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Çartamba • 28 HAZ 1 AA N • 19 3 9 J)ıURUOSMANİY E No. "' 
SAYISI BEB YBBDE 1 KURUŞTUR TELEFON No: 23309 - lST AN BUL 

- JAPON HAVA MUHAREBESi 
ŞİDDETİLE DEVAM EDİYOR 

HATAY O A 98 Sovyet· ve 2 S Japon 1 
Milli Setin "'

1 İngiltere Sovyet tek-
8 AY R A Mı tayyaresi tahrip edildi 1 Seyahatleri liflerini kabul etti 

l~önü, seyahate, 22 Baltık det1letleri de tam, oto
temmuzdan sonra malik olarak garanti ediliyor Kurtuluşun 

ilk tes'idi 
Antakya, 27 (A.A.) - Halayın 

kurtuluşunun ilk tes ıt ımerasiroi 

bugün Halkevinde yapılmıştır. 

Merasimde Antalya :lıleb'usu Tay
fur Sokmen, Albay Şükrü Kanat
L Meb'uslarımızda • Rahmi Apak 

içtimada Moskovada yapılan 
Japonyaya karşı enerjik 

harekete geçmiye karar verildi 
ve Cevdet Kerim İ'lcedayı, Antep :lloskova, •Tas ajansının• Mon
l.1eb'ıısu Doktor Abdurrahman golistan halk ctioıılınriyetl dahilin· 
Melek, b3'j konsolosumuz DC'I' i, deki Mongol - So,·yet kıt.atı er -
Abdülganı Türkmen, Parti ve kamlıarblyeslnln almış oldunğu 

Halk~vı Başkanları, Partı idare nıaliımata nazaran altmış Japon 
heyeti ıiyeleri, Jandarma U. Ku - a\'Cı tayyaresi, 21: haziranda bir gö 
mandam ve yüzlerce Hataylı ııa • lii mıntakasında hududu teca,·üz 

zır bulunmuşlardır Binanın ön un-! etmişlerdir. 
de i2ciler yer almışlardı. Halkevi •

1 
• .\long.ollstan ciiınlıuriyet.i arazi

nin etrafında da binlerce halk top sınde b•r hava muharebesı vukua 
laımuş bulunuyordu. 'Merasime gelmiş n• bu muharebeye Mon • 
Hakevi gençleri tarafından çalı • druuba yakınuıdc Sovyetlerle Mon 
na1' İatık:aı marşı ılc başlanmış, gollerin 51) tayyaresi iştirak ~tmlş 

bunda sonra bir konser verilm ş- tir. 
tır, Konseri müteak.p balkona çı- İki saat kadar devam eden §'d -
·ılmış burada Halkevı adına Pe - detll bir miicadcl~den sorırıı Japon 
ıi Siboz halka hitarcn bir , utuk tayyareleri kaçnış "e J\longol • 
roylemıştrr. Remzı S boz nutkun

da druni.ştir ki: 
cBu yurd tarihin doğduğu gün· 

denber. Türkün bayrağı ıle gölge
lendi. Ebede kadar ~·ı'lc o hayra -
ğın gölgesinde kalacaktır. Onu 
bu mazhariyetten mahrum et T<' -

ğe yeltenenler hüsrana uğrar!. r 
Halayın kurtuluşu 5 Temmuz 

938 ordumuzun Hataya bir ı§lk tu
fanı g\bi aktığı gün tahakkuk et -
mi§tl. Bu yurdun yirm yıl bir bas 
reti vardı. O da ay yıldıza duydu· 
ğu derin hicran ve iştiyaklı. 

(Arkası 3 iınrü sayfadlı) 

Sov)·eı tayyartleri ta<afından 

Gantchjour mmfokasına k~dar ta· 
kip edilmiştir. 

25 Japon tayyaresi tahrip edil . 
mf~tir. 

Tokyo, 27 (A. /\.) - Neşredllln 

bir tebliğde Jap~n tayyarelerinin 
bu sabah 98 Sov) et • l\1ogol tay • 
yaresl dii~iirdiiklerlnl ve Japon tay 
ynrelerlnin Bulr gölii iizerlnde 200 
tayyareye te·sadii{ ettiklerini bildir 
mektedir. Muhar~be yarını saat 
sürıniiştiir. 

Japon boınbard.uan tayyare.\eri 

r Arkası 3 üncü sayfada) 

' 

Sovyet - Japon lhtilftflle meu11t olan STALIN vı: VOROŞİLOF 

Japonya ile ingiltçre arasında 
yeni ve mühim bir ihtilaf çıktı 

PARTİ 
GRUPU 
Dünkü toplantıda 

muhtelif meseleler 
müzakere edildi İngilizıer, Fuşov limanının 

dar boşaltılmasını kabul 
Londra, 27 (A.A.) - Ş3nghay ·: ~-- •);';., , 

dan Reuter'e bllıllrlyor: Japon ma' J 'I •, 
lıamatı, İngiliz ve Amerikan gem1

1 
, ;y , 

ve tebaalarile al~luınwu 1ılltlln ec- ,..• · <~ 
ııebllnin perıembP günü öileye _::,; s,.. ~.,.. 
kadar Fu~ov'u terketme-1erlni iste- ..:.. ~ 
mlştlr. 

lngilizler red ediyorlar 
Londra, 27 (A.A.) - Şanghay-f 

dan Reuter ajansına bil-Oiriliyor: 1 
Bugün İngiliz makamları, bil -

tün yabancı gemilerle yabancı te· 
baasının Perşembe günü öğleden 

1 evvel Fuçeu ve Uençeu'yu terket-
meleri hakında Japonlar tarafın · 
dan yapılan talebi reddeylemişleI' 
o:lır. Bu makamlar İngiliz teba~ı· 1 
nın ve gemilerinin bu limar.an ka İ ~ 

• 1 t 
yılsız ve temditsiz kullanmağa 

• 

ka-yarına 

etmiyorlar 
Ankara, 27 (A.A.) - C. H., Par

tisi Meclis grupu bugün 27 /6/939 
saat on beşte reis vekili Hilmi Ura
nın başkanlığında toplandı: 

Ruznamede me·;cut olan Hakkı 
Kılıçoğlunun takririnden Milli 
Müdafaa ve Maarif Vekaletlerine 
taallıi.k eden suallere vekillerin ver 
dikleri cevaplar d·nlendikt :ı sonra 
heyetçe devlet sanayi planlarının 

t&tbikirı.de ve sannylin işletı!:ne • 
sinde ınevcut mürakabenin kifa • 

, yet derecesine ve gene bu mevzu
un tatbiki için b': koordınasyona 

ihtiyaç olduğuna clalr Antalya me. 
pusu Rasih Kaplan \'e Kütahya 
mebusu Alôeddi!l Tiridoğlunun 

takrirleri muhtev·yatını tetkik için 
daha evvel grup umumi heyeti ka 
rariJe tavzif edil mi· olan kom1'syon 
raporu müzakereve mevzu ittihaz 
edilmiştir. 

baklan olduğunu bildirmişlerdir. l 
Ke-za, İngiltere, aııkeo-i harekat 

( Arkaıı 3 üncü sııyfada) Jaı.nlar, Çin ıehlrl~.>:lndeıı birini saptetmek mere hücum ediyorlar • 

Sanayi planlarıııın tatbık ı;af -
halarında ve bilhassa mali netice
lerde tahmine nazaran görülen bır 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

çıkacaklar 

Ankara (Hususi) - Reisi -
climhurunıuz ismet İnönü bir 
ka~ giine kador Ankara)'& dö· ( 
neceklcrdlr. !\filli Şef, nıenı · İ 

leket içerisindeki se~·ab~tle - \ 
rine .. \lecllsln ·az tatilinden 
soıırn çıkacaklardır. )lcclls, 
yaz tatilini 22 Temnıuzda ya

pacaktır. ._. __ 

·Satye 
binası 

meselesi 

Londradan miisait talimat alan İngiliz fevkalade müme"iJi 
İSTRA.."JG ile İngilterenln l\I°"ko\'a sefiri SF..EDS 

Parıs, 27 (A.A.) - Bütün ga - devletleri garantis.nin Pulor 'd, 

zeteler, Sovyet ttkliflerı.·rın İngil· ı Romanya ve Yunanistan garantı. 
tere tarafından kabulü ile Mosko· !eri derccesınde tam ve otı; •. 1tık 
va müzakerelerınin ılerıye büyük olmasına muvafakat etmiştir. Ba'-
b.r adım attığını ya2maktact"ı. tık cuT.!rnrıyetlenne ka ı ı:. -

Yeniden kimse tevkif .)'our gazetesi, bu hususta aşa • rudan doğruya veya dola~ ıs· ıe -
edilmiş değildir ğıdaki izahatı vennekted r: vcociı edebilecek •e' dıt takd "l 

~ t b' D . b k t Temin olunduğuna gore, dün ak· de karşılıklı ·arc'ım sist ~ nı h•-
~a ye •nasınw enız an a- ~m İn.g !tere tarafından Strang 

rafından .atın ahııış esnasında va v Seed 'e .. d .1 t 1. t rekete get rmk kararı.. vtr cktr 
T · e s gon erı en a ıma ın 

ki olan yo1~uzlukb~ .hakkındaki SovyH hükumetini.tatmin eyle _,Sovyetlcr Bır. gı serbc-st bırakı: -
tahkıkata dun de dorduncu sorgu I ıne'ktedir. , ı-ak•adır. 
hakimliğınde dev~m cd•Jmışt.r 1 İ il" h .. k • 1 

D .. d D . b k .1 d b 1 - ng ıı u UJJ"etı, Ballık (Arkaoı ~ m.cıs scy'fnda) un e enız sn ı e ıger azı 

müessesat m<'PSuplc.rında dördü -· -- - - ---

kadın ve_ üçü e!k ~ ol.m•k ıizere ı A'9FA'9F naan u=~ K" ri n in\ 
yedi şahıt dınlen1'1ıştır U U ~ ~ U U 

Diğer taraftan scrgu haı«mli -

ğinc~ kendilerin, aıı tahkıkatın SAVARONA'DA 
gayrı mevkuf olank devamına ka-1 

SON GÜNÜ 
ru verilmiş olanıerdan Denizbank 
meclisi idare reisı Ziya Taner ve 
meclisi idare azasrnclan Sedad Ö
dül ile Şahin Gi .ıy haklartndaki 
bu karara müdde:umumilik itiraz 
etmiştir. Bunun ~zerine ciosya is- AtatUrk bu sabah tam bir zindegl ile uyanmışlar, 

etmişlerdi. tanbul Ağırceza • iyasetine ,·eril - güverteye çıkmak arzusunu izhar 
miştir. Ağırceza ~iy asetı vaziy Ni 

ve dosyayı tetkik ederek bu husus 
ta bir karar verecektir. 

(Arkası 3 ündı sayfada) 
- -oo-- --

lngiltereye 
ısmarlanacak · 
gemilerimiz 

Ali-Çetinkaya 
için bir heyet 

bunun 
kurdu 

Şehrimizde bulunan Mfa.akale 
Vekili Ali Çetinkaya dün sab•h sa· 
at 9.30 da İstanbıol Liman Reisliği
ne gelerek meşgul olmuş, oradan 
ven• ya;ıılmakta .,Jan yolcu salon 
un un inşaatını tetkik etmi~tir. Li -
man işletmeler• TJmum Müdürü 
Raufi Manyasi sa'on inşaatı hak -
kında kendisine izahat verilmiş, 

Vekil de inşaatın hızlandırılması 

hususunda dir!"kt.flerde bulunmuş 

tur Buradan Ortıköydeki Yük -
sek eniz Ticareti mektebine giden 
Vekil baıı sınıfların imtihanlarını 

takip ederek talebdere sualler sor-

( Arkası 3 üncü sayfodo) 

- 15 -
l'E5) ir . •e'se kapılan, müteakip 1 Herkes biribiriııe güler yiızle 
(g} istirahat günlerinde bu bu mujdeyi tekrarlıyor, bütün 

yeıs ve üzünüyü Ebedi gö:der ve kulaklar sefnber ol _ 
Şı..fin s>hhi vaziyetlerindeki muş, Ebedi Şefin müteakip ırade· 
saliııh emmal'eleriyle tadile !erini bekliyorlardı 
muva!afk olan ve günler - Atatürk giyindikten eonra hu-
dir ağızlarını bıçaklar llÇmayıın ı;usi hekimlerinin ~·anlarına gel
maiyet erkanı ile kor halkının me•İne, mutad s:ıbah vizitesinı 
yüzlerinde ilk sevinç izlerini bu yapma•ına rnii.-<aade buyurmuşlar 
müjde belirtmi~ti. 1 il.rko.n 3 ün.:u Btlyfada) 

--------

Bir jestin tahlili 
Hat3yın annvatana ilhakı hfıdi,,..lnin eıı güzel \e en s~ınpatlk 

jestlerinden biri de Hatay Devlet Reisi Tayfur Sökmen'in bir •miis
takil Hatay Devld Reisi sıfatlle değil d~ Hatay'lı bir •Tiirk \'atan
daşı• olmak sıfatile söylediği sözlerdir, 

Bu sözleri w bu jeslile TayCur Sökmen, yazi(esl sona ermiş bir 
Devlet Reisi şeklinde değil, \'azlfeslnl bü~iik bir muvaffakl~et ile 
başarmış bir asl<er hüviyeti \'e asaleti Ue gözümiiıÜJ\ önünde bC"ll
rtyor. Bu jestinden sonra onu muhakkak ki daha cok seviyoruz. o. 
nun bu hareketi Türkün siyasi rüşdünü t;ım mannsl)e idrak elmiş, 

planlı ralışan biıyük ve olgun bir de\'let olduğu hakikatini biitün 
diinyayıı ha~kırıyoı • 

KEMALiST 



SAYFA Z iKDAM anran 1939 

A dliye koridorlarında ı 
· 24 SAAt: -

F • 
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İSANIN HAYA Ti 
Yine ekmek 5·;~~;:·-;;~~~;·:;;; .. ···5 Yeni yapılacak 1 Denizbanktan çıkan 
mesıelesi İ Nişantaşında j Asfalt yollar bir hakaret davası 

Belediye ktisa Mü- 5 su derdi 5 Belediye 1, 100,000 
- 43 - dürlüg"' ü tetkiklerine : : liralık yol programı ·-: .. .; h 0 d d ı· • Nlşaotaşı ve bavalislnde • 

! a yanın ı amin an SOnra Sanın devam ediyor : Baıuldlye suyu yüzünden sı - : hazırladı 

d l .. d. 1 : kınlı çekilnıekte olduğu mii - : Belediye fen i.•leri müdürlüg· ü • ı t .., muşt Belediye iktısat işleri mu iır ü - • • .,.. m ucıze er yap ı gı uyu u •. ğünün şehirdeki vaziyeti tesbit et- : ~eaddlt karilı.rlmlzden aldı - : 1 bir milyon yüz bin liralık bir yol 

•• gınıız ınektuı>larda yazılmak- •. ,,,..,,.,ramı hazırl•-·"'ır. Bu para i-
E - mek üzere yaptıkları tetkikler i - ...- .,.,. ~-.· 

1 ""ld k" h atı - Ey Kafarnamom,.. . ger : tadu. Bu arada o civarda otu- : le .,.hrin birinci sınıf caddelerin _ sanın ço e ı ay "S S d ,, h. 1 . . Ierlemektedir 
1 

b. k ·· · .,... 
ur,, ve " ay a şe ıı· erı senın . : ran A. F. imza ı •r arum•z - : den mühim bir kısmı asfalta çev-

b n mil b h sust fassal bir r • • r ece · ıı-. =.ıye yo ar ve op-

Bankanın bir mühendisi kendisini vazifesinden çıkar
tan umum müdür muavini Harun aleyhine dava ctçtı 

Limanlar U. M •. Muavini Hamit 
Saraçoğlu dün . şahitlik yaptı y a. hya'nın bu_ f_eci surette şahidi olduğun mucizeleri görse Ekmk yapıcılar cemiyeti beledi- • den aldığımız bir mektupta • • il kı· Bel·-'· 

11 
k .. 

ıdaroı ha ermı. onu - idi çoktan beri çilelerini doldurur- yeye u u a mu a - • şöyle dentlm.,ktedir: • rül. b .. d .. r· -.. b. il 
ridleri gelerek !saya haber !ardı. Sana diyorwn ki yann por vermişlerdir. Raporda yeni ek • : er şu e mu uı- ugu ır m yon Dü.n Galata sulh ceza ma'lıke -

d ı 1 · ·1 ibetin kendi ı mek çeşnisi için yapılan hazırlık- İ •Yolun g_enişlet_ilmesi do_la- ; lira ile yapılacak yolların keşifle - mesinde Denizbank mühendisle -

ği anlaşılmış, diğer şahit SB!bık De 
nizbank liman işletmeleri müdürü 
ve halen limanlar umwn müdür 
muavini Hamit Saracoğlu dinlen· 
ıniştir. Hamit Saracoğlu şunları 

ver i er. sa, ay.1•_ ~' . . . .. mahkenıei kirada bu şehrin talihi • yıslle Harb•yc.-dekı Hamld•ye • rı·nı· ·hazırl·~aktadır ı·nsaat vakın · 
başına da gelmesı ıhtımalını du- senden daha üstün olacaktır ve lar yersiz bulunmakta; en iyi ek - • kk t k t 1 • ~" . , , rinden Sermet Baykut'un Denız • 

' h d d·ı • çeşme>i muv~ a en apa 1 
- • da daun· ı' encu··mendeı1 g"'"iı·il~ek ··d·· · 1 · d=n Ha şündü. Zira Yahya r,ın şe i e ı - sen semalara kadar yükseldiği- mek çeşnisinin bugünkü nümune • 1 1 k • ı -, c• bank mu ur muavın erm ~ -

diği muhitte kendi aleyhine baş- ni ~anneden kafarnamom, cehen- olduğu iddia edilmektedir. ; ~~~ F:~ı:~.Y:11':':niy9;!':e;~a:~he:: 5 ve ihalesi yapılacaktır. • run İlmen aleyhine açtığı bir ha-
l b ·r Yahudı· g•Jeyanı vardı 1 F l rlı f. ti d.. •. d hal· 1 d • • Belediye şubelerinin mınlakala- karet da\·asına bakılmıştır. amL~ ı " · nemı·n esfeli safilinine kadar ine- ırıncı arın na ıa arını u - 1 b 

• e U çeşme L a BÇI ma ı. • . .. !" · 1 t · 
)! i.ıridlerini, şakirdi erini topladı 1 ceksin. Zira eğer senin önünde şük olarak ekmek fiatlarını yük - • . 0 b h • rındakı yolları merkezden gore - .İid.diaya göre dayaya sebep olan - Deniz;bankın ıman ış e mesı 

söylemiştir: 

ked • Harb•ye, smau ey ve ava - • kl . 1 ·ı· ki J . . ben .d re edi or-\'e.... ehirlerden..... Tehli en yapılmış olm muc•zeler ~odom seltmek istemelerinden de b~hse - : llsl halkından dörtte üçii bu : ": . en yardım arla yenı ıyec~ e- hadise şöyle cereyan etmıştır: kısmını ? zaman l a Y im 
firar etti. ve Gomorada yapılsa idi bu şehir- dilınektedir Ekmek yapıcılar çu -' • d 1 kt 1 • rını yazmtŞtık. Kazalardakı yollar S 

1 
B kut Deni•bank tes- dum. MLthendıs Semnet de ben . . . • çeşme suyun an çıne c o - • . . erme ay , ~ .. . . . ... ket 

.. Ant'.P~;:·· Y~l::~anın ıd~~ı~ı !er bugün batmamış olurlardı .. İş- val başına fırıncılara verilen 156 : duğundan bn çeşme ka - : dan b~ kısmı_d'.'~ız tarafında~ ya- kilatına göre limanlar işletmesi emrıım altı~da ıdı. Yaptıgı hare 
muteakip., ~s~,, ısm.ınde b~_rının te bunun için sana derm ki yarını kuruş imiıliye ücretini normal bul : panınca sah. ıılar bu civar : 1 pılacagmtlan ~· ınşaat proıesı ha- müdürlüğü emrinde bulunmakta -1 rani tahrırı emır istemesı g_aye~ 
z~~u~ ettıgını, mucızel~~ gost~r- Mahkemei Kübrada cSodom• top- makta ve ekmek fiatlarının yük - : halkının iMlyacmı temin : zırlanmış . proıelerde, yapılacak dır. Bir gün, DeniZbank wnum doğı-udur. Eğer istemeden şıfahı 
dıgını duymuş ve onu gormek ıs- rağı seooen daha az şiddetle mu- ı seltilmesine lüzum olmıyacağı ka- : i<;iıı :ı-, · aııtaşıudaki çeş _ : yolların isımlerı yazılmıştır. Pro - müdür muavinlerinden Harun İl _ emri yerine getirseydi ben kendı -
t.emişti. • . . amele görecektir.. naatini rahar etmektedir. Rapora : m;ye koşı. muşlardır. Halbıı- :: jelerden biri on beş diğeri on yedi men limanlara ait atelyelerdeki sini mes'ul ve tecziye ederdim. 

Isa, ~~cız_elerını halkı pey - İsanııı bu sözleri, insanlardan göre belediye esaslı tetkikatı yap- : ki Nlşııntaş~dakl çeşme zaten : bin liralıktır. bazı' aletin İstinye doklarına gön- Sermedin azli emri biraz as~iyet 
gamberlıgıne ınaml.ırmak ve Tan. h. ı d ·· d .. - ·· k.. • . • . . . k d O ·· H 

. . ve şe ır er en gor ugu nan or - tırdığı takdirde narlu bir mik.dar • Nlsantaşı, Te~vlklye ve cıva- • -- derilmesini Sermede emretmiştir.· le verılmı.ş bır arar ır. gun a 
n yoluna aevketmek ıçın kullanı- ı ··ğ ka d d ğu ·s a b .. tün • ' • 1 B b k b. ı. [ d ·· ak 

. k A t• u e rşı uy u 
1 

y nı u düşürmek her zaman kabil olacak • rı halkının ilıtıyacını karşılı - • 1 8 e te •r ara~a VapUrU Fakat mühendis Serınet bu emrin runla Sermet arasın a mun ·aşa 
~·ordu. Halbukı ~ere n ıphaa1ın kuvvetiyle göstermektedir. : yamamakta idi. Şimdi Harbi - : . k I , . ·I k yazılı olarak verilmesi~i. çünkü 

1 
devam ederken ren hemen yukan 

ve gerekse mutekıt olmayan a - Vakıa o n anında k dine tır. • · • IS 8 BSI yap aca · - .. · 
kın bu mucizeleri alay diye seyret t"b. b' nu Yk. d. der~ F Fınneılar yarın belerliyede tek- ; yeliler de b~uya gel•nce hem : \ . . . · .. . kendi.sinin Harun Ilmenin amid [çıktım. Harw1.a: .Eger boy le bır 
. 1 • • k•ı• bT d İsa a ı ır avu~ şa ır ı var ı. a- r.ar bir toplantıya çağırılmıştır. • halk susmluı; çekmekte, hem : Şırk:etı Hayrıye Bebek camıı ıle olduğu subeye değil, limanlar iş _ı emriniz varsa bunu benim kına -tık erını pe "" ı ıyor u. • kat .artık şehırlerde barınacak ye • b d k ı _ • · d . b ··kol · • ' . · , 

kendisini böyle bir eğlenceye alet · H tt' · · d k. Toplantıda ekmek yapıcıların ra - ; de çeşme aşın a sa a ar a • gazıno arasın a anı. a L5 ~- esı yap letım.sei müdürlüğüne bağlı bulun- lımdan geçırmemz lazımdır. de -
etmemek için Antipasın davet tek ~'ıB~baa e;i,, a;i7;s~~::na~~'.~ ~e; poru okunacak, fırıncıların rapora : rasınd;ı sık 5 '~ k~vgaı olma_k : $ tır:~caktıı·: B~rndan Ku<;''.~sı.ıd~kı duğunu söylemL'itir: Harun bu şi- dim. O _da aıtel~elerin kendi şube • 
lifini reddetti. t f k t · ver~eği cevap dinlenecektir. : tadır Bu vaz•.vetın b r an °11 

• plaıa geçılec.ktır. Beled,,c aı.ba fahl emrinde ısra: etmiş, Servette sine baglı oldugundan bahsetti.Hal-
ara ona apanmış 1

• . • •· ·• gerilmesi ve bu sı - • · la ak ah ·w kö ·· · · · - • · ed O dinsiz bir cilmianın içine Belediyede çalı.şan ekonomi istı- • ce onune ' . • vapuı u yapı c s ı e yun yazılı emir verilmedıkçe ker.dısı - buki ona l:ıaglanması, hii.dis en 
· girip 'de kendini kaybetmekten .- Tiklkişllerin mdağaralalrı, gök- şare heyeti vasati olarak fırınlarda ; caklarda su derdinin halli lçın : sandalları barındığı içi'l iskelenin nin meo'ul olacağını sövliyerek ö- iki üç ay sonra yapılan yeni leş -

te uçan u arın a yuva arı var.. • süratle harekele geçilmesi la- • b k t ft ı Şir · · 
1 1 

h' ~ · 
lrorktu. O, halkı, fakirleri, biça- F k t b . Ad -ı her gün on yedi çuval un ~!ettiği- • • aş a ara a '.'apı masını - zür dilemistir. kiliitla olmuştur. Ate ye er o,uJSe 

· a a enım.. am og unun, • d • k ıt · t · t· D.. ş· k ti H • 
re1eri, blçarfeleri cezbetmek iste - (İbni Be erin) ba mı sokacak bir ni esas olarak kaıbul etmiştir. Hal- : zım u.. " . • : : en _ıs -~~ış ır. _un ır e ay Bunun üzerine Harun İlmen, U. günü daha benim mes'uliyetim al-
yordu ... Hakimler• .. Galipleri,.kuv . k ş ş buki fırıniardan bir çoğu otuz, • Hakh degll mı ? : rıye muduru bel<d•yeye gelerek ,_ Müdür Yusuf Ziya Önişe gitmiş. tında bulunuyordu. Hülasa olarak 

nJ · d ğ·ı yerı yo .. · • • mar işleri müdürlüğü ı 1 e •~rnd- l 
vetleri ve zengi erı e 

1 
•• • •• kırk çuval un işlemektedir. Bu se- : - - . - • ı . . · - müıhendis Sermedin kendisine kar 1 Sermedin Haruna bu tarzda cevap 

Mucizeler.. Basit insanlara _Dıyordu. Genç y~şında. ve u- heple fırınl"" bu
0
aur·· ıkü narh üze- •. iKDAM: . . •. ·etmıştır. k · k kuld Es en 

zerınde pe ga be J k a f ~ 1 I ~ı yakışık alrrıyaca evza ve vermesı ço ma ur. . as 
mahsustu ve İsa buıılan yalnız .. k.. .. Y m ~ 

1 
v zı ~_ve -rinden bile büyük kar temin et - : Bu sütun, brılerlmızln şı - : Küçüksudaki Şirketi H ,•;riye etvarda bulun•.!11ğundan şi - kendisi sicili temiz, halım hır genç 

oulara saklı.yordu. Y~ unu ta.şı_yaıı ··· Keııdısıne k·-~· • kayetlerine ilihsls edilmiş bu- •., plajında otomobillerin bulundu -
. . . .ka yıne keudısınden başka yardımcı me =ıır. , • d G .. d il k • . . . kil.yet etmiştir. U. Müdür de Ser>- tir. 

Salbuki tezvır ve ifsad r - .. · k k d ı k ı Belediye lktısa.t işleri müdürlü- : luıımakta ır. on er ece • rulmaları içın genış hır yer ayrı - mede .hitaıben yazdm:lığı bir mek- Bu şehadetten sonra Harunun 
Şı.çında, yahut da korku tesiri ile goremıJ·ece a ar ya nız a - ... _,,_. d k' t b "-'ay un • haklı şikayet mektupları, bu : lacaktır 

mıştı gu Şeııır e ı mevcu u.,.. , • 1 · tupla vazifesine nihayet verildigı"- vekili·, azil mektubunun Sermede onlar da yavaş yavaş kendisinden · . 
1 

. 
1 

.
1 

k k e • ~ütuoda, sır«sile dercedl - : 
Ortada ı tek 1 b . tevzıa rş erı e e m<ı vapma v • Şirketi Hayriye Kı>bataş iskele- ni biLdU:ımi-<tir. İddiaya göre, mek- verildiği tari.h. ile dava tarihi ara -vf\z çeviriyorlardı Yalnız onlar ya nız ve o aıı ır . . . . ·· . ; mektedir. : > 

· , hakikat vardı. satma şekille.rını tetkik ettırnıek - • • ••• ••• •••••••• •••••••• • • sindeki meydanı tanzim ctmeğe \Uıpta işe nihayet verme sebe'bi şu sında üç aydan fazla bir zaman 
mı.K.. d. ö k d 1 . h tt• Bu hakikata cahil olan bütün te ve bir rapor hazırlamaktadır . ....... _ ...... u•u•" t karar vermiş ve Lir proje hazırla- şekilde ifade olunmaktadır: ,A - geçmiş olduğunu ve bu ittbarla . en ı z ar eş erı ve a .... . • k b . • · · ş· k · · · bel di 
A11ınesi Meryem bile ona inan • millet, fakir millet pekala ve se- Rapo~dan biliihare ekrn~ fa ıı .- ı KÜÇÜK HABERLER ı mıştır. ır etin proıesı e ye mirinize kar~ı nala:rık evza ve et - müruru zaman bulunduğunu id • 
m Z Olmuştu Maamafih Mer _ ve seve ko••caktı kası ınşaatı esnasında ıstıfade edı- • ı tarafından tetkik edilecektir. varda bulunduğunuzdan dola - dia etmiştir. 

" • y- • • ..... _ .. _ .......... 

,.em, (Nezirli) olan oğluna son Fakat bu cahil millet Yahudi lece~~ır. • yı.... Davacı Seı•medin vekili ise De-

B -d t 1 1 * Men'i israfat kanununun tat- D Se k d' ·b· k 1 f anlarına kadar analık bağı ile dinini ellerinde istedikleri şekle ug ay maz a a a rı yme su·· ııerbaııkın Avrupaya avacı rmeL. en ısi gı 1 o - nizlbank sabık u. Müdürü mevku 
bik edilmemesi hakkında otelcile-bağlı kalmakta devam etmiştir. sokan vaziyetlerine göre din ka- d egvİS liriJdj lej mezunu bir münevver adamın bulunan Yusuf Ziya Öniş'in cel -

İsa ... Birden kendisine yakla- ideleri koyan Sofi!Prde .. Krisiler- • rin yaptığı teşebbüs dahiliyece ka göndereceği ta lebe maliiryık e\7:a ve etvar da bu - bedilerek şahi tolarak dinlenmesi-
şan fakat yine birden uzaklaşan de telkinlerine_ve hatta tehdid- Toprak Mahsull~ri Ofisi dün yi- bul edilmemiştir. Sumerbank tar~fıııdan derici[;'., 1unduğu iddiasır.• hakaret mahi - ni istemi.ş, Harunun Serme! aley-
halk silrüsünün bu iki yüzlü vazi- !erine kapılm4ı. Yıhların anartıe ne buğdı<y halitasını değnştirmiş * Malüller dün içtima yapmış- ile pamuklu ve /Ünlü mensuo1t yetinıde teliikki etmiş ve bu iddia- hindeki sözlerinin bu şahitten öğ-

t . d k üteessı'rdı' İlk o··n ve ko k · · · ·ı k··tü h · ve ı·ki "-ey0~ •• bı·ı· kızılca ve bir sert !ar, 'i .. ·eni idare heyetini seçmişler, ·· hs·ı t k · · A ı ah'b. l H İlmen a ye ın en ço m . - r u zıncırı ı e o ze nı- ·u - s~_nayu_ ta ı eme _ıçın vr~pa) a 

1 

nın ~ • ı o an arun renilebilecğini söoylemi'Ştir. 
ce ona gUzel ve parlak bir kabul yetlere bağladığı bu büyük sürü- buğdaydan mürekkep bir halita Ankaradaki umumi kongreye gi - gonderılerek taleı:ı~yı seçmek uzere leyhıne hakaret davası açmıştır. !Bundan sonra muhakeme, evve-
gösteren (Kafartanom) a karşı,ye karşı lsa tek başına ne yapa- satışa çıkarmıştır. B>ı yeni halita-ıdecek murahhasları tayin etmi!: - yapılan imtihandı muvaffak olan Muhakemenin dünkü celsesin -ııa. müı·ııru zaman iddiası hakkın_ 
o hiddetle haykırıyordu: bilirdi? da beyaz buğday mikdarı faz!alaş- !erdir. gençler tesbit edilmiştır. Imtihan de, evvelce şahıt olarak celp ve . 

1 
k b. k 

1 * Y · adi. ·ı binasının . da tetkıkat yapı ara ır arar ve-tırılmıştır.. enı ıye sara) tar Bursa, Istanbul, İzmir ve An - dinlenmelerine karar verilmiş o - b k 
1 Mülkiye müfettişleri tet

kiklerina devam ediyorlar 
Berberlerin ehliyet 

imtihanları 
Mülkiye müfetti§leri belediye zat Berberlerin ehliyet imtihanı 

işler!, konservatuu, fen işleri mü- temmuzun 17 sinde birleşik esnaf 
dürlüğündekl teftişlerine devam cemiyetinde yapılacaktır. Evvelce 
etmektedir. O tuz liraya yapılması Beyoğ]unda berber mektebı ola -
liizım1'61en telektrik direklerine orak tutulan bina tahliye edilmiş • 
yüz otuzar lira l:~r~_andığı şi.kayel tir. Şimdilik mektep, birleşik es _ 
edllmiş, keyfiyet ınulkıye mufet -

1 

naf cemiyetlerı yanında buluna -
tişlerine aksetmişı~rdir. caktır. 

Esnafın muayenesi Taksim bahçesi büyütülecek 
Belediye müfettişleri esnafı sık 

sık mua,yeneden geçirecektir. Yedi 
müfttlş Byoğlundaki snafı teftişe 

memuı- edlJmiştir Dün yapılan tef 
(işlerde Beyoğlu esnafından bir 
kısmı cezalandırıırnıştır. 

Süleymaniyedeki dökmeciler 
Süleymaniyede bulunan Dökme

ciler o civardaki halkı rahatsız et -
tikleri için başka tarafa kaldırıla
caktL Belediye dökmecilere henüz 
bir yer bulamarn·~tır. Dökmeciler 
belediyeye mürac•at ederek bun -
dan sonra kok kömürü yakacakla -
rını bildirmişlerdir. Kok kömü

ründen çıkan dı.:manın civardaki 

halkı rahatsız etır.iyeccgı iddia o -

unduğu için dökll'ecilerin bır müd 
det daha yerlerinde kalmaları is -

trnmekledir. Belediye dökmecile -

tir< müracaatini tdkik etmektedir. 

Başveki l in teşekkürü 
Ankara, 27 (A. A) - Başvekil 

dok!Dr Refik Sayd&m, Hatayın a

navatana kavuşması münasebetile 

vatandaslardan aldığı tebriklere te 

şekkür ve muk,bil tebrikleri -

nın ibliiğına Anadolu ajansını me

mur eylemişlerdi•·. 

Taksim bah.çesi'1e yapılacak an
tre inşaatına talip çıkmadığı için 
inşaatın belediye vesaitile yapıl -

masına !<arar verl!miş ve faaliyete 
geçilmiştir. 

Bahçen;n arkasındaki bostanın 

sahibi istimliik fü.tına itiraz etmiş
tir. Bostan mahkc·me marifetile sa
tın alınacak, bahçeye ilhak edile -

cektir. , 
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Fırıncılar ve değirmenciler ~im-' planında yeni arsaya göre icap e - kara san'at okulları mezunları ara- lanlardaıı Yusuf Ziya Öniş'in, riLmek üzere başka güne ıra ı • 
di de kalitesi ve piyasası düşük o- den tdilata başlanmıştır. sında olmuştur. mevkuf bulunduğu için. gelemedi- mıştır. 
lan kızılca buğdaylardan beyaz * İlk mekteplerin son sınıf im- Neticede AbduLah Arkun. Ce\3. 
buğda'Ylar ayarında parn alınma- tihanları bitmiştir. leddin Arkun, Nihad Ogen, İhsar. 
sına itiraz etmekte ve Ofisin fatu-, * Ecne<bi ve ekalliyet mektep - Ergün, Mehmet Göçkan, Kam·: 
ralara kızılca buğdayları ayrı yaz- !eri muallimlerinin kıdemleri me- Yiğiter kazanmış'ordır. 
'!ığı ha lrle fiatını bevaz buğday • selesi yeniden tetkik edilmiye baş ~- • • 
!ar nisbetir.de tutmasının doğru ol- !anmıştır. Küçük Polis Haberleri 
madığını söylemektedirier. * Sur iyen in borçlarma Hatayı • • -. 

Re"sicumhurumuzla Fransız iştirak eLmyiecektir. Hatayın ce - * Cağaloğlunda Maharreınin fı-
Reisicumhuru arasında nup hududunun tahdidi işlerine! nnında çalışan Fikri arkadaşı Re -

Feniksi Fransız tahtelbahrinin 
devam edilmektedir. j cai ile kavga ederek yü•zünden ya-

* Hatay vilayeti Leşkilatına ait: ralaınıştır. 
batması münasebetile Reisicıimhu- ı 

kanun layihası bugünlerde Mec- * Fatihte oturan Cemal adında rumuzla Fransız R~isicümhuru a -
liste müzakere edileeektir. j bir çocuk aynı erde oluraıı Mus -rasında telgraflar teati edilmiştir. 

* Yalova kaplıcalarının Sthhat · tafa ile oynarken pencereden so-

Vali Ya'ovadan geliyor Vekaletine bağlanması hakkmda- kağa düşmüş ve yaralanmıştır. Ce 
ki kanun layih&5ı Meeliste kııbul mal hastaneye nakledilmiştir. 

Vali ve Belediy, Reisi Lulfi Kır edilmiştir. * Mercanda Rızapaşa yokuşun-
dar bugün YalovJdan döne~ektir. ı .. "!' _Arneri~a nca:et Ataşesinin da Şark hanında elektrik kofıresi 

- - --oo--- olumu uzerıne hukumet namına kontak yapinış ve yangın çıkını~ -
Gümrük muhafaza teşkilatı i refikasına beyanı taziye.\ edilmiş - tır. İtfaiye yangını genişlemeden 

k umandanının tetkiı<l eri tir*. Ay sonuna kadar kazanç ver-ısöndücrn~üşıtiırğ· l. d ı k t da . .. . . . . .. * agao una o ana ça-
B•r muddetteı:berı __ şehrımı~dekı 

1 
gisi borçlarını ödemeyenler ceza- lışan Mehmet sarhoşlukla yere 

muhafaza leşk•la• uze'.•nde tet ·ı ya çarptırılacaklardır. 1 düşmüş ve elinde ağ-.u açık bulu -
kikler yapmakta olan fumrük mu- . . 
h k d · 1 * Üniversitede imtıhanlar ay nan sustalı çakı karnına batarak a-afaza umı:m uamn anı genera 
I.b h. L' t· K k lsonunda bitecektir. ğırca yaralanmıştır. Mehmet te -ra ım ut ı a~a apan yarın ya I 

d h f ··d·· ·· H * Üniversite tatilinde talebe ve davi allına alınmıştır. n1n a mu a aza ~ aş mu uru a - . . .. . . . . 
san Koper olduğu halde Çanakka- muallim grupları yuıu dahılınde * Şofor Enverın '.daresın_tlekı 
leye gideeektir. Kumandan sahil • ve ecnebi memleketlerde tetkık 1515 numaralı otomobıl Beşıktaş 

!erdeki teşkilatı tetkik ve teftiş seyahati yapacaklardır. tramvay caddesinden geçerk_en s~ 
edecektir. * Hatay valiliğine tayini karar- kiz yaşında Hamdi adında bır ÇO -

Jaşan Emniyet U. Müıdürü Şükrü cuğa çarpmış ve başından ağırca 
Bir adam denizde boğuldu Sökmen Suarın yerine tayin edi- yaralamıştır. Hamdi çocuk hasta -
Avram adında fiO yaşlarında bir \ecek olan Seyhan Vali.si Ali Rıza nesine kaldırılmış, şoför yakalan-

adam evvelki aKşam Köprünün Çevik Ankaraya gitmiştir. mıştır. 

Haliç iskelesinde su dökerken de- * Nüfusa göre Halaydan sekiz * Şişlide Kamuti demir döküm 
nize düşmüş ve biraz sonra cesedi 

bulunmuştur. AdFye tabibi Enver 

Karari cesedi m11ayene 

defnine izin verm·ştir. 

etmiş ve 

meb'us çıkacaktır. Namzetler par- hanesinde çalışan Cemal içinde e -
ti değişmez başkanı ile başkan ve- rimiş maden bıılunan kepçeyi a -
kili tarafından Temmuztla ilan o- yağına dökmüş ve yaralanmıştır. 

lunacaktu-. Cemal hastaneye nakledilmiştir .. 

Metresini öldüren şoförün 
muhakemesine başlandı 

• 

Şoförün sokak ortasında öldürdüğü kadın 
üstüste iki defa dost değiştirmek istemiş 
Bundan bir miiddet evvel Gala-

1 
tan _s~nra sokak!;, bana yine ayni 

tada metresi Des,,inayı bıçaklıya-, tekhfı tekrarladı. Israrla reddet • 
rak öldürmekten maznun şoföı tim. Bunun üzerine kızdı bana kü
Mahm ut Nedimin muhakemesine ' fürler savurmağa başladı. Bunun 
dün Ağırceza mahkemesinde baş- da tesiri olmadığ.nı görünce çan -
lanmıştır. tasından bir çakı çıkardı. Vurma-

Mevkufen sorguya çekilen şoför sın diye kollarından tuttum. İtiş • 
Mahmut hadiseyi şöyle anlatmış- meğe başladık. İkimiz de s.;rhoş -

tır; 

- Despina ile üç senedeı:ı.beri ta
nışıyorum. Evvele~ bir umumi ev
de bulunuyorc.u. Yalvardı, kendi
sini oradan çıkardım ve beraber 
yaşamağa başladık Hatta İstaıı -
buldaki belalılar• c dan kurtarmak 
için işimi gücümü bırakarak İzmit 
civarındaki köyür.e götürdüm, bir 
müddet orada ot•ırduk. Fakat İs • 

tuk; yere yuvarL:ındık. Ben onu 
bırakarak kaçtım Ertesi güı;ü Des 
plnanın yaralanıp ölmüş olduğunu 

öğrendim. Sanıy>arum ki yere yu
varlandığımız zaman ağzı açık o -
lan çakı Despina:ıa saplannı;ş ola
caktır. Ben onu v11rmadım. 

Bundan sonra şahitlerden Froso 
dinlenmiştir. Bu gahit şöyle demiş-
tir: 

_Hadise gece~· civarda bir mey 
hanede idim, Des;;ıınanın yaralan • 

dığını haber alıncı> hadise yerine 

tanbula döndükten sonra Despina 
beni bırakarak eski dostlanndan 

Salibe kaçlı ve oı>unla beraber ya
şamağa başladı. Hadise akşarru ben koştum. Despina eczanaye kaldı 
her zaman olduğu gibi Galatada rıhyordu. Kendisine ne olduğw1u 

Domuz sokağında bir meyhanede sordum. Bana: •Ne olacak, ded~ 
içiyordum. Despina çıka geldi. Ya- Mahmut Nedim teni bıçakla.i. · 
nlf"' a oturdu, ber~ber içip k:ınuş - başka bir şey bil!l'iyorum. 
ma<-a başladık. Dostu Salihten bir 

" Bundan sonra muhakeme. diğet 
hayli şikayet etti\'~ tekrar beraber . _ . . .. 
yaşamamızı tekJir etti. Be:ı buna şahitlerın çagrılm•sı ıçın başka l(!J 

yanaşmadım. Meıhaneden çVttık- ı r" bırakılmıştır. 

.. 
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Kürtlük cereyanının ileri gelenlerinden 
ha zıla rı nı n adi arı müstakil Kürt 
k ra Ilığına namzet gösteriliyordu 

-15 -

H 
albuki bu sırada Kürtlük refah günlerinin müjdecisi gibi ıJl
propagandahrı, şark vila- Jiyordu. 
yetlermde gittikçe artı - Bir taraftan d umumi barp:e 

yor, İngiliz koloneli Nil ~ıretleri devamlı ihtikilrlar ve her türlü en
birer bir<'r dola~ıp altın ve silah trikalarla hrukın refahını tahrip e
dağıtıyor bir taraftan da Kürtlük derek büyük servetler iddihar et
liderleri Şiroda tir •Kürt milli miş olanların tazyika maruz kal -
kongresi> toplam,ğa hazırlanıyor- maları iktlsadi sahadaki nlsiıi ra -
!ardı. hatlamaya siyasi bir memnuniyet 

Hatta Kürtlük cereyanının ileri te katıyordu. Buna uzun harp yıl
gelenlerinden b:lllarının adları !arından yorgun argın eve ,dönme
müstakb~l Kürt 1'rallığına namzet nln verdiği dinler.me hasretini ve 
gösteril~ordu. gerek wsıtasızlık yüzünden, gerek 

Malatyada Bedirhanilerder. Ha- •ansürün şiddetind~n olan bitenin 
111 Ramı mutasaırıf olarak bulu - umarunda duyul~marnakta olma;. 
nuyordu. Elazizd•ki vali Galip bu- sını da ilave ed~rseniz vaziyetin 
nun ve \ıu cinsler. iitirakçıların tc- fecaati bir kat daha attar. 
siri altına girmişti. Puntos yarası Böyle bir zamanda Mustafa Ke
gitttkçe büyüyordu. Mutasarnfla - mal, telgrafhaneı~rln nasılsa ih -
rın hepsi milli bereketlere taraf - mıtl edllmış olma5ından ve iyi mü
tar olmak şöyle durı>un bir çokları rakabe ediJemeır.csinden, bir par-
1stanbul hükfımetirıc mıntakala - ça da telgrafcılll1'ın büyük Vdtan
rındakl milliyetperverleri rapor et pervm-liklerlnden lstltade etmek
mekle meşgul bul.ınuyorlar ve mil tedtt. Yoksa milvr>nların olan bi
li hareketlere yardım etmeleri lh- tene öyle bir labydİfii vardır ki ... 
tim'."i olanlar birer bahane ile ve İzmir ve İstanbulun işgali karşısın
çok defa .ittthatcıdır Ermenileri da millet, yığın haJ!nde protesto 
tehcir hareketin<' yardım etmiş - mitingleri yapır.:ınııştır. İşgalin, 
!erdin bahanesile tEvki( ediliyor gittikçe, sahasını genişletmesi, İz
veya memleketlnılen firara zorla- mirden sonra Ayclın ve Manisanın 

da düşman eline g~esi halkta 
ruyordu. 

miih'im bir reaksl~ on göstermemek 
Gentş halk, ) ığını memleketi . 

d 'tfk h rta tedır. 
tehdit e en ve g· 1 çe ızı a n Filvaki ötede beride münevver 
yangının farkında değildi. Umumi 1 ve idealist gençler silaha sanlmak
harbin devamınca ekmeğe ve gıye ta tereddüt etmemekte vedağlar 
ceğe hasret çekmig olan orta sınıf- yavaş yava~ siyaEi çetelerle dol -
)ar çarşılA·rdaki eşya fiatlerinln su- maktadır. Lfıkin ):unların bir miJ
kutunu, almak içlıı paraya sahip ol- li manası olmak için şeh<rl•lerin 
ır.1dıkları halde ylll<! sevinçle kar- ard arda protest.ılara girişmeleri, 

~ ıyorla. ,·e heJ,. fırınların Ame- a\•az avaz bağırmnları Hizımdır. 

rlkan unundan y~pılmış ekmekleri * 
ucuz ucuz satmabrı onlara parlak (Arkası '\'ar) 

SAVARONADA 
[Baş tarafı 1 ıncide] göre göre Riyaseticümhur mai -

dı. Mlljdeyi kamarasıııda alan mü yeti erkfınına iltifatlar ibzaJine 
davi hekim adeU yaydan fırla- a~metmi~ bulunuyordu. 
mış bir ok blZı ve arzu•una ka- Dairelerinden çıkan Ebedi Şef, 
vuşmuş masum bir çocuk sevinci doktorl~n v~ ~aver.11:-ri tarafı".
lle Riyaseticümhur dairesine koş - •dan takıp edıldıklen halde korı
lnU•tu. dorn geçtiler, yukan alonlara 

'.\tatürk hekimi ayakta, ~iga- çıkan m!lkellef mc-rdivenin ?nii
n :çerken ve güler yüzle ka - ne geldiler. Ebedi Şefe merdıven 
bul etti doktora iltifatta buluna- çıkmamalarının tıbbi bir zarurrl 
rak bu ~aıbah muta<! •aattıın daha odluğu evvelce a:rzedi.1.m~, biıla -
geç geldiğini söyledi. yette çok sevdikleri yatın iist kaır 

Ebd Şe.fi.n beşuş bir çehre ile tan köpTüsünden denizi seyret -
ayakta bulunuşu ve Higara içişi, mek, burada yabn seyri müdde -
üç gün evvel bünyelerini sa:rsan tince süvariden deniz hak -
krizin tamamen oertaraf edildi- kında izahat almak rııretiyle meır 
ğine en kuvvetli bir delil teşkil gul olmaktan hoşlanan Atatürk 
edecek mahiıyelte olmakla ·be - kriz.in başladığı akşam da, orada 
raber bazik bir doktor gözü, u- bulunmuşlaı·, baş güverteye indik
fak bir muayene neticesinde E- leri sırada hissettikleri rahatsız.. 
bedi Şefin henüz bu krizin müte- hkla dairelerine dönmü~ler ve kriz 
ferri te!\lrleri albnda bulunduğu-. kendisini göaterınl,ıi. Maamafih şu 
nu bunlardan tamamen kurtııl - merdivenin başına ıreldlkleri anda, 
m~dığını anlamakta güçlük çek- vlicutça her zamanki zafiyetlerini 
mezdi. hi"setmekle beraber. o günkü gibi 

Atatürk doktorun kıoa siiren vücut vedimağ yorgunluğundan 
muayene•ini aynı be~şetle takip uzak bulunuyorlar, ~nü~ m~nta-

Sovyet Japon hava ~4 ~,~ 
mUharebeSİ Şİddef- Demokrat d 

le devam ediyor letler karşısın 
Amerikada hangi ce-'"o • "Bulrgölünü~~:!~~::~e~r!":!~:l_ 1 totaliterler 

ta1yanlar ve Alman! 

ı d k? anzıg bundu Tomsk ha.a üstüne hücum yaai teflerinin nutu 

reyan ga e e e ece . ı ederek sah~ üz.eri~de 30 kadar ta ·- da, ıazetelerinde yaz 

Bitaraf /ık kanunu değişirse 

Hitler harekete geçemez mi? 
Vaş:ngton, 27 (A.A.) - Harici -1 nazariyesine istınacl etmektedir -

re nezareti, bilhassa mali sahada !er. Bunların b~lıca düşüncesi A - 1 

halledilmesi lazım gelen harıci si- merikanın mıı!lıtemel bir harbe iş- 1 

yaset meselelerinin ehemmiyetine !Irak etJJlffiine mani olmaktır. Bi
rağmen kongre tatil devresine gir- t.araflık kanununun tadiline taraf
meden evvel bitaraflık kanunu - tar olanlar .İngiltere ile Fransamn 

~ are)'i tııhrıp etmı~lerdtr. rı makalelerde, Naziliğin v 

ı• 1 h a k J Sovyetler ne zaman ener- ti•tıiğin dinamik hareke 

k • 1 den, kuvvetlerinden def jik hare ete geçıyor ar bahııetmifler, bu mevzu üz 

Bu ay sonun
da mı olacak? 

Berlin, 27 (A A.) - Na1Jo -
nal - Sosyalist partisinin tts -

mi ~azetesi oJan •Dantziger 

Paris, 27 (A.A.) - Parls - Mi- tedklk, efslr ve mütalealard 
di> gaZ<'tesioin Kaunas muha'birl lunmutlardll'. 
dün Kremlin'de Stalın'in rıya,e - Nazi ve Fafiat dinamik 
tinde hükumet erhiınile siyasi bü- ketleri AJmanya v.- ltalyay 
ro azasının, ordu ve donanma şef- çok fayda temin etmittir. B 

1 · · k ·· · t t' · lidft- namik hareketler, bugün v 
erınm ve omun1s par ısı ~-

.. . . . rın için yeni, yeni muvaffa 
)erinin ~tırakıle mU!ıım bır ıçtl - 1 • te · . • ı t k enn mmı gayeııy e e ra 
ma akdedıltliğıni yazmaktadır. yor. itiraf etmeli ki, totaliter 

Bu içtima e'nasında harici Mo - .etler, aiyaaetlerinde ve ha 
nun tadil edilmesini gittikçe artan Amerikanın maddi ve manevi yar Vorposten• Dantz.lg halkına • • d . ki 

golistan hududunda vukun gelen .-rm e enerjık bir i.hen e 
bir l<>l'arla truep edilmektedir. dımından mahrum kalmıyacakları hitaben neşreltiğl bir beyan - 'dd' h.d. 

1 
de onra Uzak yorlar. Tereddüt, kararsızlı 

Mümessiller meclisinin Blooan nı mıilıtemeJ mütecavizlere anlat- namede bilh•,•a şöyle demek cı ı a ıse er n s . fiyet cöatermiyorlar. Bu d 
projeslı!li kaıbul edeceği siyasi mah mak suretle Amerikanın harbe tedir: Şarkta hasıl olan vazıyet tetkik e- ler ka,..ılarında bulunan de 
!ellerde tahmin edilmekte ise de I mani olmak yolunda müesı;ır bir 1 •Yakında büyük bir •oğuk dilmiı;tir. 'rat devletlerden daha ku 
ayan meclisinin bu hususta ne gi- ~kilde hareket edetıileceğı kana-ı kanlılıkla har.ket etmek mec Zannedtldiğıne göre siyasi buro miclirler? Hayll' .. Fakat, d' 
bi bir tarzı hareket ittiiıaz edere- atinde bulunmaktadırlar. buriyct.ind" kalacaktır.• azası Japouyaya karşı enerjik ka- meliyiz ki, kuvvetin yerind 
ği henüz maı'.ı.ın değildir. Ruzvelt'in taraı!tarlarına bakıla- Var'ı"va, 27 (A.A.) - BaZI rarlar ittihaz edılmesini, MogoLs-ıYiki vec;hile kollanılrnauna. 

cak olursa, bitaraflık kanununun gautelertn blldtrdtğine göre . nl ıvaffalriyeti temine yarıyaca 
Dahili siyaset ınülfıhazruarı mu- tandakı Sov~el gamızo arının 

tadili AmEri·kanın muhtemel tarzı bu ayın sonunda Dantı.igin Al ' ı mühim vuıta manevi saha 
zakerelerde bedbinlik havası ya

ratmakta berdevamdır. İnfiradçı-
hareketi hakkında Hlllerin besle - manyaya ilhakına karar ve _ 1 takviyt'6İDi ve Sovyetler Birliği "Petanet, ahenktir. Keyfiyeti 
diği hayalleri sukuta uğratacak ve rilmtş ise de •Cenubi memlt _ 'tarafından Çine datıa genış mık - daha etraflıca tedkik edine 

lar, Avrı>pada patlıyacak bir har- b>nnetice sulhün idaıme.;ıne biz - ketlerde ve Polon:vada ittihaz yasta yardım cdilmi!Sini istemiş - neticelere """U'JZ: 
'k •- · 1 • t --' kt · Ahiren denizlerdeki lru be Aınerı anın m .... ı o amıyacagı me .,.,ece .il'. edilen enerjik tarzı ha<eket !erdir. 

So hük" danın ltalya amiraline veri -
HATAYDA 
BAYRAM 

~-.. ------ 1 neticesinde bıı kararın tatbiki Vaziyet dolayısıle vyet u-
1. u· kl'f olduğu bildirildi. Japonyanı 

A V R 
· u p A ~on raya bırakılmıştır.• meti bila1assa yeni ng ız te 1 

-• . talya ve AlllMllly&daki aefi 
\,. _ _ ·--- ~ lerinın Sovyet taleplerıni tatm.ın nin faaliyetinden, bulundu 

, , 
1 
etl.ig' i zanrıalildrği şu sırada lngı -

J 
memleketin devlet adamları fe.derasyonu aponya ile !n]iltere ~: ~::;;~~:ı:::,;:a~:ı~~~:~ :;~~~:!_Yle konu,nıaaından b 

• ---·- 3 f 3 S f R da 1 h f İ 1 af dır.B·.·r hıv: Ussu ,·a:ııvor * 
[Baş taraCı 1 indde] J J 

Bugün aııtık ;,y yıldızımın nuru Bir lngiliz meb, - . (B~tura~ı 1 .~nci' >ayı~da). Tokyo, 27 (A.A.) Bu s~ah- . Av~m kamarasında, Çin. 
altında öniirnü:ode açılaıı yem uf - esnasında Ingıl.zleı .n mal 'e ha- ki ~ardımanlar retıcesınde dıaelerı, Japonların faalı 
ka, refa.h ve saadet ufkuna koşa - USUDUn bir teklifi yatına gelecek butün z:ırarla:dan d Me<golistandakı hava üssiinde 1hakkmda bir takım aualler ka 
cağl2. Yirmi yıl ayrı kalmanır ız- ı kendiılerınl meı:'ul tutacağını Ja- ı b~yük bir yangın çıkmıştır Bir ımd~ -~lan Bape~il Çe~berl 
d ab işl . k At i" k"' Lorulmra, 27 (AA.) - Amele ponlara bıldlrml§tır ık bi n al ·vler ı'çınde oldu"'ı verdıgı cevapta dıyor kı: 
ır mı ve ıya ını a ur ur , . , aç nan::ı c 6.. • k d. J 

.... - 1 f kl k k t 1 parüsi mt'b uslarından Badh, a - Derhal har ke'e g:çti!er bildırıli•·or. • - Hü ümel hi ıse eri eh 

..,,.ıgı nur u u u ara oşara e - · ' miyetle tetkik ediyor, muk 
l •zı· edeceg' ırz' • Bıze' ·bugünü idrak vam kamarasında Ingiltere hükü- H k 27 (AA ) J ! 
..... ong oııg. · · - apon- Fransanın tavassu u . tedbirler diiJilnüyor.,, 

ettiren büyük Atamızın aziz ruhu metini, Amerikan Birleşik devlet- !ar ~nebı' gem•l~rı· Fuş v· li ı 
• << r o mu - ) Le T Muhafa ... ki.r fırkaaı menı 

~ad olsun. Milli Şef İsmet İnönü leri modelinde bir Avrupa fcde - nma girmemeleeriru bildirdikten Par:s. 27 (A.A - l'nıpi \ • • • 

gaz-l ı', V •hirr h"d rAlCr zutlur et 1 ıa• rının bil'• Z0lyafetınde nutuk 8 çok yaşaşın. bu davada çalışar. bü- rasyonu vücude getirmek üzere di soru-a liman methallııdeki kayalık <· " w 

~ükelrimiz var olsun. ğer Avnıpa devletlerile tema· et-: Jara asker çıltanrr.ışlardır. Kong _ moorn eV\•el fr.-ıiliz - Japon ihti - . lıyen Hancıye Nazırı Lord H 
Sürekli alkışlarla karşılanan bu meğe davet etme.;i üzerine Butler 1 konJ(daki askeri makama!, .Du - lafına 'bı rhal t-ar ı bulmak ve Aıi ·faka lae: 

nutku mütealdp merasime son V('- tngiltere hükı'.ı.ınetinin daha genitj J cıhes.- destro erinin Fuşov'a gön- ya kıt'asının h-ayatına ıştirak eden l "- Japonya Uzak Şarkta 
rilmi§tir. bır beynelmilel fııbirliği teminine 1 derlldij!ini müeyyid malfunat al _ bütün mHI terin meşru menfaat - giliz menafiini tahrib arzu et 
Halkın büyük sevinei her an art hadim olabittek })(>r türlü teklıfı ınam:ıştır. lcrinı telil etmek maksadile Fran-ı diğini beyan eder~, Tiyen-

maktadır. Şetıi.- baştan başa bay- n<aarı it.ibare almağa her zaman Eon Çin l'man nın işgali sanın bir tavu&utı.ı bulunmasını hi.diaeai doatane bir tarzda h 
rakla:rımızla dona1:ılmıştır. Asıl hazır olduğu, fakat hali!lı&ırdaki · isteme'kted•r lediyebilir.,, demietir. 

tamamlandı oo--büyük kurtulwı bayramı 23 Tem- vaziyetın bu gi.bi t~ebbüsler için Tiyenc;in hi.düeleriyle, Çin' 
muzda yapılacaktır. Bayr~m ;;;in müsait bulunmadığı cevabın. -. er_ Londra, 27 ( A.A.) - Dun Avam 1 .

11 
s t f k iatilisı, inal ve ilhAkı hi.dioele 

lııızırlıklara dcvaım eclilıyor. Kamarasında bir .ııale cevap ve - noı ere ouye e - le yaln.a" lngiltere değil, Ameri 
miştir. k • l 

Antakya, 27 (AA) _ Halayın ren Buller, Japon ıia arının 22 lı'fler"ını' kabul ettı• Müttehit Hükumetleri, Fran 
anavatana kavuşması dolayısile Haziranda Swatow'un J\lllal.ni ta - Hollanda dahi alikJl!dard11. Ş .. 
çekilen minnet w şt.lc ~n telgraf- Parti GrupU mamladıklannı beyan etmiştir beliz ki, Sovyet Ruıya dahi. K 
!arına Milli Şef İnöni'. şu suretle Bu şehirde bulunan bütün İngiliz (Ba~tarafı 1 incide) ti ve tiddetli bir mukabele, h 

(Bnotarafı 1 lt•,,;de 1 teb ğ a]' d' •-gil'- t' S 11 t • " B U k d 1 t' · reket huauıunda a1i.kad r mul<a'belede bulunmuşlamır; _, ~· . aası sa ve s IJJl ır. ın ız ı- - a ta, uç a ı ev e mııı 
misli fazlalık üzerine ehemmiyetle caret gemilerinin vaziyeti henüz u"~to~ devletler araamda. dinırın1lı! 1 Tayfur S01onen diğel' beş devl~tle birlikte, ...,... 

Antalya SoruJavı nazarı dik.l<ati cdbeden rapor bi - , karanlil< ise de t--iliz deniz ma _ -~ 
1 

k t bertaraf, tayin ve tebel .. 1 
WJ • .u'ö muah<-uesine rapta unaca pro o - ük' b' • ·h d h' 

Antakıya rinci sanayi planının ikmali için Jü- kamları deniz ticareti nakliyatı _ m leaep il' ıth al a ı m .. vc 

Aziz Hatay'ın anavatana kavuş
mru;ı sevinci büyük ve derindi:r. 
Bu mes'ut neticeye ulaşmasında u 
nutulmaz hizmet hisseleri olan sa
yın Hataylıları ve sizi muhabbe()e 
anar hararetle tebrik ederim. 

iSMET İNÖNtı 

Millet Meclisinde 

zum görülen tahslsatın verilmesile nın normal bir şekilde temini için kol vPya mektuplarda zikredilme- değildir. 
beraber sanayileşme hareketinin ellerinden geleni yapmaktadırlar. s1 bile mevzuu bılhistir. 

* parti programı rrucibince ve mali --~o--- Epok gazetesi de dtyor ki: 
teknik imkanları dahillnde tertip • Ankara ile olduğu gibi Moskova .Dört aydanberi devam ede 
ve tanzim edilmesi ve bu mevzuda 1 n g i 1 tereye . 'lnciltere - SoYyetler müzakere 
çalı:ıan müesseseler faaliyetinin ıs- ile de biran evvel müzakereler ne· henüz mfubet bir netice verm 
Jahile beraber kredi ve finansman ısmarlanacak tıcelen.dirlJ~ın. Faı-at Polonyayı da•dt Diplomaai faaliyet, konutma 
işlerinin aynlar ak sanayi ve maa- unutmamak lazımdır. Göbbls nu-j lar, müzakereler devam etme 

ettiler. Büyük Atanın batııı kı,._ zam biı' uyku ile geçırdıklerı ge-
cenı·n t~bı'! neticesi olan zindelik- Ankara, 27 (İKDAM) - Türk -

mında peyda olan ve bir akşam a 

din işletmelerinin biinyelerine uy- • ı • • tu.lı.lan nelM' haz!J'landığı hakkın-j tedir. 
gun idareler halinde teşkilatlan - gemi er) m) Z da hıçb•r şüphe lıırakmıyor. p 0 _ Demek ki, dört aydan beri d 
dırılması ve 3460 numaralı kanun- ( B~arafı 1 irıd sayfadaj lonyaya silah, levazım, para ve vam eden müz.akereler, i'i tara 

1 lerı'nı', •. ağ ve Rll"lomlıklarını mu- Fransız anfa.,=alarının tasdiki evvel doktora işaı·et ettik eri ha- 0 
" 

h f 1• ı dı * hakkındaki layihalar, Muhtelit En 
fif semen elbiselerinin üzerinden a aza e< ıyor ar · 

(Arkası var) cümende, akıjam geç vakte kadar 
görünecek kadar hir fark mPyda- -============== "' müzakere edilmiştir. 
na getirmişti. s h d • p 
teb!~~~re~!~me~e~:i~:;~n;::~I ar os e ıp rusya- Anta!~~~ ~:.~.İ)SİRd~adolu 
~!~~;8 r:~a~s;~:~~kl;~ı~~~~)~üecduet~ ya götürmüşler ;~:~smın husu5! muhabiri bildiri-

bu ufacık ~işkinlikle tam bir te- Varşova, 27 (A.A.) - Hücum Milli Mecli.· toplanmış, nmıa _ 
zad teşkil ediyordu. Lakin, fevkal 1 kıt'alarına mensup iki kişiy~ :ııorla meye ge<;ilmeden evvel Halayın 
...._~ yaradıılşı hAdıselere hiik - Polonyaya götürmek istediğinden 
=q<> anavatana kavuşr.ıası dolayısl~e 
metmeğe alı~mış, had~lerion dolayı Dantzig makamları tarafm Meclis Reisinin çektiği minnet ve 
eer_e,y~nını _kendi ira·d·e~ine gör~ ı d~n ~-kif .edilmi§ ~lan P~l~ny'."ı şükran telgnflarına Milli Şef İOO
degıştirmege ve ıieğışışlere tabı gıunruk muleltışı Lıpınskı yı gor- "n.d B'. "k Mill .... M 1 .. .,_ 

t 1 • nu en, uyu .,. • ec ısı ,..,.. 
tutmuş büyük in ac, lk ha kışta 1 mesi icin Polonyalı avukat Ro - . . •bdu" lhal'k R d d B . · d · . ,.;ı "' ı en a an ve aş -
çehre ıle vücut vaz•yetı arasııı al' manoskı(Ye mezuniyet verilmiştir. k'I R f'k s •d d 1 · k'I d 'b' ö .. . . ve ı e ı a) am an ge en ce-
bır tezat tc• ı e er gı ı g rıınen Lıpınski, kendisinin hücum kıt- 1 _ ... ki' lk 

1 
., 

1 Jd t . vapuı:r suıe ı a ış ar arasınua o-
bn emmarc ere a ırış e mıyor, alan mensupları tarafından sar -
•·.. t ı k h 'k kumnustur. •nına a meyı aıı o nyaıı arı u- hoş edildikten sonra doğlı Prus - • ,_, ı ·ı d · 1 · .ı- k Bundan sonra ruznameye geçi -
1=~ tavır arı aıre erın""n çı - : yası hududuna götürültlüjtünü bil . . 
mağa hazırlanıyo>, g!lvertede, 1 dirmistir. !erek malıye;, e a.t bulunan An_ -
temmuz güneşinin hararet ılolu --oo--- takva ve İskenderun ordu evleJ1 -

,ııalariyle taze haya bulan tabi- Fransız Meelı'slnı'n nın ordumuza terk ve teıberruuoa 
alt kanun müzakere ve kabul edil-

ati, denlz, göğü bun'.;ırııı bırleş - devre tatili 
mesinden doğan g•izı•lliklerin or- miştlr. 
tasında hafif lıir buğu içinde yii- Faris, 27 (İKDAl'v!) - Meb'u - * zc gükn istanıbulu Dolmabahçe san meclisi, yaptığı toplantı sonun 
•arayının sahilde be'lıbeyaz bir da Daladyenin ~lx nutkile parla -
dantel i,leme makP! maıızara~iy- mento adi ıçtima devresi kapan -
le denize ya,Janan ~il'ln duru~unu m>ştır. 

Antakya, 27 (A.A.) Fevkalfule 
murahlıasunız Cevat Açıl<alın ve 
f'r ansız delegesi Albay Collet An
kara dan Hataya dönmüşlerdır. 

la kurulan mürı.kabe sisteminin t mu§ ve mektebi gpzm•Ş't•r. Ali Çe- mukadderatını onunla blı~lrm~ IU'asında elzem olan itımadı 
keyfiyet ve kemıyet noktasından tinkaya mktebin ıslahı ve tekümü- olan bütün devletlerın ~·ardunı la- huaülünü temin edememiftir. 
takviY"sile tatbik ve idamesi ve ay lü yolunda allikad.rlara direktifler Çenıberla:rn. Moakovada de zmıdır. d 
n• zamanda devletin sınai ve ıktı- vermiştir. - vam e en anla,ma müzakerele 
sadi mahiyet taşıyan müe.;seı;ee) - Bu ziyaretler r r:.sında Vek•le rinin Uzak Şarka aid olmadığın 
rlne de teşmili ve ttşekkülleıın bi- Deniz Nakliyat Reisi Ayet Al1ıığ Satye binası beyan etmitti. Resmi Fransız A 
lançoalrtle he:;abı kat'ilerinin Bü - ııe İstanbul Liman Reısi Refik A· janaı olan "Havaa,, dahi Moak 
yük MIJlet Mecfüine arzının usul 1entur refakat e•mtşttr. Mekt<-p - meselesi va müzakerelerinin Uzak Şark 
lttihazı ve milli sanayiin hayatiye- ten evine g•derek istirahat eden tqmilinin asla ileri aürülmediği 
tini ve rasyonel çalışma kabiliyeti- Vekil öğleden soı:ra saat 16.30 da (Bll§tarafı 1 inci ıayjada) nl beyan edi1ordu, 
ni artırmak için gümrük turlfele - tekrar )iman reisliğine gelmiş vt: lsatye binasını'\ satın alınması O halde, Japon:r•nın Uza 
rinin ihtiyaca göre ayarlanmasile kendisine ayrılan dairede geç \'ak- j muamelesini vekaleti zamanında Şarkta, lnciltere ve Franaanın 
beraber iç pazarlarda tstıhsalin re- te kadar meşgul ~!muştur, tasd•k etmı§ olan rski İktısad Ve _ menafiini tahrip edecek hareket-
kabete vireut verecek şekilde ka - Ali Çetinkaya bu arada bi.r tem- k h lerde bulunmıyacajını ıöyleme-;Ji Şa.Jm Kesebirın de bazı usus-
yıtlardan korunması gibi esaslı tek muz denizciler bayramı için hazır- lar hakkında ma.umatına müra si, uzlaşn•a)ı temin edttektiı, dt -
lifleri de ihtiva etmekte ve haddi !anan programı tetkik ve tasvip et- caat edilmesı mur.temel görüldıiğıi yehiliriz. 
zatinde lüzumu kabul edilen ve mlştlr. Bir temmuz gu"nü gecesi Böyle uzıa,ma olacak mı? O-

y azılmıştır. Aldıf;ımız malı'.ımata ı k d 
muhtelif vek81etlere lşblrl!ğini ta- Münakale Veklıletı müst""arı An· ursa, ne • ar zaman için mer'i 

-. göre, tahkikatın ·cyrinde henüz 1 b 1 
zammun eden koordinasyon U.fn kara radyosunda kabotaj hakimi - ve mu c er o acıık? Japon1a. To-

-, böyle bir şeyi lca" ettlrecek bir va- t J't d 1 1 ayrı bir kanunun tevhidine ihtiyaç yetimizi tebarüz •!tiren bir konfe- a 1 er ev et eri olan Almanya 
ı.iyet yoktur. I 

olmadığını HA.ve etmekte ldl. rans verecektir. ve talyanın, AVTUpada, Akdeniz 
Rapor i.ızcrinde bir çok lıat•pler Vekilin direkilf'le İnglltereye sı- havzaaında, Afrikadalri iıtekleri-

k 1. kti V 1 he,. eti reisi Ha,·rı. Dl'D ·zy._ '!arı Vt .. h . k ı• söz söyledi ten ve sat eki i pariş edilecek 11 posta vapurunun , ' ne muza eni etını~ece m . 
Hüsnü Çakır da mevzu üzerinde ıılpari§ şartnames•ı:i hazırlamak ti- Liman Reisliği fcıı heyeti aıaları Öyle sualler ki, müabet cevap 
komisyon raporuna lştiraken eı;a - zere şehrimizde b•r heyet te~ekkiil ı·e ecnebi mütel assıslar \'atılır verilemez. Demokrat biiyük dev
lı miitalealar de!'!lleyan ettikten ı etmiştir. Derhal çalışmalarına baş Almanyada Etrilsk tfpl gemllert Jetler araaında itimada dayanan 
sonra heyetçe rapor hükumete teb lıyan bu heyet te Deniz Naklıya) eslim alon heyet•n rel.sl!ğinde bu- kafi. enc-rjtk, :ıııti-bet birlik hare • 
J•ğ edilmek üzere tasvip ed•lmiş ve dalresi Ayet Altuğ Denizyollar unan eski Denizyolları Fen H~ye- ketleri görülmedikçe, yeni, yeni 
riyasetçe cel•eye nihayet verllmiş- umum müdürü frrahlm Kmal Baı. i reisi Sen•er de kombyonda azı;- hıidi,elerle kar:ıılnşılmı~·wca&ı d.a-
tlr. bora, İstanbul Ll.11an Reiıılıği fen 1 u, hi allylenemez. 
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* Alınanlar Da.ntzigdek! 16 - 20 
y94ınd.aki gençleri toplıy:mak iki 
hafta müddetle talim gömıek üze
re Şarki Pruııyaya nakletmekte -

: dirler. · ' / * Bir İtalyan mecmuası Dant -

1 

ziıg meselesinin bir gün birden!bire 
halledileceğini yazmaktadır. * Bir İnıgiliz donanması Klbris 
sularında yakında manevraya bat
lıyaçaktır. 

* Arna'Vlltlukta İtalyan tazyıkı 

kredisi 
sviçre gazetesinde (Türki
yeye İngiliz kredisi) baş.
lığı altında intişar eden 

bir haberde şöyle denilıınektedir: 

- cNiyös Kronikt. gazetesinin 

İ:starilıul muha.lıirinin verdiği ma -

lılınata göre, Türkiye hükıimeti 

arttığı cihetle bir çok aileler mıM- . tayyare inşası tçin Almanyaya ver 
telif memleketlere hicret eyle- miş olduğu siıparişleri feShetmiş -
mektedir. Diğer taraftan çete mu- tir. Bundan böyle Türkiye için tay 
l:)arelbesi de şiddetle devam etmek- yareler İngilterede inşa edilecek-
tedir, t· t_ -'" t· la -. ır • .u'l!"'z ırma rı tayyare inşa-* Kıont Cıano'nun bahası ölmüş 1 t• . . Alım .1 kid b'" 

1 
a ı ıçın anya ı e a ve ı,,.-

tilr. 

* A
,_ kö "- ihr hare feshedilen mukavelelerin ifa - .... anya m.u ll<!ını yal-

nız süratle İngiliz lirası veren sını uhdelerine alııeaklardır ve 
memleketlere tahdit etmiştir. beklenildiğine göre yeni tayyare -

* Mıosloova.da cereyan etmekte !er Türkiyeye gelecek ayın birlaye 
1 ı olan müzakereler halen iki nolıita tinde gelmeye ba§lıyacaktır. 

Marcel L'Herbier 
M arcel L'Heıibier bu me; ~ 

huc Fransız sahne vazıı 
şimdlye kadar tam yirmi 

beş yıldız lanse e tmiştir. Bu yirmi 
beş yıldızdan bazıları kendilerini 
gıösteremlyerek parlamadan sön - ' 
müşlerse de bir çokları meşhur bi
rer si.ma olmuşla,dır ki bunlardan 
birkaçı hala ırtevkllerini muhafa • 
zada halk tarafından büyük bir 
hayranlık toplam"kta devam edi • t 
yorlar. Marcel L'Herbler'nln ya -
nında yetişenler arasında yalnız 

yıldızları değil fakat güzel san'at- • 
!ere mensup, teknik kısımda çalı • 
şan simaları da saya b!Jlriz 

MeselA bu~laruan ressam Fer : 
nand Leger dekoratör, Chaude 
Autant, Cavalan~ müzisyen Darı.. 

us Miih;and, mimar Mallet-S'te • 
vem.. 

üzerinde temerküz etmiştir. Biri- İngiliz hükumeti, 16 milyon İn- Yıldızlara gelince· bunlardan bi· 
giliz lirası k>ymetnJdeki krediye ri bi.r zamanlar çeık sevilen J aque si Baltık devletlerine garanti ve-

rilme.si, diğeri devletlere herhangi ilaveten tayyare mi.ibayaası iÇin Catelain ismindeki meşhur aktör • 
bir taarruz vukuunda, taarruza uğ Türkiyeye 10 _ 15 milyon İngiliz/ dür. Jaque Caletin ilk defa 1919 da 

( ra.yan devlet istesin, istemesin •Rose..France• fiiminde göründü. 
lıra:sı mıkdarında yeni krediler ar- B d k t d b ı menfaatlerce müzakereye lüzum u sı~a a onsen•a uar a u u -

, görülmeksizin, otomatik bir suret zetıınektedir. İngiltere, İngiliz fir- nuyordu. Şunu da ilave edelim ki 
te hareket geçilmesidir. maları Türkiyenin siparişleriııd ifa Jaque Catelaln'nlıı büyük babası 

@
ALGA UZUNLUGU -

A.Q. 19,74 m. 15195 Ke>. %0 Kw. 
.P. Jl.79 m. 9465 Kes. !O l<.w. 

1639 m. na K ... lZO Kw. 

28 Haziran Çarşambıı. 
Sa.at ıı.so: Pl'0«ram. 

Saat U.35: Türk mll.ttl • Pi. 
Saat lS: MernlekeC saat a7ar•, ajanı 

ve meteoroloji haberleri. 
Saat U.15 - 14: Mllallt (Rtusellcüm

~"' bandosu - Şef: tıı .. n Küneer.) 1 -

E. Reeveı - Bobomoko: Hind prkası 

t - J. Fucll< - Kvı rü..-irlan l Vals.) 

1 - G. Pares - Konser avertiirll t -

Tıcbalkow.ı.y - Ha&ID prkı. S - Mu

ııenet - .Le ald• operasmın antraktı n 

balel Plll'e•lan. 

Saat 19: Prorram. 

Saat ıt.05: Müsllı (Valslar • PL) 
Saat ıt.16: TiUk mil•lil (l'Md lı•r•-

IL) 
Sol l!O: Memleket iDi a,ıırı, aJatı.t 

ve meteoroloji haberlerL 
Saal Z0.15: KOllllflUa. 
Saal !0.SO; Türk miisltl: 1 - •••.... -

Nlbnend peırevl ! - bmall Hakkı 
be:r - Nihavend &fır semai: Seni hükmü 
Mel. 1 - Bakım - Nihavend ıartu: Ne 

ranaa kalbime balr.da t - ......... - Ud 
laulml. G - Sallbaddln Putar - Nlba-
vend ııarkı: Bili :ra,ıyor, & - 8adetllıı 

Ka:rnak - Nlh ... end şarklı G6nlll nedir 

bllene. - ..... _ - Nihavend prlu: Ha

lırımdan hlo çıluııJ)'or ı - Arlalr.I • * Alman sefiri Moskovaya ba- 'etmek iktidarında bulunmadıkları Marcel L'Herienin çok samimi bir f 
d R Alm takdirde, Türkiyenin Hollanda ve dostu idi. Sonra Marcelle Pradot .. 1 

ema usyanın anyanın ha - İlk defa 1917 de •Hakikatler Kar -
:;<ati sa'lıasına dahil olmadığını ve İsviçreden esli.ha almak için İngi. -

.Meıhar alıtör Charle Bo- Nihavend ııarlr.ı: Kuklacam saçlarını. 
yer de Marcel L' H•rbier'itı 1 - Fals Kapancı - Nlbnond farkı: 

navalı. lsmlndekl bir filmde l:>eyaz Jıeıiflerinden biridir Gtıl a-llzollm (lamltca:ra. ıo - l.elll< 
-lmanyanın yalnıt Po•onya, Tu - !iz kredisinden istifade edeb!lece-
na ve Ba1kanlarla meşgul olacağı- ğine dair muvafakatini vermiştir. 

perdede görünen bu çok genç kız rersan • Nlb&Yend \'olrka: ıı:nı oen seı-
güzelliği ve istidadı ile deı1ıal dik bir iru;andır. Böyıc olduğuna göre din Cerk.,..ıen. 

nı bildirmiştir. . --t>--G 
eçen yaz, üç ·'•<ıftalık bir' Ben hemen koşarak geldim ve 

• 
k t . k ı t' A · "l d de yıldız vor0 ten •dam denilmesi a 1 çe m ş ' ynı ,_. m e o za - Saal u.ıe: Hallalık PoBla kulusu. 
anı M 1 Ch t 1 d 1 l ek yerinde bir fı>V. dtr, tatil müddeti, Lord H~ ·dun fincımını dökerek yenlder 

vistag'ın raııında geçir- dol-durup ayni yere koydum. Ve 
ıni~tim. Bu İngiliz karı koca, sene sonra heyecandan bitap bir halde 
nin dört ayını, nrnntazam bir şe- bir hasır koltuğa serildim. Gör
kilde, İskoçyadaki muazzam şa- dUğUm manzaranın dehşeti ile 

Beynelmilel tic a r e t 
odaları kongresi açıldı 

lngilterede 
m ar arce an a e e ro a • .. • • _ saaı !US: Net'eU ptilklar _ R . 

mış. Fakat pek gölgede kalmıştı. K ' ""• Saal u.ao: Mllall< (Oda miisltl • Pi.) 
Hatta bu yüzden anr.esi genç kız:ı Uçük sinema haherleri Saal Uı Mlisll< (Küçük orkestra • 

Matbuat ve 
Hükümet 

sinemayı terketrresi için tesirde ................................................ .._.,. .... ,,.. ......... .................... tor: Noclb ""1<m.) 1 _ Framı Lellar • 

• tolarında geçirirler Lord eski bir içim alt Ust olmu~tu. Aradan bir 
arkadaşımdı. Uzu•ı boylu, atle- kaç dakika geçince Lordla Mor -
tik vücutlu, ve çok sevimli bir a- timer de geldiler. 
damdır. Hani 18.f &armızda bizim O geceyi pek berbad geçir
Pari•li Donjuanlara taş çıkarta • dim. Marian gibi ır.elek rulılu ro
cak derecede çapkındı. mantik bir kadının kocasından 

Kopenhag, 27 (A.A.) - Beynel
milel ticaret odasının kongresi, 
dün takrfüen 40 milletin mura!lı -

Londra, 27 (AA.) - Butler, be-
haslarının huzurile Kral tarafın - tt b 1 ak tb t h'" 

bulundu. Marcel Chantal ~vıene - , 
rek beyaz perdçdeıı ç•kildl ve son
radan •Kraliçenh~ Gerdanl.ğı. fil
minde tekrar s..ıhneye dönerek 

* Pierre Wolff gayet orijinal bir (larovlo operetinden potpuri. 2 - Leo

mevzu ihtiva eden •Haklkatl Arı- pold • Karlsbad hatıruı. s - Gml' -
yan Adam ilimindeki senaryosunu Por~ı ıülll. t - Jac. Grll. - Maft. 
bltlrmek üzeredir EylO.lde çevrll - ı Saat !4: SoD •Jans nberlert, •lraal, 

meslne başlanacak olan bu filmde ..,hanı, tahvllil. kambt:ro - nukut bor-d 1ınış . yana a ' u unar ma ua ın u-
an açı tır. , 

. 1 kilmetle münasebetlerinde gün 
Kıongreye rıyaset eden Amerika 

murahhası Watson Reisiciiımhur geçtkçe daha büyük bir mevki İŞ· 
Ruııvelt'in bir me.'ajııu okumuş -ıgal ettiğini söylemiştir. 
tur. Mesajda, sulhün ancak dünya Bazı memleketlerde daha sıkı o

siyasetinin artması ile temin edi _ lan 1bu münasebetler gazetecilere 

!ehileceğine inanmış olan beyne! - ve fotografçı mu'h.birlere ünifur -
milel ticaret odasının gayeleri taıı- malar tevzii şeklinde tezahür eyle 
vip edilmektedir. mekted.ir. Halbuki İngilterede bu 

kendisine şCJhret yaptı. 

Charles Boyer, kendisine artık 
beynelmilel bir şöhret yapmış o -

lan bu büyük aktör de Marcel L' 
Herbler'nln keşiflerinden blrldlı. 

Charles Boyer daha ismi meçhul 
bir gençken en iyi arkadaşlarından 
bir!, 1920 de •Kav;tstz Adam• fil -

m üçin kendisine bir jön prömiye 

arıyan Marcel L'Herbier'ye onu 

Geçen bahar •bana evleneceği- nefret ederek onu zehirlemeğe 
ni yazmış, ve karısının bir fotoğ- kalkışması.na imkan yoktu. Peki, 
ı•ıtflrıı da ;rollamıştt. Ben de onu kocasını zehirlemek isteıniyurdu 

hiiımü intihabından dolay tebrik- ise, kahve fincanma damlattığı 

te ırecikmemiştim. Zfra Led! Ha- mayi neydi? Eğer, hakikaten ko· 
vi,tag pek Jı1tif, ııek güzel bir cı,ısından kurtulmak niyetinde ise, 
nrnhlilktu, harikulade bir şeydi. bu birinci tecrübede muvaffak o
Uzun kirpiklerle halelenmiş ma- lamadığuıı görünce ikinci bir te
vi gözleri, mat renginin iii.eıinde şebbü~e girişecekti. İçimde huzur 

b. ll'k b' ı kik ~ bağ mütekaıbil emniyetle meıft>u- götürdü. Charles Boyer reı·ısörün ap ayr ır güze ı ır par a ı namına katiyen bir şey kalm.a - -
.-.ını t ıyordu. Üstel ik hali ve tavrı mıştı. Acaba Lordu bu işten ha- Doktor Şaht ltalya- ,dur. Hakiki faziletimiz sulh arzu-.takdirlni celbettiliten sonra, böyle-
pek muhteşemdi.. berdar etmeli miydim? Yoksa ya gitti 'muzda m~ndemiçtir. İngiltere im- oe beyaz perdeye intisap edebildL 

Şatoya geldiğim zaman, Ledi şüpheli olan bu hareketi la kay- B li 
27 

AA) ff . paratorlugu tecavuz emellerı bes- Şiımdi Fransada en çok sükse 0 . 

o c ıt büyük bir nezaket ile karşı- dane bir şekilde Mi karşılama- er n, ( · · - ındıstan - lemeyen ve genç ferterinin de. lan meşhur aktör Micele Sinıon da 
ladı. Nevyork'lu l·ir arkadaşım lıydını? Fakat buna imkan yoktu. dan avdet etm iş olan devlet nazı-

1 
. . . . . 

olan Mortimer de orada idi. Ye- Nihayet meseleyi Mort imer'e rı Schaht Almanyaya dönmeden emnıyet ve refah ıçınde sakın hır tiyatroda gösterdiği muvaffakiyet 
mekt.en sonra ark ı.daşımla yalnız açtım, o da uenim gibi iş in ehem- evvel iki, üç hafta kalmak üzere istikbale maızhar olmalarını iste - üzerine Marcel L'I;Ierbler t•rafın -
Kalınca Mortimer: miyetiııi kanıyara1<: İ talyaya ~elmiştir . \yen büyük br aileye benzer. dan derhal dikkati çekenlerden bi 

- E, söyle bakalım ikigözüm, - Mariana bir tuzak kura- ridir. Bu büyük aktör böylece si-

Mari An'ı nasıl buluyorsun? diye Iım, dedi'. •bakalım kocasının ea- •.-------------------------•+ nemaya intisap ı,tmlş ve günden 
<ordu. . nıııa hakıkaten kasdi var mı + rcsı n ll5'ı ~ CZ> iRi ~ lil.J!il H '?31 iN. IWI + ·· ld 1 k k 00· · 

• • A _ , , ? . . ' ıaı ~ - ~ i6P - ~"'U U ~ - ırıı gune yı ızı par ıyara e ısıne 
- Enfes ... F~vkaliide zaııfıyok mu. Hatta ısterseıı bu ak.•-------------------------• ı .. .. " . .. 

bir sanat eseri l"am bir vesile 1·1e Lordu b d · bugunku saglam mevkı ve şohretl 
··· ~ uraan KENARIN DiLBERi · ·· 

- Hele Lordun yanında. 1 uzaklaştırır ve l\IJ.arianı tarassud 1 temın etmışt•r. 
- Kısmetli imiş kafir... ederiz. Jean Murat, güzel Annabella'nın 
- Karısına pek düşkün ... Ge- Mor timer'in fikri fena değil _ lj.N<ft. , eski kocası, bu tanınmış artisti de 

çen gün, gölün kenarında gördüm di. Birinci teşebbiisün akamete rrWO"'b!.. . yine Marcelle L'He~bier meyda -
onları. .. Lord, karısıııı sıkı sıkı uğradığını görünce, Marian mu- na çıkardı. 
kucaklamış öpüyordu. Onlan ra- hakkak ki ikinci bir harekete ge-
hatsız etmemek için kendim! gös- çecekti. ....._ Marie Glory'yi her halde hatır -
termedim ama zannedersem Ma-

0 
k L d b h . . lıyacaksınız, şimd• oldukça ismi u-

rian, kocasının bu taskınlığıııdaıı k .. .a şam1,1 chorktu a çenın bır nutulan ·Küıçük Daktilo• fllmlntn 
kendini müdafaa ede~cesine kur- koşe3ldıııek yo a an sonra dşe bu sevimli kahramanı Marceel L' 
t 1 k . . oyu u . d Al u ma ıçın çırpınıyordu. . Herble'yi taıuma an evvel de • -

_ Nasıl olu. d t h .. Perdelenıı arka•ında traçayı 
r os um, enuz .. ti k 1\1 . tın• ismindeki filmde Arlettı Jen -

eı·leneli altı ay olmadı, kocasırı- goz~ ~r en, karıan çantasından 
dan bıktı mı dersin? a!nı şışeyı çı ard• ve kocasına 

Y k 
1 

fıncaıııııa on damla koydu 
- o canım, onu demek is- M . · 

temiyorum. Ben sadece gördüğü - ortımeı; kolu'."u sıkarak: 
mü söylüyorum. -.- . H~ydı 1 dedı. 

Sekiz gündür Lord ile Ledinin Ikimız. birden taraçaya fırla -
misafiri !bulunuyordum. Bir ak _ ymca Marıan sapsarı kesilerek 
.jam, yemekten sonra hizmetçi keı'.d'.siıübir .. kol tuğ~. a'.tı. ?anta
kahveleri taraçaya getimıiştL. 81 ~ e_ı ~ duşmuştü, •nuthış hır ıztı
Lord beni ve Mortiıneri. hasta rap ıçınde olduğu lıelli idi. 

Boııtimer kısık bir sesle: 
köpeklerinden birini göstermek 

- Marian, dedi. ikımiz de 
için kulübeye götü rmüstü. Lord 
· h · ne yaptığ"ınızı gördük. İnkara 
ıza at verirken ben onlardan ay-

kalkışmayın ! Lor<l gelmeden ha-
rılmış ve şatoya yollanmıştım. · f ki kati ıtira edin! Haydi söyleyin 

atoya yaklaşırken gözüm tı-a- henüz vakit var .. 
çaya ilişti. Birden beynimden vu- Marianm cevap verecek hali 
ı ·ulınuşa . dön~üm. Marian tar~a - yoktu. Mortiıner devam etti: 
daydı hıç kımse tarafından gö- · y t - b h k tt 
ül d'"• . 1 k - ap ıgınız u are e en 

ı· me ıgıııe enıııı o ma - için et- dolayı pişman old~ğunuzu görü-
rafıııa şöyle bir göz gezdirdikten yoruz. a~'et bu fenR hareketi tek
sonra, incizapla işlenmiş minimini 

1 rarlamağa yemin ederseniz ıııese
çaııtasından ufacık bir şişe çıka- le kalmaz .. 

rıp kocasının fiııraııına birkaç O anda, zat'if Ledl kollarnıı 
damla renkli bir mayi akıttı. Sa.

1 

öne doğı·u uzatarak: 
ğ'.na_ soluııa tekrar l>akıp içeri - Allah aşkına beni itham 

' 

) 

- Ne o ıekerim, ser.in ı;iı;eklerin hakiki galiba ... 
- Evet... Kocam park bekı;i•idir de, daha ucuza 

ny ismi ile rol almıştı. Fakat ona 

ilk mühim ve keı.disine giden gü
<oel •bir rol veren yine L'Heı:1lıier 

olmuştw·. 

Roland Toutain ! Sarı Odanın Es-
rarı. filminin unııtulmaz Rouleta
bille de ayni rejl<örün keşiflerin -1 
1en biridir. Sonra güzel Natalie 
Paley, bu genç kadın büyük terzi 
Lucien Leloıı.g'un karısı ini ve L' 
{eribienr'nin de akrabası oluyor. 
lk defa Charels Boyeı- il!! birlikte 

· Atmaca. filmind•, göründü. Baş 
'<adın rolünü oynuyordu. Derhal 
·azip, derin güzeUiği ile dtkkatı 

'ekti. Şimdi ise Chicago da evli bu
'unuyor. Sinemadan çekilmiştir. 

Nihayet J ean Marrais bu genç 
ıdam da büyük rejisöre müracaat
~ ve ancak onun delaleti ve irşadı 
le sinemada ilerliyerek kendini 

1 
~österenlerdeıı biridir. Marcel L' ı 

Ieribier mulhakkak ki rejisörlerin l 
çinde en çok yıldız keşfeden ve on 

J. 
ırdaki istidadı derhal anlıyarak 
ıük.selmelerine vasıta ola.ıı 

Rannı b94 rolü alacaktır. ' suı (llal.) 

* Güzel Amerlhlı yıldız Mirna Saal 21.!t: Mtllll< (Caaband • Pa.) 
Loy Avrupaya ge!mlştir. Artistin saaı ts.5G • H: Yaruıld prosram. 
seyahati sırf bir iyaret mahiye -
tindedlr. Film ç,•vlrmek glbi bir 
maksada matuf olma<iığı söyleni • 
yor. * Pariste bulunan Martr.a Eg • 
gerth'in L'abbe Prevozt'un meş • 
bur kahramanı beyaz perdede can 

ME\LÜT 
1 Temmuz 939 Cumartesi iklndl 

namazını müteakip Teşvlkfye ca. 

milnde Ağaoğlu Ahmet Beyin ru-

!andırması ,yani Manon Lescaut'da huna mev!Cld .okunacaktır. 
baş rolü deruhte etmesi karar!~ 
lırılmıştır. 

Dostlarının ve arzu buyuranla-
rın gelmelerini çocukları rica eder. 

Artistlerin 
güzel 

pozlarından 

Hayır bu lf{ızel kadın Joon Cra1111fard Jetildir. Daha 
l 1 yaıından •İnema hayatına atılan ue •on zamanlarda 
Amerilıada ;ittilıı;e ısöhret Jıa:ıanan nihayet •tor meu· 
kiine yülı•eun 11üzel Ann Shirley'Jir Fakat onu kazan· 
dıft ıöfarete layiAı bir cazibe ue flÜ:ıeUilıte bulmuyorsunuz 

• 
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TARiHTE ~ 
TÜRK KORSANLARIJ~ ,~ 

BARBAROS 
- 14 Yazan: Tahmi Yafu: 

Akdenizde büyük şöhretler iflas 

bir dehşet ifadesinin 

şöhreti yerleşmişti 

yerine tek 
baros) 

etmiş 

(Bar-

Akdeniz 
üsler ve 

İKDAM 

Yunanistanla anlaşmasile düzelen İngil
terenin Akdeniz deki mevkii Türkiye ile 
yapılan itilaf la kuvvetlenmiştir 

A kdenizde sevkülceyşi va • vazimat, ve zaman zaman çekidü • kuvvetli bir noktayı müdafaa et
ziyeot Habeş~tan buhra. - zen ve tamir için ilslere muhtaç· mek başka. mütemadiyen hava • 
nınrlaıi>erl bütün İngiliz- tır; hiçbir filo bu ihtiyaçları temin dan bombardıman gibi karadan 1 

!erin alaka ve merakını ehemmi • edecek bir üsle mümeyyiz olmak- lop ate.jine maruo: ~ık bir liman· 
yetle ceLbedecek bir şekil aldı. sızın hemangi bir müddet muvaf- da yatan gemilere daiına müessir 
İngiliz imparatorluğunu teşkil e • fakiyetle icrayi harekat edeme-~. bir himaye temin etmek tamami. 
den haki, harici siyaset mooelele - İngiliz ve Fransız üsleri Al<de- le başkadır. 
rinln endişeli saiihaları karşı.sında nizin şark ve garp havzalarında, Diğer tarafta İspanya, mukadde 
olan Akdeniz işini yenid<!n tetkike haLbuki coğra!fi mevkiinden dola- retını totaliter devletlerle birleş
başlam~ardır. Akdeniz bundan yı İtalya ~rtasına hakimdir. Garp- tirmeğe tahrik edilse bile daılıa 
sonra merkezi Monteka.rlo. olarakl

1 
te Cibraltanın İngiLtıerede bulun • başlangıçta mevkii son derece fe

bir oyun sahası bulunmuyor, harp masile İngiltere dar met:halin a - na bir şekil alır. kpanyanın deniz 
başlar başlamaz istila ve tahrip e- nahlarını elinde tutar. ayni zaman kU\•etli lıi:şeydlr, sahilleri hücuma 
dilecek ve milletlerin mukaddera- da Fransanın şimalde kendi tıopra- açık; ve kara hudutları Fransa ile 

t 

' 

Kültürparkta 

SAYFA l 

yenilikler 

tı tekarrür edecek bir saha haline ğında iki birinci sınıf liman Mar • İngilterenin müttefiki Portekizler Kültürparlcta yapılma/ela olan afılc /ıal)• ciyatro 6lnaaı 
gelmiştir. silya ile Tolundan başka Cenupta tarafından geçilebilir, ve bu su - 1 . (İkd ) 1 . E te 

İsp h ..... 1 b hr zmır, anı - zmır n r- !ar, bu pavv. ••nn •·erle•tirllmi•tir. anya a,., u anı esnasın - Afrika sahilinde Cel.'ayi.r ve Bizer- retle de her türlü yardım kaynak-
1 

f . ' ' • 
da endişelerimiz vardı. Bazı saf • tası ,·ardır. Bizerta Fransız İm""- ı nd k ·ı· ı · · İsp nasyona uarının açılmasına ıkl Maymun, geyik, ceyliln, karaca ve 

r arı an est ııp ayrı aiıilır. an· aydan daha az zaman kalmıştır. 
balar da gördük ve bazı küçük tah ratmluğuna anahtar denilebilecek ya Fas için de ayni mülilhaza der 0 . 1 f h 1 ki h tavşan pavyonlannda da bazı ta· 

r 
k 

• nun ıç n uar azır ı arına ız 
irlere maruz kaldık, Bununla be· en büyük ehemmiyeti haiz kuvvet 'lleyan edilebilir, burası denizde~ verilmiştir. Muhtelif inşaatta ça- diliit yapılmaktadır. Tavşanlar i· 

raber o zaman bir harp olsaydı l u bir noktadır. hücuma açık bulunduktan başka lışan amelenin, geceleri de çalışa- çin milteaddid katl!:rı ihtiva eden 
Akdenizd.eki vaziyet, bizden faz- Malta ve hizota Fransız Fası ve Cezayirinden ka - bilmelerini teminen mühim inşaat apartın.an şeklinde kümesleı· yap-

• 

A 
atık A~d~nizde yılların dirgasile bir yük kereste ğönderll- la Arnavutluğu Sezarvari işgal e- l>i.r kuvvetle hücum edilmeğe m• yerlerine elektrik teli çekilmiş, ce- tırılmıştır. Muhtelif renklerde tav-

d 1 · tl den İtalyanları ürkütecek şekilde Cibralta, bütün kuvvetine ve ruz b ı ·ı · ı· Bil ilk · pışlrdiğı yetiştir ığı ve • mış , u unur. reyan verı mış ır. y sergı sa- şanların bu kümaslerln merdiven· 
1 l. b "h t t k k 1 idi. 'sevülcey•i eh!!mrnry· etine rağmen, y · t h . . · t .. ti ·ı ·ı kte ve e ı ır şo re ' e o • Hızır, ondan sonraki faa!ıyetleri ., 1mantS anın e 8tnfflly8lı r~yı ınşaa ı .sura ? ı erı e1'.1e • !erini tırmanarak çıkL,ları görill • 

lu Oruç Reıısin kardevi CGkl gemici ile tam hakimiyetini kurduğu bu Habeşistan harbinden'beri do • her vakit için düşman olması mı.ıh dır. 15,000 lıraya ın,,a edılınekte • te eğl dl l . hl 
ve korsan Hızmn .Barbaros• şöh· anlarda, şevket ve kuvveti Avru- nanma kuvvetindeki nisbet Bü • t.emel olan İspanyadan koparıhp Bahsettiğim ikinci mill&haza olan 9 eylıll kapı \'il gazinosu, ya- mege de r, en .r cı 1

' man-
reti dalgaların soıguçlarındıı ufuk- pa krallarının göd~rlni kamaştı • yük Britanya lehine cezri surette 11.lınmış küçük bir kaya parçası - şarktaki vaziyete mütealliktir. Bü kın.da tamamlanacak, o vakit Bas- zara teşkil etmektedır. 
tan ufuka atlıyan bir dehşet ifadesi un Osmanlı imparatoruna, bağlı değişmiş, ayni zaman.da Türkiye j dır. Sicilya ile Libya sahili ara • yük Britanyanın Yunanistana son mahane • Alsancak ve Konak ara- Fuardaki vakıflsr pavyonunda 
hal inde her tarafı istila etmişti. bulunduğu Türk padişahına bir ve Yunanistanla yapılan misaklar sına eğilmiş İngiliz adası Malta, Si teırhhüdü, kendisine Akdenlzde •ında işleyen belediye otobilsleri, on bin lira .'l&rfile tadilat yapılmak-

Venedik gemile,·! Barbaros loor • daha müracaat etmeğl kararlaştı • tedafüi ve taarruz! kuvvetimiz de cilyadan ancak 40 mil mesafede- fazla bir mes'uliyet yükletirken o- doğrudan doğru~a Kültür Park i- tadır: Bu~un için vakıflar umum 
kuslle Hind ticaret yolunu netice! rıyordu. buluna!bilmesi muhtemel gedikleri dir. bu sebepten İtalya ile bir harp na pek yüksek ehemmiyette tır • çinden geçecektir. Fuarda "Dilnkil, mildurlüğil fen heyetinden mimar 
vermez, kısır bir hat haline sok - Cezairln Emir Hasan tarafından kapam~tır. halinde bir deniz üsü olarak isti. satlar temin etti bugünkü, yarınki İzmir,, pavyonu B. Hu~it Altıner İzmlre gelmiş, 
muşlar, denizcilik şöhretlerlıe ö • istirdadı, kardeşi Orucun şehit dü- Hayati menfaatler iade edilmesine mani oluna!bile • İtalyanın Arn~· utlugu istilasına ini~· ettirilbmektedir. Jflazırlanan çalışmağa ba~lıımıştır. İzmir ga-
... t il Akd ı tı t k ik t h h" · . P ana gore u pavyon uann çok , ı ·-• • gunen spanyo ar en z care şüşü sebebile kuvetini yeniden ten· ce m yasa ava ucumuna ma- bir mukabele ol?.•ak Corfuaan •s· . . .. . . . . e orı ·ı• .~ "· . <>rıııın'.!a 
hattını tamamen !ıiğvetmişler, Sep sik ve tanzim etmek üııre Halkul- Büyük Britanya ile İngiliz İm· ruzdur. Fazla olarak bu iki üs ken tifadeden başka rnn harpte İngiliz cazıp lıır koşesını teşkıl edecektir. bul vali ve Beledlve Reisi Dok • 
te boğazın"an Ad•lar denizine A peratorluğunun Akıd · d 'ki h d' iz ı · · · pek · ad fil ı k .' ı t d • L' Burada e~ki İzmirP aid çok kıy- L ·ı ,. " ' • vade dönen HIZ!:· padişaha veril • , enız e ı a- ı ma eme erı ıçın zıy e o arının pe ıy anı ıgı .,.ge a - ti' . tor ı1tfi Kırdarın stanbulda 940 
dalar denizinden Kahire önlerine mek üzere bir ar•za hazırladı, 50 yati menfaati var. Bunlardan biri- den.ize muhtaçtırlar. Buna muka - daları arasında 'TlÜteaddit mersa- me ı ~ağlı boya tablol~r, fotoğraf- ,ene.~inde beynelmilel bir fuar açıl. 
kadar Akdenizde dalgalanan tek kö11l, 200 seçme cd.riye, 40 top çu • si Uzak Şark ile Avustralyaya gi- bil Bizertada bu kusurların hl<; bi· la~ v~. Salamis i1E Se1.'lnik\e mu -ı lar, b'.rçok e~erler IR~hır olunacak: ması dilşilnüldüğil hakkındaki be
!>ayrak ortası ay yıldızlı kırmızı, ha, talanlardan eıc geçirilm!ş na • den kısa ve doğru yol olmasıdır. ri yoktur. Geniş bir malzeme hin- htım usler vardır İngıllz filolrının tır. İzmır Halkı, eller•ndeki tarlhı yanatı milnasebeti~·le ne.,rlyat ya. 
Türk bavrağuıda•. ibaret kalmıştı. dide gümüş takırr ldrı, murassa kı- Ve bunların mulhtaç oldukları mal terlandı var, coğrafi mevkii, mo . Yunan lımanlarından istifade et- kıymeti haiz e~erleri, bu pavyonda pılmaktadır. Açılan anketler, muh-

•. lıçlar ve her birinın kapağında u- zemenln büyük 'bir kısmı Süve,,.. dern müdafaa tesisatı ve ha_rp gc mesi, şarki Akde,,izde tekmil sev- teşhir için belediyeye vermekte • 
Barbarosun dev~mlı deniz mu • " d' tk· telif mutalaalar hep İstanbul fua-

fak bir yumurta <esame.tinde bey- kulceyşi vaziyeti deg'iştirir. Adır _ ır. ıçeşmelik cadde~inde oturan 
harebeleri Türk g~milerlne geniş B H ı· ıı· 1 t · f 

"i (Firuze) taşları bulunan bir sof- ' yatiğe hakim olunur, Dudekaniö. ıı. a ıme, e ı yı evvel Türk ka- lrınm, znıır uarrna zarar vere-
bir ticaret gemlclliği imkanlarını • d ı b ı ki · İ ra takımını da l>ediye olarak bir • teki İtalyan üssü tecrid edılır. ın arının aş arına örttil eri bır ceğl şeklındedir. zmlr fuanndan 
hazırlamış bulun.ıyordu. Fakat, İs ı 
tanbulda yeni bl· saltanat tebed _ gemiye yükletti. Sinan Reise yaz- Filhakika bir Akdeniz harbi ha • oya ı yazmayı, belediye rei~llğine başka Türklyede beyn~lmilel fuar 
dülü olrnuşğ Mısır fatihi, ve Çaldı- dırdığı tercüme! hali ile b·ı mek- ·!inde Yunanistan i.k onun (iman • getirmiştir. Oyalar iplikten ve elli aç1lmamaı;ı İzmlrin başka taraf-

tubu çok sevdiği Muhittin Reise 1 senel•ktir. Bir ecnebi zat ta bronz ' 
ran galibi Yavuz. dokuz sene süren arının sevkulce.,şi ehemmıyetini "İzmir Amazonu,, heykeli vermi~- !ardan kaybettiklerini ancak fuar 

h .. k.. d teslim etmiş, ona şu emri vermişti: küçük görmek mu"şk"I ı s ı· ·ı 
kısa lakin verimi• b•r u um ar • . . · u 0 ur. 3 a- tir. ~·uıır ><ahasında hayvanat lıah- saye.inde telafi edebildiği zikre-
hktan sonra Çorlu civannda yeni - Muhittin! İstanbula var. Pa • :•ydettarBitallyadnlır~~ nokl taı !rnzan, çe•inde muhtelif hny\·an pavyonla- dllmekte, İstanbula turist celbi için 
bir seferin eşiğin'.!•· gözlerini ·haya- dişahın huzuruna çık. Bu hediye • Fu ur. un ;~7a•d .,.r•. ~ı"n <>ın;or 1 rının inşMına da devam edilmek- lıa•ka vollardan yilrünmesi mu • 
ta kapamış, yerice Manisada bu .1 lerle ema.netlerl bizzat eline ver. j.'.oravadnza_ .. 

1 
eh ınkkşadr k~ ke~ tedir. (l\luhabbet kuşları) adı \'e- 1 tal~asıı;da bulunulın'\ktadır 

lunan şehzade Süleyman tahta geç iradelerlnı bekledığlml de söyle.. unya en•~ us_ e.-• a ın a .. •· rileıı gııyet güzel, küçük kuşlar için f d L k • ll . 
miştı. Bu saltana\ değişini, Yavu • biz de, keool k~ndi _ka~~mızın, ken ta~ında vazıyetı şu tarzd.a muta - küre şeklinde büyilk bi,. r:wyon in- Uar a Spor ııare 8 eri 
t.un fütuhatile ve devamlı ze•fer • dl cınsımız•n za er turkulerıni dün- ea eder: ' edilmiştir ~ ..... l(flt<'l öten Fuar mev"iminde İzmirde mü-
lerle yadırgayan yeniçeriler, yeni yaya ilan eden ke'>di topluluğunda •Bir İtalya . y,,,ıan ittifakı teda- him ;por temasları yapılacaktır. 
padişahın babasın~ tam bır halef bağlanarak bu h•kimi.yetlmizi sür- !ili manasında İtı•lyaya faydalı o- Mısır ve Atinada'! iki mühim ve 
olacak yaradılışt:• ve parlak bir ta- dürebiflriz. Meşhu· sozdur Muhit- ur. Halbuki İnıtıltere ile Fransaya ro mevdan okuyatak muharebe fi. kuvvetli takını getirtilerek İzmirde 
!ide bulunuşunu anlayıncaya ka • ı tin: Testi kadar ;ırtı olanın kulpu Vunan üslerinde" istifadeyi temin !osu yoktur. Bu seb~pten Akdeniz Ankara, fstanbul ve İzmir muhte-
dar mutad taşku· lıklarmı ona da' kad~r itLbarı olw· derler .. Os'."_anlı ı . . . . eden bir devletin gı uplanması ta- hakim,yet•nı~ ~o/'.'u denizaltı hü • lit takımlariyle karşılaşdırılacak • 
tekrarlamışlar, Kanuni ünvanile ı padışa.hı kadar aık_a~ı olan_ın ıtıbar 1ngılterenın Akclenız; fılo•unclan meıhur Rupulse Zırhlısı ınamlle İtalyanın gtrtleg"ının s·ıktl- cumuna, ser• yuz ilemılerlnın akı· t B . . . d.d . bl 

O . ı t lh · erleşen A derecesini sen pekala takd•r eder - k d k 1 nına ve ava an ı ucuma arşı ko- ' . 
, r h d L.. k ır. UnUll IÇlll Sım ı en zengın r 

sman ı ar ıne ~ • vrupa . .. analından geçerek bu yoldan on- milerine büyük hasarların tamiri. ması eme o ur... 1 h 
1
• j program hazırlanarak teşebbüslere 

t ·hl · d b" "k l'k b t 'h sini Haydi levendim! Sen• gore - y · t 1 1 ·ı d " novı erın •mayesme •nkı ap ede-ar• erın e uyu a a 1 eve• ' !ara varmasıdır. Diğeri de burası ne kafi tersanefii sicilyadaki İta! - unanıs an a a:ı aşması e uze- girişilmiştir. Ayrıca (fuar kupası) 
•dilen Süleyman ~arçabuk vazlye- yım. Savaş sırasında kan damlala- Av . . .. .. • .. . " len Büyük Britarvanın şarki Ak • cektır. Aynı zamanda elzem t•caret : . 
. k b -b 1 . rlle kıpkırmızı kesilen kılıcın gibi rupa vazıyetınde buyuk se\ • yan mevkıının tabu faydasını a . d . d k ' ki T " k' ·ı . yollarından istifadeden ltalvayı' maçları yapılacaktır. Bu müsaba· 

tı avramış. u zo u yapı ı as • .. ·· t )" külceyşi ıimilerden ve Şarki Av- ı kamete uğratl>' Büyük Britanya enız e ı mev 1 ur •ye 1 e yenı ' h d ğl · kalaı·, Aııkarn, l•t.ıııbul \'e İzmir · . · d•lın de keskın ıucun var, a ıın, · . · .1., 1 ma rum e ece z. • 
kerlerlnı her yıln: bahaı ında yenı • 

1 
rupanın küçük milletleri hususun- Kızıl denize hakimiyeti ile Süve ıtı ..... _, e pek zyade kuvvetlenmiş - . 

1 1
. . 

bir sefere çıkarmak suretile zapta yolun açık olsun. d B" .. . .. . yş tir. Ingiltere yalnız Türk üslerini Denızdek gem lere kaışı tevcıh mııhtelitleri arasında ~msili ma • 
. . .. 1 . . .. a uyuk Brıtanyanın uzerıne al- kanalı ve Anglo • Mısır muahede- dilen ha h b h · d t ı 

muvaffak olmuştu Ve ... Muh 1tt•n•11 goz er•nı ope • dı. . .. ,, . .. .. . .. . kullanmak faydasını biçmek, Ça • e va ar ı ususun a ec • hiyette olacaktıı·. ımlr muhtelit!, 
S .. 1 t·· ı 1 t k k k il k 1 g cını en seçme gı mecburıyetlere gore katı su- sı hukumlerıle mühım İskenderi • rübelerimlz azdır İspanya harbi u eymanın u u ıa ı ısım ı - re en yo u ıran ı 1 nakkalenin serbe.sti<ine malik ol- · fuar kupası maçları ı·çin •ı·mdı'den 

. . . ·ı İ t. b ı rette elzemdir. İngiltere Akdeniz- ye limanını istediği gibi kulanmak • esnastndakl vukuat "Olunda tah- ·· ·. 
:;ım ılerl•yor, Tun .. boyundakı Os- levendlerı e donanmış. s an u a de .. . . ' ' • makla kalmıyor, İtalyanın Dude • .. . , . hazırlıklara başlamıştır. İzmirde 
manlı kaleleri heı sene birkaç yüz doğru yola çıkarmıştı. sin~ mustağnı olam~z ve '."alzem~- v~ı-tasıle Al«l~nızın. şark agzına kanisteki üslerı t·•mamıle durulup kim ve mudafaa edılmıjj şeh1::ıere 

1 
futbol ajanlığı tarafından iki muh-

kikımetre daha içpri kalıyor, Şam- Muhittinin İstanbula gelişı, Os - d~a uzun denız yot:ıe_ temın hakımdır. İngılterenın, Mezopo· oturulamaz bir h:ıle konuluyor k.a~şı hava _harb•nl~ henuz kat 1 bır tellt takım teşkıt olunmuştur. Bu 
da isyan eden Canberdi Gazalinin manlı payitahtıııc'a büyük _bır ala· edemez, bu da~. sulara hakım 01 : tamya petrol kuyularmdaıı gelen Akdenizde italyaıım taarruz! s•lah ~ldugunu posterm•y?r. Her iki takım, hır ay ~oııra egzersizlere 
harekatı tam bir teı:eelyişle nlha- 1 ka uyandırdı. Barbaros ünvanı ke_n ma_ksızı~ tecavuze .. karşı garantı boru halının müntehası, çok kıy • kuvvetini ehemiy.,tsiz görmek bu- hald~ Ing•Iız ve .. Fr~ıısız _uslerlnın başlıyacak ve fuar kupası mtL~
··et buluyor, Osmanlı hükumeti t dl öz memleketinde de dalgalı bır ettığı mılletlere muessır yardımda metli Hayfa limanı da vardır. dalalık oluı·. italva kuvvetini yal- tevzıı. kuv_vet musa\ atı gıbı b!r:iey' bakaları için İzmir muhtelit! en 
ıtllii devrinin en ı•ük<ek fa~lını id- şöhret gibi her k..:lağı dolaşan ko· bulunamaz. Maamafi bu iki limanın hiç bi- nız donanmasınd111 \'e hava kuv . kabul ed•l•rse, İtalyanın mevkıinı k tr k d .

1 
.
1 1 1 rak ediyordu. . ca Hız~·ın hediyeleri sarayda sıcak Müttefiki Fransaya gelince, Ak- rinde büyük harp gemilerini ha • vetinden almıyor Sicilya ile Afri- bizimki kadar ha\ a hücumuna a • c::~:. ı a rosı e seçı m ş 0 a • 

Gençliğini taliin sevkile denize ve sempatik bir muhit · meydana deniz onnun bu denizin Cenup kı- vuzlıyacak ve tamir edecek va.sı· ka sahil• arasınd' yalnız dar bir çık bulunduracaktır . 
«akfeden, tıcaret e başladığı ge • getirdi. yısındaki müstemlekeleri için can ta yoktur. ged•k bırakarak h, men henıen onu Ad_erya_t•k ile bu deıı•zın donan-
mıcilikte yine kaderinin zorile kor Divanda huzura kabul olunduğu damarıdır. Fransa yalnız malze -1 Şark VB ~arp bu iç denize aykırı bulunduran ma uslerın_e uzuı: uzadıya d•kkat 
san lığa girişen, kardeşlerinin ölü- gün, saraya giderken önü sıra 50 me.sini değil büyük ihtiyat adamı - coğrafi mevkiindcn alıyor. Fakat ed•lmeğe_ !uzum ~oktur. Arııa~ut • 

Ayrıca funr me\'<iminde A vru-

padıın profesyonel, ıne.,hur bazı 

güre.;çiler getirtilC'Cek, Türkiye 

bıı~ pehlivanı ile kar~ılaştırılacak
tır. Bölgeler gürı-ş takımları arasın 
da da güre~ mU<abııknları yaptırı
lacııktır .. 

mü, sevdiklerinin kaybı karşısın· köle ve 200 seçme, l'-\•·pe caciyenin kuvvetini bu müstemlekelerden ! İtalyanın, Akdenizin orta kıs - İtalyanın kuvveti varsa da müh!ık, luğa sa~•p nlmak\a Adtrystıge İ
<la fütur getirmeden tuttuğu yolda arasında hediye >andıklarmı taşı· çeker. Bu sebepten İngiltercnin mında kendisine pek hakim bir surette de zayıflığı vardır; tehdid, tal~ra hakım•yetl tamamlanmıştır. 
Ti.ırk gücünü. Türk kılıcını Afrika yan ve sıvalı kollaı ında sağlığm, bu denizde mevkiini muhafaza ve mevki temin eden ana üslerinden ve cebredilirse d!l feci akibetlerle Fak~t bunun cen_11P ucundakı Yu • 
topraklarında etrafa tanıtan koca gürbüzlüğün, kuvvetin gözde iri • deniz kuvvetinin filen izhar ve brujka, Sardunvada Akdeııizin Ak- de karşılaşması lrzımdır. Su\'eyşe nan•stanın nıcvkı• _He kapa~nıış o -----Hızır, Akdeııize tamamen hakim i !eşen ifadesi farkedilen Türk le • tatbik edebilmesi, temin edılecek denizin garp kısmına akınlar yapa 

1 

iki tckarrüp Akdenizınk i ndeıı \'e lan bu ~ınnlsbe k_uçuk gol un'. Ak- • - -
rılcluğu sıralarda Türklüğüniı ~n.ut 1 \'endleri arasınd~. tam bir savaş eri Harp talilerinin hemangi biı· tah., bileceği bir üs, ve Türkiye sahili- Ad~nın ~nah tarı .buluııduğıı . Kızıl dc_~•z hakın:ıyet\ •r•ıı ~er~1a~gı bı~ MusoJinİ dünürünün 
muyor, bütun kudret•re ve hak• • heybet•le boy g"steren Muh•tt•n . ı·ııde pek yu··ı .. k h . 1. . 1 nç "'ın·da 

0 
.k . dad den•zde Jngılız hak•m•velı ltalya 

1 

mucadclenın net cesı uzeı ı.de e 
. . . . . . mın "->e e cmmıye ı nın ıemen ıı; n ı ı a a . . : - h , . ti 1 F l 1 r k a • .. .. d 

mı yetine rağmen Istanbulda otu • Reıs, ) ol boylarında bırıken İstan· h . b ' . mcselecr Eğ b' Ak b' d . 1. .. rd ı ıle onun şarkı Al :ıka ımparatorlu- emm) e 0 amez. az a o a a cen zesı Onun e 
b il 1 ( d aız ıı ır. er ız , - u· enız ı us va ır. t ·ı· F ·a .. filoları tarafın-

ran Osmanlı padi•ah•le her fırsat- u u ar tara ın ;n avuçlar patla- . . h"k' . . ' " .. . . ğu arasındaki te!.mil rnuva.alarıı ı gı iZ ve ı ıı,ız egw .·ıecek 
. denız• ın a ımıyetını ka,·bede - Buyuk ehemmıyett aşıyan dıger . d y 1 ı . k lla nınca 

ta temas etım:<, v: a tcbalycttnı te- tırcasına el \'Uru~larla alkışlandı . . ' . . . . . . keser ayni zamanda ltalya ile Lib- aıı unan •man aıı u nı .. 'I 
. .. .. k" d' , d b . . cek olursak demokra.ılerle tota-1 ıkı rnesclenın dahı nazarı ıtıbare ' b h' ki · , t . ı ı ·ız edilir çun· Roma 27 (AA ) o - 'd yıd edecek hed•y : IPı· gondrmk su- Huıı ar •\an a u seyre deger •n- . . . • . ya aras,ndaki onuıı deniz yolu hem! u a mıye ıa ıa • • • · · - nvmagnc a 

· . .. .. . 1 b .., b 1 •.. !iterler arasındakı bır harbın ne. alınması lazımda-. Bır Avrupa har kü' k . , nalzeıne nakli mütelilı f' 
retıl bu tun A\•rupayı saracak bır san arın aşı ve nar arosun e,;:ısı . . şarktan ve hem de Bizertadakı as eı \ e ı .. say ıyede bulunmakta olan Muıs-
Türk hükumetinin. tcessüsiinü dü- 1 Muhittinin kabul ederken saray ticesi tehlikeli ve şüpheli olur. bı halmde hpanyan~.n alacağı ta • Fransız donanma..ından tehdit e - leı.;ıı yıiz, alt ve )·uz yukart>l tek • Sl)lini. Constanzo Ciano'nun ölU • 
şımüyordu. .

1 
adabına, erkanma liıkayd bulunan Fakat deniz kuvvetinin izhar ve vur ve hareket heııuz belli değil_ - difir. Bugün İngiliz ve Fransız fılo- nelerinin mütemadi akınlarına ma- mü haberini alır almaz müteveffa 

Yavuzun Mısır seferınde bulun- koca Muhittin doğrı.:dan doğruya tatlbiki zamanımmfa münhasiren dır. Fakat onun çok muhım bır larmın, gemi ve top kuvetı itiba- ruz bulundurulacaktır. 
duğu sırada hedi/elede yüklü bir J Sultanın eline sarılmış, kaba fakat bir top ve gemi mesele.si değildir. mevki tuttuğu mcydandadu-. İs • rile İtalyan doııaı;ınasına kahır bir Mübaha..<;c edilen bu me\'Zuun 
gemiyi Kahireye, Muhittin Reisin 1 sevimli bir jestle bu milletlere işa- Bir filonun haftalarca hatta aylar- panya düşmanımız olduğu -~akdir- tefe\'Vuku ,·ardır. İtalyanın deniz mahiyetinin nüfuzu, İngiliz ~·e 
kumandasile gön<.eren Hızır, padi- ret veren kudretli ağzının bütün ca biı· kara gönneksizin denizde de muntazam 'bir denız ussu ola - kuvveti başlıca modern seı·l kru • Fransız kuvvetının Ak.denizde yuk 
şahın kuru bir iltifatına mazhar genişliğlle ıslatar.I: öpmüştü. kalabileceği günler geçmiştir. Mo- rak Cibraltadan mütemadiyen is • vazörlerile denizaltı fllotlllasında- sek tutmllôınuı lüzumunu ortaya 
olmuş, kendisine bir Osmanlı ka • (Arka" var) dern filo yakacak, cephane ve le- tifade pek müşkül olabilır. Çünkü 1 dır. Bir filo harbirde demokrasile- looyar. 

nın n.3§ı huzurunda eğilmek üzere 

derhal tayyare ile Moriano'ya git· 
mi.ştlr. 

Kral da beraberinde yaveı i oldu
ğu halde Moriano'ya gitmiştir. 
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iKDAM 

Dansın 
geldiğ. 

~ _Ş. M A ! H ,.Uı'T. ~ A N ew-York'taki hu meşhur 

ı ı Y _g_ .! • S LJ!i_l_. _!!_ A B Zenciler mahallesinde Sa-
A H 1 A T • R • K A Y A voy isminde bir klüp vardıı 

l.
T A K ıA-T'esl~--LL ET ki işte butun modern danslar bıı 

Pr.na Klara, Mekaika lıatluJanJa •a'ilarınr boyamıı. 
lllnınmcu bir kadın olmuıtu .• 

(C5) öyle meınıt bir dMilıadal - Cesaretine ~ahit oldum .. 
(g} da konıışaınaz.ealı.... - Peki • . O halde zayıf bir mah-

- Tom sana son defa ola-1 !ilk ohnadığımı anlamam için se
rak söyliyonmı, beni yalnız bı - ninle çarp'll}IJlak istiytırun. 

rak. - Benimi" mi? 
- Yalnız mıT - Seninle ya. 
- Evet çilnlıü iatlratıate çok Ilı- - Siz öyle mi? 

ttyacun var. - :l.ıüraiıım mı mucip oldu? 

- Ben de !'izde naz yorgun d~ _ - Tabii goızüniln önünde polis 
ğilim ya. hafiyesini bir listilı: top gibı nasıl 

.,_ it--' yerden yere çarptığımı unuttunuz - .,.,... ınıınım .•• 

- Ben de insanım 

- Sen lıadınların çok nazik ve 
h"611as mallıllıklar olduğunu bilmi
yar musun? 

- Çok AU billrm,;:' 

- O halde söy ledikleriıni ıyıce 

dinlemek ve bana bile lı.aydı prt 
Ufaat etmek 15..zımdır. 

- BU- erkek kansına nasıl olur 
dş bir §eye itiraz etmeden itaat e -
der? 

galiba? 

- Sen de Mh1er Vilsonu meç 
mıısara=nda nasıl ma~lup ettiği

mi ı.,.ttmem!ş gibi görünüyorron. 

Klara kollarını sallıyarak: 

-Sen, dedi. Yumruklarına gü -
venlyorsan ben de şu ince gör -
düğün bilekleri.ınle bir meç mu -
saraasmda seni mağlüp l'(leceğimi 
zannedi.yorum. 

- Mutlaka lıenırnle çarpışmak 

mı istiyorsun? 
- Bana koca olacak ınııan an - · . . - Evet, çilnlı:ü 1. panyada lnetl 1 cak bu sureUe hareket ettiği tak - _ __,_. tec vü d'l b. kad . ne~ıne a z. e 1 en ır rn 

drrde beni memnun edebilir. An - h h ld h il - d ı d 
ladın mı?' er a e asmı e muca e e e er. 

- Bu benim ıçin lıabil değll Be
nim gibi. dağlarla b1Je mücadele -
den çekinmeyen bir adam zayıf ve 
nahif bİT mah](ıkun esıri olabilir .. mı_ 

- Utanmaz, bıra:ı. evvel bana, 
bu suretle hareket edl'ceğine dair 
söz vermem~ miydin? 

- Hayır... Ben böyle bir şey 
ııoy lemed.im. 

- Yalancı. 

- Ben yalandan Jıelreı edcrım_ 

- Sus yüzüme lıarşı yalan söy -
lıyorsun. 

- Fakat ben çok iyi meç kul -
Jar.masını bilmıyorum. 

- Bıldiğin kadar. Mademki 
yumruklarına güvenıyorsun şu 

halde bana inclireceğln bir meç 
darbesi §Üpht-.i:ı. ki çok miiUıiş o -
Jacaktır. 

Zenci, gözlermı ı.evgilisine di -
kerek lı.orltunç bir tavırla Kalrayı 
süzdü. 

- Siz mullab çıldırdınız Öl • 
melı mı istiyorsunu:z.1 

- Bılaxıs öldüm,ek. 

- Demek benı sevmedınız ha? 

- Senı mı' 

_t_ Qll- Ş • M • 'Ç l M ~- klflpte dojl'ar.. . 
Y E M • D 1 'l( • K U ş ~şamın sekızır.clen, sa_bahın 

ı A -T- . 
5
-· - R -A y T ·L dördune kadar Savoy gece!erı, Haı-

- . ·- A __ ~ lem'in yani NeW-Yerk'daki Arap _J:_. M A !! A ~- ~ T • l malıalle.•inin zencil ~ri tarafıııdan 
• H A V A C 1 L 1 K • daimi bir tepinme ve ~areket için

BIJGCNıı:O BliLMACAMIZ 

ı 2 a ' & s 1 s 11 10 n 

- Soldan sağa -

1 - Ekseriya çocuklarda olan bir 
bastşl.ık. 

2 - Sunmak ıı;o.ııdarından emrı 

hazır - Islal; 
3 - San'at - Po.;t.acı - Bir nota-
4 - Bir elektrı•: ölçüsü - Çıngı-

rağın büyüi,iü - Köle. 
5 - Blr hastalı.!< - Yarış. 

6 - Tahmin - ~..cref. 
7 - Eskiden zü;radan alıno.n bır 

vergi - Bi: köpek cin.si. 
8 - İsmi meka'1 edatı - Ağacın 

gövdesi - E'r nevi kömür. 
9 - Beyaz ... Etinden ve yumur

tasından ı~tıfade ettığimiz 

bir hayvar . İstiflıam edatı. 
10 - Yük - Kol mu~ cesro. 
11 - Züğürt. 

- Yukanda., 11.lj&ğıya -

' 

de geçer. 
Harle mşehrin ttam göbeğin

dedir. Birçok caddeleri, parklan, 
hastahaneleri tiyatroları, sinemala-

1 n vardır ki bıı caddelerde parklar-

ı ı:la yalnız zenciler gezer, hastaha

nelerde onlar yatar, sinemalarda 

tiyatrolarda yine onlar gider. Asıl 
tuhafı bütün bu yerleri de bizzat 
kendileri yapmışlardır. Ve kendi
leri işletirleı-. Orada polisler, dok
torlar, ticaretle me•gul olanlar yi
ne hep zencilerdir. Hulasa Harlem 
de bir tek beya>. göremezsiniz. Gör
·eniz bile bunlar l!'Plip geçici kim
~eler daha çok ta Harlemi bir flİ

yah gibi ziyaret eden meraklı, mü-

teces.;ls New-Yo,klulardır 

Birkaç "enedenheri bu mahal

le Catton kltlpte, verilen temsiller, 

Father Divine'deki müsamereler, 

billıaıısa Savoy lılübiin ıı-arip dana 

ve hareket dolu geceleri ile beyaz

lan kendine çekmı>ye başladı. 

Savoy geni~ bir gece Buatıdır. 

Ve burada birçok Arap dans ama-

törleri tarafından o garip gürilllli-

tü milıiğin yani çılgın bir cazın a

hengine uyularak d. n• ettiler. Ve 

bu Rırada elı.serl bütün dünyaya 

salgın halinde yay•Jan yenj yeni 

daımlann ortaya atıldığı bir takım 

acaip \'e yeni figürlerin bulundu

ğu görQJOr. 

1 - lfü n~vi d.,nı~ vasıtaları. Salı vo:: cumartl'Sİ günleri içerı 

2 - Demiryolu Zarif. h bir beyaz lıs.bul ecı•lmez 

3 - Asmaktan €mir - Fak - Türk Aralarında bir çok l§Çı, memur, 

alfabesinin •kinci harfi. ~oktor, avukat da bulunan Har-

4 - Kuzunun kalça tarafı - Tav- lem dansöz.leri khipt.e toplanırlar. 

la ııyununoa kullanılaıı bir Orki'.'Stra derhal yerini alır dans 

alet - Kurl. et. 1 etmiyecek olanlar yerler, yahut is-

5 - Tavuğun h sllı ve yaşlı ola-! lı.emlelen• oturarak Ralonun orta-

nı - Slraye'. eden. l!Ulı yani pi•U açarlar ve bundan 

6 - Noksansız - Çakmakla !mi • sonra danslar bırbirini takıp eder. 
lan ılır 

7 - Uyanmakt•rı emri hazır -
Bu re. 

il - Cem! eda•: - Katmaktan ~ 

Şimdi bütün Amerikada moda 

olan bn danslardan işte bir kaçı: 

Big Apple, yahnt Lindy Hop, bu 

m•r _ Başt3 saç bıralunıyan danslar yalnız gayet ııeri hareket
bir hastalı!< !erden, atlayıp zıplamalardan iba-

9 - Yemek - Evın büyüğü - B>r 
hece. 

JO - Omuz - Korkütük sarhoş. 
11 - Kolu çıkmı.; olan. 

Dünyanın en ufak 
Prensliğinin faaliyeti 

Bern, 27 (A.A.) - Halıhazınla 

rettir. Yalnız; şurasını da itiraf e

delim ki bu hareketlere gür.ellik 
ven>biJmek yalnız kıvrak ince Arap 

kadınlarına ve erkeklerine mah-
aıı~tur. 

• 
cınnet 

yer: 
haline 
arlem 

28 Raıdran 1939 
~ 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

• 
Ikdam'ın 
Hediyeli 
Anketi 

1 - Sinem•:ı Biçin sever • 
aiıı.is? 

Z - Hangi ıırlistleri sever
siniz? 

(Bu ııevdij!'.nh arfötleri 
en çok hangi ıususiyel.leri h<>
flll'll%• gidiyor? 

3 - Sinema yıldızlan ara -
ımda g'yinişlerlni ve tıınr

lannı, hatta h14yatını t•klit 
ettiğiniz artistler var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, siz;e cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kll"8ncı mı, filhreti mi, 
gii:ıelliği mi?) .. 

Cihangirde Stılme Gü.rel söy 
lüyor: 

1 - Sinema her şeyden •• -
yade bir eğle~ce vasıtas,dır. 

Sinemayn, ei!•enmek istedi -
ğlm zar ı • g;deı im. 

2 - Marta Egertin sesıml 

kendi seslme benzetfrım. En 

çok sevdiğim artlstlerdendir. 

Hususiyeti: Prrdede çok sa -

mimi görünü•. 
3 - Yine Martarun ve ba -

zan da Siloya Sidney•n tavır

larını ve güli·şlerlni - istemi -

yerek halta farkında olmıya -

rak - taklit ett ğim vakidir 

4 - Fredrik Marş, Povel, 

1

1'.J .:!.i,<:anl Bartllmesı gibi erkek 

1 artistlerin şöhretlerin• ç'>k ca-

zip bulurum. 
Kadınlardan Marta EgPr -

tin ses•le yaptığı süksel ' r t 

hangi bir sinema mera 1 ' 
kadın ~ şıipht yok k• ç . 
cauptir. 

GözteP<"ıfe 

scyli\}'or: 

Nuct t• Günay 

t - San'a b•lgı, marifet 
ve dUnyuyı ı~nıtan •srnema 
her göz ügören ınsarnn seve -
celti ve ko~acağı blr müesse
sedir. 

2 - Şarl Boye büyük bir 
san'atkardır. Her ald•ğı rol -
de muvaffak olduğu ıçlndir ı, 

kendisini çok sever>m ve tak 
dlr ederim. 

3 - Yıldız.ar arasında ta -
vır ve glylnlsl~rlni takl•t ettı
ğim bir artist voktur. Bunları 
taklit elmek şöyle dursun, 
hepsinin tavıı l.ıunın cali ol -
duğunu blldifım ~ın. onlara 
aeınm bile. 

Klara yatağının yanınaa ~yakta 
dtD'an zencinin kolundan iterek: 

- Evet, kocan değıl miy tın? İsvıçre ile LlcMeı:ıstcin arasındaki 

D . u .. • d t 1 b rabıtaları bilhassa ecnebilerın ika-

Bilhıuısa salı günleri Savoy khı 
bünde danı<lar bir cinn.ıl halini a.. 
lır. Birçok müna"''şalar tertip edi
lir. Jüri heyeti seçilir ve bıu.ı mü· 
ki.fallar ilan edilir. Ondan sonra 
ııalonları cazın sesine karı~an biı 
bağırma, haykırmıı, tepinme, ve 

l 
1 

4 - Greta Garbo - eski b•r 
artist olmakh beraber - hala 
ölmıyen san."Ltini çok cazıp 

bulurum. Şi!'Yldilik pudede 
kıaclınlardan nun yedni tu -
tan artiste . rastfamadım . - Haydu.t, dedi. Sen bir eşiğe 

mülıalııl beni bir esir gıbi kullan -
malı istlyonnın.. böyle bır lı.adın 
ancalı Alrika<ia bulunur. 

- UAAan an sa ın a ınmış ır I . . . 
k ~ ·b 1. 1 1 meti "" runele ı.stihdaını sahasında 
uuıaş par~ası gı ı e ıne a ır a - 1 . • • • allnşbr lıaplar. 

d ..... 1 •--- f 1 k . 1. daha ı;amımı bır şekle sokmalı. 1 -maz ema ....... rru e me ıs ıyo-
.,_ . • d • _ çin akdi mutasavver mukaveleler 

Bu mfuıtesna günlerde Savoy 
klübilnün bütün ışıkları gecenin 
içinde gözleri alır, binanııı üzerin
de bir takım ışıktan notların par
lııdığuıı ve yine ışıktan yazılmış <>
lan Savoy ismini görürü~ilnilz .• 
Kapının önünde daimt bir faaliyet 
vardır. Durmadan otomobiller ge
lir ve içlerinden şarkılar söyliye -

Bagtari 
anlaşma 

rum. =n Pnın ovuncagın eı;ı -
l . • hakkında tedki'kata devam edil • 
ıın. - Afrikalıları tahkir etmeyınn. 

- !anmaz nankör Benim bu ka-
dar iyiliğimi gördüğün halde de • 
mınder>tıeri beni tahkır ediyorsun. 
Ben hısslz miyim?. Ben zayıf mı
yYn• Kollarına güveniyorsan ben 
de san'atıma güveniyorum. Haydı 
gel karşıma. Sana zayıf dediğin 

kadının bı.r dağ ayısile nasıl bo -
ğu\>dcağını gösteTeymı. 

- Karıım•nn, ,öz verdin. Brzım 
"!lenıleketimizde bir , özle evlcni -
riz. Namuslu insan !ar ı~'1TI sozden 
dalıa kıymetli bir şey yoktur. 

- Burası ACrika değil. 

- Bı.:ı.ım rnemleketiml2de de ki-
lisede cer4:yan etmiyen evlenme 
hadise !erinin bir kıymetı yoktur. 

Zenci tehevvürle Klaranın üz~ 
Tom bir dev gibi iri ve ağır cU&- rine atıldı. Fakat zeki kadın gü -

sesıle oda.'.JI içinde dola.şmağa baş !erek dedı ltı: 
!adı . Giiz bl'bekleri irileşmlş du _ - Hanı ya sen ce ur iruanlar -

dakl rınm arasından beyaz kö - dan ~lanırdmı. Daha yarım saat 
evvel benı btınıın ıçin sevmış ol -

pükler diıkulerek yuzu mavil""sı duğunu sayı.yen S('D değil mfain? 
b - en~ aılJllilı_ 

Zencı baj:lırdı: 

- Sem polisin pençe inderı kur

tardığım ıç 'n bana bu mu:ımelı>yı 

yapıyorsun .. anlı •orum zaten be -

yazıar iyJıkten anlamaz. 

- Yanlış söyliyorsu"l. Sı ahlar 

demek d:ı>ha doğrudur ... 
- &.. n~ın se 'diğim unuttun 

galiba? 
- Niç n? 

Eğer kuvvet•, e güven~orsan 

benim de si13hJarmı alma · a mü
saade E'tme r . . 

- Seninle çarpışn ak ıçk , ııcak 
bir de ı olmalıy.u. 

- Neden_. Ben nazarırda &cız 

ve zayıf bır kadınım öyle m11 

- Tabu.. 

- Sn Jılllıl ban~ o nazarla bakı-
yor•an aldanJY"nnın . Turr.. 

(Arkan nr) 

mE'll'tedir. 

Bu mukavelelerin önıimüzdeki 
ay içinde tanzimi ümit eclilmkete • 
dir. 

tef- rek çıkan neşeli zenci çiftler çı -
karak klübe ko~arlar, klObün dahi
lin egelince burada bir laraft.a bir 

Maraşal Badegoli 
tişlerine devam ediyor 

. _ sattan beri dans ederek yani tepi-

Türkiye ile Yunanıstanın haya
ti ~nfaatlcrlni korumak ve ko • 

laylaştınnak maksadiyJc ihayvan 

hastalılıJarının sirayetine vesile <>

!ocak maddeler ve hayvani mad-

delerin ticaretlerini mümkün ted-

birlerle tashilı eylemek üzere iki 
Tiran, 27 (A.A.) - ltalyaya ha - nerek yorulmuş olan iki Arap gen-

raknt etmı· ş oları Mar....,.I Badog mcml•ket 0 rasında bir vetermer 
.ç ' • _ -.,.- - 1 cinin, yahut iki ni(lllnhnm dondur- ' ~ 

lio azımetınden eV'1el Avlunyanın. ma yiyerek ılinlediklerini biraıı son rnukavelenamesi ımz:ı edilml<jtİl'. 
karşısında bulunan Saseno adaS>- ra aynı çılgın kafileye i~tiralı için Bu mukavelenamenin tasdikli bir 
nı ziyaret etm~tir. kuvvet aldıklannı görörııünüz, klü sureti şethrlmirocki alakadarlara 

bun müzi~yenleri de muhakkak ili gelmiştir. 
•dan• Pdenlerden daha ~k yorul -

ı Ha)"Van har.talıklarının inti~arı-
Alman - tal yan ha va maktadırlar. Çünkü hunlar dan• e- na vasıta olab ık!X'k maddelerin i-

w denlerle ayni hareketleri tekrar et-
anla.şmasına dogru mt'kten hatta hazan c~up arala- 1 ki memleket tarafından birinir a· 

Berl:!!. 27 CAA.l - İtalyan ha -
nna karı maktan hic geri dur- 1 razisin<Jen diğerıne ithal• anca;. 
mazlar. ı devlet tarafından veteriner kon-

a müsteşarı Vali • Alman me& • Ve ışte \Jütün \ıu "ılgın kalahıı- ı ı t rc.! .i altına vawlunmuş olan ıiç 
! __,_., ı·ı h ı b' ı·..._ Ll h ' Yukarıdaki re.lnıler Harlenı sa lılnlerini Savoy klübün sa on arın-
"""'aş 1• ı c 1 e ır I&~ 11 ava !ık .sabahlara kadar Savuy otelı- h l t · k d 1 

tecrübe merkezini ziyaret ettllıteTJ . • . . . . • da en ~eni tlao,Jan derin bir "eed "" neş'e lçlndı• ~·orahrlarlıen ı u geçıt no tasın an ve azı l 
, . . . . nın gem salonlaııntla teııınır du- ,örü~or<unuz.. manlardan yapılacaktır. Muteka -

ronra Berline a\:det Ptım ır. rurlıu: ve ertesi gün b!ltiln New- · · . . 
Mıiste~ar akşam §erefirıe Görmg York'ta yeni bir figiirnıı ortaya ni figul'ün de Ravoy kliibiln ama-,niz. Şu mulıa1kak ki her yeni daus bilen verılecek menşe ş~adctna -

tarafından verilen zryafette hazır (ık tığını b_lit_u~ dans ".1e~akhl nnı ~r ~~n<ô~er' taufından lanse_~- uradan',dansın c•ı.ne-t halıne .:eldigi jmeh.ııne hayva,nların menşe Ye ev 
bulunmuştur. .. /nıe~ırul ethğinı görfr':ıınıız .. Bn ye- dıldıgıne bır an ~ııııbe etmemelı•ı- Harlcm den çıkmı~tır. :atı hydoluııacaktır. 
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ÇAKDCD EIFIE: Yeni 
kanal 
yıkıldı 

~ - - -~··················~······ 

~ A ~ L n K ! Fotoğraf Tahlilleri j 
• • 

Dağlar kralının haki- 1 z E Y N E L 
.. 1 BESiM SUN 

~ 

' 
En iyi katık ettir •--~-----------~--------• 

Ekmek, iru;aular ıçin ba~lıta gı-

kı hayat ve macera arı · Tefrika No. ıs dadır \:e yer yüzünde el..ın<>K, istis
nası pek az olarak bütün milletle· 
rln en başta gıdası ve diğer ye -lıl======i• 

Kırk mavi püskül bir çuvalla 
Valiye hediye edildi 

Brüksel, 27 (A.A.) - Temml!z mekler de onun ililvesı, tam türkçe 
ayında Kral Leopold tarafından sile katığıdır. Bu llive ve katıklar 
küşadı mukarrer olan ,.e ınşası a- arasın<la ise et en mühim nıev~il 

. . . . . . işgal eder. Fakat nasıl et yeme)•? 
melivesı 15 mıl\'on Iııgıliz lırasınaı K ti i - t' 1 L eti · · oyun c ın , sıgır e ı m , a.uzu 
malolm~ bulunan Albert Kanalı. ıul! Bunlerdan hangisi vücude fal
sedlerinin yıkılmı~ ol.duğu haber delidir?. 

-15 -1 
~ l 15: Adanalı ?eki Arslanoğlu 

1 (Durgun ve düşe nceli tiplerden) 
yalandan, hileden ho~lanmaz. Mec 

' 

.. 
• 

.. 

verilmektedir. Bir de et, vücude faldeli olduğu 

Kanalın suları, Hasselt'in 250 

akr sıwhasını istila etmiş olup ha -

kadar bazan da zararlıdır. Bilhas
sa akşam yemeklrrinde fazla yen
mesi iyi değildir. Çünkü hazmı a-

lllıazırda Demer vadisi boyunca, ğırdır, i.abı tahrik eder, uykuya 
akmaktadır. Demer üzerindeki bir mani olur. 
köprü yıkılmıştır. Gelelim hangi etin falde\I oldu-

"" ğu meselesine: • Yalnız bir kişi telef olmuştur. 
,.~ 

... 

. Il•ç ~iiplıe ~·ok ki hazmı kolay o-
Telef olan adam, kanalın ınş.aatı- lan koyun ve kuza eti tercihe şa-
nı i.dare etmekte olan hır Rus miı-ı yandır. iskarada plşirlleıı . etle~in 
hendisidir. de hazmı kalaydır. Yalnız ıyl çıg -

ncmek ""'Itır. Ya•lan ilerlemiş o---o ~- . 
lanlann fazla et yemeleri doğru 

Çin - Sovyet değildir_. ---------

münasebatı 

ŞEREF ÇAÖLAR 

-14-

r 
bur olmadıkça en yakın dostlarına 

1 

bile boyun eğmez. İnadçıdır. Mad. ı dl işlerde daha fpz\a muvaffak o
lur. Menfaatlerini başkalarının za
rarında aramaz. Temiz yüreklidir. 
Sevdiklerine karş; daima sadakat 
ve vakınlık aösteıir. 

Paris, 27 (A.A.) - cMoskova-
Aşk ve üzüntü ilacı 14: Şeref Çağlar (Hassas ve me

(Btı§ tarafı 4 üncü sayfada) lankolik tlplerdeL) bir şeyin sat -
dan bllidiriliyor:- etmeyin, dedi. Yemin ederim, ki hından ziyade öıünü ve arkasını 

1 
' Zannolunduğuna göre bu ayın bu hareketim bir cinayet fikrine görmeğe çalışır. Fazla hassastır. 

\ t -~ · 16 sında Çin ile Sovyet Rusya ara- matuf değHdir. Kocamın fincanı- Çabuk darılır .. ki~i ve hiddeti ge-
f' ' .,,..~....,.- d ._. t' t hed . · na koyduğum mayi zehir değil- çlcidir. Iztıraba v• nldatılmağa ta-

• _ _,_~ .......... """ • ;ı111 sın a vır ıcare mua esı ımza 
_ (.~•· · "("""...,,. ,.,,_.": '· ~"'::.-y k b dir. hımımül cdt'!tleı. Fikir sahasıruia 

J ~ . _:,_ ... ~· .,. .~ eti miş oktlaadn SuBnfo,hMlos ovada! u- - Ya ne? muvaffak olur. Maddi işlere tema-

~~-· - . · - unma ır. u a , mumaı ey - _ Uyku ilacı! 
. ......,.;,..... • .- yülü yoktur. Hafızam kuvvetlidir. 

--· ı.;. .. •· • hin vazifesinin henüz hitama er .. Mortimer diye biribirimizin ============================= . • :' -·- ~ =: 
, ınemiş olduğunu göstermektedir. yüzüne şaşkın şaşkın baktık. 

ZEKi ARSLANOÔLU 

-· Sunfo'nun Sovyet hükümeti ile Ledi kızarmış ve utanmıştı ....... -..llllıl ... ıllillıllll_,_,_,.._I tı .... D ...... a V .. e .. t••l•e•••r"": 
Gözleri yerde sllzllne devam ettı: • ı IE5} ir dakika evvel atıp tutanı püsküllerinizi kestirtmezdiniz ya .. yapmakta olduğu görüşmelerin. _ Size derdlrri nasıl anlata- ı 

(g) kırk beş mecidiyelik ta - Ve birden bir geri sıçramasile mevzuu hakkın<la bir güna malü- yım bilmem?.. Söyliyeceğim va\- T 1 Y A TR O L A R ı........ .._ .. 
kipçilerde ise şafak atmış- kapıdan fırlayıp kayboldu. Sonra mat elde edilemeın~ir. !ahi ... Kocam bir erkek .. Hem de 

1 
r· Fatlh fu;kerlik Şubesinden; 

tı. Hepsi de donmuşlardı, yerlerin- lığır adımlarla sıılbık kahveci, elin- çok şeyler istiyen bir erkek. Ba- slanbul Halk ıyatrosu Orta l'hliyetnameli kısa hizmet-
den kıpıroanamıyorlardı... de martinile, Arnavutların önün - na kat"1ı olan aşkı 0 kadar kuv- Kenan Güler ve liler 1 T<>mmuz 939 da hazırlık 

Ortalıkta hüküm süren bu ö - den geçip gitti. O da çıktıktan son - Sen bilirsin Efe.·· vetli 0 kadar şiddetli, ki.. Yani arkadaşları 1 kıt'asına sevkedileceklerdir. 
lüm sükilnetini yine Çakıcı Efenin ra pencerelerdeki dört namlu bir- - Ödemişle Derebaşı arasında çok hararetli.. Bundan azap ve Bu akşam Muhtelif doğumlulardan ve kı -
o d~etengiz sesi yırttı: den çekildi. bir Doryanlı çiftliğı yok mu?.. ıztırap duyuyoruM, dü~ündilm, Şenyol Çınardlbl sa hizmet hakkuu haiz olanlardan 

SAYFA 7 

ANKA~A 

27-6-939 

KAPANı, 

1 STERLiN 
100 DOLAR 

100 FRANK 
lOO LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORiN 

100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

5.9275 

126.6125 

3.355 

6.657~ 

28.532~ 

67.2• 

50.782:1 
21.S :H 

1.08~5 

100 
100 
100 

LEVA 
ÇEKOSLOVAK Kr. 
PEZETA 

4.335 
14.03 

100 ZLOTİ 
100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

100 YEN 

100 İSVEÇ Kr. 

100 RUBLE 

23.835 
2!.8325 

0.905 

2.8925 

34.605 

30.52 

23.8925 

ESHAl\lveTAHVİLAT 

Ergani z 

Siva-, • Erzu· 

ruın n 
Si.-a> • Erzu· 

rwu illi 

Sh•a> - Erzu

rum iV 

Siva1 - Erzu
rum V 

1933 % 5 Ha
zine tahvili 
1933 % 5 Ha
zine tahvlll 
1933 % :; Ha· 
1933 % 5 Ha-

19.21 

19.fll 

19.79 

19.81 

19.79 

70.-

15.75 
30.-

19.26 

19.84 

19.85 

19.85 

Sl!BZI! FIATLEıtl 

- Karşımda hepiniz kahbe karı ,Arnavutlar derin birer nefes al- _ Var Efe.. ki arasıra da ona uyku ilacı verir- aile bahçesinde orta ehh~·etnameli olanların 1 
gibi kaldınız ... Sizi burada teker, ışlardı İ sem hiç olmazsa b~m de biraz ra- ZfiPPELER Temmuz 939 da Hazırlık kıt'asın- htınıbul Belediyesi Merk"2 halinde 

m ... - şte oraya gidiyoruz. Şimdi hat eden·m .. Aman yarabbi, u - tıl 
teker gebertmek i.şden bile değil- Çakıcı Efe kestiği bu kırk ma- 3 perde da• hazır buunııbihneleri için he - toptı.n sa an YAi meyva ve 
di amma arkada kalanlar (Efe ga- vi püskülü bir çuvala doldur.arak s~~ kızanlardan 'birisini kışla kö ~ tançtan yerin dibine geçeceğim. men şubeye müracaatla askerlik sebze fiatlerl 
fl·ı avlayıp bunları 0··ıdürdu") diye_ İ . . . . . . yune yolla .. Orada Poslu Mehmedı Marian, karmakarışık olmuş Mişel revüsü. Ott,ı Keti Hans 1 

zmır Valısı Kamı! Paşaya hedıye b (Ef .k. kı la b' li.kt .. .. .. 11 . 1 ki ğ ğ Ok 
1 

muamelelerini yaptırmaları ilim o cekler. Onun için sizi Şmdilik ba- uluıp e ı ı zanın ır e yuzunu, e erıy e sa ama a u - u ts. lunur. 
ğı.şlıyorum. Yalnız içeriye girecek yollamıştı... sizi Doryanlı çiftliğinin yanında raşırken biz de arkadaşımla hu- * 
olan bir """Uk hepinizin püskülle- * 'bekli d . ıs· zura kavu~muştuk. Mortimer gü- Türk Rrvü Opereti r-- yor, ersın, ge ın.. 

1 
k 

rini k>esecektir; ktpırdamayıllll! 1316 (1900) senesi Eyhll ayın - ere : .:ı•• 

- Başüstüne Efe... _ Marian, dedi, maksadınızı aksi halde hepinizi birden tepele - dayız. Bu vak'a o tarihte cereyan 
Hacı Mustafa bu emri derhal i - anladık ve size hak veriyoruz. im. ediyor ve çete karanlıkları yırta -

r .. fa etti ve kızanlardan birini yola Çabuk derleııin, galiba Lord ge-Arııavutlar put gibı h&reketsı.ı:- rak iler!Lyor... I' 

diler. Zaten ne yapabilirlerdi?. - Hacı!.. Heriflerde iki paralık çıkardı. . ıyorMarian hicabını ve üzüntüsü-
He~i de Çakıcı Efenin elinde idi- ciğer de yokmuş ya... İşte Çakıcı Melımedin Ödemişte nü yatıştırmak üzere salona gir-
ler. En küçük •bir hareket hepsinin _ Doğrwıu şaştım, kaldım Efe ... bir kahvede kırk Arnavudu bir diği sırada Lord da çıkageldi. 
de canına malolurdu. gecede öldürdüğü şayiası Poslu Mortimer bir sigara yakarak: Konuşa, konuşa muUasıl ilerli -

Çakıcı Efe durduğu yerden ses- yorlar. Fakat neriye gidildiğini E- Mehmetle bu Doryanlı çiftliği ci- - Kahvelerimizi içmek için 

lendi: feden başka hiç kimse bilmiyor. varında yaptığı anlaşmadan sonra seni lbekledik, dedi, a iki gözüm 
- Hüseyin!... . .. . . d' A amma da uzattın! . 

Zeybeklik kaidesi mucibince E _ beraberce bır gunde yırmı ye ı r 
0 

k.t b d ~ . , h 
İçeriye 15 - 16 yaşlarında silah - va ı en e arıan ın a -

feye sual sorulamaz. Bu sebeple navutla üç Çerkesl öldürmesinden zırladığı kahveyi uzatarak söze sı.z bir çocuk girdi. Delikanlının e-
linde büyük bir makas vardı. kızanlardan hiç birısi: galattır ki vak' ayı bttabi aşağıda karıştım: 

_Efe!. Neriye gidiyoruz?. tesbit edeceğiz. - Haydi dostum, haydi. İç 
Hüseyin birer lbirer dolaşark Ar bakalım kahveni! Kahve uykuyu 

navutların püsküllerini kesti ve Demiyor, sadece, mutlak bir ita- * dağıtır malilm ya .. E, senin gibi 
hepsini wplıyarak ka'hveden dışa- atle, yürüyor. Poslu Mehmetle iki refiki şaka_ karısına şiddetle tutgun bir ko-
rıya çıktı. Maamafi Çakıcı Efe gidiş istika- \ret maddesinden üç seneye malı .. canın gecelerini horlıyank ge. 

Bu iş bittikten sonra Çakıcı E- metini söylemek lüzumunu duy - kılın la '--··. . . çirmeğe hakkı yok .. 
fe: muş olacak ki Hacı Mustafaya ses- 0 rak lZillır hapishanesınde Mortimer, bu sözüm üzerine 

- Ulen klratalar dedi. Erkeks~ lendi: yatmışlar ve hapisten yeni çıkmış güldüğilnü belli etmemek için ar-

EFENiN Eminönü Halkevinden: 

A Ş K 1 29 Hazıran 939 Perşembe giınü 

b j saat 17 .30 da Cağa\ oğlundaki salo-
Yazan ve este- 1 
!iyen Muhlis Sa-)numuzda Sosyal Yardım Şubesi 

bahattin 1 Tem Başkanı Dr. Süreyya Kadri Gür 
muz cumartesi, tarafından (Yaralanmalarda alı -

akşamı saat 1 nacak tedbirler) mevzulu bir kon-

9.30 da 1 ·ı kti ferans verı ece r. 
Beşiktaş Aile parkında 

Davetiye yoktur, Arzu edenler 
büyük orkestra, balP 

·ı gelebilir. 
•Görls• ve •Boys• 

* EGE TİYATROSU 

Nuri Gençdur ve arkadaşları 

Tophııne Karabaş Yüksel 

Tiyatrosunda 

29 Haziı·an perşembe günü akşamı 
İKİ SfiNGÜ ARASINDA 

l\lurad Şam•I varyetesi 

•• $ 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir boı'Çtan dolayı haczedilerek 
paraya çevrilmesine karar verilen 

aşağıda cins ve mikdarı yazılı eş
yaların 3/7 /939 Pazartesi günü sa

at 10 dan itibaren Fatih Maltaçar
şısında açık arttırma ile satılaca -

niz bent takibe gelirsiniz ... Hoş... - Neriye gidiyoruz, biliyor mu- !ardı. kasını dönmek mecburiyetinde ğından alıcıların vaktinde 
Erkek olsaydınız karı gibi durup sun Hacı? f (Arkası var) kaldı. flllllıllll __ llllııı _____ 1'ılllllllılll_,ı--llllıııl bulunacak icra satış memuruna 

orada 

============= ===================================================== 1
939/1732 dosya sayısile müracaat-

yebilirsiniz .. fakat bu rüya, bildi· meri boynuna geçiriyorum, çeki- Posta kutusunun mı.ıhtcviyatı, arı lüzumu ilan olunur. 

Kan Çanağı · 
ğimiz alelade rüyalardan değil. ~rum, çekiyorum.. benim zihnımden Donald Fraserin (F. S. 233) 

- Ya nasıl?.. Çok ıztıraplı bir eda ile söylü - harikulade ifşaatını tardetmeğe Sayı Cinsi 
- fiç gece sırtısıra ayni rüyayı ~rdu: Koltuğun kenarlarına ya - kafi geldi. 

gördüm. Mösyö Poirot, acaba aklı- pışmıştım. Süratle salona döndüm. 1 
mı mı oynatacağım, diye korku - Donald, devam etti: - Poirot, işte dördüncü mek - 2 
yorum. - Boğuluyur .. ölüyor .. onu boğ- tup! dedim. 1 

- Bana her şeyi olduğu gibi an- dum ... Sırtüstü düştü. Yüzüne Poirot, sandalyesinden fırladL 1 

S andviçler yen ikte'! ve şa-r - Ben ·biliyorum, dedi. !atınız. b k B tt d ğ·ı M 
a tıın.. e Y e ı • cgan. mektlrbu elimden kaptı, bir kağıt 

rap yudum yudum içil- - Nasıl bileobilırsiniz? Donald'ın çehreısındc kurşuni Sararıp solmuş olan, eli ayağı b ğ ld rfı t mektubu 5 

Zabıta Romanı: No 3 9 Yazan: AGATHA CHRtSTI 
Aynalı tahta gardiro{l 
Tahta komodin 
Halı seccade 
Kanape 

dikten sonr&. Poirot, mü-1 - Bana gelmenizin sebebi, kal- bir solgunluk hasıl oldu. Gözleri titriyen delikanlı koltuğuna yas _ ıça ı a .. ı. z~ açd'." 
k<ilemeye şahsi bir istikamet ver- binizi birine açmak, derdinizi dök- ıyerinden oynadı. Hakikat halde landı. Poirot, bir kadeh şarap da- masanı~ .~ze.:ıne ser '· • • * 
di. mek ihtiyacıdır. Sizi dtnliyecek o- bir deli gibi olmuştu. ha doldurarak kendisine uzattı. Her uçu'."~z, bera~erc~ ~kuduk: Beden Terbiye~i İstanbul Böl -

- Beksill'den geliyorsunuz, de- lan kimse, benim. Söyleyiniz. _ Her defasında aynı sahne te- _ Mösyö Poirot, bu rüya hak _ • Yıne elınız boş döndunuz .. vah, gesi Eskrim Ajan'.ığından 
ğil mi, Mösyö Frascr? Poirot'nun metanetli edası tesi- kerrür etti. Betty'yi aramak için kındaki düşünceniz nedir? Neden vah, vah! Yahu ne iş görüyorsu - Bölgemiz eskrimc!lerinden aşa,-

- Evet. rini gösterdi. Fraser, ona minnet - kumsalda dolaşıyorum.. Betty, dolayı her akşam bu rüyayı görü- nuz? Pol.iıı ne yapıyor? Bu sefer ğıda gösterilen mahalleme rahat-
- Milly H>gley nezdinde her - tarane bir mütavaat ifade eden bir kay'bohnuş .. anlıyorsunuz ya, sa· yorum? neriye gideceğiz. ~a çalışab!lmeleri için icap eden 

hangi bir muvaffakiyet elde ede -j nazarla ba~h: . . dece kaybolmu~, başka bir şey Poirot: cMösyö Poirot. Kendinizi bana hazırlıklar yapılıl' .. ştır. Mezk(lr gün 
bildiniz mi? ı Her şcyı sıze ıtıraf etmeli mi - yok.. elimde bulunan kemerıni ver _İçiniz .. dedi. acındmyorsunuz! Cesareiniz kı.rıl-, ve saatlerde çalışma yerlerinde 

- Milly Higley mı? Ah.: evet,lyim? mek için kendisini bulmam lazım.. Delikanlı itaat etti, sonra daha masın, tecrübe ediniz, daima tec h bulunmalar• lüzumu ehem. 
kahvede çalış. a.n ~.ız .. lıayır .. henüz - Ne .. de .. mek!... . . işte 0 zaman.. • sakin bir eda ile sordu: rube ediniz! .. Tipperary mi? Ho - azır 

11
,. 

1 id k d ed M P t miyetle teb ,. o unur. g ıp en ısını gorm ım .. mese - - osyo oıro , riıyaya inanır _ O zaman ne oluyor? _ Bu rüyanın tabiri ne olabi - yır .. oraya sıra sonra gelecek, T. 
1 

d 
le ? M d -· · 1 h r· ld'ğ· . • Beyoğlu Halkevt sa onun a: ·· mısınız· - anzara eg1'!ıyor: Artık Bet! iri? Betty'yi ben ö dürmedim. Bu- ar ıne ge ı ımız zaman. • 

Donald Fraser, biraz durdu ve Bu süali hiç dinlemiyordum. Ma ty'yi aramıyorum, Betty, önümde .. nu benim kadar siz de biliyorsu- cÖnümüzdeki ufak hadise, ıı Cartamba günleri saat 17 den 
asabiyetle ellcı-ıni uğuşturdu. Ni-1 amafi Poirot, hiçbir hayret eseri kumun üzerine oturmuş .. geldiği- nuz. Ey!Olde Doncaster'de vukul:ıula - 18.SO 

hayet şöyle dcdı: göstermedi. mi görmüyor .. ah .. çok müthiş bir 1 Poirot'nun ne cevap verdiğini caktn". Cuma günlex4 ~aat 17 den 20 
- Buraya ni<;in ııeldiğ:mi izah - İnanırım. Rüya mı gördünüz? şey ... Devam edemiyeceğim. bilemiyorum, çünkü bu sırada pos .Yakında görüşürtiz:. Beştkt&.1 jimnastik salonundaı 

edemiyeceğim. - Evet. Bana rüya görmemek - Hayır, hayır.. devam edintz. ta müvezzii kapıyı vurdu, ben de A. B. C.• Cumartesi günleri saat 17 den 
Poırot: pek tabü bir şey olduğunu söyli - - Arkasından ilerliyorum. Ke-1 derhal salondan çıktım. (Arkası var) 21 • kadar. ' 
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Bam ye 
Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Sivri büber 
Dolmalık büber 
Taze yaprak 
Pancar 
Soğan 

Enginar 
Patlıcan baş 

Patlıcan orta 
Patlıcan ufak 
Hıyar 
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Yeşll salata 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 

Demet 
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-.40 

Soğan 

Sarmısak 

büyük 

• 
Osmanpaşa dmuı 

Akçe anTtudu 
Yabani armud 
Can eriği 

Türbe erlğl 

Kay mı 

Kiraz 

Şeftali 

Vişne 

Zerdali 

Badem' 
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Muz yeril 
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27.5~ 

40 

Macar mekteplerine 
devam edecek Ya

hudi talebe 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Gazete 

!er, önümüzdeki se~ içinde Ma -
car mekteplerıne devanı edcbıle • 
cek Yahudi talebe nisbelinin yüz
de 6 yı tecavilz edemiyecğinl ha -
ber vermektedirler. Yalnız Buda -
peşte ve Mistole şehirleri milstee· 
nadır. Bu şehirlerde Ya.hud; nil • 
füsunun fazlalığı sebebile bu nia -
bet. arttırılabilecektir. 

' 
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DiKKAT ----• ı•--• DiKKAT 

Grlpln kutularının Uzerine resimde gördUAU· 
nUz t•kllde kabartma pullar IUlive edilmlttir 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutuları şiddetle reddediniz. ___ _. 

ALA 
LEM RA 1 

Rakımıza glisterll an rafbet 
Uzerlne, bUyUk bir fe dakar
lıkla va modern te •kllltla 
•ıhhl , aralt altında lamız va 
ıtınalı ç e kllen ALEM RAl\ I· 
SiNi yeni ellketle plya•aya 
çıkardıOımı sayın mu,terl· 
terime saygılarımla blldlrlrlm. 

Adapazan Asliye Hukuk Hakimliğ in den: 
M. aleyh -: Adapazarının İbrJhlm bey mahalesinden Abdullah 

oğlu Hüseyin. 
Davacı -: Adapazarı İbrahim bey mahallesinden Mevlfıt kızı 

Hayriye taraiından aleyhinize aç tığı boşanma dn,'asından dolayı 

namınıza yazılan davetiye i le arzuhal örneği sekiz ay evvel semti 

m~hule gittiğin zden bahisle tebligat yapılmamış ve davacı vekili 
tebligatın ilanen yapılmasını talep etmiş ve bu sebeple muhakeme 

15/9/939 cuma s"at 10 na talik edi imiş ve davetiye ile arzuhal sureti 

muhakeme salonuna iJsak edilmiş olduğundan tariilıi ilandan iüba

r en on beş gün zarfında cevap vermediğiniz ve me1klır gün ve saat
te hazır bulunmadığınız veya kanuni bir velcil göndermediğiniz 

takdirde muktazi muamele yapılacağı tebliğ olunur . c4650· 

ı_ı·ST_A_N e_u L_B E_L E_o_i y E_S_i ~ .. _o E_N ..1111 

İstanbul ilk okulları içir, Yed ikule, Dolmabah:e ve Kadıköy 

gazhaneler inden alınacak 1425 ton kok kömürünün nakliyesi açık 

eksiltmeye · konulmuştur. Muham men bedeli 199'i liradır. ihale 

6/7 / 939 perşemb, günü saat 14 te Daimi Encümende yapı,lacaktır. 

Şartnamesi Zabıt ve Muamelat M lidürlüğü kaleminde görülebi]ir. 

Taliplerin 149 lir.ı 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektupla. 

i le ihale günü muayyen saatt·, Daimi Encümende bulunmaları. 

(4465) 

KER 
tr•• bıçakları en ser 
sakalı bile yener ve 
clldi yumutatır. 

Her yerde p o K ER tra, bı~akıarını 
ısrarla ısteylniz. 

KUŞTÜYü--ı 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka ~ullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yorgun baıınızın aerin ve 
yumuıalı ku,tüyü ya•tlk ile rahatını temin eder. 

Örnek Elbise, Kumaş ve 
açıldı. Bütün yenilikleri orada bulabilirsiniz. 

Tuhafiye mağazası 
Hazır. Ismarlama 

Toptan ve Perakende. 
l•t•nbul B•hçekapı 4 Uncu Yakıt h•n altınd• No. 84 

l iKDAM f 1 Acele Satılık Eşya 
Abone Şartları 

Seuclik 

6 aylık 

3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 

600 Kr. 1650 K.r. 

300 Kr. 800 K.r. 
100 K.r • 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife fOO lnınıt 

İkinci Sahife Z50 kuru~ 

İç Hhifeler 50 kum§ 

7 · 8 inci Sahifeler 30 kllrllf 

Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilan için İdıu-~ ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilh vermek b· 
tiyenler ya doğ1'udan doi • 

nıya eazetemiz idarehanesi

ne veya Ferdi Selek ilan bü

ros•ına müra<aat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/l Adalet ban No. 

3 • Telefon: 211607 

Dr. SUPHi ŞENSES 
İdrar yolları has talıkları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Si -
neması karşısı Lekler apart -
man. Fakirlere parasız. 

T, efoıı: 43924 

1 Altın Mekik kumaşlarından zarif bir 
takım Kanepe, Kardrop, Masa, Büfe 
ve saireyi görmek arzu edenler Nuru
osmaniye Şıracı Sinan karşısında 56 nu
mara üçüncü kat bay Hikmete müracaat 

• 
Karyola ve Madeni 

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

En temiz ı, · En temiz malzeme • Zengin çeşit 
Solkım Sö2"91, Demir Kapı Cadde•i No. 7 

• ,.. .. • .... .. ... wz ... .. ..... "" .. ,. 

Sahjbi ve Nesriyatı İdare Eden Baş 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 
Basıldığı Yer: Son Telgraf Basımevi 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜTAHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her gün 2.~ - 6, Salı, 
Cumartesi 12 · 2.5 fıl<araya 

Telefon : 21632 

KuttUyü yorgan, ,nte ve yastık fiatlarında 
mUhim tenzillt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuttUyU yastık bu ucuzluğu ispata klfidlr. 

ADRES : lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuttüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyotlunda Sümer Banla 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

fı 
Çocuk He. kimi 
Dr. AHMET 

AKKOVUNLU 

.. '>· . ..-·· Urolol!' - Operatör . 
•• .;.;>:: •. ·~····~ ' '~·,._ .'-· ·· . .,. ,or. OSMAN. s. ONER 
P' .... _, 1-' <: )·· .. ' .- .. ..: .. 

İdrar. Yollari, Bel;o·~kluıl;u • 
: ~a~talıkıa·rı Mütehassrsı Tünelbaşı • Bursapazarı ilstü

Ohanyan apt. No. 380. Taksim . Talimhane 
Palas No. 4 

Sitktci tr;unvay :.d•r:ıı?ı No. ,9 
· Tan fotoQ:rtJhinesinc · biliaik 

s~lt 10 dan . 20 )'t' kadar ' ' 
Fakirlere cumar tesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

8 V.!IXVS 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLIN 
Dişleri beyazlatır. DiŞ etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

Sabah, Ogle ve Akşam her yemek
ten · sonra günde Uç defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıştır. 

Viyanad_a Profesör Dr. VAGNER'in formülü_.., 

E Ekzamınin li s!Yı' nİcı N 
Yar• ve çı hanlan derhal geçirir. Her eczahanede kutusu 

50 kuruştur. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz 
tarifesi 1. Temmuz. 939 Cumarte

si sabahından itibaren tatbik 
edilecektir. 

Cinsi 


