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SAYI: 167 

GAZETESi 

Cumartesi • 1 TEM UZ • 1939 
SAYISI HER YERDF 3 KURUŞTUR 

NURUOSMANİYE No. M 

TELEFON No: 23300 - İSTANBUL 

... -·· NÜ suqON ŞEHRİMİ~İ Hatayın ilhakına ait 
ŞEREFLENDIRECEKLERDIR mukavele Mecliste 
Merasim ve tezahüratla karşılanacak olan ittifakla tasvip edildi 
Milli Sel Deniz Bayramına da serer verecekler 

Propaganda 
harbinin şiddet 
ve ehemmiyeti 

Cümhurreisinılz İsmet nönü Sa- i" •ıi' ~li' 
varona yatile Marmara sabillerlııl ı:ı ,, }.' 
dolaşmağa devam etmektedir. . · . MiLLi ŞEF 

Hariciye Vekilimiz, anlaşmanın 
heyeti umumiyesi üzerinde uzun 

Bu arada Milli Şef geçen güıı ,. .. .· 
İmralı adasında, evvelki gün de ~; · , · • 
Erdekte tetkikler yapmışlardır. ~~ 
Climhurreisimiz bugiin öğleden r 

ve etraflı izahat verdi 

;xoı ..... l;L • • • "" ... 
Na:ı:i ve Faıiat matbu
atı, propaganda vasıta· 
/arı durmadan olanca 

sonra şehrimizi şerefllndirecekler ;. 
ve evvelce yazdığımız gibi bir t 
Temmuz denizciler bayramında 

bulunacaklardır. 

Reisiciiınhur İnönli'ni.in karşı • 
lanınasın.ı ait progranı hazu)an • 
ımştır .... Kendileri denizde merasim
le karsılanacaklardır. Bu arada Sa

hızı ile işletilen bir mo· kaı·ya.' Sus vapurları, kılavm,lo • 
tör halinde harekettedir-, ğun iki romorkörü,, bir Akay va 
ler. ptıl'U, Denlzyollarının n1otörlerı, 

• • ..... ... ... • ... ... .... ... .. "'"" Jinıan reisliği 111otör]eı·J, Şirketi 

H b
. · k"tl 1 · Hayriyeııin 71 numaralı vapuru, ar ı yapaı1 ınsan u e er• 

k k d 1 
Deniz klübünün vereceği merakip 

veya as er, uman an a·- . . ... 
.. . 

1 
yarın Galata Jiınan reıs]ıgı öniin-

rınının ~ ereceg• 61ll•r rrc 
1 deki rıhtıma yanaşmıs bulunacak

tayin edeceği hedeflere yiitıi)ler, I d 
1 

ar ır. 

çarpışırlar. Kumandanlardan ev • (Arkası 3 üııtii sayfada) l\lilli Şef İNÖNU ... 

Pazar veya Pazar
tesi günü Ankara. 

ya dönecekler 
Ankara (Hususi) - Reisi· 

citmhunımıız İsmet İnön\i • 

nün Pazar veya Pazartesi gü

nü Ankaraya dönmeleri bek
lenmektedir, 

l\feclis, bir İkinclteşrinde 

toplnnnıak üzere yedi Tem • 

muzda yaz tatiline başlıya -

caktu, M!Jli Şefin, Meclisin 

yaz tatilinden sonra memle • 

lket seynbıdlne 

anlaşılmaktadır. 

~ıkncakları 

vel, matbuat, neşriyat, propagan
da vasıtalarile asker olacak insan 
lıJtlelerl bir hedefe göre hazırlanır 
lar. Bu hazırlıkta en mühim cihet, 
maneviyatını kuvvetlendlrmeklir. Moskova ınüzakereleri 

- .--- --- •• 

' - * ' 1 ""--
• ( 

' ....... • 

Nazi ve faşist matbuatı, propa
aanda vasıtaları, durmadan olan • 
ca bızlyle IJletllen bir motör, muh 
telif makineler halinde harekette -
dirler. İmalat veyahut istlbsalat
larını propaganda kellmeslle tav

• • · 
nıçın yürüyemiyor? Dün Hatay'ın a~vatana iltlha kı hakkındaki mukaveleyi tasvip' eden farlh1 ııefsenln akdeyledlğl 

Büyük Millet Mec\lsi salonu · 

75 devam eden gündenberi 
/erden hô.lô. netice 

müzakere
çıkmzyor? 

Ank9ra, 30 (A.A.) - B. M. Mec
lisinin bugünkü taplantısında ikin 
ci celse açıldığı zaman Hariciye 
Vekili söz alarak Hatayın anava-ılf edebiliriz. 

Bu propaganda başlıca iki ga • 
yeyl istihdaf ediyor: 

neden . tana iltihakını temin eden muka
vele ve merbutatının müstacelen 
müzakeresini istemiş ve bu müna
sebetle verdiği izahatta iki taraıf 

arasında bu mesele üzerinde ge -
çen müzakerelerin çelin safualar 
an-etmesine rağmen her iki tara -
fın da karşılıklı hüsnüniyet gös -
termiş olduğunu bilhassa tebarüz 
ettirmiş ve bunun neticesi olarak 
Türkiye - Fransa arasında varılan 
anlaşmanın ehemm>yeti üzerinde 
durmuştur. Bu izahatı bir çok ha-, 

l - Nazi ve faşist memleketler
deki halkın maneviyatını kuv"'t -
lendlrmek. 

2 - Dlğll:f memleketlerdeki bal· 
lu totaliter devletlerin davası le • 
bine kazanmak, 

Moskova, 30 (A.A.) - Pravda 
gazetesi, yüksek Sovyet meclisi iı· 

zasından Canof'un aşağıdaki ma
kalesiııı neşretmektedir: 

Taarruza karşı karşılıklı yar -
dım hakkındaki İngiliz - Fransız -
Sovyet görüşmeleri bir çıkmaza 
girmiştiı'. Anlaşmanın en çaıbuk 

bir zamanda akdi hakkındaki Sov 

Bir seyahat, bir ziyaret, bir nıı • 
tıık, bir aörllşme faşist ve nazl 
matbuatında muhtelif propagan • 
dalara mevzu teşkil ediyor. Mısır 1 ye~ hattı .. h.areketinin vuzuh una 
Hariciye Nazırı Abdülfettah }'.ah- ragmen, goruşmelerın az çok mu
ya )'aşanın Türkiyeye ve Bilkreşe him hiçbir terakki görülmemekte-

yaptığı seyahat ve ziyaret, pek dir. 
çok propagandalara zemin ve mev Bu hal, şimdiki beynelmilel va
zu oldu. Suriye, Filistin, İrak gibi ziyet içinde, çok ehemmiyetlidir ve 
Arap hükumetlerini ve milletleri- mütearrızlarla bü)ün barış düş • 
ni İpgilterenln, Türkiyenin aleyhi- manlarına ümit ve cesaret vererek 
ı:ıe tahrik sebepleri icat-edildi, yeni taarruzlara tEşvik etmekte • 

.

1 

lerin süratle inkişafıııı temin et _ 
ınesini de bilmiştir. 

Maksat ne? Acaba bir barış cep 
hesi temini için kat'i emel mi, yok 
sa bu görüşmelerin mevcudiyetin
den ve mrnmasından istifade ede
rek bir pasifik devletler cephesi 
,ihdası davasiyle hiçbir alakası ol
mıyan başka hedefler mi? 

Daha geçenlerde Polonya hari
tiye nazın Beck ·bir Fransız gaze
(ecisine verniği beyanatta, Polon

\ yanın Sovyetler Birliğinden her _ ---------------

h~n~i .bir anlaşma veya garanti is- S A r· 1 E 
l t~medlğinl ve iki memleket ;ara - . . 

sında ahiren. aktedilen ticaret an-

laşmasının kendisini tamamen tat ki 
min ettiğn sarih bir surette bHdir· evra . arı 
mistir. . ' 

Mütecaviz, haris ve barpçu po • dir. Bu gecikme ve tav ikin sebebi ' 
litlkanm '.~erleri, neticeleri pro • nedir? Ben İngiliz ve Fransız hü-

1 
· · s ti B' ı·.. ·ı imdı, Pol<iny nın hattı hareketi 

pagand~ya Şiddet ve ehemmiyet kumet erının ovye. er ır ıgı ı e 
,. k kd' d M k k ile üç Baltİk devletinin hattı ha-

Ehli hibre dün de tet
kiklerine .devam etti veçhesini tayii1' ile devam eder. müsavi bir pa t a ı arzusun a l)S ova müza erelerini idare 

Suudi Arafıist~'ıı ıniimcssili ola- olmadıkları kanaatindeyim. edenlerde_n Sovyet Başvekili re keti arasında ne fark vardır? 1 Sa tiye şirketinin Deni~bank ta-

rak •Salih Elhııt» adında bir zat İngiliz • Sovyet görüşmeleri 75 MOLOTOF (Arkası 3 üncü. sayfada) rafından satın alınması sırasında 
Jle.rliııe gltmi§. Hitler'le de görüş. gündenlberi devam etmektedir. Sov:;-1-------------------------- vaki olduğu anlaşılan yolsuzluklar 

mU§. Nazi ve faşist propaganda yet hükı'.ımetinin bu müddet zar- B •• k b t • b hakkındalti tahkikat dördüncü sor 
makineleri hemen faaliyete başlı • fında muhtelif projelere cevap ugun a o aJ ay- gu hakimliği tarafından dün de de-
yoı'. vermek için 16 gün geçmesi icap vam edilmiştir. 

* etmiş olmasına mukabil, İngiliz ve r' a m } k u t ı a n a c a k ~.~u-•u-·ü-&cıyfndcı) 

tiplerJn Hatayın anavatana ka~ :nun reye k<ınu'lara:lt 884 rey ve 
masından d<ılayı duyulan he~an mevcudun fttlfaklyle tasvip olun • 
ifadeleri takip eylemlştir. mu~ur. 

Muahedelerin tasdikine ait ka- 'i'Arkası 8 üncü sayfada) 

r -" Mi,li Şefin T. Sökmene cevapları 
İstanbul, 30 ( A.A.) - Hatay meclisinin kapatılması müna· 

sebetile Tayfur Sökmen tarafından Rei.sicümhur İsmet İnönii
ne çekilen telgrafa 1\fi!ll Şefimiz şu stıretle mukabelede bulun 
muştur: 

B. Tayfur Sökmen (Antalya mebusu) 
Antakya 

Hatay Meclisinin kararı, Hataylıların yirmi sene süren 
kahramanca miicadelesinin şerefli neticesidir. Büyük Tiirk mil
leti içinde, Hataylılar kendi itibarlı mevkilerini istihkak ile al
mı~lardıı-. Milletimiz Hataylı et'lciıları ile iftihar edecektir. ,'\Iıl

letin bu sevinçli giiniinde- sizin vatanperı·er adınızı ı:e nıılli mü. 
cadeledeki değerli hizmetlerini:i takdirle yauederim. 

İSMET İNÖNÜ 

-~ 

A ır A ır.a RK0«Jı n 
SAV ARONA'DA 

SON 56 GÜNÜ 
Ba, hekim Ebedi t•fin ayak ucunda, istirahat 

devresinin uykuya dönmesini bekliyordu. 
geçirmişlerdir. Bu vaziyet içinde • çetin k a g a =""-=- _ _ -=--
müzakerelerin ağırlığından kim Sabahleyin geçit resmz, son- A k ·ıı · - 18 -

Umumi Siyasi tarih, şark ve Fransızlar tavik ve taallüle 59 glin 
garp milletleri, medeniyeti, hüku
metleri diye bir tasnife tabi tutııl
muşlur· 19 uncu asırda ilerlemeğe 

başlıyan tefınik, makinelerin sa -
nayi işlerinde geniş bir tarzda kul
lanılması, siyasi ve askeri hadise· 
lerde, hareketlerde, tarihin bu tes
nlftne yol. açmıştır. 

• Madill maddeyi satanlar, iptidai 
maddeleri yetiştiren milletler ara
sında farklar, kuvet ve servet iti. 
barlle muvazenesizlik husule gel
mf§tır. 

(AYkcın 3 üııcü sayfada) 

mesuldür? Kaldı ki mutasavver İn d n araya gı l ra eniz ljarzşlarl / k . Ebedi Şefin iştahasızlığı hayli- hekim olmak üzere herkes hakild 
giliz - Fransız - Sovyet anlaşma- gapl aca Birkaç gündenıberi şehrimizde dir devam ediyordu .. ve bu sürüp bir üzüntü hissetmişti. Mamaiih, 

sına benziyen beynelmilel karşı • Bir Temmuz Denizciler hayra- mi elbiselerile Galatasaray lisesi bulunan Münakale Vekili Ali Çe· gidiş, vücutlarındaki zafiyeti art- hadiselere veçhe vermesini ufacık 
lıklı yardım paktları akdini istedi- mı bugün gündüz ve gece büyük bahçesinde toplanacak ve buradan tinkaya dün akşamki trenle Anka- tırrnakta mühim bir rol oynuyor- bir iş bile saymıyan Atatürk, bii-

ği zaman, ayni İngilterenin Türki- merasimlede kutlulanacaktır. alay halinde Taksim Cüınhuriyet raya dönm~tür. du. tün yorgunluğuna, hastalığın za~ııf 
k k 

"d Denizde bulunan bütün merakip Vekil dün sabalı İstanbul Liman O gece yemek arzusunu i:ıhar düşürücü ilerleyişine ragm-en mu· 
Ye ve P-0lonya ile ço ısa mu • meydanına gideceklerdil'. Saat 11 j ile karadaki deniz müessese ve ku- reisliğine gelmiş ve bir müddet ettikleri zaman yatı saran umumi hafaza ettiği neşesinin sari tesirile 
detler içinde paktlar akdettiği gö- 1 d" b de bayrak çekme ve çelenk ~yma rum arı gün uz ayraklarla, gece meşgul olarak Limanlar ve Deniz- sevinç, Ebe<li Şefin birkaç lokma şetaret havasını tekrar uyar""!' • 
rülür. Bundan şu netice çıkar: İn- de elektriklerle süslenecektir. törenlerile merasime başlanacak • yolları işletme.;i umum müdürle- aldıktan sonra yemeğin kaldml - makta gecikmedi. 
giltere, Türkiye ve Pownya ile bir Saat 10,30 da bütün deniz mü- tır. Bu sırada verilecek işaretle li- çağırarak direktifler masım emretmeleri üzerine biraz (Arkası 2 mci sayfadııJ 
pakt akdini arzu edince görüşme- e;;seı;elerine mensup deniızciler res 1 .(Arkası 2 inci sayfada kınlm üd · 



SAYFA! 

lt~:a!::!:.ı"'"ATll 
Musa • lsa • Muhammet 

- • . .. "'"' .......... 
İSANIN HAYA Ti 

- 46 

Tramvay, Tünel 
ve elektrik 

İlmAM 

··························ı • • : Haklı Değil mi ? : , 
• •ı • • 
5 Yaz saati ne 5 

Bu sabahtan itibar~n 5 zaman başlar 5 
belediye namına ış- • • 

Esnaf teftiş 
ediliyor 

Müteaddit suçu olan 
esnafa yıldırım ce· 

zası veriliyor ı 
• Beyazıtla oturan karileri - : 

letilmeye başladı 5 mlzden Naci lmzasile şu mek- : 
• • Tramvay, Tünel ve Elektrik iş- : tuhu aldık: : Belediye esnafın teftişlerine 

Jetmesindeki devir muamelesi de - • •Ailece çok sevilen bir ke- : büyük ehemmiyet vermektedir. 
vam etmektedir. İşletmeyi bele - : diıniz vardır. Birkaç gün ev- • J5:aza1ar ayrı ayrı belediye müfet

Diyorlardı. Asıl Kudüs halkı diyeye veren kanun bu sabahtan 5 ve! hemcinsleriyle ~ynaşır - 5 lişleri tarafından tefti,şten geçiril-

İsa, hu imansız şehri son bir 
kere daha görmeğe gelmişti 
.Katıyaka• nın bile sözünden 

lışan çıkmadığı bu nüfuzlu adam bu nümayi§e iştirak etmediler. itibaren mer'iyet mevkiine girmiş • ken boğazından aldıgı yarayı : mektedir. Uygunsuz harek'eti gö _ 

İsayı mahvetmek için kafasını mü

temadiyen işletiyor ve plan hazır-

lıyor. tuzağını kuruyordu. 

İSANIN SON HAFTASI 

* olduğundan Tramvay, Tünel ve E- ! tedavi için Hlmayei Hayvanat : rülen esnaf ce~a,landmlmaktadır. 
İsanın hayatının son haftası Jektrik işletmesi umum müdürlü- • Cemiyetinin Şişlide Ahmet - • Belediye müfettişlerinden dör _ 

ğü bu sabahtan sonra İstanbul be- :. bey sokağındaki hastanesine 5 dü Beyoğlunda, üçü Eminönünde 
bu 

ledıyesin in emrind'e çalışacaktır. : gitlm, Bu ilk müracaatım Pa : önümüzdeki haftadan itibaren bir 
devre.de eğer Yahudiler Ferisilile- Kadroda tebed\lül yapılması şim : zara müsadlf olduğu için has- : hafta esnafı tefti,ş edecektir. 

ve son günlerini teşkil eden 

rin, Sadükilerin ve din müraileri- dilik ınevzuubahs değildir. u. Mü : tane kapalıydı. Kediyi. mua - : Müteaddit cezaya çarpılan esna-
İsa, işte bu imansız şehri son n.in tesiri altında kalmasalardı ve dürlüğü bdediye fen müşavırı : yene ettiremeden döndüm. : fın son tecziyelerinde yıldırım ce-

defa olarak bir kere daha görmek eğer Ferisililer ve Sadukiler onun Mustafa Hulki ifa edecekt:r. İs - : Ha>tanenin Pazan Cuması ol- 5 zası tatbik olunmaktadır. Tcftişle-
•~in tilmizlerile beraber oraya gel- !etmenin faaliyeti devam ederk~n : maz. Fakat burası hususi bir • re esnafın uygunsuz hareket yap-.., peygamberliğine inansalardı ve ı • 
L • K d ı· · k 1 belediye mütehassısları kadro ve : müessese imiş, Böy e mnva · • malarından vazgeçmelerine kadar uıı~tir. !sanın ü use ge ışı pas a ona tabi olsalardı ... NeLce ne ola- k • 

çalışma vaziyetini kritik edecek - : fık görmüşler, ne diyelim, a • şiddetle devam olunacaktır. yaya rastlar. 

Bu bayramlarda Filistinde, Ku-
caktı? İsa, Musa, Zekeriya ve Yah 

yadan sonra yine Yahud ilerin pey 
düste iki üç milyon ahali toplanır- gamberi olacak, Yahudi dininin 

dı. Ya!hudilerin bu en büyük bay- ıslahçısı kalacak ve Hıristiyanlık 

ı;ıımena i§tirak için her taraftan, VÜcut bulmamış olacaktı. Bir züın 

İbrahim Peygamberın zürriyetinin renin ihtiras veya şuursuz sofulu

dağılmış olduğu her yerden, de- 'ğu bir din faciası ile beraber in -

nız aşırı memleketlerden kafileler sanlar arasında en büyük din ay

gelirdi. Bunların arasında buraya rılığına da sebep oldu. 

srrf eğleıunek için gelenler ek.seri- * 
yeti teşkil ederlerdi. Yahudilerin İsa, mabette de soğuk karşılan-
bu kalabalık ve eğlencelerin seyir dı. Buna rağmen o talim ve telkin 

!erdir. Bir müddet sonra kadroya : bul ettik. : <>---
esas şekil verilecek, icap eden ıs - : Bahusus ki, hastanenin ka- : V 1· Ç 1 d 
lahata tevessül olunacaktır. : pasının yanındaki levhada da : a 1 am ıca a 

Tramvay işletmesinin araba mik : şunlar yazılıydı: Pazardan : . Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır -
darı 189 dur. Belediye yeniden a _ : maada her gün yazın sabah : dar dün bazı teftişler yapmış, Çam 
raba getırmiyecek, mevcutla iktifa : 9 - 12, akşam, 18. • 19; kışın : lıcayı gezm~tir. İstanbul belediye
edecektir. Karaköy köprüsile : sabah 9 - 12, akşam 17 • 18. : si fen işleri müdürü Nuri, imar iş 

•. Pazartesi gu"nü akşam üze- : !eri müdürü Hüsnü, Nafıa müdürü tramvay raylarının mukavemeti 
daha ziyade araba seyrüseferine : l'i 18 ile 19 ar115ında tekrar : Bedri de bu esnada Vali ile bera-

1 müracaat ettik. Günlerden - : bcr bulunmuştur. müsalt değildir. • 1 beri inliyen zavalh hayvan - • Ekmeklere etiket koymak 
mecburi 

Tramvay rayları kiımilen değiş
tirilecek, tramvay yolları asfatla -
nacaktır. Tramvay, Elektrik ve Tü 
ne! işletmesinin hasılatından bir 

için de Romalı, Yunanlı yabancı- işine, peygamberli.k ve irşat vazi- kısmı ıslahata bir kısmı masraf -
' 

: ~ağızı mütehassısının eline 1 
1 tesliın edeceğlr.-lzdeu ınenı - = 
: nun ve ümltvar olarak kapı - : • • • nın tokmağına sarıldık. Fa - • • • • kat maalesef doktoru bula - : 

Her fırın çıkardığı ek.ıneklere e
tiket yapıştırmak mecburiyetinde
dir. Bazı fırınların bu mecburiyet
ten kaçındığı görülmüş, şubeler -
den bu hususun temini istenmiştir. 

Jar da gelirlerdi. Fakat bu sene 

bu gelenlerin pek çoğunda bir me 
fesine devam etti. 

ı 
!ara, bir kısmı da İstanbul imarı-

(Arkası var) na harcanacaktır. 

r ak vardı : Nasıra lı P eyg amber İsa !"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Kudüste imiş. 

5 ıııadık. Aldığımız cevap ta şn: 
• oldu: : 
: •Dr. saat 18 de gitti, geç kal : 

SAVARONADA 
: dınız! . : Eski Belediye muhasebeci-
: Terden bunalarak koşup •. İsayı görmek. onun mucizeleri- • • sinin yeni vazifesi 
• geldiğimiz hastane kapısında • 

ni seyretmek ve hatta ondan ~iia • • r· t b ı bel d" · k" h • elimiz böğrümüzde kaldı. • s an u e ıyesı es ı mu a -
.tstemek çiip bu şehre akın eden- (Baştarafı 1 incide) tetmekten mütevellit rahatsızlığı : Kapıcının mi,ltemmim iza- : sebe müdürü Kemalin bir müddet 
le re karşı İsa her nedense hiç hi- Ö netice5i zaruri bir tevakkufu andı- :. hatandan anladık ki hastane : ıevvel vazifesine ,nihayet verilmiş 

. . .. . ğleden sonra yine ayni mahal- ld - t k K aı Ş·' 
t t ed M gostennek ıs d "'bed" Şef . •. lev·hada "azılı yaz saatini he- .• o ugunu yaz_m_ 1§ ı . em_ ura-ap e m ~ ucıze - de fakat mevzu değiştirerek mü- rıyor u. "" ı • yıne şayaıu ' 

· · h t t.... ··11 ·ı b • nuz tatbika başlanmamış! o : yı Devlete muracaat etmış, cevazı lemedi. Şifa dağıtmaktan nefsını saha.beyi temdit ettiler. ayre "''ammu erı e urad .. a et- • d k 1 Esk 
•. gu·· nkü sıcag" ı düşünün! Sonra : istih am. aran a mıştır. i mu 

menetti. !Bayramdan altı gün ev - a·· ğled ak' k d"l rafa göz gezdirmek, Küçük Ulkü- b K l A k b l d" en sonr ı onuşma ı .. •. da hazöranın 26 sında kış için .• · hase ecı ema n ara e e ıye-.. nun cıvıldayışını, Atanın etrafın-
,·el, martın yirmi sekizinci günn mevzuu etrafında cereyan ediyor- •. tertip edilen saat üzerinden : si zat işleri müdürlüğüne tayin e -

da dolaşarak taşkın bir sevinçle 
Kudüs civannda (Elnsariç) e gel-, du. •. mesaisine devam eden bir h3- : dilmiştir. Kemal, teftiş heyeti ve-Ebedi Şefin güverteye çıktığına 
di. Burası, bayram esnasında kal- Ebedi Şef Türk Dilini Tetkik .• yır miiessesesindeki zihniye - : killiğini de yapacaktır. 

sevindiğini ifade edi§ini vakur bir • 
ınak için çok uygun bir yerdi. Dosti Cemiyeti reisi ve azalarından bu- jestle seyrettiler. Fakat daha zi- 5 ti! Beynzıttan bin müşkil:lt : ----o 

1 d M t M . L . .. [ıunan mebuslarla muhtelıf kolla- • içinde Şişliye getirilen mnz - • K [ z 
arın an ar, arı ve azarın e.- yade i!erlemediler... Yanlarında • • r a 0 g 0 

rın baskanlarından faaliyetlerine • tarip hayvanın iniltileriyle eli • 
!eri de burada idi. Onlraın yanına d . . - h t ld 1 y . Çh 1 ihtiramla mevki alan baş hekimle • b . d.. bi . h il . • 

mısafir gitti. İlk geceonun şerefine v~~~::. ~a:ış~aa:~rzı:~~ ;:ha ev:~ diğer zevata bir defa baktıktan 5 z:; c~::~ti:~:~şü:~; lıüak=~~ El garın gidiyor 
bura.da büyük bir ziyafet verildi. rimli neticelere doğru ilerlemesi sonra riyaseticümhur dairesine çc- • nü siz verin.• • 

kilmek üzere ağır ağır merdiven- •. : Arnavutluk Kralı Zogonun Pa-
Köy halkı onun geldiğini haber al- için yapılması lazım gelen husus- H ki d v "I • ? • 

]ere doğru ilerlediler. : a 1 egı mı . • ris ve Londraya yapacağı seyaha -
mıı ve görmek için evin etrafını lan işaret ettiler. Nihayet yine ey- • • 

lôlün son günlerine tesadüf eden Bu devamlı ve zor tahammül • • tin tarihi kat'i olarak teshil edil-
&armıştı. dil bayramı hazırlıkları hakkında edilir zafiyet Büyük Atayı gün- 5 İKDAM: ! miştir. Gördüğü lüzum üzerine e-

Ertesi günü (yirmi tlokuz mart da bazı mühim direktifler verdik- den güne kilodan düşürüyor, fakat : Bu sütun, 'rnrilerimi;.in şi - : ·pey zamandan beri Paris ve Lon _ 
pazar) Kudüse gitmek üzere yola ten sonra bu mevzua yakın bir a- Atatürk yent<:i azmile mukavemet : kayetlerine Uhsis edilmiş bu- : draya hareketini tehir eden Kral 

h • · z · 'k d k" tt'kl T .. k ·h· te ısrar ediyordu. •. lunmaktadır. Gönderilecek : çıktı. Kudüse akım eytını a-
1

1.ak_ a_ ile ta ıp e ı eri ur .. tarı ı b • Zogo yarın şehrimizden ayrılacak-
[ d . ı d ı ld ı T k T Gününü Savaronanın güverte- : haklı şikayet m~ktupları, u • 

ğenın tepesinde ve ya un <inemeç• ışı ı e e meşgu 0 u ar. ur a- • .. t 
1 

d .1 d d"l • tır. Zogoya bu seyahatinde saray 
1 ·hl T tkik K 'k' · · · sinde, iki başka mevzu etrafında • su un ar a sırası e erce ı - • noktasında şehrin gözü önüne se- rı . e urumu ı ıncı reısı • b k k 
1 konuşmalarla geçiren Ebedi Şef, : mektedir. • nazırı ile müşavirden aş a im-

rildıg"ini gördüg·ü zaman ag" ladım- profesör Afet, Ebedi Şefe Kuru - •••••••••••••••••••••••••• f k . k" K 1 'ki .,. 1 bu konuşmalardan duyduğu yor - se re a at etmıyece ... r. ra 1 
mun çalışmaları hakkında etraf ı 
izahat verdiler. Atatürkün işaret- gunlukla akşama doğru tekrar ra- ı ........................ 

1 
ay sonra tekrar şehr'mize dönerek 

\"eti yaptığını rivayet ederler. !erile 0 zamana kadar gizli kalmış, hatsızlığın krize doğru yol aldığı- ı KÜÇÜK HABERLER ,beynelmil~l vaz•yetın inkişafına 

nı ve ~ehre karşı son bir necat da-

1 - Temmuz 1939 

A dliye koridorlarında 
24 S.AA1: 

Bir matbaacıdan rüş
vet a lan iki polis 
Cürmü meşhut 

ve dün 
tertip edilerek yakalandılaı 

muhakeme edildiler 
Dün asliye dördüncü ceza mah

kemesinde rüşvt almaktan maz -
nun iki polis memurunun muhake
mesi yapılmıştır . Tahkikat evra -
kında ve iddiaya göre hadise şöy
le cereyan etmiştir 

Babıilli caddesinde Mehmet Ali 
adında bir matbaacı geceleri de 
muayen bir müddet rı:_atbaasını ça

ll§tımasına müsaade almak için is
tida ile müracaat etmiş ve istida 
usulen tahkikat yapılmak üzere 
polise ve Eminönü merkezine ha -
vale edilmiştir. 

Polis matbaanın gece çalışması 

ve rnakinelerini11 işlemesi yüzün -
den civarı rahatsız edecek bir va-
zi} et ve inzıbati bir mahzur bulu-

üzerlnden verilen paraları çıkar -
mışlar ve zabıt tutmuşlardır. 

Dün muhakemede Cevdet ş:i~le 
demi,ştir: 

- Mehmet Alinin Nuri admda 
bir Matbaacı arkad~ı vardır. Bu 
Nurinin de bana beş lira borcu var 
dı, ikisini verml,şti üç lirası kalmış
tı. Hadise günü ben Mehmet Ali -
nin üç lira getirip masaya koydu
ğunu görünce bunu Nurinin bor -
cunu Ödemek için bana gönderdi
ğini sandım. 

Diğer maınun Bedri ise evrakı 

kas_den geciktirmediğini işlerin çok 
luğunun zaruri bir neticesi oldu -
gunu söylemiştir. 

Bundan sonra şahitler dinlen -
mi,ş ve muhakeme diğer şahitler i-

nup bulnmadığını mahallen tet - çin başka güne bırakılmıştır. 
kik edecektir. Mehmet Alinin isti-
dası Eminönü merkezinin tahkik Karısını öldüren Rıfatın 
memurları ilan polis memuru Cev- mnhakemeSİ bitiyor 
det ve Bedri'ye havale ed :lmiştir. İki sene kadar evvel Kadıköy is-
Fakat bunlar evrakı yanlarında kelesinde karısı Behiceyi öldüren 
günlerce tutmuşlar ve geciktir - Rıj'atın mahkemsi dün ağırcezada 
mişler ce iddiaya göre Mehmet Ali bitmiş ve müddeiumumi iddiana
ile temas ed~~ek_ bu i~in infaci iç_in 1 mesini serdederek Rifatın karısı -
kendısınden uç !ıra ruşvet 1stem1ş- nın bir zabitle sev~tiği hakkında
lerdir. Mehmet Ali buna razı olur ki iddiasının sabit olmadığını söy -
görünmüş fakat diğer taraftan me- !emiş ve 449 uncu madde ile ce • 
seleyi Emniyet Müdürlüğüne ih - za tayinini istem~tir. 

bar etmiştir. Dükkanı açarken ölen adam 
Bunun üzerine Emniyet ikinci 

şube memurları tarafından bir cür 
mümeşhut tertip edilmiş ve üzer -
ler:ndeki ay yıldızın yanına i,şaret 
olark abirer siyah nalda konan üç 
gümüş lira Mehmet Aliye verilmiş 
ve Eminönü merkezi tarafından 

tertibat alınmıştır. Mehmet Ali git 

m~ Cevdetin masasına yaklaşmış 
v onunla konuşarak üç lirayı ma -
sanın üzerine koymuştur. Biraz 
sonra Cevdet bu paraları alars.k 
cebine koymuş ve tam bu sırada 

memurlar içeri giverek Cevdetin 

Iskenderon 
Limanı gen i
den gapılacak 

Halayın ılhakı üzerine bu sahil
deki limanlarda da yeni teşkilatlar 
kurulma" kararlaşmıştır. Bu ara
da bilhassa İskendet"Q.11 limanında 1 

Balatta Hamam muhiti, Toptan 
cı sokak 1 numaralı evde ikamet 
eden bakkal Kostınin damadı Ka

likratyalı kırk yaşlarında evli ve 

bir çocuklu bakkal Tuti, bu sabah 

7 - 7,5 sıralarında Tavukpazarın

daki dükanını açacağı esnada bir -

denbire üzerine fenarık g~lerek 

yere düşmüş ve derhal ölmüştür. 

Fotl muayene edilerek, kalb sek 
t.esjnden öldüğü anlaşılmış "' gö . 

mülmesine müsaadeedilm~tir, 

Bir katil 
mahkümu 

Ayvalığa nakledi
lirken denize dü

şup boğuldu 

ıslah edilmesi ve yeni şekilde inşa ' Evvelki gün limanımızdan Ay -
edilmesi mukarrerdir. 1 valığa hareket eden Bartin vapu -

Münakale Vekaleti şimdiden ha- runda bir kişinin ölümile b!ten bir 
zırlıklara başlamıştır. Yakında kaza olmuştur. 
mühendis ve mütehassıslardan mü 
rekekp bir heyet İskenderona gi
decek ve tetkiklerde bulunacaktır. 
İnşaata bu yıl başlanması muhte
meldir. 

Vapur yıkılması kararlaşan is-
tanbul hapishanesinden Çanakka

le hapishanesine "nakledilecek mah 

kumları hamil olarak kalkm1ştır. Şffire girecegi sırada istikbali- ı unutulmuş olan Türk tarihı mev- nı bildiren alametlerini duyuyor - • ı intizaren Istanbulda kalacaktır. 
!ardı... ... .......... •••••••• .... 

1 
ne çıkmış bir halk kalabalığı ile zuunun ehemmiyetli hamleleri~ i· Riyaseticümhur dairesine giden . * 4 üncü ceza reisliğine Bursa !!!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!I 

kar~ıl"*tı. İsaya, arkasında yavru- lerley.işi sırala~ında_ profesör .. Afet B .. Kab ta' bavramı kutlanacak 
Çanakaleye yakın KaEakuva fene

ri açıklarından geçerlerken katil 

mahkumu Hüseyin oğlu Hasan is

minde bıri güverteden muvazene -

sini kaybederek den,!ze düşmüş ve 

bütün aramalara rağmen bulupa -

mamı.ş ve boğulmuştur. Tahkikat 

yapılmaktadır. 

f d t k
. d'l b' d ' . E)bedı Şefin dırektıflerıle mühım merdivenleri çok ağır, adeta her ceza reisi Bürhanettin tayin edil - · unun o J 

su tara ın an a ıp e ı en ır ışı . -1- b" · t · h t k .. . noktalan incelemi§. iyi netıceler adımda farkedı ır . ır ıs ıra a va miştir. 

merkep getirdiler. Uzerine bindır- elde etmişti. fesile inen Atatürk dairesine ge - * Çinliköşk daimi seyyar müze -

diler. Geçeceği Y'ollara yeşil dallar I Hatta, profesör Afetin bu mev- IUıce hususi koltuğa oturdu. Ha - ye tahsis .edilmiştir. Bu köşkte 
serptıler. Ellerınde hurma dalları zuda hazırladığı bir tez. Ebedi Şe- raretin yükselişi, birkaç m~trelik eşyalardan bir kısmı Ayasofya 
ile onu •ehre soktular. 1 fı·n çok takdirine mazhar olmuş, mesafe büyük Atayı uzun bır yo- · k 

(Baştarafı l inci sayfada) ı cak ve bunu müteakip münakale 
mandaki bütün vapurlar düdükle- Vekaleti müsteşarı Naki tarafuı.. 

rini çalacaklar ve selam resmini 
1 
dan bir _konfera~s .. v~rilecektir ... 

ifa edeceklerdir. Bundan sonra ' Beyoglu, Emınonu ve Kadıkoy 
Cümhuriyet abidesine, vilayet, C. Halkevlerinde de Deniz Ticaret 
H. Partisi, İstanbul belediyesi, De- mektebi talebeleri tarafından kon-

' mü.zesine taşınaca tır. 
Halkın, daha doğrusu fakir ve ~·eni tetkiklere de yol açmıştı. 

alayış sever, mucize görmek, sey- İkindi üzerine doğru mutad has 
retmek istiye.n halkın bu tezahü-' talık seyrinin teza'hürleri Atatür-

d
. 'kü hafif bir rahatsızlığa uğrattı ... 

ratı Ferisilileri memnun etme ı. 
: Gündüzü güvertede, bambo kol -

haya: 1 tukta, muhtem diskurlarla geçiren 
- Bunları sustur... Atatürk ikindiye doğru güvertede 

Dediler. İsa şu cevabı verdi: biraz gezinmek istediler .. yerlerin-

- Eğer onlar susarlarsa taşlar den kalktılar .. Küçük Ülkünün e

bagıracaktır .. 

Alay bu suretle ve gittikçe ka-

tısanlarla kalabalıklaşarak mabe-

de doğru gidiyordu. 

linden tutarak ve insanı hayrete 
dü~ürecek bir enerji ve tahammül 

le rahatsızlıklarından zerre kadar 

sarsılış göstermeden ilerlediler. 
Yatın sancak bordasında ilerliye-

Kudüs halkı kapılara , pencere rek akümülatörlerin bulunduğu 

ve balkonlara ko~uyorlar: noktaya kadar geldiler. Burada 
- Bu kımdir? vardevelaya yakın durdular, deni-

Diye soruyorlardı. !sanın kafi

lesini teşkil eden saf köylüler o -

nunla beraber bulunmanın gururu 

ile: 

ıi, sarayın yeşillikler arasında uza

yan heyetini gözden geçirdiler. 

fakat bu duruş, orada tabii görü

nüşü seyretmek için yapılmış ihti-

_ Bu .. Nasıralı Peygamber İsa- yari bir hareket olmaktan ziyade 

dır ... Atatürkün ufacık bir mesafevı ka-

* Ayın birindenberi Karadeniz 

limanlarını dolaşan Hamidiye mek niz komutanlığı. Liman reisliği, feranslar verilecektir. --- o--
(Arkas ı var) i tep gemisi Marmaraya geçmiştir. Denizyolları ve Limanları işletme- Donanmış deniz vesaiti ve va -* Zogonun kız kardeşleri ile si umum müdürlükleri, kaptan ve purlar Ortaköyde kendilerine tah-

Yeni yapılacak 
ceza evleri - .. TAK VI M • ta58 HiCRi 1355 RU'.11 

Ccmazil 'evvel Hazıran 

13 18 
7 1'<'1 ... y HIZIR 56 

s E N ı:: : 1 9 3 9 
V .ıati Ezani 

C~Une, Temmuz <;one, 
4 31 8 46 
(J gl ' Ott, 

12 ı7 

1 
4 32 

ıldndl ikindi 

16 18 8 33 
A k.,am Alıf•m 
19 4~ il 00 
'(. t 8 1 r a t"I 
21 48 Cumartesi 2 03 
1m .. k lnı sak 
2 il 6 25 

' 

) 

maiyyeti erkanından bir kısmı makinistler cemiyeti, Şirketi Hay-. sis edilecek yerlere demirliyecek-

un ıreye !tı mış er ır. 

Bu yıl memleketimizin muhtelif 
d .. p· .t . 1 d. riye ve diğer resmi ve hususi mü-,lerdir. Şmsipaşa ve Sarayburnun-

8 d b
. esseseler tarafından çelenkler ko- daki renkli havuzlar akacaktır. Şir * Vefada oturan 1 yaşın a ır . . . . 

_ • .. ... , nulacaktır. Arkasından genç denız ketı Hayrıyenın 65 - 71 numaralı yerlerinde 15 yeni ve modern ce _ 
kızcagrz nas.ısa kuyuya duşmu~. ciler namına Yüksek Deniz Tjca- vapurlar Köprünün Üsküdar ve · 

. , zaevı yapılacaktır. 
fakat bogulmamış, 13 saat kuyuda ret mektebinden ve Deniz Ticaret Boğaziçi iskelesinden kalkacakları . . 
k 1 t d .. f ·ht. k . 1 Bu hususta ıcap eden proıe ve a mış, sonra esa u en 1 ıyar filosu namına da aptan ve ma- ve Ortaköy açıklarına demirlıye - • 
babası hadiseye muttali olmuş, kız kinistler cemiyetinden bir zat bi- ceklerdir. Denizyollarınııı Ülev va planların hazırlanmasına başlan -
ölümden kurtarılmıştır. rer söylev vereceklerdir. puru Kadıköyünden, Suvat vapu- mıştır. * Bu yıl Tıp fakültesine alına - Söylevlerden sonra, Cümhuri • ru da Köprüden hareket ederek Diğer taraftan Adliye Vekaleti; 
cak talebe mikdarı temdit edile _ yet Halk Partisi başkanı tarafın - ayni şekilde Ortaköye gidecekler- cezaevleri inşaatı vesair Vekille _ 

Ç k . .. . .t k dan büyüklerimize çekilecek tel I dir. Dört vapurun da hareket saati te ait tekmil ı·nşaat işlerile vila· _ leceklir. ün iı unıvers. eye ço 
yazılan okunacaktır. 21 dir. Bu vapurlardan ikisi deniz yet Nafı3 müdürlüklerinin uğraş-

Öğleden sonra saat 15 de de Or- müesseseleri erkan ve ailelerine, 
taköydeki Deniz Ticaret mektelbi diğer ikisi de Halk Partisine tah

şirketlerinin tasfiye işleri çok uzun bahçesinde bir_ gardenparti verile- sis edilmiştir. 

müracaat vardır. 

* Tramvay, Tünel ve Elektrik 

sürecektir. 

* Dolmabahçe stadının yapıl-

mıyarak bu yapıların hazırlanma -

sı ve murakabelerinin doğrudan 

doğruya Vekaletin Fen heyeti ta-

yarışları yapılacaktır. Jarında demirliyecek · Ege vapu - rafından yapılmasını tensip etmiş 

ması için eski has ahırların 

yesine başlanmıştır. 

cek ve mektep önünde de deniz 1 Gece saat 21 de Ortaköy açık -

tahli - Gece saat 19,30 da Ankara rad-1 runda da bir suvare tertip edilmiş bunu bir emirle müddeiumumılik -

!ere bildirmiştir. yosunda denizciler marşı çalına - tir. 

• 
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Her tarafta mitingler Berline göre,lngiltere"!l~-Ba-şv-e-ki-lim-iz-· 

P r o p a g a n d a Hatayın ilhakına ait 
harbinin şiddet mukav~ıe i!ti~akla 

h 
. f. fasvıp edıldı ve e emmıye 1 (Ba§tarafı 1 incide) 

yapılmaya başlandı koruma harbi yapıyor 
Mahdut ger/erde tevehhümat Londra, Diznzigde ilk darbegel 

tereddüt edilmişti tevessül edileceğini öğrenmiş 

Y alovada 15 gun 
istirahat edecek 
.4nkara, (Hıtstui) - Baş -

ı;ekilimiz Doktor Refik Say -

dam. Meclisin ya: tatılinin 

bo.şlıyacagı 7 temmuzdan son 

(Başıarajı 1 ıncı sayfada) 
Şarktaki nisbeten iptidai haya • 

ta mukabil, gllT)lle medeni \Ce kon
forlu yaşamak usulü kurulmuştur. 
'Garbın bu yn ama tanına alışan 

milletler ara;ında, diğerlerini iS -

tısmar için rekabetler, mücadele • 
)er devr.,..ı başlamıştır. Avrupa si
yasi tarihinin son asırlardaki hadi-

Ankara, 30 (A.A.) - Mecli•in 
bugünkü Uıplantısında Türkiye -
Fransa - arasında imzalanan ,.e 
Türkıye ile Suriye arasındaki ara
zi me•elelermin kat'i surette hal
line mütedair kanun müzakeresi 
mtlnaseıbetile Hariciye Vekili Şük 
rü Saraooğlu şu izahatı vermiştir: 

tesiri le 
Be.ı•n, 30 (AA) - Yarı resmi tuk, demoKra !arın tol&lıt.er men .• 

Deutcher D~nts yazıyor leketler tarafından yapıücak bir 1 
Lord Halıfaks'ın nutku, İngiliz harp şantaıına serfuru etmeler 

ra istirahat etmek ıizere on 

beş gıln için Yalornya gide • 
cektir. 

devlet adamları için mühim olan end4;elerlni azaltmlştır. 
şeyın ne olduğunu tipik bir surette İyi malı'ımat alm&kta <'.ilan me - •·iil••iili••;;;;;;;;;;;;;;a..-....... ı;1 

•elerinl bu rekabetlerden, i tls -
mar sah:llannı ele geçirmekten do
ğan siyasi ,.e askeri mütadeleler 
teşkil eyler. Şarktaki milletlerin 
her birisi, unıumiy·et itibarile hep
si ayrı, a~:rı birer medeni;ı,·et dev. 
rlni idrak eylemişler, yaşatmışlar
dır. 

- Arkad~lar, Hatayı Türkiye
ye iade eden ve bu kanunla huzu
runuza çıkan vesikalar 7 tanedir. 
Bunlardan birincisi, anlaşmadır. i
kinc.ısl ı:baıtnamedir. Üçüncüsü 
pro!-Olroldur. Dördüncü ve be .ncı
si ikı lahika.dır, altıncı ''e yedinci· 
si cevaplarile beraıber ılti mektup
tur. 

gösterml'ktedir hı.f:l, bıtarfl·k kanununun harp es- ft •k d 
İyi tertip edilm~ cümleler ve u-. na.sıııda eo!ıha ve mılhimmata am- merı a a 

mumi mahiyetle mutalealarla İn- bargo konulması maddesinın orta-
giliz efkiırı umumiyesinı gayesi ne dan kald rılma ı suretindekı ta - * ı Hatay anlaşmasının bu yedı ve-
sulhün ve nede hukuku dü\·elin dil teki Ln.n mıimessiller medı _ b Milliyet mefhumu, din telakklle- sıkası eger yakından tetk kedıle-
menfaati olan siyasi bir hattı hare- lis nce kab\.l Jdıleceği zannolun - ,. ta raf l ı k rilc birlikte Arabistanda, Yahut cek olursa gorülür kı Hata) ı Tür-
ket ıle imsıyet ettirmektir. Ş•mdi maktadır. Arap memleketlerinde ki asır - kıyeye iade keyfiyet Türkıye le 

ı Alman milletine ingillz har'cl s• _ lardanberi mevtuttu. Umumi harp Sunyc arasındaki hudutları taslı h 
f yasetlnl muslihane diye göstermek Fransızlak ne diyorlar? • l<enelerinde \'e .onraları, milliyet etmek ;·olu ile olmuşt..ır. Turkıve 

! için yapılacak h~r türlü teşebbtis- Parls, 30 (A.A.) _ Bütün gaze- k a n u n u hl~eri, ilerlemt'k hamleleri Arap t)e Surıye arasındakı hudutlar bt:n 
ten vazgeçmek icap eder. Bilhassa teler Halifaks'ın nutkunu her tür- memleketlerinde nazı ,.e fa ist pro dan sonra Surıye ve Hatay arasın-

ı Aimanyayı çember içine almak s•- lıl jeredrlüdü dağılacak mah .. et _ pagandacılann tahminlerinden faz dakı hud.ıtlar olmuslur. Hudut yo 
• " • , . • . . yaseti için yeni bir arkadaş J!e ya- le telakki etmektedirler. la çoğalmış, inkişaf etmiştir. Mı - lu ile Hatayı Tiırkıyeye almak cı-

Atatürk, }nonu ıle beraber garp cepheaını teffış cdıyorla r 1 pılmakla olan müzakerelerin netı- Jour gazetesinde Pobers diyor ----- sırın, Suruye'nin, İrak'ın ,.e diğer heli bizzat bızinl tercılı ettigimız 

K
a~ili hazım ve tahammül idari' ile yaşıyabilir.ı ı cdenmesinin, ümit edilmekte ol - kı: T a m a m i l e Arap memleketlerinin gazeteleıi, bir cihet olmuştur. 
olmıyan bu ahvalin der - Efendlle'r, Sinop ahalisi namına duğu bu sıraaa. Daladyc: ıle Halifaks'ın nutkun- k /d radyoları her gün muhitlerindeki Hariciye Vekılimiz. Hatay hudu 
hal izalesini, bütün mede- İtilaf De, Jetleri ınümessi!J.,.ıne ve ı Lvndranı ayludan~-i Alman-

1 
d&n ve Polonys Reisicümhurunun Q lrtl Q m zyor halkın fikirlerini tenvir eylemek· dundaki tadiliit, Türk ti>biiyeıine 

nı milletlerle büyükdevletlerin adil rilen 3 Haziran 1919 tarihli bu I yaya kar • yapmakta olduğu şey - İ beyaı.a!ind;ın sonra, Alman ~ef _ . te, vaziyetten haberdar etnıekte - girmek istemıyen Hataylılar. mu· 
ve tesirinden sabmnz'lıkla intizar, muhtr.anın zlrindekl lzmalara göz ler, lng•lterenin b'.r koru.nma har- 1

1 

)eri artık biliyorlar ki, Polonya ve-
1 
Va~ıngt~n,_ 30. (A.A.~. - Mümes- dir. Bu memleketlerdeki istiklal kavelenin nihayet 22 temmuzda 

zemininde önümiızdek• hafta zar - gezdirırken müftl \'ekili efondlnln 1 bı yapmakla oldugunu gostermek-: ya Dant;ıg'c yapılacak gerek doğ- s ller ll~~lıs•, b•tarafl.K kanununu hareketleri, İngiltere, Fran•a hü. kat'i surette merıyete gireceği, el· 
fında ve nı..uhtelif viJiıyata göre pa- imzasını miiteakip gördüğüm im -İ ted<r. rcıd ,;ı dr.ğru:;•, gerek bilvasıta 'ta,namı,e ortadan kal<lırmak hak- kümetlerinte teniç "e tatbik olun lerind ecnebi döviz bulunanları ec 
zartes• b~layıp çarşamba günü, za, Hürriyet ve İtilaf FirkQsı ret.; 1 Nutkun Ameri~ada hcrb G· bir taarruz •Basit bir kındak• Allen tekl•f. 68 reye kar maktadır. nebiler, Suriyeli ve Hataylı mılte-
müracaat•n arkası alınmak üzere, sanısı olan zatın imzası idi. me·n; § <'İ nı acaktır. \ ş; l95 rey •le .eddetrn~tır. Şüphesiz ki Türki~e Cümhur• . kaıtlerin tekaüdiyeleri meselesi, 
büyük ve heyecanlı mıtingl~r aktı- Her tarafta, tezahürat, 3·apılma· ll.klslerj Fıg•ro gaz~tl"\lnde. Boutellou ya - ---oou--- yeti hükümeti, nazl, H faşist mat· Fransızların Suriyeyi herhangi bir 
le tezahüratı nıilliyede bulunul - sı i~in yaptığım tebligat tarihinden 

1 
, • zı ·cır: A J buatın propagandaları gibi cm - ıiçiıncü bir deovlet lehıne terketmi-

maısı ve bunun tekmil mülhakata Uç gün sonra, yani 31 l\la)J> 1919 \ aşı::ghton, 30 (AA.) - D•plo - L•)ndra resmi mahf•llerinde bu m a n per ·ali't fikirlerden uzaktır. Sark yeceği hakkındaki beyanatı VP Ha 
t lhl' H bl ı ma • me af.1

• Lord n· f>l<s'ın . , da teşmili ve bütün düveli muazza ar ı ar ye nazırının şu le gra .. , . ' • " ı nutui! l~ Jo.!arttanberi Iııgili;,: dev- • f • taJ.i koımıılarından herhangi bi _ tayla alakadar dıger bahisler üze-
f ld 1 

S<ı\ f·m•ş r.d .. g:.ı ı•utku~ 1;- tere- . . ..• po ıs şe 1 ma mümessilerile Babıaliye mües- mı a ıın: 1ı.ı . . ·' - . Jet adamıarının 5oyıeaıgı nutuk - ri,i bakında ilhak i>tila isg ı d" rın<le alkışlarla kesilen uzun iza-
ı t J afi ·ı · b. ı· ·11 Fevkalade Komi<erli n ıı • n.3n}a tıır~fından Da,-.t.•· e ı <l 1. . . ' • • ·. a n· s r e gr ar verı mesı ve ecne ı ngı ere . · " . arın en Ş• e, • ve en azıml•s• ola - şüntderine sahip olmamı tır F. hat verdikten wnra cızlerinı söy· 

olan yerlerde ecnebilere de tesir ginden Babıaliye tebliğ olunup Karşı yapılacak muhtemE"I bir ta - rak teJ.Y.kı edil~ktedir Bu söz _ Varışova, 30 (AA) - Po!ska k' Os 1 : • ş · .s- 1 b·ı· ·t .. ' 
• , · l 1 1 · ı Zb . 1 , b ı rnan ı ıınparatorJuguou, bu .. e ı ınnış u. 

yapılmakla beraber tezahüratı mil Harb•ye Nezaretıııe tevd. o unan 1 Jrruz muvacdıe;•nrle hattı har<' - )Pı va~•yet•n vchamet.yle tama - • roına n·n ." nıı,· o.dıı 'U ır ha -ı .. k.. .. · .. Ark ~ ı • T "b' . . . .. ., . J , . l / - gun u Türk•:ı;e Cumhuriyeti tas· a .. aş ar as\ ı ınız arzo • 
Jiyede adap ve sükunet•n fevkahi- ııota ~~ı etı aynen berH'çhız rdır. • ket• nf' oıac;ıgını tıunc m .e izah ve rr.•n m~" n~sıp •r F .ıır.> k<l Lo.ı- e ı;-<ıre -' ı P' . t'f 1 Hımm fin nlrnıi . ınlllı misak ile ta\ ;11 h•rı e CT ef miz İnoniıtı•.m sıkı 
de mah~uziyeti ve hristiyan halka Buügtı~e kadar gelen raporlar. t.ısrıh elmi~ olduğun• be,·aıı et - d~ .... ~ ~ ı ... ıra or,aıJa Al- ıı:r 13 ·vare ıle V rsova\ gelmış- e;ledi~i hudutları dahilinde, TÜrk[emır ve •alimatlarıle ışlenmıştrr 
karşı bır taarruz ve numavış ve dan çuncu Kolordu mın'akas:r -1 ktA-'' 1 maı hiıl:ı'.ırr.et•rıı onümuı.dekı. t•r. ııı 1 · -1 ı h ı ı · · k t · mh t . . .. . ... . rrıe ıt""U•r er. ın l't nın 1 e-r enıc am e cr1nı ,e. \' anaa ıme gore cu ı:.rı e ımı-
husumd g•bı etvar alınmaması el- da şekavetı adıyeden başkn hır •ey guıı:ler zarf nda Dantzigde b•r iik ı- ; d k t ı ıı ze , ara"" b eser ol u tur (Var 
zemdir. Zatı alilerinin bu fikirler 1 olmadığı rn.,Jüm olmakla bcraber j Lordun Daladyen•n be) an atın -

1 
darbeye tcH•ssul cd~eklerı ve bu D • b ıtııtnb'ke ieltc usılabarlı \e ıkı;tud er• 1 ' ,,~in )ır m ş · 

d· R · h R ı enJZ ayramı a 1 e n1e..,gu u unma a ır. o sun SC'S <:rı . 
~ . • • azı ,.e a. ıst gazetelerınl, propa Bunun tasvıbın sızlerclcn riça etraiında hassas ve müessir bulun- son notada beyan -0lunaıı ahval 'n ve ' cum ur uzve. tın ('V 1 u Agustos n hayetır.t dogru as - • . 1 · . · 

maları c•het•le l'iin hüsnü •da resin- hakkında t•.iıKıkatı mahsusa bılıcra velk gunku aZ>nılwrane 1-ıt•l .,; ı:; kPrı b•r claı ten n takıp cduegı ha- [Ha.~ taralı J ıncide] 1 · • 
d~n \·e muv·"akıyetten a'cızlerin- ™'tıces :ıın sıratı ış'arını rıc.1 ede- der< onra soylemış old· a b lı.ı l k l n· k ganda ~asıtalarını okunınuz, din-ıeclerl<en derhal ılav., etme ı;ım kı, '"' aıı ut..1.~ J nu - c~r ver' ırr tec r •r A a~ \apuru da !i'irkeci va- ı . . . . 4 • 

de itminanı tam mevcuttur. Neti- r•m. pur '· kele,,lnde ha7lr bulunacak _; le~•nız. haberlerın•n \e ~·azılaıı . hukumetımız yırmı se .. e<i r ~ava 
emin lmba buyurulmasını rica ey- 31/5/1919 Harbiye . '<ızırı J tır. nın hulibalarına göz gezdiriniz. tandan uzak yasıyan Hataılı,arın 
!erim. ŞEVKET aponya ç

1
• n ıı• man- Sirkecide hazır buhıııacak olan 

1
· Harnt . aha.,ndan beh,edildi;":ini acılarını unutturmak kararı:ıdad r. 

SURET Aka 
.. . .

1 
t h 

1 
göriirsiiniiz. Alman,·n \"e Itahnn•n lstıyoruz kı, nırktcperı, yolları 

Verdigiın bu ta1iınat üzerine her Y \.apuru un•'\e-rsı eye a :ıo. s · · -- k h -.ııınıistır. · hudut kom•uları uzaklarında bu· kanalları, lımanlan tıcaretı \·e z:-
J{erdc mitingler ıy~pılmağa baş -ı 1 - Sivastaki hal ve ıne\· a - ı k ,.., . )andı. zıra ve şehti mczkürda \'evahut arını apıyacakmış Sirkeli Ha. r•yr rnpuru \e diğer lunaıı millttlerden, hiikümetler - raatı ııc Hatay Turkun hudut. iıZE-

1 d b b h 1 
• b d • kd nıeraklp 

1
,. !laik Part••ı' ,.e .,1. _ den hauglsj bunlara aıt b•r toprai{ı. i rındc dıkılnı ~ılmaz ve erı~ıl -

Ya nu mah ut yerlerde, azı te- u şc r n .<ur ın c azım mı ar - , " • 

'

• arazi)i ilhak etmek i-ıemlJor? 'Io- mez bı.r kalt'Sı o1"un. (bra\•b seı;le-
~ehhümat tesirlle tereddüt <dildi- da tccf'mmu etmekte bulunan Er- D) et 'e Brled!3 e Nkanı buluna -
ği anlaşılmıştır. l\Ieseliı: On Beşin- mc .ı IT'"ltecılernin sel5ml·tıne Lı ndra, 30 (A.A.) - Bu sa:baıhını•)e m .. K<adıy' Foochowda A&- caktır. taliter de,leılnin istila \c l}ı;al - rı, alkışlar) oyle bu· <ale ki o ,k;.-
ei Kolordu Kumandamnın, Trab. mütecla.r ah•ren oldukça d.,ü endi- Avam kamarasında amele fı.rknsı ra)a çık"!ı tır Hareket emri \erildikten sonra !erine kar'1 kolmak içın tedlıir a- lenın her taşında Tıirkun kuvv(-
zon hakkında gönderdiği 9 H82lran J şe ha\adıs almış olduğumu zatı mebus!a ından )loe: Baker J<ıpon- Halihaz '(fa 26 Japon harp ge - ala ba.,ında inzıbat amiri kıla - lıyorlar .• liıdafaa)a hazırlanıycr- lı, Turkün kulturu v Turkun me-
191.9 ıarthli şifreden •Miting esna- 1 s mıi fahimJnelerıne b>lclirmekle ımsının F'loc"ow önünde top~an _, nız motörii oldı;j:u halde liman t;r. den.yetı okun ·un. 

yanın cumar·e ı gunü Tients n ım-sında Rumların :mürJa:1ebetslzligl- kcsb• fahrederım. . , mış oldugu b ldırıl~ek edir. '"yri eferine engel urmiyecek su Berlin ile Rom~'ııuı matbıutıu - Arkooaş.ar, dalıa dun va anı -

h
. . kt 2 - B1J1aönale,.·h askeı·ı· k· rn n- tıyazlı mıııtakMını tamamen ııap, Ç' A \ h d k 1 n z har· • mnıyetın' t"""ı· .~ ( ne maruz kalınması \'e •ç, )O an ~ . , ,, a • ın ve iman ya ret e rı tını an alkacaldar \e A- da, rad~ olarında ;.rn'I "'' ilmi~ en )] ın ıcı e J "", ~ c -

bir hadl•e çıkması düşüncesine bi- danının da•rc• memur:yetı dah>lin-1 mak kararı ve F\ıochow ve V\ en - . bırkapı hattı hizalarında Yatı i, - propagandaların, no~ri .ı•ır gaye- den kararlar almı tınız. Bugunse 
naen mitinge karar verilmiş iken de bulunan Ermen•ler•n hiisnü mu chow ;ıın<lnları ınethalinde ba•oJ· Berin. 30 (A.A.) - Japon 's- tihbal edeceklerdir. •İ liıyik olduğu ehon.mo, etle, ha _ Hat av Turk topraklarına baglıyan 

. . .. " hafazası ile himayeleri için bilcüm ı · · · t "' ç· sa·ı· t k ··ı.. '"at 1 ki b .. t.. k'k' h-.ı fi ı ı ı bı'r karan almak uz-eresıniz Sizler mevkii fıle konu~madığı ... m•t•ng 
1 

• .• • . . ' ar vucude getırıimesı l;eyfıyC't. ..sı ının • m e anıu unu sek .ı a aya ya aşınca u un me- ' ı "' ,. erı e an J'1 ııı" bulu -

heyetinin ıçt•nıaında ıs' trati, Polı'· •le tedabırı mumkın. e •tt•haz etme- .. te ·e ug· ralmı<tır. Şangha'· Alman rakip bir dakika iıntidat eden n nu•·or. • · bu kararı alırken ben de cıimhuri-
•arşıoında büyük Br'tan~·anın h&t • ' •. • sini amir Ve bir guna kita] Ve•·a • t ~• d ın b Yarllll dakika f • f "j .. )" d.. p d 1 h kJ J h '(l·mızı·n altın"! \•e rok ugn•rlU dJnın de hazır buluııdugn• anlaşı- J t h ·' r , ıcart. ..... o a ın ugun neşredılc:n .. a.,ı a 1 e uç se anı u ropagan a ar a ı n l'.ı·sa, a - )',.; ' ..._ 'J. ~" 

Jıyordıı. but sui muamele vukua geld•ğı 1 aıeKe ı ne o.acagıııı sorm~tur. I ~nelik raporu yukar.dakı ,bare diiğü çalacaktır. kilt.ate ve mantığa te\'o(uk ı·~lcr _ meclisinin önünde hurmetre e·gıle-
Trabzon, Karadeniz sahilinde, ı e baş~anıa trt\11r. at u 'lll~et c ·arşılandıkt~n _e tar.afdar ka:ıonı]masuıı teınin e~ !':.k \'e. b~ ,,.esı c ı e uvu .. "'1 atur takdirıle Aend!sinin doğrudan dog· Butler, şu cevabı vermıştır: ı . 1· k --' ! Y h ı k ' J l b · k •t .. 

mühim bit merkez olduğundan O· ruy;ı. mes'ul tutulacağını mıiş'ir' Hılkümet, Baker'ın izah ve te•- ----<> sonra alaya ·~tırak eden merak•p l de;. J ıııa i~gal hareketleri bugün . kun buyuk namını sc vgıkr \'E say 

d 1 
b•r telgrafııamenin Harbi,·e -""za-, r:h ettıgı vazıyet hakkında re men sıraya dizilerek Yatıı takip edecek- dAnı·ı b•"I k b' 1 d k 1 'gılarla anarak sfo.lerıme nıhavet 

ra a, mil i teşebbüsat n faaliyet 1 h k V d •• f • ece ır au a s•r m• - -
husUl!larında mütereddidanc ha _ rcti Ce!ılcsil)çe muma• ey u - malumat almış degildir. Ti<?nısın'c 1'. U US e tef- ler. )ar" 'alıa>ına gelerek demir- I I . . veri orum (Bravo se•lerı, şıddetli 

mandana acılen keşidesi zımnında 1 1 Ji ki .ı· et erınln, grupların hatı.-alarında kl' l 1 
reket ve Yunanlılar aleyhinde te- ge ınce, bu bapta Tok,·oda muz:;- )ece er ,ır. \·e suıc ı a kıs ar). 

evamir ita buyurulmasını zatı sa - ' hz•Ş harekefı" · tanlı olarak buhınur'ken tutalı -zahiiratı m•lliye müzakeratına İs- kuel~ b ı ı 'd Harıcıye Vek:JındC'n sop•a b1r 
mii fahımane1erinden rıca ederim. '<;-re aş anı mış o, ugu J\c.r;:a ter de,·letle-rlc ''birliği 11ropagan ... 

tratl, Polldl Efendileri i~tirak ettir- 3 - Bu talimata mümasil talı - raca malümdur. Moskozada çok haUpler ~iız so ·lemışler ve mü 
mek gibi teşebbüsün ademi ciddi- . d Kudus, 30 (AA) - Kudtl•'ün dasına kıymet .erilebilir mi? zakerenın kıfayet hakkında ver -

matın memurini mülkıyei a1 e~ıııe Bakcr. Japon'arın Se:s!a'ı ye " k 1 Filhakika, demokrat de .. letl"r 
yetine delalet cdetek gevşeklikler, merkez pi~a>a mahal!eı;ınde b•r muza ere er . < len bır takrırin k:l'bu~u uzcrıne 

itasını ayı ıca rica ederim. Kouan•u~g d d k. ı· ı· · ·b· k ·ıı ti · d Al bittabi İstanbul n düşmanlar için ' ' a ın a ·ı ng, ız gemı- t'l'th•şç• huıiisesı vukua gelmi' ve gı 1
' ar mı • er• e, ıI.•nya ma.ddelt're ge~ilmiıi ve anla manı"l 

4 - Dah:Jı memleketteki asay•ş- ı · · • t pek_ kiymetll emareler telakki edl- Hının Swatow limanına girmele- bir Yahudi !aks.sinden bir kahve- (Bo.ştarafı 1 inci rnyjada) H tal~ ı ile i birliği yapmak i,ti- tasdik edildi<rınc dair olan bııınd 
sizlik hakkında zatı samii taftıima- .., 

lir. nelerının ne derece muhik surette rinı menetmış Ye keza Japonların ye atılan bombaııın patlamısı üze- Hi\·. Bununlıı beraber bu ,·azıyet yorlar. Bu i'ıbirliğinin e,. ~mı mül maddenin okunması uıerinc kur-

Verdiğimiz talimattaki nokta! na ı cndış· en ak bulunduklarını bildığim bir İnı;ıliz ba} ragını inciirmış ve rine 4 kışi ölrr,üş \'e l 1 kişi yara - lngıltere ile Fran.anın So\·yeller ki temami) etlerine, l;tlkla'leriııc.. sü ·c gelen Ras•h Kaplan (Antal-

al h k il 
lanmıştır Birliğinden valnız Polon~a ıçın ve ) b .. "k At ·ıı· da al 

zarr, ey te u anacak kadar, cihetle zatı samii fahimanelerım Tienthın ablukasının teşdit edile- · milli \arlıklarına '" mncudhcı. ya uyu anın mı ı v an, 
m -Laret goo" ·ter.,nler de old u . . . bizden garaııtı alma_-ı arzu e<lip J,-,,·ne sa ,. • . 'dd" h. ··1ı· mı·ııı· mlicadelenın ba•la""'ıcından-

"" u. me - a-·nca •şbu ( ......... ) mtlmaşat bu- cegını il" 1 · ld kl h · ' . ..., ' an ey emış 0 u arı a - s l k etmedıklerinı kat,·en bılmcdıg·ı· - · · m mı 'e c• 1 •nn1'. '·'"' ·ı b be 
selii: lnoba yeni tayin olunan bir b . a ye evra , .. \ . . . . !beri Tiırk milletı e era r B. M. 
mutasarrıf, orada ''apılan tezahü - yurulacağından mulmain.m. er,erının doğnı olup olmadığını 1 miz diğer dort devkt hakkında de ler•.~•n, ha11"k<fllrmın fııhl·•.llP Mecli ınde halletmı. oldug·unu kay 

' 5 - Mevzuubahs olan talımatın ı;ormuştur k t b' k'l 1 ratı blzz,
1
t tedvir ediyor ~e miting · (Baştarafı 1 ıııC'i sayfada)· ğ;J, mutad diploma ık mıinasebe't- " 1 •r esa• te• ' etmeoi şartı c .. dederek onun .arkada,Jar Hata,·ı 

tarıh• •tası hakkında verılecek ma- Butler ' · ., · N -' f ı b • , mukarreratını bi:r.zat yazıp ahalt- lümatın S t ' Zü<rı gc.çen ıKı gemmın Satıe firketi merkezinden ahn- !erimiz bi'e me,·cut olmıyan Hol-
3

" " aş >t mat "·
1

'
11

·: p~o - anavatana kavuşturmak zamanı 
. d •. . .. ı·· b' m .. hzuziye_ti senaveranr- \\ a Ol\ a mahalli Ingıliz makam~- 1 k d f Janda ,.e 1· ,. rre hakkında da ~a- paganda ,.a>ıtdlaı:ının faaJı, et~· 1 , t H t b" d d. 

ye ımza ettir igını soyuyor 'e ı. . 
1 

b 1 t .. t 
1 

mıış o an ewa \'e e terler üzerin , b 1 d ff k 1 . • , gem ş ır a aV ızım ır ıvereıı mı m,µc•p o acağını eyan e< crını. ırın mu a ea ı k ·ı r n e m b ı ı ı ı n J 
ze de bir suretini gönderiyor. Bu 

1 
· k sını a ara g: memış de eh:ıhibre tetkıkatı dün de ak- ranti !stemesme man' olmamakta- u\·a a 

0 
a 

1 
me er < • Millet Meclısi kürsüsünde 'erd:gi 

Si\'as Vali Vekaletinden 2 Ha - odu .arı cevabını vermi~tir. Dl!!er d heı ,eyden en:el şeflerinin işgal Ye 
zatın, za,·allı ahaliye, güriiltii pa- ziran 1919 tarihli aldıg'ıın bir tel _ ~amcl kadar deY<.m etmiştir. Bu tet ır. . direktiften b hseylemiş ve bu dı-taraftan Lord Halifaksa gelen hs- k .k b . k 

1 
d. . ilhak, istila arzularını bir prensıp o 

tırdı arasında imza ettirdiği uzun gralıa da •Bugiin Mirab,.· Dôm311J· b . b 
1
. ı atın ugun ' ma e ıleceğı tah Bıllıin burllar göster:yor ki, in- larak kabııl ,.e llu"n etm"meleri, rcklif'n bugun mılli Şcl İnönünün 

1 1 · erıer, ır ngılız bayrağının indi- 1 kt d ' yazı ar i~ind<', şu satırlar giz en• - lınza,ilc alınan ıelgrafnnmedc 1 .\. m ıı o unma a ır. gilızler ve Fransızlar SoYyetler Bir harektlerile baska milletlerin istik \'e onul hükumeti tarafından hal-
~.·ordu: •Tiirkler terakki ve teka- · rılır. . .- uldugu haıberi.ni tevit etme- n· • t ft d" ı · .. ı · ı zizi)·ede hınirin işgali iizerın, hr•s . . , b" T' . . . ıger ara an orc uncu sorgu igi ile mılsa\·ılık ve mlitekabillik laline riaJetlerinl bir .,,,_ halinde .cd1 ım•< bulunduğunu söylemı< -

1 
dıgıg1, ıe:ı.ts>'dekıJaponku-ıh·k 1 'd d D ·b k · 1 miil edeıncdi ve A.,.-rupanın csasa

tı medcn•yesini kabol ,.e temas -
siil edemediyse bu da şimdiy·e ka • 
dar i) ı bir ldare~·e nıazhar olama -
nıasından IJr-ri geln1iştir. Türk ınil-

Jctı, ancak kendi padi. ahının !-ıal -
tanat ve hakimiyeti tahtında ol -
rnak sartlJc A\rupanın nezaret ,.e 
tııırakabe.sile teş.-kkül edet:ek bir 

tiyan arın katil ile tehdit edildigi a ıı..-. ıgı un e enııo a1' ve ıe- esasına davanan bir pakt deg !, bü kabul \'e tatahik e)leııwle•i ı:mm tir. 
, .• bu ise muvafık olmaJıp ,ize \ll- m.nda ın& ısna• olu'1an bey •. atı rans şıı kel mer.sup!armdan bir tün yükıl Sovyetler Birlıg1'1İn ylık dır. B ı r,üzakereler sonunda mad

delerine g~'lerek kanun kaıbul e
dilmiştır. 

ziveıten. Jıabı-r \'eriyorum ki bu da tcyıt ct-n<'mekted.r. k~ı"lın ar t olarak ifadelerine lencccği bı. P• kt akd:l'i arzu cd·- Kiitlen•n inanma ı, ınlllr•!<•r :ı _ 

haller miııtefik askerleri t.ıırafın f UŞOV limaıiında iT' acaat tmiş•ı.r. yor,ar. Fakat kendine hfüıneti o- rasında kar ılıklı itimat hislerinin 
dan vilayHinızin işgaline sebep o- Bu mes le hakkındaki tahk ka- lan ve ateşten kestaneyi ba kal arı husulüne -.bep olur. Te< \\ 11 , is_ 
lur.J mealinde i~'aratta bulunul - S2,,ghay, 30 (AA.) - Gr. op tın ad ''·er:n ~3 te unuzda ba lı- vasıtasivle çıkarmak arzusunda gal, ı. tilıi hareketleri ve e:ııe'ıı;ri 
maktadır._ ila .• denilmekte idi. peı aclındakı İngılız topçeKerınden yacak olan tatılinden evvel bitiri- bulunan kimselerın elinde oyuncak karşı. ında, propagandanın ınihbct * b:r müfreze baıhrıye askeri, İJl€ılız ]erek muhakeme safhasına intikal olmak istemiyen hiçbir merrleket t"'irler hu ule getirme>ini be;.i~-

{Arka ı \3r) t~baa "lın .ay at ve mal!arı"ı :r..- <' Ebı:ccegı anlaşılmaktadır. b na mU\. fakat etmıye<:<>kt r. mek, hayalden başka ne olabilir? 

Meclis, ruznamesinde bulunan 
diğer maddelen de müzaker<' ettık 
ten sonra pazartesı günü taplan -
mak üzere içlimaa nihayet verm·2 

tir. 
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SAYl"A 1 

H•r·gUn 
bir hiklye Fedakarlık .. 

Nakleden: Ferit Ali 
-2-

(Dünkü nüshadan devam) 

fN.. ynı sertlikle ,.e . kaşlarımı 
~çatarak: 

- Beni d.nleyinız, dedim. 
Burada kalmışınız, yahut gitmi -
~ ı niz bunlar beni hiç te alakadar 
etmez. Bununla beraber şunu söy
len,ek istiyorum. İnsanlar fenadır. 
Burada kaldığınız takdirde hak -
kınızda çirkin dedikodular çıkara -
b•l•rler. Bir skandaldan korkma -

ayrı, benım yolum ayrı olacalçt,c. 
Hem yabancılann arasına da ka -
rışacak değiliz. Eğer hala kal -

mak fikrindeyseniz odanız sağda -
dır. İşte anahtarı. 

Anahtarı masanın üzerine attım. 
O tekrar gözlerini odada gezdirdi. 

Bir an bakışları içki şişesinin ü -
zerinde kaldı. Sonra anahtarı al -
dı ve ince bir sesle; 

lı,;ınız. Bir başkasını bulmanızı ıa- - Bu şerait daireo•nde kalıyo -
ztm geliyor. rum, ded<. 

Bu sırada kapı vuruldu. Sonra * 
aç: ldı ve eşikte birkaç e\• ötede Çok defa onun mevcudiyetınin 

oturan iyi ve müşfik bir kadın C>l- 1farkına varamıyordum. Zaten biri 
duğundan yalnız kendisi ile gö birimizi ancak yemeklerde görü -
r~~lüğüm madam Eguillon görü~- yorduk. Şurasını itiraf etmeli ki 
du. Bu kadın ben buraya ılk geldı- . f . i d"' 1 · 
ğim zaman yani evimi topladığım ev ın ızama g•rm ~ . uze _mış, ye-
yerleştirdiğim sıralarda sık sık zi-ı n:_ek.lere. tad gelm•şl'. K•mselerl<> 
yaı-et eder bir şeye ihtiyaç olup ol goruşmuyorduk. HerkeS le bunu 
ınadığını sorar ve kendisine neş'e pek tabii buluyordu. O kadar u .. 
fle yakında karımın geleceğini o 1 zun ayrılıktan sonra yalnız kalma
zaman rahat ve mes'ut olacağımı yı arzu etmemiz pek tabii bir şey-
•oylediğim zamım şefkatle omuzu . . ·. 

dı. Eğer b•z• zıyarete gelen olursa 
ınu okşardı. M . , . 

İçeri girer girmez: ı ar•e yı onlarla ~·alnız bırakıyor-
- Ne saadet diye, bağırdı! Kan- dum. Çünkü asla herkesin yanında 

n:ı nihayet geldi öyle mi? 'onunla karım gibi konuşamazdım. 
ı;onra masanın Ü1'/'rindeki içki Kış geldi. Dışarda guneşin al -

~işes•ne bakarak ilave etli: tında çalıştığımdan kendimi biraz 
- Fakat niye bu kadar erken daha iyi buluyordum. Bununla be-

lçmiye başladınız mı? . .. 
S ld ğ d h k t 

. raber yıne ıçıyor, ancak lV<u)elık -onra o u u yer e are e sız~ ~-., 
duran gen9 kadına döndü: le kendımı unutuyordum. Marie 

- Tam zamanında geldin•z , Zan benden çok daha iyi idi. Gayet sa
ned ;yoruı:ıı. ki kocanızı bu kötü i- kin ve oldukça keyifli görünüyor
t•yattan ancak siz vazgeçirebile • du. Bazı defa bana baktığı zaman
ceksiniz. Onun sizi ne kadar sev- !ar bakışlarında hem nefret hem 
diğıni biliyorum. Bize daima siz _ de sempati görür gibi oluyordum. 
den bahsederdi. Bu küçük yeri si- Bir gün birdenbire: 
·.,., layık bir şekilde hazırlamak i- - Niçin biraz kendinize hiıkim 
çın nasıl çırpınıp çalıştığını anla • olmıyorsunuz, diye sordu. 
tamam, ah bakın unutuyordum. - Ne demek istiyorsunuz, de -
Ben buraya Petit Dimanche İl • diJn. 
IJ.ustrenin numarasını almıya gel - - Hiçbir şey bilmıyorum. Fakat 
dım. İşte şimdi gidiyorum. Kim bi- sizi lhmJI eden bir kadın için bu 
l'r biribirinize söyliyecek ne çok kadarını:ı fazla olduğunu düşünü
şeyleriniz vardır. Madam Poui~rd yorum. 
ümit ederim ki bizi görmiye gelir-
iiniz. 

B•rdenbire seliı~ \·ererek mem
nun mütebessim çıkıp gitti, ikim.z 
hayretler içinde kaldık. 
Omuzlarımı silkeliyer~k: 

- İşte bizim aklım.;za gelmiyen 
bır çare dedim. Eğer kabul eder -
6C! z, 

- Yani demek lstiyorounuz ki .. 
- Ev<!t, onlar mademki sizi be-

nim karım zannet\ !er, yaln;z açık 
konuşalım. Burada Fransaya dön
ınek için bir vasıta buluncuya ka -
da- kalabilirsiniz. Sonra ben'm iş

lerıme karışılmasına hiç te ta -
hammül edemem. Sizin yolunuz 

Yüzümü buruşturarak: •Sizden 
nas:hat istemiyorum• diye homur
dandım. Sustu Ye derhal odasına 
çekild•. 

Fakat sözleri uzun zaman kafam 
dan çıkmadı. Haklı olduğunu dü -
şür.düm ve içmden ona kızmadım. 
O günden sonra ona karşı daha na 
zik ve d•kkatli oldum. Qok zeki ol 
duğu muhakaktı. Solgun \'e asil 
manalı yüzü ve büyük bir sade -
Jikle arkasına attıgı koyu siyah 
saçları ile gayet vakur bir ha t 

li \"ardı. İnce uzun elleri her gün 
için bir i§le meşguldü. 

(Arkası )·arııı) 

: ........................ :18 
ı Harici ı u 
f Küçük Haberler Jı haftaki ~~itt&MA RADYO 

1 Temmuz uumartesi 
:........................ il 

* Hitler Almanyadaki çinge- u u 
neleri de tevkif ettirmektedir. 

* Sovyet - J e.pon gerginliği şld 
detlenmiş-tir. Sovyet mümessili 
Tokyoyu terketmek iı;in emir al
mıştır. 

r e $ 1 e r Janine Darcey Lond
rada film çeviriyor 

Saat 13.30: Proıram 
Saat 13.35: Türk muziti: 1 - ......... • 

Rast peşrevi. 2 - Nuri bey - Rut tar• 
kı: Eli. gözli!m. t - ......... • Raoltarltu 

Pazara merak
* Almanya ağustosta büyük 

manevralar yapacaktır. Manevra -
lar garp cephesinde olacaktır. 

lı güreşler var Genç artistin Parteneri Ameri-
Bu hafta Taksim stadında ser- kalı Aktör Ray Millond' d 

Çalma bak efede. 5 - Kizım L"z .. Ba -
ratlaraban şarkı: Al rıhk ne kadar acı. 
6 - Hüseyin Fahri - Tahir •arla: U -
ıaktan bakh ceçti. 

Saat 14: Memleket ~at aya.rı1 a,Jau 
ve meteoroloji ha berlıra. 

* Japonya a.ğustosa kadar Çin: 
deki bütün imtiyazlı mıntakaları 

i.~gale karar vermiştir. 

* Kızılordunun bu yılki bü -
yük manevralan eylülda Lenin -

best giireş müsabakalarına devam 
edilecektir. 

Evvelce de yazd ığım.z üzere Cll'

ganizatör Asım ile Bulgar pehli
vanı Feriştanof arasındaki adliye
ye intikal eden hadise halledilmiş, 

graıi civarında yapılacaktır. Mos- bu hafta Feriştanofla geçen hafta 
kova müzakereleri esnasında ma- Habeşli Kasım Tafariyi yenen Ka 
nevranın Baltık devletleri hudut - ra Alinin karşılaşması kararlştırıl
Iarında yapılması manalı görül - i mıştır. i 
mektedir. Pazar günkü güreşlerde 4 yıl* Bulgaristan şiddetli sey!J.p danberi İstanbul ringın.da güreş 
ol.muş, 16 kişı boğulmuş, 50 kişi yapmıyan Dinar! ıMehmedin ge -
kaybolmuştur. ıçen hafta münazaalı bir netice ile 

* D l d · lk d F I yenilmediğini iddia eden Habeşli a a yenın nu un an raı1-

I 
Tafari de karşılaşacaklardır. Di -

sanın seferberlik vapacağı hakkın 
· narlının formunda bulunduğu, ve 

da mana çıkarıldığı görülmüş ol- Habeşli çetin bir müsari sayılan 

• 

1 

1 

Saal 14.ıo - 15.30: Müdk (Dans mu
ılii - Pi.) 

Saat 18.30: Prorraıa. 

Saat 18.35: :\lüzik. (Kü('ilk orke~tra-

Şef: Necib a•km.) 1 - Emmerlcb Kal .. 

man • Rolandah kadın operetlndea 

l (polpori.) z - J. sı .. u- - Şark blkl -

" 1 releri (\~aıs.) 

Saat 19.15: Tiırk müzlti (İnce sa• 
rastı. 

Saat 20: Memleket '!ll:aat ayan, ajam, 

ve meteoroloji haberleri. 

:...l.ıat 20.10: Ne~s'ell plıiklar - R. 

Saal 20.15: Türk müdil: 1 - ........ • 
Rlcaı peşrevi. 2 - Reflk Fen.ao -eı .. 
caa şarkı: Mahur ufuklarda kalan cün. 

3 - l\lelek Hiç - Hlraz şarkı: Çıkma • 

dın bir lihıe kalbinıden. 4 - Lemi .. 

eserdir. 5 - Şem.Sf'ddin Ziya - Uicaz 

şarkı: Ne bahhmdır ne yari bl aman -
dır. 

duğundan Fransız matbuatı bunu Tafari karşısında yenışınceye ka- Janine Darcey Amerikalı parteneri Ray l\tilland ile Filmin Saat 28.35: Turk mudii (Halk tiır • 

külerl.) şiddetle tekzip etmektedir. dar müsabakaya devam etmek şar, bir sahnede * Geçen pazar günü Hitlerle tile mevki alacağı kendi beyana-' . . . . . · . G enç yıldızlardan J anıne de hır pansıyona tatlllerml geçır • 
Saat 20.50: Konu.mı (Dq polilllt& 

bidlselerl.) Mussolini gizli olarak görüşmüş - tıle tahakkuk etmektedır. lk d f · t' ı 1 · ld'kl · · .. •· Darcey i e a •ar ıst er mıye ge ı erını gorecegız. 

!erdir. Bu görüşmede Danzig me- Geçen hafta Polonya şampiyo- , filminde dikkati çekmiş- * 
selesi mevzuubahsolmuş ve Duçc, nunu yen,en Mülayimin bu hafta ti. Bu filmde onun glbi daha bir Stüdyoya g:rdiğim zaman Lon-

Saat 22: Haftalık posta kutusu (ec • 

nebi dillerde.) 

Hitlere itidal tavsiye eylemiştir. Türkiye ikincisi Babaeskili İbra- çok yen istidatlar hem de olduk- dradan yirmi kilometre olan Tay-
Saat 23: Son ajaı;.s haberleri, ziraat 

esham, tahvlli.t, kambiyo - nukut bor
sası (lial.) * Leh cümhurreisi Gldinya li- him ile karşılaşmaları da kararlaş- ça mühinı. roller almışlardı. Fakat misin eteğindeki bu küçük köyde 

manında yapılan büyük bir nüma tırılmıştır. Pazar günkü müsaba - Janine derhal bütün genç arkadaş mükemmııl bir Fransız sahilinin 
. t .. h. b' t k . t t . kalar 3 mühim çift arasında yapı- !arının arasında bir yıldız gibi par evler~ dekorlan ile kurulmuş ol-

Saat 23.20: l\lüzik (Cazband - Pi.) 
Saat %3.55 -·2.ı: Yarınki program • 
Saat .ıo ~lüMk (operet selrksyon-yış e mu ım ır nu u ıra e mışl J k K Ar le B lg F · ta ladı. Belki o kadar göz' ç•rpao•k' duğunu gördüm. ve bilhassa Lehistanın Gidinya ile aca ' . ara . ı ı u. ar e~l§ -~ Jarı - Pi.) 

f D 1 le Habe<l Tafar·• Mu bir gu· "zellig"i ,·oktu. Fakat oı•Ie in- O sırada içerde filmden dahili 
D .• . 1 t k t . • . . .. no , ınar ı ı , ı ~ • , 
anzıgı as a er e m,yecegını, çun • • 1 b. .. ·· b"lh ·· le layim ile de Babaeskili İbrahim a- ce mana 1 •r yuzu ' as~~ oy 

kü denizin Polonya için hayat sa- tabii bir oyna,·ışı vardi k: herkesi 
rasında olacaktır. ' 

hası olduğunu söylemiştir. hayran bıraktı. Bu filmden sonra 
Diğer tanftan organizatörle a- genç artiste bir çok tek'.ı ~.er yağ

Yunan 
doğum 

\ eliahdının 
yıldönümü 

liıkadarbr nezdinde yaptığımız dı ve 0 arka arkaya film . ·: ç•vir
teşehbüsler neticesınde maçta bu- di. Hakkında sitayişler ynf:Jı Şiuı 
lunan gazetecilerin de Jüri heye- di ise Janine Darcey Londrnda 
tine dahil bulunmaları teklifi ka- film çevirmekle meşguldür. 

Genç yıldızın Londrada film ~e-
1.drmesi de ona gösterilen ehrm 
miyeti çok iyi ifade etmez mi? 

J anine Darcey'in çevird ği fil -
min ismi •Watson amiri• dir. Bu 

bir manzara çeviriyorlarmış. 

Girdim, baktım Pygmalion fil -
minin rejisörü çevrilen sahneyi ida 
re etmekle meşguldü. Makine mer 
divenlerin bir ayağına iliştirilmiş-

ti ve sevimli yıldız J anine Darcey 
merdivenlerden iniyordu. 

Bu filmde iki Fransız artisti rol 

Lajearel tarafından davet edildim. 
Sofrada bir tarafımda Janine 
Darcey, diğer tarafımda filmin di
ğer kadın artsti Ellen Drew otu -
ruyordu. 

Atina, 30 (A.A.) - Veliaht Pa- bul edilmiş, gazetecilerin jüri aza
ul'un yıldönümü münasebetiyle sı sıfatiyle rey sahibi olmaları ge
bütün resmi ve hususi binalar bay çen haftaki Kara Ali - Tafari mü -
raklarla donatılmıştır, Gazeteler, sabakasının neticesinde hasıl olan 
bu münasebetle hararetli temen - itirazları karşılıyacak mahiyette 
nilerde bulunuyorlar. Ba~\·ekil Me 
t k h•ı Fl d b 1 bir tedbir telukki edilmektedir. a sas a. en oransa a u unan 
ye!iahta, hükumetin. ordu, donan 
ma ve hava kıtlarının tebrik ye 
temennilerini telgrafla bildirmiş -
tir. 

Çemberlayn pazar gü
nü nutuk söyliyecek 

alıyor. Bunlardan biri altı seneden 
beri Londra stüdyolarında çalışan 
Jim Gerald, diğeri Janine Darcey
dir. Janine Darcey şimdiye kadar 
Londrada hiç film çevirmemekle 

meşhur İngiliz9" piyesl evvelce beraber oraya çok aşinadır. Çünkü 
Fransızcaya adapte edilerek Paris · evelce tahsilini Londrada yapmış 
sahnelerinde gösterilmiş_ti. Mevzu tı. Üç sene bir kollejde okumuştu. 
bir kaç aylık tatillerini Ingiltere • Genç yıldız gayet güzel İngllizce 

Elen Drew Amerikalıdır. Para· 
mount kumpanyasının son keşif -
!erinden biridir. Sarışın altın saçlı, 
açtk renk gözlü, sevimli güzel bir 
kadın. Üç sene evvel Paramount 
stüdyosunda fakat idarede çalışı

yordu. Dikkati çekti. Bir tecrübe
den sonra Bing Grosby ile sıng 
Jac Sinners, filminde oynadı. Son 
ra Serseri Kralda Ronald Cal -
man'la göründü. 

•Watson amiri• filminde 
erkek rolünü de Amerikalı 

baş 
geçirmiye gelen Fransızların eğ - konuşur. aktör 

Keza Metaksas Pariste bulunan Londra, 30 (A.A.) - Çernher -
Pier'e de hükumetin tebriklerini !ayn, pazar akşamı millete hitaben 
bildirm4itir. radyoda ,bir nutuk söyliyecektir. 

lenceli hayatlarını ihtiva etmek -
te idi. 

Halbuki piyesin asluırl 1 bir kaç 
İnglliz gencinin Fransız sahillerin-

i-------~i-R-_;-z--ô-;--~·~z·;-~-------1 
·------------------·------····-------· 

- Yahu bu •olıakta ü9 gün evvel boı bir t•lı eo 
yolıtu.. ne olmuı böyle?. 

- Belediye, aolıaltın tamir edilece1tini, hava gazı au 
11• elelıtrilı teaiaatının ıslah edilmesini bildirdi d• ondan ... 

' . 
~L'' 

J anine Darcey biraz sonra işini Ray Milland yapıyor. Bu genç ak
bitırip te yanıma geldiği zaman tör de Paramount'un artistlerin ~ 
gülerek dendir. 

- Burada geçirdiğim hayattan: Maalesef öğle- yemeğinde aramız 
memnunum, dedi. Bana öyle geli- da bulunmıyordu. 
yor ki tatil yapmaktayım. Açık Watson amiri içinde her milet
havada gayet güzel bir otelde o - ten insan bulunan bir film ola-

i 
turuyorum. Otelim buradan bir iki caktır. Çünkü filmin prodüktörü 
kilometre uzaktadır. Film çevir - Maric Sampi İtalyandır. 14 sene -
mediğim zaman tenis oynıyor, ya - denberi İngilterede bulunuyor. 
hut havuzda yüzüyorum. Ameri ~ Ellen Drew ve Ray Milland Ame 
kalı partenerlerim bana karşı çok rikalı J anine Darcey, Jim Gerald 
nazik hareket ediyorlar. Burada Fransızdırlar. Fakat bil.tün bu ay
cidden mes'udu'.'.1. Aç'.k hava, iyi j rı ayn m~tten olan insanlar ga
arkadaşlar ve guzel bır rol .. dlıha yet iyi anlaşmıştırlar. Biribirlerin
başka ne istiyebilirim.. den çok memnundurlar. Bu kadar 

Hakikaten Janlne öyle iyi ar - güzel şerait, neş'e, eğlence ıçtı;ıde 

k.ad1'şların ıcrasına düşmüştür ki çevrilen bir film azdır demek 
bu tali her zaman bulunmaz. cWatson amiri. için yerinde bir 
Öğle yemeğine filmin Amili Thea söz olur. 

Mary I>;ckford Avrupaya geldi. Bir zaman.danberi beyaz perde
de görünmiyen bu eski yıldızın t"ekrar fi~ ~vıireceğl söyleniyor. 
Onu burada Londra stüdyoların da rejisör Anhonya Asgueth IJ.e 
Prodüktör Mario Sampi görüşür ken görüyorsunuz. 
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Ankarada Çubuk Barajının umumi görünü$D 

- ".' 

Ankarada Yeni şehir Caddesi 

Memleketimizde yetiıen meıhur Tiftik keçileri 

Hükumet merkezimiz Ankarada Vekiletler caddesi 

lstanbulda çıkan balıklar için bir konserve fabrikası yaptlmas1 kararlaştırılmıştır 

SAYrAI 

Bir genç 
kadın 
Yüzme rekorunu 
kırmıya çalışıyor 

Kopenhag, 30 (A.A.) - Dani • 

markalı kadın yüzme şampiyonu 

21 yaşında Jenny Kammersgard, 

dün Katt<>gat kanalı tarıkile Jut • 
land'da ve 133 kilometre mesafe

de kain Grena mevkiine yıizerek 

gitmek üzere denıze atlamıştır. 

Genç kadın, yüzme mesafe duıı 

ya rekorunu kırmak tasa'"' urunda 

dır. Yapacağı seferın iki gün de • 

vam edeceği tahmin olunmakta • 

dır. 

Yeni bir tayyare 
rekoru kırıldı 

Ne\·york, 30 (A.A.) - 15 Ame· 

rikan bombardıman tayyaresi. cem 
an 105 kişiyi hamil olduğu halde 

San Diego ile Honolulu arasında

ki mesafeyi 17 saatte katetrnişll!r

dir, bir rekor müddetidir • 

lngilterede bir levazım 
nezareti kuruluyor 

ı.<>npra, 30 (A.A.) - Lordlar mec
lisi, bir levazım nazırlığı ihdasını 

natık olan kanunu ikinci okunma· 
sını mutl!&kip kabul etmiştir. 

Kongrenin kabul etti
ği. kredi yekunu 

Vaşington, 30 (A.A.) - Kongre 
bugün hitama eren mali sene için
de bir rekor teşkil eden 11 milyar 
~ milyon dolar miktannda kredi 
kabul etmiştir. 

-0-

Göring memeli 
ziyaret edecek 

Varşova, 30 (AA.) - Gazeteler, 
Göringin yakında Memel'i ziyaret 
edeceğini haber vermektedirler. 

Beynelmilel ticaret 
odası kongresinde 
Kıopenhag, 80 (A.A.) - Beynel· 

milel ticaret odası kongresinin dilr 
, tiüncü günü, nakdi ve maıt mese
lelerle iştigal edilmiştir. 

Yunan - Yugoslav 
ticaret muahedesi 
Atina, 30 (AA.) - Halmazır-

da mer'i olup bu ayın sonunda 
müddeti iııkıza edecek olan Yu
nan • Yugoslav ticaret mııkwele
nameti, 30 eylU!e kadar temdit e· 
dilecek tir. 

Zeytin vaziyeti 
İzmir, 30 (A.A.) - MıntB;ka zey 

tincilik mütehııBSısının bu seneki 
raporuna nazaran zeytin vaziyeti 
tzmir vilayetinde her sene biraz 
daha iyileşmekte, istihsalAt art • 
maktadır. Bilhassa açılan zeytin 
bakımı kurslarından köylü çok 
istifade eylemektedir. Vi!Ayet da
hilinde hAlen yedı milyon yetmış 
yedi bin yedi yüz elli yedi zeytin 
~ğacı vardır. Ve isthsalat 25 mil • 
yon kiloyu bulmaktadır. 

Prostun plinile çehresi değişecek olan 1 ;fanbulun bugünkü manzarası Yeni ve modern IStanbul 1man1nın yapdmasoıı \arar verllen Aaydırpıfl 



SADA 1 

- SOLDAN SAÖA -

1 - Manzum olmıyan yazı • Ma
hal. 

2-- Arzu • Bir ~i. 
3 - Silmekten emir • Hararetli 

• Yol. 
4 - ~nmektfiı emir • Yasa - Su. 
li - İddfa edrlen şey • San'at. 
6 - Aşiyan • İş. 
7 - Bir işar~ sıfatı • VücU<le ge. 

tirmek. 
8 - Atmak1an emir - Bır mey

va - Tasdik için kullanılır. 
9 - Emmek - Şehir - Geniş ol -

mıyan. 

10 - Yersiz ve lüzumsuz - Ağ. 

11 - Sfrrrne - Daire. 
- YUKARIDAN AŞAÖIY A -

1 - Soy - Kan borusu. 
2 - Emniyet eden - Tabeden. 
3 - Şıddetli su akıntısı - Sırt • 

Zehir 
4 - Vı!iı~·et - Osmanlıların eokl 

Serpu'iu - Şart edatı. 

5 - Kureıarzı çevreliyen gaz -
Fiıl. 

6 - Anıam - İkii. 
7 Çeılırc - Atılgan. 

1\ - Su - Müsliımanların ibad'
tı - Bır nota. 

9 - Pi6lık - K.>bul etmemek • 
ı..ı~arı. 

10 Dın!enme - Buz• a.yın et
r Lrı çevreler 

11 Huzur - Maaş had ve derece 
lrrıni te~bıt eden kanun. 

iki meclis arasında 
mücadele bekleniyor 

Vaşington, 30 (A.A.) - Harp 

esnasında muhaı;p memleketlere 

Amcrıka emtiası naklcde. ecntbı 

tJL"aret vapurlarının sıg'>rta edil
mesi tekllfıne kar ı mıimes~.ller ve 1 
ayan meclislerınde b>T miıcadele 

vukua geleceğı haber ve .. nn.ekte -
dır. 

- -o--

Amerikanın para 
siyaseti meselesi 

' VS§ıngton, 30 (A.A.) - Ayan 
ve miımessiller mtclısleri muhte
lit komısy•mu, reisıcümlrn ı un do -
141' kıymetını tenzil hu•usundakı 

••li>hiyetlerinin tecdid ni kal:ul et 
nııştır. 

Komisyon. ecne-bi gümüşe satın 
almak salfohıy~ınin tecdıoini dE' 
kabul etmiştir. 

Aynı zamanda komi•yon, :y.·rl. 
gümii~-Un satın alma fivatıPı om 
ba~ına 70 ~eııt olarak tesbıt etmiş

tir. 
Bu kararın lıanun kuvve tını ik

tısap etmeden evvel ıki mrcl is ta
rafından tasdik edilmesı ıcap et -
me)ıtedır. 

--00--

Acaba bu neden 
icap etti? 

Parıs. ~>O (A.A.) - Evvelce ya
T ılm ş o •"l t nı nler hıliifma o
larak ll tlerın 10.000 tonluk Lüt-

İKDAM 

livud da artistlerin ve figüranların 
muhtelif güzel pozları 

' - ' 

,, 

.'.OW whhsının denize ın<Lrılme5ı Lı~;;;:..;i.i~ t;l!l~~~t:::..:i::S..L..:fı7:,i2..~J.&;;,:_.:.::._~2_;~ 
I 

münasebetıle bir nutuk ~oyıcmi -
y<'<'egi gıbi yarınkı merasımde de 
ha..ır bulunm yacağı iigrenilm~tır 

• 

' 

1' - Temmuz 1939 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

• 
lkdam'ın 
Hediyeli 
Anketi 

1 - Sinema}'& niçin s ·. "; • 
siniz? 

(Bu sevdiğ;niz art; : .,,,.i 

en çok hangi hus11siyetlcrı bo 
şumıza pdlyor?). 

3 - Sinema yıldızları :ıra

sında giyınlşlerlnl ve ta Hr • 
lannı, hatta hayatını ı.ıkllt 

ettiğiniz artist var mıd!r? 
4 - Herhangi bir nı<şhur 

sinema yıldızının, size cazip 
görünen hangi tarafıdır~ 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi?)' 

* -30-

EDİRNE - NİıHAL AŞ -
MAN SÖYLİYOR: 

1 - Sinemanın çıkt ğı gün
den beri cbarlar• iflas etmiş -
tir. Ben, barların et miyetın 

bünyesini kökünden sarsan 
ahlak düşmanı yerkr olduğu 
için dijşmanıyım. Sinemay. 
bu kötü müesseseyi vıktığı ı

çin severim. 
2 - Silviya SidM>y'i çok se 

verim. Olduğu gibi görünür .. 
masum tavır lan va. dır. 

3 - Taklit etmeyi Jüşün -
medim. İnsan her zaman ne 
ise, odur. Birinin dil'.erini tak
Jtt etmeğe yeltenmesi kadar 
gülünç bir şey tas~vvur olu -
nur rnu? 

4 - .Silviya> nın san'atını 
da karakteri ve ınezıyetlerı 

kadar severim. Şöhretlerine 

güvenmem ve cı<zip gör -
mem .. hangi şöh.etlar ebe 
diyyen yaşamıştır ki?! .. 

-31-
İSTANBUL - HATİCE ER

GÜL SÖYLIYOR 
1 - Sinemayı bana en ,yi 

vakit geçirten bir yer olduğ'.ı 
için severim. 

2 - Katerin Hepburn er 
fazla sevdiğim artıstir. Çün -
kü o çirkin, güzel olmıyan yü 
zile en güzel şey !eri ifade et
mesini biHyor. İE'inde hassa • 
siyetini, san'at kabiliyetin 
çok iyi ifade edi:;or. 

3 - Param olsa, Sonja Hc
ni'yi taklit ederim. 

4 - Henri Fouda'nın san'at 
kabiliyetini takdir ederim. 

F elemen kabinesi 
istifa etti 

La Hayc, 30 (A.A.) - Nazırlar 

arasında 1940 bütçesi hakkında zıı 
bur eden ihtilaflar üzerine kab:
ne, istifa etmiştir. 

Kral!'çe, müstafa nazır Co!.!Jn'i 
yeni kabineyi teşkil etmeğe me
mur etmiştir. Muma.leyh, bu tek
liii henüz kabul e\m'miştir. 

İstanbul Üçüncıi İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o -
up paraya çevrilmesine karar ,.e • 

it :::::~.:;:;~;f ::E:t::: 
dir edilen bir adet r.dyo 4.17/939 

ı tarihinde Salı günü saat 13 dm 14 

de kadar bırinci açık ;ırt!ırma su.-

retile ve o gün kıymeti muami •e
sinin :; 75 şin; bulmac!.ğı taıtd, de 
6/7/939 tarihinde Perşembe ı;ünü 

saat 13 den 14 de kadr, ikiııc açık 

arttırma surctile paraya çev le -
cektir. İsteklilerin ml'Zkur gün \'e 
saatlerde mahall•nde h.,zir bulu • 
nacak memuruna murac atla•ı ı,fuı 

olunur. 

ZAYİ 
1 Fener nüfus daıre:.ındrn aldığım 

.ı l 1331 teveltiitlü nüfus c.ızda"ımı 
kaybettım. Yenisini .ldığırnd.ın c.-

l kisınin hükmü yoktur 
?-lustafa oglu Mük~rrrm Snviıt 
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! Fotoğraf Tahlilleri ! B o R s A 
i-.-------~---------------~ ANKARA 

BiR HIFTALIK RADYO PROGRAMI 
~-----=-----------------------------------------------Ankara Radyosu 1 Saat 13 Memleket saat ayarı, a- ki - Varyasycmlu Tema - Pl.) Cambazlar (Fokstrot). 4 - Hans 

\ jans ve meteoroloji haberleri. Saat 19.15 Türk müziği (Kan - Zander - Polka. 5 - Kral Kom· -
-DALGA UZUNLUGU J Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık şık program). z~ - Viyanada gece. 6 - Giusep 

T.A.Q. 19.74 m.. 15195 Kes. 20 Kw. program PL) Saat 19.45 Türk müziği (Halk pe Becce - Amalfi serenadı. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 2° Kw. Saat 19 Program. türküleri ve oyun havaları). Saat 23 Son ajans haberleri, zi-

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 
Saat 19.05 Müzik (Rossini se<vil- Saat 20 .memleket saat ayarı, a- raat, esham, tahvilAt, kambiyo 

ı ...................... ı ya berlıeri operasının uvertürü - pans ve meteoroloji haberleri. - nukut !borsası (fiyat) . 

f 1 temmuz Pazar Pi.) Saat 20.15 Türk müziği (Klasik Saat 23.20 Müzik (Cazbant -
...................... Saat 19.15 Türk müziği (İnce saz program) Ankara radyosu küme pi.) 

faslı). heyeti. Saat 23.55 - 24 Yannki prog -
Saat 12,30 Program. ' Saat 20 Memleket saat ayarı, a - Saat 20.55 Konuşma (Türkkuşu ram .. 
Saat 12,35 Türk müziği (Klasik jans ve meteoroloji haberleri. nun 4000 kilometrelik memleket 

program) Ankara radyosu küme Saat 20.15 Konuşma (Doktorun turnesine çıkan tayyaredlerimizin 
ses ve saz heyeti. saati). ihtisasları). 

Saat 13 Memleket saat ayarı, a- Saat 20.30 Türk müziği: 1 - Uş Saat 21.25 Neşeli plaklar _ R. 
jans ve meteoroloji haberleri. şak peşrevi. 2 - Arif Bey - Uş - Saat 21.30 Orkestra programının 

Saat 13.15 Müzik (Küçük Orkes şak şarkı - Bir melek sima peri takdimi. 
tra - Şef: Necip AŞkın) 1 - Hanns gördüm. 3 - Şevki Bey - Uşşak 
L 11 ) Saat 21.45 Müzik (Radyo orkes-öhr - Tempo Tempo (Ga opp · şarkı - Düçarı hicri yar olalı. 
2 - Fritz Köpp - Yaz akşamı sü- 4 - Ut taksimi. 5 - Mahmut Ce - trası - Şef: Hasan Ferit Alnar). 

A •k Mozart: Senfıoni sol minör. De -!ti. 3 - W. Ganglberger - ~ !alettin Paşa - Uşşak şarkı_ Na-
l Z. ı D s h t bussy: Küçük süiti .. 

ı ...................... f 
u .. ·~~~.~~.!.~~~:ı:.: 
Saat 12.39 Program. 

• Saa.\ 12.30 Türk müziği: 1 - Ne-
veser öarkt - Hicranla harap ol
du sevda. 3 - Salahaddin Pınar 

20-6-939 

1 

KAPANI' 

19 - Galatada J. Kiymaz (inat-

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
lOO LİRET 

çı ve sebatkar tiplerden) geçici 100 İSVİÇRE Fr. 

hevesler üzerinde fazla durmaz. 100 FLORİN 

Tuttuğu işlerde sebat eder. Eğlen- 100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 

ceden ziyade, kar .getiren işlere 
100 

DRAHMİ 

düşkündür. Sükunetle çalışmayı 100 LEVA 

sever. İnatçıdır. Uzağı gören kabi- 100 ÇEKOSWVAK Kr. 
liyeti yaşiyle birlikte inkişaf et- 100 PEZETA 
mektedir. 100 ZWTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 
100 
100 
100 

DİNAR 
YEN 
İSVEÇ Kr. 
RUBLE 

Esham Ye T•hvUAt 

5.9275 
126.6125 

3.355 
&.&Sn 

28.532$ 
67.2( 

50.782i 
21.S !7i 
ı.os~s 

.5G 
4.335 
14.03 

23.835 
2-l.8325 

0.905 
2.8925 
34.605 
30.52 

23.8925 

çan arı. 4 - ıe ırer - er c a z ri firkat. 6 - Mustafa Çavuş _ Uş 
meister operetinin valsleri. 5 - M. ŞJlk şarkı _ Canrın tezdir sabrede- Saat 22.30 Müzik (Opera arya -

- Nihavent öarkı - Hala yaşıyor. 

4_ - Kemençe taksimi. 5 - Niha
vent şarkı - Körfezdeki dalgın 

suya. 6 - Neşetkar - Mahur şar- _ 
kı - Gücendim ben sana. 7 - Ma-

ESHAM ve TAHVİLAT 

Brusselmans - Felemenk süiün - mem. 7 _ Şevki Bey _Hicaz şar- !arı - PL) 
den (Aşk gölü). 6 - Erıch Eıneg kı _Bilmiyorum bana noldu. 8 _ Saat 23 Son ajans haı'berleri, zi -

hur saz semaisi. 13 - Memeket saBir zamanlar bir Çigan vardı. (Ç. i- Refik Fersan _ Hicaz şarkı _ Ci raat, esham, tahvilat, kampiyo -
at ayarı, ajans ve meteoroloji ha-

gan entermezwsu) . 7 - Tschaı -, handa biricik sevdiğim sensin. 9 - nukut borsası (~i~t). berleri. 13.15 - 14 Müzik (Karışık 
loowsky - Mel<>dı (Opus 42 No. Refik Fersan _ Hicaz Şarkı Saat 23.20 Muzik (Caııband - ) _ pl.) 

. - ~~m 
3) 8 - Hans Maınzer - Serenad. Göğsümden kaçıp gitti. 10 - Şem- f'L) 
9 - Czernik - Rakseden kalpler. settin Ziya - Şellınaz şarkı - De- Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -

Saat 14.15 - 14.30 Müzik (Melo- nizin dalgasını dinliyorum. ram. 
diler - Pl.) Saat 21.10 Konuşma. 

Saat 19 Program. 

Saat 19.05 Müzik (Tenor M<ıcor 
Meck'in iki melodi - Pi.) 

(Fasıl 

BAY MAHİR 

18 - Bay Mahir (soğuk kanlı ve 
rnüstclızi tiplerden) hayata karşı 
daima lakayd görünür. Hadiseler 
karşısında soğuk kanlılığını mu -
.llafaza eder. Facılla düşünür, geç 
karar verir. Tııhlil ku,vveti sürat
le inkişaf etmektedir. Müstehzi -
dir. İyilik sever. Münakaşadan hoş 
lanmaz. BAY J. KİYMAZ 

Saat 18,30 Programş. d .. Saat 21.25 Ueşeli plaklar _ R. ı:~~~;~•;•ç~;+Ş:mh~i heSyaetaı~) 19.15 Türk müziği 
Saat 18.35 Müzik ( en o a mu - Saat 21.30 Müzik (M. Ravel -

. .. b" .................... ı =======================~· ziği _:. Lbra.him Ozgür ve ateş o- Telli kuartet. Çalan: Pro Arte Ku- Saat 20 Memleket saat ayarı, a-

cekleri.) 19 Çocuk saati. artesl _ PL) Saat 12.30 Program. jans ve meteoroloji haberleri. i""&"t"em'm• •
0
•z•• 'c'u'm' •1•-ı Bir dame düöürdü beni. 4 - Ka-

Saat 1925 Türk müziği: (Fasıl Saat 22 Müzik (Küçük Orkes • Saat 12.35 Türk müziği - Pl. Saat 20.15 Konuşma (Ziraat sa- nun !aksimi. 5 - Lıitfi Bey - Hi-
heyeti). tra - Şef: Necip Aşkın) 1 _He _ Saat 13 Memleket saat ayarı, a- ati) ı ........... , .... ,,.... cazkar şarkı - Sana noldu gö-

Saat 20 Memleket saat ayarı, a- inz Munkeı _ Venedik hatırası jans ve meteoroloji haberleri. S Saat 12.39 Program. nül. 6 - Arif Bey - Hicazkar şar-
4 . lk ( aat 20.30 Türk müziği: 1 ... 

jans ve meneoroloji haberleri. (:Serenad). 2 - Beethoven _ Op. Saat 13.15 - 1 muz Karışık Ferahfeza peörevi. 2 _ Ismail Hak- Saat 12.35 Türk Müzigi _ Pl. kı - Açıl ey gonca[ sadberk. 7 -

jans ve meteorolopji haberleri. 27 No. 2 Mehtap sonatının adaciyo program - Pi.) kı Bey _ Ferahfeza beste _ Çağ- Saat 13 Memleket saat ayarı Arif Bey - Hicazkar şarkı - gül-
Saat 20.10 Neşeli plaklar - R. sustenutosu. 3 - J. Strauss _ Ha- Saat 19 Program. !ayan cuyi siriökle. 3 _ Ismail ajans ve meteoroloji haberleri. dü açıldı yine gül yüzlü yar. 
Saat 20.15 Türk müziği: 1 - yat size neşe versin. 4 _ Christian Saat 19.05 Müzik (Strauss'un i- Hakkı Bey _ Ferahfeza öarkı _ Saat 13.15 _ l4 Müzik (Karışık Saat 14 Memleket sııat ayarı, 

1 - Salim Bey - Hicaz peşrevi. 2 - Ryming - Entermezzo. 5 _ Beet _ ki valsi - Pl.) Ateşi aşkın. 4 _ Isbak Varan _ program) _ Pl.) Ajans ve meteoroloji haberleri. 
Faik &y - Hicaz şarkı - Ateşi tuıven - Patetik sonatının adaci- Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl Ferahfza şarkı _ Seyretmek için. Saat 19 Program. Saat 14.10 - 15.30 Müzik (Dans 
suzanı ffrkat. 3 - Rifat Bey - Hi· yo kantabilesi. 6 - Erich Trapp - heyeti). 5 _ Ismail Hakkı Bey _ Ferahfe- Saat 19.05 Müzik (Baolı _ Kan müziği - PL) 
caz şarkı - Sislendi hava. 4 - Fujisanın etrafında müzik sesle- Saat 20 Memleket saat ayarı ,a- za şarkı _ Mehtapta güzel olur. tat N. 78 koro _ Pi.). 18.30 Program. 
Şevki Bey - Hicaz Şarkı - Sen ri (Fantezi). 7 - Humphries - jans ve metooro!.oji h<iberleri. 6 _ Feraıhfeza saz semaisi. 7 _ Saat 19.15 Türk müziği (Ince saz 18.35 Müzik (Sousa'nın marşları 
bu yerden gideli. 5 - Tanbur tak Mazinin hulyaları. 8 - Leopold - Saat 20.15 Konuşma. Mehmet Nasip _ Hicazkar şarkı faslı) 20 Memleket saat ayarı, a- - Pi.). 
simi. 6 - Sadettin Kaynak - Bu - Yeni dünyanın eski şar1nları. "" ı·ans ve meteoroloı'i haberleri. Saat: 18.45 Müzik (Küçük or-Saat 20.30 Türk müziği. 1 - Os- - ""'rmezseın eğer sevdiceğim. 
selik şarkı - Saçlarıma ak düş - Saat 23 Son ajanns haberleri, zi- 8 R f'k F Saat 20.15 Konuşma (Ha"'altk kestra - Şef: Necip d·kın) 1 - Le-man Beyin - Saba peşrevi. 2 - - e ı ersan - Rast şarkı u ·~ 
tü. 7 - Koşma - Ebrulerinin zah- raat esham tahvilat, kampiyo. spor servisi). emann - Vals boston. 2 - Wilhelm 
mı. 8 _ Mustafa N""'z _ Suzinak nuku' t borsa,sı (fıa' t). Dede - Saba şarkı - Glış eyle - Yakt cı1hanı ateşin. 9 - Halle 

'"'' t " k" .. K · k Saat 20.30 Türk müziği (Seçil- Wacek - Marş. 3 - Carlo Thomsen 
Saat 23.20 Mu .. z-ık (Ca•'-and _ gel bülbülleri. 3 - Aşık Mustafa - ur usu - ar<iıda ara yonca. şarkı - Sensiz. bu sabaıh. 9 - Mus

tafa Nafiz - Hüseyni şarkı - Ü -
m itsiz .bir sevişle. 10 - Lemi -
Hüseyni şarkı - O güzel gözlere 
bakmasını bil. 11 - Halk türküsü 
- Yürü dilber yürü. 

Saat 21 Müzik (Riyaselicüınhur 

"" 10 o h miş beste semai ve saz semaileri) - Dua. 4 - Gustav Lindner - Şarap f>l.) Saba şarkı - Bir esmere gönül - yun avası. 
Saat 21.10 Konuşma. ilahı Baküs şerefine dans, 5 - J 

Saat 23.35 ? 24 Yarınki prog - verdim. 4 - Keman taksimi. 5 - Saat 21.lQ Konuşma. 21.25 Neşe- Saat 21.25 Neşeli plilklar _ R. Strauss - Yarasa operetinden (port 
ram. Kazı"'. Uz:--- Hüzzam şarkı - ~en li plaklar. - R. Saat 21.30 Müzik (Radyo Or- puri). 

ı 3 t S I kusu --::- fo~~ı dagdan ovaya-__7 .. - !arı - Pi.) 22 Muzık (Kuçuk or- Mozart: Saraydan kız kaçırma u- saz faslı) . 
.................... ] z':"'.~sın kın:-'eye. _ 6 - Halk tur - Saat 21.30 Müz'..k _ (Ope~a .. arya- kestrası _ Şef: Praetorius) 1 _ Saat: 19.15 Türk müziği (ince 

ı emmuz 1 1 Halle turkusu - Damından goru - hestra - Şef: Necıp Aşkın) 1 - 1 vertürü. 2 _ Wagner: Siegfried I- Saat: 20 Memleket saat ayarı\, 
................ ,... J B Itl k 2 

Bandosu - Şef: İhsan Künçer). nür bağlar. 8 - Raif Bey - Kür- · reuer - a yan şar ısı. - dili. 3 - Bizet: 2 nci Arlı\sienne sü- ajans ve meteoroloji haberleri. 
1 - Doniı.etti - Rauks - Marş. Saat 12-30 Program. dilihicazkar şarkı - Fengi ruhsa-,.T. Strauss - Bizde (Vals) 3 - iti. Saat: 20.10 Neşeli plaklar - R. 
2 _ Waldteufel _ Her şeyi hoş Saat 12.35 Türk müziği 1 - Kür rına. 9 - Osman Nihat - Kürdi - Leopold - Çigan bayramı. 4 - Saat 22.30 JIIüzik (Operet se - Saat: 20.15 Türk müziği: 1 -Pu-
gör (Vals). 3 - Mendelssohn - ) di~hi~az~ar p~revi. 2 - Artaki ~ lihicazkar şarkı - Gözümden git- Karl Blume - Göl kıyılarında. teksyonları - Pl.) selik peşrevi. 2 - Itri - Puselik bes 
Ruy Blas uvertürü. 4 - Luigini - ~w-dılıhıcazkar_ ş~rkı :- Cısmin gı miyor. 10 - Muhayyer türkü - 5 - Vılfred Kjaer - Serenad Saat 23 Son Ajans haberleri, zi- te - Her gördüğü periye gönül. 3 -

Çanların sesL 5 - Saint - Saens -J bL 3 - KW:dılihıcazkar şarkı - Bu.gün ayı non dördü. 6 - V. Czernlk - Güzel sanatlar raat, esham, tahvilat, kambiyo - Şakir Ağa - Puselik şarkı - Sün
Dejamr operasından fantezi. Çıl~ınca sevıp. 4 

- Kemençe tak- Saat 21.10 Haftalık posta kutu_ töreni (Uvertür). 7 - Franz Do- nukut borsası (fiyat). bülistan etme etrafı. 4 - _ İshakm -
Saat 2150 Anadolu Ajansı (spor' sımı. 5 

- Faıze - Şetar;;,ban şar- ello - Parisin Madlen sokağın- Saat 23.55 - 24 Yarınki prog - Puselik şarkı - Gönül verme bi 
Servisi). . kı----: Badei vuslat içilsin. 6 - Şem su. da. 8 - Maks Sdhönderr - Alp ram. vefaya. 5 - III. - Selim - Puselik 

Ergani z 19.Zl 19.26 
zine tahvili 30.-
1933 % 5 Ha· 
1933 % 5 Ha-

Sl!BZI!. FIATLERI 

• fst&nbui Belediyesi Merkez hiılinde 
toplan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Barnye 

Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 

AHekadın 

fa~ulyesi 

Yeşil fasuly, 

Kır domatesi 

Sırık domatesi 

Bakla 

Semizotu 

Si\•ri biber 

Dolmalık biber 

Yaprak 

Pancar 

Soğan 

Patlıcan baş 

Patlıcan orta 
Patlıcan ıtfak 

Hiyar 
Maydanoz 
Dereotu 

Kilo 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 

• 
• 
• 

demet 

• 
Nane • 
Soğan büyük: demet 
Sarımsak • demet 
Osmanpaşa elması kilo 
Akçe armudu • 
Ya.bani armut • 
Can eriği 
Türbe eriği 
Vişne 

Kiraz 
Zerdali 

• 
• 
• 
• 
• 

Orta 
kuruş 

17 
2 

6 

10 

8 

7 

8 

5 

4 

16 

12 

12 

4 

5 
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-,75 
-'75 
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5. 
9 

30 
10 
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22 
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ıs 

J 

Pl) ı settın Zıya - Şetaraban şarkı - Saat 21.25 Neşeli plaklar - R. k B' .. f h d'lbe d ' 
Saat 22 Müzik (CaıJband - - · E 1 k' . .. 7 Saat 21 _30 Mu"zı'k (Bayan Fer _ köyülerinin dans havaları. 23 Son ........................ şar ı - ır pur ce a oş ı r ır l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

y gonca açı zev mı sul'. - Saz • _ _ • 6 p rk .. -- k - 7 p 
Saat 22.45 - 23 Son ajaM ha - semaisi. hunde Erkin tarafın.dan piyano "" Ajans habeı·leri, ziraat, esham. !ah- ı 7 temmuz Cumartesi ı li~ sa~s:~m:i':.u 8 s~a~m; B';"_ Muhayyer şarkı - Ne zaman gör· 

berleri ve yarınki program. Saat 13 Memleket saat.ay~rı, a- !oları). 'vilat, kambiyo - nukut borsası (fi- ı-••-••••••••••- • sem onu. 
... Kürdilihicaz.kiır şarkı - Sana ey 

i••2••1•emm••••u•zuP .... aza"rte"si"i teoroloı·i haıberleri yat) Saat: 20.50: Konuşma (Dış po-pans ve me · Saat 22 Müzik (Küçük Ork~tra · Saat 12.30 Program. canımın canı. 9 - Osman Nihat -
Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık Şef N · _. •k ) 1 "-h Saat 23 20 Müzik (Cazband litika hadiseleri) : ecıp '"'< ın - ~ umarın · Saat 13.35 Türk müziği: 1 Kürdilihicazkar şarkı - Akşam gü-

ıu•u•H .............. ı program - Pi.) dördüncü senfıoninin romansı. 2 - PL) Rast peşrevi. _ Abdi Efendi - neşi. 10 - Salabattin Pınar - Kür- Saat: 2ı.05 Temsil. 
Saat 12.30 Program. Saat 19 Program. Rio Gabhardt - Maskarada kon - Saat 23.55 - 24 Yarınki prog- Rast şarkı _ Senin aşkınla çak ol- diHhicazkar şarkı _ AŞkmla yanan Saat: 22 Haftalık posta kutusu 
Saa !12,35 Türk müziği - Ul. Saat 19.05 Müzik (Szymanows- ser valsi. 3 - Billy Golwyn - ram. dum. 3 _ Faik Bey Rast şarkı - gönüme. 11 - Sadettin Kaynak - (Ecnebi dillerde) 

debilmek için çorabı bahane ya -
pıyor .. üç ay evvel böyle.. geçen 
gün lböyle .. ı;imdi de böyle .. bu se
fer yakaladım. 

Birdenbire kalktı ve bana dön -
dü: 

Madam Ascıher'in ko~usu ma- - Yapamam .. bilmiyorum .. ga
darn Fowler de böyle ev ev dola- Jiba gözlüklü idi. Arkasında da es
şıp mal satan kimselerden şikayet kt bir pardesü vardı. Biraz da kam 
ediyordu. o da çoraplardan hah - burumsu i.di... Fa:zla bir şey bilmi
setmiştL Matmazel Me.gan, anne - yorum. Kendisine okadar fazla dik 
niz bahsettiğiniz çorapları •bir ma- katle bakmadım ki ... 

- Hatırlımıyor musunuz. Has - ğazadan mı satın almıştı, yoksa floirot, hakimane bir eda ile şöy 
tings? Andoverdeki dükkan .. ya - evinize uğrıyan bir satıcıdan mı? le dedi: 

Birdenbire ayağa kalktı, odada 

bir iki adım attı, sonra pencere ya 

kınında bir koltuğa oturdu. Ho -

murdanma tarzında biraz söylen

dikten sonra başını elleri içine al -

dı. 

Kapının açıldığını işitmedi. Eıv 

Saat: 22.30 Müzik (Bale müzi

$i - Pi.) 
Saat: 23 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilat, kambiyo • 

nukut borsa5ı (fiyat). 

Saat: 23.20 Müzik (Cazband • 

Pi.) 

Saat: 23.55 - 24 Yarınki prog -

ram. 
_ Yok .. her şeyı söylemedik.\ - Ha!.. Şimdi hatırlıyorum. Ne 

d b d 1 B h - tak odasına çıktığımız zaman bir ı - Seyyar lbir satıcıdan alınış ol - _ Madmazel, hakkınız var .. bu sa4ıibesi madam Mal'bury, oda ka 
Mesela Mis Grey, bize Sir Car - kadar a u a ayım. 1 u e emmı- d 1 .. . ==============~ 
mi.,hael Clark'ın katli günü kim- yetsiz hadiseyi hiç hatırlamıyo - san a ye uzerınde yepyeni bir çifti' duğunu zannediyorum. Hatta mütevali cinayetlerin sırrrı. cani- pısınıp eşiğinde duruyordu. 

ipek çorap görm_ üştü_k ... şimdi, il_k böyle kapı kap_ ı _dolaşıp hayatları - M" ) 
•e ile görüşmemiş olduğunu söy - rum. Konuştuğum adam, evden e- nin tarif etmiş olduğunuz eşkalin- - osyö Cust, !Utfen. .. Fakat Dr. Hafız Cemal toplantımızda dıkkatımı celbetmı.ş nı kazanmak ıstıyen bu kabil in -
!emişti, Ve uğrayıp çorap satan seyyar sa- olan şeyi biliyorum. (Birdenbire sanlar için merhamet hissini gös _ de mündemiçtir .. zira bu adamın ne oluyor? Rahatsız mısınız_? 

'llhora Grey, 16rar etti: tıcılardan ·biriydi. Kendisinden ya · k M" .. C b kald d (LOKMAN HEKiM) 
Mis Megan'a dönerek) Kız kardeşi teren bir kaç kelime söylemı.ş· ol _ katil olduğunda şüphe yo tur .. ca- osyo ust, aşını ır ı: 

- Hakikalıl\ ta kendisi... kamı kurtarıncıya kadar hayli zah DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
- Madma-l Led·ı· Clarke hız' e nizin öldürüldüğü gün annenizin dug-uııu da hatırıyorum. nıyı mükemmel surette tarif etti- - Bir şey değil, madam Malbu-~ met le çektim. Zararsız bir adama Divanyolu 104 

pencereden bakarken sizi meçhul benziyordu. Şüphesiz bundan dola onun için satın alınış olduğu ço - - Katil ile çorap satan bir fa- niz. ry, bu sabah kendimi pek o kadar Muyenehane saatleri: Pazar 
bir şahısla görüşür olduğunuz hal· yı o zamandadberi kendisini hiç raplar karşısında gözyaşları dök - kir arasında ne münasebet bulu - YİRMİ İKİNCİ BAP iyi hissetmiyorum. hariç her giln 2.5. 6, Salı, 
de görmemiş olduğunu söyledi. aklıma getirmedim. müş olduğunu söyliyen sizdiniz, 1 yorsun uz? (,Bu bap, yüzbaşı Hastings'in Madam Malbury, tepsinin üze- Cumartesi 12 • 2.5 hhraya 

- Birisi le konuşurken mi gör - Poirot, başını ellerile sıktı. Ga - değil mi matmazel? . - :ekrar ediyorum, burad~ b~ naklettiği maceralar meyanına da rine bir göz attı. l l•••••••••••ııİıı• 
müş? rip bir surette sallanarak keıı.di Etraftakilere bir nazar atfettık- tesadu: me~zuu.~aıu: olamaz. Uç cı hil değildir.) _ A, daha kahvaltınızı da ye _ 

Genç kızın hayreti samimi gö- kendisine söyleniyordu. Fakat o ten sonra: nayet ırtlk"P edılmı.ş ve her defa- _ b ğ 
_ Anlıyorsunuz ya .. üç defa da sında bir adam 90rap satmak ha _ Mösyö Aleksaıı.dr Bonapart, ha- memişsnlz .. yıne Y_ ar~m •aş a rı -rünüyordu .. bu saf ve şeffaf nazar, kadar hayret ve şiddetle söyleni- t 

""'ni bahane. Bu, bir tesadüf eseri hanesile cinayet klll1banlarının nez reketsiz duruyordu. Ta'bağında so- sından mı muz arıpsınız. yalan söyliyemezdi. yordu ki herkes sustu ve nazarla- -_, h d "-· t 
Başını salladı. rını ona tevcih etti. olamaz. Ben de madmazelin söz _ dine gfrmiştir. ğumuş olan kahvaltısına elini dıo- - Hayır .. da a o.,.~su eve . 

- Ledi Clarke. yanılmış olma - - Çorap .. çorap diye mırıldandı !erinin mi.iphıını bfr hatıraya teka- Birdenbire Tlıoraya dönerek: kundurmaınıştı. Çay rbriğine da • bıı§ım dönüyor .. 

lı b k . ·1 .. .. ed' f ve şu suretle devam etti'. bul etmekte olduğu intibaı 1-ıiısıl - Söz, sizindir. Bu adamın ha - yanın!§ olan bir gazete, bütün na· - Şu halde bu gün dışarı çıkma-.. en, ımse ı e gıoruşm ım .. o .. 
aman Yarabbi.. - Yine ortaya çorap meselesi olm~tu. Şimdi esas meseleyi anlı- rici kıyafetini anlatınız, dedi. zarı dikkatini keııdl ü-ı:erine cel - ru% yasak, M(jtyö Chus. 

Yanakları kıpkırmızı oldu. çıktı .. Kurbanlarını evlerine i-İ - yorum. Gene kadın ~mı: gibi oldu. bediyordu. (Arkası var) 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşt - Bursapazarı üstü
Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Tdefon: 4J235. 



.... .,,. .. 
1 Nereye gideyim diye 

duşunme 
' Moda deniz banyosuna koş. 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mekmet Kulein 
EKSTRA GÜNLÜK TEREYAGI 

Halis ve hakiki T R A B Z O N T E R E Y A ~ 1 N 1 buradan alınız. 
lstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 

Hem ucu2, hem yakın, hem 
güzel. Duhuliye on kuruştur. 

Dr. SUPHİ ŞENSES 
•----- Sipari,ıer derhal yerın·e kadar gönderilir. -----• 

İdrar yolları hastalıkları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Si -
neması karşısı Lek.Jer apart -
man. Fakirlere parasız. 

Güzel di§kriniz mi vardır? Aferin ... Telefon: 43924 

Fakat bunıerı deima se(İlam olarak muhafaza 
Çocuk Hekimi 

. . 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
etmekle mükellef Oldİ..ıQunuzu unutmayınız ı eı. 

,paenaleyh, saı>an ve akşam aıa GIBBS diş ma. 

cununu kullanınız. Söylece dişlerinizin güzellik 

ve slhhatı em&alaiz olacaktır. Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

DENİZBANK 

Büyükada - Heybeli· Yürükali seferleri 
6 Temmuzda tatbikine b~lanacak olan yaz tarifesine tekaddüm 

eden yalnız 1 Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmuz 939 Pazar gün
lerine mahsus olmak üzere Büy ükada - Heybeli - Yürükali arasm
da llAve seferler yapılacaktır. Bu seferlerin saat ve hareketlerini 

gösterlr iJ.Anlar iskelelere asılmıştır, (4756) 

Maarif Vekaletinden : 
ı _ Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, talbiiye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar Jıiı EylCil ciıma günü İstanbul 
başlıyaca.ktır. 

3 - Bu imtihana aahil o.lacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları. 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah
.ıtıllniyetleri 'Jlmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare he

yetinden , alın•nı§ bir rnubata ibraz etmeleri ~halen memur ve muallim 

olanlar'. ·b ukayt\tan müstesna olup mensub oldukları daire amirinin 
vereceği vesika k&fidiİ".• 

D - Her t:irlü he.stalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud arı

zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raPoru ibraz 
etmeleri. 

E - En az !is~ veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me
zunu veya bunld rın. muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim mektebinden mezun' olanların en a;z iki ders senesi mu

allimlik etmiş b:ıhınrnaları lazımdır. 

4 - NamzetlPr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 

m" eaD"il'i'iı • ı ı'> 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

~---------
O:'" ,.,,. .... .,.,. Awwo"""'-W'" ..... *,,, 

Sahibi ve Neşrjyatı İdare Eden Baış 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. 

Basıldığı Yer: Son Telgraf Baınmevl 

"""""" .................. .. ........... .... . '"' .... .... 

GÜZEL 
olmak için 

Her şeyden evvel 

sıhhatli ve parlak bir 

tene, Je-kesiz ve düz~ 
ı:ün bir cilde malik 

olmak lazımdır 

KREM PERTEV 

!andırır, 

40 senelik bir tecrübe mah•ulli olan KREM PERTEV tertip ve 
yapılış tarzındaki incelik dolayısile, tenia faıla yatlanma.sına 

mani olur. Yağsız olarak hususi tiip ve vazolarda satılır. 

Piyasa kağıt 
Sümer Bank sellüloz 

Sanayii Müessesesinden: 
Cins, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin lbir defada teslim a

lınmak üzere sipar;ş verilecek kırk ton ve daha fazla miktar 
piyasa malı muhtelif ambalaj kağıdı ve kartonlar için evvel
ce on ton esası üzerine ilan olu·nan tıoptan fiattan yüzde iki 
tenzilat vapılması takarrür etmiştir. Bu ten;ôla\ 1/7 {939 tari

hinden itibaren muteberdir. 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

En temiz it · En temiz malzeme • Zengin çeşit 
Salkım Söğüt, Demir Kapı Caddesi No. 7 

Telefon : 21632 

Türkkuuş lstanbul lspekterligınden : 
Türkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa gönde

rileeeklerinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü 
anlamak üzere bütün üyelerin 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye 
kadar müracaatları. 

şartlar dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta- . Pazartesi günü müracaat etmeyenler:•· kampa 
. . dır, c4745• 

gidemiyeceklt>r-

yın edıler!!klerdır. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekfılete 

müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus te7 kere.sinin aslı veya tasdikli sureti. 

B - Tahsil dE'recesine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yaihud suretlerl 

C - Hüsnühr.l mazbatası. 

DöKKAT: 

1-'l'-• lnt 

TÜRK TiCARET. BINKISI 1. S. 
T E S İ S T A R İ H İ 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

. HERNEVI 'BANKA' MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

''GEC-.. 
. 1 

Çek11tnsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır· 

· İzahat alınmak üzere. gişelerimize mürac~at olunması 
' . 

EN BiRiNCİ KAN, KUVVET, İŞTİHA ŞURUBUDUR 
D - Buluniukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre 

alınmış tasdikli sıhhat raporu. 

E - Maarif id3r!'sinden tasdikli ve fotogra!lı fiş. ,r 

F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 

Bu vesikala.-ın en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil

~iş olması lazımdır Bıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın'llıya~aktır, (2200) .{.a90) 

F O S FA R S O L'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: 
Devamh bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini 

derhal göste.-mesidir. Her eczanede bulunur 


