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''insanlık 
kendisine 

bir boğazlaşmıya uğrarsa, Türk milleti 
düşen vazifeyi kahramanca yapacaktır,, 

Ciimhariy•t Halle Partiai Jefiımez. Baılr.anı Milli 
Şefimi:ıı /n6nü natalclarından birini •ôylerken 

.M.ILLI ŞEFiN DÜNKÜ 
M.ÜHIM NUTUKLARI 

MEMLEKETİN MODAFAA KUVVETİNE 

VERDİGİMİZ EHEMMiYET BİR KAT 

DAHA ARTM~ŞTIR. 
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Kurultay bütün memleket içinde milli Kurultay~n 
.. h .... i_r_h_a_y_r_a __ m_h_e"-'!!!y_ec~a-n_ı _i_le_k_u __ t_la~n_ı Y_~ dünkü 
"BEŞİNCi KURULTAY! AÇARKEN ATA- faaliyeti 
TÜRKÜN ARAMIZDA BULUNMAYIŞI 

1 YÜZÜNDEN DERiN ELEM İÇİNDEYİZ,, ! .. - --- . 

Müstakil grup meb'usları çarşamba günü 
.. ,., 

MİLLİ 
ŞEFE 
SAYGI 

seçilecektir 

EBEDİ 
ŞEFE 
TAZİM 

Ankara, 29 (A.A.) - Cümhuri • Ankara, 29 (A.A.) - Beşinci bil 
yet Halk Partisi beşinci büyük yük kurultayın bugünkü ilk top • 
kurultayı bugiin saat 10 da Büyük lantlsında aşağıdaki takrir kurul-
Millet Meclisinde jJk toplantısını tayın şiddetli ve sürekli alkışları 

yapriııştır. arasında okunrnilş Ye ittifakla tas-
Bütün memleket i~inJe milli bir vip olunmuştur: 

bayram gibi kutlanmakta olan ku- Beşinci Büyük Kurultay Yüce 
rı.\tay toplantısı mL;na•ebet'.le An· başk&nlığına: 

kara bugün baştanbaşa bayrak!•; Baıvelr.il Dolr.tor R•filr. Saydam •VVellr.i akıam milr.rofon Partimizin banisi ve Ebedi Baş-
ve dövizlerle slli;JP~miş bulunu • karu ve Tükriye Cumhuriyetinin 
yordu. Büyük Millet MecliSinbı ö- önünde, radyo lr.onuımaaını >arken müessisi olan Atatürk'ün muvak. 

n1'nde toplanmış bu.lu~an kesif eylemjş ve müzi:ka İstiklal marşını l Iegeler arasında yer aldıktan son- kat kab~inin lbüyük kurultayımız 
bır halk, kuru.itaya _l§tır~ edecek 

1 
çalnııştır. j ra Genel Başkan Vekili Dr. Refik a~ına rıyaset dıvanınea seçilecek 

Ankara, 29 (A.A.) - Cümhuri • 
yet Halk Partisi beşinci büyük 
kurultayı enciimenleri bugün saat 
14 te Biiyük Millet Meclisinde ken 
dilerine tahsis edilen yerlerde top , 
!anarak tevdi edilın.iş olan mevzu· 
la• üzerinde tetkiklerine başla • 
mışlardır. 

Dilek encümeninde: 
Dilek enciimeni ilk toplantısına 

başlarken başkanlığa İsmet Eker 
(Çorum) u, mazbata muharrirliği· 
ne Ali Rıza Erten ve Katipliğine 
ile Adnan Menderes'i seçmiştir. 

Encümen ilk olarak dtleklerln 
başında gelmekte olan İnönü mey
dan harbinin geçtiği yerde Milli 
Şef ve değişmez başkan İs~t i . 
r fıpü'nün heykellerinin dikilmesi 

.ruıkara, 29 (A.A.) _ c. H. Par· ni olmaktan .. b~a çare bulama • 

t . · d ğ' ez Genel Başkanı Mil· mı,şlardır. Buyük MH!et Mecli~i-

nlan delegelerın gelışlerını yakı · 11•
11
• Ş f . . I d 1 Saydam riyaset kür~iisüne gelerd·. brr heyet tarafından ziyaret edil • 

\' : '"'' 1 e ıçtı_ma sa onun a kurultay müzakerelerinın açılma- me~ini ve ~ir .. çelenk konarak par-
' Reisiciimhur Inönii refakatinde sı içm Parti nizı'T'r amesi mucibin 1 timiz ve buyük kurultayımız adı

Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül- ce yoklama yapılacağını bildirmiş na _manevi _ ~uzurlarına sevgi ve 
halik Renda ve Başvekil Refik ve yoklama yapılmıştır. tazımlerımızm ulaştınlmasını arz 

Saydam olduğu halde doğruca iç- Yoklamayı takiben Reis, sözü, ve tekılf eylerız. 

ısı e ışın • · · T" k ·ı 
li Şefimiz İsmet İnönü, Parti Be- nin son seç~ı, ~r mı leti için 
inci Kurultayını aşağıdaki nut • bir muvaffakıyettır. V~tandaşlar, 

§ 1 ~--· vatan mukadderatını elıne alacak 
kuyle açmış aruu. .. .. l' · k · yeni buyuk mec ısı seçer en, cıd -

Büyük kurultayın sayın üyeleri, dl bir vazife hissile alaka göster-
tima salonuna girmişlerdir. Giriş- Parti Genel Sekreterine vermi~ Tazim heyeti Kurultay 

•eçilen 
reia V•killikin• 
Hilmi Uran 

Cümhnriyet Halk Partisinin be
şinci kurultayını a~ıyoroın. Yüce 
şahsiy etlerinizi muba bbetle selam 
!arım. Si:nin _.,miz hislerinize de 
tercüman olOTak, bir ferdi olmak
la gurur duydukumuz Türk mil • 
Jetini saygılarla anarım. Beşinci 

büyük knrultayda, partimizin kah 
raman müessisi sevgili Atatürkün 
aramızda bulunmamasını düşüne

rek derin bir elem içindeyiz. Ata
fürk, büyük milli davayı, millet i
çinde vücutlandırırken kurultayı 

ana temel ittihaz etmişti. Kurul • 

mişlerdir. Partimizin yüksek ida
resi ile halkın saırumi reyini mil

let vekillerinin seçiminde birleş -
tirmek teşebbüsii cesareti ' arttı -
ran kat'i ve müsbet bir muvaffa -
kiyetle neticelenmiştir. Partimiz, 
bu teşebbüsü, memleketin bütiin 
seçimlerinde daha geniş mikyasta 
tatbika çalışacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 

1 l~ri bütün kurultayın _kordiploma- ve kürsüye gele~ doktor F_i~ri ~u- Ankara, 29 (A.A.) _ Bü ük ku-
tik localarına kadar sırayet ed~n .:er kurultava ıkı reıs vtkılı ıntı - ult b .. k .. t 1 t y d _ 

1 

. ·. . .. . . .. r ayın ugun u op an ısın a r!-
sürcldi alkışları ;ıe ve sevgi teza. hap edılmesı lazım geldıgını soy le- t d' .1 k b" h 

1 

yase ıvanınca seçı ece ır e-
hüratile karşılanan Milli Şef de· (Ar1<ası 3 iincf sayfada) yetin, Atatürk'ün muvakkat kab-

.. -- rini ziyaret ederek büyük kurta-

Hataylılar ===9' 

Büyük Kurultaya 8 madde
lik bir takrir verdiler 

rıcıya kurultayın sevgi ve tazim • 
!erini ulaştırması ve bir çelenk ko 

(ı~rkası 1 tıı:cu sayfada) 

wınnııuııııımnnmnııuw mııılli111ınıııınm ruııııııınm 11 

Siyaset hayatında tecriibe ge • 
çirmiş adamlar olarak. memleke· · 

· Ankara, 29 (A.A.) - Ciim- bataklığuıııı kısa bir zaman • 

hakkındaki temenni ile müzaKerc
ye başlamış ve Ba~vekiı.let müste
şarı Vehbi Demırel hiikt'.ımetin 

>ip itibariyle bu tek:,fc taraftar 
bulunduğunu bildirrniş ,.e esast'n 
bu hususta tetkikatırı da yapıll"ak 

(A rkası 3 iıııru •U 1 fada) 

mııınıııııımııuıııımıımııımıııııııııınnııımı mmıııııı 

timizin ihtiyacına ve bünyesın1e. en Kurultay •ete vekı'llı'ı>:ne · · da kurutulması. 
uygun olan halk idaresi usu iınü •• huriyet Halk Partisi beşmcı 

taya derin itimadı ,.e itibarı var- aeçilen Abdülhalik Renda kurultayındaki Hatay dde · 2 - Hata}da en kı :ı bir 
kemale ·getirmek idealindeyiz. Bu•. 

dı. Bize büyük siyasi partiyi, sağ- , geleri tarafından kurultay zamanda sıtma ve trahom 
yolda temiz yi\rekle çalışıyoruz. i bir alaka ile takibeylemekte idi • 

lam \'e sarsılmaz rcjin1i, vatanın 

umranını ve iyi istikbalini temin 
elmiş olan Ebedi Şefimizin batı -
rasınn tazim için kurultayı beş da
kika sükuta davet ederim. 

Sayın arkadaşlar, 

Beşinci büyük kurultayı, bütün 
vatanı göniilden kaplıy;ın müsbet 
şartlar içinde açıyoruz. Partimiz, 
vatanın kıymetli evliıtlarını bağ· 

rında toplamış. her vatandaşa mü

savi ve şamıl emniyet ve hizmet 
şart'icı·ını filen temin etmiştir. 

Gcçiı·diğimiz tecriibeler Türk mil
letini iftihar olunacak bir siyasi 
olgunlukta,, milletler ailesinin 
temiz idealli, sağlam karakterleri 
bir uzvu olarak tebariiz ettirmiş· 
lir. Türk mılletinin, Cümhuriyet 
rejıminde en iyi tesaniidii bulmuş 
oldu!!una, en şüpheli nazarlar k•· 

d 1 1 başkanlıg"ına aşag"ufaki takrir mücadelesi teşkilatının vü • 
Bfaden sonra gelecek vatan aşa • er. 

t d verilmiştir: cude getirilmesi. 
ra, milletimizin siyasi haya ın a Toplantı saatinden çok 0··nce 1-ç • 3 - Eti 1'ilrkleri arasında 
Uerlemiş bir se-viye terketmek, baş tima salonu delegelerle dolmıı• bu Hatayda C. H. Partisi teş • d-ı- . k b' , türk~e ı ının ısa ır zaman-
lıca emelimizdir ı h k kilatı yeni vücude getirilmiş · unuyor ve er es celsenin açıl • da yayılması için Maarif ve 

İyi bir halk idaresinin siyasi : · masını ve Milli Şefin nutkunu >Öy ve bu defa ancak teşkilat kon- parti cephelerinden acil ha • 
darede ana pre,-,siplerini, her nevi 1 . . b l kl gr<'leri yapılarak dilek kon - rekctlcrc gerilmesi. 

emesını sa ırsız ı a bekliyordu. ' 
seçimlere halkın samimi olarak iş- greleri yapılmamıştır. Maa • 4 - Antakyada bir ıneınle-
tı·rak etmesı· ile, hu" ku" metin ve SamiL localarında gazeteciler, da- f"h t ·ı· k d ma ı yurt a partı ı ar a a~ - ket hastahanesi yapılması. 
Büyük Millet Meclisinin faaliye • vet!iler ve kordiplomatiğe ait 10 · larl:ı temaslarımızdan edin • 5 - Oeınır yolunun Antak-

tinde hakiki bir milli mürakabe • calarda da Sovyet, İngiliz, Fran · diğimiz inlıbalar ve Hatay il- yaya kadar m.atılması. 
nin şüphe götürmez bir tarzda bu- sız, Efgan, İran büyük elçileri ol - yönkurulu tarafından bize 6 - Ziraat Bankası ile di • 
Junması ile hulasa edebiliriz. Meb· duğu halde bütün diğer elçiler ve verilen direktifler Hatay ğer ticaret bankalarının ku • 

Us seçiminde oldu~u gibi, parti in· elçilikler erkanı hazır bulunuyor- d rulması. 
t; namına aşağı a arzedeccği .. 

tihaplarında ve belediye intihap • !ardı. miz muhtasar dileklerin dahi 7 - Hatay ile Türkiye ara-
larında da, yer ıer ansızın yem in· Saat tam 10 da Milli Şef değiş. sındaki iktuadi nıiibadelede-

1• .. miitalea olunmasını arz ve is .. 
tihaplar yaparak teşki atımız uze- mez Başkan İnönü, halkın sürekli ki ka~·ıtlarrn dcrlınl kaldırıl· 

h bb t ·tı'm tirhanı eylrriz: rinde halkın mu a e ve 1 a • alkışları arasında Büyük Millet ma'1. 
dını daima yoklamak ve kuvvet • Meclisine teşriflerinde Meclis ö • 1 - Halayda büyiik sıtma 8 - İskendl'l'un limanının 
Jendirmek kararındayız. nünde başta müzika olduğu halde yuvaları teşkil eden Amik viirude getirilmesi. 

(Arkası 5 inci saııfada) bir askeri kıt'a 'lıt·ram resmi ifa "-========================-====-rfl 

Hangisine acımalı? 
İnhbarlar idaresinin kolonya çıkaracağı bir ay evvel ilan dil

meye başlanınca kolonya imal edenler telıi~a düştüler. İnhisar ida
resi ispirtoyu çok ucuza ınalediyor, kendileri pahalıya alıyorlar. 

Binaenaleyh kolonya satı~ında inhisar idDTesile ~ekabet edune 
mekten korktular. 

İnhi•ar kolonyası kilosu 200 kuruştan satı~a çıkarıldı. 

Eğer inhisar kolonyaM piyasadaki kolonyalardan ·dörtıe bir 
nisbetinde ucuz satılsaydı devlet otoritesine da~·anan bu ucuzluk • 
tan çok 1iyan görttt:k olan kolonya amillerine acıyacakhk. l'akat 
iş öyle olmadı; inhisar kolonyası piyasadaki kolonyalardan dörtte 
bir nisbetinde pahalı satılıyor. 

Bunun sebebi nedir? İki ihtimal akla geliyor: Ya inhisar, kolon
yacıları düşünmiiş, onlara acunış ve zararı göze alnıı~tır; yahut is
pirtoyu çok ucuza maletmesine rağmen bunu kolonyaya çe,·irince 
evdeki hesap rarf.ıy·a uymamıştır. Bu vaziyette de İnhisar idaresi 
acınacak bale düşmüş olmuyor mu 

KEMALİST 
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İKDAM'DA 
======== 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

a 4J ı::a 

ATATÜRK 
ve 

istiklal harbi 

Milli İnkılap tarihimizin en çetin ve en heyecanlı saf
halarını, bu tefrikaınızda, güzel bir üslı1p ile, canlanmış 
bnlacaksınız. 

a 

Tarihte büyük 
Türk korsanlan 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tarun
mı:; muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladığı bu 
eser, Türk tarihinin ilk de -
niz muharebesinden ve ilk 
Türk kaplanının hatıra ve 
sergüzeştlerinden başhyarak 

son deniz muh:ırebelerimi -
zin kahramanlarına ka -
dar Türk denizcilik tarihi -
nio bir nevi umumi hikiiyesi 
halinde yazılmL,tır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü haliJJP koyan büyük 
Türk den;7cilerinin dünya -
ya ün salan savaşlarını, ha
yatlarını, ölümlerini ve ta -
biatin korkunç müşkülitını 
nasıl yenmeğe çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
Dünyanın en heye
canlı casus romanı 

Türkçeye çeviren : 
İskender Fahrettin 

Sertelli 
Amer<ka z<ı.bı tasını ay !arca 

uğraştıran İspanyol casusu -
nun kim olduğunu öğ:enmek 
ister misıniz? 
Baştanbaşa ask .. heyecan .. 

ihtiras .. ve entrikalarla dolu·---1'11ı.ıılll1'ııı,_I' _______ __ 
yeni romanımızı okuyunuz. 

Cok yakında İKDAM sUtunlannda 
1 

IKDAlll 

Adliye 

30 - Mayıs 1939 

koridorlarında 
24.SAAT 

Denizbank yarın l . j Vali bugün An
akşam kalkıyor 7 mılyonluk karadan geliyor 

ile biten Tabanca 
bir aşk macerası 

Dün fevkalade bir 
toplantı yapıldı 

Yarın akşamdan sonra tarihe 
karışacak olan Denizbank Meclisi 
idaresi dün fevkalade bir toplantı 
yapmış ve bu toplantıya bankanın 
yerine bir HaZİ' anda iıje başlıya -
cak olan Denizyollaıı Umum Mü -
dürü Ibrahiın Kemal de iştirak et
miştir. 

Bundan başka b1n.ka umum mü
tlür muavinlerinden Suphi ile hu-

1 kuk müşaviri Emin Ali de toplan

tıda hazır bulunmuşlardır. Saat -ı 
!erce devam eden içtimada banka
tun yeni teşekk.illere devredeceği 
işler üzerinde görüşülmüş ve bir 
müddettenberi umum müdürlüğün 
münhal bulunması yüzünden or< 
tada kalan bazı meseleler karara 
bağlanmıştır. Haziran başında ça-, 
lışmağa başlıyacak olan liman iş

letmeleri ve Denizyolları Umum 
Müdürlüğü kadroları yarın akşam 

alakadar memurlara tebliğ edile
cektir. 

Kadro ve bütçeler için Ankaraya 
gitmiş olan Liman İşletmeleri U
mum Müdürü Raufi Manyasi ile 
muavini HAmit Saracoğlu bu sa -
hah şehrimize döneceklerdir. 

---000---

Gazino ve eğlence yerleri 
tarife!ari 

Floryadaki tetkikattan sonra 
Belediye İktısat Mıidürü Saffet 
Sezen dün de Beyoğluna giderek 
alakadar memurlarla beraber eğ
lence yerleri tarifeleri üzerinde 
tetkikat yapmış ve yüzde on gar
son ücreti ile de meşgul olmuştur. 
Öğrendiğimize göre bu gibi eğ -
lence yerlerinde ilk konsomasyon
:lan alınan kazarıçtan sonra müş -
teri ikinci bir konsomasyon yaptığı 
takdirde gazino sahibi bunun bede 
lini normal tarife üzerinden al -
mağa mecbur e1.ilecektir. 

Kurbalıdere temizleniyor 
Kadıköydeki Kurbağalıderenin 

ağzile Köprüye kadar olan kısmı
nın temizlenmesi kararlaşmış, Be
lediye bu iş için Şirketı Hayriye 

ile temasa geçmiştir. Temizlenme 
ameliyesi şirketin tarak dubası ile 
yapılacaktır. Dere tmizlendikten 

taraf•nd3 rıhtım yapıla-

Nafıa istimlak tahsisatı 

ihtilaf 
Dün Vilayette şir
ketle ilk müzakere 
ve temas yapıldı 
Kütahya Balıkesir hattını 

yapan Jnlyu• Berger şirketi 
ile Maliye Vekaleti arıısında 

hattın inşaat masrafları hak
kında çokaıı ihtilafın hakeme 
havale edildiğini yazmıştık. 

Tarafeyn delegeleri ile maruf 
Yunan diplomatlarından olan 
hakem M. Politis dün ilk le -
ması yapınışlardır. 

Müzakere için vilayet mü • 
zakere salonu ilt yanındaki 
oda tahsis olunmuştur. 

Dünkü konuşmalarda dava
cı Alman şirketinin delegesi 
olan doktor Prof. Şniveint ile 
Türk hükı1meti dcleges; Pro
fesör Yusuf Kemal, Maliye 
Hukuk Müşaviri Cafer hazır 
bulunmuşlardır. Öğrendi -
ğimize göre ihtiU.f 7 milyon 
liralıktır. İhtilafın bir hala 

l
zarfında halledileceği umul - ı 
maktadır. 

;=======~ .... - .............. .... 
ı K"" .. k H b 1 ı ı uçu a er er ı 
:........ . •••.••. ı 
* Bele diye heyeti fenniye mü -

dürlüğü bu yıl yapılacak (900) bin 
liralık yol programına ait keşif -
!eri tamamlamuytır. Bu yollardan 
hangisinin daha evvel hangisinin 
daha sonra yapılacağı Vali Anka -
radan geldikten sonra tayin edile
oeklir. 
* Taksimdeki Cümhuriyet abi

desinin bronz ve tunç kısımlarının 
temizlenmesine başlanmıştır. * Yeni gümrük ve inhisarlar ve 
kili iki daireye birer tamim gön -
dererek vazifeye başladığını bil -
dirıniş, memurlara işlerinde mu -
vaffakiyet temenni etmiştir. * İktısat Vekiileli müfettişleri 
kahve inhisarını elinde tutan Bre
zilya kahve şirketinin teessüsün -
den bugüne kadar olar ı 'sapları -
nı. muamelat ve faaliyetini tetkik 
etmektedirler. * Maarif inzibat komisyonu dün 
vali muavini Muzafferin riyase -
tınde içtima etmiş 12 dosyayı tet
kik etmiştir. 20 muallim hak -
kında kararlar ittihaz olunmuştur. 

E ursanın iml\r planı 
Eminönünde istimlak olunacak Bur:;a imar pianının Prosta Y•P

olan mescidin bulunduğu adanın tırılması takarrür etmiş vt- müte -
istimlaki için bPledıye tarafından hassısa yapılan teklif kend.si tara
Nafıa Vekaletinden istenen (112) fından kabul edilmi~ti. Dun Bur· 
bin l'iralık tahsısat bu halfa içeri- sa belediye reisi Neşet şı>hıimlze 
sinde gönderilecektir. gelmış 'e Bursanın imarı ve pla -

ÇocuK bahçesi sahası 
ist:mlak ediliyor 

nın teerfrüatı hakkıad3 Pı vs'.la 
temasta bulunmuştur. 

Boğazdaki plaj bitti 
Valikonağı cajdesinde v~ Emek Anadoluhisa•ında Küçüksuyun 

aparlımanı biti~iğinde yapılacak yanında inşa edılmekte olan plaj 
dan ayrılacak k•sım hakkında bele I tamamlanmıştır. Yakında halka 
dan açılacak k131m hakkında bele- açılacaktır. Vapurların doğrudan 

diye ile Emlak bankası arasında doğruy1 yanaşması için yapılmak
anlaşma olmuştur. ta olan iskele de bitmiştir. Küçük-

Belediye Emlak bankasına bu su deresinin ağzı ile bu civar sa -
saha içın (50) bin lira vere~ektir. hilleri temizlenmiştir. 

Bina vergilerinin taksit 
ayları 

Mısırçarşısı meselesi 
Mısırcarşısı emlak sahipieri ve 

müstecirleri tarafından Ank~raya 

Bina vergilerinin dört takSitte gönderilen heyet Dahiliye Vekil -
alınacağı yazılmıştı. Alakadarlara "eLle temaslar yapmış ve V"ekiıle

gelen bir tamime göre taksit ayla- te bir istıda vermişlerdir. 

rı şöyle gösterilmektedir: Tem -j Vekalet istidayı icabı ~·apılnıak 
muz, Eylü', İkincitcşrın, İk ' nci - 'üzere belediyeye gönd~rmiştir. 
kiinun. Diğer taraftan Heyeti Fenniye 

Beyazıtta istimlAk bitti 
Beyazıtta Inkılab müzesınin ö

nünü d0lduran küçük ve eskı dük
kanların istimlak muamelesi biti
rilmiştir. Buna dair evrak dün da
imi encılmene sevkolunmuştur. 

İTİZAR - Mündericalımızın 
çokluğundan (Peygamberlerin Ha
yatı. terikamızı koyamadık. Oku
yucularımızdan özür dileriz. 

Müdürhiğü çarşının mi;stakbel 
şekl:ııin planlarını hazırlamakta -
dır. 

Gayr.mübadillere tevziat 
Gayrimübadillerin ellerindeki 

bonoları detfe•·darlıklara yatırma 

müddetleri bitmiştir. Merkez Ban 
kası ay ba~ından ilibaren bu bo -
nolardaki miktarın yüzde onu nis
betinde tevziatı yapmağa başlaya
caktır. Seı~elerdenberi sürünce -
mede kalan gayri mübadil işleri 

bu suretle tamamen tasfiye edil -
miş olacaktır. 

Şirketlerin devri la
yıhası mecliste 

Bir haftadanberi Ankarada bu -

Demirkapıda sevdiği kızı tabanca ile yara· 
lıyan Mehmet Ali hadiseyi anlatıyor 

lunmakta olan Vali Doktor Lutfi Oliınpos fabrika~ında çalışan Meh 1 den başka kimse ile evlenmek is
Kırdar bu sabah şehrimize gelm~ met Ali adında bir gencin evvelki temediğinden bahsediyprdu. Kız. 
olacaktır. Vali Ankarada bilhassa gece Sirkecide Demirkapıda sev- la münasebetirrti kesmedlm. Ara
belediye bütçe•erini tasdik ışını gilisi Elifi tabanca il~ yaraladığını da sırada buluşarak bu yeni vazi-
şimdiye kadar hiç görülmemiş bir dün yazmıştık. yete bir çare düşünüyorduk. 
süratle halletmiş ve şımd 'ye ka- M~hmet Alı dün adlıyeye ve- •Meğer Elif beni aldatıyormuş ... 
dar tasdiki Eyıfil ve Teşrinievvel rilmiş ve ikinci sorgu hakimliğin- Dün akşam yine evvelce buluştu
aylarına kadar süren bütçeyi yük- ce isticvap edilerek tevkif olun - ğumuz arsanın yanından geçer • 
sek tasdikten geçirrr.eye muvaf • muştur. Mehmet Ali müddeıumu- ken Elıfi Ali ile konuşurken gör -
fak olmuştur. milikte hiiıdiseyi şöyle anlatmıştır: düm. Arsada bır kamyonet vardı. 

Vali Kırdar bundan başka, bil -/ ,_ Elifle 936 yılında tanıştık. Onu siper alarak bulundukları ye
hassa belediyeye devredilecek o - Kızın babası da benim gibi Arab- [re gizlice yaklaştım ve oradan ko
lan Elektrik, Tramvay ve Tünel kirlidır. Geçen oeneye kadar giz.1 nuştuklarını dinlemeğe başladım. 
ide.resine ait kanun Iayilıasının Jice seviştik. Doınirkapıda oturu • Ölünceye kadar benden ayrılmı -
Meclis umumi neyetine sevkedi - yorlardı; ben de oraya yakında o- yacağını bana 'llüteaddit kereler 

· linceye kadarki seyrini takip et - turuyordum. Geceleri annesi ve temin eden Elif bu defa Aliye şöy
miştir. Vali bir aralık Nafıa Veka- babası yattıkan sonra Elif <.vleri- le diyordu: ·Mademki beni sana 
letile de temas etmek imkanını nin yanındaki arsaya çıkardı. O - vermeğe karar verdiler. Ben de 
bulmuştur. Nafıa Vekaletine gön- rada bir kenara otuıur, geç vakit- artık Mehmet Aliden vaz geçtim. 

1 derilmiş olan İstanbul planının ba- !ere kadar sevi~irdik. Bu vaziye - Hem onu sevmi.tordum da ... Artık 
1 zı kısımlarına Nafıa Vekaleti tara- timizi ko~lar görmüŞ~r .. Elif ölünceye kadar seninle kalaca -
lından ''aki itiraz üzerine konuş- birçok dedikodulara mani olmak ğıın.• Bu sözleri işitince beynim 
'llalar yapılmış ve Vali bu nokta - için •artık 'beni babamdan iste. attı. Baygınlıklar geçirdim. He -
!arın bir an evvel tesbitı ile be - dedi E t · .. ·· k b b d r esı gunu ızı a 1sın an men oradan uzaklaşarak Cağaloğ-
tediyeye bir an evvel bildirilme -
sini Vekilctten ricıa etmiştir. 

Nazım planın itiraza uğramıyan 
ve kabul olunan kısımları için mü 
tehassıs Pı ost tatbikat pliinları ha
•zırlıyacaktır. Bu arada Kadı -
köy tatbikat pli\nı hazırlanmağa 

başlanmıştır. 

Vali ile beraber Ankaraya git -
miş olan Belediye Heöap İşleri 

Müdürü Muhta: daha bir müddet 
Ankarada kalacak ve Belediyeler 
bankası ile beş milyonluk istikra
zın teknik teferrüatı üzerinde te-
maslarda bulunacaktır. 

MAARiF 

Müfettişler Ankaraya 
gittiler 

Maarif Vekfileti İstanbul Maarif 
Müdürl.iğü müfettişleri buııün An 
karaya hareket etmişlerdir. Mü 
fettişler kongresine iştirak ede -
ceklerdir. 

-O•D---

SANAYi 

Yerlimallar Sergisi kurul-

istedim. Münasip görüp razı ol - !undaki odama geldim. Tabanca
dular. Evlerine gidip gelmeğe mı alarak tekrar Demirkapıya koş 
başladım. Çalıştığım fabrikada A- tum. Ati beni görünce kaçtı. Elifin 
li adında bir arkadaşım vardı ki :yanına giderek beni niçin aldat -
bu'. a~ni zamanda niş~n~ım Elifin I tığını sor~um. Hidd~tlendi ve ni~ 
yege~ı olurdu. Ona butun _ _sırları-

1 
hayet benı tanımadıgını, kendısım 

mı soylemekte mahzur gormez - rahat bırakmaKlığımı söyliyerek 
dim. Meğer bu benim aleyhimde 1 ben'i kovdu. Gözlerim karardı. Ta
çalışan bir gençmiş. Elifle kendisi bancayı çekip ateş ettim. Sonra 
evlenınek istiyormuş. Kızın diğer birkaç el daha ateş ederek oradan 
akrabaları ve amcası Hüseyin, ba- uzaklaştım. Polise teslim oldum.• 

basını kandırarak kızı bana ver • Elif ayağında!l ve omzundan ya
meklen caydırmı§lar ve Aliye 

ralanmış ve Cerrahpaşa hastane
vermeğ,e razı etmişler. Fakat Elif 
babasının bu kararından çok mü- sine yatırılmıştır. 
teessir görünüyor ve ölünceye ka- Mehmet Ali mevkuf olarak mu-

dar bana sadık kalacağından, ben-1 hakeme edilecektir. 

Dün 26 dava 
yüzüstü kaldı 

Üçüncü Ceza heyeti 
teşekkül edemedi 

1 Çıplak resim 
çeken fotoğrafçı 

Dün Adliyeye verildi 
ve tevkif olundu 

Dün öğleden sonra Asliye üçün- Dün Karakin Ohanesyan adın -
cü ceza ıwı.hkemesi teşekkül ede • da seyyar bir fotoğrafçı çıplak ve 

magv a başlanıyor ' memiş ve öğleden akşama kadar 

il 
. . 1 bakılması mukarrer olan 26 dava-

müstehcen vaziyetlerde kadın ve 
erkek resimleri çekip satmak suçi
le yakalanarak adliyeye verilmiş 
ve Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde ıgizti celsede ı;or

guya çekilerek tevkif olunmuştur. 

11 inci yerli ma ar sergısınin 'b kıl t 
. ya a amamış ır. 

bugünden itibaren fili çalışmala -
rına >başlanmaktadır. Mütehassıs 

dekoratör ve ressamlardan mü -
rekkep bir heyet öğleden sonra 
Galatasaray lisesine gidecek ser
ginin kurulacağı bahçe ile salon -
!arı tetkik ederek kurulacak pav
yonlar ve yapıiacak tezyinat hak
kında kararlar verecektir. 

Kumaş sahtekarlığı 
tetk:kah bitti 

Yerli kumaşları İngiliz dam -
gasile satanlar hakkındaki kanuni 
takibata yakında başlanacaktır. 

Ticaret odası piyasadaki tetkikle -
rini bitirmiş ve bir rapor hazırla -
mıştır. Bugünlerde Ankaradan bir 
heyet gelecek bu rapor üzerinde 
çalışarak bu şekilde sahtkarlık 

yapıı.nlar hakkında alınacak ted -
birleri tesbit edecektir. Bundan 
sonra yerli mallarının imal edil -
dikleri fabrikaların isimlerini havi 
olmaları düşünülmektedir. 

EKONOMi 

işçi mümessilleri nası 1 
seçiliyormuş? 

İş yerlerinde işçi mümessilleri -
nin seçilmesine devam edilmekte
dir. 15 Hazirandan itibaren bu mü 
messiller işçilerle patronlar ara -
sında çıkacak ihtilafları halle baş
lıyacaklardır. Yalnız iş bürosu 
müfettişleri yaptıkları teftişlerde 

bazı iş erlerinde, mümessillerin 
patronlar tarafından bir intihap 
ya,ptırılmad•n seçildiğini görmüş

lerdir. Bu şekildeki intihapıar hü
kümsüz sayılmış ve yeniden se -
çim apılması aliikadarlara bildi -
rilmiştir. Böyle yolsuz intihap 
yapmağa teşebbüs edecek patron -
lardnn ceza alınac~ktır. 

Mahkeme az1sından Bay Nuri, 
öğleden sonra birdenbire hasta -
lanmış, diğer aza muavini Bayan 
Nadire de adliye ~ncümeni kara Kari"'.: in Ohanes müddei umu -

rile bir ay müddetle beşincı asliye milikle yapılan sorgusunda bu re

hukuk mahkemesine verilmiş ol - ' simleri sipariş üzerine yaptığını 
duğundan heyet bir reis ve bir a- yani kendisine gelen bazı kadın 

zadan ibaret kalmıştır ki bu da ve erkeklerin çıplak resimlerini 

muhakeme yapılmasına imkan çektirmek arzularını yerine getir
vermemiştir. Müddeiumumiye vazi 

diğini ve çekilen resimleri de sa
ye! bildirilmiş, fakat bütün malı -
kemei asliye azası meşgul bulun _ hiplerine teslim ettiğini, yoks;, 

duğundan heyete b\r aza bulmak çıplak res'im satmadığını söyle -
kabil olamamıştır. ıniştir. 

Ankarada yapılan 
güreş müsabakaları 

• 
/ stanbul, Türkiye güreş 
şampiyonluğunu kazandı 

Ankara, 29 (A.A.) - 1939 Tür-
' kiye Greko - Romen güreş birin
ciliklerinin nihai karşılaşmaları 

cl9 Mayıs stadında• oldukça kala
balık bir halk huzurunda apıl -
mıştır. 

56 kiloda: 
1 - Hüseyin (Milli takıml 
2 - Şefik (İzmir) 
61 kiloda: 
1 - Kenan (Mili! takım) 
2 - Niyazi (Kocaeli) 
66 kiloda: 
1 - Yaşar (Mili! takım) 
2 - İzzet (İstanbul) 
72 kiloda: 
ı - Celal (Milli takım) 
2 - Faik (İstanbul) 
79 kiloda: 

1 - Adnan (Milli takım) 
2 - Vahid (Ankara) 
87 kiloda: 
1 - Mustafa (Milli takım) 
2 - Memhet Ali (Çorum) 
Ağırda: 

ı - Mehmet Çoban (Milli ta -
kım.) 

2 - Ahmet (Istanbul) 
Takım halinde yapılan tasnifte: 
l - İstanbul 
2 - Çorum, 
3 - Ankara ve İzmirdir. 
En teknik g'ireşçi mükafatım 

milli takımdan küçük Hüseyin al-
mıştır. İ 

Müsabakaların sonunda derece 
alanlara merasimle madalye ve 
mükafatları verilmiştir. 

-~'----~~----------------... 



30 - Mayıs 1939 

Bütçe Müzakereleri 1 Almanyanın ikti-

D.. z· v k·ı· M hl" E k sadl vaziyeti un ıraat e ı ı u ıs r men 
Faris, 29 (A.A.) - Figaro 

bütçesi h kk d ı"zahat verdı" gazetesi, Bertin muhabirin • a ın a den aldığı aşağıdaki haberi 

Ankara, 29 (A.A.) - Büyük Mil tihan günlerinde benim yüreğime ı 
let Meclisinin bugünkü toplantı - su serpen ve ziraat bütçesi müza -
sında Ziraat Vekaleti bütçesinin keresine rastlaması dolayısile de ı 
müzakeresinde ileri sürülen mü - ayrıca bir rahmet olan bu yağnıur
Ueruara brşılık olarak :ırraat V':° ların yurttaki tevezzuu ferah~ 1 
kılı Muhlıs Erkmen ezcumle şu ı- vericidir. Hepsini okumak suretı -
zahatı vermişlerdir: le arkadalaşrunı yormak istemem. 

Arkadaşlar, Fakat Orta Anadoluda yağışların 
Gerek bütçmıin heyeti umumi - bazılarını söylemekliğime müsa -

yesinin müzakeresinde ve gerek adelerini dilerim. 

neşretmektedir: 

Kuvvetle ihtimal verildiği
ne göre, Almanya, silahlanma 
sebebiyle zayıflıyan ekono -
mik kuvvetlerinin yerini dol
durmak için İtalya ile hemen 
hemen mutlak bir işbirliği 

tesisine karar vermiştir. 

iKDAM 

ılŞARETLER 
ı-

y eni harflerle 
kitaplar 

• 
yenı 

l\iet'liste bir mebus Matbuat mit
dürliiğü bütçesinden bahsederken 

bu biitçede neşriyat tabslsabnın 

ancak iki esere inhisar ettiğini 

söyledi: Ayın tarihi, Latürki Kel malist .. 

l Ayın tarihi, ayın değil senenin 
· bile tarihi değildir. Giiya her ay 

çıkacaktır. Fakat hi~bir ay vaktin
de çıkmamış, geçen sene bunun 

tab'ı kendisine havale edilen mat
baa geriye kalan üç beş aylık mec 

muayı birden bastırmaya mecbıu 
olmuştur. Üç beş aylık bayat ha

berler ve yazıJar kimsenin işine 

yaranıadığına göre bu mecmuaya 

sarfedilen binlerce lira heba olu-
or, demektir. 

•Latürki Kemalist• te öyle. Bu 
resimli mecmuanın gayesi meııı • 

leke ti, yabancılara tanıtmak. güzel 
ve arijinal manzaralarını arzede -

rek sevdirmektir. Fakat 16 sayfa
dan ibaret olan Lltürki Kemalist 

bugün birçok arkadaşlar muhtelif Boluda 10, Kastamonuda 12, Ço
mevzulara temas ettiler. Bi:zi ça - rıımda 20, Sandıklıda 16, Eskişe -

lışmalarunızda teşvik edici, ikaz e- birde 14, Polatlıda 17, Y ozgatta 
dici, irşat edici beyanatta bulun - 32, Rfyonda 12, Dinarda 12, Amas 
dular, ve bir çok sualler sordular. yada 31, Me:rzifonda 17, Sivasta 17 

Dün Berlin resmi mahfil
leri Alınan ekonomi nazırı -
nın son kararının Alman ve 
İtalyan endüstriyellerini ra -
kiplerindmı daha iyi ve daha 
ucuz eşya imaline mecbur kı
lacağını bildirmekte idi. Zi -
ra, iki memleketin, bittabi ne 

Ben bütün bu sözlere mevzu itiba-
İtalyada ne de A!manyada te üç beş ayda bir neşredilir ve hiç 

;ltilogramdır. Kon yada 3, Ilgında ai d bir zaman vaktinde yet ışın· ez. 
bulunmıyan bazı iptid ma -

rile toplu olarak sizleri tatmin i- 9 dur. Diğer yerleri de sayarsam deler hariç, dışarıdan hiçbir Sebebi bu işlerin matbaacıJık -
çin kısa cevap verıniye çalışaca • pek uzun olacaktır. Eğe mınaka - şey almamak için, biribirle - tan, gazetecilikten, mecmuacılık -
ğım. Ve maruzbatuna Emin Sazak sında da yağan yerler vardır. Bil- rini her sahada tamamlama- tan anlıyan erbabı elinde bulun-
arkadaşımın zirai vaziyet hakkın- hassa üzeri'nde durduğum rakam- !arı lazımdır. mayışıdır. 
da.ki suali ile başlıyacağun. Bu lar iyi yağmur ve istenilen bir ih- Neşriyat kongresinin müsbet 

baptaki izahatımı da bölge bölge raç malı olarak fazla yetiştirmeğe 1 
11 

.. 
1 

• bir neticesi, neşriyata 50 bin lira 
vereceğim. Her biri birkaç vilaye- başladık. 1931 de 22 bin ton olan ta 1 ya n gön Ü U en ayrılması oldu. Yeni harflerle çı-
ti çerçevesi içine alan her bölge- pamuk istihsalatımız 1937 sene - • kan kitapların azlığı, eski türkçe-

de söylediklerimin altında veya si:nde 64 bin tona, yani 320.325 bi:n lspanyaJan do"'nu"yor bil U yi · meden yetişenlerin mevcut 
üstünde fark gösteren yerler var- balyaya baliğ olmuştur. Fakat ar- • k•t •--·ıa b . ı ap>ar İT şey öğrenmeleri, bil 
dır. Maruzatun, umumi mahiyet- kadaşlarun bu maruzatunı arka-ı Cadix, 29 (A.A.) - Italyan lej-

' d k J "k" gilerini artırmaları imkanı olma -te olacaktır. . · yonerlerini nakle ece O an ı ı daşımın ıfadesıne cevap olarak ar- d • 
Orta Anadoluda yağış geçen se- . vapur, evvelki akşam buraya gel- ıgı ortada bnlunduğu için bu 50 

ze<lıyorum, Y "aşarılmış ve ne ~i•tir. · bin lira ile eski kitaplar yenı· harl-neden noksan değildir. Hatta yer ......,. 
yer fazlad:ıır. Ekiliş iyidir, ekin- ticeye varılmış gaye olarak arzet- Öğrenildiğine göre Dahilıye na- !ere !.ll'Vrlleeek, yahut yepy.J'ni 

!erin bitişi ve büyüyüşü kuvvetli, miyorum. Bir arkadaşımın üade zırı Serrano Suner, azimet mera - neşriyat yapılacak, 50 bin lira çok 
Mart 9Qk yağmurlu ve feyizli, yal- etmiş olduğu gibi, ilerleme sava - simİJ/de hükumeti temsil edecek- azdır. Bu para ile 50 _ 100 kitap ya 

nız geçen yıllara nazaran değil, di- şnda, inkişaf yolundan bellediği. • tir. çıkar, ya çıkmaz. Hele iş l<ırtasiye-
1 _ bir çok yıllara nazaran daha miz, umduğumuz, dilediğimiz, alış Muhtelif teahhurlar dolayısile ye ve malUırı mekanizmaya tabi 
fazla, fakat Nisan az yağışlıdır. An bğımız tempo ve hıza nisbetle bu vapurların 31 Mayıstan, hatta 1 Ha olunca ortaya hem oz, hem geç ki

cak ekinlerin kuvvetli gelişli ol - neticeler bizi tatminden çok uzak- zirandan evvel hareket ebr.emele- tap JatıJabileooktir. Halbuki bu 

ması v-e Martın da çok feyizli git- tır. ri muhtemeldir. para Veknletin göstereceği kitap
mesi tenebbütte hiçbir sekte ver - Umumi bütçenin müzakeresi es- Diğer cihetten yaralı ve hasta ı ları neşreden kitapçılara yardım 
miyar. Ve Nisanda da breketli mah nasında bir arkadaşunız Ziraat Ve- İtalyanlar cGeadisca• hastane ge- olarak tahsis edilirse 50 bin lira ile 

su! ümidi azalmıyor. Ancak az ya- kal.eti daha henüz ameli sahaya misine bindirilmeğe başlanmıştır. ' dört, beş yüz bin liralık kitap bas-

ğış Mayısta da devam edince, mü- girmemiştir, dediler. Bu bapta ar- • tırmak '1e b1D1ları vaktinde çı 
vazene bozulmaya başlyıo•. ekin- zu, izahat vermeme müsaadenizi iM acarı standa karmak mümkün olabilir. 
!erde bilhassa yazlıklar sıkıntıya rica edeceğim. Arkadaşun ameli 1 K D A M C 1 

Cümhurreisimiz lnönil beraberlerinde Bn. 
lnönü ve BaŞtJekilimiz Dr. Refik Saydam 
buluodu~u halde ipadromu şereflendirmiş/er ve 
yarışları takip buyurmuşlardır. 

Değişmez Genel Başkanımız yarışlardan 
sonra Bn. lnönil, Dr. Refik Saydam, Dahi/iyı 
Vekili B. Faik Öztrak, Haticiye Vekili B. 
Şükrü Sar~ço~lu, Ankara Vali v• Belediye 

llAYPA i 

Reisi B. Tandoğan ve maiyetlerindeki %watla 

birlikle 19 Mayıs Stadyomuna gelerek iki gün· 
denberi ıkvam etmekte olan Türkiye greko 
romen güreş birinciliklerini seyretmişlerdir. 

Cümhurreisimiz stadgomda bir saat kadar 
kalmışlar, geliş '"' gidişlerinde halkın rıe spor· 
cuların muazzam tezahürleriyle karşılanmış· 
/ardır. . ... 

Kurultayın dünkü faaliyeti Milli 
ŞEFE 

SAYGI 
(J:lct§ taTajı l inci sayfad1J.J 

ta bulunduğunu i:lnve eylemiştir. 
Bundan sonra tetkikine geçilen 

ve Evkaf Umum Müdürlüğünü a -
lakadar eden dilekler üzerinde (Bet§ taTafı l inM sayfada) 
Evkaf Umum Müdürü Fahrettin, miş, bunun de B. Millet Me<!lisi 
eldeki tahsisatla birçok cami ve es Reisi Abdülhalik Reuda ve Parti 
ki eserlerin tamir edildiğine dair meclis grupu :reis vekili Hilmi U -
izahat verdi. Emekli General Re - ran'ı namzed olarak teklif eylemiş 
fet Bele, Süleyman.iye ve Beyazıt ve bu teklif kurultayın lttifakile 
camilerinde yapılan tamirat esna- tasvip olunmuştur. Yine yapılan 
sında bazı hatalara işaret etmiş ve teklif üzerine kurultay kittiplikle-
Süleymaniye camiindeki direkler- rine Aydın dekgesi Etem Mende· 
den birinin tamiri sırasında mer- res, İstanbul delegesi doktor Hay -
mer direk yerine granit direk kon- rullah, Niğde mebusu Cavit Ural 
muş ve Beyazıt camımın pen- ve Kütahya meb'usları Sadri Er -
cerelerindeki tamiratta horasan tem ve Vedit Uzgören ile Ankara 
yerine beton kullanılmş olduğuna delegesi Hilmi Uçak seçilmişler -
nazarı dikkati celbederek bunla - n · k l . dir. 

hihin .. t d" un uru tay m:ııamname k 
rın tas ı ıs e ı. · · Milli Sef ürsüde 

Encümen bu talebi tasvip eyle _ programı encümenınde ıza , 
miş ve Evkaf Umum Müdürü tet- hat veren Parti gene• Kurultay riyaset dıvanının bu 
kikat yaptırarak hatayı tashih et - sekreteri Fikri Tüzer suretle t.eşkili üzerrne Genel Baş-
tireceğini bildirmiştir. Evkafın Ba- kan Vekili Doktor Refik Saydam: 

düşüyor. sahaya girmemiş demekle neyi intihabat ha ç:Jadı 
Trakya mıntakasında Şubat so - ~ 

kesdettiler, hududunu ve ölçüsü
nuna kadar yağış geçen senelere 

nü biliyorum. Ameli olmak, ameli 
nazaran biraz az, fakat Mart çok 

lıkesir Vilayetinde yılda 300 bin diye çaresi arandığını bildirmiş - Söz Genel Başkanındır. 

EBE D 
.... lira irad temin eylediği halde bu tir. Dahiliye Vekili, fakir beledr - Diyerek riyaset kürsüsünü ter -

Budapeşte, 29 (A.A.) - İnti - lri.layete !iç yüz kuruş safetmemek yelere 15 sene vade ile ve az bir keylemiş ve Genel Başkan Milli 
habat, bütün gün devam ede - ş f ın· •• •• k ult Y Va te bulunduğuna dair ileri sürül - faizle belediyeler bankasınca tedi- e onu ur ayın • aşa, r-

fazla, Nisan da yer yer yağışlı ge - müş bir mütaleaya karşı da Evkaf yatta bulunu ası ararım a gı-
sahada çalışmanın mahiyeti telak-ı cektir. Kat'i neticeler ancak yarın ş EFE lm k ıaı- ol• sesleri ve şiddetli alkışlar ara -
kiye göre çok değişebilir.• sabah ilil.ıt edilecektir. u M""d"" ·· B ık 'iri. · 1 h larının 261 k sında kürsüye gelm;,,lerdir. çiyor, bu itibarla mezruat kendisi- _ • mum u uru, a.ı es n ımar ru, ev enıne arç uru- .., 

ni kurtarmış bulunuyor. Oradan Kütüph~e ~eselesind:_ arkada- 70 intihap dairesinden ~3 ~de TA~ z 
1 
M planı henüz yapılmadığından bu - şa indirtlmesi için Meclise bir ka- Mili! Şef, cEğemenlik Ulusun -

ba . şunın tatltiflerıne teşekkür ede - ilk gün alınan neticeler şımdiden rada herhangi bir imar ışine giri - nun layihası tevdi .eylediğini, tak- dur• dövizini taşıyan levhadan °• 
gelen arkadaşların da na teyıd . . . . .. .. di-· . . 1 · . · ülki d ki anlı·'·- d" şağıya kadar uzanan p:frti ba,-ra-
ettiklerine göre, Tr~a vaziyetini run. Hakikaten kıymetli bır kütüp malfundur. Bu dairelerde hüki'ı - şileme gını ışaret ey emıştir. sunalı m ye e y ~gın ıi " 

h edir F k b" kit · (Bil§ taTa~t 1 inci sayfada) Beden Terbiyesi Umum Müdür- zeltileceğini, meınleketİrı her ye - ğının fonunu teşkil eylediği muh-
iyi olarak 1 :irel;ı· ·riz. Garbi Ana- an · a at ır ap zıyaı _ı;ııe-1 met partisi 49 meb'usluk kazan - . d k da b 

selesi mevzuu bahiS deg-ildir. Uze- mışt". nulması hakkında verilen ve itti- lüğü ile alakadar dileklerin tetki-ı rinde jandarma dairelerinin yapıl- t~şem. hır. e or. ort~ ütün 
dolu da hemen nen ana hatları 1 - Ü b ınfil tin kalb hit """ 

rinde ihtimamla çalışnaktayız. * fakla kurultayın tasvibine iktiran kinde Beykoz, Fatih ve sküdar ması için bütçeye tahsisat konul - ır e . . ıne ~"""en "e 
itibariyle Trakya gibidir. Nisanda Bu meyanda Cavı·ı arkadaşımın, . kllf .. . kil semtlerinde birer saha veya stad- duğunu ve bu tahsisat ile noksan- ona yenı dırektifler, vazifeler e -

k akı k ardı B T " etın.ış olan te uzerıne Başve • . di 1 b t b- · burada da brraz ur 1 v · .. . _. udapeşte, 29 (A.A.) eşrıı . . . yom yaptırılması hakkındaki te _ !arın tamamlanacagını ı§aret eden ey eyen ve aş an ..,a enerJı ve 
Fakat havaların bulutlu geçmesi sozlerıne de cevap verecegım. intihabat, dün intihabaı daireleri- ve Partı Genel Başkanı Vekilı Dok menniye karşı Umum Direktör Ge Vekil, köylerde salmanın sebep ol- sevgi ile dolu nutkunu irad buyu-
Martın feyzini devam ettiriyor. Türk profesörleri yetişmiyor mu, nin yarısında hadisesiz olarak cere tor Refik Saydam riyasetinde te- neral Cemil Tahir Taner, Üsküdar duğu haksızlık ve yolsuzluğun ö - rurken kurultayın gösterdiği heye

Onlar da kurtarmış ve yer yer iyi dediler, bugün enstitüdeki ecnebi yan< etmiştir. şekkül eclen heyet yarın saat 10 da ve Fatih ınıntakaları sahaları için nline geçileceğini bilhassa kayde- canlı tezahürat cidden görülecek 

mahsul verecek bir hale gelmiştir. pro!esörlerın adedi 
12 diı· ve bir - İntihabata bugün de devam edi- Ebedi Şefin Etnoğ:rafya müzesin- tedbir alındığını, Beykoz, Anadolu derek demiştir ki: ı bir manzara arzediyordu. 

Cenup, cenubu şarki, için ekin ba- kaç tane ustabaşı vardır. Buna mu lecektir. Müntahiblerin takriben deki muvakkat kabrini ziyaret e- hisarı. Büyükdere sahalarının da- Bu adaletsizliğin önüne geçmek ihtiram Vakfesi 
kunından iyidir diye ifade edebi _ kabil evvelce tesisind~ hiçbir Türk lfüzde 90 ı, intihabata iştirak et - decektir. ha sonraya bırakıldığım söylemiş- için başvurulan çareleri kimseden' Bu manzara bilhassa Milli Şefin 
1. . Ş ,_ b··ı . d . . .. ·ı profesör yokken bugun adedı do- mış· tir Fakat henüz hiç bir neti - 1 1 dır tir. saklamıyacağız. Dünyada hiçbir parti ı· kahraman mu··essı"sı· Ata ırım. ar.o. o gesı e ıyı, musaı . . . . · Tazim heyeti aza arı şun ar : . . . . . n n -
vaziyette devam etmektedir. 15 /mzdur. Bırmcı sınıf doçent6, ı - ce malum değildir. C. H. P. Genel Sekreteri Erzu _ ~dliyenin dilekleri arasında bu- fe_rt yoktur kı. kudretı. mahyesınm türk'ün, Eebedi Şefin ölmez hatı-

gün içinde inkişaf edPn ve dünden 
bugüne, bugünden yarına leh ve 

aleyhte büyük değişiklikler gös -
terebilen bu vaziyetin size bir bi -

Jançosunu yapmağa, bunun hak -
kında bir hüküm yürütmekliğe im 

kan yoktur. Nitekim 4 - 5 gündür 
rp.hmet düşıneğe başlamıştır. Yü -
rekJerimize bi»ıassa bu büyük im-

kinci sınıf doçent 15, şefler 15, ooo lunan ve mahkemesiz bulunan dununda yaşasın. Vekalet sıkı ted rasını taziz için kurultayı bes da-
rum mebusu Dr. Fikri Tüzer, C.H. . • 

. 1 29 kış· i ye mukabil 87 ki Dant • J • kazalarda mahkemeler açılmasına birlerle köylerin kalkınacaği kana kika sükuta davet ttiği anda en 
asıstan ar zıg mese esı p Ba kan vekili Seyha · d d -·ıd· Ş"ddft•1· · I .. d · h t· b . · grupu § n ait dilek etrafında izahat veren atın e egı ır. ı .,. ı emır er yük. sek dereces;nı· buldu 
·ıik b" Turk te rıs eye ı ura-· B lin 2 . · · 

şı ır . ~r .. • 9 (A.A.) - Dantzıgden meb'usu Hilmi Uran, Sivas meb'u Adliye Vekili"Fethi Okyar Adliye verilıniş, köylüden kendi mecburi Büyük kurultayın, hazırunun \'e 
da çalışmaktadır. Bu arkadaşlarun bildirılıyor: su Hikmet I"'k, Trabzon meb'usu Vekfıletinhı bu eksig"i tamamla - hizmetlerinde 11\zun olanlardan · ·-· · 

.. yük. b. if A . . . . . . " . . . kordıplomatıgın beş dakıka ayak-
burada huzurunuzda bu rr - yan meclısı reısı Greıser, tatil Faik Ahmet Barutçu, Bursa meb-, mak azminde bulunduğunu ve la - başka salma alırunama>ı bıldı:ril - t ··kfıt tm k fi Eb d' ş f 
tiharla kaydedebilirim ki, giden müddetini İsviçrede geçiren Mil - ! mı·ştir" ka su öst" e d~-. subre .ıhet· e ı kfe e 

usu Dr. Sadi Konuk, Mardin meb· zım gelen tetkıkatın yapılmakta . arşı g er ıgı u ı rram va a 
hocaların yerleı·ini tutacak kadar ·Jetler Ceıniyetini:ıı yüksek komi - Ko··yu·· bilmiyenlerin köylüyü kal d b""tü kal 

1 
At -

Etli E · Ank d 1 . olduğunu bildirmiştir. sı esnasın a u n p er a -
ralışmışlar ve çalışmaktadırlar.) seri Burckhardt'ı kabul etm~tir. usu P rgın, ara e egesı, rını tatminden sonra kalkınma ça- t·· k'.. . .. 

1 
b" d f • Boşanma davalarının kolaylaştı- ur un sevgısı ı e ır c a daha 

(Bravo sesleri). Riiat Börekçi, Antalya delegesi rılması hakkındaki dilek üzerinde relerini arıyacaklardır. t 

Kazun Azamet, Aydın delegesi E- geçen müzakerede söz alan dele_ Köyü bilmiyenlerin köylüyü ka- =ç=arp==ı.=========== 
tem Menderes, Çankırı delegesi geler, ayrılık kararlarının dayan - dıracağız diye yaptığı şeyler, köy-
Mustafa Akman, Erzurum delege- dığı hükümlerin mükemmeliyetin lüleri mutazarru etmiştir. Veka- ve program tadilatının müzakere-

si Sadrettln Gözübüyük, Hatay den bahseylemlşlerdir. Ayni ka - Jet bu gibi halleri şiddetle menet - sine başlanmıştır. 
naati izhar eden Adliye Vekili Fet miştir. Hükumetin Meclise tevdi İçtimada evveıa Parti Genel 

delegesi Abdurrahman Mursal, İ- Sl~.reteri doktor Fikri Tüzer eski 
hi Okyar. boşanmayı kolaylaştır - ebniş olduğu bir kanun layihası i-

çe! delegesi Mitat Toroğlu, Konya nizamname ve program üzerinde 
ınanın içtimai nizam bakımından le, mecburi hizmetler için köylü- . . 

1 delegesi Nuri Bakkalbaşı, Kütah - büyük mahzurlarına nazarı dikka- ye tahmil edilecek vergilerin, köy yapılan tadil~ta ve [ıen.ı p:oı~ ere 
ya delegesi Haşim Gür, Seyhan de lb tti h r· "d ı · · 1 kd" tm ı dair etraflı bır sure e ıza at ve • 

ti MicellieM:"daf V k.l t" . l'k .e~e. ıt ı arke erd'.nın a ır e e e- rerek encümeni tenvir etmiş ve 
!egesi Naci Ali Maralı, İzmir dele- u aa e a e mı a a a-, rnıı ıs eme te ır. k"f" .. fil .. r· 
!egesi Naci Ali Moral, İzmir dele- dar eden dileklerden memnu mın- Nizamname ve program encü - bu izahatı a ı gor muş ur . 

gesi Afif İnan. 

Alman lejyonerleri 
İspanyadan ayrıldı 

' 
Londra, 39 - (AA.) - İspanya· 

. takaların işaretlenmesine ait dilek meninde: Nizamnamenin tetkikiyle işe baş 
tasvip olundu. Encümen öğleden önce kurultay Jıyan encümen, yalnız değişen 

Mecli•le biilfe müzakereleri devam etmektedir. Yukarıki resim B. M. meclisinin 
camarleai 6Ünü Jlaplıtı loplantıJlı !esbit ediyor 

daki Alman lejyonerlerini nakle

den beş büyük vapur, bu sabah 

Manş denizini geçerek Hamburga 
doğru yollarına devam etmişler -
dir. 

Dahiliye Vekaletine ait dilekler toplantısı akebinde içtima ederek maddelerin değil, yeni baştan bü
iizerinde izahat veren Dlthiliye reisliğine Sivas meb'usu Şemset - tün maddelerin tetkik ve müzakere 
Vekili Faik Öztrak, Belediye me- tin Günaltay·ı, raportörlüğüne sene karar vermiş ve akşam geç 
murlarının tekaüt haklarının ta- Samsun meb'usu Mehmet Ali Yü- vakit, saat 20 de nizamname üze
oınabilmesi için tetkikatta bulu - rükeri, katipliğine de Aydın meb- rindeki tetkikatını bhirebilmştir. 
nulduğunu, bu hususta sigorta e- usu Adnan Menderes'i intihap ey-, Encümen, kendisine tevdi edilen 
sasının düşünüldüğünü, tekaüt o - lemiş ve öğleden sonra Parti Ge-j ve evv~lce mat~uatt~ hulasa ola:ak 
lacak memurlara ve ailelerine top nel Sekreteri ve Erzurum meb'u - neşredılen yenı proıe esasları uze. 
tan bir para verilmeyip sigorta e- •u doktor Fikri ~erin huzuru rinde çok mühim bir değişiklik 
sasına göre aylık suretiyle bir t~ - 1 ;Je yaptığı toplantıda nizamname yapmamıştır. 
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llUAU~I Amerikan 
Siyaseti 

Sovveı 
Bütçesi 

&Giiiia.MAJ4'M~·~-

Sigara düşkünü Shirley Temple'ın 
Yazan : Oktay AKBAL mektubu • 

annesının 
• 

Ona: 
- Sigara içmlyecekshı, 

lerdL 

[ mın eline çarpmıştı. Hiddetlenen 
dem!J - , adamdan temiz bir dayak yemesi

ne ramak kalmışken ilk istasyon
da indi Başvurduğu bütün doktorlardan 

böyle cevap almıştı, ona sigarayı 
bırakmazsa öleceğini söylem~ler -
di. 

Bu vak'a onu çok kıZdırllll§ -
tı, bir daha bu beyaz ve ince uzun 
şeyleri ne eline ve ne de ağzına 

almıyacağına yemin etti. Cebinde
ki 11 buçukluk paketi de ilk ras -
geldiği çöp kutusuna atarak derin 
bir: 

Mühim bir de
ğişiklik var mı? 

1939 bütçesi 
kabul edildi 

Vaşington, 29 (A.A.) - .Hull ta- Moskova, 29 (A.A.) - Diın, Sov 

Bütün dünyanın "Harika,, dediği 
küçük yıldız nasıl yetiştiriliyor ? 

Bu haber onu büyük bir kede
re gatkettl. Sigaradan vazgeçemi.
yar onsuz bir dakika bile olamı -
yordu. 
Nasıl olacaktı bu? .. O hi9 siga

rasız yaşıyabtllr miydi? 
Bay Sıtkı Köse, günde dört pa

ket sigarayı bitiren mil:th.iş bir si
gara düşkünüydü. Ona arkadaşla
rı Nikotin Adam ismini haklı ola
rak takmı~lardı. 

l:lu k?dar fazla sigara içmesi ne
fes borusunu tahriş etmiş ve teh
ın- 11 bir hale sokmuştu. Şimdi ta
mamen sigarayı terketmesi lazun 
geayc~du. Hayatının kurtulması 

!çln başka çare yoktu. 

Bay Sıtkı Köse, uzun düşünce
lerden sonra şu kararı verdi: 

·Bırakırım şu menhus şeyi ..• Ca 
ı..ımdan tatlı değil ya, yavaş yavaş 
alıŞU"ı.:. olur biter.> 

- Ohhh çekti. 

* Aradan iki ay geçmişti. 
Bay Sıtkı Köse artık sıgara iç -

miyordu. Ceplerine fındık, fıstık, 

şeker, gibi aburcubur şeyler dol -
durmuştu. Sigara aklına gelince 
bunlardan ağzına atıyordu. 

Gitgide iylleştifji.ni hissetmek -

rafından ayan ve meb'usan mec • yetler Birliği birlik Sovyeti, ba
li5'!.erinin hariciye encümen.leriiı.e zı meb'usların müdahelesinden ve 

tevdi edilen tezkerelerin hükCırne- maliye halk kamiseri ile bütçe ra-

t . · t ' d ''h' b' d ğ. ik portörünün nutuklarından sonra ın sıyase ın e mu ını ır e ıs · .. . . . . ' • 1939 butçesını tasvıp etmış ve ma-
lik husule getirdiğine bir delil teş- liye ka k b ı 1 · t' . . _. . • .. nununu a u ey emış ır. 
kıl ettıgı sıyası mahfellerde soy - Bütçenin varidat kısmı: 
lenmektedir. 156.097.829.000 rubledir. 

Hull, infiradçıların tezine şid -

detle hücum eden dün akşamki 

Bütçenin masraf kısmı: 
155.447.829.000 rubledir. 

Varidat lehine fark: 
650.000.000 rubledir. nutku ile bu tezkereleri teyit et -

miştir. Birlik Sovyet ayni zamanda 1937 
Hull'ün bu hücumunun iki se - bütçesi tatbikatının kat'i hesapla-

bebi vardır: rını da tasvip etmiştir. 
1 - Halihazırda zahiri sükılnete Birlik Sovyeti, nihayet, Buten-teyeli. Doktoru ona: 

- İşte azizim bir adam 
demişti. Bu hastalığı yavaş 

oldun rağmen mihver devletlerinin yeni ko'nun teklifi üzerine bir endüstri 
yava~ bir tecavüz veya csürpriz> !erine inşaatı Sovyet halk komiserliği 

ihdası ile federe cüınhuriyetlerde 
otomobille nakliyat halk komiser
likleri kurulması hakkındaki tek -
lifleri müzakere için iki meclisin 
birlikte bir içtima yapmasını da 
kabul etmiştir. 

atacaksın. 

B S tkı . .. .. .. .. karşı müteyakkız bulunmanın ve 
ay ı sıgarayı butun butun • 

unuttuğunu sanıyordu. Sigara içi- maddi ve manevi kuvvetlerin se -
len yerlerde dolaşmıyor, yanında ferber hale getirilmesine devam 
19.fını bile ettirmiyordu. etmenin sulbü korumanın en ıyı 

* 
çaresi olduğu kanaati butada ha -

--oo•o---Fakat verdiğl bu kararı bir tür-
Bir gun· dü. ll.! tatblk Pdemlyor, doktordan dok-

·i.ora dolaşıp derdine deva arıyo!" Arkadaşlarının fazla ısrarı üze-

kimdir. Amerikanın rolü psikolo -

jik mahiyetine rağmen büyük bir Amerika donan
ehemimyeti haizdir. Ruzvelt'in 15 

Nisanda gönderdiği mesajın u - masının 
µıumi mukavemet hissinin takvi - Vaşington, 29 (A.A.> _ Bahri 

du. rine bir eğlentiye gitmeye mecbur 

Son görüştüğü doktor çok acı olmuştu. Salon çok kalabalıktı, et- kuvveti L 
söylemlşti: rafı kesil bir sigara dumanı sar -

. mıştı. Caz oynak bir hava çalınak-
- Sigarayı bugünden 

bırakmıya mecbursun, 
Yallah ..• 

tezı yok taydı. 
yokrl: . 

yesinde başlıca amil olduğundan harekat şefi Amiral Leahy, dün Madam Temple, her gı.in kendi -
ve Nisan başlangıcında Hitlerin akşam radyo ile neşredilen bir hi- sftıe kızı hakkında sualler soran 

Sıtkı ve arkadaşları bir köşede t b · d A lk ' 
d 

a esın e mer an donanması - bir takım tavsiyelerde bulunan 
bira içiyorlardı. Arkadaşları çok erpis ettiği bazı te .. · bbüslere mil.- in 

Klinikten kederle çıktı, yolda 
nın ya ız herhangi bir düşmanı ·yüzlerce mektup alır. Ekseri an -

geçmeden sigaralarını yaktılar. ni olduğundan veya bunları tehir d f e edecek derecede kuvvetli ol - 'neler ona kızını nasıl yetiştirdigı" ·-
yavB.i yavaş ilerlerken düşünüyor
du. Ne yapacaktı o ?. 

Sıtkı ise onlara bakmadı bile. ettig" · d b d ·· h d.lm ın en ura a şup e e ı e - mayıp bel ki müteaddit düşman ni nasıl terbiye ettiğini sorarlar. 

Birden farkında olmıyarak ce -
binden sigara paketini çıkarttı, 

bir sigara yaktı, derin bir nefes 
çekti, burnundan dalgalı duman
hr çıkartarak havaya yaydı. Son
ra birden aklına geldi, hani artık 
sigı.ra içmiyecekti, elini sigaraya 
götürdü, fırlatıp atacaktı, fakat 
d:işündü: 

Arkadaşlarından biri: mektedir. kuvvetlerinin kombinezonlarını da Küçük sevimli artistin annesi bü-
- Sıtkı, yahu dedi, sen eskıden 2 - Dahilde hükCırnet bitaraflık tardedebilecek kuvvete malik ol - tün bu suallere toptan bir cevap 

çok sigara içerdin, şimdi ne oldu kanununun tadiline mani olan ve duğunu öylemiştir. Maamafi A - olarak geçenlerde gazetelerde bir 
sana böyle. gayri muayyen olmasına rağmen mira!, Amerikanın şimdiki vaziye- mektup neşretmiştir. 

O başını salladı· pek sağlam duran mukavemet cep tini kaybetmemesi için deniz inşa- Shirley Temple'in son filmi 
- Doktor yasak etti. h 1 at_ını .ecnebi devletler inşaatı se - cKüçük Prenses. tir. Sevimli yıl-

esıni yarmağa teşebüs etmenin vıyesınde bulundurması likım gel dız bu filminde bütün diğer film -
Arkadaşı tekrarladı: , crası geldı;iine kanidir. mckte olduğunu ilave etmiştir. !erinden daha !azla muvaffak ol-
- Sen doktorlara bakma, al bir oou ---o<>---- muştur. 

tane. ı 
- Canım bir sigaradan ne ola - - Yoo olmaz içmem. 

•ak, bu sonuncu olsun, yarından i- - Etme yahu bir taneden ne çı-

Beşh:lerin be ıinci 
yıldönümü 

Holanda büyük harp Ayni filmde rol alanlardan biri 
gemisi yaphrıyor de Anita Louise'dir. Bu film baş _ 

tanbaş"°'renkli yapılmıştır. Yani 
tibaren sıkı rejime başlarını. )<ar .. Caalnder. 29 (A.A.) - Beşizler, Paris, 29 (AA.) - Figaro gaze- Shi:rley'in ilk renkli filmidir. 

Sigarayı tekrar dudaklarının a - - Hatırınıız için. bugün 5 inci yıldönümlerini te - lesinin Lahaye den aldığı bir ba

sit etmektedirler. Çocuklara Ame- bere göre, Hollanda hükUmeti, pek rasına yerleştirdL Ve yol kenarın- Bay Sıtkı bu kadar ısrar karşı _ 
rikanın ve Kanatlanın muhtelif yakında, 25 ila 30 bin tonluk harp da bulunan küçük meyhaneye ke- sında bir sigara içmek mecburi -

derlermi bir an olsun unutabil - yefüıde kaldı. Sıgarayı ld d _ 
mek için daldı. .a ı, u 1 

· d 
1600 

k gemisinın inşası hakkında bir ka-
yer erın en me tup ve bir . . . . nun proesıını meclıse tevdı ede -

• daltları arasında yerleştırd~ Bır- çok hedıyeler gönderilmiştir. cektir. * dcnbire gözlerinde sevgilisine ka· ---oo----
. vuşmuş bir aşık gibi sevinçli pa -

Sabahın ılk ışıklan Sıtkı Köse - rı1tılar parladı Dn · d · · : · . .. . "'rın er1n ıç nı Planör dünya 
şampiyonluğu 

Bir sergüzeşte 
kurban mı? 

nın y~tagı_na ~~dince uyanan Sıt çekerek ağzını dolduran dumanla
~ _Kose gozlerını aralamadan e-, rı havaya savurdu. 
1inı karyolanın yanındaki ko -ı .. .. .. 
modını. · ·· . tt G Ouşunuyordu. ah bu sigara can 

n uzerıne uza ı. eceden . .. · 
hazırlamış olduğu sigara paketiyle yoldaşOı sdıgara, karngun dostu si -

Ç
akma - ki k d gara. n an nasıl ıkı ay ayrı va _ 

gını parma arı avra ı, •ı abilmi t· B k . . -
Sı·garayı yakt • ··t·· d.. • Y Ş ı. una endısı de şaşı-

Fransızla· birinci 
oldular 

Atlantiği geçmeğe 

kalkan tayyareci . ı agzına go ur u. yordu. 
Hıraz sonra yatakdan kalkınca 

elinde kalan izmariti masanın üze
rindeki tablanın üstüne bastırdı. 

Perdeleri açtı, tatlı bir güneş şu
lesi odaya yayıldı, uzun uzun ge -
rindi, sonra saate baktı, epey ol -
muştu. 

Bir<lcn fll'C1dı elbiselerini ara
dı, pantalo~uyle ceketini bulmak 
kolay oldu, fakat hay aksi şeytan 
hay çorapları da nereye gitmişti? 

Sinirle elinde tuttuğu ayakka -
hının tekini yere fırlattı. Bay Sıt
kı bütün dolapları altüst ediyor, 
çekmeceleri karıştırıyor, masanın, 

sandalyelerin altına bakıyordu. 

Her yeri aradı, fakat nafile. Çorap 
!arı sanki uçmuştu. Yorulmuş ve 
ümitsizlenınişti. Gitti tekrar kar _ 
yolanın üstüne otıırdu, alışkan:ık
la elleri sigara paketini çıkarmak 
için cebine gitti, sol eli yumuşak 
bir •eye değmişti. birden sevindi: 

- İşte çoraplar. 
Gece eve sarhoş döndüğü vakit 

yanlışlıkla çoraplarını pijaması -
nın cebine koymuştu. 

Doktorların tavsiyeleri aklından 
silindi, arkadaşına: 

Saint - Germain, 29 (A.A.> - Saint-jean-de-terre-neuve 29 (A. 

- Bir daha ver, diye seslendi. 

Marcel Doret -Frana-· Dün 449 pu- A.) _ Kabı Clipper adındaki ufak 
vanla planöt üzerinde cambazlık bir tayyare ile Atlantiği geçrneğe 

Onu da bitirdi, arkasından bir dünya şampiyonluğunu kazanmış- teşebbüs etmiş olan Thomas Smith 

1 
daha, bir daha. bir daha. 1 tır. hakında endişeler hissedilmekte -

Sigaralar yanıp sönüyor, masa -1 .İkinci,' 372 puanla Hollandalı dir. 
·· . d k. Nıenhuıs dır nın uzerın e ı tabla izmaritlerle Ü .. .. · Dün buraya gelmiş olması la -

küçük bir .yığın halini alıyordu çuncu. 319 puanla Fransız zımgelen Smith, henüz gelmış· ve 
A k d ı · Glav'dır. r a aş arı ~aşırmışlardı. s· . • karaya inmiş deg" ildir. Tayyaresı· 
S tk K.. k aınt - Germain ormanındaki 

ı ı ose, artı kararını ver • • h. b' t ft ·· ··ı · · 
mı. t• S .

1
. . . yapılan bu cambazlıkları seyret _ ıç ır ara a goru memıştır. Ha-

ş ı. evgı ı sıgarasından bır da- . . ti 
ha ayrılmıyacaktı. Ne olursa ol _ n_ıek ıçın muazzam bir halk kütle- va şar arı fenadır. Rüyet kabili -

sı toplanmıştı. yeti hemen hemen yok gibidir. 
sun. 

O 
. Amerikalı Richard Randolph Smith'in tayyaresinde telsiz yok -

radan geçen hır garsona ses- · - . ' t 
lendi er . . b k yere ınecegı sırada bir kazaya uğ- ur. 

• ıne yırrnı eş uruş sıkış- t K d" · . B · tırararak: ramış '.r. en ısı yere ınmek ü - undan başka Vaşıngton'dan bil 

0
•
1 

. . . zere hır viraj yaparken tayyaresi dirildiğine göre tayyareci, seferi-

d
. -p g um .. gı'.. bır :enıce al, de- birdenbire yere saplanmıştır. Plıl-' ni yapmak için hükumet memur -
ı. aranın ustu senın olsun " ·· - k · · . · norun sag anadı 4 kışıye çarpa - !arından alınması mütad olan mü-
İkı ay sonra arkadaşları Sıtkı rak bunları devirmiş ve dördünün ad · · t · • h .. k. 

Kösenin bu sigara dlişkününün ö- de hastaneye kaldırılmasına mec- sa eyı ıs ememış. ve u umet 
lüınünü haber aldılar. Aacaba bu buriyet hasıl olmuştur. memurlarının kat'ıyyen haberleri 
·-ı- b · d k · · · . olmadan havai.anmıştır 
o ume ıraz a endılerının sebep Tayyaı-ecı, sağ ve salimdlr. Mu- · 
o.lduğunu düşündüler mi? Kim bi- maileyh, kazadan dolayı fevkala-
lir?. .de müteessir olduğunu söylemiş Tas ajansının tavzihi 

EGE v~ planö:.~ün başına bu kazanın Moskova, 29 (A.A.) - Tas ajan
:~zgar yuzunden gelmiş olduğunu sı bildiriyor: 

TiYATROSU ilave etmiştir. Reynold News gazetesi, geçen 

Birçokları Shirley'in büyüdükçe 
san'at kudretini kaybedeceğini 

zannediyorlar. Halbuki küçük yıl
dız son filmi ile de büyüdükçe 
san'atından bir şey kaybetmek de
ğlL bilakis daha olgunlaşıp daha 
mükemmel bir hale geldiğini is -
bat etmiş oluyor. 

Shirley, çalıştığı kumpanyalara 
milyonlarca dolar temin eden bu 
küçük harika hususi hayatında 

bütün diğer çocuklar gibi yara -

\ 
'\ 

---

-

• • 
/fte ; Şirley ! Küfiılr 
yıldız bu re.imde gö
rüldütü gibi tam bir 

afacandır 

• • 

-
Acele giyindi, şapkasına bir bi -

çim vermeden, Madrit sokaklarına 
dönmüş odaya bir nazar bile at Nurettin "en,. Cambazlıklardan sonra halk hafta Alınan tı·caret h · · 

madan fırladı. 
"" ... bır· p ··tı · · · ' eyetının m 1 ki b d 1 · va araşu ~ ınış miısabakaların _ Moskova a eldi"i fakat Sov et azı ar yapar'. azan ers erın • cBütün anneler gibi ben de * •rk•da,ıarı •da ve 7 yenı askeri tayyarenin u _ .. • '. . g g ' . Y den sık!lır, yeınış ve oyuncak se - cuğumdan bahsedeceğim için mes-

ş· d. k j çuşlarında hazır bulunmuştur. h~umetın.ın A~a.ı_ıya ile eşya ver, bazan ev işleri yapmıya kal- udum. Bana çocuğumu halihazır -
ım ı ırmızı bir tramvayın yu YAZ TEM~İLLERİ oo mubadelesı teklıfını kabul etme - kar, mutfağa girer ve tabakları kı \iaki ve istkbaldeki mesleki va -

muşak kolt.uklarına yan gelmiş gi- Pazartes;_ Baıcırko··y, Salı "skü·-1 Bı"r katar yold kt diğinden geri dönmeğe mecbıır rar. Sonra stüdyoya gelir. Kame -dıyordu. Bırden sigara içmekte ol- • u an Çl l ziyeti hakkında birçok sualler so -
duğunun farkına vardı. Kızdı hid- dar, Çarşamba Narlıkapı, Perşem-ı Paris 

29 
(AA) M kaldığı hakkında bir haber neş - rarun karşısında büyük bir zeka ruluyor. Burada bu suallere cevap 

detle si ara tutu . be Kadıköy, Cuma Şehremini, Cu- se ista; .- ontparnas- retmiştir. Bu haber hakikate teva- ve kavrayışla rolünü tekrar eder .. vererek bütün dünyayı meraktan 
g tyı d"'f ~_yere attı. Sı - martesi Beylerbey~ Pazar Yeni da kyonunda bır katarın yol - fuk etmemektedir. Zira hiçbir Al- Aşağıya küçük yıldızın hayatı kurtaracağım, demektir. 

gara aksi esa u ırıyarı bir ada_ h. -ı n çı ması neticesinde b · k · · · hakk · · şe ır. ölmü 
14 

kiş. ır ışı I man tıcaret heyeti Moskovava ııel- ında annesının verdiği tafsi - Kocam ve ben her şeyden evvel 
ş, 1 yaralanmıştır. miş değildir. !atı aynen naklediyoruz: (Arkası 7 inci sayfada) 

Ankara radyosu 

b 
Dalga uzunluğu -

1639 m. ıa3 11.cı. ızo Kw\ 
Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kwi 

T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw 

f .. 3ö .. :a;s .. S:h*tJ ...................... 
Saat 12.30: Prol'ram. 

Saal 12.35: Türk müıill • Pi. 

Saat 13: Memleket saat ayan, 
ajans ve· meleoroloJI haberleri. 

Saat 13.15: l\lüzlk (Karı.tık 

program Pi.) 

Saat 13.45 - 14: Kon1141D& (Ka
dın saati - Ev hayatına dair.) 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35: Müzik (Operetler • 
Pi.) 

Saat 19: Kon114ma. 

Saat 19.15: Türk müzltl (F .. ıl 
heyeti). 

Saat 20 Memleket saaı ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Türk miizlll: 1 -
Udi Eırefln Büz:zam peşrevi. 2-
Ahmet İnoyun Hüzzam tarkı 

T.A.Q. 19,71 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 183 Kes. ızo Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9465Kco. %0 Kw. 
(Hatırında kalsın). 3 - Fala Ka
panın Btizzam ,arkı: (Senl ıördtl. 
o şafak.) 4 - Santur takslm.l. 

5 - Şükrü Şeoo;ı:anm mahur ıp.r
k.ı: (Bu sevda ne talı) 8 - Hlc&'I 

türkli (Hafa alrdlm Wıüme) 7 -
Halk türküsü: (Şu dalları del -
meli). 8 - Ali efendinin Btcu 

ıarlu: (Samur kqlım). t - Su
ılnalı. tarkı: (Sensiz ıreceler). 10-
Musa Sllreyanın Btınam f&l'luoll 
(Sen sa.ııkl hahann.) 

Saat il Konu.pna. 

Saat Zl.15: Esham, Wıv!U.t, 

kambiyo - nukut ve draat bor -
sası (flal). 

Saat 21.25: Neş'all pli.ki.ar - iL 
Saat 21.30: Müzik (Radyo or -

kestrası - Şef: U. Ferid Anlar.) a) 

Saat U. SO: Program. 
Ada~• - Allecra. b) Andanle. o) 
l'tleouetto - Trio. ç) A11erro Spl -

rltoso. E. GrJec: Norveç danslarL 
Op. as. a) Allegro marcato. b) Al
ıecretto tranplllo ep-uloıi<J. e) 

Allegro moderato alla l'tlarcta. o) 
Alle&To molto. A. Dvorak: Slav 

dansları. a) Nr. 8, Grazloso e len
to. b) Nr. 7, Allegro vince. J. 
Brahms: Macar danslan, Nr. 5 ve 
6. 

Saat 22.30: Muılk (Opera Ar • 
yaları - Pl.j 

Saat 23 Son ajans haberleri ve 
yarınki proıram. 

Saat 13.15 - 24: Müzik (Caz -
band) Pi. 

=========·' 
~ .................. : 
t Sinemalar ı 
ı ı 

İPEK 
MELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSİM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 

SAKARYA 
HALE 
LALE 
ALKAZAR 
FE..."'tAll 
AZAK 
Yıldıs 

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

: Den iz ve Kadın 
: Yanık Gönüller 
: Son Döğliş 
ı Kanlı İnciler 

: İki yüzlü Adam 
: Şanghay esrarı 
: Kocası Seyahattt 

Beyoğlu 4 üncü Noterliğine 
İkametgahını olup Galatadn Ku 

ledibinde Hoca Alı mahallesi 
Tramvay hanında 1 numaralı dai
resinde mevcut olup İstanbul 3 

üncü noterliğinden musaddak 22 

Nisan 939 tarihli şe 4749 numaralı 

beyannamede 25 kalemde yw:ılı 

ev eşyaları benimle birlikte sakin 
karım Viktoryanın mal mlişterası 

ve müstakill olduğunu ve benim 
mezkılr ikametgahımda mevcut 
eşyalarda bir hak temellük ve alft.
kam olmadığını kanunu medeni -
nin 237 maddesine tevfikan İk -
dam gazetesile ilan olunmasına 
delalet buyurulmasını saygı ile di
lerim. 

Mezkilr Tramvay hanında 1 

numarada sakin Marko Rofe 

tl' ç nüshadan ibaret bu ilan da
irede saklı aslına mütabık olmak
la bu bir nüshası ilan edilmek ü -

zere İkdam gazetesine irsal kılın

dı. 
Beyoğlu Dördüncü Noteri Mit • 

hat Cemal Kuntay. 



iKDAM 

i li Sefin dünkü 
mühim nutukları 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Büyük Millet Meclisinin faali -
yeti, vatandaşlara hakiki bir hu -
zur verecek surette feyizli bir te
kamül halindedir. Hükı1met işle
ri, millet vekillerinin ciddi bir mü
rakabesi altında olduğu halde bü
tün gayretler, Cümhuriyet hüku -
metinin itibar ve muvaffakiyetini 
arttırmak yoluna müteveccihtir. 
Halkın seçimlere yakın alakası ve 
Büyük Millet Meclisinde millet 
hakiarının açık mürakabesi ideal
lerile nifaka ve anarşiye mahal 
vermemek zaruretlerinin beraber 
yürüyebileceğine inanıyoruz. Bü
yük milletimizin arzusu ve aklıse
limi, millet vekillerimizin ve par
ti tcşklatımızın yüksek meziyetle
ri, bize, muhtelif icaplar arasında, 
ahengı muhafaza etmek gibi çetin 1 

bir vazifeyi kolaylaştırmaktadır. 
Büyük kurultaya takdim ettiğimiz 
nizamname projesinde, Büyük Mil 
Jet Meclisinde, Cümhuriyet Halk. 
Partisinin b;r de müstakil grupu
nu düşündük. Büyük kurultaydan 
vazıfe alan ve Parti Genel Başka
nın farksız başkanlığında çalışa -
cak olan intizam ve inzibat içinde, 
~uurlu ve çalışkan, bir müstakil 
grupun, icra mevkiinde olan millet 
,·ckilleri ekseriyetine ve hükume
tine esaslı bir yardım temin eder
ken büyük milletimize de kendi 
işleri 'çin yeni bir teminat hazır -
lıyacağını ümit ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Parti teşkilatımızın ve halkev- J 

]erinin, vatanın ~iyasi ve içtimai 
teki\miiliinde verimli çalışmaları

nı, her suretle ışvik ve talep et - ı 

mck istiyoruz. Nifakı ve her türlü 1 

fenalıkları önl;yccck, her türlü 1 

iyilikk'Ti yapacak ve öğretecek 1 

bir nıilJi ınekanizınayı, partimizin 
faaliyetinde esash olarak bulaca
ğnnıza kaniiz. Parti teşkil;itımız, 

öniiınüzdeki devrede, istidatlara } 
yol veren bir gcnislikle ınüsbet fa- \ 
aliyctlerini, ınerkezi idarenin dai- , 
mi tcWşine tabi görccektiı. ı 

Bliyük kurultayın sayın üyele -

ri, [ 

lı1s ile konuşulması lilzımdır. Fa -
kat her şeyden mühim olan bir a
na prensipin, bütün milletlerin 
vicdanında sarsılmaz olarak yer -
!eşmesi gerektir. O da, nüfusu çok 
milletler gibi, nüfusu az milletle
rin de müstakil ve milli bir haya

ta müstahak olduklarının samimi 
olarak kabul edilmesidir. İnsan ce-

1 miyetlerinin, büyükleri tarafından 
yutulması mukadder olduğu na -
zariyesini, hiçbir yer için kabul 
etmiyoruz. Kabul etmiyeceğiz. 

Benliğine ve şuuruna sahip olan 
her milletin, doımnulmaz müstakil 
bir devlet olarak yaşaması hakkı, 
insanlığın sarsılmaz müşterek bir 
akidesi olarak tesbit olunmak la -
zımdır. Beynelmilel münasebet · 
)erimizde, bizim zihniyetimizde bı· 
lunan devletlerle müşterek preıı · 
sip ve emniyet davası, bizi müş -
terek cepheye sevketm;ştir. Siya -

'si anlaşmalarımızı ve ittifaklarıır~ı-
Milli Şefimizin bir portr~ zı bu zaviyeden görmelidir. 

başlıca hedef tutacağız. Bu husus- Balkan paktını ve Sadabad pak-
ta elde edeceğimiz neticelere, çok tını, bu samimi arzularla kuranlar
ehemmiyet ve kıymet veriyoruz. danız. Bütün Avrupayı kaplıyan 

Kat'i olarak inanıyoruz ki, köylü-hon emniyet buhranı içnide, Türk
müzün tahsilini ve maişetini daha lngiliz ittifakı,, hiçbir tecavüz fil<
yüksek bir dereceye vardırdığımız ri beslcıniyen fakat kendi emni 
gün, milletimizin her sahada kud- ycllerimiz ve müşterek sulh ve 
reti, bugün güç tasavvur olunacak insanlık ideali için alınmış bir te
kadar yüksek ve heybetli olacak - ahhüttür. Bu müştrek sulh ve em-
tır. • ·niyet idealini takviye edecek diğer 

Aziz arkadaşlarım, ı taahhütlerden ,ıe çekinmiyeceğiz. 
Memleketimizin müdafaa kud - Biz komşularımızla her türlü ibti 

Hüaeyin Cahit Yalcın 
' 

Ziya Gevher Etilı 

Cürnhuriyet hüklımctinin geçen 
kurultaydarııberi memlekette ta -
hakkuk ettirdiği faydalı işleri ve Milli Şef Amerikan milletine me11ajlarını Hüınü Kitapp 
aziz halkımızın resmi müesses.eler 1 okurlarken mikrofon ba~ın da 
den temini arw ettiği di!eklerı, e- ı etine öteden beri verdiğimiz e - afı hallettik. ş;mdi, samimi olarak 
linizdeki huliı.salarda teferruatile / İıeınıniyet, milletler arası vaziyet· ınların emniyet içinde bulunma -
bulacaksınız. Güzel vatanın her !erdeki son inkisa!lar bir ket daha larilc alôkadarız. Komşulr..;ı -
sahada geniş mikyasta imar edil - arlnn~hr. Bugü;ı insanlık, millet- nııza gelecek tehlikeleri, bir adım 
mes! yükseltilmesi ve kuvvetlen- ler arnsıııda ciddi bir eınni~ et bulı sonra hize gelecek tehlikeler gibi 
dırilmesi, durmak bilmiyen bir ranı gcçirnıektcdir. Birçok millet- önlemek için iktidarımızda olan 
gayretle devam etmektedir. Biri - lcr, beklen'lmh·en fırtınalara an . tedbirleri alacağız. 
birile maddi ve manevi irtibatı ol- sızın maruz kalmak endişesi iç:n - Size memnuniyetle söyliyeyiın 
mıyan dağınık parçalardan mürek de huzursuzdurlar. Halin en bü • ki Sovyctlerlc münasebetimiz her 
kep harap bir memleket, en uzak yük tehlikcoi buduı·. Milletler ara- zamandan ziyade sıcaktır ve kar -
köşeleri arasında bir aile efradının sındaki bu enıni) etsizlik, bugünkü 1 şılıklı itimada nıüstenittır. İki 
irtibatı gibi sıcak bir alilka ile bağ. halile devam edemez. Bu hal, ya memleketin birbirinin enrniye~i -
lanmış muazzam bir kütle olmak l ·netlerin <uutsl\z bir >urette ne ve 'aadetine yakın ve ciddi.bir •. ı ını "'/' 
)'OJı;,ıdadır. ünümüzdeki seneler - birbirinin boğazına atılmalarına alaka ile merbut olduğunu zikret-
de, bu çalışmalarımızın neticeleri- sebep olabilir; yahut da, nihayet ınek, benim içiıı hakiki bir zevk _ 
ni daha parlak olarak göze çarpar aklı selim galelıe ederek milletle- tir. 
bir hale getireeeğlınize kat'iyyen Fransa ile aramızdaki yakınlığı; 

rin huzur içiJ1de ınüşt.erek bir in-
güveniyoruz. 

Hükumetin icraat programını!ll 

teferruatile, büyük kurultayı yor
mak istemem. Fakat bir iki nokta
yı başlıca mesele olarak büyük 
kurultayın huzuruna arzetmek is
terim. 

Önümüzdeki senelerde nüfusu -
muzun çoğunu teşkil eden köylü -
müzün, gerek tahsil, gerek geçim 
hususunda seviyesini yükseltmeyi 

. . h: tnıek üzere olan tek meselenin 
sanlık hayatı yaşamaları ıçın yol . • . . ' 

it . .. yanı prcusıplerınde tamaınen m u-
bulunabilir. Ku~ ~y~ sam'.'.1'' 1 tabık kaldığımız Hatay meselesi
dileğini ifade. ettıg'.ını bilerek soy-' nin halinden sonra hiçbir kuvvet Besim A talay 

liyorııııı ki bız, mılletler arasında hozamıyacaktır ı·k. 1 kt 
. . . . ı meme ve 

emniyetin avdet etın'.'5.ını te~ın e- milletin menfaatlerini 0 kadar tıracak yeni kahramanlık .menkı -
decek çareyi sempatı ıle selamlı - müşterek görüyoruz. l heleri yazmak için tamamıle _haz'.r 
yacağız. Aziz arkadaşlar, ve kat'i olarak karar vermış bır 

Bu bahtiyar neticeye varabil - Milletler ar.ası vaziyetinin b _ haldedir. Bugün ihtilaf halinde o -
mek için, her milletin hakları ve günkü buhranında memleke~n lan milletlerin hiç birisinin yaşa
vazifeleri olacaktır. Bunların hu müdafaa vasıtaları, başlıca göz(; _ mak hakkını ve yüksek insanlık 

nünde tuttuğumuz bir mesele ol I· vazife ve meziyetlerini az takdir 
duğunu söylersem, bunu tabii bu- etmek hatasına düşmiyoruz. Tek
lursunuz. Cümhuriyet hükCımeti rar ederim ki herkes için yeryü -
temlz idealleri meriyette ve itibar~ zünün nimetlerinden istifade ed.e
da tutabilmek için Türkiyenin mü cek bir sulh imkanı samimi te -
dafaa kuvvetin.n yükse~ bir de _ mennimizdir. 
recede bulunmasının hakiki Ehem Sevgili arkadaşlarım, 
miyetini müdrikttr. Türkiye; şuur Yurdu içinde masumane çalı -
lu ve kuvvetli varlığile yalnız ken şan ve hakları için, mecbur olur
dini korumakla kalmıyor, insanlık sa, som bir kitle gibi şahlanmaya 
ailesine ve sulh mefkı'.ıresine cid - hazır olan büyük Türk milletinin 
dl btr hizmet ettiğine de kani bu - mümessillerisiniz. Temsil etmekle 
!unuyor. Bütün temennilerimize iftihar ettiğimiz büyük millet, in -
rağmen, insanlık yeni bir boğaz - sanlık ailesinin asıt ve kudretli bir 
!aşma afetine uğrarsa, Türk mil - mesnedidir. Kahraman milletimi
leti; bu mücade!ede kendine düşen zin varlığı, insanlık için ölçülmez 
medeniyet ve insaniyet vazifesini bir kıymet ve bulunmaz bir nimet 
kahramanca, hiç tereddüt etme - tir. Bu varlık; milletlerin farksız 
den ve hiçbir dehşetten ürkmeden olarak biribirlerile İnsanca geçin -
hakkile ve tamamile yapacaktır. meleri için tes;ri ihmal kabul et
Türk milleti; yüksek ideali ve ha- mez bir teminattır. 

Rei•icumhur lnönü Hariciye Vekili 
Saracofla ile konuıuyorlar 

Şükrü yati menfaati kendisile beraber o- Arkadaşlarım, 

lan milletlerle beraber, göz kamaş- Sade vatandaşlıkta en büyük şe-

Kazım Karabekir 

General Kdzım Sevüktekin 

Emin Sazak 

Halil Menteı 

Osman Şevki Uludafl 

refi duyan Cümhuriyetçiler ola -

, ... 

Rana Tarhan 

Refik ine• 

Nakiye Elgün 

Ra111h Kaplan 

MÜSTAKİL 
GRUP 

Cümhuriyet Halk Partisi beşin

ci kurultayının çarşamba günkü 

toplantısında teşkiline kanr veri

lecek olan müstakil grupun kim -

!erden teşekkül edeceği mera:k e • 
dilmektedir. 

Fakat, müstakil grupu teşkil e

decek olan 21 me'b'usun kimler o

lacağı hakkında bu sabah öğleye 

kadar do~an şayialara göre, 

grupta bulunması ihtimali olan 

meb'usların i3imleri söylenirken, 

bilhass:ı. şu zevat üzerinde durul -

makta idi: 
Ali Rana Tarhan (İstanbul), 

Hüsnü Kitapçı (Muğla), Halil 

Menteş (İzmir), Refik İnce (Ma -

:::AYFA 5 

YAKIN Dl 
• 

iKDAM' da 
... 11 ... 

ATATÜRK 
VE 

İstiklal Harbi 

Milli tarihimizin en 
çetin ve heyecanli 

safhal a rı 

Bu tefrika, en güzide bir muhal'" 

ıririıniz tarafından, ATATÜRK'llıa 

nutkuna, Milli :nıücadele devrlnia 

vesikalarına, hatıralarına, lntıb .. 

!arına istinaden, sureti mahswıa • 

11.a İKDAM: için haır:ırlallQ'or, 

... .2, ... 

Çakıcı Efe 
İzrnirin değerli muharriri Zey • 

nel Besim Sun'un tetkikler neti • 

cesinde yazdığı bu heyecanlı tef

rikada Çakıcının mü~ hayamı. 

okuyacaksınız. 

Tarihte Büyük 
Türk korsanları 

Rahmi Ya~'ın gazetemiıı içlıı 

hazırladığı bu on son ve en merak> 

lı eserinde fırtınalarla savaşllJl 

Türk kahramanlarının maceula • 

rını okuyacaksınız. 

Bir İspanyol 

Casusunun 

Heyecanlı 

Maceraları 

İskender Fahrettin Sertelli'nln 

ingi!izceden çevirdiği bu eşsiz e

serde sıirükleyici bir kitabın bil• 

tün zevkini tadacaksllllZ. 

Yakında . ' ikdam da! 

rak milletimizin hizmetlerini iyi nisa), Osman Şevki Uludağ (Kon- E1gün (Erzurum), Besim Atalay 

ifa etmek aşkı, bütün varlığımıza ya), Ziya Gevher Etili (Çanakka- (Kütahya), General Kazım SeviiJıı. 

hakimdir. Partimizin aziz andı, le), Kazım Karabekir (İstanbul), tekin (Diyarbakır), General Ce • 

vazife icabını en asil bir borç ta - Hüseyin Cahit Yalçın (Çankırı), mal Mersinli (İçel), Ras:iJı Kaplaıı 
nımaktır.. Emin Sazak (Eskişehir), Nakiye (Antalya). 
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Zabıta Romanı: No. 19 Yazan: AGATHA CHRISTI 

''Cinayet bu sabah işlenmiş .. 
Öldürülen, genç bir kızdır. ,, 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

1 2 B • 6 il 7 il il tfl 11 

_P A RIA V_,A Ni_ IS-EIR 
EDEVAT.SENE 
Ö AVA RiilS AK i N 
AL- tlM. R -E H l N. 
G E R-.-S -E F T:-L H 
OTIJMES-ti:.. DO 

ONUNCU BAP J güvenmekte olduğunu zannediyor G il-K • L. İ R - K O R 
BExill - Sur - mer cinayeti J dum. Poirot:ya .hitap. cd~rk:n hiç •. -Y- A. .N. BM.-- S ·A-- K A. 

25 Temmuz s1bahı uya~ımı ha te hoşuma gıtnnyen bır hamı tavrı 
la hatırlarım. Saat yedi buçuk ol- takınıyordu. M -Ü -N 1 R • N A M U S 
malı idi. Yatağımın yanıbaşında Genç müfettiş şöyle dedi: -E C A N j P N E M A 

iKDAM 

s Q_ 

Orta Anadolunun • ve sı-
vasın en güzel kazası 
Yıldızelinde kültür, • 

zıraat ve 
• • • • 
ımar 

31 - lla)'IS lt39 

1 ~ 

lLokman · 
, ·. H e k· i m.·ı 
İdrarı tutamanıak 

Bu hastalığa çocuklarda sık sık 
tesadüf olunur ve genç çocuklar
da da devam ettıği takdıı de vah.m 
bir mahzur şe><lini alır. Ana.ar, 
babalar bu yüzden pek haklı ola -
rak endişeye dü~erler. Geceleyin 
gayri intiyari olarak yataga işe

menin sebebini bilmek, bu çok e
lim maluliyeti tcşfiye etmek de
mektir. Fakat bunun menşei hem 
karışık, hem de karanlıktır. 

ayakta duran Poirot. hafifçe om - - Doktor Thompsonla uzun uza- t E [ E F- Ö N • T A N 
işleri çök ileri 

zumu dürtüyordu. Yüzüne atfetti- j dıya görüştüm. Seri halindeki bu 1 Sivasın güzeı ve tanınan kaza- J 

ğim bir nazar beni yarı şuursuz - : nevi cinayetlere karşı hususi bir BUGÜNKÜ BULMACAMIZ , !ardan biri de Ycnihan diğer ismi 
luktan çıkardı ve birdenbire bü - alaka gösteriyor. Bütün bu cina -

1 2 3 
• 

6 6 7 8 9 10 11 
Yıldızelidir. Sivasa olan mesafesi 

tün mele.katımı topladun. yellerden amil olan şey, çok hususi 45 kılometredir Kasabayı Çamlı,-
Yatağın içinde oturarak sor - bir zilini suiteşekküldür. Şuphesiz, __ -r:-1- __ ·--1-_ bel, Çalğ Akdağ, Bulamur, Bılenir 

.,,. ..... --r - . 
gıtmıştır 

... 
Ansefalit'e, sar'aya, akli fzaa 

müptela olan veyahut aıraıJı fıka
risinde bir afet bulunan çocuklar

' da idrarı tutamamak maaıteessüf 
iyi edilemez. 

dum: işin erbabı olnuyan bizler, dokto- 1 / :• ı 1 / Tınaş, Gürcü dağları kuşatır. Bu 
- Ne oluyor? Ne var? 1 run tıbbi noktai nazaTdan gözönün - -- -- -. - --- _l_I __ - dağlar ıçerisinde Çamlıhelın rakı-
Cevabı sade oldu, fakat sesinde de tutmakta olduğu hususiyetleri - - -.- - _ l_I ____ -- mı 1488 ve Çal dağının 1400 Yıldız 

derin bir heyecan ;çinde olduğu ı anlamayız (öksürdü). Mesela be - .-,-.---1-. - • dağının rakımı 3000 metredir. Ev-

anlaşılıyordu. nim son vak'a -ihtimal gazetede o- -.'-_i_ il _I 1 Iİ J velce kasabaya Yenihan ısminin 
- Olan oldu . kumuşsunuzdur- Mable Hamer'in .- - - - - .-,--- - verilmesi Dördüncü Murat zama-
- Ne oldu .. demek istiyorsunuz veonu takiben genç mektepli Mus- · - 1 

hakı.katı· __ ----.-,-.----- nında k.urul.muş o.lan. bir . h. an .. ın • ki. .. Sahi bugün ayın 25 i.. well - Hill'in katilleri.. d d il ld ğ 
- -- -.- -,- - .- - - mevcu ıyetın en erı ge ı ı soy-cın. ayet du·· n akşam daha halde katil Capper, fevkalade bir 

- " ---- - ----- -- lenmekledir. Kasabanın oldukça 
doğrusu bu sabah erkenden işlen- adam idi. Sizi temin ederim ki ba- ı • 1 1 il 

- ---- ---, ,- ,eski denebilecek hır de tarihı mev ıniş .. yatağımdan fırlayıp sür'atle na pirincin taşını ayıklattı. Kendi- 1 ı • 1 I cuttur. Lakin bu hususları aydın_ 
tualetimi yapmağa başladım. Poi- si sizin gibi benim gibi selameti 

latacak hiçbil' esaslı vesikaya rast 
rot ta telefonla öğrenmiş olduğu fikre sahip görünüyordu. Fakat - Soldan sağa - lanmamaktadır. 
şeyleri nakletnıeğe başladı. . şimdi maznunları söyletecek bir 

1- b k 1 - Mektepli - Şeffaf bir madde. SULARI 
. - B. exill p ajında ir genç ~\çok usullerimiz var_, hepsi de mo- : 

di bul B k h 1 2 - Sonsuz - Şehir içindeki yol. cese unmuş. u ız, şe ır dem. bu usu !er, sızin zamanınız- Kasaba çevresinde han, kümbet 
kahvelerinden l:irinde hizmetkar- da malfun değildi. Eğer maznunu, 3 - Bir hakkın ihkakı iç;n mü- sularıdır. Kasabada birleşerek 
Jık eden Elisabeth Bernard ismin- bir kere kendini meydana vurma- racaat edilen kanuni yol -

1 
merkez nahiye.inin Selaınlet Se-

tle birisi imiş. Anasının baı:ıasının ğa sevkedecek olursanız yakaladı- İştiha açmak için yemekle' ren köyleri arasınd~n ve Menteşe 
yanında ve yepyeni küçük bir ev - nız demektir. İzini keşfetmiş ol - b b T J 

1 . ı era er yenı ır . köyü aı-azisi içinde Kayın ırmağı de otuTuyormuş. Doktor ara gore duğunuzu bilir, cesaretini kaybe-
4 - Valide - Çölde rastlanan a- adını alarak Kızılırmağa dökülür. ölüm, 11.20 ile sabahın biri arasın- der, o zaman her istenilen şeyi iti-

da vukua gelıruş. raf eder. ğaçlık ve sulak yer - Belde. Kasabanın üç nahıyesinde de bü-

Güzel Yıldızeli 

Bazan sebep aşikar olur. Çocu -
ğun tenasül uzuvları fena teşekkül 
etın.i.ş olur, burnun da lıihmi teneb 
bütler bulunur, barsaklarında so

lucan vardır veyahut çocuk, şe -
ker hastalığına müpteladır. Bu se
bebler izale edildikten sonra dahi 
çocuğun idrarını tutamaması va
kidir. 

Daha birtakım sebepler de gös
terilmiştir. 

Fakat ekserıya hiçbir sebep 
meydana çıkmaz ve idrarı tuta -
mama vak'alarının ekserisi haki
ki bir bevli marazı asabiye ham -
]edilir. Bu mahzuru defetmenin 
pek sade ve ekseriya müessir olan 
bir tek çaresi vardır. O da gıdalar 
dan şeken kaldırmak ve yerine 
D glucose'unu ikame etmektir. Bu 
basit gıdai rejim muvaffakıyetle 

neticelendiği takdirci Çin ığnele -
mesi birkaç seansta muvaffakiyet 
temin eder . 

- Bunun bir cinayet olduğun • _ Bizim zamanımızda da hazan 5 - Bir hece - Mefhum. yük küçük ırmaklar me\·cuttur. 
dan emin misiniz? 

- Cesedin altında Bexill tren -
!erini gösteren sahifesi açık bir A. 
B. C. rehberi bulunmuş. 

~!er böyle cereyan ediyordu. 
Müfettiş Grome, dostumun yüzü 

ne bakarak: 

6 - Lezzet • Alaturka musikide Kasaba 2315 kilometre murabbaı 

bır makam. bir saha üzerine yayılmaktadır. 

Bugünkü halde kasabaya Yıl -
dızeli denmesinin selıebi Bilenir 
dağı eteklerine yaslanmasından 

ileri gelmektedir. Dillerde destan 
olan Köroğlunun meşhur yaylağı 
Çaınlıbel bu çe;rede uzanır. Kör

oğlunun çeşmesi de yol üzerinde 
yine gelen, geçen ydcuların içini 
ayni soğukla serinletir. Kasaba To 
kat - Sivas şosesi üzerindedir 

ehemmiyet verılmekledir. Kasaba de edilmekle ve bundan dolayı da 
daki belediye işlerine gelince: Be- ticari durumu da iyi net~ce ver -
tediye teşkilatım 1305 te kurul - mcktedır. Kasabanın beleöıye iş

muştur. Kasabada 485 haneden !eri üzerinde durmadan çalışan 

2000 den fazla nüfus yaşamakta - genç belediye reisi Muzaffer Bühe 
tlır. Belediyeyi. kı:.sabanın imar kasaba için büyük bir istikbal ha
hareke!lerine hız vermek için in _ zırlamaktadır. Küçük ve dar büt
şaat ilerine de mühim bir yer a - çe ile kasaba yakın yıllarda büyük 
vırmış bulunmaktadır. Şimdiye imara kavuşmuş olacaktır. Çalı - ·=============::::;;: 
kadar belediye binası 15 ten fazla şan ellerle kasaba IS'Tli güzel bir Da vis kupası 
dükkan, bir gazino, yaptırın tır. kasaba haline gelmektedir. 

Titredim. 
- Vay!.. diye mırıldandı. 
Bir müddet sakit kaldık. 

- Müthiş şey .. 
- Dikkat, Hastings .. odamda bir Nilıayet Grome, şöyle dedi: 

- Eğer Bexill meselesi hakkın-
faciaya şahit olınağı asla istemem. d b ak ist d... · 

11 
M - il .. .. .. k a ana sonn e ıgınız sua er eger ustura e yuzumu es - _ _ .. 
· · K d - k 'varsa. rıca ederun, tereddut enne-

mışım. an çenem en aşagı a ı -
yiniz. 

yor .. 
- Hiç şüphesiz genç kızın e ka-- Bugünkü gezinti planı:ıız ne 

' linl bilmiyorsunuz? 
Poirot? diye sordum. 

- Birkaç dakıka sonra araba 
gelecek.. size bir kahve getireyim, 
onu içiniz ve derhal yola çıkalım. 

- Yirmi üç ya~nda idi.. •Kızıl 

kedi> kahvesinde çalışıvordu. 
Poirot. dedi ki: 

Yirmi dakika sonra çok süratli - Hayır .. bunları sormıyorwn .. 
bir polis ara basile Londrayı ter - ı güzel miydi? 
kettik Müfettiş: 

Müfettiş Crome bize refakat e
diyordu. Son konferansımızda ha
zır bulunmuş ve işe resmen me -
mur edilmiş idi. 

- Bu teferrüatı blmiyorum. 
Sesinin edası: •Hakikaten, bu 

ecnebilerin hepsi de biribirinin 

aynı. demek istiyordu. 
Poirot'nun gözlerinde bir neş'e 

ışığı parladı. 

Jappdan çok daha genç olan Cro 
me, ark:ad~ından tamamile farklı 
idi. Yüksek insanlara has olan sü- - Sizce bu cihetin ehemmiyeti 
klıtu vardı. Filhakika tavırları za- yok. Halbuki ben, bilakis, bu ci -
rif idi, bilgisi sağlamdı, fakat, fik- betin bir kadın için çok miihi'm ol-
rimce. kendisini pek fazla beğen- d - fikr. d · o k d .. ugu ın eyım: nun mu -a -
mişti. Geçenlerde bir süru çocuk d t · d k - ·· 

. .. t işt. era mı tayın e en, e serıya gu -
cbıayetlerınde temayuz e m ı. ıı·ğ·d· 

. d .h ze ı ı ır. 
Sabrı ve feraseti sayesın e nı a - M"f tt' 

k til . d. B d u c ış. yet yakalanan a şım ı roa ,; 
moor hapishanesinde bulunuyor - - Vay!. .. 
d Yeniden sükfı.t. u. 

Bu genç müfettişin şimdiki me
selenin esrarını ortaya çıkarmağa 
ehil olduğu aşikardı. Fakat kendi
sinin salahiyetine haddinden fazla 

Sevenoaks'a yaklaşmakta oldu -
ğumuzdan Poirot. yeniden sözii aç
tı ve sordu: 

(Arkası var) 

7 - Sükut eden, sessiz - Zevk -

ten mütevellit inşirah. 

8 - Bir erkek ismi - İskambil 

kağıdında birli - İsim. 

9 - Bir erkek ismi - Keder - Bir 

rabıt edatı. 

10 - Toprak rengi - Bildirmek, 

ma!Umat vermek. 

11 - Aruz veznile yazılmış bir 

nazmın muallak hecesini, 

vezin zaruretile müstenid 

hece gibi okumak - Sahip, 

malik. 

Cümhuriydt hükumctinir, de -
miryolu sıyesasın1n :·,L-yük hatla -
rından olan Sivas - Samsun de -

miryolu yaylayı bu yol üzerinde 

bağlar. Kasaba ivarında Çam çer 
mik adile anılan sıak su kaplıca -

Son aylar içerisinde de kasaba ih- TEŞEKKÜLLER: 

tiyacıhı karşılıyabilecek iki park, Kasabada Türk Hava Kurumu 
3000 çubuk idan dikilebilmış, 7 ki- 1 başta olmak üzere Çouk Es:rgeme, 
lometreden 80 beygir kuvvetinde Kızılay Kurumları d3imi bir faali 
elektrik temin edebilecek su gcti- 'yet halindedir .. Türk Hava Kuru

rilmişlir. Halkla il:.eraber belediye mu son üç yıl içerisinde 33 bın li
elele vererek kasaban;n güzelli - ra merkeze göndermek suretile 

ğine, ımarına ve ihtiyaçlarının büyük bir alfıka karşılamıştır. 

karşılanmasına büyük bir mesai , Spor ilerine de bu yıl daha azla 
sarfetmektedir. Kasabanın yıllar- hır önem verilecektir. Bilenir ili-

danberi bekledıği ışık ihtiyacı da 
bu yıllar içerisinde müstakbel i
·nar planının da yapılması ıçin te-

bbüse geçilmiştir. İçme suları 
la bol ve tatlı içmeye elverişlidir. 

n · n sıçak, ve samimi gençliğinin 

özlediği halkevi de bu yıl 19 Şu -
batta açılacaktır. 

Bunun içinde yem ve modern 
bir halkevi yükselmektedir. 

- Yukandan aşağıya -

1 - Devalandırmak - Boş. 
!arı vardır. Ayrıca iki saat mesa - c{asabanın göze çarpan bütün cad 

fede Çamlıbel eteklerinin, Karbo-
2 - Bir nevi bez - Selam. nallı sıcak su kaynağı varsa da. 
3 - Bulgar parası - Bir nevi burası bu yıl banyo .irn!ine getiri -

araba. lecektir. Kasabanın Direkli, Çırçır, 

• - Ödemek - Havlıyan may -ı Belik adı ile üç nahiyesi ve 150 kö-
mun _ Vilayet. yü vardır. Umumi nüfusu 48 bin-

5 - •SİZ• mukabili arabi edat • den fazladır. Kasaba köylerinde 

İki mail satıh arasındaki düz arazi. köy ve köylü davası üzerinde ça-
6 _ Şöhret _ Baht. lışılarak köy kalkınmaya progra

mının ana hatları bütün hızı ile 

tabik edilmektedir. Halkın ve köy 
7 - Yemek konan kab - Sepet. 

8 - ıİstirahat vakf€6i - Musikide 
!ünün kültüre karşı da bilen, 
artan ibüyük bir alakası var-

9 - Vukua getirmek - An'lar -
dır. Genç ve çalışkan kayma -

sükut işareti - Ay. 

leleri kaldırımlanacaktır. Bu yıl 

Jelediye bütçesi 9355 lira olarak 

tesbit edilmiştir Elektrik işinin 

ikmalinden sonra belediye kendi
sine büyük bir varidat membaı 

teşkil ederek bütçeyi 14000 liraya 

çıkaracağı kuvvetle ümit edilmek 
tedir. Halk ziraatlc meşguldür. Ar 
pa, buğday işleri ile uğraşır. Son 

yıllarda şeker pancarı ziraati de 

köylünün ve halkın da yüzü-
nü güldürmektedir. Kasabada 
2000 dönüm arazi üzerinde pan -
car ekimi :yaj>ılmakladır. Halkın 1 

Bir nota. 

10 - Kesin - Ufuklar. 

11 - Bır pamuk nev'i 

den. 

- imal e-

kam Hilmi Tunçerin devamlı gay-. Toprak Mahsulü Of;si t.or.ıfındaa 

ret ve uğraşmaalrı ile kasabanın mühim miktarda buğday işinden 

her türlü ilıliyaçları karşılanmak- ticari vaziyeti de iyidir. Ayrıca / 
ta yol, telefon ilerinin de fazla bir yağ. yapağı. arpa sat•şından istifa-ı 
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Berlin, 29 (AA.) - Dav's ku -

pası· 

Almanya, İsv('Çe 2 - 1 galiptir. 

Belçika - Norveç 
Brüksel, 29 (A.A.) - Davis ku 

pası: 

Belçika, Norveçi elimıne etmış 

ve Avrupa mıntakası dömi fınalı
ne kalmıştır 

Yugoslavya - İtalya 
Milan, 29 (A.A.) - Davis kupa.sı: 
Yugoslavya ile İtalya 22 berabe

re kalıruşlardır. 
İtalyalı De Stefani Yugoslavyalı 

Miliçe 6/1, 6/4, 4/6, 6/3 galip gel
miştir. 

İtalyalı Canapele'i Yugoslavyalı 
Punçek ile karştlaştıran ma~ı Pun 
çek 13/11, 6/1, 5/4 ile kazanırken, 
gece dolayısile karanlık çöktüğün 
dan yarıda kalmıştır. 

~a--

İtalyan tayyarecileri 
Roma, 29 (A.A.) - İtalyan tay 

yarecileri diğer İtalyane ski ınuha
riplerile birlikte 31 Mayısta İspan 
yadan hareket etmiyeceklerdir. 

İtalyan lejyoner havacılığına 
mensup zabitler, küçük zabitler 
ve askerler tayyarelerini muayene 
edip, İspanyol makamlarına tes 
lim ettikten sonra 5 veya 6 Mayıs 
ta Cadix veya Sevilleden hareket 
edeceklerdir. 

TEFRiKA NUMARASI: 84 
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Evet, teşekkür ederim, çok 
teşekkür ederim Beyefendi... 

-Ve Asım kapıdan çıkacağı sı -
rada Nihal bir şey hatırlamış gi
bi: 

kuşun nihayetinde kayboldu. 

* SAİT AGANIN ZİYARETİ 

- Arabacı başka ... Arabacı bir di; pek efsunluydu. oluyor. Eğer Müjgaııın kaçmasın- onunla pekala bir ömür sürer ya .. da Sait ağa içeri girince hepsi 
iki altın alıp Müjganı kaçırmayı - Hınzır Müjgan, mutlaka Ha- da Sait ağanın parmağı olsaydı Bu kız henüz on beş on altı ya- sustu, Yine Şevkaver cür'etkara -
üstüne almış. Fakat mücevherleri, lil ile mercimeği fırına verm~ ola- biçare süt dökmüş kediye döner şında idi Herkesin gözü ona çev - ne bir tavırla: 
elmaaları kim kaldırdı? Sonra cak!... miydi? rildi. Birisi: - Sait ağa, dedi. Vallahi hepi • Akşam yemeğinden kalkan kız- ak - b' 
Müı·gana kim yer buldu. Onu sak- - Alçak kız ... Aman, ne alçak - Müjganla Sait ağa pek sıkıfı- - Vay kiıfir, dedi. Sen de ağzı- miz senin Y ana yapışacagız, ı -lar Mes'ut ağanın etTafında ve ko- ı · h ı 
lıyan kim? imiş!. .. Adeta şıllık... kı idi ne onun için aklımdan geçti. nın tadbıi biliyor musun? zim elmas anınızı, miıcev er eri-- Ah, dedi. Affedersiniz. Az da- ca biT pirinç mangalın ısıttığı oda-

1 
ık ks 

_ Evet, Mes'ut ağanın hakkı - Kızlar, ne oldu ise Sait ağa- Maamafi Tirandil pek öyle deme. - Bilir hınzır, bilir anuna sakın mizi bu up ç araca ın. h sormı,·a unutRcaktım Para ıa da toplandıklan zaman hepsi hiıla 1 d d 
· , - - var. Muhakkak bir erkek ışı· • bu ... ya oldu. Meğer o gün Sait ağa İçyüzünü bilmezsin. Dünya bu, ne bu sözünü Şevkidil kalfa -işihne- Sait ağa, şimdiye ka ar ora a zım değil mi? sırra kadem basan elmaslarından, ali b d b. k k k ld ~ 

Hem de şehirden bfr erkeg"in işi.. . buradan bir fırlayış fırlamış. Müj- !er olur... sin, v ahi seni öldürür. ura a ır aç ere maruz a 16 1 
Asım, mağrur ve mahviyetkiır: mücevherlerinden bahsediyorlar - lı 1 Is B Şe k h b . d il ··1 b ilıt bö. l .._ 1 rın toplan 

_ İşte yine 0 aratı:ıcı. ıganla Halil ağanın peşine takı p' - Aman ne o ursa o un... en v aver şu ane ır e a e gu - u arı y e .,z a -
la~ ır, meseleyi halledelim, dı. Şemsidil: M , t _ k t•· dd ıt· ne Şişlisi, ne Beyoğlusu kalmış. 1 küpeC'iğilne yanıyorum. Ne diye dü ve ilave etti: dıkları bil- mecliste ve hepsinin ay 

Ş d .lik .. h. b. ını· Bir •eye yanmıyorum daha es u aga a ıyyen re e ı: . . . .. te b! 
ım 1 

mu ım ır paraya 
1 

- - • ' Ol . .
1 

İstanbulu dört dönmüş amma eli aşiftenin sözüne kandım da gıdıp - Ben onun yuzune karşı da ni fikirde olduğunu gos ren r 
y mız ynk. Maamafi ... Sizce ka- elması bir kere bile takmak kıs - .~ ... maz.' .d~dı. Arab~cı .1:"~.' boş dönmüş.. sandığımdan bir tanecik küpeciği- söylerim, MüjgAn pekfılA etmiş. hava içinde işitince.şaşırdı. Zaten 

sekı on J'ra liltfetseniz. İh - met olmadı. Nazlı kafam şeker höduğun bırıdır. Açıkgoz gıbı go- - Sait ağa bu işte çıra gibi yan- mı alıp ona teslim ettim. Kurda Aferin Müjgana, ben de olsam o- bitkin bir halde idi. Son günlerin 
ti at olarak istiyorum, belki Hlzım bayramında hediye etmişti.. rünüyor amma .. · dı. kuzu teslim edilir mi? nun yaptığı gibi hareket ederdim. hariseleri, o sabahki telakisi onu 

D ive do.vündu·· Derken mu··ba Kızlardan birı kıvrak bı·r kah - t· - k··ı b 
olur. , · - Kızlardan biri kapıya bakarak - Evet, hınzır karı meğer ne' Kızların hepsi birden yarı ciddi mukaveme ı muş u ir vaziyete 

hase bir kere daha mücevherlerın kaha salıvererek: ·· t·· H k · k · 
·hal H mır unlü terlıklerini ilıtiyatkar ve alçak sesle: kurt imiş... yarı alay haykırıştılar: düşürmuş u. er esın cndismı 

nasll kaybolduğuna döküldiı. - Aman Me'ut ağa, sen erkek- _ Kızlar, dedi. Sakın bu ış· da - - Ne kadar kurt ols.~ yine bir - Ne ne dedin? Bir daha söyle itham ettiğini görüyor, bu itham -suruycrek merdıvenlerden yukarı 
çıkarken Asım a ındı \€ so- Mes'ut ağa: ten ne anlarsın•. O beni bir kere nışıklı dövüş olmasın? Sakın Sait gün kapana düşer, merak etmeyin. bakalım... !arın onu bir mücrim addettirecek 

- Benim anladığım bu işte bi- Beşiktaşa götürdü. Arabaya biner ag·anın da parmağı olmasın? Kızların en genci olan Şevka - - Demek sen de bizim elmasla- mahiyete kadar çıkacağını sanı -kak kapısının oııünde ellerini u - - k d . 
rınin parmağı var. Yoksa Müjgan en e, merken de yan gözle öyle Tirandil, yüzünü eksilterek bu- ver omuzlarını silkti: rımızı kapıp kaçardın ha?... yordu. gu- şturarak onu ancak bir ıki daki- 1 b k ı k ı be bir bakışı d k. nkl · - ·ı· k 
ya nız aşına o ay o ay cere - var 1 1 sa ınsanı nu söyliyen kıza istihfafkiır bak- - Kapana düşüp te ne olacak?. - Eğer birinde gönlüm varsa. .. Minderin bir köşesıne ı ışere ka bekledi. · ecek ·b· l 
mez. yıy gı ı... tı: Yine buraya ,getırecekler. üstüne gönül bu, insana ne yaptırmaz.. ve müşküliıtla işi alaya vurmıya, 

Elinde sıralanan altınları say - - İşte arabacı ile anlaşını§ dedi- Başka bir kız atıldı: - Deli misin? dedi. Zavallı a - kapıyı kilitliyecekler, değil mi? Odanın içinde gürültülü kahka- gülmiye çalışarak: 
mıya tenezzül etmiyerek çıktı, yo- ler ya... - A, vallahi ııözleri çok güzel - ğanın yüzünden düşen bin ı:ıarça O zamana kadar kiminle lıaçmışs~ balar çınladı ve bu patırdı arasın- (Arka!ı ,;ar) 



İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Sıra Mııkelleflo adrcol 
No. 

işi loml Verginin milnan Senesi lbbaraame Sıra Mükellefin adresi lşı lsml Verginin mıktan Senesi lbbarnam• 
nln No. No. nlo No. 

1 Osmanağa Yasa 55 Kahveci 

2 • Yasa 42 Meyhanf'CI 

3 • Söğütlü çeşme li/l Berber 

• Çarşaflı Hanım 7 Kireççi 

5 . • Çarşaflı Haruın 4,6 Keresteci 

6 • Zihni Ef. 3~ Manav 

Şaban Mehmet 67.34 K 

15.49 B. 
10.10 c. 

Arif 29.70 K. 
6.83 B. 

4.44 c. 
Huriye 9.53 K. 

2.19 B. 

1.43 c. 
Arif Hasan 1.20 K. 

-.24 B. 

İbrahim 30.73 K 

3.07 B. 

4.61 c. 

935 

935 

935 

935 

935 

• 

Cilt-Varak 

14,32 

6,3 

14,30 

12,72 

)27 

14)28 

)29 

Salih Murat 19.09 K. 

3.82 B. 

3.4.\ c. 
935 13,64 

7 • Zihni Ef. 10 Kahveci Ali Yusuf 12.48 K. 

2.50 B. 935 13,82 

8 • Söğütlü Çeşme 230 Sebzeci Avni Tahir 7.19 K. 
1.44 B. 93~ 

9 • Söğütlü Çeşme 262 Kahveci Mehmet Osman 

10 • Söğütlü Ç~e 153 Sebzeci Mustafa 

11 Bahariye 34 Doktor Rasim Mehmet 

12 • Haydarpaşa caddesi 3 Fotoğraf atölyesi Nur iye Kadir 

13 Rasimpaşa Rıhtım cad. 100 Manav Ali Mehmet 

14 • Karakol sokak 2 Berber Hasan Rifat 

15 •· Karakol 2 Aşçı Satılmış Mustafa 

16 • Karakol 2/Q Manav Ethem Hüseyin 

17 • Karakol sokak 33 Dikiş Yurdu Sami 

18 Hasanpaşa Söğütlü Çeşme .363 Kalaycı Haydar 

19 • Kurbağalı 93/2 Kahveci fzzet Mustafa 

20 • Uuzun Çayır 5 İsmail 

21 .uzun Ça~ 7/1 Aşçı Süleyman 

22 İbrahlmağa Liman mevkU 18 Komisyoncu Fahreddin 

23 Caferağa Bahariye 69/8 Doktor Ethem Vessai 

24 Caferağa Moda 172 Tavukçu Koç o 

25 • Moda 172 Sobacı Cafer 

26 • Yoğurtçu Park yo • Saat tamircisi ve terzi Ohannes 

kuşu 11 

27 • Karakol 9 Garaj ve tamirhane Yusuf Niyazi 

28 • Moda cad. 9 Lokanta~ı Tevfik 

29 • Mühürdar U Kabzımal Bedri Ahmet 

30 • İskele 28 Yağcı Andon Hristo 

31 • Mühürdar 78 Mektep İtalyan kız mektebi 

32 • Muvakkithane 33 Yağcı ve peynircl Pijina 

33 • Muvakkithane 35/l Terzi Şayeste 

3-1 • Muvakkithane 74 Berber Ahmet 

35 • Moda 29 Manav Mustafa 

36 • Moda 65 Odun ve kömürcü Eyüp Süleyman 

I 

37 Zühtüpaşa Fener 94 Dondurmacı Lambo 

38 • Fener 122/128 Sinemacı Abdi Asaf 

7.78 

1.56 

2.56 

:_,51 

18.56 

3.71 

30.22 

6.04 

11.48 

2.30 

2.07 

14.13 

2.63 

4.59 

1.19 

7.53 

1.51 
1.36 

2.33 

0.47 

35.30 

7.06 

6.35 

3.78 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

00.76 935 

6.79 

1.56 935 

1.01 

28.08 

5.62 935 

5.05 

22.05 

• 

4.41 935 

83.33 

16.67 935 

3.33 

-.67 

60 
30.00 

935 

6.00 935 

5.40 
19.75 

3.75 935 

00.22 

100.24 

20.54 935 

2.44 
-.65 

-.13 935 
130.95 

29.19 935 

24.06 

4.31 935 

91.30 K. ) 935 

152.50 M. ) tla 
9.40 H. K. ) 937 

577.00 c. ) 
23.13 

4.36 

4.16 

6.75 

935 

1.35 935 

73.13 

14.63 935 

5.00 

1.00 935 

43.67 

6.73 935 

3.31 

-.66 935 

13.50 

3.70 935 

13,77 

12,28 

12,19 

14,21 

10,90 

10,81 

1,18 

7,2 

12,24 

13,76 

13,14 

13,56 

24,56 

1.22 

1.2 

13.2 

5.97 

11,2 

4.72 

2,12 

2.17 

2,9 

1.12 

3,2 

6,87 

1.38 

9./76 

9/.42 

3/41 

2/19 

1/26 

39 Zühtüpaşa Bağdat 44 Aşçı 

40 • Rüştiye 54/1 Kır kahvesi 

41 • Fener 4/1 Manav 

42 Tuğlacı Bağdat 123/6 Sebzeci 

43 Tuğlacı Yaverağa 54 

44 Sahrayı Cedit Ethem Ef. 78 Sütçü 

45 • İğri sokak 6 Terzi 

46 • Cadde Bostanı 82/l Odun deposu 

47 • Cadde Bostanı 82/1 Gazinocu 

48 Osmanağa Söğütlü Çeşme 135 Şapka tamircisi 

49 Suadiye Bağdat 318 Marangor. 

50 Suadiye Haliınağa 14 Kahveci 

51 Bostancı İç Erenköy 18 Eczahane 

52 Bostancı Bağdat 286 İçkili gazino 

Süleyman 35.00 

13.24 

Kemal 27.00 

5.40 

4.86 

Mustafa 13.00 

2.75 

2.47 
Salahattin 24.00 

4.80 

Mehmet 24.60 

4.92 

4.43 

Hüseyin 27 /l 7 

5.43 

Hürmüz 10.74 

2.14 

Akif 96.15 

Akif 

Saime 

Fethi 

Musa Kazım 

Vefik veresesi 

İhsan 

38.46 

96.15 

141.78 

29.08 

H.oo 
4.80 

4.32 

1.85 

0.37 

7.05 

1.41 
57.46 
11.49 

84.46 

16.90 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

936 

937 

935 

.936 
937 

935 

935 

935 

935 

CUt-Varak 

11/2 

6/42 

2/15 

8{74 

7/44 

1/31 

1/54 

1/37 

1/15 

2/5 

3/60 

3/35 

1/14 

Kadıköy Maliye Şubesi mükelfoflerindcn yukarıda adı, işi ve es ki adresleri yazılı eşhas yeni ad

reslerini b ildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış o Jduklarından lliza!\ırında gösteri

len senelere ait kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnameleri ke ndilcrine bizzat tebliğ edilmemiş

tir. Hukuk usulü n.uhakemeleri kanununun 141-142 inci maddeleri hükmune tevfikan, tebliğ yerine 

geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3777) 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Sıra Mükellefin Adresi 

Sokak 

İhbar 

No. No. Adı 

1 İstefan 

2 Despina 

3 t•mail 

4 İsmail 

5 İstemanola 

6 Pandeli 

7 Dimitri 

9 İstavro 

9 Mahmut 

10 Hasan 

11 Misak 

12 Sarı Eleni 

13 Münevver 

14 Zaharya 

15 Koço 

16 Hak~ı 

17 Surla 

18 (Keyveli 

(E!eni 

19 
20 

• 
• 

2.1 Misak 

22 Anna 

23 • 

24 • 

25 Viyolet 

26 Aleko 

27 Mari 

28 Viyolet 

29 • 

30 Sedat 

31 Kloropulos 

32 Tcodosya 

33 Yorgi 

34 Kleropulos 

işi mahalle No. 

Piyano tamiriHüseyi:ıağa Rumelihan 13 

Kabile • Çöplük çeş. 15 

Kunduracı Kamer hatun Kropcn han 17 

• 
Terzi 

Kahveci 

Kunduracı 

• 
• 
• 

• 

• • • 
• 
• 

• 
Şekerlemeci Hüseyinağa 

Bostan 

Fesliğen 

İki kuyulu 

1stikliıl c. 

2/3 

7 

20 

20 

76 

Kavelıci 

Yufkacı 

Genel ev 

• • 
• • 

Terzi 

Kasap depo 

Kunduracı 

Doktor 

Genel ev 

• • 
• • 
• • 

Pansiyon 

• 
• 

• 
Boş odalar 

muciri 

Genel ev 

Pansiyon 

• 
Doktor 

• 
Kamerhatun 

Hüseyinağa 

• 
• 

Kamerhatun 

• • 

• • 
Hüseyin ağa 

• 

• • 
Bahçe 

Nane 
, 
ımam 

Sakızağacı 

Kilise 

Balık 

Kropen han 

Hava 

Doğramacı 

173 

2/1 

3 

28 

28 

16 

. 4 

18 

13/4 

33 

• 
• 

Utarit 6 

Yoğurthane 3 

• Tarla başı 

• Bekaı . 
• • 
' . 
• Mektep 

Kamerhatun Serkıs 

Hüseyinağa 

• 
• 
• 

Yağhane 

Mektep 

• 

131 

34 

34 

34 

19 

16 

32 

19 

19 

48/3 

vergı nev·l sene 

44 10 K. 936 1/48 

39 00 K.B.C. 935 1/23 

2 00 K.B.C. 936 16/79 

10 80 K.B. 

14 28 K.B.C. 

18 96 K.B.C. 

• 16/78 

• 
• 

16/69 

16/66 

115 H9 K.B. • 12/11 

259 20 K.B.C. 935 13/79 

133 bO K.B.C. 936 13/77 

16 56 K.B.C. 

1539 72 K.B.C. 

2246 40 K.B.C. 

2246 40 K.B.C. 

16 20 K.B. 

5 GO C. 

78 J7 KB.C. 

283 ~O K.B.C. 

672 ~2 K.B.C. 

898 56 K.B.C. 
936 00 K.B.C. 

• 
935 

• 
• 

936 

935 

• 
• 
• 

• 
• 

16/ 72 

7{45 

7/44 

7/42 

6/27 

8{72 

7/52 

7/41 

7i48 

7/50 
7/49 

1572 48 KB.C. • 7 /46 

288 00 K.B.C. 938 17/20 

403 20 K.B.C. 937 17/19 

288 00 KB.C. 939 25/39 

388 08 KB.C. 935 7/56 

186 30 K.B.C • 7 /55 

692 64 

389 08 

35 98 

34 ~9 

K.B.C. 935 

• 936 

• 935 

• • 

7/54 

7/62 

7/63 

12/48 

Borsa simsarı 

Mucir 

Matbaacı 

Borsa simsarı 

• 

İstiklal 

Tarlabaşı 

Çeşme 

Mektep 

Tarlabaşı 

91 80 70 • • 12/49 

• 13/20 172 80 • • 12/50 

• 14 288 00 • • 12/51 

• 91 230 40 • • 12/52 

Tarlabaşı Maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve eski adresı yazılı şahıslar terki tica

retle yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizala • 

rında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzal ken

dilerine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuk usulü mahkemeleri kanununun 141 • 1'!2 inci maddeleri 

hükmüne teviiiıkan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilAn olunur., (3795) 

! ........................ : 
ı BORSA i 

ANKARA 
29 - 15 - 939 

KAPA NiŞ 

1 STERLİN 5.93 
ıoo DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE FR. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAfıMt 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

126.66 
3.3550 

6.66 
28.M 

68.0050 
50.7925 
21.SW 
1.0825 

1.56 
14.0:..i 
23.R45 

%4.84%5 
0.9050 
2.8925 

34.6% 
30.55 

23.9025 
Esham •• Tahv 1161 

Ergani 19.20 

Sl!BZE FIATLERI 
lstanbul Belediyesi Merkez bhlinde 

toptan satılan yaş meyva ve 
sebze fiatle:ri 

Cinsi 

Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
A. kadın fasulyesi 
Yeşil fasulye 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Enginar 
Hıyar 

Marul 

emsall 

Kilo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adet 
• 
• 

Orta 
kuruş 

7 

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

Şirley T empl 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

çocuklarımızın, yalruz Shirley•;n 
değil, kardeşleri George ve J ockın 
da ilerde mes'ut olmalarını isti -
yol'llz. Shirley'in sıhhati, saadeti 
ile derslerine çalışmasına olduğu 

gibi alakadar olmak tabiidir ki va
zifemizdir. 

Shirley film çeviriyorsa bunu 
sevdiğinden çev;riyor. Sonra bu o
nun terbiyesi, ıstikbali için de fay 
dalı bir şeydir . .ıföçük kızımız dur 
madan çalışıyor. Fakat o zaten 
tembel tembel oturmayı hiç sev
miyen bir kızdır. Daima faaliyet 
içinde bulunur. Sinema onun için 
mükemmel bir eğlence vasıtası da 

, olmuştur. Biz onun bu işi uzun za
man, bıkıncıya kadar ve halk al -
kışlamıya devam ettiği müddetçe 
yapması taraftarıyız. Fakat çalış -
maktan yorulduğu ve arzu etme -
diği takdirde onu çalışmıya hiçbir 
caman icbar edecek değiliz. Eğer 

kendisi resme ve dansa merak et -
seydi, yahut, hazan hulasasını kur 
duğu polis hafiyesi olmak için te
şebbüs etseydi yine ona mani ol -
mazdık. Sonra ilerde e\'lenmeyi, 
bir yuva kurmayı düşündüğü za -
man da ona büyük bir sevinçle 
yardım edecek olan yine bizleriz. 

Shirley, bazılarının zannettiği 

gibi küçük bir melek, yahut göz -
!erinde büyüttükleri gibi bir ha -
rika değildir. O da birçok çocuklar 
gibidir. Mesela oldukça yaramaz -
dır. Fakat biz onu bundan dolayı 
hiçbir zaman cezalandırmamışız
dır. Çekilmez bir çocuk ta de -
ğildir ve bizi dinlediği, itaat etti
ği için ondan çok memnunuz . 

Bazıları da Shirleyi bir dahi o -
l tarak telakki ediyorlar. Hayır bu 
da yanlış. Kızımız birçok başka 
çocuklar gibi zekidir. Şahsiyet sa
hibidir. Kendisinin daima neş'esi

ni, sıhhatini, sevimli alhini muha
faza tmesi bizi mes'ut ediyor. 

Benden ekseriya Shirley'in ya • 
şını öğrenmek isterler. Kızım 23 
Nisan 1939 da tam on yaşına gir • 
miştir. 

Babası ve ben kızımızın terbi -
)'esine büyük bir itina göstermek
teyiz. Shirley eğer meşhur bir yıl· 
dız olmasaydı, tabiidir ki yıne ay
ni şeyi yapacaktık. 

Shirley'in süksesi onun terbiye
si, istikbali hakkındaki güzel fikir 
!erimizi tahakkuk ettirmeye, bize, 
bütün çocuk ana ve babalarının 
yavruları için düşündükleri güzel 
bir i:stikbal hülyasıru temin etıni
ye yardım ediyor. 



SAYFA 1 

Roplar 
ipek Jerseyinden 12 

1 
5 o 

yeni ve cazip 
çııbuldar 

lira 

Yağmurluklar 
Beyaz ipekliden 

aon moda ve ekıtra 
cinı 

25 
lira 

Mantolar 
Ylhı K"fadan ıpor 

biçimi glizel yaz 
111nlı:lerde 

28 
lira 

Yazlık Roplar 
Sayfiye için 

YıkaaabiliT Empri• 
meden 

325 
kuruş 

ipek Çoraplar 
fleşbur nıı: marka 

tabii 
Dayanıklı ve iyi ciu 

140 
kuruş 

Dantelalar 
Blua ve roplar için 
Son moda çeşitler 

metro•u 
300 
kuruş 

Yazlık Son Moda Malların 

FEVKALADE SATIŞI 
Beyoğlu İstiklal caddesinde 290 No. 

L A 
PASAJINDA 

Krep Kloke 
Rop ve oabahlık 
için gayet kulla· 

nışlı metrosu 
45 
lı:uruş 

Krep Jorjet 
Ekotra cinı yumu· 

şak ve modern 
desenler aıetrOIU 

130 
kuruş 

Gandi 
Yek renk 

yıkanabilir cins 
metrosu 

Krep 
Sağlam cins 

yeni desenlerde 
metrosu 

150 

60 
kuruş 

Gandi 
Kostümler için çiz· 2 o o 
gili modern renk· 

lerde metrosu 
kuruş 

Maruken Emprime 
Sayfiyelik roplar 

için şayanı tavsiye 
cinı metrosu 

100 
kuruş 

Çiçekli Organdi 
160 Bluz ve roplar 

için metrosu 

lı:uruş 

Emprime 
lpcldı 300 

mütcaevvi dc•en· 
lerde aıeb"osu 

Mi len 
Manto ve kostüm· 
lt-r için metrosu 

kuruş 

Bluzlar 
ipek Jerseyinden 

GOzel çizgi ve 
renklerde 

275 
bıruş 

Bluzlar 
Romen el işlemele· 
rile süslü Krepten 

yıkanabilir cinı 
350 

kuruş 

Mayolar 
Bayanlara 

Meşhur Avrupa 
marka 

475 
kuruş 

Korseler 
Hakiki LA STEKS 

Amerikan 
marka 

kuruş 

Eşarplar 
lpeke Şifondan 
Yeni reıılc ve 

desenler 
190 

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

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 

~·O - .•ı.~·ıs 193!1 

Striemacla: M AH K ÜMKAR KALESİ 
SiNEMA: 

saat 20 de batl•r 
Ayrıca dünya havadisleri ve üçüncü bir film Bayanlar ve çocuklara duhuliye 5 

üçüncü film her ak,am değişir. kuruş erkeklere 10 kuruştur 

22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema 
ADEMi İKTiDAR 

ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE YEMEK GETiREBiLiRLER 
GÜZEL MANZARA. BOL HAVA. TEMiZ SERViS 

Kaırşo 

1 LA~ 
Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha -

kimliğinden: 

Fatih itfaiye caddesi Kırbacı so
kak 1 numı:rada oturmakta iken 
ikametgMurun meçhul bulunduğu 
mübaşir meşruhatından anlll§llan 
Ata asıl kefeli aleyhine mahkeme-J 
mizde açılan sulh teşebbüsü dava
sında 20 gün müddetle ilanen teb-

. ligata karar verilmiş ve mahkeme 
günü 21/6/939 saat 10 ~!arak tayin 
edilmiş olduğundan tayin edilen 
gün ve saatte dava olunan Ata asıl 
kefeli mahkemeye gelmediği tak -
dirde gıyaben karar verileceği 

tebliğat makamında olmak üzere 
ilan olunur. 

Satılık arsalar 
Bebek camiinden sonra Rumeli

hisarına giderken Bostan gazinosu 

namile maruf sed üzerinde 500 

Saat 20 ye kadar ÇAY, KAHVE 5 kuruş 

iNCİ KAZINOSU AÇILDI 
Kadık6yünün en temiz aile eflence yeridir. 

rııı;!~" ~::rı::~~un ZEKl'f E HAMDAN'ın İştirakile 
Kemani Saim, Kanuni lsmall, Banço Kadri, Klarnet Şeref, Piyano Val•ntln 

Okuyucu : IBRAHIM, BiGALI MEHMED 

Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN, 

Küçük ŞÜKRAN, HA YRIYE MELEK 

emiz hava. güzel manzara -mükemmel servis ucuz fiat 
Gec oakit vapurdan •onra motorumuz oarclır. • 

Bayan katip aranıyor 

Muhasebe işlerinden anlar, yazı makine
sinde seri yazı yazabilir ve lisana aşina 
bir Bayan katibe ihtiyaç var. Taliplerin 
İstanbul Ankara. caddesi Adalet han 99/1 
birinci kat No. 3 Ferdi Selek ilan bürosuna 

metre murabbaı önünde hail ol - I••••••••• 
mayan kıymetli arsa satılıktır. A- müracaat 
lıcıların İstanbul Ankara caddesi 1 

99/l Adalet Han Ferdi Selek İlan 

Bürosuna müracaatları. 

Dr. Suphi Şenses 
ldrar yollan ha~Uı.hlr:l1n müt.-.

haıl'ı&ı Beyoğlu 'lıhlıı sint"maeı 

ka~ısı Lekler apartman. Fakir· 
tere paraaı:r.. Tel: 43924 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE M'uTEJL\~IS! 

Divanyolu J04 

Satılık bUyUk toz 
Karı~tırma makinesi. 

Her hususta kullar~lır. Avrupa 

y.ıpısı - 200 ila 400 kılo un toz ve· 

saıre karıştırır elektrikle müte -1 
harrıktır, porselen krem ve toz 

karıştırma havanı da satılıktır. 

İstanbul Ankara caddesınde 99/l 

Adalet Han Ferdi Selek İlan bü
roı:ıuna müracaat. 

Türk Hava Kurumu 
27 N C 1 T E R T- i P 

Büyük Piy osu 
İKİNCİ KEŞiDE 

11 - Haziran - 1939 <'adır. • 

bUyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan 151000 Liralıx 

12,000 f 
Başka 10,000 kramiyelerle 

2 O, O O O '11e 1 O ,O O O 
llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alara:C ittirac etmeyi ibıaal 
etmeyiniz. Siz de piyanıonu• meı'ut va babtiyarhrı 

araaına airmiş olurauouı. 

• 
DördÜPcÜ icra Memurluğundar: 

lstan bul, Eğri kapıda Top· 
rak sokak 35 ru.ııarada mu· 

kim olup halen ikametgahı 
meçhul bulunan Ihsan Aroya: 

Tabletleri her eczanede arayınız. ( Posta kutusu 1255 Hormobin ) 

• 

Kadıköy ikinci sulh hukuk 

mahke.nesinin 12-11-938 ta· 

rih ve 9381 295 ve 301 No. 

kararile karınız Mihribana 
1·11·938 tarihinden itibaren 

ayda onbeı lira nafaka ver· 

meniz dairemizin 939 · 281 
No. dosyası üzerinden yu· 

karıda yazılı adresinize icra 

emri tebliğ edilmek istenil· 

miş ise de gerek mübaşır ve 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
:E~kst:ra Gil.rilük: Tereyağı 
Halis ve hakiki TRABZON TERE YA G 1 N 1 buradan almız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slparı,ı•r derhal yerin• kadar gönderlllr. ••••••••I 

gerek zabıta araştırmalarına 

1 1 göre halen ikameıgahınızın lstanbul Belediyesinden 
meçhul bulundu ~una Linaen • 

lstanbul icra hakimliğince ·-------------------••••• 30 3 939 tarihinde icra em· Ke.şif bedeli 945 lira olan İstanbul Silivri asfalt yollarına di-
kileceı< Llometre taşları müteahhit nam ve hesabına açık eksıltme

rını n yirmi gün müddetle ye konulmuştur. Keşif evrakile ş aırtnamesi Levazım Mlidürlüğün-
ilanen tebliğine karar veril· de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan baş-
miştir. ltbu ilanın netri tari· ka Nafıa Müd.irlüğünden alacakları en az 500 liralık fen ehliyet 
hinden itibaren yirmi gün vesıkasile 70, !ıra 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
zarfında borcunuzu ödeme· birLi<te 15/6/939 Perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümende 
niz lazımdır. Bu müddet için· bulunmalıdırlar. •İ> c3744. 

de ödemez ve tetkik merci· • • * 
inden veya temyiz veyahut Karaağaç Müesseseleri soğuk hava depolarına bir sene zarfında 

konulacak tahminen 40.000 teneke peynir, yoğurt ve krema tene-
iadei muhakeme yolu ile ait kelerinin icabed<nkrine salamura konularak lehimlenme işi 2.70 

olduğu mahkemeden icranın lira bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü-
geri bırakılmasına dair bir dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kar.unda yazılı vesika 
karar getirmedikçe cebri icra ve 20 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 
yapılacağı ve yine bu müd- 15/6/939 Perşembe günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulun -
det içinde mal beyanında malıdırlar. ,3743. 

bulunmanız ve bulunmaznnız 

hapisle tazyik olunacağınız 
ve hakikata muhalif beya· 

naıta bulunursanız hapisle 
cezaland ırı 1 acağın ız ilanen 

tebliğ olunur, 

satılık arsa 
Göztcpede asfalta bir saniye me 

safe<le en yüksek mevkide denize 

nazır bir dönüm muntazam du -

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
1 - Genel Direktörlükçe İsi anbulda Çengel.köyünde altı ay 

müddetli bir leyli beden terbiye si ve spor eğitmen kursu açılmıştır. 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan 

sırasile azami •50. kişi alınacak! ır. 

3 - 26 Haziran 939 Pazartesi günü tedrisata b~lıyacaK olan 
bu kursa girmek istiyenler, beden terbiyesi Böıge başkanlıkların
dan kursa girme ve diğer şartnameleri öğrena'bllirler. 

4 - Müracaat müddeti, 15 Ha zir ana kadardır. c2020• •3773• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eczacılara 
varlı ve meyva ağaçlı arsa satı - . . • • • - • ·~.,. "" - - -

. Senelerdcnberı tanınmış yedi . . 
!ıktır. Alıcıların: Istanbulda An _ . Sahıbl ve Neırıyatı Id•re Eden Baı 

. mustahzar satılıktır. Talıp olanla- Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl-
kara Caddesınde 99/l Adalet Han rın İstanbul Ar;kara caddesinde dıtı Yer: Son Telıınıt Basımevl 
3 num3rada Ferdi Selek. İlan Bü - 99/l Adalet Han Ferdi Selek İüın ~. ~.... • • • ~ ~ 
rosuna müracaa Ueri. Bürosun::. müracaatları. 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLl HARlct 

1200 Kr-
600 Kr. 
300 Kr. 
100 Kr. 

i LAN 

2300 Kr. 
1650 Kr. 
800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
iç sahifeler 

400 kuru, 
%50 kurut 

50 kuru, 
30 ku?UJ 7 • a inci Sahifeler 

Bütün bir sahife veya ya. 
rını sahife illn için İdare ile 
Jörüşülür-

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek ı... 

tjyenler ya doğrudan doğ . 

naya gazeteıniz idar:·hancs.i .. 

ne nya Ferdi Selek ilan bii

rosuna mi'raeaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 • Telefon: 20607 


