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i i g izlerle karşılıklı taahhütleri tazammun l 
eden uzun müddetli bir anlaşma yapıyoruz . ~ 

--4lı<~ 

ır.. ...... :"" 

İnıtiltere ile yaptıjiınıız anlaşmaya ait mlizakerelere sahne olan 

Ba§vekalet binası 

Türkiye - lngiltere arasında yapı-
lan karşılıklı yardım taahhüdünü 

• 
tazammun eden Türk -lngiliz 
müşterek beyannamesi dün B. 
Millet Meclisinde ve Avam kama-
rasında dün ittifakla tasvih edildi Tiirk - İngiliz anla~ma mı dün tasvib eden İngiliz Avam Kamarası 

Akdeniz emniyeti balonundan buyük bir mın•ailakı~·et eseri olan 
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Basvekil Refik Saydamın mühim beyanatı ı em er ayn 1 "ı lngiltere-Fransa-Sov-
l beyanatı 11 yetler mesai birliği edilmek '' Bir gün müşterek hak ve menfaatimiz ihlal 

teşebbüsüne maruz kalırsa, bize hakkımızın verdiği kuv
vetle buna silahla mani olmakta tereddüt etmiyeceğiz,, 

..._ 

"Büyük komşu
muz ve dostumuz 

ı İngiliz Başvekiline ı 
: anlaşma hakkında ı Çember/ayn, Daladye'nin nu
+ 5ualler soruldu + k/ · J• • , • 
ı r,ı 12 ~AA• B.--:.tu arı, zvestıanınmakalesı 
+ vekil Ç.-mber 'ayn, bugün :A- ·1 V • f • f k f + vam K~_m~r•-~:~·:a_ bcyan_aHa t azıge ı Or aya oymuş Ur 
+ bulunar ,k Bu. uk Brıtan ı- + p 10 (A A) Sal"h k ed·ım· • 
• l T 

.. , . . h '" -
1 

. + arıs, - . . a ıyettar ere ı ış o. n ardan farklı olJ-

Sovyet Rusya ile 

en sıkı, en samimi 

temaslara devam 

e urK•;.c t.:•"!!1 t erı ara - / h f.Jd ı· il F ~ b'l ! 'h. ı· . 
• d 

. ,_ i .. , r • • me a 1 e ng JZ • raru;ız - '>OV- l mes 1 tıma ıne ragmen - daha 
sın asın stı.a.eııı" '~ara- t b. 1.. ·h - b.k · d.d · ı 

• . + ve me:;aı ıı· ıgıne - nı aı tat ı ,şırn ı en temın cdi mış nazarılc 
ların<l:ı ccrevrın E'.ldt'n ve halen' t ı ı k d .. + devam ttnıekt\! bulunan mü- + ~a~ın şım< ıyc a ar muza - (r".rka:u 'j tııı( Ü sayjndu) 

t :~~~-~1~;·~;,~i 1;;;;:~~c:i1~~~~~ : -Gu··reşçı·lerı·mı·z du··n 
l' ğini biltl:nnistir. • 
+ iki hiirfıme., ukında, k '1di + 

etmekteyiz ,, 

"HükOmetimiz milleti harp 
badiresinden uzak bulundur-

t mil!i e!'"nivet'erırıin nd'ne o- . şehrı·mı·ze do··n_du··ıer ı !arak bışılıklı ttahhütleri ta- ı 
+ zamm·1r ede<'• k llLUn müd -
+ detli nilrni bir JPc!a§ma akde- ı 
+ decekkı di•. Ba ,,;h~i anlas - + 
+ manın nkdir.~ intizaren ikı + 

manın çaresini sulh için bir• • hÜkÜmc', VJkUbıtlacak btr + 
. leşen memleketlerle teı:riki + tecavtız hm·ckP\!Dİı' Akdeniz + 

T + mıntak~~ırıda bir harbe saik + 
LAYN mesai etmekte bulmuştur,, REFi. K SAYDAl\I + olması halindi' yekcliğerile bil • 

ingiliz Ba~vekili NEVİL ÇE~IBER Ba~vekilimiz Doktor • + fiil işbirlir•; yapmayı ve yedi t 

Balkan güreş şampiyonası bu 
sene Bükreşte yapılıyor 

Anupa güreş şarnpıyoııasıııa 

iştirak eden güreşçilerimiz dün 
sabah saat sekizde Romanya va -
puru ile şehrimize gelmişlerdir. 

Güreşçılerimiz Tophane rıhtımın
da, Beden terbiyesi genel direk -
törlüğü İstanbul bölgesi erkanı \'e 

(Arkası 3 üncü sayJadaJ Ankara, 1 ~ (A.A.) __ Büyük Mil- .---------!'!ıı!!~!!!!<!l-'!!!ll!!!""..,....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~•-!!!!!!'-I" bir vaziyette bulu,.,,ııının mümkün ı iktidad~rında bulunan bütün 

Jet Meclisın'n busiin Abdülhalik M 11 t k b olamıyacayı kanaat•~~ varmıştır. yardım ve m;lzahereti biribir-
Renda'nın b•şkanlıi'lnda yaptığı uş ere eyanname (Bravo seslcl'i). M!'luıııtrnuzdur ki + !erine gösterr::Pye hazır bu - + ıııııı ımıınıııııoı 
ikinci cebede-Baş'llkil Doktor Re- k' j Akdenizde 1-.ütün nlii~ adar devlet- + lunduklarını b.cyan ed~rler. ı 
fik Saydam alkışlrr arasında kür- 1 - :riir ·ıye ~e Biiyük Bri- zır bulwıduJ..:lamıı beyan e _ lerin biribıriıı< ka.-şı tmııiyet için- + Gerek t-ıı be·•an~t ve gerek 

1tıomın ııuııım••lmlHIHl8llRB1111111111uımıunııu nıııı 

_süye gelere1< aşai>ı.1aki beyanatta taııya lıük'.i"'.et!eri. biribirle- derler. (BraVI) s~tleri, .ılkt§· de bultmarnk ve im denizi mii§te- + derpiş rı;lilen anla<ma hiçbir + 
bulurunuştuı·: riyle sıl;ı bır ıstı~arP.de bulun- laı·.) rek bir vatan •ayamk rr.uıı miisa- + devlet akyh'ne müteveccih ı 

Muhterem a!kada~larım, ıııuşla!'ıiıı·. Aralarında ce,-e- 4 - Gerek beyanat ve ge- vi nimeılerınc!en ı.epimbn mü.ste- t değildir. Ancı.k liizumu tak-1 

Y
an edeıı ve hı\len deı;am et- k fit Glmasını daimi olarak teıneıı- T dirindP. inuiJ.le~<,_·e ve Türki-

AvrupadJki siyasi w· askeri ve- re' derpiş ediıeıı mılaşma hiç + " mekte bulunan ıniüakereler, b" ni etmişi:dir. Hiçl;iT oliikadar dev- .i. yeye kar<.ılıklı bir v&rdım ve 
kayiin, son zamar.forda. ne yolda ır memleket alı!'IJlı;ne miite- T ' 
ve ne sürat!~ ink;saf etmiş oldu- görii§le ·indeki 1:ıutod birliği veccih değildir. Ancak !üzu- !eti hakkı olduğu istifadeden malı- + müzaheı:d tcm:ninr matuf - + 
ğu ınallımunuzdur. telıarüz rttirmi2:ir mu tehakkuk r.ıtiı:i takdirde\ n.ıın etıniyeıL fakat lıir,·bir hege- + tur. İkı hükı'.ımr!, rihai anlaş- + 

Dünya sulhünü'! büyük ve kan- 2 _ iJ..:i <!evletin. loendi mil- Türkiy~ye ve B-ii~iik Britan- ıııoııya heı:e,iııe in.kıin bırakınıyaıı + "!llanın lkmalirıden evvel bazı ı 
1 1 ı "ı emnı"y•tleri n•f';tıe olarak k bir akdeııiz nfral'lı t;i:inı da.ima + mcselekrin halen devam et-

!ı vckayile ha eldar o maması, i - ' yaya ·ar~ılıklı bir yardıııı ve 
dare mesuliyetini C'ller;nde tutan karsılıklı teahhiit1eri tazam- mfüalıerrt teıniııiııe mııtuf _ gözönünde tuttuğ,ınıı.;~ bir mili i + mekte "h' d•~ıa d<>r'.~.b'.r tet- + 
de\'let adamları içi~ en mühim ve mun edPcel: 1ı:ım müddetli tur. emniyet mcJelesidir. (Bravo ses- + kika ihlıyac wıd.er1ıgını ka - t 
en dikkate değer m: auu teskil e- ııilıai biı' ıtıılarma al<tetmeleri 5 _ Nihai n"laşmaııın ik _ !eri ı;e alJ..:ışlad Ba ra..ılar içinde, + bul etmektedir. lki h~kümet, 
diyor takarrü.• etmiş~ir. malinden evvel, kar*ıltklı te- 1ıiikıimetiniz millrti. Jıarp badire - + Balkanl;,rda emniyetiln tees-

Meınlekelı.ıdzi, un•<>ım tehlikeli .1 _ Bıı ni~ai aıılaşınaııın alıhütlerin metıkii fiilF geç _ Biııdeıı azami imkan•arla uzak bu- t süsünü trmin etmPk lüzumu- + 
hüdısatıııdn1t rnürr.kitn 1nerte1Je 1l- akdine int!:are~ı. 'fi,rkiye hü- me.sbıi. ic:ıp ettirerek şartla. - lundurnıannl en rıiica.··i:- çaresini + nu da tc:;dik f'.''1erlcr ve bu ga- + 
ztık bulırnd•ırmak ~e ,1rnıpada ı-e kıimeti ı•e lliif'iil; Britaııya rııı dalın snrilı bir wrtte ta - yine sullı ıçin birle~~" memleket- + yıeyi en seri 1);. surette is\ih- + 
b 

. d b .. ·ı . , 1 ,,,·ı..: 1•111ıeıı·. vı:h<lwlaraJ..: bir yini de •lalıil 0 ı 1 , a.'< "zere, ba- !erle harbi gö:e alarnl: "'Ilı gaye- + sal i~in miişa"cre halindedir- ı 
ütiı11 c!üııy.ı a af[.Nleren ı ıtı - ~ '· ı· · Akdeniz zı l l · -" .ı. !er. Bu anla'!'"', iki hükı'.ı -

lüjlar öniinr'e sulhpı?rver siyaseti- tecavüz 11a'.'eh0 ınııı nıesc c erın naha derin bir sinde teşrıki me.~ai etlnekte bul- ' 
ıııiziıı sanıiıd bir ıezahiirü olan mıııtaka,;ıı;da h,r lıarbe saik tetkike ilıti!laç gösterdiği her muştur. (Braı.·o sesl~ri. alkışlar). + rnetten lıcrhang•. birinin, s:ıl- + 

• olması /ııılinde pe.~·diıjeriyle iki hükı}·ııetçe ;eabul edilmek- 8 . A d 1 . 1 T" k' + hün takvivcs;n,
1
»ki umumi + 

bitaraflığı Pmhafııca etı"ek Ci4ııı- tT vruprı et• etı <•an uı· ·ıye- + : . , . k + 
filfiil i,;biı·liği ııapınağa ve tedir. B..ı tetki~ )ı~lerı devam . A d 1 . lh bb .. 1 men faal ıktız. sından olara 

huriyet 1ıiil.:1in1eti ifnı esas siyase- nın, vnıpa a 't su teşe us e- ı ... ~ .. ,. • ı 
Y

edi ikt:darlarıncia bulunan etmektPclir. . . 1 t 11.1 1 . . .11• dıgcr hıı!rnmrt1erle anlasma-
ti teşktı etntt:k!e bul-ı nuyordu. Fa- Tının t.~e ıarıi .e ı ı ..:(• P ... tntn mı ı . "' . d. "l 

bütiln "anlım rP miizalıereti 6 - 11'1 hükı1rıt Folkarılar- . . . . !ar akcldmf's•:>e manı egı -
kat hôdisafr·• Balkmı yarım adası- ~ hayatımıza tesırleımı. dıemııııyet- + . + 
na intikal eımesi l.'e ılkdeniz em- biribirlaiı•e giisıenııeğe ha- (.4rkası 3 tmcii sayfada) le hesap etmekte~ farin olınıyacağı + dırç. b l ,. b t t L-.. __ _, ________ .. -....,

6
-

5
-. ______ ..._..__ • • 'k" d .ı. em er ayr m eyana ını 

niyetiııin milli h~ııat ınızda ken- ~ • a§' ar ır. T 3 ·· - f d ) 
'de!" b' 'lt" . t e 1 . 1· t ) 1·k 1· t d .. ,l c·· h . t h''k' t· h' b" 1 (Arkası Unı'U saya a .l disiJıi ye1ııderı 1ıis-'Ptt,r1nesi anın - sin~ et ı ·" P'lt t eıı:1ııye m se- nıye ı e ı ı e ı ,. e:a ~ı~ ere .,~aruz um urıy~· u ume ı. ıç ır 1' 

dan ıtibareıı lıükumct'niz, kendi- lesı karşısıııda bulmii" ve bu em - bıraknıaksmn !akaya t·e bıtaraf (A;-kası 3 iincii sayfada} __ ._ __________ _ 

Beden terbiyesi ve askerlik 
19 Mayıs giinii için nıektcplerimiz büyük spor şenliklerine ha

zırlanıyorlar. Bütün momlekette yapılacak olan bu şenlikler biz
deki spor aşkının ve inkişafınm derecesini gösterdiği için eh.,m

miyetle takibe değer. 
Tahsil ve terbiye yolundaki hanılelerimizc asla engel olruiilltak 

şartile spora ayıracağımız yer nekadar büyiik olursa btti o kadar 
memnun edecektir. Çünkü beden terbiyesinin ruh ve kafa t~rbi· 
yesindeki, hele toprak müdafaasuıdaki ehemmiyetini takdir ı dı -
yoruz. İngilizlcr Cihan Harbine kadar askerliğin ne olduğun•ı bil
miyorlardı. Kışlaları, talimleri yoktu. Cihan Harbinde Alm:uılar 
onların garp ceııhcsine a•ker göndermclerile alay ettiler. Fakat 
•pİyadcsiz ordu• ve •donsuz asker> diye dii~nıaııları tarafından 
hesaba katılnuyan İngiliz kıt'aları bir iki sene i~inde Almanlara 
karşı mükcnımel toıı ve tüfek kullandı. Bu, İngiliz gencinin ~ocuk
luğundarıbcri mükemmel raket ·e futbol topu knllanmasmdan 
ileri geli3 ordu. 

Türk çocuğu askeri talim ve terbiyeye aile tcrbiyesile he, aber 
başlar, Bunun beden terbiyesile takviyesi ga3·elcrimixin il'Jiinde 
bulıınmalıdır. -

KEMALİST .. ~ 

• 



SAYFA Z iKDAM 

eygam Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Musa • lsa • Muhammet • 
..... 

İSA-NIN HAY ATI 
Mısırçarşısı 

itirazlar 

için ,,. ,, 

1 Deniz teşkil3tı 1 
Şehir meclisi 
dün toplandı 

iki şoför bir kızı ka-

-10-

Meryemin doğurduğu haberi mes. 
cit içinde bir bomba gibi patladı 
• 1eryemin mc>cidde doğum za • l rek yaprak ve hurma vermiştir. 

manı yaklaştığı vakit Zekerıyya Fakat bu rivayet şayaııı iltifat de
onu kendi evine nakletmişti. ğildir ve •Kur'an. da yer alma • 

Meryem burada birkaç gün kal- mıştır. 
lıktan sonra bır gece yarısı san -
c.ları tuttu. Doğuracağını anladı. 

Halkın Meryeme hücumn 
Kıvrım krvrım kıvranıyor fakat Meryem. şimdi İsa~·ı kucağına 
utancından klmsy~ bir ~y &Öyli - almış, Zekeriyyanın evine dönü • 

yordu. Zekeriyyanın karısına ve 
halka ne diyecekti. 

vemıyordu. Nihayet bir sabah se
h~r vaktinde, kimseye görünme -

den evden çıktı. Şehirden uzaklaş
tı. İnsanlardan uzak bir yerde, ku-

Utancından kendi kendine ve 
üç gün lafa oruç tutmağa niyet et
ti. kur'an böyle harek~tin ona 

ru bir hurma ağacının dibine atur-
du Cebrail vasıtasile ve Tanrı tara -

fından emredildiğini söyler. 

Lata oruç, yemepe aruç gibi Be
ni İsrail indinde ve Tevratın ayet-

Esnaf dün belediyeye 
bir istida verdi 

Mısırçarşısının beled iye tarafın
dan istimliı.'° edilerek yardımcı hal 

olarak kullanıbcağını yazmıştık. 

Halen Mısu·çarşısında çal~ıın es -
naftan 85 irr.za İl" dün belediyeye 

bır istida \'erilmışk" . Bu istida
tla belediycLin yalnll bedii, sıhhi 
ve_,·a bır kültür ihtiy acile istimlak 

yapabileceğ i zikredilerek Mısır-

çarşısının kapalı olması dolayısle 

burada çabuk tefessüh eden gıda 

maddelerinin satılmasının sıhhi 

Limanlar müdürlü-
ğünde yeni tayin

ler yapıldı 
Yeni kurulacak Liınaıılar 

Umum J.\lüdür muavinliğine 

tayin olunan Hamid SaTa • 
coğlu yeni kadroların tatbi -
katı hakkındaki tetkiklerini 
bitirerek dün akşam Anka -
raya gitm~tir. 

Cankurtaran Grupu J\Iü • 
dürlüğline Abdullah Ziya, 
ınua\'inliğine Ali R12a, nıu -
hasebe ŞeOiğine muhasebe 
meıııurlarmdan Nail, ve ev
rak sefliğine de DenizbanJı. 

olmıyacağı yazı l makta ve ~eledi- yazı lşleri şeflerinden Sala 
yeııın bundan \'az geçmesi ısten - haddin ta.vin edilmiştir. 
mektedır. İstida dün belediye fen " ,1 
he~'1!tine ve sıhh~ işlerine havale 

d ·ı .. ö· .. . .. b r ...................... .. e ı mıştır. gren<l ıı.;.m ıze gore e- •• •• ı 

lediyeler kanununun 15 inci mad- Kuçuk Haberler ı Yanında yardım edecek kımsesi 
yoktu. Ağrılar arttıkça Meryem 
de can acısından kuru hurma ağa-
cımn gövdesine sarılıp, tırnakları

* Yüksek Deniz 'f'careti Mek -
leri ile gösterilmiş bir ibadet sa - desinin bir fıkrası belediyeye hal 
yılırdı. Nasıl ki oruç tutulur ki yapmak üzere herhangi 'bir yeri 

tebi Müdürlü r üne mektep profe
istimliık etmek hakkını vermekte-nı ağaca batırıyor ve kıvranıyor • •ben ,bugün Allah rızası için oruç 

du. hıtmağa niyet ettim• denillr ve 

Nihayet. işto bu vaziyette İsayı ,bu niyeten sonra oruç bozulur. Ye-
doğurdu. mek yenilirse günah sayıldığı gi-

Kurtuhnuştu .. fakat asıl büyük 
felaket te yeni başlamıştı. 

bi •Allah rızası için şu kadar gün 
18.f etmemeğe nıyet ettim• dedik
ten sonra söz söylenirse büyük 

günah işlenmiş addolunurdu . Bu 

itibarla lafa oruçlulara kimse söz 

sörlerinden Şevket tayin edilmiş
dir. Maamafilı esnafın müracaati 
ciddiyetle tctki kedilecektir. tir. 

---000---
BELEDIYE 

• 
Belediye kooperatifi yeni 

idare heyeti 
Beledıye kooperatı!i idare heye-

* Türk H• kimleri Dosltluk Ce· 
miyeti tarafından memlekete 50 

sene hizmet etmış olan doktorlara 

yapılacak 0lan jübile bugün saat 

16 da TokaL>an ~alonl arında icra 

olunacaktır. 

Çocuk karnında iken onu az çok 

ır,anlaroan saklıyablliyordu. Şim

d; dünyaya gelince nasıl saklıya -
bılecekti ve herkes böyle babasız 
bır çocuğun doğuşur~ n~ mana ve-

• receklerdi? Beni İsrail halkı, bil

h~<a meııcld uluları, zaniye bir 

kadını asla affetmezlerdi. Tevrat 
ta böyle bir günah işlemiş olanı 

söylemezdı. Liıf orucu bir nevi tinden Ekrem Sevencan, Zeki ve 
•İtikaf• mahiyetınde idi. Saminiıı istifa etmeleri uzcrine 

* Denizbank Umum Müdür Mu 
avinlerind~n Fen Müdürü Harun 

İlman'ın yakında !\nkoray gide -

ceği ye ora ~l..! eski vazıft:si olan in

şaat doçent l iğ ine başiıyacağı söy

lenmektedir. 

İşte Mery~m. kendısıni ilk sor - yeni bir idare heyeti seçmek lü -

guları nilk hicabından kurtannak 

için bu çareye baş vurdu. 

(recm) e, •ölüm• e mahkum e<ler- Mesleyi esasen Ze!<eriyy abill-

d . yordu ve karısına Meryemin Tan-
" 
Meryem, ölümden değil, halk a

rasında rezıl olmaktan korkuyor -
du, 

rı emrile gebe kaldığını söylemiş, 
doğacaı< çocuğun bir •din kahra

manı. olacağına ikisi de iı>anmış
lardı. Binaenaleyh Meryeme kar
şı haşin dayranmadılar. 

zumu nası l olmuştur. Kooperatif 

umumi heyeti bu maksatla 29 Ma
yısta fevkalıide bir toplantı yapa

cak ve yeni idare heyetini seçe -
cektir. 

* ipek k~dın çoraplarının sağ-

Geçen içtimada umumi heyetin 
lam olarak :malini temin için Ti-

seçmiş oldu~ mGrakipler koo _ caret Odasırda yapılar. toplantılar 
peratifin hc•aplarını ve iddia I bitmiş. rapor An!rar~yıı gönderil

olunan yolsuzluk tahkikatını he - miştir. 

nüz bitırmedikleri için bu içtima- * Dün ~ı.bah Avrup4 ekspresi 

çırıp berbat ettiler 
Karnesiz cezası ve tak-
silerin rengi meselesi 

Otomobil ile gezdirme teklifinı 
kabul eden genç kız ancak ertesi 

sabah kurtulabildi fakat ... 
Şehir Meclı:;i dün reis vekili I 

Necip Serdengeçtınin riyasetinde 
toplanmış ve birçok mühim işleri 

konuşmuş bir kısmını kabul, bir 
kısmını da ait oldukları encümen- Mustafa ·le Hüseyin adında iki hatin ailesi kızın eve dönmemsin-
lere havale etm~tir. şo.för, evv~lki gün çalıştıkları tak- den merak ve teliışa ciüşmüş ve po 

Mecliste kabul edilen maddeler si otomobi\ile Divanyolundan ge- lise müracaat etmiştir. 
şunlardır: Kadıköyde, Mahmu<lde- çerken on altı yaşlarında Melahat Zabıta geN tahkikata başlamış 
de mezarlığında gömülü bulunan adında bir kıza rastlamışlar ve o- ve nihayet ertesi sabah iki şoförle 
hikayeci Ömer Seyfeddinin ke . na otomobille gezclırmek teklifin- kızı şehre girerlerken yakalamış
miklerinin Zıncirlikuyu mezarlı- de bulunmf.ışlardır. Bu teklifi ka- tır. 
ğında ayrılacak meccani yere nak- bulde mahzut' görm:yen Melılhat MelU r.t dr rhal doktora muayene 
ledilmeJi, karnesiz otomobil kul • otomobile b:nmi~ ve iki şoför kızı ettirilmiş ve kend;sine tecavüz e -
!ananlardan alınacak para ceza _ geceye kadnr dolaştırdıktan sonra dildiği tesb't olunmuştur. 
~ının 25 liradan 5 liraya tenzili, Edirnekapı dışına çıkarmışlar ve Mustafa i!P Hüsey n meşhut suç 
köy bütçelerine bütçenin müsaa-1 ~mi _sırtla~ına götürmüşlerdir. ~- !~ kanunu hükümlerıne tevfikan 
desi nisbetinde tahsisat konulma- kı şoforle k•z dağba~ınds otomobıl dun ırza tasallut su.;ile ağırceza 

sı için makama salfıhiyet verilmesi, 
ve otob..is talimatnamesinin 44 ün
cü maddesinin tadili kabul edil • 
mişlir. 

Bu maddenin tadilinde otobüs -
lerin dört tekerle/tinin de frenli ol

ması esas ı kabul edılmiştir. 
Dünkü Şehir meclisinde şoför • 

!erin ve otomobil sahiplerinin ö
tedenbcri üzerınde ısrarla dur -
dukları bir meselenin tetkiki en -
cümene havale olunmuştur. 

Taksi otomobıli sahipleri bele -
diyeye müracaatle dışarıdan ge -
tirdiklerı otomobilleri taksi tali -
matnamesine göre ayni, renge bo
yamak mccburiyetınde kaldıkla -
rını söyli~·erek bu usulün sakat ol
duğunu bildirmişlerdi. Çünkü bu
rada, otomobilin asıl boyası gibi 

sabit boya \'urulamamakta ve ay
rıca bu yüzden memleket dısına 

yüz binlerce lira boya parasının 

gitmekte olduğunu ve otomobil 

sahiplerinin lüzumsuz yere masra
fa girdiklerinı iddia etmişlerdir. 

içinde gec~yi geç:ri:lerken MelA - mahkemesine >evkediJmişlerdir. 

Yelek ve pan
talon çalan 

İsak 7 ay hapse mah
kum oldu 

Verdiği sadaka
yı geri isteyince 

Dilenci ile bir adam 
boğaz boğaza geldiler 

Geçen gün Sultunhamamındaki Dün Sultanahmct ~ulh ceza mah 
Karamürs~J mer•ucat fabrikası kemesinde dilencilik davasına ba
satış mağaı •;;ına Isai< \'e Marko kılmıştır, Tahkikat evrakına gö. 
adlarında iki müşteri gelmiş ve bir re hAdiscnin ~u şekilde cereyan et
müddet ku'1 : Aşlara baktıktan son- tiği iddia olunmaktadır: 
ra çılcarlark«!l hazır dbiselerden Veysel adında l:i: adam evvelki 
birinin pan! alonu il~ yeleğini aşır- gece Sirkec;de gözüne siyah bez
ınışlardır. den bir gözıilk takmış ve kolunu 
Yağlı müşteriler çıktıktan biraz da sararak hndisirc sakat bir a -

sonra tezga!ıtar i~in farkına var - dam valiyet• vermiş o]duğu halde 
mış ve mü,tcriler;n peşinden koş- dilenmeğe l:.aşlamıştır. 

V akıl o b~ günah itlememiıti 
Bu çocuğu Qılla Allah vermişti. Fa

kat bunu kime anlatacaktı. 
- Yarab .. dedi. Keşke daha ev

vel canımı alaydın da beni böyle 

hacalete d~ürme.;e !din. (Mer -
yem suresi). 

Fakat halk ve bilhassa mescid -
dekı dm uluları vaziyeti onlar gi
bi karşılamadı. 

Bunların iddiru;ına göre taksiler 
da mevzuu bahsolmıyacaktır. Bu- hudutlarım•z haricinJeki bazı se- dL:ıarıdan geldikleri renkle bıra -

muştur. Fa kat arkal.mndan takip Bu sırada caddeden geçen İsma
edilmekte olduklarını hisseden İ- il adında bir adam Veyselin haline 
sak ve Mı··i:o ikisi birden palto - acımış ve çıknrıp kendisine on ku
larını açmış:ar ve röğüslerine sak- ruş vermiş!"ir . Fal<at parayı ver -
ladıkları pJ~talonıa yeleği yere dikten sonra ayrıbcağı sırada di • 
düşürmüşic~dir Ancak tezgaht~ !encinin vaziyetin •en §Üphelenmiş 
arkadan gelıiil:i i~in çalınan mal - ve daha dikkatle bakınca bu ada • 
Jarınnı hang;sinin paltosu altından mm.aciz ve hasta değil, sun'i ma
düştüğünü görnmemiş ve bunları liıliyet göst':ren bir dilenci oldu • 
yakalatara~ ~dlivcye sevkettirmişc ğunu anla~ış ve di:nerek verdiği 
tir on kuruşu geri istemiştir. Fakat 

Bu sırada kulağına hatiften bir 
ses geldi: 

- Ya meryem .. gam yeme .. Bu
lunduğı,ın tpenın altından bir su 

akıyor. Çocuğunu o suda yıka .. 

dayand!ğın hurma ağacını •alla .. 

döklllecek llurmalardan ye .. Vü -

cudüne ve kalbine kuvvet gelsin .. 
Bir rıvayete ııöre bu sözü söyli

yen •Cebrail. diğer bir rıvayete 

gore de bizzat .Meryemin yenı do
ğurduğu çocuğu •İsa• imiş .. 

Fılhakika Meryemin bulundugu 

yeı yüksekçe bir tepe idi. Dayan -
dığı ağaç ta çoktanberi kurumuş, 

.Meryemin doğurduğu haberi 
mescit ıçinde bir bomba gibi pat
ladı. 

nun için Haziran ortasında ayrıca 
bir içtiına ~·apılacaktır. 

beplerden ciolPYı ~~hrhnize iki sa

at geç gelmıştır. 

* Şehir M•itenassısı Prost'taıı 

dün belediye )'~ b r telgraf gelmiş-
Derhal Zek.eriyyayı yakaladı -

!ar. 

- Bu ne i.şhr, biz sana bu genç 
kızı emanet etmıştik. Sen onu 

tir. Bu telgr~fa g·irr, Prost'un bu -
Şehirdeki otobüsler dün sabah - gün İstanbuld~ olması lazım gel. 

tan itibaren bızzat kaymakamlar 

tarafından kontrol ve tc.ftiş edil -

Otobüsler muayeneden 
geçiriliyor 

mektedır. 

böyle mi himaye ve muhafaza et- meğe ba.şlanmı~tır. Dün 41 otobüs ---00 

tin? Utanm~dın mı b'1 yaptığın ~- ON 1yERS1 T E gözden geçirilmiş, bunlardan 6 
ten? Seni p•ygar,:ber tanımış ve d b led ' ı· t 

· b · 1 k S sın a ~ ıye ta ıma ına uygun -
sana ta ı o muştu . en peygam • .. • . . Dil imtihanlarının nef:celeri 

kılmalı ancak kenarlardaki mu -
• • 

ral:Jbalar konularak bunlar kafi 
bir işaret sayılmalıdır. 

Bu teklıf münakaşa edilmeden 

tetkik edılmek üzere mülkiye en -
cümenine havale edilmiştir. 

Bundan sonra reis vekıli işlerin 
çokluğundan ve zamanın darlığın
dan dolayı pazartesi günü de bir 

içtima yapılmasını tekhf etmiş ve 
bu kabul olunıııuştur." 

b d 
--

1 
M 

1 
suzluk gorulerek sahıplcrı 25 ; er 

er egı sın ve e·yeın e zına ey- . 
!edin ve bu r;ocuğ 1 peydahla _ lira para cezasına çarptırılmışlar- Üniversite yabancı d l imtihanları D E ~I~ 
dın [l]. . dır. 

Zekeriyya, bu hucum karşısında 
onlara Meryemin kendisine söyJe
diklrini anlattı. Doğan çocuğun, 

Tanrının emrile vücud bulduğunu 

Belediyedeki teftişler 
Belediye ışlcrini teftiş etmekle 

meşgul olan müfettışlerin bu iş -

leri 9 ay zarfında bitirmeleri için 

tedbir alınmış ve müfettişlere iş -

dün netıcelenmiştir. Dönen talebe 

nisbeti yu7.de 5 - 6 arasıodadır. 

İmtihanlııra 2400 talebe girmiştir. 

Devamsızlık yüzünden kalanlar 

Muhafaza memurlarile 
bir müsademe 

Karadeniz boğazı civarında lrva 
mevkiindc bomba ile balık avlı -

58 dir. Geçen sene JG:; idi. Bu se
yan Rizeli Osman muhafaza me -

ferki imtilianlarda her fakülteden 
murları tarafından yakalanmak çırçıplak bir hurma ağacı idı. Fa- ve onun din için çok muteber bir 

kat Meryem bu tepeye gelirken o- adam olacağını söyledi. 
nun ne yanında ve ne de cıvarında İnanmadılar. Meryeme giderek 

bir doçent veya asistan hazır bu -
!erini tesri etmeleri bildirilmiştir. istenmİ'i fakat memurlaı-a silahla 
M beş f . , !un.durulmak suretile her fakülte- mukabele etmi,tir. Memurlar bir 

akar suya benzer bir şey görme - ona da hücum ettiler. 
miştı. - Ya Meryem .. dediler. Senin 

Hatiften gelen bu hitapta bir anan, baban salih kişilerdi. Sen 
hıkmet mündemiç olduğuna ina - onların yolundan neden gitmedin. 

n .. ralı: tepedc:ı ışağtya indi vı ora· 
da <billilr gibi temiz suyu ile akan 
küçük bir dere gördü. İsayı bura
da vıkadı. 

Kurumuş hıırrr.a ağacını salla -
dı Ağacın çıplak ve kuru dalla -

r.r:lln yere hurmalar döküldü. 
O .!ardan ycdı. Vücudıine ve kal
b ne Kuvvet geldı 

• Tarihçi ve tefs;rcı İmam Ebu 
Cafer Muhammed bin Cerıre göre: 

Bu zınayı niçin işledin. Böyle bır 

günah delılini ortaya neden koy -
dun? 

Meryem, bu ta'n ve hücumla.-& 

cevap vermedi. Oruçlu olduğunu 

anlattı \·e elile be~ikteki çocuğu 

göstererek: 

- Bana değil .. buna &orun .• 

Demek istdi. 
(Arka<ı var) 

( Hurmanırı l:assa~ı ı;um,.saktır 
[11 Tırrihiliimeın 

l anet ı•erir ·e t'f.~ dahi gıdan Cild 2 _ Sahife 89• 
vclmüluk • 

çoktur. Oylan doij . ıran lıatuna da 
ga!Jet müldyimdir. Ve lıelca dahi =============:o
lyidır. Bu re~ıın re oyaHaıreti 

Meryem zaır.amnı!~ l;ahnıvtır ki 

ona da burıu Hak Teala Öğtetmi.§
tır - Taberl tanı.· Cil: 2 - Salıl

fe 83.) • 

Af yon murahhaslarımız gitti 

evcut · • mü ettışe laveten mü- • 
feUiş Memduh da dı.in Ankaradan nin kendi okuttuğu ders brarujına müddet silii.h düellosu yaptıktan 

sonra Osmanı yakalamışlardır. 

Sanıdalda bir kilodan fazla dina • 
mit ile mühim miktarda balık bu
lunmuş ve müsadere edilmiştir. 

gönderilmiştir. Daimi Encümenin ait ıstılahlarda ne dereceye kadar 

verdiği kararların teftişi bitmiştir. muvaffakiyet gösterildiği müşa -
1ktısat Müdiirlüğiiniin teftişi de hede eo.ihniştir. İmtihanlar umu· 
bu.günlerde bitirilecektir. miyetle muvaffakiyetli olmuştur. 

RESİMLERLE GÜNÜN HADiSELERİ 

Dün blrınci •u\ı, eeza mahkeınej Veysel parayı iade etmek isteme
sinde yapıla:ı muhakeme netice - miş. iş münakaşaya ve itişmiye dö
isnde pantalon!a 'eleği İsak'ın çal külınüş ve nihayet dilencinin sakat 
<lığı sabit o:muş v• yedi ay hapse gibi görür.el' sıırılı kolu da sapa -
mahkum cd'!mişti!'. sağlam bir kol halinde faaliyete 

-- geçince döğüşrııe haşlamıştır. 
iNHiSARLAR 

Umum ınüdiir Ankara. 
dan döndü 

İdarenin yer ı sene bütçe ve kad 
roları ir;in Ankaraya giden inhi -
sarlar umum müdürü Adnan Ha
let Taşpınar dün sabah şehrimize 
dönmüş. daire ,,eflerini toplıyarak 
kendilerine tatbikat hakkında di-
rektlfler vermiştir. 

---000---
GÜMRÜK 

Menşe şahadetnameleri 
İlhraç mallarına ait menşe şeha

detnamelerinin alakadar memle -
ket gümrüklerinden tasdik edlle
rek Merkez Bankasına gönderilen 
B niiS!ıaları için verilen bir sene
lik müsaade bir buçuk seneye çı
karılmıştır. 

----00----

MÜNAKALE 

Sirkeci banli yösU nde 
yeni tarife 

Havaların ısınması ile Floryaya 
rağbetin artması yüzünden pazar
tesi gününden itibaren tatbik edi

lecek olan Sirkeci - KüçJlkçekme
ce banliyö hattı yaz tarifesi yarın 
sabahtan itibaren mer'iyet mev -
kiine konacaktır 

---0,00---

EKONOMi 

iş Bankasının Londra 
şubesi kapandı 

İş Bankasının Londra şubc;i ka· 
panm1ştır. İskenderiye şubesinin 
le IQğ\'edileceğl söylenmektedir. 

Hldiseye polish•r yetişmişler ve 
dilenen adBını yaka!ıyarak mah • 
kemeye verıni~Jer.iir. 

Veysel mahkemr.de dün hadiseyi 
inkô.r etmPnıiş, ar.cak i~in tama .. 
men aksine ~lduğtmu iddia ederek 
şöyle demıştir· 

- Gözlerım hasta clduğu için 
gözlük takaf'm. İsmaıl adındaki a
daın geçerk~r. bara 10 kuruş ver· 
di. Ben de: cBen dilene! değilim, 
paramzı cebinize koyunuz!• dl • 
yerek para3'nı iaıle C'ltim. Hiddet-
lendi, kendi:ıini ta•olcir ettiğimi id
dia ederek üzerim~ saldırdı ve be· 
ni dövdü. Ben dilenci Ôlmadığım 
gibi kendimi mali\! vaziyetine de 
koymadım. 

Bundon sonra rr.ı;hakeme şahit
lerin celbi için baska güne bıra : 
kılmıştır. 

inhidam tahkikatı bitti 
Beyoğlunda Yer,~hirde geçen

lerde sekiz kişinir ölümü ile neti
celenen bir ınhidam nıkubulmuş -
tu. Bu hu:;usta roüddiuınumilikçe 
yapılan talı:.Oikat bitmiş ve yıkılan 
beş katlı apartımı;nın sahipleri o· 
lan Aleko, Yar.i v~ Efyoniya ted -
birsizlikle ölüme sebebiyet \"er -
mek suçile dördürcü ~orgu hakim
lığine verilMiş!er<lir. 

Bir doktor pencereden 
düşüp öldü 

Sı ı-ııUcadeks;nde çalışan 

Bır rıvayete göre de l\Ieryem, 
1 ayı mescit ıçınde doğurmu~tur. 

Sı. mescidde zuhur etınıştir ve 

r.-em, mescıdın tahta direkle -
"rini tutarak sallamış, di-

Afyon mebusu Hamza O rran 

ile İktısat Vekiı.letı TeşkUatlandır

ma Müdürü Seı'Vet Brrkın ve 

Toprak Mahsulleri OfısJltten Sü -

leymandan mürekkep heyet bey -
nelmilel afyon kon.gresin<ie bu -

lunmak üzere dün akşam Cenev-

reye harekd etmijtir. 
19 l\layıs şenliklerine hazırlık olmak üzere dün birçok mektepler stadyomlara giderek ilk prova) ı 

:yapmışlardır. Reıımimi-. diinkii provalardan iki intıb aı teshil edi.vor. J 
Haldburg şu'besi faaliyetine de • 
vam edecektir. 

doktor Yayl:a ~dır.cia bır zat Tak
simde otu"duğu aparumanın dör
düncü kat P"ncere,ınden sokağa 

düşmüş ve ö!müşt'ir. Adliye tabibi 
cesedi muayanf' e<larek defnine i· 
:r:in vermiştir. Hadise hakkında tah 
klkat yapılır.aktadır. 
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Son Hab-rler 
. . 

/iŞARETLER 

Alkol ve varidat 
l\lillet ;\k.:lisindl' inhisarlar büt

çesi müzakere edilirken ortaya 

Türkiye - lngiltere 
İngilizlerle karşılıklı taahhütleri 
tazammun eden uzun müddetli 

bir anlaşma yapıyoruz 
Çemberlayn son 
kararını bildirdi 

'.pek nazik blı mesele atıldı: Alkol
ıı 111ı•ı••ıetlltlltlltll4•ıetlMIMIMIHIMIMIMIMIMIMl"lt<••ı · lii içkilerin satışını arttırırken 
1 • il ı ı ı ı halkın >ıhhatini korumak mesc • 

l 1 n onunun 1 le~;ki .inhisarı devletindir; bütçe-

Polonya, Dantzio icin harbederse 
lnoiltere de mUdahale edecek 

Londra, 12 (A.A.l -- Çembe.- -ı kanına meydan bırn:tmıyacak su-, 
layn, dün tekrar İngiltere hül<(ı - rette mütek&bil: münasebetlerini 1 
metinin Almanyayı çember içine tensik etmelerını beklemekte ol -
almak tasavvurunda olmadığını du'klarına kanı bulunduğunu ilave ; 
beyan etmiştir. etmiştir. 
Başvekil demiştir ki: Çemberla!n, bundan başka İn • 

• • 1 giltere hukumetinin Almanya ile 
- Almaryanın devletlerı bırer 11. . .. k 1 . . • . . . . . ıcarı muza ere ere gırışrnege a -

bırer kendısıne ilhak etmek ve nı· mad b ı nduğ k b .. .. . . . e u u unu, anca unun 
hayet duny&nın h3k,mıyetınl elde l . 1. d t .. ,., . . ı .. 1 ıçın ı ıma ın eessus .,.,mesının 
etmek iste~ekte olduğunıdan şuphe §art o,duğunu söylemiştir. 
edılmektedir. Fakat Alman §eflen-, D t . , 1 . t _., 

.. . • ı an zıg mes ... esıne emas ~en . 
nin hakikat• hald'? boyle hır ihtı- 1 ç "-· 1 t ·ıı · b 

1 
em.,.,r ayn, ngı erenın u me • 

rasları olmaması muhtemeldir. selenın muslihane b:r surette hal . , 
İngıliz - Alman denl7 iti!Afın -j ıedilmesi arzUBunda bulunduğu • j 

dan bahseden Çemberlayn, kendi- nu, fakat Polonyanm ıstikliılinı 1 

sinin bu iti!atı daima iki milletin tehdit edecek şek;!dt k~vve: istı- ı 
harbetrnek arzusunda bulunduk - mali hususun.da 16rar edıldığı tak· 
!arının bir rPmzi olarak telakki et· d irde bu yıizden patlak ver~ek ' 
miş olduğunu ve 'ki milletin, hü - : olan bir haı:lbe İngilterenin de ka
kOmetlt>rinl::ı bir horp vukuu im - 1 rısacaınnı söylemiştir. 

Bir Leh gazetesi diyor ki 

"Almanlar bizden bir 
teşebbüs almağa 

şey istiyorlarsa 
edebilirler" 

Varşova, 12 (A A.) - Vatikan, I edebilirler. Bunun kolay olup ol • 
Roma veya Tokyo tarafından Al - madığı o zaman anlaşılır .. 
man - Leh ihtilfı:fında tavassutta Çemberlayn w Daladyenin nu
bulunulacağına daır ecnebi mem - tuklan bütün mahltllerde ınem -

• de Yandatı çoğaltmak için devlet 

tebrl.kf erı· 1 ~:~ü~;:ı~a~u~oğ~:~1:~· !~~n~ 
11 sıhhati ile de alakadardır H bun-
1 ı dan dolayıdır ki, bir Sıhhat Veka-
1 lcti var. Bu iki zıd gayeyi nasıl 

Ankar., 12 ,A.A) - Po • ·ı tevhit etmeli• Vakıi · k' • • .. • ıç ı yasagı 

Jonya n,,J)ı ba·:ramı munase · ı para etmiyor. o müthis te ·kilatı, 
betı~le . Ji~ğıdakı telgraflar kuv\etll'ri, parası ile Aıııe.-ika Bir-
teatı edılmıştır: leşik hiikfunetleri bile içki yasa • 

Ekseıaı,s 1gn'1<11 1\1oscicki ğından memleket sıhhatinin pek 
Polo•:yo Rei•icümhuru 1 biiyük blı .istifadesi olmadığını, bu 

V 
na mukabıl kaçak~ılığın alabildi-

ar§ot:ıı 1 ğ' . • • 
• •• 1 ıne g'enışlıyerek ve dağılarak ah-

Polonya mılll bayramı mu· ı Jakın zata u • d ğ ö d'" b , Ek 
1
: .

1 
gra ı Jnı g r u; u 

nasebelııe se ans arına ha- yasaktan ,,a t' "·ı·11· M" d . . .. .. zgeçı.ı•ıı utae-
raretlı tobriklerımı ve şahsı lenin son sene! · k d b . . . I enne a ar u ya-
s~a.detleıı ve asıl Leh '.°ıllc _- sağı biz de tecrübe ettik: Halk giz-
tının refahı hakkındakı samı-ı li gı'zli i~ki bul ö 1 ld • . , . , uyor. y e o ugu-
ml temennılerıml ;.rzederım na id<l n·· -• ı ııl • .. · • , """ o sa sa acagına go-

İSl\iET İNÖNÜ 

1 
re b~ı satı§tan de' !etin istifade et-

Ekselcins !sn.et b.önü me.sı abe.ı görülmemelidir. Ancak 
Tıirkıye Fei•icümhuru bari alkolii yüksek içkileri piyasa

Ankara 
3 Mayıs bayramı münase

betile Ekseliinslan tarafından 
izhar buyurulan nazikane te
menni w tebriklerden dolayı 
çok mütehassıs olarak hara
retli teşekl • !erimin kabulü
nü rica ederim. 

dan kaldıralım. İçki satışı v<' 
imali devlet kontroliinde olduğu
na göre bunun temini çok ta güç 
olınıyacaktır. Bir mebusun zan -
netliği gıl>I bizim milli içkimiz ol· 
mıynn rakıyı biraz yumuşatmak 

ve onun yerine alkolü hafif içki -
!erin sürümünü arttırmak bu yüz. 
ilen bir §"Y kaybetmiy.,.,ck olan 

1GNACY MOSCİCKİ devletin elindedir ve bu küçük 

1 ................. 4.., ........ .1 tedlılr ile halk sıhhatini elh4'r bi-

İngiltere 
Fransa 

raz kaıanacaktır. 

IKDAMCI 

Herkes birbirile 
mütabıkl 

~Jetler araoında Y<'ni hır usul 
\"e teıı).~ıiil peyda oldu. İki günde 

(~aş tarafı 1 hıci sayfadn.) '.olduğunu b12~ isbaı ctmı: ı·e sayın bir, şu \eya bu şehirde, ~u .-e hu 

memı k 
• , h. . .h 

1 
'misafirimiz Paten kın in Ankara- memleketlerin hükô.met reislerı," 

e e .. a.ev ı.ne trıuteveccı o - . . . _ h 
rruyan h

. b ~ 
1 

• t" ih t <la ge~-ırdıgı gunler ıarjınıla ara - ya ut hariciye \ekilleri toplanı _ 
, ıç ı mem eıte ı a a ze . . ı 

ızra. r k , t , b 
1 

mızda tam bır goruı ı-e anlayış be- yor ar, konuşuyorlar ve goriışnıe 
ma ~auına r .. a u... u unmı· b't' 

Yan b
")"k' 'll 

11 1 
h b. f . raberlıği oldağu •·e t;ıırınkı riııa • 1 ınce, hemen masanın La ına 

, ı a ki mı e er ar ın ecı geç· ·· ı b' 
akibetinden masun bulundurmak setimi~in de bu esas dairesinde in· ıp. şo~· e ır tebliğ ne rediyor-

maksadını güden Lir sulh, müda -
faa ve emnlyet bc~~berlığind İn
giltere ile Yanyana yıirümek ve 
yer almak ıç'n bugün millet vekil-
1erinin miisaade ve tasvibiru iste -
meğe gelmiştir. (Bravo sesleri ve 

kişafa namzet bular.duğıı tesbit e· lar: • ...... iki nazır mevcut mesele· 
dilmiştir. (Alkı !ar). !eri mütalea ettikten sonra arala • 

rında lam bir g<irüş birliği oldu • 
Dünya bııhranı lçh,de nıevk•t - .. h d . gunu muşa c e etnııılerdir•. 

çok ııazik t'P. milı 1-n olan Balkan . 
yarımadasınd~ tniıttefiklerimizle Bil~a,sa son sen.eler :ıar~ı~da ga-

11 e t b 
· 

1 
...ı • • 

1 
zcteciler meslek ıcabı klasıklesen 

ı vcu nıuna.ı,:e et eTımızın ıer 

zamanki samimıyPıle deı:am ede • bu tebliğleri okadar tok oku~·up 
yazmışlardır ki. adeta ezberlcıııi 

İn.giltcre .·ıe. bu··v•:k t•crubeler • ceğiııe fimitı·a.- btıltııı•ıyonız. 'b'd' , ' gı ı ırler. M ... eıiı yann Çin Huri· 
Sulh yolu>ıda dulıo müessir bir <İye Nazırı Japonya Harici~ e na . 

şekild~ ç~ışmak ıçh yer .a~mış o • zır ile Aksa) ışarkın herhangi bir 
lan Turktyeım , tam mıinasıyle bır ehrinde toplansalar \'e konus a • 

alkışlar.> 

den geçtikt<:ı sonr~ aramızda tees
siıs eden kuvvetli ve ~amim! itimat 
ve dostluk bağlar , Büyük M(-cli>i
nizin muhte if \"es:Jelerle tasvıbine sulh unsuru olarak kurıılan Bal · !ar ben J

0

stanbuld tb d • , . a,_ ma aa1n a. 
"kt' t · 3 tle ı"mız· kan mlsak,rda yer' deg· •mem;, . 1 .• • ı ıran e rn·~ •na !'Y se r · . . •.. .., on arın hangl netıceye , 8raı.-akla· 
den birıdi.. tır. (Brıwo seslerı). Yıne umıt ve rını gar'ıp b" t 1 1. il k d"J . . . ır e epa ı e, en ı e-

Bu metin rabıtalar. polıtıkalan · temenııı edenm J ı Palkanlarda. rinden eV\·el bilir "' .-ıardıkları 
Balkan ıMnfauılffiııi koruyan hetice.-1• dah' onl d mızın inkiş~fında b'.ribirine hiçbir , ı ara sorma an .-e 

vakit zıd o:mıyan bir görüş ve dü- blok, daha ger.iş'Pmt'k, t'a::İfesiniı' aksi çıkacağından asla korkma • 
şünüş tarzır.da m;i,arekclimizi te- dalıa re!üt «kild~ ııaptr,ak fır•ntı· dan ezbere şöyle yazabilirim: •Cin 
min etmiş ye iki hüklımeti, birçok ııı bulsun. ve Japonya Hariciye Nazırları 
mühım veJ;!l\lerdn bu görüş birli- Her zamanki ilhsm \'('tasviple -ıdün · .. şehrinde toplanarak arala
ğinin feyiz]; s<'me•elerini iktıtafa rinizle .inkişaf ede'1 siyasetimizin rınd~ sene!erd~beri dewaın ed"n 
muvaffak kJmıştır. aynı dırekt flcrden mulhem bu - harbın dogurdugn muhtelif me . 

Biraz evı'<I arzetıiğinı ~'eçlııle, günkü t<'zal·ürün'• yüksek tasvip! seleleri \'e bu meselelerin dün) a 
Avrupadaki miihim J,ıidiselerin ce· ve tasdikinize arze;l~ı· n millet ve- umumi \aziyctine nazaran alaka 

d h 
killerinin lıiraz evvel okuduğum ,.e münasebetlerini tetkik etmı • 

1'eyanı esna~n a ''e assaıeıı en-
d

. b h la k . B lk beyanname ti1.crınde •çık· reyleri· !er \'e neticede aralarında tam bir 
ışe a şo ,, ve 1yı a an ya- . • _ .. • 

d 
. t'k 

1 
d h"' nı kullanm~.arını rica erlerim. gonış bırliği olduğu netiresine 

nma asıııa ın t a e er etmez u- · 
k • ı· ı z 1 ·ıı h "k - . Başvekil'ıı siırekli a!k,şlarla kar- vanıuşlardır.• ·ume ın z e, 11gı eTe u umetı a-
rasında samimi bır mil:arere baş- şılanan bu b~yana1ınd~rı sonra Saf- Çcmberla;pı Münihte Bitlerle 
lamış t'e sull: ve emniyet gaye sin- fet Arıkan, Fethi Ok yar ve Gene - konuşur: Aralarında görüş birliği 

ral Kazım C'zalp Mh ~lmışlardır. vardır! 
de bırleşen f<kirlerıMi:. iki memle-
ketin mukarldı raıınJa dalıa esaslı Bu. bey.anatkrd~n sonra Reis Bonnet Ribbentropla konu~ur: 
ve dahıı deı:omlı Nr elbirliğinin Abdulhald<. Renda hfayeti müza- Aralarında görüş birlili vardır'. 

leketlerde dolaşan şayiaların ha -
yal mahsulü olduğu, siyasi mah -
fillerde söylenmekte Ye şöyle de

nuniyetle karşılanmaktadır. Her s 
!:~~&şöyle denildiği işitilmek • , ovyetler 

Güreşçilerimiz 
geldi 

(Baş tarafı 1 ind sayfada) 
bir\'OI< poreular tarafından kar -
şılanmış, kemlilerıne bölge namı
na bir buket verilmıştır. 

lüzumuna ncii:te-rrken kani olmak kereye dair bir takrir bulunduğu· Ciano Markoviçle konu ur: Ara· 
ta gecikmeıııİJIİr nu bildirrr;ş w t~krir okunarak larmda görüş birliği vardır! 

Esasları Cümhı•nytı Halk Par- tasvip edilm;ş ve açık ıeye müra· Gafenco Macar Hariciye "azı • 
nilmektedir: 
Varşovada bir Runciman kabul 

etmiyoruz. Almanlar bizden bır 
şey istiyorlarsa, almağa teşebbüs 

•Fransa ile İngiltere Dantzigi (Baş tarafı ı inci sayfada) tisi Meclis Grupunun müttefikan caat edibniştir. T~snifı ara netice- rile konuşur: Aralarında göriı bir 
tasvibine iktiran ttınek suretiyle smde 353 r.ıevcudun ıttifakile hü • liği vardır! Ribbentrop bir kere, 
başlıyan müıaker<'ler, şimdi yük- ~etın sıy.":'c·tı \"e beyannamenin ilç ke.-e, beş kere Ciano ile konu • 

StraSl;ıurg veya Douvres gibi mü- bakılmaktadır. Kafile reısi Vehbi seyahat hak
kında şu izahatı vermiştir: 

Polonya - Sovyet 
münasebatı 

Mosk.ova, 12 (A.A.) - Varşova· 

nın siyasi mehafili Polonya hal"i • 

ciye nıwn Beck He Sovyet hari -
ciye komiser muavini Potemkin 

aıasında yapılan müzaker-elerden 

memnuniyet beyan etmektedir. 

Bu müzakereleı Polonya • Rus

ya münasebetlerinin normal ve 

memnuniyet verici bir tarzda in -

kişaf etmekte okluğunu göster -

mıştir. 

Hayfada iki sui
kast yapıldı 

Kudüs, 12 (A.A.) - Bugün Hay
tada iki suıkast '"'Pılmı~, ıki k;~i 

ölmütüşr. Tflviv memurları ka • 

dafaa edeceklerdir.• 

Macaristan da 
kızlar kampı 
Budapeşte, 12 (A.A.) - Maarif 

Nazırı erkek ve kı.z talebe için mil

li gönüllü hizmeti ihdaıı eden bir 

emirname n retmiıjtir. Erkek ta· 
.!ebe on haJta krz talebe de beş 

hafta kamplarda kalarak Amme 

menfaatlerine dahil 'hizmetlerde 

çalı.şacaklar ve •milli> terbiye ala
caklördır. 

DaJadyenin nutku. 
nun Macaristandaki 

akisleri 
Btt{lapcşte, 12 (A.A.) - Dalad • 

ytonın nutku burada kuvvetli bir 

ini.ıha hasıl etmlştir. Kisugsaj ga

zetesi, nutkıı ·Daladyenin şiddetli 
hücumu başlığı altında nevet -
ınekte fakat tefsiratta bulunma • 

nunsuz muhacere'lrre mani olmak maktadır. 

içln şiddetli tedbirlrr almışlardır. Gerek bu nutukta gcre4e Çem-* berlaynın nutkunda kullanılan 

Kudüs, 12 (A A > - Yahudi kuvvetlı ve az.imli lisan, siyasi nıah 

mahfilleri, lng!liz Güyr.nında mu- !fellerde büyük bir tesir 

'hacir iskAn• projesini iyi karşıla - getirmiş görünmektedir. 

rnamışlardır. Mes'ul mahfiller bu 

husule 

'teklifi siyoıılıtt ~kkulleri tara -

tından milll Yahu.ii yurdunun Fi
muhalif adde 

118tinde temi hakkındaki .talebe 

muhalif added'yorlP.r. Bununla be 
nber, Araplar da'·• itillfperver 

davranmalı.ta ve hıç olmazııa bey

nelınileli balıran esnasında te9J'iki 

me6al prensibini lıabul etmek14! -
dirler. 

r-Mö;;:k 
• beyanname 
ı (Bq rorafl J ttıd 11q1fada) 

do ım'llydht re,tri.ılt1il tı -
mlft 1 t.,, .. Je 16::umunu dahi 
14'Cffk cdı!1'1e1- tıe bu g411eyi 
.,. nri bir "''~tr ._tlluol I· 
çin millotıett hali"dedirln. + 

Memur ara11ıror (Çok giael aeılr•• ) 
7. - Şuruı r.uka11erdir ki, 

P'yasayı tanır emniyetli yukarda ziknı,lılıniş olan lıil· 
plAsy<'lere ihtiyaç var. Onda- kümler iki lıükı1metten lıer· 

!ıkla çalışacaklardır. Tercü - hangi bi"t1b., .suihün taktıi· 
mel hal, kefıl verebiJ.eceklerl yemndel·i umı.rıl menj1111.t ı 
zatler, bırer fotoğrafla İstan- lktızuından oh•ak diğer lıü- + 
bul 743 posta utusu adres~ ı ldlmetlerle a11la~malar okdet- + 
yazılması. meslu mlbıi drğlldlr. + ·-----------·· ................................ ... 

Dalari)'enin •musavat daıresin
de ve mütekabiliyet esasına müs -
tenıden Sovyetlerle teşrıki mesal· 
ye devam ve bu mesai birliğinin 

muhafaza edilmesi Fransız diplo
masisinin daimi surette taklb et -
ti.ğl bir gayedir• suretndeki beya
natına hususi bir mana izafe edil
mektedir, 

- Bu defalti güreşlerde, Büyük 
Muıstafa yarı ağır şıklette, Anka
ralt Yaşar Dogu 66 kiloda Avrupa 
ikinciliğını kazanmışlardır. Y ~ar, 
Avrupa bırindsi olan İsveç • 
liyi de yenmiştir. Fakat puan he -
sabile ikinci sayılmıştır. 

Balkan güreşleri geçen sene 

tasvıb edıld.gı surekh ~lkıslar ara- ,.. d . .L .... sek huzurunuza arzedeceğim . şur: .. ıne aıma, .,,..,...yyen arala· 
Türkiye - ingilte•t> J"IÜŞterek be - sında bıldırılmlşıır. 1 rında gcirü birliği vardır! 

Yannamesi r-zFrlndP mutabakat te- Tekrar kıirsiıJ<' ııe r·n Ba vekıl h .. • d ki b _ .. ı amma, nıa rm u zc\ at 
min etmiştir. Dok.tor Refıl< Saydam şunları soy - arasında bu kadar gtirii bi.rliği 
Azız. k d ı lemıştır: ar a 3~.arıır, vardır, o halde aylardanberi 
Gördiığüı;üz veçhil~ Türkiye • Arkadaşlcnm, , •Harp! Harp!• dıye kafamızı bu 

taşı ve aym zamanda mühim btr le hükumel •nize kuvyet verdiniz. . d' ? 

Şimdi üç devletin vaziyetleri yapılmamıştır. Avrupanın dönüş
Daladye ve Çemberlaynln nutuk- le Romanya güreş federasyonu ile 
lan ve İzvestiyanın makalesi ile temaslarımız neticesinde bu sene 
açıkça tarif edilmiş bulunmakta·, Balkan ampiyonasının Bükreşte 

dır. yapılması temin edilmiştir. Bu se-

İngiltere münasebatında bir temel Lıitfen izlı~r buyurdugunuz reyi dertte işirip ka:ııana fevirnıeleri-

-'--) ı b ı ''-' h · .. nın manası ne ır. men ... e an u an aşmayı, 1.A.1 İl· Bugun okt~gı. gi\>i yarın da sizin .. .. . . 
kUmet arasında elye~ müzakere itimadınızla ayni siyase• ve aynl 1 Ve goruş bırliğl varlıen ılun3 a. 
lerı cereyan eden kat'ı ve devamlı yol<la yürü"eceg"ız IAJk şl ) nın hali böyle olursa, ya görii bir· 
ahh"tl , . ı ar . 

t.. u er takip edrccktır. Ve bü· B. M. Mec'lsi ge'ecek l<'plantısı- liği olmasa ne olKak? 
tun bu karş:lıklı hnlaşmaların he- nı pauı·trs• günü yaparaktır. a N K 
defi bırdlr. Sulh ve cemiyet. (Bra- · ,., • aracan 

Diger taraftan Sovyetlerin Po - neki Balkan güreslcri 24 temmuz
tenı.k.ine'i Cenevreye döndürmek <la yapılacaktır. 

vo sesleri, alk slar). 
Türkıye ve lngilter nın umumi 

siyasetler:nde ~na 1·asfı teşkil eden 
bu hedef ciy1e zanredıyoruz, o ka· 
naattc bulı:ı:uyorı,z ki, dünya har
bine mani 01 Df~k kJvv~tli bir un· 
surun tcrazıve ilavP l tarzında te
celli ediyor. (Bra r ~esleri, alkış· 

'!ar). 

_z 

.. 71 kararlan, M06kovanın Londra ve Bu güre ·kre iştırak edecek gü -
Paris ile çarçabuk bir itil!ıf akdet- reşçilerirniz, 28 Haziranda Anka • 
mek arzusunda bulunduğunu mey rada tertip ltlilmes mukarrer 
dana Çlkarmaktadır. Türkıye birincilikleri müsaılıaka . 

Salahiyettar Fransız meha:fili !arının netic~sınde ka~ananlar ara-
' ' TAKDiRi KIYMET Çemberlayn ile Daladyenin bu su- sından seçilecektır. Gü~eşçlleri 

retle Fraru>fnın kendisine ait ol - miz, Avrupada Ç<lk iyi karşılan . 
mıyan mena!iin doğrudan doğru- mışlardır.• 

Miittefıcııınızlr l>trlıkte s1tlhü 
ttıtmağı kir oenin >.al:k na tecavüz 
etmerneği um<le bilen siyasetleri· 
mizle haklorı'I çıcirıenıne$ine mani 
olmağa bıi•uıı gnır~ı !erimizi $ar· 
fetnıRkte deı·om ~rfec~<ii:. (Braro 

. Y~ni ~ıkan bir m~tmua, Üni\·er·) ın1iteş.ekkir \\.• minnettarın1. 

sııeıııe~ a.rasınd~ ~" anı..rı )apı- Gazete havadisleri ya müte('Sslr olacağı beynelmilel 
bir işte askeri harekata girişmi -
yeceği, ve İngilter~nin Dantzige 
karşı yapılacak bir taarruzu •se -
bebj harp addetmiyerck serbest 
şehri Polonyaya verilmiş olan ga
ranti haricınde tutacağı suretinde 
bazı ecnebi meml~ketlerde serde
dilmiş olan mükı.lealara cevap te;-
ki! etmekte olduğunu beyan et -
~ktedirler. 

Sovyet matbuatının dün ilk de
fa olarak Sovyet Rusyanın müşte
rek ademi tecavüz siyasetine işti- ı 
·~.k ~trnesinden bahııeylemesine de 
buyük bir ehemmivet atfedilmek-
tedir. • 

t T Fr Qgı ız, ansız ve Leh Hariciye 
Nazırlarının Cenevrede Potem -
k~e ile yapacakları görüşmelerin, 
muz:ıkerelerin kat't aaflıaya gir • 
mesıne medar olacağı tahmin edil
mektedir. 

Bundan başka sa!Ahiyettar Fraıı
sı.z mehafili, Daladyenin sulbü se
v.en milletleri t~avüz aleyhtarı 
sryaset . .aahasında teşriki mesaiye 
daveti hakkında uzun boylu mü • 
talealar serdetlll(!ktedirler. 

Bu mehafil, bu davetin bilhassa 
müşkül vaziyetıne rağmen hare -
ket serbestisini muhafaza etmekte 
olan Yugoslavyaya raci olduğu 

mütaleasında bulunmaktadır. 

yor, bu ulı : •· aır, romancı. ga-ı 
zeted \e san·aıkfırlar kimlerdir, Bir ı;.ı:retecle unu okudum: 
soruyor. ZiRAAT B'.°'NKASJ İDARE 

. . . .. ~IECLI 1 AZAU(;I 
RöportaJtı arkada bınlerre U· An'·· 1A (il ) • . . . . ILillFa v usu ı - Zıraıtt 

nıvenıtelı genç arasından ytiE ta- B k 'd 1• • 1 • • . an ası ı are n1 t' ısı aza ıgına 
sesleri, alkışlar). Rııgüne kadar ol· nesı ıle konuşıı)or. . !ki Anlal)a mrb u Tevfik • "azif 

(Baş tara:ı l iııci soyfadıı) duğu gibi yarın d~ ullıperoerliiiı-1 M ktep çağında olmak brr &U( Arıran 600 lira tirretle ta)iıı edil· 
müıeakJp, ml•bale!et lideri mizin nuıdı'i dehl!Pntti vernıek fır- değildir, fakat yüksek kıymetlere nıi tir. 
Attlee, mevzuba}.s anlaş - ıatları zuhur ettikçe bunlan ka • ölçü bi(emulrr. Bu, bir \'atandaşın terfih edil • 
mayı iki memleket Genel çınnıyaca~z. Fakat bir gün mUş- Bu anketi, röporta)ı yazan ar • mi.ş olduğunn bil<!lren m""'ut bir 
Kunnayları ar~~ında görüş • terek hak ı•e menfaatlerimiz ihlıil kadaşın verdiği meemuada oku - haberdir. Fakat, gautr ııtihtnla • 
mele:rin takip PdiJ.' ı;tmiyeee • edilmek tefcbbüstine marıı= kalır- dum ve aldıjtı cevaplara inanmak rında yeri \"ar mı? Herhangi bir 
glni 80rnıuştur. sa, bize hakkımızın tıerdiğl kutıuet- istemedim. vatandaşın falan yertlea falan Y• 

Çemberlayn, bun~ şu ceva- le buna silıihla mı\ni olmakta do Listeye bir göz alalım: re memuriyet ıleliftbdk8i nya. 
bı vrnnıJtir: tneddüt etmiytteı)iz. (Bravo ttsle Şükrü E mer, bir rey alıyor; Na- hnt maapnın artınuı, bfid!n oka-

- Bunun n!h•i anl&fl!lanın ri. fldddli a~lar). Bunun içindir dir Nadi, iki rey. Ahmet Atııoila yurulan alikadıor MR mi? 
akdinden evvel vulrua gt?le- ki, mefkuremf.%1 tnrl! ederken: iJı.i rey; Abidin DanT, dört rey. Ölilın, ıloium, dtlttln, nişan 
ceğlni zannetmiyorum. •Sulh ı·e tmnlyııt• kelimelerini Romancılar: Jlevl6t ailıl, bu blıD havadh • 

Hendel'Son d~ Başvekilden, kullandım. Baliı Ziya, bir rey; Celileddhl ler (!) ·~ gazet nin 'lıılr )'erine •-
icap ettiği takdirde Ro • İngilizler!e ~irm~i &rzettiğım iti- 'Ezine ve Muazıeı TııJıain llıi rey. kıftınlalıillr. Fakat, (huaml) dam. 
manyaya yarrlım için İngiliz ı lfı:f ve bunu takıp eef'Cek olan ni - F.oad Mahmul Karalıurt llf rey; gını ıla vunılarak, hnaıliıı slUını-
harp gemileri'! :n Karadenlze ı hal mukavele Fransa ile de ara • Peyami Safa, bir tty. ları arasına konulması llCılen? 
geçmeh!ı i baklımda bir ımal j mızda doeta::ıe mü71kerelere mev- Şairler: ~hu havadisin. mnnlelıetln umu· 
BorrnU§lur. zu teşkil etmektedir. Bu görüşme- Cezmi Talı.ir, IJı.i tty; N""det mı ayatında bır yeri mi var aca-

BB§Vekil Ç~mheılayn, bu !erin yakında iy! bir neticeye va- Rilştü, bir ny; Orhan Seyfi, iki ba? 
ııuale de aşağıdaki cevapla racağından ümitvarız. rey; Behçet Kemal tıç rey. Bir yandan, bu havadise baka • 
mukabele etm•şlir: Muhterem orlcnda§1ar, büyük San'atlıirlar: rak müt~lli oldum. Çtinkü, g11. 

- Bu nokta beyannamede komşumuz ı·e do•tumuz Sot'yet Jlatil Rna, bir YeJ; Muammer ntln bırinde, •hususi• lıaydilı 
! mevzu~ bahscdılmiş değildır. f Rusya ile en sı.kı, uı 3amlml te • Karata, llıi rey: Bedia be rey; Ca- •1'lahmut Yesari ~lıktan iUdll!• i Fakat rr.uhaklı.hk "" nihai an- i maslarda deı·am etmektepiz. (Bra- bide, altı rey. diye de bir haber ~ılıalıilli. 
ı laşmanı" r.kdlnde cerpiş olu- ı rn sesleri. alkışla•> Mtl terek gaye Ben, bu mlııalleri, fliyle üstün k• Tnhaf dünya! İlllllln, nelerılla 
ı nacaktır ı ı·e menf~ıl·•rımlz, onitmıızde teş· rü aldım. Grnçlljin edcltiyat we teeelli bulu) or. 

•••••• .. -•• ............ . rikl meıaı voluııun tamamen ocıkaan'at balılnndUıl derin alik•ma Mahmu1 Y8"1,.; 



SAYFA 4 

İŞİN ASLI 

200 kişi öldüren 
2 çete keşfedildi 

Nakleden: Faik BERCMEN Amerika zabıtası çe-
Kemalin, 'Süheyla ile nı~anlarup Gününü l!:ararla,tırıp ayrıldılar. tenin şeflerini ele 

•vlenmeğe karar nrmesi, kendisi- Vade gününe k~dar Samih Sühey- geçiremiyor 
ru tanıyan1an:ı hcp:;inı şaşu·tmış- la ile mukaddemey! yapmış ve o- . . . 
it Süheyla çiı-kin falsn değildi; bi- nu tavlanu~tı; m•ıayyen günde Filıidelfıya, 12 (AA.) - Son 10 
!Akıs güzel W! zengindi. Hem güzel. 'Silheyladan kendi evinde randevı.ı s~ne zarfında biribirine pek ben -
ve hem de =engir, bır kadına düş-' aldı. z'.yen metodlarla iki yüze yakın 

!nek bu za·ıı~nd~ herke.sin nasibi - Her şey tamamdı artık!. cınayet işliyen iki zehirliyiciler 

değıldL 

Yalnız Sülıeylar.ın min.mini bir * 
sendikası mensublarının mahkeme 
ye sevkini temin için resmi ma -

Onlar sevi~irken Kemal rap, di- kamlar, hususi polislere müracaat 
ye, kapıyı <:çıp içerı girdi. Kızıp etmeği düşünmekt<.'dirler. kusuru vardı İki defa e\•lenmi~ ve 

kı kocasından da boşanmış olma- bağırdı, çağ:rdı. B'~· ikı defa elini Her iki çete de ayni ınaksadla . 
.ydı. Bu .ıyrılmalarda biraz da o- tabancasın.1 g'itürer~k hrısına: faaliyette bulunmaktadır. Bu çe

r.ın taksiratı yok denemezdı. Evli - Nafiie yere ~cnd'ni müdafa- teler, hayatlarını sigorta etmiş o
okluğu hal.,e şunun bunun gönlü- aya kalkışma' Sen' ctir.onü meşhut lanları öldürerek sigorta priminı 

halinde yakJladını Boşana.cağız almağa çalışmaktadırlar. Haydut-
nu almaktı.n geri durır.azdı. 

bu zamanda ksdı ı.wnd~ da 

bcl..ırcık kcsur bulunurdu. 

Eh, ~nladın mı? Boşan~ca!•z, diye söy lar, yalnız Arsenik, Antimuan ve 
bu lendı. sair kuvvetli zehirleri kullanrnak

Fakat ı <'dense işte, Kemalın 

1"stları bı.. Şi! şaşm;,şlardı, şaşma
'<ırın& sebep Kemalin açıkgöz :ren
gın olması -.e öyle çürük tahtaya 
bab .. cak takımdan olmamasıydı. 

Beşer bu, b.ızın yolunu şaşırır, dü
ser Dostları ona •i)yle diyorlardı: 

cMadcm, k' Sühevl~ •enin hoşuna 

.~ıdiyor. Sen zeki, sevimli bir ge~-

ın, ~ın ko'ayı varken evlenmeğe 
n~lüzüm var.,• 

Böyle düşünüp bi>yle söylüyor
arctı. Fakat işin asıma, künhüne 
akıl erdıreır.:yorlardı. İş buralarda 
ıkcn Kemal'n en •yl arkadaşlarm

•hn olan SJınih or.u ziyarete git -

tı. Samih bu h5discye en fazla i -
çerliyenlerd~nd . Si z l!rasında da
yanamıyaral · 

- Yahu, Kemal, dedi. Sen cıl -
dırdın mı .'\llah askın'? 

Kemal hayretle ce\•ap verdi: 

- Yoo, ço:-k 5iikür daha çıldırma-

Samihi de bır hwli ıslattıktan !a iktifa etmemekte, ölümün sü -

sonra kula[;ı:,dan tutup kapıya sü- · ratle \"Uku bulmasını istedikleri 
rükledi; Sar:-.ih k1pıdan çıkarken 1 

·zaman, •kaza neticesinde boğul -

Kemal kulagına e~il·p: mak·, •otomobil kazaları• vesaire 
- Teşek:<kür edtrım. Samhçi _ gibi usullere de müracaat etmekte 

ğ . b .. ,._. . t _ ıidiler. 
ım, u ıy• ·gını ıınu amıyacagım 

h . d d ' Tahkikat, bir buçuk senedenberi 
ıç, e ı. 

devam etnıekte ise de bu çetele -

* rin bütün Amerikada ve bilhassa 
Boşandık'<. rı güniin ~k§amı Ke- Parı.siivanya ve New - Jersey'de 

mal, Samihı .vemef;e davet etti. 

O akşam Kt'ma! çok neş'eli ve 

çok mes'ut göriinüvoıou İştihasile 

yemek yiy<'r, bol hol şarap atış -
tırıp Semih~ iltifat ediyordu. Ye-

meğin bitmc~ir.e y~:"n SPmih da

esaslı teşkilı1ta malik bulunmaları 
yüzünden Filadelfiya zabıtası, di -
ğer birleşik devletlerin yardımına 

rağmen birçok müşkülata tesadüf 
etmektedir. .. 

Şimdiye kadar 24 kişi tevkif e
dilmi§tir. Bunların araınnda müır 

yanamavıp. t ·ı b · ı · ı· • erı er ve u cınayet erı iş ıyenle-

Kema :,·iğim, dedı. Şimdi se- rin bir kısmı bulunmakta ise de 

nin şu me.; 'len k.1prndı; aynldın çetelerin hakiki sefleri henüz ele 
amma, ben 'ııil~ ır.ı ruktayı,m. Şu geçirilememiştir. 

nun hikmeti!ıi bir anlatsana.. Polis, elektrikli sandalye kor -
Kemal bir kahk~ha attı: kusunun mevkuflardan ·bazılarını 

_ _ Olur, caı•ım, söyliyeyim· ifşaatta bulunmağa sevkedeceğinı 
. . ' ve bu suretle çete reislerinin ele 

dıır amma neden soruyorsun? hanı bazı kddınlar vardır, ınsan - · ... 't l k .~· 
Ş 1 

geçecegını LLmı e me tcuır. 
u Suheyla mcsc esinden vaz onlara anca~ evlerc."1ek suretile sa- B ti tad k bol 

b. d k ,.. izle- u sure c or an ay an -
geç ıra er, onun ·ırdı~ı cev hip olabilirl~r. işte !:"nim evlen - !ardan birinın zevcesi olan Mıne 
rı bilmiyor musu'1? Sana yakışır memdeki sehep .. Süheylaya müt- Favato isminde bir kadının geçen 

mı bu7 hiş tutulmuştum; onun benim ol - ay verdiği ifadeden ikincı bir ze-
Kemal k;ırşılık ·eronedı, Samih ması için hC?t" ~<yi gC:ze aldım. Ma- hirlericiler ;endikasının faaliyet-

rlevam eder 'k: zisini tabii, ;.izin kadar ben de bi- le bulunduğu öğrenilmi~tir. 
Ben bJie ded•, or.unla uzak - li}~ordum. F,1kat sc1rgin1 bana her Halbuki polis, o zamana kadar 

bir tek sendika mevcud olduğunu 
zannetmekte idı. 

tan yakınd~:ı kur yapmı§tım. Onu· şeyi unutturdu 

eld~ etmek hiçti. Madem, ki sevi

Vl)rsun. yap yapacai\ını.. Ha.ltedip 

""P diye evl~nmeğe kalkışırsın? 

KP.mal a.·k•daşırın sözlerine bo

yuna gülüy.-rdu; b•.ınun üzerine 
Samih ayaj!a blk:ı \'C! 

Önceleri çok ugraştım. muvat -

fak olamadım. G•ce gündüz, aJr... 

lım Sühı:-ylada idi. .Ne uyku, ne 

Son alınan haberlere gôre, hü -
viyetleri ifı;a edilmeyen 9 kişi hak 

yemek. Nih,•yet <'t•lenmekten baş kında thzar müzekkereleri kesil -
ka çare olmadığıı 1 kestirince bu miştir. Yenıden 60 kadar· cesedin 

mezardan çıkanlma.'1 emredilmiş
işe karar v~rdim. Bir taraftan dü- tir. 

İKDAM 

Ankara radyosu 
Dalga uzunluğu 1 

1639 m. 183 Kes. 128 Kw · 

lT.A.Q. 19.1' m. 15195 Kco. 20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kca. 28 Kw, 

r;··~;;~:+·c~~~ri;~~ :i !.;; .............. .. 
Saat 13.30: Program. 
Soat 13.35: Müzik (Virtüoz -

!ar - Pl.l 
Saat 14.00 Memleket, saat a

yarı, ajans ve ıneteoroloji ha ... 

berleri. 
Saat 14.10: Türk müzigi. Ça

lanlar: Veclho, Re~ad Erer, Ru

şen Kam, Cevdet Kozan. Oku -
;yan: Semahat Özdenses. 1 -
Hüzzam peşrevi. 2 - LeylA. ha
nımın hUv.am ~rkı (Ey saba
lu hUsoU an) 3 - HayrinJn hüz
zaın şarkı (Ölür~ yazıktır sa

na kan.) 4 - Leyli hanunın huz
zam şarkı (Harabi intizar oldum) 
5 - İsmail Hakkınıri korcıtar şar

kı: (Bir gölge ol b•ni peşinden) . 

7 - Sa!Ahaddin Pınarın karcığar 
şarkı: Sana gönül verdim). 

Saat 14.40 - 15.30: Müzik (Ne

şeli müzik - Pi.) 
Saaı 19.35: Türk mıiziğı, Ça -

lanlar: Cecihe, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. Okuyan: Radife Ney

dik. 1 - Bimen Şenin be•tenl -
gar şarkı: (fler zaman serde) .. 
2 - Sa!Ahaddln Pınarın hüzzam 

şarkı (Aşkınla sürün.'!em) . 3 -
Sal:l.haddin p._narın hüzzam ~r -

kı (Seviyordum onu .. ) 4 - Faiz 
Kapancının hüzzam §O.rkı - (Bük

lüm büklüm sırma sacın emi -
nim.) 5 - Sodeddl.n Ku.:rnağm, 

türkü (Sarı kordellı) 6 - Halk 

türküsü: (Karanfil oylum oy -
!um.) 

Saat 20.00: Memleket fiwat aya
rı, ajan..~ ve meteoroloji haberle -
rl. 

Saat 20.15: Teıruoil {Uyudan 
kadın - Mualla beyin hanımları) 

Yazan Ekreın Reşid. 

Saat 21.15: Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukud ve ziraat bor -
sası ( !iat.) 

Saat 21.25 : Ncş'elı plA.klar -
R.) 

Saat 21.30: Müzik (küçük or -
kestra - Şef: Necip A$kın). 1 -

l\'leinzer • Serenad. 2 - Shilk: -
İspacyol dansı. 3 - Waltber -
Danscden kuklalar. 4 - Födtel • 
- Viyana şarkl.';1. 5 - J. Strauss ... 
Sabah havadL.,.leri vals. 

Saat 22.00: Haltalık posta ku • 
tusu (yabancı dillerde). 

Saat 22.30: Mü>ik (operet, ro
mans vesaire). 

Saat 23.00: Son ajans haberleri 
ve yarınki progra~ 

Saat 23.15 - 24: llfuztk {caz -
band - Pi.) 

13 - :1-la.ns 1939 

Büyük san'atkar Spencer Tracy 
Bütün Amerikalı yıldızların '' En iyi aktör ,, diye 

tavsif ettikleri ''Çirkin,, sempatik .. 
Meşhur Amerikalı aktör Spen -

cer Tracy bir müddettenberi tatili
ni geçirmek üzere Avrupada bulu
nuyor. Bu rr.ünasebet!e bütün ga -
zeteler Spencer Tracy'den bahse
diyorlar. Biz de btı sütunlarda ev
velce bu kıymetli aktörden bahset
miştik. 

Spencer Tracy'nin hayranları -
nın ne kadar çok oldı;.gunu bildi -
ğimizden yine ay.1i bahse dönüyo-1 
ruz .. Fakat bu s~fer ~t'tistin ha -
yatını daha tafsill:tlı vermiye çalı
şacağız 

İnatçı bir alın, yumu~ak manalı 
bir çene ve saf bP.rrak mavi göz -
!er .. Bu başı saj!lam kuvvetli bir 
vücudün üzedne koyunuz.. İşte 
Spencer Tracy .. hunlar bütün bir 

Karakteri ve n:hayet biitün bir 

hikayeyi ilk bakışta ınsana hisset- SPENCER TRACY stüdyolardaki yıpratıcı çalışnıasma rağmen çok 
tiren işaretlerdir· müşfik bir babadır. Onu burada karısı ve küçük kızı 

Orta Am~rikanın gerıi~ vahala - LOUl<JE ile birlikte görüyorsunu~. 
rında büyük göll~r birer.deniz gi- 1 k b h . ,. k 

1 

yuvar~· . a. r!ye.ı şap asını başı- Spencer de gayet sakin t?evap 
bidirler. Bu göllerde hububat yük- na geçırın,ştı. verdi: 
lü gemileri:J sık sık biribirini takip 

Bu iki bahriyeli hır rr.üddet ta - - Evvela tecrübe etmek 18.zım-
ederek geçip gittiei ı:~rülür. !im gördükten sonra ne zamandan dır. Tecrübesiz hüküm verilmez. 

Spencer Trarır. ~ N;saıı 1900 de b . d.. 1 bu""yük· hır· B l k ı · - · . . . ·. . . . . r erı uya arın& g:ren u mes e seçme mese esı uzerın 
Mıchı;gan gollerın · :'. hırının kena - kr .. .. .. . ~ k il 

, _ uvazorun uzı>rın·,e end erini rinde ailede uzun münakaşalar ce-
rında bulunan Mehwankee de dog- bulabildiler. 
du, orada büyüdü. 

Bu oldukça garip bir çocuktu. 
Fantezist, hülyacı ı•e sırasına göre 
kavgacı.. 

Bazı şeylerle vaki\ geçirmiye 
gider, yani avare dolaşırdı. 

Çalışma tal'Zı ela cldukça şah -
sidir. Mektebe bay!lırdı. Fakat ~

rada sırada mektepten kçtığı olur• 
du 
Babasının meıı,;e' Irlandalı idi. 

Bu adam ot(lmobil d1m satımı ile 
meşgul St~rling Trııck Company
nin servis şeflerinden biriydi. Çok 
namuslu bir insar.dı Yalnız belki 
biraz fazla st·rt 're r.n.5indi. Annesi 
Carrce Tracy !se evinin idaresini 
bilen yumuş2k m:işfik bir kadın -
dı. 

Spencer Tracy hu iki zıd yaratı
lışın karakterlerini kendisinde bir
leştirmiştir, denilf'bil ir. 

* 

* 
reyan etti. Bütün bu münakaşalar 
neticesinde '3pencer galip çıktı. 

Terhis edıldikle•i zaman Spen - Genç Nev - York'a tiyatro mekte
cer tekrar d~rslerine avdet etti. bine tahsile yollanmasına karar ve 
Babasının da kat'i ~';:.usu bu idi.· rildi. 
B~r sene müddetle Margn~tte mek- Her zaman old;ığu gibı yine 
tebine devam r:tti. v~ or.da pek Çl 

buk dikkati çkti. 

Bilhassa :ö?. söy;c,-,wkte kudre
ti profesörlerinden ~i inin dikka
tini çekmişti. Onun meı<tepte aleni 
müzakerelc,e münakaşalara işti-

rakini temin etti. 

Pat O'Brien Spencerin yanında i

di. Birlikte Nev - Ycrk'a hareket 
ettiltr. 

Orada iki arkadaş için başlangıç 
hiç te parla..'< olınad:. Mektepte pek 
enteresan şeyler öğreniyorlardı. 

Amma bir kuruş kazanmalarına 
Bu gidiş genç adamın avukatlık 

imkan yoktu. Spencedn aydan a -
yahut siyaset, \\cari propaganda 

ya eline geçen para 30 dola.rdı. 
gibi meslekkrden birıni seçeceği-

Patta bu da yoktıı. Bu 30 dolarla 
ni zannettiriyordu. 

idare etmeleri Hizım geliyordu. Şu 
Halbuki Spencer ıııtsıl bir mes-

şekilde idare deiyorlardı: Yemek 
!ek seçeceğ;,.,i az zamanda hem de 

olarak yalnız su içiyor ve lapa yi
herkesin tahminıı>den pek aksi bir 

yorlardı. 
şekilde gösterdi: Tiyatroya intisap 

Bir zamanlar odalarının kira
edecekti. 

!arını verem~dikleri için çok sıkın-
Oğlunun bu kararını ogrenen 

- Ben gıdiyorum, dedı, unutma, 
<' bu yaplığ:n del'liktir, saçmadır. 

insan gözgi're göre bunu yapar 
mı~ 

şünüyordum; evleıımce, aşkısn, Diğer cihetten yaptlan mütema
mutlaka siinecekt'. Delice tutkun- di bakımlara rağmen sendikala -

luğumu ev~"nmek'e tedavi edecek rın faaliyette bulunmağa devam 

babası bütiiıı hülyalarının bi.r an- tı çektiler. l~ihayet Spencer Broud-
- Mihwantee'de yine H:dadı Irlan- da yıkıldığmı hissetti. o Spencerin way tiyatrolarından birinde gayet 

S·••••1.•••n••••e•••••m••••a••••1••••.••••r•••••••ı dalı diğer bfr çocuk daha vardı ki kültürlü işten anhr bir kamyon küçük ehemmiyet•iz bir iş bula -

* Üç ay sour~ Ke.-nalle, Süheyla 
bal ~yı seyaloatin<'en dönmüşlerdi. 
Samıh bu iz.:Pti nefi'<.~İz &rkadaşıile 
k;ırsıla~mak istem;yo.·du. H~§. o

nu anlamamış ve a(f Ptınemişti. 

Fakat bır .giin Kemal, Samihin 
kasııı! çaldı. Cnu karşısında gö -
rüııce, Sam:h. r.vvP!klnden da.ha 
çok şaşakatiı. 

Oturduhr. 
Samihin sesi çıhnıyor. Hayretle 

ualurnrdu. Söze evvela Kemal bllŞ 
ladı: 

- Mühim hır iş i17in geldun. Sen 
. den başka hr.k!ki bir dostum yok. 
Şunu l"ica eJ~cekt,m .. 

- Söyle ç~buk, riraya hacet yok. 
Sen ··~kt!le Suheyla ile kur 

yapmıştın değil rr'.? 
Samih bu sözde!' hiç bir şey an

lıyamadı; !Cemal J~vam etli: 
- İnkar etme a c'nım, aldırma! 

Kızdığımdan falar. siiylemiyoruıiı. 
Bana lazun..ıın ~im 1i. .. Azizim, se
nın anlıyac•ğı:ı , karendan boşan

mak istiyornm Bunda senin yar -
dımm dokunacak. Y~ni seni karım
la cürmü meşhut halınde yakalı -
vıcağım; a:ıladın ~ ~! 

- Sen yine kaçırmağa başladın 
Kemal, niye ayrıl•caksın yahu? 
Daha yatağı'.lız bite soğumadı. 

- Dur, sabret, hepsini söyliye -

c;-i!ım. 

Samihi bir düşı>ıce almıştı; ha

nı Sı.iheyliıdar, hoşlnn•r:ıyor değil

dı, hem bu işte b r dr.sta yardım 

etmı;-k te var? Adam sen de .. böy-
~•roetJer in~an,r. ayağına kırk 

•ir gelir 

bu çocuk ta sonraı'an Einemava in- bildı' Haft·~a 15 dolar alıyordu 

ı ' tüccarı olmasını, · Ş hayatına atıl - · ~" · 
tisap etmiş ve kenıl:nP oldukça ta- masmı arw etmişti. Bununla be _ Bu onun muvaffakiyetlnin bll8a -

....EK · K d D · nınmış bir i~im yn 'pmıştır Bu ço - • 'Ik b d ar · a ın ve enız raber soğuk kanlıl:ıiını kaybetmi • magın_!l ı asışı ı=. 

tim. etmelerinden korkulmaktadır. 

Hakikate;, de bcvlc oldu. Bazı Maznunların muhakemesine 22 
hallerd~ bir kadıı.a k~rşı duyulan Mayısta Fi.IMelfiyada başlanacak- MELEK 

~ktan ku~tı..!mak içın yegiıne ça- tır, Muhakemenin bütün yaz de - SARAY 

: Çifte Nikah 
: Arsen Lüpenin 
dönüşü 

cuk Pat O'Brien'dfr. yerek oğlu:ıa: YBTın~ 
Pat ve Speııcer evvela yumruk , . . 

ğ Jd ·ı d" ·· t .. 1 Son Aktör oln•ak istiyorsun, mükem Sepncer Tracy nın Holıvu·tta na-yumru a g~ ı er, ovuş u er. . . . , 
d .. 1 · · "ki d tu h•lı" mel dedi fakat biZ ışın karın uo - sıl muvaffak oldu? re o kadına mali!< olmaktır. vam edeceği tahmin edilmektedir. 

Samih: Dün maznunlar ufak gruplar ha
linde istintak hakiminin huzuı-una - Her zJman de[:il, d!ye mırıl-

dandı. çıkarılınışlardu·. Hiıkım, kefaletle 
_ ~n böyle düştinüyordum. Ve tahli~e . taleplerini kamilen red _ 

bunu bir çok defalar tecrübe et :1 det.rnıştır. · 
tim. Tecrüb~ltrim ı:lnima beni hak 
lı çtkardılar. Neys~. işte azizim ev- Papa Prens Polü 
!endik ve evvelce tahmin ettiğim kabul etti 
gibi hevesim pek çabuk geçti. Ar-
tık kendimi s~rbest hi•sediyol-dum. VaJ:ikan, 12 (A.I\., - Yugoıslav
Süheylanuı üzı:-rinJe hiçbir tesiri ya kral naibi Prens Paul ile pren 

k ima t B ·t·· . t" . ses Olga, saat 12.30 da rr.utad mera a mış ı. u un Kuvve ı, cazı· 

be · k' ., · t' Am "k simle Papa larafırınan kabul edil -
sı san ı uçup gı.'.!J>Ş •. erı a- . . 

mıslerdır. 
Iılarm bir SÖ<Ü varrlır. <Bir kadına , 
malik olmsk istiy~·s'n onunla ev

len! Sonra ;-eni h 'r kadın sevince 
ayrılırsın!• 

Ben de bit Atneı ikalı gibi hart
ket ettim. İ~te hikay.?min hepsi 
bu ..• 

Kemal b~ları anlatırken Sa -
mih oturdu;:ıu yer.le gittikçe bü -
zülüyordu, kızar•:10rdu, terliyor 
dudaklarını ısırıyordu. Nihayet 
dayanamadı; kckeliyerek: 

- Kemal. dedi. S1na bir ~ey söy 

!iyeyım mi'r Zanncdıyorum kl ya

kında ben d~ Süheyla ile evlene -

ceğim. 

Kemal bu habe• 0 hiç te şaşma
dı, bir kahkJha ata•ak arkadaşının 
omuzlarını tuttu ve: 

- İşin keramet'ni öğrendin ya, 
dedi, hemen tltbilrnla girişiyor -
sun! Ne diytyiın, Allalı m&s'ut et
sın! 

Dantzikte bir tevkif 
Dantzig, 12 (A.A.) - Polis, hu

susi mahiyete olarak Dantzigde 
ikamet etmekte ve şehrin eski e
serlerinın fotoğraflarını çekmekte 
olan •Plctures Posten• ismindeki 
İngiliz gazetesiai.n muharririnden 
Darwoll'i tevkif etmiştir. 

--00-

ingiliz hükümdarları 
24 saat deniz üstünde 
Londra, 12 (A. A..) - İngiltere 

Kralı ve Kraliçesini hıl.mil olan 
Eınpress Of Australia vapuru ke -
sif bir sis dolayısile 24 saat oldu -
ğu yerde kalmıştır. Bu sabah saat 

4.40 da - Greenwich ı;aati - sis ta
mamile sıyrılmış ve vapur saatte 

10 mil süratle yoluna devam et -
meğe baştam"?tır. 
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13 
Cumartesi 

ra unyanı ı en ıyı ı os a -
g ld

.
1 

• , • yunnadığını bilmiyor musun? Amerikalı aktörün iki aşkı ... ne e ı er. . . 

ka~~:7a~ı~:zg~~~;~~b~ıd=~~ r~ -;;-:..;. :. .... ~;; ;·:-.:.-·; ·1 
yanma aldı. H~m derslerine çalıt- r 8 r ~ 8 ~ e r 

. . . . .. ··-·.. -----ma.<ıını. hem de vaktını boş geçır -
miyerek b'ir işe yaramasını istiyor
du. Bir müddet s.:>nra Pat da ar -
kadaşının yanına iltihak etti. Bir -
likte çalış!l'ıya başladıiar. 

Spencer J 7 ve Pat 19 yaşla

rında iken Amerika harbe gir -
. . 

di. Spencer bir gün sokakların as -
kere alınan genç adamlarla doldu 
ğunu her tarafta heyPcanlı veda 

sahneleri cereyan etmekte olduğu
nu gördü. Kndi kendine: cBen ni
ye ayni şekilde iştirak etmiyor -
rum?• diye, diişü'!dil. Derhal as -
keri şubeye mürat·aat etti: 

- İsmim Spencer Tracy'dir, de
di. Yirmi yaşıııd~yım. Memlekete 
olan vazifemi . 

Fakat onu t~nı.vsnlardan biri o: 
rada bulunuyoı'<l.u, Derhal sözünü 
keserek alaylı bir tavırla: 

- Nasıl yirmi yaşında mısın? 

dedi. Bu rakamı söy!l'men için da
ha üç sene geçınesi iazım. 

Delikanlı kızardı, başını önüne 
eğdi ve evıne döndü. Orada arka -
daşı Pat O'Brieni bahriyell efuisesi 
ile buldu. 

- Birleş'k Amerika donanma -
sına kabul edildim, dedi. 

Ertooi gün Spenc~r de aynı şe
klide giyinmiş Pat'mki &ib! küçük 

r 

.. 

Ho 1 ivutun 
y eni ke
şifler inden 

ı arraine Day 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



1 - ~layıs 1939 

17pO~,,.~~1 Çin imparatorlarının 
tahtı kayboldu 

r+ ............................................ .. 

i 19 Mayıs spor ve gençlik 
ı 

f bayramr programı 
ı ı 

f Spor klüplerinin bayrama nasıl İ 
l iştirak edeceklerini yazıyoruz i 

Spor \'e Gençlik bayramı 19 3'Ia7ıs 

1939 Cuma ıünü Kadaköyünde Fener .. 
bahce stadyomunda Jr.utlulanacakhr. 

Gf'çen kutluJamalarımııda bugünün 
resuli tatil olması yolund3ki te-mennl .. 
tf'rimb büyüklerimizce nazara ahnm11 
ve l\layıs tarihi spor ve gen~llk ba.yra-

tebcileo ~ehltlikler ve hastaneler bir 
heye& marUetlle ziyaret edilecek.tir. 

14. - Meraslnt komitesi bqkanı İs· 
tanbul Maarif Müdürlütti Ue temas e -
derek bütün ziya'ret saatlerlnl tesbl& ve 
bunu ,al[/.ad.ıılr heyetlere teblli va-zife
slle mükelleftir. 

mı olarak resmi tatil S"ü.uleri arasına 15 - 1"1erasbne Lttirak edecek klüp
konulmuştur. Bu sebeJJle klüplerlml - Je.rden Altınordu, Fenerbahçe ve Ka -

·İki milyon dolar kıy
metinde olan bu taht 

bulunamadı 
Nev - YNk, 12 ( o\.A.' - İki mil

yon dolar kıymeliıı ie olan Çin im

paratorlarının t?htı geçen Pazar

tesi güı•·ındenberi ka) oolmuştur. ı 
Taht, mad1m Çang - Kay - Çek'in 

idaresinde l ·uhınan oksüz Çinliler 

müessesesinin m~nfaatine olarak 

•Arden. galerılerinde teşhir edil

mek üzere cZnandam> rapurile 

Amsterdam'd"n l\Tev - York'a nak 
!edilmiş !J' 

Geçen paz ırtesi ı;ün'i · .zaan -

dam. limana gdJiği zaın1n güm -
ıln bu tezahüre atami surette ehem .. ddı:üyspor müstesna olmak üzere difer rükte "Ardcn• galerHerh1in mü -
mlyet vermelerini bilhassa. dUuim. klüpte.rUnizin resmiı'eçide iştirak ettl-

'lerasim a..'J&iı,daki !'fekilde iz.har ve 'rettkleri dmancılarıwn 7ol ve ia.te ı messillerinc gi:Ymirt~ galer ~~ na -

tatbik ._.nıecekllr. . masrafları Bôlrece temin edilecektir. mına hieoiı sandık mevcut olma -
1 - isimleri aşatıda yazılı khlpJerı-. Ancak bu mMraflara merasim komJte- dığını bildirmiştir. 

m.ia bu merasime &Sl'•ri 'J idmancı ile 

io;tlrak edecektir. Bwıdan fazla idman
cı &"etlrebilecek klüplerlmh:I takdirle 
kanfılır•cafız ancak bu adettea fazla 
idmancı iştirak etti"'celı: klüplerimlz 
bu fazla adedi 15/5/939 Pazartesi a1inü 
akşam.ııu. kadar Böİceye 7an Ue bll -
dlreceklerdlr. 

2 - KlüpJerimJı idmancJ.larwı &emh 
ve yeknesak futbol forma, çorap, pan
talon ve ayakkabılarlle iştirak eltlre -
eeklerd.Jr. AsKari hadden fazla. jılman-
Cl &'Öndereeekler dilerlerse 1 den fa:& -

ıl başkanbfmca ldüpterimizin merası~ 
me Jıstirak ettlrdlkltri idmancı adedini 
1esblt eden cedvele göre bllilbare kUip-
lerlne tesviye edilecektir. 

16 - ÖiJedeu evvel 7apılacak mera· 
sime saat 10 da başlanıp 12,15 le nlba-
yet verllecektlr. Binaenaleyh merası ._ 
mln hitamında hlırecl ve sporcu arka
daşlann stadı hemf'n tahliye etmt-leri 
li.zımdır. 

11 - Ayni stadda öfJeden sonra saat 
16 da Ankara - İstanbul - hmlr atlet -

Kaliforniy2da kain Oakland'da 

Profesör Otto Mıınrhen adresine 

gönderilen hu sar.<l•k rıhtımda üç 

gün kaldıktan sonra nihayet Dok 

amelesi tarafında'1 içi boş olarak 

bulunmuştur. 

---oo<>---
Matbuat takımının macı 
Matbuat tnkımı kııpıanlığından: 

Takımımız 14/5/939 Pazar gü
nü saat üçte Bak•rköy sahasında 

1 ·ına d.ı futbolcü luyafetile ve dller - lerl arasında üç ıtehir musabakası ve 
lerse, Voleybol, Basketbol, Denizcilik 11.30 da İstanbul klüplt>ri muhtelit ta
cibi spor nevUerlne alt klüp formala .. kımlle İstanbul okulları muhtelit ta.kı
rUt- bitlmk ettlreblllrler. mı arasında blr futbol müsabakası -ya-

pılacaktır. Alletizbı müsabakalarının 1 Bakırköy mütekaitlerile müsaba-
3 - Der klüp, Jdüp formalarmı be -

ra~r cetlreceklerdlr. ikinci kısmı 20/5/939 da ayni stadda ka yapacaktı.·. Arkadaşların o gii11 
devam edecektir. 

4 - Merasime saat tam 18 da baş -
lanacafı JçlD her klübün toplanma ma
hallinde e.n seç saat 9 da ha-zır bulun. 
m.aları lizımdır. 

Futbol müsabakasının hakemi Şaıd saat 11 de Sirkedden kalkacak 
Te-zcan, Yan ha.kemleri: .\.hmed Adem trene gelmeleri rica olunur. 
Gördün. Adnan Akındır. .. ı Matbuat takımı a;a;,ı futb 1 le-

Hakem.lerln zaruri maı:.ralları Böl - O 
5 - Klüplerimizln toplanma mahalli J d rece temhı edilecektir. Bu futbol mü - vazım arını a yanıaıında getir -

otank Fenerbahçe st.adyomunua ya • 
nmd&kl Kadıköy ortaokul bfnaın tahsis 
•dilmiştir. 

& - Bötıe namına merasimi ve g:eçlş 
hareketini tanzime ve sporcularım.ızw 

~yunup ciyinmelerine nezaret vaı.I -
fesi Bölcemlz Bisiklet AJanı Fuad Ra -

sabıkaswııı rallblne Bolıece bu büyük melidirler. 
.-ünün bahrası yaııh btr kupa. verile
cektir. ---000---

İKDAM 

iKDAM 

İngilterede mecburi askerliğin kabulünden sonra Mkert faali
f'et birdenbire artmıştır. 

mau.noflunun rlyasetind~ olmak üze
re İlhami Polater, Nalli l\loran, İbra -
hiaı Kelle, Nuri Bosut, Tarık Öz.eren -
.-in'den mürekkep bir heyete tevdi e -
llilmlştlr. Bu beJ .. I cerek öfleden ev-

18 - l\tusabakalarm hitamını mütea
kip muhtelit ta.Jumlar '°aliblne \'e böl
ıe 1938 - 1939 futbol birinci küme (B) 
takıml.ırı ~ampiyonu Fenerbahçe SPor 
klübüne \•e ikinci küme (A) ve (B) ta
kımları şampiyonu Ka.sımpaşa spor bir 
lifine kupalara verilecektir . 

Polonya - Romanya 
Bükreş, 12 (A. A.) - Polonya 

sefiri Raczynı;ki, dün Romanya 
Hariciye Nazırı Gafenco ile uzun Burada gördüğünüz muhtelif resimler silih altına alınan rlra

iın en son sistem makineli tüfeklerle yaptıkları talimleri tesbit 
_\ '·etmektedir. 

bir mülakat yapmıştır. 

velkl ve ıerek ofleden sonraki procra
mın idaresine memW"dur. Böl.re bürosu 
muamelit memuru llllat Köprülü h!'· 
yetto refakatine verllmlştlr. 

7 - Ge~lt resmindeki s_porcu ki.une

oioe İllıaml Polater komuta edecektir. 
NaW l\loran, İbrahim Kelle, Nuri Bo~ 
rut, Tank Öıerencln takımlara komuta 

ede<eklerdlr. 
8 - JtlÜp ldarecllerl ihtlyae ve ar • 

sulan ipin Fuad Rama .. notııııuı ve 
meraalme all bususat için de İllıaml 
Polalere müracaat etmelidirler. 

ı - Sporcu k:ünıeslnin önünde ce 
tlrllecek Türk bı;rraftnı lllilli Güret 
takununızdan lllustara Çakmak ta'ı -
yacakhr. 

ıe - A"8türk Büstüne BöJ.ıe namına 
bir çelenk konacaktır bu çetenıi dört 
porcu taş.yac:akhr. 

11 - l\[erasim esnasında s_porcuları 
temsllden bir nulu~ tradı umumi Pf'QC· 
ram iktuaswdandır. Bu nu.tku SLileJ • 
manf7e klübü azasından Tank Öze -
rf'nl"ln · söyltyecettlr. 

ı ı - lstanbal SPotculaC"a ve ce.uçleri 
cıamına eski sporculan zbare&c Bötı"e 

11am1na Böl1"emb Muhaslb - VMDe.darı 

Muhtar 071rar ve Hllil spor klübü u
umumi kaptanı Celil Günay memu.r 9 .. 

dllmiflıerdlr. 

13 - Bu yii.k.ıı>ek rünü.n hattrasını 

18 - Müsabakaların hitamına müte
akip muhl•lll takımlar galibine ve böl
ge 1938 - 1939 futbol birinci küme (B) 
takımları şampiyonu Feuerbahçe swr 
khibüne ve 1.kJncl küme (A) ve (8) la· 
kımları )amplyonu Küıntpaşa spor 
blrUfine kupaları verllecrktir. ı 

19 - KhiJl binaları ve stadyoınlar hu 
büyük l'üuün ulvlyettıe mütenasip o· 
larat 1"Ündüz Türk ve Parti bayrakla ~ 

rUe siisleneoek. ve ceeesi de teslsah 
mevcut ola.o yerlerde elektrikle ı,ı"k -
landırtlacaktar. 

!O - Mer-.aslmf' iştirak edecek khip
lerlnılz: 

AJhnordu SPor .klubl.l, Anadolu klü
bü, Anad.oluhlsarı İdmau Yurdu, Ar -
navutköy Spor Klübu, Be~taş. Jlm _ 

nasUk klübU, Beykoz Spor Kurumu, 

Beylerbeyi Gentler Sp0r Kurumu, Be
yofluspor klübU, BofaJ:içlspor klilbii, 
Bozkurt S_por Klübü, Demlrspor klübü, 

Eyüp İdman Yuvası. Feuerbahçe Spor 
Klübtl, Fener Ydma:ı Spor Klübü, Ga
lab Genelef Birli.fi. Galatasara7 Sp0r 

Klübü, Galata Spor klübü, Hilal Spor 
K!übll. İstanbulspor klü!'ü, Kadlköy 
spor 11.lilbil., Kararilmrük idman Yurdu, 

Kasım- Sı><>r Blrllfl, Kurtuluş Spor 
KUıbü, Ortaköy Spor Klübii, SüloJ'ma
nb'o Spor Klübü, Şişli ·Spor Klübü, 
Ta.binı Yeni Ytld.n: Kurtulus SPOr Klü
bü, Topkapı Klilbü, Vefa İdman YUlll:u., 
Yıldmm Davutpap Klübü~ 

SAYFA 5 

İngilizin ~imdiye kadar hiç alı~ık olmadığı bir 
vatandaşlık mükellefiyeti; sıhhi muayene! 

omuzuna, teçhizatını arkasına alan lngiliı 
tuvalet el çantasını unufmayor 1 

-·, 
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tı. ısıl açsınlar? İçeride rezalet 
var ... Cinayet var.. bu mahalle 
baskını değil ki zani ve zaniyeyi 
halkın tehevvürürıe teslimen ka
rakola göndersinler ... Bu konak 
ıçındc, çok yerde emsali ört.bas e
dilen blr arle vak'ası .. bunu kedi -
nin kabahati gibi dört el ile ört -
meğe çabalamaktan başka çare 
yok. Bu mübrem lüzumu, vaziye
tin fe\'kalade nezaketini o gayei 
yeis ve halecanlarında bile vekil
harç ta müdrik, Cazım bey de, ya
rı baygın hanımefendi de ... Hem 
rki erkeğin tehevvürleri şiddetle -
rinin had devresini geçirmiş, gev
şem~ gibiydi. Adeta öfkeleri piç 
olmuştu. Zedelenen bacak kemiler 
!erinin sızılarile ikisinin de göz -

!erinden ateş çıkıyordu. Rövolver 
ile vurup vurulmanın kolay bir 

şe.\ olmadığını bunun daha ileri 
derecesine, daha ağır, daha müh -
lık yara almaya vücutlerinin ta -

hammülü kalmamış olduğunu an- Beyefendi şu cevab.ı buldu: 
İamışlardı. rnn acm, iilüm korku- - Sofada bir gölge gördüm hır
su akıllarını biraz bll§larına topla- sız unnile üzerine si!Ah boşalt -
dı. Fakat dışarıdan kapıya indiri- tını.. Hayalet mıydi? Ne idi bil -
len yumruklara, edilen istirham - menı, Gözümün önünden kaybol-
lara cevap vermek lıizımdı. du .. 

Cazım, vekilharcın kanape ü- Hayaletin dehşetinden halli tit-
zcrinde duran elbiselerini aldL riyen hanımefendiye su, limon ye
Herifin suratına fırlatarak bir fa- tiştirdiler. Nefes etmek için hoca
cianm son yerde nıhayetini andı- nım geldi. Zavallının korku da -
rır derin b;r tahkir ''e tehditkar marını aradı bulamadı. Çanak ya
bir el ile açık pancuru gösterdi .. !ayıcı ağzının bütür riyakarlık -
Kendi girmiş olduğu yerden ona larile: 

çık.ınak emrini \'eriyordu. Vekil - - Vah hanımefendilerin hanım
harç anladı. Yaralı bacağile böl - efendisi, gönlümün bir tanesi veli
me pervazının üzerinden yürü - nimetim .. iyi saatte olsun hayalet 
mekteki tehlike ve ı1tıraba bir mah nazik vücudünüzü okadar sarsmış 
kum mecburiyetile katlanarak ur- ki korku damarınızı koparıp bera
balar omuzunda inliye puflıya ber götürmü.ş ... 
pencereden dışarı çıktı. Cazım bey Bu esnada Pa.şaefendinin dai _ 
pancuru kapadı. Geldi kapıyı aç- resinden şıddetle piıtlıyan beş altı 
tı .. içeri doldular. Soruyorlardı: el rövolver. Konağın irı çerçivele-

- Ne ~·ar? Ne oldu? Silah niçini rinı zangırdatır ... Heınen kulak -
atıldı? Kım attı? lar lbu yeni gümlıürtüye verilir. 

Yine çehreler korku ve merakla 
sararu\,;Ne o? Hanımefendinin o
dasında~ kaçan hayalet Paşaefen
dinin dairesine mi saldırdı? İşte 
buna hiç kimsenin, hatta hayale -
tin muhterii Cazım beyin bile ak
lı ermez. H~rkesle, şimdi, o gece 
korku <lamalarına okunacak çok 
hastalar b:.ılunduğunu anlıyan ho
canım da kalabalığa karışır. 
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rar yine alarak ancak nihzyetine 
kadar bir defa okuyabildi. Şiddeti 
teessürle tıkanmaktan, nüzulden, 
tecennünden 'korktuğu içın ikinci 
defa okumaya cesaret edemedi. Bu 
.meş'um vesikayı görmek istemi -
yor, lüzumuna mebni imha ede -
miyor fakat onu dokunduğu yeri 
veba gibi musap eden blr dehşet 
saydığı için bir ..verleı:e koyamıyor, 

üstünü başını birdenbire tutuştu-
Ragıbın, Cazımın kendilerini in- racak bir maddei nariye imiş gibi 

tibaha, tarassuıia davet eden ma- cebine de sokamıyordu. 
hut ihbarn.ameleri aldıkları günü Zavallı Paşa boğazından aşağı 
biçare paşanın da kağşamış dima-1 süzülerek midesine birkaç kulaç-
ğı içinde böyle müthiş bir bomba' lık b. 1 k t h 

O 
• ır yı aıı 3ÇtP a ayyanın, 

patlamıştı. menfur, o belalı ha- .. d" .. 
kikati cehenııemi bir azap veren 
ateşten cümlelerle tas\'İr ve ihbar 

eden satırlar Paşanın sulanmaya 
yüz tutmuş ıbeynini son derece 

galeyana getirdi. Koca bunak, 
mektubu birkaç kere tel'ınler, teş
nilerle elinden atıp nefretle tek -

karnında depreşerek vucu unu 
soktuğunu, zehirlediğini hisseden 
bir adam rztırabile kıvranıyor, ök-

sürüyor, ürküyor, ölüyordu. 
Mektubun birçok satırları için -

de yalnız şu cümle hali muzaba 
gelmiş kızıl hurufla beyninde bir 

felAket şelhrayini gibi yanıyordu. lntika.mını kabili tasavvur bütün 
•Her gece gül yanaklı bir kadı- şiddetile, delışetile alabilmesi için 

nın dolgun beyaz ellerinden aldı - şimdilik haznn, sükut, idare 18.ıım
ğınız güzel kokulu şerbette bir. zev dı. Kalbindeki bu dertlerin en a
cin hissini uyuşturacak namusunu ğırını, en acısını yüzünden tatlı te
uyutacak miktarda muhadder bu- bessümıle setretmek ona işkence
lunduğunu ...... • \erin en canfersası geliyorsu. Fa-

Gülizar, onu kundakta çocuk u- kat tahammülı:len başka çare yok
yutur gibi il§çlasın .. bihis bir yas- tu. 
İık haline getirsin. Sonra onun ak- Gece oldu. ŞeDbet ve yatmak za
saçları huzurunda, görmez gözleri manı "yaklaştı. Gülizar yırtıcı hain 

önünde dünyadaki komedyaların pençelerine kadife yumuşaklığı 
en şeniini oynasın. Konağın en 

mahrem llıir köşesini lbir rezalet 
sahnesi yapsın bıraksın ... 

vermeğe uğraşan bir dişi kaplan 

iğfalile ve her emrini saniyesinde 

ifa için Paşanın etrafında dolll§ı -
Odalığını müthiş tehlikelere yor, fakat gözlerinde ikı kızgın 

meydan okutaca~ kadar kızgınlı - mum gibi yanan aşkının tahassü -
ğa d~ürerek ayartan o genç a -
şık.. o habis kimdir? İşte bu zihin 

yakan, beyin kavuran l:.~kikate o 

gece erecek, bu şeytanla yüz yüze 
gelecek rövolverlerile onun kaf~
iıını birçok yerinden delecekti .. bu 

rünü ihtiyar zevci artık pek vazı
han seçiyordu. 
Paşa yerinden biraz kımıldan -

sa: 
- Rahatsıı olmayını~ efendim .. 

(Arka.•• 
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' mlş 0 u,."nu, unun ıçın ara- 22614 226% 22949 2~051 23395 36540 37026 37211 37231 
dığı kıigıdı ılcrhal tu'ılagunu öy- yi •anı cndi'e~·e d:i~ıiy<>r. zin bu Cümhuriy€t bayramına ka- 23493 2482!) 252H• 2;672 26036 37925 

38041 38105 3H226 

35121 
~6124 

37676 
383651 le• eğe hacet ) ok İsteın ıyer,k mt t~ u Y''ır oldum. dar üstü kapan mı ve iç kısmı işle-

,; . ' 26345 2676.~ 276'33 27868 28765 38577 
El i"dC •çı" b·r mekttıp olılug' u Nn va·• red m. ri kalını• iıulunacalı.tır kı bu K,te 3 3151"· '''27•6 3866~ 38743 39154 39222 

. u " • ' .. f • b k• l '-- ''"ıı· 0141 3()429 "- .. 32919 39337 39435 394~? ~9588 halde yanı,-,a geldı. Mektubu qku- Mektubu aldı, ' ,rılrnnc·deki ye- on sa ta ça :ıma a o an ... yıne ı · I 
· 33365 3so15 385:ıı 39685 30 ıı·ra k~zanan ar duktan sonra bana wrdı rine kovd•J llçebayJnlıZ Kemal Arala aSlihli 

5 1
. k , , <! 

- Soyleyinlz, d•.~tum bu bap - ı Sord~m: halkı rıe kadar t!'!'ekkiir etse yeri Q ıra azanan ar 22319 3lll 18014 2i686 
taki mutaleJr.ız ne? r ~rı·ası ı·ar) vardır. 29606 3Ja~ 454a !IM17 23506 37756 3ll45 350~1 ~~586 

7758 
1117 

10.000 lira mükafat 
kazanan 

Numara d~labındM. rn .son çeki
len aşagıda;..ı nuırr,ra (10.000) lıxa 

onda bir hes"bile (lı1~l)) lira mıı • 
kafa! kazanm.-tır. 

16448 

bütçeyi henüz tasdik ttm~mi ır. 

-0---

ftaJya - Almanya 
ittifakı 

Berlin, 12 ( A.A.) - Kont Cıaııo 

nun Alman - İtalyan ı;~keri ı:-t!h· 

kını ;mza etmek •i:.:~r~ :'O Mayı;ta 

Bcrline geleceği ol;rt>nılmi,tiJ' 

T E P R I K A N U M A R A S 1 : 69 

ll!1lll!lllnıınıııınnıınıııınnınınıııııııınnnımııııuıınıınnnu~mllllnııııuınııııııııı. Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

mııııııuııııııınııııuıınııımıııınııınıonıııııınııııııııı '1111111nıııijınıııım11mıııın nıtıınm 

Sağda bırkaç artım atır.ca. sın yardım ndan '>ır ,P~ anlam>- Diye se3ırndl. P.\raz sonra ya - şadın mı? Yoksa keııı dışarı mı e-• araba ile getirdiğ;n Vicdan mıydı? ma, mel'un lıen.f ... Ben buraya a- anlat. yok•v gırtlağını ~ıkacağım ... 
- Baba ... Sahı.l0n .. ğırmı~; da- yarak gôzli !Ji• şlıp'ıeye bır endi- ,:aşça açıhn kapıdan :çeri girdi. dildin? Sabahleyin b:r saray ara - - Evet, <Ski ism; Vicdan, fakat laya gelme.iim. Sahahıtyin &en ev- Nihat, arkadasının hakikaten 

ha nekadar gidecel bu? şeye dıişmüşıu. Bu <ıc JIT acaba çu- Sağ tara!•aki odan;,1 eşiğinde bası ve bir saravlı ile gelip yeni ismi A>liijgan... de olsaydın, yakavı ele verecektik. merakl•ndığını ve ve 6Abrının BO _ 

Diye se•lend•. İhtiyar kömürcü valı ve köır.iirü a'1,m,k mı isti - Nail. öteki t:;.nHe /lsım elindeki si- bendehanede kiyaıet cle~ştirmi~ - - Ha, h2. ço~ güzel... Muj - Bereket, ki evde y~1<tun da ben de na geldığini "nlıyarak ba•ından 
gülerek: yordu ? garanın küliioü taşlığa silkerek ce- sin ... Buna sebep ne? gan Hanım.. Sevgiliniz Müjgan hemen kapı dıi'arı çıktım. Peşimize geçenleri kıs~rl anlattı: 

- Ben ııanl dcd:.m )a .. Kolay Tam çuvl.ı tutarak ~abancı yar- keti kolundJ içer' gıruı Nihada Diye alay etti. Hanım ... M• ~enef oldum. Fakat ta·kılanlard.:ın yakayı kurtardım. _ Canı,.,., b!r tar~ftan Saı ı.ga 
değıl. Daha yirm otuz adım bir dımcının sırtından almak isterken bakıyordu Nihat, derin dPrin nefes alarak Müjgfın Hanımın evvelce Vicdan Ası .. ı . . k 

· · . . m. goz.er:nı Pçara basını denilen fellahın Jftıljgıl.na tutkun 
şey kaldı. Amma götüremiyecek- kafesli pencerelerden bir, açıldı. - Hayrola ~vliıt. bu nP hal? AS1mın m~r;·kını tatmin etmek hu- dıye ya<ledılen nanıe~Tu veled 

11 
d . 

1.b l a Bır kadın r•·"·· Di•'e sordu. susunda pek acelr etmiyordu. Or- olduğu tahakk~ık et:i mi? Bu cihet sa av'· . .,.._ k . 
1 

h olduğundan mıdır, nt'dir? Benı sa-•in ga ı a... stPı ı.ı n v.,r o na... - , - ay va) ... .,..me 1§ er e em-
1 

._ t d.ğ. 
Nih:.t beş on a·kn oaha atarak - Kim o? dıye fesıtndi. Nihat, sel.i.mA saı.~ı.a lüzum gör- tadaki küçük mangaldan bir siga- muhakkak .<,ı? mi !k b . N 

1 1 
Se raydan sepet eme~ Is e ı ını gor-

. D ı 11 · b .. 1 • • yet es ettı e o du k ? n bır evın tınııro ı~ arclu. Kapıyı Nıhat, bu ses tJnımı~t,, Kömür- mcden küçük od3dan içeri daldı ra da kendısl yakarak: - e i er: ana soy etme ... ...,.. - düm, bir taraftan böyle tek tek i4 
çaldı. Kôm~ıcu h, yret'e. cüye çuval:·.ı ıade cıkrken: ve cehtni mhderin bir kenarına - Saraydar. savıı~tuk. Fakat kırdı _uzun l:a~ac~k'. Yalnız ~ ka- pe~ yaş tahtaya ba;rr:azsın amma:. görmenin b·zi aylarca sürük! .. ye-

- Ora , c!l'ğ.l n il' . Dı.ha yo' ı· - Benim \ 4
; ze. • oil ı \•de mi? 

1 

bırakarak t.7'.ndı. Sunra gözile kendi ihtiya•ımızla. .. dar soylıyeyım kı Vıcdnn Muıgan- Öyle YD§ tah.a) a bastım kı, .. . l dırr. Söyle toptan bır 
n uz \'ar. Yarılış "aldın'.. Di.·e :;od'!. kapının önüode mırakla bekliyen - Savuştuk detli~'"e göre 'birisi dır, Müjgan d~ Vicdan.. B~n sa~ayı hrhklıyayım der~en cegını ana ~ . k" .. 

1 Dey.nce N•~.:ıt t~pıı arka ına Ce\';;bırı r >kJeıntk~iıJ. sırtın - kadını lşareı edere·: daha mı var? Yol sa zatıaliniz<len - Ala, kabul etti!<. Şimdi J(ıt - bu fellah b~ni tırtıkladı. Metelık - vur-gunla sa\'llşm&. mum un. ~u 
çe·:ırcrek c Vup v d·: dan çuvalı ytrP ınc!irdi. Arkası da-· - Asım, dedi İ}ıtiyarı sep!'!leİ bahsederk~ıı böyle cemi dıyğası fen hangi ~CbPp!erle sarayı l<!rk BİZ kapı <lış.m etti. Simdi fühi. Ü di ·e dü tinurken hır gece Muıgan-

- Bı ıvo::ın: Bcıı m burada bir ima arabaya donük ılıti;arın çu- de kapıyı kapat. kullanmayı mı ihti.>ar buyurdu - buyurduğu'l•ızu ve bu sırada nezdi ahmere muht~cım. la odırsında buluştuk. 
a!ıbabım va. da HU lvde ıse çu- vah bır da'• yüklPnmetine yar - Asım, kapıyı ih'ıyar anasının nuz? alinize mlışukanızdan başka neler Asım sabırsızlanmı lı. Nihadın _ E .. Alat Dl'm~k ,en sarayiı 
', lı "r a ,·rrtceğ •r-; değ ise bir - dım etti. Hallı bu gJı ıp ,·azı yellen üstüne kap:ımakla iktifa etti. Kü- - Evrt b ri•'. dar.a var Nihal almak zahn,<tini ihtiv&r eylediği· ağzından ya•ım yamalak çıkan ma- hanımdan g zli saraya girm" iken 
ka .adım d~t.~ "O~~·ur , ... na yar - bir şey anl~mıyarak kaı.,,n arka· çük tahta mut?Jlnı b:.şındak! is - Hanım:n kerimesi d~ heraber... nizi nakled;ııiz. )(\mat ona macera hakkında hiç bu befer Sa.t ağndon yüz çe\«rıp 
d."1 eri ı ı!YI. sın dan kend s nı süz :'I ı!l!ıyar ka- kemle ye olW"du. }.fotccesslsane Asımın gözlE'l"i faltn~ı gibi a - Nihat elirodeki ~:ga:avı Asımın bir fikır vermiyor ·fkııt bütün me-

Ve kapıyı tcımıı ~ede ı.cele ça- dma: Nihadın üsti:n!i ba ır.ı ve giizleri - 1ldı. Ellcrını ııfnıştıudu: suratına fırl~tır g bi yaparak: rakını tahrik ediyordu. Elini tah-
. en lır' •~11 b·: g•r n vazıyet- - Naıl ~·de dq, l ml? A ,anı. ni siızdü. - Nihal H~nıır·ın kerımest, ya- - Şimd· oın!rl,.,,m ayakta, bır ta masaya vuraraJ.: 

tanırr.aJ g. bu aJainın kendi- kapı)ı teyze. ' - Ne ol.:lu? Sultan H.onımı bo nı Vicdan uyle mi? Sf.nln buraya de alay ederek beni bilsbfıtiln boz- - Şunu b•,ınd•r anlat; Ç~)mk 

saraylı ile rrtakla~m:,yı miınns.p 

buldun? ... 
(Arkruı ı:ar) 
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Salihlide Sart Ker
yapıldı • 

mesı 

Kermes çok neşeli geçti, Milli 
oyunlar tertip edildi 

i ........................ ı 
ı Bursa, lzmit şehir plAnı f 1 sTERLtN 

1 ı Ankara ya gönderiliyor ı ıoo DoLAB 

1 

ı · ı 100 FEANK 
ı İzmit (Hususi) .. B•ledıve ı 100 LİRE't' 
ı meclisi evv~lkı. ~unku top - ı 100 İSVİÇRE Jll 
ı Iantıda şehır pıanı uzennde ı 100 FLORİN 

müzakerelerde bulunmuştur. ı 100 RAYİŞMAB.K 

relerin de mebusumuz Dr. 100 DRAHMİ 
Fuat Sorağman da hazır bu - 100 LEVA 

KAPA NiŞ 

5.93 
126.6525 

3.1550 
6.6625 

28.4725 
67.9375 

ATBUAT 

Tecavüzlere karşı emniyet sistemi müzakereleri 
• 
lngiltere ile Sovyetler arasında Üç gün de\·am eden muzake-i HO BELGA 

Salihli (Husırsi) - Sayın ilçe • !arının da iitirakirle Allahdeye'!I - !unmuş ve etraflı münakaşa - 100 PEZETA 
bay Kemal Aralın eaşkanlığında de bir sünnet düt,".inü ve_ b_ ir mü • ı !ardan sonra planın evvela 100 ZLOTİ 

50.825 
21.5625 
1.0925 

1.56 
H.035 teati edilen son teklifler 

t kk 
.. ı 23.8450 

e ·e u ed~n Satt kermesi komi- samere veri'ecektir. Bu ışın hazır· ı vi.lılyet makamına takdimi ile 100 PENGO · tesi meaaisini muvaffakiyetle ba· lıkları da faaliyetle dE:vam etmek· ondan sonra Nafıa Vekaleti - 100 LEY 24.8425 Izvestiya gıızetei'l'ın lıeyn~lmi • dört Avrupa devlı>b, yan' İngilte-ımen bu meselelerin tevabı. yalnıs 
0.9050 lel vazıyet hakkınd•ki ba=akale _ re, Fransa. Suvvet\er Birlihi ve bu cevabın ba•. lam•sı tar!hı' m-

şarmıştır. tedir. ı ne belediye reisi Kemal Ö • 100 DİN>.& ,... ' 
6 

• Sartta saat 9,30 da Kızılaym ter Konser 1 zün bizzat götürmesine }<a _ 
100 

YEN Z.8925 sinde şu şa:ırlar <>kunnıaktadır: Polonya al'a•ıl'da veyahut hiç ol- 1 lesı ne <>lar.a.ktır? Bu kombinezona 
tıp ett"'i fa!drlere ait sünnet me _ rar verilm;•tı·r 

1 
is 34.62 Son haftahr nrfında Avrupa mazı;a üç Avru pa devleti ·ani İn· 11öre, coğrafi vaziye~i sebebile ce -

'IS Salihli Halkevi 1r şubesi tara · ..., · • 00 VEÇ KT, 30 · t' rasionıi yapılmı• Or.d b' B led' 
1
. b' . .545 vazıye·ın·i ccıri s.trP.1te değıştiren g.ilt.ere( Fransa v• Sovyetler Bır- 1 vahın yükii bilha~~~ Sovyetler Bir 

. . ,. · -~~- s~nra ın- tından İzmir C. H P. Eşraf paşa e ıye m~ ıııi ırınci re- 100 RUBLE 23 90?" b h d ı Ierce halk ıkı Sart koyunun muh _ . . . ; isliğine Sıtkı Özer, ikincı re- ı · 3 azt a ıse Pt vul<ut olmuştur. Kas liği arasında karştlıklı yardım için ı Jiğinin üzeı;nde bulunmasına ral -
telif yerlerirıe da/lılmışlardır. kamunu m~sı.kı şuheoı 20 Mayıs ı isliğine Ali Rıza, kıitipliğıne Eaha• vı Tıhvlltt lettiğimiz hadiseler ~unlardır: tek bir cep\.e vücı«fo getirilmeli . men bu mecslelerir cevabı, yalnuı 

Saat 12 de vuk3n Ssrtta Gür. 939 Cumar.1$ı gecPSı parti namına de Ferit Aral ittifakla seçtl- 19~ % 1 ikram!- 1 - ~itle:ir sen nutku, dir. Ta ki h"r karşıl.k yardım ,.e •. İngilterenin veyahut yalnız Fran -
büzler yurdu~un kır ziyafeti bat- bir ikonser vennek iızere Salıhliye mişlerdir. ~ela . 19.· 2 - Italyon ile Almanya ara . s!kası iki ırükkab:lıyet esasına 1 sanın kararına b;f;lı olacaktır 
Iaımıştır. Ziyafette ilçebay, partll davet olunmuştur. İzmir gençleri- Yine veril~ıı bir kararla ı S~ganı 18.- 19.0S sında siyasi ve askeri ittifak ak- göre biribırine bal':'• bulunan bu 

1 Biı.e karşı cevap olarak den!lt -
di. üç devlet, ""ta Avı upanın ve şar-: yor ki. İngiltere ve •'rsnsa, Polon-

! k t b 
.. ükl·n· haz r b 1 n 'd f .. _, d 1 surum 1 11.53 Garp d"'•!etlerin!n si'. ·asi a • ki Avrupanın teca,·uz tehdı"dı' al·I ya ve R-anyayı mu· dafaa eder -

meme e uy ı u u - çin Parti ve Halkevi şimd1 en prog hıuarı a ücretsiz <>arak ifa s· . Et- ~·· 
1 d Ki

.. o• kan ge le e · k ı.ao • damları bu lıadis~lerin Avrupa si· tıncia bulun"n dil!er de\•letlerı·ne ken. So\•vetler Bı'rl·.·"ı'nı· garp hu -
muş": ır. up ·~ ı nç r ram ihzariyle meşguldür. • edilece tir. ·surum ın "' '' , 

6 

bır hıtabe ırat etıwş ve yemek I . I . :..................... 
1938 

'1( 
5 

H zhı lt.81 yasetinde bi• değiş;klik yapmadığı garanti edel-ilsinln. ( dudunu mıid3faa etme"tedir. 
'!eş'e içind~ devaın etmiştir. mar iŞ eri tahvil~ a e fikrindedir. Şüphesiz bu fikir doğ _Şurasını l<&ydetmrk icap ederi Bu doğru d~ğilrli" ve zira, evve-

Bundan sonra gençler bando ve Salihli ~lediye!i hummalı bir Denizlide bir BeJI ~-~ ru değildir. Hatta bu iddia yalan- kı Sovyet!Pr Borlij!inin esasında sa ı la, Sovyetler Blrliil':nin garp hu • 
caz takımları olduğu halde zey - surette yol, ve parklu inşaaı ile dır. Zira buııd&.n maksatları efka- r!h, t~.dafüi ,.e sulhpet ver olan ,.e dudu yalnız Polonya ve Romanya. 
bek oyunları ve rakıslar yapmı' - meşguldür. Yeni yepı_ lmak1.a olan otel yapıldı rı umurniyeyi aldatmaktır. Haki- teahhut~er le rııüsa,·at ve karşıltk· ya münhası~ değl!rlir Saniyen -ld 
Jardır. Cümhuriyct caddeslnın her tarafı SRBZE l'IYATLAlll katta, bu iki hadise bütün siyasi lı pre.nsıpır.e daya.,an bu hattı ha· bu en esa it r.okt•c1ır- Polonya ve 
Akşam üzeri binlerce halk Sart çamlarla aüsleruniş\ır. • • • İııtanbul Belediy•I Merkez hialinde vaziyette b•r dei'jiş'klik yapmış. • reketı İngıJtcr~ VI' Fransa tarafın-· Romanyayı miidahl ederken, ln • 

ı.t~yonuna i~~~ir Bu pazar Sa· Tepe üstünde olan eski kabris -ıEvkaf ıdaresının yap- toptan satılan >' .. meyva ve tır. Zira Hltler'in Rayşlagdaki nut- dan .sempati_ ile _k~rşılanmamıştır .. gtltere , v~ Fransı>., Sovyetler Blr-
J!hl v ha 1 k d b sebze ftatlerı· ku üzerine fovka!'.icle mühim iki Malum ol,I cgu l17frP İngiltere, lı<'<ı·nı·n garp htıdtı~·•nu d""'ıl f-.. ·t 

.' e ~a ısının_ ~~ z_ev v.e ne- tan bir kora ve rk haline ifrağ tır ıgı"' u modern ot 1 h '>u g< .... şelı günlerıııden ;ıırıs'm teşk1l et- 'P3 e muahede ortadan kalkmıştır. Bun- Fransanın da rıza.•'.'~. mukabil tek· bizzat kend ler!ni müdafaa e~·l• • 
miştir. olunmaktadır. m er as İ m J e açıldı Cirısi Orta !ardan biri İr>g\ltere ;1e Almanya, lifler ileri sürmüştür. İngiltere, mektedir. Fılhakilcc Fransa ve fn-

Önilmüzdekl haftada Halk.evi Hiç durmadan çalışan kıymetli D . 
1
. (H ") emsali kuruş diğeri de A:nıJnya i'ı Polonya a - bu teklifle~;r.de, F!'aıısa. İngiltere giltere, Polonyar kar<ı bir kar-enız ı ususı - Denizliye - • 

sosyai yardım şu1'e~i ile birlikte beledive reisimize daha çok mu - rasındaki nııinase'>et'eri tanzim et· ve So\•yet'.er Birliğ; orasında kar -, gelenler pek haklı olarak iyi bir Sakız kabağı kilo 13 şılıklı yardım pal-:'• ile bağlı<lır ve 
K l Ç k E · 1ru ffak' ti d"l r'z mekte idi. şılıklı bir y.ırdım r~ktı meselesini ızı ay ve ocu -sırgeme rum- va ıye er ı e ' · otel bulama:nakbn, ıstirahatierini A. fasu[yP.S{ • 30 İ Polonya d~ Jngi!ıere vr Franuyı ngiltere :ı~ Almanr& arasında mevzuu b.ıhsetme•·•en tt-\·akki ey· 

temin edeı"~tr.ektrn endi'e edi _ Bakla • 2.50· teca\>Üze ka.~ı müdafaa~a mecbur-, Araka bir deniz !'11..:kovel<">: vardı. Hitle. lemekte ve SoV\·t•er Birliğinin, 

1 
yorlardı , 5 . , dur. Roma:ıyaya r.el nce. bu mem· 

1 1 
rın nutkundan son• a bu mukavele Fransa ve ıng'lter~ye karşı bu 

1 b 1 B 1 d
• 1 d D l' · k Bezelye • 8 lekette Polnnyaya b.r ittifak mua-

s an U 8 e lyes n an enız ın n on ı i kilometre ile- . mevcut deJ!'ldir. memleketlerin Pol~nya ve Roman-~isinde Laudikya ve 25 kilomtere .Semızotu • 11 İtalya ilo Almanya ~rasında as- yaya karşı aldıkla·ı teahhütler se- hedesi ile :,,ğlı oldu~ i~n, ken • 

1-'-•••••••••••••••••••••••••11111 mesafesinde Hierop0'is (Pamuk • Pırasa • 
1 

keri ve siya>i ittifakın ı;kdine ge. bebiyle askeri hareki\ta ba ·lama· dilerindeıı .. hiçtir •.ardım da göC-: 
Beher metre murabbaına 6 lira bedel tahmin edilen Aıksaray kale> harabkrini ~iynete gelen ec Ispanak • l.

5
0 lince, bu hadise bu tarihe kadar ları takdiri::de derhal yardımda meden bu •'Ç memlekete yardım p,. 

yangın yerinde 55 inci adada 1469 ve 1465 hartia numaralı arsalar nebiler, billıassa bu ınüskülattan i.::~=p~::: • 
1~ Avrupada :•ıevcut vsziyete yeni bulunması :~nı: eyledifni ileri sUr

1

1 
deb!lir. Bur>dan bış.u . _doğru~ 

arasında 2 metre yüzlü 6 metre mura1>baı sahalı al'll8 satılmak üzere d-Olayı ya Donızli dcgecelemek ça- E . • 3 bir darbe ir.Jirmi~ti·. Bu muahede mektedir. B~:ıdan hşka ingilte - doğruya So\·yetler Bırlııtıne müte-

k t k 1 t Şa t 
· L z Müdürlüğü' nde rel · · ı ngınar • akt d'i" · k d. S 1 8 . • ' veccih bir tecavüz talı:dirınde Ro • açı ar ırmaya onum~ ur. r namesı eva ım erını arıyor ar \'evahut bera • H 15 e ı ıncıye a •r Almanya ve re, ovyet er ırlı;;ının Şl' veya bu 

görülebilir. İstekliler 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya berlerirıde gctirdikle;, çadırlarda M~r:ı ' İtalya, hendese kaid.-!erine rağ • şarki Avrupa devletini varanti i .. manya, Yalrıız ke"ldi kuvvetlerine 
·melrtublle beraber 30/5/939 Sah günü saat H buçukta Daimi Encü- gecelerini gçirivo:lardt. Yeşil salata • 

1
·
50 

men ek.>eriya ve müşterek bir mih- çin aldığı t~ahhütler ECbebile as. güvenmeye mecbur kalacaktır. Bu 

me
--'e bulunmalıdırlar (B) (3373) E k • 25 da bir kere daha S.ıv.v«tlcr Birlı · '""' · v af idars tarafından inşa ve Pancar • 2 ver etr.ilında birleşmekle beraber keri hareka\3 mecl>:.ır kaldığı ,.. . . . _ 

belediye ta~öfından; ~ehir oteli o- Maydanoz • -.40 birleşmeleri de m<imki.il" olan mu- man Fransa ,.e lngi!tenden müte. ğt ıçın gay;ı mus:NI bir vaziyoıt ... 
1 - btuılnıl Zinat Bıınhımdan aylık alaa Belediye ve husuııl 

id.rNea mtlte..,kkll •••ım w.n emekli n ölıallderinla at Mydı 
biriacl aiti aylık yoklamaları 12/May•/931 dan itibaren IMıtlamıttır. 

z - Muş sahiplerinla yeklemı llmilhaberleriai eturnuıkta ol
duldan nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten solll'll resmi senet 
aylık dladanı ve nüfus tezkereierile birlikte MayH 139 oonuna ka
dar alt oltlukları belediye şubeleribe ıuüracutla yoldaıualarınıa yıp-
tırmalan ilin olunur. •J3ZI• 

* 
Senelik muhammen kirası 18 lira ol.an Heybeliadada Ayyıldız 

sokağında eski Zabıtai belediye barakası teslim tı.rihinden itibaren 
bir sene mOddetle kiraya verilmek üzere açık artırma Z3/5/939 Salı 
gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. istekliler bir lira 3S kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi
le berabeı yukarıda yazılı günde seat 14,30 da Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (8) (3372) 

Sen elim 
muhammen kirası ilk teminatı 

Arnavutköyünde Lutfiye mahal· 
Je1;1nin örı sokağında 

Arnavutköy!inde Lütfiye mahal· 
:esinin aralık sokağında 
Arnavutköyünde Liıtiiye mahal· 

14/39 No. Ev 60.00 

10/15 

iesinin Küçük Ayazma sokağında 30/63 
Ü8küdarda Hll9nahatun mahalle-
sinin iskele başı Y-enidünya -
kağında 2 No. Mihrimah mektebi 
Üsküdarda Atilwalde mahallesi· 

nin Cami IOkağında 48 No. Atilı:.

valde medrcse5i 

Beylerbeyinde ÇarrJıca sokağın.-

Ev 60.00 

1'v 72.00 

30.00 

144.00 

4.50 

4.50 

5,40 

10.80 

da 3/5 No. lı Hamidievvel mektebi 60.00 4.50 
Senelik muhammen kiraları yukarıda yazıli mahaller teslim 

tarihinden itibaren ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık artırma 
24/5/939 Çarşamba gününe uzatılmıştır. İstekliler hizalarında ya
zılı ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte yukarıda yazılı 
gı.inde saa 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

JIJ-Türk Şişe ve Cam 
Fabrika ları Anonim sosyefe,;inden 
Paşabahçe fabr kamız Temmuz 939 ayı içinde sarı renkte 

şışe imal edcceğ. den bu renk şişeye ihtiyacı olan sayın müş· 

terilerımizin l'n geç 15 Haziran 939 tarihine kadar fabrikamtza 

siparişlerini geçirmiş bulunmaları rica olunur. Bu tarihten 

sonra gelecek siparişler 940 senesi renkli şişe imalatı devresi· 

ne kalacatından alakadarları ona göre tenvir ederiz. 

l k 
· l t'l k h D '"az· ı·t" t ·ı d' 1 k b·ı· .. t b '" ti ihdas edecPKtlr. ara ış e ı me ve şe rin bu mü· ereotu • -.f>O • ı po ı ı.ı:ayı emsı. f ıyor ardı. a t ıyet es ,ır.a ıı·re a :ı sure e . 

him noksanı lPlıifi .,dilmek üzere Nane , -.40 Hattı\ bazı d~det'~r İtalyayı Al • alması lazı:ıt gele" yardımı da meş 1 
Ingiliz B·ı~ve~ili l~ M •. vısta A-

iaticar ve büyük bl! itina ve feda- Taze soğan • 1 manyadan ayıcaral< Almanyayı kut geçmekted;r. vam Karr.ara~ınd'. sö~l~diğ~ ~u • 
kıirlıkla teftiş edilen ,.c birkaç gün Taze sarmısak • 1 tecrit edebilmcği ~e C..nit ediyor - , Bu kombinezon sebebi le Sovyet· tukta Sovydler Rı• Uğ: ıle işbırl!· 
evvel genç ve faal belediye reisi Kırmızı turp • -.75 !ardı. Şimdi bu hf'Sdp H' bu ümit !er Birliği ıı.Ü'18vat esasına dayın· ğinden ba~tmiş•:r. :fakat bir iş-
İsmail Celluvun gCizel ve veciz bir Elma Amasya kilo 38 ler suya düşmüşti:r Artık iki mu· mıyan bir ·.:ıziyet•e kalabilir. Fil· birliği dem.;k, eV\'t>liı, tabii temel 
hitabesiyle v~ mel!lleket büyüitleri Elma Gümüşane • 13 vazı siyaset ınevcu\ dejttldir. Şim- hakika Sovyet!er Bırliği Fransa i- olarak teahhütlerde mütekal>ili · 
nln, münevı·erlerlnin, güzide aile- Malta eriği • 7 di Avrupanm kar~ısında bir tek u- le tngiltereıı;:ı haiz olduğu ayni te- yet de'llektir. Mütekabiliyet -• 
Numn huzuriyle açıaln töreni ya· ----------- muml ve askeri s'yRset mevcuttur ahhütlere ıu!iktir. Yalnız çok bü· olmadan İlla hakiki bir ifbirl!ği or-
pılan het" tiirlü konforu cami asri lstanbul Halk Tiyatrosu ve bu siya•et, ınuahdeyi yapanla·· yük bir ehemrniye•t haı;: ohn !~a- ganlze etmek lmkfı.-ısızdır. 
otel bu noksanı br.rlarof etmiştir. rın da itiraf etti~! veçhile, ingil- ---~=========================-

Cumartesi gi:nü t F "" Açılma töreni münasebetiyle o- ere ve ran. hnın aleyhine müte- Gayrimenkul 
is~anbul Emniyet Sandığı 

ilanı 
telin çok zaı if mobilyalarla süslü, alışamı veccihtir. Bt. fevkn

1
'lae mühim hıi· 

içinde bilardosu bilt- bulunan gazi- Kuşdili tiyatrO!IU disenin A\ !"'.lpn "az'yetinde hiç -
nosundan miGnfirkre bir çay ziya· ŞAH İSMAiL bir değ! ik'·k yapmadığı nasıl söy 

feti verilmiştir. Tarihi piyes lenebilir? 
Evkaf idaresi her yerde olduğu 4 perde S<>vyet adt.nıları, ı..lmanya, ~tal-

gibi Denizlide de b.rçok eserlerile Komedi, hokkabaz, büyük varyete ya ve Japon rayı birlEstiren an ti • 
inkılabın feyizlerini göstermiş. De- komint>!rn paktı İnıilt;re ve Fran-

nizlinin caddeleri!'! siisiemiştir. 1 K D A M ' sa aleyhine rnüte·ıecrih mütearrız 
Evkaf idaresinin Denizlideki i _ dedetler bl0kunu gizl~mek ıçın 

mar faaliy~ti. belediyem;zin bu o- yapılmış ma~kedP" bn ka bir şey 
teli mcıdern mobilv&larla tezyin ve olmadığını muhtelif \esilelerle bil 
tefriş husvsundak' himmet ve fe- lb Şartl dirmişlerdir. O zaman Sovyet a • 
dakirlığt takdir ve ~ükrana şayan· ona arı damlarına inanılmıyor, bu iddia· 

d 
ya gülünüyc-rdu. Sununla beraber 

ır. 

--00>---

GUlcUkte güzel bir 
park yapıhyor 

Gölcük (Hususi Muhabirimiz _ 
den) - Gölcük rıhtım ve tersane
siı>in ihale edıLınesi. üzerine bura
da bina ve e1/ kiraları birdenbire 
yükselmeğe başlamıştır. 

İşçi ve memurlar, in~aat başla _ 
mazdan evvel burada 300, 400 ev' 
\'apılmasını istemektedirler. Ev • 
vclce Değırmendercde bulunan 
kaza merkezi de buraya gelmi" ise 
d 

. ~ 
e memurın buralarda e\' bula • 

madığından aılelerini Değirmende
rcde bırakmak zaruretinde kalmış
lardır. Memurin sabah motörlerile 
Gölcügc gelerek akşamları Değir· 
mendereı·e dönmek mecburiyetin
dedirler. 

Gölcük f~rikalar umum müdü-1 
rü albay Mustafa .Sağlamın büvük' 
himmet ve gayretlerile çok gUzel 

tarhlar Ye müteaddit hoparlörler
le süslenmiş bir park vücude ııe . 

1 tirmeğe başlanmıştır 

DAHİLİ HARtd 
Selıellk Uto J[r. Z30I l{r. 

• ayl• .. ııtr. .... llL 

1 aylık .. l{r. .. J[r. 

1 • lOI Kr. 

İLAN 
TEK Sth'UN 
SANTİMİ 

Blrlnd Sahife 
ikinci Sahife 
1~ .abifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

Bütün bir ıahife veya ya
rını sahife llln için İdan ile 
görüşülür. 

OIKKAT 
Gaz.,temlze ll&ıı vermek ı.

tiyenler ya doğrudan doi -
ruya gazrtem!z idarehanesi· 
ne veya Fenli Selek ilin bil· 
rosuna mürllcaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet ban No. 
3 • Telefon: u.7 

bugün herkes AltJ"anya ve İtalya 
arasındaki ant' • krmintern paktı 
bir ittifak haline çevrildiğini açık
ça biliyor. 

Çekoslovakyaııın ve Arnavut· 
lu,tun işgalir.d~n ~~nrıı Almanya 
llıci muahedeyi iptal ve İtalya U. 
siyasi ve a>kerl ittifakı aktettl 
Bunlar, Avrupa vaz;yetlnl rlddl bir 
surette vah'm1eşt'ren fevka!Ade 
mühim iki hadise teşkil etmekte -
dir. Bütün bu ahval öyle şartlar 
ihdas etmişlır ki bu ~artlar dahi -
!inde demokrat dev!etler taarruza 
karsı tek b:r cephP tes;s için icap 
eden vol "~ vasıtaların araştırıl -
ması gayret1erini trtlırmışlardır. 

Mutecavl7~ karşı müessir bir 
sulh cephesı organize etmek için 
bir taraftau İngiltere ve Fransa 
diğer taraftan Sovyetler Birliği a
rasındaki nıiizıkerPkı de bu cer -

1 
çeve içinde l:ıaşlal""!,tır. ı 

Sovyetler Birl~in:n fikri dai -
ma şu olmuş ve hM!en de şu ol ·ı 
makta buhınmuttur ki e~r Fran· 
sa ve ııgill~re Avrupada tecavüze[ 
karşı hakibtcn bır eei ~mel< • 
tiyor»a, bunun ıQİn evvela 

sahş 

Direktörlüğün den 
Bayan Noemirun 24495 hesap No. sile Saı:ıdığtmızdan aldıil 

(600) liraya ka~ı birincı derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden ~.akkında yapılan takip üzerine 3202 !fo. h kamı • 
nun 46 ıncı maddeıijnin ınatufu 40 ınoı maddesine göre utılm• 
icap eden Bey<>ğlunda Hüseyinağa mahallesinde Küflüçrkı aoka • 
ğmda eski 15 yeni 17 kapı, 336 ada, 28 parsel numaralı kAglr bir evla 
tamamı bir buçuk ay müddetle llÇlk arttırmaya koıımt!fU!r. Satıf 
tapu si<:il kaydına göre yapılmaktadır. ArtUmıaya ıtnnek istlyu 
(177) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarınuzdan birlııiD ı.. 
minat mektubu da kıılbul oluour. Bidlmılt bütün ver,U.le bel~ 
ye resımleri ve telliliye rüsumu borçluya aıttir. Arttırma prtna
meııi 22/5/939 tarihinden itibaren ~ etmek ıatiyenlere ııanddl 
hukuk işleri servWnde açık bulundurulac:aktır. Tapu sicil kaydı 
vesair lüzumlu inhatta §Brtnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttırmaya girm~ olanlar bunları tetkik ederılı: aatt!Jia çıkanlaa 
gayrimenkul hakkmda'her teYi ölreıımif ad ve itibar olun•ır. Bi -
rinci arttırma :t0/6/939 tarihine miludlf Cuma &ünü Cajalollun
da aaııdığımızda aaat 10 dan 12 ye kadar yaptlac:aklır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınmlLlll 
icap eden gayrimenkul müeltlleflyeti ile aandılı: alacacağını tama· 
men geçmiş olması prttır. Aksi takdirde aon arttıranın taahbücltl 
baki kalmak şartile 17 /1 /939 tarihine miisadif pazartesi ,Unü ayni 
mahalde Ye ayni saatte aon arttırması ı pılacaktır. Bu art • 
tırınada gayrim~nkul en çok arttıranın ·~tünde bırakilacak • 
tır. Hakları tapu ricillerile ub!t olmıyan alllı:adarlar ve ir
tifak hakkı saJıiplerın!n bu haklarını ve buauaile !aiz ve m- • 
r!fe dair iddialarını illıı tarihinden itibaren yirmi gün ıçinde evra· 
kı müsbitelerile beraber dalremiH bildirmeleri lizımdır. B·ı surn. 
le haklarını bildirmemiı olanlarla hakları tapu sicillerile ~bit ol· 
mıyanlar satış bedelin.in paylaşmasından hariç kal rlar. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 38/1137 dosya naıraras.le sandığımız 
hukuk işleri sen isine muracaat etmeleri lüzumu il.3.n olunuı-. 

••• 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıl....tan alınan gayrimenkulü ipotek gös· 

t~mıek istiyenlere muhamminlerimisın koymuş olcıuğu :..ıymetin 
!lllfıııı tecavüz eımemek üzere ,hale bedelinin yarısına kadar borç 

wrmllk slJl'etile kolaylık ptermektedir. (33411) 
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eır Ü [Marka halis ipek ve teminatlı 
KADIN ÇORAPLARININ 

1 satış yeri yalnız İstiklôl Caddesinde 423 
~- S'Uphl Çc:>c'Uk Pa.zarı clir •DIF 

j 
· ı 

ı 

Türk Hava Kurumu 
TERTİP 

iy n osu 
BiR İ NCİ KEŞiD E 

11 - Haziran - 1939 dadır. 

bUyUk ikramiye 45.000 Ll rad11. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~= ikramiyelerle 

20,000ve10,00 0 
Llrallk fkr Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alaralc iıtiralc etıneyi ihmıl 
etmeyiniz. SU: de piyanıonuıa mes'ut ve ba!ıtiyarhr ı 
aruına Kirmiş olununıu. 

GAZOZ ve MEMBA SULARI 
lmalAthanelerine müjde: 

~işrlf>rin aC;'ıılannı •a· 
ıı~ıtnıak iı.ın en son si& .. 

tcrı malı.int"lcr ile ınaJ 

edilıen kapsiıllf"r SEY KO 

mü~·•~('~C'Si t.arabudan 
ihzar edilir. 

'-'aL.o;c Iabrikası tcsfb ıedc

ccklrr için en son sl:,tcm 

Ortm•n ve H•rbıt 

· fabrikaları mami.tl.1h ma .. 

r}/ kinalarla her nevi mıl-1 zemc s~;vKO rnüe11ca-

• ..Jnden !<derik edilebilir. 

Müracaat , isUınbul Çakmakçılar yo
ku,u Sandal} acılar sokak 1·14 numa
ralı Kumrulu handa SEYKO Tel: 23207 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN Ht:KİM) 

DAHİLİYE ıvf(ıTEH.\.SSISı 
Dıvanyolu 104 

Muayenehane uatler:!. Pcızar 

oariç her gun 2.5 - 6, Salı, Cu
artesı 12 - :ı..5 fıkarayr. 

1 
Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Eks1:ra Gil.rililk: Tereyağ• 
Halis ve hakiki TRABZON TER EY A G 1 N 1 buradan al ı nız. ® Jstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
•••••••• Slparlfler derhal yerine kadar gönderlllr. •••-•••• 

1illi111111 

-
&ıhıbi '\e Neşriyatı 

Meşhur İncirli Çiftliği satılıyor 
l\.Juhurriri: Ali Nacj KARACAN. ~ıl -

dığı Ytr: Son Teıa:ı·<.•! Basıme\.1. 

,,, . . .......... 

- Bakırköye on dok ka mesafede meşh Jf İru:ırli çi!lliği 15/5/939 

pazartesi günü Bakırköy Sulh mahkemesinde açık ;;ı·ttırma ite sa

tılıyor. İstiyenlerın mahkemeye milracaatleri. 

• 
iKDAM ı:ı - !\lap.- ı ~a' 

-

' 

ere 

.. 

--- ---------·----

Dr. Feyzi Ahmel Onaran 
Deniz; Ha•tahanes i cildi.ye 
zührcviy~ mutaha .ssl lt 

Tet,ron ·- 238')9 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

nden al1111z. 
Z AY 1 

Şirkctımizc ait ~4 ı tın.aralı tec
rübe plaka ırı zay ı t tik 

Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 
Adrese Dikkat : istiklal Daddesi Lale sineması yanında UUe gişesi 

• 
Oıtas a Sahibi : F. AH M ET TOPÇU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiıiiiiiiiiiliiii 

• 

Viyanada Profesör 

K - Or. VAGNER'in •1tormNülü l'ı·---------------'ı •• inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
E.ı{zamanın hususi ilacı C noi Mi kdarı Muhammen B %7,5 teminatı Eksil ime 

Yr r::ı. ve çıı un'arı derhal geç.rir. Her eczahancde kutusu 
50 kuruştur. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimi~c ait iki adet hurda benzin makinesi pazarlık 

suretile satılacaktır. Tahmin bedeli 40 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname merkezimiz levazımından parasız 

alınır. 

3 - Pazarlık 16 Mayıs 1939 Salı günü saat 15 te Galatada Kara 

Mustalapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. 

4 - Bu pazarlığa ait teminatı kat'iye miktarı 6 tiradır. ·3360· 

Çocuk Hekimi -m 

Dr. AHMET 

AKKOVUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Tele fan : 40127 

R 
E 
K 
S~ 

KUMAŞLAR! 

İHGİLİZ KIJPONLARI --- - ---- - --- - - - -
MÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
İstildal Caddesi N~l57 

Lira K. Lira K. şeklı aaatı 

Molenz lcağıdı 50 lop 600 37 50 Pazarlık 14 
Alitı fe nniye ~ 60 kalem 151rl 53 113 66 • 15,:IG 
Teknik alah 20 • 1758 10 131 8.5 • Hl 
Sarma k.!i. (k ırmı zı) 300 top 4350 326 26 açık E. 16,:lo 

I - Şartname ve nümunesi mucibince yukarıda cins ve mık
tan yazılı (4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usul!crlq sa-
tın alınacaktır. • 

il - Muhammen bedeli, muvakkat temmat akçeleri, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. , 

III - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü Kaba taşta Levazım 

şubesi müdürlüğündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, liste ve numuneler her giin sözü geçen şubl'
den parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 7,5 günıo-
me paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3358) 

Maraş Belediyesinden : 
Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar heyeti Fen şefliği tara!ııc

dan tanzim edilen şartname ve mukavelenamelere göre Maraşın 
imar planı 20 gün müddetle ve aşağıda bildirildiği tarzda pazarlık
la münakasaya konulmuştur. 

l - Muhammen kıymeti 7500 liradır. 
2 - Kanuni muvakkat teminat 562.5 liradır. 
3 - Taliplerin bu işe yapabileceklerine ait olduğu vekaletten 

alınmış ehliyetnameyi hamil olması şarttır. 

4 - Pazarlık Per~embe günü saat 10 sJa ve 1/6/939 tar.hınrie 

ve Mara.5ta Encümen huzurunda yapılacaktır. 
5 - Mukavele ve şartname suretler] belediyeler ımar hr) rtı 

fen şefliğinden verildiği gibi Maraş beledyesinden de talep o:u
nabilir. 

6 - İmar planını belediyeler imar heyeti fen ~efligi yaplırn -
cağından mufassal izahat o makamdan alınabilir. (:J32'4) 

C AF E.R 
n. 

M O-s H 1 L Ş E K E R -1. tesiri ka'ti, ahmı kolay ne iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bvlunur. 

' • - - -


