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değil midir? · i Okuyuculanıızın Dikkatine : 
-Bir anket mü

nasebetile -

Çember/ayn Sovyetlerle umumi ~ . : 
anlaşmaya varılacağını söyledi iKDAM 12 Haziran Pazartesi : 

•Haber. arkada~ımız, Devlet G-a m e ı ı· ~ ·ııtı'fak Orduları Başkumandanı daha mütekamil bir şekilde i A • N. Karacan 

Reisim.,e Milli Şef denmesini ka- = 1 
~:f :~f.;i?ı:f ;~~~'.~f :.~.~ P:·-~-nk-dr-~-, -~-l<_H_u_s~-s-ıı_e_y_K-~-b-:~-ei-b-~1-ll-sa-ib-~-t-o~---U-.-n---L-o_n_d_r_a_y_a __ V_a_s_ı_) __ O_)_d_, U ; ,._=_ ç 1 .. k m a k i ç i fi h a Z ı_r·~ afi} y 0 r 

1
: 

1ime seçelinı?• f1 12 H • d "'t•b 
cek CC'\'ahı haz1rlanıışlir. 

Bizim okuyucu olarak bu anke- !anarak 3 Haziran tarihli Sovyet notasına verile- = ıı( ' 
11 

azıran an 1 1 ·8f'e İ§ 
le vereceğimiz cevap gayet sade· '5! e 

İngiltcrenin cevabı, Çemberlayn'in beyana· - 1 1 K D A M k ==ı dir: Hiçbi-r yeni icada lüzum yok· ı;;;ı 1 O U >= 
tından ela anlaşıldığma göre umumi bir anlaşma =a .. ) ' ' _ ~" 1 = tur, çünkii yanız ••İnönü» adı, en 
meydana getirecek şekildedir. e = 

büyiiğümüzii ve onun şahsında 55 == 
milletin makus taliini yenen bii· İngiliz kabinesi Sovyet not&smı en ince nok· ~ Haber kısmı 1 - ATATÜRK ve iSTiKLAL HARBi ~ 

.. k k h - talarına kadar tetkik etmiş ve anlaşmayı müsait - \ ES 
fil ve a raman secıyeyi mü- ::; l\Hli Mücadele, za_fer, kuıtuluş ve inkılap ~ 
kem melen ifadeye kafidir. görerek bir cevap hazırlamıştır. Kabine toplanlı· _ .h. . . kl h 

1 
~-

sındaıı sonra, Başvkil Çemberlayn Avam Kama· . .· . . . 1 tarı ımızın en mera ı ve eyecanlı safha arını, 
Filvaki İsmet İnöniiniin •İnö _ = 12 Hazıran pazartesınden ıtıbaren «Ikdanı• d . 1 b' h ._..._. . b .... k ·t· .1 h ::::: . eger 1 ır mu arrtJ.Luıızın uyu ı. ına ı e azır- iii 

nii adı dahi olma>aydı, onun her rasında beyanatta bulmıarak demiştir ki: 1 ~ da şu ınund~recah •. bulac~ksınız: .. . ladığı bu eserde bulacaksınız. Atatürk'ün yarat- = 
•eyden evvel Garp Cephesi Ku- - Sovyetlerle yapılan son noktai nazar tea· - l - Gunun nıeselelerıne daır mutehas ,ıs ka- t • b.. .. k . At ı·· k d . . 'k 1 = • i!!! 

1 
_ .· .. . . . ıgı uyu eserı a ur evrın:n vesı a arına, -

= emleı ııı yazacaj!'ı b.>şmakalclcr ve dış polrtıka · t b 1 · t· d k d d h · b =: mandam olarak bu milletin kur • !isinden sonra başlıca meseleler hakkında umu· 
tuluş mlicade]esjnde en kat'i ha. ın.i bir anlaşın aya varılacağı an1aşı1ınışiır. 

İngHieı·e hiikfimeiinin ilk di:işüncesi Sovyet 
hükumetini tatmin edecek vaziyete gelmek ol· 
muştur İngiltere hükumeti tam bir mütekabili· 
yet esası dairesinde bir itilaf akdetmeğe hazır

dır. Üç devletin, kcndj arazilerine bir tecavüz vu

kubulduğu takdirde yapmağı kabul ettikleri as· 
keri yanhını tahdit etııwk tasavvurunda bulıınul
manuşlır. Bununla beraber garanti edilmek isle· 
meyen devletleri zorla garanti etmek imkanı da 
mevcut değilı! i r,» 

rekctj yapmış olduğunu kl•ndi öz 

adı olan •İsmeb• adıı1dan da an • 
lamak kabildi. Demek istiyoruz 
ki büyiik kahramanlall büyiilten 
ve tanıtan adları dC'ğil, kahraman
lıkları ve kahr.unanlıktarı doğu

ran yüksek şah ıslaııdır. Bu bakım-

dan milli mücadelenin muzaffer 
kumandanı elarak devletimizin 
Biiyük Reisine her şeyden evvel 
•İnönü, diyebiliriz. Ayni derecede 
yüksek bir diplonıal ola·rak. onu 

Lozan'da kazandığı büyük siyasi 
ınuvaifakiY'Jtlerile yine ayni dere
tede büyük bir •İsmet• olarak ka· 
bul ederiz; Başvekil olarak •İsmet 
inönü• deriz ve Devlet Reisi ola -
rak ta yalnız icİnünii> adını •Ata
türk• ttP sonra o hiiyUk kurtarı
cıyı istihlai eden ve yine o büyük 
kurtaTıcının b:zc en aziz yadigirı 

Kabinenin hazırladığı cevap İngillerenin Mos· 
koyu elçisi Sccds tarafından Molofofa tevdi cdi
lccktir, 

Faris, 7 (A.A.) - Fransız gazeteleri, General 
Gamlin.in İng:ltere'ye yaptığı yeni seyahati mev-

1'1.rkası,3 uncu sayfada ) General Gamelin 

İN ÖN O 

_ . • . 1n JJ a ar1na ıs ına en ay e en mu arrırr u = 
= ıcmaloerı. ·1 . d . 1 b' k.ld k 5E 
- •• •• .. • • 1 escrı c sızc o evrı can ı ır şe ı e yaşa taca ve ;;;;;; 
=: 2 - Gunun Jıadıscler · c!ralında "Suya Sa hu- bu eser ayni zamanda gen 1. • · · · · t b. 1 = 
;;;;;; • • 1 • ç ıgımız ıçın eı· ıyev = 

na dokuı~~nadanıı, «Meş'ale , «l~aretleru, uNot ~ b r mahiyeti haiz olacaktır 
=: lar•) '\'(' dıger fıkralar. -

3 - Gliriiıı dahili haberler: "e "şehrin ıncse- 12 - TARiHTE TÜRK KORSANLAR! 
ı - 1 -= leleri. == · Denizciliğe ait tefrikalarile tanınmış olan 

4 - Giinün hariri haberler' ve beynelmilel k = ·ıymctli muharrir Rahmi Yağız'ın resimli ola -
== meseleleri rak tefrika edeceğimiz bu eserinde bir zamanlar • 

5 - Menılckefin mul,telif taraflarından gelen Akdeoıze ve bu denizin bütün sahillern:e hakim = 
yurd haberleri \ie resinıleri Jıan ve karanlık gecelerde azgın denizler v: k.or-

6 - Günün •P0 • hadiseleri ku 11: ha;ımlarla uğraşan cesur Türk kaptanları-
= 7 - Günün borsa \ 'C )>iyasa haberleri. 1 h ı = nın 1,vat Jrını ve maceralarını okuyacaksınız. 

1 

8 - Radyo - Ti:vatro - Sinenıa - Buhnitcalar 
\'e giiııiin mıite!errik haberleri. j 3 . ÇAKICI EFE = 

_ ,, _il\ lzmirlı muharr:r Zeynel Besımin yaptığı tet-

"=< Askeri bRhisJer, meraklı 1 k kıer neticesinde hakim oıan eserde bir zamanlar 
Ege mıntakasına hakim olan Çakıcının o havali- -= 

şuun, sinema ve giinün fo- ye de<ışet salan maceralarını okuyacaksınız. 

toğrafları, mükılfatlı müsa- 4 - BiR ISPANYOL CASUSU· == 
bakalar ve s'zj alakadar NUN HEYECANLI MACERALAR! --= Yine 12 Haz:randa, İKDAM'da, İskender 

= edecek diğer yazılar Fahrettin .Sertellinin ingilizceden çevirdiği bu İ!5 
olan bir mil]; scn1bol hiikilnı ' 'e 
değerin >le kabul ve tcliıkki eyle · 
rjz. Hr,~ iıı;ı;a edersr'...: B liyiik. Rei.,i- 1 
miz iç r. bugiln la~u:ı~ı İni)nü a -ı 
dından daha miikemıııel bir vasıf 
bulmak kabil değildir ve bu ad 
kiifi drğilmiş gibi başka sıfatlar a
ramağH kalkmak ve ezrümle İtal· 
yanların Dnçelerini, Alınanların 

Fiihrerlerini taklide kalkmak ta · 

B .. Millet Meclisinde 
Ali Çetinkayanın Denizyolları 
teşkilatı hakkında beyanat, 

\ı ,6 hr,·rcarlı tefrkayı bulacaksın12. li 
Dün akşam Ankara- _ r - -" .. 
dan ayrıldılar, bugün = Tefrikalar kısmı 12 Haziran günü IKDAM'da, : 
şehrimizi şereflendir- = -- b"lh 1 T 1 F = 

meleri muhtemel İ K D A M 12 Haziran Pazartesi 
1 assa ngı ız er - ener-

Ankara, 7 (A.A.) _ Reisicüm- :::: daha mütekamil bir _şekilde çık- bahçe maçının 80 f&RlnffllŞ = 
Harp malullerine verilecek hur İsmet İnönu, ailes; ile biı-l ;k- ı mak için hazırlanıyor spor muharrirleri tarafından = 

ite , saat 23 de hususi tr~nic, Aııka- ı yazılan f&fSİlıifını Ve re-
ınamcı. yeniz ve rnzuınsuz bir mükafat kabul edildi radarı ııarek~t buyurmuşlardır. 12 Hazirandan itibaren 
gayrettir. Çiinkü diinyanın en de· (Arkası 5 incı sayfada> ı Simlerini bulacaksınız 
nıokrat de,·ll't reisi olan Büyük Ankara, 7 (Hu~usi) - Büyuk 1-------------------- = " K DAM " 1 okuyunuz " ~ -

:.:.~~~::. b!~a~:~li k::ı~~an~a;. :~ Mil:;:~~c~:ir:iu~~iı~~::;nn:m~~~:~ yun an mektep gemisi ~ııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııımmıumıımıırımınımııııııınııııınııııııunııııııımııııııuııııuııııııııııııııııııııımlillff!llJlffllDllllllUIUlllllfflllllllllHlllllllllllllllllllllllJllllliW 
lan İnönü adıııdan daha mükem · lecek B.?00 liralık para ınukafatı - - -

:~n:::. k~~~~e b~~;~~\İ ~~~~ ::~~~~~~k~!::u~ilı:~~:·::v~~~ d Ün limanımıza g e 1 d •. Fethi Okyar nııınııııın1111nııırnııı1111~1111111111111111nı11111mınllllftıııııınıınnııııu11nuııı1111111111111uıııımıuıııınıııımi 11111!111111 
tfukiiu h~~ atında tlalıi, millet na -

zaf subaylar ve askeri memurların 
tarında, gcrt>k Atatürkiin verdiği v k"l"n Londra seyahatı• 1 yirmi beş yaşını ikmal etmeden A e 11 . 
ve gerek birçok zevatın kendi r . kt . . b d ' l 

evlenemiyeceklcrine dair olan ka lS me ep gemlSl Ura a · · ü k 1 1 
kendilerfoe kabul ettikleri adlar nunun tadili hakkındaki layiha - do""rt .. sıyası m za ere er 8 
arasında ve hepsinin fevkinde yal iıın biı-inci maddesinin bazı hatip- gun misafir olacak ala.kadar değildir 
ruz iki addır ki, ta~ıyanlarm hari- !er tarafından ileri sürülen müta

kulade şahsiyetlerinden dolayı, Jealar nazarı dikkate alınarak en· 

hususi ve mümtaz bir mc>'ki aldı. cümene iadesi kararlaştırılmış ve 
Bunların "birincisi bizzat Ata . _ikinci, üçüncü ve dördüncü mad
türkün kendi adı ve ikincisi de deler aynen kabul edilmiştir. 

İnönü adıydı. Bütün demokrat ve Devlet Dcnizyolları ve devlet 

. Yunanistanın Aris mektep ge- yeden mukabele edilm'ştir. Gemi 

mısı evvelki gün Çanakkale boğa Tophane açıklarına demirledikten 

. onra kumandan karaya çıkmJş, 

valiyi ve İstanbul kumandanını 

Ankara, 7 (A.A.) - Bazı gazete
lerde Adliye Vekili Bay Fethi Ok
yarın İngiltereyc yapacağı seyaha 
tin cereyan eden müzakerelerle 
!erle alakadar ·olduğu yazılmıştır. 

halk 1 k ti d ld - 'b' limanları i:sletme umum müdür· 
çı meın c e er e o ugu gı ı ~ . 

bizde de devlet reislerinin kendi 'dlü~lerilnin teşkilat. ve vazifeler~-~e 
a.ır o an kanun layihasının mu -

zından geçtiği halde Marmarada 
miit!ıiş bir fırtınaya tutulm~ş ve 
arrcak dün öğleden sonra saat 14.30 
da lımanımıza gelebilmiştir. Ge· 
mi, limana girereken toplarla şeh
i selamlamış ve bunlara Se'imi . 

makamlarında ziyaret etmiştir. Ge Bay Feth. Okyar iskoçya'da Sa

nıi limanımızda dört gün kalacak· 1nt _ Andrew's üniversitesı tara • 

tır. fından verilmiş olan hukuk dok -

isınleri devirlerini ve eserlerini zakeresi sırasında söz alan hatip· 
ifadeye kafidir ve onları tanımak, leı·e münakalfıt vekili Ali Çetin - Bakırköy hastanesitaziz ve tazim ile sc\•ınek ve say -

mak içjn ayrıca bir takun vasıflar

la ~nılınal~rına ihtiyaç yoktur. 

Netice olarak şııııu da ilave 

edclinı ki ırtescl;l bir «İnönii adı 

millet nazarında bir "lra\'UZ», bir 

•Fatih• kadar büyiiktiir ve belki, 

yarın, vekayie ta·rih içinden \.'e 

gerije doğru bakıldığı zaman da

ha bii~· ük göriinecektir. 

A.N. KARACAN 

kaya şu cevabı vermiştir: 

- Arkadaşlarımla r 'ili kanaatte 
değilim. İdare işi memlekette e · 
hemmiyet verilecek bir vaziyette· 
dir. Her lşi teknik hususiyeti W - • 
li hususiyeti vesair hususiyeti iti
bariyle mütehassısını bulup ta tav 

• 
nın 

Yeni 

pavyonu açıldı 
pavyon 200 yataklıdır 

z'.f etmek_ zamanında değiliz. Şa~- Bakırköy hastahanesine ilave [ na İçtimai Muavenet dairesi reisi 
sı kanaatım. şud_ur;. Bır defa_ .. b": olarak inşa edilmiş olan 200 ya - Ekrem Tok ile sıhhat müfettişleri, 
ı<larede otorıte, ınzıbat ve <lurustı ·taklı yt>ni pavyonun açılına resmi İstanbul Sıhhat müdürü Ali Rıza 
esas olması kanaat:ndeyim. Onun 'dün saat 11 de yapılmıştır. ve birçok profesör ve doktorlru; ha 

(Arku•-ı 3 ün•:ü sayfada; Merasimde Sıhhat Vekaleti adı- (Arkası 3 !indi sayfııda) 
---

torluğu ünvanını kabul etmek ve 

buna müteallik merasimde hazır 

bulunmak üzere İngiltereye kısa 
b:r miWdet ~;in hareket "edecektir. 
Orada cereyan eden. müzakerat 
veya resmi bir işle bu seyahatin 
hiçbir alakası yoktur. 

-00--

Prens Pol 
Beı-lin, 7 (A.A.) - Prens Paul 

ile prenses Olga, dün akşam Cher 
walde'da davetli bulundukları Gö 
ring'in Karinhall malikil.nesine ait 

mişlerdir. 

' 

İstanbulun Limanı 
İsmi ve yer; lazım değil; biiy iik bir fabrikaıııu hakkında bazı 

malı'.imat aldık; deri• tetkiklu, esaslı himmetler ve milyonlar sar
file yaptmlan bu fabrika iptidai madde bulmak ve se\'ketmck. '011· 

ra fabrikanın imal ettiği maddeleri göndermek o kadar masraflı 
oluyormuş ki hariçten gümrüğü verilmiş olarak g"len ayni nıad-

denin dört n1is]int maJolmakta imiş ... BunlJn ıni.in1asilini bulıuak 

güç olmadığı için bize verilen bu nıalilmatta biraz mübalağa oba 
bile büyük bir hakikat bulunduğuna da şüphe etmiyoruz. 

Yine ayni ınalfunattan anlıyoruz ki eğer bu fabrika yLriodc ;) .. 1 .. 

pılsaydı netice ayni olnu:yacaktır, nıaliyet fi~ti yar1dan {.azla az.ı
laeaktı. 

istanbuhm bir limana ihtiyacı var; bu ihtiyaç gün geçtikçe bü· 
yiiyor; çünkii kara nakliyatı gibi deniz nakliyatı da artmaktadır 
ve İstanbulda bir liınan yoktur. S ene1erdenberi ]iınanırı , arıılacaffı 

• - h 

yerler münakaşa edilirken şimdi de Haydarpaşada ~ aınlması ka-
rarlaştığını öğreniyoruz. 1\1. Pros! limanın yerini estetik bukımııı· 
dan, şehircilik nokta,ından göre cektir. Halbuki bunun asıl ikfısarli 
cephesi nıi:ilıimdir. L3zını gelir ki bu geniş şehrin Iinıanı, h~r nok

tadan en elverişli yerde yapılsın ve milyonlara malolacağı içiıı ebe
diyyen pişman olmıyalım. 

KEMALİST 



SAYFA! IKDAW 8 - Haziran 1939 

Limanlarımız ve Deniz 1JOlları A. dliye koridorlarında 
24 SAAT 

Yeni Deniz teşkilatı 
şeklini aldı Liman Haydar-,. Haklı değll mi? " Devlet mahallesi Çin seyyahı altı ay 

hapse mahkum oldu son 
Devlet Denizyolları ve Liman işletme umum 
nıüdürlüklerinin vazifeleri tesbit edildi 
Denizbank yerine kurulacak Bundan başka liman ijletmele-

paşada olacak 

Y enikapı yardımcı 
olarak kullanılacak 
Şehir planının Nafıa Vekaleti Devlet Denizyolları ve L·man iş- ri umum müdürlüğü, sahillerde 

!etmeleri umum müdürlükleri teş iskeleler yapacak, limanlarda pa- tarafından aynen kabul edilerek 
kitatta kat'i killerini alrnıştır. lamar şamandtraları vücude geti- tasdik edildiğini yazmıştık. Pr~st 

Denizyollan umum mürıi:rıüğü recek, fenerler, radyofarlar, deniz yalnız lunan hakkınd~ki noktama 
memleket sahillerinde posta s, işaretleri, cankurtaran teşkilatı te ! zarını söylememiş v.e ~u işi hü.ku-
ferleri inhisarı altına alınacak. ge- sis edecektir mele bırakmıştı. Hukum~t mus · 

· takbel büyük İstanbul limanının 
mi kurtarma, kılavuzculuk ve ro- İdare her limanda ihtiyari ola-

! 
Haydarpaşada olmasını muvafık 

morkörcülük. Van göl.Ü işletm. esı, ra .. k .umumi mağazalar. da açacak, bulmuştur. Liman Ha,l'darpaşa ile 
göl ve nehirlerde polıs naklıyatı, komur mıntakaları tesıs edecek ve Selimiye ve Harem iskelesi civa· 
Kasımpaşa ve İstinye fabrika ha- dalgıçlık işlerile uğraşacaktır. rında olacak, Selimiye sırtları ek·ı 
vuzları ve turizm jşlerinin dahili İki umum müdürlük. .umum :ıeriyetle gayrimeskun olduğun • 
kısımlarını idare edecektir. müdür muavinleri, hukuk müşa · Jan buraları kolaylıkla istimlıik 

Liman işletmeleri umum mü - , virlıği, muhasebe. işletme ve fen olunabilecektir. 
dürlüğü de İ ·tanbul, lzıı:ıir, Mer· heyeti müdürlüklerinden mürek · Evvelce Prost taraf•ndan lünan 
sin ve Trabzon limanlarında inhi- kep olacaktır. Yem bir tekaüt san olarak düşünülen Yenikapı braf
sar şeklinde ve diğer limanlarda dığı teşkıl edilinceye kadar Deniz- ları da yardımcı liman olarak lcu'

da ihtiyari olarak bilumum tüccar bank tekaüt sandığı Denizyolları !anılacak, buraya büylik t~.;isat 
eşyalarının yükl~me ve boşaltma ve Limanlar Umum Müdürlükleri yapılarak Avrupadan gelen biıtün 
ve aktarma işlerini yapacaktır. Tekaüt Sandığı ismini alacaktır. marşandizlerin burada boşanma . 

Gemilere su ve kömür ı·ermek, 

rıhtımları iıletmek, ambar, antre-

Yeni idarelerin kadrolarında yer sı temin olunacaktır. 
alamı yarak açığa çıkarılacak me- Sirkeci garı banliyö ile Avrupa 
murlara her senelik hizmet sene- yolcuları ve fribot için kullanıla

po, deniz yolcu salonlarını ve sun !eri için birer aylık tazminat ve- caktır. Yenikapıda muazzam bir 
durmaları idare etmek bu idare rilecektir. Bu tazminatlar son al- istasyon yapılacaktır. 

vazifelerindendir. . dıkları maaş nisbetinde olacaktır. ---0··0-

====================================- BELEDiYE 

Cihangire Yeni bir mesele Buzcular ş:kayet elti 

otobüs daha çıktı Şehirdeki buz satıcıları düni 
belediyeye bir istida ile müracaatı 
ederek buzun kilosuna 100 paralık 
narh konduktan sonra kendileri
nin bir şey kazanmadıklarını be

yan ederek şikayette bulunmuş · 
!·ardır. Buz satıcılarının iddia•ına 

göre bayi kendilerine buzu pa
halıya vermekte ve esasen bu za
manla eridiği \"e fira verdiği için 
satıcılar ziyan etmektedir. Buz sa
tıcıları belediyeden bayiin buzu 
kendilerine kaça vermesi icap e
deceğinin tesbitini .slemişlerdir. 

Edirnekapıdan kalkmaları 
katıleşti 

işçi mümessilleri yolsuz 

maz~aıa ile seçilmişler 
Cihan.gire i.şliyecek ot.obüslerin 

İş yerlerinde yapılmakta olan 
Edirnekapıda.n kalkmaları ve Ci -

mümessil seçimleri dolayısile ga -
hangirden de Edtrnekapıya gitme-

rip bir vaziyet meydana çıkmış -
!eri tekarrür e1ımiıjtir. 

tır. 
Bu suretle şehir dışına çıkan üç M r V k·ı t' 1- k d 1 ı. b" . 1 il . 1 kt a ıye e a e ı a a a ar ara 

yo ... da oto us ış et mt~ o aca ır. .. d d'"· b. k d 1 . . gon er ıgı ır tez ere c yapı an 
Zıra Topkapıya ayrıca otobus hal-\ t·h 1 d ·ık ·ı ·· -1 .. .. ın ı ap ar a ı seçı en mumessı 

tı mevcuttur. Bakırkoy otobusle • . tlh h t· b l lO . . ın ap eye ıne a:t maz a aya 
n de ~asen Yedıkuleden geçmek- k 1 k 1 t 1 ·b·ı 

uruş u pu yapış 1r1 masını 1 -
tedir. Edirnekapıya nakıl vasıtası dirmi9tir. Halbuki ış ,kanununda 
olarak yalnız tramv .. y mevcuttur. bu gibi muamelelcrın evraklarının 
Bu ot<ıbüsler Karaköy, Beyazıt ve 

pul yapıştırılması lazım gelmiye -
Fatih yolcularını da alacağından 
halle sık aı.k otobüs bulabilecektir. ceği kaydi olduğundan şimdiye ka i 

---oo•---
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M AA R l F 

Spor yurtları tali1J1atname

sinin ta tbikatı 

Telefonla bir "kat'ı 
cereyan" ihbarı ! 

Başınüreıtibimiz Ömer 
Nazın~ c\·indeki kofrenin 
ınührü koın.~uya cereyan ve
rilirken idare nıcmuru tara -
fmdan koparıldığı halde, kof
re n1ühürsüz görüldüğü için, 
kendisinden 3 lira masraf is· 
tenınesindeıı §ikiyet clınişti. 

Elektrik idaresi evvela kof
reden komşuya cereyan ve
rilm•miş olduğunu bildirdi. 
Mevzuubahis eve gidilirse 9 
aydanberi elektr'k yandığı 

ve kofreden verilmiş olduğu 
göriileceğini ynzdık. Bunun 
üzerine yine aynl idare bu 
yegane komşuya bu kofreden 
1937 Kanunuevvelindc ecre· 

yan verildiğini, binaenaleyh 
8 ay kadar evvel gönderilen 
memur tarafından kofreleri • 
nin koparıhnasının varid o -
lamıyacağını bildirdi. Ve ni· 
hayct üçüncü tezkeresilc bu 
noktayı teyit ettikten sonra 

bir ikinci komşunun da cere· 
yan talebi h'af ed'1ememiş 

olduğundan yine mührün 

memur tarafından koparıl -
dıktan sonra kofrenin tekrar 
mühiirlenmemi~ olabileceğin

de ısrar etti. Ba~mürettibim"z 
de bu vaziyet karşısında (az. 

la ısrarı lüzumsuz ve faydasız 
bularak parayı vereceğini, fa
kat komşuya cereyan verme 
tesisatın kendi kofresinden 
sökülüp ayrılmasını istecr. 

l>ün saat dörtte telefon 
çaldı ve elektrik idaresinden 
Bnşnıürcttibiınjz Önıer Naz
nıiyi istediler ve kendisine 
akşama kadar 3 lira masrafı 
verınez9e e\·indeki elektrl k 
ccreyauınm l<e.ileceğini bil -
dirdiler. O da ~u cev"abt ver -
di: 

l -Yalnız cereyanı değil, e· 
, vimdeki bütün tesisatınızı ke-

siniz, sökünüz. Badema elek
/ trik yakmıyacağım! 

Biziın bildiğimize göre, ce-dar yapılan intihapların bu maz -
balalar pulsuz olarak hazırlanmış 

Prevantoryom ve sana tor · ve hatta aıakadar resmi daireıere 
Bu sene t.atbık mcvkiine konan reyan kcsn1c ilibnrları kınnı-

yoma alınacak hastalar teslim edilm'ştir. Şimdi Maliye 
Ankara, (Hususi) _ Prevantor· 1 Vekaletinin emrile Türkiyenin 

yom ve sanaloryomda tedavi edi . her tarafındaki binelrce i~ yer ·nde 

lecek talebe ve muallimlerin ev-

raklarınm noksan yollanması yü
zünden kısa bir zamanda müesse-

Fni spor yurtları talimatnam< zı renk! ve 48 saat mühletli 

nin tatbikatı hakkında Beden Ter I bir ihbarname ile yapılır. E-
bıyesi umum müdürlügü alaka ğer telefonla tebliğ keyfiyeti 
darlardan izahat istemi~t.r. Umum Ömer Nazmiy~ mahsus bir 

müdürlük talimatnamenin ıhliya· cemile değil de sürat tcnı:ni 
ca tetabuk edıp etmedigini, müsa- için ittihaz edilmiş bir usul 

ise .dareye hayli müşteri kay
bakaların düzgün bir şEU<ilde ya -

bettireceği muhakkaktır. 
pıhp yapılmadığı, inzibatın lemi-

hazırlıkları 

300 odalı vilayet sa
rayının planı bitiyor 
İstanbul imar planı tasdik edil· 

dikten sonra planda devlet mahal 
lesi olarak gösterilen Sultanah -
met meydanı civ·arının imarına 

derhal başlanacaktır. Burada tam 
I caddeye bakan ve halen kahvele
" rin ve eski hapishane binasının bu 

l lunduğu yere adliye sar·ayı inşa 
ı; olunacaktır. Plana göre adliye sa
l 

1
; rayının yanına 300 odalı muazzam 

vilayet !arayı yapılacaktır. Viliı-

Klorform koklatarak adam bayıltmıya 

kalkışan Müller suçunu bütün teferruatile 
itiraf etmesi cezayi azalttı 

Çine gitmek üzere İsviçreden 
yola çıkan ve şehrimize gelince 
parasız kaldığı için Firuzağada 

Markoviç adında birinin evinin ka 
pısı önünde üzerine hücum ve 
klorform koklatarak bayılmak su 

mesi dün ağırcezada bitmiştir. 

Verilen karara göre, Müllerin 

bu $UÇU yabancı bir memlekette 

aç kalarak işlemiş ve sonra da ol

duğu gibi itiraf eylemesi cezayi 

retile çantasını gasbetmek is\iyen tahfif edici mahiyette görülmüş 
Müller adındaki gencin muhake · ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir. 

' yet sarayının yanına da belediye 

,, sarayı kurulacaktır. Vilayet sara- Langada yara-
1 yının planı lizerinde vilayet nafıa 

Kasap Şerif 8 
sene yatacak müdürlüğünde yapılmakta olan ça lama davası 

lışmalar çok ilerlemiştir. Vilayet • 
saravının ön ceı·hesi dört katlı. ar- 1 L' d b Sirkecide Kasap İbrahim Şr,.·f, , Birkaç ay evve anga a ir 
ka c• phesi beş katlı olacaktır. Ka· dükkanına gelen Gani adında bir bostanda cereyan eden bir yara -

d · · b.. ·· k b. h ı arkadaşile şakalaşırken 1>nu kasap 
pı an gırer gıTmez uvu ır o 1 h"d· · · h k · 

· anma a ısesının mu a emesı bıçağiyle ağır yaralamış ve katle 
bulunacak ve saray bü',ün hüku- dün ag·ırceza mahkemesinde b tı· 

d ı .. .. d t 1 k teşebbüs suçiyle ağırceza mahke· 
met aıre erını ıçın e op ıyaca . j'rilm;• ve karar bildirilmiştir. Hiı-
-' .., - mesine verilmişti. 

l .ır. d. d 
Nafıa bu planı tamamladıktan ıse şu ur: İbrRhim Şerifin muhakemesi 

sonra sarayın mimarı tarzı hak . Halil adında bir genç sevgilisi ftün bitmiş ve karar bildirilmiştir. 
'kında Prostun fikri aluıacaktır. Maryam ile beraber Langada bir Karara göre. Şerifin kati~ te

., IBurada bugün inşaatın Sultanah· bostanda otururlarken Maryı ,,,.. şebbüs suçu sabit olduğundan 18 
met oamii mimarisile hemahenk kardeşi Hayik yanlarına gelmiş sene hapse mahkum edilmiş fakat 

1 

olmasına dikkat edilecektir. ve kardeşini atarak eve götürırek Ganinin suçluya küfretmiş .ılması 

00
- istemistir. u..,yam itaat etmek is- tahfıf sebebi saytlarak ceza 8 se----<. 
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;~ğ:~:r~~~;~k yUzunden 

Kolonyacıların bir 

müracaatı 
İnhisarlar idaresinin piyasaya 

kolonya çıkarması üzerine telaşa 

düşen kolonya imalathaneleri sa
hipleri nihayet aralarında yaptık
ları bir toplantıda yüksek malçam 

tabancasını çekmiş fakat bu sıc ·. Mahmutpaşadan geçerken aya
da bostancı da işe kartşınca hcpst ğına basan 14 yaşında H<lkk: ad.n 

beraber yere yuvarlanmışlar ve da bir çocuğu tekme ile karnından 
bu sırada patlıyan tabancadan çı- yaralıyan izak dün birinci sulh ce

kan kurşunla Hayik yaralanmış • za mahk.:mesinde muhakeme edil 
tır. ı miş ve 16 lira para cezasile 15 lira 

Muhakeme neticesinde Halilin tazminata mahkılm edilmi~tir. 
Diplomasız dişçi 15 gün 

yatacak 

hareketinde öldürmek kasdi görü-

Diplomasız olduğu h:ıld.• Halil 
adında birinin dişlerini tamire kal 
kışan Fatmn adında bir kadın dün 

Vekiller;ne birer telgraf çekerek Geçenlerde yanan Atabek ha· birinci sulh ceza mahkemesinde 

!ara müracaat etmeğe karar ver -
mişler ve dün Reisicümhur İsmet 

İnönüne, Başvekil Refik Sayda -
ma, Maliye ve Gümrük İnhisarlar 

lemediğinden iki ay 11 gün hapse 
mahkum olmuştur. 

iki top kumaş çalmış 

inhisarlar kendilerile rekabet e- nından çıkarılmış olan kumaşlar- 1:; gün hapse mahkum edilmiştir. 
dercesine yaptığı bu işe manı olun dan dün iki top çalarak kaç~rken Adi" d h k d 

yakalanan sabıkalı Abdurrahman ıye e Ser OŞ gezen a IR 

1 

masını istemişlerdir. 

Kolonyacılar inhisarların bu adliyeye 
hareketini devlet ve parti nizam· ı muştur. 

1 
Refika Zişan adında bir kadın 

verilmiş ve tevki! 0 un~ adliye koridorlarında sarhı·~ bir 

!arına avkırı bulmakta ve resmi ---000 ---.-

daireleri~ küçük esnaflara aıt o· DE N 1 Z 
lan işleri yapamıyacağını da bu ve 
sile ile ileri sürmektedirler. 

-00-

Esm.1fbankasının tasfiyesi işi 

Kara~enizde ve Eğede 
şiddetli fırtınalar 

halde öteye beriye yıkıla yıkıla 

dolaşırken yakalanmış ı·~ biriııeı 

sulh ceza ınahkemesine verilmiş

tir. Refika Zişan sarhoşluk suçun
dan dolayt 3 lira para cezasına 

mahkum edılmişlir. 

Hırsız hastabakıcı iki aya 

mahküm oldu 
Gülhane hastahanesinrler: 16 ye kabul edil!Yl('5' icap eden has 

tatarın bir hayli zaman beklemek

te oldukları anlaşılmıştır. Maarif 
Vekaleti alakalılara taın;m yaza

rak bu yersiz gecikmeye meydan 
verilmemek üzere hastaya ait ra· 

intihapların ba~lan yapılması !a
tım gelmektedir ki buna da imkan 
görülememektedir Ç'ünkü 15 Ha
>iranda ·ş ihtilafları nizamnamesi 
tatbike başlanacaktır. 

---<.!O---

ı Çünkü bir aboneden, vazi-
ni iç'n ne gibi tedbirler alınması' fesinin en hararetli zamanm- Küçük vesait ve vapurlar sefer ya çay bradağı ile bir operatöre aıt 
icap• edeceg' inı ve müsabakalara liradan !azla parası bir türlü tah- kl d 1 o·· k d ı· t 1 k ki 1 h t b k 

Profesör Polit is'in 

verdiği konferans 

da ve bilhassa şirket veznesi- pamama a tr ar. une a ar ı- ça a ve aşı arı ça an as a a ı· 
daha ne gibi sporların na· ve edil- · k k d sil edilemiyen Esnaf bankasının ~ 1 Halime dün Sultanahnıet lıırın-nıu apamnasına a ar ge - imanımıza hiçbir kaza haberi gel- ~ 
nıesi lıizım geleceğini sormuştur. çecek bir saat zarfında •Kat'i umumi heyet toplantısı dün niha- · t· ci sulh ceza mahkemesine:\~ muhl· memış ır. 

Maarif müdürlüğü bu suallerin cereyan• müeyyidesile para yet yapılabilmşitir. ~ keme edilmiş ev suçu sabit ·ıldu-Ankara, (Hususi) - Halkevin-

porların tam bir ~ekilde tekem . de Yunanistan hükumetinin Paris cevaplarını bir rapor halinde ha- istemek herhalde d:ğer bir Şimdiye kadar iki defa topl:ı • Bir kaçakçı yakalandı ğundan iki ay hapse malıkiım ol-
mül ettirilmesim talebenin pa- sefiri ve meşhur devletlerarası hu ıırlıyarak Maarif Vekaleti kana • çok abonelerden de ayni ce . nan ve hiç kimse gelmemesi yiı - muştur. 

k k f .... N p l't' t f ı· 1 um ··d" !"" k b 1 • ı · ık b' h zünden. içlimaları boyuna g:•;ri lca Evvelki gün Pireden limanımı· Va urda tabanca a rasu: yatılı veya gündüzlü oldu- u pro esoru . o ı ıs ara ın - ıy e um mu ur uge sunaca • va ı a maga ay ır are - - p a J 
dan ( 

• ı al t k · lan nafıa umumi heyeti dün bes za gelen İtalyan bandıralı Radi ğunu.n raporda tasrih edilmesini, zamanımız hadise eri tında ır. ettır. • mahküm oldu 

sırası gelen hastaların müessese -
~·e doğrudan doğruya çağırılabil -
mesi için mektepte kalmıyan tale-

devletler hukukunda hasıl olan K.. t d • t İdarenin verdiği mütena . kişi bulunmasına rağmen iç' imaı· vapuru yolcularından Abdoniki'nin 
OJ e rısa Umum mü- S b hl k · · d ·· h ı ·· ··k Hayrünnisa adında biı ;adını değişiklikler) mevzuu ile bir kon- kız cevaplardan iyi tetkik e· nı yapmıştır. a a an a şa."!la vezıyatın en şup e enen gumru 

d 
.. lüvU k 1 k d ·· ı t d f. · kendisile sevişmeğe mecbur et • 

ferans verilmiştir. ur g uru uyor d ·lmediğine hükmolunabile . a ar suren top an 1 a tas ıye ,. .. ,. muhafaza memurları üzerinde a • mek maksadile Haydaq;a·,.ı VlpU· 

Fe kal .de Jk 1 b k f cek olan bu muameleden ida- yetinin mesaisi gözden geçirilmiş. rama yaptırmışlardır. Kadının ü-
be ve muallimlerin ve adreslerinin 
müesseseye bildirilmesini istemiş· 

v a a ış anan u on e· Maarif Vekiıletı köy tedrisatile runda tabanca ile üç el ateş eden 
ransta bütün ecnebi sefirleri, me- meşgul olmak üzere, bir Köy Ted re bir abone zarar etmiştir. fakat bu iş bitirilemediğinden baş zerinde vücuduna sarılmış olarak Fahrettinin muhakemesı ağırce • 

b 1 f .. 1 h'k. 1 Ö e Naz ·nı· n . d ka gün devam edilmek üzere içti· ht l'! k k . ki' k 1 us ar. pro esor er, a ım er ve risat Umum Müdürlüğü teşkilatı m r mı l'vın en ce • . . mu e ı aça ıpe ı umaş ar znda dün bitirilmiş ve ö'rFirrr,ek 
ı k d ı k maa nihayet verılmışlir. ı 

-oo- güzide bir kalabalık bulunmuştur. kurmağa karar vermiştir. Bu teş- reyan a an oınşu a e e · yakalanmıştır. Abdoniki eşyalarla kasdi lesbit edilemediğinden teh· 

V 
Konferans Ankara hukuk fakülte= siz kalacak ve şirket bu kom- ---

000 
--- 6 h . 

Tıc. aret ek.aletın' de tayı"nler kilatın talimatnamesi hazırlana . E K O N OM 1 beraber adliyeye teslim edilmiş . a;ı suçundan ay ~P5' w bır se-
11 · · k tı· d ti · şu için de sokaktan kablo dö-sının ıyme ı ve genç oçen erın oaktır. Bu yeni umum müdürlüğe tir. ııe emniyeti umumiye n~zaretı al-

Ankara, (Husw;i) _ iktısat Ve- d B N"h E f d şemek masraf ve külfetine 1 B k d • \ . .. . . . en . ı at rim tara ın an ter· ilk tedrisat umum müdürü İsmail katıanacakı.r. Ş an asın ayaz mesaı - tında bubnmağa mahkürr. dil • 
kaletL musteşarı Halıt Nazın Keş· cüme edilmıştir . _ · ı ıniştir. 
mırin açık bulunan Ticaret Veka- B k f . ·ı • . • b 1 Hakkının seçileceg .anlaşılmakt~ • Şin1di bu muameleyi idare saatleri ktısat Vekaletinde tayinler "";;~=========; 

. .. ... l? . u on eransı ı mı ve sıyası a dır. • . 'h · ·ı k b·ı· • 
letı musteşarlıgına -5 !ıra maaş- k d d 

1 
ti h k k d .

1 

ve tıcaret zı nıyeti ı e a ı ' İş bankası ilk defa olarak bu Ankara, (Hususi) - Yüz lira I 
, . ım an ev e er u u un a yem - f 1 k • T A K V M • 

la. Tıcaret Vekaletı kadrosunda a- .. 
1 

·hı· t . t"b 
1 

teli bu mazsa ı yıl yaz mesaisi saatleri tatbik et- maaşlı İktısat Vekaleti birınci hu· 
~ık btılunan 100 lira maas_lı te<ki- ıghoruş e~ı ıt• ıva .. e .. mesıd 1 

il atrıy ke Halayda Atatürk ab·ıdes·ı H ki d ğll . ? 1358 HiCRi ıaso· RUMi , , a ı • mı , meğe başlamıştır. Bundan sonra )mk müşavirliğine eski hukuk mü 

la·ııandırma umum müdürlug"ime e emmk.ıye .. ınhı gozdonun e u ara L • ı Rebi'ülahir Mayıs 
O
.. d\ğ . • • banka şubeleri her gün saat 9 dan .. z· y·· ··k··· .. ı· . yarın ı nus amız a aynen neşre- ğren ımıze göre Hatayın · 

9 
şavırı tya oru un yuz ıra ma· 19 25 

İktısal Vekaleti ihracat. teşlplat • d •. .. ........................ ikiye ve cumartesi günleri de . 
. ecegız. büyük kurtarıcısı Ebedi Şef Ata- I k ı 1 İkt t V !andırma müdürü Servet Berkın ı K"" .. k H b I ı . dan 11,30 ğa kadar çalışacaklardır. aşa, se sen ıra maaş ı ısa e- 6 inci AY HIZIR 33 

100 lira maaşla, Ticaret Vekaleti ---oo--- tiırke karşı olan şükran ve saygt· ı UÇU 8 er er ı Bu şekil mesai saati 16 eylula ka- k8.leti ikinci hukuk müşavirliğine S E N E : l 9 3 9 
kadrosunda açık bulunan 80 lira Muallimlere yeni kurslar !arının if.adesi için Halayın .or- ı........ •••u•..ı dar devam edecektir . eski hukuk müşaviri İbrahim Se· v.oatı 
nıaaslı teşk•la!landırma umum mü Maarif müdürlüğe! haziranın 20 du• mebvki:nde büyük bir büst in· * Memleketimızden mühim larabük için mühendis nil'in seksen lira maaşla, yüz yir-
dür muavinliğıne, Orhan Dümer sinde tatbik mevkııne konmak ü- şasına aş anmıştır. m.kdarda deri ve tütün almak ü • mi beş lira maaşlı sanayi tetkik 
80 lira maa la tayin olunmuşlar • zere muallimler için bazı hazır - Halayda ilk olarak dikilecek o- zere dün şehrimize iki Alman fab- geliyor heyeti riyasetini! eski tetkik heye-
dır. lıklarda bulunmuşlardır. lan Ebedi Şefin büstler.ile bizzat rkatörü gelmcştir. Piyasa ;[e te - Karabük demir ve çelik fabrika- ti reisi Şevket Süreyya Aydemirin 

--0-- Yapılan plana göre şehrin da- Hatay Devlet reisi Tayfur Sök - maslara başlamışlardır. larında çalı~a.cak .İngil\z mühen • yüz yirmi beş lira maaşla tayin e· 

Maliye Vekili lstanbula hilinde ve haricinde gezintiler ya- men alakadar olmaktadır. * Emi.nönündeki mescidi ihtiva dislerinden Gardöner dün sabah dilmişlerdir. 
pılacak ve muallimler için musi- Tayfur Sökmen geçen gün Ke- eden adanın iki dükkanı evvelce Londradan şehrimize gelmiş ve __ _,,_ __ 

geliyor ki, fotograf, beden terbiyesi, resim sep'de bir tetkik seyahati yapmış, istimlak edilmişti. Dün de beş akşam Karabüğe hareket etmiştir. Fi • Nazırın cenazesi 
Ankara, (Hususi) - Mal.ye Ve ve elişleri kursları açılacaktır. ve buradan dönüşte cOrdu. ya dükkanın daha iStimlaki içın 6li Fabrikaların bil§ mühendisi T. Orlnalı 

kılı B. Fuat Ağralı bırkaç gün kal- Harici gezilerden biri de Karade- uğrıyarak kaidelerinin inşasına bin lira para gelmiştir. Burada is- Morgan da Cumartesi günli şeb. • Şair Florillalı Nazım Gü!ha-
moı.. ;;.oro ~ .. ma ı>ünü İstanbula nizde yapılacak ve bu seyahat 10 başlanmllj olan abideyi gözden ge- timlaki icap eden daha beş dük - rimize gelecek ve Karaıbüğe gide- ne hastanesnde vefat etmiftr. Ce-

. ' - -- · ·~-...tir. nazesi bugün kaldırılacaktır. 

tir. 

Eunl 

GOnq Haziran Gllneı 
4 29 8 51 
ôAle ôtl' 

12 13 

8 
4 34 

ikindi ikindi 
16 ıı 8 35 
Aqam Akşam 

19 38 12 00 

Yatı Yatoı 

21 39 Perşembe 2 Ot 
ı....ıı laoalr 
2 12 6 34 

• 
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iŞARETLER 
-·~ 

Dü.. ;;;_ çıldırdı mı? 

Japonya ve Alman1
" Polonyalılara göre 

Naziler taar
ruz ediyorlar 

Geçen ve bu ay içinde biri A -
nıerikada, öteki İngiltercde iki 
tahtelbahir battı. Amerika tahtel
bahirinde galiba otuza yakın in • 
giliz talıtelbahirindc 94 kişi boğul
du. Fakat bu 124 kişinin öfümii her 
tarafta nekadar biiyük bir teessür 
uyandırdı; bunlara ve bunların 

• • 

Italyan askeri ittifakı 
İtalya Berlinle Tokyo arasında 

taraftar 

Varşova, 7 (A.A.) _ Polonya çoluğuna çocuğuna bütün dünya 
matbuatının bildi.rdiğlııe göre 30 ne kadar acıdı! .. 
nazi Dantzigde bir Polonyalının Şa§ılacak şey!... Cihan haı,bin
evine taarruz ederek bir hangarı de her gün bir iki tahtelbahir i . 
tahrip ve eve cebren girmeğe te- çindekilerden hiçbiri kurtulma • 

bir ittifaka 
Roma. 7 (A.A.) - Japonyanın 

Roma ve Berlin sefir !erine A vru
panın variyeti karşısında Japon -
yanın takip ettiği styasete dair 
dün Tokyodan yeni talimat gi!I -
11.i ği öğrenilmiştir -

Kont Ciano, dün ak,'<llm Napo
liden avdet etmiştir. 

Japonya sefirinin muamrleyhi 
bugün ziyaı·et aderek Japonyanın 

noktai nazarı hakkında malümat şebbüs etmişlerdir. mak üzere batıp gidiyordu. Yalnız 
ıermesi muhtemeldir. Polonyalı, polise müracaat et- tahtelbahir mi? O büyük kiyamet-

Japon mahfellerinde söylendi - - le günde on bin kişi ölmüştür. Bu-
mışııe de halkın toplanmasına se-

T ky · 'tib - le giin şu iki tahtelbahirin 124. kur -
ğine göre o o prensı:p 1 arıy bebiyet verdiği için tevkif edil -
ıuıtikomintern paktın takviyesine . . banma acıyan bizler, o günleri ha-
hatta, bilhassa Sovyetler Birliği - mışt~~ . tulamıyor mıyız? Anlıyamadığı -

. . Dıger cihetten Polonya matbu- mız nokta burasıdır: Hatırlıyorsak 
nın muhtemel tarzı hareketile ala- atı Saint - Stanislas kilisesi cam- · b" h b" d b "th' d h ' yenı ır arı, aam11 1§ aa 
kadar bazı şartlarla Roma, Berlin !arının meçhul şahıslar tarafından korkunç bir harbi, nasıl göı~ alı _ 

•e ;r~kyo arasında tedaiiii bir as-ı kırıldığım bildirmektedir. yoruz? Hatırlamıyorsak... . Fakat 
kerı ıttıfak akdine taraftardır. bunu bize her gün hatırlatan ı;ser-

u ____ k ______ k ___ h ____ b_ • Varşovada ~':tl:'ee1;!":ı:ı~:;ı~ =;.günleri ya§ı-

Z a Ş ar ar 1 Almanyanın bugün •ihan harbi-
istasyon yangınında nin ikinci senesinden Ia;.la harp 

Bir hafta zarfında Japonlar 
20.000 insan kaybettiler 

2 kişi öldü masrafı yaptığını bilenler yazıyor
lar. Hemen her memleket bu ka . 

Varşova, 7 (A.A.) - Salahiyet- dar değilse bile huna yakın ölçü • 
tar mahfeller, V arşova ıstasyonu- terle harp hazırlığı yapıyor. Bn 
nun suikasd neticesinde yandığına masraf ve bu hazırlık, bugiin de • 
~air ileri sürülen fa'.3riyeleri kat-• ğil.,., yann harbin öniine geçileml
ıyetle reddetmektedırler. Yangın yeceğine en bariz delildir. o halde 
eıınaınnda iki kişi ölmiiştür. Hasa· acaba dünya çıldırdı mı? Bu sua
rat takriben 20 milyon franga ba • le •Evet!• diye eevap verenler gıı

Çunking, 7 (A.A.) - Çelıiai a
jansı bildiriyor: 

Orta Çindeki muharebelerde, 

Çlınliler on bir mühim şehri istir-

dada muvaffak olmuşlardır. Askeri vaziyetin geçen hafta 
zarfındaki inkişab hakkında beya 
natta bulunan salahiyettar bir zat 
ezcümle demijtir ki: 

Yine Orta Ç!ndeki Kiangsi vi
l&yetinln şmallndeki askeri vazi-

liğ olmaktafl•r. Fakat istasyon l:ıi- liba yanılmıyorlar_ 

IKDAMCI 
Bütün cephelerde Çinliler ta

rafından Japonlara lndlrfüm dar
bel..r sayesinde, Japonların o ka
dar övündükleri .Mayıs taarruzu• 
tamamen akim kalmıştır. 

nası sigorta edilmi§ idi. Yangın, 

bir şişe tazyik edilmiş oksijenn 
yete gelince, Nançang • Kiukiang patlaması neticesinde çıkımştır. ...,. ....,. - - - - ' - " - " - - " 

demiıryolu boyunda mühim bir Enkazın süratle kaldırılmasına ı· N o·· N u·· 

Orta Ç1ndeki Hupeh vilay~tiıı.

değişiklik olmamalı.la beraber, Çin çahşılmaktadır. Seferlerin normal 
kıtaatı iki yoldan Nançanga doğ~ bir şekiJde başlaması pek yakında 
ru ilerlemektedir. lemin edilecektir. 

Şaı:ısi vilAyetinde. Çinliler Fu- --o--
Erzurum hattı 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
Reisicümhur, .istasyonda B. M. 

Meclisi reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Ge
nelkurmay Başkanı Mareşal Çak-

ıle düşman 20.000 zayiat vererek şana hücum etmektedirler. Wutai 
Hankeu'ya 200 kilometre :ınesafş.-

şehrini Jrurtarmağa çalışan Japon 
ıleki Çungslang'a çekllmlşttr. 

29 Mayısta Çlnl11'>r Çungsi.ang lar burada binden fazla ölü, 3 top 

oehrini tamamen çevlrıni§ bulunu ıtO mitralyöz ve 300 tüfenk bırak· 
yorlardı. ,ınıışlardır. 

Te-rcan, 7 (A.A.) - Erzurumı mak, bütün Vekiller, mebuslar, 
doğru ilerlemekte olan şi>ınendü~ mülki ve askeri rical tarafından 

hattı inşaatı hızla devam etmekte uğurlanm1şlar ve .istasyonu doldu
dir. Hat Tercana gelmiştiı:. Terca- ran halk tarafından şiddetle alk!Ş 
nın hududunda bulunan Vlkan kö !anmışlardır. 

I• ı ' b h yüne .kadar ray d<i§enmiştir. Ray-

ngı• ı·z ceva 1 azır !arın köye gelmesi, bu köyle civar 
. , daki köylerden binlerce kiii tara-

yük elçiliği erkAnı tarafından kar· fından karşılanmış ve altmışı mü
tecaviz kurban kesilmek suretiyle 
tesit edilmiştir. Hattın bu köyün 
im beş kilometre ilerisindeki Kar 

şılanmıştır. 

Bonenin tek lift 
Londra, 7 (A.A.) - İngiliz ga- gın köyüne gelişi de halk tarafın

zetelerinin Paristen öğrendikleri •

1 

dan büyük sevinç tezahür.atile kar 
ne göre, Fransız kabinesinin dün- şılanımş, 300 den fazla olan ame
kU toplantısında Harıccye nazırı leye yemek dağıtılmıştır. 

Bonnet, İngiliz • Fnmı;ız - Sovyet --(}--

lnönUnün kabul ettikleri 
elçiler 

Ankara, 7 (A.A.) - :Reisicüm
hur İsmet İnönü, bugün saat 11 de 
birkaç 2amandanbcri şehrimizde 
bulunan Yunanistanın Paris elçisi 
B. Politisi, öğleden sonra saat 16,30 

da da mezunen gittiği memleke
tinden Ankaraya avdet etmiş ola:n 
Almanya büyük elçisi B. Von Pa
peni kabul buyurmuşlardır. Her 
iki kabulde de Hariciye Vekili Şii}< 

(BOf tarafı 1 inci sayfada) 
llUll bahsederek İngillzle,rin bun • 
dan böyle müttefik ordular umum 
Jmmandanlığını bir Fraruıız Gene

Jl).}lne tevdi prenııipinl kabul et -
mlf olduklarını kaydetıne-kte, bir 

JDU!ıarebe vukuu halinde Şarkl 
.Avrupadaki miltteflkleri mihver 

~leri taratından muharebe 
harici edilmelerine mini olmak ı.- müzakerelerine engel olan müş _ B Millet Meclis'ınde 

külah izale için bir teklifte bulun-! 1 rü Saraçoğlu hazır bulunmuştur. 
~ del\hal taarruza geçmeği temin · ı (Baş tarafı 1 inci sa~lfada) * 
r· muştur. Bonnet, Baltık devletleri- . . 

00
. 

1 
üh. · b' eşkil; 

ınak.sadile lngiliz askeri makam· nin ismini açıkça mevzuu bahset- ıçın y e m ım ır t atı ya- Bugün şehrimizde beklenmekte 
Jarmın şimdiden insanca ve tek- k . . b'. 1.. ki A parken benım noktai nazarıma mu olan Reisieümhıır İsmet İnönüniin . me sızın u un şar vrupa sta- . 
ıı!lı: bakımdan hazırlıklarını tacile Ü • 1. . . il vafık bır adamı aramak mecburi- trenden Derincede inerek do"-u-tüsün n umumı garal1' ısıru eri &• 

karar verm;ş olduklarını ilave et-1 .. .. .. B etl B lt k yetindeyim. Kendilerinin dedik - dan doğruya Yalovaya şeref ver-

kted . 1 'surmuşlur. u sur e a ı dev- leri gibi teknisyen bir denizci bu- nıeleri kuvvetle muhtemeldı'r. 
:tne ır er. d ı ·ı t" ed·1m· 

Jetleri de o ayısı e gran ı 1 ış lacağım diye uğraşırsam belki bul * 
Askeri heyetimiz Lorıdrada ıolacaklardıl'. mıya imkan olmıyacaktır. Evet, Birkaç gündenberi ~eluimizde 

Londra, 7 (A.A.) - Oıgeneral İngiliz kabinesi, dün akşam 1 teknisyen adamlar vard:ır. Fakat bulunmakta olan Dahiliye Vekili 
Kazım Orbay riyasetindeki Türk Londraya bildirilen bu tarzı halli i§in şümuı ve hususiyeti itibariy- Faik Öztrak, Vali ve Beledıyc Re 
askeıi heyeti bugün, buraya gel - bugünkü toplantısında tetkik ey- le geniş görüşlü ve iyi düşüncelı isi Dr. Lıitfi Kırdar ile birlikte 
miştir. 'liye(:ektir. ~e '?sanları idare kabiliyetini ha- Savaronn yatilc D<'rinceyc gilmiş-

Türk askeri heyeti, istasyonda 000 ız hır adamın başta bulunması la- tir. 
--o--Harbiye nazırı Horcbelisha, İngi- d k" f '}" :zımdır: Yalnız bu iş için değil u -

Hong kong a l ngı iZ mum işler için böyle düsünüyoı· B k k" h f . 
liz Genelkurmay mümessilleri. ge ataşemiJı'terı" tevkif ve mütalealarına iştirak etmiyo - a f r oy as anesı 
ocral'er, başta doktor Tevlik Rüş 

~um. Bununla beraber herkesçe (Ba t f 1 · · f d ) 
tü Aras olduiiu halde Türki e bü- edı'ldt" al. ld § ara ı ıncı saya a 

" ın um o uğu gibi bu müessesede zır bulunmuştur. 
yük ediği erkanı tarafından kar- Hongkong, 7 (A.A.) - Çekiai birçok klSlmlara ayrılmıştır. Yeni- Hastahanenin sertabibi profe • 
şıc.~mıstır. ı ajansına göre, Japonlar Iİngifü den tanzim ve tahkim edilecek sör Mazhar Osman Uzman küşat 

Londra. 7 (A.J\.) - Resmi malı- ataşemiliteri kaymakam Chris • bir idare içlıı herhalde dediğim merasimi münasebetile kısa bir 
Iellcr<le zannedild:gine göre dün tophe Spear'i tevkif etmişlerdir. evsafta bir adamı l:jin b~a koy- kaç söz söyliyerek gelenlere teşek 
BaşvckJletle Polonya sefirınin zi- Henüz serbe<ıt bulunmıyan ataşe- mak l.azımdır. kür etmiş ve hastahaneıün mazi, 
yaıct esnasında Sc,·yetler Birliği Vekilin bu izahatından sonra hal ve istikbali hakkında malfuruıt 
meseles' mevzuu bans.olmamışlır. militerit:ı akıbeti meçhuldür. kanun .layihası ayneu kabul edile- vermi§.!ir. Buna göre, bu pavyo • 

Bu haberi veren .Jour-eohode Pa- -o-- rek harp mükellefiyeti kanun la- nun iltihakiyle hastahanenin ya • 

rıs gazetsi şunları ilave etmekte- Polonyadaki Alman yihasımn müzakaresine ıgeçilmiş- tak adedi 2.200 e çıkmıştır. Has • 
dir: d tir. tahaneni.n 1000 dönüm arazisi var-

•Po.onya sefirin.n ziyanı:, bil- teşekkülleri dağıtıl l Liıyiha üzerinde söz alan hatip- dır. 140 bin üzüm kütüğüne sahip-
hassa Polonvaya siliıılı ve Iastilı. te- Vaı·şova, 7 (A.A.) - Polonya - !erin mükellefiyet hadlerinin ka- tir. 

mini mc:;el~siie alakadardır. Bu' daki birçok Alman teşekküllerinin nunda açıkça zikredilmesi 1Ü2ınnu Yeni pavyon 42 bin liraya m..:ı 
nu müdafaa eden mütaleaları he- olmn.t y · S hh t mesele &ck':n Lonoı ayı ziyareti jşubeleri Posnan vali.ııi tarafından . . . _,.ur. em pavyonu ı a 

esnasında halledileır.cmişti. Maa - c:Uıgıtılmıştır_ Bunlar Almanların yeti um~ı~~ tımııp .edilmiş ve Vekaleti adına Ekrem Tok açmış, 
kanunun ikmcı maddes111e şu fık- pa 'lm"' b d 

mafrh İn.niltcre hükümeti, bu iş - 12 cemiyeti iJe Alman çifçileri bir vyon gezı .., ve un an sonra 
6 ranın eklenmesi kararlaştırılmış - misafirler izaz ed"~'·tir. 

leıi sonra tetkik ı·tm'"'e amiıde liğinin 5 şubesi ve Genç Alınan• ~ • ..., ~,. tır: 

blllunduğunu b:ldiımişti. Dünkü , partisinin 12 şubesidil. İlave e?llen karar: 
-o-

Romanya ayan azası gıörüşmelerin umumi bir mahıyet .On beş yaşından aşağı ve alt-

iktibap etLği zannedilmektedir. 40,000 Afnıarı Dantzig'e mıı yaşından yukarı olanlarla ma Bükı-~, 7 (A.A.) _~al K.arol 
Söylendiğine göre Çemberlayn, geliyor ıuı ve sıhhati muhtel bulunanlar, 71 ayan basını seçmiştir. Bunlar 
Polonya ve Dantzing'dekl siyasi ve bakıma muhtaç çocuğu alım ve ge eski genenıDer, nazırlar ve edebi-
Askerl vazilyel hakkın<'la ma!Omat Varşova, 7 (A.A.) - 9 haziran- be olan kadınlar ıahsi milk~llefi- yat alemine mensup tanınmış şah· 
istern~ir. Polonyanın Romanya dan 13 hazirana kadar yapılacak yete tAbi tutulmazlar.• siyetlerden mürekkeptir. Araların
ve Baltık devletlerile miinaı;ebet- olan spor i§ıtj!rak Bundan sonra kan.unun diğer da Alınan, MacaT ve Bulgar ekal-

SAYFA 3 

Dün limanımız;a ııel•n Yunan m'41t.tep gemisi Ari .. 

1 

-
Misafir m•lt.tep 11emiai lt.umantlanı rılıtımd. 

; • 

• 

Dün açılan 200 yataklı Ba'lrırlt6y lıaıtalıanui paııyonları 

Sıhhiye VekcUeti mtı.t.,arı yeni paoyonu afıyor 



SAYFA f 

Beni yiyen mikrop 
Yazan: Muazzez Tahsin 

Beni yiyen bir mikrop ... Bunu ğını hiçe sayarak onun alehinde 
Bunu seneterdenıberi hissediyoıum, ne yapmak liizımsa, yapı.or, kendi
ta çocukluğumcianberi oçimde be- mi tamamile sağlam bir adı;m far
nı kemiren bir miKrobun mevcu- zederek gece sabahlara kadar uy
diyctıni duyuyorum; fakat bu ne kusuz kalıyor, içini bir mikrop ke
zaman ve nasıl benim vücudüme m:rmiyen insanlar gibi zevk ve sa
girdi'? işte bunu bilmiyorum. Göz- fa ediyordum. Kadın. içki, kumar, 
le görülemiyecek, hatta belki de her şey defterde yazılydı ve ben 
mikroskop altında bile müşahede bu tppppppppppbi.r 
edilemiyecek kadar küçük bir zer bu iptilalara hasta vücudümün hü 
renin benim varlığımda yarattığı tün şikiı.yetlerine rağmen bağlanı
lou fırtınalar insan aklını dur - yordum. 
<luracak kadar müthiş! Fakat göğsümdeki düşmana da 

Bazı günler, benim gibi iri ya- uyumuyor. Vak.t. vakit bir taraf
rı, neş'eli ve canlı bir adamın, l:ıir tan beni vurmak için ufak bir so -
toz zerresinden çok daha küçük ğuk alğınlığını beklivordu. 
b:r m;krop tarafın~an kerniril - Bir kaç sene de böyle geçti. Va
mekte olduğunu ve bir gün o kü- kt vak:t kah o, kah ben galebe ça· 
çücük şeyin harbi kazanarak iri- lıyorduk. Lakin hakikate zaferin 
yarı adamı altedeceğini tasavvur onun tarafında kalacağını !:ıiE1or

etmek beni kahkahalarla güldürü dum. Yine biliyordum ki ancak 
yor; fakat bu bir hakikattir. Bir 

1 
çok iyi yemek. bol hava \'e istira· 

gün o mikrop beni yiey yiye öl- hat görmeleri ~ayesinde onun bu 
·J irecek... zaferini birkaç zaman daha gecik-

Çocuktum bir kış şiddetli bir tirebilirdim. 
nezle geçirmiş ve bunu miıteakip 1 Koskocaman bir adamır. kendi 
öksürmeğe başlamıştım. İlkin bu· \çindeki mini mini bir mikrop ta
Öı<süıüğüm kimseyi telaşa düşür-ı rafından yavaş yavaş kemir:lmesi 
•memişti. Akşamları yatarken an- ne tuhaf' Tuhaf olduğu kadar da 
nem bana b:r fincan ıhlamur içi- feci değil mi? 

rerek bunun önünü alırım sanmış- ·.son aylar zarfında bu mikrobun 
tı. Fakat aradan uzun bi.r zaman faaliyete geçtiğini, şimdıye kadar 
geçtiği 'halde hala öksürmeğe de- ağır ağır d:nlene dinlene yol alır
vam etitğimi ve vücudümün kuv- ken 'birden'bire telaşlanarak baş
veten düştüğünü görünce bir he- Jadığı tahrip işini sona getirmek 
kime gösterdiler. İşte o günden için acele etmekte olduğunu an -
sonra benim evdeki ehemmiye - lıyordum ve masamın üzer:nde du 
·Hm arttı. Uzun bir zaman yatak - ran, s'enelerdenberi açmadığım 
ta yatarak itina ile hakıldını, iyi • 'halde son günlerde dikkat ve itina 
leşince de annem beni Yakacıkta ile okumağa başladığım tıp kitabı 
oturan büyük teyzeme misafirlığe üzerinde 0 küçücük mikl'obun bir 
gönderdi; bütün bir yaz onun bah- insan vücudünC:e yaptığı tahriıba

çesinde .oynadım. tı takip ediyordum Cidden çok 
Kış geldiğı zaman tamamile iyi- komik bir şey bu! Doksan kiloya 

leşmiş ve mekt~be gitmeğe ba~- yakın bir adamı , mikroskop altın
lamıştım. Fakat annemin endi~eli da bir çok, bir çok defalar büyül
gözleri daima üzerimde dola~ıyor- tüldükten sonra güzle görülebile -
du. Soguk havalarda kat kat yün- cek bir hale gelen şu zerrelermi 
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Amerika ingiltere ,JfZ'4:Nst~ 
Ve SU 1 h hükümdarı Richard Greene 

Summer Welles 

nutuk söyledi 
Nevyork, 7 (A.A.) - Colombia 

üniversitesinin ziyafetinde bir nu 
tuk irat eden hariciye müsteşarı 

Surnmer Welles, Amerikanın sul
hun idamesi mücadelesindeki ro -

Dün Vindsora 

vardı 
Windsor, - Zontario - 7 (A.A.) -

ingiliz hükümdarları Ontario eya· 
:etinin b ırçok kasabalarında dur
duktan sonra dün akşam Ameri -
ka • Kanada hududunda Detroit-

filminin 
sevimli artisti kendisine çukqr 
yüzlü Greene demelerine kızıyor 

" Baskerville köpeği,, 

!ünün ehemmiyetini tebarüz etti - 'nın karşısında kain Windsora mu
rerek, bitaraflık kanununun sulh vasalat etmişlerdir. 
taraftarı memleketlerin lehine o-, Yarım milyondan fazla Kana
larak tadili prensipini müdafaa et dalı ve Amerikalı Detroit nehrini 

miştir. · geçerek hükümdarları selamlamak 
Hatip. demiştir ki: için Windsora gelmişlerdir. 

- Bugün, pek mühim bir sual 
karşısında bulunuyoruz: Ecnebi 

memleketlerle siyasi itilaflar ak -
detmekten ibaret olan an'anevi si

yasetimizin hakinlane hudutları > 
çinde nufuzumuzu mu kullanalım. 
yoksa batacak olan gemiden ı 

mümkünse onu kurtarmak için b -
ze müracaat edilmesini mi atalet 
içinde bekliyelim? 

Welles şunları teklif etmij;tir: 

ı - Amerikanın kara ve deniz 
kuvvetlerinin tecavüze uğramıya
cak bir seviyeye çıkarılması ve bu 
kıtadaki komşularını müessir bir 
şekilde müdafaa etmek üzere on
lara iltihak edebilecek bir hale ge
tirilmesi, 

2 - Bitaraflık kanununun A -
merikanın esasen arzu etmediği 

bir hale girmiyeceğine dair müm 

kün mertebe teminat verecek ve 
bitaraflığı idame etmekle beraber 
yeni kanunun dünyanın diğer kı

sımlarında askeri istila taraftarla
rına cesaret ve emniyet vermiye
cek bir şekilde tadil edilmesi. 

Hul lngiliz Kralı nı 
karşılıyacak 

Vaşington, 7 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Hull ile refikası Vaşington
dan hareket etmişlerdir. Yanların 

da İngiltere sefiri ile Nigara - Fal 
Is' da Amerikan hududunda İngiliz ı 
hükümdarlarını karşılıvacak olan 
heyet azası bulunmaktadır. 

Komite ile gazetecileri naklede 
cek olan hususi tren, gece Ünion 
istasyonundan hareket etmiştir. Gene /ogiliz aktörü aon 

'minden bir sahnede 
filmi { Baslıerville köp•li J fil· 
W • ndy Barri• ile birlikte 

Altın kıymeti Ridhard Greene beyaz perdede\ midir? Doğduğum zaman böyle bir 
. . . örünür görünmez derhal Tyrone yüzle doğmuşum. • 

Viışoıngton. 7 (A.A.) - Reısı- g 
1 

'b' h Artistin mensup oldugu Foks 
· · Power ve Robert Tay or gt ı e - . . . 

cümhurun doların altın kıymetını . kumpanyasına gelince bu sevımlı 
değiştirmek, müvazene seı-maye - yecan uyandırdı. Bırçok genç ka - çukur yanaklı yüzü, arkaya doğru 
sini ;ki milyar dolar olarak ibka dın ve genç kız kalbi kazandı. Bu ihmalkarane taranmış koyu siyah 
etmek, ve dünya piyasası fiyatının genç ak\ör zaten evvelce de tiyat- saçları, İrlandalılara mahsus gü,

fevkinde bir fiyatJa gümüş satın roda çalışmıştı. Aslen İngilizdi. İn- zel mavi gözleri (1 m. 86) biçimli 

almağa devam etmek hususların • g iliz sahnelerinden çalınarak Ho- uzun boyu ile herhalde hiç te fena 
daki saliihiyetlerin iki sene daha livuta getirilmişti. bulmuyor. Ondan ne kadar mem-
tahdı.d edı'lmes'\ teklifi ayan mec nun olduğunu da artiste daha be-

Richar Greene Amerika filmci-
lisinin bankalar encümeni tarafın yaz perdeye intisap eder etmez ye-

liğinin reklam tarzından pek şika- di senelik bir kontura\ teklif ede • dan tasdik edilmiştir. 
__ ..,, 0 yetçidir: cEvet biliyorum bir ak - · rek senede 15.000 dolar veı-mesi ve 

d f • l törün kıymeti anlaşılıncıya kadar derhal arka arkaya film çevirtme-
Habeşistan a te tış er halk tarafından sevilip tutulması- si ile de sabittir. Ve denebilir ki 

lü hırkalar giyor, yazın da, benim 
yaşımdaki diğer çocÜklar gibi ser
best b:r hayat yaşamaktan mene -
diliyordum. Üşümek ve terlemk 
benim iki en büyük duşmanım ol-

Adisababa, 7 (A.A.) - Dün Da· na yardım etmek liizımdır ... diyor. sinemaya intisap ettiği kısa zaman 
osta.. tayyare ile Harar mıntaka - Fakat hazan bunu 0 kadar gülünç zarlında çevirdiği filmJl'i>rle Ri - j 

)"iyip bitirecek? s1nı teftiş etmiş ve bu arada Ha- . clhard Greene rekor kırmıştır. Şim I 
Bi'rkaç zaman evvel kend:sine B elgrad. 7 (A.A.) - Pravda beşistan arazisi üzerinde tesis edil ve fena bir şekilde yapıyorlar ki..> diye kadar Ş\l filmleri çevirdL: 

Hırvat - Sırp 
ihtilafı 

muştu. Bu sebepten öteki çocuk • 
!ar gibi kendtmi neş'eye ve eğlen
ceye Ycremiyor, biraz mahzun bir 
tavırla bir kenarda oturuyordum. 
Beni görenler de yüzüme merha
metle bakarak yanaklarım1 okşı -
yorlar: 

- Vah vah, pek te güzel yavru-
cak~ 

Gıb; sözlerle bana acıdıklarını 

belli ediyorlardı. 

Küçük yaşımdanberi 

damgası alnıma vurlmu~ 

tı. 

•hasta 
demek -

meydan okuduğum, çok defa hat- gazetesi, Başvekil Tzvetkovich'in mek üzere bulunan muvakkat Genç adamın Amerikanvari ilan Dört Adam ve Bir Rica, Kentuc
tii kendisile alay ettiğim bu mik - bir muharririne verdiği beyanatıl'.kamplardaki teşkilat derecesin i ılık usullerine karşı olan bu hu - ky, Küçük Prenses, ve nihayet son 
rop beni korkutuyor şimdi. .. Onu neşretmektedir: kontrol etmek üzere üç defa yere . filmi Baskerville köpeği. 
her dakika dtişündükçe vlıcudü - Bu beyanata göre, Sırplarla Hır inmiştir. Richal'd Green 18 yaşında tiyat-
mün kesildig" ini, bacaklarımın tit- 1 d b' ı hu r~a ı'ntt'sap ettı· Seyyar bır kum vat ar arasın a ır an aşma - Dün Daosta, Gooro, Gigner ve ~; · 
redıg· - ·ni, omuzlarımın ürperdig"ini .. S H t Sl l~ panya ,·ıe ı'skoçvada uzun boylu sulünun ırp, ırva ve oven <- Goba mıntakalarını ziyaret ettik- J 

hissediyorum. Hatta hazan öyle rin menfaatine olacağını, ve bun- ten sonra Adisababaya avdet et- dolaştı. Onun nazarı dikkate çarp-
günler oluyor ki (bu hakikati iti· dan dolayı bu anlaşmanın elde ması ve Foks kumpanyası ile an· 

mi~. . 
raf etmekten vahşi bir zevk duyu-. edilmesi !azım geldiğini kaydet -

0 
]aşarak sinemaya intisap etmesı 

yorum) .onunla senelerdenberi tikten sonra şunları ilave etmiş - French Without Tears piyesinde 
yapmış olduğum mücadelelere piş tir: 3000 amele grev yaptı nazan dikkati çektikten sonra ol· 

man olarak kendimi (kaballat işli _ Maçek ile yapılan müzakere- Peşte, 7 (A.A.) - Golotberger muştur. 
yen bir mektı4 ,li gibi) ona affet • !er inkıtaa uğramamıştır. Bu müza mensucat fabrikalarındaki 3.000 Kendisi: 

t'rmek maksadile günlerce yata - kereler, devam edecektir. İki ta- amelenin yaptığı grev, had safha- _ Hakikatte ben melezim, di -
ğımdan çıkmıyor, vücudümü tam . ttu 

rafta da hüsnünıyet mevcu r. sında bulunmaktadır. Fabrika di- yor. Babam İskoçyalı, annem ise bir istirahate bırakıyorum. 
-oo-- rektörlüğü yevmiyelerde yüzde 5 İrlandalı idi. Plymouth'ta doğ -

Fakat bütün bunlar boş, pek p 1 • • t Profesör ov e nın ten yüzde 14 e kadar zam yapma- dum. Tahsilimi Londrada yap ım. 
bm ... O mikrobun her giin biraz • hald ı · d d d ı Seneler geçü ... Beni ~efkatle sa- "" • • ğı kabul ettiğini bildirdigi e '.Aileme ge ince içlerın e e e e -
dııha artan bir iştiha ile ben! ye- cenaze merasımı 'fi k kt" l ran anneciğim öldü. Ben de ilk de- bu teklif amele tarafından ka rimden başlıyarak birço a or er mekt olduğunu hissediyorum ki 

likanlılık çağına gelen gençler gi- Belgrad, 7 (A.A) - Dün aka - . görülmemiştir. t yetişmiştir. Hala Londra tiyatro-
doktorların bütün tekayyüdatına 

bı, hastalığı bir ayıp addederek demi azasından ve Yugoslavya ü- ---0- Jarında sahneye çıkan iki amcam 
rağmen pek yakın bir zamanda o 

üstümden silki.p attım ve kendimi niversitesi edebiyat profesörü Pav Senluı"s vapuru Al- J ve bir teyzem vardı. Büyük ba· beni tamam:le mağlup edeclk. , 
ya~ımın hakı olan eğlencelere bı • le Popovitch'in cenaze merasimi bama gelince o senelerce kendi 
raktım. Artık lıen de herkes gibi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~- yapılmış, bu merasimde kralın bir manyaya gidiyor başın.da bulnduğu trupu idare et-

olmak istiyordum. Hatta, mahzun Ruzvelt seyahatini 1 mümessili ile maarif nazırı Çir iç 
1
, Havana, 7 (A.A.) _ Saint • Lo miş bir adamdır. Fakat ben aile • 

ve meyus geçen çocukluğumun in- tehir etti ve üniversite rektörü hazır bulun- uis. vapurunun Almanyaya git . ı nin içinde ilk film çeviren insa -
tikamını almak .. çın midir, bira:oda . ·muşlardır. mekte olduğunu öğrenen mülteci R icharJ Green'ein yanatı nim. Belki yerinlin daha ziyade ti-
h,rkesten başka olmak, bir kaç Vaşıngton, 7 (A.A.) - Ruzvclt, ooo dı k .t . R it daki•c,ukuru bariz bir fekild;, 1 yatroda olması lazımdı. 

. . . lere yar m omı esı uzve e ye- • 
sene eve! silik bir çocukken Amerıkanın garp sahılıne ve Alas p l M • t 'd b' t 1 f ke k ,,apur ao"steren bir reımi Bununla beraber şu hakikati de . o onya acarıs an nı en ır e gra çe· re - .. 
~imdi parlak biı genç gocun- kaya yapacağı seyehati tehir etti- , 

900 
ül' t . . 41lO .. .. ka . unutmıyalım ki fazla mikdarda · · · · h k k t t dakı m ecımn unu - sumeti doğrudan doğruya bır Ka· mek istiyordum. y ·hsolim, ailem ğini kongrenin faalıyetı dolayısı- u u an an 1 tt'". . paraya, şöhrete burada malik ol -

ve servetim buna müsa 't ve bana le ~aşingtonda kalmosı hizıın gel - ) p 1 dmlar ve çpcuklar teşkil e ıgını liforniya gazetesinde intişar eden mak daha süratle mümkün oluyor. 
Varşova, 7 (A.A. - o onya - bild' · t' l" G 

ardımcı oldular, on beş sene ka - diğini beyan etmiştnir. Macaristan hukuk antantı, bu haf· ırmış ır . ve kendisine cÇukur yüz u ı·een• Bunun için de çok çalışmak liizım-
d t • asil d'l d'" · f · --<>--"" lakabı izafe edilen biı· yazıdan ile- dıı· kı' ben de buı1u yapıyorum. Bu ar am man e ~e ı e ıgım gı- ı tal an nazırı Benni ta nihayetinde Varşovada bir top- • 
b. yaşadım ve mes ut oldum. Ar - Y 1 t · ltalya Macaristan maçı ri gelmektedir. Diğer taraftan bü- çalışmak .oldukça müşkül ve çetin-. l d Jantı yapacaktır. Bu top an ıya ış- . 
tık benim icin •hastalık· mazide Yugos avya a h k kş' . .. yük bir gazetede yine Richard Gre dir. Denı'ldig"i ~ibi sinmna artist -' 'tirak edecek olan Macar u u ı- Peşte, 7 (A.A.) - Pel"§embe gu- ~ 
kalmış fena bir hatıradan başka Belgrad, 7 (A.A.) _ İtalyan naslar heyeti, eski adliye nazırı tıü Macar milli takımı ile karşı • en'ein bilhassa bu çukurları ile liğinin hiç te kolay bir meslek ol-

bir şey değildi. Yalnız vakit vakit münakalat nazırı Benni, dün Op- Dr. Lazar'ın riyaseti altındadır. !aşacak olan İtalyan futbol milli meşhur olduğu yazılı.dır. Fakat bu matlığı muhakkak. Burada çok dos 
bu hatıra canlanıyor, bazı kış gün- dağındaki . Mumaileyh, 9 haz. iranda c. ihan J, takımı Peşteye gelmiş ve M. acar genç adama karşı adil olmak la - tane karşılandım. Arkadaşlarım -
!eri ben; kuvvet ve şiddetle sara - lenatza giderek Avala M t dak il dan ve :bana verilen ı'Dllerden şim 

meçhul asker mezarına bir çelenk harbindenberi acarıs an ı meş futbol federasyonu azalarile kala- ~ımdır. Onun çukurlarından değ 

S -- Haziran 1939 

Ankara radyosu 

-~ Dalga uz!mlugu -ı 

! 1639 m. 183 Kes. lZO Kw 
I T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
' T.A.P, 31.79 m. 9165 Kes. 20 Kw ...................... , 
J 8 haziran Perşembe ı 
........................ 

Saat 12.30: Program. 
.Saat 12.35: Türk müziği 

1 - .......... N evcser peşrevi. 
2 - Sadeddin Kayn3ğın -
Neveser şarkı - Hicran 1a ha
rap oldu. 3 - Salahatt'n Pı -
narın . Nihavend şarkı - Ha-
la yaşıyor. 4 - . .... Santur 
taksrmi. 5 - ......... Nih~vend 
şarkı - Körfezdeki dalgın su· 
ya bir bak. 6 - ......... Neşet
kilrın mahur §arkısı · Gücen
dim ben sana. 7 - Mahur saz 
semaisi. 

Saat 13.00: Memleket, saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji 
ha barleri. 

Saat 13.15 - H: Müzik (ka
rışık proğram.) 

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

ler • PL) 
Saat 19.15· Türk muzıgı 

(İncesaz faslı - Safiye Toka -
yın ij;tirakile). 

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

Saat 20.15: Neş'eli plaklar

R 
Saat 20.20: Türk müziği. 

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

Senin aşkınla çak oldum. 3-
Faik Beyin - Rast şarkı - Bir 
dame düşürdü ki beni, 4 -

.. .. . .. .. Tambur takBimi. 5 -
Lfıtfi Byin- Hicazk~r şarkı -

Sana ne oldu gönül. 6 - Arif 
Beyin Hicazkar şarkı - Açıl 
sadberk. 7 - Arif Beyin - Hi-

oazkar şarkı - Güldü açıld• 

gene. 8 - ......... Acem kürdi 
~arkı - Bir vefasız yare düş -
tüm. 9 - Şemseddin Ziya -
nın - Hiçaz şarkı - Kim ğöı'8e 

seni. 10 - Halk türküsiı • Ak 
şam olur kervım iner yoku -
şah. 

Saat 21.00: Konuşma (zira-
at saati.) 

Saat 21.15: Müzik (flüt so -
lo - Mükerrem Beı·k: Trem<>
lo (varyasyonlu parça). 

Saat 21.25: Müzik (Küçülı: 

orkestra - Şef: Necib Aşkın). 
ı - İtalo Aszoni - Melodl 2-
Raffeale Va)ante - Uz~k bl.ı> 

memleketten (se~nad.) 8-.. 
J. Strauss Hızlaşma (vals). 

Saat 21.45: Konllima. 

Saat 22.00 Müzik (1-ılçipl 

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

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

potpuı-i. 
Saat 22.40: Müzik (operet -

!er - Pl). 
Saat 23.00 Son ajans haber

leri, ziraat, esham tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fi

at.) 
Saat 23.20: Müzik (Caz -

ban - Pe.) 
Saat 23.55 - 24: Yarınki 

program. 

Cemal Sahir Opereti 

-
Pek yakında 

lüks ıbııhçelerde 
yeni eserler 
SAHİR caz 

rak kendine doğru çekmek istiyor ıruti reı'inlin tekamülü hakkında h d b' dilik memnunum. 
koymuştur. balık ıbir halk kitlesi tarafından ancak bir çukurundan ba se e ı- . . . . . 

du. Fakat ben bir kaç gün istira - bir konferans verecektir. . . . d şeklinde bir Bazıları genç artıstın çok ıyı pı- el!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
h t tm k al b' .. .. s·· Yugoslavya münakalat nazırı, hararetle karşılanmıştır. lırız kı bu a gamze .. k d' 

1 a e e ve norm ır omur u- . ---00-- • • d h yano çaldığını soyleme te ır er. bana öğretti. Bir çift çorap yap _ 

yeni kadro 

rerek bol ğıda almak suretıle bu tlün akşam Italyan nazırı şerefin<! ---00-- şey değil, yalnız sag yanagı~ 
1

a a.- H•lbukı' kendisi: 
Romada Yapılacak 94 Oıi • d d H ~ mak istiyordum. Fakat neden bil eski hatıranın kuvvetli kolların - bir ziyafet vermij;tir. 1 4 mpıya ı sıl olmuş bir et gevşemesı ır.. ıç . .. .. eh 

1
. 

.. •. . Pipanodakı bulun m are ı: m'yorı.ım yaptığrm şey kocaman 
dan kend:mi kurtarmağa nıuvaf - Yugosla vyadaki resmi geçit Londrada yapılıyor şuphe yok kı hırçok kadınlar buna ni.ı:t cA u clair de la lune• ü ikı bir canta oldu ve onu sonradan ra-
fak oluyordum. Ancak kendımi al- ı f k t R h d Gr ne • 

t "' lar Roma, 7 (A.A.) - Roma, bu - . .1.b !' bayılır ar, a a ıc ar ııe parmakla çalmaktan Jleri ıgitme- ketler.imi koyarak kullandım. Ya-datmağa ne lüzum var? Beni için 
için yiyen bu mikrobun mevcudi -
yeti her zaman için aklımda idi. 
Ve bir gün o sinsi zerrenin kendisi 
nı ihmal etmemin intikamıııı ben-
den alaeağına kanidim. 

Bir ara oldu ki, biz iki düşman 
gıbi biribirmiele açıkça müco.dele 

ı 

ugyan .. M !' . . .. .. d 't 'Londra, 7 (A.A.) - Ingı ı z o ım . h' d . §ÖY l d 
AA) B kil gun u~o ınının onun. e geç1. piyat cemiyetinin dün alqamki kendisı ıç sevmez ve aıma - diğini söylüyor. Fakat derha e ni yine işinle yaramadı değil ... 

Belgrad, 7 ( · · - aşve resmi yapacak olan leıyonerlen le şikayet eder: şunu ilave ediyor: Genç aktör görüyorsunuz ki ol-
B. Tzvetkovich, dün Karlovatz'a karşliamağa hazırlanmaktadır. 'ziyafı;t neticeııind: has19ı;, 

018

1~ u.k~ _ Bir adam tahta baoaklı olsa _ Bununla beraber gayet iyi dukça şakacıdır da. Onun son fil-
hr . 1 tar . · · mumı kanaate gore .... o ımpı d' B il 

gelerek büy"k tuğyanların ta ıp Bir müddet evve o şı servı&ı _ onu tahta banak tahta bacak ıye, yün örerim. Bunu da bir kır ge - mi güzel yıldız Wendy arrie e 
· • · h · t t · t' 1 k kull ı vyonlard dün oyunları Londı·!lda yapılacaktır. . · . B k ill k" e"" ni ettıgı sa ayı zıyare e mış ır. o ara anı an pa a . . . . 'çağırmak nazik bır hareket mıdır? zintisinde yağmura tutularak ııı - çevi!rdiği • as ev e op ,.ı• 
Başvekil, felaketzedelere ilk Napoliye çıkmış bulunan İtalyan Beynelm~lel ~lınıpık ko':"ıte bu 1 Ne yapalım eğer yüzümde bir çu- kıntılı bİır yere sığındığımız bir herhalde i&tanbulda önümüzdeki 

yardım olmak üzere so bin dina.r ve İspanyol lejyonerleri için bir husust~ yarın •hır karar ıttihaz e· - k b benim kabahatim sırada eğlenmek için bir uıınç kız kışa görebileceğiz . 
vzi ettirmi tir. karargah tesis edilmiştir, decektır. ur varsa u 



FENERBAHCENiN BAYRAMI 
/ngiliz takımı yarın sabah mu,_,, 
azzam merasimle karşılanacak 

11 Haziranda kutlanacak olan 
Fenerbahçenin 31 inci yıldönümün 
de yapılacak bayrama iştirak et -
mek üzere davet edilen ve ilk de
fa memleketimize gelen İngilizle
rin en kuvvetli amatör futbol eki
pi olan Midilsex Wondress yarın 
sabah erkenden şehrimize gelmiş 
olacaktır. 

Hududumuz içinde bulunan İn 
giliz futbolcuları on altı idmancı 
,.e iki idareciden mürekkep ola -
rak 18 kişilik bir kadro halinde· 

dir. 

İngilizlerin ikametleri ,,:n ay
rılan Modapalasta bütün hazırlık

lar ikmal edilmiştir. İngiliz fut -
bolcular iı;tirahat zamanlarını Mo
da deniz klübünde geçirecekler -
dir. 

HALKIN RAC.BETİ 

Sporcu halkımızın gösterdıği 

rağbetle Fenerbahçe klübü tara
fından satışa çıkarılmış bulunan 
e>n beş bin bilet hemen hemen bit
ml'k üzere bulunuyor. Bu mat i
cln satılan biletle beraber " ~mi 
bin kişinin maçı seyced!K)eği anla.
~ılmaktadır. Bu seyirci rakamı 

memleketimizde spora olan rağbe 
te güzel bir misaldiıo. 

Gelecek İngiliz amatör takınun 
da yedi beynelmilel oyuncu ih 
birçok milli takım seçmelerine ~
tirak etmiş elemanlar mevcuttur. 

Yarın sabah erkenden 1stanbu
la ayak basacak olan ilk İnglltz 
futbolcuları şu kadro ile gelmek
tedir: 

KALECİ MULLY ayni zaman
da takım kaptanı bulunan bu o
;.·uncu İngilterede çok sevilmiş ve 
beş yüzden fazla maça ve seyyaha 
le iştirak etmiş müstesna bir fut· 

bol istidadidir. 

zamanlarda muhtelit takımlarda 
ve milli takım seçmelerinde yer 
almış oyunculardır. 

Misafir İngiliz futbolcularıntn 

Ankarada yapacakları maçlar he
nüz katiyetle tesbit edilmiş değil
dir. Şayet Ankara organizasyonu 
olmazsa misafir takımın ikinci ma 
p Galatasaray ve üçüncü maçı da 
Fenerbahçe revan~ olarak oyna -
ması muhtemeldir. ,, __ ---------'\ 
DİKKAT 

2 - Cem .yetler kanuı\1na gön 
nizamnamede yapılacak tadı,at. 

---000 

Bu hafta yapılacak 
maçlar 

Beden Terbyesi stanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlığından: 

10-6-939 Cumartesi 
yapılacak maçlar 

Taks.m stadı 

Anadoluhısar Kadıköyspor. 

11 Haziran Pazar günü oy
nan::ıcak bu n1ühinı nıaçın 

tafsilatını '"" hikayesini 12 
Jlaziran giioü n1ütekiiınil bir 
şekilde çıkacak olan •İk
da111• da arkadaşıntız Ali Na· 
ci Karacan yazacaktır. A).-nİ 

nüshada nıaçın bütün re . 
simlerini ve diğer şayanı dik 
knt tafsiliıtı bulacaksınız. 

saat 14.Hakem Necdet Gezen. Yan 
1 hakemleri Halit Uzer Ye Rıfki Ak-

1 say. 
1 
' Hilal, Kurtulıış - Topkapı, Ar -
lı navutköy. Saat 15,45. Hakem Re

ı fik Osman Top. Yan hakemleri 
Şevki Çanga ve Sd:imi Aka!. 

Beykoz, Kurtuluş - Kasımpaşa, 

Galataspor. Saat 17.30. Hakem Ha

lt Ergü. Yan hakemleri Fikret 
\ı-----------tl 'Kayral ve Neşet Şarman. 

İstanbulspor kongresi 
İstanbul Spor Kliibü Genel Sek· 

reterliğinden: 

Ruznamede yazılı mevadı mü -
2akere ve karara raptetmek üzer 
'kongremoz 10 Haziran 1939 cumar
tesi günü ~aat 15 te klüp lokalinde 
toplanacağından say;n azanın teş
rJflui rica olunur. 

RUZNAME: 

11-6 939 pazar günü 
yapılacak maçlar 

Taksim stadı: 

Suleyrnaıliye, Şişli - İstanbulspoı 
Beyoğluspor Saat 10. Hakem Fe -

ridun Kılıç. Yan hakemleri Sıtkı 

Eryar ve Rıfkı Aksay. 

Beylerbeyi - Bozkurt. Saat 11,35 
Hakem Bahaettin Uluöz. Yan ha-

1 - İstifa eden klüp başkanı ile kemleri Ziya Kuyumlu ve Halıt 
idare heyeti seçimi. Uzer. 

Kenya 
Harp zamanında mü

him rol oynıyacak 

Alman -Leton 
Ademi tecavüz paktı 

imza edildi 

Müdafiler: FRTH, NİCKS, Londra, 7 (A.A.) - Kenya teş - Berlin, 7 (A.A.) - Alman - Le-
rii meclisonde dün beyanatta bu - ton adeıni tecavüz paktı saat 10.30 
lunan umumi \"ali Sir Robert Bro- da harbiye nezaretinde Munters 

CLARK. 

Bunlardan Clark takımda her v R"bb t f d · 
oke _ Popham, muhasemat halin - Ye on > entcop ara ın an ım-

rnevkide en seri oynıyan oyuncu- d"l · t· 
de müsellah kuvvetlerin başku - za c ı mış .r. 

dur. mandanının bu mtistemlekeden se Birka7 saniye sonra Selter ile 
Bu oyuncu ayni zamanda İn - \ 

Çileceg-ir.i ve ·Kumandanın Kenya Von R_ ibbenı __ rop Alman_ - Estony_ a gıltere, Irlanda maçında fevkala- k 
hud_ utlanndan öteye kadar otori -ı adem_ ı tecavuz pa tın.ı ımza etmışde bir oyun göstermiştir. 

Muavinler: BRAWN, NOCKOI-
lesın; kullanacağını. söylemiştir. lrrdır. 

Siyasi mahfeller, bu beyanatla Bu vesıkalar Danimarka '.le Al -
DAY, WHTTKER, FULLER. çok alfıkadar olmaktadırlar. Bu manya arasında akdedilen ademi 

Bu hattın en kıvrak ve en usta hf ıı h t ·· kt d P kt ma e er, arp zuhurunda siyasi ecavuz pa ının aynı ır. a -
Oyuncusu sah muavindir. Orta haf 1 d · ed n tarafların bı"rı·b· " hudutların ehemiyeti kalmıyacağı ar a ımza e · ı -
oynıyacak oyuncu çok seri ve ay- ve yalnız stratejik hakikatlerin rinc karşı harbe ve\·a bir cebir ha
ni zamanda müdafaada fevkalade hesaba katılacağı kanaatindedir _ reketine müracaat etm.yecekleri-
meharetli bir elemandır. l ni teahhüt ettikleri tasrih edılmek er. 

HJCUM HATTI: Bu hatta oy- Keııya"dakı İngil.z kara \"e hava ledir. Çünkü bir devlet tarafından 
nıyabilecek Ingiliz futbolcuları orduları kumandanlığının oynıya- akid taraflardan birine karşı !ınrp 
şunl~rdır: ı cağı role bü,yük bir rhemiyet at - ilan edJdiği veya bir cebir hare-

GERRAN, GRlFTTH, ANDER- fedilmektedır. ketine tzvessül olunduğu takdirde 

SON, HEAD, VELLERKER, LO- Parlamento mahfellerine men - diğer taraf mezkür devlete hiçbir 
VE, GALIGHTY. t;up bir zat Keııyanın Uganda. İn- Veçhile yardım etmiyecektir. Bu-

:.fühacim haltında oynıyanlar- g"liz _Mısır Sudanı \e İngihz So - nur.la beraber bu üçünc:ı devletle 
dan soliç İngiltere - Irlanda Milli malisi arazisine yakın olduğuna i- ticari münasebetlerin idames: ve 

maçında oynamış fırsatçı v~ şütçü şaret ederek Aden ve Cıbutinin, eşy~ların transit suretile geçiril -
bir oyuncudur. yardımile bu arazinin bir'nci de- me~ı bıtarflığı ihlal mahiyetınde 

İngiliz futbolcu'arı bu vaziyet- recede mühim stratejik bir mevki telakkı Nıı!ıniyecektir. 
. . Paktların imza .. t k" te iken Fenerliler de futbol usta- teşkil ettiğini söylemıştır. sını mu ea ıp 

Munters ile Selt ı d 
!arına karşı durabılmek için id - Tanganyika ma~da altında bu- R"bb er yan arın a Von 

' . d ' entrop ve Let.onya ·ı E t manlarını ikmal etmiş bulunuyor !unduğu için burada yerl:ler en Be . . . ı e son-
B yanın rlın sefırleri oldug· u h ı 

!ar. Fenerbahçenın Midilsex Wan- asker almağa, imkan yoktur. u de Hitler taraf d k . a. -
k ki t k "k ın an a.bul edılmış dres; karşısına çı araca arı a ı- arazinin müdafaası geniş mı yas- !erdir. 

mın şöyle tertiplenmesi muhte ta Kenyaya terettüp edecektir. 

meldir: Kenyada bulunan cK.ing's Afri· 
BİZİM TAKIMlMIZ can Ri!les• alayı mühim bir mü-

Kalecı: genel direktörlükten ri- dafaa kuvveti teşkil etmektedir. 

ca edilen izin dileğine müsbet ce· Kenya'nın umumi müdafaa plii
vap gelmediğinden bilmecburiye ı nında mahalli Arap ve Hindli kıt'a 
Cihadın yerine cezası bu maç için !arının da müdafaaya iştirak et -
tecil olunan ve mi!l! futbol takımı meleri derpiş edilmektedic. 
mızda müteaddit maçlar yapmış 

bulunan Hüsamettin. 

Hitler, bugün Berchtesgaden'e 
hareket edecektir. 

Lozanda bir 
kazası 

tren 

Bern, 7 (A.A.) - Newchatel 
ile Lozan arasında iki tren arasın 
da müsademe olmuş, on kişi yara
lanmıştır. 

..... 

ve T ahte bahircili 
Denizo.ltılar ·her şeye rağmen müsta 

harpleridı belin . e mürecca.'& vahidi 
Pek kısa bir ::amanda sür'atle tekamül gösteren bu günün den 
zaltıları manevra ve ateş kudreti bakımından dik1<ate şayand 

Modern deııiz harp vasıtaları • 
nın, mü•takbel deniz harp silB.hla
Tının en başta gelen kısmım deni
zaltı teşkil etme-ktedir. 
Taıhdidi tesl:hat fikir ve proje -

----------

Alman tahtelbahirlerinden bir filo 

y AZAN: Rahmi Yalız 1 

Jenız haberlerine gör 

kaza; tahtelbahırcilıkte ( 
nivet) sısteminin daha zi 
na ile iızerınde durulma 
gelen mühım bir nokta 
ihtar eder sekilde telakki 
ni bildırmekledir. 

Tahtelbahirlerin ilk ın 

ğı 1914 - 1918 büyi.ık lıar 

zaman henuz elektrik k 
bugi.ınkü kadar mu\"af!ak 
ihtıyacı karşılıyacak şeki 

bikat ;ahasında rol ala 
zamanın mi.ıhım bır den 
vasıtalar şekline koydugu 
bahirlerde si.<lem ve fizik 
lerın tatbikatını emre 
1912 - 1918 yıllarındaki ha 
yiinın (tahtelbahir) leri 
yüzd•n gerek hacim itiba 
rekse silah çapı ve adedi 
-dan birçok gerilikl<!r orta. 
mıştı. 

Büyük harp sıralarında 
takip eden yıllardaki taht 
!erin il,zami hacmi 900 ton 
miyor, taşıdığı torp!to a-d 
tek \op çapı da bug!hıküle 
bt>ı:le hiçe sayılacak bk' Jıa 
luııuyordu. 

Bugiinkü tah!ıılbahlr 

h<"r gün artan ton, top ça 

pito adedi, d:abnak, sürat v 

sında denizaltı >1Ckline koymağı hareket ve mamıvra kabili 
düşünmekte, buna dair projeler yet ufku genlılili ve Yası 
hazırlamakla meşgul bulunmakta- ati ve diğer evufı J.tib 

!erinin ıflasından sonra var kuv- i dırlar. yük&ek bir dervc.)'l bul 
vetlerile harp sanayini geliştırme- Bilhassa. kuvvet kaynakları, D~m.anııı plioe yıık 

ğe, yen: ve mütek8.mil silahlar ı - her türlü askeri \"e iktısad! ihtiyaç torpitolarını hedefine 
maline baş.lıyan devletler arasın· l.arını <M!niz yoliyle temin mecbu- isabet itiıırıadikı atabihn 
da denzcilikle şöhret alanları şiın-
di cTahtelba.hir• mevzuu etraiııı- ' 
da büyük b'.r faaliyet g&ıteriyor-
Jar. İngiliz ve Amerikan deniz tez 
g~Iı.aı,nda -büyük harp ve İspan
ya dahıli harlbi sıraoında Akdeniz
de faaliyet gösterdikleri sırada . -
yioe tetkik edilen - yeni ve şimd. re 
kadar yapılanlardan daha büyük 
ve daha müce'1hez denizaltılar 

yapılıyor. 

Bu imalatı g.zli tutmalarına r•g 
men gerek ı.stihbaral şuoelrinin 

faaliyeti, geflekse umulmıyaı' ve\ 
beklenil.roiyen arızalar bu siliıhlar 

1 hakkınaa dünyaya fikir \'e r.alü-1 
mat sızmasına sebep oluyorlar. 

Son günlerde biribiri ardına 

Büyük Okyanusta Amerika sula -
rında ve İngilız sularında \ 0 ttkua 
gelen iki tahtelbahir kazası ~:mdi 1 
di.ınya deniz harp vasıtaları tez -
gahlarının en ehemmiyetli mev -
zularını teşkil ediyor. 
Mürettebatından ancak cüz'i bir 

kısım kurtarılan Amerika tahtel
bah :rinin olsun, son haftanın bi -
ricik hiıdisesini teşkil eden İngiliz 
('!'helis) lahtelbahirn'n olsun uğ -
radıkları bu kazalar henüz bu si -
!ahların tam bir emniyet ile istik
bal muharE'blerinde en korkunç 
deniz muharebeler'nı, filo taarruz 
!arını sahil ve açık deniz müda -
faalarını b~aramıyacakları kana
.;ıtini mevdana getiremez. Getire
medi de. 

A 

Bir tahtelbahir deniz Ü•t iinde sevir halinde 

rıyetinde bulunan *vletlerin ba- büyük taarruz tesiri, tayyare 
şındaki İngiltere tahtelbahirlere arruzlarından ve lesırlerinden 

İki tahtelbahirin uğradığı ka
Yukarıdaki resim Thetis denizo. zatla teknik noksanlardan değil, a

tı gemisinin bahuıı vaziyette ça • ni felaketler şeklinde mütaleası 
· · d d d d ve tahtelbahirciliğe en fazla ehem sun bulunu~u, bir noktayı i mur ıçın '" su a ve suyıın ışın • !azım gelen arıza ve kazaların . _ .. 

kalan kısımlarını göstenMktedir. 1 .. d.. T ht lb h" 
1 

mı} et veren devletlerden bırı, hat edeeck deree<ıde silahendaz is · 
mahsu u ur. a e a ır er, de- ta birincisıdir. Bunu Amerika ve hülasa bütün bu fevkalıidelikl Denizıiltı gemisi böyle dikine bat- ( niz altında hareket edecekleri ci-

m.aş değil. d_ir. Kırk_ . beş .. derecelik hetle görülme tehlikesinden uzak Japonya ile Akdenizdeki hakimi- le modern tahtelbahirlerin ve t 
b 1 il d dib d telbahirciliğin müstakbel d °' meyı e enızm m e ça . bulundukları için deniz muharebe yetini devamlı bir çalı~ma ile ken 
ınura saplanmıştır. Çamura sap- · vasıtalarının en müreccah vahi 

!erinin taarruz ve müdafaa safha- di tarafına çevirmeğe ugr~an I- rini t"-•kil ed~eğı" muhakkakt !anan kJsmı 19 metre, suda kalan Al ..., -~ 
larında en mühim silah olarak ele talya; sonra sırasile manya, =-

kısıın 56 metredir. Geminin kıç =====-"'===---""=~ 
tarafı da suyun dışında kalmıştır. alınmaktadır. Hatta, harp z: Sovyet Rüsya ve diğer bahri dev- Fransa Uzakcark 
Esasen yukırrılti re•!m suyun üze- larında darülharbe dahil bütün !etler takip etmektedir. .,. 

rinde yapılan kurtarma teşebbüs- denizlerin birer darülharekat mev Geliştirilmesin• uğraşılan; her filosu kumandanı 
!erini cösterınektedir. Numaralı kiine düştükleri zaman bilhassa gün yeni il.ıiveler, tadiller ve ihti-

Müdafaada: Lebip, Yaşar. 

Muavin hattında. Mehmet Re
şat, Esat. Ali Rız,a. 

Hücum hattında: Meşhur Fik
ret, Rebii, Melih, Nacı, Basri. 

Kenya sıcak iklimlere alışmış o· 
lan ihtiyat Hind kıt'alarının kül
liyetli mikdarda bulunduğu mın -
takaya birkaç günlük bir mesafe
de buluHmaktadır. 

İngilterenin yeni 
kruvazöıü 

ambarlar ıuolardı.r: iktısadi vaziyetini deniz aşırı mlis ralarla teçhiz edilen denizaltıların 
İ - Erzak ve nıühinın1at ambar. temlekelerle temin, her türlü nak istikbal muharebelerinde bajlıba

Peşle, 7 (A.A.) - Almanya da- lan, 2 - Dizel nıotörleri. 3 _ Ba- !iyatını ·deniz yoliyle yapmka mec şına ij görecek bir kabiliyete çı _ 
hiliye nazırı Frik, Macar Başveki- !aslar. ( Akümulitör bataryaluı. burieytinde bulunan devletlerin 

Frik ve Kont T eleki 
ile görüştü 

Marailya, 7 (A.A.) - U:ı:ak Şa 
taki Fransıa deniz kuvvetlerin 
bqkumandını Visamiral Leıbig 
•Marectıal Joffre, harp ge~i 
buraya gelmiştir. 

Fenerlilerin en kuvvetli kadro
sunda tam 8 enternasyonal futbol- Londra, 7 (A.A.) - 5.360 tonluk 
cu mevcuttur. yeni cEuryalus• kruvazörü dün 

Diğer elemanları ise muhtelif Chatham'da denize indirilıniştir. 

en 
. Mumaileyh, Uıık Şarkta bey 

etnu§ oolmilel vaıiyet hakkında Fran 
h · ılıne · 

karılması itt• bu sebeplerle li Kont Teleki ile görüşmüş ve 3 - Kumanda mevkileri, 7 _ Pe- bütün i.nşaiye mütehassısları tica - .. . . . 
müteakiben kral naibi tarafındanıriskop, 8 - Hava depoları, 9 _ ret filolarile bütün transporlarını, luzumlu mahıyetinı iktisap 
kabul edileN!k yemeğe alıkonul - Davis cihaz(yle kurtarılma için bugünkü mütekamil ve yüksek bulunmaktadır. 
muştur. hava cihazı. 10 - Tor ili · 



SAYFA il 

- Evet... Anlıyorum .. o kadar 
arkasından koşmakta olduğu 

şöhretten onu rrtahrum etmek is -
tiyorsunuz. Siz ne dersiniz Mösyö 
Polrot? 

Keşan köylerinde 
imar faaliyeti 

Keşan, (Hususi) - Kazamıza 

DÖNKtl' BULMACAMIZIN 
BALL1 

10 - Bir malın durarak ağırlığın-

iKDAM 

MEMLEKET 
İZMİR FUARI r'======~ 

Bursa da 
Hayvancılık 

Burun kanaması 
Burun kanaması, bir hastalık

tan ileri geldı:lrliği gibi böyle de 
olmıya'bilir. Eğer bir hastalıktan 
ileri gelmiyorsa yapılacak şey şu
dur: 
Başı öne doğru biraz eğri tut -

mak, ayni zamanda enseye kom
pres yapmak. 

Bundan başka bir kahve kaşığı 
mikdarında suda bir .gram antipi
rin ha.Jlederek bir pamuk parçası
nı bu surla ıslatmak, burunun kan 
~len d2liğine koymak.. 

Ayakl:ırı sıeak veya hardallı su 
ile banyo etmek te burun kana -
masına kaTŞI müracaat edılen te
davi usullerindendir. 

Bir delinin 
marifeti 

Poirot, birdenbire cevap ver - bağlı Enez ve Yerlisu nahiyeleri 
......,di. Nihayet cevap vermeğ-. .:ı-ı köylerinde, son yıllarda hummalı 
rar verdiği zaman kelimelerini ya bir imar ve inşaat faaliyeti göze 
vaş seçerek söyledi: çarpmaktadır. Üç yıl içinde mey-

dan kaybetmesi - Yoktan 
var etmek. 

11 - Dağ yolu - İşler. 
Padareski Lozana 

gidiyor 

İzmir, (İkdam) - İzmırin pa
saport vapur iskelesinden (Efes) 
vapurıına binen ve Karşıyaluıy a 
gitmek istiyen Ali karısı 22 yaşın
da Şükran, güverteden denize düş 
müştür. Vapur, durdurulmuş, ka
zazede kadın kurtarılmış, baygın 

bir halde Memleket hastahanesu;e 
kaldırılmıştır. Orada midesi yı

kanmış ve hayatı kurtarılmıştır. 

- Sir Lonel, bu bapla size mü- dana getirilen eserler arasında, 

taleamı söylemem pek nazik bir Sultaniçe. Doğança. Çamlıca, Ça -
iştir. Çünkü bana meydan okun - vuş köylerinin yeniden inşa edi
muş olduğundan alakadar taraflar len üçer sİnıflı okulu ile Küçük
dan bulunuyorum. Eğer: •Bu mek!veren. Seydı, Kadı, Kocaincirli, 

Çavuş, Vakif ve Sultaniçe köy o
daları yer aldığı gibi Sultaniçe ve 
lncirlı dereleri üzerinde taş ayak
lar üzerine kurulan Köprüler gö -
rülmekledir. İnşa edilmekte olan büyük sergi sarayı 

Bern, 7 (A.A.) - Amerikada 
pir kalp hastalığı buhranı geçiren 
Pedareski, Havra çıkmıştır. Ora -
dan Lozan civarındaki köşküne 

gidecektir. 
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lkisi de sustular. Nazir ağa bir
denbire sevindi. Ayağa kalktı, bir 
iki defa dolaştı. Bir gözile Müj -
giını süzdü. Sonra ellerıni uğuş -
turarak: 

- Bana bıraz müsaade ediniz. 
ı;ı.mdı bir dakıka içinıJe gelirim 

elmasım ... 
Adeta koşar gibi çıktı ve bir da

kika sonra eli pantalonunun ce -
binde olarak ıçeri girdi. Kapıyı i
yıce kapattı.. Mmderin önünde ce
bndek çıkını çıkararak •çindelti 
altınları birer bırer saydı ve mın
dtrc koydu. 

Müjgan yan gözle bakıyor, derin 
dt'rin nefes alıyordu. Altınlar yüze 
çıkınca Müjgan: 

- Anlıyorum Nazir ağa, dedi. 
Hrpsı yllz tane değil mi? .. 

Ve bır lahza düşündü. Sonra: 
- Ka!bul Nazir ağa ... Dedi, Bi -

Jeziğ: sana sattım. 
aı.ir - a sevin le ellerini çırp-

Nazir ağa saraydan izin alarak Ben ondan yirmi lira kazanmam. iş? Haydi, rica ederim alayı bırak, rıyor, fakat Fincanciyan efendiye 1 fena muhitimizden de kurtaraca - casının diş muayenooanesini bili-
Beyoğluna çıktığı zaman öğleye Dediğim gibi 600 dEn fazla vere- vaktim yok ... Yemeğe yet'şmeli - di'nletemiyordu. ğız... yorum. 
yaklaşıyordu. Tüneli geçti, Gala - mem. yim... :. Müjgan, siyah peçesinin altın - Asım güldü: 
tasaraya yakın bir mücevherci ma Nazir ağa biraz daha nazlandı, Fi:ncancıyan efendi, sükfuı ve dan gözyaşlarını silmiye çalışa - _ Nilıat oraya senelerce ayak O sırada Türbeden Dizdariye 
ğazasından içerıye g:rd;. Tezgah - yirmi beşer liradan keserek 625 li- lakawdJ ile bileziği kağıdına sardı. k rak: basamıyacaktır. Siz, ded.iğiı:ne dik-
tara: raya kadar indi ve bunda karar kıl Sahi'bine iade etmek üzere uzatır- yo uşuna sapan siyah çarşaflı, si- - Demek Nihat beni 'biç sevme- kat edin.iz: Artık bizi unutunuz ve 

- Fincancıyan efendi nerede? dıkları zaman Necmettin efendi - ken: fah peçeli bir kadınla uzun boylu, levent, paltosu sırtında bir adam mişti !benimle oynıymdu. O da si· 'yeni bir !hayata kendin.izi all§tırı -
Diye sordu. nin ağası celbinden kemali itina i- - Bu bHezik başk~dır·, sahtedir, zin gı'bı' · n z bu soğuk havada çok ağır yürü - ... 1 

... 

Tezgiılıtar arkada bir kapı gös - le sarılmış b:r kağıt çıkaraıı11k ku- taklittir. Dünkü bileziğin ayni gi- dükleri için bazı meraklıların Asun genç kadının sözünli ke _ Mümeyyiz Hüseyin Hakkı Beyin 
terdi. Nazir ağa ıbu aynalı kapıyı yumcu Ffu:ıcancıyar.a uzattı. İlıti- bi oi\rünürse de biz yutmayız. An- serek: 'evi önüne geldikleri zaman kanı-.,. hayretini uyandırıyorlardı. ,.. 
iterek küçük bir koridordan geç - yaı: ermeni kasasınm anahtarını lanz, bk acemiye götürseydiniz, E d bi h k nak .. d' Uzun ıboylu adam, yalnız kadı _ - v~t, o da benim g>bi dolan- an r anım çı ı uzerey 1. 
tikten sonra basık tavanlı dar bir hazırlarken bir eliJe de kağıdı aç- belki anlamazdı. Sahicidir, .sanar- A b' k d nla gör" k 

İç nın işitebileceg· i bir sesle: dırıcının biridir. Belki size karşı sımı · ır 3 ı unce şaş ın 
odaya g!rd:. Bir masanın başında tı. jnden çıkan puıltılı bileziği dı. Ama •biz bu dalgaya gelmeyı·z, ' k b kt kapıy k di bir zaaf duymuştur. Fakat onun şaş ın. • .. •; . ı çe eme ; 
çıplak başlı, gözlüklü bir ihtiyar masasının üstüne koyarak kasası- çünkü zanaatımız efendim... - Siz, Nihadın ve benim telki- bekledı Gözlen bu çar·"" v pe 

nimle ve bize alet olarak bazı fena tıyneti ve mesleği bu zaafın sizin · .. .,......ı e -
elındeki mücevheri tetkik ediyor- na yaklaşırken gözü bileziğe takı- Nazir ağa yerinde duramıyor, istediğiniz gibi inkişafına manidir. çeli ~adının_ YIJZÜne dikildi ... Ası-
du. Nazir ağayı görünce yerinden lı kaldı. Kaşlarını çatarak yaklaş- telaş ve heyecandan şaşkın ve pe- lıklara sebep oldunuz Müjgan Ha- B~'"- d .. 'ti d" tn' ma tıtrek .bır sesle· 
fırladı gülerek: tı, yaklaştı. Masaya eğildi. Gözlü- >".şan bir halde: nım ... Bunu ben biliyorum ve bun °J"u e umı ere uşmey ız onu _Bu kim? diye ~rdu. 

- Buyurun ağa efendi, nasılsı- ğiinfı düzelti.; bileziği eline aldı. _ Aman ne söylüyorsun? Sahi dan tlolayı müteessirim. Fakat ne unutunuz ve ananızın göstereceği Asım: 
nız? AJlah ömürler versln!.. Takar gibi yaptı; sonra iskemlesi- mi, bu yalan mı? Dün sana getir- yapalım? Bu hayat ve :bu hareket yolda bir aile yuvası kurmıya ça- K 1 

1 B' . , - ızınız .... 
Diyerek onu eski bir kanapeye ne otur.ırak ·bir tüp aldı ve bile- dıg'"im mücevher deg"il mi bu? Sa- bize mukadder imiş ... Fenalık biz- ışınlZ. ız sıze yar o.amayız. Eğer b. d h'J' · !ık k ı Derli. Niıhal heyecandan sapsarı 

oturttu, sigara ikr.;ım etti. Kahve ziğin sağını solunu bir iki defa himi sövlüyorsun? Kim yaptı bu- dedir. Kötü olan biziz, bir gu· n ce- ız e "a ınsan tan bir köşe a l -, kesi erek içeri girdi, Müj.giını elin-
ısmarlamıya kalktı; fakat Nazir a- tetkik ettikten oonra: nu? Olamaz. ben parasını verdim, zaınızı da çekecegız"' . Siz en sonun- masaydı sizi ananıza dcg"il, başka d en çekti; kapıyı Asımın yüzüne 
ğa kabu.l etmedi: - Nazir ag· a efendi, ·hu bilezik altın say"•m buna... Alay etme da yine bizim size verdJg"imiz bi - yerlere ·götürür ve sizden daha k .., apadıktan sonra Müigarun pe-

- Çok işim var, müsaade et gi- beş altından fazla etmez... Fin.cancıyan efendi ... Rica ederim. lezikle bize altınları kazandırdı _ çok istifade ederdik. Hem şundan çesini kaldırdı ve boynuna atıla • 
Na ir Bunu bana satan böyle işler yapa- nız .. '.Bu da bzim size yaptığımız 'da emin olunuz ki siz nasıl Niha - rak: 
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SA:'ll AT 

EN KORKUNÇ İLLET: VEREM l""8"c3RsA""I~~~~~~~ 
Verem insana nasıl geÇer ? - verem arazı - veremin 

tedavisi - veremden nasıl korunmalı ? 
''İhtiyarlarda verem 

düşüncesi yanlış bir 

olmaz!,, 

fikirdir. 
Verem - Tüberküi )-.ıuıj;. df'ni- I mesi veya çiğnediği lokmayı baş

len ve •Koch. tanfınd~ı. keşf.o - kasına yedirmesiyle; sağlam in -
ltJnan mikrobun vücude gırır yer sanlara verem geçer. 
!eşmesinden husule gelen bulaşık, Tüberküloz mikrobu vücude 
so;-yal bir hastalıktır. Tüberküloz girdikten sonra diğer mikrdblar 
mikrabu çok küçüktür. Gözle gö- gibi belli başlı !culuçka devri yok
rülmez. Ancak mikroskop denilen tur. f.albuki diğer bulaşık hasta
\re bir şeyi birkaç bin defa büyü- lıklaın muayyen kuluçka devri 
ten aletle görülebilir. (devri tefrih) vardır. 

Tüberküloz mikrobu her yerde Tfrberküloz mikrobu vücude gi-

VEREM ARAZI 

Verem mikrobu vücutte faalıye
te başladığı zaman hastalık tama
mile meydana çıkmazdan evvel şu 
alametler göriilebilir: Halsizlik, 
kırıklık, işt.alMiızlık, akşam, sabah 
hararet dereceleri arasında epey
ce fark, sabaha karşı terlemek, ne
fes darlığı, vücooün zayııflaması, 

kadın ise ay başlarını muntazam 
görememek. 

A:k ciğer ver.>minin böyle baş -ı 
ları.gıcında hastalık henüz ilerle -
meden hasta doktora müracaaıt e-

Saglam bir akeijer 

Akciğerde 
Verem mikrobunun 
hcıstalık yapması 

ANKARA 
7-6-939 

KAPANIŞ 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZELOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 
100 

'100 

YEN 
İSVEÇ Kr. 
RUBLE 

Esham va Tahvlllt 

Türk borcu il 
peşin 11.40 
1938 o/.,S ikrami-
yeli 19.-

5.93 
126.54 
3.3550 
G.G550 
28.585 

67.3875 
50.7825 
21.5475 
1.0825 

1.56 

H.035 
23.8725 
24.8425 
0.9050 
2.8925 
34.62 

30.535 
23.8825 

• 

12HBZIRBN 
• 

IKDBM'da 
Bu yılın 
güzel 

en 
eserleri 

ATATÜRK 

VE 

İstiklal 1-larbi 
bwunur. Hastaların çıkardığı bal- rip yerleştikten sonra fır,;at bak -
gam ve tükürük kuruduktan son- !er. Vücudün z'l.yıf, yorgun oldu
ıra toza toprağa karışması , yah• ıt ğu ve mikroba kar~ı gelmiyeceği 

dikkatsz ve bilgisiz verl'!lllilerin zamanı seçer. O vakit faaliyete ge
kullandığı men.dil, çatal, kaşık ve çer ve hasta!)!( ba~ gösterir. 
~airenin etrafa değmesile yahut Veremli aile arasında doğan ço
veremliler>n öksürdüğü zaman a- cuklar vaktinde bu muhitten u -
ğızlarından çıkan damlacıklarla zaklaştırılmaz ve verem aşısiyle 
\re daha bir90k yollarla etrıfa ya- de aşılanınazsa küçük iken aldığı 
Yılır ve her yerde bulunur. mikrob faaliyete geçmeden uzun 

derek ciğerleri Röntgenle muaye
ne ve balgamında mikrop araştı -
rılırsa hastalığın mahiyeti erken 
anlaşılır. Tedavi için gerekli olan 
tedbirler erken alınırsa hem has-
ta kurtulmuş ve hem de etrafı ko
runmuş olur. Maamafih verem di
ğer sari hastalıklar gibi kısa bir 
zamanda iyi olan bir hastalık de
ğilıclir. Tedavisi altı aydan dört 
seneye kadar süren verem vak'a
ları vardır. Hastaların 'bu uzun 
müddeti beklenmesi ve ona göre 
tedbir alması lazımdır. Hastal ı k 

çok sürecek diye sabretmiyenler, 
perhizi bozanlar, lazım gelen öğüt
lere dikkat etmiyenler, saklanmış 
mikrobu azdırarak hastalığı yeni
den uyandırırlar, iyileşmeleri de 
güçleijiT. 

Ergani 19-15 19.28 

1 SEBZE FlATLEltl 

İstanbul Belediyesi Merkez bilinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Milli inkılap tarihi
mizin en çetin ve 
heyecanlı safhaları 

• Tedaviedilmi~ ake!ğer 
• Verem mikroplarıda bir 

mahfaza iç-inde kalmışlar. 

Cinsi 
Orta 

emsali kuruş 

Tiiberküloz mJkrobu güneşe ve müddet saklı durıtbilir ve günün 
ı·ük.sek sıcağa jayana.ınaz. Ölür. b>rinde vücudü zayıf bulduğu za
Oüneş ışığı altında bir kaç saatte, man meydan~ çıkabilir. Karı koca 
ve 100 derecelik sıcaklıkta da lİI bir arada yaşııdıkıtan sonra birisi
kaç dakika zarfında ölür. Rütu - nin veremli olmasından diğerine 
betli, karan!)!(, 1oş yerlerde çok u- bulaşık mikrop saklı kalıp bir 
zun yaşar. Karanlık ve hava gör- müddet sonra meydana çıktığı gö
miyen ev ve şehirlerde oturar.lar, rülmüştür. 

' 

Verem 
bazı <lefa cıddi hastalıklar 
yapar ve mıl.roplar al«:~er
den başka yerlere _gıderler. 

Bam ye 
Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 
A. kadın • 
Yeşil fasulye 
Domates kır 
Bakla 
Araka 

----
Kilo 80 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

6 
15 
19 
16 
35 

2 
6 
9 
3 
5 

Bu tefrika, en güzide bir muhar

ririıniz tarafından, ATATÜRK'U. 

nutkuna, Milli mücadele devriniıl 

vesikalarına, hatıralarına, intıba

lırrına istinaden, sureti mahsusa • 

da İKDAM için hazırlanıyor. 

Veremin teşhisi için, ;işikar ala
metlerin tbelirmesini beklemek 
doğtt'u değilıclir. Hastalık .tamamile 

sinema ve tiyotro gibi yerlere ge- Her yaşta verem olmak müm -
!enlerin içinde veremli olup yer - kün.dür. (İhtiyarlarda verem ol -
fere tükilrenlerin bal,gamındaki maz) diiiüncesi yanlıjtır. İlk yaş
verom mikropları günej ış:ğı gör- tan ihtiyarlık yaşlarına kadar her 
miyeceği için uzun müddet yaıııya- yaşta verem olmak mümkündür. meydana çıkmadan evvel verem 

Hastalık 
ziyadeleşiyor ve çokkere • 
akc\ğerde bir boşluk vd

cuda _geliyor. 

Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 
Dolmalık biber 

• 
• 
• 
• 

55 
50 
7 
3 

100 

• 
bilir ve diğer sağlam insanlara Vücude giren tüberküloz mik - şüphelendiği zaman bir taraftan 
bulaşa.bilir. robu 90k dala çocuklarda boğma- '(Röntgen) ile muayene • edilerek 

Sivri biber 
Yaprak 
Pancar 
Patlıcan 

• Çakıcı Efe • 
• , ak ciğerlerde hastalık lbaşlangıcı 

''"'="""'"' "'"""': ____________ ....,..,,, __ wı görüleceği gibi, diğer taraftan çı-

ffl!~~: ' .. ~ :~ .'.:A VERE.·1 ~İKRC3UNUr• kan balgamın laboratuarda mi.k -

.:"·· Sağlam ~Faal/yeti olmıyan ~elo1 
.... ' · ··lfastalfdın ı7erlediği ve t 

mikrop saçd!efı şeJi/ 
I E . • 

(Çakırcalı) 

Yazan: Zeynel Bealm l ngınar ded 

( -:']:-\~ YOLLARf roskop muayenesinde, araştırıla _ 
rak verem mikrdbu görmekle teş
his olunur. G.) on gün içinde tatbik edilirse !aşılan veremlileri sanatoryomlar

çocukları veremden tamamen ko - da tedavi etmek lazımdır. 

r Hıyar 
Yeşil sala ta 
Maydanoı 

Dereotu 
Nane 

• 
100 • 

2 

2 

30 
Demet -.40 

12 Haziranda terfikaya 
başlıyoruz. 

s 
,_i 

r- ,:ı;, 
' (_ 7. 

• l (OOGRUl>ANOOGRU YA - (DİRfCT} 

.<'1 

u 

Otoı.surmek 
ve 

eıkstrmalı-1;,,ı 

SıRı,.OK VASITALARLA ( İNOİRECT) 

Sanatoryomda bir tarafdan mun 
Bundan maada verem şüphe e -

dilenlerin derilerine tüberkülin rumak kabildir. 
denilen madde sürülerek veya şı _ VEREMİN TEDAVİSİ lazam uyku, istirahat ve kuvvet- Taze soğan 

ınga e ere gız .i verem olup ol- İstirahat: Vereme müsait veya 
madığ ı lab l B ı diğer taraftan da göğüs içine hava Kuru soğan 

• 
• 
• 
• 

Kilo 

-.50 
-.50 

1 
1 
6 

r dil k · ı 1 li yiyecekler ile tedavi edilirken Taze sarmısak 

ı an aşı • 1 ır. u usu ile verem başlangıcında olan kimse 
y~pılan umumı araştırmalarla şe - yorucu ağır k!er yapmamalı ça - verilerek sun'i (pnömotoraks) te- Kiraz • 13 T • h B •• •• k 
'hlr h Ik e• 70 80 · b · ..., ' davisi yapılır. Bu tedavi hasta o - Erik can • 7 ar} t e UYU a ı~ın '" . - nıs etınde lışmamalıdır. Mecburiyet varsa 
verem mikrobu ılc bulaşdıkları hafif işlere bakmalıdır. Veremlile- lan akciğeri teneffüsten alakoyup -============= 

.. "im .. r· K" 1 d b istirahate sev keder. Bu hava ver- T .. k 
garu uş ur. oy er e u nisbet rin istirahat zamanları uzun ol - Çekoslovakya da ur 
dah d T .. b k"T me usulü mütehassis doktorun gö- korsanları 

a az ır. u er u ın şırıngasın- malı ve çok uyumalıdırlar. U ·ku - -------------
d ·· b t • .. Y receği lüzum üzerine bir çok de -

an sonra mus e araz gorülen suzluk ve yorgunluk hastalıg' ın az 
kimselerin bir kısmı verem has - zamanda ilerfomesine sebep olur. 
talığını vaktile geçirmiş kimseler-

. • Açık hava: Veremlinin başlıca 
dır. Hastalığı faal olmıyanlarda da 'hf k . 
tu 

.. berku"lı'n k · .. b t .. ı ıyacı açı ve temız havadır. Gü rea sıyonu mus e grr . . . 
neşsız, rutubetlı, kapalı ve karan -

rülür. 

falar tekrar olunabilir. 

VEREl\IDEN NASIL 
KURTULUNUR 

Yurdunu seven herkes kendisı:ıi 

Almanya aleyhine 
risaleler dağıtılıyor 

Brünn, 7 (A.A.) - Brünn zabı -

!lahnıi Yağız ıo gazetemiz için 

hazırladığı bu en son ve en nıe;ak-

, lı eserınde fırtınalarla sava~'n 

Türk kahramanlarının maceral• • 

rını olruyacaksmız, 
!ık yerlerde mikroplar uzun müd- ve çoluk çocuğunu veremden sa - tasının Alman reisi, a>jağıdaki ila-

' 

•. ı. Hastalık biraz daha ilerlerse dcl yaşıyabildiği gibi. böyle mu - kınmahdır. Veremli olan kimse nı neşretmiştir: 12 
hasta öksürükle balgam çıkarır ve G · • ç ı hitler veremlinin çabuk iyi olma - bir tarfatan kendini tedavi ettirir- • ayrı mes ul ekler, A man a- · 

Haziranda tefrikaya 
batlıyoruz l · arasıra kan kusar. dermansızlık ı h · d el sına da manidir. ken diğer taraftan çevresindeki ey ın e risal er dağıtmağa te -

1 ' . 

~ı-emhrıın t~J.ı~u 

tYt!·d·? oyn...ı ...... nlJ 

Mtodıl ve havlularla Bir kapdan yemek ve 
içmekle 

VEREMLiNİN AÖZINA DEÖEN HERŞEY MiKROPLU OLAGAÖINDAN 
t{ERl<ES!i HASTALIK BULAŞIR 

Hayvanlardan yalnız inek tü -
berkül.ozu ın:;anlara geçer. Şimdi
ye kadar denemelerde diğer hay
van tooerkülozunun ınsanlara geç 

.. tiği görülmemiştir. 

Ttilberkülozlu ineklerın sutlerir.-
1c ı "op bulur.duğu için kay
namadan yahut pastörize edilme
den ıçilen çıy oıitlerden mıkrop in
sana geçebilir. 

Hele vürudü ve barsakları za.yıf 
olan çocuklar için ka ynamamış 

şüpheli, çiğ süt çok tehlıkelidir. 

\'EUE:U İNSANA NASIL 
GEÇER? 

Vt'rt mli kimselerin yere tükür
dü,f; " balgamın kuruyarak toza 
toprağa karışması ile; v~rcmli ök
sürdüğü zaman ağzını mendil ıle 

kapatmamış.a etrafa sıçrayan 

damlacık.lada, ha>lanın kJllandı

ğı mendil, pe~kir, ~ata!, tabak ve 
saireyi suda kaynatmadan kullan
m&kla; tüberkülozlu hastaların öp 

ca, kızı.I, kızamık gibi hastalıklaı 
dan sonra faaıliyete başlar. Bu has 

tahklar ~-ocuğun vücudünü zayıf 

d~ürdükleri için verem kapalı ve 
gizlendiği yerden başını kaldırır 

ve meydana çıkar. Büyük kimse

lerde ise yaşamada intizamsızlık, 
iQki, kumar, uykusuzluk, yorgun-

luk, gıdasızlık, sıhhi olmıyan ev -
!erde yasamak gibi sebepler has -
talığı faaliyete getirir. 

Tüberküloz mikrobu ilk önce ne 
fes borualrını. girdiği için en çok 

ak ciğerlerde .aaliyete gtçer ve 
akciğer veremi yapar. Veremliler 

çıkardıkları h•lgamları yutarak 
gırtlak ve barsaklarda da verem 
olur. Bundan maada verem mi•k -
robu beyaz kan (lenf) damarlari-

le, beyine, gözr, böbreklere, ke -
miklere ve vücudün diğer azas!na 
kadar gid.p o uzuvlarda da verem 
yapabilir. 

çoğalır, hasta çal••amaz ve niha - bb" t kt d' ı B · ı ı ..., Veremı·ı . . . . h t çoluk çocuğuna ve yurddaşına has şe us e me e ır er. u nsa e er 
yet yatag· a düşer. Bu devirde has - ı er ıçın en ıyı ve ra a 

1 
yerler sanatoryomlar ve vereme talığı bulaştırmamak vazifesi ile muharrirleri ve Çek milletinin he-

ta ığın iyileşmesi biraz daha güç -
mu.'st 'd 1 1 · · d t de mükelleftir yeti umumiyesi için tehlikeli ne-

leşir ve uzar. Veremin başkaları- eı o an ar ıçın e prevan or- · 
yo.mlardır. 1 Vereme tutulmamak ne kadar ticeler verebil'r. Çek miletini Al-

na sirayeti en çok bu devirde olur. l mümkün ise, tutulanları vaktinde manyaya, onun icra organ arına 
Bu devirde hastalar mendillerine Güneş ziyası: Bazı veremliler i-

teşhir ve tedavı· ettirmek h t J ve bugünkü siyaset ve hukuki va -
V h • çı·n çok tesır· ıı· ve faydalı bır' teda - • as a ı-' e ususı cep tüküriık hokkasına · t k h k ti d k. 

1 

ğı etrafa yaymamak da ulusal bir zıye e arşı are e er en çe ın-
tükürmelidirler. vi vasıtasıdır. Bahar ve yaz mev- b meg· e davet ediyorum. Çek mılle • 

orçtur. 
Balgam ve tükürüğü mikrop öl- simlerinde doktorların tavsiye e - A"J · · d l' Jd - l tini ayni zamanda kulaktan kula-d" d •. k'ld n . r· ı e ıçın e verem ı o ugu an a-

urücü ilaçlarla temizlemeli, hok- e'."'gı. şe ı e ver.'.'m ı erı,_ usu u şılan hastanın odası, yatağı, eşya - ğa yapılan propagaııdaya nihayet 
ka ve mendilleri sodalı sularla kay [ daıresınde, açık guneş, ışıgına tut- k ı ı ı d K ı vermeg-e ~ yalan haberler i~a• · k k f dal d sı ve ap arı ayrı o ma ı ır. u - _ 
natmalı ve h · b 1 ma ço ay ı ır. t ğ 1 1 h 'k ·ı k arıce u aşmasına .. • !andığı mendil, peşkir, çatal, ve e me e ça ,şan a rı çı ere arşı 
meydan verilmemelidir Bıı .,;bı Kışın guneş olmadıgı zaman . k .1 k 1 d açılan mücadelede hükılmele yar-h · n ,... .. ., saıre aynar su ı e yı anma ı ır. 

astalar çocukların yanına gitme- sun ı guneş ışıgı veren aletlerden V lil 1 .. k .... k b 1 dım etmeğe davet edıyorum. Al _ . . ·· . . ı erem er u uru ve a gamı-
melı ve kımseyi öpmemesine dik ıstıfade olunur. h • 1 .. k .. "k h kk ı·· manya aleyhinde risaleler neşre-

Bir İspanyol 

casusunun heyecanlı 
maceraları 

12 Haziran Pazartesi 
• k d'J . . · - /nı ususı u uru o asına u -

at e ı melıdır. , Sıhhi yemek: Verenıli!Prin yiye- kürmeli ve bu gibi hokka ve kab- denler ve !bunları dağıtanlar §id - tskender Fahrettin Sertdl.'n.n 
_Hastaya mümkün ise aileden !ıir 1 cekleri her cihetten tam, çokça ve !ardaki balgamlar mikrobu etrafa detle tecziye edileceklerdır. ingilizceden çevird;ği bu eşsiz e-

kışi. bakmalı ve bu yardımcı her/ ha~mı kolay olması lazımdır. Süt.,1.yayılmıyacak tarzda lağım ve ab- Yugoslavyada erik bol serde surükleyici bir kitabın bü-
vakıt eşyasını ve elllerini teıııil 1 yogurt, et, yumurta, reçel, sebze, desane rukurlarına dökülmeli ve 
t t 1 d ·b· h k ı ' Belgrad, 7 (A.A.) _ Gazetele- tün zevkini tadacaksınız. u ma ı ır. meyva, tereyağı gı ı azmı o ay kahlar suda kaynatılmalıdır. ==• Veremlilerin hepsini hastaney~ ve kuvvet verici yemekler her gün Şayet mendile tükürmüş ise bun re göre bu seneki Erik mah, ulü, 
veya sanateryoma -alarak tedavi kü yiyecekler .rasınd~n eksik ol - Aar da sodalı suda kaynatılmalıdır. bir rekor olmak üzere 15 milyon DiKKAT 
etmek her yerde mümkün de.i(il - mamalı \'f' ,-iyecek ;;,r,ıenları da 'Odası ıslak bezle silinmelı ve et - tona baliğ ilacaklır. 
dir. Bu gibi teşkilıit ve müessese- muntazam olmalıdır. rafa toz kalkmamalıdır. lZ Haziranda İKDAM'da ' yalnız 
1 · fi k H t b' ı t .. • ı ı bu tefrikaları değil, mükafatlı n1u··. erın masra arı pe çoktur. Sa1'a- asta mun azam ır prgoram Küçük çocukların ayakla bası - ı ve ser ruzgar ara maruz o ma -
toryom ve hastaneye alınamıy~·ı _ dahilinde fasılalarla günde dört fan ve pislenen yerlerde eme.kle - malıdır. sabakal:ır ve sizi aliıkadar edebile· 
!ara evlerinde doktorlarının tav_ beş defa yemek yemelidir : yip gezmes'ne meydan vermeme- Diş fırçaları ayrı bir kap için - cek diğn yaz:lar bulacaksınız. 12 

siye ettiği sıhhi tarzda bakılır .-c Kışın balık/ağı çok faydalıdır. t 1i ve yere dü~en pis şeyleri ağız- de saklanmalı ve başkaları tara - Haziranda daha mütekamil bir 
tedavi edilirse iyileşmeleri müm- Hastanın buiunduğu iklımin de \arına sokmamalarına dikkat edil- tından kullanılmamalıdır. g82ete halinde <,ıknıo.k için hazır -
kündür. ehemmiyeti vardır. Yük•ek, çanı- melidir. Emeklemek istiyen çocuk Verem olmamak için, korunma !anan •İKDAJ\f. da yapılacak te· 

ııilikleri 12 Haziranda dağıtacafı

mız İkdam ilavesinde oku~·arak 

Verem irsi değildir. Yani ana ve Jı, sert rüzgarlara maruz olmıyan tar için yere temiz bir çarşaf •ere- çarelerine baş vurmakla beraber 
babadan geçmez. Veremli anadan yayliı ve açık. tozsuz yerlerde ha- rek pis yerlerde emekletilmemeli- vücudü .yormıyan sporları yap -
doğan çocuk derhal ayrılı,- ve sağ- va değiştirm~kle de çok favda gö-, dir. imak, mümkün olduğu kadar açık 
lam bir süt anaya verilerek emzi- rürler. j Veremli hastaların oda mobil - aveda yaşamak, yetecek kadar sınız. 

rilirse verem olmaz. Ev;nde istirahat etmesi kabil ol- yesi basit ve toz toprak tutmıya • uyumak ve istirahat et'\ıek, s•.hhl !!!!!!!!!!!!!!!!!!]!!]!~~!]!~~ 
Böyle çocuklara son zamanlar - mıyan ve muntazam hayat geçir-1 cak şekilde olmalıdır. ve bol gıda yemek ve veremlilerle ! 
keşfolunan verem aşısı (B. C. meyen ve iyi bakıleınıyacağı an -1 Veremlinin odası havadar olma- ıtemas etmemek şarttır. 
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DİKİŞ- NAKIŞ 
1 - .. - .... .; .... , 

~- .. ,. .... 
İşler.nden anlar 3 Bayan 

Bu işleri yapan 
atelyelerde 

_.. G AZ O Z U Tercih ediniz hararet keser - Sıhhati korur 
iş arıyor lstanbul 743 Pos

ta kutusu adresine müracaat 

M EY V A U S A R 1 ve Ş E K E R L E M A M U L D U R 
Şişelere el değmeden asri ve sıhhi şekilde doldurulur 

DDKKAu 

R E K f 0~~5FfVEK~~6'1zXiı 
Tam bir dekor ve bütün yeniliklerile 

Müşterilerine Bildirmek le 

BUGÜN açıldığını Sayın 
Büyük Haz Duyar. ................ ............... -- , .................... .. 

ı ı ı ı ı PE ı t HAZIR ı .............. J L~~~~~~J L2 .. ~~~~J L .. !~!~!J 
latanbul Bahçekapı Dtir. Uncu Vakıf Han Altında ı o. 64 

Neden 
Aspirin ? 

< 

• 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri 

0 

Şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbal etmiştir. 

A S P i R İ N in !esirinden 

emin olmak için lıitfen 

sma dıkkat .. diniz. 

• Is tan bu 1 Deftarlığından . 
Muhammen Sene 

kirası 

'r Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim • Talimlıane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yoJfı:ırı hastnlıkl ın müte- ı 
has~ısı Beyoğlu Yıldı.t sineması 

kar-;ııst Lt>klc-r apartman. Fakir~ 

ll"'r~ para\oıı:r.. 'f<"l: 43924 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünel başı - Bursa pazarı üstü
Olıanya'l ap\. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

...,.:.: ·: . 

. ' l.'rolo~ - Oper•t?r 

Dr. OSMAN· S ·ÖNER 
idrar \'olları, Beı;oaukıuı:ru '' 

· · ti~stalıkları Mütthassısı 

Sııkeoci 1'a1J1vıy d
0

•rıeı No. B 
Tan fototrafhanesine biti,ilı: 

Saat ~ 10 dan 20 '!~ kadar . '. 

' I 

.RilumUnı hasaratı öJdiiren 

KATOL 
\'l' sıvrısıneklcr içın de yanan 

KATOL COlL 
kullanınız. En mühm rr.cl ve 
en mi.ıessirdirler. Büyü>< bak
kaliye ve eczanderde bulu -
nur 

DPposu: Be.yoğlunda J apoıı 
magazası, Nakamura. 

Telefon: 40250 

AM 
• ~.bone Şartları 

DAHİLİ HAR1Cl 

Ser.elik 1200 J{r . 2300 l{r. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 ayhk 300 Kr. 800 Kz. 

1 • 100 Kr. 

iL AN 

Rırinci Sahife 

ikinci ~ahife 

İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SA~TIMİ 

400 kuruş 

250 kuruş 

50 kuruş 

7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

Bi.ıtün bir sahife veya :ya
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür-

DiKKAT 

Gazetemize i!Aıı ve"™'k h· 
tiyenler ya doğrndan doğ -
ruya gazet~miz idarcJ1anesi .. 

ne veya Ferdi Selek ilan bü
rot ına müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 - Tc:cfon: 20607 

Lira Kş. ,~nınııııııııııııııııııın.,. Ferdi Selek ~ııııııı111111111111!11umı\ 

YAVUZ===: 
SEZEN 

DIPLOM TERZi 

Paris Kadın ve Erkek 
Terzilik Akademilerinden 

Tophanede: Kılçıklı mahallesinin Topçular caddesin-

de Kışla altında kain 341 sayılı dükkan 

Boğaziçinde: Balta limanında Pire suyu mevkiindeki 

Dutluk namile maruf 4 hektar, 74 ar, 45 metre mu-

180 00 3 1 t L A T A B 1 - K L t ş ııa.:::~~~n~:~~~:k~~ı:·::ıeı 
= ~ 

rabbaı tarla. 82 50 3 

B~yojtlunda: Kurtuluş-ta e•ki Ayakiryaki Yeni Teşri -

• 

A 
.... 

ALEM RAKISI 
R•kımız• göaterllen rağbet 

üzerine, bUyUk bir fedak:lr· 
tıkla ve modern te,klUlıtla 

aıhhf ••raıt altında temiz ve 
ltlnalı çekllen ALEM ~Ki· 
SiNi yeni etlketle plyaseya 
çık•rdığımı ••yın mu,terl· 

ıerlme aaygılarımla 

blldlrlrlm. 

tatçı sokağında kAin eski yeni 34 sa •ılı ev. 65 00 3 ;;,,,,-
İşleıi Bürosu İstaı.!ı~l Aslı w~I. " HııLlfl:I 

En modern ilan şe~illeri • En _tem·- tab ve Mahlceıııc•siııden: l!!'!!•ıı:::.ıır.:ı!ll• 

e= klişe işleri FERDİ SELEK bürosunda yapılır. § İbrahim Ethem ve Sabiha taraf-

o "j 
İstanbul Eminönündcki Balıkhane binasının satış ye-

rindeki Şerbetçı dükkanı. 120 00 3 

Topkapı sar;ı)lı iç•nde· Fener kulesi dibindeki bostan. 150 00 3 

Tophanede: Nec3Loey caddefinde 351 sayılı dükkan. 180 00 3 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrımenkuller hizaların

la yazılı müddei ve muhammen senelik kira bedelleri üzerinden 

• açık arttı-..,,a ilc icara verilecektir Senelik kira bedelleri nakden ve 

pc ındır. İhale 15/6/939 perşembe günü saat 14 dedir. Talip;erin \; 

vcdi buçuk teminat akçelerini vakti muayyeninden 

meülır gün ve asatte Defterdarlık Milli Emliık 

mııteşekk l komisyona müracatları. 
• 

evvel yatırarak 

Müdüriyetınde 

(3732) 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

ı - c_ i. F. İstanbul teslim şart ile muhammen bedelı (7173) yedi 

bin yuz yetmiş üç lira tutan kurşun mahfazalı lastik İzoleli 2 ve 4 

nakilli kablolar kapalı zarf 11sulile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 9/6/939 Cuma gunü saat 15 •e ıdaren n Tuncl ba

şında Metro han binasının 5 inci kat.nda toplanacak komısyonda 

) apılacakl.r. 

2 - Ekdtmeye iştirak ıçin istek! ]erin "(537.98) beş yüz otuz ye

dı :.ra doksan ek z kurı:. luk 'l1tıvakkat temınat vermele i .azımdır. 

4 - Bu işe •·t şartname ve mukavele pmjelerı ;cıarcnin .evazım • • 
ır.~di.ırlüğünde parasız olarak dagıtıl. ıaktadır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 ayılı kanun ahkiınwıa uygun o-

- - !arından Karagümrükte Derviş A, 
g = li mahallesinde Kurtdağı sokağın-
§ ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi = da 22 No. da mukim Osman ile ta-

= 99 • 1 Adalet Han No. 3 pu müdürlüğü aıcyhıedne ikame 
= olunan fekki haciz davasından do-
- = TELEFON : 2 O 6 O 7 layı mumaileyh Osmana berayi 

= tebliğ gönderilen dava arzuhali 1 

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111 lllllllll.llllllllllllllllllllllll q1 1illl!lllllllllllllllllllllllllll~llllUIUlı# :c~7:~e~~n~s::~~~d::z~~~k~:e~ 
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Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü -· 

E 
EJ{zamanın hususi ilac. 

Yara ve ıbanları derhal geçirir. Her eczabanede kutusu 
50 kuruştur. 

Maarif Vekilliğinden 
Maur'f Vekilliğince 22fı9 say 1

· u un hiıkümlerinc göre yazdı-

rek gittiği mübaşir tarafından ve

rilen meşruhattan anlaşılmış ve 
davacılar vekilinin muvafıkı ka

nun görülen talebi veçhile ilanen 

tebligat icrasına karar verilmiş ve 

arzuhal sureti mahkeme divanha

nesine talik kılınmış olduğundan 

tarihi ilandan itibaren 20 gün müd 
det zarfında dava arzuhaline ce
vap vermek ve tebliğ makamır.a 

kaim olmak üzere keyfiyet gazete 
ile ilan olunur. 

• 

rılnıadıkları ~ n hıı_u,i tiıbıle ' ı bastırılmakta olan okul 1 ~ahiı:;- -~.; ";;eş;i~atı Jcfare Eden ~ 
ders kitapları içın t zi Atlı güır rük tar f~sinc tabı tutularak mcnı- Mııham . Ali Naci KARACAN. Basıl-

ı lckete i.thal cd.lme ..... Uz ı.: fiLgr '"llı ka 11., müsaadesi verilmesi ve dığı Yer: Sı)n Telgı·rıt Basımevt 
bu kitapların satış fiatlarının da bu esasa göre yeniden tesbiti ka-

ra,Iaşmıştır. Bu kitapları basanların 20 haziran 939 tarihine kadar 

ı.ıaarif Vekilligine müracaat ederek hangi sınıfların kimler tarafın

aan yazılan hangi kitaplraını ne nevi kağıt üzerine ne miktarda 

ba<tıracaklarını ve bunun için ne kadar kiiğıda ihtiyaçları bulun-
1· ~t.,., , .... J.... l:~f:&d 1 n" y.:ıc:ı+., ifa h::nı-' trıı·'.h~-e g:--tirtrceklcrini bit 

...... 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MtlTEHA$SIS! 
Divanyolu !04 

kabilınde Kom..1.Syon I€l~hgın1t ver :11ı1ş uuııu~.l 1..u.uuuır. lv~"ıJ) ' ue;aııııJme ıle oıldırmelerı rıca olunur. .(2161) 4012). 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcalı havalarda yor11un baıınızın •erin ve 
yumufalt ku,tüyü ya•tılı ile rahatını temin eder. 

Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık flatlarında 
mühim tenzllAt yapıldı. ( 1) llraye alacağınız 
bir ku,tUyü yastık bu ucuzluğu ispata !tifidir. 

ADRES : lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuştüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında satılır. 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin g6.zelliti giyinmekle ölcülür. 
PEŞiN ve VERESiYE' 

ADRESE DiKKAT : Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak 

- No. 17 - 1. TELEFON 44175 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile diker 

erkek ve kadın terzi aranıyor : 
1 - Tophanede 2 No. lu dikimevi için saraç el işi ve makine kal

fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzı alıııacak

tır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tıfo 

aşı kfı.ğıtld.rile birlik~e j f-n1cn dik ·nevi nüdürlü;;Lır.~ ınüracaatla· 

rı. c4009• 


