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Kurultay yarın toplanacak ve nizamnameye 
tadilöt ile yeni hükümler koyacaktır. esaslı 

Teşkili ka ·rarlaştırılan 
müstakil grupun 

çalışma şekli tespit edildi 

~---"""~""'! .. Türkiye-Fransa =,-.Yeni Vekiller 

Müstakil grup Parti içinde daha 
geniş tenkid ve mürakabe 
yapabilmek için teşkil ediliyor 
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Kurultayın 
Koyacağı 

Hükümler 
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~~bu~la~~e ~a-~-:teciler için hükümler 
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A. N. KAllACAN 

Cümburiyet Halk Partisinin lte
şinci büyiik kurultayı yarw An • 
karada toplana:rak memleket işle· 
rinin seliimetle idaresi lıalmnm • 
dan tarihi ehemmiyet gösteren ka· 
ralar verecek ve parti nizamname· 
sini yeni tadilatın vücudt getire -
ceği bir sua temel hükümlere is
tindc ettirecektir. Okuyucula:runı· . 
zın diğer sütunlarıınl%da bulncak· 
ları bu hükümler, gerek delalet 
ettikleri ruh ve zihniyet. ııerek ta· 
pdıkları yüksek mahiyet itibarile, 
bC§inci büyük kurultayla beraber 
çok ileri hedeflere açılan yepyeni 
bir devre girmekte olduğumuz• 

artık en kiiçük ~iiphe bıralmııya· 
cak kuvvettedirler. 

Bu devrin fank: va~fı ise, eüm· 
huriye! ve inkılabı bütün net~e • 
!eri ve hakiki bir halk ida:reoini 
biitün nimetlerile mahfuz tuta • 
bilmek için, Türkiyede ilk defa o
larak partiyi bir sistemle işler ha· 
le getimıek tezadları ortadan kal
drrmak vasfı olacaktır. 
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Başvekil Dr. 
REFİK SAYDAM 

PARTİ 

B. M. Medisi Reisi 
ABDÜLHALİK RENDA 

NİZAMNAMESİNE 
KONACAK ESASLI HÜKÜMLER 
ı - Parti .. meb~sları İdare meclisi reisi, veya azası, mü~ 

rakl~ vey~ ınumessil olamıya~~ar, ücretli veya ücretsiz baş
ka bır vazıfe alamıyacakları &'İ;bı müteahhitlik, mütavassıtbk 
ta edemiyecekler ve devletle ticaret işi yapamıyacaklardu. 

2 - Parti işlerinde şahsi maksat ~denler ve bu uğurda 
parti nüfuzunu istismara teşebbiis edenler ve şahsiyat ile uğ
raxmağı adet edinenler. 

3 _ Sahibi partili olan gazete ve mecmuaların yazıları ile 
parti azalarının neşriyatı par li prensipleri lıakımmdan gözü
nünde tutulacak, bunlar, iç ve dış siyasetin ana hatlarile yük
se:. devlet menfaatlerine ay kırı düşen yazılar neşretmiJecek
lerdir. 

4 _ Müstakil grup partinin kendi içinde daha geniş şe . 
kilde ienkid ve mürakabe ya pabilmck için te~kil edilmektedir 
Bunlar grup mi.iıakerelcrine iştirakle beraber mütalea der : 
meyan ve reye i~tirak edemiyereklerdir. Buna karşı Meclisin 
umunıi heyetine 1nütalcalarını beyan ede(ekler ve re~·ierini 
kullanacaklardır. Parti miist akil grııpunun reisi Partinin De _ 
ğişmez Genel Başkanıdır. 

,_ 

. 

l 

Beşinci büyük kurultayın tasvibine 
arzedilecek nizamname tadilatı 

• 
' 

-1 -

ATATÜRK 
VE 

İstiklal Harbi 

Milli tarihimizin en 

çetin ve heyecanlı 

safhaları 

Bu tefrika, en güzide bir mııhar

.thimiz tarafından, ATATLRK'ün 

nutkuna, Milli Jl!Ücadelc devrinin 

vesikalarına, hatıralarına, intıha· 

1anna ıstinaden, sureti mahsusa 

'da İKDAM içiu hazırlamyor. 

.,. ~ .,. 

Çakıcı Efe 
İzmirin değerli muharriri Zey -

ne! Besim Sun'un tetkikler neti -

cesinde yazdığı bu heyecanlı tef

rikada Çakicııun müthİi hayatını 

okuyacaksınız. 

... 3.,. 
Tarihte Büyük 
Türk korsanları 

Rahmi Yağız ·ın gazetemiz için 

hazırladığı bu en son ve en merak

lı eserınde fırtınalarla savaşan 

Türk kahramanlarının macerala 

rını okt..Yacak~ınu. 

ı-

Müzakereler bu 
hafta neticeleniyor 

Paris, 27 (A. A). ,, Türk - Fransız mü

zakerelerinin önü-
Ha vas ajansının 

1 

müzdeki hafta bi-

bildirdiğine göre, dayetlerinde neti-

' 

Fransız diplomatik !'

1

. celeneceği merke-

mehafilinin kanaati, zindedir. 

" B. Millet Meclisinde 
Münakale ve ticaret Vekaletleri 
bütçeleri dün müzakere edildi 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugün B. aliıkadar \'ekiller bu mütalealara 
M. Meclisi öğleden önce toplana
rak Münakale ve Tıcarct Veka -
~etleri biitçelerinİ mü;j .. kere et • 
miştlr. Bu büt~eleriıı miızRkerde
rinde birçok ha'lpler söz alını· ve 

karşılık vermişlerdır. Millet Mec

lisi Pazarlesı günü saat 15 te tek

rar toplanarak 1939 mali yılı büt

çesinin tctk1kınc devam edecektir. 

Türk - İngiliz ittifakı 
Milletler Cemiyetini diriltiyor 

Cenevre bütün sulh anlaşmala. 
rının anahtarını Türk - İngiliz 

ittifakında buluyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Anadolu ı l\tilli Şef ismet İnönü'nü Lozan 

Ajansının hususi muhabiri bil<li • konferansında yakından tanımış 

riyor: . . olan hu mehafil Türkiyenln yeni 
Milletler cemiyeti konseyının !'tik d Tür' k' R .... . . . . po ı asın a ıyc eısıcunı ... 

son loplantısın<ia Ingıltere Harıcı-
ye N~zırı Lord Halifaks ile Fran. burunun kuvvetli nüfuzu nazarını 
sa Hariciye Nazırı Bonnet'niJı yap görmektedir. 

dün vazifelerine 
başladılar 

Parti 

v.ekili 

Genel Başkan 
kim olacak? 

Ankara, 27 (Telefonla) - Adli
ye Vekaletine ti<yin edilen Bolu 
Meb'uıru Fethi Okyar ile Güınrlllt 
ve İnhisarlar Vekaletİne getirilen 
Trabzon Meb'usu Raif Karadenb 
bugün yeni vazifelerine· başlamı§
lardu. 

Her iki vekil, bu sabah tayin e -
dildikleri vekaletlere giderek ve
kalet ümurunu seleflerinden te -

(Arka.ı 3 u1ıdi sayfada) 

-----------
İngiliz-Fransız 
teklifleri Mos
kova ya verildi 

MOLOTOF 

Moskova, 27 (A.A.l - İngiltere 
buyük elçisi ve Fransız masl.ıhat
güzan Beraberce Molotov'u ziya -
ret etmişler ve kenc',isine Fnnsız -
lngiliz tekliflerini resmen tevdi 
eylemişlerdir. 

tıkları beyanat Cenevre meha!i - --------------------
!inde · milletlH cemiyetinin yeni· W llDOIIDJJllllın IBllDlJDOllOIRlll Ullll 
den siyasi faaliyete avdetinin mü-
him bir başlangıcı addedilmekte - ~ 

dir. l ll~ 
Bu beyanatta hazırlanmakta o - T< 

lan anlaşmaların milletler cemi -
yetine kayıt Ye tescil e<lileceğinin 
açıkça ifade olunması da mılletler _____ ._ ____________ ".""" _________ _ 

cemiyetine yeniden siyasi vazife· 
!er vermek ve misakın tatbikatını 
ihya etmek arzusuna atfolunuyor. 

Milletler cemiyeti mehafili bü
tün bu sulh anlaşmalarının anah · 
tarını lngiltere . Türkiye ittifa • 
kında bulmakta ve büyük devlet • 
ler arasında mevki alan Türkiye
yi snlb terazisini demokrat dev • 
letler lehine çeviren en mühim 
ilmi! addetmektedir. 

Sovyet 

komiser 

müdafaa 

muavinliği 

Türkün elindeki kapı 
Bazıları ·bitaraf kalamaz mı idik?. djye soruyor ve ilave edi

yorlar: 

- Cihan harbinin verdiği dersten anlaşılıyor ki artık bü)le 
umumi bir kavgada ııalip çıkmak ta pek kirlı bir i~ değildiı. Karlı 
çıkanlar yalnız bitaraflardır. Kavgaya seyirci olmak, ka, ·ga ··den
lere yüksek !iatle mal satmak_ Bundan iyisi var mı? 

Mesela bizde hükumet halk 
P .ırtisinin hükfuneti olduğu halde 
partinin en yüksek icra mekaniz • 
tnası başında duran parti Genel 
Sekreterjnio bükfunct ~ında kal
ması, başlıbaşına ve ayrı bir taaz
.zuv nıanzarası gösternıesine, bin
netiee ya sivri, ya silik Iıir tesir 
hasıl etmesine sebebiyet veriyor· 
do. Parti Genel Sekreterinin kabi
neye iştirakile hükumetle parti 
faaliyetleri arasında tecrilbelerin 
enırettiği en iyi şekil bulunmu§ ve 
matlup ahenk kurulmu~ olacak -
tır. Bu suretle hükumetle parti 
çalışmalarında daha sıkı ir temas 
temin edilebileceği gibi sene -
Jerdenberi devam eden ve zaman 
zaman zararlannı çektiğimiz le 
zadlardan biri de ortadan kalka • 

Bir İspanyol 
Casusunun 
Heyecanlı 
Maceraları 

Ankara, 27 (A.A.) - Cümhuri - dan tesbit olunur. Genel Başkan Moskova, 27 (A.A.l - Hava Ge-
yet Halk Partisinin Beşinci Büyük Vek ilinin değişmesi kendi istifası İ k nerali Proskurof, müdafaa komi-

Evet, fakat Türkiye şiınal memleketleri gibö cephenin bir ke
narında değil, tam ortasındadır. Buna rağmen daha üç beş ay ev
veline kadar bitaraf kalmak azminde ve hazırlığında idik. İki dev
let manzumesınden hiç birine iltihaka niyetimiz yoktur. İki tara
fın da bizi elde etmek i~in yaptıkları avanslar l<ararıınızı değiştir
miyordu. Ta müttefikinıiz Romanyanın istiklfıli menuu bahsolun
caya ve Arnavutluk İtalyan istilasına maruz kalıncaya kadar .. 

Bu iki darbe kararınıızı değiştirdi. l\laanıafih Tül'kiyenin Al • 
manlarla anlaşmas ı harbi tevakkisi imkansız bir bale sokacağı Jı1 J. 
de demokratlara iltihakı sulhii s arsılmaz bir hale koymuştur. 
Türkiyenin İngiltere ile anlaşmasındaki kıymet ve ehemmiyeti biz 
değil, biitün dünya tasdik ediyor ve Almanlar da inkar edemiJor 
Jar. Bü)iik bir Fransız gazetesi diyor ki: 

caktır. 

İkinti ve yine mühim tezadlar· 
dan biri de, kendilerini azami sa
lahiyet ve mes'uliyNf P• le tochu 
ettiğimiz mebusların ;\kelisin da· 
mı altmda' millet vekilliği, kapısı 
dışında ise meclisi idare azalığı, 
nıiitcalıhitlik, dcıvlet dairelerinde 
§U veya bu işe mutavas<ıtlık, dev
lete karşı açılnıış davalarda ferd
lcr hesabına avukatlık v""aire gi-

Kurultayının tasvibine arzedilccek ile veya Genel Başkan tarafından ~ . ender Fahrettin Sertelli'nin ser muavinliğine tayin edilmiştir 
olan nizamname tadilatı şunlar . Vekilliğe bir başka zatın tayini i- lngılızcedeıı çevirdiği bu eşsiz e- 'Bu suretle Kızıl ordu kimoser mu
dır: le vuku bulur). serde sıirükleyici bir kitabın bü- avirilerunin adedi beşe çıkmlljt:tr. 

ı. Nizamnamede değişmez, Genel Yine bu kısma hılkiimetle parti tün zevkini tadacaksınız. Bunların isimleri şunlardır: 
V k ·ıı·-· h kk d k' h" Meklis, Kubik, Şadeuko, Buden-Başkanı e ı ıgı a ın a 1 u- çalışmalarında daha sıkı ve yakın 

küm eksil< olduğundan bu kısma bir ilgi temini iç.in (Parti Genel nKi o:enPrı"sboskeurrgofd. e ha,. dı"seler 
Yeniden bir madde halinde şu hü- Sek t . . k b. . t' 1 Yak d re erının a ıne ıç ıma arına ın a 1 
küm ~onmuştur: p t· iştirakini temin edici hüküm kon- ı Varşova, 27 (A.A.) - Buraya ge 

(Degışmez Genel Başkan, arı· muştur). ı•kd ' len bir habere göre Könisberg'de-
li meb'uslardan birini Genel Baş· am da.' ki Polonya konsoloshanesinin cam 

G 1 B 2. Nızamnamenin üçüncü kısmı-
kan Vekili tayin eder. ene aş- !arı meçhul kimseler tarafından 

•Dünyanın dört kapısı vardır: İspanyanın Cebelüttarığ'ı, lUt· 
sırWarın Süveyşi, Panamalıların Panaması, Türklerin Çanakkale. 
si ... Bu dört kapıdan ikisi İngilizlerin, biri Amerikalıların elinde 
olduğu halde kıymetli kapılarını muhafaza etmesini bilen ve onu 
kimseye kaptırmayan yalnız Tür ki erdir.• 

Biz bu kapının tehdit edildiğini görerek, onu \"C dolayısilc 

sulbü muhafaza icin iki manzumed< n birini tertib etlik. 



8AYFA:! 

E~!!:::!::IY&'•T•I 
Musa - lsa • M.uhammet 

Süt tetkikatı 
ne safhada 

... ... . ..... ..,_..,...,, ,,,,.. ........ 

İSANIN HAYA Ti 
-22- İki mütehassıs son 

vaziyeti anlattılar İsa halkı irşat eden Yahyayı 
bulmak için Nasıradan ayrıldı Bir müd~2ttenber i İstanbulda 

süt meselesi hakkında tetkikatta 
bulunmakta olan Ankara Ziraat 

tarafında, senin ile beraber bu • enstitüsü sütçülük mütehassısı 
!unmuş ve hakkında şehadet et · L ht -1 z· t v k" ı 1· 

lsanın vaftiz edllmesi 
Yahya Peygambeı-in çölde zu • 

hur ederek dalalete düşenleri gll
nahlarından nedamete ve istiğfara 
daveti ve tövbe ebıniyenler üzerin
de pek yakında Tanrının gazabı· 
nın kendisini göstereceğini söy !e
mesi az zamanda küçük Filıstin 

hudutları içine yayıldı ve bu ha
ber Galileye Nasır aya da geldi. 

(Sırası düşmüş iken söyliyelim 
ki İncLh tertip edenler o zamanın 
haletı rılhiyesi içinde bulunduk · 
ları için ve din kavgalarında parti 
aldıklarından Yahyanın peygam
berliğini açıkça itiraf etmezler. 
Bütün kuvvetlerini İsanın üzerin
de topladıkları için Yahyayı sa · 
deee dini bütün bir mümin, bir 
irşadkar, bir vaİıZ ve patrik olarak 
kabul etmek isterler.) 

İsanın, Nasırada, Tevrat ahka • 
mından ayrılmış, Ferisllerle Sa • 
dukilerin cereyanı arasında kal • 
ID1ıj olan halkın günahlarına mü
şahit ola ola bu istikametsiz ve 
riyakar, düzme din kaidelerinden, 
g ittikçe butlana sapı.n saçma iti • 
katlardan bıkmış usanmış oldu • 
gunu gördük. O, Yahya a
l:lında lıir kimsenin çölde zuhur 
ett ığini ve halka tutulan yolun 
yanl~lığını telkin ettiğini, günah· 
!ardan tövbe edenlere Tanrı nez · 
dinde şefaatte bulunduğunu duy • 
duğu zaman heınen ve birçck kim
seler gibi onun yanına koşmak is· 
tedl. 

. ~ . . . ı en ~crg ı e ıraa e a e ı 

mış oldugun kı.mse ışte senın yap- sütçülü!; mütehassısı Ekrem tet · 
tıgın gibi vaftiz ediyor ve herkes kiklerin: bitirmek üzeredirler. Dün 
onun yanına gidiyor, dediler. Yu • bu iki rr.ütehassıs tetkikleri hak • 
han na lncili Bap: 3 · ayet 26) · kında gazetecilere şu izahatı ver

Yine bu İncillerin tezad teşkil mişlerdir: 
eden ayetlerine göre İsa Nasıra · - Bu işin tetkikini vali ve 
dan kıih yalnız, tek b~ına çıkmış· Belediye Reisi Doktor Lıltfi 
tır. ve kah Nasırada kendisine til.- Kırdar bize havale ettiği za
bi bir sadıklar grupu ile çıkarak man elimizde materyal olarak 
Yııhyanın yanına gelmiştir. Yahut yalnız İstanbul ve civarının 
ta Yahya ona kendisine tabi olan- hayvan adedi vardı. Her şeyi yeni 
!ardan bir şakrd grupu hedye et· baştan görmek ve incelemek için 

miştir. meseleleri mahı.llerinde teti<ik et
Meryem hakkında en son ve en mek mecburiyetinde kaldığımız • , 

yeni bir eser yazmış olan (Bor • dan iş b iraz uzamıştır. Bir iki gü
den), Haziran 1934 Faris baskısı. ne kadar rapoı-umuzu yazacağız. 
ve (Marie de Nazareth) aldı kita- Şimdi hesapların neticesıni ve 
hında, İsanın ani olarak Nasıradan maliyet fiatlerini tesbitle meşgul ı 
çıkışını ve çıktıktan sonra onun olmaktayız. 
ve (Meryem) in hakkındaki dedi· Tetkıkatımız esnasında mono • 
kotluları şöyle anlatıyor. Biraz ha·· pol şekli kat'iyyen mevzuu bah
yale biraz edebiyata yer veren bu solmamıştır. Tesbit ettiğımız esas
tıısvir zamanın hal.eti ruhiyesine !ar bilhassa şunlardır: Halka te -
oldukça uygundur: miz 've sihhi süt içirmek, müstah

"· · Diyorlar ki Meryem birden- silleri korumak ve malların iyi 
bire bırakıp giden oğlunun nuıte • şeraitle satmabrına yardım et • 
mini tutuyor. Arkasına kaba elbi- mek, tevzi işini tazim etmek. Hi . 
se giyiyor. Mütemadiyen oruç tu- lekarlığa meydan vermemek .. va
tuyor. Tevrattan .ayrılmış olan zedilecek şekle göre müstahsiller 
oğlunun hesabına kendi tövbe etli- de hissedar olabilec-eklerdir. Müs
yor .. . Bütün gün ve gecesini dua tahs illerin elindeki hayvanlar sa
ile geçiriyor. Bir gece sabaha kar· tın alınmıyacaktır 
şı gelini onu evinin taraçasında Sütlü pastörize etmek için tesi . 
yüzükoyun yatmış ve ellerini en· sat yapılacaktır Pastörize edilmiş 
sesinden bağlamış vaziyette bul • süt kağıt şişeleıde satılacaktır. Bu 
muştur. Bütün bunlar hep dediko- suretle belediye hem cam Ş•Şe bul 
du ... Ve dedikodular sadece bun • mak zahmetind.•n kurtulacak hem 

Bu !ikrini annesi Meryeme aç· . dan mı ibaret? .. Kadınlar esasen de maliyet fiatı inecektir. Bu kil • 
tı. Meryem ondan ayrılmak iste- (Meryem) i bir türlü çekemezler- ğıt şişeleri İzm:t kağıt fabrikası 
mediği için razı olmadı. Fakat İsa di. O, beş altı çocuk anası olduğu yapabileceğini bildirmiştir. 
onu da dinlemedi ve Yahyaya mü halde hala kız gibi güzel.. masum Süt fıatının artıp artmıyacağını 
Iaki olmak üzere Nasırayı terketti. ve saftı .. neden çökmemişti? Ne - veyahut inip inmiyeceğini soru •

1 
[İsa~ Nasırayı terkederek den solmamıştı: ... İşte Nlsıra ka • yorsunuz. Fiatin i neceği ni zannet· 

Yahya ıle buluşmağa gıtrnesı ve dmlarını ona duşman eden de bu miyoruz. Fakat ona mukab:ı sil • 
onun tarafından vaftiz edilmesi· idi. Hele bir gün demircinın kü • dün kalıtesi ve evsafı yiikselece • 
meselesi de İncil müritleri arasın- çük ve kötürüm kızı Noemi: ğınden yani susuz süt sataacağın-
da münaziünfih kalmış bir mesele - Ben Meryemi meleklerle ko • dan fiatı ucuzlıyacak demektir .. 
halindedir. Me:a, Merkos, Luka, nuşurken gördüm.. 

000 
__ _ 

Yuhanna İncilleri bu noktada asla Demişti ve bu, Nasıra kadınla· y 1 LA y ET 
ittihat ve ittifak edemezler. Ev rını büsbütün kudurtmuştu. Ma · --·--·-
velce de bilhselmiştik ki !sa vefa- rangozun dul karısı neden Tanrı. Su yollar 1 muhafaza 
tında yazılı bir •kitabı mukaddes. nın mazhariyetine nail olsundu. altına alınacak 
bırakmamıştı. Yalnız şakirdlerine Neden o melekle konuşsundu. O · 
din ahkamını, İncil! telkin ve tak- nun kendilerinden farklı nesi var- Halka sıhhi ve temiz su içirii · 

d k '? mesi için yapılan büyük fedakiır-rir etmişti. Bıından her biri ayrı ı san ı. .. 
ayrı ve kendi düşüncelerine gö • (Arka" var) lıklara rağmen bazı yerlerde su 
re · İncil• !er meydana getirdiler. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~~ yollarının köylüler veya çobanlar 
Bu · İncil• lerde, diğer noktalar G ) J J tarafından delindiği görülmüş ve a atasaray ı ar dün Dahiliye Vekaletinden bu hus hariç, en esaslı ve İsanın doğru • 

susta vilayete bir tamim gelmiş -
dan doğruya hayatına, pek kısa pila Vı tir. Bu tamimde vekalet su boru ve 
suren, ancak üç sene içine sığan mecralarının muhafaza altına a . 
faaliyet hayatına dair doğru dil · Eski Galatasaraylılar bugün Ga- lınmasını istemekte ve müsebbil>-
rüsL ve tam bir malılmat bile bu- latasarov lisesinde toplanacaklar, 

...., !erin cezalandırılmasını emret • 
lunmamaktadır. Kı:nıi İsayı Yahya ve her yıl olduğu gibi merasim mektedir. 
ile lki defa bulu~turııyor. Kimi bir yapılacak pilav yenecektir. 
defa buluştu o da peygamberlik Merasinı saat on buçukta başlı-
vazifesıne başlamadan evvel diyor, yacaktır. Lisenin konferans salo· BEL ED 1 YE 

---000>---

kimi (evet, bir defa buluştu amma nunda en yaşlı Galatasaraylı ve fi d d 
o zaman İsa peygamberliğini ııan en yeni mezıın söz söyliyecekler, orya a yüz e Otuz 
etmişti .. ) di,yor. Hakikat, (Kur'an) ı geçen sene pilavda alınan filim ı tenzilat yapıldı 
ın ı~aret ettiği ve aklın, mantığın gösterilecek, ve pilavı rQÜteakip Belediye İktısad Müdürü Saffet 
kabul eylediği üzere Yahyanıii İsa- Galatasaraylılar toplu bir halde Sezen dün yanında kaymakam ve 
dan önce peygamber olarak zu • Taksime kadar bir yürüyüş yapıp belediye şube.;i erkanı olduğu 
burunda ve İsanın peygamberliği- abideye çelenk koyacaklardır. halde Floryaya giderek bu say -
n i ılk önce Yahyanın tasdikında- Merasime Şehir bandosu ve Ga· fiyeyi esaslı bir tetkiten geçirmiş. 
dır. Nitekrm Tanrı Kur'anında 0 • latasaray İzcazı .i§tirak edecekler- tir. Saffet Sezen bilhassa gazino-
nun içın ve bu mesele hakkında dir. : !ardaki tarifeleri tct1'.ik ederek 
(Musaddıkan bikelimetihi minal- -----00--- 1 fiatleri çok. pahalı bulmuş ve ga-
lah) buyurmuştur.] GÜM R OK zino sahiplerile yaptığı temaslar 

Y ne İncillerin düştüğu ba~ka neticesinde tarifede ~ı, 25 • 30 nis-
biı hata vardır. Bunlar bidayette Gümrük Müdürü Trakyaya betinde tenzilat tesbit edilmiştir. 
w blhassa cLuka . İncilinde Yalı . · k j İktısat Müdürlüğü ayni şekilde ve 
ya ıle İsayı hemen yaşıt göster • teftışe Çl tı ayni esaslar dahilinde plaj fiatle-
d .kkri h.ılde bilahare vaftiz sıra- Gümrük baş müdürü Methi bu-] rini indirmeği düşünmektedir. Saf 

h Yahya'yı İsc.'nın babası mer gün Edırnt>ye hareket edecektir. 1 fet Sezen yarın da Beyoğlundaki 
Baş mudür bu seyahatinde Trak · eğlence. yerlerini dolaşacak ve gasınde göstermektedirler. Hal · 

hı..kı onlaar, T•nrı'nın resulü ola- ya havalisindeki gümrükleri tef • zina sahiplerini toplıyarak esaslı 
tiş edecek ve Uzunköprüde yapı • bir konuşma yapacaktır. Burada . raK i::alkı dalaletten ve kö :ü yol-
lacak memur evleri hakkında tet- ki fiatlerin tenzili de bu suretle d o., çevirmek ,-azifrsini Üzerleri -

ne aldıklart zan1un ikisi de genç 
ı d \-r. Ve ba,başa vererek, fikir . 
~,,_ l de, im!tnlarınd a 1-i.tirak ola -

rl k mutlehid.en çal~ınayı kur • 
<' !a r ve Yahva , İsanın kendisin· 
ckn Jslüıılüğünü yine ilham ile 
b l<i ı~ı ıçın ona tabi olmakta beis 

ı-; r rr ~dı vlE h.ıttiı onu İsa aley
lı ııd<' tahrık etmek, kıskandırmak 

kikler yapacaktır. 
Bu evlerin kıiçük bahçeler için

de veya apartıman şekl ;nde inşası 

mümkün olacaktır. 

Gardenbar yıkılıyor 
düşünülmektedir. Apartman şek- Şehir mütehassısı Prost, Tepe • 
!inde ars~dan istifade edilecek, fa. başında tetkikler ini bitirmiştir. 
kat tren yolu civarında bu apart - Verilen yeni kararlar neticesinde 
mantar çirkin bir manzara teşkil şimd ' ki Gardenbarın yıkılması ka 
edecektir. rarlaşmış ve dün yıktırılmak üze

Uzunköprüde yakında bir para re müteahhide ihale edilmiştir. 
değiştirme gişesi açılacak, mem - Keza Tepebasındaki Asri sinema 

cakt·r. Sinemanın bu -
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Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

111======" İstanbul - Berlin Hakh değil mi? Bir fırında unlar 
ayakla karıştırılmış! Yine mührü kopa

rılan kof re meselesi 
Gnzetemiı:n baş mürettibi 

Ömer Naznıiılftı evindeki kof
re tnüh·rüniln yandaki eve ce· 
re yan veı il irken elektrik 
memuru tarafından kopart · 
lıp tekrar ınUhürlenmediği 

halde kendisinden 3 lir'• mas
ra! istendiğinden ~ikayetini 

yazmıştık. Elektrik İşleri U · 
mum Müdürlüğü buna 5 Ma
yıs 939 tarih ve 3362 numara
lı bir tezkere ile verdiği ce • 
vapta şöyle demiştir: 

• Unkapanında, Hızırbey 

Cami sokağında kıiin 25 nu -
maralı bipada ikamet eden 
Bay Ömer Nazminin komşu
larından biri 31/3/938 tari • 
hinde cereyan istemtşti; fa • 
kat, abonman senedinin 26 n
cı maddesine tevfikan ve • 
rilmesi icap eden istihlak ü · 
zerinden avansı ödemediğin
den dolayı, arzusu intaç edi • 
Jememişti. :au müşteriye ce · 
reyan vermek üzere mahal -
line bundan dolayı gıtmeğe 

liimm kalmamış olduğundan 
katrenin mi•lırünün memur -
!arımız tariifından koparıl 

mış olduğu mevzuu bah • 
solamaz.• 

Biz buna karşılık, komşu -
ya 9 ay evvel şikayetçinin 

kofreıinden cereyan veril -
miş olduğunu, mahallinde ya
pılacak en basit bir tetkikin 
bunu ispata killi olduğunu ve 
balen bu komşu evde pırıl pı
rıl elektrik yandığını kayde
derek 21/10/938 tarihinde 
Ömer Nazminin kofre müh • 
rünün kopuk görülnıesinin 

sebebi cereyan ver.!dikten 
sonra nıenıur tarafından ıııü
hür.icnnıenıiş olması ihtinıa 

tini kaydetmiştik. 
Elektrik idaresinden aldı · 

ğın1ız 3483 nunıaralı yrni bir 
tezkerede ise şöyle denilmek
tedir: 

· Mesele tarafımızdan tekrar 
tetkik edildi. 210774 No. lı 

müşterinin kofrcsine yegane 
raptedilcn müşteri Birincika
nun 1937 de cereyan almıştır. 

Binaenaleyh, 21/ 10/938 ta
rihing.e kofre mührünün, ce -
reyan vermeğe giden b:r 
mc!~tOr tarafından koparıl -
masına imkan olmıyacağını I 
saygılarımla beyan ederim.. I 

hava postaları 

1 Haziranda başlıyor, 

tarife tesbit edildi 
Hükumetle Alman •Lufthansa• 

Mahkeme, Bayazıt fırınına Belediyenin ver
diği üç gün kapanma cezasını haklı gördü 

mümessili olan Bay Van Winter Sultanahmet ikinci sulh ceza 
feld arasında Ankarada 25 Nisan- mahkemesi bir belediye cezasının 

kaldırılması d~vasına bakm~tır. 

Davanın mevzuu şudur: 

Beyazıtta M. Şevkinin fırınında 
zam tayyare selerlerine başlana · belediye zabttası memurları ani 

caktır. bir teftiş yapmışlardır. Memurlar 

da imzalanmış olan mukavele mu
cibince l Hazirandan itibaren İs-

1 tanbul ıle Berlin arasında munta· 

Bu hava seferlerine tahsi s edi • fırının unları dökülerek bi: birile 
len makine bügüııkrde Y "şılköy karıştırmağa, h3rman etmeğe mah 
tayyare meydanında beklenmek · sus odasına girdikleri zaman hay
tedir. Seferlerin ba.5lamasiyle. Sof-ı ret içinde kalmışlardır. Burada 
ya, Belgrad, Budapeşte ve Vıyana gördükleri manzara şudur: 

Fırının sahibi bir istida ile ikin• 
ci sulh ceza mahkemesine müra • 
caatle bu cezaya itiraz etmiştir. 

Mahkemede fırın sahibinin ve • 
kili, N umanın fırın sahibinin malıl 
matı olmac!ım böyle bir yolsuz ha· 
rekette bulunduğunu ve memur • 
ların tefti§ neticesinde hadiseye 
muttali olunca hemen Numanı i • 
şinden çıkarmış bulunduğunu söy
lemiştir. 

Bundan sonra teftişi Vı> zaptı 
üzerinden İstanbul ile Berlin ara-
sında, diğer bütün Avrupa hava 
yollarına iltisak imkanını bahşe

den, doğru bir hava postası tesis 
edilmiş olacakt.r. Uçuşlar pazar • 
!ar hariç olmak üzere her gün ya
pılacaktır. Tayyareler Yeşliköy -

\den sabahları saat 7.55 de Berline 
hareket edecek ve Berlinden kal -

Geniş odanın bir köşesinde 3 yapmış olan memurlardan Liıtfi 

metre uzunluk ve iki metre geniş- ve Necmettin dinlenmi§lerdır. Bun 
likle ayrılan bır kısma on çuval !ar hadiseyi :ı-ukarıdaki şekilde 

kadar un döküimüş ... 19 yaşların- anlatıktan sonra, unları karıştır • 
da Numan adındakı fırın işçısi, pa- mağa mahsus müstatil yerin e
çalarını diz kapaklarına kadar sı- sasen iki dıl'ını duvarın teşkil et
vamış, çıplak ayaklarile bu unun tiğini, açık kalan diğer iki dıl'ının 
içine girmiş, elinde bir kürek un- mühim bir kısmına da bir metre 
!arı bır taraftan bir tarafa akta • yüksekliğinde duvar gibi dolu un 

kan tayyareler de öğleden sonra rarak harman etmeğe çalışıyor. çuvalları yı.ğılmış olduğunu, bina
saat 17.45 te Yeşilköye varmış bu- Diğer iki işçi de bu vaziyeti seyre- enaleyh çırağın -istese de unların 
lunacaktır. 

Hattın İstanbuldan Belgrada ka 
diyor. iç.ine girmeden dışarıdan kürek • 

dar olan kısmında . Ju 52• t ipinde- Belediye nizamlarına gör~, unla- le harman yapamıyacağını, bu 
rın el ve avak değmeden yani iş- vaziyetin ise fırın sahibince ma • 

ki madeni Junkers tayyareleri iş- • • 'b 1 k k · • · · .. 
Ç:nin unların döküldüg"ü yerin et- !um u unma ı tıza ettıgını soy-liyecek olup Belgrad'dan sonraki 1 
rafında dolaşarak, kürekle karış - !emişlerdir. kısımlarda da Condor · Focke · 1 

Wulff tipindeki dört motörlü tay- tırılması icap etmektedir. Bunun üzerine hakim, fırının üç 

yareler muvasalayı temin edecek- Memurlar hemen bir zabıt vara- gün kapatılması hakkında verilen 
tir. Maliım olcl:.ığu üzere •Ju 52. kasile bu vaziyeti tesbit etmişler 1 cezayL haklı bulmuş ve bunu kal
tipind,.,ki tayyareler 14 ki~ilik o • ve zaptı kaymakama vermişlerdir. , dırmayı icap ettiren kanuni bir 
lup •Condor• tip:ndekiler ·sc 24 Kaymakamlık ta lstanbul halkına be t .. ct··. d 

- se p ve mazere goreme ıgın en 
Yolcu taşımaktadır. Her iki tipte- çıragın ayağınm altında çiğnenmiş 

1 fırın sahibinin müracaatının red • ki tayyareler de dünya havacılı • ;un ardan yapılmış ekmek yedirdi-
ğında k ullanılan en modern yolcu ği anlaşılan bu fırının üç gün müd 

ki d detle kapatılmasu:a karar vermiş uça an ır. 

din ekarar vermi§tir. 

Fırın bugünlerde üç gün müd • 

detle kapatılarak ceza infaz olu • İstanbul _ Berlin hava yoiu için ve keyfiyet fırın sahibine usulen 
Münakalat ve Muhaberat Veka • tebliğ edilmiştir nacaktır. • 
letince tespit e:iilen uçuş ücretleri 
şunlardır. 

lirası mark 
İstanbul. Sofya 47 94 
İstanbul . BelgJ"ad 58 115 
İstanbul • Pudapeşte 78 155 
İstanbul - Viyana 90 180 

1 

İstanbul • Berlin 125 250 

Beyoğlundaki 
gasp hadisesi 

Çin seyyahının mü
dafaası yapıldı 

Malzeme kaçak
çılığı tahkikatı 

Bazı memurlara iş
ten el çektirildi Yolculann birlikte 15 kiloya Ka-

dar zati eşya getirmeleri kabildir. 
1 

İsviçreli Müller adında bir genç, Yeni otomobıl malzeme ve ıas-
Daha fazla eşya için kilo başına Çine g'tmek üzere seyahate çık • tiklerini gümrükten az resim ver· 
aşağıdaki ücretler alınır: · mış ve şehrimize gelince parasız ka · mek için hurda diye geçirerek ka-
İstanbul • 3ofya 0.35 0.70 larak Firuzağada Markoviç adın- çakçılık yapanlar hakkındaki tah-
İstanbul • Belgrad 0.45 0.90 da bir adamın ustüne atılarak çan kikat bitmek üzeredir. Tophane • 
İstanbul • Budapeşte 0.60 1.20 , tasını gasbetmek istemiştir. deki Ford atölyelerinde ambar 
İstan'bul . Vıyana 0.70 1.35 Ağırceza mahkemesinde gasp memurluğu yapan birçok gümrük 
İstanbul - Berliıı 0.95 1.85 suçile Müllerin muhakemesine de- memurlarına vazifeyi ihmal suçi-

Biletler gidip gelme ~lındığı vam ed i lmiştir. Bu cel0ede Mülle- le işten el çekt:rilmiş, kaçak mal
takdirde uçuş fiatlerinden ~' 20 rin t'.bbı adliden gelen müşahede !arı ,gümrüklerden geçirmek için 
.tenzilat yapılır. raporu okunmuştur. Raporda maz yapılan muamelelerde çalışan 

1 Küşat merasıminde bulunmak nunun akil müvazenesinin yerin • gümrük komisyoncuları da güm._ 
üzere 1 Hazirar>da Berlin Tı.irk Bü- de olduğu ve ehliyeti cezaiyesi bu- rü'lderde iş göı mekten menedll • 
yük elçıliğınin iki mümessıii ile Junduğu bildiriliyordu. mişlerdir. Tahkıkatla gümrük mü
Lufthansa heyeti idare azası v.e Bundan sor\·a maznunun vekili fettişlerinden Naci meşgul olmak
bir Alman maL'Juat heyeti lstan - müdafaasını serdetmiştir. Vekil tadır. Kaçak malların adedi bir 

. buia gelecektir. Müllerin vaziyetini şöyle anlat • milyonu geçmektedir. 

ı Bu hava hattmın açılmasiyle A- mıştır: fcra vezne lerj dört gün 
j tina ile d~ hava yolu ile !irtibat - Müekkilim, Çin yolunun üze· muamele yapmıyacak l temin edi miş ~!maktadır. stan · rinde bulunan İstanbula gelmiş ve 
buldan hareket eden hava yolcu • 

bu suçu ihtiyarında olmadan işle
su Sofyada aktarma ederek ayni 

miştir. Tıbbı adli kendisine akıllı 
g~ün akşamı saat 18.30 da Sela- demiş, olabilir, fakat ben Gor • 
nık uzerınden Atmaya muvasalat 1 ··d f'· ·b· kıl! d ğ'I . . gu onun mu a ıı gı ı a ı e ı -
eaecektır. 

Mali senenin huliılü münasebe • 
tiyle tasfiyei hesaba\ sebebiyle ic· 
ra muhasebesinde Mayısın 31 inci 
çarşamba ve Haziranın birinci per 
şembe, 2 inci cuma ve 3 üncii cu
martesi günleri tahsilat ve tedi • 
yat yapılamıyacaktır. 

Mukabil istikamette de Selanik-, dir, diyorum. Müekkilimin haki • 
Sofya tarikile Atinadan İstanbula kati olduğu gibi itiraf etmesi de 
uçmak kabil oiacaktır. !'.,'hinde bir tllhf'.f sebebi s~yılma~ 

Alman •Lufthansa• şirketinin lazı1":dırk:··~::;ı\ ·M~r~ovıç. benı DE N-l-Z--oo
9 
--

uçuşlarının idclresi Bay Walter dovdu, u r ı, endııru mudafaa 

Von Lux'a tevdi edilmiştir. Şirke- zaruretinde kaldım. Maksadım Havuzlanmıyan 
tin idare merkezi Yeşilköy Tay • çantasını almak değildi• diyebi • 
yare meydanındadır. lirdi. Halbuki bu yollara sapma • YltpUrları 

şirket 

mış, maksadını açıkça itiraf etmiş- Müddetleri geldiği halde tamir 

MAARiF 

Muallim muavin 
imtihanları 

Orta mekteplerde muallim mua
vini olmak istiyenlerin imtihanı 

Haklı deill mi? hakkında dün Maarif Vekaletin -

\ıı:==========ıl •den şehrimiz Maarif Müdürlüğü • 

Bundan bir şey anlıyama -
dığumzı kaydedelim. Çünkü ı 

mevzuu hah is kofreyc yega • 
ne raptedilen nıüşteri zikri 
geçen koııışudu ... İdare yu • 
karıda ilk mektubundan al · 
dığmuz fıkrada, bu komşuya 
istihlak avansını ödemediğin
den 31 Mart 938 tarihli mü · 
racaatini is•af ederek cereyan 
veremediğini bildirdiği hal -

1 
de yine yukerıdaki son mek
tubunda bu •yegane• ınüşte • 
rinin Birincikılnun 937 de ce
reyan almış olduğunu söylü -
yor. Tarihlere ve •cereyan 
verilememiştir• •hayır bir 
buçuk sene evvel verilmiştir. 
tezadına dikkat ediliyor mu? 
Bütün nıuamel3.tı nümune o
labilecek kadar muntazam bi
linen ve tetkikatı da kayıtla
ra ı.;tinad etmesi icap eden 
bir idarenin nasıl böyle bir 
tenakuza diiştüğiine hayret 
ettik. Umum Müdürlüğün bu 
ıncscleyi, evelki neşriyatımı
zı da çantasına koyacak bir 
miifettiş ınarüetile İstanbul 
şubesinde kayıtlar üzerinde 
tetkik ctfümesini Hizumlu 
görüyoruz. 

tir. Müekkilimin hareketi gasp ma ettirmeden ve havuzlanmadan üç 

hiyetinde değil, olsa olsa bir yan-ı vapurunu işlettiği için Şirketi 
kesiciliktr. Bu noktaların göz ö • Hayriye idaresı hakkında alaka • 
nünde ulundurularak karar veril- darlar tarafından tahkikata baş • 
mesini dilerim.• • lanmıştır. Şirket iki gün evvel bu 

Muhakeme, karar verilmek üze- yüzden vapurlarını seferden me • 
re başka bir güne bırakılmıştır. netmek istiyen memurları görün

ce telaşa düşmüş ve mutat sefer 
tarifesini yapamıyacağını ve müş· 
kül vaziyette kalacağını bildirerek 
birkaç gün için daha bu vapurları
nı işletmek müsaadesi almıştır. 

SANAYi 

Yerli Mallar Sergisi 
11 inci yerli mallar sergisinde 

kurulacak pavyonların dekoras -

yon ve tezyinatını kontrol edecek 

mütehassısları komisyonu teşkil 

edilmişti~. Pavyonların erkenden 
ve itinalı olarak yapılması için 
Galata<aray mektebi müdiriyetin
den binanın bir an evvel sergi ko-

ne bir izahname gelmiştir. Buna 
göre, bunların imtihanına 19 Ha • 
ziran pazartesi günü başlanacak ve 
o gün türkçeden imtihan yapıla • 

caktır. 20 Haziran salı tarih ve 
coğrafyadan, 21 çarşamba mate • 
malikten, 22 perşembe fizik, kim
ya ve tabiat bilgısinden ya~ılı im
tihanlar yapılacaktır. 

Sualler Ankaradan, zarflar içe
risinde gelecektır. İmtihan evra • 
kını tetkik etır.ek üzere İstanbul 

---000---

TICRAET 

Hastalıklı deriler 
iF'ransız Hindi Çinisile İngiliz 

Mısır Sudanından hayvan ve hay
van maddelerinin bu mıntakalar-
da hüküm süren hastalıklar yü • 
zünden Türkiyeye ithali menedil· 
rniştl. Yeni bir kararla men kara
rından evvel gümrüklere gelmiş 

olan derilen doğrudan doğru • 
ya kireç kuyularına atılmak sure-

Fakat Hasköyde kendi fabrika 

ve kızağı bulıınan şirketın vapur

larını kanuni müddet içinde tamir 

ettirmemesi ve havuo:Jatmamas! 

hakkında tahkıkat yapılmaktadır. 

Deniz kanunu mucibince bu şe • 
kilde hareket ~den vapur sahiple
rınden ceza alınması ve \'apurla • 



28 - Mayıs 1939 -

Hatay meselesi 
Fransız H. Nazırı, müzakere
lerin yakında muvaf fakiyetle 
neticeleneceğini söyledi 

P~ris, 27 (A.A.l - Havas ajansı ısız - Sovyet anlaşmasının akdi hah 
tebliğ ediyor: sindeki Moskova hükumetine tev-
Nazırlar meclisi bu sabah saat di edilen Fransız - İngiliz müşte-

10 da toplanmıştır. rek tekliflerini kabine arkadaşla -
rına bildirmiştir. Toplantı sonunda, Sarraut gaze

tecilere aşağıdaki t.ebliği okumuş
tur: 

cN azır lar meclisinin bugünkü 
toplantısı tamamile Hariciye Na
zırı Bonnet'nin harici siyaset hak
kında yaptığı uınumi beyanata tah 

sis edilmiştir. 
Havas ajansının bildirdiğine gö

re, Hariciye Nazırı Bonnet, evve
la Fransız - Sovyet müzakerelerin 
den bahsetmiş ve İngiliz - Fran -

Bonnet. ezcümle Türkiye ve Po
lonya ile yapılmakta olan ve çok 
şayanı memnuniyet bir surette. in

kişaf etmekte bulunan müzakere
ler hakkında arkadaşlarına malıi -
mat vermiş ve Fransa ile Türkiye 
arasında bir anl.aıjma akdi ve San-

cak meselesinin halli hususların -
daki Fransız Türk görüşmelerinin 
pek yakında muvaffakiyetle neti -
eeleneceğini söy ]emiştir. 

Başvekalette değişik
lik ihtimalinin aslı yok 

Ankara, 27( A.A.) - Başvekil- lfıtında yeni vazifeler almaları 
Jetten tebliğ edilmişfü: münasip görülmesinden dolayıdır. 

Hükı1mett.e iki vekilin değiş- Bu tebeddül parti ve hüıkiımet te.')
kila tının ahenk ve vifak içinde va
zife değiştirmelerinden başka hi;r 
şey değildir. 

mesi münasebetile bir İstanbul ga

zetesi Başvekalette tebeddül ol -

mak ihtimalinden bahsetmiştir. 

Vekliletlerdeki yeni tayinlerin 

sebeb~ eski vekillerin Parti teşki -

Bu sebeple de Başveka~ette bir 
değişiklik ihtimalinin aslı ve sebe
bi yoktur. 

ltalyanın aklelliQi 1 lsviçre Almanyaya 

Prens Pul 
Siyasi temaslar 

yapmak üzere 

Berline gidiyor 
Berlin, 27 (A.A.) - Yu -

goslavya naibi Prens Pol ile 
Prenses Olganın bir Hazi -
randa Berline gelecekleri 
resmen bildirilmektedir. 

Prens ile Prenses Ber -
]inde bir hafta kalacaklar ve 
bu müddet zarfında şerefle -
rine ·büyük merasim tertip 
edil€Cektir. Bu ziyaret esna
sında Prens Pol, Alman zı

mamdar lariyle iki memleke
ti alakadar eden siyasi mese
leleri görüşecektir. 

Kütü~haneler 
Kataloğu 

.fKDA• 

!!,_~RETLER 

r<adın, aile ve meslek M. Politis dün geldi 
J.Uaaril büt.çesi müzakere edi 

lirken Mecliste mektebe giden kız- Ma1iye He Anadolu - Bağdad demiryolları 
larımızm doktor, mühendis, res ~ 
sam, avukat velhasıl her şey ol - :daresi arasındaki ihtilafın tetkikine başlıyo 
mak istedikleri halde anne olmak " 
istemediklerinden şikayet dildi. 

Bu, demok1'at devletlerin eski Al 
' ' manya, ltalya, Rusya gibi yeni 

1
t 

devletlerin yeni davasıdır: Kadın 
~rkekle müsavi hukuka sahiptir. 
isterse evlenir, isterse çocuk sahi
bi olur. Evet, fakat erkekle bir sı
rada talısilini tamamladıktan, mes
lek sahibi olduktan ve para kazan
dıktan sonra o evlenmeyi ve çocuk 
sahibi olmayı asla gözüne almazsa 
bizim niifusumuz ne bale ge~e _ 
cektir? 

Bu suale cevap- ,·eremiyenlerden 
bir~oğu kadını iş hayatına atmıı· • 
nın faide yerine zarar vereceğini 
iddia ediyor. Kald1 ki bu bahiste 
mühim bir iktısadi mesele de zu
hur etmiştir: Çalışan kadınlar, 
haldı veya haksız, bazı erkeklerin 
yerini işgal ederek onları işsiz bı
rakınış, binaenaleyh çalışan kadın 
evini kadınsız hrraktığı gibi başka 
bir evi de ekmeğinden mahrum et
miştir. 

1''akat, artık kadını tahsilden, 
bir mesleğe intisaptan mahrum e
demiyece-»miz gibi onu eve de 
hapsedemeyiz. Buna iıııkan olma
dığını karşınıızda tecrübe edenler 
var. Almanya kadını yalnız evine 
ve çocuklarına hasretmek istedi, 

Dün şchrinıize gelen Yıınanistanın Paris sefiri M. POLİTİS 
rıhtımda. Yunan konsolosile göriişüyor 

Maliy.- Vekaleti ile Anadolu -1 ııisi istikbal etmiştir. 
Bağdat Demiryolları İdaresi ara - Bu iş için teşkil edilen Maliye 
sında mevcut ihtiliıfın halli için heyeti de dün Ankaradon şebrimi
tarafeynce hakemliğine müracaat ıe ~imiştir. 
edilen Yunanistanın Paris Sefiri Tarabya Tokatııyan oteline inen 
M. Politis, Romen bandıralı Besa- M. Politis. yaıın. ihtilafın bütün 
rabya vapurile, dün akşam saat teferrüalmı öğrenmek üzere tet -
16,30 da şehrimize gelmiştir. l\f. kiklere başlıyacal<lır. 
Politisi, rıhtımda, Yunan konso - İKDAM: M. Politis, beynelmilel 
!osu'. Maliye ve Devlet Demiryol- şöhTeti olan maruf bir Maliyeci 
laı·ı Idaresi erkanı ve Yunan kolo- ve Hulmk Doktorudur. 

Beşinci büyük kurultay Ankara, 27 IA.A.) - Maarif Ve- mnvafia.k olamadı. Rusya wle oca
killiği bütün Türkiyedeki resmi ğına bir çocuk kundağı yerine in
kütüphanelerde bulunan kitapları filak eden bir kundak koymak is · 
tesbit ve kaydettikten sonra bun- tedi. O da muvaffak olamadı. . (Baş tora~ I i~~ sayfada>, Jıerin riayet edecekleri noktalar 
Iarın list.el . . 

0 
h ld b ufak bll' vuzuh ılavesı ıle şu şeklı ',hakkındaki ı 54 üncü madde de şu 

ermı neşretmek kaıarı- a e iz ikisinin ortasını bul-
nı vermiştir. Hemen yarım asır - mahyız: Kadın istediği mes~eğe in- almıştır: şekli almışttr: 
danberi bu mevzuda irfan varlı _ tisap edebilir, fakat birinci işi ve (Büyük Kurultay dört yılda bir (Sahibi µartilı olan gazete ve 
ğınuzı bir arada gösteren ve ilim mesleği çocuk yetiştirmek, ev ka- de~işmez Ge~el. Ba~~nın. göstere-, mecmuaların yazıları ile paıti a -
araştırmaları yapacaklara rehber- dını olmaktır. Ikisitıi telif edebi • cegı yer ve bıldırecegı larıhte top- zalaıının neşriyatı parti prensip -
lik vazifesini görecek olan toplu lirse ne alil, edeıniycııler ikincisini !anır. Değişmez Genel Başkan lü - !eri bakımından gözönünde tutu -
bir eserden mahrum bulunuyor _ tercih edeceklerdir. zum görürse Büyük Kunıltayı da- hır. Partili gazeteciler. mecmua 
duk. Memleketimizde günden gü- 1 K D A M C 1 ha evvel toplıyabil€Ceği gibi fev- sahipleri ve muharrirlerle bu yol-

ne arlan ilim adamlarının ve ilmi kalade olarak ta toplıyabilir). da görüş birliğine yarayacak te _ 

S.&YrAI 

Yeni Maarif 
Mülettişleri 
Münhallere yeni 
tayinler yapıldı 
Ankara, 27 (A.A.) _ Maarif Ve

killiği müfettiçlik kadrosundaki a

çıklara yeniden tayinler yapılmış

tır. Yüksek öğretim şube müdürü 

Muhsin Bina!, Vefa lisesi müdürü 

Osman Horasanlı, Ankara lisesi 

fizik öğretmeni Arif Öğet, ilk öğ

retim şube ınüdrüü Hayrullah Örs 

teknik öğretim şube müdürü Ferit 

Saner, Gazi enstitüsü tarih öğret

meni Cemil Borsan, Antalya li -

sesi müdürü Süleyman Demir, 

Samsun Maarif Müdürü Muhittin 

Akdik, İzmir kız lisesi direktörü 

Necmettin Onan bu yeni kadroya 

alınmışlardır. Mevcut vekillik mü 

fettişlerile bu kere tayinleri yapı

lanlar bir ihtisas programına göre 

tavzif edileceklerdir. 

Bu hafta içinde bütün müfettiş -

ler Ankarada toplanacak ve teftiş 

işl€l'i hakkında kendilerine direk-

lifler verilecektir. 

Kurultayın 

Koyacağı 

Hükümler 
çalışmaların muhtaç olduğu böyle Yenı• v k • }} 3. Kurnltay mesaisi hakkında mas ve toplantılar yapılır. Parti- (BO§ tarafı l foci sayfada) 

Roma, 27 (A.A.) _ Kambiyo ve Bern, 27, (A.A.) _ Koniederas _ bir rehberi hazırlamakla Maarif e ı er da teamül öyle olmakla beraber ı mer sermayesi ile alakalı ve ida _ bi millet vekilliği ile asla telif edi-

döviz nazın Garneri, ~yan nıecli - yon siyasi dairesi geçende isviç _ Vekilliği kültür alanındaki mühim D •• f } yeni bir hüküm olarak şu madde resınde müessir bulundukları ga - lemiyecek işi.eri kabul edebilme-

ticaret anıasmaları bir nota verdi 
sinde İtalyanın munhteli:f memle- reli bir hudut muhafızına yapılan vazifelerinden birini yapmıya gi- UD vazi e erine ilave ed;lmiştir: zete, mecmua ve matbaalarda leri idi. Filvaki yeni meclis inli -
ketlerle !daıoo ettiği ticari müna - fena muameleden dolayı Berline rişmiş bulunuyor. B (Büyük Kurultayda memleket program ve n1zamnameye iç ve d~ habah neticesinde mttide bu suret 
sebetler hakkında izahat vermiş - bir protesta notası tevdi etmiştir. Bu yerinde ve hayırlı dii§ü:ııceyi aşladılar ve partiye ait her iş görüşülebilir. siyasetin ana hatları ile yüksek le iş görmüş olanlar pek seçilme • 
lir. Alman giimrük memur lan ' u _ en, çok bir sene içinde tahakkuk Program ve nizamnamenin kabu- devlet menfaatlerine aykırı düşen diler_ Anuk büyük kurullann ni-

Nazır. eı:cümle İtalyanın Roman- dut muhafızı İsviçre topraklarında ettırmek için icap eden tertibatın (BR§ tara;ı 1 inci sayfada) Jü ve değiştirilmesi bü)·Ük kum!- yaZJlar neşredemezler). Eaınnamede yapauğı tadil mad -
ya, Bulgaristan, Yunanistan ve yakalıyarak Alınan topraklarına alınmasına başlarun~tır. Kütüp - "';ll~m etmişler ve vekaletleri er- taya aittir). Mustakil grup desi ile mebusların bu gibi ~·azife-
'l'.lrkiye ile yeni ticaret anlaşrnala- sürüklemişlerdfr. Muhafiz Alınan hanelerdeki Türkçe, arapça, fars -ı kiiııile. tanışaraık tebrlkleri kabul . ler almaları hmıdan böyle artık 
rı akdettiğini veya etmek üzere hudut makamları tarafından istic- ça kıtapların fihrıstleri ayrı ayrı eyleınışlerdir. Parti mehus'arı 7. Nızarnname tadil teklifleri a- parti yasağı haline gele 'f'k ve mev 
bulunduğunu söylemiştir. Bu an- vap edildikten sonra serbest bıra- yen.iden tanzim ettirilerek bir seri Pa.zarlesi günü topl3'.1acak olan' 4. Parti meb'uslarınm yapabile- rasına tamamen yeni bi teşkilat cut tezad da izale edil~cek demek-

laşmalar, mübadele esas arını ge- beddüller olacağı d bah d"l .. , ' ın yu..,. mane•ı ay-
! kılmıştır. halinde bastırılacaktır. Bu fihrist- Partı Kurultayı dolayınile bazı te-1 cekleri işler hakkında nizamname- olarak giren bir hüküm de parti tir ki meclis· "''--ek • h 

n'~Jetecek ve iktısadi sahada daha Konfederasyonun siyasi ı' daresı·, l.eı' Türk harflerinin kttbulünden . n an . se .. ' - de esasen mevcut olan hüküm da- mustakil grupu teşkili meselesi - siyeti, millet naaarınd'll.i itibar v ~ .. 
1 

bu"tun" mektedır. Dolaşan şayıalara gore· h · d te . . d' p 1. . . . . . e 
büyük bir teşriki mesaiye yol a~- bu hususta Berlinde tahkikat ya _ once yazı mış ve basılmış · a zıya e vsı edilerek bu mad- ır. ar ının kendı ıçınde daha nınıyeti bakımlarınd~n , ., nol..ta-
caktır. pılmasını istemektedir. eserleri ihtiva edecektir. Bütün 1. - PaTti G~nel Başkan vekfı - de aşağıdaki şekli almıştır: geniş şekilde tenkid ve müraka'be nın haiz olduğu ehenıı'•ir~t· w, a~i-

I
. talyanın --oo--- fihristler tamamlanınca müşterek !etine Dr: Refık .. Saydam veya (Parti meb'usları devlet yapabilmek için düşündügu'" bu kılı bir kcyfi)•ettir. 

Nazır, netice olarak f b" d k d M~lıs Reısı Abdulhalik Rendanın . . veya y· 

ng
iltere _ portekı'z ır en e s e ayrıca neşroluna - - partıye aıt, yahut sermayesinde· hususa dair ilave edilen hüküm ve me mevcı.t teudlardan biri de, 

ihtiyat altınlarına dokunulmaması alrtır seçilmeleri muhtemeldir. Bu tak- ı p f t 
;,,;n elzem addedilmiyen bütün it- 'ht'J fı c . d devletin veya partinin iştiraki o-\maddeler aşağıdadır: ~r ıye mensup .gaz~~ sahipleri -
.,..... 1 1 a Bugünkü kütüphaneler tasnif dir e, yani Dr. Refik Saydamın lan bütün müesseselerle amme hiz (P rti'" b' nın ve mulıarrrrlerının, nıensup 
halitın tahdit edild'"ini söylemiş 

2 
(A · Parti Genel Başkan vekaletine ge- a ~ı me uslardan kurultay oldukları paı:tlJllD' · . dıkl 

.,; Lizbon, 7 .A.) - lngiltexe se heyeti tarafından yapılmakta olan ti · ah h • • . ınan - arını 
f 
.. S l ' ·ı h' . d tirilmesi halinde, Fethı' Ok me erme m sus ve ususı muka umumı heyetmce seçilen 21 arka- "ddia tiki . . . . . 
m a azara muınaı ey m 22 Ma mesaı evam etmekle beraber yar veleye bağlı veya imtiyazlı şirket- da§ meclis içınde müstakil b' h" _ ı. _. . e.l erı pt~ıplermın naşrr· 
yısla İngiliz - Portekiz İttifakı hak •Türkiye kütüphanelerinin mu _ Başvekil olacaktır. ır u lıgııu ifa · etnıelerı mantıki netice 
kında Meclisteki beyanatı dolayı- fassal yazmalar kataioğunu vü _ 2 - Parti Başkan vekilliğine le~.de idare me.~lisi r.eisi ve azası, viyet taşırlar. Bunlar grup mü - olmak icap ederken, bu hususda, 

tir. 

sile Çemberlayn'in memnuniyetini cude getirmek• gayesine tevcih 
0

_ Abdülhalik Renda getirilirse o murakıp ve mumessıl olamıyacak- zaker'l'lerine iştirak etmekle bera- parti nizamnamesinde herhangi 
bildiren bir mesaj tevdi etmiştir. hınacaktır. Bu katalog"u b 

1 
zaman Refık Saydamın Meclis ~e- lar,.ücretli veya ücretsiz başka bir ber mütalea btyan ve reye i"'irak kat'i bir büküm ve sanhatin bu -

n aş amış · · -- if l kl 'b' b .. 1 
•' Varşova, 27 (A.AJ - Polonya - -oo- olan t 'h k ıslıgıne seçilmesi kuvvetle muhte- vaz e 8 amıyaca arı gı ı u mu-• ed ı B k hmıuanıası keyfiyeti idi . . f b "k I · arı ısmının da en kısa bir ld. emez er. una arşı meclısin u-

Musso'lnl a rl a arı gezdi
. d me ır esseselerlc alakalı ;•!erde ücretli B .. d ı k k zaman a bitirilmesine çalışılacak- . , .., muıni heyetinde mütalealarını be- u yuz en o aca i, zaman ,..,_ 

Polonyanın Londra sefiri 
vazifesine döndü 

nın Londra sefiri Raczynski. SC'l" -

vise müteallik işlere dört gün Vaı- Roma, 27 (A.A.) - Mussolini, 
govada meşgul olduktan sonra va- ,bu sabah Roma civarında muh1elif 

zifesi br.şına ·hartlı.et etmiştir. fabriıkaları gezmiştir. 

Polonya hududa asker yığıyor 

tır. Dığer taraftan Mecliste 21 kişi>- hakemlik de kabul edemezler. Dev yan ederler ve 
1 

.. k 
11 

mau, prensiplerimizle alakadar ol-
Bu k tal . . den mürekkep olarak teşkil edile- Jet veya parti 'işlerinde doğrudan 

1 
.. . rey erını u amr- mak şö~ le durıw.n, Jıatta ha!k par-

a og, ılım şubelerine kro- - · .. 1 .. k' - . ar l\f t k 1 k d zaı nolojik ve "'-' -"k b' .' , cegı soy enen musta ıl grupun re- dogruya veya bılvasıta müteahhit- · us a 
1 

grup en i a an tisile asla münasebeti olmıyan _ 
,-gr..,, ır tasıııfe ta- is ek·1r-. d Ar R T h ·1 • 1 • ma bi tutulınak t"l v ı ıgıne e ı ana ar a - lik ve her ne nam ile olursa olsun ı e umumı top anlı yapar, karar - küs ideolojilerin bile Tiirk matb -

sure ı e yalnız yaz - nın get' ·ı . . 'd' n maları ihtiva d k ırı ecegı şayı ır. mütevassıllık edemezler ve devlet lar verir. müzakere usulü meclis at piyasasına çıkabilmek için 

basılmış olanların muh•-Jif t b • ,. h d 
1 

. . butçelerınden para ödemeyı ıcap grupunun hukumlerıne tabıdır. azı e er en hnlfile çalışhlı. • e ece ve bunlardan Maahaza bütün bunlar niliayet .. . .. . . ı ·· .. · · · b d likl d • 
"" a ı - ~ayıa u ut arı ıçınde kalmakta ve t · k h h . b' · M" t kil h ı· · · J "~"d.. · !arı hakkında h dd h .. k. . . _. e tırece er angı ır tıcaret mu- us a grup eye ı umuıruyesı arı g""w u, görülebildi. işte lnı· 

er ma ede ayrıca enuz unın nereye seçilecegı "" ı · ul · tavsifi izahat veril~ekt" hak"- ten b de 
1 

d -· amelesini dahi yapamazlar. Parti partıye mensup olmıyan meb'us- r tayın tensıp edtteği yeni bir 
ır. "'a u rece esas ı egı - bükü Hazırlanacak fihristlıerin ne ol şiklikler yapılıp ya ılmı aca-ı meb'usu olan avukatlar devlet ve Jaıı müzakerelerine muvakkat ve- . m, partli gazeteciyi Paı:tiniıı. 

da tanzim ve tasnif edilece-i ve~u ıruılı1m bulunmaınakta!ır. y g partiyi alakalandıran bir davadaıya daimi olarak davet edebilirler. tabıi çerçevesi içine alarlık hatta 
işleri takip ve kontrol ede!ek mer İKDAM _ Ankaradan alınan aleyhte vekillet deruhte edemiye- Müstaldl grup kendi azası arasın_ yanlışlıkla dahi olsa diişcbileceıfi 
kezi bir büronun çalışma t tyukarda malfunata not ola- cekleri gibi ücret mukabili olarak dan üç kişilik bir idare heyeti teş- tezadlara meydan bırakmıyacak -

tesbiti için mufassal bir ç~:~ r~ şunu ilfıve edelim ki, çıkan şa- l<;hde de vekalet alamazı.ru:. Ve bu kil eder. P~tiye mensup meb'us- tır. Bu s~e.tle y!.nı;. ilk defa ola -
programı hazırlanmak .. İ yallar arasında en az, ihtimal ver- gıbı davaları deruhte etmış olan - !arın en çogunun teşkil ettiği u _ rak, partı ıle JıukUmet ara>ında 

uzere stan a·-· · B , ı ı 'k ı l P r G ı · halde kütüphaneler tas-" . ıgımız, 'f;vekatctıe yapılacağı ar a şerı o amaz ar. ar ı ene muını heyete parti grupu, partiye kurulan ahenge efkarı umumiye 
. """ heyetı k n1 k d" t .. d" - " reısi Mehmet Ali Ayni ile To mevzuu bahsedilen tebeddüldür. ı Baş a ı ıvanı zarure gor ugu mensup meb'uslardan bu suretle müesseselerinin de iltihakilc ınil 

sarayı müzesi direktörü T pk6ıı Fethi Okyarm Başvek3.lete tayini hallerde partili meb'usları bu gibi kurultay tarafından seçilen 21 a _ Jet hizmetlerinin SeJ-Ti bir nizanı 
basma yazı ve resimler ahsın z nıcv.:ıuu bahsediyordu, daha dün vazjfelerle tavzif edebilir. Hususi

1 zanın teşkil ettiği heyete de parti ve disiplin altına alınmış olacak _ 

direktörü Selim Ger ek ıı.:ıeme Adlıye Vekaletin.- getirilmezdi. idaıeler belediyeler, bunlara bağ- müstakil grupu denir tır. 
• •• .. Ç ve unıver B" 1 h p t• G 1 .. · sıte kutuphanesi direktörü Fehmi ın~e~-~ ey ar.ı e~ ._Başkan lı muesseseler bu madde hüküm- Parti müstakil grupunun reısı Partiyi bir tarafından bu derece 

Karataydan müteşekkil bir heyet :~gın~, =~clıs Reıslıgine, 21 !erine tabidir. Parti meb'uslaıı Kı- partinin değişmez Genel Başkanı- ahenktar bir kuvı;et nıanzuınesi 
işe başlamıştır. ş must grupun şefliğine zılay, Çocuk Esirgeme ve Hava dır. Reis vekili müstakil meb'us- halinde birleştırip ayni gayelere 

--oo--- şu veya bu zatın gelmesini miim - Kurumları gibi menafii umuma a- · dogn-ı büyu"'k b"ır kuvvet olarak 
kiin ve muhtemel görmekle be _ . tl 

1 
. h lar arasından onun tayin ettiği zat-

it cemıye er e sall' ayır cemiyet- t tanzim ettikten sonra, mesele bu 

R o m a n y a krah 
Bükreşten ayrıldı 
Bükreş, 27 (A.A.) - Kral saat 

20 de Bükreşten ayrılmıştır. Nere
ye gittiği belli değildir. 

raber, Başvekil Refik Saydamın !erinde iicretli ili a·ıarnazlar). ır. kuvvetin mürakabesı· keyfı'ye
0

tı"ne 
hükümet reisliğinden çekileceği _ C . I , Partili müstakil meb'uslardan 
ne dair veya çekilmesini icap et- eza iŞ erı vukubulacak münhallere münasi- gelir ki ,bu da, teşkili düşün\ilen \"e 
tirecek ortada ne bir sebep, ne de 5. Nizamnamenin ceza işleri kıs- bini Genel Başkanlık divanı seçer. ayrı hır makalemizde mevzuu 
tavazzuh etmiş bir vaziyet görme- mını ihtiva eden maddeye cürüm Parti müstakil grupu parti teş- bahsedeceğimiz müstakil grupla 
diğimizi de söylemeliyiz. olarak şu iıkra ilave edilmiştir: kilatma dahil olduğu gibi müs - - gcçmıi derslerden iyi istifade o-

--o (Parti işlerinde şahsi maksat takil grup reisi vekili parti riyaset lunınak şartile - miikemmelen te· 

Ruzvelt İstirahat güdenler ve bu uğurda parti nufu- clivanına dahildir. min olunabilir. Eğer bu grup bize 
ZUl1U is?smau _teşebbüs :denler T. Fikret Sılayın vazifesi Serbest Fırka macerasından beri 

ediyor ve şahsıyat ıle ugraşmayı adet e .

1 

geçen on küsür sene zarfında ken-

.ı~----.ıı. ..... ...,,...2'7..l~llSlJıai.lı.--lla.ıı.Uiız...huılıı.dııııı.diu.w:.Ill~cı!!ell:n!.lıh.!iıd!!.'!__JS~aı.ii.ı:ınl;t-j:· e~aunı.:-.!!d~e-:!l !!.u~z.227LJbb6J..=L.:i.~ıı.ıı.Wı;~:l.:~,,b,,L..-.JB.u.iQı.iı.J.t.~d~in~e=:ıer) Ankara, 27 ( A.A.) - Konya d" k d · · · ls nki , . . , . . ı en ımızı o un te d edebil • 
eb usu Tevfik ı t Sılay, Par- -. ··- ,.... . . .. 

---• l>......,.O.ft • ....._..... IY.ncfA•.n1...:J:- -

Bir tekzib 



SAYFA 4 iKDAM 

~~ Mill~tle~ 
Beklenmiyen yolcu Cemıyetı 

-ispanya 
Amerika 

Yazan : Oktay AKBAL 
_ Tak, tak, tak... ıaı .çinde babasının oteline gel • 

Kızıl alevıerle yanan ocağın ba- mişdi, ne olmuştu bilmiyorlardı, 
şında oturmakta olan ihtiyar otel- merak içindeydiler. 
ci doğruldu, karşısında oturan ve Birden hasta başını yastıktan 
çorapları yamamakla meşgul bu - kaldırdı, mırıldan·dı·: 
lunan karısının yüzüne soran göz- - Anne, annecığım ... 
!erle baktı. Kadın hıçkırarak atıldı: 

kt ge m'ışti sa- - Buradayım evladını, kim vur 
Gece yarısı ço an ç • d · · • s 
· . 1. d f k t bu vakit- u senı, nereden gelıyorsun. a-at ıkıye ge ıyor u, a a 

b .. ı b b t bır' havada ge- na soracak o kadar çok sual var 
te ve oy e er a ki... · 
len kiındı? 
Dışarda bir şimşek daha çaktı, 

petrol lambasının ışığiyle yarı ka
ranlık olan oda iyice aydınlandı. 

Kapı yine vuruluyordu: 

- Tak, tak .. 

Otelci ayağa kalkmıştı. Karısı 

sordu: 

- Bu zamanda kim gelebilir? 
İhtiyar adam başını salladı: 

- Bilinmez, belki bir yolcudur, 
yolunu şaşırmış bir yolcu. 

Kapıya doğru ilerledi, bir ehn -
de petrol lambası diğer elinde iri
ce bir rövolveri tutuyordu. 

Kadın gözlerini dehşetle açmış, 

DU gece yarısı gelen cBeklenilmi
yen Yolcu• yu bır an evvel gör -
mek istiyordu. 

İhtiyar otelci kol demirini kal -
dırmadan seslendi: 

-Kim o! 

- Boğuk bir ses inledi: 

-Aç. 

Kapı uzun gıcırtılarla inleyerek 
ardına kadar açılınca içeri siyah 
gözlüklü ve sıyah paltolu genç bir 
adam sallanarak girdi. • 

- Merııaba. 

O telc i cevap verdi: 

- Nereden gelıyorsunuz? 

- Uzaktan. 

G<!nç adam yavaş bir sesle: 
- Bursadan geliyorum, dedi. 

Beni yolda polisler vurdular. 
Otelci atıldı: 
- Polisler mi?. Niçin? .. 
- Çünkü beni Bursadan beri ta-

kip ediyorlar. Bir cinayet... 
Kadın haykırdı: 

- Cinayet mi? Sen mi yaptın 
bunu? Sen yapamazsın, aldatıyor
sun bizi. 

- Evet anne, beraber yaşadı -
ğım kadını aşıkiy!e beraber vu -
rarak öldürdüm, sonra sizin yanı
nıza gelmek için trene atladım, fa 
kat beni takip ediyorlardı, buraya 
geldim, kasabada beni tanıdılar, 

polisler )lak alam ak istediler, kaç -
tım, takip ettiler, yolda ateş ede -
rek beni iki yerimden vurdular. 
Fakat merak etme anne yaram 
pek ağır değil.. 
Kadın sordu: 
- Şımdi senı takip 

mı? 

- Gal iba .. 

ediyorlar 

Birden sustu baş ı yastığa düş -
tü, uzun zama n söz sö.vl emek onu 
mecalsiz bırakmış tı. 

Ana vt> baba b i rib ırkrine bakış

tılar. İkisi de ağlıyorlardı . 
Uzaktan kopekleu n uluması du

yuluyordu . 
Birden kapı &Crl sert vuruldu. 

Dün sabahki celsede Franko eski hükume
iki karar sureti kabul I tin sipariş ettiği tay-

edildi yareleri istiyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler 

cemiyeti konseyinin bu sabahki 
celsesinde iki karar sureti kabul e
dilmiştir. 

Cemiyet azası olan devletlerin 
şahsen Çin'e muavenet etmelerine 
dair olan birinci karar suretinde 
Çin'in istiklalini mµdafaa ve mül
ki temamiyetini muhafaza yolun -
da giriştiği kahramanca mücadele 
dolayısile konseyin derin sempa -
tisi teyit edilmektedir. 

İkinci karar suretinde, Japon 
hava kuvvetlerinin yaptıkları bom 
bardımanlar takbih edilmektedir. 

Çin murahhası Koo, Çin tarafın 
dan yapılan müracaatların millet
ler cemiyetinin ruznamesinde ib -
ka edilmesi şartile bu iki karar su 
retini kabul ermiştir. 

Vaşington, 27 (A.A.l - Dolaşan 

bir şayiaya göre, İspanya hüku -
meti Amerikadan Kızıl İspanya 
hükumeti tarafından satın alınını~ 
olan cBeanca• tipinde 20 tayyare
nin kendisine teslimini istjyecek · 
tir. 

O zamanki Kızıl hükiımet bir 
Fransız sendikası vasıtasile bu 
tayyarelerin bedeli olan bir mil -
yon doları yatırmış fakat Amerika 
hükiımeti, Ambargo kararname -
sinin tatbiki dolayısile bu tayyare
lere Meksika sularında vaziyet et
mişti. 

---00•<>---

Letonya Hariciye Na
zırının beyanatı 

Kaunas, 27 (A.A.) - Riga'ya 

t gitmek üzere Berlinden gelen Le
ngiltere - Japonya tonya hariciye nazırı Manters, Ka 

münasebatı unas'dan geçerken beyanatta bu

Londra, 27 (A.A.> - Kulangsu .1 ıunarak Letonya ve Estonya hü -
da, vaziyet, Ranpura vapurunda kiımetleri arasında yapılan isti -
yapılan araştırma ve Şanghay or- şarelerden sonra Almanya ılc Le
dusu namına beyanatta bulunan tonya arasında gelecek hafl'.ı bir 
zatın sözleri hakkında Manchester 

ademi tecavüz paktı imza edileceGuardian gazetesi, şöyle yazmak -
tadır: ğini söylemiştir. 

. Japonya'nın siyaseti pek açık - Estonya 19ariciy-e nazırı Seller 
tır. Parola sudur: cZemini yokla- Letonya hükumeti adamlariyle gö 

yınız .• Ne. resmi ~e •. de yarı resmi ! rüşmek üzere gelecek hafta Riga
olan bu sıyaset Çın ın her tarafın 1 ya gidecektir. 
da büyük devletlere karşı tatbik 
ed ilmektedir. Bu mesele, gayet j 
vahimd'r. Çünkü Japonya henüz 
Çin'e i' anı harp ,etmemiştir. Bina
enaleyh abluka ilan etmek hak -

---DO><>---

200 Farmason 
zehirlendi 

Jackson Missisii. 27 (A.A.) 

-~ 

Fransız aktörleri arasında garip 
ve sevimli bir tip 

ALBERT PREJEAN 
Pansten yazılıyor: 
Albert Prejeanı, evinde çiçekle 

ri, lbibloları araso.nda yakaladım. 

Salonu zevkle döşenm~ti. Bir kö
şede sevimli yüzündeki bütün miı· 
naları gayet iyi aksettirmiş olan 
bir büst duruyordu. Kahkahalarla 
gülen kocaman bir kafa ... 

Artist: 
- Ben, çok yQrgunum dıye, 

karşıladı. Evime yeni geliyorum 
desem doğrudur. İki film çeviri -
yorum. Biri cSarı mayo için• di -
ğeri cFransa turu .. • epey faaliyet 
değil mi? 
Yorgunluğuna rağmen sevimli 

artist her zamanki gibi neş'eli ve 
11uler yüzlü idi: 

- Bir şey içer misin? diye sor
du. 

- Teşekkür ederim, dedim. On
dan evvel size bir ricam var. Bana 
sinemaya nasıl intisap ettiğinizi 

anlatır mısınız? 

Gülerek: 
- Bu oldukça garip bir şekilde 

oldu dedi. Harp bittikten sonra i
di. O zamanlar ben tayyareci ol; 
rak çalışıyordum. Müfreze ku -
mandam Guinganddı. O zamanlar 
bu adamın bana epey fenalığı do
kunmuştu. Sonra terhis olduk. Zi
raat makineleri satan babalığımın 
yanında çalışmıya başladım . 

- Makineci olarak mı? 
- Yok canım tüccar olarak. 

Prejean kendi ııibi aeııımli heykeli ilk karfı karııya 

Meçhul adamın ayakta duracak 
hali yoktu, adetiı çökercesine min
dere oturdu. Birden otelcinin göz-

Otelci sapsarı hır çehreyle bakın -
dı. 

Kadın ya\'R'jça: 

kına da malik değildir. Bu mesele 
pek mühimdir. Çünkü geçen Çar
samba günü bir Japon kruvazörü, 
tabiiy)letini anlamak gibi saçma 
bir bahane ile İngiliz Ranpura va-

1920 de idi. Bir gün eski müfreze 
kumandanım Guingand ile karde
şi Pierre'e tesadüf ettim. Piyer ak
törlük ediyordu ve o sırada •Üç 

Mason cemiyetlerinden birinin iç- Silahşör• ü çevirmekle meşguldü. 

kri yabancının ayaklarının dibine 
takıldı, yerde kan izleri vardı, a -
dam yaraiıydı, vurulmuştu. 

Birden meçhul yolcu mindere 
boylu boyunca uzandı, otelci ve 
karısı atıldılar: 

- Osmanı arıyorlar, dedi. Bu -
rada olmadığını ve gördemidiğin 

söyle. 
İkisi de, bulundukları odadan 

çıktılar kapıya yaklaştılar, kapı 

yıkılacak gibi sarsılıyordu. 

Otelci, kapıyı açınca içeri 8, 9 

purunu durdurmuştur.> 

Yunan kralının hem-
şiresi nişanlanıyor 

timaından sonra soğuk bir büfe - Hiç gizli bir düşünce ile hareket 
ele yemek yiyen 200 e yakın far - etmiyerek ona film çevirdiği esna
rnason zehirlenmi~ ve tedavi altı- İda gelip kendisini stüdyoda göriip 

na alınmıştır. Bunlardan 32 tane- göreırtiyeceğimi sordum. Pier.:e 
bana dikkatle baktı ve şunları soy 

si hastaneye nakl-edilmiştir. 

Büfede bilhassa jamjon ve sala-
ledL 

- Kılıç çekmeyi biliyor mıısu-
Atina, 27 (A.A.> - Kral İkinci ta hazırlanmıştı. Doktorlar zehir - nuz? Evet mi. öyleyse yarın stü:I· 

tane polis doldu, biri acele sordu: 
- Evet kanlar akıyor. - Bir adam geldi mi veyahut 

- Vurulmuş .. 

Jorjun hemşiresi Prenses İren'in' lenenlerde P tomain zehirlerinin te yoya geliniz. Albert Prejean Holiııuta yaptıfı •eyahat e•na•ıntla 
Duc dö Spolete ile yakında nişan- sirlerini görmüşlerdir. Toplantıda Ertesi gün kafama bir perük ve 

- Elbisesini çıkarsak. buradan geçti mi? 

Genç adamın şapkası, paltosu Otelci metanetini muhafaza e -
k do•tu Charlee Bayer ile birlikte !anacağı bil~rilmektedir. .. bulunanlardan birinin ifadesine Cecile Sorel'ink.i .. g!b '.. bi~ şap ~ g~-1 .. .. . . . 

İtalyada bırkaç kere uzun mud- çirdiler ve ben uç gunlük silahşor sozler soyledıler. O film çevırme - Bu küçük adam Rene Clair'dL 
ve ceketini çıkardılar, kadın siyah derek cevap verdi: 
gözlükleri de kaldırınca birden - Hayır, görmedim. K imse gel-

göregöre dans esnasında birkaç v b Ik f' l · l · d' u det ikamet etmiş olan prenses İre- kralı oldum. Başıma gelenleri gö- mi istiyordu. Bu sırada bizi küçük e en i ı mım çevır ım: yu-
nin nişanlanmasına siyasi b ir ma- çift görülmiyen b ir el ile vurul - rüyor musun?.. bir adam dinliyordu. Ben hayır, yan P aris.> 

gözlerine inanamadı, bir çığlık medi. 
attı: Polis başını salladı: 

na atfedilmemesi lazım geldiği muş gibi birderj)ire yere yuvar - Eve avdetimde babalığım bu - dedim ve yürüdüm. Otob üse b in- - Sonra! 

_ Bak Murat... Bak, oğlum... - Tuhaf, halbuki bu istikamete 
söylenmektedir. lanmıştır. nun b ir meslek olmadığını, bana dim ve orada küçük adamı yine - Sonra, Rene Clair bu sefer de 

Oğlum geldi ... Osmanmış bu... ilerliyordu, neyse. 
Otelci karısının sözleri üzerine Polisler tekrar dışarı çıktılar, 

yanına ~elince 0 da şaşırdı, karşı- başka bir istikamete doğru ile,,le
sında bulunan meçhul yolcu, bun- mey-e başladılar. 
dan 9 sene evvel tahsilini b itirmek Otelcı ve karısı oğullarının yat -
üzere !stanbula gönderdiği oğlu tığı odaya geldikleri zaman soğuk 

Osmandı. 

Kadın ağlıyordu: 

- Vurmuşlar onu ... Bak. 

b ir rüzgar yüzlerini kamçıladı, 

pencere açıktı, yatak ta kimse yok
tu. kadın haykırdı: 

- Yok, gitmiş ... Hasta olduğu 
- Evet kim vurmuş? Nasıl ol - halde ... 

muş bu? 

- Yarasını sarnlım. 

Otelci elleri titreyerek koştu, ya 

lstanbul Defterdarlığından : 

Arnavutköyünde: Abdülh ak Molla 
(11) sayılı gayri menkulün enkazı. 

Arnavutköyünrle: Polis karakolu 
harap b;nanın enkazı. 

sokağında 

arkasındaki 

Galatada evkafa ai.t bedesten içinde mevcut 
muhtelıfülcins kullanılmış eşya. 

Küçükpazar: Maliye Tahsil şefliğindek i müsta• 
mel masa, iskemle, sandalye (17) parça. 
Beyoğlu: Balıkpazarında kiiin 22 sayılı dük -
kanda mevcut (770) kilo makarna ve şehriye. 

MWıanunen bedeli 
L ira Kr. 

50 00 

80 00 

2()4 70 

8 30 

rayı temizledi, pansıman yaptı, sı-

İkisi birden pencereye doğru 
koştular, etraf zindan gibi karan -
lıktı. Osman iki metre yükseklik
te bulunan bu pencereden atlayıp 
gitmiş olacaktı. 

(Kil.osu 3 kuruştan). ı3 10 
kı sıkı sa.-dı, sonra onu yatağa ya

tırdılar. Genç adam baygındı. ken 

dinden geçmiş bir halde bulunu -

yordu. 

••• 
Bir ~aa t sonra polisler otelden 

200 metre kadar ilerde bir agacın 
dibinde kanlar içinde uzanmış bir 
ceset uldular. Bu ana babasının 

haysiyet ve namusunu kurtarmak 
için evden kaçan ve hayatını feda 
eden z:ıvallı Osmanın henüz so -
ğumamış cesedi idi. 

Yukarıda mevkilerı yazılı gayri menkul enkazhrile, müstamel 
eşya ve mevacidı gıdaiye hizalarında gösterilen muhammen kıy

metleri üzerinden açık artırma ile satılacaktır. Ihale 15/6/939 tari
hine mıisad:f perşembe günü saat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey ak-

Anne ve baba ba~ucunda yaşlı 

gözlerle bekleşiyorlardı, ikisi de 

geçmiş günleri hatırlıyor, düşünü

yorlard1 .. 

çelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkur gün v~ saat
te Defterdarlık Milli Emliik Müdiriyetinde müteşekkil koırıısyona 

Bundan 9 sene evvel Osman ilk 
mektehi bıtirm i ıti Fakat bır genç 
için bukadar tahsilin k5.fi olma -

Oktay Akbal 

müracaatleri. (3173) 

lstanbul Defterdarlığındarı : 

dığını bilen otelci oğlunu İstanbul T A K y 1 M • Kadı.köy Hasa:ıpaşa mahallesi eski Kurbağalı-
daki kardeşinin yanına yollamış- dere yeni Biril'ci Muradiye sokağında eski 4 
tı . İlk 4 sene daima Osmandan ha- lil58 HiCRİ 1 1355 RUMi yeni 1 sayılı 919 metre murabbaı mesahasın-

Rcbiül'ahi r May11 d k' ber almışlardı. Fakat orta mekte- a ı arsa. 
bı bitirip liseye başladığı seneden 

9 15 Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Beyoğlu 
5 inn AY HIZIR 23 caddesinde 3 •ayılı tarafeyni Bal mumcu çıftli-

sonra Osmandan hiçbir haber a- S E N E : 
lamamışlardı. İstanbuldan Osına _ 1 9 3 9 ği, tarafı diğer i Kağıthaneye gidrn yol ve Ka-

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

400 00 

nın dayısından aldı~ları mektup-, Y .. aati Eza ni raağaç caddesiie muhat 11 hektar, 26 ar, 39 
la Osma!'.n tahs:li bırakarak bir metre murabbaı mesahasındaki arazinin yarı nıssesi. 3800 00 
bar Kıziyle Bursaya gittiği ~"";; İçerenKöyünde, Değirmen yolu sokağında 36 sa-
ve ufak bır memurıyet bulduğunu o~ı. yılı şarkan Müliızim Ahmet, garben Esat, şima-
öğrenmişlerd i . 4 40 len Kocamanoğlu veresesi, cenuben yol ile çev-

lkinJi rili 3 dönüm 3 evlek miktarındaki tarlanın yarı payı. 17 50 Ondan sonra Osmandan hiçbir s 39 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı arazi hizalarında gösteri-

haber alamamışlardı. Bu seneler - Akı"'" len muhammen kıymetlerı üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. 
ce st'ren sükut ana babayı çok üz- 12 oo S 

\'atfl atış bedeli nakden ve peşinen olup ihale 15/6/939 tarihine müsa-
müş, s ~1er n vapamıyacağı ka - 2 57 dif perşembe günü saat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerin! 

~~~~~~d~a-r~y•ır~r•a•tm •.• ~ ••• s.-.~.1-.r.ıv~·.·.k~e··m~•ş •. l~~~~~~~~~~~~ım1•j•~·~~v1a1k•tıı •n•1ıu~~~e·n•ilnld·en~e·vv· ~ l•tırank mukfu gün ve ~aite De~ 

lazım olan şeyin ziraat olduğunu karşımda buldum. O: bana cMoulin Roug hayaleti. ni 
söyledi. Babalığımı dinledim. Yi - - Mösyö Prejean, bu teklifi yükledi. Henüz pek az filim çevi-
ne traktörümün başına döndüm. redde tmekte haksızsın ız, dedi. Ben 1 riyordum. Zaman ıaman da zira
Aradan iki sene geçti. Bir gün ba- eminim ki bu çalışma her ikiniz 1 atirni, ve ına.kinelerimi düşünü-
na Diamant - Berger'den naklen için de gayet faydalı olacaktır. yordum. Nihayet sesli sinema çık

Veni Filmler: 

1 

iCHEL MORGAN'ın son çe - ı de büyük birer rolü olmuştur. 
r.,ı; .. -• -·"· - ·~ ; ı.. .. .. ı,.· 

tı. İlk sesli filmimi çevirdim: cPa· 
r iB damları altında •. 

- İşte birinci büyük süksen .. 
- Evet diye, gülümsedı. 

Ona dikkatle bakıyordum' O za
mandanberi hiç te fazla değ~me • 
mişti. Ayni sevimli yüzü, müte -
bessim müstehzi bakışlı gözleri 
muhafaza ediyordu. Hiçbir şey on
da yaşamıya karşı olan bağlılığı 

ve sevgiyi kırmamıştı. 

Şimdi bir bonbon kutusuna ben
ziyen güzel bir eve sahipti. Balık -
!arı büyük bir avariomda dolaşı

yorlardı. Penceresinin önünde ;i -
yorlardı. Penceresinin önünde çi -
dı. 

- E nihayet diye, mırıldandım. 
- Nihayet filmler biribirini ta-

k.ip etti, dedi. •Rafle'in bir gece • 
si., · Bahriye şarkısı>, ·Amerikalı 

oğul •. 
- Amerikaya git!Dediniz mi? 

- Evet, fakat gezmek için ... 

Holivutta iki ay kaldım. Güzel 

yerler. Bütün artistlerle dost ol -

duk. Hepsi nazik sevimli arkadaş

lardı. 

• - İlerisi ıçin projeleriniz var 

1 m~vimli artist cevap veremeden 

kapı şiddetle çalındı. O an omuz · 

!arını silkerek ayağa kalktı 

- İşte görüyorsun, dedi. İnsanı 

bir dakika rahat bırakmazlar. Pr<>" 

jeler, projeler, bu çalışmaktan 

başka ne olabilir ... 

Sevimli artisti artık rahat bı • 
rakmak laz ımdı. Müsaadesini 



Fener bahçe - Vefa 
3 - 3 berabere kaldı 

Maç çok zevksiz oldu ve bir 
kör döğüşü halinde geçli 

Dün Taksim stadında Fenerbah- kilde b~ladılBT. Basri Solaçık, Fik 
9e ile Vefa takımları ancak bir iki ret soliç, Rebi de orta forda. 

Fenerin ilk hücumu Vefa kale
sine kadar indi. Yine Fenerliler 
fazla hücum yapmağa başladılar. 

bini bulan bir seyirci önünde mil
li küme maçlarını yaptılar. 

Hakem İzzetin idaresinde saha
ya çıkan takımlar şu kadrolarile 
oynıyorlardı. 

Fenerbahçe; Bek Muzaffer - Le

Mp, Yaşar - Ali Rıza, Esat, Reşat -
Semih, Yaşar, Basri, Rebü, Fikret. 

Fenerin beraberlik golü 
3 üncü dakikada orta sahanın 

biraz ilerisinde Fener lehlne ve -
rilen frikiki Reşat Vefa kalesine 
attı. Vefa kalecisi Safıı topu tu -

Bugünkü Maçlar 
Taksim stadında: 

Pera - Şişli, saat: 10 

Demirspor - Galata

gençler, saat: 15,30 

Galatasaray - Beşiktaş, 

saat: 17,30 

Şeref stadında : 

Bozkurt - Kadıköyspor, 

saat: 15,30 

Anadoluhisarı - Bey

lerbeyi, saat: 17,30 

Beraberlikle net;celene Fener - Vefa macından bir intiba 
' 

Vefa: Safa - Lı'.ıtfi, Saim - Va
hit, Sulhi, Şükrü - Necip, Muhte -
şem. Gazi, Hakkı, Mehmet. 

tişen Fikret kafa ile Fenerin 
raberlik golünü yaptı. 

Vefanın ikinci golü 

be- dakikada Fenerliler yeni bir hü -
cumlarında sağdan bir korner ka
zandılar. Bunu Ali Rıza kaçırdı. 

Oyuna Vefalılar başladılar. Taç-
t b ·t b v f h" Fe 5 inci dakikada bu golü müte a ı en u c a ucumuna -

~ıı S 'h t af d 'lk hu·· akip Vefanın yeni bir hücumunda 
nerı er emı ar ın an ı - , 
cumu yaptılar. -Bunu müteakip onlar da sağdan bir frikik kazan-
Fenerin kazandığı bir frikik Fik - dılar. Bunu Fener kalecisi çeleme-

di ve Gazi yetişerek bunu da gole retin ayağile Vefa kalesine epey 
çevirdi. 

tehlikeler geçirtti. 
·ık lü Vefanın üçüncü golü 

Vefanın 1 go ikinci golden yarım dakika son-
. 7 inci dakikada sağdan ilerleyen ra Vefalıların yeni bir hücumunda 

biı· Vefa hücumunda sağaçık Neci- Vefalı Mehmedin attığı bir şütü 
bin bir ortasına kafa vuran Sulhi Fenerli kaleci Muzaffer ayakları 
Vefanın ilk golünü kolaylıkla yap- arasından kaçırarak Vefalılar ü -
tı. çüncü golü de kazandılar. 

bir Bir ara Vefalı Muhteşem 
çarpışmada hafifçe sakatlanarak 
sahadan dışarı çıktı ve Vefa takı
mı on kişi ile maça devama baş -
!adı. Fenel'liler biraz kendileriıii 
toplıyarak hücuma başladılar. Bir 
kaç hücumda biten Vefa akınların 
dan sonra Fenerliler yine hücum -
!arını sıklaştırdılar. 

Maçın mütebaki kısmı iki tara -
fın karşılıklı hücumlarile geçerek 
birinci devre 1 - O Vefanın lehine 
bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye Fenerliler hü -

cum hatlarını değiştirerek şu şe -
tamadı. Elinden kaçırdı. Buna ye-

Fenerin kaçırdığı penaltı 
12 inci dakikada Vefa müdafaa

sına verilen penaltıyı Semih yük
sekten atarak kaçu·dı. 

F emrin ikinci golü 
15 inci dakikada geriden gelen 

bir pası Fikret kaleye yuvarladı. 

Vefa kal«:isinin çıkıp bacakları a
rasından kaçırdığı top ta Vefa mü
dafilerinin yetişmesine zeman kal 
madan Vefa kalesine girdi. 

Fenerin beraberlik golü 
22 inci dakikada ofsay tten kur

tulan Rebii güzel bir şütle ve Ve
fa kalecisinin de yardımı ile üçün
cü Fener golünü de yaptı. 28 inci 

Oyun hercümerç içinde devam 
ederken iki taraf ta bir gol yap -
mak için çırpınıyorlardı. 

N et.icede maç Fenerbahçe ile Ve 
fanın 3 - 3 beraberliğile bitti. 

Atletlerimiz Mı
sırdan döndüler 
Atletler, müsabakalar
da 2 birincilik kazandı 

Misirdaki atletizm müsabaka -
!arına iştirak eden atletlerimiz 
dün şehrimize avdet etmişlerdir. 

Atletlerimizin Mısırdaki müsaba
kalarda aldı0kları dereceleri aşağı
ya yazıyoruz: 

Yüksek 1.32 Polat. 
800 - Yunanlı 1.59 .8, Ga Lip ü -

çüncü 2.01.8. 
110 - Yunanlı 15, Faik 15.7 
5000 - Yunanlı 15.59.6, Maksut 

16.18.3. 

1000 - Mısılı 4.16.4, Galip üçün
cü 4.17.4. 

4000 - Gören 50.4. 
10.000 - Yunan 33.42.4, Maksut 

35.338. 

BiR HFTALIK RADYO PROGRAMI 
Ankara radyosu 

C 
Dalga uz!Jnlugu -

1638 m. 183 Kos. UO Kw \ 
Q. 19.74 m. 15195 Kco. 20 Kw 

• T.A.P. 31.79 m. 9'65 Kes. zo Kwı 

[ .. 28 .. ;~;;•P;~;r .. 1 ................ _ .. 
Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Müzik (Küçük or
kestra - Şel: Necib Aşkın.) 1 -
J. Strauss - Neş'eli Vals opere .. 
tinden - Buseler Valsi. 2 - Lln
demann - VolB"a - Potpuri. 

Saat 13: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15: l\lüzlk (Küçük or
kestra - Şef: Necib Aşkın.) 3-
Nlemann - Çarliston - Dans. 
4 - J. Straus - İlkbahar seste -
rl vals, 5 - Padult - Paraphra
se. 6 - Tschalkowsky - Romans. 

Saat 13.50 - H: Türk mü.ıtı. 

1 - Nihavend peşrevi. 2 - İsma
il Bakının Nihavend bestesi: 
(Feryad ile yid ... ) 3 - Rahminin 
nlhavend şarkı: (Saçlarına bat -
lanah.) 4- Nihavend ş.arkt: (Söy
le nedir ... ) 5 - Artakinln nlha .. 
vend şarkı: (Koklasam saçlanm.) 
6 - Hacı Arifin nihavend şarkı: 
(Şarap iç cülfeminde.) 7 - Saz 
eserleri. 

Saat 1'1.30: Progı·am. 
Sa•t 17.35: l\lüzlk (Pazar çayı. 

Pi.) 

Saat 18.15: Çocuk saati. 
Saat 18.45: l\lüzlk (Pazar çayı

Pl.) devam. 

Saat 19.15: Türk müziği (Fasıl 

heyeli.) 

Saat 20: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Türk müziği. 1 -
Hlca.zk:ir peşrevi. 2- İsmail Hak
kı - lllcazkir ağır semai: (Be -

nim servi ... ) 3 - Udi Cemli Hi -
cazkir şarkı: (Lilyık mı sana.) 
4 - Uvrlğin lltcazkiir şarkı; 

(!\-testim bu gece.) 5 - Hicaı:kir 

türkü: (Akşam olur.) 6 - flicaz
kii.r türkü: (İznıirin içinde ... ) 7-

Hicazkıir saz semaisi. 8 - Bedri
yenin hicazkir şarkı: (!\tümteziç 
aşkınla.) 9 - Nubann hicaz şar
kı: (Ağlamış g-üJmüş.) 10 - Mus
tafa Nafizin hicaz şarkı: (Göğ 

sünde açılmış.) 

Saat 21: Neş'cli pl:iklar - B. 

Saat 21.10: l\lüzik (Feyha Ta 
Jay - Viyolonsel.) 14 yaşında ırenv 
viyolonsellsUn kardeşine konse

rL Piyanoda - Dr. Markovitz, 

1 - Sen - Saens - Kutu kutu. 
2 - Brabms-NJonf, 3 - Cui -
Orientale, 4-- Popper - Mazurka-. 

Saat 21.25: Müzik (Riyaseti 
Cümh ur bandosu - Şef: İhsan 
Küncer) 1- Louls Ganna - Marş, 

2 - F. Von Blon - Çiçek derırısı 

(Fantezi), S - Beelhoven - Kari
olan üvertürü, 4 - Debussy -
Küçük Sült,a) Vapurda, b) Res
mi reçit, c) Manuetto, c) Bale, 
5 - Adolflotter - Hind tabloları. 
No. 1, 

Sut 22: Anadolu ajansı (SPor 
servisi, 

Saat 22.10: Müzik 
Pi. 

(Cazband) 

Saat 22.45 - 23: Son ajans ha -
berleri ve yarınki provam. ............ - ........ 1 29 mayıs Pazartesi 1 ........................ 

Saat 12.30: Proı-ram. 

Saat 12.35: Türk müzltl - Pi. 
Sa.at 13:Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji habulerL 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Hafif 

müzik) Pi. 

Saat 18.30: Procram. 
Saat 18.35: l\lüzlk (Oda müzl

ill Pi. 

Saat 19: Konuşma 
saati), 

(Doktorun 

Slla4 19.15: Türk müziğ'i (Karı
şık program - Fasıl heyeti). 

Saat 20: l_\.lemleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saal 20.15: Türk miizifl: İdare 
eden l\'lesud Cemil (Ankara rııd -

yosu küme heyeti). 
Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, tahvili.t, 
kambiyo - nukut ve ziraat bor -· 
sası (fiat). 

Saat 21.25: Neş'eli pliiklar-R. 

Saat 21.30 Konuşma: Folklor 
(Hallı Bedi Yönetgen), 

Saat 21.45 I\-IÜ7.ik (Virtüozlar) 
Pi. 

Saat 22: MÜ'Zfk (Küçük orkes -

tra - Şef Necib Aşkın) l - Wall
her Schradel - Ak.,am üzeri (ha -

zin arça) , 2 - Zeihrer - Eşkiya. 

operetinden - Potpuri, 3 - Hans 
Stlip ~ Marş, 4. - Cari Robreht -

Teı:at operetinden - Potpuri, 5 -

1. Strauss - Cenup çiçeklerL 

Saa.t 23: Son ajans haberleri ve 

yarrnki progTam. 

r .................... .. 
t. .. !.:!~:.~ı! ... J 

Saat 12.30: Program. 
Saat IZ.35: Türk müzlti - Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15: Müzik (Karıtık 

program Pi.) 

Saat 13.45 - 14: Konuşma (Ka
dın ~ati - Ev hayatına dair.) 

Saat 18.30: Proıram. 
Sa.al 18.35: Müzik (Opereller • 

Pi.) 
Saat 19: Konuşma. 
Sut 19.15: Türk müziil (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20 Memleket saaı ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Türk müzlil: 1 -

Udi Eşrefin Hüzzam peşrevi. 2-
Ahmet İrsoyun Hüzzam şarkı 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.P. 31,79 nı. 9465Kcs. 20 Kw. 
(Hatırında kalsın). 3 - Faiz Ka
panın Hüzzam şarkı: (Seni gördü 
o şafak.) 4 - Santur taksimi, 
5 - Şükrü Şenoz.anın mahur şar· 
kı: (Bu sevda ne talı) 6 - Hicaz 
türkü (Bağa girdim üzüme) "l -
Halk türküsü: (Şu dafları del -
meli). 8 - Ali efendinin Hicaz 
şarkı: (Samur kaşhm). 9 - Su
zlnak şarkı: (Sensiz geceler). 10-
Musa Süreyanın Riizzam ıtarkısı: 

(Sen sanki baharın.) 

Saat 21 Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut ve ziraa.t bor -
sası (llal). 

Saat 21.25: Neş'all plaklar - R. 
Sa.at 21.30: l\füzlk (Radyo or -

kestrası - Şef: B. Ferid Anlar.) a) 
Saat 12. 30: Prog-ram. 

Adagio - Allegra. b) Andante. c) 
Mcnuetto - Trio. ç) Allegro Spi -

rltoso. E. Grieg: Norveç dansları. 
Op. ~5. a) Allegro marcato. b) Al
legretto tranguillo egrazioso. c) 
Allegro moderato alla l\laı·cia. ç) 

Allegro molto. A, Dvorak: Slav 
dansları. a) Nr. 8, Grazioso c len
to. b) Nr. 7 , AJ1egl'o vivacc. J. 
Brahms: Macar d::ınsları. Nr. 5 ve 

6. 

Saat 22.30: Müzik (Opera Ar • 
yaları - Pl.) 

Saat 23 Son ajans haberleri ve 
yarınki prorram. 

Saat 13.15 - 24: Müzik (Caz • 
bana) Pi. ................ -.... 
l!~8!!.Ea:!:."2:.J 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müzlfl: 1 -

Osman beyin Hüzzam veşrevl 

2 - M. Celilettin pa.şanm Büz -
zam şarkuı: (Kerem eyle m esta
ne.) 3 - Hüzzam prkı: (Çakır 

yücelerden.) 4 - Lemtnin prk.ı: 
(Yeter hicranh sözler.) 5 - Le .. 
minln şarkı: (Son a11kunı car a.) 
6 - Taksim. 7 - Balk lürküsü: 
(Yürü dilber yürü.) 8 - Balk 
türküsü: (Demirciler demir-.) 

Saat 13: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - U: l\lüzlk (Rty...,
ticümhar B•ndosu - Şef: İ1ısan 
Künııer.) 1 - G. Gesesse - llhq. 
2 - Poppy - Endülüs valsi. 3 -
Flolow • «Martha• operetinin ü
vertürü. 4 - Ch. Sllver - .La 
belle an bols Dorma.nt• operetin
den seleksyon. 

Saat 18.30: Prol'ram. 
Saa.t 18.35: Müzik (Neş'ell plak

lar) P i. 

Saat 19: Konu.şma. 

Saat 19.15: Türk müzlfl (Fasıl 

beyetl.) 

Saat 20: ~ıemleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji h.aberlerl. 

Saat 20.15: Türk müzljl. 1 -
1'1ahur peşrevi. 2 - Şeref İncili
nin mahu.r şarkı: (Alamam dof -
rusu.) 3 - Dedenin mahur şarkı: 
(Sana lıl.yık mı.) 4 - Klarnet 
taksimi. 5 - Kürdllihicazkıi.r şar

kı: (Aşkınla dolan sineme.) 6 -
Kürdill hicazkir saz semalsi. '1 -
Arta.kinin Eviç şarkc (Aşkınla 

harap oldufumu.) 8 - Yesari A
sunın Eviş şarkı: (Benim öksüz 
benllilmde.) 9 - Halk türküsü: 
(Ela cözlerine kurban .. ) 10 -
Sarı kordeli. 

saat 21: Haftalık POSta. kutusu. 
Saat 21.15: Esham, tahvlli.t, 

kambiyo - nukut ve ziraat borsa
sı (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli plaklar - R. 

S!'.Lat 21.30: 1\-lüzik (Küoük or
kestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 -
Becker - İlkbahar - Melodi. 2 -
Oscar Petras - İklncJ avcıları .. 
Fantezi. 3 - Demersseman .. A .. 
raojnczde bir bayram. 4 - Dri
co - Serenad. 5 - PauJ Lincke .. 
Olimpiyadlarda - Marş. 6 - J. 
Strı:ıuss - Artist hayatı (vals). 
? - Cbopin .. Nokturne - mi mi -
nör. 

Sa.ıt 22.30: Müzlk (Melodiler -
Pi.) 

Saat 23: Son ajans haberleri 
ve yarınki prorram. 

- .......... _ .... .. i 1 haziran Perşembe i ...... -.... - ...... 
Sııat 12.30: Procram. 
Saat 12.35: Türk müziği (Pi.) 
Saat 13: Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Cas • 

ba.nd) Pi. 

Sa.at 19: Prorram. 
Saat 19.05: Müzik 

ğ'i - Pi.) 

(Dans müzl-

Saat 19.30: 
saatL) 

Konuşma (Ziraat 

Saat 19.45: Türk müzlil (Fasıl 

heyeti.) 

Saat 20.30: Memleket sa&t a • 
&yarı, ajans ve meteoroloji baber-
leri. 

Saat 20.4.5: Türk müzlğ't, 1 -
Salimin hica:ı; peşrevi. 2 - Rlfa
tin hica-z şarkı: (Slslendi hava.) 
3 - Şevkinin hicaz şarkı: (Sen 
bu yerden ,-ldell.) 4 - Falkln 
hicaz şarkı: (Rteşl süı:anı firkat.) 
5 - Tambur taksimi. 6 - Koş -
ma: (Ebrularm zabmi.) '1 - Rah

minin kürdili hlcaı:kıir prku 
(Sen ey canımın canL) 8 - Os -
man Nlhadın kürdili hlcazkir 
şarkı: (Akşam güneşi.) 9 - Sa -
Ji.b.atm Pınarın kürdili hicazkir 
şarkı: (Aşkınla yanan ,röniüm.) 
10 - $adetin Kaynak ~luhayyer 
şarkı: (Ne ıaman :örsem onu.) 

Saat 21.30: Konuşma. 

Saat 21.4.5: Esham, tahvililt. 
ka -1btyo - nukut ve Ziraat bor -
sası (fia.t.) 

Saat 21.55: Neş'ell plaklar. 

Saat 22: l\lü•lk (Küçük orkes
tra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Be.e
ce - Damali serenadı. 2 - Levl
ne - Bumoresque. 3 - 'ft'llhelm 

vaeek - Marş. 4. - Mlcheli - U
çüncü küçük süit. 5 - J. Sura
oss - Viyana kana - Vals. 6 -
Beece - Serenad. 7 - Tschal -

ko\vü.:y ? Uyuyan güzel. bale .. 
j:inden: Vals. 8 - Rublnstetn
Koslümlü baio. 

Saat 23: Son ajans haberleri 
ve yarınki ı>rogram. 

Saat 23.15 - 24: l\füzik \Caz -
b:tnd) Pi. ...................... , 
i 2 haziran Cuma ı 
................ -.... 

S:ıa& 12.30: Procram. 
Saat 12.35: Türk milılil ,Pi.) 

Saat 13; l\temteket saat aya

rı. ajans ve meteoroloji haber .. 
!eri. 

Saat 13.15 - 14: !llüzlk (Karı

şık ı1rogram - Pi.) 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05: Müzik (Operet -

Jer - Pi.) 
Saat 19.30. Konuşma. 

Saat 19.45: Türk müzlf;I (Fa81l 
heytl.) 

S.ıat 20.30: Itrlemleket 'IOUı a -
yan, ajans ve meteoroloji habf"r -
teri. 

Saat ıo.45: Türk müzlll l -
Suzlnik peşrevi. ı - Mustafa 

Na.Un swılnilk şarkı: (Stnslz hu 
sabah.) 3 - Mustafa Nasilin ın
olnak şarkı: (Ümitsiz bir seviş

le.) 4 - Ahmet Ra.slın sudnik 
şarkı: (Söyle e,. oa.nanı ruhum.) 

5 - Le m inin Hüseyni ıarkı: (O 
C'ÜUI &'özlerle.) 6 - Su semaisi. 
7 - Kemençe takslml 8 - Ari

fin: (Bir melek sima peri.) 9 -
Şevkinin (Duçan hicri 1ar.) lt)

Mahmod Celilettln aşa.nan• (Na
rı !lrkat.) 11 - l\lustafa Çavuı: 
(Canım tezdir.) 

21.30: Konu.şma. 

Saat 21.45: Esham, ıaı.vllit, 

kambiyo - nukut ve Ziraat bor ~ 

sası (fiat.) 

Saat 21.55: Neş'eli pliklar. 

Saat 22: Müzik (Rlyasetlcüm -
hur Filarmonlk orkestrası. Şef: 

Praetorius.) L. Van Beethoven: 
2 luet Senfoni, Re ma.Jör op. 36. a) 

Adagio l\lolto - ""Ueırro Con 
Brfo. b) Larghetto. c) Schcrzo -

Trio. 9) Alle6ro Molto. G. Bizet: 
Roma süill. a) Andante Traııqull

lo - Allegro A.-ıtato. b) Allegro 
Vivace. c) Andante Molte. ç) Al
legro Vi'\...ıcissimo. 

Saat 23: Son ajans haberteri ve 
yarınki program. 

Saat 23.15 - 24: Müzik (Caz -
baod) Pi. 

........ .. .... ........... 
İ.;': haziran Cumartesi j ...... - ........ 

Saat 13.30: Prol'ram. 

Saat 13.35: tllilılk (Neş'tll mü
zik - Pi.) 

Saat lı&: l\lemleket sa.t ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10: Türk müziği 1 -

Peşrev. 2 - Artaklnln l!ürdUJM. 

cazkir şarkı: (Cismim qlbl) 3 -
Şehak: (Çıl~ınca sevinç.) 4 -

Kemençe takslnd. 5 - Falzenln 

l\.luhtelif saz eserlerL 
Saat U.40 l 15.38: Müzik (Ka

rışık program - Pi.) 
Saat 15.30: l\lllli küme müsa

bakaları (19 l\layıs Stadından 

naklen, 
Saat 19: Program. 
Saa.t 19.05: Müzik 

Pi.) 
(Dans saati 

Saat 19.30: Türk müziil (Fa -
sıl heyetL) 

Saat 20.10: Konuşma (Dış Po -
lltika lıi.dlselerL) 

Saat 20.25: Net'all pliklar - ıt. 

Saat 20.30 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloJl haberle

ri. 

Sut 20.45:) Tiirk müzitJ: l -
Refik Fersan: (Cihanda biricik 
sevdtflm sensin.) 2- Şevki: (Bil
miyorum bana ne oldu.) 3 - a. 
Forsan: (Göfsümden kaoıp ııt -
tin.) 4 - Şemsettin Zly.: (De • 
Dizin dalgasını dinliyorum.) 

Saa.t 21: Müzik (Muhtelif se • 
çilmlş beste, şarkı ve uınallcr.) 

Saat 21.ZO: Telll3U (Nedim &e
cesi, Yazan: Ekrem Reşid.) 

Saat 22: Haftalık posta kutusu 
(Ecnebl dillerle.) 

Saa.t 22.30: Müzik (Küçük er
kestra - Şef: Necib Aşkm.) 1 -
Ferid WaUer - Rü7a - Keman 
solo ve orkestra Jein. 2 - Vol .. 
erat - Kalbimi doldur - Afır 
vals. 3 - Rahmaninoff - Prelu • 
de. 4 - Borkievwlcz - Gavot. Ga
vot. 5 - Raff - Kavatın. 

Saat 23: Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

Sa°'t 23.15: Esham, lahvllil, 
kambiyo - nukut ve Zahire bor· 
sası (fiat.) 

Saat 23.25 - 2t: Müzik (Caz -
band) Pi. 

: ...................... : 
f S inemalar i 

ll'EK 
MELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSİM 
ALEMDAR 
.Mtı..Lt 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
i\LKAZAR 

FE&AH 

IAZAK 
Yıldız 

: Şikago Yanıyor 
: Büyük Vals 
: Kontes Valewska 
: Baskın 
: Dalavereciler kralı 
: Deniz ve Kadın 
: Şikago yanıyor 
: Tarakonava 

: Deniz ve Kadın 
: Yanık Gönüller 
: Son Döğüş 
: Kanlı İnciler 

: İki yüzlü Adam 
: Şanghay esrarı 
: Kocası Seyahatte 

r;;;ik:::;;ri;d;;··ı :........ .. ...... : 
Parti Kurultayı münaseba • 
tile HalkevJerinde toplantılar 
Beyoğlu Halkevinden: 
Cümhuriyet Halk Partisinin 5 

inci büyük kurultayı münıısebe • 
tile 29/5/939 Pazartesi günü Evi

mizin Tepebaşındaki meı:ıkez bi -
nasında yapılacak toplantı progra
mı: 

1 - Sabah saat 10 da: Kurulta

yın açılış ve o günkü müzakere • 
!eri radyo ile neşredilecektir. 

2 - Akşam saat 21 de: 
a) - İstiklal marşı. 
b) - Cümhuriyet Halk partisr -

nin tarihçesi, bugüne kadar ba -
şardığı işler ve inkılap hareketle
ri mevzuunda konferans (Ev Baş
kanı Ekrem Tur tarafından). 

c) - Konser (Evimiz Orkestra
sı tarafından). 

3 - Evimiz üyelerinin ve vatan 
daşlarımızdan arzu edenlerin top

lantıyı şereflendirmelerini rica 
ederiz. 

* 
Bakır köy Halke vin den: 
Cümhuriyet Halk Partisinin V 

inci büyük kurultayınn açılacağı 

29/5/939 Pazartesi günü Evimiz -
de yapılacak merasim programı a

şağıda yazılıdır. 

Bu merasime herkes gelebilir. 

1 - Saat 10 da kurultayın açı • 

lışı ve o günkü müzakerenin Evi
miz radyo ve hoparlörlerile neşri· 

2 - Akşam saat 21 de konfe -
rans ve onu takiben konser ... 

* Eminönü Halkevinden 
Cümhuriyet Halk Partisi 5 inci 

büyük kurultayı 29 Mayıs 939 Pa
zartesi günü saat (10) da Ankara

da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında toplanacaktır. 

Kongrenin açılışını ve o günkü 
müzakereleri radyo ile takip et • 



SAYFA 1 

Zabıta Romanı: No. 17 Yazan: AGATHA CHRISTI 

İkinci bir mektupta da yeni bir 
cinayet işleneceği bildiriliyordu 

- Bu kabil insanlar, bu gibi iş- enaleyh bir muvaffakiyetsizliğin 

lere adeta biçilmiş kaftandır. o - kendisini böyle bir hayal inkisa -
nun hakkında söyliyeceğim, bu rına uğratmasında şaşılacak bir 
kadardır. Mektubu gönderen kim-ı şey yoktu. 
se de başka türlü hareket edemez- Poirot'ya olan dostluğum dola . 
di. Derhal polise müracaat ediyor,\yısile onun bu nakisesine hürmet 
ilk planda yer alıyor ve bundan 1 ettim ve bu çetrefil meseleye te • 
zevk duyuyor görünüyor- mas etmekten çkindim. Meseleye 

- O halde sizce, hakikati halde. ail haberleri gazetelerde okuyo~ -
- Hayır, Hastings, caninini An- dum. Bu haberler, gayet muhta -

dover'de ikamet etrrtıekte oldui)u sardı ve hiçbirisi A. B. C. lınzalı 
ınütaleasmdayım. Maamafi hiç bir 1 mektuptan bahsetmiyordu. 
izi ihmal etmememiz lazımdır. Bo Mahkemenin varmış olduğu ne
yuna cinayet bir erkek tarafından tice, şu oldu: .Bir veya birkaç meç 
yapılrruş gibi konuşuyoruz, halbu- bul şahıs tarafından işlenilmiş bir 
ki bir kadın tarafından yapılmış cinayet.. 

.olması ihtimali de vardır. Her noJ<tadan hakikaten heye -
- Hakkınız var. canlı olmıyan bu cinayet, halkın 
- Taarruz şekli, bi'r erkek ta · nazarı dikkatini celbetmedi ve kil 

rafından yapılan taarruzdur. Yal- çük şehrin yan bir sokağında bed
nız unutmıyalıın ki kadınlar, er - baht bir ihtiyar kadının öldürül -
keklerden fazla imzasız mektup mesi meselesi çarçabuk unutuldu. 
gönderirler. İtiraf ederim ki ben de bu işi he -

Bir müddet sükut ettim ve son- men hemen unutmuş gibiydim. 
ra Poirot'ya sordum: 

çünkü dostumun mağ!Ubiyetini 
- Şimdi ne yapacağız? 

müşahede etmek belki de bana acı 
Poirot, gülümseyerek: 

geliyordu. Fakat 25 Temmuzda bu 
- ~e e~rji, azizim Hastings, 

mesele, ani bir surette ve beklenil 
dedi. 

_ Sizden sadece ne yapacağı _ miyen bir tarzda hatmma geldi. 

m~zı soruyorum. 
- Hiçbir şey .. 
- Hiçbir şey mi? 
Sesimin edası, hayal inkisarı-

na uğramış olduğumu gösteriyor
du. 

- Sihirbaz mıyım? Kahin mi
yim? Ne yapmamı istiyorsunuz? 

Poirot'yu iki gündenberi görme
miştim. Yorkshire'de geçirmiş ol
duğum br hafta sonunu müteakip 
Pazartesi günü öğleden sonra Lon 
draya döndüm. Mektup, altı pos

tası ile gel<li. Zarfı görür görmez 
Poirot'nun nefesi .kesilmiş olduğu 
hala gözümün önündedir. 

- Ha!. İşte .. dedi. 

- Bir ş<;y anlamaksızın kendisi-

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
BALL1 
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BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

) 

Erzurum da feci bir ll __ M_e_r_s-in--.1 ~~::!ki:~:::i~!::~::: • 

t b •• k ld Halkevi duğundan çok daha s.k vukua ge-0 o US azası 0 u 1 len bir. fıfettir. Zamanında te~ııis 
binası konulduğu ve süratlc amelıyat ya-

pıldığı takdirde şifa, muhakkaK • 

yolculardan bir kadı fi Ö 1 d Ü Mersin (H'ısusi> - Önü- tır. Fakat maatteessüf, bunlar daı-
.., 

diğerleri agır 
Gümüşhane, 27 (A.A.) - Dün 

Erzuruma gitmekle olan devlet 
yolcu otobüsü şehrin Bağlarbaşı 

müzdekı yıl içerisinde şehri- ma zamanında meydana ç.karıla-

miz geniş ve çok modern bir mamakıa ve hatta en iyı doktor • 
bir>a daha kazanacaktır. Bu !ar tarafından diğer Metlerle ka-

yaralı 
bina, yapılması takarrür ettı- rıştırılmaktdır. Bu afetler de ya-
ğini evvelce yazdığırruz ve rım baş ağrısı vesaıre gibi asabi 

2 S 4 il 6 7 8 9 10 1 t mahallesindeki virajı dönerken 
::---::::: ı, Erzurum cihetinden gelmekte o -

1 

!ardan bir Bayan ölmüş d.ğerleri 

ağır surette yaralanmışlardır. Vali 

vekili sorgu hakimi ve doktorlar 

derhal vak'a mahalline gitmişler

dir. İlk sıhhi tedbirler alınmış ya-ı 
ralılar dispamll're kaldırıllmıştır. 

Adli tahkikat yapılmaktadır. 1 

tahsisatı evvelce ayrılan hastalıklardır.. Prensip itibarile 
Halkevi binasıdır. bir kimsede kıhıf dahilınde fevka-

- Soldan sağa -

1 - Doğruluk - Bir işaret sıfatı. 

2 - Dergah - Kü,kü makbul o-

lan binek makinesine çarpmasın
dan otobüs Harfi! ırmağına yu -
varlanarak parçalanm,ştır. Yolcu-

Bursa -Mudanya asfaltı 
Bu yolun Eyliile kadar süratle 
tamamlanmasına çalışılacak 

' 

Bina son derece modern ve iade tansiyon alaimi, baş dönmele-
güzel olacak, her türlü ihti- ri, gasyanlar, ihtiliiçlar, göz felç • 
yacı karşılıyacaktır. Son pla- 1 eri, rüyet kuvvetinin düşmesi 
nı da tasdik edilmiş olduğun- gibi şeyler görüldüğü zaman bu 
dan yakında münakasaya müthiş afeti derhal hatıra getır • 
vazedilecektir. Yalnız bu bi· mek icap eder. 
nanın ikmali inşaatı zamana 
mütevakkıf bulunduğundan Derak~p bir göz doktoruna gö • 

zün içini muayene ettirme!-, amu
bina yapılıncıya kadar, hali-
hazır Halkevi binasının üst du fıkariye hava zerkinden sonra 

kılıfın bir radyografisini yaptır • 
kat salonu toplantıları iyi bir 
şekilde tatmin edebilecek bir malıdır ki buna encephalographie 
hale getirilecektir. Muktezı derler. Müteakiben kan ve Cepha-
tadilat planı yapılmış ve lo - rachidien üzerinde yapı!an her 

B (H ') Ş h · · · d 1 B. t · t k · 1 • d , cu··mhurı·yet Halk Partı·s1· İl • 1 türlü araştırmalar icra ettirmeli-ursa w;usı - e rımızı e- ır urıs mer ezı o maga og -
nize bağlıyan 31 kilometrelik Mu - ru giden Bursamıza tozsuz ve düm yön.kuruluna verilmiştir. dir. 

d · · il. t t du"z asfalt yoldan rahatça gelı'p gı·t Bu pla·na go··re u"st katta 1 Şişltinli'< ·bu suretle te•his ve arıya şosesının v aye çe ama - · • 
lan bir hayvan. men asfalt olarak yaptırılmakta 

3 - Karar kılınan yer, Merkez - bulunduğu malumdur. Bir kısmı 

meyi temiıı edeCEk olan bu yolun 300 kişi alabilecek bir salon dimağdakı mevkii tayin edildik • 
şimdi yarısına kadar sıcak asfalt j yapılacak ve binanın üst ka- ten sonra ameliyat, cerrahın cev-
dökülmüş bulunmaktadır. Şosenin tı, çok güzel bir şekilde ola - heri dimaği arasındaki uzu."! araş-Akla yakın. geçen sene yapılan yol bu sene ta-
asfalt kısmı 5 metre genişlikte<lir. I caktır. Bu tadilat dolayısiyle tırmalarından .3onra cerrah mis -4 - İsmi has - Baharlı ve koku- mamlanacaktır. Son günlerde bu 
Yanlardaki yarımşar metrelik antre vaizyeti, merdivenin kabı ile şişkinlıği döğmek ve iza-

lu bir nebat. 

5 - Kadın - Şöhret - Rütubet. 

6 - Yeşillik - Naz eden • Bir 
harf. 

# 

7 - Evliliğe ait merasim. 

8 - Sağlam. 

9 - Maziye ait uyJmma hika 

ye - İbadethane. 

yolda büyük bir faaliyet göze çarp 
akt dır Ş rt .. . y banketlerle birlikte yol altı metre bugünkü şekli de değişecek le etmektir. Bu ameliye neticesin-

m a . a nameye gore. o - lmak d (3GO) k'· b" 1- d b t . . . o ta ır. usur ın ıraya ve mer iven e onarmeye t de hasta ekseriya §İfa bulur. Fa • 
lun asfal_t yapılması ışı Eylul so - Hathas Türk kolkktif şirketi tara- tahvil olunacaktır 

d b t kt A k 1 kat hastanın son derecede muka • 
nun a 1 ece ır. n_c~. geçen. se- fından yapılan bu yolun geçit nok •-------------111 
ne havaların fena gıdışı yıızun - tasında taş kıran makine tesisatı veınet göstermesi lazımdır. Bu 
den bir gecikme olmuş bulunduğu son zamanlarda büyük bir faali _ Tekir d ağı ve cür'etkarane ameliye sayesinde 
cihetle belki yol İlkteşrin;n bida- yetle çalışmağa devam etmekte - her gün mucize kabilinden mu • 
yetinde tamamlanacaktır. dir. Çorlunun içme vaffakiyetler elde edilmektedır. Filhakika cevap vermem müş -

kül idi. Maamafi herhangi bir ha
rekette bulurunağa teşebbüs et -
mek ve boş yere vakit kaybetme
mek lazımdı. 

ne~~~,~~r? diye sordum. 
10 

- !:~~a~~~ti~~zere hücum Köylüler arasındaki alacak da- suyu tesisatı Japonya 
Amerika Şöyle bir şey söyledim: 

- A. B. C. meselesinin ikinci 11 - Gızli tutulan şey · Uçan na- ı k" ld •• "J k Edırne, 27 (A.A.) - Çorlu ve Te 
babı. rin ve zar•f bir hayvan. 1 va arı ne şe 1 e goru ece 1 k.irdağı şehirlerinin. içme Juyu te-

- Durunuz .. e_limizde A. B. C. Bu meseleyi hiç düşünmiiyor - Yuka ıl • 1 1 h 1 
- rı an aşagıya - Adliye Vekaletinden gelen bir fa tiyle ittihaz olunan bu kararın\ s.ısatını ve. imar P a_n. arını ma .. a • 

var_ mektup kıigıdı var, zarf var. dum ve neden bahsetmek istediği· j 
M .. t ih ı b t { .. ı _ Eksik Sitc.-dc mııharıp "a- tamimde, 442 sayılı köy kanunu i- istinaf ve temyizi mümkün değil- imde tetkık etmek uzere Dahilıye 

t il ğ lı P ). b ·b· dınlar _ Emrnek, çekmek. le köy ihtıyar meclL•lerinco rüyet dir. Bununla beraber böyle hi.r uz- \'ekiıl<'ti belediyeler imar miidürü 
- us er o unuz.. u e erru·ıni anlamıyordum. . ~ 

a e u raşı yor. o ıs, u gı ı M ki b b t k 
anketler için lazlm ·olan bütün ' e u u a~a uza ara ; 2 _ Aristokra;i _ Bir ı~·k:. salahiyeti tanınan davalann mah - laşma elde edilemezse veyahut ıh- refakatinde şehircilik mütehassısı 

tahkikat vasıtalarına malıktır. E- - Oku. dedı. 3 - B~zı fidanlarda alan batıcı kemelerce rüyet edilmekte olduğu tiyar meclısini~ hakeml;i kabul olduğu halde Çorlu ve Tekirılağın-
ğer ortaya çıkarılacak bir şey var
sa polis, onu meydana çıkarmak -
ta gecikıniyecektir. 

Bu mektup, ilk mektup gibi mat t 1 bil<lirilmış ve şu noktanın nazarı edılmezse, on lıraya kadar ıttihaz da tetkikatını bitirerek Edirney< 
ve yır ıcı cıl!:ıntı ar - Deri - . · · ı k k.. ·ht' J' · k 

baa hurufatı ile yazılmırtı, kağıt . k 1 1 · k . itibara alınm3sı ıstenmıştır: o unaca oy ı ıyar ınec ısı arar ·gelmiştir. Edirne şehrinin mimari 

İster istemez sabretmek mectıu
riyetindeydim. 

ııın a ın asara hıssız hale 11,_,_ d 11· 1 k •· 1 kt o 1. d iyi cinstendi, 
1 

. · 1 - Köylülere taa .,.... e en e ı arı atı sayı aca ır. n ıra an 
.Azizim Mösyö Poirot, ge mesı. . ı liraya kadar ihtilaflı ~lerın ala - yukarı meblağlar hakkında ittihaz 
.Buyurun bakalım .. ne dersiniz? 4 - Ded~m • Bır bahar ayı. kalılarım beyhude masraflardan olunan karara kana:t etmiyen ta-

tannedersem partiyi ikazanan be- 5 - Cemı edatı - Nakleden. vikaye ve işi teshil bakımından raf, sulh mahkemesıne müracaat 
Müteakip günlerde, Poirot, bu 1 • · · nim. Andover isi, tam istedig"im 6 - Gen4lik - Biiyük tencere sulhen hal ve bir karara bağ an - hakkını haızdır. 

iş ile hiç alakadar değilmiş gibi n k 
gibi oldu .. öyle deg'il mi? uç (farsçaı. ması maksadına istinat ederek öy - - -

davrandı. Mükalemeyi bu nıevzua • · ç b 1 J• 
.Fakat la·tifenin henu·· z başlan- 7 - Ay - Başına (e) getırilirse ihtiyar meclislerine salahı yet ve - em er ayn ın intikal ettirmeğe teşebbüs ettiğim 

noktai nazardan pek çok kıymetli 
eserleı-ini Trakya Umumi Müfetti
şi General Kazım Dirik'le birlik-

te birer birer gezmişlerdir. Mimari 
kıymetler pek büyük olan cam; -

lerle diğer asarı tetkik eden heyet 
•İkinci Beyazıt camii Darusşüası 

gıcındayız. Nazarı dı.kkati.nızı· . ı şiddetli arzu. rilmiştir. zaman elinin sabır51zca bir hare-
keti ile beni susturuyordu. Bexill-Sur~1ier üzerl.n!- celbedi _ 8 - Ekmek • Mektup, yaZJ. 2 - Köy kanununun 50 ve 51 in kı"tabı tıp medresesi, Fodlahanesiğ Tab -

Vaşington, 27 (A.A.> - Çin sa
hilleri civarında Japonların ecne
bi gemilerine karşı ntihaz ettik -
Jeri tarzı hareket dolayısile hari
ciye nezareti uzak şark vaziyetuıi 
dikkatle takip etmektedir. 
Japonların Amerikan gemilerini 

tevkif ettikle.,:ne dair şimdiye ka
dar hiçbir haber gelmemiştir. 

Bu vaziyet karşısında . Hariciye 
Nezaretine yakın mahfellerde A -
merikan hükı'.ımetinin müteyakkız 
bulunması Jazım gel<liği fakat şim 
diki halde vapurları Japonlar ta· 
rafından bilfiil tevkif edilmiş olan 
İngiltere ve Fransa tarafından a • 
Jınacak mukabelei bilmisil tedbir-T · · b 25 9 _ Vekı·l _ İllet. ci maddelerindeki sarahate tev - hanesi, !m:llethane ve Mumhane-

Sükutunun sebebini keşfetmek- yorum. arıhı, u ayın i. 
Ad akı1l ğl . 0 C h 1 fikan taraflar arasında on lira - Londra, 27 (A.A.> Neville sinin her biri ayrı ayrı birer kıy- ]erine ış· tirak etmemesi lazım gel-

ten korkuyordum. Poirot, bir mağ • am ı e enıyoruz.. l - era at enip kokmak - Ba- .. .. . 
h 1 b' b t. dan elli liraya kadar odunç para ı- Çemberlayn, Temmuzda .SuJ.h i - metli mimariye malik olan bu bi- diği söylenmektedir. 

Jfııbiyete uğramıştı. A. B. C., ken- cSelılmlar .. ila.. ar ı ır ne a 1. d k lı · ·· d 1 · · li k·t b 
ı le on ıra an yu arı a m, ve sa - çuı muca e e• ısım ı a mı neş- nalan birbirine munzam olarak ya ---ooo ---

diııine meydan okumuş ve galip A. B. c .• 11 - Elekten geçirmek • Yegane. hm, icar, ücret v~ir alacaktan redecektir. Mumaileyh bu kitapta pılmış olmayıp heyeti umumiyesi 
gelmişti. Muvafiakiyete alışkın o- . - Aman Yarabbi.. Poirot .. mek-' -======....:===== .. ed d 1 d M 1937 d 'k .d k .. , dolayı tahaddus en ava ar a ayıs e ı tı ar mev ııne nin biTibirine olan mimari akisleri 
lan dostum, bu mağlubiyetten mü, tuptan bu canhıin yeni bir cinayet T k d 'Jk h J evvela ihtiyar me.ılislerine müra - gel<liği günden itibaren Nıs .. n 1939 
teessir olmuştu. O derecede ki bu işliyeceği mi anlaşılıyor? ra ya a l ır.a 1U caat mecburiyeti konulmuştur. da İngiliz - Leh ittifakının aJı.<li i- n.in şehircilik b~kı°".mdan olan fcv 
meselede ufak bir telmihte bu - - Hiç şüphesiz, Hastings .. baş- Edirne 27 (Hususi) - İlk malı- Müracaat üzerine ihtiyar mec - le İngiltere hükumetinin siyaseti kalade k_ıymet. uzerı~de_ çok te_vek 

İngiliz hükümdarları 
Calgary'de 

Calgary cAlberta• 27 (A.A.) 
İngiliz hükümdarlarını hıimil bu· 
lunaB tren Calgary'ye gelmiştir. 

lunulmasına tahammül edemiyor - ka ~ bekliyebilirdiniz? Andover suldcn borsaya arpa getiren Ka - Jisleri iki tarafı uzlaştırarak key- değiştiği güne kadar beynelmi - kuf etmışlerdır. Şehırcılik mute -
du. Bunu bu kadar büyük bir a - cinayetini münferit bir vak'a mı raağaç köylü Mustafa ile Havzalı fiyeti bir kağıt üzerine tevsik ve le! sahada sarfettiği gayretleri an- hassısı inşaatta kullanılan tabii ve 
dam için bir zaaf aiameti mi te - zannediyorsunuz? Sözlerimi hatır- İsmail Demir ve nebati yağ tohum temhir edecekler veyahut taraf - !atacaktır. Kısa bir mukaddimede mahalli malzemelerin tertibi hak
lakki epnek icap eder? Zafer, en !ayınız. Bu, bir b~langıçtan iba • !arından kolza ve rapiska getiren Jar uzlaşmamakla beraber ihtiyar Çemberlayn İngilterenin hiçbir kında Generale mufassal izahat fettişle beraber Kırklarelinin su 
naçiz insanların btle aklını ba - rettir. Umur köylü Mehmet Günaydın meclisinin hakemliğini kabul e - devletin diğer devletlere kuvvet vermiş taşı mebzul olan mıntaka - ve şehir harita51 tetkikatına gide-
§ından alabilir. Poirot'ya f1elince , - Fakat pek müthiş bir şey. oğulpaşadan İsa Kutludur. Bu se- derek meclisin sebkeden ihtilaf kullanarak haki~ olmasına mü - Jarda icapsız beton kullanılmama- cek ve dönüşte Edirnenin imar 
kendisi uzun müddettenberi za - - Evet müthiş. ne Trakyanın kışlığı kadar yazlık hakkında karar verdiği tekdirde saade etmiyeceğini teyıd etmek - sı hakkında nazarı dikkatlerini cel planının detayları üzerind<? çalı-

ferle mestolmuş bir insandı. bina- (Arkası var) mahsulleri de bol verimlidir. gerek sulhen ve gerek hakem sı - tedir. betmiştir. Heyet yarın umumi mü- şacaktır. 

TEFRiKA NUMARASI: 82 

nııııuıııııııııııııııı~ıııııııw~ııııııınıııuııııııınııııııııııuıuıuımıııınnonnıınmıuuıunnıu Emine Sultanı Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

uıuııuıuıııınıunuıınoııııuıınıııııınııoıııınnıımııuııııınnıwıııınnııuıııwnııııııııı 

Aynı odada üçü toplanınca Müj- - Bdki ben giderim, dedi. s,~ ela bütün bu -zahmetler neye ya - mcdi. Hizmetçi kapıyı açtı, aralık- ve hemen cevap vermiyerek bir rakmıya karar vermiştim. Bugün memnun etmeğe çalışırdım, fakat 
gan Sait ağa ile aralarınd~ geçen nin gitmen meşrut değil ... Anc~l: radı? tan Asımın yüzünü görür görmez müddet durdu. Sonra: size bunu söyliyecektim. dediğim gibi... 
muhavereyi başından sonuna ka- tanınmamak lazun. Çünkü hazreti Asım, masanın üstünden iki al- içeriye gıtti, Hanımefendıye haber - Bana karşı neden bukadar i - Asım, yine manidar bir surette _ İnanmıyorsunuz, peki ... Hak· 
dar anlattı ve: bugün buraya kadar getiren ve tını alıp şıkırdatarak: verdı, tekrar gelerek Asımı her timatsızlık gösteriyorsunuz Ha - gülerek önüne baktı: kuıız var ... 

- Hayret ettim. dedi. Asım bir Müjgiının komşusu rolünü O)nı - - Yarım saatlik zahmetinizin zaman aldığı odaya davet edince nımefendi? dedi. - Peki, dedi. Ben de bir daha Bunu söyliyerek Asım elini ce· 
tek kelimesinde bile aldanmamış. I yan bendim. mukabili şu iki altından çok mu - siyah fesli ve yüksek ökçeli ser - - Gayet basit bir sebepten do- sizden ne para isterim, ne de sizi ketinin iç cebine attı. Bir zarf çı. 
Ne dediyse hepsi çıktı. Tereddüdü, Nihat omuzlarını silktı: dur Beyefendi? seri geniş bir nefes aldı ve içeriye ~ayı: Günlerdenberi beni avutu - rahatsız ederı·m. Ancak sı'ze şunu ı 

kardı, zarfı kema i itina ile aça • 
hiddeti, reddetmesi, kabul etmesi, ~ ~~ Neyse canım, ha sen, ha ben.. Dedi. Nihat cevap vermedi. girdi. yorsunuz, kıZJmın adresini İstan- hatıriatmak la·zım geıı·yor·. Size , rak içinden yıpranmış bir res.m 
tehdıdı ... Hepsi... ehemmıyeti yok. Fakat, ~unu an - * Nihal Hanım, başında her za - bulda bulduğunuzu söyliyerek pa- daha evvelce de söylemiştim; ben aldı ve Nihale uzatırken: 
Asım ellerıni oğuı;turdu ve masa lıyamadım, şimdi Müjgan b'r ke- Öğleden biraz sonra Dizdariye mankı başörtüsile odaya geldiği ra alıyorsunuz, sonra taşraya git - zengin deg'ilim. Ailemi ve J<endimi 

nın üstünde parlıyan iki çil altına re daba saraya dahil oluyor mu?. zaman Asım onun yüzünde bariz t··· · ·· r k · r - Şu resme dikkat ediniz, tanı· 
.. 1 . k 1 01 ? :\'okuşundan ağaşı inen Asım, Mü- ıgını soy ıyere para ıs ıyorsu - geçindirmeye mecburum. Sizin i- yor musunuz? 

goz erı ta tarak: 1 muyor mu. meyiz Hüseyin Hakkı Beyin evi_ can sıkıntısı ve artık bu ziyaret- nuz. Derken başka bir tarafta izi .. b . k' . . kü ... k 
• . şınız erum ta ıp ettığım çu Nihal, bir şey anlamıyarak bu 

- Ve nihayet her şeyi kabul et-' Müjgan dudaklarını bii•erek bu nin önüne geldiği zaman bir Jah • !erden vaitlerden bir şey çıkmıya- bulundugunu, anlatıyorsunuz, yıne .. .. . • . . 
·k · ·ı it b k k . t ıh .. h 1. ld • ·· 1 . • d . ld • .. 1 1. ri T .. ve buyuk ışlere manı oldu. Bır ta- on yedi, on sekiz yaşındaki genç ti; ~ıı ı ı çı a ını ıra ara gıt ı, ususun şup e ı o ugunıı soy e - za tereddütle durdu. Jçinden söyle cagın an emın o ugunu gosteren para s ıyo sunuz. aşraya gon -

öyle değil mi? mek isterken Asım: diyordıı: lakaydi ve istihfaf işaretleri gör. derdiğiniz adamdan haber gelme- raftan da bazı ma.aflar ettim. kız resmini 'elinde evirdi, _sevirdi. 
- Evet, yarın sabah kahvede Ni - O cihet belli değil, dedı. He - - Korkarım arlık beni içeriye dü. Zaten kadın da bir koltuğa o- <liğini söyliyorsunuz ve yine para Hem bu masrafları istemek, hem Dallı bir entari, başında fera_!=e ve 

hadı bulmak üzere... nüz Sait ağanın sarayda ne vazi- almazlar; kadını epeyce avuttuk turur oturmaz: istiyorsunuz. Hiçbir netice çıkma- sizin işinizle meşgul olurken ia · yaşmak görülen bu genç kız kim • 
N hat, ıstıfsarkar Asıma baktı: yet aldıgın'ı bilmiyoruz. Sait ağa ve epeyce parasını sızdırdık. Mak- - Yine müsbet bir haber yok, dan bukadar para istemeniz ıkim- şemi delaletinizle temine çalışmak di? Nihal bir resme, bir de Asıma 
- Ben mi? dedi. B~n mı gidece- elinden geleni yapacak ve Müjga- sat anlaşıldı. Bu sefer işin mahi - değil mi? de şüphe uyandırmaz?... Demek sizi aldatmak mı demektir? baktı. O gözlerini yere çevirnıış, 

ğım? ... Doğrusu yarın haremağa - nı affettirmiye çalışacaktır. Fakat yetinde bir değişiklik olduğunu Diye sözü açtı. Asım, sözün böy- ki burada gaye kızımı bulmak de- - Benim işimle bir nebze meş- susuyordu. Nihal elindeki resmi 
sıle karşılaşmak pek hoşuma git - muktedir olacak mı? Kim bilir? anlatıncıya ve isbat edinciye ka • le açılacağını çoktan tahmin et - ğil, benden mümkün olduğu kadar gul olduğunuza inanmıyorum. Yok pencereye uzattı. biraz ilerliycrck 

a.
..;,,j ___ ...ı;~ı....ı.ıLl;ı.ıı;ıwız[lu~k!ws~a~ailr!!ım!!:..· __ .J_~N~ilı~a~t~, ~b~iı~y~ü~k~b~ir'...!ş:ey~k:a~y~b~e:tm'.:iş!J.:d~ar::_~a:n~am:d~a:n~e:m:d~i~ğ:im:_:siı~· t~b:u:r~- ~m:iş~tı~· .1'E~lin~d~ek~i~s~ig~ar;an;;ın~~k~ü~liı~· n~iı~' lf~a~zl~a~p~a~ra~a~lm~ak~tı~r~. ~H~a~ttta~b~e~n~a~r~-ısa~~ş~im~d:iy~e~k~a~da~r~v~e~rd:ı~ğ~imt:~~·ır:· ~m~i~aydınlıkta dikkatle baktı. Birden: 

ı man ala silkerek mani· tık simen hiçbir haber bekleme • iki altın helal olsun, icap ederse - Ah, ıkwm, kızını Vicdan! ,,. 
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i BORSA 1 İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN ı 

ANKARA 

27 - 5 - 1139 

KAPAN iŞ 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 

5.93 
126.66 
3.3550 

6.66 

Sıra MükcllcflG 
No. adı 

1 Danyıl Ohennes 

2 

işi 
Adreıl 

mahalle sokak No. 

Matbaacı İbrahim. P. Fin. 50/2 

• • 
100 İSVİÇRE FR. 
100 FLORİN 

28.54 
68.0050 
50.7925 
21.5625 

3 Refael Riçl Komisyoncu c Arslan F. Han 1 No. 

100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 

4 Ardo Serkiyoviç 

5 Ardo Serkiyoviç 

Komisyoncu • 10 No. 

Komisyoncu • 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 

1.0825 
1.56 

14.035 
23.845 

24.8425 
1.9050 
Z.8925 

34.6Z 

6 Türk eczacılar cemiyeti ezca Saman Viranıevveı Şamdancı 

100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 

şirketi 

7 Şinher 

sokak 15 

A. Komisyoncusu D.H. B. Yeni. H. K/2 42 

100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

30.55 
23.9025 

8 Rahim ve Sabahattin Mukriz Mercan Valde H. 78 

Eaham va Tahvllat 9 Kirkor Şehirliyan Trikotaj fab. D. H. Büyük yenihan üst kat 1/2 
Ergani 19.ZO 

Sl!BZI!: FIATLl!lll 10 Tatosyan 

İstanbul Belediyesi Merkes halinde 1 11 Şehsuvar 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatlerl 

Cinsi emsali 

12 Havı Ahmet 
Orta 
kuruş 

----
Sakızkabağt 

Çalı fa.sulyesi 

Kilo 

• 
7 

113 Münir Nazmi 

A. Komisyoncusu M. Yusufyan H. 48 

Han müsteciri M. Uzunçarşı 3 

Han müsteciri M. Uzunçarşı 221 

Kağıt fab. M. Şarkhan 13 

Verginin 
mlkdan 

L. K. Nevi 

360 00 Kazanç 

360 00 c. 
144 00 B 

117 82 K • 

23 56 

15 

43 

142 

28 

B 

K • 
B 

24560K. 

49 12 B • 

94 20 K • 
18 84 B 

126 12 K • 

25 22 B 

24396K. 

48 79 B 

60 18 K • 
12 04 B 
94 91 K • 
18 98 B 

199 20 K • 
39 84 B 

25 

5 
460 

92 K • 
18 B 
80 K • 

645 12 M 
92 16 B 

US 00 K • 
z59 20 Z 
43 20 B 

A. kadın fasulyesi 
Yeşil fasulye 
Bakla 
Araka 

• 
• 
• 

15 
19 
15 
2 
5 
5 
4 
4 
9 
2 
3 
1 

14 • 
15 Rifat Mehmet 

c 107 95 K • 
21 59 B 

Dokuma fab. Bezzazı cecııu ~.ık.ur çeşme 24/26 180 00 K • 

Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Enginar 
Hıyar 

:Marul 

Yeşil o&l&\a 
Pancar 
Maydaııor; 

Dereotu 

• 
• 
• 
• 
• 

Adet 

• 

100 • 
Demet 

• 
• 

25 
2.50 

-.40 
-.50 

16 •· • • 

17 Jozef Negrrıı Çorap ifab. M. M. Çıkmazı 6/5 

18 • • • 

19 • • • 
Nane 
Taze soğan 
Taze sannısalı: 

• 
• 

-.50 20 Garbis 
1 

Kunduracı D. H. imamelihan 4/2 

• -75 
Kırmızı turp 
Elma İnebolu 

• -.75 21 Cemalettin M. Uzunçarşı 77 

(çukur) 
Can eriği 
Kır az 
Muz yerU 

Kilo 10 

• 
• 
• 

Satılık arsalar 

6.50 
10 
85 

Bebek camiinden sonra Rumeli
hisarına giderken Bostan gazinosu 
namile maruf sed üzerinde 5oo 
metre murabbaı önünde hail ol • 

mayan kıymetli arsa satılıktır. A· 

lıcıların istanibul Ankara caddesi 
99/l Adalet Han Ferdi Selek İJ.an 
Bürosuna müracaatları. 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelilı: U80 Kr0 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 809 Kr. 
1 • 1oe Kr. 

iLA N 

Birinci Sahife 
İki.ilci Sahife 
tç ..ıııteler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 iacl Salllfeler 
Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilin için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek b· 
tiyenler ya doğrudan doğ • 
ruya ırazelemiz idar.ıhanesi

ne veya Ferdi Selek ilin bü

rosuna müracaat etmeliduler. 

Ad.res: lstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 - Telefon: 20607 

:~-.7"··• . Urolol' a Operatör 
~~ ., .. . .. 
~pr.ld~,~~~ı~~~rt;u~~ER 
'1: · Hbtalıkları Mütohassısı · 

22 Agop Boyaeı Kalcılar H. Bila 

23 Bünyamin Pastırmacı Sümbül H. 22 

24 Osman oğlu Ali Tatlıcı Fuad Paşa 34 

25 Recep o&lu İbrahim Kalaycı Fuad Paşa 8 

26 Niko Ökçe imal D. H. Tığcılar 78 

27 İstepan Dokumacı Büyük Y. H. K/3, 47 

28 İsmail Etem Tarakçı Tarakçılar C. 102 

29 Lıltfı Komisyoncu Yusuf han 21 

30 Agop İplikçi Çakmakçılar Y. 83/1 

31 Kegam Zarukyan Komisyoncu Yusufy.an H. 31 

32 Nobar Bakkal M. Fincancılar Y. ?.4 

33 Ahmet Deri boyacı Kilit han K/l . a 

34 Mehmet O. Sadık Aşçı Uzunçarşı 73 

35 Romanof 

36 Yantof 

37 Arakel 

38 y L1suf. Ziya 
1 

139 Karabet .. K.aşaryan 

• .O Emin Huzül 

41 Cevdet 

142 Agop 

43 Serkiz 

44 Abba~ 

45 Puzant 

Demir imali Kızlar ağası H. 13 

Kasketçi Mercan Sultan Odaları 24 No. 

Haffaf Mahmutpaşa C. 195/197 /1 

Kalıpçı Uzunçarşı 5 No. 

Trikotaj Fab. D. H. Ekberiye H. No. 4 

Ardiye Büyük yeni H. K/2 - 23 

Kolonyacı Sümbüllü han 45 

Boyacı Alimpaşa H. 10 

Döşemeci Fincancılar C. 14 

• 

Mahallebici Mahmutpaşa C. 59 

Terzi Ekbeı·iye Han No. 9 

216 00 M 
36 20 B 

160 87 K • 
32 17 B 
96 00 K • 

115 00 z 
19 20 B 
12 00 K • 
14 40 M 

2 40 
135 73 K • 
27 15 B 
12 15 K • 
2 43 B 
1 92 c 
3 56 K • 
O 71 B 

1 96 K • 
O 39 B 

17 08 K • 
3 42 B 
5 60 K 
1 12 B 

34 08 K 
6 82 B 
5 12 c 

20 48 K • 
4 10 B 

35 60 K • 
7 12 B 

67 50 K • 
13 50 B 

26 78 K • 
5 36 B 

45 00 K • 

9 00 B 

40 62 K • 

8 12 B 

6 28 K • 

1 26 B 

14 40 K • 
2 88 B 

3 75 K • 

O 75 B 
43 20 K • 

8 64 B 

4 88 K • 
O 98 B 
o 88 z 

23 36 K • 

4 67 B 
6 75 K • 
1 35 B 

100 43 K • 
W 08 B 

' 

21 60 • 
4 32 B • 

146 00 K • 
14 00 c 
14 48 K • 

8 28 M 

4 12 H 
13 84 c 
5 60 K • 

O 80 H 
1 36 c 

16 00 K • 
3 84 H 

5 44 c 
262 08 K • 
.;3 36 B 

243 44 M 

ihbarname 
No. 

Senesi 

935 5/21 

• 31/14 

• 31/18 

• 7/1 

• 7/2 

• 31/6 

• 1/30 

• 1/33 

• 6/49 

• 1/34 

• 90/30 

• 9/31 

• 2/17 

• 9/32 

• 8/38 

• 9/8 

• 9/25 

• 9/26 

• 9/29 

• 9/33 

• 20/27 

• 15/16 

• 20/14 

• 9/34 

• 9/35 

• 18/20 

• 17/74 

• 17/75 

• 17/87 

• 17/79 

• 9/ 36 

• 12/88 

• ll/'i3 

• 8/11 

• <J/37 

• 9/16 

• 9/18 

• 9/22 

• 9/33 

• 2/30 

• 3/1 

• 1/3 

• 3/4 

• 3/5 

• 2/51 

' iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinaı Miktarı Muhammen % 7.5 temi-

bedeli nalı 

Eksiltme 
şekli 

Eksiltme 
saati 

Motör (110 beygirlik) 
Motör ( 70 beygirlik) 

1 adet 
1 • 

6950 521.25 
4500 337.50 

Kapa.ı Z. 
Açık eks. 

10.30 
11 

I - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde ilti adet motör yukaı·ıda hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat tennnat, eksiltme saatleri hiz alarmda göster:imiftir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tarihine rll1!lıyan çarşamba günü Kabataş ta Lev~zım ve Mübayaat şubPsin• 

deki alım komisyonunda yapılacakt,r. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - İsteklileıin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 5 güvenme para!arile müracaatla

rı ve kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar kanunı vesaikle birukte mezkQr ko-
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3430) 

~-~--------~~ 

••• 
I - Şartname ve nümunesi m u~ibince 18.000 Kg Baş ipi kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 9900, muvakkat temınah, 742.50 liradır. 

111 - Eksiltme 13/YI/939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden pa • 
rasız alınabilir. 

R 
E 
K 
s 

V - İsteklilerin mühürlü tek lif mektubunu kanuni vesaikle % 
7.5 güvenme parası makbuz veya 'banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale gil nü eksiltme saatinden bir saat ev

veline kadar mezkur komisyon başkanlı,ğına makbuz mukabilin· 

KUMASLARI 
lttGİLİZ. KllPONLARI ----------------
MÜTEHASSIS TERZi EVİ 

de vermeleri liizımdır. .3737. ls~lldalCaddesi N~l57 

G OZ LOK MERAKLILARINA: 
İyi bir gözlük almak isterseniz bir kere mağazalarımıza uğrayı· 

nız. Ve en Son model gözlük çerçeve ve camlarını görünüz. 

ZEİSS ve PERFA gözlük camları Türkiye için yegane deposu. 

Taşra siparişlerinde evvelinden gönderilen izahatlı talımatname
den sonra gözlük gönderilir. 

ZEISS 
PUNKTAL 

GR. ANESTİDIS 
+· Merkezi, Sultanhamam Havuzlu han 

No. 5, Tel: 23987. 

Şubesi, İstiklal caddesi No. 152. Tel: 44594 . 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein ® 
I:.':kstra Günlük Tereyağ• 
Halis ve hakiki TR A B Z ON TERE YA G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slparlfler derhal yerine kadar gönderilir. _____ ICI_ .. 

ı ............ _ .. ~ .... ~ .. ı/ Göztepede sat.•h.k arsa/ Satılık bUyUk toz 
+ Askerhk ışlerı ı Göztepede asfalta bır sanıye me 

t .... ..ı saferle en vüksek mevkıde denıze Karıştırma makinl!6i. 
........ .. - d 

nazır bir dönüm muntazam u • Her hususta kullanılır. Avrupa 
Şubeye davet varlı ve meyva ağaçlı arsa satı • 200 .

1
• 

400 
k'l 

. yapısı - ı a ı o un toz \'e 
lıktır. Alıcıların: Istanbulda An - . 
kara Caddesinde 9911 Adalet Han sa ıre karıştırır elektrıkle müte • Eminönü Askerlik Şubesınden: 

Yedek piyade asteğmen (42563) 3 num~rada Ferdi Selek !lan Bü . harriktir, porselen krem ve toz 
rosuna müracaatleri. [ karıştırma havanı da satı lıktır. Sabri oğlu Abdurrahman diğer 

yedek piyade asteğmen ( 40705) A- İıstanbul Ankara caddesinde 99/1 
t·if oğlu Alinin ve Harp senayii 

binbaşısı muhittin oğlu Ni -
ırazi (1194) nin acele olarak şube- ı' Adalet Han Ferdi Selek 

ye gelmeleri ilan olunur. rosuna müracaat. 

46 Mehmet Sabit Trikotaj Abud efendı han 54 No. 

47 Recep Fehmi Tuhafiyeci Mahmutpaşa 41\ 

48 Rifat Mehmet Krepdöşin fab. M . . Çukurçeşme S. 24/26 

49 Sabatay Kremci Büyük yeni han 4 

50 Vahan Şimşirhan Derici Büyük yeni han arkaı 26 No. 

51 Karabet ve Haçik Manifaturacı Çakmakçılar 3• 

52 Şahin Manifaturacı Çakmakçılar 15 

53 Lıltfi Trikotajcı Abud efendi H. 4 

54 Muharrem Trikotajcı Abud efendi H. 49/50 

55 • • • 

56 • • • 

57 Muharrem Trikotajcı • 

58 İbrahim Dokumacı Tığcılar 9 No._ 

2 43 K • 
o 24 c , 
4 78 K ' 
o 48 c 
4 38 K • 
O 42 H 
o 87 c 
O 42 H • 
o 42 c 
O 60 H • 
O 60 H. C 
8 40 K • 
ll 07 M 
2 40 H 

l4 31 c 
9 10 K • 

12 10 M 
13 00 c 
9 56 K • 
O 12 H 
1 07 c 

4100H> 
41 00 H. C 
O 67 H • 
1 34 c 
O 38 H • 
1 42 H.C . 

O 40 K • 
O 80 H. C 

16 00 K • 
2 00 H 

3 68 c 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

llıin bil· 

2/81 

2/82 

2/84 

2/86 

2/70 

2/66 

1/17 

1/30 

2/25 

2/26 

2/27 

2/28 

2/60 

Mercan Maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazılı şahıslar terki ti· 
caretle yeni adreSlerini· bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hiza
larında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat ken-

S11KC"c1 tu9lvay d•nıtı No. 8 .._ _________________________ __.a......<JJL..Jtl----------ıc-dil · tebli41 mümkün olamamıştır. Hukuku usulü mahkameleri kanunun 141 - 142 inci maddeleri 
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Beyhude ıztırab Çekmeyiniz ! 

Bütün Ağrıların Panzehiridir. 
Bir Tek Kaşe 

Nevrozin 
Bu muanntt baf, ve di§ ağrı 

larıııı sür'atle inleye klfi· 
cllr. Romaliı:ma evcaı, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROZİN'l" tedavi tdilir. 

Nule, grip ve bron§iM kQJ'Şı 
en müessir iliç Nı:VROZİN 
liir. 1 

Nevrozin'i Tercih Ediniz, 
icabında Günde 3 Ka.§e Alınabilir. 

fanı.ine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve NEVROZİN yerine 
batlta bir marka verirlerse fiddetle re<idediniz. 

Türk Hava Kurumu 
27 N C I T E R T 1 P 

BQyük Piyangosu 
f K f_N C 1 KEŞ f DE 

-
Jl - Haziran - 1939 <'adır. 

bUyük (kramlye 45.00D Lira~ır. 
Bundan 15,000 Liralık 

12,000 
Başka 10,000 ikramiyelerle 

20,000 ve ıo,ooo 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tcrtipteıı bir bilet alaralc ittirac etmeyi ih:ıul 
etmeyiniz. Siz de piyanıronuıa mes'ut va bahtiyarJuı 
arasına ırirmiş oluraunu" 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 

ropııane Firuzı;.ğa Ağahamam 3 Dükkan 
Kasımpaşa Süruri Cami 3/1 Baraka 

Yukarıda yazılı eml!k 31/5/ 940 günü sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya kon muştur. İsteklilerin 3/6/939 cu • 
martesi günü saat 10 da müracaa tlcri. (3585) 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

Satıcılara Yüzde 10 Tenzilat Yapılır. 
inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 

Bir buçuk aydanberl Hatay ve Anadolu turnesinde bulunan kıymetli sanatkAr 

UA 
ls'l.!:anılb>lYIBa av(\j}$t 

En Nefis, Suyu ve ç u 
Havasile meşhur 

ve A 
~u IPJSl~aıır©Jali"\) D'!l:B~ar~ın Boğa;:gDçDnln 

U K L U Gazinosunda seanslarına 
Başlayacaklardır 

, . . . .; : ... ~~... . -~ • .-:-1.. "': - Mutlaka Giderek Dinleyiniz ve Dinleniniz. 

r--·1 -----acıı------•'" 1p Çocuk Hekimi 
NCf GAZiNOSU AÇILDI I Dr. AHMET 

ÇiFTE SARAYLAR iÇKiSIZ 
G A Z 1 N O ve S 1 N E M A S 1 

Hadıköyiiniın en temiz aile eğlen<e yeridir. ) AKKQYUNLU 
Flll•tln radyosunun ZEKiYE HAMDAN'ın ı,ııra-

Ses Krallçesl kile 

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 
Strıemacla: MAHK Ü MKAR KALES 1 

Kemani SAİM, Kanuni İSMAİL, Banço KADRİ, ICliırnd 

ŞEREF. Peyano VALANT.İN. 

Oknyu.:u: İBKAHİM, BİGALI ll1EHMED. 
Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN. 

Küçük ŞÜKRAN, HAYRİYE MELEK. 

Temi2 hava . Gü2el man2ara • Mükemmel servis • Ucuz fiat. 

Geç vakit vapurdan sonra n1otöriin1üz vardır. 

- ------------, ---

Taksim. Taiimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

... ... .. .. .. .... .............. . 
5ahtı,i ve ~ ~ri\·;, 1 Id01re Eden Baş 

Muharrı:j: Alı Naci KARACAN. Baaıl-

SiNEMA: 
saat 20 de başl•r 

Ayrıca d6nya hauadialeri ue liçüncü bir film Bayanlar ve çocuklara duhuliye 5 
üvüncü film her akıam değişir. kuruş erkeklere 10 kuruştur 

22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema 
ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE YEMEK GE TIREBILIRLER 

GÜZEL MANZARA· BOL HAVA - TEMiZ SERViS 
Saat 20 ye kadar ÇAY, KAHVE 5 kuruş 

Dr. Feyzi Ahmel Onaran Eczacılara Dr. Suphi Şenses 
ılr. Hafız \:emal Senelerdenberi tanınmış yedi tdror yolları haatalıklan milıe-

(LOKMAN HEKİM) mustahzar satılıktır. Talip olanla· haosı•• Beyoeıu Yıldız slo•ma•ı 
DAHİLİYE Mi.l'TEH-\SSIS! rın İstanbul Ankara caddesinde kar»•• ı.ekler opartmın. Faklr-

.1 
dığı Yer: Son Telgı·rıt Basımevl 

11~ ....... . . . ... .. "'"""' . . . . 
= 

Deni:ı Hastahanesi cildiye 
zühreL'•Y.J ;nuta}Jassııı 

Telefon : 23899 D J 99/1 Adalet Han Ferdi Selek İlan ıcrc para'1z. Tel: 43924 
ıvanyo u 104 

l ••---mıı---,._ .. 1ı--------•I Bürosuna müracaatları. 
Türkiye ~ef'er '- _L ""·"'·. Anoıı '" S -· .... nden : • 

Toptan şeker <atışlarımız İstanbulda bir tona kadar in

j,rılmı~tir . En az b:n kilo Kr:stal veya ke.;me şekeri ~lmak 

,s:iyenler. İstanbul - Bahçekapı, T•ş handakı satış büreısuna 

doğrudan miiracaat edebılirler. 

Kristal Şeker Kilosu : 
Kesme ,, ,, • • 

25 
28 

Kuruştur 

~;ıJllDillHlllliliGll!lllllll._ Ferdi Sel ek ~ııııııııııııııııııııııuull\ 
~ A § 

ILA E :;; j 
İşleri Bürosu = 

~ 
ADRESE o:KKAT : lstanbul, Ankara Caddesi ~ 

9 9 - 1 Adalet Han No. 3 
TE.LE.FON, 206 ı ı ;;:;.; 

..Alffl 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

G nden alınız. 
Her keşidede yüzlerce kişiye ikramiye uerir. Tecrübe ediniz aldanmazsınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 
• C_L:L:. T CIVDCT AUt\/1CT Tf"\Dr' 


