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İKİNCİ TESİSİ : 1939 

Y IL : 1 

SAYI: 146 

CUMA· 9 HAZiRAN • 1939 
SAYISI HER YERDE • KURUŞTUR 

Milli Şef İsmet İnönü dün 
Yalovayı şereflendirdiler 

Reisicümhurumuz Derince ve 
Yalovada büyük bir sevgi 

tezahürü ile karşılandılar 

Milli Şef oe muhterem relilraları dün Yalooayı teırll etıllıleri .zaman Aılifili/r 
yaoralara ilfilatta bulunuyorlar 

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

Yalova, 8 (A.A.) - Cümhurrei • 1 nunda Dahiliye Vekm Faik Öz 

S•ıyasl anlaşma- simiz bugün aUelerile birlikte saat ' trak, İstanbul Valisi Liltfi Kırdar, 
12 de hususi ucnlerile Ankaradan lstanbul Komutanı mcbuslıır, ma-
Dcrinceye ırelmişlerdlr. belli memurin ve kalabalık bir 

1 a r da 1 k t 1 sa d 1 ~ Milli Ş~flmiz, ~~rlnte ~:,:mr,,_ -~ =,. (Arkıı31 ~üncü sayfada) 

/•met lnönünün Yalooayı teırifleri eınannda seyahatle-

esasi ar rini talrip eden fototralçımı.zın aldıtı reıimler 3 üncü 
oe 5 inci ıayfalarımızdadır 

lnglltere va Fran••· 
nın Balkan meml•· 
ketlerin• yapacakl•· 
rı krediler, ticaret 
mUnaeebetlerlnl a•· 
nı,ıetmelerl, sahayı 

totaııter devleti• r • 
kap11majı tazammun 
atnı .. z. 

= = -....:;:::::_, 

• 
lngiltere hükümdarı 
Birleşik Amerlkada 

Hükümdarlar Birleşik Amerika 
H er siya'l i combinaison m etanet, j h d d d • 1 k 

1 k unet, devamlılık cihetinden tel- u u un a merasım e arşı andı 
kik .-ıunurken, iktısad i esasları 
tahlil lazımdır. D ünün ve bugü - Nev - York, 8 (AA.) - Hüküm- a.;yondu durmuş \'e }fol! ile ıstJı.
nün siyasi itilBilarını, ihtila flarını darla. ın bindiği tren saat 2._39 da bal komitesi hükümdarları karşı
bıı cepheden inceleyince, daha -Grcerıwich- beynelmılel Nıagara lamışlardır. 
müsbet, daha kafi neticel~e var- köprüsünden hududu geçmiştir. Hükümdarlar beşuş bir çehre t-

mak imkanlarını bu labiliriz. Tren saat 2.45 le beynelmilel is - (.4rkası 3 ı;ncil sayfada) 
Avr upu l(azeteler indeki baz ı ya

zı l arla, muhtelif ajans haberlerin
den, İnıriltere ile birlikte, Fransa 
nm dahi, bilhassa Balkan devlet -
!erinden bazılarile, ık tı sad i müna
""be ılerinj ı:en işletıııek istedikleri 
anla ılıyordu. 

Çeko - Slovakyaııın işgalinden 

sonra, Alınanya hiiklı nıetinin, Ro
manya hükinnetine ik tr~adi, tica
ri, sınai işler hakkında ültimatom 
gihi bir nota verdiğinden bahso -
lundu. İki hükumet arasında baş
lıyan ticaret muahed<•;iııin kesil -
diği söylendi. Sebep olarak ta, Al
nıanyanın RomanJadan istedikle-
rinin, bu 111en1lekctin iktısadi is-

DÖRT CASUS 
1 

E dirnede memleketimize ait 1 

askeri planları çalmışlar 

3 Bulgar ve İtalyandan mürekkep olan 
şebeke efradı İzmir Ağırceza mahkeme
sinde beşer sene hapse mahkum oldu 

~!!"",... .... '<""!!!"'"!~-"""""""""'~u...,•uff.,...,....,....,...,...,...,."-!''!'O!!....,'!!!!'.__._. 
tiklali aleyhinde olduğu gösterildi. -~ - --· 
Sonra, Alman - Rumen ticaret ve İzmir (İKDAM) Edjne ha-pıakl0rındakı mahkı'.ıcn v« 
lktısat muahede veya mukavele - va! oinde casus uk y&paıı döı-- k-i - ale. i celsede tef<' 11 ed 
sinin imzalaııdığı görüldü. Roman· şinin izw•r aj'! ,·ceza mahkemes '- Cı:.. !ar b<şe ~~ne 

ya hükumeti erkanı, hu muahede· de gizli celseler le dev ' et ~k- '1lalık.ilin olrr. ı Cır. Jı,) J.ıkiım _ 

(Arkası 3 ime :j sayjada) 1 te olan muhakemel0 1 i .<una crm .§, (Arkası 3 wıcü •ayfada) 

iKDAM 
12 HAZiRAN 
~ .... - _. 

PAZARTESİ 
Yeni bir tekamül ham
lesiyle, yeni tefrika· 

1 
larla, ileri bir şekil· 
de ve mükemmel oı- 1 
mıya çahşan gazete 1 

halinde intişar edecek ! 

Pazartesi başlıyacağı
m ı z yeni tefrikalar 
1 - Atal rk ve İstiklal harbi 
2 - Atatürkün Savaronada son 

56 günü 
3 Tarihte Türk Korsanları 
4 - Çakıcı Efe 
5 - Bir İspanyol Casusunun 

Heyecanlı Maceraları 

••••• 12 Haziran pazartesinden itibaren •İkdam• 
da şu m!ındttecatı bulacaksınız: 

1 - Güniin m eselelerine dair m ii tchassL• ka
leınlttin yazacağı başmakaleler ve dış politik a 
icmalleri. 

2 - Güniin hadiseleri etrafında •Suya Sabu
na dokunmadan• , •Meş"ale•, •İşaretler•, •Not • 
lar• ve diğer fıkralar. 

3 - Glir.ün dahili haberler: ve şehrin mese
leleri. 

4 - Günün harici haberleri ve bey nelmilel 
mesel deri 

5 - Memleketin muhtelif taraflarından gelen 
:yurd haberleri ve resimleri 

6 - Günün spor hadiseleri 
7 - Giiniin borsa n piyasa haberler i. 

Bunlardan başka, Pazartesinden iti
baren, IKDAM'da, muntazaman askeri 
bahisleri, meraklı şuunu sinemayı takip 
edebi lecek ve gazetemizin tertip ettiği 
mükafatlı müsabakalara istirak ede-
bileceksiniz. ' 

Yeni tefrikalarımız: 

12 Haz>ran pazartesinden itibaren ·İK
DA.VI• ı okuyunuz. Çünkü pazartesinden iti
baren gazetemizde her biri yüksek kıymet \'e 
ehemm:yette beş yeni tefrikaya başlıyoruz. 

Atatürk'e ait olan birinci tefrika: 

1 - ATATÜRK ve iSTiKLAL HARBi 
A!atürk'e ait olan ikinci tefrika ise: 
2 - •Ata türkün Sa,•aronada son 56 giinii• 

adlı tefrikadır ki yüksek ha:ırası bü)· ük mil -
letimizin kalbinde daima yaşıya ıı Ebedj Şel'in 

ha,t.ıl ık devresinde yanında bul unan en snlii
h iyet taT zevatın \" erdiği ınalfnn at , .e notlar 

iizeri nc giinü giinünc Ye en kiiçi.ik tcferrüa t .ih· 
mal edilmeksizin hazırlanmış bir yazıdır. 

P azartesinden itibaren ikdam sütunların
da okuyacağınız bu }"azılarda Ebedi Şefin ha
yatı11ın son aylarma ait bütiin elemli tder

rüatı bulacaksınız. 

Ata tiirk'ün Savaronada geçirdi,ii 56 gün
liU.. ha,talık dcvreı.i Bii~iik Şefin yüksek şah
siyeti hakkında şimdiye kadar temas edilme -
mi~ hatıraların toplu şeklidir. 

3 -TARIHTE TÜRK KORSA NLAR! 
4 - ÇA KICI EFE 
5 - BiR ISPANYOL CASUSU· 
NUN HEYECANLI MACERALAR! 

PAZARTESİ ·İKDAM• 1 OKUYC
:'lil:Z, DAHA BAŞKA SÜRPİZLER 

BULURSU:SUZ. 

• 
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CA(;ALO(;LU NURUOSl\tANİYE No. ;;4 

TELEFON No: 23300 - İST ANB U L 

Baltık memleketleri 
garanti istemiyorlar 
Çemberlayn sulh cephesini teşkil eden 

memleketler arasında genel kurmay 
temaslarına devam edileceğini söyledi 

1 Londra, 8 (A.A.) - Avam Ka - • 
· marasında Çemberlayn. beyanatta 
bulunarak Fenlandiya ve Estonya 
ve Letonya'nın İngiltere hükume
tine yaptıkları tebliğlerde bu mem 
leketlerin, bitaraflıklarını tam o -
!arak muhafaza etmek azminde 
bulundukları için Franoo., İngilte
re ve Sovyetler Birliği arasında 

halen yapılmcl<ta olan müzakere -
relerden neıı.et dcbilecek garanti
leri kabul etmiyeceklerini bildir -
diklerini söylemiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Avam Ka • 
marasında bir meb'us Çember -
layn'e İngiliz Erk· · arbiyesi ile 
Polonya. Romanya 'c daha bazı 

memleketlerin erkamharbiye!lerl 
arasında görüşmeler yapılıp yapıl

madığını sormuştur. Başvekil, er -
kiınıharbı' c heyetleri arasında a
taşemilitcrler vasıtasile normal f&
kilde temasın muhaf 'a edild!Ai 
ve bu usulün bwıo.•) ıııra da ta
kip edileceği cevabını vermiştir. 

(A•kası 3 i ncii sayfada) 

Ç•mberlayn /ngilterenin 
Berlln uflri Hender•on

la beraber 

Çemberlayn Türk ga
zetecilerini kab11l e • 

ı 

Gazeteciler Londra yı gezdiler 
cumartesi günü avdet ediyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - 31 Mayıs Türk gazetecileri, 2 Hazıran Cu-
Salı günündenberi British Coun - ma günü Londra belediye reiai ta
cil'in misafiri olarak İngilterede rafından kabul edilmiş ve h!i.k• -
bulunan altı Türk gazetecisi, ge - metin Lord Chetfield riyasetinde 

rek Council ve gerek Türkiye Bü- verdiği bir öğle ziyafetinde bu -
yük Elçiliği tarafından şereflerine lunmll§tur. 3 Haziran Cumartesi 
verilen kabul resimlerine iştirak günü Cambridge'e gidilmiş, 4 Ha
etmişler ve askeri müesseselerle ziran P azar günü de Türk gazetır 
L ondra limanını gezmi§lerdir. (Arkası 3 iincii sayfada) 

nıııııııınıııııınnıısııınnmnıııınıııınıııınnn•••1RD1ıomıııııımınıuııııııınnıoıırııı ıııııııııı ııııııııııu 

İstanbul sokağında yol ve kaldırım kirinden başka bir de kiipek 
ve dilenci kiri vardır. Yol ve kaldırım yapılrrken ötekilerin de ta
mamen temizleneceğine şüphemiz yok. Ancak yolda ve kaldırımda 

ihmal yalnız idare)" e ai t iken köpekler dilencinin kirine İs tnn bul 
balkı razı olınu~ , -e bunları hİLlB ye ermiştir. Uzak tarihe d et(ıl, 

hepimizin hatırladığı tarihe baJn.nız: Temizlik meselesi olduğu k•· 
dar ve ondan fazla bir sıhhat meselesi olan köpekler in im hasll'a 
meşrutiyet deninde. otuz sene e..-vel el atıldı. Bnl!'ün hila ' ok11k· 
larımızda serseri köpeklere tesadüf ediliyorsa bunun sebebi <ehir
lenınekistenen köpeklerin mahalleli tarafından nlere a lınması 'c 

hlma) e edilmesidir. . 
D ilenciler de öyle. Bunların hakikaten çalışaml\ acak hır halde, 

ınua\ enetc ve h imayeye muhtaç olanları gibi olını~·anları da top
lanır, Devlet hin1a;yesine, Dar üli cczeye alıuırken çoğu i~tcn \'C Da~ 
rülacezeden kaçıyor, tekrar dilen cilik ed iyor. Bunun da sclıdıi lıal
kın dilen cilere karşı ziıfı , ·e bu zi.ftan istifade etmesin; hilen bn l:iıı 
oğlu binler in dileııcilği kfı rlı bir iş bul~alarıdır. 

Rastgcld iğiın i z d ilcnci~·e sadaka verırken muhakkak ck><•ri ·r· 
tinin hiç te böyle bir sadakaya layık ve muhtaç olmadığını ve bu 
sadaka ile cemiyete faydalı olabiiccek birçok imanları hem kendi· 
]eri bent cen1iyct için lekeli vaziyetlerinde kahnaya tt•s\ ik ettigiıni 

zi düşünn1eliyiz. 
istaııbulıın bu iki annı da kökünden kurutmak me\Znbahistir. Bu 

yolda hüküructe miişkıilat çıkar;ıtıakla değil, ~ nrdun etmekle mu 

vazzafız. 
KEl\tAI,İST 

• 



SAYFA 1 IKDAW 9 - Huiran 1939 

BÜYÜ K SU PROGRAMI /Adliye koridorlarında ı 
2 4 S.A.AT 

Programm tahakkuku Şehir Haberleri 
için yapılan çalışmalar 

S . .. ,. 
anayı muesse- Hakh değil mi? Aybaşında yol 

seferberliği var 
Araba ''on üc bucuk,, 

' ' sel eri ve Fuar 
Hıikametin hazırlamış olduğu Yapılacak bu ameliyat ile bera -

buvük su projesinin tahakkuku i- ber inşasına geçilecek olan Ahmet lktısad Vekaleti bir 
çi; verilmiş olan 31 milyon lira - li sulaması ve bilahare feyezanla-
lık tahsisatla su işlerinin başarıl - ra karşı vücude getirilecek tesisat tamim gönderdi 
masına faaliyetle devam olunmak- sayesinde Gediz havzasında İktı.sad Vekaleti ıbütün vılayet-
tadır. Son günlerde Nafıa Veka- (1.740.000) dekarlık arazi sulan~ - !erle ticaret odalarına b:r tamim 
leti faaliyetini bir kat daha arttır- cak ve emniyet altına alınacaktır. göndererek mıntakalarındaki sı -
mış ve mevcut teşkilAtını da işin Büyük Mendereste eV\'eJce Bür- n.ai müesseseleı le hususi firmala
icaplarına göre genişletmiştir. Bu, haniye boğazından alınıp Horsun- rın bu seneki enetrnasyonal İzmir 
faaliyet neticesi olarak .şimdiye 1 luya kadar olan .araziniıı sulanma- fuarına behemehal iştiraklerinin 
kadar projeleri hazıt"lana:rak inşa-, sı için yapılmış olan kanalın Na - teminlni istemiştir. Tamimde bil
atına geçilmiş ve geçilmek üzere zilliye kadar uzatılarak bu arazi - hassa deniliyor ki: 
bulunan su işleri hakkında aldı-· nin de sulanmasını temin etmek ü- Milli varlığunızı gerek, h.iiltütel 
ğımız mallı.matı sırasıyle yazıya -1 zere Horsunlu - Nazilli sulama ka- gerekse sınai ve zirai bakımlar _ 
ruz: l nalı hafriyat ve sınai imalatı ihale dan gelen ecnebi ve yerli seyyah- ı 

t t 
'l . b l la edilmistir. İnşaat bifrilmek üze - lara g&te'"mek çok faydalıdır. Bu 

nşaa ına geçı mış u unu n d' • 
. l . re ır. itibarla da. fuarın ~ak büyük kıy -

su ış en A~dın bataklığı kurutma işi iha- met ve eheınmıyeti vardır. Türki-
Marmara 1ıavzası: le edilmiş olup sekiz kilometre tu- yenin yegane enternasyonal fuarı 

Mustafake.malpaşa çayının ve 
Apolyot gölünün husule getirdiği 

fevezanların önüne geçilmesi için 

lazım gelen ıslah ameliyesi ihale 
edılmiş ve 21,5 kilometrelik nehir 
seddesin<ien 20 kilometresi ile 13.5 
kilometrelik göl seddeslnden 
6 5 kilometresi tamamlanmıştır. 

lnşaat bu yaz bıtecektir. 

Mustafakemalpaşa çayından alı

nacak su ile Karacabey arazisinin 
bir kısmının sulanması için açıla-

cak sulama kanallariyle sınai ima
lat ve regül8.tör inşaatı ihale edil
miş ve inşaata başlanmı~ olup b1'. 
inşaattan ana kanalın mühim bir 

kısmı açılmış bulunmaktadır. Bu 
tesisata alt regülatör kapakları da 
ihale edilmiştir. 

lünde olan kanalın 1.5 kilometresi olan İzmir fuarını geçen sene bir 
açılmış ve (42.000) dekar sahasın - milyona yakın ziyaretçi gezmiş -
da bulunan bataklığın bir kısmı tir. Bu sene zıyaretçi sayısının da
kurumaga başlamıstır. Ameliyata ha çok artacağı üm'd edilebilir. 
devam edilmektedir. İzmir enternasyonal fuarının gör

Bü) ük Mendereste H rsunlu - düğü rağbet ve inkişaf sanayicile -
Nazilli sulama kanalı u ıerindeki rimiz içın de bir muvaffakiyet ve 
Kayran deresi sınai 'imalatına ait te§V:k vesilesi ıolmalıdır. Bütün sı
inşaatın ihalesi yapılmış ve bu işin nai müesseselerm fuara iştriakl~rı 
inşaatına başlanmıştır. ve bunun için de şi ndiden hazır

BU\•ük Menderes üzerinde Jsıkh Ianmaları maıtlu,ptur. Fuarda teş
gölü~ün sulama suyu iddiha/ ha- hir kadar satışa da eheınmıyet ve-

h li tiri·1-- . . ih 1 rild'ği cihetle herkesin rağbetini vuzu a ne ge uı~sı ışı ı a e e-
dilmiştir. mucip ve fuar hatırası olabilecek 

B :• ··k M d ·· . d F kıo·mette bulunulması ve bunlar-..... yu en eres uzerın e es -
dan mümkün olcınlarm vzerir.e !ek regülatöründen su alacak olan 

sol sahil Pirlibey sulama ana ka- cl939 İzmir enternasyonal fuarı 
hatırası:. kelimelerinin konulması 

nalı inşaatı da ihale edilmiştir. 
şayanı arzudur. Gnek küçük ge -

Adana ovası: rekse büyük sanayi müesseseleri
mizin ht-men hemen istisnasa do-

Sustırluk deresine akan Uluabat Seyhan sağ ve sol sahil sulama neıbilecek kadar yakın bir alaka ve 
deresi ve Canbollu- azmağı ıslahı ana ~a~~llar~ ~aatı ile bunların istekle bu yegane enternasyonal 
işleriyle Uluabat regülatör inşaatı temdıdı ışlerı tiç ihale mevzuu ha- fuarımıza behemehal iştirak et -
ihale edibniş ve işe başlanmıştır. lindf> olmak üzere verilmiş ve in- meleri ve bu suretle 1939 İzmir 

Susurluk Qayı ıslah işleri de iha- şaata da başlanmış olup bi.r kısım enternasyonal fuarında hususi n
le edilmiş olup buna ait inşaata tamamlanmıştır. Bu işler için dört nayiimizin de tamamen üade ve 

Ekskla\·atör makinesi çalıstırılmak teı::hı·r· hus ek" l t h · ba.şlanılmış bulunmaktadır. Bu iş- " :.- ı usu v a e çe assası -
Iere ıimdiden dört eksklavatör ma tadır. yetle takip edilmektedir. 
kinesi tahsis edilmiştir. Seyhan nehri üzerinde suların 000 __ _ 

ana kanallara alınması maksadile M f y 
Manyas gölü saddeleri ve regü - İsa ir onan 

ıatör inşaatı işleri ihale edilmiş _ inşa edilecek olan büyük regüla -

Yangın tehlikesi 
ve telefon 

Bi.r okuyucumuz gönder -
diği mektubunda diyor ki: 

Tahsisat taksim ve 
yollar tesbit edildi 

«Şehrin Lazı uzak ve ıssız BeJediyenin İstanbulun yolları 
köşelerinde hem sokoklar dar, için tesbit ettiği kat'i inşaat prog-

demekten sakınınız! 
Bir çocuğun annesine alacağı sigara için 
" on bir buçukluk mu ,, diye sorması bir 
aileyi dögüşdürdü ve mahkemeye yolladı 

hem evler çıra gibi bir anda ramına göre İstanbul yolları iki 
ve ufak bir kıvdcımla kavru- ıİkinci sulh ceza mahkemesinde ları köpürürler. Zenci Fatma da şekilde yapılacaktır. 
l~cak kadar serden çöpten 1 _ Belediye şubeleri vasıtasile bir Araba con üç buçuk> denilme- çocuğun gayet tabü olarak annesi 
şeylerdir. Buralarda telefon I yapılacak yollar. sinden çıkan garip bir davaya ba- ne sorduğu suali cOn üç buçuk> 
olmadığı gibi bi.r hayli uzak 2 _ Merkez tarafından yapıla _ kılmıştır. Bu üç icelimelik söz yü- şeklinde işitince fena halde hid -
olan (\•elev yakın bulaunsa - cak yollar. zünden Şevki adında bir adamla detlenmiş .bağırıp çağırmış ve Nec 

lar bile) şehir telefonu bu - Belediye şubelerince yaptırılacak Nec.rı:iye isminde bir kadın ve ~i ~i~~enin ot~~~ğu e\'in sahibi Şev-
lunnnyan polis mevkilerine yollar için 200.000 lira tevzi edil _ çocugunun arasında yaman bır kıyı tanıdıgı ıçm hemen kapıyı ça-

baş vurmaları süratle bir fay- j miştir. Eminönü, Fatih. Beyoğlu, ı kavga çıkmıştır. larak o~a ~i~ayet et~iştir. . 
da lemin etmiyor. Avrupa şc- Ş k h d d h ı t i)sküdar ve Kadıköye (25) er bin Hadise şöyle olmuştur: e~ ı a ıseye m_u a __ a e e mış 
birlerinde polis noktalarına b t ft ş k d - t ft 
varıncaya kadar şehir telcfo- lira, Eyübe 20.00~ lira, Sarıyer, Ba J Şehzade başında oturan Bayan ve ır a.r_a a ev ı .ıger aı:~y a 

kırköy, Bevkoz ve Adalara (10) ar Necmiye geçen gün evinin bahçe- Necmiye ıle kızı Mediha ".e. oglu 
nu varken bizim polis mevki- J E d b .,1 k 

bin lira. Bet:iktaşa 15 bin lira para sınde kızı Mediha ve ogv lu on üç nve.r arasın a a~ıyan mu_n_ a .. a -lerimizdc, hatta bazı karakol- :; b h k 
lannuzda bile umumi bir te- ı tevzi edilmiştir. yaşlarında Eıwerle beraber otu - şa ıraz sonra Jl a:rete, sovuş -

B 1 ı f k k · d k · b't · t' N . meğe ve dövüşe kadar dayanmts -lefon bulunanuyor. Bu )ÜZ _ u para ar a ır a ongresın ej rur en sıgarası ı mış ır. ecm1ye • 
den yangın zuhurunda koca yapılması temenni edihniş olan yol oğlu Envere para vererek bir pa - tır.' 
mahalleler yandıktan sonra I lar yapılacak veya tamir oluna - ı ket on bir buçuk kuruşluk sigara lşte bu hadise sonunda Şevki 
ancak itfaiyeye malumat ve- caktır. Yeni açılacak ve kal - almasını söylemıstir. Necmiye ile kızı ve oğlu aleyh ne 
rilebilcceği pek aşkardır. Bu- 1 dırım döşenecek bütün yollar be- Enver sigaranın kaç kul'Uşluk bir darp ve tahkir davası açmış, 
giin telefon hiikumcte male - hemehal parke ve katranlı yapıla- olacağını iyi işitmemiş olduğu i- bilmukabele Necmiye ile kızı ve 

1 caktır. oğlu da Şev kiden ayni şekilde da -dilmiştir. Artık bu mühim çin annesine şöyle bir sual sor -
nok>anın derhal önüne geçil- 1 Tamir edilecek yol ise yine adi muştur: vacı olmuşlardn·. 

· .ekilde yapılacaktır. Muhakemede şahit olarak hadi-mesi icap etmez mi? .. 
- On bir buçukluk mu anne? seye sebep olan zenci Fatma ile 

Haklı değil mi Belediye merkezince yapılacak Fakat tam bu sırada bahçenin kocası Sait ve kızı dinlenmişlerdır. 
'9 rJ yollar için üç senelik bir program önündeki yoldan geçen zenci Fat- Bunlar hadiseyi yukarıdaki şekil-

r: ...................... vardır. Bunun için 2 milyon lira ma adında bir kadın Enverin bu. de anlatmışlardır. Yalnız Fatma 

K .. .. k H b I ı tefrik edilmiştir. Bunun 507 binli- sualini işitmiştir, faldat yalnız Enverin annesine ,on bir buçuk-
: UÇU 8 er er ı ı rast Haziran devresinden evvel i - ·· I f k b' f kl ·· b şoy e u a ır ar a: con uç u - luk• değil, kendisini imaen On 
ı........ .... .... ı hale edilip inşa halinde bulunan çukluk anne'.. · d · · üç buçukluk> dedığini i dıa etmı~ * Muhtelif belediye sucların -! yollara sarfedilmektedir. 5o7 bin Malfun olduğu üzere bazı zen - tir. 
dan doayı evvelki gün Bü;ükada-' liraya i~aveten_ müte.ahhide dah_a eller kendilerine cOn üç buçuk• Muhakeme diğer şahitlerin din
da 9 esnaf cezalandırılmıştır. lOO.OOO lira verılecektır. Bu para ı- denilince en ağıza alınmaz bir len.mesi için başka güne bırakıl -* Kütahya - Balıkesir hattı ih- 1: Domuz sokağı. Gümrük cadde: küfre muhatap olmuş gibi kızar - mıştır. 
til.fı.fına bakan hakem Politis ıile sı ve Kara Mustafapaşa caddesıl 
diğer delegeler dün Ankaradanj asfalta çevrilecek ve evvelce par- Adı• 
şehrimize gelmişler \'C vil3yette ke üzerine yapılmış ol~~ .. asfalt ıye sarayının planı yeni 

arsaya göre yapılacak 
çalışmalarına. devam etmişlerdir. yolların altına beton dokulecek -* Belediye temizlik kadrosu - tir. 
nun bir Hazirandan bir EY.lıile ka- Belediye ayrıca elinde ihtiyat.en 
dar yüzde on nisbetinde· arttırıl - 100.000 lira bulundurmaktadır ki 
masma karar verilmiştir. icap edince mühim yerlere sarfe -* Rumen milli bayramı şerefine decektir. Bu suretle bu yıl İstan -
dün Haliçte Azapkapıda bulun - bul yollarına 1.100.000 lira sarfe-
makta olan Delphinul denizaltı dilmiş olacaktır. 

Şehir imar planının tasdiki üze- ziım ıcap etmektedir. Bunun için 
rine hapishane binası yerine ya - alakadarlar eski planı yapan mi -
pılacak olan yeni adliye sarayı i - mar Asım Kömürcü ile temasa 
çin hazırlıklara başlanmıştır. başlamışlardır. 
Malıim olduğu üzere adliye sa -

t . tör inşaatı ihale edilmiş ve işe baş d J 
ır. enizci eri ganisile Constantza vapurunda bir Bu paranın 600 biı~ lirası İstan-
Bütün bu i~lerln gayesi ta!lkınlık lanmıştır. Bu regiilatörün demir müsamere tertip edilmiştir. Eğ - bul cihetine ve bunun da 150.00Q 

rayının evvelce vilayet arkasında
ki Soğukçeşme Tomruk sahasında 
yapılması düşünülmüş ''e binanın 
planı bu sahaya göre hazırlanarak 
tasdikten geçirilmişti. Fakat bila-

Plan vaziyeti halledildikten son 
ra hapishane binası yıkılacak ve 
yeni adliye sarayının hemen inşa

sına başlanabilecektir. Çünkü in -
şaat için tahsisat hazırlanmış bu -
lunmaktadır. 

fara karşı tertibat almak ve civar! kapakları da ayrıca ihale edilmiş- lence ve mera.sim saat 17.30 dan lirası Eminönü meydanının 'tan -

arazide yetiştirilen mahsullerin tir. Dün abideye merasinı· 21 e kadar sürmüştür. zimine. 150 bin lirası Beyoğluna, 
taşkınlıklarla mahvolmasına m~ni Tarsus çayının sağ ve sol sahil ooo 100 bin lirası Beşiktaşa ve geriye 
olmak ve bu suretle kurtarılan a - isale kanallariyle regülatör inşa - le çelenk koydular, BEL EO 1 y I! kalan para da diğer yollara veri -

raziyi suluyarak mahsul verimini atı ihale edilmiş olup inşaat bu yaz 
1 
müesseseleri gezdiler . . Iecektir. Yol faaliyetine Temmuz 

artırmaklı.r. Başlanmış olan bu a- zarfında ikmal edile<:ek bir hale Binalarlf\ IJOI renge ayı içinde başlanacaktır. 
rneliva\ ile beraber inşaatına ge - getirilmiştir. Şehrimizde bulunmakta olan boyanma ı"şı' s· h v Beyoğlunda, Tozkoparan, ~ ıs a-
çilecek olan diğer işler de yapıl- Tarsus çayından yapılacak su - komşu ve dost Yunanistan bahri - ne - Kuledibi, Taksim - Avaspa -

600 1\1\1\ rı · d.. b ı T ks" ·b·d Dfranyolu ve İstanbulun belli - J dıklftn sonra bu havzada .ı.-ın lamaya ait şebeke ihale edilmiş o- ye ı en un sa a 1 a · ım a 1 e- şa, Galatada Kemankeş, Taksimde 
dekar arazi su istihsalatından kur lup inşaata da başlanılmış bulun - sine bir çelenk ko~uşlardır. Me- başlı caddelerine açılan ev, apar - Sıraserviler caddeleri asfalt ola -
tanlacağı gibi 430.000 dekar :ira - maktadır. rasimde Heybeli deniz harb lisesi- tıman ve dükanların açık bej veya 

l K d'k mavimsi griye boyanacaklarını rak yapılacaktır. Bu yollar üç ay-
zinin sulanması da temin edilmiş B . 1 1 e, asıtnpaşa ge ı li erbaş oku - üa ikmal edilecektir. 
olacaktır. u tesısat yapı ıp su ama şebe- lundan birer müfreze de hazır bu- yazmıştık. Ayni renklerin Bcyoğ-

Eı:e havzası: 

Uzun yıllardanberi bakımsız ka· 
lan yatağının dolmuş olması yü -

zünden bütün ova imtidadınca taş
makta ve yer yer bataklık hu3ule 
getirmekte bulunan Bakırçayn'ın 

ıslahı zımnında hazH'lanan proje -

ye göre işin eksiltmesi yapılmış 

ve bu ameliyat ihale edilmiştir. Bu 
işe ait hafriyat işlerine şimdklen 
iki eksklavatör makinesi ile başlan 
mıştır. 

Menemen ovası suiama isale ka
nal t hafriyat ve sınai imalatı ile 
Gediz nehri üzerinde Emiralen re-

kesi de tamamlandıktan sonra Tar lunmuştur. lunda da teşmil edilip edilmiyeee- Harbiyeden Şişliye giden geniş 
sus ile Mersin arasında (160.000) Aris mektep gemisi bahriyeli le- ği henüz belli olmamıştır. Resmil yolun tam. ortasına bir refüj ya -
dekarlık ve Adana ovasında rine öğle üzeri Tarabya Tokatlıya- daireler ve müesseseler için ayrı pılacaktır. Şimdiki tram' f y hat
(1.400.000) dekarlık bir sahanın nında bir ziyafet verilmiştir. Müt- ayrı renkler intihap edilecektir.' ları söküle<:ek: ve bu hatlar refü -
sulanması temi nedlmiş buluna - tefik devletin bahriyelileri öğle _ Beyoğlunda istimal edilecek boya- jün iki tarafına döşenecektir. 
cak ve en kıymetli zırai mahsul - den sonra tersaneleri ve diğer de- lar bugün Prost tarafından tesbit Şişli asfalt caddesinin yaya kal-
lerimizi yeti~iren Adana ovasının rriz müesseselerimrzi gezmişerdir. olunacaktır. dırımları da her eve isabet eden 
verimi bugüne nazaran kat kat art Harp akademisi Komutanı da Ekmek fabrikası için 25 kısım o e,r veya partımanın sa -
mış bulunacaktır. dost ve ımüttefi.k Yunan denizcile- hibine yaptl:l"ılacaktır. Bunu temin 

Adana ovasının feyczaıılardan rine Yıldızda Harp Akademisinde flrma müracaat etti etmek üzere Beyoğlu Halkevinde 
vikayesi hususunda yapılacak te - saat 17 de bir çay vermiştir. Balı- İstanbulda yapılacak ekmek fab Valinin ve buradaki emlak sahip-
sisatın şekli, ovada yapılacak itler riyeliler Pazartesi günü Köstece Ti.kası için İngiliz, Alman ve Ma - İerinin iştirakile bir toplantı yapı-
meyanında en ilerde bulunmakta ye gideceklerdir. İ carlardan 25 firma belediyeye mü- lacaktır. 

olup halen devam etmekte bulu - ı ra~aat etm.iştir.. Bir kısımları daj Ana caddelerden çıkan parkeler 

nan etüdlerin neticesine göre tes - Eczacı kalfalarına kurs mühelet ıstemış olduklarından ı le Beyoğlunun ikinci sınıf caddele 
bit edilecektir. mühlet temdit olunacaktır. 1 ri ve bu arada Şair Nigar, Havuz-

Eczacı kalfalarının mesleki bil- Fırıncılar da dün belediyeye biı Iubahçe, Eşref Efendi sokakları 
gilerini .arttırmak maksadile Tür - nl.irac~ tta bulunmuşlardır. F.ı - döşenecektir. 

kiye :Pratik Farmakoloğlar Birliği rmcılrr belediyeye ekmek fabri

~ülatörü inşaatt ihale edilmiş ve 

bu ovada açılacak sulama kanalla- Gazi köprüsü bitiyor ---090-- -rının inşaatına geçilmi~tiı'. Gerek Gazi köprüsü Eylul nihayetinde 

isale kanalı ve gerl suJama ka - bitmiş olacaktır. Köprünün iki ci
nalları üzerinde hafı .>al ilerlemiş helinde açılması ica eden yollar i

bulunmaktadır. Bu sahada üç çin 2,5 milyon liraya ihtiyaç oldu
eksklavatör makinesi ile çalışıl - ğundan şimdilik muvakkat yollar 
maktadır. yapılacaktır. 

Salihliden 'itibaren Menemen 
bogazına kadar olan Turgutlu ve 

Manisa ovalarının sulanmasını te-
min için feyezan zamanlarındaki 

suların Marmara gölünde toplan -
ması maksadiyle Adala ve Marma-

000----- -
Arnavut Krah henoz gitmedi 

tarafından bir kurs açılması dü -

şünülmektedir. Bu mesele 25 Ha -
ziranda Eminönü Halkevinde top

lanacak olan cemiyetin yıllık kon -
gresinde kararlaşacaktır. Kongre-

de yeni cemiyetler kanununa göre 
tadil edilmesi icap eden talimatna
me işi de intaç olunacaktır. 

---oo 
Gürültü ile mücadele 

Beyoğlunda gürültü ile yapılan 

mücadele iyi neticeler vermeğe 

kasını kendilerinin yapmak iste -
diklerini bunun için iki sene müh -
let verilmesini, her fırıncıdan ça -
lıştığı çuval başına 22 kuruş al -
mak suretile bir sermaye vücude 

getirerek bir şirket kuracaklarını 
ve fabrikayı da yapacaklarını be
yan etmişlerdir. Belediye bu tek -
lüi ciddi bulmamış ve kimler in 

Buzcularm şikayeti 
Buzu yüz paradan satmak iste

miyen buz satıcılarının belediyeye 
vaki müracaatlarından sonra dün 
de buz serbayii belediye ile temas 
etmiştir. Öğrendiğimize göre nar
hın arttırımlası hakkında buzcu -

ların talebi belediyece reddoluna-

bu şirkete iştirak edeceklerinin caktır. 
bir liste halinde bildirilmesini is -
temiştir. 

Uydurma bir tünel havadisi . 

-----00---

lngüiz Krahmn doğum 
yıldönUmU 

hare şehir mütehassısı Prostun K h 
planında devlet mahallesi olarak asımpa~a adisesi tahkikatı 
ayırdığı Sultanahmet meydanında Bir müddet evvel Kasımpa§ada 
umumi hapishanenin yerinde ya - bir gece sarhoş olarak tabanca il~ 
pılması daha mU\·afık görülmüştü. arkadaşının ölümüne sebep olan 
Yeni sarayın ., ·~ıda yapılması kes Şerafettin hakında yapılan tahki -
bi kat'iyyet et ıni-? bulunmaktadır. kat bitmiş ve hadisenin bir katil 

Bu vaziyet kar;u;ında evvelce mahiyetinde olmadığı anlaşıİınış -
Tomruk sahasına göre hazırlanın~~ tır. Bunun iç_in Şerafettin tedbir -
olan adliye sarayı planının hapis- sizlik ve dikkatsizlikle ölüme se -
hane arsasına tatbiki için esaslı ta- bebiyet suçile mahkemeye veril -
dilat yapılması veya Tomruktan rniş ve ga'Yriİnevkuf olarak muha -
daha geniş cephesi olan hapishane keme edilmesi muvafık görülerek 
arsasına uyacak yeni bir plan tan- tahliye edilmiştir. 

Af kı memnuun yeni tab'ı 
ve iki yeni tercome 

Hilmi Kitap evi son günlertie Ü!j 

yeni e.seri birden neşretımiştir. Bu:ı 
ların başında üstad Halid Ziyci 
Uşaklııgil'in cAşkı MeMnu~ unun 
sadeleştiri1miş yeni tab'ı gelmek
tedir. Üstad bu eserin başına ilAve 
ettiği birkaç satırda bu eser hak-
kında şöyle demektedir: · 
' •Kitabın sadeleştirilmiş olması

na fazla genişlikte bir mana veril
memelidir: Yeni nesil için pek ta
nılmam.oş olan kelimeler, teritip -
ler türkçeye çevrilmiş, fakat üs -
liiba, iJl?arelerin teşkilatına hiç d~ 
lrunulmamıştır. 

.tmıa hakkında fikirlerimin ne 
olduğuna kiup okunurken vukuf 
hasıl olacakıtır. 'l3ugtin türkçenin 

mıIAsı büyük bir karışıklık göster
mektedir. Kullanılan imla türkçe
nin bünyesine, esas kaidesine uy
gun olm.adığın<iandır ki ne bir 
sarıf, ne bir lügat kitabı yaıpılama
mıştır. Mektep çocuklarının elinde 
bir sarf, bir liııgat olmadıkça tahsil 

Yeni yapllacak çacuk 
bahçeleri 

Şehirde yapılacak çocuk bahçe -
leri üzerinde çalışmalar ilerlemek 
tedir. Çocuk bahçeleri şu yerler -
de yapılacaktır: 
Şişhane köşesinde, İngiliz Sefa

rethanesi arkasında, Cümhuriyet 
bahçesinde, Yeşil sahada, .Ni.şanta
şında, Harbiyede Garajda, Şişli -
de.. İstanbul kısmındaki ve diğer 
kazalardaki çocuk bahçeleri de 
tesbit edilmek üzeredir. 

---ıooı----

SUt raporu hazar 
Süt raporu bugün Valiye veril -

miş olacaktır. Raporla beraber çi
zilmiş olan süt toplama haritasına 
göre Beykoz, Befiktq. Bakırköy. 
Hasköy ve Fatih süt toplama yer
leri olarak tesbit edilmiştir. 

dır. 

Bu kanaati şu birkaç sözle icmal 
etmek isterim .. 

ra gölü arasında bir kanal açılma
sı. göl etrafında sedde inşası ve 

boşaltma kanalına ait sınai imalat 
ve hafriyat işleri ihale edilmiş o -
lup hafriyata 4 eksklavatör ve bir 
&raper makinesiyle başlanmıi bu 
lunmaktadır. 

Eski Arnavutluk Kralı Zogonun 
evevıa Fı:ansaya, ondan sonra yer
leşmek için İngiltereye git -
mek üzere bugün hareket edece
A"i hak.kında bazı gaztelerin verdi
ği haber şimdilik mevsimsizdir. 
Eski Kral ve Kraliçe henüz İstan
bulda olup, yine Perapalas otelin
de ikamet etmektedirler. Ne za -
man ve hangi yoldan &idecekleri 
henüz beUi de ldir. 

başlamıştır. 

Jlİazı, esnaf Türkçeye l:>cnzemi
yen kelimelerle ve hususile ecne
bi dillerde ve bağırır •:k sure tile 
satış yaptıkları görülmüş ve bun -

Haydarpaşa ile Sirkeci arasında 
bir tünel yapılacağı hakında bir 
gazetede çıkan hav.adisin aslı yok
tur. Esasen tasdik edilmiş bulu -
nan şehir planında da böyle bir§ey 

Sa Majeste İngiliz Kralının do- çağından çıkacak olanlar kendi dil 
ğumlarının yıldönümü münasebe- leri.zıi bi1ımeden hayata atılacaklar 

.. . . demektir. Her şeyden evvel imla-

İkinci eser Hamdi Varojlunun 
tercüme ettiği Stefan Zev:g'in A
nok adlı eseridir. 

Üçüncü eter ise Nahid Sırrı ta
rafından çevrilen Anatol Franaın 
Sylvestre Bonnard'ın Cürmü adlı 

tile dun Tarabyadaki İngılız sefa-• u_ k 
yı J.M)anın esas yapısına uyaca su-

rethanesinin yaz kısmında büyük rette tesbit etmek ve gençlere bir 
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flnglltere Hükum-
1 dario.n birleşik 

,!!!!!l!!!lı!! ___ _. Amerl koda 
il VEKI L LE R (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

1 
le trenden inmişler ve Hull'ün eli· 

B ı • "J R d .. k ' HEYET ni sıkmışlardır. Hull, kendilerine u garıstan ı e omanya arasın a muza ere komite azasını takdim etmiştir. 

ler başladığı haberini Gafenko tekzib ediyor TOPLANDI Tren saat ı.~s d* Niagara-fıı.lla· 
Pa:ris. 8 (A.A.) - Faris Soir ga· ı •Bence ortada bir yanlışlık var- dan Vaşlngtona lıareket •mu.tir. 

zetesinde neşrolunan hır maka!~ , dır. Köseivanof kendisint atfedi · Huduttan ista$yona kadar uza· 
K " f Ankara 8 ( A A ) nan takriben 10 kilometrelik mesa 

de Bulgar Başvekili useivano a len beyanatta bulunmuş olamaz. ı • ' 

tf Ce b• D b · h-'-' .. d il H fede 800 askerden mürekkep bir 
ıı en. nu ı 0 rıce ruuun 8 Romanyanın hudutları asla roma· Veki er eyeti, bugün 
B 1 R nd 

ıihtiram kıt'ası yer almış bulunu -
ulgaristan a omanya arası a k . . 1 t e hi~bir 

ere 2emın1 o mamış ır v • t 15 30 d t y d bundan birkaç ay evvel ,müiake. saa , an saa or u. 
Suretle de olamıyacaktır. Ro.man • Rıhtımda saftıh i a da 

releTe başlann olduğunu yuıl • 8 30 k d 1 arp n 
2 

mm , 
Ya. bütün kom•ularına karşı hay- 1 • a a ar top a- duran kıt'alaı seliım resmini ifa 

mıştır. . . .., 
rıhahane bir hattı hareket takip narak ruznamedek'ı ı'ş· ı etmekte idiler. Havaş ajansının Bülıreş ın.uha • 

be b b h Susta hiçbir Tren Mu dudu geçti "i esnada :U 
biri Hariciye nazırı Gafenrodıın bu etmekle ra er u u 11 

h 1 b leri görüşmüştür. pare top atılmıştır. 
hususta iza ·ica etmiştir. Ro • -şüpheye ve yanlışlığa ma 8 ı· İstasyon civarında biriken bü • 
manya Har icı.' e nazırı demiştir ki: rakın amıştır. ..,...,iiiii;ıiiiiiiiii-iiliiiliiiiiiiiiiiiliiiiiii•" 

• ,. yük bir halk kiitlesı, h iik arla-

Siyasi anlaşmalarda 
iktısadi esaslar 

M 1 L L} ŞEF n hararetle karşılanıl§tu 
Saat 4 te tren lokomotii değiş· 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 fümek üzere Buffaloda durmuş · 
halk kütlesi tarafından büyiik tuT. Hükümdarlar, bu müddet zar
sevııi tnahüıatı ile karşılanmış fında rıhtıma inmisler v€ uzun 
lordu. 

Savaronada 
müddet alkışlanmışlardır. 

(J:la.§ taTafı 1 inci sayfada] 'ille \'e yoliledir· Alınanyadaki dö- f Cümhıırreisimiz saat 12,15 te 
nin, Romanyanın iktısadi lstiklftJi. viz vuiyeti, para kredisini orta Savarona yatını teşrif ederek Ya • 
ili korumuş oldu&unu bl'yan etti - mik)·asta bile lemine müsait de • tovaya hareket buytırmuşlaroır. 
ler, ğlldlr. Milli Şefimiz, öğle yemeğini 

Gazeteler, hükümdarları selam· 
lıyan yazılarında ingiltere ile A • 
merikayı birleştiren dostluk bağ -
!arını V€ mÜştere.k idealleri mut · 
tefikan tebarüz ettirmektedirler. 

--oo---. Abnanyamn, Romanyadan iste- İngiltel'enin, ona UJara.k Fl'ansa yatta yemişlerdir. Savarona yatı 

diklerinde, petrol, bnjl:day, bubu • hllkUınetinin, Romanya ile birlik- &aat 15 te Yalova açığında demirle· Baltık memleketlerı· 
bat birinci dereeeyi, AJ .. anlH için te diier Balkan bükômetleıine bu miştir. İııkelede Milli Şefimizi kar 
hay.ti llıtlyaçlan ihtiva etmekte- tarıda krediler ııçmalan, ticaret plamak tizere nıt'ktepliler, büyük 
ılir. Alman • Romen ticaret mna • münasebetlerini l<'nişletmeleri, si- bir halk kiitll'<i, Bu:rsa Valiai. İs • 
bede&ile, Berlln hü.ktmeıtnln iste- yMl ltilı\flann. yarın için kuvvet- tanbul Emnıyet Direktörü, ma • 
dilderi, Romanyanın ik"-ldi istik- lenecetini tahmin etmemize yarı- halli memurlar ve zabitler mevki 
lili ile mümkün olduğu deecede yabillr. al.mı§ buhuıuyorlaroı. İskele ve şe 
telif olundu. İsteklerin slllbh lhti- • • • bir, baştan başa bayraklarla do • 
lll.flarla yerine ı::~tirlmesi tehlike- Bununla beraber, İngiltere ve natılmışh. 
!erinin önü alımıı. sonra Fransa hiikıimetlerinin, Ro- Sa,-arona yatına Adalepl torpi-

(Baş tarafı 1 inci .ayjada) 
Londra, 8 (A.A.) - Saııt 17 ile 

18 arasında buraya gelmesi bek· 
lenen Strang İngi;Jtere sefiri Se · 
eds'in hususi muşavi>ri sıfatlle ağ

lebıihtimal Cumartesi günıi Mos • 
kovaya hareket edecektir. 

Londra, 8 (A.A.) - Fransız or· 
dul an Başkuman<l•nı Garnelın, re 1 
takatinde Vikont Gort olduğu hal· 
de bu akşam Çembetla)n tarafın· 
dan kabul edilecektir. 

Totalitft devletlere kartı- Ro • manyaya ve Bıılk~n memleketle • dosu refakat etmekte idi. Ciım · 
maıı,yadan daha mltsalt ve yakın rine yaparaklan k"•diler, riceret hurreisinılz, refakatlCTinde Bayan 
dostluk hisleri ve hanıketle.rl göo- münasebetlerini il""' 9letınelerl, IB- İnönü, Dahiliye Vekili Filik Öz -
teren Yııgo hvyıı hilkilmetl orta hayı Almanyaya '<>ya totaliter trak, İstanbul Vali ve Komutanı 

Avrupada, suu aylnrdaki arasi de- devletlc>re kapamağı ıaı.ammun olduğu halde y:ıltan ayrılarak Sa
iltkJlkleri olınadao., ldlçllk antant etmez, böyle bir n<tice husule ıe· karya motöril ile Yalo,•a iskelesi · 
grupu dev- ederken bile, bubu- ıretirınez. Balkan hükimıetlerin • ııe çıkmışlardır. hkele önündeki 00·· RT CASUS 
bat, kereste gibi ihracat maddele- deu hiç birisi dahi, Almanya ve lriiçük meydanı dolduran binlerce 
rinln btiyük bir kısmını Almanla. 1 İlalya ile tkant münasebetlerini ki..Uen mi\rekkep bir halk kütlesi. - •~ (Boş tamjı 1 inci sayfada) 
ra satıyordu . k mek aibi bir tasanlll'da bulun-ı Milli Şefimizi hll'J'aretle alkı•la • ' Jardan üçü Türk tebaalı Bulgar, bi 

• • • matlaır. Böyle bir ıasan'lınuı, İn- rnıştır. Kli•ük bir kız talebe. Ba • ' ri de Edirnede olelcilik yapan bir 
Loııdradan Anadolu ajanaınm gil1ere, Fransa ile. Balkan dnlet· yan İnönüne bir buket nrmiştir. 

ıııu.ı. s-.:tefere yoU.dJI> bir tel! ı ri den b rlıa . h' . . da . ttalyandır. İtalyan Lui Senkoviç 
ll'Ü haberinde, tncmz haalne mtı· y:p~an veye 

8 
.,:pırııl~c1:~··,;:..:::nve Yalova şehir bandosu, Istikliil adında ve İtalyan tebaııdır Ş.he · 
, mru:şını çahnışlır. Bundan sonra • 1 ,; •r 

oı.enillııri ile Rumen deI.,..,Jeri a- .kredi muamelelerinde esası te.,"I C"mh · · . f 1 b L. ken;n b"§ı mahkum ar · '!&'.. 11 urreısınuz, as a t &§ma JLll.· • 

ra1Inda baflıyan mlbakerelerin etmesi dahi söyleı.emeı. Mesele, dar yaya gelmişler ve orada oto • papa2ı Martir'dır. 1 ' ı<f Jı 
devamı bDdirlliyor, premip mese- Balkan veya eenup '"' şarkı cenu- mobillerlne binerek luı.Lkm siirek· vakit iizerinde Edirne tayy.r~ han 
lerlnhı Fredrik Leithr.,.;•'un Bük• bi A\•rupadaki memlcketkrin, AJ. li alkışları arasında Yalovadaki garlarile, sabit top yerlerirıin ve 
nıti :ıiyaretinde halledilmif oldu• manyanuı, diğer bir tabirle tola . köşklerine har<'ket bııyurnmşlar fJSlierl kuvvetlerimızin mikaarmı 
ğu, teferrüata alt noktalarda krflT Ilte!" hllkllmetlerin iktısadi nüfuz dır. gösteren bir kroki bulunmuştın. 
dllerln ne suretle kullanılacağı ile, ve Jı.iklmiyeti altına ıirmf'llıelrn- Diğer ilıj suçlu Bulgaristanın E· 
ticari mübadelelerin yapılma tar• ui temin etmektir. 

000 
dirne konsolosluğu katibi Lambo 

zuım tetkik edildiiti anlatılıyordız. Milletler arasındaki ticari mü • Cember layn gazete- -le Bulgar me1ropolithan•si kl'ıtihi 
Bu haberler. İngiltere bükônıeri naııebellerde müvakne hU8lıle 1 c ı• ıe rı' n ı• kabu 1 ett ı' KJr;'di!'. "'~ımedPkı 

· taraiındarı. RomRnya~a "erileu ıetirmek, bugünün iktısıu!i •iya- Bu dört suçlunun, ""' 
siyasi garantiden .onra, ik1ısadea setinde <6Hlır. Ticari müııaseb<>t- casus •e kii.lfıtının şefi bultır.du~·ı 
lıuvvetlellliiTme yolundaki gayret• !erini, ihracal maddelerinin satı • (Bil§ tarafı 1 inci sayfcıda) tabıtaca tesbit edilen Bulgaı· ırnn· 
!eri göstermektedir. !arını Alman~·aya hasre3·ıemek gi- cileri Petwarth da Lord ve Lady solosluk kançelfırı Katzarnf ı a sıkı 
Umıımi harpten sonraki y>Jlar• 'bi bir neHce ile karşıhyacni< Bal • Lecon Fiel-O'in Balls PaTk'da Sir temasta bulundukları, ögrendikle

cb, bilba5sır Otta'"' k-0nferan 1 kan men~<>ketleri. beklenen mü- Lienel VE Lady Faudel-philivps'in ri asveıi manımatı ona bıldim<M 
prl'nsiplerinin İngiltlre hiikômeti va<1.eneyi temiu edemezler. Alnl8n- misafiri olmuştur. suretile asıl faile ya rdım Htilı ll!ri 
ile, dominyonları arasında tatbikı- yanın, totaliter del·lellerio iktısa. 6 Haziranda Türk gazetecileri anlaşılmıştır. Açık celsede tl'fhim 
na karar verilmesi zamanlw:ınd11, di nüfuzlarına ister, istemez tabi Portland'a giderek mubtelıf harp edilen kararla suçlular Türk ceza 
Balkan memleketleri ve Roman~ a, olacak bir yola girmiş bıılımmak gemilerini gezmış ı:e Repulse'de kanunuının 33 üncü maddesinin 
ihracat maddelerine birinci den- tehlikesile karşılaşırlar. Böyle bi:r öğle yemeğini yed;kten sonra ak • birinci fıkrası mucibince 15 er se
r.ede ve en fazlasını alıcı olarak Al nlifıuun kuruhnası, siyasi nllfu - şam Londraya dönerek Daily Te · ne ha!)!>e mahkılm edilmişlerse de 
manya hülniınetini görmüşlerdi zun birl.-şm.,.,in.e, biiyiiıncsine }ol fllegraph'm ziyafetinde bulunmuş • 65 ve 59 llJlcu maddelerdeki cezayı 
Türkiye de dahil olduğu halde, Yu açar. )ardır. ! hafifletici sebepler kabul olunmuş 
nanistan, Bulgaris an, Yugosbty - Londra hlikiımctinin, ona baka- Salı günü, Kalten'de tsyyare ka ve cezalan beşer sene hap..e indi-
ya, Roman)·anın ilıracal nıaddcle- rak ,.e uyarak Fnın•a hükômeli • rargahını ve Bristoldeki tayyare rilmiştir. Ayni müddetle Amme 
riniıı % 60 ından daha fazlasını nin, Romanya ve Balkan memle - fabrikalarını gezmişlerdir. hizmetlerillden mahrum edilmele
Alnıanya çekiyordu. Bu vaziyette keılerile iktisadi ve ticari ınüııa · Dün '.rurk gazetecileri, Colches- rine ve birer sene, sekizer ay müd· 
lbugün esaslı bir değişiklik olma · sebetlerini esaslı bir tar"'." .. tan - ter' de askeri taliml~rde bulunmu~ detle hükumetçe tayin edllecek 

mıslır. zim etmek, genişletmek duşunc_~ • lar, sonra Avam Kamarasına gi • ınıntakada ikamet<ı mahkfun edil-
İngiltere · Koman.)'• iktısadi . gö- !erini. kararlarını kuv\'·l'den fule derek Başvekil Çemberlayn tara- mişlerdir. 

~ıt4e~iain ~on sailıasına g~di : koymak hususııuda daha faz~a v~- fından kabul ~ilmişlerdk Dün --oo---
gıne drur ,·erılen haberler, Sll'ası kit kaybetmemeleri temennı edı- .. 

Prens Pol Yugoslav
yaya dönüyor 

g>ıranti ve itilifJardau sonra, Lon. lir , e beklenilfr. Yapılacak ticaret akşam da Turk gaze.tecileri ııerefi· 
ılra hiiküınetinin Balkanlarda Jk-ı kredilerile, yine bu memleketle . ne Marchant Teylor's Hali' de Lo:rd 
tısadl, ticari mimasebetlerini de rin milli müdafaa vasıtalarının, İloyd'ıın riyasetinde lkitish C-0un
g<'n~l/etıtl..ı. ha,...ketlerini, karar- inıfltere ve Fransa biikümetleri cil tarafından bir riyatEt verilmiş-. Balel'liG'nö, 8 (~.Ah.) - _.. Hal~nf~l•rl-
larını tatblJıa başladıgını gösteri t f d k 11 d'rilmesi da- reş rıng ın uıuoı nııss ır e · ara ın an uvve en ı tir 

· olan Yugoslav Paul ile Pr~:ıs·•s d-yor. 

Bugiinün veya wr. hPş • on yılın 
tkaret münasebetlerinin takas 
ve Jdiring ~·ollarilc ~ apıldığı her· 
kcsçe bilinmektedir. İngiltere • 
Ronlan~·a ticari miizakerelerinde, 
kredilerin ne suretle kııllanılaca . 

hi temin olıınabifü. Türk gazetecileri, bugün Ami • ga, 9 Haziranda gece yarısını çey· 

rallik dairesini sonra da televiz • re kgeçe hususi trenle YuJ!'lslav •· 

yon istasyonunu gezeceklerdir. yaya hareket edeceklerdir. 

Cuma günü, Türk gazetecileri, 000 

Windsor ı:e Eton'a gidecekler Vf lngilterede bir fabrika 
atelyesi tahrip edildi 

Londra, 8 (A.A.) - Bed!ont • 
Middle.;e-ks'de '1:1iır fabrikada saat 

ayrıca, bir ıtriyat fabrikasını, bir ~ de vukubulan ~iddetli bır inf!!Ak 
sinema stüdyosunu, bir tiyat;,.oyu neticesinde bir yangın çıklD!• ve 

atölyelerden bi.rl harap olmuştıır. 

akşam Times'in ziyafetinde bulu_ 

nacaklardır. 

Türk g!l2Ctecilerinin ~fikaları. 

ve ayrıca Kew bahçelerini de gez 

işlerdir. 
Saat 8 d<ı ~ kadar amefor.in işe 

başlaması lAzım gelmekt<ı idi. 
Ttir k gazetecileri ıırupu, bu Cu- İnfilaktan beş daki.lı.a evv<>I meç 

Ankara İ•ta•yonundan aynlmadan eııoel 

lnönü Sakarya motöründen pkı;ııorlar 

Rei•icttm/ıarumw: Yalova i.lıleuinde 

ln6nü ve muhterem refikaları otomobile biniyorlar 

[Dii [npııpzttullJA:"" ı~uı g •~ımıso.ı Jo 

uğının te•biti gibi hususların hal
li ile uğraşıldığı bildirilmektedir. 
Bu kredilerin, ) apılacağına ihracat 
için, fogltel'e hiiküm~li tarafından 
Romanya hilkümetine verilecek 
para kredisi ile beraber, eşya ve 
malzeme kredisini dahi ibtiw ey
ı..nıı.si ihtimali vardır. Almanya 
lıiikGmeti, dah.i, B'.Jkan memleket 
leı'İne kredi yapmış ve yapmakta
dır. Fakat bu krediler, eşya usu· 

Btitiin bu hareketler, J·ukauda 
da kayıd \'e işaret e~·lediğimiz gilti. 
Balkan memleketlerinin Alman ·a 
ve İtal~·a ile iklısadi \'e ticari mü· 
nasebeılerini, dostluk l>ağlarını 

bozmak değil, hattii, rencide e3le
mck gibi bir düşiiııceyi, bir tasav
\'tıru istihdaf edemez. Siyasi ve 
nıiisellab ihtilaflara, nıiisellah mü· 
cadeleJcre, İngiltere, Fransa hü -
kı'.lmetleri ı-ibi, Balkan memleket
leri de aleyhtardrrlar. Bu nıemle • 
ketlerde \fe Tiirkiyede, AJmıınya 
ve İtalya ile dostluk bağlarını lıoz 
mağı bertaraf, ıevşete~elt iüpin· 
celerin bile bıılıııunadıiııu lıiz de 
lekrarlamak isleri>. 

fnartesi günü Londrayı tukEdecelı hnl bir şah n k~aii falırikadan -.ııı11ıı1111111111lıılllllllılllllllııılllllılllll-llıılllllllllllı•ı111ııı11111ı11111-lllıııllllllllllı-.lllıııllllllllllıılllllllılllllllııılllllılllll-llıılllllllllllı-llıılllllllllllıılllllllıllll" 
ludir. uzaklaştığı ııöriilmüştür. • 
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• • • ';' 4 ~~Yeni Ru~e.n, ~talya 
Göz yaşları M e c l ı s 1 ispanya J K• k Ankara radyosu 

ean ıepura ve arısı ! 0~~~:."~~:!:~~20 K~· Martha Eggerth ~:~.~: ;~:~: :: 1:~:~ ~:: ~~ ~: ffardjj karl8ının kırkıncı yıldö- l du. O, temkinli, sabırlı, uysal Eva 
nümünl.I mümlı:ün mel.'tehıı paırlak gltmi§, yerine slnlrli nemrut bir 
~' lulayablJ.mek için, her ıı~' kadın gelmişti. Ne olmuştu ona?. 
bor Pb&.fl matn'1r olmasına çaJ.ııtı.. Hardi o gece sabahı zor etti. Ka
~tanbel'l de para biriktm-iyordu. dın türlü türlü sinir nöbetler! için

Bir ara. karıııına bir kürk manto de kıvranıdı ~cl:u. Kocasına da 
almayı d(4ündü. Amma, E\a. her rahat vermedi. 
§eyinin iıylsini arıyan bir kadındı. Hardi, çocuğunu kaptığı gibi 

Halbuki cebinde ancak 40 lira ka- komşulardan birinin evine götür
ıdar h!:r parası vardı. Bunran ötürü dil. Meseleyi birkaç kelime ile an -

de kürk maı:ıtodan vazgeçerek, ka
rısına çoktandır ar~uladığı güzel 

bir tc blo ile Evanın evlendikleri 
gündenberi bir .ürlü dilinden düş

mediği bir çift şamdanı satın aldı. 
Bir zarfa otuz lira koydu, karısı u

yurkn yastığının altına bıraktı. 

Yıldönümü sabahı erkenden kalk
tı. Kendi elleriyle kahvaltıyı ha -
zırladı, sonra, seslendi. 

Güle oynaşa trende birincı mev
k i bilet alarak şehre indiler. Yıl

lardanbiri ılk defa olarak bir lo
kantaya girip yemek yediler. Öğ -

!atarak: 

- Davud birkaç saat sizde kal -
sın. Gidip doktor getireyim. Ba -
kalım ne olacak? .. diye yalvardı, 
soma, telefonla doktoru çağırdı. 

Öğleye doğru. doktor gelmişti, 
doğru hastanın yanına çıktı. Har
di, sinirle odaları arşınlıyarak dü
şünüyordu. 

Mademki karısı, sırf bu çocuk 
yüzünden bu halleı·e uğramıştı. Şu 
halde ondan ayırmak icap edecek

ti. Amma, yumurcağa alışmıştı da 
hani... Gidecek olursa, pek yadır
gayacaktı. Üzülecekti. Davudsuz 

leden sonra, öteberi aldılar. Oto -
mobille de em döndüler. ev. suyu çekilmiş bir kuyuya ben-

-- Haydi bırak kancığım yeme ziyecekti. Kuyu mu demişti. Ha • 
ği ben hazırlıyayun!.. dedi. Mutfa _ ffır, bir mezarı andıracaktı. Onun 

•ğa doğru ilerledi. Tam bu sırada 1 keskin, tiz bağırışlariyle gevrek 
karıst: gülüşlerini hep. hep arıyacaktı. 

- Bugün hayatımın en mes'ut 
günü! .. diye gülümsedi ve birden 
hıçkırarak ağlamıya başladı. 

Bu ağtma hiç te saadet ve neş'e 
ağlaması değitdı. 

Bır kolu karısının boynunda o
larak sedire uzanmı§ olan Hardi 
buı.u pek güzel anlıyor. takdir -
diyordu. N ·hayet tereddütle: 

- Evet, karıcığım .. diye mırıl -
dandı. .::lana başka bir hediye oaha 

vardır. Daha doğrusu ıbir fıkir .. 
Buna bizde hediye denmez ama .. 

Neden bir evlatlık almıyoruz? ... 
Kendimizin olmuyor, bunu ikım z 

de biliyoruz. Elbette insanın öz ço
Çuğu ile velatlığı bir olmaz m nı o 

Hiç yoktan daha iyi ya! .. !\~ der· 
sin cicim? .. 

Doktorun sesiyle daldığı rüya
dan uyandı. Merdivenlerden inen 
doktora perişan bir tavırla sordu: 

- İnşallah mühim bir şey de -
ğildiı"? .. Nesi var? .. 

Doktor gülümsedi.. 

... Birak sünepeliği dostum dedi. 
Hastahk mühim bir şey değil. Hük 
münü icra ediyor. 

Böyle zaman ,-e hallerde kadın· 
!arın sinirle, asabi olması tabiidir. 
Bir şey değil .. çabuk geçer. 

Hardi, şaşkın doktora baktı, ve: 

- Bu gibi haller de!.. diye tek -
rarladı. 

Doktor şapkasını giyerken sö -
zünü tamamladı: 

- Öyle ya!.. 
cunuz, gelecek. 

Anladın mt?. 

Yakında bir yol -

Kralın mesaj ı ile 
i şe başladl 

kumanya Kralı K aro/ 
Bükr~. 8 (A.A. )- Rador ajan

sı b:Idirıyor: 

Yeni parl8mento dün mesaisine 
başlamıştır. Kalabalık bir halk 
kütlesinin coşkun tezahüratı ara -
sında parlamentoya gelen kral al
kışlar arasında salona girerek me
sajını okumuştur. 

Mesajda ölü kraliçe Marınin ha
raretli bir senası yapıldıktan son -
ra, kralın yeni anayasaya göre se
çilen parlfu:nento arasında bulun
maktan mütevellit memnuniyeti 
kayded:Imekıte ve Romanya milli
yetinin rüohanın ilan ederek me
deni vazife ve hakları daha iyi 
tevzi eden ve amme hayatını Ro -
manya camiasının hakiki ihtiyaç
larına göre tanzi.rn ederek parla -
me!Jloda bütün müsta!IBi! unsur -
tarın temsilini zaman altına alan 
ve anayasasının saik olan ahval ve 

Ertesi günü de bir yaşında 1<a
d8r yumuk yumuk, şık şirin bir 
Qğlan çocuğu buldular ve kendi -
!erine evlat edindiler. 

Hardi, komşusuna gidip deli gi- şartlar izah olunmaktadır. 

Çocuk, ellerinden tutulurs& mü
kemmel surette yürüyor.. Peltek 
peltek da - da! .. Bu!.. Vir ... d>ye-

biliyor, eline bir t;;rak verildi miy. 
ı.i, kıvırcık saçlarını taramıya uğ· 

raşıyordu. Çok şeker, cana yakın 
bi'r mahluktu. On1 Davud ismin.: 
taktılar 

bi çocuğun_ bulundu_ğu odaya da: Kral yeni teşekkülleri, yapılan 
!arak kucagına aldıgı Davuda og- plebis'.t münas~betile millet tara

lum, sevin, yakında ağabey ola - fından şevk ve heyecanla karşı • 

caksı~'.-- diye kahkahalarla söy -ı lanmış olmasını ve milletin yeni 
lendıgı zaman, komşu kadın Har- reııme ıltihakını memnuniyetle 
dinin çıldırdığına hükmetti. kaydederek son seçimlerdeki ~ti-

rak nisbetinin bunu ispat eylediği 
bilıdir :Imektedir. 

Musolini yine 

nutuk söyledi 
Roma, 8 (A.A.) - Mussolind, Ve 

nedik sarayında İspanya dahiliye 
nazırı Serrano Suner şerefine ve

, rilen ziyafet solununda aşağıdaki 

1 

beyanatta bulunmuştur: 
•Faşist İtalya, yaptığınız hare -

ketin daha başlangıcında İspanya
nın içine atıldığı mücadelenin ken-

Parise yerleşiyorlar. Artık orasını 
vatan bilecek, orada çalışacaklar 

di istikbali ve büyüklüğü ve ayni 
zamanda Ayrupanın ve medeniye

tin talihi itibarile kat'I bir mahi • ı 
yeti haiz olduğunu h;ssetmiştir. 

Bu itibarla ilk gündenberi nihat 1 
zafere kadar size açkça yardunda 
bulunmakta tereddüt etmedik.• 

Yemekten evvel Mussolini, Cia
no da hazır olduğ1 3\de İspanya 
dahiliye nazırı ile ık·ı saatten fazla 
görüşmüştür. Daha evvel Suner, 
İtalyan Kralı tarafından kabul e
drlmiş ve uzun müddet kral nez
dinde kalmıştır. 

Ziyafette Duçe'nin nutkuna ce -
vap veren Serrano Suner, bütün İ
talyan lejyonerler inin döndüğünü 
ve 4.000 lejyonerin İspanyol top -
raklarında öldüğünü tasrih ettik -
ten sonra demiştir ki: 

- Asker !eriniz ne altın, ne de 
maddi diğer nim€tlerle dönmemiş
tir. Onlar . ırklarının şerefi, zafer 

1 
dalları ve Ispanya aşkiyle dön -
müşlerdir. İspanyanın ideali ne 
kinğ ne de harptır. Bu idea] barış 
ve İspanyanın kudret ve itilasını 
temin edecek olan adalettir. Kuv-
vetli olmamıza imkan verecek bir 
barış istiyoruz. bizi esir haline ko
yacak bir barış değil. İtalya ile İs
panya arasındaki bağlar İspanya 
muharebe meydanlarında kuvvet
lenmiştir. 

* 

EAN KİEPURA ve MARTHE EGGERT Parh'i dolaşıyorlar. 
Onla~ı bırada Zafer Ta la altında görüyorsunuz. 

Onu Amerikada John, Alman -! si hayattan ve yaşamak içn şar
yada Johann, Polonyada Jan ve kı söylemekten memnundur. Ha

Fransada Jean diye tesmiye eder- yatı seviyor, karısını seviyor, kay 
!er ... Bu ismi her .milletin telilffu- nanasını seviyor. Allnşları, kala " 
zuna göre değişen adam kimdir balığı, yani etrafında bulunan her 
diyeceksiniz .. meşhur güzel sesti şeyi seviyor. Herkesi, hatta sesine 
artist Jean Kiepura. idokunacağını bildiği halde tirya· 

Muhakkak ki bu meşhur teno-, kileri, rüzgarlı havaları ve nezleli 
run ve karısı altın sesli Martha adamları bile ... 
Eggerth'in filmlerini İstanbulda Bir zaman oradan oraya seya • 
birçak defalar zevkle seyredip al- hat ederak tayyareden vapura,. va· 

Roma, 8 (A.A.) - Suner'in se - kışlamışsınızdır. purdan trene trenden yine tayya-

yahatindeki siyasi mahiyeti teba - Martha'nın billur sesiyle, bü - reye binerek birçok yerleri dolf19-
rüz ettiren dün akşam.ki nutuklar tün hatıralarda büyük bi.r iz bırak ıı. Şimdi ise halkı tarafından en 
İtalya - İspanyoı dostluğunun res- mış olan •Bitmemiş Senfoni• si- k d""" Fr imi b 
mi bir tezahürüdür. . . ço sev 151 ansa ya ge § u -

·- nı, so'.1"~ yıne b_u genç _karı koca- lunuyor. O Fransaye kendlsf ile 
Dıger taraftan dün Mussolini ve nın bırlıkte çevırdiklerı ve hay - b" likt k d t• . b"" 

1 b
.. ·· k b. ik . ır e arısını a ge ırm!f, oy • 

Ciano ile görüşen Suner bugünler- ran arına uyu ır mus i zıya- 1 M th E th "b· .. 1 . . . e ar a gger .gı ı guze ses· 
de ayni şahsiyetlerle ve diğer İ • fetı verdiklerı cLaboheme• i unut 

t l · l" l ·· ·· ı mıya ı"mka'n mı vaı·dır•. li, kabiliyetli bir san'atkarı Fran-a yan rıca ıy e goruşme er yapa -
caktır. Bazı kimseler bu görüşme· Beynelmilel bir şöhrete malik sız sinemacılığına kazandırmıştır. 
~er neticesinde bir veya birkaç an- olan Jean Kiepura ve karısı işte Karı koca pek yakında Pariste ça• 
taşma aktedileceğini zannetmek!" şimdi Amerikadan avdet etmiş bu j lışmıya başlıyacaklardır. Martha 
iseler de, henüz bunu teyid edecek Iunuyorlar. Eggerth te kocası gibi Fransızcayı 
hiçbir em<ıre mevcut değildir. Hitlerin ırk prensipi üzerinde iyi konuşur. Üç sene evvel genç 

Portekiz gönüllüleri Aradan ıki üç ay geçti. Bir ak -
şam. Hardi eve her zamankinden 
erken dÖ;1dü. Davud banyosunda 
idi. Karısı Evanın çocuğu sabunla 
yüzünü yıkayışını, havlu sarışını 

kurulayışını sonra apış aralarına, 

çekişini deriı1 bir zevkle seyretti. 

Mesaj, dahilde nizamı tekrar te
sis eden hükumetin eserini, bugün 
hüküım süren tam sükunu ve spri
tüel birliği ıbilhassa kaydedert>k 

Lizbon, 8 (A.A.) - İspanyadaki 
Paris, 8 (A.A.) - Dün Berlin - bunun müstahsıl emeğin inkişa • 

f h 
Portekiz gönüllüleri bugün Liz-

İmzalanan ademi 
tecavüü paktları 

gösterdiğ ititizlik malılm, Mart - kadın üç dört kelime Fransızca 
ha'nın cedleri arasında Yahudi bu- söylemekte güçlük çekerdi. Şimdi 
lunduğu rivayeti karıkocayı Al - ise gayet iyi öğrenmiştir. 
manyadan çıkmıya mecbur etmiş- Kan koca henüz yerleşecekleri 

ti. Şimdi ise her ikisi de Fransayı evi tutmadıklarından bir otelde I· 
vatan olarak kabul etmek ve ora- kamet ediyorlar. 

Davud ar.lılığının kolları ara -
sından babalığına baktı ve gülüm.
sedi. Sonra, minicik parmağını 

uz~tarak kendisini gösterdi ve pel· 
tek, peltek Holdi!. dedi. Arkasın -
dan analığına döndü, ve: 

- Anne! .. diye cıvıldadı. 
Hardi neş'eli neş'eli söylendi: 

- Gördün mü Eva bak sana an
ne! diyor. 

Eva, cevap vermedi. Sicim gibi 
:"!'aşlar akan gözlerini kocasından 

kaçırarak çocuğu yatağına y<ıtır • 
dı. 

de imzalanan ademi tecavüz pakt- ına \'e er türlü tehlikeye karşı · 
uk bon'a döneceklerdir. 

!arı hakkında Blun Berlin'den Le m avemetitı takviyesine imkan 
lTournal gazetesine verdiği bir ya- verd'.ğini ilave eylemektedir. 
zıda Alman halkının bu paktlara Mesaj, hükı'.ımet tarafından ya
kar;ı gösterdiğı kayıtsızlığa bil • pıl~n ısliıhaıtı saydıktan sonra, muh 
hassa işaret ederek diyor ki: telif sahalarda yapıcı icraatı, büt-

Al il . · çenın tamamen tevzin edildiğini 
man m etı artık aldanmıyor ve ordunun gerek kadro ve gerek 

ve matbuata rağmen barışın bu su malzeme bakımından yapılan mü
retle korunamıyacağını biliyor. him ısliıhatla takviye ed:ldiğini 

--- uo -----

Polonya harbiye 
Nazırının telgrafı 
Varşova, 8 (A.A.) - Harbiye 

nazırı General K asprzycki, İngiliz 

bahriye nazırına hitaben İngiliz 
bahriyesinin Thet:ıis denizaltı fela · 

Alman milletini işgal eden şey, bildirmekte, bütün bu iaaliyetin keti yüzünden uğradığı mateme 
Almanya ile Polonya arasında memlekete bir emniyet hissi ver • Polonya ordu ve donanmasının da 

Dantzig hakkınd~. bir anlaşma ak- diği ve bu hissin son silah altına iştirak ettiğini bildiren bir telgraf 
!edilip edilemiyeceği ve Sovyetler davet val:i olduğu zam&n mille - çekmiştir. 
Birliğinin hareket imkanlarının tin gösterdiği takdire layık hamle @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ne olacağı meselesidir. 1 pe tezahür ettiği ilave edilmekte-

F . . d D dir. 
ıgaro gazetesın e ermesson 

Almanyanın bu paktıa:ı.ıa İngiliz~ . Keza hükı'.ımet, ırki ekalliyetle
S t ·· k 1 . . b ak . rın Romen devleti içinde ıktisadi 

ovye muza ere erını ozm ıs-\ k""lt.. 1 ... 1 sahada ser _' 
t d

·-· . . . u ure ve sprıtue 
e ıgını yazıyor ve dıyor kı: · b tç . kişafl . es e ın arını temın eden 

_Bu ,paktlar, bu teminatlar dıı hususi bir kanunla dahili huzuru 

ettiğini kaydetmekte ve müteaki
ben şöyle devam eylemektedir: 

Romanya topraklarının çeşitli 

zenginlikleri ve milletin müstahsil 

eaneğj_ herkesin alakasını çekmiş -
tir. Bu zenginlikler Romanya mil-

Hıtler ın mutad teminatı kadar da takviye eylemiştir. 
muteberdir. Çeklerin bu hususta Memleketimiz son zamanlaro !etine aittir. Fakat diğer devlet -

. a !erle faydalı bir mübadele imka -
tecrıibeteri vardır. Esasen Alman- beynelmilel tahrik ve tahayyül . 
laI"dan bu kabil paktlara riayetten ler·n ortaya çıkardığı müşkUI me- nını da temin edebilir. İşte son 
başka bir şey isteniliyor mu? seleler karşısında kaldığından, hÜ defa A1'."anya, Fransa v~ İngilte-

ya yerleşmek karar ile Par ise av- Şimdilik projeleri şunlardır: 

de.t etmiş bulunuyorlar. İki Haziranda, altı Haziranda ve 
İki artist birkaç gündenberi recekleri iki konserden sonra Mar

~arisi dolaşmakta ve orada bu - tııa Eggertt, Raymond Bernaro'ın 
lunınaktan her dakika duydukları idaresi altında kocasından ayrı 0 • 

neş'eli sevinci izhar etmektedirler. 1 ak b · film · kt" J 
J K

. te .. 
1 

.. 
1

.. ar ır çevırece ır. ean 
ean ıepura za n gu eryuz u Ki . k k d fil · epura ıse ışa a ar m çevır-

ve nezaketi ile tanınmış bir adam- · kt" 
ımıyece ır. 

dır. Her lisandan konuşur ve her H ·· k d" · · · h" b. t b en uz en ısı ıçm ıç ır eşe -
lisandan şarkı söyler. Onun gür, b"" t bul d ğ"ld. M tha .. .. .. .. us e unmuş e ı ır, ar -
puruzsuz sesi dunyanın her tara-
fında işi·tilntlş ve alkışlanmıştır. nın kocasından 1ayrı çevireceği 

filmden sonra iki artistin birlikte 
Konser salonları, opera sahne-

leri bu büyük sanatkarın sesi için ,bir film çevirmeleri de mümkün · 
kafi değildir. Bunun için bir taksi dür. Yalnız her ikisine de gayet iyi 
üzerinde. vagon kapılarında, mey- gideceü biı" mevzu bulmak epey 

b" 1 d" danlarda halkın içinde, yahut bal ır mese e ır. . . 

konlarda şarkı sövlediği zamanlar 1 Bazıları bu güzel sesli meşhur i· 
çok olmuştur. Fiİmlerinde ise 0 _ J ki artis~ karı koca olmakla be -

nun her yerde iizde havuzun -1 raber meslek hayatında biribirle -

da, tayyarede, '1oiantada, nihayet ~i~i kıskandıklarını zanned~~r -
bir vapurun güvertesinde şarkı ar· Halbukı mesele hiç te boy le 
söylediğini sık sık görmez miyiz. ıieğildir. Martha ile Jean daima 

biribirlerini korur ve müı:lafaa e -

...................... , 
t.ı 9 haziran Cuma ı ...................... 

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

Pl. 
Saat 13.00: Memleket. saat 

ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberle';!:. 

Saat 13. 15 - 14 : :.\Iüzck (ka -
rışık program) Pi. 

Saat 19.00 · Program. 
Saat 19.05: Müzik (bir vır-

tüoz . Pi.) z 
Saat 19.15: Türk müziği 

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

ayarı, ajans ve meter>roloji 
halberleri. 

Saat 20.lö. Neş'eli plaklar . 

R. 
Saat 20.20: Türk müziği 

1 - ......... Ferahfeza peire • 
vi. 2 - İsmail Hakkı beyin • 
Ferahfeza bestesi - Çağlıyan 

Cuyl. 3 - İsmail Hakkı Be • 
yin - F1era.lıfeza şarkı - Ate,i 

kşkın. 4 - ......... Kanun tak-
simi· 5 - İshak Varanın -
Ferahfeza şarkı - Seyretmek 

için 6 - İsmail Hakkı beyin
Ferahfeza şarkı - Mehtapda 
güzel. 7 - Nuri Halil Poyra-

zın - Hüseyni şarkı - Artık 
yetiş~. 8 - Rahmi beyin • 
Müstear şarkı - gel ey saki 

şarabı. 9 - Mustafa Nafizin • 
Hüzzam şarkı - Gönlüm ni • 
ce bir. 10 - Şükrünün - Hll.z
zam şarkı - Adananın yeşil 

çamları. 

S&at 21.00ı Konuşma. 

Saat 21.l~ı Müzik (radyo 
orkestraııı • Şet: Praetorius) 

1 - G. Rossini - Sevilla ber • 
beri operaııındaıı uv&rtü.r. 2-
A Boleldleu - Beyu kadıa 
(La dama Biıınche) opera • 
sından uvertür. S - C. Sain6 
Saens - Onfahıı Çıkrığı (Le 
Rouet d'Oınphale.) 4 - E. 
Son reznlc9k -Donna diana 
operumd.ıın uvertür. 5 -
Kreutzer • Grenada'da blr 
gece uvertttı-. il - josef sı.-.... 
m , Köy kırlangıçları vals. 

Saat 22.J.lh Mllzfkl1 konUJ • 

ma ~ Bedii Ya.netken ta
ııı.fı:a.dan - Weberln i'ravsütıı 

operasının taJrıllmf pWdarla).. 
Saat ı3.00ı Son a.janıı ha • 

berle:d, mw aham, ta.hvı • 
at, kambfyoo - nulrn:t borsası. 
(;l'll.t.) 1 

&at 2!.2Qıı Mdslk (Cu • 

band. Pl.) 
\Saat 23.1111 • 15.. Yarmkl 

pr.o4r.am. 

Annam imparatoru 
Pariste 

Pariıı, 8 (A.A.) - Annam impa

ra~, Frannda yaptığı bir oto • 

mobil seyahatinden sonra dün Pa· 

rlse gelmi§tlr. 

Leh Cumhur reisi Ro
ma elçisini kabul etti 

Varşova, 8 (A.A.) - Cürnhur
reisi. Polonyanın Roma elçisi Ge
neral Vieniawayı kabul etmiştir. 

Yugoslav elçisi Beki 
ziyaret etti 

Varşova, 8 (A.A.) - Yugoslav -

Bu hadiseyi takip eden hafta 
pek fena ve çok gaileli geçti. Eva 
bir tuhaf olmuştu. Çocuğun eve u
ığursuzluk getirdiğini kabul etme

mekle beraber saadet de getirme
diği muhakkaktı. Davutlu canı ka· 
dar seviyordu. Amma, bu bir avuç 
mahluk ona daima zürriyetsizliği
ni. kısırlığını hatırlatıyordu. 

Bir gece dayanamadı, hıç.kıra 

hıçkıra kocasına dert yandı: 

--oo-- kfımetin bu münasebetle bir barış re ıle ıokt~ılen ekonoınık muka-

Şanghaydakİ hadise politikası, fakat her ne bahasına ı :!~!er bu ıcaJba. tekabul etmek -

Jeaıı Keipura herkes için şarkı 
söylemekten çekinmyen bir sanat derler. Onlar gayet sakin, mükem ya elçisi Vukchevitch, buradan ha 

kardır. Sefaret salonlarında, kral- mel bir yuva kurmasını bilmiş reketinden evvel veda etmek üze -

- Hiç te bildiğin gibi değil ko -
cacığım. İnsanın öz çocuğu olması 
başka ... Biliyorum ki haksızlık edi 
yorum amma .. ne yapayım elimde 
değil?_ 

Dedi ve deli gibi odadan fırladı, 
gitti. 

Hardi ne yapacağını şaşırmıştı. 

20 yıllık, aklı başmda, ve mükem
mel bir e'' hanımı olan karısının 
bu hallerine bir mana \'eremiyor -

L dı:. 8 
AA . . • olursa olsun bir barış değil, şarta ır. 

on a, ( . .) - Iyı malumat b -1 b. b . . H" 1- • t. d h"ld · . . .. • ag ı ır ı arış polıtıkası takip et- .... urne ım, a ı e ııızama ve 
alan mahfellerde, İngı!ız hukurne- ıniştir H'"k' t• b ı·t·ka ılmdutların müdafaaı ihtimamdan . . Ş . u ume ım, u po 1 ı ya 
tının anghay dokuma fabrikasın- ·· ı · · b. t "ht ··"- ı· · . . . vıısu ıçın ır arı e mwıte ıf ıh-
daki hadıse esnasında Japon deniz t· t s fi ·ı·h al -ıya mı arını sı a· tına çagır-

neferleri t~rafandan ölüm _halinde mış ve her türlü fedakarlıklar 
Y.aralanan Ingılız tebası Tınklerin bahasına hudutlarını müdafaa e
o!mesini çok vahim bir hadise ola- deceğini bildirmiştir. 
rak .telakki ettiği bildirilmekte ve Mesaj kralın ,.e velia.htin y:ııban 
hukı1metin Tokyoda resmen pro· cı memleketlerde yaptığı ziyaret
testoda bulunacağı zannedilmek -, ler:i hatırlatarak görülen .hararetli 
tedır. Bununla beraber resmi ra •

1 
kabulün her tarafta Romanyaya 

por henüz Londraya gelmemiştir. karşı mevcu: hususi takdiri i3bat 

fariğ olmaksızın, devletin siya'SI 
organizasyonunu tamamlamama -
ğa ve ekonomık ml'!Seleleri halle 
çalışacaktır. 

Mesaj memleketin, eski siyasi 
en.dişe ve ilıtlraslardan kurtulan 
ve münhasıran hükümdarına me -
sul olan hükfunetin yeni vaziiele -
rine karşı itimadını bilhassa kay
dederek .bitmektedir. 

1 d
'kt t·· 1 . . ... d .. 1 mes'ut san'atkarlardandır. Diğer re Hariciye nazırı Beck'i ziyaret el 

arın1 ı a or erın onun e soy e -
miş, bedbaht çocuklar, yoksul in- . artistler gibi bir gün uyu~amıya - miştir. 
sanların menfaatine verilen mü- caklarını akla getirmek hıç te ye-

l d 
'h t h Ik .. rinde blr tahmin sayılamaz. 

samere er e ve nı aye a ın o-
nünde yani her yerde sesini ayni 
hayranlıkla dlnlettirmiştir. 

Jean Kiepura'nın erkek ka·rde

şi bir şarkıcıdır. Bu genç adam bir 

yuva kurmayı düşündüğü ı.aman 

bile zevce olarak güzel şantöz 

'Martha Eggerth'i seçmişti. Kımdi-

Cemal Sahir Opereti 
Pek yakında 

lüks ibahçelerde 
yeni eserler 
SAHİR caz 
veni kadro 

--00--

Polonya Reisicumhuru 
Varşova, J (A.A.) - Cumhurre

isi yakında Varşovadan müfara -

kat edecek olan Yugoslav elçial 

Vutchecvitch'i teşrifat umum mü

düril de hazır oldutu h alde k abul 

etmiştir. 
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9 - Haziran 1939 iKDAM 

Büyük bir sanayi memleketi: KANADA 
Kanada 

birinci, 
gazete 
otomobil 

' 

katıdı endüstrisinde 
inşasında ikincidir 

Kanadanın merkezinden bir manzara 

harp çıkarsa Kanada
hazır bulunmaktadır 

İngiliz imparatorları Kanadayı ı 

•iyaret ediyor. Beşinci Jorj lıuıı.. A vrupada 
dan 26 sene evvel daha genç hır 

Kanada hava kumpanyalarının 
•936 da 1.046 pilotu, 533 mühendi
si, 450 tay·yaresi, 155 hava meyda
nı ile pilot yetiştirmek için 22 lıa
,·acılık klübü vardı. 

prenskeıı Kanadayı ilk defa ziya
ret ettiği zan1an, burası vıiuncu. 

avcı ve arayıcıların aıemlekcti 

yardıma 
idi. Lüi Heınon •Marya Şapdölen• . .. . 
. . d k' • . ı ;11t maden sanayıı o kadar terakkı ı de Hindenburg haltının y·arılma . 

Kanada havacılık Royal Servi -
cen'in 1937 Cl lülü iptidasında dai
mi kadridan 166 tayyare zabiti ile 
l.423 tayJarecisi vardı. Yardımcı 

kadroda 74 zabit ile 495 tayyareci 
hulunuyordu. Buna 166 zabitle 150 
tayyareci daha ilave edilmişti. Bu
nunla beraber, Kanadanın askeri 
tayyarecilik endüstrisi kafi değil
di. Kanadada yarım düzüne kadar 
tayyare firması varken, bunlardan 
bir •Boenig• firması harp tayya -
resi imal ediyordu 

ısnıın e ı ruvtaı, dındar ve anak· . .. o; 

ik b
.. .. .. . . . etmiştir ki, dunya buhranına rag- şıııa kanadalılar sebep olmuş 11 i-

ron uyuk Kanada şur1nı ışte o . . ' 
ınen aksıyon kıyıııetlerı Toronto kincitc~rindc ilk defa Mons a gir . 

sene yaşnııştır. d 93 d 1 ·ı 'ki B .. . . . • corsasın a 1 1 e mı yar ı ıııişlerdir. Bütün lıuııları dıı unut-
ugun Iugthz Kralı l\.anadaya •·üz milyon dolarken 1937 sonla • 
k b b 1 k . ınuyoruz. 

a~· a asınca u mem e eti tama- d 17 il kı t 
... . . ... .. . ~·in a 111 yara çı nış ır. Yaptıklar• kalı 1ı 

n. ıen degışınış, tekanıul etmış ve I K d d . t"k raınanca mu are-
ana a oınınvonu n eıınıez belerin eski Kanada askerlerinin 

~aııavileşıniş bir halde buimustnr.

1

, . ıt d . f. b ik ın· 
. • · ı..r a ın nıa enı a r ası, ve - kalplerinde derin hatıraları bulun 
Ingiliz Koloınbiyasmda, Kcbek gilterenin bir ambartdır. Son za- duğu için bu hatıraları yeni nesle 

vila~:eti dahilinde, Ontario da oto- manlarda, tayyarelerle Kanadanın aşılamışlardır. 
ınohıl, tayyare, traktö.r ve ziraat •imal ııuntakasında u•uşlar yapı-

k' • • Bundan iki ay evvel, dünyada 
ına ıueleri fabrikalarının bacaları )arak, bu sog" uk ınıntakalarda yeni 

d 'b kasırga dol.t;ınııya başladıgı" za . 
ver en mantar ırı i birdenbire · it d 1 k fcd'I . Bugu" O t · · tak · yem a ın amar arı eş ı mış- maıı, Kanadalılar •Bütün cesaret- n n arıo sanayı mm a-
fışkırmıştır. Bu müthiş sanayii tir. sına, üç İngiliz ve iki Amerikan ha 

lcri, bi.itün servetleri ve bütün va. 
besliyen, sayısız şeliilelerin kud - İngiliz kralının preııslik zanıa . ı ı · va firınası ycrleşıniştir. Firmalar, sı a arı ile• ln~ilizlerden tarafa 
retidir. Kanada endüstrisi, teknis... nındanberi Kanada da derin bir olnıakta zerre kadar tereddüt et· buradaki ınuazzam sanayiden is-
yenlerinin diliyle elli milyon bey- değişiklik olmuştıır. Bu değişiklik melidir . tifade ederek, harp zamanında Al
ı:-ir kudretindedir. de, Kanada dominyoııunun cihan Almanlar Boheınyada tecavüz ınan tayyareciliğinin tehdidi al . 

Kanada, gazete kağıdı endüstri- harbine iştirak etmesidir. \eder etmez Kanada parlamentosun tında bulunacak olan İngiliz hava,.. 
si itibarile birinci, otomobil en · Daha 3 ağustos 1914 te parlaıııen da münakaşalar oldu, ve lıükii . cılığını tamamlaııııya çalı makta· 
düstrisinde de dünyanııı ikinci sa- tonun davetini beklemeden, Ka • mele milli ittifak etrafında ne is- dır. Keza Kanadanın Trenton, 
na~ i memleketidir. nada seferberlik yaptı. Ve İngilte- terse yapmak salahiyeti verildi. Camg Borden tayyare mektepleri 
Kanadanııı ihracat ticareti çok re ile Fraıısanııı imdadına koştu. Muhalefet şefi heyeti verildi. l\tu- İngilizler için senede 50 tayyareci 

ıniiınkündür. Mübadele. miktarı İki ay sonra Framız cephesinde ~fuhalcfet şefi l\lanion, Kanadanın yetiştirmeye karar \'ermiştir. 
geçen sene kırk milyar Fransız 35.000 Kanadalı bulunuyordu. Harp lngiltereye yardımı kuvvetlenmiş Kanada ordusu 1938 i>tatistiğine 
frangına çıknuştır. Buğday, nikel umum' sıralarıııda Kanadanın nü- o~dnğunu şu sözlerle ifade etti:, göre 8.670 zabit, 117920 askerden 
\ e amiyanı gibi maddelerde de fnsu ancak 8.000.000 ken, harbin •lngiltere nerede, Kanada orada. teşekkül etmekte idi. Şimdi Ka -

tihaııda birinci mevkii i5gal et . devamı müddetince 594.000 askeri Mart ayıııdanberi Kanadada kuv nada hükiinıeti, dominyonunun 
mektedir. Bu memleket un ihraca- daima seferber bir halde bulun - vetli bir askeri hazırlık yapılmak- harp bütçesini iki misline çıkar _ 
tında ikinci, ootoınobilde üçüncü, durdu. tadır. Endüstri seferber bir hale nuştır. 
k k d .. 'Ilı •• 1 konıııuştur Ka d d" t .. auçu sargı a ve ağaç özü ihra. - Ygres, Somıne ... ı . mu ıarebe • · na a en us rıst as- Bundan başka Kanada atlı polis 
cmda dördiincüdür meydanlarında 52.000 Kanadalı ker~ . hazırlıklarda bilhassa tayya- teşkilatı var.ı.u'. Bu teşkilat 31 

ilıl d b 1 recılığe ebe · t k . Elektrik santralleri ve demirsiz kaldı. Ayni tar' er e mu le if .'nınıye verme tedır. j mart 1937 de yapılan bir istatisti-
maden izabesinde birka• seneden- hastalıklar yüzünden de 10.000 kişi Kanada tıcnret tayyareciliği, iki - .. • senedenberi d.. . . . . . ge gore 2.573 zabit ve küçük zabit-
beri görülen terakki Kanadanın e- öldü. un~ ada bırıncıdır. ten miiteşekkilclir. Kanadanın bu 

917 d V . d Tayyare, Kanadanın ü t ik' · · · .. · konoınik karakterini göstermiye 

kafidir. Burada az zamanda yapı -
lan ilerlemeleri, mütehassıslar bir 
harika gibi telakki etmektedir. 

Kanada ziraat, hayvan ve balık 
ı;cnPtleriııe dayanan endüstride 
de fevkalıide inkişaf etmiştir. 

Kanadada altın, gümüş ve bakır 
madenleri boldur. Bu madenlere 

Kanadalıların, 1 e ımy e, ce b . . . ç c ısı ıçın snvari Jandarması şimali garbi 0 • 
· li k tli r eygrrı lıahne 1 · t' H ı kendilerinden üç mıs uvve şimal ge mış ır. e e valarınm bir kıymetli devriyesi • . 

b nııntakasıııda Ç"nk" b · 
Alman kıt'alariyle çamurun ve a- laroa ş' d'f · 11 u ura- dir. Bir harp vnkuunda, 1914 te ol-
taklığın içinde yaptıkları kanlı na mu::":un ı er yoktur. Fakat hu duğu gibi, bu süvari teşkilatı Ka-

h t d a sayısız altın radyum d f d • . muharebeler, herkesin a ırm a· Kübalı .. .. • • na anın se er or usu ıçın nıuhte • 
ve gumnş ınadenl · 

dır. Keza 1918 de Aıııiens'iıı altın- d ş· ld . erı var - şem bir kadro olacaktır. 
ır. ıma ek.i maden ocaklarına 
"b d' Geçenlerde, Kanada ordıısuna da Kanadalılar bir zafer kazana -

' rak şansı müttefikler lehine dön • 
dürmüşlerdir. Keza 1918 Eylulün-

• 

mu en IS, anıele Vt: her nevi ma -
d ık mensup bir zabit bana şöyle söy • 

en ç arnuya yarıyan makineler, ledi: 
hep tayyarelerle nakledilınekted' 

ır. •Kanada, 1914 de yaptığı gibi 
bugün niçin yapmasın? O zaman 
sekiz ınilyondan azken, Fran~aya 
600.000 ki~i gelebildik. Şimdi ise 
nüfusumuz 11 milyon 500.000 ki

şi, harp çıkarsa bir milyon asker 
toplıyabiliriz. Kanadada mııhare -
heye gidecek olanlar yalnız 20 ile 

30 yaş arasındaki gençler değildir. 
40-50 yaşındakiler de harbe gide -
cektir. Bundan ba~ka Hintli ve 
müstemleke askerlerinden de bir 

milyonluk bir ordu viicude gcti . 
rerek bu orduyu techiz ve tak\'iye 

edebiliriz. Zira, Birleşik Amerika 
ı!evletlerinin bütün fabrikalarını 
çalıştıracak kadar paramız vardır. 
Kanada bitaraf değildir. Allah 
göstermesin anıma, bir harp pat • 
lıyacak olursa, Almanlar bizi ge • 
ne karşılarında göreceklerdir.• 

ln,ill:ıı hfılıumtlarları •on Kanada Hyahatlerind• mevhal aılıer abid••İnde Paris - Midi 
A. de Saint - Hippolyte 

SAYFA 5 

lımet lnönü Yaloua i.Jıelesind• 

ı'n6nii ue refilıaları Yalooadıı 

Reiıicümhurumu:ıı Yalouada lıendilerini lıarıılayanlara iltifatta bulunuyorlar 

Yulıarıdalıi resimde yeni latanbul pldnı tatbilı edildilıten ıonra Emin6nü meytlam
ıun n• ua:ııİyet alacafını ue Yenicamiin na•ıl açılacafını •örüyorıunuıı:. 



SAYFA 1 

Zabıta Romanı: No. 29 Yazan : AGATHA CHRISTI 

Kocası asılan kadın , jüri azasını 
birer birer zehirliye~ekti 

Polıs müdurü muav.ni, masanın! böyle bır iınvan vermek muvafık 
üzerıne bır yumruk ındırerek: olmaz mı, doktor? 

- Beş cmayetle daha karşılaca-j Poirot: . 
ğımızı mı şöylemek ist. ·orsunuz? - Bızım delı, herhalde dediği -
Müfettış CTome: niz gıbı, bir alfabe hastalığna tu-
- Işı o kadar ileri gotilrmiye tulm~. Fakat neden dola)ı alfabe 

cektır _ bana ınanınız_ sırasını takip etmeğe uğraşıyor? 

Mtifettiş, ıtınıatla sciylıyordu. Bir deh, tamamıle muay)'<'11 bir iı-
Po;rot, müstehziyane sordu: mile tebaiyet etmeksınm cinayet 
- Pekala. müfettiş efendı, cina- işlem~z 

na)et!enni acaba alfabenm hangı Crome: 
h r!ınde durduracaktır, fikrin - - Mosyö Porrot, 1929 tarihinde-
desınız? 

Crome, dostça acı bir nazarla 
baktı ve sesı itımattan nışan veren 
edasını kaybettı. 

ki Stoneman'ı hatırlayınız. Kendi
sine ufak bir 8ıkıntı veren her şah
sı ortadan ka dırmağa çalışı)·or -
du. 

- ihtimsl k. bundan sonra ge - Poırot, Crome'e döndu: 

lccek harfte, Mösyö Po.rot. Her ne - Daha iyi bır misaı ıntihap •
olursa olsun F harfini geçıruyecek. d;lemez. Eğer kendınizin mühim 

Şefıne doğru döndü: bir t•hsıyet olduğunuzu tasavvur 
- işin psikolojik tarafını anlıyo- edersenız. Bu tasavvurunuza mani 

rum. Eğer aldanıyorsa??'.! doktor olan her şeyi her ı;asıtaya başvu -
Thompson beru tekzip edebilir. rarak ortadan kaldırmağa çalışır-

Her cinayette A. B. C. in timad:ı sıruz. Mesela bır sınek dinize ko
.,.kriben yüzde yüz artacak ve nar ,.e vwltısı ile sizi mu\emadi -
kend· kendine· ·Okadar eytana1- yen taciz ed~r~e ne yaparsınız? 0-

karane hareket ediyorum ki beni nu öldtirmeğe çalışırsınız ve bun

yakalamalarınn imkan yok~• diye- dan dolayı hiç bır vicdan azabı da 
cek fakat ihtıyatkarlığı 0 nisbette hissetmezsiniz. Çünkü mühim bir 

azaltacaktır. Şahsi ehliyeti husı - şa~yetsinlz. Smeğın s zın nazarı -

sunda mübalaga, başkalarını da nızda asla ehemmiyeti ·oktur. s:
ıstihfaf edecek.. Yakında büsbütün neği öldürür öldilrmez sıkıntınız 
ihtiyatı elden bırakacak öyle değil sona erer. Bu hareketınız >1zce doğ 
m: doktor? ru ve haklıdır. Hıfzısşıhha kaygu-

- Bu gibi şeyler, ;Jel.ade ah - su da sineği öldürüp ortadan kal -

valderıdır' Aramızda konuşulması 

mutod olan lisanda bundan daha 

.yı bu §ekilde ifadei meram edile

mez. Sizler herhalde bu gibi hadi-

selere vakrfsınızdır, Mösyö Poi -

rot? Bu bapta mütaleanız nedir? 

Crome, doktor Thompson'nun 

Belçıkalı dostumun mütaleasına 

dırmağa sizi sevkeden hır amildir. 
Çünku bu hayvan, beşeriyet ca -

miası !çın biıçok tehlıke kaynağı

dır, bu sebepten dolayı ortadan 
kalkması lazım ır. işte katil deli-

nin dimağı bu suretle ışıldar. B. -

zim meşgul olduğumuz meseleye 
gelince cinayet kurbanları alfabe 
sırasile meydana çıkarılıyor. Bun

bu yolda müracaatta bulunmasını !arın katilı taciz etmeleri ve bu ;e
hc;ş bır nazarla görnıiyeceği tabi - hepten dolayı katilin onları orta

iydı; çünkü kendisini bu gibi me- dan kaldırması mevzuu bahsol -

selelerde yegane mütehassıs adde

diyordu. 

Poirot, şu suretle cevap ~rd.i: 

- Bütün bu işler, müfettiş CTo-

me'in bize izah ettiği ~ekılde ctre

yan eder. 

Doktor: 

- Bizim Parano!a dediğimiz 

maz. 
Doktor. Thomp~on: 
- Filvaki öyle. Ben bir idam 

mahkiımu hatırlıyorum. Idam e
dildikten sonra dul kalmış olan 

karısı, juri azalarını bırer birer 
;j:ehirlemeğe girişti. Meydana çıka

rılan ve tesadüfe atfedılen biıtun 

bu muhtel.! cınayetlerin hakiki a-
ha!, mevzuubahistir .. diye cevap milini meydana çıkannak içm 
verdi. 

Poirot, CTome'e döndü: 

- Beksill cinayeti, hakkında en-

teresan roalômat elde ettiniz mi? 

çok zaman lazım geldi. Mosyö Po
not, hır canı hıçbır zaman fark 

gözetmeksızln cinayet ışlemez ken 
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- SOLDAN SAÔA -

1 - Çehre - Hastalıktan kurtul-

iKDAM 

Orta Anadoluda 
Halk evi faaliyeti 

Sivas Halkevi temsil kolunun 
verimli çalışmaları 

Yazan: NEŞET NAZiF 

2 I
?'a. k b ilk Okul talebelerinden bir grup 1 

- zmır a öd«) ısı - Ada - ı 
mak - Mektuba yapıştırılır. j Yaylanın göğüslerınl dolduran. ~nan eloe f'c! lmıştır. Şimdı oJ< .ıl -

3 - Bır nota - Soy • Bır nota jçlerinde yer alan, yüzlerinde, larda arl<.n bararH!ı hır çalışma 
\ 

4 - Eşkıyalık. I damla. damla kan toplanan çocuk .,ıle sergı hazırlıkları lerlemekte-
5 -Kcp:ıze - Afrıkada bır yer. lan vakit, vakit Hal<evının sıcak dri. 1 

6 - Bır kadın ismı - Sıcak vlmı - bağrında yankular bırakan e\·ın - Hafikde spor l 
yan. den hayattan, gonül bütünlüğü ııeJ ., 

Hafıkte teşekkul eder> Hafıı< 
7 - HJe • Taşımak. Kemalist idealizm·" anahatları ü-
8 - Saadet•n aksı. zerinde hazırlanan eserler' bütün spor kıübu ·eV!'eSlnd< bu uk ça-

h:;;nıaJar gostermive: ba lamı tır. 
9 _ Su _ Şamar _ Su. varlıklarının km"Vctlerile tems.l 1 

10 - A Tupada bir nehıı - Elek - ediyorlar. Kliıp, gureş, futbol, atlctızm ...ze-
rınde fazla meşgul olmak'adır. 

trık fenerlerinde bulunur _ Bugün Sivas Halkevı temsil ı 
Futbol sabas '.çın ete Bilema ·eçay 

Teknik. kolu yenı çalışması i~erisın-'c orta 
Anadolunun en verimli bır faali- haıman mevk.ınde 6000 metre:"lu- ı '11 - lztıray - c.simlerın uç ha -

linden biri. 

- YUKARIDAN AŞAÔIYA -

yet ve verım kaynağı ha ı .nde -
dır. Sivas Halkevi temsıl kolunun 

rabbalık bır sahayı istimlfü< ede-
rek spora 'erketm.ştır Btıras ka
za sporunun inkişafına hizn:et e

l _ "·"kten mu''t•vellit huzur_ amatör varlıkları Kemalist.. ıdea-""' • d~cü bi' hale getırilecektır. 
Nakod. Jiznı özlü eserlerı sahneye kor -

larken şahsi kabiliyetlerini dekor- Liseli bisikletci izciler 
!ar arasından tebaniz ettiriyorlar. Hafikde 

Siz Bunlar da toplu kalabalığın önün-1 Sivas (Hususi) _ c, r m.z 11_ 

2 - Yerine getirmek - Kabul et
mek - Bir renk. 

3 - Nefi edat. - Haysiyet 
mukabili bır edat. 

4 - incelik. 
5 - Bakan - Etın yağsızı. 

6 - Mazıye ait hrkaye - Naki.,._ 
den. 

7 -Efsanevi mlU!ayyeJ bır mah
luk - Erkeklerm yanaklann
dakı kıllar. 

8 - Bolluk. 
9 - Kınnap - İhtiyar yemeı'ti. 

10 - Poker oyununda bir kağıt -
Hay\' anların en bil) ıiğü - 1ç
kı. 

11 - Saha - Fena bulan. 

Almanya- Yugoslavya 
ticaret müzakereleri 

• 1 <esi büyük bir çalışma ,.e kıiltür 
ııı:aynağıdı:r Ayni zamanda okul
da her teşekküle büyük bır yer 
verilmektedir. İzci teşkilatı da bu 
işlerin arasındadır. Okulda bulu
nan izci bisikletçilt>r lisenin genç 
direktörü Faik Duramazın kafile 
başkanlığı altında pazar gunfori 
bisikletle ıevrede faydalı gezıler 

yapmaktadırlar. Şımdiy k«dar 
gençler Kara~ayır nahiyesine sı -
cak kaplıcaya, ve bu hafta da seh
re 30 kilometre mesafede bulunan 
Haf iğe kadar bir gezıntr yapmış - . 

- tar ve akşam şehre dönmiı•lerdır. 
Hafıkt lısE>liler buyuk b r sevgi 
ile lıar<ılanmı lard.r. 

---000---

- Şimdiki ha!de sarıh olarak 

bıldiğim bir şey yok. Eastbourne-

dısini sıkanlaı dan, tacız edenler -

den (nekadar az olursa olsun) kur Berlın, 8 (A.A.) - Kolonyada 

tulmak ister; veyahut hır kanaa· Alman ve Yugoslav htikı'.ım<>tı ko -
Çankırıda Belediye 
Çankır. (Hususi) - Be:cdiye

nin 939 butçesi gelır ve gider kar
şılığı tevazün ettirilmiş ve bütçe 
80.800 lira olarak tesbit olunmuş -
tur. Bu vazıyete göre belediyenin 
geçen yılki bütçesine nazaran üç-

deki Splendıde otelinin b!r garso - tin sevklle öldıirür. Baziları, ınti _ mitelerı arasında cereyan edE-n ti
cari miızakereler dtin birçok mu -1 
kavele ve protokolların ımıasile 

netıcelenmişt!r. Bu mukavele!~ 

nu maktuleyi gazetelerde intipr 

elmiş olan resmine bakarak tanı -
kam hırslarını rahıpler, polis me-. 

murları veyahut fahişeler uzerin-

mış. Ayın 24 üncü günü akşamı or- de teskin ederler; çünkü kendile - bilhassa umumi Alman giımriık ni 

ta yaşlı ve gözlüklü bir adamla rince cemiyete mu•tr olan bu eş - zamatına tabi oluncuya kadar Bo-, 

Sf:lendide'de yemek yemış olduğu hası 01 tadan kaldırmak Jazımdıı. hemya ve Moravya ile Yugoslav -
söyleniyor Beksill ile Londra a - B.u faraziyenin bizim iştiğal et • ya arasındaki ticari münasebetleri 

rasında başka bir otelde görenler mekte bulunduğırmuz meseleye tanb:ı:iml'ğ etm.'.'ktedir.
1 
Neşredilen bir 

Liaeli i. c /er ite bir fazlalık vardır. Bütçenin tan 
ziminde i'<'hrin mübrem işlerine 

de artan buyük takdir hislennm mühım paralar ayrıldığı g'bi, 17 
taşırdığı tatlı heyecan sevgileri a- bin lira da imar işleri için ayrıl -
rw;mda kar >!anıyor. Temsıl kolu mıştır. Belediye bundan ba ka ye 
arkada -!arı ince sanat zevklerıni ayrıca belediyeler bankasından 50 

bu kere de çok kısa bir zamanda bin liralık bır istikraz yap;;caktır. 
hazırladıkları Faruk Nafizin Kah- Bunun 30 bin lırasıyle bir .Mı. 
rimanınria- gösterdiler. Kahriman- yapılacak ve 20 bin lirası da elek
da rol alan kabiliyetli arkadaşlar trik tesisatının ·etişmiyen kı -
A. Tanrısever, Nusret Tercan, Na- sımlarına harcanacaktır. H 1, o · 

de v«r, söylendiğine göre ayın 24 te ı de muzalıere erın dostane 
tatbik edilmesine imkan yoktur. bir zihnıyetle cereyan <>ttıği ve iyi 

üncu günü akşamı saat dokuzda 

b r bahrıye zabıt! ile oraya gitmif 

Bu ık1 Tl\ a) etın il<isi birden doğru 

o!amaz fakat bırinden bır!nin doğ 

ru c'::rıası mümkündür. Cinayet 

ku b< nmı gormüş olduklarını id -
dıa eden bırçok kimselerden müte

ac! t mektup!ar aldık. Fakat ek -

ser c .!.dıvetten ari.. nihayet A. 
B. C nın izını bulamadık. 

Madam AsOOE-r ile Betty Bernard, neticeler ·erdiği beyan olunmall-
aynı sınıfa mensup değildrrler. tadır. 

Ortada cinsi bır kıskançlık mev -

zuu bahsolabilir. Her iki cinayetin 
kurbanı da kadındır. Şimdiki hal· 
de hıçbır §l!Y söyliyemeyiz. önü -
miızdeki ilk cinayetten sonra ... 

Sir Lionel, hiddetli bir sesle de
di ki: 

- Rıca ederim, Thompson. ö -
nüınüzdekl ilk cinayet diye öyle 

1944 olimpiyatları 
Londra, 8 (A.A.) - Dtin bey - il Vardar, Nuri Özgün, Hadıye Ön dun pazarın• vanındaki Demirci 

nelmilel olimpik komi~de müza - çarşısı istirn.;iık edilerek ehrin en 
k 

_.,,
1 

b' olr. 
1 1 

al, Şemsimah, Kemal Yeğen, Hil-
ere ""' en ır ç mese e er ara· . . merkezi yerı!M! kurulaı'aktır. Bu 
nd 10 k ·ı t lik .. - .. mı Atacan, Ragıp Kıvılcım, Fahrı 

sı a ı om ere yurume mu- . .. . mıntaka iki adadan vı 52 dukkan-
sabakasının olimpik oyunlar me - 'Ersem. bu tün canlı hareketlerile dan ibarettir. Buralar istimlak e-
yanına· idhali meselesi de görü _ ve büyük bir kıskançlığın verdiği . dilir edilmez yıktırılacak ve m~a-Pol · mudür muav nL 

- Çok ıyi hareket etmişsiniz, laubaliyane bir lisan kullanmayı
şülmüştur. Neticede bu müsabaka- titizlikle rollerini çok iyi bir şe- ata derhal başlanacaktır. Projeye 
nın da oyunlar arasına idhalı ka - kilde başardılar. Ve Siva lılara gü göre hal; betonarme 20 dükl<anla 
rarlaştırılm!Jilır. 1944 0 ımpıyad:r zel ve neş'eli bir gece Wıha böyle- çevrelenmiş olacaktır. sizı tebrık ederim, Crome, dedi. 

Pc rot'ya sordu: 

- Poırot. sız n miltaleanız ne • 

dır? Bıze r.e gıbi ve ayada bulu -

nacak ınız? 

Poırot, bati bir eda ile: 
- Bence keşiedilmesi lazım ge-

nız. Bu üçüncü fenalığın önüne 

geçmek için ht>r çarey~ başvuraca
ğız. 

Doktor Thompson •PekAIA.• der 

ıı;ibi bir tavırla burnunu sildi. 

Sir Livonel, onılıın ıorrra Pol , 
rot'ya döndü : 

nın hangi §ehirde yapılacağının e<ı yaşatmış oldular. Ha •van ve buğday pazarı ·e -
tesbiti işi de reye konulmuştur. İnkılap gençliği vazıfesini bil - rine halkevi binası yapılacaktır. 

aoo büyük bir çalışma Cc yapıyor) dan Yeni hayvan pazarı da dıbakane 

Korsikadaki İtalyanlar başka buna ne denir? ıizerindeki arazide kurulacaktır. 

h• SİVaSıla Okulfar tatil Bu saha da 8.000 llraya istimU.k o-
ıcret ediyorlar edildi !µnacaktır. Ayni zamanda bura -

- Naaıl bir Mtlceye varmak il!- Bastia, 8 (A.A.) - Korsika'da 
len mıihim bir nokta var: Caniyi tediğinizi keşfediyorum. Fakat 3i- bulunan İtalyan aileleri hicret et-

nın etrafına da buğday depoları 
Sivas ve çevresi ilkokulları ım- yaptırılacaktır. 

cinayete sevkeclen amil. z& bu hususta.ki görli§ünüzii hAli. meğe devam etmektedirler. 200 1 - tıhanlarma son vererek yazlık ta- Bu suretle belediye bu yıl bü -
- Görülüyor ki cani bir aliabe bir türlü açık(a kavrıyamadım. talyan dün Livourne'a hareket 

Adana Haberleri 

istasyon modern 
şekle giriyor 

Adana. (Hususı) - Adana 
istaoyonu çok modem bir şek
le sokulmaktadır. Garda bir 
miıddet e"'vel ba lı~·an in'J"l&I 
devam etmektedir. Yolcu •a 
!onunda çok muntazam bek -
leme odaları yapılnu~tır. 

Şimdi de satımda bilet \e mu
amelôt gi elerinin inşasiyle 

me gul olunmaktadır. Salo -
nun ol tarafında açılan 

bir korıdorln, bundan bö) le 
yolcuların eşya ı doğnıdan 

doğru)·a peronJara çıkmı~ o · 
lacaklır. Bu •uretle yolcular 
için büyıik bir kolaylık temin 
edilmi oluyor. 

İs ta') onuıı arka <eph.,,,in -
deki nıe~danlık günden l{iıne 
daha güzell mcktedir. Bura
sı ) az kı yeşil duran tropi -
kal nelıatlarla •ii•lenmekte . 
dir. 

'1üzikli spor müsameresi 
Çukuro\·anın en ya lı kül -

tür n1ii~~esf'<ıi Adana erkek 
öğretıneu okuludur. Bu cn1ek
tar mi.le ~eıst• Tiirk nıaar}finc 
bü~ ük hızıuetlcrde bulunmuş 
tur. Ad.ına erke-k öğrt..•hncn 

okulunun kr hinden fazla n1u

allim ~eti. tirdiğini ";'!emek 
kafidir. Bu okul bu ~ arl da ıı
nıunıi oğretmeu kadroıuuza 

223 oj:retıncn daha urdi. 

"chrin ikı kilornelre kadar 
dışında bulunan. giizcl bir 
bina i gal etmekle olan ögret· 
men okulu, tedri. saha ,ında 
ildıığıı gibi içtimai sahada da 
geniş faaliyetler göstermek -
tedir. Gün geçmez ki, Adana 
öğretmen okulu, bir n1ıisame
Ye, bir tören. bir spor gü~teri
şi yapmn. ın. Nitekim ıreçeo 

gün öğrdmcn okulu talebe -
leri leni şehir stadında bir 
•n1iizikli spor mlisameresi• 
verdiler. 

Adana kadastrosu 
Şehrimizdeki kadastro te-

kiliitı faaliyeti dcnnı edıyor. 
Kadastro dairesi şehrin ~i · 
mal, orta \.-e kısnıen ct-nup kı· 
sırnlarının kadastro"'\ınu bi .. 
tirmiştir. imdi de eh i:r hi -

podromıı ile Şakirpa~a ista' -
yonu tarafları ,.e Akkapınuı 

kadastrosırna başalnnıışlır. 

Atlananın Çınarlı mahal -

lesinin }·e-ni ba~tan taıuim e .. 

dilen muntazam tapuları da 

bir baftadanberi halka te\2i 

edilmf'lıledir. Bundan başka 

Hankurbıt 'e Dö~cme m.ahal
lelt>rinin de kada,ıro i leri ik
mal edileeek •·e sahiplerine 
verilecektir. Kada,ıro saye • 
sinde Adanada emlak \'e ara
zi da•·aları giınden güne azal
mak.tadır. 

Ticaret odası seçimi 
Adana ticaret ve sanayi o • 

dası l·eni idare heyeti seçimi 
yapılmı. tır. Yapilan intihap -
ta azalıklarw, İbrahiıfı Bur -
duroğlu. Abidin Ramazanoğ -
hı, Osman Altıkulaç, Hasan 
Atıl, İzzet Koçak. Salih Eroğ

lu, Ziya Kıırttepeli. • edim 
Kozacıoğlu, Hakkı Salih, Arif 
Cenıal Akınn Gani Girici n 

Raşit nver .eçilnıi tir. Kek · 
Jiğe İzzet Koçak, ikinci reis • 
liğe HL•an Atıl a ·r•lmıştır. 
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Diş yarası 
B .n t 1.: r hayn-

aın :rmı olduğu erde hu .e 
gele vara vanı c •ar e 
ya tedavın hacet kalmadan krndi 
kend.ne geçer Faka• bu ~ r r 1\ 
Htıhap yapmas mıalmı goz (}
nünde tutmalı ıcap eder. Bu n 
için ilk ted r olm2.k ırzcre varayı 
kayna"' su ile iyic ) ıkamalı ı..
ZC'r,-e braz tentürdıyoa •urmel -
d r Tozda muhafazası ıç'r ·ara
Pın sarılması da elzcmdır. 

I ıran hayvanın yabancı hır ke-
d. veya köpek elması ha'inde mr 
sele bliyuk b.r mmıyet kesb< -
der Çurıku kedı veya köpeinn ıs -
ma yotile kuduz aşılama' m m . 
kı..:rlıir. Bınacnaleyh derhal lı r 
b&} tara m racaat ederek ;s ran 

1 
hayvanı muayene ett.rmek lazım-
dır. Muayene neticesınde h&yvan'" 
kuduza musap olduğu tat.akkuk 
edene behemehal, şıipbeli ıse ıh!:
yaten kuduz 1edavisine teves'l:l 
Plmek kat'ı bir zar.ı•ett r 

İngiJtere - Polonya 
ticaret anlaşması . 

Lcnclra, 8 (A.A.) - Öğrer4ldı -
gıne göre ıltere ıl Polon) a a -
ıasında bır mali ve .kt sadı anlaş-

ı
. ma imza edılmıştır Bu anlaşma 
mucıbınce İngılteı·e Polonyaya 

I harp .malzemesi miıl>ayeası ıçın 30 
mılvon Sıerlıng ikraz edeceKtrr. 
Soykndığıne gore ıkı crdu arasın
'Cla teknık sahasında t rikı mesai 
ed:!ır.ewıe ııaır bır asken itil da 
ını:ı edim stır. 

--O---

Letonya • Almanya 
R.ga. 8 (A.A.) - Yarı n,mi 

·B .na Zeme. gazetesı )azıyor: 
lktonya - Arnıaaya adcmı teca

vuz muaheııesı, SO\·yetlerle mev
cut ademi tecavüz paktını nazarı 

itibare alarak kom u bü ·ük ıkı 

devletle münasebetlerımizı muva
zene} bir ~e de tanzını ellne ~
dir. 

Biz, bitaraf Yaz.yctım:zi a ·det
tik. İstiklatrmıze dokunulmadıkça, 
Avrupada diğer dev~tlerin a -
Yalarında utediklerı gıbı elbirlıği 

elmelerine ıniınl olmak ıstenı ·ız. 

--oot----

Rumen milJi bayramı 
Belgrad, 8 (A.A.) - Romen mıl

li bayramı mı..nasebcüle matbu;.\ 
nzıın tefsirlerde bulunmakla ve 
Kral Karo:·un resimıerini dcrcet
mektedir. 
Samııprav gaze'es. b:...:.n~ a 

şöyle yazmaktadır: 

.a Haziranda Rumenya Kra Ca 
ıral'un Yatanı.na a\'detınin 8 ınci 
yıldönümunıi tes.t etmektedır Bu 
gün dost \'<' 'lltittcük Romanyanın 
tarılıinde b lhasôll mü ıf bır d -
nüm noktası teşkıt ctmek'ed~. 

Çünkıı bugu.,den itıbartn Roman
ya kalkınmaya başlamış ve be -

, nelmilel hayatta bugünkü yerini 
'işgale muvaffak olmu~tur. Dahil -
de, her sahada müttefik Romanya 
tam bir nizam Ye iktısadi refah ı -
çinde yaşaonaktadır. 

Polonya - Filistin 
hava yolu 

Varşova. 8 (A.A. )- Filıstınde -
ki İngiliz ta yare direktörü Com -
ley tay;are il~ Vorşovaya gel -

miştir. Burada polonya tarafından 
temin edilecek olan Polonya - Fi -
!istin hava serüsıne aıt işler hak -
kında Lot kumpanyası müdürlü -
ğlle görü ecektir. 

-o---

Bir kadın suya düşüp Roma - Varşova eks-
boğuldu presi yoldan çıktı 

Bur.a, (Hususi) - Gürsu nahi
ye•ıne bağlı Gözede köyünde Meh 
met Ali kızı Hatıce adında ve 20 
yaşlarında b r kadın sqya dü re~ 
boğulmu§tur. 

Mahallin® yapılan tahkikat ne
ticesinde bu kadının 10 seneden -
beri akıl hastalığına müptela ol
duğu ve o gün dere kenarında o -
tururken dereye düşerek boğuldu 

Varşova, 8 (A.A.) - Dün oğle
yin Roma - Varşova e k~pı esi, Var

şova~ a 22 kılometre mesafede 
Pruszlov'da makastan fazla sürat -
le geçme•i yüzünden yoldan çık -

mıştır. Aralannda makınist ve a -

t<>şçi olmak üzere 5 kı ı ölmüş, 7 

si ağır olmak üzere de 10 kiş: ya -
ralanmaştır.. Munakalfıt nazırı 
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12 HAZİRAN YakınŞarkartıkİtalya'nın Maarif Vekôletinden: 
1 - Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabi· 

iye, Fransızca, Almanca ve İngilizce Muallim Muavini olmak iste

yenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

İKDAM'DA 
===" ·= 

Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 
-- = = ---=- ===-====-· ~""- ---

ATATÜRK 
ve 

istiklal harbi 
Büyük Ata'nm yarattığı eşsiz: başlamadan, memleket u nıul>te • 

eserin VQ milli lnkılab tari'ıimizin lif taraflarından aldığımız mek • 
en çetin \•e en heyecanlı safhala-

rını anlatan hu ı,scr, yalnız milli 
tupla.r ve tavsiyeler, karilerimizln 

bu tefrikanuza karşı duydukları 

nliikaya şüphe bırakmamaktadır. 

Atafürk ve İstiklal harbi tefrika-

kütüphanemiz için değerli bir ka

zanç değil, ayni zamanda Ata • 
türk'iln çocukları olan bugiinkil 
Türk gcnçliii için bilinın~si la • nıızı .İl{DAM> ın yeni bir hamle 

tun gelen hiltiln hakikatlerle do· ile en mütekilmll bir şekilde çı · 

lu ve yüksek bir terbiyevi kıymet kacağı 12 Haziranda gazetemizde 

taşımaktadır. Daha eseri tefrikaya neşre başlıyoruz. 

ÇAKICI EFE 
( Çakırcah) 

Yazan: ZEYNEL BESİM .. '"' ..... w.... . ........ . 

EGE bölgesinde tam on be~ sene kzıyd· 
sı:ıı:, tartsız hüküm .sUrerek şöhretini Türkiye 
hudutları haricine kadar vaymağa muvaffak 
ofan Ş•ki Çakıcı Mehmed'ln hayatını tedkik 
v~ tQ::;.bit eden tek muharrir' os!ti Hizmet 
Gazetesi Bıu;muhı:ırrlrl B. Zeynel Besim 

Sun'dur. Ç•kıcı Efe adh kitablyle Çakıcı'yı 

ölıünde kapanmıştır 
Sulh cephesinin vaziyeti 

• 

• 

Ben kendi hesabıma hiç bir za-

1 
kabul etsek bile gene Türkiye pct-

man Tunus üzerine bir taar;uz ya- Yazan: Piyer Dominik '.nal yolunu kaıt'i surette kaparnıya 
pılabileceğine inanmadım. Italyan kafidir. 
iktısa<lcılarının petrole, kauçuğa nin, İngiltere dolayısile Filıstiııin Müfret bir niklbinliğe kapılma-
pamuğa ihtiyacı olduğundan ve 1 ayni cephede birleşmeleri petro 1 dan bil!hassa mihver devletleri 

' 
kauçuk Fel.,menk Hindistanından, yolunun İtalyanlara kapanmas 

demektır. 
ı nin harp yapmıyacaklarım haykır 

pamuık Mısırdan ve H:ndistandan, 
petrol ise Bakü 'yü hesaba katma - Buna Akdeııizıde Fransız - İngi-

. 

ı 

dan Irakla İran'dan geldiğine gö- !iz deniz kuvvetini iJave ediniz. Bu 

re, mihver devletlerinin ve bil • kuvvet - Akdeniz bizlm ticaret ge
hassa İtalyanın bir harbe girişt:k milerimize U<apatılsa bile - onu İ 
!eri takdirde partiyi ancak yakını' talyan .. ti'.'~_ret gemilerine de kapa
şarkı ele gcçil'IIıekle kazanabile - ·tll'. Goruluyor kı kılıt adamakıll 
cekleri aşikardır. İtalya, Alman _ muhkemdir. 

madan - ki bu yanlış bir iddia o 

!ur - şu iJrensipi vazedeLm: İtalya 
bir haııb€ başlıyacak olsa bile, ser 

ve Napo1yonvari b:r hareketle Ya 

kın Şa.cl<ın geç;tlerini feshetmooe n 

bn harbı devam ettiremez. Şimdi 
bu geçitler ona bugün, kapatılm ış 

olduğu için, bir kaç hafta zarfın 

2 - İmtihanlar bir Eylul Cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 ten fazla olmaması 
' 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, herhangi bir surette mah-

kı1miyetleri olmadiğı hakkında bulundukları vilayet veya kaza ida

re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri cHalen Memur 

ve Muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları 

Daire Amirinin vereceği Yesika kafidir.• 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut a

rıulardan salim olduklarını isbaat eder tasdikli hekim raporu ib· 

raz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me

zunu veya bunların muadili tah$il görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu· 

allimlik etmiş bulunmaları ıazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanunt 

şartlar dahilinde herhangi bir orta tedrisat Mu~llim Muavinliğ.ne 
tayin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki sartları ha,z oJan nazınetler bir istida ile Veka

lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya ·şu vesikalar bağlanacak

tır: 

A - Nüfus tezkeresinin aslı \•eya tasdikli sureti, 

B - Tahsil dereceler "e aı şah.,,detname Yeya vesikalarının 

ası1 veyahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbatası, 

D - Bulundukları yerlerin Maarif İdaresinden nümunesine gö-

re alınmış tasdikli sıhhat raporu. 

E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 

F - Altı adet 4..X6'.5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 15/8/939 tarihine kadar Vekalete gönde· 

rilmiş olması liizımdır. Bu tarihten sonra Vekalete müracaat elm~ 

olanlar imtıhana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Gayrimenkul Satış İlônı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bayan Annik ve Öjeninin 15224 hesap No. sile Sandığımızdan 
aldığı (400) liayra kaşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor

cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. in 
kanunun 46 ıncı maddesinin malufu 40 ıncı maddesine göre satıl
ması icap eden Hasköyde Abdüs;elam maha!esinin Cezayırli, Ce
zayirlioğlu sokağında eski 65 ye'ni 79 kapı No. lu kiiğir bir evin 
{düğme fabrikasının bulunduğu binadır) tamamı bir bucuk aı· mud
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılacaktır. Arttırmaya girmek isteyen (162) lira pey akçes~ vere
cektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubh da kabul 
olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica-yanın gerçekten müttefiki olduğu, Arnavu1luk işgalinin stratejik e

onun devesini gütmiye, onun ya • heımniyetinden bahsedildi. Yugos 
nın<la haı,betmeğe karar verdiği laVoYaııın cenuptan kuşatıldığın • 
ölçüde, ancak l\1ısıı ve Surlye Ü _ dan, Yunan.stanın endişede ve 

zerine saldıra<bilir, Almanyanm !talyanın önünde eğilmeye amade 

da, Almanyanın iktisaden ve ne 

tice itilbariyle askeri bakımdan bi 
ti'ıbü, bir nevi İtalyaru::a konuş 

• resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 

r şartnamesi 20/6/939 tarihinde'! itibaren tetkik etmek istiyenlere 

Avusturya haline gelir. 

• • ancak Romanya. Ukranya ve Bakü olduğundan bahsedildi; Bulgaris -

12 HAZIRAND A TEFRiKA y A iizerirıe saldırabilecıeği gibi. l t":'1ın intikam saati y~klaş_tığını 
La Republique 

Pie.rre Dominique 

an sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 

vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi görmüş ad ve itibar olu
nur. Birinci arttırma 24/7/939 tarihine müsadif Pazartesi gunu Ca· 
ğaloğlunda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını 

tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın teah
hüdü baki kalmak şartile 8/8/939 tarihine müsadif Salı günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttITması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masari!e dair iddialarını ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber -dai
remize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakları bildirilmemiş o
lanlara hakları tapu sicillerile sa bit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 
"38/1499 dosy,. numarasile sandığımız hukuk işleri servisine mü· 
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

ı Şimdi, bu neviden her türlü e _ hıssederek Makooonya uzerınden -

BAŞLIYORUZ mellere nihayet \'eren iki hadise Romaya elini uzatmaya hazır ol -
vukua gelmiştir: Mısırın müdafaa duğu söylendi. Viktor Emanuelin 

•
••••••••••••••••••••••••••• tertibatı alması ve İngiJ:z • Türk' kızım alffi!§ olan Bulgar kralına 

anla;;ması. güya Vardarın bütün sol sahili bü-

Cı TAKViM • 

Tarihte Türk Korsanları 
Yazan: RAHMi Y AGIZ 

12 Hazlr•nd• Tef· 

rikaya 

Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın· 

mış muharrir Rahmi Yafızıa. 
İkdam için hazırladığı bu 

eşer, Türk tarihinin ilk de · 

•ia muhatebesinden ve ilk 

Türk kaptpnının batını ve 

sergüzeştlerinden başhyarak 

son deniz muharebelerimi • 

zio kahrantanlarına 

ılar Türk •enizcilik tarihi • 
ilin bir nevi umumi hikayesi 
halinde yazıbnııtır. Bu tef· 
rikada, Akdenlzi bir Türk 
gölü haline koyan büyUk 
Türlı: deni.scileriııin dünya • 
ya ün salan savaf)arını, ha· 
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülıitını 
nasıl yenmeite çalıştıklannı 
merakla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
Türkçeye çeviren: lskender Fahreddin 

12 Haziranda Tefrikaya Başlıyoruz 
DiKKAT: 

12 Haziranda İKDAM'da yalnız bu tefrikaları değil, mükifatlı 

müsabakalar ve sizi alakadar edebilecek diğer yazılar bulacaksınız. 

12 Haziranda daha mütekamil bir gazete hallnıı. çıkmak için hı • 

zır!anan •İKDAM• da yapılacak- yenilJkleri 13 Haziranda dajıta

-tmnıu: İlı:dam ilavesinde olruyacalrsınız. 

Fransız şimali Afrikası Fransa- tün Yunan Trakyası ve Dobrica 
nın askeri kuvvetlerinin beşte bi- vadedilmiş. Her şey mümkündür. 

rini ihtiva ederken bir yandan da] 1912 de iki hata işlemiş olan Bul
Mısırın mücj.afaa haline konulma- garistarun üçüncü bir hata işleme
sı, Tr,.blustaki 80 bin İtalyan as • si <le mümkündür. 
kerinin ehemmiyetini kaybelıınesi Fakat Türkiyenir. Bulgaristan • 
ve onların Süveyş'te kauçuk yolu- dan dört beş misli üstün bir askeri 
nu veya Sudan'da lüzumlu pamu- ku'VVet olduğu düı;ünülmelidir, İn· 
ğu aramak imkanından ma.hrum giltere ve Fransay~ ist·nat Elden 
edilmesi demektir. Yunanistan ihmal ed.!!r L;r kuv • 

Türkiyenin İngiltere (ve Fran- vet değildir. Bir de on iki adala -
sa) Y~ şeref söziyle baglanması de- rın, bilhassa İngiliz d.ım.nmasın -
mek Iran, Irak ve Afganistanın da dan istifade eWğ; takdirde, filen 
bu hareketi takip etmeleri demek- Türkiyenin avucu içinde buluıı.du
tir, çünkü Türk>ye bu üç devlete ğu unutuluyor. Balkanların İtalya 
bağlıdır; Franııa dolayısile Suriye- ~arafından işgal ve istila edildiğini 

1358 HiCRi 13)5 RUMi 
Rcbi'ülahir May11 

21 27 
6 inci AY HIZIR 3~ 

s E N E: 1 9 3 9 
Vuati Ezani 

Güneş Haziran Güne, 

4 24 8 49 
Otıe Ott, 

12 13 

9 
4 34 

lk!ndl lirin dl 

16 1l 8 34 
Akşam Aqam 
19 39 11 00 

Yatı ratıı 

11 41 Perşembe 2 o:z 
laaak 1..aa!r 

1 11 6 34 

1 ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Senelik muhammen ilk teminatı 

kirası 

Küçükpazar Keresteciler yeni sebze hiilinde ardiyesiz 2 No. yazılım• 150.00 33.75 

• • • • • • 3 • • 150,00 33,75 

• • • • • • 4 • • 150,00 33,75 

• • • • • • 5 • • 150,00 33,75 

• • • • • • 6 • • 150,00 33,75 

• • • • • • 7 • • 150,00 33,75 
• • • • • çift odalı 8 • • 200,00 45,00 
• • • • • • 9 • • 200,00 411,00 
• • ' • • • vdiy.eeiz 10 • • 150,00 83,78 
• • • • • • 11 • • 150,00 83, 78 
• • • f • • 12 • • 150,oo ss:nı 
, • • • • • 18 • • 150,00 83,'fG 

• • • • • • 14 • • 150100 33,M 
, • , • • • 1& • • ltw>,00 33,76 

Yukarıda s.mtl, ııenellk muhammen k!orııları yazılı bulun.an ,..nf aebD hll!ndeki yaı:ıhaneler i19M' 
sene rnüddetı. kirayı V9l'llınek Ü2:91'9 ..yn ayn açılı: uttınnaya koıııulııııuftUr. Şartnameleri Encllmm 
kaJ.emiııde görülebilir. İswklller h!zalanDda yuılı ilk temııw maldıus ~ !Qlktub.1:1.e birlikte 19/0/ 
939 Pazaı1ıut p.nd Hat 14.80 da Dıı.inrl Eııoümmde buloomalıdırlar. (B) (8818) 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sanrlıktan alınan gayrimenkulli ipotPk gös

termek isti)•enlere muhamminlerlmizin koymuş olduğu kıymetin 

msfını tecavüz etmemek üzere ili ale booelinin 

vermek suretile kolaylık göstermektedirler .. 
yarısına kadar borç 

(4078) 

Amasya C. Müddeiumumiliğinden 
1 - Amasya ceza evinin 1 Haziran 939 gününden 31 Mayıs 9~0 

sene~; sonuna kadar beheri dört yüz seksen gramdan bir çifti dokuz 
yüz altmış gram itibarile bir senelik yüz otuz sekiz bin yedi yüz 
kilo Amasya belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi yerli buğday ek
meği bugünkü belediye rayicine göre on bin dört yüz fki lira elli 
kuruş muhammen bedel ile 1/6/939 tarihinden itibaren yirmi dört 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedeMn yüzde yedi buçuk olan yedi 
yüz seksen lira on sekiz kuruıı yirmi beş santim nisbetinde para 
veya tahvilıl.t ve banka mektuplarının mahsus kanunda sarahati 
ve1rhile teklitnameye ekliyerek thale günü olan 24/6/939 Cumarte
tesi günü saat on dörtte kadar Amasya müddei umumiliğinde top
fanan komisyona verilmesi lAzımdır. 

s _ ihale güiıü müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyona 
saat on dörtten sonra verilecek teklif ıı.e teminat maktupları kabul 
edilmiyecektlr. 

f - Bu ihalıe 24/6/939 Cumartesi günü saat on beşte Amasya C. 
Müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyonun hu•urunda yapı· 
1acaktır. 

ll - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. Müddeiumumili
ğitıe veya o yor cezaevi müdürlüğüne ihaleden evvel müracaatları 
illn olunur. (4004) 



SAYFA il iKDAM 

Soğuk algınlığının 
Cu ilk alametlerini 

l 4flillnllllllllllllllllllllllll.,.. Ferdi Selek ......:ıııııınıııııııııııııııınij~ 1 

: iLA 1 TABI - KLİŞ ~ 
5 

GRIPİN ·· İşleri Bürosu 1 

ile bertaraf ediniz. 
, = En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve ~ı· 

klişe işleri FERDİ SELEK bürosur.da yapılır. : 

~ ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi c: 
= -
= 99 -1 Adalet Han No. 3 -
= ~ = 

GRIPIN 
BUtlln •irı, sızı v• sancı

ları dindirir, grip, romatlz
m•, dl•, sinir ıodale ve bel 
ajrıl•rına müessirdir. 

' = TELEFON:20607 e: 

'1ııuuııııuııuuıııın1111111111111m · ıııınııııuauıııu11 1nııouımuııııııııu nıııııuııınınııuııııııııııııuııııııııııııııl 

tecrübe ediniz ! 
Aldanmayınız. Ra(ıbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRİPİN yerine başka bir marka verilirse şiddetle reddediniz. 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursa pazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. . .. 

Dr. Feyzi Ahinel Onaran 
Deniz. Ha•tahane.i cildiye 

zühreviye mutahaum 
Telefon : 23899 

Fakirlere cumartesi, parasız. Sahibi ve Neşriyatı ICkıre Eden Bao 
Telefon: 41235. Muharri<i: Ali Naci KARACAN. Basıl-

__________ .. l ...... ~ı!ı Y~r~ .So:.T.:1~ı'ı'f BasımevJ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. Baş ıpi ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 9900 muvakkat teminatı, 742.50 liradır. 

III - Eksiltme 13/VI/939 Pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 

levazını ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümune•i her gün sözü geçen şubeden para

sız alınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 

% 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ih

tiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir sa

at evveline kadar mezkfu: komisyon başkanlığına makbuz mukabi-

!inde vermeleri lazımdır. , 3737. 

••• 
l - .1ı.200. adet büyük boy kurşun kalem lastiği müteahhidi 

het;abına pazarlıkla satılacaktır. 

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

Levazım ve Mübayeat şubesindeki alım, satını komisyonunda yapı

lacaktır. 

III - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
IV - Pazarlığa girecekler eksiltme için tayin eailen gün ve sa

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

••* 
I - Şaı'tnamesi mucibince •l> adet sigara paket mak'.nesı kapa

lı zarf usulile eksiltmeye konmuştu. 
II - Muhammen bedel sif •10.000. muvakkat teminatı ,750. li

radır. 

111 -·Eksiltme 3/VII/939 Pazartesi günü saat 10.30 da Ka.L«!aşta Le
vazım ve Mübayaat şubt>si Afüdiriyetinde;;ı Alı'l1 kom'sy~ -
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına
bilir. 

V - Münakasaya işt:rak t'lmek istiyen firmalar fiatsız fenni tek
liflerinı münakasadar. ,15, gün evvel tetkik edilmek üzere 
tütün fabrikalar şubesine ,ermeleri ve tekliflerinin kabulünü 
mutazammın vesika almaları liizımdır. 

VI - MüJıürli.i teklif mektubunu kanuni vesaik ile '~ 7,5 gt:venmc 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ec'e 
cek kapalı zarfları münakasa günü ihale saatinden bir s12t 
evvel'ne kadar komisyon başkanlığına maık'buz muk<bilinde 
verilmelidir. ,o475. 

Aleni teşekkür 
Midemden hasıl olan eJlm has-

1alığı süratle teşh'.s ederek mid~ -

min dötte üçünü ameliyatla almak 
wretile yaptığı çok mühim bir 
ameliyat neticesinde mLt~akka:'. 

bir ölümden kurtaran Beyoğlu Be ___ _ 

lcdiye hastanesi bevli klinik şefi .. ---------
c.ok'or operatör Bay Sadreddi:; 
Onaran'? alenen te~ekkü. ve min 
rıettarlğımı beyan ederim. 

Ni~antaşında Teşvikiye nın 

hallcsinde Büyük Çiftlik so -
kağında 22 No. da dm·arcı 1 

Osn1an oğlu Basit 

Dr. Suphi Şenses 

Bilım1Unı ha~aratı öldüren 

KAT OL 
ve sivrico;inekler icin de y· anan · 

• - 1 

KATOL COIL 
kullanınız. Er mükemmel ve 
en rriüessi.rdirler. Btiyüı; bak
kaliye ve eczanelerde bulu - · 
nur. 

idrar yollan hastahklan müte-
hawsı Beyoğlu Yıldız sla·maıı Deposu: Beyoğlunda Japon 1 
k3r~ı~ı I.rklrr AptırtmAn. F'akfr- mağazas1, Nakamura. 

.... ''•'•' ·P··"•a,•ıı •. _ .. ı ... 1-13.Q_.•4-,; ıMl-•T•c•le•. -•1atı~.· ."-... --. 

KU 

ALA 
R•kımıza gosıerll•n ragbel 
Uz•rln•, bUyUk bir tedakılr· 
lıkla ve modern ıe,kllıllla 

eıhhl •erall altında temiz ve 
ıtınalı çekllen ALEM RAKI· 
SiNi yeni etiketle piyasaya 
çıkardıAımı sayın mu,ıerl· 

!erime saygılarımla 
bildiririm. 

o Ü 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yorgun başınızın •erin ve 
yumuşak kuştüyü yaatılı ile rahatını temin eder. 

Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlaı-ında 
mühim tenzilat yapıldı. ( 1) liraye alacağınız 
bir kuştüyü yastık bu ucuzluğu ispata kafidir. 

ADRES: lstanbul Çakmakcıl.arda Sandalyacılar sokak 
Kuştüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

İNCİ KAZINOSU AÇILDI 
Kadıköyünün en temiz aile eJtlence yeridir. 

Filistin radyosunun ZEKl't E HAMDAN'ın İştirakile 
Ses Kraliçesi 

Kf"mani Satm, Kanuni lsnıaıl, Banço Kadri, Klarnet Şer(.'f, Piyano Valantin 

Okuyucu: !BRAHIM, BiGALI MEHMED 
Okuyucu Bayanlar: MAHl\.U .~E HANDAN, 

Küçük ŞÜKRAN, HA YRIYE MELEK 
emiz hava- güzel manzara- miıKemmel servis ucıız fiat 

Geç vakit vapurdan •onra motorumuz vardır. 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin güzelli/ti giyinmelıle ölçülür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

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

YAVUZ- 11 
===SEZEN 1 

DIPLOM TERZi 

Paris Kadın ve Erkek 
Terzilik Akademilerinden 

113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret 
Apartımanı, Türk foto evi 

üstünde 

DİKİŞ- NAKIŞ 
ş "J\. 

işlerinden anlar 3 Bayan 

Bu işleri yapan 
,ı atelyelerde 

iş arıyor lstanbul 743 Pos· 

ta kutusu adresine müracaat 

,. Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 

Abone Sartları 
' 

DAHİLİ HARİCİ ---
Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 333 Kı·. 800 Kr. 

1 • J.00 Kr. 

ILA N 

llirinci SahiJe 

İkinci Sahife 

İç $alıifeler 

TEK SÜTUN 
SA;fTİMİ 

400 lnınq 

%50 kuruı 

50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kunq 

Bütün bir sahile veya :ya

rını sahife iliin için İdare ile 

görüşülür. 

<>IKKAT 

daz<:tcnıize Hdn vernıck Is· 

tiycnler ya doğTudan doğ -

1 
ruJa gazetemiz idarehanesi

ne veya Ferdi Selek iliin bü-

Taksim . Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün s9at 15 ten sonra 

Telefon : ·10121 
1 

ro~r:ınn nıü.racaat etmelidir]er. 

Adres: İstanbul, Ankara 

1 
t·e.~ılMi 99/1 Ad"let han No. 

, _ 3 - 'l'elefon: 20G07 

ı - Haziran rn~. 

MEMLEKETTE SJ:lo TIL o''= 
- --'=-

BEN Z-~ 

~=~~- G A 711"• G 1 
-- --= ~ ======'" 

~:..:..:= "Jij#I ORIN ........ ,,. 

EN IYlLEl'?I MANGILERIOIR ?__:; 

N A.P•s 
%? 

MARı.<ASINI TECRÜBE i-oiN CEVABiNi BULUR 

MiLLi PETROt LiMiTED ŞiRKETi fSTANBUL 

GAl.AT A . ANKA"A HAN t9 • :lil:O -:::;;:" 1'& ... u . • · 804 

lstanbul Bahçckapı 4 üncü Vakıf Han altında No. 6-! 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Ek.st:ra. Oil.n.lil.k Tereyağı 
Halis ve hakiki TR A B Z ON TERE YA G 1N1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slp•rl•l•r derhal yerine kadar gUnd•rlllr. -------• 

FENNi OTOMOBiL BOYA ATELYESI 

Almanya 
Forc:I 

IE"T IBAVM 
ve Paris Boya müesseselerinden diplomalı ve 
Fabrikası Ust:a.baş sı 

Oto, Saç işleri, Frigidaire, Mobilya, Döşeme 

ve Bilumum Boya İşleri Fenni Surette Vapıhr. 
Kumandanlığı karş;ı ında· kışla geçidi 
No.9 TELEFON 43002 


