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Çemberlayn, Dün Akşam Siyasi Vaziyet 
Hakkında Mühim Bir Beyanatta Bulundu 

İngiltere Başvekili Uzak .Şark Yon Papen • 
lnönü Ankara da 

D t • l l • • • h f •Hususi bir vazife Ve an Zlg mese e erlnl lZQ e fl ile Moskovaya 
Halk, milli Şefi coşkun 

tezahüratla karşıladı 

ıSon Siyasi 
münasebatta 

T hı•k 1. b• d . d gönderiliyor e 1 e 1 ır evır e yaşıyoruz h~~~r~~W!i;:~~-) - Havas mu-

Şayet lüzum hissedilirse harbe hazırız 
. Dün akşam burada d-0laşan ha

berlere göre, Von Papen, Mos

kovada hususi bir vazife ile tavzif 

Ankara, 2 (Hususi) - Re -
isicümbıır İnönü bugün saat 
11.40 da şehrimize dönmüşler
dir. 

1 
mal Gökçe, Ankara Denl,; Ku
mandanı ve Emniyet Miidürü 
ve bu arada bir çok zevatın 

bayanları peronda hazır bu
lunmal<ta idiler. 

Londra, 2 (Hususi) - Bugünkü 

O e r O 
., n ı ı· k milli hizmet tezaıhürü münasebe -

tiyle, başevkil Çem'berlayn, akşam 

•111!1•-•!lll!!!IJl!lll•l!ıll••• radyo ile neşredilen bir nutuk söy 

nüllülerin karılarını da unutma -
maktadır. Zira bunlar da kocaları
nın kendi yuvalarında geçirecek -
!eri saa!Terl milli hizmete tahsis et
melerine müsaade etmekle büyük 
fedakarlıkta bulunmuşlardır. Kral, 
herkesin, vatanın emniyetini temi
ne hadim olduğunu vicd~nmda his 

setmekle ,bu fedakarlıklarının mü
kafatlarını görmekte olduklarını 

da ayrıca tebarüz ettirmiştir. Kral 
nihayet yeni vücuda getirilen Mi -
lis'i mevzuu bahsetmiş ve .genç ef
radın girdikleri servislerin yüksek 
an'anelerine liiyık olduklarından 

edilmiştir. 

* 
Berlin, 2 (A.A.) - Havas mu

ha:biri bildiriyor: 

Milli Şef'i getirmekte olan 
husmi tren gara girdiği za • 
man başta Biiyük Millet Mec 
!isi Reisi Abdülhalik Renda ol 
duğu halde, Vekiller, Parti 
Genel Sekreteri Fikir Tüzer, 
Parti Müstakil Grup Reis 
Vekill Afi Rana Tarhan, Meb-

Reislcümhur ve Bayan İnö
nü, kendilerini vilayet hudu
dunda karşılamış olan Baş -
vekil Dr. Refik Saydam ve 
Ankara Valisi Nevzat Tando-

Bu11iinlt.u 11•r11in ua ııi
;yet tehlilt.eli 11iinlerin a· 
rifeıinJe balunJafumu· 
.zu ııöstermekteJir. 

IES} eynelmllel siyasi ufkun 
~ aylardanberi fırtınalı bir 

halde bulunması, devlet
lerin siyasi ve askeri hazırlıklarım 
tamaı:nlamak hususunda son gay • 
:ı::et\erini sarfederek çal~malarına 
şebep olmuştur. 

~'ili hafta içinde Fransa Başve
~ili ile, 1ngiltere Ba~vcklİI, İİaricı. 
ye Nazırı Lord Halifaks'ın söyle • 
dikleri nutuklar siya•i münasebet
lerdeki gerginliği ifade eyler. 

Bu beyanat arasında, İngillere 
bükuınetinin Almanya hükumeti
ne, Bcrlin sefiri vasıtasile bir muh
tıra göndererek ve uzlaşmanın e
,aslarını tasrih ederek müzakere 
talep edilmesi, sulbü nıulıafazaya 

ait son gayretlerdir, denebilir. 

!emiştir. 

Başvekil, evv~modern har-
Von Paperılin Moskovada 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

hususi bir vazife ile tavzif edildi uslar, Hariciye Vekaleti Ge -
ği haberi teyit edilmektedir. nel Sekreteri N. Menemenci-

ğan ile birlikte trenden indik
ten sonra kendilerini karşıla· 
mağa gelen zevata ayrı ayrı 
lltifatta bulunmuşlardır. 

F ransız gazetelerinin oğlu, Büyük Erkanıharbi • Milli Şef, miiteal<lben is -

SATl•E TAHKl.KAT-1 · f ye İkinci Reisi Orgeneral A- tasyonunıçvedışınıdolduran 
neşrıya 1 

Sllll Giindiiz, Vekaletlerle Bü binlerce halkın coşkun ve iç-
Paris, 2 (A.A.) - Bir~k Fran- ;viik Erkanıhaıjbiye ve Mijli ten tezahüratı arasında Baş • 

R 
sı.z gazeteler;, bugünkü nüshalla- Miidafaa Erkanı, Ankara Mev vekil R.eflk Saydam ile birlik-

efı• Bayar hakkında rında Von Papenin pek yakın - L ki Kumandanı General Ke - [Arkası 3 ünciide] 

(Arkcısı 3 iiııcii sayfada) ••-liil------------------iiiiiiiiiiiiôiif/lltlij,,. 
da tahkikat yapılıyor p , _, k . Al l .. . 
Maznunlar Refi Bayarın 60001ira rag aa l man VQ lSl-

~~::ı~~:.:~., s~,'.~,1ğını söylediler nin hayatı tetehlikede 
nasının alınması işindeki yolsuz.. 
lukl..- hakkında yapılmakta olan 
adliye ta!hkikatı. yeni ve mühim 
bazı safhalara dahil olmuştur. 

Hitler tarafından verilen karara rağmen 

kıt'ası Pra'gdan 
Von 

ayrıldı Neurath'ın muhafız 
Müddeiumumilik, bazı şahitler 

Fransa ve İngiltere Başvekilleri- le suçluları yüzleştirmiş. bu yüz-
le, Lord Ballfaks'm nutuklarında, Çemberlayn !eştirmeler sonunda, bu ~e ala- Çekler Almanları 

korkuttu 
Kanlı hadiseler 

A1maoyaya karşı ihata ve ~ember- bin, mazide, milletlerin yalnız si- kadar olmak üzere Milli Reasü
~e, tecrit bareketle~i bulunma: !Mılı kuvvetlerinin iştirak ettiği rans eski ·müdürü Refi Celal Ba-
dıgı aç~ça tekrar edılerek, nazı anlaşmazlıklarla kıyas eclilemiye - -yar hakkında da takibat yapılma- Prag, 2 (A.A.) - Bohemya ve 
ftlflerlnın balkı harbe hazırlamak ceğini ve modern harpte bizzat sını istemiştir. Moravyaya · gönderilen kıtalann 
prop~gandasına dahi darbe indiril- sivillerin de ilk safta yer alacağı- Hazırlık tahkikatını yapan dör- hiç olmazsa bu havalide altı ay kal 
181§ 0 uyor· nı tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: düncü sorgu hakimliği Refi Baya- maları hakkında Hitler tarafından 

Lord Halifaks'ın nutkundaki söz Her vatandaşın vazifesi, mem- ra da bir celpname göndermiş, Re verilen karara rağmen V-0n Neu-
ler, İngiltere hükı'.:ımetlnin tutaca- leketin müdafaasına yardım · et - fi Bayar, bu ce1be bir :raporla be- rath'ın muhafız kıtası üç ay kal-
jlı yolu kat'i olaral< tayın etmiş ol- mektir. Bu seıbepledir ki sizle.-den t<>ber hasta olduğuna ait bir mek dıktan sonra bugün Prngdan ay-
ıtniunu göstermektedir: 

Kuvvete karşı hakkı tutma!<, 
&0lhü, her şeye rağmen korumak, 
fıı_gilterenin teahhiitlerini yaptık

tan başka, yeni teahhiitlere girme
ğe de hazır bulunduğunu biJdir -
nıek. 

hepinizden, milli hizmette ne iş tupla cevap vermiştir.Sorguhil.kim,i rı.lacaktır. 

yapabileceğiniz ve ne giQi bir_ roıj bugün, bu rapora göre, yapılacak Von Neurath'ın etrafında bu-

oy:1ıyabileceğiniz soruldu. Sız~er j muameleyi _ve alınac~k kanuni ted . !ananlar, Çeklerin hasmane tavır-
cevap verdiniz ve birkaç ay ıçın- bırlerı tesbıt edecektir. · !arı karşısında Almanyadan gön -

de müdafaa kuvvetlerini bir mil- (Arkası 3 iıncü sayfada) Refi Bayar derilen kıtaların maneviyatı bo - Von Neıırath 
yon 250 bin gönüllü ile takvıye et- -----------·-------------------------------------

bekleniyor 
zulduğu için bunların başka bir 
mahalle nakilleri 111zım geldiği:iıi· 

;öy lemelotedirler. 
Von Neurath'i muhafaza etmelk 

iizere bugün Almanyadan yeni bir 
kılanın gelmesi be.kılemnektedir, 

Prag, 2 - Son günlerde Alınaı:ı
lar la Çekler arasında bazı küçük 
hadiseler olmuştur. Fakat, yeni 
hadiselerin zuhuruna intizar edil· , 
mektedir. Pek kanlı ve uzun ola
cağı taihmin edilen bu hadi5eler 
halk üzerinde tesirler yap.ınıştJr. 

İngi,lt.,.-enin 
tiniz. 

Berlln seflriuin Al- 1 • • •• •• •• • • •• 
Millı hızmet gonullulerının gos- Beşiktaş Fen eri 4-2 gendi 

Dinarlı, Habeşi mağlup etti 

1ATATORK.0ün 
SAV ARONA'DA 

SON 56 GÜ NÜ 

manya hükômetine vermiş olduğu 
muhtırada teklif edilen uzlaşma, 

•ulhü, her şeye rağmen korumak 
lçtn azami gayretleri dünya un1u -

ıni efkarı nıüvacehesiude isbat ey
ler. Eğer harp bir çıkarsa, bunun 
meş'u]inin,. sulbü korumak jçin 

"°" derece gayretle çalışan İngil
tere ve müttefiklerine ait bulun -
mad1p ve bulunamıyacağı Alman
ya, İtalya ile birlikte dünya umu
mi efkarına dahi anlatılmış olu -
yor. 

İngiltere ve müttefikleri, totali
ler devletlere karşı samimi, dosta
ne hislerde ve haıekellerde bu -
lundukları halde niçin menfi mu -
kabele görüyorlar ve gördükleri 
bu menfi mukabeleler nelerdir? 

İngiltere, Fransanın resmi şah
siyetl<lrinin defalaı-<fa tekrar~amış 
oldukları Almanyanın tecrit ve i

hata edilmesi tasavvuruiı.uu bu -
Junmadığmı, hu gayı(JJ~ hareket 
edilmediğini, Almanya ve ıtİlitte -
flklerlnin kendi siya~tlerlle-;'ylne 

{Devamı 3 iiııcü ;•ayfailn ı - ~ 

lerdiği feragat ve vatanperverlik 
zihniyeti her türlü takdirin fev: 
kindedlr. Birçoklarınız, vatana mü 
essir hizmet için talim görmek i
çin islivahat ve tatil zamanlarını_~ı 1 
verdiniz. Geçen her gün sivil mu
dafaa sahasında yeni ter.akkilere 
şahit olmaktadır. Başka sözler ila
ve edecek değilim, yalnız bu hu
susta majestenin size hitap eden 
bir mesajını okuyaQağım. 

Burada Çember !ayn kralın kı
sa bir mesajını okumuştur. Kral 
bu mesajında, gerek kendisinin ge
rek Kraliçenin bugün Hyde -
Park'taki muhteşem geçit resmine 
iştirakten duydu·kları büyük mem
nuniyeti ıbildirmekte ve bu geç~ 
resminin vatanı her türlü ihtimal
lere hazır bulundurmak için bütün 
vatandaşlarm az.mini göstt>rdiği.ni 

söylemektedir. Kral ayni zaman -
da gönüllülerin gösterdiği feragat 
ve vatanperverlik zihniyeti karşı -
sında hayranlığını da ifade etmek 
tedir. Kral bu mesajında, bu gö -

' r 1 

ı 

• 

J 

Dünkü spor hareketlerinden iki intiba 
(Dün yapılan Fener - Beflktaı maçının, dl,ier sııor hareketlerinin tafsilal ve 'Jesimleri 5 inci say. 

famızdacbr.). 

Bir tayfa güvertedeki aa,heklme kota· 
rak, sizi afajıdan istiyorlar, dedi 

-20 
Başhekimin bekleyişi çok -:ıza- -- ı:;::ndilik uyuyoria: .. Bu isti· 

madı. Ebedi Şef yavaş yavaş uy- rahat gündüzkü yorgunluğu. karşı· 
kuya daldılar.. Kapının dışında lıyacak en iyi bir ilaçtır. 
bekleşen yaverlerle içeride hususi Diyerek güverteye çıktı. 
hizmetkarları en ufak ,bir çatısdıya Gün, ağır ağır uika çekiliyor, is-
meydan vermeden nöbette durur- tanbulun eşsiz ve harikulade yaz 
!arken başhekim bu istirahatm ııün akşamlarından biri deha geçirili • 
düzkü yorgunluğu telafi edeceğini yordu. Savarona is.anbula geleli 
i<es!i:rerek ayaklarının ucuna ba- 38 gün olmuştu .. Atatürk, Afat İs· 
sa basa Riyaseticümhuı dairesini tanlbula ııeldiği l Haziran günü sa
terketti, kendisine mür~~3at eden- at 14 de Yata geçtikten sonra Yal -
lerc, 1.t~di Şefin "kşam'd sıhhi va:J nız 14 Haziranda 4_ saatlik mutör 
ziyetı hkkında izahat istiyenlere · * 
yav::ı.ş tcsle: (Arkası 3 imdi sayfada) 



SAYFA t 1 1 . 3 - Temmuz 1939 

Çırak, kalfa ve usta kursları 

15 ağustosta kurslar 
açılmış bulunacaktır 

. Şehir .Haberleri . 
Mısır çarşısı ı :•••••••H•••••••••••• .. •: Esnafın yıllık 

1: Haklı Değil mi? : 

Adliye koridorlarında 
24 SAAt: 

Yenikapı sahilinde 
bir takip ve taarruz tamir ediliyor i Buz Üzerinde i sıhhi muayenesi 

İş yerleri İktısat Vekaletine müf.. Esnaf bu iş için 50 5 ihtikar mı ? i Onbinden fazla mua-
redat programları gönderiyorlar bin lira vermeyi : : yenesiz esnaf olduğu Sandalla gezen genci hem döv .. 

• Suadiyede oturan karileri - • h . d 
Yüzden fazla işçi çalıştıran mü - rer kurs açmış .bulunacaklardır. kabul etti : mizden Reşat imzasile aldı - : ta mın e İIİyor 00 h d ı• • 1 

esseselerle maden ocaklarını, i,jçi- Kurslar 15 Ağustostan itibaren fa Mısır çarşısının hal şekline ko- 5 ğımız bir mek tupta deniliyor 5 .. Esnafın. yıllık sıhhi muayene muş, em e. po JSe Vermiş er 
ler için kurslar açmağa medbur tu aliyete geçecektir. nulması hak.kındak tasavvurun : k i: : müddet; bıtmiş ve belediye, mua· Evv lk . .. y . . 
tan.nizamnamenin koyduğu anüd • Kursların açılışındaki gaye şimdilik tatıbikinıden vazgeçilmeS'i : •Suadiyede buz satan bir : yenesi.z kalan esnaf bulunup bu - . ~ ı. g~ enıkapı s_~hılle-1 bap, açıktan, Nesimi sanp muhasa 
det sona ermek üzeredir. Bilindi - memlekette asıl işçi yetiştirmektir. münasip görülmüştür. : dükkan var. Geçen gün buz : lunmadığının kontrolüne başlamış r'.nde b~ hadise olmuş ve. d~n ad- ra altına almağa başlamışlardır. 
ği üzere bu müesseseler çıraklar, Bu itibarla bu kurslara devam e - B u münasebetle belediye reis- : aldırmak üzere hizmetçiyi : lır. Muayene kaçağı olan esnaf bu: lıyeye ınt;kal etmıştır. Hadıse şu- Nesim, yanındaki kadını, bir 

kalfalar ve ustalar için ayrı ayrı denler müddetin sonunda bir liği Mısır çarşısının yalnız civa • :. yolladım. Biraz sonra eJi boş :. lunursa para cezasiyle cezalandı- dur; kolayını bularak savmış ve dört 
üç kurs açacak ve bu üç sınıf sanat . h d .. d .. b kil 5 rılacak ve bu n~vı· esnaf şı.ddetle Nesim isminde birisi, tanıdığı ahbabın karşısında yalnız kalmış-

•mti andan geçirilecek, muvaf- rındaki dükkanların tanzimi işile : on u ve uzun osunu~ : ~ erbaobının kurslara devamını te - fak olanlara birer ehliyetname ve- meşgul olacak· ça . . k • kuruşa olduğunu, onu n ıçln • takip edilecektir. bir kadınla Yenikapıdan bir san- tır. Bundan sonra, kendisi cie kaç-
min edeceklerdir. rilecektir. kt ' rşının ıçıne a- : almadığını söyledi. Bu sefer : tstanbulda bulunan esnaf mev- dala binmiş, gezmek üzere b;raz mak çarelerini aramış ve taban • 

Geçen sene meclisten çıkan ka - rışmçıyaca ır.f b k : kalkıp kendim gittim. Beledi- : cudu, kırk bine yakın olarak tah- açılmıştır. Bunu gören ve Nesim· larını kaldırarak koşmağa başla -

nunun ne şekilde tatbik edileceğini k 
1 1 

d • yenin buzun ki losuna yuz pa • mırı edılmektedir. Halbuki mua- e ezmege ç an a ın a gow o·· mış ır. u sıra a, arşı cephede, Çırak kursunu bitiren bir işçi mu arşı esna ı ' u son arardan • .. • ı . . 1 g - ık k d d ·· ·· t B d k 
ayyen ·bir müddet çalıştıktan son· ço memnun o muş ar ır. Esnaf • _ • . . .. ' ı H. · · d b. · · H kk H. ı T tt• · · d 

gösteren nizamname, yüzden fazla k beled. b. .
1 

.. • ra narh koydugunu, her yer - ,. yene ıçın muracaat eden esnaf 'an azun ısmm e ırısı, a ı. azıma ace ın ısının e diğer 
ra alfa kursuna devam edebile· ıyeye ır cemı e olmak uze- • • • . . M hın t C al · · d k. ·· b. k d ·· J · işçisi bulunan müesseselerle ma . <:ek ve ayniyle kalfa kursunun bi _ : de bu flata satılması lazım gel •., mıktan yırmi iki bin kadardır. a u ve em ısının e ı uç ır ar a aşı on emıışer, yanların • 

!ar 
re çarşıyı güzel ve esaslı bir şe· k d ı k b. d J b. d · d N · · 

den <ıcak ını bu kurslarda tı;kip tirmiş ve ehliyetnamesini almış 
0

_ = diğini söyledim. Buzcu dedi : Şuhale göre, on binden çok fazla ar a aşını a ara ır san a a ın an geçınce e, eo;ımın arkasın· 
edecekleri derslerin müfredat prog 

1 
d b kilde tamir etmeği kararlaştırmış • ki· • ~naf uaye k - lar k miş ve Nesimin sandar·· ını takıbe dan takip etmişlerdir. Biraz ileri· 

an a gene ir müddet çalıştık - ]ardır. Bu tamir ile Mısır çarşısı • · • m ne açagı o a ça • ramını en çok 15 Temmuz 1939 ta tan sonra usta kursuna iştirak ede- : •- Biz buntl Bostancıdan : lışmaktadır. başlamışlardır. de, iki ahbap Nesime yetişmişler 
r<hine kadar hazırlamağa ve İktı • bilecektir. Eminönü imar planına muvafık : dört kuruşa alıyoruz. Bir kn· : Daha evvelki yıllarda, cezalı ve Nesim, evvela hiçbir şeyin far· Ve dövmeğe başlamışlardif. Bu • 
sat Vekaletine göndermeğe mec - K 

1
.f. . . k h. bir şekle girecektir. : ruş ta biz kazanıyoruz. Aşa • : cezasız olarak muayene edilip cüz kında olmadan denize açılmış, bi· nun üzerine, Nesim de üzerinde 

!ı a 1 ıye ışçı yetiştirme· için iı- Esnaf bunun için aralarında · d .. ' ur tutmuştu. kfunetin bu kanunla atmış olduğu : ğıya veremem. Canın isterse : dan alan esp.af miktarı 28,000 i geç raz so•ra, ort arkadaş, sandal • taşıdığı bıçağı çekmek mecburı • 
Haber aldığımıza göreğ, muhte- 50 bin lira toplamağı da kabul et- : al, istemezse alma.• : memiotir. :ı1.ından her yıl en aşa- !arını Nesımın sandalına b;ııdir . yetinde kalmış, bıçakla, mütearrız 

bu adımın yarın için çok fayda!; mi~Jerdir. Bu karar, bugünlerde • Şl d. 
8 

• -
8 

.., 
10 

b. ' ' . mi·•lerdir. l ·· · ·· ·· ·· ı·· B -
lif yerlerden İktısat Vekaletine neticeler tevlit edeceg"ine muhak- .• • m ı size sornyoruın: e- .• gı . ın esnafın muayenesız ., arın uzerıne yurumuş ur. ıçagı 

Belediye reisliğine bildirilecektir. S d ll k :1 f ·· programlar gönderilmeğe başlan - kak gözü He bakılabilir. Elinde eh· : Jediyenln geçenlerde bu~mn : çalıştığı anlaşılmaktadır. an a ar çarpışınca at ın er· goren mütearrızlar korkmuşlar, 
mıştır. İktısat Vekaleti gönderilen liyetnamesi bulunmıyan bir ışçı, ---oo---- : şehrin her yerinde yüz para· ;: 1 Bunlar arasında, berberler, aş- yada başlamış, Nesim de: çil yavrusu gibi dağılmışlar ve göz 
ve gönderilecek olan bu program• san'atı ne olursa olsun, ehliyetna- Yalovada ev yapanlara : ya satılacağına dair alakadar- = çılar gfüi, halkla ve halkın sthha· - Yahu, sandalınızı iyi ı:lare den kaybolmuşlardır. Fak~t. bu • 
!arı tetkikten geçirecek ve anuva . melilerin yanında iş bulmakta güç Par&sız arazi verileck : !ara sıkı emirler erdiği gaze - : tiyle yakından alakadar olanlar edin .. Siz de, biz de, batıp boğu- nunla da kalmamışlar, poH•e mü-
fık bulursa tasdik ettikten sonra lüğe uğrıyacağı için 

0 
da kurslara : telerde y.a. zılırdı: .. Y.lne ga._zc -· ı da. vardır. Berberler cemiyeti 4000 lacağız. Demiştir. racaat ederek, birisinin kendilerı· 

~ekrar müesseseye gönderecektir. Sıhıhat Vekaletine bağlanan Ya • t 1 rd - dl- • Dört hb ·· d b ·· 1 hak t b k t .,,. •· devama kendisini mecbur sayacak- • e e en ogren gımıze gore, • berber tesbit ettiği halde muaye- a ap, soz e u soz ere ne are ve ıça e~.ır ettigın· 
Program, Vekaletçe eksik veya ta tır. Bu husustaki kanunla ve ni _ !ova kaplıcalarında bir su şehri : buz üzerinde ihtikar yapanlar : ne olan berberlerin adedi '2500 den kızmışlar, köpürmüşler, b1ğırıll den şikayette bulumnuşl.rdır. 
dile muhtaç görülürse üzerinde tas zarnnamede işçileri için kurs açını- kurmak üzere faaliyete geçilecek- : şidddle cezalandırılacaklar · : fazla deg"ildir. çağırmağa, küfretmeğe başlamış - Polisler, Nesimi yakalıyarak 
hihle ı kt tir. Bunun için bir program ha - • d 1 b ı S dl ·b • ı d r yapı aca ır. yan veya bu işe !ilyık olduğu ehem • ı . >tan u un ua ye gı i • Asıl ış· in m··h · t f ar ır. Biraz sonra da: hakkında bir zabıt tutmuşlar, dün 

zırlanacaktır. • · • j u ını ara ı, muaye-
15 Temmuz tarihıne kadar müf· miyeti vermiyen müesseseler ceza • bir sayfiyesinde buz üzerinde • ne kaçag" e ~ b h k tl · - Sen dışanva çık da g"ru·"r - no·· betçı· cu··rmu··m,,,.h t m·hk Program muclbince iki sene zar- • .. .. • • ı sna,ın u are e erı· ., ., -~ u ~ eme • 

redat programlarını İktısat Veka· go·"receklerdir. Bundan başka iş ve- I • yuzde yuz ihtikar yapılması - • nın· ·hın ld 1• k d su··n• G•.bı· bı·r tehdı·t savuı~uşlar sı· olan a~ıı·ye do··ro·· c·· mah· fında kaplıcaların planı dahilinde'• • - • ı a en veya ma ı aygu an . '" " un u ceza 
leletlne hönıdermemiş bulunan - renler kurslara devam eden işçi - ' • na nasıl mani olunmadıgma • · ad h t 1 ki 1 t . ve saııdallarını acıp kenat·a çık kemesı·ne vermı·şle•~ır· "' villa şeklinde ev yapmayı teahhüt . • • zıy e ııs a ı ı o up a sanat ıc· • - - «u · 
!ar için Vekalet program hazırlıya !ere de müşkülat çıkarmıyacak, • hayret etmekteyim. Siz, ne • d ed·ı k k k I d edenlere kaplıcalar civarında arazi • d . 

1 
• • rasın an men ı me or usun mış ar ır. Dünkü duruşma sonunda, m1h 

caktır. Bütün lbu işler 15 Ağustos faraza onların yevmiyelerini indir- verilecektir. : eKrsın1
2 · .• 

1 
b .. 

1 
. hl : dan ileri geldiği şüphesidir. Bir müddet sonra, Nesimle ya· keme, Nesimin suçlu olmadığı ka· 

tarihnie kadar tamamen bitirilmiş mek veya kesmek ,gibi kanunun · • ar mız n u soz er•ııe Ç • d \ ı Şu şehrinin müteaddit oyun bah • bir dlyeccg"lı>>lz uok. Yalnız dl .• hındaki kadın a kenara Ç• <mış - naatine vararak beraetine karar 
olacak ve Türkiyenin her tarafın- ruhuna münafi harekette ıbuluna- • · ., çlleri olacak, çar.şısı, pazarı şehir-ı • yorıız ki-. •• Zeylı·n ı'slı' hsalQlımız laııdır. Kenaııda bekliyen dört ah- vermiştir. 
da, yüz veya yüzden fazla işçisi bu- mıyacaklardır. Bu şekilde hareket • 
1 

. 
1 

den uzak bir semtte kurulacaktır. • • h •• 
unan ış yer eriyle maden ocakla- ettiği görülen müesseseler için de • Haki d ... ·ı . ? • er sene ar t ıyor B" "k" u d rı kanunun emrettiği şekilde çı • kanun muhtelif e a1a terti t i Mesire yerleJı.nde kı'raya •• • ı egı mı ••• ır genç 1 ı oto.. Ç yaşın a bir 

c z r P e m ş ı ZeytUı istihsalıitımız hakkında 

raklar, kalfalar ve ustalar için bi- bulunmaktadır. · ı "'I 1 • • V6rl en eg ence vasıta arı : İKDAM: : hazırlanan senelik rapordan an - hüsün arasında ÇOCUk kamyon 
t 

'f · • • !aşıldığı üzere .memleketimizin 

Hataydan geleni Yurdda 1 tem
i pekli kumaşlar muz bayramı 

arı eSI •. Bu sütun, karilerimi;.in şi · •. b.. k 1 k ld utün zeytin mıntakalarında is . • • 1 d d" 
Bazı mesire yerlerinde halka ki- : kayetlerine t .ıhsis edilmiş bu- 5 tihsatat her sene biraz daha art_ a ara ezJ 1 a tID a Can Ver 1 

raya verilen sandal, bisiklet ve : lunmakt~dır. Gönderilen " j makta \'e bilhassa halk açılan zly ı 
atlar için yüksek ücret alınmakta : h_~klı şıkavet mektupları, . bu : tin bakım kurslarından istifade .,.. Çatalca ile İstanbul arasında iş· Nişan taşında Çinar sokağında 

Giresunda kabotaj 
bayramı kutlandı 

olduğu görülmüştür. : sutunlard1 s" ~sıle dercedıl - : <(erek muılı~tindeki hemen ibütün li;ı.:eıı 26 numaralı otdbüs dün Sir- Atıf lbey apartııınanının kapıcısı 
Bunun için muktelif yerlerde : mektedir. b • t . • 1 l kecide Demirkapıda dururken o - . . .. 

• 1 ya anı zey •n agaç arını aş ı amak tobüsün şofıör muavi!ıi 19 yaşla _ Alının uç yaşındaki kızı Necla 90• Piyasada iyi karşılandı 
ve ucuzluk temin ( tti 

bu kaıbil vasıtalara ait yeni ve ten ••••••••••••• ıı••••••• ••••• tadır. ık k zilatlı tarifeler hazırlanıp tatbik ~ rında İbraılüm Güııgör makineyi a ta oynarken, şoför Abdullahın 
~- Bu artın nisbeti geçen seneye id ti" 

dilmesi alak. adarlara b ildirilmiş . ı ................ ~~ ...... ı ı,ş· !etmek için öndeki kolu çevir - are e ıği 3717 numaralı ka.m • 
~ nazaran % 30 dan fazladır. 

tir. ; K ÜÇÜK HABERLER ı miştir. Viteste olan makine çalışın yon çocuğa çarpmış, başından ağır 

Ot b-ı ı · •· 1 ... . ı Darülacezede atölyeler te- oa otdbüs hareket etmiş, İ,grahim, surette yaralamıştır. Yaralı çocuk. 

Hatayın anavatana ilhakiyle, Giresun. 2 (A.A.) - Kabotaj 

Hat<>ydan gelen mallara ait güm- 1 hakkının Türk bayrağına geçtiği 
1 

onıo ı p ar.a arı •" ...... " .............. . d · ı · ·· d b , b. k ·1 t 

E ık . .. 16 25 d . . s s e 1 ıyor on e u unan ır amyon ı .: u o- baygın bir halde Şişli hastanesine 
Belediye, otomobil plakalarının * ve ı gun saat . en ıtı- büsün arasında kalmıştır. Bu sı • 

rük muamelesi kaldırılmış ve günün yıldönümü, dün burada coş 

memleketimizin diğer mıntakal,... kun bir şekilde kutlulanmıştır. 

iki kurşun mühürle yerlerine mü- haren Kadıko·· y, Kartal, Erenko··y A Çocukları kurtarma yurdundan k t• . d 11 d 1 ., kaldırılarak tedavi altına alınmış ışına ne ıcesın e zava ı e .16.an- ' 
hürlenmesine karar vermiştir. Bu dalaf hattı, Büyükdere, Tarabya, Darülacezeye alınan kimselerin ve lının kaıburga kemikleri kırılmış. fakat bir müddet sonra aldığı ya· 

rın.dan gelen mallar gibi dahili ti· Gündüz yapılan merasim ve 
caret beyannamesiyle Hataydan . 
mal gelmeğe 'başlamıştır. İlk par- denız yarışlarından sonra gece de 

ti mal evvel'ki gün şehrimizde pi- 1 denizde bütün deniz vasıtalarının 
yasaya çıkmıŞ' ve Halaydan gelen iştirak ettiği bir feneralayı yapıl

karara sebep plakaların yerlerin - Paşabahçe ve Beşiktaş telefon anormal çocukların ıslah edilerek ve tehlikeli surdte yarala~mıştır. lradan ölmüştür. 
den sökülerek 'başka arabalara santralleri işlememiştir. 3ebep A · ·birer san'at sahibi olmalarını le . Otobüs te, sadme neticesinde ha_ [l Şoför Abdullah yakalanmış, za· 

ipekliler, ipekli piyasasında yüzde mıştır. 
ondan fazla bir ucuzluk temin et-

nakledilmesi ve bunun zararları - l d k. · tiıb t k bl yazpaşa )O un a 1 ır a a o - min etmek maksadile Darülace _ sara uğramıştır. bıta, kaza hakkında tahkikata baş 
nın görülmesidir. sunun amele tarafından tahrip idil y ı c ah h t Banckınun da iştirak ettiği bu B I d' I zede yeni atölyeler tesis edilmekte ara ı genç err paşr. as a· lamıştır. Abdullah, buglirı adliye-

mistir. Ög"rendig-imize göre. bu .iiy e e IY €6rCe yapılacak mesidir. Bozukluk düzeltilmiştir. hanesine kaldırılarak te<favi altı · 
· ,- feneralayı hafk tarafından zevk ve dir. ye verilecektir. 

le olmuştur: 'ısl'ım ·. akler * _Kadirgada o_tu_ ran Mari adın· na alınmış, zalbıta, tahkikata baş- Bir havai elektrik hattı 

kontak yaptı 
. · d ı k. 1 ı _ Bu atölyelerde kimsesiz çocuk . 

Bu vaziyeti evvelden tahmin neşe ıçın e a ıp 0 unmuş ur. da bır kadın yedıgı bayat yemek - lamıştır. 
eden bazı büyük ithalat tacirleri Denizcilerimizin bu güzel gü- Belediyelerce yapıll!ıl!ak istimlak ı ten zehirlenmiş, Haseki hastane - !ara kunduracılıkğ terzilik, demir

bir müddet evvel İskenderuna gi- nü şerefine Küçükyalı parkında hakkındakı kanunun oazı madde- sıne kaldırılarak tedavi altına a . cilik, marangozluk ve dülgerlik gi 
Kamyonun tekerleği fırladı 

d k k 
.. .. k b 

1
. !erini değiştiren bir layiha meclise ı lı.nmıştır . bi san'atlar öğretilecektir. 

ere o zımıan i gumru ser es ı· da muhtelif eğlenceler tertip edil- verilmiştir. 
sinden istifade suretiyle Suriye ve . .. .. b .... k • B .. b ti b 1 d . . * Nahiye Müdürlerine her ay Mecidiye kö ı ünde yapılacak 
F d k 

.. 
11

. 
1
. ik d mış ve gunun uyu manasını u munase e e, e e ıye reıs J 

ransa an u ıyet ı m tar a, u- . .. devri teftiş masraflarına mukabil modern hastane 
ıfade eden heyecanlı nutukl y muavini Rifat ve harita şubesi mü cuz, ipekli ve pamuklu kumaş, tu- - ar so maaşlarile birlikte maktuan on li- . 

dürü Galip bu akşam Ankaraya gi I t b ld ·d 
,·alet eşyası ve saire ithal etmiş· lernniştir. ra verilecektir. ; s an u a yenı en yapılacak o-

l 
derek, bilhassa İstan!bu! için çok \ 

!erdir. Bu ipekli kumaşların met- -o-- tr.ühim olan bu layiha etrafında * Arapcamide bir demir faıbri - lan büyük modern hastanenin pro 

resi, otuz kurll§tan alınmıştır. Ha· Boğulurken kurtarıldı ve arzu edilen meselelerde veka _ kasında çalışan Kemal adında bir jesini hazırlıyacak olan mütehassı 
tay il.hak edilince artık hariçten det vasıtasile alakadarlara izahat amele fabrikanın merdıvenlerin - Valter şehrimize gelmiş, Vali ve 

·· ··'k · · ki. · h ı d.l · Küçükpazarda oturan 16 yaş· gumru suz ıpe ı ıt a e ı emıye- vereceklerdir. den düşerek yaralanmıştır. belediye reisi ile görüşmüştür. 
ceğine göre, bu fiyattan ipekli ku- larında Hüseyin Floryaya gide - * Şoför Yaşarın idaresindeki ·Yeni hastanenin Mecidiyeköyü ar 
maş tedariki mümkün değildir. rek denize girmiş, yüzrr.a bilmedi- Adalarda araba fiatları 2062 1 t b·ı K.. . ... - h ld l d l 1 numara ı o omo ı oprunun kasında inşası kararlaştırılmıştır. 

T . 1 b k 1 . gi a e açı mış, san acı ar tara- t 'I d ld' acır er, u umaş arı, pıyasa- BnZI e ' l diğer tat·afına geçmekte olan Üs- Sıh·hat ve çtı·ma ı· Muavenet Ve_ 
k fından boğulmak üzereyken 1<:..c -mıza çıkarara metresini bir lira- Büyükada !Ve Hr,y•beliadada küdarlı Sadettin adında birini ya - • . .. 

dan satmağa başlamışlardır . Hal- tarılmıştır ralamıştır. kaletı Musteşarı Asım, müfettiş 
bulunan bütün arabacıların yek· 

buki, bu ipeklilerin benzerleri pi- nasak ve yazlık elbise giymeleri * Ankaralılar, Devlet Havayol- doktor Fikret ve mütehassıs hasta-
yasada bir buçuk liraya yakın fi- tensi polunmuştur. !arı idaresine müracaat ederek cu ı nenin inşa edileceği yeri tetkik et· 
~atla satılmaktaydı. Bu vaziyet, Diğer taraftan araba fialarında martesi ve pazar günleri İstanbul. mışler ve çok münasip göıımüşler-
;ıiyasada bazı tacirleri de rekabet Belediye Daimi encümeni % 40 Ankara arasında işliyen hava pos- dir. 
noktasın dan te !aş ve endişeye d Ü· tenzil iı t yapmıştır. tal arı adedinin art t ırıhmas ını iste- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

şüPmüşlür. Yeni kuma.şiar, piya - Bu suretle; eskiden Büyükada- mişlerdir. 
sada, umumiyet itibariyle, vasatij da bir ıbüyük tur 3 liraya yapılır- * Paramunt film şirketi rejisör-
olarak yüzde ondan gazla bir u - ken; şimdi 175 kuruşa yapılacak • !erinden biri şehrimize ı:elrniş ve 
cuzluk temin etmiştri. tır. tayyare ile Adanaya hareket et -

Piyasaya, Halaydan, ipekli ve Tırtılsız kırkr.aralar miştir. Bu zat cenup vilayetimizle 
pamuklu kumaştan başka, koyun 1' Halayın görülmeğe değer yerleri-

Maliye Vekaleti gümüş yiPmi · 
deri»i ve muz da gelmiştir. Hatay ni filme alacak ve dönüşte Islan · 

beş kuruşlul<larla karışmakta o- ı b malları, piyasada çok iyi karşılan- bu dan da ' azı manzaralar Çeke -
t lan nikel tırtılsız kırk paralıkla - cektir. 

mı~ ır. rın tedricen tecfavülden kaldırıl -
Gerede su altında kaldı * Türkkuşu umum müdürü 

rni.nde bir çiftçiye yıldırım isabet 

etmiş ve derhal ölmüştür. * Bursa köylerinden AriJiye e

ğitmen kursuna gönderilen 60 .genç 

diplomalarını almışlar ve köyleri-

ne dönmüşlerdir. * Defterdarlığın Şişhane yoku-

şu başındaki arsada inşasına baş • 

ladığı maliye şubesi binası, şehir 
masını kararlaştırmıştır. Maliye Şükrü, şehrimizdeki hava kurumu 

Gerede, 2 {A.A.) - Bugün 14 de Vekaleti tırtılsız kırk paralıkla - ve Türkkuşu teşkilat ve muamela- mütehassısı P rostun müdahalesiy 
yağan şiddetli yağmurlardan ka- rın malsandıklarına geldikçe ye· tını teftiş etmek üzere şehrimize le yapılmıyacaktır. Burası büyük 
sabanın hemen yarısı bir müddet niden tedavüle çıkarılmıyarak gelmiştir. bir çocuk bahçesi olacak ve b u ci. 
su altında kalmıştır. Mamafih ha- davphaneye gönderilmesini yakın- * Sivasın Kilhyalı ismi ndeki kö- vardaki beled iyeye ait bir arsa 

__ s_a_ra_t_..y_o_k_tur_ . ----------------------__;d:;;a;.,;;a;.;la:;;k;.;a,:;;d:;;a.:.r l:;;a;.;r.;;a..;b;.i;.;ld:;ı;:.· r.:.ec::;e;:;k:.;t.;;ir.:.. __ !.;y~u:;· n:;;d;;;e:;..;,ta;;;r;,;l:ad:a:.,::ç.:,;~.;:lı:;şa:;;n;;_;:H.;:iı;::· s:,:e~v,::in.:..;;is:.,:-.:.;:,de;;;f:,:t:::,:erdarlığa ver illcektir. 

1562 sicil numaralı şoför Ei<re
min idaresindeki 2814 nwnaralı 

kamyon Harbiyede Yedek Sııbay 

okulu önünden geçerken ı.rk~ te
ker;eği çıkarak trarıway yolunda 
kalmıştır. Bu yüzden, tramvay mü 
nakalau yırmi dakika kadar sek
teye ı.;ğramıştır. 

Kamyon tramvaya çarptı 
Taksimde Cümhurıyet cadde 

Şişlide Perihın sokağında 58 

numaralı evin ö·;ü'.ld~ havai elek

trik hattı kontak yapmış, alevler 

çıkmağa ıbaşlamıştır. Altvlerin et· 

rafa sirayetüıe meydan verılme -

miş bir kaza olnıadan hat tamir 

edilmiştir. 

---0-

Kazanç vergisi 
sinde, şoför Duranın idare ettiği Bir yıl içinde işe başlayıp da 

kamyon, vatman Recebin idaresiıı ayni y>l içinde işini terkettiği hal 
deki tramvay arabasına çarparak 
hasara uğratmıştır. Şoför yakalan· 
ımşlır. 

Sarhoşlukla yüz lirasını 
çarptırdı 

Su·kecide v:y1n• otelinde Mus· 
:.da oğlu F a'hri sır hoşlukla cebin
cleki yüz liray' çaldırmış, zabıta

ya müracaat ed~re~ keyfiyeti an· 
ktmıştır. Poli>, tahkikata başla · 
rmştır. 

de ne işe başladığını, ne de terket

tiğini kanuni müddetler içinde 

bildirmiyen kazanç vergisi mükel· 

leflerinin bu faaliyet müddetleri • 

ne ait vergilerine yüzde 

yapılacaktır. -------
15 zam 

Samsunda 576 
ilk okulu 

talebe 
bitirdi 

Samsun. 2 (A.A.) - Merkezde

ki 12 ilkokulu bitiren 216 kız 36~ Denizde boğuluyordu 
"" Kasımpaşada Fıle sokağında 3 erkek talebeye diplomaları mera· 

numaralı evı~·. oturan Mişon oğlu siıınle dağıtılmıştır. Bunun aka • 

Vitali Yeşilköv~ giderek sandalb binde yavrular tabur halinde Ata· 

plaj haricir.d~ denize girmiş, yüz- türk anıtına giderek çelenk koy· 

mek istemiş, yr·.zme · bilmediğin . muşlar, sokakları dolduran halkın 

den batmış, is' ~rodada başldmış, alkışları arasında ve neşe içind e 

etraftan yeti~'nler tarafından bo· yavrular yuvalar ına dönmüşler • 
ğuLmak üzereyken kurtarılmıştır. dir. 
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Mustafa Kemal İs-
• 

tanhula çağrılmıştı 
Sivasta umumi bir milli he

yet toplamak kararı 
-19 -

Almanların serbest 
şehirdeki faaliyetleri 
• 

lngiltere ve Fransa derhal 
Polongaga gardım edecek 

Pa.ı .s, 2 (A.A.) - A1maniarın · veva bir kurnazlık vukua gelebi -
Dantzııgıdeki faali~·ctonden bahs<>- ,. lecek her türlü tahavvül için mu
den Petıt Parisien gazetesi diyor teberdir. 
ki: Devlet idaresi, hHşeyi göz önün 

Hariciye nazırı B~nnet, dün, Al cıc tutmak demektir. Eğeı· dünkü 
manyanın Paıis büyü"k elçisi Le nazırlar meclısınde Dantzigde bir 

#'-========-" 
İnönü Ankarada 
(Ba§tarafı l iııcı rnyjada) 

le otomobillerine binerek 
dogrucn Çankaya köşkiine git. 
mi lerdir. 

lnönU Geliboluda 

SAYFA ıt 

iŞARETLER - - - -
llluagene kaçağı esnaf 

Eı.nafın ~"Illık rnııayenesin;n bir ay olan müddeti bitti. Bu 
müddet zarfında 22 bin kadar esnafın mııa~en<')'e icabet edip cüz· 
dan aldığı aııJaşıh~·or. 

Bu i. lerle alfıkadar resmi dairelerin tahminine göre, İstanbulda, 
35 binden fazla esnaf var: Demek ki, İstanbul e nafınm üçte biri 
mua~·en~ olmamı~. 

Esnaf, her g\in, her an, halkla, heınşelırilerle temas halinde olaı 
kimseler demektir. Bunlardan bazıları, yiyecek, içecek maddele; 
satmakladır ki, bunların sıhhati, halkın sıhhatlll', hem ebrinin sıh· 
battle sılıı sılnya, pek yakından alıikadardır. 

Hele, mua) ene~·e gitmiyen esnafın. hasta olmaktan , .e san'at ~
Tasından menedlJmekten çekinerek muaJeneden kaçlığı ~üphes~ 
insanı bü•biitün ürlıütiip tüylerini dike11 diken yapıyor. 

Belediye memurları, t'nafı, muayene noktasından sıkı bir kon
trole tiıbl tutacak. 

Giizel .. fakat ... muayene kaçaklığının cezai müen·idesi nedir? .• 
Muayeneye •evk , . ., bir mikdar para tezaçı,. değil mi? .. 

Bizce. bu. kafi değildir. Belediye zabıtası talimatnamesinin mad
dei mahsusa~nda yapılacak bir tadllle, herhangi ebeple ohır'a ol
sun, muayeneden kaçan e'nafı, muvakat bir müddet l(in san'at 
~rasından menetm.-k, en e aslı ve müessir ledbir olacaktır. 

,a yaptığı gorü,"'lecle Dantzigde ye hükümet darl:>eı;ı yapılacak imış 

Edime: 2 (A.A.) - Gelibo
luda Savarona yatında Reisi
cüınbur Milli Şefimiz İsmet 
İnönli laralmdan kabul buyu
rulan Trakya Umumi l\füfet
tl~I Kazım Dlrlk MilJj Şefimi
zin •elam ve lllifatlannı Ge· 
llholu halkına bildlmıiş ve 
halk hü} ük Şef'Jerlnln bu 
kıynıetli iltifatlarını . evgl te
zahürleri ile karşılamıştır. IKDAMCI 

şaıkta n b !hassa Polonyaya kar- gıl;. duşüniilerek bu vaziyetle ala 1 Reisicumhurun teşekkürü 
• ~ı Almanları. faali) etleri ıle ala- kadar li.ızum 'u bütıin tedlıirlcr tas 

DUŞ kadar İngiliz - Fransız hattı hare- np ed ldi ise bu, böyle bir iNfrıa i 
ketıni kendisine bıldimıı.ş, İngıl- lın muhakkak sıı.rctte olacağı de
lere ve Fransayı Polonyaya bağ- mek degıldir. Fakat herhalde biz- ; 

l lıyan taahhiitleri hatırlatmış ve len her turlü sünprizden uzak tut-ı 
bu ta;;hhüdün zamanında tama - mak gayesıni istihdaf eylemekte- 1 

miyle yer;ne getirJeceğini de ila- dk. Alınan kararların heyeti wnu 
ve etmiştir. miyesı ile emniyet sistemi tam bir 

Ankara, 2 (A.A.) - Rl)ase· 

tlcüınhur Umumi Kaflpliğin
d<"n: 

Kabotaj'ın yıldönümü mü -

na~ebetiJe resmi \·e- hususi zc-

--
Birleşik Amerikanın 
alacağı vaziyet 

Ebedi Şef ile Milli Şef zaferd•n 
ltarfılandılar 

İşte Almanya, Dantı.ig hakkın- haldedir. Bu kararların en mühim 

ı·at >e kurumlardan aldıkları 

tebriklerden çok miitclıassls 

olan Rel,,Jcümhor İsmet İnö-•onra merasimle- daki Hitler pla_nla.rının tatbik m.e~ leri şimdilik gizlı _tutul"?aktadır. I 
Jtiine konuldugu zaman brrbırını Jour gazetesi dıyor kı: nü te§ekkür ve mukabil teb - 1914 -1918 felaketinden sonra geçen yirmi 

yıl her şey gibi Amerikayı da değiştirmiştir ' Sadrazam Paşa Hazretlerinin iş'ar buyurulmasını ela rica Ede -
;)oonferans huzurunda hukuk Os- r\m. 
manlyeyi müdafaa için bezli hi.m- Mustafa Kemal 
met buyuracakları tabiid ·r. Ancak 1 htanbula geri ~agınlışım 
mlJletçe kat'iyyen müdafaa.ı mat- Bu tarihten beş giin sonr.ı, yani 
lup ve mültezem olan hukuk, bil- 8 Haziran 1919 da istanbula Har
hassa iki noktada 1'espi nezaket e- biye Nazm larafından davet olıın
der. B;rıncisi, alelıtlak devlet ve duğumu ve mahrem sualim üzeri
mllletln istiklaliyeti tammesl. İkin- ne kimler tarafından ve ne için ta
li.si de cezayi asliyei vatanda ekse- lep edildiğimi, rioJimizden bir :ıa
riyetin ekalliyetlere feda edilme- lın haber verdiği vaktlle bllmüna -
mesidlr. Bu hussuta Parise müte - sebe vukubulan beyanatında ifade 
heyyii hareket heyetin içtihadile etını~ıım. O zat, ,Erkanıharbiyel U
vicdanı millinin ialebi kat'isi ara- munılye Riyaseti makamında bu -

lunan Cevat Pa~ idi. Bunun üze . 

rlne, İstanbul ile vukubulmuş olan 
muhaberatım bir kısmı umqmca 

malum olmustur. Bu muhaberat 
, ' 

rzıırumda lsllfa ettiğim la.rlhe ka 

dar muhtelif harbiye na:zırile ve . 

takip edecek hadiselerin teı;elsü - Almanların hududu aştıkları rlklerinln lbliığına Anadolu A-

lün.den tamamiyle bugün haber - dakikayı tayin etmek Polonyaya jamını memur etmişlerdir. 
dar edihniş bulunuyor. Bu suretle ı aıttir. Bu dakikada ise Fransa ve " rl -
eğer i!rlimallerin e? fe~ası bir gün 1 lngiltere istişareye bile lüzum gör s 1914 - 1918 harbine Birleşik A- fırkalarının ileri gelenlerınin be-
taıhakkuk ederse hıç kımse ben bu meden derhal otomatik surette bü on sı·yas"ı meri"ka cümhuriyetleri hükume _ yanatlarında bitaıraıflık kanunu' 
nu istemedim demiyeeektir. tün kuvvetleriyle Pokınyanın ya- tinın karışması muhariplerin leh- halıJı:ında bir takım düşfinceler bil 

Garanti yerine getirilecektir mbaşında bulunacaklardır. .. ]erinde ve aleyhlerınde müvaze - diıilir. Projelerden bırhsedılir. Fa 

Matin gazetesi diyor ki: , Eıpok gazetesi diyor ki: munasebatf a neyi ,.e mıivaıene.izliği temin et- kat bu kanun bir tiirlü değıştiril-
Bı.r kere daha hatırlatalım kı, Bazı Alman ma'hfilleri, hatta mişti. mez. 

Dantzig statüsün.de vukua gele - dün salba'h dahi Fransa ve İngilte- • I " k 200 mıl)·ona yakın nüfusu olan, Değiştirseler ne olat'ak? Demok 
cek h~ı<J:ıangı bir değişiklik, Fran- renin Polonyaya yardım için mü- g e r g 1 n 1 teknık vasıtaların sanayı ve ziraat rat ve totaliter ck>vletlcr arasında 
a ve Jngilterenin Pokınyaya kar daıhale et.ıniyeeeklerini sanıyor - te en fazla tatbik edildiği bir mem bir harp Çık311'Sa Birleşik Amerl· 

şı olan tam garant Jeri mekan:znıa lardı. Fakat Hıtler, bir kuvvet dar (Bll§tarafı 1 inci sayfada) leke! halinde bulunan Birleşik A· lıa hülıfımetlerınin karışına6ına 
sını harekete getirecektir Bu ha- bj.'Sinin ~akkak .surette doğu~~-, kendlJerinl tecrit e)·ledlk)erlnl bu merıka cl"ımtıuriyetleri, iptidai ve ve suth, miidafaa ceptıesile fi:en 
rekete gelme, Dantz>g statüsünde c•;:ı aksu!ameller uzerınde bugun sebepler Jiıyiklle izah eyler. mamul maddelerle para c;hetın - bırleşmesine yarryacak mı? 
gerek hariçten sıllıh kuvvetiyle ge herhal'Cle artılı şüphe etmese ge - Fransız, inglli:t, Baş\'ekillerine, den dahi bır hazine halinde bulu- Esasları bildiıilen muhtelif pı 0 
rek dahılden tek taraflı bir karaı rektır. Hariciye Nazırı, kuv"ete, yeni nuyordu. Amcrjkalıların muharıp jelerin ihtıva eylediği maddeler, 

Çemberlayn'ın Beyanatı 

sında mutaıbakati tamme şarttır. 

Aksi takd•rdc .mflet, gayet müş -
kül vaziyette ııe gayrikabili telılfi 

emrivakiler karşısında kalabilir. 
Bu endişeyi tevlit eden sebepler 
şunlardır: Sadrazam Paşa Hazret
leri mesmu olan beyanatında bir 
Ermeni muhtariyeti esasını kabul 

etmiş olduğunu bildirdi. Bunun hu 

dudun u zikretmedi. Bundan vila -

yatı şarkıye ahalisi bittabi mütees

E•r ve istizahı keyfiyete mecbur 

oldu. İn'ikat etmiş olan Şurayı Sal-

dogru~an doğru}a >aray ile devam 

1 

(BU§tarafı ı incide) \ KraLn mesajını okuduktan son 

elml~t•r. şüphe etmedığini de b•ld•rdıkten rr. başvekıl Çemberlayn Dantzıg * 
1 

oonra mesajını şöyle bitirr':'. ;şti.'; ve Uzak Şark meselelerini izalh 

bir kuvvet darbesine karşı, şiddet taraflru·dan bırısıle birleşmesi, kar hatta bu kanunun mevcudiyeti ı:ı;. 
ve kuvvetle mukabelede buluna - şı taraf için harp oyununun kay- le, Amerıka bıtaraflığının demok· 
caklarını, e\ivelce olduğu gibi, son bcdilmesıne bır delalet. b.r :şaret rat devletler grupu lctıine bozul• 
nutuklarllf' bir defa daha anlat - sayılabilirdi. • elice böyle uldu: masını temine yardım etmez. .'\ • 
mışlardll'. Ahnanya ve müttefikleıi umumi merıka mümes.sıller mec';sı haxl· 

İngllterenln Berline gönderdiği harp sonunda mağlup oldular G•, eiye encıimeni tarafıııdan mecl.se 
muhhradakl tekllfler, mezkür nu-, lipler harp ganimetleri•ı" p'yla - verilen b>taraflık kanunu proje
tuklardakl esasln_r, totaliler dev - 'şırl~rken, Bırleşik Amerika cüm - sine göre, muhariplere nakletmek 

tanatta da hemen heyeti umumiye 

istiklali millinin muhafazasını ve 
mukadderatı milletin bir şürayı 
m•lllye tevdii.ni talep eylediği hal -
de yalnız hükumet.ıı istinat eyledi
ği ltilai ve Hürriyet Fırkası na -
mma Reisi Sadık Beyin tahriri ıfa
desınde İngilterenin himayesi tek-

lif olundu. Bir Ermenistan mııhta-

(Arka.ı var) Hepiniz biJiyor~u~ıız kı, bızı.ın etmiş ve bırkaç keLme daha söy-
--------------- müdafaa kuvvetJ~rımız bır harp 

Satie tahkikatı 
(Baştarajı 1 ınci sayfada) 

Refü Bayarın adliyeye gelemi

yeeek derecede hasta olduğu an-

lllı'Jılırsa sorgusunun evinde yapıl

ması muhtemel görülmektedir. 

Maznunların sayıEı, Refi Bayar 

la ber<>ber ona baliğ olmaktadır. 

Maznunlardan bazılarının Satie 

liyeceğıni bildi!'ffil!j ve aynen şu 
yaratmak için değil fakat sulhu 

sözleri söylemiş-tir: 
muhafaza etmek içindir. :Milletle· 

Kritik ve tehlikeli bir devirde rin hep birlikle arkadaşça ve a-
• . ' 

henktar bir tarzda yaşamayı ogre Y%ıyoruz. Biz suHı Se'\"en bir mil-

neeeklHine ümidimiz vardır. Ma- letiz. Fakat yanlış anlaşılmasın, 

mafıh me'lllleketimizin emniyetini ve lüzum hissedilir6E. gerek bize 
temin içın hiçbir ~eyi iılımal etme 1 karşı olsun gerek istiklallerini ga
mege •zınetmiş bulunuyoruz. Mil- ranti ettiklerunize kar§ı olımn ya
l! hizmet gönüllüleri bu esere, pılacak tecavüze mukavemet için 
medyunuşükran olduğumuz bir bütün sikletimizı teraziye koyma-
tarzda yardım etmektedir. ğa hazır olmadığımız sanılmasın . 

Jetlerin bugıınku zlhniyeterlJnln hurıye-tlerinc elde ettıkleri yeni m~uli "t" ,ı · k _J ı · 
• ... .. •• - .. .:ı y~ ıı vazMIE'fiı eıJıC.J.ı enne a-

deYammın •mkansız oldugıınu gos- araziden hısse ,·ermedıler Bilhas- 't olm k ·· h · 
. · . _ ı a uz.ere, er nC"'\·ı eıya, cep ... 

te.rlyor. sa Almanyaya ve sonra mutıefık- hane, harp malzemesi satılma.sına * !erine yükletılen harp borçları ve- müs~ade edilecekmış. Yıne bu ka-
Yaziyetteki velıameti, yeni bir ya tazminattan Anıerık:ı da hisse- nun cenubi Amerik cümhurı ·et

tttavüzün büyiik b1r harbe sebep dar oldu. Ancak, mağluplara yük- Jeri hakkında tatbılı ed leceiı~iş. 
ve başlangıç olacağını düşünuek, letilen taıımınat :ya iktidarlarının Yeni bitara.flık kaı:anunı.n met 
Berlln hiikümetlnln müsbet bir h · 'nıl b l d k 1 

-
arıcı e . u ıın u, sonuna ac 0 1· nl, bu gibi m<ı(Jdcleri de ilı,t,W e,-_ 

cevap verme i, amlmi mukabelede d d l l 

1 

' 
o eyeme ı et veya sene er geçtik· ler6e, Birleşık Ameri)ıa cu-.. ur:-

bulunması umulabilir. ,,,,., 
İngiliz ı~etelCTlnin verdlk,.Kl çe kuvvetlendiler, ö<lemek isteme- yetleri hükumeti, çıka~)!. yen' b:r 

diler. Müttehit Ameı·ika cümhuri- harpte, ıki tarafa da silah ,.c cep-baberlere göre, Mu. soJinl, gesen 
yetleri ıttihadı bu cihetten de bek ·hane satacak clemckt.r. Pazar güııii HarrHltleıie gdriiş -riyeti vasiasını ve devletin bir ec· 

nebi himayesini kabul mesailinde 
lediğı g>bi bır kaza.ııç elde ede -

binasının satı1ması ıçin venlen ko müş ve kendisine itidal tavsiye. in- medi. * 
arzuyu milli ile hükümeti hazıra - misyondan 6.000 llrasını Refi Ba- bu""yiik· b•'r Bırleşik Amerika cümhuriyet -SAVARONADA 

de bulunmu,. 

Bu haber doğruysa, T f S k nın içtihadında mutabakat olma . " rın 'ldıg•ı şok]ındeki iddia ken- h !erinde.ki halkın isteğ,i, 1918 den ·ı ay ur o·· men , ~ • arp sergüzeştine atılmak i~ln to -
dığı taayyün ediyor. Sadıazam Pa-ı dısının ismini dwaya karıştırmış- . . tallter devletler anı"1Dda tereddüt ~nr";1''. senelerdenbe~ı, Avrup~da-
~a Hazretlerıle ber~erinde hare - t B kt d latılm- (Ba§tarafı l ınci sayfada) na benze baıı harekNlerde bu.un vardır Bu t.-reddüdün uzla""' _ kı ıtı.ılaflara, yenı hır harbe fılen 1 k d d A k 

ır. u ne> anın ay ın ·~ına 1 ., . 1 ~ ""-·"- 1 . .,.. •• a )'-'-] k -·· s en er un an n a-ket edecek olan heyetin müdafaai 1 gtzınto;ı mustesna bu 38 gun ' '>'n - du ar. ~•ze , . ...,er ~·~rmeğe ge - lar kararlar ,.e hareketler doğur _ ve sı ..,, a arışmam-tır. Bunun-
hukuku m;ııette takip edeceki c-sa- çalışılınaktaclır. d~ Yat'tan b•r tarafa ayrılmamı~. dım. ması ihtlmaleri derpl edilebilir. !la berahe~, umumi harp senelerm raya hareket etti 
E.ıt ve program milletçe malüm ol- Maznunların evlerınde ar•ştır- yukanda yazdığımız rdek, Mar-/ Bu anlat.ış, doktoru purtelaş mer Avrupada Danlıig'de Alman na- deı>berı yapılan propagandaların Antakya 2 (A.A.) _ Sabık H~-
madıkça malüm olmadıkça marül _ ma yapılar;;k b•2ı evrakın alınıp mar;. gez;ntilerile Boğazın dışına ı dl\· enlere ><oşıurdu. Yıwarlanırea- &IJ.,rinln bava kara kunetlerinin tıesirleri Amerika hallunın fikrin- d J 

b .k · ı- · b ki d .. d • ' · tay ev et re>Si Antalya rne<busu arz noktalarda endişenak olmak _ mühur1u olarak sorgu a ım ıgı- çıkıldığı ve !ki kr•ze duçar olduk- sı.na asama arı or er atlıyan yaptıklan hazırlıklara, ~onra ita!· den silınememış, Ingiltere, Fransa 
tan men'i nefs edilemez. Bu suret- ne verild~ini dün yazmıştık. Bu · ları günkü dolaşmadan baika bir başhekim net.es ne~e:e daire kapı - yanların Arnavutlukta yaptıkla,rı le!ııne hU6ule gelen sempati kay- Tayfur Sökmen Ankaraya hareket 
le vilayet ve mülhakatındaki Mü- evrak, bugün, alakadar sıı<;luların 1 gez;nti de yapmamıştı. sından g•rdı.. gozif:'rı ... dairenfo askeri talı~ata dair haberler de bolmamıştır. etmiştir. Tayfur Sökmen'i isken-
dafaal Hukuku Milliye \'e Reddi önünde açılarak tetkik edılecek ve i Yat, günler vardı ki Dolmabah- gen•ş c<phe duvarımn onunde bu- ı b ı d t aı· dl Tecavüz arzuları bulunrnı"an derun istas,·onunda, fe\'kalade · ı ·· ·• d~ Ş f . Y ne u ıra ar a ev ı e )Ol'. J J 

Ilhak Cemiyetlerinın heyeti mü - suçlula.rdan lazım gelen izahat ıs- Ç( onunde, sarayın tam karşısında lunan Ebe ı e •n ıstirahat ettıkle- ı JaponJa hükümetlnln Uzak Şark Birleşık Amerika halkı, müleca - murahlıas Cevat A~ıkalın, ;,1bay 
messileleri ve henüz teşkılatı ık - tenecckti.r. ~c·mir üstünde bulunuyor, Ebedi T• karyolayı arodı. 1 fakl yeni hareketleri ile, B"rlln ,.e v1zlere karşı da aleyhtardır. Çe -

Ş f d Eb-·" <:nf Şükrü Kanatlı, eski meclis re.si, 
mal edilem;yen yerlerde de bele - ·--o--- e in evamlı rahatsızlığı yüzün- "'" '>"' •yarım saat evvel yan- Roma hükumetlerinin Anupada•ı koslovalıyanın, Amavulluğun işga 
diye heyetlri Sadrazam Paşa Haz- v p den bu duruşunu muhafaza ecli · ]arından ayrıl.dığı _vazıyeti muha - gidi planların;{atblk ve •cra3·a ait li, Japonyanın Çindeki istila har· 
retlerine \'e doğrudan doğruya za - on apen yordo. 8 Temmuz günü, Ebedi Şe- faza cd>y.!?,r, gozlerı kapalı bulun - ha1Jrhkları arasmda ~üpheslz ki, bi dahi Birleşik Amerika cı.imhu-
tı şahaneye telgrafnamelerle mü_ fin pürsıhhat uyanışları, giyinerek dugu halde sık nefes alışlarile gö- yalun mü-.....,ebetler mevtuthır. riy tle . h lk t t· 1.t d 1 t-.. · ·· ı · · · k Ik d e rı a mm o a ı er ev e 
racaat ederek istiklali tamı milli - (Başta rafı l incide) baş guverteye çıkJşları, orada mü- gus erı ınıp a ıyor u. İngiltere hükômetlnln Berlln se- g aleyhine tecelli eden aleyhi 
nin masuniyeti ve hukuku ekseri- sahabelerle meşgul oldukları ni - Başhckım ayaklarının ocwıa ba- fi ı tasll Alınanya h"'L • t.I 

da cNe .niyetle yapıldığı tahmin - .. .. r vası e uaume - lılı hislerinin fazlalaşmasına SEbep 
yeti milliyenin mahfuziyeti millet- hayet öğle yemeğine karşı arzu ,z. sara.k yataga yaklaştı .. Ataturkün ne vermiş oldum son muhtıranın, lıın 

edilebilen> hususi bir vazife ile Ö 1 ı· 0
- o uştur 

çe şartı esası olcıuğunu beyan ve har e<Vşleri başta süvari Sait · z. genış a nına e ıni dokundurarak ıyı kaqılanmamı• oldu"-· d i.. •.. • 
Moskovaya gideceği •ayialarına k h t. h ., 5u a ve;r Butun bu cereyanlara hareket-

.buna nazaran g •decek heyetin mü- • ege aptan olduğu halde tekmil arare •n me sus surette yükselip len haberler arasUMlaclır. Ne ola _ . . . • . 
dafaa esasatını millete resmen ve sayfalarında ye.r ayırmaktadır. koru ve maiyet erkanını yeni bir yükselmedigıni anlamak istedi. ak" H i tb ak" . lere ragmen, Bırleş>k Amerıka 

cOrdrc• gazetesi, bu şayialar - c · arp m pa ya< · Tehi• - cüıdıuriy"tleri hükıimt:'li halkın 
alenen iblag·ı talep olunmalıdır. gezınti yapılacağı zannına saptır- * keli günlerin uifeslnd ı b ı ' 

dan bahs-~e ke ·· 1 ~' r _,_ • e m u ~ isteklerini düşünerek, Almanya ve Millet;n bu tarzı harelıetile, gide - "'' r n ezcı>m e wyo mış, fakat ikindi üzeri Sirozun yor (Arkası var) mııatayn·· 
ki: • İtalya ile İngiltere, Fransa, clost-cek heyetin müdafaasına çalışaca- gunluktan mütevellıt şiddetli ara- * 

Von Papenin Ankarada ol- zı Eb-·" Şefi dairelerinde ı'stiraha- T" t h • • d"" . !arı ve mütle-!ikleri aleyhine ve le ğı esasatın hakikaten milletin arzu = ıcare eyetımız un Almanya, Ifalya ve Japonyanın 
l b ld · ı« duğu gibi Moskovada da muvaf - te ıc· bar etmişti, hine harekete g(.'Çmek üzere bir va 

ve ta ıı i o uğu Düveli Iti a.ıiyece akşam Parise gı"ttı" son hankederl, lbOmal •ı, yeni a-
malı'.ım olacak ve bittabi daha zi - fak olamıyacağını ümit ederiz. Fa Başhekim güvertede ufku ve İs- ;raV ı tifadfjertnl ~vele~ olduğu ziyet almağa karar vermemiştir. 
yade ehemmiyetle nazarı dikkate kat bu tayin, herhalde, çok kıy - tanibulun benzersiz güzelliklerle - Fransa Je aramıı.da yeni yapı- gibi, yeni emrivakilerle temin et - cBitaraflık kanunu. diye ay -

eski me'buslar, baş lıonrol<Jsumuz, 

Fetfıi Denli ve daha bırçok ıcvat 

ve kala>balık bir halk kitlesi teşyı 

etmişlerd.r. Ta_y fur Sökmen, ha-

reketinden evvel, kısa bir hitabe

de bulun.muş ve Halayın kurtulu-

şundan duyduğu Sl"Vinei 

daha imar etmiştir. 

---ooı----

bir kere 

Kral Zogo 
Bükreşte 

Büiueş, 2 (AA.) - Kra! Zogo 
alınarak heyetın vazifesini teshil metli bir dersi de Uıtiva eylemek- yüklü gurubunu seyir zevki uzun lacak olan ticaret anlaşması mü - meg-. matuftur. lardanberi mevzuu bahsolan bir 

~ ve Kraliçe Jeraldın yanlarındaki 
eylıyecektir , Mütaleatı mesrude _ tedir: Verdiği söze hürmet etmek sürmedi .. yukarıya, güverteye gc- zakereleıi için, Ticaret Vekaleti Almanya ve İtalyaya, sulbü Juı- kanunun değiştirilmesi hususun -

zevat ile b•rhkte istanbuldan bu -n>n icap edenlere sürati iysal ve pek te adeti olımıyan l 1 Hi1lerin, len bir hademe doktoru buldu. mix;teşan Halit Nazıninin riyase- rumak ve ~lannak ~in son tek- da devam eden müzakerelerin, mü 
ııbliiğını vatanımız•n mukaddera - hiç olmazsa Bolşevik aleyhtarı fi- başhek;min sormasına meydan ver tindeki heyetimiz dün akşam Pa- lifler, ihtarlar yapılırken, Uaak nakaşaların kat'i bir neticeye var- ·raya getmişlerdir. Bükreş'te kısa 
tı namına zatı ahi vatanperverle - kirlerindc samimi olduğu sanılabi- meden anlattı: risf harekE-t etm~tir. Şarkta dahi Japonyaya müır.akere maması, bunun bir delilidir. bir ikametten sonra Varşovaya gi-
rinde-n hassaten ıstirham eylerim. lirdi. Fakat bu noktada da hayal - Doktor Bey .. Atatürk uyku a- Heyetımı« Fraııııada bir ay ka- yolları IÖlitttilmlf Jıuluauyor. Vaşingtondan arasıra gt>len ha- decelıler ve oradan da pek muhte-
Bu telgrafın zamanı vusulünün inkisarına ui;ramak icap (:diyor. rasında rahatsızlık ve kriz i<ra2ı- ôar kalacaktır, * * berlerde, demokrat ve cüm4ıuriyet mel olarak Fransaya geç«eiıılerdlr. 
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j Her gUn 
1 bir hlklye Fedakarlık .. ·- Nakleden: Ferit Ali 

4 

' - Dünkü sayıdan devam -

- Senin yerin onun, karının 

yanındadır Paul. 
- Marie dtye, inledim. Benina 

kan..'Tı da, arkadaşım da, her şe-

kında bu kadar fena bir şekilde na 
sıl konuşuyorsun? 

- Anlattıklarım hakikat dedi. 
Eğer seni sevdiğine ve onunla mes 
ut olabileceğine inansam emin ol 
geri dönmez ve gelip sana ıbunları 
söylemezdim. 

- Fakat s~ilim, bütün lbuıi -
!ardan lbir şey çıkmıyacaktır. Bili -
yorsun ki seni seviyorum. Ona duy 
duğwn artık yalnız şefkat ve rner
harn~ttir. Beni aldatmı,Ş, evev~ 

bir başkası ile nişanlıymış. Bana 
param için gelmiş. Bütün bunlara 
inanıyorllll1. Fakat ş.Vndi onun a -
cınacak bir mevkide olduğunu dü
nüyorum. Kimsesiz hasta !bırakır
sam neriye gider, ne yapar? Zaten 
bir ·başkasının felaketi üzerine sa
adetim~zi kurmamızın doğru ol -
mıyacağını söy!iyen sen değil miy 
din? .. 

Marie, yüzü sapsarı geriledi. Du 
dakları ıztırapla kıvrılm.,,tı. iBen 
de çok muztariptim. Son bir gay
retle: 

- Fedakarlık yapmamız lıl.zun, 
diye, mırıldandım Beklemekten 
başka ~aremiz yok. 

Marie yüzüme baktı, beni ürkü
ten bir şekilde acı acı güldü 

- Beklemek, dedi. Beklemek.. 

BİTTİ 

• 
lngiliz hüküm-
darları Mısıra 

gidiyorlar 
Edirne, 2 (A.A.) - On he§ gün

kspress. gazetesinin Londra dip
lomatik mahfillerden aldığı ma -
lılmata atfen bildirildiğine göre, 
lngiliz Kral ve Kraliçesinin önü -
müzdeki sene ba~langıcında Mısırı 
ziyaret etmeleri pek muhtemeldir. 

----000---

y eni bombardiman 
tayyareleri 

Madignane'de 55.000 beygir kuv 
vetinde ve 20 ton ağırlığında 4 mo 
törlü yeni tip ·bir tayyarenin tec -
rübelerine başlanmıştır. Tayyare, 
Atiantiğin şimalinden geçmek ü -
zere kullanılacaktır. Tecrübelere 
bugün de devam edilecek ve tay -
yarenin sikleti, azami 24 toııa çıka-
rılacaktır. · -

İKDAM 

Bitarafllk Temmuz ıh!t:ittli~-A 
kanunu bayramı Birbirlerinden ayrıl-

maya karar verdiler 
Hull beyanatta 

bulundu 
Zonguldakta he
yecala kutlandı 
t:on.guldan, 2 (A.A.) - Kabotaj 

hakkının Türk bayrağına intikali-

lıarıı•ınıla Tıp lalıültHİPe cılınaccılı talebe 
mtlıtarı tahıliıl ediliyor!.. · ••zeteler. 

Bunlar 
aşk 

evvelce çılğın bir 
neticesi 

sahnelerini çevirmek üzere Afri -
kaya harekete mecbur oldu. Genç 
kadının birlikte gelmesini reddet
miş. onu Pariste bırakın.,,tı. 

Victor filmin harici sırhnelerini 
çevirmeye başladı. 

Haftalardanberi Parise tek bir 
haber yollamamıştı. Beraber çalı§ 
tığı arkadaşlarından bir grup Fran 
saya avdet etti. Fakat o araların -
da yoktu. 

Para da yollamıyordu. Mary 
Marguet kocasından haber almak 
için bazı yerlere baş vurdu, Emni
yet sandığına gitti, Emn>yet san
dığı ona teessüflerini söyledi. Fran 
cendeıı hiçbir emir almamıştı. 

Genç kadın mükedder bir hal
de evine avdet etti. 

Orada bir adam onu bekliyor
tıe.t.[ ng '"l~P u;ı:>ueı.!l ı•1'e.!l ·np 
cen'nin rejisörü idi. 

evlenmişlerdi 

Deanna Dur
bin istirahata 

çekiliyor 

Madam t Dürhin sevrnili ve 
genç yıldız Deanna Durbin'in an -
nesi madam İren Durbin kızı ile 
ber~ber yazı geçirmek üzere halen 
Deannanın bulunduğu Nev-Yorka 
gitmiştir. Güzel yıldızın annesi 
yıolda kendisini karşılıyan gazete
cilere Deanna hakkında mülakat -
!ar vermiştir. 
ıMadam İ. Durhinin söylediğine 

göre Deanna bütün tekliflere rağ
men altı ay film çevirmeden isti -
rahat edecektir. - . 

3 - Temmuz 193~ 

R A ·D ... V O . 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUCU -
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Klv. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw . • 
~-----------· 3 Temmuz Pazartesi 
Saat 12.30 Program . 
Saa tl2,35 Türk müziği - Ul. 

Saat 13 Memleket saat ayarı. a-
jans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık 

hoven - Patetik sonatının adaci
yo kantabilesi. 6 - Erich Trapp -
Fujisanın etrafında müzik sesle
ri (Fantezi). 7 - Humphries -
Mazinin hulyaları. 8 - Leopold -
Yeni dünyanın eski şarkıları. 

Saat 23 Son ajanns haberleri, zi
raat, esham, tahvilat, kampiyo • 
nukut borsası (fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -
Pl.) 

müddettenberi Brodway tlyat.ro -

!arından birinde çalı§ıyordu. Ar -

!isti yakında tekrar beyaz perdede 

göreceğiz. İki filim çevirmesi ka -

rarl&itırılınıştır. 

* Üç Silahşörler tekrar çevrile-
cek baş rolünü Waren Williams 

druhte edecektir. * Eskino filminde baş rolü yap
mış olan Eskimolu artist Mala tek 

rar film çevirecektir. Filmin ismi 

eski Kaliforniya olacaktır. * Fransızların Mavisakal diye -
rek birbirini tevali eden izdıvaçla
rile eğlendikleri meŞhur Fransız 

aktörü Sacha Guitry yine bir artis 
olan karısından yeni ayrılmıştı. 

son zamanlarda üstadın 1938 de 
Cine Monde'un açtığı müsabakaya 
i§tirak ederek kazanan ve bu su -
retle iki film çeviren Genevieve 
Serreville isminde genç bir kızla 

,evleneceği söylenıyordu. Bu haber 
tahakkuk etmişti:. Genç kızla ak
tör pek yakında evleneceklerdir. 
Ve ilk defa üstadın bir karısı ismi
ni alacak Madam Genevieve Guit
ry olacaktır. 

Kont Cianonun İspan
ya seyahatı 

İtalya Hariciye azırı Kont Ciano 
10 Temmuzda Barslon'a gelecek ve 
znıua.r. ı:z '!lBqef:as ı'lfepef:uedsJ 
za kadar devam edecektir, 
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~ ·· .TARiHTE 1}-· 
TÜRK : KORSANLA~I . ı !,· 

BAR BA ROS 
-18 - Yazan: Rahmi Yafız 

Barbaros Ramelayı işaret etti: 
Alın bu asi kadını. O, Türk sarayına 

değil, Korsa mahzenine layıkhr! 

İKDAM 

Beşiktaş Feneri 4-2 yendi 

SAYFA S 

ıııııımm 
lli~--

.ııııl1lll~ 
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llllllllllli--

S e rb est Güreşler 
Maçınsonundaoyuncularselcim- Dinarlı Habeşı 

'lama merasimini yaparken halk J }A • 
ve oyuncular birbirine girdiler tuş a mag up ettı 

varlanırdı. 
güzel kızın yarı çıplak vücudun

da gezdirdiler .. Amiral Ceovani ya Rossini yal varan bakışlarını 

Barbarosun pürheybet oturan vü- nında çakılı bulunan partmalı bir 
cudunda gezdirirken Türk korsa- deniz hırsızına dırseğile dokun -
nı ağır ağır söze geçti: du, söylendi: 

- Belki; kapını>Jdaki yüksek - Barbarlar şimdi de kadın 
rütbeli esirlerden mürekkep bir f 1 t d ·k· · b ladıl ? 

1 orsa ar e arı ıne mı aş ar. 
hizmetçi sürüsü bulunabilir. Fa -
kat bunlanıı arasında değil bir ı Ve Pargalı deniz hırsızı partal 
Türk veziri, memleketinden koğul kol yenine agzından taşan ve sa
muş, ıışağı cinsten seciyesiz bir e- kallarına bulıışan salyalarını sil -
sir bile mevcut olamaz. Türk er~ di, cevap verdi: 
Türk denizcisi sizin gibi hayatını - Böyle bir şey yapacak kadar 
esarete rağmen uzatmağı aklın - lıitufkar değildir onlar .. Hem sen 
dan bile geçirmez .. Türk, yaşama
sır.ı bildiği kadar zamanında öl -
mesini de becerebilir! Sen, şura

da yalnız sözden ibaret iddianı 

yüzüme karşı haykırmak fırsatını 

susar mısın? .. Yine sırtımızda kedi 

ayağının (!) kurşun pençelerini 
şaklatacaklar! 

Ramela le-ventlerin arasında sen 
bulduğuna ve bunu çok fena kul- deliyerek yürüdü, geminin omur
landığına emin ol.. Seni Türk Sul- ga hattını boydan boya katetti. 
tanının haremine göndermeyi dü- cek vesikalardır. 
~ünüyordum. Fakat bu kadar ter-
biyesi kıt bir İspanyol esirini Türk ============== 
~arayı· kabul edemez .. Seni gemi
cilerimden birinin güı;lü kollarına 
terketmek en muvafık bir ceza o
lacak... Amma, IS\ından evvel şu 

kapında hizm etettiklerini boş ye-

Kazım Dirik 
Trakyaya döndü 

Edirne, 2 (A.A.) - On ibiş gün-re iddia ettiğin Türk vezirlerine 
karşılık benim kadmgamda kaç denberi bölge dahilinde teftişte bu 
amiralin, kaç kumandarın, baba- lunan ve .bu akşam Edirneye av
nın yüksek rütbeli kaç şövalyenin det eden umumi müfettiş her yer
kırbaç altında kürek çektiğini, na- ;de gördüğü çok dikkatli ve verim
sıl peksimet ve et parçalarını ke- li çalışmalardan memnuniyetle hah 
mirdilclerini gözlerinle görmen i- setmektedir. 
çin, seni, gemiye göndereceğim. Bu yıl Trakyanın toprakları ve 

Barbaros durdu .. Nefes aldı. Son hayvanları için bolluk ve bereket 
ra, gözlerinin içine bakarak işaret yılıdr. General Kazım Dirik her 
le emir be.lcliyen reislerden Sel- yerde halkı dinlemiş ve dilek sahip 
mana emir verdi: . !erini memnun edecek tedbirler al-

- Selman .. Al bu asi kadını... mıştır. 
Götür, bııştardanın oturağını do -
!aştır .. Oradaki amiraıller, general 
ler arasında belki başka akrabala
rına tesadüf eder .. Haydi! 

Ramelanın kollarına sarılan 

iki tunç bilekli irı el, genç kızı 

sürükliyerek arakadaşlarından a
yırdı. odadan çıkardı, kaleden u -
zaklııştırdı, sahile getirdi. Orada 
hazır bekliyen bır irtibat sandalı
na bindirdi. Çalaı<ürek amiral baş 
tardasına götürdü. 

Ramela, kaleden gemiye götü
rülürken ilk önce t<>pinmek, mu -
hafızlarının üzerine atılmak, kur
tulmağa çalışmak gıbi tuhaf ve 
yersiz vaziyetler aldı. 

Bu ısrar ve tepinme Türk kor
sanlarını güldürmekten, genç ka
dının kendi kendine üstünü başı

RAMELA KAÇIYOR 
Genç kız, perişan hal~ param 

parça üstü başı ile baştaroanıı;ı o-

---o--

Tokyo muzakerelerl 
Paris, 2 (A.A.) - Le Journal ga 

zetesinde Saint - Brice, Tokya mü-
• zakerelerini menuu bahsederek 

diyor ki 
- Japonya hükiımeti iktısadi ve 

siyasi bakımdan askeri işgal kuv
vetlerini alakadar eden her hu -
susun müzakereler esnasında na -
zarı iHb~re alınacağını tasrih et -
miştir. İngiltere, evvela Avrupada 

serbest kalmak, sonra müfrit Ja -
ponları ele almaktan menetmek 
maksadile mutedil Japonlara kar
şı müsamaha gösteriyor. Fakat bu 
siyasetin muvaffak olabilmesi için 
Amerikalıların totaliter devletle -
rın tehlikeli hülyalarını teşvik et
miyecek şekilde hareket etmeleri 
lazımdır. 

Takım M. G . B. 
G alatasaray 14 11 

A . Gücü 14 9 1 

Demirspor 12 8 -Beşiktaş 13 8 

Fenerbahçe 14 6 

Vefa 13 3 

Do~anspor 14 3 

Atet 14 1 1 

cumda Şerefin Sabriye verdiği bir 
pası Sabri ceza saha.>ı yakınından 
güzel bir şiltle Fener kalesine ata 
rak üçüncü golü yaptı. 

Fenerin ikinci golü 

M. A. Y. P. 
3 43 19 35 

4 34 21 33 

2 32 15 30 
4 36 15 30 

6 31 29 28 

8 28 34 21 

10 13 49 21 

12 11 44 17 

müsaa-

yakalıyan Hakkının giızel bir şütü 

Fener kalesinin direğine çarparak 
heba oldu. 

15 inci d&kadadan itibaren Fe
nerlilerde gayret, görüldü. 

Kara ALi, Bu/garla berabere 
kaldı Müla y im Babaeskili 

• 
lbrahimi hükmen mağlup etti 

43 üncü dakikada Beşiktaş aley 25 inci dakikada Be§iktqlı Hak 1 
Kara Ali - Bul,ar lrarpılaımasuıJan lıeyecanlı 6ir an 

Fener - Beşlkta ş maçında Beşiktaş kalecisinin mu vaUakiyetli bir kurtarışı 

buna yetişen Şeref ikinci golü ko-1 hine olan korneri Fikret güzelce 1 kı bir gol farkı beklerken Fenerli 
laylı'kla yaptı. ortaladı topu müsait vaziyette ya~ Lebibin bir hatası topu Hakkıya 

Bu golle beraber Fenerliler kahyan Melih yerinde bir kafa ile kaptırdı o da bir iki sürüşten son
canlandılar. Ve oyun nisbeten sür Fenerin ikinci golünü yaptı ve ra bir şütle takımının döroüncü 
atlendi. Tekrar Beşiktaş kendisini devre de 3-2 Beşiktaşın galebesi- golünü yaptı. 

Bu golden sonra oyun çok durtoplıyarak Fenere hücumlara baş le bitti. 
!adılar. 29 uncu dakikada Eşrefin İkinci devreye Fenerbahçeliler gunlaştı, İki taıafın oyuncuları :\

başladılar. İlk anlarda top iki ta- deta nazla topa vuruyorlardı. 
rafın mütekabil akınlarile hep sa- Tabü bu duııgunlaşmadan Be
ha ortalarında oynanıyordu. Fakat şiktaş daha iyi istifade ederek F4t
bu mütekabil oyun yavaş yavaş ner kalesine müt<?Qklp hücumlar
rüııgarı da arkalarına almış bulu- la inmeğe başladı ve bundan 
nan Beşiktaşın faikiyeti altına gir- sonra devrenin sonuna kadar Be
meğe başladı. şil<;taş baskısı altıı:ıda geçen mııı; 

güzelce ortaladığı topu Sabri be
ceriksizliğinden kaı;ırdı. 

Fenerlilerin ilk golü 
39 ncu dakikada Fenerin bir 

hücwnul>da Melih güzel bir şütle 
Fenerin ilk ~!ünü yaptı. 

Fener in golünden bir dakika 
sonra Beşiktaşlılar yeni bir hü- 8 inci dakikada İyi bir fırsatı 'ta 4-2 Fenerin mağlubiyetile bitti. 

Dün Taksim stadında profeoyo
nel serbest güreş maçları yapıl -
mı.ştır. 1ı'k müsabaka Mülayim ile 
Babaeskili arasında yapıldı. 

Karşıl8'jma çetin bir kapı ma 
ve Mülityimin bir saltasiyle hara
retlendi. Babaeskili Mülayimi sal
toya getirirken favl yaparak İbra
himin sol ayağını dizinden büken 
Mülayim hakemin düdüğiyle bu 
hareketinden alıkonuldu. İbrahi -

rak güreşi sürdürürken birinci 15 

dakika nihayet buldu. 

İkinci 15 dakikalık devrede Ka-

ra Ali hasmını bir çaprazla min
derin dışına kadar sürükledi. Gü

re~in çetinliği 9 puncu dalcikada 

tokatlqmıya müncer oldu. Ali \'e 

hasmı bribirlerini yumrukladı -
!ar. 

Son müsabaka Ras Tafari ile min ayağı zedelenmişti. 
Mülayim devamlı surette sal- Dinarlı Mehmet arasında yapıldı. 

to tatbi:k ediyor, İbrahime mü~kül Müsıfuakaya başlandı. Kasım 

dakikalaı· geçirtiyordu. Birinci Tafari Dinarlıya hakim güreşiyor. 
devrenin ikinci dakikasında İbra- Bir defasında bir kleyi müteaki -
him ayağının çok fazla izlirap çek ben Dinarlının ayaklarını yerden 
tiğini gösteren bir hareket gi>ı;ter-

keserek kafası üzerinden aşırdı di. İbrahim sahadan çekildi. tbra- • 
himin sahadan çekilmesi netice • , minderin üzerine savurdu, ve QC>k 
sinde jürinin verdiği kararla 1'1ü_ı alkışlandı. 
layimin hükmen galip sayıldığını Dinarlının çevikliği Habeşlinin 

ilan etti. gücünü karşılıyor, bir defasında 
Bundan sonra Bulgar Kriştanof sıçrıyarak Tafarinin ensesine tak

ile Kara Ali mindere geldiler. tığı bir makasla Habeşliyi yere 
Kriştanof görünüş itibariyle kalın serdi, ve çullandı. Fakat sırtını 
enssli ve müşkül endamiyle heyü yere getiremedi.. Tafari boğazını 
la kılığı mu'hafaza ediyor. saran makasından şayanı hayret 

Kriştaoof, ilk dakikalarda Ali- bir sıçrayışla fırlıyarak kurtul -

'.. 

Mülayim - ba6aeslıili /6rahim lrarıılaımasınJan 
bir enstantane 

nin kolunu kaparak zorlu bir ~ö-/ du. Tafari bir defasında dizlerile 
nüş yaptı. Kri tanof a~·akta gu - Dınarlının karnına vurdu, favli 

reşmeği tercih ediyor. kendisine ihtar edildi. Yine bu a-

Kriştanof Kara Alinin ayakla

rına dalarken ustalıkla mukabil 

ı harekete geçen Kara Ali Krişta -

nofun sol bacağını eline ge<çirdi, 

Bulgarı aşağıya aldı ayağını bü
kerek neticeye yaklııştırırke!ı Kriş 

tanof kurtuldu, minder haricine 

çıktı. 

ralarda kenarda Dinarlıyı minder 

haricinde bastıran Tafari hake -

min düdük çalmasına rağmen ge
çen haftaki Kara Alinin aldığı ne
tice gibi netice aldığını ileri sür
dü ... Hakem mindere davet etti. 

İkinci ravndun son dakikaları
na doğru Me-hmedin burnunu ka
natan rakibi Me!unedin bir sal~ 
siyle yere inerek Dinarlının çul
lanması üzerine t~la Kasım Ta
fari mağliıp oldu. Dünkü Fener - B~ktat nıa~ından fevkalade bir enstantane 

Ali altta, Kriştanof üstte ve 
Alinin boynuna yaptığı tazyikle 
hakiıni~ti kendinde bulundura -
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E G'."E At-t re'MıA N K Jd t •h"' Tefrika No. 20 Çeviren: /ıkender Fahreclclin 
!<_ı)_ 11fK•ıM•v1A1N-, anga a arı ı 
J_ L_ 8.1 A R A K A • A S Akd · k · · 1 J ı b ı· b d R_.AJM-E-IRI ı··K· l·A··- E h b 1 b 1 d en:z;n mer ezın., ~.L~a sa· eşe ı ır, u yüz en askeri h2 re _ 

Ve ara e er U Un U hiJI~'.· \'e on ikı aaaları_n ıdamej kat ve memleketın umı.mi fauli -
• A [ı·E ~· B.I A .R O.. ettıgı muazzam bt~ baraı gıb; ka- yelleri felce uğrar. 
E jt A- ·R __ A~}flA C iT. /\. leden İtalya birinci aerecede bir J Limanlar ıçın de aynı l"hlıke 
K _L •. U &IAI R J.!.. }\ . .!!. LJ '/il • • • .. ""k strateıık mevkie sahiptı~. 3u s~- varittir: Doğrudan dogruya t~Wı-
J zJflNeceK\AIS A rfada .1r1.aarif lŞ/erzne bugu y~de Akdenız havzasınıh bıltün keyemaruzbulunans~hillrdeli-

-[ A .. F. RIAIF. fi)B _ • • mün~kalelerini tehdidı gJt,nda tu- manları koruyacak derın e.zler 

1·-z \ABl-E. AfRJAlMA ehemmıyet verılmıge başladı ta:bılır ve hava kuvvetleri vasıla·ı mevcut. ~egild~. Ve müda. tay-. j . sıyle taarruzunu etrafını Ç"vıren, ~·arelerının ınudooaleı;ıne .mkan 
BUGVNKO BULMACAIOZ .,,. jmemleketlerin golıeğine kadar gö kalmadan bombardıman ed lebi -

t 2 1 ' & 8 7 8 ti 10 11 -r türebılır Bugunkü tayyare'er. 1 lirler. Denize karşı kapalı o an Na I süratiyle Bordo, Parıs, Eelgrad. poli körfezi de hava ilııicı; ılarına 
Atina, Tunus, Cezaır, Lomtaıdı • karşı açıktır. Denızde, Pa ·rmoyu 
yanın, Sicilyuııın veya Sa,dunya· j Kagl1yari'den ayHan 160 millik 
nın hava meydanlarından ancak tarassudu deniz kuvvetle ı tara
iki saat mseaf'ededııler; İstJnbul, fı.rulan devamlı surette te ıin o.~· 
Ankara, Suveyş ve Kahıren!n Ro· nabilir. Fakat hava kU\· ctlerıne 

dosa olan mesofesı de synidır. karşı devamlı bir baraj kurmak 

Polia Hafi;ye•İ telefoncla lt.encliıine yabancı 

bir •esle karıılo,mııtı .. 
gelmiyen 

İşgal ettig; stratejik •ııevktdcn. imkansızdır ve bomban! ıan tay
İtalyan hava kuv\·eı;eri, ıs:edığı }'areleri mania ıle kare aşmadan 

lgilbi fılolar.~ın faaliyet:ni şarki "e hedeflerine ulaşa'biliılcr. 

C umlıurrelsl, mübeyincialıd,sı odada yı kken, yatağır.n ba~ı 

•le bir şeyler konuştu. Mi\ ucunda ışlene. bu c.nayetin ma • 
b€yınc•, genç kad.Jıın atı- nası ne olabı!ırdı? 

- Soldan sağa 

ya garbi Akdenızclek ha ekfıt sa . Llbyada, cografi şa. laı daha 
hasının en mlıhim noktası uı.! rın· mahzurludur. Butün mu ım tesır-

1 de teksıf edebılir, hasır,; fıloların ler sahildedir ve gerisin n çol ol -

'
Tulorı, Cezair, Tunus, '.faltl uslc- ması bunların geriye alınmasına 

' rinden istifade etmPleri~~ m:inı o· da imkan vermez. İmparatorluğun 
ııa doğru yürüdü Odanın kapısını keııd.sı açmış· 1 - Baş taranan iılet - Sulh. 

2 - Sınir . Asla. - Affede:rsınız, M16! Reiisicüm tı. Odanın anahtarı kendismdey
hur hazretlen ata bınlşinızi çok di. Ve kapı kılıtli bulunpyordu. 
beğendiler. Resmınizi çekmekte Klara derhal yer<> t>ğildi.. Hareket 
bir mahzur yoksa, lutfen bir dakı· siz yatan :.damın g<ıgsünü dinle

3-Tekrar . Zehirli rüzgar • Yık· 
maktan emrihazır. 

4 - Kırmızı • Öğretmek • Rabıt 
e<latı. 

Kangaldan bir görünü, 

• labilir, Fransan.n ccn"p şarkısıni, bu viliıyetine kumand, eden baş· 

\Mısır Ye Balkan dev1et!er;ni bom· tıca a.skeri merkezler: Tobruk, Bin 
bardıman edebilir. T~rılı" ve man-

gazi, Trablus seri bir tahribe ma
Sıvas 27 (Hususi) - Sivasa bağ dır.... Ve bunların kaynağıdır. tı.ki inkar ederek İllly<. komşula· ka durmanız .. tekrar çekecekler. di : 

Genç kadın derhal attan yere 1 ruzdurlar. 

indi: 
- Cümhurrt>isi o!duklannı bil 

miyordum. Kendilerine özür dile· 
rım. Kocam çok kıskanç bir er kek 
tir. Şimdiye kadar hiS'bir fotoğraf 
çıkartmadı bana. Bunu duyarsa 
yuvamız yıkılır. 

Cümhurreıs makineyi 
bıraktı. 

- Koeanız kimdir? 

elinden 

- Arjantin demir iabrikarorle· 
:inden Flaman .. 

- Alman mı? 
- Hayır. Galiba bu, ikınci adı· 

dır. Evvelce bir Alman fabrikatö
rü varmış.. ölmü~ .. kocam onun 
fırmasını \'e bu adı varıslerlııden 
Ealın aldı. 

Cümhurreıs fazla bır şey söy· 
lememışti. 

Genç kadın, muhatabının kim 
olduğunu anlamamış gibi görüne
rek tekrar atına bindi .. Baııyle se
lam verdi_ 

Ayrıldı. 

Cümhurreis: 
- Çok garıp bir kadın .. 
Dıye ooylen rck otomooiUne 

blnmiş, sarayına dönmü~ü. 

* KLARA YERDE BİR CESET 
GöRÜYOR ... 

Klara o giın otele dônıince, doğ 
ruca odasına çıktı. Artık Cümtıur
reısıle gor~.en kadımn ş;mdi kim 
olduğunu tanıoınız, dEi;'ll mı? 

Klara başka bir ad!.ı otelde otu 
ru)ordu. Saçlarını boyamış, mak· 
yaj:a yüzünü boyamı tı. Bu yeni 
giyinış tarzı onun sımasındakı ma 
nayı o ka<lar degiştırmişti ki .. biz· 
zat polis hafıyesi Cak b ~~ görse 
onu tanıyamazdı. 

Klara, makyaj sanatında çok 
mahır bir kadındı. fstedigi zaman, 
günde bir kaç kere yüzunü değış· 
tfrebilırdi. 

- Ka\bi çarpıyor .. Henüz öl • 
memiş .• 

Diye mırıidanarak etrafına ba· 
kındı .. Kanapeler bırbrrine girmiş, 
'lıikemlaler yere devrilmişti. Bel
liydi ki, burada bir boğuşma ol-
muştu. 

KJara EoguJıkanlJ.ığını muha
faza ederek mantosunu çıkardı: 

- Şimdi polis hafiyeliği yap . 
mak sırası bana geldr. Tak<pten 
kurtuldum sanıyordum, meğer bu 
ağustos böcekleri benim peşimi 

bırakmamışar. Fakat, bu herif bu· 
rada neden yatıyor? 

Diye söycndi.. G<izü birdenbire 
yerde duran bır rovelvere ilişti: 

Yere eğiler~k rovelveri aldı. 
(Arkası rar) 

5 - Bir duvarcı iıleti - Beyaz. 
6 - Yere sl:rilir - ~yvanların 

yattığı yer. 
7 - Bir nota - Doğruluk. 

8 - İlfıve • Göz - Bir harfin oku-
nuşu. 

9 - Bir meyva • Gumiiş • Etin· 
den ve yumurtasından isti
fade ettiğimiz faydalı ve ka
natlı bir hayvan. 

10 - Gelir - Bir renk, 
11 - Vakit • Tasvir. 

- Yukarıdan aşağıya -
1 - Yemek konan kap • Kürei 

arzın kara olıruy an kısmı. 
2 - Asaletli - B•r renk. 
3 - Habeş Generali - Temellük 

altında bulunan şey • Mün
kad. 

4 - Su • Yagma • Mef'ulüfıyh e· 
datı. 

lı kazalardan bıri de 80 kilometre Kangal 1480 rakımında da rnları riyl0 harbe ı;irişıro•:, derhal harp 
İtalyanın bir Avru.:ıa harbinde mesafede bulunan Kangal kasaba· menıba sularıdır. Kazanın sahası hatlarının merkezind~ yer almış 

3950 kilometre murabbaıdır. Nü . 'olur ve has;mlarında t"hlike'i ya· işgal edeceği merkezi vaziyet ve 
sıdır. K~aba 130 - 140 yıl evvel J 

fusu 47 bindir. K.angal çenesinde r. ala.r aç. abilir. Fakat bu merkezi l ara:ıinin darlığı müdafaasının bü-
bir köy olarnk tesis ed•lmlştir Kan f d ı k 

bulnan, tarihi ((lzerlcrden Aşçı • vazıyetın ay a arı omşıı·~rının tün unsurlarını pek nazik bir ha· 
gal 6 nahi,·e 175 köv ve mezrası ,.,.., el · · t · , , kaledeki Romalılar deovrinden kal r .r eyıeı aarruzı~rına • ma~tız le solmnaktadır: Limanlar, hava 
ile beraber 135 muhtarlıktır. Bu· 

günkü halde 113 köyde köy kanu-
ma İstilikam harabelerı~ ha.vuz, bulunmak tehlikesıvle tadı.e ug • d 1 h f b :ı. 1 ık ~ tney an arı, arp a rl.Aa arı, -

rar. 
köy civarında Karaeski tabir edi· mal ınrekezleri, münkaleler. 

İtalya bu bakımdan hassa:en nu tatbik edilmektedir. Kangal len mevkide Bazalt b•r kayaya iş- Meşum bir hata Je kendisine 
nazik bir mevkid~ bulunrr.aktad:r. 

nahiye ıken 1318 yılında kaza ol· lenmiş olan bir ar.;lan heykeli 932 .. , . .•. hasım e<linmek tehlkesine maruz 
1 ., 'f V k" t· 1 f d' Arazısının derınl 'gı azdır, Po va· b 1 d 1 muştur. Kasaba Kangal ağaları yı mm -"aarı e ...,e ı ara ın an . . . u un ugu dev etlel'in vaziyeti 

çıkarılarak Ankara müzesine kal- dısı ancak 400 kıkmetrelık bır bambaşkadır. İngilte.·e olsun. Fran 
taralfından kurulmuştur. Kasaba - geni•likte tızar v· yarım ad dırılmı•tır. ' ~ anın B Ik d 1 ti · '-> sa veya a an ev e erı o .. un, 
ya yine bu ısmin wrilmesinin se· K I en geniş ooktası 250 kilometreyi bu memleketler yarım adaya na· 

bebi bu havalide 'fazla mıktaroa Kazada beş ~ı!~ı bir ilkokul geçmez. Bütün isbhsal burada te- zaran geniş sahalar arzeden ve 
Kangal otunun bulunmasından i- mt'Tküz etmiştir. :\1emleketin c<>g· d.. b 1 ., 1 k 

ile beş köyde üç sımflı beş okul unyanın aş ıca urnıa mer ez -
!eri geldiği söy:enmektedir. Ova-

lann en genişi Kangal merkez ka 

zası ve Akpınar ovalarıdır. Kaza 

çevresinde Yamadağı elekterınde 

d ık kül k rafi hususiyetleri vaziv. eti büsbü-aha vardır. Ha ın · türe arşı !eriyle se~best mür~kalelerden is· 
tün güçleştirir: Arazinin büyük 
bir kısmını örten Apenın dağları. 

endilstrının hemen tamamının dar 

t!fade eden çevrelej ici bir vaz.:ye

t maliktirler. 

Alman matbuatı 5 - B•r gün • İ<kambil ;.~ğıdın- uıak, ufak yaylalara rastlanmak • 

artan büyük ıbir alakası varsa da 
okulların az olması nüfusun bu ar 
tan ıhtiyacını karsılıyamamakta 

dır. 

Ziraat 
Po vadisinde tek•süf ftmesine se· Bu devletler, ta;.rruzlarıııı müş 
bep olmuştur. Buradaki endiistri terek düşman üzerınde birleştır -
mıntakası hava kuvvetleri için ko- mek imkanına daima malik kala

lay bir şikar teşkil eder. rak, tesislerini dağıtmak suretıyle 

da 1b•rli. tadır. 

Ha lif aks ve Çörçil'in 
nutkunu tenkit 

ediyorlar 

6 - Yakın akrabadan biri . İr a-
deyle se\>at etmek. 

7 - Bir nota • İnsan. 
8 - Ah · Usta . Üç (Farsça). 
9 - Tanrı • Vücutte olan tüy • 

Kasmaktan emir. 
Berlın, 2 (A.A.) - ·İhata ve ta· 10 - A~dınlık . Okuvan. 1 , • 

hakkum• başlıgı altında Berlıner I 11 - Bir erkek jsmı • Manzume. 
BoersenZt•ıtung'un < •plomat•k mu I 
harrır•, Lürd Ha;.!aJu; n son gün - , K •• k " t • J • 
!erde wyled•g• nutukları cerht'. oy a ıp erı 
mege çaı. makt;ı VE' §ıiyle yazmak· için kurs açılıyor 
tadır: 

·Söyled•gi nutkun, brraktıgı te- Bursa (Hususi) - Şeho :n,zde 
s•r, Lord Hol•faks'• •nkısara liğra · köy katipleri lç•n bır kurı: açJa -

tacaktır. Fakat maalı.t:f hat•p, baş cakt:r Temmuzıın onunda açıla . 

ka •bır saJ.ada muv;ıfak olmu~tur. cak ofan bu kursta hi.lkuk işleri. 

Yayla ç•dırları ~am ağaçlarının Kasaba çevresinde 300.000 de · 
renk, renk büyülenen kokuları . kar kayılı zıraat arazi olup bunun 
nın ıçierı alan köşelerınde sırala- 225.000 dekarınoan istifade edil · 
nır. Yayla yolları yayla kızlarının mektedir. Başlıca ziraat buğday, 
ve yayla yıgiılerin.n sevgılerik arpa olup 50 milyon kilo buğday, 
kaynaşır. Yayla başkadır. Yayla 

1 
ao milyon kiio arpa istihsal ~ıu • 

göniıl, se'\·gı, sıhhat, neş'e kucağı-ı nur. 

Urf ada Maarif işleri 
ilayetçe modern ve sıhhi mektep binaları 

inşasına ehemmiyet verilmekte ve mevcut 
32 okula dört bin talebe devam etmektedir 

Bir kaç saat içinde, harp fabri- tıIDribi daha güç bir vaziyete ko -

kalarının umumi heyetı tamir e· yabilirler. Billıaşı;a Fransanın de· 

~ilmez tahripler_e ugrıy~bilir. Di- I niz üsleri Fransanın vt·ya Cezaırin 
ger taraftan, daglar yuzunden, şı· garbine çekilebılir. Fransız fab -
malle cenup arasında ırtibatı te . 
min eden dem•ryolları deniz ke . 
narına sık~mıştır bu da aE;Jktan 
gel~n taarruzlara karşı bıınlann 

müdafaasını imkansız kılmakta . 

rikalarının bir kıs ıı, ıcabında Fa 

sa veya İngiltereye noklolunabi -

lir ve buraları rla cıddi bir tehdi

de maruz kaldıkları takdirde A -

dır; münakale çarçabuk l<ötürüm· ı merikanın istlhsalinden is'tıfade 

edebiliriz. Balkan ve yakın şark 

on beşi de nalhıyc ve koylerde ol· devletleri de ayni şekılde !edbır
mak üzeri' 31 ilk okul ve 350 mev· 
cutlu bir orta okul mevcuttur. Bu· 
ralara devam cclenlerın sayısı dört 

!er alabilirler: Tuna ovaları, Rus· 
yanın, Anadolunun veya :Mısırın 

derinlikleri taarruz kuvvetler nin 

Fı1hak•ka Polonyalılar, Lord Hali-' Maarif, Sıhh~t, Nüfus, .pu m:i • Urfa, 27 IHu,usi muhabırimiz
faks'ın nutkunu Dantz.g'in sulhen durkrıle defterdar köy b~rosJ ~c ı den) - B:r zamanlar Anadolunun 

Alrnanyaya "'cietın _ mani olmak, fı ve d·ğer alak;;dar bıltün da•re j guney ~ğusunda bır ilim \'e .ır • 

Polonyada Alm nlıgı •ade etmek müdürleri ogı 't>tmrn oıarak açlı· fan meue-zı olan Urfa, sakıt ıda· 
ve İngılızlerın xend•lerıne verd•ğ• • şacaklardır. Ker.d•.er;ne branşları renın miiter.ıadı ıhma! \'C laka) di· 

sı!e bu önem ,. rrıevkıını tedrlcen 
serbe61 e hareket t>tmek saliıhıye- dah>'.•nde dersler verile<;/ ktir. 

" 1 

bıni miitecavizdir. Bu mıktar.n 
bınini kız talebe ve uç bınıni er· 
kek talebe teşkil etmektedır. 

V•layet m•llEt mekteplerine 
husu.i bir ehemmiyet atfetmiştir. 

Yaşları ilerlemi vatanda !arın da 

masun olarak bulunı•cagı u .. ı r .ni 

is,tedikleri kadar uz,,kta te ·JS et -

mek imk3.nını onlar"' verir. 

, Böylece havacılık bakıırundan, 

İtalyanın çeovresinde bulunan dev· 

tın> kullanmak •çın bır teşv•k ma -

hiyet•nde telakkı etmekted•rler. 

Polon:;.1hlar, bundan başka in · 

. .. .. ka~·betn'1~ n Ct.iınburlyete yakın 
Kursta ;.oy kanunu, koy yazı, Şarkın maarıften en mahrum Yİ • 

hesap i ler•, kôy ve köycülük ta • 1 !ayetlerinden birai lhalinoe ınti
rihl, köyde maarıf, nufus vergı, kal eylemiştır. O tarihte okur ya· 

Jetlerin kat'i üstünlü'tkri tebaruz 

eder. • 

İtalyanın cografi vaziyeunın bir 
neticesi olan zaiı. m(·mleke1in JS-

O gun Cümhurreı:;ıle karşılaş
tığına çok &evınmışti. Zaten o da 
Cümhur sarayına girmek ıçın ve
sileler anyordu. Llıf arasında han gilizler•n himayesi altında bazı ta- sağlık, z•raat ve ekonomi işleri, za- zar nısbetı bahis mevzuu olamıya· 

maarıften mahrum bırakılmama · 
!arı esa>ı göz önundc tutulmuş ve 
bu sayede memnunl:yetbahş neti • 

celer elde edilmiştir. Geçen yıl vi· 
!ayet bölgesinde 20 halk dershane
si açılmış ve bunlara (710) vatan· ttlısal kaynakları pek mahdut ol-

gi otelde oturduğunu soylemeyi de leplerde bulunm~ğa da başlamış - bıta ve Adliye memurları, veleri. cak vaziyetteydi. Parmakla sayıla 
ihmal etmemışti. !ardır. Çunkıi bunlar, yeni sulh ner, nafıa, orman ve tapu işleri cak bir yekun teşkil ederlerdi. 

Cümhurreisinın çok yakında bir muahedesinde Versaılles konferan ~vzuları üzerinde tedrisat yapı • D<>ğil miilhakatta vilayetin mer 
.gardenparti• vereceği ve birçok sında b•le kend•lerıne verılmiyen lacak ve kôy katiplerıne malumat kezi olan Urfa şehrinde dahi kıs. 

daş devam ederek 450 si muvafia· 
kiyetle Yesika almıştır. 

938 yılında maarif için yüz bin 
lira ;ıyıran vilayet 939 bütçesine 
118 bin lira tahsisat koymuştur. 

• Maarif •aha•ıncla l>iıyük •öyleniyordu. Klara kendısının de kan•dırler.> Verilecek olan bu dersler, kurs- bina yoktu. Basık tavanlarile ruh· Bu da gösteriyor ki, mc;;rıf •şler. 

duğu için, daha vahi:n akıbetler 

doğurabihr. Deniz münakaleleri -

nin mutlak surette tahribe uğrı -
yan malzeme ve mühimmatını ye· 

nilemek imkanını vermez. İtalyan 
yüksek kumanda heyet;nin c Yıldı-

ltımseleri saraya davet . ed.eceği 

1

. gen•.ş ·. huduı:lar elde eılE-Cekkrıne "erı·ıecektı·r. men olsun mektebe elverişli bi• 

bu gardenparti> ye davet e<lılece ;\let>ce olarak bu gazete Lord t b b h !' d b t lan bunaltan, loş, rutubet kokulu, Jıi:smetlm WÖrülen Urfa hakiki bir ehemmiyet vt ciddiyet-
H ı .f k Ch h·11 f d an sonra •r roşur a •n e ta e medre•a "e kilı·se bozuntuları'le ev V. ı· · vci n_ · rım hıziyle atılacak büyük hava 

ginı umuyordu. a • a s ve urc ı tara ın an tırılerek köylüye tevzi olunacak • ~ • a ıfı "' :sım u.mırar le ele alınmıştır. Vılayet;n yakın 
Cümhurreisinın memleketteki sorenen nutukların, gergmligi i . ı tır. adı bile verilemezdi. kiyetlerin sevinç ve ümit \·erici bir atide birçok yeni ve modern ve kara kuvvetleriyle, harbi kısa 

yabancı misafirlere karşı büyük za e edecek mahı ·ette olmadığını Bugünkü manzara ise tamami- tahsil müe6seselerine kavuşaca • keserek bu mahzuru önlemek id· 

bı'r sempaıı· gos" !erirdi. O yazı Nev kaydetmekted•r. ---<><>--- le başkadır. Cümhuriyet hükume· şahitleridir. diasında oldug·u mal\ımclur. Heye-
B dd. 'nk' f d ğmda ve müda-vim nisbet:nin tah· 

S ıh k t . . .. 1• ld • 'i . u ma ı ı ışa ın yanın a k .. . 1 yorkıaki sayfiyesinde geçireceği u mü afatı Ruz- ının on P ana a ıgı maarı sıya· minıerın üstüne çıkaca · m-ıa şüp- cana ve grura pe mus~ıt bir mi. 

1 C.. lı · · v · t • setinin fe'-'izli semerelerini Urfa· sistemli ve metodik bir mesainin h kt !ete böyle bı'r hareket ,·araşır, ı·a· 
wy enen um urreısı aşıng on · R • d J • b l d • l "l k . ? , . . . 1 e yo ur. , 
dan yeni gelmişti. ıo- e aneıro e e ı- ve te verı ece mı da da mü ahede etmek mümkün • netıcesı olarak manevı bakımdan Tariıhi beldenin bu v2dide his- kat büyük Avrupa dcvktieri ara· 

Klara bu fı1'attan istifade et· yesinde çalışan dür. Viliıyet yeni ve modern okul da .. vi.layet maarif hayat.ında bü .-lsettig"i en büyük ihtiyac J:se.dir. sınıla vukua gelecek bir harpte 
Albany, 2 (AA.) - Burada top 

me'i düşünüyordu. ecnebı"Jer , kurağları i~asına bilhassa ehem· yuk ılerleme hareketlerı kaydedıl Lise ..,ılmamasından m&1i vazıyet böyle bir hareketin sür~tle neti • , .anan Polonya kJüplerl korııgresi, -, 
Yavaşça çantasını açtı .. Küçük Nooel sulh mıikiıfahnın Amerika mıyet vermiştir. Bunun mü bet \'e miştir. Mesela; bölgenin ilk taiısil ı..ri lise bulunan bh şehre kadar ceyi alacağına inarwnıya ttcrübe 

bır anahtar çıkardı .. Odadan içeri· R;o _ de . JaN'•ro bdediyes• B•rl~•k r.ıc·.-i.etleri re•s• Franklın mu,· af fak delili merkezde !adilen müesseselerinde her yıl artan ta· gitmeğe müsait olmıyan bır çok 

1 

ve mantık manidir. 
ye gırdi. muhtelif serv .. Jude çalışan •ki bin Ruzvelt'e verllmesinı •Itri sürmüş vücude getirılen orta okulla in~a- lebe miktarı yüzde otuzu bulmak- gençler orta mektep taıhsih:e ıkti- Garp devletleri ve B;.~kan dev 

O ne?! ecnebinin talı•iyetlerını değıştir - ye bu hususta bır talep Non;eçe atı ilerliyen nümune orta okulu ta, orta mekkp ve ulll'S okullarına fa eylemek mec.buriyetıne oüşü ·,Jetleriyle girişeceği bir haııbin İtal 
Yerde bir ceset yatıyordu. mek üzere b•r ıst•da ile mıiracaat gönderibııştir. Theoclore Ruz\·elt· ve Hılvan merkez mektebı bina·, gösterilen rağbet taıbminlerin fev· yorlar. Maarif V~kaletini:ı açmağı yayı maruz bırakacağı ölüm teh· 
Vurulmuş bır o.dam, boylu bo· etmeler>ne karar vermişt•r. Müra- in 1907 de w. W•lı.cın'un 1919 sulh ]arıdır. Yüz bın liraya yakın para 1 kine çıkmaktadır. kararlaştırdığı yirmi liseden biri- likesi karşısında, şefleri böyle bir 

caat etm•y•nl"1', •şltrınden çıkarı · Ndbel mükafatını ;ılmış oidokları oarfiyi vücut bu~an her üç •~er Vilayet bölgesinde; altısı mEr- sinın de Urfaya >sa beti '·nenni uçuruma sürüklenmelerine n11ıl punca ~ rr<? uzanmıştı. 
Pn7' nlahi.lirlPr'? 
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=Ç=A=K=I C=l=E=F=E=-J köprü Boğma:. 
Bursa 
şirketi 

elektrik /İspanyol mun
Beledi- zam deniz efra

Tefrika No. 20 Yazan: Zeynel Beaim Sun 

cevap verdi : Ben. Hacı Hasan 
de para yok, efem 

Şarkta yapılan 
köprülerin inşa

atı bitti 
Elaziğ, 2 (A.A.) - Cüınhuriyet 

hükumetinin şarkta yaptımakta 

olduğu üç mühim köprünün inşa
atı tamamlanmışdır. Bunlar Per -
tek Palu yolları üzerinde Alışan 
ve Gülüs~r Hozat yolunda Sin -
geç, Kaban yolunda Çıpsuyu köp
rüleridir. Eski devirlerde yolsu.z -
luk ve köprüsüzlüğün çok acısını 
çekmiş olan Elazığ ve haalisi hal
kı Cümhuriyet idaresinin ve onun 

, nafıasın~n ,vücude getirdiği bu eser 
!erden dolayı çok sevinç içerisin -
de 'büyüklerimize ve MiJli Şefimi
ze karşı derin bağlılıklarını kalp
ten gelen duygularla :bir defa daha 
izhar etmektedirler. 

' Vitellerin Çakıcı ile olan mü na- dilen zaptiyeye karşı eşkiya; eli -
sebatında ve bu mii•ıascbetin Ki- ne mavzer almıştı. O zamanki hü
mil paşaca da bilinmesındc siyasi kfun!!tin vaziyetini izah için bu hal 
bir maksat mı vardı? Neden Mas- den daha lbüyük misal olamaz.) 
yö Vitelin oğlu; Londraya gitiğl Takiıp kumandanlığını Tevfik 
za r'an Avam kamarası azasından paşa deruhte ebmi§ti. O tarmte jan 
iM ~oğu Çakıcı ile al'\kad&r olmuş darma kumandanlığını ve takip 
!ar ve M. Vitelin oğlundan Çakıcı- kumandan .muavinliğini kayma -
nın totoğrafını istemişlerdi? O za- kam Sadettin bey isminde güzide 
manın Avam kamarası şöyle dur- ve vatanperver ~ir zat idare edi -
sun; şimdikiler bile İzmirin nerede yordu. 
oiduğoou bilmezlerken Çakıcı Kamil paşa; Tevfik paşa ile Sa
Melımedi nasıl ve neden biliyor - dettin beyi çağırdı. Şimdiki vali 
!ardı?. odası o zaman da vali odası idi. 

Bir tahmine ıgöre Kamil paşa Kamil paşa 
bu suretle kendisine istikbal ha- - Son bil .tecrübe yapılmalıdır. 
zırlamış ve her üıhmale !karşı 4ıü- Siz ikiniz de Nazilli ve Ödemişe gi
kı1met inhilal ederse- İngifü mü - derek lazım gelen tertibatı t>izzat 
zahareti ve Çakıcı efe kuvvetile alınız. Bundan da bir netice çık

muhitte •Aydın oğulları hükı'.ime- mazsa istiman cihetini o zımıan dü
tı. gibi müstakil bir hükumet kur- şünürüz. 

maK gayesini gütmüştür. Dedi. 
Bu lbahsi ,burada ıbırakarak hadi- Eretsi gün Tevfik paşa ile Sadet 

selere avdet edelim \tin .bey, posta katarına !bağlanan 

Kamil paşa hem son bir tecrü- hususi bir vagonla Nazilliye hare
be yapmak, hem de vaziyeti yokla- ket etmişleroi. 
mak lüzumunu duy.muş olacaktı. Nazillide takip kumandanına bü 
Maamafi bu tecriibeden /bir netice yük bir istikbal yapıldı. Ayan, eş _ 
çrkmıyacağı Kamil p.aşaca da mu - ] ~af, memurlar ve zabitan kiirnilen 
hakkaktı. Zira eşk•yanın elınde ıstıkbale çıkmışlardı. 

martin, zaptiyenin elinde ise ka - Tevfik paşa Nazillide askeri da
paklı tüfek vardı. Kamil paşanın irede ·bir çok emirler verdi; yeni, 
zaptiyeye de martin yollanması yeni tertibat aldılar. Oradan Sö -
hakkında Mabeyne yazdığı müte - keye geçti. Sökede de takip işleri

ııddi.t tezkereler cevapsız kalmış - le .meşgul oldu. İzmire döndü, Ö -
tı. demişe geçti, yine döndü. Hulasa 

(Not: Kamil paşa ile mabeyn a - esaslı ıbir takip için iktiza eden her 
rasındaki martin kapaklı mıı!ıa- tedbiri ittihaz etti. !~ doğrusunu 
beres• tam dört sene sürmüş. zap- söylemek Iazım gelirse !bütün bu 
tiyeye tam dört sene sonra martin işlerin Sadettin bey tarafından gö 
verilmişti . Fakat b<' defa da iş iç - rüldüğü muhakkaktı. Sadettin bey 
ten geçmiş, zira martinle techiz e- be1ki de muvafak olacaktı. Fakat 

iBu köprülerin açıUrıa törenleri 
önümüzdeki hafta umumi müfet
tiş General Alptoğan tara.fından 

yapılacaktır. 

sa;bık alay kumandanı kaymakam 
Arnavut Hayrettin bey .boş dumu
yordu, mabeyndekl tüfekçi akraba 
lan vasıtasile İzmir alay kuman -
danlığını tekrar ele geçlrıneğe ça
lı.:;ıyordu. Sadettin bey güzide bir 
zahitti. Hayrettin bey ise okuyup 
yazmak ibile !bilmez, cahil, kütük 
gtbl lbir Arnavutlu. 

Ma:amafl muvafak oklu. Sadet. 
tın bey ansızın Diyanbakır janda!'
ma alay kumandanlığına, Hııyret
tin bey de İ2l!nir kumandanlığına 
tayin edildi. 

Bütün bu valcayı cereyan eder
ken Çakıcı çetesinden hiç ses çık
mıyordu. Fakat ibir gün Çakıcı çe
tesini ansızın Y enipazara tabi Di
recik köyünde aslan Aksekili olup 
Alaiyeli hacı Hasan namile anılan 
bir zatın tarlasında görüyoruz. 

Alliiyeli hacı Hasan iyi bir renç
perdi. Gayet hasisliğile maruftu. 
Fevkalade aksi ve sert bir adam
dı. Ayni zamanda cesurdu da. 
Gammazın biri, Çakıcı efeye gi

derek: 
- Direcikteki Hacı Hasan senin 

için fena sözler söylüyor. 
Demiş. Çakıcı efe de ihbar üze

rine Hacı Hasanı takip ederek tar
lasında bastırm~tı. 

Hacı Hasan hiç telaş e.ı;eri gös -
teranedi. ÇakıCı efeyi kızanlariylıe 

birlikte karşısında görünce: 
-Buyurun. 
Dedi. Halbuki Çak.ıiıda surat a

sıktı. Efe, sert bir 6esle hitap etti: 
- Paraları sökül bakalım Halı 

Hasan .. Hakkımda iM söyleıneği 

öğren .. 
Haiı Hasan omuzlarınt silke -

re kcevap erdi: 
- Bende para yok, efe .. 
- Uzun etme hacı Hasan, dert 

dinlemeğe gelmiş değiliz. 
- Vallahi param yok efe. Olsay 

dı canımı verirdim. 
- Canını alacağız amma evvela 

paraları sökül bakalım. 
(Arkası var) 

En ziyade çocuklara arız o.Jan 

boğmaca öksürüğü, evvela bir nez 

le ile başlar. Sonra çocuk öksürü-

yeye verilecek dı terhis ediliyor 
Bursa (Hususi) - Belediye mec Madrid, 2 (A.A.) - Ne redilen 

!isi fevkalade olarak yaptığı top - bir kararname ile harp esnasında 
lantıda, ruznamesindeki maddeler silah altına alınan munzam İspan-

g• t t l b' d h t 1 yol deniz kuvvetleri terhis edilmek e u u ur; ıraz sonra a as a ı- üzerinde karar vererek çalışması-
ğın arazı olan nöbetler baş göste

'rir ki bunlar günde kırk defaya 

tedir. 
nı neticelendirmiştir. Sivil hayata iade edilen !span -

Celseyi belediye reisi Neşet Ki - yol askerlerinin adedi şimdiye ka
kadar çıkar. Bu hastalığın en va- per açınşı ve hükumetçe satın alı- dar 300.000 kişiyi .bulmuştur. 
him ihtilatı, zatürree ile mütera- narak belediyemize devredilmesi Diğer cihetten Bilbao cephesin -
fik bronşittir. Ekseriya hasta, ken t kl'f ı 1 kt .k . k 1. . 1 de cSiyah oklar. fırkasına kuman e ı o unan e e rı şır e ının va İ 

dis . ·ı d ı k b ._. . . . . da etmi§ olan talyan Generali Pi
ıne verı en gı a arı çı arır, u ,,ıyıeh hakkında •zahat varmıştır. azzoni deo temelli olarak İtalyaya 

da gıdasızlık yüzünden ziifa düş- Bu izahata göre, Nafıa Vekaleti, dönmek üzere Barselon'dan hare-
meği intaç eder. Bursa elektrik şirketin! 585 ·bin 824 ket etmi§tir. 

Bu hastalığı vaktinde tedavi et- liraya satın almıştır. Bundan !baş- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

mek Iazımdır. Teşniha karşı mü- ka belediyemizle şirket arasında hale göre, elektrik şirketinin bele

sekkin ilaçlar kullanılır ve öksü- esaslı bir şekilde halledilmemiş pü diyemize devredilerek idaresi için 

~ük nöbetleri azalır, fakat hasta- rüzlü bir hesap vardır ki, bu mik - 707 bin 815 liralık bir istikraza ih

lık yine birkaç hafta devam eder. dar da 121 bin 991 liralık bir be - tiyaç vardır. Belediyeler bankası, 

Hastalığın sonuna doğru hava teib ı lediye 'borcu olarak, satın alma on beş yıl müddetle bu parayı te _ 
dili çok faydalıdır. mikdarına ilave edilmekted•r. Şu I min edecektir. 

LASTİK ADAMLAR 
NEW-YORK SESGİSİNDE 

Beynelmilel Neo • Yarlı panayırına dünyanın hu lıöfuinden muhtelif huıuıiyetltı
rini g6ıtermeye gelenler oar. 

Bu ara, Pariı ıergiıinde 'iolı Fazla rol/bet gören "Lıiatik adamlar,, grubu Neo -

York aergisine iftirak etmiştir. Mis Stanley Braudy'in idare ettijji bu grup ıinema 

artistlerinden mürekkeptir., Muhtelif alırabotilı numaralarla, şayanı dikkat beden 

hareketleri göıtererek takdir ııe kucak kucak dolar lıazanan bir grup günün dedilco-

duau halini almıftır. 

Redmde Sinema Artiıtlerinden mürelıkep olan "Lıiıtik adamlar,, reoüsünün Şefi 
olan Miı Stanley'i oe grubun yıldızlarını görüyorıunuz. 

·Kail Çanağ.ı · 
nin bir düşüncesi.. İhtimal bun - değilrli. Bana teşekkür ettı, fakat ı - Orası öyle.. Fakat Mösyö 
dan hiçbir şey çıkmıyacaktır, fa- beni tanımış olduğunu hiç ~ zan-, Cust, Paddington'a değil Doncas-
kat en hurda teferrüatı bile ihmal netmem. ter'e gidiyordu. 

düf.. Daha evvelki s• 

oturuyordu. 

lexill'de 

etmiyelim. 
- Bunda şaşılacak bit şey y<ık. 

- Pekala .. Mösyö Poirot. zama 
"-------------------..;.;.;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;"""''lnında bir takım harikalar vücude Sizi sık sık gördüğü yok ki .. 

Zabıta Romanı: No 43 Yazan: AGATHA CHRISTI getirmiş .. Fakat şimdi bunamış ga 

Mösyö Cusl, yeniden bir oh ı - Hayır, hayır .. Çok iyi)'im. Yi-
çekti: ne görüşürüz, Allahaısmarladık 

- Allaha ısmarladık Mis Lily .. Mis Ma1'bury .. 
Bu evde herkes .bana kar§ı çok ha- Şapkasını çıkardı, valizini aldı 
yırha.h davranıyor. Nasıl teşekkür ve süratle oddaan çıktı. 

edeceğimi bilmiyorum. - Zavallı adam. Hafifçe aklını 

lıba. 

Müfettiş Crome. cevap verdi: 
- Şarlatanın biri. Herkese yut 

turabilir amma, bana değil.. Şim

di Doneaster işi hakkında ne ka-
rar vereceğiz, ona bakalım. 

Dansederck salonu dolaştılar. 

Tom, Lily'ye: 

- Harikulade güzel dansediyor 

sunuz. Dedi. 
Genç kadın cevap \'erdi: 

- Benimle alay ediyorsunuz. 
Birbirlerine sarılarak bir kere 

- Hayır!.. Cheltenham'a 

yordu. 

gidi-

- Doncaster'e gidiyordu. Bile-

tini yerden ben aldım, benden iyi 

mi bileceksiniz. 

- Pekala amma, bana Ohelten-

ham'a gideceğini söylemişti. 

- Yanlış anlamışsınız.. Don

caster'e bilet aldı.. 

Lily, kaşlarını çattı: 

- Evde yoktu .. Banyo mayosu

nu unutmuş olduğunu hatırlıyo -

rum .. Annem, bu mayonun yama

larını dikiyordu. Bana: cMösyö 

Cust, mayosunu almadan gitmi§• 

dedi. Ben de ona: .Şimdilik bu es

ki mayonn ehemmiyeti yok.. Bek

sill'de işlenilmiş olan menfur ci-

SAYFA 1 

ANKARA 
1·7-939 

KAPAN!' 

1 STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK 
lOO LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

5.9275 

126.6125 

3.355 
6.657(ı 

:!8.532~ 

57.ZI 

50.782 .. 

21.S :H 

ı.os~s 

100 LEVA -.5•1 

100 ÇEKOSLOVAK Kr. 4.335 

100 PEZETA 

100 ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

108 YEN 

100 ~YEÇ Kr. 
laf aUBLE 

14.03 

23.835 

z.l.8325 

0.905 

2.8925 

34.605 

30.52 

23.8925 

ESHAAlveTAHVİLAT 
Ergani z 19.21 19.26 

zlne tahvili 30.-

1933 % 5 Ha-
1933 % 5 Ha-

Sl!BZI! FIATLIUtl 

lstaubul Belediyesi Merkez halinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bam ye 

Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

fasulyesi 

Yeşil fasulye 

Kır domatesi 

Sırık domatesi 

Bakla 

Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Yaprak 

Pancar 

Soğan 
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• 
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16 

12 

12 
4 
5· 

6 

4 

2,50 

Patlıcan baş 

Patlıcan orta 
Patlıcan ılfak 

Hiyar 

Maydanoz 

Dereotu 

• 1 

demet -,75 

• -'75 

Nane 

Soğan 

• 
büyük demet 

Sarımsak • demet 

Osmanpaşa elması kilo 

-'75 

2'50 

5. 

Akçe armudu 

Yabani armut 

Can eriği 

Türbe eriği 

Vişne 

Kiraz 

Zerdali 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Dr. SUPHI ŞENSES 
'tdrar yolları hastalıkları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Sı -
neması karşısı Lekler apart -
man. Fakirlere para&ız. 

Telefon: 43924 

,. 

Lily, gülerek: oynatmış olmalı .. 
- Bu sözünüzü ışiten bizi büs- * Tom Hartigan da Lily Marbu- Lily, birdenbire sordu: 

* daha salonu devret tiler. - Mösyö Cust, at yar~larına 
nayeti biliyor musun.. ~enç bir 

kızı öldürmüşler• dedim. •••••••••••••I 
bütün terkettiğinizi zanneder, de- Müfettiş Crome, maiyetindeki ry'ye şöyle diyordu: _ Custon garından mı yoksa 
di... memura şöyle diyordu: · - Bu sabah sizin iıhtiyar müte- Paddington garından mı bahsedi-

- Ne olursa olsun, o mıntaka- - Bana bütün çorap imal eden 1 kaidi gördüm. yordunuz? Mösyö Cust'u hangisin masa .. Çünkü önümüzdeki cinaye- - Sizin ihtiyar asker, banyo 
da herkes büyük bir heyecana tu- !erin bir listesini.. Ayni zamanda - O da kim? Mösyö Cust mu? de gördünüz? tin mevkiini A. B. C., Doncaster mayosunu istemiş ise demek her-
tulrlu. İhtimal caniye rastgelmiş - onların mümessillerinin bir listesi - Evet, ta kendisi. Custon is- olarak tesbit etmiş... halde deniz kenarına gideeckti ... 

- Euston garında. 
siniz .. Belki de sokakta farkında ni.. Hiç olmazsa bir komisyon mu- tasyonunda.. Kendisinde bermu - C · 1 k Lily. acaba kalil o mudur? _ Emin misiniz? - ust, hıçbir leh i eye maruz 
olmaksızın size sürtünerek geç - kabilinde çalışan ve kapı kapı do- tad iztiraplı bir adam hal ve tavrı - Zavallı Mösyö Cust.. Bir si-

. t• 1 _Tabii eminim .. Ne düşu .. nu .. vor değildir. İsmi D harfi ile başlamı-
mış ır. laşıp çorap satan arın bir listesini vardı. Bence bu adam biraz aklı- , neğe bile kıyamaz, beraber bulu-

Mösyö Cust, iztiraptan nişane veriniz. nı oynatmış; herhalde tedaviye sunuz.. yor ki.. nuşundan mütevellit zevk içinde 
veren bir tebessümle: - A. B. C. meselesi mevzuuba- muhtaç. Evvela elinden gazetesi - - Tuhaf şey.. Cheltenham'a - Geçen sefer katledilebilirdL dansa devam ettiler. 

da devam eder .. Ah, Tom, zavallı Tom, zihninden geçen şeylerin 
adam bari bir cinayet kurbanı ol- tesiri altında gülüyordu: 

- Evet, mümkün, dedi. his değil mi? ni, sonra da biletini düşürdü. Bi- gitmek için Paddington garında Geçen cinayet esnasında Churs ci- Fakat şuurlarının altında bir 
- Ah ... Mösyö Cust, muztarip İstihfafkarane bir eda ile: !etini yerden aldım. Kendisi dü -, trene binl1'" 0 

,., edeceğini zan-ıvarında bulunuyordu. çok düşünceler vardı. 
gö;üniiyorsunuz.. - Evet .. Mösyö Poiro~ Hercule- ~ürmüş alduğunun farkında bile nediyordum.. - Mümkün değıl.. Garip tesa- (Arkası var) 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 
Taksim . Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 
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Benzerine dünya ıtriyatında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Ecnebiler Türkiyeden 
Limon çiçekleri HASAN Kolonyası alarak Avrupaya Hediye götürüyorlar. Şipr. Fujer, Bahar çiçekleri Leylak, 
Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve Lôvantaları ve sair ıtriyatı ısrarla isteyiniz, Deposu; Hasan Deposu Sirkeci Liman hanı altında 

Paslanmaz, Jokelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamı dal

ma mevcuttur. 
MİELE mkineleriınize mahs 
hususi yağımız gelmiştir. 

Fiatı'' diğer yağlardan 

daha ucuzdur. 
Anadoluda acenta aranmakta 

Türkiye umum deposu: Jak Dekalo ve Şsi. İstanbul Tatıtakale 
No. 51 

Tatra satış yerlerl 
An!kara acentamız: Yusuf Esendemir ve oğullan 
Adana • Ömer Başeğmez 
Kenya • Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutatoğlu M. Şakir Özşeker 
Erzurum • Neşet Solakoğlu 
P<Jlatlı • Süleyman yzgenecl 
~kişehir • Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Trabzon • Polathaneli kardeşler 
Trab2on • Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Bolu • Mehmet Yönden 
Sivas • 
Bafra • 

Mustafa Gözüküçük 
Sahtı Çelebi 

Kastamonu • Mustafa Lutfi Nuhoğlu 

PT. T. Levazım Müdürlüğünden 
Adet Nevi Muhammen bedel Muvakkat Eksiltme Eksiltmenin 

lira teminat saati sureti icrası 
Lira Kr. 

toooo Telsiz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
lOOOO Telsiz ondülatör bandı 6600 420 16 Kapalı zarf 
2MO Simens perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
MOO Teleem perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem band miinakasaları 
ayrı, ayn yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler 9/8/939 tarihine müsadif çarşamba günü yu• 
karda yazılı saatlerde Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü bina· 
ıındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfa iştirak edecek talipler, muvakkat teminat 
mak'buzunu veya banka mektubunu ve kanuni vcsaikle teklif mek
tııbunu muhtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlermden bir 
ı;aat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubile kanuni vesaiki hamilen mezkılr gün ve saat
te komisyona müracatları. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbulda Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat şı.Jlıesi müdürlüklerinden 
parasız verilir. (2334) (4255) 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okufüırda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, ta'biiye, 

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

l! - İmtihJnlar biı Eylf.ıl cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyacaırtır. 

3 - Bu imti!-ıana aahll olacakların: 

' : = :~:ı:::ı~~~~e::~:~e 45 den fazla olmaması, 'ı 
1 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah-
ldlmiyotleri ~lmartığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare he-, 
yetinden alınmış bir noaibata ibraz etmeleri •halen memur ve muallim 
elanlar bu kay1ttan müstesna olup men.sub oldukları daire amirinin 
vereceği vesika kMidir.• 

D - Her t:irlü hestalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud arı
' ıalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz 

etmeleri. 
E - En ıız lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me· 

~nu veya bunl.ırın muadili tahsil görmüş olmaları. 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu

allimlik rtmış b:.ılunmaları lazımdır. 
4 - Namzetlrr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanunS 

tartlar dahilinde her hangi bir orta tedriaat muallim muavinliğine ta
yin edileceklPrdır. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
müxacaat edecek!erdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

B e y o ğl u V a k ı f 1 a r Direktörlüğünden 

Semti Mahallesi Sokak No. Cinsi 

Galata Yenicami Cami avlw;u Odalar iştikametinde arsa 
Kabataş Ömer Avni Meb'uı;an 207 Dükka!l 
Kabataş Ömer Avni Vakıf dükkanlar üstünde Set ma~alli 
Galata Yenicami M. Ali Pş. Han 21 Dükkan 
Galata Kemankeş 6 ıncı Vakıf han 28 Oda 
Beyoğlu Asmalımescit Venedik 22 Ev 

Yukarıda yazılı emlak 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya kon-
muştur. İsteklilerin 7/7/9'Jı/ günü saat 14 de müracaatları (4710) 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARtct 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

1 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

ILA N 

Birinci Sahife 

llunci Sahife 

1~ nltifeler 

TEK SÜTUN 
JANTİMİ 

400 kvnı 

251 kW'Uf 
.. kurat 

T - 1 inci Sahifeler IO kurat 
Bütün bir sahife veya ya

nnı sahile iJAıı için İdıır~ ile 

görüşülür. 

1 

Türkkuuş lstanbul lspekterliğınden : 
Türkkuşu üyelerı Temmuzun ilk haftası içinde kampa gönde-

! rileceklerinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gununu 
anlamak üzere bütün üyelerin 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye 
kadar müracaatları. 

Pazartesı günü müracaat etmeyenler kampa gidemiyecekler-
dir. ,4745. 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Kıymeti 

Lira Kr. 
Pep parası 

Lira Kr. 

1207 00 90 53 Çelebi oğlu alaeltin mahallesi Tahmis önü 
sokağı eski 80, 82, 84 ve yeni 78, 78/1 No. lu 
kağir deponun tamamı. 

103 42 7 76 ~hremini Uzun YÜsuf mahallesinde eski 
Hüsameltin camii sokağında üzerinde ıbara
lk.ası olan 312,84 metre murabbaındaki arsa
nın tamamı. 

1024 20 76 8Z Çarşı ağa sokak 63 No. Ju dükkanın tamamı 
951 30 71 36 Çarşı ağa sokak 61 No. Ju dükanın tamamı. 

A - Nüfos te1ker~sinin aslı veya tasdikli sureti. 
B - Ta hs:J dı>recfsine aid şehadetname veya vesikalarının asıl :;::;:::;:::;:::;:.:. :.~~;. :. ::;;.::;_:::, 

Yukarıda yazılı emlak 15 gün müdetle açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. !halesi 6/7/939 Perşembe günü saat 14 de icra edileceğin
den taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Ma!Jılülat Ka-
lemine müracaatları. (4437) 

ve yahud suretleri. Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş ıiiiiiliiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmjujİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm 
C - Hüsnıihr.l mazbatası. Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

B • Basıldığı Yer: Son Telgraf B"lsımevi 
D - umniukları yerlerin Maarif idaresinden niimunesine göre - • • • • • - .. 

alınmış tasdikli sıl:hat raporu. 
E - Maarif id9rPsinden tasdikli ve fotogra!Jı fiş. 
F - Altı aded 4XG,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesikaluın en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil-

miş olm2Sı Uizımdır En tarihten sonra Vekilete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın 'llıya<'aktır. (2200) ( 4090) 

" . -- ...._ 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•tahanHİ cilcliy• 

zühreviye mütehanı•ı 
Telefon : 23899 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü
Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Tdefon: 41235. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her glln 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2.5 fıkaraya 

ÇOK SIK BAŞ YI

KAMA, PERMA -

NANT, SAÇ BOYA

SI, GüNEŞ ve RÜZ· 
GAR SAÇLARI 
SE:RTLEŞTİRERE K 

KIRAR 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki husu -

siyet itibarile saçla -

rın kırılmasına ve 

koruyarak kepeklen

mesine mani olur. 

Saçları harici tesi -

rattan korur. Tatlı 

bir yumuşaklık ve ta 

bii bir par laklık bah 

şeder. 

Her Eczane ve ıtriyat mağazala · 
rında bulunur. 

3 Temmuzdan 10 Temmuza kadar 
Muhtellf hatlara kalkacak v•purların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve •a•tlerl ve kalkac•kları rıhtıml•r 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cumh tıriyet), Per em be 12 
de (Güneysu), Pazar 16 da (Tarı), Ga
lata rıhtımından. 

lartın hıttına - Salı, 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Bursa), Slrke<:l rıhtımından. 

İzmit hattını - Salı, Perşembe ,. e Pazar 9;30 da (U· 
ğur), Tophane nhtımından. 

Mudanya hattına ~ Pazartesi, 13 de \" e diğer günler 8.45 
de (Trak) sistemi vapurlardan biri. 
Cumartesi aynca 13.30 da ,·c Pazar ay
rıca 20 de (Sus), Çarşamba p06ta&ı 

Tophane rıhtımından ve diğer posta
lar Galata nhtıınından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayyrıca Çarşamba 20 de (Mer-
sin), Cumartesi 20 de (Antalya), 
(Sus), Galata rıh1nn.ın<tan, diğerleri 

Tophane rıhtımından. 
llara1tı1a hattın• - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophn· 

ne rıhtımından. 
İmrea hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı • 

mından. 

Ayvalık hıttıııa - ·Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Hartın). Sirkeci rıhtımından. 

lzmlr IOrat hattıH - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mırılıı hattına - Salı 18 da (Dumlupınar), Cuma 10 da 

(Analarla), Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hııkk.uıda her türlü maldnıat llflliıda 

telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acentellii - Karaköy, Köprübqı '2312 
Galata aceııteliiı - Galata, İstanbul Lhnan Reisliği bi-

nası altında 40133 
Sirkeci Acentelltl - Sirkeci, Yolcu salonu. Z2740 

(4819) 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

En temiz it - En temiz malzeme - Zengin çetlt 
Salkı• Sötat, Dellir Kapı Caddeıi No. 7 

Telefon : 21632 

lstanbul Defterdarlığından: 
Bronzdan ıma.mul beş kuruşlu klarla :Yüz paralıkların ve nikel 

kuruşların ı Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasılaBı olarak ka

bul ve istimal eldildiği haber alınmıştır. 
Bu paraların nihayet 1 K. sani 1940 tarihine kadar vergi vesai,. 

iborçlar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar 

bir şekil ve surette tedavülüne imkiın yoktur. Binaenaleyh halkın 

zarar görmemesi ve tebliğ hilafına harekı>tle kanuni takibata dü-
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. (4818) 


