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CUMARTESi • 27 M AY 1 S • 1939 
SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

CAGALOGLU NURUOSMANİYE Ne. !'4 

T E LE F O N No: 23300 - İS T A N B U L 

İnhisarlar ve Adliye Yeki leri istifa ettiler 
Fethi Okyar Adliye, Raif Ka-

• 
radeniz Gümrük ve inhisarlar 
Vekilliğine tayin edildiler 

Fikret Sılay ve 

Rana Tarhan 
Parti dahilinde 

çalışacaklar 
Ankara, 26 ( A.A.) - PMrli da • 

hilinde çalışmak arzusu ile Ad • 
Jiye Vekili Konya mebusu Tevfik 
Fikret Sılay ve Giiınrilk ve İııhi • 
sarlar Vekili İstanbul mebusu Ra· 
na Tarhan Vekalet vazifelerinden 
istifa etmişler ve istifaları Reisi • 
eümhur tarafından kabul buyrul· 
muştur. 

Adliye Vekaletine Bolu mebusu 
Fethi Okyar ve Giinırük ve İnhi· 
1111rlar Vekaletine Trabzon mebu • 

su Raif Karadenizin tayinleri Baş- Ye · Adi" V k"I" y · G · ··k ı· h" l v k·ı· 
.v1 1 d "ııh R" nı ıye e 1 ı enı umru ve n ısar ar e ı ı 

v11m.a et tara ın an ı a ''e ıya - . 
setlcümhurca tasvip ve ta•dilJ. buy-ı FETHi OKYAR RAiF KARADENİZ 
rulmoştur. tezkeresi Medisin bugünkü i~ti -ı çe yeni vekillere vuifeleri tebliğ 

Bu husuotaki Riya etklimlıu:r mauıda okunmuş ve Başvekild - edilmi~tir. 

Parti Bdybk kurulıayı hazırlıkları 
Parti programında bazı tadilat 
istihdaf eden teklifler hazırlandı 
Tadil teklifleri gen
başkur'un tasvibine 
iktıran etmiştir 

Ankara, 26 (A.AJ - Cümhwı. 

yet Halk Partisi umumi idare he
yetince parti büyük kurultayına 

a.rzcdilmek ÜZi!I'e parti programın
da bazı tadilat istihdaf eden telt -
lifler hazırlamnıştır. 
Genbaşkurun da tasvibine ikl!

ran etmiş olan bu tadilat, dünya 
hadisat ve hareketlerini etüd ya
nında, bilhassa büyük inkıllbımı
zm nasbınazar ettiği esasları ihti
va eden milli karaktere, yurd ve 
millet ihtiyaçlarına dayanan ve 
Tütk cemiyetinin bu asruı insanlık 
aleminde hakkı olan yere süratle 
ulaı;tırıeı hükiimleri .ihtiva eden 
ve Cümhuriyet Halk Partisinin ku ı 
ruluşundanberi tekamül ederek 

Parti Genel Sekreteri 
FiKRi TÜZER 

Kültür, ziraat, iktısat, 
nafia işlerine hız ve 
ehemmiyet verilecek 

taayyün etmiş bulunan programın 
daki mevcut esaslardan ancak ba
zılarının tatbikatına taalluk eyle -
nıekte ve şunlardan ibaret bulun -
maktadır: 

Oçuncu kısım 
Ziraat ve sanayi, madenler, or

manlar, ticaret, nafıa işleri. 
1· Eski programda zırai kredi 

h.akkında mevzu prenslplerın daha 
ınyade vuzuh kesbctme.;i ve ge -
nışlemesi için mevcut hükümlere 
yeniden aşağıdakiler ilave edilmiş
tir: 

Çiitçinin işletme sermayesi un-

1 

surlarım tamamlamak zırai is -

(ATka-. 3 uıuü sayfada) 

İngiltere - Fransa DANTZiG 
Sovyetl er paktı1Hu~uı 
İngiltere hükumeti Voroşilofu 

Londraga davet etti 
Londra, 26 ( A. A.) - İngiltere 

hükumeti, Voroclıilov 'u Eylôlde 
yapılaoıık İngiliz manevralarına 

danı etmiştir. İngiltere ile yar -
dım ınis"kları akdrtnıış ol~n diğer 

uıcnılekctlcr de bu ınoınc\·rnlara 

muhabirleri, İngilız - Fransız -
Sovyet anlaşmasının akdinin pek 
yakın olduğunu gösterir haberler 
vermektedir. 

Fransa ile lngiltere 

hôdiseleri 
endışe vermiye 

başladı 
Va~oya, 26 (AA.) - PoJonya

Dantz;g hududundaki b,j,diseler, 
gittikçe sıklaşmaktadır. Şimdi en
dişeyi mucip olan nokta şudur: 

Dantzig ayan meclisi he,· hadi
seden sonra Polonya hükümetine 
şiddetli protesto notaları yolla -
makta, Polonya hükümeti de bu 
notalara ayni şiddette protestolar-

YAKI DA 
İKDAM' da 

m 1 m 

ATATÜRK 
VE 

İstiklal Harbi 

Değerli bir muharririn yRıdığı 

bu eserde inkılabın eıı heyecanlı 

tarihini okuyacaksınız. 

... 2 ... 

Çakı ı Efe 
İzmırin değerli muharrlri Zey -

ne! Bcsım Sun'un tetkikler neti -
cesinde yazdığı bu heyecanlı tef
rıkada Çakıcının müthiş hayatını 

okuyacaksınız. 

... 3 ... 
Tarihte Büyük 
Türk korsanları 

Rahmi Yağız m gazetemiz için 
hazırlaJığı bu en son ve en merak
lı eserındc fırtınalarla savaşan 

Türk kalıram~nlarının macerala 
rını okuyacaksınız. 

Bir lspanyol Casusunun 
Heyecanlı Maceraları 

iskender Fahrettin Serlelli'nin 

ingilizc~den çevirdiği bu eşsiz e

serde sı.irükleyic; bir kitabın bü
tün zevkini tadacaksınız. 

Yakında 

' 
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Bütçe Müzakereleri ~ , 
V ekô:letleri i • 151 
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== Nafıa ve lktısat 
==-
~ 
F.a; 

~ 
:=ı: 

e; 
= 
~ 
E:' 

teşkilat kanunları 
== == 
= =ve == == == 

bütceleri dün kabul edildi = ~ 
== ~ 

' S! Ankara, 26 (A.A.) - Büyiik l\lillet l\Ieclisi 
= bugiin Şemsettin Giinaltay ın başkanlığında 
= = birbirini miiteakip yaptığı iki toplantıda 1939 
= § yılı biitçesinin miizakeresine devanı etmiştir. 
= İlk celsede Nafıa Vekaleti teşkilat kanunu 
= = ve bütçesi müzakere edilmiş hatiplerin müta-
= = leaları ve bu mütalealara karşılık olarak Nafıa 
EE Vekili General Ali Fuat Cebc..,oy'un verdiği cc-= -== vap ve Vekillet mc!-iaisinin unıumi hatlannt tc-
= bari.iz ettiren izahatını ıniite.otkip büt~c tasvip 
e:! olunınu. tur. 
§ İklısat Vekaleti l<.,.kilat kanunu ve bütçesi 

1 

üzerindeki miizal<erelerde de birçok h~tipler 1 
söz alarak bilhassa sanayiiınııi alakadar eden s 
noktalara temas etmişler ve bunlara dair bazı ~ 
temennilerde bulunmuşlardır. ~ 

İktısat Vekili Hiisnü Çakır verdiği cevapta, İl 
mevzuu babsolao noktalar etrafında Vekaletin Si 
takip ettiği battı hareket ve alınmaS< zaruri ~ 
!edbirleri anlatmış ve bu izahat kafi görülerek ~ 
lktısat Vekaleti teşkilat kanunu ve bütç~si ~ 

= kabul olunnıustur. ~ . ~' 
Bıiyük l\lillel l\lecJiı,i yarın da topl•narak ~ 

Biit~c ınüzakerelcrinc devanı edecektir. ~ 

: '1111ımıuuımııııınıı111ınmmilı1mıınnuuuinı11nmmıııınıııınınıqmllll!l111uıınııı nnuııınıımııuıııınnnııunııınııııııııuıııınınnııuuıınuımıııııı 

11 bin liralık suiistimal 

iki heyet hakkında 
takibat yapılacak 

İdare heyetini ibra etmiyen ve ııeçen sene çalışan iki heyet 
hakkında takibat yapılmasına karar veren Denizbank koope

ratifi \imumi heyeti toplantı halinde 

Sovvet harp 
bütçe i 

Milli müdafaa 
bütçesi bir misli 
daha arttırıldı 

Mosk.ova, 26 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet meclisine 1939 bütçesini 
tevdi eden Maliye komiseri Seve -
re!, hu bütçenin 154 mllyar 957 mil 
yon rubleye baliğ olduğunu, hal -
bukı geçen sene bütçesinin 125 

ı 
milyardan ibaret olduğunu ehem
miyetle kaydeylemiştir. 

1 1 Milli müdafaa masrafları, 1938 
dekı 27 milyar rubleye mukabil 
bu sene 40 milyar 885 milyondur. 

---000---

lnoiltere -Japonya 
938 yılında 11 bin küsur lira za- kalade olarak toplaruruştır. .. ık Tokyo, 26 (A.A.> _ Demeı. : 

rar ettiği için bilançoları tasdik e- münakaşalı ve gürültülü olan tt\)- Amoy'dan gelen bir telgrafta A
dilmiyerek beş kişilik bir heyet lantıda İktısat Vekaleti namına moy'da bulunan İngiliz Amerikan 
tarafından bir senelik hesapları Baki komiser olarak bulunmuş - ve Japon deni2 kuvetleri kuman-
gözden geçirilen Denizbank koo - tur. danlarının bugün tekrar toplan • 
peratifi umumi heyeti dün fev - (Arkası 3 üncü sayfada) dıkları, İngiliz ve Amerikalıların 

Genç ilim adamımızı 
Toprağa bıraktık 

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

Kulangsu'ya çıkarılan bütün kuv
vetlere mensup mevcudun azal -
1ılmasını teklif ettikleri ve Japon
ların bu teklifi reddeyledikleri bil 
dirilmcktedır. 

Halen Ku!angsu'da bulunan Ja
pon bahriye neferinin mikdan 50 
kişidir. 

Ruamın ilacını ararken hayatını ilme kurban eden --000--

Kemal Cemilin dün yapılan cenaze merasimi General Milh'in temasları 
. .. ... . ... 

"• ...... :pi .. '" • .... • v .......... '"' 40' """" • " ............... !o# 

' 
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d • ~_.....;.- ----
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Genç ilim adamımız merhum yüzbaşı KEMAL CEMİL'in tabut1:1 

Roma, 26 (A.A.) Dün akşam 

İtalyan hava km•vetl<!ri erkiınile 

mühim görüşmelerde bulunmuş o

lan General Milh bu sabah Gui

donya hava merkezine giderek te
sisatı ziyaret etmiştir Yanında 

General Vale bulunmakta idi. 

Adliye terfi 
listesi geldi 

Adliye Vekaletince Jıa71rlanan 

hiıkim '\'C adli)e ınensuplarının 

terfi listesi Yüksek ıasdika iktiran 
etmiş ve diin Istanbula ait kısım 
tniiddeiwnumilige tebliğ cdihni~

tir. Bu kısını kinci !-.ahifrınizde 



SAYFA ı IKDAllr 27 - Mavıı 19. 

Genç ilim adamımızı 
Toprağa bıraktık .. Ş~~~ir. , .. ti~tle,rl~ri;~~. 

A. dliye koridorlarında 
24 SAAT 

• 
lstanbul Adliyesinde - ----- ·------- -

Ruamın 

Kemal 

ilacını ararken 

Cemilın dün 

hayatını 

yapılan 

ilme kurban eden 

cenaze merasimi 

Şeker şirketi 

şubeler açacak 
-

Paristeki Pastör Enstitüsimde 
be~ sene evvel ruam hastalığı ü -
zerinde yaptığı tecrübe !erin kur -
banı kahraman ilim adamımız Ve
teriner yüzbaşı Kemal Cemilin 
tahnit edilmİi nıişı dün sabah 
Fransız bandıralı Teofil Gotye va
puriyle şehrimize getirilmiştir . 

Na<ı muhtevi 500 kılo!uk rna -
deni tabut, vapurdan seliım res -
mini ifa eden bir askeri manganın 
bulunduğu Cür'et romorkörüne 
indirilmiş ,.e Türk sancağına sa -
rılmıştır. 

Bu sırada Fransız vapuru san
cağını ölüye saygı eseı:i olarak ya
rıya indirmiştir. 

Tabut, romorkörle Haydarpaşa 
rıhtımına götürülmüş ve orada bir 
top arabasına konulmuştur. 

Cenaze alayı, Askeri Veteriner 
Tatbikat mektebi müdürü Tuğbay 
Rıza Tinayın kumandasında teşkil 

edilmiştir, 

Alayın önünde bulunan bir as
keri bando tarafından matem ha
vası çalınarak saat dokuzda yola 
çıkılmıştır. 

Alayda sıra ile bir piyade ihti -

çüncüsü olduğu, Paristeki muvaf
fakiyetli tecrübeleriyle beynelmi
lel bir şöhret kazandığı tebarüz ı 
ettirilmiş, hatırası yadcdılmiştir. 

Buralarda bir çuvala 
kadar perakende 
şeker satılacak 

Bunu mütea';ip genç bir stajiyer ı Şırndıye kadar 10 tondan aşağı 
talebe de heyecanlı sözlerle, he - perakende şeker satışı yapmıyan 
nüz otuz ya~ında iken ölen Kemal şeker fabr;kaları Türk Anonim 
Cemılin yüksek ruhunu taziz ve şirketi Lıuııdan sonra 1 ton.ı kadar 
tebcil etmiştir. şeker Salınağa karar veı miştir. 

Hazır bulunanların gözyaşları. Bu karar küçi;k esnafın büyük 1 
arasında dinlenen bu hazin hitabe ı tüccarların hakimiyeti . afündan 1 
!erden sonra dualarla defin me - kurtarılması ıçın verılmıştır. Az 
rasimi sona ermiştir. sermayeli küçük esna! 10 ton şe-

Bundan evvel ayni hastalıktan 1 
ker alaır.adığından fazia fiatle bü

ölen profesör Ahmet ve Hüdai ile yük tüccarlardan mal almağa mec 
birlikte bu üç ilim kurbanı için bur. oluyordu. . . 
her yıl 26 Mayısta bir ihtifal ter- Şırk.et ılende şehrın muhtelıf 
tibi kararlaştırılmıştır. yederınde şubeler ı.çacak ve bu-

.. . . . .. k b ralarda perakende olarak ıstiyene 
Oğrendığımıze gorc son ur an . 

C .1. ..1.. - k d"·'- bır ÇU\·ala kadar seker satacaktır. Kemal emı ın o umu ço ı""'a- -
1 000---te değer bir hadise ile vukua ge -

miştir. V 1 L_A Y_E T 
Ruam hem insanı. hem de hay

vanları öldüren müthiş bir hasta
lıktır. 

Kemal Cemil, Pastör müessese
sindeki denemeleri neticesinde bu 
hastalığa tutulan hayvanları ölüm 
den kurtaran bir ilaç bulmağa mu 

Silivri ve Yalovaya 1 

çekirge akıri ı 
1 

Silivri ve Yalovadan gelen ha - · 
berlere göre bu kazalara uzak ı 
yerlerden çekirge akını başlamış-

ram kıt'ası, cenazeyi taşıyan top vaffak olmuştur. 

tır. Vilayetin alakadar memurla.rı ·ı' 
derhal faaliyete geçmışlerdır. Mu
cadeleye ütün halk mükelle -
fiyet usulile iştırak edecektir. Mü ı 
cadelede çarşaf usulü kullanıl -
makta ve zehir istimal ed·lmek -

arabası, Veteriner Mektebi profe- Bu ilacın insan üzerinde şifa te
sör ve talebeleri, Milli Müdafaa siri olup olmadığını meydana çı -
Vekaleti ve muytelif teşekküller 1 karmak maksadiyle kendisine tat
namına gönderılen çelenkl~r ve di bike karar vermiştir. 

· 1 hastalık tedir. ğer bir çok zevat bulunuyorlardı. Kendisine şırınga ı e 
Profesör ve talebelerin göğüsle - mikrobunu aşılamış ve bulduğu i- Divanyolundaki bitıalar 
rinde merhumun resmi vardı. lacı da kullanmıştır. İlaç tamami- bej rengine toyanacak 

Veteriner mektebi önünde te _ le müessir olamamıştır. Fa.kat ru
vakkuf edilerek Kemal Cemilin ama tutulanlar 15 günde öldüğü 
hatırasına hürmeten kısa bir sü - halde Kemal Cemil vücudünde 
kut duruşundan sonra yola devam hastalığın müzmin şekilde yara -
edilmiş ve Karacaahmet mezarlı - !arı çıkarak senelerce yaşamış, 

ğına gidilmiştir. kendisine müteaddit ameliyatlar 

Divanyolu caddesinde lb.•ıaların 
belediye binasının rengi olan açık 
beje boyanması takarrür etmiştir. 
Alemdar nahiye müdürü dun bü -
tün dükkanlara ve bilhassa boya-
!arı bozulmuş, caddenin manzara-

rı======" 
Haklı değil mi? 

Bu talebe sokakta 
hıra kılmamalıdır 

İstanbulda Üniversite tale
belcrile taşralı birçok itse ta
lebelerinin barındığı yurtlar
dan biri de Kocaeli yurdu -
dur. Son günlerde lıeniiz an
lıyamadığımız bir sebepten 
dobyı yurd müdiirlüğii lale -
!ebelere fen:ı bir haber veri-
yor: 
•- Yurt çarşamba günü 

kapanacaktır. B.l~ınızın ça -
ı:csine bakın!.., 

Ve bu ihıar burada oturan 
kız ve erkek elliyi mütecaviz 
talebe üzcrınde soğuk bir duş 
tesiri yapmıştır. Talebeler 
imtıhnn üstü ne yapa -
caklarını şaşırmış bir halde 
bulunuyorlar. Haziranın Ü -

çünde dersler kesilecek, on -
dan sonra Haziranın ı;onuna 

kadar imtihanla'l" sürecek. 
Bu müddet zarfında \ıu ço -
cuklar nerede barınacaklar? 
Bazı taleiıeler kendilerine 

1 

an at ar ız a
bulunacak • ra ış 

Belediye bu mesele 
Üzerinde tetkikat 

yapıyor 

Beledıye ktı>at işleri müdürü 
J Saffet Sezen şehrin belli başlı iş
' !erile me:,Jul olmağa başlomıştır. 
. Bu arada ha"""! işi, hişmetçi işi ve 
Kız A~am Sanat mektebinden 

1 

mezun olan kızlarımızın ış bul -
malan meselesi hakkında birçok 

, profesör ve mütehassısın f:kirlcri-
1 ne müracrnt etmiştir.Bu arada dün 
üni\'er'1tot içtımaiyat profesörü 
Kessler il· bir konuşma yapılmış 
ve kend tst ıe birçok mevzu !ar hak 
kında Sllaller iradeciilmışti .. Pro -
fcsör Kessler tetkiklerinin netce-

terfi ve nakiller 
Dün Adliye Vekaletinden Müddeiumumiliğe 

tebliğ edilen listeyi aynen neşrediyoruz 
Adliye Vekaletince hazırlanıp! Naklen yapılan terfiler tayin-

tasdika iktiran etmiş olan yeni na !er de şunlardır: 
kil, tayin ve terfiler listesinin İs- İstanbul asliye altıncı hukuk re· 
tanbula ait olan kısmı dün İstan- isi Saliıhattin 90 lira ile Kütahya 
bul müddeiumumiliğine tebliğ hukuk hıikımliğine, İstanbul sulh 
edilmiştir. 1 hakıim.~rinden Hay~eddin Şakir 

Yine bulundukları vazifelerde 70 lira ıle Çanakkale müddeiumu-
kalmak üzere maaş dereceleri yük miliğine, asliye dördüncü ceza re
selen İstanbul hakimleri şunlar - isi Fazıl 80 lira ile asliye dördüncü 
dır: hukuk ıeisliğine. İstanbul yedinci 

Ağırceza reisi Refik 90 liraya. sorgu hakimi Fahrettin 70 lira ile 
ağırceza aza muavini Sadettin 35 Diyarbakır ceza hakimliğine, aslı
liraya, asliye birinci ceza reisi Ce- ye dörd~ncü hukuk reisi İrfan 90 
mil 90 liraya, asliye birinci hukuk lira ile Istanbul. asliye altıncı hu
rcisi Suphi 90. liraya, Üsküdar hu-/ kuk reis,liğine, Istanbul icra me -

sini iktısat müdürlüğüne raporla kuk hakimi Irfan 90 liraya, asliye muru E«rem 40 !ıra ile İzn ık sulh 
arzedecektir, Bundan bir müddet h"k· .... G d "dd · 

ikinci hukuk reisi Zeki 90 liraya,! a ~m,ıgıne, er.c e mu eıumu-
evvel Vali ve .Belediye Reisi dok- birinci ticaret mahkemesi reisi Fa mısı Şe\'ket 40 !ıra ile İstanbul 
tor Llıtfi Kırdar Üsküdar Kız ens- lh h"k ı 

iz 90 liraya, Çatalca hukuk hakimi su a im iğine, asliye birinci ce 
titüsünü gezdiği sırada mektep Şevket 70 liraya. M. umumi mua _) za azasından münip 55 lira ile is-

vinlerinden Refik 40 liraya, asliye an u su a ım ıgıne, a a ca müdiresi Valiye: ı t b ı Ih h.k. ı... ç t ı 
- Kızlarımız yeti§iyor, fakat . . müddeiumumisi Kemal 40 lira ile 

yenı bir pansiyon aramağa çalışacak saha bulamıyorlar!. altıncı hukuk aza muavını Muazzez İ 
d "'h' b' 1 35 ıır· aya, Fatı'h sulh ha"kı'mı· Nu-' stanbul müddeiumumi muavinli-koyulmuşlarsa a mu 1111 ır Şeklinde bir şikayette bulun -

klsn11 aileletinden avdan aya reddin 55 liraya, asliye üçüncü hu ğine4, K1·ars. mut .. ddeiumumisi Sürey , muştu. Vali keyfiyetin tetkikini ik- o il t b ı · 
Para aldıklanndan fena va - kuk aza muavini Meliha 30 liraya, yal . ıra e s an u agırceza a -tısat mtldürlüg"une havale etmiş- - B ··dd · • 

1 d. H ı· .. .. .. . . za ıgına. ursa mu eıumumı mu ziyete düsmüş er .r. usu - ı· as ıye uçuncu ceza aza muavını 
·ı b .. 'ı d t 1 b · b ır. N d' 35 1. Ü k"d . avini Hüsnü 40 lira ile İstanbul sı e ugun er e a e enın aş- Kız enstitücültrine devam eden a ıre ıraya, s u ar ıcra me h"k' !... ve Yalova müd 

ka ışle uğraşacak tek dakika- talebelerin ekserisi aile kızları hal muru Suat 35 liraya, Üsküdar sor- sorgu a . ı'." ıgı~e 
kt • h"k' · 35 r "dd · deıumumısı 45 !ıra ile Yalova hu-sı ~o ur. ve vakıileri yerinde olan kızlar - gu a ımı ıraya, mu eıumu-. • . . . 

Üniversit~li ve fü~li olan , dır. FaKat buna mukabil birçokla- ı mi muavinlerinden Celal 45 Jira-j kuk hakı.mhğınc terfian ve naklen 
bu genç talebelPre b r .ver a- j rı da fakirdir. Bunlar m~ktepte ya. tayın edılmışlerdır. 
rasın, Vilayet, Belediye'. Halk I şapkacılık, terzilik çiçekçilik, pas - --
evi, Üniver;ite ve Maarıf her '!acılık ıesaire öğrendikleri halde 
hangisi olursa olsun derhal 1 hayata atıhp ailelerinin geçımine 
faalıyete geçerek bu çocukla- f yardım edememektedirler. Halen 
rm11zla meşgul olsun.. Eğer iktısad ınüdürl:.iğünün yaptığı tel-

Beyoğlunda bir 
soygunculuk 

i 
kabilse, yurdun kapanmasına kikat bu gibilere müsait işler bul-
ıniini olunsun değilse çocuk- mak içindir. ! E h"b" • • 
!arın diğer yurdlara yerleş - 1 ----00---- ! v sa 1 ını soyan mı- . 

meleri için bir çare aransın k" safir ler tevkif edildi 

Şişlide geçen 
vak' ası gasp 

Mustafayı soyanların 

muhakemesi başladı 
Burada tabut, Kemal Cemil gi- yapmak icap etmiştir. Son ameli

bi ilim uğrunda kendisini Ruama yatta kurtulacağı ümit olunur -
feda eden hocası bakteriyolog bin- ken ağlebi ihtimal bayıltmak. için 
başı Ahrnedin mezarı yanında a _ kullanılan ilacın fazlalığından kal 
çılan kabre indirilmiştir. bi durmak suretiyle vefat etmiş -

dersek, Yozgat ta İ l 

Haklı değil mi?~ haram birden sını ihlal eden dükkanların sahip
lerine kat'i tebııgat yapmıştır. Bu \ı 
cadde peyderpcr ayni renge bo -
yanacaktır. 

.......................... 
J Küçük Haberler f 

Beyoğlunda evvelki gece bir soy 

guneuluk vak'ası olmuş ve faille-
ri dün tevkif edilmişlerdir. Hadise 

şudur: 

Dün ağırceza mahkemesinde bir 
gasp davasının muhakemesine baş 
lanmıştır. Tahkikat evrakına ve 

iddiaya göre hadise şu şekilde ce -
reyan etmiştir: Çiçeklerle örtülen ilim kahra - tir. 

manının mezarı başında Veteri - Naşın o vakit getirilmesine te -

Romen denizaltı kaptanı 
VilAyeti ziyaret etti * Prost Eminönü maketıni tet-

Yozgat, 26 (A.A.> - Yozgat hal

kı dün iki bayramı ayni zamanda 

yaparak sevinç içinde çalkanmış -
tır. Bunların biri alaya sancak ver 

ner Mektebi emrazı entaniye pro- şebbüs edilmiş, fakat cesetteki has Şelıri.nıizde bulunan Rorı:en de- kik etmeğe başlamıştır. Bu tetkik me, diğeri hükumet binasının te -
fesörü İbrahim tarafından bir hi- talık mikropları dolayısiyle buna nizaltı gemisinin süvarisi yanın - bir ay kadar sürecektir. Bu ma - mel atma törenidir. Doksan üçün
tabe irad edilerek merhumun fe - imkan bulunmamıştır. da Romen konsolosu olduğu halde kette Prostun bazı değış'klikler ~ü alayımıza sancak verme mera
dakıirWdarı ve meziyetleri anla - Son defa, artık sıhhi mahzur dün Vali muavini Hüdai Karata- •imı'ne vilayetin her tarafından ge 

yapacağı öğrenilmi~1ir. 
tılmış ve kendisinin ruama ilaç kalmadığına dair verilen raporlar bam makamında ziyaret etmiş ve len on binlerce halk iştirak etmiş 

Beyo~lunda Mis sokağında o -

turan Fransuanın evine mısafir o

larak Raul, Jorj, Marke ve Kirya

ko adında dört arkadaş gelmiştir. 

Biraz oturduktan sonra bir biçi -

mine getirerek hepsi birden Fran 

suanın üzerine atılmışlar, kolları-

Rizeli Ahmet, Mevlut ve Mak -
sut adında üç kişi İzmir vapurile 
İstanbula gelirlerken vapurda İs -
kilipli Mustafa ile tanışmışlar ve 
şehre çıktıktan sonra bunlardan 
Maksut Mustafaya delalet ve tav
siye ederek Tekirdağ oteline mi
safir etmiştir. Ertesi gün Maksut 
yeni ahbabını Şişlideki bir akra -
basından para alacağını söyliye -
rek o tarafa götürmüş, Şişlide 

tramvay deposunun ilerisindekı 

dutluğa geldikleri zaman Ahmetle 
Mevlud da ansızın bunlara iltihak 
etmiştir. Üç kafadar birdenbire 
Mustafanın üzerine atılmışlar ve 
kollarını arkaya bağlıyarak cebin 
deki 76 lirasını gasbedip kaçmış-

· ·ı · · d * Son birkaç gün içinde Be - , bulmak için çalışırken hastalığa Fransadan memleketimize getırı - Hüdai tarafından bu zıyaret ıa e ve Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
· .. d d'lm" t· ed'I · t' yog"lunda 290, Adalarda 33 esnaf tutulan Türk ilim adamlarının ü- mesıne musaa e e ı ış ır. ı mış ır. Korgeneral Muzaffer Tuğ General 

===··:,:::::·,,;·======================= I --o,o--- belediye talimatına riayet etme - Remzi ile Yozgat valisi Feyzi Gü -

İzmir fuarı 9 EyJiJJ M8aEçkLaE.0e1evş.ı kEtaş tramvayı t:~'.;:i:~~mu~~~~~;'.f C•'Zalarıa * Gelen haberlere göre Anka -

d d 1 Şehir mutehasısı Prost Maçka- raya tctkık ve tasdik edilmek üze-mey anın a açı ıyor dan Be~iktaşa ınecek olan tram - re gönderilmiş olan şehir bütçesi 
vay güzergahile meşgul olmuştur. Yüksek tasdika iktıran etmiştir. 

Dokuz Eyliil kapısı üç katlı ve 
gazinolu olarak inşa edilecek 

Öğrendiğımize göre Tramvay ev-
- --000 ---

velce tasarlandığı gibi Akaretler- I 
den degil, ~·:şlıktan inecektiı. Bu N H 1 SAR LA R 
suretle hat Dolmabahçe s(adyomu lnh;sar Müdürü Kurultay 
civarınoan geçmiş olacaktır 

Bedava Plaja talip çıktı iç:n gidiyor 
Partı kurultayında inhisar mad-

deleri üzerinde dileklerde bulun -

İzmir (Hususi) - Bu sene fu -ı gazino ve lokantası inşa edilecek-
. . . . . Beledıyenin Selimiyede halka 

arın açılma merasimi, Basmahane tır. Yıne bu rıvarda ınşa edılecek- ı . 
1
.. k .. b . 1 .. . . . . .. parasız cır p aı yapma uzere u-

istasyonu önündeki 9 Eylul mey- yuk halı de ınşa ettırmek uzere - lunduğunu yazmıştık. Öğrendiği _ 

•el ve bütün vilayet erkanı hazır 
olduğu halde şanlı sancağımız dok 
·an üçüncü alay komutanına tes

lim edilmıştir. Bunu müteakip 
Orgeneral İzzettin gayet müessir 

bir hitabede bulunmuş ve hara -
retle alkışlanmıştır. 

Öğleden sonra saat dörtte hüku 
met konağının temel atma töreni 
de ayni heyecan ve sevinç içinde 

yapıldı. İki sene içinde birçok e -
•erler veren valimiz Feyzi Gürel 

vatanın her tarafında artan bir 

hızla yükselen imar hareketlerine 

Yozgatın da katıldığını ve bugün danında yapılacaktır. Beledıye, dir. mize göre dün bu plajları "apmak 
bu meydanı esaslı şekilde ıslah i - Bu halin de gazino ve lokantaş_ı üzere belediyeye iki firma müra
;in faaliyete geçmiştir. 9 Eylul bulunacak, 9 Eyllıl kapısı civarı caat etmiştir. Bu firmalardan bir'. 

mak üzere İnhisarlar Umum Mü

dürü Adnan Halet Taşpınar ile 
•ıükumet binasının temelini 

Müskirat Muamelilt Müaürü ve 
at -

meydanındaki parkın bir kısmı. bu suretle bir eğlence sahası ha-' buray~. ba:akalar yapmak ve asrı 

1. · ·ı k 1· · l kt K" lt'. k b bır ptaı vucude getırerek buralar-parke meydan ha ıne getırı ece - mı a aca ır. u urpar ın u k k b·ı· d 
. . .. . da (5) ve (10) uruş mu ı: ı ın e 

t'r semtındekı boş arsalar uzerınde h Ik ':ı t ak ı's'edı·g·ı·ni · · a a anyo yap ırm , 

idare raportörlerinden İhsan Arif 

bugün Ankaraya gideceklerdir, 

POLiS 

makta Cümhuriyetin nimetlerin -

den birine daha kavuştuğunu an -

latan bir nutuk vermiştir. 

Binlerce halkın iştirak ettiği bu 

nı ve gözlerini bağlamışlardır .. 

Bundan sonra Fransuanın ccbiıı -

de ve evinde buldukları bir mik -

dar para ile yükte hafif pahada a

ğır bazı eşyasını gasbederek kaç -

mışlardır. 

Gasıplar yakalanarak d0n ad -

!iyeye verilmiş ve ikinci sorgu ha

kimliği tarafından haklarında tev-

kif müzelokeresi kesilerek tevkif- !ardır. 
Mustafa kolları bağlı bir halde haneye gönderilmişlerdir. 

tramvay deposuna kadar gelmiş 
Adli tahkikata devam edilmek - ve orada istimdat ederek kolları-

tedir. 

Kızkardeşini öldüren 
Hasan muhakemede 

nı çözdürmüş ve hemen karakola 
koşmuştur. 

Zabıta Mevludla Ahmedin re -
simlerini Mustafaya teşhis ettir -
mek suretile yakalamış, Maksut 
kaçmıştır. 

Mevlud ve Ahmet mevkufen a -
Kazlıçeşme deri fabrikasında ça ğırceza mahkemesine verilmişler, 

lışan Erzincanlı Hasan adında bir Maksut hali firarda olduğıı için 

amele, bir müddet evvel Beyoğ - hakkındaki takibat muvakkaten 
Şimdiye kadar Kültürparkın Lo süratle muhtelif inşaat yapılarak 

1 
bildirmiştir. Ayni firma, Şirketi 

~an kapısı önünde yapılmakta o- şehrin bu merkezi sahıısının da Hayriyo ile görüşerek vap.ır gidıp 

lan açılma töreni sayesinde Vnsıf derhal imara kavuşacağı tabiidir.' gelme \'e banyo dahil olmak üze-
Fırında çalışan veremli 

ışçı sokakta öldü 

durdurulmuştur. 

Dünkü muhakemede maznun 

merası.mı· müteakip misafirler• 
' !unda kahveci Haşim adında biri

hazırlanan büfeden Iİmonata, pas-

Çınar bulvarı ve civar. işitilme - Eski İzmir belediye reisi Aziz/ re 25• k~ruşluk biletler .ihdas ede-

! · k Ak · k" · f ti "c ccgırı, soylcmışt:r. Teklıfler tetkık miş bir sürat e ımara avuşmuş, yure ın namına ıza e e vu u-

burada büyük apartımanlar, evler de getirilen bulvar par e doşene-k .. ı olunmaktadır. 

ınva ettirilmiştir. 9 EylUI kapısı ceği gcbi civarda da bütün yollar Sütlüce - Kasımpaşa yolu 
•ivarı metruk vaziyette idi, şimdı da fuar mevsimine kadar yaptırı-1 Sütlüce ile K~sımpaşa arasında
Belediye Kültürparkın 9 Eylul ka- lacak, 9 Eylul kapısı cirnrında bü- ki ana caddenin planı ta>dikten 

pısını yeniden ve çok muhteşem yük nebatat bahçesi de vücude ge-1 geçmiştır. Buna göre cadde 25 
. J metre kadar genişliğinde olacak -

bır eser halinde inşa ettirmekte - tirildıkten sonra buradaki genış T 
1 

k , 
1 tır. rotuar arıtl açar me .. re o a

saha Lunapark vesaire gibi eğlen- cakları bilahare tesbit oiunacak-dir. 

Kapı, üç katlı olacaktır. En ce paviyon ve vasıtaları ile dola - tır. 

alt katından otobüs, otomobil gibi caktır. Bu sene yollar için tefrik edilen 
11 kil vasıtaları geçerek Alsancak ooo 900.000 liranın 105.000 lirası bu yo-

- Basmahane - Konak ve Tepecık Safranboluda la harcanacaktır. Bu sene bu yo -
ı kt . ı· ı lun yalnız Hasköy ile Ka;ımpaşa ;emtleri ar~sında ı1 iyece. ır. -

kmci kat, Basrnahanedekı Altın -

park ile Kült .. orparkın bütün gü -

znllrklnrine nazır bir gazıno ola -

temsı•ı arasındaki kısmı yapılabil~cektir. 

Bu yolun bir kısmı sahilde bir 

Safranbolu, 25 (A.A.> - Eflani 
kısmı da yukarlardadır. 

E\"Vclkı akşam Sirkecide bir ö -
lüm hadisEsi olmuştur. 

Kumkapıda Şakirin fırınında ça 
lışan 1şç:lerden Hamdi oğlu Sezai, 
bir müddettenberi veremden muz 
tar:p bıılunmaktadır. 
Arasıra hastalığın krizler;ni ge

çiren b.ı zavallı işçi Sırkccıde Be
şir Kemal eczanesi önünde bir -
denbire buhrana tutulmuş ve mu
vazenesini kaybetmiştir. Ağzın -
dan kan gelerek yeıe yuvarlanan 
Sezai imdadına yetişilince) c ka -
dar yaşıyamamıştır. 

ta ve dondurma ikram edilmiştir. 
deşi Esmayı 8 yerinden bıçaklıya-

le nikahsız oturduğu için kız kar-

ooo ı rak öldürmüştü. 

Bergama kermesi Hasan hakkındaki tahl>ikaı bit

Çandarlı, 26 (Hususi> - Bugün 

Bergama kermesinin Çandarlı kö-

yünde vali, parti erkanı, Bergama 

kermesi bürosu, Bergama halkı 

hep buradalar. Çandarlı plajı ci -

vardan gelen binlerce halkla do -

ludur. Müzika ve davul sesleri, e

fe ve zeybek oyunları her tarafta 

neş'c uyandırıyor. Tarihi Çandar

lı nahiyesi pehlıvan güreşle~ine ve 

miş ve dün ağırcezada muhakeme

sine başlanmıştır. Hasan mahke -

mede şöyle demiştir: 

- Kız kardeşim kahveci ile ni-

Polls memurları, bu işçiyi ancak spor müsabakalarına sahne olu -

kahsız oturuyordu. Bizim mezhe -

bimiz böyle şey kaldırmaz. Kendi

sine birçok defalar bu adamla ni

kahlan, dedim. Beni dinlemedi -

!er. Israr ettim. Kız kardeşim be

nimle kavga etti. Bana hakaret ve 

küfretti. Gözüm karardı. Sonra ne 

kanlı biı ceset halinde bulmuş - yor. Kayık ve yüzme yarışları ya- yaptığımı bilmiyorum. 

Ahmet şöyle demiştir: 

- Ben ne vapura bindım, ne 
Mustafayı tanırım. Böyle bir ha -
dise ile kat'iyyen alakam yoktur. 
Poliste tazyik ettiler, ellerinden 
kurtulmak için suçu üzerime al -
dım ve vak'a faillerindenmişim gi 
bi ifade vermeğe mecbur oldum. 
Diğer suçlu Mevlud da avni ş~y

leri söylemiştir. Muhakeme şahit
lerin çağırılmaları için başka gü -
ne bırakılmıştır. 

---<"Oo-- -

SANAYi 

Yerli Mallar Sergisi 
hazır lık ları 

1 d d . 1 h'tl 11 inci yerli mallar serg:si ko -ar ır. pılıyor ve kermes coşkun neş'e ile Mahkemede ın enen şa ı er 
mitesi dün ikinci içtimaırı yap -Zabıta raporunda da Sezainin devam ediyor. Gece Trakyadan ge Hasanın kız kardeşini yere yatı - · . 
mış, toplantıda beledye lkt:sat Mıi 

• 

Ihlamurlar Beşiktan arasındaki 
caôklır. Bele .iy bu cıvarda büyük ~~biyesi öğretmen ve eğitmenleri yolun 900 metrelik kısmı :le Sa -. . . . 

veremden öldüğü teyid edilerek 1 . k' . h lk rarak 8 yerinden bıçakladıg"ını söv 
en seyyar sınema ma ınesı a a , dürü Saffet :le Ticaret Odası umu-

belediye doktoru tarafından yapı- ,..- _ .. . _., ı . -·· ""' • A io-ı:ıı .. tı .-.l-.if1a '--~·~·-··~....,--------



İngilterenin kurmak 
istediği sulh cephesi 

r===== 
Milletler 
Cemiyeti 

111.DAa 

j 1ŞARET~E~ 
Yanlış tahsil edilen 

vergiler 
Adli3 e Vekaleti icra memurları

nın halka kolaylık gristermelerini 
tamim etli idi. Kanundan haber
dar olmayan birçok biçarelerin, 
menıurların likaydisi yüzünden 
nasıl mağdur olduklarını hilıniyen 

yoktur. İcra memuru biraz alıika-
Cenevre, 26 (A.A.) - Mil- dar olacak olllba davasını bizzat 

Jetler Cemiyeti konseyinin takibe mecbur olan ashabı mesalih 

Ç berlayn mu''hı·m bir nutukla içtima de,'Tesinin kapanma • ve hak, onun delaletinden çok is-em tifade edebilir. Vek"etı"n bıı ta • sına mani olan Aaland ada · w 

1. n g ı· 1 t er en ı· n sı· yasetı• nı· anlattı lan meselesinde bugün öğ • mimini çok yerinde bulduğumuzu ve icra memurlarının ashabı mesa~ 
d ka leye kadar hiçbir netice elde lihe kanunu hatırlatınalmı neka • 

Edimbourg, 26 (A.A.) - Çem· j göremiyoruz. Ancak şunu a y- edilmemiştir. d f · kle ] ar aideli olacağını bir fıkramız-
berlayn İskoçya kiliseleri umumi I dedelim ki bugün geçırme kala - Müzakereler ölü noktada da yazmıştık. 
lıeyet toplantısında söylediği nu - dugum· uz müşkülatı ortadan - Evvelki günkü medis müzake -
tukta demiştir ki: dırmak için silah ve silahlanma 

D h f ı k lehi üzerine dün akşam Sov- relerinde vergi haksızlıklarından 
bulunmaktadır. Komeyin ta-

1 MiHVER VE CENUP 

İtalyanın Afrika ve 
Akdenize dair fikri 

1 Y AZ A N : Luclen Romler 1 

A iman ordu,,unun yük.;ek şah- i 
siyetleri bilhassa mareşal 

Göringle general Von Branchitsch 

talya için harp zamanında 
imparatoıluğun biiyük da -

vası, daha başlangıçta Hab~istan
la münakalesinı temin etm~ktır. bu yakınlarda İtalyan Trablusunu 

ziyaret ettiler. 
İtalyanların Afrikada biı taar -

ruz hazırlamaları ihtimali gene 

hatırlaııılı. Mareşal Balbo, bızzat 
Kahireye gidip Mıısırhlara kıtala-

Kuvv.otleri o.ıa ya Süvey te ve 

Kızıl dPnizde devamlı bir gtçit aç
mak, yahut da Trablustan Habe-

RADAI 

11 bin liralık 
suiistimal 

(Baş tarafı l inci sayfada) 

İlk olarak ıkı katipliğe Cemal ve 
Abdullah, rey tasnif etmek üze -
re de Bahri ve Behiç seçılmışler -
dir. 

Bundan sonra kooperatif hesap
larını tetkik eden beş klljilik he -
yetin raporu okunmuştur Heyet 
937 yılında 41 bin küsur lira kıir 
eden kooperatifin 938 senesinde 11 
bin küsur lira zarar etmesinin se
beplerini şöyle gösterm!ştır. 

Kooperatif malları piyasadan 
mahdut kimselerden alınmış ve 
bu yüzden fiatlerde aldanılmıştır. 

Bazı mallardan lüzumundan faz 
la stok yapılarak sermayenin 
kısmı kapatılmıştır 

bir şistana yukarı Mısır ve İııgiliz -
Mısır Sudanı üzerinden hır kara 

yolu tesis etmek lazımdır. .ötedenberi sarfettiğim bütün kafi değildir. a_ ~ aza yap'.1'"a ' ı· . . . da bahsedildi ve memurların yan. 
gayretler yalnız sulhu pamuk ipli- daha ileri gitmeliyız ve hıç şuphe yet murahhası Maıskının ~fos- lışlıklao-ı yüzünden mesela müru- rının Mısır'ı tehdit etmediğini söy-
"i ile bag·tı tutmağı değil bugün etmiyorum ki :ricalarımız işitile - kovadan istediği yeni talıma- .. • lemeyi lüzumlu gördü: Dediğine Bu mıntakalaidan alınan ma -

Esaslı tetkikat yapılmadan 937 
seresinde kooperatifin buyük za -

rara g'.rmesine sebep olan Koca -
taş su ve gazoz fabrikasının mu -

kavelesi ·enilenmıştır Bundan 
başka muhasebe teşkilatı baştan

başa bozuktur. DeitE"t"ler liıkayda

ne tutulmuştur. Yevmıye defte -
rinde yalnız borçlu ve alacaklı he

sapları yazılmı~, fakat lüzumlu i -
zahat verilmemiştır. 

s I kt d ru zamana ugrıyan vergilerin tah. ltimata inanm.:..k 15.zım gelırse, 
milyonlarca insanın yüreklerini e-ı· cektir. Eğer kılise, milletler ara - ta intizar o unma a ır. sil olunduğu söylendi. bakılırsa, Tralılusta asker ve mal- . . 

Zen harp tehıı.kesı· korkusunun ve sındaki münasebetlere hakim ol - \ıı ~ B d . t . · zeme tahşit edilmis olması bilhas- Trablusıakı Italyan kuvveılerının _ ura a vazıye , ıc:ra memuru .. · .. .. · , · · 

emru·yetsı·zlıg"ı'n ı·zalesini istihdaf ima. sı !azı~ .g. elen. esas prensipleri ., ., p k' . ı· d b . sa azinin talime müsaıt oluşu, bukunku vazıyetı Tunus c·netın -.. t nun vazıye ın en aşkadır. icra ar t .. _ . _ • . 
eylemiştir. milletler onunde ızah edecek olur- ngı tere - or e iZ memurunun halka kolaylık \"e ka- yüzündendir. Bir ikı bin topun ba- \de, tedafuı ve Iskendenye ıle In-

Bizim gibi bugün ağır mes'uli -ısa her halde onları idare edenler nun yolunu gösterme,; bir vic _ 1
1 

sit talimler için büyük bır miktar giliz - ı_'fı.s ,:r Suda'• !Stika!l'et.nde 
Londra, 26 (A.A.) - Bugün A -

Y
etler yükünü taşıyanlar, bu de bu ulvi duygularda. n mülhem dan borcudur. Fakat vergi tabak -ı oldug·u, ve bu kadar topun yaılın- taarruzıdil". 

vam k~marasında işçı mebus Hen 
memleketi kendisini müdafaa için 1 olacaklaT ve komşularile iyi geçin kuk memurunun yanlış kaydı? ... da yüz bin askerin, komşuların Cad ğölünü Gıneye rayteden yol 
•i]•'-Jandırmaktan başka hiç ~are J meg·e çalışacaklardır.• derson, Portekiz başvekili Salaza- B ı ~anlışlıkl · · k "t 1 k ı · .. la ·· · d b · t •· a • m '"' , ı , a bır ası o masa bi- dikkatıri hak ettiğıni i eıı sur - r uzerı.'1 " u nzıyc • rruzı 

rın Portekizin İngiliz itt.fakına le mükelleften haksız bir tahsilin müştür. bir mahiyet ar?etmektedir . 

Parti Büyük Kurul- -
tayı hazırlıkları 

sadakatini ilan eden beyanatına bir ihmalden ileri gelmesini de ce
mukabele ol.ınak üzere mezkur 'za kayıllarile önlemek Jilzımdır. 
ittifaktan mütevellit taahhütlerini Türk mükellefi elinden geldiği 
İngilterenin de yerine getirmek az kadar fedakarlık yapıyor ve hüt • 
minin bir kere daha bildirilmesi- çeden anladığımıza göre bu feda
ni istemiştir. karlık gittikçe büyümekte, vari . 

daturuzı arttırmaktadır. Onu hiç 
olmazsa bir de yanlışlıklara kur -
ban olmak tehlikesinden ve kor -
kusundan kurtarmak devletin bor-

T rablustakı kuvvetler biraz 
nisbetsiz gorunen yegane 

kıtalar değildir. Faşist h.ikumeti 
Arnavutluğa, işgal günündenberi, 
tekabül eden siliilı.larla birlikte 

A imanlara nazaran, ita•yan it
tüakının arzettıği başlıca 

kıymet, İtalyanın Akdeniz n or -
tasını müessir surette kapıyabıl-

mesidir. Bu barajın müess.r ola -

Defteri kebır kurşun kalemile 
tutulmuştur. Defterde bırçok sı -

lintiler vardır Bu yüzden tetkik
ler çok güç olmuştur. 

Ortak hesapları çok karışıktır. 

(:814 tarafı 1 inci sayfada) olan hıikmü daha ziyade tasrih e -
ti!ısali verimlendirmek ve iyileş - dilerek bu husustaki esaslar aşa -
fümek, çiftçiyi araziye ve zırai iş- ğı,,ıkı> şekilde te$bit edilmiştir: 
!etmeye sahip kılmak ve zırai (Üniversite ve yüksek okulları
mahsullerin sürüm ve satışını ko- mız kendilerinden beklenen ilim 
laylaştırmak ve arttırmak, zırai ve ihtisas elemanları yetiştirmek, 
kredinin hedefidir. 1 memleket dahılinde ilmi hareket-

2. Muayyen mevsimde muayyen tere destek ve kaynak olmak üze

re mükemmelleştiı'~ecektir. Üni
versite ve yüksek okullarımı2m a

dedini arttırmak ve bunları Maa -
rif Vekaleti idaresinde toplamak 
fikrindeyiz). 

Har kiye ~ • ;· steşarı Butlu 
diği cevapta demiştir ki: 
Büyüıc Britanya hükılıneti 

ver-

in -

giliz - Portekiz ittifakının rr:er'iye
tini teyit etmiş bulunmaktadır. 

Harpten evvel Portekiz toprakları 

hakkında yapılmış olan bazı tek -

lifler artık ölmüştür. Buniarı dı -
riltmekte mana yoktur. 

---0010---

Slava bayramı 
Belgrad, 26 (A.A.) - Dı..n kra -

lın süvari muhafız livası, kral Pi-

mevzulu işlerle çalışıp yılının ar
tan zamanlarını hem cemiyet ve 
hem kendisi için bo§ geçirmeye 
mahkum bulunan elleri bu iki 
maksatla faydalı kılmak noktasın 
dan el işleri ve küçük san'atlar 
hakkında da şu yeni hüküm eklen
miştir: 

(El işleri ve küçük san'atlarımı
za ink · af imkanı verilmesine ve 
}talkın mutat işleri haricinde boş 
kalan vaktinin bu sahada kıymet
t-ııdirilmesine ç~lışacağı;z.l 

7. Neşriyat, kütüphane ,.e oku - erre'in, kral naibi prens Paul'ün, 
ma odaları hakkındaki maddeye diğer naipler Stankovith ve Per -
şu hüküm eklenmiştir: vitch'in, hükumet erkıinile birlik

(Bilhassa bir Türk lügati ve an- 1 te başvekilin ve diğer birçok şa
siklopedisini bir an evvel vücude hırsların huzurile Slava bayramı-
getirmek başlıca emelimizdir), nı tes'it etmiştir. 

3. Devletin nafıa işlerinde bil -

has 1 e imar kısımlarında 

8. Keza halkımızın kiiltfuel se - Merasimin sonunda kıtaa·. kra
viyesini yültseHmekteki çaJı.şma - lın huzurunda bir geçit y~pmış -

sa yo v b' f r te !arı süratle şumüllendirmek için 
gittikçe daha vüs'atli , ır aa ıye nü1us, vesait ve eleman noktasın
geçilmek imkanları hasıl olmaya 

d b hususa da şu dan Halkevleri açılamıyan yerler-
başlıyacağın an u de bunun vazifesini daha ameli ve 
ilave edilmiştir: .. .. . . .. 

(Memleketi bağlayan iyi şose kuçük mikyasta yapabilmek ıçın 
§ebekesine ikavu mak için amel halk odaları teşkilatı vücude geti
Mr program tatbik olunacaktır. rilmesi düşünülmüş ve programa 
Yol programında milli ekonomi ~e bir fıkra halinde eklenmiştir. 

lardı.r. 

İngiltere-Fransa 
Sovyetler paktı 

(Bil§ tarafı l inci sayfada) 

sız ve Sovyet mümessilleri arasın-

cudur. 

IKD\MCI 

DANTZİG 
(Baş tara!ı l inci sayfada) 

!isi, bu hiidiselerCleıı dolay; Polon
ya hükumetinden özür dilemekte, 
müşterek hudutta nizamın temini 

için tedbir alınması ve üç Polon

yalı gümrük memurunun azledil
mesini ist•.mekted;r 

Pıolonya ise, ha~ız bulduğu bu 

taleple•i kaı!ıul etmemekte, Kalt
hof hadiseleri dolayısile urar ve 
ziyan ve Polonyalı gümrük me -
murları için teminat istemekte -
dir. 

Kalthof gümrük bürosu, Polon
ya için büyük bir ehemmiyet haiz
dir. 

Çünkü büro, ayni zamanda Dant-

zig arazisine giren yolu ve şimen

difer hattını kontrol etmektedir. 

yurdun emniyet ve müdafaası du- Yedinci kısım 
fiincesine dikkat edilecektır · En 

Polonyanın bu kontrolü kaldırıl-
da Cenevrede yapılan müzakereler d • t kd' d Al h. b' ·· 

ıgı a ır e manya ıç ır guç-

ebeınmıyetli merkezleri bağ - 9. Amme hizmetleri gören hayır 
byan ana yollardan bir kısmının cemiyetlerinin saylerınin daha ve
ve büyük köprülerin devletçe de- rimli olması ve yurdun o mevzu -

neticesinde hazır lan an üçler pak- lükle karşıl~adan Dantz.g ara
tının metni üzerinde Londra ve 
Faris hükumetleri mutabık kal _ zisine harp malzemesı ve mühim

mat sevkedı>bilir. 

ruhte edilmesi ve vilayet yolları· ı !ardaki ihtiyaçlarının bu vasıta - Siyasi müşah;tler Nazi liderleri 
nın ve mıntakav! bakımlardan sı-

1 1 
daha verimli ve planlı olarak Bu metin Fransa ve İngiltere ta nin nihayet Polonyayı intızamı te 

ruf! d ı il · geçit 1 ar a rafından Sovyetlere teklif edile -

mışlar<lır. 

an ırı ması, yo arın ıyı karşılanması için bu cemiyetlerin min etmek ve menfaatlerini k.o -
"Verir bir halde korunmaları ve her • . k "d 1 . cektir. Hariciye Nazırı Bonnet bu-

l 
kendi hususı nızam ve aı e erı - .. rumak içın Dantzige askeri kuv -

ı;ınıf yolun yapı ve daimi_ tamfre-ı . .. .. d~ devletçe müraltebe e- gun saat 15 de Sovyet büyük elçi-
ri, yol işlerinin ana orensıplerıdır. nın ustun " .. .. • . si Suriç'i kabul ederek mezkur ve!ler göndePmeğe mecbu.- bırak
Devlet yapılarında, şehircilik işle-! sası faydalı gor~lm.uş_ ve aşagıdakı metni tevdi eylemiştir. malarından korkmaktadırl~r. Po -
rinde teknik ve planlı esaslarla ça madde ilave edılmıştır: Yeni kararlar Moskovaya ıonya, :tendisine bu hak, milletler 
lışılacaktır.) (Amme hizmeti .gören hayır ce· cemiyeti tarafından verilmiş ol -

. . K miyetlerinin ve bılhassa bunlar - bildirildi makla beraber fevkalade müsta -
Beı::ıncı ısım · hususi ve beledive M k ı h ı· d k ı ·"· b '!' \dan umumı, , os ova, 26 (A.AJ _ Sir Wil- ce iyet a ın e a m ...... n u sa -

Milli talim ve terbiye: , bütçelerinden y1rdırn görenleri - liam Sceds. Molotov tarafından lıihi)1eti.Jl(!en istifade etmek iste-

altmJŞ bin asker sokmuştur. Pek 
fazla değilse bile, hiç olmazsa gö
rünür ıhtiyaçlardan üstün kuv -
vetler on iki adalarda bulu1'mak -
tadır. ltalyanın Habeşi<;tan ordusu 

bilmesi içın, Tra.blusun Tı.nustan Kayıtlara mütea!Hk evraklar dos -
yaya gPçirilmemiştir. 

mevcudu yüz bin kişiden a~ağı ol
mamalıdır. Geriye henüz İspanya
da bulunan İtalyan askerleri kalır: 

yapılacak hır tazyika muı..~vemet 

edebilmesi lazımdır, aksi takdirde, 
harp halinde, İtaılyan - Alrr.an cep
hesi cenuptan kU§atılacak ve şi -
mal ;.stikametindP Adr:yatlk'e, 
Selanik'e veya Karadeniz'e doğru 
geri atılacaktır. Bu itıbarla Alman 

Şimdiye kadar general F~an~o •

1 

askeri makamlarının Trablusun 
nun bunları _alıkoymnk n,'Yetınde stratejik hazırlıklarına alaka gös-
olduğuna delalet edecek hıçbır şey 1 1 'nd ıl k b erme erı e ŞS'! aca .r şey 

geçmemiştir. Bu dağınık k'1vvet - yoktur. 
ter tenkitçi mütalealara ve hay - Almanlar, bir yandan Hr.bcşis -

tan ve i{ızıl den:zle, öte yandan rete sebebiyet vermiştir. 
Tabii bunu rabıtasız kararlara 

veya tesadüfe atfetmek gü;ünç o
lur. Bu hal bir metodu ve bir he-

Cad ve Gine ile karadan i:rti -

bat hususundaki İtalyan propje -

Ambar kayıtları tutulmımıştır. 

Kooperat.f kadrosu milyL.nlarca 
liralık bir müesscsesininki gibi tu 
tulmuş, birçok yüksek maaşlı me
murlar kullamlmıştır Binıerce li
ranın nerelere verilcligi bellı de -
ğildir. 

Heyetin raporundan sonra iıziı

lar kooperatifi idare eden 
meclisi idareye hücumlarda bu -
lunmuşlar ve ayda 150 lira alan 
mürakıpların da şimdiye kadar bu 

yolsuzluk ve idaresi:zlikleri görüp 
raporla tesbit etmed·klerine hay -
ret ettiklerini sôylt'mişlerdir 

sabı ifade etmektedir. lerine ayni aliikayı gösteriyorlar Bu arada rapora ve irhisarların 
Metod pek malumdur: Bu da mı? Bu tl!§ebüslerin tatbiki ken - tenkitlerine kooperatif müdüriı -

hasmı kabil olduğu kadar mütead-
1 

dilerine nisbeten kolay gôrünsey- nün cevap vermesi ı.stenmış, fakat 
dit noktalarda endişeye düşüre - di alaka gösterirlerdi. AJı:s; halde bu talep bazı kimseier tarafından 
rek onu dikkatini ve vasıtalarını İtalyanın Alpler ve Akdeniz bara- ır umumi h yete karşı de -
dağıtmıya mecbur etmek ve ken- jı için saklanmasını tercih edecek ğ;l, ancak idare meclisine kar~ı 
disini tehdit eden darbenin haki- terdir. mes'uldün demek suretile redde -

ki i5tikameti hususunda kendisini Afrikada geniş bir teşebbüs gi- dilmiştir. 
aldatmak ta faşıst siyaset z,hniye- rişmek kabil olmayınca, İtalyan - Nihayet 938 senesinde çalışan :
tine uygun bir metod: Bu metcı<I, !arın küçük Asya üzerine muhte- ki meclisi idare kooperatifteki 

1 b
, ıl yolsuzluk ve idaresWikleıri"n 

dahilde de, İtaıyada faşızmin ik- me ır taaruzunu iyi karş ıyor - mes'ul görülmüş ve bu hcyetf~ -
tidara g/!çmesini hazırlamak için !ar mı? İngiliz - Türk anl~masını den hangisinin suçlu, oldllğunu 
kullanılmıştır. intaç etmiş olan Arr.avutluk dar - tesbit için yeııi seçilecclı. '°Fclisi 

Gene bu metod her biri ıçin mu- besi onlara pek de hoşnudsuzluk idarenin tetkiklerclj bul ması 

ayyen vasıtalar ve birinden diğe- getirmemiştir. kabul edilmiştir. 

rine atlamak için büyük bir ceva

liyetle ayni zamanda bir Çl'k ihti
malleri birden takip etmek itiya
dını ifade eder. 

Nihayet bu dağınıklığı hakiki 
olmaktan ziyad~ zahiri diye mü -
talea etmek ve bunda, bırbirine 

bağlı bır bütün bulmak ye"siz ol
maz. Gerçi bunlar, ayni derecede 
dl'ğişici olan hesaplara göre yarın 

pekala değişebıiirler. 

ş 
imali Afnkada, hassaıec Tu
nusta FransıL mü.dataa ha -

Cad'dan ve Hab~istandan Po - Yolsuzluk ve idaresizl..:..ten suç-
lonyaya ve Tunaya kadar, Kont lu addedilen heyetlerden biri eski 
Ciano, bugünlerde Berlindc Nazi Denizyolları zamanında seçılen ve 

diplomatları, askerleri ve coğraf -

yaqlar1' le konuşacak pek çok şey 

bulacaktır. 

Hgaro 

Y ankee Clipper 
tayyaresi 

Li:ııbon, 26 (A.A.) - Yankee 

Sadettin, Emin, Muammer, Cemil, 
Zekeriyya ve Sırrıdan mürekkep 
heyettir. 

Bu heyet iki ay vazife görmüş 
Denizbank teşekkül ettikten sonra 
istifa ederek yerine yeni azalar se 
;i. mıştir. Bu heyet te Hamdi Emin 
Hamit Saraçoğlu, Fuat Musa, UI -
vi ve İbrahimden mürekkeptir. 

Şimdi bu iki heyetten suçlu olan 
meydana Ç)karılacak ve azaları 
hakkında takibat yapılacaktır. 

4. Kültür dilinde yapılacak tet-1 nin do:vletçe hususi bir muraka- - kabul edilmiştir. İngiliz büyük el- memektedir. 
ki kat ve elde edilen. ~-etı~~le~ın 1 beye tiıbi tutulmalarına ehemmi - çısı, sanıldığına göre, Sovyet halk Diğer cihetten böyle bir kararhı 
tatbik~tı~ı.n verimli .ve s.u;a ı 0 .a- ~et verilecektir>. komiserleri meclisi reisi ve Hari- ittihazı Berlin iıükumeti tarafın -
bılmesı ıçın şu hukum ılave edıl- 1 0 

C ı·yetkrimizdeki maddeye · k · . t' . 
1 

ı , em cıye omıserini, İngiliz kabnesi _ dan, derhal mukaıbeleyi icap etti -

zır lıklan tamamlana lıdanıberi, Ce
belüttarık etrafında İngiliz teyak-

kuzunun uyanışındanberi, Fran -

sız ve Ingiliz donanmaları Ak.de
nizden Atlas Okyanusuna açılan 

Çlipper deniz tayyaresi bu sabah 
saat 8,10 da Lizbondan uçmuştur. 

---00--

Bir İngiliz gaze
tesinin haberi 

Dün seçilen yem meclisi idare 
azaları şunlardır: 

Sa· s~rey a, Baha. Saıl, :Fethi, 
Abtiµ Mıl 

mış "."· , . . . , . , de (rejyonal fikirleri koruma ve nin son kararlarından haberdar et ren tahammül edilmez bir tahrik 
(Ti.rrk dilının mıll leşmesı hare- f " delesi uyan - miştir. . 

1 
b" yayma ve sını muca mahiyetinde telakki edilecektir. 

ketinde elde edilen netıce ere. u- aksatları ile cemiyet ku - =============~==~========----
tün ilim ve tedris muesseselerınde dırma ~ ktır) di ·e yeni bir hü
tatbik imkanı verilecektir. Bunu.~ rulamı~~ca d'I i ;ir. 
tanı.imi işi ile Maarif Vekillıgı kum ılaH e ı m ş 
meşgul olacaktır.> 

5. Normal ilk tahsJin tatbikıne Hollanda Kraliçesi 
imkiın olmayan yerlerde köylü - memleketine dönüyor 
nün daha çabuk ve kolaylıkla 0 - .. ry 

kutulabilmesıni temin ıçın bu hu- Brııksel. ·~ (A.A.1 - llolanda 
susta mevcut hüküm aşağıdaki ~e- Kralıçesi Wılhelmıne bugun saat 
kilde tadil ve ikm•l edilmiştir: l 1 l de Belçıkadan ayrılmıştır. 

(Öğretmen göndPrılmesine im - Kral Leopol kendi_sini ista,;yona 
kan olmıyan köylerin öğretim ve karlar teşyı eylemıştır. Kralın kar 
eğitim ışlerinde köylüye rehber - dc~ı Prens Charlcs Kralıçeye Ho
lik etmek üzere köy ôgrctmenleri lar>da hududuna k:ıdar refakat e -

_...,,,._ istihdam edilır Bu l ,ı koy okul - decektir. 
formda tahsilın da" c.!gun ya~ a 
başlaması, arasız de,·am etmesi \'e Yugoslavyanın Prag sefare

ti konsolosluk oldu devletçe askerıık borc gibi bir SL

kılıkla takıp edilmcsı gerektir. Az 
nufuslu birkaç köyü ".lk.ıtacak nor Belgrad, 26 (A.A.) - Krollık ni
mal ılk okullar a ayrı ;'Jteki köı; vabet, tarafından ısd r ohıı.an bir 
<>kullar. içın ameli vr: 1r pansı - kara a!l'P ile Yugos avyan! 

1 HA DISELERIN RESiMLERİ 

f , 
• 

nllrnı · 

geçitte daha sık görünmiye baş · 

ladıklarından ve İspanya harbi so
na erelıdenberi, lngiltere, hemen 

Fransa derecesinde faşid\ mat -

buatın küfürlerine maruz Jralmak
tadır. 

Ayn! zamanda, İtalyanın ümit 

Londra, 26 (A. A.) - News 
Chronıcle gazetesi, tekzibe rağmen 

İngiliz harbiye na:orı Hore Be -

lishanm Mosk.ovaya giderek Sov -
yet mi!U müdafaa komiseri Vo -

roşilof ıle temas edeceğini ve Sov-
ve nıyetleri şarki Akdenize doğru 1 •• d f k . . . d L yet mu a aa omıser:nın e on -
döner görünmektedır. • draya gelmesi muhtemel oldugunu 
Arnavutluğu"n ani olarak işga - yazmaktadır. 

li; T.ablusun strateji bakımından 

takviye.i, Araplar uzerindeki pro 
pagandanın arttırılma ·ı: Bütün 

bunlar ya şimalı ·arki Afrikayı, ya 

--0-

Bir haftada yakala
nan kaçakçılar 

küçük Asyayı gözeten hldeflere Ankara, 26 (A.A.) - Geçen bir 
hizmet edebılir. Çünkü her şeyden hafta içinde giınıruk muhafaza leş 
evvel birine ve dıgcrine d?ğru o- kilatı: 
lan geçıtler !l'evzubahistir. 

P l 
·· ·· d k" "k A 1 Cenuo hududunda: 32 kaçakçı, 

etro yuzun en uçu sya .,,,5 k'I .. .. k 1 1 •2 T'" k 
' G..:. ı o gumru ma ı ı e, ., ur 

en cazip hedef olabılir. Buna mu- 1 

k 
, 

1 
T bl t b 1 k b" lırası, 45 kaçakçı hayvanı, an ra us a as ıyacJ ır 

, "' ı. · • ..ıan : arator 1 anbul a: 3 ka akçı, 1 o 125 

)\ "'··~ıp k 
ta da .tıdmdi 
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re yapılan ıntilıap

ve Cemal seçilmUj -

Suçlu olan iki id~re heyetınin 
ruznamede olan ibra muamdele
ri de yapılmamış ve bunun yeni i
dare meclll;inın yapacağı letkikle
rin sonunda yani 939 ı;enesi umu

mi heyet tcplantısında yapı iması 

kararl3§mışhr. 

--------------
Hitlerin direktifleri 
Varşova, 26 A.A.) - İyı haber 

alan mahfellere göre, Förster Hıt
ler ile yaptığı görü~me <sııasında 
aldığı venı direktifleri ış rkada~
larına leb);ğ etınıştır 

Bek, Sovyet elçisi ile 
görüştü 

Varş;ı,a, 26 (A.A.) B(ck, dün 
d ol k • v tle hırlı ı -
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Mebrı;re aslcr. Bursalı olduğunu parçasının ucuna düğümlediği el
bilıyoı B'akat ;ı~ köyünün ısmını li kuruşu ıle yer odasına döner -
ne de lstanbula ne vakit ve nasıl ken onu görenler yetmiş yaşında 
gelmiş olduğunu hatırlıyordu. O, kamburu çıkmış bir ihtiyar zan -

Reyno, istikrazlar Butler Avam Ka-

hakkında beya- merasında beya

natta bulundu notta bulundu 

altı 
atıldı 

Sevimli Fransız yıldızı on 
yaşında san'at hayatına 

gözlerini Sarıyerde bır yalıda aç- nederlerdi. 
mış gibi çocukluğunu düşündüğü Günde ellı kuruş kazançla (o da 
zaman Boğazın sularını, evın ö - her gün değil) üç çocuk geçinecek, 
nündekı mermer taşlığı ve cesim oda kirası verilecek -ev sahi'>ı 
tahta sofalı yalıyı görür ve her şe- aman vermez bir kadın- cst ba.ı 

ye raıı::nen o günler.n pek mesut yapılacak! Bereket versin ki ara
olduğunu kendisine itiraf Pderdi. da bir eski hanımları kendi işleri 
Her şeye rağmen diyorum; çünkü ne yaramıyan esvaplarını veriyor
Mebrure kalabalık bir aile içinde !ar da oniarı bozup çocuklara en
hırpaıanarak bi.ıyümüş bir evlat - tari ya~abiliyor, yoksa eline ge -
lıktan ba~ka bir şey değ•ldi ve çen para ile kumaş alacak olsa ne 
kend:ni anladığı günden itibaren, yapardı? 
ta Sarıyerdekı yalıdan B~kırköy- Mebrure eline geçen para ile ço
deki köşke geçene kadar, ömrü bir cuklarını ölmiyecek kadar doyu -
yük 1.ayvan. gibi zahmet ve me- rabiliyor. Kendisine gelince, gün
şakkat ıçinde geçmişti Fakat uzun delikle 93lıştığı yerlerde verilen 
yıl1a. geçip te hayatın bin bir eza yemekler onun bütün günlük gı

,.e cefasına, bin bir kaderine ma- dasını teşkil edıyordu. 3abah kah
ruz kalıp gerçekten hırpalandık - vesini orada içer, öğleyin de kar -
tan sonra o eski günler, ilk gençlik nını orada doyurur ve ak~"<!ll ye -
hatıralarına bürünerek b.r peri meden yatağına yatardı. Böyle 
masalı, bir tatlı rüya gibi sevimli ıken yine üç çocuğa, tam b'r sene-
olmuş. hatta Mebrure o günleri denberi yağlı bir yemek yedirme- Fransız l\laliye Nazırı 
hasretle yadetmeğe başlamıştı. ğe muvaffak olamam~tı. Kah bir POL REYNO 

' 

Londra, 26 A.A. - Avam Kama 
rasında sorulan bir suale cevaben 
Butler, 8 Nisanda Japonlar tara -
,fından yakalanmış olan Sagres va 

1 
purunun serbest bırakılması için 
Tokyo hükumeti nezdinde müte -

1 

addit teşebbüslerde bulunulmuş 
olduğunu beyan etmiştir. 

· - Kamara azasından diğer birinin 
J aponyanın Sagres gemisini ser -
best bırakmaması halinde, İngil
tere hükumetinin muhabeleibilmi 
·sil olmak üzere bir İng'liz limanın 
da bir Japon gemisini mevkuf tut
mağı düşünüp düşünmemekte ol
!luğu suretinde irat etmiş olduğu 

suale cevaben de Butler, şu ceva· 
bı vermiştir: 

- Yapılması muvafık olan şeyi, 
nazarı itibare alacağız. 

- Hey gıdi c.ocukluk! Bütün parç k ek · b b' a e m ve peynır, azan ır Paris. 26 (A.A.) - Maliye Na -
gün tahta silip çamaşır yı1<adık - kaç t' k d f d h 

Leh . Sovyet turizm 
itilafi 

1 
zey ın •. ç.o e a a suya. aş .-. zırı Reynaud radyoda verdiği nu-

tan sonra a:<<am vakti beş dakika a b b 1 b Bratislava 26 (AA ) Polon-' .. ma ır pırınç 90r. ası on aıın u tukta dün öğleden sonra kapanan • . , -
için den z kenarına indik mi bü- tu~ gıdalarını teşkıl edıyordu. istikrazdaki muvaffakiyeti bilhas ya maslahatgüzarı ile Hariciye Na 
tün yorgunluğumuzu unutur, ken- \ • zırı Durczanski. Leh - Slovak tu-

Işte b~ün, müstesna olarak, sa kaydetmiş ve bunun frangın . . . - . . . 
dimizi tahta sıraların üzeı ine bı- b kk ld k 1 k ~ rızm ıtılafını ımza etmışlerdır. 

a a an on uruş u yag ala - bugün sağlamığında ihitlaf olmı - .. .. . .. , 
rakarak bir taraftan kağıt helvası b'l . b . 1 1 Hukmu bır sene olan bu ıtılaf, ge-

1 mış ve u sevınç e yavru arına yan bir para olmasından ve istik - · . . . 
yer, öbür taraftan konuşup gülü - 1 tl' b' b . . - k lecek Hazıranın 5 ınden ıtıbaren 
•u"rdu''k'. ezze 1 ır çor a pışırmege oş - raz muamelesinin Fransız devlet . .. • t 1 tatbık mevkııne konacaktır. 

muş u. tahvillerinin yükselmesinden son-
Mebrure on dört yaşına geldiği -on----

Vakit geç, üç çocuk annelerini ra yapılmış bulunmasından müte-
zaman ilk efendileri yalıyı satıp p p J '' 

k k 
bekliye bekliye sıkılarak uykuya vellit olduğunu bildirmiştir. rens o un 

Aksarayda i uçük eve taşımnış-
!Jr ve onu da kendi akrabaların - dalmışlardı. Akşam karanlığı her Nazır hazinenin her ihtimale ha-
dan Bakırköyde oturan cır aile saniye daha fazla bastıkça Mehru- zır bulunduğunu, politikasının de- nutku 

Belgrad, 26 (A.A.l - Kraliyet 

Annabella sinema alemınde en 

fazla dedi kodusu yapılan, en bü
yük ·bir alaka uyandıran bır izdi

vaç yaptı. Tyron Power'le evlen -

di. Bu vesile ile bu genç güzel 

Fransız yıldızından burada birçok 

defalar bahsettik. İzdivacı hakkın
da malumat verdik. Şimdi de onun 
sinemaya nasıl intısap ettiğinı o
kuyacaksınız. Aşağıdaki satırları 

onu daha pek genç iken tanıyan 
ve yükselmesıne yardmı eden bir 
gazeteci yazmıştır. Aynen alıyo -
ruz: 

Pek iyi hatırlamıyorum amma 
ya 1924, yahut ta 1925 te idi. Bir 
kış gece;ı ressam Deleurmozun e

vinde bana kumral saçlı, güzel 
gözlü pembe tenlı eski reoimler -
deki gibi saf bakışlı bir genç 
~ız tanıttılar ve bu genç kızın si -

nemaya intisap etmek arzusunda • 
bulunduğunu söylediler. Benim 

Abel Gance'in en yakın dostların -ı 
dan biri olduğumu biliyorlardı. E
vet, bu hakika;ti. Bu büyük reji

sörle aramızda büyük bir dostluk ı 

vardı kı, bu daha ben gazı>ıeciliğe 

yeni başladığım sırada, ve o ~ 
Chatelette çalı~ırken hus~le gel- j 
miştir. 

, . Deleurmoznuil evinde bana tak- \ 
dım edilen bu çıçek tazel.ğindeki 

1 
genç kızın ismi Suzan Charpantie 
idi. - Annabellanın asıl ism. - Dost 

ları ise onu Sette diye, çağ.rırlar -nczdine yollamı~lardı. Burada ha- renin kalbi telaşla çarpıyor, henüz ğişmemiş ve daima <mali piyasa
ya! yalıdakinden daha sakin ve daha e~yalar farkedılirken karın - ya uzun fasılalarla müracaat. 
rahattı; hanımefendi kendis ni ha- ları.,nı doyurmak istiyordu. Gece prensipine dayanmakta olduğunu 
kiki kız gibt sever ve himaye karanlığı çökerse, yakacak mum bildirmiştır. 

dı. Derın bakışlı gözleri, ince yüzü 
muhafız süvari livasının . sıova » t 

manalı bir tebessümle aralık kü -

ederdı. Mebrureye el~i ve dikiş olmadığı için kendisi de çocukla - Reynaud'nun verdiği ikinci ha -
öğreten. boş vakitlerinde cihazını rının yanında bükülüp U.fumağa ber Fransanın bundan böyle ha -

mecbur kalacak ve bu akşam da 
hazırlatan da bu müşfik ve mer - riçtc kı;;a vadeli borcu kalmamış 
hamctlı hanımefendi idi. aç yatılan geceler sırasına kattla- olduğudur. 

caktı ki, evde yemek olunca buna 

cFransa hari~ten birçok kısa 

CUıazı ... Bir sandılc ve iki şilte sebep yoktu. Nazır demiştır kı: 
ile iki yorgandan ibaret eşyasıle 
kocasının evine geldiği zaman za
vallı Mebrure nekadar sevinmiş, 
kend:sini evinin hanımı görerek 
nekadar gurur duymuştu! 

••• 

Nihayet çorba pişti. Mebrure 
kaşığın ucunu üfliyerek soğuttuk
tan sonra ağzına götürdüğü vakit 
gözleri sevinçle parladı. 

- Pek güzel olmuş ... Yağı ve 
tuzu tastamam. 

bayramı dolayısile muhafız kıt'ası 
zabitleri mahfelinde verilen öğle çük sivri uçlu dudakları il~ insa - t 

nın üzerinde h ç te fena bır tesir t 
yemeğinde bır nutuk söyliycn na-
ip Prens Paul. ezcümle demiştir uyandırmıyordu. Kendisine birkaç 
ki: fot.ograf aldırTI'.a;;ını ve bana ge - 1 

- Dünya tarihinde Yugoslavya tırme~ını söyledim. Bskaç gün 
kadar ordusuna minnettar bır dev sonra '.'!inde büyuk bır resim pa-

Jet az bulunur. Ordusu olmasaydı, keti ıle bana geldi. Kendisine kü -

ANNABELLA'nın son 
Küçüi< bir tepe pencerEsinden Saçlarını ve yüzlerini .okşıyarak 

sızan hafif ışıkla aydınlanmış ba-ı yavrularını uyandırdı ve bir ek -
s'.k. bir yer odası. .. B'.r tardfta, bi- ~eği dörde bölerek hepsinin eline 
rıbırıne yapışmış gıbı sıkışık ya - bırer tlhta kaşık verdi. 

vadeli borç akdetmış\ir ki bunla - Yugoslavya mevcut olmazdı. Or _ çük bır senaryo hazırladım. Mev
rııı ~/6 tarihi ile önümüzdeki 29/2 du, hala devleti kurmakta ve el-1 ıu şu idi: Nişanlı bir kadın nişan
tarihi arasında gelecek olan top - de ettiği neticeyi muhafaza etmek !ısından mektup alıyor, mektubu 
lanmış vadeleri memleketi harp tedir. sevinç ıçinde açıp okumaya hazır

haziııesi aleyhine olarak aLtı mil- Yugoslav sefaret me- lanırken yavaş yavaş nişanlısının 
yar altın tediyesine mecbur ede - kendisini terkcttiğini öirenerek 

l d Tesimlerinden biri 
cekti. Bu tehlik" bertaraf edilmiş- mur arı arasın a keder ıçinde kalıyor. 
tır. değişiklik Genç kız bunu, nişanlı : arafın- kırıklarla küçük bir kızın coşkun 

Reynaud, Fransız bankasına son B 
1 

d oa (AA ) S f d k. dan terkedilen kadının, mektubu kederi ile ağlamaya başladı. O 
tan üç küçük çocuk, ötede küçük - Haydi çocuklar, size lezzetli 
bir mangal üzerinde kaynıyan bir bir yemek pişirdim. Karnınızı gü

'k' ·· f d it b k 1 e gra ' "" · · - 0 ya a 1 ·· ·· ·· • · akt k d b. k d • d ğ ı ı gun zar ın a a ı uçu ton a - Yugoslavya ~efareti müsteşarı ·okurken yuzunun aldıgı mııztarıp v e a ar ır a ının agıa ı ı -

tencere yanında sarı ben;zli, za - zelce doyurun. 
tın girdiğini söylemiş ve bunun Chouitzabari General konsoloslu- manayı tamamile yüzünde yara _ nı görmemiştim. Elimden kalemi 

yıflıktan kamburlaşmış ve ihti -
yarlamış bir kadın ... Bu, Mehru -
redir Elındeki tahta kaşıkla ten -
cere içinde kaynıyan çorbayı ka -

<Fransanın gayretlerini değersiz ğuna tayin edilmiştir. Prag'daki tarak büyük bir muvaffakiyetle attım: 
göstermek istiyenlere bir cevap 1 sefaret müsteşarı Dragoutinontch, beceroi. - Haydi ,haydi, ağlamayınız. - Bu ne çorbası anne? 

teşkil ettiğini> ilave etmşitir. Sofya sefareti müsteşarlığına ta - Onda güzel bir yüz, zarıf ince Yazımı bırakıyorum, Billan Cour-
----o yin edilmiştir. hareketler, gençlik, nihayet isti _ ta gidiyoruz dedim. 

- Pirinç çorbası oğlum. 

-- Üstünde sarı sarı ·bir şeyler 

İtalya ayan meclisinin o- dad, yani yıldız olmak için bütün Göz yaşları içinde güWmsedi. 

Aç çocuklar tencereye kaşıkları- toplantısı Alman gön Ü ı 1 Ü ı eri lazım olan hasletler vardı. Kendi- Öyle bır tebessüm ki şimd;ye ka-
rıştırarak düşünüyor. 

var. Onlar nedir? 

nı sokup çıkarırken Mebrurenin · 
k ı . d sıne: dar beyaz perdede görülmediğini 

gözleri sevinç ve acile yaşarıyor, - mem et erıne önüyor Roma. 26 (AA.) - Ayan mec· - Çok iyi dedim. Sizden Abel zannediyorwn. Ben giyinirken c 

Düşünüyor fakat neyi ve kımi? 
Başının içinde bir (ırtına gibi bin 
bir hatıra yeli esiyor. 

içi garip bir halecanla doluyordu. 
Evlenuıği günden itibaren ·baş- Birdenbire dudu. !isinin dünku celsesinde İtalyan 1 Vigo, 26 (A.A.) - Alman ğö - Gance'a bahsedeceğim. rimellerini tazeledi ve sokağa fır-

lıyan azap ve işkenceler: Huysuz, Af ik b .. t · · ·· k ··11··1 · · il b. d' ·ı · Genç kız sevinç içind kald - O ne kızım, kuru ekmek mi r ası u çesının muza eresi es- nu u erının gem ere ın ın mesı 7" e ı. ladık. 
tit.z, geçimsiz ve üstelik sarhoş yiyorsun? Güzel yağlı çorba du • nasında Teruzzi,Libyanın sıyasi ve işi heme nhemen ikmal edilmiştir. Gözleri parladı. Bununla beraber Biraz sonra stüdyoda Abel Garı-
.bir koca ... Daha ilk aylarda ondan k k k . Bu gönüllüleri Almanyaya nak- mübalagaya kaçmadı, büvük bir 

rur en yavan e me yenır mi? askeri vaziyetinin gayet mükem -
ayrılmak :>trm iş. hanıırfet-endiye !edecek olan 5 vapur, fevkalade incelikle ve sakin bir tavırla te -

ce'in yanında idim. Dostum büyük 

bir faaliyet içinde çalışıyordu. Bu >1ğınmak için Bakırköye kaçmış _ Dört yaşındaki mini minı kız iri mel olduğunu ve İtalyanın 20.000 kk.. t· 
1 k bir hadise zuhur etmediği takdir - şe ur et 1

• 
t Fakat karnındaki çocuAıle bir- mavi göz erini annesine aldıra - muhacir kolon sevketmek sureti - Bir hafta sonra bu prenses ta - nunla beraber beni kırmadı. Ya -
lık:e onı.: kim kabul ederd·? rak uzun uzu~. onu seyrett:; sonra le orada yeni bir kolonizasyon sis- de, bu sabah hareket edecektir. vırlı, güzel kızı Abel Gance'a tak- rım saat sonra Sette makinenin 

dudaklarını bukerek· Birçok yüksek, rütbeli İspanyol 
Bu f .1;it kapısının da kendisine · temi meydana getirdiğim söyle - dim ettim. Dostum ona Billan ı karşısına geçmiş bulunuyordu. tık 

H k 'tk. b d ' ı • · · zabitleri ile tayyarecileri, Alman-
ebcdiyyen kap,ndığını gö,dükten - ~r va 1 1 çor a aua ez - mıştır. Court stüdyosun.da kendisi ile kü- tecrübe pek 0 kadar müh•m bir 
sonra tal:ine küserek tekrar koca- zetli idi anne, boğazım yandı, is- Tcruzzi, sözüne devamla demiş- 1aya yapacağı seyahat esnasında çük bir tecrübe yapacağını vadet-

te e Kondor leı'yonuna refakat etmnk şekilde netice vermedi. Fakat bu 
sının yanına dönmüş ve giındelik-1 m m... tir ki: ~ ti. Yanından ayrıldığı zaman ya -
le tahtaya, çamaşıra gideıPk do- Diyerek kaşığını bıraktı. _ Habeşistanda siyasi ve aske- üzere dün Öğleden sonra buraya vaşça: onun suçu değildi. Bu hava ve ka-

gacak çocuğuna hazırlanmıştı. Bir senedenberi yavan çorba ri vaziyet iyidir. İktısadi vaziyet, gelmişlerdir. - Ne güzel adam! diye, mırıl - rışıklık ıç:nde başka tiırlü olamaz 

Yirmi yaşında ı'<en bir çocuk, yemeğe alışmış olan yavrucuk, birtakım amillere bağlıdır. Bu me- dandı . J dı. Bense onun bir kere bu stüdyo-

y.rmı ikisinde bcr tane daha, yirmi l yağlı çorbayı yadırgıyarak beğen- yanda Süveyş kanalı ve nakliyat Mısır manevraları Haklı idi. Meşhur rejisör o za -ı ya girdık. ten sonra yıldız olmadan 
dtiı ..ıünde de üçüncüsü ... B!r ta - · memişti. Bunu gören zava.lı. ana - ücreti meseleleri vardır. Kahire, 26 (A.AJ ~ İskenderi- man 20 yaşında bulunuyordu. çıkmıyacağına emindim. 
rafta huysuz ,.e sarhoş kocanın nm da keyfi ~-açtı. Yavrularına da- ,. D d' Bu sebepler ve neticeler tadil ye limanında bulunmakta olan İn- uç hafta Abel Ganse'dan bir j e ığım çıktı. On beş gün sonra 
tukatı, yumruğu. eziyetı ..• Bir ta- ima yağsız ve tadsız yemekler ye-
rafta analık şefkatinin getirdiği dirmekte olduğunu daha feci bir veya tasfiye edildiği takdirde va- giliz filosu, dün Mısır Milli Müda- haber çıkmadı. Abel Gance ona üçüncü derecede 
kuvvetle hem evde, hem sokakta surette hissederek gözlen doldu ziy_et normalleşecektir. faa Nazırının huzuru ile sahiller Bu esnada genç kız, üç kere ba- bir rol verdi. İki sene sonrJ da is
çalışarak yavrularını beslemek ve ve kaşığını tencerenin kenarına Ayan meclisi, müteakiben halk müdafaaya tahsis edilmiş olan Mı- na uğradı. Büyük bir endişe ve mini değiştirdi. Annabella yaptı. 
bütün bunlara rağmen koyu bir dayıyarak eller'ni kavuşturdu. ·kültürü nezareti bilançonun tah - sır hava ordusu ve kıtaatının ma- üzüntü •çinde bulunuyordu. Niha- Artık istikbal önünde açılmıştı. 
sefalet ve nihayet yirmi beş yaşın- Biraz evvel neş'e ile yemek yi _ minatını müzakere etmiştir. nevralarına başlamıştır. yet dostuma •bana vadettığin tec-

da üç çocuğile beraber dünyada yen annelerinin birdenbire ağla _ rübeyi ne ~aman yapacaksın• di-
yapayalnız kalan genç bir dul.., mağa başladığını gören çocuklar ye, yazdım, o sırada onun toplar, 

Şurası da oldu1:ça tuhaftır ki 

Annabella bundan sonra beni hir 

görmeye gelmedi ve bir habe1· 

göndermedı, ben de tekrar om Ve seneler biribiri ardından, bir saniye yüz yüze baktıktan son- LA"' LE Bu hafta büyük yıldızları toplıyan bir silahlar, askerler arasında hara -
hıçb;r yenilik ,.e güzellik getirme- ra ayaklarının ucuna basarak çor- salon. şaheser film1eri gösteren sinema retli bir çalışma içinde bulundu -
den geçıp gidıyor. Artık çocukla _ ba tenceresinin yanından uzaklaş- herkesi sürükleyen bir zevk kutbu oldu ğunu, Napolyonu çevirdiğiri bili- görmedim. 
ırn büvüğü sek:z yaşında, fakat tılar, tekrar birbirlerine sarılarak Senenin ... Mevsimin ve Günün en büyük filmi yordum. Bununla beraber beni U'lulmus 

nekadar· cılız \'e kansız! Derileri biraz evvelki g·bi uyumağa hazır- 939 Altın arayan kızlar DİCK POVELL Nihayet bir JÜn öğledeı. sonra değildi. Kendisı ile yapılar. müte-
kemiklerinin i.ızerine yapışmış, landılar. JEANNE BLONDEL bir romanı bitirmek üzere bulun- addit mülakatlarda. gazeteciler<' 
"ÖZieri fcrsız, bacakları k..ı\•\•et - Gece karanlıg·ı tamamı.le basmış. · d. k d 1 ·· t fil 1 . . dug'um sırada genç kız geldi; benim kendisine bidayett~ gös -" ve >ım ıye a ar yapı an serguzeş m erının en muazzamı 
s z . Yai~ız o mu' Küç'ıkler de, odadakı eşı•a klybolmuştu. Meb - ~ O N D ~ N Ü 4lliiiiim:. 
anneler de oc'1 farklı m.• Hele rure go~ünden ta a,.. hıçk·rıklar:-1 ~ '-' ~ 

... .,, .. .a~" L 
--ıuııiiii..:ıiıiiiİİİİIİIİııılİIİıiİııiiiıiiiiİIİİİİİİiiim.-............ 

- Sizinle bugün görüşemiyece- terdiğim yardımdan hararetle bal 
ğim kü~üğüm ciedim. Çok meşgu - setti fakat b~·bir vakit bu· kart 

·.ıı:.:~ ... • ,,..,, -} c-- ı...;;,,.,..; .......... -'~--'-'~ 

Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 
1639 m, 183 Kes. 120 Kw 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 K>Y 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. ZO Kw 

r ..................... . 27 mayıs Cumartesi f 
........................ 

Saat 12.30: Program. 

Saat 13.35: Müzik (Neş'eli 

müzik - Pl.) 

Saat H: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 14.10: Türk müziğL 

Hicaz peşrevi. SaLm bey. 2 -

Udi Cemil hicaz şarkı: (Ne 

küstün biscbeb böyle.) 3 -

R. Fersan hicaz şarkı: (Ey 
benım gonce gülüm.). 4 - Ye

sar! Asım hciaz şarkı. (B.l -
mem neye bir puseni.) 5 -

Kemençe talrsır:ıi. 6 - S. Kay
nak şehnaz şakı: (Dalda b.r 
ishak öter.) 7 - Saz semaısi. 

8 - Şehnaz Longa. 

Saat 14.40 - 15: Müzik (Ka -
rışıK program - Pl.) 

Saat 17.30: Program. 

Saat 11.35: Müzık (Dans sa
ati - Pl.) 

Saat 18.15: Türk muz.gi 
(Fasıl heyetı.) 

Saat 19: Konuşma (Dış po
lıtika hadıseıen.) 

Saat 19.15· Türk müz:ği. 

1 - Şehne.7 pu;elik pe~revi: 

(Bır devlet içın.) 3 - Cavi -

de Hayrinın şehnaz puselik 
bestesi: (Ateş gibi b:r.) 4 -

Leminin şehnaz puselik bes

tesi; (Narı firkat.) 5 - Se -

dal öztoprak şehnaz pusel:k, 
bestesı. (Güşcdıp g6z yaşı.) 

6 - Keman taksımı. 1 - Şe~

naz puselık şark.. (YanC:.m 

deminden.) 8 - Den z ög.u -

nun şehnaz puselik şarkısı: 

(Yolun -bulmanı.) 9 - Dede
nin şehnaz puselik ııarkı· (Bır 

dılberdır.) 10 - .Sedad Öz -

toprağın şehnaz pu;;eLk saz 

semaisi. 

Saat 20. Memleket saat a

yarı, ajans ve meteorolojı ha
berleri. 

Saat 20.15: Temsil (Mem -

duh dağlara düştü. Yazan: 

Kemal Tözen.) 

Saat 21.15: Esham, tahvi -

liit, kambiyo - nukut ve zira
at borsası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli lpaklar
R. 

Saat 21.30: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: ecib Aşkın.) 

1 - Naundrof - Arzu - Vals. 
2 - Lincke - Yeşil vadilerde 

bir randevu. 3 - Micheli -
Memleket hasreti - sereoad. 

4 - Leuscnncd - Mazurka • 

Fantezi. 5 - Künneke - Dans 
süitinden <Blues•. 

22: Haftalık posta kutusu 
(Ecnel\ dillerle.) 

Saat 22.30: Müzik (Kaba -

re müziği - Pl.) 

Saat 23: Son ajans haber -
!eri ve yarınki program. 

Saat 23.15 - 24: Müzik Caz

band - Pi.) 

ı ............ - ...... ı 
ı Sinemalar ı 
ı ı 

tl'EK 
MELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSİM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
,\LKAZAR 
FERAH 
AZAK 
Yıld12 

: Şikago Yanıy.or 
: Büyük Vals 
: Kontes Valewska 
: Baskın 
: Dalavereciler krab 
: Deniz ve Kadın 
: Şikago yanıyor 
: Tarakonava 
: Deniz ve Kadın 
: Yanık Gönüller 
: Son Döğüş 
: Kanlı İnciler 
: İki yüzlü Adam 
: Şanghay esrarı 
: Kocası Seyahatti 

Hayfada tedhiş 
hareketi 

Hayfa, 26 (A.A ) - Dün Hayfa-



I 
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Hayvanlar da, hayat faciaların
da ins~nlardau geri değildirler. 

Annelik sevki tabiisi, onları da 
korkudaıı yıldırmaz ve yüksek 
kuvvetleri yenmeği öğretir ve yen 
dirir. Şu sahifede gördüğünüz re
simler, lıayal değildir, hakikattir: 

Bir kuşla bir yılanın ınucadelesı, 
Cenubi Amerikada, kuş yumur -
!alarma musallat olan yılanın, ana 
kuşla kavgasını, tesadüfen ve bin 
bir müşkülatla çekilerek gösteren 

filme bakınız: 
1 - Yılan, bir hırsız sin,iliği ile 

iKDAM 

~IR KUŞ9 ~ÖR 
VOLAND NASOIL 
OILDCREBllLllR 

şikarına Yaklaşıyor. 
2 - Anasız, yani n1üdataasız ya. 

tan yumurtalık yuvanın etrafında 
kolaçan t.-diyor. 

3 - Vücudib yuvanın etrafını 
sarıyor. 

Bu kuş yu
murtalarını 

yutan bir yı-
1 anı nasıl 
öldürdü? 

4 - Yılan, şıkllrını yakalamış, 1 ana kuş, yılanı, bel kemığtnden 

yumurtalardan birini yutmak üze- yakalıyor, ve onu kımıldanmaz bir 
redir. hale getiriyor. 

5 - Ana kuş, tehlikeyi, uzak 
tan hissetmiştir; tam kanat, yu 
vaya kn uyor. 

7 - Ana kuş, paçavra haJ;ne ge
tirdiği yılanı yuvadan aşaj;ıya atı
yor ve yumurtasını, müstakbel 

6 - Yuvasına tam kanal koşan yavrusunu da ı.urtarıyor. 

An tal yada 19 Macaristan Moravya Prağda tezahu rot' Kadıköy Askerlik 

M 
ticaret anlaşması . Prag, 26 (A.A.> _ Dün akşam şubesinden: 

1--! a vzalıların 
bayramı a yıs Budapeşte, 26 (A.A.i - Pestı burada Yahudi mahallesinde hav- Kadıköy şubesine kayıtlı iken 1 

Antalya (Hususi> - 19 Mayıs Naplo gazetesi Macaristanla _Bo .- ra ci~arı,n~a ~ir bomba patlamış_ 934 senesinden itibaren akıbeti 
spor ve gençlik bayı amı burada da hemya - Moravya arasında. bır __ tı: tır Bır evın on kısmı tamam ile meçhul kalan ve daha evvel kay - Havza, 25 (Hususi) - Bugiın 2:; 
büyük tezahüratla kutlulanmıştır. caret anlaşmasının akdedıldıgını tahrip edilmiş ve birçok kişiyi en- dettirdiği adresinde kendisini ta -ı Ma~ıs havzalıların en __ bü~ük hu -
Törene saat 10 da İstiklal marşı ile bildirmektedir. kaz altında bırakarak yaralanma_ nıyan bilen olmadığı bildirilen susı bayramlarıdır. Çunkü Ata -
başlanmıştır. Bundan sonra lise r-..-.................... ~ !arına sebebyct vermiştir. 331 - 25 sicilli S. sınıf muamele türk 25 Mayıs 919 da Havzaya gel-
jimnastik öğretmeni Sırrı Demir • Diğer taraftan Wencoslas mey- memuru 309 doğumlu Sarfiçeli İs- miş 20 gün kalmıştır. BayramımP 
ve bir liseli tarafından bu günün ı Yurttaş, .. ı danında da Yahudi meselesinin mail Sait oğlu Muhsinin (veya Me başta vali, komutan, belediye re -
ve sporun kıfmetini anlatan birer ı Her zaman için en hakıkı ı çabuk bir hal suretine raptı ıçın miş> K. Köy şubesine mürac:1at isi, parti erkanı, esnaf teşekkülleri 
söylev verilmiştir. Bunu lise genç ı dost, en fedakar yardımcı: ı gece bir faşist tezahürü olmuştur. veya halihazır durumunu bildir _·mektepliler, spor teşkilatı ve hal-
lerinin yaptıkları hareketler takip 

1 
ı Bankadaki tasarrufatındır. ı Polisler bu toplantıyı dağıtmış _ mesi ilan olunur. kın iştirak ile ve coşkun tezahürk 

etmiştir. Stadyomu dolduran .ka- ; ı Onu hiç ihmal etme. ı tır. Fatih Askerlik Şubesinden: kutlulandı. Ebedi Şefin o günler 
!abalık bir halk kütlesi bu hareket ı Ulusal Ekonomı ı 1 - Yedek subayların 1/6/939 ait hatıraları hatıpler tarafındar. 
!eri derin bir alal<a .le seyretmiş ı ve ı Amerika deniz dan başlamak üzere 30/6/939 za tebarüz ettirildi ve bu münasebet-
ve candan alkışlamış:ardır. ı Arttırma KurumuJı kadar enelik yoklamaları yapı _ le Reisicümhur .'.Vlilli Şefimiz İs -

Ayni gece Halkevı salonunda li- silahları lacağından nüfuslarile birlikte as- mc İn<.imiye bir telgraf çekildi. ............ 

SAYFA 5 

-
İKDAM' A 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

--=-

CI 4l CI 

ATATÜRK 
ve 

istiklal harbi 

... 
Milli inkılap tarihimizin en çetin ve en heyecanlı saf

halarını, bu lefri.kaınızda, güzel bir üslUp ile, canlanmış 

bulacaksınız. ----
1:1 1:1 

CI 3 CI 

Tarihte büyük 
Tllrk korsanları 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın

mış muharrir Rahmi Yajiızın 
İkdam için hazırlildığı bu 
eser; Türk tarihinin ilk de · 
niz muharebe inden ve ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 
sergüzeştlerinden başlıyarak 

son deniz ınuharebelerimi • 
zin kahramanlarına ka -
dar Türk denizcilik tarihi -
nin bir nevi umumi hikayesi 
halinde yazılmıştır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü hali"• koyan büyük 
Tüt·k denhcilerinin dünya -
ya ün salan savaşlarını, ha· 
yatlarını, ölümlerini ve la · 
biatin korkunç mü külatını 
nasıl yenmeğe çalıştıklarını 

merakla lakip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı! 

Dünyanın en heye- ı 
canlı casus romanı 

çeviren 

İskender Fahrettin 

Sertelli 1 
Amerika zabıtasını aylarca 

ugraştıran İspanyol c~.susu -
nun kını olduğunu öğ;enır 
ı~·t er mis~nız? 
Baştanbaşa aşk .. heyec 

in :ras .. ve entrikalarla dolu.,..,ııMlllllll'1111---"1ıl--lfl_-.ı_ 
yeni romanımızı 'lt:uyunuz P 

• "- '- ..• ı .. -.1 .. IVI"'\ A 1lA nllfıınl11rınıl!ll 
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DttNKO BULMACAMIZIN 
HALLI 
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Zabıta Romanı: No. 16 Yazan: AGATHA CHRISTI ır A'BIA K _ ıK 1A!_1=:_~l_ş_I = 

"B k b"I . 1 b .b. . l -~.!- A _ç_ A • Al z_ A _M ı § 

a 
~ 

§ 

e; 

~ 
::,,, u a ı ınsan ar, u gı ı ış ere ı-~ A c ı ,. s • A M E L = 

d b• ·ı • k f d 1 A K/AiliY:AIZB ALT a eta ıçı mış a tan ır ar.,, ·NAl-s
1
E}h E ~{l!lll'E .K 

_Ne söylüyor;unuz, Poirot? di hiçbir şey bılmıyoruz, dığer ta - •• H, A Mı• !f A Ç • • = 
ye haykırdım. raftan hakkında epey malumatı - K !'- • K_Jl_ .11L ~ • .~ ~-

Kendisine inarunak üzere ıdim. nuz var· Yavaş yavaş gözlerimi - LL K J_ • 1. A _!'! il J;: C _ I;_ § 

Fakat Poirot, bir göz işaretile be- zin önünde şekil almağa başlıyor. 1-!ıJ..] R_ A il F • _E_, C 1~ ~ § 

nimle latife etmekte olduğunu an- Bu adam, matbaa harflerini güzel- i İ D A R' E • A Z f M E 
lattı. ce taklit, iyi cins kağıt kullanan -R~-E S TM lil-T A R TIK '.: 

Bu sefer, muvahazakiırane: ve şahsiyetini teşhir etmek ihti - BUGtlNK'O BULMACAMIZ ;:;;; 
_ Poirot, diye bağırdım. yacını şiddetle hisseden bir adam-

1 2 3 
4' 

11 6 7 8 11 10 
it § 

_ Ne yapalım, dostum .. bana sa- dır. Bana öyle geliyor ki çocuk - - "':""'-:-""":"---::::--:----.,..-- ~ 
dık bir köpeğin gözile bakıyorsu - luğunda kendisini tutup kolundan !_-_-____ l-_ı-··· _____ 

1
,_j___ 1 

nuz ve benden Şarlok Holmes var! atmışlar, vaziyetin adiliğini hisse- _J = 
beyanatta bulunmamı istiyorsu - derek, kaderin haksızlığına karşı l __ ._l __ I __ •-- = 
tıuz. Açık konuşalım: Caninin eş- mücadele ederek büyümüş .. bun- J · 8 • = 
kalini bilmediğim gibi nerede o - dan dolayı onda kendisini harice - - -

1 
- .-

1
- -- = 

turduğunu da bilmiyorum. ne su- giistermek. başkalarının nazarı •• ---- -,----- """' 

retle yakasına yapışabileceğimizi dbeiktkatkini kendi şa1hdsı.üzefrikine ede!- - - ---'-.,•--\-1111 --
de kestiremiyorum. me arzusu o ugu · rin e - - - -.-- - _

1

, _____ == _ 

rn;-ş o1::yi :.kasından bir iz bırak- ~~~~ f~:or~::!d~s~ "!ua~ür~~ - - • ~- - - -- -

nüyo!:~izH:;~a~~ :!~is~:=~ ::::e k~;;7:,· !~~ ~~: - ==ı--- ~---. -=--== ==:-·-=- ~ 
içmemiş ve arkasından külünü hı- veriyor. 
rakmamıştır. Dükkana hususi mo- İtiraz ettim: - Soldnn sağa - = 
ılelde çivilerle yapılmış kundura- - Bütün bunlar, birer farazi - ı - Bahriahmerde bır körfez _ 
!arla girmemiştir . yeden ibarettir, bize hakiki hiçbir Bır nakil vasıtası. 

Evet, hiç te mürüvvetli bir zat yardımı olamaz. 2 - Mal - Afacaklıya ve,ilen. = 
değilmiş .. maamafi A. B. C. reh - - Siz kibrit çöplerini, sigara 3 - Uzunla beraber kullanılır == = berini unutmayınız. Sizi teselli e- küllerini ve çivjJi kunduraları ter ve tekit eder _ Bir erkek ~ 
decek olan odur. cih ediyorsunuz. Hiç değişmemiş- ismi • Mef'ulü fih edayı. 

- Rehberi dalgınlıkla unutmuş siniz, evvelce ne idiyseniz yine o- 4 -~ Büyük baba _ Yılan _ Made- E3 

olduğu fikrinde misiniz? sunuz. Maamafi iırnell bakımdan ni ip. E3 

- Tabii, hayır. Kasden bırak - da birkaç sual irat edebiliriz. Nİ- 5 _ Akaretler _ Günlerden biri. 
mıştır. İzlerin araştırması bunu çin A. B. C. ? Niçin madam As - 6 _ Bir şahıs zamiri _ Pıslik. = 
gösteriyor. cher? Niçin Andover? 7 _ Tayeran eden . Şehrin ufağı. - ~ 

- Fakat hiçbir parmak izi bu- - Bu kadının mazisi, pek sade. 8 _ Tahmin _ Şeref _ Kı~ın ya _ ;;s 

JunamadL. İki şahitle yapmış olduğumuz gö- • ~ gar. = 
- Ben de bımu söylemek istiyo- • rüşmelerde bizi hayal sukutuna 9 - Lahza _ Koyun surusu • 

rom ya .. dün hava nasıldı?. Mü - uğrattı .. bize evvelce bildikleri - Sporcuların yaşası. = 
kemmel, hatta biraz da fazla sı - mizden fazla bir şey öğretmediler. ıo _ Frenkçe bayan _ Ayı:ğa sa- :;;; 
caktı. Bir adam, Haziran ayında, - Doğrusıınu söylemek lazım rılır. = 
boğucu bfr sıcakta, eldivenle ge - gelirse ben, onlardan büyük bir ıı _ Hind pamuğu _ İlgi. 
zer mi? ~zmez, tabii .. gezecek o- şey beklemiyordum. Fakat bu iki El 
!ursa. nazarı dikkati celbeder. A. muhtemel katili ihmal edemezdik. - Yukarıdan aşağıya - E3 

B. C. de hiç bir iz bulunmaması, - Nasıl? Sizce... 1 - Yakın ekribadan bTi - U-ı E3 

rehberinin ihtimamla silinmiş ol - - Katilin Andoverde veya civa zunlaşma. 
duğunu gösteriyor. Bir masum, rında oturmakta olduğu farzedile- 2 - Buğdayın kabuğu - Tabak- = 
parmak izi bırakır, fakat bir cani. bilir. İşte suallerimizden birinin, la beraber kullanılır. = 
asla. Şu halde bwm katil, rehberi .niçin Andover?• sualinin cevabı. 3 - Anmaktan emir - Ayağın == 
oraya kasden koymuştur. Maama- Cinayetin irtikap edildiği saatte altı - Bir edat. :::;: 
fi rehber, ne de olsa takip edile- dükkana iki ·kişi girmiş.. bunlar- 4 - Haraç - Bir nEvi geyık - A- = 
eel< bir nişanedir. Bu A. B. C., bi- dan birinin cani olması muhte _ ğacın aksamından. 
tisi tarafından satın alınmış ve bu J mel.. şimdiye kadar hiçbir şey, bu! 5 - Unsur - Mum. == 
adam tarafından dükkana getiril- iki kişiden birinin veya ötekinin 6 - Elektrik ölçüsü - Çal"-'"'.'akla § 
miştir. cani olmadığını isbat etmiş değil - kullanılır. = 

- Şu halde bu rehberin bize dir. 7 - Eserler - !ngiltereniıı Do - = 
mücrimin izini bulduracağına ka- _ İhtimal Riddell denilen kaba minyonu. = 

8 - Kabul etmemek - Denizde o- = il bulunuyorsunuz? herif... sa 
· ı !ursa vapurlar işlemez - Aktörün 

- Tamamile, Hastıngs .. as a ha- _ Bil.3kis ben, oııun masum ol- ;a= 
vazifesi = 

yalfıta kapılmıyorum, bu adam, duğunu zannediyorum .. asabi, hıd 9 _ İsmi fail edatı _ Tualet le _ = 
bu meçhul şahıs, hiç şüphesiz. ken netli ve aşikar surette sıkılmış gii- vazımından _ Bir nota. ~mD 
di becerikliliğine güveniyor. Öyle rünüyordu .. 

FiLOZOF RIZA TEYFiK 
Hayatını (Yenigün) e anlattı 

YENİGÜN Mecmuası şimdiye kadar hiçbir mecmuanın, hatta gündelik gazetelerin gö-

;;;:; 
== 
= 

== e 
"""' 
;;:;; 

ze alamadığı bir fedakarlığa katlanarak, değerli Röportaj mubar~iri KANDEMİRİ CUN- § 

YA'ya göndererek FİLOZOF RIZA TEVFİK'den 17 senelik hayatına aid hatıraları ve Jotoğ- ! 
rafları almağa muvaffak o~muştur. =: 

Bu çok kıymetli RÖPORTAJ serisinin birinci yazısını bugün çıkan (YENİGÜN) Mecmuası- e: 
nın 12 onci sayısında zevkle, üzerinde dura dura okuyacaksı,nız. -

Bu yazı ile yakın tarihin meçhul kalmış birçok hadiselerini ilk defa olarak hikaye eden 
JUZA TEVFİK birtakım yeni hakikatler ortaya atıyor. 
Bu yazı zevkle, neş' • ile okuyacağınız yüksek bir deh anın, yurdu, memleketi, vatanı 

için müşündüklerini hasretini anlatan bir şahe~erdir. 
Bu yazı F!LOZOF'un 17 sene evvel İstanbul'dan nasıl çıktığını anlatıyor. 
Nihayet bu yazı KANDEMİR'in kaleminden çıkmakla da büyük bir kıymet ve ehem

miyet taşımaktadır. 

• • l j İstanbul kız ve erkek talebelerine l j 

1 

19 Mayıs şenliklerine ait bütün resimlerinızi bugün çıkan YENİGÜN Mecmuasında l ı 
görünüz. Sizler içi~ büyük birer hatıra olan bu kıymetli kolleksıyonu sakl.1yıruz. 

l\IAHMUT YESARrnin Gençlik bayramı için yazdığı makaleyi muhakkak okuyunuz. • • 
Gelelim YENİGÜN'ün bu sayısındaki diğer kıymetli imzaların yazılarına 

REFiK HALİl Boğaziçi olduğu g>bi 

KARADAVUD 

NİZAl\IETTİN NAZİF 

ESKİ DOST 

YENİGÜN Doktoru 

Ali Nacinin Oltimotomu, 
Amiral Dav<'r Londrada bulunamıyor; 
Rüştü Kaptan 

Gülistan sarayında şarkın en muhteşem düğünil 

Ölmek (Ağaoğlunun temiz hatırasına) 

Süt veren ineklerde verem 

== = 
== 

= 

= 
"""' 
e = 15 

15! = 
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== == NACİ SADULLAH İstanbul hapishanesinde gördüklerim, işittiklerim. ~ 

ın 

Bu yazı h~pishane hakkında şimdiye kadar yazılanların en güzel ve en şayanı dik -
== kat noktalarını inceden iMeye göstermesi itibarile yalnız mahkümlann değil, herkesin e 

okuması lazım bir röportajdır. 

SUAD DERVİŞ Eğer dunyayı kadınlar yarats alard 

e= 
== == = = 

KANDEMİR 

iBRAHiM HAKKI 

Enver Paşanın peşinde (en mühim kısmına gelmiştir.) ~ 
KONYALI Unutuı.n Adakale 

ESAD MAHMUD Kocamı aldatacağım. 

Bundan başka kadınlık, Moda, Viktor Hügo bol resimler, 
ve.saire ile 

bilmeceler, 

= 
E 
~ 
§ 

hikayeler = 

., 
·YENİGÜN· Memleketin en güzel, en çok okunan bir salon mecmuası olmuştur. = 
İhmal etmeyiniz, muhakkak bu sayıyı alınız. = 

ıouuuımonnıuıuıııınıuınııu ıunıuııınnnı ~ınınınıooı ınıuınmnuoıu ıınıuıııııuıııınııııııııuınıoııııunııııııııuııımm -~ 
10 - Malın karşılığı - Arpa ve 

arkasında kolaylıkla ortaya çıka- - Bu, neyi isbat eder. 
k k kim ı buğdayın meyvası. 

rılabil~k iz bira aca se er - - A. B. C. imzalı mektubu gön- ıı _ Adaya mensup - Bir sebze. 
den değil.. dermiş olan kimsenin mizacına ta-

- Şu halde bu A. B. C. relrberi mamile zıd bir tabiatta olduğunu lngilterede yardımcı, 
ihtiyat kuvvetler ka

nunu kabul edildi 

Hollônda Krali- ·ıYüksek Sovyet Mecli
: i .1in içtima devresi 

çesinin ziyareti 1 açıldı 

İ ki bahriyel! 
kurtulamıyor bir şeye yaranuyacak? gösterir. Bizim aramamız liızım o-

- Sizin anladığınız manada, e- lan şey, şöhret hırsı ve nefse iti -
vet.. mat gibi evsafdır. 

- Ya ne yolda işe yarıyacak? - Kudret ve kuvvetini teşhir 
Poirot, sualime derhal cevap etmek istiyen bir adam .. 

vermedi. Bir dakika sonra yavaş _ Olabilir .. fakat mahcup ve si
yavaş söze başladı: ı Jik tavırlı bazı kimselerde kuv -

- Gölgede duran ve orada kal- vetli bir hodbinlik gizlidir. 
mak istiyen bir şahsın karşısında - Peki, şu ufak tefek yapılı 

bulıınuyoruz. Fakat, tabiatı itiba - Mösyö Partridge'den şüpheniz yok 
rile, aydınlığa çıkmaktan kaçına- mu? 
maz. Bir taraftan onun hakkında (Arl ı.<ı rar) 

Brüksel, 26 (A.A.) - Hollanda 

Londra. 26 (A.A.) _ Lordlar Kraliçesi ile Belçika Kralı Lie -

Kamarası ihtiyat ve yardımcı kuv 
vetler hakkındaki kanun 1.itylhası

nı üçüncü okunuşunda tasvib et -
miştir. Proje şimdi Lordlar kama
rası tarafından teklif edilen bazı 
değişikliklerin tetkiki için son de
fa olarak Avam Kamarasına gide
cektir. 

ge'den Brüksel'e dönmüşler ve hal 

kın alkışları arasında saraya git

mişlerdir. 

Kraliçe dün akşam Hollanda el
çiliğinde bir ziyafet vermiş, ziya -

fette Kral Leopold hazır bulun -

muştur. 

Moskova, 26 (A.A.) - Nasyo-

naliteler Sovyet meclisi ile Sov -

yetler birliği yüksek Sovyet Mec

lisinin içtima devresi dün büyük 
Kremlin sarayında aç ılmıştır. 

Sovyetler Birliği dev Jet bütçesi 
hakkındaki raporun iki meclis ta
rafından saat 19 da yapılacak olan 
celsede dinlenmesine karar veril
miştir. 

Portsmouth, 26 (A.A.) - Squ -

alus denizaltı gemisinin kıç tara
fında bulunan 2 bahriyelinin sağ 

olarak .kurtarılmaları hakkında 

hiçbir ümit kalmamıştır. Dalgıç -

!arın bildirdiğıne göre, bu bahrı -

yeliler su ile dolmuş bulunan kom 
partımanda boğulmuştur. Şimdi 

Squalus'u yüzdürmek ameliyesine 
başlanacaktır. 

.ı - llfayn 1939 

Süt çocuklarına 
bakmak 

Birçok anneler y avrularınır 
sıhhati yerinde olması ve iyi y• 
tişmeleri için benden takip edile -

cek usulün ne olduğunu soruyor -
!ar. Kendilerine şu cevabı veri -

rim: Yekdiğerinin ayni olan iki 
çocuk yoktu ve bir yavrunun 

bakımına ait en iyi şeklin umumi 
hatlarını teshil etmek mümkün ol
makla beraber bu umumi hatların 

her çocuğa adapte edilecek der<o
cere eJastiki olınası lıl.zımılır. 

Mesela anasının memesinı emen 
her süt çocuğunun güzel ve sıh -

hati yerinde olması icap e;fer. Fa
kat ana sütü emmekle beraber a

sabi olan ve ana sütünden asla is
tifade etmiyen yavrular da vardır. 

O zaman annenın çocuğuna kafi 
derecede zengin süt vermediği ve

yahut kafi miktarda süt verme -
diği düşünülebilir Bunıın •çin an

nenin bizzat kendisinin ıejimıni 

değiştirmesi veyahut buna rağmen 

netice memnuniyetbahş değil ise, 
sun'i surette aınzirmeğe karar ver 
mesi icap eder. 

Başka bir şey daha var; Bütün 
anneler, yanakları dolgun ve tom

bul yavrulara malik olmak ister -
!er. Halbuki bazı ahvalde ~ok seri 

bir neşvünema iyi biı· alamet de
ğildir. Bazı narin çocukları mua

yene ediyıoruz, görüyoruz ki etleri 
sıkı ve adaleleri elastikidir Hal -

buki iri yarı olan bazı çocukları 

muayene ettiğimiz zaman aldığı -

mız netice hiç te bizi memnun et
miyor. 

Şu halde aşağıdaki basit ihtiyat 
tedbirini alınız: Çocuğu doğduk -

tan bir müddet sonra ve hr.tta ta
mamile sıhhat halinde olsa dahi 
kendisine tamamile itimadınız o
lan bir doktora muayene ettiriniz. 
Ondan sonra oğlunuzu veya kızı

nızı her altı ayda bir bu doktora 
götürüniız. 

Bundan maksat, bebeğin bedeni 
inkişafındaki terakki hakkındaki 

doktorun mütaleasını almaktır. Bu 
suretle birçok endişelerden kur -

tulınuş ve çocuğunuzun bütün ha
yatı müddetince iyi bir sıhhate 

malik olmasını temin etmiş olur -
sun uz. 

Slovak · Macar hudu
dunda hadiseler 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Slovak 
hududunda yeni hadiseler cere -
yan ettiği resmen bildirilmekte -
dir. 

Bir Macar kumandanı ile iki Slo 
vak zabiti bu hadiseler hakkında 
tahkikat yap~akla meşguldürler. 

Göztepede satılık arsa 
Göztepede asfalta bir saniye 

mesafede en yüksek mevkide de
nize nazır bir dönüm muntazam 

duvarlı ve meyva ağaçlı arsa satı
lıktır. Alıcıların: İstanbulda An
kara caddesinde 99/1 Adalet Han 
3 numarada Ferdi Slek İlan Büro
suna müracaatları. 

Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

nuıııınııuııuııııııuııııı ııııı 

Sait ağa §aşırdı, bocaladı: ya ... Bu senin için güç olmaz. 
- Fakat sana söylediklerimi o- Sait ağa ince dudaklarını bük -

rada herkesin önünde tekrar ede- tü. Yine kani olmamıştı: 
mem ya ... Ben sarayda mücevher- - Kabil değıl! dedi. 
lerın benim tarafımdan alındığını Bir lahza durduktan sonra göz
nasıl ifşa ederım? Çocukluğu bı - !eri bir !1oktaya takılı: 
rak ta makul düşün: Ben sarayda - Hem Müjgan, dedi. Okadar 
bugiınkü telakıkiyi ve kanaati de- acele etme, bugün yarın belkı bir 
ı:' :iremem. Bu benim işime gel- çare buluruz. Çünkü nasıl olsa bu
roez. Çünkü o zaman beni de ko - raya düşmüşsün. Bunlar senin gırt 
varlar. Kaldı, k senin böyle se - ]ağına basmıyorlar ya ... Eğer Ni -
birde, meçhul bir yerde günlerce hat sana karşı lakayd ise daha iyi. 
k:ı' • ,.n muh kkak olduğuna göre ı Demek bu evde daha birkaç gün 
w!Zı""'.la kuş tutsan artık bize gire- kalabilirsın. Sana lazım olan şey
m zs ~ O h l benim günahı il·- !eri ben temin ederım. Bır taraf -
t me ' 3 r re çıkacak• tan da arayda ~:ızıyeti ıslaha ça-

- Evet, or dı L: ~r ... Fakctt lış1rım. 

hıç o'm,,zsa b m um oldu - Miıjgtın bu sözler n kentlisinı a-
ğumu, her evı ı b· ·ı Ha'ılil" yap vu•m2k i~in söyle'ldiğinı anlıyor

lıgını, sonra bdk. d< b ni ka~dı - du. Sesi"ı çıkarmadı. Haremagası: 
rır m ·hu! t · 'ere gotu. dıi i.ıniı. - Ya'nız. dedi, ben senin vaziye 

rekete geçmelisin. O iki mücev - terlerse yapsınlar... Fakat sana onlar arasında bir tevassuta im -

heri mutlaka onların elinden al - yapaca!kları mukabcl ?Yi 6Öyliyo - kfın bulabilecek miyim? Bu da 
malısın. rum. Beş, altı lira için konuşmıya şüpheli ... Daha iyisi sen doğrudan 

- Nasıl alayım? Kabil mi? caklardır; müzakereye girmiye - doğruya temas etmelisin .. en ha -
- Canım, bunlar küpe ve yüzük ceklerdir. Bu nu sen de düşünür - yırlısı budur. 

takacak değiller ya ... Mutlaka sa- sen anlarsın. - Peki, nasıl? Ben Nihatlı ne -
tacaklardır. Hem de bana satacak- - O halde ne tahmin ediyor - rede buluru m. 
!ar. Demek istediğim bir an evvel sun? - O kolay ... Buradan caddeye 
ınüzakereye giriş. Benim hesabıma - Bilmem, hiçbir şey bilmem. çıkarken, Bursa sokağı başında bir 
fiat sür... Fakat hiç olmazsa yirmi altını kahve var. O kahvede sabah er -

- Mesela ... Ne kadar?.. . gözden çikarırsan bir müzakere ka ken ve öğle namazı vaktinde Ni -
- Onların istiyecekleri fiatı öğ- pısı açabilirsin. hat oradadır. 

renelim. Beş, altı lira. Sait ağa derin bir göğüs geçir - Sait ağa derin derin düşünüyor 
Müjgan dudaklarını biikerek dl. Yirmi altın onu birdenbire şa- du. Onun neler düşündüğüı;ıü se -

müstehziyane güldıi: şırtmıştı. zen Müjgan: 

- Kabil değil.. elde ettikleri mü - Ner den bulurum o kadar pa - Bir zabtiye ile gelmemeni te
cevherleri sokağa atsalar beş altı rayı? Sen benim servetimi bilir- min ettiğime fena etmediğimi an
lira eder. Sana y,oden versınler'. sin, Elimde ne olduğunu bilirsin. !adın ya ... Eğer böyle bir baskına 

Bu lisanda Sait ağa Nihadla ar-, Varsa söyle, vereyim. sebep olsaydın, düşün, bir kıya-
kadaşının adeta b~r. müdafaasını, :\1üjgan zorla gülümsedi: met kopccak; beni ele verecektin, 
haklarının sıyanetını sezerek: _ Ne bileyim? Ben scnın kese- onlar senden intikam almak için 

? issini bir tarafa bıraka -

uuıııuııın ııwmıuwııııııwıuıııııııııııııllllllDınUIUlllJIUIUllWIDDllMIWIU~ 

koyacaklardı. Şimdi. .. 
- Haklısın Müjgan, teşekkür 

ederi:m. Bana büyük bir iyilik et -
tİJI; ben ıızun m üddet senden şüp
he et tim, fakat şimdi ne kadar sa
mimi loWuğunu anlı,yorum. Eğer 
senin bana karşı biraz daha insaf
lı hareket edeceğini bilsem emin 
ol, canımı verir; senden hiç bir 
şey estrgemezdim. Seninle bera -
her olmak için canımı vermiye ha 
ll:ırım. 

Müjgan, yan gözle ve içinden gü 
!erek Sait ağaya baktı: 

- Ben şimdi sana hiçbir 8iiz ve 
remem. Fakat bir zamanlar Nihat 
beni dünyaya ba'kamıyacak kadar 
meşgul ediyordu. Bugün artık be
nim için öyle bir meşgale olmadı -
ğından emi~ ola bilirsin. 

Sait ağanın gözleri parıldadı. 

Titriyen bir sesle: 

- Ne demek istediğimi anlama~ 

!ısın. Senin i:çin bazı ümitler var, 

demek istiyorum. Fakat beni bu • 
radan kurtarırsan ... 

Sait ağa başını önüne eğdi. İki 

ateş arasında kalan adam vaziye -
tinde idi: 

- İnşallah! dedi ve yeleğinin 
cebinden iki altın çıkararak ma • 
sanın üstüne bıraktı; çıkark_en: 

- Ben yarın sabah Nihatl ı bu • 
!urum ... 

Diye mırıldandı. 

İki katlı evin kapısı kapandık -
tan pek az sonra asagıki mutfak 
kapısı aralandı. Evvela Nihat, son 
ra A<ım taşlığa girerek merdiven

leri çıkan M üjgana: 
- Ne haber? 

Diye sesle diler. Müjgan-

- Hayırlar. dedı. A ımın dedı-
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

lıtDAM 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Ölü Bay Kiganın 11989 hesap N o. sile sandığımızdan aldığı 2500 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap 
eden Galatada Sultanbeyazıt mahallesinin Kılıçalipaşa sokağında 

eski 136, 136 Mü. 136 Mü. yeni 16 8. 168/1. 24. 26 nvmaralı kağir 

fırın ve dükkanları müştemil odaların tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktt dır. Arttırmaya girmt!k istiyen (262) lira pey akçesi vere
cektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul o
lunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica
resi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 6/6/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı vesair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında var
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka
rılan gayrimenkul hakkında .her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 13/7 /939 tarihine müsadif Perşembe günü Cağal

oğlunda kilin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını 

tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah-
hüdü baki kalmak şartile 28/7 /939 tarihine müsadif Cuma günü ay
ni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma
da gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 

tapu sicillcrile sabit olmıyan alakadarlar ve irtıfak hakkı r.ahip -

C insi 
!erinin bu haklarını ve hususile faiz ve mesarife dair iddialarını 

Mikdarı Muhammen B. 01
07,5 Teminatı Eksiltme 11 iliin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be-

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 

Eczayı bbbiye 67 kalem 539 46 40 - AçıkE. 16 

Listik çizme 840 çift 4794 359 55 • • 16,30 

I - Listt' ve şartnamesi mucibince yukarıda cins vç miktar ; ya
zılı •2• kalem malzeme açık eksiltme usuliyle satın alına

caktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 30/V /939 Salı günü Kaba taşta Levazım Müdiriye
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler her gün parasız, sözü geçen ~ubede n 

alınabilir. 

, raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildir-
memiş olanlarla hakları tapu sieillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paı;.laşmasından hariç ka lırlar. Daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 38/1437 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri ser
visine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymeti n yüz
de kırkını teeavüz e tmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3720) 

V _ Lastik çizmeye iştirak edeeekler fiyatsız tekliflerinin mü- 1 
nakasa gününden üç gün evveline kadar Tuz Fen Şubesine 

vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. 

•• • 
. 3379, 

Cin•i Mikdarı Mubammeıı B 
Lira K. 

Moleıuc ltifıdı 50 top WO 
Alitı fenniye 60 kalem 1515 53 
Teknik alih 20 c 1758 10 
Sanııa U. (kırmızı) 300 top 4350 

Ofo7,5 teminatı 
Lira K. 

Ekıiltme 

şekli ıaat 

37 50 Pazarlık 14 
113 66 • 15,30 
131 85 • 16 
326 25 açık E. 16,30 

I - Şartname ve nümunesi mucibince yukarıda cins ve mik
tarı yazılı (4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçeleri, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü Kabataşta Levazım 
şubesi müdürlüğü'ndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, liste ve nümuneler her gün sözü geçen şube
den parasız alınabilir. 

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

Senelik muham-
men kiras ı 

Burgazadasında Gezinti caddesi so.kağında ga-

riM -~ 
Hasekide Haseki medresesinin 18 No. odası 24.00 

Uluköyde Kız mektebi sokağında 9 N. dükkan 12.00 

Uluköyde Mektep sokağında 17 No. dükkan 19.00 

Üsküdarda Tembelhacı Mehmet mahallesinin 

Demirciler sokağında arsa 36,00 

Balatta Hızırçavuş mahallesinde Köroğlu so-
kak No. 2 Ev 60,00 

Kapalıçarşıda cev•hir Bedestanın da 9/11 No. 
dolap 12.00 

Kapalıçarşıda yağlıkçılar sokağında Alipaşa ha-
nının 11 N o. odası. 

Kapalıçarşıda Gelincik sokağınd a 21 No. dük

kan 

12.00 

20.00 

Kapalıçarşıda Ressam sokağın~a 27 No. dükkan 18.00 

Kapalıçarşıda Takkeciler soğağında 16 No. dük-
kan 4.00 

teminatı 

3,60 

1,80 

0,90 

1.43 

2,70 

4,50 

0,90 

0,90 

1,50 

1,35 

0,30 

ınıııın11~ Ferdi Sel ek ~ııııııııııııuııııııııuıııı~ ı er ::s~;:d:a;i:7~~e~e~~~~re::~;:;~~e k~~~:~t~~,~a;~a:e:::~ 
1 İLAN - TABI - KLİŞE lS 

i İşleri Bürosu : 

üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur . Şartnameleri Leva
zım Müdürlüğünde görül~bilir. İ stekliler hizalarında gösterilen 
ilk temina t makbuz veya mektubile beraber 2/6/939 Cuma günü 
sant 14 buçukta Daimi Encümen de bulunmalıdırlar. (İ> (3356) 

~ ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi -- * = = g g • 1 Adalet Han No. 3 = _. Beyoğlu Kaymakamlığınd an: Bulunmuş boz renkte erkek eşe -
TELEFON: 

206 
07 =J _:ın (5) gün içinde sahibi çıkmazsa satılacaktır. (Bl (21726) 

'1uoıınnııuıııııııııııııuııııııııuııııııııııumıuıııw ı ııııııııııııııuııııım uııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııw Em lak ve Eytam Bankasından : 
İcra Dosya No. Nevi Gayrimenkulün mahalli Hesap No. 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

TAKViM. 
1358 HiCRi 
Rebiül'abir 

8 
~inci AY 

SEN E : 
v ... ıı 

135ö RUMi 
Mayıs 

14 
HIZIR 22 

1 9 3 9 

Ezani 

Gnne, MAYIS Güneı 
4 33 9 03 
Ô ğ l' Otı , 

12 il 

27 
4 41 

ikindi lkıudı 
16 10 8 39 
Ak~anı Akş ı ın 
19 30 12 00 
\ a ı t l"ıtsı 

GAZOZ ve MEMBA SULARI 
lmaUlıthanelerine müjde: 

Şişelerin aeızlarını ka· 1 

patmok için en son si•· 

tem maktneler ile imal 

cdı le n kapsülkr SEVKO 

müeıscscs i tara [ınJan 

ihzar edilir. 

Gazoz fnbrikası te=> IS ede-

; cekler h;ln t•n ~o:ı. sistem 

Ortman vı Herbst 

lal>ri kaları ruan1u l t\tı mı

kinala rl.:ı her nevi mal

zt•me SEVKO ınüc~se~ · 

si!1dcn tedarik edilchilır . 

938/69 Yalı Kuzguncuk Paşa Limanı H. 17 
caddesi eski 120 yeni 149, 
151 numaralı 

Bankamıza ipotekli olup Üsküdar İcra Memurluğunca yukarda 
numarası yaz ı lı dosya ile 22/ 6/939 Perşembe günü açık arttırma ile 

satılaca k olan gayri:menkulü alanlar arzu eder lerse banka bu gay

r imenkul mukabilinde, mevz ua tı dahilinde para ikraz edebilir. 

c3140• 

İNCİ GAZİNOSU AÇILDI 
Hadıköyilniuı C)l tenıiz aile eğlence yeridir. 

Filistin radyosunun ZEKiYE HAMDAN' İşllra-
S ea Krallçesı ın klla 

Kemani SAİM, Kanuni İSMAİL, Banço KADRİ, Kliırn•t 
ŞEREF. Piyano VALANTİN. 

Mür•caat , İstanbul Çakmakçılar yo· 1 
ku7u Sanda lyacıla r sokak 1·1-l num:ı· 
ralı Kumrulu handa SEVKO le l: 23207 

Okuyucu: İBRAHİM, BİGALI !11EH!llED, 
Okuyucu H~yanlar : MAH:llURE HANDAN. 

Kiiçiik ŞUKRAN, HAYRİYE MELEK. 
Tenıiz hav~ - Güzel m anzara • I\-1ükenınıcl servis - Ucu1 fiat . 

Geç vakıt vapurdan sonra ınotörüınüz vardır. 

Satılık büyük toz 
Karıştırma makinesi. 

Her hususta kullanıLr. Avrupa 
yapısı - 200 ili'ı 400 kıla un toz ve 
saire karıştırır elektrikle müte -
harr iktir, porselen krem ve toz 
karıştırma havan ı da satılıktır . 

ZAYİ DEFTER 

2 l\I P t ·· .. t Sah:bi . ve Neşriya'"h..,.. ld:Jre• Ed;n Ba• 2 · ayıs azar esı guı.u saa on M • 
. .. . . uhnrrı:i: Ali Naci KARACAN. Basıl· 

beşı on bq geçe Karakoy ılr Emı- dığı Yer: Son Telgı-:ıt Basımevl 
nönü arasında Fatih tramVd\'ında I'" - . . 
iki mavi paket içinde mües>esL - get.rıld.~ı Yeya gönderild.g . tak _ 
min 936 ve 937 seneler ine a.: tica- J d rı'c memnun ed ilecekt ir. 

1 r unutulmu- - Fat.h Fcvz' Pasa cad ·e. i 

'.."\ ı'. .& ..... 7 

Türk gibi k etli 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu Salep 
Bakla unu Tarcın 
Yulaf unu ' Kimyon 
Nohut unu Karanfil 
Cavdar unu 
' zencefi' 
Pirine unu Karabiber ' Kornflau Yenibahar 
Bezelye unu Beyaz biber 
Patates unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmızı biber 
Mercimek unu 

(Kutu ve Euğday nişastası 

paketleri) Pirinç nisastası 
' 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24) ıene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Telcmil müatahzaratımız muhayyerdir.Heryerde 

daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş, Kılıcali • M, NURi ÇAPA Tel. 40337 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
HERNEVİ BANKA MUAMELELERi 

MERKEZİ • • ANKARA 

ş u B E L E R 

ADı\PAZARI 

BARTIN 
BOJ,U 

BURSA 
ESKİŞEHiR 

ISTANBUL 

IZMIT 
SAFRANBOLU 
~rEKIRDA«ir 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

GECE KASASI 
,, 

'' 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

-IPEK~ı ~YON 
~ --------------------

Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 

yanan YÜN • iPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz_ 

Her istediğiniz kumaşın en nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 

ADRESE DİKKAT 

İST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 



SAYFA 11 

F.:.· rJ!llcl 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADY OLi N 
i n 

!Uükenımcliyeti hakkında en 
son ve doğru eözü ~ize 

o ısöyliyecektiı·. 

Bembeyaz pınl pırıl pariıyan diş
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
diş etleri, temiz bir dil, mik -

ropsuz bir ağız ... İşte 

Radyolin
1 

in eseri 1 
Bugünden itibaren ııabah, 

Öğle ve akşam her )emekten 
sonra 

g ünde 3 defa 

KULLANMAYA BAŞLAYINIZ . 

.... Viyanada Profestlr Dr. VAGNER'in formUIU -• 
• • 

E.l(zamanın hususi ilacı 
Yara ve ıbanları derhal geçirir. Her eczahanede kutus'I 

50 kuruştur. 

MUDANYA HATTI 
Pazar günlerine mahsus gidiş - dönüş 

tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddet ncc geçen 

sene olduğu gibi yalnız Pazar gunlerine mahsu> olmak üzere 
gidiş - dönüş tenzılatlı tenezzüh ve komliıne biletleri ,<atışa çı

karılmı~tır. 

İKDAM 27 .. Ma~ ı 19:ın 

1 - Kombine bıletler: İstanbul'dan Mudanya'ya gidış - dö
nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş -
dönüş otobüs ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil olmak 
uzere (385} kuruştur. 

2 - Tenezzüh biletleri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve 
Gemliğe gidiş - dönüş birinci mevki vapur ücreti (225), ikinci 
mevki vapur ücreti (100} kuruştur. 

• 
Yarım Litrelik Şişesi 

Satıcılara Yüzde 
Perakende 100 Kuruştur. 

10 Tenzilat Yapılır. 
Tafsilat almak isteyenlerin Karaköydeki acentalığımıza 

inhisar Sabş Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. \ 

müracaat etmelcrı ilan olunur. Telefon. 42362 

~ili ÇiFTE SARAYLAR iÇKıSiZ 
G A Z İ N O ve S 1 N E M A S 1 

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karş ısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 
St:nemacla: MA HKÜMKAR KALESİ 

SiNEMA: 
saat 20 de batlar 

Ayrıca dilnya havadisleri ve ücüncü bir film Bayanlar ve çocuklara duhul iye 5 
ü~üncü film her ak,am 

0

detiıir. kuruş erke klere 10 kuruştur 
22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema 

ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE Y E M E K GETiREBiLiRLER 

GÜZEL MANZARA - BOL HAVA - TEMiZ SERViS 
S aat 20 ye kadar Ç AY, KAHVE 

Tı ggare PİY ANKO Biletinizi 

L nden alınız. 
Her ltef idede yüzlerce ki,iye ikramiye verir. Tecrübe ediniz aldanmauını :r.. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi lale sineması yanında Lala gişesi 

Sahibi : T. FİKRET - AHMET TOPÇU 
Satllık arsalar 

Bebek caınıinden sonra Rumeli- Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
hisarına giderken Bostan gazinosu Deni:ıı: HastahanHi tildiye 
n:ınıile maruf sed üzerinde 500 zühreviye mutaha•sı•ı 

Td •fon : 23899 J 

metre murabbaı ününde hail ol - llıı!!!!!!!!!~!!!!l!i!ı!İı!!~!!i!!ıı!~!!!ll!!!!!!ll!!!~ 

mayar kıymetli arsa satılıktır. A- 99/J Adalet Han Ferdi Selek İlfm ı 
lıcıların lstanbul Ankara caddesi Bürosuna müracaatları. 

Yazlık 

Ayak. 
kapları 

en son 

Yenilikleri 

lsvıçre 

~~~.~r )~ 
PACIKAKIS il Kundu:a majiazalarında 

Sureti mahsusada yaptırılan zengin desenli 

iPEKLi EMPRiMELERiMiZ 
·L M 1 T 1 • 

Mağazalarımızı ziyaret ediniz. 
SÜMERBANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ: 

ŞUBELERi: 
İstanbul - Beyoğlu • Ankara - İzmir 

Dr. Suphi Şenses Eczecılara 
Dr. Hafız Cemal idrar yollan haıtolıkl•n mütc- Senelerdenberi tanınmış yed i 

(LOKMAN HEKİM} baa•ıaı Beyo~lu Yıldız •lnenıaıı mustahzar satılıktır. Talip olanla 
DAHİLİYE llf'J'TEH.\ SSIS! karı • •• Lekler apartmın . Fakir- rın İstanbul Anıkara cadde•ıı , 

tere para.u. . ı el: 43924 99/1 Adalet Han Ferdi Sell.'k i l " ı. 
Dıvanyolu ı04 

.. _________ .. ••·---------- Bürosuna müracaatları. 

Bir Hatay ve Anadolu turnesinde bulunan kıymetli sanatkar 

En Nefis, 
Hrı\lncilıj:l 

1 s'i!: a ıııı Ilı> lYİ o a 
Suyu ve 
mııchı ır . 

a tt ö ı&» a ıre ırıı BoOazDçDırıı Dr 

Gazinosunda 
g ... 

seanslarına 


