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HALK GAZETESi 

lngilizler Sovyet'lere ATA TCRIK0ilfil 
yeni formül gönderdi SAV ARONA DA 

Formülü götüren Strank dün 
Londradan Moskovaya 

haraket etti 
Londra, 12 (A.A.) - Bugün B. / g'.decekt,r. 

Strang'ın Moskovaya avdetinden J Sir William, Londra.dan hareket 
1!vevl başvekalet da.resinde ve ha-, etmeden evvel başvekıl B. Çem -
riciye nezaretinde görüşmeler ya- berlain ve hariciye nazırı Lord Ha 
pılmıştır. lilak ile görüşmüştür. 

B. Strang, sefir B. Seeds'in Sov
yet makarnalı ile yapacağı müza
kerelerde mumaileyh yardımda 

bulunmak üzere Moskovaya git -
mektedir. 

Bugün Londrayı terkedecek 
olan B. Strang, Lord Halifaks ve 

Lord Halifaks. bilahare Sovyet 
büyük elçisi B. Maısk,yi kabul ede 
rek B. Strang'ın Moskovaya götüı· 
düğü formülün esas hatlarını ken
disine bi·ldirmiştir. 

B. Strang'ın Moskovada ne ka
dar kalacağı belli değildir. Bu mü 

zakerelerde kaydedilecek terakki
lere bağlıdır. 

56 G C N lbJJ 
Bu notlar Atatürk'ün Savaro nadaki hayatını ve hastalığını 

yakından takip eden bir zatın müşahedelerine istinad ettirilmiştir. 

1 
Büyük ATA nın Sirüs hastalığı sebebiJe mi 
zaçlarında başgösteren değişİklik hergün bir 
az daha artan umumi bir zaafa yo] açmışb., 

Rumenler ATATöRK'lln kabrine çelenk v azettile.r • 

~ halihazırda Londrada bulunmakta 
olan efir B. Phipps ile görüşmek 

üzere evvela hariciye nezaretine 
git:"iştir. Bundan sonra B. Maiski, 

Lord Halifaksı ziyaret etmiştir. 

Strang geniş talimatla 
Moskovaya gitti Gafenko dün Hariciye Bir müddet sonra B. Maiski, 

beraberinde B. Phipps olduğu hal 
de başvekalet dairesinde B. Çem
berlayn ile görüşmüştür. 

Londra, 12 (A.A. )- Siyasi İi
g:Jiz mahfillerinde beyan olundu

ğuna göre Strang, Ballık mesele -
sinin sureti tesviyesi hakkında 

Moskovaya geniş talimatla gıtmek 
tedir. Bu suretle Strang Mosko\•a 
hükfımetin·n mümleaları mudbin- - l - tiyle 11 bin millik bir rota üzu!n· 

vekilimizle görüştü Londra, 12 (A.A.) - Sir Willi-

am Strang, tayyare ile bu sabah 

Başvekil Refik Saydam misafirimiz şere
fine dün bir öğle ziya/ eti verdi 

938 sonleşrinin 10 uncu gunu den •eyrederek vapmıştır Heston muydanından Va ·şova ve ce bazı noktaları orada kendiliğin- 0 
, • 

ebediyete göçen Büyük Atanın Yatın Amerikaya gelişi, göz ı.a-
Moskovaya hareket etmiştir. B. den halledebilecektir. Ayni maha

Strang, Varşovaya kadar tayyare 1 fil bu hafta içinde kat'i b:r netice 

!le, oradan Moskovaya da trenle alınacağı ümidindedir. 

hastalıkla g~E!'ll son bir yılına ait mnştıran ihtişamı herkesin alaka
gazete sütunlarından kitap sayfala sını celbetmlş, bütün Amerikalı 
rına, broşürlerden albümlere ka- zenginler bu deniz harikasını sey
dar birçok yazılarla bol tafsilat retmeğe hazırlanmışlardı. 

· lstanbulun imarı 
A. N. Karacan 

İ.stanbulun imarını ötedenberi 
bir inşa meselesi olarak mütalea 
ederiz. Genif bulvarlar açmak, as
falt yollar yapmak gibi. Ha1buki 
İstallbulun imarı bir inşa meselesi 
değil, belki daha büyük mikyasta 
bir imha iş'dir. 

• 

B ı k D 1 ti • b• verilmişti. Fakat bü'tün bu ya- Fakat, yatın Nevyorlc limanı-

a tı e V e . erı ) • 1 zılar Atatür~·nı_ı ~~a!ncl~n bir kaç na gelişi sırasında ortaya bir me 
ay ~vvel geçırdığı ıkı krız arasın- sele çıktı. Hariç memleket tezgiih-

f k 1 .., k daki ufacık bir kısma aid bulunu- larında yapılan bu lük• gemınm 

tara a maga a • yordu. Büyük Alanın tam bir yıl hemen inşa ma~rafı kadar tutan 
süren hastalı!< devresinde, değil gilmrük ve kayıt resmi yat sabibi-

rar d • ı yalııız bir iki ayın, her günün bat- nin istiksar ettiği bir rakama var-
V er 1 er ta her saatin. başka bir hıı~U$iy~ti dığından geminin Nevyork lima-

mevcuttu. Bılhruı•a Ebedı Şefın mna kayıt ve tescili işi geri kal 

Kaunas, 12 (A.A.) - Litvanya' şebbüsün silah kuvvetile tardedi

başvckilinin mümessili B. Bizaus- leceğini beyan etmiştir. 
Kongre, Baltık devletlerini teh 

kas, Baltı.k devletleri kongresinde 
tike halinde istiklallerini müdafaa 

çok sevdiği Savarona Y"tında has- mış, yat geldiği rota üzerinden ge
talığının ilk meydana çıkışını mü- ri dönerek Macellan boğazından 
tealcip geçirdiği 56 günlük istira- geçmiş, ve Hamburga ıt det ~t
hat \'e yatak devresi başlı başına miştir. 

Yenicamiin etrafını yıkışıınız, 

Taksimdeki apdesthaneyi kaldırı
~ımı.z gibi. Şehri imar muadelesi
ıun bütün çetinliği de zaten bu 
noktada toplııııır. 

BaTiciye Vekilimzi n Bayan GAFENKO 

bu dPvletlerin harp vukuu halin - için bir blok vücucle getirmek üze

de tam bir bitaraflık muhafaza et re hazırlıklarda bulunmağa davet 

m~k arzusunda olduklarını ve is-ı eden bir .karar sureti katul etmiş-
tiklB.llerine karşı yapılacak her te- tir. • 

miltalea edilecek ve Türk Cumhu- 1931 sene.,inden 936 vılına ka
riyo'tin'.n yüce kurucusunu~ ~ususi dar beş sene Hamburgda demir 
tarihinde mühim notları ıhtiva e- üzerinde kalan yat, sahibinin arzu 
decek bir safhanın ta kendisidir. siyle bu tarihte satılığa çıkarılmış 

Atatilrk'iln maiyeti erkfmiyle 937 yılının subahnda yatııı pi a
birlikte Savarona yatıııda geçirdi- saya çıkarılı:ıasıııı haber alan B~r
ği bu devreyi o z.'.1ma~ Ont'.n yanın- lln elç'miz Hamdi, o strada Ri -
da bulunan ve mudavı hekımler he- yaseticümhur için Ankaradn mii
yet~nin aldığı sıhhi tedbirler _neti- .tehassıslar tarafıııdan projeleri 
cesı yattan saraya kadar tesbıt et- hazırlanan bir yatın Krup tez ah 
meğe muvaffak olan salahiyettar !arına sipariş verilmek üzere :ıdu
z~va~ın. anlatışlarından hüla.-a e- ğunu bildiğinden keyfiyeti Anka-

Çünkü davayı bu şekilde vaze- Ankara, 12 (A.A.) - Muhterem 
dinee, Tutanbulu imar edebllmek misafirimiz Romanya hariciye na
lç'n dünya mimari tarihinde ina- zırı ekselans Gafenko, bu sabah 
nılmaz •bir Mdise olarak şehrin Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
belki yarısından fazlasıııı, asırları ile görüşmelerde bulunmuştur. Ba 
yikmak liızım gelecektir. yan Gafenko ise. refakatinde Ro -

Netice şudur ki şehri esaından men gazetecileri olduğu halde, Ga 
imar. meselesı me:z~u bahsolun - zi Terbiye Enstitüsünü ziyaret et
ca, bırden yepyenı hır dava karşı- miştir. Romen gazetecileri, aynca, 
~da kalmıyor: E~i esederi, bü- Usta okulunu da gezmişlerdir. 
tun o muazzam govdd~rıle mey- B•şvekil doktor Refik Saydam, 
dana çıkarıp onlara nefes alacak Anadolu kulübünde Romanya ha· 
geniş sahalar mı ayıralım? Yoksa, riciye nazırı ve Bayan Gafenko şe 
bir balhçeyi otların ve dikenlerin reflerine bir öğle ziyafeti vermiş
lfaplaması gibi, herkesın kendine tir. Bu ziyafette, Hariciye Vekili 
gört bir zevk ve düşün~e ile yapıp ve Bayan Saracoğlu, Adliye Ve -
yanyana koyduğu inşruıt ykeiınu- lcili Fethi Okyar, Muhaberat ve 
nun da bunları dört tarailarıııdan Münaka!At Vekili Ali Çetinkaya, 
sarmasına müsamahakar olalım? İktısat Vekili Hüsnü Çakır, Sıhhat 
Nasıl yıkalım ki, bu takdirde şeb- ve İçtimai Muavenet Vekili Dok-

Binl:ıir çeşid eşydnın bir salona ~or HulfıSi Alataş, Gümrük ve 
gelişigüzel depo edilrresini tasav- İnhisarlar Vekilı Raif Karadeniz, 
VUr ediniz. San'atkArlarının iyi 
tamanlarına raslamış bir ç:ni kase, 
bir mermer hey kel, bir ince halı 
farzcdinlz ki saç mangallar, tahta 
ıskemleler, soba boruları, teldo -
laplar. bakır tencereler, isli kazan
lar, çinko leğenler arasındu örtül
sün ve işkence aletlerini andıran 
bu mamulat kJ!abalığı arasında 
ınesela kasenin yalnız kulp.ı, hey
kelin yalnız burnu ve halının yal
hız ucu görünsün! Değeri olı.n par
çaları tebarüz ettirmek için nasıl 

küf gibi kendilerini sarmış veya 

bir nevi kabuk halini alr-ış haş -
VİYYah kaldırıp atmak lazımsa, İs-

( ATkası 3 iinN1de) 
A. N. KARACAN 

Şehircilik mütehassısı Dahiliye 
Vekilimize izahat verdi. 

ş h. l"' .. dl. ·1 A t e belediye dılmıştır. ' raya bildirmiş, Savaronanın ci-e ır p anına gore a ıye, Vı a_ye V SAVAROl\A NASI!, SATIN hanşümul kıymeti de Ankaraca 

sarayları Sultanahmette olacak, şimdiki ticaret ALINDI? bilindiğinden derhal yata hilkfıme-
Bugün dünyanın birinci sınıf timiz namına talip olması Berlin 

mektebi binası yıkılacak·, Evler bahçeli olacak. ~=~~~cie~~:ı:ui~~n:n~ ~ı1!ı~~~e ~ sefaBretine demrbeclilmAişıti. 
. . u ara :ı azı man ı::erma .. 

Em. ·· .. d Sül · d" yaptırılması mılyonlara bnıclı bu - d . 
ınonun en cymanıyeye, ı-, , [ye ar ve fırmaları yata kendileri-

- · D 1 t h il · ··b- ·· d !tınan Savarona ııııı satııı alınısı . .. . 
gerı ev e ma a esme, o uru e . . • . k . . · nın muşterı sıfatiyle daha evvel 

·· · · 1 beyııe!mılel bır had1Me •e !mı al - . . 
Eyube gıdecek caddedır. Bu yo - . . .. · talıp olduklarını ileri sürerek satış 
1 d b k E · ·· .. d d · mak ıstıdadını gosteren bir vak'a . ar an aş a mınonun en enı- muaanelesıne mani olmuşlar ve 

. t k"b S b d b'" olmuştur. "h . • . . • 
zı a ı en aray urnun an ve u- "· A "k .1 d ya ı tıyatı hacız de vazettırmı' -. . . .:>c'\Varona, merı a mı yar er.. . 
yük gar halıne getırılecek olan Ye 1 . d d . h ti . lcrdır. Yata haciz konulduğu A-. . erın en eııız seya a erme ve an-
nikapıya bir asfalt yol vardır ki tik 1 k ki 

1 
b' !yaptıkları teşebbüslerle Savarona-

B 
a eser ere ço mera ı yaş ı ır 1 bu turistik bir yol olacaktır. u kad tam 5 .1 ltı d 1 (Devamı var) .. . . ınııı mı yon a n o ara 

volun uzerınde genış ve modern h d - d .. -k il f . yap r ıgı unyanın en mu e e 
"'azinolar bulunacaktır. Yenıkapı- tıd .., ya ır. 

dan Şehz~debaşına ve oradan Ata- Yat, Amerika donanmasının 
türk köpr~süne bağ.lan~c~k olan armatöril ve beynelmilel şöhreti 
•adde de Istanb.ul cıhetının ana - haiz inşaiye mühendisi William 
caddelermden hırı olacaktır. Francis .Tibs tarafından hazırla 

Bugün 
ı incide: Peygamberlerin bayatı - Şe

hir haberleri - Adliye ve 
polis. 

S tinctide: Atatfük ve İstıkUıl h rbi -
Son habE'rler - İşaretler. 

t tincüde Hikiye - Çokıcı Ele - Sine-

5 incide 

ma. 

Tarihte Türk korsanları .. 
Hediytli müsabakamız - GU· 
nün resimleri. 

8 mcıda: İsıanlıulun. yeni çehresi -
•Bu kalbe kelepçe -.urmah!• 
roı11an1. 

9 uncl'da Çocuk sahifesi. 
10 - 11 incıd,.: İngiliz.terle Fenerbııhçe 

maçının resin1Jeri ve hikA -
yesi. 
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Ticaret odaları Karacaahmet 
Haklı değil mi? 

teşkilat projesi Pazar günleri vapur ve mezarlığı 
Eylo:da Ankaradaki odalar trenlerdeki izdiham Mezarlığın imari faaliylti 

1 

13 '"•Haziran 

INı.. dliye koridorlarında 
~ 24 SA.At: 
\· '~t..c.._' --~ ~ }~ :. • ~·- • :-~":- :: -~- : 

Tek ciğerli kadını 
maaş yoklaması iş 

koııgrasında go .. f'Uşu"lecek cınnngirde oturan karileri- hararetle devam ediyor calışhğı gizlendiğınden Nahiye Müdürile 
MUCİZELERİ yelıl<'ri memnun ed yord u. Etra - · }" "f • "k ld hk 

İ 1 
· · ki k f nd k ' h 1k he " .. b ' d h E ylül ayında Ankarada odalar mızden Nusret imza•ile bir Karacaahmet Mezarlıkları 1- pO ıs vazı eyı ı ma en ma emeye Veri} 

sanın mucıze erını i ısına a- ı a ı a a r ,,un ıraz a a mektup aldık. Kıuiimiz, bu 

YlTmak ıcap eder. Birinci kısım, genişliyordu. kon<:rC<>i toplanacaktır. Vekalet ve k 1• d' k' mar cemiyeti tarafından şimdiye D" 'k' . 1. hk 1 me tupta, hu asa ten ıyor ı: ~adar .. . . . un ı ıncı as ıye ceza ma e- vam o unması karar !aştı. 

\nsanlar U
"zerinde ış· !enen mucize- Museviler Musa d ininın asıl ah- Bon;a ile odalar bu hususta şimdi- ün1 . Ad gosterılen 3 senelık faalıyet . d b' h. "d" ... 1 'k' d ki . •- Pazar g" erı, a ve t ' 'nd . . mesın e ır na ıye mu uru ı e ı ı e es si gıbi maaşımı almağ 

lerdır .. Ik' ı'ncı' kısım da wyu şaraba kamını çoktan terketmisler. softa- den hazırlıklara başlamışlardır. • b ne ıcesı e 3 kilometrelik duvar lis 'f . ih 1 . Bogaza giden sa ab ve bura- k t İn . po memurunun vazı eyı ma !adım. Bınaenaleyh ortada su 
tahvil etmesi, ekmeği çoğatması, !arın zekayı çember ıç; ne alan ta- Kongrenin en mühim meselesini !ardan istanbula dönen ak - afınısmıd akına! mlanınaış, adıye ta- ve ayni hıi.disede bir kadının da suru mevcut degı"Idir 

d a t k odalar ve borsa hakkında ha~ırlan r a a an 2000 metrelik kı .,, den izdeki fırtınayı dur urmamış ssup ve e ayyütleri ili' on!orın şam vapurlarında binbir ayak da d . s - memulrarı iğfal suçiyle muhake - Makbuleden sonra nahiye 
· d · lcnen eli · d "d ı · b' makta olan yeni teşkilat projesin:n rnın uvar ınşaatına başlanmış gibi harici tabiat üzerın e ış erın e a e a ırer oyuncak ol - üstüne ... insan, şöyle ilişecek bulunınaktadır. melerine başlanmıştır. dürü Ali Riza da mesele ha'll 

1 · görilşülmesi olacaktır. Evvelce bu 
mucizelerdir. muş ardı. Isa işte bu çemberi teş- bir yer bulamadığı gibi, bun - Hadise şudur: da şunları söylemış· tir: 

d 
. 1 · kil yolda hazırlanan bir pro}'e tam Duvar! 1 amla İnsanlar üzerin e ış enen mucı- · eden batıl zinciri büyük bir ce- dan vaz geçtik, vapından çık- arın anı nması bu ş· l'd t k' Seliini.k ali kat'iyet kesbederken geri alınmış.- ıI · · · ış ı e 0 uran es ı v - •- Bu gibi yoklama be 

zeler 'ğerlerinden daha fazladır. saretle parçalıyordu. bğı uman turşu7a dönüyor. Y ıçerısınde neticelendiı·iiecek, si Hasan (Paşa) nın kızı Makbule- 1 · . h ahı k di 
. ti 

1 
k" tı. Şimdi bu hususta hazırlanan ye · .1. bunu müteaki ,.,_1 . me erını er ş s en me 

Bunlar umumıye e top u, or, sa- O, büyük Allahın mevcudiyet Itı ıp kakılıyor. Dürtülüp dir-
1 

. . P mezar .... arın dahi nin aldıgı' maaşın altı aylık yokla- ıı· altında doldurur· bıze' gı 
ni proje ise evvelk:nden daha baş- ta b ı 

lh?, inmeli, cüzzamlı gibi kötü il - ve kudretine bütün kalbi ile ;r.an- seldeniyor ve adeti, dövüşten en nzımıne aş anacaktır d b' anlışlık lın t ' 
&- ka ~"kildedir. B . . . · masın a ır Y 0 uş ur. Biz de tahkikat için zabıta 
!etlere tutulm~ hastalara şifa, sağ mıştı. Şimdi de herkese bunu inan- ~ıkmış gibi oluyor. Bir haf - u ış ıçın, Mezarlıkları İmar Makbule Kuduz Enstitüsünde me- al ed · An ak .. h 1 lık vermek suretile olurdu. İsa, ba- dırmak istiyordu. talık çalışma yorgunluğun - Cemiyeti tarafından Belediye Me- mur oldugu· halde yoklamada bu v · e takerdirızd. kc d~; de en 
zan parmakları ile dokunmak, sa- cFikren fakir olanlar üzülmesin Yılın ilk buğday mahsulü dan sonra, şöyle kıra çıkıp zarlıklar Müdürlüğü.ne bir müra- ih t k dedilm •şt• M 1 . mız e en e .. . . . .. c e ay emı ır. ese enın tahkikat yaparız. Makbulen!J 
kat ~re y•• balçık ibag'latmak, !er .. onlar mes'utturlar .. çu"nkli gcik Bu senenin cenup vil&vetleri - dinlenmek ıstiyen zavallı şe- caat yapılmış, mudırıyetın mühen- b""· f kın nlınış tabk. .... dis' . . . . wu.ıare ar a va ve ı- yannamesi üzerine polis ta 
hastaya su ile yıkanmasını emret- yüzündeki manevi alem onlara a- rniOOe yetişen ilk buğday mahsulü hirliler, bu vapurlarda, büs- ının maıballinde hır keş f yapa- ,_ tı ş· li lis kil' .. 

ak b
. . . ..-.a yapan 1§ po mev mu - yapmış, apartıman kapıcı 

mek suretile şifa verirdi. Bazan ise ittirler .. • bugün vapurla Mersinden limanı- bütün yorulup istirahate r ır proıe hazırlaması ıstenil- b d zınn· il b 
mişti. ·r. re. tte atın. an ı. . e un. u sıra- bile Makbulenin çalışıp çalı 

hiçbir vasıta kullanınaz, uzaktan cAdalete susamış olanlar me - mıza gelecektir. Bu ilk parti daha muhtaç hale geliyorlar. Bu, 
ld 'k 4 k 25 d müteaddit defalar benim de D' sıyle tasdık eden Şişli komıser mu dığını sormuş, hiçbir yerde 

ve sözle iyi ederdi. Akıl hastalık- sutturlar .. çünkü adalete doyacak- yıo a ı en uruş para an sa- ığer taraftan, Seyit Ahmet de- avini Nazmi Acar ve o zamanki dı" · tılrmştır Bundan sonra cenup vi basuna geldi. Aynı' hale, ban- · · ma gı netıcesine vararak n 
!arı o zamanlarda, Filistinde çok !ardır. cAffedenler mesutturlar. • : - • resı cıvarında Şehitlik ismi veri - Şişli şimdiki Sinekli nahiyesi mü- yi böylece kayıt ve tasdik 

go"ru" len ve herkese dehşet veren Çun" ku" affedileceklerdır' .• )Ayetlerinden ve orta Anadoludan liyö trenlerinde de maruz len vas· sah d t . . .1 ı anın a anzımı ı e ev- dürü Ali Rıza vilayet memurin evrakı bana yollamış... Beni 
bir hastalıktı. Halk, akıl hastala - cKalbleri saf olanlar mesuttur- yeni mahsul sevkiyatının başla - kalınıyor. velee yapılmış olan noksan duvar muhakemat encümeni kararile va- bu kadının çalıştıgın· dan ha 

. t t .. d" . . 1 Ç" k Ce k . ması ibeklenmektedir. •Kalabalık olan vapur ve aksamının d t a.ml rını cın u muş, vucu une cın gır- ar... un ü nahı Hak ı göre - a am anması ışı zifelerini ihmal suçundan mahke- olmadığı için tasdik ettim.• 
mlş tel!kki ederdi. İsa bunları da ceklerdir.> ---- trenler, haftanın bir günün • ön plana alınmış, halen faal vazi- meye verilmişlerdir. -

Bl'r Sandal d&Vrı"ldt" de v e aatlere 'nhı' tt b 1 Müteakiben korruser m iyi etti. Onun bu mucizeleri belki cSulperver olanlar mesutturlar. e muayy n s 1 
• ye e u unan bu sahanın beledi - Dünkü muhakemede Makbule N . A 1 lis ahkik 

de kuvvetli bir iradenin derhal di- Çünkü Allahın ev tatları addedile- Evelvki akşam İsmail ism:nde sar ettiğine göre, bu saatler- ü k" d K ~...... · · • azını cara po t m 
d 1 ')rece s u ar ve awı<oy ıçın as- meseleyi şöyle anlatmıştır: 1,ru Zihni de nahiye müdürün 

ma~a tesir eden kuvvetli bir telki- ceklerdir.> biri Kumkapı sahillerinden san- e, ihtiyaca yeteeek ve ha kı ri mezar! k hali ifr - 'ht' ı· 
" şu eziyetten kurtaracak ınik- ı ne agı ı ıma ı- •- Ben Kuduz Enstitüsün~ fadesini teyit etmşilerdir. B 

ni idi. Fakat dış tabiat üzerinde cAdalet yolunda zuime düçar o- dalile denize açılmış ve yelkenle! taroa vesait temin edilse iyı' ne binaen tamirine başlanmamış- memurum. Fakat bunu beyanna . üzerine maznun Makbulenin 
olan tesirlerini din tarihlerinin an- . !anlar mesutturlar.. çünkü Alemi gezmeğe başlamıştır. Bir ara fazla r. .. ·ro d 

1 
d 1 'd olmaz mı?• •ır. • 'f meye yazmağa lüzum görmedim. 1i şo"yle bir talepte bulunm 

cak peygamberlere has gördüğü ilahi kendilerinindir.> ruzga an o ayı san a ı ı are e-
İs d 1 1 Sö. ı· k h' b 1 Bu kısmın asri mezarlık olarak Maksadım memurları ig' fal değil- - Makbulenın' çalıştığı ta 

cmucize• !erden addetmek icap e- İsa, söylediğimiz gibi bütün in- demiyen mail san a ı su ara Y ıece ır şey u amı -
k 1 d 1 H • ~-oruz ve dı'yoruz '-". kabulü takdiı·inde Karacaahmet I dı ve olamaz. Çünkü bana tahsis He dahi maaşını alınası icap 

der. sanlar arasında kardeşliği telkin aptırmış, sanda evri mi.şiir. a- .... 
di il 

/mezarlığının diğer aksamı tarihi edilıniş olan maaş, tek ciğerli ve ceg'ine dair Devlet Şürası k 
Bir Feri!ıi ona bir gün etmiştir. Hristiyanlar ona cAilahın seyi civardan geçen liman mo - Haklı değ mi? 
- Ya İsa, demişti, senin telkin oğlu• diyorlar .. Halbuki İsa Allah toru gôrmüş ve yetişerek boğul -

.. .. . 'mahiyette ve gayri faal bir vazi - l binaenaleyh malül olduğum için, beşinci hukuk mahkemesinde 
k ·· 1 İs · ı · k 'yette muhafaza edilecek. yalnız bu ancak zengin olduğum veya ma - ka bir dava dosyasında bulun 

ettiğin yeni dinin esası nedir? benim ve kendisini seven, sayan, ma uzere o an maı ı urtarınış-
t s d l d tö' " d • . d Denı"z bayramı /kısım kullanılacaktır. l lüiyetimin izalesi takdirinde kesi- tadır. Bu karar suretinin get 

İsa şu cevabı verdi: tanıyan bütün kavimlerinin baba- ır. an a a mo run ye egın e 1 ak k k ' lın ' t ' Bu sene Karacaahmet mezarlık- 1 !ebilir. Bu yoklama ilmühaberi mesi, hadiseyi bir suç mahiy 
Allaıl:ıı bütün kalbinle seve • sıdır ve ben sadece bırakan oğlu - 0 ar araya çe ı ış ır. 

k 
· B t · Son günlerde sandal kazalarının hazırlıkları !arına diiklen servilerin adedi hadisesinden sonra maaşım tevkif den çıkaracağı için, meseleyi 

ce s:n. u sevgi amamen rıyasız, yum .. demiştir. (400) b ı· · ı kt d D v k·ı t' .. g' aldıg· g" ı · · ı ·· · e a ıg o m a a ır. edilmişti. ahiliye e a e ıne mu sından halledecekt ı'r . 
menfaatsız olacak. Benim neşret- İsa, Musanın dininden daha saf ını oren ıman reıs ıgı sa-

hiller i sıkı surette kontrole başla- Barbaros ı"htı"fal '. n;, n 1 tem- -----<•.,·--- racaat ettim. Divanı Muhasebat .. tiğim dinin ilk ayeti işte budur ... ve sadece vicdanlara h itap eden Bunun uzerine heyeti ha 
mışlır. Evvelki günden it'baren li- d 1 dU ·· ü'dü * Nafıa Vekili General Ali Fu- kararile tekrar bir heyeti sıhhiye 

ikinci ayeti, kendi nefsini ne ka - bir din getirmişti. o, ne dünyaya, muı a vapı ması şun t d " b beşinci hukuk mahkemesinde 

j 
man kontrol motörleri bütün sa - .. J . ' . a un sa ah Ankaradan şehrimi- muayenesinden geçirildim. Malı1 -

dar seversen o kadar da hemcinsi- ne servete, ne maddi kıymetlere hillerde içinde sandalcı olınıyan Dun. s~~t 16,30. da Islanbul Lı- ze gelmiştir. Vekil şehrimizde bir liyetimin devam ettiği sabit oldu- karar suretinin getirtilmesini 
ni sevecek, ona kendin imiş gibi asla iltifatla bakmadı. Harici hiç tenezzüh sandallarını çevirmeğe man reıslıgınde bır toplantı yapıl- müddet kalacak ve bazı tctk i kler ığundan maasımın bütün mütera - 'nasip bulmuş ve muhakemeyi 
Eevgi ve saygı göstereceksin. İşte bir ihtiras kapılmadı. Bununla be- başlamışlard ı r. mış ve bir Temmuz Denizciler bay yapacaktır. kimlerile be~aber verilmeğe de • ka güne bırakmıştır. 
lbe nim din im in b Ü tün esasi arı bu r a her o : r amın ın ha zır lı k laril e meşgul o- iiiliiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....,iiiiiiii 

--00--- oo--
lki nokta üzerindedir. - Ben, diyordu, Musanın kur - y 1. il lunmuştur. Toplantıya İstanbul s l d k l y "I ' İsaya bu suali soran Ferisi: duğu din ahkamını değiştirmeğe er 1 ma ar sergisinde Deniz kumandanı, Liman rei si, De Ü eymanı·ye e an l ag 1 mUşterı 200 lir 

- Peki, dedi, cHemcinsim> den değil, tekemmül ettirmeğe me - kitapda feşhir edilecek nizbank, Şirketi Hayriye ve Gemi aşırdı 
maksat nedir? Benim hemcinsim murum.. Ankarada açılan kitap sergisinin şirketleri mümessilleri iştirak et- b d ld Sabıkalılardan Jozef Savko 
kimlerdir. Kimlere yardıma borç- Tevrat diyor ki: aynen İsta rı.bula nakli ve burada miştir. ir ÖVÜŞ O U miste Kuru kahveci hanında 
!uyum? - Adam öldürmiyeceksin.. kurulması kararlııljmıştır. Bu işle Den'zde sayısız muvaffak i;ıcUer davatçı Hüseyinin odasına gin 

İsa ceval' verdl: İsa diyor ki: Vekalet yayın direktörü Reşid Saf elde etmiş olan Deniz kurdu. bü- ve bir müşteri gi'bi bazı eski 
- Kudüsten yola çıkan bir a - - Yalnız adam öldürmek değil, fet meşgul olmak:t:ıdır. Kitap ser- yük Türk amirali B<. ,. JS iCİ'1 Biri ötekinin evini kapatmak, diğeri de onun almak istemiştir. Yağlı müşter 

dam yolda hırsızların eline düşü- hemcinsine karşı en ufak bir kö - gisi Galatasarayda açılacak 11 inci yapıfacak lhtifalin 1 ~e 1muza tl! dada bulunan eşyaları gözden 
yor ... Hırsızlar zavallıyı tepeden tülük bile yapmıyacaksın. Mabet- yerli mallar sergiGinde kurulacak- sadüi ettiı;lmesi ilen s:ı r';lmek- gözünü paslatmak İetedi! ç:rirken Hüseyinin duvarda 
tırnağa soyuyorlar. Üstelik bir hay te koyun kurban ederken eğer tır. Bundan başka İstanbul beled'- tedir. Bu suretle Türk d !!niz~ile- Dün sabah Süleymaniyede Dök- kaşı patlamıştır. Burhanın savur- duran ceketinin cebinden 2il0 ll 
1i de dövdükten sonra yarı ölü ya- kardeşin ile dargın olduğun halı - yesi de 11 inci yerli mallar sergi - r inin en büyük kahramanı anıl - mecilerde iki komşu arasında kan- duğu birkaç yumruğu da yiyerek sını da el ça'bukluğu ile aşırın 
rı diri bir halde yol kenarına hıra- rına gelirse kurbanını bırak ve sinde •yarınki İstanbul. ismile bir mız, ayni zamanda Lozar.c!a ka - ~ı bir kavga olmuş ve bir genç ha- ersemliyen Sadettin yüzünden kan Yağlı müşteri kapıdan çıkt 
kıyorlar. kardeşinin yanına git, onunla ba- pavyon inşa edecektir. Burada şeh zandığınuz kabotaj hakimiyetim: şından yaralanmıştır. lar aka aka hemen evine koşmuş tan sonra Hüseyin vaziyetten 

Kudüste Beytülınukaddese men rış .. daha fazla sevap kazanırsın.. rimizin ileride alacağı şekil ve ne 1 zin yıldönümü kutlularunış ola - Hadise şöyle cereyan etmiştir: ve bıçağını kaparak tekrar dışarı helenmiş ve ceketinin cep! 
rup bir haham geçiyor ve zavallı - şekilde imar edileceği planlar ve eaktır. Bu hususta kat'i bir kar;1r Dökmecilerde oturan 19 yaşla- fırlamıştır. Fakat bu ırada Burhan yoklayınca >ki yüz liranın yer' · 
nın bulunduğu tarafa bile bakmı- Tevrat diyor ki: maketlerle göster'lecektir. vermek ve liızımgelen hazırlıkları rında Sadettin adında bir gençle da kendi evine girmiş, alt katta a- yeller estiğini görmüştiır. 
yor ... Bir müddet onra Levi kabi- Karının üzerine ihanet ~tmiye - --o- 'apmak üzere bugünlerde toplantı komşusu Burhanettinin araları a- lelacele eline geçirdiği koca bir Zmbıta Jozefi yakalamış ve mı 
lesine, Beni tsrailin maruf Levi ceksin.. Yeni kuru'an vekaletlere ,apılacak ve bunlar da donanma çıktır. Burhanetlin geçen gün kom balık tavaını sapından tutarak, so yeye vermiştir. 
Sebtine mensup bir dindar geçi - İsa diyor ki: b "I kumandanı amiral Şükrü Okan ile şu kadınlardan birine Sadettinden kak kapısı arkasına gizlenmiş ve Dün Sultanahmet birinci s ag 1 müesseseler İstarı.bul valisi Lıltfi Kırdar da ha- ceza mahkemesinde muhakeme yor ... O da biçare ile alakadar ol- - Yalnız fili olarak ihanet de- bahsederken şöyle bir öğünmede Sadettinin gelmesini beklemiştir. 

Ye · k l Vek"let l b · ı zır bulunacaktır. dilen Jozefin suçu sabit olmu muyor.. Fakat oradan geçen bir ğil, başkasının kadınına fena gözle n ı uru an a ere ag ı bulunmuştur : Gürültüye koşan Burhanın iki ş 
Sameriyeli onunla alakadar olu - ve fena niyetle bakan dahi ayni ı bulunan şehr imizdek i teşekkıiller - Ben istesem Sadettinin evini ar.kadaşiyle sokağa fırlıyan diğer yedi ay hapse mal:kUm olmuş! 
yor . .. Yanına yaklaşıyor. Yarala- suçu kalbinde işlemiş olur. Sağ gö ı ve .idar_elerden bir çoğu henüz .. \'?- KÜÇÜK HABERLER kapatabilırim. Küçük bir l(aber komşular Burhanın elinden bıça- Kısa polis haberler 
rın ı bağlıyor ve sarıyor ... Ağzına ıünüz suç işlerse onu hemen çıka- kılatlaıın tamamlanmaması yuzun vermeme bakar- fakat istemiyo -ığı almışlar ve böylece onu başnıa ---

.. .. .. . d .. k" l . k * Berulta açılacak olan tayya- ' S şa.ap akıtıyor ... Sonra onu atına rınız.Tiı ki sol gozunuze de s ırayet en muş u vazıyette almakta - bul k .. ik' t . rum yoksa... bir tava darbesi yemekten kurtar- * araçhane başında Cem 
. .. .. .. d" . ı·ı d l M ı· . t k'l "tl .. unma uzere ı ayyaremız) .. lard k d·"·'·"' nd k b indiriyor .. En yakın bir köye gö- etmesın. Bulun vucu unuz ma u ır ar. ese a yem eş ı a ara go- . . . Bu söz kadınlar arasında done mış ır. asap u.Nl\.anı an yangın çı 

. • Beruta gılmıştır. . d · · d ·ı 
türüyor.. Onunla alakadar olu - olmaktan ise bir uzvunuzdaıı .1ah re lstanbulda kurulması lazım ge- dola,"8 Sadettinin annesinin kula- HAdıse polise haber verilmiş, ise e sırayetıne mey an verı 
yor .. Şimdi sorarım size, bu zaval- rum kalmanız daha iyidir.. 1 len sigorta isleri müdürlüğü, Şir- * İngiliz bandıralı Armador. ğına kadar gitmiş ve o da bunu iki kavgacı da yakalanarak mah - den söndürülmüştür. 
lının yanından geçen bu ilç adam- !ketler komis~rliği. dahili t icaret. St.ar Tran1satla~t iği ile dün şe~ri. - hemen oğluna yetiştirmekte ge - kemeye verilmiştir. * Kara.gümrükte seyyar seb 

d h gı. · hemcı· ı'ne yardım et Tevrat dı'yor ki·. k d' ·· J k·ı· ı mıze 316 ngılız seyyahı gelmıştır. ikm · t' İlk t d · · 1 S d tt• cı' Aılııned:n beygirı· 7 yaşında an an sı ns re ı, muessese er ve leş ı at an - 1 . • .. • • • 1 c emış ır. e avısı yapı an a e ın, 
mi' t'r ve insanların hemcinsi kim- d "d" 1 .. kl . h .. t k 1 * Mıllı Reasurans şırketının Bu tehdidi işiten Sadettin o ge- kafası sarılı ve gömle"' kan için- san adında bir çocuğa çifte at 

'J ırma mu ur u erı enuz eşe. - .. . . . . . s.ı. 
!erdir. İnsanların hemcinsi dün k" 1 t . 1. B .. d · hamılıne yazılı hısse senetlerının ce abaha kadar uyumamış ve er- de olarak asliye dördüncü ceza ve yaralamıştır. u e mcmış ır. u yuz en yem • . . . . 
ve mezhep farkı gözetmeden her- te~kilitt ile Vekaletle temas etme- · başlıca hamıllerınden İsvıçrelı ta- tesi günü hesabını Burhandan sor mahkemesinde hadiseyi anlatır - * Kumkapıda o\uran Kiğork 

- Karısını boşıyan ve kovan 

kimse onun eline niçin boşadığını 
gösteren bir vesika verecektir. 

kestir. Yaralı olan zavallı tama -
1 

. k 
1 

t 
1 

b ' k .d nınmış sigortacı Yust dün sabah mağa karar vermiştir. Sadettin ken evden bıçak aldığını inkar et- Serkis adında iki arkadaş B 
me erı arar aş ırı an ırço ı a- . . 

me-ı Musa dinine inanmış. Levi . . . . şehrımıze gelmiştir. Bu zat şirke- dün sabah evinden çıkmış, kapısı mi; ve evvela Burhanın kendisine bahçesinde iskernleaLnak mese 
(Devamı var) 

k b
'l . F .. 1 . reler ış lerı ıçın nereye baş vura - t ' h" .1. lı h' 1 . . k ak ldı dı . . . t' · d dol y d d b' a ı es ınc mensup ve erısı erın · ın amı ıne yazı ısse senet erın önünde iki arkadaşile onuşm - sa r ğını ıddıa etınış ır. sın en ayı aşova a ın a f'TAKVIM8 

v~ laıı ı di nliye dinliye kulakla- caklarını şaşırmışlardır. Bu teşek- den yüzde onuna sahiptir. ta olan Burhana rastlamıştır. De- Dinlenen şahitlerden Bayan le kavga etmişler ve adamı baş 
rı dolmuş ve Sameriyelilcre karşı küller ise başlayıncaya kadar es- * Beş gündenberi İstanbulda likanlı yaşlıca bir adam olan Bur- Hayriye doğru söyliyeceğine dair dan ağır yaralamışlardır. İk isi 
k lb Pde düşman h ısieri besl iyen k is i gibi Vekaletle temasa müsaa- bulunmakla olan Yunan mektep hanı bir kenara çekmiş: yeı:nin ederken: yakalanmıştır. 

1358 ~ICRI 135:3 RtJMl 
Rebi'iılahir l\.'ı yıs 

lı .r a.l ndı. Halbuki ne Hab m ve de edilmesi tenmektedir, gemisi Aris dün Köstenceye git _ - Bak, demiş, sana bir şey söy- - Buna lüzum yok Bay reis, * Kadıköyünde oturan Yu 
n~ de Sobt kab iles inden ola n a - ----oo--- mek üzere limanımızdan ayrılmış- liyeyim. Sen bizim evi kapatacak- demiş, biz Araplar katiyen yalan Kenan adında bir adam koıruı 

25 31 

6ınctAY HIZIR 39 

d n ona yardım elın i uzatmadı - iktisadi idarelerin bir tır. mışsın. Bundan evvel ben senin söylemeyiz. İki elimiz yanımıza ge Haiice adında bir kızla kavga e 
la Hal bu ise onu belk i de ölüm- • • * Vakıflar idaresinden maaş gözünü kapatayım da tadını öğ - lecek... rek yaralaanış ve yakalamıştır. 

s E N E: 1 9 3 9 
Vo:aati Ezani 

de~ ,, Sl"!l"lenye ıl ku r tardı . İşte be- arada toplanması iŞi alan mütekait, dul ve yetimlerin ren! Ve yemin ettikten sonra da hit- * Ye ulede oturan Ligor tr 
n elkın etlig m d n 'ı rkese bu İ stanbul İktısat müdürlügüne 

1 
k 

1 
t .. d" Ve bunu söyler söylemez Bur- <lisenin alakadar olduğu tarafını hattı üzerinden ev.ne gelirken 

GOoeı Haziran Güne, 
4 28 8 47 on ay l maaş arının evzııne un . . .. .. . .. ~ k 1 k d.. ·· b 

San r: ~ eli g!bi hareket etmeyi bağlı olan bütün dairelerin b ir a- b 1 1 p b .... t hanın ikı gozu ortasına dehşetlı şoyle anlatmıştır: ya.,ı ta ı ara llŞffiUŞ ve aşıra 
aş anmış ır. erşem e gunu a k • ı t 

tdkı~ eden dind r. . 
1 

kt bri yumruk sallamıştır. Fakat la- - Burhan bizim kom""lardan !ara çarpara agır yara anmış 
Ôğl ' o tı' 
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O nun insanlar arasında bir -
bir ler'11e .yardım • ve ciyi\ik , fik
rim böyle biia istisna herkese şa
mıl kılması aşağl tabakadan halkı, 
fakirleri ve Ferisilerilerle Sadu -
kilerin dütmiif olduklan Someri-l 
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rada top lanması için tetkiklere baş marn anaca ır •-
. fın gelişinden arkadan ne çıkaca- birine: cBen istesem Sadettinin e- Ligor Cerrahpaşa hastanesine k 

1 anmıştır. Bu işle bizzat İktısat * Eski Arnavutluk kralı Zogo- . . ılın t ğını anlıyan Burhan atık davran- vlni kapatınm• demış. Bunu duy- dır ış ır. 
müdürü Halılk meşgul olmakta - nun Fran.sa seyahati hmşir~sinin mış. birden yan tarafa çekilerek dum, gidip Sadettinin annesine ha * Bakırköyünde sarhoş olar 
dır. Dün Ticaret Odasına gelmiş rahatsızlıgının devam etmesınden bu darbeden kurtulduktan sonra her verdlm. Niçin kapatacakmış, bir kahveye giren Hamit orada 

ve bu yolda çalışmıştır. Yakında dolayı teehhüre uğramıştır. Hasta Sadettinin gözüne tos vurur gibi evde neler o!uyormuf ki böyle mü§l:erilerden Osman ile kavga 

bu hususta kat'i bir karar verile - için Almanyadan meşhur profe- bir kafa darbesi indirmiştir. Bu ~!emiş, bilmlyol'lllll. Bu sabah tutuşmuş ve Osnıanı bıçakla ai~ 
cektir. sör doktor Köfer çağırı!mıştır. ılarbe yerini bulmuf, Sadettlnln d~lerini duydum. ca yara~tır. 
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'istiklal harbi tr.-ffıi 1 

lsna• 

!_ŞAREJLER 

ispanya 

1J - lhıılna ım 

ve Harb ATATÜRK Bir memleket ki ba~tan ba,a l Jerine gönderdi ve çok eminiz ki 
yakılmq, yıkılmı9, harap olmut, C eneral Franko Almanya ile hal. 

M ı O 1 d 
11 ırl iki senede bir milyon evladını• yanın yardımının iatikl&J ile te'lif 8. M. ec ı·sı· uru en harp aahaaında kaybetmit ve aul- edilip edilmiyeceğini, bu ciheti 

l ha kavu9alı ancak iki buçuk ay tecrübe etmemit olanlardan daha 

İSTİKLAL Harbi Dün yapılan top antı a birçok e o ısı yani İspanyanın bugün yarın a- Diğer taraftan en küç~k köy. 1 d Ç k P l ı 
1 olmu9tur. Böıııle bir memleketin iyi bilir. 

çılınası mümkün yeni ve daha )erinden en büyük 9ehirlerıne ka-
mÜhİm mevzular görüşüldü Alman hükumeti nane- kan1ı bir harbe ıirmesi konutuıu- dar ~er tarafı .bu ~ .. ın hiç ~İr 

Mukaddeme . • , • • •• yor. harbinde ve bıç bw memlckctın 
olan •Türkün dirilişi• olunca Ankara, 12 (A.A.) - B. M. Mec- sısatının . İstanbul belediyesine ho dakı poJıs mufreze- la anyanın lngiltete ile Fran- batına ıelmemit bir halde yıkıl-
güçlük bir kat daha artar. mi bugün Dr. Mazhar Germenin devrıne aıt kanun layihası da tas- sini }ag"' vettİ sa le:ine değil, fakat Almanya dı. Adeti. tat üatünde l&f kalma-

Bir insan, birkaç nesli zehirle- Bununla beraber bu mühim başkanlığında toplanarak bazı ~- vıp edıld1kten sonra devlet me -, ve ltalya ile beraber harp etme- \dı. Bunları yerine ıetirmek, ya· 
mit bir havayı teneffüs etj~k it buııünkü neailler için yarın~ ıhıısa ait idam hükümlerinin t~- °'..u'.ları aylıklarının tevhit ve tea- Prag, 12 (A.A.) - Cetaka ajan- ainden babaed$mektedir. Hal. ralarını sarmak için ispanyanın 
mahkiımiyeti ile doğmuftU. çın- neaillerinden daha kolaydır. Zı- kine ait maı.bataları tasvip etınış- dul_u~e aıt _kanunun bazı müddet- sının bir tebliğine göre, Nancho'da buki lapanyol diktatörü Franko hem aulha hem paraya ihtiyacı 
de doğduğu muhitin t•~~la~ın:. ra bugünkü neailler bütün bu ti. . l~rırun değiştirilmesini ve mahsus I Alman polisleri tarafından öldü- zaferini tea'id ederken fÖyle IÖy-1 var. ispanya ıulbu da parayı da 
tahammül etmek mah umıye 1 

menkibeyi onunla yanyana yata· Türkiye - Isviçn ticaret ve kle- bır kanunla devletten bir hak te •

1 

rülen Çel- polisi hlldisesin,den do- lemifti: ltalya ile Almanyoınm askeri İt· 
ile hayata atJdı. . . dJar. ring anlaşmasile mertıutatın.ın ve l nun eden veya sermayesinin yarı- layı umumi vali muavini Çek baş- "Biz iatiklalimizi her teYİn u.- tifakını kabul etmemekle bula. Oldüg" ü alin, neıli ve ne alını Bar" kı·-ı, tıpkı onun gibi ze- s ·· d ı Al t k · ·ıe Tuııkıye / d f 1 d l 1 · ı K f l 

• - u e man mena · ı ı sın an az ası ev et~ a't o an ban ·vekiline umumi valinin teessiır e- tünde tutuyoruz Ye Avnıpanm bilecekdir. artı tara , spanya-
takip eden nesiller bambatka birli bir hava teneffüs etmek arasındaki ticari mübadelat ve te-J, ka ve müessese memurlarının ma- rini bildirmiştir. ıulh içinde Y&fllmaaını temin i- nın bitaraf kalmasını ve harp et-
bir hava teneffüs ediyorlardı. mahkumiyeti ile dünyaya geldi. d" t ·t T"" k. e Almanya an • • k d' • d 
Busun" hayata atılanlar iae, muhi- Ve hepaı·, tıpkı onun gibi, içinde ıya a aı ur ıy -. . k - 1 aş ve ücretleri hizmete giriş ve ter Alman hükumeti ölen Çek po- çin tetrikime"8iye amadeyia." memeamı en wııe yar ım saya: 

• !aşmasının tasdıklerıne aıt anun f" us ile . h kkı-~ ki k 1• !isinin annesine 50 bin kuron ver- Filhakika ispanya, iati)d&Jini caktır. Bu vaziyette lapanya yenı te onun bahtettiği yeni 9artları, do"dug"u muhitin 9artlarına ebe- · T"" k" İ ·u · ı u rı a aua anun a -
" lfıyihalarıle u~ :ye - . ng. ere 

1

. .. . . j miş ve Nachodaki Alman polis temin için topraklarında yerlet- bir harbi naaıl ıöze alacak? An· 
tahammül edilmesi zaruri bir va· diyen uymak mahkumiyeti ile muhtemel ticaret ve klerıng an - yi!:ıa~arının muzakeresme . geç.ıl . - 1 müfrezesini dağıtmıştır. mek ve onu iotedikleri istikamete lıyamayız. 
ziyet olduğu için değil, iftiyak hayata atıldı. !aşmalarında bazı tashih ve ilave- mıştr: Bu mevz~lar uzerınde bır 1 Teblig" de Çek polisınin ölümün- sevketmek iatiyenleri memleket. IKDAMCI 
ile benimsedikleri için devam et- Türk cemiyetine biribiri ardın- ler hakkmdaki kanun lfıyihaları - çok ıtıraz ve munakaşalar olmuş . . 

1 1 1 · 'den Alman polıslerının mcsu o -tiriyorlar. ca saldıran içtimai taun ara \"C sıya nın ikinci müzakereleri yapılmış ve maddelerin müzakeresıne ge - • . .
1 

kted' 
Bu iman, her insan ıibi doğdu- si kasırgalara göğüs verdi. ve tasvip edilmiştir. çilmiştir. dugu teyıt edı me ır. İst anbulun İman lu için, neslinin taliinl uzun ~a· Hepai açlığın, yoksulluğun, ya· Rll'Znamede olup ikinci müzake- B. M. Meclisi bu kanunlara ait --o--

man paylaştığı için, bütün hakıki hancıya eair olmak felaketinin bi- M aa r"ıf ·ı n b"ı r (Başta raf• l incide) Yenicamiden Sirkeci yoli!e Fa-
l 'b' 'h etsiz de 1 1 releri yapılacak maddeler arasında maddeler;n müzakeresine çarşam- ~•"' yu""u!-,., fazla abidesini meyda- tihe, Şehzadeye kad~ vürümeg"e kahraman ar ıı ı nı ay · ribirinden zehir i acı arını tattı. ' , ~- , 

recede mUtevazı olduğu için ve Ve yine hemen hepıi, büyük mu· bulunan İ:sta.nıbul - Tramvay ve ba güıı.kü toplantısında devam ede na çıkarma" içın de mutlaka et- başlayınız ve etrafınıza bakınız. 
nihayet ıünün birinde her insana ciaeyi babteden savletlerinde, Tünel şirketlerinin imtiyaz ve te- cektir. tehi 

1
• 
0 
.... 
1
• raflarını asırla.-dır, asırların bir- Minyatürleri andıran ne çeşme -

bir oon çiaen mukadderatın gad· onun ytınıbaşmda bulundu ve işa- biri üzerine yığdıgı molozlardan !er, ne sebiller, ne türbeler, ne bi-

rine uğrıyabildiği için, bir müd- ret ettiği her iıtikamete, hiçbir Haıı·f aks du·· n be ya - tem·zıemek lazımdır. Bu ise, yapı nalar, ne hanlar ve ne hamamlar 
det, herkea ıibidir, hiç birimiz - zaman yüageri etmeği dlitünmi- Ankara, 12 (A.A.) - Orta oku. ma değ.!, büyük bir yıkma işidir ve göreceksiniz k~ dcğıl kendilcrinl 
den farklı değildir sanılmlftı. yerek saldırdı. Bugiln yqıyan sınav talimatnamesinin 12 inci, Ji. öyle muazzam. pahalı, guç bir yık- bir daha yaratabilmek, pencere • 

Bununla beraber onun hayatta neıiller bir mucizenin tekevvünü- natta buJu·ndu se sınav talimatn,;,mesinin 21 ine madır ki, her vuracağımız kazma !erindeki parmaklıkları hatta tak· 
iken de vatandatlarmı hayran ne tahit olmut neaillerdir. ve öğretmen okulları sınav tali - ~ ·ı e\'Yela b r C.\ uç altın ödemek lid etmek imkanımız kalmamıştır. 
edebilmek, kıakanJmamalr veya Bun~nla beraber Türkün, İn- matnamesinin 20 inci maddı•l 0rinin ger<'kir. Duşunmel: k. Yenıcamiin B 

1 
d ln . 

1 b ı.d k k ·ı . .1 k . . un ar a, ya ız munarın aş • pek a• kıakanllllf olmak, çok sanlık tarihindeki roıu. bu tari- Danzıe işini ce ren '-aile . lı"rioci fıkrasının aşagf, v" : iJŞı" _. - etrafını bir m•ktar açabı me ,çın ıara verdiği şekil ve istikametlerin 
aevilmek ve imrenilmek saadeti- he hep ıöa kamattıran miic:iaeler ll de değıştir:ldığı Maarı eK gın lan neoır'. H ç! 1 b .. _k k . beti .. d "il 

..., h k f f den tebli" olu~u<tur: Carr.iin etrafındakı molozların. en uyu zev nıds · ı erınkı Te"~k· ne ulqtıjı ıörüldli· hediye etmit olmaaiyle hülasa e- kalkarlarsa arp Çl ar . .. . ' . 1 . • aynı zamanda şım 1 o en es ı ur Şimdi, aramızda yatadıiı ıün- dilmez mi? Bunun içindir ki • •• Bır ders yılı ıç nde taleb<-nın de- •hen uz bırııııcı kadcmesı kaldırır- -
l<ır, her an bir parça daha mazi. Muıtafa Kemal, eıı-er bir ba9ka .. .. . vamsızlığı, devam müddet.r.ın üç- 1 mışlır ve bu bırinc, kademe kal- işçilığinın de eıı mükemmel delil-

• Londra, 12 (A. A.) - Bugun cebren halletmek teşebbu;u za - f 
1 1 

t 
1 

b 
1 

d ğil f k t Jerıni bulabılirız .... tikçe ....ı•-1"'- ihtiraslarla ka· ili ı· k h ı dı eg"er . . . ~ . te bırınden az a o ursa o a .. e e sı.- kınca va n1z cam e a a mo- .. • •- ..,. m e m a ramanı 0 aay • Lordlar kamarasında harıcı sıya- rurı olarak bır harbi intaç edecek- · ' 
rarmıı ve fint insanlar için ayar bir '-··ka milletin batında bu · .. k - 1 . d H . t" ki 1· ·ıı d b h b k 1 nıfta bırakılır. Anca!( ayakta te - lozlar da, camı kadar azametle, Hulasa, İstanbulu ımar edcbıl-""'Y set muza ere erı esnasın a arı- ır ıı.gı ere e u a~ e arı - . . . . , 
edilmit ıözlerle ona bakmamak eseri •aratsaydı, muciaeai mutla· . N Lo d- H lif •·- d . ki ciaviyi veya amelıvatı ıca.bett.rmı.ş daha iyı mcyaana çıkmışlardır, mek için yıkmak lazımdır \'e maa-, cıye azın r a a"" emış - şaca ır. · d .... 
aaaletine bir kat daha kuvvetle ka daha akJlara ha~t verir sa- k" Lo d H 1.f ks İ ·ıt . bulunauı bir hastalıktan tlolayı e- Şimdi bakıyoruz v~ hayretle goru- Jesef, umumi zan hilafına olarak ··- tir ı: r a ı a ngı esen.n umu- .. . . 

1 1 
. 

tesahlip ediyoruz. "dırdı denirse kimse itiraz ede- p b .. .. .. 1 d""" • . t" ... 1 h 1• et · vam muddetını doldurmı)an a e- yoruz kı bu molozlar; barakalar, vıkmak da, hiç, amma hem kolay k • erşem e gunu soy e ıgım nu - ını sıyase ını şoy e u asa mış - .. • , . . . 
Her neıil oiullarmdan bir a- mez. tuk muhtelif tefsirlere uğramıştır. tir: be: . dukkanlar,_n:ağazalar ve hanlar ha şimdiye ka.da.r e.n .az ıkı mılyona 

çmı, cemiyetin umumi aatbı Ua- Türk milletinin kurtulutu ne Fılkat şunu kaydedeyim ki haki - İngiliz siyaseti h:ç kimseyi teh· a) Hal ve hareket notu kırılma- Nnde v: .ha.a ıkı :ı:andan, boyu~a, yakın para g:tm:ı.ştır:. ıı:albukı açı-
tüne çıkarır. derece elim tartlar içinde ve ne kat daima hakikattir ve hak:kati dit etmiyor ve gizli hiçbir maksat tnış olmak, . . - alabıldıg.ne temadı. etmektedır. !arı ze.vk namına kokunden ~'.l -

Bu ezeli bir takdirdir ki ha· maklıa bir tali kartmnda tabak· soy'" )emekte pek nadir olarak g"" takip etlcm'.yor. Eg" er su1lıu boz _ b.~ Ders yılı ıçınde aldı,gı. notlar . İsta_ nbu.lu. h. ayalinızde yalnız es- mek lazım gelecek? Nasıl musa-.an ba• d:·-lerin bir sevki, hazan k k tt' il • 1 sa ol un mut " k t ı k nıf geçôbıl"ceg ka k ı • """ 
- u e ır mıt o ur ı ' • : kalınmış olur.. 1 mak i.stiyen zorbalar tatbikine ma ı a ı_ o. ara ~ı ' ' - ı mımarısının eser erne gorme5• maha edelim ki Agobun iki metro 

içtimai kanunların bir icabı veya laka, daha kolay ve daha taldı H . . N S ti 1 h 1 k 1 ınaatını vernıış bulunmak. ga ·ret edersenız, yaratılan man - t!epheli ve otuz metro irtifalı hanı 
mukadderatın bir tecelliıi ıure- · · d tahakkuk u· il · arıcıye azırı ovye er e ya - a a maz. ) H t 1 • tasd H doktor ra - . . . . 

. · ~rtlar ıçm ~ .e ır mıt pılan miiza.kereleı· hakkında söz ı Sulh muhafaza edildiği müddet- c . as a ıgı . 1 
.' zaranın akla hayret Yeren giızel - lle ıŞkembecı Hınstor.un le~ k ı<an 

tinde talildu •e tef11r olunur. bır bafka millet epopeamden da- .. . . . . ! . . .. .. .. b poru ile tevsik edılmış olmak liği karşısında hatta hayalen dahi dükkanı ve onun yanında \'en" a-Fakat t --'L• ·"•le bir .a. atınca ha kol olm t z· k h soylemekten ımtına etmıştır. çe ngılterenın bulun nufuzu - u dl H t l ·' b" kar • • 
ann ...,, a7 Uf ur. ıra a ra- aş a ı6ına w .r yu ı d h h "k ı· d · · t e' 

1 
• • M h ed . ıayfalarda kahar....Wın azlılı ae ini -~adarken milletin- Danizıg me.ı~ eat hakkında de - tufuz ihmal ed:lecek bir şey de - ı.f t k" ed b"I • n okul d' a a arı u a esını asa\'\ ur • - çı mış p~'.·u.ıuır e m n mavı 

. 1 man, e r ,_ · " k" ğ l b" - n 1 a ıp 0 1 ecegı e 1 mek kabil olmaz. bovalı kubık taravet salonu ve bizi titretir, naanlık, en b~ den diledlii kadar her mertebe- mış,.r ı, .. . ildir - müzakere yo u ile ulun rektörlüğünce kanaat getirilmiş ' 
1 

. . 
lt•L-- olaa devamlı ve umumı de münevver yardımcı -ebilm'lf İngiltere hukü.metı bu mesele - meselelere iirlilfıne bir tesv:ye tar- b 
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d" k"' 
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.. Filvaki 
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, le bir hakıkat yara • onun yanında •parrrra.- gışesının 
JDan -y . .• . u unma şar ı e o u ıre wr u - • 

1
. · hayranlığı bahtetmekle pek titiz- ,.. milletin heyetiumumiyeai da- nın muza~ere yolu ile halhni te - zını arastırmay istihdaf edece)< - ğünün teklifi ü

2
erine Maarif Ve _ tılmıştır ki hayali geçmiştir, Bü- banknotlar dağıtan kısmet.' bayı 

dlr. Baaan bir nesilden deiil on ima tavında bir mertlik ile ve asil mennı ı;1'-'· _Bu m_eseleyı Polonya- tir. Fakat hiitiir mt!?.a.kerecilerin killiğin'n müsaadesilc devam miıd 1 tün saraylar, bütün camiler, taraf ·ıe banknotları kapışan mes ud ın-
• k h • .• k d .1 d'l .•• h 1 '!lın 't ılım tehd.t edecek suro:tte ayni suretle konuşması IAzımdır. , . h B ,. 

1 
__ ,_, . . .lm. aI' 

1 
e 

neaild- jarih;e hır a raman ın- bıl ın ıya ı e ı edıgı er sav e- i:letini dolduran talebe g>bı mua - taraf, ep o
6

aza hik!m kıyı ara san r.,,..,,.,erı çızı ıı ış erı v 
tikal ettiil ıörtilme:ı. Zira ta- ti mümkUn luluuttır. - mele görür. ve tepelere dikılmişlerdir. Mermer onun yanında kahvecı Murtazanın 
rlh ııün!Uk hldlaelerin kahrıunan- Bunun için değil midir ki mu- u 1 uslu Artı 1 rma Kurumunun Bütün mesleki tahsil mÜeS6ese- sarayların geri.sinde Anadolu ve çerden çöpten yapıp tnangalile 
larmı veya merhale kahraman· ıaıır tarihe bakan her ıözün tanı- !erinde de bu karar hükümlerine Rumeli korularının nefti fonları cezvelerini yerleştirdiği caretha-
larmı ancak takdir eder. Tari • aıa i9tiyakından kendini alama. göre hareket olunur. varmış ve yüksek cami kubbeleri nesi \'e onun yanında lakerdacı 
hin hayran olabi~eai için kahra- dıiı ~~laf~. Kemal, gö~tüğü 5 'ınc"ı kongres "ı topland 1 --o-- de gök.ün mavisine karışınca tabi- Alekonun balık sergisi ve onun ya-
-.ım ferd ve cenuyet mahkeme· ıün bulun dunya kalemlermden lngı'lı'z HükOmdarları Ruz- tl , t b. b" . . t 

1 
nında kasap Sarı Mahmudun sclt-

. • f k d " .. .. a e san a ır ırını a.mam ayıcı 
!erinin takdir haddi UatUnde hır birer meraıye lf ır ıgını ıordu- b" ah nk h 

1
. . al .8o 2evatçı ile anlaşıp ikiye böldüğü 

. . • A t" k • 1 ğ d' Ankara, 12 (A.A.) - Ulusal e- ve milleti mütemadiyen itibar ve velt"ın'ı Londraya davet ır e a mı mış nra kudret ıfade etmlf olma11 lazım- "limÜz ta ur • mıan ı a ver •· . . . .. .. . .. . . d 
" · k k d" k konomi ve arttırma kurumunun refah mevkiine yükseltmekte bu- Zamanıle camının onune b;r duk- •medarı ma.ışelı ve onun yanın a dır "i matemın o• oca unyayı le ett"'er . . .. . . d 

'y · t kk"b" k J d' " il 'nlcr bir musiki aleti _ beşinci kongresı 12 haziran 1939 lunan Atatürk rejimine bağlı kal- 1 kAn yapmışız. Arkasından bir dük- da Terakkı Sanayı Turk Lımıte anı ere u une a ı er ır- mJZJap e ı · :k · · · d · ed! 
menin cemiyet, iz'anından •imkfıiı ne döndürdüğünü gördilğümliz paza~tesi günü saat 10 da Ankara mağa ve kendi faaliyet şubelerin- Hydepark, 12 (A.A.) - İngiliz kan, bir dükkan daha diyhıce bir şm etı~ın yenı y~ptır :gı Y 
aızdır- .karannı alabittteği bir .,. Atat"-k her fıraatta fU cümleyi Serg_ ıevinde kurumun genel mer - de Cümhuriyet Halk Partisi pren kral ve kraliçesini Kanadaya götü- cephesi kapanmış. Bu sefer öbür katlı kwbik daırelerı var· 

..,. k d b 1·1 3 d h · · d b' Sebebi de l&kenlacı ile muhte-Mr meydana getirmek, bir mucize tekrarlardı: ezın e toplanmıştır. siplerini tahakkuk ettirmeği en e- recek olan tren ura saa ı e e eep eye geçmışız, oraya a ır 
yaratmak liznndır, _ Ne mutlu Türküm diyene! Kongre başkanlığına seçilen' saslı bir gaye olarak kabul ve ilan Hydeark'tan hareket etmiştir. Cünı dükkan yapını ız. Bir dükkan, bir 

itte o insan - ki adı Mustafa işte İkdam, bugüu yarın ve ebe- '~alıkesir .mebusu general Kazım eder.> hurreisi ve Bayan Ruzvelt gara dükkan daha o cephe de kapan-
Kemaldi - bir böyle kahraman- diyen; .. Özalpın rıyasetinde ruznameye ge Bundan sonra yeni nizam na - kadar misafirlerle bir~ikt~ gelm'.ş mış. Bu. suretledir. ki bir iki yüzse-
dır. _Ne mutlu bize ki o da Turk- çılmeden evvel ebedi şefimiz Ata- meye tevfikan 9 merkez idare he- ve İngiliz kral ve kralıçesını bır ne Yenıcam.nın bır ta,rafını kuşçu-* tü.... türkün hatırasını tazizen bir daki- yeti ile 4 yedek ve iki mürakiple, vatandaş dostlarını teşyi ediyor - . !ar, terlikçHer ve diğer tarafını 

IDMnları yatadıkları ıün- Demekte milli gururun en ka ayakta durulmuş ve 1937 • 38 iki yedek mürakibin intihabına gel muş gibi merasimsiz bir tarzda 1 kunduracılar, tiıtüncüler, piyanko-

şem limited ıirketinin ve birinin 
tem51l ettiği tahta ile diğerinin 

temsil ettiği betonarmenin bu de
rece sarmaş dolaş olduğu bir çar
şıyı nasıl yok e.iebileceğiz?. 

Dava değil, asıl kördüğüm bu
radadır. lerde tahlile kalklfmak, eoerleri· yüksek ifadeıini ıörecek ol~.-- yılları çalışma ve hesap raporları çllmiş, ve Balıkesir mebusu gene- selfımlamışlardır. ıcula~la çevirerek o şah:s~rin e~ek-

ni naaıl bir yeni tekemmül mer· Iİllere, onun muazzam eaermı Ye okunarak tasdik ve 1940 • 41 büt- ral Kazım Özalp, Mardin mebusu Kral, hareket ederken Ruzvelte lermı Salı pazarına çevırıvermış. 
haleaine ul&Jbrabilecekleri, ya. bu muazzam eserin ne korkunç 'çeleri kabul edilmiştir. Riza Erten, İş Bankası umum mü gerek kendsiinin ve gerek Ameri- - --- - ----------- -

nn, mU.bet vey menfi na11l bir bir botluktan yükseldiğini, hiç- Cemiyetler kanuna göre, tadil dürü Salahattin Çam, Muş mebu- ka milletinin misafirperverliğin - Tu·· rk plotlannın 
A. N. K A RACA N 

yeni hamleye girifebilecekleri 1 ten, ümitsizlikten ve müaelael fe- edilen cemiyetin nizamname pro- su Şükrü Ataman, Sümerbank u· den dolayı teşekkürlerini ifade 
meçhul olduğu için aldatıcı neti- laketlerden batka bir teye gebe jesi müzakere edilmiş ve ufak ba· mum müdürü Nurullah Sümer, için altın bir hokka hediye etmi.ş-
celer verebilir. Hatta bu nevi olmaaına imkan ve ihtimal tasa~- zı tadilatla kabul edilmiştir. Emlak ve Eytam bankası umum tir. b •• k •• •• t • • 
kab~a~anları,. ta':'amiyle tari; vur edilemiyen ne met'u.m b~ Cem'.yet yeni nizamnamesine müdürü Cevdet Gület, Maarifi İngiltere kral ve kraliçeini ha- ugun U gos esısı 
he mtıkal ettıklerı anda dahı kaostan dotduğunu böyle b aldığı bır rnaddei mahsasa ile müsteşar vekili İhsan Sungu, Krk, mil olan tren, bu sabah Amerika -

miicerred dlitlincelerin mevauu anlayıt içinde nakledecek. . cCümhuriyet Halk Partisi pren _ lareli mebusu ve Çocuk Esirgeme Kanada hududuıl\.ı geçmiş ve Sa - Ankara, 12 (A.A.) - Litan.bulda Mahsulleri Oiiainin de yeni kuru
yapma~ batalı ol~. Bu eaerde hülya ve tahrif sipleri. ni tahakkuk ettirmeyi bir Kuru~ıu başkanı Dr. Fııat Umay, int _ John'a vasıl olmuştur. Kral. bulunan Türkkuşu filosu yarın Ye lan ınıntaka iktıaat müdürlüğüne 

. Tarıh ve cemıyet • kar9ıaında yok. Y_alnız hakikat var. Yal-, gaye olr~k kab~J etnllştir. İzmir mebusu Rahmi Köken mer- ve kraliçe, burada kesif bir halk §ilköyde Akrobasi ve silo uçu§l~ı bğalanması ~arar~W:· Bu ıda 
~vvere dllfen ·~~ıfe,. bu ne- nız hakikat... cCemıyet Türk miletinin bir kze idare azalığına intihap edilmiş kütlesi tarafından alkışlanmıştır. yapacaktır, İ6tanbul palkı bu goo- renin hükmi phaiyı;tı haız olması 
•ıden kahramanlar. uzenne de- İlk defa olarak hUlyayı a~n tek kuruuş ve yükseliş yolu olan )erdir. Paris, 12 (A.A.) - cCe Soir> ga terilerde bulunmıya davet edil • ıbu iJe §İmdilik imkin bırakmak • 
vamh ıurette umumı allkayı tah- ve bidiaeye muhayyeleden Uatün t . · verdi,.; haberlere göre miftir. Uçuşlara öğleden sonra sa- tadır. Bu hususta !hım gelen mu· 'k il h"'li d'I bT A f"' · ze esının .,. , 
n e. u sa e. '. e 

1

• ır. ma, bir kainat yaratmak pres ıımı 1 
11 1 

1 İngiltere kr.. ve krali~esi. B. Ruz· &t 14 te başlanacaktır. Türk.kuşu - amelenin yapılması için tetkiklere 
kaloımıne ve.mu~ıtıne msaf

11
z ~1- bah9elmi9 olan bir hakikat.. spanyo ar a talyanlar arasında velti Londrayı ziyarete d;;vet et Jnun fimdiye kadar yetiftirdiii es- girişilmiştir. 

~a~ en~ıteaıyı~ çaı.,an . da: * m. ıerdir. . 1 ki ve yeni bütün piloUarı bu lllÇUf" Kısa haberler 
rilat bar munevverm bu vazıfeyı ---c-- ış !ar eısnasında meydanlarda hazır 

~::~a~:.:.:;:.=. G~!~.?m~?! ... , askeri lttif aktan bahsediliyor !~~~R!•!.~~~.~~" '• S~E 5;,; :::::;~.:~:~~:::.~: 
mı9 bir nokta bırakmamağa ha•· Ankara, 12 (A.A.) _ Romanya Londra, 1

2 
(A.A.) - Hendaye - ler de ayni tahminde bulunmak - dındün dilenirlerken yakalan-ı ı - sonra saat 

14 
te Bursada Bursalı- lındığını tebliğ etmiştir. 

retmeaiyle mümkündür. büyük elçisi ve Bayan Stoika bu dan Times gazete6ıne bildirildiği • ~adırlar. lar ve adliyeye verilmişlerdir. E- 1 lar için uçuşlar yapılacaktır, Mey- yolda iken 4 kuruş 25 paradan sa-

Eserin tetkiki kahramann ha- akşam Ankarapalasta Romanya ha ne giire, İspanyol gazetesinin kul- GafenkO Atineye gidiyor mine ve Seher, k:;caklannda me- danların çamurlu olmasından do- * Fransız Hariciye nazırı Bon-
kikil'rn&naaını mücerret tethialer• . . f nk me verdikleri birer çocukla Su! • layı Türlıkuşu filosu Edirneyi zi- net dün öğleden sonra Polonya 
den çok daha kuvvetle tebarüz rıcıye nazır ve Bayan Ga e 

0 .şe- !anmakta olduklar, lisana nazaran, Atina, 12 (A.A.) - Rumanya ha· tanahmet birinci sulh ceza. m'."' - yaret edemiyeceıktir. 
"etti. ;r, 1 refine büyük bir ziyafet vermış - jsııanya, İtalya ile askeri bir itti- riciye nazırı Gafenko perşembe kemesinde muhakeme edilmışler -o büyük elçisini kabul etmiştir. 

Bu ıüç bir ittir. Hele tetkik I !erdi~. . . . fak aktedecektir. günü Atin aya gelecek ve dört gün ve net icede birer hafta belediye 

1 

T k h il . fi . * Dün sabah biri kadın olmak 
edilecek eııer yakın tarihin en 1 Zıyafet.' arlak bır kabul. resmı Yunan hükiimetinin misafiri ola • hizmetlerinde çalışmağa mahkfur opra ma su erı o Si üzere idam mahküm üç caninin 
hayret verici, en büyük epopeaij takıp etmıştır. Daily Telgrapıh ile d;ğer gazete- raık kalacaktır. Qlınu§lardır. "ıfüstakil bir idare olan Toprak başları kesilml§tir. 
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1 EFE 
Bir hizmetçi anlattı 

Dağlar kralının hakiki 
hayat ve maceraları 

Yazan : ZEYNEL BESİM SUN 

Yazan: PERiDE CELAL 

! . ....,. __... 

r 

Emirli çiftliğine giden bozuk yo· 
!un iki tarafı yamaçla muhat son 
büküntü yerinde yalçın kayaların 
arasnda korkunç bir nAra yük· 
seldi: 

- Gidi gahpenin ?inası! .. 
Ve arkasından 

yırtan ışıklar yarataraıc i,şleıniye 

başlıyan beş namlunun çıkardığı 

seslerle akşamın mağmum sükWıu 
bozuldu. 

Bu Ani silılh baskınını bir, ikiı 
- Yandım anam. 

• 

Feryadı takip ettikten sonra pu
suya düşen taraftan bir kişiniı. 
derhal siper alarak ateşe başladığı, 
diğer birisinin de süratle kaçtığı 
görüldü. ğerini imha için elinden geleni ar-

Köselioğlu, ummadığı bir baskına dına .. koyıı:amış~ır. . . 
uğramıştı. Kose~oglu zıyafete gıdiyordu'. 

Pusudakilc t Çakıcı Mehmet E- bu gıdışın Çakıcı Mehmet çetesı 
fe ile dört kızanı idi... 1 tarafından duyulup öğrenilmesine 
1900 senesi bida,yetindeyiz. İzmi- imk~n ~lmadığı için çete tertibat.· 

rin Ödemiş kazası merkezi civa- sız ılerliyordu. 
rındaki Emirli çiftliğinin sahibi Fakat Aron muttasıl düşünüyor
David an Efendi o zamanın bütün du. Birkaç gün sonra Köselioğlu 
topra: ve servet' sahipleri gibi eş- ile bu dostluk tezahürünü Çakıcı 
kiya çetelerile aliikadar oluyo~du. elbette işitecek ve yenilen kuzu-

David an efendi bilhassa Köse- !arla içilen rakıları Aronun da, ye
lioğlu d~nilen şakiyi himaye edi- di silsilesinin de behemehal bur· 

.,yordu. nundan getir·ecekti. 

1 

Kösele oğlu Çakıcı Efeden kor- Aron __ bu. endişe içinde kararını 
kar ak is liman etmek istemış ve bu, :.ı~ı: Koseı:~ğlunun o akşam çift

) arzusu Davidyan efendinin oğlu A- ıge gelecegını Çakıcı .Mehmet e
ron deliiletile hükıimete kabul et- fey~ haber vermeyi, tatlı canının 
· ·1 · · ç t t k Y" ık muhafazası baktmından, gayet mu-- İlk kapıma nasıl girdim .. .ı- civeleıt ~irşeydi Orada işim azdı tırı mıştı. e e ar ı • uze ç ı· f k b .. 

· · b k 'ftlikt b 

1 
va ı uldu ve oy le yaptı ... c.ük hanımcığım. Bakın size baştan Celep hazan seyahate çıkardı. yordu. ve u a şam çı e u B d Ç k .. . . • 1 u urum, a ıcı Efe ıçın, fev· 

anlatıv~reyim. Vallahi dinlerken Küçük hanımcığım. İşte o zaman netıce şerefıne eglenecler yapı a- . "' t 
1 

b' 
· . , , t rf d k 1 k .1. b. t1 aoıa ca z o mıyan ır fırsattı; 

ağlarsınız, iCJ •. niz ~ı:ı;lar. nanım !çerl genç bır adıım alırdı ca;ı:, u an a uzu ar esı ıp ın- " h 1 1 d .. ··ıd·· K'' 1 .• 
· . l\ler a yo a uzu u ve ose ıog-

Ben pek küçükken anam, babam Yine bir gün celep seyahate gitti. tikler lakırdatılacaktı. 1 d 
1 

.111. _ ak . b 
D d ·ı A Çak un an e\·ve çı ı~e varar ıca ı 

ölmüş Teyzem on dördüme kadar Hanım aşığını eve aldı. Meğerse avi yanın og u ron, ıcı h'l k kt 'k 
t 'l K" r ·ı t · veç ı e pusu ıırma a gecı ·me-bana baktı. Neden yalan söyliye- celep gitmemiş, hile yapmış. Polis- çe esı e ~se ıog u çe esı arasın· d' 

yim, teyzem iyi kadındı doğrusu. lerle evi bastırmaz mı? .. Hepimizi daki ~ünafercti pekala b_ili_yordu. 1 \şte Köselioğlu, her şeyden bi· 
Amma gedikli yüzbaşı olan eniş- karakola götürdüler. ünce çok ~·u munaferet bır kadın yuzunden- haber ilerlerken bu pusuya düş· 
tem, tekaüt olup ta para sıkıntısı korktum küçük hanımcığım. Ço- ı. lh Ç k 

1 1 
müş ve ilk baskın ateşinde kızan-

b k dm - pur bir polis beni sıkıştırdı. Canı- Fi akil<a a ırca mm kızan a-aşlayınca ne yapsın a cagız, !arından Mehmetle beraber: 
b km mı, namusumu zor kurtardım. Ka- rından birisine Ödemişin Kışla kö-henim başımın çaresine a ayı - Yandım anam ... 

d .. ·· d" B' b - b' b • d rakoldan kurtulunca iki üç hafta yünden bir kız kaçmlacaktı. Bu 
uşun u. ır ogaz ır ogaz ır, Feryadını basarak derhal ölmüş-

0 Sıralarda komşular da ona akıl avare dolaştım, barınacak doğru cKız kaçırma. hadisesi vukubul-
lı !ık! h tü. Geriye tek başına Dağdelenoğ-

öğretip, sağlık vermişler. Beni mü- dürüst yp de yoktu. Neyse ki, du; fakat yan ş a, kıza veç en 1 f k 
Ceıepıerde iken bız. e gelen mı·safir- pek benziyen Kamalı Mehmedin u namile maru ızan kalmıştı. 

hendis cM• !erin evine kapılayı- Çak Ef tt ğı d b 
!erden birinin hizmetçisile ahbap karısı kaçırıldı. _ ıcı e ya ı yer en a -verdiler. Ev oldukça kalabalıktı gırdı 

küçük hanımcığım. Mühendis Ak olmuştum, onun odasında yatıp Gerçi kadının parmağına bile 1 _ :D "d 
1 

,.,
1 

ı T 
1
. 

1
, 

k lk a5 e en 0 6 u... es ım. o .... 
saçlı, terbiyeli bir zattı. Karısı u-

1 
a tım. ..,. \. ~':nu.lmuş değildi !a.nlışlığın d=r - Beni anam gahpe garı enta-

fak tefek çaçaron birşeydi İki o- - ...... - · - • - - - naı rarıana varan ı,:akıcı Efe, 0• risi giyeyim diye doğurmadı Ba-
ğullan bir kızlan vardı. Hanım - Teyzem başıma gelen şeyler- zürler dileyip af talep ederek Ka- . d . . · 

d b d lmı tı kil ük şıma zına onu mu geçırteyım na· 
söylene söylene, küçük hanım döve en sonra ana arı · ş ç malının karısını bin bir ihtiram i- t d T' ? 

hanımcığım. Eve afmıyordu. ır 0 u · 
döve bana epey şeyler öğrettiler. çinde evine iade etmişti. Fakat Dağdelen ogıu, beş kişiye muka· 
·"'mma dövseler de, dövseler de yi- Tam kendime iş buldum, hasta Kamalı Mehmet bu yanlışlığı bir 
n. b' k k b k k H bil tek başına mukavemet gösteri-
tıe onlardan memnundum, koşnu- ır oca ar;ya a aca tım, em türlü hazmedemedi ve martinini 

aylık ta dolguncaydı. O sıralard~ yor ve en küçük bir kıpırtıdan şür--
dum doğrusu. Gözüm orada açıldı, kapınca Köselioğlu çetesine ilti-

1 dr d ... bir şoför talibim çıktı. Arslan gibi hakta tereddüt göstermedi. 'heye düşerek kurşunu basıyordu. 
terbiye, muame e ne ora a og - gençtı·. Benı· go··rmu··ş, beg"enmiş, 

. Yalçın sırttan kaya, kaya çiftlik 
rendim. ben de onu gördüm, beğendim. He- Işte vu vak'a ve bu iltihak, Çakı-

- ...... men nişanlandık. Bu kara bahtı- cı çetesile Köselioğlu çetesini yek-
- O zaman hiç te böyle değil- mm yar olduğu var mı ki, daha ni- diğerine can düşmanı yapmış ve o 

samanlığınm önüne düşen çakıcı 

çetesi, Dağdelen oğlunun bırakıp 

kaçma ihtimallerini ortadan kal-

dırmış ve kendisini fena sıkıştır· 
ınıştı. 

Maamafih Dağdelen oğlu, tesli· 
miyet göstermemekte inat ediyor 
ve silah istimalinden bir türlü vaz 
geçmiyordu. 

Seyrek ateşlerle müsademe iki 
saat devam ettikten sonra Dağde

len oğlu agır yaralanarak Çakıcı 
çetesinin eline düştü. 

Yaralıyı aldılar; efenin yanına 
getirdiler. Çakıcı, ağzından bir iz· 
tırap sayhası dahi çıkarmaksızın, 

önünde yatan bu yiğit delikanlıyı< 
yaklaştı: 

- Dağdelen oğlu; dedi, cesaretine 
hayran kaldım. Hiç gam yeme; se
ni şimdi köyüne yollıyacağım. İyı 
olunce gelir, benim yanımda kızan
lık edersi,, ... 
Kızanlardan ikisi, efenin emri

le, çiftliğe koşarak iki adamla bir 
merdiven getirdiler. Dağdelen oğ-, 
lunu merdivene yatırtlılar. Ya-
rasını sardıktan sonra ariamlara 

teslim ederek bir araba ile 
Ödemişe bağlı Kel;l.s şimdi 
Kiraz) nahiyesine, karısının 

yanına yolladılar. Dağdekn oğlu 

iki aylık uzun bir tedaviye rağmen 
kurtulamamış, evinde ölmüştür. 

Köseli oğlu çetesinin dördüncü 

kızanına gelince: İki çete arasın
daki husumetin başlıca funill olan 
Kamalı Mehmet, ilk atımlarda efe

sinin öldüğünü görünce kaçmağa 

eaşlamış ve ayağından bir kurşun 

y<!mesine rağmen firara muvaffak 
olmuştu. Bilahare başlı başına ay· 

rı bir çete kurmağa muvaffak olan 
Ka.ıualı Mchmctten, ileride, ayrt .. 
ca bahsedilecektir. 

Aslen Bürhan aşiretine mensup 
olup İspartanın Bürhan köyüne 
iskan edilmiş olan Kara Mehmet 
isminde birilıi Bü rııan köyüdiva
rında bir adam öldürmüştü. 

(Devamı var) dinı küçük hanımcığım. Saçlarım şanlandık bir ay geçmedi bizim şo- günden itibaren her iki çete de di-

sapsarı idi. Boyıım, bosum yerinde för bir çocıığa çarptı. Hem de ço- !!.::~-=-~~· ~-::=~~· ~-=~::::::::::::::::::::::::::::~ 
idi. Gözlerim deniz rengi mavi idi. • cuk dişlilerden birinin çocuğu imiş miyeceğıını biliyordum.' Hapısten 1 1 
Ak pak bir kızdım. Yüzüme bakı- küçük hanımcığım. Bizim şoförü çık:ıktan sonra ya gelıp başıma ~ o R A z [Q) A M n ~ A H 
]11"1.İı. ıerdal hapse attılar, Çocuğun ba- ·bela kesilirse?. Vururmu, öldürür ••••••••••••• •••• •••••••••• 

- ...... cağı kırılmış. Nişanlım suç bende mü, artık ne yapardı allahu alem ... 
- Evet, mühendisler de ilk za- değil, çocuk birden önüme çıkh, Bir insana kötülük gelmiye gör· ŞAHESERLERiMİZ: Leyla ve M ecnun 

man:ar hanımla kızından mada di- diyordu amma kim dinler... sün, Artık arkası kesilmez küçük
j!erlerinden rahatım yerindeydi. Günlerce ağladım, bittim. Bu hanımcığım. Şoför vak'asının Üs· 
Zaten ev !erde hizmetçilere en çok yetmezmiş gibi bir hafta görüşme tünden bir hafta geçmeden yanın
kadın kısmı rahat vermez. Beyle- günü hapishaneye gidişimde be- da çalıştığım kocakarı sizlere ö-
rine kızarlar, haydi hizmetçiyi nimki yanıina çıkmadı. Getirdiğim .. K Jd · · b t mur... a ım mı yıne en or a-
paylarlar. Birşeye canları sıkılır, çıkın da geri göndermiş: cGözü- d a ..• 
yine zavallı hizmetçiye hücıım... me görünmesin, demiş, inşaallah 

Günde ..l.ıirkaç kere yalnız zevkleri buradan çıkar çıkmaz iik işim on-
- Ah ben ağlamıyayı..-n da kim [ için sudan ·bahar.eler le hizme~ileri dan hesap sormak olsun ...• Ben şa-

nı paylıyan, hatta döven hanımlar şırdım, kaldım. Ne olmuştu, habe- ağlasın küçük hanımcığım. Bu ku· 
bilirim ben küçük hanımcığım. rim yoktu. Sonradan söylediler. ru kafaya gelmedik şey mi kaldı? 

- ...... Gözleri çıksın, hayırsızın biri git- Başka evlerde çalışan birkaç arka-
- Kusura bakmayın, liif lafı a- miş, cSen hapse gireli seninki ko- daş vardı. Bir tanesi zengin bir 

çar derler, işte devam ediyorum. cakarıyı uyutup geecleri sokaklar· yerdeydi. Hanımının hemşiresine '. 
Aksaçlı mühendis iyi adamdı, a- da firık atıyor.> diye, fitlemiş. beni kapılaınak isted i- Kadın çok 

rada sırada avucııma harçlık sıkış- - . ... .. kıskanç, adam da çapkınmış. Ar-
tırırdı. Bayramlarda beni hiç u- - Gözüm sönsün, ellerim iki ya- kadaşım cSen Be akpak kızsın am-

SAYFA 4 

l!t!i.ttCJ)JUI 
T yron power 1 nunı 

ralı baştan çıkarıc 
kadınları hayran eden tebessü

mü bir milyon dolara maloluyo 
Birçok aşk maceralarından fü - faza ederek büyüdü. Kim de 

'lörtlerinden sonra Tyron Pover) ki bir gün bu tebessüm sinema 
e\•lendi, ev bark sahibi oldu. Gü- 1 ketlerine 1 milyon dolara mal 
zel Fransız yıldızı Annabella ile cak, sahibine bütün dünyada bü 
yeni evlenen bu genç Amerikalı bir şöhret bahşedecek Tyron Pı 
aktörden gazeteler yine sık sık ver muhakkak ki güzel bir rrk 
bahsetmeyi ihmal etmiyorlar. Çiin- tir. Gayet ahenkli bir vücudu v 
kü biliyorlar ki onun hakkında dır ve o bütün Amerikada az 
yazılan yazılar en çok okunan, ve manda böyle büyük bir muvaf 
alaka toplayan yazılardır. Bilhas- kıyet kazanmasını her şeyden 
sa kadınlar tarafından.. Tyron vel tabii ve ferahlatıcı neş'esi 
Povver'i şurası muhakkak ki yal- insana hayatı sevdiren tebessü 
nız bir sinema yıldızı olarak değil ne medyundur. Onun dudakları 
fakat bütün dilnyada en cazip, en da hasıl olan tatlı, yumuşak teb 
fazla sevilen bir artist olarak da sümden başka, gözlerinde de ga 
düşiiıımek lllzımdır l Bu genç ada- tesir edici bir mAna, güneş vur 
mm kanında san'atkar bir ailenin gibi bir aydınlık vardır. 

r 
r 

o o 
o 

··'Ü n 
Burada bir numaralı baştan çıka-rıcının üç muhtelif resmini gli 
yors-unuz. Biri Tyrm henüz bir bebekken, diğeri genç artiat ta 

istirahat ediyor, üçüncü 
gül.düğünü görüyorsunuz. 

resinıds onun cazip sevimli tebessümü 

kanı cevelan etmektedir. Tyron konuyor gibi çıkan bütün rivay 
onların istidadını, san'at kudretini !ere rağmen kim ne derse des 
cevarüs etmiştir. Akrabaları ara- Tyron neş'eli, açık kalpli, iyi 
sında birçok meşhur aktörler var- rekli bir delikanlıdır. Kimseye f 
dır. Bilhassa genç adamın anne- nal1ğı dokunmaz, her kese iyili 
si Pat.ia Povver san'atkar ruhlu etmesini sever ve kendisi yaşam 
istidat sahibi bir kadındı. Tyron'a sını bilir. 
ızamanında çdk güzel ve cazibeli Fox kumpanyası sesli sinemı 
olan bu kadından da teshir edici nın on ikinci seneidevriyesi olı 

bir sevimlilik geçmiştir denilebilir. gtiniln şerefine onun son filn: 
Tyrone Power Cincinat, de "Burodway gölü" filmini göste 

Ohio'da doğdu. Ailesi tiyatroda meye hazırlanıyor. İlk defa olı 
çalışan insanlardı. Çocukta bir rak genç. seviıııli aktörün bu filiı 
iki yaşından itibaren kendini bu de güzel tebessilmü ile şarla söı 
tiyatro havası içinde buldu. Ta - !etliğini göreceğiz. 
bildir ki bu hava onun ruhuna iyi- Ayni filmde Tyron'a refakat ı 
ce işledi. Büyi;dükçe büsbütün denler sesli sinemanın şen şu il 
merakı ve hevesi arttı. Aktör ol- meşhur yıldızlarıdır: Tatil yt 
mayı kendine bir ideal olarak e- muşak sesli Alice Faye ve "De 
dindi. Tyron ilk sahneye çıktığı Şarkıcı" filminin meşhur kahrı 
günü hala unutulmaz tatlı bir ha- manı Al J ohnson .. nutmazdı, gönlümü alırdı. amma nıma gelsin ki, öyle bir kötülük, ma idare eder, mesele çıkarmaz

iki oğlu yaman şeylermiş meğer- yaptığım yoktu küçük hanımcı- san geçinir gidersin. Hem de iyi 
8e ... Bir zaman bana rahat verdi- ğım. Biraz araştırınca bu ifıiraııın para verirler, Üst baş ta caba. di
ler amma sonra yan yan bakmıya nereden geldiğini anladım. Hani, yordu. Öbür arkadaşım; cGel seni 
daha sonra da merdiven başında, o mühendislerde beni öpmiye kal- Eleninin hizmetçi idarehanesine 
abdesthane aralıklarında, kan aşçı yok mu? işte bu ahlaksız götüreyim. Orada belki de daha 

. ıtıra olarak yadeder durur. O za- ıı ıı•--""•ııııe 
1 ma~, yani ilk r~I aldığı zaman tam 1 Küçük sinema haberleri 
yedi yaşında bır çocuktu. Fakat 1 " : 

- İyi bildiniz küçük hanımcığım 
sataşmıya başladılar uğursuzlar. 

Bolulu bir aşçımız vardı Her za
man <Bir derdin olursa, kız gel 
söyle!> derdi. Bir gün gittim dert 
yanacak, oğlanları ona şikayet e
sırada üstümüze gelmezler mi? 
Mühendisin hanımı hemen bohça
mı koluma verdi küçük hanımcı
ğım. Oradan bir tücca!'lara kapı
decek oldum. Evvela sırıttı, sonra 
beni ysJ<alayıp öpmiye kalktı. O 
landım. Adam yaşlı idi. Celeplik 
yapıyordu. Zengindi. Kadın genç 

herif hala peşimi bırakmamış, et- münasibini bulursun. dedi. 
r&fımda dolanıp duruyordu. Hatta cPeki• dedim. Madam Eleninin 
blı zamanlar şoförden ayrılsın, 'idarehanesine gittik. Tepebaşında. 
bankada param var, ben onu alı- Ahşap, yeşil boyalı, cumbala bU: 
rmu diye, haber de yol\amışh. Ben evin üst katı. Bizi saçlarına kır 
aldırmamıştım. İntikam almak için düşmüş, gözleri bol sürmeli, du 
y~lan sözlerle nişanlımla aramı dakları boyalı ufak tefek bir ka
bozan işte bu uğursuzdu, dm karşıladı. Güler yüzlü, tatlı 

- Ne olacak küçük hanımcığım, 
baktım ki bizimkine yalvarma pa 
ra etmiyor, ağlıya ağ! ya nişan 

halkasını elimden çıkardur. Hem 
de içimi aldı mı bir korku ... Şofö
den ayrılmakla bu iş" nihayet ver-

bakışı, bir kadın ... Ben biraz geri
de durdum. Yanımdaki kız konuş· 
lnıy& başladı. Kadın onu dinliye
rek başı,nı sallıyor ve başka tarafa, 
odanın köşesinde hasır bir iskem· 
lede oturan bir adama bakıyordu. 

(Devamı var) J 

öyle bir çocuk ki yine şimdiki ayni ..... ,,.. " 11 HM 

cazibeli, insana yaşamak zevkini * Onbir aylık bir bebek sinı 
hahrlatan ve içini temizliyen, ni- maya intisap etti. Bu sevimli çc 
hayet birçok kadınları baştan çıka- cuğun ismi Sandra Henrille'dir. 
ran güzel tebessümü küçük dudak- Ho!ivutta onu kısaca Sandy diy 
larında ve bir çocukta olduğundan çağırıyorlar. Sandy'nin babaı 
çok daha anlayışlı derin manaları bir sütçildür. Onu beyaz perde 
bakışlarında görmek mümkündü. de ilk defa Joan Blondel ile Binı 
On yedi yaşında sahneye çıkmıştı Grosly'nin birlikte çevirdikleri bi 
ve artık dersleri ile ailesinden ken- filmde göreceğiz. 
disine geçen san'at istidadına ken- * Geçenlerde Holuvotta ili 
dini vermiş bulunuyordu. Böyle- Fransız sineması açılmış ve Frş.n 
ce günler geçti. Yedi yaşındaki ço- sız artistleri Annabella ile Charleı 
cuk dudaklarında hep ayni güzel, Boyer temel atma merasimindı 
ba~tan çıkarıcı tebessilmil muha- bulunarak binanın ilk taşını koy 
hakkında hava~ datdan dala muşlardır. 
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Deniz tefrikamız : 
-- - --- ~-

~. TÜRK~~~}ts~EN~~~I '~-:· 
Barbarosniçin ve 

nasıl korsan oldu? 
Yazan: Rahmi Yarık 

Akdeniz, en azgın gUnlerinden oğlu vardı. Bunlardan en büyüj'.. 
birini geçiriyordu. Gök, kap kara İshak, babasiyle birlikte lliidilli
bfr örtü gibi eteğine kapanmış, de ticaretle uğraşıyor, ortanca oğ
kuduran dalgalariyle deniz, kay- lu Urum delikanlılığı Kemal ve 
nar bir katran kazanının fıkırda-ı Burak reisin korsanlariyle deniz
yışını andıran tehlike ve ölüm do- de geçirdikten sonra edindiği bir 
lu heybetle dehşete gömülmüştü. kalita (1) ile Trablus tarafların -

Geceydi... Korkunç bir fırtına dan getirdiği ticaret eşyasını ada
her tarafı sarıyor, bardaktan bo- !ara satıyor, arada rastladığı Ce
şanırcasına yağan yağmur, müt- neviz, İspanyol ve Fransız gemile
hiş iniltilerle dalgaları .. göke yük- rini de haklamaktan geri kalmı
selen şahlanmalarına 'uz veriyor- yordu. 
du. Yakubun küçük oğulları İlyas 

Gemiler limanlara sığınmışlar, ile Hızır da küçük yaşta kısmetle
kuduz enginin ~efere imkan bırak- rini deniz seferlerinde nramağı 
mıyan dehşetinden korunmağa çn- düşünmüş, Seliinik ve Serez ile .Mı
lışıyorlardı. Radosun şin-alinde sır arasında deniz ticaretine ko• 
Amargos ile Santorin adalaı·ı ara- yulmuşlardı. Bu fırtınadan tam 
sında bir tekne, dalgalarla göğüs iki yıl evveldi. İki kardş, Sela
göğüse çarpışarak bata çıka iler- nikten lltısıra kumaş ve buğday 
!emeğe uğraşıyor, Geriştelerin- yüküyle hareket ederlerken .Malta 
den aşan, güvertenin kapalı an- önlerinde Radostaki Sejan şöval

bar kapaklarında beyaz köpüklü yelerinin kabotu ile karşılaşmış
izler bırakalak her tarafa yayılan !ar, gönderende üç hilalli kırmızı 
su hücumlarına rağmen, bat! bir yaprak taşıyan küçük galer ka
seyil'le yol alıyordu. Geminin ar- potların hücumuna maruz kalmış, 
ması (1) laçka edilmiş, bütün gay- Sipahi Yakubun yiğit oğulları li
reti oturaklardaki (1) forse'lerin yas ile Hızır kılıçlarına sarılarak 
(::/ Üci-m.aw-..a- .kol1a ına blr~k; 1 ··'-~"- ... :- ı.:.- --;.!_- ·'- ...... -~ : . __ . 

J e =ı~un'>"-

mıştı. Dalgalarla boğuşan gemide !er, bir saat süren göğüs göğüse 
çıplak ayaklı, kolları sıvalı, baş- bir döğilşten sonra İlyas gemisinin 
larında birer mendil sarılı güçlü güvertesinde şehit olmuş, Hızır 

kuvvetli tayfalar öteye beriye ko- yaralı ve bitap düşmüş, Türk 
şuştukları, azgın rüzgarın iç ür- (Devamı var) 

Hünkar suyu ve 
gazozu 

perten ıslıklarla arkada Jı.omurda
nışına karşılık gür s~sle verilen 
ku-rıandaları yerine getirmeğe ça; 
lışt.kları görülüyordu. 

Yalnız geminin peruva vardiya- Hünkar suyundaki bu seneki 

sında, yağmura aldırmıyan, kor- faaliyet geçen seneye nazaran 
ku ve dehşete metelik vermiyen on misli fazladır, tabiatın ıs. 
heykel duruşlu, çetin yUzliı, kuv- tanbullulara çok bilyük bir hed' 
~etli vücutlu bir levend istifini H"' k' .

1
• ıye. .. . 

1 

si olan un ar suyuna ı ave edilen 
bo?.madan gokle suyun bıribirine . t k . d d' •• 1 • . . bu tesısa ço yerın e ır. ...alilm 
karıştıgı ılerılere bakıyor, kıç ka-
sara (4 ) kapısının önünde aynijdur ki bu ~u İstanbul '.°e~ba sula-ı 
soğuk kanlılıkla tayfaların manev- rının en hazım. ve .en ıyısıı.'." Suyu 
!arını seyreden genç bir levend de idare edenler hıç bır fedakarlıktan 
göze çarpıyordu. Dize kadar yük- çekinmemektedir. 
selen telatin çizmeleri, sırtındaki Bu sene lave edlen makne-
ipekli mintanı, başında bağlı saçak ler ve tesisatlar şunlardır: 

İKDAM 

• 
iştirak ediniz! 

ikdamın hediyeli anketi 
Gazetemizde bugünden itiba- ·-------------, birer örnek olmak U--e bunl&r -

ren hediyeli bir anket açıyoruz. Si- Bayanlardan dan bir kaçını aynen deroediyo -
nema meraklısı Bayanlara soruyo- Soruyoruz ruz: 
rua: NİŞANT 4 "INDA BAYAN 

ı 1 - Sinemayı niçin sever • =J 
- Sinemayı niçin seversiniz? .. , NACİYE SÖYLÜYOR: 

8 - Hangi artietleri seversiniz? Sllll&. 
2 - Hangi artstleri sever • - 1 -

(Bu sevdiğiniz artistlerin siniz? 
en çok hangi hususiyetleri (Bu sevdiğiniz artistlerin 
hOfUnuza gidiyor?) en çok hangi hususiyetleri luı-

3 - Sinema yıldızlan arasında şunuza gidiyor? 
giyini§lerini, tavırlannı, 3 - Sinema yıldızları ara • 
hatta hayatını taklid etti· smda giyinişlerini ve tavır • 
ğiniz veya etmek itedi!)imz Iannı, hatU hayatını taklit 
artistler var mıdır? ettiğiniz artistler var mıdır? 

4 - Herha% bir meşhur sine- 4 - Heı'bangi bir meşhur 
ma yıldıızının size en çok sincnın yıldızının, size cazip 
cazip görünen hangi tara· görünen hangi tarahdır? 
fıdır?. (Kazancı mı, şöhre- IKazan "h t' mi, 

cı mı, şo er ı 
ti mi, güzelliği mi?) güzelliği mi? 

Bu suallerimize, suallerimiz ka-
dar kısa cevaplar vererek, birer fo 
toğrafıruzla beraber gazetemize j 
gönderiniz (Fotoğraf neşretmek 

ihtiyaridir.) 
Müsabaka müddeti iki aydır , 

Anket sonunda, hangi artist en çok 
beğenilmiş ve rey alınmışsa, o artis 
ti beğenenlere aöağıdaki 9ediyeleri 
receğiz: 

1 - Bir tuvaet takımı 
2 - Biripekli blılz, 
3 - Bir eı çantası, 
4 - Bir yaz şemsiyest, 
5 - Bir mayo. 
6 - Bir yazlık iskarpin, 
7 - Bir yazlık şapka, 
8 - Bir biiyiik albiim, 
9 - Bir ipekli bo • • • atkısı, 

10 - İpekti çorap. 

Bunlardan başka 
değerli hediyeler \'e 
vardır. 

daha birçok 
sürprizler de 

Bayan l\IALİKE 

1 - Sinemayı günün en ehven 
1 
ve en güzel eğlence vasıtası oldu· 
ku için eviyo•um. 

2 - Sllvl.& Sldney en çolı b&
ğendlğim yıldız.lardandır. Muu • 
mlyet ifade &den huıruılyetl çok 
hoouma gld1yor. 

3 - J anet Makdonaltuı glylnl· 
flnl ve tavırlarını beğenirim. Mad 
dt lrnklnlara ahip olsaydım, onun 
hayatını da taklld eder<ilm. 

• - Greta Garbo'nun ,ahretlni 
tok cazip gllrüyorum. 
ŞİŞLİDE BAYAN MALİıtE 
?ÖYLÜYOR: 

-2-
1 - Memleketimde, gBınmn 

açtım .. , Sinemayı gördüm. Sinema 
yı, bana dünyayı tanıttığı için se
verim. 

2 - Erkeklerden Frederlk Mar
p, ka.dınlardan Marlen Dltrlh'i se
verim. İkisi de canlı ve hareketli
dlr. 

3 - Hiç birini taklld etmek he
vesin& düşmedim. Fakat, giyin~ 
lerini ve tavı:rlıu:ını beğendiğim 

artlstl&r arasında Greta Garboyu 
sayabilirim, 

4 ı"ılen artlstlMden (Klara 
Borll •tı' lrunda b stitham var 
dıdı. Bu, onun on cazip hususiyet
lerinden bir! !dl Onu bu gilzelllğl 
· çin severdim. 
D!KKAT! 

Suallerimize cevaplar geldikçe, Dün, anket muharririmiz bazı 

s'nema meraklısı bayan !arla görüş- mü•tür. Göndereceğiniz cevaplara sırasile nesredeceğiz! . 

-KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mekteplıler, 
Mühendisler, velhası1 bütün mürekkepli kalemle yazı 
yazanlar, mürekkebin ceplerine akmasın-
dan, kurumasından, ve ucun bo 
zulmasından kurtaran yegane 
.._ ..... ,.~ .. --- ... - ..... " .. _ ......... 
ı 11'\.U UVLMA l\.ALt.MI 

Avrupada tasdik olunduğu· gibi bütün 

Türkiyede de mürekkepli kalemle 
Açık bırakıl

dığı halde her ne 

şekilde durursa dur-yazı yazmak mecburiyetinde 

olan halkı hakikaten bu 

ezivetten kurtarmıştır 

TIKU ucu aşınmaz. 

bol mürekkep alır. 

kuvvetli basılır-

sa 3 - 4 kopya 

çıkarabilir. 

sun mürekkep akmaz ve 

kur'Utlaz. TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı kalemdir. 

Siyah - yeşil - mavi ve Kırmızı 

renkleri vardır. Her büyük kırta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TI • 

KU markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka 

üzerine TIKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir adet si
pariş edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu: Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - Mücevherat ve RADYO Ticarethanmi. 

Rikardo Levi halefi FILIPPO LEYi 

Asıl duygular 
Şair Florlnalı Nizım'm ölümb ell lı:a

lem tutanlarımızı bermutad ikiye &J'U'

m1..1 bulunuyor; 
1 - Dayı-ulan asil olanJar, 
2 - Duy~ ::-~ı,.ttnı:1-: ~ V..-

l lunanlar, 
Duycu asillfiJ en geoit demokrasinin 

ve hatti en mü.frit 5057al lhtilillerin 

' dahi hayran olmakta ısrar ettikleri bir 

insanlık mezfyeUdlr, 
Cemiyetin en eşna derekelerlne düş

mek bedbahtltima ulramıt olanlar bl
liketlnc ta.hammilJ edcmb'orlar. Zira 
duygu asilllft, adam oflunda insanlı -
le dUYl'U asaletine sahip olamamak fe

im ve insanlaşma lsllclaclmm devam e
cllılne delile! eder. 

Adam ofullarından biri için: 

- Bu her şeyini lı:aybelmlştır. Mad
di, manevi hiçbir nı.~fyetl lı:almaııutlır. 

Dedllderl zaman, derhal lı:arşınuda • 
kinin kanaatine lşllralı: elme7lnb. Bah
ııedilen pbsı, bir fırsal dilşilrilp lecrii
be ediniz. Bakınız, dunularmda bir 
neb:ıe asillik. var mı?' Yara eter, ale7 .. 
hinde söylenUenlerf bir lı:alemdo t.arho· 
cllnlL BUlnb ki O adam yarın delilse 
öbür l'iln mutlaka, cemiyetten •insan
dır» kararını alacaktır, 

tlstü bqı temiz, vaıl;retl iyice ve;ra 
mlilı:emmel bir ıllier vaf.andq için ılze· 

' - Muhteşem bir insandır. 
uclu age!i, belindeki iri eğri kılıcı 80 derecei hararette su veren 
ve murassa kemeriyle bu yiğit ta- en son sistem bir su kazanı, ve bu 

vırlı delikanlının nüfuzlu bir adam kazanın teferruatından olan şişele· 7:::::::::::::::::::::::::::::-
olduğu ilk bakışta farkediliyordu. ri yıkama makinesi bu makinede İ 

Dedikleri zaman da 7tne konup.nm. 
mütaleasını muhkem bir kaıly7e ola -
rak lı:abul etmeyiniz. Bir fırsat düşürüp 
dU)'cularınm asillik derecesini ölçü -
nüz. Ölçü menlJ netice verdi m.1, uzak

latmı& o bedbahtı.an. Zira billnl• ki ıu 
an lçln cö:ıe 171 cörünen o, nıbunun se
raıetinl lı:usmak için fırsat beklemekte
dir. 

Genç levendin saçları, kızıla beher şişe 011 altı defa fırçalanmak 
yakın bir sarılıktaydı. Güneşten suretiyle yıkanmaktadır, bu suret
yanık yiızünde vekarla büyüklü- le saatte 2500 ili\ 3500 şişe yıkan
ğiln karışık manası, iri ve şimşek- maktadır. Bir dönüşte 12 şişeyi 
li bakışlarında yiğitliğin, yılmaz- dolduran otomatk doldurma ve 
lığın keskin ifadesi okunuyordu kap•ullama makinesi, hiç bir mem
Bu: dalgalarla boğuşan, denizin hada bulunmıyan her ame!iyye ye 

zorlu vetosuna azmin, korkusuz-
luğun sert cevabiyle iler!iyerek rinin ayrı olması çok şayanı dikkat 
karşılık veren geminin kumandanı tir. MüşteJ;ilerden gelen şişeler 
genç Türk gemicisi Hızır kaptan- için ayn bir yer, temizleme ameli
dı. Babası Açaovalı Sipahi Ya- yesi için ayrı bir yer, doldurmak 
kup, Midillinin zaptı sıralarında için ayrı bir yer, kapsullamak için 
adaya gelmiş, orada tekaüt ol- ayrı bir yer, amelenin banyo yeri, 
muş, yerle~miş, çoluk çocuğa ka- yatakhanesi matbahı, istirahati 
rışmıştı. için daracası yani modern bir ada-

Yakubun yiğitliği ada halkın- mm neye ihtiyacı varsa hepsini 
ca ma!amdu. Yaşlı Sipahinin dört cami tesisat mevcuttur, bundan . . ı başka da ora;•a gelen otomobillere 

(1) Yelkenlen, donanım denılen kıs· SU \'er k ·· k .. 1 b' d me uzere ço guze ır e 
mı. (2) küreklere verilen hıim. (3) esiı-- h 
1 d 'b . . . ayrat çeşmesi inşa edilmiştir ve er en ı arct o]an ve &'Cmının motorıs 

hizmetini gören kürek çekenlerin ismi. 80 dereeei hararet!~ şişeler halis 
( 4) yelkenlilerin ha, ve kıçlannda bu- fındık suyu ile yıkanmaktadır. 
lunan kamaı·•iar. n. t. Hünkçr gazozuna gelince ora-

( ı ı Tefrikayı takip cdeb;hnck için ya da bu sene iliive edilen tesisat 
o zamank\ deniz harp ve. ticaret vasıta- şunlardır en son modelde bir adetJ 
!arını yanı materyalı bılmek zarureti soda makinesi iki adet te doldurma 
vardır. nıakine&idir. 

ÇOK SIK BAŞ YI
KAMA, PERMA -
NANT, SAÇ BOYA
SI, GÜNEŞ, ve RÜZ

GAR SAÇLARI 
SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

PERTEV 
1 Biiyanfini 

Terkibindeki hususi • 
yet itibarile saçların 

kırımasına ve koru -
yarak kepeklenme . 
mesine mani olur, 
Saçları haricl tesirat
tan korur. Tatlı bir 
yumuşaklık ve tabil 
bir parlaklık bahşe -
der. 

....... .., . .. 

Her Eczane ve ıtri;at ~ağa;a7' 
larında bulunur. ....... . 

• 

Bu yazımı okuyanlar içinde şalr Flo
rlnalının arkasmdan kalem s.allallllf 
muharrirler varsa ve dU)'rutarını.n a. -
silllfinl ölçmek anusuna tutulurlarsa, 
yazdıklarına bilaraf bir l'Ö'I atmalarını 

tavsiye ederim. 
KıymeUeri clddJ bir ietıdke t&bl tut

mak bqka te7dlr. Zevlı:sb başlamuı bir 
zevzekıtte blr tabut ardından devam 
etmek ve bir mezar bll1mda k&rl'al&ş ... 
mat ;rlne b ... ka feJ', 

Bu ikinci şekli lı:adar duyııı asaletin
den mahrumlyetl cöı:e vu.ran bir bidlse 
olamu. 

KUMA$ LARI 

SAY!'A ~ 

Gafnko Ankaraad 
======================-==~~ 
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' 
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RUMEN HARİCİYE VEKİLİNİN ve BAYAN GAFENKO'nwa 

ANKAB..A•yı ZİYARETLER t ESNASINDA FOTOÖBAF 

ALDIÖIB 
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Şehrin Veni 

Yeni inşa ve imar programı. bize 
yepyeni bir şehir hazırılıyor 

DÖNKÜ L ULl'1ACAl\U7 __ 
HALL1 

Tayyre Piyc~nkosU ı ~ A G l. o K '~R~A~o~v~o~" 
' !!!!'!!!!!!!!!! 

Annelerin nasihatleri 

'1:. ~1-~ ı ~ ı! .~l~1{ 1i1s 
Çocuğunu kendi sütiyle besli-

yecek olan annelere vereceğimiz 

A Y8 _N l!-_i_h1 A i N·~ T 

Dün ve evvelki günkü keşideler
de kazanan numaraların tam 

listesi ve talihlileri Şehir planı Nafia Vekaletince için Haydarpaşa limanında ayrı Y A iT .YIA:N. SiO N 
tasdik, 5 milyon liralık istikraz Da-! yerler tııfrik olunmak suretile de 

1 
O RT~ K 9 '{ f B . A iy_ 1-

hiliye Vekaletince tasvip edildik- Boğaziçi bu dertten kurtulacaktır. 8 A B A l N 9 K !Q l R U • Türk Hava Kurumu piyango-{34595 7755 4112 19556 36458 
ten sonra, şu günlerde, belediyede GAZİ KÇPRİJSÜ VE CİVARI O D Ü N. M O y A :-L-1 1 su 27 inci teı-tip ikinci keşidesine' 34865 7644 12773 2705 23455 

nasihatler arasında birinclsi sıh -
hatlerine itina etmeleridiT. Sıhhate 
itina, iyi ve kafi derecede yemek
le, aynı şekilde uyumakla, hare
ket etmekle kabildir. İyi ve kafi 
derecede yemek demek, tıka basa 
karnı doldurmak değildir; belki ~ehrin imarına doğru büyük adım İstanbulun en işlek, fakat en K A -R. Sı A F 8-Y· AIR dün de devam edilmiştir: Dün ka- 6959 4'106 325 23178 35428 

!ar atılmağa başlanmıştır. --- - - - tj - zanan numaraları aşağıda veriyo- 21004 3643 33467 32633 4758 
köhne yeı-i olan Unkaparu ve Azap A N dl\ K U L A K N A gıda ku tl · f ı 1 k Başta Prost ve imar müdürü Viil' ruz: 5170 34214 36187 vve erı az a 0 an yeme • 

Hüsnü olduğu halde, Belediye he- kapısı tarafları da ihya ounacak- -N • D O ! A N -1 ; K 45 K 50 -LİRA !erle açlık ihtiyacını iştiha ile def 

yeti fenniyesl, harita, istimHlk, yol tır. Gazi Köprüsü bitmiştir. Son ii R-Ö N: U ~ 1 [ 1-1 .K • 45.000 10924 17646 23446 85201 36971 etmektir. Uykuya gelince, filhaki-
be · d ·· Iükl · · dubalr da Azapkapısı tarafına kon "' ~ 87896 6487 3569 7289 17323 ka uykunun tabii zamanı gece ise 

~eer:u~:in ı:~rıu~usu::~a~=~:; muş, fakat SeYY.ar dubalar toprağa lil!GÜNKÜ ffUl.MACAMlZ Lira kazanan 19518 16407 7888 4434 31642 de emzikli kadınlar, geceleri sık, 
etmişlerdir. biNşik olan sqiıit kısımların 35 san 1 2 B • li 6 7 8 il 10 11 15847 34109 16501 21538 23237 sık kalkarak çocuklarını emzirmek 

Yeni plana göre, Sirkeci islas- limetre yukrısında kalmıştır. Bu-,~\ 8 1 26.178 14602 1690 11234 34356 7850 mecburiyetinde kalacaklarından 
yonu tamamen yıkılacak, buradaki nun sE!bebi araştırılmış ve uygun- '='= 9 -=== 1060 10209 11212 32236 39538 gündüzleri de biraz uyumalarını 
bütün faaliyet Yenikaıya intikal suzluğun, dubalar üzerinde henüz -ı 1 8 9 1 12 OOO 11138 11484 2165 5529 4256 ' 1vsiye ederiz. Harekete gelince, 
edecektir. Yenikapıda, Avrupadaki inşaatın bitmemesinden ileri gel- ,-,-- ·-=--ı=-_-!_ ._--ı-= , 9606 7805 25088 7773 37059 vücudun bütün vezaifinin iyi bir 

b" ük" h 1 - 29413 15978 1272 37048 19898 tt "f d'l . d h k t" belli başlı ·uy merkezlerin gar diği anlaşfünıştnr. KöprÜJI'€ da a -· __ , ' 1 ' 
1
9 sure e ı a e ı mesın e are e ı-

lanna benzer, hatta onlardan da- parke döşenecek ve bu yeni siklet - - , . .-ı.- .----. Lira kazanan 23086 19928 12703 34952 17630 ve onun en mükemmel şekli olan 
' 9159 12289 14278 22116 4731 .. .. . b" ""k b" . ha -~odern yepyeni bir garın ~şa- küllerle dubala.r _tamamen sah.it . -_---_ı-__ - ·_-_--

1

-
1
- _ .• - - yurumenın uyu ır tesıri var -

sı ı_çuı tedkikle.re başlanın. ak uze- dubalarla aynı hızaya gelecektır. --1 - • 
1
- -

1
- - . - -1- 20.689 17799 339o7 3821 22908 19075 dır. Fakat her şeyde olduğu gibi 

B 

1 

7690 36592 6789 19109 4425

1 

bunda da itidal ile davranmak i-
redir. u takdır_de, aynı zamand·a·, Köprü, Cünıhuriyet bayramında - - - ··ı--ı.--.- ı ·-- 2 
Sirk id Y 10 000 7037 27716 8129 11958 16889 cap eder. Tabiat, çok iyi bir nasi-

ec en enıkapıya kadar bu- ·· d ed'l kt' K"" .. ·· "k" --- --- - -·--- , 15879 25909 23849 200 
tün giize~gi'ıh yeniden tanzim olu- kuşa ı ece ı.r. . oprunun ı ı - ___ • _ 8 _ -1-_ _ · 59 19972 hatçidir. Yürüyen bir insanı yor-
nacak, teneke mahaııeıer yıkılacak tarafında açılması ıcap. eden yoı- 1 le ı ı Lira kazananlar 13091 19939 4099 38227 1392 gun düşürmek suretile ona artık 
ve Sirkeciden Yenikap'"a kadar !ar çin 2,5 milyonluk bır paraya \SOLDAN SACA: 27404 20426 23326 12922 11905 . t' h t t . h l'l 

v 2 6 34046 19531 14444 1948 39617 ıstmır_a alde_mesıihz;marudrunB uihu 1 

turstlk asfalt ıbir yol ooerinde ibir iıhtiyaç hasıl olduğundan şimdi- 1 - Kahve dövülen taş havan, 7 .103 36. 91 22122 5490 27020 35133 4124 e 1§ .o ugunu ar ~ er. u -
otobüs seırvi<ıi ihdas ıolunacakhl:. lik köprü muvakkat istinadlarla en sert ve mukavim maden. 7219 23621 4313 35206 37515 

tara 1:'ıayet etmek katı surette el-, 

Banliyö yolcuları Yenikapıya ka- karaya bağlanacak ve imara geniş 2 - Suriyenin cenubunda yaş;- 15 000 34873 17795 29923 4689 4229 zemdır. . . . 
dar trenle geldikten sonra, modern bir p!Anla, müteakiben başlana - mış olan eski bir Türk kav- ' 31942 15250 31563 15094 12092 Şu noktayı da ılil.ve edelim kı 
otobüslerle ve gayet ucuz fiatla Sir caktır. mi, İskambil kağıdile oyna- Lira kazanan 13899 15921 4721 10858 16227 emzikli bir kadının çocuk doğroa-
keclye kadar gelecektir. Karaköyden tersaneye giden cad- nan bir oyun. 6117 18119 37116 24363 39381 dan evvel yediği yemekten fazla 

3 - Mülk, Islak, Kıynıctli bi! ne- 17-836 25388 8962 29390 676 10648 gıda almasına lüzum olmadığı gi-
vi kumaş. ~ 1541 34305 18307 26956 11383 bi kabız hissettiği zamanlarda her-

1' 4 - Cüz'i, bir nevi papuç, bir 37888 33815 21243 13027 2639 kes gibi fazla meyva ve sebze ye-

nota. 36 ile biten blletler,on. 5010 15639 32844 16042 6414jmesi de tabiidir. 
5 - Sadık olmak. da bir hesablle iki llra 17 442 19260 32846 28830 8962 ................... .,._..,... .................... ~..,.,,, ......... .,.. ..... ~-..... ...,_. 
6 - İstihkak, Bir şark vilayetimiz t" alacaklardır. 29390 676 10684 1541 34305 22492 1877 4663 7860 39999 
7 - Ölmez. amor 1 18307 26956 11383 12451 18163 34691 28170 17981 25173 1689 
8 - Kamer, Akdeniz sahilleı-in_I 3.000 27071 4195 32967 22621 18174 15693 21288 8356 19681 35902 

yayılmış bir ırka mensup o- 7794 37612 24427 34223 35996 1389 32655 5346 5059 20510 

lan, :r.;.efulu fih edatı. Lı'ra kazanan 944 36624 39773 36787 11828 10048 66 25329 38654 18198 
9 _ Yol, seylap. açsız. 18384 20688 25940 23468 27208 26422 18582 30126 25845 5316 
10-Bir Musevi ismi, Padişahla _ 39429 22892 20140 10492 17764 37556 9564 17644 3271 8204 

rın alameti mahsusası. 14 841 583 11352 18297 9114 4386 34598 11441 819 10673 25155 
lstanbulun ticari faaliyetine merkez olacak olan Haydarpaşa liman\ '11 _Zulüm eden, istek. • 31269 6381 32060 16799 24127 16006 19259 23447 24412 

ve Gardan bir görünüş... YUKARIDAN AŞAC:IYA: 35788 18996 14672 10749 8966 Beher numara be9er yüz 

Yenikapı İstanbulun ikinci li- de ile Meyyityokuşu pek bozuk 1 - Güveyi, iğnelemek. 1.000 30 LİRA lira alacaktır. 
ınaru halinde bıılunacaktır. Yenika olduğundjın belediye bu yolların 2 _ Uyandırmırk, kanun. 18619 23400 1532 11005 23826 10428 21620 16636 30745 28917 
pının fırtınadan masun en kuytu parkeye çevrilmesine başlanuştır. 3 - Tatlı bir madde, bir denız va- lira kazanan 15642 6048 33311 5612 36830 31337 1774 22427 7125 1168 

Y~ın· e fen"bot ı"skelesı· vapılacak TEPEBAŞININ İMARI t b 23535 5793 S8672 7505 12l0S 32052 34273 635 23401 39517 
~ , sı ası, se ze veya meyva pa- 36409 31012 6978 16713 17559 28160 28009 28632 27947 10668 

ve Avrupa trenleı-ile geien yo1cu- t";;~!.~ Ml!lll en çok çalı~ıl- zarı, 2255 
1 

4277 13059 51Ş8 30035 15779 25026 24799 3Q54G 21918 31593 

~ ... -·--·---

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk mı.iziği. 

ı - ...... - Blca.zkir peşrevi. 
2 - Zckii Dedenin - Bicazkir 

alır semaisi - Gülşende hezar. 
3 - Rakımın - Hicazkir ıarkı

sı - Bekledim ti fecre kadar. 
4 - Çorlulunun - Ben sana gö

nül vereli. 
5 - .. ~ .... - Sazla. halk tiirküsü

Şu dağlar1 delmeli. 
6 - ....• - Bülbül taşta ne gezer. 
Saat 13.00: Memleket saat aya-

rı, ajans ve meteoroloji hıı.berlerl. 
Saat 13.15: Müzik ~Karışık 

progTam • Pi.) 
Saal 13.45 - 14: Konuşma (Ka • 

dm saati - Ev hayatına dair) 
Saal.).9.00: Program. 
Saat 19.05 Mü:ak (Melodiler 

Pi.) 
Saat 19.15. Türk müziği (Ka.rı

•ık program..) 
Saat 19.45: Türk müziği Aşık e

debiyat su şairlerinden örnekler) 
Saat 20.00: 1\-lemleke~ saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saal 20.15: Neşeli plii.klar • R. 
Saat Z0.20: Türk müziğ: (Kla -

sik program.) 

Ankara Radyosu küıne heyeti -
İdare eden: Mesut Cemli. 1 - ... -
BayaUara.ban peşrev1. 2 - Sa -
dullah ağaıt..ın bayatiaraban birin-
el beste - Nevcivanım. 3 - Sa -
dullah atanın bayatiaraban ikin
ci beste - Bülbtiıü dll - ey &ülü 
rana. 4 - Sadullah ağanın - Ba
yatiaraban ağır semaı - Raksey -
Uyecek. 5 - ....• - Ney takslml. 
6 - JJI . .Selim - Muhayyer şar -
lı - Ey goncel nazik: terin. '7 -

Varda Kosta Ahme1 - Muhayyer 
sümbüle şarkı - Ey nihaJi i!JVe. 
8 - Lemin.in - Bayatiaraban IJ&r
kı - Baka.sız hüsnün güvenme ii-
nma. l O - ...... - Saz semaisi. 

Saat Zl.00: Konuşma, 

Saal 21.15: Müzik (Radyo or -
kestrası - Şef: Praetorius) l -
Fr. Schubert - '1 inci senfoni Do 
majör. a) Andante - Allegro, m:ı 
non troppo, b) Andante con moto 
c) Scherzo - Trko. ç) Allegro vi-
vace. 

Saat 22.15: Milıikll konuşma. 

(Halil Bedii Yönetken tarafın • 
dan - Scbuberl H.) 

Saat 22.30: Müzik (:!ieııeli mü -
zlk - Pi.) 

Saat 23.00: Son ajans haberler:I, 
ziraat, esham, tahvilat, kambiyo
nukul borsası (fiyat.) 

Saat 23.20: Müzik (cazband -

Pi.) 
Saat 23.55 - 24;, Yarınki prol' -

ram.) 

!ar, teehhtirsüz Haydarpaşaya ge- makta olan yerlerden biri de Tepe- 4 - Vücudumuzu terkip eden j 15649 24993 3854-0 29253 90481
37981 1551 5056 11508 20652 

""bileceklerdir. başı bahçesidir. Gardenbar tama- maddelerden biri, bir hay- 500 L • k ' 38590 15653 10 1 d •r d d k h · 
r 1 ra azana n ar 2 9 26345 37065 24488 25498 29370 35608 27011 parçası a AUŞa asın a a veeı 

!stanbulun limanı ise Haydar- men yıkılmıştır. Burada yol biraz van, rabıt edatı. 32908 20308 409 25757 11)345 
17519 2805 37855 28778 11567 

Bursalı Ahmet Gtineridedir. 
paşa olacazından l:ıurada da çok ge tashih olunacak ve Gardenbarın 5 - Hatırlama, Matem. ııa:ıs 23089 4897 7578 581 64 71 22824 31176 21728 26928 

·ırğ k !bol k Bu keffidede 45.000 lira ka- Erenköyünde tl'amvay yolun-ni§ tesisat yapıacaktır. Liman işi.yeri yeşı ı e a unaca tır. -:- Avaz, his iptalinde kullanı- 2545 3607'5 1&159 5017 2707 21150 19699 32494 ' 
şehir planı dışında ve bir hükU-1 Asri sinema da derhal yıktırıla- lan bir madde. 500 LiRA KAZANANLAR: 24655 32131 137 2870 129 zanan 26178 numaralı biletten da 19 numraalı evde oturan Ze-
met iııi olduğundan, bununla da cak ve burada 600 kişilik modern rı - Zarif, bir mesafe ölçüsü. 26948 1983 35022 500 29214 28934 29295 4280 37815 38075 beşte bir hissesinin Cağaloğlunda ki ile Heybeliada Kürekçi Bahri 
alM<adar devir aynca meşgul ol- bir tiyatro binası kurulacaktır. 8 - Asker, Bir meyva , boru ile 10811 12022 19199 23601 3347 12202 24893 19769 19622 9890 Başmabeyinci sokağında 12 No. sokağında 1 numarıvda Rahmi 
maktadır. Öğrendiğimize göre, Hulasa İstanbulun imarına aid ~kilir. 200590 4213 )23 18372 17176 7404 17179 30128 20379 rada Restilde olduğu anlaşılmı~-
Haydarpaşadan Salacağa kadar o- olmak üzere hazırlanan program 9 - Laşe, lezzet, köle. 200 LİRA KAZANANLAR 27930 18386 11549 13939 3102 tıı·. Diğer parçalar Eskişehir, ::>i-

20689 numaralı biletle on ikişer 

bin lira kazanmışlardır. Bu bi-
lan sığ arazi kamilen doldurulmak tedricen tatbik edildikçe her gün 10- Namaz kıldıran, Çayın kü- 38856 35995 13394 32009 37274 ·. 31106 29373 671 407 4490 il'd, Edremit ve İzmirdeclir. 

15 000 ]" k 17836 ietin diğer İki PRrÇ'llSl da İstan-suretiy]e denizden arazi kazanıla· İstanbulun bir semti değişecek, çüğü. 23268 15515 37551 26212 20670 24591 23307 31163 38784 11539 · ıra az.anan 
caktır. ve şehir, biz şehirlilere, az zaman- 11-Anahtarın yuvası, Çeşmenin 31993 21287 39223 2816 30535 38329 1049 20658 2984 9648 numaralı biletin yarım hissesi Ci- bulda, dört parçası da Ankara, 

Biğaziçinin manzarasını be;ı;bat da, bambaşka bir çehre ve bir gü- hayvanların su içınseine mah 16039 8350 14770 15060 12774 4993 1759 33273 12583 39644 hanglı-de Kuloğlu sokağında 3 İsparta, Çanakkale ve Mersinde-
eden Kuruçeşme kömür depoları zellikle görünecektir. sus olan kısmı. 13566 33629 5949 29550 38312 36177 22591 23584 21401 34478 numarada oturan Seyfide, ıbir dir. 

Bir lapenyol Ca&_-..aunun meraklı maceralarr 

BiRiNCi KISIM 
NEVYORKTA BİR OTEL 

BALKONUNDA ... 
-I-

- Acaba bu gece muhakkak ge· 
lecek mi? 

- Ümit ederim. 
- Davetiyeyi kime verdin ? 
- Kendi eline. 

zibeli bir kadındı. Otuz yaşında ka
dar vadı. Fakat yirmi, yirmi 1ki ya· 
şında görünürdü. 

Vücudu biraz esmerdi, lakin 
bu esmerlik ona büsbütün başka 
bir letafet verirdi. 

Sol yanağının üstündeki siyah 
bir ben o derece güzel ve oazibeli 
gösterirdi ki karşısında beş ıaki

ka oturup ta kendisine meclup ve 
- Yanında kimse ver mıydı? meftun olmamak kabil değıldi. 
- Hayır, yalnızdı... O akşam gene, dostlar ır.ı otele 
- Pekala, demek işler yolunda? davet etmişti, gece misafir ;.-.!onun-

- Ben de öyle zannediyorum. da dans ve cazbant vardı. 
Bu kısa muhavere üzerine, iki Prenses Klara, otelde ~ıı. sık eğ

şık ve kibar kadın, otelin mieofir lenceler tertip eder ve gel~n misa
salonuna geçtiler. Davetliler b.• er, firlerle gönlünü eğlendirird;. 
ikişer gelmeğe başlamışlardı. Kendi hususi hizmetçisi vasıta· 

Balkonda konuşan bu iki kadın- sile davetiye gönderdiği adam, 
dan birisi, İspanyol prenseslerin- Nevyorkun çok meşhur zenginle
den Klara, ıiğeri de onun sadık rinden biri idi. 
h'zmetçisi Eliza id;. Prenses Klara, onu İspal'ya se-

Prenses Klara, İspanyadan Ame- farethanesinde verilen bir baloda 
rikaya gezmeğe ge_Imişti. tanımıştı. 

Brıta~ya otelıne ınmıştı. Nevyor- Mister Vilson, gayet sevimli ve 

1 Çeviren: lskender F ~ 

dim gorunur, kadınlara ka....-şı son fa yanlarına kadar gideyim. teessir olmağa hakkı vardı. Çünkü, Birden kalkarak yüzün!!. gözünü 
derece hürmetkar ve nazik bulu- Prenses heyec>an:ını giz1emeğe Vilson ona bir akşam, yalnız baş sildi, ayı:ı.anın karşısında başını dü-
nurdu. çalışarak, yerinden kalktı ve Miı>- başa lııaldık!arı ibbc saatte 

0

demişti zelttikten sonraı 
Cazbant başlamıştı, davetlilerin ter Vilsonun yanına gitti. ki: ' - Vilsondan her halde intikam 

bir çoğu dansediyorlar. Vilson çok neşeli görünüyordu. - Klara... Eğer benim gibi bir alcağım 
Prenses Klara'nın hizmetçisi, bu Prensesi görünce ayağa kalktı ve hassas erkeğin bir kadın sevmesi Diye söylenerek yatak odası111-

esnada koşarak geldi ve prensese onu her zamanki gibi büyük bir Hızım gelse, mutlaka seni severdi. dan çıktı ve salona doğru yürüme-
hitaben dedi ki: hürmetle karşıladı. K~ara, bu güzel sözec ğe başladı. 

- Size bir şey söylemek isterim, Vilson yanındaki kadını amca- - Niçin ? Prenses Klara, salonda misaflr-
prenses hazretleri. zadesi diye takdim etmişti. Pren- Diye, bir kelime ile cevap verin- !erile meşgul oluyordu. v;ısonun 

- Çabuk söyle, ne var? ses her ikisini de man§.lı bir nazar- e, Vilson fikirlerini b:raz daha yanına hiç uğramamıştı. 
- Mister Vilson ~imdi geldi. la süzdükten sonra: izah etmişti: Mister Vilson, mütemadiyen ya. 

Fakat... - Teşekkür ederim. • - Muhterem prenses, siz o ka- nındald genç kadınla dansediyor· 

F fak t ld ? Dedi yanlarında fazla kalmadı. dar sevimli ve cazibeli bir kadın· du. - a .. a,neo u. • 
Hizmetçi kekeliyerek sözünü ik- , - Afedersiniz, yine görüşürüz. sınız ki, sizi bir defa gören bir er- Britanya otelinin b-11 muhteşem 

mal etti: dın durmuş, gülerek onunla ko- !Miseflrlerimin yanma gideyim ... keğin bir başka kadınn başını çe- salonunda o gece, baş döndürücü 
_ Efendim Mister Vilsonun ko- nuşuyordu. Diyerek ayrıldı. virip bakması k.ııbil değildir. Allad usiki nağmeleri dalgalamyordu. 

ln d t ' k b" d Prenses bu manzara karşısında Mister Vilson prensesin bu ba-ı sizi datkederken kadının bütün Klara, gözünün uciyle uzaktan u a gaye şı ır ma am var ... , . · . ' . . . . . . .. '. ' 
.. pek zıyade meyus olmuş ve yan· rıdane muamelesının sebebını an- sıhrı füsununu sıze bahşetmiş. Vilsonu takip ve tarassut edlyordu. 

Prenses, . heyecan ve teessurle: arına gitmemeğe karar vermişti. lamıştı. Fakat bir şey hissettirmedi. Klara yatağının içinde bu sözle· Davetliler arasında, Mi~ler Vil-
-: Şık bır madam mı ? Hizmetçi, prensese dedi ki: Prenses, Vilsonun yanından ay- ri hatırlıyarak yumruklarını sıktı sonun hiç hoşlanmadığı ve çok kıs-
Dıye haykırdı. - Gitmezseniz ayıp olur. siz ha- rıldığı zaman, bütün asabı titriyor- ve: kandığı bir adam vard:. 
Hizmct~i, hannnının kul01ğ101a ne sahibisiniz. Her halde bir defa du. Genç kadını sevgilisinin yanın- _ Hepsi yalan .. hepsı riya imiş. Doktor Alfred ... 

.eğilerek: görünüp: .Ho§ geldiniz.. demek da gördü~ünden dolayı çok müte- Diye haykırdı. Bu adam, Nevyorkun maruf ope-
- Aman yavaş, dedi, belki işi· lazımdır. Belki de hatınmıza gel- essir olmuştu. Bu esnada aklına mühim şey ratörlerinden biri idi. Her yerde 

ka gelelı daha henüz çok zaman ol-ı . . 
k A 'k k'b '] . yakışıklı bır gençtı. tir, şurada oturuyorlar. 

mamış en, merı a ı ar a emme 
kendisini çabuk tanıtmıştı ve sev- Otuz beş yaşlarında kadaı vardı. Prenses uzaktan baktı, hakika· 

diği gibi değildir. Yavaşça kimseye hissettirmeden gelmiş gibi, gözlerini açaralı: soğuk gezer, çok mağrur bir adamdı. 
- Ne olabilir ? yatak odasına geldi ve büyük bir soğuk gülmeğe başladı. Prenses Klara, fırsat kıJlJ•yarak 

dirmişti. 1ı Mister Vilsonun çok sevimli bir ~en Mister Vilsonun yanında çok 

Prenses Klara çok güzel ve c..ı- hali vardı. Çehresi deıma mütebes-1 muhteşem ve kibar tavırlı bir genç 

- Hemşiresi, yahut yakın akra- heyecan içinde kendf<irıi karyola· . Cazbandın sesi, coşkun dalgalar bir aralık doktor Alfred ile d&nset-
basından birisi olamaz mı ? nın üstüne attı. gibi odanın içinde derin akisler meğa başlamıştı. 

- Hakkın var. O halde bir de- Prenses Klaranın bu kadar mü- !husule getiriyordu. 'Devam• var) 
• • 
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9 '>Al'FA 

o u . SAYFA SU 
Bir japon masalı 

• 
iki boynuzlu cadı 

İngilizceden 
O gece, huduttaki ihtilali bastıran 
kahraman Oşi de Tokyoya dön

müştü. 

Oşi, vaziyeti anlayınca, küçük 
H.ima'run alnından öptü: 

- Vatanı ben değil, sen kurtar-

ŞAKA 
Kel Hasana Cevap 

Meşhur rahmetli komik Kel Ha
san efendinin burnu basıktı. Ade
ta yok gibiydi. 

Bir gün Şehzadebaşında bir di

lenciye sadaka verdi. 
Fakir parayı alarak: 

Kaçmış! 
Polis, stadyomun kapısı önünde

ki ağacın üstünde bir adam gördü .. 
Bağırdı: 

- Buradan maç seyredilmez, 
fazla meraklı isen içeriye gir. 

- Ben içeride idim de buraya 
kaçtım! 

Bonjur Çocuklarım 
Pariste fakir bir ihtiyar bir ka

dın merkeplerin! büyük bir yoldan 
götürmekte imiş. Mahallenin genç 
mekteplileri zavallı kadına engel 
olarak: 

- Bonjur merkepler anası bon
jur. dm, ya'(l'um! 

Diyerek, Hima'yı yanına 
- Allah gözlerinize kuvvet ver

aldı, sin! 

- Neye? 
- Maçın hakemi benim de ... 

Reçete Yazarken ..• 

Diye alay ederler. Zavallı kadın 
.artık tahammül edemiyerek flill
miye başlar: 

t 

f' 1 

J· 
Oşl devrinin eşsiz bir kal.rama

nıydı. Gençti .. atılgandı. Memleket 
sınırlarını saran düşmenı bir ham
lede püskürtür, mağlüp ederdi. 

O yn· yine ıınırlardaki kabile 
dövüşlerini önlem.eğe gitmişti .. 
O§iniıı yanında beş bine yakın as
ker vardı. 

Oşi.y~ mikadonun da biiyük gü
veni vardı. O yıl Çin sınırlarında 
biı' hayli kan dökülmüştil Yerli
ler Adeta blrlblrlerini boğarcesına 
dövüşüyorlar, öldürüyorlardı. 

Bu, bir toprak kavgasıydı. 
!ar cblzimdin diye vermek istemi
;, or, Çinliler de her zaman hücum 
(derek almak istiyorlardı. 

Oşi, Tokyodan askerile beraber 
çıkaı çıkmaz, Çinliler, huduttaki 
iki milli kumandanlarını ihanetle 
itham ederek -kendi Adetlerince
işkence suretile idam etmişlerdi. 

Bu milli kumandanların idamı, 
Tokyodaki Çinlllerı coşturmuştu. 

- Onlar ölecek insenlor değildi. 
Diyerek, için için k .n güderek, 

gizli teşkilAtlarla Japonları için
den vurmak istiyorlardı. 

• • 

geçeceğini ve memleketi büyilk bir 
kargaşalıktan kurtaracağını umu
yor ve bu gayianın yalan olduğunu 
ileri sürüyordu. 

Nihayet o gece mağaraya bir 
baskın yapıldı. cİki boynuzlu ca
du yakalandı. Çinliler: 

- Tanrımıza el uzatmayın! 
Diye bağrışıyorlardı. 
Saray muhafızları bu bağnşma

l&ra kulak vermediler. Cadıyı sü
rükliyerek şehre götürdüler .. bir 
ağaca bağladılar. 

Bütün Tokyo halkı: 
- Yaşasın küçük Hima ... 
Sadalarile sokaklarda küçük kah 

ramanı alkışlıyordu. 

Dedi. Hasan Efendi hayretle di-

lencinin yüzüne baktı: 
- Yahu, bu dua neden icabetti? 

Dilenci gülerek cevap verdi: 
- Gözlerinize zafiyet gelirse 

hangi buruna gözlük takarsınız? 

Muayene 
Bir Avusturyalı Sidney askerlik 

şubesine geldi. Orduya gönüllü ya
zılacaktı. Muayene ettiler. Doktor: 

- Siz asker olamazsınız, ayakla
nnız hasta, yol yürüyemezsiniz! 
<M!di. 

Adamcağız boynunu büktü: 

Doktor, geveze bir hastanın ö
nünde, reçetesini sükunetle yaza
bilmek için: 

- Dilini çıkar! 
Dedi ve sustu. Bir müddet sonra 

hasta söylendi: 
- Bir s;ıattir dilim dışarıda bek

liyorum. 
- Artık içeri alabilirsiniz. Reçe

temi rahat yazabllmek için ses çı
karmadım!. 

MİKROP 
Yüz yaşını bitiren ihtiyara sor

ular: 
- Bu kadar sene nasıl yaşadı

nız? 
- Tam 802 kilometre yol yürü- ' 
. . , - Ben doğduğum zaman doktor-

!erdi. 
yüp buraya geldım, boş yere gel- !ar henüz mikrobu keşfetmemiş
dlrn desenize!.. 

Bonjur çocuklarım, bonjur!. 

Yıkan! 
- Benim bir köpeğim var azi

zim, şayanı hayret. Geçen sabah 
evden çıktım, yazıhaneye gıl'dim. 

Beş dakika sonra köpek kokumu 
almış, yazıhaneye geldi. Buna ne 
dersiniz?. 

- Sen yıkanmalısın azizim! .. 

Helden Haberin Olsun 
Tatarın (postacı) biri yolda bir 

hana inmiş. Hancı oturup soğan 
ekmek yiyormuş. Tatar, hancıya: 

- Hancı! et, ekmek, yağ iste
rim. Baldan da haberin olsun! 
· Deyince hancı: 

- İşte soğan, işte ekmek, hal
den ed haberin olsun! demiş. 

Okullarda Havacılık 

iki beş daha ne eder acaba? 

--o---

CENT!LME:-< KİME 

DERLER? 

Bir İngiliz gazetesi anket aç
tı, karilerine sordu: Hakiki cen -
tilmen kimdir? 

Gelen cevaplar arasında bi-

Hemen koştum baabma, 
Ahnes son karneyi. 

Övünmek değil ama, 
Bütün derslerim ,tyt. 
Babam dedi ki: 

-Arda, 
Çalışmışsın, aferin, 
Dilerim sonralar da, 
Böyle olsun derslerin. 
.Sözlüye kalmamışsın . 
Buna sevinmen gerek. 
Kırık not almamışsın, 
Kınk not'un yok bir tek.• 
Babamdan bir hediye, 
Meseliı top beklerdim. 
Bilsem bunu ene diye> 
Yüreğimi üzerdim?. 

Gittim anneme bir bir, 
Olanları anlattım. 

~ 

Hayvanların Yaşı 

Bir kase yoğurdu boşalttıktan 

•onrn ayni kase içerisine iki çor
ba kaşığı zeytinyağı ve kase do
luncıya kadar sadeyağ koymalı. 

Yaz el ile ezilerek beyazlandıktan 

sonra yoğurtla karıştırmalı, id-

Cingöz ün Kösesi \ 
Yirmi Paralık 

Köyün bakkalına üç köylü ço-ıseydi ya! 
cuğu gelmişti. Tekrar tırmanıp kavanozu in. 

Bakkal iyi tabiatli, müşterile- d!rdl, verdi. 
rinl sever bir adamdı. Fakat kavanozu yerine koyma. 

Küçük müşterilerden biri ta,.. dan, kurnazlık edip üçüncü ço.. 
ne tane satılan şekerlerden yirmi cuğa sordu: 
paralık istedi. - Sen de yirmi paralık şeker 

Şeker kavanozu üst fartaydı. istlyorsun galiba öyle mi? .. Hazıı 
Sedirin üstüne çıkıp almak lazım indirmişken vereyim. 
geliyordu. Bakkal çoc:ığun hatırı- Üçüncü çocuk "hayır,, maka • 
nı kırmadan aldı. Kavanozu yeri- romda başını salladı. 
ne koydu. Bu defa ikinci çocuk: Bakkal, yeniden zahmetler çe-

- Ben de istiyorum, dedi. Yir- kerek kavanozu yerine koyduktan 
mi paralık şeker!. sonra bu defa çocuk: 

Bakkal iyi kalpli bir adamdı. - Bakkııl amca, dedi. Bana on 
Fakat biraz sinirlendi. Ne istedi- paralık şeker verir misin? 
ğini kavanoz aşağıdayken söyle- Çl.VGÔZ 

iki Tabloı,,~k Komedi 

Perde neş'e ile açıldı Gürültü ile kapandı. 

MUZIKALI MAKARA 

Diş Korunması 

kecisi, iki azı ve on öğütücü diş 

vardır. ü,t çenedeki di~ler de alt 
Evde arnenizin, ablanızın di

kiş kutusu içinde, büyük, küçiik 
bir çok makara vardır. Bunlar- takiler }.:ıd:ır VP ayni hiçimdedir-
dan 4 santimetre geni~liginde bi- !er. 
rini seçiniz. Sonra annenizden 1 Di~lerine küçükken iyi bakan 
santimetre eninde ve 5 santimet- ve her yem•k yedikten sonra ağ. 
re boyunda iki Jaslik şerid isteyi- zını fırçalıyarak temizliyen çocuk 
niz ve bu şeridi keserek yanyana lar, büyüdükleri zaman daima 

makaranın gırtlağına bağlayınız. sıhhatli kalırlar ve Amerikalıla • 
Aksi taraftaki delikten üfler 

veya şarkı söyleyiniz, gayet tuhaf 
bir ses ç(knr. Sesi değiştirmek 

istediğiniz z:ıman şiddetle !astığın 

üzerine biı· fiske vurmanız kafi -
dir. Biraz tecrübe, biraz da usta
lıkla her türlii sesleri tnklid edebi
lir<iniz. 

rın dedikleri gibi, yarı ölmüş bir 
halde ya~amazlnr... Dinç ve ~ağ-
lam olurlar, mide ve baş ağrıları 

çekmezler. Ömürleri de uzun o
lur. 

Çocuklar! Çok yaşam& için, 
dişlerinize iyi bakınız! ... rinciliği kazanan cevabı neşredi

yorıız: 

- Cent'lmenin içi drnı temiz

dir. Centilmen zeyginin ~arşısın
da boyun eğmez, fakire hor bak _ 

maz; kaybettiği uımaıı ağlamaz, 

- Bu hiç doğru değildir, 
Diye anneme çattım. 
Cevap verdi gözüme, 
Dalgın dalgın bakarak: 
- Oğlum Arda, sözüme, 
Kulak ver, sen dinle bak, 
cMukafatı bugünün, 
Yıllar sonra gelecek. 
Zararı yok sen bugün, 
lfotta biraz zorluk çek. 
•Yarınını kurtarmak, 

Hardal evde na-risine bir tatlı kaşığı bikarbonat I•-• 81' LMECEMIZa:::ı:::n 
ve yarım kilo un ilave ederek bir 

İşte bu sırada, Hima adlı -on iki 
yaşında- küçük bir çocuk Japonla
rı l;,üyük bir tehlikeden kurtarmış
tı. 

Hima, Çinlilere gizLden gizliye 
yardım edenin kim olduğunu bili
yordu. Tokyodaki Çinliler en ziya
de ciki boynuzlu cadı> dan cesaret 
ve ıvvet alıyorlardı. 

İki boynuzlu cadı• Tokyonun 
kc·nar mahallelerinden birinde bir 
mağarada yaşardı. Çinliler ona, 

t•.nrıya tapar gibi taparlardı. 
rnçük Hima, bunu bir tesadüfle 

ap mıştı. Bir akşam mağaraya 

ti •ru gi~ti ve birçok Çinlilerin o
r da gizlice toplandıklannı gördü. 
1 ·ıal ıehlre koşarak !Aikadonun 

•Y muhafızına haber verdi. 
(,rece §ehlrde: - Kahranıan Oşi 

hı •tta öldürüldü. 
e bir 19yia dolaşıyordu. 

kazandığı zaman kafa t t 

1 
u maz. 

Küçük Hima, Tokyoyu böylece İhtiyarlara, kadınlara hürmet e-
der çocuklara ka . . büyük bir ihtilalden ve boş yere ' rşı sevımlı dav-

ı ranır, vakurdur vn]an .. 1 kan dökmekten kurtarmış ı. ' , soy emez, 
merhametlidir, tuzak kur k 

---oo•n---

Fransada balık 
bolluğu 

ınaz, a 
nı kaynar, tembellik etmez h , aya. 
tın zevkini zevkine göı·e k 

çı arır 

ve kimsenin zevkine karı~ b 
'>'uıaz, ı-

rakır herkesi kendi zevkine göre 

En büyük hediyedir. 
Bu hediyeye ahmak. 
Top nasıl değişilir?> 
Boynuna sanlarak, 
- Ah anne affet, dedim. 
.Ben bu fena sözleri, 
Toyluğumdan söy'ledirn.> 

hamur yapmalı, üzerini örterek 

bir saat öylece bırakmalı. 
Beyaz peyniri ezdikten sonra 

içerisine bir yumurta koyarak 

karıştırmalı. Bir saat duran ha

murdan yumurta büyüklüğünde 

parçalar kopararak el içinde yay
malı, ortasına bir kaşık ezilen 
peynirden koyduktan sonra iki u

cunu birleştirmeli. 
Bu börekler kuru boşaça şek-

!inde yapılmalıdır. Arzu edilirse 
üzerine ayrıca yumurta sürüldük-

Fransa göl, nehir ve ırmakların

da 1937 senesi zarfında 5.3-0 ton 
'balık tutulmuştur. Bu 5.300 ton 

Mustafa Niyazi eğlensin... · ' · t ' -
• ten sonra fırında pişirmeli. 

l~Y~A==ZI~S~IZ~H~fK~A~Y:E:::::~~~~~~·~~D~a~v~et~si~s~m~ıs~a~fi~r~ı balığın değeri 45 milyon franktır. 

Balıkların neşvünüması için la-

zım gelen ter!Lbat alınacak olursa 
senede 20.000 ton balık tutulacağı 

muhakkak deniliyor. 
Fransa dailıilinde 250.000 kilo -

metrelik kıyılarda balık tutmak 

mümkündür. F.ransada her sene 
200 milyon franklık balıkçılık ava" 

\ 

ı:' 

.illı Blma b~ı fe!Aketin önüne danlığı satılmaktadır. 
\ I 

a-.ııı: Sıuaıı AdJI 

5 sual? 
ı - Dünyanın en yüksek 

dağı hangisidir? 
2 - Dünyonm en dar bo • 

ğazı ncrcdedir? 
3 - Dünyanın en meşhur 

zengini kiındir? 
4 - Dünyanın en küçük hü

kumeti hangisidir? 
5 - Dünyanın en kalabalık 

şehri nerededir? 

Hediyelerimiz: 
Yukarıdaki suallcrimziin 

kısaea cevaplar yazarak bil -
mece kuponumuzla birlikte 
bugünden itibaren bir ay zar
fında matbaamıza gönderiniz. 
Gelen cevaplar arasından ku
ra ile birinciye bir kol saati, 
Jdnciye br mürekkpl kalem, 
ilçüncilyc bir şık albüm ve ay 
rıca elli Jı:.işiye de muhtelif he
diyeler vereceğiz. 

•İKDAM• ın bilmece kuponu 
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sı I yapılır? 
Et yemekıerı ve bazı sa.Jtalarla 

J yenilen hardal iştahı açtığı gibi 
hazmı da kolaylaştmr. Hazır alı -
nan hardallar içinde bir çok koku
lusu vardır. Sarmısaklısı, nanelisi, 
limonlusu, si~kclisi olur. Hatta ba
zı menıleketleı:de güllü, vanilyalı 
hardal yeniliiyor. Bunlar garip ye
mekler arasında sayılır. Güzel le?r 
:r.etli hardal yapma'< herkes için 
kaıbildir. 

Toz halinde alınan hardalı beyaz 
sirke ile ezmeli, bir tutam tuz ve 
bir tutam toz şeker ilave ederek 
iıazırlamalı. İki üç gün sonra yeni
len bu hardal çok lezzetlidir ve 
mideye kat'iyyen dokunmaz. 

iBi kadar basit olmıyan ve güzel 
kokulu bir hardal hazırlamak için 
şu tertip iyidir: 

Bk çay fincanı iyi sirke içerisi • 
ne biraz maydanoz, kereviz, pek 
az ezilmiş sarımsak koyarak on 
gün evvel hazırlanan sir'keyi sü • 
zerek karıştırmalı, sor "a hardal 
kıvamına gelinceye kadar toz har
dal ilave et.meli. İki gün kuruduk· 
tan sonra artık yenebilir. 
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SEVGili FENERBAHCE'NIN 31 iNCi YILI 
• 
lngilizler, Pazar Günü Bize Yalnız Futbollarının Güzelliğini Değil, 

Fakat Spor Terbiyelerinin de Yüksekliğini Gösterdiler! 

• • • 

~'~~~~Yı_a_z_a_n_:~~A~.fl~·-K~a_r·a~ca_n~~~~' 

Pis kavgalarile Türk stadlarının spor nezahetini bozanlar, 
İn~ il izlerin spor terbiyesinden ibret almalıdırlar 

Fenedbah91'nin 31 inci. yıl - Kikof mevkiine geçtiler. j M ·· 1 ııbuk 
dönümü, Feneri>ahçe stadının Tam bu sırada lieivert panta- İaç .guze ve ç oyn~ı~~ ı Dakikalar ilerledikçe, Fener -ı Devre bitmiş ve şayanı yağından avuta çıkarak, netice ver yan.Uı 2 _.o Middesvx Wanderers-
her tarafını hınca hınç dolduran lıın ve beyaz gömlek giyinmİf İn-' du. ngiliz futb_<>luna kend~~ını bahçeliler İngilizlerin hücum se - hayret bir had.ise olarak Fenerli- medi. Bu suretle Fenerbahçeliler ın galebeslle netclelendi. zaten 

. ·u ... .. . al uyduran Fenedıler de çok suratle rıs· ın· den Jı:e dil · . kurt ak . !er anı yem ·şı·ı . muazzam bır ll(IOl'CU ki esı onun- glltereni.n amatör futbolculacı h - . . n erını arm ı- .. - emı ı. 13 üncü dakikadan itibaren mısa- beklenen de bu idi. 
de ve büyük t.ir intizam içinde kın a!kıflan arasında ve büyült bir pasl&§lyor, onlar da rakıplerıne mu çin onlar da tıpkı rakipleri gibi •• ı fir takımı sıkıştırmağa başlamış - t--"ı' takımı tam İn .

1
, f t _ 

'-·tlandı . t' 1 __ ..__ ·'-t !ar V tam kabele etmekten geri kalmıyordu. soğukkanlılıkla ve teknik hiç bir İ . . . , '-•k· . t .wga z gı ,z u 
..., · ın rzam a ..... ya ç ... ı · e An k belli 'di k. İ ·ı· ı to kıncı devre Feneııbahçelil tardı Ancak, bu nısbı '"' ımıye bolilnü W · t · · b' ·· t 

Ebedi Şefin bua·· tü'nun·· o··nu·· nde hal- ca ' ı ı, ngı ız er p - hata yapmadan oynama"a koyul- Ş . er . .. . , r· il' . ' sıs emını ıze gos er -
Daha ö!le Yapurarından itiba- la daha çok oynamanın yolunu d la 

0 
" abanın yerme Boncuk Ömeri a- uzun surmedı, ,amamen ng ız sıs d. ça.ı ad .. tll h 

ren bayr·-· ıo••--•- ı·çı·n veya ma- kı (Hurra) larile selamladıktan b 1 l d u r. yun bu suretle hakikaten !arak çıktılar Ve İngı·ıı· 1 . h'' temi yani (W) oynıyan karşı ta- ı. un yapın an sura ve aıa 
-~ "9....,.... u uyor ar ı. z ki' 1 • z erır. u- • sız, soğukkanlı oyunları nazarı dik 

çı seyir için gelenler, Kadıköyün sonra Ata«irkün üzerine birçok çe ev ı 0 uyordu. cumlle başlayan oyun Fener mü - kım hemen vaziyeti kavrıyar~ kati celbetti. Bilhassa 90 dakika • 
&tada giden yollarııııda biribirini ite lenkler konmuş büstüne onlar da Oyun ahenkle, sürat ve zevkle, CİHADIN BİR KUKTARIŞl dafaası tarafından kesildikten son- Fenerin 22 nci dakikaya kadar su- lık maçta ancak dört faue yapma-
kaka geçmek ve bir gelin gibi süs· zarif bir çelenk koyarak kendisine i.ki tarafın da mukabil, fakat misa- ra Fenerbahçelilerin kazandıt'ı korl ren fazla inişlerini durdurma~ !arı futbolü nasıl oynamak la _ 
lendırilen stadda birkaç gün evvel karşı ihtiram vazifeini yaptılar. !;;!er~. dah; ~ ve daha us- lzDe~kcn, 38 inci dakikada İn - ner netices:z geçti. Tekrar İ-;,giliz muvaffak oldu. Cihadın her !ehli: zımgeldiği bahsinde bir ders ola
aldığı numerote biletiyle kendisine FENERBAHÇELİLER SAHADA ca ~cum acır, e geçerke~, 19 un gı l~r'.n yeni bir hücumunda sağ- hücumları Fener kalesini ziy ·,o·etrkeyi bertaraf edişidir ki, Fenerı bilirdi. 
ayrılan yere bir an evvel yerleş - cu dakıkada mukemmel bır fırsat ıçlerının bomba gibi attığı bir şütü, ederken, beşinci dakikada mi;a _ gol yemekten kurtarıyordu~ 

k 1 M !'h c· Misafir takımın kalecisine faz-mek istiyordu. Stada gido>n yollar,! Sahaya ilk çıkan misafirlerden ya a ıyan e ı • rakip kaleci ile ıhad fevkalade bir yatışla kur • firlere ilk favl cezası verildi ver Bu sırada misafirlere ikinci . .. . . 
halkı boyuna taşıyan araba, oto- sonra Fenerliler de alkışlar ara - karşı karşıya kaldı, fakat topu ka- tardı. Bunu gören İngiliz futbol- bunu bir korner takip etti Fakat f 

1 
cezası verildi ve Mehmed Re- la .. ış duşmedı. Bekler'.bılhassa wl-

mobıl ve tramvaylardan geçı ez sında sahaya çıktılar ve hakemle- e ) erme avu a a ı. cu arı oyunun devam etm•ş o:ma- bu da net.ice vermedi. Bu devrede şat bir çarpışmada hafif sakatlık . . t H fi d d . ·1m 1 1 • · t tt r ı . . · av mudafı çok kuvvetli bır oyuncu te-
· ı~;. · y il b ah · . . . 1• 1 Bunda r· ·ı· ı · 1 s - Cih eh 1 . f ' 1. . . sırı yap ı. a arı a yer en, hava-bır hale ge~....,.ti. o ar u m - qn de ıştırakıle halkı se am adı· n sonra, ngı ız erın so · ına ragmen a a kışlamak tan mısa ır ngılız futbolculaı·ının da· geçirdi Misafir oyuncular bu o- tl h . h. k' . . 

. içte . t ki · b ' h'' d k d 'I · . 1 k h - · an er vazıyette topa a ım ıdı-şeri halde iken, Fenerbahçenın bu !ar. n yap ı arı yenı ır ucum a en ı eunı a ı oyamadılar. a duzgün oynadıkları göze çarpı· yuncuyu tedavi ettiler. 
1 

H.. h tJ da f 
kal de k Cih d · . B k B b' · er. ucum a arın santr or, muazzam bayram için ili.ve etti- . K e n çı an a ın yerını e ıı . ızım sahalarımızda görme- yordu. . . . . h'' . • . . 

•. . . .. Hakem Kemal Halimdı. 'ur'a Yaşar doldurarak muhakkak bi ğe alı•ık olmad • . . 27 ncı dakıkadan ıtibaren u- sol ıç ve sagaçık en ıyı oyuncula-
gı ınşaatla bır kat daha guzelleş- atmaksızın bır· nezaket olmak üzere r 1 ' ıgımız yeııı bır man ı · ·· t k· b' I bı· hale gir d nı·g· er ı'kı' elem d · ·I · · g 1 · ld 25 · · d k'k ' ·d· MİSAFİRLERİN İLK GOLÜ cum ar yıne mu e a · r rıy ı. an a ış erını 
şen ° zümrüt çimenin döıt tara- kale intihabını misafir takıma bı- 0 

e manı 0 u. . ıncı. a. ı a!a zara ı ı. di. Melihin bir şütünü kurtaran mükemmelen becerdiler. 
fındaki tribünler yalnız kafaları- kt İ iliz! k k 1 d kadar devam eden Ingılızlerın ha • Fenerbahce kalesi biribiri ar· Fakat, ıo uncu dakikada İngi- . k 

' ra ı ve ng er yu arı a e e, k ' F b' k d . . , Eric Mully topu kendı mer ez Misafir takımın b]lıassa mil· 
na gazetelerden geçirilmiş külah- F lil . . t f d k. k 1 ım oyunu enere ır ornere mal ına geçırdıği tehlikeleri önlemeğe ]izlerin sağaçıkları:ıın ortaladıg· ı . . ' l tt d y 

ener er gırış ara ın a ı a e- ld fak C'h k 1 muhacımıne kadar fıra ı o a a- dafilerinin rakip açıklar üzer;-larla kendilerini güneşten koru - . 1 ak kar k d ' .1d.I o u, at ı at urtardı. ça ı sı rken Esat çıktı ve yerine Ay- topu santrafor'.arı güzel bir şiltle k 
yı a ar şı arşıya ızı ı er. · şarı atlamak istedi, muvaffa o - ne gidişi ve insaytlarınm dai _ 

yan spor meraklılarının teşkil et- Fener kalecisi Cihadın mükem· tan g.rdi. Fener kales;ne atarak ilk g:>lü 
· b ki h ı· l · t· ı b. tamadı. ma geride bulunuşu tam (W) sis-tıği asama ar a ıne ge mış ı. TAKIMLAR me ır tutuşu ve müdahalesi misa 43 üncü dakikada sol açıklarının yaptı. 

S d b h ld ·k t t f' ! 1 k MiS. AFI.RLERIN. İKİNCİ GOLÜ temini tatbik etmiş olmaları bize ta u a e ı en, am saa on ır ere go yapma imkanım ver- ortaladıg· ı topu santrforları kafa G 1 Miısaf. Middel V d d 1 o Ü yedikten sonra Fenerli - 'sistemli futbolun ilk nümunesini 
beşte Fenerlilerin büyük bayramı- k drır h ~ex :ın er; es 1 miyordu ve İngiliz futbolcuları a- ile dışarı attı. Bundan sonra top !er tekrar canlandılar ,e misafir 33 üncü dakikada misafirlerin verdi. 
nın tesidi için hazırlanan programa! şu Ea_ oyMu mil u aHa~ak ıyFror.tulı: sıl bu engeli '1 meğe uğraşıyor - ortalarda oynanırken devre İnai- takımının kalesıne kadar inen Fe sağ açığı topu ortaladı soliçleri 
başlandı ve ilk önce Fenerin mü- rıc u Y - ıc s, ı c - !ardı. ı· l · f k ° Fenerbahçenin misafir takım 

ız erın ai iyeti altında 0-0 bitti. nerbahçe hücu t F 'k t· a- topu kaparak Fener müdafilerini 
essisleri, misafir İngiliz takımı il~' Brawn, Hockaday, Rıchordrom - mu, op 1 re 111 karşısında oyununu onlara uydu -

~ ff K 11 h 1 geçti ve güzel bir şütle ikinci golü karşılaşacak futbolcuları ve urı ts, Anderson, Head. e e er, rarak süratle oynay~ı ve yıtmadan 
bayram için hazırlanan çelenk'ıer- Gerans, .,. yaptı. rakibine mukabele edişi ise, güzel 

. Bu golü müteakip yine İngiliz- d • d "ld' le klüp mü~ssilleri bir geçit res Buna mukabil Fenerliler de şu oyna ıgına en ır. 

mi yaptılar. Bunu müteakip Türh .dro ile oynayordu: A hücumlarını görüyoruz. Fakat, bütün bu anlattıklarımın 
ve İngiliz milli marşları ihtiramla Cidal - Lebib, Yaşar - Mehmet, 'W 36 cm dakikada misafirler maçın fevkinde, evvelki günkü maçın be-
dinlendi ve direğe Türk bayrağı Reşat, Esat, Ali Rıza - Fikret, Re- üçüncü favlünü yaptılar. Fakat bu nim üzerimde bıraktığı en derin 
merasimle çekildi. bii, Melih, Şaban. Naci. atıştan Fenerliler yine istifade e- tesir, İngiliz spc·cuların centilmen 

EBEDİ ŞEFE İHTİRAM OYUN 

Bundan sonra, pr-0gramın mü-j Oyuna başlamadan .. 
teakip ~ısımlarina geçildi. Evvela aramızdan ebedıyen ayrılan Gu -
atleti2ıın müııatı .. kaları daha sonra ııeşli futbolcu Reşat için bir daki-• . 
da senelerce evvel futbolu bırak- ka sükıit edildi. Bu vakfeden son-
mış buhınan iki ezeli rakip Fener- ra ilk vuruşu Fenerliler yapLtlar. 
Galatasaray tekaüt takımları seyir Bunu Güzelce kesen İngiliz müda
tiler tarafından çok gülünen ya - faası, topu kindi ınuhac:mlerine 

nm saatlik bir maç yaptılar. Bu gönderdi. Onlar da sol içle:inin a
esnada bazı meraklılar artık eski- yağile ilk şütü attılar. Fakat bu 
si gibi koşamıyan ihtiya~ oyun - şüt hedefini bulmadı. Avuta gitti. 

cular hakkında oparlörlerle boyu- Oyunun başlangıcında bütün top 9'-~;ı$f~~fir;·.+~~ 
na espri yapmakta idiler. ~aat be- !arı kapan ve çok az bir paslaşma
şi çalarken ;Ik defa "·~!llleke- dan sonra Fener kalesine inen in
timize gelmiş bulunan !'.lil !iz fut- giliz forları, gerek paslaşma ve 
bolcularını, İngiliz futbolunu gör- gerekse hatasız oyunlarile nazarı 
mek sabırsızltğt da son haddi bul-

1 
dikkati derhal celbediyorlardı. 

muştu. 7 nci dalı:ilaıda, sağ insaydtannın 

TAKIMLAB ve HAKfü'\-lLEB şahsi bir hücumunu Fener müdati 
!eri, güçlükle ve bilhassa Cihadın 

Saat tam 17,15 .. Hakem Kemal müdaheleıriyle bertaraf edebildiler. 
Halim, yan hakemleri Şazi Tezcan Buna mukabil yapılan Fener hücu 

1 ve Adnan Akın sahaya çıktıla.r w mu iae bir net~ vermedi. 

·-

demediler. !iği oldu. Eğer terbiye denilen bir 
Bu sefer, tekrar Fenerlileri hü- şey varsa, o, muhakkak ki aslında 

cuma geçmek t~ebbüsünde görü- İngiliz olmak !azı mgelir. İngiliz 
yoruz ve arkasndan, bu sefer, Fe- takımımn bir iki hareketi. bize 
nerin yaptığı ve ofsaydla nihayet- sporun bu millette nasıl en asil he 
!enen bir hücumundan sonra. İn- define vardığwı gösterdi. Bu ha
gilizler de aynı hataya düşerek reket, sporu spor için yapmak ide
bir hücum fırsatı kaçırdılaı. alinin bu millette artık bir insi -

Fakat, devrenin sonunun gelmiş . yak, bir sevki tabii olacak hale gel
olmasına rağmen Fener kesil~iyor l diğinin müşahedesidir. Cihadın o 
du. Bilakis daha açılmış ve hucum güzel kurtarışını biz sevinçle sey
l]ara geçer görünüyordu. Herşey iyi rederken, İng:lizler-, bizden e\'Vel 
di, hoştu, fakat netice yoktu. ~i- alkışlıyordu! İşte spor budur. p;g 

ra bu hücumların hiç birısinde ln- kavgalarila stadları ikide bir kül
giliz müdafilerini geçmeğe muvaf- hanbeyi kahvelerine çevirecok 
fak olamadılar. Fenerin bu hücum krattaki gı'.ıya sporcular, İngi -
seri~i esnasında ise, misafirler 4 cü !iz takımından hiç olmazsa biraz 
favllerini yaptılar. Esadın attığı terbiye öğrenmişlerse, ne mutlu 
bu favlün cezası kornerle netice- bize! Çünkü onlar bize, evvelkı 
lendi. günkü lıareketlerile, yalnız güzel 

Oyunun son dakikası gelmişti. bir futbol değil, ayni zamanda 
Top İngiliz kalesi önünde idi. Bu spor terbiyelerınin yüksekliğini de 
esnada, bir iki vuruştan sonra, gösterdiler. 
maç, zevkli ve ieenkli bir cere - A. N. K. 
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Pazar gOnU Fenerin aı l1 ı 
inci yılı munasebetile f e. 
nerbahçe stadındaki muh. 
telif manzAraları bu re. 

Dlıi~ simlerde seyr~1ebilirsiniz. 
Başta, lngilizlerle Fenıır. 
li oyuncular, çelenkler, 1 
Fenerlilerin resimler!, A· ,. ~ .. 
taturk011 bOstUne tazimle · 
çelenk vaz'ı, seyirciler va 
maçtan muhtelif sahne. 
lerh. 
--------i 

-~-



· H~zlran n39 

Türk gibi kuvvetli 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözU teyid eden gUzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu · S3lep 
Bakla unu Tarcın 

1 

Yulaf unu Kimyon 
Nohut unu Karanfil 
Çavdar unu zencefil 
Pirinç unu Karabiber 
Kornflau Yenibahar 
Bezelye unu Beyaz biber 
Patates unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmızı biber 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

(Kutu ve 
paketleri) 

Memlekette bu makaatla kurulmuf ve her feye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmeıi~e 
tevakkufıu:ı: hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertıb 

ve tavaiytsile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

ÇAPA MARKA· 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'i.; ~' ~n omuz omuzadır 
Daha üıtününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müıtahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulacakıınız. Adres: Betiktaf, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tef. 40337 1 
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SAYFA 

KELVİNATOR -~~, 
DOLAPLARI UER1'.ESİ HAYRETTE BIRAl<IA ~ 

VEIU:SiYE 
SATIŞ 

J'ANiaiHiN sEsi 
• VE ACENTELEAINOE-

302 iSTİl(LAL.CAD 
8EVOCLU 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HAR1ct 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

fi aylık 800 Kr. 1650 Kr. 

1 aylık 800 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

fLA N 

Blrlncl Sahife 

ikinci Sahile 

İç tahUeler 

TEK SÜTUN 
BAN TİMİ 

400 kurut 

250 kuruı 

60 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuru§" 

Bütün bir ı;ah\fe veya ya

rını ıahlfe llAn için İdare ile 
' görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek Is· 

tlyenler ya doğTudan dol • 

ruya ıazetem.iz lıJar.,hanesl· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü

ros'.'Jna müracaat etmelidfrler. 

Adres: İ•tanbul, Ankara 

caddesi 99 /1 Adalet ban N o. 

3 - Telefon: 20607 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

MERKEZİ:ANKARA 

ş 

ADAPAZARI 
BARTIN 
eoı.u 

u B E 

BURSA 
ESKİŞEetR 
İSTANBUL 

L E R 

İZMİT 
SAFRANBOLU 
TEKİRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : Tl.CARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

J·~ Nereye gideyim diye 
düşünme 

''GECE KASASI,, 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

lzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Saraç elişi va makine kalfası i'e m ıkine ile dik s r ) 
erkek ve kadın terzi aranıyor : 

ı _ Tophanede 2 No. lu cliklmevi için saraç el işi ve makine kal

fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi nlınacak-

1,·. 
2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ucret haftalık verilmek i.izere taliplerlıı hüsnühal ve tifo 

aşı kağıtlarile birlikte hemen dikimevr müdürliiğü!1€ müracaatla-

n .4009. 

SahJbl ve Neıırlyatı Id;ıro Eden Bat 
Muharrl:i: AJJ Naci KARACAN. Easıl

dılı Yer: Son Telal'uf liasunevi 

._ ............ , .......................... -~ ..... . 

Moda deniz banyosuna J.:oş. 
Hem ucuz, hem yakın, hem 
giizel. Duhuliye on kuruştur. 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursa pazarı i.istü

Olıanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE M1.JTEH.\ŞSIS1 

Divanyolu 104 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler 

ve arkad~arı 
tarafından 

7 he.ziran ~&I'fllII> 
Dr. Feyzi Ahmet Onaran ba gnnn a!coamı 

Denfr. Ha•tahaneei cildiye Şenyol Çınanli&l 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza göstarllen raObet 
Uzerlne, bUyUk bir fedakAr· 
lıkla ve modern tefkllltıa 
eıhhl •eralt altında temiz ve 
itinalı çekilen ALEM RAKI
SiNI yeni etıketle piyasaya 
çıkardıOımı sayın mUflerl• 

lerlma saygılarımla 
bildiririm. 

- DIKiŞ- NAKIŞ 
ŞAPKA 

lılerinJen anlar 3 Bayan 

Bu işleri yapan 
ate1yelerde 

iş arıyor lstanbul 743 Pos· 

ta kutusu adresine müracaat ................ 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin wiizelliji giyinmekle a/çiiliir. 
f'EŞIN ve VERESiYE 

ADRESE DiKKAT: Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak 
ziihrcııiye mulahauı•t bah~E'Sinde 

-•Tİİeİİİleİİİfolıiiniııı:iııili23İİİ8ııİı99 __ .. DENGİ DENGİNE vodvil 3 r-.-ıde - No, 7 -1. TELEFON 44175 ---ı-


