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illi Şefimiz dün şehrimizi şereflendirdiler 
ve içten gelen derin bir saygı ve sevgi 
içerisinde · coşkun tezahüratla karşılandılar 

Relııldlmhunımuz l\lllH Şel İnönü diin şehrimizi ~ereflendlnntşler ve s.;;.,, ....... Yat'mdan, Ortakö}yde yapılan yarışları sonuna kadar büyUk bir alakayla ,,.fcıp bu)urnıu lardu. Yukarıdaki fotoğraflllT,Mllli Şefin tuahnrat yapan 
halka iltifatlarına ve yarişları takiplerine ait Oç intibaı lasbit etmektedir. 

lnönünün karşılanina merasimi 
Halk vapur ve sandal
lardan denize taşarak 
Milli Şefi alkışlıyordu 

l\lumaJ"ada tetkik gezintileri ya
pan :a.ıısı.ttmhu İ§met İıılinö dün 
Sav.ona Yatile )imanımıza gıel • 
m1f Ye Ortaköy önlerinde yapılan 
doınla yanşlımıu takip etml~r -
.ı ... 
ı-- konferansında kendll~ne 

)ll'INıtııj haklmlyetl1>I k112andıran 

nln 71 numaralı vapurları ve bir 
çok moörler Savarona Yahnı A -
hırkııpı ve Moda arasında kuşıla
mıştu, 

VapurlaT Yatı düdüklerle selam

lamış ve halk büyiik teuhürat 

yapml§br. 

Savarona Yatı kendisini karşıla

yan vapur ve motörleri geçe..ek ıı . ..... bııııtiııti denizciler Manna • 
..._ lıllyillı: merasimle kar§lla • 
__ 1...; mana doğru ilerlemiş ve diğe veoıa 
uu-cbY. 
Kıldımınllan halkı "" davetJll•l it te Jı.endlslnl takip etmlşleocdw, 

haınll olanlı: kalkan Sus , • ., Kadı
klly vapurlulle Şirketi Hayriye • 

Ol'talıöy önlerine gelen Yatı bu•,.. 

(Arkası 2 'nci 3ayfada) 

ÇindeAmerika heyeti 
bombardıman edilmiş 

• J aponga, Fuşov taarruzunu in 
gilizlerin talebile geri bıraktı 

Vaşington, 1 (A.A.) - Hariciye Tokyo, 1 (A.A.) - Cepheden 

nazırı Hull, matbuata beyanatta gelen. bir habere göre, Japon de

bulunarak nezarete Foochow'dakı niz kuvvetleri Fuşooya karşı taar

.Amerikan heyetinin Japonlar tara ruzlarıru İngilizlerin talebi W,eri

lmdıııı bonmardımn edildijine da- ne tehiı' etmişlerdir. 

k malhtat geldiğini söylemiştir. Filhakika Min nehri üzerinde 

Nam·, mahalli Amerikan ma - baraj yapmağa b~lamı§ olan Ja • 

kanılarının mesul Japon makam - ,ııonlara limandan çıkmakta olan 

lan newinde hadiseyi protesto e- iki İngiliz destroyerinin subayları 
deceklerini ilave etmiştir. tekrar limana dönerek orada bu -

Amerikalılara a.t emlakin uğ· lunmakta olan İnıgiHz tebaalarını 
radığı darbe dolayısiyle istenecek alacaklarını söylemişlerdir. Japon 

tazminat hakkında sorulan bir su- makamatı, tahliyenin tamamlan • 

ale cevap veren nazır, bu mesele- masını beklemeğe muvafakat ey· 

nin Japon hük!lmetınce tetkik e- !emişlerdir. 
diJmekte. olduğunu söylemiştir. Diğer taraftan, Vanşoodan ge-

H 11 A 
.k L -~ f'- len haberlere göre, limanda tek bir 

U , mrı anın Oıııura se ıu:- • • • 
, . . . eonebı gemısı kalmamıştır. 

Kennedy nın Amer·k~ya avdet et- Svatoodan gelen haberlerde de 
pıek istediğin-den haberi olmadığı- Japonların 30 kilometre öteye ka· 
Dl da beyan etmiştir. dar ilerlediklerini bildirmektedh'. 

Deniz Bayramı eşsiz 
tezahüratla kutlandı 

H 1 TL ER, O A N Z I G E G I TM i YOR MU S 
Vaziyet vahimleşiyor, 

Danzig' e boyuna 
Gece denizde büyük şenlikler ve fener alayı s j J ah g Önder j J j yor 
yapıldı, Ege vapurunda suvare veriJdi Berlin, 1 (A.A.)- cHavas• Hitj ~~----!l!llllllla. 

. . 1 b 1 b 1 ·1 b""t•• d . .. 1 . 1 1 rd Düd" .. k 1 J let'in temmuzun 20 si ile nihayeti u·· ÇLER ı Temmuz denızcıler bayramı te i ta e e erı e u un enız mu· lam amış a ır. u ça ma a ay . d D tz. "d •. h kk . , ·arasın a an ıge gı ecegı a m 
d!in gündüz ve gece büyük mera- esseselerine mensup denizciler res Galatasaray mektebı bahçesınden d B 1. ,,_ ~~ . , t "t 

1 · · · · 1 kla ık k d d . ı· a er ın....., uvnen şayıa·ar eyı 
simlerle kutlulanmıştır. Limanda- mi elbise erını gıytnılj odu rı ç ıncaya a ar evam etmış ır. edil kted" S ıaı . tt , ! 

. . ., meme ır. a ııye ar ma.n PAKT 1 iti bütün vapurlar ve karadaki bü- halde Galata.saray liseşi bahçesın Alay saat 10.55 de Cümhurlyet fili h'l b 
1 

· k . . h" er " en una nanma ıç·n ıç 
tün deniz ınüessec• ve kurumlan de toplanmışlar ve saat 10,40 da meydanında yer almış ve tam llde b.._ __ .... im d.ığ lr 

·· 1 ·nc1 h" ba d ld ,.., b ak ,_ ·~ 11 . ., . ..,.,.,p mevcut o a ını, z a bayraklar ve elektriklerle donan - on erı e şe ır n osu o u6~ ayr çeAuıe wren e merasıme H'tl . h ..... , . . t 00. . . . . , erın emangı mr seyaııa e y 
mıştır. Bütün denizcılerın i~a - halde Taksım meydanına dxığru başlanmıştır. Bayrak çekilirken 

1 
.. dd 

1 
k Moskovaga 

geni talimat 
gönderildi 

· d k c·· h k -•·le dlr lim d ,... ,_ dü.d" tikle . 1 e uzun mu et evve arar ver-kiyle saat 11 de Taksım e i um· are et e ... ~ r • an a.... vapurnu nn . t d 1 d ,. b"ld" k . . . mesı mu a oma 16 m1 ı ırme -
huriyet abidesine çelenk koyma Bu sırada verilen bır ışaretle çalmışlar ve bu merasım il.ç dakl- t dlrler 
merasimi yapılmıştır. Umanda bulunan vapurlar düdük· ka de-vam etınlftlır. ' ' 

Bu maıh!tiller, Göı ingin seyahati 
Saat 10,30 da Deniz Ticaret mek !erini çalarak alayın hareketini se 1 Arkuı S i!ncü say/cıda) 

n~lkında: da ayni 11,::razi kayıtla-
--------------------------------------- n dermeyan ediyvrla•. 

D U.. N K u·· M A ç Vaziyet vahimleşti 

Galatasaray Vefayı 2-0 yendi 
• 

- • 
' . • 

Dünkü Galata•aray Vefa ma9ınJan bir erııtantane 

Bu maça ait tafsilat 6 ncı sahifededir 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz mat-
buatı vaziyetin bütün vahametini 
anlamakta ve fakdt bütün İngiliz 
efkarı umumiyesı':"liıı Daladier ve I 
Halifaksın nutuklaı~nı miittehiden 
müsait bir suret\~ karşılamış ol-

1 

ınasının İngiliz mi''etinin vaziye
tin icabettirdireceği her türlü icra 
atı evvelden kararıaştırdığına de
lil olduğunu kaydey !emektedir. 

Times gazetes;nin siyasi muhar 
(Arkası 5 inci sayfa.da) 

Moskova, 1 (A.A.) - İn -

gilterenin fevkalade murah -

hası Strang ile Fransız ve İn

giliz büyük elçileri öğleye dxığ 

ru Kremlin'e giderek Fransa 

ve İngilterenin yeni tekinle-

rini Sovyet hükumetine tevdi 

etmişlerdir. Bu diplomatlar 

saat 14 e doğru Kremlin'den 

ayrılmışlardır. Sovyet cevabı ı 
y2kında verilecektir, .. _ ...... .....,.. .............. ___ 

!AT ATCRK"ün 
SAVARONA'DA 

SON 56 GÜ NÜ 
=--

Bir tayfa güvertedeki Ba,hekime kota· 
rak, sizi aşağıdan iatiyorlar, dedi 

-19 

= 

fc:=' bedi _Şefın da_ireye girme- :arının ihtimamiyle soyundular. 
o;:. 1Erın1 muteakıp oraya ge- istirahate geçtiler. Başhekim clai. 

len ba§lıekim akşam mu- . reden ayrılmıyor, hıç ses çıkarma-
ayenesini yaptı. Dereceyi aldı. Mu . • 
t d h t f kı bl d t f 

dan yataklarına çekılen Ebedı Şe· a arare ar r erece ere -

f 
ril ile 37,5 u işaret ediyordu. tin ayak ucunda iradelenni L.'.ı:· 

Atatürk koltuklarında biraz is- liyordu. 
tlrahatten sonra husll'5i himıetkar (Ark•• 2 inci sayfada) 



Musa - Muhammet 
• .,,. .......... . . .. ·-

İSANIN HAYA Ti 

/sa • 
vergı 

• • • tesırını 

- 47-

için evet derse 
kaybederdi 
• 

F T .. k. :························: ransa- Ur ıye : Haklı Değil mi? : 
• • 

ticarimüzakeresi !Niçin mallarına! 
Yeni idareler 

başladı • 
ışe ,. . 

Heyetimiz bu akşam 5 tasarruf i Açıkta kalanlara maaş 
Parise hareket ediyor ! d . J $ ve tazminat veriliyor 

Fransa ile aramızda yeni bir ti- : e e ffi ı y 0 r a r • Dün sabahtan itibaren yeni de -

caret muahedesi yapılması için mü : Üsküdar Kapıağasında Pa- ! niz teşekkülleri olan Devlet Deniz 
zakerelerd.e bulunacak olan heye- i: zarbaşı sokağında 2 numara- : yolları ve Limanlar İşlet.mesı U. 
timiz bu akşam trenle Prise hare- j i da oturan karilerlmlzden Ça- : Müdürlükleri faaliyete geçmi~tir. 

Fakat, dediğimiz gibi artık mu-

cize göstermiyordu. Bu, cahil hal

kın hayal sukutuna sebep oldu. 

Ferisiler bu vaziyetten de istifa-

ket edecektir. ' : panoğlu fi. lmz.aslle aldığımız : 
kife gıdecek müfrezeye bizzat reh- Müzakere1er Pariste olacak ve : bir mektupta şöyle denilmek-: 

kısa bir zamanda bitirilecektir. Ye : · tedir: : 

ıJi anlaşma ile şimdiye kadar pek : Galatada Yenlcaml mahal- : 
az olan ıki memleket ticari temas- : lesinde •Galata Bedestan1> : 
!arının mfilıim mıkdarda artacağı : ııamile anılan bina dahlllııde : 

berlik ederim. dedi. 
Denizbank'ı tasfiye edecek he-

yet te faaliyete başlamıştır. Bu he 

yete kadrolardan açıkta kalan bazı 

memurlar alınmış ve bu suretle 

mümkün olduğu kadar mağduri -deyi bildiler. Pazartesi ve salı gü

nü tekrar Kudfü;a geldı \'e mabe

de gitti. 

İSANIN TEVKİFİ 

Gece serin ... 

İsa, şakırtleri ile beraber Zeytin ve bilhassa FraI>Sanın Turkiye - : 
15 

l\lart 
13

3
7 

taTilı ve 1395 : 

1 . ı. • dağına çıkıyor ... yetlerin önüne geçilmişt ır 

A dliye koridorlarında 
~ 24 SAAt: 

Sucluların evinde 
' 

yapılan araştırmalar 
Dördüncü sorgu hikimliği, bugUn ehlivu

kufun raporunu tetkik edecek 

Denizban\<'ın satın aldığı Satye j kat smail İsa ile Atıl Ödülün ev • 
binası satış işindeki yolsuzluk tah !erinde yazıhanelerinde araştırma 
kikatı devam edıyor. Bu meselenin yapılmıştır. 

tahkikatma el koyan dördüncli sor Bu araştırmalar müddeiumumi-
gu hakimi dün de bazı şahitleri lik başmuavini Sünuhi ile muavin 
dinlemiştir. Ihsan, Celal ve Sabri tarafından 

Birkaç gün evvel Satye şirke - yapılrnrş, buralardan da bazı ev • 
tinde araştırma yapılmış ve bina- rak alınıp mühürlü olarak adliye
nın sa•tış işine ait bazı evrak adli- ye getirilmiştir. 
yeye getirilerek tetkik edılmek ü- Yarın evlerinde araştırma yapı· 
zere bir ehli\'ukuf heyetıne veril - ' lan maznunlar adliyeye getirile -
mişti. cekler ve bu e\'rak kendi huzur -

den f~zl~. m_al a .masının _tem•n e -, : numaralı bir kıt'a tapu sene- : 
Uzaktan, Kudüsten bayrama ha d•lecegı umıt ed•lmektcdır. • dile mutasarrıf olduğum bir • 

h l d k 0 •t • • 
Açıkta kala nmemurlara bu se -

nelik hizmetlerine mukabil birer Ferisi.er, Sadukiler, cMüşterek zırlanan halkın gürültüleri geli - Bu aber er pıyasa 8 ço ıyı e- • dolap mahalli .-ar. Buradan, • 
sirler yapm•ştır. B•r çok ihracat : scnelig"iııi 25 _ 30 liraya icara : maaş tazminat \'er•illti9t"r; Ayrıca 

Ehi.vukuf heyeti tetkikao\ını bi- larile açılarak tetkik edilecektir. 
tirmiştir. Tanzim olunan rapor ya- Sorgu hakimliği Satye ışı e ra -

rın dördürı.cü sorgu hakimine ve - fında bazı müesseselere de müzek
rilecektir_ 3orgu hakimliği yeni - kere yazarak malumatlarına mü • 

d.işman. te.akki ettikleri !sayı or

tadan kald rmak ,çin kendi arala-
vor İsa dıişünceli... Şakırtler • • 1 
• · · · tacirleri şimdıdcn Fransaya 1hraç • vermek suretile ufak bir men • uç seDCdcn fazla hizmet' olan ara 
susuyorlar. O, tehlikenın yaklaştı- edilebilecek cins te mallar hazırla- : faal dde ediyorduk. Bugün :1 da tekaüt sandığında birıken para

ındakl adaveti bir tarafa bırakıp ğını anlamıştı. Düşman:arile mü - maktadırlar. Hatta Fransız firma- : beş seneden fazla oluyor ki : !arı verilecektir. den bazı araştırmalar yapılmasına 
lüzum görmüş ve evvelki gim mev 
kuf maznunlardan eski Denizbank 

racaat etmiştir. 

Tahkikatın birkaç gü!J4' kadar ık 
bir'eştiler. İsayı mabette vazeder- cadele _etmek .. bu art;~ neye_ r.a-ı larile temaslara dahi geçilmiştir. 5 bu binayı, kapısına bir kil.it ! 
ken mağlup etmek, onu halkın na- rardı kı ... Ölüm ... İsa bır:len olum : asmak suretlle kapattılar •e • 
zarın.da itibardan düşürmek veya- den ne korkuyor. SAVARQNADA : ~erunundakl dolap mahalle - : Trakya umumi müfettişligi ev-

• rlnd;:n esbabının istifadesini : rak müdürü Hamdi Sönmez İpsa-hut ağzından resmi makamlar a- Şakirtleri: • 
1 

.
1 

• . .. . ... 

Kaymakamlar arasında 
U. Müdürü Yusuf Ziya Önişin, Ta- mal ediJ.mesi ve işin mahkemeye 
hır Kevkep, Malik Kevkep ve avu- intikali muhtemeldir. 

k (Bnstarafı 1 inci sayfada) : menettiler. Bu ınuame e) ya • la, Dikmen nahıye muduru Ahmet ley hinde söz alıp Roma idaresi ar - Merak etme .. Biz hepi mil se- -.. • · b k f M .. dl i • 
. • pan Islan ut v a " r ye- - Akbil Meriç, emniyet umum mü- Şimdiye kadar 

kadıncağızı 
aldatmış 

şısında suçlu göstermek istiyorlar nin uğrunda hayatımızı seve seve Vaziyet yeni bir krıze delalet • tine müracaat ettik. Bir hayli : 

dı. Çünkü Roma idaresi ı - feda ederiz.. , • gıtı g • , n aye se» c - • Yahud·ıe eder mahiyettevdi. Ve günlerdir : k eld.k ih t k dil -ı dürlüğu memurlarından Muhte -

rın din işlerine karışmaz, sadece Diyorlar. Bu bir teminattir. Fa- süren müşahedelerin neticesinde : dlğimlz Beyoğlu Evkat l\lü - : r.em Vefa Şarkı~-la, Karşıyaka na-
verdikleri ölüm kararlarını eğer 

isterse tasdik ederdi. Yani Yahu-

d 0.er kendi ballarının ruhlarına 

haklmdiler, hayatları ise Romalı -

!arın ellerinde idi. 

İsaya sordular; 

1 de Şu~." "arılı,·ordu: Ebedi Şef ge- : dürlüğünden: •Bu ise Dcflel'· : biye müdürü İbrahim Nabi Erme-kat sayı tatmin etmiyor. .._ • , • 
: darlık vaz'ıyet etti, oraya mü • nak, şarki Karaağaç eski kayma -- Yarabbi.. Bu ölüm kederini niş bir istirahat rejimine, etraflı • 
: raca at ediniz.• dediler, oraya • 

benden al. Fakat benim istedığim ve ihtimamlı bir tedavi sistemine : gittik. filli Emlak Müdürlü- : 
gibi değil, ~enin istediğ'n gibi ol- ihtiyaç gösteren sıhhi vaziyetleri- : ğüne sevkedlldlk. oradan da: : 

kamı Bedii Güvenin Beypazarı 1'.ay 

makamlıklarına tayinleri Yüksek 

• • tasd•kten iktiran etmi~tir. ni; yine memleket işlerile, inkılap . • •Biz o bina içindeki bazı met- • 
sun.·· • • Aksarayda İsmaıl isminde bir 

İsmail hakaret suçun
mahkemeye verildi 

İsa kendi hayatı içırı niyazda/ham_ lelerini_n müteferri. a.ksamiyle : riik eşyayı sa~acağız, bina ile : ı•••••• .................. ı b 
k il l d b d • alakadar degıJız , <>'·vıılbını •. __ .• genç sekiz aydanberi bera er ya-- Senin telkın cttığin din ah- bulunurken kendıni Tonrısı~a tes· ugraşara ıma e er gı ı avra - • • KUÇUK HABERLER ı b k d 

• vordiler cllıa.ıl tapu scntdi- •i• şa.dığı Nigar adında ir a ını eı.:-
nıyorlardı. : le ıııut~•arrıf olduğumuz bir ~ ı ........................ ı lenmek vadtle cıyalamış, fevvelki 

kamı mucibince Roma Kayserine lim de ediyor .. 

\•ergi vermek caiz midir? 

Halk vergi aleyhinde idi. Eğer 

İsa bu suale (evet) cevabını vere-

cek olursa halk üzerindeki tesirini 

kaybetmiş olacaktı. Eğer (hayır) 

ce\·abını verirse o zaman hain di-

* Bu, insan ,·ücuduııuıı, insan di- : yerden istifade rtınek lnıka · i * Tapu ve kadastro unum mü- akşam Nigiır, İsmail:n parmağında 
mağının içerisine sığan büyük e-,.: nını bulanu~· orıız.. •. du·· rlu··g-·u··nu··n Adli.'·e \'eka. let•ne B Paskalya arifesi bu gece Kudü- , bir nişan yüzüğü görmüştür. ug-
nerı·ilerinin harikıılıide faaliveti. - •. Bu hale kar'1 alakadaT .• k 

1
• h . __ . sün her evinde Fısıh yen-eğ, yeni

yordu. İsa da on iki sakırdi ıle be-
de\Ti lıakındak• an un a) ı ası dan şüphelenen Nigar yüzıigu nı-• ıuakaınların nazarı diJt-atiııin • 

nin bir tezahüründen başke bır • • Meclise verilmiştir. cin taktıg"ını sorunca, İsmail: • celbine kıymetli teva,sulunu • _ 
Şev deg" ildi • • A 1 '' k· 1· F th· Ok Z f b l d k raber sofraya oturmıı~tu.. · · • zıı istirham •derim. • * d iye e 1 1 e 1 ~·ara - Benim a ron o u a arım 

Kendi üzerımizde tetkik vapa- : ., • • : 
Bu gece .. onun yer yiizünde ge- • Haklı .Jegll mı ? • 

. cak olursak derhal ve katiyetle far\• "' ~ • • 
L,r,drada büyük meras•mlc fah- \'e çocuklarım \•ar. Seninle evlen-

Metresini 
bıçaklayan 

suçlu 

Mehmet, suçunu 
inkar ediyor 

Taksim civarmda aka sokaklar· 
dan birinde uzun müddet beraber 
yaşadlğı Nazmiye adındaki kadını 
bıçakla yüzünden yaralıyan Meh • 
met isminde bir genç dün adliye
ye teslim edilmiştir. Mehmet müd 
deiumumilikte verdiği ifadede cür 
münü inkar etmış, kadını kend•sı 
yaralamadığını, bunun bir ift•ra 
olduğunu ileri sürmüştür. 

Dördüncü sorgu hakimi Meh-
medi isticvap ederek tevkifine ka-ye onu Romalı valinin huzuruna 

götüreceklerdi. kederiz: Biraz kırıklığımız olsa, 
çireceği son gece idi.. Bunu bııi - ı ••••••••••••••• 11•••••••••• 

yordu. ı •• •• •• k ı 
r i hukuk doktorlU<'U te\-Clh e - meme imkiın v9ktur. Ben şimdiye 

~ J rar vermiştir. 
kadar seni aldattım. ---O-dilmiştir. Bu esnada Andrew's üni-

İsa bu çetin suallere mahirane 

cevaplar \'ererek kendini kurtar

dı ve bir rivayete göre de Ferisi-

Sofrada kendisini yinı; i<enai hafif bir rabatsızlığa uğı-asak bin nonunun arşı anma 
bir endi;,;enln sevkivle hekim he- , • 

muhitinde bırinin düşmana tes - . r. ıı ~as m 1 
kim do1aşır, itiyat4aıımızı değış- il. u ı 

vesilesi rektörü ve sanayi nef•se Diye alay etmiş \'e bu yüzden a-

takültesl dU\·ayyenl tarafından bi- ralarmda kavga çıkmı~tır. 
lim edeceğini açıklan 3Çığa söyle-

lcı·e kar•ı çok siddetlı" hücumlar k tirir; titizleşir. sinirlı adet<i çekil-
~ - di. Fakat isim vermedi. Yeme ten 

rer nutuk verilmiştir. İsmail odada Nigarı döverek bı-

( Başta rafı 1 iı•cide) * İzmirde sıcakların derecesi çakla tehdit etmiş ve camları da 
\'e felaket haberleri tll§ıyan nut- sonra şakirtlerine: 
kunu bu sırada söyledi ..• 

mez bir insan halıne gelirız. Bu 

rahatsızlık bıraz daha ur' ar. ufak 

* 
Çarşamba günü idi ... 

Güneş atarken mabetten çık

tı. Kudü~U terke\ti. lusariç yolunu 
tuttu. 

- Bu gece uyumayın .. Uyanık 

durun .. tefek hastalık şeklini ? lırsa endi-

şemizin fazlalaştığını görür, her -Diye yalvardı. Fakat onların ço-

ğu uyudular. Kendisine bar.an yal 

nız bu on iki kişi bile onur: ıçin bir 

şeyimizi unutur, her işimizi ylizüs 

tü bırakır, kendi hususi meşguL -

da bulunan Ankara ve Ege vapurla l 36 yı bulmuş. iş sahipleri daire - kırmıştır. Bu sırada kendisinin eli 
rile sahl!lerde bulunan ve ka.vık - !erine uğrıvamaml§lardır. kesilmiştir. 
!arla denizi dolduran binlerce halk * D 1" t 1 b e .1 K ı· ·ı du··n "ultanah _ ev e mrnnur ar1 ar m 1 ·avgacı smaı .., tarafından tezahüratla istikbal e-
dilnıişUr. İsınel İni)nü 

Yat'tan ıakip etın i'ilerdir. 

Milli Şefim z l ekirdağında 

kal'i şeklini almış ve aynen kabul met üçüncü sulh ceza mahkeme -

sinde muhakeme edilmiş, Nigarı 

döYmek. hakaret ve !chdit suçları 

sabit görülmüştür. Bu cürümler -

Tedavüle çıkan paralar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası.ndan: 

Bankamız 15 İkinciteşrin 1937 

B U90Q. giln!erde üzerinde derin 

bir hiiıü.1 çö~üştü. 

tarihinden itibaren tedavüle çıkar
mağa başladığı yeni harfli bank • 
notlardan 1 '.l'emmuz 939 tarihıne 

kadar, iki buçuk Iıralıklardan 

7.310.000, beş liralıklardan 31.682. 
910. on liralıklardan 28-165.480. el
li Jiralıklardan 100, yüz l•ralıklar

tlan 28.753.900, beş yüz liralıklar-

den dolayı İsmailin otuz dört gün dar 3.5'50, bi nliralıklardan 3350000 

- Ruhum sıkılıyor .. Yarabbi .. 

Beni bu halden kurtar. 

Diye Tanrıya yalvarıyordu. Baş 

tanberi kendisıne tabi on iki şa

kirdi de yanında idi. 

Onun son vazı Yahudi büyük

lerini, din ulularını adamakıllı hid

detlendirmişti. Hemen o gün, ya

nı çarşamba günü ccKaiyaka• nın 

nezdinde mühim bir ıçtima yapıl

dı ve bu içtimada İsanın her ne o

lursa olsun tevkıfi kararı verildi. 

Emniyet ve inzıbata ait bütün ted 

birler alındı. Umumi bir gürültü
ye meydan verilmemek isteniyor

du. Paskalya cuma günli akşamı 

başlıyacaktı. Binaenaleyh tevkif i

şınin cumadan evvel.. perşembe 

gtınü .. yapılması muvafık görül -
du .. 

Nerede ve nasıl tC'Vkif edecek

lerdi? Asıl mühim nokta bu idi. 

Çünkü İsanın Kudüsten akşamları 

çıktıktan sonra nereye, kimin evi

ne gittiğıni bilmiyorlardı. 

Mabedin ücretli memurları bu 

hususta malumat almak için İsa -

nın şakirtlerini kurnazca sorguya 

ıektıler. Onlar cahil halk tabaka -

sıııdan ve balık5ılardandı. İçlerin

den (Yuda Şemun) adında biri var 

dı ki o .. tarfüin en büyük ihanetini 

yapııcıı.k, ismini ha:nlerin başına 

yazdıracak karakterde idi. 

- S ize İsanın bu gece bulundu

ğu yeri gösteririm. Hatta onu tev-

İsa için bu da son bir ha: a· kırık
lığı olmuştu. 

aşına başladığı bu işte yine, her 

akitki gibi yalnız kalmıştı... 

(Arkası var) 
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zun mahiyetini bizden dahJ iyi ve 
hazik bir tabip anlayışiyle wüdrik 
bulunduğundan bu harikulade e -
nerjinin tezahüründen ha~Tan o-
luyor, muhtemel bir kr;z~ klrşı 

sıhhi tedbirlere baş vuracağı s:ra
yı Atatürk irade etmedikçe kat'i 
müdahale zamanından evvel ken- · 

atarak kendilerini selamlamışlar

dır. 

Mareşal Çakmak ile Amiral Şük 

diliğinden hiçbir işe el sür:-- ı :c'r- rü Okan yata giderek Milli Şefe 

d tazimlerini sunmuşlardır. Müteak.i u •• * ben İnönü orada bulunan donan -
(Arkası '•rl mamızı teftiş etmişlerdiı-. 

,·e a ~eyyahlara 

tatil devresine girmiştir. 

* Yüksek iktısat ve ticaret mek 

tebi talebeleri Avrupaya bir ge -

zinti tertip etmişlerdir. 

* İzmirde bir kasırga kopmuş, 

evlerin bacaları U91Duştur. Zarar 

pek çoktur. * Hatayda 332 doğumlular as -
kere alınacaktır. * Hatay vilayetinin merkezi An 

hapsine karar verilmiştir. 

Mahklııniyet kararı üzerine s -

mail mahkemede tevkif edilmiş ve 

tevkifhaneye gönderilmi:jtir. 

----oo---

Basın 
birliği 
kongresi 

lira olmak üzere cem'an, yüz kırk 

altı milyon üç yüz seksen beş bin 

üç yüz doksan lira tedavüle çıkar

mış ve ınukabılinde eskı harfli 

banknotlardan aynı mikdar teda

viilden kaldırılmıştır. 

Banka ya taahhütname 
veren tacirler 

Merkez Bankasına teahhütname 

vererek namlarına gelen havaleyi 

alakadarlara tahsil etmiş ve fakat menşe şeha -

rilecek fotoğraflı ve ta~dikli birer 

vesikayı göstermek sııretile vila -

yet merkezi istasyonlarında üc -

retsiz bilet alabileceklerdir. 

takya olacaktır. * Hatay valisinin emrine beş 

milyon lira verilecek, buoonla Ha
layın kalkınmasl için çalijılacak -
tır. 

İzmirde tütün mahsulünün va.zi 

yeti umumiyetle iyidir. Façanın 

Gerenköy ve Yeniköyünde görü -

len Tripis hastalığından başka bu 

sene Ege mıntakas1 tütünlerinde 

hastalık yoktur. Mahsul hakkında 

yapılan ilk tahminlere göre Ay -

dında 2Q0.000 Çine de 500.000 kilo 

mahsul alınacağı tahmin edilmek· 

tedir. Akhisarda vaziyet iyi ve 
mahsul N efisse de ekim geçen se

neden yüzde kırk noksandır. İz -
mir vilayet rekoltesi on milyon, 
mülhakatile Manisa rekoltesi se -
kiz milyon, Muğla rekoltesi beş 

milyon kilo tahmin edilmektedir, 
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frô-4~ Deniz bayramı 
kutlandı 

: ................................................ : 

M. Kemalden harbiye Amerikada bit~raflı~ı 
Nazinna gelen cevap kanununun yenı şeklı 

. ... . . Blum projesi mecliste müza-
Bundan sonrakı hadıselerın k d·ıd· ki" · ld 

t d k ·· h · d. ere e ı ı ve son şe ını a . ı 
cereyan QrZl a ÇO mu lm lr Vaşington, 1 (A.A.) - Mebusan tün demokrat ve cımlhuriyetçileri 

meclisi Blum tarafından teklif etli bir araya toplıyarak meclliıı dün 
) len bitaraflık kanunu projesini ü- verdiği kararından vazgeçirrneğe 

• 
çüncü okunu9ta müzakere etmeğe ~aktadlTlar. Çünkü, Ameri -
başlıyarak nihai kararını verecek:- kan diplomatlarına göre şimdiki 

tir. bitaraflık kanununun tadilinden) 
Şimd>ye kadar hararetle devam maksat, siJahlara ambargo konma

eden müzakereler Vorgs'ın tadil ~ına mani olmak ve bu suretle 
tekfüinin reye k<ınması üzerine a- su!OCu .devktlere taarruza uğra

zami haddi bulmuştur. Vorgs, mu dıkları takdirde siliıh ve cephane 
hariplere gidecek silahlara ambar gönderilmesini kolaylaştırmak'tn. 

go konmasını istemiştir. Kanunun son şekli 
Bu teklife itiraz eden hükümet, 

iki reyle mağlüp olmuştur. Meb - Vaşin.gton, 1 (AA.) - Dün ak-
şam me'b~n meclisi taraiından 

uslar reylerinin beynelmilel tesir- . . . . 
). d · ad ·· k 1 kabul edilmış olan Blooın proıesı-er en .zıy e muza ere er esna - . .• . 
sındaki müdahalelerinin münta _ nın katı şekl• şudur: 
bipleri üze.cinde bırakacağı tesir - Reisiciimhur veya kongo-e ecne-
lerle meşgul gıirünmekte idiler. bi mılletler arasında harp hali mev 

Ebedi Şef bıiyülı: taarru;r;dan önce re•mİ ll•fit Bloom projesine taraftar olan- cul olduğuna hükmettikleri zaman 

yapan kıtaatı teltiı •diyor lar bu projenin hukukudüvel kaic j bir beyanname neşredilecelrtir, 
ı Hakikatte( ne Sivasta daü en- Mayıs 1919 tarihinde Türkiye - Ha- delerine ve Amerika'nın an'anevi Bu beyannamenin neşrin) mü -
dişe bir hal vardı ve ne de hrlsti- vas - Royter ismindeki ajaıısm, siyasetin.:o dılla uyıgun dl.duğunu teakip harp edavatı hariç olmak 

Yanin-~ katil ııe tehdit edildiği ln'lkis eden Şfuoayı Sa<ltanat hak - söylemekle iJrtüa etmişlerdir. 
~- üzere mühariplere silah ve ceplıa-

vakl idi, Mesele, milletçe yapılma- !undaki tafsllatta •heyeti umumi- Merkez devletlerinin mümess>l-
1 ·ı M'~dı d letl · · ·· ne satılması, tasarruf senetleri bir 

ğa başlanılan mitinglerden miiU.. yenin flbô, Türkiyenin düveli mu- en e '" ewes ev erının mu 
esslr olan ve hunu emellerinin hu- azzamadan birinin nmzaheretini messilleri bitaraflık kanununun ecnebi namına devredilmeden ev
suliine mani addeden anasırı bris- temin merkezindedir> havadisini şimdiki şekli ile muhafazasını ıs- vel her türlü eşya gönderilmesi, 
tlyanlyen.in, ecnebilerin nazarı dik neşrii tamim etmesi iizerine sad - rarla istemişılerd'İr. Pek yakında 90 günü tecavüz etmiyen kısa va
kattnı celp için bililtizam yaptıkla- razama •:Milletin istlkHIJi nıilllyi nilıai bk karar ittihazı beklenmek deli adi ticari krediler müstesna 
rı ışaat kabilinden olarak kabul et- .muhafazaya azim olduğunu •M lı:ı tedir. olmak üzere mu'hariplere kredi a
mek lazımdır. Harbiye Nerıareti - tiin avaklbi meş'umiye kar§ en son HükUmet liderleri Ruzveltin çılması ve muharipler namına ia
ııin nota suretini ihtiva eden tel - fedakarlğı göze aldırdığım ve vic- harici siyasetine taraftar olan bü- ne toplanması menedilecektir, 
grafına verdiğim cevabı aynen ar- danı milliyi temsil etmlyen ihbara
zedeeeğlm: · tın şayanı endişe ak;sJer tevlit et-

3 Haziran 1919 da istihbarat da- tlğinl• yazmakla beraber bütüı. 
ires>nin şifresile ve .gayet acele- milleti de bu keyfiyetten nasıl ha
dir• kaydile Mustafa Kemalden berdar ettiğimi başka bir miinase· 

İtalya ile İspan- fAlman lıizmet-
Har>biye Nazıma şu cevap gidiyor: betle beyan etmiştim. ya arasında çi kızlar 

·S ivas civarında evvelce bulu - Sadrazam Ferit Paşanın Pari-
Kont Ciano 10 tem
muzda Barselonaya 

gidiyor 

nan Eı"·menileri ve bil3.hare gelen 
mültecileri tethiş edecek hiç'bir ha
dise olmamıştır. Ne Sivasta ve ne 
pe civa•rında dail endişe hiçbir ~al 
yoktur. Herkes sakinane iş ve guç
lerile meşguldür. Bunu sureti kafi 
yede aIZ ve temin ederim. Bina -
enaleyh İngiliz notasındaki istih -
barat membaının ne olduğu acizle
riıı.ce bilinmek lgzımdır. İzmirin ve 
Matılsaııın işgali haberi müessifi ü
zerine ahalii isliimiyece yapılan ve 
anasırı hristiyaniye hakkında hiç 

se malôm o]an daveti ii1.erine B• -
rinci Türkiye Btiyiik Millet Mec -
li>inin ilk içtima günlerinde baı-ı 

beyanatfa bulunmuştum. 
Bu meseledeki n<ıktai nazar ve · Madri>t, 1 (A.A.) - İtalya hari

sureti hareketinin ne olduğunu ciye nazırı K<ınt Cianonun 10 tem 
tavzih maksadile Mustafa Kema- muzda Barselonaya geleceği bil -
!in ileriye sürdüğü vesika şudur: dirilmektedir. 

Havzadan 3/6/1919 da Samsun- İtalya hariciye nazırı İspanya 
da Üçüncü Kolordu Kumandanı Re de,·let adamlarına San Sebastien-
fet Beyefendiye. de mülaki olacaktır. 
Erzıırumda On Beşinci K.ılordu 

Kumandam Kazım Paşa Hazretle-

bir fil<ri husumet tazammun etmi- rine. Halifaksın nutku 
ve Roma 

yen içtimalarda belki de bazıları - Canik Mutasarrıfı Hamit Beye -

lngiltereden Alman
yaya çağrılıyorlar 

. Loı:ıdra, 1 (AA.) - Evenlııg 

Standand gazetesi, Alman hüküme 
tinin İngilterede hizmet.çılik ya.pan 
bütün Alman kadınlarının Alman 
yaya dönmelerini temine çalışmak 
ta clduğunu bildirmektedir. 

Almanya büyük elçiliği bu ted
biri muhık göstermek üzere Al -
manyada iş görecek kimselerin az
lığını ileri sürmektedir. 

Muhtemel 
harekete 
hazırlık 
Bu haber uy
durma imiş 
Londra, 1 (A.A.) - Harbl

J.C nezaretinin saz sonunda 
muhtemel bir harekete hazır 
olnıalan lüzumunu territorlal 
ordu mensuplanna tebliğ et
tiğine dair çıkan haberler sa
lahiyettar mehafilce uydur - j 
ma olarak tnsif edilmekte - ) 
dlr. ) 

:'ftalıim olduğu üzere bun - ı 
dan daha iki ay evvel harbiye 
nezaretinin bir emirnan1esi 
mucibince, terrilorial ordu 
askerleri ve ihtiyatlar senelik 
talimler haricinde muhtelif 
talim ve terbiyeye tabi tutul
muşlar.dır. Binaenaleyh İngi
liz ordusu iki ay evvellsine ait 

· l<ararbrla yazın melhuz her
hangi bir tehlikeye karşı ko -
yacak vaziyette esasen bulu
nacaklardır. 

Kuvvete boyun eğilmez 
Glasgow, l (A.A.) - Glas

gow'da bir nutuk söyleyen 
mühimmat nazın Leslle Bur
gln, ezcümle demiştir ki: 

- İngllterenin birçok lhti -
yat stokları ve bir çok im -
lı.anlan vardır. Nereden gelir
se gelsin kuvvete istinad eden 
tahakküm teşebbüslerine ve 
taleplere boyun eğmiyettk -
tir, İnglltett, sulhii al'lllDağa 
azmetmiştir. Fakat öyle had
leır vardır ki, İngiltere impara 
torluğu lnınları tecavüz et -
meğl kabul edemez. 
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Kosva 
muharebesi 
ve Almanlar 

Bir yıl dönümü 

Harp müracaat olu
nacak en son vasıtadır 
ı:::;p otaliter devletlerin hare -

U ket tan:ları, İngiltere hii-
kı'.imetini ve po/ltlkasmı 

hedef \'e hiicum va"taı,ı olarak 
bulundurmaktadır. ~ nı devlet -
!erin muhtelif gazeteleri ,.e ne -
şir organları da yine ayni siyasete 
hücumlan ihli\'a eden yazılarla 

doludur. 
Uzak Şark hadiselerine dair ga

[ ~·telenle h.., gün neşredilen tel -

1 

graf hab~lerlnin mutevlyalı, Ja
ponlanıı, Ingilizleri hedef ittihaz 
ederek yaptıkları hareketleri tas
vir eyler. 

Bir Alman gazetesi Orta Avro -
pa, Balkanlar, Sovyet Rusya, U -
zak Şark, yakın Şark işlerine dair 
bir )'azı neşredince, yine İngilt....,_ 
ye hücum cümleleri göriilür. İlal
yan gaı-et>e1"riııdim b•isinln yin.e 
ayni mevzulara, Akdenlze, Alrlka

ya, İspanyaya ait yazılannda İn -

giltere siyaseti aleyhine birçok ya
ı 

zılara raslanır. 

Totaliter devletler, İngiltere ile 

uzlaşmağa da taraftardırlar, can-

dan isterler. İngiltere, totaliter 

devletlerin taarruz ve istilalarına 

[Baş iaraf1 1 iociıl '] 
Bundan sonra vilayet, Halk Par 

tisi, belediye. deniz komutanlığı, 

Liman reısliği, Denizyolları ve 
Limanlar işletmesi umum rnı..diır 

lükleri, Kaptan ve Makinıstler re 
miyeti, Şirketi Hayriye ve dıger 

resmi ve hususi müesseseler atı.

deye ~lenkler koymuşlardır. Bu
nu müteakip hazırlanan kürsüde 
genıç denizciler namına Deniz Ti• 
c..-et birinci sınıf talebesinden Ali 
Üner ve Deniz TicaTet filo.su namı 
na da kaptan Süreyya Gürsu ta
rafından birer nutuk söylenmiştı.r. 
Nutukların arkasından Cümhurı -
yet Halk Partisi başkanı tarafı~ • 
dan büyükler}mize çekilecek tel 
yazıları okunmuş ve alkışlarla tas 
vip edilm ıştır. 

Merasını bittikten sonra alay İs 
tikl1tl caddesıni takiben tünel mey 
danına gelmiş ve orada dağılmış
tır, 

Oğleden sonra ve gece 
Dün, Münakalat ve Muh;,ber;,t 

Vekili Alı Çetınkaya da denızc, er 
bayramı münasehetile radyoda bır 

konferans verm~tir. Vekil, bu kon 

feransında kapotaj hakkının ehem 
karşı koymaktan vazgeçerse, ge -
riye kalan devletleri susturacakla- miyetinden, deniz tiearetimizin ma 

rını, istediklerini yaptıracaklarını, .zi ve halinden bahsetmiş, kaboıaj 
ya~bileceklerini zanneyterler. davamızı Lozıaıııda Iayık olduğu 

Inglı.tere hülıômeli, totaliter dev 'ehemmiyetle müda!faa ve istihsal 
Jetlerle uılB§ırsa, yahut bunların ed M·ıı· Şef' · · b b .. ··k h. en ı ı ımız.ın u uyu ız 

siyasetine, taarruz ve tecavüz, is - t• . h ·· ti .... d · me ını urme e y"" ve enız mea 
tila hıı,reketlerlne karşı bitaraf kal 

suplarımızın kend.ilerne minnet ve 
ma51 temin edilirse, onlann tah -

. miıılerlne göre, küçük milletlewi tazimlerini arzettikten sonra denirz 
istismarları altına abnak, başka cileri.mizin ve ai.Jelerinin bayram
devJederin müstenılekelerini tali:- larını kutlulayarak sözlerine nı -
sim efmekı zapt ve ilbalt eyfomek hayet ver~ir. 

' kolaylaşır. · Saat 15 de Ortaköydeki Deniz 

* To1aliter devletlerin bu bedene- Ticaret mektebi· bahçesinde bir gar 

rinln, maksatlarının, siya•etlerinln 

etraflıca ve kafi mikdaJ"da İngilte

rede anf&§ılmış olduğunu gösteren 
1 
emareler, delail pek çoktur. 

İngilterede hiiki'ime1in harici si

yasetinde dahi parlamentonun mu 

rakabe ve hakimiyeti esashr. A • 

vam ve Lordlar Kamaralarında 

yapılan müzakerelerde, istisnasız 

denparti verilmiştir. Mektep önün 

deki sahilde de büyük deniz yarış-

lan yapılmıştır. 
(Yarışların tafsilatı 6 ıncı say

famı:ııdadır) Gece saat 19,30 da An 
ltara radymunda denizciler marşı 
çalınmış ve bundan sonra Müna
kale Vekaleti müsteşan Naki tara
fından bir konferans verilmiştir. 

Beyoğlu, Emiminü ve Kadıköy 
olarak bütün hatiplerin tecaviiz Halkf'vlerinde de Yüksek Deniz Tl 

ve ıaal\l'nz hareketlerini, siyasetini [ caret mekte.bi talebeleri tarafın -

takbih .. yledl.klerl, fotaliter dev -1 dan konferanslar tertip edilmiştir. 
lellttln harekatına karşı bütün .. a 

S>lalarla karşı dnrnbuası lüzumu
nu beyan ettikleri görülür. 

İngilterede bugün iktidar mev -

künde buhınan muhafazakar par

tinin parlamentodaki nasını teş-

kil eden miifritlerle mutedile.-, mu 

halefet mevkiinde buJunan libe -

Gece denız-de büyük şenlikler 

yapılmıştır. Köprüden saat 21 de 

halkı alarak hareket eden Şirket~ 
Hayriyen>n 65 ve 71, DeııieyoUaı:ı-

nın Suvat vapurları Üsküdar hiza 

sından Boğaza doğru çıkmışlar \'e 

tur yaparak Ortaköy önlerinde de 

mirlemişlerdir. !!ine Deıılzyollıın-nın mütevahhiş olmaları varidi ha fendiye. 
tırdır. İstila Devletleri milletimizin Erzurum Valisi Münir Beye -

Bulgaristandaki münasebetile 
Roma, ı (A.A.) _ Haliiaksın raller ve amele partisi dahi, tota-

nutku hakkında temirleroe bulu - s e y ı a b yapılan neşriyat Jlfer d1>11letlerln taarruz ve istila 
nın Ülev vapuru Kadıköyünden 

kalkarak ayni suretle Ortaköy ön-hukuk ve istiklaline riayetkar kal- fendiye. 
dıkça ve millet, vatanın tamamii Sivas Vali Vekili Hakim Hasibt 
masuııJ.yetinden emin bulundukça Efendi Hazretlerine. 
anasırı gayrimüslimenin duçarı Kastamonu Valisi İbrahim Be -
haşyet olmasına hiçbir sebep yok- yefendiye. 
tur ve bu bapta devlete karşı her Ankarada K. O. 20 Kumandanı 
türlü mes'uliyet• teahhüt ve buna Ali Fuat Paşa Hazretlerine. 
ta-rnamile emniyet buyurulmasını Konyada Yıldırım Kıtaatı Mü -
lstirtıam ederim. Fakat istiklal ve fettişi Cemal Paşa Hazretlerine. 
mevcudiyeti milllyeyi imha ve be- Diyarebekil'de On Üçüncü Kol
kayı hayatı tehlikeye isal eclen iş- ordu Kumandan Vekili Cevdet 
gal, suikast ve taaddi gibi İzmir ha Beyefendiye. 
>allsind-e görülmekte olan filiya- Van Valisi Haydar Beyefendiye 
:ın zuhuratı mümasilesine karşı ne hitaben çekilen telgrafı nmetni: 
milletin heyecan ve teessüratı vic-1 Fıransa müm~ili siyasisi Mös
daniyesini ve ne de buna müstenit yö Döfrrans'ın. nezdi sadaretpe -
tez&lıüratı mHliyeyi men ve tevkif nahiye gelerek hukuku Osmaniye
için nefsimde ve hiç kimsede kud- yi konferans huzurunda müdafaa 
ret ve takat göremiyeceğim gibi için Parise azimet edebilecelderini 
bu yüzden tahaddüs edecek vaka- tebliğ eylediği Dahiliye Nezareti . 
yi "" hadisatın karşısında da mes'- nin tebligatı resmiyesinden ve a -
uliyet kabul ede~Hecek ne kuman jans neşriyatından anlaşılmıştır. 
dan ve ne de rnulkıye memınu ve İzmir vak'ası üzerine milletimizin 
ne de hükumet tasavvur ederlm.• gösterdiği asabiyeti milJiye ve bu 

MuStafa Kemal bundan sonraki sureti uh i · · ı·kl·ı· h • . .. . e m · a azaı >s ı a ıyet u-
hadlselerı şoyre •zah eder: \ susunda tezahür eden az.ıni kat'isi 
•- Bu nota suretile tarafımdan · neticesi ola.n b h · . . , ' u rnaz ar•yet şayanı 

verilen cevap suret• h•I umum ku- şükrandır. Fakat buna rafmen Yu 
mand"'.'lara, vali ve _m~tasarrıfla- .~anlılar İı.nıir Vilayetinde işgal _ 
ra tam•men tebliğ edıld•. den men°·1ilmiş d "ld' H h ı . .. .. • • ı:u egı- ar. er a -

Bu tar•hlerde butun milletin Jn- de milletin, hulcırkunu müdrik ve 
ı11iz :Mulı.ipler Cemiyetine iştirak- onu çiğnetmemek için yekvücut o
le :i:.giltere muzaheretinin talep 
edilmesi, hu cemiyet namına, Salt !arak fedakarane harekete muhey 
l\lolla imzaslle unmm belediye rl- ya olduğu Düveli İtilfıiiyeye karşı 
yasetlerlne bir telgrafla bildirildi- izhar ve ispata devam edil\iikçe dü 
tı ve bu telgrafın t.,.irini akim bı- veli mü~arileyhimin milletimize 
rakınak için milleti lüzumu gibi hürmetkar ve hukukuna riayetkar 
tenvir etmekle bera1J,,r hiiln'.imet olacağına şüphe yoktur. 
ll<lzdlnd$1 te§ebbi>sa tım malumu- * 

nan Gayda, ezcümle şöyle demek- siya•eti aleyhine müttefiktirler. Berlin, 1 (A.A.) - ••Börsen Zeiı- lerine gelm~tir. Bunlardan başka 
tedir; reJaAketı•n bı·laADÇOSU Bunlar arasında yalnızca noldai 

C' tung> gaııetesi, Sırp milleti üzerin Sarayıburnu \'e Şemsipaşadak i renk 
- Müzakerelere başlamak im- nazar farkları vardır. Bu farklaJ", 

kansızlığı halliıazırda tamamile ve · pek müthiştir deki Türk tahakkümünün başlan - ~ti-' ve teuvüz si'ya~tlne karşı li ılıavuzlar, limanın su de -

doğrudan doğruya ihata siyaseti - Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar ajan- gıcı olan Kosva mulıarebesmin 550 ahnauk mukavemet tedbirlerinin poları ve sıı:hil fenerleri elektrik -
nin tatbikinden ileri gelmektedir. sının_ aklığı• so.n. haıbe. _rleı-e göre, 1 iııei yıldönümü münasebetile yaz- 1 !erle donanmış olarak Ortaköy ön-

dertttıılrıe aittir. 
İşbirliğinin tamamiyle aksi o- seyliip felaketinın bılançosu şu - dığı bir makalede diyor ki: !erine demirkmişlerdir. Gece yarı-

lan bu siyaset, maskesi altında sak dur: * sına kadar şenlikler ya,.ılmış ha-
l _., _ Londranın miiza'lıeretile Türki- Şimdi'·' g-"'nllk, yahut hy - " 
a.,.,ıgı sulhun tamamile aleyhin - 3? ölü, 50 kayıp, 250 ev tamami- ,,, .. ~- ..,.. 

dedir. MüniJıtenberi İngiliz _ Fran le yıkılmış, 450 ev oturulamıyacak yenin Bailıan d""1klkrini garp dev_ nelmllel siyasetteki kararsı:zlık, 
vai fişekleri atılmı§tıT. 

sız siyaseti her türlü te§I'iki mesai hale gelmiştir. Zirai mahsulat cid- le'tleı·inin te4:ıl.ikeli harekat sahası
lmkanlarını ortadan kaldırmıştır. di lıasara uğramıştır. Büyük mik- na sürüklemeğe çalıştığı bu ail'lar-

İlıata siyaseti daha ziyade bir tarıda hayvan telefatı vardır. 
itilfofgirizlik ve harp s\yasetidir.> Maddi hasar yekünu 100 mil -

da, Kosva muharebes>nin hatırası 

Yugoslavya için bir ihtar olınalı-
yon leva kadaırdn. l dır .• 

Ç be 1 b l Kral 'bugün seyla.ba maruz ka-
em r ayn u ilan araziyi gezmiş, felaket hakkın-
gu .. n t k da mufassal malümat edinmiş ve n u u felakete uğrıyan halka karşı derin 

söyliyecek bir alaka göste~işti~, Müst.aceli
yelle yardım faahyetı OX1ganıze e--

Londra, 1 (A.A.) - Önümüzde dilm.İljtir. Dahiliye nazırı da !eli.
ki paz.ar günü akşamı Çemberlayn ket mıntakasında bulunmaktadır. 
İngiliz milletine hitaben radyo ile Yabancı memeketler diploma -
bir mesaj söyliyecektir. İngiliz baş tik mümessilleri hükiımete taziyet 

000 

Kont Grandi 

Korporasyon ve Faşyo 
Meclisi Reisi oluyor 

vekilinin bu söyJiyeceği nutka bü- lermi bildirmiştir. :Sunl;mlan ba- · Roma, 1 (A.A.) - Bu akşam Ro 
yük bfl: ehemmiyet verilmektedir. zıları felaketzedelere para yardı_! ma siyasi mahfillerinde deverana 

-<><>- mın.la da bulunmuşlardır. başhyan bir şayiaya göre, itafya -

Bir gemimiz daha M ı· • R mn Londra büyük el-;isi Kont 
denize İndirildi USO Inl oma- . Grandi geçen Salı günü vefat eden 

Bedin, ı (A.A.) - Bugün öğle- ya döndü Kont Costanz<> Ciano'omn y~inl? 
den sonra Rostok'da, Neptün tez- pek yakında Façio ve Korporas -
gahlannda yolcu ve eşya nakHya- Roma, 1 (A.A.) - 15 gündenbe- yonlar Meclisi ReisTiğine tayin e-
tına mahsus salon vapurunun de- iri Romada bulunınıyan Mussolini, ·d·ı kt' · ı ece ır. 

ni.ze indirilmesi töreni yapılmıştır. bu akşam kendi hususi tayyaresile , . . 
2800 tonilatoluk olan bu gemi, Likoor tayyare meydanına inmİ§ Yalnız bu dak•kaya kadar, bu şa 
Türkiyerıin ıPpariş ettiği dört ge _ ve doğruca Venooik sarayına git- yianm doğru olup olmadığını talı-

c i ır. kik kabil olamam1 tır. 

müşevveş, keşmekeş .. aziyet ne Saat 21 den sonra Ortaköy ön-

zamana kadar devam edttek? [!erinde demirlemiş_ ela» Ege \'apu 

Çemberlaayn, Avam Kamara - 1 rıında da bir suvare veriimi,tir. 
sııııda son '1aftalarda söylediği mı-
tuktardan blTisinde, AlmanyaddJ getlııllecek serbest bir limandan is

beyanatı duyarak, hissettiği inl<i • 

sarı anlatmıştı. 

Çembnlayn "in sözleri, yalnız İn

gilterenin değil, suHı ve müdafaa 

eephtfiin;ı dahil milletlerin haltla-

n, lstlklillerl ve müttefiklerinin 

koJ'Uıtnlası esasına dayanan umu
mi bir anlaşmadan başka bir tekli
fe, düşünceye İngiltere hiilo'.imeti
ııln yanaşmıyaeağmı teyit eyler. 

Harp, müraoaat ohınacak m 
son vasıtadır. Bu vasılayıı iste, 
istemez müracaat zarureti karşı -
suıda bulunulacak mı? 

Mevcut garantiler, muahedeler, 
müzakereler, Moskovada devam e
den görüşmeler, totaliter devlet
lerin yeni bir te<avüzüne, silahla 
mukavemet edileceğini ishal ~e • 
ed< veıılkalardrr. 

Danhig meselesinde, Almanya 
ldlleslnde teşkil edilttek muhtar 
bir hiilu'.imetle, Lehistanm husule 

teillği gibi istifade etmesi şelı:lindo 
llir bal tarzının halı.emfllt suretlle 
İnglltere<e tftlllf olımaojına dair 

rivayetin vardn. 
Nazi Almaı>yıısı lıu işin hc.Jlile 

tatmin e:lilmlş ola~ak nu? Müs -

tem1eke istekleri ~in ne yapıla -

cak? Orta ve Şar Cenubu Avnı • 

pada boznlan siyasi ve ani muva

zene yeniden nasıl kunılııcak? 

Başlı, başına Asya ve cihan hu-

bine sebep olacak dereeede mühim 

olan Japonyamn Çini istila ve Is-

tisman işi ne ola.ak? 

Bu gibi pek ~ok işler ve mesele-

lew, fotaliter devletlerin ve gazete

lerinin isfedlklerl, İngilterenln ken 
dilerini serbest brrakınası anulan-
na Büyük_ Brifanya imparatorlu • 
ğıınun mütavaat etmesi ihtlntalle
rlni döşünmeğe bile müsait değlt-
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Her gUn !i 
bir hlkAye ~ Fedakarlık .. 

Nakleden: Ferit Ali 
-3-

ı ........................ ıı 
ı Harici ı 

f Küçük Haberler f 
ı ........................ ı 
* Alma.nlar garp cephes<nde de 

t.ah§idata başl.am~la'rdıt. * Alınan hariciye nazırile Da -
nima.ııka hariciye nazırı arasında 

müzakereler<ı başlannuştır. Bu mü 
zaker<ılerı ~gayesi bir harp vuku -
unda Dan.ıma.rkanın bitaraflığını 

tıemın etmektir. 
* Almanya dört Baltm devletı

ı.. İskandinavya devleUerı ve Da
n.imarkadan mür<ıkkep tamamile 
bltıw-af bır d•vletler bloku vücuda 
getlıımeğe çalışmaktadır. * Rıomanyada demıri hatlardan 
on kişi alev makınek>rlle beraber 
yalı.alanmışlardır. * Mıııır - Türkiye •le bir yardım 
cı çaktı akdederse İtalyanın Trab
lusta,kl İtalyan askeri kuvvetinin 
arttırılacağı Roma tarafından Mı
sıra bildirllmekt~ir. * Londra, 1 (A.A.) - Coston -
road infllliklarında methaldar olan 
dört kişi 20 şer sene ağır hapse 
maküın edilmişlerdir. 

İKDA!\1 

Ruzveltin ~~!N&M+& 
salöhiyeti Dünyanın en büyük 
m a h d u 1 hastası daima gülüyor 

Çelik makine içinde yalnız 
Artık parayı lJÜzile hayata iştirak ediyor 
in diremiyecek 
Vaşington, 1 (A.A) - Ruzveltin 

doların kıymetı.ni dii§ürmek sala
hiyeti dün gece yarısı nihayet bul
muş ve cümhuriyetçilerle demok -
rafların bir kombinezonu yürun • 
den yenilenmemiştir Tam gece ya
rı..sı olunca, muhteht para konfe -
rıınsı raporl.lllun kabul edilmeme
si esasını müdafaa etmekte olan 
senatör Tydmgs, uzatılması mev
zuu bahsoJan Salahiyetin kanl.llli 
vadesı hul\ll etmiş olmasına rağ -
men, sözlerini bitirmemiştir. 

2 - Temmuz 193!t 

'RA·. DYO 
. . 

Ankara Radyosu 
-DALGA UZUNLUGU -

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9t65 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. ı20 Kw. 

2 Temmuz Pazar 
Saat 12,30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği (Klasik 

program) Ankara radyosu küme 
ses ve saz heyeti. 

Saat 13 Memleket ı,aat ayarı, a· 
ıans ve meteoroloji haberleri. 

* Londra, 1 (A.A) - Fransa 
·, aefiri dün a~ Cadogan'ı ziya -
r<ıt etmiştir. . 

Bu surteJe Reisici.ımhurl.lll bu 
meseledeki salahiyeti nihayet bul 
muştur. Ve kambiyonun istikrarı 

nı temin için tesis edilmiş olan iki 
milyon dolarlık istikra,r sermay;osi 
de mevcut değildir . Gümüş için 
hiçbir satın alm, fiatı tesbit edil
memiş bulunmakta ve bu fiat an -
cak dünya piyasalan üzerine tes
bit edilebilecektir. 

Saat 13.15 Müzik (Küçük Orkes 
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Hanns 
Löhr - Tempo Tempo (Gallopp) 
2 - Fdz Köpp - Yaz akiamı sü
iti. 3 - W. Ganglberger - Aşk 

çanları. 4 - Ziehrer - Der Schatz 
meister operetinin valsleri. 5 - M. 
Brusselmans - Felemenk süitin -
den (Aşk gölü). 6 - Erich Eineg 
Bir zamanlar bir Çigan vardı. (Çir 
gan entermezzosu). 7 - Tschai • 
kowsky - Melodi (Opus 42 No. 
3) 8 - Hans Mainzer - Serenad. 
9 - Czernik - Rakseden kalpleı'. 

Saat 14.15 - 14.30 Müzik (Melo· 
diler - Pl.) 

O na di1'.lıatl1 balıınca yüzünün nelıatlar •ararmıf oldu

ıunu gördüm. Y analılarında i1'.i lıırmu:ı lelıe parlıyordu 

Bir gün şehre inmem lazımgel - Fakat boşanmamız!.. 
dl. Seyahatimin ikinci günü hay- - Dinle Paul, annem hastalan· 
retle durmadan Marie'yi dilşün - dı. Onun için annemi terkedeme
dü.ğüme dikkat ettim. Üçüncü gün diın, fakat annem ölünce anladım 
eksikliğini loorkunç bir şekilde hiş ki büyük bir hata işlemek üzere • 
settlın ve dördüncü giin onu sev· yim. Seni sevdiğim kadar Albert'i 
diğimi kendi kendime itiraf ettim. sevmediğim muhakkaktı. Paul be-

Seyahatten avdet edip te ken- ni affetmelisin .. İşte koştum gel • 
dimi evimin önünde bulduğum dim. Beni öpmek istemez ır.lsin? 

zaman genlıj bir nefes aldım. O e- Bunu söylerken yaklaşmış yÜ· 
fikte duruyordu. Onu derhal kol- zünü bana doğru kaldırmıştı. O 
larımın arasına almak bana gayet zaman, onun ne kadar zayıflamış 
tabil bir hıidise olarak göründü. olduğuna dikkat ettim. Yaııakları
Hlç itiraz etmedi. nın ucunda iki kırmmızı leke parıl 

- Marie dedim. Ben bir buda- yordu. 
la imişm. Ve biz birbirimiz için - Aimce dedim. Şimdi vaziyet 
yaratılmışız. değişmiş bulunuyor. Aramızda uçu 

Bunu takip eden haftalar zar • rumlar hasıl oldu bundan da mes
fında biııbirlmizi nasıl sevdiğimizi ul sensin. 

_ daha iyi anladık. Birbiri için yara· Marie'yi i.şaret ederek: 
tılunış k• insanın birleşm<ısi ne bil - İşte benim sevdiğim ve ev· 
yük bir saadetmiş meğerse!.. Bo- lenmek istediğim kadtn dedim. 
şanmam neticelenir neticelenmez Marie kımıldamadı. Koyu siyah 
evlenecektik. Ve ben Fransadan gözleri solgun yüzünde iki iztırap 
gelecek boşanma haberini sabır • koyusu haline gelmişti, Karımın 

sızlıkla bekliyort>m. alnı buruştu: * - Sen çıldırdın mı Paul bl.lllu 
Günler geçti. Aimce o ilk mek· nasıl söylıyııbiliyorsun! Evvelce 

tubu yazdıktan sonra başka ses se- 1 benimle evlenmiş olduğunu unu
da çıkmamıştı. Yavaş yavaş endi- tuyor musun? 
şeleruniye başlıyordum. - Derhal boşanmak için lazım 

Bu sıralarda bir gün kapı ça • gelen tedbirleri alacağım. 
lındı. Biraz sonra önüde bir göl- Dudakları titredi. Gözlerinden 
genin belirdiğini gördüm başımı yaşlar fışkırdı: 

kaldıroım ve donup kaldım, göz- - Zalim olma Paul.. 
'terin derin bir ~ift mavi göz - - Peki dedim eğer boşanmak 
le karşılaştı. O gözler ki bir zaman istemiyorsan başka türlü de hare
ne heyecanla kalbimi çarptırmış- ket edebilirim, Marie'yi alır gide
lardıl .. Karşımda Aimce sarı saç- rim. Dünya geniştir, onunla bera· 
!arı .ince uzun vücudu ile dimdik her yaşıyacak bir köşe bulacağı -
duruyordu. mıza emin ol! .. 

Aimce: Marie'ye döndüm: 
- Paul diye, bağırdı. Beni gör· - Gel sevgilim bizi gideceğimiz 

düğün için mesut olmadın mı? yerde kimse rahatsız edemiyecek-
Mektııbumu almamış mıydın? tir, Aime bağırdı; 

Biraz kendimi topladım, Marie - Paul! 
Aimce'nin arkasında sakin fakat Bu yalnız müdafaasız kalmak· 
solgun bir yüzle duruyordu. So • tan korkan bir çocuğun çığlığına 
ğuk bir tavırla; benziyordu. 

- Burada ne işin var dedim, - Beni burada yalnız bıraka • 
kocan nerede? mazsın Paul, bunu yapamazsın 

- Kocam mı? Paul, seni gitmiye bırakmıyaca • 
Hafif hafif gülüyordu. ğıın. 

- Fakat kocam sen değil mi • - Haklı söylüyor Paul... 
sin? Yolladığım mektubu alma· :Marie ilk defa olarak ağzını a· 
dın mı? (Arkan var) 

* Sofya, 1 (A.A) - Bulgaris • 
tan mııJJ.ye nazırı Bopilof, 

0 
mühim 

lktısadf bir iş için gttmıs olduğu 

Berlınden dönmüştür. 

Kral Zogo Kös
tenceye gitti 

İstanbul, 1 (A.A.) - Kral Zogo 
bu akşam saat 22 de şehrimizden 
Transil.vanya vapuru ile Kösten • 
ceye hareket etmiştir. 

Bununla beraber, 1934 tarihli 
•Silver act• meriyette kalmakta
dır ve bu suretle Amerika hazin&
si yabancı gümüş satın almağa d~ 
vam edebileccktlr. 

Kral Karo/ Mebusan mümes
sillerine beyanatta bulundu 

Fred Snite ı;eli1'. ciferin ir;inde 11ülüm
şüyor. Afafıda vefakar r;oculılulı 

arlıadaıı 

Bükreş, 1 (A.A.) - Mebusan ve 1 Kral, bundan sorıra devlet bün- fe rede Snlte annesi ve ba· ı Bu zavallı hasta gence annes! 
ayan meclisleri mümessilleri, kral, yesinde yapılan ıslahatı ve otorite U-- bası ile birlikte Çine ka - ve babası ıle beraber bir de çocuk· 
sarayına giderek kral Karola, par nin yeniden tesisini hatıilatarak dar yaptığı bir seyahat es luk arkadaşı bir genç kız refakaıt 
!Amentonun açılış nutkuna meclis· Avrupada yaptığı son seyııılıatt<ı nasında ıdi ki bu yirmi altı yaşın· ettığini söylemiştik. Bu genç kız 
ldire.ri.n cevaplarını takdim etmişler- bu suretle Romanyanın nüfuzunun daki genç, güzel delikanlı feci bir melankolik, du~gun, rıeyus ba -

felce uğradı. Ölmek üzere idi. Fa- kışlıdır. Bütün hastalı~ı ve seya -
ne derece artmış olduğunu bizzat Kral Karo!, .bu müna.sebetıle kat iyi bir tesadüf neticesi Pekin- bati esnasında büyük hastaya re-

mebusan meclisı mümessillerine müşahede ettığini bildirmiş ve de bir hastanede ciğerlere sun'i fakat etti. Daima onun yanında 
hitaben demiftit ki: sözlerini ~öyle bit~~lr; tenefüs verebilecek çelikten ga - bulundu. Daima oııa kar~ı büyük 

cAsırlardan intikal eden emel-ıh :~u ~ufuz ı:yesınde, Romanya, rip bir makine bulunuyordu. bir itina gösterdi, itap okudu, 
lerıne varmak hususundaki gay _ arıc sıyaset 'n ~sasını teşkil e- Frede Snite'in babası Mösyö Sni meşgul etti. Genç adamla genç kı
-~1 · b" "k 'ed k• 1 k1 ıden sulh, ııeref ve milli istikW te çok zen,gin bir bangerdi. Der - zın yalnız çocukluk arkadaşı ola-
.1.'C'1. erı ve uyu .1. ' a ttr ı arı ne... . . 
ticesinde, Romanya, bugün bulun- prensıpleruıi ;nerjik ~urette teyit bal makineyi satın aldı. Delikanlı- rak kalmıyacaklarına eğer Fred 

d ğ k
. . · . b 

1 
[ eylemış ve halen takıpte bulun - yı içine yerleştirdiler. Böylece bu meş'um hastalığa uğramasay-

u u mev ıe erışmış u unuyor. t 
Romanyanın vazifesi, ecdadından mll§ ur. muhakke bir ölümden kurtarmış dı hayat arlıdaşları olarak ta bi-
kalan bu mirası tam olarak muha· .. Ayan azasına hitaben söylediji oldular. ribirlerine bağlanacaklarına mu -
faza etrnekt' B' . k d' . sozlel"de de, kral ayni preruipleri Genç Amerikalı çelik makinenin hakkak nzrı Ue bkılıyol"du. Şimdi 
ait olmıyan ~lQbi::;.ue :~z~:: bildirmiş ve demiştir ki: iç•nde olduğu halde ailesi ile bir - ise bun imkan kalmamıştır- Fakat 

· "ız' tab'I h'k h d tl likte Amerikaya döndü. yine de genç kız sevdiği adamı 
yoktur. Fakat bize ait olanı muha· <.e • ı ve mu ı u u arı-

b ld k B-ı.. alınd Çelik ciğerin uzun ve tehlikeli terketmemekle vefakarlığını sev-
faza ve müdafaaya da ayni derece mızı u u . ~asının m a .. .. .. kt Fak k _,,ahati esı:ıasında kendisine tam gisinin yüksekliğini isbat etmiş o-
de azmetmiş bulunuyoruz. gozumuz yo ur. at endi ma --, 

1 d b,..,.. .. · 15 k~i refakat ediyol"du Babası ve luyıor. 
Orouiıun takviyesi için yapılan ımızı a .,.un enerıımızle muha 

f annesi, çocukluk arkadaşı bir genç Fred Snite'in aynasının içinde 
fedakarlıklar malumdur. Milli mü azaya azmetmiş bulunuyoruz. Bu )uz, hususi doktoru, makine i:Le daima yüzünün gülmesinin sebebi 
dafaanın takviyesini bundan böy- çerçeve içinde. Rom:.nya, sulhu, meşgul olmak üzere bir mühendis, ni işte bu melankolik yüzlü vefa -
le de daha ziyade fazlalaştırmak milletler arasında ekonomik müna iki yal"dımcı, bir şoför ve altı has- kar genç kızın daima yanında bu-
meoburiyetindeyiz. Orduyu en ıno sebetlerin inkişafını temin edecek ta bakıcı. lunmasında aramalryız. 
qern silahlarla teçhiz edeceğiz ve 1 olan her şe' üzerinde izbirliği ~·ap Bütün bunların Normandie ile 
Romen hiıdutlannı ve Romen hak 1 mağa hazırdır. Amerikaya gelişleri altı yüz bin 
!arını müdafaa için bu ol"dııdan 1 

Kral, ayan mecli.si miimessille- franga malolmuştur. Yolculuk es-
ı . 

kuvvetli bır kalkan vücude geti • ı rine verdiği cevapta, nihayet milli nasmda beraber götürülen alınan 
receğiz. Romen askeri, birle~miş mü;iafaanın ve hudutları içinde şeyler bir milyon frank değerinde 
Romanyanın tabii ve muhik hu - Romanyanın emniyetinin takviye- yalnız eczahane ise yedi yüz bin 
dutlarmı kanları ile çizen selefle- si için yapılan gayretleri anlatmtş frank etmektedır. 
rine daima layık kalacaktır.. tır. Bu büyük masraflara rağmen a· 
=========================== 1 sıl hazin olan şey bu gençadamın 
•-------~------.----------• ] hiçbir zaman iyi olmasına imkan L' B 1 R A Z O A M 1 Z A H t görülmemeyişidır. O bu dünyanın 

---- • • • ·--------------· ', · n lüks fakat en sıkıntılı arabasın 

' 
--s .. ... ..... 

i-~ 
~ 

' 

.. 

;; 

fa, yalnız olarak yaşaıruya malı· 
kümdur. Bl.lllunla beraber bu dün 
yanın en büyük hastası yine de,ga 
yet metin ve sabırlıdır. Her şeye 
ragmen güzel tebesoıümünü, mii -
tevekkil ve sabırlı halini hiç tel- -
ketmiyor. 

Hususi doktoru Adams ismin -
de genç bır mütehasıstır ki hasta· 
sının ayni zamanda iyi bir dostu
dur. Hastabakıcıları ise bu sevim
li zavalı genci oyalamak, meşgul 
etmek için ellerinden geleni esir -
gemiyorlar. 

Biraz da ailesinden bahsede -
Hm: 

Saat 18,30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Şen oda mü -

ziği - İbrahim Özgür \'e ateş bö
ceklert) 19 Çocuk saati. 

Saat 1925 Türk müziği; (Fasıl 

1 heyeti). 

Saat 20 Memleket saat ayarı, a· 
jans ve meneoroloji haberleri. 
jans ve meteorolopji haberleri. 

Saat 20.10 Neşeli plaklar - R. 
Saat 20.15 Türk müziği; 1 -

1 - Salim Bey - Hicaz peşrevi. 2 • 
Faik Bey - Hicaz şarkı - Ateşi 

suzanı firkat. 3 - Rifat Bey - Hi· 
caz şarkı - Sislendi hava. 4 -
Şevki Bey - Hicaz Şarkı - Sen 
bu yerden gideli. 5 - Tanbur tak 
simi. 6 - Sadettin Kaynak - Bu -
selik şarkı - Saçlarıma ak düş -
tü. 7 - Koşma - Ebrulerinin zah· 
mı. 8 - Mustafa Nırliz - Suzinak 
şarkı - Sensiz bu sabah. 9 - Mus
tafa Nafiz - Hüseyni şarkı - Ü -
mitsiz bir sevişle. 10 - Lemi -
Hüseyni şarkı - O güzel gözlere 
bakmasını bil. 11 - Halk tlirküsü 
- Yürü dilber yürü. 

Saat 21 Müzik (Riyaseticümhur 

Bandosu - Şef; İhsan Künçer). 

1 - Donizetti - Rauks - Marı. 

2 - Waldteufel - Her şeyi hot 

gör (Vals). 3 - Mendelsııohn -

Ruy Blas uvertürü. 4 - Luiglni • 

Çanların sesi. 5 - Saint - Saens -

Dejanır operasından fantezi. 

Saat 21.50 Anadolu Aja1lSl (spot 

!iel"VİSİ). 

Saat 22 Mtizik (Ca:ılband - Pl.) 

Saat 22.45 - 23 Son ajans ha -

berleri ve yarınki program. 

Nihayef Denizbanlı ta tarihe 1'.arııtı ... 
Evet, Adliye tarihine 

Çelik ciğerin babası Frede Su • 
ibe zengin Amerikalı bir banger -
dlr. Blrtc!k evlıldırun şifalı için bü
tün hayatını, faallyettnl ve serve -
tını seferber etmiş bulunuyor. 
Frede'in annesi madam Snite oğ· 
lu bu feci hastalığa tutulalıdanberl 
daima siyahlar giymeyi Adet edin
mişti. Oğlunun yanında daima mil
tebesim bulunmasına rağmen yü
zünden büyük kederini k~fetmek 
pek kolaydı.r. 

Fred Snite aaflam ve •ıhhatte oldufu •ıralartlu 
( kucafında taııdıfı lıu lıartleıidir ) 
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BARBAROS 
- 17 - Yer.zan: Rahmi Ycrfız 

Komander Rossini'nin kızı Ramela Türk 
korsanına ihtiras dolu gözlerle baktı: .. ' 

!çeriye Sinan reis girdı. Koca [ Rossıni'nin titri yen sesi duyul-ı 
Türk kaptanını selamladı, yanına du: 
sok>Jldu, kulağına bir şeyler fısıl- - Ramela. güzel kızım.. İnat 
dadı. etme .. Konuş!.. Ne yapalım mu -

Barbaros bunları dinledikten kaderal bizi kudretten, hudut -
sonra emir verdi: suz hürriyetten esarete d~ürdü. 

- Hemen buraya getirin! Türk kaptanının sözlerini işittin. 

Sinan reis dışarı fırladı, bır da- Burada söz galibindir diyor. Ve 
kika sonra odanın kap.sındaı. içe- öyledir de .. Senin, benim, ve bü
riye birbirinden güzel ~l genç kız- tün ırktaşlarının selameti namına 
dan mürekkep bir esic katarını konuş .. Reisin sorduklarına cevap 
gönderdi, Arkasından da kendisi ver ... 
girdi. Ba!lbaros, yeni gelenleri o- Ramela, babasının yalvarl!§ıru 

turduğu yerde gözden geçiriyor - boşa saymadı, Barbarosun sorgu
du. Bunlar, biı1birinden güzel, seç- suna billur sesinin en şakrak tara
me, nadide Nis kızlarından ibaret- vetiy)e cevap \'erdi: 
ti. En körpesi 17 en yaşlısı 22 sin- - Adım Ramela! 
de bulunan esir asıl kızlarının a- - Bu esir kumandan senin ha-
rasında, orta yerde duran kuman- ban mı? 
dan Rosininin büyük kızı Ramela - Evet .. 
Rossini nadir ele geçer bir inci pı- - Ona acıyor musun? .. 
rıldayışiyle göz çekiyor, bir ku -
yumcu vitrininde birbirinden ak- - Söylesene, acıyor musun ba-

' b ? seden ışıldamalarla ortalığı şahap ana .. . 
yağmuruna boğan bu genç kız ka- - ........ . 
tarının en güzelini te~kil ediyor - - Siz de evinizde başka millet-
du... !erden esirler, köle ve cariyeler 

Her şeey kıymet vermesıni bılen kullanıyor muydunuz? 
Baı:ıbaros Ramela'ya işaret etti, İs- Ramela, karşısında denizlerin 
panyolca emir verdi: •indiği, fırtınaların yatıştığı, ha -

- Sen şöyle ileri çık bakayım... diselerin baş eğdiği kırmızı sakal
Kudretli Türk korsanının em - lı, çelik adaleli, kabarık göğüslü 

rini, arkadaşlarının arasına soku - Barabarosg. mühimsemez bir tavır 
larak yerine getirmek istemiyen la baktı, sonra simsiyah saçlarının 
güzel Ramela Sinan reisini güçlü fil di.şi alnı üzerindeki perçemle
koliyle katardan ayrıldı, ortaya sü rinl sarsan bir baş silkişile isyan 
rüldü. eder gibi haykırdı: 

Barbaros sordu: - Evet.. Yüzlerce esirimiz var-
- Adın ne senin? dı .. İçlerinde senin gibi bar.bar kor 

. . 1 sanlar değil, sarıklı ve kavuklu 
Ramela'dan evvel, zıncıre \'U- · .. b li 

k d 
•Türk beylerinden, vezır rut e 

rulu bekliyen babası uman an . 
beylerbeylerinden seyısler, kapı 

Rossini atıldı, zincirlerini şakırda-
uşakları da me\•cutttu· 

tarak yalvardı: (Arkası var) 
- Büyük Kaptan.. Onun adı 

1 
Ram ela. benim kızım .. Nadide bır 
çiçek gibi binbir itina,binbir ihti
mamla büyüttüğüm büyük kızım .. 
Ona merhamet et! Sert bi rbakışla 

şiddetli bir seslenmeyle dalından 

kopmuş bir gonca gibi hemen so· 
luverecck nazık yaratılışta bir yav 
rudur. Ona acı, onu bana değil, 

bekaret ve masumiyet sembolu o
lan Meryeme bağışla!.. Baştardan
daki forsaların arasında ölünceye 

kadar iç huzuriyle ve seve seve 
küreklere sarılmam için bu kay -
naktan Ramelanın hayatta olukun 
dan kuvvet alacağım! 

Baı!lıaros eliyle işaret etti: 

- Sen dur burada konuşmak 
hakkı galibindır 1 Sonra bu kadar 
güzel bir kızı olan b~banın, nasıl 
olup ta sağ ğaldığına, fazla olarak 
esir düştüğüne hayert ctmemok 
imkaıısız! Kızına söyle sordukları 
ma cevap versin! 

Odadakiler put kesilmişlerdi.. 

Kimsenin sesi çıkmıyor, herkes 
bulunduğu yerde donmuşçasına 

vaziyetini muhafaza ediyordu. 

Yunanistanda 
Tuğyanlar ve 

Felaketler 
Atina, 1 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor 
Hükumet Beotya ve Fiotid mın

takalarıQda şidetli yağmurlar ü
zerine tuğyan feliıketine uğrıyan
lar için seri yardım tedbirleri al -
mıştır. 

Başvekil Melııksas'ın emrile zi
raat, münakalat nazırları, zıraat 

bankası müdürü ve içtimai basiret 
umumi katibi, hasaralı görmek ve 
yardım ı~.edbirterl kararlaştırmak 
üzere tuğyana maruz kalan yerle
re gitmişlerdir. 

Hükumet acele seyyar hastane
ler, doktorlar w ,ıliıç göndermiş 

ve tahsisat vermiştir. 
Münakalat ve muhaberat tek -

rar teessüs etm>ştı r. 
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Dünkü ycırıplcırJa ilri çifte falcılar 

' 

, .. -.. 

Dünkü merasimde Jenizcil•r AbiJ•ye celenk koyuyorlar • 

Hitler Danzig' e girmiyor mu 
. . (B<ı§tarafı l ınci sayfada) 1 bir te~bus. deri ~ı d~h~ vahim ı me.k için tev:--sül ettıği tedarikata 

rırı, Almanyanın Dantzigi içeriden hır vazıyet ıhdas ectc(e><tır. Fran- daır şu tafslalı . vermektedır: 
zapta çalışacağını bildirerek bu 1 sız ve İngiliz hük·:Ometleri haltı 1 Geçen gece, vapurlarla Dantzi
suretle vazyette hasıl olacak ve- hareketlerini sarih bı.· surelte bil- ge büyük kamyonlar getirilmiş ve 
hameti kaydeyler:-.ekte ve Lıgilız dirmişlerdir. Bu hususta şüph~ bunlar sivil haika yasak edilen 
hükumetinin bur.~ nasıl karşı ko- mevcut olamaz. H2~ ıkısi de Po- Bishofsberge sevkolunmuştur. 
yacağını izah etnoektedir. j lonyaya karşı olan taahhütlerin ta Diğer taraftan gönüllü kıtala-

Muharrir, son thkika!arda Lon- mamen ifa edecekler·Er. l'Jris ve rına ait at siırüleri Dantzig'den 
draya bu projea n muhtem~l tat 

1 

Londra vaziyetiıı in1<işafını en bü 
bikine ait saı·Lh ma!Umat gelmiş yük bir dikkatle ~a1<ıp eylemekte
olduğunu bildiriyor ve Danzig ci- dir. İki hükumet d1ha dün akpm 
varına turist maske~ı altın~a ya.1-1 da istişare halind" i .tiler ve yapı
nız bırçok kıtaat d~g·J. buyuk mık lacak hareketin 'c~bettiği anda 
yasta silah \'e ml.hınımat geldiği müştereken yap:ll!'asına amade 
hakkında Var'i(l\alaı• alınan ma- bulunmaktadırlar. 
lümalı da teyit etl kten sonra di-
yor ki: Dantzigdeki askeri hazırlık 

Alman hük•ime•ınin k:.ıllanaca- Varşova, 1 (A.A.) - Polony& ga 
ğı usul ne olursa C·ı,un, Danz:gı zeteleri, Dantzig ayanı tarafından 
Almanyaya i.lhak veyn muhadele-' ittihaz edilen tedbirlere ~ bilhas
ri nakz ıçın yapı caı< herhang;J sa gönüllü kıtaları vücude eetir -

geçmektedir. Dantzi.g toprakarın -
da barakalar kurulmaktadır. Gö -
nüllü kıtalar bilhassa şarki Prus -
yadan gelen 19 ila 23 yaşındaki 

genaçlerden te kil olunmaktadır. 

Harp malzemesi ve tay. 
yare topları 

Gdynıa. 1 (A.A.) - Polonya 

menbaından bildirildığine gore Al 

manyadan kalkan bir kaç vapur, 

Dantzig limanına i elerek karaya 

r ' 
i 

SAYFA 5 

... 

.. 
Milli Şefin mü•cıbakcılcırı tcrlrip buyurJulrlcırı 

Saııcıroncı Yatı ycırıı mcıhcıllinJ• 

Gcılata•aray · V•fcı mcıpnJaıt heyecanlı bir an 

... 
• ~ .. ..~ 

40 - ....... .. 

Dl'lnlrü ycırıılcırJcı Rei•lcumhurumu:ı:u 

"lan Scrııcrroncr Yalı 
hamil 

Gcılcıtcı•cıray ile v.Fcı lcılrımlcırı Hyircil•ri .. ıamlıyorlcır 

• . 
• • 

Dünkü yarıılcırdcı beı fİfte Alamancılcır 

harp malzemesi ve bilhassa tayya tasına Dantzig cHeimwachr. i ün· 
re dafii topları çıkarmışlardır. Bu vanı \'eritecektir. 

toplar, Danlzig arazi:inin sahille- Dantzig statüsüne mugayir ola
rine ve şehrin civar sırtlarına yer- rak serbest şehrin gittikçe açık bir 
leştirilec€'!<tir. şekilde askerileştirilmesindenPolon 

Almanyadan gelen gönüllü kı- ya makamları haberdar edilmljt ir. 



SAYFA 8 

Bir lspanyol Casusunun uıeraklı maceraları 

r=u =KA=LBE=K=ELE=PÇ=E V=UR=MA=LI 1 
t.I=:==========================· 

Tefrika No. 19 Çeviren: fakentler Fahretltliı> 

Klara o alııam otele ııittifi aaman, 
nralmaf ,ibi yerde yatan birini 

Cak, zenci adamın sözlennc i- du_ fotoğraf makinesini çıkar -
nanmıyordu: dı .. bir kaç poz resim çekti. 

- Mademki ondan ayrılalı on Cüınhurreisinin buralara sık sık 
,Un oldu. Mademkı kar:n Meksi- çıktığını, güzel manzara resimleri 
kadan gelırken Nevyork için tren çektiğini herkes bilirdi. 
bileti alırken onu g-Oıeı: yolcular Cümhurreisinin yanın<la ma·be
varmış. Şu halde onun Ne~ yorka rincisinden ve şororün yanında 
gekl iği muhakkaktır. Memurlarım bir saray muhafızından başka kim 
onun izini buluncaya kadar mev- se yoktu. Cümlıurreisi çok demok 
kuf ka~acaksın! rat bir adamdı. Bazan halk arası -

Zenci adam ayakta hafılçe sen 
deledi: 

- Demek beni şimd ' 

dıyorsunuz, öyle mı? 
- Evet. 

t•vkif e-

na yalnız karışıtıgı da vakidi. 
Ağacm altında fotoğraf makine

sile uğraşırken, birden karşıki yol 
dan at üstünde giden genç bir ka
dm gördü. smer güzeli gösterişli 

Polis hafiyesi, memurlara 
emri verdi: 

şu ve sehhar bakışh bir kadındı bu. 
Cümhurreisi derhal makınenin 

- Bu canavarı, kollarına kelep- objektifini çevirdi .. at üstünde gi
çe vurarak sıkı bir nezaret altın- ı den kadının fotoğraıfisini almak is 
da götürünüz. Kaçmrsanız, hepi- tedi. Ka<lın bunu uzaktan farke -
nizi onun yerine hap&e atarım. derek de11hal yüzünü elile kapa -

* 
mıştı. 

Cümhurreisi hiddetlendi. 
Amerika zabıtası. Prenses Kla- - Bu ne saygısız kadm-

ra adiyle tanınmış olan kadını şid 1 Diye ı;öylenmeğe başladı. :vı:aa -
detle takip ed;yor, tzinı bulmağa 

1 

mafi resmi çekmişti. Çekmişti a -

çalışıyordu. . ma, muhakkak ki, kadının yüzü 
Zencı Paskalı, K ! ar.ı!'ın kocası . kazü kapalı çıkmıştı. 

olduğunu iddia ettiği halde Klara 

hakkında hiçb:r esaslı malümat 
vermiyordu. Ac;,ba Sdklıyor muy

du? Yoksa onun da bir ;ıeyden ha
beri mj yoktu? 

Zabıta henüz kat'! bır hüküm 

Acaba bu kadın yüz~nü neden 

kapalı çıkmıştı . 

Reisicfiıtjhurun gösterdıği iltı -

fata bu ekilde mi mukabele et -
mek gerekti? 

D'ONJa) BULMACAMIZIN 
BALLt 

- SOLDAN SAGA -
1 - Yumurta ve el.İnden istıfa

cıe ettlğim>z ehli b•r hayvan 
- Esir kadın. 

2 - Törpu - MüteaWk - Adam 
manasında lahika. 

3 - Bir rakam - Demek ki. 
4 - Vilayet - Taze bezelye - As

maktan emir. 
5 - Yeni dünya. 
6 - Yalaz - Avukatların cemi~ 

yet;. 
7 - Araba süren. 
8 - Rabıt edatı - Son<lerece çap

kın - Saıı'at. 

9 - Mezuniyet - P ara konan doe 
mir dolap. 

10 - Söz - Duvarda öteberi koy
mak içın yapılan yer - Dok
torluk ilmi. 

11 - Erıtmek - Taharlyat. 
- Yukarıdan aşağıya -

1 - Alacalı - Mezrn. 

2 - Koyun ahırı - ikram. 
3 - Vermekten emir - Bır nevı 

tekir - Yerine getirm~k. 
4 - Afrikada eski bır Alman 

müstemlekesi. 
5 - Alfabede bir harf - İtibar -

Bir nota. 
6 - Umran - Ocağın dumanının 

çıktığı yer. 
7 - Lehim - Centilmen - Bir no

ta. 

8 - Kartal civarında meşhur bir 
semt. 

9 - Z>mııan anlatmak - Bai ya
pan hayvan - Dede. 

10 - iBir ısım - Bir erkek ism ı . 

11 - Bir kadın i>mi - Bir "akı l 
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Galatasaray - Vefayı 2 -O yendi 
Oyun zevksiz ve çok favullü oynandı 

·qtıTıi+§&-t..L-tı.ı+ı+ı-ı-+...rı..:;:1:: çok zC'\iks iz v e yal nız favıı ll er için·\ Dün Taksim stadında Milli Ku
me ma-çlarına devam edildi. Hava
nın futbol maçı seyretmeğe müsa
it olmayışı. ayni zamanda deniz 
bayramının yapıl>Şı stada çok az 
bir seyirci kitlesi toplıyabilmişti. 

•de oynanıyordu. 

ı Bugünkü Spor .. M~ daha ra:zın Gaı:ıtasarayın 
ı hucumlyle devam c<lerken bava-

Hareket leri ~r::.rarm:ığa başlamış bulunu -

Saat 18 de günün mılli maçını 
yapacak Gala\l!l'aray - Vefa takım 
]arı sahaya çıktılar. ikı taraf ha
kem Feridun Kılıçın idaresinde o
yuna b~ladıkları zaman şu kad
rolarını muhafaza edıyorlardı: 

Taksim stadında: Oyunun son dakıkaları iki tara. 
fın da isteksiz bir oyunu altında 

oynanırken Galatasaray V da ka
lesi önünde bıribirini t~kip eden 
üç korner kazandı fakat üçıinden 
de io;tifade edemiyerek maç da 
2-0 Galatasarayın galebesıl. bitL. Galatasaray Osman - Adnan. 

Yusuf, Riza, Musa - Bediı , Sala
hattın , Cemil , Budurı. Sarafim. 

Vefa : Safa - Vahı! , Lütfi, Ab
duş - Hakkı. Seyfi Necıp. Muh -
teşem, Gazı, SuDıı , Şukrü. 

Oyuna Galatasaıay başladı. Ga 
lataı;arayın daha çok hucum yap
tığı görülüyordu. 

Profesyonel güreşler sa

at 15 
Fener stadında : 

Atletizm (Dekatlon) 

at 10 
Futbol: 

sa-

Galatagençler · Kadıköy
spor saat 14 

Nasıl oynadılar? 
Takım itibarile Galatasaray da 

Vefa da çr•k düşük ve sönük \'.ir 

futbol oynadılar. Bı)lha&a Vefamnı 
hakemin musamaha.;ını suı ist:mal 

ederek mıitemadiyen favl yap:na-: 

!arı tabıi oyunlarını oynamaları-
Bir Vefa hucumunda Necibın 

güzel bır ortasına sol~~ık Şükrü 

yetişti. Attığı ~utii Osman güzelce 
çelerek takımını muhakkak biı· gol 
den kurtardJ. 

Hilal, Kurtuluş - Kasım· 
paşa - Galataspor saat 16 
Fener bahçe · Beşiktaı 
saat 18 ' na mani oklu. Galatasaray takı -

mında kaleci ve bekler vazifeleri-
~~~~~· 

dılar. Ve sağ<lan yaptıkları 
ılk ni baı;ardılar. Haf hattında biraz 

1 yorgunluk gözüktü. Hücum hatla
ta-Biraz sonra oyun sertleşmek is- hücum Galatasaray müdafası 

tidadını göstermeğe başladığı bir , rafından geri çevrildi. G~latasa -
sırada Vefa müdafaasının yaptığı r;ıy mukabil hücumundaki kor -
bir favle hakem müsama:ha edince nerden istüadeedemedi. 

rı tam randıman verecek bir oyun 

oyn>yama<iılar. Vefa kalecisi gü -

:ıel bir oyun oynadı. Müdafiler çok 
Hailar da oyun bozulmağa ve se•tleşme~ Gal t 'k. · IU sert ve hatalı idiler. a asarayın ı ıncı go 

başladı. beklere uymak istidadım zaman 

G lat b. . · OIÜ 6 ıncı dakikada sağa~:k lledii- zaman göster.diler. Hucum hatları 
8 asaraJID lrlnCI Q nin Cemıle geçirdiği topu Cemıl . ·· 

.. .. · . _ .. Galatasaray mııdafaasını epey mud 
23 urıcu dakikada so!Jen ınen' şıite çeviro.i top Vefa muda.fıınden _ lışk f k t 1· 

· .. ' . det ugraştıran ça an a a ne ı-
bır Galata.;aray hucumuJ>da kor - Sarnfime g""ti. O da yerJer. oır . . d ., · ı · -, cesız bır oyun oyna ı. 
nerden geıen topu Vef.ı. ıı ar gayrı 1 'k ' . G 1 1 , ı .. nu" 

vuruş a ı ı11<'ı a a a.r.aray ~ ı u 
Jı:aııdi bir "1endle çevirdıler. Hakem 
bunu penaltı ile cezalandırdı. Bu- y:;.ptı. • 
durinin attığı pena!!. Galatasara- Bu goklen sonra Vda takımın-
ya bırinci golü kazandırdı. da Hakkı beke Lutlu da orta bafa 

Beylerbeyi ikınci küme, 
şampiyonn oldu 

Dün Taksım stadında Mili! Ku-
Birinci devrenin son arına doi':- geçerek oyuna ba.şLmdı. me maçından e>VVel ikinci küıne 

ru Galasaray kalesi mü'em~diyen Oyun yine çileden çık"1ak hti- şampiyonasının son maçını Bey -
tehlike geçiriyordu. Buna muka - dadını g-Oste>iyordu. Galat3sarayın lerbeyi - Demirspor takımları 
bil Galatasaray hücum l arı \da · yapmışlardır. Hakem Nuri Boso -

yaptığı bır penaltıyı ccza1 ar.dumı 
nın 1avlli oynıyan müda'i'erı ta•a- yan hakem Lütfinın Gıd~tasaray tun idaresınde cereyan e.••·· oyun 
fından kolayca kesıliyordu. Devre kalecisine vurduğu y:ımruğu da çok çetın olmuş ve B" ·J~ıbeyi bi-
bu suretle çok zevksız olarak 1-U .. _.. Artık "t d ' rinci devrede yaptığı bir tek golle . . gorm..,.,.ı. oyun nıu ema ı -
Galatasarayın lelııne b•ttı ı f - ııer· •l • ar. d" • • yen yapı an avu ı ç • .,, . w-

lkıncı de~ra dıiklerıe kesiliyordu. 
Jkinci devreye Vefalılsı ba~la- Oyun 25 inci dakikaya kada; 

maçı kazanarak ikinci kume şam
piyonu olmuştur Beyler'>eyıni te-b 
rik ederiz. 

Dünkü Deniz Bayramı 
Büyük bir intizam içinde akşama kadar 
devam etti ve birçok müsabakalar yapıldı 

vasıtası. 
veremiyordu. Cümhurr('İsi yola doğru yürüdü. Bii.yük bir ıntizam altında ya- ın<:ı sınıf teknesi, 2 birin srnıf tek- ıştirakiyle parlak bi~ •< ·ıen ve te 

Mıster Cak, muavin ile birlikte Genç kadm atının dizginlerini pılan dünkü miis<ıiıaltalar çok he- nesi. zahüratla kutlulanımştı .. 
faaliyete geçmişti. BiT haftaya çekil. Mehmet Spahonun yecanh olmUjj ve Jı:lüpler ara<;ın - Deniz Skili: lzmirde bayFam 
ka<iar Klaramn ırini bulmağa mu Ve hayvanını durdurdu. cenaze merasimi 1 Deniz Tiıcaret mektebınden 
vaffak olamazsa, mesleğini terket- - Benım reısmlmi ne hakla çe- daki müsabakalarm iki;,ini Galata Alı, 2 - Mümtaz. 1zmir, ı (A.A.) _ Denı•cilcr 
meğe, vazifesinden ayrılmağa mec kiyorsunuz, Mister? Belgrad, 1 (A. A.) - Mehmet saray birini Güneş k!Ubü mıntaka Mübareze teknesi yarışları: bayramı şelırimızde büyük mera -
bur olacaktı . Bu, onun için bir hay Cümhurreıo;i birdenbire şaşırdı .. Spaho'nun cenaze mera sımi dün !arı kazanmıştır . 1 - Deniz Ticaret mektooinden simle kutlulandı. 
Siyet meselesi oJmn•tu. Kadın haklıydı.. ôğleden sonra Bosna sarayda ya- 1 ınd k' müsabalıa ..,, Bayan ar aras a ı - Laff 2 S .. I . 

Amerika kanunlarına göre bu pılml§hr Merasimde Başvek•l Svet b" . ı , - u eyman. 
Dahiliye nazırı: ıarın iki inde ~ Galatasaray ırın 

bir cürüm sayılırdı. Gezmeg·e ~ık- koviç, hükümet erkanı bırçok me- Su uzennde kayak: 
- Bu kadın meydar.riı durup . ' ı · 

------00----

Tenis dururken onun irini kaçıran sen- mış bır kadının -müsaadesi altn - buslar ve bırkaç bin kişilik bir ka- Ci ge miştı:r. ı _ Deniz Ticaret mektebinden 
sın! madan- resmi nasıl çekilebilirdi? '!abalık i~tlrak et.miş!Lr. Müasbakalara saal 14 tle tek Nihat 2 - İbrahim. . 

Demek ki, bu kadın, Cümhurre- Bu münasebetle bırkaç hatip ve pifte k lüp mıntaJıaları yar11ları ile '.. . . . Ten ıs turnuvasma d\in de Dag-
Diyor ve Mister Cakı bu i şte b and B _,_ 1 • ' _ .. Klupler arasmda yarı~laıda ık ı cılık klübu kortlannda de-vam e _ 

isin i tanımıyordu. Tanısaydı , şüp- u mey a aşv=i si>z siiyliye- başlanrn .. tır Bulun musabakalar- b . . . . .
1 

1 
mesul tutuyordu. he yok ki. bu kabalığı yapmaz ve rek Spaho'nun feyizli olan sıyasi ' . . . . l ı ırıncıhk bır ikıncı i.k k,ızanan Ga dilmiş ve ~ğıdakı netıttler alm-

Cakın m""lek arkadaşları da hayatında vücude getirdtg-; eserler da alınan netM:deıı sırasıy e yazı- latasaray 13 puvanla birincı, bır bi mıştır: 
~on günlerde keooisile .ılay et.me

ğe başlamışlardı. 

resmi çekil<lıkten sonra, Cümhur -
reisine IE'2ekkür ederdi. 

den bah•etmıştir. :ı:oru2: rıncilik bir ikincilik, bir üçüncli - Erkekler arasında: 
Tek rilte Silüf: lük kazanan Güneş 9 puv~ııla ikin Telyan - Ambiıı{)sa, Aly<ı~i - Ve 

(ArkMı var) • • 
- Cak, eskiı;i gibi muvaffaki- yarı yolda kalan ka- 1 Galatasaray, 2 Güneş, 3 Altı- ci, Beykoz bir ikincilik ile üçüncü dada galip. 

yelli bır adam değildir. Eski ener- ve Altınordu ile Anaı:lolu klüplerı Çift kadınlar arasında: 

Jısıni kaybetti. Belçikanın harici ve dın yüzücü 00~:~ çifte Sikif bayadar: birer puvanla dördüncü olmuşlar- ~lise - Grodeslı: i Sr-0rel - Matk 

Diyorlardı. mali siyaseti Kopenhag, 1 (A.A.) - 33 saat l Galatasaray, 2 Güneş, dır. Ud çiftine galip . 
Nevyor gazetelerinden birçoğu ve 45 dakika yüzen ve bu müddet . . Kabotaj hakkının Türk bayrağı Deısaııti - Kortes;Molüs - Arki-

h kk d hu- ku- mle · Brüksel, 1 (A A.) - Hariciye Dörtlük Sıkii: d · d ı · ı t 1· ed · yes çiftine galip onun a m a şu rı ve- .. . . • : . .. zarfında 78 kilometre kateden Da- .. ~ _ na evrı o ayısı e er ıp ııen . 
rıyorlardr butçesının ayan meclısınde muza- . k I k-" .. .. .. J l Gun~ş. 2 Galatasaray, ~ Aııa deniz müsabakaları dün Yiiksek Çı'ff erkekler · k ~ d: B k. n1mar a ı cruın yuzucu ennc.-y 

·M~ter Cak mahir bir potu e~eı;ı e&1H1sın a a.şve ıl. Pıerlot, 1 Kammersgsard, kuve~Ji cereyanlar · dolu. Ticaret mektebinin bulunduğu Or-
h 1. · ı d Klıı ld ka muh•m b•r nutuk soylemıştır . . t lı" h'll ._,,_ b a ıye~ o .•ay ı, rayı. e en H . . • . · • oolayısıyk gözlerı şi§tıği için Kat _ B fte mektep filikal&rı: a oy sa ı erıı""' muazzam ir 

b k d atıp, Belçıkanın harıcı sıyase- eş çı k l b l k - ·· 
çırmaz ve u esraretıgı:z a ının t . . .kt . .. . · tegat'ı geçmekten sarfınazar et _ 

1 
,..._ . T. 1 mektebi 2 'nci 11 a a ı onunde yapıldı. 

h ..._k. h .. . . . d k ının 1 ıs.adı hurrıyetten ayrılma- . . .ı.n=nız ıcare ' ' 
a .. ı uvıyetını mey ana çı ar- .. k.. 1 . • m•~tır . . . . k . Lczan muallıedesıni imzalıyarak 

sı mum un o mıyan ıstıklal ve az- sınıf teknelı, 2 brrıncı sını:! te nesı. . 
mağa muva1Jak olurdu. Cakın ye- · h · · 1 oo bızlere bu şerefli ~ünü bahşeden 

mı ve arıcı s yaset hürriyetine ıs- ı İk' ·tt S'k'f· 

Grn:i Artaryan - Cimcoz Ar kj
yes çiftine galip gelmiştir. 

Desanti - Vedad Abud çifti Kor
tes - Grizi çiftini yenmiştir. 

---<OOO--
nnde daha değerli deıektıjler gıi1'- t•nat ettığını kaydetmiştir. Belçikada kabine buh- ı çı e ı ' ·,. B k 

3 
G" milli şefimiz İsmet İnönünün ya-

nı•k ısıeriz.• B k 1 b h . 1 Galatasaray, " ey 07, u- r~• sahasına şeref vermeleri müsa- U kt faalı·yetı• aşve ı u ususta sınaı ve zı- •• •• ")d" -. şa a spor 
Gazetec.:erin de haki<ı vardı. rai faalıyetin kunetlı bir müda _ ranının Onune geçı l neş. bakaların heyecanım arttırm;ştır. 

O gun< kadı. r Nevyorkta hıcb .. faa ıeı,kı'-itı kadar mıihım oldu _ Brüksel, 1 (A.A.) _ Dün ayan Beş çiftE kancaha§ ~ " .kçı ka- Milli şefimiz saat 13 tc yanş saha- Uşak, 1 (A.A.) _Dün saat ll,45 
kadın peş nden zab.ta bıı kadar ğunu söylemı~tir. meclisi tarafından reddedilmiş 0 _ yıkları: sını Savarona yatiylc şeref!erdir - te Afyon treniyle,sk•~chir ve Af-
kosmam ı>tı . Pitrlot, muhtelif istihbarat ve lan muva•ale ve muhabere lıiH - 1 Rumelifenerinden Ahmet reis, 'inişler ve müsabakaları son<Jna yon taletizm kafileleri ve akşam 

propaganda servisleri ihdas edil - çesinin mebusan meclis•nce kabul kadar büyük bir al:ika ile takip Edirne İzmir trenile de Manisa ve 
B . c·· h . . hl d d" . bild. · - 2 Gripçeden Şakir reıs. buvurmu•lardır. K h le J h · · l ır gun um urre>Sı şe r ı - ıgını ırmıştır. eailmcsi üzerine belçika htiküme- , ' üta ya at t eri e rımıze ge -

§ında gezmeğe çıkmıştı Bir \elik Netice olarak Başvekil, harp zu- ti, bütçeyi bir kere daha ayan mec iki çifte Sikif bayanlar: Samsunda miştir. Misafirleri Vali il'ı' belediye. 
fabrikat-Orünün kiıışanesi ônünden hur ettiği takdirde memleketin i - !isine sevketmiş ve meclis te büt- l Galata.;aray, 2 Güneş. Halke'rj rair teşekküller başka-nla-
g~erken .otomo~ilini d~r<lurdu-ı aşesinı temın >çi.n büt.ün tedbirle- . çeyi tasd•k edere.k bir kabine buh- Yedi çiıfte mektep Jilil<~~arı: Samsun, l (A A.) - Denizciler rı ve kalablık bir halk kiflesi Jı.ac-
arabadan ınd ı.. ag"'°lar altında dur nn ahnacagını ııoylem ıştır. J ram çkmasırun onune geçmıştır. J Deniz Tı<'aret mck'(binin 2 bö)'Tamı b ün bi'ıtün deı, "~ilerin §llemı:t ır, 

, 2 - Temmus U39 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
İkdam'ın 
Hediyeli 
Anketi 

J - Sinema.,ı niçin . <' r • . ' ~ 
sınuı. 

2 - Hangi artiııtlerl •e ~•

siniz? 
(Bu sevdiğiniz artistk"Tin 

en çok hangi hususiyetleri ho 
şunuza gc!lyor?). 

3 - Siııema yıJdızlım ara
sında glyınlşlerini ve tavır -
Jarını, hatta hayatını t akllt 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir ı.>eŞhur 
ı;lnema yı1d12ının, slzL cazip 
görünen hancı tarafıdır! 
(Kauncı mı, şölıf<tl mi, 

güzelliği mi?) 

* 
KONYA - ŞEKİBE t.EVAD 

SÖYLÜYOR: 

1 - s;nemayı ned< n seversırı 

dt•<likleri Laman, bir an ·çın ·3ine
ma. nın olmadığını tac::~1vvur ed ı 

yorum ve sinemayı h<~ eğlence -
den fazla .eviyorum. 

2 - Gı eta Garboyu t;ek beğeni
rim Mütevazidir.. Ya~ı ılereml§ 

olmasına rağmen sanatı hi<;bir za
mım eşkimemiş!ir. 

3 - Taklldi sevmem. Bır'zaman
Ja.r Gretanın gıyirıişır.i ve tavır -
!arını tak),;( sevdasına düşmüştüm. 
.J...af aramızda- \Pr n. iiddet sonra 
kendı kendime gülclü111. 

4 - Belki gülerı;;n•2 .. ben uzuın 
müddt>t Ça.rl Çlrplini \e onun san'a 
tını çok beğenirdim . Sonra -neden 
bılmem- onun san'at• mi eskidi, 
benim 2€'Vklerim mı kayboklu. 
Şimdi onun da Cll<lip bır tarafını 

görem;yorum. 

* ANKARA - SABiHA NECMİ 
SÖYLİYOR: 

1 - Sınemayı ·V~·atro• dan faz
la severim. ~il.gi, eğlen<"e, seyahat.. 
bütün bunları sınemada bulurum. 

2 - Delores Del Rıo'yu s!'!Verim 
Sa·n'atkfırdır . San'2t kabilıyevni 

takdir ~rim. 

3 - SıJ:vıy:>'yı çok beğen:irim 

amma, talıJıttıen ne!ıet ederim. 
4 - Frednk Maf§'ın, Moris Şö -

valyenin, Marleıı Dietrıh'\n şöh

re1lerini de s<m'atları kadaor cazip 
görürüm. 

Macar Meclisi
ne giren yeni 

meb'usfar 
Bu vesile ile mecliste 

tezahürat oldu 
Budapeşte, ı (A.A.) - Yukarı 

Macar1stan mcl>uslaı«y]e Karpat -
laraltı Ukranyası me lnısları bu -

gün M~ar parlamentosuna ilk de 
la oJ .. rak mera;simJe ı.)!lr.ık etımış

lerdir Meclis re••i D~•<ınyı, kendi

lerine hoş gelı!ı.nız denıış ve bu top 
raklartlaki Maca•, Slovak ve Ru

te-n sak ınlerinin bin senfllenberi 
daıma ıyi ve fena gür ~rde bırllk

te olarak mücad~le etı.i.klerini ha
tırlattıktan sonra Karpatla·r a.ltı 

m•lletine yirmi yıl lç>nde Macar 
yurduna ola.rı aşkJJlı v• M car mil
letine olan sadaka·tiro muhafaz et 
tiğinden dolay ı mınnetdarlığını bil 
dirmiştir. 

Müteakiben Slovak mebusu 
Kodlaç, Slovak dili ile konuşan 
hallı: namına bu halka karşı gös -
terilen sevgi h•ssiyatından dola~·ı 
t~ekl<ür ettıkten sonra Slovak me 
buslarlllın ıkı mıfleti kardeş olarak 
birleştiren bin yıllık l'II<~ar l'uhu 
d~ır~ indc çahşılıaları tcmennıs fn
dc bulunmuştur. 

Ruten mebusların JııJui Brocly, 
Sentetyeıı Kralliginin erı sadık mil 
Jetini bin yıllık yurda tekrar ka -
vu~ıurouğundan dolayı Allaha t e
~lı*ür e\t igini söylem> tir. 
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ı-Temmus ım 

Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

=========================• 
ÇAKICI EFE 

Tefrika No. 19 

Vitellerin 
sebetleri 

Yazan: Zeynel Be•İm Sun 

Çakıcı ile olan müna
neden ileri geliyordu 

izmirde 
kasırga 

Görülmemiş 
şeyler oldu 

İzmir, 1 (A.A.) Dun akşam 

İKDAM 
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1 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

SAYFA 7 

ANKARA 
1·7·939 

STERLİN 
DOLAR 
FRANK 
LİRET 
İSVİÇRE Fr. 
FLORİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 

KAPANIJ 

5.9275 
126.6125 

3.l55 
6.657l'ô 

28.5325 
67.21 

50.7821 
21.s :n 
ı.os·ıs 

-ı ... ı t 

18.40 da zmir büyük bir kasırga 
geçirmiştir. İzmirlilerin hiç görme
diklerini söy !edikleri bu kasırga 
tam yirmi dakika sürmüş ve şe -
hirde ciddi bir heyecan doğurmuş 
tur .. Gayet kesif kurşuni bir toz 
bulutu bütün şehri çevreleyen dağ 
!arı ve denizi kaplamıştır .. Sokak
larda on metre ilerisini görmek ka 
bil olmadığı_ gibi evlerder. de karşı 
evleri ve damları bile görmek 

mümkün olamamıştır. Fırtına şe -

hirde hır hayli cam kırmış, kire -

mit uçurmuş ve hatırı sayılır tah

r•bat yapmıştır. Kasırganın Kar

şıyakadaki tahr•batı daha büyük 

Birçok kimseler, uykusuzluktan 
şiklyet eder !er. Uykusuzluğun es
babı muhtelif olduğundan bu şi

klyet yalnız sinirli inııanlara has 
değildir, sln!rli olmıyan bazı in -
\Sanlar da uykusuz:luktan müşteki
dtrler. Uyku, vücudun htm neşvü
heması he mde istirahati için son 
derece elzem olmasına binaen bun 
dan mahrumiyet hakikaten büyuk 
bir azap ve ziyan.dır. Bunu nazarı 
itibara alan tıb adamları uyuya -
mıyanları uyutmak için adedi sa
yılamıyacak kadar ilaçlar tertip 
etmişlerdir. Bu ilaçların hepsi de 
insanı uyutmağa yarar. Fakat il.1ç 
ile uyku uyumağa ba~l<yan kimse, 
uykusuzluğa sebep olan hali dü -
zeltmedikçe, artık kendiliğinden 

uyku uyuyamaz hale gelir. Dcı hu
susta en mühim tavsiyemiz, şu -
dur; Bir yatakta iki kişi yatmama
lıdır .. Hatta bir odada yalnız bir 
kişi yatmak, en ·ıhhi şeki!Jir \'e 
uykuyu temin edecek kuwem a-

21 - Oğuz Baran (müstehzi ve 

şakacı tiplerden) Her ~ye inanır 

gibi görünür. Nefsine itimadı var

dır. Şakacıdır. En büyük kusuru 

sıhhatini ihma.I ~lıfü. Zekası 

yaşile mütenasiben inki§af etmek-! 100 

tedir. Hesap işlerinde muvaffak o- 100 
!ur. Musikiye istidadı yoktur. 100 

LEVA 
ÇEKOSLOVAK Kr. 
PEZETA 
ZLOTİ 

(.335 
H.03 

23.835 
Zt.8325 

olın~'lur. Kiremit ve camlardan mi1'dir. 

başka bir dükkanın ~a \·itrini ta - -------
Polonyadaki Çekoslo. 

vak emlaki 

BAKmKÖY - ÖMD.. SELİM 
- 20-

20 - Ömer Selim \mütecessis 
ve mütefekkir tiplerd' ı) uzağı gi'r 
ren kabiliyeti süratle inkişaf et -
mektedir. Hafızası kuvvetlıdır. 

Hassastır. Müsikiye güzel san -
atlara istidadı vardır. Müsrir dr · 1 
ğilılir. Fikir işlerinde muvafak o
lur. Her meselenin derınlıgiııe nü- ı 

ı 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DiNAR 
108 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

Eaham vı Tal\vll~t 

0.90S 
2.8925 
34.60j 
38.52 

23.81125 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Ergani z 19.Zl 19.26 
z.ine tahvili 
1933 % 5 Ha· 
1933 % 5 Ha· 

Sl!BZI! 
• 1 

~O.-

FIATLl!"I 

Jstpubui Belediyesi Merkez halinde 
toptan satılan yaş me)'~• ve 

sebze fiatleri 

Cinsi emsali 
Orta 
kur uf 

mamen uçmuştur.. Karşıyakaya 

fırtınadan sonra on beş dakika ka
dar şiddetli bir yağmur \'e onu ta
kiben de fındık büyüklüğünde do
lu yağmış~ır. Dolu ve yağmurun 
civara da düşmüş olması mııhte -
meldir. Hava bu sabah açılmış ve 
biraz serınlem~tir. 

biliyordu. Bu sebeple Çakıcı Meh
me tile yapılması lazım gelen mü

zakerede Vitellerin delaletine mü-

Varşova, 1 (A.A.) - Re6rni bir 

tebliğde bi.ldirlldiğine göre Polon

yada bulunan eski Çekoslovakya 

devletine alt emlakin hukuki \'azi 

yetinin henüz tetibit edilmemiş ol
ması ve Polonya hükümetinin eski 
Çek.oslovakyadan bazı resmi ta -
leplerde bulunması üzerine Leh 
makamları Polonyada bulunan es 

fuz etmek merakı kend•sinc i;" bir ' . 

-bol h"•l-1'd><. j KWLT-OPRAK • OGUZ BAR~ j Bam ye 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

fasulyesi 

Kilo 

• 
• 

17 

2 

6 

Zeybekler yapacakları işin ne ol 1 Çakıcı metanetini ele alarak ce- racaat kararı verilımiştı. 
duğunu sormağa bile lüzum gör - vap verdi: Vitelin Çakıcı Mehmetle olduğu 
mediler. Bu altı kişi uyumuşlardı. - Şu Poslu oğlunun güzelliğine söylenen münasebalı yalan değıl
Yahut altı kişiden üçü uyuyor, ü- bak Hacı ... Nasıl ağlanmaz? Böyle di. Vitel, o sıralarda Ödemiş dağ
çü de uyuyor gfıbi davranıyorlardı. yiğit adam her zaman yetişir mi? !arından sünbül soğanı toplatırd~ 

ki Çekoslonk cümhuriyetine ait ı 

menkı'.ıl \'e gayrimenkul emvale 
vaz'ıyet etmişlerdir. 

Çekoslavakya sefaret b inası \'aZ

ıyet edilen emliık meyanında bu -
lunmaktad<r Gecenin korkunç sessizliği içinde - Öyleyse neden \'urdun Efe? Bu sünbül soğanlarının bin tanesi 

Çakıcı Mehmet başını kaldırdı. - Vurmamak olmazdı. Zira bu Avrupada un altı altın lirava satı-

Hacı Mustafa ıle Çoban Mehmet le 
ba~larını kaldırdılar. Çakıcı hiç 
ses çıkarmamağa gayret ederek 
martinini doğrulttu. Diğerleri de 
doğrulttular. Bu üç şakinin üç şaki 

adamda hırs vardı. Günün birin. lırdı. Şimd• neden toplatıİmadığı J 
de başımıza bela kesilecekti. Doy- suale deger. Mösyö Vit<'J;n sünblit 1 
ranlı çiftliği ci\'arında otururken soğanı toplamaga meınt.r olaı~ ada-

İtalyan Endüstrisinde 
çalışanlar 

martininin ucunu bana doğru hı _ mı Yorgı isimli bir _Rum idi. B'.l 
R he Öd · 'd RQc-a, 1 (A.A) - tali· an o -

raktığını unuttun mu? Bunun öl- um • r zaman em•ş.z g ı _ c·r, 
dürülmesi liızımdı, bu yapıldı. 

1

. Bo. zdaga çıkar, Burnu.,aya dnner düstn muesseselerinde ça ışan a -
hedlfi dünyadan bıhaber uyuyı.p • \'e bu "Uretln Çakıcı l\!e'·ın1"l ı l• melele in ı 1ıktarı geçe E ıu· l a * ", ''' r1 n\ -
duruyorlardı. V t ı d k. ·· ı O zamanlar Çakıcı çetesinde şun ' e ar'.'5ın a 1 muna;;e.>et ve mu yının son haftasında bir mil'{on 

Çakıcı martinini Poslu oğlunun 
beynine patlattı. Diğer iki k~i de 
diğer iki kişinin beyinlerinde pat 
!attılar. Bir an içinde cesetler bi
rer ölüm sıçraması yapmışlardı. 

Poslu oğlu Mehmet bu suretle 
kahpece öldürüldü. 
Diğer iki kızanı da böyle kahpe

ce öldürüldüler. 

Bir dakikalık bir süküt hüküm 
sürdü. Her üç katil de yerde son ıh 
tiliıçlarını yapan üç cesede lakay
dane bakıyorlardı. Nihayet Çakıcı 

l\fohmedin ayağa kalkıp odada ge
zindiği ve sonra yeniden oturarak 
bir sigara yaktığı görüldü. D"<ar -
da yatan zeybekler de siliıh sesleri 
üzerine odaya koşmuşlardı. 

Çakıcı Mehmet kızanlarının ö -
nünde ağlıyordu. Efenin şimdiye 
kadar ağladığı görülmemişti. Hacı 
Mustafa dayanamadı, sordu: 

- Neden ağladı'! Ete? Bir fe -

nalık mı oldu? 

!ar vardı: habereyı temın ederdı. Çak,cı çe - 167.000 ki~i olara)< tesbit edilmiş-
1 Ç 

tcıs•ni.n silah ve cephane iht ~rtı da 
- akıcı Mehmet Efe. b ta .

1 
k . . ·d 1 tir. Geçen 1938 senesi isan ayının 

2 Il M t f 
u vası ı e e serıya lzm•r en te- ı 

- acı us a a. haft d b ikd b. · a darık ed•l•rtl•. Bu sebeple Çakıcı son asın a u m ar ıı m .. -
3 - Çoban Mc-hmet. 
4 - Arap Mercan. 
5 - Kara Ai. 

efenin Vitellere karşı Lüyük bir yan 155-000 kişiden ibaret buiun-

mutıabeı Lesledıgı muhakkaktı. makta idı. 

Kamil paşanın oğlu Saıt p~a da 40 saatten az çalı<an ameo!en.in 
6 - De\•eci Kara Hüseyin oğu ' 

1 Vitel aılesinin arasındaıı h•,· eksık mikdarı Nisan 19.18 de 247.000 i _ 
l\fohmet. 1 olmazdı. 

7 - Küçük Osman. S ken Nisan 1939 da 220.000 e inmiş-
. • Zaten aıt paşanın da ç· akıcı ~e 

Bu cete ile haşa çıkmanın ırn · tes•le alakadar olduğu ıı.ul,akkak tir. 
kansızlığı kar;ısında 0 zamanın tı. Hatta bizzat Çakıc. l\1ehmet efe ---<r---

mıskin hükumeti uzlaşmak çarele- miistemen zamanmda M<lista bir Fransanın silahlanma 
ri aramağa başladı. Çakıcıyı isti · muhabbet esna;ında Mllfu. eşra -
man ettirmek surctile bu dertten fından olup halen SJrJ.. halı ş;rke- masarifi 
kurtulmak hükümetc en muvafık ti hukuk müşavirı avuı.-.~· Fevzi Pari;, ı (A.A.) - Resmi gazete-

çare gibi gelmişti. beyin kayınpederı bu unan Rıza nin 0 gun nevredeceğı bir karar
Hükümetin fikrince Çakıcı der- _eyin de hazır buludu!)u bir P.1~C- namede r3i~.ihlanma boooları· a -

dinden kurtulmak için başka çare Jıste aynen: 1 . . .. 
yoklu. Zaptiye kuvvetleri bu ada- - Aldığım parahr?~ hepsi ben- dını taşıyan ıkı .sene vade" ve yuz 
m; ölü veya diri yakalamağa muk de kalmaz ki ... y3 rısırdan ra,ia _ de 3,5 faızli bunolar çıkarmak hu-

tedir değildi. sını Kamil paşanın o~lu Sa•t pa susunda muhtar milli mu afsa san 
Kamil paşa Çakıcı çetesinin İz- ~aya yollardım. dıklanna mezu.rııyet vermekt ır. 

mirde İngiltere tebaasından tüc - Demrştır. ı Bu bonoların tutarı tahdit edilme-
car Viteilerle olan mün~etini (Devamı var) miştir. 

!e. • o 

Yaz dünyanın her 
ııöstermiye b2şlatlı. 

farı ve aile/erile 

tarafantla bütün ıitltletile kendini 
Bütün artistler, valcitlerini, fOCD
beraber istirahatle ııeciriyorlar 

' 
-

. 

Kan Ça.oa9t' 
karken oldukça zahmet çekti, çün- yüzlerce polis gelmiş ve daha da durmağa başladı. Valize bir pija- Daladyenin istişareleri 
kü şişman vücudu bu jimnastiği gelmekte olduğunu s6ylüyorlar. ma, bir sünger, temiz bir yaka ve! Paris, 1 (A.A.) _ Başvekil ve 
yapmasına müsait değildi. Ah, Mösyö Cust, çok rahatsız gö- bir çift terlik koydu .. Sonra bir Harbiye nazırı Daladye, bugün İn-

Gazeteyi masanın üzerine koy,- rünüyorsunuz .. Size biraz Kordi - dolap açarak bir takım yassı ku- giltere büyük elçisi ile Fransanın 
madan evvel havadis başlıklarını yal getireyim mi? Doğrusu bugün tular alıp valize yerleştirdi. Varşova büyük elçisini kabul ede_ """------------------------.--'!' gözden geçirerek: evden hiç çıkmasanız daha iyi <>- Sonra bir şimendifer tarifesine rek görüşmüştür. 

Zabıta Romanı: No 42 Yazan: AGATHA CHRISTf - Artık bu cinayetler silsile - !ur... maktı ve bu tarifeyi masanın üze-
-~<>---

1 

Yeşil fasulye 

Kır doma lesi 

Sırık domatesi 

Bakla 

Semızotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Yaprak 

Pancar 

Soğan 

Patlıca.ı baş 

Patlıcan orta 
Patlıcan ufak 
Hıyar 

Maydanoz 
Dereotu 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 

• 
• 
• 

demet 

• 
Nane • 
Soğan büyük demet 
Sarımsak • demet 
Osmanpa ·a elması kilo 
Akçe armudu • 
Ya.bani armut 
Can eriğı 
Türbe erıği 
Vişne 

Kiraz 
Zerdali 

• 
• 
• 
• 
> 

10 

8 

7 

8 

5 

4 

16 

12 

12 

4 

5 

6 
4 
2,50 

1 
-.75 
-'75 
-'75 

2'50 

5. 
~ 

30 
10 

9 
22 
20 

23 
18 

Uşakta kızılay haftası 

Uşak. 1 (A-A.) - 27 Haz a 
939 ta. ·hinıde ka;·makamlığııı fi 

seti altında toplanan kom4 Kı -
zılay haftasına aıt pragram hazır-

. Jamış ve 10 Temmuzdan itib 
başlıyacak olan Kızılay haftasını 
esaslarını bildiren afişleri memle
ketin her tarafına tebliğ etmiştir • 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
sinden bahsedilmiyor. Bu havadis Mösyö Cust, ayağa kaktı: rinde bırakarak valizi elinde dı -

- Hayır. kat'iyyen hayır.. j Elleri titriyordu. Kendisini bu !er, sınirerimi ayakland;rıyor, ben _ Madam Marbury, bugüa her şarı çıktı. Y Kenan Güler ve 
- Mösvö Cust.. hu sefer neriye 1 kadar heyecan içinde gören ma - 1 de hiç okumuyorum. halde dışarı çıkmam icap ediyor. Valizini vestıboida yere koydu, unanİstanda deniz arkadaşları 

gidiyorsunuz? Deniz kenarına mı? dam Malburv onu biraz teskine te KarLn deş ·ıc·ı Ja k LL" ı tezgaAhları Bugün gündüz Üs -· 1 c c • ın macera- Buana kadar taaııııut erimi her za- şapkasınt ba~ına geçirdi, pardösü-
- Hayır, bayır, Oıentelham'a şebbüs ellı. l kadar be . k. d d' h r· · t' . küdarda Bağlarba -.. . arına o nztyor ı.. e ı. man ar ıyy~n yer_:_n~ ge ırmış süııü gıydı, bu esnada öyle bır oh 

gidiyorum. - Şuphesız, çıkmanız elzemse ".. 
0
-- Cust dudak! k b' d B ı d t h k 1 Atina 1 (AA) Skaramanga şı Halede Bu gece .. .. _,.osy • arını ıpır- ır a amım. oy e urus are e . cekli ki o sırada da bitişik odadan • . . -

- Güzel yer, fakat Torguay ka- bu. bapla munakaşaya !uzum yok - dattı, fakat hiçbir şey so",·Iemedı'. . 1 ·ı· t telki ed Be 1 · der.iz tezgahlarının inkişafı ame - Kadıköy Yeldeğir-, ınsan ara ı ıma n er. n, çıkmakta olan gene. bir kız kendi- · d ' 
dar değil. Önümüzdeki sene tatil- tur. Bu sefer uzaklara mı gide - d men• bahçes•n e. ::V!adam Marbury, devam etti: bir vaitte bu:un um mu, onu be- liyatı hararetle devam etmektedir. ceksiniz7 sile alakadar oldu. ·Züppeler• vodvil 3 perde. Mışel 
!erini orada ge<;irmek isterim. İyi 
aklıma geldi. A. B. C .. n son cina-

_ Hayır .. şeye... - Önümüzdeki cinayetini Don- hemehal yerine getiririm. İş ya· _ Ne var, ne oluyor. Mösyö Yunan donanması erkiinıharbi- lrevüsü Oto Keti varyetesi Hans 

Bir an tereddütten sonra ilave ı;aster'd işliycek 1 .. Yarın!.. Bunu pan insanın en büyük muvaffaki- Cust? )'esi bu tezgahlarda iki muhrip in-

1

. Okulla telepati tecrübeleri. 
yetinde orada mıydınız. Cinayet, etti: I düşünmk bile insanı çilden çıka - yet aimli. budur. _ Bir ~ey ~·ok. Mıs Lily. şasını derpiş eylemektedir. Bun -

Torguay'ın yakınında vukubuldu, Ch lt h , .d , . 
1
. rıyor Eğer Doncaslr'de oturmuş - Fakat hasta olursanız? - Fakat derin bır oh çPktiniz .. !ardan ilki büyük bir iht•malle sc~ * 

dc•ğil mi? ı - e en ama gı ecegım. · · · - Hasta deg•ılıb.. Yalnız bazı Madam Malbury, laf olsun diye: olsaydım, ismım de D . .,e ba~lasay l\1ös;·o Cusl, birdenbire sordu: ne sonunda kızağa konacaktır. EGE Tly•trosu 
- Evet.. Churston'da. Fakat dı derhal ilk trene atkr. oraaan ka şahsi sıkıntılarım \'ar. İyı uyku u- - :\!is Lıl;· hissikablelvukuu - Nuri Gençdur ve arkadaşlan 

eh t T g • 'k' k'l - Çok gu··zel bir kasaba .. bir ke k urs on, or uay a on, on ı ı ı o çardım. Hayatımı tehi•k<:) c ala - yuyamadım. i~te o ·adar nuz nr mıdır? 2 Temmuz Pazar günü gundüı 
n t es ( d d. re Bristol'dan oraya gitmiştim. •· k ı D F · Ah t O 1 

ü t ıe re m a c e ır. marn. Siz ne dersiniz, Mösyö Cust? Mösyö Cust'un katı sıırett" ·a- - Vallahı, bu bapta size birşey r. 8fZI ffi8 naran ' sküdar nşirah bahçesinde: 
Mösyö Cust, birdenbire ayağa Çok güzel mağazaları var, dedi. _ Hıçbir şey, madam Marbu _ rarını vermis olduifunu gören Ma- 9ÖylıyemiyC"Cei(im. Bazı günler iş- ?reyat - Dörtcih.r 

Zan ed Deniz Hastahanesi ciltliy• 
kalktı: - n ersem. u. hiçbir şey. dam '.\larbury. kah\•altı tepsosını ıer;n pek fcr,a gtımckte olduğu Akşamı Yeni~ehir ."ıile bahçesinde 

ziıhraııye mütehauıaı ö 
- Hemalde çıkmalıyım. İşlerin Madam Malbury, döşemenin ü-[ - Bir de o gün, yarış günü. Fır- aldı ve istemşerek odadaıı çık•ı. gibi bır iı's ta-;ınm .. Ba7.an da her füm yolu T clcfon : 23899 

beklemeğe tahammülü yoktur. İş- zerinde buruşuk bır haicie duran satı kendisi için herhalde pek mü- Mösyö Cust. karyolasıııın altın- şeyi yolunda görürüm l .. ••••••••••••,I Murat Şamil varyetesi. 
_ _ _ l_e_rı_·m çok mühim. çok.. gazeteyi almak üzere eğildi. Kal- sait addedi or. Fakat memlekete ı dan biı· Yalız cekti \'C bu ,-alizi dol! (ATkası yann) 



iAYP'A 1 

Eı1 Fazla 
i.-

R A 0 BET Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BİR 
GOZELLİK 

MOTEHASSISI 

Bu kıymetli tavsiye
lerde bulunuyor: 

- Şapka ve ıoblanla oldup ıibl - pudra renklerinin modası da da· 
bna defltir. Bunun i~iıa Tokalon miiessMeSlnin güzellik mütehasıuı, 
Yeni Ye eulp renklul hemen baanlann enzarı istifadesine arzeyler. 

* Peche - İlkbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare tuvaletleri
ril• ahenktar olan ve bilhassa sa- le ahenktar bir pudradır. 
7ıtmlula aaçları kestane rengin- * Rose Ocre - Sıcak tenli es
de olanlara yakışan •Şeftali yu- merler için son moda pudradır. 
muşakhaı• tesirini yapan pudra- * Bütün bu renklerle sair bir 
eh•. * Ocre - Esmer tenler için ga
yet sevimli ve •Mah bir tesir ya
pan ve bugün ParIBte pek fazla 
rağbet bulan pudradır. * Rechel Dore - ZaH tiplere 
hafU ve mahrem bir parlaklık ve-

PUDRANIZI NASIL 

çok renkler •Krema köpüklü• 

meşhur TOKALON PUDRASI-

NIN 'bütün serisini teşkil ederler. 

Bütün bu renkler, tene güzel 

ve nazik bir •Finimah vermek 
içm hassaten tetebbü edilmiştır. 

İNTİHAB ETMELİ? 

Bu meşhur mt\tehaıt&1s diyor ki: metli cevher hususi bir usul daire-
sinde Tokalon pudrasmda mev .., 

cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku-

• ~dl pudralar, cildin tabii yağla -
nru massederek kurutur ve sert
le§tirlr. Ve buruıukluklann serian 
huııulUnil teahll eder. Bu halin ö- rutmaz ve Hrtle§tirme1. Billldı 
nün~ geçmek fçllı pudranızda •Kre- kadife gibi yumuşatır ve tatlılaı .. 

ma klSp(lğU:t buJunmal1ıd1r. Bu kıy- tmr. 

CAZİP RENKLERİN BÖTVN SERiSİNİ TECRtiBE ED:tNiz 

İKDAM 

Dr. Hafız Cemal 
renk bir pudra tec- (LOKMA N HEKiM) 
rübe edlnlz. DAHİLiYE MÜT AHASSISI 

Bir çok kadınlar, 

- SiZE HEPSİNİ 1 nıaaleaef tenlerine 

PARA SIZ uygun olan pudra -

yı kulfanmıyorlar. 

Adresimize ya -
Divanyolu 104 

zınız~ size parasız 
muhtelif renklerde Muayenehane saatleri: Pazar 

Abone Şartları 

Bunun lqln yüzle - GÖNDERECE~İZ 
rlne makyaj olmuı - --------" 

hariç her gUn 2.5 • 6, Sah, 
6 adet nümunelik Cumartesi 12 • 2.5 fıkaraya 

yeni TOKALON :ii~~~~~~~~~i: 
DAHİLİ HARİCİ 

_ve ıert bir manzara vftriyor. Teni-
:n.ize uygun pudrayı bulmanın ye
g&ne çaresi yüzUnUzUn bir tarafı
ıı.a blı renk ve di~&r tarafına baeka 

pudrası gôndereceğfz. Ve bu tec-
rübeyi kolaylıkla yapınız. 

Aderı: İstanbul 6'ı2 posta K. 
(81 o. Tokalon pudrası servisi). 

Büyilkada - HeybeH - Yürükali seferleri 
6 Temm~ tıtbildne bafl•necu olan yaz tarifesine tekaddü.m 

eden yalnız 1 Temmuz 930 Cumarteei n i Temmuz 939 Pazar gün~ 
lerlnet maıhaul olmak ÜHre B Uy ükada • Heybeli - Yürükali araam-
4a ııt.ve H1erler yapıtaeütır, Bu ıeferlerin 11at ve hareketılerJnl 

IÖlteı'tr il.Anlar iskelelere uılnnıtır. (4756) 

Piyasa kağıt tüccarlanna: 
Sümer Bank sellUloz 

Sanayii MUessesesinden: 
ClnJ, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin bir defada teslim a

lınmak üzere sipariş verilecek kırk ton ve daha fazla miktar 
piyata malı muhtelif ambalij kağıdı ve kartonlar için evvel
ce on ton esası üzerine ilan olunan toptan fiattan yüzde iki 
tenıtllt yapılması takarrür etmiştir. Bu tenzilat 1/7 /939 tari

hinden itlbaren mute~rdi:. 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabr i kası 

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

E11 temiz it • En temiz malzeme • Zengin çe91t 
Salkım SöftU, Demir Kapı Caddesi No. 7 

Telefon : 21632 

POKER 
trat bıçakları en ser 
sak ah bile yener v 
cildi y umutatar. 

ısrarla isteyiniz. 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastahklan 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü
Ohanyan apt. No. 380. 

°Fakirlere cumartesi, paras1z. 
Telefon: 41235. 

Sen.elik 1200 K.r. 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

a ayhk 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

iL AN 
TEK S'OTUN 
SANTİM İ 

Bhiıld Sahife 

İkinci Sahife 

İç sahifeler 

f • 8 ind Sahifeler 
Bütün bir ıahife veya ya

rını sahife il.An için ldıare ile 

görütfililr· 

inhisarlar Umum MUdUrlUQUnden 
Cinsi Miktan Muhammen %7.5 te- Eksiltmenin 

bedeli minatı şekli saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

82Xll4 eb'adında mo-
50 to takri. 1160. - 87. - A. Eksiltme 14 

4000 Kg. 

Perçin mücellit hu-

rufatı ve teferruatı 6 takım 445. - 33. 37 15 
1 - Nümune ve listesi mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 

2 kalem malzeme hizalarında göstcrılcn usullP.rle c:atın alınacaktır. 

TI - Muhammen bedelleri muvakkat temina11arı eksiltme şekli 

ve saatlcrj hizalarında gösterilmiştir. 

HI - Eksiltme 4/VII/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Mü

bayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün ~özü geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

%7,5 güvenme paralariyle birlikte mezklır komisyona gelmeleri 
ilan olunur. .4329> 

Türkku~ş lstanbul lspekterliğınden : 
Tüıkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa gönde

rileccklcrinden son muamelelerini yaphrm~k ve hareket gununu 

anlamak fü:ere bütün üyelerin 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye 

kadar müracaatları. 

Pazartesi günü müracaat etmeyenler kampa gidemi,yecekler-Her Yarde p Q K E R trat bıçaklar1nı 

----··---------------' dir. 

c4745a 

Terin ıslattığı elbise kısa bir 
zamanda harap olmıya mah
kfundur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter bil
hassa kumaşların rengini bo
yar. 

SUDORONO 
PERTEV 

Elbiselerinizi, iç ~rnaşırlarını
zı tere karşı korur. Teri kes
mez, sadece mecrasını değiş-

tirir. Her eczane ve itriyat 
mağazalarında bulunur. 

Dr. SUPHI ŞENSES 
İdrar yolları hastalıkları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Si -
nemas1 karşısı Lekler apart -
man. Fakirlere parasız. 

Telefon: 4:3924 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

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

Sahibi ve Neşrıyatı İdare Eden Baş 

Muharriri : Aloi Naci KARACAN. 

Basıldığı Yer: SOn Telgraf B3sırnevl 

ÇOK SIK BAŞ YI

KAMA, . PERMA -

NANT, SAÇ BOYA

SI. GÜNEŞ ve RÜZ
GAR SAÇLARI 
SF.:RTLEŞTiRERE K 

KIRAR 

PERTEV 
Briyantini 

• • 

2 - Temmuz 1939 

Terkibindeki husu -

siyet itibarile saçla -

rın kırılmasına ve 

koruyarak keP,eklen

mesine mani olur. 

Saçları harici tesi -

rattan korUJ'. Tatlı 

bir yumu.şaklık ve ta 
bii bir parlaklık bah 

şeder. 

Her Eczane ve ıtriyat mağaz~ 
rında bulunur. _I 

istanbul P. T. T. MUdUrlüğOnden 
Arnavutköy P. T. T. Merkezi binasında yaptırılacak bazı tami

.rat pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 12/7/939 Çarşamba saat 15,30 

da i~tanbul B. postahane binası alt katteı. müfettiş'1iık odasında topla
nacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 344 lira 9 kuruş muvakkat teminat 25 lira 81 

kuruştw·. 

Taliplerin keşif ve şartnamesini görme'k v-e muvakkat teminat
larını yahrmak üzere çalışma günlerinde mezk(ır müdürlük icidrt 
kalem levazımı kısmına pazarlık gün ve saatinde de pazarlı~ gü~ 
ve saatinden 8 gün evvel İstanbul vilayetin~n alınacak bu işe 
ben.zer ~ ) aptıkları hakkındaki ehliyet vesıkasilıe birlıkte kom is) o 
na müracaatları. 4806) 

lstanbul Defterdarhğmdan: 
Muhammen senelik Senelik kira 

kirası müddeti 

Boğaziçinde Ba1talimanında Pire 

suyu mevkiinde dutluk namile 

maruf dört hektar, 74 ar, 45 

metre murabbaı tarla. 

Beyoğlunda Kurtuluşta eski Aya· 
kiryaki yeni Teşrifatçı sokağın -

ğında kain 34 sayılı ev. 

İstanbul Eminönü Balıkhane bi-

nasının satış yerindeki şerbetçı 

dükkam. 

Topkapı Sarayı içmde Fener kule· 
si dibindeki bostan. 

'Tophanede Necatibey caddesind" 

351 sayılı dükıkim. 

Tophanede Neeatibey caddesinde· 
423 sayılı dükkan. 

Tophanede Neca·tibey caddesinde 
411 sayılı dükkan. 

Eren.köy Kozyatağı Halimpaşa s.o~ 

kağında yeni 6 saydı bahçeli köşk 
(Sen.elik kirası peşindir.) 

Lira Kr. 

82 50 3 sene 

65 00 1 « 

120 00 3 > 

150 00 3 .. 

180 00 3 > 

36 00 

36 00 3 lt 

180 00 1 lt 

Yukarıda mevkii Ye numaraları yazılı gayrimenkuller hizalaıl'ln

d.a yazılı müddet ve muliaanmen kira _bedelleri it2.erinden Jcara ve

rilece-Mir. İhale 3/7/9'J9 tarihine müsadtf Paızartesi günü sMıt 14 

dedir. Senelik kiı a bedelleri dört taksitte olup taksit bedelleri peşin .. 

dir. Taliplerin % 7,5 pey akşelerini yatırarak mezkur gi.ın ve saaıtte 

Deft.erdarhk Milli mlatk Müdürlü ğü.nde müteşekkil satın konıisyo· 
nuna müracaatları. (4356) 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden 
1 - Kastamvnu vilayet mcrk ezinde projesi mucibince yenid~n 

inşa edilmekte olan Adliye binası~ın 938 yılı içinde yapılan temel 

kısmından gayri yapılarak 59940 lira 71 kur~ bakıyye keşif bedelli 

kısmının ikmal.i i~in y;rmi beş bin lirası 939 bütçesiııden ve otuz dört 

bin dokuz yüz kırk lira yetmiş bir kuruşu 940 bütçt-sinden verilmek 

üzere kapalı zarf m.ulile ve bir a~ müddetle eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - İhalesi 17 Temmuz 939 pi,ıartesi günü saat 15 de K~ıstamo
nu Nafıa dairesir.de toplanaca-k eksiltme komisyonu tarafmdan yap 
pılacaktır. 

3 - Eksiltm~ye girebilmek için ihale gününden bir hafta önce 

taliplerin buluJ"'clukları vilayete resmen miiracaa; e<lerck evvelce 

Nafıa Ve~·aıetinden almış oldukları müte<ıhhitlik vesikasile bu in

şaatı yapabileceklerine daır alacakları ehliyet vesil<<1sı ve muvakkat 

teminatı olan 44.95 lira ~5 kuruşun Kastamonu m<1liyesi hesabına 

herhangi Ziraat B<ınkasına yatınlması ve 939 T. C. Odasınca t~cil 

edilmiş bulunm~~sı şarttır. 

4 - Taliplerin gönde.-ecekleri teklif mcktuplarile birlikte 3 üncü 

maddede istenllccı vesaiki 1hale gü nü ihale saatinden önce komisyo

nuna gelmiş bulunması ·:c vaktin de gelmiyen tekıif mektup1arının 

nazarı dikkate alınmıyarak sahiplerine reddedilecektir, 

5 - İsteklilerin bu inşaata ait proje ve keşif ve bütün şartname 

lerini İstanbul, Ankara v~ Kastamonu Nafıa Müciürlüklerlnde gö

rebilecekleri gibi daha fazla tafsilat istiyenlerin bı.L mektupla Kat-; 
tamonu Naıfıa Müdürlüğünden s~rabilecekleri ilan olmmr. -'812• 


