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GAZETESi 

T EL E F O N: No. 23300 Sayısı her yerde 3 kuruftur. T E L G R A F: İ S T A N B U L, İ K D A 1\1 

Almanya Dantzigi ilhak için hazırlanıyor 
Japonlar da Moğollarla şiddetli harbe tutuştu 

Müşterek teşeb- SATIE BINAsı TAHKIKATI 

lbüs yapılacak mı!Refi Bayann solrgusu? 
ne suretle yapı acak 

• 
ilhak tarihini Hit-
l er tesbit edecek 

Dördüncü sorgu hakimliği 
kararını bugün verecek 

Satın alınma ~ı.. 

ne fesat karış!ırı- 1 

!arak hazinenin 
100 bin liradan 

' fazla zarara uğra-
tıldığı Satye bina
sı yolsuzluğu hak
kındaki tahkikatı 

Jl.flill Şefimizin Ankaraya muvasalatları esnasında hususi trenlerinden inişlerini gösteren resimleri 

ı idare eden dör 
düneü oorgu ha -
kimi Samı maz -
nunlardan avukat 
Atıf Ödül, Jerans 
Müdürü Meteas 
ve Malik Kevke -
bin lddfaları ü:zle.
rine Reassürarıs 

eski müdürü Reı'.i 

• 
Türkiye ve ltalyanlar 

" Böyle kahraman bir milletin dostluğu, 
tehditlerle, tecavüz emellerile kazanılamaz. 
Bilinmelidir ki, Türkiyenin dostluğu kadar 
düşmanlığı da kuvvetlidir. ,, 

Yazan: A. N. KARACAN 
Türkiye • İngiltere ittifakına 

hiddetlenen Nazi gazetelerinden 
90nra, şimdi de, Türkiye - Fransa 
ittifakına sinirlenen faşist gazete
leri, sulh cephesine ve bu arada 
kal'i slyasetlle o cepheyi büyük 
mikyasta takviye eden memleketi
mize hücUJDll koyuldular. 

İtalyanlar •Hayat sabası• diye 
Türkiye topraklarını b!le ağızlan -
na almağa ve bu suretle eskiden -
beli lçyüzlerl ve zamirleri hakkın
daki dü~üncelerlmlzln ne kadar 
haklı olduğunu da bu suretle mey
da~a koymağa başladılar. 
Yalnız Türklyeye teallilk eden 

meselele.1" e vaziyetler dolayıslle 

değll, fakat faılstlerin iktidarı ele 
aldıkları gündenberl bütün bey • 
ne!mllel hadise! rde tatbik ettik -
ler~ politik sistemlerini yakından 

takip ettiğimiz ve binaenaleyh pek 
iyi bildiğimiz için, Roma gazetele -
rlnln bu kırrusıkı ate~lerl kar~ı m
da ne telaşa, ne cnd~eye, aslii Jü. ' 
zum eörmedlk, görınüyoruz, gör
mlyeceğiz. Zira, bilhassa faşist ga
zetelerinde yapılan neşriyat, fi
kir hürriyetinin hapse konduğu 

bütün memleketlerde olduğu gibi, 
bir efklrı umuml3 e kaynağından 

de~I, fakat muayyen mahfeller . 

rln ruhi havasından ve daha çok 
alnlr buhranlarından dökiilüp gel-

• "11ğlnl ve ancak mahdut bir kısmın 
kör ihtiraslarını aksettirdiğini bi(l. 
yonız. Biliyoruz ki tecavüz, tehdit, 

korkutma yollarile harici kendile
rine rameylemek, faşist politika -
nın yegane taktiğidir ve hele bizim 
mevzuuınnza tealliı ettiği zaman 
bu şedit tavır ve hareket, asla gö -

rünmek istediği kadar korkunç ola
bilmek kablliyetlndc de değildir. 

• 
Fakat, ne de oha, faşist gazete-

lerinin, Çekoslovakya ve Arnavut
luk 'ı!gallnden evvelki ahval ve şe· 
ralt içinde yaşadığımızı zannettik· 

lerlni gösteren bu neşriyatları, on
ların ruhl marazlarını \'e hakikat· 
lcrl olduğu gibi görememek nakl
selerlnl, siyasi ldrakslzliklerininin 
hangi derecelere geldiğini bize öğ
retmek itibarile yeni bir fırsat ver
miştir. 

İnsan, kendi kendine sorabillr: 
Almanlardan sonra İtalyan gaze
teleri, Türklyeden ne istiyorlar? 
Bu tehditlerle, bu korkutmalarla 
Türk milletinin müdafaaya muka
vemet azmini kırmak mı arzu edi
yorlar? Türkiye Cümhurlyetı hü
kfunetinl sulh cephesinden ayıra

bileceklerini mi düşünüyorlar? 
(Arkası 3 imrii sayfada) 

A. N. KARACAN 

,_ ~-- - !!IJ2!2 - " 

Ekmek narhı l 
yükseltilmiyor; 
\. ali, istişare heye
tinin raporunu tet

kik etti 
Fırınlıların ekmek rıatma ı. 

Uraz ettiklerini 
yiikeltllmesinl 

ve narhın 

istediklerini 
yazmıştık. Dün belediye isti
şare heyeti toplanmış, bu lın
susu son bir defa daha tetkik 
ettikten sonra kararını vali)' e 
bildirmiştir. 

Bu karara göre n1evslm ınü
nasehetlle amele yevmiyeleri / 
bir ınlkdar .rükselnıiştlr. A • ( 
mele yevmiyelerinin yüksel . ( 
mlş olması ekmek iizerlne iki 

' üç para tesir etmiştir. Heyet, 
üç para yükseltmeyi narh fi. 
atını değiştirecek kadar mü • 
hlm bulmamıştır. 

[Arka~ı 3 üncüde] 

~liiiiiiilii----~ 

Milli Şef 
İngiliz 

kabul 
Sefirini 
ettt-191-t 

Almanya tarafından ilhakı mevzuu bahsolan Dantzig ve etrafı Bayar hakkında da 
tahkikat eçmış ve 

Var~a. 3 (A.A.) - Dantzigde 1 Dolaşan bir. şayiaya göre" :ııP:ıolliloı.n&J.;ik'iendisin! su~lu sı-
Polonya mümessıli bulu .aıı Ş'oda· ya, Frıın. a v Izı.gıltere üç -

Ankua, 3 (A.A.) - Haber 

aldığımın göre Relslcüınhnr 

İnönii bugün öğleden sonra 

Çankaya köşkünde İnglllz hü 

atıle sorgu 1ıakım 
ki mareşal Smigly Rydz ve hariciye I ket arasında tam bir goruş birli- liğine davet etmiş
nazırı Bek tarafından ayrı ayrı ka ı ği olduğunu teyit etmek üzere ge-

l 
~ 

bul edilmıştir. Şodaki hususi sala- rek doğrudan doğruya gerebe Malik Kevkep, 
hiyetler ve yeni talimat ile Dant- Dantzigdeki milletler cemiyeti Atıf Ödül ve Me
zige dönecektir. (Arkası 3 iincu sayfada) teas, verdikleri ;. 

yiik e!ç~si ile Tuğgeneral O. 

M· Lund'u kabul buyurmuş

lardır. Japon-Moğol muha
~~ın rebesi yine baslldl 

Hududu geçen Sovget kıt'a
yeni- larını Japonlar geri çevirdiler 

Zekinin eseri 
Bizim Fenerbahçen•n her 

!işinde, kendi kendime: 

•- İşte meşhur Zekinin eser•!· 

aıyo•um. 

Niçin mi? 

Tokyo, 3 (A.A.) - Kuangtung 1 bölgesinde hududu geçmiş olan 
ordusunun Psinkingde neşredilen Mogol - Sovyet kıtalarını çevirme 
bir tebliğınde, Japon ordusunım ğe ve bunları 60 metre genişliğin
Hala nehri bölgesinde dün Mogol de bulunan Hala nehrine kadar 

Şunun için ki, eğer bizim meş -
hur Z<'kt, bundan bir kaç sene ev- kıtaatına karşı muharebeye giriş - püskurtmeğe muvaffak olduğu te 

vel, Fencrbahçen;n tall ve kade . tiği bildirilmektedir. yit edilmektedir. , 
r'ne keyfemayeşa tasarruf ettiği Tokyo. 3 (A.A.) _ Mogol • Man Bu tebliğe göre, Japon kuvvet-
günlerde, biraz klübünün istikbali- !eri Çiallgçinın 20 kilometre ba\ı-

çu hlı cı,ındaki )\şr~ • t cephcsin d k G · · b k d 20 nl düşiinerck hareket ebe, oyun _ sın a i anıaı:no o ya ının a 

fadelermde: 
- Satye binası

nın satışında şir

ketten alınan 
Satye yolsuzluğu maznunları tevkifhanede 

12.500 liralık komisyonun yarısını 
Refi Bayar almıştır, demişlerdi. 

Fakat, hakkında çıkarılan celbi 
Cumartesi günü alan Refi Bayar, 

hemen o gün mıiddeiumwniliğe 

hasta olduğunu bildirır bir rapor 
göndermiş, adliyeye gelemiyeceği. 
ni bildirmişti. (Arkası 3 üncilde) 

Mevkuflar nasıl va
kit geçiriyorlar? 
cSatye• binası yolsuzluğundan 

dolayı tevkifhanede bulunan maz
nunlar, evvelki gün, grup halinde 
tevkifhane koridorunda bulunur -
!arken, tevkifhaneye gitmiş olan 
muhabirimiz kendllerinin bir re -
simlerini almağa muvafak olmuş
tur. Resim alelacele alındığı için 

pek vazıh çıkmamış olmakla be -

taber mevkufların tevkifhanedeki 

grup halinde manzaralarını göster

mektedir. Muhabirimizin mevkuf

ların tevkifhanede vakitlerini na

sıl geçiiırdiklerini anlatan yazısı 

beşinci sayiamızdadır. 

1 den verılen bir tebligd , Japon • •·ad • S et t~k nt t · 1 
cu arın :vı-rlerlnl damataşı gibi inli "' aı • <>vy a" ı za .. e m·ş er - JN..T 3 9F naan b ~KD D D 
teınadlyen değiştiren, yetişecek ta- Mançurı kuvvetlerının Namohan dir. A ~ U \bdl U:JI u=n 
ıe unsurları -bilerek, bilnılyerek-

~:;~~e~İü~~=r~~ ~:ı~ş~:s~:ız:;:~:IYeni deniz teşkilatın- SAVARONA'DA 
eden bir yol takip etmeseydi, Fe-

nerbahçe, )!u son ay zarfında ol • d kt k ı ı S O N S 6 G Ü N Ü 
duğu gibi, önüne gelen takıma an açı a a an ar ===~==========-""'== 
böyle mütemadiyen yenilmezdi! 

Her iyi idarecinin mutlaka iyi 

futbol oynaması icap etmediği gi

bi ,her iyi top oynıyanın da be -

hemehal iyi ldarcrı olması gerek

mez. Ne yazık ki, bu mevzuda kü

çük bir gaflet, hazan, hatta Fener

bahçc gibi otuz sencJlk şerefli bir 

ismi blle boyuna yenilen bir ma • 

halle takımı menzelesinc düşiirü

yor! 

İşte bizim sempatik, iyi futbol • 

cü, belki lüzumundan fazla akıllı 
' 

fakat hiç te göründüğü kadar iyi 

idareci olınıyan meşhur Zekinin 

eseri! - A. N. K. 

Vaziyetlerini tesbit için alaka
dar makamlara baş vuracaklar 

Denızbaokın yerıne kurulan 1 ~ağvı ve yeni iki idarenin ihdasile 

Devlet Denızyollar~ ~e .. Lim.anları tam 124 memur açıkta kalmıştır. 
işletmesi umum mudurluklerı dun 8 k t•• k k" "k b. k u a ı ra amın uçu ır ısmı 

den ıtibaren normal faaliyetlerine hademelerdir. Açıkta kalanların 
başlamışlardır. Her iki idarenin bu kadar fazla oluşu beklenmediği 
çalışma esaslarını kararlaştırmak cihetle hayretle karşılanmıştır. 
üzere umum müdürlerin reisliğın
de bütün şube müdürleri dıln sa Çünku yeni idare kadrolarında 

bah birer toplantı yapmışlar ve bu yüzden birçok servislerde mün 

bu hususta görüşmüşlerdir. haller açLlmıştır. 
Diğer taraftan Denizbankın (A,.kası 2 inci sa.yfada.) 

AtatUrkU her gUn görmeye alıt•n lstanbullular, 
Savaronanın Dolmabahç• önünde gUnlerce de· 
mir Uzerinde duruşundan endlfe duyuyorlardı 

- 21 -
Hararet biraz fazlalaşmış, Ebe-, lışmalar bu muvakkat buhranı i

di Şefin tcnizlerinde nazarı dikka- zaleye kafi geldi. Bir saat so.nra E
ti ce1be<lecek bir uçukluk belirmi§- bedi Şef gözlerini açarak etranarı-
11. Hararetin artmasına mukabil na baktılar. Hekime saati sordular. 
büyük Atanın alnında soğuk ter 19,30 olduğunu öğrenince: 
taneleri de belil\llleğe başlamıştı. - Daha gece olmanuş demek! 

Hekim, yeni blr kriz başlangıcı Dediler. 
karşısında bulunulduğunu kestir- Sonra baş ağrısından bahi,; ve 
mekte gecikmedi, bunu karşılaya- kendllerini lz'aç eden g!irültllın'' 1 

eak sıhhi ve müdavi tedbirlere gi- durdurulmasını irade bu,yurdula.ı\ 

rişti. Masaj, muhtelif müsekkin Po * 
sion'lar ve lbir saate yakın sıhhi ça- (Arkası 3 ii.ncü sayfo.dtı) 



SAYFA 1 iKDAM 

Nevyork fuarında A dliye koridorlarında 
24 SAAT 

4 - Temmuz 1939 

[~A,f~ 
Devlet pavyonumuz Şehir Haberleri 

Müstakbel Emi ··························ı • • Sanayicilerin 
dünkü içtimaı 

Meğer kendisi 
Politika pazarlarında 

yeni anlaşmalara 
doğru 

Sergi heyetimiz reisinin hazırla- nönü 
dığı raporda pavyonumuzun 

meydanı 
: H•klı DeOll mi ? : • • • • 
E Bir sokak ve E 

vurmamış Enternasyonal politika pazarla -
rında yeni anlaşmalar için konuş
malara ıw başlanacak? 

ilk itirafı zapta doğru 

çok beğenildiği söyleniyor 
Karaköy köprüsü 20 
santim yükseltilecek 

1 eğlence yerleri; işçilere açılacak kurs geçmemiş 
: • meselesi görüşüldü G 1 d ç 1 ad b. · • Karllerlm17ıderı Pancaltıda BI- : eçen er e ata c a ır c•na-

Londra bilkılmetlnin, Bertin se • 
flrl vasıtaslle Almanya hüküme -
tine verdlj'I muhtıra ile yaptıit ye
ni tekllfler, Tlyençin hWlaelerln -
den ıoonra Japonya hlikfunetl ile 
başlanan müzakereler yent anlat
ma mevzularına dair fikir vermek
tedir. 

Nevyork beynelmilel sergisine rafından y_apılml§ bir heykel var- E'.11inönü meydanındaki yıkma 1 lezlkçl sokağında 5% numara : Günde en az 100 işçi çalıştıran yet ~enmiş, aşçılık yapan Hüse -
ait, muhtelif memleketlerin muh- dır. Bu, bır bacağı Asya'. btr b~- faalıyetı durmuş gıb•d•r. Beled• -

1
: lı evde otııran İstanbul Güm- : bütün sanayi müesseselerinin çı - yin Uçar adında birisi arkadaşı 

telif gazetelerinde, muhtelif neş - cağ'. da Avrupa yazılı ikı sok! ~- yeler bankasınd~n alınacak _beş 111 :riilderl Başmüdürülğü mua • ; rak, kalfa ve usta kıırsları açma.- Halldi, ufak bir alacak yüzünden 
rıyat yapıhnıştır. Halbuki, haki - zerinde durur. Aralarından hafif m•lyon !ıradan bir kısmı beledıye· • ene mem.ıru Afi Tanyeri : 

1 

sına dair olan kanunun tatbıkl tabanca •le öldürmüştü. Katıl Hü-
katte, sergi, fevka18.de muvaffak bir n:ıeyl ile d&t kaı:kattan düşen nin eline geçtikten sonra tekrar fa ! ~mzaslie aldığımu: bir melı: _ : huırlıkl:rında bul~nmak üzere 'eyinin dün ağırceza mahkemesin-
olınUf bir eserdir. Sergide, pavyo- ve gızlı neon tuplerıyle mavim • al•yele ~-•• v_er•l-~~ktır. . . 1 tupta diniyor ki: 1 dün Milli Sanay• B•rliğ•nde bir top de, muhakemesine bqlanmıştır. 

Hakiki sebeplerinden en mli -
bimmi, İngiltere - Almanya ara -
sıadakl Hegemonya davası, ve bah
ri rekabet bibi meseleler idi. Sa -

nwnuz da, bütün tahminlerin fev trak ışıklandırılmış bır su akar. Karakoy koprusu y•rm• santim : •Bizim sokak, berbat bir 1 Jantı yapılmıştır. Sanayi müesse • Yapılan tahkikata göre, Hüseyin 

kinde bir takdire mazhar olınllf" Ö~le ki İsmet. İ.nönü heykelinin yüksltilece.ktir. Pro.; ~inönü mey İ bııldecflr. Yazın toz, kışm ça _ 5 seleri sahiplerinin .. bulunduğu bu Uçar vak'a gecesi Halitle beraber 
tur. Sergi heyetimiziıı reisi Ve· ikı metre gerıııı ıle kolos aarsında danının mustakbel p~o~_es_'.n' hazır- ! murdan, geçebllen.e aşk.olsun. : toplantıda uzun .. m~ake~~ler ol - şarap içmiş, sonra da Arif Ç&VlJi a- bık Kayser Wllhelm Alman donan 
dat Nedim Tör, Türkiye Devleti iki buçuk metre genişliğinde ve larken bu noktayı gozo .. ~unde tut- • Belediyenin, bütün İstanbul : muş v_e kanun h_ukmu katı o.iması- :iında birisinin evine gitmiş, kimse masına ve ordusuna fazlaca güven
pavyonu hakkında haztrladığı ra- on sekiz metre uzunluğunda Bo- mıfj, meydanın. ona. gore ddldu- • sokaklarını tamir veya inşa • na ragmen tatbıkatın kısa bır za .. bulunmıyan evde tabancasını çe - memiş olsaydı, 1914 • 1918 harbi 
porunu göndermiştir. Bu raporda,Jğazları temsil eden ve daimi akan rularak yukseltılmesını muvafıkı! lıususunda bir seferberliğe gi- 5 manda yapılmasına imk~ olmadı 'erek Halide bir el silah atıp öl- görülmiyecek idi .. 
hülıisaten şöyle denilmektedir: ı bir havuzu vardır. Havuzun bitti- bulmu_ştur.. . . 1 rlşmlş olduğunu duyuyoruz. : ğı kararlaşm~tır. Çu~kü. yapılar liirdükten sonra la:nbayı söndiır - Almanya, nasyonal sosyalistle -

cSergideki pavyonlarımızı, bü· 
tün tahminlerin arıcınde ve fev
kinde olarak suratle yetiştirme -
m;z memleketimiz lehıne açık bir 
sempati iııharına vesile olmuştur. 
Mese!A Bırleşik Amerika Devlet
leri murahhasının nutkundan- al -
dığımız şu parçadaki (bilıassa) 

kelimesi dıplomatık teamüllere 

ği yerde altından ışıklı ve hafif me Yenıcamiln zemınındekı sedler • Bu nimetten acaba bizim so - • tetkiklerde b•rçok lşç•lerın okuır ,o müş, l<aç,p gitmıştir. rln iktidar mevklinl ellerine alma-

yın. b 1 b. - .. d biraz alçaltılacaktır. 1 k • d h'ı 1 1 k : yazma bilmedikleri tesbit edilmiş Katil Hıiseyın dun mahkemede lar1 merlne, denizde, karada, ha • ı uz u ır camın U'itun e • agın a sses o ınıyaca 
bronz harflerle şu cümle okunur: Gümrük binaları ş1mdilik yerle- 1 ıw?. 1 bulunmaktadır. verdığı ifadesinde, evvelce vak'a - vada silihlarmın mlkdarmı arttır-

cTürldye Avı+ııpa ve 
lh iri de bağlar.• 

rinden kaldırılmıyacak, yıkılan Kı- • B' d daha bl 1 Bu vaziyette ise tabiatile okuma yı tamamen kabul etroes•ne rağ - mag" a başladı. Kavser Wilhelm Al-Asyayt . . . • • ır e, umumı r • , 
zılay bınasının yerınde taksı bek- • d tt bab ed e'lm B 1 • yazma bilmiyen bir adama san'at men inkar etmiş, şöyle demlştır; man.vası, Bitler Alınanyasının in· . .. • er en ~ ec g e e • • 
leme yerı yapılacaktır. Ayrıca on : diyenin bütün tekayyüdatına : dersi okutmak mümkün değildir. Halit'e donuniınuzde ben k&h- glltere aleyhine yaptığı hareket . 

cBu manzara, her gideni teshir tarafta bir refüj vücude getirile - • • • 1 1 1 d • Bu nokta karar.)aştınldıktan son - veye uğramıştım. Orada muhtar terin onda birini blle ihtiyar etme . • ragnıcn, eg ence yer er n e • 
edecek kadar mB.nalı \'e muhte - cektır. : hala yiyecek ve içecek flat . : ra Ankaraya bir heyet gönder•! - Hamzayı gördüm. Bına, lflalıdln mlıtl. 
şemdir. Bu yüzden pavyonwnuza, Silivrinin imarı : lan fahi tir. Buna misal ola _ : mesi görüşülmüş ve kabul edilmış b•raz evvel kahveye geldıgını ve 1935 te İngiltere _ Alman)& ara-
SULH MABEDI. !"kabı ver;'-i0 • • t' H t z · Bi 1 ğı ıklnci tabancasını d•>ldurdug"unu soyl! - d ı ı d ı ı ' • a ~.., s·ı· · . . ,. h 1 • rak ta, şunu zikredebilirim: • •r. eye e anayı r 1 sın a mza anan en z an aşması, 

ı ıvrının ımar pıanı azır an -
uygun düşemiyecek kadar lehimiz tir. .• Geçende bir bab..,.ye glWk,· •. reis• Mehmet Ali re•slik edecek - yerek: Hltler'ln blr nutku ile bozulduktan 

mıştır. Mimar Sabri dün valiyi zi- • ,. • A d kk t t' d d' B 1 
dedir: Kapıdan içerı girip te bu teskin yaret etm•ş planı etrafında izahat •. bira içtik. Bizden, biranın şı _ •. tir. - man ' a e · e '· en a - sonra bile, Londra hükllmetl sü-

d . · .. t · · ·1.. 1 bl lir 1 t dil 1 D•ger azalar General Nuri, ma- dırmad'm. Evime gitm k uzere ay- kutla mukabelede bulunmu•. harp cBurada temsıl olunan millet- e ıcı ve umı verıcı manzara ı"" vermiştir. • şes n" r a s e er ve a - • , 
• ___ ,,

0 
____ •. dılar. Şi<esl otuz u"ç kuru• o- •. dencilerden Feyzi, çimentocular- rıldım. Fakat yolda llal•t öniıme gemllerinin mlkdarıoı arttrracak !er arasında bilhassa Türkıyeyi karşılqan zair, sol cephenin ıki kö ~ _ , , 

. k · . k 1 'k 1 lan biraya, nerede olursa ol- : dan Kenan \'e kauçukçulardan Rüş çıktı: inşaat kararları vermişti. 
memnunıyetle arşılıyoruz. Çün - şesını ap !)an 1 i metre yüksek- Türk. Fransız anıa~mıısı : sun, bir lira ~ok para sayılmaz : tüdür. - Gel bize gıdıp birer kahve. - Alman gazetelerinin, İngiltere 
kü Türkiyenin sergisinde Nevyork liğinde ve on üç metre genışliğin- Y ' K b ı k 

Türk - Fransız tıcaret anl•< - 1 mı?• 1 Perşembe giınü tekrar bır top - çel•rr:, dedı a u etme •steme - muhtırasile bozulan 1935 bahrı 
sergısinin (yarının dünyası) şıarı- de bir Foto - Mural ıle karşılaşır; ...., • • d k k d t k · 

ması temmuz sonuna kadar temdit • • İ !anlı daha yapılacak ve sanay miı •m, ta 1t o a ar ısrar et ' ' nı- anlaşma;va dair yeni müzakere 
ili elle tutulur şekilde tahakku - cTürkiye çeşitli ıklıın!er t'e mah •• Haklı degw ı"I mı" ? •• ( e.>.seseleri sahıbl kendı hu usıyet haye evine g•tmeğe mecbur ol - tekliflerini mütalea eden yazıları-k .. edilmıştir. Pariste devam etmekte 

unu gorli.yoruz.• suller nemleketidir• olan yenı anlaşma müzakerelerı _ : : !erine dair olan düşüncckrlnı he - dum. na bakılırsa, anlaşma arzusu Al -
cFilbakika, 1939 Nevyork Dün- cKaskatlı havuzu sağına alıp rıin bu ay sonuna kadar bitırilcce- 1 ·İKDAM: I yete dırektıf hal•nde arzcdccekler- Evde k•mse yoktu. Halt bir ta - nıanyada yoktur. Fakat, diplom11>• 

ya Sergisinin hakım fikri (Yan - ta hafif meyilli yolu takip ederek. ği umulmaktadır Yenı anlaşma 1 I Bu sütun, '<arilerımı ın şi _ 1 dir. Heyetin Ankaraya gitmes• ta- raftan mangalda kahve pi iriyqr, 1 yollarile yapılacak hazırlık müza. 
nm Dünyası) şıarıdır. Biz. bilhas- kok>s heykele dogru ilerliyen za- ağustostan itibaren meriyetc ko _ I kiıyet!erin<' t.ıhsis edılmı bu- I rıhi de o gün kararlaştırılacaktır. , bır taraftan da tabancasını karış - kerelerinde, Alman isteklerini in • 
ş Dwlet pavyonumuzda, bu şıa· ir, bunun hiza.sına geldigı zaman nacaktır. i lunmaktadır Gonderılen 5 Kanun mucibince 15 Temmuza tmyordu. B•r ara be~den anahtarı gillere hükunıetinio terviç etmek 
ra dık kalmak için azami dikkatjsol tarafında duvara gönıulu ve p b d S I : haklı şikayet m~ktupları, bu: kadar bütün sanayi miıesseseleri- mı istedı ve· arzuları anlaşılırsa, anlama mü. 
\'e gayret sarfettik. Amerikalıla-1 g,izli ışıklı bir vitrinle karşılaşır. ar aros mey anı ve u - : sütunlarda SllüSile derced•I - : nin kurslara ait müfredat program - Şu lambayı tut ta ben şu şaı-- zakeresine başlanabilir. 

anl • • d b" y tan Ahmet vo',u • • !arını Vekalete bildirmeleri lazım- juru çıkarayım. dedi , Fakat anah- Şu ciheti de bilmek ıc,ap eder: rın adıgı mana a ır arının Duvarda ~u yazı okunur; J • mektedir. • 
Dünyası ıç· in icabeden bütün fi _ • • dır. Üç ay sonra da kurslar faalı - tarla ı~rjuru çıkarırktıı !&banca Çembe'llayn kabinesi. Almanya hü 

cTürkiye topraklanndan çe~it- Şehırcılık miılchassısı Prost •••••••••••••••••••••••••• yete başlamış olacaktır. Fakat ye- bırdenbire patladı, Halit kanlar ı · kümetioe mezkiır muhtırayı han-
kır meselesine malık bulunuyor - 1. d . 1 • Barbaros me.vdanı ıle Sulta nah - ı .... ,, •• •• ••ffffff-ffı d ·ld ı me enıyet er yiıkselmiftır.• ni vazıyet üzerine ise ilk !arak iş- çın e yere serı '· gl !!'B"e ile verdi? Hltler'in boznıu' 
duk. İnkılabımızın tahakkuk et - ı E · - ' ' met e mıncinu a,asındaki mü; - ı KU""çu··K HABERLER ı B · t k d k k k ld b ı - ı ı 
lmliği bütün şıarlar ve umumi si
yasetimizin takip edegeldiğı seyir, 
bu manada bir sergi için en kuv
ı·etli vasıtalanmızdı. 

eVitrinin içine müzelerimizden çtlere okuma ,yazma ögrctilmesL ve u vazL ·e arşısın a ço,. or - o uğu a ırı an aşınayı yeni enıe .. 
takbel yolun pı·ojelenni yeniden ...... _ .. ffffff••••••••ı bunun ıçın de kurslar açılma•ı \le tum. Herkes katil olarak benı sa - gı·· niçin istiyor? getirttiğimiz Hitit, Grek, Romen · • • 
hazırlamağa memur edilmiştir. Is· sonradan meslek kursları ihdası nacaktı. En ıyısı kaçmaktı. Hemen Bu teklifler, Bitler Almanya,1 • 

ve Bizans devirlerine ait tipik e.ş· 

·a yerleştirilmiştir. 
tanbulun imar pl.inını .Nafia Ve·! * Büyükada arabacılarının bir ileri suriilmektedir. lambayı söndürdüm ve ya,·asça nın isteklerini terviç maksadile ya-
ka·ıetı· tasdı'k nderken bu noktala· çe5it elbise ~iymeleri kararla~mı.:ı k d k k k t , apı an çı ara aç ım. pılnuş•a, üçüncü Rel chtag hüku-

<Amerikada harapcı. mutaassıp .. ·~ma _k~tta ~bedi Şe{im;z Ata rı açık bırakmı~tıt tır. . Denı"zbankta Tekrar ediyorum. Halit kazara melinin uzlaşmağa hazır olduğu 
turkun bu,·uk bır maskı vardır H d I d h f , * Halıçte ın.şa edılmekle olan .. 1 .. 1.. B . h k .. 1 ııtokratik, medeniyet dü manı ta - , · U Ut ar a mu a aza 1 . , o muş ur. enım 1ç suçum yo - soy enebllir. Alman gazetelerinin, 

ı B b Yıldıray denızaltı genıımız agus· kt k ı } . . nıttırılmış olan Türkiyeyi, hunhar .~nun ır yanına c :urtta sulh· t k' I At' - - açı a a an ar ; tur 'ı lnglltere aleyhtne yaptıkları de -
d d d C h d ıh 8Ş 1 a 1 tos sonlarına dogru denıze ındı ' Evelce itıraf ettig· im dogı· ·u de - ··anılı ueşrı·yat ile bük' wn' etl-'nin ;ıcayip kıyafetli. haremli ve geri ıger yanın a a ' an a su • 1 • ~·· 

olarak bilinen Türk milletini ve Altında da şu okunur: Atatürk.. Gümrük muhafaza teşkıliıtlrı- rılecektır. (Baş tarafı 1 inci sayfada) ğildir. Bu bir yanlışlık neticesi; zap ayni gayeye alt hareketleri, Alman 

1 T - k k d · nı tetkik etmek üzere Trakv. av. a * Fransızlar temmuz on beşe Çıkan memurlardan b•r kısmı 1 ta geç•rilmiştir. isteklerini Çemberlayn kabinesine hatta renginden bile şüphe edilen ' ur a ınına lahsıs olunan I 
giden umum kumandan general kadar Hatayı boşaltacakla_rdır yuksek makamlara başvurmayı Mahkeme şahitler gelmediğin - uılaşma yollarile kabul etllrebll • Türk insanının yeni rejimımızın panoda, Türk kadının haremden 

b k b . d " İbrahim Lutfi Karapınar ve mu- * Tayfur Sökmen dün Iskende- düşünmektedirll'r. Bunlar, ·Bizim den cepleri içın muhakemeyi baş . mek içindir. ışıgt altında g6stermek bizim cep- aş a tr yer e tasa,-vur etmege 
hafaza bas.müdürü Hasan Koper runda muazzam tezahüratla ugur- çıkarılmamızla yeni teşkıliıtın b•r ı ka bir güne bırakmıştır. * 

heırlizden il bu serginin en bü - alışamıyan mutavassıt Amerikalı- 1 A k h k t · ı 1 
hudut mınlakalarındakı tefti,lerı· anmış. n araya are ·e etmıs - çok servisler•nde münhaller açıl- lk Bahçekapı yangvını İngiltere - Alınanya uzlaşma" _ yük hedefi idi. ya kadın inkılabımmn her saha- ' 
ni bitirmişler ve Çanakkaleye geç tir. dı. Bu münhallere bizım yerimıze 1 h . nuı nettcelerl neler olablllr: Çem-

Deıvlet pavyoııumuzdaki teş - dakı başarıları canlı bir tarzda gös * A tl k f d l l k • mu akem8SI 1 
mişlerdir. Sahil ve denız teşkila- rnavu u c erasyoııu reı- başka memur ar mı a ınaca tır ... ber ayn kabinesi veya Başvekil 

hır arzımıza, v. al--serginin umu terilmi~tir.-. · Ad·ı S A tl t y k - b. 1 k k h ld H ç b J) ç •·- ı lı da teftiş edilecl'klır Kumandan sı ı erezı. rnavu ar va an- o eger ız a ınaca sa o a e asanecza deposunun ve etrafın em er ayn, e...,s o•!al<yanıo ~-
mi şıarı olalı (Yarının Dünyası) De\'let pavvonumuz hakkında ve başmüdür bır hafta} a kadar sız kalamazlar, Arnavutluk tek 

1 
neden işden çıkanldık• demekte - daki dükkanların yanmasından ev gali işinden evnl olduğu gtbl ı . 

motosuna sadık kalmak için degil, Amerıkan n birçok gazetelerinde rar Arna\·utların olacaktır• de · dirler. ve! Hasanecza deposunda bır -·an- kinci bir Münib harektl mi vapmak 
şehrimize döneceklerdir. , , 

kendi milli menfaatlerimizin icap silayişkar neşri; at Yapılmıştır. 1 mıştir. Diğer taraftan çıkarılan memur- gın başlangıcı daha olmuş, fakat istiyor? Almanyayı, İngiltere aley 
ları da düşiinülerek, daha ziyade Sergi münasobetile he; elimiz mar işleri * Pazar günü sıcakların şidde· !ar arasında 7 - 8 senelik eski Vl' çabuk önü ahnmıştı. hine hareketlerinden vazgeçirmek 
ideolojik bir mahıyet verilmeye muhtelif Amerika ıı'.ıatıafıl'nın dık Bes s<'nede yapılacak şlere har tinden 50 bın kişi plaılara gitmiş- sicillerinde bir tek ihtar olmıyan 1 Flit kutularını lehimlerken, için, Hltler'I diğer memleketler, 
çalışılmıştır. katini pavyonlarımız \'e memleke canmka üzere beledıve tarafından tir. ve buna mukabil bir çok takdirna-ı mangala dökerek yangm çıkar;ın bilhassa hayat sahaları hususunda 

Bu cehdimiz, Serg< idaresi na- timiz üzerine çekmive muvaffak istenen on beş milyonun yırmi milJ * Halayın kurtuluş bayramı meleri h.ıiz bulunanlar vardır. Me· işçi Mihal ile Hasan deposunun sa· serbest bırakmak arzusunda mı -
mına söz söyliyen reisin nutkun- 'olmuştur. Birçok toplantılar, kon- ~-ona çıkanldıgını yazmıştık. 1 filme alınacaktır. murlar bu vaziyet için de: •Demek hibi Hasan, Abdi, işçi Ali ve Mus· dır? Yoksa mezkur uzlaşma mü • 
da şu cümlelerle takdır ifadesinı feranslar. yemekler ve pavyonları Beledıye imar işleri miidürlü- * YaLova kaplıcaları Sıhhat Ve- ki sicillerimiz tetkik edilmeden ye- tafanın dün üçüncü asliye ceza zakerelerinl demokrat devletler ve 
bulmuştur: \ mıza müşterek zıyaretler tertıp e- ğü projeye ilave edilen beş milyon

1

1 
kaletine bağlanmış müdur ve baş ni kadrolar yapılmış. Bu doğru mahkemesinde muhakemelerine 

1

1 
ya sulh repheslne dahli hükllmet-

d'I · t' ı· 1 ı k · 1 t b't t h k' li. · d d kt N.h t R t mudur?. demektedirler. Bundan başlandı. ler namına mı temin eylemek flk-•Ümit ederim ki, terakkı ve ba- ı mış ır. ıra ı e yapı aca ış erı es ı e - e ım gın c o or ı a eşa 

rışın canlı nümuneleri halinde bu . Bu ziyaretleri miiteakip. tak_d_ ir-l miştır : ipka edilmiştir. . .. başka bir çok memurların maaşla- Suçlu Mihal lehim yaparken, rlndedlr? 
bevnelmilel sergiye getirdiğiniz kar mektuplar gelmektedır. Böyle <>00 j * Beledıye muhtelıf degırmen- rı da indirilmiş, fakat buna muka- Flit mayiinin nasılsa döküldüğünü, Bu husuıılarda hükümler vere -

· S k t 1 k k t hl d .. ı · 1 k k ' bil de bazı kimselere zamlar yapıl- bunun üzerine parlıyan mangalı bilmek için vaziyetin biraz daha in-bir ziyaretten alınan bir yazıda ar ın ı ı yapan ÜS a ar j Ier en un numune erı a ara ım· 
kıvmetler karşısında duyduğumuz mıştır. dışan att_ıklarını söy.lemiş,. işin bır ! k~ını beklemek lizımdır. 
mı.nnetı' bu so"zlerı·mıe hakkile ifa- deniyor ki: p .. .. ed d" yahaneye tahlile göndermiştir. Un * 

azar gunu gezm en onen bo k 1 1 d ki . Maaşları indirilenler arasında si- kazadan •baret oldugunu ıddia el-
de edebildim.. 1 cHunter College talebesinin ser ı tarın zu o up o ma ı arı ve ı- ı M k ada.ki .. k 

H. avv_a adınd_a bir genç kız. karde- oindeki gıdai hassalann miktarı cilleri ve çalışkanlıkları yerinde o- miştir. Hasan da va' adan haberi 1 .. os .. ov muza ereferln he-
giyi ziyaretleri esnasında göster - • lmd • t db. · ı·· · d'kk 1 nuz musbet bi ti 1 Devlet pavyonu D ı l Meh t anlar da vardır. Açıkta kalan me _ o ıgını, e ırsız ıgı ve ı at - r ne ce vennemcıs -
dig·iniz nezaketten dola\,'! en derin şı ı ara, nışan ısı me ve tesbit edilecektir. ı · b ı d • .. ı · t· ne ~ıkıııazda de ebll k d 

· murlar bundan başka bir noktayı sız ıgı u unma ıgını soy em•ş ır. • • n ece erece-
cSulh meydanı denden geniş 

sahanın iki tarafına sıralanmış ve 
harici cepheleri Sergi idaresi tara 
fından hazırlanmış birbirine biti
şik binalardan biri bizim l)e..·let 

pavyıınumuzdur. 

..Sunun dışında. istanbulda hey 
keltra!j Zühtü tarafından vapılan 

ve Güzel Sanatlar Akademisinin 

takdl·r ,-e te ekku·· rleı·ımı·zı· bı'ldı·r· ME·hmedın arkadaşı Ibrahim ile --~ V k' h. J J de uza it ı .. ubt 
daha ileri sürmektedirler. o da, a anın şa ıt eri din enildik - Y•P g nıes ne gore, m e -

beraber F:atiıı tramvay durağında! Yerli mallar sergisi ha- evvelce ıüzumsuz ve işe yaramı_ ten sonra muhakeme, mütaıea için meı b•r uzlaşmada naz• hükumetı-mek isteriz. Serginin mükemme -
liyetini tas\'İr etmek i\in kafi 

derecede kuvvetli takdirkar sıfat-

bekıerken. bir sebzecı dükkanın~ I zırlıklarl ilerliyor yan memurların açığa çıkarılacağı başka bir güne bırakılmıştır. ni, Sovyet Ruııya aleyhindeki hare-
dan Osman ve Fethı adında ıkıl 

2
? T d 

1 
k y 

1
. sbylendiğl halde yukarıda da yaz- • • ••••• ketlerlnde.dabl inglltere serbcıst 

.... emmuz a açı aca er ı - KU U p mi bırakac-L~ H tti b h t !ar bulamC}oruz. Talebemızden kişi ellerinde karpuz ve hıyar ol- 11 . . . f·ı· 1 1 dığımız gibi takdirnameler kazan· <: '( olls Haberler! ..... a u usuıı a 
ma ar sergısının ı ı ça ışma arı - k 1. Almanyanın lstiyeceğl bir müza • 

bir çoğu Türkiyenin arkeolojisi. 
tarihi ve külturü hakkında kitap· 

dug· u halde çıkmışlar ,.e kızlara b ı t t h' ı 1 ıruş ıymet ' bazı memurların da • • • • • • • • • na a · anmış ır. n ısar ar umum 1 k 1 bareti kabul edecek mi? 
k 1 k b 1 l d 1 ··d · ı·· · ·ı S " E ·b k şden ovu masıdır. * Şoför Mehmedın idaresinde- Ö sar ıntı ı ta u unmuş ar ır. mu ur uğu ı e, umer ve tı an 

1 

yle sualler ki, vaziyet liytklle 
!ar okumakla beraber hıç biri Tür Bo .. ı d k k b 1 I 1. Bundan başka açıkta kalan me- ki taksi dün öğle üzeri Çarşıkapı- i ki••( t 1 ld • d 

~arın a er e u unmasına dünden itibaren Galatasaray ıse- murlara tabiatile Temmuz maaşla· n -... e mem ş o ugun an revap 
kiye •ı görmemisti. Pavvonunuzda 1 . d da, yolun karşısına geçen Ahmet !arını vermek arzusunda bulun • 

tasv •. bı·ne mazhaı· olan bı'r bronz rag-men daha ileriye gitmekten sindeki ver erın e pavvon ın-ası- rı·Ime . b 1 d b' . T k · · ' rı ve mış ve un ar on parasız a ında ırisıne çarpmış, başından 

d B h k ı ür milleti .ile y_akından temasa çekınmiyen gençlere İbrahim ih - 'na başlamışlardır. evelki maaşlarını da tüketmış· bir .n .. u.,;,y .. o.,r!!'w:~. !"!!'!!!"!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ heykelimiz var ır. u ey e · pre- gelmek ,. ınkılabııuza sembol, yaralamıştır. -
hıstorik bir Etı güneşini havaya olan kıymetleri tanımak ıçın bü-I tarda bulununca, Osman kızmış, Bu arada pavyon yapmağa baş- halde ortada kalmışlardır. Bunla. Elektrik cereyanı çalmış 
uzanmış ellerile tutar. Biz bunu yük bir fırsat bulmu !ardır.. \'e bir ~·umruk atarak yüzünü ka- lıyanlar arasında diğer büyük mü ra hizmet seneleri başına birer ay 
insani ideallere doğru yükselen ~~~=~~~~~~~~~~~ . .. olmak üzere verilecek tazminatla -natmıştır esseseler de vardır. Sergı burosu 1 k. .

1 
ğ. d b 

1
. 

ge~lik sembolü diye vasıflandır- rın ne va ıt verı ece ' e el ı de-
dık. Trak vapuru Yakalanarak üçüncü sulh ceza da birkaç güne kadar Galatasara- ğildir. Alakadar •henüz hesap yap 

Kapıdan içeri girınce Milli Şe- AlmaııvadJn memleketımize 
mahkemesine verilen mütecaviz ya nakledilecektir. madık· demektedirler. 

!erden Fethi sarkıntı.ık yapmak -hniz ve Reis:cıimhurumuz İsmet 
hareke eden Etriısk ti.pi vapurlar t 15 · h hk" tnönunün heykelı goıunur Bu an gun apse ma um edi'e - lim alınabilen Galatasaray lisesi 
dan Tırhan 10 gli.ne kadar şehri· k h k·r d ı · o heykelin yırmi metre gerisinde, re emen ev ı e ı mış, sman bnssı bu sene erken alındıgından 

b k t "ksekl'ğ· d mıze gel'1liŞ olacaktır. Vapurdan d İb h. d k 6 d-Ort uçu me re 'U 1 ın e, a ra ımı o\'me ten 1 lıra 60 pavvonlar ve hazırlıklar daha gü-
ellcrilc b: halatı d ğümliyen ve gelen hab rlerde sevahatın güzel kuru~ para cezasına çarptırılmış . 7.el ,.e ·tınalı bır şekilde yapılabi· 

Geçen sene 7 - 8 temmuzda tes-

gene !stanbulcıa ayni sanatkar ta-ı dc\·am ettıı:ı bıldirılmektedir. !ır. leeektir. 

lstanbulun tfsilAt planı 
Şehircilik müteha.5.>ısı Prost 

Paristen dönünceye kadar imar iş 

teri müdürlüğü İstanbulun tafsi -

lal pianlarını hazırlıyacaktır. 

Yarası ağır olan Ahmet Cerrah 

paşa hastahanesine kaldınlml§, şo 

tör yakalanmıştır. 

* Kasımpaşada oturan 10 yaş· 

larında Kemal, Okçumusa cadde· 

sinden geçerken. Yusufun idare -

sindeki otomobilin sademesine ma 

ruz kalmış. başından yaralanmış -
tır. 

Çocuk tedavi altına alııım~. şıı· 
för yakalanmıştır. 

Bahçekapıda terzilik yapan A· 
gop, dükkanındaki elektrik saatı
ne bir delik açarak tel sokmuş ve 
saat yazmadan elektrik kullanmış 
tır. 

Nihayet bir tesaduf nelıcesınde 
yakalanan Agop, cereyan çalmak 
suçundan Sultanahmct birine! 
sulh ceza mahkemesinde muhake 
me edilmiş, 3 ay muddetle hapı.t 
cezasına mahkum edilmiitır. 
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SAYl'At 

Her gün 
bir hlklye İlk nefret 

Nakleden: Faik Bercmen 

1 
1 

I?::!!, ecenin ilerilemiş bir saa -j le örtülmüştü. Gök masmavi ioi 
~ tindeydL Köylülerin ha - Kelebekler uçuşuyor, ve sürüler 

zırladıkları kulübede av - ağıllarına giriyordu. Hülasa dekor 
cıların her biri bir köşeye uzan - tamamdı. 

mış yorgunluğunu çıkarmağa uğ - Bir aralık ağabeyim onu kucak
raşıyordu. Uzaklardan gelen bir ladı. O zaman sıkılır gibi oldum 
armonik sesi köyün karanlık sii - ve onları kendi hallerine bıraka -
kutunu tatlı bir surette ihlal edi- rak odama koştum. Hesap mesele
yordu. sini yaparken hain hain gülümsü-

Avcılar so'hbete dalmışlardı. Ka- yordum. Sır .. sır bilmek hoş şeydL 
dından, "§klan, avcılıktan bahse - Şimdi her ikisi de benim avucum
diyorlardı. Demindenberi söze ka- da sayılırdı. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

• 
lkdam'ın 
Hediyeli 
An k e fi 

1 - Binema:rı niçin sever • 
ıinlz? -2 - Hangi artistleri sever-
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artlst!eTin 
en çok hangi hususiyetleri bo 
şunuza ~diyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara
sında glyinlşlerını ve tavır -
lannı, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelllğl mi?) 

* 
BÜYÜKADA - MEHPARE 

İHSAN SÖYLÜYOR: 
1 - Sinemayı, her şeyden 

ziyade güzel ve düşündürücü 
bir eğlence vasıtası olduğu i -
çin severim. 

2 - Norma Şerer'i severim. 
- Niçin mi? Bkışlannda

kl hususiyeti h"§ka artistler
de bulmadığım için .. 

3 - Giyinlşlerini taklit et
tiğim hiç bir artist yoktur. 
Fakat, tavırlarını beğendiğim 
artistler arasında Greta Gar
bo'yu sayabilırlm. 

4 - M.oris Şövalyenin san
atını ve şöhretini takdir ede
rim. Gerçi onun kadar hatta 
belki de ondan daha meşhur 
artistler de vardır. Fakat, bi
lirsir.iz ki, bu, bir sempati me 
selesidir. 

İKDAl\f 
4 - 'l'cmmuz 1939 

Hatay ilhakı ~JMR~MaA.1 

ve yu rdd a Meşh~r artist <;harles 
S e V İ O Ç Boyer den yenı haber 

Memleketini öz/egen bu artist 
~ğusfosfa Fransaya gelecef 

R A·:. o . v o 
. . .. - " . ' 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUliU -

.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. ZO Kw . 
1639 m. 138 Kes. ı 20 K w. 

4 Temmuz Salı 
Saat 12.30 Program. 

Her fara/fa 
tezahürat 
yapılıyor 

Kelkit , 3 (A.A.) - Halayın ana-

yın anavatana ilhakı dolayısile şeh 

rimizde büyük bir şenlik yapılmış 

Saat 12.35 Türk müziği 1 - Kür 
dilihicazkô.r peşrevi. 2 - Artaki . 
Kürdilihicazkar şarkı - Cismin gi 
bL 3 - Kürdilihicazkar şarkı -
Çıl,gınca sevip. 4 - Kemençe tak
simi. 5 - Faize - Şetara.ban şar -
kı - Badei vuslat içilsin. 6 - Şern 

settin Ziya - Şetaraban şarkı -
Ey gonca açıl zevkini sür. 7 - Saz 
semaisi. 

tır. Hatayın ne dernek olduğunu 
1 

Saat 13 Memleket saat ay~rı, a
pans ve meteoroloji haberlerL 

Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık 
program - Pi.) 

takdir eden doğu bölgesinin en do-

ğusundaki Kars ili halkı, bu mil-

li muvaMakiyeti bugün pek coş-

kun bir sevinç içinde kutlamış ve 

. bu ves ıle ile ruhunun şad olması

nı dilediği Büyük Atasının adını 

anarak milleti için her fedakar lığı 

Saat 19.05 Müzik (Szymanows
ki - Varyasyonlu Tema - Pi.) 

Saat 19.15 Türk müziği (Kan -
şık program). 

gözönüne alan milli şefimiz İnönü ~...._ _ _ _ 

Saat 19.45 Türk müziği (Halk 
türküleri ve oyun havaları). 

Saat 20 memleket saat ayarı, a
pans ve meteoroloji haberleri. ye ve mukaddes ordumuza sarsıl

maz bağlılıklarını ve sevgilerini 

bir defa daha teyit eylemiştir. 

Kelkit de 
Kelkit, 3 (A.A.) - Hatayına 

yurda kavuşması dolayısile günler 
denberi bayraklarla donanmış bu
lunan kazamızda dün binlerce hal-

~harl•• Boyer rıe 11ü:ııel lrarıaı Amerikalı yıldız Saat 20.15 Türk müziği (Klasik 
Pat Patteraan, Holirıuttaki- rıillalarında program) Ankara radyosu küme 

. . . . 1 heyeti. 

C harles Boyer, Amerıkada 1 sabıma bu seferkı fılmın uyandır -
evlenen, yerleşen ve ora- dığı büyük alakadan derin bir sa- Saat 20.55 Konuşma (Türkkuşu 
da durmadan film çeviren adet duymaktayım. Öyle bir se - nun 4ooo kilometrelik ı;neml~ket 

bu tanınmış Fransız aktörü mu- vi~ ve saadet ki beni bir an evvel ~ur:ıesıne çıkan tayyarecilerımızuı 
hakkak ki Amerikada en çok sevi- Fransaya avdete sevkedecektir. ihtısasları) · 
len yabancı artistlerin b"§ında ge- Zaten oradaki eski dostlarınu, ah- Saat 21.25 NC§eli plaklar 

1 kın iştirakile bir merasim yapıl - .tır. baplarımı da çok özlemiş bulunu - Saat 21.30 Orkestra programının 
mıştır. Bütün gün devam etmiş Charles Boyer, Californie'den yorum.. takdimi. 
olan bu törende, öğleden sonra ya-

QC>k hoşlandığını saklamıyor. MC§· Charles Bayer, bundan sonra Saat 21.45 Müzik (Radyo orkes-pılan toplantı esnasında başta kay h h · k b k 
ur artist yeni mu itıne ço ça u trası - Şef: Hasan Ferit Alnar). makam ve belediye reisi olduğu stüdyolardaki faaliyetten, Ameri -

alışmıştır. Ve her fırsattıa orada Mozart: Senfuni sol minör. De -
halde birçok hatipler söz alarak kt , t ld ğ · kadaki hayatından bahsediyor. Ve 

yaşama an mes u o u unu ız - bussy: Küçük süitL 
bu milli başarıyı kutlamışlar ve tıardan ~ çekinmemektedir Fransaya hareket etmek için bazı 

"a · Saat 22.30 Müzik (Opera arya • halk büyüklerimize sonsuz bağlı - Bununla beraber Charles Boyer hazırlıklara başlamak üzere oldu- lan _ PL) 
lıklarını izhar eylemiştir. Bunu vatanını, oradaki dootlarını unut- ğunu söylüyor. 

takiben de milli oyunlar oynan - mıyan gayet vefakar bir insandır. Bunun! beraber Charles Bo -
mış öğleden sonraki toplantıda da Charles Boyer'nin Amerikalı meş- yer'nin Fransaya avdeti biraz ge-

Saat 23 Son ajans haberleri, zi -
raat, esham, taıhvilat, k8ffli>iyo -
nukut borsası (fia,t). 

rışmamış olan şişman bir adam u- Gece yatağıma girince, her za - , 
zun uzadıya esnedikten sonra ye - manki mürebbiyem odama gelip 
rinden doğrulup: yatıp yatmadığuna baktı. Dikkat 

* 
ŞİŞLİ - RFİKA CELAL 

SÖYLJYOR: 

cirit oyunları yapılmıştır. hur yıldız İren Dunne ile çevirdiği cikecektir. Çünkü artist lren Dun-
Gece de, tören münasebetlle bu f'I · E k k K d Anı son ı mı • r e ve a ın• e- ne ile birlikte çevirdiği filmin bü - Saat 23.20 Müzik (Cazıban.d -

Pl.) rada toplanmış olan köylülerimiz ;ikada olduğu kadar Avrupada da yük bir rağbet görmesi üzerine ay-
için Halkevi salonunda bir temsil büyülq bir ırnuvaffakf>et kazan - ni artistle tekrar bir fUm çevirml- Saat 23.55 - 24 Y arınkl prog -

- Aşkta_n mı, sevilmekten mi ettim. Saadetten, yüzü apaydınlık
balıSediyorsıınuz? dedi. Sevilmek tı. Halbuki içim içime sığmıyor -
rıekadar tatlı ve güzelse nefret e- du. Sözleri ağzımda geveliyerek 
dilmek, sevilmemek o derece çir - mırıldandım: 

ikin ve acıdır. Benim 'başıİndan böy - Ben .. ben biliyorum .. 
le bir nefret hiidisesi geçti. Henüz - Neyi biliyorsun? 
sekiz y"§ında bir çocuktum. - Hum .. şey .. sizi gördüm ben .. 

Bir yaz akşamı idi. Ders yapı - ağabeyimle kucaklaştınız.. gör -
yorduk; mürebbiyem, genç, içli ve düm. 
gÜzel bir kızdı. O akşam bir yan -1 Mürebbiyem sapsarı oldu. Diz -
dan bana ders veriyor, öbür yan - !eri titredi, düşmemek için başı -
dan da mütemadiyen pencereden mm ucundaki komodine tutunmak 
dışarı bakıy<>rdu. Ben de merak e- mecburiyetinde kaldı. Ben ise ha
dip peneereye yakl"§tun. Babam 

1 

in hain devam ettim. 
avludaydı, ava gitmek üzere ha - - Kucaklaşırken gördüm sizi.. 
ımlıklarla meşguldü. Annem ve 1 anneme söyliyeceğim .. 
kız kardeşim de bayramı geçirmek O zaman yanıma yakl"§tı elimi 

için kasabaya gideceklerdi. Ara - tuttu: 
banın arkasına çıkmış yerlj!şmiş - ' - Bunu annene söylersen çok 
!erdi bile .. Evde benden, mürebbi- fena hareket etmiş olacaksın! 

. . . • (Sesi titriyordu, adeta yalvarıyor 
yem ve dışlermın agrımakta ol<lu-1 'b· 'd') h ' k' .. 1 b . . gı ı ı ı ıç ımseye soy eme u -
ğunu söylıyen a.ğabeyımden başka 1 Şe fi' . 

1 
.. · lik 

nu. re ı ınsan ar muzevır 
kimse kalmamıştı. Mgürebbiyem yapmazlar. 
sinirli idi. Araba hareket edince Annemden müthiş korkuyordu. 
saatine baktı ve ensesine kadar kı- Ondan bu korkak hali müthiş ho -

zardı. şuma gidiyordu. O gece muhak - 1 
Tekrar derse devam etmeğe b3§ ·kak uyumamıştı; zira sabahleyin I 

' ladık. Dersin bitmesine yarım saat 1 baktım, gözlerinin altı mosmordu. 
vardı. Hesap kitabını açıp : Kahvaltımı bitirince bu sefer a

- 325 inci meseleyi yap, dedi, ğabeyime yaklaştım ona da: 
sen bitirinceye kadar ben döne - - Ben biliyorum, dedim, Dün 
rim. seni mürebbiye ile kucaklaşırken 

Merdivenleri koşarak inip balı - gördüm. 
çeye çıktı ve ayni hızla yürüyüşü- Ağa.beyim onun gibi korkak çık 
ne devam etti. Acaba nereye gidi- madı, beni tersledi. O vakit: 
yordu? Annem yok, muhakkak çi- - Göri.irsün sen! d•ye içerledim, 
!ek toplamağa gidiyordu. Arkasın- görürsün! 
dan ben de koştum, mürebbiyem Bu ı·ak'adan sonra mürebbi -
bahçeye doğru ilerliyordu. Havu- yem, katiyen yüzüme bakmaz ol
ıun kenarına kadar yürüdü; bir- du. Derslerime çalışsam da çalış
den şaşırdım. Ağabeyim oradaydı. masam da iyi not veriyordu. Ba
Öyle dişi ağrıyan birine hiç te ben bama da katiyen beni şikayet et
zemiyordu. Mürebbiyeyi görünce miyordu artık. Ben de fırsat bu 
yi görünce gözleri sevinçle parla- fırsat deyip ona yapmadığımı bı
dı. Genç kızın yüzü ise heyecan - rakmıyordum. 

dan sapsarı kesilmişti. Güçlükle Aradan bir hafta geçmişti. İçim-
nefes alıyordu; 'belli ki. bu, ilk ran- deki sır beni müthiş sıkıyordu. 
devüsii idi. Nihayet bir öğle yemeğinde 

Mürebbiyem, hemen koşup ağa- ı:jatladım. Davetlilerimiz de var
beğimin yanıbaşına çömeldi ve al- dı. Evvela mürebbiyemin yüzüne 
terini onun omuzlarına attı. Ağa- bakıp arsız arsız gülümsedikten 
beğim de onu okşamağa ve kula - sonra orta yere: 
ğına bir şeyler fısıldamağa başla - - Hi.. Hi. .. Ben biliyorum, de-
dı. dim, gördüm ..• 

Hava harikulade idi. Annem sertçe sordu: 
Gilneş henüz ufuktan kaybol - - Neyi !biliyorsun? 

mamıştı. Yeşil hıyılar ince bir sis- Mürebbiyemin yutkunduğunu 

1 - Garpta, bir mektep di
yorlar. Amerıkada henüz bir 
eğlence mahiyetindedir. Ben, 
sinemayı her ık! manada ela 
seviyorum. 

verilmiştir. roıştı. Biz evvelce bu filmden bu - ye başlamıştır. Oharles Boyer'nln ram. 
Artivinde rada bahsederek mevzuuna da te- yazdığı mektupta İren Dunne ıçın l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!l!l!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!I!• 

Artivin, 3 (A.A.) - Hatayın a- mas etmiştik, de p satırlar vardır 
Artist, Holivutta yeni filminin •Gayet sevimli mükemmel bir 

2 - Charle• Bı>yer en çok be
ğendiğim artistlerdendir. Ka
dınlara gelince, bu, moda gi
bi her sene hatta bazan sene
de birkaç kere değişir: Geçen 
sene Marlen dietrih'i sever -
dim. Bu serte isimlerini henüz 
hafızamda tutamadığım yeni 
yeni ve çok sevimli artistler 
görüyorum. 

3 - Güzel giyinen her insa
nı taklit etmek, kadınlar için 
bir hastalıktır. Ben henüz bu 
hastalığa tutulmuş olmamak
la beraber .. Greta Garbonun, 
Lilyan Harveyin giyinişlerini 

ve tavırlarını çok beğenirim, 
4 - 3 üncü maddede zikret

tiğim iki artistin ve Charles 
Boyer'nin san'atlarını da çok 
beğenenlerden biriyim. 

* AÇIK KONUŞALll\1: 

navatana kavuşması dün burada, 
Halkevi önünde ve bütün halkın 

1 iştirakile yapılan büyük bir tören 
le kutlandı. İstiklal marşı ile açı-
lan bu törende söz söyliyen hatip
ler bu milli davamızın geçirdiği 

çetin safhaları ve bugün elde edil
miş olan neticenin büyük değeri
ni anlatmışardır. 

Bu vesile ile kalpleri bir defa 
daha Ebedi Şefe teveccüh eden 

ı Artivin halkı Cümhurreisimzi mil 

li şef İnönüne ve Refik Saydam 

hükümetine sonsuz şükranlarını i

fade eylemişlerdir. 

Bu merasimi müteakip, Halke

vi bahçesinde milli oyunlar oynan 

mış, pehlivan güreşleri yapılmış, 

bu suretle Artivin halkı bu mesut 

hadiseyi büyük bir neşe içinde tes 

it eylemiştir. 

---00---

* Ankarada Bayan Nigar 
Aysu - Art•stler•n isimlerini 
okuyamadık. Yanlışlık olma -
sın diye -ne§retmedik. Lütfen 
isimleri biraz daha vazih yaz-

Siyamın yeni ismi 
Ban.gkok, 3 (A.A.) - Resm~ 

bildirildiğine göre, 1 ağustostan 1 
itibaren Siam Thailand ismini a-

lacak ve Siamlılar cThai. ismile 
anılacaklardır. 

ve ağabeyimin hiddetli hiddetli Ellerimi tutup boğuk bir sesle: 
baktığını sezdim. Ötesini söyliye- - Senden o kadar nefret edi
medim, Akşam dersini yaparken yorum, ki dedi, her be!fı seni bul
mürebbiyem bir mermer kadar so sun! Anlıyor musun? 

' 

ğuktu. Gözlerini yüzüme uzun u- Onun bu hiddeti büsbütün ho
zun dikiyordu. Nihayet dersin or- şuma gitti. Fakat bu hoşlanma lbi
tasında: raz sonra korkuya inkılap etti. Ko · 

- Senden iğreniyorum. nefret 
ediyorum, diye haykırdı, sen ne 
kadar adi ve çirkinsin! 

Sonra kendisini toplıyarak mı-
rıldandı: 

- Bir rol ezberliyordum da ... 

Artık geceleri odama girdiği 

vakitler karşıda duruyor ve dik 
bakışlarla beni süzüyordu. Ben -
den nefret ettiği halde aynlamı -
yordu. 

şarak eve girdim ı-e olanı biteni 
anneme anlattım. 

Aradan pek çok geçmedi. Mü -
rebbiyem evden çıktı. Ayrılırken 

hatırlıyorum, bahçe kapısından çı
karken dönüp de en son baktığı 

yer, odamın pencereleri oldu. 
- Sonra? 
- Sonra ağabeyimle evlendL 

Ben de büyümüştüm. Darüliununa 
giderken onlara da uğradım. Fa -
kat ne kadar uğraştıysam yenge
me kendimi sevdirememiştim. İlk 

Fransada gördüğü rağbeti haber ·yıldız. Amerlkadakl büyük St.orla
alarak çok mütehassis olmuştur. nn en az yapacağı olanı, en sade 
Fransada dostlarından birine yol - mütevazidir.• 
ladığı mektupta kendine alt bazı Mektup §Qyle bitmektedir: 
haberler vererek bilhassa bundan ·Eğer çevirdiğim film bir kazaya 
bahsetmekte ve şöyle demekte - uğramaz, bir mani çıkmazsa Ağus
dir: tos ikide karımla birlikte Fran -

c.Bir film matbuat tarafından ıyı saya hareket etmek üzere vapura 
karşılanabilir. Fakit ben kendi he- binmiş olacağım.• 

Greta 
• 

yenı 

Garbo'nun 
çehresi 

-

Yine tatlı bir yaz akşamı idi. 
Kirazlığın yanındaki patikadan 

eve dönüyordum. Birden karşıma 
o çıktı. Yüzü öyle &Olgundu ki... 

a.şkı gibi bu ilk nefreti de unutma] İki senedenberl film çevirmeyen 1 bir komedi çevirecektir. Filmi sah
ınıştı .. Horozlar ötilyor arkadaş - Greta Garba, bu büyük facia ar - neye Ernest Lubitsch koyacaktır. 
lar, haydi geceniz hayırlı olsun. tistl bu defa cNinotchka• isminde Mevzu Jacques Deva! tarafından 

Koçuk sinema haberleri 

* Ray Ventura ve arkadqları 
cParis kasırgaat. isminde yeni bir 
fı.ım. çevirmeye baflamt§lardır. Bu 
filmde yine bir çok güzel müzik 
parçaları olacaktır. * Amerikalı yıldızlar bu sene 
Avrupaya akın ettiler. Şu bir haf
\a içinde Sonja Henie'den tutun 

Myrna Loy ve Marlen'e kadar hep
si Pariste buluştular. Bu meşhur 
yıldızlar Parite vakitlerini hiç te 
boş geçirmiyorlar, gezip tozup eğ
leniyor, Myrna Loy ve Marlen di

etrih daba ziyade at yarışlarına me 
raklıdırlar. Myrna Loy Sonja He
ni ise bu tatil müddetini geceleri 
eğlence mahalerinde dansederek 
geçirmeyi tercih ediyor. 

* Amerikalı yıldızlar at yarış -
larında, kabarelerde eğlenedur - , 
sunlar, Fransız yıldızları da boş 

durmuyorlar. Geçenlerde verilen 
bir akşam yemeğinde birçok meş -
hur Fransız yıldızı bir araya top

landılar, gülüp eğlendiler. Büyük 
çiçekllr içinde bir masada Tino 
Rossi'yi sevgili Mireille Balinl ile 

karşılıklı oturmuşlardı. Tino'nun 
yanında genç yıldız Corino Luc -
hair muhteşem beyaz elbisesi ile 
oturuyordu. Onun yanında Michel 
Morgan daha ötede ise J ean Gabin 
vardı. Bu m<!§hur yıldızlar, danse

derek yiyip içerek güzel eğlendi -
!er. * Micheline Sheirel bir su bay
ramında giydiği banyo elbisesi He 

birinci mükafatı almıştır. 

Melichior Langyel'in bir romanın -
dan iktibas etmiştir. 

Bu seferki filminde Greta'nın 

daima yarattığı o melankolik aşk 
tipini, romantik kahramanları gör

miyeceğiz. Greta Garbo bu yeni 

filminde Ultra - Modern bir kadın 

tipi yaratmaktadır. 

Parteneri ise Melvyn Douflas o
lacaktır. Yukarıdaki fotoğraf Gre

ta'nın çevirmekte olduğu bu film. 

deki yeni çehresini gösteriyor. . 
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Fransa - Al manya ~ııııııımıım-----------..., 
atletizm maçı bitti 
Almanlar 45 e karşı 107 puan 

ile maçı kazandılar 
Mün•h, 3 (A.A.) - Dün Münih -

de yapılan Fransa - Almanya atle
t•zm maçı Almanyanın kahir mu
zafferiyetile nihayet bulmuştur. 

Almanya 45 puana karşı 106 puan
la maçı kazanmıştır. 

En müsait bir sporculuk sahası 

içinde cereyan eden maçta 20 bin 
seyirci bulunmuştur. 

ser'i nakavut etmek suretile maçı 
kazanmıştır. 

Tenis şampiyonluğu 
Paris, 3 (A..A.) Budgo, vatandaşı 

Vines'e 6/2, 7 /6, 6/3 galip gelerek 
profesyonel dünya şampiyonu un
vanını kazanmıştır. 

Davis kupası ması 
Şimellig galip Meksiko, 3 (A.A.) - Davis ku 

Stuttgart, 3 (A.A) - Maks pası tasfiye turnuvasında Avustu
·şrıceling ilk ravundda Almanya a- ralya Mekstkaya sıfara karşı ıiçle 

gır siklet şampiyonu Adolf Hen - gali pgelmiştir 

Bir muhabirimizin müşahedeleri : 

Maznunlar vakitlerini 
nasıl geçiriyorlar? : 

Sultanahmet camii İstanbulun en harikulade zlynetler•nden bırldlr. 

Satye minası satışı suiistimali me vaziyetle dolaşmakta, kravat ve 
selesinden mevkuf bulunan De - yaka takmamaktadır. 
nizbank Müdürü Yusuf Ziya Öniş Diğer Denizbank erkanı mutad naklediyoruz. ) 

( •Güzel Türkiye• adıyla neş rettlğimlz yeni bir albüm, Tiirklyenln bütün güzel manzaralarını çok 
nefis bir baskı ile bir araya toplı yarak, bllhassa harice, meınle.ketlmlzl olduğu gibi ve bütün bedayUle 
tanıtmaga çalışmaktadır. Türkiye yl tabii güzel!tklerl bakımından b lrefsanel"" memleketi olarak tan_~
yan fakRt hiç görmemiş olan ecne bllerln üzerinde bu albümün yapa cağı tesir biç şüphe yok ki pek mu
salt' olacakhr. Albümün ihtiva et tlğl Türkiye manzaralarından bazı !arını, bir fikir vermiş olmak 1ç1n, 

ile arkadaşları hala mevkuf bu - tuvaletlerini ihmal etmemekte 
lundukları İstanbul tevkifhanesin- to 

1 
t 

1 
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1 
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- fah p uca aş ı a u un u arı za-de kendi davalarınm adli se a - Fransız matbuatı tını uzaktan takip etmekle meşgul ı manlarda giyiniş itibarile, sabık 
b 1 kt d 1 Müdiri Umumilerinin kıyafetıle • u uruna a ır ar. t 

Mevkuflar tevkifhanenin üst tamamen zıd bir vaziyet taşımakta ve s o n va z 1 y e 
katında kendilerine tahsis .edilen dırlar. 

mahalde bulunmakta, günlerinin Mevkuflar, yemeklerini hariçten 

it hazır olarak celbe\tirmekte ve mu 'lngiltere Kralının mebüyük kısmını tevkifhanenin a 

kat avıusunda, geniş demir par - ayyen zamanıarda bunu aımakta- sajı ve Danzig hak-
d dırlar. k d d' I ? maklıklarla sokak kapısın an ay-, d. h" ti . . ın a ne ıyor ar 

Mevkuf'"r· ken ı ızme erını 
rılan taş avluda geçirmektedirler. •.· ' .. ı 

.. bizzat kendileri ,gormek, sabah - ı Paris, 3 (A.A.) - Kral altıncı 
Yusuf Ziya Oniş ile arkadaşları k C • d.. k"" · d bah 

.. .. 1 leyin erkenden kalkarak yı anma orc un un u mesaıın an -
hemen butun zamanlarını top u o- ve kahvaltılarını yaptıktan sonra seden Bourgues, Petıt Parisien ga 

!arak geçirmekte yalnız Hamdi E- aynı mesele etrafında topluca gö- zetesinde diyor ki: 
mın Çap daha 'Ziyade inzivayı ter- k Bu kadar mufahham bir şahsi-
cih etmektedir, 

1-.\'vkuflar ihtilattan menedi.l ~ 
medikleri cihetle ziyaret günlerin

de kendilerini yoklamağa gelen 

dos\ları ve akrabalarile görüşebil-

mektedirler. 

rüşmekte ve münakaşalar yapma 

tadırlar. yet tarafından roy !enen ve İngil
terenin en mümtaz devlet adamla

Yusuf Ziya Öniş ile arkadşala - rının ihtarlarından sonra gelen bu 

rının müddeiumumiliğe avukatları sözler ulvi bir kıymeti haizdir. 
vasıtasile verdikleri tahliye istida-

Kralın mesajını, milletin gi:inül 
sı evvelce sorgu hakimliğince red- !illerine tahsis edilen askeri şen - Bo!uda ak§llm ve e balıkçı kayıklan .. 

Denlzbank Müdürü ve erkanını 
dedllmiş, ikinci defa verilen isti -

da da berayı tetkik ağırceza reisi 
en fazla alakadar eden nokta ve Refik'e havale edilmiştir. 

likler münasebetile okutmuş ol - 'lllllllllllıllllllllııı.ıılllllııılllilllll-.ılllllııılllllllıllllııllllllllııılllllllıllllllllııı.ıılllllıııllllıll-.ılllllııılllllllıllllllll-.ıll 

heyecanla takip ettikleri hadise 

mevkuflyetlerini intaç eden bina 

satı~ meselesinde ilk tahkikat saf 

halarıdır. 

Her gün aralarından b_azılarının 

adliyeye sorgu hakimliğine celbe

dilmesı neticesini meraka lakip et

mekte ve bunların tevkifhaneye 

avdetlerinde sorulan sualleri ar -

kadaşları alaka ile dinlemektedir -

!er. 

Yusuf Ziya Öniş, arkasında tirşe 

bir frenk gömleği ile siyah panta

J,m lktisa etmiş ve mühmel bir 

Ağırceza reisi hazırlık tahkikatı 

sırasında bu talebi tetkik edecek ve 

ona göre bir karar verecektir. 

lngiliz - Leh istikraz 
meselesi 

Varşova, 3 (A.A.) - İngiliz -

Leh istikrazı müzakerelerini yap
mak üzere Londrada bulunmakta 
olan albay Kof, bu sabah tayyare 

ile buraya gelmiştir. Kısa bir müd 
det sonra Londraya döneceğı zan
nedilmektedir. 
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501000 kiti plljlara akın etti .• 

- Gazeteler. 

ması, mesajın kıymet ve şumulü-, 
n.ü bir kat daha yükseltmektedir 
ve Çemberlaynin de söy !ediği gibi 
meselfı Almanya Dantzige tecavüz 
ettiği takdirde İngilterenin bütün 
ağırlığı terazinin kefesine yüklen
miş olacaktır. Bu vaziyet Berlinde 
takdir edilecektir. 

Bütün gazeteler. Almanyanın 

Dantzig üzerine hemen bir hare-ı 
kette bulunacağını zannetm>yor -
lar. 

Jour gazetesi diyor ki: 
Hit!erin Königsbevg'e 25 ağus

tos için haber verilen muvasalatı 
Alman askeri şeflerinin mümkün 
olduğu kadar uzun ve yıpratıcı bir 
şekle koymak arzusunda bulun -
dukları buhranın belki de en had 
dakikasını teşkil edecektir. 

Populaire gazetesinde Blum ya 
zıyor: 

Dün ve evvelki gün tamir ve Eyllpsultandan, mmıarlar ve ağaçlar arasından Halice bir bakış 
telafisi imkansız hi<;bir şey oere -
yan etmemiş olduğuna gi:ire, ken-

Babam ne olacak? 
Ramela, kadınlığının en cazip, 
en avlayıcı jestlerile yalvardı 

Yazan: Rahmi Yağıi-

-19 -

Gözlerini iki taraftaki üçer sıra 1 Dedi, genç kı.ı:ın önllna d!lştil, 
. forsaların deği§miş, tanınmaz ha-ıforsa dairesinden çıktılar .. 
le gelmiş yüzlerinde dolaşıyor, Güvertede serin bir hava, Ak
bu çehrelerde tanıdık izlere tesa- denizln !Acivert etet!nde yıkanan 
düf etmek, akrabalarından, yakın- gümüş kanatlardan doğurmuşça -
!arından insanlar bulmak ilmidile sına gönüle ferahlık veren hafit 

bunları gözden g09irlyordu. yıldız rfu:gArı Ramelanın bozulan 
Amiral Ciovani'nin hizasına ge- •-ııJb b ak • d 

. b" d rd y "" ını ça· uc ya.ıştır ı. Jen Ramela bırden ıre u u. a-
nındaki leventlere papalık donan- . Mamafih ge~ kız kendi fe!Ake
masının 14 sene evvelki amirali tini unutmuş. fimdi yalnız baba -

Ciovani'yi işaret ett~ sordu; 
- Bu yarı ihtiyar forsa kim -

d. ? 
ır. 

Levendin işaret parmağı eski 
Papa kalyonu kaptanına doğru u-

zandı; ı 
- Şu zayıf, kirlt, kırçıl sakal-

Lı mı? 

- Evet ..• 
Türk gemicisi gülümsedi; 
- Papa donanması kaptanların 

dan eski amiral Ciovanni! 
- Amiral Ciovanni mi? 
- Evet ... 
- Yanındaki kim? 

- O da Akdenlzln sayılı kor-
sanlarından biri. .. Adalı bir gemi 
reisi! 

Ramela hayretle etrafına ba -
kındı. Geminin oturak dairesinde 
bulunan 130 forsayı teker teker 
gözden geçirdi... Barbarosun söz
lerinde haklı olduğunu anladı. Söy 

sının haJinj düşiln:meğe dalmıştı. 

Babasını nasıl kurtaracaktı? 

Ne yamallydi ve ne yapabilirdi? 
İşte bu üç sualin cevabını ve

remiyecek ıbalde ve vaziyette bu

lunan Ramelanın çareyi endini 
!eda etmelcte görüyor, belki bu su 

retle bahasına yardım edeceğini, 

onu kürek başında, oturak mahal· 

linde zincire vurulmaktan kur ta · 
racağını umuyordu. 

Banbarosa karşı ilk dakikalar 
duyduğu kin kalbinde için içiıı 

kaynıyan özlü bir gayiz halinde 
devam ederken yanıbaşında yü 

rüyen, kendisine izahat verirken 
iştiha dolu balt1flarını vücudunda 

dolaştıran yiğitten istifade etmeği 
düşilndü: Kadınlığın en cazip en 

se!Aıar, en avlayıcı vaziyetlerini 

takındı. Merdivene doğru gider 
!erken oracıktaki bir halat ka~ 

lendi: galının yanında durdu. Sesini t.ı:~ 

- Bunların hepsi eski kuman- lılaştırarak söylendi: 
danlar öyle mi? - Yoruldum .. Saba'htenberi çek • 

Levent mağrur ve hakim tav- tiğim üzüntü dizlerimde derma ~ 
riyle karşılık verdi: bırakmadı .. Biraz dinlenebilir m, 

- Barbaros reis size söylediği yim? 

. şekilde and içmiş,. Kendi baştar- Levent, bu değışin manasız ker, 
'dasında kumanderden aşağı rüt - tirmeğe uğraşırken omuz silkti: 
bede kürekçi kullannmıyor. Şu _ Oturun. Dinlenin! Eğer ar>'

1 
zincirlere vurulu gördüğünüz in- ederseniz bu gemide yahut Tıi ı 
sanların her biri vaktiyle yüzler- gemilerinden herhangi birinde 
ce binlerce insana kumanda eden vamlı surette oturmak, halat ka .. 
b.futiyar in.sanlardı. Fakat, Türk 

galı yerine ipek döşeli sedirlerde 
gücünün Türk bazusunun ehem - uzanarak Akdenizin değişik ur,· 
miyetini geç anlamaları onları bu larını seyretmek, haz ve nar · 

dini tabii bir nikbinliğe kaptıran 
efkarı umuoıiyeler sadmeden 
sonra bir yatışma hissedecekler ve 
sonra diğer burutıar toplandıkça 
elektrik tevettürü yeniden arta - l 
caktır. Göring'in bir seyahati? Gö
ring'in Führerin nutkuna tekad -
düm eden bir nutku? Bu rejimin 
Hitler kat'i kararını verince, bel-

felakete uğra~tı· 1 k .. 
1 

. k de ömür sürmek imkanını eUnız 
1 Genç ve guze ızın goz erı a- b 

1 
d bT · . 

1 
Gö. d .. ki . .. .. d d de u un ura ı ırsınız. 

rarıyordu. r u erı, onun e u- R 1 .. 1 1 . .. d"" b '"'' 

~
~----

- Burası da Romalılar devrinden lralma bir hara: 
6e mi? .. 

- Hayır... Burası din plajdı ... 

ki de yaz sonuna kadar devam et
mesini beklemelidir. Sinirlerimizi 
bozmıyan sük~nu, nefsine ha -
kim olmanın ve azmin birleşmesi- , 
le diktatörleri meş'um yokuşta 

durdurmak mümkün olacağını tek 
rar edelim. 

Ekselsiyor gazetesinden: 
Hitler, politikasını Münib tec

rübesine istinat ettirmekle büyük 
bir psikoloji hatası yapıyor. Çem
berlayn ve Daladier Münibe ev -
ve!~ bir kere gitmiş oldukları için 
dir ki bir kere daha gitmiyecek-

• 

.. 
• 

Ayaıofya, başlı başına bütün btr tarih gibi duruyor 

~ .. ame a goz er nı suz u, a...r.:, ı 
ran dindaş ve ırktaşlarının böyle 1 . . . . 
k .. k b nda bulunuşu kamçı bakışlanru Türk levendının çetın 

ure aşı ' ·· beki · d t · darbeleri altında Türk amiral ge- bakışlı goz be erın e erı ere 
misinin motris heyetini teşkil edi- tıpkı iki blllürun biribirine 
şi onu üzmüş, babasının da bu fe- masından çıkan tannan sese 
!§kete uğrıyacağını, onun da bu- zer bir sesle konuştu: 
rada, böyle kamçının kurşunlu sı- - Nasıl? Burada ben de 
rırrJarı omuzlarında izler bıra}<a- bir insan gibi ömür geçirebilir 
rak kürek çekeceğini hatırlayınca yim? 
artık burada duracak hali kalma-ı - Evet! 
mıştı. Ramela yanında duran, ken - Babam ne olur? 
ıt'.sine izahat veren güçlü kuvvet- ı (Arkası var) 
ti Türk Ieventlerine yalvardı: 

_ Kaptanınızın hakkı varmış .. 

Gözlerimle gördüm ve inandım. Fransanın Ame-
ı\rtık burada durmak istemiyo -

um, dışarı çıkalım, kaleye döne- r i k a s e f i r i 
j ~!. 1 • 

!erdir. ı 
Levent bu yalvarışa dayanama- Parıs, 3 (A.A.) - Bonnet bu sa-

dı: ı bah Ankaradakl Fransız büyük el-

lllllllJllllıılll-.ıı-..111111-llıılll-.ıı-.fllıllllllJllllıılll-fllılllllllllJllllıılll-.ıı-.111111-w-.-. - Pekit. çisi Massigli'yı kabul eylemıştır. 
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Otel müatahdemini odaya kof tular ııe yaralı adamı 
bitkin bir halde kucaklayıp kaldırdılar 

ŞarJ<irünıi muayene ettlı 

- Bir kurşun eksik. 
&i ra birden duşündu: 
- Acaba bu adam once başkası· 

na bir kurşun attı da sonra mı ya
ralandı? 

Ve rovel\'eri avucunun içinde 
tutaralı, tekrar yere eğildi: 

- Hele şun un parasını bulayım 
Nereden vurulmuş bakalım?!. .. 

Cesedi iyice muayeneye koyul -
du 
Sağım solunu tetkik e.derken, 

yerde yatan adam birden'lıire göz

ler ini açıvermişti. 
, K.lara derhal rövelveri uzata -
rakı 

- Kımıldama! - diye bağırdı -
kimsin sen? Buraya neden geldin? 
İlkönce sözlerime cevap ver .. 

direi<.örüne hadıseyi haber verme
ğe mecburum. 

- Aman. Mis .. yal ·arının size. 
Bu hadise polise akseden;e beni o· 
telimden kovarlar. Benim hiçbir 
suçum yoktur. 

- Hayır .. hayır.. otele haber 
vermeliyim. 

Yerde yatan adam başını kal -
dırdı: 

- Bana acıyınız, Mis! Ben çoluk 
çocuk sahihi bir adamım. Eğer bu 
~ polise a k'ederse. istikbalim malı 
volur. 

- Bundan oana ne? Ben. senin 
istikbalın içın hayatımı tehlikeye 
koyamam ya .. 

- Fakat, ben sizi telefonla ko -
nuşmaktan menetmeğe ID€cbur o
lacağım. 

= 
BUGÜNKÜ llULMACAMIZ 

- Soldan sağa -
1 - Elbise yapılan şey - Sürü 

hayvanı. 

2 - Bir erkek ism' - Bir hastane. 
3 - Uzunluk - Sabah rüzgan -

Alevden ve dumandan olan 
siyahlık. 

4 - Anmaktan emir - Darıdan 

yapılan bir nevi içki ? Etrafı 
su ile çevrili kara parçası. 

5 - Faydalı - Bağlamak, düğüm
lemek. 

6 - Münhasiren çocukla meşgul 
olan erkek hizmetkar - Mey
dan. 

7 - Şehir müdafaası için yapılan 
bina - Akor t. 

8 - Kabile - En mühim olan -
Yemekten emir. 

9 - 'Su - Hamız - Savmak mas 
dar~ndan emir. 

10 - iDoğruluk • Suratli. 
11 - Az bulunan - Harp. 

- Yukarıdan aşağıya -
1 - K afile - Bir müslki aleti. 
2 - Kısa olmıyan - Ebegümeci 

gıbi pişrilip yenen bir yeşil
lik. 

3 - Bir uzunluk ölçüsü - İnilti -
İsim 

4 - Cüz'i - Yüksek, yukarı ~Bir 
erkek ismi. 

5 - Ev aksamından - İz. 
6 - Harbe girip çıkan - Mukave

le, söz. 
7 - Köprülerin altında bulunur 

- Kur'anın cümleleri. 
8 - Orta - Elemler - Şart edatı. 

9 - Atıf edatı - İrat - Sevmekten 
emir. 

10 - Bir erkek ismi - Ceriha 
11 - Gözlemek - Gidiş. 

Yerde yatan adam süzgün bir 
ba.kışla, merhamet dilenir gfuı 

baktı: 
ri uzatarak: H a r i c i 

Klara güldü ve elindeki rövelve- ı .. ••• , .................. 1 
- Yerinden kımıldama! - diye •• •• 

- Yaralıyım .. bana yardım edi- ' Kuçuk Haberler ı haykırdı- şimdi anlıyorum senin 
niz! buraya ne maksatla geldiğini.. sen ı.. ...................... ı 

- Burada ne işin var ? . bayağı bir hırsızdan başka •bir şey * Kral Zoıgo Bükreşe varmış-
- Bilmiyorum .. ben bir otel ka-

tibiyim. Beni buraya tuzakla ge-
değilsin! tır. Kral kısa bir ikametten sonra 

- Benı tabanea ile mi tehdıt e- Varşovaya hareket edecektir. 
tirdiler .. iki kisi bfrdenbire llizeri- d' • F k 1 · * ı·naı·ıı·z hu"ku··mdarlarının Mı-ıyorsunuz. a at, bana •Ô mı yen .,., 

me çullandı. Ne olduğumu, neye ad~ın! derler. Nevyorkta bu ad1 
uğradığımı anlıyamadım. 

Klara elindeki rövelveri bırak
mıyordu. 

Yerde yatan adam: 
- Adım Vinston, dedi, buraya 

çok uzak bir otelin katibiyim. 

- Buraya niçin geldin? 
- Ben gelmedim.. çağırdılar. 

Gfiya bir muşteri beni bu oda.da 

duymadınız mı hiç? .. 
- Hayır .. 
- Hele bir deneyinız ... Rovel -

veri boşaltınız.. atacağınız kurşu

nun beni öldürmiyeceğıni gôre -
ceksiniz! 

Klara kahkaha ile gülmeğe baş
ladı: 

- Sen aptal biı ·hokkabaza ben· 
görmek istiyormuş. Burada rahat- ziyorsun Mıster Vı~ston! Madem
sızmış.. benım bulunduğum otele ki böyle bir meharetin vardı.. se
ııakledE>cekmış. ni, burava getiren hırsızlar nasıl 

yaraladılar? Biıaz önce yarandan 
bahsediyor ve benden biraz bez 

- Hüviyetıni tanımadığım iki a- isti~ordun! 

- Kım getırdi seni buraya? 

dam.. Yerde va1an adam bu sözlere 
- Şimd• neı ede onlar• . . . . cevap vermedı.. Ve '1İl'denbire 

- B.lmı ·orum. Dedım ya. bır~ J kaşlarını nçaıarak ;attığı yerde 
denbır~ uzerıme atıldılar.. Benı d • 1 k lkt ogru up a ı. 

sırı ziyaret edecekleri haber veril
mektedir. 

* İspanyada, munzam deniz 
kuvvetleri efradı terhis edılmi.ştir. * Nobel sulh mükafatını Ruz-
velde verilmesi teklif edilmiştir. * Yunan devlet bankası mü -
dür!i istifa etmiştir. 

* Ruzvelt, yeni muharebe tay-

yareleri r,atın alınması Jçin Har -
bıye nezaretine 293 milyon dolar 
ta-hsısat veren kanunu imzalamış
tır. 

* Halayda Fransız mümessilli
ğini yapan Kole'nin Suriye ve Lüb 
nan Fransız komiserliği askeri bü
ro şefliğine tayin olunmuştur. 

Yahudilerden sonra 
sıra çingenelerde 

M eşhur sahne vazu Jacqe~ 

Feyder ·Seyahatte insan -
lar• ısimlı bir film yapmış

tı. Bu filmde şeh•rden şehire gezen 
büyük bir sirkın meraklı hayatın
dan parçalar vardır. Seyyar sirki 
içinden tanımak cidden enteresan 
bir şeydir. Biz burada bunu yapını 
ya çalışacağız. 

Seyyar büyük bir sirkte binbiı' 
nevi eşya bulunur. Öyle, eşyalar 
ki kurdukları çadırların, arabala
rın içinde şehirde evlerinde gibi 
yaşıyan sirke mensup sanatkarla
rın dışarda en küçük bir şeye muh 
taç olmasına meydan kalmaz. 

BAYAN MEVHiBE ERG'ÜL 
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22: Mevhibe Ergül (Mutecessis, 
inatçı ve azimkar tiplerdc'"l) Mü -

Sirk ş2hirdcn şehire nasıl gezer 
diyeceksiniz, sirkin 26 vagonlu hu 
sus! bir treni vardır ki sanatkar
lar bu kompartımanlarda seyahat 
ede!'ek mühim miktarda b;r yol' 
masrafından kurtulmuş olurlar. '"""'"'" nakaşayı sever. Başladığı ·~e -müs-

Sirk sanatkarları yani numara
lar yaparak hayatını tehlikeye a· 
tan binbir cambazlık gosteren bu 1 

adamlar fedakar hayatını hiçe sa

yan ve bununla beraber ne büyük 
bir :ı,öhret ne de bı.i} ük bir servet 

beklemiyen şayanı hayret kimse
lerdir. Onlar sirkin hem arti9ti, 
hem de amelesidirler. Meslekleri· 

ne duydukları büyük aşkla pek az 
bir karşılığa mukabil çalışır did:-ı 
nır ve sırasına gôre bu yüzden 
ölürler. Büyük bir sirkin 26 vagon' 
luk husus! treni 'bulunur demiştik 
l3u trenler ayni zamanda sirki!\ 
artistlerine temsil esnasında Jo. 
ca vazifesini de görürler. Bakarsı-

'u genf kadın biraz sonra trapezlere fıkaralr. e 
tehlikeli hünerleri gösterecek 

oğluna tehlikeli zıplayışlar öğret- j birden gelenler orada yalnız çadır 
nız yarı çıplak bir genç kız vago- ı mekle meşguldür. Büyük hafesle- ların çakıldığı kazıkları, vagonla
nun içinde biraz sonl'a trapezlere 
asılarak halkı heyecandan heye _ re doğru ilerliyelim. Orada beş al- rın tekerlekl:rinden kalan ızleri · 

bulabilirler. I.şte, o kadar. Sirk 
cana, korkudan korkuya verecek J tı vahşi arslanın arasında i·pek si-

şimdi başka bir şE!lırin yolunda, 
o değilmiş gibi sükunetle gülüm- yah pantolonu, ipek gömleği, elin- oraya marifetlerini göstermiye git 
siye!'ek buklelerini düzeltmekle de küçük bir kamçı ile bu vahşi mektedir. 
meşguldür. Diğer bir vagonda at hayvanların arasında fütursuz do- Si k b 1 • M 1 k k k. 

b lb
. . . . . r cam az ıgı... u ıa a ı 

'l1 azı e ıselermı gıymeden ev- !aşan ince uzun adam göreceğiz kı h. b' 1 k b k d 
ıç ır mes e ne . u a ar yorucu, 

• 
1 ·ne heyecanlı, ne de tehHkeli değil 

di:r. 

Ben eşin 
Çeklere 
hı ta besi 

Yeni buhranda Çekle
rin vazifeleri nedh·? 

Nevyork, 3 (A.A. ) _.:._ Dün Çe
k.oolova k günü münasebetile yapı
lan merasim esnasında Randall -
lsland'da bir nutuk wyliyen Be
neş demiştir ki: 

.Avrupa yeniden vahim bir buh 
rana doğm gidiyor. Buhran esna
sında henüz memleketlerinde bu
lunan ve ecnebi memleketlerde 
yaşıyan Çekoslovaklar umumi 
harpte oynadıkları role benzer bir 
rol oynıyacaklardır.• 

bet bir netice alıncıya kıdar - de
vam eder. 

Fikir sahasında muv;;fak olur. 
Tecessüs merakı, bir meseleyi in
celemek, ihtiyacından d0ğar, bu i
tibarle bir kusur sayılmaz. Zekası 
tedricen inkişaf etmek1edir. F€ra
gati nefs sahibidir. 

BAY ENİS POLAT 
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23: Aksaray - Enis Polat (Zeki, 
neşeli ve ketüm tiplerden) En ba
riz hussuiytlcrinden birı neş'eli ol
masıdır. Ketümdür. Çok sevilmek
ten ziyade, çok dinlemeyi tercih e
der. Merhameti fazladır. Dostları· 
na ve ailesi efradına karşı vefa -
kardır. Hüsnüniyet sahibidir. Nef
sine olduğu kadar dostlarına da 
itimat gösterir. 

Tarihe 
geçen bir 
teftiş 

İngiliz Kralı 4 üncü 
Orduyu teftiş etti 

Beneşin bu sözleri Boh€mya, Londra, 3 (A.A.) - İngiltere 
Mıoravya ve Rütenya ahalisi için tarihinde Hk ı!efa ola,-ak kTal •clör 

kısa dalıgalarla radyoda neşredil

miştir. 

Beneş bu eyaletlerin ahalisine 
c Vaktinden evvveı. gayri m esul 
bir hareketti' bulunmamak şartile 

Sahneye c:ıtımadan bir dakilr.a eııııel •İrk palyacoları h b l · • , azır u unmalarını> tavsıye et -

~el traş olur. B u adamın binici bir /bu sirkin meşhur hayvan müreb- ıniştir.. . . .. .. . .. 
Ingiliz ana ile yine mahir bır bi- biyesidir. • Eskı reısıcumhur sozlerıne şoy 
nici Fransız babadan dog-dugu" nu Bu"yu"k bı·r s· k h .. le devam etmlştir: 

ır er gun ayrı ay-
unutmamak lazımdır. O biraz son- rı yerlerde temsiller veren, yani 1 •Avrupa diktatörleri bugün na-

h 1 ·ı b tk' zil< bir vaziyette bulunuyorlar. 
ra eyaz at arı ı e u sana ar ana durmadan seyahatte bulunan hu-
babanın evladı olduğunu zaten si· • b' • Bunlar el'geç düşecekler ve başın 

susı ır alemdir. Düşününüz ki sa- dabulundukliarı memleketleri ha-
ze isbat edecektir. bah erkenden o gün temsilin veri-

V 1 b"d· k b' k' rap edeceklerdir. 
agon arın ta 11 ır i ırer ı- leceği yere gelen bir sirk ö,illeye 

düncü ord,u• yu teftiş etmiştir. İn
giltere krallığının her tarafından 

gelen milli servis gön iillülerinden 
20 bin kadın ve w kek Hydepark· 
da toplandıktan sonra hükümdar
ların ve valide kTaliçc Mary'nin 
önünden geçmişler, kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından alkışları • 
mışlardır. 

Gönüllüler büy ük bir intizam
la geçerken kral kırk dakika esas 
vaziyetinde durmuştur. 

Geçen kıtaat arasında Londra 
fll'kasırun 180 tanktan mürekk€']l 
motörlü kolu bilılıassa nazarı dik· şiye tahsis edilmesin~ imkan yok- d • 

1 
. . Biz işte o anda hazır bulunma-

ogru vagon arını etrafa bır daıre lıyız.• kati celbetmiştir . 
tur. Bakarsınız bir vagonda mü- . .. .. ---o---

b k
.k .. 

1 
.. ç· 

1
.1 halınde yapmış. buyuk çadırları- Benru;, Alman boyunduruğun -

vazene cam azı çe ı goz u ın ı · 
kız atlas patiklerini giyerken ar- ı nı kurmuş ve Üzerlerinde sirkin ılan kurtulan ve şimdi Amerikadş 
kadaşı akrobat sarışın kız ayna- spikerinin gür sesle oyunları ha

Hindi Çinideki Fran
sız ordusu 

vara:adılar Ben yere düşünce, _ Haydi, duracak vaktim y<>k. 
<1ndan ötecP1i hatırlıyamıyorum. Boşaltınız sllithın1zı' ..• 

ı 
bulunan bütün Çeklerin memleket 
lerinin istiklali için mücadeleden j 

Viyana, 3 (A.A.) - Polis çinge- da son bir defa süslü mayosuna ber verdiği ve hopadör ve bir ta- \/azgeçmiyeceklerine dair vatan - Paris, 3 (A.A.) - Müstemlekat 

- llırsız olmasın bunlar? - Beni zorla katıl yapmak mı 
- B lmıvorurn. Mıs. ben hiçbir ist'yorsun• Seni polise teslim ede-

şc·ı bilmıyorum. Lül'fen bir bez 1 ceğim. İşte o kadar .. 
VC'rıniz de varamı <arayım.. K ara te efonu eline alırken. hü-

Klara terPCldütle telefona doğru viyetı meı;:hul ınlam parmağım u-
yürüdii: , zataı ak: 

- Yaranızı sarmadan önce otel 1 (Arka.n l'«T) 

neler arasında yeniden tevkifat bakmaktadır. kım afişler bulunan beş altı filini daşlarına teminat vermiş ve demiş · nazırı Mandel Hindi Ç.ıı.ide 100 

yapmıştır. Büyük bir kısmı Slo - Eğer temsil henüz başlamamış· şehre dolaşmıya yollamıştır. Öğle- tir ki: bin kişilik bir ordu oldw.nnu >-iİy· 
vaklı ve Burgenlandlı olan bu çin sa çadırlardan birinde dört ayıla-! ye kadar bütün bunlar tamamdır. .Şimdi biz 1914 de bulunduğu !emiştir. 
genelerden dört yüzü Rossanland rının en genci Lolaya bir karı ko- Şehir sirkin geldiğini haber al - muz noktadayız. Nazi Pancerma - İyi bir kumanda heyetiae malik 

hapislıanesı.ne se,·kedi!m,ştır. Bun ı c~m~ ~n ıa:~atı verdiklerini gö- mıştır. Öğleden sonra ekseriya varlniz":i e~k.i im.~'".'a:.or_luk Pancer : ı olan .bu ordun.un tcçh.izatı mükem 
)ardan bır kısmı Dachan tahaşşüt rı.irsunuz. Dıger taraftan bır cam- dır. Gece ternsıl başlar. Ertesi sa- mamzmının yuruduğu hedefe dog meldır ve muhım mıktarda harp 
Jıaıımım• aonderilmiştır. baz yetişfümekte olduııu kfı<.:ük bah ise sirkin bulunduğu yere şe-, ru ilerliyor.> ·malzemesine maliktir. 

• 
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Doil•• K••l•n•n hakiki hoyot •• moc•••'•" ıı 

~ÇAKICI EFE 
SAGLDKI 

Tansiyon • • Bazı hastaların tansiyonlarının 

anormal bir surette yükseldiği gö
'rülür. Bu yükselmenin sebebi, ya
· şın ilerlemesi ve tasallup şerayin -
dir. Bazı doktorlar, bu kabil has -
talara yalnız armut yemelerini tav 
siye ederler. Yalnız armut yemek
le tatbik edilen bu tedavi usulüne 
•armut rejimi• derler. Günde ye-

SİVAS HAFTA S 1: 3 .7.939 

Vak'a şayi olunca .. 
Takip hareketine rağmen Ça
kıcı Efenin izi bulunamıyordu 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

- t1 -

, nilecek armudun mikdarı bir bu -
'çuk ve bazan iki kilodur. •Armut 1 
rejimi• sayesinde tanalyonun dilt-
tüğü görüldü. Ciğerlerin hareketi 
düzelir. 

- . · ' Kırk Yafım geçmiş olan insan -
l larm aruıra, hattl tamlyonları 

'normal dahi olaa, armut rejlmhtl 
tatbik etmeleri faydadan hah de -
'ğildir. 

Sivasta Akşam Kız Sanat Oku 
lun~ büyük bir rağbet gösterildi 
Bu haf ta ki at yarışları çok enteresan oldu 
Sivas, (Hususi muhabirimiz - r 

den) - Sivasta bu yıl Maarif Ve
kaleti tarıı.fından ev kadınları V&' 

genç k ızlar için açılan Akşam Kız 
Sanat okulu az bir müddet zarfın· 
da muhitin büyük ve artan bir a- . 
laka~ını kazanmış bulunuyor. O -
kulda imtihanlar sonu dolay~iyla 

•Bingöl köyünden Mithat Yılmazın 

Sileyeyi. üçüncülüğü Nurettin 

· Duymen'in Güleri kazandı . 

911ml!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!. bir yıl içerisinde görü\en ve oku

il ci koşu: 2400 metre olan bu 

koşuya 7 hayvan katılmış. birinci

, !iği Hüseyin Atlının Kcçarı, ikin

' elliği diş doktoru Nüzhet Çubuk-

.., ~ çunun Gümüşü . üçüncüliığu de 
dan beş şaki ile başa çıkamıyordu. 

M; Vltel ayrı çalışıyordu. O Yor
giye talimat vermiş, behemehal is
timan etmesi lüzumunu Çakıcı e -
feye bildirmişti. Diğer taraftan Ka
mil p~a ile de temasa geçıyor, Ça
kıcı üzerindeki nüfusundan bahsi
!• onu yola getireceğini, fakat hü
kılmetin de müşfik !favranması lü
zumunu ileri sürüyordu. 

Nlhay"t hükümet namına Öde -
mlşte kaymakam Zülkefl! Cemal 
beyin, Üzümlü köyünden Hacı A

tulan şapka, çiçek, dikiş dersleri• j 
nin örnek birer maohsul olmak ü
zere bir sergi açıldı. Sergıde bulu· 
nan talebe eserleri gerek estetik 
ve gerekse sanat bakımından bil-

tün içleri saran bir varlığın en 
canlı bir mahsulü olarak salonlar-

da ayrı ayrı teşhir edHmif bulu
nuyordu. Ev kadınlarımızın ve kız 
tarımızııı sanat sahasında ince 
zevklerinin orijinalitelcrini parlak 

vasıflarla tebarüz ettirerek sanat 

Al ~arı,larından bir inlıba 

Şakir Turgudun Al.şahını. 

Üçüncü koşu: Kısraklar arasın-

da yapılan bu koşuya 3 ha)'\'!ln 
;irıniş, birinciliği Hamit Kızılatın 
.~i., ikinciliği Veteriner Niha-1 
dın :;.e) n.mı. üçüncüeüğı.i Hamit Er 
soyun Dalyanı. 

Son koşu. Haftanın en büyük 
koşusu olan bu koşuya 15 hayvan 
girmiş, birinciliği Hüseyin Erma

nın Gümüşii, ikinciliği Ali Riza 

'Ekicinin Bay kalı, üçüncülüğü de 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE FR. 
HO FLORİN 
100 RAYİŞMAJU( 
100 BELGA 

llAPANlt 

S.93 
126.755 

3355 
6.66%5 

ZS.555 
67.25%5 
50.83 
%1.535 

100 DRAHMİ l -08Z5 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOV AK KR. 4.33 
100 PEZETA 14.935 

100 ZLOTİ Z3.845 
100 PE:SGO 24.8425 
lOOLEY 
100 DİNAR 
lOOYEN 
100 İSVEÇ KB • 
IGO RUBLE 

Sivas - rı:urwn 

• • 
• • 
• • 

1 
il 
Ill 
v 

0.905 
2.8925 

34.6Z 
30.535 
23.9025 

.. 
19.76 19.76 
19.82 19.82 
19.82 19.82 
u.82 19.87 

E'~BZI!: FIATLERI 

İstPubul Belediyesi Merkez hüinde 

topt1tıt satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

rl.f ağanın ve M. Vıletın Çakıcı ile yuvalarında sıralamaları her gö

ı.,tıman oartlarını kararla~tırma - nü! üzerinde ayrı bi'' hayranlık 
lan tekarrilr etti. Bu ıJk iki zat Ça \•e ayrı bır canlılık hus•ıle getire

Hüseyin Yılmazın Payayasi kazan Cinsi 

dılar. Bu haftanın koşuları da bil- ---
emsali 

Orta 

kuruş 

' .~ 

kıoı efe lle istiman şartlarını karar 
rek içlerde cümhuriyet kadılnlığı· 

la!jlıracak ve hükfunete bildirecek Alı,am kız •an'at okulund 
mn ve cümhuriyet kızlarının çalı- , _ 

ldller. KAml! paşa da mabeyinden b•r k 
irade istihsal edecekti. şan __ ellerinin_ v~cud~ gefüdiği . ve I . .. o,e . . _. 

Bu vak'anın cereyanı sırasında bugun çok buyuk bır seyırcı kıtle-ı çılıgi Burhanın Yıldızı, ıkııncıligı 
AU mollanın Trablusgarba nakle _ •i tarafından, alaka ,.e takdirle 

dilmesi keyiiyeti Çakıcı efeyi dü - , •eyir ve takip edilen Si-.ır Akşam Polonyada helecanlı 
~iindüriıyordu. Ya kendısine de bir Kız Sanat okulu sergisin n hakiki 
oyun oynarlarsa idi? İşte bu sebep manasını ve okuldan beklenilen bir mahkeme 

:·ük bir ini.zam içerisinde ve her 

.)şunun kcrdine mııhsus heyeca
nU' bahsi müşterekle de güze çar -
pıyordu. 

Trakyada 
meyvacılık 

le Çakıcı efe; Yorgıyı bllhassa ya- gayeyi çok canlı olarak ifade et - Varşova, 3 (AA.) _ Bydgoszez 
nında alıkoydu, ona: mektedit. Şehrin en uzak semtle- de heyecanlı bır muhakeme cere _ Edirne. (Hususi) - Trakyada 

mış· ve Hacı Hasarıla konuşup barış Torgi kalk git elebi ben lı f "d 1 - " • ç ye - rinden bile okula devam eden fe- yan edecektir. Hakimler Polonya- meyva ı an arın aşı devresı tem 
- Paraları.. llllftır.) den selam söyle. Hükı'.imetle ara - ragatli ev kadınlarımızın ve genç lı müneccim Nicolas Copernic'in muzda başlı\"aCak ve ağustos sonu-
- Yok efe .. İster öldllr, ister as. Bu vak'anın bittabi şuyuu üze - m da la ak ı h"kü ız yapı c an aşmayı u - · lpzlarımızın artan bir faaliyetle aslen nereli olduğuna dair hüküm na kadar 45 bı.iyük fidanlıkta a ı 

Yok, yok, yok.. ;ine Tevfik paşa ile Sadettin b& - metin bozmıyacağına kefil olacak uğraşarak Akşam Kız Sanat oku - vereceklerdir. ile meşgul olunacaktır 
Bunu.n Ül2:erlne Çakıcı efe kızan- rnl tertipFet~lklt eÇraki takip! h:Xeıkzten.lti mı, olnuyacak mı? Olacaksa gel- tundan edindikleri istifade çok bil Pomeranyanın birçok şehirle - Hesaba göre 540 bi~ aşıya gel-

larına bir işaret verdi, kendisi de aş ıyor. a a ıcı e en n sin konuşalım, olmıyacaksa herkes yu··k 'bır· mahı'yettedır· . 
deıfıal oracıkta namaza dlll'du. bulmak kabil olınıyı0r. b . b ks rinde Copernic'in resmini taşıyan m~ fidan vardır. Bunların 100 bi-
Kızanlar Hacı Hasanı yakaldı _ Vilayet ye'se düşmil§tür. Takip • aşı~ın çaresıne a ın. Okulun direktörü bayan Kad- kartpostallar dağıtılarak münt>e _ ni Edirne büyük fidanlıklarında -

!ar, kıskıvrak bağladılar Birisi mar kuvvetleri ye'59 düşmüştür. Artık Ps~i~aJl müzakeratı bu sebeple riye Şahin ile genç öğretmenlerin cimin Alman kültürünün en kıy - dır. Bu sene aşılanacak meyvalı 
tinin kayışı ile falaka yapt.ı, Hacı istiman esbabını teminden b~ka bir müddet için daha teehhür et - müşterek varlıklarile talebe çalış- met!- mümessillerinden biri oldu- fidanlar gelecek sene satılacak \'e 
Hasarun ayaklArını bu falakaya ge yapılacak hiç bir şey kalmamıştır. mlşti. malan kuvvetli bir surette orga- ğu iddia edilmesi üzerine bu mu- köylerle göçmen evlerine dağıtı -
çirdi. Çoban Melhmet te eline bir Bunun üzerine Vali Kamil paşa Çakıcının Yorgi vasıtasil! vaki o- niıe edilmekte ve talebeye modern hakemenin yapılmasına karar ve- 1 lacaktır. Gelecek sene köyliiye da
kıılbaç aldı- Hacı Hasanın ayakla- bilahare yüzellillklerden olup Ati- lan sualine M. Vitel muvafık ce _ hayatın icaplarına göre okutulan rilmiştir. İ ğıtılacak meyvalı fidanlar en az 
rına vurmağa başladı. nad~ vefat eden Hacı Hasan __ paşa- vap verdi. Bunun üzerine Çakıcı 1 v,.,~ göste~ilen _dersl~rin tJ•ebe .. ü:e- Polonya makamları bu kartpos·· elli merkezden örnek fidanlıklar -
Hacı Hasan muttasıl feryat edi- yı, Ödemışte kaymakam Zulkef!J d t tl rtl bildi- nde yuzde ıtıbarıle çok buyuk ıalların dağıtılmasını menetmiş dan verilecek ve tutarı milyonu a-

ı C 1 b Öd Ü a mu avassı ara şa arını b. d d""' .... 1 kt kt · 
Yor efeye ua!varıvor !ak•t efe de· ema eyi ve emişte zümlü . . ır ran ıman ver ıgı goru me e- Jerdir. şaca ır. 

• , , • ~ 1 .. .. . . rerek bu şarllar kabul edıldığı tak d. G d' kt·· . .. . t 1 S 1 k 1 d 1 1 muttasıl namaz kılıyordu. Kıldığı koyu.ııde:> Hacı Arıf ağayı bu ışe J . . . . . . -j ."· enç ıre oı ve ogre men e- Mahkemede Polonyadaki Al _ u a yer er e topu ayva ık -

kı k k•t · t· h• memur ediyor M Vıte!ın adamı dııde ıstımana hazıı oldugunu ıh rı takdırle karşılarken Maarıf Ve- man ekalliyetinden biri Polonyalı lar, erik, kayısı, cevizlik, kavaklık, namaz r re a ı geçmış ı ve ... , · · . 1 rd 
ıa devam ediyordu. j Yorgi de Çakıcı ile temastadır. 1 ba~ ettı. Şartlar şun a 1 h . kaletinden de bugünkü dar bir bir avukata karşı Alman noktai yoncalıklar planı tarzda devam e-

Cınsi 

Bam ye 
Sakızkahağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

cmsalı 

kilo 

sırık 

Araka 
Semİ.1Xltu 

Sivri biber 
Dolmalık biber 
Taze yaprak 
Pancar 
Soğan 

Sarım.sak 

Patlıcan bllf 

• orta 

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

adet 

• 
• Hiyar 

Maydanoz 
Dereotu 
Nane 

demet 

• 
• 

iyı 
kuruş 

15 

2 

8 
9 
7 
7 

H 
10 
2.50 

H 
13 
10 
4 
4 
5 
6 
4 
3.60 

-.75 
-.75 
-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 
Akçe armudu • 
Mustafa bey 
armudu 
Yabani armut 
Mürdüm eriği 

• 
• 
• 

9 
24 

18 
11 Ni!hayet Çakıcı efe selam verdi.) Diğer tr.":"ftan Hacı Hasan paşa- -. Ç8:1:1cı ve avenesı şa sı ve kadro il; Sivasın en içten bir ihti· nazarını müdafaa edecektir Bu diyor. 1939 - 40 ta daha iyi ve da-

O zaman Hacı Hasana teveccüh e- nın bıraderı doktor altı parmak Ra I umu mı bıl .umum haklardan affe-, yacına cevap \"ermiye çall:jan okul dava Bydgoszezde büyük bır ala- ha kuvvetli yürüyecektir. Trakya-
derek sordu ş'.t b~y de. -. ki o zaman Tepeköy , dıleceklerdı. da gelect·k ders yılından itibaren ka uyandırmıştır. nın hicran gören ziraat ve ekono- IJ.Mlll_,,_,..,ı_,-.ı-..ı111ı.111-.ı-... 

N H H ? B. 1 çıftlıgı tabıbı idi- Hacı Hasan paşa 2 - Çete silahlannı muhafaza e- bir nak" kısmının da "". ılmasını --oo-- mi bünyesi agaçlama yolu ile beş - e var acı asan. ır şey f d . . .., '"" · 
.. ted 1 tara ın m Çakıcı ıle temasa me - decektı. ve kadronun takviyesinı candan Thetis tahtelbahir on yılda büyük varlığını yüksel-

mıHıs Hın. b d" .. 
1

.. mur edilmişti. O da Çakıcı efe ile 3 - Çete Çinenin Akçaova kö - istiyor ,.e nazarı dikkate alınması- tecektir. 
acı asan aygın uşmuş u. man için açık bir a . İ h • . h d• • • .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

. . · rzu.me. u yün de oturacaktı. Bu köye hiçbir nı beklıyoruz. a ısesının 
Cevap verecek halde deg"ildi. Bu temasa geçmıştı Çak _, d · t ' söylenmektedır. 

· ıcı .,,..e e ıs ,_ BU Uk t 1 muL akemesı· vazıyet karşısında .biçare Hacıyı man için açık bir arzu vardı. Bu sebeple jandarma kuv\·etı girmlye y a yarış.arı ı Diğer cihetten .zelo. vapuru 
bıraktılar. Gerçi Hacı Hasan deh- arzuyu gerek doktor Raşit bey, cekti. 939 yılı Sivas ilkbahar at yarış· 
şet'i dayak yemlfti, fakat bir para gerek Yorgi ve gerek Üzumlü kö _ 4 - İstiman Birgi'de olacaktı. tarının 2 ci haftası da koşu saha -

Londra, 3 (A.A.) - •Admiraly refakatinde birkaç küçük gemi ol
Division• mahkemesı bu sa'bah duğu halde yüzdürme işlerine b&§ 
Thetis tahtelbahiri faciası tahki - lamak üzere Thetis'in battığı mın 
katına başlamıştır. Muhakemenin takaya müteveccihen Moelfare 
asgari on beş gün devam edeceği l Baydan hareket etmiştir. 

\" neden de kurtulmuştu. yünden Hacı Arif ağa Kamil paşa- 5 - Bütün bunlar içın iradei se- •ında büyük bir kalabalık önünde 
Not - Çakıcı birinci istimanı es 1 ya bildirmişlerdi. Ma.beyn de bu niye istihsal edilecekti. heyecanla devam etmiştir. 

nasında Direclk köyüne tekrar gel vaziyeti istiyor ve çünkü utanma -
1 

(Arkası var) I ci koşu: Tay koşusunda bırın-

Kan Çanağı 
Zabıta Romanı: No 44 

YİBMİ ÜÇJNCJ BAP 

11 EYLÜL, DONCASTER'DE 

Doncaster! 
Bütün hayatımda bu 11 Eyhil 

günü asla hatırımdan çıkmıyacak! 
Ne zaman yanımda Saint - Leger
den bahsedilse aklıma at yarışları 

Yazan : AGATHA CHRISTI 

ı 
Ellerini uğuşturuyor ve nemli 

gözleri, Mösyö Poirot'ya istimdat -
kir nazarlar atfediyordu. 

- Onu diğerleri arasında tefrik 

etmek hususunda hayli zahmet çe 
kecektim. Niçin ona fazla dikkat 
etmedim? Ne kadar da sersemmi -

şim ! Halbuki sizler bu adamı size 
değil, ~in~yet gelir. • göstereceğım diye 'bekliyorsunuz .. 

Şahsı. hatıralarımı _kurcaladıgım sizi hayal inkisarına uğratacağım, 
zaman ılk olarak zıhnıme gelen hıs, I dive korkuvorum t k ·· , • .. onu e rar gor-
çok acınacak bir aciz hisiydi ... O - . . 

d P · t b Cl k F 'em bı!e tanımam, dıye korkuyo _ ra a oıro , en, ar e, rase, . 
M Be d Th G 

rum .. sımadan o kadar az anla -
egan rnar , ora rey ve 

Mary Drower bcılunuyorduk. rım ki .. 
PekalM Ne yapabihrd•k. 1 Poirot, Sir Carmichael'in katibi 

Projel"r zayıf bir ümıde, binler- hakkında vaktile yapmış olduğu 
ce kişi arasında bir, iki veya üç ay tenkitlere rağmen genç kıza karşı 
e\·el görülmüş bir adamı tanımak d~rin bir hayrıhahlık gösteriyor -
ihtimalin.:. istinat ediyordu. du. Dostumun zeval halinde bulu-

Genç sarışın kız, soğuk kanlılı - nan güzelliğe karşı benim kadar 

Hafifçe omuzuna dokundu. muvafakiyetsizlik neymiş bılmez.' bilmez .. her işlediği fena işi müte -ı lemizin tamamile akamete uğrıya-
- Haydi yavrum, endışe etmeyi- Muvafak olacağına itimadı var - akip meharetinden dolayı gurur - cağını zannediyorum. 

niz. Biraz iesaret. O adamı görür dır .. Fakat müsaadenizle şunu da !anır. Ölçü hissini kaybeder. Tali Megan: _ 
görmez hlrhalde hemen teşhis e- söyliylyiın ki ceza görmemiş bıitün: bana yaroldu, demez, sadece me - - Bozgunculuk yapmayınız, 

dersiniz. cinayetlerde cani için büyük bir· hartle hareket ettim, der. Muvaf- Don. 
_ Ne bilıyorsunuz? şans hissesi vardır. 1 fakiyet, nefsine olan itimadını art- Mary Drower, hafifçe kızararak: 
- Birçıok sebeplerden dolayı.. Franklin Clarke, şu mütallada bu- tırır. Fakat bir gün gelir, iş tersi - - Ne belli. cani, burada .. biz de 

evvela siyahı kırmızı takip eder. lundu: ne döner, renk değişir ve kumarı buradayız. .. Ekseriya insanlar hiç 
- Ne söylüyorsunuz, Poirot, di- - Mukayeseyi pek ileri götürü- idare eden şahıs •kırmızı!. diye te beklenilmiyen bir şekilde ele 

ye haykırdım. yorsunuz. haykırır. geçerler .. 

- Kumar masası lisanını kul - Poirot, ellerini uğuşturdu: ' Megan, kaşlarını çatarak sordu: Ben, şu mütaleada bulundum: 
!anıyorum. Rolette siyah birçok _ Hayır, hayır .. tekrar ediyo _ • - B~ defa da işler böyle mi o- - Bari gayretlerimiz boşa çık • 
defalar çıkabilir, fakat nihayet kır rum, cinayette ta!iln büyük bir hİ6 lacak dıyors~uz? . . masa .. bir neti<:e verse .. 
mızının çıkarağı zaman da ge - sesi vardır ve işin içinden çıkmak - Ergeç böyle olacak. Şımdıye - Hastings, polisin faaliyete geç 
lır .. bu, tesadüfün riyazi kanunu - için talili olmak lazımdır. Mesela kadar tali, caniye yardım etti. Er- m.İ§ olduğunu unutmayınız .. hu -
dur. cani, madam Ascher'in dükkanın- geç bize dönecek ve zannedersem susi mülettişler davet edilmiştir. 

- Talin döndüğünü mü söyle - dan çıkarken başka birisinin dük - şimdıye kadar dönmüştür de .. ÇO - Müfetiş Crome'un insanın sinirine 
mek istiyorsunuz? kana girmesi muhtemeldi. Bu ü - rap hikayesi, cô.ninln kaybetmeğe dokunan garip tavırlan olabilir, 

- E,-ct, Hastings. Onu kumar-! çüncii şahıs, tezgahın arkasına ba- başlıyacağını gösteriyor .. pek ya - fakat mükemmelo4>lr zabıta memu
bazan •cani de geniş mikyasta bir ka.bilir, cinayet kurbanını görebi - kında bütün işler onun aleyhine cudur. Miralay Anderson da çalış
kumarbazdır ya, çünkü parasını Jir, caninin arkasından koşar ve - dönecek v~ bizzat kendisi yanlış - maktan geri kalıruyor. Şehrin ve 
değıl, canını tehlikeye koyuyor) ih yahut polisin onu tevkif edebilme- !ıklar yapacaktır. yarış meydanının nezaret altında 
tiyatı elden bıraktığı an!. Çünkü sine yarıyacak surette eşkalini ta- ' Franklin Calarke: bulundurulması için icap eden bü-
kazanmağa başlamıştır ve müte - rif edebılirdi.. _ Bu, iyi .. hepimizin ufak bir tün tedbirleri almışlar .. her taraf-

madiyen kazanacağını vehmet - Clarke, tasdik etti: teşcie ihtiyacımız vardı. Ben, hiç ta sivil polisler dolaşıyor. Fazla o-
mlktedir. Cepleri dolu iken kumar - Evet.. mümkün .. cani, her an bir şeye muvaffak olamıyacağımız !arak gazetelerin neşriyatı halkın 
masasının başından ayrılmaz. O - bir muhataraya maruzdur. fikrindeydim. gözünü açtı. 
nun gi.bi indirmiş olduğu darbeler - Evet, cani bir kumarbazdır ve Donald Fraser: Donald Fraser, başım salladı. 

T i YATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam Ye -
şilköy Slnema bah 
çesınde Züppeler 
vodvil 3 perde. 
~el revüsü o

lo K eti varyetesi. 
Ansakulta telepati tecrübesı 

* Tttrk Bevti Operetl 

EFENiN 

AŞKI 
Bu akşam '~ \\! ~ .. ili! • 

. ' Taksim Altın· 

tepe bahçesinde 
EFENİN --- AŞKI 

Yazan bes~e-
!iyen ve bizzat orkestrtayi idare e
den Muhlis Sabahattin. Büyük or
kestra. 

Bale görlesi ve Boys S. Atil!anııı 
idaresinde. Çar§amba Azak sine
ması bahçesinde. 

* EGE TİYATROSU 
Nuri Gençdur 

V<!! arkadaşları ( 4) 

Temmuz Salı günü 

akşamı Üsküdar 

Fıstıkağacı Bey -

leroğlu bahçesinde: 
ANALARIN GÜNAHI 
Murat Şamil Varyetesi 

tını kaybetmişti. nassas olduğunu anladım. muvafakiyetle neticelenen cani de bütün kumarbazlar gibi ölçü nedir - Bana gelince .. ben, müdaha - (Arkası var) l "'Mlll"lllllııllllMlll_,-.ı-..ı111ı.111--lllllııı11J 



l!IAYFA il 

• Çocuk Hekimi • 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

J'.'azardan maada her 
gün saat 15 fen sonra 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi haatalıklar 

M11tehaS11111 

iKDAM 
Abone Şartları 

Seııelllı: 

e aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLİ HARtcl 

1200 Kr· 2300 Kr. 

600 Kr. 1650 Kr. 

800 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK StlTUN 
S AN TİMİ 

Birlııd Salılfe too lnuaf 
tıdııci Sahife 1!50 Jrurıq 

ı, ıulfeler ııo lırurUf 

'f • 1 lnel Sahifeler St lnınıf A.bee ı BalııUi Ankara 
eadıbel No. 41 

MU1- Herııttn sabahtaıı 1 
akı•mı kııd.. Telelonı 23899 

Bütlln bir Hhile veya ya
nnı llhlfe illn ıvtn ldıını ile 
görüf(llUr. 

• lstanbul P. T. T. MUdUrlUğUnden 
A!'nwu{köy P. T. T. Merkezi binasında yaptırılacak bazı tııml

n t puarbla Iı:onulm~tur. Pazarlık 12/7 /989 Ç&TŞamba saa.t 111,80 

ila ı.t.nlıuı B. potrleblOle blnaaı a h katta mil1ettışllık odasında topla
naoıık alını satım komlsyonu:nda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 344 lira 9 kuru§ muvakk&t temioot 2~ lira 81 
klUUfhu. 
T~lırı k .. li ve ŞM'tnameı;in.i görmek ve muvakkat temina·t.

larını yatırmak il.ııtre ga·lışma gü nler inde mezkur müdürlük idari 
ikaılen levazımı kısmına paza.-lık gün ve saatinde de pazar1ık gün 
w saatlııden 8 gün evvel İstanbul vllAyetlnden alınacak bu i§e 
bemer it yaP1ı:kları hakkındaki ehliyet vesikasile birlikte ko.misyo· 
na müracaatları. 4806) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan ıınamul beş kuruşluklarla yüz parahkların ve nikel 

kuruflann 1 KAnunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldınlmış 

olınuına rağmen yine lbuı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka

bul ve istimal eldildiği ihaber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine ıkadar vergi vesair 

borçlar mukabilinde malsandıklarınca kaıbulü mümkün olup ahar 

bir ıekil ve surette tedavülüne imkı\n yoktur. Binaenaleyh halkın 

zarar gönnemesi ve tebliğ bi!Mına hareketle kanuni takilbata dü-
çar oknamaeı lçln keyfiyet ilan olunur. (4818) 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Kıymeti 

Ura Kr. 
Pep parası 

Lira Kr. 

120? 00 

/, 

90 53 Çele<bl oğlu alAetun mahallesi Tahmis önü 
sokağı eski 80, 82, 84 ve yeni 78, 78/1 No. lu 
kAğlr deponun tamamı. 

103 42 ' ,~ 7 76 ~hreınini Uzun Yusuf mahallesinde eski 
Hüsamettin camii sokağında üzerinde baro-
ikası olan 312,84 metre murabbaındaki arsa
run tamamı. 

1024 20 76 82 Çarşı ağa sokak 63 No. lu dükkanın tamamı 
951 30 71 36 Çarşı ağa sokak 61 N o. lu dükanın tamamı. 
Yukarıda yazılı eınlAk 15 gün müdetle açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. İhalesi 6/7 /939 Perşembe günü saat 14 de icra edileceğin
den taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat Ka-
lemJ.ne müracaatları. (4437) 

PT. T. Levazım Müdürlüğünden 
Ade~ Nevi Muhammen bedel Muvakkat Eksiltme Eksiltmenin 

lir a teminat saati sureti icrası 
Lira Kr. 

--:-"".:""'"~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20000 Telalz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
2000P Telaiz ondülatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2500 Siınenıı perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
25pO Teleem perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukar\ia müfredatı yazılı dört kalem band münakasaları 
ayrı, aYl'.I yapılmak üzere satın alınacaktır. 

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

3 - Kapalı za rfa iştirak edecek talipler, muvakkat teminat 
mald>uzunu veya banka mektubunu ve kanuni vesaikle teklif mek
tıilıunu muıhtev; kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir 
saat ıwvellne kadar komlsyona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu 
veya banka meJ<.tubile kanuni vesaiki hamilen mezkur gün ve saat
te komisyona müracatları. 

5 - Şartnameler Ankarada P . T. T. Levazım ve İstanbuk!a Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım a):Jıiyat şullıesi müdürlüklerinden 
parasız verHlr. (2334) (4255) 

Satı l ı k Motör 
Conson markalı nıotörlü u· 

fn k kamaralı sandal satılık

tır- Moda kayıkhanesinde gö

rülebilir. Alınak isteyenler 

Mühürdar Cihan Sarasker so

kak 15 numınah eve müraca

at. 

Dr. Hafız Cem al 
(LOKMA N HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divan yolu 104 

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

/ 

"'s~bi ve N~şriyat~ İdare Ed°"en Bas 
:Muharriri: Ali Naci KARACAN. 

___________ ... ~~·~dıtı. Y:~' . ~. ::1!:.~ Baa"."ev~ 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
TESİS TAR İ H İ 1919 

MERKEZİ • • ANKARA. 

HERNEVI MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edtlen 

'" s '' Çok musait ~artlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerim ize müracaat o lunması 

INHİ~ARLAR UMUM 
Miktarı 

Cilnsi 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muh. B. 
Lira Kr. 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
;eki: saati 

Çektirme 1 adet 4480 - 336 - Ar,ık ek. 15 
Çektirmeye konacak motör 1 • 4200 - 315 - 16 

1 - Şartnameleri mucibince yaptırılacak bir adet tam techiza tlı çekt irme ile bı.: çektirmeye ko· 
nacak motör satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlar eksiltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 12/VII/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözli geçen şubeden parasız ~lınabilir. 

V - Alınacak rr.otör Hanzetiş Vidop, Doyç, M. w. B. Doyçe Verker, Emayen, Sk•ndya, elve Voli 
markalarından biri olacaktır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve s•atlerde % 7 ,5 güvenme parasile birlikte mez-
kur komisyona gdmeleri ilan olunur. (4541) 

;ı 

4 - Temmuz 1939 

Bir Çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 olur. 
Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, ıar· 

bon, kolera gibi bi1' çok salgın hastalıklan taşıyan ~ı...,ı.. tahta kuru, 
su, pire, güve ve bütün haşaratı 

ile imh• ediniz. 
FAYDA bütün haşaratı öldürücü mayilerin en iyi•i ve müessiridir. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu 11\tlf ve sıhhidir. Adi ı:azı boya il• 
karıştırarak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak 

FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. Sakınınız. 

Deposu: Hasan deposu: Sirkeci Liman han altında 
-------·-- - --------- -------

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

Kapalı, eksiltme ilanı 
10/7 /939 pazartesi güniı saat on birde, Çorum iskiin müdürlüğü 

eksiltme komisy<mu odasın<la (17500) lira keşif bedelli İski • 

libe bağlı Alagöz (Bayat) nahiye sinde inşa ecfüecPk (50) çift lskilr 

evi inşaatı kapalı zarf usulile eksi1 tmeye k<mulmuştur. Bu inşaatı 

lazım olan kereste idarece veri1eceğllden keşiıf bedc•lini dahil değ). 

dir. Mukavele, eksiltme bayındır !ık işleri genel, hususi ve fenn. 

şartnameleri proje, keşif h~liisas ı :iıle buna müteferri diğer evrak 

Çorum iskan müdürlüğü ve Ankara iskan umum müdürlüğü fen 

heyetinde görülebilir. 

Muvakkat temir,at (1312) lira (50) kuruştur. 

İstekliler in teklif mektupları ve bu işe benzer İ§ yaptığına dair 

idarelerinden al'1JıŞ olduğu vesika Jar 939 yılına ait tıcaret odası vesi

kalarını 10/7 /939 p~zartesi günü saat 10 a kadar Çorum İskan Mü-

dürlüğüne vermeleri lazımdır. (4523) 

o. Denizyolaln 1. u. Müdürlüğü ilanları 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 6 Temmuz 939 Per

şembe gıinünden itlbaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelk>~ 
asılmıştır. (4856) 

.-• Viyanada Profesör Or. VAGNER'in formülü-· 

EKZAMiN 
Ekzaminin hususi ilacı 

Yara ve ·çıbanl arı derhal geçirir. Her eczahanede kutusu 
50 kuruştur. 

Kapalı eksiltme ilanı 
Çorumun Mecidözü kazasında iskan evleri 

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

Jügü eksiltme komisyonu odasında 33750 lı.Ta keşif bedellı Meci

dözünde inşa edilecek 75 çift iskfın evi inşaatı kapalı zarf usu

lile eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaata li\zım olan kereste idarece 

verileceğinden keşif bedeline dalhil değildir. Mukavele, eksiltme Ba· 

ymdırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje, 'keşiıf hü

lasjlsile buna müteferri diğer evrak Çoxı.ıım İs~an Miidilı.lüRü ve 

Ankara İskan Umum Müdürlüğü Fen heyetinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 2531 lira 25 kurtı§lur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer i§ yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalar 939 yılına ait ticaret odası ve

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

dürlüğüne vermeleri lazımdır. c4407• 

ISTANBUL BELED İY ESiNDEN 1 
Yol inşaatında kullanılmak üzere satın alınacak 85,000 date 

Parke taşının nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli 937 lira 50 kuruştur. İhale 7 /7 /939 Cuma günü saat 14 de da.lmt 
encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. Taliplerin 47 lira 82 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubu ile ihale günü muayyen ,saatte daimi encü-
m ende bulunmaları. (4505) 


