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Partisi Meclis gurupu umuml he- 'lı! yakından takip edeıı bir zatın nıü şahcdelerine is:inad ettirilmiştir. 

Moskovaya bir anlaşma 
götüren StraJig 

formülü 

Barem hakkında 
teknik unsurlar 
ne düşünüyorlar 

1 A. N. Karaca~ _j 

Müstakil Fransız - Sovyet muahe
desi taarruzlara karşı mütekabil 
yardım esasına dayanmaktadır 
Moskova 
Faris, 13 (A.A.) - Gazeteler, 

Strang~n Moskovaya hareketi mü
nasebetile tefsirlerde bulunuyor • 
lar. 

Pobers, Londradan Le jour ga· 
zetesine bildiriyor: 

Sovyetler son dakikada yepye
ni iddialarda bulunmadıkları talo
dirde müstakbel Fransı~ ·r gijiz 
- Sovyet muahedesi başlıca . 
taları ihtiva edecektir: 

1 
! 

[Yazısı 3 üncüde] 

yeti bugün · 13. 6. 939 . saat 15 • 2 
de reis vekili Hasan Saka'nın bas-
kanlığında toplandı. · 

Başvekilimiz muhterem Dok
tor Refik Saydam. ilk se>zü alarak 
k~rsüye geldi. Hariciye vekili Şük
ru Saracoğlunun, misafirimiz Ro
manva hariciye nazın B. Gregıı
var Gafenko ve arkada~lariyle be
raber bulunduğundan bugünkü cel
seye iştirak ederek maliimat ar
zedemiyeceğini ve ona vekfüeten 
netayicini muhterem heyetin sa
bırsızlıkla beklediği Hataya ait 
Türk - Fransız müzakeresinin var
dığı neticeyi umumi heyete bizzat 
arzedeceğini bildirdi. 

Geçen günkü ziyafette tea ti olu
nan çok v.azıh nutuklardan sonra 

Biiyük ATA nın Sirüs hastalığı sebebile mi 
zaçlarında başgösteren değişiklik hergün bir 
az daha artan umumi bir zaafa yol açmıştı .. 

Türkkuşunun dünkü uçuşları 
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SABİHA GÖKÇEN genç pilotla.ta talin.,t vmiyoı. l x azısı açüncü sayfada] 
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İSA iN HAYATI 
1 

Deniz bayramı I' . "Öğretmen ve ilk 
programı . Ekmnk meselası okul kam ları 

Silivri de 
bir aşk 

başlayan 

İsa 
-36-

diyor ki: "Kadın boşamak, 
onları en büyük fenalığa 

sürüklemektir.,, 

Bir feırmuzda yapılacak 
merasim tesbit edildi 

l Temmuzda ı•apılacak deniz
ciler bayramı programı hazırlan- : 
mıştır. Bugünlerde bir toplantı 

daha yapılarak program . son bir 1 

defa gözden geçirilecektir 1 Tem· 
- Namussuzluk hariç, başka se- !ardan daha kıymetli değil misi- muz sabahı bütün denizciler Top-

belerle karısını boşıyan. kovan a- nız? hanede toplanacak ve önlerinde 
dam o kadını namussuzluğa sev- bando olduğu halde Taksim abi-
ketınİf demektir. Binaenaleyh gü . .. Biz_i kim giydirecek,. .. diye 'desine giderek çelenk koyacaklar 
nahkar sayılır.. duşuıımeyın.. Tarlalarda bıten dır. Buradaki merasimden sonra 

(keten) lere bakınız. Onlar Alla-\ --- 1 d o tak·· d k" D · . . . . . ng e en sonra r oy e ı enız 
Tevrat diyor ki· hın ıznı ıle nasıl bıtıyorlar. On- T' t kt b' ..• d b 1 · _. . ıcare me e ı onun en aş a -
_ Yemin ettığiniz zaman yemi- !ar ne çalışıyorlar, ne egırıyor- k . B • k .. . b' • s ·ı p b b"I b.. ma 'e ogazı geçme uzeıe ır · · h' · im .dr.. u eyman eygam er ı e u- .. 

".lınıze anıs o ayınız.. _ . . . yuzme varısı yapılacaktır. Asıl 
İsa di or ki. tun debdebe ve haşmetı ıçınde en . · · _ ola _ 

y · fak' h Ik t bak d dalı f •-~ merasını ve eglenceler gece 
Ası · t · ks" · ır a a asın an a a ........ 

- a yernın e mıyece ınız.. . . . . . caktır. Birçok gemilerde ve Mo -
• · T · b gıyınırdi. Tanrı, tarladakı nebatı 

degıl anrının adına, kendı aşı- .. .. .. . . .. .. 'dadaki Deniz klübünde balolar ve 
b ·ı d · - ks. · ç·· duşunurken acaba sızı dusunmez 

nıza ı e an ıçmıyece ırıız. un- . • · rilecektir. Deniz müesseseleri 1 
kü başınızdaki tek bir kılı siyah mı.··· Temmuz günü bayraklarla gece 
,·eya beyaz yapmak elinizde değil- de elektriklerle donanacaktır Va-. Yarın için endişede olma- · 
dır. yınız. Bugününüzü temin eden pur şirketleri memurlarının aile

Taıırı yarınınızı da dü~linücekti~·. leri için gezintiler tertip edecek .! 
Tevrat diyor ki: Çünkü yarın yalnız Allaha aiddir. !erdir. 
- Göze göz, dişe diş .. yani birisi ""--

gözünüzü çıkarır siz de onun gözü- - Kendi kardeşinizin gözünde- Alınacak temizlik işlerl 
nü çıkarınız.. ki saman çöpünü ne diye görüyor- ka~ y ' n'arı ve arozözler 

Isa diyor ki: sunuz.. Halbuki kendi gözünüzde , . . . 
- Ege" r birisi sizin sag· yana"ı - t k M k dd 1 . Beledıye temızlık ışlerı ıçın 1 · ıs mer e var... u a es nesne erı 

nıza bir tokat vuracak olursa siz o- k" kl . .1 . . . d bu sene satın alınmasına karar ve-ı . . . ope ere ve ıncı erınızı omuz . .. 
na sol yanağınızı uzatınız. Bırısı yavruları a ·e e . . ç·· kü' rılen 10 arazoz ve 20 kamyonun! . . . n \ rm yınız... un . . . .. 
sizden haksız olarak ~lbısenızt da-· onlar bu verdiklerinizi ayaklarının I ş3:1~.~elen beledıye makıne mu 1 

va ederse üstelik ona ıç çamaşırla- altlarına alabilirler ve size hücum ı durlugunde hazırlanmıştır. Ara -
rınızı veriniz. ederler... zözlerin beheri 5 bin lira. kamyon 

Tevrat diyor ki: isteyiniz .. Verilecektir. Ara -

- Dostlarınzı seviniz. Düşman- ;·ıaız, bulacaksınız .. Kapıyı çalı -
J · rınızı da seviniz. Size fenalık e- ııız .. Kapı açılacaktır. İçinizde ha:ı 
dene siz iyilik yapınız.. giniz oğluna ekmek yerine taş, Jı:,. 

!ık yerine yılan verir .. 

İsa diyor ki: • 

S-~ k · k b . - Başkalarının size yapmasını 
_ ırua a verır en unu, sına - . t d" •. · 1 · • d b 

. . k. 1 k ıs eme ıgınız şey erı sız e as-
ğoğlardakı hahamların rıya ar 1 • kalarına yapmayınız. Bu Peyga~-
la yaptıkları gibi herkese ilan et · berlerin kanunudur. 
meyin. Sağ elinizin verdiğini sol 

!ar üçer bin lira olacağından ara· 
zözler için 50 bin lira sarf edilecek- · 
tir. Ancak bu seneki bütçeye bu 
iş için yalnız 30.000 lira konduğun ı 
dan mütebaki 80 bin lira gelecek 

sene tediye edile~ \ 

Kurulacak Süt fabrik2!arı l 
Süt mütehassıslrının hazırla .1 

dıkları 100 sayfalık rapora göre, 1 
biri Haydarpaşada öbürü Fatihte 
iki süt fabrikası kurulacak. altı eliniz duymasın .. ancak böyle ha

reddedecek olursanız babanız olan 
- Dar kapıdan girmeğe ça-

süt toplama yeri ihdas olunacak
lışınız .. Bürük kapı.. günah kapı-

lır. 36 saat zarfında sarfcdilmıyen 
sıdır ve oraya giden yol hem ge-Allah sizi mükafatlandırır. 

sütler toplanacak Ye fabrikada 
niş hem düzdür. Oradan gidenkr 

baeka bir işte kullanılacaktır 
- Tanrıya dua ederken mü- ve o kapıdan geçenler çoktur. Ha-

ra! insanların Sigagoğlarda, sokak yat kapı•ı dar. oraya götüren yol Sütün kilosu 15 kuruşu tecavüz 
köşelerinde herkes beni dua eder da dardır. Bu itibarla o kapıya etmiyecek, bu fiyata gfığıt, şişe
gör8ün diye yaptıkları gibi hare- giden ve oradan geçenler da1ıa nin fiyatı da dahil bulunmuş ola-
ket etmeyiniz. Dua etmek isteyor-

1
. azdırlar. caktır. Süt için 500 bin liralık bir 

:;anız odanıza giriniz, kapıyı kapa- şirket kurulacak, belediye buna 
tınız ve Tanrıya gizli olarak mü- - Arkalarında kuzu pösteki- 200 bin lira ile iştirak edecı-k, 300 
nacatta bulununuz. !eri fakat içleri azgın birf'r kurd bin lirası aksiyonlara bölünecek· 

olarak sizlere gelen Rahte Peygam- tir. , 
_ Dualarınız putperestlerin berlerden sakınınız .. Siz o gibileri °'.' ı 

duaları gibi uzun değil, kısa ol- meyveleri ile tanıyabilir~iniz.. Parkeye çevrtlECBk yollar 
sun.. Onlar ihtiva ettikleri kala- 1 Dikkat ediniz ... Ç~lılar~a üzüm Be senelik yel programı hari- I 
balık kelimelerle değil, özleri il.e ve yosunlarda ıncır hıç toplanır cinde belediye heyetin fenniye mü 
kıymetli olurlar .. Çünkü Allah sı- mı?. . dürlüğü bazı yoların inşası içın 
zin ne istiyeceğinizi daha isteme- faaliyete geçmis ve 100.000 parke 
nizden evvel bilir. Tanrıya şöyle Benim sözlerimi dinliyen · .. 1 
dıııı ediniz: "Göklerde olan ba - ve bu sözlere göre hareket eden satın Tatmıştır. Bununla K;rakoy
bamız ! arzu ve iraden göklerde de kimse tıpkı adını sağlam bir ka- den ersaneye uzanan ersane 
yerlerde de hakimdir. Bize bugün yalık temeli üzerine bina eden a- caddesı ile Meyyityokuşu ve Bo
mulıtacı olduğumuz rızkımızı ver. kıllı adama benzer. Ne yağan yağ- ğazkesenden Cihangire çıkan Def
Günah ve kusurlarımızı affet, ni- mur, ne taşan nehir, ne coşan rüz- terdarlık yokuşları parkeye çevri-
tekim biz de hemcinslerimizi affe- giir bu bi~ayı sarsamaz .. ~e o .bi: lecektir. ı 
divoruz. Bizi fenalığa döndüğü- na asla çokınez .. Fakat sozlerımı --o--

:. t k t n: • k'"t" duyup da nefsinde tatbik etmiyen Adl ı"ye VekAlet;, "oşarma muz zaman er e me. o.ızı o u ki k t 1. .. . b" el L . m~e um eme ı uzerıne ına 

yoldan ve kötil hareketlerden koru "b"d" y - "d - davaları hakkında tetk ı"k yapmış gı ı ır. agmur yag ıgı, 
ve kurt.ar." 

nehir taştığı, rüzgar coştuğu za-
yapı) or man o bina yıkılır ... 

- Oruç tuttuğunuz zaman ri- KUR'AN İLE tNCİL'in 
~-;ık,rlar gibi suratınızı buruştu - MUKAYESESİ huriyet müddeiumumiliklerine ya 

Adliye Vekaleti tarafından Cünı 

Biz burada bu mukayeseyi de- pılan bir tamimle 3 senelık boşan
rin ve etraflı bir şekilde yapacak ma davalarının her sene itibariyle ı 

Fırıncılar satıcılara ten- ' p '--~~~~~~-

macerası 

zilAt yopmıyor. iş 
çatallandı 

Ekmek meselesi gün geç -
tikçe halli daha müşkil bir 
vazi~·ete girmektedir. Fırın -
eılar bakkal ~ e tablak5.rlara 
halka verdikleri fiattan ek -
mek vermekte inat etmekte -
diri er. Belcdiy" ise narhın 
tesbitine esas tutulan iınaliye 
masraflarında ;,kmeğin bnk -
kal ve tnblikarlara ondalıkln 
ucuza sahlması için 13 kuTUŞ
luk bir fazlalık kabul edilmiş 
olduğunu bildirmektedir. Hal
buki fırıncılar bu iddiaya kar 
şı şiddetle hücum etmekte ve 
bu 13 kuruşun ondalıklar için 
konulmadığını ileri sürmek -
tedirler. 

Halen fırıncılar ekmeği 

bakkallara 9,5 kuruştan ver · 
mekte, bakkalbr da on kuru~· 
tan salı ·a.ktadırlar. Bu ise 
memnudur. 

Belediye, narhtan daha yük 
seğe ekmek satonlarnı ~id 

detle tecziyesi için dün aln -
kadaTlara emir vermiıjtir. Be
lediye zabıtası talimatname · 
sine göre her fırın muhitinde 
b:Xlakıın satış şubeleri bu · 
lnndurnıağa mecburdur. Fı -
rıncılar bakkallara ekmek 
vermez. veya 9,5 kuruştan vcr
meğe devanı eder yani onla -
ra kazanç bırakmazsa o za · 
man fırıncılardan derhal şu
be açmaları istenecektit. Fı -
rıncılnr bu har.ıketlerine de · 
mm ettikleri takdirde bele -
diye mukabil harekete geçe -
rek buna da:r olan talinıatna
meni~ bütün nolc:talar1111 ve 
müsamahasız olarak tatbike 
girişecektir. 

Diğer taraftan fırıncılar da 
her ne pahDsına olurlar.a ol
sun bııJd<al ve tablakiırlara 
ekıneği halka sattıklar ı f ial· 
lardan ucuza vermcınci;i kat'i 

olarak karaTlaştırınışlardır. 

Vaziyetin ne olacağı meçhul · 
dür. 

Uncular b• lediyeye baş 
vurdu 

Uncular dün Belediye İk · 
tısad Müdürlüğüne nı(iraca · 
atla Toprak Mahsulleri Ofi -
sinden ~ikiıyette bulunmuş -
lardır. Bunların iddia>ına gö· 
re ofi• kendiler:ne yalnız )·u
muşak buğday , ·ermektedir. 
Halbuki belediyenin verd iği 

ekuıek ııümuncsinde yüzde 
30 sCTt buğday da bulunması 

lazımgelnıektedir. Mesele tet
kik edilecektir 

Değirmenciler in bir 
müracaatı 

Hasköydeki un fabrikası Sll· 

hipleri Belediyeye müraca -
atle fabrika değerinin 500.000 
lira olduğunu , fakat beledi • 
yenin ekmek fabrikası yap -
mak arzusunu duyunca b u 
fahrikayı 250 bin liraya ver • 
ınei(e amade bulundukların ı 

söylemiştir. B unlar ayr ıca bu 

pa ranın her sene 50 b in l ira 

vermek surelile ödenmesini 
de kabul etmektedirler. Bele -

Maarif mUdUrlüğü bütün 
esasları tespit etti 

Maarif Müdürlüğü bu sene açı
lacak ilk okul ve öğretmen kamp· 
!arının bütün teferrüatını tesbit 
etmiştir. 

Ali: "Salihaya bir fistan kendime bir mintan 
yaptım ama kaynanayı dan tbk !" diyor 

Dün Ağırccza mahkemesmde, bin bir nebatın kokusu, kuşların 

bir kız kaçırma davasına bakılmış- böceklerin dinmiyen musikisi du
tır. Fakat bu kız kendisini kaçıran manlı dağların çevrelediği bu gü -
adamla daha evvel iki sene bera- zel dekor içinde mucizevi tesiri -

Buna göre Kızıltoprak kampı ber yaşamış~ ni göstermiş, münakaşa, kırgınlık 
120, Erenköy istirahat kampı 70, Salihe, Sili\'I'inin Beyceler kö - güneş görmüş buzlar gibi erimiş 
Yeşilköy 140, Pendik 120, Florya yünde oturan gürbüz, güzel ve ol- ve iki genç yüreği derin bır aşk 
çadırlı kampı 70 kişilik olacaktır. gun bir kızıdır. Bütün köy delikan- ihtiyacı sarmıştır O kadar ki ikisi 
İlk dört kamp 45 gün sürecek ve lılarını etrafında bir hayli dolaş- de arabadan inimşler, arabacı is • 
'Ücreti 24 lira olacaktır. Florya kam tmp başlarını döndürdükten soır - maile ilerlemesini söylemişler ve 
pı 30 günlüktür, ücreti 16 liradır. ra hiç birine iltifat etmemiş, Bul - sonra yeşil gölgelei sırtlara yasla
Bütün kamplar 15 temmuzda baş- garistandan gelip köye yerleşen nıp bu güzel dekora en hararetli 
·Iıyacak, Florya 9 ağustosta, diğer Ali adında bir delikanlıyı sevmiş- bir aşk sahnesi çizmişlerdir. 
kamplar 24 ağustosta bitecektir. tir. Ali, henüz tabiiyet evrakı ta- Ali, Saliheyi yine arabaya bin -

Büyük Çekmecede de üç ay sü- marn olmadığından Salibe ile ev - dilerek köyde Şükrünün evine mi 
recek bir kamp kurulmuştur. Bu- lenememektedir. Fakat Beycelerin safir etmiştir. Fakat bakla tarla -
raya Darülacezeden kurtarılan Ok Salihesl böyle engellerin ferma - sındaki kadınlar Salihenin kaçırı
meydanı Yatı okulu talebeleri alın nına boyun eğecek bir kız değildir. !ışını jandarmaya haber vermiş -
mıştır. Malfun hikayedek: gibi: •İslimi ler ve bir kaç saat sonra iki genç 

Muallimler kampı 6 temmuzda sonradan gelsin!• der ve bir dua bu defa misafir oldukları evde, 
Heybeliadada açılacak, 15 ağustos ile birleşirler. kendilerinden geçmiş bir halde 
ta kapanacaktır. 40 günlük ücreti Aylar. seneler geçer, a§kın ilk yakalanmışlardır. Salibe annesine 
30 liradır. Kadro 60 kadın, 20 er- pembeliği ve sarhoşluğu kalmayıp teslim edilmi§, fakat Ali köy muh-
kektir. ta Salibe her şeyi hakiki rengile tarlarile büyüklerine evrakının bir 

Maarif Vekaleti bu seneki görmeğe başlayınca Al'yi sıkıştı - ay sonra Bulgaristandan geleceği-
(kamp emri) ni dün tebliğ etmiş· ı rır, birleşmelerinin resmen tescili- ni ve hemen SaUhe ile evlenece • 
tir. Buna göre yüksek ehliyetna • ni ister. Bır de çocukları olunca bu ğini temin etmiş, bunun için de br 
meyi haiz üniversite ve yüksek ' :stekler daha fazl~ a.rtar. Fakat A- taahhütname ver.mştir. Bir ay ge
mektepler talebesi İstanbul ve li !inin evrakı bır turlu Bulgarıstan- çip te Alinin evrakı yine gelme • 

A k t 1. t b 1 d t dan gelmemektedır. Bu vazıyet yince hakkındaki taki.bat tekrar n ara a ım a ur arın a, am 
l li t •'b' 1. ... t karşısında Salibe iki sene beraber başlamış ve yakalanarak mabke -e 1 ye nameye ~ ı ıse, ogre men I . . . . im 

• k 1 d'll . yaşadıgı Al~yı bırakarak annesı - meye veri iştir. ,.e san at me tep er ve mua ı erı . . k 
her mahallin garnizon kumandan- nın evıne açar: ~ . . hala A,ğırceza mahkemesinde Ali 
1 ki d .1 k d" kt'ft Alı, Beycelerın ;:,alıhesınc mevkuf, arabacı İsmail de gayri 
ı arın an verı ece tre ı ere .. 
.. vurgundur. Bu ayrılıga dayana - mevkuf. Beycelerin Salihesi "Ore kanıp vapacaklardır. 

<> , maz ve iki ay kadar evvel bir gün samiin yerinde, yüzü biraz penbe----<><>--

Vali Derinceye gitti 

1 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lfıtfi Kırdar dün sabah Harbiye. 

arkadaşı İsmaili arabasile beraber leşmiş, ateşli bakışlarla Aliyi süzü
bakla tarlasına götürür ve orada yor, dinliyor. Ali de sözlerini jest
çalışmakta olan Saliheyi kucaklı- !erile kuvvetlendire kuvvetlendire 
yarak arabaya tıkar. Salilıe gür - anlatıyor. 

büz ve kuvvetli bir kadındır, ara- - Tabiiyet evrakım bugünlerde 
badan atlayıp kaçmak ister, fakat bitmek üzere ... Gelir gelmez Sali
delikanlı ikinci bir hamle ile onu heyi nikfilılıyacağım. İki sene b'r
yine arabaya sokar ve köye yol • birimize emek verdik. Yazık ol -
lanırlar. maz mı bize?. Ah bu kaynanam. 
Arabanın geçtiği ıssız yollarda, j Hep bunlara sebe::ı oldu. Benden 

baharın bütün kudretile fı~kırttığ'ı elli lira istemi.ştı. Salibe razı olma
============================ dı: •Bu parayı anama vereceğine 

. Kuzguncuk, K3rtal ve Adalarda 
bazı teftişlerde bulunduktan sonra 
Yalovaya hareket etmiştir. Bu sa
bah Yalovaya gelmeleri beklenen 
Romen Hariciye nazırı Gafenko i· 
le Şükrü Saracoğlunu Derincede 
istikbal edecektir. 

Tepebaşında .!-&. eyecan bana bir fistan kendine de bir min 
tan yap, karşılıklı giyelim• dedı. 

Öyle yaptım amma kaynanayı kız-

lı bı•r yar ıştan sonra dırdık. En sonunda Saliheyi yine 
kandınp yanına çekti. benden in-
tikam aldı. Ben Sallheye bakla tar 
!asında yine eve dönmesi için yal
varırken İsmail arabasile geçiyor
du. Çağırdık, arabaya binip köye 

Sabıkalı Alaeddin atelyeden çaldığı kundra 
kalıplarile beraber yakalandı 

1 Evvelki gece sabaha. karşı Tepc-1 ya.?ında çal!ştım. . Kendis·.ne bir gittik. Ben Sali:heyi kaçırmadım, 
başında gürültülü bır nırsızlık muddet evvel. 1.5 !ıra verdım. O , anası ile muhtarlar Saliheyi bcn
vak'ası olmuş. heyecanlı b.r kaçış gece de 2.5 !ıra verecek ve buna den kaçırdılar! 
ve kovalayı~tan sonra hırsız yaka- mukabıl ıbazı eski kalıpları alacak Salibe davacı değ:Jdi. Şahıt ola-
lanmıştır. tım. Parayı verdim amma Ziya rak çağrıldı. Anlattı: 
Ha"dı·se şudur- bu oyunu yaptı. Kil'di de o kır - 0 1 "k' t d k b. · t - nun a ı ı sene o ur u , ır 

Sabıkalılardan Alaett!n Tepeba mışA 1
1.'·dd. . d h . . çocuğumuz oldu amma Ali baka -

. k • d kundura- ı ae ının er al tevkıfıne ka- d ··ıd·· 0 .. be . b ki ı.,ında Mınare so agın a . ma ı o u. gun nı a a tar -
- k k. ~·ar vermış ve kapı kilidinın nasıl .. . 

cı Minanın atelyesıne apının ı- • • . . , . . !asından kaçırdı. Tufekleri vardı 
. . k d ra 1 kırıldıgının tesbıtı ve çılıngırlc ko kt b d k"" .. -Jidini kırarak gırmış ve un u . . . . . . da r um, ne araı a a oyun ı-

1 k 1 şahıtlerın dınlenmelerı ıçın mu - . d k d ş··k ·· ·· 

1 

kalıbı ve d:ğer bazı eşya ça ara .. ç;n en geçer en ne e u runun 
· hakeme başka gune kalmıştır · · · k -~ A k kaçmak istemiştir. Fakat tam bu --· - _ _ _ _:___ evı~de sesınıı çı ~am"."'ım. rtı 

sırada atelyenin üstünde bulunan Kısa polis haberleri benımle evlenecegıne ınanmıy.o -
Ziya Alaeddinin kapıdan çıktığını . rum. Aldatıyor ber.ı ... Bu ne bıt -

. .. .. AF eddin l * Sarıyerde Maden mahallesm- mez evraktır k!. .. 
görerek peşıne duşmuş, a de İsmail Hayriye Fatma Mus -

·1 k • başla ' · • de olanca hız. e açmaga • tafa, Cavide ve Sabahat adlı altı 
mıştır. Ataeddinle Ziya Tepeha • kişilik bir aile İbrahim adında bir 

Ali vadini tekrarladı, teklıfini 

tazeledi. Fakat Beycelerin Sal.hesi 
bunlara inanmakta mütereddid 

Şının karanlık sokakları arasında sütçüden aldıkları sütü içerek ze
davrandı. 

on beş dakika kadar heyecanlı ~ir 1 hirlenınişler ve hastahaneye kal - Şahitlerin dinlenmesi ıçin Ali 
yarış yapmışlardır Bu sırada gu - ı dırılmışlardır. 

· l A yine tevkifhaneye yollandı. 
rültüye bekçiler yetişmış er ve • * Emôrganda Çqme sokağında 

000 
laedini yakalamışldrdır. oturan Melek müptelli olduğu sa - K ! · ·· amyon çarpan ame e 1 Meşhud suçlar kanununa gorc rılık hastalığını geçirmek için ka· 

rRrak ve oruç tuttuğunuzu ileme 

~östermek ister gibi mahzun dur

mayınız. Bunu ancak riyakarlar 
yaparlar. Tanrı, ancak kendimizi 
tamamen kendisine verdiğiniz za
mandır ki !.izi mükAratlandırır. 

değiliz. 

(Devamı yarın) !
. gösterdiği rakamları ihtiva eden diyece bu teklif tetkik edile -

cektir. 
malümat ve bir grafik nümunesi llııı:ıı:!l9mllllm•m•••••ı• 

AJaecld'n dün derhal asliye dör · vun çiçeği denilen bir çiçeği kay· öf dU 
düncü ceza mahkemesine verilmiş natıp suyunu içmi:; ve biraz sonra!' Cumartesi günü Yed:kulede 
ve orada şöyle bir iddiada bulun - zehirlenme alfıimi göstererek has- ıkendisine kamyon çarpan çımento 

- Toprak altlarında çürüye
cek, paslanacak, hayvanlar tnra . 
fından kemirilecek veya hırsızlar 

tararından aşırılaeak servet yap
mağa heves etmeyiniz. Paslanmak. 
çürümek, kemirilmek veya aşırıl

mak tehlikesi olmıyan yerde .. Gök 

!P servet teminine çalışınız. 

.- Gıdamı nereden rn nasıl 

bulacağım, üstüme başıma ne gi
receğim diye endişeye kapılmayı

nız. Kuşlara bakınız. Onlar ne 
ekerler, ne biçerler, ne harman e
derler .. Böyle olduğu halde baba
mız onları yine aç bırakmaz. Hal
buki sizler Taıırı nazarında kuş-
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istenmiştir. 

Beşinci Parti Kurultayına arze

dilen dilekler arasında boşanma 

davalarının ayrılık müddeti ve da 

vayı uzatıcı sebelerin inzımamile 

bazan bir seneden fazla zamanda 
neticelenen boşanma davalarının 

mevcut olduğu ilen sürülmüş, bu 
kabil davaların süratle intacı te
mennı edilmişti. 

Adliye Vekaleti bu tamimi ile 

her vilayetin 935 ila 938 yıllarına 
ait boşanma davalarının adet ve 

neticelerini tahkik ederek bır tet
kik yapacak, bu tetkik neticeinde 
boşanına davalarının sürati istil
zam ettiren tarafları görürlerse 
icap eden tedbirler alınacaktır. 

K ÜÇÜK HABERLER 
1 

muştur: tabaneye kaldırılrr,ıştır. fabrikası amelesinden Şevkı dün 

- Ben Ziyayı eskiden tanırım, * Çiçekpazarında İzak diıkka · !Yedikule hastahanesinde ölmüş ve 
nının taıbelasını indirirken ayağı d k E K d f . .. .. adliye o toru nver aran e -
kayıp merdıvenden duşmuş yara- . . . · 
lanmış ve hastahaneye kaldırıl - ,nine izm vermıştır. 

* Erenkôy Kız lisesi müdürlü- bir ton Sümer kok bundan sonra. 
ğünden istifa eden Mahirin yerine Zonguldak teslimi 15 liraya satıla-
geçen devrede mebus bulunan iz- caktır. tnıştır. 

- -00>---

Eski lise hocasile alay 
edenler 

mir kız muallim mektebi eski mü * 11 inci Yerlimallar dekoras- * Kasımpaşada Kana ş'rketine 
d .. - S b.h G·'k ··1 t · d·ı ı· k ait boya fabrikalarından yangın uru a ı a o çu ayın e ı m ş yon heyeti seçilmiştir. Sergi o -
t· çıkmış ve sirayet etmeden itfaiye 
ır. t · d d.. ksam Milli Sanayi Yen"ıcamide daktilo ile arzuhal mi esL e un a ' tarafından söndürülmüştür. * Atatürk köprüsünden tram- Birliğinde tekrar toplanmış, hazır * S b k 

11 
d · k" .. k Al" Ke- yazan eski lise muallimlerinden 

·ı · a ı a ı ar an uçu ı, . . .. .. 
vay geçirilmesine karar \•erı mış, lıklarına devam etmiştir. d d b' k d .1 y 'k Karabet Mihran ve Husnu adında nan a ın a ır ar a aşı e enı a-
ve keyfiyet alakadarlara tebliğ e- * Belediye İmar müdili'ü Hüs- pııda Çakırın gazinosunda rakı içen• ik adamın istihza ve haka:etine 

dilmişlır. nü Keseroğlu ile harita müdürü umumhaneci Sabahati korkutmak maruz kalmıştır Bunlar, eskı ho • * İktısat Vekaleti Süme"r kok Galip İstanbul imar planının tas- için havaya silah atmış ve sonra canın ceketine yoğurt sürerek et • 

fiyatiarını ton başına 225 kuruş u- diki formalitesinde icap eden iza- da tekme ve yumrukla kadını ya- rafında alaya başlamışlar ve yaka· 
cuzlatmağa karar vermiştir. Bu hatı vermek üzere dün Ankaraya ralamıştır. Mütecavizler yakalan- !anarak mahkemeye verilmişler • 

suretle evvelce 17,25 kuruş olan gitmişlerdir. mı§lardır. dir. 
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' İstiklal harbi l~!·ihi 1 

ATATÜRK İngiliz Askeri heyeti1Gafenko dün Ankara-
b " l . dan ayrıldı ve 

İSTİKLAL Harbi u g u n g e ı y o r teyit e;l~~:~~!:e~i~.ciy::;!a;:?si-

Osmanlı murahhasları Mondros Mü~reke mevzii bir ~eydi. 
mütarekenamesini imzaladıklan Dünyanın yeni haritası ~ulh kon
gün, İmparatorluğun Tilrk unsu- reranslarında çizilecek değil miy

ru, yıllarca sürmüş olan felaket- di? 

Heyet, bu akşamki ekspresle 
Ankaraya hareket edecektir 

Dost ve müttefik İngiliz ordu-

suna mensup tuğ general Lund'un 

riyasetinde bir askeri heyet bugün 

!ere rağmen mücadele arzusunu F.h... elindeki sililhı, döğüşme 
ve kabiliyetlerini olanca zindegi- kabilivetlerini tük~tmediltini kabul 
si ile muhafaza ettiğini tahmin ettire~ck bırakmış olan bir mem-

1 ğ)fı l)arak sulh şehrimize gelecektir. Heyet sabah 
ettiren bir manzara arzediyor- 1eJ<et - ve ev ma P Ray 

narak Perapalas oteline misafir e
dileceklerdir. Heyet reisi saat 11 
de vilayet ve komutanlığı ziyaret 
edecek ve bu ziyaret kendisine ia
de olunacaktır. Öğleden sonra şeh
ri gezecek olan İngiliz ordusu 
mensupları akşam Ankaraya ha -
re ket edeceklerdir, 

du. masaııına otursa bile - imha edile

Makedonya cephe•İ Bulgari•ta- cek değildi ya ... 

ekspresile gelecek ve istasyonda 

merkez komutanı İsmail Cemal ile 

mihmandarlar taraindan karşıla-

Barem hakkında teknik unsurlar 
ne düşünüyorlar 

nm dahilt vaziyetinıleki bozgun- Boğazdan J\farmaraya geçen 
]uğun bir neticesi olarak bozul- ilk itilaf gemileri ile beraber şu
muştu. Avusturya _ Macaristan helerini açan Hürriyet ve İtilaf 
İmparatorluğu Çek ve Hırvat if- Partisinin ileri gelenleri ve neşri
tirakçılarının düşmana devamlı yata bıışlıyan gazeteleri, sistemli 
yardımlru·ı ve harp aleyhtarı men- bir tarzda, bu kanaati kuvvetlen
baların gittikçe artan faaliyetleri dirmek yolunu tuttular. Bir müd
yilzünden tam lfü inhilfıl içinde det sonra da mütareke şartlarının 
idi. birer birer tatbike ba~landığı gö- (Baştarafı 1 inci sayfada) dığı mesken bedelinin tasnrrufile 

Şarkta bir koldan Ukranya, rüldil. gi bir istikbal emniyeti temin et • telafi ediyordu. Müessesenin keu· 
Azerbaycana, Romanya ve Medis- Evet... Mütarekr şartları mu- memektedir). di evlerinde oturduğu takdirde ise, 
tana bir koldan Baltık kıyılarına <libince Fransız Generalı Franş 3 - Devlet memurlarına kanu - kazancından mesken için bedel 
sarkan, Belçikaya yerleşip Fran"a- Deper'e karargahını Selimikten nen bahşedilen tekaütlük, idarei vermiyerek, bir tasarruf yapabili-
nın göbeğine saplanan o dinamik lstanbula naklettirdi. Hil vesaire gibi imtiyaz, istikrar yordu. 
Almanyadan eser kalmamıştı. İngiliz Generali Harington, bu ve istikbal emniyetlerine mukabil 6 - Baremin gazetelerde oku -

cümhur İsmet İnönü tarafından 
kabul edilmek şeref'ne naıl ola -
cağım. Resmi tebliğ ondan sonra 
neşredilecektir. 

Matbuat, müzakerelerimızi hu -
)asa edeceğ:m. Bu müzakerelerin 
bir çok noktaları tahakkuk etmiş -
tir. 

1 - Tü .ıt - Rumen münasebatı: 
Bu baptaki konuşmalarımız iki 
memleket arasındaki müşterek 

duyguların ve menfaatlerin mü -
şahedes:ne imkan vermi\; ve Tür
kiye ile Rumanyanın birbirlerine 
güvenebileceklerini spat eylem:ş

tir. 

2 - Daimi konseyin şımdiki re
:si bulunduğum Balkan antantı 

şunu beyan edeyim ki: Hepımiz 

Balkan antantının sulbü istihdaf 
eden siyasetin:n birlik ve istikliı -
Iine ifna gôstermek azmndeyiz ve 
Baldkan antantının bütün mümes- · 
sillerinin da'mi k.ıygusu budur. 
Türkiye Hariciye Vekili le tam br 
mutaılıakat hainde bulunduğumu 1 
gördüm. 

3 - Balkan antantı büttin Bal 
kan devletler:ni ihtiva etmiyor. 
Fakat antantımız hiç kimseyi ha -
riç tutmuyor ve hiç kimse alcy -
hine müteveccih değ:Jdir. Balkan 
antantını ona iltihak eımck istı -

SAYPA 3 

İ_ŞARETLER 

Bile bile aldanmak 
Bir Fr.ınoız gazete ı Almanların artık Alman - halyan a 

ması gıbı nıimayişlere aldanmadığ nı y.ız')cr. Filhakıka Al::: 
gib, dünya iuiltüründe irfanında, ·an'atındo, er. büyük yerı ı 

eclen hır memleketın d,'ıa çoktan •l'anmama ı lôzım gtlen hır 
şeyler Yardı. Beş senedıc Almanyada oylc vak'alar geçtı bu 
memleket o Kad r orta çağ zJıniyetı ıle ıd ·e ed.1<.li kı Alm "ll 
buna na<ı' tahammül ettikleri herkesın hapet Ye dikkat Pe çar 
yordu. Fakat nihayet bu, Versay rnuahedesin.n ağır tazyık 

kurtulmak içın açılan bir rnıicadele devrinır muvakkat tedt • 
ve idaresi gibi izah edıliyordu. Harp zamanındakı azm idare 

Fakat Almanya artı'<: Versay muahedesınin l:ıutün z ncirle• 
den kurtulmuştur. Elind~n alınan toprakların hepsi ıadc olur. 
mışsa da buna mukabil harpten evyelki kuvvetini. daha büytik 
nabi ile elde etmiştir. O zatun 5:i milyondan ibaret olan nu 
şimdi 85 mılyona çıkmıştır ve belki Alman milleti sulhu ve sük 
bu kadar nımet mukabilinde kabuı edecek daha fazlasını ıstem 

cektir. 
Ancak hala ona tek tük Almanların bulunduğu toprakları 

de etmek istikbalin gayeleri gibi ileri sürülmektedir. Bu fikri v 
]er bu gayelerin er geç eld< edileceğini temın ediyorlar Bun 
elde etmek ıçin mübadele dtvrinın ve bugünkü idare şeklinm d 
mı lazımdır; kanaati t' kin eıHıyor. 

DantLiği çoktan eLne alacağı kendisine vadedilen Alman. n, 
müddet daha buna nail olamadıkça ve yapılan diğer vaitler .. 
artık boş olduğunu anlayınca ,.·ada birçok şeylerin deği§PCC 

şuphe yoktur. İKDAM 

Türkkuşunun 
dünkü uçuşları 

Genç pilotlar halkın 
büyük takdirini 

kazandılar 

Romanya - Türkiy 
büyük Elcilikler" 

' Ankara, 13 
______ _,\.) - Roma 

~daki Türk 
~5ı1i~;ful~s.;l ·ta elçilığı 

uk elçılığe 
arılmış \ e 
ı elçimız H 
ullah Su 

Hind okyanosunu kasıp kavu- şartlara dayanarak İstanbulda sal- hususi miiesseselerde çalışan me - ; duğumuz bazı fıkralarına göre bu
ran koraan kruvazörler ve Atlas tanat siirmeğe başladı. Demir yol- murlar.•n al_"''§ oldukları ücreU~r-ı\usi müeı;se~elerle devlet mües -
denizinde kuş uçurtmıyan deniıal- !arı kontrol altına alındı. Yine deki bır miktar fazla kazanç nıs- · sesatı arasında refah ve terfih 
tı salgını çoktan unutulmuş bi- ayni vesikaya dayanarak İngiliz- beti ve mesken bedeli gibi hususi- ı' şarllarında hiçbir fark giiı'ülıne _ 
!Akis Filensburg ve Kiyel'de de- !er Urfa, Maraş, Ayıntaba ve yeller ve istifadelere mazhar bu - nıckte-dir. Fakot buna mukabil, 
mirli ağır zırhlılarda isyan ema- Fransızlar Adanaya yerleştiler. Junuyorlardı. Çalıştığı miiddetçe' devlel memurlarının tayin, azil ve 
releri his•oluııuyordu. Ve h~rıl'iin bir ba~ka şartı Tilrk artırabileceği para ile müstakbel, telcaülliik 1,(bi tabi oldukları ka - yenlere açık bulundurmak s:yase- Şthrimizdc bulunan Türkkuşu 

Daha bir yıl iince dahili istik- unsurunun aleybiııe olarak tatbik bayatı için kendi kendine bir nevi nuni enıniyetlerin i<tikbal için da- tini takip ediyoruL. Bu siyasete filosu pılotları dün Ye •lköy mey- .ık elçi unv 
razlara milyarlarca altın mark ve- edilen hu mütarekenin felaketine tekaüdiye temin ediyordu. Avru - ha iimit verici vaıi)·elleri karşmn- tevfikan her grmek istiyenı kabul danında toplanmış ola'1 on bınler-1 ·yıe Bükre 
ren Alman milleti umumi karargii- nihayet verecek •ulh konferansı pada, asırla:rdanberi elde <dilen da. bu defa da hususi müessese le- etmeye amadeyiz. Bu siyaseti te - cc seyirci önünde dikkate ş~yan 1 'ka edilm tı 
hın şiddetli tedbirlerine rağmen bir türlü ufukta görülmedi. tecrübeler bilhassa sınai müesse - re kimsenin rağbet gösterıni~·eceği reddütsüz ve fakat ziıf göstermek- akrobası h;ueketleri yapmışlar -ı Be.kreş, l~ 
harbe ve iktidar mevkiine karşı iki günde bir gazetelerde bir selcrde çalışan memurların daha beklenemez mi? sizin takip ediyoruz. Çünkü müt- dır. Uçuşlarda bırç_ok generaller\ .) - Radcr 
duyduğu refret ve kini açığa vu- halon uçuruluyor, ha bugün ha kısa bir zamanda yıprandıklarını 7 - Avltkatlık ve doktorluk ser- teh't di:>rt milletin teşkil cttiğı kit- ve Hava Kurumu lstanbul §ubesi nsı bild "Y 
ruyordu. Bu şartlar içinde, O"- yarın O•manlı murabba• heyeti göstermiş ve bu gibi müesseseJe,·· best meslek olarak kabul edildiği leyi kuvvetlendirmek emel;nde - başkanı hazır bulunmuştur. Turk.ye o 
manlı İmparatorluğu dört mütie- Parise gidecektir deniliyordu. Fa- de, hizmet ve tekaiidiye müdd~ti. için, bu meslek erbabı barem h:ıri- yiz. Uçuşlara saat 14 de başlanmış- 'ç Iıı:, .ın bu 
fik devletin dava•ınt ya tek başına kat galip devletler, her nedense, devlet hizmetlerine nazaran daha tinde (terfi senetlerini ve derece- 4 - Balkan antantının birlik tır. Evvela iki mektep tayyaresi ~k Pl~ılıge ç 
devam ettirmek, yahut taahhütle- kendi•iyle sulh akdi icabeden bir dıın zaman nı'sbetlerı· esa·. ı alın • lerinı· bilfiil ı'kmal etmeksı'zı'n) her · k f l h l 1 " davasına hadim olmak üzere mer- beş da ıka ası a ile ava anmış- rı ması ve 
rini yerine getirmiş olmanın ver- de Osmanlı devleti olduğunu bir mıştı·r. bangı· bir dereceye t·'-abu"I eden . 1 d B 1 .. d B .. ,. •rf ı ız ha a Ha "" kezi Jstanbulda b11lunacak bir ar ır. u tayyare erın ıçın en u~ reş • ı• m ss . 
diğl bir vicdan rahatlığı ile mertçe türlü hatırlamağa ltizum görmii- Sına·ı nıu·· esseselArin bazılarında , iicretle istihdam edilt>biliyor. Ne- T kk k. · t .. " S Ta ti er d ilah Su ' araştırma ve tetkik enstitü ü tesi- ür uşuna mensup i ı paraşu çu ,, . . nr >V u 
kullandığı silahları bırakıp hasım- yorlardı. bilhassa gece ve gu"ndiiz (fa'11asız) den bir mühendi•, hi:r teknisyen, tl ff k. ti e· · Tannovcrin b 

G 1 b 1 b
. ] sini derpiş eyledik. Bu fikri Yu _ a amış ve muva a ıye ._. yer ın 

lariyle arasındaki düşmanlığa ni- ün er öy e ır "eytelealli" •ah..,n müesseselerde bıı vazi~et, bir kimya,,.,,..r serbest meslek erba- · 1 a· p ··ı ·· t · ı · d ··k ı ı k B .. k t d st · ' ...,.. ' nan hükumetine arzedcceg'im. Mez mış er ır. araşu gos erış crın en yu e çı -0 ara u re· c o 
hayet vermek ~ıklarıııdnn blı·ini havası içıııde biribirini kovalarken bir kat daha ehemmiyet an.eder.· bı Addedilmiyor. f 1 M t ıd . v b b' kur enstitü, Balkan memleketle _ sonra 9 tayyare bir i o uçuşu yap müttefik Türkiyeyi t<-msilde ile 
ihtiyara mecburdu. Bit· mllddct ıır ayı ge ı. e u ayın ır 4 - Devlet memurlarımn bilô- 8 - Meınleketımize muhaceret k 
ev,vel Vil~on p1·enslplerinin llôn "8bahmda letaııbullular şehirleı·i- rinin devamlı münasebetleri hu - mış ve alçaktan uçuşlar ya para vam edeceği habeı i Bükrt'ş rnah 

mum maddi ve müstakbel emni ·,veya iltica suretile ııelmi5 memur- halkı heyt'canlandırmı~lardır. Fi - filinde derin bir ml'mnuniyetle k 
edilmig olma•ı ve harbin Heyrl o- nin yabancı i~gali altına alındığını yet ve haklau kanunen ve munta- ı lorm, ecnebi memleketlerdeki hiz susunda ik!ısadi, harsi, coğrafi Ye .. 

' R · d y ı ı "" ı·ı · ! f ı · k'k ı· lodan sonra iki plônör (motörsuz şılanmı tır. lan Çarlık u&yasının yerın e e !' e vgrenc ı er. . zam bir sistem ile, otomatik şekil- ı metleri ve tecrübeleri, ınüktescp sıyas men aat erı tet ı ey ıyc -
1 Ütt f .k Yabancı kuvvetler c ş h ı · kt· tayyare) tayyarelere bağlanarak B .. k t cc1·ıd·· d yeller esmiş bu nnması, m e ı - • ge e e - de tanzim edilmiş bulunuyor. Bir haklar için kabul edilen esaslara ce ır.. u reşc ayın 1 ıgın en 

)erinden ikisinin biltün harp kabi- zadebaşını kana (x) boyamışlar devlet memuru için, tahmil edileu dahil olacak mıdır? Bu hususta de Romen Hariciye Nazırı, yarın havalandırılmış, iki bin metre yuk gerek resmi mahafilde gerek te 
h 1 h ve esasen staı·erik bütiin noktala ı• ·h · · seklig"e çıkarıldıktan sonra orada ıı·~· b··ı·· h'tl d b .. · llyetılerini kaybetmesi e e mu - : , . . - hizmetlere mukabil. temin edilen uyı ada bir saıahat göremiyoruz. Türkiye reisicümhuru ismet Inö- mas e ı,.ı u un mu 1 er e uy 

taç olduku harp malzemesini te - n~ı gilnlerdenberı elle~ıne geçır- bu emniyet ve haklu, memleket 1 9 - Ali lahsil görenler için baş- nü tarafından kabul edileceğin - serbest bırakılmıştır. Planörkr i- dostluklar tesıs etmiş •ıı büy 
mln taahhOdünde bulunan mütte- mış bulundukla_rı şehrı - resmen ve devletin mali kapasitesine göre 1

1 

lıyan istihkak esasları, tahsilin den dolayı duyduğu sevinci kay ki bin metreden başlıyarak en al- sempatiler uyandırmı§' olan Ha 
d h .. ik.. lerı !tına almısla - çak ı'rtı·falara kadar, takdirle kar-

fikin, yani Almanyanın bıı taah- e - 1 um 3 
· r - kat'i bir şekil :ılnuştır. Fakat her memleket dahilinde veya haricin- dederek sözlerini bitirmiştir. dullah Suphi Tanrıöver'ın büy-

hütleri ba~aramaz bir vaziyete dı. hangi hususi müesseselerde (yine de olmasında bir fark gözetmedi - şılanan muhtelif akrobasi yapmış elçi olarak Bükreşte ipkasını R 

İ · k 1 · d ve halk !rafından uzun uzun alkış 
düşmesi mparatorlıığa ikincı ~I - .. .. .. .. .. bu kanunun şümulüne dahil) ça - gine göre, bun an böyle Awupa • Tu" rkı'ye - Romanya men ma~buatı müttefikan Ye ha 
in tercih ettirmişti. (.ı) Irkının m_ u.•tuıılııdunu 0 lışan ve iş kanununa göre de sade- da tahsil etmek bit ihtiya~ ta olsa, ]anmışlardır. Planörler iki metre- retle selamlamaktadır 

Şüpheszl, asgari imkAnlarla, gece de gö•termış olan ldyem1lt te bir mrmur sıfatını haiz olan • bir gaye temin etmiyecektir. Bükreş, 13 (AA.) _ Türkiye den hiçbir hata yapmadan meyda 
malzeme ve silahlı kuvvet mikda- Jlfehmede sayg•.. ların, hizmet ve mesai dereteleri - Avrupada tahsil görmüş olanla - H · · v k·ı· B ş··k - S • na inmeğe muvaffk olmuşlardır. M k •• 

arıcı ·e e ı ı . u ru aracog- os ovaya gon 
n bakımından karada, havada ve ne göre takdir ''e talbik edilecek rın, lisan farkından dolayı bir de- l3ilhassa kadın pilotlarımızın uçuş 
d ' d k d' . k t k t f 'k d'' L .. . d f k lu, Rador ajansının Ankaraya gön 1 b. 'k b. l'k e umumi tak enız e en ısıne a a aı nş- uvr muzesın e ter j şartlarına mukabil, devlet rece azanması imkanı verilmek- d d". h i h b' . - arı uyu ıra a av ' d ·1 f ··ı 
manlıır kar~ısında çarpı~mış olan memurlarının i.1tifade ettikleri bak te ise de, memleket dahilinde de er. ıgı usus mu a ırıne aşagı - diri celbetmiştir' erı en orm u 
Türk uneuru, silahının •.erefin - ve imtiyazları yoktur. ve hususi olıırak bir lisan 0··a..ene- dakı .b. eyana_tta bul·u· n.mu~t.ur_: En sonra Sabiha Gökçen ile bir .,. (7 ınc !ayfo.dmı mabat) 
den, seciyye ve mertliğinden, ordu sansasyonel bı· r Şu halde, maddi terfi \'e refah bilmiş olanlar için de, avni imkanı Cumhurıyet hukumetının ve tayyareci arkadaşı yüksek ve alçak ' T ı · · 3 - Üç devlet, Avrupada he ve cemiyet di•iplininden zerre kay- şartı ayni olmakla berazer, sınai mevcuttur. ürk mi letının, doı.t ve müttefik irtıfalarda tayyare ile birçok şaya 1 tiirlü taarruz hareketini tenkil içi 
betmemi~ olmakla beraber yorul- miiessesede çalışan bir memurun, 10- Bir derece terfii temin eden Romanyanın muhterem Hariciye nı hayret akrobasi hareketleri yap 
muştu. h 11 d • a d_oirudan doğruya devlet hizme • etnebi lisanlar hangileridir? A _ 

1 Nazırı tarafından yapılan ziyaret- mışlardır. 
Umumi harbe tamtakır bir ha- sı• rkat a ısesı \hede çalışan memur kadar istik - caba viızu kanun, ru•ca, bulgarca, ten duyduğu derin memnuniyetini Türkkuşu fılosu bugıin sabahle-

zine ile girmiş oı.ın İmparatorlu- bal ve çalışına emui~eti .Y. oktur. ı rumence gibi, umumiyetle garp li- Romen milletine iblağ i~in Rador yin İstanbul üzerınde uçarak be-

istişarede buhınmağı taahhiit e 
derler. 

4 - Ü~ de' let lıir kl're harbe ı:i 
rinte ayrı olarak barış miizakere ğun müttefiklerinden gördüğü yıır- 5 Kanı d " ı far lı. - b f 1 kt B sa 

M
.. d J k d - ın a sınaı muessese er-

1 
san mı mı asdetmiştir. Yok a ajansının bana verdigi u ırsat - yanname er attı . an sonra, ur 

dım devede kula< kabilindendi. uze en U On un de • J 1 ( 1 · k ·· B • ~a ~an memur arın gazete er- bu kayıt muayyen bazı ıarp lisan- tan dolayı bahtiyarım. Balkan an- yoliyle Jzmire gıtme uzere ur-
Harbin bütün ağırlığını cephe ile J andırır ŞC- de ıntış d J' ·h dd · k · 

Ierine girınemeği taahhiit eder 
Anlaşmanın mııkaddimesinde nrn ça ınışını ar e en ayı anın ma eı )arına mı münhMırdır? Keıa, ec • tanlı ruhu dahilinde fikir iştiraki- saya hareket edece tır. 

beraber cephe geriei de çekmi~ti. k ti" b' mahsusa 'b' ) k b ahedenin tamamen tedafüi bir ma 

hiyelte ve l\filletler Cemiyeti pak 
. kilde ıyme 1 lr , sı mutı ınce mes en c- nebi memlekette,mesela Fransa - mizi bir kere daha teyide ve iki 

Oğullarım, koca•ını ve karde~lel'l- bl J d dellerıne de temas eclilmiş değil • da tahsil etmiş bir ınemm da ay • 
· h ıı ı k .. r· k ı ta O ça ın 1 d' s • .. , ' memleketin yüksek menfaatinin nı eep eye yo amış O an oy u ' - ır. ınaı mııesseseler, ekııerıya şe- rıra komisyonu mahsus öllÜDde 

ılın, koyunlarını, .ığırlarını ve Pari.: ıa (A. A.) - Loune hirden uzak bir mahalle kurul • fransızcadan imtihana tlhi tutula- ayni olduğunu bir kere daha mü-
atlarını da veı•dikteıı sonra, bütün müzesinde, 1913 te Joconde'un muştur. Böyle bir fabrikanın iş • cak mıdır? Yahut lisan imtihanı şahede ve tesbite imkan vermiş o-
yıl çnlışank elde ettiği bir avuç çalınmasını hatırlal:ın samıasyo- !etmesinde çalışan bir memur, şe- hususi olarak kendi kendilerin~ lan bu ziyaretin. barış hizmetinde
buğdayı da •ırtıııa vn!'up cephele- ne! bir ~irkat hfıdisesi olmuştur. ~i~ h~~atının temin ettiği birçok lisan öğrenmiş olanlau mı şamil- ki teşriki mesaimizin devamı için 
re taşımıştı. Hli.di"e, san'at aleminde biiyiik ıçtımaı ve medeni varlıklardan dir? mesut neticelerle velı1d olacağına 

İmparatorluğun Türkten gayri bir he,·ecaıı tevlid etmiştir. mahrumdur. Bu mahrıımı'yetler• kani bulunuyorum. 
, ~ il - Sınai müesseselerin ek.•eri· --===========--olan unsurlarının bütün hiyıınet- Cür'etli bir hır"1z diin öğleden kati d • .. :.: 

an ırına gore işinden çıktık - sinde (mevsimi faaliyet denilen 
!erine rağmen Gazze'de, Galiçya'- sonı·a galeriler kapanmadan biraz tan so · t• b . 

ora, ıs ıra atmi temin ede • •enenlıı mnayyen bir zamanında) 
da, Tuna boylarında, Kafl<a•lur- ene! l8 inci asrın Fransız e•erle-

ıed T k tek bir meskene ihtiyacı tabiidir. mesai gece ve gündüz bili fasıla 
da ve Çanakka e, ür ün her riniıı en kırnıetlilerinden birini 

kat hususi bir sınai müessesede bu 
bili kaydüşart ve tamam~n indi 
olarak bir telefonla mümkündür, 

. . dik . . . · Filhakika bazı mü~seselerın, me- devam etmektedir. Memur bu mev 
d. ü~mana kudretını_ tıı• ct_tı_rışı ı'çalmı.,·lır. Çalınan eser "Lakayt" Sınai hayatımız çaiL~ma \'e ran-

1 ti d mur ve işçi evleri ,.ardır. Fakat ol- *'1ıde pazar ve bayYamları da da-
ı. ı,, bu frci iktısat ı ~ar ar ıçın e • i•minde Antoine \Vatteau'nun dıınan emniyetleri için henüz ta -

k b l t h , d T bl mıyan müesseseler de az değildir. bil olduğu halde 12, 13 saat çalışır. maınen ı'nki•af •.• teka·mu··ı •tını'• vu u umuş u. meş ur hır tablosu ur. a onun .., ·~ ~ • 
Bı·nacnale"h •. ı'la"hıııı 6ı·ııııleıı . 1 .. Bu gibilerin civarında öyle toprak Kanunda bu gibi ahvalde, memu - 1 B 't'b 1 k , , ' uzunluğu 25 santimetre, genış ığı sayı anıaz. ıı ı ı ar a anunun 

bıraktığı ana kadar bozgun \·erme- 20 ~antimetreclil'. Eserin kıymeti kö~ evleri vardır ki, fiatları İstan- ra normal mesai saatinden fazla müzakeresinde tefenüat gibi gö -
yişi, memleket uğrunda bütün 3 milvon Frank olarak tahmin e- bulun Fatih veya Beyazıt mahal - saatler için muayyen bir ücret ö- rünen birçok hurnsiyet ve vaıiyet-
fcliıketlere tahammül etmeği bili-!dilmektedir. lelerindeki normal bir evin kira denebilir kaydını koymakta İ6e de, Jer vardır ki, virıı kanunun ıaye-
~iııden, kalan son seyi olan canını ---o-- liuetine ~<abül eder. Başkaca •ödenebilir. kelimesi ile, vaziyet sini tahakkuk ettirmekten uzak 

Başvekilin 
beyanatı 

tının i.ilküsünü uygun bulundu· 
tasrih edilecektir. 

Muahedenin on sene iı·in mtıte 
(Ba·tarafı 1 ıncide) ber olduğu ve pratik bir te~rikim 

rekli alkı~ları arasında kürsüden sai için derhal teknik görüşmeler 
indi. Bu münasebetle söz alan b 1 • b ld ·ı kt 
Kocaeli mebu~u İbrahim Dıblan, ı aş anacagı ı ırı ece ır. 
Ebedi Şefimizin yüksek hatıra~ını Baltık devletleri tasrih:ın z k 
hiirmetle andıktan ,onra bu mu- redilmiyecekse de, asker! mütehas 

vaffakıyetlerden dolayı onun ye
'aTie halefi muhterem Milli Şefi
miz 1nönii'ye ve bu i~te biiyıik fa
aliyet ve gayretleri görülen Cum-

sı~lar tetkikleri arasında bilvc.sıta 

bir taarruzun bütün ihtimallerı goz 
önünde tutulacaktır. 

. t h''k" f e ve b,.vekili -hurıye u ume ı~ ~ . : ·.koruqı devver Satiye i•ine ait do•yanın 
mize ve ınemleketın uaımı , - t k'k t . . , 

T .. k oı·du•ıına Ha- et ı a ı ıkmal olunmuş ve bu me-
cu•u ınuazwz ıır · ı ı 

· · net ve •iikranlar se eı e "uçları görülenler hakkında 
t..'ly n0:1mına mın " • ı· 
ifade eden ve hararetle alkışlanan '.c~beden adli takibatların icrası 
bir nutuk irat etti. ıçın tahkikat evrakının adliye ve. 

d" vermekten çekinmeyişinden. Kırseh·ırde zelzele maddi bir menfaati ve tertih ibti- sınai miiesseseıerin ihtiyar ve 1ı.aıabilir. 
k. ı • 'b' • terkedı'Imiş bul . . Bundan ·.··onı·a ruzııame,·e da- kaletine tevdi edilmiş bulunduııu-ır ı ıwcalıetinden ilı·ri ııeliror- ' mali o mıyan bir memur, bu şera- .awı m~ unuyor. Kanıınun tatbilunde bilahare ·' ' b'ld. d. 

du. Kırşehir: 13 (A. A.) - Dün it kar~ısında neden şehirde ikamet ıı - Bir devlet memuru keyfiıyapılması zaruri olacak bazı tadi _hl! takı·il'lerden Satiye binasına ait nu ı ır '· 
Mütareke şartlarının ağırlığı, geee saat 20.lS de Kır~ehir mer- imkanını veren, muadil ba ka bir ve indi sebeplerle işlen çıkarıla - Jatın şimdiden önlenmesi için, mü- olan •uale münakalat >e muhabe- Rnzna'.°ede b~ndan ba,ka mil-

ınemleketin her tarafında deri,n kezinde orta kuvvette ve tosunbur- devlet hizmetinde bulunnıağı ter- maz, çıkarılsa dahi Vekalet emrine zakere esnasında acaba bu dilek - · rat vekilimiz B. Ali Çetinkayaya zak~re edılecek bır mevzu kalma. 

bir hlizün uyandırmakla beraber
1
nu, Akpınar, Sofular köylerinde Clh etmesin. Şimdiye kadar hu _ alınması, açıkla kaldığı nıiiddet nı- !erin de nazarı itibara alınnuısı ~k\irsüye gelerek cevap verdi. ılığından gelecek hafta içtima edil-

umunıi bir ümiılsi2lık doğurma-ide *iddetli olmak üzere 3 - 4. saniye susi miiessesede çalışan bir me • sıf ,·eya tam maa alma<ı, gibi bir muvahk olmaz mı? \ Yeni t~kil edilmi' olan bu mek ü:ı.ere cell!f'ye nihayet veril-
mıştı. lsiiren bir zelzele olmıı~tuı·. mur bu feragati, müesseseden al - hayli kanuni merasime tabidir. Fa A, N. KARACAN vekalete evvelki vekalettea uıü- di. 
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Dağlar Kralının hakiki 
hayat ve maceraları 

Yazan: ZEYNEL BESİM SUN Tefrika No.: 2 
• Bir hızmetçi anlattı 

Yazan: Peride CELAL 
O zamanki zaptiye teşkilUında 

kayıt, kuyut, irtibat, intizam ol • 
madığı için memleketin bir tara· 
fında vak'a yapan bir adam 
diğer tarafına kaçabilirse u
nutulur, giderdi. Nitekim 
Kara Mahmut ta böyle yaptı 

ve Bürhan köyünden tabanları kal
dırınca, dağdan dağa geçerek, Öde
mişin Ayasuluk köyüne kadar gel
di, yerleşti. 

temsil esnasındak1 

hangi vaziyetlerine medyundurlar 

Kara Mahmut bu köyde evlen
di; bir müddet sonra bir oğlu dün
yaya geldi. Adı Ahmet olan bu ço
cuk biraz yetişip serpilince ele,avu
ca sığmaz bir velet olmuştu. Ah
met nihayet 18 yaşına bastı ve ma· 
halli adete uyarak Hatçe (Hatiçe) 
isimli bir kız kaçırdı. 

İşte Çakıcı (doğrusu Çakırcalı) 
Mehmet efe bu ana ile babadan 

edilen gönüllü Mevlevi taburlarile 
dünyaya gelmiştir. 

Çakıcı Mehmet efenin 15 sene- Ras Seyyum kıtasının, mahiyet 

' Tanınmış, sevil en sinema yı l ci :z 

l a rı sa n'atkar insa nla rd:r. Evet, 
fakat bunlardan b irçokları da da
ha çok san'a t l e r ı n bir yere topla

' 

} 

mış, ve böyleli kle hu.w si bir tem-
ı l kuvvetı kazanm ış k ımse lerdir. 

)/as ıl mı diyeceksiniz? Bakınız ,. 
' zah ede Em: 

Bazı çok güzel kadın yıldızların 
şöhrctlerı caz: belerine bağlı oldu
gu gibi bdzı meşhur aktör ve ak -
lrisler nde tanınm ı~ birer sima o • 
lup parlamaları çirkinlikleri, hat
ta vücutlerinde göze fazla batan 
acayip birre kusurlarından i-
leri gelmiştir. Mesela Ben Tupin, 

Çılgına dönen Ahmet bir kap-j bu meşhur Amerikalı komık ko -
lan gibi kükredi: med 'lerinde şaşı eözleri ile çok ' 

- Hangi gahpenin zinası etti muvaffak olan bir kimsedir. Za

SEKSAPELİ ile meşhur Fransız 
yıldızı VİVİAN ROMANCE 

mesi bile seyircilerini heyecan i· lik şekavet bayatile çok yakından bakımından, ne farkı vardı?. Yet· 
alilkadar olduğu için babası Çakır- mişlik dervişlerin uzun kü18blari
co.lı Ahmedin akıbetinden bahset- le !ağır beygirler üstünde pıhtı
mek münasip olacaktır: !aşarak hamaille eğri kılıçlarile Fi 

bu işi?.. .vallı mePhum ş işman Fattı ise 
çinde bırakmıya kafi gelir. Aktör 

- Gara Velilerin Süleyman et· şöhretini o hiç bir yere sığmıyan Louis jouvet te gayet manalı gü-

Çakıcı Mehmedin babası Çakır- listin cephesine gidişlerini o za -
calı Ahmet, 1293 (1878) Osmanlı- man gülerek seyretmiştik; şimdi 
Rus muharebesi esnasında asker- utanarak hatırlıyoruz. 

ti... kocaman vücudüne medyun değil zel bir sese maliktir. 
Ahmet o akşam evinde ya tama m .ydi? Fernandel'e gelelim. Bu 

Nihayet gelelim Sex-Appeal me 
dı. Gece yarısına doğru köyün ses artistin yarattığı komedilerinde . . . . . . 
sizliğine bürünerek damadı ola • bizi çok güldürmesine sebep kaz- seles ne .. yanı cazıbelerı ıle seyır-

likten kaçarak dağa çıkmıştı. Ah- Atatürk bizi ve memleketi ner
met dağlarda gezerken memleke- den ve ne halde aldı; nerelere ka
tin beşıqdaki Rus felaketi büyümek dar götürdü; ah, bu fani hayata 
'istidadını göstermiş ve yurdun gözlerini yumarak hepimizi can 
her bucağında, o zamanar birer {evimizden yaraladığı gün devleti 
derebeyi hükmünde olan, eşraf I ~e. millet, Büyük Millet Mec
ayan tarafından gönüllü bayrak- •lısıne ve cümhurreisi İnönüne 
lan açılmıştL Bu meyanda Tireli ı pe vaziyette teslim etti? Bunlan 
Hac ıAli Paşa da bir bayrak açtı düşünürken , pek haklı bir halde 
ve dağlarda gezerek ün salan Ça- dehşetten ve minnettten irkilerek 
kırcalı Ahmedi bayrağının altına Milli Şefin etrafındaki halkamızı 

·b· d' 1 . .. .. cıler kazanan meşhur olan artıst -
cak delikanlı ile kızı Çakırın hu!- ma gı ı uzun ış er.n yuzune ver-

diği gülünç manadır. Eveı Fer _ 1. !ere evvela şunu işaret edelim. 
ya. saadet, aşk; yani bütün mana- d 

1 
h kk k k' Sex-Appeal deyince akla dePhal 

·ı lik d ı ı · ti d nan e zamanının mu a a ı en sı e genç o u ev erıne a a ı. dekolte bir göğüs, çıplak bacak \li-
Toprak b ir avludan geçerek tek bi şeyler gelmemelidir. Bizi en kü-

[Dünkü sayıdan devam] 1 artık kimse de iş vermiyordu. A-
odanın mandalını kaldırdı. Kapı çük hareketleri ile cezbeden bo-

Oh künk , > t ımcığım. Bu adam dım fenaya çıkmıştı bir kere ... 
görülecek eydi. Yüzüne bakar Hem ana sayılırdım. Ça!ışac.ak hal 
bakmaz bır tuhaf oldum. Gözleri 1 nerede aş eriyordum artık ... 

kilitli değildi. Sessiz bir teslimi - şumuza giden insanlarda cazibe 
yetle açıldı. 

ch~an dogru fırlamıştı. Alnında 1 - ...... 
kocaman lıır yara yeri vardı, du- - Daha beteri de başıma geld'. 
dakları .ilerıye doğru iki mor et küçük hanımcığım, daha beterı 
parçası balınde sarkıyordu. Ya vü- de ... Bir akş~m üzeri sokakta eski 
cudü, o iri hantal pehlivan vücu- nişanlım şoföre tesadüf ettim. Ha

davet etti. )'ıassasiye\le sıklaştırıyoruz) ... 

* * NOT: - İtalyan - Habeş har • Evet; birçokları gibi Tireli Hacı dü ! Arkadasımı dinliyen, yahut pisten çıkmış . Hemen otomobilini 
d 1 ·· ·· 'd h h'b · d d tt ld' N d bi cereyan ederken Ras Seyyum Ali Paşa da bayrak açmış 've Ça· in er gorunen ı are ane sa ı esı ur ur u, yanıma ge ı. c e en . . .. ' 

İki genç evleliler, saadetlerinin 
yarattığı yorgunluk içinde, derin 
ve bahtiyar, uyuyorlardı. 

Ahmet, bıçağını çekti. Evladı 

Çakırla damadı Süleymanın üstü 
ne, bir pars hissizliğiyle, çullandı. 

Bir darbede kızının başını u -
çurdu. Damadı henüz silkinmeğe 

bile vakit bulamadan ayni akıbe-
te uğradı. 

Bir dakika evvel saadet kayna· 

işte birdenb ire bu adama doğru böyle yaptın. Kızdın kendine de, R_as .. Kassa gıbı bayrak açmış, go- kırcalı Ahmedi bu bayrağın altı
yürüdü. Önünde ellerini ovuştura- yazık ettin bana da. Sana yakışır ı n~llu toplamış, tanga yalın kılıç~ na çağırmıştı. Ahmet, bu davete 
rak kırılıp döküldü: c İşte tam size mıydı• dedi. Sitem etmiye bBJjla- hucum eden başıbozuk kıtalar vu- derhal icabet etti ve Hacı Ali Pa
göre beyefendiciğim, diyordu. Hem dı . Eski yaralarım tazelendi küçük cude getirmiş, Habeş eşraf ve aya şanın gönüllü bayrağı altında Rus ğı olan yatak şimdi bir mezbaha 
sarşın. eli yüzü de düzgün. İyi, 1 hanımcığım. Başladım ağlamıya. O nının isimlerini gazetelerde oku - muharebesine gitti. oluğu halini almıştı. 
uslu, akıllı birşey olduğu da gözle- sırtımı okşadı, tatlı diller döktü, dukça aklıma hep bu Osmanlı · Harp felaketle neticelenm.iş!L Başsız iki gövde çırpındı; yatak 
rinden bellı vallahi. .. . Adam, bu beni arabasına aldı. Rus harbi ve açılan eşraf bayrak- Gönüllülerden sağ kalabilenler; yorgan, yastık kanlar içinde kal-
sözler üzerine korkunç bir şekil- Ah bundan sonrasını ne siz so- larile toplanan gönüllüler gelirdi. münhezim, perişan, sefil bir vazi- dılar. 

de sırıttı küçük hanımcığım. Ka- run, ne ben söyliyeyim. Şehirden Ozamanki Osmanlı İmparatorluğu yette, avdet ediyorlardı. Çakırcalı Ve Ahmet, hiçbir şey olmmaış 
dın döndü, bize doğru geldi. ,20 çıkınca .. bizim eski nişanlı arabayı nun halini düşünürdüm. Biz tabia- ı\hmet de bunların arasında idi. gibi, bıçağını, kurbanlarının yor
lira aylık, diyordu, beyefendi ga- durdurtup üzerime saldırdı: .Seni tile o faciayı sadece tarih sayfaların Ahmet, yorgun ve bitkin bir ganına sürüp temizliyerek beline 
yet hoşsohbet, güler yüzlü bir in- utanmaz, soysuz karı. Ben senden da okuyoruz fakat neslimiz umum! halde, evine döner, dönmez kendi- soktuktan sonra geldiği yoldan bı
sandır. Kocaman evde başka kim- intikam alacağım demedim mi?. harbi görmüş ve o muazzam badi- sini karşılıyan karısına derhal kı- raktı, gitti. .. 
seler yok. İş çok hafif. Doğrusu , diye'. yakaladı beni .. : Evvela kafa- reye bilfiil iştirak etmiştir. Bu iti- zını sordu: Beş dakika sonra bir köy evinin 
bundan aliisı bulunmaz .• O sırada ma ikı yumruk yedım, sonra ko- barla Osmanlı • Rus harbine ka - - Hatçe!. Benim ça]{ır kız nere Çakıcı • 2 
ada~ yerinden kalkıp patlak göz- \ cama.~ eh yanağımda şakladı. Bun dar dahi gerilemeden bugünkü de?. kapısını çalıyordu. 
lerını aça~ak yılışa yılışa yanımıza 1 dan otesını nasıl ~~!~tayım, nasıl Türkiye ile dünkü Meşrutiyet im- Hatçe gözlerini yere dikti... - Kim o? 
gelmez mı? Ah nasıl kaçtım ora- anlatayım sana kuçuk hıının~cı- paratorluğunu pekala mukayese - Söylesene be; çakır nerede?. ~ Aç Mehmet, benim ... 
dan Allah bilir küçük hanımcığım. 1 ğım!. Ağladı~, yalvardım, bagır- edebiliriz. Umumi 'ıarpte teşkil - Kaçırdılar ağam... (Bitmedi) 
Kendimi sokakta bulunca ancak dırn. Duyan kım, gelen kım ... Sa- ========================================= 
nefes aldım. baba karşı yolun kenarında beni 

.JULES BERRY'nin bütün ifade 
kudreti ellerine toplanmıştır 

desek Y"ridir 

muktedir komediyrnlerinden biri
dir. Fakat şurası da muhakkak ki 
o komedilerini dişleri ile oynıyan 
bir .artisttir. Sonra elleri ile oynı
yan aktörler de yok değildi. Bun
ların en çok elleri hareket ett iğin

den dikkatimiz gayri ihtiyari bu 
ellerin üzerine temerküz eder, me 
sela Raimu Charpın, Andrex ni • 

. hayet jules Berry bunlaı·dan bir 

var demektir. Böyle olduğuna gö-

...,. de Charles Boycr. Clark Gable, 
uo.i:J Cooper ve ses münasebetile 
Louis jouvet cazibesi olan bu yüz 
den sevilen kimselerdir. 

Sex..A.ppeal meselesinde en bü
yük hayranlığı uyandıran kadın 

yıldızların başında iki sene evvel 

ölen sarışın Joan HarLow gelir. Bu 

genç kadın s'nema aleminde cinsi 

cazibesi en fazla olan bir yıldızdı. 

Şimdi onun yerini Hedy Lamar 
1 almış bulunuyor, 

Fransada ise c:nsi cazibeleri ile 
şöhret bulan yıldızlar şunlardır: 

Yvette Lebon, Viviane Romance. 
Netice şudur: Evet ,büyük bir 

yıldız, sevilen bir yıldız olmak 
san'atına bağlıdır. Fakat birçok 
yıldızlar muhakkak ki ağız, göz, el 
ayak g\bi muhtelif yerlerindeki 

ifade kudreti ile rollerinde nazarı 

dikkati daha şiddetle çekmektedir 
ler ve onlar az çok şöhretlerini bu 
hususiyetlerine medyundurlar . 
~~·y· .......... ~ ...... -~ • ..,..,,....._ .............. ~.~-~·~-. 

kaçıdır. Conrad Veid, bu meşhur 
'ıacia artistini ise uzun zaman ya- Küçük sinema haberleri 

- ...... yarı ölü bir halde bulmuşlar. Has • BiRAZDA M DZAH • rattığı eserlerde boynuna verdiği .............................................................. ,,.,....,,.,... • ..,.,,..,. • ......,, ......... .... 
ifade ile meşhurdu. Bir hiddeti ifa 
de etmek istediği zaman derhal 

* Jules Berry, bu güler yüzlü - Uzundur ya, uzundur benim tanede gözlerimi açtım. Tam bir 
hikayem küçük hanımcığım, hem ay orada kaldım. Çocuk ta düşmüş, 
de içler acısıdır. Neyse kısa kese- ben de bitkin bir haldeyim ... Ne 
yim, niliayet öbür ark3daşımın günler, ne günlerdi onlar ... İşte şu \ 
sağlık verdiği yere girdim. Kızın yüzümde gördüğünüz yerler tek- l\ 
dediği° doğru imiş. Hanım çok kıs- melerden, yumrujdardan patlıyan, 
kançtı. Bey ise çapkın mı çapkın.. 1ı sonra nasır bağlıyan yerlerdir. 
Orada da az çekmedim. Kaç kere - ...... 
teyzeme gittim, yalvardım; Beni. - Şimdi mi ne yapıyorum?. Bü
yanına aı. diye, cNamus meselesi 'tün o olan şeylerden sonra, ismi 
bu kızım. Sen oldun olacağını, ar-1 gazetelere geçmiş, polise düşmüş 
tık bizim evde yerin yok!. dedi da- kadını kim yanına alır? İşte o gün '., 
yattı. Tekrar o cehennem gibi yere bugündür, kimsenin ismimi sorma 
döndüm. Şuraadn buradan ayart- dığı, tanımadığı yerlere gidip çama 
mıya çalışanlar vardı amma, onla- şır yıkıyor, tahta siliyorum. Sürü
rın da başıma başka çorap örecek- nüyorum, yani sürünüyorum. 
!erini biliyordum. Ah küçük ha- - ...... 
nımcığım ah, hep hizmetçileri söy- - Ah ben ağlamıyayım da kim-
lerler, hep hizmetçiler... Bir de !er ağlasın kadınım, kimler ağla

işin içyüzünü bana sor ... Hizmet- sın? ... 
çiler tembel, ahldksızJ para aç göz~ ----= 
Iüsü, hatta hırsız. Ya o bizleri kul- Beş senelik yol 
!ananlar! .. 

- Peki peki işte bitiriyorum. 

.., 
programı 

İstanbulun ilk beş senelik yol 
programı tamamer. tesbit edilmiş
tir. Yol programını Belediye İmar 
Müdürü Hüsnü Keseroğlu ile fen 
heyeti müdürü Nuri bugün An -
karaya götürecekkrdir. 

i 
f 

Canın sıkıldı belli. Nihayet olacak
lar oldu küçük hanımcığım. Evin 
çapkın efendisi kanıma girdi. Tatlı 
sözlü, güler yüzlü idi. Üzerime düş 
tükçe düştü. Ah serde cahillik te 
var. Vadlerine, tatlı dillerine ka
pıldım. Yüzüm şimdi söylerken 
bile yerlere geçjo'or, Blr gün iki 
aylık hamile olduğumu anladım 

küçük hanımcığım. 

- Ne yapacağım, ne yapacağım. 

ilk beş senelik planda bilhassa 
Eminönü, Unkapanı, Karaköy - A
zapkapı, Azapkapı - Tozkoparan, 

Unkapanı - Şebzadeblljı, Takaim - ' 
Karaköy, Yolcu salonu - Kara.köy 
ve Beyazıt - Koska asfalt caddeleri 
vardır. Bey hemen yüz çevirdi. Hanım ifi 

öğrenince bayıldı, ayıldı, evden 
kovdu. Elin şıllığı kirnbilir kimden 
edindi deyip çıkıverdiler. Yine so
kaklara düştük, yine şunun bunun 
odasına sığınmıya başladık. Hem 

• 

Aksaray • Yenikapı asfaltı !kln
ci beş seneye bırakılıruştır. Her .ıı&
ne yollara 3 milyon lira sarfedile
ceğinden ilk beş senelik plin için 
15 milyon lira harcanacaktır, 

( 

Fransız artisti bakın geçende ne 
hoynu yukarı doğru gerilir. Da -

'- , marları kabarırdı. 
1 
yapını~, stüdyoda son filmi "Mu-

~H ıK:., 1\ Rollerini gözleri ile canlandıran kadderata karşı" dan bir sahne 
~ML 1 hütün ruhlarını b~kışların~ toplı- çevriliyormuş. Artist film çevri

~·an artistler.. bunların buş.nda lirken rol icabı şöyle bir şey diyor: 

J. 

"Mahvoldum, gidip Legion'a yazıl

maktan başka yapacak bir şey kal-

ilMıt Greta geliyor. Hllrikate'l 
Greta Garbo bir bakışı, gözle• in 
indirişi, dalışları yani yalnız o l{Ü· 

madr." 
ıel büyük gözleri ile seyircil•rin· 

Tam bu sırada artistin katibesi de büyük bir heyecan, çarpınt. u
yandıran gözleri ıh oynıyan bıi . heyecan içinde koşarak gelmiş ve 

yük bir aktristir. bağırmış: "Atınız İmparatoriçe 
Sonra Bette Davis bu Amerika yarışta kazandı. 100.000 frank sa

lı yıldızın da gözleri bü,Uk bir/ hibi oldunuz" 
lfade kudretine maliktir. İvan Jules Berry hiç bozmamış ve de
Mosjoukine'de oldukça acaip mü- vam etmiş: "Çok ali\ Legion'a ya
essir bir •bakışa sahipti. Avrupada- zılmaktan vaz geçtim." 

* Albert Prejean'la birlikte sa-
ki artistlerin arasında ise gözleri 
ile oynıyan onlarla ıztırabıııı se -
vincini en iyi ifade eden artistle • rı maiye filminde baş rolü yapa
l'in ba.şır(.ia yeni yıldızlııırdan cak bir kadın artist arandığı za

İII'chel Morgan geliyor. 

Ağızları büyük bir ifade kudre
tine sahip yıldızlar arasında ise 
misal olarak J ean Gabin'i alabili

r ;z. İnce ve ekseri sıkı sıkı kapalı 
olan dudakları ile sırası gelince bu 
aktör neler ifade etmez. 

man filmi yapanlar büyük bir müş. 

külat kar~ısında kaldılar. Bu film 

için çok aportmen bir kadın lazım· 

dı. Uzun boylu araştırmalardan 

sonra nihayet bu artist bulundu: 

Meg Lemonnier.. Bu güzel genç 

Fransız artisti tam on altı spora 

hem de gayet iyi vakıftır. Balık 
Sese gelelim, sesin de beyaz per 

de4eki rolü çok mühimdir. Kuv-

1 hfiki 
.. .. .. b' ka •tutar çok iyi yüzer, otomobil kul-

vet i m puruzsuz ır ses - . . . . 
dar güzel ve müessir bir şey var lanır, bısıklete bıner. Golf, tenıs 
mı? Mesela Greta Garbo, Madene, oynar. Kış sporlarını hiç kaçırmaz. 
Ditricb, Pola Negri, Zarah Lean- Sizin anlıyııcağınız genç kadının 
der'in meşhur olmalarında sesle- elinden çıkmıyacağı spor yoktur. 
rinin de ılıüyük bir dahli vardır. Bu yüzden de vücudunu gayet gü-
Ses meselesinde erkek aktörlere 1 h I tın. t' B ki 

1 bakınca ilk sırada Charles Bayer - ze mu a aza e ış ır. aca • -
Yeni haremu diplomualan yer yok! görüyoruz. Bu adamın bir rının Marlen'in bacaklarını &ölıı._ 

Diplomasuı lılı 111mı1U meme ait f.İIUUI hand.lıılerilli dialiyor! filminde cBonjur Matmazeh de • de bıraktığını söylerler. 
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Dalğalar omurğalara çarpıp pat
lıyor, dehşet veren sesler 

çıkarıyordu. 

galerinin mürettebatından sağ ka
lanlar da şövalyelerin kindar elle
rile kılıçtan geçirilmişlerdi, 

Hızır_ın kuvvetli bünyesi, güçlü 
ve gösterişli tavrı, galeri peşlerine 
takıp Radosa götüren şövalyelerin 
hoşuna gitmiş, onu öldürmemiş -
ler, esir .olarak beraber getirmiş -
ler, yarasını iyi ettikten sonra Ra
dos zindanında tam iki yıl zincire 
bağlı tutmuşlardı. 

Siıpahi Yakup, bu felaketi haber 
alınca, btiyük oğlu İshakı o zaman 
Karaman valisi bulunan şehzade 
Korkuda gönderm i ş, Hızırın kur -
tarılması için tavassutta bulunma
sını rica etmiş, şehzci.de Cem vak'a 
sındanberi Senjan ocağı ile arası 

iyi bulunan şehzadenin müracaat 
ve tavassutile şövalyelerin reisi 
Vilye Dölil - Aclams Hızırı salıver 
m~, genç levend Midilliye uğrayıp 
babasının elini öptükten sonra şeh 
zadenin daveti üz~rine Antalyaya 
gitmiş, 4 ay da şehzade Korkudun 
yanında kalmıştı ... 

Radosluların esirken kend.sine 
yaptıklarını Hızır bir türlü haz -

olacağını umarım yiğitim! 

Demiş, genç levendi Antalyeden 
uğurlamıştı. 

Hızır, iki gün biı gece süren yol 
culuktan sonra '.kinci gecenin baş 
langıcile baş gösteren büyük bir 
fırtınaya tutulmuş, dalgalarla gö
ğüs göğüse döğüşen kadirga Amor 
morgas ile Santorin adaları arası -
na düşmüştü. 

Bu .ki küçük ada Veneik cüm -
huriyetine aitti. Akdenizde Vene
dik tüccarlarının uğrağı olan )i -
manlarile meşhurdu. Hızır, fırtı

na yüzünden rotasını buraya çe -
v·rmek mecburiyetinde kalmasına 
rağmen hiç telaş etmiyor, güver -
teyi kamçılıyan yağmura, küpeş -
lelerden ~şan dalgalara, ya
nıbaşında dolaşan tehlike ve ölüm 
ıkorkusuna aldırış etmeden süku
netle Kasaba kapısında boy göste
riyordu. 

Dalgaların omurgalarda kor -
kunç sesler çıkardığı en tehlikeli 
bir 'lındaydı.. Geminin yanında du 
ran, karanlığa mıhladığı çelik ba
kışlarını bir saniye için armaya 

rKDAM 

İŞTİRAK EDİNİZ 

iKDAMIN Hediyeli Anketi 
Sorduğumuz suallere, sual-lı--------------. 

!erimiz kadar kısa cevaplar 
vererek, birer fotoğrafınızla bera
\>er gazetemize gönderiniz. 

2 - Sılviya Sidney, Greta Gar
lro, Marlen Ditrih, Şarl Boyer, be
ğendiğim artistlerdendir. 

(Fotoğraf neşretmek ihtiyari -
dir. Sadece fikirlerinizi de bildi -
rebilirsiniz.) 

Müsabaka müddeti iki aydır. 

Anket sonunda, hangi artist en 
çok beğenilmiş ve rey almışsa, o 

artiste rey verenlere aşağıdaki he

diyeleri vereceğiz. 

1 - Bir tuvalet takımı, 

2 - Bir ipekli bluz, 

3 - Bir el çantası, 

4 - Bir yaz şemsiyesi, 

5 - Bir mayo, 

6 - Bir yazlık iska1'>in, 

7 - Bir yazlık şapka, 

8 - Bir büyük albüm, 

9 - Bir ipekıi boyu" atkısı, 

10 - lpekli çorap. 

Bunlardan başka daha birç'>k 

değerli hediyeler ve sürprizler de 

vardır. 

Bayanlardan 
Soruyoruz 

1 - Sinemayı niçin sever -
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever .. 
siniz? 

(Bu sevdiğiniz ar!islerin 
en çok hangi hususiyetleri 
hoşunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişlerini ve tavır -
!arını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artistler ~'ar nııdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sincnıa yıldızının, size cazip 

görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi? 

3 - Bunlardan h'ç birini taklit 
etmek aklımdan geçmez. 

4 - Greta Garbonun csan'at. ını • 
her şeyden fazla severim. 

-4-
Fatihte Öğretmen Şaziye Ünal 

söylüyor: 

1 - Sinema beni güldüren, eğ

lendiren, hatta hazan da ağlatan 

cansız bir artistt 'r. Onu canlılar -
dan fazla severim. 

2 - Erkeklerden Villi Friçi, ka
dınlardan Gretayı çok beğenirim. 

3 - Bunlardan h ·ç birini taklit 
etmiyorum dersem, yalan söyle -

miş olurum. Greta'dan bazı hare-

Osnıanl>eyde Bayan Bedriye ketleri - farkında olmıyarak - tak-
söylüyor: 

1 

lit ettiğimi arkadaşlarım söylüyor. 

_ 
3 

_ Insanlar umumiyetle şüphe yok ki 
az çok tak! de mı.itemayildirler. 

1 - Sinema, asr!mızın en güzel, ı 4 _ Marlen Ditrithin san'atini 
en faydalı bir eğlence vasıtasıdır. diğer kadın artistlere tercih ede -
Sinemayı bu bakımdan sever m. 1 rinı. 

Fotoğraf Tahlilleri Bir sabıkalı 
Esrar satarken yaka-________________ _., landı, fakat kaçtı 

Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuzu söyliyelim ! 1 

İzmir, (Hususi) - İzmir Zabı-
tası, esrar kaçakçılığı yapan bir 
şebekeyi meydana çıkarrnış, 7 ki
lo kaçak esrar ile birlikte azılı ve 

İkdam, okuyucularına, bu yaz 1 ter yüzde yüz isabetlidir, denile- sabıkalı bir zehir tüccarını da 
mevsimini hoşça geçirmek ıçın nıez. Zaten hangi ilim, bir davayı suç üstünde yakalamıştır. 
birçok sürprizler, hediyeli anket- yüzde yüz nisbetinde müsbet ne- Bundan bir ay evvel kaçakçılık 
!er ve meraklı mevzular hazırla- tıcelerle halletmiştir? suçundan hap:shanede müddetini 
maktadır. Bunlar arasında -üç ay Böyle olmakla beraber, bu işi ü- dolduran ve hapishaneden çıkan 

devam etmek üzere- bir de fotoğ- zerıne alan fizyonomi profesörü 1 Mehmet oğlu Çakır Mustafa adın
raf tahlilleri köşesi ayırmıştır. Avrupada en çok isabetli hüküm- daki sabıkalının, gene esrar kaçak 

Fotoğarf tahlillerini, Avrupada !eri ve keşifle_rile tanınmış bir çılığı yaptığı şüpheli vaziyeti ve 
uzun zaman bu işle iştigal eden mütehassıstır. Insan hiç bir zaman menbasız kazanciyle polisi kuşku
bir ecnebi profesörü_ yapacaktır. kendi kusur ve meziyetleıini göre- Jandırmış, sabıkalı kaçakçıyı polis 

Çok iyi bilirsiniz .ki, Avrupada mez. Bun~ daima b~şk~~anndan ı suç üstünde yakalamak için ted _ 
fotoğraf ve imza tahlıllerıne çok e- duyarız. Bır fızyonomı mutehassı- b" 

1 1 1 
s· .

1 1
. 

· k ·· d ıı· · b t• d . b t I ır er a mış ır. ıvı po ıs memur-h.ıommiyet v_erılmektedir. Birço sının -yuz e e _ı nıs .e m e ısa. ~ . . . 

medememişti. Şehzade Korkudun tırmanan, serenlerde seken levent
yanında kaldığı döıi ay zarfında !eri süzmeğe çeviren levend bulun
gece gündüz kafasını yoran, bü - duğu noktayı bıraktı.. Yalpadan 
tün düşüncesini işgal eden, damar sendeliyerek yürüdü.. Kıç kasara 
!arını alev alev yak2rak kaplıyan kapısında duran Hızırın yanına 
bir :ntikam hırsile kavrulmuş, ~i: 1 sokuldu, söylendi: 

fızyonomı mutehassısları, fotoğraf- te olsa- yapacagı keşıf ve te~h :sın 
1 
!arından hır~ esrar satın almak ıs

tan ve el yazısından insanın hüvi- elbette ki, hepimiz için faydalı ve / tiyen bir tüccar olduğunu söyliye
yetini, yani kusur ve meziyetleri- bınaenaleyh çok meraklı olacak- '•rek Mustafaya müracaat etmiş, 
ni keşfetmektedir. Gerçi bu keşif- ~ır paz l kt ı ç k M · ar ı a uyuşmuş ar, a ır us 

'f lafa ve tüccar kıyafeti takınan si

hayet, babasının ölümü haberını - Fırtına yatı~mazsa sabahı 
alınca ş~hzade Korkuddan müsa- denizde edeceğiz!.. 
ade istemiş, bu arada Radoslulara Genç reis omuzlarını silkti: 
olan kinini de anlatmış, sözler:ne: _ Deniz, gemicilerin mezarı 

- Sultanım. 18 oturak bir ka - dır! 

dirga [.] ihsan buyurulsa Rados şö Bu cevap, rüzgarın armada 
valyelerinin ett ğini yanlarına bı- vınlayan söz aralanışiyle nokta -
rakmamak ahdıle harekete hazı - landı, Hızır reis yanına ~len le -
nm! Cümlesile nfüayet vermiş, ventlerle konuşmasına devam etti: 
şehzade Korkud da yiğitliği ho· - _ Ölümden korkar mmn Ay-
~una giden bu levendin arzusunu 
yerine getirmiş, şu fırtınaya tutu
lan kadirgayı donatıp Hızıra ver -

dın? .. 

vil polis memuru, Seydiköye git
mişlerdir. 

Çünkü esrarı satacak olan adam 
Seydiköy istasyonu civarında bir 
bahçeli evde otura~ Giritli Mus

tafa oğlu Emin adında biridir. Bah 
çeye giden Çakır Mustafa ve polis 
memuru Emini görmüş ve esrar 
almak istediklerini söylemişlerdir. 

1 Emin, ötedenberi Çakır Mustafa 

1 
ile esrar satışı yaptığını gösteren 
emin bir hareketle: 

' f - Peki! 

S.\VFA 5 

Türkkuşu uç şiarı 

• 

, 

• 

miş. 

- Yolun açık, kılıcın ke•kin ol-

Adının Aydın olduğu anlaşılan 

şişkin adaleli, sert yüzlü, yiğit ta
vırlı Ievend fırtınaya meydan o
kuyan bir tebessümle karşılık ver 

. __ Demiş, ortadan kaybolmuş, bi-
Tarıhte meşhur tiplerden: Egoist /Sözlerine itimad edilmez. İnsaf ve [ raz sonra bir beygire yüklediği 7 

ve ınatçı kadın tipleri h . . . . • . . 
Buru 1 b" .b. . mer ametı bır nevı acız telakkı e- kılo esrarla bahçeye gelmiş esrar 

Anasını öldüren hayırsız evlat 

1 

di.. n arı ırı ırıne benzer A- d ' 
[•] O devrin harp gemileri üç _Ölümden korkmak mı? .. Tu- lınları, burun ucuna kadar bir ·hat- erler. Azim ve iradeleri kuvvet- yükünü hayvandan indirmiştir. o' 

s~a •.:r~.lırdı: . . hafsın Reis .. Türk Ievendlerinin ne tı müstakim halinde ve düzdür. lidir ve en bariz meziyetleri de sırada bahçe civarında tertibat 
En kuçuklerı: Kadır,ra adı verı- gönüllerinde ne de kafalarında Bakışları, herkesten ve herşeyden budur. Kıskanç olurlar... Fakat, almış bulunan zabıta memurları, 

Müddei Umumi. paraya tamaan işlenen 
bu tüyler Ürpertici cinayetin faili hak

kında idam talebinde bulundu len :!O - 22 oturaklık tekneler: . I böyle bir korkunun izine tesadüf şuphe eden bir mana ifade eder. kıskançlıklarını sezdirmezler). bir işaretle meydana çıkararak 
Ortaları: Baştarda adı verılen • d .1 1 k k lar f 

25 - 36 oturaklık tekneler: e ı emez .... esrar . aça çı ını.n etra ını çevir İzmir, (Hususi) - Bundan bir istemiştir. 
Hızır, yaşlı arkadaşının omuzu- H d miş ve kıpırdamamalarını ihtar et müddet evvel tüyler ürpertici bir me başka 

Müdafaa için muhake
güne bırakılmıştır. En büyükleri: Mnna adı veri - na elini koydu .. Ar.lan pençesini ay arpaşa lı'manı B t . . l d" E . k 1 ğ 

len 36 - 44 oturaklık teknelerdi. ayazı ve cıvarı mış er ır. mın, ya a anaca mı cinayet işlenmiş, Seyfettin ismin-
andıran bu elin sikleti altında 0

- anlayınca kaçak esrarı yok etmek . • . . Suvari yedek subaylar 
10 - 17. oturakl'.1' kliçük ve hafif muzunu dik tutmağa çalışan le - Gar Yenikapıya nakledildik- r l . k t ak k d" 1 de hayırsız bır evlat ıhtıyar ana-

yalnız gi.ıvertelerınde top bulunan d" k a davet etti. ten sonra buras ( "b tl Beyazıt meydanında kavis ya- Ve po ıs erı açır m ma sa ıy e t boğ k Gumruk subaylığına 
. . . . . . ven ı asaray · ı erı o a Haydar- parak Beyoğluna do··nen tramvay b h d b -ı b 1 b" sını parasına amaan ara öl-gemılere '-ıgat f k t d 1 d J a çe e ag ı u unan azgın ır 

" • ır a e enı ır '" _ Aydın .. Gel! !çeri gidelim .. paşaya b ·ı dürmüştü. alınacaklar 
Kalyunlar, üç sıra kürekler ve IS 

1 
tacaklarım var. Hızır 1 . ag anacak ve Avrupa tren hattı buradan kaldırılacaktır. Be- köpeği salıvermiş, polisler Üzerleri 

ik" gu·· t . d d t b 1 ana ana erı şarka bağlanmış olacaktır.,yazıttan Laleliye kadar olan Kos- t 1 b k"" kt k d"l . . Şehitler caddesinde bahçeler a- Gu··mru··k M··'-afaza Genel Ko -ı ver esın e e op u unan .. d A d n arkada merdivenleri l< ne a ı an u ope en en ı erını wı 
hat harp gemileri idi, Şimdiki kru· ?nd·~' ~ 'ne . k tan kamara- H ur~çeşmedeki kömür depoları da ka yokuşu Aksaray caddesi kadar kurtarmağa çalışmakla beraber rasında bir sazlıkta cereyan eden mutanlığı kadrosunu yeniden tak-
Vazörlern vazüe~iııi »aparlardı. ın ı er: a 

1 nın ap b eç ay arpaşaya nakledilecektir. Bu genişliyecek. tramvay bu cadde - bu vak'ada suçlu Seyfettinin anası 
T . . . " sındakı tahta masanın aşına g işde eh . .. . . d .. . bir taraftan da esrarın yok edilme viye etmek üzere 31 yaşını geçrne-
akıp hızmetınde kullanılan ve 20- t"l T 1 . d 1 klı ge ş rın guzellığıne taalluk e- en Ataturk caddesıne ve Şehza- sine mani olmak için harekete geç ihiiyar Nazikeyi parasına tamah k • 

24 oturaklık hızlı gemilere kalite ı .eı:··f epe. e~ın edası! ı_ azdış1 Hızır-. den belli başlı bir meseledir tlcbaşına kadar uzanacaktır. Kos - miş piyade ve süvari yede subay 
. . . . , • mıcı enerının ay ın ıgın a , ş h . . · . miş, muvaffak ta olmuşlardır. Kö- ederek boğmak suretiyle öldür - !ardan isteklilerin bu h'zmete a-
ısnıı verilırdı. Bunlar kadırgaların A d t 1 1 tt , e rın sıhhatı ve yaya yolcu- ka caddesı açılırken tarihi kıyme- k d"l . f 1 k d . 

. . Y ına asavvur arını an a 1 
• . •• •• • pek. en 1 erıne ena 1 e emıye- mek suçundan İzmir Ağırcezasın- ,lınmalarını tensip ve keyfiyeti Mu 

ıııuaddel. ve. serı k"'.ıınlarını teşkil - Babam öldü Aydın .. Dünya- l":'ının güneş, kar, yağmur ve rüz 1 tı buyuk o!An Sımkeş hanı meyda- cek hale getirildi.kten sonra kaç· d t kt 1 h k hafaza baş müdürlükleri vasıtasile 
ederlerdı , Bır de Türk k~nanla • da iki karde~imle bir kuru kafam, gardan masun bir halde yollarda na çıkarılacaktır. makta olan Emin ve 7 kilo esrar a ~ereyan e me e o an mu a e- tam;m etmiştir. 
rıııın en fazla kullandılt firkatele- · de bütü b r·· h8ki 1 yürüyebilmeleri için cadde! b · · .1 k k 1 b k mesı son safhasına gelmış ve 
r· l - k 1 dl il r n en ıgıme m o an ere a-ı tır B nd so ra y 1 k 1 çevrı ere ya a anmış, u arga- dünle" .. ls de "dd" k . İsteklilerden aranılan şartlar a-ın en u agı ır angıç a 1 gem er intikam arzumdan başka hiç bir kan apartıman ve binaların lt ı . · u an n. . apı aca ev e- şalık ve gürültü arasında sabıkalı u ce e ı ıa ma .amını ış- da bilh . 
vardı ki bunlar manevra kabiliye- . . . . b" a rın hemen hepsmın bah""Si olma- 1 d .. dd · ı muavı·nı· rasın assa 31 Yaşını ıkına! 
t . . f lal • d r·ı 1 d şeyım., Servetım yok, ıhtırasım katlarının ır kısmı sütunlu ola _ ·t· 1 kt .- Çakır Mustafa kaçmıştır Zabıta ga e en mu eıumum . · 
ının az ıgın an ı o ar a mu - k d . _ sına ı ına o unaca ır. · • .. .. . . . . etmemış olmak ve lise mezunu, ol-

h b k ak . . yo , ostum yok, evım, ocagım. cak ve buradan cadde halinde is- . . . .. Çakır Mustafayı yakalamak için B. Ruştu Uskent, ıddıanamesını o- gunluk imtihanı verm;• yedek as-
a ere ve ar ol hızmetınde, tek hiç ama hiç bir ,e im ·ok Yal· . . . . . .. Şehırcılik mutehassısı Prost bu -. 

başlarına da hücumlarda istimal ' R d .. 1 ., 1Y .. ~ .k·:· tifade edılecektır. Emınönu mey- izahatı verdikten sonra Dahilıyel lazım gelen bütün tedbirleri almış kumuştur. h"tl . teğmenlerden bulunmak madde • 
edilirlerdi. nız, a os şova !e ~rını.n .' ı .. se.n~~ danına açılan caddelerden yalnız . . . .. tır. Muhakeme safhaları, şa ı erın !eri mevcut bulundaktadır. 

Ik esarette çektırdıklerının ocunu Atatürk bulvarı şimal rüzg· 1 _ Vekili kendısıne teşekkur ederek üadeleri ortadaki delillere göre 
Bugünkii traşpörlerin yerini tu- almak tek dlişüncem !.. Antalyadan ar arı ayrılmış ve akşam trenile Anka- . '. . . . . Bu şartları haiz bulunan bu ka-

tan ve tı"caretı· bahrı"ye materyal•" - 1 k b l .. l na karşı açık olacak, diğer cad - . . t· CEMAL SAHİR Seyfettının bu cınayetı ışledıği sa bil yedek sübaylar süratle lise şe-ayrı ır en sana un arı soy eme - d 
1 

. h . . 
1 

.. • raya gıtmış ır. 
ili teşkil eden gemilere barçe de - mi.,tim... e erın esı şıma ruzgarlraından Profesör Prost, plan hakkında Şehrin en merkezi yerinde (Sir- bit olduğunu söyliyen müddeiurnu h,.letnameler{ıe hüviyet cüzdan-
nilirdi, Aydın, blr el i~aretiyle Hızırı masun bulunacaktır. alakadar Vekaletlere de izahat ver keci Vezir bahçesi) hazırlamakta mi, suçlu Seyfettinin Türk ceza 

R. Y. durdurdu.~özü aldı: Yapılacak inşaat o şekildedir ki mek üzree birkaç güne kadar An- olduğu lüks sahnede yaz temsille- kanununun 450 inci maddesi mu-
sun• ... Tanrıııın iznile muvaffak (Devamı var) evler birbirini asla kapamlyacak- 1karaya gidecektit. r;ne başlıyor. cibince idam cezasiyle tecziyesini 

!arının birer suretini te.ıfıis tez -

kerelerile birlikte genel Komu • 
tanlığa göndereceklerdır. 



SADA 1 

•• 
Canavar Ovey Ana 

alamayınca, 

fırına atmış. 

Döğerek hırsını 

Övey oğlunu 
İzmir, (Hususi) - Man}sanın !inden alıyorlar. 

Karaoğlanlı köyünde oturan Meh- Vak'adan haberdar olan Hasa
met Budakın karısı AyŞe iki sene nın dayısı, derhal eve gelerek ço
evvel hastalanarak ölüyor. Meh - cuğu almış, ve pel'işan vaziyeti ile 
medin, bu karıSlndan beş yaşında müddeiumumiliğe müracaat ede -
Hasan isminde bir çocuğu vardır. rek Fesli Şerif enin bu cinayetini 
Mehmet, bir sene yalnız yaşadık- ihbar etmiştir. Azılı cani kadın 
tan sonra Aksekili Fesli Şerife is- derhal yakalanarak, hapishaneye 
minde bir kadınla evleniyor. sevkedilmiş, mahkemeye sevk için 

Fesli Şerife, Mehmedin birinci --ocr---

karısından kalan beş yaşında Ha-ı İzmir vilayatinin 938 
sanı daima tazyik altında döverek 
büyütüyor, yavruya türlü iöken -1 yılı hazine tahsilatı 
celer yapmaktadır. 

İzmir, (Hususi) - Hazinenin 
Geçen gün Fesli Şerife bır me- 938 mali yılında İzmir vilayetin -

seleden Hasana fena halde kızı - . . • . 
Ço • h li dö' d.'kt de yaptığı vergı tahsılatına aıt ra-yor. cugu ay v u en son- , 

hın l kamlar hazır !anarak keyfıyet tel 
ra cını a arnıyor ve yavruyu, j 
evin yanında, ekmek pişirdikleri grafla Maliye Vekaletine bildiril
fırına atmağa kalkıyor. Hasanın miştir. Vilayetin 938 mali yılı ~a
teryadı ve çığlıkları üzerine kom- liye ve sabıka bllil~um ver~~~~r 
§Ular yetişiyorlar; çocuğu fırının tahsilatı 8.407.894 Jıradır. Bu un 
ağzından, elleri yanmış olarak vergilerin tahsil nisbetlerinde ge
kurtanyorlar ve zalim kadının e- çen seneye nazaran artma vardır. 

Örnek bir ana mektebi 

iKDAM 

~'~Türkiye 
,~CAMIZ•· Şişe ve Cam Faurikaları DONKtl 

BUGtlNX:O BULMACAMIZ 
1 3 ll • 6 8 7 8 9 10 11 

!-==ı: .ı=:· :1-=~--: 
• --- · · ,--r-, . --. 
ı=-ı·ı~tı-•·==~,~ ,-.-1-. ı-_-'· -

-~· --='=. ·~·-· ı--~-· -_, -----+--'. •,-• _ı_ _ı 
- Soldan ı:aia -

1 - Te1mih - İsyaıı eden - Diri. 

2 - Sirayet edici - İçki. 

3 - Mükemnıel - Valjde - Uzunluk. 

4' - Adalar denizi kıyı~ halkından 

5 - • - . k - Bir nota. 

6 - Badana için kulla::"ılan madde -

Bir yemiş. 

7 - VilAyet - Bir hastalık. ı 
8 - Beyan. 
9 - Kış bahçesi - Bir erkek ismi -

Seyrek olnıayan. 

10 - KHlhanbeyi - .Avukatların ce -

miyeti. 

11 - Kaparo - Birdenbire - At yav -

nıs11. 

Anonim Sosyetesinden 
Paııabahçe fabrikamız 1 çin 600 ton çavdar sapına ilıtiya

cunız vardır. 23/6/939 cuma günü saat 17 ye kndar kapalı zarf
la teklü kabul edilecektir. Taliplerin şartnameyi almak üzere 
her gün Ga]Qta Perşembe pazarı Samur sokağında İş Hanın -
daki İstanbul bürosuna mür arcaat eylemeleri. 

Et 

Fakat bunlar bir ekalliycttir ve et, 

başlıca gıda olmak mevkilni mu -

hafaza etmektl'<lir. Ancak et ye -

mek hususunda riavet edilmesi 15-
zım bazı noktalar ;,ardır. Mesela 1 

• ...................................................... ı ' gençlerin kızartma şeklinde ol - ' 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesi mucibince Çamallı tuzlası içJı satın alınacak 

160.000 kg. ağır dizel yağına 25/ V /939 tarihinde talip zuhur etme

diğinden pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 1120 O lira muvakkat teminatı 840 lira

dır. 

Ill - Pazarlık 29/VI/939 per ~embe günü saat 16 da Kabat"§ta 

Levazım ve Mübayaat şubesinde ki alım komisyonur.da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen 5u.beden parasız alına -

sun, haşlama halinde olsun et ye -

melerinde asla mahzur yoktur. 

Fakat yaşlı k:mselerde hal böyle 

değildir. :intiyarların et yemekten 

içtinap etmeleri ihtiyata çok mu -

vafık bir hareket olur. Evvelleri 

r!ıtiyarlara piliç ve kuzu eti yeme

leri tavsiye olunuyordu. Şimd ise 

et yemekten mümkün mertebe ih

tiraz etmeleri tavsiye edilmekte -

·bilir. 
V - İstekliler pazarlık :çin tayin edilen gün w saatte :~ 

j dir ve en. son t.ecrü b.eler, bu noktai 

1 
nazarın ısabetıni gostermektedır. 

7,5 
güvenme paralarile mezkfu komisyona gelmeleri. (4202) 

Vazifeye davet 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
Yıllardan beri tevliyet vazifes; ne al:ika göstermiyen ,.e adresi 

İdaremizce bilinmiyen (İSHAK PAŞA KERİMESİ RUKiYE HA

NIM) vakfının mütevell si Adviye'nın ilan tarihinden ibboren 15 

gün zarfında İdaremiz mülhak vakıflar şefliğine müracaatla vak

fına ait muameleyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi aksi takdir-
de hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan olunur (4236) 

Devlet mahallesi 1 Köprü ile Kadıköy arasında 
Sulta~ahmet meydanı Ayasof~ yanj vapur Seferleri 

Egede 
Şiddetli yağmurlar tü .. 
jtün ve üzüm rekolte: 

sini bozdu 
İzmir (Hususi) - Egede yağ

mur !arın devamı, müstahsili cid

di endişelere sevketmiştir. Güne- 1 

şe ihtiyacı olan ve yağışa hiç ta

hammülü olmıyan mahsuller, bir 

buçuk aydan beri devamlı yağ -
ya ıle Bızans, Sultanahmet camıı 

Köprü ile Kadıktıy _ Hay _ murlardan müteessir olmuştur. ile de Osmanlı yüksek mimarisini 
gösterdiği için buraya ayrıca bir darpaşa arasındaki yeni vapur ta- Her ne kadar nisan ayında düşen 

14 - Baıdruı 1939 

RADYO 
Bugünkü program 

ÇARSAMBA 14-6·Sl39 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - Pi. 
Saat 13.00: Memleket ıaat aya-

rı, ajans ve ıneteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - l~: Müzik (Karı -

~ık program - Pi.) 
Saat 19.00: Program. 

Saat 10.05: lllüzilı: (Soh - Pi.) 
Saat ;9.15: Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20.00: Memleket 68at aya

rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Neşeli plaklar - R. 
Saat 20.20: TUrk müzlji (Mtlş

terek ve solo tagannl.) 
1 - ... . ... - rucu ~evi. 
2 - Sadullah ağanın - Hlcaz 

yürük ııemalsi - Nideyim sahnı 

,emen. 
3 - Şevki beyin - Hlcıu ııarkı

Bilmiyonım banan oldu . 
4 - Lemin.in - Hicaz )8Tk1 - So

rulmasın bana ye&im. 
5 - .. . . •• . •• - T"k .az:a halk 

türküsü - Ay dcğdu batmadı mı. 
8 - . . . . . . . . • - Tek ııazlo halle 

türküsü - Yıldız türküısü. 
7 - ......... - Keman takaimi. 
8 - •..•.•.•• - Uşşak ~arkı - Yad 

ile geçli zamanım. 
9 - Bimen ~en - Uş.şak şarkı -

Bahar er<U. 
10 - Refik Ferli8J1 - Uşşak ~ar-

kı - Kız büründü şalına. 
Saat 21.00: Konuşma. 
Saot 21.15: Müıı.ilı: (Operetler -

Pi.) 
Saat 2Li5: Haftalık p&.ita ku -

tusu. 
Saat 22.oo: Müzik 

0

(Klıı;Uk or -
kestra - Şef: Necib A~km.) 
ram. 

ı - Hanns Löhr - Memleket -
ten memlekete (Muhtelil mem -
leketlerin melodileri üzeri.ne rap
sedi.) 

2 - AJois Pachemegg - Viyaın 

cazibesi. 
3 - B. Kutsch - İ~ım.ny()l kap

rW. 
4 - Walted Borcheı l - Bır ge-

cenin hik3ve>si. de inkılap mimarisini canlandıra- riiesi yarın sabahtan itibaren tat- bol yağmurlar fayda vermişse de 
cak inkılap abidesi yapılacaktı. bike başlanacaktır. bilahare havaların serin gidişi ve ~ - Hermann dostal .. Mat'f. 

6 - Ziehrer - Vlyanalı kliçillc - Yakandan aı;a(ıya - Bu suretle üç devrin mukayesesi Yeni tarife Haydarpaşa banliyö yağışın devamı, toprağın elde et-
1 - Bir peygamber - Bfr sayı sıra - imkanı hası] olacaktır. tren saatlerine göre hazırlan - tiği enerjiyi kullanmasına imkan Saat 23.oo: Son ajans lwberle -

kız. 

tı - Sapmaktan emir. mıştır. bırakmamıştır. ri, z.iraat, esham tahvılJt. kaınbi -
Bu arada Ticar. et mektebı yıkı- 1 * Beledı.ye Karako"~u··n mu·· na- r· t) 2 - Paraya müteallik - Küçük dağ. , Başta tütün ve üzüm mahsulü yo - nukut borsası ( ıya . 

3 - Reyler - Buyük - Demiryolu. lacak, cadde denızc kadar uzana- sip bir yerine asri bir hala yaptır- olmak üzere hemen bütün belli Saat 23.20: Miizik (Cazband -
4 _ Bidayeti olmayan. cak, şimdiki hapıshane ve tapu mağa karar vermiştir. Pi.) 

· başlı mahsuller son yağmurlardan s.10t 23.55 - 24: Yarınki proıı -
5 _ Şccer _ Bir nota. dairelerile o hızadaki evler karni- * Taksim bahçesi içinde 170 llıııı.iliiiiiıliiiliiıılıiiliııİİİİİıiiiİııiiiİİİllı4 

b zarar görmüştür ve görmektedir. 6 _ Put _ Büyük oda. len kaldırılıp urayR Adliye ve bin lira ile yapılmasına karar ve-
7 - Almaktan emir - Paytak. vilayet ve belediye sarayları ku- rilen gazino 22 haziranda ihale o- Esasen geçen seneden daıtıı az 
s _ Çevirmek. rulacaktır. Sultanahmetten denize Junacaktır. olan tütün rekolte•i, yağışlraın de 

hı Yuva ana mektebi 1 nin sevimli y~vruları . ., 9 - Çizgi - Ev ak"-lmından Sat inen cadde etrafında milli bayram * Jsküdarda olduğu gibi şeh- varnından dolayı büsbütün müte-
Mersin, (Hususi) - 934 yılın- manlarda, mucssese, varıdaı a.ıı- maktan emir. ve resmi merasimlerin icrasına el-)rin üç muhte!iI semtinde (20) şer essir olmuş ve bazı yerlerde has-

Ziraat ve veteriner Fakül
telori mezunlarının 

diplomaları 
da Kiremithane mahallesinde ba- ğından maddi müşkülata maruz ıo - Bazu - Üzüm şerbeti. ı· verişlı müteaddit meydanlar ya-ıbin lira sarfile üç belediye tahsil talık emareleri görülmüştür. Ege 

·ı · · lı Ziraat Veteriner fakültelerin in Sı·t bı'r evde aç:ılmış ~lan Isı Yuva kalmıştır. Hele tatı mcvs<mının il - Rüzg!ır - Kör - Küeük kôrfez. pılacaktır şubesi inşa olunacaktır 
· · tütün rekoltesi 26 milyon kilo tah- 934 - 938 yılları mewnlrına a:t dip 

Yüksek Ziraat enstitüsüne bag-

Ana Okulu, mües,isinin devamlı gelmesile, masraflar tamamen ya- ·-------------------------------------- ---- mi nediliyor. lomaların Vekaletçe tasdik edile -
gayretleri ve yılmak bilmiyen az- pıldığı halde varidatın inm€Si mü ......... ••T A Y Y A R E ............................................ _ Manisa ve Alaşehir ovalariyle rek sahiplerine itası i-çin, z;raat 
mi sayesinde, az zamanda büyük esseseyi büsbütün müşkfılata nıa- ·izmir vilayetindeki bağların ka _ Vekfüeti, alfıkadarlarn yenı bir e-
inkişaf ve tekamül eserleri göster ruz bırakmaktadır. . . . _ . mir göndermiştir. 
miş, bir ana mektebi için lüzum- :Memleketimizin ana mekteple- PiYANGO BİLETLERiNiZi LALE GİŞESiNDEN ALiNiZ KAZANMANIZ ÇOK milen yenıdcn ılaçlanması ıcap et• Enstitü direktörlüğünden vila -

lu vesaiti tamam.en cami,d gba~·et rine olan şıddetli ihtiyacı mutlak 1 mektedir ki, bu mecburiyet mah- yet ziraat müdürlükleri vasıtas.Je 
muntazam ve m')(Jern bır e ına .. . , sulün maliyeti üzerinde teslı· ya-ı bu kabil mezunlara tebligat yapı-
edinmiştir. Bu mÜeŞ5ese, Avrupa- ve- fışiknrdır. Bu muesseseyı, Ma- iSTiKLAL CADDESi LALE SINEMASI YANINDA pacaktır. Ege üzüm rekoltesi hak- !arak dplomalannı almak üzere 
daki emsalinden hiç aşağı değil- arif Vekaleti, zahir olarak inkıraz MUHTEMELDiR· kında şimdiden kat'i bir şey söy- soy adlariyle ikişer fotoğrafı ensti-
dir. ve memleketimizd~ nümune dan kurtarırsa. hakikaten çok ye· • SAHiBi : AHMET TOPCU ve TEVFiK FiKRET lenem~zse de 60 bin ton oıarak tah tü direktörlüğüne göndermeıerı 

· d b. · 1 ktır min ediliyor. istenmi•tir. ittihazın sezadır. Yalnız, son za - rın e ır ıs yapmış o aca . • 

Vilson bu manzarayı gördü. 
Akşamdan beri onlarla hı~ alaka

dar olmazken şimdi, prensesle dok
torun dansetmeğe başladığını gö
rünce, dişlı f ni sıkarak, hiddetten 
kıpkırmızı olmuştu. • 

Prenses hiç aldırmıyor, hatta o
nun olduğu tarafa bile bakmıyor-

du. 
Klara, çok zeki ve kurnaz kadın· 

dı. O, erkeklerin can alacak nok
talarını pekaliı biliyord"; böyle 
meclisin en çirkin adamik danset
mesi Vilsonu kudurtmuştu. 

Vilson, amcazadesile danseder-
ken. kendi kendine söyleniyordu 

_ Ah hu kadınlar ... 
_ Ah bu kadınlarrr ... 
_ Ahhh bu şeytanlar .. 

Vilsonun amcazadesi sordu: 

_ Ne oluyorsunuz? 

Vilson kenldsıne geldi: 

·- Hiç ..• 
- Kendi kenrlinize neler ko -

nuşuyorsunuz? 

-- Hıç .. ,ey .. bıraz. rahatsızım. 

•ptmyol Cae_u• 

- Biraz evvelıne kadar bir şe-\ Bu adam bana bu gece çok fe-
yiniz yoktu .. Şimdi birdenbire mi 1 na hakaret etmişti. 
rahatsızlandınız? 1 - S'ize hakaret ha. İşte bu ola-

- Evet.. salon çok sıcak, başım maz ... Çünkü, haneniz demek o-

d · ·· lan bu alonda bakınız demek ha-onuyor .. 
- $.alondan çıkalım mı? la müsterih an oturuyor. Size ha-
- Hayır.. karet etmiş olsa böyle serbestçe 
- İşte bu, doğrusu çok garip .. oturabilir mi? 

Hem başınız dönüyor, hem de dan Prenses, sahhar nazarlarını dok-
~ı bırakmak istemiyorsunuz.. lora çevirerek: 

Oturmuşlardı ... Bir sey konu - - Lilkin siz beni adeta yalancı 
şuyorlardı. mevkıine düşürüyorsunuz, doktor 

Klara, tekrar mi,afirleri dolaş- sözlerime itimat ediniz ki bu ada
lı ve her bırile ayrı a ·rı konuştu. mı bu gece beni tahkiı' etmiş ve 
Çok ne~eliydi. Uzaktan Vilsonun kalbimi kırmıştır. 1 
kendi•ini tccessiis ett'ğinin far - Sizden rica ediyorum, bu say -
kında idi. gısız adama kendini bildiriniz. 

Prenses, bu sıra yanında bulu - Dedi. 
nan doktora dedi ki: Doktor esasen çoktanberi Pren-

- Size oldukça mühim bir me- sesin gözüne girmek ve teveccühü 
seleden bahsetmek istiyorum. , nü kazanmak istiyordu. Bundan 

- Hayhay, sizi dinliyorum.' daha güzel bir fırsat olamazdı. 
Prenses, doktora karşıda oturan - Peki dedi, ne emredi:>orsu-
Vilsonu göstererek: nuz? 

- Şu centilmeni gördünüz mü? ı -Şimdi gidip bu herife benim 
dedi. tarafımdan hakaret edeceksiniz. 

' - Evet, görü~·orum. • Doktor blı·az di.ışündü: 

""' .. o -·-· 

- Lakin bu çok ağır bir tekili .. ı Doktor Pren•esin bu sözünden 
- Size ne? Nihayet kendinizi t:esaret alarak yerinden kalktı ve 

.. 
doğruca Vilsonun bulunduğu kö - malısınız ki, böyle ufak meS<'le i
şeye gitti. çin, bu kadar kişinin içinde bu de
müdafaa etmek için, sebep olarak rece terbiyesiz bir insan gibi ha-
beni gösterirsiniz. re.ket ediyorsunuz. 

M. Vilson, doktordan katiyen Dedi. La.kin doktor bu sözlere 
hoşlanmadğı için, onu görünce ba aldırmadı, tekrar; 
şını çevirdi ve görmemezliğe gel- - Hayvan herif. 
di. Doktor işin farkına varmıştı, Diyerek yürümek istedi, Artık, 
fakat ne olursa olsun, Prensesi mu Vilsonun tahammülü kalmamıştı, 

hakkak memnun edecekti. Süratle elinin ıersile doktorun suratına bir 
Vilsonun önünden geçerken aya- tokkat vıırdu. 
ğına bast. Doktor, birdenbire gördüğü bu 

Vilsonun fena halde canı yan - ağır mukabeleden çok müteessir 
mışti, doktora hitaben sadece: olmuştu. Bll§ı döndü ve şaşırdı, 

- Biraz dikkatli olunuz. bütün misafirler toplanarak dok 
Dedi. toru himaye ve müdafaa ettiler. 
Doktor bu ihtar karşısında, göz Herkes bir ağızdan: 

lerini açarak şiddetle şu sözleri - Doktora tokat atmak en bil· 
söyledi: yük bir terbiyesizliktir. 

- Burası sokak değil, h~yvan Diyordu. 
gibi ayağını yolun ortasına niçin Doktor tarafından gelen bazı 
uzahyorsun? kimseler Vilsondan tarziye istedi-

Vilson, çok kibar bir adam ol- !er, fakat M. Vilson gayet merda
makla beraber, bu hakarete ta - ne ve cesurane b?r tavırla hasmı
harnmül edemiyenk ayağa kalktı: na karşı bir kartvizit uzatarak: 

_ Siz benden fazla hayvan ol- (Deı·amı ı·ar) 
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BORSA 
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Ankara 13-6-939 
KAPANıt 

1 STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK. 
~100 LİRET 

100 isVİÇRE Fr. 

100 FLORİN 

100 KAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAllMİ 

100 LEVA 

100 PEZETA 

r 100 ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

100 YEN 

100 isVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

Esham ve Tahvilat üzerine mu· 

amele olmanuştır. 

100 DALAK 

Esham ve Tahvll61 

Ergani 19.i5 

Sivas - Erzu-

ruın Il ve IIİ 19.78 

Sl!BZI! FIATLllRI 

İstPnbul Belediyesi Merkez halinde 

toplaıl aatılan yaş meyva ve 
ııebu fiaUerl 

Orta 

Cinsi emsali 

Bamye Kilo 50 

Saılm: kıtbağı • 5 

Çalı fasulyesi • 16 

A. kadın fasulye • 21 

Yeşil fasulye • 20 

Domates kır • 18 
Bakla • 2 

Araka • 6 

Bezelye • 8 

Seml7JOtu • 3 

SivTi biber • 35 

Dolmalık 'biber • 40 

Taze yaprak • 10 

Pancar • 3 

Er.ginar o.ded 2 

Pa llıean orta • 15 

Hıyar • 1 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 
DiKKAT:' 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin u nuın1 tatiline intizar eden sayın 
halkımız& mahsus 1 temmuzdan eyliıl gayesine kadar 3 aylık fevkalade tenzilatlı kart abone
manlarının ikinci serisi 15 hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. 

Bu kart abonemanları, Üsküdardan (tisküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisardan (Rumeli 
hisarı dahil) İstinycye kadar % 40, Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 
tenzilıita tabidir. 

Yüzde 40 tenzilôtı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile tisküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş yerine (1188), 
ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile EmirgBıı ve İstinyeye kadar birinci mevki (2340) kurus yerine (1404) kuruş, ikin
cı mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuru~tur. 

Yüzde 50 tenzılôtı havi kartların 3 aylık bedeli 

Yeniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kndar birinci mevki 
(3150) kııruş yerine (1575) 1 kuruş, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum o1arak birınci mevkide kanunen tediyesi icap eden (234). İkinci mev
kide (195) kuruş, işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı fiatları da dahildir. 
Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları damın
taka farkı ıuanmaksızın Boğazın her iskelesine gideb.leceklerdir. 
Kontrolü tahsil için memlU']ar tarafından talep vukuunda kartlarının 

_ terem yolcularımızdan sureti mahsusada rica olunur • .... 
ARABA VAPURLARINA AİD 

Ocret tarifeleri ve yeni tenzile 
Araba vapurlarile karşıdan karşıya nakledilecek binek otomobillerinden alınmakta olan 

ücret, yalnız azimet ve yalwız avdet için yüzer, azimet ve avd\et yetmiş beşerden yüz elli, yirmi 
yapraklı aboneman kartları alındığı takdirde gidiş ve geliş c!l'işerden yüz kuruştan ibaret iken 
bu defa bunlardan baş! ııl arak iki sahilden münakaleyi fev kalede kolaylaştırmak için yeni . 
den •h, •2•, •3• aylık ten\,ilatı havi abonemaıı kartları ibda s edilmiştir . 

İşbu kartlar •l• temnhzdan itibaren mevkii tatbika konulacağından b•C.,o\iııden itibaren 
her gün Kabataş iskelesi gişesinden satılacaktır. 

•h aylık tenzilatlı ab<>neman kartlarının fiatı yirmi iki buçuk lira olup azimet ve avdet 
biletlerine nazaran yapılan tenzilat, yüzde elli nisbetindedir 

•2• aylık tenzilatlı abdneman kartlarının fiatı otuz beş l~ra olup keza azimet ve avdet bi • 
Jetlerine nazaran yapılan tJenzilat, yüzde altmış nisbetindedi r . 

•3• aylık tenzilatlı abc\!leınan kartlarının fiatı kırk beş lira olup keza azimet ve avdet bi
letlerine nazaran tenzilat ylüzde aİtmış yedi nisbetindedir. 

İşbu kartlarda numarası yazılı otomobiller ayni günde tarifede yazılı bütün seferlerde mü
kerreren ve bilıi ücret nakledilir. 

. . 

• 

' 

IOLANTS[ QAN~ 
_UNiNY._J 

'"'... .. .... """ 
1 Sahibi ve Neşriyatı ldare Eden Bat 

Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl· 
ılıtı Yer: Son Telaı'Df Basımevl 

.... .. . . . . .. .. 

, i<an .~Ç,.,:f;!Ağı: 
J isminde bir genç kız Bexill'de bir Her ne kadar ismi halkça pek şahsi ve samimi cinayetler mev
' plajda maktu! olarak bulunuyor. az malum idi ise de Sir Carmi- meydana çıkarmak için bütün 
Cesedin yanında yine bir A. B. c. chael Cbrke, ehliyetli bir şahıs memleket, gözünü açacaktır. 
şimendifer rehberi var,. idi.. Hal ve vakti yerinde olduğun- - Maatteessüf onun da aradı· 

Poirot, Hastings ve kendilerile t'an bütün hayatını Çin porselen- ğı bu ... dedim. 

'GATHA CHRISTI birlikte çalışan polis memurlan !eri kolleksiyonu toplamağa has- - Evet o kadar istediği gazete 
Zabıta Romanı: No 2: Yazan: '°' caninin alfabe sırasile cinayetleri- retmiş idi. Birkaç sene evvel zen- sebebiyet verecektir. Muvaffaki-

1 1 n! ~lemekte olduğuna dikkat e- gin bir amcasından büyük bir neşriyatı. ihtimal mahvolmasına Poirot; Bu cinayet ere surat e diyorlar .. Fakat ne birinci einaye- servete konınuş olduğundan Çin yetle gözleri kamaşacak olan katil, 
tinin ne de ikincisinin ne failini ve sanatının guzel eserlerinden bir bir takım ihtiyatsızlıklarda bulu-

ma ... 01• olmak la"" zımdır, dı"yardu ne de onu bu . t k d çoğunu satın almıştı .. Evli idi Fa· cınaye e sev e en • · nacaktır .. Bclk ' de aldanıyorum 
amili ortaya çık l kat çocugu yoktu ve Devons sahi·. . . aramıyor ar.. . . . . • . b · b 

Evvelkı kısımlarınhulilsası Zen tarıhıe Andoverde Asc~a. ~- Derken ertesi a ü üncü bir lınde ınşa ettırmış oldugu bır evde ama, enım zannım u ... 
. 1 minde bır tütuııcü kadın oldııru kt !" Y ç rturuyordu .. Londraya ancak mü- Aklıma bir düşünce geldi. 

ÇOK SIK BAŞ YI
KAMA, PERMA -
NANT, SAÇ BOYA
SI, GÜNEŞ. ve RÜZ
GAR SAÇLARI 
SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 
Terkibindeki hususi • 
yet itibarile saçların 

kırılmasına ve koru. 
yarak kepeklenme -
mesine m8ni olur. 
Saçları harici tesirat
tan korur. Tatlı bir 
yumuşaklık ve tabii 
bir parlaklık bahşe -
der. 

SAYFA 7 

.. . .. .. .. . .. ,,, .. . -
Her Eczane ve ıtriyat mağaza·' 
larınıia bulunur. . . ... . ..... . ... 

KURTULUŞ 
Doktorlar, BankaC'ılar, Katipler, Mektepliler, 
Mühendisler, velhasıı bütün mürekkepli kalemle yazı 
yazanlar, mürekkebin ceplerine akmasın

dan, kurumasından. ve ucun bo 
zulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMİ 
Avrupada tasdik olunduğu gibi bütün 

Türkiyede de mürekkepli kalemle 

yazı yazmak mecburiyetinde 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 

şekilde durursa dur

sun mürekkep akmaz ve 

kurıunaz. TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı kalemdir. 

olan halkı hakikaten bu 

ezivetlen kurtarmıştır. 

TIKU ucu aşınmaz, 

bol mürekkep alır, 

kuvvetli basılır

sa 3 • 4 kopya 

çıkarılabilir. 

Siyah - yeşil - mavi ve Kırmızı 

renkleri vardır. Her biiyük kırla· 

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TI • 

KU markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka 

üzerine TIKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkal. Acentamız bulunm atlığı memleketlerden bir adet sı
pariş edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur, 

Deposu: Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat • lllücevherat ve RADYO Ticarethanesi. 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEYi 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin pzellifi 6iyinmekle ölcülür. 
• PEŞiN ve VERESiYE 

1 

1 

~ESE DiKKAT : Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak 
No. 17-1. TELEFON 44175----.ı 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gençdur ve arkada~ları 

16 Haziran Cuma akşamı 

Şehremini İnşirah bahçesinde 

İKİ StiNG ÜARASINOA 

na malik olan kim idi?., Daima 
zuubahs etti. Beraberce çalışmağa 
başladığımız gündenberi ilk de
fa olarak gayrişahsi ve soğukkan· 
!ılıkla irtikap edilmiş bir cinayet 
müvacehesinde bulunuyoruz. 

Poirot hiddetle; •Artık bu ci
nayetlerg bir nihayet vermek la
zımdır .. diyordu. 

Tilredim' 

Poirot - Pek menfur bir şey ... 
diye bu mütaleayı tasdik etti. 

- İlk mektubu okuduğum za· 
man işin içinde bazı garip şeyler 
bulunduğuna zahip oldum. 

l'ro loıt · Operatör 

Dr. OS~IAN · S. ÖNER 
İdrar Yo lları , Bel~o~uklu~u . 
H.lstalıkları Mütthassısı 

Sirlıt"ci ırarıvay · d•ufı ~o. 8 
Tı rı fototrafhırtesıne bılitilc 
S.ı:ıt ıo darı 20 "/~ lradar 

- Çok fena, çünkü ... 
- Hayrr, Hastings, yalnız şu· 

rası var ki mücrimi bulmak daha 
Liyade müşkülleşiyor .. 

- Bu noktada sizinle aynı fi. 
kirde değilim.. Bu kabil cinayeti 
daha müthiş, daha korkunç adde· 
diyorum .. 

Hercule Poirot, bir saniye dü
şündü: 

- Caniyi bulmak daha kolay 
olmak icap ederdi, çünkü ortada 
bir deli vardır .. Eğer bütün cina
yetlere saik olan ilk düşünce .. al
fabe sırasına göre yapılan bu in· Bu çok esrareııgız mace ·alan ı luyor. Yapılan takıbat netice ver me up. ge ıyor ... Bu mektupta da,· him alış veri;şlerde bulunmak - Poirot, şimdiye kadar ilk 

nakleden ingiliz zabıtlerinden yüz . . . . ld • aynı eda t•ar .. Ayın 30 unda Chu.rs . . . . d ·' . . 
. mıyor ve katılın kım o ııgu. mey- t d b" 1 .d. k •. ıçın gıdıyor u.. defa olarak boy le bır cınayet kar- Poirot, sabır.nzlıktan niş;ıne tihabın amili meydana çıkmış olsa 

ba,ı Arthur Ha•tıngs dır Et't•elre 1 on a ır ıa ıse 1'1< ua gelere"ı: ·· 'l B 1 

. . •. dana çıkmayor. Dikl:at edılecek 
1 
ilıbar ediliyor , f"lh k"k 

1 
. d". Genç ve guze etty Bernardın. şısında hep beraber bulunuyoruz. veren bir harekette bulundu. idı her şey tamamile tenevvür et· 

pııtıs lıafıyclıgıııde bvhmmus ve . ~• ı a ı a ıa ı- ·· • ·· ·· k k d k. ı · · ·· .. · . H ah ı·· ı b . ' .. bir nokta var· Öldürülen kadının e de vuku b l s· c . olumunu pe ya ın an ta ıp eden Şımdıye kadar butun cınayetlerı- - eyecan m su u o an ~ omiş olurdu .. 
bırrok ı>akıalardda kahlfra•nanl rpolu. cesedinin yanı' başın.da bir A. B. C. sclıael Clarke u uadyoınrd. akı; b' armı-t gazetelerde herhalde büyük bir miz, tabir caiz ise, şahsi ve samimi intibaı yenmek icap eder .. Bu cı- Başını •ali . k . . . k . 
oynamı• o an ostu erer e o- r · ı ır za h d kt B d 1 ı·d b' · 1 ·b· · "ara ıçını çe tı. . . ' • . .. simeııdifer rehberi bulunu.yor... Churston'da öldüriiliiyo ş· d' eyecan uyan ıraca ı. un an bir mahiyet arzediyordu. nayeti, a e a e ır cınaye gı ı na· ~ .. . 
>T<ıt u L-Ondrayı zıyaretı mıı"'.'se- , Ertesi ay içinde Poirot'ya yine . . . r. .. ım .' başka ağustos ayında bulunuyor- - Filvaki öyle ... dostum ... Dai- zarı dikkate almak gerektir. . - . Artık bulun bu cınayetlere 
betiyle bulu.yor Hereı'le Poırot, . . . Poırot, Hastıngs t•e polıs mufettı- . . - . Fakat bu cinavel, alelade hır nıhayet vermek ve vakit kay· 
, . . . . k A. B. C. ımzalı bır mektup gelıyor. şi Crome işi tal kik t k .. duk. Ve yazı sermayelerı olma· ma cınayet kurbanının hayatı ta- , 
"Pııdısıne A. B. C. ımzalı bır me · 1 e me uzere . · · . . · · bir cinayetten pek fazla bir şey.. betmeksizin mümkün olduğu ka -

Bu mektııpta da aynı meydan O· Churston'a gelmişlerdir .. Bu ufak yan gazeteciler için bu hadise, a- rıhı hususıyetı bır ehemmıyetı 
t•·p almış olduğunu söyluyor, Bu k 

8 
"ll S Mer'de ayın . . • .. . . b' . . haiz olan vakalar karşısında bu- - Bir kere düşünelim. Bir ya- dar süratle hakikati meydana çı· 

mektupta ayın 21 inde Andoverde uma var. exı · ur. hulıisadan sonra bu c.~rarengız ro· deta gokten ınmış ır nımettı b h at . 1 t k k k 1• Ge . h 1s 
k 

. . . . · lunduk. Halletmemiz icap eden ancının ay mı ıza e e me mi arma azım . cenız ayro un, 
bır hddise vııkııa geleceği bildiri· 25 inde bir hadise dalıa vıı ·ua ge· manı on beşıncı babdan ıtıbaren Poirot . . Matbuatta yapılacak . . .. .. . . dalı f d k . . 

l 
, . · .. .. mesele şu ıdı. Bu olumden kunın a ena ır, yo sa yakınlarınız- liastıngs. Inşallah ıyi bir uyku u-

hııor ve kendisine aetıi pirincin ta eceği bildiriliyor. le.zetle ve ayn zamanda merakla ne;<rıyatın husulu teşebbusten da- . t"f d . 1 bT , c· t k b dan birinin size büt"" d' 'yur y .... 1 k . 1 

1 
F ·ı d"I 

1 
'd' t k" d bT · . ısı a esı o a ı ır. ınaye ur a- un mevcu ı·. sunuz... arın goru ece ış e-

ftııı ayıklar_ gibi meydan o~u~~- ı vaki ihbar e. ı en ıa ıse vu· a ıp e e ı ırsınız. ha ziyade müsmir olması kanaa-ı nının etrafındaki insanlar arasın- yeti ile itimad etmiş olan azi~ bi.r rimiz var ... 
Yor. Fıllıakık.a mektupta bıldın-- kıuı geliyor ve Elısabeth Bernard * tindeyim. Bundan böyle caniyi da cinayeti i;tikap etmek imkanı-' vücudun canına kıymak mı! (De11amı var) 
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Piyango 

K1rallçesi M Bır gUnde 8 bUyUk ikramiye birden ka· 

zendırmekla rekorların rekorunu kırdı. 

NiMET GİŞESİ Bu Keşidede Dab.i: 
NiMET ABLANIN uQurlu eliyle verdell 28178 1.s numaralı biletle Sultanahmette 45.000 LİRANIN JıE~:~~~~ 9.000 LİRA 
TUtUncU Bey Habibin yanında çalıtan Bey Resul'a en bUyUkikramiye olan 

YiNE, NiMET ABLANIN uOurlu eliyle verdlli Cıhangirde KuloOlu 

•okaOında Bay Seyfiye 17838 nrmaralı 1·2 biletine lkl_ncl ikramiye olan 
Yine NiMET ABLANIN ufturıu eliyle verdlftl 20889 No.lu 

15.000 LİRANIN SINIF BiLET 
7 500 HESABI LE • LİRA 

biletle Kadıktiy Mandıra sokaOında 15 numarada Mukim Bay Safder• 12.000 LİRA KAZANDIRDI 
D• lstanliul. emintinU Tramvay Caddesi No. 29 - 31 NJ"MET 

Adrese ıkkat: batka yerde hiç bir tubesi yotur. Tel: 22oa2 GİŞESİ sahibi NİMET ABLA 

D. D. yollan işletmeleri U. MUdUrlüğUnd7n 1 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolcuh!ğun daha 
mü.nit şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 
tarihinden itibaren Ankara - Ha ydarpa4a - Ankara arasında işliyen 
1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres ka tarlarile 3 ve 4 No. lu sürat katar-

larındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbt:>
tinde bilet satılması mukarrerdir· 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sı
ııııf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 2-0 Kr. tediye et-
ıınek şartile: · 

A - Ankara • Haydarpaşa ar asında ve mütekabilen her gün 
seyrüsefer eden 1 ve 2' No. lu Anadolu sürat katarı: • 

B - Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hare -
ket eden 3 No. lu sürat katarı; 

C - Pazar, Salı, Perşernlbe ve Cumartesi günlerı Haydarpaşa -
fan hareket eden 4 No. lu sürat katarı; 

için Ankara ve Haydarpaşa mel:ıde garları ile Polatlı, Eskişehir 
K.araköy, Bileclk, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer 
lmponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlarının snhş mahalleri ve zamonları 
1 - Ankara garı; 
A 7 3 No. lu katar içın katarın hareket saatinden 24 saat ev

vel ve 1 No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceğı günün 
saat 8 inden itibaren; 

2 - Haydarpaşa garı; 
A - 4 No. lu sürat katarı ile 2No. lu Anadolu sürat katarı jçin 

hareket saatinden 24 saat evvel; 
3 - Polatlı istasyonu; 
Bu katarların Ankara ve Es kişehirden hareketlerinden sonra; 
• - Eskişehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
fi - Karaköy istasyonu. 

E6kişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra, 
6 - Bilecik iı;tasyonu; 

Eskişeh:r ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - A.ıifiye istasyonu; 
Bilecik ve İzrnitten hareketlerinden sonra; 

8 - İzmit istssyonu; 
Haydarp~a ve Ariflyeden ha re kellerinden sonra; 

Yer kuponları satacaklar; 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbı:st yer 

nisbetinde yer kuponu satılabilec ektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve 

kondoktörler tarafından t'lpl~nın caya kadar muhafaza etmeleri la
zım.dır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat k atarlarındaki bütün birinci ve 

ikinci sınıf yerlerin evvelden ka patılması zaruridiI. Yer kuponu 

almamış olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almayan y.olcular bu katar

larda bulunan serbest arabaya binebilecekler, yer kuponu almaksı

zın numaralı yer ]eri işgal eden y -0lcu )ar işgal ettikleri yer !eri ter

Jcetmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve HaydarpaJia garlarının istihba

rat bürolarında daha mufassal m alıimat alınaıbilir. 

Umumi istirahatini ve herke scc matlup inLzamın temini için 

Sı>Yın halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uy

malarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere 

oturmamalarını ve herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dilekle

r'.ni istasyon ve katar memurları yanın.da bulunan şikayet defterle 

1ine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. «1023) 
Umumi Müdür 

ALA 
ALEM RAKISI 
R•kımıza göaterll•n r•Ob•I 
Uzerln•, bUyUk bir fedeklr
lıkla ve modern l••kllltla 
aıhhl ••r•lt eltınde temiz ve 
itina lı çekll•n ALEM RAKI
SiNI yani etiketle ply•••Y• 
çıkardıOımı aayın mU,tarl· 

ıerlm• aaygılarımla 
bildiririm. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İşin nev'i Keşif bedeli 

Lira Kuruş 
%7,5 teminatı 

Lira Kuruş 

Gerze Bakımevi inşaatı 78.815,49 5911,16 
Gümüş Hacı.köy Bakırnevi inşaatı 81.157,83 6086,83 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Kapalı zarf 

• • 
10 
11.30 

I - Şartname, plan ve keşifnameleri mucibince yukarıda yazılı Gerze ve Gümüş Hacıköy Ba -
kımevlerinin inşaatı kapalı zarf u uslile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 27/VI/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komis -

yonunda yapılacaktır. 
N - Keşif ve şartnameler h:er gün sözü geçen şubeden c394 ve 405• kuruş mukabilinde alına -

bilir. 
V - İsteklilerin Yüksek Mühendis veya Mimar olmalaı:ı olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz 

bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi -0larak iş başında bulun•duracaklarını noterlikten musad -
tlak bir taahhüt kağıdı ile temin e~meleri ve •70.000• liralık bu gibi inşaatı ınuvaffakiyetlc yapmış ol
duklarına ait vesika vermeleri lazımdır. Münakasaya iştirak edecekler yukarda yazılı vesaikin 8 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabulü
nü mutazammın vesaika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve V ei maddede yazılı kanuni vesaikle <;.7.5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminatı me'ktubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saat
lerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. c4033> 

Saraç el işi kalfası ve makine kalfası ile ma
[kine ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 

1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine 
kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alı -
nacaktır. 

2 - Yaş ve· askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnü hal ve tifo 

aşı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müra -
caatleri. c4009• 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursapazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 41235. 

Eonra 

kullanan mes'ud gü:ı:eller 

RAD YOLİN 
kulland1klarını söyledikten sonra,/ şaşılacak şeydir. RADYOLİN'le 

,\dişlerin niçin bu kadar beyaz ve fırçalanan dişler ebedi bir hayala, 
güzel olduğuna şaşmak hakikaten sıhhate ve cazrbeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 

Radyolin d i ş macun ile fırçalayınız. 

Kadıköy - Haydarpaşa tarifesi 
15 Haziran 939 Perşembe gününden itibaren yeni tarife tatbik 

olunacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. (4215) 

inhisarlar Umum MüdürlUOünden: 
I - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı madde

ler naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tekne kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 16442.64. muvakkat teminatı 1233.19 liraclır. 
JII _ Eksiltme 16/VI/939 cuma günü saat 11 de Kaba taşta Le

vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV _ Şartname plan ve keşifnameler 82 kuruş mukabilinde An

kara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ve Kabataşta Levazıp vezne

sinden alınabilir. 
V - İsteklilerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaiklc 

biı·likte •,;, 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek• -
bunu ihtiva edecek kapalı zarfla rın ihale saatinden bir saat evve 
)ine kadar (saat 10 a kadar) mez kur komisyon başkanlığına mak 
buz mukabilinde vermeleri lazım dır. c3789 t 

* I - Şartnameleri ve listeleri mucibince c3758• metre mikabı 
müskirat .993. metre mikabı tütüne aid olmak üzere cem'an c4711> 
metre mik'abı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

' 

II - Tahtalar memleket har· cinden getirildiği takdirde metde 
mikabının muhammen bedeli d İstanbul 80 memleket dahilinde 

verildiği takdirde 36,30 liradır Muvakkat teminatı hariçter getı 
rilecekler için cl0.599,75• lira ı b ilden verllecekle,· içln •12 825,7~• 

liradır. 
III - Pazarlık 26/VI/Q39 paz arteı;i gUnü saat 14 te Kabataş ta 

Levazım ve Mübayaat şubesindo ki alım satım komisyonunda yapı

lacaktır. 
TV - Şartnamelerle eb'ad lls teleri her gün Kaba taşta Levazım 

ve Mübayaat şubesi Müdürlüğü veznesinden c855• kuruş mulı:abı• 
linde alınabilir. 

V - Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek isti • 
yenler muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın.% 7,5 k~;uş he
sabiyle teminat paralan veya banka mektupları ıle ve dıger ka-
nuni vesaiklc adı geçeıı komisyona gelmeleri. •4084> 

OIL ·üMPO~ ' lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler vo 

arkadaşları 

G AZ O Z U H U Tercih ediniz hararet keser, - Sıhhati korur 
MEYVA USARESİ ve ŞEKERLE MAMULDUR 

Şişelere e' değmeden asri ve sıhhi şekilde doldurulur 

Şeııvol Çınar dibi 
Aile bahçesinde 
Dengi Dengine 
Vodvil 3 perde 
Profesör Mişel 
7 kişilik revü hey'eti ve Macar 
varyet&si. Teletıa ti tecrübeler! 


