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GAZETESi 

Pazar - 25 HAZ 1 R A N • 19 3 9 
S AYISI HER YERDE 1 KURU ŞTUR 

CACALOCLU NURUOSMANİYE No. ~4 
TELE FO N o: 23300 - İSTANB U L 

Fransızlar, Tiirk- Fransız Paktı italyanların 
Emellerini Suya Diişiirmüştiir, Diyorlar 
Bütün 

Fransa, Suriye 
ve Lübnandakl 
vazifesini ter -
ketmiyecek 

Eski bir Fransız Nazı
rının Türk - Fransız 
paktı hakkında dik
kate değer bir yazısı 

Hatay coşkun neş'e içinde bayram yapıyor .---------
1 n önünün Satye binasındaki yolsuzluk 
Teşekkür ve tahkikatına dün de devam edildi 
Tebrikleri 
Yalova, 24 (A.A.) - Riya -

5eticümhur Umumi K &t;pJi -
ğinden: 

Reisicüınhuı: İsınet İnönü, 

Hatayıo ana vatana ka'\'uşma
sı dolayısile yurdun her tara
fından aldıkları ve vatandaş
ların sevin~ ve tebriklerini 

bildiren telgraflardan çok mii 
tehassis olmu•lardır. Te~ek -

Maznunlardan Avukat Atıf ile 
Malik Kevkep te tevkif edildi 

Hamdi Emin Çap ta 

A 
ntakye, 24 (Hususi) 

Dündenberi a!lavatann ku- 1 

cağında ol;;ıı Hatay emsal -

Geçen sene Hatay'• giren ordumuz böyle kar,ılanmıştı kiirlerinin \>C m ukabil tebrik- ı 

pazartesi günü sorgu 
hakiml iğine verilecek 

siz coşkunluk içir.de büyük teza
hürat yapmakta ve Ebedi Şef Ata
türkle Miılli Şef İr.önü'ne bu vesile 

ltalyanın emelleri suya 
düşüyor 

Paris, 24 (A.A) - Fransız-Türk 

1 katılır. İmzalanan kağıdın mahı - !erinin iblağına Anadolu a Sat ve şirkelınin Kaba taştaki bı-
yeti sonra gelir. Her şeyde olduğu jansını memur etmi.~lerdir. J' pası ;atın alınırken haıinenin yüz 
g:bi bir tlifakta da manevi cihet ._

1 
______ ,... ___ !!'""_ bin ljrada ııfazla zarara sokulduğu 

her şeye üstündür. İ~te bu bakım - iddiası üzerine tahkikat nelicesin-

·ı b. k d h - tt ı · 1 anJa,ması hakkında Matim gazete- k ·· ks k b' k • ı e ;r ere a a mınne ar ıgın , ço yu e ır ıymeti vardır. eski Denızıbank U. Müdürü Yusuf 
dandır ki Türk - Fransız ittifakının D de dördüncü sorgu hakimliğioce 

;.:har eylemektedir. Her taraf şan- si diyor ki: Oeuver şo"yle ya· ıyoı·· e n ı z ö '' · Ziya niş, müdür muavinlerinden 
1 lı bayrağımızla clıonaıımı.ş olup Ötedenberi söylenegelmiştir. Her Fransa Suriyed€ deruhte ettıği 1 Tahir Kevkep. bankanın hukuk iş 

halk sevinçten gözleri yaşh fllarak türlü ittifak ve o:ıla~mnda bunları vazifeden başka bir dev t lehine b leri mudürü avukat İbmaıl İsa, 11• 

birbiclerini tebrik etmekte(. r. aktedenlerin vasıf!arıdrr k: hesaba (Arkası 3 ıinc ı sayfada) 1 mumi katip Sadun Galip, mühen• 

'•------~•-:mrı----------. .. ------··------· . ayram.ı dis Neş•et Kasırngil ve Je.rans ş.\ı·-r,_ 
1 

keti müdürü Meteos Ternel'in tev• 

U z a k ş aı ır k t a v a ~ 1 YJ e t d e ğ 1 ş t 1 .u! ::;·;:;;:: i:r::;,~:~:!:ı::e: :~:1~~!~~~~ie~m1~~i~ü~~~:ı'e~ 
.'iatye binası meselesinden tevkif edilenlerden eski Denizbank 

Umum Miidürii YU~UF ZİYA ÖNIŞ JAPONLAR INGILIZLERLE 
zun da davet edilmeleri karar- ti kırtasiye işleri umum müdürü 
laştırılmıştır. Tertip heyeti tara • olan Hamdi Emin Çap ile avukat 
hndan yapılacak bu daveti Reisi- Atıf Ödül haklarında da ihzar mü· 
cüınhurumuıun kab ul buyurmala- zekkeresi ke.sildiğini, eski idare dare meclısi azasından Sedat Ö - tahkikatın ga~T·mevkuf olarak 

N 1 H Ay E T U Y U Ş T U LA R 
n ve merasimi Savarona yatilc ta- meclisi reisi Ziya Taner, idare dü1, milli reası;urans müdürlerin - devamına karar verildiğini dün 

Tokyo SovgeJlere bundan sonra 
müessir mukabelede bulunacağını 

sarih veJ 
söglügor 1 

--o---

İm i.iyazh mıntakada 
çırılçıplak soyulan 

İngiliz ler 

ı Tientsin, 24 (A.A.) - Dün_ Ti -1 ajan•" Mançurideki Japon ordu
entsin'de Japonların kontrolu al - su neşrettiği bir tcl>liğde hulasa • 
tında bulunan mıntakada Iııgilte- ten diyor ki: 

re aleyhinde yapılması kararlaştı- Sovyet hava kuvvetleri tarafın:-
! ·- · · ı d vazgeçilmiş - d rı an numayış er en an son zamanlarda Mançuri top -

tir. raklarının ihlali hfıdiseleri Buir 

Japonlar Sovyellere cevap gölünün şimalinde 200 kilometre 
genişlikte ve Mançuko toprakla -

veriyor rında 60 kilometre derinlikteki bir 

kip etmeleri muhtemeldir. meclisi azasından Şahin Giray, i - den Malik Kevkep haklar,ı.ndaki yazmıştık. [Arkası 3 iincüde] 

{Harp h~zırD~kD©ııro] 
Mihver devletleri kara ordula
rından sonra deniz ve hava 
kuvvetlerini de birleştiriyo rlar 

H 
ongkong, 24 (A.A.) - Swa
tow'daki Japon makam~arı, 

bugün öğleden itibaren In -
giliz vapurlarının Swatow limanı
na girebileceklerini bildirmişler • 
dir. 

Hsinking, 24 (A.A.) - cDomei (Arkası 3 üncü sayfada) L oru:lra, 24 (Hususi} - İngil~ ı' 

1 
tere ile Fraru;a arasındakı 

sıkı anlaşma ve Sovyet -
!erle yapılan müzakereye bir mu
kabele olmak üzere kara ordularılngilizlerin şiddetli bir 

protestosu 
Tientsin, 24 (A.A.) - İngiltere 

konsol.osu imtiyazlı mıntakadakl 

lngilizlerin çınlçıplak soyulmalll'" 
rını tahriri olarak şiddetle proteı; . 

to etmiştir. 
İngiltere konsolosluğun.dan öğ

renildiğine göre, Tiı,nt.ııin'dn Çin 
belediye reisi muvakkat Pekin hil
kW:rıeti tarafından İngiltere ve 
Fransa sefırlerine gônderilen ayni 
maalde iki mektubun birer sureti
ni İngiltere ve Fransa konsoloı; • 
luklarına tevdi etmiştir, 

Bu mektuplarda ihtilafın halli
ni mümkün kılacak bazı şartlar i • 
!eri sürülmekte ve Fransız - İn -
giliz makarnalı bu §artların tama
mını kabul etmedikleri takdirde 

Pe.kin hükUınetinin esa•lı bir te&
fiye işine ve vaziyetin icap ettirdi
ği tedbirlere müracaat mecıburiye-
linde kalacağı bildirilmektedir. 1 Mançuri araıısöne tecaviiz eden Sovyet tayyanlerinden bir filo 

İnııiJiderin mihvıor devletlerin!, kar'ı birleşmek istediği Sovyet 
ordusundan bir parça 

Demokrasilerin amrivakilerle 
karşılaşmaması için acele ıazım 
Moskova müzakerelerinin ağır 
gitmesinden sabırsızlanan 
Fransızlar böyle di yorlar 
lngiltere Romanya ile anlaştl , ingiliz· 
Leh anlaşması da imzalanmak üzere 

' nı tamamile tevh:t eden Almanya 
ve İtalya harp zamanında donanma 

!arının da bir elden idare:ı;ini ka -
tarlaştırm~lardır. Şimdi de hava 
kuvvetlerinin bir elden sevk ve i
daresi için müzakerelere başlan -
mak üzeredlr. 

Bu maksatla İtalya hav müste 
tarı General Valle, Mareşal Gö -
ring'in daveti üzerine dün B• 
gitmiştir. 

ispanyanın ablukası 
Londra, 24 (A.A.) - Lordlar 

Kamarasında sorulan bir suale ce
vap veren Lord Halüaks, demıştir 

ki: 
- İngiltere, İspanyayı ıktısadi 

abluka allına almak ve İngil z - İs
aı-ıs, 24 (A.A.) _ .Temp» ! zakerelerin uzaması ve ı. ıüşkillıtı panyo_ı menfaatlerine U\ gun ol mı- İ.pan~·ayı ılı ala niyeti olmadığını 

P b h k tt b 1 k \ sö~·liycu HALiFAKS ga:ııetesi, İngiliz • Fransız - şimdiden üç memleket ara ındakl yan ır ar:_ e . e u tınma a' v-. . . .. . 
Sovyet müzakerelerine ha • münasebetlerde tee&>üfe şayan a - vu.runda de_gıld r. J' :~ arzu eden lngtlte~e- ruk~ eti, 
kim olan havanın arlık ay - kisler bıraktığını k ;!y<fetmektedir. lıı.giliz - lspar ya tic .. ret nııı eskı bu maksa<!a varma.k '?n muzake-

dınlanmiiSını istemekte \e bu mü- (Ark<ı.n 3 iincti sayfada) normal vaziyete gelmesinı şiddet- (Arkası 3 uncu say; ada) 



SAYFA! 

lt~:a!:::.:;ıı,ATll 
Musa • İsa • Muhammet 

. . ,., . 

İSANIN HAYA Ti 
- 40-

Bembeyaz cildinin altından körpe 
kanının damarlarda yangınlar tu

tuşturan alevi fışkırıyordu 
- Anne .. dedı. Kralı istediğin Kapının önünde emre intizar e-

gibi elinde tutuyorsun .. ve hala da den maıyetler:ne din tarihin<n en 
mağlup edemedim diyorsun .. On • büyük fa<:iasını t~şkil eden kor -
ılan ne istyorsun ki alamıy-0rsun? kunç cinayet emrini verdi: 

- Kızım.. benim alamadığımı - Yahyayı zin<l&ndan çıknrın ... 
sen körpe vücudünlc alacak, be- ı Kafasını kes'n ve kesik basını bir 
nım muvaffak olamadığım yerde 1 tepsi iç:nde bana ... buraya: .. şim
;en muvaffak ola~ak;ın., ben .. An· di getir n ... 
tipasdan Yahyanm başını ıstiyo -
rum... Kale zindanında mevkuf 
Yahyanın başını.. ve bunu 
sen kopara.bileceksin ... 

Salome anlaffil'!!ı .. 

ancak 

Yahyanın ne suretle annesının 

Antipasla olan zdivacına mani ol
duğunu bildiriyoıdu 

Herodiyanın ı.tediği şey çok 
mühim bir şeydi Eğer bu derece 
mühim olmasa ig Antipas bu di -
!eğı çoktan yerine geti~;rdi. 

••• 
Sarayın büyük $alonu çııg;n bir 

neş'e içinde inliy.()rdu ... 
Kral Antipasın baş mevkide yer 

aldığı büyük ziyafet masasının üs
tü 'çkiler, yemekler, etrafı davet
lilerle dolmuştu. 

Antipasın verdi,:ii bu emir salon 
da, z:yafet maöas etrafında Lop -
lanmış olan sarho§ları ayıltacak 

kadar müthiş bir ~eydi .. 

Fakat emır kat'l idi. 
Kralın hayvani h!rs ile yanaı 

gözlerinde bu emrin mutlaka in -
fazı lazım geldiği anlaşılıyordu. 

Aksi takdirde Ya!ıyanın ölüm ira· 

desi arkasından k< ndilerinin de i• 
dam fermanı pekiılii çıkabilirdi. 

Salome .. annesinin arzusunu ni
hayet yerine getirmekten mem -
nun Antipasa sokuldu, 

- Ya!ıyanın b~~ı gelinceye ka
dar buraya şarap getirsinler. 

Dedi. Halvet odası.ıda hususi bir 
masa kuruldu. Bu masanın üzeri 
şarap ve mezelerle dolduruldu. 

Salome.. Antipas verdiği emri 
belki geri alır korkusu ile bu sefih 
Romalı kralı tahrikte devam edi -

fKDAM 25 - Haziran rn:ı~ 

. - - . . '.,. . 

· şehir Haberleri · A dliye koridorlarında 

Elektrik ve 
Tramvay 

Devir ve teslim mua-
melesi le uğraşılıyor 

Vali \'C Bcledıye Reısı Lıitfi Kır 

ı:lar dün Elektrik, Tramvay ve Tü -
ne! idarelerin tesellüm muamele
lerile meşgul olmuştur. 

U. Müdürlüğüne tayin edileıı be 
tediye fen müşaviri Mustafa Hul
ki, idarenin eski U. Müdürü Kad
ri, müdür muavini Sürüri ve te -
sellüm heyetine dahil edilen bele
diye iktısat işleri müdürü saffet, 
umuru hukukiye müdürü Feridin 
iştiraki!e Metro hanında bir top
lantı yapılmıştır. Toplantı.da te -
sellümde esas tutulacak malzeme 
te9bit edilmiş, tesellüm muame -
lesinin cereya ntarzı kararlaştırıl -
mıştır. 

Yarın Metro hanında tekrar bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantı

da İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Lfıtfi Kırdarın da bulunması muh· 
temeldir. 

BELEDiYE 

Harap eserler derhal 
tamir edilecek 

,.====== 
1 Sağlam ipek çorap 
1 meselesi 

Fabrikatörlerin seç
tiği heyet bugün 
Ankaraya gidiyor 
İpek kadııı çoraplarının da

ha ,ağlam olarak imali için 
Ticaret Odası tarafından ya -
pılan tetkikler de bitirilmiş -
tr. 
Odanın vekilete gönderdi

ği rapor ınuhteviyatı, br n1lid 

det evvel Ahnanyedan gelen 
mütehassıs K'fl Abenin rapo· 
runa taınaınen zıddrr. Alman 
mütehassıs çorapları dana sağ 
lam yapmak için fazla kalın 

imalat tavsiy~ etmiştir. Tica
r et odası ise bu :ıekildekı ço • 
rapların satıl111ıyacağını gö • 
rerek fabrikaları müşkül va -
ziyetlen kurtnrmış ve çorap
larm norı ıttl br şekilde kalın
laştırılmas. ı ileri sürmüştür. 
Bu tavsyie çorap fabrkator -
larınııı fikirlerine de uygun 
gelmektedir. 

Fabr:katörler tarafıııdan 

seçilen üç kişilik heyet te bu-

l gün Ankarava gidecek ve ve
kaletle temaslara başlıyacak· 

Tarihi kıymeti haiz eserlerden 1 tır. Bugünlerde torapların a-
bir çoğu henüz harap bir halde bu zami nekadar yapılabileceği 1 
lunmaktadır. Camilerden bir kıs- te spit edilecektir. 1 
mı vakıflar idaresi, tiir'beler ve mü \ı r/J 

' •eler idaresi tıırafından tamir edil- ============== 

Hapishane 
Yıkılıyor 

Bu iş üç ay içinde 
bitmiş olacak 

24 SA.At: 

Telgraflar kısaltıla
rak yapılan ihtilas 
Müddeiumumilik görülmemiş bir ihtilas 

hadisesi hakkında tahkikata başladı 
Sultanahmetteki hapishane bi - · .. . . . . . .. . . .• 

1 14 T zd kıl • Istanbul muddeıumumılıgı dun radakı farkı ıhtılas eylemektedir· 
nası emu an sonrayı maga b' "-t'l' 1ı•~· . . . ı 
b 1 kt B . .. d k 1 ır uı ı as dUısesının ta:hkıkatınal !er. Bu iddia henüz teeyyüt etme-aş anaca ır. ına uç ay a yı ı • b 1 • · · 
mi§ ve bu işe on bin lira harcan • aş amıştır. Hıidısenın maznun la· miştir. Tahkikata 4 üncü sorgu ha· 

rı Beyoğlu posta'hanesi muhabe • k' ı··· t f d d ed'l k mış olacaktır. ıın ıgı ara ın an evam ı me 
re memurlarından Cemil ve Niya· t d' 

HapiShane binasının yerinde ya- zidir. e ır. 
pılacak olan adliye sarayının pro - Be • · · 

..Tailıkikata mevzu olan iddiaya ~lnCI Ceza r&ISİ jelerini hazırlıyan mimar Asım T 
gore bunlar.' esi.ıabı mesalih tara - terfı" ett"ı Gürcü Ankaraya gitmiştir. Asım 
fından verılen telgrafları bedeli 

Gürcü projeleri etrafında Adliye mukabilinde aldıktan ve makbu - Kaçakçılık davalarına bakan be-
Vekaletine lazım gelen izahatı ver zunu da verdikten sonra cümlenin ! şinci asliye ceza mahkemesi reisi 
dikten sonra tekrar İstanbu!a dö -

k . manasını değiştirmeden kısalt •

1 

Atıf terfian temyiz mahkemesi a-
nece tır. kt '"b 1 ·ı . t . ed'lm ' 

M .. takb 1 .1• dl' ma a ve maN uz arın ve telgraf- za ı,gına ayın ı ıştir. Beşinci us e vı ayet sarayı a ıye, . .. . 
ar ·ı · d 1 kt İ 1 namelerın uzerıne de kıs:ıltılmış asliye ceza reisliğine henüz kimse s ayı 1 e aynı sıra a o aca ır. s- .. 

1 
.. .. 

t b 1 N f .. d .. 1.. ... .1• t cum eye gore ucret kaydederek a· 1 tayin edilmemiştir an u a ıa ll\U ur ugu vı aye · 
sarayının bir taksim yüz nisbetin

I deki planını hazırlamıştır. Saray 
dört katlı ve üç yüz yirmi odalı o
lacak, antresi somaki mermerden 
yapılacaktır. İnşaata bir milyon 
lira harcanacaktır. Vilayet inşaat 

parasını hazırlamıştır. 

Sultanahmet camiinin karşısın

da bir sıra üzerine dizilecek adli -
ye, vilayet ve belediye sarayları 

ıı.yni stilde yapılacak, pencere ve 
sütunları biribirine benzetilecek · 
tir. 

Eski valinin Tozkoparan 
muhakemesibitti faciası tahkikab 
Her üç meseleye ait 
karar 8 temmuzda 

Şoför Kemal sorguya 
çekilerek tevkif edildi 

Eski Vali ve Belediye Reisi Mu- İki gün evvel Toz!mparanda Kı 
hittin Üstündag"la muavini Ekrem 

sımpaşaya inen yokuşta feei bir ka 
Sevencan ve arkadaşlarının oto - za olmuş, Beşiktaşta Nazmiye ait 
büs yolsuzluğu, Sürpagop mezarlı- ve şoför Kemalin idaresinde bulu-

Vakıflar idaresi Sultanahmet g·ı Asr' tık ı 1 · 
· ı mezar mese e erınden nan toprak yüklü bir kamyon, 

camiini yakında esaslı bir şekilde dolayı aylardanıberi temyiz dör • frenleri tutmaması yüzünden Eli-
tamir ettirecektir. düncü ceza daire<>inde cereyan e - ta adında 70 yaşlarında bir kadına 

mi~lerse de çeşmeler, sarnıçlar, ke 
merler, duvarlar bakımsız bir hal
dedir. 

- ----<>«>-- den muhakemeleri evvelki akşamJ ak "ld" .. b' d 
k. . . . çarpar o urmuş, ıraz aha a • 

venı· denı·z Muhasebe gE'ÇM'vdadıt nıhay:te er"'.iştır. şağıda Kasımpaşa posta müvezzii 

Kafaların kızl§t.ğı, içkinin bütün 
yakıcı tesiri damarları bır yılan 

gibi dolaştığı bir sıruda ortalığı bir 
~lk~ tufanr sarstı 

İçeriye Salome girmişti .. 

Salome çıplaktı.. . 

I ı u eıumumı mevkıinde bulu- Afı d d .. .. d 
. .. • me e e çarp•p yuzun en ya -

k • ı " k ·ı "f nan temyız muddeumumı bas mu· ralam•• v b' bah d k yor ve ona: Şehircilik mütehassısı Prost, şe· t e ş l a t l t eş l a l . . . . .., e ır çe uvarını yı -
avınlerınden Arii Cankaya her üç k . • . - Sabret.. sabret .. hele o Yah - hirdeki tarihl eserlerle yakından ' · tı tan sonra dıger bır eve yaslanıp 

yanın kesik başı gelsin, o zaman ta 
mamen senin olacağım .. 

mesele hakkında ayrı ayn iddia- kalnuştı. me<jgul olmaktadır. Prostun dela-
H 1 ki B 1 d• d k sını serdederek suçluların ceza Bembeyu: cildinin altınd•n kör

pe kanının damar!arda yangınlar 

tutuşturan alevi fışkırıyordu. 
Vadini mütemadiyen 

letile belediye harap bir halde du- azır ı ar SODa e e ıye e Si ı kanununun 
205

, 
240 

ve 
339 

uncu KHadiseden sonra kaçan şoför 
tekurlı - ran tarihi eserlerin tamirine ka - ermek u·· zeredı·r f . 1 b 1 d -~d 1 . 'b' . 1 . . 1 emal yakalanarak dün adliyeye te tış er aş a ı mau e erı mucı ınce teczıye erını. . . 

Onu böyle çıplak halile bu ziya
fette bulunanlar çok defa görmüş· 
!er ve çok defa k•rşılarında oynat
mışlardı. 

yordu. 
••• rar vermiştir. Bu eserler belediye, istemiştir. J verilm!§ ve Sultanahmet birinci 

müııeler ve vakıflar idareleri ta - İzmir limanında bulunan Deniz- Belediye muhasebe teşkilatı sı- sulh ceza mahkemesinde sor • 
-·• d t · tt' ·ı kt' b k :.. .. 1 · b' T Evvela suçlu vekilleri, sonra da guya kil ,,... K 

1 
h'd' Antipasın_ adamlaıı Makeron ka- ''"'ın an amır e ırı eee ır. an a a .. muesscse erı ır cm · kı bir teftişten geçirilmektedir. çe m..,.ır. ema a ıse-

suçlu mevkii.OOe bulunan Muhit - · .. 1 1 t tır: lesinin bodrum zinda~ında Yahya Prost. bu hususta müzelerin ma-

1
muzda faaliyete geçecek Denizyol-' Muh b 'd" .. k 

1 
yı 'iOY e ana mış . 

.. .. . . .. ~ . ase: e mli uru aza art a~·rı tin Üstündağ ile Ekrem Se\"encan 
peygpamber~ kendisine rnüsaade lll'IYlatına muracaat etmıştır. Mu - !arı ve liman işletmeleri umum . .. Kamyona toprak yükle i 

;,ı rdl zeler bu eı;erleri teshil edecek. mi-ı müdürlüklerine taksim etmek işi le ayrı gezmekte. muamelatı goroen müdafaalarını yapmışlardır. - . . m ş. Fakat :Salome bu gece hiç bir 

1 

ed' en şaki eri r.:asında buldu • Mulıakem 
1 

.. 
1 

h k Kasımpaşaya ınıyordum. Kamyon 
zaman oynamadı,it1 bir heyecan ve !ar. marları vasıtasile tamir edileeek İzmire giden lir.•an işletmeleri u - geçirmektedr. Kartal, Çatalca, Ya· k dak· kite, ıer8 i mese,.: a ; eski ft yük te fazla idi. Mahmut-
aşkla oynuyordu. Öyle ki kral An- Yahya, içeri girenlcr·n ne mak- yerlerinin planlarını hazır.lıya -ı mum müdür muavini Hamit Sa · !ova kazalanndaki teftişler sona ın ı ·arını emmu a te · ağa J"Okuşundan inerken kamyon 

k 1 him edecektir. tipas tahammül edemedi. 1 satla girmUj olduklaı ını derhal an- caktır. Bilahare tamirata geçıleee racoğlu dün sabah şehrimize dön· ermi§tir. Bu kazalarda bazı ıne - birderlbire hızlandı. Sürati azalt-
! d · 1 İKDAM: Bu maddeler suçlann Yerinden fırladı a ı. tir. ı müştür. Izmirdeki liman antrepo- murların vazifelerine vaktinde gel mak için frenler para etmeyince 

k Mırıldandı: Yen·ı go"z pavııonu !arı, kıliıvuz ve ronwrkörcülük iş-1 . . . . . . beş yıldan aşağı olmamak üzere 
Ayakta fazla duramıyacak adar . . ; . . medıklert ve vazıfelcrını ıhma! el- tecziyelerini ve üç seneden on se- vitese taktım. Fakat buna rağmen 
h 1 • S 1 - Veda zamanı .. cldı ded Sıze lerı lıman işletmeleri umum mü - k d -~ la dı 

•ar oş 0 masına ragmen a ome - ~ .. .. Cerrahpaşa hastanesınde yapı - tikleri görülmüş. vazifelerine nı - ı neye kadar rütbe ve memuriyet - am .• y.on .. urm ...... ı, Y .. avaş ma • 
nin kırbaç ·"İbi tesir eden kve ve gösterdiğim .yoldan .. ayr.ılma.yın.. dürlüğüne, kö.fez vapurları ile a- b liik t tt S t 'tl"· 

" .., 1 N k d k h lan göz pavyonu inşaatı ikmal edil ha et verilm' tir. ten mahrumiyetlerini ~mirdir. J ı ıs sura ı. ar ı. ura gı ı~çe kokusu onu gençlik a<ısı zerketmiş e 8
. ar taz.yı le gorsenız, '". a • centalık ta Dc.nizyolları umum Y ş arttı. Bu vazıyet karşısında =••r-, t d . b mektedir. Pavyonun mevcut pav- ! Y-r 

ı:ıbi dip<l>ri kılmı~tı ye g . .,:,cegmız yer aynı.. yanı e- müdürlliğüne bağlanmıştır. 1939 senesi Belediye bütçesinin ı ......... -. .. ............ ı . dım. Ondan sonra ne olduğunu bil-
' nim gıı:ııig-im yerdir. Saadette de )'onlardan en mükemmel olmasına . ' ld k b .. t.. h lı.kl ı 1 

Herody·anın kızını kucag"ına al -ı . Istanou a i · u un azır ar varidat kısmı vüzde doksnn tah- KUÇUK HABERLER ı miyorum. Kadın ezilmiş, posta • . . . . yaşasanız, felaket .ç.nde de olsanız çalışılmaktadır. Hastanenin ~·anın- d b' .. im. t' M" k 1 V kT t • 
dıgı gi.bı koca sobyı b:r baştan bı.r ı hep orada bulw;acak~ınız. da yapılmakta olan çamaşırhane a ıtırı •ş ır. una ·a e e ı ı silat esasına gö:·e hazulanmış. bu ı ......................... 'ı müvezziine çarpmışım. Kamyon 
b k t tt . b f 1 Ali Çctinkaya bugün veya yarın aşa. a e ı ve u so aya açı an Yahya peygamber müridleri ile, ve vemektıane binalarına belediye Ankaradan şc.hrimize geleeek ve suretle bu seneki bütçe geçen se • * Balıkesir ve ha valisinde feci durduktan sonra kendime geldim, kendı hususi odas 0 ı.dan içeri atıldı. k ki . ed ı · J · . · · ·ı 

. uca aştı \ e v a a')lı. Antıpasın de ellı bın !ıra vermek suretı e yar lıazırlıklan teftiş edeccKtir. nekine nazaran bir buçuk milyon bir h.adise .olm.uş .dör.t köylü yıldı· ı korkudan kaçtım. Kazada benim 
Odaya gel-nceye kadar krahn celladları emri tebl'ğe meebur kal 1 dım edecektir. I N HI SAR LA R ı liralık bir fazlalık göstermiştir. rım ısabetıle olmuştur. kabahatim yoktur. 

ko.lları arasında kurdun pençesıne dılar. Çünkü Yah,\·a .. Onları gö • 1 h lk * Bu·· u"k Millet Me ı· · k 
ı mar PIAOI Ve a Tahsilatı ''Üzde doksana çıkara- y . ' cısı ya ın· He.kim, Kemalin tevkifine karar düşmüş bir kuzu tpslimiyeti göste- rünce mukabelesiz ölüme hazır ol- il , .. '-'· 1 k l' 1 

VekAlet müStt· şarlı~gl j da mustanıue anun ayiha arını ren Salomc, Ant'rasla yalnız ka - · dug"unıı go"stermı·.,_ıı· İstanbul imar planının tasdik - cı bilmek için muhast'bc teşkilatı k vermiştir. Dün müddeiumumi 
· müzakere edece ve yedi Temmuz lınca sırıtarak or.un kolları ara • Ellerinı· bag"laddar.. ten geldiğini yazmıştık. Belediye Birkaç gün evvel Ankarada kalb memurları mesai saatlerinin hari· muavini Lhsan mahallinde bir ke-

da yaz tatili yapacaktır. •ır.dan kenıtini kurtardı. Ses'ni çıkarmadc imar işleri müdürlüğü planın ka - hastalığından vcf~t eden .. gümrük cinde de çalışmak mecburiyetinde * Dün gece Balıkesirde üç katil şif yapm!§lır. 
- Hayır .. hayır .. diye haykırdı.. Gözlerini bağl?mak istediler. 1 ıalara ait kısımlarını teksir etti • ve inhisarlar vekaletı musteşarlı · k 

1 
kt T ft' 

1 
sık k tek a 'd d'lm tı'r 

· .. .. ki . k' b a aca ır. e ıs er sı r r ı anı e ı J§ , Bana dokunmayınız. bana el sür - - Hayır... ı reeektir. Kazaların planları bele- ğına Istanıbul gumru erı es ı aş-1 .. · . T k b" . k 
müdürü Mustafa Nuri Anılın ta -ıedecek. tahsılatın vaklınuc yapıl- * 0 .vo uyu elçimiz altı ay Eski Arnavutluk Basvekili mcyıniz.. Dedi ve kendi arzurn ile cellatla- diye şubelerinde açılacak, halk ar· 

1 1 
kl izinle şehrimize gelmektedir. • . ! 

Allt·.pas hayreti~ Salomeı·e bak- rının önüne duş" tı"ı 1 d"kk" 1 1 .. yin edilmesi kararlaşmıştır. masına ça "ı aca ır. sehrımıze geldı - - ·. sa, ev ve u an arının yer ermı * Belediye Reisi Lıitfi Kırdar , 
tı. Arkadan takcp eden miır'dle • ı bu planda görebilecektir. 

1 
ı k k dün sabah Şj,;li, Fatih ve Adalaroa Eski Arnavutluk Başvekili Ko-

- Neden?. Nec!Pn? .. diye solu - tın n föz yaşlarile Makeron kale ·11 k t k 1 F e ya 1 
sinin si,·aset meydanına boylandı. e renge 0yanaca ev er ırıncı ar a e m - tetkiklcı: yaptıktan sonra Yalova· ço Ketti dün akşam Romanya va-du. sen herkesin malı olmuş bir , ya grtmıstır. il y . l d im t' 

kız değil mis'n? Bunu bilmiyor Cellıidlar.. Y1hyanın l<afasını Bırincı sınıf caddelerdeki bina· d · pur e unanıs an an ge !§ ır. 
• 

1 
- ı ı * Kapalıçarşı esnafı, çarşının . muyum sanıyorsun. bır an evvel kes·p sabırsızlanan ııaların açık renkte boyanacagını ası açı ı . . 1 Sabık Başvekıl derhal eski Kral 

Salome Antipasa götürmek istiyorlardı. 1 yazmı$lık. Dün No.hiye miıdı.irlcri 1 pı cı arının ar . tamır~ıı ıs~e~:klcdır. 
1 

Zogoya mülaki olmuştur. 
(Ark ) bu bınuları birer birer gezmiş, sa- * u yı mekteplerden baş· 

- Evet.. dedi, !:-en herkesin ma· ası \'ar • J ka lise ve orta mektepler talebe le- Eski Kral Zogo, yakında arka -
l k h k hiplerinc boyama ameliyesine der- B / d • Jkf f M ••J.. ı •• .... •• 
: bcr ızım.. er es bana eı uzata-; e e llje lSa U UT ugu ri için de kamplar açılacaktır. daşlarile beraber Parise gidecek -b !. f k t A M A a R 1 F hal başlamalarını bildirmişlerdir. 

ır.. a a sen ey ntipas .. bana "' t e tk ı•k ede C ek * Barem kanunu dün Meclisle tir. eı süremezsin... Prost Kara~ük11 gitti bu mesel eyi müzakere edilmiş bütün maddeıe-
- Neden .. neden. Sanatoryom mahallesi Şehircilik mütehassısı Prost bir rin 1birinci defa görüşülmeleri ta -

- Çünkü ben annemin kızıyım.. Üskı.ida ·da Valdcbagı semt; sa-1 l<aç gün evvel Karahüke gitmişti. B eledt~·e İktısat işleri ".'ü • ı yapıcıların da hnaliy:.. ücretini_n marn olmuştur. Kanunun ikinci 
Acnemin kızıyım annemi sana J na tor yom mahalesi olarak a)Tıl _ Prost Çar~amba günü tekrar şch -! düılüğü Istaııbulda. ha.lı fa- kendılerıne verı.lmedıgınd:n şıka- müzakeresine yakında başlanacak- lzmir fuarına gelecek 

seyyahlar haram eden vaftizci Yahya da he-I ını~tır. Burada Maarif Vekaleti ta- rimize dönecek, şehir planı üzerin· ı aliyetle bulunan ıkı yuz fı-ı yet etmışlerdır. Iddıaya gorc fınn- tır. 
ı · 1 1 bele- İzmir, 24 (A.A.) - Fuar zamanı nı.iı sağdır ... 0 .. s•ğken lanetind~n ı ~·afınclan yaptırılan senatoryomun rleki çalışmalarına devam edecek- rında .ekmeklerin. yapı ış, tevzı ve cı. ar am.e enın. yevmıyesını. .. • * Denizyolları umum müdür - . . 

korkarım .. Oldurı.in onu .. keslıi<rın ınşaatı devam etmektedir. Inşa ., tir. . satış ışlerını tetkık etm.ekte<fır. ı dıy:ye gostermış olduk~arı fıatı u lüğü ile limanlar umum müdürlü- Yunanistandan ş<>hrımıze 400 kişi· 
kafasını .. \'e kesin başını b'r tepsi atın yüz elllı bin liralık kısmı ta • B ·ı I' 1 k · l'k Fırıncılar bundan bır muddet zerınden vermemektedır. Ekmek ğü bütçeleri Mecliste kısa bir ırıü·ı '·!ik bir seyyah kafilesi geleeektir • 
.. t" d .. . 1 es m ı yon ıra 1 ıs 1 raz 1 b 1 d' .. t ede ek 1 'dd' k b 1 tmek t . us un e goreyım o zaman ben de mamlanmıştır. Senatoryom iki • . evve e e ıyeye muracaa r yapıcı arın ı ıasını a u e nakaşayı müteakip kabul edilmiş- Bunlara otel ve yer emmi için be· 
annem de. ikimiz d~ senin oluruz. yüz elli bin liraya malolacaktır. meseleSI istişare heyetine şikayet elmişler-ı meclıu':_iyeti h~ıl .oluı'Sa fırıncı~a: ti'r. Her iki bütçe meemuunda De- lediyeye müracaat edilmiştir. Yu-
Şarap \'e kadın sarhoşluğu :çin- Gelecek seneye kadar bitirilmesi- Belediyeler bankasından istik . di. Şikayetlerinde fırıncılar ımalı- rın begenmedıgı ımalıye ucretını nizbank zamanına nazaran 200 bin nan devlet banka~ı bu kafileye da· 

de> azgın bir çılgıne dönen kral An- ne çalışılan Maarif Vekaleti sana- raz edilecek paraların varidat ge • ye ücretinin çuval başına 156 ku- daha bir mikdar indirmek zarure- liralık bir tasarruf elde edilmiştir. hil olacaklara 
40 

Türk liralık dö • 
t pas hiç diişünmeden kararını toryom;.ında vilayet muallimlerin- tirecek işlere harcanması lazım - ruşa indirilince zarar ettiklerini ı' tinde kalınacaktır. * İlkokulların son sınıflarında 

d 
1 vj,z vermege· karar vermış' tir. ı·er ,; den tiberküloz olanlar tedavi edi· dır. Halbuki belediye, bankadan a- ve bu hal devam ederse fırınlarını, Yarın belediye iktısat iş eri mü· yapılan imtihanlar bitmiştir. 

· Peki Salome. senin hatırın !- leceklir. Yüz yirmi yataklı bu has- lacağı beş milyon liranın bir kıs- kapıyacaklarını bildirmişlerdi. Be dürlüğünde mühim bir toplantı ya *Ecnebi ve ekalliyet m<>kteple- ı -

çin Yahyayı öldürteceğim ... Annen tanenin Balkanla!'da eşi yoktur. mını istimlak işlerine harcıyacak. lediye ;ktısat işleri müdürlüğü bu pılacaktır. Toplantıda iktısat işle· rind bu sene musiki dersleri Türk katibi M<>hmet Alinin tayin emri-
Herodyanın o kadar ısrarı karşı • Ayni semte İstanbul Vilayeti ta· tır. Ankarada bulunan belediye ri müdürü Saffet, ekonomi istişa· çe ol?caktır. 1

1 
. il" 

1 
,,... 

Slnd d • b . . . f d .1• b s_ikayeti tetkik ederken ikinci bir h . f 1 * • •--"-ul t k t' t .. eı'ı v ayete ge m.,..ır. a yapma ıgım u ışı senın ra ın an vı ayet sanatoryomu ya- mUhasebecisi u işle m~gul ola- re eyetı. ırıncı ar ve ekmek ya - L'S....,,u mın a ası ıcare mu 
ıçin yapıcağım · pılacaktır. Vilıieyt sanatoryomu • cak, paraların istimlak işlerine har mesele meydana çıkmıştır. pıcılar cemiyeti reisleri bulunJ - dü.rii Cemal Ziyanın Ankarada dış * Taksim kışası ve müştemiıitı· 

Ve Antipas odadan dışarı fır • nun inşaatında Sthhiye Vekaletin- canması için müsaade istihsaline Fırıncılar imaliye ücretinin az- cak, ekmek üzerine mqnakalia ya· ticaret umum müdürlüğüne, onun nın belediyeye devri kat'i olarak 

!adı.. den yardım lstenecektır. çalısacaktır. lığından ~ikayet ederken ekmek 1 pılacaktır. yerine İzmir Ticaret Odası umumi tekarrür etmiştir . 
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I STIKLAL HARBi TARiH\ 

ATATÜRK 
ve 

İSTİKLAL HARB1· 
Mustafa Kemal Samsunda İşe başladığı anda 
her baş vurduğu çare de zorlukla karşılaştı 

- 13 -

iKDAM 

Almanyaya e i müstemle
keleri yerine başka yerden 
arazi verlmeli imiş! 
Acaba kimin malını kime 
pişkeş çekiyorlar? Görülüyor ki Mustafa Kemal, dan, Yirminci Kolordu Kumanda

işe başladığı anda belki kıy- rundan ve ayni z.unanda, bu ko • 
metli arkad•eıar buımakta 1 d ld ğ K Lydenborg · Transval, 24 (A. A.) - Müdafaa Nazırı Pirow, _,.. or unun mensup o u u onya-

zorluk çekmiyor fakat nereye eli- dak" d w· • . • • bir nutuk söyliyerek Afrikanm cenubu garhi•inde kaybettiği müs-
' ı or u m ettisligınden •Afyon · · Al · 

ni atsa bir boşlukla karşılaşıyor vej . . · . temlekclerle Tan.ganyikanm yerınc manyaya tavızatta bulunul -
Karahısarıodaki hrkanıo takvıycsl , masını stemiş ve demiştir ki: ı 

boşluğıl doldunnağa luıl:lı!§ınca . . h . . . . · 
ıı;ın angı menabıden ıstifade edil- ı -Almanyanın müstemleke tııleplerı açıkça ta,dik edilmedik -

zorluklar blı'ibirinJ kovalıyor. melde olduğunu ve tezyidi kuvve- çe, devamlı bir sulh teessiis edem"1:. Bununla beraber, Tanganyika 
Osmanlı ordularından arta ka - tine imkanı maddi bulunup bulu • ) ile cenubu garbi Afrikanın Almanyaya iade edilm~sinc imkan yok-

lan kadrolar içinde en ehemmİ - namıyaca" b .. k.. h 
1 

tur. Çünkü "1914 ten beri bu havali biiyük inkişaflara mazhar olmuş-
gını ve ugnn n a va ve . 

yetlisi on beşinci kolordudur. S1- . . t' . tur. Fakat müzakere yolilc bu topraklann yerıne Almanyaya lüzu-
>•L AA..ı. · böT k"-

1 
vazıye ~ıze nazaran, bu fırkaya, mu kadar toprak verilmelidir. 

..... ıı ve ~~·anl'6ı var, u •~r do nasıl bır vazifenin tevdhi düşii -
gun. Felıiket merkezlerinden uzak "nüldiiğünii sordum.. "---=========================: 
kaldığı için manevi kuvveti çok ye Kolordu kumandı.nı 28 Mayı. 

1 
rinde. Umumi Müfettiş Paşa ora- 'ı919 da sorduğum hususata dair 

ya gidebilse. bu kuvveti çok daha !'ınalfımat veryor ve Yirmi tl'çüneü 
faydalı bir tarzda kullanacak. Fa- ,ıtırka •düşmanın bir işgali vaziyeti 

k~t gidemiyor. Zira Samsunda vaJkarş1S1nda mevkiini terketmiyecek 
· t il b" h idedir ! ve duçarı teuvüz oluna, ahalH ma 

zıye e m ır a . !' . halliyjedjen alualdarı takvıye ile 
PunUıs cemiyeti. Hristiyan hal-, me'\'k.İİDİ müdafaa ed ·ektir• di

kı istediği gibi teş!dlAtlamış. Ga - ;pordu. 

zeteler ve broşürler neşreder<>k is-ı * 
tediği şuuru telkin ediyo.-. İtillif (Devamı yann) 

devletleı-inden istediği kadar si!Ah ı .------· ---- -
ve cephane tedarik ederek bunlar- i D k • ı 
la azalarıru si!Mılandırıyor. Köy - e Jll 0 r a S l er 
ler ve dağlar Puntos çeteleri ile do için acele lazım 
lu. Şehirde ve k36albalanla ise re-

zaletlcı· ve fazilıalar birjbirini ta- (Btl§tarajı 1 inci sayfada) 

kip ediyor. Bu gazete, demokrasileri miış -

Bunun k~sında vaziyeti et - kül vaziyette bırakacak olan yeni 

raflıca kavrayıp derhal harekete bır emrivaki karşısında kalınma -

geçecek bir idari teşkilat yok. Mü- dan evvel bir netice elde etmek is-

Bütün Hatay coşkun 
neşe içinde yaşıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı Surıye halkının galeyanının. mi:lı
vazgeçmeme"· taahhüt e<lyor. Bu ver devletlerinin ajunlan tarafın -
suretle eğer lıalya Suriye ve Lüb· dan hazırlanmış clmadığını yaz -
nan cümhur:yetleı'i üzerinde is - maktadır. 

tikbal için bazı emeller besliyorsa Bu gazeteye güre, bu galeyanın 
bütün emelleri suya düşmüş olu - .__. 

se.,.,bi mandater devletin ımza e-

yo~umanite şöyk yazıyor: dilen muahedey] tatbik etmeme -

Fransız . Türk muahedelerinın sinde ve bütün memleketi parça -
akt.nden dolayı 1'içbir kim:;e bi - lamağa karar vermesmde arama
zim kadar memnun olamaz. Tür .- lıdır • 
kiye cümhuıiyetı her türlü emn:-' 
yet sisteminn zaruri bir unsurudur./ 
Ankara hükümeti mihver devlet -
!erinin rica ve tazyiklerine muka -
vemet göstermek ,e sulh c"phe -
sine iltihak etmek gibi büyiık bir 
kiyaset gösterm'şt'r. 

Fransız kabinesine 
izahat verildi 

Paris, 24 (A.A.) - Harıciye Na

ı.ırı Bonnet. bugün Reisicümhurun 

ııiyasetinde toplanan kabine içti -

, " 
Ruzveltin 
harp liflan 
Umumi menfaatle 
kabili telif değilmiş 

Vaşinryton, 23 (A.A.) - Me
bus Mme. Edith Rogers, ya -
kında bir Avrupa harbi vuku 

bulacağı hakkında Ruzvclt ta
rafından sık SJk yapılan tel -
mihlerin umumi menfaatlerle 

kabili telif olmadığına dair 
hazırladığı bir karar sureti 
projesini mebusan meclisinin 
tasvibine anetmiştir. 

"--====-" 
M ı s ı r 
Hariciye 
Nazırı 

Dün akşam Bükreşe 
hareket etti 

Bir müddcttenlberi şehrımızde 

bulunmakta olan dost Mısır'ın kıy 

mctlı Hariciye Nazırı Ek•eıans 

Abdü'Jettah Yahya Paşa dün ak -

~am saat 18 de ~ereflcrine M >"ır 

konsolosluğu tarafından Bebekte 

verilen çay ziyafetinde hazır bu -

lun<luktan sonra dün gece 'l'ransil

vanya vapUTi!e Bükreşe hareke'! 

etmiştir. 

Muhterem mısafirımiz askeri 
fettiş Paşanın evveli\ bir muta - ten.iyor5a, acele etmek Hizım geldi
sarrıf bulması Hlzım. Sonra Pun - ğinı ilave eylemektedir. 
tos çeteleri karşısında halin ko -
ruyab11ecek kudrette elinde bir Alman heyeti gitmiyormuş Paktın temin ettiği faydalar maında evveıa Fransız - Türk an- merasimle uğurlanmıstır. 

kuvvet yok. ~fu..;kova, 24 (A.A.) - Bugüne 

Binaenaleyh halkı teşkilatlan - kadar mevcut i.ııt~baa gört, 7 Al -
dırmak ve sllfılılandumak llizım. man müteı!ıassısının Mo.•kovaya gc 

Teşk.HAta karşı t~ilat, çeteye kar !ere~ Sovyetler Birliğine 750 mil -

fi çete yapması lazım. yon marklık bir kredi teklif ede-

Düşman cephe, her türlü vasıta- ceğine dair Berlinden çıkan ha'ber 

!ara malik, kendi tarafında ise he- 1 ler hakikate uygun değıldir. 

nüz c~e b>le yok. 20 inci kolor- M.oı;kovadaki Alman mehaiili 

dunun kuvvetlerini An.karada top- de bu haıberi tekzip etmektedir. 

lamak istiyor. Demiryolunu kul - Moskova meha!ili Fransız _ ingi

lanmasma imk.An yok. liz - Sovyet müzakerelerinin cere-
Velhasıl yo.k, yok, yok. 
Bununla beraber olan bir şey de 

var: 

yan ettiği bir sırada Almanya He 

de ticaret müzakereleri yapılması

nın muvafık olamıyacağı mütalea-

sındadır. 

Paris, 24 (A.A.) - Eski bahriye !aşmalarını izah etmiştir. 
nazırı Pielro, Fransız - Türk anla~- :&nnet'nin izahatına nazaran ak • 

ması hakkında Jour gazetesinde dolunan anl~malarla, Türk - Fran Uzak sark ta 
yru-.dığı bır makalede dıyor k; ız mlınas< tlerı taı"hinin o ka -

YPni ittlfakın Stratejik fayda - vazı•yef dogw ı•ştı• 
!arının tefcrrüatın.1 gir'§mek ;sıe- dar m&<;'ut olmıyan anları kapan - ı:I 
miyorum. Fakat iki nokta var ki mL1(ır. Bu anlaşmalar, iki memle - (B~tarafı J mci sayfada) 

çok barizd:r. Boğazlardan geçerek ket arasmda karşılıklı yeni bir ıtı- sahaya şamil bulunmaktadır. Bu 

lcabında deniı.den Romanyaya y:r j mat devresi açmakta~r. İki devl~t tahrikat lfıyik mukalbeley' görecek 

dun. etmek ve Sovyetler bırlngı Balkanların ve Şarkı Ak<lenızın ı tir. Eğer Sovyet hava kuvvetleri ı-
ile ırtıbat etmek wıkan da!ı:i·lıne sulıhunda i.ıhırlig~i cdeceklerdfr. k" d f - d - • · ıt . . ld - 'b" s·· . 9u ı e a ugra ıgı agır zayıa an 
gmmş o ugu g• ı uven n de .. . 
k d ··a f . l Muteaklben Bonnet :\fosko,·a mütenebbih olnuyarak tecavüzle-ara an mu a aa~ı temın o unmu~ 

minakerelerine dair izaıhat ver -tur. 

N:hayet şunu da tebarüz ettir -
mek lazımdır ki, Sicrlya - Pantel -
ler - Libya üçkenini kabul dahD et

sek Akdenirin gerek garp gerek 

mis\ir. 

Hatayda bayram 

tine devam ederse Mançurıdeki 

Japon ordusu karşı tarafın teşt'b • 

büsü yüzünden hasıl olacak her 

SAYFA 3 

!ŞARETLER 

Gençleri tayyareci/iğe teşvik 

T ayyarecilik Cihan Harbinde büyiik dersler gördü n bu 
derslerl.e şu y·irmi sene içinde dehşetli bir inkişafa mazhar 
oldu. Cıhan Harbi tayyarenin tekniğini ,-e bu tekniğ:n us-

talarıııı yetiştirmişti. Ustalar da şu l irmi sene içinde birçok çıraklar 
yetiştirdiltt. Fakat ;on beş on senelik harplerden alınan derslere 
göre tayJare<:i y•tiştirmek, tal.Yare~"-· yeti tirmekten daha zordur. 
O kadar ki, mescliı İsp~nya, sagdan soldan tayyare bulabildiğı hal
de bunları kullanacak Ispanyol t ayyareei bulamamış, yahantı 
memleketlerden ayrıca tayyareti tedarikine de mecbur olmuştu. 

Geçen gün şehrimize gelen Türkkuşu filosundan 'ehrin Ü•tiıne !i
t seliltti tayyareci olmaya teşvik eden küçük ilanlar atıldı. Bu ilanla
n piyaııko ilanları kadar genişletmek ve çoğaltmak lllımdır. Pi -
yanko tayyarelerimizin sayısını çoğaltmak hizmetındedir; tayyare
dlerimizin saymnı çoğaltmak için, İngilterede senelerse gönüllü as
ker toplamak üzere yapılan ilan ve propaganda servisine muadil 
bir servis ihdası doğru olur. 

Satyedeki 
yolsuzluk 

IKDAMcı 

Harp ha
zırlıkları 

(Ba.ştarajı 1 inci sayfada) (Ba.ştaTafı 1 inetde) 
Haklarında izhar müzekkeresi reye girişmek arzusunda bulundu 

çıkarılmı.ş olanlardan Atıf Ödiıl ğunu Madride bildirmiştir. 

evvelki akşam bulunduğu Lüle - ispanyada kalan ltalyanlar 
burgazdan şehrimize gelmiş ve 
kendisinin arandığını haber alınca Madrid, 24 (A.A.) - Dün is
dün saat 13 te sorgu hakimliğine panyadan aynlan 5000 İ1alyan ek

gelmiştir. Bundan başka hakkın-· seriyetle Fencilerden mürekkep -

Mevkuflardan e'ki Denizbank 
Umumi Katibi SADUN GALİP 

daki tahkıkatın gayrımevkui ola -
r.ak devamına karar ven miş olan
lardan Malik Ke,kebin de tekrar 
malumatına müracaat ldilmek .u
zumu hfı5ıl olmuş ve dun .Malik 

! Kevkep te orgu hi\kıml·ğıne ça -
ğırıfa ak >.>tıcvap edilm.:şt·r. İs -
ti.cvaplan ı.onunda ge ek Atıf ö -
dül'ıin Ye gnek Malik KeYkebin 
de tC\'kıflerıne karar verilmiş ve 
hemen tcvkıf edilerek tevkifhane -
ye gönderilmişlerdir. 

Malüm olduğu üzere Atıf Ödül 
ile Malik Ke.-kebin hakkmdakı ıd
dia Satye binasının alınması ~-ine 
delalet etmek, alım \"e satım işle -
riru yaptırmaktan ibarettir. Aldı -
ğımız malümata gör~ bu zevat 
müddciumumilikte kendiwrine i -

tir ve İtalyan kuvvetlerine ait mal 
zemenin sevki için ispan ·aC!a ka -

mışlardı. 

Bu mii:him grupun kumandanı İ

talyan Generali Laferla bunları 'a 

pura kadar götürdükten sonra tek

rar Sevilla'ya dönmüştür. 

Bütün İspanyada ancak bazı wcı 

allim ve irhbat subaylarının ka. -

· dığı ve bunların da tekrar tekrar a 
rekete haı.ırlandıkları haber ye -
rilmektedir. 

Alman donanması Dantzigs 
gidiyor 

Varşova. 24 (A.A.) - Bu ·~k 
harpte ölen Alman bahriyelileı-:

nin şerefine ·apılacak iıhtıfal mü -

na~ebetile Alman donanması erka

nından bir heyetin Dantzıg'e gel

mcı;i bekleniyor. 

Heyete Alman donanmaı; k.ı -

mandanı Anural Recder rıva.5et (· 
decektir. 

Dantzig komiseri işe başladı 
Dantzig, 24 (AA.) - Dantzıg 

yüksek komıse-ri Oharles Burck -
hardt, vazifesi başına dönmuş ve 
ise başlamıştır. T 

Polonyaya iltica etlen 
" Almanlar 

Vatansever münevver kuman -
dan!ıerın yüzde doksan dokuzu 

mevcut kuvvetin inkisam etmeme

si bilakis bir kumanda altında top 

}anması lazım geldiği kanaatinde

dir. 

İngiltere ve Fransa ile yapılmak 

ta olan müzakereler netıcelendik- şark havzası İng?ltere ve Fransa -

nın tefevvuku altında bulunmak -

türlü vaziyeti süratle ve mües.;ir 

bi4' tarzda karşılamak üzere ıcap 

A k 24 (AA ) A zafe edilen hareketleri ve işleri nta ya, . - nadolu eden bütün tedbirlere tevessül et -

Varşova. 24 (A.A.) - Üı; Alman 

askeri Polonyaya iltica m~ır. 
Bunlar Hitler rejimine olan düş -
manlıklarından ve fena iaşeden do 
layı kaçtıklannı söylem~lerdir. 

Meğer ajanslar yanlış 
vermiş 

Mustafa Kemal hangi tarafa bir 
şifre çekse gelen ce11ap hep müs -

bettir. 
Nutukta, orduların 1919 daki va

:ıtıyet1ni anlatmakta devam eden i

:ıahatı bu görüşle tetkik edilmesi
ni tavsiye ederek neşre devam e

delim: 
Ylrntlnei Kolordu Kumandanın

dan, !iç giin sonra 21 ,\layıs 1916 da 
aldığım cevapta •İzmirclen munla· 
zam malumat almadıklarını, Ma -
nisanın da işgal edildğini telgraf 
memurJannın habtr verdğini, ko
lordunun Ereğlide bulunan aksa -

mının, kiınilen şiıncndiferlc nak -
!ine muvaffak ol.ımadıklarından 

karadan yürüyÜ~P ba~ladıklln'ını, 

fakat, me;afenin uzaklıiı sebebile 
Anlıaraya ne vakit muvasalilt ede
ceğinin nıalfım bulunmadığını bil
diriyordu.• 

Kolordu kumandanı a~·ni tel -
grafnan1esinde ·Afyon Karahisa -
nnda bulunan 2:ı ünCLi fırkanın, 

nıevcudunun pek az olduğundan 

ve orada ellerine get;en efradı bu 
fırkaya göndcrmrklt: oldukların -
dan bahsettikten sonra, Kastamo -
rıu ''C Kayseri :tıa,·alisindcn bazı 

muhilli asayiş vaka) i hakkında ha 
bulcr gclmeğc ba~J:,dığmı zikre -
diyor "Ve peyderpe,.~ ınalümat \'ere
eeğini yazıyordu». 

27 Ma;ps 1919 tarihinde, Hav:ı.a-

inkar etmemişler, ancak tevil sa -
ten sonra taobiatile vaziyet deği§e

tadır. 
bilir. Bazı kimseler Sovyetler Bir- Türk ittifakının bütün isliım file 

ajansının hususi muhabiri bildiri- meğe karar v<>rıniştir. 
yor: yıla bilecek bir tarzda konu~muş -

=============·-::=· !ardır. Bu meyanda Satye binası
Hatay anlaşmasın.n pazartes' gü tatürk'ün manevi huzurunda eğil- ııın z.!ınroası için ilk ke in plan ü-1 1.,..nı·n ı· naiJtere ,,e Fransa ile si - · d , d · · . d k "' . ..,. mm e yapacagı erın tesın e ay 

yasi bir anlaşma ve Almanya ile ıletmek lazımdır. Alman ve İta! -

de bir ticaret anlaşması yapaftıil - yan emelleri ve propagandalarının 

nu Buyuk Millet Meclisinde tas - mekte ve milli Şef İnönüne son - terinde yapılarak rapor verilmiş 
dikinden sonla ayni gün Halayda· suz minnet ve şükranlarını ifade olduğunu, arsanın keşfi yapılma -
bayram yapılacaktır. Asıl büyük etmektedir. ~ olduğunu, bunları tamamla -

mesinde hiç'bir mahzur görmemek ölüm çanı çalmıştı.. 

tedir. Amerika ve Türk - Fran-
kurtulll§ bayraO'. 23 temmuzda mak için ra.porda değişiklik yap -

Hataya giden mebuslarımız tıklarım söylemişlerdir. • 

lngiltere - Romanya 
anlaşması 

sız paktı 
pek muht~em ve muazzam teza -

hüratla kutlanacaktır. O günkü İskenderun, 24 IA A.) - Ana - Halen Maliye Vekaleti kırtasi -
hususi muhabiri ye umum müdürü olan Hamdı EVa.ş.ngton 24 (AA)_ Amerika meras:mde bulunmak üzere An - dolu ajansının 

diploma.tik mahafili Türk _ Fran _ karadan mtlteaddit heyetlerin ge- bildiriyor: 
Londra, 24 (A.A.) - İngiltere i-

le Romanya arasında Lon<lrada ce-

reyan eden mali müzakerder ni

hai bir anla ma ile neticelenmiş -

lir. Bu anla~ma mucnbince İngilte

re, Romanyaya beş buçuk mi~on 

sız ani masının akdin: Avrupada leceği anlaşılmakhdır. Mebuslarımızdan Rahm' Apak. 

sulh cephesınin kuvvetlenmes>m . 5 temmuz kahraman ordumuzun Cevdet Kerim İncedayı, Ali Münif 

de ciddi b:r iıml! olarak telakki ey- 1 Hataya giTdiğ:nin yıldönümü ol _ bugün Hataya gehıişlerdir Payas 

!emektedir. Ayni mahafil Türk - l ması münasebetile bu mesut gün istasyonunda parti erkanı, mebus

FransJz a~l:şmasının Mos.kova m.ü de parlak merasimle kutla!lacak -ı lar ve Dahiliye müsteşarı, emniyet 
zakereler. uzer:nr de musaıt brr 't .. d .... t f dan karşı . ır. umum mu uru ara ın -
esır yapacağı .. 'd·-~ea· 

Sterling ikraz .edecektir. Bu para, umı 1
"'' ır. Hatay şehirleri bayramlar mü. lanmışlardır. Misafirler, İskende -

F ransanın Surı·yedekı" ı k·ı-d iki memleket arasındaki mübade· 

lelerin kolaylaştırılmasına tatısis 

edilecektir. 

lngiltere • Leh anlaşması 
Varşm·a, 24 (A.A.) - GellA'ral 

nasebetıle ev " a e surette do - run ha:ıntevinde karşılayıcilar ile 

vazifesi nanmaktadJT. Halkın sevinci gö - rı ve sevinç ve şükranları arzedil -

Par;s, 24 (A. A.) - Fransanm rülmemiş derecE'dcdir. miştir. 

Suı'iyedeki· vazifesine ait dekllı - .*, 
rasyonun metnı şadur: Antakya, 24 (A.A.) - H3'1ayın Memlekette sevinç 

Cümhuriyet hükümeti beyan e- anavatana iltihakını temın eden Rize, 24 (A.A.) - Güzel Hata -
Raisi'nin riyaseti altııı.dalti Polon- 1 

der ki,. Fransa Suriyede ve Lüb- anlaşma münasroetile bir ÇQk he- yın anavatana kavuşturulması ha-
ya askeri heyetinin Londrada İn.gi nanda .ıfa etmekt< olduğu vazile- . . . 
ıl·z oı·dusu mümessillerile "apma'- d b -k b" · 1 1 yetler devlet rcısını Ye baş konso- beri Rizede büyük bir sevinç u -, ... - en aş a ırı e ;.ne vaz geçmek, _ . 
ta olduğu müzakereler nihayııt bul niyetinde asla deitiJ:z. 'lıosumuzu zıyaret ederek sevınçle- yandırmış ve bütün şehir ve çarşı 
mak üzeredir. Polon)·a Hariciye Bu dcklıirasyon Bonnet'nın ım- rinı ıMıar ve tcbı~ıklerini sunmuş-,bayraklarla donanmıştır. Vali ve 

!tasını taşımaktad • 1 !ardır. Biı,uklerımıze minnet ve Beledi,·e tarafından Milli ""fimize 
Nazırı Beck'in Londrayı ziyareti • 0 .,,.. 

esnasında 6 Nisanda aktolunan kar Suriyedeki galeyanın sebebi il şukran telgrafları çekilmiştir. Bay \•e büyüklerimize tebrik telgraf -

şılıklı garanti anlaşmasının tatbi- K ahire, 24 (A.ı\.) _ Suriyenin, ram kutlulama komsiyonu Başve- !arı çek !erek bütün Rize halkınır 

katını teSbit eden askeri anlaşma vaziyet hakkında tefsirlerde bulu- kilin reisliğinde büyük hir prog - ve Partj mensuplarının bağlıhklR 

min Çap dün şelırimize getirılme -

mi~tır. 
Kendisi bugiin şehrimize geti -

rildiği takdirde, yarın sabaha ka
dar zabıta tarafından evinde göz 
hapı;inde bulundurulacak ve Pa -
ıartetıi sabahı dördüncü sorgu ha
kimliğine getirilerek isticvap olu
nacaktır. 

----00---

Türk kuşu Kayseride 
Kayseri, 24 (A.A.) - Bu sabah 

7.45 de Adanadan kalkan Türkku
şu filosu 9.30 da Kayseriye inmış -
tir. Tayyareciler meydanda Kolor
du Komutanı General Muzaffer, 
Vali Şef'k. Emniyet müdürü, be -
lediye reisi, jand•rma kumandanı 
gazeteciler, tayyarec !er ve bütün 
Kayserı halkı tarafından candan 
tezahüratla karsıl •. nmıslar ve ken
dilerine buket verilmşt:r. Seyahat 
havanın çok bulutlu olmasına rağ 
men çok güzel geçmişt r. Tayyare 
fa:brikasının kantininde fabrika ta 

pek yakında Londrada imzalana -ı nan ·Mokaddem. gazeteş., İngili2.- ram hazırlamaktadır. Halk bu 
caktır. Fransız matbuatının yazdığı gibi mes'ut günü gösteren Ebedi Ş f A-

rı ve sevınç şükranları arzedilmi~· rafından tayyarecilerimız şerefine 

tir. ; 'bir öiile vemei!i verilmistir. 

Beflin, 24 (AA.) - D. N B. a -

jansı tebliğ ediyor· 

Alman propaganda nazırı Göb -

beis, güya Almanyanın tar hte ken 

di.sme ait olmuş olan bü ün top • 

rakları tekrar elde etmek istedig.

ne dair Havas ajansının kendisine 
• 

atfettiği sözleri söylememiştir. Ha 

kiki metin tağyir edilmiştir. 

Göbbels, şimdiye kadar takip o

lunan müzakere usullerinin mu -

vaffakiyetsizliğini kaydederken, 

müzakere usullerinin muvaffak 

olabileceğinin bir del1lini ,·ereb!

leceğini ilave etmiştir. 

G!bbels Alman:·anın umumi 

harp sonunda kendisinden cebren 

ahnan toprakların iadesi.im ısted.

ğini beyan e)·lemişbr 

Savaronada 56 gün 
tefrikamız 

Ebedi Şefin Sav:ıronadaki 56 gü
niinii anlatan tef:rikamızı. mubar· 
rir;nin rahatsızlığı dolayısile bu -
giin ko~·amadık. Yarından itiba -
ren tefrikaya devan-ı edileceğini o· 
kuyucuların1ızdan özür di1i)'erck 
bildiririz. 
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Bulgaristanın Balkan paktı 
karşısındaki vaziyeti nedir? 
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O 
sabah. kaldırımları eğd 

büğrü sokal!a nasıl sığdığına 
şaşılabilecek bir iri kamyon, 

Ülerinden ta~acak derecede yüklü 
olarak girdi. 

Kamyonu ilk defa Necibe Molla
: -n kızı gördü. Hasibe anormal bir 
ınnhluk olduğu iddiasile gittiği ilk 
mektepten çıkarılmış. biraz del!ş

ml'n bir kızca{!ızdı. Her şeye lrolay 

. .. ., 
~- .... 

• 

- Bu ne ki Piraye abla? .. 
- Elmaıı! 

- Ne de güzel parlıyor be ... 
- Sana da takayım mı!. 
- Hele bir aynaya bakayım ... 

Işşş ... 
- Bunu sana vereyim mi? 
- Piraye abla ... Ver amma, ben 

bunu takıp gezinemem. Nec>be 
Molla görürse halim nolur kı ? .. 

t•a ermediğinden olacak, işe yara - - Zaten sana kim verecek bu -
maz mülaıhazasile kendi haline bı- nu a şaşkaloz ... Dört yüz lira ne
rak. lmış ve o da başı boş kaldığın- dir sen bil:r misin? .. Duydun mu?. 
dan ancak, senelerın temin ettiği T b'' ç k 

1 

- a ıı... o para ... 
uz:i bir .. inki~af kazanabilm.işt'.- - Amma, daha ufaklarını ıster-
Scsı guzel Hasıbenın ışı gucu s~- ,;en bulayım .. . 

b<>htan akşama kadar mahallenın 1 _Hadi bul da göreyim .. 

soy! .\·erek dolaşmaktı. Yaşı on _ Nedir o?.. , 

sında ısrar ettiği de malürndur .. D_!!nilmekted.ir. Ga

zek~·e göre dıploması faaliyetlerinde şahısların bil-

yuk rolleri ve tesirleri vardır. Bu faaliyetlrde.kl mu

vaffaKiyetleroe ŞahiıSların büyük hır amil olduğu in-

S 
lovo gazetesinde Gospodin profesör Petko 
Staynıe>f, Romen hariciye vekili Gafenkonun 
Atinada şerefine verilen bir ziyafette söyledi

ği nutkun Balkan paktına ait kısmının bazı pasaj
lımnı tetkik etmekte ve bilhassa mumaileyhin •Bal
karu kelimesi yerine dört devleti birleştiren bu pak- kar eiilemez. Gospodin Köseivanofun Ankarayı :ıi
tııı adına diğer bir dağ ismi bulunmasını teklif et-· yareti bunun bario: ve parlak bir delilidir. Hal böyle 
ti~inl yazdıktan sonra bunuıı çok beyhude olduğunu iKen ve ortada söz sahibi dı>ha bir çok memleket mer 
söyl.,mekte ve şunları yazmaktadır: .<&leleri varken Bulgar diplomasisinin kendi k~ına 

- Yugoslıwyanın bir yelpaze gibi Alplara uzan- toplanıp oturması ve beklemesi bu gilnün diplomasi 
dı~ı doğrudur. Fa.Kat, Belgrııd'da y~ıyanlar, bu yel- karakterine uygun değildir. 
pazenın sapı karşısında mağrur ve konuşmayan Bal
kanın bulunduğunu çok iyi bilirler. Romanyanın Ka
r Ad~n'zden Karpatlara kadar uzanan hudutlara ma
lik bulunduğu da doğrudur. Fakat, Tunanın karşı 

* Türk Alman münasebetleri : 
kapılarında yaşıyanlar, bu hudutların mağrur Bal- u tro gazetesine göre Almanyanın Ankara elçisi 
kanın karlı tepeleri tarafından dikkatle takip edildi- Fon Papen. Almanyanın Türkiyeye harp mal-
ğini bilirler. Türkiıyenin, dağlariyle ve bütün vazi - zemesi göndermesi hususundaki tee.h.hütlerini 
yetleriyle her şeyden evvel Anadolu.da bulunduğu ifa etmemeye karar verdiğini; bu kararını ancak 
da doğru.dur. Fakat, hiç değilse İstaobuldan iyi ha- Tw·kiye hükumetinin Almanyaya karşı olan duru -
valarda •Yumruk Çal. ın alnını görmek mümkün- ınu.ıu değiştirdikten sonra teıbdil edebileceğini bil
dü.:. Yunanistanın Olimp'e kadar deni~ sahillerini de dirmiştir. 
l<ıı.pladığı doğrudur. Fakat, bu sllhiller en s'ısli hava
ldrJa bile Üzerlerine sarkmakta bulunan Balkandan 
iyice görünürler. Binaenaleyh esas .Balkan• dır. 

Balkansu: ve hele tatmin edilmeyen Balkansız 
bir Balkan antantı, iddia edildiği glbi barış davasın
d" kudreUi bior faktör olmaktan uzak kalacak; bila
k"' mağdur bir komşuya müteveccill bir korku. ve 
tintikam• birliği olmaktan kurtulamıyacaklır. 

Mir'de Gospodin An. M. Nikolof, Balkan paktı-

! 
nın kısa bJor tari'lıçesini yaptıktan ve teşekkülündeki 
esas gayenin .mütearrız Bulgar reviz.iyonizmi• ne 

1 mütev!'CCl.h bulunduğunu anlattıktan sonra ıbunu 

, meydana getirenlerin aldandıklarını; Bulgaristanın 
hiç bir memlekete karşı mütearrız vaziyetinde bu
lunmak istemediğini; dün olduğu gibi bugün de ayni 
barış~ı siyasetin yolcusu bulunduğunu izah etmekte 
ve şu fikirleri ileri sürmektedir: 

Çemberlaynın bir nutku 
C•rdiff, 24 (A.A.) - Burada bir mitingde SÖ2 

soy!iyen BaŞ\-ekil Çemberlayn, Uzak Şaıık mesel&-

lerlne temas ederek demiştir ki: 

Hiçibir İngiliz hükt'.lmet~ kendi tebeasının Tient

sin'de yapıldığı bildirilenler gibi muameleye ttdıi 

tutulmasına müsaade edemez. Ve hi91>ir İngiliz hü-

kfunE!ti. kendi harici siyasetini teshil için başka hü-

kumE!tlerin emrine tabi olamaz. Bundan dolayı ümit 

2dtrim ki, J aponyanın 'böyle 'bir niyeti yoktur, kE!n-

di askerlerınin bu ha.reketlerini affedecek dE!ğildir 

· e lngiliz milletinin Çin'deki hak ve menfaatlerini 

iştıhkar etmek arzu;;unda bulunmamaktadır, 

Bir lngiliz torpitosu Svatov limanında 
Tokyo, 24 (AA.) - Svatov'dan bi.kHrildiğiııe gö

re, dLin bir İngiliz torpito muhribi ile bir İngiliz ti-

caret gemisi, limana girmişlerdir. Japon makamla-

rı, rıhlımlaı- üzerine bari.katlar koymuş ve gemilerin 

miı cettebatını karaya çık.maktan menetmiştir. Bu 

gemiler, üç saat sonra Svatıov'u terkeylemişlerdir. 

BJ hadise üzerine, J ajon makamları, uçuncü 

devletlerin, herhangi •bir geminin limana girmesin-

---~~ -

2,; ·- llaıiran 1939 

~~i=N&,~A' 
Bazı kimseler.vardır 

ki sinemada halık 
avlar gibi çalışırlar 

Geııç yıldız CORİNNE Llf~HER muvaffak ;ıldutu 
filmlerden' blrincle.. · 

G enç Fransız artisti Corinne 
Ludhalr anlatıyor: - Bot 
vakitlerimde ne yaparım? 

iBen hiç bir şey yapmadığım ya
ni çalışmadığım zaman yine boş 
durmam, bir çok şeyler ,yaparım. 
Bunu izah etmeden evvel ;n • 
sana biraz gaı·ip gelir. Fakat ga -
yet basit ... 

• 

dar sokakların<la yalınayak, şarkı! _ Bulurum fakat bir sartla ... 

- ar ı. .. 

Balkan Paktının hakiki bir mana ifade edebil
mesı için onun organizasyonuna yeni bir ruh ''er ~ 

nek lıizımdır. Bu paktın gayesi, yarımadada yaşıyan 
bütün milletlerin menfaatlerini ahenkdar bir su -
retle temin etmeye çalışmak olmalıdır. Yoksa, Bal
kar. milletlerinden bazılarını diğerleri aleyhine tah
rik etmek değil.. Balkan paktı, ,bütün Balkan millet
leri arasında, dahilde olduğu gibi beynelmilel saha
da da. tam bir tesanüd ve solidarite meydana getir
ınelidi". Bu ise, Balkan milletlerini biribirine yakın
laşmaktan alıkoyan engelleri bertaraf etmek demek 
tir. ki ancak Balkanlarda hakiki bir adalet tesis et-di>rdü, hattö on beşi bulduğu hal- ş k ? 

d~ mahalle delikanlılarının her Hasibe anlardı. Ve her konuşuşu mekle bertaraf edilebilirer. 
den y•rmi dört saat evvel Svatov Japon makamları-

Bazı kimseler vardır ki sinema
da balık avlar gibi çalışırlar. Bun· 
!ar şanslı insanlardır. Öğleden ak
şam sekize kadar iilm çevırırer. 

Rollerini eıllıerlerler, dostlarını gö 
ı·ürler ve akşam gezmiye çıkabiir-

nı ~~seleden haberdar etmeleri lüzumunu bildirmiş 
tür u imalarına lakayt. dolasıp du- sonunda Piraye ablaya güzel bir Avnı gazete Gafenkonun An.karayı ziyaretı mü-

d l~dir ·ur u. ; şarkı sôyler, sonra tabii yalnız is - ııasebetiyle neşredilen k.omünikeden bahsolunurken: · 
lşte, yazın bu bayıltıcı sıcagı al - ı tikbale ait bir takım vaitlerden tTıirkiyenin Romen Hariciye Nazırı Gafenko üzerin 

tında, sokakta yalnız 0 bul~nabile-
1 
b~ka eline bir ~ey geçmezdi. de tesir yaparak Bulgaristanın da Balkan paktına 

Svatov'da oturan ya.barıcılara aıt yiy(!()ek ile 

mektup~arın japonlar tarafından kontmlden sonra 

cegır<len, kamyonu ela yalnız 0
1 Maamafi, zamanla Piraye a:bla 'girmesi için müsait şartların temin edilmesi nokta - kacaya çıkarılmasına müsaade edilmektedir. 

görebilmişti maksadına muvaffak olmakta ge -

Araba, iki kapı .a~ır.ı .:kendileri- 1cikmedi ve, bir gün Hasibe, Pira- •••-•••--••--•-••-••••---•-••••••••-; 
)1 nkınden- boş evın on~de. dur - Ye ablanın ~vinde genç ve yakı - ' !el n ~ A ~ o A M 1 z A H 
tt" Hamallar es"avı ındımıe - ki btr d ı·k l ·ı .. \" + t ~. .J • şı ı e ı anı ı e goı·uş u. •••••••••-•-••••••--+••---------•••+9 
ge başladılar. ! Adam, gerçi çok aşağı lailar-

Basıkça burnuna, ıri ağzına, çi - la konuşuyor, kaba kaba el şaka -
pıl gözlerine rağmen, nasılsa ken - !arı yapıyordu amma. ne de olsa 
dınde tuhaf bir sempatiklik mu - yakışıklı idi ve erkeğin ne yaman 
hafaza eden Hasibe de sokuldu. bir ma.hluk olduğunu, zavallı kız, 

Serre b~ladı. Piraye ablanın deliıletile öğrendi. 
Bir yarım saat sonra, eski bir Şimdi onun da bir küçük elması 

hytondan da geçkince denebile - vardı. Hem sahici elmas... Güzel 
r~ı< bir kadın indi; inerken, başını bir elbisesi de vardı. Onu dövmü -
çevirlp kapının onünde durmakla yorlar. sôvmüyorlar. bilakis ok • 
oian genç kıza da söyle bir bak - şıyorlar, iltifat gö;teriyorlar·dt. 
tı. Hasibe az zamanda çok değişti. * Çipil gözleri koyu ve uzun kirpik-

Günler geçtikçe Has>be ile Pi- lere, iri ağzı manalı gülüşlere, Je
t aye ablasının ahbaplığı ilerliyor- vent boyu mübalağalı kırıtma:a -
du . Piraye abla, bir kaç ay evvel ra kavuştu. İşi gücü haftada birkaç 
ıokaklarına t~ınan kadındı, ki evi kere, Piraye ablanın götürdüğü bir 
bir an bile deli Hasibenin tecessü-ı evde şimdi hakikaten de.ha güzel -
b!inü çekmekten geri kalmamıştı. !eşen, daha tatlılaşan sesile şarkı 

:'fecibe Mollanın korkusu olma- söylemekti. 
••· kızcağız, çoktan, kendisine dai * ma güler yilz gösteren kadının e- Avukat Reşat, karşısında oturan 
\inde kalmağı cana minnet bile - İstanbul bü>bülünü -.onun lakabı 
cekti. Ne yapsındı ki, anası cadı, 

hır an bile yakasını bırakmıyor, Pi 
raye ablalara sık sık gitmesine e • 
limien geldiği kadar engel olmıya 
çal~ıyordu. 

Elinden geldi.ği kadar... Zira 
kım bildr ne maksatla, Piraye abla 
Hasibeyi yanında alakoymanın her 
halde bir kolayını bulur, her ıı:ün 
birkaç saat konuşurlar, koııWjur -
!ardı. .• 

* 

şimdi buydu- hayretle ka~ılc bir 
meıtıametle dinliyordu. Kadın, 

kenarı mor halkalarla çevrili göz
lerinde pırıldıyan hakiki elmaslar
ia, hıçkırarak ağlamakta devam e
diyordu: 

- İşte bu ... Avukat Bey ... Za -
man mı beni akıllandırdı? Bflml-
yorum, fakat inan ki, yirmi sene 
önce beni mütevazi mahallemden 
alan o ihtiyar kadın parasına ta -

f Arkası 5 inci sayfada) 

Y·«ıunu•aniden Marta kadar 1777 fift cıılencli I - Oazetelel'. 

Aı~••r.ek KinunuNnlde lstanbuldan muhtemel bir görUnUt ı 

ler. Ben bütün bunardan mahru -
mum. Sinema bütün günlerimi i5-
gal ediyor dersem yalan söyleme • 
miş olurum. Bir filmi bitirdiğim 
zaman bitkin bir haldeyimdir. Br 
hafta uyusam yorgunluğumu ala
mam ... İşle film bittikten sonradır 
ki kendimle mc~gul olmıya yani 
kendim için bir şeyler yapmıya 

b~larım. Mesela beni kumaşlar ol 
dukça enterese eder. Şimdi biraz 
giyinmekten bahsedelim. Çok de
ğil- kısa ... Boş bulunduğum günler
de etbise kollek.siyonuma bir iki el 
bise ilave etmeyi hiç ihmal etmem. 

ı Bakın geçen gün yine beyaz bir si
ınokın ısmarladım. Muslinden, pi· 
lise .. uzun bir etek üzerine kalın-
ca yine beyaz kumaştan bir ceket., 
Öğleden sonra yine beyaz bir etek CORİNNE LUCHER gayet. sade 
le çiçekli perdelik kumaştan güzel bir genç kızdır. Ilu•u~i hayatuı
bir ceket. 1 da ekseriya ke!eıı bir pantalonlı 
Şimdı bunlardan •bahsederken kolsuz bir gömleği tercih ..eler. 

gülüyorum. Çünkü zerafet iddia-ı Onu burada sevdi,:i kılık içinde 
sına kalkarsam gülünç olacağımı gorıı) orsımuı .. 

biliyorum. Benim boş günlerimde !arı alarak rt"3imler çektirdim. Dı 
asıl tüvaletlerim şunlardır: Bir ha bir takım maskaralıklar .. 
mayo, yahut keten bir pantalon ve 1 Maalesef görünüşe göre bu ,Y.az 
kolsuz bir gömlek.. için hi9hir projem olamıyac~k. 

İtiraf edeyim ki otomobil kullan Çünkü bir film ,evireceğinıd!)!l Pa 
nuya başlamadan evvel fazla tem- risten ıızaklaşamıyaeağım. Şimd' _ 
bellik ediyordum. Şimdi biraz can ilk deıihal Barbizon'a kadar uzan
landım. Hayatım daha !hareketli mak niyetindeyim. Orll\Sı tenha v• 
gegmiye başladı. Bir köşede, ya - harikulade bir yerdir. Bir kaç gu -
hut piyanonun önünde uzun saat- ne kadar dönebilirsem dostlar ar~ 
ler geçirdiğim olurdu. Artık va - sında şöyle bir dolaşmak ve bazı 

zayet oldukça değişti. MeselA bu davetlere iştirak etmek istiyorum. 
Pagne teyzemi olomdbilimle Tal- Çünkü film çevirdiğim ~u günler
lotres'ra götürdüm. Orada dost - de ahbapları da pek ihmal eltim. 
!arımız vardı. Seyahatimiz gayet Geçen gün Luna Parka dansetmi
enles geçti. Otomobil mükemmel ye gittim ve çılgınlar gibi eğlen -
bir spor .. Bazan caddede de dw· - dim. 
durup önündE! budala yıldız poz- ( Arkıısı 6 ıncı sayfada) 
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BAYANLARA SORUYORUZ il 

1 K o A M' ı n hediyeli anketi Barbaros 
Tefrike No. 11 Yazan : *~ 

Düşman gemilerinde esir bulunan Ahmet, 
o gün yüzerek Oruç Reise kavuşmuştu 
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Üsküdar - Muuffer söylüyor: 
1 - Sinemayı biı eğlence vasıtası 

olarak seveııim. 

•!=====-1 Galatasaray Ateşsporu 3 - 1 
Bayanlardan 

Soruyoruz Beykoz-Süleymaniyeyi 4-0 yendi"' 

•. -

2 - Kadın artistlerden en z>yade 
•Norma Shearer J eanet.te Macıdo • 
nald ve Marta Eggerth. i bilhassa 
cazip güzellikleri \'C beyaz perdede. 
kil muvaffakiyetleı ile sever ve tak 
dir ederim. 

Erkeklerden ııse 
(Maurice Chevalier'yi şen ve 

şakrak hallerini, Fredric Mareh ve 
bilhassa Laurel vı> Hardy'yi ı;ok se 
ver;m. Onların h;~bir filmim kaçır 
mak istemem. 

3 - Artıistleri zevkimi tatmin 
ettikleri için severim. Onların ge
rek hususi ve gerek resmi hayat -
!arını taklit şöyle dursun bilhassa 
nefret ederim. 

4 - Marta Eggertliin sesını, 

Harri Burun san'atteki muvaffa • 
kiyetin:i çok takcfü ederim. 

1 - Sinenıa:-rı niçin sever • 

siniz? 

2 - Hanııi :ırtistleri sever

siniz? 

(Bu sevdifiniz artistleri 

en çok hangi msusi~ etleri ho

şunuza gidiyor! 

3 - Sinema yıldızlan ara • 
sıııda 3i)inişlerini ve tavır

larıııı, halli hayatını taklit 
ettiğiniz artistler var uudır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sineına yıldızının, size cazip 
görünen ha,ıgi tarafıdır? 

(Kazancı nıı, şöhreti 

güzelliği mi?) 
mi, 

Ateşspor oyunu çok zevksiz oldu. iki Galatasaray, 
taraf da maatesef çok fena oyun oynadılar 

I
• zmırin Ate§spor takımı ilk 

milli küıne maçını dün Tak -
sim stadında Galatasaray ile 

yaptı. Enerjik ve ismi gibi ateşli 

çocuklara malik olan bu takım 

milli küme müsabakalarında çok 
talisiz oyunlar yapmış olduğundan 
kümenin sonuncusu vaziyetinde -
dir. 

Nitektm dünkü müsabakayı ta -
kip için gelen seyircinin azlığı hal 
kın bu karşılaşmaya ehemmiyet 
vermediğini gösteriyordu. 

Bugünkü Spor 
Hareketleri 
Taksim stadı: 

Profeıyonel ırüreş müsa· 
bakaları saat lS.30 

Fener stadı : 

mü· 

).föhacım hatt.ıı.da oynıyan oyu 
cular Ömer müstesna klleye şı. 
çekmekte çok mıitereddtt kalıyor
lardır. Bu yüzden temin ettikleri 
hakimiyet çok kısa sürdü ve Gala
tasaraylılar tekrar üstünlüğü al • 
makta gecikmediler. Maamafi on
ların da yaplığl hücumler tesirsiz 
geçiyordu. Sank.ı Ate,.por müha
cimlerine nazire yapar gibi Galata 
saray mühaciınleri de müteaddit 

fırsatları kaçırmakta b'ri'birile ya
rış ediyorlardı. 

- 24 - •i==========lıl 
Saat 17.30 da sahaya çıkarak hal 

kı selıimlıyan takımlar şu şekilde 

dizildiler. 

Gül kupası atletizm 

1abakaları ıaat 14 Her iki tarafın fıreat kaçırmak· 
ta ve bozuk oynamakla muanni -
dane bir şekilde ıarar Mişi oyunun 
9ok zevksıı geçmeıine sebep olu
yordu. 

B u adam, uzaktan geçerken ı lar hakkında kafi derecede izahat 
İspanyol Amiralı tarafından vermiş ve: 
topa tutularak batırılan bir •- Telemsan cengaverlerinin 

~·elkenliden kaçmı.ştı .. Türk esirle- lıer biri yüksek ve müstahkem bir 
l'indendi. kaleye benzer .. . Kolay kolayk yı-

A•hmct.. Bu kahraman Türk de- kılmazlar! • 

nizcisi iki yıldanberi bir korsan Demişti. 

gem\s.nde esir bulunuyordu. Hızır Bey bu sözleri dinledikçe 
Ahmet gelince hef şey anlaşıl • Orucu biraz daha fazla düşünüyor, 

nıı,tı. O, eski arkadaşları ç~oı..I.. ta- onu ve arkadaşlarına Allah.tan yar 
nıdılar. dım ve muvafifakiyet diliyordu., 

Ahmet, Amiral Alvarodan bıoh -
sedPrken: * 

Eskişehir - BayJn z. Yücel söy- f 
lüyor: 

1 - Snemayı l'rze dünyayı la -
nı ttığı ve günün pn güzel eğlence 

yerlerinden biri ~lduğu için seve
rlın. 

2 - Deanna Durbinin sesini, bir 
çocuk gibi tatlı munis bakışını, ay
ni zamanda neş'eli ve ideal bir 
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Eskişehir M. söylüyor: 

1 - S.nemayı, dünyada cereyan 
eden ve bôoz Anadoluların göı·eme
diği spor ve vuku bulan vak'aları 
bize aynen gösterdiği gi.bi coğrafi, 
tar:bi ve fenni gösterilerile bizi 
eğlendirdiğinden >everim. 

genç kız oluşunu emekli Greta - 2 - Şahsi hiç bir artl:;ti sevmem. 
nın giyiniı; tarzını Michel Morga- 1 Oynadığı rolde muvaffak olan her 
nın hulyalı bakışını severim. , arli.st benim için o dakkada en çok 

Tayı·on Poverin sportmen bir beğendiğ:m artistik 
arl'ist oluşu hoşuma gider. 3 - Hiçbir arfütin hayatını tet-

- O, yirmi parça kemi ile Bar
baros kardeşleri aramağa çıkmış .. 

Tunus sultanının ihtiyar nedimi 3 - · Taklit hiç sevmediğim bir kik ve etvarını taklit etmedım. 
Hızır Beye anlatıyordu: şeydir.. 4 - Küçük Şirleyin ve emekli 

- Oruç Bey şimdi, mağrur Ro- 4 - Şüphesiz bun!arın en cazip Grelanın kazanç ve şöhretleri be-Dedi. Bundan sonra, Oruç kar -
de~ler ona göre işlerini düzenleme
ge başladılar. 

malı kumandanı kendi eliyle öl-. tarafları şöhret ve kazançlarıdır. ni en cezbeden toraflarıdır. 

TRABLUSTAKİ ESKİ 
ROMALILAR 

.-Arap kumandanın başını bana 
getiL"ene kızımı vereceğim!• Afri -
b ,·alisi Romalı Gregor. 

t ~!arki de Gumar) Avrupaya 

düren (Zübeyr) in geçtiği yollar· 
da ngeçiyor. fs18miyetin Afrikaya 
yayıldığı günlerde -o vakit Hazre
ti Osman Medinede halife idi- bu 

havalide dünyanın en mühim harp 
terinden biri olmuştu. Romalılar 

Trablus şehri önünde çadırlarını 

kurarak, bütün Afrikayı istil5. e -

deceklerini dünyaya ilan -etmişler· 
di. 

çuk yaldızlı haberler gönderiyor -
d 

Roma ordusunun başında Ro -
maltların en meşhur ,.e mağrur ku 

Tükler, Ce:ayirde son dakika· 
ıuandan !arından (Grcgori) bulu -

larını yaşıyorlar.',. 

Dıyerek beşinci (Çarls) ın bile 
ııozan dikkatini celbetmişti. Ge -
neral (Gamar ( ın Avrupayı ayak
landrımakta hakkı vardı. Çün.kü 
Türkler bu sefer de Amiral (Die
go) haııbinde olduğu gıbi kuv,·etli 
görünüyorlardı. Eğer Türklerle 
karşı karşı ·a gelince mağlıibiyet 

<'lıı•rekri görultirse, (Gumar) ın 

Anupadan istimdada yüzü olacak 
tı. 

Kral beşınci (Çarls) Markiye şu 
cernbı göndermişti: 

Awupa, •enin t'e maiyetindeki 
kalı ramanların l:ılıçlarının parıltı

sıııı uzaktan görüyor t'e hepinize 

nıııı•affa.kiyetler diliyor. Ce~yiri 

bıı helıidaıı kurtarrnağa muvaffak 

nuyordu. 
Afrika valisi unvanıyle büyük 

bir ihtışam ve debdebe içinde yaşı
yan (Gregori) nin maiyetinde yüz 

)'irmi bin ask~r vardı. Buna muka
bil Arap mücahitlerinin yekünu 

~·irmi bini bile bulmuyordu. 
Hazreti Osman uzaktan bu va -

ziyeti görünce Afrikanın fethine 
ve oradaki Araplara yardım etme
ğe karar vermi§ti. 

(Arkası var) 
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1 

(Neşeli ve samimi tiplerden) Mu· 
, hitini rencide etmekten çekinir. 
Doğrulu.ğu sever. Biraz mübalağa
ya mütemayildir. DaimA neşeli gö-
rünmek ister. 

İşler.ne \'C sözlerine itımat edı
lebilir. Fazla ketum olmamakla 
beraber, ken<iisine sır halinde tev

. di edilen b'r ~eyi ifşa etmez. Baş -
kalannm hukukuna riayet ed~ 

Kendi menfaatini az düşünür 

.10/7/9'J9 ~azartesi günü saat on birde, Çorum iskan müdürlüğü 
eksiltme koınısyvnu odasınıda (17 500) lira keşif bedelli !ski • 
libe .bağlı Alagöz (Bayat) nahiyesinde inşa edilecek (50) çift iııkıin 
evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaatta 
lazım olan kereste idarece verile ceğilden keşif bed~lini dahil değil
dir. Mukavele, eksiltme bayındır !ık işleri genel, hususi ve fennl 
şal'tnameleri proje, keşiıf hulasası ile buna müteferri di.ğer evrak 
Çorum i6kan müdürlüğü ve Ankara i.skan umum müdürlüğü fen 
heyet:rinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (1312) lira (50) kuruştur. 
İsteklilerin tekhf mektupları ve bu iışe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalar 939 yılına ait tı.caret odası vesi
kalarını 10/7 /939 p~zartesi günü saat 10 a kadar Çorum İskan Mü· 
dürlüğüne vermeleri lazundır. ( 4523) 

Galatasaray: Übman - Faruk, 
Yusuf - Celal. Rıza, MU5a - Bedii, 
Salaha.ttin, Buduri, Sarafim. 

Aleşspor: Seyfi - Sezal, Cemal, 
Avni, Reşat - Salıh, İzzet, Etem; 
Ömer, Ferit. 

Hakem: Ahmet Adem Göğdün. 
Oyuna İzmirlilerin merkezden 

yaptıkları seri bir akınla ba.şlan -
dı. Soliçlerinin acelesi ilk dakika
da yakaladıkları mühlın bir fırsa
tın kaçma.sına sebep 0'du. 
Galatasarayın mukabil akıııı Be 

diinin durgunluğu yüzünden avta 
gitti. 

Şeref stadı : 

Yüzme teıvilc müsaba· 
kaları saat 13 
Beyoğluspor • lstanbul
ıpor 

Hilal - Kurtulu~ ı a at 
lS,30 
Beşiktaş · Ateşspor saat 
17,30 

sile kale önüne geldi. Buduriniıı 

sıkı şütünü İzmir kaleci.si nefis bir 
plonjonla bertaraf etti. Bu devre -
de İzmirlilerin daha canlı ve ener 
jile bir şekilde c:ah tıkları görülü -
yordu. 

Beş dakika kadar mcil~vazin bir 
şekilde geçen oyun dakikalar iler- Nitekim b~nci dakı•adan iti -

baı'en hatif bir üstilnlllk !~minin• ledikçe Galatasarayın baskısı al -
tına girmeğe başladı . Sağlı sollu 
yaptıkları akınlar!.?. rakip takımı 
tazyik altına sokan Sarı - Kırmızı

lıların çektikleri müteaddit şütler 

muvaffak oldulu. Bilhaaııa ıol ta
raftan yaptıkları akınlar Galata -
saray kalesini t~hlilceye aolcuyor -
du. 

bir türlü kaleyi bulamıyordu. tlııtüsı. yapılan bu akınlar 9'lla-
İzmirlilerin çok canlı çalışarak •ında ellerine mütuddıt fınıatlar 

bu hakimiyeti geçiştirmeğe çalış. geçtiyse de iatifadıe edemediler. 
malan netice \'ermiyordu. Çünkü 
santre çizgisine kadar çıkmış bu
lunan Galatasaray müdafileri İz
mirlilerin uzaklaştınnak ıstedik -
!eri topları kolaylıkla kesiy'Orlar -
dı. 

~O inci dakikaya kadar devam e
den tazyıkın bir netice vermedi
t{ini gören Ateşsporlular ya\•aş, 

yavaş tazyık çemberini ~·ararak 

mukabil akınlar yapmağa b~ladı 
!ar Bu akınların birinde kaleci üs 
man yersiz bir hareket yaparak ka 
lesini tehlikeye soktuysa da çekt -
len frikik avı oldu. 

Galatasarayın birinci golü 
25 inci dakikada müdafilerın ı -

30 uncu dakikadan ltıbuen la -
mirlilerde teluar bir canlılık gö -
rülmeığe baıladı. Ve Galalasarayın 
tutuk oynamasından IAl\ifade l'de -
rek hakimiyell almakta da Jlt"cilto
mediler. 

Ateşsporun golü 
32 inci dakikada •ağdan yaptık

ları •erl bir hucumda topu An; ola· 
ralı: aola iet;lrdiler. Ve ı.ıolaçığın 

loöo"'Yl bulan şQtü Osmanın plon -
jununa ra~en Galatasaray kale
•lnı girdl Bu sayı İı::ınirllleri da
ha fazla harekete sevkC'lti. Oalata
iiaf.l.y mlldafaaeının da bomlc ve 
lrUl:ıat&ıı oyunu in:ııimam edince 
tzmtrln ü.stilnlilAü müdahaleye ma 
ı'.uıı kalmadan devam ediyordu. 
ıMilıabakanın ..on dakikaları bu 

f'lki.ldt vı İmıtrin ilııtilnlütü altın
da i"l,lliyve de başka Sayl kaydede 

( .A.rkıuı 1 inci ıa11fa44) 

Ditnlui mavlardan bir enstanten• 

!erinin yer tutmamasından istifa
de eden Cemi.l topu kaleye yakın 
bir mesafede yakaladı ve önüne 
çıkan müdafi ve kaleciyi de geçe
rek takımının üçüncü golünü yap· 
tı. 

Bu sayıdan sonra devre karşılık 
it akınlar arasınıda geçerek vazi -
yet değişmeden 3 - O Gulatasara -
yın galebesile nihayet buldu. 

ikinci devre 
ıl:kinci devreye Galatasarayın 

merkezden yaptığı seri bir hücum
la başlandı. Sol tarafa kadar uza -
nan topu Sarafiınin güzel bir orta-

Galataıonıy(a Ateuporluların heyecanlı bir anında 

Betlen Ter6iyeıi lcupaeı mtııvlarıntlan bir ,-arlinü' 
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ÇAK UCU 
Dağlar 

hayat 
kralının ı k.k .... na ı ı 

ve maceraları 
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Tam gafil bir vaziyette arkadan avlanan müfreze
den on beş zaptiye neferi daha esir düşmüştü 

D 
avidyaııın oğlu Aron ıtarafından hazırlanan 

Emirli çiftliği hadisesi rereyan ettikten soll!'a 
Kamalı Mehmet Davi.dyanın hlyanetini anlı

yoı. Zira Aron, Mehınedin K:ösel> oğlunu ve gerek 
Çakıcı Efeyi iki taraflı bir siyasetle idare eden eski 
~akiierden Tireli Melımedi çid'tliğe kavas olarak al

mıştır. 

Bumı anlıyan Kamalı Mehmet. ıhemşirezade9'i 
İsmaille Bi7.€iden IÇüçük Mehm<!di, Gökıdeli Me'hme
di \e Kara Mehnıet oğlu Mahmudu beraberine ala
rak beş kişilik bir çete yapıyor. Çakıcı Mehmet, bu 
düşman çetesinin faaliyetinden endişeye başlamış

tır. 

O da Kurucaova köyünden IHarmandallı oğlu 

Ahmed!, Köylüdereııi köyünden olup Yemenden as

k~r kaçağı olarak gelen pehlivan Kara Aliyi, Çaylı 
köyünden Koca Mehmetli ve Konyalı kap Mercanı 
lı t raberine alarak çetesini kuvvetle.ndiriyur. Fakat 

bir müddet bu sııretle toplu dolaştıktan sonra çeteyi 
i!nye ayırarak ikinci çetenin Efeliğine Kara Aliyi 
tayin ediyor. 

Hflirllrnetin bu dört çete karşısında eli 'bağlı dur
dugunu gören Çamlıcalı Hüoeyin isimli >bir katil de 
ymc Çamlıca köyün.den Merunet Aliyi, Mendegömeli 
Şai<ir! ve Mestan ismirıd<! birisini bqı.na toplıyarak 
Kaıı•alı Melımet çetesine mu:ıwln bir çete yapıyor. 

İKDAM 
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BUGCNI() BULMACAlllZ 

t 2 s ' il 8 7 8 9 10 lt 

Galatasaray - Ateşoporu 1-3 ve ı 
Beykoz -Süleymaniyeyi 4-0 yendi1 

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 

!nediler ve oyun 3 - 1 Galatasara

y;. ~alebesile nihayet buldu. 

Nası l oynadılar 

Dünkü müsabaka bir milli küme 

kanşılaşmasından başka her şeye 

Bu sayı Şişh, Siileymaniye muh

telitini harekete getirdi ise de yap 

tıl<ları hücumlar b:r semere ver -

medi. Beykoz, kurtuluş hücumla

rını fazlalaştırdı. Ve 38 inci daki -

kada merkezden yaptıkları seri bir 

akında Şahap uzaktan çektiği sıkı 

bir şütle takımın•n ikinci golünü 

1 
1 

• • I 

1 

'benziyordu. Her iki takım şuur -
' I ı b " .

1 
. çıkardı. Devrenin bu şekilde n:ha-

1

---. ·--- _-ı_·-_,-_ --- ·---- -- -_- sıız ır şekı de oynadı . Şaınp>yon-
1 ğ 1 

yetleneceği tahmin edilirken son 
u a namzet o an Gala1asaraylıla-

dakikada soldan gelen b:r lopu 
rın bu mevsim zarfında en fena oy 1 M . 

1 
. 

fade ederek kafa ile çeri atarak 

aryıis ka ecınin ha!asından istı -
• 1 nadıkları oyun muhakkak ki bu 

- -,--ı- -ı-·ı---ı 
·-----. ,• .-ı- --, -==·-· -,--.--. 

=ı!ı•';1=~ı=ı; ~ı~ı=i 
- Soldan soğa -

1 - Tamarnıen tyanmış 

Kasmaktan emir -

mak. 

ateş -

Dolaş -

2 - Beyaz - Cihet - Bir nota. 

3 - Tanrı. 

karşılaşmadır. Her iki takımda da 

muvaffak olan oyuncu yoktu. 

---.noo---

Beden terbiyesi 
maçları 

** 
kupa 

takımının üçüncü golünü yaptı ve 

devre 3-0 Beykoz Kurtuluş muhte

litinin galebesile bittL 

İknci de\Te Şi,Ji Süleymaniye 

muhtelitinin mağlub :yetinden Kur 

tulmak için fazla çalışmasJe geçti> 

Devre bidayetinde hıikimıyeti a

Beden Terbiyesi kupa maçları !arak rakip kaleyi bir hayli tehıi

iÇİ'n dün Taksim stadında milli kü- keye soktularsa da muhac.mlerin 

me maçından evvel Ş"şli - Sülly -ı acelesi yüzünden netice alamadı -

mılniye muhtelibi ile Beykı:>z, Kur- lar. Beykoz kurtuluş muhtel.ti Şiş 

tul.ış muhteliti karşılaştılar. j ı; oyuncularının net;ce almama -

Gittikçe alakasını kaybeden bu j sından istifade edecek mukabil 
4 - Taaccüp n:dası - Bir nevi . · . 

1 karşılaşmaları diın de çok az bır akınlara başladı vr 26 ıncı dakika-
.kalın kumaş - Açmaktan e- . . . . . . 

Çakıcı Efe de hilmukılbele Kıırucaova köyünden Ha- ı 

cı iiyııs oğlu Çolak, Küçük Osman, Gökçen Hüseyin • 1 mir. sahaya eksik bir ka.dro ile çıktı -

sey:rcı talcip ettlğı gıbı takımlar da da sağ açık Turh• mn vole şütHe 

gol adedin; dörd~ çıkardılar. Ve 

ve Yu~uftan mürekkep ikinci bir muavin çeteyi dağ- • .afeyi koşar adımlarla bir çeyrekte aldılar ve der- 1 5 - Erkek keç! - Rus yada bir lar ve müsabaka bu yüzden çok 

ıar~ salıyor, h~I yayıldılar.. . 1 göl. . I zevksiz bir şekil.de devam etti. 

müsabaka bu vaziyet değişmeden 

4--0 Şişli . Süleymaniye muhteliıti -
Bu suretle Aydın ve Ödemiş havalisinde hükil- Çakıcı Efe vaziyeti kavramakta ,gecikmemişti. 6 - Işveli - Bir Rum kadın ismi. Feridun Kılıcın hakemlğı altın- nin mağlüb:Yehle nihayet buldu. 

met nüfuzu sıfıra iniyor ve ortalığa birinci derecede Çeted~n yalnız ıbir kişi siliıh kullanıyordu .Şu halde 7 - Faiz - İnanmaktan emir. 

Çakırı Efe, ikinci dereoedı: Kamalı Efe hakim olu- dl~r üç kişi ya sillb kullanamıyacak derecede ağır 

yar. Artık hükumet yoktur; hallı:ı idare eden, asan, yar&lanmıoşlar, yııfuut ölmüşlerdL 

kesen, soyan, mahveden, güldüren. her şey bu eır Efe o meşhur gür sesile mutad narasını attıktan 
ı.:.ıya 'ır. 

ıonra bağırdı: 

- Teslim olma delikanlı!.. Yet~tim! ... 

Çete, takip müfrezesini çok fena vaziyette, ar-

Ka<İ.aıı yakalaml§tı. 

8 - Kovmak masdarından emir

Yatsı w.kti - Bir hece. 

9 - :Subaylar. 

10 - Bir adet - Daıll§ınaktan e -

mir - Bir nota. 

11 - Yanar dağluroan çıkar - A

ğacın aksamından - Soğuk 

bir madde. 

da yapılan bu müsabakaya şu şe

klde çıkmışlardı: 
Şişi~ Süleymaniye. Berç - Ruhi, 

Alber - Martayarı, İbrahim, Arşe

vir - Agop, Vlastardı , Nubar, Şa -

varç, Daniş . 

Bu suretle bu turnuva maçlarında 

hiç mağ!Up olmayan Şiııli , Süley

maniye muhteliti de ilk mağlı1bi -

yet acısını Beykoz. Kurtuluş muh

telfünden tattı. 

Bisiklet birincil iği 
müsabakası 

SAYFA 7 

9 

ANKARA 
24-6·939 

1 STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK 
100 

100 

100 

100 

100 

lot 

LİRET 

İSVİÇRE Pr. 
FLORiN 

RAYİŞMARK 

BELGA 

DRAHMİ 

108 LEVA 

KAPANış 

5.93 

126.6425 

3.355 

6.6625 

28.555 

27.2425 

50.8225 

21.535 

1.0825 

100 ÇEKOSLOVAK Kr. 
lot PEZETA 

1.56 
4.3375 
14.035 

23.845 1 O ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

188 YEN 

ıoe İSVİÇRE Kı. 

100 RUBLE 

Esh.,. ve TeltvUll 

24.8425 

0.90:; 

Z.89Z5 

34.6Z 

30.5325 

23.9025 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıvas vo Erzurum 

U ve U/ 

Anadolu Demiryolu 1 

ven peşin 

Bom.,nti - Nektar 

19.8Z 

28.45 

10.-

Sl!BZI!: FIATLl!RI 

fııı.nbui Belediyesi Merkez halinde 

tophlD satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bamye 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

A. kadın fasulye 

Yeşil fasulye 

Kır domatesi 

Baltla 

Orta 
kuruş 

Kilo 20 

• 2 

• 
• 
• 
• 
• 

Hal ve vaziyet böylece devam edip giderken bir 

gün Hacı İlyllll oğlu Çolittn idaresindeki Küçük Os
rnan1an, Gölııçen Hüseyinden ve Yusuftan mürek

kep çete Bohça yakasının üzerindeki dağda takip 
rniıfrezel.eri tarafından sıluştırılmııştı. Birinci MüU.

~ını MU&tafa ağanın idaresinde bulun-an takip müf
rewsi dört kişilik çeteyi dört yandan muhasara altı-

İ lr: ateşte müfreze 

şehit j~tü. 

kumandanı Laz Mustafa ağa 

Beykoz, Kurtuluş; HÜ'! - :Saha

dır, Tanaş - Mımol, Dragos, Musta

fa- Turhan, Maryus, Şahap, Sait, 

Kazım. 
Beden TeriıiyeSi İstanbul Böl _ Araka 

Bezelye 
• 

7 

12 

7 

12 

4 

6 

8 

3 
Mustafa ağanın ölümünü müfreze çavuşunun 

- Yukarıdan aşağıya -
Oyuna Beykoz Km·tu!uş ır.uhte- gesi Bisiklet Ajanlığından : 

na almıştı. Zsıptiye kıt'ası herçibada'bat 'bir muvalffa.- şeıhad• ti ta.kip etti. 1 - Çakmakla beı aber kullanı

lır - Vücudün muhitı - Çok 

2 - Eski b r silah - İhtiyat - Ne

fiy edatı. 

Ütinin ıhücumle başl•ndı. Ş ' şli mü 1 - Türkiye Bisiklet birinciliği 
dafaasının kesilen bu ak;n derhal müsabakaları 7 /7 /939 Cuma günü 

sağ taraftan muksbelc gördü. Da-! (1) kli.ometrelik koşusu ve 9/7 /939 

kikalar ilerledikçe her iki tarafın Pazar günü (156) kilometrelik mu 

kıvet elde ederek hükılmetin vaziyetini kurtarmak Ç"kıcı hem ateş ediyor, hem de ıkide birde kor

içtedığinden, başlıyan müsademe gittkçe hararetlen- kunç naralar atarak zaptiyelerin manevi kuvvetleri

mı~ ''e Hacı İlyas oğlu Çolakla Gökçeli Hüseyin ve r.i kırmağa çalışıyordu. Maamafi bu naralara hacet ı 
Yusuf müsademede vurulmuştu. Fakat fevkalade a-İ roktu. Tam ga!fil bir vaziyette arkadan avlanan müf

tıcı ve cesur olan Küçük Osman, müfrezeye karşı 1 
rnze:ltm daha on beş zaptiye şehit düşm~lerdi. 

3 - Den lzde fosfordan olma pı - mütevazin bir oyun çıkardığı gö-

rı!tı. . . I rü~üyordu. 
ka\•emet koşusu olmak üzere tes

bit edilm~tir. 
tek başına meydan okumakta devam ediyordu. Çakıcı Efe, bila merhamet imha müsademesi ya-

4 - Uzaklık ;fadc eden hır la - llk tehlikeyi 20 inci dakikada 2 - Mü~abakalar Edirne - istan 
Müsademe başladığı zaman civarda bulunan Ça- pıyordu Eşkiyanın her altığı kursun muhakkak bir 

1 :ıcı Efe vaziyeti köylülerden öğrenmiş ve Hacı Mus 'ıede• bulu t" ı · ' ı fız - Bir renk (göz iç"n kul- Beykoz kalesi atlattı. Kalecileri ' bul asfalt yolu üzerinde yapılacak 
gelmedği c:hetle kaleye koyduk - t 

• yor ve zap ıye erın: 
l~faya dönerek sormuştu: _ Yandım. !anılır) - is:m 

ır. 

- Hacı! .. Bizim oğlanları Bohça yakasının öte-
yanında zaptiyeler basmı§lar; yetişelim mi? 

Hacı da bu suale mutad cevabı vermişti: 

F, ryallarına eşkiyanın: 
- De gidi gara dinini. 

5 - Bir renk - Kullar. ları müdafi Hali.dm elinden Kaçır-
3 - Yarı.ş saatleri b ilahare ilan 

6 - Bir nakil vasıta;ı - Tanıdık. · dığı topu kale cnünde bulunan 

7 S 
· · ··k' F 1 1 I olunacaktır. 

- Sen bilirsin Efe ... 
- Benim bildiğim yetişmezsek kalıbelik olur. 

Şe<lindeki küfürlerile meserret 

·rordu. 

avazeleri karışı-
- esın ın: ası - aa o mı - ı Nubar iki metredt•n içeri atamadı. . 1 

yan. Bu tehlıke~·i atlatan Beykozlu - ı 4 - İstanbul takımını te~kıl ede -, 

8 - B'r nota - Bir erkek ısmi - !ar sıkı hücumlarda bulunarak o- 1 cek olan koşucue l ar şunlardır: Ab-
- Sen bilirsin Efe .. . Müfrezenin ibakiyyetüssüyufu, gizlene çekine 

Yemek. j yunu Şişli nısıf .,;~hasına sokmağa du.!Lııh, H~ralambo, Anastas, Tor' 
- Öyleyse ds.vranın Hacı ... kacışıyordu. Bunların da bir kısmı şehit olduktan 

9 - Çok i.ııce olan. I muvaffak oldular ve 32 inci dakl _ I kum ve Mı'hal. 
Çel.e harekete geçmiş ve müsademe mahalline 

dogru yıldırım süratile ilerlemeğe başlamıştı. Mua -
'!in çeteden üç kişi vurulduğu zaman Çakıcı Efe 
\'ak'a mahalline yarım •aatlik mesafeye gelmişti. 

;-ınra ikinci Mülazım Mustafa efendi yalnız iki ne
ferie !:almıştı. Mtıostafa efendi ile iki zaptiye büyük 

bir laşı siper almışlardı. Arkalarındaki arazi derin 

bir vadi idi. 

10 -. Vücutte ~la~-·ş'ıj. - Kasenin I kada sağ açığın. ortası~ı kal~ önün 5 .- Yukarıda ~dları ya.zıh b isik 
ıbır nev'ı - Içtıgımız hır mayı de yakalıyan Kazım euzel bır kafa letçılerın buna gore şimdıden ha 

11 - Söz hakkı - Goyz - Bir şahıs ile içeri atarak takımının bir:nci zırlanrnaları lüzumu ehemmiyeti 
-

1 
e 

ç,.ı.e derhal tertibat aldı. Yarım saatlik bu me-

Kan Ça,nağı · 
Zabıta Romanı: No 36 Yazan: AGATHA CHRISTI 
- Matmazel, buraya kadar ge -ı Kendisıne sempatik göründüğümü 

!ip meıselelıi tenvir ettiğinizden do Y.annediyordum. (Dudakları acı bir 
1ayı sizi tebrik erlerim. Çok cesu- hissin tesiri altında büzüldü.) İn-
rane b:r hareket.. san, yaşadıkça hayatı öğreniyor. 

Mis Grey gülümseyerek cevap Ayağa kalktı: 

verdi: - Söyliyecekkrim bundan iba -
Hakikatin bilinmesini tercih retti, Mösyö Poirot, Allaha ısmar

ederim. Mücessem iyilik olan Mös- tadık. 
yö Clarke'in kahramanca hareke - Kendisine merdivenin alt başı -

tinin arkasına saklanıp gizlen - na kadar refakat ettim. 
mek istemem. Salona döndüğüm zaman Poi -

Bu son sözleri büyük bir hara - rot'ya şöyle dedim: 
retle söyledi. Gülüyordu ki Mösyö - Cesur bir kız, çok iyi bir ruhu 

Frankein Clarke'e karşı büyük bir var .. 
hayranlık hissi besliyordu. - Pratik düşünceli. 

Poirot: - Ne demek istiyorsunıız? 

(Arkası var) zamiri. ı golünü yaptı. tobliğ olunur. 

. 
- G<iz alacak şekilde giyinme -ı mel~k.. hastanın herhalde mahkum oldu - kü yalan yanlı.ş ümitlere kapılmaz 

sini de !biliyor. Üzerindeki krep . - Alayı bırak Allahı seversen ğu manasına geliyordu. Bidayette zihnin in altüst olmuş ol -
maroken, boynundaki tavşan yaka ' Poirot. j - Fakat h astalığının şifa bul - duğuna kaniim. 
harikulade. YİRMİNCİ BAP maz bir hastalık olduğu doğru - Bidayette mi dediniz? Sonra 

- Poirot, siz bir terzi olmak için LEDİ CLARKE mu? iş değişti mi? 

yaıaıılmışsınız. Ben, kadınların Oorrfueside'e ikinci defa geldi _ , Bu dürüştane açık söyleyişten - Ne yapalım .. İnsan en vahim 
tuvaletlerine hiç bakmam. ğimiz zaman orada bir elem ve ma canı sıkılan hasta bakıcı : ı·aziyetlere bile alışır . Fazla olarak 

- Çıplaklar kolonisinde yaşa - tem havası hüküm sürmekteydi. - Böyle bir şey asla söylenile - Sir Carmiehael, kolleksiyonları ile 
malıydmız.. Bunun sebebi kısmen havanın fe- mez, dedi. kendisini eğlendirmenin yolunu 

tnfial ile cevap verecektim. Fa- ı nalığı idi; çünkü Eylul ayımla bu- - Kocasının ölümü heııhakle bulmuştu. Zaman zaman kolleksi 
kat birde~bire ba~ka bir mevzue Iunuyorduk ve hava Sonbaharın kendisi üzerinde büyük bir tesir ic \"Onunu itmam edecek eserler sa 
temas ettı. rutubeti ile nemlenmeğe başlamış- 1 ra etmiştir! tın almağa gidiyor ve Mis Grey i 

-
-
-
-- Bugün öğleden sonraki görüş tı. Kısmen de pancurlarının ekse - _ Mösyö Poırot, pekala bilirsi'- le birlikte kataloğunu itmam et 

memiz esnasında manidar bir cüm risi kapatılmış olan evin müessir ni.ı ki daıibe, s>lıhatine ve akli me- meğe uğraıjlyordu. Hatta müzesi
le telaffuz edilmiş olduğunu dü - manzarası. bu matemli havayı ya- lekatına saıhip olan bir kadın üze- ni yeni planlara göre tanzim et -
şünmekten nefsimi menedemiyo - ratıyordu. Bizi ufak bir salona it - rinde heııhalde daha ziyade tesir mek tasavvurunda idi. 
rum. Bu cümleyi şimdi burada tas hal ettiler. icra ederdi. Ledi Clarke'in bulun- - Ah .. evet, Mis Grey kendisin-
rih etmek benim için mümkün de- Bir hasta bakıcı kadın. içeri gir- , duğu vaziyette felaketler, kuvvet- de.n •}Tıl.dı, değil mi? 

ğil... Şöyle firari bir intiba ... Gö- di ve kolluklarını düzelterek: !erini çarçabuk kaybederler. - Evet .. buna pok teessüf ettim 
rülmüş veya işitilmiş bir şey... - Ben Ledi Clarke'ın hasta ba- - Size bir sual sormama müsa- Fakat hastalık yüzünden zaafa dü-

- Ohurston da mı? kıcısıyım .. Siz Mösyö Poirotsunuz ade buyurunuz. Ledi Clarke kooa- şen kadınlar hazan birtakım garip 

- Hayır. Churston'da değil... değil mi? Mösyö Clarke'dan ziya- sına merbut muydu, koc"5ı kendi- heveslere kapılırlar .. onları akıl ve 
Daha vevel.. eihemmiyeti yok ... Ha retinizi haber veren bir mektup al sini hakikaten seviyor muydu? mantık dairesine sokmağa çalış -
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ZAYi 

332 senesi Erenköy rüştiyes in -tırıma gelir... dım. _ Sevişiyurlardı. Mes'ut bir çif- mak beyhudedir. Mis Grey, bu ~ş -
Beni süzdü, kahkaha ile güldü Poirot, hastanın vaziyetini sor - tiler. Zavallı adam kansının hasta de çok makul davrandı . den almış olduğum 471 sayılı şeha-

- Açık yürekliliğinizi takdir e - - Puslayı şaşırmıyor, işleri ev -
derim. velden görmesini biliyor .. 

detnamemi zayi eltim. Yenis•ni ve yine şarkı söylemeğe başladı.. du: lığından dolayı daimi endişe için - - Ledi Clarke, Mis Grey'den ö-
- Bir melek, değil mi Hastings.. - Umumiyetle fena değil. I deydi. Bu gibi darbeler, bir doktor tedenıberi nefret ederdi ? ı alacaiundan hükmü yoktur. 

İsveç tarikile cennetten ııelen bir Bence bu •umumivetle tabiri için en çetin darmelerdendir Çün- (Arkası n r) Hüseyin Şücuttin 

- İşden çıkarıldığımdan dolayı Şüpheli bir nazarla dostuma bak 

9<1k üzüldüm. Ledi Clarke'in halt- tım ve: 
kımdaki neıkelini bilınivordum. - Çok &üze! b ir kız. dedim. 
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D • 
1 K KAT 

Gripin kutularının üzerine resimde 
gördüğünüz şekilde kabartma 

pullar ilave edilmiştir. 

Kapalı eksiltme ilônı 
Çorumun Mecidözü kazasında iskan evleri 

yapılacakbr 

6/7/93!! tarih perşembe gunü saat 11 de Çorum İskan Müdür· 

Jüğü e~lltme komisyonu odasında 33750 li.ra keşi! bedelli Meci· 

dözüııde inşa edilecek 75 ~ift iskan evi .nşaatı kap.ılı zarf u.su· 

Jile eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaata lazım olan kereste idarece 

verileceğinden keşif bedeline dahil değildir. Mukavele, eksiltme Ba· 

yındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşiıf hı.i· 

Jasasile buna müteferri diğer evrak Çorum İskan Müdürlüğü ve 

Ankara İskan Umum Müdürlüğü Fen heyetinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 2531 lira 25 kuruştur. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutu l arı şiddetle reddediniz. 

Acele Satıl ık Eşya 
Altın Mekik kumaşlarından zarif bir 

Kanepe, Kardrop, Masa, Büfe 
ve saireyi görmek arzu edenler Nuru
osmaniye Şıracı Sinan karşısında 56 nu
mara üçüncü kat bay Hikmete müracaat 

ALA 

25 - Bazıraıı ltlll 

• 

Güzel dişkriniz mi vardır? Aferin ..• 

Fakat bunlar ı d aima sa{Jıam o lara k m uhafaz a 

e tmekle m ükellef Old u {Junuzu unutmayınız ı Bı· 

n a e naleyh, s a b a h ve akşam a l8 GIBBS d l" ma

c unun u kullanın ız . Böylec e dış lerln lz in güzellık 

v e slhhatı emsalsız olacakt ı r. 

İ6teklilerin teklif mektupları \"e bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalar 939 yılına ait ticaret odası ve

sikalarını 6/7/93!! perşembe günu saat 10 a kadar Çorum İskan Mil· 

dürlüğüne vermeleri lazımdır. 

ALEM RAKISI 
Rakımıza göatarllan railb•I 
Uzarlna, bUyUk bir tadaklr· 
lıkla va modern l••kllatla 
aıhhl ••ralt altında temiz va 
itinalı çakllan lLEM RAKI· 
SIPll yeni etiketle ply•••Y• 
çıkardıjlımı eayın mu,ıerl · 
le rlme saygılarımla blld lr lrlm . 

~~ 
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Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

... ... .... .. ... ............. 
Sahibi ve Neşriyatı Idare F.den &ş 
Muharriri; Ali Naci KARACAN. 

Bas:ldı~ Yer: So; -~elgraf .B:•:•v:. 1 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜTAHASSISI 
D ivanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her. gün 2.a . 6 Salı 
C . ' ' umarteı. ı U · 2 5 f ı lraraya 

il iKDAM 1 

Abune Şartları 

DAHİLl HARİCİ 

Senelik 1200 J{r. 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

S aylık 300 Kr. 800 Kr. 

ı • 100 Kr • 

iL AN 

Rlrinci Sabile 
İkinci Sahife 
iç sahifeler 

TEK SÜTUN 
S ANTiMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 J<uruı 
:Z50 kuruı 

50 kuruı 
ao kulllf 

Bütün bir sahife veya ya· 
nnı sahile ilin için İdare' ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazet~mlıe ilin vermek b
tiyenler ya doftudan doğ • 
ru) a gazetemiz idar~hanesl· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü

ro,·m a müracaat etmelidirler. 
Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet ban Nn. 
3 - Telefon: 20607 

- ··----------'----- -----

Maarif Vekaletinden: 
l - Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabıi· 

ye. Fransızca, Almanca ve İngilizce muallim muavini olmak isti • 
yenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmLhanlar bir eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde 

başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ,.e 45 den fazla olmaması, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, herhangi bir surette mah· 
kum.yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilay€1 veya kaza ida· 
re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri .Halen memur ve 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vereceği vesika kafidir. 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye miıni vücut 
arızalarından salim olduklarını isbat der tasdikli hekim raporu ib • 
raz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebind~n mezun olanların en az iki ders senesi mu 
allimlik etmiş bulunmaları Hizımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdırde kanuni 
1 şartlar dahilinde herhangi b:r ortlı tedrisat muallim muavinlığine 
tayin edJeceklerdir. 

5 - Yukarciaki Şdrtları haiz olan namzetler bir istida ıle Veka· 

!ete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanaclktır : 

A - Nüfus tezkeresiniıı aslı veya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ai t şahadetname veya vesikalarının 

asıl veyahut suretleri, 

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü-- · c - Hüsnühal mazbatesı . 

E K Z A M • N ı D - Bulundukları yerlerın Maarif idaresinden nün1unesine 

1 göre alınmış tasdikli sıhhat raporu. 

Ekzaminin hususi ilacı 
Yara ve çıbanlan derhal geçirir. Her eczahıncdc kutusu 

50 kuruştur. 

lsta~bul defterdarlığında 
Kerıf bedeli mu'lıammini 

Defterdarlık binası dahilindekı bir salonun Lıra Kr. 

pencere ve kapılarının tamiri 1631 94 

Yukarıda yazılı tamirat hizasındaki keşıf bedeli muhammini 

üzerinden açık eksiltme surelile 26/6/939 tarih:ne müsadi.f pazar

tesi günü saat 14 te ihale olunacaktır. Taliylerin r; 7,5 pey akçt !eri

le mezkur gün ve Jaatte Defterdarlık milli emliık müdürlüguııdeki 

komisyona müraeaatleri. (4073) 

E - Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 

Bu vesika.arın en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gön -
derilm ş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete müraeJat et • 
miş olanlar ımtihana ahnmıyacaktır. (2200) (4090) 

İstanbul Daimi Encümeninden 
Bebek - İslinyc yolunun tevsii için istimlake tnbi tutulan Emir

gan cadd<Sınde 58 r.umaralı yalının enkaz s~tışı (3) üç bin lira tah
mm edilen bedJ!\ mukabilinde açı.it a_rUırmaya konulmuştur. Buna 

1 

ait ~artname zabıl \e muamelıit Müdürlüğü kalem ~de görülebilir. 
Taliplerin ye\'mi ihale olan 26/6/939 Pazartesi güni:. (225) liralık te

l m :nat akçe veya mektubJe birlikte saat 14 buçukta Daimi Encü -
1 mende hazır bulunmaları ilan olu~ur. (4048) 

or. Feyzi Ahmet Onaran Tükkuşu lstanbul İspekterliğinden: 
Deniz. Haatahan.ai cildiy• 
:ı:ühreııiye mütehauıaı 

Telefon : 23899 

l - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp 

için vesika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar •Taşradakile

rin mektupla> müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derılıal sevkedilecektir. ,4505, 


