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Fransızlarla imzaladığımız muahede 
B. M. Meclisinde. büyük tezahürlerle karşılandı 

Gerek Akdenizde, ge'rek Balkanlarda her 
hangi bir tecavüze uğradığımız takdirde 

hareket . edilecek müştereken 
ijuko~et dış po~tika~ızın barışa ~üte· .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

veccih olan istikametlerini izah etti 

"eelis bükUmete 
Mevcut bulunan 343 mebusun 
reyile müttefikan itimat beyan etti 

Qıı .... 
-.;\lrı Franırz - Türk anlatması Hariciye Vekaletinde imzala-

nırken ve imza dan sonra. 

Ankara, 23 Haziran (Husuşi) - Hükumeti
~İıle Fransızlar arasında hazırlanan muahe
b enin imzasına dair Büyük Millet Meclisinin 
I Ugünkü toplantısında hükumet beyanatta bu
~'lltırnuş ve gerek Akdenizde, gerek Balkanlarda 
erhangi bir tecavüze uğradığımız takdirde müş

tereken hareket etmek esası üzerinde aktolunan 
tkl\la.hede vesilesiyle dış politikamızın barışa 
~Üteveccih olan istikametlerini izah etmiştir. 

Hatayın anavatana kavu§masını resmen ve 
k,tiyen müjdeleyen bu sözler sık sık sürekli al
~l!la.rla kesilmiş ve bu beyanatı mebuslardan bir 
Sofunun hararetli hitabeleri takip etmiye başla
tllııtır. 

Refik ince (Manisa), Fazıl Ahmet Aykaç 
(F:lazığ), Cevdet Kerim İncedayı (Sinop), Maz
har Nıüfit (Çoruh) hükumetin muvaffakıyetini 
"e tutulan yolun isabetini tebarüz ettiren sözle
~~Yl~ milletin şükran hislerine tercüman olmU§· 
._rdır. 

t Hatiplerin sözlerinden sonra hükumet esami 
ayiniyle itimat reyi istemiştir. 

Tasnif neticesinde Türkiye • Fransa müşte
Uevamı 7 ~ide 

Satye binası meselesinden dola!l!. 
•• 

Yusuf Ziya Oniş ve ar-
kadaşları tevkif edildi 

Tevkif edilenler: 
• 

ıYuauf Ziya Oniı, i'r.ahir Kevliep, ~vulial Jamail laa Caniı. Sadun Ga· 
lip Savcı, Mühendis Ne§et Kaıımgil, Meteoı lfemel.,. 

Haklannda ihzar teskeresi kesilenler 
H amdi Emin Çap, Avukat Aatıf ·ödül 

Tevkif edilmeyenler 
Reassüranı ikinci müdürü Malik KevlCep, SeClat Oral, Ziyar.aner, Şahin 

Giray 

Cumhuriyet müddeiumumisi 
Hadise hakkında okuyucular.ımızı tenvir ediyor: 

1 -Alım satım işlerine fesat karıştırmak sureti le menfaat temini; 2 - Resmi evrakta "sahtekarlık 
ikası; 3 - Vazife ve memuriyeti suiistimal suçlarından dolayı 

G=0c§l~Dlfi1<e 100 · lb>Ülfi1 
D ö rra<dlan f cal~Da . 

~ \ 

~a 1r a 1r <§l lUI grr ca liifil u ~ 
Eski Denizbank· umum mü· gu hakimliğine teslim edilmiş- Malik Kevkep de haklarındaki 

dürii Yusuf Ziya Öniş, umum lerdir. takibatın gayri mevkuf 01'1-ak 
müdür muavinlerinden Tahir Sabah saat 8,5 tan 12,5 a ka- devamına karar verilerek serbest 
Kevkep ile Hamdi Emin Çap, dar devam eden fasılasız ve sıkr bırakılmışlardır. 
hukuk müşaviri avukat lsmail bir sorgudan sonra yolsuzluk suç Ankarada bulunan Hamdi E
lsa Caniş, katibi umumi Sadun lulanndan Yusuf Ziya Öniş, min Çap ve Lüleburgazda oldu• 
Galip Savcı, yapı ve binalar Tahir Kevkep, İsmail Isa Caniş, ğu anlaşılan avukat Atıf Ödül 
servisi şefi mühendis Neşet Ka- Sadun Galip Savcı, mühendis haklarında da ihzar müzekkere
sımgil, meclisi idare reisi Ziya Neşet Kasımgil, Meteos Temel si kesilmiştir. 
Taner, aza Şahin giray, Sedat hemen tevkif edilerek tev- Maliye ve iktısat müfettişleri 
Oral, reassürans avukatı 'Akif kifhaneye gönderilmişler, aza- bu iş etraf mda birkaç aydan be· 
Ödül, Rejans şirk~ti müdürü dan Şahin Giray, Sedat Oral, ri çok gizli bir şekilde tahkikat 
Meteas T anel, reassürans ikin- · 
ci müdi.irü Malik Kevkep hakla
rında, Satie binası Nafıa Veka
letinin istimlake karar verdiği 
miktardan çok fazlasına satına
larak devlet alım satım işlerine 
fesat karıştmnak suretiyle men
faat temini, resmi evrakta sah- 1 

tekarlık ikaı ve vazifei memuri
yetlerini suiistimal suçlarından 
dava açılmış Ye diin sabah adli
yeye celbedilerek dördüncü sor-

1"111lril 1Ml, Ta1ıfr Ke1J'liep, 'Atıf ôdül 

l"usuf Ziya ôııi~ 

yapmakta idiler. Nihayet tahki
kat bütün deliller elde edilerek" 
bitirilmi~. fezleke ve dosya ev· 
velki gün adliyeye teslim edil
miş tir. 

Sabahleyin adliyeye getirilen 
Devamı 7 cide 



. 
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TA:-.' 
M. Zekeriya Sertel, Almanyanın 

Slo\·al:yaya uker gönderme!inden, 
1 talynnın !ti ısır hududunda tahşldnt 
~ apınasından, .-\rnn,·utluğa askcı 

göndermesinden ve donanmasının 
rıınnc,-rnlııra b:ışlııyacal!ındnn, Tiyen 
Çin hadisesinden b:ıhsederek soru -
yor: 

Yeni bir buhr:ın arifesinde miyiz? 
Sonra da, hilkmil veriyor: Bundan 

demokrasilerin kararsız ve basit si. 
yasclleri de mes'uldür. 

~I. Zekeriya şunları yazıyor: 

iKDAM I 

Ali Naci Kıırnc:ın, bugünkü Türki_ 
ye - l\Iısır kardeşliği adını verdiği 

yazısında, dost MısırJıı, Türkiycnln 
şimdiye kadar biriblrlerlnc karde~ 
göziyle bakruclarının lnriht bakımın 
dan sebebini izaha çalışmakta Ye ele
mektedir ki: 

23 HAZtRAN - 1 'J3f'J 

"Bizce lngilterc, mfilereddlt ve uz. 
laştırıcı iyaselte devam ederse şim
diye kadar bu siyasetin verdiAI ne. 
licelerc bakarak, önümüzde yeni 
hulıranlar bekllyebilirlz. 

"Biribirini iyi duyan Ye aynı mfiş. 
lerek ideale b:ığlnnan ve inanan in • 
sanlar ııra~ında az sözle çok i~ gör -
menin \'e biriblrine tam bir idrakle 
huHil etmenin kuvvetli bir tezalıürii 
olan bu seynhntln sürdü~fi birkaç 
gün içinde, Türkiye Ye Mısırın bclk! 
asırların yap:ıbileccainden daha fa? 
la birlbirine yaklaşmış oldııklarınl 
söylemekte hata yoktur.,, 

Şehriml;de bulunan Mısır Haricly;- Nazın Orıırlan Bursaya gidecek ve akŞAm fehrimlze dönecektir. Muh~ 
rem mi.::ıfirinılz mnJyetleriyle hlrlikte yarın akşam saat onda rnuı· 
sllrnnya ,·apuru llr. R-0mıınyaya hareket edecektir. Resimlerimiz mlslY 
fir nazırın diln abideye (elenk koyma mera.slmi:i' göstermektedir. 

Yahya Paşa bu sabah saat sekiz buçukta. Trak \apuru ile Mudanyaya 
hareket ettl .,. 

:ılihver devletleri, lngilterenin 
--------------------------~--------------------~--------------------------~---=-~~----------------

şiddet siyaseti tıtbikına ba~ladıktan 
onra durakladılar, Danziğl bile il. 

hakn ces:ıret edemediler. Fakat ln -
gillerenin ~iddet siyasetinde samimi 
olmndığı kanaatine Yarınca yine fa_ 
aliyete geçtUer. 

Binaenaleyh, önfimfizdeki ayların 

mukadderatını ve dünya sulhilniln 
;ikıbctinl lngilterenin takip edeceği 
:;lynset tayin edecektir. lnglllıler 
~Io!ikovadan bir ittifak lmıa etme • 
rien dönerlerse, ıelecek oylar içinde 
hir buhranın patlak vermesine mu -
hakkak nazarile hakablliriz.,, 

CUMf/URIYET 

VAKiT 
Asım Us, Almanya enrıosyoa gidi. 

yor, başlığı altında yazdı~ı makalede 
Alman hükO.metinin Rayştağın şato· 
sunu deği~tlrdlğl, karşılığında kftıtıt 

para çıkaraca~ını bankanın doğru • 
dan doğruya Hillcrin emrine ''erildi. 
ğini kaydederek bunun iktısat tari • 
hinde hiçbir eşi görülmediğini kay • Şehrin ekmek 
dcttlktcn sonra şunlan söylemekte _ ı • 
dlr: mese esı 
"Doğrudan drı~n.ıya Alman devlet 

reisinin emri a t·;ı verilen Rayşban· Pazartesi aunu Be!ediye-
kın karşılıksız olarak çıknrııcnsı d · v •. k 
marklar Almanya dahlllııdc muayyen e vazıyet gorUşUlece 
bir kıymet ifade edebilir: fakat bu . 

Yunu• Nadi. Uzak Şarkta Japonya marklar mütemadiyen beynelmilel Pazartesi günü belediyede bü. 
b:ı,tığı altındaki makalesinde, J'a • pl)·nsnda arttırılırsa bugiinkü kıyme- yilk bir toplantı yapılacak ve ts
ııonyanın bütün Çin ülke5inl ele se. t~n~ muhafaza edebileceği çok 5üphe. tanb11lda son zamanlarda gene 
çirmek için -;arfeltiği gayretler sal - lıdır. bJş gösteren ekmek meselesinin 
kini anlattıktan ıonra Tiyen Cin ab. Onun için Almanya ile iş yapaıı 1 kild h ili 

1 ıw ı k ti R lı k esas ı ıe e a ne çalııılacak· 
lukıısının manasını anlatıyor 1'e bu • ' un nıem e ·e er ayş an ın stn • . . . . 
oun ynlnıı demokra~l deYletlerinI tüsilnde vukun gelen değişikliği dik- tır. Beledıye ekonomık ıstişare 
cldlil. aynı zamanda mihver devlet _ kate almuı lhımdır.,, heyetinin bulunacağı bu toplanu-
lerlni de Cinden uıaklıışhrmağa mı. Ok f 1 da Fırıncılar Cemiyei reisi, de. 
tur bir lıareket olduğunu kaydettik. si j en i yat ar 1 ğinnenci ve kınnacrlar ile toprak 
ıen sonra bu uzakla~tırma hakkının, mahsulleri ofiı müdürU de bulu-
.lnpony:ı)'a de~n. bizzat, ~imdiye ka- iktisat Vekaleti fiyatları .nacaktır. 
dar yutulmıyan bir lokma oldulunu tesbı"f Offı" Bugün İltanbulda ekmek i•inin 
bütün kudretlle anlatan Cinin hakkı ır 

1 k '·-1 • ı şöyle zincirleme bir vaziyeti var· oldullunu :1öy iyere mn~ e!ın şu Ankara, 22 (A.A.) - !ktısat 

s:ıtırl:ırlı b1tlrlyor: VeklleUnden bildiriliyor: dır: 
"Japonyanın Çin üzerine tasallutu 3003 sayılı kanuna. istinad n 1 - İstanbul fırıncıları onu pa· 

ornda memu\fin harlcI bir n:ıllll ıay. . . e ' hah aldıklarından dolayı ekmek 
retle askeri bir birlik husule ıettrdl 25--6-S39 tarih.inden itibaren . 

1-·~ı ... beh narhının yükıeltihncaini iıtemek. 
Ye milll mUdafaanın olanca kıhn • OAnl~ er metre mikA.bmm 

tedirler. manlıkla ileri ıötfirillen bu fekli el- fabrikada teslim toptan aza.mt sa. 
bette Çinin siyası vahdetini de ha • tışfiyatı elli lru.ııış ve beş metre 
zırlnmış oldu. Denebilir Jd fırsattan mikAplık ti.iplerin fiyatı "tüp de. 
istifade Çini :istlll etmek bteyeo 1a. pozitosu hariç iki rUz elli ku 
ponyn bu hareketfle ortaya dyut ve ". ~ . • 
asker! bülfin birliklerine sahip bir rµş olarak tesbıt edılmıştir. 
Çin yaratmı~lır. ı,te imtiyazlı mm • Oksijen tüplerinin tazyiki as. 
tokalara verilecek şekille milletler gari 130 atmosfer ve okeljen ter. 
arası münasebetlerini yannın Jıu hür kibi asgari yüzde 99 olacaktır. 

Filhakika son zamanlarda de-
ğirmenci ve kırırıacılar ekmeklik 
unlann guvalma on kuruıtan. yir,. 
mi kurup kadar bir zam yapmıı
lardır. Fırıncılar imaliye ücretini 
de az görmekte ve buna zam iıte. 
mektedirler. 

ve nıü~takil Çin devleti tayin edecek- Bir tüp satı<ı t t t d 
t . l>'• op an sa ış a • D ğ. . 
ır. d 1 2 - e ırmencı ve lormacılar, 
Vııziyet bu noktadan mntnlaa olun- 0 unur. bu zamma sebep olarak toprak 

duı;;<ıı zam:ın Tiyen ICn ablukasının Oksijen fabriknsı bulunmıyan m;&hsullcri ofiıinin kendilerine 
nı:ınasızlıllı zahir olur. BQtQn bu o • yerlerde azamİ satış fiyatları 
'-'unda Avrupa devletlerinin Japon • f b ik f' İstanbul ekmek çeşnisini karşıla· ,, a r a ıyatma, en yakın fahri. 
yaya alabildiğine fırsat veren ihll - kadan 0 yere kadarki nakliye mıyacak şekilde kfi.fi randıman 
lürlnrındakl rnantık~ızhRı şimdilik masraf il h ıır bel d" 

1 
. vermiyen düJilk kaliteli buğday 

do!lruyu görmemenin t:ıheseri say _ 1 e ma a 1 e ıye erın. · • ·· u k d' 1 B · ce tesblt ed"I k . t" i vermesını one s rme te ır er. u 
nınkla iktifa edeblllrlz.,, ı ece saır ıcar mas. . 

raf ve n 1 k. .1• . şekılde randımanı temin etmek J 
YF.N/ SABı1H orma arın ı avesı .su - .. 

Hüseyin Cahil Yalcın, Amiral Hor- retlyle tayin olunur ısın un pahalıya malolmaktadır. 
• 3 - Toprak mahsulleri o!isiı 

tinin nutkunu, totaliterlerin müşkül -<>- devlet namına İstanbulda ekmek 
yazlyelten kurıulmaları ıcın bir can • Et f ,·ya ti arı 
kurtaran simidi mahiyetinde teJAkkl 
etmektedir. Bugilııkü yazısında, bu 
dcvıeı adamının ıhmnnonn masa Topdane1lar ucuz. sallşa 
başında halledilmesi lçln, Papanın b 1 d 1 

r..arhının yükselmemesi i1;in za· 
ranna ucuz buğday satmakta, bu 
:;arar hazine tarafından karşılan. 

maktadır. 
ön:ıyak olması teklifine ~ikkntl ç"e - aş a 1 ar 
kerek şöyle soyJnyor: 

"Bu katlar ~tirültü, pııtırdı ellikten 
sonra rahat durulursa, totaliterlerin 
dahilde hiç 'prestijleri kıılmıyacak • 
tır. Onun için bir müzakere mııs:ısı • 
nın haşınn oturup ufak menfaatler 
istihsal etmeyi cana minnet bilirler. 
Fakat ın\•ahlrJ kurtarmak zarureU 
'ardır. işte Amiral Hortlnin teklifi 
oıtlurı bu mü!)kül \'aziyetten kurtara
bilir.,, 

Türkkuşu filosu 
Ada nada 

Et meselesi, toptancıların piya- Satışlar yalnız değirmenci ve 
saya müdahaleleri Uzerine büsbü. kırmacılara yapılmaktadır. Satı • 
tün karışık bir şekil almıştır. Şeb· lan buğday da elde mevcut huğ· 

rin muhtelif yerlerinde dükkanlar dayların en iyisidir. Yeni mahsula 
açan toptancılar kasaplardan çok katlar unlarda matlUp evsafın te. 
ucuz fiyata et satmağa başlamış.. mini için ofisin halitasında yeni 
lardır. Balatta dilkkan açan bir tadilat yapılmı4 ve bir beyaz, bir 

toptancı koyun etini 30 ve Emin· kızılca ve bir sertten mürekkep 
önünde bir diğeri 35 kuruştan yeni bir halita satışa çıkarılmıt -

satmaktııdır. Halbuki kasaplar tır. 
40 • 45 kuruştan aşağı verme .. 4 - Belediye, btanbulda ek-
mektedir. mek narhının yükselmemesi ıçın 

Kocasını zehirlemek
ten suçlu bir kadın 
Ağırcezada muhakeme ediliyor 

Arkeoloji 
talebeleri 

Orta Avrupada seyahata 
çıkacaklar 

İstanbul Üniversitesinin Arke0• 

loji enstitüsünden 50 kişilik bir 
kafile Profesör HSmit Nafizin bat 
kanlığı altında orta Avrupa rne:ıı· 
lcketlerine bir tetkik gezisine Çl• 

kacaklardır. Talebeler evvela Ro· 
manyaya gidecekler, oradaki pet· 
rol havzasında tetkikler yapa• 
ca'l<lardır. 

Birkaç ay evvel müddeiumumi· 
liğe bir ihbar vaki olmuş, Salkım· 
söğütte Gülhaneprkı yanında otu
ran Kazımın kansı Hatice Hacer 
tarafından dostu ile evlenmek için 
zehirlenerek öldürüldüğü bildiril
mişti. 

Müddeiumumilik ihbar üzerine 
cesedi mezardan çıkartmıı, tıbbı. 

adlide yapılan otopsi sonunda da 
Kazımın zehirlenerek öldüğll şüp. 
hesi hasıl olduğu için Hacer tev· 
kif edilmişti. 

Bilihara tahliye edilen Hatice 
Hacerin, dün ağırceza mahkeme· 
sinde muhakemesine baılanmıştır. 

Kocasını zehirlemekten suçlu 
kadm verdiği ifadesinde isnat e. 
dilen ı~u reddetmit: 

- Ben çok sevdiğim • kocfU11ı, 
hiç bir zaman öldürmedim ve öl. 
düremezdim de. O sadece yak:ı· 
landıfı hastalıktan öldü. Hepsi 
uydurma ve iftiradır, demiştir. 

Bundan sonra Hatice Hacerin 

un kadını itham etmişlerdir: 
- Biz Kazımın hasta halini 

gördük, fakt Haticenin zehir içir
diğini görmUş değiliz. Yalnız, Ki. 
zım hasta yattığı 3 gün zarfında, 
mütemadiyen: 

- Yanıyorum! içimde bir şey 
var, o çıkarılsa rahatlayacağım , 

deyip durdu. 

Kazım hastalığından bir sene 
kadar evvel karısını Cemil adında 
bir genç ile beraber Yenikapı<la 
dolaşırken yakalamıştı. Bu Cemil 
de Kazım öldilğü gün evde, Hati. 
:enin yanınd1 idi. 

Hasta öldüğü zaman ıol omu· 
zunda bir morartı, ayağında da 
bir yara vardı. Kefene sarıldıktan 
sonra"tfa ltzınl:lan Uö§an" 
ıwştr, :;; ... 1 ..,,...., • l 

Kizım hasta yattığı zaman biz 
birçok defalar Haticeye bir doktor 
getirmesini söyledik, fnkat o her 
zaman: 

- Bir şey yok, geçecek, diye 

Romanyadan sonra Avusturya 
ve hviçreye giderek Alp dağları· 
nın teşekkülü etrafında inceteırıe· 

terde bulunacaklardır. 
Gezi yirmi gün kadar sürecek· .. • ır. 

---o-

Nazım Hikmet 
Ağırcezadaki muhakemesinde 

Dun beraat kararı aldı 

atlattı, durdu . ., 

Uzun zamandanberi ağırceı' 
mahkemesinde komünistlik uıırt· 
katı yapmak suçundan muhı:.keıııe 
edilen şair Nfizım Hikmet, pr· 
Hikmet ve arkadaşlarının auıb•· 
kemesi dUn bitirilmiştir. 

komıuları Raif, Mehmet, Feride, ı: ııı' 
Muhakeme neticesinde N11ı: 

Mahmut, Haydar ve Hacı şahit o Mahkeme, şahitlerin celbi için i ,.e 
Hikmet ile Doktor Hikmet n 

larak dinlenilmiş, hülasa olarak duruşmayı başka bir güne bırak- arkadaşlarının suçsuz olduktıırı s1' 
şunları söylemek suretiyle maz- mıştır. . erli· 
-------------------------------------- !açılarak beraetlenne karar v '!\ 

Sabun kazanı C·ı·na- mi§tir. Yalnız Cenap Şahnbett1• 
adındaki suçlu 6 ay ağır hllP5e 
mahki1m edilmi~tir. 

yet_İnİn. mu_~ak~m~Sİ Kadın-~orapıarı 
Muddeıumuını ınuavını, katdrn sesınden Fa'1rikatörler kahn 

tanılarak yakalandığını an attı ç.~:::;,~.!!~'.~~~ia~"~·· 
Kantarcılarda Ahmet Nural ya başladım. Tahkikat Eırasında 'd k h ti" ağı tt~ . . raya gı ece eye n yapac 

sabun fabrikasında fabrika bekçi· fabrıka yanındakı medresede otu· l"fl "t h 1.. ştır 
ı ere aı rapor azır anmı · 

si 60 yaşında Şevkiyi hırsızlığını ren aileler gördüm. Bunlara fabri· l il • 
•• 1 k · d"~· · · b h k d b" ·· ··ır· d d , Corap fabrikatörlerinin yap 
on eme ıste ı6ı ıçın, sa un a· a a ır guru u uyup uym·a. ı cakları bu teklifler Alman nıiite , 
muru kazanına atarak eriten. Man drklarmı sordum. Bunlardan Gül. fi rirıt 
surun muhakemesi bitmek üzere- ·· d d k" k d hassısı Kari Abe'nin tekli e 

dir. Dün de ağırccza mahkemesin. 
de devam edilen muhakemede, va. 
kanın tahkikatını yapan müddei· 
umumi muavini Orhan Könl ile 
emniyet direktörlüğUnden Sait 
şahit olarak dinlenilmitlerdir. 

Müddeiumumi muavini verdiği 
ifadecinde, Mansurun, ne suretle 
suçlu olduğunu anladığını ve var 
dığı delilleri şöylece ortaya koy
du: 

sum a m a ı a ın: tamamen zıttır. Çorap fabrı"'kaJııfl 
- Evet, dedi. Dün bir aralık 57 geyçten daha aşağı ıeyçte ~ 

fabrikada kavga oldu: "Ben seni kine kullanılmasını istemektedır 
kazana atayım da gör,, diye bir ler. 
ses işittim, ama bir şey görmedim. 

Ke§if yaptırmıya karar vererek, 
Fatih sulh hakiminin huzurunda, 
Mansur ve diğer sekiz işçiye: 

- Seni kazana atayım da gör; 
diye bağırttım. 

Bugün ehrimizde 54 geyçtet1 
makine vardır. Bu suretle diitl d 
yanın en ince çorapları meınlel<C 
mizde yapılmaktadır. 

i ce Çorapçılar 560 denyeden rl 
• et' 

iplik kullanılmasını da teklif 

Ada.nn, 22 (A.A.) - Dün ak • 
şanı Yeni otelde belediye tara • 
fından TUrkkuşu filosu şeref ine 
m{\kellcf bir ziyafet verilmiş, zi. 
yafette vali, tUm kumandanı ts. 
mail Hakkı, belediye reisi ve bü. 
tün teşekküller mUmessillcri ha _ 
zır bulunmu§lardır. Ziyafet çok 
samimt ve :neBeli bir ha.va içinde 
gcçmi5tir. Tilrkku§u tayyareleri 
her yerde olduğu gibi burada da 
ba sabah meydanı dolduran bü • 
yUk bir halk kütlesi önünde he. 
yccanlı ve çok nlkışlanan hava 
hareketleri yapmıolardır. Uçuş • 
!arın yapıldığı sahayı halle daha 
sabahın erken saatlerinden dol -
o.'.lrmağa başlamıştı. 

Bu vaziyet kasapları tclfi.şa dü- de~let bir fedakarlığa girişmiş ol. 
şUrmüştür. Toptancıların her ta· I dugıından narhın yükseltilmesine 
rafta dükkanlar a5iarak kendileri., ka~:ir:en muhaliftir. Esasen işin 
ne rekabet edeceklerinden korl:· I ~~bıisı d.e budur. Bu vaziyett~ .de· 
maktadırlar. Hakikaten diğer top- İ gırmencı ve kırmacılann un fıyat· 
tancılar da fazla satış görerek ka.,ları~ı y~kse.~tme:e~ine ~ani ?lma~ - Vakay1 Pazar gilnü öğle il. 
saplara vermektense, kendileri ve ımalıye ucrctının yukscltılmesı zeri haber aldım. Hemen mahalli. 
dükkan açarak halka satmağı da· rr.eselcsini de bir tatlıya bağlamak ne giderek suç delillerini toplama· 

h d w b l k <l B I a· lazımdır. 

Gülsil:n, bunları görmediği hal· 
de Mansurun sesini tanıdı. Bun
dan sonra 8 işçi arasında bir daha 
keşif yaptım. Kadın.yine tanıdı. 

mektedirlcr. Bu şekilde ipekli 1'~ 
dın çorapları bir hayli kalınlaşııt' 
olacaktır. 

-==================~ 
boylu birisi, bir adamı buraya at•• 

fJugiln Adanada hava kapalı 
c)'Juğunda.n Ka:y!eriye yarın ha. 
reket edilecektir. 

a ogru u ma ta ır. e e ıye T '~ ~ ,,.. ~ 
ise meseleyi hal için çalışmalarına işte pazartesi günkü içtimada 1 on 1.1:.0 n cgj m "=>~J 
devam etmektedir. bu cihetler halolunaca.ktlr. hav va n aı'\t 

o 

Muhiddin Ustundag 
Ankaraya gitti 

E6ki Vali ve Belediye reisi 

Muhiddin tlstlindağ, dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. Bu· 
gün otobüs davasına devam edile
cek ve Muhiddin Üstündağ ile ar· 
kadaşlan müdafaalarını yapacak.. 
tardır. 

ba'ftıçesnndle 

Mansur burada birdenbire aya. 
ta kalktı: 

- Kazan bir buçuk metre ylik· 
eekliğindedir, benim gibi kısa 

maz, dedi. 

Orhan Köni • 0 
- Kazan ağ~ının yüksekliği 6 ' 

65 santimdir. 
0 

, 

Mnnsur ı;rar etti. Fakat a'1\1Jc' 
tı Cemil Kıvırcık: 

- Müvekkilim yanılıyor, ıııı.ı•~ 
vinin söylediği doğrudur. Ben f• 
rikaya giderek kazanı gördU111' 

i ~· de• Ancak 60 santim yüksek! gın c.f' 
dir, dedi. Ve muhakeme de~ 
ğer §ahitlerin celbi içln ba§ka 
gilne bırakıldı. 



-..........!3 HAZiRAN - 1939 H A 8 E R - Akıam Postası 

'IJa,6.ana q&üşü .................. _ .............. --·-········-··"· .. ······-·························-· 
lJ§nabe~ 
~~$AM POSTASI • TA L v A ~ltib; •• Ne,,ivat Mü.Jüri ı 
lo '"'••en Rasım U• 
,__'.UEEV/ı lst*a.n~ 

Baremin sakit 
bir memleket 

kaldığı 
davası ~~ .. ~·~T~1r' Günden_ güne 

1
'4isö•·· .. •··:.m'? ·ı Yazan: M. DALKILIÇ f 

1 

Düşündüğüm gibi: .. 
Türkiye 

emperyalist 
değildir 

Yazan: SUAD DERViŞ NE ŞARTLARI 1 A l ··1 . :-:: ~ra ".·· ~r: ...... : m an n u uzu B tlYtlK bir memle)ıet dansı kar,ıAmda ha.rem aaldttlr. F11- i 

1 
haJdka bu bir teşkllit değil maqat tevhld ve teadilJ kanuna· i 

'- .ı=_i ••• tr:.•. altına mı gı·rı·yor? dar. Ama, maaf&tm te&dWü eaaaı altında. bir memleket meselesi· Tilrk milleti, umumi harpte 
,..---__ DID, mUhlm bir dannm b\lyUk yeri ve ebeınmlycti vardır. dü1tUğU hataya tekrar dU§medi, 
'll--._ l'ürklye altmıı u, dliyetfl aynl.mq bolunuyor. Şüphe götür. Alman emperyalizminin menfaat. 

Şata dair Her iki memleket maliyesinin :: ~:.,",,~ill:.:•::.:,:;.~:.~::. ~t.:~1:::.~ ,:.-'!: :: ~~n c~;~ =~ .. :::~~·N:; 
Harf meselesi müşterek bı·r şekı.lde teıkı·ıAtlan. hayet btltcelerlnln geııJ.ı mllsaadelert nhptincle daha ıert ve daha gazeteleri muntazam surette Tür. LIAiuoL a vertmu ve ıeytzıı nettceıere ka\·u5muı "111yet1er ve bunıarm yanm- t kiye aıeyhinde neıriyatta buıunu· 

~ ~~!R~!!;; ~~!~~r;a~~~~ dırllması ihtimalinden ha sediliyor ı :::::.w:::-:e :ı=~~::, ~~=::= b":~: v:-= yo~aztlan yazıların hezeyan ol-
~e b~ Ya.ıısından öğrendiğimize Istil~ devam etmektedir. Mühim yetin icaplarına göre değistirilmesi adliyeci ol11an, idareci olaun, kWturctt olsun memnrlarm mamar ol- maamı tenkid edecek değiliz. Çün 
?tııı'bir ab harflerini esas alarak. miktarda Alman "Gestapo.. polis uydurulması imkanlarının arastml- daklan Yeya mahrum bulandnklan vasatlar noktasından da arala.. kil Alman propaganda nazın Bay 
~ Türk alfabesi hazırlayanlar te~ilft.tma ait- teknisiyen İtalyaya ruasıdır. . rmda tadtlliın te.1s zamanı artık ıelmlt bulunuyor. Göbela rejimlerinln: münevvere 
~ Ohnuş. Görseniz ne ~irin şey! gelmiştir. Gönderilen bu teknisyen- Duçe, doktor Gürtneri kabul eder Yord içinde f&l'k, prb ve "'U&t diye bir mevki tasnifi olamaz. dütman olduğunu, Almanyada 
\' tılar, ıılar tekrar diriliyor. ler Almanyada gayetle sıkı kursla· ken kendisine karşı hissettiği hay· &r yer yurddur, her yer vat.andır ve hizmette imtiyaz menubalıs münevverin geveze gibi ııfatlarla 
~ ~inin altına, üstüne nokta ra devam ettirilmiş ve onlara kısmı ranlığı ifade etmiş ve ona bu vazife- de~. Fakat her memur da imtiyazsız, ayni hakalra ve tartlara tavsü ve telakki edikiiğini, onla-
~ us, "d,. ile "t., ye türlü si~ast ?°lis t~şk~la~ımn en m~ern 

1 
sinin ifasında hudutsuz bir saIAhi· bağlı bir ntandattır. nn sözlerinin dinlenmediğini, Dan 

' ilAve olunmus. "Öyle olduk. etüdlen öğretılmı~tır. Bu polısler,j yet bahşetmiştir. Bagttn tstanbalcla hizmet eden ya.mı Haklrtde, öbür gttn Muş- zigde söylediği bir nutukla ciba. 
~~ Arab harflerine dönelim!,. ttaly~da_ umumi i~arenin en mühim Ayni zamanda Romaya, Alman t&, vo b67lece yardan her bölgealnde bir ugart mUddetle makay· na ilin etti. 

' .• Hayır, bu yeni teklif mevkılennde vazıfe almaktadırlar. iş teşkil!tı şefi doktor Konstantin yed hhrnet gördttkten ııonn 1&V8f yavaı allealnln lcablarma, yaııl Kalem ancak münevver ellerde 
~ harfleri öğrenmek, Arab harf- 1:3unlar, Italyamn bütün vilayet· Hierl de gelmiştir. Bu ziyaret yek ~hık ~apnan tahall kayıtlarma göre gittikçe inkişaf bulnını vl- bulunduğu zaman makul fCyler 
~kiôhtnmekten de daha zor; de- lenne dağılmakta, orada İtalyan nazarda zannedileceği kadar ehem· l&yetlere dolra almır, alınmak ltlztımu ~mdayu. kaydedecek bir vasıta olduğuna 
il.et daha iyi, daha şifalı! MalOrn polis teskilatının mürakabesini ele miyetsiz bir ziyaret değildir. Bu ıi- Kıymetttr Te lkmıdır dtye hatıl merkezde bağlamnı§ memur- töre, münevverlere ilıru harp et-
~ Un:ıa yamıanın her şeyden ev- almakta ve bilhassa ltah;,ı dahilin- . . . . . . laraı dahi J'U'dun ba yerlertnde hhmet etmeel gerekttr. Yanl Anr, J mif bir memleket gazetelerinde 
<h~ Olınası lhımdır. Karşınızda.. d d' f 'nka ed. ·1 . k yaretın gayesı İtalyan ışçılığınden, dolnnan her &yarda memUJ'S ihtiyacı vardır. Bir yere bir defa git- • ''ıaçma,, dan ı.. ... t..- bir •ey _, __ _ 

\""'k•ı:-. e mevcu ıye 1• 1 . r 1 emıy_ece Almanyanın zirat ve sınai sahaların • • ~ 7 
UA.Ll.Uill. 

}'a -uueyi doğru okur yazarken hale gelen Antı-faşıst temayul ve d . ff d "mk!nl. 
1 

•

1 
mit bulunanın o yerde senelerce kalmuı ve buna mukabil &JD) i ımyacağım bildiğimiz için, Nazi 

~ nokta koyacak mı? koym.ı - hareketlerle sıkı bir mücadeleye gi ~ısı; e~ .k darın~ arq~! ~ i prtlan hab memurun daha fazla lnkl'afa mazhar olmnş bir yer- i gazetelerinin ncJriyatma aldır-
~ rnt? düşünmezse sizin filim • rişmektedirler. ~ı _ır. ~ : a: ğar a~ oyu· de daha mllrefieh bir halde bulunması teadlil premlpl ale7blııe bir İ mama.k llzım.. •• 
. hamileye '-'arar? Dikkat edin, İlk .. t 1 ·r l . h e-ı ."n ~ ır tı ı yerlen doldur- ·ı tezahür tetld1 eder. • Bu ca.zeteler AJmanv..n"" kendi 

.J ve en mus ace vazı e en er k .. ital d d kö 1.. ~--·· 
eri müdafaa edenler, A • 1 .. 1.. s tal ü t t'l ma uzere ya an sa ece Y u Her memur bllmelldlr ki nlba~ iki veya tl!.' Mile - ld ba da emellerini örtmek •e hiç bir aırı .. 

"" ur u va ı ara m racaa sure ı e- 1 ı.. • ..ı·ım· t" Alma .. nd . 1 .. ca 
• H IÖYle "''"naindir, böyle zen· clir k" b h · ce ~1 ış ı. nyaya go en- I bulunduğa yerin 19raltlne göre prenalplerJe ayarlanmak p.rUyle • k 1 • d .ı: .... • • ı u ususta ellennde sall- 1 k"" r· d...ı· b t ik' b" uı o maması ıcap c en memlc· 

"'Ye göklere çıkaranlar - iti- hiyeti vasia mevcuttur - halkın en oy u a cuı u ~ne o uz ı ı· bulunacak n o~matlkınaıı daha Ustun saıtlara kaTI11D101 bir yere ketlerin itlerine kanımasnu ma-
, ~er de, etmeseler de - böyle mihver politikası aleyhindeki rnu- ne balil _ol~tadır: Şimdiden son- naklolana.caktır. • zur göstermek için o kadar ınan. 
l~~er. Bütün arzuları 0 zor halefetini ezmektir • ra bu köylü zumresıne mütehassıs Her terfi müddeti a.runıa derecelere mttnkuem mmtakalan tıkaız §eyler yazıyorlar ki, insan 
ta ... ~ oeyleri ezberleyip ko. ao mayıs ve 1 haziran tarihlerin- i~i kafileleri c1"' ilhak edilecektir. göre memur nakletmek prenalplnln kabalil ıarttır. ciddiyetini muhafaza edip kahka • 
~Clınat satmak, Alimlik tas. de milis teşkil~tı erkanıharbiye rei- Bu ~~tle bu. İ§Çil.erin de Alrn~n Bu prensip Uylen1e Jılmıet eden öifttmenler için lld, nahiye. balarla eüJ.memeğe muvaffalc ola· 

~l "'"· si general Russo ile Alınan polis teş smaı sıstemlenne ıntıbakları temm ! terde \'e ka&alarda çalıtan memurlar ~in liç, dJAytlerde hizmet e-- ımyor. 
'NCt: "Türk alfabesi tadil edi- kilatı tefi general Pfeffer Wilde . edilecektir. JI t'len memurlar için dört sene gibi bir mtlddete bağlu..ablllr. K3yden Ttirkiyenin Emperyalist emel. 

\ ~ ~Yor. Haklıdır. Gerçi esas. bruclı arasında bu iki askeri t~· Bu ziyaretin ikinci gayesi, İta) - merkeze nakledlleeeğinJ bilen ve nihayet dliyetlnden daha mUnke- lcr besledlflnl ve bu emelleri de 
~ l}'i tertib edilmedi, ban ku- külün harp halinde müşter~ hare~ ya .. y~madası dahil~ne ~e ~itler tlf bir merkese aJmaealm~ emin olan r:ıe:r:unm askerde olduğa gl- komtu arap memleketleri hakkın· 

. \'ardır. Mesela "deniz,. ke. ketlerini temine yarayacak tertiba- reJımı tarafından teşkıl edılmıı hu· hl "·adfeelndekl enerJl nrlml daha fazla artar. da beslediğini yumakla, :Alman 
lhı~ olduğu gibi, Anadoluhtla. tın alınması hususunda ehemmiyet- sust ame~e -~il!tının .. ithalidir. Belki bu bil' harcırah daneulır, ama, onun ttsttlnde bir memle- ei:iJperyalimıinln Yalan Şark itle-
1~ çıkardıklan "n., sesinin 1i milzakereler olmu~tur. MalQm Hususi bır ımtıyazdan ıstifade eden ket mMelesl, bir teadlil lüıumadar. rinl' burnunu BOlı;mağa çabalama. 
\ ra..._ buı tal~ffuzunda olmaması - dur ki bu iki rejim bir umumt ~fer b~. 8.mt".Jeler phai menfaa~eri icabı Anka.rada, tstanbulda, bmlnıe ve nihayet b67fe vtl17etlm1e sı muur gösterilcme.ır: ve örtUlc• 
~~ • gösterilmesi lAzırndı. bertik halinde veya miltt kuvvetle- re1ıme sadık görürunektedırler. cablu memvlar ela, mtıdcf~ gelıDlf amıuı Aiıadolmaan b61ıefere m•. 
~......_~ık is olup bitmiştir; bun. rin muharebeye iştirak ettikleri sı- Doktor, Hierl'in müsteşar Tas • •ynlm.q d1'7etler1nde hlımet almak mtlkel.letlyettnl evvelden bD. TUrk milletinin hi~bir kolll§u-

i:.._~ alfabeyi tadile kalkmak ralarda çıkabilecek herhangi bir sirari ile vaki son göril$ffiesinde Al· melldlr. ~ hatır n gön\il glrmemeel lcab eden ba premlpe ba· ıunun topraklarına doğru yayıl • 
'"'Wdir. Sonra bunun ardı, ar- halk hareketinden korkmaktadırlar. manyada gQya "sınıfların bir sevi- .. !~.!.~.~erllmelıı: 1~.!~.:!:!!,.-!_~~~~-~~.!!~:- mak ~eli yoktur. Türkiye Cum· 

~ ~· Herkes kendine göre İ:~e bu sebeble Almanya ve İtalya yeye getirilmesi,. ve gençliğin en a- huriyetl emperyalizmin, onu beıU· 
~ Ufdunnağa kalkar. Nihayet cephe gerisini nezaret ve emniyet ğır _bedeni _mesai~e ~lıştınl~sı g~ la~ı Hitll'r~i mernurlann elinde ve müttefiki Alman!8nm ne ~-y~ yen bir ~illet için yUz karası oldu 
~~ıdır ki yazı, kolaylık için altn da tutabilmek vazifesini bu iki yesıle te§kıl edılmış olan mesaı murakal~ı altında bulunmaktadır. kadar tahakkümu altına gırdılinı ğ\ınu bitır. 
~mi§ bir ~ydir; hiç bir za • teşekküle tevdi etmiş bulunmakta· kamplarına,. benzer birtakım kamp L J 1'a; t.n üzerinden yapılan bütün e.österen bir misal daha: Tilrk milleti kendi toprakla.rm.. 

~ ~llf~ tamamile gösteremez. dırlar. Bu noktada Reichın "müte.. lann İtaly!da da t~isi i_şinin me:vzu- konu,m_ala~ Alma~ gizli ~lis teşki· !talyarun Tiroll~a ~man teza- da sulh ve bitaraflık içinde ~a· 
~ h .. ~lletin alfabesi, o milletin hassıslan,. İtalyadaki meslektaşları bahs oldugu ~mm edılmektedır. !Atı ~fı H~enn. seı:"'ısine. ba~h 1 hu· :1tını ne büyük bır §ıddetle men- mak arzu ve eme~deyken, ınsan 
; ~resi kadar zengin değil- na çok şeyler öğretebilecek vaziyet- İtalya dahılınde Alman nilluzu ve bılhassa• tesıs edılmı~ dınleme etmekte olduğu malfundur. Halbu· kanına doymryan ıştablarm Bal-
~ Sesleri tamamile tayin e . tedirler. her sahada kendini açıkça göster- postalan başına yerleştirilmiş Al-ı ki, geçenlerde İtalyan Tirolundaki kan Ya.rmıadutna, Cermenlikle a. 
~ ~ller bulunmaması tabiidir. Almanya adliye nazırı Hans mekted_ir: . . . man dinleyici~er taraf~ndan takip Bolzono . şehrinin belediye reisi al• l~kaıı olımyan Romanya petrolle· 
t) ~~.' esasında paradoksal bir Gürtner, beraberinde kalabalık bir ~er ikı _mernl~et ~alıyesının ve l:<'ntrol cdılmektedir. j manca bılen İtalyan avukatlar ara. nyle, Srrl>iııt~ doğru ya~makta 
~ Ildır: kulakla alınması I~ · eksper ve memur kütlesile ltalyaya muşte:~ hır_ §ekilde teşkılatlandml Şu son günler zarfında İtalyan sında bir müs::ıbaka imtihanı açmış· o~du~u görilnc~, bug~ va
s;,erı intibaları gözle venneğe gelmiştir. Bu ziyaretin gayesi, ltal· ma.sı ı~tımalınden sık sık bahsedil- askert teşkil!tı içine Alman nüfu- t tır. Bu imtihanda mu\'affak olan zı!etı ~Jtır, ~Ur ve • mlis~kil 
~azıyı kabul edip bazı yan adliye teokil~tının Cermen mc: •• tcdır. zunun 80kuluşu çok ileriye gitmiş-' avukatlar adliye teşkilatında mü· mılletlenn .h~yet ve ıstildalıne 
~ n aeslerde renk görmesini, prensiplerine göre tadili ve ltalyan Her İtalya_n hudut mevk~inde İ· tir. Alman zabitleri sad~ İtalyan 1 him vazifelere tayin edileceklerdi. la!stetmek ıçm değil .• 
'~~Ynıasını garib bulanlara ceza kanununun yeni totaliter cemi· talyan şeflenn yanlarına bırer Al· kuvvetlerinin harekatını kontrol ve! Böylece almanca bilen ve Alman ~~ndan d<>~yx Alınan g~ete. 

) 1tilı bir türlil akıl erdireme. _ man memur ikame edilmi' bulun- idare etmekle kalmamakta askere kiilt~~ünün tesiri altmda bulunan lerının neınyatına verecefimiz 
~ . . . . . ~· maktadır. . alınmı, efradm izinlerine bile karı~ 1 :ıvı.ılc:ıtlann seçilmesini Bertin iste· cev~p ıudur: 
~~~ ~tinleri, bizim ban eski §ikayetlerın~ dınhye~gız. Aldırma • HattA, beynel~ılel telefon hatla- maktadı~l~. ı rr:"ti. Roma bu emre k3.1lı geleme- Bütün komtularile oldufu gibi 
L'~ n . 

1 
. . . azmak. yıı, olur bıter. Numllah ATAÇ nnın ttalya dahılınden geçen kısım- Mu90tını İtalvasımn kom-usu ve di uzak ve yakın btltUn milletlerle, , esır e.rımızı y ı · - ~ • · · 

b,_ 
/ 

• .: ha fl ri . t ontann diktatI altmda bulunma • 
~~,.-- ramcrıpuon r e ıca v~ mak prtiyle rahat geçinmesini, 

~·Avrupalılarda böyle bir Hakkımızda takibat mı r'Jj _ ,,__,,. Darısı umumJ hapishanenin kimsenin iıine kan§mamasım bi-
·ll'a.lta var, bis de onu kabul ede. ~k, len ve hiç bir milleti kendi esareti 
h,. ilt• bugünkü Türk alfabesine yapıhyor ? _ başma 1.. aıtma aımuım ıatemiye:n bir Tür. 

h,,•ve _etmek, onu <l<ti§tir -~ B ELEDİYE baz baytlerlncJen b&zılan .. ~..... K d v d r o LDUKÇ& u.rlf bir lı&dlae: Jdyeyi emperyaliatlikte itham er 
~~ caiz delildir. Dl deilJUrmlJ. Bozun her tarafta . arar ogru ur Tepe~da Asri slnemanm :yerin- mek ancak mUnevverlere lllnr 
~t daha bir müddet harfleri • bulunup bolnnnıadığı araştırılıyormq. BELEDİYEMİZİN •JID 1ktmat mtl• de yapdaeak Uyatro bla~mm pi&· harp etmit memleketlerin gazete 
~!ikAyet eden, onlarda blrta· Nihayet, biz de dahil olarak, blitün dtlrlUil mesire yerelrlncle ftatlarm m haıırluuyormnş. Yıkılan Ga.rden bum ıiltunlanna yalapcak fikirlerdir. 

~ir iltlikler bulanlar olması da mizah mulıarrlrlerlmlzln bu &ra§tmrıa.lar· nasıl kontrol edlleceğlnl aormaya karar ela aJD) yerde yapılmuı mutuavverdl. Nazi gazetelerini bu balamdan 

1~ 8unıar ekseriyetle Arab dan n değl,tlrllıne tehlikesinden pen·Mı '·erdi ve bu maksatla Sofya, Belarad, •tt- Fakat plina nar.aran bar kwnı bu lalıaya muur görmekteyiz. 
~... - baz l b" b"l ek ba ~... na vo BUkrete mttracaatta bnJundo. ..: &w. ..... -ıı:.. ... , ela ı an ırctz ı er , • olmadı6 ..... yazıı.blllrtz. 11...,...r-.• anlapldığından Tepebafı hah- Suat DERViŞ 

hiç bilmeden • hayran O· ~ra bWm çoğumu gönUlltl bayJJ,zl.. Bir gazete bu Ju\rar için: çeslnde bar yapılmumclaıı ""AZC'f!l!:llınltl .•• 
· Onlara Arab irfanının • - Gsrlb bir karar dofraau!.. Çok bot dejü mi! •• Sen en·eıı ban 

~ llıeziyetlerine rağmer;ı. da. * * * Diyor. :f'Jk, IOlll'a pliııa. sığmıyor diye bir kalem 

le kaldığını, tabiati keşifte de o halde, mu1· del .. llaJ1nıld lılc garfb delll: .. \aıfedlver?.. 
~lfte de pek ileri gidemedi· Kontrol eclllecek flatlar mesirelere alt Emln3ntl meydanı da yıkıldı, öylece 

h..ek ki ta temelinde bir sa- GAZETELER belediyenin harab çet· JeilJ mi? kaldı, Korkaru onan da Proet pllnma lıi-
~~unınası lA.zım geldiğini ne melerln tamirine karar verdlğlnl Kontrolan kıtm ba.'laması 1'1n, dof- ~riı a.nlafılmıt olmum r .. 
~ ~r etseniz nafiledir; söz • yazıyorlar. nısu en doiru karar!.. * • * 
~ı ll;uıak asmazlar; münakaşa- Demek •llt meee1ee1 halloıundaı * • • Yıldırım cezaları 
~ bu hususta bir an şüphe ile 
babi1 bile kabul etmezler. On. • • • 
'tıa11a a:ından ve - kelimenin her o 1 il r a ... 
cı~ıle • hocalarından, arab - B tR gazt1te f()yle &arlb blı- ,,ey razı.. 

~ A. Yanın en güzel dili oldu • yor: 
~rab medeniyetinden üstün _ Mükellef Joka.ntalarda, ıtlb oto· 
· tniyet bulunrnıyacaltnı öğ- mobWer içinde )'alalllaJa ahpı1f olan 

tt"dir. Arab irfanı onlarda lali Rovard, bir gttn bUaraam: bir dl· 
~il, §ilphe etme kabilivetini leacl hayatı geçtrtyorr.. · 
•. ~ir; ona sımsıkı ~l~dır. &calb. 

Yirmi otuz sene on1ann Demek Dellkbuıb memur olmqlf ... -

E:vet, ağaçları koruyahm .• 

A NKABADA Ataç Koruma Cemf7e
tlnln amaml lçtimamr akclettlll 

bUdhtUyor. 
Dotıua baiıa pek meauaan oldalr. 

Yalım Wc9mls oiımJarak ~ 1ı1r te
mennim.Is nrı 

Ba IU181lfa IJls de lllMflan pek el· 
etik blmıt olan 111 poefa ~ c1e 
konmrfVllleler pi ... 

S ON amanlarda k6ylerlmbde birer 
paratoner t:akdmamaaı ytlzU.Dden 

yıldırımla.ıdaa her gtlD luan öldllltlnll ya. 
zıp dunıyordak. Gazetfllerde f6yle bir ha.
vadl9 olmdok: 

- DllD telııtmbc1e nizama aymıyan o
tohüa toförled hükmda Jlldmm ceızuı 
lre.llmfttk. 

Valanltl Dllmıll ba otobllsler de JdSy. 
tere göacJertllJor ı ... 

Mim 

Belediye fen heyetinde 
nakiller 

Belediye fen heyetinde ba.zı na. 
killer olm\lftur. Fatih başmUhen. 
cllsl Şevket Adalara, UskUdar bq 
mühendisi Sait Eyübe, EyUp bq 
mühendisi Tevfik Fatihe, Ada • 
lar başmühendisi Besim ÜskUda. 
ra nakledilmi§lerdir. BunJardan 
başka OskUdar mühendislerin • 
den Nezihi Be§Uctqa, Fatihten 
İrfan Beykoza, Beyoman Halil 
Fatihe, BUyUkdereden Remzl Fa. 
tihe, Fatihten Şeref Uftlldara, 
Beeilrtaetan Süreyya Büytlkdere. 
ye naklen t.ayin oltuUiqlardır. 
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Ingiltere Çindeki Bohemyada Yahudiler hakkında Kabataşta bu sabahki 
ablokagı tanımıyor yeni kanun layihası neşredildi müthiş kaza 

azmeylemiş bulunmaktadır. Prag, 22 (A.A.) - Bohemya 1 tin azasından bir çoğu yahudi ise • '( Baştarafı l incide) çıkmış ve burada. da saatlerce uf• _... Baştaratı 1 ınciaı 
cüny:ısm:ı hakim olmak teşebbüsü 
demclc olduğu mütalaasını serdeden 
Noel Raker'in bir sualine cevap ve. 
ren Başvekil şöyle demiştir: 
"- C'mit ederim ki, vakayi, bu. 

nun böyle olmadığını isbat edecek· 
tir. Fakat böy't' bir teşebbüs vukua 
Reic:-ek olursa, mesele pek ziyade 
ciddiyet kesbeder.,, 

Ingilizlerin maruz kaldık- ve Moravya Yahudileri hakkın • o müessese yahudi addolunur. Saat 8,45 de vatman Recebin i- raşmak icab et~tir. . a 
ları çirkin hadiseler daki yeni kanun layihası, Yahu_ Alman ceza kanunu, derhal da.resinde ve arkasında iki romork Dün akşamki mUthış k~ 
Tiençin, 22 (A.A.) - lngİ· dilerin ve Yahudi müesseseleri - meriyet mevkilne girecek olan 1 b~ğlı olarak Eminönlindcn Bebeye Dün akşam saat on yedi bUÇ csd 

liz konsolosluğunun bir tebliği- nin hususi bir mezuniyet almak. bu kanun hiljfına vaki hareket - gıtmektc olan 243 numaralı tram - doğru Beyoğlunda Tozkoparaıı ••• ıı.. 
1 b 

lere tatbik olunacaktır. vay tam inhisarlann önUndcn ge- ~ 
ne göre, iki ngiliz vatandaşı u sız.m arazi, iktısadi müesseseler, desinden Kruımıpaşaya giden ·-·• çerken, birdenbire soldan önllne çı- bit~ 
giin. imtiyazlı mmtaka hudu- her nevi aksiyonlar ve esham sa. Bu yaz havalar kan büyük bir kamyonla karşılaş- mut ağa yokuşunda müth13 aıa· 
dunda gayet adi şerait • altında tın almalarını ve araı.i veya mü. mıştır. Bu kamyon, tramvayın so_ yon kazası olmuş, bir kadının Jt 

t 1 tAb· t t d t J • k" J 1 t • • -d k mü ve bir posta mUveziinln araş ırma ara a 1 U U muş Ur. ':?S5eSe erı ıra ama arını mene · serın mı gı ece lundan geçmek üzereyken, karşıdan 
Tüccar T ouse ile Race klübü mektedir. da bir tramvay geldiğini görerek yaralanma.sile neticelenmiştir• . de 

lngiltere ablokayı tanımıyor sekreteri Lerd, Çinl·i· e.~kek, k~- Hususi' mezuniyetler, protek • Bütün kı~ mevsimince gayet gü. hemen sağa kırmış ve 243 numa _ Şoför Yusuf Kemalin idaresillııı' 
dm ve çocukların onunde, hır tör tarafından verilir. Yahudi _ zel, yağışsız ve mutedil geçen ha • ralı tramvayın önline dUşmliştilr. toprak yüklü olarak yokuş b~rt' 

Hongkong, 23 (A.A.) - İngi
liz bahriye makamatr, Japonların 

Svatov limanına hiçbir ecnebi ge· 
misinin girmemesi suretindeki ta
leplerine.rağmen, İngiliz seyrise
fain kumpanyalarına bu liman ile 
olan servislerine tek rar b~lama
[an tavsiyesinde ibulunmuılardır. 

Ablukayı İngiliz makamatı ta
nımamaktadır. Scout ve Thanet 
torpido muhripleri, ticaret ge~ 
lerinln •erbestçe sefer icra etme
lerini temin maksa.diyle limanda 
kalını§.lardrr. 

çeyrek saatten fazla tamamiyle ler, 31 Temmuzdan evvel bütün valar yaz mevsiminin gelmesile be. Bu vaziyette vatman hemen fren .gelen 3544 numaralı kaxnyo;ıatiifl 
çıplak olarak bırakılmıştır. A~ı altın, plıltin, gümü§ ~yalarla raber daimi ~kilde yağışlı gitmeğe yapmışsa da mlithiş bir tesadüfi.in ninin tutmaması yUzUnden ~ 
r~ştırmayı yapan Japon, ~erdı kıymettar + .... ları hakkında be _ başlamıştır. Haftanın hemen her önlinü almak kabil olamamış, tram- yapmak istediği manevra bol çst9 

b t w.ç giderek güreşçi Kenanm evine 
agzı~ı aç~ı~a mec ur e mı~v ve yanname vermek mecburiyetin • gününde gökyüzünü kaplayan ka · vay arabasının önü tamamen par- 111911! 

Lerdın lngılız pasaportunu agzı- dedirler. ra bulutlar ve ondan sonra gelen çalanmış, kamyon da hasara uğra. mış, ev yakmzndaki posta kU v' 
na so~ı:rıuştur. ... . Uç büyük baba ve annesi Ya. şiddetli yağmur İstanbul halkını bi mıştır. Çarpışmanın şiddetinden nu söküp fırlatın~. mektub alDl,11· 

. lnız;l 1.z k;:>n~oloslugu, bu çır- hudi olan veyahut iki büyük baba zar etmektedir. Yaz başındanberi tramvay da bir devrilme tehlikesi ta olan posta müvezil Ahı:ı:ıedi ~ 
kın hadıseyı şıddetle protesto et- ve annesi yahudi olup kendisi de şehir halkının nefes alabileceği yal- geçirmiş, fakat ancak yoldan çık- zünden ve bacağından çok aftr 
mı.ştı"r h . . 1 rette '-"aralamıştır. • yahudi didine mensup olan er ruz ikı pazar geçmı~ oması ve diğer makla bu tehlike de atlatılmıştır. ,J ~ 

Diğer taraftan Sovyet konso- şahıs, yahudi addolunur. pazarların ya kapalı bir hava, ve • Vakadan sonra kaza yerine gelen Kamyon blitün hmyl& id ar 
losluğu da Sovyet vatandaşla· Bir müessese, bir yahudiye a. ya yağmurla geçmesi bu işte lstan. yardım kuvvetleri saat 11,30 a doğ- bir vaziyette yoluna gelilig\lı'l bf 

b k ld ... w il v·am ederek ''Oku11un kenarıııd~~ rının maruz ıra ı ıgı ar~- it oldugu takdirde o m· essese bulluları haklı gösterecek noktalar. ru parçalanan arabayı güçlükle yo- ,J ,.. _,çı.ı~ 

tırma hadiselerini Japon kon· yahudi telakki edilir. Bir şirke • dandır. la koymağa. ve yürüyecek bir hale lunan 60 yaşlarında Eliz& 't ~ 
solosluğu nezdinde protesto et- Kuyruklu yıldızın yanından ge • getirmeğe muvaffak olmuşlardır. adlı bir ihtiyar ermeni kapı~ 
miştir. Afyon kongresı·n·"e çi~imiz, yurdumuzun Basra körte - Yoldan çıkan başka na çarpml§ ve kadıncağızı U yarak öldürmüştür. , 

lngiliz ve Amerikan I zi yüksek tazyikı tesirinde bulunu. b ı· r tramvay "~ 
·ı k a U l d vl il!. ! · · Kamyon bu kadarla da •- .MJ.. 

ki Amerikan ganbotu Keulangsu. gemiler i çekilmiyor verı en arar r şu, ra ag an rüzgı:ır an gıbı ke. a}ıJtO":. hanete veya hakikate dayanan Kabataştaki kaza ylizlinden Fm_ mış, komiser mütekaidi B ait> 

Amerikarun Pillsbry, Pope tor
pldo muhripleri de Statov önilnde 
bulunmaktadır. Asbeville adında· 

ya gitmi§tir. Ancak Svatovda her (Ba•taraf ı 1 incide) d kl d d b k b" k ım nın· bah d -•·-ı• ..,e 
L d 22 (A A ) Ro··y .. ceV\-" ha-dı"selen· bı"r tarafa bırakarak 1 1 a. a aş a ır aza o uştur: çe uvarmı )'l.ILlu,.. <'l' 

hangi bir hadise zühuru takdirin- 0 .n ra, · · - . - 2 - Afvon fiatr, esas mesele oL 1 dUrll 1· 

t Ça kh d b 1 ,J hakikatı· ele alırsak bu sene • bu-tl··ın Kaba.taştaki hadiseden sonra sonra eski altmcr ıube :ınll _,fi' 
"de bütün sür'atiyle bu limCliö." e.r a.~a. nsım·n· n . a.y an 1 • dugvu ve ziraatte tahdid yapıldığı lk" a ~· 

d eli - l l k memleket hakkında so··zum·· uz·· vok a. yollar kapanın.ea., münakalatın dur- ın evinin dış kaplamaların 
öönmek emmi almT<ltır. : ır gıne gore.. ngı ız ma am.· takdirde fiatların da yeniden ve da- J --ır 1 S dak b 1 t bul! 1 k d durulmaması ıçın Bebek tarafın - rak durmu§tur. ~ 

Svatovdaki 70 İngiliz kadın ve an vatov . ı ya a.ncı gemı- ha evvelden tayin edilnı.lş esaslara ma • san u arın yazı pe e 
1 1 b h 

d ak ban ğ t d"I · . ... . l l dan gelen tramvayla Dolma bahçe- Hadiseden hiçbir yara el 
ıocuğu Hongkonga gelıni1lerdir. ere u şe ır e a ın ya er göre tayin olunacaktır. a ız a ı e geçıremıyecegı an aşı ı. d ~- b d~ 

ı · ek"I · h kk dak. B b. b" lA. sah"b" h en, .ustan ul tarafından gelenler kurtulan DO!ör, kamyon 
Svatovda slikQn hliküm •i.lr- arın gen ç ı mesı a ın ı 3 - MUstahıill olmıyan memle - yor. unu ıze ır p aJ ı ı a. d F dıkl d rl dö dllrll 

J leh
. · dd · b tı 1 ttı e ın ı an ge n lmek- fırbyarak kaçmıştır. ~"" 

mektedir. apon ta mı re etmı§ ve un ketler bundan sonra. afyon ziraatine r a • teydi v zı1i "' 
larm l>u l imanda ve şehirde kal- başlamryacalttır. Bu zat diyor ki: Agır yaralı posta. mUve ~ 

Londrada b ir iç tima 
Londra, 23 (A.A.) - Allkadar 

nazırlardan mUteıekkil hariciye 
komitesi, dün l>ğleden M>nra A· 
va.n:ı kamarasında toplanarak Mo 
relrigln Uzak Şark vaziyeti hale -
kındaki irahatınr dinleıniıtir. 

1 b d 
1 b 1 Fındıklıda tam eski Satye binası taneye, ölen Eliza. morga ııal 

makta hak ı ulun uk annr i - 4: _ Afyon almı ve satIDll hak - "- İstanbulda on dört senedir plaj önünde manevra yapan bir Orta _ mıştır. _ıjf 
dirmittir. kmdakl beynelmilel mua.hedeye da.- işletiyorum. Bu işi yaptığım ilk se- köy _ Aksaray arabasının arkasına Kaçan şoför dlln gece >~" 

~:=~·~g~ .. :::~:(;:n) nı ::r:~1:.:~~:~~::. ~::~~;:~!~r:::~~s:~~ h·s~·~~m~~;;:o'k d0

;·· m''ş'"~rkın transit 
a- cakla.rdır: m,ini takiben geldiğine dikkat ettim. 

Ballriye nezaretinin teyit etti· 5 _Haşhaş ziraa.tl, Tilrklyedeki Bundan s.onra not tutrnağa ba~l~ • ... k U rS aç' i l ~ ·1 . .., merkezi• 
Bunu Uzerine Tientsin mesel,_ 

al hak'kmda bir mUnakaıa bct§la· 
mıştır. 

ğine göre, Amiral Yamel Japon kanun mucibince tahdide tıbl tutul- dnn ve şu neticeye \'ardım. tstan. a 
ballri makamlarına, .. Amerika mamalıdır. Yaln1% lüzum görUeln sa bulda her üç senede bir kışlar hafif Eğitmen namzetleri Diyarbakırda ticaret rtt18, 
vatandaşları himaye ve yardı- halarda afyon sUtUnUn topla.ttınl- 1 f · 93" 933 · 
ma muhtaç oldukları müddet- ması şeklinde a.fyon istihsalinde ~~ ~a)~e~a ~e;;i};o;~çmi~~ karse~~~~ kursa devama başladılar ihracat yüzde 90 a. ·f Bu mUzakereler.den hiçbir ıey 

tereuüh etmemiftir. 

Japonlar tahrikat yapıyorlar 
Tientsin, 23 (A.A..) - Japon _ 

lar tarafından kontrol edilmekte 
olan ımntakadar öğleden sonra İn 
gilizler aleyhinde muazzam bir 
miting akdedileceğine dair olan 
haberler Uzerlne fevkallde ihti
yat tedbirleri alıntnı§tir. Tahriklt 
çrlann ıhalkı: imtiyazlı mmtaka 11· 
zerine yUrUmeğe teıvik etmelerin.. 
'den endişe edilmektedir. 

çe" ~merikan gemilerinin Çin kısmi bir tahdid yapılmalıdır. yağmamıştı. 933 yazında havalar Samsun, (Hususi) - Samsun Diyarıbakır, (Hususi) - \'ı~ 
limanlarında kalacağını bildir Bu kararlar ihzari bir proje ma.- berbattı. Benim en az hasılat yap _ bölgesi de bir cğıtmen kursuna. ka- timizin umumi iktisad ~ıır r} 
miştir. Amerikan Pillsbury tor hiyetindedir. Allkadar hUkfımetle- tığım sene 0 senedir. Çünkü prnja vuştu. Bu hadise bUtUn muhitte Fevzipaşa • Diyarbakır gıaı'1v 
pido muhribi Svavtuv limanını re bildirilecek ve verecekleri cevab- gelenin aklında noksanlık aramak büyük bir sevinçle karşzlandı. Kurs, fer hattının inıasından soııt\tı 
terketmemekle kalmayacak, bu !ar 941 senesinde Cnevrede topla- icap ediyordu. 935 _ 936 kısında Havza kazasına bağlı olan Kamlık_ atle terakki ve inkitaf eyl~~ 
limana ayrıca ikinci bir Ameri- nacak bUyük afyon kongrsinde gö- d t b' b h h • ta açıldı. Burası tablatin bütün cö Bu hattın ikmalinden evvel . • J. gene a e a ır a ar avası \'aı;a _ . . • ~· 
kan torpido muhribi daha gön· rüşülerek ka.t'i karara bağlanacak tık F k t 936 I t b. 1"1 mertlıklerıne ve güzelliklerine bol ve hareketsiz olan ziraat .,e v·,..r 

mış . a ·a yazı s an u u • . . . asııı 
derilecektir. ve ondan sonra tatbikata. geçilecek- lara adeta bir kış havası geçirtti. bdıer §be~ldhe malıkhti.rb .. Kamlfıktda eskL i~lerinde bariz bir canlılı1' 

tir. . n ır ayır sa ı ı tara ın an in- b d 1 kt d P 
Japon kabinesi karar Hatırlar mısınız? Mızah gazetele - şas b 1 f k t k .e e 0 unma a ır. tııı 

. . .. . • ına aş anan a a yarım alan Yalnız buğday istihslı;~ .1 
vere medi Bizim mahzurlu görerek kabul nnde karikaturıstlere mangal ba • mekt b" .1• t t af da •• t?'. 

Tokyo, 2 2(A.A.) - İyi ma· 
lumat alan bir membadan öğre· 

l ngilt e re mukabe le b i lmis il nildiğine göre, bu sabah Arita· 
tedbirine başvuracak nm batkanlığında toplanan ka· 

Londra, 22 (A.A.) _ lngi· b1ine,JTiençin 1işin1 i~ ~allin:hdaib:r l'z " mahf"ll · d teba ·· , o an apon ta ep erının sarı n 
ı reamı ı enn e ruz , .

1 
. . . .. 1 · b 

tti• ·idi". ·· ... J surette ı en suru mesı ve u su-
c n gıne gore, eger apon· H l"f , 21 h . da 
1 T . · d div 1 retle a ı aks m azıran 
ar, ıençın e ve ger yer er d k . k 

d ]Ak d 1 T teb Lordllar kamarasm a ı nut un-
e la a. a ar dngdı ız eedasmla za· da ima suretivle yaptığı davete 

rar ar ırasın a evam er erse, . b d'I ·. f k 1 1 
T "k b h k 1 · ıca et,. ı mesı muva ı o up o· 
, o yonun u are et en, mu· ... 1 · ·· ·· .. 1 ·· 
hakkak ıurette, lngiliz hukuk ~ıyaBcagıhmese eshı . gobr~fU kmuş-

f .. • h" · • · 1 tur. u ususta ıç ır arar ve mena ıının ırnayesı ıçın n· .
1 

• • 
gilterenin mukabelei bilmisil ted verMı ı:?emkıştırl . hah k 
b . l · 1 · 1 k uza ere ere yarın sa a· 
ır erı a masmı ıntaç ey eyece · b. k . d d d"l f ıne onseyın e evam e ı e 
ır. cektir. Verilen malumata göre, 

A. . 1 ep ınası vı aye ar ın n yüzde kırk fazlalık ve ihrav . ..a 
etmediğimiz ve ısrarımız Uzerine 5. ında plaJda. tıtreşen.er. mevzuunu tadil ve ıslah edilmı· .. , cgıv"bnen kur- oı,,.·, 

1 ek i bir ıh ed 
~ yüzde 90 bir tezayüd kayde ~y .J 

müzakeresi ge ec çtimaa te O- ı am en ışte o senedır. 938 .939 su olmağa müsait müke~mel bir "~' 
1 dd ı cıunlardır k d ·· 1 · 1· I' k t tir. Görülen ragwbet ve ıe ı1/ unan ma e er ., : ışı .. a g .. uz .. e geçmış ır. ·.a a yazın hale konmu11tur. Vali bu {.,le "Ok 11 

1 H h b t d kim • h 1 ,.. '9 " irin lüzumlu vasrtaların "' A-
- aş aş ne a ın an yevı a ını goruyorsununz. Bılmcm vakı ~.·akından m-gul olmu,. bil"N>k de _ ır •'- " 

is ih y,, " · ,.~ dolayısiyle istihsal ve i~ht_., ı 
usullerle afyon mUgtakka.tı t - aya dayanan bu hesabıma hava iş· falar Kamhk"a gı"derck direktifler 
al. · t anıl ı edilm · betleri .devamlı surette a s ırun am Ye men CSL !erile uğraşanlar ne derler?,, vermiştir. 

2 - Afyon ihracı tahdide tabi İstanbul rasathanesi müdürlüğü, dır. tf 
tutularak dünya afyon ihtiyacının havaların böyle serin ve mütehavvil Eğitmen kursunun açılması "Kam Pirinçl rekoltesi be' biı1 ·r/ 

il t h ·ı l k ti d lık ta pek tab·· ı k · bl h baligy olmakta ı0se de tren tıt'f ın s a sı mem e e er arasın a gitmesini, kışın hafif geçmesinin bir ,, u o ara yenı r a. 
hisse usulile taksim edilmesi ve her neticesi olarak telakki etmektedir. yat uyandırmış, köyün çehresini de. rindelci yükseklik dolayısiYl\reJ' 
memleketin ihraç hissesinin tesbiti. Rasathaneye göre, havalar tama- ğiştirivermiştir. Samsun, Tokat ve ihracat yapılmıyor. tktısat '" 

Konferansta elde edilen neticeler ·ı . .• Amas'-'a viJavetıen·nden gelen egwı't. !etinin bu hususa eheınrniYet 
memleketimizin afyon meselesinde 
takip ettiği eiyuıete uygun bulun

mı e gayrıtabıı sayılmamakla bera- " .; 
ber, normalin altında bir vaziyet men namzetleri kurslara devam et _ mesi bekleniyor. c rV 

mektedirlcr. Sanayi işlerinde de ayni ~tf 
karşısındayız. Bu sene, kr~ın nasıl r 
·dd tr ğukl im d Hummalı bir çalışma ve göguv .. 8 müşahede olunmaktadır· 1-

Biz, ötedenberi afyon ihracının ~ı e 1 50 ar 0 a ıysa yazın k b rt b" 1 t• ö ka ve dokuma tezgihlarınırl 
da fazla srcak olmıyacağr tahmin n a ıcı ır n ızam g zo çarpmak_ .. .1 
edilmektedir. tadır. sr gittikçe artıyor. DiY' ti"·,. 

maktadır. 

insani esaslar g3zönünde bulundu
rularak yapılması taraftanyız. Yap 
tığımız fedakarlıklar Cenevrede tak 

Cumhuriyet mnarifçillğimizin bu ipekli mamulatı civar vilafe t 

İngiliz resmi mahfillerine gö· bazı nazırlar Japon isteklerinin 
re, Londra hükumetinin hattı tasrih edilmemesi taraftarıdır dir olunnıu§tur. 
hareketini fena tefsir et~ek ve lar. Zira bu isteklerin vüs'at ve Cenevre konferansından dönlişte 
Tiençin meselesini mahalll esas- şümulü lngilterenin hattıhare· tcşkliatlandırma direktörU Servet -
lar üzerinden hal arzusunu bir ketine bağlı bulunacaktır. le birlikte Bclgrada uğradık. Ora-

Hatay anlaşması güzel eserleri karşısında köylliler mütezayit bir rağbete ınaı:ıı• 
derin bir sevinç duymakta ve iideta yot. /İ 

Ankara, 23 - Hükumetimizle birer bayram günli yaşamaktadırlar. Şehrimiz, bilumum garlc ?' 

kararsızlık gibi telakki eylemek Honkong, 22 (A.A. )' - da Yugoslavya ile aramızdaki af -
hatalı bir yol olur. Svavtuvda aponlar Amerikan yon mukavelceini tekrar gözden 

Burada teyit edildiğine göre, 
bugünkü vaziyet, bir lngiliz ak
sülameli doğurmadan böyle 
mütemadiyen devam edip gide· 
mez. 

William Hungt kumpanyasına geçirdik ve tamamiyle mutabık kal-
. h 1 . dık.,, 

aıt antrepo ve rı tım ara gıre· 
rek Amerikan mülküne tasallfit D~legelc.rimizdcn Servet, Yugo. 

slavlarla temaslara devam için Bel
eylemiştir. 

Japon bahriyesinin ihtanna 
rağmen, Amerikan ve lngiliz 

gradda kalmıştır. 
Yarın §ehrimize gelecek ve pa

zar gllnU Hamza Oıııman Erkanla 
beraber Ankara.ya. gidecektir. 

Hamza Osman hazırladığı raporu 
hiikıimete verecektir. 

Tiençinde vaziyet değişme· harp gemileri Svavtovda kal· 
mi.§ bir halde devam ediyor. mıştır. Scout ismindeki başka 
Resmi makamların, teyit ettiği- bir harp gemisi de Svavtov li· 
ne göre, Japonlar, yabancı dev· manına girmek imkanlarım a
let gemilerinin Svatov limanın· raştırmaktadır. ZAYI - 2550 numaralı araba 
dan 30 ıaat zarfında çekilmele· Japon kıtalan, tayyare mey- plakamı zayi ettim. Yeniı;ini alaca
rini tebliğ etmi~tir. Gemilerin danını, askeri tayyare kararga· ğımdan hükmü yoktur. 
kumandanları ise bu tebliği red. hı haline ifrağ için büyük bir Yenikapr iskcle~i idare memuru 
deylemiş ve limanda kalmaya faaliyetle çalışmaktadır. ·'afız Kadri Cinbil 

Fransa hükumeti arasında Hatayın =====-========= yetlerinin yegane transit 
Tiırkiyeye ilhakı üzerinde ecre • zidir. Sekiz vilayet, ihra''~ıı ı 
yan eden müzakereler tamamiyle teşkilatr tesbit için toplantılar ithalatınr bu tarikle yapat; ~~ 
bitmiş ve mukavelenamenin metni yapmakta olan komisyon çahşma. barla da ticari hareketlet1 
hakkında mütabakat hasıl olmuş. larmı bitirmiştir. : madi faaliyet halindedir. 
tu.r. İskenderundan gelen haberler, 

Hataym, anavatana iltihakını bü
yük bir bayram halinde kutlula · 
mak için şimdiden hazırlandığını 

Mukavelename bugün imzala· 
nacak ve bunu müteakip, Türk -
Fransız deklarasyonu ilan edile • 
cektir. 

Büyük Millet Meclisinde ve 
Fransız Parlamentosunda bu gün 
saatl8.30 da anlaşmanın imzası 

dolayısiyle beyanatta bulunulması 
muhtemeldir. Anlaşma ,evvelce 
İngiltere ile Imzalnan karşılıklı 
yardım anlaşması gibidir. 

* * * 
Hatayda, kurulacak yeni idari 

bildirmektedir. 

Fransaya giden askeri 
heyetimiz döndü 

Bir müddet evvel Fransaya gi.. 
den yarbay İhsan Erik riyasetin· 
deki askeri heyetimiz bu sabahki 
semplon ekspresiyle Paristen J 
memleketimize dönmüştür .. 

Dün ve yarı~ 
tercüme külliY8 

7 nci seriden 
61-67-7 kitap 

61 Vikontun ölümil ı 

62 Leneit II. ' 63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 1 

66 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Avru9.' 
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• 
~ı Bulgar hududunda · 
müşterek muayene 

................................................... 
Otobüa ve otomobille gelecek turistlerin eşyası 
Kapıkulede yeni yapılacak güm rük binasında 
Bulgar memurlarile müştereken m uayene edi-
lecek .- " 

HEiliir~@Lq@raHIHll.'<I 

Moskova müzakerele
·r in d e s o n v a z i y e t 

Edirne (Hususi) - Türk· bul
ttr hududunda Kapıkule mevki
İlıde yeni modern bir gümrük bi. 
!lası yapılacağı yazılmııtı. Bu bi
lltnın inşaasına yakında başlana
~ır. Bu bina yapıldıktan sonra 
'ltıtınleketimize balkan yoliyle ve 
otobüsle gelmekte olan turistlerin 
'fyalan iki defa muayene olmak
~ 'kurtulacak ve bu binada oto. 

• ltıobil ile seyahat edenlerin eşya-
1-rt iki memleket gümrük memur
qttnın müıterek muayenesine ta
bi tutulacaktır. Turistler için bu. 
lllln büyük bir kolaylık olacağı 
tiiPheıizdir. 

Asfalt yol tamamlanıyor 
LüJeburgazdan beri olan asfalt 'm inıası her gün biraz daha 

• iltrlenıektedir. Lüleburgazla Ba-
tı.eıki arasındaki kısım tamamlan· 

• ~ üzeredir. Aynca Edirne - Ka 
:~lrule (Bulgar hududu) arasında. 

1 8 'kilometrelik knmın da inta· 
~ bugünlerde başlanacak ve ö-

• llliırıüzdeki sene yol tamamen bit
rı.iı olacaktır. 
~renildiğine göre Bulgarista., 

Kırşehir elektriğe 
kavuştu 

ltıreehir, (Hususi) - Son dört 
~e içinde ehemmiyetli imar eserle 
~e lahne olan Kı1"3ehir nihayet e. 
e\lriğe de kavuıımuş bulunuyor. 
n ~çılnıa töreni bizzat Nafıa Veki
l General Ali Fuat Cebesoy tara • 
~dan yapılan elektrik santralı do-

hlilo Kıre~ bUyUk bir bayram 
~Ptlınıştır. Resim KU1ehir elektrik 

fi '1aatından bir tevzi merkezini 
tileternıektedir. 

la Yugoslavya da o zamana kadar 
topraklarında noksan olan kısım. 
lan tamamlıyacak ve böylelikle 
Londra • İstanbul yolu kolaylıkla. 
seyahate elverişli bir hale gele • 
cektir • 

Eskişehirde 
bağcılık 

Köylüye asma ve 
muhtelif ağaç lardan 

2 milyon fidan dağıtll dı 

1621 de idam 
edilen Çekler 

Dün Prağda bir ihtifal 
yapıldı 

Prag, 22 (A.A.) - 1621 de 
Habsburglar tarafından idam e. 
dilen 26 Çek asılzadesinin idam 
edilmesinin yıldönümü milnasebe. 
tile bugün Çekler bir ihtifal yap. 
mışlardır. Bu Çek asılzadeleri be. 
yazdağ mağlubiyetinden sonra i. 
dam olunmuşlardır. 

Bu sabah belediye dairesi ö. 
nünde bu 26 asılzadenin isimleri 
yazılı ve siyah bir haçla işaret 
edili bulunan taşın önünde halk 

Eskişehir, (Huııusi) - Vilayette birikmiştir. Almanlar haçlı sa. 
son seneler zarfında bağcılığa ve lip taşıyan bir kurdele ile bağlı 
meyvacıhğa, fidancılığa çok ehem • büyük bir çelenk getirip taşın il. 
miyet verilmektedir. Hüküınetin tev zerine koymuşlardır. Almanlar 
ziatından başka muhtelif villyetler. çekildikten sonra Çekler gelip ta.. 
deki huııusi ve resmi fidanlıklardan şm üstüne çiçekler atmışlar ve bu 
da binlerce fidan celbedilmiştir. suretle Almanların koydukları 

Bu sene 19.164 akasya, 28.760 çelengi de örtmüşlerdir. 

gladiçya, 5.281 elma, 4.310 erik, -0-

4.559 zerdali •. ~.576 kayısı, 3.639 ı·ngı·ııere kralı 
vi§ne, 1.385 ıdris, 322 armut, 590 

aylantUs, 14.010 kavak, 1.674.400 Lon;lraya do""ndu·· 
yerli köklil asma fidanı, 40.000 A- U 
merika asma fidanı, 19 kiraz, 15.500 Londra, 22 (A.A.) - Saat 15.30 
dut ve 1.381 safura fidanı ki ce - da Southampton'da karaya çıkan 
man yeklın 1.817.632 muhtelif cins İngiltere Kral ve Kraliçeıi, trenle 
meyvalı ve meyvasız fidanla bağ fL 17 .25 te Londraya gelmit ve 
danı tevzi olunmuştur. Waaterloo istasyonunda Baıvekil, 
Ayrıca bu sene, Ziraat Vekaleti hükumet azası bütün mülki ve as-

11 ... , ~ Y'• 1 • r • 11 f 

vıltyetteıu egıbnenlere 17' aşı ça. keri rical ve 1cordiplomat tarafın. 
kısı,' 114 budama makaa'ı, 6 orlık dan karıılanmııtır. 
makinesi 12.500 kilo tohumluk buğ. Kalabalık bir halk kütlesinin 
day, 25 kilo muhtelif bahçe tohu • 
mu ve saire tevzi etmi§tir. 

'Fransa ve lngilterenin [![~8 
yeni teklifleri de Mos- IÇUDE• 

* Van mebu5u Hakkı Uzman dlln 

kovayı tatmin etmedi :~!~:ı~:. ekspre5Je A,·rupaya harelıet 
* Münakale Vekili Ali Çetlnkaya _ 

Tas Ajansına göre yeni teklifler ~:~ 1~~1ı:e~~:a~~~ar şehrimize ' 01
m"

1 

* Beykor.da Arpacı clfillti ile Hün 

eskilerinin bir tekrarından ibarettir ~:~ı:: ~~r:l: ~~~:sı~ı~~:~~: devlet 

Moskova, 22 (A.A.) - BB. ı Bu yeni teklifler de İngiltere ve 
Seeda, Naggiar ve Stranı bugün Fransamn bundan evvelki teklifle. 
saat 17 de Kremline giderek Mo. rinin tekerrüründen baı'k:a bir ıey 
lotof tarafından kabul edilmiıler· değildir. 

dir. B. Molotof, bunlara yeni İn. Sovyet Hariciye Komiserliği 

giliz - Fransız tekliflerine Sov- tneihafilinde kaydedildiğine göre, 
yetlerin resmi cevabını tevdi eyle- yt-ni İngiliz - Fransız teklifleri 
mittir. Görüıme yarım saat kadar bundan evvelkilere nisbetle her. 
sürmüştür. 

Sovyetlerin son cevabını hüku
metlerine bildirmit olan büyük el
çiler, halen talimat beklemekte. 
dir. 

İngiliz büyük elçiliği katiplerin
den B. Robert görütmelerin ıeyri 
hakkmda İngiliz hariciye nezare
tini tenvir etmek üzere bu sabah 
tcyyare ile Londraya hareket et
mi~tir. 

Sovyet Aja1111nın verdiği 
maldmat 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas 
tebliğ ediyor: , 

Baıvekil ve Hariciye Komiıcri 
Molotof 21 Haziranda İngiliz bü
yük elçisi Seedı, Franıız büyük 
elçisi Naggiar ve Strang'ı kabul 
etmiıtir. 

hangi bir terakki kaydedecek ma
h:yette değildir. 

lngiliz gazetelerine göre 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri dün Molotofla İngiliz 

ve Fransız mümessillerinin yap. 
tıklan mülakat hakkında Tas A
jansının neşrettiği tebliği mevzu
ubahsetmekte ve bu mülakatın 

memnuniyet verici bir neticeye 
varmadığını kaydeylemektedir. 

Times gazetesi Strang'la bera. 
her Mosöovaya gitmit olan Ro
herta'in bugün tayyare ile Lon. 
draya döneceğini yazmaktadır. 

* Re5sam Çallı lbrahlmln talip ol· 
duğu Kaşıl.:ndası, sahibi doktor Hı • 
zır.ran '"eresesl tarafından mahtem• 
vasıtasile satışa cıkarılmıtlır. Konu. 
lan kı}"mcl dört bla liradır. 

* Ankara • İstanbul arasıncft Q • 
cüncü telefon hattının cekllmeü ta_ 
mamlanm1ştır. Bu hat temmuıun bi
rinde mfikAlemeye açılacak, fiu 11 -

-yede iki şehir arasında aynı r,aman_ 
ıla 12 mükl\leme yapılabilecektir. 

* Valf ve Belediye Rebi diln trlJJl 
vay ldare~inde teslim i:,leriyle meş
gul olmu~tur. 

* KAnunusanfden mart nihayetine 
kadar şehrimizde 1 i77 çırt nim • 
mi şiir. 

* Belediye muhascbecbl Muhtar. 
dün Ankaraya gitmiftlr. Orada istik. 
raz nrnka,·elesini Belediye Relsl na
mma imzalal'&caktır. 

* .Mecidiye köyünde tramvay hat
tı koyiin ortasına kadar uzatılacak • 
tır. 

* Dört ay ıarfında ~ehrimiıde Si 
apartman ve 16 dükktm inşa tclllml~ 
tir. 

* Bu sene Bulgaristan, Romanya 
Ye Yugoslnyadan ııelecek 22~lıln la.. 
dar göçmen Trakyada iskAn eailt • 
cektir. 

* Nafıa nkAleti limanlarımız için 
tnglltereden mntehusıs bir heyet 
celbine karar verml~lir. 

Topçu atışları j Samsun ve Oiyarbakıra 
d augun Zeytinburnu sahilinden Ta yare seferler'ı 

alkııları arasında açık bir saltanat 
arabasına binen Kral ve Kraliçe, 
yine alkı§lar arasında istasyondan 
Buckingham sarayına gitmiıler

dir. 

Bunlar yeni İngiliz - Fran. 
sız tekliflerini tevdi etmiılerdir. 

Bu gazete pek nikbin görünmü
yorsa da müzakerelerin her aafha
ıında birçok milli menfaatlerin ve 
muhtelif noktai nazarlann nazarı 
itibare alınması lazım geldiğine 

binaen müzakerelerdeki terakki. 
nin zarurt olarak yava§ yürilyece
ğine iıaret eylemektedir. 

* Denlzbankın forsları tequaozun 
birinde vapur bacalarından kaldın .. 
lac:-nktır. 

* Belediye yeni Edlrnekapı - Ci. 
hanıılr otobils hattı ile Taksim - Ye. 
nlmahalle hattının takviyesi icln ya_ 
pılan otobüs tekliflerini tetkik etmek 
tedir. Bugilnlerde kat'l karar nrlle • 
cektir. 

trıiıe doğru topçu atıı talimleri Y 
hprıacağmdan deniz vasıtaları- Ancak gelecek sene Satın alınan 

elektrik şirketleri 
:: Çok açıktan geçmeleri alaka. başhyacak Kaybolan 

tlara bildirilmiştir. Bele-
-0--

Silivrinin imar planı 
hazırlanıyor 

~ilivrinin imar planı hazırlan. 
2() kta.cıır. Kasabanın ortasından 

~ ~~etrelik bir cadde geçecek, 
tı:ı 1t kenarı yeşil saha olacak, a. 
~~~ :nıa.hallesi vücude getirile • 
il\ tır. Bundan başka park ve nü. 
l"i;uı~ bağları sahaları da göste • 

ltııştir. 

Yeni neıriyat 
'• H;---a-sa_n_m~Y-avukl usu ,, 

• l{Öylünün kalkın~ası irin neş-
'td· :r 
1; •len bu eser, halkın anlayaca. 
" b' 11\r ır sadelikle yazılmış ve halkı 
~ ıın çok sevdiği halk türküleri 
t 

l?tanileriyle süslenmiştir. 

ARKiTEKT 
~ Su derginin 99 - 100 üncü 
il~l'•J.rı zengin bir münderecat 
~ Sdcnıı§tır. içinde Ankarada 
~ ~ evi, Bağlarbatmda bir 
~de İbrahimpaşa köşkü, Al
' Yada mimari sergi, hava hü
' 1-rına kar'ı tedbirler, ba.a<a 
)~ ll'ıleketlerde mimari faaliyet, 
'İ darı ve Sivas Halkevi proje
~bakası vardır. 

İLAN 
&;ı~tYoğlu Hüseyinağa mahallesi 
Ot lldaicı sokak 9 _ 11 sayılı evde 

liran · d ··f k'" !Ut•· ve aynı a reste nu us u-
ııİıl~!le kayıtlı Ohanes kızı Agav
~l.ı~rı lstanbul asliye üçüncü hu
t~ lrlahkemesinin 26 • 12 - 938 
t;1t \'e 938 • 17 46 sayılı kara. 
l'ıt lnaııı adı berhayat Annik Ek
ı/'~rı olarak tashihine karar ve
~j ~1§ olduğundan Kanunu Mede. 
ı ~'lın 26 incı maddesi mucibince 
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Bir akşam gazetesi İstanbul ve d. f h · ı d 1 
An1<ara ile Samsun ve Dıyanbakır ıye a Si ar ar 1 
arasında muntazam tayyare pos- Ş" I' b . d d b" 
te:larına gelecek aydan itibaren ı s 1 şu esm en e ı r 
başlanacağitlI ve bu iki şehrimiz memur kayboldu 
arası~?a önümüzdeki a! içinde Belediye Şişli tahsil şubesi tah. 
her gun tayyare seferlerı yapıla - sildarlarından Rüştü ortadan 
cağını yazmııtır. Halbuki Ankara kaybolmuştur. Rü~tünün üzerind( 
üzerinden Sam.sun ve Dıyarıbakı- 400 lira bulunduğu anlaşılmış • 
ra hava hattı ılk açılacak hava tır. Diğer taraftan bir kaç gün 
hatlarımızdan olmakla . ~raber evvel tagayyüp ettiği söylenen 
gelecek ay veya bu sene ıçınde a- Kadıköy tahsildarlarmdan Necip 
çılanuyacaktır. Bu iki hattın da te dün meydana çıkmış, paraları 
açılması gelecek seneki programa düşürdüğünü iddia etmiştir. 
alınmııtır. Devlet Hava yollan 
idaresi bu sene İzmir ve Adana 
hatlarını açmakla iktifa etmiştir. 

İstanbul • Ankara - Erzincan -
Erzurum ve İstanbul • Ankara -
veya Dıyanbakır - Van hatlarının 
da gelecek sene açılmasına çalışı

lacaktır. Bu hatların açılmasiyle / 

beraber Şam, Bağdat ve Tahran
la Ankara arasında Devlet ha. 
va yollan tayyareleri ile Hava 
muvasalası temin olunacak ve 
Şarkın bu üç merkezi Türk tayya
releri ile beynelmilel hava ıebeke
&ine bağlanmış olacaktır. 

Hava seferlerinin büyük bir 
emniyet ve huzur içinde ya-
pl:ıbilmeleri için Havayollan ida 
resi ağır fakat emin bir şekilde 

cah§mağı tercih etmektedir. 

MUtehasaıs kimyagerler ta-
rafından senelerdenberl tetkik 
ve tetebbU edilen ve bütün 
dünyada tesir ve faydası mü. 
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
Püskürtmeye lüzum yok. Yak
mak lüzumu hissetmez. Hiçbir 
zahmeti yok. 

Yalnız odanızın \'e ya elblııe 

Üç milyon yüzbin lirahk satış 
mukavelenamesi imzalandı 

Ankara, 22 (A.A.) - An- Konya mebusu General Ali Fuat 
kara elektrik ve havagazı ve AdL Cebesoy ile bu şirketlerin ve İn. 
na elektrik Türk Anonim ıirketle- giliz R. Benson Limited ıirketinin 
ri, hisse senetleri ile bu şirketler- mümessilleri arasında, vekalet sa
de Alman Didier ve E. L. G. ıir. lonunda imzalanmııtır. 
ketlerinin matlubatı, hükmetimiz Bu mukavele esaslarına göre, 
tarafından satın alınmıı ve bu hu- mübayaa bede11 üç milyon yüz bin 
sustaki mukavele, bugün saat 19 Türk lirasıdır. Satın alınan hisse 
da hükumet namına Nafia Vekili senetlerinin itibari kıymeti mec

rib eden GÜVELER! kökünden 
yok eder. 

Yemek salonuna. yatak oda-
ama, banyo odaaına, mutfağa, 

aptesanelere koyacak olursa. 
nız, 

Sinek • Sivri Sinek 
ve bütün haşaratı uzaklaştırdı
ğı gibi fena kokulan da izale 

muu dört milyon ve alacakların 
mecmuu 6.616.131 Türk lirasıdır. 
Satın alma bedeli olan üç milyon 
yüz bin liranın 400 - dört yüz 
eUi - bin lirası peıin ve milteba.. 
ki 2.650.000 lirası yü~de bet faiz
le yirmi sene zarfında ödenecek. 
tir. 

Hiııse senetleri ve alacaklar ma
halli belediyelere devir ve temlik 
edilecek ve bu müesseseler onlar 
tarafından işletilecektir. Yarmdan 
itibaren bu ıirketlerin işletmeleri 
hükumetin mürakabesi altında ce
reyan edecektir. Bu içtima devre. 
sine yetiıtirilecek olan satın alma 
kanununun Büyük Millet Mecli· 
since tasdikinden itib:ıren beledi. 
yeler bu müesseselerin fiilen işlet
]nesine baılıyacaklardır. 

Falih Rıfkı 

Londradan 
Atay 
geldi 

eder. 
dola.bmızın herhangi bir köşe. Büyükadaya su 
sine asılması klfidir. • Sari hastalıklar mikroplarını 

Sizin baeka bir meogaleniz t.8.§ıyan hqarattan korunmak Büyükadaya suyun ancak bir 
olmadan ASEPTA tableti vazi- için EV1NtZ1N, AP.ARTIMA- buçuk aya kadar verilebileceği 

İngilterenin davetlisi olarak bir feııinl kendi görilr. NINIZIN içine bir veya birkaç anlaşılmaktadır. Boru dÖ§enıne 
ay 'kadar e v v e 1 Londra. Kürkleri, elbiseleri, çama- ASEPT.A. tableti asmak klfL işi faaliyetle devam etmektedir. 
ya giden Türk m a t b u a t şırlarr, hahları, ve aalreyi tah. dlr. Yeniden yapılacak deponun ara. 
heyeti azasından Uluı batmuhar. zisi istimllk edilecektir. Bunun 

Eczanelerde ve bUyUk bakkallye mağazalarında satılır. 
riri ve mebus Falih Rıfkı Atay !ru için hazırlanan liL.""Umu istimlak 

Şark hpenciyarl LA.boratuvan. !ııtanbul. 
sabahki semplon ekspresiyle şeh- mazbatası Ankaraya gönderil • 

rimize ıelmiıti~ !••••••••••••••••••••••••••• mi§tir. 

Susuzluk derdi 
Bazı semtlerde bu sıkıntı 

gene başladı 
İıtanbulun muhtelif semtlerin. 

de susuzluk derdi yeniden bq ıöı 
termiı ve her taraftan tikiyetler 
yükselmeğe baılamı§trr. 

Susuzluk batlıca, evvelce Kırk 

çeşme sularının koli basilleri ihti· 
va ettiği ileri sürülerek keıilmeai 

üzerine bu suların çeımelerinin bu 
lunduğu semtlerde görlllmekte • 
dir. Buralarda Terkoı çeımele:i 

yapılmıJtır. Fakat vasatı olarak 

üç çeımeye bir terkoa musluğu 

konulmuı olduğundan bu mualuk 
lar ihtiyacı karıılamak:tan çok u. 
zak bulunmaktadır. Bundan mu· 
da terkos musluklarından hemen 
her gün akım sabah suyun ketil• 
mesi halkı feci diyebileceğimiz 

bir vaziyete düıürmektedir. 

Anadolu yakasının Anadoluhi· 
sarından Çubukluya kadar olan 
mesafesinde de büyük bir içme 
suyu kıtlığı baş göstermiıtir. 

Bu havalide bilhassa içilen Göz 
tepe ıuyu Çubuklu suyuna kant
tmldığından sahilin bir kılGU için 

suyu getirtmek imklru gllçleımiı 
ve yüzde yüz bir ihtikar hareketi 
baılamıttır. 

Susuz kalan semtler halkı, su 
gibi en mübrem ihtiyacm temi • 
ninde bu tekilde ııkmbya düş • 
melerinden dolayı belediyeye ti· 
kiyctte bulunmuılardır. Valimla 
LCitfi Kırdarın bu vaziyetle bizzat 
allkadar olacağından ıüpbc edil. 
memektedir. 



genim görüşüme göre 

T~nküt 
BGyük futbol müsabakalarını ve bu müsabakalnrdaki hadisatı 

tenkit eden spor muharrirlerimizin bazı müstesnaları olmakla be
raber bazdan da yaptıklan tftlkidlerde bitarafhktnn ziyade bir 
t.araflı göriinüyorlar. Sponımuzun yükıclmesi için her ıeyden ev
vel matbuatm hiç bir tarafı ıözebneden arkadaşlık hislerinden te
c:erriid ederek samimi kanaatlerini · efkarı umumiyeye arzebnesi 
lizmidır. Bir müsabakaya gitmeden müsabakanın cereyan şeklini 
öjreramek istiyen bir kİmle iki pzete okuyacak olursa ayn ayn iki 
aöriiJ va zihniyetin teairi altınd kalır ve zihninde beliren istihfam, 
acaı. hangiıi dofnıdur? diye ıorar. Halbuki efkarı umumiye mü
vaeehellnde matbuat umumi kanaat ve düşüncelerin bir aynasıdır. 
Yoksa falan muhanirin mensup olduğu klübün düıünüş tarzı değil. 

Bir gazeteci, bir klübe mensup olabilir. Tabiatiyle mensup ol. 
dulu ld\INrı kazamnasını ister. Fakat her ıe.Yden evvel gazcteci
clit ve berıeyden evvel gazeteciliğin kendisine tahmil etrniı olduğu 
vazifo ve metu'uliyeti :ve meJtıup olduğu gazetenin şeref ve haysi
yetini Clütüıameıi İcap eder. Bir ıün ldübçülüiüne iman ettiğim 
adar •P,Ol'Clllağuna lcfa imndığmıbir arkadaınnla ıon müsabakalar. 
cfM Wrlnl MJndİyorduk. Kasti tekmelere rağmen hakemin bu 
lia'ad Lareketleri yapan oyuncuyu ıahadan dıpn çrb.rrnadıtmr gÖ

r.1!9 ........ klüpçülüli hiıleri:nm tesiri altında kalarak: (Ayıptır 
· lmuı, M harelcetinle mezb&baya dönecek pnahtrr bu ço

W,.. ~ Baittdığı hakeme karıı hünnet ve saygıım-
~ .,Sda)um arkaliapmı müsabakadan bir iki saat sonra ay-

al~. hln&ier gördüm. • 
- ~!!&ı, "1emln lazımı, baiırmııtı.n, nasıl oluyor da timdi can
~-~ Kemali -'ikUnetle: 

- .;. ~~ hatanm bilihare farkında oldum. Müaabanm büs
lııltlııl piuıııtdan Pa-maaı için hakemin hareketinin doğnıluğu· 

J 

....... ıaonra ~·d~. Şbndi de kendinden özür diliyorum. Çün-
Wlia emurncla ldül>ümde.n Dqka bir ıey düıünımüyorduın, 

MQtehek• ıeyircileri llu hissin tesiri altında kaldıklan gibi. 
a1'.ftl bbılo tealri albnda buı arbdaılar da kalarak hakeme olsun, 
oywıcıulua olsu.n hislerine mailup olarak aleyhte veya lehte yaz
rnaktaıa çekinmiyorlar. Barikai hakikat mübarezei efkardan idoğar 
ıWiın& pnteci ubdaıların her zaman göz önünde tutmalarmı 
ve lıümüniyetle yiilaelmuini istedikleri ıponımuzun karıısmda 
bfb4lk nzÜ'eleri oldufgnıa hatırlatırken yazılamnızda hiuin deiil, 
flırla hlldım o1mumı temenni ederim. Adil YURDAKUL 

./ 

Mekteplilerin 
spor 

müsabaka lan 
Verilen kararlar çok 

mühimdir 
Okullar arasında yapılan !ut. 

bol ve voleybol müsabakalarrnm 
finalinde bazı çirkin hadiseler çık· 
mıı ve maarif idaresi de bu hSdi· 
seleri tetkı'k ederek hidisede suç
lu görülen, talebenin şiddetle ce. 
cezalandırıldıklarını ve okullar 
lik heyetinin de s a 1 ı günü 

toplanarak yarım kalan müsaba
kalar hakkında karar vereceğini 

yazmıştık. 

Salı gün maarif müdürü Tev!i
ğin riyasetinde toplanan lik heyeti 
bu seneki müsabakaları yapılma. 
UU§ sayarak kupayı hiçbir takıma 
vermemiştir. Bu suretle bu seneki 
futbol ve voleybol müsabakaları

nın kupalarını hiç bir takım ala· 
mamıt oluyor demektir. 

Bundan ha§ka önUmüzdeki se
ne okulların açılmasiyle geçen se 
ne mliklfat kazanan taktmlara, 
mUkUatları merasimle verilecek.. 
tir. 

Yalnız gelecek yıl yapılacak o
lan müsabakalarda takımlar ga
libiyetten sonra ayrıca spor ter· 
biyesi, sportmenlik ve maçlarda 
en temiz seyirci olan talebelere 
puvan verilerek neticede en iyi pu 
van alan mektep kupayı kazanmq 
olacaktır. 

Bundan baıka hadisede auçla
rr görülen talebeler Uç sene mild 
detle okul müsabakalarına ve ay
ni müdetle de • eğer mektepten 
mezun olsa dahi • klilplerde oyna-
}'amıyacaklardır. 

--o-

16 Temmuzda yapılacak 
atletizm karşılaşmaları 

---------...,.--= _.......,.. 

Ankara resimleri 

Kara Ali, ve lbrahim 
rakiplerle karşılaşacak 

Miiluyim pehlitıan 

je oyıııyabilecektlr. 

---o-

Süleymaniye 
sahasındaki maçlar 
Silleymaııiye sahasında bu ~ 

kupa maçlarına devam edllece1'tit· 
Davutpaşa - Akmapor B taııdll' 

ları .saat 12. 
Topknpı _ Akınspor A takıııııJI" 

aaat 14. 
Davulpaşa - Altıok A takıJJll•tl 

.ınt 15.~5. 

~ll'")manl:re - Alemdar A takııtl' 
.un san~ 17,SO. .../ 

l' ongreye davet , 
lın!tırl.ö.,• ı1or lilUbU ba;,lt n111'

11 

l 
ıl.ın: 

InübUmüziln fevkalade korıgr''. 
si 25 0-039 pazar gtinü aııJ<ır1'61 

1 Halkevi snlonundn naat ıı de tO~ 
1 ınacağından sayın Uyelerln teıril 
teri rica olunur. - ___./ 
Fransa futbol şampiyo· 

nasma ağustos 
n:hay 3ti nde başlanıyor 

Ü • bLI 
ç h:ıfta evvel sona crınıŞ r( 

lunan Fransa milli küıne rnaçl• 
na 27 ağustos tarihinde batla~; 
eöktır. Maçlar hiç bir hafta t~' i 
e.:ilmiyecek ve fütbol ınev•'~ 

il' 
19 mayısta Fran1a kupaa ıfirt• ~ 
nin oynanma.siyle nihayet butaC' 
tır. 
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-· Hataya Denizbank meselesi 
lı av u ş t u ({ Boştarafı 1 incide haz etmek kasdiyle işthya ta: Şiındi elimize gelmiş olan bu /apmosmcla fesat !,r.r~·· "· 

. . maznunfor, dördünci.i sorgu ha· lıp olmasına gore, denızle ıttı hazırlık tahkikatı mUnderecatı· her ne suretle olursn olsn11 irtı 
( Baştaıall l ınrıdl') • ..... . d b' ki · l' it · · · d ·· tarafta bulu na göre, memurivetimiz, Den\z. •,.a" p eylerse be~ seneden n<\tı. ı" ı re'· L _ • • • • • bmlıgı önün e ıt · n ve perı- sa ın cmın ıçın e on J •• ~ • o 

i ~ ~ya~~.mesın n tasdıkı r~yıne 343 ı:ıe~u~un ; şan bir halde bckbş;yorlardı. nan ve Bele>diyeye aid olan de· bank umum müdürü Yusuf Ziya olmamak üzere muvakkat a~ıı 
,~ırak ettıgı ve beynnnamemn 343 reyın ıt!:ıfa-ı B!lha::s:-ı Yusuf Zi··n çok düşün · ·1izdcn dolma arsa \"e rıhtımın da (~niş, umum müdür muadn1cr;n '.1apis cezasiyle ceznlandmlır 'c 

1Yle akbul edildiği anlaşılmış ve rey neticesinin celi görünüyor, aş~ğı yukarı do alınmasında zaruret bu1un.dugu de.n Tahir Kevkcp i~.e H~?1di E ı 3 seneden 1 O ~eneye kadar rti:· 
tebliği şiddetle alkışlanmıstır. !a~"!' duruyordu. ~ihetle şirket, bu zaruret ıcabı· mın Çap, hukuk mu§o.vm nvw be ve memurıyetten mahrumı 

B - 1 k rıhtımı da ·ihtiva eden ar kat lsmail İsa Cnniş, Katibi umu yet cezası dahi hükmolunur. 
b undan sonra meclis ruznamesine gcçilerc!c 0 ara t 

1 
b' •

1 
bır· l'ıkte. · "'r .. • • M"..ı.1 • " y 1 l ~ sayı .... ın a ıp ına ı e mt Sadun Galib Savcı, yapı ve bı 240 mcı madde - Kenunda 

q, k k d u~~c1··~··~ı '"ı~uz: ugu ..... 
em anununun muza eresıne eva m etmış ve /' . ~ . Denizbanka satmak imkanlarını na servisi şefi mUhendis Neşet yazılı hallerden ba§ka her ne 

encümene giden maddeler har.iç olmalc üze· ,.. . , . k ._. t· .. ramı• ise de Belediye bu talebe Kasımgil, meclisi idare reisi Ziya 8 uretle olursa olsun vazifesini 
te I" ih b" • · ·· k · b 0 

• ·ı · · ' ' ~· ... ' ,,- 1 •ııı e "' "' T A -a Sahin Giray Sedad ı d d · ay anın ırıncı muza eresı ıtırı mıştir. ·-' . 'a _r· • ... ,,. ,, :, · eJ i tenvir yana§mamıştır. Yani arsayı sat· aner, ~ -.. • suiistima e en memur erecesı· 
Hataya kavuşmamız memleketin her yerin- i+• ı __ ··- : • ... ~- ....... ,

1
.an bir mu mamıştır. Bu suret?e D~nizbankın Oral, Reasürans avukatı Auf Ö ne göre 3 aydan 3 seneye kadar 

de senliklerlc karşılanacaktır. h:- n ·r· .. i-e f:'i.iddeit;mumi Hik· Belediyeden bilahare arsayı satın dül, Jerans şirk~~ mü~~rü. M~: hapsolunur. Cezayı tahfif ede· 
- • ,....,. ,_t ' ı l ... b'"t·· :ılabileceg~i de ihtimal halinde bu teos Temel Reasurans ıkıncı mu cek sebeplerin vücudu halinde A 1 1 • 1 d ... --. \ •n:ı . yo.auz ugun u un . . . n aşma na Si lffiZa an 1 ::ı."f' •'nriv!e te'·Hkat•n en ince \unsa bıle pek zayıf bır vazıyette dürü Malik Kevkep, '.:ıakl:ınnda bir aydan az olmamak üzere hn· 

A.. ı ' ... , ~ 1 t t kf!lmıı ve nhtım ile lttisall olamı Devlet alım satım .işlerine fe.sad pis ve 30 liradan 100 lirnya kn-
nknra, 23 (A.A.) - Hata·ısmdnki samimi dostlu&a t·ı11in ~ ; .. ~rı~ı ana ~mı§. ır. yan bu binanın maksadı temin e J<.1.!'ı~t~rmak sure(Jylc men.fa.at dar ağır cezai nakdi ile cezalan· 

~:~ Türkiyeyc ilhnkma mütc bulunan Fransız hii!cCııne~in iu • h~l :. :!~•;ımumı Hıkmet Oııat iemiycceğl meydanda iken bu lem•nı, resmt evrakla ~t\lekarlık dmlır ve her halde miiebberten 
ı. ır mukavele ve merbutntı bu·' •,östcrdiği nnloşma zihniyclinıl emı .. ~r :\ k { cihet göz önUnde tutulmamıştır. ikaı, vazife ve memLrıyeti suiisti veya muvakkaten memuriyet . 
:;~ eaat 13.30 da Hariciye Ve· fo nyrıca kavdcvlemi .tir. ~ k =.71

.;: 
8~ü tnr~ ınd~n teslıa· Fakat banka zayıf bir ihtimal dn mal suçlarından dava. açmıştır. ten mahrum edilir. 

~eti ktitüohane ealonunda Ha· B. Maıısigli, nihayet, P.ehıicum· t: c c trı uye rk nonım ~irke· bi ols~ arsa ~e rıhtımı Bcledive· Tahkikat evrakı dördüncü 339 uncu madde - Bir memur 
tıcj y . . Sa .. 1 ·ı b ı 1 ö ., u p 1 1,,. 1 tındcn satın siman Satie bına11. · ~ Ye ckıh B. racog u ı c ur smet n n~n n nrt 1"ıırn · • . . :len almak ümidinde bulunmuş ve sorgu hakimliğine verilmiı ve memuriyetini icrada tamamen vya 
tan b k l .. B M . l tRyı d ö I" •. ·ı t kt TU k nın, alım satım ııınde bır yolauı· b bahl . 8 5 ~"~ •ıı üyü .e çısı. · ası~ 1 n a 11 

Y .. aı~ nu u a r. - h!k olup olmııdığı hakkında tktı. bu ümidini tecelli ettirebtlmek 1. ugün sa eym saat , ta kısmen sahte bir varaka tan::inı 
41:"':nda merasımle ımza cdıl· Fransız mi'nnsebetlı:rini nlCıhc:'ı:ır ııat Vckilcti emriyle Maliye ve ik· çin de araya girmiş olan mUşki· başlayan sorgu saat 12,5 e so· eder veya hakiki bir vesikayı tağ· 

lttıt• eden bir cl'mle.,inl, ''Hatay l§in1n li h lli i i b. f ··ı · I ılm · hrlf 1 b nda do· Lı '. • • • ,.. • lısot mUfettitlcri tarafından milt· n a ç n ır ormu aramış na ermıı ve sorgu arın yap ış yır ve ta ey er ve u n 
rıar y kf!t t m ka hnllin '::n r:: .. nra Fr11n·n ile Ttirki. hin la l ı da y f Zi • h • w ~ı.. ıcıye e 1:1 e 1 umu .' • . , . . tertken yapılan tahkikat ıonunda ve banka aley de olmak Uzere o n suçu ar n usu ya layı umumı ve uıusı .uıı.r mazar. 

ı \Jl B. Numan Mcnemcncıoghı ye arasındnkı yn.unlıCı hı;bır . . tzah edeceğim ıekilde ıu formu Ôniş, Tahir kevkep, İsmail İsa rat tevlid edilirse 3 seneden c Lı • • • B C k b ı .. 1,.. 1 · lıaı:ırlanan fezlekeh tahkıkat evra. 
ııe.tny mUme!!Ulımız . C· uvvet ozmıyaca <tır,, cum •8 nı . . . . 'U bulmu•tur· Cani,,., Sadun Galip Savcı, mü· 10 seneye kadar ağır hapis cezası-

~t A l h ı k _, 1 · • ·k· ·ı kı uıulcn memurıyetımıze verıl· '11 • ~ "'\cıkalm'ın Sancnk de ege· atır atmı~ ve aae ıını ı ı mı l~t . • ''Denizbank arsa l"in bina be- hendis Ne,,.et Kasımgil, Mete· na mahkOm olur. Eğer işbu vara. tı 11lb- ' d . . mıştır. -:. ~ 
ı "' ay Collet'nin, F ranınz sc· nrasın akı yakın dostluk tercfıne . deli olan 250 bin liradan 15 bin os Temel, sorgu hakimliği kara· ka sahteliği isbat edilmedikçe 
~r~r b ,.. . . R , kaldırmı•tır Bu evraka nazaran Sade hına. . l l d . d . 
~a .1

• a§katıbı B. oux nun, . ~. ~ .. . . . sına İktısat VekUetince mütchas· lira tenııl edecek ve banka Bele- riy e tevkif edi mişler ir. muğber elan evrak kabihn en ıse 
tıcıye Vekaleti erkanının ve 1kı hukumet mumcımllcrının .. .. dtyeden arsayı 15 bin liradan faz Diğer sorguları yapılan Ziya ag·ır hapis cezası 5 senedl".'l 12 se· )ttl' .. b , • .1 . sıı;Jar.clan murckkep olmak uzere 
ı Ve y b ncı matbuat mu· u cam.mı temennı erıneı mera-ı · . . • laya satın aldıgı" takdirde fazla- Taher, c;:,-hin Giray, Sedat O- neye kadar verilir. 

il\. . a a . ._ tetkıl edılmış olan bır heyet tara- '3'G 
·~sıllerinin hezır bulundul:la· ııımtle •ıazrr bulunanlar da kadeh. . sı i"in •irkete rucu hakkını muha ral, Malik Kevkep haklarındaki Evrakın musaddak suretleri ka-rı\.. · ı · k ld k · · k fından 113, l 34 hra kıymet kondu. ,.. '$ 

\J\ı tner ·mde vesikt'llnrm im· ler nı a ırara candan ı§tıra ı- · · ~ . !!aza edecektir tahkikatın da hakimlikçe gayri nunen zayi olan asılları makamına ~1,_ 1 .~51 • • . V • cyleml•lerdir. gu, ıstımlak kıymetı de 105.000 · d'~' kd' 
~)· '' ~uteakıp, Harıcı>:e. e :s • • • • • lira bulunduğu ve bankanın inta· Bulunan formUl budur. Fakat, mevkuf olarak devamına karar kaim olmak lazım gel ıgı ta .r-
ı. 1 B. Şükrü Saracoğlu ıkı ta· Bu kadar ı;c:mırr:ı hır hava ıcerı· ı t · • f" üh' d' f hanka inşaat servisi şefi mühcn· verilmi<11tir. de mezkur suretleri hakkır,:fa asıl· ·ııf . ' • . • -: • a servısı şe ı m en ıs tara rn. • 

t\ tnb·ünasebetle~ini sarsmış o· &:~~~ gdec;eHn b~ ~mzaUmera~ımK~n~nb. dan 223.000 lira kıymtt takdir e· dis tar~fmdan tanziı;n edilmi~ o- Dava açtığımız suçlulardan tarı gibi muamele olunur. 
'ıı' ır tneselenın artık tama· a ... aoın e. ancıye mumı atı 1 d'ld'"' h ld D · b k E lan keşif raporunda ıse Belediye· başka yerlerde bulundukları an· 
~.'}'le halledilmi,,. oldugwunu bil· Numa:ı Menemcncioğlu, imza edil a

1 
ıgbı ka e 1 enız an tl.ıara ın· den mübaaya edilmesi iktiza e la~ılan Hamdi Emin r-p ile a-

~tın· -s • • 

1 

an u ıymet er, nuara a nma. • ~ ~ 
~ 1§ ve bu neticeye varmak ınış olan metınler hakkında Ana· .d · t' llk k hUk u den mezkflr araa ve nhtım 4'J vukat Aatıf Ödül haklarında Vakıt Kitapev' 
t. t\ 8~rfedı.lmi,,. olan mesaiyi si· dolu Ajansına şu izahatı lutfet. b~kn 1d

1

·ı1m d anunu lık m t.atl· bin 798 lira degwerinde gösretil· da sorgu hakimligıv·nce ihzar mü· 
~,.- l .. . . ı e ı me en, pazar &uretıy e 
~~~ e hatırlatarak bu mesai~e nı.:şl::rd~r: . • . 250.000 liraya milbeyaa edilerek mittir. zekkeresi kesilmiştir. 
~~k etıniş olanlara tC§ekkur . - Şım~ı ımza edll~ış olan ve· binnetice hazine 100 bin liradan Alım ve satım muamelesinin Tahkikata devam olunmakta· 

l§tir. ı;ıkıllat, bır anlaJma, bır protokol, f 1 b. f 1 ikmalinden ve lktıaad veklletlnr.e dır. Mahiyet mesele bundan i· e .k. 6 'h . b l ·1 'k" az a ır nrara u rab mııtır. 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

· 1.:• Şükrü Saracoğlu, B. Ma· ı ·ı layı av~ bır p~osever a 1 e 1 ı Alım satım itinde muamele, bu itin lncelenmeel hakkında all barettir. 
~.ı tıin daima tekrar etmiı ol· mektuptan ıbarettır. Jeranı tlrketi mUdUril ile Reaa- kadarlar& tebllfat yapıldıktan 

No. 31-40 4 cü ıerı 
31 Rasin kUlliyatı IV 
32 Metafizik ite bir ~üml.e~i, "~atay ~e· lh nların eaularına g8r~, 1921, sürans ıirketi avukatı tarafından son?., .. bin~ar servwn~ ~~n Cea K.aıununclaki 

~''.halı ve ıstıkbalı zehırle· 1926 \•t 1930 munvelelerıyle tes. takip ve tavuautta bulunularak SaUe tiosyası aldınlarak evvelçe ~ H Kadın ve 1101yalizni 
. ~ır mazi meselesidir'' cüm· bit edilinit olan hattı hudud t.,_ IJr!lıaJ edtltttlf, bunların yaptıkları bankanıtı bftla ve yapı eerVla'ı te- Suçlular hakkında açılan da· 35 Demokrit 

38 hkender 

!Jlı kaydeylemiı ve işte bu hih edilmek ıuretiyle, Haty, Tür- itten dolayı da komisyon namiyle fi mUhendis ta.rafından tanzime- va ceza kanununun 205, 240 36 Dinler taıihl 
~el:, bugün kat'i aur~tt~ hal· kiye ar~isine ~lhak olunmak~adır. 12.500 lira para almıt oldukları d~m~ olan 4-8-1988 tarihli 223 ve 339 uncu maddelerine te· 37 Filoıofl ve sanat 
li il\~ .hulunuy.o.r, ~emı~tır. Hatay ıle Su~ıye .• arasındakı hu. ve komiıyonun usulen yUzde 2 yi bın lı~hk ketlf raporu mUave~· mas etmektedir. 38 Etika 
arıcıye Vekılımız, nıhayet, dut, eaaıen bır Turk - Franıız geçmemesi iktiza ederken, alın· deleri ıle beraber yırtılarak yen· Suçlular hakkında açılan da· 89 Heraklit 
pqtıya kadehini Türk - F ran askeri heyeti tarafından tahdit e· mış olan paraya naıaran komi•· ne ayni mUhendiı tarafından ya· vanın temas ettiği ceza kanunu· 40 Ruht mucizeler 

~ ~~ıtluğu ıeerfine kaldırmı§ dilmi! bulunmakta idi. bu tahdit, yonun yüzde 5 ı bulduğu ve almı zılan 269.455 liralık bir keşif ra· nun maddeleri aırasiyle şunlar-

Kr. 
G() 
40 
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40 
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25 
75 

a0tlcrini §Öyle bitirmiıtir: i~i üç nokta.nın çok ufalc b~r taı. satım iıinin de Elektrik _ Tilncl p~ru kon~uı ve bu ra~.r etli ta 
1 

dır: . • . • tl ~kik~~a Türk • F raneız hıhl. lle yenı hududu teşkıl ede· tirketlerine, elektrik vesaiti temin r~hle yanı 4.8-1938 ~arıhıyle tan.

1 

.. 20? ıncı ma~de - Bır kımse 
U~na ıçıyorum. Pek yn· cektır. etmek makıadiyle teşkil edilmit zım ve ayni mUhendis tarafından T urkıye devletı hesabına olarak 

Bu serinin fiatı 6.50 kuru§tur. 

~ de Türk • F ranaız ittifakı- V csikaların diler hükümleri, I olan Satie şirketinin elektrik, tü. imza ve alAkalı memurlar tara· almağa veya satmağa, yahut 
~Çtceği~. bk~ab::ı c:nv:ıl, hukul: ve men~fi,nel tirketlerinin hilklimetçe ıatın tından da keıalik im~a ve havalel 1 yapmağa memur olduğu her ne· 
~li~'ttaıı.~iiyük elçisi B. ~~· m:selclcrinln halli~e mütcd~ir.:lir. alınması üzerine . esasen .idamei muameleleri yapılarak dosyasına vi eşyanm alım ve. satımında 

l \'~~dıgı cevaptı., H~tay ı.,ı· .Mukavele.. taadık~amele:ın ta·lmevcudiyet edemıyecek bır hale konulmuştur. ve paahsında ve mıktarında ve 
t\ ~t ı surette halledılmeaın· .ıt11lyle merıyete gırecektır. Fa.1 geldiği ve tatili faaliyete karar 

Bepsinl alanlara ytızde 20 iskon. 
tr yapılır. Kalan f;.20 ın:n::ıu:ı 

120 kuruıu peııin alınarak mUtc
baklal ayda birer Ura ödenmek 

Uzere dört takılte bailnnır. 

~,duyduğu zevki tebarüz et· .~at, bu tasdiknameler, en geç 23 verdiği ve ayrıca Nafia Vekaleti· 
lıı 14, o da bu hal i~inde bez· Temmu·::ta taati edilmii buluna- nin istimlake teıebbüs ettifi bir 

n,n Yayretlere işaret ederek caktır, Fransız askerinin Hatay'ı zamana teaadüf etmittir. 
· (,'d" bilhnssa Hariciye Kfı· tah'iycıi ve Franıız makamatının Nafia Vekaleti tktıaat Vekaleti. 
t ,llluıniai B. Numan Mene- devir ve teslimi de en geç 22 ne 1 • ıı . 938 tarihinde yazdığı 
t\tıoglundan aitayitle bahset· Temmuzda ikmal edilmit olacak. tezkere ile elektrik umum müdür. 

1BUGÜN·KUMBA~~ZA·ATACAGINIZ·5· KURU$] 

\'e F ranaa ile Türkiye ara· tır. Iüğü tarafından istim!Akine teıeb· 
büs edilen Satie binasının Deniz. 
bankça satın alınmak istediğini 

bildirerek bankanın mümkün ise 
bu alıttan vazgeçmeıini iıtemi9, 

1ktIBat Vekaleti bunun Uzerine 
bankaya yazmıı oldufu 8 - 11 938 
tarihli tezkere ile bu binayı, ne 
maksatla satın almak istediğini ve 
mübayaaıına ne g~bi lüzum ve ıa· 
ruret hasıl olduğunu ve böyle bir 
muamele mesbu'k iıe, ne aafhada 
bulunduğunu sormuı ve Nafia 
V d:atetinin yazısının bir ıuretini 
de bağlayarak Bankaya gön.der
mittir. 

Denizbank, İktınt Vekiletinin 

1 
tezkeresini alır almaz, ferag 
çabuklatırnıış ve 14.11.1938 tari 
hinde binayı teferrtiğ ederek J 6-
11.1938 tarihinde !ktuıad vekile-. 
tine (kısa bir mUddettenberi fiili 
tasarrufumuzda bulunan binanın 
bu kerre muamelei ferağiyesi de 
ikmal edilmiştir.) tarzında ce. 
van verml3tir .. Halbuki bankanın 
binayı filen işgal edebileceği ta· 
rih 31.12·1938 olarak tesbit edil
mektedir. 

1 Bankanın bu tarihten evvel ver 
dili cevap ile fiilen tasarrufumuz-

ı
dadır demeei hakikat& muhalif 
meyan mahiyetinde görWmtl§t:Ur. 

~- - - - -- - - - - ...:ıı. ----mA Bankanın bu binayı de.P.O itti. --WU..ft.L!l.LJW_____._____ . 

·-. -

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR -
T . C . 

ZiRAAT BANKASI 
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23 H AZ t R AN 1939 C U M A 

T" 

llan i§leri: Tel. 20335 

akik 

Türk - Fransız 
anlaşması 

saat 14 de 
imzalandı 

' 
• - ~ Kabataşta-t':ı-tarafı patçar::Zan veFıtıdıklıda >:oldan çıkan tramvaylar 

Kaba taşta bu ·sabahki J\.'n1<ara·, 23 '(Hususi muhabirimizden telefon-
~~ ~a:ıt 14,05) - Türk • Fransız müzakereleri 
neticesi olarak Hatayın anavatana iltihakına da
ir: anlaşma metni bugün saat 14 de, Hariciye 
V ckaletinde, Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ
lt.1 ile Fransız sefiri Massegli tarafından imzalan
:nıstn·. Bu mes'ut gÜnde ve imzalanma merasimi 
cs~a.ında Hariciye Vekaletinde, hariciyemizle 
::\·ansız sefareti erkanları, gazeteciler ve Franıa
·1u:ı HataY. müme~~i!i -~lbaY;,.Kole haz~~- __ bulun· 

~müthiş kaza 
muşlardır. r- --- - --· ---· f --·-.... ·- ' 

a Dün-ve bugün lstanbu 
... 

\y 

Berlin, MDskoVaya 750 milJoÔ~ . 
markllk kredi vermek istiyor \ 

Sovyetler mal, 'f 

mukabilinde de Almanlar iptidai 
madde alacaklar 

Bu kredi ile 

- !'-" • 
-- · - --·· - Dünkü kazayı yapan kamyon --- ---- -

Afyon konferansında 
verilen kararlar 

Cenevreden bu sabah dönen murah
hasımızın gazetemize verdiği izahat 

Berlin, 23 rK:/li.~ i\lman san teklif edecektir. Bu lire'Cli ile Sov 
qicilerindcn müroilep bir ıMir'et, yctlcr, Almanlardan mal alacaklar 

Alman • Sovyet ilıidaadi milıfıleb ve Almanlar da Sovyetler birliğin 
etlerini ıslah etme1'~ere Maftl> -

4 den mühim miktarda iptidai madd ı 
vaya 7 adamı göndermeğe hrar eler tedarik edeceklerdir. ' 
vermiştb 

Söylendiğine ·göre? heyft, Heyet azasından bazılan §İm 
Covyetlcre 10 sene vade ilo 7 50 diden yola çıkmıştır. Diğerleri 

milyon marklık bir. kredi açmağl yakında hareket edeceklerdir. :» ~ 

lngiltere Çindeki 
ablokagı tanımıyor 

~ p; 

Ticaret gemilerinin serbestçe sefer yapabilmelerini 
harp gemileri temin edecek 

~ngi liz ve Amerikan gemilerinin 
limandan çıkması talebi reddedildi 

Milletler Cemiyeti afyon komite
si ihzari kongresinde Türkiye mu -
rahhaaı olarak hazır bulunan Af
yonkarahisar mebusu Hamza Os _ 
man Erkan bu sabahki semplon 
ekspresile .şehrimize gelmiştir. 

Hamza Osman Erkan, komitenin 
kararları hakkında bir muharriri -
mize §U izahatı vermiştir: 

"- Afyon işlerine ait ihzari 
konferansta Türk degelereri çok 
iyi karşılanmış ve tekliflerim.izin 
mühim bir kısmı kabul edilmiştir, 

Teklülerimiz nazarı itibara alı
narak verilen kararlar şunlardır: 

1 - Afyon satı"larınm kontrol 
I..ondra, 23 :<A.A.): - Avam ka. leri ciddiyetle İngiltere hükumeti • sistemi eski §eklinden çıltarılarak 

marasmda bir suale cevap veren nin nazarı itibara aldığından emin müstahsil ve milstehlik memleket
<;emberlayn, Kulangsuda iaşe vazi. olahilir. Ier milmessllierinden teşkil olun
~ etinin normal olmadığım, çünkü Tientsin meselesinin me,·zii su • muştur. .. brri Avrupa ile münakalfttm mün- rette halli maksadile icra edilmekte 
ı~ati "'bulunduğunu, fakat üçüncü olan müzakereler, akamete uğrıya - ----------------·----- ----

ci~..-Ietlere ait vapurların Kulaııgsu- cak olursa, ittihazı lazımge!en yeni 8 u yaz h ava 1 ar h e p 
ru iaşe etmekte güçlük çekmedikle- tt:dbirleri tetkik edeceğiz.,, 

llamza dwıan Erkaıı Devamı 4 üncüde 

ı ini söylemiştir. Başvekil, Craigie'nin Ari tanın 
Amele partisi mebuslarından Art merhametine sığınmış olduğuna da- • • • d e k ? 

Jı~:- Grcenvood, baş\'ekile Japonla. ir olan şayiaları gülünç diye tavsif s e r 1 n m 1 g 1 e c . 
r.n biribirini takip eden tecavüzle. etmiştir. Böyle bir iddianın daha 

ri üzerine hükt1metin memnuniyet - ilk nazarda saçma olduğu meydana Bu sene kış nasıl şiddetli olmadı 
~·zlığini izhar etmek üzere enerjik çıkar. Asla böyle bir şey olmamı~ -

ı · .. harekette bulunup buıunnuyaca tır... ise Yazın da fazla sıcak 
~ :.r sonnuştur. At!'lele fırkası mebuslarından olup 

<'..mbcrlayn, şu cevabı vermiştir: Japonl::~ın ecnebilere karşı yapmak olmıyacag" 1 tahmin ediliyor 
" - Grecnvood, kendisinin tel • ta oldukları taarruzların Uzak Şark 

1.ı::ı e ttiği hadiseleri istilzam ettik- Devamı 4 Uncilde Yazısı 4 üncüde 

lun kaza günleri old.~ 
· Bu aabali saat dokuza doğru, 1 zeye benzer bir teladUf netice!ı iJl 
Raba~ta lnhisarlar binası ~nllric!e sanca uyjat verilmeden atıatıırıı~· 
m\lhim bir kaza olm~, fak&t mucL tır1 • Devamı 4 UncUde 

Kapahçarşının tamiri isteniyor 
Kapalıçarşıda.. 

ki esnaf, çarşının 
tamiri için bele. 
diyeye müracaa • 
ta karar vermiş .. 
!erdir. Esnaf ~ 
tediyenin Mısır .. 

çarşısının hfil ya · 
pılması münase ~ 
betile buradan a· 
çıkta kalaca1.: o .. 
lan esnafın Ka .. 
palıçarşıya gele .. 
cekleri.:ıi. bu su • 
retle Kapalıçarşı· 
nm şenleneceğini 

söyliyerek evvel .. 
ce çarşının tanıi· 
ri için hazırlanan 
projenin biran ev 
vcl tatbikini isti. 

yeceklerdir. Esnaf ç:tl]I 

ÇERÇEVE 
.... ._ 

~ 

J\.apalıçarşıda terziler '- it• 
yollarının asfalt yapılmasını aa istemekteÇ 

Palavra ve sureti hak 
il' 

Bazı faşist neı:ir ,·ıısdalarmm bize karşı kabadayılık ta.\nıarı ~ 
kmdıj;rını duyuyoruz. Bunlardan biri, güya ilk fırsatta askerle 
Uoğa7. sularında gondol sıüasına çıka.cağını yazını,, , 

Eğer meseleyi ruh ,.e zihni lıaletlerinln kaynağını çok iyi bildl~ı 
' ~ bir iki muharrir ele almamı' olsaydı, , ·erilecek cevabı herkeateıı e 

kemlimıJcn n soyda' J~lcmlerden beklerdim. d' 
Ilirlbirine ılü,man lkl hü,·iyet düşününl Bunlardan herblrf ~ t.t' 

düşman. Şimdi 2 ııumarah düşmanım bana nı,ıerinl gösterir gö!t ıtf 
mez 1 numaralı düşnııınıınm benim be!'labnna. telaşa düşmesi ,.e 1 tf' 
menfaati bakımından lıakJkatte zııldr olduğu tt!mayilll,.rlmi bt.Jlıııı il' 
nıe-.i ne korkunç tec;lli 1 }"araza. Mil lümanlarla. Jlrfstlyanlar aral~, 
din kaY~asr olurken, Allaho;ı:r.larm lıerhangi bir taraf hesabma ınu 
dcsat gnyretine ılü5mr.o;l ~bi bir .,,..y. ı;ııt' 

Sesimizi :ımimiyetsb:. seslerden böylece ayn"d ettikten sonrs. d 
llm §imdi Boğa:ı:da gondol safa.!'lı yapma.k lstlyenlere: ftl' 

Biz o milletiz ki bütün tarih boyunca, işi !'evdlifmlz kadar pala ~ 
dan iğrendik. Şehir !lurlarma (Allah bizi felikettıeıa, hutah~ 9' 
l'iirklcrılt'n korusun) cümlesini yazdırarak, öz kahramanhtrmrıtft ~ 
bn~üğnsını bile !ıalıwracılara ):aptmlık. Onun ı:Indlr ki size, :apaJlleııltJ 
cagınız scylerl ıddla etmek, bıze de ya.pablleceğlmlz ıeylert ııoyJeOJ. :&/{ 
dil.Şer. Necip Fazıl KISAKVll 


