben göstere-

yim de, gelir haber veririm. 
- Pek~ ya taklit olduğu anla -

şılırsa? .. 
- O zaman bir meraklısını llıu

&.acağım. Bulacağını ~·~ böy~ 
bir meraklı vardır. Bu, derece ha
kikiye yakın mücevherleri ucuzca 
i<lıp boynunda, kolunda sahici gi
bı satmayı bilir. 

- Bizim sarayda mı? 
- Hayır, hayır .. Başka saray-

da, komşuda ... 
- Daha iyi. .. Bari benden git -

tiğine göre gözüm görmesin. 
Nazir ağa güldü ve bileziği men

diline sararak siyah panıalonun 

cebine yerleştrcii. 
Ertesı akşam ikindiden evvel 

yüzü gülerek Müjganın odasına 

giren Nazif ağa mendiline ııarı1ı 

olan bileziği çıkarıp mlndtrin üs- sarayda !:öyle bir bileziği satmak
tüne koydu: tan elime geçecek paraya ne mti-

- Elmasım, dedi Bıleziğ'ne bir yacını var? Hiç ... Saraydan azad 
müşteri buldum. Epeyce müşkü - edilirsem o zaman demek kı otuz 
IB.t çektim amma, kızcağız almaya kırk liarya satabileceğim .. , 
hazır. Yalnız O•UZ lira veriyor. Nazir ağa birdenbire hiddetlen.-
Fazla vermiyor. di, fakat h.ddetinı belli etmemeye 

Müjgan, h:ç bir şey sö1ıemeden çalışarak gayet yumuşak tıir sesle: 
mendili açtı, bileziği çıkardıö En - - Bu bileziğin ne altını altın, 

tıır!sinin cebine koydu. N>zir ağ> ne gümüşü, pırlantası sahidır. Ben 
hayretle: bu sahte malı bir meraklısına iyi 

- Otuz lira az mı? Vermiyor b;r fiatla verecektim. Kabul ettir 
musun Mü1gan kalfa? dım. Öyle müşteriyi bir daha bu-

- Hayır... lamaıısınız elmasım. Nafile ziyan 
Ve cebinden bileziği çıkararak etmeyiniz. 

koluna tak.arken: Müjgan, liıkaydane omuzlarını 

- Sahte veya sah;ci... Bunun kaldırarak başuıı pencereye çe -
kıymetı -bence çıoktur. Artık otuz virdi. Boğazçiııi seyrederek: 
liraya da verilmez doğrusu ... Hiç - Ben deliyim; ne yaptığırm 

olmazsa kırk altın olsaydı... bilmem Nazir ağa ... Dün satmaya 
- Canım, dün daha aşağıya da karar vermiştim, bugün vaz geç-

veririm diyen s~n değil mi idin? tim. İşin doğrusu bu ... Yarın ö -
- Evet amma, sonra düşündüm, bür gün aklıma eserse belkı yine 

taşındım... Acıdım bileziğe. Hem size veririm .. , Amma bUıgilnlerde 
batıra, anne hatırası... Benim bu 1 niyetim yok. 

Nazir ağa ~tiği m:nderd,en sun? Bir sahte bilezik daha faz -
kalkarak Müjganın tam karşısına la eder mi? 
dikildi: Diye bağırınca Müjgan kaşları-

- Alla.Jı, AllAh... Sen, acaip nı çattı. Ateş püsküren gözlerini 
kızsın! ... Beni o kadar yordun, ta Nazir ağaya dıkrnekle iktifa etti. 
Ortaköye kadar g:ttim, bir kal.fayı O devam ediyordu: 
kandırdım; şimdi de satmam 

0

di - - Yetmiş altın az para mı? Şe
yorsun. Peki, otuz b~ altın ala - hirde sana ölünceye kadar yeter. 
yım verir misin? Dört odalı bir e" alırsın, Erenkö -

- Hayır, tıayır ... Kırk dıyordum yünde koca bir köşkü geçen sene 
ya, şimdi şurada .lork altını say - Nazikter kalfa altmış altına al -
san yine vermem. mıştı. Yetmiş altın bu ... Daha mı 

- Peki, ne ıstiyorsan onu söy- fazla eder, sanıyorsun? Ben bunu 
le. Kırk ibeş mi? alacak kal.fanin daha fazla vere -

Müjgan, gözü hep başka tara!- ceğini bilsem söylerim ..• Anıma ne 
larda, son derece lakayd, başını bileyim? ... Belki birkaç lira daha 
dallıyarak C(>vap bile vermedi. Na- koparırım; fakat ağzını açınıyor -
zir ağa: sun ki. .. Nedir istediğin bilmem? .. 

- Elli mi? diye tekrar etti. Yi- Yetmiş .beş mi? 
ne cevap alamayınca: . Müjgan hiç ağzını açmıyor, ha-

- Elli beş, altmış, altmış beş ... l ıa Boğaziçini seyrederek müstağ
Ve n~ayet •yetmiş!• diyerek nl, lakayd aya~nı sallıyıyordu. 

durdu. Müjgan sanki dinlemiyor- - Vallahi, ben olmasam sen bu 
du bile. Nazir ağa hiddetle: bileziği yetmiş beş kurusa bile sa-

- Canım neden kabul etmiyor/ tamazsın. 

Müjgan başını çevirdi. Gayet 
kat'i ve dik: 

- Satmıyacağım, öyle bir niye
tim yok Nazir ağa ... Arada bir e -
limde taşının ve çıkarıp dolaba 
kil:tlerim. İşte ... Eğer pek umma
dığım bir para etseydi, belki da -
yanamazdım, fakat yetmiş lira, 
seksen J:ra, hatta doksan lira çok 
bir para değil kc!. .. Bugün alırım, 
yarın elımde 'bir şey kalmaz. - Demek ki yüz lira istiyor -
sun ... Yüz lira ... Yüz lira olsa te

reddüt etınyeceksin öyle mi? Fa -
kat yüz lira eder mi bu bilezik? 
Vallahi etmez, nesi edecek ki ... 

Ben on•ı iyice tetkik ettın. Hani 
taklit olduğuna göre bari biraz sa

natkarane yapılmış olsa! ... O da 
değil ... 

Mü~ım yüzünü ek~itti, dudak
larını !büktü. 

- Ne yapayun? İsterse on para 

etmesin!.. Bence onun ha1ıı·a kıy-

meti çok büyüıı.tür. Ben ona e -
hemmiyet veririm ve bu hatırayı 
feda edemiyorum. Düşünuniiz bir 

kere, aılemden bana kalmış, ye -

gane hatıra ... 

- Peki amma iki gözüm, bu ha
tıra, dün elinizde değil mi idı• Dün 
satacak değil mi idiniz? Neden bu 

gün bu derece kıymetlendi? 

- Dedim ya, ben biraz delice bir 

kızım... Bugün on para etmiyen 

malım, yarın bence bin altın eder 1 • 

Nazir ağa bir kere daha yerin -
den fırladı: 

- Ne? Bin lira mı? Bunu söy -
!emek için insan hakikaten çıldır

malı.. Yüz lira dersen... Belki!... 

Fakat bin lira ... Bin liranın ne ol
duğunu biliyor musun sen kızım?. 

- Biliyorum ve bu bileziğe kim
senin yüz liradan fazla vermiyec~
ğıni de billi·oroım ... 

(Arka ı var) 
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12 HAZİRAN 
• 
IKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 
=o·;..N·-======-~-"'=========·.c..;·-----

ve 
lstiklsl harbi 

Bilyük Ata'nm yarattığı eşsiz 1 başlamadan, memleketin mubte • 

lif taraflarından aldığımız mek • 

tuplar ve tavsi]'eler, karilerimizin 

bu tefrikamıza karşı duydukları 

olakaya şüphe bırakmamaktadır. 

Atatürk ve İstik.ifil harbi tefrika. 

eserin v1ı milli lnkılab tarihimizin 
en çetin ve en heyecanlı safhala

nnı anlatan bu eser, yalnız milli 
kütüphanemiz için değerli bir ka

z~nç deiil, ayni zamanda Ata • 
tilrk'ün çocukları olan bugünkil 
Tilrk gençliği için bilinmesi la • mızı ·İKDAM• m yeni bir hamle 
zını gelen bütün hakikatlerle do· ile en mütekamil bir şekilde ~ı • 

lu ve yüksek bir terbiyevi kıymet kacağı 12 Haziranda gazetemizde 

taşımaktadır. Daha eseri tefrikaya neşre başlıyoruz. 

iKDAM \ 

Holivuttan haberler 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) / nuz ki tekrar birleştiler. Fransada 

bulunduğu The Philadphia Story ! Feı;rıandel'in Nöel.. Nöel ile çevir
piyesinde çok alkışlanmıştır. j miş. olduğu ~Tayyareci Ademai. yi 

Katharine'nin sahneye intisap çevıreceklerı soylenmektedır. 

ettiği şu sıralarda. Holivutta sıkıl- ı pM------••••-ı 
dığı~.ı o~actan 1ıoş1anmamaya baş- ı Küçük sinema haberler. 
ladıgı soylenen Fredrrc March'ın ı !.: · I 1 
da tiyatroya döndüğü ve Broad - """ ---
way'da cThe American Way• pi - ' * Charles Trenet bir senaryo ü
yesinde büyük bir sükse yaptığını 1 zerinde çalışmaktadır. Bu senaryo 
~itiyoruz. Joan Craw.ford'un eski Eylı'.ilde çevrilmiye başlanacak ve 
kocası Francho Tone'a gelince bu ı kendisi başlıca rollerden birini a
genç adam da •The Gentle Peple> lacaktır. Diğer artistlerin arasında 
piyesinde sahneye çıkarak büyük 1 Frich Von Stroheim, Lorine Lu
bir muvaffakiyet kazanmıştır. Ya- . chair bulunacağı söylenmekredir. 
vaş yavaş bütün meşhur yıldızlar 1 * Önümüzdeki Eyliıl ayı içinde' 

. tiyatroya dönecekler gibi görünü-
1 
Marlene Dietrich Fransada yeni 

ı 
yor. Zaten onların ekserisi de be - ı filmini çevirmiye baş1ıyacaktır. 
yaz perdeye sahneden gelmiş san- Filmin mevzuu hakkında henüz 
atkarlaı;dır. 1 bir karar verilmemİJjtir. Beş se -

ı-soRsA .... f 
ANKARA 

5·6·939 
KAPA NiŞ 

1 STERLİN 5.93 

100 DOLAR 126.54 
100 FRANK 3.3550 
100 LİRET 6.6550 
100 İSVİÇRE Fr. 28.585 
100 FLORİN 67.3875 
100 RAYİŞMARK 50.7825 
100 BELGA 21.5475 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA L56 
100 PEZETA 14.035 
100 ZELOTİ 23.8725 
100 PENGO 24.8425 
100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
1-00 - İSVEÇ Kr. 30.535 
100 RUBLE 23.8825 

Esham ve Tahvllit 

peşin 

Şimdilik Broadway sinesini a _ naryo tetkik edilmektedir. Evvel -
mış kendisine koşan Holivut k~r- ' ce de haber verdiğimiz gibi ıAn -
banlarnı t 

11
. .

1 1 
. versli Dede> nin senaryo olarak Türk borcu n 

ese ı ı e meşgu galı -
ba... kabul edileceği kuvvetle tahmin 19.40 

ediliyor. * Jak Houssin .Kırmızı vals• * 
1938 o/oS ikrami
yeli 

19.15 
19.-

19.20 Holivut stüdyolarında yine bü- isminde yeni bir film hazırlamak - Ergani 
yük bir faaliyet devam edip gidi- tadır. 

yor. Yeni çevrilmekte olan ve çev- * Lilian Harvey'in yeni çevi - : S E B Z E. F i A T l E R 1 
rilmesi düşünülen bir çok filmler ceği Schubert'in hayatından bahis İstanbul Belediyesi Merkez halinde 
vardır. filminin çevrilmesine Haziranda toptan satılan yaş meyva ve 

Muhakkak ki erkek aktörler a - başlanacaktır Pierre Walff filmin sebze fiatleri 
rasında, Holivııtta film çevirme muhaverelerini yapacak, Paul 
rekorunu kıracak olanlardan biri Abraham ise müzik kısmını idare 
de Errol Flyn'dir. Bu genç adam edecektir. Filmde Louis Jouvet 
OPlc ~ında çevrilmiye başlana - mühim bir rol alacaktır. Schubert 

Cinsi 

Bam ye 

Orta 
emsal; kuruş 

Kilo 80 
• 6 

Türkkuşu Genel direktörlüğün en 

CBRÔVELİLER 
Bu yıl motörlü kampa getirilecek planör plotlarından vazivctle

ri derhal çalışmağa müsait olanlar Haziranın ilk haftasında~ iti
baren talimlere başlatılacağından bu gibi arkadaşların Ankarada 
Türkkuşu Genel Direktörlüğüne, taşrada Hava Kurumu ,-eya 
Türkkuşu şubelerine acele müracaalları rica olunur. .3976; 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel 

Direktörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli 
hazırlama yuvasına) orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Ha va gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara
nacak belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak,. anası ve babası Türk ve Türk soyundan ol· 
mak. 

B- Bekh olmak ve yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rizasını gösteren vazih 

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

dikten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak va
zife görmeği teahhüt etmek (bu teahhüt gedikli hazırlama yuvası
na geldikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 
netice verdikten sonra masrafı Türkkuşuna ödemek suretile yapı
lacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyare zamlarının mikdarı ile diğer esas ve şartlar hakkında da

ha fazla maliımat almak isteyenler orta okul, lise \'e kültür direk
törlüklerine. askerlik şubeleri başkanlıklarına Türk hava kurumu 
ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. Lazım ge
len şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Anka
rada Türkkuşuna sevkedilecektir. 

1

-4" olan Simon Bolivor filminde rolü için bir aktör aranmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••• baş rolü yapacaktır. Simon Bali -
1 

Ve öu aktörün Jean Marais ola -

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 
A. kadın • 

• 15 
19 

5 - Ha,·a gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyen orta okul 
mezunları kayıt edilmek üzere Türk Hava Kurumu şubelerine, 

Ankarada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 
(3845) 

ÇAKICI EFE 
(Çak1rcah) 

Yazan: ZEYNEL BESiM ..... _ . ·- • • • wz 

EGE bölgesinde tam on be~ sene kayd· 
s ı z, ,artsız hüküm .sUrerek şöhretini Tl.irklye 
hl! dutları hericlne kadar ıraymaöa muvaffak 
o ~ ıın Şaki Çakıcı Mehmed'ln hayatını tedkik 
v~ t~::Jlit eden .tek muharrir es!ci Hizmet 
Gazete!Jİ ·. Bıu;muharrirl B. Zeynel Besim 
Sun'dur • . Çakıcı Efe adli ,. kitablyle Çakıcı'yı 

var Cenubi Amerikanın George cağından bahsedilmektedir. 

1 

Washington'udur. Fakat bu film - * Fransız filmlerinde ölüm 
den evvel Errol Flyn'nin •Beyaz vak'aları hiç eksik olmıyor, hatta 

Yeşil fasulye 
Domates kır 
Bakla 
Araka 

1 

raca. yı çevirip bitirmesi karar - gittikçe çoğalıyor. Bu Fransızla -

laştırılnuştır. Bu film heyecanlı rın dikkatini de çekmekte ve mu -
·bir macera filmi olacaktır. Harici cibi memnu,.;yet olmamaktadır. Bezelye Semizotu 
sahnelerini almak üzere bir tek • Yapılan bir istatistiğe göre son on Ispanak 

• 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 

16 
35 
2 
6 

9 
3 
5 

55 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
nik ekibi Sarawak adasına hare .

1 

altı ay zarfında çevrilen 150 film- Dolmalık biber 
ket etmşitir. den elli sekizi ölümlüdür. Ve bu Sivri biber 
Diğer taraftan Williaın Wylerin ölünilerin mecmuu seksen beşi bul Yaprak • 

7 
1 

- Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. Baş ipi ka-

hazırladığı cRüzgarlı dağlar• fil • maktadır. Ölümlerden on dokuz Pancar : 3 palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

50 

mlnin gördüğü rağbet karşısında tanesi harpte, polis tarafından, ya- Patlı.can • 100 il - Muhammen bedeli 9900 muvakkat teminatı, 742.50 liradır . 

Warner stüdyolan meşhur Emili, hut ta müdafaa halinde, otuz beşi Engınar 'ded 2 ~ III - Eksiltme 13/VI/939 Pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 
Bronte romanından iktibas ede - cinayet, on dokuzu intihar, beşi i- Hıyar 

k 1 
d

. · k 1 t bb" ki' • 2 levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 
·re cBronet kız kardeşler> ismin- dam, ye ısı ate eşe us şe ın- Yeşil salata 100 • 30 
de bir film yapmıya hazırlanmak- de olmaktadır. · Maydanoz Demet -.40 IV - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden para-

tadır. Bu üç kız kardeş kederli bir Ölıiınlü filmlerin içinde ise re· Dereotu • -.50 sız alınabilir. 
hayat yaşamışlardır. Üçü de ro - koru bizim burada cSon puse• is- Nane , 50 İ -. V - steklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 

i mancıdırlar. mi altında g5rdüğümüz cSisli rıh- Taze soğan • 1 
Filmde Bette Davis, Jane Ey - tımlar• filmi kırıyor ki, bu filmde Taze sarmısak • 1 % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ih-

re'i yazan Charlotte rolüne çıka. 3 cinayet, bir intihar vardır. Bu - Kuru soğan Kilo 6 ti va edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir sa-
'(.ık. cRüzgarlı dağlar. filminde nunla beraber bu filmin çok beğe- Kiraz , 13 at evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabi-

isabetle rolünü yapan Geraldine nildiğini de unutmıyalım. Erik can • 7 linde vermeleri Jazımdır. c3737> 

• Filzerald, c Yükseklikler• mulıar- ------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,!!!!!...,!!!!!!!!!!!!!!'!! 

12 HA 
• •KAYA riresi Emily, Olivia de Havilland : ........................ . ZJRANDA TEFRJ ;,se.~ç .. kız kardeşin en küçüğü Arını Askerlik işleri i 

rolunu deruhte edecektir. ı ı ........ .. ...... 
BAŞLJYQRUZ Bu esnada Sbirley de boş dur_ 

muyor. Bu küçük yıldızın cMavi O A V E T 

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan: RAHMi Y AGIZ 

12 Haziranda Tef· 

rlkaya Batlıy~ 

Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın· 

nıq muharrir Rahmi Yağızın 
İlı:dun için hazırladığı bu 
eser, Türk tarihinin ilk de • 

nlz muharebesinden ve ilk 

Türk kaptanının hatıra ve 

serııitzeştlerinden başlıyarak 

son deniz muharebelerimi -

sin kahramanlarına ka • 

dar Türk denlzcllik tarıuı • 
nin bir nevi umumi· hikayesi 

. halinde yazılmıştır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü haliıı'I koyan büyük 
Türk deni7dlerinin dünya • 
ya ün salan savaşlarını, ha
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülatmı 
nasıl yenıneğe çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
Türkçeye çeviren: lskender Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikaya Başlıyoruz 
DiKKAT: 

12 Haziranda !KDAM'da yalnız bu tefrikaları değil, mükafatlı 

müsabakalar ve sizi alakadar edebilecek diğer yazılar bulacaksınız. 

12 Haziranda daha mütckumil bir gazete halinde çıkmak için ha _ 

zırlanan •İKDAM· da y«pılacak yenilikleri 12 Haziranda dağıta

cağımız İkdam ilavesinde okuyacaksınız. 

kuş• filmini çevirmesine ve bu fil- Fatih Askerlik şubesinden: 
min baştanbaşa renkli olmasına 1 - Yedek p:yade Asteğmen 

. . . ı Mustafa Halil oğlu 319 doğumlu 
karar verılmıştır. Fakat bundan 1 Alasanya (31456) 
<ıvvel Shirley cSuzannah of the 2 L T • Ah t . . . . . . - evazım egmen me 
Mountı~s·. f.ilmmı bıtırecek, .Ledi 1 Teviik oğlu Ali Emrullah (44864) 
Jane fllmını çevırecek ve bırkaç 3 - Emekli eczacı bin/bası Rifat 
hafta tatil alacaktır. . . [ Aytun (328) şubeye müra:aat et- ~ 

Lourel ve Hardy ise bılıyorsu - meleri 

Muhabere ve Münaka Vekaleti 
lstdnbul Elektrik işleri Umum Mudürlügilnden 

Aşağıdaki işler açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - Muhtelif eb'atta 16010 kilG demir muhammen bedel 1823 lira 

muvakkat teminat 136,73 yüz otuz altı lira yetmiş üç kuruş eksilt
me 19/6/939 Pazartesi günü saat 15 de. 

2 - 27900 kilo muhrelif profil demir C. İ. F. İstanbul teslim 
şartile muhammen bedel 2561,75 iki bin beş yüz altmış bir lira yet
miş beş kuruş muvakkat teminat 192,13 (yüz doksan iki lira on üç 
kuruş) eksiltmesi 27 /6/939 Salı günü saat 15 de. 

3 - Bir adet makkap tezgahı C. t F. İfilanbul teslim şartil.e 
muhamemn bedel 1500 bin beş yüz lira muvakkat teminat 112,5 
yüz on iki buçuk lira eksiltme 28/6/939 Çarşamba günü saat 15 de. 

4 - Yukarıdaki işlere ait şartnameler İdarenin levazım müdür

lüğünden parasız tedarik edilebilir. 
5 - Eksiltmeler Metro han binasının beşinci katında yukarıda 

yazılı gün ve saatlerde toplanacak olan arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (3882) 

Maarif Vekilliğinden: 
Fotugraf hane sahiplerine ve fotoğraf muhabirlerine 
Fotoğraf ve fotoğraf kopyaları üzerindeki telif hakkının memle

ketimizde de tanılmnsı ve tescili için alakadarların düşünce ve ar
zularını görüşmek .üzere 9 Haziran 939 Cuma günü saat 17 de Cala
tasaray lisesinde alakadarlar nrasında toplantı yapılması tensip 
edilmiştir. İlgililerin bu toplantıda bulunarak düşünce ve d>lekle
rini vekilliğimiz mümessilliğine bildirmeleri rica olunur. 

c2163> c4013• 



SAYFA il 

-------

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralj~ kırıiclık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • icabında gUnda 3 k••• alınabllir. • • 

8nınuıııoııınıııııu~ Ferdi Selek ~nıııımııımıııııım°\ı 

~lLAN - TABI - KLİŞE: 
== ~ 

:== İşleri Bürosu 1 

En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve 
= = 
El! klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. ;;;;; 

= ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi 
""" = 
~ 99 -1 Adalet Han No. 3 == 
=: s 
= 7ELEFON:20607 = 

ınııııoııııııııııııııımııııu ·ııı ııııııııınıuııııııı ıııımıııııııııııııım mııınıııımıııııııııımııııııumınııııııua' 1 

YAVUZ== 
==SEZEN 
DIPLOM TERZi 

Parİ• Kadın ve Erkek 
Terzilik Akademilerinden 

113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret 
Apartımanı , Türk foto evi 

OıtOnde 

DiKiŞ- NAKIŞ 
ŞAPKA 

lılerinJen anlar 3 Bayan 

Bu işleri yapan 
atelyelerde 

iş arıyor lıtanbul 743 Pos· 
ta kutusu adresme miıracaat 

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

Sahibi n Neşriyatı ld•re Eden :aa, 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl

dılı Yer: Son Telgı"tıf Basımev:t 
... .. ... " ....... ,.. .............. 

L' roloıt · Operatör . 

Dr. OSl\iAN -S ·ÖNER 
~~; .ld;ar Yolları, Beı;;gukıueıı . 
}', _ ·; H.istaİ;kları : ~~tehassı5,'J'~; . 
~- ~ i Sirlcr-'· ıraSlv&~~ d:ra~ NÔ~'· s .,~ .. -, 
(t. 'r~ .•• Tın fotatr. •flt.•_'ıitiİle bitiı& -~~-...,.,!" .. 
/·· '·. S~ıt 1 ~ ~/<·f110"~"t~·"·' 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelilı. 1200 Kr· 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

S aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

1 LAN 

Biıincl Sahife 

İkinci Sahife 

İç 1&hifeler 

T.l!:K SÜTUN 
SANTtMi 

400 lrunq 1 

Z50 kuru~ 

50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler SO kunlf 

Biıtün bir sahife veya ya
'"' sahife ilan için ldara ile 

0 
rüşüJür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vcnnelı: ı.. 
tiyenler ya doğnıdan doi • 
ruya ıazetemiz idar~haneai· 

ne veya Ferdi Selek ilan bii
ros'Jna müracaat etmelidirler. 

Adres: i.tanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet ban No. 
3 - Telefon: 20607 

Türkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden 

Pa abahçe Fabrıkamız Te,r.muz 939 ayı içinde sarı renk 
şişe imal edeceğinden bu reııl< ,ışeye ihtıyacı olan sayın müş
terilerimizin en geç 15 Haziı-an 939 tarihıııe kadar fabrikamı
za siparişlerini geçirmiş bulu. maları son de:a olarak rica o
lunur, Bu tariht.m sonra gelec k parışl r 940 •cneo renkli 
şişe ımaıatı devresine kalac ., ııda alfi .ıdarhırı ııı a gör<> 
tenvir ederiz. 

iKDAM 7 - Haziran 1939 

. - ...-p·") . . .- •..;;,.. f.t.~ ,~. r; 'I • "' • - • l. " . . ~ ... : . ,, - . ' . • ·. ....&~:i" •,_ • ~. ' 
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~' . ·~ ... - .... ,,..,. ~ . - ._ ' . ·t ,ft,- f. .• . . .•", . - . . •. -~~··,,...;), . - ·j. -',~ ........ ~ -.-~ ' . ~ • 

.,.: •• , ·' ~u-•)'{,,_ ~·~ı-- • • • ' • ,• '... . . j .. s· • •• .• . .·,· O • .ı. • • .... ıı t 
~" ,j i"1i ...... • • • • ' . • • • • . . • ... - 1 ./<. •• f'.._ • "" • 

Yarım Litrelik Şişesi 

Satıcılara Yüzde 
Perakende 100 Kuruştur. 

10 Tenzilat Y apıllr. 
inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 

-- -----·------
Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelba~ı - Bursapazarı üstü
Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yollan hailtıhkl ın mi.ıte
hnf'~ıİı Beyo&lu Yıldı~ sinemaıı 
l.:ar~tsı Lr-klcr apartman. Fakir· 

Jc·rt" p.ırası_z. Td: 43924 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHILİYE MÜTEH.\SSISJ 

Dıvanyolu J04 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Ha•tahanHi cildiy 

zühreuiye mutaha .. ıeı 
Telefon : 23899 

Üsküdar Aslıye H•ıkuk Hiikim
i•ziğinde11: 
1 

Emeti Kurt tarafından Tahsin 
'aleyhıne açılan boşanma davasın -
da yapılan tebliğatla"rda ikamet -

-.----•ırgiıhının meçhul olduğu mübaşirin 

~ FEN 'il OTOMOBiL BOYA 

AHM~ii BA 
ATELYESI 

VMAN 
Almanya 

Forcl 
ve Paris Boya müesseselerinden diplomalı ve 
Fabrikası Ust:a.başı.sı 

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

Taksim J. Kumandanhğı kartısında kı,ıa geçidi 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

No. 9 TELEFON c3002 

ALA 
Jr 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
1 \neşruhatından anlaşılmış oldu -

ğundan muhakemesi 17 /7 /939 ta -
rihinde talik edilmiş ve davetiye 
~le dava arzuhali mahkeme divan-
1,hanesine talik edilmiş olduğundan 

Taksim. Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40121 

lllekımıza göaterllen reOb11t 
Uzerlne, bUyUk bir fedeklr
tıkle ve modern t••kllltle 
aıhhl ••ralt altında tamtz va 
itinalı çakllan ALEM RAKI· 
SiNi yeni etlketla plyaaayl! 
çıkardıjtımı ••yın mu,terl-

Ekst:ra GO.nlilk Tereyağı 
Halis ve hakiki TR A B Z O N T ER E Y A G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul ı BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slparı,ıer derhal yerine kader gönderlllr. r

yevmi muhakemede hazır bulun
mak ve 20 gün zarfında dava ar
zuhaline cevap vermesi ilanen de 
tebliğ olunur. 

ıerlm• aeygılarımle 

blldlrlrlm. 

Toptan .ve perakende satış yeri : lstanbul, Sultanhamam Hamdi bey geçidi No. 48 - 68 Tel ı 21296 


