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Hatayın anavatana iltihakını temin eden anlaşma Ankarada, 
Türk - Fransız müşterek beyannamesi Pariste imzalandı 

Anlaşma· 23 temmuzda 
1

Hedef
1

SATYE BiNASINI SATI~ Al~A~TAN 
mer'iyete girecek BDGAZLARMIŞ SUÇLU OLANLAR TEVKiF EDiLDiLER 

.. - --

Hatay 
augUnkU m••'•I neti .. • 
yl idrak ederken Bltedt 
••tın manavı huıı:uru11• ı 

da minneti• ttlllm'-1 
ve Mllll ••' inanan • 
memleketln •Okran ye 
thtlr•mını arzetmeAI lh· 
mal va lmhal I oaııı: olmı
ıtıın bir vıııı:Ue eııy•rııı:. 

H 
atayın ana vatana iltihııkı 
münasebetlle zaman zaman 
mUzmJnleımek btidad.ını ar

uden hu meıelenin ııeçlrdJgl fena ' 
olevreye bir ııö• atmak, buııünlı.il 
Türk - Fransız mllnasebatının va
aiyeti bakımından, fayda•ız olmı

yacaldır. 

Filhakika, Franı..ıen Buyyon lti
rafnamesile milliyeti ve aidiyeti d 
lıeti tesbit edildiğ i halde bllAhare 
. lyasi tabirinin zamana \ "e hidisa
fa göre tefsire miisait bünyeleri 
yür.ünden yıllarca iılnavatan hu -
dulları dışında kalan Hatay, bu -
günü idrak edebih,ıek için, Türki 
yeye büyiik enerji sarfellirecol 
kadar muannldle~en b tr ınesck 

halinde y ıllarca Fransızlarla ara 
mızda bir pürüz olarak kalmıştır. 

Fransız ••firi MAS İGLİ irnuliyor 

Türk ınatbuatını •tnüstemleketi 
Fr3nsa - metropol Fransa• çifte 
n1ulıalabına karşı derin hır has
•asiyet içinde titizlikle işgal eden 
Fransaya artık bugün bir dost sı 

fatile eİ uzatıyoruz Bu ınes'ut ne
tireyi Jdriik ederken Ebedi Şefin 

(Arkası 3 üncii sayfada) 

Anlaşma 

Mecliste 
Konuşuldu 
Ankara 23 (Hususi Muhabiri -

ınizden) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bugün saat on be,te top • 
landı. Barem ka :ıununun on bir 
maddesi daha müzakere ed iidikten 
;onra celse on b~ş dak ika tatil 
,dil di. 

Saat beş buçukta ikınci celseye 
başlandı. 

Fransız, İngıliz Sovyet, P olon-

1

, -=======-===:-" ya, Yunanistan, Romanya, Irak, 

R 
1 tran, Efgan cliçleri ve diğer sefire s m i ! ier ve kor diplomatik .Mecliste mev 

kilerın , almış bulunuy orlardı. 

T bl 
Kürsüye alkışlar arasınaa Baş-e i g>,J vekil Refik Sayd~ın geldi ve: 
- Mayısın 12 sinde huzurunuza 

Türk -Fransız 
Beyannamesi 

Hatay itilç&fnamesi hakkın
daki izahatın ı müteakib 
Başvekilimiz Refik Saydam 
dem lftlr kl: 

- Azis arkaıl.,U.r, 
Size, timdi Tllrklye . Fran

•• milştetek beyannamesini 
aynen okuyacak \'e bu fırsat
tan iıtllade edertk beyanna -
menin ihtiva ettiği maddeleri 
hakiki mana VL mefhumların

da hul isoten teşrih edeceğim. 

Bugü n Pariste Fransa Ha
ric i ~·e Nazırı i~ Biiylik Elçi
nı iz tarafından imza edilecek 
Olan beyanname şud ur: 

1 - Türkiy~ ve Fran•a hü
k(lıuctll'Ti, b;rbirler iyle sıkı 

bir istişarede bul unmuşlardır. 
Aralarında cereyan eden ve Ankara, 23 (A.A) - Tcb· 

lığ: ! halen de\·am etmekte bulu -

ve yüksek tasvibini~e lngıllere ... ile 
aram!Zdoki deklaı asyonu getirmiş 
tim. Bugün de' ayni esasta Fransa 
ile - Türkıye ara. ;ndaki mwıterek , 
beyanname) gll •mı~ lıu!ıJnuyo -

Türkiye ile Suriye arasın-
da arazi mesailinuı kat'i su
rette lıallini ve birınetıce Ha

[Arka ı 3 f ciide] 
r uın. 

nan mHzakereler, göri.i~lf'rin -
deki birliği tebarüz ettirmiş -
tir. 

Roınada haftııl.k oGerarchi-

na• mecmuaaınm ilk sııyı.ttııdıı y f z • T h • K k A 
Hariciye Nazın Kont Cfanoıı~n USU ıya a l r ev ep v U • 
hır makale•i iııtışar etmqtır. ' ' 

~~~ıa~~i~ıı ~:~~e~i:.·;: '"~'~:- kat İsmail İsa Sadun Galip Neşet 
vıyatı hakkında şıı malumatı ; ' ' 
vennektedır: 

italyatı t'e Anw. ·ut kııı·ı:et
leri artık meukılerini almış 

ı:ııziyettedirler. Umumi harpte 
olduğu gibi , bugünkü Vardar. 
Meriç ı:adisinden yukanya doı)"

ru çıkmıyaraklar. ahi iırtikamet 
tc olarak 14ağıya dajru inecek· 
!erdir. Hedef Bo!)azlardır. En kı
sa .zamanda boğa zları elde ede
bi!ır ı:e Sovyetlere boj)azlarıı 

hakimiyet arzıuıınu ebediyyetı 

Kasım ve Meteos mevkuftur-

unutturabiliriz.• 

- - 000--

! 
( 
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/ Hamdi Emin Çap 
ile Avukat At ıf 

hakkında ihzar 
Misafirimiz 

Bursa da 
HAMDt ~IİN ÇAP 

Mısır Hariciye Nazırı D enizbank tarafında n geçen 

8 ur sa ve Mudanya &ene Sa iye şirketinden 250 
bin liraya salın alınan Salı· 

halkı tarafından hara- \ pazarındaki binanıın mü'bayaasm-

retli tezahüratla da bazı yolsuzluklar olduğu ıılıbar 

k 1 d edilmiş ve bunun üzerine i ktısat 
arşı an I 

müzeJ~keres' 
kesildi 

Avukat ATIF 

ve Ma liye Vekfııetleri mü!ı.>ttişler Müddeiumumilik dosyayı döı-dün

giindereıek tahkrkata başlamı ·!ar- cü sorgu hakimliğine vermiş ve bu 

dı. nun üzerine dün sabah sorgu ha -
Bu husus ta yapılan tahkikat bil- kimliğinde alakadarlar islic'""P o

miş ve dosya İ.slanbul Cümhuriye1 lunmuşlartlır. Sorgu S-Onunda De -
Müddeiumumiliğine verilmiştir (ArkMı 3 üncü sayfada ) 

Mısır Harici.ye N"2ın Aodüliet
talı Yay2ıa Paşa . maiyyeli erkan;· 
le beraber diln sabah sao! 8 de Sus 
vapurile Mudanyaya, oradan da 
Burı:aya gitmişt•r. 

[ u~ak şaıırkta vazDyeı valhlmDeşny@ır 
K endi.si i.ökelede Bursa Valı.ı;i 

ll.e!ik Koraltan, Belediye Reisi 
Neş'et Kıper'le Mudanya Kayma
kamı ve Belediye Reisi tarafından · 

karşıl anmışlar ve iskele meyda -
runı dold uran kalabalık bir halk 

100 Sovyet tayyaresi Man
çuko hududunu aştı 

kütl""i tarafın<lan hararetle alkış-

lanmışlardır. 

(A r kan 3 uıılü sayfada) İngilizler Japonyanın oltimafomunu 

Almanya, Sov- 1 nazarı itibara al~ı~orlar.~aponlar da 
yOtiHrıe anla- soldan gerı rıcat edıyorlar 

İngilizler aleyhine Japonlar son hareket-

şabİIBCBk mi ? mu .... zzam bir miting lerile Amerikayı da 
hazırlandı kuşkulandırmışlar 

ı n g iliz • F r a n s I z - Londra, 23 (A.A.) - Reuter a. 

S ·· k l . jansının Tokyodan istiltılıarına aö
ovyet muza ere erı re, Mançukodaki Japon ordwıu U• 

ne safhada ? mumi karargılhının bir tebliğinde 
dün saat 16 da 100 Sovyet tayya • 

Beri in. 23 (A.A.) - Alman sa · resi Buirnor gölü üzerinden Man· 
nayicilerinden mürekkep bir he - çuri hududunu gı.>çtiği blldirHmek 
yet, Alman Sovyet iktısadi müna - tedir. 

sebellerini ıslah etmek üzere Mas Tebliğde Japon tayyıırelerinin 
kov ay~ 7 _ ış. adamı göndermeğe ka- Sovyet layyarelerıni durdurduğu 
ı·ar vcrm1'jtır. . ve bunlardan bir çoğul'U düşürdü-

.söylendiğine göre heyet, Sov - ğü iliıve ediliyor. 
yellere 10 sene viıde ile 750 milyon Tokio, 23 (A.A.) - Domei: Hsin 
marklık bir kred, açmağı tekli! e- king"den bildiriliyor: KuP:glung 
decektir. Bu kredi ıle Sovyetler, ordusunun salahiyetdar bir mu -
Almanlardan mal alacaklar ve Al- messili tarafından gazetecilere ve· 
manlar da Sovyeller Birliğinden rilen bir tE"bl•ğde ezcürr.le denlli • 
mühim mıktarda iptidai maddeler yor ki: 

tedarik edeccklerdır. 17 Haziranda 12 Sovyet tayyare-

I!evet azasından badarı şimd:- si Hsinking'in 450 kiloır.e're batı 
den yola çıkmışt.r Dige,Jeri ya - §İnıalmdek: Rodonal Shal'ı bom • 

nd t <l B 

19 Haziranda. 17 Sovyet ıana 

reai Buirmor golunün şimal:nd~iıi 
Konjur üzerinden uçarak 500 hrn
zin sand ığın ı imha etmişt:r. 

12 tan·are müleaddid ' .. , •Jeler
ie Nomjahan yakin ndekı 7.ango
nobo'yu bombardıman etrnıştır 

Tokio, 2:ı (A.A.) - '.'vlançur nü

kiımeti, Mançuri toprakları mü
kerreren vaki ak nları ve Mogol 
kıtaatının Mançur, hududunu g<-ç 

ll)elerin ı 19 Haziranda radyo "' dış 
Mogolistan maka~ları nezdinde 
protesto rtnı st•.r Iliıku:net Mnı;ol 

makamların. her tJr ;.. ye t b • 
rikiıtta 1:-u .ınacak \'cw ı kıt. atı • 
nı p "" ,kurtme ·e ,de bu' nrlu • 
ğundan haberd· r <')l tIJlklcdir. 

Muazzam bir miting 
Tients n, 23 (A.A.) J porılaz 
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Adliye koridorlarında 
24 SAAt: 

~··. ". - • o:. ' - • . . • ey.gam 

Musa - lsa - Muhammet 
Şehir "'Haberleri ;" 

Dökmeciler 
. kaldırılıyor 

!" 
Dejll mi? ı "1 Ekm ekl er Su tenekesine düşüp 

boğulan cocuk 
........... "' • . .. , .. 

İSANIN HAYA Ti j 
1 Haklı 
B ir sokak ( bozu l u yor 

- 39-

İçinde yaşadığı devrin ve 
Esnaf, bu akşam dük-1 A f 11 k 

muhitin kanlarını trek edecek. s a t anır en 
Karaköyde Ziraat Banka -

B eledi y e şiddetli ted

birler a lma y a başladı 

, 
Dikka.siz anne hakkında tedbirs i z likle ölüme 

sebebiyet s u ç undan k anu n i t a kibat a başlandı 
sının yaııında Halil Paşa so- Fırıncılar, belediye tarafından 
kağında esnaflaıı birkaçı dün tesbit edilen narin muvafık bul . İki gün evvel ~ehremininde Ar- bezleri asmak için üst kata çık -din irşatlarına karşt ne kadar kö- Süleymaniye ve Mahmutpaşa 

, civarında beş yüzde nfazla dökme-
akşam telefonla gazetemize ınıyarak ekın<!k fiatlerine zam ya- paeınini mahalesinde oturan Zeki- mışttm. Tabü çocuk ta aşagL<ia yal-
müracaat ettilu ve şunları pılmasım tekli! etmişlerdir. Bele. ye adında bir kadının 14 aylık kt- nız kalrnLŞtı. Ben çtkarken aşağt-
anlattılar: diye fırıncıların yapmış olduğu zı_ Cemile içinde terkos suyu dolu da oynıyordu. BO§ bir gaz teneke-

tÜ vaziyette oldug" unu biliyordu civarında beş yüzde~ fazla ~ökme-
• çıkan dumanlar o ctvardakı evler-

İhtyarlamı.ş olduğunu kaydeden 
bazı tarihler onun zindana girdiği 
tarınln Mi!Jdm 30 uncu yılına 
rastgeldiğini ve Yahyanın hemen 
hemen İsa ile y aş•t olduğunu unu
tu} orlar. 

Yahyanın Makero zindanına 

girUJi İaarun Kafarnahomdaki ik -
bal devrıne.. muvaffak.iyet ay !arı
na rastlar. 

•l\lAKERO• ZİNDANINDA-.• 

1ııte İaa Galile ve Ta.beriye gö
lü civarındaki en parlak günlerini 
yaşarken Yahya da •Makero• daki 
zindanda, elemli bir hayat içinde 
eöyrdu. İsanın muvaffakıyetleri 
onun kulağına kadar gelmişti. 

Yahya vakıa mevkuftu. Fakat An
tipa~. halkm Yahyaya karşı gös -
!erdiği büyük teveccühün bir ak -
sülameli doğurmasından korl<tuğu 
için onu tilmizleri, taraftarları ile 
1,-örü:;mesinde serhest bırakmıştı. 

İçınde yaşadığı devrin ve muhi
tın din ir~adlarına karşı ıiekadar 
kötu bir. vaziyettE' olduğunu bih -
yordu. Kendiai bi, kadm şerrine 

kurban gitmişti. Acaba İsa da baş
ka hır fitnenin kurbanı olmamış 

mı ·dt? Kulağına kadar gelen mu
ı•atfakıyet ş~alan yoksa hakika
tı örtmek i.çin uydurma haberler 
mıyd;? İşte Yahya mahbesinde bu
nu da diişünerek üzülüyirdu. 

Ona çıplak rakkase• ve oyunu- de oturanları rahatsız etıtiği için 
na da •şehvet raksı. adını verm'ş- dükkanların buraı(an kaldırılma
lerdi. sı kararlaşmıştı. Beledi~. dökme-

•- Belediy.,, bizim sokafı müracaatı tetkık etmektedir.. btr tenekeye yüzükoyun düşerek sini damlalardan dolsun diye ter • 
asfalt olarak yaptırmaktadır. Naı'h ıfiatına itiraz eden fmnct· boğulmuştu. kos musluğunun altına koymuş -

İşte Herodyad, Yahyadan alaca-' cilere yerlerini terketrneleri için 
ğı kanlı intikam için bu Sal.omeyi, J üç aylık mühlet vermişti. Verilen 
bu siidü bozuk kız:nı bir alet ola - mühlet bitmiş, dükkan sahiplerine 

Fakat, her yrrde, asfalt yol !ar aralarında bir teşekkül yapml!j iHAdise hakkında mi.iddeiumu - tum. Damla damla teneke yarısı -
yapılırken kaldıumlar sökii - ve un alımı işini bir elden idareye milikÇe yapılan tahkikat netice - na kadar dolmuş, çocuk ta emekli-
lüp elektrik kablolarile hava , kalkışmış bu suretle rekabeti or _ sinde Zekiye tedbirsizlik ve dik - yerek tenekenin yanına gitmiş ve 
gazı ve terkos boruları tan - tadan kaldırmışlardır. katsizlikle çocuğunun ölümüne se- anladığıma göre. içine bakayım 
zim edildiği, binaları.n çukur- Belediye İklısat İşleri Müdürlü- bep olmaktan suçlu görülmüş ve derken başaşağı tenekenin içine 
ları da kanalizauona veril - ğü fıunlardan nümuneler alarak dördüncü sorgu hakimliğine veri - düşmüştür. Aşağı inip bu vaziyeti 

rak kullanmak istiyordu. bu akşama kadar yerlerini terket-
• • • meleri tekrar bildirilmiştir. 

- - -oo•o---Antipasın doğum yıldönümü ..• 
Makerodaytz ... BELEDiYE diği ve ondan sonra asfalt in- tahlil ettirmış ve ekmeklerin son !erek hakkında kanuni taktbata görünce çılgm gibi koşup çocuğu 

şaatıııa başlandığı halde, bi · günler.de bo~ulmakta olduğunu başlanmıştır:. . . . • kucağıma aldım. Fakat kucağımda Antipasın büyük babası olan 
kral büyük Herod burada, kalenin 
içinde kendisi için büyük bir sa -

zim sokakta bu işler yapılma- te9bıt etmıştır. Vali ve Belediye Zekıye muddeıumumılikte ha - "k· k .. 
dl Dogru• da doğnı f it . • . d" h kkı .. . > L ere nefas aldıktan sonra goz -

Deniz kıyısındaki gazinoların · n ya, as • Retsi Lutfı Kırdar dün ı,,: husus - ıse a nda şunları soylemış -
Deniz kıyılarındaki gazinolar 

fe~yatına ba~landL Yarın ö- tir: !erini yumdu, öldü. Benim hidise-
ray yaptırmıştı.. ahşap kazıklara istinat ettiği için ta kazalara mühLn o.r tı.nıım gön-

Antipas, doğum yıldönümüne sık sık kazalara sebebiyet verdi - \ bürgün, bu çukurl&T taşacak dermiştir. Tamimde so., günlerde •- Ben gündüzleri evde yalnız de suçum yoktur. Evlliıdımın ölü -
işte bu sarayda te3'!t edeoekti.. Ka- ği anlaşılmıştır. veya kaL!olar bozulacak olur- ekmeklerin çok boz.ılnı JŞ 'Jiduğun bulunan bir kadınım. Yıkadığım müne yüreğim yaruror.• 

1 
. sa yeni Y".>ılPn bu asfaltı üç 

enın bodurum zindanlarında din Kazalardaki belediye mühendis- dan bahsedilmekte, ciddi \ e ·nües-k b günde sökme~< icabedecektir. 
ur anı Yahya inlerken Roma !eri bu glbi yerleri sık sık teftLŞ" e-ı B ledi . h d sir kontrollerle bu halin önüne ge-e yenm, er yer e tat -

(tetrak) ı cümbü•lü yıldönümu·· nu·· .., k ·· ·· k k ki ı 1 çilrn-ı" ve ay sonu,,da da bı"r haf ' uece çuru azı ar a yapı an bik edlen umlü burada da ~ ·' -
kutlulıyacaktL gazın" olar yıktırılacaktır. ta zarfında k.ontrol edilen fı"·nia -tatbik etmesi icap etmez di?. 

Ve .. Bugünün şeıefine bütün K d " k.. k 1 1 · rın listelerinin gönderilmesi isten-
e 1 Ve Ope es eri Eğer söylentn doğru ise. es-

Makero halkına d:ledikleri gibi eğ- ' nafm bu sualleri, mektedir. 

Hapishanenin 
yıkılması mü

nakasada 

POLiS 

Kabataşta dün
kü çarpışma 

lenmek için geniş müsaade veli! _ Sahillerde kedi ve köpek 13.şele- ı 1 Belediye buğday ve un fiat'annı 
mişL rine tesadüf edilmektedir. Beledi- Hakh değil mi ? tetkik etmiş, namm yükseltilme -

Herodyad ve kızı Salime de pek ye temizlik işlri müdürlüğü keyfi- " - 1 sine lüzum görmemiştir. i hale 14 temmuzda Tramvayın önü parçalandı. 
tabii olarak bu cümbüşte hazır bu- O v· ·ı · B 1 d" lunacaklardı... yeti tetkik eylemiş, öldürülen kedi B 1 1 1 eg•rmencı erın e e ıyeye Kamyon da hasara uğradı. 

ve köpeklerin denize atıldığını tes- eyne mı" e b" .. ti yapılacak 
çe~~'.tan kadın, k:zını bir kenara bit etmiştir. Temizlik amelesine Değin!~n:l~~a=ek a~~ buğ _ Yerinde yeni adliye sarayt ya - taş~n~~:!'ıa~~tin~~~:~n~aı:ü: 

- Salome ... dedi, bugüne kadar yapılan tamimde kedi ve köpekle- Af day işlerinin son vaziyeti üzerine ptlacak olan ıımumi hapishane bi-. h;m bir kaza olmuş ve iyi bir te -
sa.ytsız erkek gönlünü fethettin. rin karaya gömülmesi bildiri! - / yon belediyeye bir teklif yapmışlaniır. nasının yıkılnıast hakındn uzun za sadüf neticesinde kaza insanca za-
Sayısız ve hesapsız zaferler kazan- miştir. Surda, Toprak Ofisinin sattığı huğ mandaıılberi beklenen emir dün yiataız savuşturulm~tur. 

dın ... Bugüne kadaı karşında ve Son günlerde !Cedi ve köpek im- Konferansı dayların fenalığından ve ekmeğe şehrimize tebliğ edilmiştir. Vatman Recebin idaresinde ar -
isteğine rıza göstermiyecek tek bir lazım olan randımanı •:eremedi -hasına ehemmiyet verilmediği an- Nafıa Vekaletinden gelen emir kasında iki romork bağlı 243 nu _ 

Büsbütün emin olmak için ken- erkek çtkmadı. Fakat bugün sen ğinden bahsedilmekte ve masraf-
dısıne tAbi olanldrdan iki kişiyi öyle bir kimsenin k.rştsına çıka . laşılrnLŞ, temizlik amelesinden fa- D .. l h !ar kendilerine ait olarak beledi _ üzerine İstanbul 'lilayeti Nafıa maralı tramvay Bebeğe doğru inıhi 
İsanın bulundlJ8u Kafarnahomaj caksın ki.. onu elde etmek . belki aliyetlerine hız vermeleri isten - un ge en eyet reısı yenin bir tecrübe yapmasını iste - müdürlüğü hapishanenin ytkılma- sarlar binası önünden g~rken bir 

yolladı. Bunlar orada İsayı gördü- herkesten kolay olacak fakat on - miştir. kararları anlatıyor mektedirler. sı işini münakasaya çıkarmıştır. İ- denl>ire soldan önüne çıkan büyük 

ler. Yalı!~n selamını götürdü - ! d'.'.11 istiyeceğini elde etmek çok ı Çarşı "5nafının kongreleri Cenevrede toplanan beynelmilel Bu tecrübe Ofis buğdaylarının hale 14 Temmuzda Nafıa Müdür - bir kamyonla karşılaşmıştır. Kam-
ler. Vazıyetııı anl•ttılar. İsa ç.ok guç... . .. • . . a- I ~Bankasına ait değirmendı- övü - r· -·· d l kt 
müteessir oldu. Yahvanın tilmiz - Salome kend• y·· .. d... .. _ I Çarşı esnaf cemiyeti dün kongre afyon kongresıne ~ukumetırnız ugun e yapı aca ır. yon arkadan gelmiş ve sol 

• , uru ugu yo d · t k ed h t . . . . dülmesile yapılacaktır. 
len bir müddet İsanın nezdinde lun yolcusu olan anasına sordu: sini yapm;ştır. Kongrede cemiye ·ı ına 1 ~ ıra "" eye ımtzın re S• taraftan tramvayın önüne geç-. ve Afyonkarahı.-;ar mebusu Hamza Hal<likal anlaşıldık4aı1 sonra T ı.. A 
kalarak onun halkı nasıl teshır et- - Kimdir 0 erkek ki onu kolay- tin adın Çarşı Esnaf Bayındırlık Os d"" lı 1 h . . rl"" da bu fena bug·day unları-· katıl- UrA - iman ficare f mek istemi""'ir. Fakat tam bu sıra-, - · · ı ·man un sa al se rımıze on - ı-. ~~ 
~~~me ş~t old~~r kve sona :n~n ca teshir edebleceğim, fakat onrlan ve Koruma Cemiyeti şeklinde de - müştür. - tnası lizım gelen iyi cins unlar i - anla~mlSI 1 d~ ~~ı~an da b_ir tranwayın gel-
~ 

1
ar ;Y1 arının : h ısmı ıçın e e istediklerimi güç al~cağım. ) ğiştirilmiştir. Heyet azaları da lmgüni.'rd~ g~ çin ekmek narhına zam yapılması 31 Ağustosta ;;üddeti bitecek <>- dığını goren şoför kamyonu bir -

d~ un ku _ar ls~ed a yanıldn 
1 
yanına Herodyad, kurncz bir manalılık- --oo--- leceklerdir. Afyon konfen~s,rcia istenecektir. " nlb" x. onme ıçın a an ayn ı ar l b 1 · lan Türk - Alman ticaret anlaşma- .,.e ıre saısa yani BElbek tramva -

· a aşını salladı: bu dera pk müh"m kararlar veril- Ekmek buhranı var mı Kafarnahomda gördükler;ni Yah DEN 1 Z smın yeniden yapılması veya ta - yının önüne kırmış ve bunun üze-
- O erkek kim mı? .. dedi. O er- ___ miştir. Bu arada t.ilbassa şu nok - ı 

yaya anlatabildiler mi? Dönüşte k k b 

1 

Diğer taraftan şehrin bazı taraf- di i için Ankarada iki taraf ara - rine mesafe azlığından dolayt 
e .. enim ma~lüp edemediğ m ik i m otör çarpışt ı talar üzerinde mi'tabakat hasıl ol- nd .. 

, Yah;·a ile görüşebi~dile_r mı? .. Bu- erkektir .. 
0 

erkek-. Kral Antıpas- . muştur: larında fmnların az ekmek çıka - sı a muzakereler başla~ır. tramvay şiddetle kamyona çarp _ 
ras. meçh~ldur. Ç~nku bu arada tır .. kızım .. Benim rruvaff~k ola - ' iBandırma lunanına bağlı on be- Kontrol usulü e>ki şeklinden rarak buhrana se'bebiyet verdikle- Almanlar memlei<etimiz- mıştır. Tramvay arabasının önü ta 
dın tarıhının Zek·:ı:.y~a pey gam_ - madığım yerde sen olacaksın.. şer tonluk Alaçay ve Kocadere mo 1 çıkarılmış. müstahsil ve miistehl'k ri hakkında çıkan haberler hak - de al 1 1 mamen hasara uğramıştır. Tram _ 
b~rd~n sonra en buyuk facıast LŞ- Salome, annesinin bu sözlerin _ törleri evvelki gece Maı marada memleketler mÜ!"!"•cs~illerinden teş kında fırıncılar cemiyeti reisi Ah- Alın in m a ıyor _ar _ vay çarpışmanın şiddetinden yol-
len'llıştı. Bu fac:a. o tarıhten ~onra 1 den b.r ~ey anlamadı Çt.inkıi onun İmralı adası açıklarında biribi<le- kil olunmuştur.. met Rıza demiştir ki: an ar memleketımızden mu .. 
de\ am edecek kurbanlar serısının A t" l b b . k . . • z· . · . Ce 1· Pl. · bö" le bı"r vazı" hım· mı·•-~ard d be dan çıkmıştır. Şoför yakalanmış. 
. ' . n ıpas a era er w gere - Antı.- rıle çarpışmıslar ve hasara uğra - ıraatte tahdıd oldugu tak - •- m y ımız y - "" a arpa, sarı arı ve 

bılk.-, ve dm facıa!a,·ının da esash pa.sın gerekse kendisinin istediği mışlardtr. Be;·eket kaptanlar mü _ dirde fiatlerin yeniden \e daha yete meydan vermemekle mükel - yaz mısır almak için ala.kadarlaraı Yoldan çıkan tramvay güçlükle 
ır baslangıcını teskıl eder. her an bı"r ··· b"" f b ld · ·ı · ı leftır· Bu""tu"·n şehrı·n hi"'-ir tarafın müracaat etmı"şlerdı"r. ,,. - 65 hek.lha.tta ~kulmuştur. HAdise hak -· ıum .uş so rası a~ında 

1 
sademtden biraz e\·vel biribirle. evve en tayın edı mış o an esas- · "" - "' ~ 

• • • buluştuklarını b:lyordu. rini gö;·rrüşler ve müessif bir ka- !ara göre tesb:ıi. da ekmek buhram yoktur. Beledi - tolitre yüzde dört karışıklı arpa - kında zılbıta ve adliye tahkikata 
Her.)dyad... (Arka•ı var) 1 zanın önüne geç<'bilmi-;lerdir. Müstahsil olmıyan memleket _ ye ile aramızda ihti!M olduğu da !ara Haziranda yüklenmek şartile başlamLŞtır. 

!erin badema afyonz"raatinc başla- doğru değildir. Elbirliğile ekmek 50, 51, Temmuzun ilk 15 günü için-Tar he adım cbDyük Herod• di -
ye ı:eç.ren ve Romalıların da meş
hu• zalim valesi J!rodesin torunu 
olan bu fettan kadın güzelliği ile 
nanı · lmış meşhur kadınlardan 

bir a r. 

D r•.,ci kocası Filıpden dul ka -
lınca ihtırasını tatmin için geniş 
ol~ de ahlaksızlıklara baş vurmuş 
tu. B'r taraftan fuhşun derinlik -
lErirde çalkalanır ve bataklarında 
~-ı:zr.rken diğer taraftan da, sövl•
d gıniz g bi, Fili.>tin hükümdarı 

Herod Antıpasın k~nsı olmağı da 
kt.u. llıtt:jtU. 

Zavallı Yahya.. zindanında işte 

bu ·Jdın yüzündı-n inlıyordu .. 

Bankalar Hare-' Eski dul, yetim 
mi gelecek dev-

1 
ve mü tek ai t 

reye kalacak m ı maaşları 

mamaları. işinin halline çalışıyoruz. de yüklenmek şarlile 50 lira ve 
Beynelmilel muahedeye dahil -- ---oo--- Temmuz sonuna kadar yüklenmek Mısırdaki hastalığa karsı 

olan müstehlik mPmleketlerin mu Daktilolar a sarkıntılık şartile de 48 lira fiat teklif etmek- tedbirler , 
ahcdeye dahil olmıyan mustahsil tedirler. k 

Ya pan bl
·r A mı·r Mısırda çı an hummayi kalai 

memleketlerden a~yon satın alma- a S d 1 · · 15 T ı arı arı ar ıçın emmuza h t 1 • u uf" K ı b" · 
maları. R . d . 1 d b. · . d .. as a ıgı men ıye ve a u ıye vı-

esmı aıre er en ırısın e mu- kadar yola çıkarılmak üzere 54,5 . . . . 
Ha~haş z"raatil'in Türkivedeki him bir mev.ki sahibi olan bir za • li beyaz m . . d . 15 layetlerıne de sırayet etmış ve bu , ra ve ısır ıçın e yıne 

kanun mucibince tahdide tabi tu- tın 0 müessesede çalışan bazı dak- Temmuza kadar 50,50 lira fiat ver- mıntakalardan memleketimize 
tulmıyarak yalnız bu "'1ha içinde tilolara sarkıntılık yaptığı hakkın mektedirler. Bu fiatlar ton başına hayvan ve maddelerinin idhali 
afyon sütunün toplattırılması veya d "k" tl 1 t B ik" l a şı wye er yapı mLŞ ır. u ş a - dır. Tes im şartı sif Hamburgtur. menedilmiştir. 

toplattırılmaması. (Bu hususta bir yetlerin nedereceye kadar doğru ==============:--::=========-,,---=> 
1940 mali yılı başında .karar alınması.) olduğu tahkik edilmektedir. 

--o--
zam yapılacak Kaçak et satışı Elektrik, Tramva y ve bir kayıp mecliste Muhtelif 

Acı fikir cereyanları var 
T ünel idareleri 

Memurlara aıt barem projes.nin Eski mü·ckaıt. dul Ye yetimlerin Şeh'rde ıon günlerde kaçak sa
müzakeresı bittıkten sonra ban - almakta oldukları maasların art - tılan etlerın çoğaldığı görülmüş -

F<.kat Herodyad emelne heruz kalar baremın•n mıizakert•sınc başı t . l k 1 t 1 · B tür. Belediye reislig"i şubelere gön-
' 1 ıı.ı ması ~araı· as ırı mıştı. una 

Elektrik. Tramvay ve Tünel İ§· 

!etmelerinin belediyeye devrine a- Büyük musikişinasımız Mus
tafa Saffet Atabinen öldü l olmamıştı. , !anacaktır. Bunun da 'nesliste çok . . . • derdği tamimde kaı;-ak et satışına 

.. 
1 

.. .. . ı . .. . a•t kanun layıhast yakında hazır • 
it kanun dün res'lli gazete ile i -

lan edilm.ştir. Bu sabahtan itiba -O. Yahyaııın o.umuııu ıslıyor - hararetlı muzakereıere sahne ola-ı , · . manı olunmasını istemi~tir. 
au. cağı anlaşılmaktadır. Bu proje da- lanmıya başlanacak ve meclısın ----rm--

Ilallıuki An tıpa·. buna hiç te ya- ha ziyade ticari bir zihniyetle ida- • Birir.citeşrindeki içtimaı na yetis - EK O N O M 1 ren işletmenin ı-csmcn belediyeye ş eı:ru'i Tebriz, ve Şemsi Sıva 1 Harmonie, Fugue ve Contrepoint 
r yordu... releri icap eden müesseseler alaka tirileceklır. • devri için Metro hanında çaluııl - zı ahfadrndan ve Tosyalı A- tahsili için Paris Konservatuarına 

F a 
"I · b" · >..o.J kt tabınen oğullarından Bahri- gönderilerek orada Theodore Du-

Herodyadın ilk kocasından bir ldar eylediğinden, bu müe>'eseler Proje kanuniyet kesbettiktcn r nsa I e yent lr maga """'anaca ır. 
k 

1 d b" an l aşma yapılacak Tesellüm muamelesi ay sonuna ye Do. ktoru Ali Rıza Beyin oğlu o- bois'nin cours'larını ta_ki-p etmek-
11. \ Jrrlı. Salome. memur arının ar ır çerçeve içi • sonra 1940 mali }'ılı bas.ında tatbik 1 

kad b
·t· il k T b" lup Istanbulda Tophanede Akarsu le beraber Taffane nyasetındeki 

.:;.ı ımo, kuçük yaşından ben I'" 111e alınmalarının müesseseleri ran ,1 edilmesi muhtemeldir. F . ·ı d . b" . ar ı ır ece • em muzun ı - d b" . . rı·· t , I ronsa ı e aramız a yenı ır tı - . . . sokağında büyük baıbası bademi orkestra a ırıncı \l rolünü yap-
\eu ı ana.sının. ç·rkcflı muhitinde dıman ıtıbarile bir kesafete uğra-/ ------~ caret muahedesi iınzalanaçağı ha- nnden ıttbaren Tramvay, Elek - hümayun kumandanı ve Sultan mıştır. 
<!T ,. urdugu ıı;• 001" 1 ıı·!::• ••Y • tıp uğratmıyacağı ortada bir suali I N H I SA R L A R berleri her tarafta büyük memnu - trilc ve Tünel idar!'leri belediyeye j.\lkcit kuranasından Hacı İbrahim Birçik müellefatı arasında, Lib-
n .. 'n1uşt1..cr. · halinde dolaşmaktadır. __ nıyet uyandırmıştır. Yakında mü- geçmiş olacaktır. Sevin konağında 1858 senesinde retto'su merhum All Beyin olan 

H nuz peK g~r.,:ıı. o~ ) edı on 
sckı.c; .. ı:de \'ard! .r'>ktu ... Anasının 
1' \ .daları onu çok yakwdan ta . 
~ ık! rı kad•r bUtün şehir de ya
K1r ı n bl.\vrd ..... 

lşrnbaz Salomenin en büyük 
z \ k jzcrı7"ı;; Çf"\~ilm .. ş haris er -
;ek nazarları alt.nda çmlçıplak 

soyunmak \"e çıplak ayaklarının u
cuna basar~k \Ücudiıne en kıvrak - ........ _.._..,._ - . 

Müstakil grup bu barem hakkın- Yeni bir s igara zakeı:elere başlamak üzere Fransa- Tesellüm muamelesi tamamlan- doi'tınU§ olan büyük musikişinası - Letafet namındaki operetini yaz -

İ . ya btr heyet gidecektir. Yeni an- · M t f Saffet At b" 22 mıştır 
da esaslı itirazlarda bulunacakhr. nhısarlar idaresi Şark vilayet- . . . dıktan sonra beledıye .idarelerin nıız us a a a men · 

iaşmayla eskıden ıki memleket ara Uazır.an Cuma günü 81 yaşında o- Eski Kocaeli Meb·usu Reşit Saf-· 
Ekseriyet grupunun bir kısmı da !eri için Doğu isimli bir köylü si · sında pek az olan ticari münasebet kadrolarını tetkik edecek, icap e - !arak vefat etmistir fet Atabinenle, lahik Sivas Meb'u-
bu proı"enin Meclisin Birincit"" - garası imal etmeg·e k · ı · k t · b"lh Fr den değişikliği yapacaktır. • • k b ., arar vermış - erın ço ar acagı ve ı assa an Abdülaziz devrinde, büyü ba a su Remzinin refikası Ayşe Çine-
rin içtimaı devresine tliki tarafda- tir. Bu sigaralar Şark mıntakala - sanın memleketimizden fazla mik- Türkkuşu filosunun seyahatı sının yetiştkmesi olan serkarin Ha rin bBJbasıdır. 
rı görünmektedir. Bu noktai naza- rında yetişen tütünlerden yapıla_ tlarda mal çekmesinin temin edile- Adana, 23 (A.A.) _ Türkkll§U aan Beyin inhasile Mlizil\ai hüma- Cenaze namazı 24 Haziran Cu-
rı müdafaa edenler bankalar ha • cak ve yalnız Şark vilayetlerinde ceği ümit olunmaktadır. filosu, Toroslar üzerinde hava va _ yuna kaydedilmiş ve on iki yaşın- martesi günü Boğ&ziçinde Sarıyer 
remı proı"esinin hazırlanması c.ok satılacaktır. Fiatları çok ucuz o - Fransanın şimdilik bizden 3 mil- da sureti mahsusada meşhur İta!- camiinde öğle vakti kılınarak A -

,0 zi etinin müsait olmamasından 



.t4 - Haziran 19~9 

a Hatayın Ana,va a 
ilhakını temin eden 

.dmAM 

Resmi Tebliğ 

anlaşma imzalandı Almanyanın Belçika\'D " 
l"."••mf• ' '"" •••f•Mf : " """' hl• •"" ••• ""': ''"" • ı ve H o lan dadan talebi ev a m s l Z 

[Baş tarafı 1 ineide] 
hakını tazammun eden anlaş
malar bugün Hariciye Vekü

letrnde Harıciye Vekili Sa
racoğlıı ı·e Franrn Büyük El
çisi .Mösyö Masigli tarafuıdaıı 
merasimi mahsusa ile imza 

edılnıi§ ı·e iki det'let murah

haslan bu müna.ebetle dos-
w ~:şv;::~:Jnd~~~ :~:~~it~~"~:~ 'ıl ~~.'."ndugunu tE•b,ruz ett·rm"'l' r- Ta 1 e b e 1 e r 
sılıyordu. Türk·_ Fransız it•i~akı Ga«Eı\eler Turldye ile yapılan o · 

ve Hataynı 21 yıllık bır tah:ıı ur -lyı·rı· an'aşmanın as.keri bakımdan Bu devletler liman tarifelerini 
den sonra anavatana ka•·u-ıışurıı 1 Ph!'mmi~:etin, bilhassa tebarüz et- ı b• J k 
buyük mıllete ar1.Ni•r B~' ·ekıl J tırmel<tNi'rler. L<ındrn Türk er- naSJ arttıra } ece ler ? 
bir taraftan nutku :rat ed••:ken bir l kiınıharbiyesi heyeti ile devam e
taraftan do. Anka.-:; bayram ŞPnlik- dPn minakereler bu anlaşmayı ta
lerine b.ışlamşıtı. Her \praf dona- j mamlav~cak kuvvette olacaktır. 

nıyordu. Türk - İngiliz anlaşmasından 

Ôzürü olmadan de-

Fransa ıle aramızda imzalanan sonra Tiirk - Fran>ız anlaşması -
ıttifak dekliırasyonu yedi m•ddC'- nın da Moı;kova müzakereleri il
dir ve Türk - İngiliz l>eyanname - z1>rinde müessir olacağı ve Sov -
6inin hemen aynı.dır. , yPtlerle anlaşmanın bu hafta için-

Hatay için imzalanon anlaşmada de tahakkuk edeceği kuvvetle ü
-dört vesikad n mürekkeptir. Bun- mid edilmektedir. 
!ar: 
1-Anlaşma 

2 - Protc>kol 
3 - Lahika 

Londı·a, 23 (A.A.) - Daily Ek•pres gazetebi yazıyor: 
Almanya, Roterdam ve Anver• limanlarına girİlj resımlerinin 

tezyidi hakkında iki memleket arasında bir anlaşma vukubulduğu 
takdirde kendi&iyle resmen istişare edilmesini Belçika ve Hollanda 
hükCıme'!leri.nden istemiştir. 

vam etmiyenler 
mekteplerden çı

kartılacaklar 
Almanlar, bu iki limanda tarifelerin arttırılmasına ancak bu Ankara. 23 (A.A.) - Ha-

iki memleket İngiliz ve Amerikan istih.salıitının ithali hakkındaki ber aldığımıza göre. özürsüz. 
kontenjanları azaltarak bunların yerine Alman maddelerini ikame olarak bir ve daha jazla yıl 

ettikleri takdirde müsaade edeceklerini bildirmektedirler, okula deı-am etmiyen tolebe-

tane nııtııklar teati etmişler
dir 

Reisicumhura telgraf . 
Hatayın anayurda iltihakı 

munasebeıile Reisicümhur 
ismet İnönü'ye Ba§vekil Dr. 

Renk Saydam tarafından tel

graf çekılmiş t:e Reisicümlıur 

bu telgrafa mukabele etmiş
lerdir. 

'"-======t6 
Misafirimiz 

( Ba§tarafı 1 tnM sayfada) 

4 - Bir mektup 

Gazetel~rin yazdıklarına gore, 
muharebe halinde Fransız ve İn
giliz harh gemileri Boğazlardan 

geçebileceklerdir. Bu suretl~ İn-

gf:terenin olqun, Fransanın olsun, 
Sovyet R112ya ve Romanya ile mü
nakale.si • temin edilmiş olacaktır. 
Türkiye havadan ve denizden gele
bile<'ek te<!avüzlere karşı İngiliz 
ve Fransız filoları tarafından mü
dafaa edilecektir. Fransız - Türk 
deklArıısyonu Akdenizde bugilnkil 
statükonun muhafazasını iltizam 
etmektedir. Bu vesika ile Çanak
ka]eden Süwyşe kadar bütün şarkt 
Akdeniz sahilleri.ııin müdafaası te
min edilmiş bulunmaktadır. 

Satye binasını satın almaktan ::~~~:::" ::;::·:; 1 

" " suçlu olanlar tevkif edildiler 1 

Doiırura Çelik pafosa ;ne.n misa
firler bir muddet ısı ralıatt~n son
ra evvela Yeş.J Türbeyi gezmişler, 
sonra M..ıradi ·e Tiı helerini, Ulu 
Camıı. kapalı çarşıvı, M~rinos ve 
İpeki~ fabr.kalar nı ziyaret etmiş
lerdır 

tan ibarettir. Bun arın esasın~ gö
re 1921, 1926, 1930 mukaveleleri -
nin Hataya mütedaıı kısımları hii
küınden kalkmış <ıluyor ve Hatay 
tesbit edilmiş olan hududu ile 
Türkiyeye ilhak olunuyor. 

Hatay - Suriye hududu esasen 
bir Türk - Fransız heyeti tarafın
dan tahdid edilmiş bulunduğu ~in 
iki üç nokta üzerinde ufak bir tas
hih yapılacaktır. Diğer vesikalar 
birtakım emval, emlll.k, ht•kuk ve 
menaf' m"6elelerinin hallill<O' da -
Wir. 

Muka,·eleler tarafeynin tasdiki
ni müteakip meriyete girecektir. 
.Bu tasdikler en ge-ç 23 Temmuzda 
lfa ve ikmal edilmiş olacak~ır. 
Fransız askerlerinin Hatayı tah

liye6i ve Fransız makamatının de
vir ve teslimi de en geç 22 Tem -
muzda ikmal edilmiş olacaktır. 

Gazeteler, icabederse Türkiye
n'n Yunanistan ve Romanyaya da 
askeri yardımda bulunacağını yaz
maktadırlar. 

ltalyanlar ne diyorlar? 
Roma, 23 (AA.) - Halayın Tür

klyeye terkine dair Fransız gaze
teleri tarafından yapılnn n('Şriyat 

hakkında tefsiratta bulunan Ste -
fani ajansı diyor ki: 
Yarı resmi Fransız gazeteleri da

hi Halayın t.erkedilme.;inin Fran
sa için muazzam bir kayıp teşkil 

ettığini bildiriyorlar. Şimdi, İtal-

Yıllardanberi dört gözle ana va
tana iltihakını beklediğimiz güzel 
Hatay bu.günden !ibaren Türk.ye
hudutlarının sın!rları içindedir. 
Fransı>larla uzun müddet devam 
l?den müzakereler ~ona erdiği için, 
hazu·lanan mukavele de şu suretle 

yaya karşı ol:ın borcunu ödemek 
imzalanml§tır: 

Türkiye l!ar:cıye Vekili Şükrü ıç;n topraklarından bir metre mu-
rab>baı ~·erin terkini umumi bir 

Saracoğlu, diğer taraftan Fransa-
nın Ankara Büyül<' Elçisi Massigli harp bahasına dahi reddeden Fran 

sa İtalyan isteklerine da.ha ry· i mu 
tarafından imza edilmiştir. 

Hariccye Vekaletinde yapılan ka~emct için oldukça mühim a -
imza merasimi soıı derece sade ol- razı !e~akfırlığına tahammü eyle-

(B~tarafı 1 incide) da zaruret bulunduğu cihetle şir-

niibank erkAnından Sa:bık U. Mü- ket bu zaruret icabı olarak rıhtı -
dür Yuouf Ziya Ön~, U. Müdür tnı da i>lıtlva eden arsayı belediye
Muaıvin.Jerlıııden Ta.bir Kev'lrep, den satın alıp bina ile birlikte De
Hukuk müşaviri avukat İsmail 1- ni.zbanka satmak imkanlarını ara -
sa Geniş, KAtibi umumi Sadun Ga i tn:uı iııe de belediye bu talebe ya -
lip Savcı, yapı ve bi:ııalar servisi naşmamıştır. 
şefi mühenC:~ :N'eş'et Kasım Gil ve Fakat banka zayıf bir ihti -
lreans şirketi müdürü Me!e<ı6 Te- mal daılıı olôa ar a ve rı.htımı bele
me! hakiın kararile tevkif oluna - diyeden alniak ümidinde bulun -
rak tevkifhaneye g6nderilmışler - ınuş ve ümidini tecelli ettire!bil -
dir. mek için de araya g;rmiş olan müş 
Dcnİı.bank U. ~üdür muavinle - külün halline bir forfül aramı.ş ve 

rinden Hamdi Emin Çap ıle avu - ve banka aleyhinde olmak üzere 
kat Atıf Ödül haklarında da sor- şu formülü bulmuştur D('U;zbank 
ğu hakimliğince ilizar müzekkere- arsa için hına bl-deU olan 250 bin 
si kesi.lını§lir. Aldığımız maliımata 1 liradan 111 bin l.ra tenzil edecek ve 
göre Hamdi Emin Çap AnkaT~da,,ban.ka belediyeden arsayı 15 bin 
avukat Atıf ta Lüleburgazda bu - liradan fazlaya satın alç!.ığı takdir 
lunmaktadırlar. Müddeiumumi cie fazlası için şirkete hakkını mu
Hikımet Onat dün bir muharriri - hafaza ede<:ektir. Bulunan fonnül 
mlze meseleyi şöyle nal.atmıştır: budur. 

•- Deniııbank tarafından .Tem- Fakat banka ,r.,aat servısı şefi 
satı Elektrikiye Türk Anoııim Şir- Neşet Kasımgil tarafından tanzim 

ket1> inden satın alınan Satye bi - edilin~ olan ke if raporunda ise 
hasının alım satlII\ işine ait tahki - b<.'.:edoyl'den mffiıayaası ıktıza e
kat <'Vrakı memuri ·etimize veril- den mezkur an;a ve rıhtım 40796 
m4;tir. Ura dRğerinde gösterilmiştir Alım 

ve sahn1 muamelesinin ikmalnde 
ve İktısat Vekalet nce bu işin in -
cclcnmes, hakkındıı alakadarlara 
teblııgat yapıldıktan ve işir. tah -
kikın<' el konulduktan sonra b:na-

Hatay 
(Baştarafı 1 İhci sayjada) 

manevi huzurunda minnetle eğil -
meği \'€ Milli Şd İnönüne memle
ket in şiikran \'e ibtramını anet · 
meği, ihma]i \.=e imhali ~ai~ olmı -
yan, bir vazife sayar1L 

Hatay, Tiirk - İngiliz itiliıfik 
kudret bulan sulh cephesinde, bü
yiik . ulh zincirinin kırık bir hal
kası gibi davayı zayıfTatan bir a
mildi. Fran. a ile ve binnetice Fran 
sanın müttefiki Lıgatere ile, bii -
tiin mült kabil arzulara ve İnı:iJte. 
re ile aramızdaki miitabakatc rağ
men, bugfuıe kadar Akdenizin , .• 
dün~·a !':ulhünün emniyeti bakı -
mından tam bir ôlıenk yaratılama· 
yışına :sebep olan bu pürUziin iza· 
lesinde bütün medeniyet aleminin 
menfaati \·ardır. Nihayet, Halay, 
Fransa için bir pcLrol işi olnıaktan 
ileri geçmezken Türkiye i!İn bir 
ana vatan meşele!i idi. Fransanın 

bu hakikati, geç te olsa, nihayet 
pnlamı bıılunma"Jnı memnııniy~t 

le kar~ılamamak miimkiin değil -
dir. 

Hatay. Fran!'a ilt aran1ızdaki bü 
tttn müna t"bctle-ri tehdit eden ağır 
mahiy~t ktisabını miiteakip bi· 
ıt.e ge-li~·or. Mnanı.afih bu ağır 

mahiyetin Türkl('t ,-e Fransızlar 

için yeni \'e sun bir imtihan man-

s . ö d d • mektedır. 
muştur. efır saat on d r e ogru 
Vekalete geldi. Derhal salona============= 

Bu evraka nazarc:1n, Satye bina
sına İktısat VekAletince mütelhas -
Gl6lardan mürekkep olmak üzere 
teşkil edilmiş bulunan bir heyet 
tarafından 113.130 lira kıymet kon
duğu, istimliık kıvmeti de 106.000 
lira bulunduğu ve bankanın ırı.şa.at 
~ervisi şefi mühendis tarafından 

Z23.000 lira kıymet takdir edildiği 
halde Denizbank tarafından bu 

!ar serv•sınde bulunan Sat~·e dos- ırası arzettikten ,.onra nıe;ud hir 

alındı. Kısa bir musafahadan son
ra büyük salona geçildi. Hazır bu.
lUflan ilıak mukavelesi evveli 
Franaız sefiri, sonra Har.ciye Ve
kllirniz tarafından imza edildi. 

Mukavelenamen'n imzasını mü-
leaklp Şükrü Saruıoğlu ve Fransız 

Almanya Sovyetlerle 
anlaşabilecek mi ? 

kıymetler nazara alınmadan ve is-
( B<l§tarafı 1 ind sayjada) timlak kanunu hükümleri tatiıik 

Londra, 23 (A.A.) - Sovyetk - edilmeden pazarlık suretile 250 

neticeye ,·armaması. ayrıca, ınem
nunİJeti muciptir İnanı~·oruz ki 
kudretli T\irkiyeJ c layık olduğu 

kıJmeti vermekte İngiltere~·; ta -
kipte tereddiıt gii•termi~ en Fran
sa. bundan ..... onra. bizde derin bir 
samiıniJ·etle ınüh:radif 'ıcnk ve 
nıerd bir dustluk bularak ihtilafta 

İpek~ fabrikasında misafirlere 
Bursanın hatırası olarak ipekli ku 
m~ar ta <dim edilmiştir. Ayrıca 

belediye:· : ta•afından şehir na -
mına iki giizel albüm hediye edil -
mişt~r 

2\Usafır!rr Çe'ık palasta ytm('k 
yedikten sonra Uludağa çıkmışlar 
dır ve akşam 17.30 t'a ayni mcra -
simle uğurlarmışlardır. 

- (). 

Uzak Şarkta 
( Bu;arajı 1 iııcıde) 

mır-takada og!t'<lt•n sonra İng:oliz -
ler ai<-)lıinc muazzam bır mıtı.ng 

akdedilecegın~ da.r olan habPrler 
uzerıne fevkalade ıhtıyat tedbirle
ri alınml§tır Tahrık5t~ıların halkı 
ınıtıyazlı mınlaka uzerınc yiırü -
meğe t~vık etmelerinden endişe 

edilmekte<b. 

Bir hal tarzı bulunuyor mu 
Şanldıay, 23 (A.A) - Dönen şa 

yialara gere, ç•,, ş<'hrınin bekdi -
yesı Japc:ınlardan mi.ıllıem olarak 

Ticntsin ışınin aşaf:ydaki eı;aslar 

dab·e•inde halli için yabancı ma -
kamlar ııezd,nclc yakında bir te~Etı 

büs yapacdklardır 
1 - Çın polısıylc leş, ıkı mesai 

edilerek imt:rnz bölgcsı dahılinde 
Koumintang aza mır. e komüni•t 

lerın taki.'b~ 

2 - İmtıyaz bölg indekı ban -1 

kalar hesaplarının tetkikı, 
3 - Milli hükumetin eski bank-

rin dünkü C<'vabrndan sonra Mos - bin lira,·a mübayaa edilerek bın· -seflri tarafından ntıtuklar irad e - , 

yaoı aldırılarak evvelce bar.kanın 
bina ve inşaat serv'si şefı mühen
disi taraıfından tanzim edilm:ş olan 
4/8/938 tarihli 2'.l:l b'n liralık keşif 
raporu müsveddelerile beraber 
yırtılarak yerine ayni mühendis 
tarafıncan yazılan 269455 l:ralık 

bir keşıf raporu konmuş ve bu ra
por eski tarihle yani 4/8/938 tari-

kova müzakerelerı hakkında tef- netice hazine 100 bin liradan fazla dildl. Saracoğlu nutkunda devam hı ile tanztm ve avni mühendis ta-

notlarının te<laviilden men'i, 
geçen a~·Jarın f<'na tecelliyatına 4 _ mti ·az biılgelı,-ın<leki ban-
bizzat teessüfte ,·irdanl bir ins.irah L 1 .,, sirlerde bulunan cTimes. gazetesi bir zarara ugı· ·atılmıştır. .... en mmaiyi ve safahatı hatırlat • rafından ımza ve ~lakadar memur-

tıktan sonra Fransız sefirinin: nın diplomatık muhabiri şöyle ya- Nafıa Vekaleti İktısat Ve - Jar tarafından da kezalik imza ve 

- Hatay meselesinin hali, islik- zıyor: . . kaletine 1/1/938 tarihinde ya.zdıgı havale muamelekri yapılarak dos 
bali zehirliyen br mazı· meselesi _ •Son İngiliz tekliflerinın muza- müzekke ile Elektrik U. Müdürlü 

yasına konulmu~lur. 
dir. kerelerin b~lang:ıcında Sovyet hü ğü tarafında nistimlakine teşetı -

'ğ' b"t" h b" Şimdi elimize gelmiş olan bu cümleoini kaydederek: kônıetinin telkin ettı ı u un u - us edilen Satye binasının Deniz-
l(i d b hazırlık tahkikatı mündericatına - İşte artık bu,,.n bu meı;ele susları ihtiva ettiği ma m ur. ankça satın alınmak istenmğini 

d ' tl · b'l göre, memuriyetimiz Deni71bank kat'i surette b;tmıştır. Bu tekliller, Baltık ev;e erı 1 direrek bankanın mümkün ise 

dıı~·aeaktır. 

Artık her şey maziye karıstı. 
Artık Jngiltne ile olduğu gibi 
Fransa ile de uaııuzda halli zaru
ri hiçbir piiriiz knlnıamı~tır. Artık 
dünya sulbünü "" Alı.denizin em-
niyetini tehdit eden tehlike karşı
sında yekdiğt"rimiu )&,!anarak 

«a ar elındekı madeni gümüşün 

Çin beledive-.ine verilmesi. 

Amerikayıda kuşkullandır
mışlar 

Pi.rıs. 2:l (A.A.) - Tientsin hak
kında Epok g<.<etesi diyor ki: 

Alman ·a \'e talya Japonyayı 

Dedi ve Türk - Fransuz dostluğu hakkında ileri sürülen talepler iıı- bu alı~tan vazgeçmesini istemiş, Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş 
· · t tkt v umum müdür muavinlerinden Ta-~erefüıe kadehini kaldırdı. til<ametinde bir terakkıye ışare ısat ekaleti bunun üzeri."le 

kudretli n muzaffer süngülerimi- Avrupada derpış et1ıkleri hareke
zi gösterebiliriz. te iştirak ettirmek için Çinde ha -

Fransız büyük elç si de mü"iea _ etmektedir. GerÇi ikı taraf arasın- bankaya yazmış olduğu 8/11/938 hir Kevkep ile Hamdi Emin Çap, 
.kiben irrıdeıtiği m;tukta fevkalade daki yaklaşma hafifdir. Fakat bu arihli müzek~ere ile bu binayı ne hukuk m~a\;ri avukat İsmaii İsa 
sevinçli ve cemilekar beyanatta 'Yaklaşma, müşterek cephe istika- maksatla satın almak istediğini ve' Savcı, yapı ve binalar servis, şefi 
bulundu ve · Reis!cümhurumuzun metinde yapılmaktadır.• 'mübayeasına ne gibi lüzum ve za- mühendis Neşet Kasımgil, meclisi 
parti kurultayında temas buyur _ Daily Herald gazetesinin diplo- ruret hasıl olduğu ve böyle bir mu idare reisi Zcya :;aner, aza Şahin 
dukları ve: malik muh,.biri dıyor ki: amele mesbuk ise ne saf.hada bu- Gıray,, Sedad ?.ror, reassurans •-

•Hatay işinin rallinden sonra, Görünüşe göre Molotof. gedi - lund~ğunu sormuş ve Nafıa Vekil- ~~a_h.Atıf Ödul, Jerans şirketi 
Fransa ile aramızdaki dostluk asla ği tıkamak içın hi<,'bir sahsi le§~ letının yazısının bir suretini de mud~ru .'.'f~~· Te~el, reassurans 
bozulmıyacaktır.• ınealindek; ~üm 'büste bulunmamış. fakat bir köp- bağl~yarak bankaya gönderntlştir. ikıncı muduru Malık Kevk~p hak
l<'lerini hatırlattı 'e· ~ü bulmak işini İngilizler!e Fran- Denızbank İktısat VekAletinin ~ larında devlet alım satım ışlerıne 

- Türk - Fransı< ıtt.!akı şere _ snlara bırakmıştir. İhtilaflarını k.er_esini alıralmaz ferağ muamele- fesad ~arıştıı:ma~ sureti~e me~faat 
fıne ıçiyorum.. Baltık devletleri m<'sek•i üzerın - sını çabuklaştırmış Ye 16/11/938 ~emını, resmı. en.ıkla. s;ı;!ıtekarlık 

Halayın ne gtizrl te<ellisidir ki ı diseler çıkarmak hususunda !az -

ıına vatana kavuı urken berabe · I yik etmişlerdır. Ç-0k daha mahir 

rinde biiyiik Tiirk milletine kah -1 sanılan Japonlar maatteessüf ken
uman bir dost, medeni n deınok- 1 dilenr.e verileTJ talimata fazlasile 
rat milletlerin en derin insani his· . . 
l 1 k d ki ıh h . d nayet etmışler \'e Amerikalıları er e ur u arı su cep esıne e 

· b' 1 "t ·ı . 1. . ·da kuşkulandınnışlardır. Bu su _ 
yenı ır esanu ,·esı esı gf' ırı)"or. ı 

Mes'ut Halay!. Saadelini )alnız 1 retle demokrasilerin Uzak Şarkta
İınavatan değil, biiliirı medeniyet ki haklarının mudafaasma Ameri· 
diinyası pa}'la~maktadır. ::llilli bün kahları da karıştırmışlardır. Vazi
yemiziıı' bir parça" olmaktan mii- yetin bu ~ekli almış olmasından 
tevlid liıietenahi k1)·metin ,uJh dıılayı &.>rlın ve Rom.ınnın mcm _ 
davasına biiyük hiLmctinle tetev -Dedi. de toplandığı söylene<bilir. tar.ihinde binayı teferru" ederek .iılıaı \'e yazd'eı memurıyeti sui is -

" vliç etli. PARİSDE DE DEKLARASYON Dün Whltehall'da büyük bir in- 16/11/938 tarihinde İktısat Vekii- !imal suçlarından dava açmıştır. 
nun olduğunu hıç zannetmiyoruz. 

Amerika fikrini söyledi Ve sen, ey ebediyetlere şeref ve-
BUGÜN İMZA EDİLDİ \ kisar hava'! esmekte idi. Fakat l~tine (kısa bir müddetten beri fi- Maznunlarda.n tevkif edılenleıtin ren Atatiirk; milletinin firkatinle 

Pa: s, 23 (Hususi) - Bugion ög- bundan ümitlerin kesilmesi lazım ılı tasarrufumuzda bulunan bina- kimler oldugunu bılyorsunuz. 
~·aralanmış yiireğinde müsterih u

kden sonra saat Hl.30 da Hariciye 1 geldıği manası çıkarıJııııamalıdır.• nın bu kere muamelei !erağiyesi Diğer sorguları yapılan Ziya yu; değerli halefin İnönü, uğrunda 
nrzaret!nde husu,1 merasımle, Daıly Mail şöyl<' diyor: de ikmal edilmi~tir) tarzında ce - Taner, Şahin Giray, Sedat Ödül, çırpındığın Hatal· davasını büyülı 
Türk ~'ransız kar~ lık!ı yardım .Tecavii<e mukavemet husu6un- vap vermiştır. Malik Kcvkep haklarındaki tahki- bir kudretle halle mu~a(fak ol _ 
deklarasyonu Haricıv, e Naw·ı da prensip itibarile umumi bir an- Halbuki bankanın binaVJ fiilen katın da hakimlikçe ga,.rimevkuf t , j • muşu~ 
B<•nnet \'e Türkiye Buyük Elçisi !aşma mevcuttıır. Fakat üç tarafın işgal edebileceği tarih 31/11/938 o- olarak devamına karar \•erilmiştlr. 
Suad Dav az tarafınc'aI' im<alan -ı ayn; derecede göriişlerini ifade e - !arak tesbit edilmektedir. Tahkikata devam olunmak -
m l'T decek tam tabirl1>r bulmak imkanı Banka.ıiın bu tarihten e\'\·el \'er- tadır. Meselenin mahiyeti bundan ..,.. • • - • · • • • • • 

lnız.vı müte~kip, Fransa Hari - henı.iz h:isıl ıılmamıştır. diği ceYapla (fiilen tasarrufumuz- >barettir. Bu suçlar Türk ceza ka- iTİZAR Gerek Hata~"~ ana 
N \~atana kaYuşusu. taisi]ittl, gerek cıye • azın ve Turk )" Bü ·ük El- .'.l!e\\·s Clıronıc!e şöyle yazıyor: dadır) den,esi hakikate muhalif nununun 205, 204, ve 339 uncu · 

Satye meselesi h~kkında müddei-ç;,,ı, radyo ile neş' edı En k,rn hita· •Son dakikada Fransanın arzu - beyan mahiyetinde görijlmüştür. maddelerine uymaktaclır.• 

IKDAMCI 

Vaşington, 23 (A.A.) - Swa -
tow me,;elesi hakkında gazetecile

rin suallerine cevap veren Hull, 
demiştir ki: 

- Swatow'un zaptından evvel 
Japonlar tarafından yapılan ihbar 
Çin şehrirlerinc karşı harekata 

geçilmeden Japon askf>ri ve bahri 
mokamatı tarafından evvelce ya

pılan ihbarın aynıdır. 

Nazır, Amerika hükumııtınin A6 
hclc•c"e bu' nmuşlard r V<' bu hı- suna muga)ir olar<ık otomat,k yar Bankanın bu b;nayı depo ittihaz 205 inci madde beş seneden aşa
tıtbelerınde, kar ıl klı y •dıın a;ı- dı.~ \'iıdır·n yerine y,ırd m hak - etmek maksad Tc iştiraya talip ol- ğı olmamak üzere, 240 ıncı madde 
lamırsını~ i~g !tere ıl< ~ram .zda- kır la der~a· stişare'er" başlan - masınö göre, denı.,Jc ill:sakı temin üç aydan üç seneye kadar, 339 un
k anıavna) a m.:· bıJ:o "ıhı"';"' · ka!"e edild itine da- irın de ön tarafmd.ı hılur."n ve m;ıdde d b se-

umum.~.ın beyan<.! gazetemizde 
fazla yer tuttuğu~dar Atatürk'ün ~aya doğru donanmanın bir har~ 
S d 56 .. .. A Kr·tte bulunmasını derp!s etmedı. avarona a son g:.ınu ı:e c ta· . . . • , , 
t .. k r· ı·kı·ı H b' tefr k , ı-. ,ı ve Amerıkanın Swatow dakı ur ve s , a ar ı ı a.a - ı 

SAY1''A;. 

Türk -Fransız 
Beyannamesi 

• 
(Baştal'afı 1 ınn sayfada) 

2 - İki de,·letin, kendi mil
li emniyetleri nef'ine olarak 
karşılıklı taahhütleri lazam • 
mun ederek 11zıın müddetli 
nihai bir anlaşma akdetmele
r takarrür etmi tir. 

3 - B., nihai anla~nıanın 
akdine intizart!n, Türki)-e hü .. 
kümeti ve Fran. a hükümet, 
vuku bulacak bir terniiz ha
reketinin Akdeniz mıntaka • 
sında bir harbe saik olması 

halinde yekdiğeriyle bilfiil 
işbiliği )'apm•ğa \e yedi ik -
tidarlarmda bulunan bütün 
yardım ve müzahereti birbir
lerine göstermeğe hazır bu -
lıınduklarını lıeyan ederler. 

4 - Gerek beyanat n ge -
rek derpiş edilen anlaşma, hiç 
bir memleket al ey hine mü • 
tevercih değildir. Ancak Jü • 

zumu tahakkuk Htigi takdir
de Türkiyeye ve Framaya 
karşılıklı bir 'ardım 'e mü -
zaheret temini~ıe nıatuftur. 

- Nihai anla~manın ilmıa
linden eHel karşılıklı taah • 
hütlerin mevkii file geçmesi
ni j('ap ettirtt"ek şartların da
ha sarih bir s.ır<:tte tavini de . . 
dahil olmak Ü"Lere, bazı mese
lelerin daha dt"rin bir tetkike 
ihtiyaç gösterdigi her ii(j hü
kumetçe kabul edilmektrdir. 
Bu !etki~. haltn dC\·am et -
nıektedir. 

& - İki hükiımet B~lkanlar
da enıniyetin t~sii~ünii tc -
rnın ctnıek lüznınunu dahi 
ta<dik ederler ,.e hu gayeyi 
eıı seri bir MıreUe i,tiJı,al için 
dah tasdik ederler ,.e bu ga
yeyi l'n eri b'r surette ıstih

sal için mi.i-:ı:a\'t're lıaliııdedir. 
7 - Şurası mukarrerdir kı, 

yukarıda zikrcdilnıi~ oldn hü
küınler iki hüJ.ıiınctin herhan
gi birinin, sulhün takvİJesin
deki umumi menfaat iktıza -
sından olarak diğer hiikıimet
lerle anlaşmalar akdctnıı-sine 
nııini değildir. 

Aziz arkndaş1nrA< birint:i 
madde inde iki menılekrt ara
sındaki göniş birliği ,.e ınii .. 
talea edilen !f;;yasi \'3Lİ;rctio 

ayni şekilde muhakt'ıne neti
cesinde, miişt<"rek taahhütle
re girilmek kararı ,·erilmis 

' olduğunu ifade etm<'kle. Tiir-
ki\'e '\le Fransn 5'0n zamanla
rın badisatında ulhil tebli -
keye düşiiren \e kcpili enınl
yetlerine mütenctil:' inkişaf
lar gösteren n1anzaraları a,·r.i 
sulhseverlik mefkıire•i ve ;J. -
ni koroma vuifesiylc nıuha
keme ettiklermi giislermekte
tedirler. 

İkinri madd•', bc~·annaıne • 
nin isthdal etliği hıısuslGrda 

geçici bir teşriki me~aiyi de .. 
ğil, hakiki hedefin uzun n -
deli bir birleşmede mıinde -

mir olduğunu kabul ve ı..,,bit 

eden \;e kat'i muahedt-Ji 'a .. 
kın bir atide akit kararını 

gösteren bir hüküm ifade edi

yor. Bu ıniina•ebctle arzcı -
mek bterim ki, Türkiye ile 
İngiltere arasmda olduğu 
gibi Türkiye ilP J'ransa ara . 
sında da kafi ve nihai anla~

manu1 hazırlıkları süratle in

kişaf etmekte n bu nsika -
]arın tanzim ı;e ikmali kuvvei 
karibeye gelmi~ bulunmak -
tadır. 

Beyannanlcnin üçnrii nıad 

de,;, feyizlerindcn bütıin .oı

hildarların ;ı ·ni ,·eçhile " 
tifade etmelerini ideal bil _ 

diğimiz Akde'liz 
da, taarruzdan 
ihtilata! i~in iki 

havza!<.ın .. 
doğabikcek 

menııektin 

birbirine tam -.e şamil Lir 
şeklde }·ardım taahhütleri 11 i 
ihtiva etmektediT. 

Başvekilirni• .. bundan son • 

ra diğer mad~eleri de serhet
miş, meclis u•mndan ; .. lıe • 
rini kullann\alarını istemi~ .. 
tir. ~ 

Başvekilin brno se,Jeri ve 
siirekli alkışlar ~ra ında kar -

şılanan bu beyanatını rniitea· 

kıp bir çok hatipler söz almış

lar ve hu n1üzakere ~onunda 

rım z e ·re mecbur o.duk. Az.iz .ız"ye! dolavısil Tokyo nezdinde 
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Çeviren: lskender Fahreddin etrafındaki mütalealar 
tL 

V 
alantini hepiniz tanırsıl\12. 

O, cB. C.• klübünün en meş 
hur boksörlerinden biriydi 

Kim ne derse desin, ben, onun 

gibi bileği kuvvetli erkeklerj, züp

pe ve karılaşmış centilmenlere da

ima tercih ederim. 

· Valanlini de bunun içın sever -

dun. 

. Bir gün babam benı odasına ça -

~ırdı: 

- Margarit, kızım! dedi. Sen 

ç?k ince ruhlu ve zayıf yapılı bir 

Ve nfuayet korktuğum başıma 
geldi .. Valantin öyle müthiş bir 
yumruk yemişti ki .. 
Biroenıbire titredim: 
- Ah .. o .. evet .. Valantin yerde 

yatıyor .. 
Deye bağırdım ve biraz ııonra ha 

kemin de sözlerini duydum: 
c- Afrikalı Jokey galıp geldi!• 
Ondan sonrasını bilmiyordum. 
Kendimi hastanede buLdum . 

* Onun başı ucundayun. 
Yatakta yatıyor. 

Gözlerini açtı.. beni gördü: 
kızsın! Ben senin intihap edeceğin _ Sana kuvvetimi, cesaretimi 
kocanı da senin kadar ince görmek g&termek için girmiştim bu maça, 
isterim. Margarit! Muvaffak olamadım .. o, 

Bo bamın ne demek istediğini an benden daha kuvvetli imiş. 

Jamıştım. 1 Dedi. 
O: Ve bir saat sonra dünyaya göz 

.. .. . . . . !erini kapadı. 
_ Sözumu bıtırmedım, dıye de- z 11 v 1• t· d k k. be ava ı a an ın, eme L, -

vam etti. Valantine varırsan bed- ni cidden seviyordu .. Bu korkunç 
baht olur6un! Çünkü, onun o ka - maça, kendi kuwet ve cesaretini 
dar müthiş rakipleri var ki.. gü -

nün birinde bir yumruk darlıesile 

;:özlerini dünyaya kapaması mu -

kadderdir. Gel, bu sevdadan va.z-

geç kızım! 
Babama cevap vermedim.. ağ -

lıyarak yanından çıktım. Biliyor -

dum .. evet, çok iyi biliyordum ki, 

Va!antin de benim on ı se<•diğiım 

kadar- beni seviyordu. 

* • Aradan bir hafta geçmişti. Bir 

sabah gazetelerde söyle bir illn 

gözüme ilişti: 

•··· Meşhur boksörlerimizden 
Mister Valantin bu akşam •B- C.• 
Jdübünde Afrikalı • Jokey• ile dö

ğüşecektir.• 

· O gün akşamı güçlükle çekti.ın .. 

Bu Afrikalı Jokey de nererien çık

'!'ıştı ortaya? 

İşte akşam .. 

Saat beş. 
Kfübün salonu hınca hınç dolu.: 

Herkes Valantini alkışlıyor. 

bana göstermek içn girdiğini iııbat 

etti. 
O. beni sevıyordu .. 
Benim için öldü. 
Fakat, !bu hakikati babama nasıl 

anlatmalı? 

* Babama bu hakikati anlatmak -
tan ne çıkar? O artık toprak artın
.da yatıyor. 

Ve ben her gün onun mezarının 
başında gözyaı;ı döküyorum. 

: ........................ : 
ı KÜÇÜK HABERLER i :.. .................. .... 
* isviçrede birucilık sporları fe

derasyonu 6, 7 ve 8 Binrinteşrinde 
yapılacak beynelmılel atlı müsaıba 

kalara siivarilerimizi de çağırmış
tır. * Devlet lımanları iııletme U. 

Müdürlügü bütçesi meclis ri.izna -

mesine alınmıştır. 

* Erzincan ovasında göçmen 

köyleri kurulacaktır. 

* Devlet ziraat işletmesinin bir 
Ben de alkışlıyanlar arasında - sene daha tecrübe mahiyetinde ol 

yım 

Ringe bir karalaş, taş sütununa 

benziyen siyah derili ve hey<betli 

hır adam çıktı. 

İşte. onun karşısında da ValAn-

liıı .. Neş'eli çehresile seyircileri 

selamlıyor. 

Döğüş başladı. 

Valaııtin bir gün evvel bana söz 

.,;ermişti: • 

• c- Artık seninle ev !enmeğe ka

rar verdim, Margaritçiğim!• de

mısti. 

.A:lı o mes'ut dakikalarım.. 

Fakat. bu saadeti ancak kulak -

!arım tattL 

duğu g?bi bırakılacaktır. 

* Ankara bira fabrikasının Zi

raat Vekaletınden İnhisarlar Ve

kaletine devri tekarrür etmi.ştir. * Şeker şirketinde tasfiye ya -

pılmış yüz kişi açığa çıkarılm~a 

da yeni üç müdür muavinllğl itı -

das edilmiş olduğundan kadro he -

nüz İktısat Vek9.letince tasdik o -

lunmamışhr. 

Şirket nezdindek.i Vekaiet komi

seri de deği'!tirilmiştir. 

* Evvelce Çallinin tali.p olduğu 
Kaşıkada.;ı veresenin talebi üze -

rine mahkeme taı:afından satılığa 

çıkarılmıştır. * Arpacı çirtliği ile Hünklr ve 
. AvrampS!ja koruları hükUınete in-

Rıngde kıyametler kopuyordu. 
Valantin galip vaziyete geçtikçe tikal etmiştir. . 

~\!vıniyor, yere diiştükç. korku ve * Şişli belediye tahsıldarı 400 
heyecan içinde titriyordum. lira kadar bir para ile ortadan kay 

Bu korkunç dö~ün sonu nere- bolmuştur. 

ye ,·aracak, diye düşünüyordum. * Maarif şıirası 17 Temmuzda 
Hakem ringin ortasında fırıl fı- toplanacaktır. 

rıl dönüyor .. o döndükçe benim de 
ba,;ım dönüyor ve gözlerim kara -
rıyordu. 

Korkuyordum .. 
A' ·ır -

* Edirneye şiddetli yağmurlar 

yağmıya başlamıştır. 

* Radyo kanununda 

lehıne_ bazı tadılat 

aboneler 

Alman ve Bulgar matbuatının bu 
meseleye dair noktai nazarları 

·ı• İngiliz - Türk anlaşmasının, BaJcan Paktı 1 j,ir serab mı olduğunu soruyor. Zira, Alman Harici-
e&asları ile kabili telif olup olmadığı meselesi, ve Vekaleti resmi bülteninin bu fikrine göre, Bo
Alman matbuatı için bitip tükenmez bir mev- ğazların ve Tuna havzasının emniyetini deruhte et

zu kaynağı ~il etmektedir. Filvaki bu anlaşma :nek gibi mühim ve bütün Avrupayı alakalandıran 
imzalandığından, yani bir buçuk aydanberi, bütün b'r vazifenin bihakkın ifası için evvela, mevzuubahs 
Alman gazeteleri, bu mevzuu ele alarak, hakkında •Bekç.lerin • tamamen bitaraf olmaları, saniyen de, 
uzun, kısa, sayısız yazılar yazmakta ve bu yazıların Alm>.nya. İtalya gibi bu davalarla doğrudan doğru
hepsinde de mütemadiyen şunu tekrarlamaktadırlar: ya a•:ikadar oları devletlerle iyi ve samimi münase
cTürk • İngiliz anlaşma"ı, Balkan anlaşmasına aykı- betler tesisi için gayret sarfetmiş bulunmaları la-

' rıdır.• zımd<.r. 

cBerliner Börsenzeit<ıng. gazetesi, Romanya * 
Hariciye Nazırı Gafenko'nun mebusan meclisinde.B ugaristanda çıkan cDnes. gazetesinin yaban-
irat ettiği nutku tahlil ve tenkit eden uzun bir yazı- cı basından yaphğı iktibaslar arasında Vati-
Cll v:ekilin Balkan Andlaşmasımn sağlamlığına işa- kan'ın organı olan Oservatore Romano• nun 
ret etm~ olmasını hatırlatarak. nutkun zayıf nokta- cB~inki.i Türk dı;ş siyasetinin hedefleri. başlıklı 
farından birinin de bu olduğunu söylüyor. Gazeteye bir yazısı vardır. 

göre bu birliğin bilhassa şu sıralarda sağlamlığını Muharrir, bu yazıda Cümhurreıaimiz İnönünün 
ve faydasını tabarüz ettirmek, çok gariptir. Zira Bal- Parti Kurultayında söylediği nutkun Türkiye • Fran 
kan Paktının şimdiye kadar takip ettiği gaye, bita- sa münas<ibetlerine temas eden kısmını ele alarak 
raf Balkan devletlerine bitaraf bir Balkanlar temini 

Hatay meselesinde prensip itibariyle vaki anlaşmayı 
idi. Hatbuki akid devletlerden biri, yani Türkiye, t b. l tak. ed " · tst'~l'l led'"'-ı . . . :ını ır an aşma ıp ecegını ,... a ey .,,.u~ 
çember aıyasetı grupuna ıltihak ederek bu suretle d ,_ H t · . . k t" ett h il dil . ~ yaz ı~tan sonra a ay ışının a ı sur e a e • 
Balkanlardan ·luç olmazsa- manevı surette uzaklaş..., . . .. . . . İ 

t · ·· t · t• p kdı d.. .k. , k'd d 1 1. mesını muteakıp ıkı memleket arasında tıpkı ngil· 
ıgını goıs ~rmış ır. a n ıger ı ı a ı ev e ı, ya-

ni Yunaniıstanla Romanya ise, bu çemberciler gru
punun birer merlb.at sahası olarak ilan edilmiştir. 

Yalnız. en ehemmiyetli Balkan devleti olan Yugos -
!avya, eskı Balkan siyasetine sadık kalmıştır. 

Gazete bundan sonra küçük itilafın dahi, arala
rındıın birinin (yani Çek - Slovakyanın) Fraosız -
Um; ıttifak sistemine girmesiyle bozulduğunu hatır
btarak Balkan Paktına yeni bir mana ve ehemmi-

tere - Türkiye beyninde mevcut yakınlık gibi bir an
laşma vücut bulacağını ve esasen Fransız Harieiye
sinirı Türkiye - Suriye hudut işlerini kat'i olarak 
haliet•neğe taraftar olduğunu yazmaktadır . 

Bu yazıya göre Türkiye dış politikasının ikinci 
iı~efi. Moskova ile sıkı bir münasebet meydana ge
tirme);tir İki memleket beyninde her ne kadar iyi 
müna;:ebetler mevcut ise de Atatürkün irtihaller!n-

yPt vermek istiyenlere ~u tavsiyede bulunuyor: der. sonra Mosk.o\•a, Türk harid siyasetinde bir te-
.lblkanlardan uzakl~arak Asyaya ve Akdenize b-,ddül sezmektedir. 

çekilen Türkiyeye kat'i surette yol vererek diğer ){atta Saracoğlunun yakında Moskovaya gitme
Balkan Paktı dedetlerinin eı;ki bitaraflığını. enerjik si de beklenmektedir. Tahmin edildiğine göre ba.!'se 
bir şekilde ihya etmek. rr.evzu olacak Ti.irk - Sovyet müzakerelerinin hede-

' Deutı;ohe Dıpl. - Politi.sohe Korrespondenz., fıni, garp devlcÜerinin bazı Şarki Avrupa devletle-
Ronıaııya Hariciye Vekili Gafenco'nun Ankarada rine verdikleri teahhütler teşkil edecektir. 
y1ptığı görüşmeler esnasında: .Her iki memleketi 
de rnilhim vazifeler beklemektedir. Romanya Tuna 
havz•sının, Türkiye ise Boğazların emniyetini ga
ranti edecektır• Dediğini hatırlatarak, bunun haki
katen bir program mı, yoksa tahakkuku istenilen 

İki memleket arasında imzalanacak müstakbel 
anla~!lla. Montreux'den sonra tamamen Türki.yenin 
hfıkimiyetine geçen ve tekrar, tahkim edilen B<>ğaz
lardan Sovyet donanmasının se!'bestı;e geçmE:Sit:ıi de 
natık bulunacaktır. 

t•·--·~·-;·.-~-;-i·~·;·-~-~-;-~-----·-: 
·~········~·····~·~··············~·· ..... 

Yavuz dahil, donanma Büyükada önüne demirledi • Gazeteler • 

24 - Hazran 1939 

~dNR~AI 
Artistler yaz tatille-
rini nasıl geçiriyorlar 
Fransız yıldızları şimdi neler 
yapıyorlar biliyormusunuz ? 

İşte bu Amerkalı iki güzel yıldız da ııördiliünüs ıibi tatlllerlni aç&lr. 
havada yaşamaktan memnun glln 'eşlenerek ve yüzerek ııeçirlyorlar .. 

T atilinizi nerede ve nasıl ge
çiriyorsunuz? !ıte bu $Uale 
Franııız yıldızlarının verdık.

leri cevaplar .. 

* .Yaz geldi. Herkes deni% kenar • 
!arına, kırlara gidiyor. Şehirden 

sayfiyelere lbüyiik bir akın var. 1.t· 
tirahate iyi bir tatil yapmıya eft 

çok layık olanlardan •biri de mu • 
hakkak ki bütün sene kapalı stüd· 
yolarda durmadan çalışan y'Orulan 
yıLdıılardır. 

Bir Fransız gazetesi m~ul' 

Fransız yıldızları arasında bir mli 
!il.kat yapmış, tatilinizi nerede ve 
nasıl yapıyor.sunuz, diye, soruyor. 
Verilen cevaplan Rynen buraya a
lıyoruz: 

: Danielle Darrieux: 
- Ben daima tatilimi Nauzan'da 

geçiririm. Kendi hesabıma orasını 
gayet güzel buluyorum. Yazın zan 
nediyorum ki herkes tabiata ko • 
~ar. Ben de ayni fikirdeyim. 

Albert Prejean: 
- C.ote d'Azur .. Benirrı için baş• 

kabir yer tasavvur edilemez.Orada 
güneş ve deniz insana yeniden can 
verir dense yeridir. 

ı Gery Morlay: 
- Bu oldukça güç bir meseledir. 

Hem ifüaf edeyim ki benim sık 

·sık izin alıp tatil yapmak pek e
limde değildir. İzin aldığım zaman 
,da Midi'ye gidiyorum. Tatilde i
ki büyük zevk;m vardır. Banyo 
yapmak ve denizin önünde derin 
bir sükut içinde kalabilmek. De -
nizi dağlara "tercih ederim. Çünkü 
denizin önünde insanı ceibeder. 
büyük bir uzaklık bulmıya imkan 
vardır. Sonra uzun otomobil ge -

Yazın dağlaı.ıda kıfın olduğundan 

gak ve i)'1 eğlenmek mümkündür. 
2.000 metreye kııdar çıkınız ve o

rada kamp kurunuz. Bel.k.ı de o -

rl!da htli erlıneınlf karlar bula -

cak.tınız. Ah günett• kar banyosu 
almak t>e zevkli şeydir! 

Sükunet, istırahat, güneş, işte 

zinti!eri yaparım. saadetin sırrı.. 
C!aude Daphin· Jean Gabin: 
- Pek tatil yaptığım yok ya.. - Eger ava gidemiycceksem ta-

Bununla beraber mesela bu sene 1 til yapmayı o kadar arzu etmem. 
ı;ıeselıl. geçen sene yaptığım gibi Bilhassa Eylulde iyi dostlarla bir -
dostum Jean Pierre Amont ve ka- likte ava gitmeyi severim. Eylfıl -
vılarımızla birlikte bir vapura bi - de sayfiyeler ne kaa'ar güzeldir! 
nip on beş gün Akdenizde dolaşa- Yapraklar sararmıya ba~lamış, ha
oağız. Deniz kadar güzel şey var va serinlemiştir ye insana sıkıntı 

mı? j vermemektedir. Bazı d~fa an u-
Jean _ Pierre Amont: nutarak ormandaki güzel manza -
- Dostum Claude doğru söyle- raya daldığım olur. 

di. Yaşasın vapur. ya~asın yüz -
mek .. 
Dıta Parlo: 
- Tav•iyemi dinlerseniz i)-. bir 

Yvette Lebon: 
- Bilmem siz de ayni fikirde mi 

siniz? Ben çiftlik hayatına bayı -
lıyorwr Orada büyük bir sükıi -
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Barbaro s 
retrika No. 10 RAHMi YAÖIZ 

Amiral Alvaro Cezayir sularında Türk 
korsanlarını arıyordu. Krala: " Onların 
başlarını yakında koparıp getireceğim r" 

diye söz vermişti: 

r 
l 

Öl'llER ÇiL 

- 10 -

• 

İKDAM 

-11-
llı l'atihte Bayan Şaz.iy~ (Sa -

kin ve mutedil tiplerden) muha
keme ve tahltl kudıeti diğer evııa
fının !>aşında sayılabilir. Sevgisine 
ve dostluğuna güvenilir. Musikiyi 
ve hayır işlerini sever. Neş'elidir. 

Ailesine karşı fazlı merbuttur. Me 
sud bir yuva kurmak emeli, bü -
tün arzularL'lll\ fevkindedir. 

En büyük kusuru fazla kıskanç 
olmasıdır. 

[Gönderdiğiniz fotoğrafların net 

olm~sına dikkat ediniz) r! 

.~ .. 10: Galata, Ömi'r Çil - (Asabt 

tiplerden) ~!erinde intizamı ve 

~ doğruluğu :ıever. Vı:.zifesine bii -

yük bir sadakatle daima. bağlılık 

~ 

gösterir; dostları için olduğu ka • 

dar ailesi içln fed•klrdır. Kıskanç· 

Oruç Reis, denizde bocahyan bir adam ~ördü. tır. Sebatkaı'dır. Uzağı görüş ka • 
Korsanl~r - B<rakın şu nıel'u nu gebertelim .. diye bqrışıyoNlu. biliyeti de inkişaf halindedir. 

O 
ruç Reis, Cerbey'i zapt ve 
işgal ettikten sonra. Tunus 
Sultanına şöyle bir ha'ber 

gönderdi: 

•Düşmanla elele vererek, biz 
dindaşlarınıza karşı sililı kullan
ıuağa kalkışmanın cezasını göre • 
ceksiniz!• 

ğunu göstereceğiz. Hemen hazır

lığunızı bitirelim.. yola C<ıkalım .. 

Dedi. 

Cerbe limanında ancak üç tek -

neleri vardı. Oruç bunları hazırla
mağa ve arkadaşlarını toplamağa 

başladı. Kendisine iltihak etmiş 

Tunus Sultanı, İspanyollardan be§ yüwen fazla yeril vardı. Oruç 

çekiniyoııdu. Türkleri fedaya mec _ bunları Cebre• yi muhafaza eıt -

burdu. Barbaros kardeşlerin bu mek üzere Adada bırakmağa ve 

haberine omuz silkmekle mukabe-

le etmiş ve cevap bile vermem~ti. 
Oruç Reis şi.nıdi, kuvvetini ge -

yanına sadece Türk denizcilerini 

almağa karar vermişti. 

En bariz vasıflarından 

mertliği ve tevazuudur. 

b·ri de 

BAYANLARA 
Bayan ŞAZİYE 

SORUYORUZ 

1 KD A M' ı n hediyeli anketi 
- !1 --

An.kara - Necile Arslan söylüyor: 
1 - Sinema, her zaman bir eğ -

leoced.ir, bunun için severim. Her 
istediğim zaman beni tatmin eder. 

2 - Küçükken ·RudoLf Valanti-

• ,==============~~ ' 
Bayanlardan 

Soruyoruz 
n4;;letip İspanyol korsanlarına da Oruç, bir sabah gözlerini açtığı 
haddini bildirmeyi düşün.üyıordu. zaman, yattw geminin güverte

no• ya koşardım. Ondan sonra •Ro 
Bir gün, etrafta dolaşan Reisler- sinden acı bir ses işitti; 

bert Taylor, ile cFredrik Marş, ı 

1 - Sinenıayı niçin sever • 
siniz? 

den biri, Oruca şu haberi getirdi: c- Bir adam yüzerek Umana ter<:iılı etmeğe baııladım. 
•- İspanyol Amirali Alvaro, geliyor!• 

2 - Hanıi artis tleri seveT

siniı? Kadınlardan ıGreta Garbo., 
Cezayir sularında dolaşıyomıu,ş .. • Oruç derhal yerinden fırlıyara.k:, cMarlen Ditrilv _en c;ıok s~vdiğim 

Oruç, buı:ıun manasını anlamış - geminin küpeştesine koştu. etra- san'atkArlardır. 
(Bu sev ıllt iniz arfütlerl 

tı. fına bakınd ı. Bunların keru:Hlerinf göre bir 
e n çok h•nci msuıiyMlerl ho· 

şunuz• ıidlyor! 

Bu haıberi getiren Hasan Reiae: Yüz<ırek gelen bu adanı da kim_ çok hususiyetleri vardır. İnBanı çe 
- Bize yol görünüycr, dedi, İı;- d'? ken ve teshir eden huınıııiyetler .. 

3 - Sinema yıldu:lan ara -

sında 11iyinişlerini ve tavıa

larını, betti hayatını taklit 
ettiğiniz artistler var nudır? 

ı. 3 
panyol Amirali ıburalarda bos ye- T"" k k - Takl:di sevmem. Hiç birinın 

d l • 1 ur Ol'Sanları güvertede bağ- ne h•~.· nu, ne de tavırlarını be -re o aşmıyor. --• -
Orucun ta'hminlerinde ısabet rışıyorlardı: nimsemiş değilim. 

vardı.. Amiral Alvaro, Kraldan e _ - Bu, düşmanın bir oyunudur.. . 4 - Şöhretleri elbette hoşa gi- 4 - Herlıanıi bir mllfhur 
sinema yıldızının , aize cazip 
görünen ha.ı(i tarafıdır? 

. l t Akd · d k" T .. k 1 Mel'unu hemen gebertelim dalga dıyor. Fakat aldığt paralar • böyle 
mır a mış ı.. enız e ı w· ·· - . 
k . l d oo· l . . 'bır madde asrında - şüphe yok ki 
orsanlarını bır yudum suda bo - ar arasın a gu up gıtsın. . . 

Oı·uç Reis: her şeyden cazıptır. (Kazanc ı ını, 

glizellifi mi?) . 
töhreti ınl, 

ğacaktı. 

Amiral, Şarlken'e bu yolda te- - Durun bakalım, dedi. Acele 

minat ta vermiş: etmeyin! İlkönce kim olduğunu an 

•- İsterseniz bu adamların baş · Iıyalım.. düşman tarafından gell _ 

!arını koparıp getireyim! • yorsa, geıbertmesi güç değil ya .. 

Demişti. Hasan Reis, suların içinde bo -

Amiral Alvaro Cezayir ve Tu • calıyarak keminin kaburğasına 
ııus "ularında •Barbaros kardeş- yaklaşmağa çalı§an adama yüksek 
!er i arıyordu. Bunu kendileri 
bil·iıgi gibi, bütün beni Hafas aile-1 sesle bağırdı: 
si <:le biliyordu. -Sen kimsin .. Türk müsün .. A-

rap mısın .. Gavur musun? Nere -Orucun kardeşi Hızır o sırada 
•ahılleri dolaşmağa gitmişti.. Ya -
nında yetmiş levent ve altında bir 
tekneden başka bir şey yoktu. 

Oruç Bey, ~k güvendiği deniz 

arkadaşı Hasan Reise sordu: 

- Amiral Alvaro kaç gemi 
dolaşıyomıuş? 

ile 

Hasan Reis bildiklerini ve duy -
duklarını anlattı: 

den geliyorsun? 

Dal:gaların arasında bocalıyan a

dam Türkçe cevap verdi: 

- Ben de sizin glbi bir Türıküm .. 

Size mühim haıberler getirdim. Be-

ni kurtarınız Allah aşkına ... 

Hasan Reis denize ip attı .. bağı· 

ran aıdamı küpeşteye çektiler. 

(Arkası ur) 
- Ben gelirken, birkaç yelkenli 

çevirdim .. Bunlar yerli Araplar -
dL. Hepsi de ağı~birliği yapmış gi - Çocuk Hekimi 
bi. İspanyol Amiralinin yirmi beş 

gemı ile dolaştığını söylediler. Dr. AHMET 
Dedi. Oruç biraz düşündü: 

- Bunlarla nasıl başa çıkaca - AKKQYUNLU 
ğız? 

Sonra birden, yerinden fırladı.. Taksim - Talimhane 
Ve &u sualin de cevabını kendisi Palas No. 4 

verdi: 

- Onlar korkak kimselerdir. Biz Pazardan maada her 

- ZZ -

Fatih - L<ıyli Hikmet söylüyor: •ı==============iıl 
ı _ Sinema ne bir eğlence, ne Anketimiz hediyelidir. Hediyeleri-

bir bardır. Sadece insanı d~ündü- mizi anketin ilk günlerinde ilin et
ren bir san'at müessesesi.. mi§tik. Ltitfen o sayılan b'r daha 
Sin<ımaya ancak düşünmek ihti- gözden geçiriniz. 

yacını duyduğum zaman giderim. 

2 - Erkeklerden cGeri Kuper• ,i Halay da lzmir fuarına 
kadınlardan "Mart Bel, i severim. 
İkisi de m~erapercsttirler. iştirAk ediyor 
Bunların hiç bi• hususi.Yeti Jıo - İzmir, 23 (A.A.) - İzmir fuarı -

şuma gitmez. Onları, heyecan duy- na iştiraki tekarrür eden Hatayın, 
mak istediğim gün ararım. fuarda yaptıracağı. pavyonun taıi-

3 - Hiç b:rinin tavırlarını ve gi- satı için şehrimize gelen Hatay ik
yinişlerini taklit etmek istemem. tısat müsteşarı Celal Akyürek, bir 
Çünkü, hepsi sun'i ve sahtedir. muharririmize beyanatta buluna

..4 .:- Bana bunı.rın en çok cazip, rak, Ha tayın İzmir fuarına iştirak 
gorunen tarafları. •san'at. !eridir. !·için gösterdiği arzunun İzmir he -
İşte o kadar.. lediye reisi Be>h9et Uz tarafırıdan 

AÇIK KONUŞl\fALAR: yakın bir alaka ile karşılanmış ol-
Ankara Bayan Necile Arslan - duğunu söylcnli.;tir. 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza göatarllan raObal 
Uzarına, bUyUk bir fadaklr· 
lıkla va modern l••kllllla 
aıhhl ••rall altında temiz ve 
itinalı çakllen ALEM RAKI· 
81111 yani atlkalle plyaaaya 
çıkardıOımı aayın mUftarl· 
larlme aaygılarımla blldlrlrlm. 

-· .. --
onlara Türkün nasıl ölümden ve gün saat 15 ten sonra ll•·-------------llll!~--------·ıı1 

''"''''" ~@~:;:=·~e ... M•a•d•e•n•i __ .. P O K E R 
E ş ya Fabrikası 

Sahibi : H A L 1 L S E Z E R 

En temiz it • En temiz malzeme - Zengin çe9it 

tr•t bıçakları en aer 
sakalı bile yener v 
cildi yumutatır. 

.ı!AYFA 5 

İmsııdan ,,., .,, el Harlclye V ~klllmlz ve Franur s ettrı MAMİGLl 

İımııdan sonu şerefe içlllyor 



SAYFA 1 

REVÜ LARI 
Bunların süslü elbisesi, yarı çıplak 
vücutleri ile herkesi hayran bıraka

cak derecede güzel olmalıdır 
Müzikholler bunlan bulmakta güçlük çekiyorlar 

bmAJıl. 

&dmaca/f-
oONKo BULMACAMIZIN 

HALLt 

BUGCNKC BULMACAMIZ 
ı ıı a ~ 11 11 1 a tı ıo ıt 

- Soldan sağa -

1 - Çalışma - İskambil Juiğ:ıdi
le oynanan bir oyun. 

2 - Tutsak - Terbiye. 

JI - Buran 1939 

j Bir lspanyol Casusunun meraklı maceraları 

ı {i .Bu 1atk ~ vwımaJi / 
-

RADYO 

DALGA UZUNLUG§l 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 KC9. ıt Kw. 1 
T.A.P. 31.71 m. 9465 K... ıo Kw. 

1639 m. 138 K ... 120 Kw. 

Çeviren: İskender Fahrettin 

ı--~~~~~~~~~-

Cumartesi • 24. 6 - 939 
Saat 13.35: Türk muzi~. 1 - A

cemaşiran p~revi. 2 ....: Dede: A
cemaşiran be6te (Yar meşamı ha- • 
tıra), 3 - Nikoğos: Acem kiırdi 

şarkı (Sevdi göynı.im ey meleksi -

ma seni, 4 - S. Kaynak: Bayati 

şarkı (Her sinede bir gam), 5 -

Halk türküsü (Yii. cik yaylasında), 

6 - Hı.izzam tÜrl<Ü (Akşam oldu 

yine bastı karala~). 7 - Hüzzam 

saz sem.aısi. 

- \2 -

Saat 14.00: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteorolojı habederi. 

Saat 14.10 - 15JO: Müzik (Dans 
Prense< KLARA plajlarda da' tanınmıştı. Bütün gençler bu 

neş'eli kadını kovalıyordu .. 
müziği - Pa.) 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35: liiızik (Melodiler 
PL) 

Polis hafiye~i, derhal her ta- lis hafiyesi Mister Cak, kompart • 
rafa telefonlarla emirler vere- ınan peoceresinin aralı$ından ba -

- rek, Pren•esin hiç bir yere gitme- karken onu gözlerinden t0nrmış • 
me•ini temine çalışmıştı. tı. 

Saat 18.45: (Küçük orkestra - Bir saat içinde, bütiln Nev -ı Klara telQşla: 
Şef: Necip Aşkın) 1 - Franz Le- york ahalisi, Prenses Klaranın _ Ne var? dedi. 
har (Eva operetinden vals), 2 - firarından haberdar olmuştu. Zenci parmağıle işaret 
Emmerich Kalman (Çarda pren-1 :olis ~afiye•i, bu e•nada, Kla- · _ Susunuz .. 
sesi operetinden ı;otpuri). ra ıle Vılsor. arasında b&'ilamı. _ Cak değil mi? 

. lı .. b k d. Saat 19.15: Türk rnüzigi (lncc-saz o an munasc atı aşı aneye e va- - Evet.. o. 

ettı: 

3 - Bu şahm zamiri - Tatlı 

madde - Alelade. 

faslı). kıf olmu~tu. 
bır Saat 20.00 Merrleket saat ayarı, Kendi kendine ~u mütaleada 

. . · bulunuyordu: 

- Ne yapa<agız? 
- Mera etmeyin. 
- Demek ki trene bızimle bera-

5 - Alçak - Sicimın kalını. 

6 - Eski olırtav3n F.serler. 

4 - Bağışlamak - Sevgi!: - İsım. aıans ve meteoroloıı haberlerı. - Vil•on her halde Klaranın 
-,;aat 20.10: NC§di plaklar - R. 1 nerede oldujlunu bilecektir. Çiin- ber binnıi . 
Saat 20.15: Türk müziı;ı. l - kü Pren"esın fiO l verdiği baloda, - Öyle olacak ... 

liüzzam peşrevi, 2 - Mahmut Cc- bunların ara ın.la lıen böyle bir - Eyvah .. yakalandık... Fakat 
7 - Bir nota - Belediye. 

!alettin p~a;Hüzz:.m §arkı (DeğU- temaytil hi"'etmiştim. 
8 - have - Bir erkek ismi - di böyle), 3 - Bimrn Şen Hüzzam Şimdi ~ii:ter Vil~ıından her 

Türkçe bir harf ve bır nevi müdürlüğe bıldirilece fır hakikati öhencb"lirim. 
cetvel- * 

neden beni gelip te\·k•f et;nedı? 

- Herhalde hudutta g<!r. çe • 
virmek için olacak .. 

- Huduttan evvel bır stasyon Hilızam türku (Ata binesım g 1 -ı H t h d v·ı t 9 - Hazım chazının ılk ur.su - as a ane e ı sonun yat ı-
d .) var mıdır? 1 

• o-, kar,·olanııı 'anında, poli• hafi-ru - Fena ve zehirlı hır rüz " ' ' 

- Yukarıdau a~ağıy :ı -

.1 - Cevaz - Llı!e devn ve Sa-

gar - Madımi kase veya Saat 20.;ıo: Türk ;r.uz ı; (Edtek IYe"i oturmuş anlatıyordu: 
çanak küme heyeti): İd.ıe eden: Mesut Az•zım ,.sıhhatınızden çok 

10 - lka • Bır pcygambe~. Cemil: 1 - Bestenigar peşrLvi. memm•n oldum. Fakat gözleri-
11 _ Bır beste _ Bir içki. 2 _ Ha~im bey _ B•sten g .. r şarkı nizden birini :ır:ı•tırdıjfınızın far-

. b d ) 3 M kındayım. 
(Kaıma me<: urun an . - · j \'"] . , b" 1 ı •on tıtreı< ır se" e: 
İzzet, Besteni.gar şarkı (Ga) rıdar _ 0 nerede? 

Evet Meksika topragına var
madan uç dakika evvel bir istas -
yon vardır ki, bu Amerıka - Mek
sika hattının oon teYakkuf mahal
lidir. 

- Orada insek olmaz m_ • 

- Hayır, cünkü derhal /omerıka B iz burada ·Revü kızları• di.- yanı bizım paramızla 30 lira kadar ~ esaslı bir sahne mesleği seçen, 
yeceğiz. Fakat onlara Avru- bir şey edıyor. mesela dans yıldızı olan, bir ka -
pada Glamour Girla diyor- Burada rEEimlerde gördüğünüz barede şarkı söyliyenler de nadir aabad şairi. 

lar. Bu isim sevimliliği, güzelliği, genç, güzel revü kızlarını misal a- değildir. 2 - Teessüf - İcar 

bulmaz tesellı), 4 - Vıyola tak - - Zorayı mı soruyorsunuz? 
s'.m. 5 - Lemi'. Hıcaz şarkı (3ımıl- - Zora ela kim cıluyor? 

polis memurları tarafından vaka
JanHız. 

harilwlade biçımli lbir vücudü. ze- lara.k onların hayatlarını takip e- Bu güzel kızlar f'kseri bütun di- 3 - Yaş - Kan - Padi!Jah. masın bana ye'sim), 6 - Dede (Ba - Do•tumı '--- •- evgiliniz .. 
- Ben bo ·~ bir kimMe tanı-

Zenci, Klaranın kolundan uta -

rak kulağına şu si:izleri soyled: rafetı ifade ediyor. Dersek yeridir. ~ebiliriz. ğer meşhur yıldızlar gibi çiçekler 4 - S"an'at - Ana karnındalü barın zamanı geldi) 
mı~ otum ... 

Saat 20.30: Konu~ma (Dış polı -Evet, hareketlerde ahenk yüz, vü- Bunlardan ekserlsı evvelce man alırlar, bir çok yerlerden davetlere çocuk _ lçt:ğimız bır mayı. 
cut güzellıği bunlar bir revü kızı kenlilı: eder.lıe:ıt 90nradan revülere çağırılırJar. Revünün arka kapısın 5 _ Kuru_ço _ Akıl. tika hiıdiseleıi), 

Saat 21.05: Temı.il. 

• - İst3'<yona yaklaşırloen, loko • 

Polis h f:yeoı haı.ıtayı fazla motıf üratini keser? Bız ıtt bu es
rahat.<ız etmemekle beı·aber, Cak' nada pencereden kcndimızi dışaL
ın g(>zlerindeıı her ~eyi aıılanıı~tı. ya atarız. 

için zaruri ve kili olan şeylerdir'. giren genç kızlardır. Mesela bu - da hayranları grup grup onların j) _ Cinayet işliyer. _ Ümit e -
Danıs öğrenmek, §arkı 50yJcmek, rada gördüğünüz, Evelyn Keane bir tebessümüne muntazırdır. Bu- • den. Saat 22.00 Hafhlık po.ıa 

su (Ecnebi dillerde) 

kutu -
safıne san'atına vakıf olmak, bun -, evvelce bır mankendi, Ann Le.igh nunla beraber Glamour Gri.!ı;'ler 7 - Bir nota - TeYakkuf ve din 
lar hiç te okadar haizi ehemmiyet ise modellik yapıyordu. Bir diğeri davetleri pek nadir kabul eder - lenme. 

Saat 22.30· ~J[;;" < ()da mu1..ği-

* - Tom, Torr;. Benı bıı her fın e-
Jıne düşürme ... 

Prense~ Klanı o ırada, Mek-şeyler telakki edilmez. Çünkü re -ı ise büyük bir kuafür mağazasında ler. Çünkü onlar üyatroya saat 8 _ Bir nota _ Bir ay _ Su. 
vü kızlarından yalruz sahnede or • çalışıyordu. lseki:z.de gelirler. İlk temsil ise Wı- 9 - Etrafı suyla çevrili kara 
kestraya uyarak &henkle koşma - Glamour Girls'ler ekseriBi on lru:zıda başlar. Oyun esnasında 1' r parçası _ Hisse _ Musanın 

Pı.) sika yoluna giden trenlerden bi- Tom,uzaktan son ıstasyonu gö-
Saat 23-00: Son ajanı; hal;~· .er. rine atlamı~tı. Klaranın yaııında rerek Klaraya: 

sadık zenci hizıretçisi de vardı. H d. 

!arı, seyircilm giydikleri sili!lü el-1 yedi, on sekiz yaşlannda çok genç 
bı.seler yarım çıplak vücutleri, ile J kızlardlr. Bunların aralarında o
ha) ran bırakmdl<ırı, canlandırma- tuzuna yaklaşan pek az bulunur. 
lan ıstenir Bu güzel ge~ kızlar ı.iç dört sene 

Ve yukarıda sa)d.ığınıız şeraite müddetle kiıılı Londrada, kiıtı Pa -
uygun revü kızlan çok nadir bu - riste, .lı&h Amerika<la revü.den re
lunur. Mcseıa Londrada bir Mu - vüye dolaşır dururlar ve nihayet 

sıc - holl dort yı.iz Glamour - bir gün eksen bitkin harap bır hal 
..Girls aradığı h3lde ancak kırk ta- de sahnP.yi te-rkederler. 
ne bulabılm!ştır. Bu guzel kızlara Bununla beraber sahnede ) arat-

çok defalar sahnede gorunmeıeri 

liızım geldiğinden ancak tiyatro -
dan gece yarısı kurtula<bilir !er. O 

sırada bir tek arzuları varsa, o da 

derhal gidip uyumaktır. 

çıkıp Allaıh'la konuştuğu dağ. 

'10 - Bir şey uğrunda vermek • 

ziraat, esham, tahvılat, kamh•Y•' 

nukut borsası (Fiat.) 

- ay ı. 

Zenci uşak 'ordu: Dedi. Vagonun kor;donınu mu -
- Nereye gidiyoruz, Leydi? 

Endişe. Saat 23.20: Mıizik (Cazı,aı:ır; · _ Bır ol<ımobile rak;ben, tanı _ ayene ederek me)danda kımsenin 
11 - lpkayı nam içın yapılan c- Pl. ) dık bır köye gıdecegız. olmadığını gördü. 

ser - Rıyazi ilimlerden bıri 1 Saat 23.55 - 24: Y ~rınkı pr·.ı;. a•ı>. Or d ah t d b .l .. 1 - Budala ... dedi. Bizi i<açırma -· 

1 

- a a ı· a e C" ı ır mıyız. 

- Hiç merak etmc·yiniz. Bu gi- mak için vagonun kapısında bekli-

güı.el kıvrıımi!j. makyajları ıtina- Bir haftalık kaçak vukuatı 
1 
deceğımiz. ~"Y sıze. oıradığınız hu- yor ... 

lı, ellerinde mayolarını koydukları zur Ye sukunu verecektiT. - Yavaşça kompartım<.n.,, pen-
Ankara, 23 (A.A.) - Geç~n bır ı Klara ba~ını tuttu ... Vaziyetin - c~rcsini ;;qtı \"e prenses Kıarayı ku 

k.üçiik çantalar_ı_ il.e bir sürü şık za- hafta idnde gi.ımrük muhafaza 1 den ~ok yorgun oldu"u anlruşılı -
k > ' ,; cağına alarak trenden ycılun üstü· ro genç kız Muzi.k - hol apısının t k"J"t S hu<I d d K k •·ordu 

eş ı a ı: urıye u un a: ır , · ne atladı. 

önünde birikmiştir. Kabul saati J:ıir kaçakçı. yedi yüz altı kilo güm - En zıyade aradığım budur, de Tren yoluna devam ediyordu. 
gelince bunlar derhal localara gön .. k k k 1 .1 ·k· b. · · dl. p ı· h-'· · M Cak · ~ ru aça ma ı ı c ı 1 ın y ırmı o ıı; w ıyesı . pıposu ag-
deril . J Tren çok süratli gidivordtı. 

Jr er. ı 1 d f · k · · d k" liıll ' rd" d d . . . a tı e ter sıgara agı ı, ı ı sı , Klara, heyecan içinde, gözü sa- zında vagonun me rven•n e U· 
Orada berııber lerınde getırdık - . . d. . · . k · r yordu 

yırrnı ye ı mermı, yırrnı se ız atte .. mütemadiyen zenciden ce - u · 
!eri mayolarını giyip son bir defa Türk lirası, kıı k kaçakçı hayvanı. saret \·e teselli bekliyordu. Lokomotif yoluna devam ett! ve 

kendilı>rine çe-ki.düzen vermeleri İzmirde: Sekiz su.;lu, eli altı ki- Zenci. hanımının veyahut sev - biraz ileride. istasyon önündP dt•r· 
ve imtihana böylece girmeleri la- gılıs· ı·nın yu·· ·u-n bak! d lo sekiz yüz dört gram uyuşturucu • e ı; u · 
zımdır. Giydikleri mayolar ekseri 

çok küçük mendil kadar bir şey -
madde. 

- Bakalım, dedi. İneceğimiz ıı;- Polis memuru, aradığı kadını 

. tasyonda bir otomoıbıl bulabilecek kolaylıkla te\•kif edeccll·nden e -
Trakyada: İki su~lu, kırk kesım ı .. 1 • 

dir ve gayet ağır, göz çeken bir i - h mı.yız. mindi. 
ayvam. KJara ümiıtsiz ve bitkin bir hal- Prensesin yolda atladıg· ı kimin 

pekten yapılmıştır. Bu mayolar Eğ · · K 1 .. .. .. .. e denızınde: ara su arımız- de, araftıın yuzüne haykırdı: 
b J ı rın nd mlannı bulun aklına gel<ibilirdi? 

oy ece on a. e .. ".. .. _ da avlanan !:ıEO)i yabancı ile otuz] - Gideceğim;z yer istasyona 
1 h ti ı k ( Deı:amı ı:a r) 
ııce a arı ı e goz onune oymı üç parça ağ, üç balıkçı sandalı ele çok uzak mı? 1---------------

ya yarar. · · 1· H 
geç.ırmış ır. - ayır ... 

iBır müddet sonra sıra ile sahne- _ O halde neden böyle iç sıkıcı 
dedirler. Bırçok müdekkik gazler Wlarla benim ce-sarctimi kınyor-
üzerlerine ~vrilmiştir. İmtihan Mücevherat ve altın dolu ııun? 
nasıl olacak diyeceksiniz; gayet ba - Siz yanlış anladınız, prenses -
sit. Direktör: . Buraya doğru ge- bir kasa çiğim, ben demek istedim lı:i, is • 

liniz, biraz daha yürüyünüz, dönü- İzmir, 23 (A.A.) _ Bulvar inşa.- tasyunda bir otomobil bulursak, 
nüz, gibi basit emirler verir, ba- enkazı gı·decegım' · iz eve kadar yürüme -

atı için yıkılan binalann 
sit emirler. Fakat bu esnada genç k 1 · den, raılıat.ça gı"d-"-ilı·rsı·nı·z. 
kızın bütı.in meharetini t.oplıyarak 

aiıffikle yürümesi, ve bilha:s3 yü

zünden olduğu kadar vücudünün 

güzelliğfoden de emin olmaEı la -

zımdır. 

İşk bühin istikbali buna bağlı -

dır. O kadar küçük şeyler de değil 

kaldırılırken Kantar kara o u cı- .,., 
varında bulunan büyük kasa bu - - Şu halde rpeyce bir yol yü -

rüyece-ğiz .. öyle mi? 
- Azami on dakika ... 
- Bir ey değil. 

- Yürüyebilirsinlz değil mi? 
- Mecbur olursam ... 
Zenci birdenbire gözlerini a-

çarak: 

Mazhar Osmanın 30 uncu 
yıl dönUmU 

Türk Nöro - Psihiatri Cemiyeti, 
Başkanı ve müe61lislerinden üstad 

Ord. Prof Mazhar O~man Uzma • 
• nın 25 inci Ba~hekimlik senesini 

te6'it için 30/6/939 Cuma günü sa

at 18 de Cağaloğlunda Etibba Oda

sı salonunda bir merasırn tertip e
dilmiştir. Bu merasim programı 

ııudur: 

1 - İstanbul üniver•ıtesı Rektö
rü Prof. Cemil Bilse! tarafından a
çılış nutku. 

işe nasıl başlarlar 
Bir akşam gazetesınde küçük de-gı1 mi? 

gün bir heyet huzurunda açılm~

tır. İçinde altml§ altı altın lira ıle 

bazı müce\•herat ve muhtelif kıy

mette muhtelif devletler~ ait es -

ham ve tahviller çıkmıştır. Miice-v 

herat arasında elmas küpe, tek taş 

lı elınas yüzük ile eski zamanlara 
ait oamanlı ve ecnebi paralan, zi. 

- Cak, evet ti\ kendit!i. .• 

2 - Prof. Nazım Şakir Şakar t&
rafından ntuk. 

bir ha.b!'f çıkar: •Glamour Gir Is a- · • • • ... • • • • • ....... ,,. ,o, Diye mırıldandı ve birden otur - 3 - Dr. Hüseybı Kenan Tuna • 
ranıyor.• Sahibi ye .. ·e riyatı İdare Ed~n Bat net altınları da · 
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Başucuna gelen HüsnüBey şöyle demişti : Sen 
bana söylemiştin amma ben Çakıcı Mehmedin 
bukadar kahbe olduğunu bir türlü bilememiştim. 

İKDAM 

ANKARA 
23-6-939 

KAl'ANıf 

1 STERLİN 
100 DOLAR 

100 FRANK 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 

100 FLOKİN 

108 RAYİŞMAltit 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

100 LEVA 

5.93 
126.6425 

3.355 

6.6625 

28555 

27.2425 

S0.8225 

21.535 

1.0825 

1.56 

S uretinde bildiriyor. Hasan Çavuş ise bu bB· uyandırmıştı. İki kıymetli unsurunu birden kay'be
diseyi, anl~ılmaz bir düşünce ile, Hüsnü Bey- de~ zıibtiye t~kilatında da kuvvetli . ve etraflı 'bir 
den saklıyor. takip harekett baş\ıımış, o meyanda Ödemişte bulu· 

SM>ahleyin yola çıkılacağı zaman Hasan Çavuş: nan seyyar müfreze kumandanı Yüzbaşı Hafız İl.ha-

109 ÇEKOSWVAK Kr· 4.3375 

100 PEZETA 14.035 

ltt ZLOTİ 23.845 

- Bey! .. Miiııaade edersen müfreze yürüsün. Biz mı efendi de takibe çıkmıştı. Haf>Z iltıami efendi, 100 PENGO 
bir saat sonra yola çıkalım. Onlar yaya, biz atlı. Na- Ödemişte sabit bir şekilde vazife gören zaptiye lOI LEY 

s•l olsa kendilerine yetişiriz. Mü!Azıını Sivaslı Mehmet efendiyi de ayrı bir müf- 1.. DİNAa 
Diyot', Hüsnü Bey de bu :fil.kri muvafık buluyor. reze ile yaQ.Ula aldı. 100 YEN 

Halbuki Hasan Çavu1un maksadı başkadır. Çakıcı Bu mü.freze Çakıcı çetesinin (Boulağ) da ol- 108 İSVİÇRE Kı. 
şayet pusu kurduysa tabiatile müfrezeye ateş aşacak dugunu haber alarak icap eden tertibatla Bozdağa 

100 
RUBLE 

tır. O takdirde kendileri pusu harılcinde kalarak va- çıkıynr. Sıkı bir takiip neticesinde eşkiya ile temas 

24.8425 

0.90S 

2.8925 

34.62 

30.53!5 

23.9025 

ziyete gıöre if görmek imkanını 'bulacaklardır. miımkün ol~r ve müsademe başhyor. Esham va Ta-•llil 
Fakat Çakıcı Mehmedin hedefi ve maksadı, ken- Eşkiya yalçın kayalar içinde sarp bir yerdedir; ESHAM ve TAHVİLAT 

disince bellidir. Onun zıoru müfreze ile değil Hasan müfrezeye hikim noktalardan ateş ediyor ve maale- Sıvas ve Erzırrum 

19.82 Çavuşla.dır. Bu sebeple, müfreze pusudan geçerken sef hu yüzden, ilk ateşte, üç zaptiye birden vurulu- n ve U/ 
ateş açılmıyor. Ve Hasan Çavuşun pusuya düşmesi yor. Takip müfrezesinin içinde Tireli Kadri isminde Anadolu Dmaİr)'ol• 1 
bekleniyor. bir zaptiye val'dı.r. Kadri, müsademe başlar, başla- 'l ll . 

28.45 Vak'anın aııt tarafını, yaralandıktan sonra, altı maz üç zaptryenin birden şehit olduğunu görünce vBoe p~o N-L•--
'-"· üfr' k . .._ . ·'-nd' b ğ montı - --saat yaşıyan ve o müddet zarfında ifadesi zapwıu· m eze umandaru Hafız lmamı """ ıye a ırı· -----

10.-

nan Hüsnü Beyden dinliyelim; Hüsnü Bey diyor ki: yor: 
- Ben Hasan Çavuştan ilerde idim. Sil.ih ses- - Yüzbll§t efendi!. Ben devletin dostuna dos-

SRBZI! FIATLRltl 

l~rını ~tir, işitmez derhal geriye döndüm. Atımın tuır amma düşmanına devlet adam bulsun. Yedi bu-
r.csurluğu malı'.lmdur; hayvan ateşe doğru atıldı. O çuk mecidiye aylığa canımı veremem... lııt.ubui Belediyesi Merkez lıilinde 
sırada kulağıma 'bir ses geldi, fakat ne denildiğini Kadrinin bu s&zleri dertıal diğer müfreze efra- topt~n satılan Y•I meyva ve 

Haf I. lh · • d' sebze fiatleri a.1lıyamadım. (ıBu ses, Çakıcının sesi olacaktır.) dına sirayet ediyor ve Yüzbaşı ız amı eıen ı 

Hayvanı zaptedip kendimi yere atmak istiyordum, mufrezesi gülünç bir şekilde firara başlıyor. Kadri 
· ··'-k · Cinsi muvaffak olamadım, vuruldum. biUthare mahkemeye verilmış ve m .. u um olmuş- __ _ 

Vak'adan sonra Çakıcı Mehmet Efe de bu hadi- tur. Bamye 

seyi İzmir jandarma kumandanlığına yolladığı bir Çakıcı ~le ilk müsademenin böyle feci bir Sakız kabağ: 
mektupla şöyle anlatmıştır: şekıldc bükfunet kuvvetleri aleyhine neticelenmesi 

1 
Çalı fasulyesi - Yanımda Çoban Mehmet varoı. Hüsnü Bey, şekavet erıba!ıına cür'et, zaptiyelere de h~iy~t ,·eri-

seslenmeme rağmen üstüme, üstüme ilerleyince Çc>- y:lr. 1303 (1897) senesi sonlarında cereyan eden bu A. kadın fasulye 
ban Mehmede: cBacağından vur. dedim. Hüsnü Be- vak'a üzerine Çakıcı Mehmet, Hacı Mustafa ve Ço
yin atı ıbirdeıılıire yerden şahlandığı için Çoban ban mahmetten müteşekkil üç kişilik çeteye dör -
Mehmedln klll'ŞunU aşağıdan yukarıya gitti ve ba- düncü olarak Deveci Kara Hüseyin oğlu Mehmet na-
cağı kırarak ıP>eJ<ten çıktı... mında birisi iltihak etmiştir. 

Hüsnü &ı>y devam ediyor: İlle Bozdağ müsademesinin neticesi böyle tecel-

Yeşil fasulye 
Kır domatesi 

Bakla 

Araka 

Bezelye 
Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

- Bunun ü.ııerine kendimi yere attım. Yolun li edince hükUınet nüfuzu büsbütün zaafa uğramış
kanarmdaki hendeğe girdim. Göbeğim fena halde tır. Bu hal üzerine 15 sene hapse mahkum iken Öde
ağrıyordu. Ondan sonrasını biliyorsunuz. miş hapishanesinden firar eden Köseli oğlu Me'h

Hüsnii Bey vak'a mahallinde bir saman araba- met; Be11gamanın Bakır köyünden Dağdelen oğlu 
Ö Taze yaprak •ıııB konularak demişe na.kledili.)"Or. Merhum, yol- Mehmetle Deli Aıhmet isminde iki kış· ile Kamalı 

Pancar da gelirken akan kanlarını muttasil samanlarla ör- Menmedi beraberine alarak dağa fırlıyor. Bu çete-

' 

Kuru soğan termlş. nin aklbetini ve Kamalı Mehmedin ayağından yaralı 
Eng:nar 

Ödemış 'te dızyı;;ı Mustafa çavuş, yeğeninin başu· olarak kaçışını kitabımızın başında yazm!Ş'tık. . 
Patlıcan orta 

c•ına geliyor, Hüsnü Bey dayısına: (Arkası yarın) 

Ç Akçe armudu - Dayı!. Sen lbana söylemiştin amma ben akı-
cı M~hmedin bu kadar kahbe olduğunu bilememiş

tim. 
Diyor ve canını Allaılıa teslim ediyor. Hüsnü Be

l' n cenazesi İzmire nakledilmiş ve ihtifalle kaldırı
~aralr gfunülmüştür. 

Va.k'ayı müteakip Çakıcı ile rüfekası Kaymak
çıya dönüyorlar. Çarşıdaki çeşmeden ellerini. yüzle
rıni yıkıyorlar. 

Tfasan Çavuşun elindeki gümüşlü martin, Çakı
cının babası Ahmet Efeye aitmiş, Hasan Çavuş bu 
mart;ni Çakırcalı Ahmedi öldürdüğü zaman almış. 

Çakıcı Efe hayatı imtidadınca h~r sırası düştükçe: 

Çakıcı tefrikası münasE!betile bana mektup 
yazan ve imzasının mahfuz kalmasını 

isti yen okuyucuya: 
Mektubunuzda Bay Murat Sertoğluna atıp tu

Luyor ve (siz de Murat Sertoğlu gibi Arnavutlarla 
ÇerJ:esıere ve bilhassa Ödemişteki püskül macerala
rına temas etmeyiniz) diyorsunuz. Halbuki Murat 
Sutoplu bu işde bigüııahtır; elindeki tek mehaz -ki 
benim kitabımdır- ııe yazıyorsa, içini dışına çevfre· 
rek onu nakilden başka bir şey yapmıyor. 

( tI akikatte aramızda· ayrılık, gayrılık yok) bu
yımıyorsıınt<Z ve Arnavutlarla Çerkesleriıı bu vatan 
;~in k;ınlarmı fedadan çekinmiyecekleriııi bildiri
yorsunuz. cBen Arnavudum., yahut cBen Çerkesim• 

Yabani armut 

Can eriği 

Kiraz 
Zerdali 

Kayısı 

Vişne 

Şeftali 

Badem 

Ağaç çileği 

Ereğli çileği 

Yerli çilek 
Muz yerli 

Orta 
emsal; 

Kilo 20 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aded 

• 

2 

7 

12 
7 

12 
4 

6 

8 
3 

c8 

10 
3 

5 
3 

7 
Kilo 2 

• 8 

• 7 

• 8 
• 9 

• 20 
• 15 

.ıs 

• 13 

• 60 

• 17 

• 30 
• 40 - Ah, Hüsnü Bey olmasaydı, Hasan Çavuşu öl· 

dur;ln<-e babamın martinini ele geçirecektim. Hüs
nü Beyden korktum, meydana çıkıp martini alama-
clım. 

diyen bir adam için bu kanaatinize maalesef iştira- ••••••••••••••• 
ke ımkan yoktur. Fakat biz ırkçılığa kaçmıyoruz; 
cııgiin ,Ben Türküm• diyenin ve Türklüğile iftihar 
edenin aslı, nesli Arnavut veya Çerkes te olsa naza
rımı?da milliyet bakımından, halis bir Türkle Jıiç 
far::ı yoktur. Bu noktaya ehemmiyet vermenizi ve 
bigavri hakkın Murat Sertoğluııa kızmamamzı rica 

viye hayıflanmıştır. 
Artık Çakıcı Mehrnedin şekavet 'hayatı lbilfül 

b.ısla·:ı!Ş'tır. 

Mülazım Hüsnü Beyle Hasan Çavuşun öldürül· 

mei~ri keyfiyeti mernletin her tarafında n-:ııtem 

l ıpu gibi patlamış ve her yerde umumi bir teessür ederi"1. 

-· Ka;n ,-ç·, anagvı · 
. ;.- .· .. · - ' . •"' ;- . .. . . ... -' . . .· .. : '"''· -· ··-· . 

Zabıta Romanı: No 35 
On dokuzuncu bap 

İSVEÇ TA.RİKİLE 

Yazan: ~ GATHA CHRISTI 
- Niyetiniz ne idi? 
- Ne olacak .. Hareket ve heye-

Pmrot, telı:rar geldi, oturdu 
bır şarkı mırıldandı. Nihayet, 

- Fazla zeki. Dedi 
- Kim o? 

! can uyandırmak. Hepimiz!n teş · 
ve riki mesai etmemiz icap eden mü

h;m bir vazife ifası ile mükellef ol
duğumuz intibaını tevlit etmek ... 
İşte bir plan mür.akaşa etmek ve 

- Megan Bern~rd. Matmazel müzakerelere girişmek zarureti 
Megan. •Bunların hepsi de laf!. bundan ileri geldi .. 
diye bağırdı. Herkes bcrı• ağzı a - _ Bence boş olan bu laflardan 
ç~.k dinlerken o, b~niın hi,bir şey ne gibi neticeler Ioekliyorsunuz? 
soylememek ıçın ·oylemekte oldu-1 _ Kimbilir? Dünyada mümkün 
ğumu çarçabuk anladı. olmıyan hiçbir şe) yoktur. Ekseri· 

- Ben sız n sözler'nizi pek ciddi 
telakki ettim. Demek siz söyledik
lerinizi hiç düşün.nüyordunuz? 

- Düşünüyordıım. Bütün düşün 
celerim; birkaç ciımle ile ıfade e
debilirken öyle yapmadım, ayni şe 

v 

ya facianın ortasında meydana bir 
komedi çıkar. 

- Anlamıyorum 

- Biraz düşününüz, dostum Has 
tir:ıgs. İnsani faciayı, bu •muhtelif 
yüz perdeli dram• ı unutmıyalım. 

yordu .. 

-Vay? 

Nereye gideyim diye 
düşünme 

Moda deniz banyosuna koş. 
Hem ucuz, hem yakın, hem 
güzel. DuhuLye on kuru~tur. 

kimselerdensiniz. 
- İkimizden en ziyade his ile 

hareket eden sizsr,iz Hastin s. Ce-

'AYFA 1 

Artistler yaz tatille
rini nasıl geçiriyorlar 

iF i 

SA~ ILO K 

B 
u ihtiyaç, sıhhi bir ihtiyaç • 
tır. Bazılarının zannettikleri 

(Bil§ tarafı 4 üncü sayfada)! da bağırarak uyanmaktadır. gibi yaz me\'siınine ait eğ -

dir. Ben en güzel tatiller.imi Ro - * Kendilerine csinema muhib- leııcelerin ekseriyetle açık havada 
ger Duchesne'in çiftliğinde geçir-

1 
. • 

1 
k 

1
. . yapılmasıodan mütevellid blr ih • 

m;•ı'mdır' . erh manasına ge en e ıınenın t' d "'ldir B' k . h t .. ....., ıyaç egı . ır ere 1§ aya ı -
Annie Vernay: ilk harflerinin bir araya getrilme-' nıo mukaddimesi demek olan 

- Evvela hakiki bir tatil geçir- sile icad edilmiş bir tabir olan mektep hayatına atılmış bulunan 
mek için medeniyetten uzakta tam cfans. lakabı takılmış olan deli- çocuklar için bu ilıtiyaç, kat'!dlr. 
bir vahişlik içinde yaşamak lazım- - Olllar, yu mevsiıniade mevki de· 

kanlı ve genç kızlardan murekkep •. ti ki t b' 
dır. Bir kilot bir fanila işte bütün gış rme e a ıri diğerle teLdili-

kalbalık bir kafilenin imzasını ta- hava etmekle önlerindekı" ders seelbise .. Bana gelince bütün tatille-
rimi Nis'te Peira - Cava'da aileme şıyan bir protestoname gelmiştir. nesi için yeai bir bız almış olur • 
ait lbir malikanede geçiriyorum. Bu protestoda son günlerde erkek\ (ar. Çocuklar için olduğu kadar bü 

artistlerin mütemadiyen dul ve yükler içia de bir ihtiyaç olan bu 
boşanın~ kadınlarla evlenmelerine hava tebtlili bahsinde size garip 

Küçük sinema haberleri itiraz edilmektedir. Bunlar ara - L' .. liy · ın· • • .. 
uır ıey soy eyım: sanın ıçınu.e 

• !!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!O'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'"""' ı •ında malum olduğu üzere Clark ~ lıulundufu bava şartlarıoı tebdil * 1938 de Mis Cinemonde ola -
rak seçilen Francine Wells yeni 
bir kontrat imzalamıştır. Genç 
artistin cEmbuscade• filminde baş 
rolü alması kararlaştırılmıştır. 

Film Ağustosta .;evrilmeye başla
nacaktır. Diğer yıldızlar şunlar o
'lacaktır: Pierre Renoir, Valentine 
Tessier ve Jean Mdrais.• 

* Bir de~et filmi olan •Goril
le• de da'.ma böyle filimlerde oy
nayan Bela Lugasi'nin yine mü -
him bir rolü vardır. Filmde baş 
!<adın rolünü yarun Patsy Kelly 
heyecanlı sahneler esnasında öy
le bağırmaya mecbur olmuştur ki 
üç gün sonra zavallı artistin sesi 
kısılmıştır. Patsy istirahatte ol -
duğu esnada da hala uykuların -

Gable, William Powell'in eski ka- etmesi kat'i bir zarurettir. o ka • 

•ar ki, bir insan, kendi mi&acıaa, 

ltii.a;resine ea uygun şartlan cami 
bir muhit içinde devamlı snrette 

J'"!'Yacak olur ise sılıhatinia 

bımılduiuna; bu muhiti ter
izdivaç etmişlerdir. Gençler, pro- kederek hava şartları daha u 

testonamelerindd cBu artistler k.o· Jyi, hattı daha fena olan mohite 

ca bekliyen binlerce genç kız' var- gitflii zaman muhtel olmuş olan 
ken neye böyle manasız harekette .LL t' d" Jd'"' oobı't olur 

Power, .Tean Murat'nın eski karısı 
Annabella ve Duglas Falrbanks 
Junior ile Nelson Eddy de keza 
san'at hayatına mensup olmıyan 

diğer evlenip boşanmış kadınlarla 

sw..ua ın uze ıgıne r- • 
bulunmaktadırlar?• sualini sormak Bu bal pmdelik hayatta da cöze 

tadırlar. Halbuki Holivud'da dul çarpu. Bir yerde çalışan insanla
kadınlarla evlenmiş erkek artist - rıo buluıı.duldarı yerin havası de -
!er sade bunlardan ibaret değildir. iiştirilmodiğl takdirdeki randı

Yapılan istatistikler 25 seneden • manları ile havasının değiştiril • 
beri 37 aktörün dul kalmış \·eya j mesi halindeki randımanları ara -
boşanmış kadınlarla izdivaç etmişi sında azim fark bulunduğu istatis -
olduklarını meydana çıkarmıştır. tiklerle sabit bir keyfiyettir. 

TÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
HERNEVI BANKA MUAMELELERİ 
MERKEZİ • • ANKARA 

ş 

ADAPAZARI 
BAR TIN 
uoı.u 

u B E 

BURSA 
ESKİıojERİR 

İSTANBUL 

L E R 

lzMtT 
SAFRANBOLU 
TEKİRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

KUŞ TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Ya:ı:ın sıcak havalarda yorırun bafınızın serin ve 
yumuşalı ku~tüyü yaatılı ile rahatını temin eder. 

KuştüyU yorgan, şilte ve yastık fiatlarında 
mühim tenzlUlt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuftUyU yastık bu ucuzluğu ispata kAfidlr. 

ADRES : lstanbul Çalcmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuştüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi : 'Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında satılır, 

Saraç el işi kalfası ve makine kalfası ile ma
kine ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 

1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makıne 

kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alı -

nacaktır . . 
2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 
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SAYFA 1 iKDAM 24 - Hasran 1939 

Te~,~~~ .~~~~.!~!.~~~~~,~~~~~~~u~u ~~~.~~,~~~-~=lr D • K K A T llı kisi de 
tahmin bedeli ve ilk teminatlarlle eksiltmelerin saatleri yanlarında y-1ıdır. Bunlaıılan et kapalı, di- .....----~----------~~~-~~-~-.;:~ 

birbirine hayran 

ğerleri açık ekslltmed!r. Ek~iltmtler 12 ayrı ıartnamede yapılacııkt'ır. Kapalı ııarf ıışuJile yçılaeak 
eksiltme için isteklilerin teklıf mektuplarını 2"90 sayılı kanun mucibince ve ıartnamede yazılı vesika- -
larla birlllate muayyen saatten bir saat evveline Jı:adar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver
meleri. Açık eksiltmede isteklilerin ticaret oduı ve ıartnamelerde yat.ılı belgelel'ile ilk teminatlarını 
yatırmış olarak eksiltmenin yapıla.caJıı 7/7/939 cuma günü Gümü§suyundaki Yübek mühendis mek
tebi muhase~lliğinde toplanacak olan komisyonumuza gelmeleri.~ 

Şarinlıllleyi &öı'mek ve ilk teminatı yatırmak iıtiyenleı ,n eksi,ltmeden bir gün evveline kadar 
okulumu~a gelmeleT!. 

Kapalı ıartta, postada vaki olacak gecikme kabı.ıl edilmez. ( 4383) 

Yeşil salata 
Prasa 
!Bpanak 
Hawç 
Lahana 
Klik kereovl• 
Patılıcan 

Taze bamya 
Domates 
6embıotu 

T. Bakla 
T. Biber 
Fasulye A. X. 

• çah 
• Barbunya 

T. &zelya 
S. Kıibak 
Enginar 
B. Kabak 
Karnabahar 
Hiyar 
S. Yaprak 
T. Yaprak 
Y Sogan 
~laydanoz 

Dereotu 
Nane 
K. Sarmusak 
Pancar 
Kr Turp 
Maru: 
Ebegümeci 
Yer elmaBı 

Ekmek 

Dağlıç etı 

Karaman tU 
Kuzu • 

Sade Yal 

Çamaşır yılı:a:ıııa 

Tavuk eti 

Hindi • 

Pirinç 
Nohut 
Kaşar peynır 

Beyaz • 
Limon 

Ayva 
Elma 
T. Vişne 
Kavun 
Karpu:z 
Ç. Üzümü 
Y. Üzümü 
Portakal 
T. Kaysı 
Kıroz 

Çilek 
Taze Er:k 
Armut 

Yumurta 
K. Fasulye 
K. Bamya 
K. Barbunye 
K Soğan 

Tuz 
Sırke 

Zeytın 

Sabun 
Merciımek Y. 

Salça 
Patates 

Zeytin yağı. 
Toz şektr 

Un 
l" rı ç u.~u 

Mık.ırnu 

s :ıı ııc 

ir k 

Sut 

K e voğ> rt 

Kc.vrı K 

Tere~ ı 

Sıl.vri yoğurt 

Kok kömürü 

Odun 

Miktal'ı 

Ar.ı Çoğu 

Tahmin bedeli 

Kur~-

400o 
3500 
3500 
1000 
J!lOO 
1000 

6000 ~~ 1 
5000 4 
5000 il 

1500 ~ 6 
5000 (1 

l!j()O '1 
11000 

700 
3500 
1000 
1000 

15000 4 
1000 20 
5000 7 
15011 3,1 
1500 li 

700 1000 
2000 3000 

300 500 
300 500 
200 300 

2000 3000 
4000 6000 
1500 2000 
700 1000 

1800 2500 
300 500 
200 300 
700 1500 
700 1000 

2000 3000 
300 500 

100 150 
300 500 
700 1000 

•ooo sooo 
200 300 
200 300 

tOOOO 50000 

15000 
MOO 
3000 

4000 5000 

5~ 70000 

2500 3000 

700 1000 

4500 6000 
1200 1500 
1500 2000 
1500 2000 

12000 15000 

700 1000 
3000 5000 
1500 2000 
1500 2000 
1500 2000 
1500 2000 

1300 2000 
7000 10000 

200 300 
700 1000 
300 500 
180 250 
300 500 

40000 50000 
2000 3000 

80 100 
600 1000 

4000 6000 
1500 2000 
1000 1500 
1500 2000 
2000 3000 

300 500 
150 200 

6000 7000 

2000 3000 
6000 8000 

3000 4000 
100 150 

1400 2000 
150 200 
200 300 

4000 5MO 

4fl(ı0 6000 

60 100 

200 300 

4000 6000 

200 Ton 

40 • 

il 
13 
11 
12 

10 
8 
7 
5 

12 
2,5 

17 

17 
1 
1 
1 
1 

15 
4 
2 

3 
7,5 
5 

11,5 

53 
50 
53 

100 

65 

55 

30 
17 
70 
45 
3 

15 
30 
20 
16 
13 
25 
15 

5 
30 

18 
35 

12,5 
25 

2 
22 

100 
12 

7,5 
e 

10 
34 
35 
15 
30 

7,5 

52 
27 
16 
24 
25 
24 
16,5 

10 

5 

120 

120 
18 

1900 

1080 

Tutarı 

Lira Krş. 

GO 
200 
250 

75 
250 
105 

600 
200 
350 
62 00 
75 

90 
S90 
55 
60 
30 

240 

420 
100 
120 

62 50 
85 

51 
10 
10 
so 

5 

22 50 
20 
20 

180 
22 50 
15 

4256 00 

4750 

7950 
2500 
1590 

12G40 00 

5000 

3150 

1950 
550 

2500 00 

1800 
255 

1400 
900 
450 

4805 ---
150 

1500 
400 
320 
260 
500 
300 
500 
90 

180 
175 

31 25 
125 

4531 25 
--- ~ 
1000 

660 
100 
120 
450 

120 
ıs.ı 

680 
1050 

75 
60 

525 
4990 
== 

1560 
2160 

640 
36 

5-00 

48 
49 50 

4993 50 

500 

300 
l~O 

360 

ıo·o-

2J6.ı 00 

3800 

412 

tik Teminat 
Lira Kr. 

319.20 

356.25 

903-

375. -
236.25 

187.50 

360.37 

• 

339.84 

374.25 

374.51 

177 00 

.€ksiltınenin 

saati 

10 

10.30 

11 

11.15 

11.30 

ll.fö 

14.30 

15.30 

1fi45 

---_ı 

GDıelliklerinin aynası olan parlak diılerinde birbirine karşı besledikleri 
sevgiy; görüyorlar. Onların babtiyarlı§'ııu ve 11adetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa muntazaman kullandıktan 

Grlpln kutularının Uzerineı resimde gördUAU· 
nUz t•kllde kabartma pullar llAve edtlmittlr 

• Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
1 kutuları siddetle reddediniz. 

Yuıattı. ÇUu ... J •• auYOL&H sadece dışleri temizlemekıe kalmaz, dış 
etlerini ve dişleri lcuvvellendirir, a§'ıza giren mikroblan öldürür. 

' 

YAVUZ =:: 
SEZEN 

DIPLOM TERZi 

Pariı Kadın ve Erkek Terzilik 
Akademilerinden - -

113 Bryoglu Parmakkapı Gayr« 
8partımanı. Türk Fcıto r,·i tistünrlı• 

İstanbul Asliye 
mahkemesinden: 

'3eher vek.li Avukat Muammer 
Salih Soylu tarafından Üsküdarda 
İskele camiirule Kurşunlu medre
se sokağında 14 nun•a.rada mukim 

1 iken halı hazır ikametgiıhının meç 
hu!iyeti tahakkuk eden kasap Ha
san Fetım aleyhi.ne mahkemenin 
939/703 - aralı dosyası Je açı

lan boşanma davasından dolayı ar
zuhal sureti ilanen müddeialeyhe 
tebliğ edildiği ve müddeti geçt:ği 
halde cevap vermediği cihetle tah 
kikat günü 11/7/939 salı saat 9.30 
olarak tay:n edilmiş olduğundan 

mumaileyh Hasan Fehminin 
mezkür gün ve saatte mahkeme -
de bulunma6ı veya bir vekil gön
dermesi lüzumu ilan oltınur. 

iKDAM 1 

ı. ~ona Şartları 

Ser.; elik 

6 aylık 

3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr. 2300 Kr. 

600 Kr. 1650 Kr. 

300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

1 LAN 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birin<! Sahife 400 kunıı 

İkinci Sahife 250 kunıt 
İç ~abifeler 50 klll'Uf 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kul'Uf 

Bütün İ>ir sahile veya ya
rın ı sahife illn için İdan ile 
görü§iililr0 

DiKKAT 

Gazetemize il1n vermek ı.. 
tiyenler ya doğnıdan doi • 
ruya ırazetemiz idarehanesi· 
ne veya Ferdi Selek ilan bü-

rcı .. ına ıniiracaa t etmeHdirlcr. 
Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/l Adalet han Nn. 
3 . Telefon: 20607 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

miitehassısı 

Tiınelbaşı - Bursapazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fa1<irlere cumartesi, parasız. 

sayısı 

cok 
1 

nkli ka aoı 
ta ı o 
gibi 
ce rce-, ' 
velene-

münde
ricatla 

cek kıy
mette 
bir sa
nat ese
ridir. 

Filozof / z 
heyecanlı 

E F K hatıratının 

taraflarına geldi. 

~ınımıııııııuıııııııııtıı Bu sayıdaki imza ve mevzular ıuıııııııırnııııııııııoıı 
§ __ ~:~:!~:~ ~~~~:~~:.:.:ıı:r~lmak hUnerı.! = 

Eski dost : Saat mi 1 Tüy mU 1 ::::: 
== Esat Mahmut : Kocamı aldatacağım. == 
e Mahmııt Yesari: Tiyatro hatıraları. = 
= Kandemir : Filozof Rıza Tevflk'ln hatıral•rı. 1 
ıs Eski Dost : Vatandaşın zevk hürriyeti. ;;;:: 

Samih Nafiz Tansu : Karımdan nasıl •yrıldım. = 
MUnlr Süleyman : Şeyhe kurulan tuzak e; 

~ lbrahlm Hakkı Konyalı : lstanbulda bir Hint elçlsl !! 
Ragıp Şevki : Helen ile Parla !.§ 

= Cemaleddln Server : Halkevlerlnln sanatkAr çocukhrı !§l 
!:ie ES 
~ıııınıııııııınnııınuıomıııııııumınruıııuıuıuııııııımııııııııııunıııııııınmıııııııuııııııııııııııııuıuııı ınıııımıuıuınıııııııııııııııııınııımıııııııın W 

TüTkkuşu • l\feyva Kütü · Diyorlar ki . istediğiniz profile sahip olabilirsiniz .. Büylimek 
hakkı olmayan küçükler • Şiirler · İnsan oğullarının yaptıklatı ·En son moda dans elbisesi. Ev 
kadınının bilmesi lizım olan altı marifet • bilmeceden hediye kazananlar • eğlenceli oyunlar • 
bulmacalar • Aşçıbaşı • Sorgulan cevaplar ve saire .. 

Her hafta gilzelleşmekte ve sayuı balkınıızın tev~cühlinü kazanan (YENİ GÜN) mee 
muası kütüphanenizin en kıymetli bir kolleksiyonu olacaktır. Unutmayınız 16 ıntı sayıyı alı -
nız ve eksik nuınaraları bir an evvel tamamlayınız. 

~ ' • • • • • 1 • • • - • • 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran i Tükkuşu lstanbul · lspekterliğinden: 
J 1 - Geçen sene ve bu sene ~ürkkuşuna yazılan üyelere kamp Deniz Hastahanesi cildiye 

zühreııiye mütehassıaı 

Telefon : 23899 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSIS! 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 

için vesika verileceğinden 26 Hazıran akşamına kadar cTaşradakıle· 

rin mektupla• müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bıtirenler deıılıal sevkedilecektir. .4506• 

• 
Dr. SUPHI ŞENSES 
İdrar yolları hasta! kları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Si -
neması karşısı Lekler apart • 

Fakirlere parasız. 
t Jt "ll\t't A 


