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T E L E F O N No: 23300 - İS T A N B U L 

ingiltere, Almanya ile anlaşma imkanlarını 
araştırmıya hazır bulunduğunu bildirdi 

LordHallfaksın 1/ngilterenin muhtırası1 S t--
.. h. tk ovye 

m:'.::~~ .. ~~·::;.~; Berlinde fena karşılandı j a pon , 
Hatay Meclisi 
vazifesini bitirdi 

•aha•ında endişeler , •. Londra bu muhtırasile Avrupaya ait siyasi, askeri h b • 
yandıran hattı harelut i, a r 1 
kültür 11aha11ında da ırk- ve iktisadi düşüncelerini de bildirmiş oldu 

Hatay Meclis 
nutukla 

Reisi bir 
dağıttı Meclisi 

ı;ılıgı ile h•ndi kendini 
tecrit etmektedir,,, 
---.. ;s-- -

Londra, 29 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Lord Hali faks enterrasyo -
nal işlr enstitüsı.inde bu akşam söy 
Jediği nutukta evvela bir sencdcıı
beri Hasıl olan değişiklikleı-i ha -
tırlatmı.ştır. Yunanıstan ve Roman 
yaya yardım, Poıonya ve Türkı) e 

ile karşılıklı müdafaa an.aşmaları. 

Berlin, 29 (AA.) - İr,gih Me • 
morandomu Almanyada icııa Kar
şılanmıştır. Gazeteler, bu mcmo -
randomun Hitlerin 28 nisan t.rlhu 
nutkuna bir cevap te~kil etmemek 
te olduğunu ve İngiltcrenın Aırr.an 
yayı çember içine almak Jifasetine 
~evam etmekte olduğunu iddia ey 
lemekted-rler. 
Gazetelerın başlıklarınd~ ec~üm 

le şöyle der lmektedir: 
•Geç kalmış cevap, Aln:anyar.ın 

R. 

Müteakibc Lord Halifaks, So·• 
)·etler Bırliği.c yapılmakta dan 
müzakerelerı-:ı yakında ınuvaıfJk 

yet gos.ereeegı ümıd nı ıı.har et 
n·ş ve demişt r k.: 

1933 deniz itıl<ifından va.ıı0n•t• · l Gtl E_ 
pi t'1mamile 2 Jc:ma.~.,azlık, fngil .. 

Eğer, İng.tere, tcanhüllere gi -
rıy 'iş blunuyorsa, bu dah~ b· ~ka 
tc·'>hütle e de girıcn-e) i k bu ,. 

meye ':na' e olduğurı. tazammun 
'd r. E er a er rr.em!ek le ı 

terenın Bcrline vermiş 

giJ.ı - Alınan deniz itilafının fes-ı 
h 1 ıniibeJ -in 27 lsanN tarihli Al
n1an ınubtrasına t·e,~ap te kil €'den 

e nniy('f v<: "t'-!<l~ i oı-tada k 
. Mr-ınorandonuı t,:zcünılc sö~lc de -

kacak olu ' Ingilte en - • 
nilınPktediT 

)·et ve i.S"ıkl3~ v"tı"m bir ta d.:ı 1 . A 111anyanın A\·rupanın her ne-
l~hlikeyc du •· 1 g ~t re rnt~r - .1 t•·,indc olursa olsun bir harbe gir. 
nasyonal hc.Kkı ve nızamı mu{ı l n1esi ta1.dirindc JngiltC'renln bche

faa iç n harbe h1ızır bulunmalı.d• . mehal AlnınnJaya karşı hasmane 
Lord Ha.ıfaks, u wnı rptc n-

beri Büyıik Britanya m ilet. ın J,a-
ridi siyaset esasları ıizcrınd • h•ç 

Mihn·r devletlerinin akın rnıııtrıkalarlle bu de\'letlerln etrafında 
•İicud .. getlril<>n 'ıılh cephesi devletleri 

bir hattı harekrt kabul ctıne'i ınev bulunmuş oldugıı siyası kararların 

zıı hahls değildir. Büyük Brltanya tarafından bazı 

İngiltere, ~·aluız Ahnaııyanın di- nıcmleketlere \.'erilnıl~ olan garan~ 
j:er •bir memlekete karşı bir taar • tinin ancak Almanya tarafından bu 
ruz hareketi icra etmesi ve Aln1an oıcmll"ketlere taarruz vukuu halin 
hiikfımetinin mııh tra,ına telmhite / ( Det,am 3 urıe>ü sayfada) 

• 
iki Japon 
tayyaresi 
düşürüldü 

Moskova, 29 (A.A.) - Bu • 
gün de 15 Japon - Mançt. tay 
yaresi anı tayyaıeluinln hi

mayesinde Bıılr gölü bölgesin
de J\logol hududunu n illi) • 

hr. Japon tayyarcleı i, l•n a 
topları ile J\logol - So.-yet tay· 

)~arelerinin ınukabr1es1 üıcrl .. 
ne muharebeye gir•imcden 
Mançuriye dönmü lcrdlr. 

11-logol haya topçu,·, iki Ja. 
pon tayyar('si dü~ürnılistür. 

\ı,.--........................ ------

Satye 
bin ası 

yolsuzluğu 

Hatay bayrağı ye ri ne Türk bayrağı çekildi • 

Fevka lade murahhasımız bir beyanname neş

retti - Hatay sür'atle tahliye ediliyor 

Ge~en sene ordumuz Anıtakyaya bö~·le glrınistl 

bır zaman buglinkıi k.dJr lf 'r 

bulurmamış oldu~nu ehemmi)ct 
le kayd!'tmış \'C İnıl'liZ mıletın;n 

kcnd istirahatını ve cap toder e 
hayatını seve •eve ne gıbi bır mak 
satla feda edeceğini bi ~ek arzu· 
•'Ulıd2 bulunduguru soyıcm ,tir. 

irhan f Salye binaöının Den ııbank tara - ,,. .. kya, 29 (A.A.) - Hatay m"<' 
,.ndan satı!"alındığı esnada \'ukuu llısi bugün saat 16 da Abd~lganl 
>Jdia edılen yolsuzluklar hakkın- Tiİ<'kmen'in rcıslığinde fevkalade 
r.aki tahkikata dun de dördüncü bir toplantı yapmı~tır. 

Yüksek reislige, 
Tü·k camıasır. 'l aynlmaz blr 

parçası olan Hatayın anavatana 
kavuştuğunun b•r kararla tesbıtlnl 
teklif ede•;z. 

Lı... d Jfalıfaks, sözlerıne ~öyle. '""'"""'"' f.iıE~~ 
devam etm,ştir; 

J\lıli mud.ıfaa hususunda sarfet
mekte oldugıımuz gayretın bugüne 
kadar emsalı gôru mrn"~t r. De -
niz ve ı ava kuv\·etlcrimize artık 

meydan o;;wıulamaz. Ordu, henüz 
ku~-ük c.makla be.aber gerek bız-1 
zat kend ln.irriyetı. ızı \'e ger'2k, 

d er milletlerin hürriyetim mı.i-1 
dafoa kudret.ni hazdır. Fakat bun 
l.ır ancak, turruza karşı harekete 
getırilecektir. Ve lng•ltere yeni 
c. taarruz takdirinde giri~ıı· ol· 
duğu tc·ahhütlen ver.ne getirmek 
üzere kuvvetlerıııin temamını kul
lanmaya kat'iyyen am.etm.ş bu - . 
lunuyor. . 

Dantzig şehrinden bl1· gör iinüş 

vapuru 
geliyor 

Almanyada Rostok lımanında 

inşa ecı.ıen 3500 tonluk Mersin ti
pi vapur;ardan Tiı1ıanın dün De -
nizbanka gelen bır telgrafta Al -
man~·adan Türl\iycye hareket etti
ği bildirilm· tir. Vapur Vi güne 
katlar limanımım g<:lccektir. 

Vapur yolda bir çok limanlara 
uğrıyacak ve kömür ve diğer nok
sanlarını temin edecektir. Tirhan, 
Etı üsk ,·apurunun eş'dir. Ve Et -

rüskte görü'en mahzurlara göre . ' 
tadil edim' ·•ir. Y~'lılan tecı·übe -1 
terde vap· -un .io'k mükemmel ol
du-u ani· ıl~ışt•r. 

ki:en~:~~~~a~::~:~:;~:!d:l~~, n t e' o 1m1 yan 
~:~~:~:~:i~:~tıy~~;~:ı~:.ın; e d:: [e~: N ,, r e 

z! 

1 'ı:lOO tonluk büyük vapurların 

digt•ri olan Dağu vapuru da yakın· 
da Almanvadan hareket edecektir. 

-- r 

Münakale 
Ve k il inin 
meşguliyeti 

•irleri yapanlar da bunu pekiıla b' d 
li'::~~- lngiltere pekala goruyor. u m n 
Ve keza daha uzak yerlerde bulu-

a 
nan vatandaşlarımıza ka"şı yapı • 
lan haraketleri de görüyoruz. İn -
g'ltere ~e iftıralar, ne <le zorbalık
lar önünde boyun eğmeyecektır. 

Bı.iyıik Britanya mılletı e kar~ı ya 
pı.acak her hareket, he meydan 
okuma onu daha ziyade bı. l~tirir 
ve onun azminı bir ka• aa a artı -
rır. İngiliz milleti, eski prensiple
rinden kat'iyyen vazgeçınıyccek -
t Buna karar vermiştir 

• Danzige mütemadiyen Alman Çetinkaya dUn istin
yede tetkikler yaptı 

r Eveliı tecavüzün yolunu keı;me 
(Devamı 3 ü ncü sayfada) 

gönüllüleri rtiçin gönderiliyor 
1flinakale Vekili Ali Çetinkaya 

Faris, 29 (A.A.) - Bu sabahhı 
gazetelerin Dantzig meselcsı haK
kındaki yazıları: 

Malin gazetesi diyor ki: 
Oldukça mühim mikdarda Al -

man subay v~ neferinin Dantzig -
deki gönüllü mlifrezelerine kay -
d~dildiği ve nıiihiın mikdarda siliıh 

'e mLihı. e k Vatı ya,ııldıgı dün sr..1ah saat 9,30 da liman reis-
ıtiraz giitürmez tıir r•tk s·'>ıt - lifiine gelrr ş ve bir müddet m 

tir. gul olduktım sonra yanında liman 
Figaro gazete - fore D~'1t.ıge reisi Ref k Ayentur, de,· iz nakli . 

gelen 2.000 Alman, Vist.ıl'ü ·geçe - 'yat da;-csi reisi Ayet Altuğ ve di· 
cek Alman ordularına vakti ka - ğer zevat olduğu halde motörle k 
zandırmak içın Polo~ya ordusunu tinye fabr ka doklarına gitmiş ve 

[Arka" 3 iincüde] (Arkası 3 üncü sayfad a) 

, rgu hakimlığ•nce devam edilmiş Toplantıda otuzdan ziyade ımza 
t:r. ile verileıı şu takrir ittifakla ve co~- Büyük tezah<1rata vesile veren 

bu takrir dolayısile bir çok hatipler 
(Arkası 3 üncüde) 

Dün suçlulardan avukat Atıf ö- kun ve sürekli alkışlarla kabul e • 

ı"il, Malik Kevkep ve Jerans şırke dilmiştir 

(,t rkası 3 uııcü sayfoda) 

Acı bir 
kay ıp 

Bosna mUslUmanları 

reisi M . Spaho öldU 

;\IEHMED SPAHO 

Belgrad, 29 (A.A.) - Münakal~t 
nazırı Mehmet Spaho, vefat etm. 
t>r. 1883 tarihinde doğmuş olan mu 
!"laileyh, Bosna Mü•lüman cema -
atinin reisi idi. 

Denizbank yarın 
tarihe karışıyor · 
Bugün Denızbank'ın son gunı.i · ı cck oıan devlct dcnlzyillları ve li -

dür. Epey 7all"dndanberi faaliyet- manla.ı u .. u.m 'llÜdürlüklerinin 
te bulunan bu müessese bu akşöm· kadroları dün şe'hrlır. 2de bulunan 
dan itibaren tar he karışmış ob - Münakale Vekilinin tasdıkindcn 

caktır. Yarıl" sabahtan ıt.baren gc\miŞ \'e kat'i şckLni almıştır. 

f Denizbank yerine faaliyete ge~ - (Arkası 3 üncü sayfada ) 

ATA lrC~K0lUılfll 
SAV ARONA'DA 

SON GÜNÜ 
Atatürk krizden aonra ilk defa öğle yemeğine • 

rağbet ve bu arzuyu izhar etmişlerd i , 

Ü 
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zahatini tamamlıyan Ebe· ı:tin bir denız zıyaretgi>hı 
di Şef, evvel e verdikleri ko. ull1"ası'1ı alakadarlara 
bır emirle Beşıktaş vapur mişlerdi. 

hal.ne 
•!dır -

· kelesi civarında bulunan Barba- Barbarosun türbesini meydana 

roı;un turbesi etrafının açılmasını, çıkarmak, etrafının açtırılması ı ·ı
burasının bir park haline getirıl - le bizzat me gul olmak işi de İs -

meslni, Türk denizcilerine emsal -

siz 'bir tariıh hediye eden Koca Hı
zır, Barbaros Hayrettinin türbesi-

taıılbul vilisir~ ha,·ale edilmişti. 
Ebedi Şef, Yatın giiverteBinde 

r Arkası 3 üncii say fada) 
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et 
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Adliye koridorlarında 1 
24 S.AAt 
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Musa 
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İSANIN HAYA Ti 
narkı 

ucuzlatılacak mı 

e·;~~;:··~:~~;·:i·;·····5ı Dökmeciler le Sokakta bir kızı sıkış-
• • i Tozdan i belediye ihtilafı tıran Üc delikanlı 

_ 45 _ Dün belediyede yeni 5 bunalıyoruz E Cemiyeti Reisi bu hu- ----'------
bir taplantı yapıldı ı5 5 susta ne diyor? Tecavüz etmek istediler, yakalanarak biri 

P b l • f •• b [ • Şişlide Osmanbey caddesin- • [ eygam er erln UT e e- Dün belediyede mühim bir top-1 •• • . Süleymaniye ve Maihmutpaşa 20 d"" l • . h 
1 

de (M. F.) imzalı bir okuyu .• 1 • ·-·" k" ' ıger erı onar gün apse mahkuA m oldu 
anlı yapılmıştır. Ekmek fiatları- • • ı cıvaru,..a ı dökmeciler in civarda -

rini yapan '{)e tezyin edenler nı ucuzlatmak maksadile yapılan i cumuz yazıyor: :. ki halkı rahatsız ettiği için başka H ff. j •Caddemiz gayri muayyen t {rl ki asan, useyin ve Cihat adla - defa bulundukları yeri aydınbttı-
D bu toplantı<la belediye el<onomi is ; ; a a na edileceğini yazmıştık .. nnda üç genç evvelki gece Şehre- ğı için bekçiye hücum etmış· -!erdir. 

O 
ncır ag·acı ı·nce daliar ve yu- İste hem o de · uh' h"l · · t·ışare heveti beled ·kt t · l · • saatlerde süprülüyor. Bilbas- • Bu hususta Maden· S '1'-" 1 • vrın r ı a etını,, , • ıye ı ısa 1§ erı • • ı ana "'"r ar mini civarında tenha bir sokakta Bekçi d"~u-·k çalmış ve nihayet ge-

k kl l ·· t··ıü h · I "d·· • sa bu sıcak günlerde· sokak- · l" ·· N ç 1 ......, muşa yapra ara or u em Isanın düşmanlık ve hücum_ mu urü, kız san'at en.stitülerı pas • ; 1 ce __ mıye ı resı_ı ecati e ik şunları sam 1 k g·d· 1 k 18 1 1. 1 
b 

· · k' b lar süprülürkcn . pencereleri oş 0 ara ' ıyor ar en yaş en po ıs er üç mütecavizi yakalı -
olduğu vakit ilirsınız 1 a- ilara k k. d - J tac __ ılık muallimi Esat, ekmekçilik :• .•, soyleme .. ktedır.: . 1 d ş··hr d nd b ar~ı çe ınme en vaki muka kapamak mecburiyetinde ka- arın a o et a t a ir kıza ras- yarak dün adliyeye cürmü meşhut 

hbaakrınıyz·akl. Gaşo··zımear~~~;.ırkald!:::~na'."a belesinin, hem de onun aleyhinde !!'utehassısı Saffet, fırıncılar ve ek : lışunız bizim için bir felaket ; 1 - Dökmec_ıler -~erlerıni terke\- lamışlardır. mahkemesine sevkedilmişlerdir. 
· mek yapıcılar cemiyeti idare heye • ; melerı ıçın bır muddet daha mü - B 1 d 

leme b
ir nazar atınız.. görmüyor Feıisileri büsbütün hiddet ve asabi . _ 

1 
• olu.r. Yalnız bizim için değil. • d . t kted" un ar an Hasat' kızın yanına Dün Sultan,.hmet uç·· üncü sulh tı aza arı bulunmuştur. • • ı saa e ıs eme ır. Belediyeye . 

mu.sınıuz ki hasad zamanı gelmi§- yete getiren tahrik edici ve perva ' Fırıncılar, bdedıve ekonomi is - ; Bütün komşular ayni şeyden ;: müracaat ederek dökmıx:ilerin mü· yb~l 1aşarak .hep berabe~ bır otomo-ı ceza mahkemesinde yapılan muha-
. ·· 

1 
. h " . . . · • yani bu tarzda temizlikten • . . . ı gl>zıntısı teklıf etınıştır Kız bu k ı · t• · ~- 1 . tır. sız soz erın uW.sası... tışare heyetının takdir ettiği 1561; : 1 raca atını bıldirdık. Ve yer bulu- . . . . . .. eme erı ne ıcesınue genç erı suç-

Bu sözlerin pek tabii olarak Fe- kuruş imaliye ücretine dört nok - . : müştekidir. ; 1 nuncuya kadar şimd;ki yerlerimizi i tekliılı ~abul etmemış ve bunun u- ları sabıt olmuş. ancak genç kızın 
·Musanın kürsüsünü şimdi Fe - xisi saflarında fırtınalar uyandır tadan itiraz etmişlerdir. Fırıncı - ; Sokakların sulandığı zaman .• terketmek istemediğimiz, aksi hal-, zerıne uç kafadar kızın etrafına 1 mecbur olmadığı halde çok faz4 

r ilerle hahamlar işgal ettiler Si· bu temizlikler yapılsa, tozlar ıh l.k ı k b d ıs · ınası muhakkaktı. Nitekim de öyle !arın itırazı tatkik edilecektir. : : de sokakta kalacağımıZL söyledık. , a a anara onu r uvar kenarı- ten'ha olan bu karanlık sokaktan 
ze söyledikleri ile amel ediniz. Fa- basılınca siiprülsc daha mu - [na k t l 'k 1 k 

1
tdu. Fakat Filistin genis.. o··ıçu··d • Ekmek yapıcılar cemiyeti yeni - ; : . Beledye kararından dönmek is- sı >Ş ırmış ar l'e aranı so • bu kadar ge<; vakit geçmek ilrtiya,t 

kat yürüdükleri yoldan gitmeyı . . e • vafık olmaz mı dlye düşünü - j k k b d. den tetkikat yapacak ve ekmek fi- .• : tem_ e_mektedi.r. Moliör r __ uhsatiye_ - a ta hep beraber .. elle taarruza j sızlığından bulunması takdir talı-
niz. (Yani hocanın dediğini tut, •r ın imtizaçsızlığ! içinde id•. Ev yorum. • 1 b 1 1 

1 
atlarına son etiketi verecektir. • • erının azamı on beş gunde verıl- aş amış ardır. Şöhret feryat et - fif sebebi sayılarak mu··tecavı·zıer. 

gittiği yoldan gitme) Çünkü onlar vece de izah ettiğimiz gıbı Ferisi • Her ne şekilde olursa ol - • 
l 1 

. Ekmek yapıcılar cemiyeti idare • • mesini biz belediyeden istedik. Bu J miş, hadiseye bekci yetışerek ka - de H 20 d.. ·k· · d 
söylerler, fakat söy edik erinı tut - !er, Sadukiler, sinağoğ büyükleri, • sun, bugiinkü temizlik tarzı • h • . . • n asan ve ıger ı ısı e o · 
mazlar. İnsanların üzerlerine ağır d' 

1 
heyeti ise (l55> kuruş imaliye üc- : çok iptidai. devirlere ait - ~ ususta lazım gelen yerlere emır ı' ranlık köşeye elektrik fenerini ya-J nar gün hapse mahkı'.ım edilmiş . 

•n mü tezimleri bir ~rlıi kendı arı ret ini fazla bulmakta, azaltılması· • verıldı k k ·· vazifeler yüklerler, kendıleri bu va • tir. Helo yollardan geçen - : · arak ba mıştır. Uç arkadaş bu !emir. 
ralarında ittihad edemiyorlar ve ru istemektedir. • 1 . b t d 1 1 11 k • Bordro ve karne işleri karışık -

zıfelere parmakları ile bile dokun- • erın u az a ga "" e arşı - • • . 
mazlar. Onların bütün hareketleri birbirlerinden çekiniyorlardı. :1 !aşması, ciğerlerini bin bir mlk : lıgı mucıp olmaktadır. Kazanç ka· 

sözde dindarlıkarının insanlar ta· Onların bu ittihadsızlığıdır ki İsa Şelıird e imar 5 roı>la şişirmek ve bütün soka- : num~nda madeni s~n'alkar olarak Şişirme ve yan-1 Müşteriyı" yara-
rafından görülmesidir. Uzun cüb- peygamberin :&.ıci akihetinı bir • ğın pisllğlni yutmak ıııecbu - ; demırcı, tamırcı, çılıngır ve ba -

beler giyerler.. elbisleer kenarla - müddet geciktirmiştir. İsa bu riya- .faaligetlerı" ; riyetlnde kalınası ne elimdir. ~!kırcılar zikredilmektedir. Halbuki lış bir haber ı layan kasap 
rmdan saçaklar sarkıtırlar .. ziya- ka J 1 

; Yeni belediye reisimiz, İs - ; madeni san'atkarlar yirmi beş ne- ı 
fetlerde baş sedire geçmeği, sina- r insanların, içinde bin bir fırıl- Şehircilik mütehassısı Prost, Ka ;: tanbulun bu e>ki derdine bir :1 vidir. Tahakkuk zamanlarında biz-

tlak çevirdikleri mabed hakkında: • • d d b" T k•f t J " D" 1 5 •• h ğoklarda birinci sırayı i~gali, so - dıköy ve Üsküdarın imar planları- : çare bulamaz mı? •• en e ır mi.itehassıs bulundurul- ev ı a yapı acagını 1 un ay gun apse 
- Ben eğer istese idim insan eli m · · l' 1 ·· ka.kta herkesin kendilerini selamla nı hazırlamıştır. Plan!ar Teşrinisa ; : ası ıçın azım ge en muracaat - müddeiumumi tekzip mahkum oldu. 

masını ve kendilerine •Üstad· tes- ile yapılmış bu mabedi imha eder nide Şehir Mecfüinden geçirildik- : Hakh değil mi ? : !arı yaptık. Cemiyet azasının mu -
miye edilmesini severler ve ister- ve yerine insan eli ile inşa edilme-, t 0 V k-l te ·· d ·ı k • a ta.zatrır olmaması ıçin icap eden e d İ y O r . . Fatihte Çarşambada kasap A . 

en s nra e ·a e gon erı ece - •••••••••••••••a•••••••••• 
lcr. Biliniz ki onları felaket çarpa- miş olan yeni bır malh.-d kurar _ tir. ıffffn••••"ff"ffffffWı her türlü tesebbüs!eri yapmakta Tan gazetesinin dıinkü nüsha _ wr. ve kardeşi Kerim dükkanla -

caktır.. dım... 1 Plana göre Üsküdar meydanı ı KÜÇÜK HABERLER i yız. sında, müddeiumumilik tarafın _ rında Mustafa adında bir müşte-
Demişti. Bu söz onun aleyhinde Doğancılara dıoğru uzatıla<iak ve • .................... 

1 

----o·..---- dan epey zamandanberi tahkikine ri ile kavga etmişler ve Mustafayı 
cEy Feris!ler!. Ey riyakar ha - b .... it""! kt" K dk.. ._.. Y b ilk ve kuvvetli delil olarak kulla- uyu u ece ır. a ı oy iskele * Eski Denizbank müdür mua- aş S e ze Ve çalışılan mühim bir tapu sah;ekar-ı dirhemle yaralamışlar ve sopa ile 

hamlar .. feiaket başınızda patla - d d tuldı. mey anı mo ern şeki1de tanzim e vinlerinden mühendıs Harıınun i _ • j lığı tahkikatının tekemmül etmiş do··"mu··şıerdı·r. 
ması zamanı yakındır. Mütemadi- d"I k h · 
yen uzun dualar ediyor gibi görü- • * • ı ece tir. zinle ve muvakkat bir müddet i -ı me Y Va l racat l [olduğu ve bu mesele ile alakadar Yakalanan iki karo dün Su! -
nerek dul kadınların mallarını ka- O sene mabedin ba§ rahibi, ta - Prost Pazartesi günü me·mleke· çın Almanyaya gıttığı haber veril-ı ı olarak bazı eşhasın tevkifleri muh eş 
pışan sizler felakete düçar olacak - mamen Romalılara sadık ve Vale- tine dönecektir. Şehircilik müte - mektedir. 1 Türkiyenin her tarafında şube- tC'mel görüldüğü yazılmış_tır . Bu tana.hmet üçüncü ı.ulh ceza mah -

hassısının mukavelesi temdtt edil- * Osmanlı banka"ı hı"ssedarlar teri bulunan sebze ve me,-va ihra- hususta malCını.atına müracaat e _ kemcsinde muhakel!l.e edilmışler 
sınız. Ef'alinize göre hükmoluna - ıiyus Gratus tarafından tay;n e- • J J mış. oldug-unıdan bilahare tekrar t k ill b. l · de b. '-- · · · ··ct"-· v netııc· ede Asun b. '--· ·· caksınız. Bir mühtedi kazanmak dilmiş ola,n Jozef Kaiyaka adında h umumi heyeti 20 Haziran 1939 ta-ı ca ı ooperat eri rr iği dün Ti- n ır mu,,arrırımıze mu '""'ıu • e ır ay ""'i gun 

" şe rimize dönecek ve çalışmala - · L d G s· mumi Hikmet O t l .. l h k d · K · d tçin karaları ve denizıeri dolaşan, bıri idi Evvele K d.. .. b .... k rihınde ondra a ,, eneral ır_Her caret Odasında toplanmıştır. Top na şun arı soy e- apse ve ar eşı erım e yaşı 

b l 
· e u usun uyu / r_ına_ dev• .. m .. ed_ecektir. Prost şeıh - mış· tr: u duğunu da cehennemlik etmek h . bert A .• Lawrence •n başkanlıgı.n -

1
. lantı.da Türki,_·enin ber tarahm:ian küçük olduğundan 16 lira para ce-

ru anı reisi kabili azil deg· ildi. Fa- rımıze dönuncıye kadad · B h d ·ı ten başka bir şey bilıniyen sizler 1 r ımar da alelade toplantısını akdetmı.ş - gelen mümessiller hazır bulun - . •- a se 
1 

en. sahtekarlık tah-[ zasına mahkCını. edilmiştir. Asun 
diııç· arı felaket olacaksınız. <:izler kat Romalılar bu eski usulü değiş işleri miidiirlüğü planı detaylarını t' B to 1 t d T .. k. hük. • j kıkatı çok eski bır meseleye ait 0 • ~ ır .. u_ P an ı a _ur ıye_ _u - muştur. • . derhal tevkif edilmıştır. 

b llm ks. · ·· ı · d ·ı tirmioler, kendi ı·sı~dikleri adamı, bazırlıyacaktır. b lacaktır halen bu mahı<· tt t ke e ·ızın uzer erın e gezı en ve • ~ metının anka nezdındekı komıse-, Müzakerelçr bilhassa bu yıl ha- , e e e m 
göze gözük:miyen mezarlar gibi - baş rahip tayin etmeğe başlamış - ' ri B. Ihsan Rifat Koral da hazır riçten olan fazla talepleri karşı_ mü! etmj,_ş ve bazı e~hasm tevkife- ---o 
siniz .. r•ı !ardı. Bu aziller hemen her sene bir Modern bulunmuştur. lamak üzere alınması lazım gelen rine istilzam edecek bir vaziyet Dördüncü asliye Ceza 

cBiraz nane, biraz tere, biraz birini müteakip vukua gelirdi. Ma- * Basın birliği kongresi 8 Tem· tedbirler üzerinde <>!muştur ve bil ve mesele mevcut değildir.• Reislini 
kımyon için öşür veren fakat ada lı.ınaf"' ıs· f 

1 
Jlasfane muııda Ankarada toplanacaktır. h A" .... lm . d Anlaşıldığına göre, alelade ve ıı ıu anın aa iyet zamanına , assa •manya goru emıs ere- , -ı· ·· .. .. 

leti, merhameti, insafı ihmal ~den * Geçen sene Vakıf hanındaki d f 1 b ' ook eski bir tahkikat meselesi Tan = ıye dorduncu ceza mılhkem.,. 
k 

.. 
1 

b rastlıyan baş rahip ve ruhani reis-1 ş· 1. . . ce e az a yaş se ze ve meyva · . . . or er.. eyinsizler .. bir böcek yut ış ide beledıye tarabndan bu- yazrhanesin.de bir volsuzluk yapan . İ . gazetesinde mübalağalı bir şekilde 1 sı rıyasetıne Bursa ceza hakimi 

ak 
· · b .. .. Kaiyaka Romalılara 0 kadar nu""fuz ··k b" h t 1 - " J ıstemektedir. zrnır mıntakasında 1 k . . . .. . marn ıç•n şara ınızı suzuyorsu· yu ır as ane yapı acagını yaz -. ve bilahare Ronmayaya kaçan Bo· a settırılmış bulunmaktadır. Bürhanettin Ogen, Istanbul azalı· 

nuz, halbuki deveyi yutuyorsu - etmiş olan ve onların itimatlarını mıştık. Belediye istimlak işleri ınli 1 
go-s ahiren şehrimize gelmiş ve za- ay başın-da domates ihracatına baş • c·· ··şhane u··dd . . . .. .. .. . ~ · 0 gına umu rn eıuınumısı 

nuz.... o derece kazanmıştı ki yedi sene- durluğu istunlak muaır.elelerine bıtaca tevkif edilmiştir Bogo· s va- !anacaktır. Bu yıl kavun ve kar . .. . ... 
b 

· · · ı . B"ır kız pencereden Sıtkı, Çatalca muddeıumumıliğıne 
denberi azledilmeden mevkiini mu aşlamıştır. Hastanenm ınşaatına rissiz ölen Mari isminde 95 yaşın_ puz macına da ehemiyet verile -

Ey Ferisiler .. kör rehberler .. ri- bir buçuk milyon l. h k dü Ü ··ıd·· de Aksaray müddeiumumısi Nec -
hafaza tımekte idi. o yi.rmi beşinci . ıra arcanaca • daki bir kadının hazineye kalması cektir. S p O U 1 ttin k"l . ed.lm 

yak.ar hahamlar .. düçarı felaket r; miladl senesinde tayin edilmi•ti ve bu bina Balkanlarda eşsiz olacak- lazım gelen 100 bn lirahk emlakini Avrupadan bir çok memleketler ' me na ı ve tayın ı işler -
laoaksınız .. zira içtiğiniz su kup

1 
- ·~ tır. Taksimde oturan 14 yaşlarında dir. 

sının dı•ını, üzerinde yemek ye'.i; bu mevkü ancak otuz altıncı sene- · salhte bir ilamla tapudan üstüne ge mühim mikdarda salça da almak Münevver adnda bir kız evinin J 
• Sfühiye Vekaleti, Istanbulun ! çirmiş ve bunları satmıştır. Boğos --0oo---

ğinlz tepsiyi din namına teınzili • de kaybetti. Vakıa •Kaiyaka• ru • sıhhati ile yakındll.n meşgul ol· bu sahte ilamında kendisini Mari- istemektedirler. thracatın bu ka- penceresinden sokağa düşmüş ve ı E f hh" I . 
yorsunuz, fakat hırs, tama, yağ .. hani reistl Fakat asıl nüfuz ondan maktadır. Ve.kfilet hastanenin in_ dar ar-tması karşısında bugünkü muhtelif yerlerinden yaralanmış - Sna in Si 1 muayene eri 

ı 
1

. nin yegane varisi olarak göstermiş 
mager Ik ile dolmuş olan içeriniz ziyade onun kayınpederi olan sa- şaatı esnasında İstanbul belediye- tir. teşkiliıtın kafi gelrniyeceği görül_ tır. Münevvt'1" kaldırıldığı Etfal Esnafların sıhhi muayenesi için 

E
asla nazarı itibara almıyorsunuz bık baş rahip Hannanda idi. Han _ sine icap eden yardımı yapacaktır. * Eski Arnavutluk Kralı Zogo] müş ve kooperatifin teşkilatının has.tanesinde bir müddet sonra öl- verilen mühlet bu akşam bitmek -

y basiretten mahrum Ferisll"r. müş v dliye t'1bib · E Kar nan miJadın yedinci senesinde ru- Belediye imar işleri müdürlüğü ile n\aiyyeti bugün Pireye gidecek· daha çok genişletilmesi kararlaş - -e a ı nver an [ tedir. Yarından itibaren muaye -
evveıa kendi içinizi temizleyini;: h t . . 1 . . k d ı t H ft · d b" 1 cesedi muayene ederek defnine i - . . 

ha 
· · · 

1 
d"· d.. .. as anenm proıe erını ya ın a ha lerdı"r. mi§ ır. a a içın e ır top anlı da . . . nesını yaptırarak sıhh· at cu··zdanı 

ve sonra harici temizlemeg-e "a'ı - nı reısı o muş ve on or uncu t 1 ~ l - b•ol kt h 1 akt zın vennış ır. 
'k s· l l ld T"b · t ht k ı zır amaga ...,.ıyaca ır. * Eg-lence yerleri sınıflara ayrı·' a yapı aıc ır. almamış esnaf kontrol edı"lerek pa-
ınız... ız er, içer eri ölü kenı.ik .. yı a 1 erın a açı ması i e mev ---<ı---

kri ve her türlü tefoosühat ile dolu kiini kaybetmiş fakat yahudiler Ü· · --oo----· lacak, her sınıf için bir formiil bu l ra cezasına çarptırılacaktır. 
fakat dışarları beyaz boyanmı1 zerindeki nüfuzunu kaybetmemiş- ı Eski Oenizbankın Avrupa ya lunaeak buna göre tarife yapıla - Kap ut bezleri Şeker pancarı mahsulü ' 
makberlere benziyorsunuz. [•• 1 Za caktır. ı M t k T" t M d 1 " !.ıren ad•! görünüyorsunuz. Fakat ti. Esasen Kudüste baş rahiplik he- gönderdiği talebeler * 940 ta yeni ve umumi bir nii- d •• d d f • Son yağmurlar şeker pancarı in a a ıcare Ü Ür ügü 
hak•katte riyakar ve günahkfırlar- men hemen bu aileye münhasır Deniz'bank tarafından bundan fus sayımı yapılacaktır. Q m gamU e l ma'hsulü üzerinde iyi tesir yapmış İstanbul mıntaka Ticaret müdü 
~ınız... bir şey gibi idi. Damadı .olan •Kai- bir müddet evvel yapılan imtLhan- * Tunçei vilayeti hakkmdaki Eski standardize şartlarına göre tır. Maıhsul bu sene vaktinden bir rü Cemal Ziya Ankarada tayin e-

yaka. dan başka beş og'lu da sıra da muvaffak olarak henüz talı.sil ı kanun hükiimİerinin bir müddet >mal edilip te stok olarak satıcı - ay evvel kemale gelmişti.r. Bütün il dildiği yeni vaz esine başlamak ü-

Eg 

•- Ey peygamberlerlıı türbele -
rinl inşa eden, 8.dillerin a1~:aeı2rini 
te:;rvin eden sizler1 diyorsunuz ki 

ile baş rahip olmuşlardı. Bu tafsi
tatı da vermekten maksadımız, İsa
nın en büyük düşmanı bu Hannan 
olduğunu söylemek içindir. 

için göndirilecekleri Almanya ve daha uzatılmasına karar verilmiş, i ların ellerinde bulunan kaput bez- rekolte 
90 

bin ton t..Jımin edilmek- zere Ankaraya gitmiştir. 
İngiitereye gidemiyen 15 .a!ebe bu layiha Meclise sevkolunmak üze-: !erinin Ticaret Odası tarafından tedir. ' Mah ı b k 1 • n<l b · Yerine tayin edilen İzmir Tica-
ıjünlerde sevkedileceklerdir. Ta - re hazırlanmıştır. i damgalanması için verilen üç ay- su çıı u o dugu an faı rı-
lebelerden yedisi İngiltereye ve * Türkiye - Fransa arasında !ık mühlet bu akşam bitmektedir. kalar da erken çalışmağa başlıya- ret Odası umumi katlbi Mehmet 

c- Biz eğer ecdadımızın de•ı .. ır..
cie ) a~amış olsa idik peygamber _ (Arkası var) 
ler•n katlınde onlara teşr•ki mesoi _ -·-----------

sekizi Almanyaya gidecektir. Bun- yapılan anlaşmayı tetkik eden Fakat stok mallardan henüz dörtte caklardır. Hazırlıklara geçilmiş - ı Ali bugünlerde şehrimize gelecek· 

!ar inşaiyeci ve teknisyen olarak, muhtelit encümen mesaisini bitir- biri damgalanmıştır. tir. tir. 

yetişeceklerdir. ı miş, raporunu azalara dağıtmıştır. Yarınrlan sonra bütün fabrika - ==================:==========--= etmez idik ... 
Demek ~berleri öldüren 

k-mseleıiıı evlatları olduğunuzu 

.t slım ediyorsunuz. O halde baba
Lıı ınızın i~inde devam edin. Ze -
k ·rıyya ve Yahya peygamberin 
ka ı gibı daha sonra dökülecek 
pc gamber ve alimlerin kanları da 
cıl rınız. bulaştLracak ,.e bütün bu 
c•ndyetle<-ın mesulıyeti >izlerin ü • 
zl'r nize olacak .. ıt 

t • J O devirde me-ıarlara temas 
insanı napak etmiş addedilirdi. 

ı••ı !Uakberler napiik addedildi· 
ğlnden yanlarına yanaşlmaması için 
kireçle beyaza boyanma.ı adet ol
muştu. 

fa TAKViM. 
1358 HiCRi 
Cem azil' evvel 

, Mesele bugünlerde Mecliste görü - lar yeni tandardize nizamnamesi - T A v z ı• H 
1355 RUMi J F "d şülecektir. ne göre imalat yapacaklarından ü-

Haziran ı ransa yenı en J * Bayır, Buçak nahiyeleri hu - zerlerinde damga bulunmıyan es -
17 } dutlarımızın haricinde kalcak, fa- ki malların satılmasına rrıüsaade e 12 

6 ncı AY HIZIR 55 asker a mıyacak kat orada oturan Türkler ekalliyet dilmiyecektir. 

1.,..,....s~.,E_N __ E_: _1_9,.;3;;...;;9 __ 
1

, Paris, 29 (A.A.) _ Havas bildi- ler hukukundan istifade edecektir. • --o---
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•Daladye, resm' gazetede çıkan 
metin-den de anlaşılacağı veçhile 
şu beyanatta bulunmuştur: 

•Biz seferberlik yapmadık, fakat 
kanunlar mucibince bekayayı si -
!ah altına çağırdık. Eğer ben şim -
diden resmen, istihkam kıtalarını 

1 eylCılde, dahildeki kıtaları 1 teş -
rinievvelde terhis etmek niyetin -
de bulunduğumu söyler isem, ma
kul düşünen hiç kimse, enternas -

yona! vaziyeti sükunet bulmaması 
takdirinde, Fransayı tehlikeli bir 
vaziyetten uzak tutmak için, asga· 
ri iki muallem sınıfın silah altında 
bulundurulmamasını bir dakika 
için bile kabul edemez.• 
Başvekilin bu sözlerinden çıkan 

sarih mana, iki sınıfın silah altına 
çağrılacağı değildir. Eğer vaziyet 
sükunet tulursa, bugün silah al -
tında bulunan efrad terhis bile e
dilecektir. 

Bir müd.detterııberi Yalovada bu 
lunan Vali ve Belediye Reisi Lüt
fi Kırdar İstarııbula <lönmüştür. 

Vilayet seferberlik 
mUdUrlUğü 

KU§adası kaymakamlığından İs

tanbul sefeıiberlik dairesi müdürlü"' 
ğüne tayin edilen Nail dünden iti
~en eski vazifesine başlamı§tır. 

iBazı İstanbul gazetelerinde, Tophanedeki Ford Müessesesi tara
fından satılmış bir kısım malların gümrükten çıkarıl:malarında bir 
takım yolsuzluklar olduğundan bahseden neşriyat görülmüştür. 

Ambarlarını temizlemek gayesiyle, yukanda sözü geçen mües
sesece, 1929 - 31 model otomobil ve kamyontarına ait parçalarla, ka· 
lorifer ocak külü, bcı.ş damacanalar, tahta sandıklar. deşe vesaire· 
nin satılığa çıkarıldığı doğrudur. Ford müessesesince hiQbir ticari 
kıymeti olmayan bu eşya, mahalli bir firmaya transit ve gümrüğü 
alıcıya ait olmak üzere topyekfin tonu pek cüz'i bir bedel ile satıl
mıştı. Alıcı da kendi gümrük komisyoncuları vasıtasiyle ve güm
rük memurlarının mürakabesi altında gümrük muamelelerinin ifa· 

sını deruıhte etmi§ti. 
Bu muamelenin ifasında herhangi bir yolsuzluk olmuşsa, bu· 

nun ne Ford müessesesine ne de o müessesenin herhangi bir müs

tahdemiyle alakası yoktur. 
Ford Motor Coınpany Exports İne. Tophane 



lngilterenin muhtırası 
fena karş.ılandı · 

[Baş tarafı 1 incide] ı rini derpiş edecek ve her iki taraf· 
de mer'i olacağını derpiş eylemesi ca muva.fakat edllebilecek ne gibi 
halinde basman bir hattı hareket 1 maddeler teklif etmek tasavvu • 
ittihaz edebilir, \ rtındadır? 

Alman mem<>randomu, İngiliz itl1An'1me ahkiımı yerine ikame e -
siyasetini bir çember içine alma Si· r diJPcek yeni bir itilafname akdi j. 

yaseti diye tavsif etmektedir. Bu çın müzakereye girişmek tasavvu
tavsif, yerinde değildir ve İngil • ı runda ise İngiltere hükumeti, Al · 
terenin niyet ve tasavvurı:rı hak- man hükumetinin böyle bir itilafı 
kmdaki yanlış bir telakkiden iba · istinad ettirmeği muvafık gördüğü 
rettir, Bu telakkinin tashihi icap Jsaslar hakkında vereceği maluma-

Çinde federal hüku
met ilan edilecek 

İngiliz - Japon müzakereleri 
için serdedilen mütalealar 

eder. Bazı arazinin Alman hudud· memnuniyetle intizar eder. Roma, 29 (AA) _ Giornale \ lı bir harekete girişmekten endişe 
)arı dahilinde alınması, Almanva • İngiltere hükumeti, bilmassa aşa- · edı'vor mu• 

' d'İtalia gazetesinin Tokio'da emın , · nıll ef'al ve iiraatını haklı göser . ğıdaki noktaları bilmek arzusıında- Lo dlar Kamarasında 
mek için ileri sürmüş olduğu se - dır. bir kaynaktan aldığını kaydederek r 
bepler ne olursa olsun bir çok ma- 1 - Alman hükumeti, böyle bir verdiği bir habere göre, Japonlar Londra, 29 (AA) - Lordlar ka 

k d 'l - ? marasında Lord Ellbankın Tient · hafüde hiç şüphesis huzursuzluğun iti!M akdi ma sa 1 ene z;ı,man mü· Çin'de askeri harekata başlandıgı. .. , .. 
1 artmasına sebebiyet vermiştir. zakereye girişmek arzusundadır? nı ikinci yıl dönümü olan 7 Tem sin hadisesi \'e Tokya hukumetı ı e 

Binnet!ce, İngiltere hükumeti 2 - Yeni itilafın. meriyeti zama- .. • gir~ilmiş olan müzakereler hak-
muzda Çinde bir federal hukumet _ . 

1 tarafından ittihaz edilmiş olan ka· nında onun feshi veya tadil; halle- kında sormuş oldugu bır sua e 
rarların gayesi, ku" çt'ı' k milletlerin ·--- ilan edcktir. .. A 

Lord Halifaks, evvelki gun vam 
Bilyük Britanya veyahud bizzat Al Lord Halı'faksın lngiliz - Japon müzakereleri Kamarasında Çemberlaynın \'er . ınanya gibi haklaan olan istiklal· 

den emniyetle mütenaim ola:bil • Faris, 29 (A.A,) - Tokyada İn · miş olduğu cevaba benzer bir ce-

meleri i~in bu mlletler yardımda mühim nutku gilizlerle Japonlar arasında müza-
bulunmak suretile ve huzursuzlu- kerelere girişilm~ olduğu haberi, 
"u ortadan kaldırmağa yardım et· [Baş tarafı 1 incide] 
" tm' b l B matbuatta pek o kadar fazla mU'ta-mek olmuştur. ye azme ış u unuyoruz. unun 

Bu gayeyi takiben Büyük Bri • içindir ki, mii{;terek tehlikeye kar· lealara yol açmış değildir. 

tanya tarafından son zamanlarda şı IOOymak için diğer milletlere ,J. Epok gazetesi, japonların bu 

girişilmiş olan taahhütler, yukan- ti!lıak ettik. müzakereleri zaman kazanmak ve 
da işaret edllmiş olduğu veçhile Bizim ·bu hattı hareketimiz Al • 

vap verm~tir. 

Lord, Halifaks, Japon sefirile ko 
nuşurken Tientsınde İngiliz teba -
asına yapılan v müsamahası kabil 
olmıyan hakartlr hakkında çok 
şiddtli bir lisan kullanmış olduğu· 
nu ilav tmiştir. 

Filistinde 
hadiseler 
Gizli gelen 
Yahudiler 
Kudüs, 29 (AA) - Tela\'iv 

de Ye bıı:kaç Yaıhudi köyün • 
de bu s&baıh vuku.bulan mü · 

sacdemeler.de beş Arap ölmüş 

ve iki Arap da yaı·alanmışlır. 

Hayfa, 29 (AA) - Gazze 
civarında gizlice karaya çı -

.karılmış olan 700 Yahu<ıi mu 

haciri, bir kampta nezaret al· 

llA.'ll'A 1 

Deniz Bank yarın 
tarihe kavuşuyor 

(Baştarafı 1 incide) Denizbank U. Müdür muavini VE\ 

fen şuıbesi müdürü Harun İlmen Kadrolar bugün öğleden sonra bü 
tarafından aralarında çıkan bir ıh· tün memurlara tebliğ edilecektir. 
tilaf ile o zamanki U. Müdür Yu -Mevsuk olarak öğrendiğimize 

göre, bu akşam tebliğ edilecek kad suf Ziya Öni tarafından >sınden 
rolarla Denizbanktan yeni teşek - çıkarılan miiıhendis Serme! yeni 
küllere alınmıyarak açıkta kalan kadrolara alınmış fakat kendısı 

memurlar 50 - 60 kişi kadardır. bir İngiliz şirketinde 550 !ıra ma· 
Ayrıca 65 yaşını doldurmu 5 - 6 aşlı ve ayrıca da komisy-0nlu hır ı
memur da tekaüde sevkedilmiş - şe alındığından bu daveti ka>bul et
tir. Son üç ay içinde Denizbanktan memiştır. 

. >çı'kta kalan memurlar 120 yi bul· Diğer taraftan Denızyolları U. 
muştur. Bu mikdardan 10 • 15 ka· Müdürlüğü muavinliklerine e~kı 
darı kendiliğinden ayrılmış ve D~ !zmir liman müdürü Haşmet i!e 
niibankın bir müddet umum mü • Denizbank şeflerinden Yusu'f Zıya 
düıfüğünü yapan Yusuf Ziya Er · Kalafatoğlunun tayinler: •ekarrür 
ıin tarafından açığa çıkarılmış • etmiştir. Limanlar işletmesi U. 

tır. Müdür muavini ise Hamit Sarac· 
Deni:ııbank yeni ~eşekkül ettiği oğludur. 

zaman Yusuf Ziya Öniş tarafından Bıınlardan ba~ka DeııizYolları 
işden çıkarılan 75 'kadar eski me · u. :Müdürlüğü işletme müdürlügü· 
murdan ancak pek azı yeni kadro· ne Nasuhi özok, fen heyetı ıııüdür
larda işe alınabilmiştir. Maamafi lüğüne Hıfzı ve İzmir Denizyolları 
ileride olacak münhallere bu me · Müdürlügu· "ne de Zekerıyanın ta -tına alırrmışlardır. Bu mu.ha- k 
murlardan tayinler yapılaca tır. yinleri tahakkuk etmiş ır. 

cirleri getirmiş olan vapur L' l · ı tın · umum mü 
ıman ar ış c esı - Dünden itibaren vapurların ba-

müsadere ·edilmıştir. dürlüğünün kadrosu ile İzmir li · 1 
L ,6 calarmda bulunan D. B. rumuz u 
•----==-=~====:::::=- man müdürlüğüne eski iman işlet- forslann indirilmege başlanmış -

K .. o · 1 me müdürü Zihni tayin edılmiştir. 
1 

. B tır. Bugün baca ara eski Denız -

şart ile mukayyettir ve ftli mahi . manyanın ve İtalyanın çember i· yahut İngilizlerle kabulü kabil ol
yet iktisap etmeleri için alakadar çine alınması suretinde tefsir edil· mıyan teklifler serdetmek için ka 
uıilletlerin bir teiavüze maruz kal- di. Şunu kaydederim ki, Almanya 'bul etmiş olup olmadıklarını sua • 

• 

• O Sel Van O Kendisi bu sabah vazifesi başına yolları forsu .iki çapa ve ortasın. 
B l • •d • hareket edecektir. ld b 1 a f konu ---oo-- da ay yı ız• u un n orsu • er lne gz l gor Umum ııjdürlük teftiş hı:y_eti lacaktır. Denizbank bu fürsları 

malan icap eder. Bıından başka bizzat kendi kendisini tecrit et • le şayan görmektedir, 
İngiltere hüku_meti, Alman ticare- mektedir. Bunu, ekonomi sahasın - Mesele şu suretle hülasa edile • ya 
tinin inkişafını tahdid etmek niye- da otarşi, siyaset sahasında endi • Berlin, 29 (AA) _ İtalya hava 

b 1 b , bilir: 
tinde olmadığı gibi, öy e ır arzu- şeler uyandıran hattı hareketi, ve , , , 'müsteşarı general Valle Alman 
su da yoktur. Bilakis İngiliz - Al - k, ültür sahasında da ırk..-ılıg'ı ile Japonya, m>hver devletlerının k t .

1 
olduuıı mü 

' ma ama ı ı e ;yapmış o • 
man tediyat itilafı mucibince, Al- yapmaktadır. Ahnanyanın bu in - Avrupada yeni bir harekette bu - zakereler sona erdii(in:!en. tayyare 
manyanın emrinde mühim miktar- firat vaziyetinin devam edip etme- Junmaları maksadile Almanya ve ile Romaya hareket etmiştir. 

/tal ya 
anlaşması 

Al reisliğine Reşat Yılmaz, tahlısıye · D B uzla man- Sofya 29 (AA) - Köseh·ano· l "d" r·--· kaldınp yerlerıne · . rum -
. ' , ve fener er grupu mu ur ugune k k · in 52 'bin lira sızfet-

fun bJTkaç aydanben mukarrer o- Abdullah Ziya fen heyeti reisliği- rı~ı . oyma ıç • '--
. · · t ın· T ' .. mıştır. Bu kadar para bugun vrı • lan Berlın seyahatının ar ı em mühendis Naci levazım ı~u- , , 

b 1 l k t ·b t edil ne ' şuna sarfedılmış olmaktadı. muz aş angıcı o ara es ı · d"rlügu""ne eski tahlisiye muhase ·ı · " 
· · · T d s f u Yine yarın sabahtan ıtruaren mıştır. Başvekıl, 3 emmuz a o be müdürü Nazım, hukuk müşa • .. . . , •• 

yadan a)Tılacaktırö :Mumaileyh, . li "'ne "-at umumi katipliğe lagvedılen Denıı>bank ın muaıııe.18. 
vır gı ""' ' . k .. . tasf ye Berlinde üç gün kalacaktır. Vekalet murakıp komiserı Fah - tını tasfıye etme uzere bır ı 

--o-- rettin, Trnbzon limanı müdürlü • heyeti çahşmağa başlıyacaktır .• 

Kızıl ordunun ğüne işçiler servisi müdürü Kemal Bir senede işıni bitirecek ol~n" h:~ 
tayin e<lilmislerdir. Muhasebe, se· yet Devlet Demiryolları nıud:rl 

da serbest kambiyo stoku bulun • mesi Almanyanın kendi elindedir. İtalyaya Uzak Şarkta bir şaşırtma) İyi malı'.ımatamakta olan maha · 
maktadır. Ve İngiltere hükfuneti, Çünkü işbirliği siyasetile her an , , fil, İtalyan . Alman havai :mesai 
zaruri olan mütekaddim şart te buna nihayet vermek mümkün • hareketı yapmak vadınde bulun · birliğini teshil etmiş olan bu mü
min edildiği, tabiri diğerle sakina- dür. muş mudur? Yo'ksa ser.bootisini zakcrelerin dostane mahiyetine ve 

tıe ve bitaraane bir müzakere içjn •Hayat sahası• meselesi ~eni top muhafaza ve netic~sı tesadüfe bağ ehemmiyetine işart tmkt<lir, Moskova, 29 (AA) - Havas: 

manevraları ferberlik ve kontrol şubeleri mü • rin<len ve şimdi elektrik işlerinin 

zaruri mukaddemeler olan karşı • ki 'lhakı suretile halledilemez. Kızıl ordunun bu sene büyük 
dürlükleri şimdilik mürıhaldir. Bu tasfiye heyetinde bulunan Kema-. 
ralara ilerLde tayinler yapılacak • !in reisliğindedir. 

lıklı itimad ve hüsnü niyetin te •. Bra ar ı le ancak daha kiyasetli manevraları 'eylülde Leningrad 
h 1 

ld , kd. d • u mese ' ' "f • • b"t" d • ı;lsine imkıin ası o ugu ta ır e dahili nizam ile ve harici münase. Hatay Mecıı· sı· vazı esını 1 ır 1 mıntakasında Baltık de\'letleri ci -

tır. Heyette çalışacak memurlar kad 

Almanya 
1

le gırışmek tasavvurun· 1 . . ·ı t' ·ı ·ı h 11--"'l varında yapılaiaktır. 1938 de, bun-bet erın ıyı ş ırı mesı e a ""'' e -

didır;lt h"k. ti Al ile bilir. K<ımşuarın istiklalini orta · dan evvelkı bütün manenalar gi-
ng ere u ume ' manya d k ld k t ·ı k · b' (Ba•tarafı 1 incide) l zahürleri yapmıştır, Ve şehirde şen bi Kief mıntakasile Polonya ve Ro· 

Lmanlar umum müdürlüğünün, rolara alınamıyarak teşkilat dışın· 
İstanbul, İzmir ve Traıbzondaki teş da kalanlardan teşekkül edecek • 
kili'ıtlarında 900 memur vardır. tir. 

h b t k .. ı d d·- il an a ırma amamı e a sı ır , 
ar e me şoy e ursun, ıger m • , · d b'k ı hararetli nutuklar söyliyerek Ha- likler yaparak dolaşmışlardır. manya hudutları iivarında yapıl-lellerin hukukunu munsifane na _ netıce verır, Bu yol a, tat ı o u -

nacak •Hayat sahasını biz re<lde _ tay halkının anavatana kavuşmak Hatay fevkaHlde neşeli, heye · mıştı. Fransız - in,giliz Rus mua-2&rı itibara aimak suretill jn.<rillz. · l · · h h kd. "kt' B it k 
. .,.- "f tan sonsuz sevincini tebarüz ettir· canlı, sevinçlı gün ermı yaş.ma. • edesinin a ıni geıı .. ıren a ,ı ' (Ba•tarafı 1 ı'nci sa1."fada1· 

SAVARONADA Münakale Vekili 
Alman münasebatını iki memle • diyoruz. Esasen, Almanya, nu u · • , 

ketin ihtiyaçlarının mütekabilen sunun fazlalığını da iddia edemez. 'mişler, Atatürkün ölmez hatırası· tadır. . . d . 
1 

·ı H t el devlelleri garantisi muzakerderıb· \bir tarih dersi seansı yaptıktan ,-e 
Çu .. nku" Çekoslovakyadan, Hollan • ili tazimle anarak Milli Şef Jnönü- Meclısın agıtı ması e ' 'Y rv nin cereyanı sırasında Yenen u fl d k' t b \•adideki tanınması esasına istinad ettirme· . etra arın a ı zcva ııı u 
dadan' !talyadan endu"stı·ı· ve zı' . ye derin saygı bağlılıklarım iz · Jeti de tar•he karışmıştır. 1 karar çok manaı göTülmektedir. • . 

1 
t' dikt n son ğl daima ve kuvvetle arzu etmiş • . l , d malumatını zengın eş ır e 

tir ve halen de bu arzudadır. Fa . raat işçileri getiriyor. har etımişler, Hatayın kurtuluşu - Fransızlar fahlıyeye 1 Ş · 1. --<>-- ra türbenin ınşaatı ne dereceye ka 

kat İngiltere hükfımeti, bu sebep_ İıktısaden milletler biri·birine o- nu hazırlıyan büyüklerimize Hata- Antakya, 29 (A· A.) - Fransız At im yan yerde dar ilerlemi§ olduğunu öğrenmek 
!erden dolayı, Almanyanın son ha- kadar bağlıdır ki, hiç bir millet ko yırı minnet ve şükranını ifade eyJe askeri kamyonları mütemadiyen eş O 1 arzusunu i"11ar buyurm~ıa:dı. 
ı·ekellni muhik gösterecek surette kadar bağlıdır ki, hiçblr millet mişlerdir. eşya taşıyarak tahliye am.,liyatına du an olmaz !star.bu, Valisi Muhitt'n Ustün-
te İngiliz sıyasetinde veya İngil • komşularının zararına olarak her· Reis Tayfur Sökmen de, Hatay de•·.anı ediyorl~.r. Fransız kıtaları- m \dağ bu iza.hatı Ebedi Şefe bizzat 

h h k . el b' t bed h . b' . tifad t , el mücadelesini ve kurtuluşunu an - nın, tahl•«e muhletı olan 22 tem- arze,tıı·. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

öğleye kadar tetkikler yaparak a
lakadarlardan izaJhat almı~tır. Öğ 
leden sonra saat J 5 te tekrar liman 
reisliğine gele!' Alı Çetinkaya ak
şam geç vakte kadar meşgul ol · 
mu~ ve denız yolları ve limanlar 
işletmes umum ırüdürii ve rrka· 
nmdan bir çok ış er uzerınde '-'la -
hat almıştır. terenin attı are etın e ır e angı ır ıs e emın e emez. J b' h't b . t t i tir , 'Bn•tarafı 1 ınci sayfada) 

dül uku bulmuş olduğu suretin - Almanya, ekonomik meselelerinj. atan ır ' a e ıra e m ş · muzdan evvel Ha taydan çekile < ..., .. , , .. Atatürk, türben·n etrafının açıl· 
k bul d · · d h lled · Bundan sonra reve müracaat e · ki · ı or durdurmak uzcre teşkıl edılen go- dahı deki r '.tai nazar a e eme - infirad vazıyetın e a emıye - , çe er• sanı ıy · 

1 
ak dıg· ını. park kısmının · ınşaa • Satye hı· na Si 

· kt k n nüllü müfrezelerınl ta •m m sa· mekle bL.aber(kendi mütaleala · cektir. Bu ancak ticaret hürriyeti dilerek takrır aya- a ve coş u Hataylılara Beyanrıame . tına başlandığını, fakat heniız ta · 
· Al d · · kd' ı " k" tezahürat arasında kabul edilmiş- diyla sevkedilmlljlerdir. tına göre Ingiliz · maı1 enız 1 

• genişletıldiğ~ ta ırc e mum un o· mamlanmadığını Valinın maruza · 1 1 .., 
tllılfının bahri vaziyette bir istik . labilir. İşbirliği okadar bir saha ar tir. Antakya, 29 (AA.) - Fevkala . Jour gazctesı soruyor; tından anlamış bulunuyorlardı. 1- yo suz ugu 

---000---

ıd ğ he t"rl" ·ı ti H t Mu"teakı'ben meclı's reı·sı· Abdül. - "e ınıırahhaslıg·ımız Hatay vatan. Dantzıg'de n~ıer cerev<ın edi -
1 1 

, . , rar unsuru o u unu v,e r u u z-~er kı', bütün mı e ere • aya ~ ' · b k d a as er eyı•ıne ışa 
"" şın u a ar Y v ' .., · (Ba~ıaraft 1 incide) faidesiz silahlanma yarışına mani sahas1> teriminin tazammun ettiği gani Türkmen şu· sözleri söyle • da~Jarına· hitaben bir beyanname yor? ret ederek valiye daha süratle ha· , 

olmakta bulunduğunu ilaveye lü • her hususu ihtiva edecek vüs'atte miştir: neşretmiştir. Bu beyannamede de- cDanızıg'dcn gelen bir surü ha· reket etmesini emrettikten sonra ti erkanır<lan Artip Buker bJJ"b.r· 
ıum görür. Eğer §imdi Alınan hü- bir ekonomik hayat imkanını ver- Muhterem arkadaşlarım, nıJıyor ki; !,erler arasında doğruyı.. yanlıştan Barbaros içi ihtifal gıinü olarak, !erile müvacehe cdı mi~ler ve da-
kt'ımeti, böyle bir itildfın büsbütün meye müsaittir. Bugünkü fevkalade toplantımız- Türkiye ıle Fransa araoında im- ayırmaga çalışmaya lüzum yoktur. Preveze mltlı"rebe•iııin ,.e Türk' deler arasındaki ırüobayenct hak· 
başka bir manası olduğu iddiasın · Bu suretle ne Almanya, ne de İ·, la meclisimiz en şerefli vazifesini ~a edılcn mukaveleler mucibince Tecrübe bize a.cş olmıyan .yerde deniz zafer.nin yıl dönumünün uy-· kında cevaplrrı trebıt olunEus -
da bulunacak olursa, İngiltere hü· talya kendi emniyetleri için kork- 5·apmış, Halayın kopmaz bir parça Hatay arazisinde ncütenıekkın Ha (!uman olamıyacağını ögrelmek'.e· gun oiacagını söy!edıler, ılfıve bu· tur. 
kı'.lmeti, bizzat itili'ıfname ahkamı- malarına mahal kalmaz. Fakat, olarak anavatana kavuştuguna ıt • tay vataııda~ları .ızami 22 temmuz dir. Teferrüattan sarfınazar .Al . vurdula : 1 Bun:ardı.n b4ka dün ş .. h •la • 
na nazaran bövle bir iddıanın mu· bö l b' illetler camiası ne kuv lifakla karar veı miştir. olan muahedenın mer'iyet tari . man, ıcraalının kafi ı;urettc mu - • - Prevcze dcn;z harbinin yıl • rak avukat. Rızku lah ta doraundl hık 1 Cag nı beyan eder -· Y e ır m k . . hı'nde Türkiye Cu"mhuriyeti tabii- k .. 0 

anııya · .. vet ne de wrbalık kor usu ıçınde Bu i:;abetli kararınızdan dolayt . . .. . . , ayyen bir münhaniyi ta ip ett:gı aönümli Eylülun son günler;ne ıe-- •sorgu hakıml'g nce dı lenmist r Diğer tar attan Alman hükume- . .. . k 1 . .. . . . 
1 1 yetını hukmen ıktısap etmış ola . 

yaşayan bir iı.Jem uzerıne uru a- hepınızı sev,gı ve saygı •le selam ar · görülüyor. sadli:f eder. Bunu Tü;k tarih, tet • Hadisenin 23 Tel"':muzda başlı· ıi, İngiltere hükfımetini kararını t b 'k d , caklardır. Bunlardan arzu eden · 
maz. ve e rı e erım. . ,. . . . , Ordre gazetesinde Bure yazıyor: kik encümeni ıesbit edecektir Mü- yacak olan adliye tatiJ'nden evvel vermeden evvel vaziyeti tetkik et- Jerın mer ıyet taı·ıhınden ıtıbaren . , • 

, · ı· Umumi bir anlaşmaya varılmak Arkadaşlarım, it rf d S . L"b 1 Mesele sarıh bır surette orcaya teakiben de iradelerini telak.ki için muhakeme safhasına intikal e<lc • meğe davet ey ememış ır. . J a ı ay za m a urıye veya u - , 
Hatta Alman mmorandomuna istenildiği iddia olunamaz, eger Hata,y millet meclisi bütün ça - •nan tabııyeti lehine hakkı hıyar . konmuş bulunuyor: Hıtler, Dant · hürmet vez'ile yanlarında me\lki ceği umulmaktadır. 

deniz itilafının feshini natık naza- böyle bir anlaşma harp hazırlıkla·~ lışmalannda anavatana en sadık !arı vardır. Hakkı hıyarlarını kul- zig'de davayı kazandığı takdirde alan İstarııbul Valisine türbenin ıh· ------

rile bakmıyaTak sadece Alman hü· tının azaltılmasile garanti ~di,lmez duy,gul~rla bağlanmış, Milli Şef !ananlar emvali gayri menkuleıe _ Polonyanın işi tamamdır. Bu tak· lifal gününe kadar ikmal edilmesi- öğle zamanının gelip çattığım an
kı\metinin noktai nazarını izah ve se, kuvvet nazariyesı her turu an· lsmet Inönünün yüksek arzuları rini tasfiye etmeğe mecbur ve em· t dirde Führer kendısine henüz mu- ni, inşaatın tamamlanmasını, Bar· !adılar. Ebedi Şef, müsahaıbetlen 
teşrih eder telakki edilse dahi, İn- l laş.ma yolunu kapar ve dunyayı dahilinde hareket etmlştir. vali menkulelerieni tasfiye etmeg· e · kavemet eden bütün doğu Avru · baros ihtifalın'n bu yıl büyük me· 

mütevellit yorgunluklarına rağ • 
giltere hilkı'.lmeti, iki hükfımet a- kin ve hasetle doldurur. Bu bizim için unutulmaz şeref mecbur ve emvali mnkuleler;ni be pası miletlerine hakim olacak \'e rasimle icrasını emir buyurdular. k 

ib " men bir öğle yemeği yeme arzu-rasında evvelce müşaverelerde bu- Müstemlekeler artık ugun hatıra:larıdır. Hatayı kurtaran bü · raber götürmekte muhtardıdar. Fransa ile İngiltereye de silahla · ög-ıe,·e kadar uzayan bu müsa • 

- J sunu i:ııhar ettiler. Bu istek sürur lunulmaksızın böyle bir bahane • münhası.ran zenginlik kaynagı ve yüklerimize derin şükran ve ta · Bedeli tasfiyeler Cümhuriyet Mer- rını bırakarak Hitlerin emirlerini habe, Ebedi Şefin çok tatlı ve aÇlk 
' ı<'-k' havasını aşırı dereceye çıkardı. nin ileri sürülmesini kabul ede -, iskan mıntakaları olarak te""' , 

1 
zimlerimi ifade etmekle mesudum. kez bankasına yatırılmak suretile beklemekten başka yapacak bir iş anlatışlarile ihtifalin icrası husus-

ed ı T l"' d H Ebedi ""fin menusunu bizzat 
m

es. edilmiyorlar .• Mukaddes m en· ar ıu vazifesini ikmal e en a· memaliki ecnebiyeve nakilleri avrı D 1 d S 1 .. " ı,arına temas eden mevzular üze· "" 
, , kalmıyacaktır. a a ye. a ı gunu üd · b h k' ı · · İngiltere hükumeti, Alman hü · !eştirmek vazifesi. fikri galebe tay millet meclisini dağıtıyorum. bir itilafa tabi olacaktır. Bunlardan rın' de c~·eyan etti. Atatürk. bu hazırlıyı:ın m avı aş e ım erının 

söylediği nu1ukla da anlattığı ,-eç· ~ . · Jt d b l nd kla a kumeti ile biiilikte sağlam bir esasa çalmıştır. Her tüı'lü müstemleke :Meclis reisinin sözleri dakika • eşhası hükmiyenin ellerinde bulu- bahSe 
0 

gu"n için n.hayet verirler· nezaretı a ın a u u u rı m -J 
. hile, bu hususta hiç bir hayale ka- halle getirilen bo! ve müteneV'•i müstanid açık ve kat'i bir an aş - siyasetinin nihai hedefi muhtar bır !arca devam eden alkı~larla kar · nan ecnebi paraları, Türk parasını ken BaY1baros ihtifalile Başvekilin 

pılmamaktadır. .. ·1 maya varmak imkanını tetkik et · hükumet olmalıdır. şılanmış ve meclis derhal dağıl koruma kanununun mer'iyet mev- ve alakadar deniz erkanının biz . hordöVT'den mürekkep og e yeme-
meğe amade bulunmaktadır. Bu hususta, milletler anlaşınca, mıııtır. kiine vazından evvel iktisap edil • Radyoyu muhafaza zat meşgul olmalarını ilaveten e. ğine Atatürk rağbet gösterdi. 
Eğer Almanya, itiliıfnamede tcs müstemleke toprakları dünya zen- Meclis dağıtıldıktan sonra, İs • miş olduğunun tesbiti şartile, ibra• Var§Ova, 29 (A.A.) - Gazetele· mir 'buyurdular. Kendilerinin de Fakat, sirozun bariz tezahürle· 

bit edilmiş olan yüzde 35 nisbetile ginliklerinin mü~tereken işletilme "tikli'ıl marşı çalınmış ve Hatay catcıların da ihracat bedeli olma • rin Dantzigden aldhkları haberle· merasime Savarona Yatile deniz· rinden olan devamlı ıştihasızlık 
kendisini artık bağlı addetmeğe Is- sine gittikçe artan bir kuvvetle hiz bayrağı indirilerek yerine Türk dığım keza ispat etmeleri kaydiyle re göre, 100 S. A., radyo binasına den istirak sureti!e fevkalade te . muvakkat kazıp iştihalara yer veı 
zum görmüyorsa, bu cihet~ aç;1ıkça me1 edelbilir, ve bu ta!kdirde siyasi bayrağı çekilmiştir. ve eshamı adiyenin bila kaydüşart yerleşınişt~. Bunliar, radyonun zahüratla yapılacağını hazıruna se de. sofra başına geçidiği ddktkll 
söylenilmek icap eder ve Ingi tere cihetten oldugu· gibi ekonomik ci· Meclis binasının etrafında ;2eiler ihract kabul edilmiştir. Ancak bü· mu"ı'deled ler. da eski iştihasız!ıgı son haıidile h'~ k 1 

. ı muhafazasına memur bulunmak · hükilmetı, fllolarır uvvet erı ara - betten de daıha ileri gitmeye ve a· esnaf teşekkülleri ve on bin.- tün bu ecnebi para arının 12 tem • Şehrin J 2 ~-i ih·bar eden düdükleri sll etLğinden. yemek arfzusu izhar 
sındaki tıisbete müstenid eski he- çık kapı prensi pi d dahil olmak ü- ~erce halk coşkun ve heyecaniı muz günü banka kapanı~ saatine tadır. gönüllü denizde akisler bırakarak uğul - buyuran A tatıirk bu çeşitli çı;rez. 
saplarla kendisini uzun zaman bağ tezahürat yapmışlardır. ıkadar İskenderun Cümhuriyet Dantzig m.e. zbahası da , . .. _ 1 e<rni bir 

zere bugün manda altında bulu • 1 -h k darken, Bü' ük Atanın ı 1 lı ,dlJ. lerle bezenmış og e )em t • 

dilmesi ıktiza eder h 1 . ke. müm ••-'J i Z•raat Bankasına )atır.lmış olma- danla et hazır t«un urrr,<ı;s em - c 
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1ı tutmaz ve bu hesapların iptal e - Al b d f •k r d m" ·ah- Merkez Bankasına wya Antakya teşkilatına !uzum.o mu ım mı · . . I' lokm·<lan •oma kaldırılmasını 
nan topraklarda tat'bik olunan ay ura an e\ a a c " ' b d ' betl~"'1P v3'k• ]erini M' ı Pfc "<i'\-- Kaç . . a -

f h Al h "k" ı· pren~ipleri gen~letmeye i'ımade O· a'S ıgımız ve as rı .. ,, ' • . 1 leı''nı'n farkına varamn·an hazırun emre.tıler. Maama i , nıan u ume '• ğimı; önüne gider(ok şükran te • parı şarttır. rini almıştır. 
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Her gün 
bir hlklye Fedakarlık .. 

Nakleden: Ferit Ali 
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ilemın ölümünden sonra durgun, asabi karanlık yüzlü bır 
kendimi büsbütün küçill< insan oluyordum. Çalı§IYUI zevkin• 
çıfUığımizın işlerine has - de kaybetmiştim. Artık çalışmam 
mecbur oldum. Sabahtan para kazanmam içiu ne bir maksat 

kada, ç•ftlikte çalışarak ne de bir sebep kalmamış gibi idi. 
r türlü zevkten mahrum Kederlerimi uyuşturmak. Yalnız -

uvailı gunlerlmden birinde tesa - lığımı unutmak için i<,."llleye başla-
:luf karşıma Al!ne'yı çıkardı. Biri - 1dım. Mu, beni düşünmekten ıztırap 
ı:ıırimıze pek çabuk ısındık arkadaş çekmekten kurtaran tek vasıta idi. 
olduk. Nihaye arkadan aşk geld• Aradan oı_ı beş gün kadar geç -
ve b•r ıc a: sonra A·me benim ka- mişti. Bir gün kapım çalındı. Aç -
r•lI'. oldu. tım. Kar~ımda genç bir kadın var-
İzd vacımızı~ arasından pek az dı. Yüzü koyu siyah yumuşak saç -

g01,m tı ki benim mail \'azlyetlm !arla çevrilmişti. Güzeldi. Fakat 
bozulau. O aene has.lı\t pek fena solgundu ve end•şeli görünüyordu. 
gıtmıştı. Çiftlıği satmaya mecbur Elinde ağır bir valiz taşıyordu. Ga-
lriwn. Karım ben.;n şehirde bir iş yet ahenkli bir sesle: 
amam için yalvarıyordu. Fakat - Sizi rahatsız ettiğim için beni 

u ımkinsızd . ŞehlrdE> iş bu1ınak afediniz dedi. Otokarın şoförü bel 
k ay b•r mesele değıldi. Nihayet ki sizden bir malumat alabileceği-

ak müst mlekelerden birinde mi söylediğinden size müracaate 
k nd e l!' nasıp bir ış bulmamın karar verdim. Bana Robert Aicar
m 'mkün ol '"'>Jl .ınlaşıldı. Fakat dın nerede ikamet ettTğini söyliye -
karı.m bun.ı ogrend 'l' zaman ara- bilır misiniz? 
mızda llk defa hafiften b•r müna - Robert Aicard? Bu isim bana 
kaşa geçti. Sonunda şöyle bir ka - hiç le yabancı gelmiyordu. Hafıza· 
rar ve dik. Ben Algerıe'ye yaln.z mı araştırdım. Nihayet buldum. 
gıdecekt m. Oraya yerleşip evimızi İlk geldiğim aylarda bu isım bütün 
hazırladıktan sonra karım bana il- ağ!zlarda dolaşıyordu. 
tlhak edecekti. - Caddenin inşaatında çalışı -

Algerie'ye muvasalatımda derhal yordu değil mi dedim? 
bir ev tuttum. Evi dö~im. Bun • - Evet, iş bnşı idi dedi. 
dan sonra benim için uzun bir bek- Ve sabırsızlıkla ilave etti: 
leme başladı. Aimee'ye durmadan - Şimd• nerededir? 
mektuplar yazıyordum ve bütün 1 - Siz ailesinden misiniz? Belki 
mektuplarım cevapsız kalıyordu. kız kardeşi? 
Allahım nasıl merak içindeydim. Başını önüne eğdi: 
Eger işe yenı başlamamış olsam der - İsmim Marie Garniedir. Bu 

ı Harici 
ı ........................ I 
f Küçük Haberler 
ı ........................ ı 
* Fransanın Ankara sefiri Ma -

sigli Bükreşe varmıştır. Masigli 
Bükreşten Parise giıdecektir. * Londrada sitenin dört büyük 

iİO>AM 

Türk 
Romen 
dostluğu 

binasının harap olmaaına se~ o- Romen basını, Türkiye ve Türk 
lan büyük bir yangın olmuştur. milleti hakkında sitayişkiırane ya-* Fransız B~vekil muavini Şu- zılarına hararetle devam etmek -
tan evlenmiştir. tedir. Bu arada cRomania. gaze -* İtalya ve Almanya arasında tesi •Türkiyenin ruhu. başlığı al-
hava müzakereleri bitmiş. İki tında neşrettiği bir yazıda ezcümle 
memleketin hava kuv_vetleri ara - şöyle demektedir; 
sında sıkı bir iş birliğine karar ve-1 •Ankara, Türkiye demek değil
rıJmıştır. dir. Lakin o, milli terbiye !il.bora -
* Bulgar matbuatı tekrar Dob - ; tuarları ile pek mühim siyasi bir 

rıcayı istemeğe başlamışardır. Ha merkezdir. Teknik, spor ve siyans. 
tayın Türkiyeye ilhakı Bulgarlara işte, Ankaranın dinamik ıradesi. İş 
da bu ümidi kuvvetlendirmiştir. •te, gençliğin incili. Lakin bu daimi 
. * Romanya teslihat masrafını J ruhların evkinde de: İktisat ve iti
ıkı m•slıne çıkarmıştır. mad. Şark aleminde maruf olan 
------------- l '!'ürk namuskarlığının şöhreti, (İn-
B l ') l • b.. 1 

gilizlerin, Avrupalılar arasında ol
eyne mı e ış urosu-' duğu gibi) taahhütlerine sadık ka-

n un bir kararı 1 !arak bütün salıibeti ile devam et-

lttJKSMAJ 
Gün Doğuyor filmiriin/ 

kahramanı • 
eşsız 

Melek gibi masum 
görünüşlü şuh gıl
d ız Jacqueline 
Laurent 

30 - Haziran 1939 

Ankara Radyosu 
-DALGA UZUNLUGU 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. ZO KwJ 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1689 m. 138 Kes. ızo Kw. - ----------30 Haziran Cuma 
Saat 12.30: Proı-racn. 

Saat 12.35: Türk mliziii - Pi. 

Saat 13: Memleket ?!taat ayarı ajanı 
ve met~roJoJI haberlf'rl. 

Saat 13.15 - 14: ;)tüıik (Karışık proı

ram • Pe.) 
·a.at 19: Proı-ram 

ve meteoroloji haberleri 

Saat 20.15: Koııu~ma (Hartahk SPOr 
~ervl .. I.) 

Saat 2.0.30 Türk nıuzlii (Saz eserleri 

t-este, sell!al çe 11ark.ılar.) 

Saat 21.10: Konw;ma. 

Saat 21.!5: Neş1eli plıiklar • R. 

Saat .021.30: Orke!ıilra pro.rranunı 

takdimi - R. Straus<J ve eserlt"ri hak -
kında. 

'mektedir. Ruh, hep ayni: Şefkatte 
. B~.rne, 29 (A.~.) - B.eynelmılel ı ve mertlikte namuslu. Lakin, me
ış burosu, bu buroda mumessıllerı !odlar değişmiştir. 
bulunan muhtelif hükfunetler~ Ankaranın kımıızı küreyvat~ 1 

r 
Saat 21.45: .1\-Iü.ıik (Radyo orke!ııtra~ı

Sef: PraetorJwı.) 1 - Hlchard Stra.uis-

8erenad 13 nefesli saz için. op. 7. 2 -

Richard Straus - «Le Bourg'eou!t Gen
' mahrem bir rapor g-Ondermi§tır. yeni metodlar ile yeniden doğan 

Bu raporda amelesi çok memle- Türkiyeye kumanda etmektediF. 
!erle az memleketler arasında ame Kapitüliısyonlar zamanında İstan
lenin adilane bir surette tevzii ta- bul ile birlikte bir memleket sayı-
l 1 kt d lan Türkiye, bugünkü Ankara ile 
ep o umna a ır. 1 b. ·ıı--'t· E k.d B - .. . . ır mı eı. ır. s ı en, ogazıçın .. 

Bu teklıf. amelesı az olan mem - d k. h t d d k 1 k . e ı as a a am an onuşu ur en, 
leketler tarafından pek tabu ola-! Ankarada bugün, sporcu üniver -
rak müsait bir surette kar~ılan - site gençlerinden bahsedimektedir. 
mıştır. Atatürl<ün ve İsmtt İn.önünün 

inkılabpları, bazı eski arzuları te-
• , , , j-it ve tasdikten başka bir şey de-
Jngılız Amerıkan jiildir. Türkiye cümhuriyetini ida-

,. 

Şuh artistin güzel 

bir pozu 

Y acquline Laurent şu esnada J nız küçfik bir rol krılmıştı. Filmi 
ismi en çok geçen çok yeni' hazırlıyan Andre Hugon bu rol 
bir Fransız yıldızıdır. için esmerdir ve ses fena değildir. 

Bu genç kadın düşününüz ki he- Şimdiye kadar hiç fi!ım çevirmedi 
müz 21 yaşındadır. Evveace de ilm amma isterseniz bir tecrübe edin., 

. Ulhomnıe», ~üit. orkt>'itra iı;ln OJ>. 69. a) 

l inci perde uvertürü. b) ::\Jenuet. c) 

f;skrlm hocaı,ı, ç) T<'rzllerin sahneye ça 

kışı !e dansı. d> Lull}''nin .llcnueti. e) 

Couranteö f) Kleonte'nln sahneye çı -

kışı. I') inci perde uvertürü (İnterınez

ıo.) h) Ziyaret mü7ij:l ''e ahçı yama -
tının dansı . ) 

Jacqualine derhal bir kontrat tek
lif ettiler. 

Bu daha mühim bir rolde ken -

muahedesinin kabulü 1 re edenlerin ihtil3lkarane jestle -
rini, halkın kabul etmesi, bu esbaba 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ayan mebnidir. 1 1 

dini göstermemiş gerç bir müptedi 

için çok büyük şanstı. Genç yıld.z 

derhal Amerikaya hareket etli. 

mecl.iı;i hariciye encümeni, takri - Türkiyede, menfi mukavemet -
ben 176 milyon İn,giliz liralık ka - eri radikal bir şekilde kırarak, in
uçuğa mukabil 600.000 balya pa - kılfıpların enerjik bir tarzda tat -
muk mübadelesi hakkındaki İngi- biki ve milli vahdetin yaraiılcağı 
!iz - Amerikan muahedesini tasvip esnada, milli ruhun kifayetsizliğin-
etmiştir. den bahsedilmişti. 

değildir. 

Bana baktı. Sonra sesi boğukla -
şarak: 

- Fakat imkansız dedi. Param 
rok. Buraya gelmek içinse b•r çok 
borç yaptım. Şımdi burada bir iş 

bulup ta çalışmam lazım. 
Yavaşça güldüm. 

- Burada m.ı çalışacaksınız! 

- Peki ne yapabi:irim! 
Ümitsiz bir sesle ilave etti: 
- Belki birinın bır a!lenin yanı

na sığınabilirim. 

• 

Ecnebi g ü m Ü ş ü ve 
Amerikanın kararları 

Vaşington, 29 (A.A.) - Hazine, 
ecnebi gümüşünün satın alma fia

tının ons başına 40 çentten 38 bu-

çuk çente indırmil;tir. 

Bu indirme, iki gün içinde yapı
lan ikinci indirmedır. 

Hazine erkanı, •bu ameliyenin 

esbabı ne olduğunu söylemekten 

imtina etmektedirler. Fakat sala-
Mesela sızin karınızın 

ihtiyacı yok mudur? 
Sert bir sesle: 

yardıma hiyettar me'hafil, Amerikan gümüş 
siyase-tinin ne olacağı hakkında 

- Karım yok dedim. kongre tarafından bir karar veril-

Bakışlarını, toz toprak içinde o- ıneden evvel, memlekete mühim 
lan eşyalara çevirdi: mi.lodarda ecnebi gümüşü ithal e -

- Size bir bakacak insan lıl.zım 'dilmek suretile Dumping yapılma-
değiJ ıW? Çalışmak beni korkut • j • . lmak . · t k · 
maz. Bu size yalnız gıdama malo - sına manı o gayesının a ıp 
lacaktır. J edilmekte olduğunu söylemekte -

(Devamı var) 1 dirler. 

Orada üç ay gayet güzel geçti. 

Mükemmel b•r ev kiralamıştı. İs -
tediği gibi yaşıyor' Amer;kalı ar -

kada~ları jle egleniyor, bir taı af -

tan ingilizeesını •lerletmeye çalı -

şarak şan dersleri alıyordu. Fakat 

dördüncii ayda sıkılmaya başladı
ğını hissetti. Nihayet ona ikincı de 

rece bır f•lmde rol verdiler. cHa -
kim Hardy'nin çocukları .. 

- Bu film Fransaya bile gel • 
memişti. Birlikte oynadığı yıldız -

!ar çocuk artıst Mukey Rooney ve 

Cecilia Parkerdi, film ne iyi ne fe
na bir tesır yaptı. 

Bu filmden sonra birçok tecrü -

beler yapıl?ı. Tecrübeler iyi netı

ie veriyor, fai<at küçük Franseze 
bir türlü münas•p bir rol verıe -

mıyordu. Nihayet genç kadının sab 

rı tükendi. Aylar seçmiştı. Hala 
ortada bir şey yoktu. Bir sene son
ra Parise avdet etti. 

iBir müddet sonra Gün Doğuyor 
filmindeki mühim iki rolden biri 
kendisine teklif edildi! 

Başlangıç biraz müşkül oldu. 

ha! Fransaya avdet edecek karı - yaz onunla evlenecektik. Fakat ay
mın yanına koşacaktım. Ne vardı, lardanberi kendisinden haber çık--

ne olmu.ştu? O kadar zayıf ince bir matlığı için kalktım geldim. Şimdi ı-=-n ·~•A•-:,••D++A+++M+-+ft-:;-•A-H++I 
mahli\kt:ı ki her şey ümit edebilir- öğrenmek, nerede olduğunu bil - l!Z!I ır< dliO. &. 

dım. Ya hastalandı ise, ya bir fe - mek istiyorum. +••-• • •-•-•••-••••-•- ' Güzel artıs t JACQULİNE 

Carne bu yeni artistten o kadar e

min görünmüyordu. Fakat ilk sah

nelerden sonra onu gelip tebrik e

dince mesele kalmadı. Genç kadın
da derin bir oh çekti. 

Şimdi genç artist arka arkaya 
Jakete maruzsa.. Yüzüne baktım: 

. t:rzun ıztırab günlerinde nihayet _ İçeri girmek ister misiniz? Si-

Ebı1r1 mektup aldım. Karımdandı .. ze onun hakkında izahat verebili _ 
erım titrıyerek açtım ve bir - · nm. 

denbire derin bir inkisara ve kede-
re çevrilerek şu satırları okudum: 

•Aziz Paul benim için Fransadan 
o kadar uzakta tenhalıh ve sefalet 
içinde yaşamak mümkün olmıya
caktır. Hem bu kadar uzağa gıt -
meye razı olursam annem• kede -
rinden öldürebilirim. İzdivacımı -
ıın pek }anlış bir izdivaç oldu -
ğunu ş•mdı daha iyi anlıyorum. Bi
zim için artık yapacak tek şey kal

Elini kalbine götürdü. 
- Muhakkak bir şey 

Zaten efendim . 
Başımı önüme eğdim: 

var dedi. 

- İD§aat mahallinde bir kaza 
oldu. Anlatabiliyor muyu!T'? 
Dudaklarından bütün karrı ,e -

kildi olduğu yerde sall.rnrı' ve in
ledi: 

- Öldü mü? 
mıştır, Boşanmak.. serbesıt kalır Ne s-Oyliyeceğimi şaşırmış bir 
kalmaz. Albert Urvoyla evlenece- halde dudaklarımı ısırarak tıa:e • 
ğim. Bu hareketimi affetmeni ve ketsiz kaldım. Ne bağırdı, ne de 
beni unutmam rica ederim.> başka blr hareket yaptı. Yalnız 
Karımın bu kalbsizce yazdığı ·gözlerini öyle karanlık bir yeis 

mektup beni nefret ve keder için- kaplamıştı ki titredim ve bu göz _ 
<le bıraktı. Şimdi bütün onun için 

!erde bir ruhun öldüğünü görür 
aldığım yeni eşyaları kırmak so -
kağa atmak istiyordum. Demek ar- gibi oldum. 
tık onun güzel yüzünü hiç görmi- Yavaşça yerden valizini aldı. 
yecektım. Demek o benim için ar- - Şimdi ne yapacaksınız diye 
tık uzak bir hayaldi. Allahım hfila sordum. 
onu öyle seviyordum ki.. bütün Güçlükle çıkan bir sesle; 
bunlara nasıl tahammül edecek - - B11ıniyorum dedi. 
tim. Derhal Algerleye dönmeniz ve ilk 

••• 
Günler blrbir•ni takip elti. Bütün 

ga~ re •m rağmen yavaş yavaş 

vapurla Fransaya hareket etmeniz 
en iyisidir. Burası lblr kadının yal
nız başına yaşıyabtleceği bir yer 

l 
' 

kireçle '6e) aza 

muştu. 
oyanıuu~, "' ....... .. - - l l===~--------

Şöyle, a.z ücretli de ol•a, bir iı 
Maaleaef bizde iı yok bayım !. 

Ya ... Ücrette mi yok ? •• 

• 1 ~U.l uu.~ .... -.-·~ 

çevirmiş fakat kendisine layık ol -
) ·duğu bir partener verilmediği için 

1 
dikkate çarpmamıştı. Halbuk.i bu 
sefer ona gün doğuyor gibi mühim 

ı bir filmde iki baş kadın rolünden 
birini verdiler. P arteneri ıse 

meşhur J ean Gabindi. Tabiidir ki 
böyle bir partenere düşmek ayrı 

bir talidir. Nihayet film çevrildi, 
bitti ve neticede film büyük bir 
sükse yaptı. J acquline Laurent'nin 
de yıldızı derhal parlayıverdi. 

Jacqueline Laurent tam on altı 

yaşında bir avukatla evlendi. Bu 
bir aşk izdivacı idi. Tabii bu yaşta 
insan ancak bir aşk sebebi ile ev -
lenebiJir. 

Bu çocuk denecek kadar genç ka 

dın o esnada tiy.artoda çalışmayı 
arzu ediyormuş. Fakat sinemada 
çalışmak için kafi derecede güzel 
olmadığını tahmin ediyordu. Fakat 

(yine Rene Simon'nun derslerini 

dikkatle takip ederek bir gün şan

sın yüzüne gülmesini bekliyordu. 

Nihayet şansı yüzüne gülmekte 
gecikmedi. O sıralarda J acquline'
ntn babasının müzikli kısmı ile 
meşgul olduğu Gaspa4'd de Besse 
filmi hazırlanıyordu. Artistler ara 
sında bütün tevziat yapılmış yal -

Jacqueline bu tavsiye üzerine birçok filmler çevirmeye hazırla -
!timdeki küçük rolü aldı. Fakat nıyor ve bu esnada saçlarının eski 
dikkati çekmedi. Tekrar kendisine siyah rengini almasını bekliyor. 
yeni bir rol aramaya koyuldu. Fa- Çünkü tabii renkleri gözlerin k 
kat bir sene hiç bir şy yapamadan dah .t kted· B. .ek.ço 
kaldı. İzdivacından 8 ay sonra ko _ · a uygun gı me •r. ır 1 

' kl-
casından ayrılmıştı. Buna sinema !o da kazanmaya bakacaktır. Çün
deki bazı anlaşamamazlıkla, ahlak- kü çalıştığı esnada fazla yoruldu
larının uymaması s.eb.ep olmuştu. ftundan zayıflamıştır. 

Bir sabah telefon çaldı. Telefon Bu genç, melek yüzlü fakat ol -
eden hafızası gayet kuvvetli olan dukça güzel kızın şimdi herkes mü 
Andre Hugondu. kemmel bir san'atkar olduğunda 

K müttefiktir. 
- • orkunç Sarati. de sizin için •••••••••••••• 

bir rolüm var, dedi. 

Ölüm Bu film çevrildi. O kadar büyük 
bir muvaffakiyet kazanmadı. Fa

Merhum Ali Hamdi paşa kerimesi 
kat Jacquellne bu sefer kazanmış h R ·ı B h ı·ı · T k. . k . ve mer um aşı ey a ı eSl e ır 

dik atı ve takdiri celbetmişti Ro - d - b B c ·ı u b d r· .. t . . . ag me usu ay em• y a ın 
un.~ .gaye ıyı yapmıştı. Güzel ve rvalidesi Bayan Hatice Müfide müp 
tab•ı •d•. Derhal bırkaç yerden tek . tela olduğu hastalıktan kurtulamı-
1ıfler g~dı, parma~lıksız hapisha - yarak irtihali dari beka eylemiştir. 
neler 1ç1n bır tecrube yapıldı. Fa - Cenazesi 30/6/~39 cuma günü sa
kat. so.nra bu rol Corinne Lucher'e at ıı.30 da Fenerbahçede 97 numa-
verıldı. ı k"' ki · d k . . ra ı oş er•n en aldırılarak na-

Saratı de partenerı olan Geor - mazı Kızıltoprak1a z··ht·· 
g Ri ı b. ·· u u paşa ca 

e gane •r gun genç kadına miinde kılındıktan sonra Edirneka-
•Amer~kah.M~e ve Richtie Sara- 1pıdaki aile makıx.resıne defnedi _ 
ti de sızı gormuş hayran olmuş• lecektir. 
d~l . 

. .. . Cenabı Haktan rahmet diler ve 
Bır my.ddet sonra genç kadın bu kederdı·d .1 . b 1 .. e aı es•ne sa ır ar temen-

adama tesadüf etti. Adam onu Met · d · 
1 
nı e erız 

ronun mümessillerine götürdü. ••••' •••••••••• 
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fE5) azı insanlar gençliklerin -
19} den, sıhhatlerinden, mem-

nundurlar' Hayatları ko -
!ay ve rahat geçmektedir. Bunun
la beraber yine her :reyden gayri 
memnundurlar. Terzinin elbisele -
rini bozduğundan, saçlarını iyi ya
ı~ımadıklarından daha bin türlü 
küçük şeyden şikayet eder durur -
!ar. 
Evet güzeldirler, gençtirler, bu -
nunla beraber kaşlarının arasında 

derin bir çizgi hasıl olmuştur. 

Başları öne doğru eğilmiş ve du
dakları sıkıntılarından acı bir şe

kilde kıvrılmıştır. Gözlerinde ise 
dalgın düşünceli bir mana vardır. 
Bunlar daima •bedbaht olmıya 

ma!hkılm kimse tarafından beğeni 

· iiu sevilmelerine imkan olmıyan 

kimselerdir ki teravetlerini de kay 
bedecekleri muhakkaktır. 

1 

Bütün bu gayri memnunlar, ha

yatı kendilerine küçük hiçler yü -
zünden zehredenler ıbilmelidirler 

ki ne kirpiklerine sürdükleri ri -
mel, bakışlarındaki kederli zaval
lı hali, ne dudaklarındaki ruj ağız

larının kenarlarında hasıl olan ocı 
ifadeyi, ne pudra, krem yüzlerinde 

belirmiye başlıyan kırışıkları sile
cek değildir. Bunların güzellikle-
rini teravetlerini muhafaza etme-H 

ızır, Kanuninin bu iltifa -1 sesleri, şen madmazel kahkahaları 
tından çok hoşlanmıştı. Bu ufukta hiız zincirleri meydana ge
tesirle Muhittini ikinci tiriyordu. !eri ve yine kendi menfaatleri için 

kalyonun başına geçirerek gelecek Barbaros kalenın kumandan 0 _ tek yapacakları şey ufak tefek 
sene yazında yapacağı seferi, Pa - dasında, kumandan Rossini ile şeylerle sinirlerinı harap etmemek 
d' 00"ı zivarete hasrettiği için he - · ,.e kabil olduğu kadar hayatların-..,..... ' yük5ek rütbeli zabitlerini, Ispan-
men denize açıldı. 16 parça başlar 
da, kadırga, kırlangıç ve çektirme-
den mürekkep kuvvetine Osmanlı 
padişahının hediye ettiği iki kal -
yonu da ilave ederek Fırat sı.hil -
]erinin y<ılunu tuttu. 

- NİS'DE BARBAROS 

yol ve İtalyan şövalyel&ini karşı

sına almış, bir kaç saat içinde hu

dutsuz meziyetlerini esarete · çe -
viren büyük denizcinin karşısında 

heybetin en açık ifadesile titreşen 

esirler can kaygusurıa düşmüşler

di. 

Bugün bır haz beldesi, zevk ve Barbaros Rossiniyi bızzat sor -
eğlence ~ehri olan Nis, yine Fran- guya çekti: 

sızların Akdeniz kıyısındaki say- - Buranın kumandanı sendin 
fiye şch.r!erini teşkil ediyorlardı. .. 

1 
.• 

1 ov e mı. 
Barbarosun donanması Halka! -, · 

vaddan harekettten üç gün sonra - Evet büyük amiral! 
sabaha karşı Nis'in sarp sahilleri - - Tür~lere silah çekmenin, 
ne varmış, kırmızı bayrakları dal- Türk leventlerinin karşısına çık -
galandıran Barbaros donanması mak bahadırlığını göstermenin ce
erkenden şehri toplarile selamla - zasını biliyor musun? 
mağa başlamıştı. 

Nis, kurulduğu gündenberi ilk 

defa Türk denizcilerinin toplarile 

en büyük heyecanı hissetmiş, şe -

hir, karpuz kadar güllelerin teh -

di:di altında şaşıran zırhlı şövalye 

!erin kaçışmalarına sahne olmuş -
tu. 
Bombardı.manı müteakip kırmı

zı gür sakallı. çelik bazulu Akde -
niz hakiminin narası huruc em -
rini yapıştırdı; 

Rossini, Baıilıarosun bu kükre -

yişine cevap veremedi. İşi sus -

makla geçiştirmek istedi. Baroaros 

tekrar kükredi: 

- Söylesene kumandan! Bunu 

düşünmedin mi hiç? 

Birkaç saat evvel esareti aklın -

dan, ·hayalinden geçirmiyen, fa -

kat Türk denizcilerinin dünyaya 

parmak ısırtan akınlarile bu hı.ya

linden geçirmediği aklbete bir kaç 

saatte uğrıyan İspanyol kumanda

nı yine sesini çıkarmadı, Barbaros 

devam etti: 

- Bak, sana bir itiyadımdan baıh 

dan memnun olmıya çalışınak ve 
neş'esizliğin önüne geçmek lazım 

geldiğini bilmeleri li'ızımdır. 

• 
iki zarif 
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- Haydi leventlerim .. karaya! 
Reislerin gemileri Nis kıyılarına 

aborda etti, şehrin muhafızı ku -
mandan Rossini, topladığı maiyye
ti ile bu ihracı karşılamağa yel -

lenmişti. Fakat, her savrul~ta bir 
kelleyi dalından kopmuş bir ar -

sadeyim: Rodoslu Kardeşleriniz tE!._ ıcaklar iyice bastırdı. Şe -1 duğu kadar başımızın kuvafürünü 1 yaparak yine ayni modaya uyma -
beni yakaladıkları, lıltfen hayatı- i;;;J} hirde akın akın sayfiye- de değiştirmemtz lazımdır. Güneş nız mümkündür. Sonra sayfiye az 

mut gibi yer seren Türk palaları, mı bağı.şlıyarak zincire vurdukla- Jere göç var. Yazın ne ol- yüzümüze ve vüc11dümüze en gü- masrafla şık giyinilmesi mümkün 
Türk yatağanları bu zırhlara bü . rı zaman ahdetmiştim .. dövüşe dö- sa atıl, hareketsiz kalanlar evlerin zel ve tabii rengi verecektir. Saç- olan en müsait bir yerdir. Size o • 
rünmiiş uzun karğılı miğferli vüşe Ak<lenizde arıyacağım, istik- kuytu köşelerinden kurtuarak ken larımıza gelince onları oldukları rada lazım olacak elbiseler şunlar-
şarlman Şövalyelerinin üzerinde dilerini açık havaya atıyorlar. gibi bırakır hatta uzatabiliriz. Yal- dan ibaret olocaktır: 

balde muvafak olursan başlar - S f 
mütıhi.ş bir çatırdı ill işlemeğe baş ay ıyeye gitmeyi hiçbir zaman nız sabahları iyice tarayıp fırça - Sabahları denize giderken giy -

damın oturaklarında amiralden a- bir lüks diye almamalıyız. Her şey lamamız kilfidir. Rüzgar alnımız- mek üzere belden ibüzgülü, onu 
lam1ş, bir kaç dakika içinde zırhlı • 

şağı denizci, komandörden ufak de olduğu glbi bunu da gayet mü- da tabii bukleleri yapacaktır. Yüz düğmeli, kolları bonone emprime 
kahramanlardan sağ kalanlar ka -
çacak delik aramağ .«oyulmuştu. 

Ba~barosun yiğitleri, Amiral ge-
mi.sinin gönderinde dalgalanan 

Türk bayrağını bir kaç saatte Nis 
kalesine çekmişler, bu kadar ko -

!aylıkla ele geçirdikleri kaleyi ta -
lana koyulmuşlardı. 

Akdenizin bol iyodlu tertemiz 
havasile yetişen Nis kızları. Le -
ventlerin gürbüz kollarile kucak -
!aşarak kare bul'Çların~ taşınıyor, 

her tarafta muzaffer Türk levent
le.rin!n şahikalarda inleyen nara
larının aksi sadası çırJıyor. bu kar 
tal haykırışlara karı.şaz: ince kadın 

forse ku-Ilanmıyacağım demiştim. tevazi, küçük bir para ile yapmak leri fazla solgun olanlar akşam ü - tualden zarif sade bir elbi,;e, eğer 

Şimdiye kadar düşürdüğüm, vu -

r~a vuruşa yaklayıp zincire vur-

duğum amirallerle yüksek rüt.be

kabildir. Sayfiye bir lüks haline zerleri dudaklarına ve yanakları- bahçeniz varsa ve toprakla uğraş -
sokmak, ve komşusuna nisbet yap na hifif bir pembelik koyabilirler. mayı seviyorsanız, geniş hasır bir 
mak, yahut bir başkasını taklit et- Yalnız bu, kendinizi sayfiyede ih- şapka, yine büz.gülü basma bir e -
mek için açık havaya giden sahil- mal ediniz, olduğunuz gibi kalınız tek ve kolsuz ince bir b!Cız. Öğle -

li şövalyelerin sayısı epey oldu. d ğd k d d ğ'ld. B'l"k' de, a a, ır a ev tutanlara dai- demek e ı ır. ı a ıs sayfiyede den sonra giymek üzere ise şık bir 
Başkardemin oturaklarında böyle ma gülünç nazarla 'bakılmalı.dır. şehirde olduğu gibi hatta daha faz emprime kiifidir. Akşamları ise bir 
asll bir ekip kürek çekiyo!. Sizi Burada bunlardan değil genç bir la kenditıize ihtimam ediniz. davette bir bahçede giymek üze -
d ebunların arasına katmakla kü- kadınln sayfiyede nasıl olması ve Sayfiyede bir basma entariyi bi- re geniş uzun beyaz tualden bir e
rekçilerimi arttırdığım için ayrıca yorgunluğunu çıkarmak, gençliği- le büyük bir zerafetle giymesını tek, Fulardan sade bir bluz. Bü -
memnunum. ni ve teravetini muhafaza etmek bilmemiz lazımdır Şimdi kırlarda. tün bunları gayet şık ve zarif bir 
Şövalyeler hiç ses çıkarmıyor - için nasıl hareket ebmesi lazım gel açık havada etekleri büzgülü beli şekilde intlhap etmesini bilirseniz 

lar, karşı karşıya bulundukları fe - diğinden bahsetmek istiyoruz. dar, kolları dar elbiseler giy - muhakkak kı o senenin en şık gi
ci akibeti düşünüyorlardı. Bu ara- ı Bir kere açık havada kabil oldu- mek çok modadır. Fakat eğer bi - yinenleri arasında siz de bulunur-
lık odanın kapısı ğu kadar tabii olmamız lazımdır. raz şişmansanız bu size gitmiye - sunuz. 

(Arkası var) Bu sebeple, yüzümüz boyalı ol - cektir. O zama eteğinizi hafif kloş Sonra sayfiyede vücudünüzün 

... .ı . • 1 , .... 
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lzmir lıültürparlttan bir görfınü, 

znıir, 27 (İKDAM) - lz -
mir fuarında Roman -ı 

ya hükümetı namına 

inşa edilecek büyük pavyon i 
ıçın Romanya ticaret nezaretj 
müme.siller.nden mürekkep üç ki 
şilik bir heyet. İ•tanbuldan bura -J 
ya gelmiştir. Romanya deYlet pav
yonunun, Paraşut kulesi yakının

da inşa edilmesi kararlaştmlmıq

tır. Bu pavyon, ecnebi aevletler 
pavyonları arasında büyıik \"e gü- ~ 
zel bir eser olacakt,r. 

Türk - Yunan Tecim Ofisinden 
Atinadan İz:nir fuar komitesi re -
isliğıne gelen bir mektupta fuar 
mevsırninde İzrnire 400 Yunanlı 
seyyah geleceği ,-e bir hafta, bel
ki de on beş gün kalacağ1 bildırll· 
miştir. Ofis reisliğı, İzmirdeki otel 
ve gıda maddeleri fiatlan hakkın· 
da malılmat ist~tır. Yunan hü -
kılrneti, bu seyyahların her birine ./lk ôkul •ergilerinclen bir 
kırkar Türk !ırası tutarında dö _ l turan Aı·apoğlu Giritli 30 yaş 
\iz vermeği kiibul etm~tir. j Ali Vardar mıiptelfı olduğu 

Kültür - parkta inşaatı biten ve hır.ıtalığı n<ıb~tlerinJl, son sı 
bütün atış silah \'e malzemesi ik-ı ıar münase'betile fc\·ka!Jde 
mal edilen kapalı atış poligonu, s: yüzü~den kalbi durm.ış ve öl 
Temmuzun ilk haftasında mera - tür. Maamafi kaza müddeium 
'imle açılacaktır. Kapa!~ atış po - !iği hadıse hakkında tahkikat ) 
lıgonu, Kültür - parkta Izmir hal- maktadır. 
kının, bilhassa gençlerin çok isti- ----0-

fade edeceği bir eser olmuştur. Bu Bir cerh vakası 
rı>da atış yapacakları seyretmek. . . _ 
yııhut kalabalıktan sıra beklemek Izmri, 2? (IKDAM) - Izın 
için bir de salon vücud" getiril -1 Keçeciler ~addesinde Şerif J_Cu 
miştir. Ayrıca poligonun kıymetii cu de Manısalı .Mehmet ış yuz 
kitapları ihtiva eden bir de kütüp den kavga etml§lerdir. Şerıf 
hane;;i vardır. yucu, Mehmetli bıçakla dört ye 

Belediye, şehrin muhtelif semt- den ağır surette yaralamı~. z 
!erinde imar ve inşa hareketlerine taca yakalanmıştır. Yaralı hast 
devam etmektedir. Birçok mühim 1 neye kaldırılmıştır. 

--<>-yollar beton inşa edilmektedir. 
Bunların üzerlerine asfalt döşe - Çifte ile Oynarken 
necektir. Eşrefpaşa - Kadifekale- İzmir, 27 (İKDAM) - Bavı 
si yolu da böyle i~ edilecektir. dırda Boğazköyü civarında, Ço 
Şehrin yukarı mahallelerinde ge -ı Mahmut oğlu İdris, çifte tü1,~ği 
niş mikyasta kanalizasyon inşaatı kurcalarken ateş aldırmış, gogs 
yapılmaktadır. · lden ağır surette yaralanmıştır. 

1 Belediyenirı, Almanyaya yem --oo-
sipariş ettiği 27 otobüs ve trambus Sarkıntılık yUzUnden cina y 
20 Temmuza kı>dar İzmirde teslim İzmir, 27 (İltDAM) - Mene 
edilmiş olacaktır. Bu otobüslerden mende Şehit Kemal bey köyün 
10 tanesi bu hafta içinde vapurlar oturan Mustalfa adında bir ada 
la İzmir limanına getirilmiştir. O- tütün kırmak için tiltün tarlas 
tcıbüslerden ikisi turistlere mah - giderken yolda rastladığı çob 
sus ve elli.şer kişiliktir. Belediye. Osman, Mustafanın yanın.da.ki 
fuar mevsiminde Kültür - Park dınlara harfendazlık etmiş, Mus 
içinde ziyaretçileri gezdirmek ve tafa çifte tüfeğile Osmanı iki y 
istedikleri yere götürmek üzere ay rinden tehlikeli surette yaralam 
rıca romork 200 kişilik bir otobüs tır. Osman ,bir müddet sonra ölm 
daha getirtecektir. tür. Katil tutuı:nuş, adliyeye ve 

Sıcaktan ölüm mi§tir. 

İzmir, 27 (İKDAM) - Çeşme ---0--
o<azasında Sakarya mahalesinde o- Sıvas Okullarında 

her zamankinden fazla tenasübü -ı Sıvas, 26 (İKDAM) - Şeh 
nü bulacağı, ufak tefek kusurla • rimiz ilk ok11lları ders yılı 
rının ise kolaylıkla kaybolacağı\ nın bitimi dolayısile bir sene iç 
muhakl4aktır. MeB&IA sayfıyede risinde okutulan ders üniteleri 
bahçede toprakla uğraşmak pek göre hazırlana11 ve gözalıcı bir te 
güzel bir spordur. Bu göğüs ıçın, nik taşıyan bll sergileri binle 
vücudün incelmesi, kalçalar için Sıvashya gönül fer.ahlığı içerisin 
gayet fayadlı bir spordur. Sonra de doya, doyıı içlerine küçükleri 
den;z, aqam Üzerleri yürüyüşte san'at zevklerini sindire, sindir 
vücut iş\iha ve ne,'e için çok fay- seyrettirdiler. Yavrularımızın e • 
dalı şeylerdir. (ArkaM 7 incide) 
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Toprak 
meselesi 

yoktur E M, E L e D 8 N, A C d•k!Jen bır mesele var: . . .. 
Tefrika No. 18 Çeviren: '•kender FahredditJ r-r· R s ıu R .- N u R' Gar la mak. Karlofca muahede - lup taşıyor, çıft tedrısat usulune 

--. - - - - - - - P ş bas vurmaga mecbur oluyoruz. 
A N 8 B İ B E R 8 Z A sinden sonra mütemadiyen gerile - • . 
L 8 N E M A 8 A N i mekte olan Osmanlı de\"letı üçün- Tanz•matta Namık Kemal -ser-
• Ş A K. A 8 E K "f N 9 cü Se!ım zamanınra n•hayet anla- best ticaret• dıye bagırıyordu. Romanya Baş

vekili böyle 
dedi 

! K ' cı j • - M --L • K mağa başlamıştı ki garplı olmaktan Mektebı Mülkiye ıktısat muallı -
- j A_I A · - -· başka kurtuluş yolu yoktur. Ve mi Ohanis paşa •sanayii dahiliye -

_ü _ _ç 8R,E1 S_ 1 M. S ~- garplı olmak her •,eydeıı ev,·el · h · ı .. ·· 'dd l -· - ~ nın >mayesı usu unu. şı ete ten 
_Ç A _T. S l_!_jR 8 H E B- garbın teknlg"ı ile mücehhez olmak - - kit ediyordu. Meşrutiyetin iktisat-
Ü R O __ N_. R 8 p A M.

1 

A demektir. Garbın zihntyeti. yaşa -
K E • B E 1 D 8 K' A 1p1 A K yışı ideali onu takip eder. çıkrından Mehmet Cavit açıktan 

Fakat tanzimat hatta meşrutiyet açığa Jıberaldi. O devirde hakim o- Biıkreş, 29 (A.A.) - Başvekil 
BUGCNJ[t} auLMAC AMJZ 

t 2 B 4 6 e 7 8 9 10 11 

- Soldan sağa -

1 - Kar ılık - Peş ni kovalama. 

2 - Kavgacı - Ayrılık. 

bu gayeye h•çbir zaman ulaşma - lan bu teiakkiden ayrılan yalnız Kalinesko, meclis tarafından Kra
dı ve buna mani olan yalnız üm - Akyigitzade Musa'yı görüyoruz. lın mesajına verilecek cevabın mü j 
met zihniyeti, imparatorluk idaresi Erkanıharbiye mektebi ıktisat zakeresi münasebetıyle söz alarak. 
deg-!Jdi. Buna asıl mani olan ecne- şimdiki rejımın men eini anlatml§, 

mual mi olan bu zat •İlmi Servet 
bi sanayiin tahakkümünden kur - eski siyasi partilerı şiddetle tenkit' 

adlı kitabında •usulü himaye• yi d .. ı k lıkl • · tulabılmek ıçin sanayıi bizzat mem ve emagoıı aş ın arına manı 

leketın ıçinde kurmak lazım gel - müd.afaa ed;yordu. Fakat de\·rlnin olarak nizam ve hürriyeti temin e
diğmı anlıyamamak veya yapama- umumi z1hniyetine mukavemet e- den Şubat 1938 anayasa kanunu i
maktı. Tanzımat ve meşrutiyet e - demiyerek susmaga mecbur olınu§ le ihdas edilmiş olan rejimın otori- ı 
sasda Jıberal ıdıler: Dedet veya tu. Ziya Gökalp ancak 1916 da mıl- ter mahıyetıni teyid eylemı tir. 
fikir adamı dıye ortaya atılanlar 11 sanayıı himayeden bah.etmeğe • Baş ·ekil .deıruştır ki: . 
garbı s yasi hürriyet ve müsavat b 1 d H .. b t db 1 . l Romanyanın dış politikası va -ı 

. ! d . d . 1 B .. .. 1 aş a ı. euuz u e ır erın ya - h . B d . . 1 .. k 
zavıyes n en gor u e.ı;. u goru 

1 

zı t r. un an yırmı yı once en-
garp milletler• ıçin dogru di. H.atta nm, ~~\~kkat _ve kıfayets z oldu- dılerine tabıi haklarla sahıp oldu
bıze nufuz eden ve etmek ıstıyen ğu du unulem ;ıordu. Asırların ıh- ğumuz Roman ·alılarla meskün ! 
garp sennayesı ve •mparatorluğun ~a!ıne karşı radıkal bir deva bu - toprakların bize a:diyeti kabul e - , 
hakim unsuru olan Türklerden lunması, endüsrıleşmek ıçır. dev - dılmıştır. o zamandanberi, Roman 1 
maada bütün u!'.Surlar ıçın dogr ı b · l l ı· d 

. .. . . letın -zıat ışı e e a ması az.m ı. yanın hudutları dı ·ında artık hiç . 
idi. Çunku Jıberalızm<n ıktısat sa - j _ . • , . . .. . . ı 

3 - Esir olmayan - Agacın ak - h d k t' · k ı Bu \Ola mıllı inkılaptan sonra hır talebı ''oktur ve but un endı<esi ı 
asın a ı ne ıcesı apı arımızın 1 · ' • 

sammdan - Kabul etmemek. ecnebi sermayesıne karşı ardına Cümhurıyet hukümeti g;rd•. Bü - dışarda barı.· politikası, içerde de 1 
4 - İsim • Palamut vesair bazı kanar açık olması degll miydi? tün ;,]er daima büyük adamlar ta- sosyal ve ekonomık kalkınmadır. 

neba.tlarda bulunan buruş- Memlek"t içerisinde bundan kim rafından yapılır ve büyük fedakar Tabii sen·etleri kendisine ait ol -
Klara laflarını boyaJılttan •onrG çolt Hoimli bir lıadın 
olmaıta .. Neoyorltta polisin eline J a , ecefini ammayorda 

l=:)\ olis müdürünün, şikayet tüm .. bu centilmen gürültüye koş
F' etmekte hakkı var. Fakat, tu, beni gördu. Mesele bundan iba-

acatıa kendisi benim ye - ret. 
rım4c olsa, bu işin için-den kolayca Siyah canavar irı beyaz gözleri
çıkalbiHr !Di? 0 da bizzat itiraf et- Di çevirmiş, polis hafiyesini mana
ıniştir kl, Klara her gün renkten li bakışlarla süzüyordu. 
;":!ı.;ş!, eklden şekle giren. zabıta Cak tekrar sordu: 

turucu madde - Türk alfa -
besinde bir harf ve bir nevi 

cetvel-

5 - Mef'ulü maa edatı - Şiddetli 

arzu. 

6 - Bir nevi kumaş - Dığer. 

7 - İcar - Vılayet. 
8 - Bir nota - Çaresiz - Zarf. 

9 - Yerine getirmek - Bir mey-
yı aldatmakta büyük meharetler - Klara nerede? 
gösteren şeytan bir kadındır. Ben- - Bilmiyorum.. va - Verem basilini keşfe -
ce onun Amerikaya niçin geldiğini Paskal ~bilmiyorum• derken, den meşhur d~klor. 
raştırmalıyız. Zira, bu işde ben hali ve tavrın<lan her şeyi bildiği 10 - Faiz - Dolu. 

•gerdanlık sırkafo nden ziya- anlaşılıyordu. 11 - Sinirli - Tatlı içki. 

la sürmedi. Cak'ın arkadaşı: 
- Klaranın şu dakikada nerede 

bir casusluk seziyorum. Polıs hafiyesi hiddetle ayağa 
Ca:k'ın polis müdüriyetindeki o- kalktı: 

.asında başlıyan bu konuşma faz-

bulunduğunu ancak sen bilirsin' .. 
- Ben, ml.i.saade ederseniz, gi - Çünkü o, senin karındır. Kansının 

deyim. Klaranın zenci kocasını bu- nerede bulunduğunu herkesten ön 
lup arkasına -emriniz veçhile- bir ce bilmesi lazım gelen bir insan 
kaç hafiye koyayım. Herltalde bu-

aıdam -karısının aşkı yüzünden

her tenal a alet olabılir. 

Cak odada yalnız kalırıca düıjün
meğe başladı: 

varsa, o da o kadının kocasıdır. 

Haydi, bizi oyalama. Bir kere ken

di avağınla elim.ze düştün. Biz de. 
ser.i arıyorduk. hakıkatı bizden 

gizlemer,e kalkışırsan, sırtını ok -

şamakta tered<lut etmı>ecegırnız -
- Klara bu zencıyı n · ıl elde et den emın olabiirsin!.. 

tı acaba?! Paskal .gerçekten onu 

""'7t.mr mu? Yoksa o da bu vesile 
Zenci adam ayağını yere vura -

rak bağırdı: 

- Karımı ben de sizin gibı kaç 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - B•r mevsim - Tahta temizle-

mek için kullanılır. 

2 - Mütalea - Denizlı vilayetin

de tarihi meşhur bir harabe. 
3 - Geniş olmayan - İsmi mc -

kan edatı - Körliık. 

4 - İlave - Emnıyet altına al -

mak - Su. 

5 - Meruıü fih edatı - Sadabad 

paktı devletlerinden bıri. 

6 - Aded - Açmak masdarından 
ismi faıl. 

7 - Pırıltı - San'at. 

8 - Hane - Irm .. gın buytiğti -

Kıl. 

9 - Vermekten emır - D·lsiz -
ile Am rikada başka hır entrika 

ç vırmekle mi mesguldür? Heıhal 

de ze. c yi ş.adet!c taktp etmelı -
y . Bu adam bana g ttıkçc şüp -
he , gorı.inmege başladı. 

gündür arı~ orum. Benı yaraladık-
K ş n yağar. 

ta" sonra otelden k mıştı. T k -
110 - Sayı - Memlü. 

rar Meksıkııc an Nev - Yorka gel -

C k. odanın ıç. de do 
b.. rıb.rc duvardaki mad 

dignı duyd--m. Onu mutlak bul
ırken, 

n !ev- malıyım. 
h· _ızcrinde hır tcJ,lıke işareti be. - Meksk.adan clonduğüooen e -
lır ı. Bu şarct, yanındaki oırnda mın misın? 

- Evet. ev - Yorkt:.n bıl al-

lt - Yer altından çıkarılır - Pa -
paz. 

Türk - Yunan Baytari 
anlaşması tatbikatı 

istifade edebilirdi? Osmanlı tarihin !ıklar ıster. Semerelerini 
de az çok tican burjuvazisi inkişaf zaman makla beraber, Romanya diğer j 

•çınde venler; bundan dolayı, ya- devletlerle olan mübadelelerinin etmiş unsurlar. Bu suretle düyunu 
pılan planlardan derhal netice gö-umumiye, Anonim şirkeJcr, ve 

ReJilerin yanı başında memleketin renıiy nerin ıçinde belki bu teşeb
giydığ1, kullandığı, yedıği eşyadan büslcr bir end•şe uyandırabilirdı. 

büyük bir kısmı dışarıdan geli}·or- Fakat 15 sene sonra bu te~ebbüsle

du. rin mcyvalarını, halkın umumi se-
Bunları satın alamıyan halka ge ı . . .. . .. .. 

l . t ,~ 1 1 1 .. cıyesını yukseltmesmde, yekvucut 
ınce, ezga.ıı ar ve sapan ar a mu-

cehhez olan bu halk iptida! ıhtiyaç bir kütle halinde şuur kazanmış o-
Jannı kendi iptidai vesaitile tat.min lan Türk milletinde, milletin umu

kendisi için elzem ve faydalı ol -
duguna kanidir. 

Bu suretle Almanya ile akdetti -
ği ekonomik anlaşmayJ bütün sa -
mimiyetle \'e halisane bir surette 
tatbik etmek niyetindedir. 

Romanyanın barış ve nizam ic -

raatı şu tek endişeden mülhemdir: 

etmekten başka -bır şey yapmadığı mi intıbahında artık bütün açıklı- Hudutlarının müdafaası. 
için umumi seviyesi daima geri ğı ile görüyoruz. Hiçbir kimseyi tehdit etmiyoruz. 
kalmağa mahkum bir halde idi. Fakat surası malüm olsun ki her 

Türk Çümhurıyetı endüstr•yı ı nereden gelirse gelsin her türlü 
memleket içerisinde kurmak kara- ı ........................ ı tehlikeye karşı koyacağız. Yine 

rını verdiği gun 1ki büyük işi bır-\ ı D a v e t 1 e r ı nereden vaki olursa olsun, müda _ 

den ba;;armağa başlam"< oldu: ı........ .. ...... ı faamıza karşı ha1ırhahlık gösteril

Türkiyeyi ecnebi sermayesınin nü- ı Beden Terbiyesi İstanbul Böl - mesini memnuniyetle ka:bul edece-
fuzundan kurtarmak, ve halkın si- gesi Atletizm Ajanhğından: ğiz. 

sevıyesıni yükseltmek.Garp m ilet- Bölge Dekatlon birincıliği bu Herhangi bir kimse ekalliyetler 

ler'n'n asırlarc " mu-ddet zarfında Cumbartesı ve Pazar günü Fener- • . d . t'f d d k " . mc,eıesın en ıs ı a e e ere ya -
bahçe Stadında yapılacakLr 
· Müsabaka sırası: 

tabiı bir tekamülle elde etmiş ol -
dukları modern anayi ve ticaret 
ha) atını mernleketımızde nas•hat, Cumarte i saat 14 te; 100. f. - U-

zunatlama gülle atma yuk ek at-
teşvık ve tavs•ye >le derhal uyan- ' ' 

• . lama 400 metre 
dırma~a ımkıin \oktu. M llı sanayl l ' · 
kurmak garplı olmaıııın bırıncı ve Pazar saat 10 da 110 manıa, d.sk 
en zaruri adunıydı. Ti.ırk Cümhu-1 atma, sırık aılama, ciri~ atma, 1500 

metre. 

Be<len Terb vesi G. D. Atlc -

riyet• seksen senel•k karars.zlığın 

dogurduğu zararların ö .rne geç -

mck için iktisadi devle çı!.g• tahak tızm Federasyonu 16 Temmuz En 
kuk ett rdi. krnasyonal müs®akalar. Tert.p 

lktısadi devlet ılık b zı g .. rp ser 'I t d 
mayesının ıktısacti nufuzundan 

16 
T p ı

ıeye nen: 

kurtanrken eknıgın coğurduğ · ye emrn ız azar gunıı yapıla -
ri 1ht} açlarla be1 abcr mi e-, cak a 'e zm rnilsa.bakaları a <a -

vıyemızı yuk el! yord.ı. Teknıkle ! ğı a c • ) .zı.ı atlet.tr ıştirak 
fıkır aras.nda sıkı bır muııasebı:t deeek e cı.r. 
vardı. Her fıkır s vıyes b•r teim k 

şeklıne ekabiıl eder. Sapanla çit 

Genç, er· 

hancı tahrikat ,-e bu sudretle hu -
dutların citesinde demarşlar yapı
labıleceginı zannederse, Romen 
dev;etinın şeref ve vekarını bilımi
yor demektir. Ekalliyetler me:sele
si tamamen küitıircl ve iktısadi bir 
meseledir ·e bu hususta toprak 
meseleleri mevcut olamaz. 

Roma!l;a hudutları, eli sılah tu
tacak bır tek Rom~nyalı kalıncı

cıya kadar mahfuz ve sa 'im du -
racakt~r. 

İspanyada nazırlar 
meclisi toplanıy~r 

Burgo,, 29 (AA) - Bu ayın 

30 unda Generai Franco'nun ı-ıya
şeıınde 1:ıır a-ırlar mecisi ıçtimaı: 
akdedilecektir. 

e ı bır vak'anın başladıgını ha -
l: veriyordu. 

Cak yan odanın kapısını açınca, 
dığını gcirenler var. 

- Kim bunlar? 
İzmır. 29 (AA.) - Yunanıstan- süren ve tezgıihla dokuyan ada -

100 m. Şer.f. Serme!, Kamran, 

Cezmi, Necdet, Yaşar. ------
- Trenden inen yolcular .. 

la akdec!ılen vekriner muahedesi 
mucıbınce mezkür memlekete ih -mı;avınlerıIJ<C!en birınin bır adam -

; l:>oğuştuğunu gördü. 
- O ne? Bıraz önce duşıindü -

- Ayrılmadan öııce seni neden raç <dılecek hayvanların iskelede 

guın adam .. 
yaraladı? geçırmelcn iktiza eden mü,ahede 

- Bu. bir kavga değildi. Meç miıddetıni sıkıntısız geçirebilmeleDiyerek tabancaoını çekti. 
Klaranın kocası zencı adam te _ güreşi yaptık. Ben meç kullanma- ri i ·n bu miıddeti çayırda da ge-

ef n telıni koparmıştı .. buraya ne •ını bilmedığim için, kalçamdan' çirebı.eeeklerı düşünülmüş ve 

maksatla girdıgi, ne yapmak iste - yaralandım. Halkapınardaki Sadıkbey çayırı -

dıği belli degıldi. Cak derhal dü- Cak güldü: nın tahaffuzhane olarak kullanıl -
- ::\leç oyunlarında hir bir ki<rrı- kl"f -''! ' ' z· v d.ık jaldı .. ıçeri giren sivil memur- > ması te ı ...,ı mıştır. ıraat e -

\ar hemen bu zenci canavarı yaka &enin kalçasından yaralandığı va- kaleli bu t klifi tasvip etm~ oldu-

! C k, d 1. d'l ki değildir. O seııı kasden kalçan - g· un.dan bundan sonra sevkedile _ a ıp a ın o asına ge ır ı er. 

P 
dan yaralamış: 

Canavar diyoruz. Çünkü, as - cek hayvanlar tııhaffuzhane müd-
k üç dört kişi ile boğuştuğu hali - Bundaki kazancı ne olabiiır? delini Saıdıkbey çayırında geçire-
.e sırtı yere gelmiyeeek kadar - Gayet basit. Senden ayrılma- ceklerdir. 
muttıış kuvvetli bır adamdı. Dev ga karar vermış. Senı hareketten 

e .le Amerikan polis memur - düşürmek için yaralamış. Fakat, 
nın öyle gözünü yıldırmıştı Gen nasıl oluyor da ayakta dura -

k: biliyorsun? 
Cak, Paskala sordu: - Ben bacagımın birini kaybet-
- Ne arıyordun o odada? 

--o---

Garip bir dava 
bir iddia 

ve 

Paı Is, 29 (A.A. )- Parıs mah -

mm b•lgi ve görüıj sevıyesı makine 

kullanan adamın bılgi ve gorüş se

viyesinden çok geridir. Bır mem -

lekele hır fikri getırmck ıç n başlı

ca yol oraya bu fıkrın teknıgini 

sokmaktır. Fakat başkanının tek -
niğile yapılan ve başkasının .erma
yesine bağlanan yerlerde i<ozmo -
polit fikirler, bu teknıgi ve serma

yeyi b11:zat hazırlıyan muhıtlerde 

milli fikirler uyanır. İkti>adi dev

letçilik bizde garp milliyetçiliğinin 
doğması için esas teraelleri hazır
ladı. 

Makine, Radyo, sinema, traktör, 
tren, kamyon, otomobil, fabrika 
kasabalaı-a ve köylere kadar sokul-

200 m. Suker, Saıt. Ömer Şanan. 

Üçtek, Orhan. 

400 m. Şevket. Ali, Kazım. Hüse 

yin, 'Merıh. Ahmet. 

Temsili takım: 
100 - İrfan, Neriman, Nazmi, Ci 

hat. Cemil (İzmir). 

400 - Gören, CemaJ, Galip, Za
re. 

800 - Galip (Ankara). ibrahim. 

Cemal. Vladimir, Abdullah. Eli. 

110 - Vasfi. Suha (İzmir). Yav 
ru Hrisafopulos, Fail< (Ankara). 

5000 - Maksut, Hüseyin Artan, 

Ali (Ankara), Mustafa (Ankara). 

Yüksek atlama - Süreyya, Pu

lat, Merıh, Jerfi (Ankara). dugu zaman halkın ister ıstemez 
gözleri açılır, okuma şevki uyanır, Uzun atlama - Muzaffer. Va -

1 içtimai alakaları artar, kurunu vus kur (İzmir) .. Ömer (Ankara). Çar-

tai zihn•yetinden sıyrılır. oğlu. 

Almanya • Estonya 
arasında 

Tallin, 29 (A.A.) - Alman er
kiınıharbıye reisi General Halder, 
dün Estonya Re\sicümhuru ile u -
zun bır gorüşme yapmıştrr. 

Hindistanda bir tren 
kazası 

Londı a, 29 (A.A.) - Delhi -
den bilıdirildiğine göre Delhı - De
hardun sürat katarının Morama -
baa civarında yoldan çıkması. 6 
yokunun ölümüne sebebiyet ver -
miştir. 20 kadar yolcu da yaralan
mıştır. 

--DOO>---

Bulgar Kraliçesi 
İtalyaya gidiyor 

Sofya, 29 (A.A.) - Kraliçe ion-
- Bir yere telefon edecektim .. sem bile tek bacakla yine ayakta k 1924 - 38 arasındaki 14 sene için- Üç adım - Abdurrahman, Yav-' emelerindcn biri, bir talak da - na. dün Spolete'nin evlenme me -

durı1bilirlm. Yaram kapandı. A · vasında bir adamın karısının ken- de iık, orta ve yüksek tahsilde ta- rµ, Fethi. Halit. resiminde hazrr bulunmak üzere - Telefon ıçin çok tehlikeli bir 
)er seçm.şsm! 

- Bcn.m için hiç bir tehlike yok 
tu Aksi şeytan .. a ağ1m telefon te 

radan bır hafta geçti. Onu mutlaka dısıne yapmı< olduğu sahneleri giz !ebe m ktarında göri.ılen nı bctsız Gülle - Ateş. Arat. Veysi, İr- İ!alyaya hareket etmiş ve istasyon 
bulmalıyım, centilmenler.. bana Jice tesbit ettirmiş olduğu gramo - derecede büyük artma bu şevkin fan . da Kral. hükumet azası' ve diğer 
s z de yardım çı.liniz! fon plaklarını delil olmak nazarı neticesidir. O kadar ki halk.n rağ- Disk - Yusuf Arat Ve si Bü- alhsi etler tar 

JO-HaıdnallSt 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

• 
lkdam'ın 
Hediyeli 
Ank e ti 

1 - Sinema:'• niçin sever • 
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever· 
siniz? 

(Bu sevdiğiniz arfütleri 
en çok hangi lıusustyetler' ho

şunuza gidiyor?) 
3 - Sinema yıldızlan arn • 

sında 3iylnişlerini ve ta\·ır

lannı, hatta hayatını fr'Jit 
ettiğiniz artistler var mııl r? 

4 - Herhangi biT me~'lur 
sinema yıldızının, sıze c. zip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mJ, şöhreti mi, 
güzelliği mi?) . 

• - 28 -
Ankara - Bayan N ezlhe 

Şen ·Gül söylüyor: 
1 - Sinema ne eğlene ·, ne 

teknik müessesesidır. Bence 
her •eyden ziyade beşriyeti 

tenvır eden bir ilk mekteptir. 
Ve insanlar ıçtnde bu mektep
ten feyiz alanJar o kadar çok
tur ki .. 

2 - Şarl Boye yüksnk bir 
san'atkardır. Onun için seve -
rjm. 

3 - Hıç birıni taklide yel -
tenmedim, ve yeltenenler 
hayret ederim. Marlen Ditri
hin bazı tavırları hoşuma gi -
der. Fakat, bu, hiçbir zaman 
taklit demek değildir. 

Perdede geçen haya'.ı tak -
!ide lüzum var mıdır? 

4 - Gretanın san'atini tak
dir ederim, Bu san'at vüksek
Jtği ona büyük bir şö!>ret te -
min etmiştir. Elbette ı- akkı -
dır. Bu 4öhret çok cazip te ol
sa, bize ne?! 

••• 
-29 -

İzmir - Bayan Şükran Ce • 
lal söylüyor: 
1- Sinemadan evvelki dPvir 

!eri düşündüğüm zaman, bu 
müessesı; ·i çok defa, unlver -. 
sitelerden çok daha yüksek 
görürüm. Bana. sinema, mek
tebin veremediği bilgıyi ver
miştir 

2 - Marta Egert"i çok seve
rim. En büyük husus yeti: Se 
sinin güzelllği ve eşsizliğidir. 

• 

3 - Siloya Sidney bana her 
zaman perdeden yeni bir jest 
öğretir. Ağlamak, gülmek, dü
şünmek gibi. 

O, başlı başına bir mektep -
tir. FiJimlerintn bir <;<ığu in -
sanlara fazilet ve iyilik telkin 
eder. 

4 - Şarl Boye'n 'n şö1ıretl 

pek caziptir. Geri Keper! de 
beğenirdim; fakat, (Marko -
pulo) iilmlnde kanaat mi de -
ğiştirdlm. 

L • Karpatlaraltı Ukray
nyasında umumi af 
Budapeşte, 29 (A.A) - Karpal

laraltı Ukra,ynasının Macaristana 

ilhakı hakkındaki kanunun Macar 

parlamentosu tarafından k~bulü 

münasebetiyle, naip uınumt ai i -

lan etmiştir. Bu af, hiçbir milliyet 

ve ırk fark ı olmaksızın, bu top -

raklarda milliyet veya siyaııi ger

ginlik işleriyle alAkadar bütün 

mahkumiyetlerle henüz intaç edil

memiş davalar a ve zanaltmda bu

lunanlara ,amildir. 

---oo--
Romen veliahdı 
Floransaya. gidiyor 
Bükreş. 29 (A.A.) - Vel'alıt Mi 

hail, yaveri Damaceano ile birlik

te Floransaya hareket etmiş ve is-
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Dağfar Krahnın hakiki hayat ve ıııaceral n r:-·---------------·---.--. 
ÇAKICI EFE iz mitin 

Kurıuıusu 
s A G L 8 K ı Fotoğraf T ah i leri ı 8 0 R s A 

~----------------------_..-1 ANKARA Göz hakkında 
29-6-939 

T•frika Na. 18 Yazan: Zeynel Be•İm Sun K.t.P.t.Nlt 

Bakın çocuklar, Arnavut ar bize 
kasd ediyorlar, işittiniz mi ? 

19 uncu gzl 
kutlandı 

İnsan, gözüne bir şey kaçtığı za
man derhal elini gözüne ıötiirür 

ı ve gözlerini uğuştıırmak suretlle o , 
kaçaa şeyi çıkarınağa uğT~. Fa- 1 
kat bu, doğru bir hareket de • 1 

' ğikfü. Uğuştarmak göze kaçmış o· 
lan tozan çıkmasuıı temin etmedik I 
ten başka daha içeriye kaçmasına 
sebep olur. Göze kaçan şeyi çıkar- ı 

-17 -

17 Hasan Mutlu (asabı ve me -

!ankolik tıplerden) çabuk münfeil 

olur. Klncı değildir. fakat, iyiliği 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 
ıoo 

100 
100 
180 
100 
100 

FRANK 
LİRET 
İSVİÇRE Fr. 
FLORiN 
RAYİŞMA.RK 
BELGA 
9&ABM.t 

5.9275 
UG.6125 

3.355 
6.657• 

28.532~ 

67.Z• 
50.78~; 

21.5 :7~ 
1.01>"'.l 

Y emekten sonra Çakıcı a -
yaga kalktı. Kızanlarının 

hepsini de topladı: 
- Bakın çocuklar, dedi, Arna -

vutlar bize kastediyorlar. Köylü · 
!erin dediklerini de hepiniz işitti -
niz. Bu sebeple biz de onlara kas -
tedeceğiz. Şimdi buradan kalkaca
ğız. Evvela Aliköse kahya ile kar

deşi Cafer kahyayı ve çobanlarını, 
ondan sonra da önümüze gelen Ar
navutlu öldürerek bu akşam Ba -
demyede Soğancı oğlunun bağına 
gideceğiz. Haydi bakalım. 

Çete yürüyüş tertibatını adı. Ha 
cı Mustafa bermuta.d •bir kurşun 
çalımı ileride idi. Çakıcının yanın· 
da Poslu oğlu Mehmet yürüyordu. 
Evvela Ali Köse .kfilıya ile biraderi 
Cafer kahyayı bastılar. 

İki kardeş ağlıyorlar: 

- Aman Efe, malımız scnGı ol -
sun, canımızı bağışla. 

Diywlardı. Fakat dinleyen yok· 
tu. Bıçare çobanların vaveylası 

canhiraştı. 

Çobanlar beş kişi idiler. Ali kfilı 
ya bir kurşunla kardeşinin önün
de öldürüldü. Arkasınd&n çıldır -
mr.ş gibi gözleri dışarıya fırlamış o 
lan Cafer kiılıya katledildi. Daha 
sonra da beş çoban öldürüldü. Ye
tli kişinin ölümü harharası biribir 
!erine karışmıştı. Biçareler yerde 
debelenip duruyorlardı. 

Ondan sonra yı>la düzüldüler. 
Derebaşı köyünden Bademye na · 

İ=it, 29 (A.A.) - İzmitin kur· 
tulWjunun 19 uncu yıl.dönümü dün 
coşkun merasimle kutlanmıştır. 

Şehrin methaline güzel bir takıza· 
f.,r yapılmıştır. Şchiı· daha sabah -
leyin tamamen bayraklarla süs -
lenmiıjtir. Saat 8,30 da halk, mek -
tepli ve sporcular takız;;ferin bu -
lunduğu yere toplanmış bulunu · 
yorlardı. Bu sırada Türk askerinin 

İzmite girişini temsilen şeıhrc da· 

hil olan ka:hraman bir kıt'a aske -

riiniz halkın şiddetli alkışları ara -

sında takın altından geçmiı; ve bu-

l 
nu müteakip mektepliler, sporcu -

!ar. bütün teşekküller \"e halk ora· 

dan Cümhuriyet alanına giderek 

Elbedi Şefimizin heykelıne çelenk-

ler konulmuş ve bunu müteakip 

1 

manın usulü şudur: Gözü kapalı 1 

tutmak. Böyle yapılınca tahri~ yü-' 
zündev. sulanan göaüıı yaşları tozu 
dışarıya çıkarır veyahut göz pı • 1 
narlarına se\1keder. O zanıan te -
miz bir mendilin veya bezin ucol • 

le tozu ve g&<e kaçıwş herhan • 
gl bir ecnebi maddeyi almak gayet 
kolaydır. Böyle yapılıp ta muvaf
fak olunamadığı takdirde Ü•t ka • 
pağı yava ça tutarak alt kapağın 
W!tün., g~tlrm~ll veyahut aııid bo
rikJI ılık su ile banyo yapmalı. 

Sıvas okul
larında 

(B~ tarafı 5 mci sayfada/ 

1 serleri san'at itibarile kısım1 kı • 

RAUF ALBAY 
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kadar fenalığı da unutma:ı. Her 

şeyin sathını tetkık eder. israfa 

meyi! vardır. Şefkatldllr. Fazla 

hassastır. Musikiyi ve tabii güze -

· leri sever. 

muntazam bir resmi g<><;it yapı - 16; Rauf Albay (enerji sahibi ve 

d d _ sım dizilmış ve her kısımda bir A- ketum tiplerden) derin düsünür, l 
m.ıştır. Kafile alan an ogruca şe- . _ 

tatürk ve Inönü köşesinin bulu - her htıdıseyi sükı'.lnetle karşılar. 
hltliğe giderek İmıitin kur\ulu - · · b" k t dııh ·· 11 ( 

nuşu sergıyı tr a a guze eş- Duygu!ar·nı kolayca izhar etmez. 
şunda şehit düsen kalhramanların tiriycrdu. İrade kuvveti süratle inkişaf et - j 
mezarları ziyaret edilmış ve çe - Yağlı boya resimler. haritalar, mektedir. Uzağı gör<iş kabiliyeti . 
·lenkler konulmuştur. Öğleden son ·çok güzel bir şekilde kesilmiıj mu· vardır. Ha!ıza ve ııekiisına güve -
ra Halkevinin hoparlörleriyle neş- kavva işleri ve toprak. el malı - nlr. En büyük meziyetlerinden bJ. 

riya! yapılmı.ş ve Halkevi kütüp _ sulleri hakikaten örnek bir eser 1 ri, kendisine muvaffaklyete eriş -ı 
hane salonunda İzmit'li amatör _ halinde sıralanmış bulunuyordu. tirecek olan sebatkirlığıdır. HASAN !UTLU 

ıerin eserlerinden mürekkep güzeı At yarışları =----,r""'-"'""'-================== 

Dr. Kemal Özsan bir resim ve fotograf sergisi açıl - Yüksek yarı~ ve L'lah encümenin

hiyesi civarına kadar 35 kilaınet- mıştrr. Vali ve Parti başkanı Ziya c~ tertip edilen şehrimiz İlkbahar at 
rell.k bır· saha dahı"lı·-~e 0··n1erı·ne T k ı· ·· led · ı b. · · h ft K""t""k ' İdrar yolları hastalıkiarı nu e e ı, soy iğl güzel nutukta, sa- yarıl arının ırınc• a ası u u · 

.. 1 ı mt"ıtehass1sı 
gelen 27 Arnavutla 3 Çerkesi o - natkarların eserler;ni ,.e mesaile- lük mevkiindeki koşu sahasında 
dur .. du"" ler. Bu suretle Çakıcı çetesi b.. .. k b" k 1 b 1 k .. .. d 1 Tünelbaşı - Bursapazan iıstıi-. . t kd" t ·ş1· 1. k" .. 11 . uyu ır a a a ı onun e yapı - N 080 . rını a ır e mı ır. ı yuz. e ı I Ohanyan apt o. , . yedi saatte otuz yedi kişinın canı- dı. 
na kıymış oluyordu. İmhada fev- parçaya yakın rl'Sım \'e fotoğrafı B. . . k FaJ<i~lPre cumartesi, pa.rasız. 

mncı ·oşu· Tc•leion: 41235. 
kaliıdelik yoktu. Yolda rasgeldik - ihtiva eden bu sergi halk tarafın· Sivas vilayet mıntakaoı dahilin- •••••ııııı:&m•mı:maa•ıl 
!eri adamın kıyafetine bakıyorlar, dan da büyük bir alaka görmekte· de doğmuş, yetismi- üç yaşındaki 
Arnavut olduğunu anlayınca he · dlr. yarım kan arap ve halis kan arap 
men bir kurşunda karını tamam c· ,,, erkek ve dişi taylara mahsustu nın Uçarı kazandılar. 
diyorlardı. Bunlar masum muydu, - Efe, falan yerde vurduğumuz Mesafesi 1000 metre olan bu ~u- Son koşuda: 
mücrim miydi; arayan, soran yok- herif amma da öldü be. da birincilıği. Bingöl köyünden Dört ve daha yukarı yaştaki ha-[ 
tu. Ölüme i.ı;tihkak kesbetmek için Derken diğerleri de tuhaf şey an Muftar Yılmazın yıldırımı, ikin - !is kan arap at ve kısraklar ara -
Arnavut veya Çerkes olmaları kiı- !atıyormuş gibi hakhaka ile ~lü- 'cıligi Nurettin Duymuşun Güleni, sında olan bu ko-uya 10 hayvan il;· 
fi idi. yorlardı. Bir aralık Efe: iiçüncülüğü Bürhanın Yıldızı ka- 1 t· ak ,_, b" . .1 ... Ad 1 A 

So- "j Ç kı t · b'' ır ewıuS 1fU\Cl ıgı ana 1 -gano og u a cı çe esıne u- _ Yatsak mı? zandılar. · 
yük bir hüsnükabul gösterdi. !s _ İkinci ko u: li Rızanın Bay kalı. ikrnciliği Hü - , 

Deyince zeybekler hemen ayağa ş ı c · ı ·· s terse ve elindeyse göstermesindi. Dö d h . . serin Al ının anı, üçüncü üğu a 
kalktılar. Bir kısmı dışarıya çık . rt ve ır a yukarı vaştakı hıç 

Çakıcı Efe rakı içmezdi. Bu se • ı..~ .. kazanmam" yarım. kan a _ laJıattin Akdumanın Emini kazan-
lılar. Odada Çakıcı. Hacı Mustafa .._... .. ..., 

beple bulunduğu yerlerde kendisi- M h rap atı ve kı:sraklara m-'--ustu. dılar. 
Çoban Mehmet. Poslu oğlu e - '""" 

ne işret tekli!- ve ikram edilmez- Mes-'-' 2200 olan bu koşuua 7 ,,. ___ ular hazırlanan program da-1 met ve iki arkadaşı olmak üzere ""-~~ , """' 
di. İşin daha tuhafı, bu adamlar 1 hayvan iştirak etmiş birinciliği Hü hilinde büyük bir intizam irerisın 
.başta Çakıeı Mehmet olduğu hal- altı kişi kalmış ardı. \ ' 

Y tm d 1 d ""k k ba seyin Yılmazın Payzazi adlı hay- de devam etmi, '"e b-'"sım· uş·· terek-de- beş vakit namazı da bır:ıkmaz- a a an evve su o me. - .., , <aı 

!ardı. Bir taraftan adam ö1dürür . hanesiyle dışarıya çiktılar. Işte o vanı. ikinciliği Kangal belediye re- !er çok heyecanlı olmuştur 
Ç M isi Şükrü Kucağın Dumanı ve ü -

ler, arkasından da kemali tevek -1 zaman akıcı Mehmet. Hacı us-
külle abdest alıp namaz kılarlar _·lafa ile Çoban Mehmede usulca - çüııcülüğü de Blirhanın Şimşeği 
dı. cık seslendi; kazanmıştır. 

Sıvas köylüsünün büyük 
sevinci 

Otuz yedi kişinin canına kıydık- - Uyumıyacaksınız. Sen Hacı 
tan sonra yine öyle yaptılar. So • Mustafa, Poslu oğlunun sağında 

ğancı oğlunun bağına geldikten yatacak kızanla, sen de Çoban Melı 
sonra akşam ve yatsı namazlannı met Poslu oğlunun sohında yata -
kılmağı ihmal etmediler. Kuzular cak kızanla ala.kadar olacaksın. 
yenildi, ayranlar içildi. sigaraları Ben ~oslu oğluna ne yaparsam siz 
tellendirildi. Aralarında o gun de digerlerine ayni şeyi yapacak
yaptıkları cinayetlerin şekilleri ko sınız. 

nuşuluyordu. Birisi: (Arkası var) 

Üçün.cü koşu: 

Dön ve daha yukarı yaştaki ya
rım kan arap atı ve kısraklar ara
sında yapılan bu koşuya 8 hayvan 

Gi;n dönümü münasebetile Si -

vas köylüsünün bugünlerde bek

lediği yağmurlar dün yağdı. Ve 

katılmış, çok heyecanlı geçen bu köylünün beklenilen iıtiyacı kar

lroşııda b.i.rinciliği diş cbktoru Nüz- şılandı. Bundan dolayı Sivas köy

het Çubukçunun Gümüşü, iknci- lüsü büyük btr sevinç içerisinde · 

liği Yozgatlı Şakir Turgudun Al - dir. Bu yılki mahsul rekoltesi Si · 
1 şahiııi, üçüncülüğü Hüseyin Atlı·, vas ve çevresinde çok normal<lır . 

TiYATROLAR 

/stanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

a.-kadaşları 

Beykoz is.kele 
gazinosu 

ÇAM SAKIZI 
Vod'"il 3 perde 
Mişel revüsü. Otto varyetesi 

Tele;ıati tecrübeleri 

* 
Türk Revü Opereti 

..... .-.~ 

EFENiN 

AŞ Ki 
Yazan. besteli -
yen \'e blz2at 
orkestrayı idare 

eden: Muhlis 
Sabahattin 
1 Temımuz 

Cumartesi akşamı saat 9.30 da 
B, iktaş Aile parkında bl.iyük or
kestra. Bale (Gorls) ve (Boys) 
S. Atill~nın idaresinde. 

* EGE Tiyatrosu 
Nuri Gençdur ve arkad !arı 

30 Haziran cuma günü akşamı 
Şehremini İnşirah bahç~inde 

ANALARIN GÜNAHI) 
Murad Şamil varyctcsi 

100 LEVA 
1 .. ÇEKOSLOVAK Kr. 
100 PEZETA 
10& ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
l 00 Dİ.'llAR 
100 
1oe 
ıeo 

YEN 
İSVEÇ Kr. 
RUBLE 

• ;;ı; 
03$ 
14..03 

23.835 
Z4.r?5 

0.905 

2.8925 
34.605 
30.52 

23.8925 

E.aham ve Tal>vlllr ı 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Erıant z 19.%1 
Siva • Erzu-
ruın n 
Siva' • Enn
rum 1111 
Siva'i - Erzu
rum iV 

Siva' - Erzu
ruın V 
1933 % 5 Ha
zine tahvil• 
1933 o/o 5 Ha
zine tahvili 
1933 % 5 Ha-
1933 % 5 Ha-

1'1.81 

19.79 

19.81 

1!1.79 

7&.-
15.75 
30.-

19.26 

19.84 

19.85 

19.85 

Sl!BZI! FIATLEıtl 

tsı.. .. bui Belediyesi l\icrke:ı halinda 
toptan satılan yaş me,....a ve 

sebze fiaileri 

Cinsi emsal~ 

Orta 
kuru~ 

Baırye 

Ka ·ısı 
Kiraz 

Şeftali 

Vişne 

ZerdJlll 
Badem 
Sakız kabajtı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Ye~il fasulye 
Domates kır 
Bakla 

Araka 
Bezelye 
Semtzota 
Sivri büber 
Dolmalik büber 
Taze yaprak 
Pancar 
Soğan 

Engına~ 

Patlıcan baş 

Patlıcan orta 
Patlıcan ufak 
Hıyar 

Yeşil salata 
Maydanoz 
Dercotu 
Nane 
Soğan büyük 
Sarımsak • 

100 

Osmanpaşa elması 

Akçc armudu 

Kilo 11 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A<led 

• 
• 
• 
• 

20 
9 

18 
7 

10 
7 
1 
5 
8 
8 
3 
3 

10 
10 
8 

10 
10 

9 

3 
5 
2 
7 
5 
2 

-.25 
• 35 

Demet -.40 

• 
• 
• 

• 
Kilo 

• 

-.50 
-.50 
2 
3 
4 
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lınız .. Mösyö Poirot! ı ıa.tmasmı bekleyiniz. O, kolay Jaı., yö Clarke, dedi. - Müfettiş. bana yeni bir mek- ğı.tmıyalım. Hadi elere niuım ve 
Clarke. sordu: !ay yakasını ele vermiyecektir. - Demek Cuma günü Doncas • tup geldiğini söyledi. Cinayet bu usul dairesinde temas edelim. Ha-

- M~etiş efendi, tasavvurları - İzzeti nefsi cerihad.ar olmuş o -, U,rde Sa'.nt Leger at yarı.şının ya· defa nerede işlenecek? kikati kendimizde arı yalım. Her-
nız nedır? lan müfettı.ş, muhatabının teces - pılacağını btlmıyorsunuz? Dışarıda yağmur yağıyordu. kes kendi nefsini isticvap etsin \"e 

- Mösyö Clarke. bunları size i-

1 

süsünü tatmin etmek ihtiyacını Müfettiş. afalladı. İlk defa ol - Thora Grey. bir manto giymiıjti, kendı kendine şu suah sorsun: 
KalT. Ç8!LıJği · 

Zabıta Romanı: No 40 
YİRMİ BİRİNCİ BAP 
BİR CANİNİN EŞKAL! 

Aynı dakikada d06tum Harcule 
Poirot'nun tfı1biri veohile insani 
unsur, ikinci plfına geçti. Denilooı
lir kı vazıyetin feca·tinc taham -
rnül kabiliyetinde olmıyan zı.hni

mi.roe d:ıha başka hısler hakim ol
mağa başladı. 

Hepimiz. D. cınayeı inın ikaı i -
çin derpış edilm~ ola·ı mahalli bi
ze bildirecek dördüncü mektubun 

muvasalatından !"\'Ve! hiçbir şeye 
gic.şmemize imkan olmadığını ka
bul ctml~tik. Bu suretle asabımız
dakı gergnıl k zail ve hepimizde 

huzur ve siikfın hasıl oimuştu. 

Beyaz b;r kağıt üz r ne matbaa 
harC!erile yazılmı~ olar bu mek • 
tup, ?lffidı bizi hiç~ sayıyor 'e biLl 

Yazan: AGATHA CHRISTI 

1 

mıibarezeye davet ediyor gföiydL 
Scotland Yard'dan avdet etmış 

olan müfettiş Crome, yanımızda 
bulunuyordu. Bu esnada Franklin 
ClarkP ile Mis Megan Bernard, 
gelıdiler. Genç kadın. Beksill'den 
gelmekte olduğunu söyledi. 

- Mösyö Clarke'e bir sual so · 
raeaktım. 

Büyük bir ehemmiyet atfetme· 
mekle beraber maksadını izah hu
susunda müşkülat çekmekte oldu
ğunu gördüm. Ta.bıi olarak her şey 
den ewel zihnimi işgal eden şey, 
mektup idL 

Corme, mesele ile alakadar olan 
muhtelif eşhası tekrar görmekten 
pek o kadar memnun görünnııiyor 
du. Resmi bir tavır takındı: 

- Bu mektubu yanıma alıyo -
rum ... İster:.en.iz bir kopyasını a • 

zah etmek uzun sürer. duydu. mak iizere .vay, adam sen de'.. yakasında bir kürk ve başında da cCiı.ni hakkında ne biliyorum?• 
Franl<lin Clarke; - Ahmak herif, bizi bu sefer tam diyemedi. Yalnız şu sözleri söyle- ufak bir siyah şapka vardı. Bu suretle aramakta olduğumuza-
- Bu sefer caniyi beheml"hal zamarunda haberdar etti. Eylülün di: Elinı Franklin Clarke'ın koluna damın btr portresini meydana ge -

tevkif etmeliyiz. Müfettış efen<lı, ıı i Cumaya tesadüf ediyor. bu da _ Doğru .. yine işler karışıyor .. dayıyarak onun vereceği cevabı tirmış oluruz. 

biz caninin taharrisi için cinayet bizim gazetelerle kuvvetli neşri - _ A. B. C. sizin zannettiğıniz bekliyordu. Thora Grey, nevnudane bir c -
kurbanlarının akrabalarından mü- yat yapmamıza medar olacaktır. kadar deli değıldir. Bu beyanat - Doncaster ... Saint Leger ya - da ile: 
rekkep bir mecli · teşkil ettik. Mü- İsimleri D ile ba~lıyan herkesin kars.·ısında biraz dehşete düştük rışı günü... d h" · 
fe!t c e k ·· .,.. k • b" k"l 1 - Onun hakkın a ır ~ey btldı-

. "i .""Om • ÇQ mustehziyane bir "müteyakkız bulunması içın bütün ve sükütumuzu muhafaza ettik. muna aşa, umumı ır şe ı a -
eda ile· dı. Hepımizin o gün Doncaster"e ğimiz yok. · , Doncaster halkna malümat veri - Niha\.·et Poirot: / l 

• "t k d ld ,. . Yanı ıyorsunuz, madmazel... 
- "\/ay .. öyle mi? dedı. lecektır. Bütün şehır, polısin neza· - Çok ı·yı tasavvur edilin· ,·, bır· gı me arzusun a o u5umuz mu h k 

• h kk kt fak t t b ·ıün Hepımız. onun a kında bir şe ·ler 
- Zannedersem amatörlerin de- retı altında bulunacaktır. Daha şey .. de<lı. a a ı, a a yarı~ının " . . . d . .. . 

tektifliğin, pek o kadar beğenmi- şimdiden icap eden tedbirleri al-! Cl k . harp planlarımızı altüst ettigi de bılı ·~ruz-. ıyı uşunelım. Herhal -
k • P 

1
. . ar e. .k. d de bu· netıce elde edeceğimize ka-

yorsunuz, ıymel vermiyorsunuz, mış bulunuyoruz. o ısın re!iber - aşı ar ı. . 

Za nnedi.v. orum. - Bence cinayet, at yarı.şlan \"a· Kendimde bir cesaretsizlik hıs- niım. 
lik edeceği Doncaster halkı, herifi Cl k 

pıldığı sırada yarl>j meydaninda settim. Bütün hüsnıniyetıne rağ - ar e. başını salladı. 
- Mösyö Clarke, sizler bizim avlamağa çıkacaktır, biraz da şan-

malik olduğumuz vesaite malik sımız olursa herhalde ele geçire _ vukua gelecektir. men bu altı kişilik ufak grup ne - Bu adam hakkında hiçbir sey 
Müfettış Crome. ayağa kalktı ve \"ap~bilrdi' Hadisenin vukua ge-

1 

bı"ld""" . k G · ·1ıt· 
değilsınız. ceğiz. · ı 6ımız vo . enç mı. ı ıvar 

mektubu aldı. Çikarken; leceği mı<halde kuvvetli bır polis .• . •. 
- Bizım alınacak. teskin edile - Clarke, sakin bir sesle cevap ver 

cek şahsi bir intikamımız var .. bu, di: 
bize kiıfi .. - Müfettiş efendi. görülüyor ki 

- Vay... siz bir sporcu değilsiniz. 

- Müfe~ti~ efendi. A. B. C.'nln Cr me. gözlerini açtı: 
size yen:den pirincın taşını ayık _ I - Ne demek istiyorsunuz Mös -

··f b 1 k"" . b mı. sarısın mı, er mı. Hıc bı -- Bu yarış, her !ll'Yi altüııt ede- mu rezesı u unuyor ve ·oşeyı u 
cek, dedi. cağı tara -üt ediyordu. Bu fazla rimlz, kendisini görmemiş, kerdi-

Koridorda bir güriiltti işittik, b;r altı çift göz ne işe yarıyacaktı? 
müddet sonra Thora. Grey. içeri Bu düşüncelerıme cevap olmak 
girdi ve bize end!Jjelt bir eda ile üzere Poriot. sesini yükselttı: 
şöyle dedi: 1 uklar. ku~tlerimizı da-

•ile göriişmemi~tir. Esasen onun 

hakkında ne bildiğimizi tekrar ek 

rar söyled;ı··· 



8AY1'A S 

- Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü -• 

EKZAMiN 
Ekzaminin hususi ilacı 

Yara ve ıbanları derhal ıreçirir. Her eczahanede kutusu 
--iıııiıııiııllıiııl~ji 50 kuruştur. 

i_ 

) 

tra, bıçakları en ser 
sakalı bile yener 
cildi yumuşatır. 

Her Yerde p Q K E R traş bıçaklarını 
ısrar!; isteyiniz. 

ALEM RAKISI 
R•kımıza göst,,ırllen rajbet 
üzerine, bUyUlı bir fedakAr· 
lıkla ve modern t••kllAtıa 
aıhhl ••ralt altında temiz ve 
itinalı çekllen ALEM RAl<l
SINI yeni etiketle plyaaeya 
çıkardıiımı •ayın mu,terl· 
ıerlm• saygılarımla blldlrlrtm. 

TUrkkuşu lstanbul lspekterliğınden : 
Türkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası ıçinde kampa gönde

rıleceklerinden son muamelelerıni yaptırmak ve hareket gününü 
anlamak üzere bütün·üyelerin 3 Ttmmuz Pazartesi günü saat 17 ye 

kadar müracaatları. 
Pazartesi gıinü müracaat etmeye:rler kampa gidemiyecekler-

dir. ,4745, 

Acele Satılık Eşya 
Mekik kumaşlarından zarif bir 
Kanepe, Kardrop, . Masa, Büfe 

ve saireyi görmek arzu edenler Nuru• 
osmaniye Şıracı Sinan karşısında 56 nu
mara üçüncü kat bay Hikmete müracaat 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜTAHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane •aatleri : Pazar 
hariç her gün 2.5 · 6, Salı, 
Cumarte•i 12 • 2.5 fıkaraya 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

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

ZAYİ 

1 

\ 
1 

1 

Panga!tı ı.e Tarlabaşı arasında 

Siyah kap ıçınde nüfus t>ıivıyet 

cüzdanımı ve araba idare etmek! 

!çın 939 senesınde almış olduğum 
ehlivetna mı \'e kazanç kJrnesi i 
v. ce:::- yet makbuzlJr •.. ı za, i et - 1 

tim Yenısını alacağımdan esk•sı -

nin h.:l<mıi yoktur Bulan adre5ime 

getırecek ol rsa zah,.yıeti zayı edıl
mıyecektir. 

Beyoğlu Tarlabaşı Küçük 

Yazıcı S. No. 3 

Haydar Ergıing•l 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Seı:ıelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

1 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

1 LAN 

Birinci Sahife 

İkinci Sahile 

İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SA>-<T1M1 

7 - 8 incı Sahifeler 

400 kuruı 

25il kuruı 

59 kuruı 

30 kurUf 

Bütün iıir sahıfe veya :va
rını sahife ilan için İdan ile 
gôrüşiilür. 

DiKKAT 

Gazetemize il.ln \•ermek b

tiyenler ya doğrudan doğ • 

ru)·a gazetemiz idar~hanesl· 

ne nya Ferdi Selek ilan bü

ros ına müru.caat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet han Nn. 

3 . Telefon: 20607 

.J JAYİ ! 

1 

1 

Nereye gideyim diye 
düşünme 

Ercrköy Nümı..,.,e mektebinden 

1332 .senesinde aldığ':n şehadetna
meyı za} ı eftım Yerısini alacağım 

dan eskcsının hükmü voktur . . 
Moda deniz banyosuna koş. Hiıseyın Şücaatt.n 

Hem ucuz, hem yakın, hem 
giızel. D u hu J.:ı c on kuru~t ur. ""'"'"'· -....... .,. ................. ,....,.,..,..._w_...,,,...._ 

-- --- - -----
Sahibı. ve Neşriyatı İdare Eden Baı 
Muhanlrf: Ali Nnci KARACAN, 
BaıUdığı Yer. Sun Telgraf Bl.Sıme~i 

.... ..... 

• SiRKETi HAYRiYEDEN 
:) ..... "'"' . • t,:ı azı 

l - Kiıçüksu plaı ve gazinosu Temmuzun birinci Cumartesi gününden itibaren umuma 
açılacak ve bütün vapurlar o günden başlıyan yaz tarifesinde yazılı olduğu üzere yeni inşa edi-
len KÜÇÜKSU pliij iskelesine uğrıyacaktır. · 

BeSek ile KÜÇÜKSU pliıj iskelesi arasında Daimi surette gidip gelme ıçin sureti mahsusa
da bir vapur tahsis edileceği gibi bu iki iskele arasında binek otomobillerine mahsus araba va-

~ 

puru servisi de bir kaç gün sonra başlıyacaktır. 

Pazardan maada günlerde her iskeleden K O Ç O K SU plajına gidip gelme 
(KOMBİNE) birinci mevki vapur ve plajda duhuliye ve kabine ücreti ( 33) 
ve yalnız Bebek'le plaj arasında ( 27 1/2) Kuruştur. 

Plajda Lokanta 
2 - Plaj gazinosunda yemek içinde (KOMBİNE) bilet ihdas edılmiştir, gidip gelme vapur 

ve plaı ücretlerile nefis (3) kap yemek bedeli olarak yalnız (95) kuruş tediye edilecektir. 
PIA,j gazinosunda her gtin öğle yemeğlnd~ öğleden sonra ve gece yarısından sonraya kadar 11 
kişilik mükemmel bir orkestra takımı en güzel parçalar çalacaktır. 

; 1 j 

3 - Köprü, Kabataş, Beşiktaş iskelelerinden S ~ l A C AK plajına kezalik 
(KOM B 1 NE) bilet Ucr2ti ( 33) kuruştan itarettir. 

Tenezzüh Seferleri 
4 - Elektrikle tenvir edilmiş (74) numaralı vapurumuz Temmuzun birinci cumartesi giı

nünden başlıyarak her cumartesi günü (HAVA MÜSAİD OLDUKÇA) Köprüden saat (14.30) 
da kalkacak ve iki şah ilin başlıca iskele len ne uğrıyacaktır. 

Vapurda kıymetli san'atkarlarımızdan Bay Cevdet Kozan ve kemani Sadi Işılayın tertiple
rile Bay ve bayanlardan mürekkep yüksek okuyucularımızın da bulunduğu 

( 8 Kişilik Bir Saz Heyeti Vardır) 
Vapurda Rahmi Alkan idaresinde ( CENYO LOKANTASI) 

nın ehven fiatlı fevkalade nefis bir büfesi mevcuttur. 

l D i 4 

kuruş olup pasolar 
MUTEBER DE G 1 L D i R. 

DiKKAT -, 

Gripin kutularının uzerine resimde gôrdUğU
nUz şe~ilde k abartma pullar 116ve edilmi,tir 

Her yerde ısrar la pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
• kutuları şiddetl e reddediniz. ---

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikası için bir 

adet otomatık Parfiks zımba makioesi açık eksiltme usulıle sat:n alı-

II - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat teminatı 225 

UI - Eksiltme 12/Vll/939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözıi geçen şubeden parasız alına -

bilir. 

V - Münakasaya g;rmck isliyenler fiyatsız teklıflerini bır haf

ta evveline kadar TütUn fabrikalar şubes.ne vermeleri ve teklifle

rinin kabulün 1 mutazammın vcsıka almaları lazımd r. 

VI - Eksiltmeye g.recckler 'i 7,5 güvenme paralarile birıikte 

.. 1111 ........ l)JKKJ\'f .!"'~==ı:ı:::ıı=ıııı::ııım:::ı::ı::::::smıı!l!lllll!!lC!ll::::::ıı!ı::::::::::==:::::=::::::ı:::::::ı:z:;!!!ll:=ı:ı~ıt_a_y_in_o_ıu_a_b_ı_·n_v_e_•_a_at_te~m-e_z_k_u_r_k_o_m_i_sy_o_n_a_g_e_ı_m~e-le_r __ <_44_7_8_) 

Örnek Elbise, Kumaş ve 'fuhafiye mağazası 
açıldı. Bütün yenilikleri orada bulabilirsiniz. Hazır, Ismarlama 
'f optan ve Perakende. 

latanbul Bahçekapı 4 Uncu Yakıl han altında No. 64 

---------------------------· 

• 

Kapalı eksiltme ilônı 
Çorumun Mecidözü kazasında iskan evleri 

yapılacaktır 

6/7/939 tarih perşembe günü saat 11 de Çorum İskan Müdür

lüğü eksıltme komisyonu odasında 33750 lira keşiı: bedelli Meci

dözünde inşa edılecek 75 çıft iskan evı ınşaatı kapalı zarf usu

Iile eksıltmeye konulmuştur. Bu ıışaata lazım olan kereste ida·ece 

verileceğinden k<'şif bedcl'nc dahil değildir. Mukavele, eksiltme Ba

yındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif hü

lfısasile buna müteferri diğer evrak Çorum İskan Müdürlüğü ve 

Ankara İskan Umum Müdürlüğü Fen heyetinde görüleb,Jir. 

Muvakkat teminat 2531 lira 25 kuruştur. 

İsteklilerin tekl f mektupları ve bu işe benzer ış yaptığına dair 

idarelerinden almış oldugu vesikalar 939 yılına ait ticaret odası ve

sikalarını 6/7/939 perşembe günü saat 10 a kadar Çorum İskan Mü-

dürlüğüne vermeleri lazımdır. ,4407. 

Çorumun lskilip kazasına bağlı Alagöz (Bayat) nahiye
sinde iskan evleri yapılacaktır. 

Kapalı, eksiltme ilônı 
10/7 /939 pazartcsı güniı saat on bird.e, Çorum iskan · müdiırlüğü 

eksiltme komisyonu odasın<la (17500) •ira ı<qif bedelli Isk. -

libe bağlı Alagöz (Bayat) nahiyes.ndc inşa edilecf~ (50) çıft ısKfın 

evi inşaatı kapalı ;.tar! us.ılile eksiltmeye konulm~ştur. Bu inşaatta 
lazım olan J,ere~te idarece verilec'eğilden keşif bedl'Iİı·ı '~ahil doğ 1-

dir. Mukavele, ekslltnıe bayındır !ık işleri genci, h~e .ji \ve fenni 

şartnameleri proje. J{eŞif h.ılfısas: ile buna miiteftıri Iijer evrak 

Çorum iskan müdiitlilgü ve Ankara bkAn umum müd' rJüğü fen 
• 1 

heyetinde görl)lebi1ir. / , ı 
Muvakkat ;emit.a( (~~12) lira (50) kuı::uştur. \ ; 

İstekliler n !.('ld:('~~ktupları ve bu l.şe benzer ı · t"j''fğına dair 

ldareleıhıden ahıı'·\ıli:l\ı~ ve: ika !ar 939 y\İına a ·'"a!ıtt odası vesi

hların , 10/7/939 p;.zartrs: ğunü :aat lQ ...-ı< a<lar Ç•or m İskan Mü

dürlüğüne vermeleri 19.~ııG,,_,~ ' ! (~23) 

Karyol~ ;e~Madeni 
D SUPHİ 'NSES \ :. 

\ ... • •t 
- ' . __ ._._. ! Eşya Fabrikası 

Sahibi : H A L 1 L S E Z E R yollan t astalıkıarı mü
tehassısı Beyoğiw Yıldız Si -
ne:-ası karı; sı Lekler apart -
man. Fakirlere parasız. 

Tdefon: 43924 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahancai cildiye 

::ı:ühreviye mütehan11ı 
T elefon : 23899 

En temiz iş· En temiz malzeme - Zengin çe,it 
S•lkım Sög-at, Demir Kapı Caddesi No. 7 

Telefon : 21632 

• 


