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T ELE F O N No: 23300 - İ S T A N B U L Salı· 27 HAZIRA"39 
S AYISI H E R YERDE a ŞTll R 

kova, Mançuri Huudunda Japonlarla 
__ A~ydanberi Harp Cduğunu 
Türıkri {~~~sız PAYA SJ AK i HUDUJ1 

Bildiriyor 

münasebeflle TAŞI SÖKÜLDÜ 
Türlr.6 11• Fran•ı:ııı lr.ar
ıı lr.o.r,ıya 6•1irmi, olan 
lr.ötü talr.diri bir daha 

Hatay devlet Reisinin beyanatı 
telr.errür etmemelr. üzere "Ha tayın Ana vata d .... • • • 

Büyük Mil 
Meclisin 

Banka meır
ları hakkınki 
layiha görüş1ü 

aiyaai afulr.lardan uzak- girdi .... i .. .. b.. .. nın egışmez sınırları ıçıne 
la,mı, 11örüyoruz. b dg ~unu uyuk milletimizin bir ferdi g ibi s· k . . 

en e udutsuz bir sevinçle kutluluyor 1 ırço hatıplertı-
A. N, Karacan Antak,·a 26 (AA> H um,, razlarda bulun<ar 

J • • • - atay'ın/hakk k t · t B 

T ürk - Froıısız aııJaşmaları- mes'ut kurtuluşu dolayısile lhti - Hata ua :ırnıl!j 1. ~n 24 A~ustosta Ankara, 26 (A.A.) - Bü: Mil-
nın l>ütü11 hatlarlJe Fran - saslarını Öğrenmek istiyen g t 1 d - y k vat~nd.ş sıfatıyle ,.e Jet Medisi bugün Dr. Maz Ger
sız efkirı umumh·esinde cilere devlet reisi Antalya ~z:. e- ıger ar ~daşlarım gibi milli da -ı men'in başkanlığında tonarak 

,,__,... , T e u- vamızm ""' arılmasın~a 1 y l k l 
ı:-uuğü güzel kaimi, Fransa tara- su ayfur Sökmen, beyanatta bu- maksadile bü ·ükl . ça ışmak a ova ap ıcalarının lşlee,;i ve 
f~dan bu anlaşmoların imzasında lunarak demiştir ki. .. d .

1 
. . ) erım tarafından : kaplıcaların inşaat i§lerin Sı'h _ 

Tü kP. i · .. · gon erı mıştım. Savın ' dd ı ı hat İ ı· · r 3en n ne betcnillr bir <lost - BLıgtinku vaziyet zaten kahra- t· . - ~'lir aş a- ve Ç ımai Muav~net 1<aletı-
eı. ımın nat;" ahsıma .. t ,rd· . d . • • • 

ç r~ye'._ blr sulh<ii hiivlyete salıip man ordumuzun ge•"'n sene 5 Tem t . "h . gos t ıklerı ne evrı hakkındak kanL layı -
b ı .. - ' e\ft'C~ ı-r ıtimatl H l 1ı . ' -

u unu ııgıınun t•sliın edilınekıe muzdıt Hatay'a girişiyle filen ta - a atay dt'vletı asın, tasvip etmiş, iski\n ınunu· 
Uzak şarı;takl Sov)'et ordu"ından bir parça olduğuna parlak Lir deJildir, Fraıı- _ _ (Arkası 3 ıirıctide) 1 ~un36 ve 37 ııci maddde~in tel· 

;~.~~~:~~;~~~],~ ~~mdi Emin Ça t~ - ~~::.:;2~~;:·~;::,~IJaponya yat na kadar tedbir almazsa 
~ Frtnsa velev ''ıandater ol :ııt;u dun t ev k 1• f e d 1• d 1• ..(Arka..ı 2 tıci $yfada) 1 • •

1 
tere d h ar eke te 

1 
e ç ece k opraldarda olsun \'ele\• müttefiki 

olan lılr surlyryr aidiyetin.. Ul".Uıı 

~·;;ç!:~nnd'::":ıı~~~;-ticari, 'c~.;ra - I\.m.aulu~m9"a1f ıı.noı.&a ..... m ..... u-··r·· a~c-a .... a. "";t-edı·ldı" p1a"'t t .... J fi, stratejik ehemmiyeti asla inkar ~ 

edilemlyecek dereeede mühim hir 
askeri harita paftasını mıık.ıbil 
bir askeri harita puftasuu mukabil Satye binası Deni:tbank tarafın-J Hakkında ilizar muzekkeresi çı
tıınıfa, yani bize ceniitesllın eyle- dan satın alınırken vukua gelen karılmış olan csk ı Deıı.7Jbank U. 
m~tlr. Bizim tarJfımızdan, Hııta yolsuzluk hakkındaki takibata Müdür muavinlerinden va halen 
yın Türle renklerine biirünme>i ne dördüncü sorgu hiıkimliğınce de - Maliye Vekaleti kırtasiye ışleri U 
derece tabii bir hadise ise, Rll<lo- vam edilmektedir. (Arkası 3 ün riı sayfada) 

İngiltere yeni 
taviz verecek naHst ve emperyalist bir Fran•ız 

hükumeti zavlyr~inden de böyle 
bir devir ve teslimi o derece g~· • 
rltııbil bir hadise olarak mütaka 
etmek lstlyeıılerln bulunması da 
mlimkündiir. Bu hadiseyi cUmhu· 
rlyet!n Türk camiasına yirmi yılda 
bahşettiği yüksek meziyetlere bağ
lamak mümkün olduğu kad ar bey
nelmtlrl hidlseleı tıı inkişafı karşı

sında Fransız hi'.kumetlnln yakın 
şark sulhiinü ve rnlhün şarki Ak· 
denizdeki manasır.ı her nevi fırka 
loylulıları ve mülihaz&l arı üstüne 
çıkan ali bir anlo~ı~\a kavradığına 

delalet eder. Son yirmi yıl açıkça 
göstermiştir ki, Akdenlzln şark Jn. 
yılarında ve bu kıyıların hinler -
!andını te~kll eden derinlıklerde 

Türk ile sulh ve mllletleriıı teşriki 
nıe.•alsl çok sal':l•m ve sökiileuıez 
bir iyasi köktür , Umumi harp so
nu, Kırını harbin-> tekaddüm eden 
yıllardanberi pek }'a"lış ve haksız 
tef>ir edilmiş bazı hôdlsclerln asla 
Tiirke yükletllebilf'cek tarafları ol
madığım tekzip edilemez sayısız 

delillerle izah ve ispat etmiştir. 

Tiirk, bu mıntakada değil bu ının· 
l•kadakl milliyelltrin istlklillindeıı 

'unra, hatta bu insan yığınlarını 

idare ettiği devlrleı-dc dahi, yalnız 
&ulh - l)'I g~im • 'e emıılyet seın
bııhi olmuştur. Çı·k geri telakkile
rin adamı olduğu de"lrdc bu dere• 
t"f" i)'i olnlUŞ olan bir ınille-tin i;yl ve 

ilPri telakkilerin bayrağını eline 
al~ığı gün, sulh, c·nniyet ve iyi ge
~lnı sahasında ne deı ece eşi az bu
lunur bir insan ~elıre gösterdiği 

aşikardır Şimdi her ne ~ekil \' e SU • 

re>lte tell.kkl mehrnglne ,-urulursa 
\:ur•~; ... n, mevcut h idise T iirkiin 
ve Fran"zın mü~tPTek dostları ve 

r Arkası 3 ü.ncü. sayfada) 

A. N. KARACAN 

• 
ltalya, hayat _sahası 
esirgendikçe her işi 
kılınç görecek, diyor 

ltalya, Fransa arasında uçurum derinleşiyor 

ital)·a Bas\ ck!I• miihlm nutu klanndan birini ırnd e.ferken 

ıAJmanyada Rusya ile 
anlaşmaya çalışıyor 

Moskova, 26 <A.A.) -William 
Strang'ın Moskovııya geldiği ta
rihten bugüne kadar 12 gün geç-

ı mi~tir. Bu 12 giiıı zarfında İngil
tere, Fransa ve Sovyel Ru~ya ara
sında bir itiliıfname akdi için gi
rigiJmi• olan müzakereler fasıla-

. ' (Arkası 3 iıncü sayfnda) 

---c' -

A lfabe 
değişmiyor 
Aukara, %6 (A._ı\.) - l\lanrlf Ve

killtğinden: 

· Tiirk Alfabesinin tadili hususu
nun dilşünülmL..!iğlnl ,.e bu yolda 
herhangi bir teşcbbü~ün mevzuu 
bahsolnıadığmı beyana Anadolu 
ııjansı mesnndu~· ---

Kadnn 
ve 

Mo<dla 

t 
BUGÜN 

5 inci sahif emi;;de 

•• 
, l\lllauo, 26 (A . .\.) - •Relazlonl 

l,nternatlonall" ne~rcttlğl yarı res 
nl 'bir kommankrde entem asyo -
na{ vaziyeti tetkik ederek dl)·or ki: 

Ya bugünkii mc.elelerc son bir 
gayret sıırledllerek ve umumi bir 
iyi niy.,t giiıteri1crck bir tllliviye 

Pert embe GUnU, 
MUkifath Çocuk 

Sahifesi 

""' .. f" 

(Arkası 5 inti de) 

... ...,,-. - · -~ ·· 1 'U'- U fil'- U ıuı 1!::::..u ·~~ " n n ın'l 
da bir a) dan beri mühim hava n ~ ~ ~ U "- it" "- ~ U U 
kara muharebeleri eere)' an ettiği 1 

::::'. blı• tebliğde te~·ld edilmek • . s Av A RO NA' DA 
22 n 24 haziranda cert·~·an etle» 

muharebeler esnasında 56 Japon • 
Mançurl ,.e 14 l\fogol - SovJ<'I ta~._ 
ya resi dil!?i.İriilmuştür. 

[Arka<ı 3 üıırüdc} 

Münakale 

GÜN Ü 
Aktam muayenesinde Atatürk vUcullerlnda 
semen peyda eden bir noktayı hususi hekim· 

lerine göstermişler, sebebini sormutlardı. 

• - 14 -

1 Ş ı e r ı• v ine bu Hebeple akşam jlerdi. Yine etraflarındakileri e
üstleri, gıin kararırken nerjilerine hayran bırakan bir 

1 

hastalığın t"bii ve gun • mukavemetle ak!jam g~ vakte, 

Ali 
• lük neticelerinden ola nhararet mutad hastalık seyrine göre tıara· ç et l n k a- yükselmesi, iç sıkıntısı, derman - ret yükseliş ve zafiyet emare -

sızlıl. ve i~tihasızlık ba~göRteri- lerine kadar hatta bunlara raı( -

n ln beganaf ı yordu. men konu~maya devam etmişler, ga Güııler vardı ki Ebedi Şef gı- yatırı Riyaseticümhur daixcs n -

Münakale Vekili 
ALİ ÇE1İSKAYA 

Evvelki ak§am Ankaradan §eh
rimize gelen Milr.akale Vekil! Ali 
Çe_tinkaya dün sabahtan itibaren 
Vekalete bağlı daireler üzerinde 
tetkiklerine blllj.lamıştır. 

(Arkası 3 iineü sayfada) 

dai rejime kar~ı iştihalı da\Tan- dekı ma,·i ipek zemini, hu' ,ı 

nıa:ınış, . 'lliıda~i h~k'."'IPrin ter~ipl koltuklarında kl.lçü~. 'C~küyil ok
eitıkler, ıııenüye ıltıfat ctmemı.- IArkıuı 3 ıınw sal/fada) 

cevap 
Bazı Alman gautelerinde ~u mealde yazılar okı) or. Giiya bu

yük Atatiirk'len oııra onun y·olu ndan inhiraf etnıldz. Eğer Atatürk 
sağ olmuş olsayıh bitaraflıktan a ~ rılmaz, İngillzkr le hağlanmn<· 

mışız. 

A1man)arın keııdl şnho;,İ ıuütale2ları ne olur...,a olsun, buna ko • 
n 'lna.ğa hakkın'1Z ~·ok· Fakat ac.: aba bu garip nıl!talealarını J\;rarla 
siitunlarına geçicm•kte giittiikleri ınak,at ııedir? Eğl'T hu gıilün< 
propagandanın 'l.iirkl~·cnlıı vahdetini bozacağım. J,ı~ olmazsa 1 inde 
~zı dedikodular ~-a ralacagmı akıllarından geçirl)·crlarsa, bu lınrc
ketleri "" hafif •abirlc ancak •budalalık• Mfatile hmıl~ e edllebilır. 
Zeki bir millet okrak bildiğimiz Almanların bö)·le l>lr gaflete dii~me
ler l hala bugiinkii Tiirkl~·eyi aulamamalarile kabil! iıahtır 

Türk lyenln en bellha~lı siyaseti hiçbir milletin dahili i§lcrine 
.karışmamaktır. Biz nasıl •eğer Hindenbıırg ölmemiş olsa~· dı Al • 
nıanya şöyle, böyle yapardı• diye sütunlarumzda füzu li ak ıl hoca • 
lıklarma yer vermiyorsak, Alman dostlanmızdan da en az bunu 
beklemek hakkımızdır. 

• KEMALİST 

.·-- - . 

• 



SAYFA! 

Muhammet .... 
,.. ... ~. . ,.. . 

İSANIN HAYA Ti meselesi 
·················: • • : H~il mi? • • • • • 

Toptan ve pe 
rakende satış · 

27 _ Hniran 1939 

A dliye koridorlarında 
24 S.A.At: 

• • 
Bostancı cinayetının 

muhakemesi başladı 
E Yramvay il 

- 42 - Dün Belediyede bir iç- :ı d" İ Belediye arada mu- Üç lira için dayısının oğlunu öldürmiye 

F tima yapıldı, kararlar j .r ı ! him fark gördü ve bb.. eden Ali hadiseyi nasıl anlabyor 
aris hükümdarı Beytülmu.. • l\fturan karil•r

1 
- : tedbir atıyor teşe us .. 

verildi 1 mlzt imzasile aldığı- : \ . . ... 1. _ d . ·ınm oğlu Mus _\ Ali dün mhkemede hadıse hak. 

kaddeste U•• Ç peygamberı"n Dün 1 mız upta birkaç defa :1 Belediye Iktısat ışlen mudur tu Bosta~cıdak a~ ısı 'ne ~hemmi - kuıda şunları söylemiştir: beledıye ıktısat işleri mü - • • . . b , meyva sa ış ğ gor>re soz erı • . . 
d" 1 •. temılO.lınlz tnınvay •ığü şehırdekı se ze '". 1 . unu c d k ag·ır yaralıvan - ML1Stafa bana sekiz \ıraya btr 

h d
"}d" ur üğiinde istişare heyetinin v;, • • . . . tihsa ve ıs • 1 .. 1 ateş e ere • . . 

şe it e ) 1gı" • ni duymuştu fırıncılar cemiyeti idare heyeti a - : msel bahsedilmekte- • !arını tetkık etm.ı.ş •. ıs.. . - e uç e ' muhakemesine'saat satmıştı. Beş lirasını verm:ş-
zalarının iştırak. ile bır toplantı : dlr. İ, tih.Jak vaziyetlerını gözden ;:;:r- A.h ~zku;~;; b ·lanmıştır. tün. 3 lira borcum kalmıştı. O gun 

k tl . yapılmıştır. Toplantıda fırıncılar : Kabu arzusunu ye- • miştiT. Tetkıkata nazaran s ş . dun agırce aş .. Mustafa benden bu parayı istedı, 
Yahyanın in ti kamı a erıııe uygun değildir. Diğer .• rine ~ üzere bu mek- : da toptan fıatlarla perakende fı- Okunan tahkikat evrakına g~re 1 3 deg·ıı daha beş lira ver • 

bir rh·ayetc göre ise Fars kuman- şu ~diayı ileri sürmüştür: • .. · b' fark var k'ld e eyan etmı.ş - yanız 
~lam tarihler• Yahya Peygam- danı yetmiş bin Beni hraili orada E 1 1 b :ı tubu tn yazıyoruz: 1 ı atlar arasında muhım ır . hiııdise şu şe 1 

e c r mem icap ettiğini söyledi. Aramız· 
berın bu suretle ,;,hıd edilmesin . boğazlad 

1 
k 19;~urvve .ce ;~va .. aşı~a v~rilen : al\o)tlına ıştıyen traın 1 dır. Belediye. fıat farkını ugarıye tir: · da ka\•ga çıktı. Alı Mustafanın bı -

de nsonra olan o~a d~ r ıntıkam vanın me~~;,~ndaanrınakaannıkiııle 1d'~h- 1- - uş •.ma.ıye ~~·etı bılahare : va} tı günden güne =ıindirmeğe çalışacaktır. Mustafa bir gece Bostancıda - ·ını örünce kendi. 
k' .. 1 • - ıı ın- n6 kuruşa ındırılmıştır. 156 kurur •. ~og·a•tınl balkının •b - • H"'dcki toptan sebze ve meyva ·arh"" olarak kahveye gelmış ve çaga davrandıg . g b çek 

va asını şoy e hl~aye ederler: di. imalıye ücreti f 1 ' • • "' J' t s ~. b' C . kurtarmak ıçın ta ancamı • 
"Antipas sabaha kadar bavıl-f . . . ırın_cı arı zarara r= tlyacıı•amaktan çok tı· :!satışlarını mıiteakip fiatların ıs e- muhatabı Ali olduğu halde u un\mı . Öldu ·mek kas-

dığı yerde kaldı. Sabah olu~ca ~ıııe .ba~~a b.•r. rıvayette ,ehir- sokmaktadır. Ücret uzerinde tas - : zaktıhkyin ve akşam ~ 1 ıeri hazırlanacaktır. Seyyar satı - kahve halkına ağır küfür ve haka- tım ve a~~şl.edım. 
flelip hab d'l de ) etmı~ bın kışı yoktu ve ku - hilıatı yapılmadığı takdirde fırın- :ı üstü [azla araba tahrik • 1 1 ,,Jlerıne verilecektır. ti d bulunmu.ştur Fakat kah- dınde degıldım. 

er ver ı er: mandan mevcut 1 h lk . !ar pe d k • • cı aıın re er e . \ h't olank dın-
- . . o an a ı e~ır- y erpey apanacaktır.• • cdilmerabcr o saatlcTdc • S ·ar satıcılar sokaklarda do - d t ·anlar onun sarhoş oldu - Bundan sonra. şa ı 

-uz-yeYakhya~ı~ d'başkınıldvurBdugu- gkeilmedk tHtedı. Ha~buki Fars hil - Ekonomi istişare heyeti bu id- :ı bile Jlstirabatı temin e- : 1 .~yke)n toptan fıat listelerıni alı-· ~eneu ogbu~erek sözlerine ehemmi - !enen Bostancı polis komıserı Sıtkı 
~ r an ıçın e a ı. a••ız m arı Tanrı ıle ahd t · t' d' . • · aş· \gu ı t şt · 
ırövdesinl gömdük .. Fakat ö~dü T{im adır - .. e m~ ': ıayı . y~rsız bulmuş ve. şu ceva4:>ı • dlleınedlr Haldbuki d•- 1 cılara göstere<:ekhr. Beledıve top-1 yet vermemışler ve onu kahveden lda şunları an a mı ır. 
fümUz yerden ise mütem!diyen Beni trail•::~, :nk:;:e:~!u~ugı~ıı verını$ır: . .. ! ğer sde halk saatlerce =\tan fıatlara peıakende sat:ş ıçın çıkararak evıne yollamışlardır. - Karakolda kah~ede kavga ~l~ 
kan sızmakta ve topraktan dışarı vaştan fariğ olmıya:ak Bun:,; - Yenı ltnali~e .ucretmi tesbit :·l,tas~da tı.ımvay bekle.: yapılacak zammı tesbıt ve ı!an e - Ertesı gıin kahveye geldiği za ·ıduğunu haber verdıl~r. Memura 
fırlayan bu kan durmadan ak - üzerine kumand_n ehirde ne ~erken derın bır :nceleme yaptık. : mek ıırlyetlnde kalma~-- : decektir Bu suretle alıcıla: top.ta~\ man Alı Mustafaya çatmı~: rı vak'a mOOı.allıne ~.nderdıın. Bu 
makta.. kadar attan tt ş kt 156 kuruş ımalıye ucreti az değil - : tadır.ıall lşllyen otobus • fiat lısctesınr muan-en rnıkdaı da 1 - Dıin gece burada herkese kuf-ısırada bır sıillh sesı ışıttıl\1 . . Ben de 

Antipas büsbütün korktu E- vardan hııy~a~ :~r ~:: ~· s~:; dır .. Fırıncılar bugünkü satışlarıle :ı ler dı•lduğundan epeyce 5 kı zammı yapacak, sebze ve mey.\ ettın Sarhos olduğun içın ses çı- kalkıp gittim. Tren koprusu. altın· 
ıa3en o sarayında bile daima Yah boğazlattı ve kanlarını olukp mi ~:t'ıyyen zarar etmemekte, biliıkis :ı müşk çe;,.ı~e~tedlr. : vasını o fiat üzerinden alacaktır. 1 ~ rm~dık Eıicr erkeksen 'bu kü-ıda elini böğrüne koy~uş '.n~ıyen 
yanın kanının kendişini boğdu- sali şehir haricine .akıttı.. - r etmektedir. :ı Alir ı~a lbmdarı~. na . : Perakende hiıl için yapılan tet- f~ ler ' tekra~ et bakaytm! .. demiş Mustafaya ~astladım. zelrdınığ a -

t .. - H "k.. '"dı'a .. f 1 • zarı olinı ce e erım. • \ d' \ ur ı .. k ·sıe,·ınce yaralı o u unu unu goruyordu. u umdar bunu görünce sa- ı.a ya gore ırıncı ar narhın • • kikler ilerlemekte ır. . M ·tafa da hiddetle geceki soz- rama 1 , 

t g .. t ~-... fi • d v "I • ? • \l' ~ us Ü . d b k yoktu - Ne yapıp yapın, bu kanı \•aş an fariğ oldu. Beni hraile a- os eı"ıgı masra arı yapmamak - = Hal egı mı • __ .,., l .. tekrarlayınca Ali tabancası- söyledi. zerın e ıça. . 
durdurun.. maıı verdi. Beytillmukaddes ve tadır. Her fırın muayyen mik.dar- : .... • ••••H•••••••••= V • f b /eri \ erınık k Mustafanın üzerine üç' Kahveye gidip Aliyi elınde taba~-

Emrini verdi Ne ~apıp vap mescidi yıktılar. Şehri öyle harap dan fa:zla un sarfettiği takdirde • .... ~ .... ~ ı .n. apU ez nı çe er~ . ı·r Kur,unlardan val 1 casile yakaladık. Ali karakola g<>. 
· ' · - ett'l k' t .. · al b ıu • .. -.. ~ el at"'j e.mış 1 

• ' • 1 · M t f tılar.i& fayda vermedi. Yahyanın ı er ı a, ustilnde ta~ kalma- ~v aşına ameleye bir mikdar •• ERLER ı N • z" . b' . M ·tafanın böğrüne sap - türülürken: cAman, dedı, us a a 
başııız gövdesinin gömüldüğü dı. Ve Yahya peygamberin inti· ucret vermeğe mecburdur. Fırın . ı KUÇ( HAB ı ızamnameS nıı ırı u' 1 ad müteakip orada iken beni götürmeyin, bı -
ferden oluk ""bi akan k k kamı da bu suretle alınmış o~cfo. cılar amelenin bu haklı iste""ni ye. ı....~..... .. ......... lanmış ve yara ı lamk . . k-"-\ g" \•ar beni vuracak.• kendisini 

.,. an e • B . . . . . . ı;• .. k unlardan kurlu ma ıçın ""' ça ı ' .. .. .. 
•llmedi. O devirde Fars hüküm- azı tarıhler bu kan,lı ışı ya- rıne getırmemcktedır. * Maal Çakmak dun Trak -\ Yeni e5:adar yakında urş Al' . temin ederek karakola goturdum. 
dan olan kimse Beniisrailin üç pan hükümdann l!uhtuna&ır Ol· Narhta teSbit edilen yevmiye· yadaki aıri kıt'aları teftiş etmiş veden fırhyarak kaçmıştı~· hı~: Karakolda da Mustafayı gördüğü 
peygamberi öldür!ildilklerini ha duğunu söylerler. Doğru değili1ır. leri alamadıkları için amele sızlan tir Birinordu müfettişi ile Trak tatbik edilecek elinde tııbancasıle şaşkın ır ~ zaman korkar gibi bir vaziyet al -
ber aldı. Bu üç peygamberden bi~ Euhtunasır daha evveldir. O da maktadır. - ya. ko!<ırları kumandanı da ya· d . dien kaput bez - dururken yetişen polislealr t~:a ·~ - dıg·ını farkettim. 
· · · • 1 d'ğ cok zalimdi Ondan 1 3 Nısan a neşre d yakalanmıştır Yar ı .,.us a-

rı ıçıne gız en ı i ağaçla beraber. l' h .. k .. · sonra ge en Ekonomi istişare heyeti, fırın- nında bunmuştur. . . . ı·tına mahsus ycnı slan\ an .... · .. lt d zabıta Bundan sonra diğer şahillerin 
kesilen Zekeriya peygamberdi ı:a ını u umtlarlara onun zuı - cıları ve ekmek yapıcıları dinli - * Şehnizde 360 ı çalışan. 7 si. lerının ıma a . tsinin tat - fa da tren koprusu a ın a • . . . muhakeme liaş • 
İkinci3i söylediğimiz gibi •ehid ın~~ten kinaye olarak Buhtunasır çalı~mıya. 367 resmi ot>omobi!,ldardizasyon nızano.r.am l k mühlet\ memurları tarafından rastlanarak dinle.'.'"'esbı ıkçılndı 

. • gıbı d ı d' T 'h' yen belediye bu hususta son ka · bY · · ,·erılen uç ayı ka gune ıra ı . 
edılen Yahya peygamıberdl. Üçün ... er er ''. arı ııı bu son ri- rarını ver~ktir. 1210 h i otomobil. 14.'13 taksi, ı ı ıçııı . . b 1makta . tedavı allına a"lı.~n:m:•:ş.:_tı.:_r·:_ _ __ _:_ _______ -:-
cüsü sırası geldiki zaman anlata- vayetı bu teşbıh üzerine olsa ge. . . usı t 176 o - 29 Hazıranda n•hayet. u . 1 - - } 

cağımız şekilde öldürülen İsa İ- rektir.. Ofıs, hal. tayı değiştirdi t81b3,kam39yn vteos~kal::~:;dır. Bun- dır. Eskı nizamnamenı~ 15 taıpmeode Bı"r bahçıvan \ Yeni Ad iye 
d · İ t b .. {Arkas o us, ı mo - en yenı nızamn 

ı. Ş e u Fars hClkumdarı Bey- ı \'ar) Fırıncıların ve değirmencilerin 1 d 
8 • h usi 1168 takııı. 633 masına ragm . k 8 t' u"zc _ 

u ~u a . ~s uç peygamberın - mutemadi şıkayetlerı uzerine Top- kamyon :37 otobüs faaliyEt halın· kaput eze. 1 edilmistir. Tevkı"f edı.ldi arayı ınas t"l k dd te .. . .. . . • . .. ar an <> us • . \ b · I rının anca •P . S b" 1 
4ehıd e dildıklerlni haber alınca E s n af l n rak Mı>hsulleri Ofisi ekmek yapı - . ' . rinden imalı kabu - ' l ·d 
Beni İsra ·ı ü . k dedır. D'" taraftan alakadar ar an 
• 

1 zerıne ço kuvvetli sına es~ olan bu~dav halıt.M.ını ni- ~ ()nh .. v.ilinr\P kron'\ madeni bu- tge~ . , . ~ oc:\c• n·,al kaput •• • • • 
de~ önünd e çadır kurdu. Askerin ca ve bır sertten mürekk"P olma - rının yeni yapmakta olduğu tesi _

1 

ret Odasına bildırmeıerı ıs1enmış- - - ••!--- Acım oro ıenın 
~aşında bul unan kumandanı ça. Daha muayene olacak sına rağmen yeni halitada üç be- sat tamamlanmak üzeredir .. ~ir ta- tir. Bu sur_etle bu mallar mühürle- seyi istirdada kalkmış tadiline başlıyor 
gırdı: 15 bin esnaf var yaz, ikı kızılca ,.e iki sert buğday raftan meydan açılmakta dıger ta- necek ve uzerlerıne eskı tıp olduk Marko adında bir bahçıvan Şe - Yerinde yeni adliye sara)'ı. yapı-

- Şehire gir .. dedi.. Orada vardır. Dünden itibaren zahire bor raftan yeni d"P<J ve dükkanların ları işaret edilecektir. fika isminde bir kadınla tanışmış lacak olan umumi hapiııhane biPa-
ne kadar Beni hrail halkı varsa Esnafın sıhhi muayenelerini sasında pıyasa\'a arzcdilen bu ha- inşaatı tamamlanmaktadır. G~r 1 Fabrikalar şimdiden yeni nizam ve onunla metres olarak beraber sının yıkılması işi münakasaya 
kılıçtan geçir. Zir~ ben Tanrıma yaptır~rak sıhhi cüzdanları alma- !ita da fırıncılar ve değirmenciler binası etrafındaki bazı binalar da nameye uygun şekilde imalata baş y~mağa başlaml§lır. konmuştu. Temmuzun 14 ünde i • 
öyle nezrettim ki, peygamberle· l~ı içın verilen mühlet Cuma g.ü - arasında memnuniyrt uyandır, - istiml."ık olunacak, Şirketi Hayri - lamışlardır. Ayba>;ından itibaren Marko, kadına hayli masraf yap- halesi yapılacaktır. 
riııi şehid eden bu halkın kanlal'l j l:\U nıhaye'.e ermektedır. Şırndıye mamıştır Netice itibarile fiatı ve ~e burada yeni ·bir araba vapuru J bütün i~1alat yeni nizamname esas mış. baştanbaşa yenı e1biseler, ça- Dığer taraftan adliye sarayıııın 
önümden ırmak gibi akmayınca kadar 15 bıne yakın esrıaf muaye- kalitesi aşai{ı olan kızıLca bt•ğda -

1 
ıskele.;ı yapacaktır. !arına gore olacaktır. maşıı·lar vesaire almıştır. Fakat a- ev,·elce vilayetin altındakı Tom . 

buradan gitmiyeceğim.. 'ı nesini yaptırmL~tır. Fakat Ş"hri - yının halitaya karıştırılmaması is- radan biraz zama~ geçince bu ka • ruk saha,;ına göre yapılmış olan 

F hilk .. d k mizde 30 bin esnaf bulunmaktadır. tenmnktedı'ı·. • dar masrafı fa 1•8 bul · ı• h · h . ars um arının ·umanda- . ' • 

1 
D •• k •• ı • ~ muş \'e pış - p anı apıs ane arsasına gore ta -

nı şehre girdi. Y•hya peygamberi Bunlardan muayenesım yaptırıp Diğer tanıfıaıı piy;wa}a li.Jl'<·ar un u m ec ıs ima~ olmuştur 1 dil edıle<:ektir. Çünkü hapishane 
şehit ettikleri yere geldi. Raktı sıhhat cu~d.aıu almamış olanlar ay namına PolRtlı buğdaylarından Balıçıvan Marko nıhayet en•clki 1 arsaı;ı eskı Tomruk sahasından da-

hasından •tıbaren kontrol edilecek 1 
ki bu yerde üzerine dağ gibi top- baska di.ğer hi<1bir m.aı gelmeıne .. k-J Baş ta'aJı b ı'rı'ncı· sa hı'fede gece ŞrCka bulunmadığı hır sıra-Jha genış cephelidır Ev\'e!ce bu 

ve beledıye tarafından para ceza - F ' T 
rak vığmışlar .. B:1vk olduğu hal • t~dır. ıatça ve kalıtece çok yuk- da e-.·inc g.rerek kendisinin almış 

1 

planı yapmış olan mimar Asım 
de t~prağın altınjan durmadan j sına ~arptırılacaklardır. sek olan Polatlı bugdaylarından Müteakiben, n·ı;hsüs bir Kanun 1 esnasındaki müzakereler de bugün olduğu mantoları , ropları ve diğer Ankaraya giderek Nafıa ve Adli-
kıtn akar.. • 

000 1 da istıfade mümkün olamamakta· ile devlett~n bir hak ttmın veya ı müzakere .cdılmekte olan kanun e-~·ayı bır pakN yaparak alıp gıt- ye_ Vekıiletlerile temas etm~ ve 
- Bu kan kimin kanı ve ne Elektrik, Tramvay ve Tünel dır. scrmayesının yarısından fa?lası vesılesıle ızhar cdılen endışekr2 mıştır. planın tadili etrafında direktifler 

kanıdır? idare! erinin teslimi ı --·-oo----- devlete ait olan bank• ,-eya mu - m~abih endışeler gösteri im~ ol ·i Şefikanın şikayeti üzerine bah-ı alarak şehrimize dönmüştür. Mi _ 
Diye sordu. Beni t. rail halkı: Elektrik, Tramvay ve Tünel iş- Yen· Maliye tahsil şube. esseseler memurlarmııı maa~ ve duğunu hatırlatarak bu idarelerın, \ıvan l\Tarko dün vakalanarak ad-, mar derhal eski planın tadilıne baş 

.- Yahyanın kanıdır'··· ı t ı T f • b" J ücretlerı ve hizınctr g'ri~ w ter- böylece kadroya bağlanmaların - !iyeye veril mi~ ve Sultanahmet lıvacaktır. · e me e_ri emmuzun bırinden iti- erı ına arı l 1 
Derneğe korktular. baren htanbul belediyesinın malı 1 fı usullerı hakkındaki kanun liıyi- · dan sonra faaliyetlerine sekte ver· birinci sulh ceza mahkemesınde • Tahmin edildiğine göre, yeni ad 

1 k 1 1 Kadıköyünaeki maliye tah~il şu hasının muzakeresıne geçılmiştir.1 ınooen naoıl ink111af etmiş ve et - ı sorguya çckılmi~tir. Marko şöyle 1 liye sarayı iki yüz odayı müteca _ 
Şehir halkı siz geliyorsunuz o ara iş eti mrğe başlanacaktır. , 1 

lş. ·leştn1eyı' beledı'v<>ve devreden be" bin. asının inşaatı devam .et - Kanunun hevetı umumiyes i üze · ı nıekte bulunmuş olduklarını izah demiştir:. . viz ve bütün tesisatı muhtevi mu-
diye hep toplanı~· kurbanlar kes - , -, kt d T , 

kanunu neşretmış' olan resmi ga - me e ır. emmuzun on beşınde rinde bir çok hatipler söz alarak eylemiştir. - Şefikaya hır çok para sarfe- v.zam bir .bina olacaktır. 
miştik. Bu kan o kurbanların ka - · ı J kt F t'ht k' 1 
nıdır. · zete dün Metro hanındaki- umum ~e~as.'.m .. e .a?'.. a~a. ır. a ' .. e ~ bu müesseselerde çalışanların dev- Devlet memurldrı maaşlarının derek elbiseler almıştım. Fakat --o-

müdürlüg' e geımış· tir. a mudurıugu bınasının bırı~cı ıet te~kiliıtı içinde ça1ışanıarıa bir tevhit ve teadutüne ait kanunun. sonradan bu kadar masrafı çok Satılan ve kalan tütün 
Dediler. Fakat Far• kuman- katı ikmal edılmış Mercanda dı 

Tesellüm muamelesine dün res· _ . . . ' - hizaya getirilmek istenilmesinde- bazı kayıtlarından devlet demir -1 buldum ve pişman oldum. Kendi· 
danı inanmadı: 

- Doğrusunu •öyl~-in ... 
Diye i.<rar etti. 

men başlanmıştır. Tesellüm mu - ger bır malrye bınasınm yapılma. ki maksada işaret ederek bu mües- yollan ıdaresinin ıstisna edilmiş ol- . • . . ~e~ senenin 60 milyon kilo o-
sına karar verilmiştir . • . • .. d _ .1 . .. k b .. sıne yaptıgım elbıselerı toplayıp lan tutun rek.oltesınden şimdive 

amelesinde eski u. Müdür Kadri, · seselerın malı ve ıktısadı bun yele- ugunu ı er• sureı e u muessese- . . , . . . 
Odun Pi.yasası hara . .. . .. . . . .1 !erin de ayni surette bazı 1<ayıtlar aldım. Ben ona aıt bır şey çalmı.ş 

1
. kadar 44 mılyon kılo satılmıştır. 

umum müdür vekili Mustafa Hut- - rı ıtıbarile böyle hır takyıde tabı . . B ti 16 ·ı k'lo 
kalan halk' kı', tesellu"m heyetı' 1 ti mt· im 1 • 1 f 1. . .. "altında istisna edilmesi yolunda değilım. Bunları esasen ben yap- 1 u sure e mı yon ı stok var 

?a arı hazır bu re e 1 tutu a arının on arın aa ıyetı u- .. - .. .. - . . d b 1 2 5 ·1yo . 
b ı . . . . . , ileri surulmuş mı:tale-alara karşı - mış oldugum içın gerı almakta da ır, un arın • mı n kılosu Mar 

Naçar vaziyette 

doğruyu söylemeğe 

dtılar: 
mec ur o - lunmuştur. . . . zerin<le aksı tesırler yapması ıhtı- d 7 ·ı ilos 

Odun pıyasası hararetlenmıştır. . . . 
1 

• • , !ık olarak Faik Baysal, devlet de- mahzur görmemış' tim. mara a, mı yon k u da Ege 

- Yahya peygamberi öldür
düğümüz yer bur8'1dıı· ve o za , 

mandaneri bu kadar zaman geç-

tiği halde kanı bir türlü kesilme
d'.. 

Dedi!(•r. Kumandan sordu: 

• Bu kanın ke<ilmesi için ne 
lii".ım? 

Cevap verdiler· 

- Yahyayı öldQren adamın 
kanı bu mezar iızerine akmayın

ca ,·eya yetmiş bin kişininin kanı 
hıı kan üzerine dökiilmeyince ke-

silmez .. 

Bir rivayele g-ôre Antipas 
kaçmı~lı. Bir kadın onun gizlen
diği yeri haber verdi. Bulup &'e· 
tirdiler ve Yahyanııı kanı kesildi. 

F akat bu rivayet tarih haki-
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1 

Ç k . . k d .. .. k t malınden ba.hsctmış er, ve lay;Jıa- m ~ k da.el B tokl d 

t 1 od 
. b nm bir defa ela iktısat encümeni m 0 arın a us a aş arın Rakım, bahçıvanın, Şefika evde ha · t 1 tal . . 1 1 

• 
e ısı pera en e uç yuz uruş anı iry 11 d t b ıl bile . ıma asın ır. u s arın a 

sa ı an unun geçen sene u mev .. . .. kadroya alınmış olduğunu ve hal- rıç en o an epıer.n ço.r ugu 
. d k' f' t .. .. . . k vey·a butçe ve iktısat encurncnle · ""'kken gır' ı'p ew..ıs· elerı' toplavıp al- g" "l k kı b' d t-k sun e ı ıa ı uç yuz yırını uru<-• bukı' bu mu"es•~o!erin bu nokta ,_ ıu , oru ere sa ır zaman a u e . 

. . ·'""' ; rinden tes1<il edilerek bir mulıte - ~~· - ğ' h · · kt d' tu. Odun stoku ıhtıyacı kaf1ılaya- . .. . . \ardan da istisııa .:dilmiş bulundu - masını h ırsızlık mahiyetinde gör - nece ı ta mın edılme e ır. 
k 'kd d d F' ti . d' !it encumen tarafından tetkık edıl- .. M ko t k'f. k T ht'lb h' l I' 1 · ca mı ar a ır. ıa arın şım ı- ğunu bundan ba~ka fabrikalarda muş ve ar nun ev 1 ıne arar a 1 a ır a ırn arı 

lik yükselmesine ihtimal verilme - mesini istemi~lerdir. Bu arada ka- mesai fazlası ves .. ire gibi bazı hak vermiştir. Mark<> mevkufen muha-
mektedir. nunun ~ümulüne giren ·s~rmayesi Alakadarlara bundan sonra ta • 

iki milyondan fazla hususi mües - lar da derpiş edildiğini işaret eyle- keme edilecektir. til ve P azar günlerinden mada her 
Hamal işleri sıkı seseler• ka.Ydı üzerinde de durul - miş ve hususi mi'esseseler kaydı - ----<>--

t k'l" t k ıı gün Adalar, Pendik ve Maltepe a• 
Bir teftişten geçirildi mu§ ve bunun Teşkilatı Esasiye nın eş 'k~l 1 

esasiyke anldunğu e Vi14yet ı·andarma rasında ve Adaların arka tarafın-
K ·ı t d' t ed'" tezat teş ı etmeme te o u unu 

Hamal bölükleri ve iskelelerde. an unu ı e earuz e ıp e m ıgı izah ylemiştir. k d 1 v da tahtelbahirler tarafından talim· 
sorulmuştur. 1 uman an ıgı 1 l 

ki tahmil tahliye işleri belediye ik
tı.sat işleri müdürü ve mürakıp -
!eri tarafından teftiş edilmiştir. 

Teft~lerde faliyetin muntazam bir 
şekil.de devam etmediği ve iskele
lerde ücret tarifelerinin bulundı.:
rulrnadığı anlaşılmış, ihmalleri gö
rülenlerin tecziyelerine gidilmi.$ -
tir. " 

Faik Baysal, sl'zlerinl bitirirken, iıstarıbul vilayet ıandarma ko • er yapı acağı bildirilmiş ve bura· 
Hatıplerin bir kısmı da kanunun tarda f ed k · 

kanunun iktisat "r.cümenine ve - mutanlığına, Diya~bakır jandarma se er ece vapur ve dığer 
lehinde bulunmuşlardır. . 

rilmesine sebep görmediğini, bu komutanı muavini Yavbay Ziya ta vesaıtin dikkatli davranması tav· 
Bütçe encümeni ikinci reisi Fai.k nunun bir teşkiliıı kadro kanunu 

1 

yrn edilmiştir. siye edilmiştir. 
Baysal, hatıpler tarafından ıJerı su- değil yalnız verilecek mesai ve in· 1 S • • • 
rüten mütalealara karşılık olarak tisap şekillerını devlet memurları fı ,:<irıHerek maddelere geçilmesı Un 1 SJS tecrUb~ sı 
vaktıyle ecnt:fuılerden alınan de • ile müvazi bir vaziyete getiren biri kabul olunm~ w çı.rşamba günü Beyleroeyinde, dün sun'i sis 
miryolları ve inhisarlar idareleri· kanun olduğunu söylemiştir. toplanmak üzere içtimaa nihayet tecriibeleri yapılmıştır. Tecrübe 

nin bütçe ve kadroya bığla~an 1 Bu izahattan sonra müzaker~ k5 verilmiştir. mu,·affakiyetli netice vermıştir. 



27 - Hadran 1939 -
Münakale • • 1 ış eı·ı 

( Baştarafı 1 inci sayfadrı) M'· 
Vekil dün sabah saat 9.30 da İs- •- unakalat işlerinde halkın 

t b 1 menfaatine uygun bir şekllde çalış 1 
an u Liman Reisliğine gelmiş ve ma usulleri aranacaktır. ı 

bir saatten fazla Liman Relsı Re _ B 
f . undan sonra tedricen rnu"n-~ -

SAYFA S 
E 

~·:. . ·~ . 

(- ··~ . . . - . - \. . 
,. ~ ' •. 'tSOnJ ·· MF ·E;Jrler ·· .. SAVARONADA 

ik'in odasında meşgul olarak dai- ı-t ""' ı T 
fl a ın her işinde bJr kül halinde ko- • • Al 

re şe eri ve alakadar zevatla gö - o d aymıs 
rüşmüş ve muhtelif işler hakkınCta r ınasyon esaslı araştırmak meı·- 1 • ın m ~ya 

(Baştarafı 1 incide) ı m~iyeti eı-kanı ve bir kı~ım v~
şamak, konuşmak, iltifatlarını >b- kil! ne melbusları kabul etmeı.-, 
zal etmek, verilen izahatı dinle- :ıı':ıı·a iltifatta bulunmakla geçı· ••-=============•• mekle meşgul olmuşlardı. ren Ebedi Şef, gece kendi dairele-

izahat almıştır. zu icabatından Olacaktır. Memle .
1 

1 
Al Ç kette feyizli bir ticareti bahri\·t· 

1 i etinkaya bilhassa memur _ k t 1 h k d ı li 1 u. rabiln.2k ve onun anasırını t~s- ve a k 
ann ev . o up olnıadıkları, çocuk- kil • 1 ya a a 

l b eden mektep, fabrika ve havuz-
an ulunup bulunmadığı ve kaç !arı nazarı dikkate almak, ve bu.1-

senellk memur oıdukları gibi hu - 1 •dd 1 h 
1 .1 ara yeni bir heyet ve faaliyet ve- Ş t • • k • 

sus arı e ala.kadar ulmuş bu yolda b im 1 e 1 ır 
su~Ier sormuştur. ::z:fes~~n ~~:s~;~:~kiJV=~=:~tının ma esı 
kale~~:n~: z;a":ı~~a:ır~::~ V~ .. Bu arada Deniz Ticareti mektebi' B 
Altuğ ile Zat İşleri Müdürü N~e u~erllndhe de tetkikleı yaptırıp ye- uf dokun ISlrmadan el hav-

K ,, nı ıs a çarelermı araştır • 
ve alemi Mahsus Müdürü Saba - Fabrik 'hti acagırn. l d "' 
batti~ Ba.ydur ref.akat etmiştir. ~iyetini :a~n::1

1:~k;;::z;ar va- ama ıgını d ÜŞÜ n m ior la r 
Al Çetinkaya b•r ara yeni kuru- Istanbuld bul • ceğim. Lımdra 26 (A.A) T' 

lan Devlet Denizyoll&rı Umum M" 1 i d b a. ur.dugum müddeti zet . b"' k : - ımes ga -, cağı hayret yan hiç mesabe -
dürü İlbrahim Kemal Ba•"-ora d:, ~ n de u ı.şle~le meşgul olacağım. ;;ı, aşmfka aJesınde yazıyor: sinde kalacaktır 
1; JV ay arpaşa ıle Sirkeci d man e arı umımıiyesiıı.i 'd Al 

I!lllanlar İ.şletmesi Miidürü Raufi frıbot ; Jet ek i . ara~ın a re edenlerin İn T ı a - . manlarla b:ılara mütema 
Manyası ve muavini Hamid Sa k ş '." çın hazırladıgımız b · gı ız devlet adamla- diyen İngiliz ınıtorluğunun in 

•1 • ra- anun pro.ıesı de nafıa .. rının eyanatlarırun hakiki kı hl 
cog unu çagırmış ve kendJlerinden ni d enenme - metlerın· 

1
. takdire'- Y - 'ta.t halinde oı.ı söylenmek -

D n e müzakere edildi, d1g"er ala' - wuek v enizbank işleri ve yeni teşkila't k d .. .. e o suret- tedir. Fakat 00.i\vleyenler, son 
h a ar en~ümenlerde de tetkik _ le hukü k h ,,.,, 
azırlıkları etrafında malumat al- e m verme ususundaki za- derece tahrik eiği zaman bile dildikten sonra umumi h t h. • . l . 

mıştır. Ali Çetink~ya Liman R · u;di'-·ektır Fr.b eye e ar- ırı acı.z erı -veya suiniyetlcri- buldo/t'un ısırntı evvel havla-

Slovakyada 
çarpışmalar 
Almanlar 
dışarı, diye 
bağırıldı 
Varşova, 2f (A-A.) - Bra -

tıslava'dan Pnt ajansına bil -
diriliyor: 

Slovakyada Zil!na'da Slo -
vak askerlerll,. bu şehirde bu
lunmakta olaıı Alman kıtaları 
arasında bir :ır!Jede vukubul
muştur. 

Fiewden az sonra, Ata'nın rın fo ;..endi hususi hizmetkarlaı ı
müdavatile meşgul bulunan hu- mıı ihtimamile hazırlanan yatak
susl hekimleri huzurlarına çıka- larında iyi blr uylnı ile sabaha 
rak hararet dereces.ini tesbit iç kadar uyudular. 
termometre koymuş. Ebedi Şefin Krizin geçişinden itibaren ü-

' ak§amları ·bir derece farkeden çüncil gilnün başlangıcını ilan e
grizi hararetlerini grafik üzerin- den çarşamba sabahı, Ebedi Şef 
de tesbit etmişti. mutadları üzere erkenden uyan • 

Atatürk, doktor termometre- mışlar, ve biç bir ıztırap ifade et
yi kullanırken kendisile görüş - miyen, sağlık manasile gürle~en 
müştü. Hekimin hastalığa dair sesleriyle daire kapısı dışında A
yaptığ:ı Himzaçlara lı.ısa cevap- tatürkün uyaıınıasını, sade milli 
lar verirken hayret edilecek bir kitleye direktif, dilnya insanı] ğı
tahammill ve enerji ile zerre ka- na veçhe vermekle değil, her 'es
dar iştika göstermemiş, yalnız !enişte maiyetleri halkının gönül. 
vücutlarının batın kısmında ha- !erini sürur ile dolduran ve kaina. 
fif bir semen peyda eden noktayılta meydan okuyuşu ile sevilen 
işaretle sormuşlardı: 1 maruf esesleni§lerini ·bekliyen hu -

- Burada bir gayrıtabiilik susi hizmetkarlarına ioşaret verdi-
var mı doktor?. !er 

Vücudda bir wbibin nazarı * 
dikkatini celbedecek, arıza telak- (Arkası var) 

!'"· F eıs- = · ı ot tesısatı yapıl _ b ım·ı 1 . . / ıgı en Heyeti .Rei>i ve azalarını masına bu yıl ha 1 eyne ı e vaZJyetın en tehlikeli madığını hcsabııtmıyorlar. Fa-
da huzurun d t d ş anacak ve gele- te alı" ı ık t b. k b. dah ı a av<> e erek kendi - cek sene sonunda ; 1 . b" . . . z ur erinden biridir a ır ere de'dı mı ır · a 
lerile ayrı ayrı gcrüşmüştür Vekil olacaktır.• ş erı 1tır1lm1ş Befüann Hollweg'in .1914 avını bırakmaz. 
dün saat bire doğru ]iman° reis - Hava se'e 1 ·. sinde •Kağıt . sene -ı Çemberlaynle Halifaks'ın 

•Ekspres Proanny• gazete
sine göre her iki taraftan da 
10 kişi ölmüş ve birçok kişiler 
yaralanmıştır Slvll halk, Slo
vaklardan yana çıkarak Al • 
man askerler•.aden birka~ının 
silahını almışt.r. 

ki edilecek mahiyette bir hal yok- ------------
tu. 

Ebedi Şefin rahat.sızlıkları de 
vamınca artan zafiyetleri, vücut -
çe kilo itibariyle. devıİınlı bir fark 
meydana getirmek suretiyle ilerli 
yordu. Ru kilo düşüşünü, gıda! re
jimin hakkiyle tatbik edilmeyi -

ı şinde arayan müdekkikler Bü -
\yük Ataya iştihay1 tezyid edecek, 
vücudu kuvvetlendirecek gıdala-

Kadın 
ve çocuk 
işçiler 

llğinden ayrılmış ve doğru Denlz . •- r erı Parçası. dıye tavsif •Kuvvete kuvvı mukabele edi-
banka giderek rrr"düı·ün odasında h An~ara - Samsun arasında etm~ten ho§landığı bir muaıJ:ıooe/ Ieceği. sııretind mükerrer ih -
tetkikleri b .ı ava nakliyatı tesis d ·ı· D' ;,,.; ı ·ıt . ne a,,.aınıştır. e eceg z. 1 - .,.n ngı erenın harbe girdiğini tarları filiyat i]eeyyüd edinciye 

Ali Çetlnkaya .s.. yarbakır - Erzurum - Ta•han ·· hed , 
T'•u.ıanm ileri ge • sında da hava f 1 . • ~ra- muşa e etmekten miit(#Vellit kadar meşmu cıyacak olursa, 

len bütün erkanı ve şeflerini rag·ı- se er erı yapabil - h .,,.. b" .. k 1 bu hal b""· · · b. f 
r k k • mek için tetkik] ılnı ayrc,ı uyu Britanyanın ' utun 4ya ıçın ır e -

h~kkmda izahat istemiştir. Bu tet- Bağdada da hava seferleri yapıl - muttef&lerinin menfaatleı-iııe mey a ~ o ac. tır. zaman. ~ı te -
ara endilerindrn muhtelif işler . er yap akladır. .. . veya) ı·k t 1 ak İ .1 

kıkl.er saat 12.30 a kadar su"rmu"ş, ması mukarrerdir> dan okumaıo · • ak<iirind b renın teklıf etıl<ten hıÇbır za -

Y . · · . e u mem- man fariğ olmaıı olduğu bir ih -
vekıl Harbiyedek' evlne dönerek em folefon hafi arı IeketınAltekrar s'.lıih~ sarılması ü - tiınal olan müzercle~· devri geç-
yemeğini yedikteıı sonra saat 15 te •- İstanbul - Ankara t 1 f z:erıne man mılleti.ııın düçar ola- ını·ş bulunacaktt 
tekrar b nk d" d.. e e on 

a aya onerek akşam geç ort devre daha ilave edilerek dev -~---
vakte kadar tetkl!rleıine devam et re adedi 12 ye çıkarıldı. İki yapılan u·. ç ı ·e r 
mıştfr. . . d~:vreıerin tecrübeleri bitmış ve p a ı t 1 

Vekil şebrım•2de bir hafta kala- musbet neticeler alınmıştır. 
cak'. b~ müddet içinde Ortaköy _ Mısır ve Suriye ile de telefon (B t 

1 
. . · 

d7~' Yuksek Deniz Ticaret meJcte- hatları inşa etmek tasavvmunda _ sız surett; da;;t• ıncı. s~yfada) /bahki İngiliz ıızateleri Mosko-
b nı, Kasım paşa ve İstinye havuz- yız.. r F am etmıştır. Ingı- va müzakereler etrafında çok 
!arını ziyaret ede"ektır. R lızt v~ . r~nsız milmessilleri, Mo- muhteriz davra1yorlar. 

AI . ç . adyoda parazı"t o ova ıkı muhtelü p]' t •d" t- . 1 etinkaya İstanbul Lim · . . an "' ı e Tımes gazetsi, Moskova h !ı-
RelsJlğini çalışmalanna merk:: •- Beynelmilel anlaşamamaz - :ışlerdır. Bu planların her ikis; ktimetiyle İngilt mümessillerinin 
yapmıştır. lık yüzünden radyo parazitinin ö- ~ ~emnuniyete Rayan addecli!- hafta tatili gün}rinde de devamlı 

Ali Çetlnkaya dünkü tetkikler! nh.> tamamile geç!Jemedi.• nıışiır: 
1
• temas hallnde !aldıklarını ve !n-

arasında bir muharrlrimizi kabul J - mahayfı .
1
'."a .ut~habt almakta . olan giltere büyük eçisinin bugünler-

ederek ··1. aponya f e db • ı m ısı arına göre Iııg· de M ltof' . . .. şu mu ıım beyanatta bulun • 'r !iz ve F . . . . ı - o tan Jenı hır mullikat 
muştul': ransız sefırlerı, yem tali- talebinde bulunacağını yazmakla 

D 'zb BHiM~ 'O~V' mat alacaklar ve pek yakında ü- iktifa d. yolları ffi~r~~"ü-m1Jfil' 11.iu1ttıfll,= ~lft çüneii bir pliln te\•d; ed ki D : ıyor 
.•• , ... _ ece er- aıly Telegnıph, İngilte.re 

lüğü ile evlet limanları İşletmesi • 
yet tezini e~as ittihaz ederek Bal- diğini

0 

ve tlı teıgfatıa 'ılıın\ıır'ltzııf--lJmum Müdürüğü adlarını taşıyan (Baştarafı i ıııcide) 1 tık milletlerini garanti etmekten !erinde anlaRma hasıl olmıyaıı ve mülhak bütçe ile idare oluna - Londra, 26 (AA.) - Avam ka - • , 
imtina ~yl:mesi halinde dahilnoktalar ta.rih edileı·ek undan eak lkl mtidir.iyetı umumiye teşkil marasında beyanatta bulunan Baş Fransa, Ingıltere ve Sovyet Rus- . 

edildl. vekl! Çemberlayn demiştir ki: yaya mnnhasır kalmak üzere blr. böyle takıp olunacak hattı harc-
Kanuni merasım tamamlandı. •- Tienstinde vazi.yet değişme-; miltekabil yardım itilafı imza e- ket etrafında bazı tavsiyelıorde 

Bir temmuzdan itibaren bn lki mü- mlştlr. Mahalli beledıye ve asken deileceğini beyan etmektedirler. bulunulmakat oldıığunu bildiri _ 
diriyeti umumiyenin faaliyetlere makamları Ticnstlnde iaşe mesele- .. . . 

. · cl'kk t1 t k. Fakat boyle bır formül, herhan- yor. 
resmen ve filen başlamış olacaktır. smı ı1 a ede b~ 

1
11' etmekte ve la - gi lbir tarafta vukua gelecek bir Bu gazeteye göre, İngiltere 

De_,, -ı "'-lzvolları ı·sıetmesi zımge en t ır eıl almak hakkına . . .. (j ı· b t ı · 
"""' .>J<:ı.ı ' taarruza karşı bır cebbe vilcudc huk me ı, ı n e grafı tetkık et -

mu"dur" Jügu" .. ne bağlı olan hizmetler malik bulunmaktadırlar. 1 .1 · d 1 k t"kt a 1 ·ı· b .. ·ık ı~· · get n mesnıe me ar o mıyaca - ı en •oıır ngı ız uyı e.,.ısı-
§unlardır Lord Hallfaks, Japonyanın Lon-

. tır. ne müzakerelere devam için ye-
Uzak seferler, yakın seferler dra elçi.sile yaptığı mülakatta ener ni talimat gönderilecektir. Sov-

(Aakay ve İzmir körfez vapurla - jik bir Usan kullanmıştır. lngiliz gazetelerinin 
rı), Gemi Kurtarma, Kılavuzluk Oraigie de Tokyoda ayni şekıJde müfaleaları yet n()ktai nazarına y>aktaşmak 

üzere yeni bazı tavizlerde bulu
LQndra, 26 (A.A.) - Bu sa- nulaeağı söyleniyoı·. 

ve romÖI'körcillü>·, şilepçilik, Ha- Arita n~zdinde teşebbüste bulun
llç fabrika ve havuzları, İstinye muş, ve nazırla beraber hali hazır
dokları, Van gölü işletmesi, Liman- daki vaziyeti bütiin ~afnhatıle mü

Hl!nka'nın doğduğu Ru ·
zemberk şehrinde de buna 
benzer bazı hadiseler eereyan 
etmiştir. Şehir halkı, sokak -
!ardan g~erek: •Yaşasın ser
best Slovakya, Almanlar dı -
şan , diye bağı»mışlardır. 

ra iltifat gö•terttirecek posyonlar 
veriyorlardı. 

Bir sene daha 
çahşabilecekr 

Ankarl\, 26 (A.A.) - İktıı;at Ye· 

l evkif edilen Mf car' ar 
Bratlslava, 26 \A.A.) - Slo-

!Iusu~i hekim Atatürkiin vii- kiıletinden tooliğ edilmiştir: 
cutlarında işaret ettikleri nokta- 1J kanununun 3 üncü maddesı 
y1 uzun uzun ve inct!en inceye tet-

vak makamla>• Zip• uııntaka
sında ikisi Alın.ın papazı ol -
mak üzere 7 1 •şi tevkif etmiş
tir. Bunllll', halkı Macar milli 
marşı söylem.ğe mecbur edi
yorlardı. Mıntakada mütema
diyen hiiküınd aleyhinde be
yannameler dağıtılmakta ve 
Slo\'ak makamları buna ni -
hayet vermek için sıkı tah -
kikat ve tevkifat yapmakta -

kik etti. mucılbince sanayiden sayılan işler-

Muayene netcesindc hiç bir de ötedenberi g-eceleyin çalıştırıl -
mana ifade etmiyen ve arızaya makta bulunan 17 - 18 yaşlarındr.-

1

, delaleti görülemiyen bu semenin ki kız ve erkek çocuklarla her yas

encl~şeyi mucip .. olamıyacağı E - taki kadın işçilerin eskisi gibi ~ 
bedı Şefe arzedılınce esasen bu - işlerinde çalıjştm lmasına, 56 rnct 
'la o kadar elıemmiyet vermiyen maddenin 2 inci btndi hükmüne tev 
Atatürk doktorlarına iltifatta bu- fik i . · ·ı · k 
:uııdnlar. an umum ızın verı mış \·e ey-

lki günlük istirahat, ilk kri- fiyet Anadolu Ajansı vasıtasıele 

~in meydana getirdiği reaksiyon- 17/6/193 ve 10/6/1938 tarih:, ga -
laı ı nisbeteıı önlemiş görünüyor- zetelerde ,Resmi tebliğ• suretınde •----=======-=._-;-;;;; • du. Ve bu görünü~ doktorlarda neşr dilmiştı. 

Tu .. rk - Fraa,, ~lZ ,. ht"ı- olsun, Riyaseti COmhur maiyeti 

dırlar. 

Bu ızin aynı hükme istinaden 
erk"nında olsun, Savarona yatı-
nın zabitan ve nlli;ettebahnda ol- 17/6/1940 tarih•ne kadar de ·anı t' - -< Bll§taraıı 1 ıııcf sa1'ıülmı 
Yiliğe "İİZ tuttu kPa rıeşe ha\•a•ı 

düşmanları - eğer var .a - tarafın- ' ' 0 

.. içinde y fiziıyordu. 
dan mutlaka mm.~lt surette karşı- M" d h . . 
ı ak 1• d 8 . T"' kü' u avı · ekım ıstıı ahatten 
anın azun u. •2 ur ve A 

F ıl k il d . 
hasıl olan iyi neticeleri Ataya arı 

ransızı uzun av~: ı yı arın an . . 
bl dah bi• b' il 

1 

ettı. Ve .. eözlerini>ı nihayetinde sonra r a .. ır ter e yanyana . . . . 
1 . bi hl 1 t .. kt '"tırahatııı bır müddet daha dc-ge m•~, r za n nıuş gonnc en . . 

h ı hl k ~ d • b vamının çok ıyı bir tezahüre ve-usus r ı:cv uuy ugumuzu n~ . .... . . 
d k l k k dl 1 

. 
1 

rsıle olacagını da ıllive eyledı. 
ra a ayt e-tme t.-n en m z• a a- . 

Atatürk aynı geceyi de sükun 
ve i5tirahatle geçirdiler. Gündüzü 

.tnayız. 

Aynı arz derecesi üzerinde ay

.....,~,!,. ii7.ıı:ro hir V}l ~_aha tızıl'l}JllMJ-
lŞbU um m ıı.ıllı.Iktı :..t r ~ C· 

ti tarafından glırülecek lliz~m tize
rine bazı iş yerlerine 4bir ay en·el 

tebliğ ed1lerek geri alına bilr 
İHTAR: 16 ve daha aşağı yaşt~ -

ki kız ve erkek i.şçil rin lıer ne 

" tarzda olursa olsun =axi ·~ıerin-
rle gece çalı.ştınlınnları mutlak su 
rette yasaktır. 

ni grup ve tulun ,eyrederek ve ay- =====---======================= 
nl ılık kainatın ç<>cuğu olarak ye • 
tişen, büyüyen ve hayata mutlaka 
giilcrek bakmak •nslyaklle doğan 
bu iki millet çocuk lan için basım ol 
mak hiçbir zamaıı mukadder sayı-

lar Umum Mürürlüğüne ise şun - zakere etmiştir. 
)ar dahildir: Bu· müzakereler ncticesınde Ti -
İstanbul limanı Haydarpaşa Ji- enstin işinin halled!Jeceğini ümit e

manı, .İzmir limanı, Trabzon ]ima- diyorum. İngiliz tebaasının maruz 
nı, Mersin llmaıı• Fenerler, Rad- kaldığı tahkirlere nihayet verllme
yatörler, D·cn·z işaretleri, Tahllsi • sinde ısrar etmekle beraber me -
ye. selenin Japon hükfımetile birlikte 

Hamdi Emin Çap da 
düd tevkif edildi p tt k ı h d t f "k"ld" lamazdı. Bugün ~14 ten yirmi heş ayas a 1 u u aşı so u u yıl sonra Türkii ve Frnnsızı karsı 

karşıya ı,:etirınlş ,11an kötii takdiri .. .. .. [B.a~ tarafı 1 in~idc] 1 Melta, binalar seJ'Visinden mımar 

Bunl«rdan başka Denizyolları memnuniyeti mucip bir şekilde 
hizmetlerinde ayrı ayrı tarife ve halline zarar verecek mahiyette 
hasıliıt, teftiş. muhasebe, malzeme, Svatovda Japonlar ablokaya 

bukuk, zat ve sıhhat işleri, hare - Japonlar ablokaya tekrar 
ket, yük ve yolcu kamara hizrnet-1 baŞlddılar 
lerı, fen heyeti yanı teknik büro, Londra, 26 (A.A.) _ Londra ga-
tabrlka havuz ve doklar idaresi ile · · 
]imanlar işletmes•nde de muhase
be, levazım, hukuk, zat işleri, fen 
dairesi, Jlman hizmetleri, iskeleler, 
kıyı emniyetı ve teftiş hizmetleri 
vard1r.• 

Yeni kadrolar 
•- Suret1 umumiyede yeni teş -

kılat dolayıs!le kadrolarda açıkta 

kalacak memur yoktur. Perakende 
suretıJe yerleştirilmderi teahhur 
edecek bazı memurlar olacaktır. 

Deııizbankın tatbik etmek istedi -
ğini bankacılık işleı ı tamamen bu 
lkı müdiriyetiıı ik tidan haricinde 
kalmıştır. DolayısHe bankacılık 

hizmeti için alınrr.ış bir takım me
murlar daha ev\'elce ve bilahare 
bo~ka h•zıy.etlere seçilmi lerdir ve 
seçlleceklerdır. 

Bankacılığa &it olan hizmetlerin 
muamelatı , bır h~yet tarafından 

bir sene zarfın< a ı affiy e edilecek -

zeteleri Tientslnde IngiJlzlere ya-
pılan yeni bir talum fena muame
leleri kaydediyorlar. 

Svatovada Japonlar ablokaya 
tekrar başlamışlar vt iki İngiliz ge 

' 1nisini Hongkonga gönderilmek ü
zere limana eşya çıkarmaktan me
netmişlerdlr. 

Bundan başka İngiliz kaynakla
rından alınarak verilen bir habere 
göre Hankovda yPni bir hadise da
ha olmuştur. 

Times gazetesi İngiliz hüki'ıme -
linin Tientsln hi\disesinin mahalli 
olarak halledilebileceğini hala ü • 
mit ettiğini yazıyor. 

DaiJy Herald gazetesine göre, 
İngiliz kabinesi gelecek çarşamba 
toplantısında o zar,ıana kadar ih -
tilfıfı Japon hükı'.ııneli muslihane 
bir tarzda halletmek temayülünü 
göstermezse icap edecek mukabe
lei bil misil tedbirlerini tespit ede-
cektir. 

[Baş taufı ı ıncide) tında Adanayı şereflendirdiği za • bir daha tekcrriir etmemek ilzere Muduru Hamdı Emın Çap dun sa-, Fariıl_ı Köprülü, Denizıbank muba· 
hah saat onda clördiincü sorgu ha-1 berat ser1:isin-den Murat ve avni riyasetine seçilmi~tim. Hakikatte man bu hakikatı bir kere daiha slya'i ufukl~dao ıızaklaŞJ!'lŞ gö - -

rü kimliğine müracaat etmiştir. servisten Leman, Hadiye, Zübev-Tiil'kiye Büyük Millet Meclisinin bütün cihana karşı hay kırmış ve :voruz · 
CAN Hamdi Emin Çap dördüncü sor - de ve Suzan. bir azası ve Cümhuriyet hükumeti kırk asırlık Türk yurdunun esir A. N. KtR,t 

t İ . k . d B'. gu hakimliği taı atından on ~ da- Bunlardan başka mevkuflardan nln bir memuru olarak vazife al - kal.mıyacağıııı ilan etmıştl. Büyük T ZAR - Dm. u yazım a • u-
'k b d 1 ti .. kika süren 'bir isticv<>ba tabi tutul- Jerans şirketi müdürü Meteos Te-mış bulunuyordum. Bugünkü kut- Kurtarıcı 936 İklfıclteşrininin bH-ın 1 yü ir kara ve deniz ev e • cum 

lu ·netice Ebedi Şef Atatürk ile ci günü Büyük Millet Meclliıinin lesi tashih hatası olarak ·Büyük m~ ve bundan sonra hakkında mel dtin tekrar sorguya çekilmiş -
b. K d · d ı tı ki' d dl tevkif kararı verildiği kendisine. tir. Milli Şefimiz kahraman İnönü'nün açılışında söylediği tarihi nutukla 1r ara enız ev e • şe ın e -
ııdığ· ı · k ı d ö ·ır müddeiumumilik;c bildirilmiştir. Tevkı'f kararına ı"tı·raz yüksek d"hiı ve iradesi ile başarıl- Hatay meselesini Türk milletinin z 1 çın ° uy cu arım an "' 

mıştir. Bu muvaffakiyetin ta:hak - milli davası yaptı. Ebedi Şef milli dilerim. - A. N. K. Refi'f Bayarın mal Ornatma Şimdiye kadar tevkif edilmı> O· 

kukunda büyük Türk mllll"tinin davayı bir an unutmamLŞ, hasta - • • • • • - müracaat edildi )anlardan .bazılarnın bu karara i -
sarsılmaz azmi, Büyük Millet Mec halinde Hatayın yanibaşına kadar itizar Yine Satye binası tahkikatı ile tiraz ettikleri ve keyfiyetin ağırce-
lisinin isaıbetli kararları, Cüıııftlu - gelerek milli mücadeleyi yakından Miioderieabmuın çokluğundan alfıkadaı· olarak Milli Reassürans za mahkemesi riyasetince tetkk e-
riyet hükfuııetinin yüksek idaresi takip eylemiştir. o son nefesinde bugün Atatürk ve İsliklal Harbi müdürlüğünden tekaüt edibniş 0 _ dilmelııte olduğu hakkındaki haber 
ve niıhayet kahraman ordumuzun bile Hatayı düşünmüş ve bu dava- adlı tefrlkamızı koyamadık. Ö.ıür lan Refi Celal Bayarın bir mesele !er asılsızdır. Mevkufla~dan yalnız 
yenilmez kudreti ve varlığı amil yı yegane halefi fnönü'ye emanet dlle~i!; . • • • • • ... • • . hakkında malı'.imatına müracaat e- Jerans ~keti müdürü Meteos Te· 
olmuştuı-. 20· yıllık hicran, acı bir ederek miiııterihane ebediyete ka _ ' di1mek lüzumu hasıl olınıış ve mu- mel tev'kif kararına itiraz ederek 

rüya gfüi geçmiş ve artık tarihe rışmıştır. Milli miııakımızın ta - yor ve ayni derin heyecanla yaşı- maileyh dün müddeiumumilik ta- senbst bırakılmasını istemşi fakat 
al-'- t B" "k T" k t ralı-~an davet olunarak 11adesı· bu talep reddedilmiştir. m uunuş ur. uyu ur va anı- h kkuk tt"ği b · .. .. yorum. ııu 

nın kopmaz bir parşası olan Ha - a e ı u mes'ut gunu, son H d l t ök ldU tesıbit olun.muştur. Bundan başka mevkufların idı • 
tay'ın anayurdrlan ayrı kalnıasına suz heyecanla kutlularken Ebedi u u aşı s u dör-cjenie tilattaıı ve temll6tan menedildikle-
ıaten imkan yoktu. Bugünkü var- Şef aziz Atamızın manevi buzu • Antakya, 26 (A.A.) - Pay~taki O d" f h'fl ri hakkındaki lha2ıerlı- de doğru de-
lığımızın Ebedi Koruyucusu Mus-. runda eğilir, Mllli Şefimiz kahra- 476 numaralı hudut taşı yermden Un ın enen f8 1 er ğildir. Mevkuflar tevkifhanede sa 
laf Ke 1 1336 N' mi H t t . _ sökülerek ·bugün buraya merasim- Dördüncü rorgu hakimliği Sat- dece mevkuf bulunmakta ve tev _ 
yına mn::Uisaka d:i~ı ol:p o~: man nönu'ye derin ve nihayetsiz le getirilmiştir. . ye tahkikatı ile alilkadar QJarak kifılıane nizamatına talbi olarak mu 

d • saygılarımı sunmakla şeref duya - ilhak mUnasebet"ıla dün de bir çok şa:hit dinlemi§tir. 
ıgı hakkında kendisine çekilen 

rım Bu şahltleı· şunlardır: 
telgrafa Gazi Antep mıntaka ku - H.ata artık t d ği Halayın anavatana ilhakı müna-

Deniııbank yapı ve binalar ~efi Y anava anın e s - . tzrn· . . man.danı bin.başı Recep -şimdi as- • sebetıle ır Belediye Reısi tara-
keri temyiz azasından- vasıtasile mez sınırları arasına girmiştir. Bü tından Reisicümhurumuza bir tet>- Veli Arsova, bınalaı· servisinden 
verdiği cevapta Hatayın milli mi - tün Tiirk dünyasının bugün heye- rik te:\grafı çekilmiş \'e Milli Şe1' ;vıeUha, Limanlar U. Müdür mu • 

ayyen ziyaret günlerinde zivaret • 
çilerile yine nizami sekilde görüş· 
tilrülmekte<brler. 

Bu husustak tahkikatın 

ikmaline çal~ılmaktadır. 

sürat\,. 

Sorgu 1 
saka dahil olduğunu bilrlirmek su- canla kutladığı bu mutlu günü bii- kendisine bir teşekkür telgra<tıle ••·ini Hfunit Saracoğlu, Sayte şir-. tahkikatının vereceği netice)·e gö-
tetiyle bize bu hakikatı ilk defa yük milletimizin bir ferdi g~bi ben mukabelede bulunınuşlardn. ı l«•ti müdürlerinden Ferit, Deniz - re hadise mahkemeye intikal ede. 
miljdelemi§ti. Ebedi Şef 925 M11r - de budu "' bir sevinçle kutlulu • hrfpnlDelBt !-ıank yüksek mimarlarından Naci cektir. 
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SAYFA 

Hartson umumi harpten sonra 

bir hayli yorulmuş ve ihtiyarla -

mıştı. Onun en büyük bir endi,jesi 

vardı: Ya bir daha harp olmazsa?!. 

O zaman elindeki malzemeyi na

sıl sarfedeeek, fa•brikasını nasıl iş· 

deki malzemeyi satmağa ve zarar

larını telafi etmeğe muvaffak o -
tursun! 

Ytlar geçiyor, dünya yeni bir 

harbe girmiyor ve milyoner Hart

vi nmİ!jlerdi. 

Halbuki, insanları öldürecek o -

lan bir Ölüm fabrikası. nın faa· 
son elindeki stok malları süreme · 1. . . . . · 

. • . . . . • _ . . : ıyetını tatıl etmesıne muka'bil 
dtgı ıçın, ıflasa dogru gıdıyordu. • d" d ' unya a o kadar cok •Öldürücü 

Hartson bir gün •borsada tehli - • 
. . . . . . maddeler imal eden. fabrikalar 

kelı bır oyuna gırıstı. Fabrıkı\Sı - v ki b 1 .. .. .. .. .. d 
• 

1 
ar • un ar, gozumuzun onün e 

nın eshamını taklit ederek, adam-
1 
harıl harıl çalışıp duruyurlar. 

!arı vasıtasile borsada UCIJZ ucuz 
1 
41!!!!!!!"!'!!"!'!!"!'!!!!!=:!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!! 

sattırmağa başladı. M J • 
Ve bu ucuz hisse senetlerini ken areşa şerefine 

disi toplamağa başladı. Bunu gö - J J•kJ 
t'en diğer hissedarlar da. uzun yıl-ıyapı an şen ı er 
lardanıberi ellerinde kalan hisse se- Tekirdağ. 26 (A.A.) - İki gün

netlerini elden çıkarmağa başlamış denberi Tekirdağında bulunan Ma 
lal'dı. reşal Fevzi Çakmak şerefine dün 

Hartson bu suretle _ ticarette 'bir alaylannız tarafından spor şenlik
aksülamel kaidesi ihdas etmek ve: !eri tertip edilmiştir. Bu şenlikler- ı 

. .. .. de, Mareşal. ve refakatlerindeki 
borsacıları telaşa duşurerek Iabri- 0 1 Fah t · Alt o . . ı'genera re tın ay, rge-
kasının sermayesını takvıye etmek al 1· ıt· ç 1 1 K 1 
lst

. d ner zze ın a ıŞ ar, o~genera 

ıvor u. K ı B 1 k · V · ema a r esır ve ali hazır bu~ 
Polis gözünden böyle hileler ka- lunmuşlar, Altı bin seyircinin iş

~ar mı hiç? ... Londra zabıtası der- tirak ettiği bu şenliklere İstiklal 
hal işe el koydu .. sahte senetleri marşile •başlanmı.ş alaylarımız 
me dana r• " ' • snor kıyafetlerile bir resmi geçiti 

., ::ı ,ı, ~ ~akip jimnastik harek<>tleri 
ı'""-·~ -uo1:ı0"d 

~ ! ('(I ~ ,.... ~ ~ ,... 4.1 dır. Bundan sonra ıniill 
·~ fil ~ e ~" :~ :S S ~ ~ "' ..., -"' ~ ,,. ,,, "' '" ynanmı.ş ve İstanbuldan 
.., 'O ev ce ,. .~ ~ 

~ ? \O ·;:. ~ ı:: ., ..- 'ktaş klübü B. takımı ile 
ı ,-.. -~ .e ;... ~ s: 
• ~ ~ ~ ~ ~ .tJ ı:: ';, lbü arasında bir maç ya-

'-~ ·;:: ~- ,i ~ ;6'o t' aç 6 - 1 B""'iktaşın ga-
- ... ~ ,..,~~g -· - ~-a ~ . !:\ S t ~ etıcelenmiştir. Maç obit-

kanı bu dt !:l :;; -"' ~ ~ P. a subaylar tarafından 
- ~ ~ ~ "'° 

ca veya yetmı~ ~ e. % a tışlan yapılmış ve şen 
bn kan iizerine t. !! "' .:; ~ et verilmiştir. Mare • 
·ı -: ;§ ,;_ ~ . .,; akatlerirıdekı" zevat i-

sı mez.. "' .,.; -" -~ .ı:; ,:< 
Bir rivayete g·öre e t ~ l.lboluya hareket et -

kaçmıştı. Bir kadın onun ~ işlerinde olduğu gibi 
diği yeri ha.her verdi. Bulup ~ surett~ ukurlarun~ _I 
tirdiler \'C Yahyanııı kanı kesildr. 1 

Fakat bu ı·ivayet tarih haki-l 

1 

KaJın - ElbiHyi alırken Fermuarı 

Fakat lt.ilit benim ıah•i t•dbirimdir. 
ilaı•rinde idi. 

!7 - Haziran 1939 

Ankara Radyosu 

~~~~~~m~~~~!~~~Kw~ 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. ~o Kw. 

1639 m. 138 Kes. l~O Kw. 

-

Merle Oberon koca•ı 

Alekantlr Kortla ile 
birlikte 

saadeti ve iyi bir aktris olreak zev-

ki.. Hem ikisi birden neden olma -

sın. Buna en iyi misal dostum Nor

ma Shearer değil miydi? 

27 Haziran Salı 

- · -~--- ... • ...- ........ m . .. .. "". .. ..... '"' ... . 
Küçük sinema haberleri . . ... ... .......... 4 ....... ,o, ..... 

* Marselllaise filminin birçok 
kopyeleri alınını~ birçok sinema 
salonlarında gö,terllmek üzere 
Rusyaya gönder .imiştir. Şimdiye 

kadar çok az Frau>ız filıiii Rusya
da gösterilmiş olduğundan bu fil -
min oldukça alaka uyandıracağı 

zannediliyor. . * Henri J eanson bizzat kendisi
nin sahneye koy.cağı •Panamalı 

Levi. senoryosuncı hazırlamak ü
zere sayfiyeye ç~kilmiştir. 



BARBAROS Anaların l<O•••I: 

Bebekleri gıdasına 
dikkat ediy musunuz? 

\olay ve analann südıi hem ıyi 

hem çcıktu. Çünkü onlann da bu -

gunkü kadar yorgunlukları ve 

dertleti yoktu. Şimdı ıse bıt takım 

kanunlar var kı faydalan umumı
yetle kabul edildiji için lÜır taraf

ta tatbik mevkünde bulunuyorlar. 
Birinci kaide çok müreccah olan 

ananın sut vermem, dalına miırec
cah olmakla beraber her zaman i

çin ıyi değildir. Çünkü ana ıüdu 
daiına mat!Qıp evsafı balz olamaz. 

. B1J takdırde ana ıüdüııde ısrar et-
mek tehlikelidir. Her Jıidlııede 
doktora mtıracaat etmek ve tlliıl -
bin reJiııi almak Urıınvlır. Ana aii

dü vermeli mi venM111ell mtt di-

WWWCW)G .• 's ' 
Jemekt f.a;v.dahılir. 

Günün Redimleri ] _., 

Bun1lD için üç 
esashnokta 

f Sonra 'bır kaide dlllıa zUaede • ================;;::::::=::i::=!lt.e ~ 

:~;: ::; :!: :_: ltalya her işi kılıç görecek dly 
•l•i ve o kadar l1ll tatbik edil 

Almuya 
• 



ALI ~a-1 o ve heyke ·n aya . 

anınkine ·benzer 
Kaara u .. rarlar, hatta hasta olur
lar, ırl r, kaybolurlar ve aire .. 
Bu takle tahlo ve heykeller tekrar bulunduldan zam 
~ı Olup olmachklan nuıl belli olar, biliyor musunuz? 

J - ,,.,_,,, l«orf Mlsalnln l--~ y 
... ,.,,,,, Wr _,,,. fu.7meıli ,.,.__'-ini -1 ptıffık ,.,.. .....,., .... 

SORUYORUZ 
llcdam'ın 
Hediyeli 
An le eti 



rr - ırntran ım İKDAM 

;· •• ···-· •.. ' ••••••••••. ·1 
s A ~ L o IK ı F otoğra= Tahlilleri l 

A~z t--···.-..--·-•••••••·--· 
ÇAKDCD EIFE; 
Dağlar kralının haki- ~ z E. Y N E- L 

k .... h J : BESiM SUN 
ı ayat ve macera arı : Tefrika No. ı4 

Çakıcının takibi için bir Arnavut 
müfrezesi teşkili kararlaşmıştı 

İnsau, hastalıklarm ek•erlslııi ağ 

undan alır. Blnncnoleyh sıhhati 

muhafaza etmek için ağza çok dlk

bt etmek lhımdır. Gi1nde laakal 

ıı.ı defa ağzı ~·ıkamak lazımdır. 

Bilhassa akşamları dişleri fırçala

mııl< çok mühimdir. Bir de ara sı

rada Bikarbonat dö sud banyo•u 
Çakıcının üs

tüne Arn;wut müt 

re_zclcri gidecek -ı 
mı~. 

yapmak gerektir. 

{ Ağl:ın sıhhatinin, bozulnıuş ol 

1 dutu neşrettiği pis kokudan· an -

laşıhr. Bunun sebepleri miltead -

dlttlr. Evveli bu sebcpl~rl aramak 
icap eder. SonTa tedaviye gôrlştlir. 

Bu tedavi de her halde bir dokto
ra müracaat suretıle yap.ılma.k ik
tiza eder. 

ıl -13-

{ 
13: Faruk Tüzen (Me!Ankolik ve 

asabi tiplerden) münakaşayı se -

l 'vl!r, filı:ri ve takip sahibidir. Zekilıil 
kuvvetlidir. Uzağ• gören ve tahlil 
kabiliyeti yaşın mütenasiben inki-
şaf edecektir. Fik:; sahasında daha 
çok muvaffak olur. Mütereddit ol
makla beraber, k~rarlarında isabet 
vardır. Parlak bir istikbale nam-
zettlr. 

• 

Hamidiye 
ZGnguldakta 

Zonguldak, 26 (A.A.) - Dün li
manııruza gelen mektep gemisi ku
mandan Valiyi ziyaret etmiş ve 
Vali iadeyi ziyaret ederek topla 
selamlanmıştır. Sabahtan saat 6 ya 
kadar bütün halk gemiyi gezmiş -
ler ve gemideki genç subayların 

nezaketli ve izabatli refakatlerile 

karşılanmıştır. 

Saat 17 de çok kalabalık bir 
halk ıhuzurile Zonguldak spor ku
lübü ile Hamidiye spor klübü ara
sında yapılan futbol maçı 3 - 3 e 
ber!Wberlikle bitmiştir. Saat 20 de 
şehir parkında belediye tarafından 
Hamidiye subayları ııerefine bir 
ziyafet tertip edilmiş. bu ziyafette 
Vali ve Parti Baykam Halit Aksay 

l belediye reisi, halkevi reisi ve bü-
1 - b 1 . 1 ıu, ruesa hazır u ımmuş ve zıya-

fet çok samimi bir ha·va içinde geç 

O ı«manın zih •

1 ni) etine viıkıf o • 
]anlar, eski 06 · 
ına lı imparator • 
lug da, Arnavut 
kel 'mesinin şeca• 

.t ·e ce~aretle 

müteradif kulla ·' 
nıld\ğını bilirlen / 
Arn a vu l kızdı rıl • 
mağa gelmiyen 
bir şahsiyettir; kı
zarsa çeker, ölıfü -j 
rür Arnavut bır 

deıfa cBesa• dedi 

Hükumet hiç lbir kudret göstere
miyordu. Çakıcıya hizmetinin mu

kabili menfaat, hiyanetinin mu -
kabili ölümdü. Bir köylti Çakıcı -

nm bulunduğu yeri ihbar eder de 
hükılmet onu tutamazsa arkasın -
dan ölüm muhakkaktı. Çünkü hü -

1 miştir. Hamidiyenin limanımıza 

KADRİ BARAN 

-U-
j 

1 gelişi, gençlerimizin ve halkınuzın 
deniı.cilğe alakasını bir kat daha 
)'Ükseltm iştir. 

• 
12: Kadri (müdek.ik ve 

' l 

kUmet bu köylünün canını mı.ıha - mucid tiplerden) 
mi, cihan yansa 1 fazaya muktediı· değildi ildir. Muğ ak me 
dönmez. Arnavut 

Kendisini bu suretle halkın mu- muhakeme kudretini gösteJr. Bldemek, kmbadayı 
demektir. habbetine dayıyan Çakıcı Efe, Ar- raz müvesvistir. Nefsine limadı 

Kayıtsı.z, şart • ~ navutlarm 'İzmirden hareketini vardır. Hafızasına güvenir. Ketum 
sız. istisnasıı, müıı 1 derlıal haber almıştı. Arnavutlar· dur. Gevezelikten hoşlanmııo. Mad 

l daha Ödemiş istasyonuna ayak ba • . 
tesnasız inanılan la Çak ...., b 1 k dı işlerde daha f.!Zla muvaiak o-sar rken ıcı c.ıe un ara ur-

ı • 

FARUK TÜZEN bu iddialara gali - 1 jduğu tuzağı hazırlamıştı bile.. tur. 
ba o zamanın hü- Arnavutlar her şeyden bihaber, ============================ 
kihrıetl de kanaat getirmişti ki bunlardan birisi gelmiştL Tabsın yediler, ıçtıler ve Ödemişin ıçin -
muntazam zaptiye kuvvetlerinin usta antika tiplerden biriydi. Ar - deki bir kahvenin peykesine ku -
başaramadığı Çakıcı işini gönüllü ııavudun kiyafetinden takl>e me - rularak sıkıp savurmağa başladı -
Arnavut müfrezelerine 'başartmak ınur olduğunu anlayınca: Jar. 

Uşak sulh hukuk mahkemesinden 
Davacı Uşağın Hacı Hı:iır mahallesinden Tırit oğlu Mehmet pa-

Yoluna dökülmüş ve kırk beş me- - Ağa; dedi, galiba niyet Öde - Vakit, yatsı namazı vaktiydi İ- şa veresesinden l<ız. Sıdıka Yılanı:ı oğlu vekili avtokat Azmi Altan 
cidiye aylıkla .Gönüllü lakrp müf- m19e... çi sigara dumanile dolmuş olan 
rezesi• teşkiline kalkışmıştı. Arnavut azametle .cevap ı-erdi: l<aıhvede yüksek perdeden Arna -

Maamafi bu hareket iki taral'ı.n - Va!- hani bir Çakıcı cidip ona vutça muhavereler cereyan ediyor, 
da işine geliyordu. Zira son mü- oeberttittireceğim!.. arada sırada kahveciye; 
sademede ölen 17 zaptiyenin on ü- Tahsin usta bıyık altından gül - - Yap more bir çay. 
çü Arnavuttu ve bu hal, Arnavut- dü: Kılıklı emirler veriliyordu. Hai-
l arca, i\detıl miU! bir kan davası - İyi amma Çakıcı çok iyi kur - buki kahveci de Çakıcı Efenin a
şekline sokulmuştu. Bundan başka şun atarmış... damı idi ve kahve ocağının arka _ 

Çakıcı Efenin, o zamanlar kıiba - - More ben haçan atar serçe sın.da bir martin duvara dayalı du 
dayı telfıkki edilen, Arnavutlara kuşunda; tüfek bam, kuş tıum... ruyordu. 
karşı hasmane bir z.ihniyct taşı - Halbuki Çakıcı M"hmet öyle ya Muhavere esnasında ~ -
d.ığı ve önüne çıkan birkaç sıoh• - f man oıı ~aKı.vuı .rı..ı u:r ıe "duud, .Ld.tUcU• v.u. ...:1 .. ..__.. .... -...ı, ~ ~rau .. 
nı, sırf Arnavut oldukları için, öl- bumla öldürülecek nesnelerden de- - Gelir mi efendam o Çakıcı 

dürdilğil muhakkaktı. ğildi. burada?. * 
1 

Vak'a meşhurdur: Kahveci sükünetle cevap verdi: 
B .sebe le .bükıi.metin gayet' Bu Arnavutlar tam 40 kişi ol - - Çakıcı buraya gelebilir mi a-1 

tarafından vere;;eden Naz.lli mensucat fabrikasın.fa boya şefliğin

de Uşaklı Hamamcı oğularından Mehmet ve şerikleri aleyhine 

açılan izalei şüy.' davasını~ görülmekte olana muhakemesinde müd

deialeyhlerden ismi geçen Mehmooin ikametgahı meçhul bulundu-

ğundan muhake,r,ece ilintn tebligat icrasına karar verilerek mah -

keme 7/7/939 cuma günü saat 9 n talik edilmiş oldıığundan mezkür 

gün ve saatte müddeialeyhin mahkemede hazır bulunması i!An 

olunur. ·4613• 

l\LLC 1\./\1\/\1\ 
lstantul Vakıflar EaşmdUrlUgUnden : 
(Ksmetli Askeriye Mahkemesi Ketebesinden İbrahim Ethem Ef. 

Bir yıllık tayyare 
sabşı 

Vaşington, 26 (A A.) - Ticaret 
nezareti 1939 senesinin ilk beş ayı 
zarfında ihraç Edilen Amerikan 
tayyarelerile hava malzemesi hak
kında bir istatistik neşrctmiştır. 

Gösterilen rakamlara nazaran ih-
1 

1 racat miktarı 38 rr.ilyon 237.052 do
ları bulmaktadır. Bu miktar, 1938 
senzsinin ayni dPvresine nazaran 

yüzde 31 fazladır . 
Bu mıktarın b• milyondan faz

lasını Japonyaya yapılan ihracat 

şekli teşkil et.+tedir. 
----<>-

.. iyanada Gençlik 
olimpiyadı 

Viyana, 26 (A.A.) - İtalya Ja -

ponya, cenubi Afrıka Yunan•stan, 

Arnavutluk, Finlandiya, Macaris -

tan ve Almanyauan gelecek 1000 

kadar gencin iştirakile 20 den 27 

Ağustosa kadar Viyana stadyo -

munda bir •gen ·Jik 1Jlimpiyadı• 

Bundan maada ayni hafta zar 

1 
fı~da 18 memleket•n gençlik teı;ek 
kullerıııe mensup 40.000 k•~ı Viy,. 
naya gelecekti!. 

SAYFA 7 

!!S 

BORSA 
ANKARA 
26-6-939 

KAPANıt 

1 STERLİ!\ 

lflO DOLAR 

5.93 

126.6425 

190 

100 
100 

100 

100 

FRANK 

LİRET 

İSVİÇRE Fr. 
FLORİN 

RAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 
100 LEVA 

100 ÇEKOSLOVAK Kr· 
100 PEZETA 

100 ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

100 

lot 
YEN 
İSVİÇRE Kı. 

100 RUBLE 

Eıbam •• TahvliAt 

3.355 

6.66!5 

%8.555 

27.2425 

50.8225 

Zl.535 

1.0825 
1.5G 

4.3375 
14-1135 

:!3.845 

24.8125 

0.905 

2.892" 

34.62 

30.5325 

23.9025 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıvas ,.c Erzurum .. 

O ve O/ 

Aıtadolu Demieyola 1 

ve O peşin 

Bomonti - Nektar 

19.82 

Z8.4!i 

10.-

Sl!BZI! FIATLl!RI 

btHbul Belediyesi Merkez bilinde 

topt~ıı satılan yaş meyTa ve 

sebze fiaderi 

Cinai 

Bam ye 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

A. kadın fasulye 

Yeşil fasulye 

Kır domatesi 

Bakla 

Araka 
---•J .... 

Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

emsali 

Kilo 20 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 

7 

12 

7 

12 
4 

6 

3 
:ı;ı 

c8 
10 

gari; blr ~ih~iyetle teşkiline ka _ dular. Punta · (şimdiki Alsancak) ğa? .. Bahusus siz de •buradasınız. vakfının müteve!lisi KEMAL'in sıenelerd~nberi mü,evellillk vazife
rar verdiği Arnavut gönüllü müf- istasyon~ndan. tantana . ve. detıde- Bu söz henüz bitmiş.ti ki kaıhve- sini yapmamış o!duğu ve iki defa il.1nen yapılan mahalli tebligata 

in Arnavutlar yalnız men _ be ile şımendıfere. lbındırıldıler. nin kapısı açıldı. İçeriye orta boy- rag·men vazifesı başına gelmediği cihetle mütevellilikten azledildi -
rezes e . .. . • Öd · 
faal saikaıı~ değil, daha f'."'la in .-

1 
Hepsi de pursılfilı em~e çıktı - hı, tıknaz vücutlü, kaytan bıyık- . ği ilan olunur. (4634) 

Yahya Paşa Bükreşte Pancar 
Kuru soğan 

Bükreş, 26 (A.A.) - Dün öğle -
Eng'nar 

• 
• 

Aded 

3 
5 

3 

7 ti-kam emelıle ıltilı.ak edıyorlar - !ar. . . lı, sert lbakışlı bir zeylbek girdi. 
dı. Kime karşı. nereye gıdıyorlardı? - Selilmünaleyküın!.. ı --

Maamafi 45 mecidiye aylık ta Çakıcıya mı?. - Ve aleyçüm seliim efendam ··. 
az para değildi. Altı ay takiple do- Fakat Çakıcı Mehmet, şeytan ze- Zey'bek oturmadı. oturanlara dül 
laşan bir Arnavut. İşkooraya bir kasile köylüyü, halkı tutmasını bil şünmek için vakit le bırakmadı. 
yığın altın götürecek demekti. mişti. O, elindeki paradan bir mik- Ansızın gür bir sesle haykırdı: 

Müfrezeye mensup olan bu Ar - darını fıkaraya dağıtmasını, kız - Davranmayın yakarım .. siz 
navutlar tzmirin içinde pürsilah gelin etmesini, hastalara ilaç pa - buraya Çakıcıyı aramağa gelmedi
dolaşırlar ve o zaman ağızlardan rası yollamasını, muhtaç köylüye niz mi? İşte Çakıcı Efe benim ... 
hi.ç düşmiyen Çakıcının adı anıl - çift öküzü almasını mükemmelen Bu sözler biterken kahvecinin o-
dıkca kıpkırmızı ke.,ilerek: becerebilen bir adamdı. Bu sebep- caktan bir martin uzattığı .. an.sızın 

- Po more çarata. le, zamanın kendisine insan mua- şangırdıyan sağlı, ,;ol!u pencere 
İltifatını bastırırlardı. Hatta bir melesi etmiyen hükumetine soğuk camlarından da içeriye dört namlu 

gün İzmir hükumet konağının kar duran köylü, bütün varlığile, Ça - uzatıldığı görüldü. Bizzat Çakıcı E-
şısındaki meyıur mtlhallcıbici Tah kıcının tarafına geçmişti. fe de belindeki tabaneayı çekmişti. 
•in usta merhumun dükkanına Geçmese ne yapabilirdi?. (Arka$ı var) 

Acele Satılık Eşya 
Mekik kumaşlarından zarif 
Kanepe, Kardrop, Masa, 

ve saireyi görınek arzu edenler Nuru
osmaniye Şıraa Sinan karşısında 56 nu
mara üçüncü kat bay Hikmete müracaat 

den soma buraya gelen Mısır Ha-

riciye Nazırı Abdülfettah Yahya 

Paşa İstasyonda Gafenko ile Tür

kıye bu yük elçi.>i ve Harıciye er -
1 kanı tarafından karşılanmıştır. 
1 • 
Protokolu zıyaretlerden sonra Na-

l zır sarayda defteri mahsusu imza ' . 
"etmis \'e alujaın da Gafenko tara -

1 fından şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmu~tur. 

Polonya mühendisler 
I Var~o~a, 26 (A~.) -. Polonya 
1 mühendı:;ler bırlrgı statusime .;, -
ıri. fıkrası koym~tur. 

~:;,..:_ _____________ ::::::::::::::===~ tmiş olduğunu farz etmek garip in görüşü diğerleriııinkincen da- kocasına yaptığı fedakarlıklar ve ı>ek ke,-fl olan kombinezonlarını 

Patlıcan orta 

Akçe armudu 

Yabani armut 

Can eriği 

Kiraz 

Zerdali 

Kayısı 

Vişne 

Şeftali 

Badem 

Ağaç çileği 

Ereğli çileğı 

Yerli çilek 

Muz yerli 

• 
Kilo 2 

• 8 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

7 

8 

9 

20 
15 

.ıs 

13 

60 
17 

30 

40 

olur.. ha kuvvetli idi. K<><;ası ile ~rank- ! eğeninin muhabbeti .. Hakiki bir ,,_, 11; hayretten hayrete düşürü _ 
- Ben de aynı fikirdeyim. lin Clarke'in ve hastabancının rc.man. Sonra Bexill faciası geli- yor, Hastings~ T 1 y AT R OL A R 

l. Böyle bir ~eyi farz ettiğim yok .. 
1 

. . tı k u·· ...._a 
1 

H yor. Sade yaşıyan mesut bir aile, Kan Çanağı·. ·· goz erı ıse p ı Y "" ş as - ı:-· .b. . . . .. Cevap olarak sadece: 
Birkaç dakika dü•ündilkten . . . .b. k .. d .. H. . ırı ınnden çok farklı, hırı guzel lstanbul Halk Tı'yatrosu 

, v tings'ınkı gı ı or u. ıç 11r şey .. . . .. - Paddington'a geldik. de-
\;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,..;,;,;;;;;,;;:;,. ___ ~~~-::{ sonra şöyle dedim: .. .. \<' kaçık, otekı zekı ve açık yu - . 

Zabıta Romanı: No 38 Yazan: l.GATHA CHRISTI - Güzel bir genç kız bu gi- gonnuyor~u.. . G , ıekli iki kız, bir de etvannda iti- ılım.. . .. Kenan Güler ve 
• - Poırot, Mıs rey• karşı d 1 .. .. f k t k k 1 kt Bence bu ka b• 1 "acma sozle- arkadaşları 

- Kocamın öldünildüğii giin. - Mıs ırey ı e uya • ' · n men ur pek insafoz davr-ınıyorsunız.. d t• d r h r 
1 

. 1 re nihayet vermenin zamanı gel- Bu akşam Ye _ 
1 

. G. .1 b hancı bi ahvalde ehe riya e f a gorunen, a a ıs anç ı an · 

Sabahın on birine doğ-ru.. nın telakisi garip b!r hikaye, öyle ~üplıelere maruz hlır. - Latife ediyorum, Hatings .. a e al e 
1 

a ıne .ge mış 0 
an 1mis idi. Whitehaven Mansioııs'a şilköy Aile bahçe-

- Gördüğünüz ecnebi nasıl değil mi?. - Asla .. Bu diişünce ·i zihni- - . . .. g<•nc skoçplı .... Nıharet Churs-. • - . 
. .. .. . H _ . . . · J Siz her zaman oldugu gıbıguzel loffdak· ufak ev. Ölümün esi -ıvasıl oldugumıız zaman birinin sinde: Amca Bey, 

bır adamdı? - Goruyornunuz Ya, as nız<1 tard~dınız. • .. .. ı · ' .. ,.. . . .. .. d 3 p R -
Alelilde bir :ıdıını.. Hiç bir tings .. Size her zaman söylüyor- Ren, israr ettim: kadınlara meclubıyetteıı br tur- ilinde bulunan zevce, kolleksiyon Mos~ o Poırot ıle goru~mek ar- ~:y~ti: Otto ~.~ 

h •yet· vok dum: En nihaynt bazı ·~ ... !er mey-, . . . . . . . Iü yakanızı kurtaramıyor;ınuz .. lan ı·çı'nde keııdı'lerı'nden ge•nıiQ zu:unda bulundu~unu haber ver-
usu.ı ı • ·· • ' -' - L~. dedıgım gıbıdır Her - • . . d b ı k"' ı ' ..,1 · 

_ Herhangi lılr adam mı? .. dana çıkar. .. . · Felaket ıçın e u unaıı .. ıu a- bir halde bulunan yalnız katibi diler. 
f 1 ? kes. guzel olduııundan dola•~ o- • · · B b t F ki' Yok'a bir müteahhit a an mı·· • - Size soruyorum genç kız "• rın imdadına ko•maga her n ha- k k ··t d' en u za ın ya ran ın .. . d · • . na hased eder. ' genç ıza a~ı mu ema ıyen ar-

- Ha>:ır muteahh:t falan e- neden yalan •öyledi, neden hıç . , . .. .. · zır bulunuyorsunuz. Fakatıu ka tan bir muhabbet 'ıesleyen koc~- Clarke veyahut Joııp olacağını 

Ket• variy.? e; . Telt>patıe tecnibe 

heleri. 

* • ·ı II tı 1 d • ·· f k' a ıeı L' · ·· • · ld · 'd - Hıı<tıng,, saçma soylm·or- ln ak · 1 ·· ·· · ld gı .. a r a ıgıma zore a ır. ı .ımseyı goı memı') o ugunu ı - .· ·. · · dınlar güzel o 1 şartıy a: sı, sonra, kuvyetli, cazibeli , . ., uşuntiyordum, fakat Dona 
giyinmiş !bir adan.. dia etti. sunuz. Comb~~ıde .de kım onaı Giilmemi zaptedemiyere: yapnıı~ olduğu uzun seyahatl~r.Fraser'i gördüğüm zaman fevka- Ji;GE TİYATROSU TEi\otSİLLERİ 

Kede:den yü~'i takallü• etti.:ı . - B~nun için birçok .. se.bepler m~ğber ola~ılır? ~S.r <':ı.rmichaell _Çok tuhafsınız, Poirc, de- ke~disine.adetii bir kahraman ha- !;ide mütehan·ir oldum. 
- Rıca ederım .. Şımdı benı gtısterebılırım .. Fakat butun ıbun mı? Franklın mı. Ha"tabakıcı dim.. lesı verınış olan daha genç kar - Pek zi~·ade azap içinde oldu- Nureddin Gençdur ve arkada:ılan 

bırakınız .. Kendin-i roıgun hisse-

1
ıara ne hacet! Kendisini isticvap kadın mı? · _Göz ya~1 dökmek hr za- de~i.. . ğu görülüyordu ve ifadei meram 27 Haziran Salı akşamı Üsküdar 

rliyorum (Ha,ta bakıcıya hita - edebiliriz. 1 - Ledi Clarke onu çekemez- man için mumkündür. Bu e•eri Hastin~>. şuna kani olunuz hususundaki çek'llekte olduğu Beyleroğlu bahçesinde: 
b ıı) bana baksan a.. - lyi anıma, yeniden yalan di.. · . facianın safahatı heni giikçe l i bu üç aileyi dunyada hiç kim•e müşkilat, nazarı dikkatimi celbet- ÇÖKÜŞ 

Derhal witmek için mü•aade "ö,·liyecek olur i•e. - Dostum, ;,iz güz, 1 kızlara gar'1yor. tlç aile faciası kansın- 'Almiyeck ve onların münhası -Jtı. Poirot, ziyaretinin mak:ıadını 
h , Piyes 3 perde 

aldık. _ Çok cntere~•an hem de kar~ı pek fazla merhamet göste-ıdıı bulunuyoruz. Evvela Anover ıan kendilerini alılkadar ede·ı ormak husu~unda istical ede-
Bizi Loııdraya göturmekte o- tamike qayan bir '•'Y olur. riyor.unuz. Ben i.•e merhameti-' faciası: Zwallı ?ıbdaın A""erin faciaları biribiri 07.crinde hiç b;r cek yerde kendiı;ine sandoviç ve 

lan tre~e biner binmez Poriot'ya _ B
0

u kndar zeki bir genç kı- mi muztarip ihtiyar kadııılara 'efil:ine hayatı, hn,atta uiımış te>ir i.-ra dnıek izin kendi •eyr; .. arap ikram etti. ~--1'!11'111ııllllMlll'"'"'"-"" 
sordum: zın bir deli ile su~ ortaklı~ı et- saklıyorunı. İhtimal l.edi Clarke- 1 olduğu hayul inkbarları, .,.·ho.; ni takıp edecekti. Mukadderatın! /Arkası var) j ~ .. 

Murat Şamil varyetesi 



SAYFA 1 

p 
tr•f bıç•kl•rı en ser 
••kalı bile yener v 
clldl yumufatır. 

Her Yerde p O K E R trat bıçaklarını 
ısr•rla isteyiniz. 

ALA 
ALEM RAKISI 
R•kımız• g1Set81'llen l'•lb•t 
0Z81'ln•, ltUyUk bll' fed•kll'· 
hkl• ve modern t .. kllltl• 
eıhhf ••l'•lt •ltınd• temiz ve 
lttn•lı qekll•n ALEM RAKl
aıNI yeni etlk•tle ply•-P 
t•k•l'dıtımı sayın mUffel'I• 
lel'lme -ygıl•l'lmla ltlldll'll'lm. 

Maarif Vekaletinden: 
l - Ortaokullarda Türkçe, Tarih - C.Ojnlya, R iyaziye, Tabii· 

1•• Fruıııızca, Almanca ve İngililce muallim muavini olmak ial • 
yenle~ için bu sene imtihan açılacaktır. 

3 - İmtihanlar bir eylıll cuma günü İstanbul Univer,ilesinde 
blfhyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaldarın: 

/ı. - Türk vatandaşı olmaları, 

1 B - Ya§larının 20 den eksil< ve 4~ den fazla olmaması, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, herhangi bir surette mah
lı:funlyetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza ida
re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri .Halen memur ve 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire 
mirinin vereceği vesika kafidir. 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücut 
arıularındaıı salim olduklarını i.tıat der tasdikli hekim raporu lb -
raz etmeleı i, 

E - En az li•e veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsii görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki der~ :;ene i mu 
allimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdırde kanuni 
şartlar dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavinJiğ;ne 

tayin edileceklerdir. 
~ - Yukarciaki şdrtları halz olan !'am,etler bir istida ile Veka

lete müracaat edeceklerdir. Bu istıdaya şu vesikalar bağlanacaktır: 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 
B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının 

ası) veyahut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbat2sı. 
D l=llı\UUUUA.J.a..1.l ;c.ı.ıc .. ~.ı.ı .. ~o.o. ... u •u<4.t.ıı...ı ........ -... • ........... _.. • 

göre alınmış tasdikli sıhhat raporu 
li! M•uu-if jdaresinden tasd:kli ve fotoğraflı fiş. 
Y' - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fo.1 oğrafları. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gön • 

derilmlş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete müracaat et -
miş olanlar imtihana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Haatahaneai cildiye 

zühreııiye mütehauııı 

Telefon : 23899 

.... .. ........ . ... ,,, .... ' 

Sahibi ve Neşriyatı İdare F.den Baş 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

Basıldığı Yeı·: Son Telgraf B'lWnevi 
.... . .. .. .. ...... ,, 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç ber giln 2 .. ) • 6, Salı, 
Cumarte<İ 12 • 2.5 fıkarava 

Dr. SUPHI ŞENSES 
İdrar yoıları tasta: klan mu
tchass ,ı BPyoglu Yıldız Si -
n ası K•rş Lekl r apart -
m ~ Fal(rlere paras 

Telefon. 43924 

'n KDA 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Secellk ızo~ JCr. 2300 Kr. 

1 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr • 

iL AN 

Biıinei Sahile 

İkind S hile 

İç ıahileler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

•oo ku.nı• 
%50 kuruı 

50 kuruJ 

30 kunq 

Biıtün bir sahife veya fa· 

rını sahife ilan için İdue ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize it1ıı vermek b

tiyenler ya doğnıdan doğ . 

ruya ı:azetemiz idarehanesi

ne nya Ferdi Selek ilan hü

ro;.o ına nıüracaat etmeJidirler. 

Adres: i.tnnbul, Ankara 

raddesi 99/l Adalet ban Nn. 

3 - Telefon: 20607 

i.tanbu. 4 ünci• i.:ra memı:rlu - saat 9,30 d~ İstanbu: Aşirefendı 
,ğundan. carldesinde Yenl><ıst.ıha:ıc arkasın-

Paraya çevrilmesıne karar \"eri- da Basıret hanının kapısının önürı
:le 936 model• Qj9 hususı pliika de ) apı acak ve kıymetin ', 75 ni 

numaralı ev otomobıl ııııı birine. put adığı takdirde ikinci arttır -
masıııın 4 Temmuz 939 tari'ıine te· 

açık arıt• m? .ı 1 Tcmuz 939 ta ıhi- d sa uf ed n Salı günü a) nı mahal 
te ıii eden Cumartesi günü ve saatte yapılacağı ilan olunur. 

iKDAM 27 - Haziran l 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

MERKEZİ • • ANKARA 

ş 

ADAPAZARI 
BARTIN 
eoı.u 

u B E 

WRSA 
DKİ'IERİR 
IS-ANBUL 

L E R 

İZMIT 

SAFRANBOLU 
TEKIRDAt. 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
T:lgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TIRKBANK • Şubeler : TiCARET Gripln kutul•rının Uzarine resimde gördUIU
nUz t•kllde k•b•rtm• pullar llAve edllmlttlr 

Bankamızın lsttnbul şubesinde tesis edilen Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

' 
kutuları şiddetle reddediniz. --~ 

GÜZEL 
Çok müsait şartlarla sayın muşıerilerimizin e'!Jrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması olmak için 

inhisarlar Umum Midürlüğünden 
I Şa traıncsı mucıbincc id.ıremzın kutı. fabrika. için hır 

ad. ot . atık Parf k ,ımb rıakı c ı aık eksiltme ııstılile sa•ın alı

nacaktır. 

lI - •lı:h n me u dd s 31 00 va k lt ıın, tı 225 

ıradır 

111 Eks t 0 12/VII/939 ça arr · gunü saat 14 dr KJbatdşta 
Lev•zım ve mübayaat § b<sın~ı A"ın'kt>':nis onunda ·apılsçaktır 

bılir. 

IV Şar'nameler her gün sözu ı;te~ 'u'lieden para-sız alına -

V - Münakasaya gım k stivenle fiyatsız !<'\liflerini bir haf· 
ta evveline kadar Tütiın fabrikalar şı;es;ne vermeleri ve teklifle
rinın kaıbulünü mutazammın vesika abaları lazımdır. 

VJ Eksiltmeye girecekler '· 7.5güvcrmr paralarile 
tayın olunan gün ve •aatte m"kur l<miıiyona ııelmeleri. 

birlikte 
(4478) 

, 

Der şeyden evvel 

•ıhhatli ve parlak bir 

tene, lekesi;ı: ve düz
ııün bir cilde malil< 

olmak lazımdır 

KREM PERTEV 

Sizin de cildinizi gü· 

zellcştirir, guddele -

!erini be>liyerck can· 

landuır. 

40 St"OPlık Lir tecrübe ınah11uL. olan KHEM. PEHTEV tertip ~ 
yapılı~ tarzınilak~ incc~Jk dolayı sile,. ten.in fazlı\ yağlanma~ın 

mAni olur )aı,;,sıı. olıııırak husuırıt tup v,. vazolarda ıatılır. 

'----------------------~ 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

En temiz ı, · En temiz malzeme - Zengin çe9it 
S•lkım Sö2"ül, Demir Kapı Caddesi No. 7 

Orta Okulu 
Gedikli 

bitiren 
Tayyareci 

Telefon : 21632 

genç) eden 
alınacak 

l - Gend kurmay ba•kanlıı:mın tensiplerile Türkkuşu Gend 

Direktörlüğünün emrı altında bu yıl açılmakta olan (linva gedik.i 

hazırlama yuvasına) orta okul mezunları alıııacaklll", 

2 - liava gedikli hazırlama yuva ına girmek istiyenlerde aı,. 

j nacak bellı baş ı şartlar aşa~:da g0sterılmışt11: 

' A Türk olmak, anası ve b~bası Türk ve Tıırk <oyundJn ol 
mak. 

B Bek!ir olmak ve ·aş, e~1z 16. En çok 18 o1mak 
C - Sağlık durumu uçucuhığa elverişli olmak. 

D - İyı hal sahibı bulunmak. 
E - Ana ve ha.basının yoksa, velisinin rizasın. gösteren vaz:. 

adreslı vesike göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitr-

• 
Çocuk Hekimi dikten sonra hava birliklerinde 12 yıl ha\"a gedikli erbaş olarak v•-

Dr. AHMET 
zife görmeği taahhüt etmek (bu taahhüt gedikli hazırlama yuvası11a 

1 
geldikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi ne-

AKK Q YUN L U !~:tı~~rdikten soma masrafı Türkkuşunca ödenmek suretıle yapıla-

TakSİm . Talimhane 3 - Gediklı olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak ay::k 
Palas No. 4 ve tayyarecı zamlarınm mıktarları ile diğer esas ve şartlar hakkın-

iliıımm=•••••ım••• da daha fazla malumat almak !stiyenkr orta oku:, lise ve kültür dl
rektörlüklerince, askerlik şubeleri başkanlıklanna, Türk !lava Ku
rumu ile Türkkuşu şubelerine göndPrilen ll'atbu brosür1er· görebı • 

D K ı Ö lirler. r. ema zsan 30 h · d 4 - Kayıt muamele6inc azıran a son verilecektır. Lazım 

İdrar yolları hastalıkları gelen şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Anka 
İnÜtehassıBı rada Türkkuşuna sevkedilecektir. 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü- 6 _ Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul 
Ohanyan apt. No. 3so. mezunları kayıt edilmek üzere Türk Hava Kurumu şubelerine, An-

Fakirlere cumarteısi, parasız. k ·· ı· 

l 
karada Tiırklı.uşu Genel Dire tor ıiğüne miixacat erU!melidir. 

Tı:lefon: 41235. ._ _________ .. (3845) 


