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SALI· 9 MAYi& • 1939 
SAY I S I H ER YE R DE :ı KURUŞTUR 

CACALOCLU NURUOSMANIYE No. 54 

T ELEF ON N: 2330f - IST A N B UL 

A KAVUŞUYOR 
- ------...,...--·--'-'-

Alman- İtalyan askeri ittifakı T.SökmenHatayınanava
vaziyette değişiklik yapmıyor 

1

t~na kavlışacağını söyledi 

Londra ve Paris bu · askeri an- Hatay Devlet Reisinin mühim nutku 
/aşmanın emniyet cephesine 
mukabele olduğu fikrindedir 

ltalyaKr _alı 
Berline gidiyor 
Ribbentrop Roma. 

dan avdet etti 

ıo ıııımıııııuıınnnıuıııı 

" 

Po emkin Ga-
fenko ile uzun 

bir mülôkatta 
bLIJndu 

Biikreş, 8 (A.A.) - Potem

kln öltle Uz~I So!yadan bu • 
raya gelmiştir. 

Potemkin öğle yemeğini 

Gafengo ile b irlikte yemiştir. 

Burada nekadar kaluağı belli 
değildir. 

Blikreş, a (A. A.) - Sovyet 
Hariciye komiser muavini Po

temkiıı ö(le yemeğini Hariciye 

Nazın Gafenco ile yedikten 

IODr& kendisile \JZtın bir mü
lakatta bulunm11şt11r- · 

İtalya manevraları 
. Roma, 8 (A.A. - Bugün Roma 
Jtalyan or•usu 'MUSOLİJNİ'nin ö ü d ·· · J h·'-· • _ . n . n _en ge~ıyor . ıcıvarm.da manevra ar ve '"'ıkı 

Roma. a (A. A.) _ Rihbeatrop) rop im akşam Berline hareket et· yaptıgı 2ıyPrctı ıarle maksadıyle endaht talimleri yapılmıştır. 
Ye Ciano buraya elmiş ve halk mi tir· 28 Mayısta buraya ge!eccktir. Hii- K ral, Musolinı Alman ordusu 

ıu.t.ııdan • 1 
... ·•anm~şlardır. Na - ltalya Kral ı Berlı'ne gı"dı'yor ler'in doğur.ıunun yıldönümü mü· ~ bru;kumandanı gl'neral Brauchı.sch 

•ular, Villa Eatede verilen dinede nasebetiyle .,~hirrlf' kurulan tak -

"• dineyl takip eden baloda hazır 
lıtılunduktan ~nra Ciano gecele • 
Jin Romaya dönnıilştiir. Ribbent • 

(A A ) I. 1 d l ilr 1 p• nyol ve Japon askeri he -Berlin, 8 · · - Har a o - ar, Kralın gelmesine inti2aren ye:r 
laşan şayial~ı :ı gö;·e, İtalya Kralı lerind<> bırakılacaktır. yelleri ve İtalyan geıı>eralleri ha-

Mayı.s 1938 de H:tıerın kendisine (Arkası 3 üncu sayfada) zır buluıırn~tur. 
~ .................................. ..,......,.,.,..,...,.,.. ....... ~.--~,~,---~-~,~-~·-~ ............... ~ ..................................... ...,,,~ ....... --.. ...................................... ..,.,,..,.,,..,.,,~ ... ... . "'"'"''"''"' ..... '"' - .............. ,,, ... 

Polonya -Almanya ingiltere -Sovyet Rusya 
Lehistan bir lıarp takdirinde lngiltere Sovyetlerin Şark ve Cenup 
Macaristanla Litvanganın bi- · hududlarındaki devletleri garanti 
taraf lığını temine uğraşıyor etmesini istediğini bildirdi 
Londra, 8 (HusıısiJ - Berlin ilej Varşova. & (A.A.) -- Müşahıd • Mo..kova, 8 (A. A. ) - İngiltere ıvabını ıevcli edecektir. İ ngiliz ce-

\'arşova ar.ısındaki vazıyet ayni !erin söylediklerir.e göre Polonya büyük c_lçisi bugün saat 16 da Mo- va!bı şu iki ooktayı ihtiva ctmek
hava içinde devan. cl>nrktedir. Al- hükumeti Polonya~ın Almanya !a- lotofu zıyaret ederek Sovyetlerin j tedir: 
ına p 1 , • h 1 k rafından tar.ıa-nile muhasara e. - mukabil tekliflerine İngiliz ceva- ı - Sovyetler birliği kendi şark n ve o onya ~·:;.Rc>rı azır ı .... . .. ~ .. 
1 dilmesınc mnr.i olmaı< ıcın · bır bını tevdi etmiştir. hııdutlıırınd~ki devletleri tek ha. ı-
n~::.vahzil~edtin bi'.~ıa!;a lnctihccleııme - yandan Litv,ınva ile hir. yakınlık lngilizlerİn Cevabı 
h . ı a ın_ •c uy~ır ıır arp zu • vücude getirmt:ğe, h'.r yandan .da 

ur edeceg.oE ış.·r~t etınektedır. l\facaristan.,, bıtarflı!(ın• temıne -Mookova, 8 (AA.) -· Reuter 
\'alnıt, Alman;ıı~'lhl karşısında. çalışmaktadıı. İngiliz - Rus - Fransız üçler paktı 

l>oJonyanııı kat'i t.21ekcti müza - Sureıi unı:ımiy~.ıc zvnnedildi - y~jılması için Sovyetler tarafın
kere yoliyle DlntziP. ı~ıni halle ça- ğine göre Ciano ile Fon Ribben - d yapılan teklife bugün İngil -
lı~cağı kun"et!e ı~ı·m•ıı ediliyor. (Arkası 3 üııni sayfada) t~·rc büyük elçı_,, h!iklımetinin ce-

na garant i crk.,ekti r. 

2 - Eğer bu ga ranıi ııetices iııde 

Sovy"I Rıısya bir harbe girişnıek 
meeburiyelinde kalırsa İ»,g ilı cre 

Sovyetlere yardım edecektir. 
İngiltere buyiik elçisi, Litvino -

(Arkası .1 iiıırıi sayfada) 

''Hatay ve Hataylılar : .. ~nava
tandaiı . ayrı yaşıyama.zlar '' 

Antakya. 2 (A.A.) - Anadolu, a
jansının husıı.-.i muhabiri bildiri
yor: 

Dev Jet Rei'1 T3yfur Sökmen 
dün Hataya dönmüş ve Payas is -
tasyonunda HRtayın her tarafın · 

dan gelen fotikbalcileriıı tezahüra" 
tı arasında knşılanmışhr Başve

kil, konsoloslar, alay komutan ve
ltili, vekiller;'"'ınet'uslar, ırJ.ıste • 
şar.J;ır yük.~k m~hkeme, adliye, 
?:abıt.a, mülki ve askeri erkin ile 
belediye reisleri, r.ıtmurlar. gaze
teciler ve Ç'lk kıılsba!ık güzide bir 
kütle, karşılayıcılım TP.l'J)'da bu-: 
lunuyordu. D ~·Jet Re.isi P.ııyastan 
İskenderuna cıtilmobill 
DeV'lri- Re!:: nın :ndi~ otomobıli 
elliden ziyade otomobil takip et • 
mekteydi. 

İskenderun'un gir!~ yerinde Dev 
Jet Reısi. sıra ile bir müfreze jan -

Yunanistan 
ve italya 

Arnavutluktakr 
ltalyan kuvvet
leri arttırılıyor 

Sof ya - Utro gaz.etc:;inin Lon -
dra hususi ınuhabi?I b'ldiriyor: 

Belgrattan İngiliz g~zeteleri -
ne verilen haoo leıe göre Arna -
vuıluktaki lta1yan ı~gsl ordusu 
son günlcrrlc ~ok hwvctlendiril -
miştir. Her giin tı~J:~;tdan Draç ve 
diğer Arna"ut fün~nla•ıııa askeri 
sevkiyat yapılınal•tadıc. Halihazır
da Arnavutluk lopr.aklarında 70 
bin İtalyan .ı•keri i'e 500 tank ve 
birçok tayy::rc· v~rdır. Ordunun 
mühim bir ~ısını Yıl'lnr. hududuna 
yakın Knr~·ay:ı gi'I '<'rihn4.tir. Yuj 
nanlılarm bu İ talyan tahşidatın -
dan mallımattar hıhmduğu da A
t inadan bilrll:ilinek1edir. MaSJna
fi Atinn siyasi m~h!f>lleri muhte
mel b ir çarpışmad:ın korkmakta 
olmakla beraber Qni bir İtalyan 
baskınının doğurabiieceği teh like
leri de gizlemiyorlar. İtalyanların 
böyle ani hnskını l elıistan mese
lesinin bir ha1·be miincer olmasın
dan sonra bo:klenliebiliı. 

Manidar bir şarkı 
İvniııg S!aııdard ~ı.z~tesıııin yaz

dığına göre, Arnovt1tluktaki İtal
yan aokeri y~ni bir nı,rş söylemek 
tedirler Bv şarkırle· Atinayı al
dıktan, Pireyi İtalyan Akdeniı< 

bir inci yaptıktan :;oııı r. her iş yo
luna girec~'.c.1ir, Sat!r;arı varrllr. , 

• 

Hatay Devlet Reisi 

TAYFUR SÖKMEN 

darma, izcik>~ Vt' bir k1t'a asker ta· 
rafından ~amlanmıştır. DevlE't 
Reial orduevine gıtm;ş orada hal
ka hitaben bir nutuk söylemiş! r 

İskenderuı;dJn An.akyaya ge!t»ı 
Sökmen burüda da coşkun bır su
rette karşılıınmış ve C:oğrnca Halk 
Partisine g!tmlştir. İskenderunda 
irat ettiği n~tku Pr.rti binasının o
nüııde Antakya halklna tE"krar e -
mi,ştir Devlet re-isi ınnrnnda tir 
mlftir ki: 

cBüyük Türk milletının ruh 
dan fışkıran s>ml:ni ı.evgi, güve 
ve imanla w; yartıitJ Milli Set 
kahraman 1r önü 'nü'1 slzlere sellir.
ve mubabbııtlııl g "rm.,klo bahtı
yarım. (Şıde!ct1ı afkı~lar ve y~ -
şm Se'Sleri.: Türk T11il!et!nln, Türk 
vatanının ayrılmaz bir parçası o • 
lan H ataym da koruyucusu ola'"I 

(Ar kan 3 i!m-tl saııfadıtJ 

B. M. Meclisi topl~ndı 
Ticaret Vekili Almanya ile yapılan kredi 

anlaşması hakkında izahat verdi 
Ankara, 8 (A.A.) - M. M. M~ müGtııeelen müzakeresini 1stemlf 

!isi bugün Refet C"ar.ıkz'in ba§ - ve- bu talep kabul o1unmuştur. 
kanlığında toplannııf ve celsenin Bundan ~f)l)ra. 1111namı,ye geçı

açılmasını rrüteakip Ticaret Vek>- !erek Haziran • Ai;ı· , s 1938 ay -

li Cezmi Erç!n söz alarak Türkiye !arına ait divanı m•ıhasebat ı·a • 
ile Almanya arasıtıılakl kredi an- poru ile 3280 nuır.tlralı askeri mf
l aşmasının tasdikiııe ait kanun la-

1
murlar kanununa ek kanun layı -

yihasının nızna.neyE- alınarak ı (Ancan 3 üncii •a11fada) 

- - -
111111 ıııınnıw muoıımmlHRlııınııınııınmnav:•m••mnıuıuınıııınuu m 

Halkın mahkemesi ve karan 
Bazı refiklcriın.r~ son günlerde lüzum~uı. ve maııasr1 ~·e re gaı<· 

ı cl«in ikinci tabı yapınalarınıhuı, halin t>tli'51 ve ht'<C~"na 1fii, 111·
melerinden ~ikay ct ettilu. 

Dünkü Cumhııriyelte çıkan bir makale, liarp :ıamaııınrl a ı,;;, k 

lii70lll~ll2 te]iş ve heyeeanı b ais olmanın kanun önUnc gt~c;c i~i t.oıP-· 

de sulh zamanında miidahale elm L'Cliğlni :dkrfiii)or. Yalılll ' eyıı ı~
lıi ~ verici haber neşretmenin men'i lii:.ı:umundaD bahs.,di:rnr. 

Bizce matbuat hürriyetini bir de böyıe blr kayıtla lak) it etm•· 
~ " lüzum yo1!;tur. Yalan yanlış Jıaber neşretnıen'.n, lii zumsıı1 H 

manasız yere, hele halkın sinirleri harp babcrlerıle gergin oldııı:u 
bir sır~da heyecan ve telaşa düşünııeniıı cezasını, bırakalım ha il. 
, ·ersin. Daha sekiz, on sene evvel muhalefet namıııa en çiTkin iftira 
ve hezeyanları neşreden bir gazete, o zaman İstanbııhııı en çok 'a· 
tılaıı gazetesi idi. Bu gazetenin lı:ap.ışıldığı w llğlt>yc kadar bir 
ıek ııiishası kalmadığı için yanın liraya .. atıldıgı günleri h atırlarıt. 
Nihayet onu kapatan knmm olmadı; bir nü,lıasına Jarı ın lira n -
ren halk bir gün onun mahiyetini öl!"rcnerek bir par:< 'ermeden , .• 
ren halk bir gün onıın mahiyetini öğrenerek bir par:< , -crn!l'di ' e 
bu gazete okııyucusuzlııktaıı kapandı. 

Halkın mahkemesi ,.~ kararı belki bira, ge•· kalı r: rakat ınu • 
lıakkak n kat'idir . 

K E .\l A I, İ S T 



ll!:::::::!:'JlZ..4l•T•I 
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İSANIN HAY ATI 
Deniz teşkilatı 

kadroları hazır 
-6- Yüz memurun açıkta 

kalacağı söyleniyor Zekeriya, Meryemin hizmetine 
Yusufu tahsisi muvafık buldu Denizhan lc'ın YPl'\n~ kurulacak 

yeni deniz teşkil§tları hakkında , 

Muhabere ve Mül'akale Vekaleti -
Eğer •Abid• Jer (Meryem) i on ve doğacak çocuğu ıneb<!de had 

Lkl yaşına basmış halinde \'e hüc- ettiğini haber verdl. Meryeme göz le temaslar yar.an Lim&nlar Umum 
l'ti•ıxİtt cörselıerdi dLZgin vurduk- koyan uıular: Mudur Muavini Ham ı t Saracoğlu 
ıa.rı sabıri.anna daha fazlM hudud _ Ya ~imdı 0 ne olacıı.k? .. dedi- şehrimıze döıımü.~tiir. 
tayin edemezler ve Umranın kı • !er. Haber aldıgımıza gôre Denlzbank 
zuıın bir an t"VVel aralarına karış· M fih M k .. kurulduktan sonra ~ebEpsiz ve suç aama eryem artı on u- . . 
ırıası için Zekeriyyayı tazyik bile .. . "' D h b ' . k 1 suz olarak kadro harıc: edilen bu-. · .çune . asmı,.ı. a s ır senesı a .

1
. .. . . 

Jderlerdı. m"?tı. Bır ene ~onra vesayetten tun . eskı memurlar yeııı . teş~ı!atta l 
Umranın Jı.ızı olmuş Tann bu k tul cak t b' d 1 . I vazıf alacakbrdır Bugunku tes· ı • ur a ve opuuun ır eh ıı-· . . . ~ -

lcı7.ı mabede •oğlan dıye kabul mayesine glrecektı. k~lat.ta ~uluııiln ve .. y.rnı . teşkıl~~ta 
etm'-ti Halbuki Zekerirı . . ·anın hıçbıı· luzumları gcrıılınıyen yuze 

•• Bu ad.lmlar bu genç kız hakkın-
zUrriyeti olmuyordu. b yakın ınemııruıı a~ığa ~ıkarılmak-

Bu, Zekerıyyaya ~'Ok agır gd • 
miıjt.l. Evveliı, kendisınden sonra 
yerine, peyıamberlik postuna ve
kil olarak bırakacak kimsesi yoktu. 
Vakıa yakin akrabaları Ye amca
zadeleri vardı. Fıı.kat Zekerlyyanın 
bunların din kanaatleıı hakkında 
pekte lyl fikirlerı olmadığ ını Tan· 
rıya karşı ve gizli olarak yükselt
tiği miınacatlarından anlıyoruz. 

Zckerıyya peygamberin kendi • 
sine bır evlat, bir zürrıyet vermeı;i 
lçln ulu Tanrıya olan müna<:atla -
rını Kut'aıı şörle zikreder: 

da kötlt ir n ıyet mi besliyorlar 
ldı? ta ulduğu soylPnmei<t,.dir. Bu me· 

murların hep;i yeni ve yüksek ma· 
aşlı olanlardır. Bun !ara her sene • 
lik hizmetlerine rr.t.'kabll birer ma-

Bunu ıddia etmıyoruz. Kendile· 
rıni Tevrata vermiş ve kavımleri 
arasında ulu bir mertebeye yük • 

aş tazminat veriJ,~.:ktir. Blr sene 
selmış bu din mürşitler inden böy- hizmet görn•üş ol~nlarn da yine 
le bir hal beklenmeme ·ı icap ~der. 

biı· ınikdar t"zminat ödenecekti!". 
Onlar •cemal ii;;ıkı • idiler Kendı Lunanlar ve Dr.n z Yolları U -
aralanna katılacak olan (Mer -
yem) in güzel arkadll>jlığından sa- mum Müdürlüğü kadroları Anka

rada tamam lanmLk üzeredir. 
de blr haz duymasını isti~·orlardı . Fenerler ve Cankuı taran İdaresi 
Zekerıyya Peygamberin vüz ya- b · 1 ti ·ı 1 ·• d .. ··· "Ü · 

şına bir basamak kala el'ladı olma ' ıı· eş rı m . ş v~ mu ıırıu,. ne şım-

b ık d T b · ı· dıki şeflerd~ ıı Abrtullah Zlva tavin 
sı e ı e • anrı nın ı ahare d 'l lı ti · · e ı m s r. 
(Meryem) e bahşedeceğı evlat 
hakkında onun şüphelerini izale ---000---

BELEDIYE 

lltDAlll 

f Toprak mah
sulleri ofisi 
Ay sonundan iti

baren ilga ediliyor 
Haber ııldıiunıza cöro, 

uıomleketteki bütün toprak 
mahsullerinin dahilde ve ha 
riçte satışlarını idare eden 
Toprak Mahsulleri ofüiniıı 

lağvı kararlaşmıştır. Ofisin 
buğday kısım yurdun birçok 
yerlerindeki silolnrla beraber 
eskisi eibi Ziraat Bankasıoa 

devredilecektir. Afyon işleri 

de tcynelınilel mahiyeti do • 
layısll~ ııtlistakil bir şekilde 
eski afyon inhisarı gibi ldaru 
edilerektir. 

Ofisin li~vl Haziran başı11. 
da olacaktır. 
Aııkaradan şehrimize gel· 

mlş olau Ofis Meclisi İdar~ 
Reisi ve Umum l\ıüdür vekili 
Raşit ve wnum müdllr mua 
vlnl Şakirin i§tirakile dün 
şehrimizde bir meclisi idare 
toplantısı yapıhnışlır. Top • 
loııtıda yeni vaziyet üzerinde 
görü~üldüğü tahınin edilmek
tedir. 

-=======~ 

Mecidiyeköyü 
ediliyor • 

ımar 

Kır kahveleri iptidai 
şekilden çıkarılacak 

Yaz günletinin yakla~makta ol
ması dolayı•Ile halkın Mecidiye • 1 

köyüne fazla rağb~t gösterdiğini 

gören beledi) e şehrin bu sayfiye 
sile esaslı şekilde !ntşgul "lmağa 

1 karar vermiştir. Bled:yf Reis Mu· 
avini Lutfi Aksoy yanında temiz
lik işleri m'tdürü olduğu halde 
Pazar günü Mecidiye köyünde tet
kikat yapmı~lardıt 

Öğrend'.ğinıize gör~ belediye 

~dliye koridorlarında 
24 SAAT 

Hapishanede geçen 
bir yaralama hadisesi 
Eroin satmasına mani olmak istediği bir 
mahkumun hücumuna uğradığı için ağır 

yaralıyan Eyübün dün Ağırceza mahkeme-
sinde muhakemesine başlandı 

Düıı Ağırceza mahkemesinde : ha bazı arkad•şlıra parasız eroin 
hapishanede ~ereya'l eden bir a- verdi. Kendini kolla• d~di. Bunun 
ğır yaralam~ hadis ·• mın muh.ıke- üzerine ben de iht.yatlı gezmeğe 

mesine haşkıımış•a. Mahkumı. - başladım . B'r gün koridorda dola
dan Eyüp Yıldırını yine mahküm· şırken Fevzi. ile 1cırşılaştım. Pal• 
!ardan Fevziyi b:çııkla muhwllf tosu om.ızurıda idi Beni görünce 
yerler inden tıltır y.ı ralanııştır . paltosunu t ·deııbire yere atarak 

Suçlu Ey Oi• >iün hadiseyi şöyle mangal :,,.yağından yapılmış bıça-
anlatmıştır: • kt' " · "d dı b ., 6ını çe ı, azerıme !>aı ır ve ı· 

_ ~'evzl ı .c be• ber Hapishane-\ ğ 1 k 1 1 dı y ı . ça ı so o ama r.aıJ & • ara an· 
nın ikincl k ngu~unde bulunuyor • ,, 1. d b • l mama ra6 men e ın en ıçagı a • 
duk. Fevzi '>u koğuşla mahküm 
lara eroin ı;atıyorc!u. Ben buna miı- mağa m~vaffak. oldu

1 
m Ye ne yap

lar asrileştüil~cek , satıcılar mun- . lm k ist .. dim Kızdı aramız a- tı ğımı bılmcz bıı ha de rasgele ye-
tazam bir h •le konac&ktır. Kövün 111 0 a ' · • . . 

bundan snnr<. Cum:u ıesi ve Pazar 
gilnlerl Hec;diyeköyü caddesini 
sulayacaktır. Kır bhvelerlnin ip

: tidai şekli bt'ğenilmemi; C1lduğun· 
dan beledyienin rr:i.ıd2halesile bun 

. • .. . · çıldı. Beni dördürrü koğuşa verdi- rme bıçağı ·aplatlım Yere düştü, 
.'m~r planı !1en~z yapılmamış o~- 1 ler. Oradaki mahkumlardan Na- ben de hfıu.se yeıinden uzaklWj. 
dugundan <:rndılik rrım·akkat hır k d d b' . bi • hkü · tım · mı a ın a ır: r gun ma mı-

liiğım açılm"ına karar verıhniş- yetini bitin•rck t&h! iye vlunuyor· Bundan s~nra şahıtlerin dinlen· 
tlr. Bu suretle ev'er:n kuyuları ka du. Beni bir kenaıa çehrek: 4 Fev- mesl için n:.uhakeıre başka güne 
patılacaktır. Bu meı·ra oldukça u- zi seni dö\'mem'7. !çın bana ve da- bırakılmıştır. 
zak bir yere kadar uzatıl&caktır. 

---oo---

DENiZ 

Ereğli Onlerinde iki 
vapur çarpıştı 

Sakat olanlar 
dilenebilir ! 

1 Sabun kazanı 
/ cinayeti davası 

•Yarab!. //:tiyar oldum. Ale~I içindi. (Kudreti llıihiye) dünya 
dua etmeğe 1.ullarrndar• hicap cdı· zevklerinden el ve etek çekmiş iki 
11orum. Ve re11der. lh veled talep ı• ihtlyara bir evlıidı nasıl verebilirse 
ediyorum. Yarab 1 Gbıılüın zayıf dünya evine girmem~ bir kızı da 
olup inceledi ı·c b<:şımın kılı ~anp 1 pekala •anne• yapabllirdı. 
nışeıı oldu . Rabbim! Hiçbir kere 
dua et!iğirncle haıb ı•e bibehre ot- MERYEM • YUSUF 

Ekmek meselesi etrafında 
esaslı tedbirll r alınıyor 
Beledıye yeni İktısad Müdürü 

Saffet dün ekmek meselesini tet· 

r .................... .. 
ı Küçük Haberler l 

Mehmet edır.da bir genç Tel,•a- Kantarcıhrd3 Ahmet Nuralın 
kale civarında dileııırk~n yııkalan- sabun iabriknsınd·ı btkçl Şevkiyi 
mış ve dilenmek ;ucile Sultanah- sabun kaza.rıına atarak boğmak su· 
met !kinci sulh c~za mahkemes'.ııe çundan mamun Mansurun nıuha -
verilmiştir Fakat Mehınedin bır 1 kemesine dC:ı Ağır~ezada devam e

Hüseyin Sohterik ecente.ııne 

mensup İstikbal şilebi Ereğliden * Yüksek Den;z Ticarelı Mek- kömür almak üzere Çamlı ocak • 
tehi Müdür(; Zeki !l!uhabcre ve !arına ~iderken sıs yüzünden İtal
Müııakale Vtkaleti Lim&nlar u . yan bandıralı Sitta Bergama va· 

purile çarpışmıştır. bacağı yok~ur Koltuk değnekleri-
dilmiştir. 

madmı Her d .. mt.n iı-abet ettin. (Meryem) in hücresine Zeke 
Bun.dc11 soma lıllıifctime ı•elialıd riyyadan başka kimsenin girmedi
o!acak anımizcıde!crıııı, korkarım ğini söylemiştik. Meryem büyü • 
ki emrinde kusur ederler. Zevcem dükten sonra ihtiyaçları sadece 
doğunnaz oldu. Ben iııtiycınm. f. din dersi almaktan ibaret değildi. 
lclmlzin de çocuk ~aımıağa salah!- Yemesi, l9mesi, yıkanması için !i
lletimiz 11ok. Bu allC'lk ıenin i.."nin- zıın olan nesnelerin hücresine ve 
le olacak . • Surei Mrrııem: A.yet muntazaman götürUhnesine lhtl -
1 - 6. yar Zekerlyya kifayet edemiyor· 

Zekeriyya Peygamber işte 

hem kendi ye-rine bırakacak blr 
•hayrülılıalef. endişesi hem de 
peygamber olduğu halde duasının 
habw edilmiyerek kendisine bir 
evl&d verilmemiş olma · ı üzüntüsü 
içinde idi. 

Ve cin11n ~ürriyelten kesildiğini 
bllen •mabed arkadaşları• da 
(Meryem) in yanına gırip çıklllJl

larını • luskanmıyorlardı•. 

Zetw,ı;\yya peygamberin ser.eler
ce dev.ım eden bu dualarını niha· 
yet •Tanrı. kabul ediyor ve :ı~e -
tekleri vasıtasıle ona bu ını:var 
halinde evliıd vcreceğml mu~tulu
yor. 

- Biz, diyoı· sana ıstedıg'ıı oğ • 
lanı vereceğiz Adını Yahv' .tov • 
duk. Zekeriyya bu müjdey., •e -
vind~ Çocuğunun kendi g•b. ihti
yar olan anası rahmine ne zaman 
dilıteceğini anlamak istedL Kuı 'an
da mezkur olduğuna göre Cebrail 
ona üç gün kimse ile konuş1Y1ama· 
sını ve üç gün onra hatunun.< te -
karrüp etmesini söyledi. 

Zekeriyya, bir taraftan soı söy 
lememei< orucunu tutuyor, bir ta
raftan da mabeddeki hücre;ınde 

(Mervem) ın terbiye ve tedrisine 
devam ediyordu. 

Z .ker<yyanın gönlünde, bu ,ııenç 
ve güzel kız karştSında gençl ·k ar
zuları tutuştu mu tutu~maaı mı 

bilmiyoruz. Yalnız o, bu müstE>sna 

du. Zekeriyya ayni zamanda ma -
bedin de reisi idi. Halka toplu iba· 
detleri o yaptırır, Beytülmukad -
desin idaresini o yapar, mescide 
getirilen ve gönderilen kurbanları 
o keo;erdl 

Bütün bu meşgale arasında (Mer 
yem) i ıhmal etmemek için ken • 
disine vekalet edecek emin biri 
lizı.mdı. 

Eğer imkiın bulsaydı mabed.deki 
1•111.lfesine vekil tayin edecekti. 
Fakat o peygamberdi. Tanrının 

veklli idL Bu vekaleti yıne Tanrı
nın lznı olmadan bir diğerine ve· 
remezdı. Binaenaleyh bulacağı ve-
kil •Meryem• in nezclindeki \•azi
feye vekalet edecekti. 

Zekenyyanın mabed arkad~ • 
!arı ve samimi dostu olan İmramn 
Yakup adında bır kardeşinaen ev
''elcc bahsetmiştik. İmran. Mer -
yemin babası olduğuna göre Ya • 
kup ta amcası idi. Yakubun bir oğ
lu olmuş, adını Yusuf koymuşlar 
ve mabede azad etmi~lerdl. 

Yw.uf büyümü;;, yakışıklı bir 
delikanlı olmuşıu. San'ati maran
ııozluktu. Mlllıedde Tevrat terbi • 
yasi görmüştü. Takva ehli, ziıhid 
bır adamdı. Fakat gençti. Bütün 
güu şehirde marangozluk ediyoı 

ve geceil·rıni kiıh mabedde ve killi 
Zekeriyyanm evinde geçiriyordu. 
Mabedin birçok işler! gibi Zeke • 
rlyyaıun evinin de işlerini gören 
o idi. 

ırüzellik karşısında muhakkak ki Zekerıyya, eınin bir ınsan arar -
bigane kalamamıştı. (Meryem) i ken aklına işte bu Yusuf geldi. Yu
Seytülmukaddesde ve kilit altın • suf, (Meryem) i ;lekcdy)'anın evi
da tutına•ı bunun en bılhır bir de- :ıe geldikçe görüyordu. İki genç te 
!ilktir. 1 birihirlerini tanıyorlardı. Ayni za-

Zekerıyya gibi dmınııı velısi, ı~anda biribirlerinin en yakın ak
ınabedm reisi ve Tamının peygam 1 ıabası . ~arde§ çocukları ıdıler. 
lıeri olan bir zattan be~er zaiıııın Bu duşünce ile Zekeuyya pey -
en büyuğü muhakkak ki beklene- gamber (Meryem) in hücresinin 
mez. Fakat o da bu in>andı ve ar- anahtarını kafasına ve kalbine en 
<adaşları ışte bunun için Zekerıy- ufak bit ~e.\•den kurd bile gırme • 
yayı doksan dokuz yaşına rağmen den •Yusuf. a teslim etti. 
kı•kanıyorlardı. Hele Zekeriyya • Yusuf artık (Meryem) in nez • 
nın karısının hamile kalma;;ı, Tan- dinde Zekeriyy1; vekalet etme • 
rının kurumuş dallara can veren ğe başlamıştı. Genç kızın yemek
kııdreti onların bu kıskançlıklarını !erini sabah akşam o götürürdü. 
tahrik etmişti. Yüzünü yıkıyacak suyu :bakraç 

zekeriyya \'il.ktaki mescit arka- h"kraç o taşırdı. 
ila>larına , yakında baba olacajını Arkası vıtt) 

ktk <.>tmiştir . Bundan evvel istişa- mum Müdürlüğüne Yekilleten ta 
yin olunmuştur re kombyonunun ekmek meselesi 

hakkında vermiş olduğu rapor da 
gözden geçirilmi§tir. Belediye 

ikinci ııevl ekmek çıkanp çıkar -

* Geçen yıl içinde 11 bin lira -
dan fazla zarara ı..ğ .·:yan Denlz -
bank kooperat!!inin bir senelik he

mamak hususunda henüz hiçbir saplarını tet\.-ik eden heyet henüz 
karara varm&mışt •r. B~nunla be - işini bltlrem<?dığir.den dün yapıla
ralıer bugünkü eıkmek fiatlerinin cak fevkalü.c!e umumi heyet Jçtl • 
aymm ip'ka edilmesi lakarrür et· mat 10 gün sonrava oırakılmıştır. 
~tir. * Birkaç müc!dettenberi şehri· 

Belediye i.;tikraz edE>ceği 5 mil- mizde buluMn İktısat Vekaleti 
yon liranın 500.000 lirasını İstan- Müsteşarı Mustafa Nur! Anıl, dün 
bulda bir ekmek fabrikasına has· Aııkaraya diinmüştilr 

retmek tizere bütç~•ıne bu tahslsa Şehrimize gelen 'f:earet VekAle-
tı koymtJiiur. ti Müsteşarı Ham;t Nazmi de tet-

Belediye, fırıncıların matlup ev- klkler yapmlktadcr 
safta ekmek çıkaramadıklarını * Mahall~ ar3••nds arsalara 
gördüğü için bu tedbire baş vur • çöp dökenleı in bt<led•yece takip 
muştur. Şayet fınncılar belediye- olunmasıM karar •:e:ilınlştlr. 

nin göstere<:eği vasıfları kayıtsız * Büyükdere İstinyt yolundaki 
ve şartsız ta~bik ederlerse beledi· ağaçların birçok kazalar& &ebep ol 
ye ~imdillk ekmek fabrikasından dukları görülmüş ve l:u kazaların 
sarfınazar edecek ve bu parayı bilhassa .,ece vaktl vukubulduğu 
münakale ile başka bir işde kulla- gözönı.inde t:.tularnk yol üzerinde
nacaktır. Yok, eğer fırıııeılar ken- ki ağaçların kireç E beyaza boyan
di bildiklerine devam ederlerse masına ka:·ar Y·~rilmiştir. 
belıxiiyc ekmek fabr.ikasıııı bu yıl * Alman bondır1!1 General Fon 
kuracaktır. ı;ltoyben vapur'le l:.u~ün ~chrlmize 

500 s~yyah gelecektir. Vapurla 2 
film opera~ıü de geiecek ve İs -
tanbulun giizel munıar&larını fil
m alacaktır . 

Temizlik amelesi 
ça:ışacak 

nasıl 

Bcledı,ye temizlik amelesi için 
yeni lıir talimatname hazırh•mış -
tır. Buna göre bir Marttan itiba -
ren Birinciteşrin sonuna kadar 
çöpçüler sabahley'n 5.~0 da mer -
kezlerine gelecekler \'e yazın saat 

6 da kışın saat 7 de vazıfeler.ne 

başlamış olac!lklardır. Bu suretle 

iş başında bulunmıyanlar 15 gün 

* Son 15 gün zadında Eyüp ka· 
zası dahil!r.k 1200 Mdre murab • 
baı parke kaldırım 1113 metre 
murabbaı arll kald::-r!n, 860 metre 
ıızunluğunn• da lağım yapılmış -
tır. 

---000---

GÜMRÜK , ______ _ 
Ameri~a an'aşmaSI 

tebliğ edildi 

İki kapta!'\ dR b'.ribırlerini geç le gezmekted!r. K~ndlsi belediye Maznun, hadise gimü Vf' ~kçlnln 
görmüşler ve manevra ile kazanın doktoruna muayetıe El tirilmiş ve kazana 6.hluı~ı tahmir. Pdilen sa· 
önüne gçememişlerdir. İtalyan doktor her n?kadar sakat ise de atte ;:endis1nin blr gömlekçi dülc • 

v~puru İsl!kbal'ir. >ancak üçün - genç olduğu Içln ç~lışı;bilereğl ka· k~.nında ~~dı:ğunu l1dla ediyordu. 
cu ıwnbanna ~arpmıştır. Müsade • . bö 1 bl Dun bu ı;om.ekçl ~ahıt olarak dln-

naatinde bulunmı!~ ve y e r , 
meden İstikhal vapurunun üç pa.r· :.enmlştlr. Gömlek~! Mehmet, Man 

1 h 
.. .. .. rapor vermiştir. ··111 d dükk• ça saç c-v ası çokmııştur. Vapur· surun o,. e en ~on~~ .. na ge • 

lar 0.erhal Ereğli limanına dön - Mehmet mahkemede kendisinin, !erek bir ;:önılek alıp gittiğini, U• 

müşlerdir. boyacılık yaptığını, ancak. her 18 -, ildd t k 1 d·" dükkA . ıun :n P. a ma •&ını, na 
Alflkac!ıı;!ar kaza tahkikatı~& tediği işi sakatlığı dolayısıle başa· hangl saatte ı;elı-r.l' cldı.ğunu teıı-

'JaşlamışlardJT. htikbal sahfp - ramadığını ııöylen.lştlr. bit edemlyoc.ığlnl •Öyledl. 
!eri İtaly&n \apul'undan zarar zi- Ceza kanununu.., hu suça taalluk Bundan sonra :naznun veklll 
yan isteme'ktedırler. eden 544 ün~ü mAdd~Ri •Her kl:n Mansurun tl'aktul ile boğuşurke~ 
Eir vapur karaya oturdu iş işlemeğe .skhh olduğl.i halde dl- feryadını Işlttığlııi !liyleYEn bir 

lenlrken tu,uluısa ... • diye l.qla • hldl b 1 d A d ed 
Limanımızdan geçerek AJcdenl

ze gltmekte olan Alman tandıralı 
Mltalmer gaz vapuru Şarköy ön • 

!erinde karaya otuımuştur. Vapu
run telııizi mühürW olduğundan 

şchr .m:uteki acenta henüz kap -
tandan kaza tafsilatını alamamış

lır. Yalnız dôğer arnkadarlara ge
len ma!Umata göre vapurun vazl· 

yeti tehlıkelı görünmektedir. Bu
gün kaza yerine bir tahlisiye ge
misi gönderilecektir. 

Den·z harp rsesini litiren 
iare diploma veriliyor 

şa n u un u6 unu me res en 
maktadır. HAklm bu hAdisede suç , b 'k d ı k ı d ı •• rı a an ı;:e ece . ıes n uyu up 
unsurlarından mııdut olan çalış - duyulınadığınm tesbilini !stedl. 
mıya iktidar keyfv21i mevcut bu- Mahkeme bu keşif talebi hakkında 
lunmamasınıı binaen Mehmedln oir .i:al'llr verilmek üzı:re ba~ka 
~raetinc kHaı· vıırmı~~ir. ı güne bırakıldı. 
Bır kadın taba~ca ~~e oynar. Şlnorik hapse mahkOm oldu 

ken YUrU.Up OldU Nesim adında b'rlıe münazaa e· 

Eyüpte Ortakçıb·da oturan Ce- derek adliye koridorunda yere yu. 
mile adındl bi~ kız evd~ elıne ge- · varlıyan ve hakar~tıe bulunan er
çirdlği ağaheyisin:n tabancasile kek elbisesile gezon Şinorik adın· 

da bir kadın dün üçilncü sulh ceza 
oynarken sillih patlamış ve çıkan 

kurşun '.·ızın yögsüı.e girerek ölü

müne sebep vlınu;tur Hadise hak

kında tahkikata ba~lanmış ve ce-

•edi muayen~ tden ~dliye tablbı 

Enver Karan defni?'e izin vermiş
tir. 

mahkemesinde 3 ı;ün hapse ve 26 
lira para ceasına mahküm edil • 
miştir. 

---000---

Kuşlara n~yet çektirmek 
yasak ediliyor 

Deniz Harp Lisesini bu yıi biti
ren de~erli gençlerimizin harp sı
nıfına P,eçmeleri dolayısile kendi
lerine bugün dıploma tevzi edile -
cek ve meç takma mra.simı icra o Penc"reden düşen Kalabalık c .. ddelerde ve ı lek 

yollar üzerinde b.ızı kimselerin 
sehpa kurarak earip bir vaziyette lunacaktır. Merasime i5.45 te baş- hadın ö'(U 

!anacaktır. Davetlileri Heybeliye N f 
Kasımpaşada ot..ııan e ı.se Ra- nd k l · · · -~ kuş! 

götürecek vı.pur saat 14.15 te köp- . . . ve sa u a ar . ıçer:sıııue ara, 
.. k . ( mazan admid bır kl'd:n evınln üst köpeklere, kedılere tavşanla,·a ve-

ruden alkacaktır. Dıploma tev - . . ' kat penceresinden sokağa düşmüş saır hayvanata fal baktırdıkları 
zii~ amiral ve mektep komutanı 

birer nutuk söyliyeceklerdir. Bun-
ve ağll' yaralanarak Cerrahpaşa gôrülmuştür. 

.miıddetle işkrindcr ~·ıkarılacak ve 
tekerrüründe tamamen kardoluna· 

caldardır. Çöpçiı onbaşıları içi" de 
semtlerine en yakın polis merkez
lerinde bırer devam cetveli bulun
durulacaktır. Onbaşılar bu cetveli 
imza edeceklerdir. Temizlik mü • 
dürü b:.ınlan kontrol edecektir. 

Ycni Türk • An,edl;ur anlaşma· ' dan sonra bir g;ıçit resmi yapıla -
sı gümrüklere tel:.llii edılmiştir. cırk, çay içile<:ek, ınezunlaı· gemiye 

hastanesine l.aldırılmıştır. Fakat Eelediye, iptidai şar!r. ~~t .rle • 
rinde görülen "e medeni bir ş<'hrin 

kadın r.astanede dün ö.müş ve ad-
sokaklarına rsla yak:.şmıy ııı b.ı 

!iye doktoru Enver Karan ce.s<.dl 

Cezalandırılan esnaf 

Aylarca anlaşmad•n istifade et - uğurlanacaktır. 

mek üzere aıttrepJl2rda biriken A --0001---

merikan eşyai?rı büyük gümrük S A N AY 1 
tenzilıltlle çekilmF!!e başlanmıştır. 
Bu mallar uasmd~ bilhassa oto-

Beyoglunda muhtdif belediye 
Y Erli mallar sergisi 

hazırlıkları nizamlarına aykırı hareket .:den mobil ve ıadyo çt•ktur Piyasada 

muhtelif esnaf hakkında birçok ~~ı:şyanın ucuzlaması beklenmek İktısat Ve1'aleti dün lWlli Saııa-
cezalar verilmi§tir. Bu arada gıda yi Birliğine Galatasarayda açıla . 
maddcl~rini açık sattıklarınd~n 29 ----00--

kişi, caddeyi işgal etmekten 31, E K O No M 1 cak 11 !ncl Yerlim~ıı sergisi hak-
------ kında bir 1E>bliğ eönd~rmiştir. Ve· 

yangına sebebiyet vermekkn 11 , ~ Eugday Pl·yasaS1 kalet bu seneki serg;nın geçen ytl-
otomobil ıle memnu ydden geç • 
mckten 12, kapsız çöp kullanmak- hararetlendi !arda ngüezl o!ma•! ic'n bütün fc· 

tan 5, dükkil.nı zamanında kapa • Son günlerde Anadoludan şelı- dakarlıklarııı y<pılmaMnı ve bu 
mamak yüzün,(.m 6, otırıı ,Lıle rlmize buğday sevkiyMtı durmuş yolda lazım gP!en t~dl:>irleriıı Ş:m
fazla yolcu almaktan 9, iş göm;eği ve bu yüzden zahire borsasında diden alınmaısnı l;ık!irm iştir. Mil
i!~ caddeye ,çıkın. al.tan 6 ··~ dat.2

1 

buğday satı,ları ~-ok ha.raretlm - li Sanayi B'ı liği Tdarc Hey~ti der
bırçok suçlarla ~eman U2 c.ınaf miştir. !ı~ıt&nıa!i fi~l!P: ı ormal had hal toplanarcık bu httsu,ta görüş • 

1 cezaiandırılmıilardır. dini muhafaza etmektedir. müştür. 

manzaralar Ptrafıııda bazı se\ vah· 
muayene ederek ı1efnine izin ver· !arın toplanarak gülüşı'ikle~iı.i 
miştir . Hadise hakkında tahklka- müşah~de etmi§tir. Bu va~ıvPt''l 
ta devam edilmekt.,dır memleketimiz ~·e milletimiz hb· 

Acaba delimi idi? kında fena bır propaganda.1a ve 

Hüsnii an•nda Jıir adam evvelkl sile veraigi .göz önünde bulundu • 
rularak bu hale müsamaha un • 

gece Sirkecide şoför R&hm!nln o-
maması l ararlaştırılmıştır. 

tomobilile Eyübe gitm 0 k !!l'temiş. 
K~a. seyyahların ve yabancı 

fakat şoför\;n vaziyetten şüphele-
.. . . gezicilerin en fazla dolaştıkları 

ncrek gotürmPk ıstı>ınemesl üze - · b'd 1 · . 1 d . . . kıymetlı a ı e erıTız n • ıvarın a 
rı!le hıddetlenerk Fahmıy! bıçak- j;Pfil kl\·afetli bazı kimselerin gü • 

la :<armadan ve kolundan yarala· ı .rerclnlere :reır. satmak bahaneslle 

ını~tır. oturdukları ve bunun çirkin bir 
Hüsnü dilu to1liyeye verilmiş ve ıııanıara arwttiği p,Crülmüş ve bun 

görülen lüzuın üzerine tıbbı adllde iann kal.!mlma;ı için kaymakam
müşahade Jltına alınmasın& karar lıırın ehemmiyetle nazarı dikkati 
verilmiştir. celbedilmiştlr. 
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1 ;n~~.~.i:::~~ .. ~~:~~~- Kral logo ve Kraliçe Jeraldin dün şehri gezdiler 

Çemberlayn dedi ki: 
''İngilterenin hedefi Sovyet Rus
ya ile en kat'i teşriki mesaidir,, 
Londn, 8 (A.A.) - Avam Ka· 

lllıınYnda müteaddit suallcn «· 
Vap verea. Çemberlayn demİıjtir 

ld: 
•İngiltere lıtlldlmetl Moskovada

kl elçisı nntasile yeni nokta! na· 
ııarlanru So"yet hükiimetine 'bil
lllnnl§tlr. Bn slyaıd noktai nazar 
teatileri yapılırken, bu sorulan sn· 

allere aleni cevaplar vermekli

iimin doÇu olmıyaca&ını mebru;· 

lar pekiliı takdir ederler.• 

Qembulayn, i•çi mebnsu Ben • 
dersonun diğer bir sualine eevap 

vererek İngilterenin hedefi Rus • 
ya !le en kat'i teşriki mesaiyi elde 
etmek olduğunu bildirmiştir. 

dır: 

•Bi• büyük bir muharebeye gir

-•••• •-••••-+ıdlğiıni.:ı: zaman. bütün meydan + M B harplerıni, >iper harplerini kay .1 • acar aşve- ı 'bederiz; yalnıı SOJl harbi kazanı • 

kilinin nutku ı ~:kıa tarih te İngilizleri teyld 

ı 
edıyor. Hele gözümilziln önünde 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Baş· ecreyan eden . on Cihan Harbinin 
vekil Kont Teleki, 28 ve 29 + tarihi .. 
Mayısta yapılacak olan se • ı O koskoea donannıasile, o ı.onsuE 
çim mıinasbetile dıin kendJ l'Qembalarile, iptidai maddelerile, + dairesi olan Szeged'de söyle • altınlarıle Cihan Harbine &iren in-

+ dıği nutukta ezclımle demis- + giltere Almanyanın Belçikayı ..., 

l tir iri + Şimali Fransayı işgal etmesine 
Macarıstanın mihver mem· + n1ani olamadı. Harpleri 511a,iJe 

kketlerile olan münasebet • + kaybetti; Alman orduları Parioıln 
+ !ermin va:ıfı samımi dostluk- ı yanıbaşma yerleştikten sonra Rus· 
+ tur. yayı e:ı:diler, bugiinkü Polonya Al+ Yugoslavya ile dostuluk + ınan ordusunun i galine ~eçti. Ro
+ bağları gitikçe kuvvetlen • 1 ınanya, Sırbistan Almanların isti· 
+ ınektedir. lası altında idi; U14, 1915, 1916 ve 

İngı·liz sefirinin M o ı ot of 1 a • Macaristan tamamen müs - l9l7 de İngiltere hangi harbe gir-

ı 
taıkildir. ' + diyse hepsini kaybetti... Yalnu; 

h .., ko Karpat, Macaristan teşlti • + ı;oıı harbi kazandı ve diipnanın yap gı nuşma • )atına istinad eden bir muh •• 'bu dört . ene içindeki kazançlarını 
Londnı, lJ (A.A.) - ReuteT ajan

lı bildiriyor: 

bul etmemeklı.> b~aber, Sovyetlr + tarly:' alacaktır. . . ı yuttn. 

B . li"'M' k h d ti ı Siliıhlanma faalıyetı arttı • 19"5 tenberi Almanya ile İngil 
ır 6~n şar ve cenup u u arı + . · 

.i J b. - takd' . rılacütır • tere arasında sessiz b'ır harp var M k ad·'-' İngill Büyük El· oınşu arına ır te<'ovuz ırm· ~ı . 
08 ov ...., ' 7! -------------- Sardan başla ç-•· Si çisinin bil ün ö"Jcden sonra Mo • de karşılıklı teşriki ml'Sai ('Sasma • 1 ymız, ""o • ovak-

g 6 
· · · Al Jta}ya yaya, Arnavutluğa lıadar bütün 

!ofu ziyaret edel'f'k İngiliz tekll1- ısünat etm~!<tcdır. manya - h ı · t ·ı . . arp en ngı tere kaybedıyor AJ. 

KYal ~e Kraliçe Aya of ya camiinden çıkarlarken 

Bir müddettenberi ~hriml.zde meğe değer tarihi yerlerini ve 
bulunan eski Arnavutluk kralı tnmelerini gamlşlel'tlir· KraI ve 

Zogo, kraliçe Jeraldln ve kralın kraliçe otomobillerile önce Ayı • 
1 

hemşireleri dün i.tanbnlun göriil· ı ııolyaya gitmişler, müzeyi gezdik-

len sonra diier eaınilerl slyaret 
etmişlerdir. Kral ve krall~e ak • 
şanı üstü yine otomobmerile Pe
rapalasa dönmü§lcrdu, lerini tevdi etmlf o!mesı, Litvano- İstişare ve maUimat teatileri vu· "f k manya ne müttef'lri k ' 

fu . . . . . k "' • lt ı azanıyor. 
n çekilını!sire Sovyet Harıcıye sı kubulacakt!l' •• ı\ncalt şimdilik bu aS eri 1 J a 1 Fa.kat galiba 111111 son harbe gel . =-==================================== 

Yeaetinln dcğişmiyeceğine dair 1n teşriki me~lnin DllS\l bir şekil ala- l;nlştir B h ah p B •• •• k M•ıı M ı• • I d 
~lrilz makamntırıın memnuniyet cağı hakk

1 
mda •arih teklifler yapıl Lôndr~Bi :~',;!; l inci t~:i;:d~! VakıA

0 

tn';ut:! ~ol:y.:::n:::~: uyu ) et ec ısı top an ) 
e el temlnat alınış olduğunu "" mamış ır. ' · . • . . tamamiyetin! ve istiklilin' tek l 

1:ngmz tel[)lflerin'n k8rşılıklı bir Şurası ehcmmi-ç, etle kaydedili - Almanya. ar ndl J;,r askerı ıtt!· fül etml·"r. Bu-"n m--'uu bcah·· 
fak akd lesi lakkmda par!..- •u "u ~·~ (l:l<lf tarafı 1 ,,cı sayfrufoJ mevcuttur. Bu hlikme EOH' bu n<>-

anlaşınayı e-ıas teıldl edeceği iimi- yor ki, bu anahtaı·lar dahilinde ak ı me:;e · ' solan Danı-'- b ı -~ · 
to hf Jlerin::Jo böyle bir it- ""' un aruan baska bır hası ile istatlstık l'ınum Mudür. vi ameliyatı rla i.:.tiva E'<len sıpa· 

dinde bulundı:ğuru gösterir. dolunacak bir anlaşma, siyasi bir men ma e. • • . davadU'. Fakat Polonya Da, ntzıg'· ·
1 

1 . . . tlk.afın akd~dilmc>! ile vazıyette . . . . lliğü teşkilau hakk.nd~i kanuna rişlerin yüzılc 20 ' ne kadar m!k-
nglllz C(!va.b1 bak:k! bır ıttifak1 çember siyaseti suretinde tefsir e- . . 'kl'k im , .. 1 ıstiklilınden ayırmak l•temedil'M . 1 • ıl tan Tü'rkiy de s·-'•dil•bll~cek"-. 

da göstereceği ar ıunuu tahakk u ... 
kunu ıeshi! etmiş wacaktu 

Keza Alm:ır.yailan !hraç ~dı.E. 

cek mallarw r,akliyahnda mutad bır de"ışı o ryaca"ı soy en • İ ~· bağı cct\·elde degı ik,ık yap ma· ""' < ' '" 
tazammun cilen Rus tekliflerini ka dilemez. k " b' . lf k bb lk~ d . he ıröre ngiltere ba meselede de me te ve ı• ıtt a ın e ı e ıa- angajedir Eğ t giJ •• sına ve ordu subay!arı heyetine Kredi anlaşması hiıkmıioe tevfikan ve normal tJhmıl fartlanna uygun 

b 1 t'f k ...ı k h . er n tere Dantzıği mah•u• tcrfı kW1unu.~a ek kanun Türkiye hültuoıct' ta,dfından ıcra 
ponyanın u 1 ı <'. a 11•rme u • son harp sahası addetmiyecekse bir fıyat ı.·erildiği takdirde Alman 

Lord Halifaks Roma binicilik 'usundaki tercddf>dünii izale ede- bu sahanın neresi olacağını her - ~rşi~;.lan muzak,.~e ,. kabul edıl· ;~~:"~~:;'.~::Yt:nb~;ıv~;ltm~:ıı: vapurlarındm istıf~de olunaeagı. 
ceğl ilave edil·nektı>dir. kes merakla, fakat korkanlar bo • na, ancak kafi istiap hacmini haız 

P d b k ı A ahı•llerd• ı'zhar edHen Tıcaret Vekilın n t&lebı iızerınc rının lhracı:ıı tezvit etmek fızere 

ans. e gı· ı·yor mu""sa a a arı ynı m <. şuna bekllyec:ektir. Türk gemilennin o tarihlcr<k· .a.ı. kanaate göre, hu pakt bilhassa te- ruznameye <t.Jınan Türk • Alman Türkiye hüi<iıır et. t:ırafından ko • 
· ı k bl k t 1 K D A M C 1 kr·"-' nl .. k !aylık gi\stc i1'1le<I h·ı.u•unda iki man limanlarında bulunması ha • 

Par!s, 8 (AA.) _ Fransa Harici· Roma, 8 (A.A.) - Bugün binici- cavuz ere arşı r mu aveme cuı a aşmasının muza eres'"" 
h · k • ı F · ·ı· k T' t v k'I' c · hükumet a•ıla~:ıc~klardır Bu hu- linde nakliyatırı bunlwla yapı ye Nazın Bonnet Cumartesi günü lik müsabakalarının sonuncusu o- cep esı urm~ga ~~ ışan ransa geçı ıı· en ı.:are e ı ı ezmı 

Parise ~leet>k olar, İnsiliz Harici- lan kral mükfı!atı koşulan yapıl • ve İniglterenin bu cayretlerine bir Hatay anavata. Erçin söz alarak kür.üye gelmiş susta d&hili ;hı;yaç ve teahhütlerı- cağı zıkrolunmaktadır. 
ye Nazırı Ltıı·d Halifaksla görüşe- mıştır. mukabele t.,şkil etmektedir. Bu - ve müzakere mc\·zuu olan anlaş- mlzln evvekm,rd~ nazaıı c!Jkkate Anl~mada hamulenın Alman s 
cek ve ondan sonra birlik e Cenev- İtalyan Filipponı birinci, İngiliz nunla b• abr vaz'yctte bir deği • k ma etrafınd:. ~.a~d:ık beyanatta alınacağı ve fr.raeat dis)JOnibilıte- gorta kump•nyalıırına sigo. ta <'t· 
reye hareket l'decektir. Friedberger ikincı, Alınan Mac • şlklik yoktur. İtalyan ve Alman Da avuşuyor bulunmuştur: . ] Jeri dahilinde Alm:ıııvaya ibra~ tirileceğine dair b 'T hilküm bulun· 

kenbergcr üçüncü gelmiştir. Erkanıharbiye göriıc1ıneleriyle Ma- ·Muhterem arkado~lJr, ~ıiksek · • d · 'bl Al 1 1 00 (B t 1. ı ı · fad ) 
1 

.· , milsaade1"ri vcrllec<'ğı tabi ıı:r. ugu gı man ınn.a arının mı.-

Al fil 
Müsar,akaya i tirak eden yegane reşal Göring'in zi}areti Almanya ı,. "f aro,. ncı şay a huzurunuza tekd 'll rd.lm!, bulu· . .. nakas.a ve taleplere ıştıraklcrı ın 

man • osu Türk atı Yıldız olmuştur ve bu le İtalya arasındaki sıkı teşriki me IJı•Şew.ıe UI)& cıaıııw uıı.:ıııııreıv nan 150 m.lyon ırnrkhk kredi an- Krcdı anlapıasm:n nt:nyetı mud- . .. . .. 
~ .. 'nd G k v~'na 1-.E.. m:>n'OT n•·o· l UUWl!Jln>V deli zarlınds Almn:ı.v 0 Oe mE-VCLlt temınl ıçın Türkıy~ hukfunet.:ı!n • ~ uzerı e ü:r an dokuzuncu saiye bir misal teşkil llmektcdir. "'"''-<> u;:, •~-~"' .. " .. "• , .. , !aşması, Alnı~n finr.alanndan kre· • ispanyada grlmiştir. Bu itti!akla bir •h:ilat zuhurn ha olan Halay• şimdive kadar olduğu di !le mübnyaatta hulunmak sa • ticari te~iye!er anlaşması mcriyet yapmak niyetind<> olduğıı mua~ • 

1 
Kral mükatatından evvel yapı • linde talyanın b!tarnt kalması ih· g!bl bundan oonra da bt'r tlirlii lü - lfilıiyetimiz e:ı:ıs itibar!lc mahfuz ' mevkiinden ka!ktığ• takrlirde mu- yen ışkrden Alman hlıkfmıetıni 

Madrid, 8 (A.A.> - Doyçland Jan Lldo müsabakasında da ital- t.ımali de ortadan kaldırılm>• ol - !uf ve müzohare!t<> bulunarak A- kalmak • ·ı b' t k 1 led bl t be-'-'' 1 J k zamanında 'ııaberd·- , .. •b~"tnt d'· ... şar .. ~ ız~ ır.evcu mu a- ame e < e mıu o mıyaca - , "'"" " 
kruvazörü Vigo'da ve doku.zu de ·ı y.an Co.nfo.rti b_ irinci,_ Polony .. a -sıru_ maktadır. tatiırk'ün büyük ruhunu -"d ed<>- vele artı d f i t y . ' . 1 Tiı k i ı'r hı"ıkilınler de bulunm .. k•.•dır .. .. ,... § ann3 nazar•n va e, a z. ır. anı ta«sıt eruı r paras y· p 

nlzaltı olmak üzere 22. ~mı de Fe- liez ~mcı, .. Türlt Gurkan .. uçııncu, Alman İtalyan pakt· hakkın. ceklerdir. Bir mü.idettir cihan uf. ve ted;ye b.ıkımla•ındnn daha mü-ıle tutan ile Türk mrllarınm mü • ).fenafi ve arzularılT'ıza uygun 
7 ol'da demirlemı"lerdır. ~e yın. e Türk Polatkan dorduncu 1 • • kunu saran k~ra bı:. \ıtların tesa • • d f f kr Ü - . salt şeraitlr AlmJnyadan müba · bayaa ve ihracı t<'m!n olunacak • bulunan bu a:ıla;manın mert ·et 

Layipzig gemis' Pontevedra'da lmiştir. a ransantn 1 1 d munden hasıl Ol~n ~ımşek ve kı· yaatta bulunmak !mkanlarını bah· tı 
ve 6 Destroyer de Villa Farda de Paris, 8 (AA) - Salfıhiyettar vılcımlar bir kısıM yerltri yakmış şedecektlr. Açılan krediden istifa· r. mevkiillt' kcınulmasına yükse:k qıu 

1 'it s bir '·" d l tl · h al Kredi anJ,,şmas·n•n esas hüktım- d k ı b oV Laroda'da lıulunmaktadır· noı ere - ovyet mahfellerde izhar !'dilen kana.ate WIAlm ~ve erı arıt Mem. de yolu ş'>yle olacaktır: Türk1ye . . saa eve anır arı,,ın ıı r a "·. 
"'-1 den silml e ~ · k ı kil .. k lerı bunlarcır Trte•nıat mahıy<>- !erim.• 

Alman füosu fCTefiııe ~n""' er göre yeni İtalyan • Alman askeri ş ~ g ., a an çu hü.iUmetin;n Alm~nyaya vermek tinde olma:. üıere Türk!ye hüku-
yopılınıştır. RUSya i tifakı vaziyo?tte bh ceği•iklik hu- devloetıerl d~ sıln.~k için uğraşı • arzu ettiği siparişlere müteallik te-1 . . . . Ticaret Vekil!nı,.. bu izah~tmı 

' yor Bu kor'runc l"ma d · . . . . metı tr.rafındrrn sıparışlerın veril- m 't ak' l ı s<l'k ili! ~ ---<000 sule getirmeyecektir. Bı; ittüakın • · ·" • n a en emın tlıyatın ıcrası ıçın Re!chbaıılnn s.a- u e ıp a'l nşma:ıın a ı ı • 

Y u• g o s 1 a vyada (BQf tarafı l inci ıayfoda) akdi keyfiyeti diltn devletler üze- ve en müste•ih ülkn c·n mes'ut ve nayi lı:redifor!le ıre;gul olmak ü • mesı sır«sında ecneb mütelıa:o~ıs it kanunun maddeler! olmmnı ve 
fun lstl1asının Sovyet harici siya- rinde ruhi bir tesir husule getirmek bahtiyar mıı.hka Hataydır zere vücude getirdiğ! •Gold Sltont ~ e.ltsperlerh• ~sti~~rc muvafık g(}. kabul edilroi~r. 
~etinde bir değişikliği tazammun maksadiyle esasen mevcut olan bir Çünkü Hctay çol> tuV\letl\ ana • Bankı nezdinde 150 mllyon mark- rülduğü takdirde Almanya hi1k0· B. M Me.::füi gde<.'<'k toplar.tısı· 

hadl'seler oldu edip etmedığini de öğrenmeye ça- v:uiyete diplomatik bir vesika i· vatanın sağlam V"! ~ırok ağuşunda lık bir kredi açılacaktır. Türkivl- metı Türkiye r,üki!metinin bu yol- nı Çarşamba günü yapacaktır 
lışll('aktır. le maddi bir şekil vermekten iba- yaşıyor. Müşfik na1arları altında l:le usul ve mevzuatı dairesinde 

0

hü' ·---

• • • ret kalacaktır. bulunuyor. Anav~ı nın ıncak ve kOmetçe A!man fhrnalarına yapı· -·--------------------------
Zaıgrep, 8 (A.A.) _ Ma!cbek ta· Londra, 8(A.A.) - Öğrenildiği- "ittifak Heri' d • ıoıufkar s'neslnde geçirdiğim 21 lacak siparişlerin lı<'dcli Alm1n • ~Z'bll 

rafından davet edilmiş olan milli 1 ne ~öre ~vyel~tr birliği .. setlri M,,,. ın 8 imza gün zarfmr!J an>vatan.dan uzak yada krediyi a<'anGold Skont bank ~~ • fi ,/1 il 
liırvat heyetinin lkamet eımekte \ski bugun İn,gıltere hükUmetine edilecek kaldığım 9 aylık tebassürlerimi ta tarafından Alman firmalarına pe· ,v.; ~ _ ~ V e e e 
olduğu binanın yakınında bır ta· Lltvinofun istifasının Sovyetler Roma, 8 (A.A.) - S:y&si mab • dil ve tahfif ettim. Anavatan • şin olarak ödenee~k ve buna mu· 
kını hfıdiseJ..er olm~tur. Binanın bırliğinin siyasetınde hıçbır de • filler, talyan • Alm&n hlyasl ve as- dan ayn ve uzalı: v; şamak değiJ bbil Türkiye hıikGmt-ti de, ban-
l!nünde toplanmış olan halk ara • ğişiklik husule getirmiyeceğıni keri paktının yakında Berlinde 9 ay 9 glln de olsa bizı> elem veri· ka tarafından firın1'•'fll yapılacak E c\ L E N M E k H A K K 1 

ıında b'r münakaşa çıkmış ve bu bildirmiştir. Moskovadaki İngil • imza edile;:c·ğini zr.nnetmektedlr· yor. tediyata ıek~bul ed 0 r miktarlarda Arkamda, dvdilk r, ı:ıi eı : !oülıwdan p.kii11et ı>d;yM: 
nıuoakaşa biraz sonra bir arbede- tere sefirinın Molotof ıle yapaca- ler Nasıl bir ev!At annesinin velev Reichmark üzerinrl"ıı t.mzim "el ı. 1 .A,krn Gi>zy~ıla•ı nı gördiin - Bu .,,,ıe ylı.t• 'tir.<lii. Oktı. 
Ye tahavvül e~tır. Bir delikanlı ğı mıilakat neticesinde Sovyct ha- Leh gazetesin:n tefsirleri muvakkat te olsa hleranına taham mlş hazine bonol.ı-ını bankaya mü? mu!/OT. Mektebe Qit·ııı·k istenı•yur. 
ll&keri Hırvat teşekkülüne mensub ricl siyasetınin kat'iyetle ta.ayyıin V mili edeıntt e Hatay ve Hataylılar tevdi Pd!'cE>ktır 1 _ Koçınr mıyını lııç? Bııgiin Amnıtı , nnema ~'İ>ı çıld.rt!JOT 
birisini rövelvorle öldürm"•tilr. etmesi ve siyll'Sİ mahfellerde his • arşovn, 8 (AA.) - Gazet•l~rın da hnhangi bir nam ve Unvan ta-

..., ti ka. naırtnıe gôre, Milano anla•nıası h h Bu bonolar bank t<ınılınclan tı ·\program degişiyu• Bir ahbaba ra•gcliııoıım. in n . 
Mütecavizin Yugoslav nasyona • sedilen endişenin bu sure e tama- h b • 91sa ve er angi bir şekil ve lda • diyatın lii.zin.ühcra c-!duğu tarih • _ Nerede' da• yaka silkl!!OT: 

llstlerinden mı yoksa Belgradın ınile zail ohnası beklenmt-ktedir. b;~h!~a şe1;:~a~;~~~";:~~~~:ı.,ıH :rede bulunsa anavaıandan ayrı !erden itibaren y?zde ~ faize tabii Yıınunıicın geçtiler. lkisı de Pi· - Okumuyor. Nmnıırnlorı ı,.,p 
olduğu kadar Matchek'ın dilşmanı ı · h yaşamaAa asla ıohammül edemez. tutulacaktır Banrıı.ya borçlanılan ı kt ı ı.. • kırık. Koskoca kıı ~ıılrı"-ndan ıu· 
!>lan iftlrak•ı Hırvatlardan mı ol- enkmn attı hareketine cevap oaı ZO senelik hicran nasıl ma..ı ve rll· . · j leri çanta 1' me ep ı·ı ~.,.,sı. •ı• • Polonya Almanya ı·a yaptığı bir manevra olarak tE"f mebalığ 6 oylık tııl:. ;tlorle on se· Arkamda yine lt>~e ,,ıer duyıı- ttıp ta :orla ok1ıtam11"1 ya. Sine. 
birisin! rö·ıolverle öldürmüştür. • sir cdilmelidır. ya olmuşsa devre! tevakkuf da bir nede ödenecektir. ,,orıım• maya gelln<e. Ö!Jlt! dPı)il. 

· ad ) rtiya ve masl olacaktır. ~ 

Po:onyanın Milll Müdafaa 
istikrazı 

(Baf trırafı 1 iııcı say1 a Hükümetın na~ıri efkarı ol.ı'I Devlet Reisi nutuklarının sonun Taksitler Türk para8l olarak _ .Mat.-ı Mı>lek. 1 giiTdun mil? Eveı, bu gldışle .• -ıııe• ıalar ınek-
trop arasında yapılan gönişmeler Kurıer Poranny soruyor· Tilrklye ile Ahr.anya arasında _ Su• Ka ,

1
_..

1
_. 11...1. ya•ı • tep olacak. Çunlri! fl•ekt'7' çağ n· 

1 da anavatanda büyüklerimizden ve • nı ... <ili"' " 
esnasında bilhcss• Dııntzig mese • talya bir Avrupa vleti vazı mevcut ticari tediyP!ere müteallik .,,,.,. .. '1

1 
kı. daki çocukltır, ıarıh:, L"O)J'afvayı, 

tini meb'us ark~dnşlarından gördüğü ,,_. -
lesinden bah~edilmlşlır. ye terk mi edıyor?. anlaşma m>ıriblnct: Cilmhurıyet J edebiyatı, son'aıı •.Hrrııı!a•ocın n • 

1 Al Milli . teveccilhe karşı şükranını söyli- Merkez Banko•.ın-'·ltı Almanyal - Ya1,dığ;ı1 kadar rot. Göriile- reı 'yorlar. Varşova, 8 (A.A) ·- Polonyanın Öğrenildiğine ııöre lalya • yc1perver Kurıer Waı·saw•· 00 ,,.. u 
kı M ı · yerek demıştlr ki cek ~eydi. 

tnilll mildafaa !stilır:ızı hakkında manyaya her rephedcn müzahir o- • 1 ano n"ııcesini Bl·rlinin yan. klering he~bına yntırılacaktır Bu Y . 
1 

~ '·rf Mütefekkır gibi gi'nrnmelt ısıl· 
b f d 1 t ğ taz 'kl i " .Büyük Ebt;di S..f Atatiirk'ün .. . . - enı pıogrun arııı re .. m.., • 
azı Alman gazetr1eri tara ın anılacak fakat Almanya ile Poonyıı 1 1 yı ( lalyan.ın çekin""n _ _, d suretle Turk•yc hükumetı borçtan ı"I 

90 
.. ...,u .. n ınü? yeıı bir gl'Tlç Bayan. bır ı.iın ba,.a: h it h k ·-..- man.,vı huıurt:n ~ e~ilir, Mllli Şe! ,. ru -

verilen haberler dchyısilc ihraç e- arasında çıkac2k lılr harpte rol oy " ' are etı arasında bir muta- İ ibra edilmiş ve bonll~arını ist!rdat
1 

. - Sinemada>< ~·ı,~ iı.tı;l'd<' ed'· 
.1 Al v&ssıt tarzı hal 1 ak nönil'nün tazımle ellerinden Öpl- _ Hıç kaçmr mı.ımı• d . . · 

dilecek istikraı tahvılleı·i miktarı- namıyacaktır Buna rr.ııkabı · 0 ~r tdsir et · etmiş olacaktır Kreclıden ıstifade • . yorum. eml{'tı. lft..'<ln, tarih o{j••· 
nın henüz !e!>bıt ed:lrr .. emiş oldu. manya ağll'bl ihtımal Macarıstanı mektedir rtnı > için anla m;ı bir vorle röstcrmek· Yoııımdım geçtiler !ki.si de elle· nı11or. MeıqiekeılP·ı QPznı~• kad"r 

""·nu ta"rıh •tmrık r~ıı vafık olur. ya Slovakyayı talı~ime, yahut ta Berlindeki hava tedir ri \'011.talt., "'.~ t,ıılcl> •. e .. 
8
, u~lan mek·_j olııy.vr. Hunyı birı"t sn!ıaıı•m" 

ısu • < < 
1 

b b 1 Berlin anl~asınm resmi vesika- tep kaskeılı dleı.n<'• ,anla, ya S• d .. _ . , İl 
llu tst'ıkraz t'•h\•lll•~ı·nı. satınalmak Romanyadaıı muta e atta u un. Bl'rlın 8 (A.A.) - •Havas l• ed iht' . l""'' .. Bu v5dey gör &ıpari•lerın 31 . .ı.~nıa q., orrrP>•t.cı. < •m ~ t 

- ~ M ula n Pli ıyaı;- gorc U"unu me- , hııt koltııklnrındl\ latt!Jı.ll kız, er- d' eb 'I . ? 
hn kaydolu,.~nların m'ktan, bii • mağn sevkedeccktır. Polonya a • Matbuat mahfilleri, Rom~- Ber- rak etm<'ktedir. Kanunuevvel 1941 tarihine kadar 1!1 ı ırwı. • k kek tam mektPp çağınılak. ç0<1ık- . 
\ti sk . 1 k . zl ak! ikt 1 carıstanın blr Alman tazyı ına lın siyasi ve n•kui ıttıiakının Sıyasi mahfiller, ittıiakın Ber • verilmiş olması lazımdir. Almanya ,_ Gid4 fent•dır. G"" yt -tık\~, n e ı ıs ı ra arrı m ar ar ,., . b'ld'ğ ' I lan sif!ema l:apıı.urın,fa, artist re • 
da f l·"· B " p 1 b 1 mukavemet ~deıniveceı;ını ı ı ı ııd1'·1 ve irrfıalle reddooılen •em linin mütevazı v6 namıısk'rane ya yapıl~cak sipari~~erın biJ' kısmı, ııem.a. mekt~hl ö'd "''"" Rımmı n :u "'"'· u un o onya a - · . d · ' • ' " • '1mlerine hayran ~ ayrrın lıııkotlar-
lıl . . . .. . . için Macaristanın Romanya ıle os berlenıe tehditlenne mukabele tekliflerim reddetmek istiyen Po- Tiirkıyede irrası i5ıım gelen amc· önüne geçm•'lidir 

nın aıyasl zıhnı;etın• gosterdıği tane müna~ebctle-irr! idame et • 1 . t 00. ı..~--ı ki ke1' görüyorırnı . 
· · çın ve f'fian uvo" arınu çare lonya tahrlk!ıtına bir c<"vap oldu· liyata da ş:ı:nil olnl:lleccğinden a· Çolı<mıyaıılıırın ~.;ı..,,nıeğ<' hak· 

gibi memkıketin iktısadi şeraitinin mesini tembc Burlapcşte Nezdin· olm~k tizerf yapıldı"'nı bı'Jdı'rı • ğu Çalışan iı:saıılanıı, et}INımek u 1 '" nu kayt ve Polonya ile Loııdra- çılaeak kredidPn l'e mik arının bu arı yokııır. 
aaliıh bulmui olduğunun da deli· de cıddl 4<-bbıislrr<i< ""hınmağa yurlar. Paris füerıı. müthiş bir te•ir ya- kaMI nmeliy~tr. tefr•k edilebilece· haklarıdır tal..at... 

lidir. başlamıştır. Bunun). ~rab<:r halk. Roma ıırıeağını zanııt'<iıyorlar. ği hakkınd;ı anfoşm.ıd5 hüküm Bir dostu dyan•ıe gldly<rrum, Mahmut Yesari 
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ALTIN AVCISI 
3- Çeviren : M. Y. 

(DiinkiJ. ~ayv.!ıı" dc•,am) 

Etrafına bakındı ve eğilerek fı
sıldadı: 

Fakat bu karlının b\l işi başara

oilecek para~ı var mıydı? Üstelik 
benden avans ıstı;r» b~n ne ya -
pardım? 

Biraz sert konuştam : 

- Ben de meteli kyck. Bitiğim. 

- Onu biliyorum Size başka bir 
teklifim va~. BeniMle evleniniz! 

-Ne? ... 

Bir an bea!mle ~!ay ediyor san
dıın. Fakat !>nun ı;c.k ciddi oldu -
ğuııu anladın: . Bak~ları adeta ben 
o iğ imi deli;rrd,u. G•;.<et sükılnet -

Soğuk bir tavırl~ ~odu: 
- Evet mi' 
- Evet! 
Elimi kt:..ı: 

- Küç:lk. b<:ni rlıt'lc, de ·ıi. Ben, 
aldatılrı, at'r.tıl!r ka:!111krı:ı•n de -

ie: ğilim. Ben, sözümü ıı:~a~ ·ım, sen 

-- Ben k~r.dim 'n ne olduğunu de sözünde dur Sllnra, pi!jman o -
biliyorum, dedi.. Fakat eğer ben de !ursun. 
açımı tarars:ım. yüzüme allık pud- Sesi, tehd ;tkar def.ildi, sakindi. 
ra. •dudaklarıma mj süre~em, sır- Buna rağm~n. sır~ıın, soğuk soğuk 
tuna lpekl.i c-.vaplar giyersem şe- ürperdi. 
hirdeki kadınlara benZ<'rlm ve pek Bütün ışlerl. o, üzerine almıştL 
te kötü göriimner.ı zannediyorum. ~en işimi te~kettim \'e onunla b'.r-1 
Amma bun:< rağm<"n utec kabul. illete, en yakın ka..l m<!rkezine gıt-
[ ~teı'° reddedersiniz' · · · tik. Orada evlene~ektik. Onun, bi -

B · tt f ı 1 il riktirmlş oliuğu bir miktar pa -
ır saa ~o .~z R onuna m na - il . k 'k. Nik'h ras e geçınxe tı ~ mua 

ka~a ettim. Kazarrımın yarısını . . • 
t kl .f tt' B"t" k 1 kil melelerı bittıkten ve nikah kıyıl - ı e · ı e un. u U'l anun şe -

dıktan sonra, derhal araziya dön - · 
!erde bir ır.ı:kwe!e ile bağlanma- dük. 

mm rica ettim. H~pr.i beyhude... Altın damarı keşfed;iincıt, a!A -
Oudaklarırı wra~ak başını sal - kad 1 d · 1 t·ı 1 ı ı ar ar, rnG;. C'nıtt 1s e ı mes ç n 

!adı. Sonunc!a ba~p · li.ııım olan parayı, h;men bize ve-
- Çok koııııu~uk, oo<ll. Sonu ne •rirlerdL : . 

ye varacağını ber biliyorum. Eli- Kiraladıg" ınuz bey,.irlere bir 
. . "k 1 ,, • -

nız" para geçınce mu emme avu- kaç günlük erzak ,.c levazımımızı 
katlardan b'rile daı:ı~acak ve ufa. 

yükledik. L"uise, elinden IJ gelir, 
cık masraflg bıJ işin içinden kur - becerikli bir kadındı. Güneş ba -
tulacaksını.z. E(ıe~ sızin karınız, tarken, araıiye v~rmıstık . Çadırı
kanunen, niz'lr.ıen, rP.smen karınız mız ıkurduk. Louis<?, ate~ yaktı ve 
olacak olur~al". beni kolayca dek'e Kantinde yaptığı ycıreklerden da
gctiremezsiniz Kcley &tlatılmam. ha çok nefis bir v• ı;ıP.'< hazırladı. 
Size son defa şöy1 iiyorum; ya iz - Loulse, her şeyi yerleştirdi vr 
divaç.; yahu!. h;tyır• bir çeyrek saat s ,r :·a, geldi, yanı-

Bu kadın, g@lib•, gizliden gizil- ma oturdu. Hafif bir bluz giymiş, 
ye bana aşı:rtı : Geçgın kadınların saçlarını taramış, tertemiz olmuş -
genç delikanlılara tutuluvermelerl, tu. V bu kıraç çölii".l crtasıncla, yıl
olagan şeyicrde!'dL O, benden mu- dızların ışığı altında, hülya\ı göz
hakkak O'l ya~ büyüktü' Onu, at - !erile, adeta güzeııe,3mi: gibiydi. 
latab'nirdirr •. Fakat, altın? Birkaç dakika, sıkıcı bir sükQt-

- Bir ha!\Ji mü'a~d(! edolniz., la geçti. 
' tlüŞilneyim, dedim. · Loulse. fı.sıldadt: 

flemJtı h~men buııir, gece, bu - Sağ eliı.1 ver. 
ii.'cıl ·tıurdur,,n vaziyP.tı düşündüm. • Arkası var) 

iKDAM 
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! Madame Gafenco i :::u;!:,:::~ 
1 i 1 e m Ü 1 a k a t 1 eşi sulh için ne 
~ ı.:..: ................ - .............. J diyor? 
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lit!~iN._ ~~I 
Holivut dedikoduları 

Gable'in Clark portakalları -
Orijinal bir " Party ,, 

Annabella'nın lisan dersi 

yürüyor. Biikreşteki hayatından. me~elesinde asla "•slcrine kulak' 
verılmez. 

bahsederken cÇalı~worum• d~di. · M d G f b. d b ' e · .. a am ~ cncr.ı, :r en ıre s s:ı 

pE.k mükemmel öğrenmetht.".'>o ne 
imkan mı vnr? Plaklardan mı di-
yecc!·:siııiz. Yok canım y:ınıncia 

kocası Tyron Powcr gibi mükem
mel ve daimi bir hocası olduktan 

Gafenlro Pariste Romanya 
efiri 1 atareslro ile beraber 

r 

Deı hal Madam Gdferco'nun mü -,1 ni tatlılaştırarak devam etti: ı 
keın'1lel bir gazeteci oldı;ğunu ita- .. . 

d 1. S" ·· .. 1 d - Bukreşte ne zaman bır çocuk 
'e e e ım. ozune şoy ece evam 1 . 

tt
. mektebini zıyaret ttseır.. etrafıma 

e ı · 

. B"k t k · k·d 1 b ' toplanan çocuklara ç0rukluğumda 
- u reş e e sr,rı • ın ar ır .. 

1 
d... k t k d 

· 1 iri" 1 B 1. 1 soy e ıgım şu sar "·ı e rar e e-
ış e meşgu ur er. ana ge ınce ga- . . · · 

t ·ı·· · · t k t · d ğ'l' H run. Bu hır sulh şarkısıdır: ze ecı ıgımı er e rr.:ş e ı ım. er .. .. .. .. 
b h k t · tt'ğl T' Eger butun dunycmn çon.ıkları el-sa a ocamın e!;tS e ı c ım -

1 
d' 

1 t . . ··t·· elP verse er ı 
1 pu • gaze esme yazuarunı go u - 8 bi d . k'' d d' 
ı .. .. u T aır~ tes ı r er- 1 

rurum. Ve bu daire bütün dünyanın etra-
- Yazılarınızda nelerden hah -! fını kU§atırdı. 

,edersiniz Madam? 
- Bilhassa kadın meselelerine 

temas ederim. G.,,etede başlıbaşı
na bir sayfam vard~r. Bu sayfada 
annelere. genç kız• .~ra nasihatlerde 
bulunurum. 

.ft\ . V·. 
~ . 

Litvanya başkuman
· danının seyahati 

Kaunas, 8 (A. A.) - Litvanya 
Başkumandanı General Rasztikls, 
V ~rşovay a hareket etmeden evvel 
tu ziyaretinin tamamile mücame-1 

' lekarane mahiyette olduğunu ve 
evvelce Letonya, Estanya ve Al - 1 

manyaya yapmış oludğu ziyaret
ler serisini ikmal etmekte bulun -
duğunu beyan etmiştir. 

---O<·~--

Bari Fuarı 
Bari. 8JA. A.) - Onuncu Bari 

şark fuarında bu sene <lördüncu 
defa olarak beyne!mil-01 bir mat -
buat sergisi açılacaktır. 

İtalyanın, Fransanın, Belçika -
nın. Almanyanın ve Polonyanın 

en büyük mecmua ve gazete mer
hzleri daha şimdiden sergiye iş -

1 tirak edeceklerinı bildiMıişlerdir. 

OLOM 
Ziraat Vekaleti T~ftiş Heyeti Reisi 

1 Bekir Şasa 
J vefat etmişh. Ce11•ıesl bugün Fe-

j neryolundakı evind~n kaldırılanı!< 

öğle vakti namazı Gôztepe caınıın. 

de kılınarak Sehravı Cı;d!t kab:-is· 

ANNABELLA 

sonra .. 

* Mıırcel Pagnolün yeni hazırla 
dığı filmin baş kadın rolünü genç 
Fransız yıldızı Josette Day yapa-
caktır. * Victor Hugonun meşhÜr eserı 
Notre - Dame de Parls filme 
çekilecektir. Uzun . zamandanberi 
filındoki Quas;modo rolünün kime 
verilmesi lazım g~ldik'' nı; karar 
verilemiyordu. Nihayet bu rolün 
Michel 3irnon tarafından dcruhde 
edilmesi münasip görülmüştür. * Samimi anlaşma filmini biti
ren Max Glass yine buna benzer 
George Elemanceau'nun hayatına 
alt birkaç safhayı aksettirecektir. 

Veni Filmler: 

CBARLES SOYER, İREN DUNNE yeni çevlrdilderl 
•O ve Öblril• filminden bir sahnede 
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Ankara radyosu 
Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 ıı:w 

T.A.Q. ı~.H m. ısiss Kes. ıt ıı: 
ı_=A.P. U.79 m. H65 Kcs. ıo Kw 

- ----

~~::~::~~~~:::::ı 
Saat lZ.30: Program. 
Saa\ 12.35: Türk milzll! (PL) 

Saat ıs: Memleket saat 113'•n. . 
ajans ve meteoroloji haberleri, 

Saat lS.16: MUzik (Kanıılc 

program • Pi.) 

Saat 13.45 - 14: Konu1ma (Ka • 

dın. ııaatl.) 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35:. Müzik (Oda müzl • 

ti · Pi.), 

J Saat 19: Konuşma. 

Saat !9.15: Türk milziğl (Fasıl 

heyeti.) Tahsin _Karaıru, ve ar • 
kadaıı\arı. 

Saat 20: Memleket saat ll3'&n. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 2Q. l5: TUrk müziği. Ça • 

!anlar: Vecihe, Ruşen Kam, CeY• 

det Ko.an, Reşad Erer. Ok117an • 
lar: Muzaffı'r İllcar, Semahat Ö&
denses, 1 - Andonun Hüs07 • 
nı peşrevL a - Suphl ZlyBnın mı
••ynl şarkı: (Feryad ediyor bir 
ııUn için.) 3 - Rahmi beyin Hil • 
seyni ı•vkı: (Aceb na..,.<11' iull• 
sun.) 4 - Faiz Kapancının prla: 
(Aman dağlar canım da#lar.) 11-
Kanµn taksimi: Vecihe. 6 - Ta• 
bl efendinin Hüseyni yürilk ae • 
maisi: (Ben gibi sana.) 7 - An • 
donun H11seyni saz semalsL 8 -
Bimen ~anın SegAh ı;arkı: (Sun 

da içsiıı yar elinden.) 9 - SegAb 
şarkı: (Sevda okunur.) 

Saat 21: Konuşma. 
Saat 21.15: Esham, tahvl!U, 

kambiyo - nukut ve Ziraat bor • 
sası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'ell plAklar • R. 
Saat 21.30: Müzik (Radyo or • 

kestrası - Şef: Hasan Ferid Al .. 
nar.) 1 - W. H. Mozart - Sih!rll 
Flüt operasının u\.•ertUril. 2 -
Van Beelhoven - 3 - Senfoni 
(Eroiko.) Allegro Con Brio Seher• 
zo. n.1aarcia Funebre FinıL.e. 

ln11ilterecle mecburi 
aslrerlitin kabulün
den sonra yapılan 

talimlerde alınmıı 
bir resim Hıtlerin son nutkunu söylediği sırada alınmış muhtelif poz ları 

Saat 22.30: Müzik (Operetler • 
Pi.) 

• r 

Nevyork - Mos
,,.. kova hava yolu 

Moskova • Nevyor -: 

• • * merhalesiz hava hattı

nın tesisine muvaffak 

ol:ın Sovyet tayyarecisi 

• Kokinaki Nevyorkta A· 

Majino hattında son hadiselerden so11ra yeniden tadilat ve ilaveler 
yapılmı~tır.' Bu resimde tankları berhava etmek için yapılan 

dairenin içi görülmektedir · · · 

merikan gazetecilerine 

verdiğ i bir beyanatta 

Moskova • Nevyork ha

va hatt ı nın daimi surette 

yapılacağını söyledi. Bu 

resimde Sovyet tayya· 

recısi Kokinakinin Ame

rikada alınmış bir pozu 

M 1 ı ı f R o m a n : Tefrika No. 58 

IHWHIUIUllHllUDUllllllllUHllllllllllllllllllllO uııııııııuuıııııııııı ıııııııınıınııııııııu 

Bunu yapmıyorur.-... Beni günaha 
wkma haydi defol... 

Ali - SerJn in<n'>;yetini kabul 
~ımem .. Y&pabilece{;hı fenalığı ge
r! korsan alçakları~. alçağ ısın. 

Ragıp - Peki öyleyse .. 
Adnan Şerr.'i. Pasazade kapıya 

doitru saldırır. Faht o anda ko • 
nağın derin uykusuou sarsan bir 
gümbürtü ile birtbiri arkasına ıki 
el silah pa1la r. 
Ragıp Adnan heyec•n mlkyası

.1ın son derece.sine cıkan bir sarar· 
m~ ile bir dayanacok yer arıyarak: 

- Konağın ıçinde ı;ililh patlı -
Yor: 

Ali - Evet 
Ragıp - N'e oluvor? 
Ali -. Ne olacak' Y~ ocderiııi· 

ıin veya valdeniziıı (,dasında bir 
cinayet olU,\"'>r ... 
Paşazadenin bü' ük bit- teheyyüç 

iç:ı1deki. ani şa~kınlığın<lan bilis· 
tifctde Ali Bekır ile ,Per".in arala-

rında küçük bir i:ıar~t teatisinden yokiuk!a slk ı n ttca omuz öpüşen. ~ir 
sonra hemen oda.!fü d ışarı fırlı · ıztırap, birleşen· iki münteha gi -
ya~a!i ·kapıyı Rag .p Aı!nanm üze- biydi. 
J'in kaparlar. Ve wahtarı dışarı • Beyefendinin bütün eğlencesi 
dan iki defa ·cevlı e•"'k onu içe!'i· konağuı umurunu, dahili idaresini 
de mahpus bi~akırlnr. Onlar so - ıµuahaze etmek,. hizmE'tkfır az..-
fada üç dört adım yürür yürüme;>: lamak, terbiye namına zamanın 
bir süilh daha gür::ier... ahenge uymaz, her nevi usulden 

35 harıç çocuklarına indi, acaip ga • 
Cazım Bey öğle yemeğinden son- ı·ip birtakım şeyleı: öğ<etmek ipsiz, 

ra ne ile v~:·:it geçireceğini düşü -1 sapslı, t~tsız nutuklar VE'rmekti .. 
.. d $ ' k h bır' fasıl Uızmetkarlardan birini bog· azının nuyor u. .gara .a ve.. b • k ·1ı . 

. . / agırma · ı tıyacını tatmin ede uyku.. sonra vıne sıgara kahve... . • 
G .. 1 . b · 1 : d d ha cek şıddetle tekdir eder yahut un erın u uzurı ugun a a ' 

1 d 
• B . 1 kollan yoruluncaya kadar döğer-

sonra ne yapma ıy '. u onun ı - . . 1 . . .. 
· . .. . k b'li h 1 b' se sınır ermım muterakim hiddet • 

çın yevm~ muzıç, na a ı a ır 1 . . . 

1 'd' y· k . k . I lerını harf ıle ı::ahatlaşırdı. Hasılı mese e ı ı. ıyect• ·, ıçcce , gıye - .. .. .. . . . 
cek düşünmemek, eiini hangi do-J uzmek, uzulme~ ıster'. ışsız kafa -
!ahına, çcknıl'cı•sinl' uz:ıtsn deste s \nı yormak ıçın ınc;r çekirdeği 
ile para bulınak, ..,_, emretse daki- d-0ldurmaz ınali\yaniyattan deve 
kasıııda icra olunmak binaenaleyh ı yükü gürültüler çıkarmağa uğra -
elde etmek için üz'ı!ecck bir aile 

1 
şırdı. 

ıhtiyacı olmomak ne. büyük felfı •

1 
O günü yemekten kalktı. Birin

ketti. Bu bol bu,lamat varlıkta hiç ci kahve ve sigarayı içti. G~leri 

görülmektedir. 

ağır ağır-kapanıp ta güngürliyece -
ği esnada iskemle•inın üzerine bir 
mektup koydulaı . Bu kapalı zarf 
aralık gözlerinden akan nazarını 
cezbetti.. Her saklı şey" gizlenen 
merak kalbini gıcıklad ı. Zarfı aldı. 

Üzerinde kendine hitaben ıttıradsız 
bir hatla yazı lmış dalkavuk ağzı 

pohpohlu elkabı okudu. Yazıyı ta
nıyamadı. Fakat bu manasız, şiş

kin kof kelimelerin gülünç mü -
balagalarından bir haz, bir gurur 
duydu .. zarfı yırttı. 

İlk satırlara göz attı. Namusu aile 
şecerinİ11 ana gövdesine sarılan 

mühlik ejderi okuyunca: 
- Ne hruteder? .. 

İstiğra:bi1e yerinden fırladı. Ej
der lafzından aldığı feveranla 

mektubu ayakta gezine gezine o
kuyordu. 

• Vekilharcınız Abdullah Neyyir 
haini namusu ailnizi bir paraya 
harcıyor. Validei aliniz o koskoca 

Saat 23: Son ajans haberleri va 
7arınkl program. 

Saat 23.IG • 24. Müzik (Caz • 
band • Pi.) 

i""~·;:;.;~·;;;1 
lPEK : Kadın ve Deniz 
MELEK : Çifte Nikah 

SARAY 

1 SÜME;'t 
TAK'>IM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 

LALE 

ALKAZAR 

AYSU 

AiCIN . 

F.ERAB 
[~: 
ı Yıldıs 

: Arsen Lüpenin 
dönüşü 

: Tavsiye mektubıl 
: Ordunun kızı 

: Büyük caı: 

: Rasputin 
: 3üveyş Fedailerl 
: Kasırga 
: Kadınlar hapis 

hanesi 
; Kaplan Çocuk 
: Büyük caz 
: Uçan valsler 
: Asi generalin ,.. 

emri 
: Gasparoıı 

: Maıpeyyez 
: Kırık hayat 

TDlbSDMD Hilseyl:rı Ra'll nl G 0 A· P 1 N A A 

oıııııııııınıııııııuıııııııuını ~ııuınuı muıııııııuıınıııuıııııuııııuonıınnnııınımm . ' 

hanımefendiyi_ kendi napak bekar hı.uş, neler olmu4, neler ol- ı iıun için bu pek elim macerada sf.. 
döşeğin.e düşürünceye kadar ve muş, neler. olmuş ta henüz İiıhı İntikam sizin elinize yaraşır~ 
ililahırıhL.... kendisi bir şey duyamamıştı .. Ze- Bu ağır noktada kanunun veiuJlt 

İbarelerini görünce kaç zaman- hi:rin cerhaya seyelanını bir saniye' hlıl:hiyetl katil.dert ·istifade ede • 
dır üzülmek ve tamam sinirleri - evvel ,menetmek çat"esin~ tevessm· bilirsiniz ... • 
nin köklerinden sarsılmak için a- tavsiye olunuyordu. Bu da ancak Mektup doğru söylüyordu. Ll• 
radığı büyük heyecanı tutuştura • asap ve muhakemesi uyuşmuş ka- kin bu tavsiyeyi fazla buldu. Ken• 
cak mevaddı iştialiyeyi buldu. dını, günahının büyüklüğünü an : disi bu müthiş hakikate erdiktecı. 
Yüreğinde infilak edecek bir vol- l.atarak tövbeye davet etmek, er- ğ b 
kan varmış gibi tekmil vücudü keğe cezayi sezasını vermekle 1<a-
zelzeleye tutuldu. Zaten Vekilhar- bil olabileceği anlatılıyordu. 

sonra ne yapaca mı ilirdi. O, VI' 

tifei as3letini kimseden öğre~m•· 

ğe muhtaç değildi. cı sevmezdi. Onun kabasakalile öt- Bu günahı işliyen büyük kadın 
kimdi? Validesi.. onu o yaştan son- Bu iki günahk.ilrııı hangi odayı 

vuslatgfilı ecfindikler! de haber ve-
tüğü riyayı, müdaheneyi, hileyi 
sezmişti. Kendinin menfuru olan 
bu mahlük validesinin bu derece 
mergubu,. mahbubu olsun ... Na -

musu aile bir kemmiyettirmidir 
)<i harcolunsun? 

Büyük Adnan Şem'i Paşanın 

f erzendi ekberi okudukça kanla -

narak büyüyen gözlerile satırları 

ta-kip ediyordu: 
Aman yarabbi.. damar patla -

mı'ş, kan akmış .. yara kangren ol-

ra azdıran kimdi? Bir vekilharç 
parçası... Aman Allah akıl kabul 
edecek şey değil .. 
Şu aşağıki satırlar ateşten bırer 

çivi gibi Caızım beyin dimağına 

cazır cazır bir sıraya çakıldı: 

•Zevcesini vekilharcının ağu -

şunda görmek, bu yaştan şonra 

Paşa pederinizin tahammül ede -
bileceği bir manzarada değildir. O- . 

riliyordu. Hele mektubun §U •bl

:ıanın silme pervazından yürüye • 

rek yatak odasına kadar g;ı-neğe 

cesaretiniz varsa dünyadak~ cllı: • 

mü meşhudların en elünina ıjııhl' 

olursunuz ... • 
Satırlarıııı bıtirince Cazım bar 

yaralı biı: canavar gibi bağıxıı: 
(( A rkııoı ıısr I 



SAYFA G 

Roma binicilik 
Saim Polatkan Romada Lido yapılan 

üçüncülüğü kazandı müsabakasında 
Roma, 8 (A.AJ - Burada yapıl-ı finalinde baLt sürpı ızlcrle karşı- Suerketaksı 1 - 4, "mzeti - Bu-

makla olan entr.rnasyonal binici- !aşılmıştır: rafok 4 - 2. 

lik müsabakaları Pszar gıinü en Viktorya Stolp -- Fortuna Düs- K!lcaeli güreş birinciliği 
parlak ve h~yecan ·ı a:ılannı yaşa - seldorf 1 - O, Dt~sdner Sc. -
mıştır. Şvayn Furtcr Fc. 1 - O. V. F. R.. .Koca~li, 8 1<.A~-)_ ~ Kocaeli 939 
Yapılan bi:r teselli müsabakası-iM nh _ D .. 0 _ 0 St t- gureş bırıncı.ığı musabakaları bu-a aym eşsJn , u .. .. . . . 

nı müteakip ôg" ledcn sonra K:ral rt Kik 'dm! 1 1 gun gureş aıanlıt»nın daresınde 
' ı ga er ers - _.,, ra - · N t 'be H lk · ' d 

ve İm ratc>run Veıithd ve Al - .. eca 1 Y a .evı ~a.onun a ya -
pe • Forvorıs Rssenspor - s. S. 93 pılmıştır. Salon hlabalık bir halk 

man ordul:ı:rı Baş>umandanı Or - . . 
1 V B ~. h" h Kassel 2 • O, Şalke - Vormatia kütlesiyle tamamen dolmuş bu -gencra on raucr.ı~c ın u2u -

d • h . t• h 1 b Vorms 1 • O. lunuyordu. Bu müsarakalara lz • run a azamı e emrnıye J a ! u- . . .. . . . . . 
lmıan ve ş:mdlye Jı:adaı yapılan Admira ,ı_, Ki.1<ers arasındakı ~ıtten 15 &••.reşçı ıştırak etmıştı~. 
müsabakalarda giı:ülınemlş dere- maçta 70.000 Bt'yırci hazır bulun - etıcede 56İ kıloda 1.zmıt:en Sezaı. 
cede güç manlalaTh dolu olan bu muştur. 6l kılo~a znııt!(>n N yazı.' 66 kllo-
müsabalıalarda valnı> buradaki F d d~ lzmıtten Beslen 72 kıloda İz -
t J 1 t ,_ k d ü ransa a mrtten Server, 79 klloda tzrnitten urnua ara ~ >!"a t en en m -
k 1 Enver, 87 kiloda İ>mltten Osman 
emme! 25 hsynn.n glrmes ne Bu haftaki lik m&çlarının neti - . 

müsaade edllml~t:r. celeri şunl'lrd.ır: mıntaka 939 şnmp,yımluklannı ka-
.. i zanml'lardır 

MusabaknlllTdar ~iman net ce - Ştrasburg - Ke>t 1 • 3, Ekse1zi- ' 
ler '1Jnlardır: or - Rube 5 . 2, Antlb - Rasing Samsunda 

Lldo müs.-balıası ·Teselli mill<a- 1 • 1, ~~ - Met~ ! . 1, Ruen - Samsun, 13 (A.A.> - Samsun böl 
1atı.. Gset O - 1, Soşo - Lö Havr 8 - O, ,:e !il< maçl~rı sonııncusu Bafra-

1 - ftalyr.n yüzbaşısı Lonlortl ı Marsey - L!J 2 O. Lt'ns - St Eti- spor - Sarnsunspor arasında yapı-
cPopillo• ile. sıfır h~ta ile 2 daki- yen ı _ o. lan maçta Bafraspor galip gele _ 1 
ka 4/6 saniyede. u . _, rek bölge ŞiüTlpiy,nu oldu. I 

1 - Lehli yüzbaşı Skullcz cA • m8Car·sfanıı8 y 1 
raı. sıfır hatA ile 1 dAkika 7 sanı- Lik 1 b h f ak ' Utoslavya. rlanda 
yede. maç a"ının u a t l net.- Zagrep, 8 (AA.> - Davis kupa-

3 - Saim Polatkan cAkınch ile «!eri şunlardır: sı: 
sıfır hatA ile 2 da.ltika JO sanlye - Seged - Elektr;ımoş 3 - O, Sol- Yugoslavya. İ:rfandaya 3 - O ga· 
de. nol - Ferensvaro, ! - 1. ZOglo - !ip gelmiştl.ı-. 

Futbol ka:rşılaşm~lannın dömiJ 

t KD A M t - Ma71A 1939 

Günün hadiseleri karşısında 

YABANCI MATBUAT 

mesiyle ümit.siz b:r ha'l' arasında 

tercihe mecbur k~lmaları metot 
1 cı~giştlrecek yerde ••mitsı:zce bir 

harekete giri~meleri Avruprı için 

I.elakct olacokt.ır. 
Ple17e Dominiqw? 

Lı P.ı'publlque 

TAK VI M • IS58 HIC:l<İ 185-ı RUMİ 
Rebiüı,evvel Nisan 

19 26 
5 uncil \ Y HIZJR 4 

s E N l:. : 1939 
V, sati Ezani 

Gün.., MAYIS ~ .nnc, 
4 51 9 42 
(J~I • "ti . 

12 o g 5 00 
ikincil lkındl 

16 IH il !14 
ı\k}& 11 Akşam 

19 10 il ~ 
) at • \'atfı 

20 56 
Sah 

1 46 
1mııaw: 1m.a .. 
] 05 1 « 

1 

1 

DÜNKÜ BULl\IACAl\TIZIN 
HALLİ 

ı 2 a • 5 " 7 8 ıı ııı 1 ı 

3 - Sicimin kalınrası . Bıı ıen~· 

Sual 1M21. 

4 - Halik Şôhrcı • Bazı hay -

vanlann ayakları altına ça· 
kılan demfr. 

5 - Takip eden zaman - Mek -

ıup. 

8 - Karanlıkça - Bi.r nl'Vı kısa 

kılıç. • 

'I - Emeller - Vilayetin en bü

yük miilkly~ Aın.ir1. 

8 - Çizgi - Bir müphem sıfat -
Kabul etmemek. 

9 - Faydalı ve ehli bir hayvan -

Ha~kati kendi hcsa.bıııa gr-

len şekilde tadil t>tmek - Bir 

nota. 

10 - Bilmediği bahıs ilzennde 

fikrini inad ve ısrarla mü -

dalaa etmek - Ağacın gl)v -

<lesinden küçük olan kısımları. 

il - Terazi gözü İrfan sahibi 

Yazan : M. IH SA , 

••='cy=p' .. "lllllUOllllll11l1Dmll1lllllllll 

- Hayır, ben görmedim. Hattlıı' nl merak etmlşler bt-klıyorlardı. kimse gelmez mi• Di1n akşam kim geri döndüğüm za.man üçü birden yacak ve ııer·ın ga?aydwı çıktık1an hxnıızhğa delalet t>lnıesi ihtimali kapt>:rdı? Onlar pi,ıın~ş yemeğe kO· 

duni de sürmedirr. J3;Jiyorsun ki Çıkını lr.oltuğumdı görünce şüp- "'' gelmPdi mi? uyanık, beni bekliyorlardı. Ne - sonra bir daha buıaya gırmiyece- olmıyan bir km kandırmakla ~ nacak kadar açıkgbz davranarak 
küpü ben srnden gf'CP karanlıkta helenirler, diye hemen kilpının ya- - Hayır, oclam· kımse gırmez, den? Bu bir teMdılf t>seri mi? Yok ğiııl biliyorlardı d~ ondan. Eğer lıyarak kurduğu p!anla elde ettığl kendisinden d:ıba iş ehli oldukla • 
aldım. Üstünü açmAdan evvela >U• nındakl dolabın alt·na ~ttıın, önil- demekten maksad·m şu· Ben yok- sa ku:rulmuş bir tu.aı. mı? Acaba çıkını oldnğı: gibı ıı:otiırııderdı sen serveti kendinden daha kurnaz <>- nnı görtermişlerd. Kimlerdi bur:· 
yunu döktü:n Sonra tersill(> çevi- ne öteberi yığdım. ken kimse girmez ve girememlş- benden sonra yavafÇR ~şağ:ıya inip saraydan k~ıyac'lkbn ve ıçerl- lanla:ra kaptırmak .•• İ9te buna tsı- lar? ... Ahırd:Jı:!ler mil tlç, dört e
rerek lçindekllrrl bu l>Eze döktük- - Tamam. Ne olduy,;a orada ol- tlr, demek istiyorum. Ben odamda ortalığı araştırdılar mı? de •cylslerden, ar;ıl;acılal"dan şllp- hammül edcmlyord:.. Bütün hül - nainln bu d~rece açkgiia olm&sı ..• 
ten sonra karanlıkta bezi kapa -

1 
du. Tabii •en de çıktın yatım, de- iken wıcak güebllirlrr. Ben kat'ıy İkisi d~ cllerinln bomboş kalma- belenlp onları taklr tdccelr.tln. yalan altllırt olmu~tu Şimdi ne ya- İşte buna pek ihtimal ver~rordu. 

dım. . ili! mi? yen eminim, ki küp ıçlnde milcev- mnda o kadar mllttlay;vlç deliller Bu mütaka nkla çolı yakın idi. pacaktı? Abdullahı, İ<unalll veıoaıresı kendi-
- O sırada bu l.ıt>zın içi incı ve 1 

- Evet amma llk J.alkan ben - herler olduğu halde >ana teslim ki saçmasapan mi:talealarla bir Nlbat, bir çıkı:ıla bt>hçeden içeri Başına bır de t.~ı~ almıştı. Bu sim gö:ı.etlc:ı.cyi ıJı:;I edecek, hele 
~ltm yığını il<: dolmuştu. Hatta; dİm; hiç klmSt>nin doınba yaklaş- edildı ve Renin gaflP.t;~dcn, uyku- türlü akla yrJun lılr hüküm v«.'re- girdiğinin klm•e t:ırafından gönil· bela, ona pek acı d~ğil, bir hayli bunun sonrasını tcrlp decek ka-
hclkı ;ıı•la.,to bile va•·dı; ne olmu~ 1 madığını biliyorum Arabıya na,ıl ya dalmandan. ç:l-.:.~ı kııpı yanın· mlyorlardı. Nihat: medlğine, he!P çıkı~ı dolabın altı- taUı bir bela gibi g1>lıyordu. Çün- dar açıkgöz dt>ğllkrdi. 
ııa ondan sonra. yo.n, bu çıkın 'e - kurnazlıkla attığımı d~ bU!yorum, da bir dolabın altı"A sokuvermiş - Fakat, dedi. İç:rıdeki mlleev- na koyduğur.u kim~rniıı farketme-- kü fena bir iki arkad&§ın sevkile Alılına Sa;t ağa gelrtı. Onun 
nııı "i:ne ge,tlkt<n ~·nra olmuş - 1 r,lamaz. Bu çıkıııın ıçınddd]er, olmandan !~!ifade ttıı'er. Bahu - hulen alıp onların ymne taş ve diğine semin olmRkla beraber, da- namu.."<ŞUz.lulı yoluna glı-en Nihat, Müjganı kaçıroıaırak ıçin gÖU' al· 
tU! ı benim elime gf'~tik•"n •onra alın- sus senm dı,3n çıktıg:n; da takip teneke pa:rça:;ı ko;ımıyı• seyisler ha evvelden bir ş:•phc Ü7~ ta- §Öyle esaslı blr servet elde ederek dığı inatçı takıp, lıf'nç saraylıyı. :sa-

Niha•, bu ıdd.av> bırılenb:.re red mış olımaz. eden, öğrenen olmuş, elemek . ve arabacılM neden lüzum görsün- kip edilmiş 'lhnadığma Emin değil- bundan kuTtulmak. toma b~una ray içinde <k her an SlJ-.ı ıukıya 
' !dem~dl Göz!ennı küçi\k odanın _ Fakat b . m , , IJ,d, ıkcr de :Nihat ş.ışalaılı Ttu nckla onun ler? Bunda bir garal'l't var!" Ça - di. Ya, ahırdok·lerclrn biri hayvan- giden, hatt~ bazan 5~ılc olduğunu lakip ettiğini gôst•rmiyor mu· 
döşmıesınde bir no:ıldnya diknck d. .• . , ka,.. k Küpu ba- da zıhnın l.rmalıv. rrhı Mırıldan - lınca olduğu gibi &lıp götünnt»ler la:r arasında gizleııt?Tek onu gözet- hissettiği kadınla başoaşa yaşamak Küp falı onu deı !n blr şüph~ye 
düşUn\Jyor ve kmrlı kPndıne söy - cı;ışmcsın~ ım yo dı· mi? Bu lhti ·ata neden m('('btır ol- !emiş. çıkını dolab~ :.ltına koyar- hülyasına düşüyordu. Bu hWyayı düşürmüş o!abillıdi. Kılçük bir 
lenlyormuş gıbı na ~mand etW~ P<~ alıp odama Ah ... Allah kaıırdsın .. Aca-1 Bunlar? ken gormüş, uvkıt'/ll gıdlnce bo - tam tahakk'.lk ethr.-eğl sırada her kupıln içine bir yığı."1 mikevh<!rln 

- Ondan !onr• . Ev~t ondan gctırdım ve yük kı .tledım. A - ba beyislerdrn bl. y.hut aravacı - Scbebı gayet b•• t Ert('sı sıı - şaltılmışsa... şey mahvolmuştu. toplanması bu pjphe;vi ya büsbü-
110nrı çıkını ahıra, t>tl~ma götüre - nahtar belimde, ku§ağıma bağ - Abdullah mı yaptı hı ışi? Evet. balı senin l"tlnr.ı ac~le ile alıp ol - l;rte bu ihtimal Nihadı çıldırtı - Fakat nasıl mııhvo du, bunu tün uyandırmı~, yahut bu mücev-
<ekllın. Küpü ııönıdam. Tam ı~eri lıydı. Odama benrlcrı başka 'kimse Şımdiye k&dar on:ar"ı gtte yarısı duğu gibi taşı)lacc.ıt-nı tahmin e - yordu. Hele okadar emekle, oka- kım yapb? Nıısıl olaıı da her şeyi herler Salt ağanın hırsuıı tahrik 
gn·erkeıı ahırda birtakım sesler i- glrmedı, gır!'meı ı uyanıp bcnı beklem<'le• ı ak la ı;e-- diyorlardı da ondan O zamana lra- dar ince ve mab~une tertibat Jle, inceden inceye düşündüğü halde etm!§ae, ·· 
pltinı. Bi1imkıleı ı•yanm9ılar; be- - Nasıl g'rrnl'2• Scr.ı zıyarete lir brr şe) '1eğildi Diln g('{"e bt>n 1 dPr hi bir şup.be aitında kalma • evvel' Müjg'n gibl ömrfuıde bir eline ge(t'n llO'Yt'tl \ıa§luıla:rma 'Arilu, vetl 
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MIEMlLIEKET 
Açlık grevi 
yapan hır 
boğa yılanı • & _222 -- - • -

Adanada pamuk e .. ·ı Amerıkadakı ~' ad~l!iya hayvı;. 
vazıy 1 Bursa otobus + nal bahçes uıe geçenlerde bir boğa 

. t• i........................................ . 
• + ı .vılanı getirdi!c·r. YJb.1•n boyu ye-

A 0 car.a (Hususi) - Bölgede 939 pamuk muhsull\ tabii olarak + f J + dl . · 
ne~vim0ma l ıılınaktadıf' Ekim devresi artık kapanmıs bulu- + Se er erı + metre ıdl. Fakat yılan hayvanat · · + + bahçesine gcld.iktPn sonra bir açlık nuyor . 

Yetifme'"'° olan pamuklara, kellndlk olan tarla' arda bir haşere- + T "f d ·den + 1 grevi vaptı: Önüıoc ne getirılir>e 

K N 
• 
lzmir Piyasasında 

Mahsul satışları durgun gidiyor 
fakat stok mal çok azaldı 

ıı arı e e yenı + yememeğe buşlad ı 
nin musall.:ıt oldı.t~u ve tahribat yaptığı hak'.{ında b.'"i haberler ve· ld 
rilrnektedir. Dün ıiraa\ mücadele ıeşkili\lından aldığım ız ınalümata değişiklikler yapı l + Hayvanat bahçesı idaresi, . Yor·I İzmir {Hususi) ~ Pıyasada soı1 [ pazara çıkaımış ve ki\osunu 15 17 
gör., bunun her vılki toprakaltı haşereleri ~ıduğu çıftçl tarafın • + + gundur .. , Daha alışmadı , ,Hele zamanda m•1htelif mahsul satışla· kuruştan S<tmı~ludır. 

llAVIAi 

M Ü 

ANKARA 
•• 1 831 

1 STERLİN 
100 DOLA& 
100 DANK 
100 LiRE'l' 

UPANIŞ 

5.93 
12G.61S 

+ Bursa (Hususi) - Banyo ı b · k .. . rı üzeriııdP mahsu~ bir durgunluk Pamuk· Mtvsiır. zarfındaki pa • 
dan bu haşert'l<"Tin büyük zararlara başladığı hakkırda mücadele t mevsiminin yaklaşması iıze • ır aç gun g<>çsın• dıy~ bekleme- M . , . · • 100 iSVİÇRE l"r, 
dair .. ı..- b!r mü:·•caRt yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle olduğu ğe beşladı. vardır. aamafı muhsullerımızin muk ihracatı 34033 balyayı bul • 100 FWRİN takdırdı mii«adele da.resi derhal tedbirler ~lmağa haı. r bir vazl· fı·in~ botlobdüslerin ~~arekielt tari· + Fakat aradoı. üç giln g""t!, beş ihraç mevsimi g<'çmiş w · pek çok mu~ son h~fta içinde İtalyaya 77 

100 
•,. yt"MA&K 

esı e e ıye encumen ara • + -• mahsullermiz tamamen denecek · ~ ~ 
rettedir. + fından venin·eı • •etkik edil _ ı gün geçti yılan b'.r şey yemiyor. balya ihraç edilrrişli r, Piyasada llO BELGA 

3.3550 
5.61i2S 

Zl!.4415 

f.7.67:\0 
50.8350 

.. ti ill ~ · ' derecede ra 1 ılmış ;ıldutu ıçın 84· 1 d Ba yılkı rekolte hakkında henüı bir tg'unin yur t meyece,.ı .ı. miştır. Bu arnda, Hisar ve Bahçe mllclfaü , Yıl~na diri hay • muame e az ır. Fi.> ti er müstekar· 100 DRAHMl 
,. tışlarda ha•:l olan durgunluktan k 8 

lakadarl•r tara~nJan beyan olunmaktadır. ı Muradi,·e halkının şı'kayetle- + van . d ' 1 Evvel• dır . A ala ncviie•i •J ·48,5 kuruş. 100 LEVA 

21,58 
1.0925 

, verın . ıye emr~tt. . " endişe (dilmemektPdir 
1 d de göz.den geçirilmiştir. + •Kendi dnsl".lden. \'~r. dediler. Ak- lan salı nıaklndır. 100 PEZETA 

1 
1 k 1 t k ı + Y ı t if .. g" ndüı + Üzüm Bu yıl Naıilli p~muk ıslah istas- 100 ZLOTİ 

zmıtte akşam iZ san a o u u t ~:~.'.c~şi::e~~u:~~·:u~:: 1 ~:r~:;e:~ı ;~k:~~ıl:~~~kb:~:ı~ıg~j: Üzüm: Mcv&im iptidasmdan şim l ;::;~a kv~;,;/~~:e·d~~:::e~~~-~ ~: ~=GO 

1.5~ 

14.o:ıs 

23.~ ı;,o 

diye kadar Izmir borsasında 76410 · · 
İzmı't (uus·•s'ı) _ "6hrimlzde bir kız san~t ak•. ~m okulu açıla- ğından Altıparmak Y. olile Çe- le yok. Ta,'Uk, kümes hayvanları t .. . t 1 t İ . ye•lştirilen lohumhr <la yalnz, Ça- 100 DİN>..B 

r '"" -;rw:;- + k b + dil on uzum sa ı mış ır. zmır ecen .. . . . .. 
<:aktır. · kirgeye her on daki ada ir ver er, onları do yemiyor. talar birliği listelerint' ı;ıöre 28 Ni _ 1 r.akka!e havalısını1~kı mustahsılle- 100 YEN 

Z4.9G75 
t.9050 

ı.8925 

34.62 

Okul iç'.n !azını. gelen tahsisatı haı.ır oldu~u Kül tar Bakanlığın- + otobüs hareket edecektir. Yi· + ı •Yese ı•ese bunu yer dediler, san 939 akşomına k~rlaı lzmir lı . re tevzi edildi!'; inde:> Manisa ve 100 İSVEÇ K~. 
dan vi!ayc•e bikfüilmi§tiı" Şehrin ıntinasip bi~ mahı:.Uinde arsa bu· + ne gtindüz, saat yedıden saat + tavşan tutup getird'ler, boğa yıla - manından d:~ memlekrtkre 72205 Turgutlu lıa\·alisindekı pamuk 100 RUBLE 

lunur bulunmaz ı;kuiun inşasına hemen başlanacaktır. •+ 21 re kadar her yarım saatte •+ nı onu da Y"miyor. .. ton üzüm ilıraç edilıni~lir. BwlUn milstahsiler; akah pamuk tohumu Eıham vo Tahvtıit 

30.S~ 

23.9025 

btr Ulucamiden kalkan oto • . . . .. 
İlk ve o• ta ok:.ı'.ları tkmal ederek daha y:iksek ınekt€plere de- + büsler, Mııradiye üzerinden+ Buımn üz~i'lne: cMademkı gu • 50532 tonu Almanyaya ihraç edi • tevzi edilemer.ıişt•:. Bu nüistah ·ı 

vam edemeyen kızlarımız bu hayırlı haber karşısınd1 çok sevinmiş· • Çekırgeye gidecekleııdir. + zellikle yemiyor, zorla vedirelim• len miktardır , siller de İzmkde pamuk tohumu :!~e~ 5 llıra 
ler ve heyecan it~ hlrlbirine müjdeler vermişlerdir. + Saat on dokuzdan itibaren + dediler. Yedi ıT'et-elik koca yılanı Son hafta içind~ n tonu Alman·! işliyen ve buıılar,bn ~·ağ ;, ihsal 

19.· 

Sanat okulu •çin henüz bir saha tensip e<lilt'me::n;ştir. Dunun + Al'.ıparınak ~·oL.ından işliye· ı beş ,on kişi kimi kuyruğundan, kt- yaya olmak iizere 126 ton üzüm ih- ı eden fabrikatörler• müracaatla on-
rıhtım boyunda l'lması çok muhtemeldir. + cek otobüsler saat 21 re kadar misi boynundan, k!m~~i belinden raç edilmiştir. .. . : !ardan karışık akala yerli pamuk 

+ on beş dakikada bir, yirmi + vakalavı k ,. , . S<>n hatfn zarfır.da uzum fıatle • çekirdeği sı,lın almış, bu tohumla-

Ergani 

SRBZE 

19.- 19.0S 

FiYATLA Hi 

Kanlı bir köy 
kavgası 

Adanada bağla
ra göç başladı 

+ ı - . P c.a b .r sopa ıle boğa rinde kilo l:eşına ?.O para bir dü· . · · 
birden yirmi dörde kadar da yılanının bnğazınıı ~orla gıda sok- .. .. .. ;;•-"« .. , . rı ekmışlerdır M ,,nı<;a \•e Tul'· İstanbul Belediyesi Merkez biılinde + yarım saatte bir hareket ede- tular. şükluk {lor ,.foJıtelıf nu· gutlu havaJ:Sir.dekı müstahsiller, 

Bir hayvan yüzünden 
çıkan cinayet 

Bağcılar vesaiti nak
liye bulamıyorlar 

+ cektlr. + mara üzümlerin <!ünkü satış fi a 

ı + 
Bu suretle onrla · d kt 

eli 1 't d 1 t ~, C.O)' Ur u an lerı· şöyled:,.· Mura ye ıa•; ııı a se saa 

•+ raıdly.e üzerind,eki hatta 21 i~e- 1 
da canlı .. canlı dolaş'1l&ğa başlamış- 17,5 kuruş. 

yirmi birden itibaren 22 ye + sonra yılanın ferstz gözlerine biraz 7 numara 12 kuruş. 8 numara 
f kadaı· saatte bir otobüs çalı - + parlaklık gelmiş, bahç<>de kendine 12,5 ;,uruş, 9 r.uınara 13 kuruş. 10 

+ şacaktır. Şu hale· göre Mu • ı tahsis edilen maheld~ sağda sol· humara 14,2.'' kurus. 11 numara 

23 nd bl,. sefe dah il Borsada a2 mua T.de olmaktadır. 
• 

aıas. ı .a • r a a sa da mutehes~ıslar, ;vııunın birden 
A:lana (f' asusi) - Alınan bir Adana (Hususi) - Şehirde, ar· d ı b ı ıu akt d Piyasadaki .izüm ~lrıku 5000 • 5500 

+ ve e ı. mı. ş u u.. n . .a ır. + bire hastalaıımasından korkmakta hbe." glire, K•ızar.ın Ayvalık kö- tık sıcağın terletici bir dereceye -~ t · d . . + Bc.""ıye çncumenının, ya- dırlar on arasıno.J ır 
}'i.inde bir h•yvan ) üziinden çıkan gelmesi, bağcıları harekete getirdL kında otobüs fiatlerini de tet- + ' f 
kavg•da bir adarrı dö~i.iierek öl • Her yıl bağlara taşınmakta olan • + kik edeceği haber verilmek • + ----uo-- ncir 

bu yıl k;;rışı k P•"nuk ı.ıthsal ede -

cek ve tanlnr rr..crb:.u·eıı karışık va 
ziyette sataec.klardır. 

Geçen senr ttitiin oatışlarından 

zarar eden r:"Ü2tah"'ller bile bu yıl 
l?amuk ekirııuıe f~.zl~ ehemmiyet 

\•erdiklerinden bu senekı pamuk 
ıstıhsalatı Ca1.lo. o•ı.rnktır. 

l U!.tın 

toptan satılan yaş meyva vt' 

&ebze fiatleri 

Cııısı 

Sakız kabağı 

Yer fasutyesi 
Bakla 
Araka 
Beı.elye 

Semizotu 

emsali 

Kilo 

• 
• 
• 
• 
• 

Orta 
kuruş 

17 
35 
4 

12 
10 
12 

ılll.rülmü,ıür. l~~ın y~zde y~tmiş beşi şehirden,. tedlr. + Y'u'z sene y!)ş.ayan 1 İncir ve hı,•cla: Mevsim iptida. 
Bu !Wy·icr Şaban cğlu Ahme~ goç etmıştır. + + U sından 28 Nigon aksamına kadar 

... _ • -------·... • • 1 • "=Z-. F'eyzullah cğlu Mehmet, İs- Bağcıların bir derdi mevsimle •• • ki 1 İzmir limanmdan d·.ş 1"'Cml~ketle-

Tütü.11: S011 haf\:: zarfırıda muh- Pırasa 
telif ecnebi rr.~ml-kctlcrc 261 ton :Wpanak 

• 
• 

l.50 
2 

Dlall oflu Has9r. ild •.)ni köyden beraber gene başlamıştır. Vesalti Adanada Ataturk cıce er var 1 re 416440 to:ı incir ve hurda ıhrru; 
Seyıd oıtlu Kamber, kardeşi Mu • nakliye meselesi.. parkı 1 ı edilmiştiı'. Bunun 17983 tonu yal· 

tutun \'e A !m•nyayn 210 ton tütün 

kırntısı ihraç edilnıiştır 

"-l "'" Şaban oğlu Ah."l<et Dir hay· Sa;bahları bağlardan şehre, ak • Fll, kapluıübağa sazaı' balığı gi- tıız Almanyı.ya ihı" .r edilen mik • 
Adana (Hurnsil -- .'l latürk Par-

vın mesel~<lnden dola~rı kavgaya şamları şehirden bağlal'a gelip git· bi hayvanlar hatti bBzan insanlar tardır. Son h4fta içirıde 22 tonu Zeylinya,"ı So:ı hafta zarfıııda 
t t ı \ kında belediyece y::ptınlacak olan s 
il uşmuş "' .. •dır. Bıriblrierine so • mek ıstiyenler çok müşkülat çek· bile değil yuz yaşıı.a iki yüzüne) Almanyaya "lmak faue 42 ton in· ze•.•tinya"ı ihracet. olmamı•tır. 

Zeylin yağı 

la h yüzme havu7.Jnun civarına kurula· ' " ' 
pa da ucımı e.1en iki ı.&ra.ftan/mektedır. Çürikil şehirle bağlar bile basar. Fakat üç beş saatte SO· cir ihraç olunmuşt..ıı·. Al:ikadariardan y•utıı:ımız tahkt. kamber Pol•t. Saban ~e Murat . . . . cak gazino, !okant9, soyunma yer· 

1 
,_ d lt yet1''. 1 B , d J arasında ışlıyen kamyonetler :htı· !eri vesaire tesisat; için mütehas- luveren 0 rlilzenln ~!çfklerin bu • Piyasada incir mAhsulü yoktur. kata göre tııgıller<' ve ~enubi Ame-
'>''L"' aya ış er. •rn.ar aıı yaca kafi gelmemekle beraber kadar yaşıyac2ğına en s&ğlam uz· Şimal! AMdc!u rnemleketlerıne rikadan zeyt;n~·n/!;ı ıizerine mühim 
!taınber PC1lat, Şab. aıı .ve Muratımuavyen sa""te hareket etmemek· ms mimar Viettı V!ol:'rıln tanzim 1 7 5 k 1 · . , ~• ı 1 l evve ce , ııı·u.şa ~atı an "" !<e\f·, siparişler geldı~ııırlen pi ·asa can· ölmüşt(lr .. D!~erlerı de agır yaralı- tedirler. ettiği avan p:·o3'eler belediyeye gel- v yet ere yaş yarı~ma ~ıkacağma ked'l i · ı t k d 

k 1 ? ı en ncır er. n rp orşısııı a \lanmış, fialkrc!e kilo b•sına iki 
dır, Suçlul•ıdan Ahmtt Mirza ve mişlir. Beledi.ve bu tv&n proı'eler a 1 yatar mı. tek · t· ·ı · b d 

--<>- rar gerı g~ ırı mış ve ura a kuruş yüksoltş olın•ışt~r. 34 ku -kardeşi ~·akalanıtııfı ". !>ığ•ı·:..rı de üzerinde tetkikat y&parak noktai Halbuki Fransad9 sçılan bir çi- ,_ 1 1 ' K-y ht J işlenere~ i ırnç o unınuştur. ruşa satılan zeyt:n)•ağlan şimdiı 
:akip ed.ilırel'..l•clır . . O mu ' ar arı ·nazarını mimara blldırecek v" çek sergisi, çiçeklerden de fi! gl- Son hafta içinde Nazllli pazarm· 37.5 kuruşa &•tılmaktadır ı 

- - toplanhsı j1 miınar esas projel~rl bııns göre ha- bi, kart~! gibi .uzun 6mürlüler çık· da 350 çuval inc'c >atılmıştır. Bu Son 1'afta içınd• ftaly•ya 108 
Bursa (Hususi) - Mayısın şe • zırlayıp gönderecek'ir Yüzme ha- tığını gosterı:ııştır. incirlerin, köylünün .vemolik diye ton. İskende~ivey~ t5~ kilo zeytin 

k!zincl günü merkeze bağlı bütiln vuzu elrat>11dakl ! ""'1Y6 ameliye - Paris şehri bahçe işleri başm!i • ayırıp köy'lcrde sakladıkları in • ı danesi n ,raç r diirnı~tir 
ve liman muhtarlar vHayet hiv bü.rosunda si hemeıı taır.amen bitmiştil'. Ha • hendisi. sergide, yüz seneden faz-1 cir!er olduğ.ı ~r.lasıl;nıştır. İncir Önümüzdeki ba'tu zarfında mü-

Marınara gazetesı yazıyor: bir toplantı yapacııkl~rdır. Bu top vuzun mümkün ~•~n ~n Kısa bir la yaşayan bir çiçek teşhir etmiş-: ınahsulü fazla fiatle satıldığı için \ hiın ı'1.iktarda ı.ey!inyağı ihraç e • 

Gölcükte tersane 

Haber aldığımıza göı·e İzmit lantıda, Vekaletten sorı gtinlerde zamanda aç:~ması için çalışılmak- tir. Bu çiçek Har.ımeli !;'içeğldir, müst~hsiller, ~ eır.rlik mahsu!lerı dileceği tah:rıin ohmuyo;". 
oivarmda Gökükte inşa edilecek gelmiş -0la11 ve köy heyetlerini 8 • tadır. fakat Amerikan cin>indendir. 

llnıaıı ve toısane için Cute Hoff-

1
18.kadar eden ehemmiyetli tamim ============== Pembe kırmızı re•·ıkleıı harikulade c b 1 ıı-.. --.. ••••••--ı 

nur.jo Hutte ve Philips Holzman etrafında kendileıi:ıe izahat ve • toru Bay İzzet köy muhtarlarına olan bu çiçek bur.a~n 45 sene ev· em er ayn ve 1 ı Da ve t 1 er ı 
llliınlerinde iki Alman firmasile · rilecek ve t~bligat yapılacaktır. (köyde sıhlı~t işletil bakkında bir vel Fransada bir şatonun serinden 

1 d ı J k 
oir mukavele yapılmış ve ınşaat l t d h"k·' -'·I a oın r M tb•• j 'l ' B' 1·.w U • · . Ayı'ıca bu top en ı a u umet d.,.. konferans ve"ecektiı . getirilmişti. a ~"' şçı erı ır 16 • ınumı 
lfji bu iki mües:ıeseye ihale edil • • Kongresi 
iniştir. Yakında lnşasma başla • ·----------------------·----------, . Çemberlayn'in ~emsı.yesi tarih· Matbaa İşçıleri Bırliğınden: 

k 1 1. t •e•••• .. _.. ...... _______ .......... ,,,.eıff.................. b d 1 - A 
naca o an ı141an ve ersane ı lik oldu. A~a 2 & gınııgı da m- 1 Mutat senehk kongremız 14 Ma· 
l.300.QOO İngiliz tırasına yanı ı y u R IO D A N R IE: s n M L IE R i per'den sonra bir dsane olacak mL,. yıs 1939 pazar günü aat 10 da ak-
ıa.aoo.ooo Türk lirasına malola • : .................................. ~ ............. , .................... : dersiniz? tedileceğınden azamızın Eminönü 
:aktır. Çemberlııyn gen~kPn ve Uks· Halkevi salı>nuıc. ' hazır buluı1ma- · 

--1»--

Askerlerimiz and 
içtiler 

fort'tR teşrfh ve hlyc>IL•jl dersi o - !arı lüı:umu teblığ oluııur. 

kuduğu sıral~rda ır.ı;ş, Bir glin ev- ooo 

de yemeğe b~~ıark~!l ~\' sahibi Ba Gemlikte bir 
yan, Çembcrlsyn'e k•smesini bi- •• 

Taze .<aprak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Hıyar 

Y eşıt salata 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

Nene 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Kırmızı turp 
Elma Amasya 

lOC 

Elma Gümüşane 
Malatva eriğl 
Can erıği 
Badem 
Kestane 
Kiraz 
Ereğlı çilek 
!zmlr çilek 

• 
demet 
aded 

• 

demet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

kilo 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

15 

3 
2 
5 

18 
i5 

?. 
-.40 
-.40 

-.40 
ı 

-.75 
-.75 
17 

14 
15 
11 
3 
G 

50 
45 
60 

Muz yerli • 6-0 
Poplen 80 aded 500 
Limon ecnebi 100 • 110 
Limon yerli 100 • 200 

Portakal Alanya 80 paket 425 
• • 100 • :125 

• Rlze 80 bağ 320 

• Rize 100 , 220 

• Mersin yafası 
120 sandık 950 

• • 160 • 1050 

• • 200 • 13fJO 

İzmit (H<ısusi) - Ş€hdmlzdekl 
askeri gaı•nfronun kah.~ınan efra • 
dı büyük ı!'c:o.s!ır.le yemin etmiş 
ve bunu müteakip hir geçit resmi 
Yapın~lardır. Askel'l!ı< hayatına 

bir ay gibi kısa b!• ?aman içinde 
ııiı·Pn aslat' •sker~erlmizh munta
zam \•e lıey!ı~tli geçişl~r! büyük 
takdirlerle k~rşıla•rnıı~lır. 

l
lir diye ohcık bı:tu J.:rsmesini ri- musamere YENi NEŞRiYAT 
ce etmiş, Çrınbe!· layr de lcklıfi Gemlik (Hurnsil - 23 Nisan --
memnuniyetle kabul etmiş. haftasında ıı ine' ılk ,.ku1 tara • Eteri vagvlar 

--oo--

Dağcıların hazırlıkları 
Bursa (H•ırnsi> - 19 Mayıs spor 

ve gençlik 1"•.)<raı-n. i'iıı hazırlık· 

lara de•·~ın <dile ektedir. 
Bu münAa~bctlı' l-elt:rli) e salo ~ 

llUnda bir ~iic topla'1tı \•e eğlence
~i hazıdanımkta ohn dağcılık ku· 
lübü dün ak~am da eglrnce komi • 
testııi toplay•rak ba'! kırarlar at

llıı~tır. Bu. knrarlarn göre. belediye ''i;f:;;~-1~~ 
salonunda kayak -.•e cAğ köşeleri 
Yapılacak. b:r oda yalını~ Uludağ 
ve ınüsabakı.lara ait resimlerle süs 
lenecektir. Dağcıi:ırn1 gecesi fev ·ı 
ltalade eğienct'll olo<·aktır. ANAMUR 

1 Çemberlayn bıça[ı, yarı pişmiş tından Halkevf salonurda bir mü· I 

(
koyun butuna daldırınca, etin için samere veri!mi5tir. Birinci sınıf, 
den taze bir k~n tı.kırmış. Çem - (Avcılık), ikinci •mıf (Çı• çiEkJ, 

,. . • · . . . [üçüncü sınıf (İmtih~n korkusu), 
berlayn 111 d•msgmda hırdenbıre dö. d" .. f (D 

1
.
1 

. . 
. j r uncu sını ı• ı er hekımı) 

bir aksülamel olmus, derhal cebııı . ' 
. . . ·· be~ınci sınıf da (v"•ife sevgisi> ni 

~urdumuzun bakir bir ss.lıai faa· 

Hyet ve menfaati olmak itibarıle in· 

klşafı çok şayaııı temenni bulunan 

esanscıltğın tatbikat ve ameliya

tına ait pek istifadeli malumatı den mendıh:ıı çıkararak buttan Sl· I temsil otmişlerdir. 
zan kanı siln•iş kısa bir pan- muhtevi olarak kimyageı· Muam • 

Temsil ""''unda talebe \'elılerile 
sıman yapar:;k. 

l mesleki h~sbihal vapılmıştır. Mü-
- Merak etme, birkac gün isti- 'k R d R ... · zı , on v• ıtr.ı ı- hareketler 

r~hatten sonra bir Ş~Y kalmaz, de- 1 bilhassa halkın r1nclan takdirine 
' 1 

mış. mazhar olmuştur. 

Diyorlar ki ~mhı>rıı;yn kanlı Alaşehir Çocuk Esirgeme 
butu sevmezmiş. 

---ıoo--

Gemlikte bir kaza 

kurumunıın faaliyeti 
Ala>Llıir IHuoı.si) -· Şehrimiz ço· 
cukları hinı~ye cemiyeti, fakir yav 

Gemlik (Huussi) Yalova rulara çok iyi bakmakta ve yetiş-
plaka!ı bir otobüs İst,klal cadde • tınnektedir. 
sinden geçerken 'ficaı·e\ Odası ~ah 'Vlekteplerinde büyük muvaffa. 
sildarı Celalin altJ yaşındaki çocu- kıyetleri tahakkuk ederJer müna-

1 
ğunu çiğnemiş çx•ık derhal öl • ı sip hediyele~ıe W.v'.k edllmelcted!rl 
müştür. Şoför tevkif ed!lıniıtir. !er. 

meı Sayar tarafından telıi.f olunan 

(Eteri yağlar istihsal ve muaye • 

neleri) adlı eser! karilerimize tav

siye ederiz. Fiati 50 kuruştur. 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Salı günü akşamı 
Kadıköy Ku~dill 

sinemasında 

Halk Tiyatro.u 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Büyük müaam ... 

Holdcabaz, varyete 



FER 
-----

--Köylü Elbiseleri-
ıstanbuıda .Bah'çekapıda 

SÜMER BANK 
Yerli mallar pazarında 

Ap~dokl fiatlarla sotılmaktadır: 
Bed.?a Çolak iden ince Kalem Damalı 

numaraliıl şaynktao şayaktan §l!Y&ktao 
Kurnt Kuruş ~uruş Kuruş 

4% 3411 520 545 sao 
u 400 6112 '20 625 

•• .. .,. 585 620 625 
48 o. 640 675 685 
51 fJ5 Mil 67!i 1)85 
sı 450 1155 700 700 
Bu elbi..efer için taJrllda Ziraat baolruı şubelerine miiracaat 
edilebilir, 

iç Hatlar Güverte Kahve Ocaklar· 
l Hszlraıı 9'9 dan fübaren sene •Onur>a kadar açık arttırma 

ile lılr&ya vel'ilrcektir. Arttırma 15 Mayıs 939 Mat 14 te Denız
bAnk Kamara sn~lıılnde yapılacaktır. 

Kar•d<'ni• l tll için m Mersın 50, hmir fıO, İzmit 50, 
.n Ayvalık, İmroz. Karabıga, Banctrma •. hıclanya bat

ın brherl 1cın ('lli) liralık temmat ltıhmdır. Şa•tları Öğr<>n· 
lizeıl her ~ n --'tür servışe miıraC'.l t cd lcbılır. 

tesiri kat'i, ahmı kolay en iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

ADEMİ İKTİDAR 
VE B E L G E V Ş E K L i G I N E K A R Ş 1 

HORMOBIN 
Tabletleri Her Eczanede Arayınız. 

(Po.ta kutu1U: 12S5 HOR M O B 1 N) 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

L nden allnız. 
Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 
Adrese Dikkat : istiklal Daddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

• 

Sahibi : F. AHMET TOPÇU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Müessesesi: Sahibi.. Ali Naci Kulein 
Ek.st:ra. Oilrı.lilk. Tereyağı 

Halis ve hakiki TRABZON TERE YA G 1N1 buradan alınız. 
lstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 ,------· tparJft•r dw'h81 yertne kadar · gönder Hr. G11••••••• 

\ _,~--------------------------------~--~ 

1 ~ımııınımııııııııııımı.._ Ferdi Selek ~nıuınıınnırnıııınmı 

!::: i LAN - TABI - K L İ Ş E 1 
== İşleri Bürosu ~-
~ En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve ::'.: 

= klişe işleri FRRDİ SELEK bürosunda yapılır. i; 
s = == ADRESE D~KKAT : lstanbul, Ankara Caddesi i3 

~ 99. ı Adalet. Han No. 3 İ 

\\ıııınıuu nıııruıınııııınnmnıı~ıı~mıı~İıİ·~n~ırnıımınıuııne~nıınıııınııııııııııımı mnınıma'
~-stant uı Kız Oğretmen Okulu Satınalma KomisyonunrlP.n: 

Okulumı z ıçir. 1950) .ıra bedel 'ahmin edilen v~ Jı 0ı ııevi mah

rukat yaka::ı bir Pd0 t kalorifer kazam ve teferniatı 24/5/939 Çar

şamba gün'İ saat 14 de İstanbul Beyoğlu İs1'kla1 eadd~sınde 349 

~ayılı lıina-la Li .. Jrr Muha•chcciliğindr toplanıın ckul kı nı · syonun

da açık e!<s,Jtme ü• ıh l~si icra edilecektir. 

,.k tcm<ı,3t 7t !ıra ~f· klll'uştur. Bu işe gırecekk l::u ı.cvi iş yap· 

tıklarına dair re8mİ dairelerden aldıkları v?~ika \». !Xı'l yılı Tica· 

ret Odası vcsikasilc Ldh gün ve· saatte kom'syona fp'ır Jcri. (3180) 

Türk Hava Kt1rumu 
27 N C 1 T E R T 1 P 

l Bakırk•-V Sulh ll•ık H:ik!mli· I 
ğ en· 

iııılliı-.ıııı••----------------... Bakıriooyune da e- lstanbul BBlediyesinden 
İshınbul inhisarlar Başmüdürlüğünden 

Hükmü :Mayıs 9~9 ~onunda bltcc~k oları müsk'.rd' . .acılann.n 

ruh.at tezk~relerı"' ı Y.>ıı!;c:,.c muamdesine ~2/'i/939 tarihinde baş
lanarak 5/6/939 Pazartesi akşamına kadar devam edi!etrktir. 

Ruhsat tezker•. !•" rıi yenilemek ısı yenlerin tayin Cımnan gün

lerde eski tezkere ve koturatlarile b:rer fotuğn.Cler•'lı alarak Ka

bataŞtaki İnhisarlar Başniıidürlüğtinc muroca. l etmeleri ve 5 Hazı
ran 939 tarihlnd~n wnra tezkerelerini yı nılemıyerelc Kkı ~atanlar 

hakkında kanun! tak.bat yapılacağı lan olunur (3114) 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme ldares:nden: 
Fabrikanın bir ııenelik ihtiyacı lçın 1200 ilra mııh1rımen bedelin

de 4 ton makine ya~ı açık ek.;iltme suretile a:ınacaktır. 

bıale 26/5/939 cuma günü saıı t 15 de ıdare komısyomı!l('a icra 

tdllecektir. 

Bun11 alt şartname bedelsı2 olarak idareden verilir. 

Eksiltmeye iştırak için % 7p muvakkat teminat yatırmak mcc· 

buridir. Keyfiyet istekli olanlarca bllinmek üzere ilıin olunur. 
(3091)) 

•• 

111il1 itli' 

de mexhur bır ç;ftllk ketepır ola- .. ----••••••ııiıı•-------.. -· BiRİNCi l<'E~IDE 
ra-k satılıktır. 
f"cirli çıftlığı namil~ marul \'e 625 

dekar 266 p:rrça yani takriPen 1500 

J dönüm muınbit !ıırazi ve ahır ve 
1 00,.iye "esalr bilcümle mü~temila-

1 tı haiz ,. 9 yoğurt.hanı;.~ :ıiraate ve 

hayvan y 'tiştirmcye elveri~li mu

hım bir çlftlık pek ucuz #!atla .. ,... • 

tılılctır. Artırma Eakırl<öy Sulh 

1 Hukuk l.dhkemesinde 1 inci ar

tırma lo/5/939 saat 14 ten 16 ya 
kadar ve 2 inci artırmd~ı 30/5/939 

öaat 14 ten 16 ya i<adar olacaktır. 

.. 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKiM) 
1 

DAHİLİYE Mtl'J EH..\.SS!Sı 

Divanyolı.ı l~ 

1 • 1 

Büyükdrre mey' a ı•lah ıııt. syonuna lüzumu ofan v~ hepsıne 
1 

1198 lira 50 kuru~ tahmin edilen demir bom ve saire ~t·ık eksiltme

ye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdilrhijlündc gôrülcbilir. 

İsteklılcr 2490 S3yı 1ı J.-anunda yazılı resıka .. e 89 lha 89 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 11/ /5/939 Perşembe 

giinli saat 14,30 d3 Daimi Encümende buh11ımalıd.rlD.r. 

(2855) (1) 

KUMAŞLAR! 

lttGİLİZ. KlJPONLARI 
MÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
İshldalCaddesi N~l57 

--------·---

1 DA 

ip Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün !taat 15 ten sonra 

11 - Mayıs -1939 <'adır . 

büyük [kramiye 40.UOll Liradır. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~:= f kramiyelerle 

20,000ve10,000 
l frahk [ki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tcrtipteıı bir bilet alı.ra!c ıftirak etmeyı ibra 11 
etmeyiniz. Siz de piyanıonıaa ıııe1'ut ve babtiy,uhrı 
arasına srirıııit olunı.nuıı. 

MUAMELELERi 

MERKEZİ:ANKARA 

1 LAN 
Tk:K SÜTUN 
SANTİ?lİ 

Riı inei Sahife •OO lru.nq 
İkinci 8ahile 250 kuriıj 
iç 'abifelcr 50 kurut 
7 • 8 incı Sahifeler 38 l.DrUf 

Bütün bir aahlte ..,eya ya
rını sahife ilan için İdue U. 
görilşülO.r. 

DiKKAT 
Guetemize ilin nrmelı. h

tl~·eııler ya doğrudan doğ -
ru,\'a gazetemiz idarcbanesi
oe 'c3 a J<'erdi Selek ilan bü-

ş 

ADAPAZARI 
BARTIN 
eoı ... u 

u B E 

BURSA 
ESKİŞEHİR 

iSTANBUL 

L E R 

İZMİT 

SAFRANBOLU 
TEKİRDAQ 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi ı 

Umum Müdürlük ; TÜRKBANK .. Şubeler ; TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

f , ;osuııa · ıniirııcaat ~n~l_idirler. 
Adres: İstao~ul , Ankara c:' GECE KASASI 

1 
tadde>i 99/i Adalet b~n No. 
3 • Telefon: 23300 

.. ........ .. ... .. ,. .......... 
Sulı.ıb •·e Neeriyatı iriı re Eden Baş 
•ruharrırı· Ali Naci KARACAN. Bası1-

dı ı ·yer &.. Tt:ıK ... : &sınıevl 

_.,..,,,,..._...., --.... ........ ,,...,.,....,_ ......... '"''""""""• 

'' 
Çok musait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 


