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Tevkif edilen türkler için
genel af ilinı bekleniyor
Moskovadan gii?el bir görünü~

Suriyede vaziyet hala karışıktır Şamda üç
gazete müddetsiz olarak kapatıldı
Antakya, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Sancağın yeni rejimi.
size büyük bayramımızın nasıl kutlandığını anlatan fU satırları yazdı
ğım 15 temmuzdan iki gün evel başladı. Müstakil Hatay kendisini ba
mesud güne kavutturan anavatanın ve bütün türk dünyasının Ulu Önderine; sonsuz minnet ve tükranını ifade için her fırsattan faydalanmaktadır. 13 temmuzdan beri ba,layan bayram, hiç bir taıkınlığa meydan vermeden şuurlu ve heyecanlı ve gönüllerde anavatan sevgisi çarparak devam ediyor. Caddeler, dükkanlar, evler yeni bayraklarla süs.lenmiştir. Müstakil Hl"tayın bayramı, kendisi için bundan sonra bqlayan mesud ve 'erefli devrin sürdüğü müddetçe, yani ebediyen devam
edecektir.

Bakanlarımız dönüyorlar

Türk _ Sovyet dostluğu
• •
genel barış ıçın
büyük ehemiyeti haizdir

De Martelin bir ıözü:
13 temmuzda delegasyonda

RESMi TEBLIÖ ~~ŞREDILDI

Tas ajansı bıldırıyor:
AA )
M.?•kova,. 17 (.. · .. · - ve 8. Şükrü Kaya refakatlerindeki zatla~la
. Dun Tevfık Ruttu Aras
I 1 ziyaret etmitlerdir. Kanal üzerm·
bırlikte, Volga • Moskova ka~a~nf
e Karski ile Dıt itler komiserliği
deki bu seyahate 88. Stomonıa 0 • v .
"k k
l
d . tirik eylemııtır.
yu ıe memur arı a lf
Misafirler otomobille Dmitrov' a
Fransanrn Suriye yüce komiseri
n •s a . _ . . . . . , . . .
o runı varmıtlar ve orada V~lga • M~s(Sonu 4 üncü sayfada)
Kont dö Martel
W
kova kanalı intaat tef ı ve Dıı lf·
leri halk komiser muavini B. Serman tarafından karıılanmıılardır.
Misafirler Dmitrov' dan
vapurla
Moakova iskelesine doğru kanal
boyunca gezmitler ve yolda lvankov barajını, elektrik santralını ve
bir numaralı eklüzü tetkik eylemiılerdir. Dön~ıte de Yak~om.a
daki tulumba ıstasyonu gezılmıı·
tir.
BB. Rüştü Aras ve Şükrü Kaya B.
Bermandan kanalın inşası, faydaları ve
itleme sistemi hakkında mufassal maMoalı.oua, 11 ( A.A.) - Tıu A·
lumat almıflardır.
J,,,.IA bildiriyor :
tliL
Bakanlarımız dönüyorlar
AfaiıJalı.i reımi teblii neıre
Moskova, 17 (A.A.) - Tass ajansı
nıittir :
..
bildiriyor:
"'ürk laükümetinin iki müme,,ili·
16 temmuz akşamı, BB. Rüştü Araa
,.·rn, H arıcıye
· • Vekil'ı B · Riiıtii Arıu,
• t
ve Şükrü Kaya, Odeaa tarikiyle Tilrki·
"'• Dahili,,. Velrili ue CumhıınY!
yeye dönmek üzere Moskovadan, beraHallı. Padtili Genel Sekreteri B. ~/r berlerinde mebus BB. Rahmi Apak ve
rü KaYIUtın reımi ~yaret ıııretlyl:
1936 ınayııı aonlarına doğnı ispanyayı gezen bir franıız muharriri,
Şükrü Şenozan, Hariciye hususi kalem
ltloılrouaya muuaıalatları ve Hali
bu memlekette gördüğü tezadlardan bahsettikten sonra yazısını ıöyle
direktörü Refik Amir Kocamaz ve HalCorniaerleri Meclisi Reilİ Moloto '
bitiriyordu: " ... bir takım tezadlar da var ki bunlar uzun zaman yerin·
riciye vekaleti sekreterlerinden Şakir
Hariciye Halk Komiıeri Litvinol ıJ•
den oynamaksızın kalmıt ananelerin, günün realiteleriyle çarpıtmala
Emin bulunduğu halde, hareket etmif•
Souyeı laükümetinin Jiğer aaaM il~ lerdir. Aynı trenle Türkiyenin Moskorından ileri geliyorlar. Eğer bugün lıpanya iki çehre arzediyorsa. bu
.. ··
L--elmı.
Worufme
ue konu,,,.aları, ,_,,..
herhalde onun, tarihinin yeni bir dönüm noktasında bulunuıundan ıle
va büyük elçisi B. Zekai Apaydın da
lel •iyaaet meacleleri üscrinde ~~
ri glMe ıerek.,,
(Sonu -1. üncü sayfada)
cloatane ue en açık bir lilıir
taahl'
Muharrir bu tahminlerinde herrteticeai olarak, G§aiıJalıi huııısatın
halde yanılmıyordu, fakat birbu·
rniifaheJeaine imkan uermiftir :
çuk ay sonra İspanyanın çok kanlı
1 - T akrib•n 16 ıene euuel .av:
bir iç barba sahne olacağını da
..
,,. l"'ı
>'etik •oıyaliat cumhuriyetleri ır ' 6
ıüphesiz aklından geçirmiyordu.
ue T Ürk iye cumhuriyeti araııntla te·
I ki •iytui cinayet
.;. •dilip iki memleket araaıntla alı.
13 temmuz 1936 da sivil muhafızlar
tedilrnif iki taraflı ve müteatltlitl ta•
raıı1 rnualaecleler ue ana,.
l .-alarla
kıtasında teğmen olan Jose del Kastillo
...
t alt" 1·Ye olunmuf bulunan ve bu /ıa·
sağcı unsurlar tarafından öldürüldü. Er.
tesi gün bir kamyona binmiş olan 20 ka.
dar u.zun bir devre esnasında enter.
dar
sivil muhafız onun öcünü almak Ü·
"°'Yonal hayatın bütün salhalarının
İnıt111
·.1.. anını Beçirmiı olan samımı
•
• Joıl·
zere, kıralcıların lideri eski bakan Kal.
ve Sotello'nun evine giderek mumai.
luk rnüncuebetleri, muhakkak ıuret·
leyhi alup götürdüler ve yolda ölte, iki memleket menfaatleri için font
dürdüler. Atılan kurıun Kalvo Sottello
ltry"1etlerini iabat etmiftİr.
Londra, 17 (A.A.) - lngiltere ile Alman!-:.ve lngıltere ile S?"!etnun
ensesinden girmit ve sol gözünden
2 - Bu aynı menfaatler, haliha.
devam eden gorutmelerden ıonra ıkı la·
a.rnda , bir seneden fazla
çıkmıştı.
er
ar
.
d·ı
.
•
1
Zlrdalti münaaebetlerin, bütün fiimal·
raflı birer deniz anlqmaıı ımza e ı mııtır·
1•ri ile, iatikbalde de iki devletin ha·
Heyecan
Bu anlaımalar, Londra . deniz
rici IİYcuetlerinin Jeiifmes ve saflam
Cinayet hakkındaki intibamı anla.
k f eransına iıtirik etmemıı olan
bir unauru olarak itlameıini taleb
tırken bu hadisenin vahim neticeıı-r do·
d::ıetlere harb gemhidl~dr~nin keyfikazası
•tıneltteclir.
ğuracağını söyliyen kortezler reisi B.
t
bakımından
ta
ı
ıne
ve
ya.
d'
l - Sovyet • Türk Joıtluiu, um~·
Martinez
Barrio haksız değildi. Mad.
yel ak deniz inıaatma dair maluPato. Hın 11tan. ,17 (A.A.) - Bu·
rni •ulh için büyÜk ehemiyeti hais bır
pı ac
. .
d · b
raya 15 mil mesafede bir şimendüfer
rid'de heyecan hüküm sürüyordu. Bir
teatıııne aır ~unaur olarak kentlisini göıtermiıtir.
matın kar•ılıklr
taraftan toplanan kabin , s ğcı unsur'S'
L d
d
kazası olmuftur. Lokomotif, yoldan
lunan 1936 tarh ili on ra
enı.j çıJanıı ve devrilmi,tir. Aynı zamanda ları yatıştırmak için şiddetli te l : , ler
4 - Enterncuyonal münasebetler·
.
de halen mevcud olan ve enfernas)'Omuahed enamesi ahkamını .teımı
almağa hazırandığını bildirirken, diger
üç vagon da devrılmiıtir. 100 kadar in·
d 1.r...
kt
.
ı"stı'hdaf
eyleme
e
tmeyı
nal hayatta kendisini gösteren teca.
sanın telef ve 200 kişinin yaralanmı!l
taraftan da komiinistler ate pÜsKürü.
e İki taraflı ingiliz - alman ve ıngılız :s
(Sonu 4 üncü sayfada)
(Sonu 4 üncü sayfada)
olduğu söylenmektedir.
(Sonu 4. üncü sayfada)

Resm

Karadeniz
havuzunda

hükümet memurları, sabık vezirler, mebuslar, parti baıkanları ve
azaları, ingiliz, italyan ve alman
konsolosları, belediye reisi ve azalarından bazılariyle, ıehrin ileri
gelenlerinin de bulunduğu 150 kitilik bir ziyafette Yeni gün gazetesinin direktörü dö Martel'e, yazılı
olarak, fU suali ıormuıtur:
"- Sancağımızı ziyaretinizi yeni re-

AI teblı•g

İspanya iç harbi

iki

memleket
dostluğu ve
banş fikri

Bir sene evvel tam
bugün başlamıştı
JSY AN NASIL ÇIKTI?

Binlerce kişinin hayatına mal
olan iki politik cinayet

fngiltere ile Sovyetler ve
Almanya arasında deniz
anlaşması imzalandı

İngiltere

ile Türkiye arasında da
konuşmalar tekrar başlı.yacak

,_H_in_d_i_s_tan
__d_a_b_u_·yu-..-k-b_i_r_
demiryolu

•

,

Yüzme müsabakaları
bugün

başlıyor

Bugün saat 14 de Karadeniz yils·
me havuzunda Ankara Bölgesi •
sporları ajanlığının hazırladığı

müa-

bakalar yapılacaktır.
Bay ve bayanlar arasında yapıla.
cak müsabakalara kulüblere meMub
olan veya olmıyan bütün sporcular gİ·
receklerdir.
Ajanlık ve Çiftlik idaresi, yar1fla·
rın muntazam ve güzel olmaıı için ter.
tibat alm şiardır.
İki gün önce gazetemizde çıkan ajanlığın tebliğinde hakemlerin
ıonra
dan ilan edileceği yazılmıştı. Buna da.
ir tezkere şudur :
T.S.K. Ankara Bölgesi Su Sporları Ajanlığından :
Pazar günü yapılacağı evvelce ilin
edilen teşvik müsabakasına saat 14 den
itibaren başlanacaktır.
Bu müsabakalara hakem olarak BB.
Saim, Muammer, Berri, Orhan Apak vı
Ziya seçilmişlerdir.

Yeni Çek
kabinesi

Prag, 17 (A.A.) - Bu sabah sayfiyeden dönmüş olan Cumhur Reisi B.
Benes, hemen B. Hodza'yı kabul etmittir. B. Hodza, cumhur reisine kabinenİll
istifasını takdim etmiş ve reis kendisinden gunlük işlerin görülmesini rica etmiştir.

B. Ben s, buhranı halletmek için
i ti arelerine ba 1 mı tır.
Cumhur Reisi yeni kabinenın teşki
line gene B. Hottzayı memur tm " ır.
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İnönünde i•.

meslek
ya_pmak
!
. için tedbir

Hava i•
1 kampmdan
!
•
l röportajlar 1
•
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K

•• un
•• de
1non •r

ampta. bu sene hukuku bitirecek
olan bir gen~ konuşuyoruz:

" - Tayyarecı olmaya
&por yapmış

. •
d ınız?

yalnız b~

olmak ıçın
· · mi karar ver

bl
an ketten
ÇI an

" - Hem evet, hem hayır! Evet,
Çunkü bugun bizde 'vil pilotluğun ha-

yatı
kazandıran kazanr~ tarafı pek malı·
d
ud. Devlet hava yollanmn muayyen
'·kadr undan başka nerede ko1aylıkla i bulunabilir? Hayır. çünkü bu·
0 "11

rada asken kamp biınıeti yapmış oluYorum ki bu da bir vazifedir. Bir de
p1 norcu olmanın bir uriıncü
tarafı var
'J
o da ın m elı:eun müdafaa kadrosunda
ycr al!tla
ha r anmı olmak
. . } Lıtmına gc:lmış oldugu
ıçın degil: fakat burada
ça
o n bu gençlik
Yığınını gonuldcn. içten
d u arak ve istiyerek çalışırken g rdu
zaman·
o:.an bir

.celer

n etl

Yazan:

nra bir i&-

cdt oluna havacılıkta
.z ve şartsız olarak evet!,.
edi orsunuz.? Hem de.
bitıreccgım hukukun. vereceği
şekıl eşm ş o
haklar kadar değil, bir
k. o arak tanınsa pilotluk benim
ıdeab meslegım olur.,,
Bu mevzu u:r:ennde. birçok gençlee
B r ogretmcn Bayan,
P otluk h:ıtm
ırr, çalışma imkanlan bulur ve k nn doyurur bir meslek
la!
te kil
nıcaya kadar. hiç uı leri söyledi:
enelik ö retmeniın·
et h
t nda, altı sene bir kıy
ınız : bugün pilotluğun büc likl · i 0 renm"k için, en biıu e
lar aparak daha bir. iki
uç ne bur d calışmağa hazırım. Yeteı
kı ıyı r pılot ol uktan sonra iş aramak
ve bu hada i bulamamak dolayısiyle
ba k ın le !ere başvurmak mecburiy i olmasın ... .,

Bızım konu nıamızı dinleyen bu
ne liseyı bitirmiş olan adanalı bir
geııç_ so e karı tı:
.._ Yal.ruz bir şey daha var: pilotlugu yalnız para kazan nr değil, aynı
zarnan<1 çok şereflı ve hak ettiği kadar
Şerefli bir meslek hal ne geldigini ilan
<:t~Iıdir. Bence bu tarunış bir kanunla

-

bu sözu hatırladım. Devlet hava yollarımız, her gün biraz daha geli~iyor. Adanada yeni bir hava meydanı yapılmıştır. lzmire seferler yapılmak Uzeredir. 1 tanbul • Ankara hattınm ta~dığı
yolcu sayısı durmadan artmaktadır.
Garblr Türkiyede, her vasrtanm en
modernini kullanmak bizim artık bir
prensipimiz olmuştur. Bu ana davanın

bavacılığmuzda
tatbiki, Türkiyenin her
kOşesini demir ağla örmek karannuz
k adar, Türkiyenin her tarafım hava yollariyle biribirine bagw lamış olmak suretiyle tecClli edecektir. Hava servislerimiz arttıkça ve genişledikçe değil, art-

- l:.ger sivıl pılotluk, sı:z;e bu mes egı tam
ara
ög·rendikten sonra bir istikbal
temin
edecek
olursa
'
ha·•acılıkta
kalır mısınz. ,,
u
ı B
.. h
·
' ' - Kayıclız ve ıartsı:z; olmak evet. ana fUP e mı
, H
d bu
b't"
~· H k
ediyorsunuz-. e'?' e • sene ı ırecegım u.~·
k n vereceğı şekillepmf olan haklar kadar degıl,
brr ;,.eslek olcuak tanınsa pilotluk benim ideal mes·
[eğim olur.,,

ki tam olarak

olacaktır.

.._

İnönünde gençlerimizle konuşurken

••••••••••••••••••••••••-~
Genr~ HullUk.taLe.besine •o. rdum:
I -_.
l k
0

Peki: fakat devlet bugün böyle

mak ve genişlemek için
turizm pilotu istiyeceğiz. Bay Ali Çetink ayanın üzerinde durduğu
eleman meselesi o za·
man daha kuvvede mevzuubahs olacak. Bu. işin
birinci

1K

arabük fabrikalarımızdan sonra bir

motör fabrikasına kavuş-

Akşam neşriyatı: 18.30 • 19.00
Pliik neşriyatı. 19.00. 19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları (Mahmud Karın
daş ve arkadaşları) 19.30 - 19.45 Saat ayan ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 20.15 - 20.45
Viyolonsel solo: Edip Sezen (Piyanoda Marsel Bi). 20.45 - 21.00 Pi.akla
dans musikisi. 21.00 • 21.15 Ajans haberleri. 21.15 - 21.SS Stüdyo salon orkestrası. 21.SS - 22.00
Yarınki program ve İstiklal marşı.

Bir gencimizin Cenevre
üniversitesindeki
muvaf f akiyeti
Cenevre, 17 (A.A.) - Cenevre üni.
versitesi hukuk fakültesinden mezun
Hikmet Gündüz, hukuk doktorluğu tezini üniversite jürisi önünde müdafaa
etmiştir.

Tez türk tabiiyeti üzc;r.ine yazılmış
tır. Hikmet Gündüzün 300 büyük say.
fadan fazla olan bu tezinin miidafaası
üç saatten fazla sürmüş ve nihayet ho·
calarının ve jürinin takdir ve tebrikleri ile kabul edilerek kendisine doktor
unvanı verilmiştir .

Kömür depolan
İstanbul, 17 (Telefonla) -

kurulması kararlaştırıldı. Tesisat için 2
haıacanacaktır.

Cemal Kutay

hazırlanmıştır.

bir kanun çıkarsa size nerelerde vazife

evHid doğacak" demişti.

Bu

verebilir?
.._ Onu biz imdiden nasıl tayin edebiliriz? Yalruz anlaşılması lazımgelen
mesele şudur: eğer pilotluk terfih
eder değil, fakat geçindim bir devlet
mesleki haline gelse bile gene ti.İrk
gençhgindcki uçmak arzusu dolayısiy
Ie kcndı etrafına büyük bir kalabalık

dan bir tanesi de motör

endüstrisidir.

toplamı§ olacaktır,..

dünya milletleri
bir tarafı

memleket içinde yapmak po-

dırıldı.

en güze) bir eseri olacak o-

lan tayyare endı.istrimiz, bizden
lanmı bir kadro istiyecektir.
bu kadroyu,

hazır

kadromuzun, Türkiyedcn bava tehlike-

Biıtün

sini yok edecek olan dereceyi bulmasını

gençlik

kütleleri arasına yerl~şmiş olan havacı

dik.

tirmiş olan tiptir- Bu tip, motörün hu·

Jendirecek olan bir kanÜn yaratacaktır.
Bu da işin ikinci

sağhyacaktır.

Bu da meselenin üçüncü

safhasıdır.

kurmaktadır

iş bulacak ve onu mesleki içinde vazife-

fhasıdır.

lfinör, motörsüz tayyııredir. Kumanda tertibatı, tayyarenin aynı·
dır. Planörcü tıassasiyetini ve bilgisini

P

motörü olmadığından hava cereyanları
na dayanarak uçacak kadar inkişaf et-

susiyetlerini de, çok çabuk kavrıyabilc
cektir ve bu hususta tccrübcle.r daima
müspet netice vermı tir· Bu kanun, kır
rulmasma imk!in vereceği yüksek sayı.
1ı turizm pilotu kadrosiyle, harb pilotu

müş olduğundan daha parlak bir mevkı ~
dinmek düşüncesinin hükmü altında idi ... tn
sanlar ve memleketler arasında sürte surte
ve bwıların biribirine zıd örf ve adetlerini
göre anlaya fi'tirleri değişti. ı~nsız o~?u
Bir memlekette fazilet denilen şeye dıg~
rinde cinayet adı verlidiğini görerek ha~
lıya ve haksıza dair kati bir mütalea saht:
Y an· Honore de BALZAC
'
.
N uh" BAYDAR
bi olamadL Menfaatle temas ede ede kalbı
Tur ı;eye çevıren: as ı
- Nanon bu nasıl iş? Yedi senede ba- soğudu. Bozuldu, kurudu.
Charles'daki Grandet'Ier kanı için ta~
na b'ır kerre olsun
•
yazmadı.
.
dir
ne idi ise onu ifa etmemek ede.-nedı:
Saumuı'de bütün bu işler olup bıterken
Charles da sert, menfaatperest oldu: ÇinliC~a.r?es da, Hindistanda, para kaza!uyordu. ler, zenciler, kırlangıç yuvaları, çocuklar,
Gottinnüs olduğu ticaret eşyası 1Y! satıl
mı tı. Cabuca ~ altı bin dolar kadar hır para artistler alıp sattı; geniş ölçüde mürabahakazanmıştı Biraz sonra anladı ki A vr~pa cıhk etti. Devlet hakkı yiye yiye insanların
da oldugu gibi bu üstüva meoıleketlennde hakkına karşı da mübalatsız oldu. Saint •
de zengin olmanını en iyi usulü insan alım Thomas'a gidip yok pahasına korsanlarca
çalınmış e ya aldı ve bunları götürüp başka
satımıdır.
yerlerde sattı.
. .
Bundan dolayı, Afrika kıyılarına gi_d~
Engenie'nin asil ve saf siması, gemil~n-.
rck ~enci ticaretine başladı; menfaa~lennı~ ne Meryemin resmini koyan ispanyol denızcı
sev~yle gittigi piyasalarda, insan. tıcar;n lerinin yaptıkları gibi, Charles'a ilk seyane_ dı er faydalı işleri de ilave ettı. 1~ file- hatinde refakat etmi olsa, ve delikanlı da
nııne öyle bir atıldı ki faaliyetten hı5 ~oş ilk muvaf fakiyetlerini bu yumuşak tabiatli
_::man bulamaz oldu. Büyük bir servetın ıh-

ORMAN ÇiFLiGi

Sırt ha-

litı1:amızm

lar. Bu sevgiyi de ancak, pilota daima

ndet

İstanbul, 17 (Telefonla) -

mallığı bugünden itibaren Eminönün·

vasıatlan,

norcü, iyi bir pilot namzedi, iyi bir turimı pdotu, iyi bir harb pilotudur. Bugün devletlerin hava kuvevtleri hakkın
da okudugumuz yazıların içindeki rakamlar, pilot sayılannı tek bir mikcfur
halinde gösteriyor: uçmak sanatını oğ
renmiş olan için, havada harb etmek,
karada harb etmek gibi bir şeydir. Türk
kuşunun yeti tirdiği gençler arasında
güvenilir harb pilotu lisansı almış olanlara rastlamakta hiç de güçlük çekme-

B

Sırt hamallığı kaJdınldı

de ve köprü mıntakasında resmen kal-

lık sevgisine dayanarak

•••

Projeler

Motor endüstrisi, tayyare endüstrisinin
temelidir. Yurdumuzu müdafaa edecek

nın ızahı unutulan hakikat: iyi bir pla-

ir gün Bayındırlık Bakanımız Ali
Çetinkaya, Kamutayda devlet hava
yoDarınm inkişafından ve yeni vilayetlere istasyonlar kurulmasından bahse·
derken "Bu bir eleman işidir. ., demi ti .

Kömür

depolarının kati olarak kuru çeşmede

telakki edebiliriz: Karabük inşaatını üz.erine alan Brosscrt firmasının direk·
töriı B. Brossert "- Bu anadan birçok
C?l:idJar-

Çocuk Esirgeme
Kurumunun
yaptığı yardımlar,
Çoçuk Esirgeme Kurumu Genel
Merkezi tarafından bu ayın on altısına
kadar 3731 çocuğa yardım edilmiştir.
Bunlardan 360 hasta çocuk ve anne
genel merkezin polikliniklerinde ba.
kılmış ve tedavi edilmiştir.
Ayrıca diş bakımevinde
cuğun

di leri

bakılmış

de 280 ço.
ve tedavi edil·

miştir.

1197 çocuk ve anne genel merkezin
banyolarından istifade etmiştir.

Süt

damlasından

her gün 102 çocuve ıs günde yekun ola.
rak 790 kilo bedava süt dağıttlmı tır.
ğa siıt verilmiş

Genel Merkezin bahçesindeki yüz.
me havuzundan 1787 çocuk İgtifade etmiştir.
Yardım için genel merkeze başvu
ran 6 yoksul yavruya para yardımı ya.
pılmı tır.

Çanakkalede batan
vapura aid dava
İstanbul, 17 (Telefonla) -

Çanak-

kalede b tan vapura aid dava bugun ikinci ticaret mahkemesinde

göriıldu.

Mahkeme, türk mahkemelerinin bu
davaya bakabileccklerine, gemiye konan haczin kaldırılmamasına, ehli vukufun mahallinde keşif yapmasına karar verdi.

milyon lira

tişamı içinde tekrar pariste görünerek ~u~·

ie

safhasıdır.

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30
- 12.SO Muhtelif plak nefriyatı. 12.50 13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler.

mamrzı nihayet bir zaman meselesi olarak

Bu bir hakıltattir. Fakat

___,f l

_ _R_A_D_Y_o_

1nönündeki ytlz elli genç arasında
bir anket yapınız: almacak netice, bu
gençlerin hemen hemen hepsiyle konuş·
tuğumuz için aöyliyebiliriz.

böyle bir

devlet tedbirinin en çabuk olarak alın
ması lüzumlu olacaktır. Türk gençliği,
memleketinin

menfaatini

alakabyan

mevzularda kanaatk1ir ve havacılık bu
kanaatkfirlığın değerini artıracak kadar
l\Creflidir.
İnönü kampı; htir yaşamak için
goklerine de

aşılmaz

hududlar çizmeyi

bilmi olan bir millet çocuklannın bu
gayelerine kavuştukları yerdir. İnsan
oradan ancak, şu üzerinde durmaya çalıştığımız

tedbirin hasretiyle dönüyor.

Samsun ziraat bankasınrr
tütün ekenlere yardımı
Samsun, 17 (A.A.) - Tütiın kırma
mevsimi girdiğinden
ziraat bankası
köylüye geniş ölçüde para dagıtmaya
baş]amıştır. Tütün müstahsilleri mürabahacılar elinden tamamen kurtarılmış.
muamelelerini ziraat bankasiyle gör.
meğe başlamışlardır. Faizin azlığı ve
tütün satışının kolaylaşması noktalarından köylü çok sevinmektedir. Karadeniz köylüsünün mısır ihtiyacım temiı
için banka şimdiden üç milyon kilodan
fazla mısır satın alıp sevketmiştir. Mü.
bayaaya devam edildiği için mısır fi.
atları normal ekilde devam
etmekte,
hem mil tehlik t.cm müstahsil bu vaziyetten memnun bulunmaktadır.

Açık İndirme

Suretiyle

Ot ve odun
nıüııaka~a ı

Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Merkezinden :
Kurumumuz ve müessesau ıçın
(150000) kilo kesilmi kuru me e odunu ile (35000) kilo ot alınacaktır. Münakasa 22 temmuz 937 per embe günU
saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu
genel merkezinde yapılacaktır. Şartna
meleri görmek istiyenlerin kurum hesab işleri direktörluğüne müracaat et·
mcleri. '
2-3238

kızın füsunkar tesirine atfetmiş bulunsa bile, nasebetlerini bir an evci kesmek istiyen bir
daha sonraları, zenci, habes, beyaz, cavah adam diye gösterebilirdi. Bu usul sayesinde
k dmlar, mısırlı rakka eler, ve çeşidli mem- çabucak ve çok zengin oldu. 1yice çeııber
leketlerdeki türlü sefahet ve maceralar ye- lenmiş üç fıçı içinde tam bir milyon dokuz
~ nini de, Saumur'ü de, evi de, sırayı da, ko- yüz bin franklık altına malikti ve bunlarla
r ~°::da Eugenie'nin yanağından aldığı ö- Pariste para bastırarak yüzde yedi ila sepucuğü

de zihninden sildi.
Charle , yalnız eski dıvarların çerçevelediği bahçeyi hatırlıyordu, zira tesadüflere
bağlı almyazısı orada başlamı tı; fakat ailesini inkar ediyordu: Amcası onun ziynet
e ya ım ucuza kapatmış bir köpekti; Euge!1ie artık ne kalbini ve ne de zihnini işgal
e~ıyordu; yalnız hesab defterlerinde, altı
bın frank borçlu olduğu bir alacaklı idi.
. Bu gidiş ve bu fikirler Charles Grandetnın ükfıtunu izaha kafidir.
H"ndistanda, Saint - Thomas'da, Afrika
kıyılarında, Lizbonda ve Amerikada. bu
spekülasyoncu, adını kirletmemek ıçın,
~ph~ lakabını takınmıştL Cari Sepherd,
h!ç bır tehlikeye maruz kalmaksızı11y kendinı her yerde yorulmaz, cüretli, haris ve serv~t sahibi olmak kararını vermiş olduğu içın, hayatının geri kalan günlerinde namuslu olarak tanınmak üzere hayasızlıkla mü-

kiz kar temin niyetinde idi.
İmdi, 1827 tarihinde, kırallık tarafdarı
bir ticaret evine aid Marie - Caroline admdaki güzel brikle Bordoya geliyordu.
Bu brikte, Chqrles'dan başka, bir de,
haşmetli Fransa kıralı onuncu Charles'm
maiyeti rükünlerinden d' Aubrion adında bir
iyi yürekli ihtiyar vardı ki bütün serveti adalarda idi ve moda olan bir kadınla evlenmek çılgınlığını göstermişti. Bu adamcagız,
Madam d' Aubrion'un servetinde husule getirmiş olduğu gedikleri kapamak üzere
mülklerini satıp paraya çevirmcğe gitmişti.
Son derebeği 1789 da ölmüş olan d'Aubrion
de Buch ailesine mensub ve yirmi bin lira
kadar bir iradla geçinmek zaruretinde bulunan Mösyö ve Madam d'Aubrion'un oldukça çirkin bir kızlan vardı ve bunu ana ı,
(Sonu var)

Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam ediyor.

