
1 
1 

--... ~~~~~~~ 
··-~ ---· 

--.. ~ 
-

~---

-
-~-,.._-----
-~ --· 

----=--· 
GAZETESi 

İ L K T E Sİ S İ : 1894 

İKİN et TF.Stst : 1939 

YIL: 1 

SAYI: 151 
Pertembe • 15 HAZiRAN • 1939 
'!AYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

• CA(;ALO(;LU NURUOSMANİYE No. H 

T ELE F O N No: 23300 - İS T AN BUL 
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Balkan antantının birliği anlasllmıstır ::h~~~ 0::~~k;0~~:~; .. ;,~m~!· -~~~~=~ ~= 
Romen hariciye nazırı saat 16 da Daçga 

hareket etti vapurile Yunanistana 
• 

Mösyll GAFENKO'nun dtiıı Ya lova'da MJIH Şefimiz tarafından k abulleri esnasında fotoğraf 
mulıablrlnılzln aldığı reolm 

~~~~~~~--ı 

Himaye altınde 
Çekoslovakya 

Çek milletinin ilııbetı elratmda me
deni dünyanın duydufu endişeler ~t
Ukoe artı1or. Hele Kıladno'da bir polis 
~·vuıanuu herhan.-ı bir sebeple katıo
Juıımasını bahane Utllıaz eden Alın.an 
makam.lan tarafından ahnan tedbirler, 
bu end:lşeJere, cidden, telif verici bir 
mahiyet kaUna.ktadır. 

.Büyük Almanya> namına Bohemya. 
ve l\ıforavyayı kontrol etmekte olan Her 
fon Noyrat.•ın neşrettiği beyanname, bir 
ıaıısm ltalllnl bütün bir milletin clna-
7etl suretinde telslr eden bir zihniyet! 
ifade etmektedir. 

Hangi 'ekil ve surette lfleulrse iflen
ıln, katilln bl.Q&tmı veya tabaneasmı 

&ahrtk eden sebep ne olursa olsun, biz 

İstanbul, 14 (A.A.) - Roman- ___________ , .. 

ya Hariciye nazırı B. Gafenko ve 
refikaları, Hariciye Vekilimiz Sa
racoğlu ve refikaları, beraberlerin 
de ve maiyetlerindeki zevatla bir
likte saat 9,40 da Ülev vapuru ile 
Yalovaya gelmişlerdir. Kendileri
ni iskelede İstanbul valisi karşıla
mıştır. İki Vekil, meydanı doldu
ran binlerce kişinin şiddetli ve sü 
rekli alkışları arasında otomobil
lere binerek Kaplıcaya hareket et
mi!jlerdir. 

Orada da bir polis müfrezesi 
selfım resmini ifa etmiştir. 

Reisi Cumhur tarafından 
kabul resmı 

RESMJ TEBLI~ 
Ankara, 14 (A.A.) - Res -

mi tebllf: 
Resmi bir ziyarette bnlun -

mak üzere 11 Haziranda An
karııya gelen Rumanya Ha -
riciye Nazırı Gafenko, Türk 
hiikilmet merkezindeki ika -
meti esn~sında, Başvekil Dr
Refik Saydam ve Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ile 
miiteaddit göriişmclerde bn -
lunmuştur. 

Sayfiyede bulunan Reisi -
elimhur, Gafenkoyu 14 H~zi -
ran tarihinde Yalovada kabul 

Yalova, 14 (A.A) - Saat 10 da etmiştir. 
buraya ımıvasaH\t etmiş olan Ru- Bu resmi ziyaret, Türk ve 
manya Hariciye Nazırı Gafen.ko, Rumen milletleri arasında 

herbaql bir cinayeti memnuniyetle Termal otelde kısa bir müddet is- mevcut sadık ve derin dost -
karşılamak temayülünde olanlardan de d • tirahatten sonra 11.30 a Reisi. - luğu ve iki milleti birbirıne 
fill:ı;. Cinayet, tartları ne olursa. olsun 
dalına menfurdur ve hiçbir kaili bir climhur tarafından kabul edilmiş- bağhyan rabıtaların biitün tec 
kahraman suretinde cösterlleınez. tir. rübelere mütehan1mil sağ -

Buunla beraber ne l'arJp haJdir ki Kabul esnasında Hariciye Ve - Janılılığmı bir kere daha bü -
muhterem Baron Fon oyrat'ın, bir ci- kilimiz Şükrü Saracoğlu hazır bu- tiin kı)• nıetile tcbariiz ettir -
nayet üzerine umumi nefreti tevcih et- , 
mek lsledlll topraklar üstünde, daha lunmuştnr. ınıştir, 
dlln, bir çalışkan ve medeni mllletln Is- 11.45 te Bn. İnönü de Bn. Gofen- Tiirkiye Hariciye Vekili 
lllıJi.11 öldilrülm~tür. , ko ve Bn. Saracoğlunu kabul et - Saracoğlu ile Balkan antantı 

lladdi zitmda, mutlaka elem verici., miştir. seyinin bu seneki reisi o -
bir bidlse olan bu clnayc,, işte bunun B. Gaienko ile 12.30 da Reisi - lan Rumen mioafiri ara5ında-
Jıılnıllr ki medeni dünyada layık oldu- .. bura takdim edilen maiyeti, ki · ki 
fa derecede nefret ayandıramamakta- cum ... ıtimad]1 gÖTÜşıneler, i 
dır. müşarünileyh tarafından yenıege nazıra, Bal.kan antantının bir-

Dün selen tetıral haberlerinden an -ı alıkonmuştur. liğine, istiklaline ve sulh si -
llTOnnr ııı, himl dnlet, lslllılii.Jlnden Reisicünıburun misafİT Harici - yasetine müşterek bağlılık -
mabnım kalan Çek mlllctlni en pıt ye Nazırına verdiği öğle ziyafeti !arını bir kere daha ıniişahe -
medeni biirrbeUerden de n:ıabrum et - saat üçe kadar samimi bir hava de imkil.nını v"rmiştir. 
m1f ve bununla da kanmıyarak milli - . . S 3 

içinde devam elmıştır. aat te, İki nazır, bu antantla, kom-
:ret duyplu-ını kazımala baflanuştır. I R , ... 
YJrminci asrın ınedeniyett ortasmda bir Runıen Hariciye Nazırı, eısıcum- şu nıilletler aT:tsıııda Balkan-

mllleU, btltiln medeni ınez.lyetlerl ile, 
tönlkteki kemali ile, c-il-ıel san'atlerde· 
ki istidadı ile ve her şeyi ile birlikte 
in.sanlık arasından kayb divermek, ta-

hur köşkünden ayrılarak Yalova- lar nizamına eizeın ve Avru • 
ya gelmiştir. pa sulhıına gittikçe daha zi-

Misafirin bindiği Daçia vapuru, yade Jüzuınlu bulunan b}r kar 
Rwnanynya miitevecchen saat 4 te deş birliği ve tcsanüdii hare • 

rlhten llazı:rıvermek, lıangi mantık1:ı. v 1 d h k t t · t• ıa ova an are e e mış ır. ket aleti \•astını görmektedir. 
ma.~ur rösterllebllJr? V k ·~·-·••ıİıııl. 

Fon Noyrafın M(is ve J"andaı·maları, ' Harı'cı'ye e il,'nı' n gazete 1 k 1 ·- - ovada, i i dev etii alakadar eden 
Çek evlerinin açık kalmış -pencere-
lerine kayıtsız, şart!Sız ate1 etınek cJre
tlnt ke11dUerlnde bulu)·orla.rmış. 

cilere beyanatı meseleler Üzerinde fikir Ve müta-
Yalo.1(a, 14 (A.A.) - Hariciye lea teatisinde bulundum. Her me

Sokaltlarm fW"alaruıda ve buralorın- Vekili Şükrü Saracoğlu, bugün mi selede mutabk kalmak huslfsunda 
da Atman askeri makamları bazan bir safir Romen Hariciye Nazırının müşkülat çekmedim. Esasen

1 
ana 

eve ba:taa herhauıı bir yere gelip «e - müfarakatini müteakip, matbuata hatlarında beraber yürüyen iki 
~enlerin hiirmetle şapka ıtııkarmala.rmı 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: devlet, te!errüat cihetinden dahi, 
emrediyorlarmı,. 

B&nl'i devtrcle yaşıyoruz? 

(AT kası 3 iinciide) 

•Romanya Hariciye nazırı dos- bugün tamameı) mutabık kalmış 

tum Gafenko ile Ankarada ve Ya- bulunmaktadır .• 

Maaş cetveli Tesbit edildi 
Ankara, 14 (A.A.) - B. M. Mec-IJ 

l:si bugün Refet Canı tezin başkan 
lığırula toplanarak Ankara şehri 
İmar Müdürlüğünün teşkilat ve 
vazifelerine dair kanunun doku -
zuncu maddesinin tefsirine a;ı 

mar.ı:batayı ksıbul etmiş ve bazı eş
hasın ölüm cezalarına çarplırılma
aı aıakkındaki mazbataları da tas
~ ederek devlet memurları ay -
l.ıltlarının tevhi.d ve teadülüne 
dair kanunun müzakerescne de -
vam eylemiştir. 

Barem ve Reddedilen 
bir Teklif 

Kanunun ilk maddesi üzerinde 
söz alan hatipler devlet memuri -

9 40 120 
8 50 140 

10 3S 100 
11 30 85 
12 25 75 
13 20 60 
14 ı:; 50 
15 10 40 

Tekaüt ve har<irah hesaplannda 
ve mulıtelif kanunla maaş asılla -

( ATkası 3 üncüde) 
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ATATüRK'ün Savarona'da almmış bir resimleri 

yetlerine a:t dereceler ve bu de - Bizim plaj 3 Orta Asya Türklerinin siyah renk-
reoelere ait maaş nisbetleri üze - li kugo kuşwıa verdikleri ısım 
;rinde durmuşlar ve bilhassa bu Diin sabah bizim plaja gittim. Yalovada Atatürkün iki ha!- bulundııhmu izah etti. Güneş dil 
maaşlardan kesilmekte olan muh- Baktun: Yine o eski tahta dolap - tadan az süren bu ikaıntti ve t.eorisine tatbik edilince sıhhati 
telif vergilerin çıkartılarak geri lar, yine o çakıl ve süprüntü dolu 'tedavi sistemi Sirüsü biraz daha anlaşılan bu izah, Atatürk'ün sıh
kalan kısmının esas mali§ olarak kumluk, yine o çivileri ayağımıza ilerletmekten, zafiyeti artbrmak- hl vaziyetinin tağyiri dolayısiyle 
ve bu suretle memura safi bir ma- batan köprü, yine o eski kazıklar. tan başka bir şeye yaramamıştı. endişeli bulunan maiyet erkanının 
aş verilmesini istemişlerdir. Bu yine o eski teller, yine o eski pis-lmaiyeti erkftnile birlikte Riyaseti- endişelerini biraz giderdi. O gece 
mütalealara ıleri süren hatipler, lik, yine o eski sıılaş kahve, yine cümhur kurunu yata naklettirdi. çok neşeli bir tavırla muhtelif 
bu e•a lar daires;nde bir ekil bu- erkekler tarafında biraz daha ih- Yatın riyaseticümhur dairesine mevzular üzerinde konuşmalar ya
lunarak :-esbit edilmesi için mad - tıyarliyan Agop, yıne kadınlar ta- yerleşen Ebedi Şefe refakat eden pan Ebedi Şefin bu neş'esi bütün 
denin encümene geri verilmes;ni rahnda biraz daha şlşmanlıyan maiyet erkanı arasındaki küçük gemiyi sardı. Günlerce endişe ve 
istiyen bir de takrir vermişlerdir. Sürpik! Hlilasa, Prosı l\trost, fa- Ülkü ile annesi bu kısma mütefer- iztırap zamanları geçiren maiyet 

Bütçe encümeni ıkinci reisi Faik kat eski tııs, eski hamam! rih mükellef kamaralardan kori- halkı ile tekmil gemi milrettebatı-
Baysal ve Maliye Veikli Fuat Ağ- Ve suya girip çıktıktan sonra, dorun sağındaki banyolu daireye, nı saran bu neş'e, Savaronada a-
ralı verdikleri iza-hatta maaş ve taşlığa, hayır, estağfurullah, kurn- Profesör Afet miltekabll koridor- detll bir bayram havası yarattı. 
ve derecelerin tayininde esas olan luğa, ha~· ır, o da değil, taşlı kum - daki husu"! daireye, klitibinmuml O gece mutad saattan daha erken 
cihetleri izah eylemişler ve me - lıığa oturduk ve arkadaşlarla, tıp- ' ayni kattaki yerlerine, hariciye ve- istirahate çekilen Ebedi Şefin sıh
mur maaşlarından alınan vergile- kı geçen sene olduğu gibi, tıpkı kili doktor Tevfik Rilşlii Aras hi vaziyetiyle alakadar bulunan 
rin keslierek mütebaki kısımları- beş sene evvel olduğu gibi, tıpkı ile diğer maiyet erkanı da kendi- müdavi hekim Neş'et ömer'in teb
nın m~aş olarak tesbiti yolundaki yirmi beş sene ev~cl olduğu gibi, !erine tahsis edilen dairelere yer- şir mahiyetindeki sözleri de umu-
mütalealara karşılık olarak da bu yani daima olduğu -...e galiba da leştiler. mi neş'e ve sevinci arttırdı. • 
hususun bugünkü bütçe mefhumu olacağı gibi: •Ne olur ... Buraya da Savaronanın üst.katında, baş Ertesi günü yine gemi dahilin-
içinde tafuikına imkan olmıyacağı biraz baksalardı, mesela şurasını güverteye biti~ik geniş salonda de bazı kısımları süvari Said kap
glb, ameli bir faide temin eyle - şöyle, burasını da böyle yapsalar- ilk defa bütün kuru toplıyan Ebedi tanın delaletiyle teftişten geçiren 
inekten de uzak bulunduğunu izah dı!• diye konuştuk, hayıflandık ve Şef, Savarona adının Türkçe ke- Ebedi Şef akşam üzeri üst gilver• 
eylemişlerdir. sonra kalktık, giyindik, evlerimize limelerden biri olduğunu, bunun (ATkası 3 ilııcüde) 

Bu mevzu üzerinde geçen uzun döndük. 
müzakerelerden sonra takrir oku" Yarın tekrar gideceğiz ve ayni 
narak reddedilmiş ve madde tas - çiviler ve pislikleri seyredecek, 
vip edilmiştir. ayni stiprüntülü sularn girecek ve 

B na nazaran tekrar ayni şeyleri konuşup hayıf-

I .~aaşlı devlet memurlarının [!andıktan sonr~ y-~~- evimize dö: 
(hakimler ve muallimler dahil, sil- nooek ve crlesı gunn te~ar a~ı 
baylar ve askeri memurlar hariç) mezbeleye devam edeceğız. Çün
deroceleri ve her dereceye ait ma- kü, ne yapalım, lhtiyacunız var, 
aşı aslilerile tutarı aşağıdaki cet- denize gireceğiz. 
velde göslerilmişti-r Ve böyle yaz bitecek, kış gele -

M il 
cek, unutacağız. Sonra, kış bite -

Derece aaş ası arı Tutarı • 
cek, yaz gelocet batırlıyacagız ve 

1 
2 

3 

• 
5 
6 
? 

150 600 bu suretle de biltün hayatımızda 
125 500 

100 400 

90 
80 
70 
60 

300 

260 
210 
170 

bir deniz hamanımın asla tabak • 
kuk edeceğe benzruniyen haya-

lile avunacağız. 
N; yüksek runel! Ne güzel ha -

yat! 
A. N. K. 

Fransa ile anlaşma 

1 • Halayın bize terki 
2. Ş. akdenizde karşılıklı yardım 

Par is, 14 (A.A.) - Hariciye na-J Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
zırı Bonnet ile Suad Davaz, dün ile Fransanın Ankara sefiri ara -
Sancak davasının başlıca ihtil1iflı tiında İskenderun Sancağı hakkın 

meselelerini görüşmüşlerdir. da bir iti!Af, diğeri Pariste Bonnte 
Tam bir itilıl!a varılmasını mü- ile Suad Danz arasında şarki Ak 

teakip iki ayrı vesika imza edil~ deni:tde müşterek bir mütekabil 

cektir. Bun\ardan biri Ankarada, yaf<iım beyannamesidir. 

Almanlar Slovakyayı 
işgale hazırlanıyorlar 

Slovaklar Almanyadan gelen kıt'aların 
çokluğundan endişe duyuyorlar 

Slovakyanm merkezi BratiııUiv a'dan bir manzara ve Slovakya 
Reisi TİSSO 

Londra, 14 (A.A.) - B. Stran- Almanya, zengin madenlere rna 
gın Moskovaya götürdüğü teklifler lik Slezya mıntakalarına hfıkim 

üzerinde Londra ve Paris hükfı - olan ve ayni zamanda biraz daha 
motlerinin tamamiyle mutabık ol- cenupta Polonyanın endüstriyel 

duğunu kaydeden •T-imes• gazete- mıntakalarını kontrolü altında tu

si, Slovakya hfıdiselerile alakadar tan şimal hududu üzerinde asker 

olarak aşağıdaki haberi 'fermekt~ tah§idatı yapmaktadır. 
(Arkan 3 iincü sayfada) 
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~ d liye koridorlarında 
~ 24 SAAt: 
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Ticaret Odaları Mesleki Sanayi Adliye binasında dün 
•SANIN HAYA Ti K Haklı değil mi? 

' a - lsa - Muhammet 

. ongresİ Edirnekapı halkının kursları açılacak bir cinayet işlendi 
lncil, Tevrat, Zebur hep değiş- Kongrede borsalar nizam· bir şikayeti Bu husustaki nı·zamname 19 A d b" k k b ı Edirnekapı Fevzi Paşa cad- yaaın a ır ıptı ızı ır genç e karısını 
miştir, fakat, Kur'an? .. Asla... namesının tadili görü- desi halkından aldığunız bir alakadarlara tebliğ edildi. ağır surette bıçakla yaraladı. 

_ 
36 

_ ~ülecek. mektupta deniliyor ki: / Sanayi müesseselerinde ve ma- Dün adliye binasında 19 y~la • tıkları sırada Ayşe birdedbire koy 
Eylül ayında Ankarada açılacak •Caddemiz pislikten geçil - den ocaklarında açılacak kurslara rında bir Kıpti kızı yine bir Çin · nunıdan beyaz kemik saplı bir hı • 

Bir kaç esaslı noktası ile öyle... Kur'anı tetkile etmeğe ilk 1 Ticaret Odaları ve borsalar kon- mez bir hale geldi. Şunda ait nizamname alakadarlara bildi- gene delikanlısile karısını ağır ya- çak çıkararak Alinin üzerine atıl· 
İncilde mevcut, daha doğrusu İsa· önceleri yanaşmıyordum. Çünkü 'gresi hazırlıklarına devam edil . b.'.".~da _çöpllerdetn bdi~ikf end'l~ir Tilmiştir. 100 işçi çalıştıran mües- ralamıştır. nuş ve: 

il lın ld 
... suru yıgm ara esa u e ı ı · 1 · . 

nın mevızalarınm esasının teşk' a ış o ugum din telkinleri beni mektedir. . .. .. . sese erın sanayı kanununda tarif Hadise şudur: - Al ben sana cezanı vereyim! 
yor. Bunun sebebı çopçulerın . .. 

eden noktaların anahatlannı gös- bundan menediyordu. Vaktaki Bugün tatbik edilen borsalar 1 h ft d ik' .. dd . edilen muesseselerde mesleki kurs Fatih civannda Çinili.hamam o- Diyerek Alinin gırtlağına bıça-
ya nız a a a ı gun ca c· ı ı " l 

terdik. Ve yine bu zemine biraz Kur'anı !etkile ettim. kilisenin. de nizamnamesi 1902 senesinde hazır- mize uğramasıdır. Bu da yal- ~ar açılmka.ıı mecbur! tutulmakta- dalarında oturan Ayşe, civarda o- gı sap amıştır. Bu sırada bıçağı 
sonra avdet edeceğiz. Evvelce de -Sinagonun da Kur'andan nede~ lanmış olup artık tamamen ihtiya· nız cuma ve salı günlerine te- ır. Çıra ' kalfa, ve ustalar için turan ve boyacılık yapan Kıpti A- tekrar kocasına vurunaması için A· 
yazdığınuz ve şimdi tekrarladığı- korktuklarını anladım. Çünkü cı karşılıyamaz bir hale gelmiştir. sadüf eder. Diğer günler ev _ <ayrı ayrı kurslar açılacak ve bu- linin ara sıra sarkıntılıklarına ma- linin karısı Güllü Ayşenin üzer:ne 

K B .. d b .. ·· 'ht' ı !erde, du"kkan' la:rda bı'rı'ken 1 ralarda ehliyetini vesikalarla ı'sbat ruz kalmaktadır. Evvelki akşam atılmış, fakat Ayşe onun da sırtına 
mız veçhile cKitab ehli. arasında ur'anda diğer kitapların beni tat u yuz en ugunun ı ıyaç arına 

g.. · b' · h 
1 

ço"'pler'• sokag"m o"tesı'ne berı·- e.decek muallimler ders gösterecek Ali. hamam. odalarındaki arkadaş- bıçağını saplamış ve birkaç kere 
Mukadd<ıs kitap olarak tanılan min edemediklerini hem de değiş- ore yem . ır nızarnname azır an 

akt d Ihr Sın. e atırıak mecburı'yetı' hasıl tır. Sınıfın nevine göre çırak kurs larıle rakı ıçerken Ayşe kuşkulan· sokup ç•karmıştır. Ali ile karısı 
(Tevrat, Zebllr, İncil ve Kur'an) mez halleri ile buldum. m a ır. acat maddeleri bor-! k oluyor. !arı 1-3 sene ve kalfa ve usta, mış, Alinin kendisme fena bir ni- Güllü kanlar içinde yere ;vuvar • 
dan de";•mez bir halde kalmış o- Benim tetkiikim bana Tevratın saya a ınaca tır .. Bor.sada ve ihra- b led' 1 1 b d Ali · """ t k •Derdimiz yalnız bu kadar kursları da 6-12 ay devam edecek yet · es ığinden ve tehdit etti . anmış ar, u Bira a, nın kay • 
lan yalnız sonuncusudur Tarihler ifa tahrif edilmış· , İncilin ve hatta -ca 1 ontrol daırelerınde yapılan "' d k F t b' d b . . · · ıınalizlerin birbirini tutmadığı gö-' da değildir. Caddemiz merke- tir. Kurslarda mesleki tedrisat, gın en arakola .5ikay.et etmiştir. nanası a ma ce ın en ıçağa ben 
din tarihleri ve hatta Musevi ve 1Isanın mevızalarının da insanlığı "ld" ... d b . . .. .. zi bir yol oidug"u halde hemen türkçe, hesap. hendese, yurt bil- Gelen po.lısler ALnın uzerınde ko- zer paslı bir demir çıkararak Ay· 
, •

1 
. • b' . . 

1 
• , ru ugun en u ışın de onune ge- ald F k ısevı erın kendi din tarihleri Tev- manevı ır zıncır e maddı atalete Çile kt' hiç te sulanmemaktadır. Be _ i gisi, resim ve sıhhat kaidelerine caman brr kama bulduklanndan şeye s ırmıştır. a at bu sırada 

ratın da, Zebürun da, İncilin de mahkum bıraktığını gösterdi. Hal- ce ır. lediyeniu bu iki derdimize ça-

1 

aıt dersler okutulacaktır. Kursla- onu tehdit ve kama taşımak suçile adliyedeki jandarmalar yetişmiş ve 
aslındaki hüviyeti büsbütün kay- buki Kur'an h('m Tevratı, hem İn- Bugün memlekette üçü hayvan re bulacağını ümit ediyoruz. ra devam mecburidir. Devam ede . me;hkemeye vermişlerdir. Ayşe ile Fatmayı yakalamışlar, ya 

. . lıorsası olmak uzere 18 borsa bu . D.. t ı nd .. .. ralıları da srhh! imdat otomobilil_ 
bedecek şekilde ve tahrif edilerek cılı fakat şuurlu, mantıklı ahkamı .

1 
kt d B k d k .. .. Bunu bilhassa kıymetli Vali , çırak, kalfa ve ustalara mensup un saa yarım sıra arı a uçun 

değiştiği, değiştirildiğini kayde • lile ihtiva ediyor ve o da manevi d~~ı:.'a d a ır. ~ a .. ~ ço gorul- ve Belcdh o Rei•i Lutfi Kır . 'oldukları müesseseler tarafından cü swh ceza mahkemesinde bu da- hastaneye sevketmişlerdir. 
derler. Müslümanların Kur'anı ise gayeye sevkederken insanlara mad·,; dun d:'nt atca . :u ~mi m~rke~- dardan rica _deriz.> yevmiyeleri ödenecektir. vaya bakılmış ve Alinin· evvelce Ayşe dün Sultanahmet bırinci 

f t l di 
. . 1 r e or anesı ıra ı aca ' dı· Edirnekapı civarı halkının mahkfun olduğu bir para cezasını sulh ceza ma,hkemesinde sorguya 

say ası, sa ır arı, batta üstün ve zıncır er vurmuyor. (Yarın öle- "erler' kont 1 it d . Kurslardan sonra yapılacak im- ç kil k t k.f 1 t . . . • . . . . ., ı ro a ın a pazar yerı bu dileği, ödeyip ödemediğinin tesbiti ıçın e ere ev ı o unmuş ur. Ay • 
esrelerı, _ tenkıt ışaretleri degışme- cekmı.ş gı.bı hazırlan .. Hiç ölm. iye- haline getirilecektir. Ticaret oda- tihanda muvaffak olanlara İktısat şe sorgusunda Alinin kendisine 
d b ki kal k b H kll d ğ•I · ? muhakeme başka güne bırakılmış-

en a mıştır. ce _mış gı i çalış) derken !sanın ları da Ankarada kurulacak bir ı e ı m-ı Vekaletinin tasdikli ehliyetname- geceleri odama gelerek tasallüt 

Ve (Kur'an) içinde Tevratın (Aç kalacakmışsın .. Çıplak kala ·•umum müdürlüğe bağlanacaktır. l'ı•••••••••-••-1 !eri verilecektir. Ehliyetnamesiz tır. ebmek istediğini ve bunun için 0 • 

d Z b - d ı· ·ı· d d "" k G .. Al d I T h kı'mselere b d . . ' Mahkemede Ali ile Ayşe bulundu a, e urun a, ncı ın e egış- ca mışsın.. am yeme .. Uzülıne .. Bu hususlar üzerinde kat'! karar- m aya a yapı an ır a n un an sonra ış verıJ • • . . . . .. .. nu yaraladığını, müdahale ettiği 
memiş, tahrif edilmemiş ruhları 1•Seni Allah doyurur ve giydirir) lar kongrede verilecektir. I d mivecektir. gu gıbt Alının karısı Gullu ve kay için karısı Güllüyü de bıçakladı • 

VapUrUffiUZ 0ffiffiUZ a . . nanası Fatma ve Avşenin tgraftarı 
Yaşamaktadır. 'demesi arasındakı' faalı'yet ve me- • B · ' g"ı .. 1 · t· Al' · k 

1 
I k . u n.'.'amnamenın neşrinden i· birkaç Kıpti kadın da dinleyici 0 _ nı soy emış ır. ının aynanası 

Esasen İsa (Mektup bir kitap) deniyet farkını siz düşünün .. Beni iş yerler inde s eç·m müd- Almanyad~~n~~eedilen 
3500 

ton tıbaren uç sene içinde bütün sana- !arak bulunmuşlardır. Mahkeme _ F~7a ikamete rapten serbest bı-
bırakmadı. Hırjstiyanların aforoz asıl düşündüren başka bir nokta deli b u akşam bı"lı'yor yi müesseseleri ve maden ocakla- den çıkan kafile alt kata inmiş ve ra ı mıştır. 
ettileleri meşhur hıristiyan inimi daha oldu. Musanın kitabını Mu- luk Mersin hattı tipi vapurlardan rı kurs açmış olacaklardır. 1 dışarıya çıkılacak kapıya yaklaş - Yaralılardan Alinin vaziyeti a 
Ernest Renan diyor ki: seviler de ondan sonra gelen İsevi .. İş yerlerin.de işçi mümessille- Tırhanın Roslok limanında tecrü- ğır değilse de Güllünün yaraları 

'İsa, tıpkı Muhammed gibi, ler de tenkit ve tefsir ettiler. İsa- rının s~çım muddeti bu akşam bit 1 belen Y,apılmıştır. T k l vahimdir. 
Muhammedin Kur'anında olduğu nın kitabını da yine böyle ve mu-. mektedır. Fakat bir kısım iş yer-, . Tecrubelerde hazır. bulunan ko- J a as y o suzlugv u --o----
g 'b' k k t' . 1 1 k ı· b' t k' k F !erinde hala seçim yapılmamıştır mısyonumuzdan Denızbanka ge - Esnafı haraca kesen 

ı ı ısa, es ırme emır er e, ne- ayese ı rr en ıt apısı açtı. a- . · . 1 1 .. .. 
h

. · · . Ista b ld 2000 · · d h 1 en te grafa gore vapur bu tecru-ıylerle kanunlarını vazettı. Fa - kat kımse Kur'anı tenkıde yanaş- n u a ış yerın en emen .. .. .. .. h k • b dı N d ? v k' k yarısının bu arada oldug"u tahmin belerde çok muvafık gorulmuştur. m u a emesı ı•ttı• komı' serler kat Havvariyun, bu kanunlar üze- ma . e en... e ımse çı ıp da E .. k .... 
d d' k' İ d 1 M edilmektedir trus de gorulen noksan ve mah-

rinde öyle tefsirler yaptılar ki... eme ı ı sa _an ~onr~ ge .en u- ı' S . . . . zurlardan sonra kararlastırılan ta- V 1 İçlerinden hangisi İsanın sözü ve hammed d<ı hır dın, hır kıtap bı- eçım yapılmamış ış yerlerı sa- d·ı· .. . . ' eri en rüşvetler defte r e 
.. . . . h' l . d 1 k l" ı ata gore ınşa edılen Tırhana M a h k e h • • 2162035 ı · hangrsı yanlış tefsır anlamak ve raktı ve bu dın bu kıtap kendin· ıp erın en ceza a ınaca tır. A a- b' f I ·ı .. k k err azınenın ıra zar a r a rumuzla yazılmış 

Çıkarmak bir hayli müşku"ldu"r • den evvel gele~ din ve kitapların kadarlara seçim müddetinin uza- ı~ az ası e. utç .azdan d onbmuş dve • d" ~ • ' • l d d 
. .. • . . . . . .. 1 muvazene sıs emın e e azı e- gır ıgı : a :nt O ma ıgın an alakadarların Gal:atada kırka yakın esnafı ha-

Dikkat edilir ve mevızalar ay- e.~ m~.tekamılıdır. F~kat Musevi • tılması ıçm '."ur~caa:la.~ yapılmış- ğişilelikler yapılmıştır. Ayni tadi- beraetlerine karar verdi. raca bağlayıp hı.ftalık almakla 
:ı ayrı tetkik olunursa görülür ki lı~e duşman olan h'.rı~tıyanlık, ken sa da buna ımkan gorulememış · ı ıat kızakta olan bu tip vapurlar - . . . . maznun Galata polis merkezi ko-
Isanın söyledikleri, Musanın söy- dı aralarında katoliklık ve protes· tir. Çünkü iş ihtilafları nizamna . dan Şalomda da yapılmaktadır. Yi ( Har.ıc'.' y~lladıkları bazı malla- maddesının B fıkrasına göre ka- ıniserlı>rinden Talıit ve Niyaz: ile 

lediklerini aradan geçen zaman i- tanlık gibi yine düşman fırkalar mesi yarın meriyete girmektedir. ne ayni tipten Kadeş vapuru da/ r'.. hakıkı mıktarından çok fa~la çakçılık suçundan muhakeme edil ayni merkeze mensup polis 
le tekemmül ettiren ve fakat ayni yaratırken tıpkı İsanın huzurun · Fakat nizamnamenin tatbiki için denize indirilmiş ve teçhizatının/ gostererek 0 nısbette fazla mal ıt- mekte olanlar hakkındaki karar memurlarından :k;sinin muhake • 
temel üzerinde tekrarlanan sözler- daki Ferisi'lerle Saduki'lere ben- de bütün iş yerlerinde mümessil ikmaline başlanmıştır. Tırhan bu- hal etmek hakkı alıp. yur~a sokul- d.ün asliye üçüncü ceza mahkeme- melerine dün birinci asliye ceza 
dir. zerler. İsa, dinden uzaklaşan Muse bulunması lazımdır. radan giden süvari ve tayfaları • ması yasak _ola~ emtıayı ıthal ey- . sınde verılmiştir. mahkemesinde mevkuf olarak baş 

Yine dikkat edilirse görülür ki vilerin bu iki ve birbirine zıd sof· Bu hususta bugün kat'i bri ka- mız tarafından Temmuzun ilk haf !emek ve yıne ıhraç edılen keres- Uzun zamandanberi devam e- lanmıştır. 
Muhammed peygamberin de Kur- ta taassubu üzerine nasıl peygam- rar verilecektir. tasında limanımıza getirilmiş ola- telere faz.la kıymet takdir ettire- den bu davada kerestelere fazla Maznunlar kendilerine atfed • 

anda Yer al
m•• a'yetlerı·, Musa ve b akt V .. ·1·.. S tk ı rek bu nısbette fazla ıthal hakkı değer takdir ettirilerek takas ha len suçları ış' lemed'.klerı'nı·, kı'm -
··-. er olmuşsa ayni suretle dinden c ır. apurun suvarı ıgıne ı ı • . 

İsanın sözlerini yine ayni temel ş· k t " H . 1 k T t . d'l . t' elde etmek suretile takas suiisti- ricinde sokulan mal kıymeti ve seden rüşvet almadıklarını söyle-
uzaklaşan hıristiyanJarın yine on- ır e 1 ayrıye ÜÇ ay 1 {)SUn ayın e l m•ş ır. malinde bulunmaktan ve bu SU- d<>Jayısiy)e hazinenı'n zararı 2 mı'!. mış' )erdır' , 

üzerinde ve fakat zamanın ihti - t 'b' ,,_. t .. · .. · -o-ar gı 1 ""ı aassup zumresı uzerı- tenzi ! Atlı karne hazır l adı retle 1918 sayılı kanunun birinci yon 163,035 lira 40 kurus olarak yaçlarına daha uygun bir şekilde ne de Muhammed peygamber gel· Komür depolar ı Haydır- _ Tahkikat evrakında yazıldığına 
tekemmül ettır' en a"yetlerdı·r. Mu- Şirketi Hayriye yazın Boğazda k k tesbit edilmişti. göre, Galatadaki bu esnafın def • miştir. Onun kitabını ben maddi p osava n a le d il ece D . il ,. ' B . t 
hakkak kı' peygamberler ve dı'n ta- geçirecek halka bir kolaylık olmak .. ' . .. enızyo arı ve ımae ı ar 1 u ış en maznun olan tüccarlar terleri tetkik edilmış' ve bazı ra • 

ve manev1 bir hayat kitabı olarak D b t K k ı d 
rihinde Musa, İsa, Muhammed bir üzere üç aylık teıızilatlı karneler .. un ır gaze e, u.ruçeşm~ .. O· .. d .. 1 · ld ; . şun ar ır: kamların karşısın.da (B. M.) harf-
birlerini tekemmül ettiren üç bü- ~:~~;:mol;:m.?te bunun için hazırlamıştır. Yarın satışa çıkarı- ~ur ~~p~larının Üsküd"':a g.o_tu • Umll m ffi U Uf eri Q8 .. ı .... ı Eksper Faik, Hıristo Ninidis, terinin bulunduğu görülmüş ve 
yük peygamberlerdir. İsanm diri lacak olan bu karneler İstinye ve rulecegını haber vermıştır. Ogren; . Denız yolları Umum Muduru Vehbı Cemıl Hariri, Armanktov, bunun ne olduğu sorulunca da bu 

Sözlerini burada ve aynen nak- Çubukluya kadar yüzde kırk ve ~iğimize. göre bu h~be.~ doğru de-ı Ibr.ahim Kema.ı i.le .. Liman işletme- 1, Diyamandi, Peı·ikli, Lagotis, Fazıl 1_ iki harfin ('belediye memurlarına) 
kanunları, o devrin vaziyetine gö- !ettiğim bir yabancı ve alim müh- .. . . gıldır. Zıra Prost komur depoları- · IP-rı umum muduru Raufi Man - keresteci Kasım Yusuf Ziya İs· ıkelimelerinin ilk harfleri oldugu 
re her türlü terakki adımını red t d' · file' 1 Kavaklara kadar yuzde ellı tenzı· . . .. .. . ' • - e ının · ır erine kendiliğimden 

1
_ 

1 
. . k . • . nın behemehal lımanın bulundu- yas ve Denızyolları umum mudur mail Faık, Ta11akçıyan v e ortağı tevabı alınmıştır. 

tleden tamamen tevekküle bag"la atı >avıdır. Bu arnelerı hamı! O-<. 1 . t . 1. . . y . • - bir şey ilave edecek değilim. gu yerde yapı masını ıs emış ır. muavını usuf z,ya Kalafatoğlu Artin, Artin Topalyan. J Buna karşı ne diyecekleri maz-
nan hatta çalış ayı bile ih ı !anlar günde istedikleri kadar se- L' H d d ı · d d" b h Ank d , m ma e- Musayı yazdıktan, İsayı yazar· ıman ay arpaşa a o acagın an un sa a ara an şehrimize Takas yolsuzluğuna vazifelerin nunlara sorulunca şöyle demişler-
den ve sade insanların birbirlerine ken ve Muhammedi yazmak üzere fer yapabileceklerdir. kömür depoları da o civara nakle- dönmüşlerdir. 1 Temmuzda Deniz de dikkatsizlik ve ihmal neticesi dir: 

yardım esaslarına dayanan sosya- iken bu üç kitap ehliı1in hayatları • --o-- • . dilecektir. bankın ~:rine geçecek teşekkülle-, sebebiyet vermekten maznun olan ' - Bunlar, esnafın !belediyeye 

list kanunlardır. Ayni kanunları arasında bıraktıkları eserleri de Denız bankın yaz farı fesı 1 .. 1 rın teşkilatları tamamen haZ>rlan- memurlar da şunlardll': verdiği ceza paraları olacak. Ra • 
ihtiva eden Kur'an ise tevekkül- tetkik elbette ki bir zarurettir. Denizhan kın hazırladığı Adalar· KUÇOK HABERLER mıştır. Takas heyeti reisi İstanbul Ti- kamların kar.şısına (belediye ce-
den fazla çalışmağa yer ayırır. İsa, Ve İsanın vazettiği esaslar 

0
_ ve Anadolu yakası yaz tarifesinin I -o- caret mıntaka müdürü Muhsin, zası) yerine böyle (B. M) harfleri 

dünyasından bezmiş bir insan ha- nun mevızalarından, İncillerdeki tatbileine 25 Temmuz pazar günü * Bir iki gündenb.er: Yalovada Belediyenin aldığı tedbir Borsa komiseri Bahri Doğan, ta - koymuş olacaklar. 

liyle dünya işlerinden uzak, ken- tezatlar nazarı itibara al narak başlanacaktır. bulunmakta olan Valı ve Beledıye k k · • fi t• ' ld" k as heyeti daimi azasından Tica Bunun üzerine mhkeme bu iki 
ı Bilhassa pazar günleri Adala • Reisi Doktor Lutfi Kırdar yarın İs e me iŞi norma eş ırı 1 / ret Odası umumi k"tib' V hb' T'~ fi · 'f d t 'ğ' · 

dini tamameıı ahiret d'iişüncesine kaydedilmişlerdir ve her üç dini d K" .. 
10 

d r tanbula dönecektir Belediye reis muavini Lutfi, t Z h' a 
1 

e ı, ı ar n neyı ı a e et ı ının sorul • 
bağlar. Muhammed peyaamber ı·- de tetkik edersek bitaraf bir h ü- an opruye an sonra vapur- Aks d" E ..... F 'h 'k care ve a ıre borsası komi.seri ınası için mevzuu ·bahis esnafın ., 

1 
d d k * Eminönü meydanındaK: Meh- oy un mınonu, atı , Beşı ı Ak'f San . .. d" .. Re . . 

se Tanrıya bağlanmanın fazileti i- küm verilebilmek gayesile tasnif ar var ır ve son vapur a ço geç met Kazım eczanesinin Y'ktırıl - taş kazalarını teftiş etmis ve bil- ı ' ayı mu uru fık, De- ~lbıne karar vermişve muhake 
· .. .. . zamandadır Yalnız bu vapur Bü- ' niz Ticaret .. d .. ·· M"f't N d t •I · b k .. b k çınde ote dunyadakı mazhariyet olunmuşlardr. Ve yazılarımızın te · ma"ına dün b~lanınıştır. hassa bakkallarda ekmek bulunup . mu uru u ı ec e ·ı meyı aş a gune ıra mıştır. 

için bu dünyadaki çalışmanın lü· meli ne koyu bir taassup ve taraf-ıyükadadan kalkacak ve Heybeliye * Mısırın Behara vilayetinde bulunmadığı, satılan ekmeklerin eski. Tıcareti Bahriye müdürü Ze-
zum \'e değerinden bahseder. glrlik ve ne de mantıktan uzakla- uğrıyarak Köprüye gelecek, diğer Hummay: kuiai hr.stalığı ç•ktığın- narhlarının yüksek olu olmadığını kı, Istanbul Sanayi müfettişi Da· tip Hakkı, Burhan ve Yahya, ınu-

Son günlerde, birçok ecnebi a· adalara uğramıyacaktır. dan buradan ve bu mmtaka civa- \etkile etmiştir. nış, Tıcaret odası idaı:e heyetin - ayene başmemuru Kemal, Sa:1:p, 
lim \'e profesörler gfbi, hır.isti yan- Her ayın dö.rt .gecesinde Adalar 1 rından memleketımize eşya ve Teftiş sonunda belediyenin son den Havlucu ~ecep, Sıgortacı Rıf· Nu~ullah, Faruk, Enver, Servet, 
lıktan ayrılarak Müslüman dinine da n:ehtaptan ıstıfad~ etmek isti . hayvan ithaline müsaade edilme . aldığı tedbirlerin vaziyeti normal kı, ecz~c'.. N~~ıp, Suat ICara .o s ." Celal, Mehmet, Enver, Agah ve Ti 

şan müfrit b ir cRed• dir. 

TAKViM. 
giren çok okumuş. çok zengin ve yen Istanbul halkı ıçın şehre gece mesi kararlaşmıştır. . laştırdığı müşahede edilmiştir. man, tutun tuccarı ~bd~.lg~n~, Tı~ c~:"~.t~dasında o. z:man bulunan 
çok yaşlı bir yabancıya sordum: yarısından sonra dönmek imkan- * Beledıye kooperatifi 20 Haz.. ~aret Odası muamelat muduru Ta· butun dığer meclıs azası. 

f 
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- Neden Müslüman oldunuz? !arı temin edilmiştir. Saat 12 de randa heyeti umumiye içtimaını Şi şli • Osmanbey trofuar- ıp Servet ile gümrük muhafaza ve Mahkeme, İş bankası müdü rü 
Adalardan Bostancıya bir vapur yapacaktır. Koopeıatifin ınuame · muayene memurlarından Bayram, Nejat. İş L imited şirketi müdürü 
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Bana verdiği cevap şu oldu: 
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kalkacak ve oradan tramvaylarla launı tetkik etmekte olan müra- farını ev sahipleri Ali Ulvi. Mehmet, Hamdi, Bur - Bedri ve gümrük mevzuat şefi Ra 

Kadıköyüne gidilerek biri çeyrek k pler raporlarını kongrede oku • yaptıracak han, Naci, Rauf, Ferit, İsmail Hak- iften mürekkep ehlivukuf heyeti 

geçe hareket edecek, hususi vapur yacaklardır. Belediye, Şişli . Osmanbey a- kı, Osman, Salih, Şükrü, Kazım, raporile bu işte hazinenin zarara * Bu yıl İstanbulda 11 ilk mek- ı la şehre dönülecektir. rasmdaki yolun iki taraf yaya kal- Bekir, Cema , Celal, Recep. Yümni uğramadığı ıve yolsuz muamele 

--o--

Savarona yatı limana 

tescil edildi 

tep binası yaptırılacağını yazmış - dırımlarını yol üzerindeki ev sa- Rıza, Naci, Faik, Namık, Natık, de yapılmadığı sabit oldug"u gibi 
tık. Bu mekteplerden beş tanesi - 1 

hiplerine yaptırmag-a karar ver· Arif, .Zühtü, Cemil, Neşet. Meh • vazifelerini ihmal ve dikkatsı'zlı'k· 
nin mevkileri taayyün etmiştir. 
Bu yerler Kaska, Aksaray, Yusuf- mişti. Dün bu iş için Beyoğlu Hal-; met, Ismail, Refik, Mehmet Zeki, ten maznun memurların da bir 
paşa, Vefa ve Ayaspaşadır. kevinde yapılan toplantıya, vali Behçet, Mehmet, Mustafa, Rifat, kasdi cürmileri olmadığından ih· 

Cümhurreisliği için satın alınan * Şehrim'zde bulunan mahalli 1stanbulda olmadığından, Beyoğ- Faik, Ömer, Sabri, Mustafa, Atıf, mal suçu da tekevvün edememiş 
Savarona yatı İstanbul Liman re- idareler umum müdürü Faik is _ Ju kaymakamı riyaset etmiştir. Fethi, Faik, Şerefettin, Hasan, bulunduğundan bütün maznunla· 
isliğine tescil edilmiştir. Yatın tes timlak kanununun yeni şekli etra- Bina sahipleri, yapılacak tro • Cemal, Alaettin, Asım; İsma'i! Hak rın beraetlerine ve hazinenin şah
cil resmi 4.000 küsur lira tutmuş, fında belediye erkanile temaslar - !narların bedelini vermeğe ama • kı, ve orman memurlarından Sü- si hakkı için ait olduğu makama 
bu praa İs bankası tarafından ö-ı da bulunmıış ve dan Ankaraya g:t-ı le olduklarını bildirmişlerdir. Key leyman, Nazif, Samim, Galata güm müracatta serbest 1Jtı!unduğuna 
denmiştir. miştir. ,fiyet valiye bildirilecektir. rük merkez memuru Cemal, ka- karar vermiştir. 
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iSTiKLAL HARBf l_Ş AR ETLER 

•• Elektrik fiatları inebilir mi?ı 

İSTiKLAL HARBi -~-~~~~-,.,....~~~--~~~~~-

] aponl ar lngiliz ve Fransız 
• Bursalılar filomu

zun uçuşlarını he
yecanla seyrettiler 

İstanbul Tramvay, Tünel \'e Elektrik idarelerinin Belediye 
devri Büyük Millet Meclisinde müzakere edilirken bir meb 
zumuz elektrik fiyatlarının indirilmesini temenni etti. Bu t 

menniye hep ittirak ederiz. Ancak şu var ki latanbulda her f 

pahalıdır ve bu meyanda Tramvay, Tünel ve diğer kara, de 
ta~ifderi gib · elektrik fiyatları'da yiikscktir. Şimd ·) e kadar ~ 
hancıların elinde bulunan bu idarelerin bizi çok aldattıklarını a 

Atatürk, Samsuna ayak.bast~ğ1 gÜn, memle
ketin umumi manzarasını nasıl tasvir !diyor 

imtiyazlı mıntakasını dün 
abloka ettiler 

Bursa, 14 (A.A.) - Türk -
kuşu filomuzun bugün ~·apaltı 
uçuşları görmek ve gene tay
yarecilerinıizl alkışlamak ü • 

1 nıyorduk. Halbuki hesaplar bizim. e~imize .. ge~.ince a,'.'la~ık 
fiyatları hemen indirmek kabil değıldır. Çunku mesela mılyo 

j larca lira sermayesi olan ve hergün yüz bin~e~ce ~İfİyi d~nyan 
her tarafından pahalı tafıyan tramvay fİrketmın bır aenelık k 

/ zancı 15-20 bin liranın içindedir. - .....,.,.__,,,, .... - -----.... ~-----

Tientsin, 14 (A.A.) - Fransız liz imtiyaz mıntakasına giden iki zere Bursa halkı sabahtan iti· 
V<> İngilız imtiyazlı mıntakalraının yol açık kalmıştır. Bu yollardan baren uçuş meydanına giden 

Bir müddet sonra İzmir daha fe- ·diyen baltalanaıı ~e~ ~~~;ı'!~ bu sabah saat altıdanberi Japon- biri imtiyaz mıntakasına yapılacak! bütün yolları doldurmuş bu -
liıketli bir akı.bete uğramıştı. Ga- ı gazeteler her tur . Jar tarafından abloka edilmesinin kl' lunu .. odu. Şebrin 10 kilomet 

-3- j Tiincl ise hiç kazanmaz. Şehrin bütçesine hayırlı bir rakam ol 
rak geçebilecek yalnız elektrik vardır. Ondan da fedakarlık ~ 
pmca Belediyenin beklediği varidatı elinden almıt oluruz. 

Öyle anlatılıyor ki bir ihtikar ve bir bile eseri olmıyan pahal 
ahk elerın tedhş edıcı karıır - na ıyat diğeri bu mıntakadan ya- , 

lip devletlerın yardımı ile Yuna - ·ı m em li~ h ti k" ilk neticesi olarak gıda maddeleri pılacak sevkiyata tahsis edilmiş . re uzağındaki meydana Bur · 
d . ·1m· b' ordu !arına rağmen mı1 assa..'Uye o sanuı bütiin nakil vasıtaları n.standan evşırı ış ır ! riikliyecek neşnyala bSıjladılar. fiyatlarının yüzde altmış nisbetin tir. 

garbi Anadoluya saldır~tı. ı d" t 1 h ph d de artması olmuştur. Peıhon neh- Tientsindeki askeri Japon ma- saatlerce halk taşımıştır. U · 

lıkların önüne geçmek için bütün fiyatların inmeaini temin etme 
ten batka çare yoktur. 

Atatürk Türk tarihinin bu elim Bilhassa or yı !erk ('e e e, / rinin üzerinde hiçbır gemi işleme- makları evvelki gece İngilız ma - , çıışların başlama saati olan 
.. 1 rin. ""'ylc anlatır· kurnandanlarınm meme et men. İ 14.30 da 11 kis.i ba•ları üstiln-

İKDA ;\1C1 

gun e 
1 

..-- • '""• faatler ni müdafaa endişesıle ver-/ mekt<'dir. mtiyazlı mm takalardan kamlarına muhtelit bir tahkikat ' 
"'IM Gu"' h ık · t ıJ k d de uçuşları ve büyük bir hii· SAMSUNA ÇIKTlu dikleri her emri ateşe atılarak ba- er ç anın iızeri araş ır ma ' e- komisyonu teşkili hakkında yapı-MAN

ZARA nerle akropası ve filo uçuşları (Bcı§tarafı 1 inci >ayfada) yişi Marmaranın bu inci kll:!ruıı 'uMUMİ VAZİYET ve • 1 1 .. miryolu garına giden enternasyo· lan teklifi Jilyıki veçhi le takdir et-
19 u şarmaga ça ışmış o an munevver .. .. .. . . . .. yapan eviatlarını coşkun bir tedeki kaptan kö~kilnrle bir müd- da coşkun tezahürata vesile ol,lu: •- 1919 senesi Maynının unc I b 1 ed ,_ b 1 . naJ kopru uzımnde ızdıham vu • tiklerini, fakat bu teklifin rok gec_ 1 k d d d k · · 

v · t ve su ay ar ve Y e.. su ay ar vaı..ı- İ . ' sevinç içinde saat 16 ya a ar det otur u, ora a ah,·c ıçti, içın Rıhtıma ve sahil boyuna bir günü Samsuna çıktını. azıye 1 ı· b"t" eh ı· ·ı k kjcud" getirmiştir. mtıyazlı mınta- yapılmış oldugu' nu ve abluka progı d ı· 11 h .k ı·d b k 'h. 

SAV ARONA'DA 
. ye ı u un v ame ı ı e avrama . alkışlanuı,tır. Uçuşlar a ·a ı, için parı <ayan ve arı u ıı e u- en ı tıynr, genç, çoluk, ç<ıcu maıızarai umumıye: t ik . 1 d. ikadan istasyona evvelce beş dakı- ramında bir deg'işı'klik "apmanın k" H J 

1 1 
ıı· · · ı h d b' ı k' · B k 1 

· · d h'I b ı a gec mem.ış er ' , Parti ve Belediye er anı. a- ı u~ anne an mnı ta a mey aııa ın erce ışı üyü Atayı: Osmanh Dev etının a. 
1 

u ~n- . .. kada gidilirken şimdi iki saatte gi- artık mümkün olmadığını bildir • 
d • grup Harbi Umumıde mag. Sokaklardak, tesadüflerden, kah d'J kt d' . . va Kurumu meusııpları hazır koyacağı anl~ılan deniz husuRatı _ Ya•a Atatürk ... Yarol Ilti-

ugu '0s ı rd h r ta velerdeki konuşmalardan evlerde ı 1me e ır. · • mışlerdır. bulıınınustıır. Öğle Jemeğini hakkında Said kaptanla görü~en yük Atan;ııı!. lup olmuş, man 
1 0 

usu e • il . at~ ti d ' 1 k . ng'ıl·ız kabinesi YIZİyetı Reuter aı·ansının muhabiri. bu ' 
rafta zedelenmiş, şeraiti ağır, bir v~r en zıy e er en mut a a bır İ Ziraat mektebinin davetlisi A~türk "~at 7 ye doğru sürnriye Haykırışlariyle •eliimlamağa 
mütarekename imzalanmış, Büyük gizli oemiıyet doğuyordu. ğörllŞÜ}Or saba~ ngiliz imtiyaz mıntakasını olarak yhen tayyarecilerimiz emır verdı :. • mendiller ve bayraklar sallıyara 
Harbin uzun seneleri zarfında, Darülfünunun her fakültesinde, Londra, 14 (A.A.) - İngiliz :cır· zkmış vektm~~takanın huldudunda öğleden sonra da Bursa spor- - Demır al.. Marmaraya dog- bu mutlu günii kutlulama{o:a ba• 

· b. h ld ·ıı kt ı · h ıf d aç no aua araştırma ar yapıl- cuları tayvarecilerimize bir ru açıl! !adılar. · ~illet yorgun ve fakır ıı a c, a me ep erın eı sın ın a lale- kabinesi bugün haftalık toplantı- dığln .. .. 
1

.. J k 

1 

. ' 

. ı a yan ara ve A manlara iyi mu- Jediye tarafından yeme6 e a· arrı ayır ma an ış ı, emır d · miye aevkcdenler, kendı hayat arı tııhr:lti ile azlıklar tarafından ku- Zannedildiğin<> göre Tientsinde 
1 

B lıl 
1 

. 

1 

b. 

1 1 

M nan ı. 
Millet ve memleketi Harbi Umu • beler derdleşiyorlar, yabancıların sını yapmıştır. 1t 1 ı glormuş ur!. apon as er erı 1 çay vermişlerdir. Akşa;:' bde- h S'ıkıvaronatııınl elektrledik~e dmüt~- Erdek bir anda bayraklarla d 

endi§esİne düşerek, memleketten rulan cemiyetlerin faali~et mınta· hasıl olan ,_·en' vaziyet mevzııuba- · t t h t tt - d b h ame e etmektedirler vetlı' bulunuyorlar. ursa ar 
1 
a an gemı. nazı ır sa ınış a ar· . . . .. . . 

firar etmişler. Saltanat ve hilifet kalanııda Türk halk derhal mu · his olmuş ve nıızırlar kabine hari- b' . . r. ' ~ Buna mukabı·ı İngı'lı'zle uzun tayvare~ı'ler'ımize candan hiis /n!aranın lacivert ufkuna dog"ru 'ır'.'. a .... e .ıgı J.er en u eye 

mevkilni i1tıal eden Vahdettin, mü kaıbil tedbirler almak i>htiyatını ci komitesinin bu sabahki raporu- 'kal k u u ma a ve 
1 

d' F'I ha 'b' . . 

1 

k h gı ve saygı tezahurlerını seyrede ır ıstıcvaba tabi t t l kt 1 nü kabul ve misafirperverlik 1 pruvasını çedrdi. Hafif ve okşar ~nlı gorunu~ü, b~ ıçt~n .gelen sev 1 tahtın vesı arı tet ik edilmektedir göstermis_ er ıı. ı o )'arın - lgı ı esen yaz ruzgannın ı ı ava~ ~ . . .. . tereddi, ··"•ını ve ya nn ı gösteriyordu. nu tetkik eyleınişlerdı'r. · Ebedı Şef bu Aıddetlı alaka\ a ka 
......., K k il d b' k ç· ı ... mu"saı't oldu""ı takdirde .·ı ı'çı'nde "Ol alan Sııvaronanııı su- · . 

temin edebileceğini tahayyül etti· . dil ara o ar a ır aç ın inin ." ,;• ' , 

* Derpış e en hususattan biri lb' 1 . al t Zah' 1 . . kt I' ,· k ma a .
1 

d·ın yukarı kaptan yıtsız kalamadı. Mızaçsızlıklnrına ği deni tedbirler araştırmakta. Da- [Arkası yarın] de bitaraf bir reisin başkanlığı al- ; ıse e~ı .. ınmış ır. ıre fiyat- lzmıre uçaca ır. ~8,ı ı . a. r ~ n 'Eb d" Şef İstan rağmen Erdeğe çıkmak arzusunu 

mat Ferit Paşanın riyasetindeki • tında bir Japon ve bir İngiliz mu- arı ma sus derecedeyü~s~lm_iştir. - b:fı:":~~:mçısi:~ri :r:sında in~·göst~rdi. Savaronanın burdnsına 
kabine; Aciz, haysiyetsiz, cebin, B A R E M rahhasından mürelo'-ep komı'svon 1 ı• •ı• H 1• ·ı . k ' tt' geldı. Oradan şehri ve halkı se. 

. ib' '/\ .J T .. k ·ı 1 gı iZ eye 1 cı esır en seyre ı. .. yalnız padişahın rradesıne t 

1 

ve teşkilidir. Bu komi.5yon gümrük ur pı ot arınını' n Küçük Ülkü At.atiirküıı yanın- lamlıyarnk bir müddet gözlerini 
onunla beraber şahıslannı vikaye (Ba§tarafı ı inci sayfada) müfettişinin .katlinde methaldar d •• ld' da bulunuyor, ma"um tavırları, kıyıda dolaştırdı. edebilecek herhnnıri bir vaziyete h .. t rı· lerı· un ge 1 

rına taalluk eden bükiimlerinin olmakla maznnn dört Çinlinin .Ta- ava gos e i ve çocukça, •af ~ualleriy]e kafa•ın- 1920 yılında lzmiriıı istirdadı-razı. 1 tatbikinde bu cetvelin ikinri sü • ponlara teslimi meselesini tetkik l D. 1 Dost ve müttefık İngilız ordu· da lıin bir dii~üncenin ~imşekle~ti- nı müteakip oraya giderek keııdisi-Orduntın elinden esliha ve cep· tunımda yazılı miktarlar ve em - edecektir. İngilterenin doğrudan stanbul, 
14 

(A.A.) - . t~n k~ 1 suna mensup Tumgeneral Lund'un ği büyük kurucuyu eğlendiriyor,/ ne arzedileıı tazimata mukabele et. 
hanesi alınmış ve abnmakta... 1 h 1 it h "k" 1 d .. d ğr T k .. tanbulda bınlerce halkın ış ıra 1Y 1 . heyet du .. n ki . ti 

1 

t". 
sa i ası ma a u um M'~ e u- o uya o yoya muracaat etme-

1 
.. . . .. riyasetinde biı· asken ze ~·avrunun masum Jes er e ıgı: İtililf Devletleri miltarckc ah • çüncii sütundaki rRknmlar esastır. si muhtemeld~r. le hava gosterılerı yapan Turkku- sabahki ekspresle şehrimize gel- sorduji'u suallere Elıedi Şef onun "Beııiıı •·ı difoyudcı e.ı />uyuk kinıma riayete lüzum görmüyor • b y 'lk" d · S "k 'f ll · · f k b' İ Umumi müvazeneye dahil da- Diğ<>r taraftan nazırlar, harici- şu filosu bu sa ah eşı oy en mlş ve istasyonda merkez kuman- anlıyacajn cevapları verıyor, a-ı mu a at, mı etımın en ıı a ır 

lar. Birer vesile ile, tillif donan • ı ı ·ı B uçmuş d varona Ahırkapp·ı bordalıyarak takdir ·ve iltifatıdır!" maları ve askerleri İstanbulda. A- ireler birinci madde mevzıııına gi- ye nezaretine merbut bir istihba- Ya ova yo u ı e ursaya • danı İsmail Cemal ile mihman ar , 
1 Urf 

ren teşkilat kadrolarındaki deği- rat dairesinin teşkilini de müza- tur. lar tarafından karşılanmıştır. He- Ye.;ilkoy kıyılarını geçiyor, lllar- Yecizesinin ufacık bir memle-dana vilayeti, Fransız ar; a, d • ı ı ı 
Mal'a,, Ayıntap, İngilizler tarafın- ş ıgı gos eren ce ve e, ı ıncı ere e mış er ır. u aırenın re- Yeşilköyden 8,50 de are e e· et dün vali Lfıtfi Kırdarı maka-iki'"· " t t ld 'k' · k t · 1 d' B d · · h k t maraya ogru yo a ıyorı u. ket parçasındaki şu muazzam te-
dan 1 gal ed;lmiş, Antalya ve Kon- maddmin müzakeresinde de söı isliği için eski Roma büyük elçisi den filo büyük bir intizamla uça· y ında ziyaret ettikten sonra ak . Erdek seyahati zahürünü dü~ilnüyor gibi durdu. yada, İtalyan kıtaah askeri'·~i,· alan hatipler de • ıh at e a e ı or er m ısmı ı crı suru me,,.. k'k B halkı .

1 
Ank hareket S h V k

'l ı· ı L d P th· · · ·ı · .. "l 1. ı m Birkaç dakika devam eden hu yük-Merzifon ve Samsunda İngiliz as • Ue Dahiliye VekfiJPtine ait kadro tedir. .. . . . 
• ) rak 55 da ı a sonra ursa • şam ekspresı e araya Savaroııa ile bu ilk llfarmara sek istiğraktan ayrılırken :va'1ın _ tr f d b t il d b l * nın coşkun tezahuratı arasında ye· etmıştır. gezinti"i F.rdeıi'e kadar uzadı. Ge- daki zevata tekrarladı: kerleri bulunuyor, Her tarafta, ec- e a ın a azı emenn er e u un 

1 
nebi zabit ve memurları ve hususi muşlar ve bu arada kaymakamlar Londra, 14 (A.A.) - Daily He- re inmştir. 

1 

ce yarısından sonra, yaz gece e-adaınlım faaliyette. Nihayet, meb- için kabul edilen esasın onları ken rald gazetesi yazıyor: Bütün Çin- Bugün öğleden sonra saat 14 de atlayışları yapılacak "e filo yarıIJ rinin şafak saatlerıne mahsus 
1 1 kt hafif \'e •ihirli ışıkları ufku sarar-

deı. keıa·m kabul ettiğimiz tarihten dilerinden beklenen hizmetler de- de vaziyet gittikçe vahamet kes- Bursa halkı için uçuş ve paraşüt sabah zmire uçaca ır. 
) ken Riyn,cıicümhur bayrağını tliirt gün evvel, 15 .Mayıs 1919 da recesinde terfih etmekten uzak bu betmektedir. Japonlar, Çin tedhiş 1 -----·-· hamı! Savarona farmarayı hemen 

İtilaf Devletlerinin muvafakatile lunduğunu işaret eylemişlerdir. çilerini mi takip ediyorlar, yoksa Almanlar Slovakyayı İşgale hemen yarılam", mai~·etıeriude-
Yunan ordusu izmire ihraç edili • Kaymakamların T erfihi imtiyazı mıntakanın statüsünü mü ki zevat ile JJil V(' THrih mevzuları 
yor. M . tahrip etmeğe uğraşıyorlar? Eğer hazırlanıyorlar etrafında konu~ınalıır yaparak ge-

Bundan başka, memleketin her BSBfeSI Japonların maksadı bu statüyü daha az ol . ceyi yatın ha~ güverte"inde, bam. 
tarafında, anasm hıristiyaniye ha- Dahiliye Vekili Faik Öztrak tahrip etmek ise, İngilterenin U- (Baştarafı ı inci :ıayfada) • Çek gerg'.nhğmdeln bu şezonkta yarı istirahate .geçi-ks ti fıalıplerin m 1 k k k $ kt iti k" ·ı ı madığını bildırıvor ar. , . . fi, celi, hususi emel ve ma ·a arı- ese ar adaşları hak- za . ar a mev ıı tamamı e mev 23 Mart tarıhli muahede mucı· · ren Ebedı Şef uzaktan behren ışık. 
nm temini istihsaline, devletin bir kndaki iyi temennilerine teşekkür zuubahsolacaktır. b'nce Almanya Kliçük Karpatları' Daily Herald ıse, S~ovakyanın h Erdek sahileri ırfü'iiniinceye ka-
an evvel, çökmesine sarfı ınesai e· •ettikten sonra, mülkiye memurla- Daily Telegraph, Japonyanın ı ti ' Javornik dağ· yakında askeri surette ışgal edıle· dar mübaha<e\·e devam etmisler-
d.iycırlar. 11 için ilk maaş olarak 30 lira asıl Çini istila etmek teşebbüsünün. Beyaz Karpad ar vek"l lları ceği ve hımaye idaresıne ilhak olu eli · · 

14 

- Diinuadn 1!11 .Qiit;, fnkat 
eıı zcı•k/i hıidi.•e bir topl11/11ğ111ı 

göuliitıil, irlrı1 Ullrn ·"''''f!İl~İni ko
zon'U1aktlr!'' 

Biraz sonra Ehedi Şef S:l\'ııro
nanın gilverte~inde tll2imierini ın._ 
za gelen Erdek kaymakamı 1le 
askeri ve mülki erkanı kabul etti-

ler. * 
[Arkası yarın} 

ı lan sırtların a sev u ceyş yo , j . . . · Bilüıırre elde edilen mevsuk ma· maaş tesbit edlimesinin. haremde pek bati bir surette ilerlemekte k h kk nacağı haberını vermektedır. • Ebedi Şefin essiz bir taliıkatle k. k kt ı . .. .. .. . 1 · tihkftmlar yapma a ını mu-
1 

• . 1 • . 
lfunat ve vesaik ile teeyylit etli ı, yükse me ep mezun arı için ilk olmasına bınaen uçuncu bır deve- ıs Berlin, 14 (A.A.) - Salahıyet- bu iki mevzu üwnnde yaptıkları hur vaıı:·., ını hat1rlath: 
+ b 'Lh · d t 30 lı' a ola k k b · ı k · t' kur / hafaza etmi•tir. Bu muahede mu- 'k . . . h B ı•ı h'd" b ta lh' ·ı ıstan ul Rum patr ... anesın e e- maaşın r ra a uı edil- tın zararına o ara vazıye ı - • . . • tar mahfeller. Slovakya ıstı ame- kıymetlı konu<nıalar yenı yem a- u • • •'< ana r ın 'u •• m•ı 
§Ckklll eden JUavri Mira heyeti, vl- miş bulunması dolayısiyle bu esa- tarmak istemekte olduğu mütalea} cibince Alman kıtal an ıstıhkam· tı'nde Alman kıtalarının hareket kikmleriıı tezahlirline hizmet edi- ı - Çar Birinci Pol'ün kı.a&ı sokak-

Himaye altında 
Çakeslovakya 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

. F k t tan l'eç~rktn RuJiyada herkes e ·ine liyetler dahilinde çeteler teşkil ve sa intibak zaruretınden ileri gel . sını ser(']etmektedir. !arı işgal edebileceklerdi. a a ett'ğinr dair ,·erilen haberleri kat'iıyor, S«rnroııa i"minin Orta As- lı:aparunak.,. ı><nr.rrl.rlnl "kı "ka-

idare etmek, mitingler ve propa - diğini bununla beraber kaymakam lmfiyazfı mtnfakada YIZİyet son zamanlarda Slovaklar Alman- surette tekzip etmektedirler. jya Türklerı .'lilin<lek.i rı:edlıiliin.iin pamak meeburiycllnde idi. Acık .,..n • 
gandalar yaptırmakla meşgul. Yu- larınıızın vaziyetlerinin terfihi ü- . . yadan gelen kıtaların çokluğu kar Bu mahfeller, Almanya hükü·f aynen Amenka yerlılerıııın dılıne •<re sordu mü Çar Pol'ıin ba-saları 
nan Salibiahnıeri, .resmi muhadrin zerinde Vekaletçe tetkikatta bu . Tıe~tsın, 14 (AA.) - Japon as·ı da endişeler duymaktadır. et'nin Slovakyanın statüsünü de ·geçişi etrafında en mukui dP!iller drrhal: 

komiııyonu; :Mavri Mira heyetinin lunulmakta olduğunu işaret eyle- l:rlder1 ı.ııinb .. iş.galınd:.bu11u~a~ k ba- ~~;€'!' taraftan gelen yolcular, Slo- ~şt;rmek tasa\'vurunda bulunma irad eyliyordu. _ ~e~r:;.vr~;;d~~~v!•derıor n ... 
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_ 
teslihi mesaisine hadim. Mavri Mi miş ve demiştir ki: rı a ar ulun ma • .,eç erı ı a • be 

1 
ektedirler 

1 

(Sıyah Kuğu) adına ragmen d 

1 

d' 
ra heyeti tarafından idare olunan Yüksek meclisin ı:österdiği bu mışlardır. Bununla beraber İngi - vak · Alman gerginliğinin Alman dığını yan ey em · /benıbe,.az heyeti, •iit damlası kılı-, urur rr 

1
• 

Rum mekteplerinin izci teşkilat • aJakadan cesaret alDTak barem esa- İ ğı ile Erdek hizalarına varan yat, Kuler pplı:uuıı Berıı "'hrtnln bir m•:v 
.J 2 - İsvJ("rtdf' Avu~tnrya valbi olan ları, yirmi ya~ını nıütceaviz genç. Si mahfuz tutulmak suretile bu N o 9F n fi G ~ ka.abanın, •e••iz. uyuyan mavi danına astırmış ve bütün ••llp le<'•n-, 

Ier de dahil olmak iizere her yerde memurlarımızın terfilıini temin e- U l6 ~ kıyılardaki denize bo~· •alı7ını, ya. teri sdam vermete mec:bur etmrk isle· 
ikmal olunuyor. decek bir hal şekli ile huzurunuza rı 1'ıkh ve bol yakamozlu pırıltı- mı,u. Buna Glyom Telin nasıl mulı:a -

Ermeni patrigi Zaven Efendi de, gelme~·e gayret edeceğiz. .. T !arla aksedişini seyir halindeki ge bel• •Hltl mal6m ve m<Şhurdur. 
nd k k D ıu: k tas ı iri kan~uk ptmıt olan sebepltr, medtni şczhin.:ı 1 ~ •0 h 1 d Çar Pol'ün ranl1ane ve mecnunane llfavri Mira heietile beınfikir ola- 1 Bu müzakere e;;nası a yu se afglCIR ölümü k&rŞISIRdl :vıne • ' a ına eç p, 0 ttn •n bu· •ük nsıı oıatt .. snat t•m.ı. • nıı en az a göz en geçiren Biiyük 

rak çalışıyor. Ermeni hazırJıg'"ı da tahsil görmüş bir. memu.run er M cekete tt ma e en er u unac " - ıı.ıı:ınlıt dt mutlaka dtiftilndu:remf'mı~ - tanın emrıy e burada demirle-h t t d 1 b 1 ak e ka J A · ) lsifbdadJ; ta.hb ii•ertndt hizmetçisi ta-
] k f l •trur olduiumus ıeıı:a, hoyrat la- ralarda yaşamak için hallı:edllen tnsan, • d' rafından botıılmaııUr neli<•lendi. 

tamamen Rum hAzırlığı gibi iler • hangi bir ecnebi ısana va 
1 

o • biate dün btr daha mailôp olmuı. z.. denldorln lı:ulaç kulaç allını k&rl1 kant ler41r. ı. Kesler bir ..Ullelln .... fi De oyna -
liyor.• ması dolayısile bir mafevk maaşa kimızla tabiat a....,ndalıl amaruıız mil- dol-cakhr. - El•ndlm. duklı:an benim d•ill mi, Atatürk ışıkları şafağın pembe- mak hatasını bafı Ue ve Avusturyanm 

tavl
·n edı'lecegı"'ne dair olan kanun oadelenln r....,ı lebllilert aabıta rapor- una neT renkleri)·le ajhr, ajhr hızını kay- İııvirreden konlmaslle öd•di. Trabzon, Sanı~un \'c bi.itiin Ka • ı k v f G ı· d ı isi 

hu.: kmu" ne nazaran bir nahiye mü- arı arasında kaza ..... verll•rek n..,... Muayene açagı esna 1 - Harır delikanlım.. eç 1 o ev r .. beden Erdejre baktıktan sonra ma- Bununla dem•k emiyorum ki Fon 
l'adeniz sahillerinde teşekkül etmiş Junanlardır. ] Sen ancak, şehir nasıl dükkin a('manı No:vrat ta ba ı ile oynuyor. Bayır ... C:-ek 

· b Jd k' k b du"rlu"ğu"ne tayı·n edilecek memu. • H ı ı'yet halkı arn•ında btılunan su"va-ve I"tan u a ı mer eze mel' ut a lete bofuJan ıtalaı•tan babsetmelı: E• .. af aruında cözden sürme çalanı '"' · mJUeU. aan.1,,vorum ki ferdi IUlkastıar • 1 t kd ~ _. ister. e, öyle bir dukk;in açablltrsin. U- d 
run bu şera'ti haiz Oması a . 

1 

• tsli:vor•m. · bulanıun amma, muayeneden kaeanı? ri Said kaptana isaretle sor U· ııan uzak kalaealı: ve iı;liklallnl kaybet· 
Pontus cemiyeti ~ilhuletle 'e mu
'liaffaki~ etle çalışıyor.> 

Bu \'Jzıyet kar ısında Türk mil
ktının münevverleri, it<l<if devlet-

rinde bu makam için kaıbul edılen l\e acı l<Y! Oh ... Ha1ır, işle buna tahammül ede· mumi slhhat kaldelori sonden nasıl lar: m<>lne acıyanları kendisinden •oiul _ 
en vüksek maaş haddinin 30 lira o] Dall'ıç, toprak W;tiınde yaşı;van ve meyiz, l'edıttmi• ekm•fl pişirenlerin, şartlar arar,. ancak onlora uydugun _ • Tereileyiz kaptan? mıya<ak m•d•ni bir '!Oiuk kanlılılı:l• 

· ı· ı l'f d~1 deniıde boiulan inıtaum deni:ı dibinde üztrlae bir parça ıu serpip dudakları~ ıün dükkiinında ta.hşablUrstn. tad bf h.. hidlselerln lnkı$afm1 bf'klemetı trrC'th masına göre bu cihe ın e ' e · · bo~ 1 d 
1 

r .. d .. Bulundui\'ıı nok a r ur-
b aD ma an dolaşabilen clru;ldir. Tabi- mua aötürdüiümliz mtoyvaları satanla- !\Jed('nİ bir ş~h rdt rsna • coı e-n sur- k At edtttktir. k

• l acağı ve u- met a-bidesi duru•,i,vle Biiyil a-mesine im an O amıy atin ölüm tehdidi ile menelllii y<re rm, hem•n her doklka ellerUe tuttuk· me çalan. çiırıik mal satan ve yalnız Yalııız, &'eçen yıl, Anlı:arada, kendlsl-
nun bir adaletsizlik tevlit eyLye - saldırmakta en büyük zevkini bulan••· ları 'eyleri .ııertmtze alıp •vlerimtze cbel•dlye rüsumunu •amanınd~ tediye nın emirlerini bekliyen SÜ\'ariye nı !lahsan tammak ve müneHcr hin·I· !eri erkanı harbi 'elemin Momlros · "l .. k. b · ıı · t tt'ler· 
ceği hususunda ileri suru en mu.- nmız u çocusu • az mı matrul'dur? la•ıdıiımıı ln•anların her türlü m.ı ve •lmekle mukayyet otan• bir mükelld ı•are e ı · Y•llnl b•t•nm•k imkanını elde ettiğimi l ~ 'hetlerı' tel-f Üzerinde •ölüm tehlllı:esi var!• y--·•ı 11 ••••• ~1 t t I• 1· la b 1 ı· 1 d·n ' - Burada duralım! balırladı~un Fon Noyrat ta --rıerlnd•n talea rrda'1 sonra "u cı · ~ marudan sa m. ~P--• am, er em halinden' eıkmı tır. s n u va ı. n • • ~ 

mütarekesile bir •lılh yolu n:ye -

tinderı ziyade mr r.lekeli b;r felii
ket uçurum_.na SL~üklemek arzu- · t' elektrik santrallerlnd•n bizi dört nala ı ı il d B da ı k n Bu ır' ade, SÜ\'arinin bizzat Bo- aldıfı direktti ne olunıa olsun Çek mıı. eden b r~as bulunmasın.ı: ıs ıyen 'Vatand .. Jar o Uta arı :ıım ır. u bu meseleye süratle e oym~ı;ını 

T k Jr Oku 
uzakla tıran zekilmız tabiatın bütün ö- lı:ı\fi defli. Bi•lm, onların böyle olduk- k b b .... k lari.-·a nl· cuı·"'adın bM,ına ~eg'irtmesı', elek- lellnln bir sıbr •Ürüsü cibl idare •dUe-blr tık r vtrilmi~tr a r • şim,,ek l'lbl <• ıp u uyu · ,. . • 

dd llimlü tesadüfleri arasına biat saldırt - larını bilmemiz de I:lzımdır. 
1 

t 
1 

'k lf' . . . mlyecefinl bilen bir ehi.mı• olma•a ça-suna tutulduklarını sPzmekte ge · narak '" v'p erlildi.~inden ma e bayet nrmoslnl •er" trı \'a mı, çevırmesı, geminin i~- '"malıdır. 
. .. ··ncu" mad maktan vaz geçmiyeeek ml7 Bir ,.azete dün İstanbulda tanı on bin Bir razetenin, cst.anbulcla muayene- he]e ve sancak demirlerinı·n hı•,ıl-cl

.km0diler encı''rr'n· \•e··ı·ım1c: ve uçu va •e•mest ma'kul sa ıl• d i d i r b 
1 

d ~ Muisır dünyanm medeni ~\·iyeei 
... · • '- ~ . l . "t ı:. ' Y o ru ur. •muayt>ne kaı;a ı esna• u un U.ıı;unu kaçajı on bm· esnaf var!• diy~bilmeıt· 

' d '] d " J b h tıp 0rın mu a ld • lı ile suya daJıg,iyJc '.'erine "'etiril- en yüksek mllleUertnden biri ola Çelı:· Jti1af devletler·n,n yar ımı ı e e uzer ne P azı a .. - Sanılır amma o zaman medeniyete de 1azdı. Bunun doiru o u.ıı;una şek, fÜP- •- B-y vatandasJar! fstanb1llc1ı ·' e 

·· li ".;'" el j ferin milli cehdl kolay kolay ündürü • 
çıkan gazetelerin ı fkarı unrnmi - leaları din!rncrek cuma gun .~a- elveda ... Medenly•I, devrin haVS&laoını h• yok. taun .. ısını var!• · 
yryi uyuşturmak c n azami hür - pılacak toplantıda kanunun mu - dar bulan zekiınm eseridir. Şu yepyeni Türkiy•mhln ortasında, Dly• ha;vlıırmalıla lılrdlr, 
ri_vete. kavn.tu. ruldukları b .. ir de • , z.ake;;ine. de

0

\•am ed.ilm.ek. üzere iç- Tayyare dö .. celı, lalı:al tanare.ı ••- tn bilytılı: '"hrtmlz olan Hn:vanm ,u 
...,, ) •. ı alıbr ~·~ ~--~-ıı: falıat ••lıte-m htanbalanda orta pafı ya • virde <ansür ı arn!,rulan mu tema - tımaa nıha} et verı mı~ı•'. .,, uçac · -·~ -·~· • •• * 

Atatürkün Erdeğe geli~i, Er. 1•-•· 
J dek önünde Savaronaııın demirle-
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Yazan: Zahir Güvenli 

Vapurda, gazetemi oıruyordum. ( Yalnız, Süheylıinın emm oldu -
bir a:&, .. karşu1'.a geçip .oturan ada- 'ı ğum ailevi faziletle~i ~ zaten beni 
ma gozum ilıştı: A ... Bızım Cemal.. ona bağlıyan mühım husu -

O da beni görmüştü. Hemen siyetlerinden biri de buydu, 
kalktı yanıma geldi. bana karşı gösterdği müfrit sevgi, 

- Nasılsın yahu?. bir küçük hileyi tntbikimi temin 
- .:)en nasılsın?.. etti. 
- Nerelerdesin böyle?.. Bir akşam, eve dönünce, onu 
- Ankaradaydım... fevkalade neşeli buldum: 
_ ?. - Aman, diye boynuma atıldı, 

Cemal ı za:h etti: bil bakayım bugün kim geld , ? .. 
- Beni Ankarav.'.l tayin eltiler. - Kim geldi? .. 

Üc scnocl 'r orada çal•şıyorum. Doğ - Nermın ? . 
rnsunu is tersen alıştım da.. . - Nermin mi?. O da kim? 

O ırada biletçi geldi. Baktım, Süheyla, bir adım geriled i, ben' 
Cemal n parmağında bir halks: yukarıdan aşağı bir &üzdü 

- Hay roia .. ne zaman evlendin? - Bunadın mı yoksa? 
Yuzune bakıyordum. Cemalci - - Yoo ... 

ğ m gozerı bulutlanıyor gibi ol- - Ayol, dayımın gelini! .. 
n tu Maamafih ııeş'esini kaçır!- - Ha ... Affedersin şekerim .. Ha 
mamaya çalışarak, orada zengin ni şu, kocas ı bir deniz kazasında 
b.r t~ccarın kızıle evlendğini, ka- ölen kadın ... 
rı. ııu çok sevd _ğ:ni, onun tarafın- - Evet ... 
dan da sevi ldiğın i anlattı. Bir müd Mahsus bilmemezrkten geliyor-
det sustuk. dum. Zira, Nermin, aile arasında, 

Sonra, Cemal, birdenbire içini şöhreti de iyi olmıı-an bir kadındı. 
çekti: Gerçi güzeldi; fakat' çok hafif meş 

- Birader, dedi. sen ben:m en reb, fazla serbest düşüncel', geniş 
:yi arkadaşım sayılırsın.. mezhebii bir kadın . Tehlikeli gü-

- Eksile olma... zelliğinin temin ett iği kolay mu -
- Alayı bırak.. Hem benden çok vaffakiyetleri bila mürakabe ka -

evvel evlendin .. Binaenaleyh tec • bul etmeğe mütemayil bir kadın ... 
riiıbelisin<lir de .. Bana bir akıl öğ - Kocasının iılümünden bir sene 
ret ... Karım :yi, hoş ... Benı de se- sonra genç bir bahriye zabitile ni
viyor .. Yalnız süsüne ve bilhassa şanlanınış; fakat bu nişanlılık u -
eğlenceye pek düşkün... Benim zun sürmemiş, ayrılmıştı , uzun b 'r 
maaşım malüm .. Karımın masra - müddettenberi İznıirde bulunu -
fını karşılamak üzere zengin ka • yordu. Zaten o ayrıldıktan sonra 
yınpedere baş vuracak değilim ya.. bekar kalmağı daha mülayim bul
Hele kışın çok sıkıntı çekiyorum.. muş olacak kı herhangi bir teşeb • 
Ekimi belli etmek istem;yorum büsü kulağımıza gelmedi. Nermi -

nin geliş'ni benim saf ve masum 
Süheylacığım için hayırlı sayma • 
dım. Ve Süheylay& bir ders ver -
mek için bu fırsattan istifadeye 
azmettim. Çünkü karımın sevin -
c:nin asıl membaını pek iyi anla -

ÇAK O CD 
Dağlar kıalının hakiki /"ı zE.Y-N°EL 

BESiM SUN 

hU,ljllf Ve Jnaceralarl ~-Tefrika No·3 

Bu ev, diğer damadı Dell Meh- ı ca Ara~ ise celliidlara parmak '.sı~-ıcikrnedi. Eşkiya üzerinde nüfuzu 
medin eviydi. Ahmet, kapıdan gir tacak bır canavar ruhuna malıktı. olan eşraf ve Ayana yalvardı, ya
di. Büyük damadı Deli Mehınedi Bu çetenin menakib i ayrı bir kitap kardı, derd yandı; yani hilkilmet 
elinden tutarak toprak avlunun yazmağa değecek kadar kanlı ve namına derebeylerine abırO döktü. 
blr kenarına çekti. çoktur. Valinin yalvarıp yakarmaları 

Sonra Deli Mehmedin kulağı- * boşa gitmedi. Eşraf ve Ayanın 
na eğilerek: " Şimdi~i-Eg~ .. bölg~si 0 zamanlar himmetiyle Kırkağaç kazasında 

_ Mehmet Çakır kızla kocası Aydın vılayetı namı altında tek p · 0 Akh' . k d ' r t h r d ·a dT ıç sman, ısaı azasın a 
olacak deyyusu tem;zledim. Bize vı aye a ın e ı are e ı ıyor ve Ö . 

vilayet makamında Hacı Naşid Pa- Bakırlı, demışte Çakırcalı Ah-
artık burda oturmak gerekmez. ! t A d d p k A 

- . . . • şa bulunuyordu. Vilayetin her me ' Y ın a arma sız rap, 
Ben daga çıkıyorum; gelır mısın. s ··k d d y·· ilk O t J • 

D l. h d '- .. tarafında, dağda ve yüzde egkiya o e e e or sman çe e erı e ı Me met tered utsuz cevap . ' · 
d. çetesi dolu idı. Mabeyin, İzmir ha- yüze çıktılar. ver ı : . 

valisındeki bu eşkiya bolluğundan Fakat bunların yüze çıkmaları - Gelirim ... 
F 'lh k.k Ç k 1 uganmış, Hacı Naşid Paşaya kafi değildi. Filhakika dağlardan 

ı a ı a a ırca ı Ahmet he- k t'" · 1 · ı· H N 
. a ı emır er vermış ı. acı a- şekavet kalkar gibi olmuş ancak men o gece dağa çıkmış ve sırası- . . . ' 

1 k" .. k C 't B" " k C 't Y" şıd Paşa bu ışın hakkından gele- bu defa da şehirlerde, kasabalar-
e uçu erı • uyu erı • u-

1
meyip te eşkiyanın önünü alamaz. .. . • . 

rükosman ve Çallı Veli çetelerile 1 d.l kt' M. "be . b 'h 1 da başlamıştı. Pursılah maıyetle-. . . sa az e ı ece ı. a yın u cı e - . . 
bırleşerek A~dın havalısınde yıl- , !eri sarahat ve kat'iyetle bildiri- rıyle yer yer bırer saltanat kuran 
larca yemedik hezeyan, yakma - yordu. , müste'meıı şakiler; köylülerin, 

ı dık can bırakmamıştır. Fakat vali Paşa ne yapabilirdi? 'hatta kasaba halkının mercii ol -
Çakıcı Mehmet bu sıralarda ye O zamanlar hükfimet nüfuzu bir muşlardı. Davalara onlar bakı-

di yaşında bulunuyordu Ayasurat h' d b k h' b' d ğ'J ' .. .. .. · va ıme en aş a ıç ır şey e ı - yorlar, aıacak verecek işlerini on-
koyunde koy hocasından ders alı- dl. Dağlarda çeteler şehirlerde de . .. . . 

. b ti k k .. - ' !ar göruyorlar, hükilmetın zaten 
yor, u sure e o uyup yazma og "Eşraf ve ayan" denilen derebey- 1 üf b' b"t" 

· d o mıyan n uzunu üs u un sıfıra 
renıyor u. !eri sarahat ve kat'iyetle bildiri - . . . 

Nihayet Çakırcalı Ahmet, Öde- Telaşa düşen Hacı Naşid Pa- ındırıyorlard~. . 
mişe bağlı Birgi nahiyesi eşrafın- şa, tutacağı yolu tesbitte ge _ İstedıklerı kızı alamıyan delı -

I 

/ 

( 

kanlılar bunlara müracaat ederler 
ve: 

- Aman ~:fe; bana filan kızı 
vermiyorlar, alıver. 

Diye yalvarıyorlardı. Onlar da 
kızın babasına haber yollıyarak: 

- Kızı falancaya münasip gör
dük, ver! 

Derlerdi. Canı bütün olan, kı· 
zı vermesin de bakalım. Hükumet 
bile ellerindeki silahlara alama -
dıktan sonra halk ne yabaliSHR 
dıktan sonra halk ne yapabilirdi?. 

İş yalnız bu kadarla da kalmı
yordu. Efeler şuna buna haberler 
göndererek, adamına göre, bin al
tın, iki bin altııı harçlık istiyorlar; 
caJ!larının istediği, gönüllerinin di
lediği arsayı, tarları, dükkanı, de
ğirmeni, sahiplerini tapu idarele -
l'lnde tahrire mecbur ederek, üzer
lerine geçirtiyorlardı. Halk bizar 
ve perişan, hükumet ise. eski ifa
de ile, "Mutlak bir aciz içinde 
puyan• idi. 

[Arkası yarın] 

'dan olup Ödemiş rüşdiye mekte • / ============'-'--=============== 
binde muallimlik yapan Kambur 

1 Hoca delaletile istiman etti ve Bir 
gi civarında ikamete başladı. 

Ayni günler Yürükosman da, 
Tireli Hacı Ali Paşa deliiletile; is
liman ettirilerek yüze çıkarılmış

tı. Yürükosman dağ cüsseli, mar
tinle uçan kuşu vuracak kadar atı-
cı, gözünü l-

budaktan sakınmıyan cidden cesur 
bir şaki idi, gayet honhuvar olan 
Yürük Osmanın kızanlarından Ko-

en R AZ DA MIZ A!!_j 

amma, babadan kalma ne varsa iki 
kışta eridi gitti.. Bilhassa balola
rın masrafına dayanılmıyor .. Dü -
§Ün b rader bir kere ... Ankara ~u 
son zamanlarda aldı yürüdü. Eğ -
lentilerin, toplantıların haddi he • 
sabı yok.. 

- Karının seni çok sevdğine e
min misin? 

Cemal asabileşti: 

- Bu da lakırdı mı birader, el
bette em '. nim ... 

mıştım; o N erminden ziyade -çün- dekar davranıyordu. İçimdeki nef 
kü bu kadını sevmezdi - Onun ge- ret ve merhamet, dışımdaki iltifat 
lişile a!likalı bir takım hadiselerin ve muhabbet maskesi altında daha 
zuhuruna memnun olmuştu. Nite- nekadar saklanabilecekti bilmem, 
kim biraz sonra baklayı ağzından 0 sırada tuhaf bir ıecazüble, ta u
çıkardı. Nermin, bizi ertesi günkü 
Kızılay balosuna çağırmağa gel • 
miş ... Davetiye de bırakmış ... 

Gülümsedim. 

- Mademki eminsin, o halde bir 
kere de bunu, şu anlatacağım hile
yi tecrübe et .. 

- Hile mi?... 
- Evet... Yani sana kendi ba -

ş>mdan geçen küçük bir hadiseyi 
anlatacağım .. Ben evlendiğim za
man hepiniz, bütün ahbaplar, şa

şırmıştınız .. Hatta sen de ıahil ol
duğun halde, çoğunuz hoppa tabi
atli bir kız almakla sivri akıllılık 
ettiğ'me kanidiniz. 

Filhakika Sühey 13... Fevkalade 
lüksüne düşkün bir kızdı. Tıpkı, 

senin bugünkü vaziyetinde bulu
nuyorduk. Herhalde yeni evlenmiş 
bir adam, sevgili karısını tek ba -
şına ve kendinden başka bir er -

kekle gece eğlencelerine göndere
mezdi. Nihayet öyle bir zaman gel 
di ki Süheylarun bu temayülü cid

lli bit' tehlike ma.ıtiyetini aldı, çal!f 
mama sekte verecek bir hale gel
di. Ben ki kalemil., geçinen bir a

ifamdım, uykusuz geçen gecelerin 
uıbdıın.da, ihtiyacım olan uLm 
kafayı nasıl elde edecektiım. 

Ertesi akşam, Süheyla gizliye • 
mediği bor memnuniyetle hazır -
landı. Bir otomobile atladık, N er
mini de muvakkıaten indiği bir ak
raba evinden alarak baloya g:ttik. 
Masamız, piste biraz uzakça idi. 

Doğrusu buna memnun bile ol -
muştum. Evveıa ahbaplar tarafın
dan sık sık ziyaret olunmak tehli
kesi yoktu. Saniyen ... 

zakta, kalabalık arasında, pistin 
bir kenadrında Süheyllinın gözle • 
rini gördüm. Ben!, gayri ihtiyari 
güldüren bir endişe ile ve ısrarla 
bize bakıyordu. 

Muvaffakiyetin verdiği bir em
n:yet ve memnuniyetle Nermine 
daha çok sokuldum. Süheyla yanı
mıza yorgun ve baş ağrısile döndü. 
Onun yanında dahi güzel ve genç 
dula iltifatkar davrandım. O gece, 
mutad hilıifına, erken kalktık. 

Bu iht:malleri hesaplarken bi • Aradan bir hafta geçmişti. Ayni 
zim Süreyya çıkageldi. Tanırsın salonlarda yapılacak ıbir ahbap 
Ya? .. Çok samimi ve sevdiğim bir düğünü için davetiye almıştım. 
çocuktur. Süheyla ile dansetmeğe Hemen Si.lhey!Aya gösterdim: 
gittiler. - Ne derı;in? . Dedim, bilmuka-

Nermin, kendisini davet etmemi ,bele Nermin hanımı alıp gidel:m 
bekliyordu. Hiç aldırmadım. Fü - mi? 
tursuz bir eda ile sandalyemi 0 • Karım, gözlerinde mahzun bir 
nunkine yaklaştırdım. İri gÖ'Zleri gölge ile 
bir an ilzerimde durdu. Sonra, ka- - Ne yapacağız canım, •diye mu 
lın dudaklı lfit:f ağzı gülümsedi. kabele etti, ben kendimi biraz yor 
Sıcak sıcak gülümsedi. Hakiki fik gun hissediyorum. başka zaman 
rimi belli etmeme çalışarak evve- gideriz ... 
la havadan, sudan, sonra tedricen İşte azizim, o gün bugündür, bize 
güzelliğinden, hattA biraz evvel gece eğlenceleri, toplantılar, çay • 
ileri giderek hakkındaki müsbet tar, balolar haram oldu. !i:üheylA 
hissiyatımdan ·~ile bahse f_ırsat ı da kuzu kuzu _e~de oturuyor, nadl
buldum. Yarabbı, nekadar musaa- ren bıu:ılara 14tırak eıjiyoruz .. Bugün için en pratik tedris sistemi 
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Annabellanın kardeşi 
kardeşine imrendi 

Pahalıya malolan bir nezaket 

«Gece yarısı Baronesl• fllmlnln baş )'tldıu, rejisörün cl('ek yolladığı 

sevimli artist CLAUDE'ITE COL lleftT «Zazao dan bir sahnede ... 

Blier çeviriyorlar ve küçilk roller 
deruhte eden artistler arasında 

şöyle yeni bir isim görüyoruz: 
Pierre Eharpentier ... 

Pierre Clıarpentier'nUı marul 
bir akterise intisabı olması bu genç 
adamın üzerine dikkati çekiyor. 
Çtinkü o Annabella'nın öz erkek 
kardeşidir. Bu genç adam şayanı 
hayret bir şekilde kız kardeşine 
benzemektedir. 

PAHALIYA MALOLAN 
BİR NEZAKET 

"Gece yarısı Baronesi" filmi
ni sahneye koyan Mitchell Leisen' 
in bakın geçenlerde başına ne gel
di: 

er de kendisine çiçek gönderilme
mesini büyük bir haksızlık telakki 
ettiğini söyledi. Buketler beş oldu. 

Zavallı rejisör nihayet Don 
Amech vasıtasiyle bu işin artistler 
arasında ağızbirliği edilerek kendi
sine bir muziplik yapıldığını anla
dı. Fakat artık iş işten geç -
mişti. 

Çiçekleri kesmekle belki daha 
gülünç bir vaziyete düşecekti. Yi
ne çiçekleri yollamaya devam etti. 

Filmin çevrildiği müddetçe beş 
buketi hergün yerlerine gönderdi. 
Bu çiçekler, ona, hergiln 25 dola-

Küçük sinema haberleri .......... "'•"'"""'""' 
VafiOva, ıs (A.A.) - Tenor Kiepu

ra'run zevcesi sinema yıldızı Marta Eı
gertb, gazetecllere beyanatta buluna -
rak Varşovada ve daha bazı Polonya 
şehirlerinde zevci ile birlikte Plon7a
nın müdataası menlaatine birkaç kon -
ser verecelini söylemiştir. 

* Fred Mailer, Dantzlıı'len dönüşün
de, orada çevlrdill son harekeUeri teo
bit eden ıayet heyecanlı, güzel bir kor
dell ııcUrmlştir. 

* Emile Zolan'm meşhur romanı 

Nana'oın tekrar filme alınmasına ka .. 
rar verilrniıtir. Ba~ ıolü Viviane Ro -
mance yapacaktır. Henüz rejisörün kim 
olacaiı malam deiildir. Carne'nın jı • 

mlnden bahsedilmektedir. 

* Maurice Decobra'nın bir romanın-
Sahne vazıı "Gece Yarısı Ba- dan iktibas edilerek Pievre Gilles Ve • 

ronesi" filmini çevirmeğe başlıya- ber tarafından senaryo haline konan 
cağı ilk günü filmin baş yıldızı Jcan Delannoy Macao'yu sahneye ko -
Claudette Colbert'e çiçek yollaya- yacak ve roller şu artisUere tevzi edı -

lecektir: 
rak nazik bir harekette bulunmuş Rolant Toutalıl, Erıch von Strohein, 
olacağını dilşündil. Çiçekleri ala- Sessne Haza Kawa, Mireille Balin. 
rak çok mütehassis olan sevimli * Christian Jaquenın slahneye koy-
yıldız, rejisörüne bu hareketin dutu •Meleklerin ceh•nneml• tilmin

tekrarından memnun olacağını ima de baş rolü Sylvla B~tauıe yapacaktır. 
etti. Rejisör de çiçek gönderme -
ye devam etti. Aradan birkaç giln * R. K. O stüdyosunun lokantası sa-

htbinin birçok yemeklere artistlerin i
geçti; Filmin ikinci yıldızı Mary isimlerini koymak Adetidir. Müşteriler 
Astor kendisine çiçek gönderilme- ekseri şöyle yemekler intihap etmek 
mesinden kırıldığını ihsasta gecik- mecburiyetinde kalırlar: Gineer Roger 
medt. Tabiidir ki Mitchel derhal salatası, Ann Shlrley çorbası, Gary 
bu güzel kadına da çiçek gönder - Grant çorbası .. 
meye başladı. Yani günde ilci * Maurlca Chevalier Pariste büyük 
buket çiçek ... Sonra, Elaine Barrie bir gala tertip etmiş bütün san'at mu -
de ken lisine çiçek gönderilmeme • hiti bu galada hazır bulunmuştu. Da -
sinden şikayete başladı. Çiçekler vetlller arasında Parise yeni relen 

Marlha Euerlh ile Jan Klepura'da bu
gilııde ilç buket oldu. Birgiln Hed- lunmuşlar ve karı koca kendllerlnden 
da Hopper :rejisöre kendisine çiçek imzalarını istlyenlerin bil.111k oır ne • 
gönderilmemesinin sebebini mana zakelle arzularını yerlerine eellrmlf -
it bir şekilde sordu. Buketler !erdir. 
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RAHMİ Y AGIZ Tefrika No. 3 _ -
Hızır Reisin dürbünle tarassutu 

bir dakika kadar §Ürdü 

_ $u tekerlemendsn maksadı 

nı anladım reis! 
- Evet! 
- Zaten senin ticareti bırakıp 

korsanlığa başlıyacağını kestirdi
ğim için beraber denize açıldım! 

- Var ol yiğitim ! 
- Kardeşin Orucun adı aldı 

yiirüdil .. Adına düzülen destanlaı 
yürüdü .. Adına düzülen destanla
:rın her dilden parçaları var .. Ve
nedikliler. Cenevizliler, Frenkler, 
İspanyollar, Arablar, Cezayir, Tu
nu• , ,. Kabil beyleri yıldırımdan, 
afetten. zelzeleden, ve düşman isli-

11\.UAi\I 
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günü Istanbul Bir pazar 
halkı nasıl eğleniyor? 

-----
Güvertede akordigon, mandolin, 

bançolu bir grup sabahın 
kitar ve 

"' "' nagme gagmuruna 
sessizi iğini 
boğuyordu 

bir 

Eski ve tarihi Türk 
beldesi: Mardin 

Bugün asıriardaberi görmediği 
bir imar ve inşa faaliyetine 

şahit oluyor. 

Mardin Belediye ve Halkevl Reisi 
Doktor AZİZURAS 
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ILIMKÔŞESI RÖPORT .. ~J .~~·~-RADYO 
11 im adam 1ar1n1 n fenni DÜNKl !~CAMIZ ' Bı·r Pazar günii İstanbul nasıl l y~~!,u:u!k ~;çı:i'~~:ü. _ I Bugünkü pro;:: 

r ' 

1 1 e H 1 A Y him bır mevkıı olan bıı ına~dedır. Per,embe mevzulardaki ıaübaliliği ı~~l ~ı~ı! a'! ·~-B \A'D' ~, eğ ı eni y o r? ~~:s:~ ::~:~~~:e::ı~~:ı\~~ = Saat 1;.~o: ~~g;!. 
!;! L A • A NIA • T U L _Sabah taları kaf' gelme IDJŞtır . Yoğurdun az veya çok su, Saat 12·30: Türk müzi ği . 

Bir sabah gazetes'nin. cİ!im kö· [ çinı'.1 iki .saç. levhayı bir~i~ine bir- ı ' l ~ E _G_ -f-["I 1 • -ti,. Bilmem ~ka~att:ı~~~ ;~~d~ü -1 di .. Dört zuih:::t post~'- ~aldırdık. ile karıştmlması suretile yapılan ! =~et:; ;~:'·~v~icnz ınrkt -
şesh nde profesörlerımızden b,rı- 1 leştırmesı hadisesı, pe~?ırun taz - . _1 • _I _11_ _A .l\i •

1 

D / Q. A iilosu köşkünün yanı başında, mey ı Döniişte de bu kadar ılave seferı- ayran ise biz Türklerin çok nefis Niçin ıeb u seher. 
nin cSu altında ezilen sıcak çeiik, yik altında soğuması yuzund~n de K İ Jl 1 E _Ç • . J! A D _E \ 1!1 \ ~an çeşmesinin kıyıııında yeni bir 1 ne lüzum var. Bugün taşıdığımız bir içkim izdir. Bir kere ayran, 3 _ Mustafa Nafiz - Hicaz şar-
serlevhalı yazısını okı.duk. ğil; saç levhalara açılan delıkleı·e _ I_. J _1_ _ _,Ş_ _A R 1 A ! , A_ iskelenin iıışaatı tamamlanmış. Son ı yolcunun adedi 21.000 i geçti... midevldir. Son~a harareti keser. kı 

4

-~".eı::t• =-·Hicaz ıar-
Gazete muhabirlerinin arasıra, tavlı bir halde sokulup bir ucu - • T 9 İ 1 F A D E • Ş • tuvaleti, boyası, lavhası falan ta • Onu yarım yamalak dinliyo- Bu itibarla yaz mevsiminde mem- kı _ Can hasta gönül. 

mesela şirket vapurlarına konan nun yukarıda bahsettiğimiz seri SE-R . -AfL j 9 _ş=ıT!<i kılıyor. rum. Ne bu rakamın şehadetine l€ketimizin her tarafında büyük 
5 

_ Artaki • Kürdilihicazkar 
duman izale edici aletler veya Al- vuruşlu hava çekiçlerile şişirilme- A.J>:A' Ş. O G B_I A.!i.9. Merak etrtim. Sordum: ne de işletme müdürlerinin itirafı- bir rağbet görür. şarkı_ Artık ne siyah gözlerinin. 
manyadan alınan vapurlardaki sinden, diğer başım da day~'.'1a •.ı" - - - - • 1 y _ Burası ne iskelesi kuzum? na hacet bıraknııyan tek nokta şu Hepimizin bildiğimiz ayrandan 6 - ......... - Kürdilihicazk!ır 
fenni kusurlar gibi enli nlmad1k - tespitinden, sokulduğu delıgın bu- p E 1 Y • A N J T A Bir şirk€t memuru mutat sertli Boğazın kıymetini şehirli anladı.. başka bir de cTıbbi ayran• denilen ~kı - Güller açuuş bülbUI 

01 
-

!arı mevzular hakkındaki yazıları- , tün invicaclarına tamamen inti - BUGÜNKÜ RULMACAMIZ ğiyle izah etti: Ah bir de imarın eli bu taıbil gü- ve eczahanelerde yapılan bir nevi m:at la.oo Memleket saat aya-
m, mütalea ve tenkitlerini bir de- ı bak ederek saç levhaları çektirme 2 3 ' 6 11 7 8 9 10 11 _ Mısırdaki sağır sultan doy - zelliği geliştirse., ayran vardır. Bu ayran, barsak rı, ajans ve meteoroloji haber -
receye kadar hoş görebiliriz. An- . suretile birbirine sızıntısız bir bal 

1 
,du. Sizin ha/berin iz yok mu? Plaj Rahmi YA{;JZ hastalıklarında ve dizanteride kul Jeri. 

' I t' 'd' ~ + • j i ~~ b Saat 13.15 • 14: Müzik (Karı -
cak, memleket'imiziıı tmınnuş i-,'de bağlaması ne ıcesı ır. I__ _ - - -- - --- için Bebekten buraya yeni :r ser- Jarulır. 

· zyik al 1 • • t ' s t şık program - Pl) lim adamlarının fenni mevzular I Binaenaleyh perçinın ta. . - _ _ _ _ _ _ _ _ - vis yapıldı. 15 haziranda işlemi ye vas a Eczahanelerde yapılan bu ay • Saat lU.OO: Program. 
üzerindeki HiübaliHğinj gözden , tında soğuyarak iki saçı bırleştır- j • ___ • - ___ I açılacaık. } ran, evde de yapılabilir. Bakınız Saat 19.05: Müzik (Kabare -
kaçırmamaklığımız icap eder. mesi teknik bir tarif ol~a.z. . ı __ --·-~-t-- __ ___ 9 _ Yürüdüm. --·- nasıl: Bir litre inek sütü alır bu- Pl.) 

Fıkr b taklık d likl 
- - • h ed hem Saat 1.16: Türk müziği (Fasıl Fenni fıkrayı yazan nyın pro- anın a erm erı - 9 __ _ ___ ! __ _ 1 Gününü Boğaza asr. en - Atatürk anıtının bir nun içinde bir gram limon tuzunu 

fesör 
0 

günkü yazısında suyun taz nin şimdi elektrikle ölçüldüğün - • F 1 • 1 I_\ 9 ışehr:Jer, derın bır haz ile .pazarı halledersiniz. Hasıl olan tortuyu he~~/ 
20

.
00

, Memleket saat aya-
yik kabiliyetini aniatmak için su den ve petrol damarlarının sun'i . -.---. -,-ı- ·- tesit ed~rlerken erkende:ı .donmek an evvel ikmali için süzersiniz, sonra bir yumurta akı- rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
çenderelerinden bahsetmiş. Bu zelzele husule getirilerek keşfın- -- --· •. - - -

1
- -. 

1 

mecburıyetının elemını ıçımd.~ ~u yapılan hazırlıklar nın yarısı ile kaynata~ak tekrar Saat 20.15: Neşeli pliıklar - R Yazıların teknik işlerle alakalı ol- den bahseden cümlelerle su çende 1 - - ---. --- ya duya skeleye geldim. Gunun J süzersiniz, matlup hasrl olur. Saat 20.20: Türk mütiğ!. 
. bet ı- • bo b . tamam anıyor 1 _ ...... . .. - Hüzzam peşrevi. mıyan karı·ı-1· tenvir maksadile resi bahsi arasında bir münase --~- . -_- .- ___ ·_--_- ortasında, şehre m oş ın_ en va- R ., l 2 _ Sadi _ Segah şarkı - u -yazılmış olduğunu fa.rzedersek, bu göremediğimizden bunu, bir ter • __ _

1 
__ • • 

1 
puron güvertesindeyim. lki sıra Sivas (Hususi) _ İnkılılp tari-ı Temsil kolu büyük bir çalışma ile bumda ölen. 

şekilde karilerin, suyun elastiki tip batası olarak kabul etmek mec yeşilliğin ağaçlı kuy~ulukların~a him:zde 4 eyllıl 1919 ile kendisine (Kahraman) piyesini temsile ha-
3 

_ Zeki Arif - Segah şarkı -
kabiliyeti hakkında eskisinden da buriyetinde kaldık. _ Sold'- sa•& _ uzırktan bir karınca kümesı şeklıı·n 'büyük bir yer ayıran şehrimizin zırlanmaktadır. Mızrabı bırak. 

• "h · -· '" ·· a ciler ımrenm Ş 4 _Neyzen Rıza efendi - Suzi-
h

a fazla malfunat ~rlinebilecekle-ı Mu endıs · de goze çarıpan .,ezı · Ebedi Şef Atatürkün anıtına ka- ıg 
ı - Bebek karyolası - Kötek. -~ · k M"ra nak §arkı • Çıldmp ça ıyı. rı.n1· ··--etmı'yoruz. Şu ha.ide yazı Ce!G.l . fail bak••larla gö,.,en geçırere .,.., ' k .. 1 . akl b l tiz s . ak .c,.g.ıı.u 2 _ Esmek masda:rından isnu - -ı .. .. vuşma gun erı Y aşmış U l1 - M h 

1 
• 5 _ ıstafa Na - uzın 

teknik işlere karşı alôkalı olan ka- Su ta§ıyan. ıruıtba.aya donuy?rum.b. b l' nuyor. Anıtın rekzedileceği saha Q SU VQZİyetı şarkı - Son bahar koncası. akd
. ' Bel d' e sıhhı· imdat tes H b "'d.. Yanı başunda aşına ır ses e ır . . • .. 1 6 - ....... . . - Kemençe taksimi. riler içindir. Bu t :rae mevzuu- 8 IJ ,- 3 - Dudak - Cam - um•u •~ - iızerınde lazım gelen etudler yapı s· (H s'ı) Bu sene vak-t t 

· d 4 _ Asker - Bele bağlanır - Uzaklık di: .. . ıvas usu - · 7 _ ......... - Halle türküsü -
bahis fıkra ilim 

0 

Jrı esın en u - kilAtını genişletiyor ifade eder. _ Ne 0 hazret? Ne dalgınlık mış, en uygun, _cum_hu~ıyet mey- tinde yağan çok faydalı ve y
1
ra - Em.inem hoplada gel. zaklaşır, Belediye Sıhhi İmdat otom<ıbil- 5 - Bir cerh Aleti - San'at. bu? dam olarak tesb.~t edilmı~tır. • 1 yışlı yağmurlardan bütün Sıvas 8 - ......... - Halit türküsü -Sayın profüksee.sör kyatzısı~:a ;tı;: ]erini arttrrmağa karar vermi{, bu s - Yanlış - Nezir. h B~ı çevirdim. Şirket : Hay- Me~danın muğstakbel ımt' ar p::;- mıntakası isltifat\elenm;ş b1ııııass1~ Develer katar katar. tü,küsü _ 

Atmosferlik y azyı a - kararını şimdiki Üsküdar, Beyoğ- ~: !::0

:' ~irı~ke~s. ismi • İtiraz riyenin harekatını idare eden mü- nına gore alaca ı vazı ye ın şe . r baıhar münaseb.et_i_le bu, P ve•ış ı Es~eri,;. .. ~;;;;,; =: 
daki suyun çendereye sevkinden . 1 edatı. ı-.. •«ıs ,·.ıetme müdürü İshak Ba- mütehassısı tarafından. ' ıkmal e.d ıl-1 yağmurlardan _bu tun mer a ve tar- 10 - ......... - Bir kaçı birleşe-. buh ak' e · lu ve Istanbul semtlerinin arttırı- "''- • 

1 sonra, bu tazyikın ar m m sı 9 - Neş'eli - Çakmaktan emir - Lez- badirin iri, .bağa gözlükler ar -ı melirıden hemen faalıyete geçı.l. - ~lalar ile Y' :nsız kalan hayvan ar rek. 
· t il 150 tın fere kadar çı lan otomobillerile tatbike haşlamış 

1 
d 

1 
ak ı- K'· 

1
.. Saat 2 ı.oo: Konu,ma (Ziraat pıs onu e a os - zet. kasında için için gülen gözlerile miştir. Bu cüm e en o ar_ vı a-, bu dertten kurtulmuştur. oy u-k clığ d bahsediyor Bu

har bulunmaktadır. ıo - • '--ıı~•rmek: Sirayet edici. d • li Ji ı b kan b'' ı ı d k saati). . , 
ar 1> n an · ~ ··~ karş· ı~~t,:;.,, .. Benim hüznümle o- ·1 yette eger va ve par .ı . aş . 

1 
müz ilk Jıaharın oy e ı_ımu m_ a ı (N ı liık k b b 

· 1 ül' h k k 1 d il - Körfezin büyüğü - Aleş olan .....,,. =" Saat 21.15; Müzik eşe ı P -
makinesinin pistonu te aşına u Istanbu a m a aza :ır a, yerden çık.ar. nun beşuşluğu tam bir tezad teş- 1 vekili Osman Nuri Tekelinı~ rıya der~e~e çıok normal gıtımesınden !ar -.) 
işj yapamaz. Çünkü buhar makine ezcümle Şile, Beykoz Sarıyer ve k;J ediyor. Dostıım belli ki çok setinde vilayette Anıt komısyonu tarlalarını hararetle sürmeye baş- Saat 21.30: Müzikli konuşma 
sinin pistonu daha fazla muharrik Kadıköy kaymakamlıklarındaki - Yukarıdan aşağıya - neşelL. Suırline bir sualle cevap bir içtima yaparak bu mühim mcm lamıştır. Son haftaya kadar bıl ~ (Cevad Memduh) tarafından - 0-

bir kuvvettir. Bu işi ancak buhar; sıhhi imdat otomobillerine yeni - 1 - Bedava - Bir renk. verdim·. leket işinin bir an evvel ikmal e- hassa yağmurlar hali ihazırdakı_ 1 pera ve tek~mülü (Son) plakla 2 - iz - Bir erkek ismi. 
makinesine bağlı olan bir pompa den iki§"r araba ilfıYesile kadroyu 3 _ Gece _ Kalmaktan emir İsim. _ Bu saatte F.eni burada göre _ dilmesi için çalışmalarına hız ver- ekinleri kurtarmıştır. Bu yılkı · misaller. 

görür. genişletmek üzere yeniden karar 4 - Ayı yuvası - Diz, - Nefiy edatı eg"im· hiç ummazdım. Hayrola? imiş bulunmaktadır. Anıt hesabına maıhsul rekoltesinin geçen yıllara 22.00: Müzik (Küçük orkestra -d 
c ı . t k . 1. 1 gı· mu şef: Necib a~kın.) . Fıkranın diğer bir cümlesin e alınmıştır. (araııı;a). o, iki gülüş arasına kı.stırdığı l bugün b3'.1kada 80,000 lira mevc.u nazaran ço verım ı o aca -

1 

_ Leopold _ Kafkas melodı -
cSu çenderelerinin. e.n. büyük ta_t- Diğer taraftan derjz kazalar_ın at 5 - Bır gun - Asmaktan emir. .cümlelerle '.zah etti: ı tur. Şebrımızm tarihi kıymetı ile hakkaktır. terinden (potpuri) 

bik sahalarından bırının de perçın karşı yükse. k süratli ikı sıhhi ırn- _ Her gün büroda meşgul ol - mütenasip bir anıtın yu se mesı KÖY GEZİLERİ: 2 - GangJ.berger - san 6 - Ateş tutmağa y~rar - Sinir. ..k 1 . Ef eler 
, 7 - Su - Aptal. · d 

çekiçleri olduğu> na işaret edıli - dat motörü alınmas•, bunun da 8 _Asmaktan emir _ Bardağın kü- dng"um servisle tatil günleri ya-
1 
kin Güzel Sanatlar Akademisine Halkevi köycülük koluna yenı ormanın a 

ym:. Bilakis su çenderelerinin per- yazın şehrimizin banyo ve plaj çilğü - Heı· gün içtiğimız şey. kından alakadar olmak mecburiye yazılmıştır. seç'.len idare heyeti bugünlerde ~ 3 _ Leopcld _ Nil nehri kenar-
çin çekici olarak kullanılması, ne- nuntakasını teşkiJ eden Florya ve 9 - Yap.maktan emir - Münkad - tindeyim .. Nasıl, Bogaza bir diye- Alınacak cevap üzerine derhal ciıvar köylerde i6itifodeli köy gezi-, 
rede ise tarilie karışacaktır. Misal Moda mıntakalannda ı . ,J .. h_durul- Eksıksn: .. c .h 'ceg"lniz yok ya!... faaliyete geçilerek bu YI\ zarfında ler;ne başlıyacaktır. 

-u ~; ıo - Eskı bır Turk kavmi - ecı a. .. . _. 
olarak gösterilen lokomotif kaza~ ması için de tetkikler yapımakta- 11 _ Et satan esnaf _ Ayakkabı. Ta.b:atin v"hşi guzellıgı ile anıtın yapılmasına başlanacaktır. 

larında. 

4 - Hans Schneider - Tirol dağ 
!arının halk şaTkı ve dansJarından 
Potpuri !arının perçinleri dahi, hareketı dır. ,yüze gülen, sanat ku-Oretinin inıs_an HALKEVİ TEMSİL KOLUNUN 

kat'i olan ve zaman kaybettıren . . . . 1 H lk T' t eliyle b'ıraya işlenmesinden doga- VERİMLİ ÇALIŞMALARI 
h drolik ki !erle değil, dakıka- Tetkikler bu a'! ıçerısınie nı : Stanbuf a ıya rOSU caık: güzellikten mahrum kıyıları 

y çe ç H k. hayetlenecek, venlecek karara go Sivas, (Hususi) - Şehrinriz Hal 
da lOOO vuruş yapan ava çe ıç- 're bu vasıtaların süra\'e temini Kenan Güler ve lşaret ettim: kevi temsil kolunun genç başkam 
leri vasıtasiyle yapılmaktadır. Su 'd'l kt. _ Yalı harabeleri çöküntü ve 

. . yoluna gı ı ece ır. arkadaşları .L 
1 

h · t t ı rsa Nüzhet Çubukçunun çalışması ve cenrlerelerinin da:ha zıyade tatbık Bu akşam harap ruıtıın ar ar .ç u u u 
sahası·, pamuk, et, küspe presleri, f Yedilrule Pınar dünyanın en güze yen ... 1 · onun ebiafında toplıınan istidatlı D SUPH ŞENEES 

kr ·· l · h'J t el.emanlarm artan faaliyeti ile hal-üsare presleri, vinçler ve ağır şah r. .-,·no~•sı Aile Ve .. te ar gaz enm sa ı e a -

~·- kımıza sık sık sahne kabiliyetleri-•ınerdanlar v.s. dir. İdrar yolları hastalıkları müte - bahçesinde kıldı. 
Ayni fıkranın diğer bir cümle- hassısı Beyoğlu Yıldız Sineması Dengi Dengine •

1 
:. ni gösteriyorlıır. Daima ülküye ko 

sinde ise; perçinin tazyik altında karŞlSl Lekler apartıman. Fakirle- Vodvil 3 perde. Profesor ışei 
1 

tak · M' ,, Kop" rüye çıkıyoruz. . . İshak Ba- şan ve ona candan bag anan genç 

soğuyarak iki saç parçasını birleş- re parasız. Tel: 43924 7 kişil'.k revü heyeti ve acar , dir etmemek mumkun degıldır. M ·hadirin güler gilbi çrnlıyan sesi ya- arkadaşların bu. ç_alı§'.,"a arı':'. . 
tirdiği tebarüz ettirilmektedir. Per varyetesi ve Telepati tecrübeleri nı başımdan yükseliyor: 

Bir lspenyol Casusuman merakla •aceralan 

- 3 - kak olduğunuzu ne bileyim? niz ... 
- Sizi düelloya davet ediyo- Vılson, yanındaki genç kızla - Prenses hazretleri. Bu mese-

rum. Yann şahitlerinizi yo11ayı - salonu terkettı. Diğer davetliler lede şerefim mevzuubahistir. 

ruz. de birer birer gitmiye başlamış - Vilsonla mutlaka düello yap -
Dedi. Jardı. mak ilazımdJr. Halbuki ben öm-
Vils-Onun sözlerini bütün davet Nevyork kibar aleminde böyle rümde elime silfilı almış bir adam 

Uler merak ve heyecanla dinliyor- çirkin bir hadiseye çoktaııberi te- değilim. 
]ardı. sadüf edilmero4ti. - Doktor. Görüyorum ki siz 

Heyecansız ve hareketsiz oldu-/ Prenses, d9vetlilerini teşyi e - canınızı çok ~evınekle . bera_b':", 
ğu yerde buz gibi donup kaları yal derken, böyle bir münasebetsiz çok ta muvesvıs bır kimsesuuz. 
ruz bir kişi vardı: Prenses Klara ... hadisenin kendi salonunda vuku - Yarın görüşürüz ... İşte o kadar. 

Doktora gelince, o zaten mah- bulduğundan dolayı itizar beyan Doktor fazla gevezelik yapmak 
çubiyetinden ne yapacağını ve ne ederek hepsinin tatlı ve gülerek imkanını bulamayınca otelden çı-
söyliyeceğini bilmiyordu. ayrılmalarına çalıştı. kıp gitti. 

Vilsona bizzat gidip af talep Sıra doktora gelmişti, Prenses Prenes yatak odasına geçti ve 
edecekti. Prenes doktorun bu fik- Klara sordu: soyunarak yatağına girdi. Arlık 
rını derhal hissederek, kolundan - Niçin bu kadar fazla düşü- bütün zekasını istimal ederek dü-
t!ürttü: nüyorsunuz? şünmiye ve doktoru bu tehlikeden 

- Utanmadan yalvaracaksın, Prenses Klara. doktorla fazla kurtarmak için planlar !:urup ba-
dcğil m ı ? görüşmeğe lüzum görmedi. zırlamağa başlamıştı. 

- Yalvarmıyacağım... Fakat Doktora hitaben dedi ki: Prenses Klara şu kararı vermiş 
hatamı tamir edeceğim... - Siz müsterih olunuz. ti: Sabah erkenden kalkacak ve 

- Onun ne kadar çok inatçı bir Herhalde hayatınızı tehlikeye doktorla birlikte düello etmek için 
adam olduğunu galiba yeni i§iti - koymıyacağımdan emin olunuz. tayin edilen mahalle, şahitlerini! 
yorsunuz. Doktor merakla sordu: alıp gidecekti. Yani, kendisi, Vil-

- O halde böyle belalı bir ada- - Bu gece nasıl uyuyabilece - sonla düello yapacaktı. 
mm başına beni niçin musallat et- ğim? Sabah olmuştu. 

tiniz? - Size müsterih olmanızı söy- 1 Doktor telaşla geldi: 1 yiniz. Zira bu gece h.iQ '2YUJM ·ı 
- Ben de sizin bu derece kor - ledim ya. Bana yarın sabah geli- - Haydl, m yapacaJ!:ımı söyle-dım ... 

Dedi. 
Prenses ,ııülüyordu. 

AVCILAR KLÜBÜ: 
Şeılırimi~in ver:mli çalışması 

gösteren ve bu smetle muhitin a
lakasını kazanan teşekküllerinden 
biri de awılar kli.\büdür. Klii.p ü
yeleri yıllık kongrelerine Halke -
v:nde yapmışlardır. f 

Başkanlı!!• inhisarlar t.aş mü -
dürü Sait A tika, rnutemetliğe sa
atçi Hüsnü, katipliğe tüccardan 
Melhımet Errem, azalıklara da mü
tea'hhit Hasan Uzer ve Hurrem J 
Balta seçilmişlerdir 1 

5 _ Willi Lautenschlager Pri -
mavera _ Arjantin serenadı. 

6 _ Micheli _- İspanyol sere -
nadJ. 

7 - J. Strauss - Bu nağmeler 

seni sarsın ey di.\nya - Vals. 
8 - Cbopin - Noktürn. 
Saat 23.00: Son ajans haberleı·i, 

ziraat, esham tabvili'ıt, kambiyc 
nukut borsası (fiyat.) 

Sna 1 23.20: Müzik ( Cazband -
Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog -
rrun. 

, .. 
Çeviren: lşkend.er Fahrettin 

- Şimdi beni dinley.iıllz. Dedi, 
siz burada hastalanmış bir vazi -
yette yatacaksınız, sizin yerinize 
ben düello edeceğim. Şimdi müs
terih oldunuz mu? 

Doktor, bu haberi alınca sevin
di.. 

- Teşekkür eder.im. 
Dedi. 

Diye bağırdı. 
Klara sesini ~ıkarnııyordu , şa

hitlerine işaret ederek: 
_ Haydi, gidiniz ve hazır c.ltlu

ğumu söyleyiniz. 
Dedi. 
M. Vilsona başlarile se!am ve

ren iki centilmen, şahit sıfatile, 

Klaranın sözünü tebliğ e.ttiler. 

Prenses, iki şahidi!e beraber Vilson sordu: 
bir otomobile binerek, Nevyork - Bu Leydi k>mdir? 

haricinde hali bir aı·azi üstünde - Düello edeceğiniz insan.·· 
tayin edilen mahalle, tam vaktin- - Ben doktoru bekliyorum. 
de vasıl oldu. - Doktorla çarpışacaksınız ... 

Prenses Klara, cesaretini kay- _ Fakat, ben gözlerim~ inanır 
tıetmemişti. Otelden çıkarken si- bir adamım .. Bu bir kadındı.-. 
yah bir elbise giymiş, yüzüne de si _ Doktor ölüm derecesinde has 

yalı bir tül örtmüştü. tadır. Buntın için size, sizinle çar-
M. Vilson, doktordan L'1t:kam pışmak üzere vekilini gönderdi. 

almak emeJile o gece sabaha ka- _ Böyle şey olur mu? 

dar uyumamış ve meç talimi yap- _ Niçin olmasın? İşte hasmınız 
mıştı. karşınızda sizi bekliyor. Tereddüt 

Zaten kendisi çok güzel meçle edecek ne var? 

dövüşebiliyordu. Herhalde . ha~mı- - Bir kadının, benim gib' ma· 

ru mağlup edeceğinde!" eı:ıındı. . .hir düellocuya mağlı'.\p olacağını 
Prenses Klara ot~mobılden ı-

1 
d" l'o 

nince, Vilson hayretle gözlerini düşünmeden ne cesaret _e u~ , 
edebileceğine hayret edıyorum 

i açarak: [Arkası yarın] 
' _ Bu kadın kimdir? 
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Türkiye - Romanya 
Romen Matbuatının Neşriyatı 

',,. İkdamın Anketi 

RUyalarınızı söyleyi
niz, minAlarını 

söyliyel ı m 
Ekseriya gördüğünüz blr rüya 

Bükreş, 14 (A.A.) - Bü tün Ro l ğeri Boğazların hürriyetini müda- sizi bir müddei ıı.ıal eder. ıı:afa -
ınanya matbuatı , Gafenkonun Tür faa ile mükellef olan iki memle - nazı yorar. hatta ba:ıı ılnlrlerl za-
kiye.y i ziyareti ne hususi bir ehem- ket arasında bir benzerlik tesisi yı fo1anlar da ı-ilnlcrce, haftalar -

illiyet vermekte berdevamdırlar. suretiyle bitmektedir. ca bil' kafa meşralesl meydana re-
Gazeteler, Ankara görüşmelerini Romanya gazetesi, Ankara gö- lll'lr. 
Yakından takip etmekte ve bu gö- rüşmelerinin siyasi mahiyetini ve insanların lstldlile olan düş -
ru.. J k · " künlü"'ü çok eskı, adeti yaradı -
şme ere müteaddit sütunlar tah ço samımı bir hava içinde cere- • 

• tqla başhyan bir keyfiyettir. 
sıs eylemektedirler. yan ettiğini tebarüz ettirmekte - itte bu sebeple asırlarca evvel 

Timoule, Ankaradan yazılan bir dir. rüyaların tahlili, (tabii') lsmlle 
makalede, görüşmelerin tam bir Gazete, aşağı Tuna ile Boğaz - her memlekette ve her ınillelte 

anlaşma ile neticeleneceğini ve i- ların hürriyetini müdafaa eden iki 1 en revaçta bir hadise teşkll eder -
ki memleketin maksatlariyle bu memleket arasındaki görüş ve dl. Btlh&55& orta fatın son sene -
ın k trn kt terine kadar slhlı, efsiin ve sır 

a satların tahakkuku için olan menfaat birliğine işaret e e e beldesi diye tanılan lllndlstanda 
teşriki mesailerinde lüzumlu olan ve politikalarındaki müsalemet -
b 

rtb'a ta.hlillne co1r. ehemmiyet ve-
Ütün vasıtaları birleştirmek arzu perver mahiyeti bilhassa kaydey- rllll'dl 

sunun bir kere daha teeyyüt eyle- !edikten sonra Bulgaristan ile kar Burü nblrçok külüphane do -
diğini bildiriyor ve diyor ki: şılıklı hürmet ve riayet prensipine laplarmda, raflarda her dilden 

Gafenko, Romanyanın Türkiye dayanan dostluk münasebetleri ta türlü rüya kttaplanna ra•tlamak 
mümkündür. 

ile olan münasebetlerine verdiği hakkukunun çok arzuya şayan ol-
h b .Id' kt d. «İKDAM» okuyucularına me -

e emmiyeti göstermeg-e ve iki duğunu ı ırme e ır. rakh blr mevzu olmak üzere gör -
ınemleketi bilhassa alakadar eden Gazete muhabirinin diplomatik dükler! rüyaların bu çeşit kitap -
ıneseleierle umumi mahiyetteki me mahfillerden öğrendiğine göre, Ga tordaki kartılıldarını, eski tabir 
Seleier hakkında görüş iştirakini fenko, antantın bu devre reisi sı- ,e1tnıerine ve tabirnamelere &'Ö -

teyide muvaffak olmuştur. fatiyle, dörtlü ittifakın birlik ve re delile! etttklert mana ve hii -

Timpul gazetesinin gönderdiği istiklillinin muhafazası lüzumunu dlaelerl blldll'ecek, okuyuculan -

h 
"d f t · b d B I d mn bof um.anlarında etıencell 

ususi muhabirinin diplomatik mu a aa e mış ve u 8 e gra bil' vakii seolrtecelt şeklide bun _ 
tnahfillerden elde ettiği intıbaa gö ve Atinada sempati ile karşılan - ıarm Hind, Çin ve Hindu adı ve-
te, Ankara görüşmeleri Türk _ Ro mıştır. rllen Amerika yerlUerlnln tabii' -

lımAM 

i.ş TİR AK EDİNİZ 

iKD AMiN Hediyeli Anketi 
Hediyell sinema anketimize ge-ı 

len cevaplardan bugün de ıkisini 
neşrediyoruz: 

Bomonti - Bulgar çarşısı 47 No. 
Bayan Adalet Tokyay söylüyor: 

-5 

Bayanlardan 
Soruyoruz 

1 yadaki artistleri tanımak hususun 

da yardım ettiği için severim. 

2 - Hangi artistleri seversiniz? 

Erkeklerden: Cyron Pouver, Char 
1 - Sinemayı niçin sever -

!es Boyer. Kadınlardan: Deane 
siniz? 

Suallerinize sırasile cevapları 1 _ Hangi artistleri sever _ Durbin ve Dorathy Lamour'u se-
mı veriyorum: siniz? verim. 

1 - Sinemayı, bir ekol telakki (Bu sevdiğlııiz artistlerin 3-- Bu sevdiğiniz artistlerin ençok 
ettiğim için severim k h ı h · ti · en ço ang ususıye erı hangi hususiyeti hoşunuza gidi -

2 - Marta Egert, Danyel Dar- h""unuza gidiy-? -• u• • yor? Tyron Pouver'in gülüşü. Char 
yo, ve Geri Koperi diğer yıldızla- 3 - Sinema yıldızları ara -
ra tercı'h ederı·m. d . . . 1 . . ta !es Boyer'in rolündeki güzelliği, 

sın n gıyınış ennı ve vır -
Marta Egerti: Ta kalbe akan ve larını, hatta hayatını taklit tabiiliği. Deanne Durbin'in sesi. 

insanı kendi aleminden uzaklaştı- ettiğiniz artistler var mıdır? 1 Dorathy Lamourun sesi ve güzel-
ran büyülü sesi için.. 4 - Herhangi bir meşhur !iği hoşuma gidiyor. 

Danyel Dar,yoyu: Canlı, neşeli, sinema yıldızının, slze cazip 3 - Sinema yıldzları arasında 
ve ideaı bir ""' kı görünen hangi tarafıdır? b-nç z tipi olduğu ki giyinişlerini, tavırlarını, hatta 
için... (Kazancı nıı, şöhreti mi, 

G K 
güzelliği mi, 

1 
hayatını taklit ettiğiniz artistler 

eri operi: Yalnız sinema per 
delerinde tesadüf edilmemesi te _J••• • •••••••••- [var mı? Cyron Pouverin ve Ra-
menni olunan bir erkek karakteri bert Taylorun giyinişini taklıt et-
gösterdiği için. mek isterim, fakat elimde değil. 

3 - Giyiniş: Con Kravfordu 4 - Herhangi bir sinema yıl-
dızının size cazip görünen hangi 

tarafıdır, kazancı mı, şöhreti mi? 

.SAYF'.ı\ 1 

~ORSA l 
ANKARA 

15·6-939 

l STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

ıoo LEVA 

ıoo 

100 

PEZETA 

ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

lM 
100 

DİNAR 

YEN 

1110 İSVEÇ ıu. 

100 RUBLE 

ICAPANış 

5,93 

li6.G075 

3.3~5 

6.655 

28.55 

'7.%825 

50.17 

Zl.5175 

1.0825 

1.56 

14.1135 

23.8725 

24.842~ 
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2.8925 

34.62 

30.53%5 

%3.8725 

Esham ve Tahvilit üzerine mu

' amele olmam.ıştır. 

100 DALAR 

Esham ye Tatoytı•ı 

Merkez Bankası 

3.355 

lll.50 

Sl!B ZI! FI A T L~ RI men münasebetlerinin müsalemeti Gazete, Balkan .antantını~ bu- nameıertnden çıkaracafı kartı -
Perver mahiyetini ve Avrupa ve günkü hudutlara rıayet edılmek htıuı kendilerine vereceklll'. 

llalkan müvazeneleri için çok lü- şartiyle bütün Balkan memleket- Gördüfünih rüyayı kısaca ya -

tavrı; Barbarayı zevkleri için be
ği!nirim. Hayatlarını taklide gelin 
ce, böyle bir benzerliği düşünme
yi bile fazla hayalperestlik telak
ki ederim. 

Güzelliği mi? Bana artistlerin 

cazip görünen tarafı, şöhreti 

güzelliğidir. 

en 
lsı...ııuı Beledqtıai Merl<eıı hiılinde 

ve 

· 1 ğ d b zıp rüya kuponu Ue birlikte bize 
zumlu bir teşekkül olan Balkan terini içerisıne a ma a ama e u- gönderiniz. Bunları telktkle meş-
antantını.n kat'i birliğini, istikllli- lunduğunu bildirdikten sonra, ya- gul olan arkadasımız karşılıtını 
ni ve kuvvetini tebarüz ettirmeğe zısını şu sözlerle bitiriyor: &"azctemlzln bu işe tahsis edilen 
ltnkAn bahşeylemiştir. cAnkara ziyfı.reti, Tuna ağzı sütunund& stze blldll'cceklerdll'. 

İsminin neşrini ist.cmiyenler 
Muhabir diyor ki: r ıun, hürriyeti lüzumlu olan Boğaz- rumuz kull•nabiltrler. llu•usi şe _ 
Romanyanın, Türkiyenin ve lar derecesinde mühim bir nokt~ kilde eevap lstlycnler ( kuponla 

llaikan antantının Bulgaristana olduğunu isbat Pyiemektedir.• birlikte şehirdeyse 3 kurwıluk, 
ka · ı ı la!ırada ise 6 kurwıluk bir posla 

rşı vazıyet erinde, Gafenkonun putu Uiveslle l'Önderect-klerl rü -
ınecıisteki nutkunda da tasrih e - Balkan antantının sağlamlığı yaı .. rının cevabını mektupla .ıa _ 
dtldiği veçhile, değişiklik yoktur. B"k . 1 . (A A) _ B"t" caklardır. 
Saracoğlu söylediği nutukta Türk u reş · ' tt'.kl · . ku ul 
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' Zen~ln ınünderecatı, bol ve me-

R 
gazeteler, neşre ı erı ma a e-

- omen tesanüdünü bilhassa ka - raklı tefrikaları, ••şttll havadis -
Yıt ve işaret e 1 i Id _ d !erde, Aııkarada yapılmakta olan ıerl, en çabuk ve en dotru haber 

Y em ş 0 ugun an, T" k R .. .. J • • b.. verlı;lle tanılan .ffiDAM• da bun 

4 - Hiç şüphesiz evvela mesle
ki muvaffakiyeti. 

Fakat, Annabellanın da henüz 
evli iken Amerikanın en yakışıklı 
artistini kendine koca seçecek ka
dar teshir edici zeka ve kabHiye
ti hiç de inkar edilir bir muvaffa

kiyet değil. 

1 Safranboluda O. Turcl cevaıı ve- ı 
riyor: 

1 - Sinemayı niçin s<!vesiniz? I 
Sinemayı bana eğlenmek ve dün-

hundan Bulgaristanın bu..ıünkü ur - umen goruşme erının u-
c;r. k h · t · · 'k k dan başka sizi alikadar eden bir 

Şartlar dahilnde antanta girmesi - yü e em~ıye mı ve 1
• i me~ı.e et cok yauıar bulacaksınız! General Moizo Berlinde 

nin çok iyi karşılanacağında bü _ menfaatlerı arasındakı bırlıgı te
\Un antant devletlerinin mutabık barüz ettirmektedir. l I, Berlin. 14 (A.A.) - İtalyan ka-

0lduğu neticesini çıkarmağa cevaz Universul, baş yazısında, Bal-· l'ngı'lı'z hu"ku"mdarının rabinyerleri kumandanı general 
Vardır. kan Antantının sağlamlığını ve 'Moizo refakatinde Alman polis şe-

Gazete, hususi muhabirı'nı'n u- bu an tan tın umumi •ulha yardım A merı' ka s eyahaf lerı' fi general Daluege olduğu halde 
Zun bir yazısında iki milleti'n bu··_ ederek Avrupanın cenubi şarki ·Viesbaden ve Godesberg'i ziyaret 

tün meseleler hakkındaki görüşle- mıntakasında sulhu takviyeye yar- Attava, 14 (A. A.) - İngiltere etm:ştir. General bugün Düssel -

Bayan ADALET TOKYAY 

Amerika hahamlarının 

konferansı 
' 

Vaşington, 14 (A.A.) - Ameri-
ka hahamlarının konferansında re 
is Currick, B. Ruzveltin bir mek-
tubunu okumuştur. B. Ruzvelt, bu 
mektubunda şöyle demektedir: 

tinin ayni olduğunu tebarüz ettir- dım balı..•indeki muvaffakıyetini kral ve kraliçesi, dün saat 14.30 da dorfa giderek Alman polis teşki-
b'lh k d 1 kt T -Grennwieh saati-otomobı'llc New- - Amerikalılar, milletimizin 

tnektedir. ı a.ssa ay ey eme e ve ilrk - latının işgal ettijti binaları teftiş d ld'ğ· d b · b' t T kt castle-<New-Brnnswick'<len Fre _ mey ana ge ı ı an en erı ıze 
Türkiye ve Romanya kapalı bir J ngı ız pa ının metnine işaret e- d . , h edecektir. telkin edilmiş olan tam vicdan hür 

ı. derek bunun gar d ı ti · t erıcton a areket etmişler ve 17. "ap d "'ld' 1 B · · · P ev e erı ara-1 es• ır er. unun ıçın zıya-
1 1 

30 da oraya varmışlardır. Kral ve General Moizo ile maiyeti ya- riyeti prensipine imanımızı tecdit 
l'et . d be 

1 
.
1 1 

b' fından Ba kan ara verilen ehem- "b . .. B 1 aynı zaman a yne mı e ır . . . .. . . kral.çe, derhal pal'lamentoya git- rın ve o iırgun er inde misafir etmeğe amadeyiz. 
llıahiyet kazanmakıtadır. Görüş - mı,ııetın bır burhanım teşkıl ettı- mişlerdir. --0- Bizler, Amerikalı olmak itiba-
tnelerin tabii b' ı· . t .. ğini söylemekte ve Balkanlarda ır ne ıcesı, am go-' Biraz sonra kral ve kraliçe hu - ROMANYA SENATO REİSİ rile, fikir, vicdan, matbuat ve ted-
riiş tıpkılı"'nın ve ı'kı· memleketı'n sulhun ise ancak muahedelere ve . b' t b' k S . J h ıs• susı ır rene ıneıe aınt- o na TTİ ris hürriyetini ortadan kaldırma-
sıkı teşriki mesaiye devamı hak- bugünkü ~udu:l~~a. ~ürmetle te- gitmişlerdir. Saat 20.30 da oraya İSTİFA E 

1 

ğa matuf olan bir hayat sistemine 
kıll<faki muş"' te k k 1 t min olunabılecegını ılave etmekte-re arar arının es vasıl olmuş olan kral ve kral çeyi Bükreş, 14 (A.A.) - Senato re- müsamaha edemeyiz.• 
bit ve teyidi olmuştur. Balkan an-, dirler. orada kendilerine mahsus olan ma isi profesör Nikola Yorga tarafın-
taMı, biıfiiği bu böigeld.e mühim J · · ti · b vi ve yaldızlı tren, beklemekte idi. dan teklif edilen ve reislik müd- tarafından reddedilmesi üzerine 

nı. ile! bir teşekkül haline gelmı·ş - tatbı"k edı' l miyecek Termantı'ne' d Sk Yorga Senato reisliğinden 
tır . e ve ora an eona ·bulunan takririn Senato ekseriyeti miştir. 

istifa et 

ÇİN VE JAPON TAYYARELE 

RİNİN BOMBARDIMANLARI 

Çunking, 14 (A.A.) - Çekiai 
1 ajansı bildiriyor: 

Bir japon hava filosu dün Ku
ellin şehrini bombardıman etmiş

tir. Çinliler iki düşman tayyaresi 

düşürmüşlerdir. 

Kuangsi vilayeti hududunda 

Çin avcı tayyareleri üç japon tay

yaresi düşürmüşlerdir. 

Son günlerde Çin tayyareleri 
Nançangdaki düşman mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. japon -
ların zayiatı mühimdir. 

PJtAGDA AMELE TEZAHJRATI 

Prag, 14 (A.A.) - Çetcka ajan

sı bildiriyor: 

Ücret meselesi yüzünden son 
~ünlerde muhtelif yerlerde teza
hürler vukubulmuştur. Hükumet, 

• himaye idaresinin umumi valisi i-

toptan satılan yaı meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bamye 

Sakız kırbağı 

Çalı fasulyesi 

A. kadın fasulye 

Yeşil fasulye 

Domates kır 

Bakla 

Araka 

Bezelye 

Semiwtu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 

Enginar 

Pa Ilıcan orta 

Hıyar 

emsali 

Orta 

kuruş 

Kilo 5() 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aded 

• 
• 

5 

16 

21 

_o 
18 

2 

6 

8 

3 

35 
40 

10 

3 

2 

15 
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YENi NEŞRiYAT 
Yeni ne§riyat araı1:ında Rıza Vural'tn 

bir şüı· demeti var. 
le mutabık olarak bundan böyle Gen(: ve hassai ıair, hece v~zninln 

Lokaut ve grevleri menetmiştir. en kıvrak en ritmik ahenııini intihap 

HükU.met kollektif mukaveleler ve etUgt bu eserinde ince bir duygunun 
ücretler hakkındaki kararnameyi çeşitli tezahürlerini supl ve sımpl bir 

t d
.
1 

d k b k 1 1 üslüpla oya ~!er gibi tebarüz etlirmi,. a ı e ece ve u mu ave e ve 
.. .. . . .. Memleketimizin biraz kısırca olan 
u.cretler bundan boyle ıçtımaı b~- ~iir vadisinde yeni hamleler yapan genç 
sıret ve sıhhat nazırlarının tahrı-; şairlerimiz arasında Rıza Vuralın •Bu 
ri tasviplerine tabi bulunacaktır. seslerin gölgesi> adını \erdiği bu hisal 

bir siyasi amil teşkil eden beynel-lYaz mesaısı saa erı u yıl . Hükümdarlar, Moııcton ve Cap- detinin dokuz sene olmasına dair 

Vekiller Heyeti memurların bu torpitlo muhribi ile prens Edou -B mecmuasında1 genç neslin bı.:günkü şi-
alkan antantının genişlemesi yaz mesaisi saatleri hakkındaki ard adasının merkezi olan Edou - -----------------·------- · te!Akk' llıeselesine gelince, Gafenko me~ l tt ' 'd İ ~ -,,ıni teba.;ı., ettiren cotkun ,., 

1. ~- kararını vermiştir. Karar dün vi- 0 eown a gı ecekleı:ıdir. Hüküm- D KKA T • ••••••••••-•••••••••••••••••• taşkın bir his ifadesi il• en ince hayal-
ıs. te söylediği n utukta toprak ter- darları biimil olan muhrı'be S•gu-kın . k' Iayete tebliğ edilmiştir. Buna gö- ~ Ô K T h f• lerin birbirine kaynamış ve bu kayna-

e ım an oımadığını kat'i suret- enay muhr>bi ile bir hava filosu rnek Elbise umaş ve u a ıye mağazası yı,mı yad•rgatmıyan ıopıuıugu bu ses-
te tasrih etmiş oldug"una göre, bu re bu sene. geçe.n sen.ek. i gibi hu- .. efakat edecektir. Kral ve b•l• • • H I l açıldı bütün yenilikleri orada bula ı ırsınız . azır. smarlama !erin gölgeoini, bu gölgelerin sesinden 
genişleme şimdiki statükoya ria- susi yaz saatlerıne tabı 0 unmı - 'kraJ:çeyi getirecek olan Empress örülmüş bir ahenk silliilesi şekHnde bi-
:Yet esası dahilinde arzuya şayan yacak ve bugün devam edegelmek of Britain, 22 haziranda öğleden Toptan ve Perakende. ze veriyor. Genç şairin muteakip C>er-
huıunınaktadır. te olan mesai saatleri aynen yaz sonra Southamptona vasıl olacak- lstanbu l Bahçekapı 4 UncU Vakıf han altında NO· 04 !erindeki tekAmillü görmek aynca bir 

Yazı, birisi aşağı Tunanın, di- aylarında da tatbik olunııcaktır. tır. 1 z•vk olacaktır. 

-=============================================================~=====-o== 

Zabıta Romanı: No 26 Yazan: AGATHA CHRISTI 

Ölüm, ense köküne indirilen ağır 
bir cismin darbesile olmuştu 

ON BF.ŞİNCİ BAB ı us!Ubu tamamile modern idi. Na-
Sir Carmichael Clarke zan pek ziyade okşayan beyaz, 

B:ıxham ile Paignton arasında mustatil bir bina. Kolleksiyonları 
huı u n;ın Churston, Torgua kör- ihtiva eden iki dehliz müstesna ol-

~ foz i ııct. kaindir. Bundan on on iki mak üzere evin diğer aksamı pek 
Sene l vvel orada denize kadar inen o kadar geniş değildi.. 
\·o giizlere gülen b'r kırda oirkaç Oraya sabahın sekizinde vasıl 

ı:ı:ıır :; abasından ve mesken olarak olduk. Bir polis memuru, bizi is
b r iki çiftlik binasındun başka tasyonda bekliyordu ve bize vazi-
hiç bir şey yoktu. yet hakkında malı1mat verdL 

Sir Carmichael, her akşam ye-

Kendisinin her zaman takip et- - Müsaadenizle gideyim de - Müfettiş Wells, dün, akşam 1 ber bu işi akıl hastalıkları müte - - Birkaç hadise zikrede bilir 
mekte olduğu yol, meçhul olma- Mösyö Franklin'i çağırayım. bana kısaca şimdiye kadar asla işit hassıslarına bırakalım, bu gibi has misiniz? Mösyö Clarke,. dedi. 
dığından cesedini bulmakta ge - Franklin Clarke, maktülün ye- memiş olduğum harikulade ma - , taları sevkeden amiller, çok garip- - Başüstüne ... 
cikmemiş, ölüm, ense köküne in- gane erkek kardeşi idi.. Etvarında cerayi anlattı. Mösyö Crome, za- tir. Bazıları şahsiyetlerini göster- - Biraderiniz dün tamamile 
dirilen ağır bir cismin darbesi ne- sükCinet vardı ve nasiyesinde müş- vallı kardeşimin bundan evvel öl- mek, halkı hayr<!te düşürmek, hu- sıhhat halinde idi, akli melekatı
ticesınde vukua gelmişti. Cesedin kül vaziyetlere karşı koymağa a- dürdüğü kimselerin ceseteri yanın Jasa bayağı tabakadan kendilerini na normal bir şekilde sahip bulu
üzerine bir A. B. C. rehberi açık Jışmış bir adamın azimkarlığı oku- da bir A. B. C. şimendifer tarifesi ayırdetmek sevdasına düşerler, nuyordu, değil mi? Kendisinin ca-
olarak ve kapağı üste gelmek ü- nuyordu. bırakmış olan bir deli tarafından Clarke, inanmamazlık ifade e- nını sıkacak bir mektup filan ald• 

l zere konulmuş bulunuyordu. - Bonjur, efendim. öldürülmüş olduğuna inanayım den bir eda ile: mı? Rahatını bozacak herh•ngi bir 
Dediğim gibi Sir Carmichael Polis müfettişi Wells'i takdim mı? Ne dersiniz? - Böyle şey olur mu? Mösyö hadise oldu mu? 

Clarke'ın Cımboside denilen köş- merasimini yaptı: Poirot, dedi. - Hayır .. hiçbir Şt>\'. keııdısi, 
küne sabahın sekız' ı'nde vasıl ol- - sı·ze Scotland - Yard müf· et- - Hadiseler, bu merkezde... k' k ·d· Poirot'ya sorulan bu sual, mü- her va ıt i gibi ı ı ... 
duk. Bize kapıyı ihtiyar bir oda \işlerinden Mösyö Crome'i, Mösyö Mösyö Ciark. fettiş Crome'un hoşuna gıtmedi ve - Kaygısız. endişesız.. değil 
hizmetçisi açtı. İhtiyarın titrek el- Herenle Poirot'yu ve... yüzbaşı - Fakat bu cinayetlerin sebebi suratını buruşturdu. mi? 
!eri ve karmakarışık bir hale gel- Hayter'i takdim ederim... ne? En fazla çığırından çıkmış Belçikalı dostum: - Müsaade buyurunuz.. Öyle 
miş olan yüzünün çizgileri tesirJ Biraz baridane bir eda ile: muhayyilelerden bile gcçmiyecek T bil d d' demedim. Kardeşim, normal vazi-- a ... eı. 

altında bulunduğu heyecanı gös- _ Hastings diye tashih ettim. olan bu cinayetlerden caninin isti- Clarke, düşünceli bir ed& il~: yette de endişeli, kaygılı bir adam 

teriyordu. Franklin, sıra ile ellerimizi sık fadesi nedir? - Cani. herhalde zabıtaya uzuı dı .. · 
Bizi karşılamış olan polis me- tı. Bakışlarında bizi yegan yegiın Poirot, başının bir işareti ile müddet meydan okuyamıyacaktır, - Sebebi ne? 

muru: süzdüğünü gösteren bir hal vardı. bu mütaleayı tasvip etti ve: dedi. - Yengem Ledi Clarke'ın çok 
- Bonjur Deveril, dedi. - Buyurun, beraberce kahval- - Siz doğrudan doğruya bede- _ Öyle mi zannediyorsunuz? hasta olduğunu, ihtimal, bilmiyor 
- Bonjur, Mösyö Wells. tı edelim. Hem biraz bir şeyler ye- fe gidiyorsunuz, Mösyö Franklin Bu gibi adamlar, çok kurnaz in - sunuz. Söz aranızda şifası kabil 
- Bu efendiler Londradan ge- riz. Hem de vaziyeti konuşuruz. dedi. sanlardır. Ekseriya kendilerini olmıyan bir hastalığ~. karısere müp 

Son senelerde Churston ile 
l'aını;ton arasında sahil boyunca 
Yeni yollar vücude getirilmiş ufak 

mekten sonra kırda bir gezinti yap liyorlar... Bu davete itiraz eden olmadı, - Şimdiki halde caniyi sevket- halktan ayırdeden bariz bir husu- tel! ... Uzun müddet yaşıyacağını 

lcö kler inşa edilmiştir. 
Sir Carmichael, iki (akr) !ık bir 

arsa satın almıştı. Bu arsanın Ok
Yaııusa fevkalade nezal'eti vardı. 
Orada inşa ettirmiş olduğu evin 

mağı itiyad edinmiş idi. Saat on - Buyurunuz efendim... oturduk jambonlu yumurtalar ye- miş olan amili araştırmaktan vaz- slyet göstermezler ve kendilerine hiç de tahmin etmiyoruz. K .~ı-
birden birkaç dakika sonra pvlis İhtiyar himıetçi, bizi uzun bir dik, kahveler içtik.. geçelim. Benim akıl hastalıklarına ehemmiyet at!edilmiyen ve hatta nın hastalığı, kardeşimi mııazzap 

noktası telefon ettiği zaman ev yemek salonuna soktu ... Orada u- Franklin Clarke, bizi meşgul duçar olanların cinayet işlemek •kendileri istihza edilen insanlar I ediyordu. Şarktan avdetinıd~ ycn-

sahibinin avdet etmemiş olduğu- fak bir sabah kahvaltısı hazırlan- etmekte olan meseleye temas ede- kabiliyet ve istidatları hakkında sınıfına mensupturlar. 1 gemi çok değişmiş buldum. 
nu öğrenmişti<r. mıştı. Tek dedi ki: birçok tecrübelerim olmakla bera Crome, müdahale ederek: 1 fArkası yarın] 
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SAYFA a 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabli

ye, Fransızca, Almanca ve İngilizce muallim muavini olmak lııU -
yenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eyliıl cuma günü İstanbul Onlvenlteslnde 
başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarını 
A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
C - Hüsnilhal erbabından oldukları, herhangi bir surette malı

kfuniyetleri olmadığı hakkında bulundukları vllliyet veya kaza ida
re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri cH/ilen memur ve 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire 
tmlrlnln vereceği vesika lt!fldlr. 

D - Her türlü hastalılı:tan ve muallimlik etmeye mani vücut 
arızalarından salim olduklarını Is bat der tasdikli heklm raporu ib -
raz etmeleri, 

E - En u liae veya 4 veya S veya 8 sıruflı okulu mezunu veya 
1ıunların muadili tahsll görmilf olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu 
alllmlllt etrniı bulunmaları llzım dır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
prtlar dahilinde herhangi lı!r ort<a tedrisat muallim muavinliğine 

tayin edileceklerdir. .. 
G - Yultardald §artları haiz olan namı.etlu bir istida ile Veki.-

:ı.t. müracaat edeceklerdir. Bu latidaya fU vesikalar bağlanacaktır: 
A - Nilfus ttzkeresiııln aılı veya tasdlltll sureti, 
B - Tahsil derecelerine ait ıahadetname veya vesikalarının 

aııl veyahut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbatası. 
D - Bulundukları yerlerin Maarif idaresinden nilmunesine 

ıöre alınmış tasdikli sıhhat raporu. 
E - Maarif idaresinden taJdikli ve fotoğraflı fiş. 

F - Altı acret 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu veıılltaların en son 15/8/19 39 tarihine kadar Vekalete gön -

-derllmlf olması llizımdır. Bu tarih ten sonra Vekalete müracaat et -
mi§ olanlar imtihana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 
'="::.~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~:c:-

Amasya C. Müddei Umumiliğinden: 
1 - Amasya ceza evinin 1 Haziran 939 gününden 31 Mayıs 

840 senesi sonuna luıdar beheri dört yUz seksen gramdan bir çifti 
dokuz yüz altmış gram itibarile bir senelik yüz otuz sekiz bin yedi 
yilz kilo Amasya Belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi yerli buğday 
ekmeği bugünkü belediye rayicine göre on bin dört yilz iki lira el 
il kuruş muhammen bedel ile 1-6-989 tarihinden itibaren yirmi dört 
giln müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İeteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan ye
di yUz seksen lira on sekiz kuruş yirmi beş santim nisbetinde para 
veya tahvilat ve banka mektuplarını mahsus kanunda sarahati veç 
hile teklifnameye ekliyerek ihale günü olan 24 - 6 - 939 cumartesi 
günü saat on dörde kadar Amasya müddei umumlliğinde toplanan 
komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - İhale günil müddeiumumilik dair<>sinde toplanan komisyona 
aaat on dörtten sonra verilecek teklif ile teminat mektupları kabul 
tdilmlyecektir. 

4 - Bu ihale 24--6-989 cumartesi günü saat onbeşte Amasya 
C. Milddelumumllik dairesinde toplanan komisyonun huzurunda ya 
pılacalctır. 

G - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. Müddeiumumiliği 
ne veya o yer ceza evi müdOrlükifue ihaleden evvel müracaatları 

il An olunur. ( 4004) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~ 

İstanbul Deftardarlığından : 
26/6/939 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Defterdarlığı Mil

li Em!Ak Müdürlüğünde müteşek.kil eksiltme komisyonu odasında 

(47235,98) kırk yedi bin iki yüz olu< beş lira doksan sekiz kuruş 
keşif bedelli Beyazıtta Camcıali mahallesinin eski Vezneciler yeni 
Kimyager Derviş Paşa sokağında eski 13 yeni ll/13 sayılı arsa üze
rine yeniden yapılacak Maliye tahsil ve tahakkuk şubesi binası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul muştur. 

Mukavele; eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri proje, keş if hulasasil e buna müte!erriğ dığu evrak 1 
237 kuruş mukabilinde verilir. 

Muvakkat teminat 3543 üç b Ln beş yüz kırk üç li:adır. Ltekli
lerin teklif mektuplarını VP en az _130.000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesaiklara istinaden İs -
tanbul vllAyetinden eksiltme tari ıhinden sekiz gün evvel alınmış, . 

ehliyet ve q39 senesine ait ticaret odası vesikalarını havı kapalı 

zarflarını 26/6/939 Pazartesi günü saat 14 de kadar Defterdarlık 

Milli Em!Ak Müdürlüğünde tapla nan komisyon başkanlığına ver -

meleri ve ayni gün saat on be~te zarflar açılırken hazır bulunmala-
rı. (3884) 

1 nhisarlar Umum MüdürlünUnden: 
I - .11.200. adet büyük boy kurşunkalem 13stiği müteahhidi 

hesabına pazarlıkla satılacaktır. 

ll - Pazarlık 21/Vl/939 çarş amba günü saat 10 da Kabataşta 
Levazım mübayaat şubesindeki alım, satış komisyonunda yapıla 
caktır. 

III - Nümuneler her gün sö zü geçen şubede görülebilir. 
iV - Pazarlığa girecekler eksiltme için tayin edilen gün ve 

raatte 315 teminat paralarilc mez kOr komisyona gelmeleri. c3992• 

u Ü Ü 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Ya:ı:ın •ıcak havalarda yorllun baıını:ı:ın •erin ve 
yumafalı kuıtüyü ya•tılı ile rahatını temin eder. 

Kuttllyll yorgan, tllte ve yastık flatlarında 
mllhim tenzlh1t yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuttUyU yastık bu ucuzlu§u ispata kifldlr. 

ADRES : lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuttüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyotlunda Sümer Bank 

1KDAH 

11.1· 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen raObet 
Uzerıne, bUyUk bir fedakar
lıkla ve modern tefklllltla 
sıhhf feralt altında temiz ve 
ıtınah çekllen ALEM RAlll
&INI yeni etiketle piyasaya 
çıkardıjlımı sayın mUftarl · 
lerıme saygılarımlablldlrlrlm. 

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü 

EKZAMI 
Ekzaminin hususi ilacı 

FOTI 
ELMA<; ÇİZME 

KUNDURA MAaAZASI 
Beyojilu TUnel 3114 No. da 
Avrupa dırllırllı, metin Ve 
d•yanıkll Sayan, Bay ayak ... 
tcabıları ve aubay çizmeleri 

yag6na ma9harl 

Fenni 
SÜNNETÇi 
EMiN FiDAN 

Kabine: Beşikto.ş 
Yara ve çıbanlan derhal geçirir. Her ebzabanede kutuau l Erld apartmanı, Tel: 

50 kW'uıtur. ....... 443911 Ev, Suadiye 
--------------------=---- Akkurt S. N. 17 

.. 

TAYYARE----------~--------------
PIYANGO BiLETLERiNiZi L A L E GiŞESiNDEN ALiNiZ KAZANMANIZ 

ÇOK MUHTEMELDiR iSTiKLAL CADDESi LALE SINEMASI YANINDA 
S A H 1 B 1: AHMET TOPCU ve TEVFiK FİKRET 

. ' 

, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İşin nev'i Keşif bedeli 

Lira Kuruş 
'ı:7,5 teminatı 

Lira Kuruş 

... 

OLUR 
.. 

Eksiltme 
Şekli • 

• 
' 

Saati 

Gerze Bakımcvi inşaatı 78.815,49 5911,16 Kapalı zarf 10 

Gümüş Hacıköy Bakımevi inşaatı 81.157,83 6086,83 • • 11.SO 
I - Şartna"ne, plan ve keşifnameleri mucibince yukarıda yazılı Gerze ve Gümüş Hacıköy Ba -

kımevlerinin inşaatı kapalı zarf u u'lile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 27 /VI/939 Salı günü Kabatcşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Kom is -

yonunda yapılacaktır. 
IV - Keşi! ve şartnameler lın gün sözü geçen şubeden c394 ve 405• kuruş mukabilinde alına -

bilir. 

•" - 1Jıızlran HJt 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN -seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karŞı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat elmiş.tir. 

A S P i R . 1 N in tesirinden 
• 

emin olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 
EB 

- ··-------------------
Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci ~lınaca k 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile . Türkkuşu Genel Di

rektörlüğünün emri altında bu -yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır• 
lama y.ıvasın" orta okul mezunları alınacaktır. · -

2 - Hav<l Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara· 
nacak bellibaşlı şartlar a_şağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, 
C - Sağlık durum·u · uçuculuğa eİverişli olmak, 
D - İyi hfıl sahibi bulunmak, 
E - Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizasını gösteren vazih 

adresli vesika göstermek, 

F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bıtır· 

dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
vazife görmeyı taahhüd etmek. (Bu taahhüd Gedikli Hazırlama yuva
sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'! muayene iyi 
netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı· 
lacaktır ) 

3 - Gedıkli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla ınah'.imal almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör
lüklerine, A•kerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kuı:umu ılc 
Türkkusu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Liızımge• 

len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. ,. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şutelerine, Anka· 
rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmel:dir. ·3845• 

KURTU UŞ 
Doktorlar, Bankanlar, Katipler, Mektepliler, 
Müherdisler, velhası1 bütün mürekkepli kalemle yazı 
yazanlar, mürekkebın ceplerine akmasın-

dun, kurumasından. ve ucun bo 
zulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada tasdik olunduğu gibi bütün 

Türkiyede de mürekkepli kalemle 

yazı yazmak mecburiyetinde 
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur

su'l mürekkep akmaz ve 

kurwnaz. TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı kalemdir. 

olan halkı hakikaten bu 

ezivetten kurtarmıştır. 

TIKU ucu aşınmaz, 

bol mürekkep alır, 

kuvvetli basılır

sa 3 - 4 kopya 

çıkarılabilir. 

Siyah - yeşil - mavi ve Kırmızı 

renkleri vardır. Her büyük kırta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TI

KU markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka 

üzerine TIKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkaı: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir adet s;
pari§ edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu: Havuzlu han No. 1 lstanbul 

V - İsteklileı·in Yüksek Mühendis veya Mimar olmaları olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz 
bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulıın'duracaklarını noterlikten musad -
dak bir taahhüt kiığıd1 ile temin eltıneleri ve c70.000• liralık bu gibt inşaatı muvaffaltiyetle yapmış ol
duklarına ait vesika vermeleri liızımdır. Münakasaya iştirak edece'kler yukarda yazılı vesaikln 8 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine· ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabulü-

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve V ci maddede yazılı kanuni vesaikle %7,~ gllvenme parası 
makbuzu veya barka teminatı me1<tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saat-

Saat - Mücevherat ve RADYO Ticarethane·;i. 

Rikardo Levi halefi FILIPPO LEVI 
nü mutazammın vesaika almaları lazımdır. 1 
lerinden birer saat evveline kadar yukarda . adı , geçe'.! ~omisyon başkanlığına makbuz mukabilinde =~~~:~-:~:~:~~~j;============~: 
vermeleri IAzımdır. ,4033,, , 
- -- -- - DiKiŞ- NAKIŞ-

f AV UZ SEZEN Dr. Kemal Ôzsan Nereye gideyim diye ŞAPKA 
İdrar yolları hastalıkları düşünme 

Ankara Tlyatr osu 
SanatkArları 

DIPLOM TERZi 

Parlı Kadın ve Erkek Terzilik 
Akademilerinden 

----·---

mütehassısı Moda deniz bnny06una koş. 
Hem ucuz, hem yakın, hem 

Tünelbaşı - Bursa pazarı üstü
gllzel. Duhuliye on kuruıtur. 

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartes~ paraaı:ı. 

/plerinden anlar 3 Bayan i Bu gece: KaragOmrO ı< 

B 
. J , , Zafer Sinemasınna 

U JŞ erı yapan aanatkir Zeki Alpan 

ate)ye)erde birlikte bOyOk mlu• 
mere temıildea evvel 

- - • • lı 'lfl)'OT lıtanbul 743 Pos· mOsik ve muhtelif 
ıi;,i,ıbj " ~;' Nttrlyatı' "fa~ .. • i:cıen Bat varyete numaraları 

Yerli Mallar Pazannda aablır. J 
1---------------· \t'J Bf"yottu "Pıu-ml!ılı:luıını (;Avrf"t fllf)Ar~ 
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