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SAYISI HER YERDE 3 KUXUŞl'UB 

CAClALOClLU NURUOSMANİYE No. M 

TELEFON No: 23300 - İST AN BUL 

Temmuz, Ağustos Ve EylQI Avrupada Gergin
liğin Son Haddine Varacağı Aylar Olacakmış 

1 Hitler, herşeyi evvelden 
düşünmelidir 

1 

Uzak SarktaklSovyet _Japon lngiltere-
çap:-~-~~~-~-2.'!-~~1 hava mtiharebesi nin cevabı 

/ıarifle mMH• a I o " c 
lıe•melr, tffrit eylemek 
Çin milli orJuıanu te•• 
lim olmaya mecbur et· 

mele, memlelceti 11e yüz• 
/erce milyon halice ieti•· 
mar etmelctir. 

ft ki senedenbcrl Çln'ln 3 • 4 u yüz milyon nüfusunu ha· 
rmdtran geniş toprakları 

üzerinde itral ve ıstili harbı yapan 
.Japonlar, diğer büyük devletlere 
kartı da şiddetli hareketlere başla
mqlardı. Çin milli ordusunun, lis • 
tUn .Japon teknlğı \e sll/ihları kar
şu;mda dayanmasınııı ba~hca sebe
bini, §!maide Sovyetler ittlhadının, 
cenupta İngiltere. Fr:ınsa, Atneri • 
kanın yardımları1'da arayan Japon
lar, hiddetlerini hu devletler afoy. 
hine yaptıkları h<•ı·eketlerlc ırös!er• 
mektedlrler. 

s .. aıow )lmaıınıın Juponar !ara-

Yedi Japon 
tayyaresi 

altı SoTJ yet 
edildi 

ve 
tahrip 

Mookova, 28 (A.A.} - Tas ajan·ı30 bombardıman tayyaresinden i-
sı bildiriyor: baret idi. 

Mogol - Sovyet erkanıhar'biye Kısa bir çarpışmadan sonra iki·! 
heyetinden verilen malumata gö-ı si bambardıman tayyar~i olmak j 
re 27 Haziranda Japon • Mançuko üzere 7 Japon tayyaresi düşürül -

hava kuvvetleri' hududa 120 kilo-' müştür. l 
metre mesafede kain Tanıtsak - Bu Sovyet tayyarelerinden altısı ha 
lak mıntakasında Mogol halk reket üslerine dönmemişlerdir. A· 
cümhuriyeti arazisine yeniden te· raştırmalara devam edilmektedir. 
cüvüz etmişlerdir. Yapılan bombardıman neticesin 

• e 

ıyıce 

olacaktır Bugün Mos- Harp 
kovaya vardı 1 diyemem, ancak 

Londra, 28 (A.A.) - cTi- i Lond.a; '.Mı (A.A.} - Wı!llliton 
mes• gazete!iniıı bildirdiğine 1 ClıorchiJI, bir nutuk irad ederek 
göre, İngi!terenin Souyet Bir- ( ezcümle, Temmuz, Ağustos ve Ey· 

d · " t JQJ aylarının Avrupadaki gerginli• liğine cet:aln, iın a«şam es-
' ğin son haddine varacag" ı aylar O· bit edilmiştir. Cet:ap. bugün ı 

Seedfe gönderilecektir. Mos- !arak leJakki edilmesi lazım gel -
mekte olduğunu beyan etmiştir. 

kovadaki Fransı: Biiyük El· 
Hatip, geçen seneki vaziyet ile 

çi•i de hükumetinden bekle-
diği talimatı alır almaz, iki 1 bu seneki vaziyet ar:.sında büyük 
diplomat birlikte olarak ye- ( bir benzerlik bulunduğunu yalnız 

Japon - Mançuko hava kuvvet· de Bainovinen'de iki küçük !!'\> ha· [Arka" 3 üncüde] 
bu sene geri çekilmek yolları bu -
lunmamak gibi bir fark mevcut ol
duğunu söylem~tir. leri takriben 80 avcı tayyaresi ve sara uğramı~ ve bli ev!erde bulu· ı •lı!!!l!'l!!!'""'!!'!!!!""1!f'!!!!!!'!"....,....,_ 

--- - ------- Hat ·p, şu suretle de\·am etmiş • 
tir: 

- Harp olacaktır, diyemem. An 
cak sadece Almanyanın hazırlık· 
!arına ve A1man hükiımetinin kon 
trolü altında bulunan Alman ga • 

Yakında en kötü 
şey vuku bulacak 
İngiliz !mparatorl .ğunun sabrı tıi
kenm;ş olduğuna ikna edebilmek 
iş1"rd m. 

Büyük ltalyan manevraları 
Roma. 28 (A.A.) - Büyük İ al

yan manevraları Po vadisinde 3 
Ağustosta ba~lıyacak \'e 7 Ağus • 
tosta bitecektir. 

Manevraların sonu'l<la İtalya 
Kralı kıtaatı teftış edecektır. 

-00--

Polonyadaki Almanlar 

·- . 
fırıdan l~galile neliccl•nen 'llytn\•n 

Japonya ile İngiltere 
müzakereye haşladılar 

1 

~etelerin·n edasına ve nazi lider• 
i< iııın nutuk! ına bak•ta ~-r. o • 

lur.;a ancak aşağıdaki netice i<ıtih

raç olunabilir: En kötü şey vukua 

Var':()va, 28 (A.A.) - Alman c· 
kall eti senatörü Hasbach, hıi • 
~ümete bir mur ra \'ererek p, -
lonya Alrlanlar,na \'apılan mua • 
mele<len bılhassa LEilı mtiessesat, 
nın A ~an emele \e müstabdem -
leiinc. ·ol nrmelerındcn şıkiiyet 

et.mıştır. 

lmtJ~·azlı mıntak.ı!Sındaki 'azl:vet 
kal'i bir safhaya, lıal ) oluna ı;•rme
den, diğer llmawJ.:da dahi İngll • 
tere aleyhinde .Jspuıı tazyikleri ,-e 
tehdldlerl baş göıterdi. Cebir, şid. 
det, korkutma ve i~gal.. hedcfde, 
Çln'ln hariçle muvasalasını kes• 
ınek, tecrld eylemek. Çin mQli oı:
dı"unu .Japonya)" teslim olıııağa 

mecbur etmek, bu büyük menıle• 
kell ,-e ~-üzlerce mlh on halkı lstfs. 
mar eylemek ..• 

Son gelen lıabe! kre göre Japon
lar, Fuçeu ve Nençeu'yu dahi tel'o 
ketnıelerl bususııııda İngilizlere ve 
Amerikalılara iil!•matom tarımda 
tebligatta bulunıuu~lardU' . .Japon • 
!arın istekleri, yalnız İnglllz ve A· 
merlkan gemileri, tebaaları değil, 

blitlin ecnebilere ,amildir. İngiliz 
makamlarının bu talebe verdtkle:rl 
cevabın, .Japon taleplerini ene:rjik 
bir tanda reddetmekten başka bir 
tey olmadığı blldlrlilyor. İnııJllz 
cevabında, bu mıntakada y;ıpıla • 
cak askeri harekat esnasında hu • 
sule gelecek mal ve can zararın ~ 
dan Japonlarnı n'csul tutulacak • 
ları bildirilmiştir. 

Ne olacak? İnglltere - aponya a
rasında bu me•;ı,Jeler ve lmtlyazb 
mıntakaların, lima nların ışgnli yii
zünden bir harp mi çıkacak? B~ 
bunu zannetnılyt'~ uz. 

Çiinkü, Çin mı .. elesı, Japonya • 
nın Çin •ı istismar ve işgali yüzün· 

· den hwınle ıelen , -aziyet üzerine 
alU1D1•1 ıe.p eden tedbirler ı.aı. • 
kında İnıtltere ıı~ Fransa ara•m • 
da mutabakat olobillr, vardır, dc
neltlllr. Fakat, İngiltere, Fransa ile 
birlikte, Amerika ve Sovyetler tt· 

• 
Taymis gazetesi, lngiliz efkarı umumi-

sabrı tükenmez değildir, • • 
l}esının diyor 

J zak'8rk me-;eles• •s•n bugiin!ude kat'l bir kar:.ı , ·ermek mevJ.ılnde olan fJlllllz lıaltlnesl 

gelecek, hem de pek yakında vu -

kua gelecek .. 

H•tler'e memltkd;n müthiş bir 

ınçlmle atmadan evvel iyice düşün 

mesini söylemek ısterd•m. Bitleri 

1 hakkında mühim be)'-t 
Ca bulunan eski nazırlardan 

Çörçll 

--oo·<>---
Yunanislöna gelen 
lngiliz tayyareleri 

Atina, 28 (A.A.) Dört İııgılız 
askeri tayyare•;, Aı'g~•~li liı:-an. 
da denize inmiştir. 

Satyenin l B. Me Meclisinde 
e V r ak 1 !Bankalar ve müesseseler memur

Mütehassıs bir heyet 
tarafından tetkik 

ları teadül kanunu kabul edildi 
e d i ) j y 0 r Bir meb'us muharririn yazdığı yazı müna-

Satye binas '"" Deni:obank tara- sebetile Baş ve ki 1 imiz izahatta bulundu 
tından alınması sırasında vaki o-I Ankara. 28 (A.A.} - B. M Mcc çerisine alınmasına ıtiraz etm+• r 
lan yolsuzluklar hakkında dördün-' lli;i bugün Refet Canıtezin b<l§ - ve bunun Teşk.ıtıtı Esas ye Kacu
cü sorgu hakimliği tarafından ya - kanlığında toplanarak bankalar ye nun htikümler le tearuz •eşkil ey. 
pılan tahkikat devaın etmektedir. devlet müesseseleri memurları ay· kdiğini söylemişlerdir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) lıklarının te,•hit ve teadtiltinr aıt Bazı ha:p~er bu müıa;ealara kar· 
kanun liıyi.lıasının macldeleri üze - şılık \'ermişler. bı. müzakere es"t-

H 
rinde müzakereye devam ctmı§lır. sında söz alan Mürtaz Ökmen. Son a v u z ve Bu münasebetle söz a;an hatip -

1 
Posta gazetrs ndr Muhittın B:r _ 

1 
s I a 

1 
SA VARONA'DA 

Ali Çetinkaya dün 

t•hadı lıtiktimeti ura,ında mi~te • Tokio, 28 (AA.) _ Hariciye ne- İngiliz konsolosu, ve Jamieoon ile 1 hadi<;elerin sulh yolu ile hallini a-
Şehrimizde buluanan Münakale ~

bu iıle meşgul oldu SON 56 GÜNÜ 
(Arkıı.n 3 üncü sa'!Jfada) ıareti namına söz söylemeğc sa • Japon baş konsolosu Taçiro, vazi-

1 

ı-amayı kararlaştırmış bulunmak• 
lMıiyetdar zatın da teyid ettiği veç yeti her adim tetkik gözü önünde tadır. 

Vekili Ali Çetin Kaya dün de tet
Ebedi Şef yatın 
longa oturdul•r, 

b•t güvertesindeki bambo tez
ortay• bir sual tevcih ettller. lflÇocYkllİ 

Wıl SalhlliFesD 11 ı 

• ( 

BUGÜN 
IS inci sahifemizde 

• . ·~· kiklerinl! devaım etmiştir. 
hile, Japonya hariciye nezareti. bulundurmak üzere Tientsin'de Başvekılın leblıgı Vekil saat 8,30 da Şitlide yeni 
dün öğle<len sonra, İnn;liz - Japon kalacaklarQ.ır . 

.,... Londra, 28 (A.A.) - Kabinenin inşa edilen 2000 abonelik tele~m ...._... =-= 
Gazeteler, bu meselenin bir hal 16 müzakerelerinin Tokio'da yeniden 

bll§ladığını bildiren bir tebliğ neş
retmiştir. 

haftalık içtimaında Çemberlayn, santralini gezmiş n telEif~m ida • 
suretıne raptedı1mesine tarafdar 1 k k' 

Tientsın hadisesinin halli için Tok resi müdürü Niyaziden izahat a - Merdivenin basamakları ap - ıllerle mebuslardan \'e korlarına 
gözükmektedir. yo hük•meti ile müzakerelere gi • mıştır. Santral yakında açılacak ve tan :köprüsünüııkü kadar dik ve dahil sempatilerini celbetmiR bu-

Bu tebliğe göre, önümü?deki haf Asabi • Şimbun, diyor ki: rişilmiş olduğunu bldiımiştir. bilha.ooa Beyoğlu tarafında gö • fazla değildi. Atatilrk ağır ağır, lunan zevattan mllrekkep kar~ıla-
ta içinde Arita ve Craigie riyasetin İngiliz· Japon münasebetlerinin Japonya lngiliz teklifini rülen telefon sıkıntısı önlenmiş o- pür""'kar bir yürüyüşle merdiveni ;>ıcılarına hatıı- sordular, ~onra yi· 
de iki hlikCtmet mümessilleri, Ti - lüzumsuz yere vahimleşme<ıini is- • alacktır. Sntrale ilk 2000 abone çıktılar, kendilerini güvertede sii- ne ağır adımlarla ilerliyerek ba, 
enstin meselC6ini d:plomatik bir temiyen Tokio, eğer İngılizler ha· red 8tll kaydedilcıbileceği gibi bu mikda).' rur içinde istikbal eden maiyetleri güvertedeki bambo takımın koltuk 
yolla hal için Tokio'da müzakere- kiki bir samimiy<'tle Japon talep - Hong . Konk, 28 (A.A.) - Swa- ileride 4-000 e çıl<arılacakıır. halkına iltifatta bulunarak merdi- !arından birine yerle~tiler. 
fere b~lıyM:aklardır. Tienlsindeki !erini ka·bule hazır ise, 'bugünk~ (Arkası 3 ü11cü sayfada) (Arkası 3 iincii sayfada) veıı başında bir vakfe yaptılar, ve- (Devamı 3 üncü -~ayfada l 



SAYFA a 

E:~:.:!$1J!•T•I 
Musa • lsa • Muhammet 

• ..... *"""" ...... 

İSANIN HAYA Ti 
- 44-

İşte bak... Alınları kanlı F erisi
gidiyorlar, diye bağırdılar. ler 

E erislieriıı İsaya kızdıkları, - Mademki pevgambenm diyor

U- onun gittikçe kend• ırkın- sun, bu işi böyle halktan uzakta de 
dan, yani yahudiliklen u- itil Kuduste ve mabette yapma • 

zaltl•-muı ve halkı da kendislne ı ...,.... ısın. 

t;l.bı kılması idi. F.risiler hakkında Dediler. İsa o zaman gizli olarak 

e\·velce izahat vermi~tik. Bunlaın Galılede bulunuyordu. Küdüse 
markezl~rl Kudli• lmakla -beraber gıtmek lhsusundabı ısrarlara karşı 

her yerc:W v~ Ga!llecle adamları, bu seyahatı kabul ett• ve Galileden 

taraftarları vardı Bunlar öyle ko- ayrıldı. • 

yu ve fakat şuur;uz bir sofuluk 1 Bu ayrılış son ayrılıştı. 
göster•rlerd; k• tuaftarlarmın bile Bu ~eyahat olıim seyahati idi. 

alaylarına hedef olurlardı. Ayrı Kudüse geldiği zaman viızlarma 
ayrı \•azifeler gö' en muhtelif kı -

11mlara ayrılmış!r rdı ve cahil halk 

c-ehaleti içinde bi;r. onlara karika -

tiirimal Wcaplar lakıruflardL 

Mesel! (Nildi) ler vardı. Bun • 

!ara •t!lrf bacalı:Mur• derlerdi. So

kaklarda bacakları sürükley•p a -

ralı:lannı taylara çarpa çarpa yü • 

rurlerdi. 

- İşte bale .. alınldrı kanlı Feri • 

siler gidiyor. 

Diye gösterd•kl~ri (kızai) !er so

fulultlarırı.dan, k.:dın görmemek 

tekrar baıladı. Ancak bu \•aızlar 

Galıledeki, Kaiarııahomdaki gibi 

yumuşak ve tatlı vaızlar değiller -

di. O da _mütemadiyen Ferisilerin, 

sahte dindarlara fırsat buldukça 

ve çekinmeden hücum ediyordu. 

Tılmizlerı onun en sadık dostla • 

rı ve ona y11gane inannanlardı. .İsa 

onlara: 

•Sözlerimi dinltyiniz ve bana l

nanınız .. diyordu Ağıla kapısın • 

dan girmiyen hınızdır. Hak•ki ço • 

ban kapıdan .gir<?ndlr. Koyunlar 
!Çin yolda gözlerini lrapıyarak yü· çobanın sesini anbrJar. Çoban on

rurer lve bu surttlc kafalarını mü !arı isimleri ile çağırır ve mer'aya 
temadiyen duvarJ;.ra çarpa çarpa 

kanatırarldL Hıtlk bunlara alay ol· 

•un diye •alnı kanlılar• deml~tı. 

aunlard!lD başka bir havan eli sa· 

sevkede·'. Çoban Eürüsünün önün

de yürür ve koyunlar onu takip e

derler. Çünkü sesini tanırlar. Hır

sız ancak çalmak, öldürmek, mah
pı gibi kendilerin• iki büklüm ede- -vetmek için gelir Mal sahibı olı.n· 

rek yürüyen (hava eli kılıklı Feri- yan çoban kurdur. geldıgıni görün
aller). dindarlığı riyakarlık derl - ce koyunları terı:c-dip kaçar. Fa -
~eıııne çıkararak (boyalı Ferisiler) kat benhais çoba•ıım. Koyunları • 
de vardı. mı tanının, koylnlarım beni ta -

İfte t.a b unlar!• mücadele etli - n.ırlar ve b~ onlar ıç;n hayatımı 
yordu~ Daha doğ~..ısı. bunları İsayı verirım.• 

iımAM z9 ·- llazirnn ı:ı311 
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E km ek nar k ı :••••••••••••••••••••••••: Yeni otobüs 
ucuzlayacak mı? iMillf Sef Denizi servisleri 

katili Nazım 

kur tuld u 
Polis 
idamdan 

Belediye 
karar vereck 

kat.Al ı Bayramını 51 v . b- 1 .. d ; ~ f I d. : enı oto us er lfl e ! y8f8 8H f f8C8kler ! tacil edilecek Polis Hasan Basriyi elinden kurtulmak için 
Yarın 
bir 
Şehrımizde muazzam bir ekmek 5 Relslcümhut İsmet İnönü - =ı Cihangirle Edirnekapı arasında öldüren Nazım 19 sene hapse mahkum oldu 

fabrikası açılacagını yazmıştık_ Be ; nün cumartes· ıcünü denizciler ; ihdas edil~ otobüs batında yir- İ.lti buçuk sene kadar evvel Diz- Nazımın hırsızlık SUÇUJlUn sa:hıdi· 
ledıye Avrupadaki mııhtelif firma- : ltayr 1 tlolayıslle Ortaköy _ =ı' mi otobüs çalıştırılacaktı. Talip o-
lara mürac t ederek şarUarını · _ • _,, D .._ "'I -~ı k•-L• .. • lan otdbüsle.-in muayensi netice- dar~e kanlı bir hadise olmuş, ni ortadan kaldırmak ı:leğ!l, lct:ııch· 

. • ae e q ... ram mc ..,.. • - • Hasan Basri adında bir polis me - sini tabanca ~ l<fıdit ve kif et· 
tem• Istanbulda ekmek fahri- 1 .. ıl : lenm~. bunlardan ancak on üçü 
k 1 - f b 'k f' • nundc · •ak deniz ~anş- . . mııru evine giren bı~ hırsız tara - ıniş ol!lll polis memuru B •u.1 e· 
ası açı acagını duyan a: rı a ır- • • : matluba muvafık bulunmuştur. 

mal bu i~e büyük alaka göster- : tarını teşri( L'deceklerl ala - : Yakın.da seferlere başlana<{aktır. fından bıçakla yaralanarak öldü - !inden kurtulup kaçmak için cına-
mlştır. Bazı firmalar beledı ·eye•; kaıbrlara dlrQm tir. is.met : Taksimle Yemmab.aUe arasında rülmüş, bundan başka hırsızı ka - yeti işlediği kanaatine varmış • 
müracaat ederek ekınek fabrilcaaı 1 inöuii Savarenıı yatlle prlf 1: işleyen otobüslerin sayısı az bulun çark4'n yakalamak istiyen bir P? • tır . 
tipıri b;t~lerdir. : salıa"na ge1ecek ve yattan 1 duğ.u için bu hatta yeniden beı; o- lis memuru ile iki bek~ ele ara - Bunun içindir ki izım idam ce 

D - km k f-'- k · ed • • !anmışlardı. zasından kurtulmuş e diğ r ya. 
un e e .. uri ası ınşa en • ynnşlan seyTCdtteklerdlr. • I tobüs ilıi'Ve edilmiştir. 

tt r ı ınd b' · · · ı • •ı HildiGenin faıli olan Nazımla suç ralama suçlarile beraber 19 sene 
a. an_ n·ma ar an ır_wın_ mıi- •. Rclslcıimhu:·umuzla birlikte•. Şehrimiroe __ ki o_t.obüs halla_rı_nda 

l 
ı..Aıedı ı~•· ik ortağı Baıhriyeli Salimin o zaman- ağır hapse ve müebbeden amme 

mt'&S ı 111<: yey4' geu .... , tısat : Dahili e Vekili Faik Oztrak : çalışan otobuslerın sayısı gıttıkçe . _ . . 
iJ!er müdiirü Saffetle uzun boylu • ·- • awmaktacli . Belediye, hatlara ye daıilierı agıre<!za rnahkemesınde hızmetk\rinden mahrumıye~ ah 
anru .. ,,muş" tur·· : ve f akale VekQI Afi Çe • ; . totı•· -ı- . ·- ~- t devam eden mııhalı:emeleri dün lrüm olmuştur. 
b"' Y • • • nı o us 1 aveeıne musaa\K' e- me- b. . . . . . 1 ·-

Kimyager Nurettin Mün~ı beledi : tınk~y•nm d arı rtl lııu- : diği için otobüslerm ihtiyacı karşı- ıtm.'.ş v~ karar. te~un edılmıştı~-. _ ~rsızlık sırasında ~kak ta goz-

'i
·eye verdiği raporunda ekmeğm- • Junınaları mııhtemcldir. • ,___ ._ ··-~-- d" .. t·· ;Mü<ldeıumumı Nazımın eve gı- culük yapan Bahrlyelı Salım u;e • • üı.uuyaca .. mı""""a u.şmus ur. . __ 
buğday fiatına satılabileceğini id - • • ••••••• • u n•••• ••• Belediyenin Avrupaya s~ari~ e ~~ i ust lk~ttaki o~ada eline geçir - bıı suçundan dolayı il ay "". daha 
c&a etmektedir. Raporun belediye --- deceği otobüslerin 5 - a · muame g po ıs n kar na aıt çantadan evvel Abdullah adında hırını bede 
iktısat işleri müdürViiiü tarafın_ EU•UUU•UUU••• •~· 'tt'k ktıpdnşH ti _ para çaldıktan sonra üzerine gelen ni kabiliyetinin dörtte biı:ni eksil--.. O .. • ..,.ı gı ı çe uzama a ır. a ar 1 J.iı; H B . . . 
dan tetkil<ine henüz geçilmemiştil-. K ÇU'l( HABERLER ı da çalıştırılan otobüslerin yerine po . asan '.'.'.':•yı ışlediği suçun tecck der~e ağır yaralanmasın· 

Beyoğlu, İstanbul ve Üsküdar .... , ............... • •• • ı yenileri alınmadığı için eskiler e1" delill;rırıı ortQ"l:ıı;' kaldırrnalt ve dan da hır sene 9 ay ve cezaların 
kız san.at enstitüleri pastacılık mu * Tayyare piyangosu işinin Mer 1 k k d k

.d. B 
1 

d' çaldıgı paranm elınden gtmernesi birl"Ştirttmesi suretile hepsi ı<;'in 
a ınmıyaca a ar es ı ır. e e ı-

ye lbu mahzuru gözönünde tutarak 

1

, endişesile öldürdüğü mütaleası~_da ik.i sene.yedi _gün a~ hapse mah-

yeni otobüslerini bir an evvel ge- bulunmuş ve tarzı tıarekete gore küm edilmıştır. Bahrıyeli Salimin 

tirmeğe çalışacaktır. Nazımın ceza kanununur, ıdam ce- mevl<ufiyeti bu müddeti tecavüz 

allimi Eııat belediyeye h:ir ra.por . _ 
· ı· E t k , . b "d kez bankacU\a veranesı kararlaş -

veıımış ır. sa e megın u5 ay • 
fiatına bir kuruş şam yapmak su_ tırı1ınıştır. Kanun liyihası mecli -

retile satılabileceğini ileri süml<!k sin yaz tatilinden evvel meclise oo zasını müstelzem olan 450 inci ettiğinden serbest bırakılacaktır. 
tedir. verilecektir. Terbiyevi ve tedrisi film maddesinin sekizinci iıkrasil<! ce- Yine bu davada yalan şehadette 
Yeşilköy tohum ıslah enstitüsü * Hataydaki Fransız delegesi 

müdürü Mirza Gôkgör dün beledi- Paristen Hındistana kadar gide- zalandırılm;,,;ını istemişi'. bulunmakta maznun olan Bahri -

yeye çağırılmış, kendisinden bu deımiştir ki: rek yolda müteaddit teriıiyevi ve Mahkeme heyeti ka~arında bu yeli Salimin metre6i Mükerremin 

hususta izahat alınmıştır. Bu es - .- Yapılmış ola n~nl~~~ .'."uci-ı tedris_i filmleri çek~ek olan Thaw mütaleayı isabetli bulmamış ve de beraetine karar verilmiştir. 
nada ekmekçiler cemiyetinden bınce Temmuzun yırmı uçunden heyetı sefeııyesı Agustos ayı ıçın-
Mehmet te toplantıda bulunmuş - evvel Türk topraklarından ayni • de memleket.i.ıni.ııden geçecektir. Q G .. } 
tur. Heyet İstanbuidan kalkarak,. Ya - SCp ODCCgU 

ınış olacağız. Şu anda Hataydaki !ova, Bursa, Kemalp•••, Balıkesir,, k • f d • 1 d • 
Kırıcılar 1938 senesi buğday ...,..- t 

vaziyetimiz bir dost evinde otur - Edremtt, Ayvalık, Berğama, Mani- e V 1 C } 1 
ma.OOuiünd.eki gloten mikdannın makta olan misafirden farksızdır. İzn 
azlığından şıkayet etmişlerdi. Buğ sa yolile ıire gidecek ve dönüş Bir hukuk nı®kemesi namına 
daylar Y••ı'lko"ydekı- tohum ••lah Hareket etmemiz, erkaruharbi - te ayni yolla Bursaya gelerek ora- d . f- • ..., - sahta ilamla ken isıni ırarı zen-

Taksimde bir 
kaza oldu 

Dün sabah Taksimde bir oto • 

mobil kazası olmuş ve bir çocuk a-
enstitüsünün makinelerinde tec - yemiz tarafından gönderileceğimiz dan Bilecik, Eskişehir, Sivrihisar, 

1 ginlerden birinin varisi gibi gös • ğır yaralanmıştır. 
rübe edilecek, gloten mikdarı ts- yeni vazifeden tayin olunmasına ve Miha çık, Beypazarı, Al'l'kara. Kır-

• ..a.;. Ad ıar·kil H'nd' tan !ererek hazineyi yüz bin liraya ya- Dikran adında bir adam hU6usi 
bit olunacaktır. b' · · if · .. t.. k ..-~. ana 1 e ı ıs a ızı yenı vaz emıze go u.rece ve-ı Ose G geçecektir. Heyet buralarda muh kın zarara sokup kaçan p on- otomobilile Taksimden Harlıiyeye 

doğru giderken 13 yaşlarında Ro • 

pen oğlu Zaven adında bir çocuğa 

Yarın belediyede iktısat işleri 

müdürü Saffetin reisliği altında 

ve İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar kız 
san'at <!nstitiılerı pastacılrk rnual -
!imi Eııat, kimya.ger Nurettin Mün 
ş.i, Yeşilköy t.ohwn ıslah enstitüsü 

saitin hazırlanmasına bağlıdır. Bu! telif filmler çekecPktir. 
radaıı aynlacağımız gün. bir kaç -----00-

güne kadar bellı olacaktır. Bursada yeni postahane 
yapılacak 

cagül şehrmize gelmış ve hemen 

yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Osep sorgu hakimliği lcararile 

kif olunmuştur. 

lev çarpın - ve başındao a ır yarala -

mıştır. Zaven Sürpagop hastane-
yok etmeğe çalı .. yorlardı. Vak•·· 

Ferisller Yahya peygamberir. d 0 a· 
leyhinde bulunmL stardır. F.kat 

Yahya yahudlliğl İsa kadar balta· 

lamam~tL Yahya İsa kadaı Feri • 

silere hücum etmPmig;ti. Curr.arte-

si gunünün kutsiyetine Yahya rıa. 

yat ederken t.a 1'öyle bir şev ta

nımıyordu. 

---iiiiiiiiiiiiiiiiiiô-i.i _____ ; 'müdürü Mirza Gök.gör, ekmekçilik 
~ubesi şı.ıfi Saffetin iştirakile bir 
toplatı yapılacak. ekmek fiadları 

üzerind4' konuşulacaktır. 

* Diş taibipleri dün akşam 'E • 

tibba odasında içtima etmişler Te

avun saodıgı meselesile meşgul ol-
Bursada modern ve muazzam 

bir postahane binası yapılması i -
çin 70 bin liralık tııPhsiısat verilmiş 

tir. 

Hatay pavyo
k itap 

sine kaldırılmış ve adliye tabibi 

Salih Haşim tarafından muayene 

edilmiştir. 

Cµ!Jl&rtesi çalısmıyacaksın. 

D•.r.r: Muııa kanununa kaqt t,.: 
- İyllık ya-pmak için her ıc:ın 

mıhavidir ve her fÜn, hatta c·"ır.ar

teaıleri bile iyilik yapacaksın. 

D•yordu. Ferisi.~r onu halk ara

ıında mahçup etmek, ayni zaman

da onu Musanın dininl katıul et . 

miyar diye itham etmek için her 

fırsatı kullanırla~dı Çünkü İsa: 

- Ben Musanın d•nini tebdil de

g•I, ikmal ed•yorum. 

O•yordu. B•r g.;n Ferisiler İsaya 

Cah\ie bir kadın gttirdiler. 

- Musanm dir.ı bt; kadı!lın rec

medilmesini amirdir. Sen buna ne 

ceza \·erirsin diye sordular. Pekala 

b•ioyorlardı ki İsa bu şekilde yapı -
ıacak bir zulmm 2.!et olma7.dı. 

İsa Fer>sllNin kumazlıgını anla-

d 

Belediye muhasebe memur. 
larına kurs açıldı 

-----00---

Eğitimli köy
lerde okullar 

Beledıye muhasebe müdürü Muh
tar bir miiddet evvel muhasebe teş 
kilatını teftiş etmiş. memurlar a -
rasmda bir çok bilgi;;izlere raslan
mıştı. Muhasebe memurlarının bil 
gileı-ini artırmak için Temmuzun Geçen sene eğitmen kursundan 
birinden itibaren b!T kurs apılacak çıkan ve bu ders yılı içinde köyler
tır. de çalı~m~ olan eğitmenlerin bu-

Memurlar münavebe re mesaile. lundukları köylerde Maarif Vekii.

rine halel vermiyecek şekilde haf- letince verilecek planlara göre bi
tada üç gün kursta bulunacaklar _ rer okul binası inşa ettirilecektir. 
dır. Vekalet, bu ill§aat hakkında ma-

lUmat ·verilme:;i. ondan sonra iste
nen tahsisatın gönderileceğini bil
dirmi~tir. Eğitmenlerin çalıştıkla -

muşlardır. 

* Çatalağzı elektrik santrli i -

çin 50 milyon lira harcanacaktır. 

* Müdüi·lerle muavinlerin b~ 

ka mekteplerde ders almaları ya

sak edilmiştir. * Lise ve orta okul kitaplarının 

Ağustos b~ına kadar ya7.dırılma

sı temin edilecektir. 

* 3 Temmuzda her haftada bi

rer ilkokul sergisi açılacaktır. 

* Afyon Karatıisarda dün iki 

katil idam edilmiştir. * Umumi kütphanelı:r için bir 

talimatname yapılmasına karar ve 

Kursta muhasebe müdürü Muh -
tar, İstanbul defterdan ve maliye 
müfettişlerinden bazıları ders ve
recektir Kurs iyi netice verirse di· 
ğer belediye teşkilatına da teşmil 

rı köylerde evleri ..-e bu köylerde rilmiştir. 

edılecktır. 

inşa ettirilecek okul binaları için * Zonguldaktaki maden ocakla

arsa verilecektir. Malzeme \eda - rının idareleri birleştirilecektir. 

Şeker şirketi 
mnamelatı 

nu ve 
• • ser g l s l 

22 Temmuz.da Galatasarayda a -

Dikran yakalanmıştır. Zavenin 

sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 

Sahte rapor veren tıbbı 
adli katibi 

çılacak yedi ma~lar sergi.si~in ha· ı Tıbbi Adli meclisinin bir maz

zırlıkları ılerlemıştır. Maarıf Ve -, nun hakkındaki raporunu sahte oİlı:tısat Vekaleti şeker şirketinde 
bazı tasarruflar yapılmasına karar 
vermiş ve 90 kişıyi açığa çıkartmış 

!arak tanzim etmekten maznun es 
bir kitap sergisi açmaktadır. Ser - ki T>hbı Adli müeı;.sesesi başkiıt.iıbi 

tır. 

Açığa çıkanlar yüksek makam- gideki kitaplar Ankarada açılanı Raif in agırceza mahkemesınde 

k.3.leti sergide 50 metrelik büyük 

!ara müracaat ederek şirketin bün kitap sergisinden getirilecektir. nakzan görülen muhakemesi bit • 

yesinde yapılmak istenen tasarru - Sergıde kurulacak Hatay pavyo-: miş ve mahkeme Raifin eski karar 

fun ufak memurların açığa çıka - nunuıı y.eri de kara~laştırı1mıştır. muclbince bir sene altı ay hapsin
rılmalarile değil, büyük muamelat Hata" Ticaret Odası alakadarlara , de ısrar etmiştir 
tan yapılması icap edeceğni söyle-1 sergide teshir edilecek Hatay mal-
mişlerdir. • 

Teftış muamelatının yolunda lannın li.stesını göndermiştir. Bu-

gitmesi için umum müdüre bir ay na göre Hatay malllarından ipekli 
mezuniyet verilmiştir. mamulat, yün ve pamuk dokuma • bir dükkandan bazı kırtasiye eş • 

Ali adında bıri Balıkpazarında 

Bir hırsız mahkum oldu 

--<>--

Bursada otel ve kaplıca 
rikı, temel açma, köy bütçelerine 

tahsisat koyma, in~a ta başlanan 

köy okullarının bugünkü durum -

!arı, vilayet hususi muhasebesi ve 

köy bütçeleri yardumları hakkın -

da Vekalete malumat verilecek -

tir, 

* Bütün Karadeniz hatlarında CMM>---

b'r Temmuzdan itibaren yaz tari- Osküdar tramvay müdCrlüğü 
!arı, moplin, deri,. bıçak, sabun, mo 

zayık döşeme, toprak mahsulitı ve 

kereste teşhir edilecektir. 

yası çalmış ve dün birinci sulh ce-

za mahkemesinde muhakeme edile 

rek 9 ay hapse mahküm olmuştur. 
fiyatları 

Yeni Bursa valisi ilk ~ olarak 
Bursanın bir seyyah şehri olduğu-
nu nazarı dikkate almış ve otel -
lerle kaplıca ucrellerinôe tenzi13t 
yaptırmıştır. Bu fiatlar eskısıne na -o--
zar an haylı ucuzdur. 

-

fesine başlanacaktır. 

* 35 liraya malolması lazım g..

len elektrik direklerinin belediye 

ye 130 liraya ımaledildiği anlaşıl -

dığından tahkikata başlarımıştır. 

* Galatasaray - Beşiktaş ma -

çının tekrar edilmesine karar ve

rilmi.ştır. 

Beş milyon liranın muka
velesi imza edildi 

Ankarada bulunan belediye mu 

Denizyolları U. Müdürlüğüne ta 
yin edilen Üsküdar ve havalisi 
tramvay işletmesi müdürü İbra -
him Kemalin yeni vazifesine bir 
Temmuzdan itibaren başlıyacağı

nı yazmıştık. Aynı tarihten iti.ba -
ren Üsküdar ve havalisi 
işletmesi müdürlüğüne 

Manyas getirilecektir. 

tramvay hasebecisi MUhtar belediyeler ban 
Feridun kasından alınacak b~ milyon lira-

Kanunlara hakaret eden 
mahkun oldu 

i in ı:de gun~h ı,Iememı kim 

' rsa ilk tqı o atmak sartle bu 

kadını recmedinlz. ı 
O di. Ferisller birer b<rer uzak-

1 t.lar Kadın recmedllmekten 

k tır.du. Fakat İsa Fer siler n ki

r ~den kurtulmadı. 

• T AK VI M • 1358 HiCRi 1355 Rü'dl 
Ce11Uızıl 'evvel Haziran 

11 16 

Beşiktaşta yüzme havuzu 
yapıld ı 

Beşıkta~ j 'llnastık klübü Orta - * Pe nır fiatları yükselmiye 

köyde Çıragan sarayının bahçe-sin b.~lamı~tır . 

işçi çalıştıran müessese
lerde açılacak kurslar 

de bir yüzme havuzu vıicude getir 

miştır. Şehrımizin mühim bir ihti-

* Ma:ırıf Şiırasına iştırak ede - İşçi ç&:ı.ştıran müesseselerde a • 

lık istikraz muamelesini Vali na -

'mına imzalamıştır. Muhtar yarın 

şehrimıze dönecektir. 

Yaz tarifeleri 

Rumelikavağında Ahmedin kah

vesinde oğlunun haksız hapedildi

ğini söyliyerek Büyük Millet Mec

lisinin manevi şahsiyetine \'e ka • 

nunlara hakarette bulunmaktan 

maznun Hilmı adında bırinin mu· 

hakeme<;ı dün ağıı·cezada bıtmiş 

ve maznun bir sene bir gün hapse 

\·e 30 i!ra para cezası öclemcge m h 

kı'.ı.m olmuştur. 

SON KUDÜS SEYAHATİ 

lsa kend•s•nl ihata eden tehlike

rı sezdiğı •ç•n çcktanberi Kudüse 

g tmemışti. Hatta kamış bayramın· 

da bı e g•tmekten ıçtinap etmişti. 

32 inci senen.o kamış bayramı 

ldı. 

Ona ve peygamLcrlığıne b•r tür· 

lu ınanmamış olan akrab&,ı ken· 

disıni Kudiise gehnege teşvik elti -

ler 

6 ncı AY HIZIR 55 

s E N E: 1 9 3 9 
v.nti Eııaııl 

Ganq Haziran Gttne, 
4 31 s 46 
Otl• Otı • 
ıı 17 

29 
4 32 

llıindi llrlııdl 
16 18 8 33 
Akı•m A~,am 

19 4S 12 .. 
Yatı ı Tataı 
21 48 PerfBmbe ı 03 
ı • ..ıı latıalr 
2 11 6 25 

cek azalar seçilm !erdir_ Bunlar çılacak kurslar İktısat Vekaleti ta 
Boğazi~i ile Adalar, Mayısta ve 

yacı kar -ılıyan bu havuzdan halk 90 kişidcr 

ta istifaılelenecektır . Az bir duhu- ---o-
jiye mukabilinde o cıvarın halkı 

havuza girebilecektir. Müsabaka 

günlerinde havuza halkın girme

sine ·zın veri1miyecektır, 

--0-

lzmirde kapotaj bayramı 
Bir Temmuz kaputaj bayramı -

nın İzmırde de esaslı surette tes'i
di i9ın bir poı·gro.m hazırlanmış -
tır. 

İnhisa rlar idaresi 
imalathanesi 

Ed•rne (Hususi) - İnhc;arlar i

daresı Ed•rnl'del:· ımalathanesini 

fenni ve modern bir şekilde ıslah 

ederek işletmeğp başlamı5tır. 

S<m günlerde v•ğan yailmurlar 

yeni mahsul tüt•ın ekimıne çok 

faydalı ol'lluştur. 

rafından en aşağı 100 işçi çalıştı -

1 

Anadolu hattı yaz tarlfieleri 1 Tem 
ran müesseselerin birer çırak, ma-

muzdan itibaren tatibike başlana -
kine ve usta kursu açılması hak -

. . . caktır. Bütün hazırlıklar tamam - · 
kında nizamnamesinin tatbıki ıçın 

0 . •lanmıştır. 
Pazartesi günü sanayi birligınde a j 
liikadar müessese sahplerinın işti-! 

rakile bir toplantı yapılacaktır . 

Toplantıda 10 Temmuza kadar 

kursların müfredat programları 

Vekalete bildirileceği içın bu prog 

ramların -bir esii6 üzerine hazırlan 
ması temın edilecektir. 

Kız kaçırma 
Bayındırda &ı :ıköyde İbrahim 

oglu Mehmed Y•nier, aynı köyde 

15 yaşında Hat•ce adında bir kızı 

rızasiyle kaçırmı~. fakat ubıtaca 

tutulmuştur. 

---r--

Çürümüş bir çocuk 
cesedi 

Bursanın Dem::taş mahalle.;inin 

Servibahçe sokağıuda hendek 1 • 

çinde ölü ,.e çüru:nü b•r yeni dog· 

muş çocuk cesedi bulunmuştur . O· 

tepsisi yapılmak ıizcre hastahane· 

ye gönderılmı~ ve tahkikata baş • 

lanmıştır. 
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J 1 (Ba§tarafı 1 ittcide) bu Türk denU.::ieınm baıb 1, 

SAVARONADA 
ıM.............................................. Ebedi Şefin hu~u•ivetleri ara- kard !erini tesbite muvaffak ol • 

SAMSUN HAVZA lmerı·kada hl.la af ilk ka ı~~----,~:~:~i~~~~~~·i~:a:~~~::a~:~a~; ::'e~ş·~;~ı~m~:ıni~an~~~:~~~e·~= ' r · ispanyadan ~:1 f~:;;~k~~;;~:;iu:;~:a~~et:~~:'. • ~~~~~:U:~a:i~=~06~~'~:;t;; 
VE AMASYADA nu 1 d

•ı d k . ? do··nen ca hazırladıktan sonra çok ııe.eli,teferrüatlı hal 1ercümesıni teş-

nunu m bulundukları bır anda va aniyen kil edebilir mi? 

Askerl ... ve mu··ıkı""' ru··esaya milli a 1 e ece 1. İtalyanlar bi~a~::;:~eb::a;:~~11~;liı~~~f:f!~!~=~~.s:tt~~~ 
Napoli, 28 (A.A.) _ 300 zaıbit ile k:itl:e önünde ve munakaşa halin- rm karakterini tastamam kcsttren 

k •ı ""' ı •• b •ıJ • "ld • R birlikte İspanyadan avdet eden de h~r noktasını b~r daha gözden nafiz nazarlarile karşılarında mw f eş l Qf ln UZUmU l lrl l eisicumhUrQ muharip dev- 5000 lej ·oner, bu s®ah Sardon ·algeçınrler, so~ra ~lakad~rlara ha - l<i alanlann d~üncelerini yokladı-

/ 
ve Piemento vapurları ile burayal Vale ettlklerı muteferrı aksamile !ar .. umumi sük(ıt devam ediyor -

-16 - etleri tayin hakkı verilecek gelmişlerdir. Piemento vapurile tam ~e yapılması, yaptırılması k~ du. Ve .• Ata, eşsiz bir profesör ta-
IE5} unun içindir ki Mustafa 
lg) Kemal b•ı taraftan itimat 

ettiği kumandanları mille
t; teşkilıitlamağa teşvik ediyor. 
Faraza Trakyadan sonra Bursa 
şöyle irşad ediliyor: 

Bu tarihe kadar, Yunan ordusu
nnn Manisa ve Aydın ••varlarını 
da işgal ey)edlğlnden haberdar ol

dum· Fakat izınırde ve Aydında 
bulunduklarını bildiğim kuvvetle· 

rln ne halde olduklarına dair hiç 

bir taraftan henü:ı sarih bir malıi· 
mata destres olamıyordum· Doğru

nn doğruya •u 1'unetler lmnıan· 

danlarına da ba:u emirler yazmış· 

tını. Nihayet 29 Raıiranda, Fırka 
56 Kumandanı &kir Sami Beyin 
iki ııUn evvelki tarihli lılr şifre tel· 

grafun aldım. 
5' ıncı Fırkaya İzmlrde BUJT•m 

Bey namında •ir zat kumanda edi

yonnUf. Bu ut irınlrde iki alayın 

balclyetüssüyufu za•itJerlle •era -

lıer hemen liffesl esir olmuşlar. 
Yunanlılar bun1an gemilerle Mu· 

dan yaya nakletmışleı, Bekir Sami 

Bey bu baklyyetfüsüyufun kuman 

iamıı denıhde efınek nere gön -

ıılerllm •• 
Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 

tarihli telgrafnanı~slnde 22 Hazl • 
:ran 1911 tarihli iki emrim ancak 27 

Haziranda Buııı•Y" nııuvasalatmda 

aJablJdlğlni söylüyor ve verdiği ma 

Jıimat ve izahatta •Maksadı milli • 

kiyemizin muhafazası için, tezahü
ratı milliyenin daha canlı olaTak, 
izhar ve idarnesi lazımdır. Hayat 
ve istiklali milliyeyi ı ahnedar eden 
işgal ve ilhak gil:ıi hadiseler, bü -
tün milleti dilhun ~lmektedır, Te -
essürat zaptolun;,mıyor. 

F F t k tın• 1 75 İ lııy hır tarzda ful sahasına ntıkalı- liıkatile izB'hata devam ettiler· 
ransız asını er e ış o an - . . · 

Vaşmgton, 28 (A.A.) - Meilusan nız bu hukUıınetlere kısa vadeli ti- tal 1 . d 1 . t. nl temın ederlerd•. _ Yine Ha.ınrncrın sahifelerıııde yan aı esı e ge mı~ ır. 1 _ .. • _ . " 
meclisi, hariciye eocürneni tara - earet kredileri açılabilecektir ki Mavi, sıyah ve ye~ıl ok teşekkül I Buyuk Atanın ıbu. h~sıyet;nı yer alan, Tii.~k tıriblerile t_arıhçt 
fından .tevdi edilen bitaraflık ka - bunlar da her üç ayda bir Reisi • )erinden altı tabur karaya çıktık- anlamı.' bulunan maıyyetı erkanı Vels'in ve d•ger tanınmış muve~ -
nun projesinin müzakeresine ib8§- cümhur tarafından ılan edilecek - tan sonra tecemmü etmiıjler ve bu sabaıhki !av~r vc ~areket_lerin - r !erin iddialarına göre, Baııba -
larn~hr. tir. Kanuna mugayır hareket eden Prens de Piom<.ılt tarafından tef- den yenı bır dır ktifin pratık ~a - ros Osmanlı padişahı Kanuniye 

Projede derp"' edilen noktalar !ere 50.000 dolar para cezası veya 1 baya intikaline delalet eden ema- K-al Reisi tazimlermi arza me -""' !iş ecli mişlerdir. •u• * şunlardır: hapis cE'Zası verilecektir. releri sezer gibi oldular. Ebedi Şe- mur ettiği zaman ona Sinan Reıse 
(Arkası var) 1 - Harp zıthuruııda •Amerika- 4 - Eşyalar Amerikadan ihraç fin müsaadc!erlle !huzurlannda ya:.dınlığı bir hal tercuıııesıni de 

nın emniyetini veya suthü muha • edilmeden evvel tasarruf senetleri u ş • mevkilerini aldıktan sonra hürmet vernliş. bunu pa.dişatıa teslim et-

B M M M , , d Jaza etmek, yahuı ta Amerika va- ecnebiler namına devredilecektir. z a k a r k ta k ı , lınuı rbueşk~1·00leı·ı~rt.atürkUn sözü açması· mesini emretmişti. Bu kıymetli ri· 
ı 1 1 ecı ısın e tandaşlarının hayatını korumak> 5 - Risicüm'hur muhariplrin ih ~ saleyi ılk fırı;atta ele geçirmek 

(BQ§tarafı 1 incide) için lüzum görüldüğü takdirde Re- tiyaclan için toplanacak iane mık· Ebedi Şef yaslandıklan Bambo Türk tanh,nı tetkık işile uğraşan 

olan bır yazıdan bahsederek ls!cümtıur, muharip devletlerin darlarını neşredecektir. çapraşık vaz·ı yet koltukta, nafiz bakışlarını etrafta- arkadaşlarmnza büyü"' bızmetler 
bu Jıanunla d~vlet memur • kimler olduğunu tayin edecektir. 6 - Bitaraflık kanunu, cenubi kilerin yüzünde gezdirerek bir görecek bir ve.sika ma1ıiyetaıde ol· 
lanna yapilan muemelenin, 2 - O andan ibbaren Amerika Amerika cümhuriyetlerl hakkında (BQ§tarafı 1 inci sayfada) müddet dinlendiler, sonra tar~i duğu için elzemdir .. 
vaktile Osmanlı imparatorluğunun vatandaşlarının o devletlere ait va tal.bil< edilmiyec.ektir. rek bir hareket "e birlik menut bir sual sordular: Atatürk bir saate yakın Eüren 
çıfıt ve reayaya yaptığı muamele - purlarında seyahat etmeleri mene- Kanun, silah i:hracatı müsaade_ değildir. - B•rbarosun şimdiye kadar; bu mevzu üzerindeki konllimayı 
~~lm!:U-kıılmız oldudğu tdarzında tavsii dilecektir. namleerinin istihsali için mer'i 

0 
_ I Bu düşüncemizi tevsik ıçın, Fran yaptığı mtıharaıbcleri, hayatını te- insanı hayrete düşüren bır bılgl 

)~ ış o a.!nıl an uyduğu hay - sa gazetelerinin yazılarını misal o- ferrüatile tesbit eden bir eser ya· bolluğu ve tal&katle ızah etmiş, ez· 
reti bildirm~ ve bunu bazı taraf- 3 - ~uharip _devl~tl~rin .. kimi~ 1~ nizamnameleri teyid edecek - !arak zikredebiliriz. Mesela Le ıı.lmış mıdır? cümle Preveze muharebesini, anı 
l;ırda Yahudilere karşı yapılan ve olduğu ı!An_ e~ını ~uteakip tır. . . Temps gazetesi, Uzakşarkta veya Hazırun bir'birlerinin yuzune hatlarını zikretmek suretile o ka· 
dünyaca bir zulüm ve itisaf olarak bu devletlenn hükumetlerıne Jue-1 Yeni metınde kanun, muharıp • Asyada menfaati bulunan büliiıı baktı.. Büyük Ata"nın hiç şüphe. dar miikemmel bir ifade tarzile 
tel ~'-'·•· ""ı"Jen hareketlerın· aynı 0 _ di açılm_as_ ı veya ıbunlarla esham, !ere"her nevi eşya, ceJilıan_e_ ve harp ""-" "" devletlerin lşlrakll.,, İngiltere - .Ja- G}z etraflı bir tarih tetkikinden e- anlatmışlardı ki hazır bulunanlar 
!arak telakki elmesınin ha1<sız ol- ~e tahvılat alım satım muarnelele-j malzemesi satılmasına müsaade et ponya lhtılifma hal çaresi bulun dindikleri kanaatle tevciO'ı et - PrevHe muharebesinde bulunu -
duğunu söyliyerek Muhittin Bir - ri yapılması menedilecektir. Yal-, mektedir. masını lstem.,ktedır. Bu hal çaresi ti!kleri bu suale kat'i ve sarih bir yormuş, bir Türk kalyonunun bor-

genin bunu izah etmesini ve han- ·-·- ne olabilir? cevap vermenin imkansızlığı kar- da.sında yalınkılıç be'kliyor lannl§ 

gi noktalan haksız bulunduğunu J •ı ı• •ıt • • • şıomı.da umumi sükfit devam etti. gilbi muharElıenin bütün heyecanı-
es.b~ı mucibesile Millet Meclisi aponya ) e ngı ere .Japonyanın, Mançurl arazisini iş Atatürlt kendi suallerine yine nı etrafile kafa!.a:rmda canlandır· 
kürsüsünden izah etm€6ini istemi~ gaJI, bugu··n kendi menfaatlerine rke--'ilerı· cev~p ··ermek lu" !funda k -s uu a • mışlar; ıliklerine kadar ürperere 
Muhittin Bi.ııgen verdiği cevap - •• k h 1 d darbeler indirilen İngiltere, Fran ·.bulundular ve izah ett.iler: bu deniz ha~bini Savarona Yatının 
ta, bir gazeteci olmak itibarile bu muza er eye aş a 1 sa, hatta Amerika birleşik hükü - - Buyük Türk deniızcisınin ter- güvertesiT!de ~ wyretmi~er. 
kanunların müza.kere;;i dolayı.;ile metlerlnce enerjik ve. kat'i muha- cümeı halıne ait uiak tefek ma . di. 
husule gelen cereyanları yazısında ı · 
aksettirirken bu husll'Sta şahsi mü- (Ba§tarafı 1 inci sayfadaj ı r-iyc siliıh cndazları, Wenchow ve lefetJe, hareketle mukabele görme- umatı mev.:uttur. Hammer, bu 
talealarını da kaydettiğini ve tow'daki Japon general konsolosu, Tooolıou'nun karşısında kain ada- dl . .Japonya bundan cesaret aldı. iki vadide mühı.m tetkıkler yaprn~, 

·· t 0··k t f d · t bu limana ecnebi gemilerinin gir -jlara çıkarılmrştır. Bu kuvvetler,! sene evvel Çinin tamamen işgali -··~.-===----==================c=----
mum a:z men ara ın an ışare . . . . . , 

1 

s 
edilen noktayı ayrıca şahsen ken- me6ı ha~luııdakı lnıgılız taletıinı biıa:tıare bu limanlar Üzerine sev- hareketine başlad .. Mu""ttehid A • lrlanda tedhiş- atyenı·n 
d.isine izah eyleyeceğini söyleye • rec:ı.~tmişt'.1:". keıdilecektir. Bu limanların Japon- Inglltere, Fransa, 
rek bir gazetecinin meveut fikir _ Ogrenıldıgıne göre, İngiliz b~- ~ar ta,:afından zap~ı,. Tdlı'.ang K_a - mttika bükfunetltri az çok noktaı çil eri faaliyette 
cereyanlarını alıp vermesinin tabii rı makarnatı, Swato~ a gırmek ı5:: idlek ın kuvvetlerınm Çın satııl -, nazar farl<larlle, (,!in milletinin Sov k 
görülmesini ıstemiş, izhar ettiği teyen ve _serbestçe .gırmelerme m~ leri ~e bütün münasebatını kate - yet veya bol"'vlk teslrlnd~n uzak- Londra, 28 (A.A.) _ Dün Site • e vr a 1 
kanaatlerde bir hataya surüklen - saade edılıneyen tıcaret gemilen- dece tır. ı •aştınlmasını istiyorlar, .Japon iş- hin dört büyük binasının harp ol-
miş noktalar vaı·sa bunlardan da ö ne harp gemileri tefrik edecektir. Şangtıay, 28 (A.A.) - Hahha - ga11nl daha ehven görüyorlardı. Ja ınasına sebebiyet verm~ olan yan-
~ür dileımey_e _amftde olduğunu i. lngiliz haf kının Sabri ~ıroa Wenehow'da buluran~kta o- ponlar, çın·ı işgal harbinde kullan- gının, lrlandalı tedhişçilerin eseri 
.oret eylemıştır. tük d v·ıd· lan Japon Moller adındaki l'ngiliz dıldarı siJilbları, iptidai maddeleri olduğundan şüı:f\e edilmektedir. ,,... enmez 8 1 b' Is fından gö•terilen lüzum üzerıne 
Başvekil Refik .Saydam, bu iza - gı _ ır va:purıından a ınan ır te izde bu l"ııgiltere, Fransa, Amerika devlet- ...,,============ 1 

hat akabinde söz alarak demiştir Londra, 28 (A.A.) - Time6 ga- limanda bulunan bütün ecnebi ti- )eri fabrikalarından satın aldılar. verilen haberl~rl tasrih eylemek - Satye şirketi m«kezinde bir araş 
ki: zeteei ya:zıyor: caret gemilerinin bugün limanı ter Finans ve te<ilye işlerinde aynı t..tlr. tırma yapılmış ve şırketin bazı 

(Arkası var) 

(Başıarafı 1 irn:i sayfada) 

Dördüncü sorgu biıkimlıği ı ara-

* 

_ Aı·kadaşlarım, Muhittin Bir _ Japonya, -b~ kaç . haftadailiberi kedece'klerini bildirilmektedir. devletlerden yardım eördüler. Tol<yo dahi, ayni tayyare harbi- defter ve evra-kı tetltık ed)l:riı('k O. 
gen arkadaşımızın verdikleri izall- Uzak Şarkta Ingilizle'.e meydan o- - • -- ~ İngllterenln bahriye inte.lgen- ne dair ma1funat veriyOI'. Dü~ilrü - zere alıımuştır. Alıdı~ız malil. • 
!ara nazaran kendileri bilmeden kµmak'ta ve Çindeki lngiliız mena- '11 'lf , b ıı <e Service esle• ~i Visamiral len, tahrip olunan tayyare miktarı mata göre, adliyede mali ·e ,.e no-
bir vak'a ihdas etmişler zannedi. fiini tahrip gayooini takip eder gö·j noı erenın ceva 1 G. V. Usbo;ne radyo ile n~redllen hakkında iki taratın ~erdiği haber· ter memurlarının da da'!ıfl bulun-

yoruım. (Bravo sesleri). ri.inmektedir. Eğer .Japonya, bu bir nutkunda, .Japonya ile lnglltere !erde farklar vardır. Bu haberler, d - b" ' 
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ye)'I hayyizl fille ı,r.ı edecek vesaiti 
Jı:if!ye bulamadıtımdan, fırkamı 

tanzim ve tenslka mnvaffal< olur • 
sam daha iyi hidematın ~rasını 

bbQ ıııörclüğümdcn 21 Haziran sa • 
lıahı Kuladan Bvrsa istikametin -

de harekete mec lınr oldum. Maa

maflh birçok mevanle rağmen ba

nketi mllllyenin menıleket'n istlb· 

Ihı için elzem oldugu fikrini her 
tarafa yaymağa mm,affak oldnm.> 
diyor. Kanaat ve icraatıma kavi J. 

manı olduğunu bildiriyor ve lıu 
hus11St11 hemen teşebbüsata bnş -
laclığıııı; Çlnede bulunan 57 ln.,ı 

fırkaya da emir vermekliğinıl ve 
kendisine de emir vermekte devam 
etmemi lstiyoulu. 

d k _., d d (Ba1tarafı ı inci sayfada) t 1 d dilml ld .... ugu ır müteıhassı;;lar tıeyeti bu 
Bendeniz dün gece >bu makaleyi mey an o umasıuua evam e e - arasında çıkac:ak bir harpte, Çin gaze e er e neşre ş o u,.un - 1 

rek olursa bu meydan okumaya ııiden Molototı ile temasa ge- dan tekrarlamıyonıı. Bu tayyare defterler ve evrak tizerınde dun na 
okudum. Kestim ve Partimizin re· mukavemetinin :wtacağını, Japon- · _, . 1 •'-"k 

. . mukabele edileeelı:tir. çecekıir. harplerinin hedefi nedir? Japonların ınc.,..en ınceye e ... ı at yapm 
•- \'ekı"lı"ne verdım bır partı· m-'- f 1 yanın lnhizama ug· n~auğını söy - l u 
.., b k"ld 'b" "" - Japonya/: iktısadi bir tazyik ile ransız ve ngiliz mU- , Sovyetlerl korkutınnk istemeleri, tır. gu usunun u şe > e ır şey yazması .. . . . itmiştir. İngiliz VlsamlraJI, İngi) -
ne derece doğrudur, lı'.ıt!en tetkik pek mükemmel yaralan_ab_ılir. Bu- messilleri bugün Molo- 1 tere, Fransa, Müttehit Amerika Çin milli ordusuna yaptıklan yar- Dördüncü .oııgu hakimliği dun ı uıcı 

dedim (Alkı§lar) nunla berıiıer Japon hukümetının ı hükUme!Jerlnln aralarında birlik dımdan vaz g~lrmek gayesi... de on beş kadar zevatı şahit olarıık 
Diğer taraftan da millet•n aleni buyurun, . . . · ~!eri fazla ileri götürmiyeceğini lofla görU~ecek Moskovadan vı-rllen dlğ.,r bir ke b 

Protestolara başlıması lçin teşvik- Bu birinci sa:&lıa• lkıneı safhaya ..._ T hu.•ule getirmelerini teklif etmiş - haberde dahi, Sl.tlin·ın ve dlg" er dinlemiş ve ıfadelenni tl.'Sbıt eımş !er 
• . . . t .. ımin etmek icap eder. Şurasını Paris, 28 ( A.A.) _ 1Iaridye tir. Le Temps gazetesinin, Fransa ı· B 1 nd 

lerden geri durulmuyor. Milli teş- gelince, mak. ale<le .be. ndenızın ıs • da ehemmiyetle kaydetmek lazım- Sovyet sellerinin vulyeli tetkik e- ır. u ze<va aram a vunlar ,·ar -
H'"-"·- t Nazırı Bonnet ôgledeıı sonTa siyasi mebafillnln diiışiincderinl d ikilat için halkı ikaz etmek lazım. mim de geçıyor. UAurne son 2a- dır ıd bir harp vukuunda J"""'n· clerek, almacak tedbirleri g0rüş - ır: 

k · • ı ı ' .,... Jngı!iz btıytık elçisi le gôriio- bildiren yazılarllı-. merldir nutuk, 
Nasıl? manlarda birQo sıyası mese e er- yanın büyük seyrisefain hatlan ·'"' tükltri anlaıılıyo .. So"yet ittihadı Denizbank sabık lıman ışıe1ıll€· 

M t I K l ·· 1 d"" ·· ·· 1 ld • · · bu ka nl müşıür. .Japonya aleyhlnr fili hareket \."e hu··ku·metl•rlnde •n f••Ja nu""fu•• 1 · üd" •• ·' h 
us a a ema ~oy e uşunu • le meşgu 0 ugu ıçın nu a muhataraya maruz kalacak ve bu harpten ziyade, müzakere, uzlaş - ~ - - erı m uru ve fılen !in.anlar U. n 

Yor: 0 kadar me•gul olamadı Binaen - . Bu mülakaııa İngiliz • Fratt- nıa11k olan Polit Bureau Çin milli 
> R ·f.k ' neticeyi elde etmek için halihazır- ına yollarının araştırıldığını" gös • ordusuna '·apılan "·,·~et ~ardımı- Müdür muavini Hamit Saraooıilu. t 

Bir hafta kadar, Sanı unda ''e 25 ale}'h bu hususta Dr. e ı vazı· da Uzak Şarkta mevcut hava ve sız - Sovyet müzake?e!eri , ~ , , D " k 
Mayıstan U Bıızitana kadar, Bav- yed elsin ve kanunu yoluna getir- deniz kuvvetlerinden fazla lnıv _ mevzuu bahis olmuştur. İn _ terir. nın genlşletllmes•ne taraftarını • eni:ı.l>ank materyal şu!besi efı İb nl!: 
··da kaldıktan •onra Amasyaya . d·yorla ·ı· F h""k. l . Japonlar, çını istismar hususun- .,.,.,·eller ittihadı hükumetinin, ı rahim Durak, i~tanbul Vııa· '•ti nuzda - sın ı r. . vetler istimaline ihtiyaç hiısıl ol • gı ız re ransız u ıımet en ..,... , ~ , ~ )" d 
aittim. Bu miiddet :ıarfındll •ütün Arkadaşlar, huzur~nuza getır • mıyacaktır. Bundan başka Çin ile Mos-kooodaki mümeuilleriııe da İngiltere, Franı.a, Müttriı;d A - tayyare harplerinden çeklnmlyerek • afıa Müdürü l.'le-hmet Bedn Sat ın :~ 
memlekette, milli teşkilat vüeude diğim her k_anun~a.alakarnı_zı? şa. Japonya arasındaki münakalat ta gôttderilecek yeni talimat hak merlka hükfunetlerinin kendileri. •e Japon~anın fili tazyik \e t.tı - ye ;Jrketi müdürlerinden Do!ak _ t a 
getlrllmw lüzumunu tamlm.,n bil- hidi yine sızlersınız. (Şahidız her k.olaylrkla sekteye uğratılabilir. kında mutabık kalml§lardır. ae ınüzaheretlerlne karşı, onlara dit hareketlerinden korkm13 arak rurn \"e Lazyan, Sahi:bin\n • si 
cümle· kumandanlara ve rüesayı gün burad_ asını .. z.se;Je_rı). Bir hal sureti bulunacagın· 

1 
kuv • Bu mumesaillerin yarın Mo _ da n1ahdud miktarda Çlnde istis - Çin·e .;ardımlaunı genişletmesi ,irketı· memurlanndan W·""-· .r 

memurini mülkiyeye tebliğ ettim. k 1 h k t b mesele- mar hakları tanunağa razı olur. Ja- takdirinde Japonvamn siya•i , . ., a • ""'"'" 
Başve ı , _u um~. ın .. u . vetle ümit e<liyoruz. Fakat İngiliz llotofla konuşmaları nıttlıte • ı ı Şayanı dlkkattıt ki, İ:unlrln ve . '·' tt soyledıkten ponyanın siyasi ve askeri eflerl - keri, makamları M gibi bir muka • Ve hali tasfiyede elektrik "Irketl 

yi daıma ta. ıvp e_ ıgını halkının sabrı tükenmez deg· ildir. meldir. y 
bunu takiben J\.Janlsanın ve Aydı - k nln, gazetelttlnhı •eyanııtı, dii- bt>lede bulıınaeaklnr? So"yet - Ja-

$onra demıştır ı: Takio, 28 (A.A.) - Japon bı>il- r/I 
ııın l§ffall ve icra olunan tecavüz Bu meseleyi burada bırakırsanız ============================== tiinceleri, yazıları dahi Tokyo hü • pon harbini çıkar,ııağa kadar ileri 
ve mezalim hakkında henüz dar - · . _., d kiımetinln bu humsla muvafakat- gldetekler mi? 

beye karşı alenen bir gıina teessür ~~~iy~::~~-. 1i:~ı;a;;:::~ı: e~ Havuz ve fabrı"kaların ıalahı le •ulunmak istoolğlnt ispat eyler. B;zim dii iincelt"rlmiz, Sovlel - Dığer tarafı.an Dcnizbank mec- ~ ist:k 
\ie şlkiyet izhar l'lunmamı b. Mil- • •"' .Japon bar•inin Jıugiin için ,;arid 1 !isi idare reisı Zıya Taner, medi•İ e çı a 

mlştir. sunu 
Jetin, bu haksız clarbe kar moda Bu müzakere<len sonra maddele- İııgilttte, Fran. a, Amerika nıe- olmıulıgı.· merkezhdedir. inıiltere, ı idare azaBından Şahin Gıray \'e 

sakit ve hareketsiz kalınası, elbet- riıı okunmasına devam edilmiş ve [Baş tarafı 1 intide] 1 ıniş Kii6>mpaşaya kadar bütün ha· .pafll aleyhine Çin inıtlyazlı Jiman- Fralllia, Amerika müştereke• Ja • Sedat Ödül için do:rdüncü soııqu ha ekım 
te milletin 1 hinde tefsir oluna • k • b . . • vuz ve tesisatı .....,miofir lımnda n ,eblrl~rönde Japon)·a • poııya ile, Fransa ve İngilteredeki kimliğince \"erilen ta'lrkikatın g • uk~ 

d O 1 1 Ilı t. lk dl kanun kabul edilmistir . .As erı a· Alı Çetınkaya buradan saat 9 •O ... - .. -y· . k. -Ld tJ h -··' 1 muı 
nıaz ı. nun ç n nı e 1 az c P • . . . ,v .Alı· Çetı"nkaya bu arada ha'"uz nın mez ur ı ... ı eri ve arektt- bazı temayüllere ıöre ~a. ır ar, ri mevkuf olarak devamı kararı .. • 
h k 1 t. k 

1
• d B k ı'em kanununun heyeti umumıyesı d 1,.. b 1 , .. ~ are e ege ırme azını I· uma .. . .. • a ,,an· u Liman Reisliğine gel- ]eri de,·aın ederken, Mosko,·a ile Çlı)ln ı tlt<marı busu•unda arala- mü<ldeiumlJID 1• k"t p öğle 

ti 28 f 1919 ta lhl d \ uzerınde soz alan General Kazım ve fabrıkalaı·ın ısla'hı için hazırla- 1 1 .J ~ > r ı ır32 etmı e d 
sa a • 3),S r n e, va- .. . , . miş ve bir mWldet meşgul olduk- Tokyodan gelen haberlttde heye - tında mulalıık ka ır arsa, apon;a d oster 
lilere "e ımi•lakl mutasarrıflıkla • i Seviiktekm ve General Karabekır nan yeni projeleri ve maketleri de eanlı malumat vardır. Sov~eıı r ittihadı kar ısında nls - osya bu hususta bir karar \ erıl- ız tez 

1 de ba t ·ı d b ı ş tan sonra Kas>mpaşa havuzlarını , 
ra. Erzurumda On Beşinci Kolor • 21 .. emennı.:r e. _u .un'.1'u. : tetkik etm~tir. Saat bire kadar bu So,·yet Rusya bükümeti a keri 'Ve· betea seMıoo;t kalırlar. O zaman mck üzere ağırceLa m.ıhkerrcsı r.· ıştıh 

lar ve butçe encumenı ıkıncı reısı tetkike gitmiştir. Bu ziyaretinde. h bl 
clıı, Ankarada Yirminci Kolordu ve ad t tkil<I · d sl"asi erkanı •. Sov.,etler ittihadına J•pon - Sovyet ar mevzuu bah- yasetıne \'C·rılmi•ti. Aldıg" ım:z ma-

d""" <ihd ·ı · ·· ··ı ·· Vekile İstanbul Liman Rei·ı· R~tik r a e erıne evam eden Ve- ' ' > 
Diyarbekirde On ü~üncii Kolordu ver ıgı cev a 1 erı suru en mu· 0 

' dahil bulunan !Uogolfstan arazi.ine .. ıabillr. ',Iümata go"'re, "'"ıı··"za re"·ı "'~ya-
talealar k und derpiş kil dön~te Liman Reisliğinde bır "o -· = """ 

Kumandanlıklarına, Konyada Or- ın esasen an a Ayentur ile deniz nakliyat daıreı;i rnku bulacak .J~ııon terniizün• Bununla bttaJ><.Y, .Japonların, iki t ''·''- . 
1 d ·ı · b ı d - b"kl" · e müddet istirahat t · yı e""" etmı ve mUddeumumlli-dıı Miifettişliğıne tmnimen ~u yol- e 1 mış u un ugunu ı ınnı~ v reisi Ayet Altuğ, Vekalet zat işleri · e mış ve sonra mukabel~e bulunulacağını lıeyan .. neden.beri Çin arazlsind.,, Çin . . . . arfzus 

da tebfıgatta bul•mdımı: bu izahattan soma heyeti umumi- edne gider~k yemek yemi tir.. etml•lerdl, So,·yellerln rffmi tel • milli ordııslJ., "Jprafıcı bir barp ile !"ım ıtırazının reddınc karar ver - ıtl·. 
müdürü N;ı,fiz ve kalemi mahsus "' ' ~ 

İzmlrln ve maa'esef bunu takip yesi üzerindeki müzakereler kili Ali Çetinkaya akşam uzeri saat graf ajansı olan •'fass• Japon tay- m gnl oldukları \e oldukça yo • ,miştir. _Binaen. aleytı ıbu uç. zat hak ·emeı. 
d ,, ·· ·ı k dd ı ·ı · müdürü S&bahattin Ba,_·dur r(>fa - &,30 L k d k -"-kilı 

t en nfanisa ve Aydının işgali, goru ere ma e ere geçı m~ ve 1 da tekrar iman Reisliğine yarelerlle, So,·~·eı - Mogol ta~·ya • rulmuş bulunduktan da aö~ önüne ın a ı t .. , at 'IO'l:\1 hakımlığı• 
k ad ~ •ulan ~tirilmel ı nin ılk kararı ''l'Qhile gayrı mev -

··~ 

attıgı 

üsah 
memurlarından Jak dinlenenler a- ,arına 

rasındadır. yeme 

ha 
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Sinema aleminde .. ( * Bir Alman askeri tayyaresi 
L~ üssü o!Jın Gidin.ya ü~eri.ııde u -
Q8I'Mn Polonyalılar tarafından dü 
§ilritlmöftür. * İtalya Tra.blusta 325 taıyyare 
biriktinn.tir. 9u mikdar Mısır ve 
'Thınustaki inıiliz ve Fransız tay
ytteleı·inden fazladır. 

antantı 

meselesi 
Y 

unan gazetelerinin kaffesi Dolores Del Rio bir Fransız 
~rek Metaksas He Gafen- • • • 
lto arasında teati edilen f ılmınde rol almayı kabul ettı 

Ankara Radyosu 
-DALGA UZUNLUGU J 

.Q. 19,H m. 15195 Kes. 20 Kw. 

.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 
ı639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

29 Hatiran perşembe 

M 

* Alırıanyada ecnebi dövizi a -
HL"IIIŞ!ır. * l.ıondraıda Polonya, Romanya 
ve Türkiye murahhasları arasında 
iktısadl müzakereler yapılmakta -
du. 

sözlere, gerekıse n~r-olunan teıbliğ
deki cümlelere istinaden, Balkan 
Antantının kuvvetli bir sulh züm
resi olduğunu ve sulh taraMarla -
rının bunu seve seve görmekte ol
duklarını teıbarüz ettirmektedir -
!er. 

* Dün büyük hadbin başlangı • Proia gazetesi bu hususta yaz -
cına sebep olan Avusturya Veli - dığı başmakalede şöyle diyor: 
aihıdının öldürülmesinin yıldönü - •Balkan antantı, hi9bir zümre • 
mü idi. nin aleti olmadan, ıherkes ile iş -* Fraıısırı: meclisi dün Teşrinisa - birliği etmeye amfıdedir. Biribirt
nl;ye kadar tatil kararı verııniştir. ne güvenen Balkanlılu suh için 
Karar<ian önce Daladye şiddetli uğraşmak azmindedirler. 
bir nutuk söylemi~, memleketi is - Balkan yarımadası ile Anadoluda 
tila eden ve İngiltere ile Fransanın muhtelif milletler !bulunmakla be
arasını açmıya çallŞan casuslara 
kar.§ı Fransanm mukabil ve icap 
eden tedbirleri aldığını söylemi~ -

adaom Calif çok neş'eli blr matla gelin evlerine giderlerken, •tır!!· !!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ikadındır. Kendi iboyıınca aptal Stenli ilerledi. Bdb'a ehem

raber, bunların gayeleri biır, mu -ı 
kadderatı bir, menfaatleri bir ve 
örfi adetleri müşterektir. 

Bu devletlerin tıopraklarında kıy: 
metdar iıptidal maddeler bulundu-

yetktirdiği dört kızını da mLyet vermeden, kızrmın ellerin - çığlı!k kıopardı. Ben de Bab'un ko-
.,, !unu tutmıya savaştım. 

•vlendirm'"'ir. Yaşınnı ae""in ol- den tuttu ve dakikalarca gözleri - · k li b' .. kil ed 
~· " "" Derken, Bob, elinden maşayı dü- çın uvvet · · ır zumre teş er-ınasına rağmen, tazeliğini muhata- nin içine 'baktı. Bob'un yüzü 'bir Öb 

ğu ve mahsulleri de bol olduğu i -

şürdü. Ur elini de rakibinin ya- !er. Bunlar birilbirinin eksiğini ta-ıa eder. Yanakları alaldır. En lbü - kere daha o garip ışık ve mana i-
l kasından çekti, ve gözlerini onun mamladıkları çı'n, kimsenin hftna-yüz zevki eş dostuna kızlarını na- e dalgalanınca, bu sefer: 

sıl evlendirdiğini anlatmaktır. - Aldırma, Bdlı.. Meyzi artık gözlerine diıkti. Stenli ·bembeyaz: yesine muhtaç değ.i.Jrlirler. Esasen 
kesilmiş olduğu yerde sallandı dur· · 

Geçen gün de, en küçük kızı yalnız ve yalnız senindir.. d bu gibi himayelerin zararlı olaca-

~ 
1 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müzifi: 1 - ....... . 

Nihavend peşrevi. 2 - Ziya paşa -
Nişaburek aiır semai: Ey gül ne aceb 
stlsitei. 3 - Hasan aiıı - Nişaburek 

şarkı: Camel surhile . 1 - Aziz efendi 

rNişaburek~ şarkı: Kı1rda _.&'e~_irdi. 5. -
........... - Nişaburek ,arkı. Gormek ıs -
ter. 6 - A1i Ra.tet - Ntşabure-k şarkı: 
Neyledip bir &"il1iıa.ra. 1 - ........ - Ni-
ıabu.rek saz semalsl. 

Saat 13:_ Memlekelc saat ayarı , ajan~ 
ve meteoroloji babeı·lerJ. 

Saat 13.15 - 14: Müztk (Karışık prol' 
ram .. Pi.) 

Saat 19.05: l\lüzik (Seifonik parv 
Pi.) 

Saat 19.15: Türk mürlil f.,.ıl heyet< ı 

Saat %0: Memleket saai ayarı, ajan 
ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Konuşma (Zlraal saali.J 
Saat 20.30: Türk müzltl (Mulılelif 

ıarkılar ve düfün idetlerlne ald tllrlr.ü
lor.) 1 - ..... - WCHklr pqrnl. 1 -
Lemi - Bloazkir şarkı - Son aılww 
oanlandırdm. 3 - Al"if bey • Wcaııkh 
.. rkı: Bil' bilet ile silıdil sene. t - A
rif bey - Suılnil< prim Papwuna ••· 

. , 'lllıek Ül:ere. 5 - BalLml b17 • Swılal.k 
" .. rkı: Bir sihri larap 8 - Udi Etref • 

S•sinik prlu: Günd.~n g-line efnn obı· 
tor. '1 - Muııı:tala Nafiz .. SU'linak prkt: 

l Ümllslz bir şeyle. 8 - ..... - Dtlilln l· 
detlerine alt türküler. . ' Saat 11.lt: Konuıma. 

Saat 21.25: Nel"all plaklar - 1'.I. Meyzi'nin •başından geçenleri §iiy- Diye mırıldandım. uSonra, mll'dam tek 'bir kelime ğını müdriktirler. 

le hikaye etti: Yeni evliler bir haftalık balayı .. .. ·· ad dı Balkan ve Anadolu devletleri, Su: aas bariton.) ı - Hay4D - cMev-, Kızım olduğu için söylemiyo - seyahatlerini köylerden birinde soylemeden dondu ve od an - •iml•D oratonosundan ~lftı>I .. rl<w . 
. d"kt Lo drad k şarıya çıktı. Sokak kapısının ilıızla Osmanlı imparatorluğundan kur - A l l _. l .ı G 

Saat 21,so: Mülk son reailall - 1'.uhl 

rum. Meyzi, al yanaklı, kiraz du- geçır ı en sonra n a ur- orupaya 11• en yı aı:ı: aracın ıisel Myrlıcı Loy ı - w. A. Mozarl - •Slblrli flöı. ope • 
d k•- k.. ·· ·· k k ı kapandığım duyduk.. tulduktan sonra, bu imparatorlu - rum4an saraalro'nun aryası. a - L. daklı, ahu gözlü fettan bir mah - u ... rı u~ucu as yuva arına . 
d .. d"l K ·, t .. .. .. Kızım Bob dıye bağırarak arka- gu· n kül" u'"nden fışkıran yenı· Tur·· ki· T emmuzun başında tanın· <'Buzlar Perisi• ismini takıdıklan Van Beelbooveu _ «Fl4elio• 0_,.8ın. lüktu. 18 yaşını 'henüz sürüyordu. on u er. ızım mes u gorunuyur . . .. 
d İ ted... . 'di sından koştu, yetı,şemedı. Ger ısın F h mış esmer yıldız Dolores Sonia Henie Fransız toprağına a • daa oll00<ıo• nıııı «Para• -kJBı. • -Mı>halleniıı delikanlıları sinek gi- u. s ıgı zam~~. s'.~emaya gı - geriye dönerek ıkollarımın arasına ye ile birlikte, Rlgas ereosun, a- Del Rio, Pari:se gelecektir. yağını bastı. Fr. Sobuberl - Gen~ kız ve lllllın (Lled.) 

bi peşinden ayrılmıyorlardı. Her yor, balolarda gorunuyoOO.u. ğ d h k ak •1 lb yal addedilen emellerine uyarak B" .. k M ks'k l ld b' ,,, 
8 

S - G. Venll - .sımoıı lloco&nel'raı 
Bdb d Alla'h . . M , . lb. sı ın ı, ıç ırar ag amıya aş - ' • uyu e ı a ı yı ız ı ır mw.ı- evimli yıldızı karşılamıya bii- operasından Fleııco'nun romansı, 

nereye gitse civelekliğine, ihoppa - a ıçın, eyzının ır ı d v · birlik ülküsünü canlandırmış:lar - dettenberi Fransadaki film amil - yük ,bir kalabalık gelmişti. Ka""'-lığına tutularak etrafını kuşatıyor, dediğini iki etmiyordu. Yalnız, a 
1 

e. -~· Saat 23: Miiılk (Kil~Uk orkestra -
- Anne .. gitti, kıocrun gitti. Bir dır !eri ile muhaberede idi. Son çek~ laıyıcılar arasında biı-çok gazeteci- Şef: Necib Atkın.) ı _ ıuıus Fuolı: • 

onun bir gülümsemesine, göz sü • Perşembe akşamları Bob, atelyeıde da.ha gelmiyecek mi? .. diye inledi. ~alkan antantı buhranlar geçir- tiği telgrafta şöyle demektedir: ler ve Fakıı kumpanyasının mü - Hulya (Vals.) 2 - J . Slrausıı - Dlııami-
züşüne nail olmak için •biribirleri-- n(lbetçi kaldığı için eve geç vakit _ Üzülme kraım, Bob gelecek. .!Bütün şeraitte mut~bıkız, senor _ messilleri bulunu..,,,rdu. den (EsrareQI• vals.) 3 - Emmerloh 

· · 1 d D • · ·ıe~e d.. ·· d M · ilk nJ mi.o olabilir; fakat birliğin kuvvet , v - im c b h Unı 
nt yıyor ar ı. ogrosunu ıs •u - onuyor u. eyzı zama ar, Yarın olsun, yine evine dönecek, , yoyu ve rolü beğeniyorum .. • Scmia Pariste bit- hafta kadar -• an • anı az •ne opere ~e• 
nz, böyle genç tazelerin ıbu kadar Perşembe akşamları ıbizde kalı - dedim. olduğunu müdriktirler. Avrupa Geçenlerde bu sütunlarda uzun kaldıktan sonra Cannes'a gidecek !::°~~:~~.~ ~:. ';:;.~!:; .Mı::.lhtıp. 
çok delikanlıları peşinden koştur - ; yordu. Sonraları gelmemeğe, üs - Meyzi !biraz avunur ·gibi oldu. devletleri de bu birliğin sulhe ya - boylu bahsettiğinız •İsyan• fil - sonra tekrar Pal'ise dönerek A -
malarını hiç doğııu ibulmı.yorum. telik, arada sırada da kocasına kar Sonra yine sevgisi ooşarak: rarlı olduğunu ·bilirler. ıninde dikkati çeken genç fransız merikaya 'hareke !edecektir. Buz- Saat 23: Son ajans haberleri, sll'aat, 

lahvilill, kambiyo - nukut bol'lllll Her ne hal ise, baktıım olacak gtbi şı bir takıım densizliklerde bulun- - Anne, anne .. onun gelmesini Balkanlılar, yı>bancıların tesirle- artisti Rene Dary, Dolores Del lar perisinin Eylülde Holivutta bu. 
değil. Bir gün aldım Meyzi'yi kar- mıyıı lbıışlııdı. Araştırdım, taraştır- . ti St l'd fr t ed" ri altında kaldıkları ve blribirin - ============= 

. •• • • 7 ıs yorum. en ı en ne e ıyo- Rio'nun çevireceği bu filmde baş lunması liizımdır. Deıılıal yeni tl;l-
şımal ve: dım. Bır de ne ogreneyım ... Mey- , rımı. Ben sırf Bobu kızdırmak, kıs den ayrıldıkları zaman kargaşah'.k erkek rolün ilalacak, saf fedakğr mini çevirmeğe lbaşlıyacaktır. lık müce'lfuerleri alıkondu. Marle-

(flat.) 

- B~~a bak kızım, diye öğüt - ·zi, koc~sının gelmediği akşamlar- kandırmak için bunları yapınşı - lar ve harıplerle karşılaşmışlardı. kadın rolüne yine genç yıldızlar - Ayni hafta içinde Normandi ile ne de Parise Dolores gtbi film çe-
!Niim. Oyle düzünelerle elin gen - Stenli ıle buluşmıyor mu? .. Doğ-

1 

tım. Bobu se.viyoruım anneciğim .. Halbuki Atina anlaşmasının imza- dan Annie Vernay çıkacaktır. iki güzel yıldız daha Avrupaya a- virmiye geliyor. Fakat onun neş'e-
cin ~ karşında susta durduracağına '.~su pek canım sıklıdı. ~cası da git, bak anla .. ve gelsin ... dedi dur- sından sonra en kuvvetli intizam Karyoka fil:minin unutulmaz yak bastılar. Bunlaııdan !biri ar - si ıbu lhil!diseden sonra oldukça bo-
birisini seç, onunla evlen. Akıllı, ışı ıhl>ber aklı. Amma agzını ·bile du. ve sulh zümresi olmuşlardır. kahramanı Meksikalı yıldız bu tık Amerika tabiatına giıımi:ş olan zulmuş olacak. Bununla 'beralber 

uslu 'bir yuva kur.. açmadı. D~yanarr:adım. , . . O gün •bu gündür Bobdan bir ha o--- filmde 'bir Vamp rolüne çıkacak - güzel Marlen diğeri ise Amerükalı meŞhur yıldızın Parise gelir gel -
Meyzi güzel olduğu kadar alay- - Meyzı, kırdıgın cevız btnı aş-· ber alamadık. Nerede olduğunu da Saşa gitri akademi tır. Filmi saıhneye evvelce Mert - ;yıldızların içinde güzellik lbah - rnez derhal maçlavda, davetlerde 

cıdır. Bana: 1 tı. Bu yaptıkların evli •bir kad.ı~a bilmiyoruz. Fakat, kızım Meyzi, ropolitain filmini çev;ı,miş olan sinde en başta gelen Myrna Loy- bulunmıya ba§ladığmı neş'esinden 
- ierak etme anneciğim, garip yakışır mı? dıyecek oldum. Kafır bir türlü, kocasını dilinden düşür- azası oldu Mauri~ Cam koyacaktır. Hşdise dur. hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu 

ku~un yuvasını Allah yapar!... di-l kız hemen Jafımı ağzm~a tıkadı: müyor. Stenliyi de bir daha gör - Paris, 28 (A.A.) - Muharrir ve Marsilya il~ Par is üzerindeki ibü - Biliyorsunuz k New - Yorktan söylüyorlar. 

ye cevap verdi ve bildi!i gibi oku-ı .-:-. ~n de _Bob gıbı anlan:ıazın medi. Hep: aktör Saclıa Guitry, Gencourt a - yük yollar üzerinde, !bu yollar<ia hareketinden evvel Marlen Diet - Parlse gelen üçüncü yıldız, bil" 
du. bırısısın .. dedı. Benım vaız dınle- - Bob'u ne kadar .seviyormu - kademisine intihap edilmiştir. İ _ işleyen otobüslerden !birinde geçe- rich'in başına oldukça garip hadi· çok ince, güzel komedilerin kah_ 

Tam üç sene, bir çok delikanlı - meğe vaktim yok .. ne yapıyorum? şum. Gelsin ayaklarına kapana-,· . . . . . cektir. Rene Daı·y •bu otobüslerden ~eler geldi. Vapurun hareketi es - raınanı 11forna Loy'dur. Myrna 
· · · k k" . - . . kincı kurda ıntıhap edılen muma- ••"J 

!arla fing attı durdu. Fakat vak- Bır !fenalık ettığım yo ı.. cak, af dıleyeceğmı, dıyor.. birinin kondoktörü olacak, Do1'ores ııasında bir grup polis zavallı ma- Loy, Rdbert Tııylor'la lblrlikte 
ta ki, oynattığı gençlerin başkala- - Öyle amma Bobu kıskançlı - Aıcılarını unutsun, avunsun diye ileyfrı münekkit Andre Billy'nln Del Rio ise onu !baştan çıkarnuya vi meleğin etrafını çevirdiler. İçle- Lucky Night filmini ~virdlkten 
rile evlendiğini, veyahut •bir müd- ğa sevkediyorsun. de, ibir mürebbiyelik buldu. Fakat alımış olduğu !bir reye karşı 7 rey kalkan cazip şuh bir müzik-'hol ar- rinden biri: •284.000· dolar vergi ten sonra ve merbut olduğu kum.-
det yüzüne güldükten sonra ken • _Kıskançlığa mı? .. Aman gü. daıha hiila: almıştır. timi rolü yıqıacaktır. borcunuz var madam, dedi. Verme pan.yaya danizinge aldı. Avrupaya 
disini alargada •bıraktıklarını gö- leyim .. bu asıvda böyle bir şey var - Kocam gelmiyecek mi? .. E - Saoha Guit:ry, 26 Martta vefat Do1ores Del Rio Avrupaya doğ- den hareket edemez:ıiniz.o fıareket etti. 
rünce ayağı suya erdi; ve bizim de mı acaba? Bana bak anne .. kocama viın barkmı yeniden şenlenmiye • etmi§ olan Pol Neveıı.ks'ye halef ol ru yola çık.ınak üzere bulunduğu - Fakat bütün 'bagajlarım ha - Güzel artist bt• Jıag haftaltiı bir 
pek beğendiğimiz, kazancı yerinde söyle, aleme kepaze olmasın.. , cek mi? .. diye sorup duruyor... maktadır. şu sıralarda tal? üç Amerikalı yıl- zır! .. tatilden sonra tel:rar Anıeriluıy& 
özü sözü doğru bir elektrikçinin Kıznn çığırığından çıkmıştı. O-· ' dız Avrupaya gel.mi§ bulunuy:or. - Oyleyse onllll1d.an biri borcu- avdet edecek, Qrada lher zaman 

yanında çalışan Bob ile evlenmiye na karşı ne diyebifüdim? ı:·--·-•--•-••-••-• Geçen Cumartesi günü Bourget nuna bir karşılık olarak el koy-, birlikte film çeviı:ıdi.ğl meŞhw 
ı·azı oldu. Razı oldu amma, Bob - Evlendiklerinin üçüncü senesi B 1 R A z O A M 1 z A HLl tayyare meydanına, gri, güzel birıınak ıne<ib~iyetindeyiz. parteneri Wil1iam Powell'le tek• 

d-'- k 1 ·d· IB b k ı lb' l'kt · + tııyy.are indi. Ve hayranlarının Marlene mn tam 100.000 &:ı.r. rar bir film çevlrecekttr. tan .... a ya ı,şıklı o an, ve onun ı ı. o arısı e ır ı e sınemaya •-••--•·---•••••-•- 1 
kadar da Jcendisine kur yapan gitmeğe, oradan da bize uğramıya · . 

St~ıliyi unutmuş görünmedi. Bu - karar vermişlerdi. Fakat densiz kı-. ~ ve n 1 F 11 m 1 e r : 
nu nll6ıl mı anladım: Dinleyiniz: zım, hiç utanmadan, sıkılmadan - ', ~'!;) 

Meyzıi, Boba söz verdiği !halde, Sterıliyi de davet etmişti. Bize gel \ J ~ J ,1 .r 
ek.ser günler Stenli ile birlikte ge- dikleri zaman aralarında •bir kav- -

7 
ziyordu. Bir gece, sokağın ibaşıı:ı- ga ıgeçınir olduğunu anladım. Bo- ? I 
da, ayaklarının ucuna basıp deli - bun yüzü !hiddetten morarmıştı. f 
kanlıyı öptüğünü görünce: Meyz.i de Stenlinin koluna yapış - ./ 

- İşte bu fena!. .• diye düşün - mıştı. Bir türlü 1bırakmıyordu. Bob ! 
düm ... Deli kız, artık sen nl§anlan- doğru mutfağa .geldi. Kendisini 
mış sayılırsın. Buna düpedüz hı -ı zorlıya zorlıya: 
ya net derler ... Fakat, evlenirse ibu - Anne, Meyzi benden hoşlan -
hoppalığından kurtulur, diye de mıyorsa, ayrılalım .. diyebildi. 
kendiml avuttum. Onu teskin ctmeğe çalıştım. Son 

Bdb, nişanlısının , daha hala Sten ra, 1birlikte misafir odasına geçtik. 
li ile ge?Jdiğini biliyordu. Ve bun - Meyziyi Stenlinin kucağında gö -
üan zerre kadar da hoşlanmadığı- rünce utancımdan yerin dibine 
rıı anlıyordum. Zira yüzünde gör - geçtim. 
düğüm o garip ışık ve mana, ıbeni Bdb, süratli adımlarla kızımın 
fena !halde kuşkulandırdı: üzerine doğru yürüdü, kolundan 

- Oğlan müthiş kıskanıyor. A- tuttuğu gibi çekti. Meyzi bu hare -
yagını denk al Stenli efendi.. de - ketleriyle yine ileri gittiğini anla
dim. mı,ş g1bi yüzü kireç gLbi bembeyaz 

Çok tantanalı bir düğün yaptık kesilmiş, korkusundan tir tir tit
yazıcı dostum .. parlak bir Temmuz riyordu. Stenli de ay.ağa fırladı, ve 
günü, gelinliği içinde, zarif bir pa- olduğu yerde dimdik kaldı. Bob 

/ --

patya g>bi •bir kat daha güzelleşen sağ elile maşayı kaptı. Sol elile de - Zavallı Rabekacıitım, Scılcımon bir ycınlıılık yıi.aıin•' 
Meyzıiml, neş'esinden, saadetinden Stenliyi ıyakasından kavradı. .Az .ı 

61 
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D dımın aen m ı cı ... 
kaıbına sığaınıyan Bobun koluna Q,ldı ~ldıracaktım. ama · • l b · lı l "Rannel /mmeJiat,, iılmli yeni lilmintl• Mireille Balin Amerikalı bir yılJııı rolltnil 

' 

verdim. yüzünde kana susamış ibir katilin - Sorma ... Zehır i 11a:ı: tecrıi eai ııcır .aannetmıı, a • ,.,. 'il 

Stenli de düXüne ııelmisti. Da - ifadesi nakı lanmıstı. Mevzi b,ır_._jbu~k!!i~•o11_k~cı~ı__ç•6~p!Jıc~61L•~uiiJ"p!Jıu~·r!'.lıli~,ıııo~rrımm11ı......-----------L----ı..,tU11mtaılır-.__ı'.;ü.-t....,..twL-.lı.ıuu.J.,._,rı : • ...L-...ı.;r ..... .--&.-...J.-...ı.....o..~----------





Bir lapanyol Casusunun meraklı maceralan , ~ 

1, BU KALHE KELEPÇE VUR MALI j 
Tefrika No. 17 

O üın polia 

Çeviren: la/tender Fahreddin 

lıaliyHİnin odaaında m{ lıiı bir 
bopıma 11ardi .. 

K lara. bu esnada, ına.;a üs- - Onun izi bala bulunamadı 

tünde bufunan zile ~- mı? 
rali: otelciyi çağırdı. Hayır Mister .. . 

Klara itidalini mtılıa.fırza ~ar- - Çok ayıp ... Çok :zyıp ... Dün-
du. Bununla berııber zencinin he- yanın en mükemmel teşkiLatıne 

vesatına kolayca alet olmak ta iıı- malik olan Amerika polis id81'etıi, 
temlyordu. İspanyadan kaçan ve memleket> -

Klara, İspanyada zendileJ"le çıık mize gelen lbir kadını hala yaka -
temas ettiği için, onların ahval ve lryamasın. 
adetlerine yakından vakıftı. - Evet, çıok ayıp Mister. Fa:kat, 

ZenciJer hi~ir tehlikeden ı - .bu kadın, insanların fevkinde bir 
mayan cesur kadmlar için c_.,,a - ttkaya malik. Cesur .. atılgan .. yü
rını ferla ederlerdi. zücii.. koşucu, dövücü.. dövüşçü .. 

Otelci gözleııini uğuşturarak o - b~ılı tam manı'ı5ile bir zaibıta me-
daya gelmişti. murunda aranıın evsafı haiz. E -

Klara otel sahi<bine şu emri ver- ğer kadınlar arasında bir sivil de -

D'ONKO BULMACAMIZIN 
HALL1 

BUG(lNKÔ BULMACAMIZ 

1 2 8 4 il ti 7 8 9 10 ıt 

- ---ı--· . ~ -~ --. ·-·-~ - 1 

==-•--.ı--:-ı• ·-·-: 
··ı~-ı=••=ıı=ı•= . -.------• -- .---· ---- -- •ı--- .ı ____ •-
---ı- .--···--- ------ı-- . -ı-1-- -

- Soldan sağa -
1 - Kök - Misafir. 
2 - Arzu - Bir ısim . 

3 - iBir musiki aleti - Bayram -
~ık. 

4 - Güzellik cn\besi - B>r ne -
bat - Bir hece. 

5 - ~z - Anmaktan emir. 
6 - Lltife - Mızruat. 

7 - :Sıfat edatı • Emeller. 
8 - B;r rakam - Fotoğraf - Ab. 
9 - Çatmaktan emir - Gizli tu-

tulan şey - Bir müphem sıfat. 
10 - Mahsul - Bir oyun. 
11 - Karaciğer - Bir şeyin üzer;.. 

ne kapanan şey. 
- Yukarıdan aşağıya -

l - ·Bir isim - tTfak 
2 - Emniyette olan - Çare. 
3 - Altın - Bacı hayvanların a

yağına vurulur - Camdan 
mamul, bir taı-afı kapalı tec-
rübe bonısı .. 

4 - Vltayet - Bir erkek ismi - Bir 
sual edatı. di: telctiıf müsıobakası açılsaydı , Klara 

- Şimdi •biıııe iki meç getirinJz. birinciliği kazanırdı. 5 - Çehre - Mt•sikide sükUt ışa-
Oteki şaşkın şaşkın bakarak: - Kadınlar arasında değil ... Er- reti. 

6 - Üzerine köprü vesaire otur
- Efendim, dedi, rüya mı görü- kekler arasında da birinci gelir -

yorsunuz? Sabah oluyor ... Bu va- di. Benim g-Ozüm yıldı bu kadın _ tulan şey - 'Yüz yıllık zaman. 
7 - Bir nota - Buyruk. 

kit meçi ne yapacaksınız? dan. 8 _ Bir rakam • Aded _ Zarf. 
- Kocamla bir tecrübe yapaca- - Meksi.ka:dan dönmüş olması . 

• "'-t' li ..._ k k l'd ' · 9 - Ekmek - Mısırın fey•z ve be-
gız... .., ıma .,.,rıce ço U"VVet ı ır. k b 1 h ' 

Ö 
..,___ .. d" .. b .. 

1 

re et men aı o an ne ır -
nce zenciyi, yaralıyan KlaTa o- - """""'mı gor un mu ugun - H ap. 

telden kaçmıştı. !erde? 10 p h 1 1 G"k .... * . .. - a a ı o mdyan - o yuzu. 
•• - Hayır, Mıste.- . Onu da gor - 11 _ Bir yemiş _ Sulak olmayan. 

Aradan on ılıeş gün geçmişti. müyorum. 
Zoranın kocaeı, tmıarhaneden - Acaıba ibu 'herif, karısına bile

çıktığı günderilıeri karl6ını aramak re-k mi fılet oluyor. Yoksa ~ir şey
tan usanmıştı. Son defa olarak po-lden haberi yok mu? 
lis mürlüriyetine gitti ve Mister - Zenci Paskalın bir ~den ha
Calı: ile görüştü. Polis hafiyesi beri olduğunu tahmin etmiyorum, 
kat'i olarak biliyordu ki, Klara A- Mister. Fakat, eminim ki. bu adam 
merika lıudtıdunu geçmişti. Klarayı çok seviyor. Ona delice 3-

Paskala şu cevabı verdi: şık. 
- Zevcenizi Mekııika hududuna - Ben de öyle görüyomm. Bu 

kadar takip ettim. Son istasyonda ihtimal karşısında (Paskal) ı da 
yakalJyaıcaktım. Fakat... daimi bir göz hapsine aJ.malı. · 

- Fakat ne oldu? - Emredel'6inn, Mister. Bu sa-

ve kaçırdı. 
P-0lis hafiyesi, Paskalın ümidini 

kırmak istemed i: 
- Ben lV!eköika polisine uzun 

'bir telgraf y azd ım ve onu n Pren -
ses olmadığını bildirdim. Her hal
de orada şi dd e tli takibata mar uz 

İngilteaede ordu 
mevcudiyeti 

Amerika da 
Para isleri 
Hükumet en
dişe ediyor 

ko.1:·.catq ·11u · cı kkaktır. 

İKİNCİ KISIM 

meclisi, bir beya-: kı tap ne~ : <'lm 'ş 

tir. Beyaz kitap, ordu zab;tan v, 
efradı , mevcudunu 275 bıne ~ıkar-
maktadır k ı bu ilk tahminlere niş. Kongre ;;zası satın alınan Arne-

Polis müdiriyetinde bir 
konusma 

' Palis hafiyesi Cak'ın eda ..nda. 
Cak, arkada.~ına soru}or: 

beten 89.300 kış i fazlad ı r. r ikan petrol kumpanyalannca i -
Bu vesika, bu miktarın 1993 se- !eri sürülen taleplerin terv>cinde 

nesi için derpiş ed ilmiş olan zabi - Meksika hükumetinin gösterdiği 
tan ve efı:ad miktorımn azamısi oı: betaatc i~aret etmek tedir. Bu be
dugunu ve bu nı t yanda silah al - taet, Meksikanın Anıerikada:ki hü
tına alınmış ola" ihtiyat efradın 1 tün tara-ftarlarını kendi aleyhine 
da bulunduğunu ıasi'ih etmektedir.! çevirmiştir. 

iKDAM 

• • 
evının esrarı 

york morgu .. 

N 
ev - York mo1'gu hakkın • 
da şimdiye ka:dar okluk- f 
ça 22 llÖ'L ısöy len:ıniştir. ı 

Çünkü bu morgun !tapı -
sı müteeessislere, bilhassa ga
zetecilere sıkla sıkı kapalıdJr. Bu
mınla beraber büyÜk vak'al81'a 
y.alıut intihar ve cinayetlere kur -
ban giden biT çok zavallı bedbaht
ların ilk götürüldükleri yerin, ö -
lülerin evinin esrarına artık olduk 
ça nüfuz edilmiş bulunuyor. Bu -

-• 

O/üye ma'iı;yaj ;yapılıyor 

Ôlüniin reami alınıyor 

mara kartı takılır ve her alınan ne müsaade edilir. Fakat elmerisi 

fut.oğra.f üç k8J't olarak 90ğaltıbr. de teşrjih salonlarma gönderilir ve 

Mor«da tam 300 demir kasa var- doktor çıkacak talellıeler, orada bu 

dır lııi •bu numaralı kasalarda meç -ı kadavralarınü zerinde çalışırlar. 
hul ölüler mWıafa edfür. Bu kasa- Şura:sı muh&kkak ki Nev - York 
!ar elektrikle tec!hizatlıdırlar ve mor.gu dünyadaki ölü evleriı için -

ölülerin muhafazasını temin ede -
cek şekilde ya.pılmışlard1r. Fa·kat 
wnuııniyetle ceı;etler 30 günden faz. 
la morııda kalamaz. 

Cesetler ıbu 30 günü morgda dur 
durduktan sonra eğer alileri varsa 
pnlara, verlllr. Yahut gömülmeel-

de büyük lalroratuvarları, teşhir 

sal'Onları, ölüleri muhafaza kasa -

ları, doktorları , işçiler, fotoğrafçı -

!arı, hatta makyajcıları ve n'Lhayet 
kendisine bağlı llıüviyet araştırma 
büroları ile bütün diğer morglar -
dan üstün muazzam bir yerdir. 

Neu • Yorlı'un Arap malıallesi alan Harlem'de Savoy 
lııu lübün müdavimlerinden ilııi arap, Jerin bir vecd 
içinde yarattıkları y•ni bir danıtan •onra kulübün 

merdi11enlerinde yôrpnlulılarını dinlendiri;yerlar. 

!t - llul:rıın 1939 

Yüzdeki çizgiler 
• ve saıre 

Yiizde husule gelen çizgilerle gil 
neşln tesiri altında hasıl ol•n gii • 

neş yanıklannı V• salreyı izale et • 
nıek ~lıı size blı· formül verece -
!(iz. Bu mevsimde bu formiilden 
çok lstifad_e edcrsıniz: 

150 gram çiçek suyu; 10 [ rant 
Lorlye - Sörlz suyu; 60 graıı gül 
suyu; 30 gram gliserin; 20 ,ram 
Benzonat; 15 gram Tentür dii nirh; 
10 gram Tentür dö Vervln. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

• 
lkdam 'ın 
Hediyeli 
Anketi 

1 - Sinema:-ı niçil't sever -
sinh? 

Z - H angi utistlai sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz ı.ırlhtleri 

en çok hangi hususiyetleri ho
şunuza ııtdlyor?) 

3 - Sinema yıld,nlıın ua • 
sında aiyln.işlerini ve tavır

larım, hatta. hayat!nı taklit 
ettiğiniz utistler var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cuip 
görlinen h1111gi tarahdır? 

(Kıızaneı ını, !jiihreti mi, 
güzelliği mi?) . 

• - 26 -
BRYllJ! Melahat Asını söylil

yor: 
1 - Yalnız eğlenmek iste -

diğin:ı zaman t'eğil, düşünmek 
istediğim va~it te sinemaya 
giderim. 

2 - Marlen Ditrih en çok 
sevdiğim art•stlerdendir, En 
büyük hususiyeti; Olduğu gi
bi göı ünüşüdiir. Onu bu me
ziyeti için çok beğenirim. 

3 - Greta Gaı:boyu hazan 
taklit ettiğim vakidir. Bu tak
lidi ekseriya hilerek yaparım. 
Zira, Greta - İsv~te öksüzle
re yaptığı büyük yardımlar -
dan çok daha fazla - insandır. 

-t - Moris )övalyeyi neşe
si için sever v.' sernpatısıni ca
zip bulurum . ..\rtık ne bende 
o sevgi kaldı. Ne de onda eski 
sempatiden e5 er var .. 

:) ıt * 
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Anlı:arada Refika Sönar söy 
lüyor: 

ı - Sinemt", yirminci asrın 
e~ büyük teknik ve kültür 
müessesesidir. Sinema icat e
dilmeseydi, iı::sanlar btribfrlni 
bu kadar yaktndaıı tammaz -
!ardı. 

2 - Norm~ Şerel'le Siloya 
Sidneyden çok hoşlanırım. İs
terim ki, her filimde anlan 
göreyim. 

3 - Yıldızlardan hiç birini 
taklit etmek istemem. Sun'i 
tavırlar \aklic!e değer mi? 

4 - Siloya Sidneyle Marta 
Egerlin san'atlerıni ; öhretle -
rinden iazla severim. 

Ecnebi devletlerin 
Çindeki ticaretleri 

Londra, 28 (A.A) - Çinin Fran 
sadaki sefiri WeWr.gton Koo, Bur
Jinhton House'da vermiş oiduğu 

bir konferansta Japonyanın diğer 

devletlerin Çindeki menafüni tah

ribe çalışmakta olduğunu beyan et 
miştir. 

Sefir, bir takım istatistikler zik

retmiştir. Bu istatistikler, 1937 se

nesindenheri işgal altında bulunan 

Çinde ecnebi devletler ticaretinin 

mühim miktarda tenakus etmiş, 

~apon ticaretinin ıe 1935 te altı bu
çuk iken 1939 da yüzde 38 buçuğa 
çıkmış ıxluğunu göstermektedir. 
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Dag~ lar kralının haki- ~ z E '! N E L 
.. i BESiM SUN 

kı hayat ve maceraları · Tefrika No.16 

Aman Efe, malımız senin 
canımızı bağışla olsun, 

Çakıcının yolladığı. kızan g<>ldi, ı Kuşluk zamanı idi. Zeyhekler 

Poslu oğlu Mehmedi gördü ve ken gelir, gelmez •buldurup kestikleri 

dısine Çakıcının arzU.Sunu söyle - ı ve çevirttikle~i kuzuların başına 
dı. Poslu oğlu Mehmet ~akika - _geçrnşilerdi. Hep beraber yemek 
ten bir erkek güzeli idi. Insan bu yerlerken etraftaki köyler ahalliıi 
yakışıklı delikanlının yüzüne bak- de ..oXiin ettiler. Selim ._.ip 1!'.!e
mağa kıyamazdı. Bembeyaz teni, nin karpında ;ayakta dıııır.dular. E
mütenasip endamı, güzel bıyıkları f.e otumıalanm ·ooyltdii, <&tunm!ar 
ve küçük ~leri vardı. Bu kadar gü' ve dertlerini yanm>ıi!,.a b!IŞbıı!,lar: 
ze,1 bir viicı..tta bir canavar ruhu - J _ Ele_. bizim send haşka kim 
nun attığına imlinı yok. hükmı!-\ııeırıüz yı)k. Osmanlıya ~iyımxı: 
dilrnezdi. Halbuki Poslu oğlu Malı-ıdinlemiyor •bile. (N<Yr: Köylüler j 
met cesaret, atıcılık mertlık nok- o zamanki hükılmet erkanına Os -

talanndan Çakıcı Mehmetli~. de! manlı derlerdi.) Buradaki Arna -
:fevkinde idi. Poslu Melı.ınet mut - 'vut kahyalardan para yiyorlar, i -

hiş bir yırtıcı idi. ~imiz sana kaldı artık. 
Gelen kızan: _ Kahyalar si2e ne yapıyorlar? 
- Efe, seni Doryanlı çiftliğinin _ Şurada Yanya viU.yetinin Er-

üstündeki tepede bekliyor. giri sancağından Aliköse kahya ile 
Dediği zam.an birdenbire durak- kardeşi Cafer !<Mı.ya var. Bunlar 

ladı. Çakıcı Mehmet kendisini hiç bime ne mer'a bıraktılar, ne de 
sevmez ve çünkü kı~kanırdı. N\! tarla. Mahsullerimizi beıfuat edi
diye şimdi kendisini istiyordu? Bu yorlar. Çobanlarına söyliyoruz. Bi 
4te bir kancıklık olmasındı? ze sililh çekiyorlar. Ağalara gidi -

Fakat gitmemek olın82ldı. Çakıcı yıoruz, loovuyorlar. Ekin ekemez 
Mehmedln kendi>ini davet ettiğnii olduk. Mahsullerimiz !bunların da-
Poslu Me'hmedin de gitmediğini varlarına yem oluyor. 
bir defa elA:lem duyarsa Poslu oğ- _Yalnız bunlar mı? 
lu için korkak diyeceklerdi. Bu se- _ Hayır Efe. Tirenin Karaıhayt 
beple doğrulup sordu: ve Kızılcahavlı tarafları da hep 

- - Yalnız beni mi istiyor? 'böyle. Kırk yıllık ba'ba yurdumuz-
- Hayır Efe .. iki arkadaşını da da otuarımıaz olduk. Bizi dövüyor 

beraber alıp gelsin dedi. lar, aç .bırakıyorlar. 
- Pi!kiyl Haydi sen önce var. Çakıcı Efe Poslu oğlu Mehmede 

Ben de ~imdi kızanları alır varı - döndü: 

rım. - Duydun ımu Efe? 
Çakıcının kızanı uzakla~tı. Pos- _ Duydum Efe ... 

lu oğlu Melımet te esasen ayni köy Ve sonra köylülere teveccüh e-
de bulunan iki kızanına haber sal- derek: 

dı, üçll birl"ip m_art_in:erini aldı-1 _ Ağalar dedi, varın siz giıdic. 
lar ve Do1'yanlı çiftliğinın yolunu Alt tarafını !biıı: düşünürüz. 
tuttular. Köylüler gittiler. O zaman Ça -

O zamanki hükümetin mutlak bir kıcı Efe Poslu oğluna: 
aciz içinde bulunduğunu ve dağlar _ Bak Mehmet Efe, dedi, sen 

da artık efkıyanın hükürıı sürdü - yiğit ibir adam.sın. Biribiri.nıize düş 
ğünü bidayette yazmıştık. F\ill:ıaki- manlık ıbize yaraşmaz. Ben senden 
ka vaziyet bu idi. Ve böyle olduğu daha yaşlıyım. Gel bana kızan ol 

içindir ki Çakıcı Efe (Merciihn) da !hep \beraber dolaşalım. Hem bu 
olını.ıştu. Derdi olan ona gidiyor, köylülerin iı;tikan)lnı da lberalber 

Sivasın 
[it 

ımarına 

iKDAM 

sür'atle 
çalışılıyor 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden 
1 - Kastamvnu vilayet merkezinde projesi ıntıcibince yeniden 

inşa edilmekte olan AdliyP binasının 938 yılı içindP yaptlan temel 

· kısmından gayri yapılacak 59940 fira 71 kuruş bakiyye keşif bedelli 

kısmının ikmali için yirmi beş bin lirası 939 bütçesiı,den ve otuz dört 

bin dokuz yüz kırk lira yetm~ bir kuruşu 940 bütçesinden verilmek 

üzere kapalı zarf usulile ve bir a~ müddetle eksiltmeye çıkarıl -

mıştır. 

2 - İha'lesi ;. 7 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Kast_amD

nu Nafıa dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya-

3 - .Eksl~rmeye girebilmek için ihale gününden bir hafta önce 

taliplerin bulurdukları vılayete resmen müraı:aa: ederek evvelce 

Nafıa Vekaletrnden almış oldukları müteahhitlik vesikasile bu in

şaatı yapabileceklerine da•r alaca klan ehliyet vesikası ve muvakkat. 

teminatı olan 44~5 lira 55 kuruşun Kastamonu maliyesi hesabına 

•herhangi Ziraat Bankasına yatırı! ınası ve 939 T. C. Odasınca te<ıcil 

edilmiş bulurım 1sı şarttır. 

4 - Taliplerin gönde•·ecekleri teklif mektuplari!r birlikte 3 üncü 

maddede istenilen vesaiki ihale gü nü ihale saatindt!a önce komisyo

nuna gelmi bulunması ve vaktin de gelıniyen teklif mektuplarının 

nazarı dikkate alınmıyarak sahiplerine reddedilec,ktir. 

'j 5 - İsteklile~in bu inşaata ait proje ve keşif v•' bütün şartname 

lerinl İstanbul, Ankara "~ Kastamonu Nafıa Mürlürlük.lerinde gö-

Gilz:elleımesine 9atııılan Sioaıran f,fr manzarA 

kdanun Anadolu umum Mahalll işlerimiz de bundan aşağı 

muhabirı yazıyor; değildir. Mektep binası da çok az 

Nüfus Dmum Müdilrlü - v-e ihtiyacı karşılıyacak bir halde 

ğünde bulunduğu yıllarda memle- l!eğ!Jd\r, Büyük bir irfan merkez! 

ket işleri· ile çok yakından allka ~ olnıağa t1amzet S!vasımızda başla-
dar olarak büyük işler başaran ve . 

1 dürüst" faaliyetler. ile t-ebar'.ız eden nan iki ilk mektebin bu yıl •kma -

yeni valimiz Muhta.r Akman dün !eri ile ihtiyacın W... kısmı.na cevap 

gece iırtıv;yonda tüm komutan, be- vermJt olacağız. Okumak hevMi 

lediye, Halkevi reisleri, daire mü- bilen, b:18 büyü!< lnlı:lşafiar gös -

dürlerl ve büyük bir halk kütlesi t-eırmektN!.lr . Lisemizin talebe !Dev 
tarafından hararı-Ue karşılanmış cudu 600 ve orta mektepte 800 dür. 
ertesi gün makamına gelerek va -

0 Muallim mektebınden bu sene 5 
~esine bqlamıştır Bu aratla yl.ne 

11
. k cakt • _ 

. k 1 ~ geng mt?a ım çı e ır. c:uıava -yeni valimlzın Ankarada a dıgı 

iidd +ft ehrim:zin istikbali üze- tana gelen ve mırtakemızg yerleş-
m e""e § · ·ı ·· ı · · Hafikte riı:ıde VekAletlerL yaptığı temas _ lrtir• en geçmen ~r >çın 

tarı öğrenmek ve •İkdam. !çın bir bu yıl 100 göçm~n e-vi yapılacak -
mülakat alınmak llzere zlı•aretlne tır. Gemerekteki ;04aatı da bilmek 
gittim, 
Masanın başında hararetli, mem 

leket işleri üzerlnd.e belediye relsl 
iWı görüşmeler y&pan valimız dedi 

kiı 

üzeredir. Sivası Jrazalara ve yakın 

l rebilecekleri gib.ı daha fazla tafsi lii.t istiyenlerin b•; mektupla Kas

tamonu Naha Müdürlüği.ınden sbrabilecekler• ilan olunur. •4612• 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esas 
No. 

709 

882 

Satılık 
Yer. 

E•ki Ortaköy yeni Hacı Mah

mut mah. Gürcü kızı sokağı 

eski 19, yeı.i 23 No. taı 1 

Beyoğlu TPksim Hüseyin a
ğa mah. Çsylak sokağı eski 

62 yeni 58 

971 Beyoğlu Kamerhatun malı. 

Bostan Feslihan sokağı No. 

eski 55, yer.: 57 taj 57 

1143 Üoküdar, Altunizade mah. 

S~lamsız, Topaneli oğıu so -

kağı No. eski 9,9 yeni 15,21, 

25, 21 

Emlôk 
K.ıy~eti Nev'i Mesahası Depozito 

2200.- Bahçeli ~vin 

4/10 his. 

370.- evin 1/2 his. 

125.- evin 1/4 his. 

- 44(ı.00 .-

74.00 

2a.OO 

1214.- Ağaçlı 7469.80 M2 242.80 

arsa 13/21 his. 

Adres ve taf,ilatı yukarıda ya zrlı gay•i menkı·ller faizsiz sekiz 

senevi taksitle ve açık arttırma u sulile satılacaktır 

İhate 3/7/93~ pazartesi günü saat ondadır. İst~klilerin biJoirilen 

gün ve saatte depoıito akçesi, nüfus tezkeresi ve ıiç adet vesikalık 

fotoğrafla şubeır.iz Emlak servisine ge!m.-Jeri. .~oo. •4528• 

MEVLÜT ftalya - Yugoslavya 
polisleri arasında 

Belgraıd, 28 (A.A.) - İtalyan po 

SAı!FA 7 

~ORSA 

ANKARA 
28·6-939 

KAPANıı 

1 STERLİN 

100 
100 
100 

100 

ıoe 

1oe 

DOLAR 

FRANK 
LİRET 

isvtçu Fr. 
FLORİN 

&AYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DB.ABMİ 

11.9Z75 

ll6.612S 

3.3.'lS 

6.657~ 

28.5325 

i7.2• 

5'.7S!i 

21.s:n 
ı.os~;, 

100 
100 
100 
100 

LEVA 
ÇEK.OSLOVAK Kr. 
PEZETA 

-. ...... 
4.335 
14.03 

23.835 
21.8325 

0.905 

2.8925 

34.605 

30.52 

ZLOTİ 
100 PENGO 

100 LEY 
100 DİNAR 

100 YEN 

100 İSVEÇ Kr. 

lllt .RUBLE Z3.8925 

ESHAM ve TAHVİLAT 

z 

Sivas - Erzu

rwnil 
Siva• - En:n

nım nn 
Siva• - En:u

...... iV 

Siva• - Enu

~ v 
1933 % s Ha

-zlne tahvtll 

1933 % 5 Ha· 

zlae tahvlll 

1933 % 5 Ha-

1933 % 5 Da-

11.Zl 

lMl 

19.71 

11.81 

ıt.79 

79.-

15.75 

30.-

19.26 

ıtM 

19.85 

SRBZE FIATLIEıtl 

htı>obui Belediyesi Merkez halinde 

toprı..ıı satılan yaş meyva ve 

sebse fiatleri · 

Cinsi 

Bamye 

Kayısı 

Ki.ra.z 

emsaJ,; 
Orta 

kuru~ 

Kilo 11 

• 
• şik8tyeti olan ona başvuruyo:Mu. alırız. 

Çakıcı Me1ımet ıbütün bunların i - Poslu oğlu, 'beraberinde getirdi
daresini biliyor ve köylüyü avla - ği iki kızana baktı. Kızanlar derin 
maktan bir an bile geri kalmıyor- bir teslimiyetle !boyun 'büktüler. 
du. Hatta ma'bı!rus köylere iner, bir Bunun üzerine Poslu oğlu ince bı
devlet adamı gibi dert dinler, h"9 yıklarını düzeltti. Yakışıklı vücu

•- B i\yüklerlrr l,1 tensip ve e -
mirleri ,,., tayin olduğum sıvasa 

gelerek vazifeye ha~ladım. Buraya 
getmezc:Mın ~el Ankarada mefa -
hlrl iltifat ve kabulleri olduğum 

muhterem Ba~el<il ve dl§t'r ve -
tı:ınerle salAh!yett~r idare Amir ve 
reisllri azaınJ ınuuvenet vadinde 
bulundular. B~ünkü Slsas umu -
mi harpte tanıdıfiım Sivas\an çok 
tarklııdır. Muhte'.'<m Milnakal~t 

Vekilinin ltltfen rlelAletile profe -
sör Vagner'e yaptırılan memleket 
imar planını 'bel<'<iiyc esas ittihaz 
ederek faaliyete geçescketır. HıllA 
imar hareketi i~yon taraiından 
başlamıştıır. Bu cümlden olarak 

vilayetlere bağlıyın ~oselerln ö -
ı:enli bir hale get:rilmesine büyük 
faaliyetler sarfeJilmektedir. Bu 
hatta iÇ<'risinde &va., Gürün Si -
vas - Erziııcan. S•vas - Samsun Su 
şehri - Zara yollarının arızalı olan 
kısımlarını özenlı bir hale gefü -
mek için ihaleler yapılmıştır. He -
men bu yo}lar ü:r~rlnde ferşiyatı -
nı> menfez, köprü inşaatlarına ba~ 
lanacaktır. Güzel ve tarihi Sivası
mızın istikbali ü1erinde büyük ça
lışmalar!& işe başt·yan kıymetli va
llmi:zi daha fazla rahatsız etmemek 
üzere teşekkürle 9yrıdım. 

1 Temmuz 939 Cumartesi ikindi 
namazını mütea·kip Teşvikiye ca
miinde Ağaoğlu Aihmet Beyin ru
huna mevlfit okunacaktır. lis teşkilatı şefi ayandan Bocclıi - .Şeftali • 

20 

9 

18 

talara il.iç parası. yoluıullara iane dünü doğrulttu. 
dağıtırd.L Onun bu hali istibdat hü - Bir şartla Efe. 
kılmetinden bıkmış olan halkın di Dedi. 

!inde tesbm olmuştu. Çakıcıdan O şart ne? 
hem korkuyorlar, hem de onu bir - İstediğim ıaman kızlarunı 
hami tanıyorlardı. Bir hükumet i- alır giderim. 
çin bu hale düşmekten daha feci Çakıcı (kabul) dedi. Poslu oğlu 
vaziyet taısavvur olunamaz. kalktı, Mehmet Efenin elini öptü, 

Hiikılm.etin vaziyeti bu olduğu iki ktzan da Efelerini taklit etti -
için Çakıcı Mehmedin Doryanlı leı::. Artık Poslu oğlu M"hmetle iki 
çift\iğ; civarına geldiğıini haber a- refiki de Çakıcı çetesinin kızan -

lan etraf köylüler hemen Efoye !arı arasına girmişlerdi. 
dert yanmağa koştular. Bir tar&f -, (Arkası var) 
tan köylüler g<>le dursunlar, ~i-

ğer taraftan da Poslu oğlu Romanya ve 
Me'l-ımetle iki refiki; Çakıcının lbu 

Junduğu yere muvasalat etmi;ıler- Mısır 
di. Poslu oğlu çekingen bir tavırla 

selamverdi: 1 münasebatı 
- Seliimün aleyküm E~e. 
_ Ve al.eyküm seliım Mehmet Bükreş , 28 (A.A.) - Radar ajan-

Efe. şöyle buyur. sı bildiriyor: .. 
Gelen zeybekler oturdular. Mar Mısır Hancıye Nazın Yahya 

Dikilide 
Faaliyet 

Münakal6.t Vek!letl o civarda Is - Dikili, 2 \ (İkdam) - Yeni in~ 
1 

tlmUke ve inşaata da başla'Ilış bu- edilmekte olan kaza merkezindeki 
lunuyor. İmar ltlerlnde muntazam hükCimet konağının müteahhide ve 1 

ve semereli çalışmak için belediye- rllen birinci kısım inşaatı bitmiş 
de imar planını p2rça, pal'Ça tatbik ve teslim edilmiştir. İkinci kısım 
edecek ve kısım ikmal edilme ış - inşaat biter bitmez Dikili çok gü
erlııe .geçilecektir zel ve modern bir hükumet konağı-

Bu işin de her ~eyden evv~l para na kavuşacaktır. 
meselesi olduğu !Ytaltlmdur-Bele - Diğer taraftan &eneJik bir tari -

D:>stlarının ve arzu buyuracak
ların gelmelerini çocukları rica e
der. 

Dr. Kemal Ôzsan 
·İdrar yolları hastalıkları 

miltehassısı 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü
Ohanyan apt. No. 380. 

Falcidere cumartesi, parasız. 

Tclefon: 41235. 

diyeye bu işte ı<Ullanılmak: üzere Jbe malik olan _h'.'1kevi yeni olması- eğlenceli ~eçen bl! avlar~a ayni za 

b . ··ı t .1 e bulmaya ı na rağmen bliyW< varlık goster -

1

man da bır çok ta muzır hayvan 
ır mu a av> se•may ·1 k ı 

1 
miştir Billıassa Temsı o u her telef edilmektedir. 

çalışacağız. Bune. lmkAn olmazsa ay m~ntazaman verdiği temsiller 
1 

Belediye meclisi !!On karnrı ile 
bir inşas.t şirketi ile anlaşmak ve ile merkezden nezih bir muhit )'•- kahve v~ gazinol,:rda kiğld oyun
yahut ta bir kooreratlf teşkili hu- rattığı gibi bu faaliyetini köylere larını yasak etıniı,tir. 

sunu tetkik edece~z. Her halde bu kadar da uzatmıştır. Sekiz aya yakın bir zaınandan
sene Sivas büyük imar harPketla - ı Bur~da Cumh~riyet Halk parti- b~ri faaliyette bu~un~n polis ~ş~ 

i k 1 kt B d sine bagh olan bır de Avcılar ve kılAtı merkezde ınzıbatı 90k ıyı r ne avuşmuş o aca ır. un an . . d ç . 
.. .. Atıcılar eemıyetı var ır. ok faal ııir şekle sokmuştur. Kaza mnhı-

başka buyuk \'e n'odem bir halke- olan bu cemiyet muhitine çok fay- tinde de inzibat çok milkemmeldir. 
vı inşaatı işimiz de vardır. Parti dalar temin etmektedir. Bu sayede ekserisi tütilncü olan 

umum! merkezinin yardımı ile! Cemiyet her pazar günü civar- ha lk ovada çardaklarında kayıt.sız 
bunları da tahakkuk etti~eceğiı. lda sürek avları tertip etmekte, çok işlerine devam etmektedir. tinlerin[ kucaklarına atdt~ar. Pos- Paşanın Romanyayı resmen zıy~

lu Mehmet kucağına aldığı nwrti- reti, iki ~~.lekeli b~r.ibirin~ bag

nin namlusunu Çakıc·ı .\'le!lm.et E- lıyan samımı dostlugun muşahe- !l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı 
feye doğru ~-evirmiş bir h&ide bı- ~~~i~~in yeni bir fırsat teşkil eyle- ı İ S TA N B U L B EL E D İ Y ESİ N DE N 
rakmı~tı. Çakıcı derhal yer•~d •n Yahya Paşanın Başvekil Calines ! !llll••••lll•!lllf!ll~!fllllll!l~--~-~--!!"~"!'-•~llf!lllf!l!flll~•-11!1••••••••i 
fırladı, Poslu Mehmedın kucagııı - 'co, Hariciye Nazırı Gafenko ve di-1' f k 1 V · R · 1 T k 't Z 1 
daki martinin namlusunu başka ğer lıüklımet azası ile yaptığı gö- a sit e Alınan ergı ve esım : rin a Si aman arı: 

ni'nin riyasetinde bir polis heyeti 

Yugoslav poliıı şeflerinin ge9e11 se 

ne İtalyaya yaptıkları ziyareti ia

de etmek üzere dün Belgra(j.a gel

m~tir. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Ycdllrule Pmar 
Aile bahçesinde 

Bu akşam 
INCiı..t ÇAVUŞ 
Tariki komedi 

3 perde. Prof. M•~el revüsü_ Otto 

Ketti varyetesi Prof, Hans Okulta 

* 
Tfuk Revü Opereti 

EFENiN 

AŞKI 

Yazan ve beste
liyen: Muhlis 

Sabahattin. 
1 Temmuz Cu -
martesi akşamı 

saat (9.30) da 
Beşiktaş Ail~ parkında 

istikamete çevirip yerir,~ oturdu. rü.şmeler esnasında, iki memleket Bırinci İkinci 
- Siıi buraya dost olalım dıye arasında mevcut mi.ihim ekonomik Taksit Taksit 

çagırttıın Mehmet Efe, dedi. Bu münaseıbetleri bir kat daha fazla - Bina vergisi (D1i"t taksittir) Temmuz Eylul 

Üçüncü 
Taksit 

Teşrinisani 

Dördünil 
Taksit 

ı lBilyük orkestra. 

(Boys) 

Bale. (Görls• ve 

scb~ple martin namlusunu bana laştırarak iki memleket ara~ında- Tanzifat vergisi ve tcnvit+\le 

çevirmeınelisit1. ki dostluğu inkişaf ettirmek hu - resmi (ikl taksitı:r) Eylı11 Kanunusani • • 

aylan sonu Kanunusani 

Poslu oğlu cevap verdi: susunda iki tarafın kat'i azmi ken- Arazi vergisi (inı tansittir) Temmuz Kanunuevvel • • 
- Bilerek etmedim Efe tesadüf disini göstermiştir. Yol parası (iki taksittir) Haziran T~şrinievvel • • 

olmuş. 

Bu macera böyle geçtı, fakat şa- . . . 
kil,kte kendisinden daha faal ve \ iTiZAR - Mnnder•c~tınıızın çak
dı>ha hunhar olan Paslu oğlunun luğundaıı •Kan Caııagı• tefrika -
ilerde kendisine mühim 'bir rakip mızı deı-cedeıned-k. Okuyucuları -

mızdan öziir dtleı iz. ı kesileceği kanaati de Çakıcı Efe -
nın kafasına girdi. 

olduğu ve bu taksit zamanları zarfında mensup bulunduğu Belediye tahsil ~ubes\ne müracaatla borcu. 
nu ödemiyenler l•ckkında tahsili emval kanunu ahkamının tatbikın'a zaruret 1ıasıl cılacağL 

Mükellef ~ldukl.ırı vccgilebn tahakkuk ve tahsil miktarları kaydedilmek ~ı.n mükellefler ye
dine verilmek üzere maliyece haııırlanmış cılan cüzdanları Belediye vengi ve resimleri için de kullan
mak istiyenlerin malmüıfürlüklerlnden bu cüzdanbrdun tedarik ed~ek imli ettirmek üzere ylııe men 
sup bulunduk.la> Belediye tahsil şubesine mirrac~at eylem~leri i!&n olunur. (4539.) 

* HALK OPERETİ 

30 hazlrın cuma akş&mı Cağaloğlu 

Çifte saraylRT bahçesinde 
czm oEı .tı.E&) 

Operet 8 perde 

Ollk4itra - Bale 

V~e 

Zerdali 

Badem 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

Yeşil fasulye 

Domates kı.r 

Bakla 

Araka 

Bezelye 

Seınirotu 

Sivri büber 

Dolmalık büber 

Taze yaprak 

Pancar 

Soğan 

Enginar 

Patlıcan bq 

Patlıcan orta 

Patlıcan ı.ıfak 

Hıyar 

Yeşil salata 

Maydanoz 

Dereott

Nane 

100 

Soğan büyuk 

Sannısak • 
Osmanpaşa elması 

Akçe armudu 

Ya.bani annuci 

Can eriği 

Ağaç çileği 

Muz yerli 

• 
4 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
Aded 

• 
• 
• 
• 
• 

Demet 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

trolçı2 · OrıeratOr 

7 

10 

7 

1 

5 

8 

8 

3 

3 

10 

10 
8 

10 
10 

9 

3 

5 

2 

5 

2 

-25 

35 

-.50 

-.50 
2 

3 

4 

17 
4 

6 
27.50 

Dr .. OS~L\~ -~ -Ö~ER 
ld:ar Y0:ları. Btlso~ukluğu 

Hasıa:ıt<ıarı ,VıutehıS:sısı 

S ·O.l'O ırun;l\ d•rıQ-t So. S 
"!a~ ı~;1~rafha"r\ınr bitı,ik 

SJ.;,~ · : .!4-. 'r. ~·e ı.ıı11'" 
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Dr. SUPHİ ŞENSES 
İdrar yollan hastalıkları mü
t~ha.saısı Beyoğlu Yıldız Si -
neması karşısı LekJer apart -
ır.an. Fakirlere parasız. 

Telefon: 43924 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•lahan••İ cildiy• 

ziihreviye mütehanı•ı 
Telefon : 23899 . . -

PL J lev ımatını 
En zarif ve mü·ntehab çefitleri 

Yalnız : B E Y O G L U N D A 

KARLMAN PASAJINDA 
Mayolar - Pijamalar 
fortlar - Bluzlar 

'apkalar - Burnuzlar 
Çantalar-••melyeler 
llaflıklar-Oyuncaklar 

Ayak kabalar 

Y.an mak in anidir,. fakat .... e. 

Oünyanın her tarafında 
yUZ"binlerce ınsanın ayni 
zamanda yanılması şayanı 
k~bul bır . keyfiyet deOil· 
dır .. Netekım, hergün yüz
binlerce insan bütün ev· 

safı birleştiren GIBBS 
dış macununu muvaf· 
fakıyC"!le kullanmak· 
tadır. 

Dunyanın en askı 

muessesesıatr 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

En temiz it • En temiz malzeme ·Zengin çe9it 
Sallıı• SötUt, Demir Kapı Caddeıi No. 7 

Teleloıı : 2163.a l' 
Maarif Vekaletinden: 
1 - Ortaokullarda Türkçe, Tarih • Coğrafya, Riyaziy~. Tab1i

ye. Fransızca, Almanca ve İngili:ııce muallim muavini olmak i9ti -
yenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

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

C - Hüsnühal erbabından oldukları, herhangi bir surdte mab · 
kı'.ımoyetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza ida
re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri .Halen memur ve 

1 muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vereceği vesika kafidir. 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mfıni vücut 
arızalarrndan salim olduklarını isbat der tasdikli hekim -raporu ib - ı 

raz etmeleri, 
E - En az lise veya 4 veya" 5 veya 6 sınıflı okulu merunu veya 

bunların muadili tahsii görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu 
allimlik etmiş bulunmaları Jazımdır. ' 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdırde· kanuni 
şartlar dahilinde herhangi ~:r ort3 tedrisat muallim muav:nlığ;ne 

tayin rdileceklerdir. 
5 - Yukarriaki ~"rtları ha;z olan namzctkr bir istida ile Veka

lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır: 
A - Nüfus lezkeresiniıı aslı veya tasdikli surrti, 
B - Tahsıl derecelerine ait şahadetname veya vesıkalarmın 

asıl ,·eyahut sure•Ieri, 
C - Hüsnühal ınazbatesı. ' 

D - Bulundukları yerler:n Maarif idaresindrn niımuncsine 

göre olı-ımış ta~dikli sıhhat raporu. 

E Maarif .dare•inden tasdjkli ve fotograflı fış. 

F - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu ves.kaların en son 15/8/1939 taı·ihine kad&r Vekalete gön 

derilm ş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekiılcte müracaat et -
miş olanla, ımtihana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

İKDAM lj 

Ahone Şartları 1 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

DAHİLİ HAR!Cl 

Senelik 1200 J{r. 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

• 

.ILA N 
TEK SÜTUN 

Blıind Sahife 

İkinci Sahife 

iç sahifeler 

SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 kunıı 

250 kuruı 

50 kurut 
30 ku?UJ 

Butün bir sahife veya ya

rını sahife ilin için İd•.n ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Guelemin Uın nrmek ı.. 
tiyenler ~ a dohudan doi -

ruya ıazf'tca.liı idar~hanesi

ne \•eya Ferdi Selek ilin bü

ro,•ına müracaat etmelidirler. 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

ZAYi İKAMfT TEZKERESİ 
1 17/101938 tarıhmde İstanbul Em 1 
niyet Mııdtirlüğü şube 4 d<>:ı almış 
olduğum (31/28667) numaralı ika-! 
met tczt(cremi z~yi ettim yenisini 
alacağımdan cskHinin hükmü yok 
tur. 

. ... 

Yugoslav lebaa~ından 

EDIBE HAMDOVİÇ 

... .. . 
Sahibi ve Ne:iriyah İdare Eden Bae 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

Basıldığı Yer· Son T~lgrat B'lsımevJ 
................. 

1 iNHiSARLAR 

Cinsi 

1 

2t - Rulran lt3t 

DiKKAT 

Gripin kutulartnın üzerine resimde gördll§U· 
nüz tekilde kabartma pullar llAve edilml9tir 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz v& pulsuz 
--- kutuları şiddetle reddediniz. 

Acele Satılık Eşya 
Altın Mekik kumaşlarindan 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 

1 

ı ı at 1 j 1 
Uzerıne, ltUyUk bir fedakar
lıkla ve modern te,kllAtla 
eıhhl ••ralt altında temiz ve 
ltlnııılı c;ekllen ALEM RAl\1-
SINI yeni etlketle piyasaya 
c;ıkardıAımı sayın mu,terl . 
!erime saygılarımla blldlrlrlm. 

U TÜYii 
Yastık, yatak ve yor anlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yor.un bafını.ıan .erin ve 
yumuıalı lıuııüyü ya•tık ile rahatını lemin eder. 

KuştUyU yorgan, 9Hte ve yastık fiatlarında 
mühim tenzlllt yapıldı. ( 1 ) liraye alacağınız 
bir kuttuyU yastık bu ucuzluöu ispata kAfldlr. 

ADRES: İstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuıtüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERİ : Ankara ve lkyo~lunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazannda satılır. 

UMUM 
Miktarı 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muh. B. 
Lira Kr. 

% 7,5 temiınatı 

Lira Kr. 
Eksiltmenin 

·;ekli saati Adres: İstanbul, Ankara 

taddesi 99/1 Adalet ban Nn. 

3 - Telefon: 20607 
Çektirme 1 adet 4480 - 336 Açık ek. 15 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 
Cumarlc'i 12 • 2.5 lıkaraya 

Çektirmeye konacak motör 1 • 4200 - 31~ • 16 
ı - Şartnameleri mucibince yaptırılacak bir .ıdet tam techiza tlı çektirme ile bı: çektirmeye ko

nacak motör satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlar eksiltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır 

III - Eksiltme 12/VII/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler Jler gün sözli geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Alınacak rr.otör Hanzetiş Vidop, Doyç, M. w. B. Doyçe Verker, Emayen, Sk1nclya, elve Volf 

markalarından biri olacaktır. 
VI - İstekHler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde ~ 7 ,5 güvenme par.sile birlil<te mez-

kur komısyona gl'lmeleri ilan olunur. (4641) 


