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Nafıa Vekilinin tetkikleri 
Vekil dün İstanbul Nafıa müdür
lüğünde tetkikatına devam etti 

Londra: 15 (A. A.) - Dün A-
vam Kamarasında, hükumetin 
haı·p vukuu halinde Fransız ve 
İngiliz kuvvetlerine bir Fransız 
generalinin başkumandan tayin 
edilmesine muvafakat edip etme
miş olduğunu soran amele fırkası 
mebuslarından Henderson'a cevap 
veren B. Chamberlain: 

"Askeri harekatın muhtelif 

mıntakalarda kumanda işlerinin 
tanzimi, bizzarure iki dost devle

tin mümessilleri arasında müzake-

re mevzuu olmuştur. Bu mesele 
hakkında etraflı maliımat vermek 

menfaati umumiyeye muvafık de-

ğildir." 

Demiştir. 
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.CAC.ALOOLU NUBUOSMANİYE No. -"4 

TELEFON No: 23300 - İST AN BUL 

Benim için dUnyada en büyUk mUkAfat; 
milletimin en ufak takdir ve iltlfattdır,, 

vaziyetiyle duran Said kaptana a-
• tada bir denize ve denizciliğe aid 

bazı sualler soruyor, aldığı cevap
ları yüksek takdir mihengine vu
rarak münakaşa ediyordu. 

Güneş, ufka çeldlirken "aatle
rini kaptan köprüsünden geçiren 
büyük Ata, kırıklığının arttığını, 

fazla yorulduğunu söyliyerek kap
dan köprüsünü terketti. A~ağı 

salona indiler. 
Savarona sular kararırken 

Hayırsız Adaları bordaladı, Mal
ta seyahatine hazırlanan llamidi
ye, burada Ebedi Şefin deniz 
mevkibini ihtiram toplari!e seliımla 
dı. Yat, bütün elektriklerini ya
karak deniz üzerinde seyyar bir 
ışık damlası halinde Haydarp:ı ·a 
sahillerini geçti, Kızkuleoi önle
rinden aktı, Dolmabahçe öııleriııe 
gelerek demirledi. 

Halin siroz, büyük Atanın kıy
metli vücudunda ve kuvvetli bün-

Türkler boğazların emniyeti
ne, Romenler aşağı Tunanın 
serbestisine nezaret ederler 

'' illllıı.t~~-

,JJ ~----'--''-"'"" Berlin - Prağ treni 
yoldan cıktı. 

Berlin: 15 (A. A.) - Berlin - :Mösyö GAEFNKO B 1 aşvekUimizle beraber 
~ , ~ Prag sür'at katarı. Südet memle- · Bükreş, 15 (A.A.) - Rador a- cTimpuı. gazetesi. yazısina şôy 

••tıa Vekilimiz dUnkU tetklklerl ••naeında ketinden kliin Mittelgrunf i•tasyo- jansı bildiriyor: le başlıyor: 
aldıOımız reaml nunu geçerken yoldan çıkmıştır. Romanya gazeteleri, Romanya B. Gafenko, Türk ~opra:klarına 

Birkaç gıindenberi şehrimizdelbul Nafıa Müdürlüğüne gelmiş 10 ölü ve üçünün yarası ağır ol- Hariciye nazırı B. Gafonkonun An ayak bastığı dakikadan ıtibaren 

b 1 ht l
'f 

1 
.. d . . ' mak üzere de 20 yaralı vardır. kara ve Atınayı ziyaretlerine g~ umum! bir sempati havası ile kar-

u unan ve mu e ı mevzu ar u- ora a tetk1klerıne devam etmi• - Ü . . . . . • ç vagon devrılmıştır, Lokomo- niş sütunlar tahsisıne devam et- §ıLanınıştır. Bunun ehemmfyetı çok 
!!elinde tetlf a e-
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SAYFA 2 

E:::~::IQ&~-"' 
Musa • lsa • Muhammet .. .... ,,, . 

İSANIN HAYA Ti 
O; yalnız 

ölülere 
hastalara şifa değil, 
can da veriyordu 

-37-

Yeni teşkilat 
kurulurken 

Denizbankdan pek az me-
mur açıkta kalacak . 

Denizbank meclisi i<laresi dün 1 
toplanmış ve bankanın lfığvile ye-

iKDAM 

1 
Haklı dejil mi? j 

A Cıda dem 1i1 er 
tozdan şikayetçi 

Çubukluda bir 
motör yandı 

infilakı önlemek 
motör hatırı ldı 

için 

16 - Haziran 1931 

Adliye koridorlannda 
24 SAAt: 

,... ... - ... 1 

Baba katili • 
yenı 

iddialarda bulundu 
Büyük kardeşinin vaktile babalarını ölümle 

tehdit etmiş ve malları üstüne almış 
olduğunu iddia ediyor 

İanın fakirlere, d~ünlere, Bu kadın, tam on iki seneden ni teşekkül edecek idarelere dev-

mazlümlara vaki .tebşir. !eri, o beri kan zayi ettiğinden şikayetçi •redilecek işle '1 tesbiti ile meş -

Kadıköyüude, Acıbadeın.de 

oturan karilerimizden biri 
gönderdiği bir mektupta di -
yor ki: 

Evvelki gece Çubukludaki Sov
yet gaz dpoları iinünde bir deniz 
kazası olmuş, bir motör yanarak 
batmıştır. 

Bir müddet evvel Kuruçc~me- dit yerlerinden bıçaklayıp öldü

de kanlı bir aile faciası olmuş, Ze- ren sucu Halilin muhakemesi dün 

k . .. d'' idi gul olmuştu . Bu toplantıya ban-ana kadar herkesin ha ır gor u- . •Biz, Acıbademe, yazı ge -
çirmek üzere sayfiyeye çık -
mış bulunuyoruz. Bu semti 
K:ıdıköyüne bağlıyan yol da
ha geçen sene yapılmıştı. Yo
lumuz gayet güzel ve yaya 
yolcular için çok T&hattır· Yal 
nızf:ızlaca toz vardır. Yolu 
güzel bulan şoförler otomo -
billerini olaneıı silratlerile sÜ· 

rüyorlar. Bunun bütiin tozla· 
rı, evlerimize doluyor. Bu hal, 
sıhhat için muhakkak ki çok 
muzırdır. Bütün bu civar hal-

İzmit limanına bağlı Mehmet 
Sonerin idaresindeki 90 tonluk 
Kaplan motörü burada bağlıdır. 

Akşam üzeri b'.rdenbire motörün 
baş tarafından alevler çıkmağa 

başlamıştır. Motörde 590 teneke 
gaz ve benzin vardır. Etraftan yan 
gını görenler derhal imdada koş -
muşlar ve benzin ve gazları kur -
tarmağa başlamışlardır. İstinye 
tleniz itfaiyesi de derhal yangın 

yerine yetişmişt:r. Fakat benzin ve 
gazların infilak etmemesi için mo

ki adında bir adam tabanca ile Ha . . . 
Ş k t . "ld" .. ağırceza mahkemesıııde hıtmiş ve 

cı ev e ı o urmuş ve kardeşi Ra .. . • . . . . ğü kimselere karşı el uzatması et- e olur, diyordu, müsaade •ka umum müdür vekili Denizyol- 1 

rafında zavallılar, zayıflardan et, elimi eteğine dokundurayım.. !arı umum müdürü Ibrahim Ke
müteşekkil kuvvetli bir grup top-. Eminim ki o zaman bütün hastalı- mal de iştirak etmiştir. Diğer taraf 

diyi de yara1aıruştı. muddeıumumı ıddıanamesını ser • 

Zekinin muhakemesine dün de detmiştir. 

·ı ı k d' 1 ğım geçecek tan yeni teşkilatın kadroları üze-lamasına vesı e o ur en ın softa- .. 
ağırceza mahkemesinde devam e- Müddeiumumi Halilin suçunu 

dilm~tir:. sabit görmüş, ancak Şükriyenin !arını da kızdırmaktan hali kalını- İsa durdu. Eteğini bu kadına rinde uğraşılmakta ve bugünkü 
yordu. Bir Ferisi bir gün İsayı evi verdi ve: . banka teşkilatında bulunan~arın 
ne davet etmişti. İsa bu davete ica - Merak etme .. dedı, sen de yeni idarelerdeki mevkileri tesbit 
bet etti. Onun Ferisi'nin evinde bu itikad varken muhakkak şifa edilmektedir. Yalnız 'bankacılık 

Dünku celsede maznun Zekinin <nf" L" tf' il ·na.ı bul .. te .,,... h' ...- or u ı e zı a unınası 
gos ruıgı şa ıllerden emnıyct i- . . . . . . 
kinci şube komiser muav'.nlerin _ gi.bı kuvvetlı bır tahrikin husule ı:e 

b 1 d • h be al b' f h' bulacaksın... kısmının Iağvile açıkta fazla me-
u un ugunu a r an ır a ı- 8 s· 

.. . . onra ınagog hahamını takip; mu kalacağı anlaşıldığından bu 

den İhsan dinlenmiştir. tirdiği şiddetli elem ve hiddetin 

İhsan o zaman Kuruçeşme po- tesiri altında suçu işlediği anla -

lis merkezinde bulunduğunu tas- şıldığını söyliyerek ceza kanunu -
şe kadın, gunahlarırun affı ıç.n tt• 

1 d 
.. k k e ı. hususta tetkikler yapılmaktadır. 

koşarak geldi. E in e, guzel o u 1 h h . . d'. · . t sa a amın evıne gır ıgı za- Münakale Vekaleti de mümkün 
bulunan bir tas vardı. sanın çıp· .. 1 .. k d d törü batırmaktan başka çare görü- rih ettikten sonra vak'a sabahı te nun 51 inci maddesi göz önüne alı

narak 449 uncu maddeye göre ce-.. . man, o u ızın o asın a ve o za- olduğu kadar az memur açıkta bı-
lak ayaklarını goz yaşlarıle ağla- man Met oldugu· uz" ere o"lülere mah-

lememiştir. Nülusça zayiat olma -
mıştır. Yangının nasıl çıktığını 

hala anlaşılamamıştır. Yalnız mo
törde bulunan gaz ve benz'nlerin 
gümrük resimleri ödenmemiş ol -
duğundan bunlar gümrük muha

sadülen geçerken eve girdiğini ve 
Zekiyi elleri kelepçeli yakalanmış 

olarak gördüğünü başka bir ş~y 

bilmediğini söylemiştir. 

s 1 il rakılmasını bildirmiştir. Bunun i-
tarak yıkadı. aç arı · e kuruttu sus havalar çalan flütcüleri ve bı·r . çin yeni bir esas üzerinde çalışıl-

kı, bu sıcak günlerde pence -
relerim;zi açanıamağa mah -
kfun bu "ınuyoruz. Kayma -
kamımızdan şunu rica ediyo -
ruz ki: Günde bir defa Acı -

za tayinini istemiştrL Muhakeme 
müdafaa için başka güne braktl

m~ır. 

ve vücudunu, saçlarını beraberın- sürü kalabahgı" gördü. Onlara 1 
maktadır. Buna göre, bugünkü te§ 

de getirdiği güzel koku ile ta tir hitaben: 
kilatta çalşan memurlardan teka-

ettL - Siz, dedi, burada ne arı -, . • ütlük müddetleri gelmiş olanların 
Evinde misafir oldugu Ferısı yorsunuz. Bu kız ölmüş değildir. bndem yolunun sulanmasını ı faza teşkilatı tarafından nezaret 

Maznun Zeki mahkmeye b;r is-

IAkl b
. k d hepsi tekaüde sevkedilecektir. Bu 

böyle kötü ah ı ır a ın~ te- Haydi.. Hepiniz çekiliniz ... 
suretle boşalacak yerlere, nakacı- ve otomobillerin buradan da- altına alınmıştır. 

tida vermiş ve okunan bu istida
sında hadisede ağabeyisi Stddıkın 
büyük rolü olduğunu, vaktile o
nun babasını ölümle tehdit etle -
rek bütün malları kendisilc k,ü
çük kardeşi üzerine temlik ettir -
miş bulunduğunu iddia 

iki kadın iki top patif:ka 
çaldı. 

masına müsaade ettiği için Isayı İsanın bu sözlerini orada bulu-
t !ık kısmından açıkta kalacak me-

tenkit etti. sa şu cevabı verdi: nanlar şüphe ve emniyetsizlik 1 murlar yerleştirilecektir. 

ha az suratle geçmelerini te • ı ----o<J----

min etsin ve bizi bu yu gün- Otobüs ve otomobillerin 
cBir adamın iki kişiden alacağı ve hatta alayla karşıladılar. Fakat 

vardı. Birinden beş yüz ve birin- İsa onları zorla dışarı çıkardı. Ölü 
den de elli denier talep ed;yordu. zannedilen genç kızla yalnız kaldı. 
Tediyei deyin zamanı gelince bu Elini eli içine aldı ve sonra ona: 
•ki kişi borçlarını ödemekten aciz - Kalk ayağa ... 
olduklarını söylediler. Alacak!. o- Dedi .. Genç kız babasının öldü 
lan onlardan olan alacaklarını af- diye feryad ettiği, başıucunda ölü
fettı. Şimdi sorarım size bu iki lere mahsus tören yapılan genç 
borçludan hangisi onu daha çol' kız sıhhatli bir halde yatağında 
sevecektir! doğruldu. 

Ferisi cevap verdi: Bu mucizenin akisleri büyük 
- En çok borçlu olnn adam .. , bir sür'atle her tarafa yayıldı. 
İsa: Artık onun yalnız hastalara şifa 
_ Doğru düşündünüz.. dedi 'değil, ölülere hayat verdiğine dair 

Ben sizin evinize geldim. ve siz a- olan kanaat umumileşti. Birgün 
yaklarımı )'lkamak için bam s•J yolda giderken iki amiı. eteğinden 
bile vermediniz. Halbuki o ayak- yapıştı : 
!arımı göz yaşları ile yıkadı ve saç - Ey Davudun oğlu ... dediler, 

1 k tt S
. 

1 
.. (Çünkü ha Davudun oğlu - İbni 

]arı i e uru u. ız, saç arıma sur- ... 

t
. ,. bil .. Davud - olarak tanınmıR, daha dog-

mek içın zey ınya6 e vermeaı- . · 
. .. 

1 
k k 

1 
.. d" rusu, tanıtılmıştı) bıze meı,hamet 

nız. O en guze o u arı sur u. t 'f 
k

. e ve şı a ver ... 
Bunun için size diyorum ı onun 1 ı kl t . sa on ara ya aş ı .. 
pek çok günahları affedilecektır. B · . • . 'f . . . - enım sıze verecegım şı a-
Çünkü cSevmesiııi ıı:~ış~ır·:, . ya inanıyor musunuz? .. 
bir zaman sonra tsa, Şakird lerı Dedi. 
ile bir sandala binerek göle açıldı. Amalar: 

Büyük bir fırtına çık~. İs~ san - - Evet, inanıyoruz ... 
d~lda uy'?'ordu. Şakirdlerı onu j . Cevabını verdiler. Bunun üze
u~andırdı. . • rıne İsa onların kapalı gözlerine 

- Kalk.. dedıler .. Felaket var .. ellerini sürdü ve: 

Fırtına çıkt.~ ... Bat!yor.uz ... Fakat - Cenabı Hak ıtikadınıza gö -
İsa onlara buyuk hır sukunetle: .. re sizi mükafatlandırsın .. 

- Ey cenabı hakka karşı mu- Dedi. 

te,·ekki! olmıyan insanlar, dedi. 1 Bunun üzerine iki amanın göz. 
Neden korkuyorsunuz... !eri de derhal açıldı. 

Ve sonra gölün dalgalarına ve İsa onlara: 

rüzgarlara!. .. Emretti. Dalgalar - Sakın bunu kimseye söyle-! 
ve rüzgarlar sakinleşti .. Bundan meyin ... 
sonra "Şakird" !er onu dalgalara Diye sıkı sıkıya tenbih etti. 
ve rüzgarlara, fırtınalara bile hük- Fakat gözlerine kavusan am "l 
meden adam._. Telakki ettiler. bu mücizeyi de her ~rafa y:y~:-

Bu fırtınalı gün ve gecenin par ... 

sabahı... . 1 Yine bir müddet sonra İsaya 
İsayı hamı! olan sandal bir dilsizi getirdiler. 

sahile gelmi.~ti. Onları karşı~ayan- - Bunu şeytan tutmuştur. Hiç 
lararasında Kafarnahum Sınago-I söylemez olmuştur. Artık senin 
ğunun hahamı da vardı. himmetine kalmıştır. 

Haham İsamn cmev'izaları - Dediler. İsa, dilsizi de söyletti. 
na" muhalü olmakla beraber bu- Ölüyü dirilten, körleri, dilsiz-

!erinde bunalmaktan kurtar -

sın!. yıllık muayeneleri 
Hakh değil mi? 1 Otomobil, otobüs ve mot!\siklet

--o-

Bir Oenizbank mühendisi 
Hanife ve Zehra adında iki ka· 

dın Mahmutpaşada Azizin dükka-

lerin yıllık fenni muayeneleri ha- s dd k d d 
ederek nından müşteri sıfatile giderek iki umum müli•· muavinini 

dava etti. 
ı ı ın a avaya ithalini ve bun top patiska çamaktan maznun o

-ziranın on dokuzundan itibaren 

Ş h•r ı·çı"nde ya b ı ·ı k' . k d !arı bilen bazı şahitlerin dınlen - !arak ikinci sulh ceza ınahkemesi-
Bir Denizbank mühendisı ken - e 1 - aş ıyacak, eylu ün : ısıne a ar l 

sürecektir. Motosikletlerin mua - me erini istemiştir. ne veri.l.m.işlerdir. Aziz hadiseden 
disini haksız olarak işten çıkardı- pılacak ahırlar 19 21 h . h • t Mahkeme. bunların müdafaa 

b 
yenesi - azıran. ususı o o - sonra polise baş vurmuş ve Hanı·-

g·ını iddia ettig"i anka umum mü- şahı'dı' olarak dı'nlenmeleı' k mobillerin muayeı.esi 21 haziran - · ıne a -
dür muavini ve fen şubesi müdürü .. . v·l· Sıhh' 

10 
k k rar vermis ve muhakem 'Yi başka fe ile Zehrayı sabıka defterlerinde 

H I
. lm h kkı d d Dun Beledıye ve ı ayet ı - temmuz, amyon ve amyonet- ' " 

arun en a n a ava aç - .. .. 1 . İs bul lerı'n muayenes'ı 11 _ 22 temmuz, güne bırakmıştır. kendisine gösterilen resimlerinden 
t D b 1 h .d. ·ye ve Baytar Mudur er, tan 

1 

mış ır. avaya se ep o an a ısc .. .. .. ... .. ---f\0--. te his t · t· An ak iki' kadı 
şudur: Sıhhat. Mudurlugu'lde toplanar_ak otobüsler'n muavenesi 25 - l:9 tem- - ş e mış ır. c ru 

B d b
. k 

1 
D . şehır ıçındeki ahırlar meselesmı muz, taksi o1)~obiller.inin muar KarıSflll öldüren SUCU Halilin sorguya çeken sulh ha.kimi kafi de 

un an ır aç ay evve en.z- . , 
b k f b . ..d .... H görüşmüşlerdir. Istanbul kazaları yenesi d .. e 31 te.mmuzdan 2 eylüle fecz·ıves·ı ·ısf d. 

an en şu esı mu uru arun 1 kadar surecektır. ] • en ı . 
.. h d. s d b. f b 'k t kaymakamlarından, kaza arı da -

!il mevcut ohnadığından dolayı 

serbest bırakılmalarına ve evrakın 

müddeiumumiliğe iadcgJıe karar 

vermiştir. 

mu en ıs erme e ır a rı a e- . 
hilinde ahır yapılabilecek yerlerın Muayeneler, yine Sultanahmet-

sisatmın diğer bir yere nakli iç.n 
emir vermiştir. Sermed ise bu iş'. 
kanuna aykırı görmüş ve ii.mirine 

bu emrini yapamıyacağın, söyle -
mişt'r. Harun be •mesuliyet bana 
aittir. Sen benim emrimi yapmağa 
mecbursun• diyerek ısrar etmiş, 

fakat Sermedin işi yapmadığını gö 

Beyazıtta Fatih sulh mahkeme
si önünde karısı Şükriyeyi şoför 

LfıtCi ile beraber görerek mütead-
nereler: olduğu sorulmuştu. Dün- te, yanan Adliye b:nası önuünde 
kü toplantıda, gelmiş olan cevap -ı yapılacaktır. 
!ar tetkik edi!fııişıir. Kaymakam- ----o-

rünce de vazifesine nihayet ver-

BugUn Köprü açılmıyacak 
İstanbul ile Beyoğlu arasıııda

ki köprü altından geçen büyük e
lektrik kablosu tamir edilmkte 
olduğundan bu sabah köprü açıl

mıyacaktır. Bu yüzden Halice va
pur girip çıkması da kabil olamı
yacaktır. Yarın sabah köprü mutat 

Vali bugün geliyor 

Adliye koridorunda 
bir şahidi dövdü 

Polise de hakaret edince iki saat sonra 
aynı mahkemede bir ay 3 gün hapse 

mahkum oldu 
Yalovada bulunmakta olan İs • Mustafa adında bir adam, bun- düşürmii§ ve kendisini yakalıyan 

miştir. Sermed de bunun üzerine 
mahkemeye müracaat ederek hak 
sız yere işinden çıkarılmak sure
tile maddi ve manevi zarara uğra
tıldığını iddia etmek suretile Ha
run aleyhine dava açmıştır. Mah· 
kemede Denizbank müdür ve er • 
kanından bir kısmı da şahit olarak 
dinlenecektir. 

tanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. dan bir müddet evvel Uzunçarşı- adliye polis memuruna da haka -
sonuna kadar ahırlarını oralara Lütfi Kırdar bugün lstanhula dö- 1 tıa Fatın. anın dükkanı. önünde b .. ir '!'ette bulunmuştur. 
kaldırmaları tebliğ olunacaktır. k · d 1 k b :nece tır. arka aşı e avga etmış ve u yuz- Bunun üzerine hemen bir meş-

!ardan bazılarının, verdikleri ce
vaplarda, mıntakalarında ahır ya
pılacak yer olmadığını bildirdikle
ri görülmüştür. Henüz cevap gel
m:yen kazalardan da cevaplar gel 
dikten sonra, Sıhhat ve Baytar mü 
dürlerinden mürekkep komisyon, 
Belediye İmar Müdiirlüğile temasa 
geçecek ve şehir plô.nına göre ahır 
yapılabilecek yerler tesbit di!Qrek 
ahır sahiplerine b'.ldirilecektir. 
Bundan sonra ahır sahLplerine 
mühlet verilecekve bu müddetin 

işçi kursları açacak 
muesse'er. 

Tirenlerde numaralı 
kanapeler 

Bütün sanayi müesseselerile Devlet Demiryollarında numa-
maden ocaklarında açLlacak çırak'.! ralı yerlerde seyahat usulünün tat 
kalfa ve usta kursları hakkındakı, bikine dünden itibaren başlan~ 
nizamnamenin 13 üncü maddesı 1 tır. Bu usul şimdilik Ankara - Hay 

mucibince günde en aşağı 100 işçi 1 darpaşa arasında ve yalnız Anado 
çalıştıran her müessesenin açaca- lu s.ürat .ve eksp:esi katarlarında 

ğı kurslara ait müfredat program-ı tatbık ~dılmekted'ı:. . . . 
!arını 15 temmuza kadar İktısat Bu ilk tecrube ıyı netıce verır-

Vekaletine bildirmesi lazım gel -

mektedir. 

Şirketi Hayriyenin plajı 
10 gün sonra açılacak 

se numaralı bilet satılması usulü 
bütün hatlara teşmil edilecektiI. 

Şiındil!k numaralı biletler Anka-

ra ve Haydarpaşa garları ile Po

latlı, Eskişehir, Karaköy, B!lecik, 

Arifiye ve İzmü istasyonlarında 

Şirketi Hayriye tarafından Bo - satılacaktır. 

ğaziç' halkının pliıj ihtiyacını te- Trenlerdeki numaralı boş yer-

min ve tatmin için Küçüksuda, !er istasyonlar arasında telefonla 

Hususi ve ekalliyet mak
teplerindeki tali memurlar 

den asliye ikinci ceza mahkeme - b t . "-'· 
. d uhak . b '·~-·· but suç za ı L tanzim ed~ ve sn e m emesıne aş~ - .. . 

Mustafa nobetçı olan ayni mahke 
tır. 

meye verilmiştir. Mustafanm Fat 
Muhırkemenin dünkü celsesin -

Maarif Vekalet. -,uayetlere yap- . . . maya yumruk vurduğu ve polis me 
• b' tamimi M 'f M-d·- l"k de şahıt olarak Fatma dınlenmış-

tıgı ır e aan u ur u - muruna hakaret ettiği sabit olmuş 
!erinin mürakabesinde bulunan tir. Fatmanın şahadeti Mustafa 

1 k k . ve memura hakaretten bir ay, Fat 
hususi Türk mektepl<>rile ekalliyet nın hoşuna gitmemiş o aca ı 
okullarının kütüı:hane memuru, mahkemeden çıkar çıkmaz Fat - mayı yumruklamaktan da 3 gün 
ders aletler: muhafızı, doktor ve maya bir yumruk vurarak yere hapse mahkilm edilmiştir. 
muhasebeci gibi tali memuriyet -
!erle muvazzaf kim•elerin bilim
t"1an kabulile bu kabullerin Maa-
rif Vekaletine imtihan neticelerile Harici kısa haberler 
b'rlikte tayin keyfiyetlerinin tas - ______ - - - - - - """" 
diki çin ıen kısa zamanda mü.raca- ~.ı7""V.ı>ı>ı>Vf7V~zıxı.:.ııwu 
at yapılmasını bildirmiştir. * İran Sefiri, dün Parise gel-Is'. erkanın. Belgr~ı zıyaret ~tmele-

Hususi mekteplerle ekalliyet miş ve vazifesine başlamıştır. in beklenılmektedır. B~ zıyar~t 
mekteplerin:n bu tasdik keyfıyeti Fransız gazetelerinin Şehinşahın Yugoslav za?ı~sında~ _bı.r heY_e~n 
için müracaat zamanlarını tesri şahsına karşı alaylı bir lisan kul- ıre~en senekı zıyaretını ıade ıçın 
etmeleri de tamimde zikredilmek- !anmalarından mütevelliL hadise· yapılacaktır. 
tedir ye kapanını~ nazariyle bakılmak· * Kral naibi Prens Paul, dün 

mı aleni olarak izhardan çekiniyor- leri, kötürümleri iyi eden, denizle
dıı. Bunnn!a beraber bir kızı var- re ve rüzgiırlara hükmeden (bu 
dı ki, ha~atı dem~kti. Kızını ~-ıadam) artık halk arasında mühim 
kaılar ~vıy?rdu k'., nazarııı~a dm bir yer tutmağa başlamL' fakat 
ıman, ~ıç bır şeydı ... Ve_ o. gun bu nüluzları ellerinden giden yobaz
her .~eyı olan kızı gozlerım hayata fları da endişeye diı,<iirmüştü. (Fe

; ıınımuştu. . . r· risi) !er ve hatta Sadukiler İsayı 
Bu acı, bütün ümıdıni, bütün susturmak ortadan kaldırmak i 

se\·gisini verdiği biricik kız'.n'.n ö-tayrı ayrı pİanlar kurmağa b 1~ ~ kasır civarında, K,brıslı yal ar- birbirlerine haber verilecektir. Bu 
lilmünün acısı hahamın belını ez- mışlardı. [Arkası yan"!.] sasında tesis edilen plajın tamam- katarlarda ayrıca numarasız ser-

. • • • tadır. beyzz sarayda Brez~Y~ Belçika 
MutE vellı ımtıhanları . * Birinci İtalyan deniz filosu ve_ ~or~tc;'in sefirlennı .~bul et-

Ekall.yet vakıfla.ının mulevellı üz"tamlannın bu ayın son ıo gü- m~tir. Sefırler, Prense ıtimadna.
sistemile idaresi hususunda 938 yı- ~ü ~le Temmuzun ilk ıo günü i- melerini takdim etmişlerdir. misti. Karaya ayak basan lsamn 'lm k ) ______________ 11 ıanma işine C:evam edı e tedir. best yerleri mavi vagonlarda bu-

ayaklarına kapandı. ,-
Aman. .. dedi, ne olursa sen

d n olur. Benim kızımı kurtar. 

İ · :ı sordu: 
- Kıı:ın hasta mı? 
Haham cevap verdi: 
- Hayır .. 
- E ... neden kurtarayım? 
- Öldü ... Onu ancak sen di-

rilte ilir, •en hayala iade edebi
lirsin! ... O henüz ölmü<tür .. Ôllisü
ntin 6zerine eJinizi sürerseniz nıu~ 
h ı<k ık tekrar dirilecektir. 

1-n. im rica ve talep kar~ısın
da: 

- Peki.. 

TAK VI M. 
1358 HICRl 
Rebi' ülabir 

ıs 

6tncı AY 

S E N E: 
asa ti 

1355 RUMi 
Haziran 

3 

HIZIR 42 

1 9 3 9 

Ezani 

Gün Haziran Güne, 
4 28 s 46 
o o tl ' 
il 14 

16 
4 32 

kındl ikindi 
16 15 8 31 
Akşaru Akşam 
19 42 12 00 
Yatı Yataı 

Plajın tekm:l inşaatı haziranın Junacaktır. Yalnız ekspreslerde nu 

,25 inde ikmal edilecek, 26 sından maralı yer almak mecburidir. 

·itibaren yaz tarifesile birlikte u- Devlet Demiryollarının yeni 
muma açılmış bulunacaktır. 

Yamanlar kampı 
İzmir. (İkdam) - Verem mü-

cadele cemiyetinin Yamanlar kam

pı 19 Haziranda açılacaktır. Ça-

dırlar, kamp mahalline gönderil-

miştir. Kamp müdürlüğüne bele

diye ambar memuı·u Atıf tayin 

edilmiştir. Çadırlar derhal kur-

1 
sefer tarifesi de dünden itibaren 

tatbike başlanmıştır. 

zamanında açılıp kapanacaktır. 

: .. ~ .. ~···· ............. : 
ı KUÇUK HABERLER ı 
: ........................ : * Köprü ile Kadıköy - Hay
darpaş: arasındaki yeni vapur ta
rifelerinin tatbikine dün sabahtan 
itibaren başlanmıştır. * İş yerlerinde iş mumessılle-

lında verilen kararın ve mütevelli çinde İspanya ve Portekiz suları * Belgrad ile Varşova arasın: 
imtihanları netieeler:nin alınması ile Tuncada bir cevelan yapacakla- daki yeni havai lialtın k~at resmı 
için lazım gelen muamelen;n ikma- rı haber verilmektedir. dün yapılmıştır. 

li. bu ayın nihayetinde ı;et;celen- * ttalya hava i~leri nezareti- 1 adan d" 
m.ş bulunacaktır. nin bir mümessili ve Milano tayya- spany onen 
TUrkkuşu filosu lzmirde re limanı müdürü, Roma • Vene= ltalyan tayyarec·ııer·ı 
İz · 15 (AA) _ B b h dık - Budapeşte - Varşova • Gdy 
mır, . . u aa a h tt kü 

8,30da Bursadan hareket ~!:len nia yeni ha~a. a ınbınl resmalcen"•_: Cenova: 15 (A. A.) - İspan-
.. . sadı merasımınde u unm ~- . d ltaı 

Türkkuşu filosu saat 11 de İznıire ' .
1 

V ya gel- ya an avdet eden 2.800 yan 
• . re dön tayyare ı e arııova t · · · ı Kind ı • muvasaıat etmış, havada hyyare . . ayyarecısı ıle genera e anın 

f ·ı mıRlenlir. "d · d k' 1 l ha h e ı olanınız ve alanda vali Etem · . b .. . . .. ı are."ın e ı spanyo va ey • 
Bu merasım. ugun reı.sıcum- t· u· 1• · 1 1 ·.ı 

Aykut müstahkem mevkı kuman "kO t •·• h ı, ıu ıo vapurıy e ge mı .... er ve ' hurun ve hu me er .... nımn ıı-
danı, emniyet, Hava Kurumu baş- . 1 1 aktıı· Kont Ciano ile general Vallo, A-, zul'ıv e yapı ac . . . . . , 
kan ve azası, matbuat miimessillc- * !Iitlerin Temmaz başlangı- mıral Cavaguan ve ke~ıf bır hallı: 
ri tarafından karşılanınıst;" 1 i 
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v~ 

İSTİKLAL HARBİ 

• 
imtiyazlı mıtıkaların 

ablukası meselesi 

İŞARETLER 

Bizim fırınlar ve 

16 - Bntnn ll:ıt 

hamamlar 

yer yer ku~ulan ~emfyetler, yabancı ihtirasla ı 
ra karşı müdafaa ~aygusu~dan doğmuştu. ''Japonların bu hereketi ile Strangın 

Bununla ber:ıher her biri halkın
4

kuku Milliye Cemiyetinin maksadı kova seggahatı arasında bir münasebet 
Mos-

Çiçek aşısı kadar basit bir sılıhi tedbire baş vurmıyarak bir 
çoeuğu ölünceye kadar yüzünde cehaletin ve ih1J1alin lekelerini ta
şımaya mahlıı'.im etınek nasıl ipti da iliğin başlıca damgası lse, bir 
şehrin yiiziindeki bazı lekeleı de böyle bir iptidailiğe işarettir. Bu 
lekelerin gii-rüııenleri ve görün1J1 iyenleri var. Görünenleri de gören
ler .kadar göremiyenler olmakla lfıcraher biz görünmiyen bir ikhin
den bahsedeceğiz. Görünmiyenler/in başında bizim fmnlar ve ha -
marnlar gelir. Biri temizlenmek yeri olduğu, diğeri her giinl<ü 
başlı~a gıdamın verdiği halde iki sinin d~ ası:rlardanheri deği~miyeu 
kirli manzarasına sıhhat ve neu fet kaidelerile alakası olmıyan İŞ· 
leme !anlarına artık tahammül edernttclilı:. Belediye ekmeği in 
58Jlın elinden ve ayağından Jı.urt arıp makinenin tertemiz, çabuk ve 
emniyetli eline teslim etmek üu:r e tqelılıüslerde lıalunayor. Bun • 
dan sonra sıra inşallah lıamamlardaıhr. 

iKDAMCI 

müdafaa ins:yakmdan doğmuş o - teşekkülü de, [nizamnamelerinin •• k • k A J 
lan bu cemiyetlerin bir müşterek ikinci rnoddcsiJ şark vilayetlerin- gormeme ım ansız ır,, Savaronada 
hedefleri yoktu. Her biri bir baş- de mütemekkin bilcümle unsurla-
ka ist:kamette tutturmuş, kendi _ rın dini ve siyasi haklarının ser _ Paris, 15 (A.A.) - Pietri, Jourl Kerillis, Epoque gazetesinde di- Uzak Şark meseleleriyle ala - (BA§tarafı 1 inci sayfada) mek istiyorlar, erlı;en başlıyan ban-
lerini bir başka hulyaya kaptır _ bestii inkişafını temin edttek es_ gazetesinde, Tient.sindeki tngiliz yor ki: kadar diplomatik mahliller, Tien- ek k b'ld" Jyo mevsiminden istifade ediyor-

babı meşmaya teşebbiis etmek, ve Fransız imtiyazlı mıntakaları - Japonların bu hareketile B. tsin'in kısmi ablukasına esaslı bir m F,,;; ~ ;.: ük. Ata k k ~!ardı. 
~tı. Str , MO&k a , uy nın ço uv- F lı ek 

Böylelikle Edixne havatsi.nde mezkur vilayetler ahalii islamiye- nın ablukası meselesine tahsis et- ang ~ .. O'Vaya v"=ışı ara- ehemmiyet atfetmemekte~ir. Bulvetli bünye.si bu yoklamayı hiçe a at, ıı~ . herg~n bir ~arça 
bir Trakya _ Pa.şaeli cemiyeti te - 5inin tarihi ve milli hakların!, in- tiği yazısında şöyle diyor: ~d~ bır munasebet gorme~~k. mahfillerin dediklerine gore, me-1 sayrnı~, bunu soğuk algınlığından d_ah~ artan :ıM?'et:. ~lerd~k_ı ke-
şekkül etmişti ki bir ay evvel ve- delhace, ilemi medeniyet buzu - Uzun sürecek bir sinir harbi ımkansı~dır .• Gene şu~u da duşun selenin ehemmiyeti, ancak Fran- mütevellit hafif bir gribe hamle_ • h~f . oksürülı, ~tıha -
fat eden Ed:rne saylavı Şeref ile runda müdafaa eylemek; şark vi- T b' k t d _ memek imkansızdır kı, Uzak Şark sız-lar ve İngilizler Japonlara baş den ancak grip arazı gösteren sızhk neticeıı.ı az gıda almaktan 

l başlamıştır. am ır uvve ar · ·· · · · · ' ··t ın ddedir Ebed" ş Kamutayınıızın en kıdemli say - liıyetlerinde vak.i olan mezalim ve . . . . . . ta·kı muttefıklerınden Akdenııde eğdiği takdirde başlıyacaktır. Z:ra hastalığın hakiki môlıiyetini 0 za- mu eve ' a 1yor, ı e-
lavlarından Faik bunun ileri gelen cinayatuı esbap ve avamili ve fail besile ~apo~ların ışı bıtırebılıne - bri deniz işbirliği vadi almıyan Tientsinde mevzuubahis olan me- man ilk muayenede te~his edem;- fe !fı~ai rejim te~ille~i ile ':8;Zi
efleri idi Bu cemiyet.in İstanbul- ve miisebbipleri hakkında bitara- !eri ihtımalı yoktur. Bu vazıyette, Roma ve Berlin, hiç olmazsa Avru sele, manevi kuvveti bir nevi im- yen teda,; ekipi Ebedi Şefe isti- yetı onleınek tedbırlerı arzedılı -
~a İkinci Valof Hanında iki odalı iane tahkikat inasile .mücrimlerin yalnız şurası unutul.mamalıdır ki pa müzakerelerinin kat'i dakika : tihana tabi tutmaktır. Buradan a- rahat ve soğuk algınhğına karşı yordu. . ,. . . 
bir de mer"ezi vardı ki katilli Şa- süratle lttziyelerini talep etmek; Çinde mücadele eden bir Fran - larında Tokyonun Uzak Şarkta bir lınacak netice üzerine Şanl<hay kullanılacak ılaç ve rejimi tatbik .. ~enız ~oşkundekı ıkamet az 

" · d k f hh d be · · J ·· surdu. Bır hafta sonra otomobil-
kir adlı bir gençti [•1 anasır beynın e i sui te e üınün sız _ İngiliz birliği değil, fakat bir ar vurması ıçın aponya uze- imtiyazlı bölgelerinde harekete ge etmişti. 1 D im b hç d"" B ... ··k 

· ı · ·ı --•· "d ld - "b' · · · d t · · t · 1 d" F k t . .. .. . , e o a a eye onen u~ u 
Yine İstanbulda Cağaloğlunda ıza esı ı e .,...ı en o ugu gı ı ıyı İn iliz - Fransız - Amerikan bir- rın e esır ıcr~ e mış er ır. a a çilmesi ek muhtemeldir. Tientsin Bırkaç gun ~uren bu hafıf ha- Ata tekrar k rl . 1 b' f'kt S . 

mu··nasebetlcr kurmak halı" harbın· g "'okyonun İng lte · t tt ğu l t ük" ı· · · ··k ·· - - ·· At ' 0 arıy e ır 1 e a bir eski konamn bir katına yerleş- • .. .. ti . . ·~ ı reyı u u yo - . .. . J rare y se ı ını ve o surugu a 
.,. .1• k" 00 1 rt 1 ·-· b liğidir Şimdi butün gayre erımız d kart b"lm . . . kit" k 'de alınacak netıce uzerıne apon- ' varonaya naklettiler. Bu nakle • 

m;~ bir cemiyet vardı ki adı cVi - vı ayalı şar 1Y e ev ı e tıgı a- · an çı a ı esı ıçın va ço • türk istirahat müddetini bitirin- . 
-·-. b" f-' t b"k. et e d" Japonların açıkça niyetlerini teşkil germi<tı'r ]ar Şanghayda ya harekete geçe- M'ec1· .1 ek ,. kili H dı~ de Savaronaya geçişlerinin •o-
layatı Şarki)•e Müdafaai Hukuku ra ı ve se •ue e, u um n z ın- .. ,,.....,, . . ce ıse gı m ve 'e er e- nunu teşk"I tti 
Milliye Cemiyc idi. Paşaeli ce- de teşebbüsatta buhmınak sureti- eden bir ara açıklığına duşmemek Bayan Tabouis Ouevre gazete- cekler veyahut da geçmıyeceklcı- yeti toplantısına i•tirak etmek . _ .. ı ~ · . . 

b 1 . . · ... . Sıruz'un ıztıırap ·vermıyen sın· 
miyeti nasıl Trakyanın düşman e- le, mümkün merte e, çaresaz o tir. sinde diyor ki: dir. ısuretıyle hır mahzur teliikkı . b" f 1. U .. 1 .. . 

akt ·b t ·d· l _ sı ır aa ıye e gunt en gune ı-
line geçmemesi arzusundan doğ - m an ı are 1 1

' retmedigini go•termişti. Birkoç lerleyi•ini kendi,ine has biı- meta-
ı,ıanbuldaki merkezi idarele F.b d. s f t k İ ta • 

m'*'1 bu cemiyet le şark vilayet - ektı"f • • d ,. gun sonra . c ı •, c c n.r s n- netle zerre kadar fütur getirmek-
rinden ver"-'· olan bu dir D t t •• •• •• bulu erefl ı· · b d "k 

!erinin yabancı nüfuzuna geçme - ~ il' - enız ıcare mu uru " emırml" ura a ı a- si ·n k ı1 Eb d. S f t dahilinde, Erzurum şubesi, v a K d tl •. . d. . 1 d" ZJ arş ayan ' e ı 'c ya a 
mes.i endi<esile te<~kkül etmişti. aza z e e me erını tem ıt etmış '" ı. ;.1 inde • !' b 1 1 • ' yatı şarkiyede Türkün hukukwm İ ı ı ı · Eb d. geç"9"er neşe 1 l( unuyor ar. 

tak 1 ak An Bu stanbu a ge iş erı, e ı Daha d - .. h ·hı·ı 
Faaliyet mm as. o ar • a- muhafaza ile beraber tehcir l'SllB- h kk d hk •k h lb h• " . ogrusu surur avasını ı a lı k• ki t t ta te a Jr .,efın Ankaradan son :ıyrılı•ları etme k . . 00. l d l 

dolunun şima . şar ' topra arını sında yapılan suimuameliitta mil· a ın a a 1 a l İst b ld ı : me ıçm ye ananıvor :ır-k im o du. an u a ay arca suren dı. · 
seçen bir diğer cemiyet uru uş- Jetin kat'iyyen methaldar bulun - hastalık devresi Büyük Kurtancı-
tu ki bunun da adı Trabzon ve ha- madığını ve Ermeni emvalinin Rus Deniz Ticaret Müdürü Müfit masının muamelatını teftiş eder-'. Reisicumhurumuzla Allınc nın yarattığı Ank:ırava bir daha Yatta akşam üzerine kadar is-
valisi ademi merkeziyet cemiyeti ıs' ıı·ıa·sma kadar muhafaza edild"ı _ ha.kk d ı·kt t v k b" d ft d hali" arlı go··s 11 • tirahat ettikten ve b'lha k Necdet deniz ın a ısa e- en_, _ır e er e_ ma ı' s 1 d t 1 fi dönmesine imkan Yermemı·~. hele ı ssa ya ın-
iıdi. ğini, buna mukabil müslürnanların kfileti müfettişl~ri tarafından ya - terılmıyen 200 lıo-alık b.r masraf Jorj arasın a 8 gra ar \ebediyete intikaline takaddtlm e _ ,d~n meşgul oldukları Dil ve Ta-

Bütün bl\ cemiyetler, halkın, her pek gaddarane harekata maruz pılan bir tetkik neticesinde, adli- görmüştür. Müfettiş defterler üze\ Ankara, 15 IA A.) - Ma- den son aylarda vatnkta devamlı rıh mevzuları etrafında bazı ko-
taraftan saldıran yatıancı ihtiras - ~aldığmı ve hatta hilafı emir teh- yeye verilen bir dosya iızerine (rindeki tetkiklerini derinleştirin- jeste Altıncı Georgesin doğum lbir Raf!ıa teskil ~tmişti. ıuımşalar yaptıktan sonra saat 19 
]ar karşısında harekete gelişinden, <ı:inlen alıkonulan bazı Ennenile _ ı ·1 A ' İ b 

1 1
. . . tla ilk defa Karadenize doğru bir 

ma.l ml k t 
··da müddeiumumilikçe tahkibta baş- ce, ayni şekilde, bir 200 lira ık mas yıldönüınünü münasebetı e a- tanın . on •tan u a ge ı.ını, 

ırz, , can ve me e e mu - rin hamilerine kar<ı reva gördiik- l (M ·r · afi t edil · · ti ak ._,_ t lanmıştır. rafa daha ras amıştır. iı ettış şağıdaki telgr &r tea ı - Florvadaki deniz kö,kiine inmeleri gezın yapm anu•unu ıwar e -
Iaası kay ..ıa n doğmuştu. Halk ' ri muamelatı, müdellel vesaikle · l · m'•tı·r,· 1 • · "I Tahkikata göre. Müfü Necdet tahkikatını daha ziyade genış etuı .., takip etmişti. . ı er. !138 Ağustosunun ilk hafta-
ilk defa olarak profesyonel poli - lilemi meden .yNe ;,rz ve ibliiğa ve Deniz bir ihtilafta ha1<e!ll olmu~ıce, bu iki yüz liralardan birinin Majeste Alhnc. Georges, 
tikacılann tahriki olma.dan veya vilayatı ş,ıırkj:Yeye ~· dıkDlıen ve buna mukabil hakem ücreti al- Emlak Bankası tahsildarlarındaıı ingilterc büyük elçiliği 
cehdini profesyonel politikacıların oenzuı ihtirası hükümsüz bırak _ ı t ·ı 

Büyük Ata, rahatsızlıklannı 

deniz köşkünde bol iyodlu deniz 
hava•ı ve banyolarla bertaraf et-

"na rastlayan Karadeniz gezinti
si için emirlerini telakki eden 

mışlır. Fakat bu ücreti ,,..,.;resi itı-ı· biri tarafından ik ncl 200 liranın .-ası a. ı e 
Jdaresi altına sokmağa lüzum gör- nak için çahıpııağa karar veriyo.-. İ 

barile almRsı suç mahiv. Pt'nde gö- da diğer bir zat tarafından ş Ban t Vaşinkton 
meden kendi menfaatlerini koru - * J 

Şehir Stadı 
[Arknsı Jarıu] 

~~~--'~~~~ 

l 
l rülmüş ve müddeimumil ;;;c veri-· kasından çı>kildiği tesbit edilmiş- Majestelerinın doğum yıl 

mak için gelişı güz~ top anıyor ve (Arkan yarııı) 
1

... __ len dosya birinci sorgu hAkımliği- tir. dönümleri münasebetile, sa -
- derme çatma da ol:;a - teşki at - ne havale edilmiştir. Sorgu hakim Birinci iki yüz lirayı iş Banka-

1 
mimi tebriklerimle birlikte" 

!anma şuuruna ulaşıyordu. Her ta- Türkiye - Roman va liği alakadarları celbedPrek icap suıdan çeken, Emlak Bankası tah-ı 
rRfta, herkf!sin kulağı kirişte idl. (Ba§taraf• 1 inci sayfada) eden tahkikatı yapmaktad.r. Tah- sildarı aranmış, ve bulu'.'"'u~. _tah-ı 

( B~arafı 1 incide) ı re bepo;1ni bir yere toplamak el -
klüp sahası olmaktan ileri ı.;r rol bette ki daha faydalıdır. Halbuki 
oynıyamaz. 1 dün haber aldık ki bir to}'lantııla 

Binacn.ale~·h y~.i adlı. yüz bin y.eri~ nıüs.aad~s~7Jjtri~en hatta 
nüfuslu Jstanbul u:m, cıt. az yet - Yı.rmJ be'f hın kışı dahi Olwt'Q•at.ak, 

; miş sek.en bin seyir<i alanık ve en binnisbe lriiçül< bir stad :vupn1ağa 

Faraza, İstanbuldaki hükumet miinasebetilc vtıkua gelen Romen kikat yakında bitecektir. kikatı yapan malıye .mufettışı ta-[ 
V< <ar ay için büyük bir sürpriz o- _ Türk dostluğu tezahürleri, sulh Diğer taraftan, eski Deniz Tica 1 rafından sorguya çekilmıştır. 
laltzmirin iıl}galini halk çoktan se- ret Mu" dur·· un' un·· Veka·ıet emrı'ne a- Tahsildru·, ibu parayı Bankadan : ve istikllıl içinde çalışmak ve te-
ZJvermişü. rakki etmek müşterek gayelerile lındığı da söylenmektedir. Dünkü Miıfid Necdet ~amma a:dığını .. ve 1 

Atatilrk Türkün mlidafaa insi- birbirine bağlı bulunan :iki mem- •Son Telgraf• gazetesinde, bu hu- götürüp kend>Sıne verdığını soy
yalondakı bu harikuladeliği şöyle 'leıket münasebetlerinin inkişafını 6Usta ezcümle şu malı'.iırı-ıt veril - ]emiştir. 
aııilırt:ır: L d. Bunun üzerine bir zabıt tutul-derin hiı;siyat ile takip etmekte o- me,,. tey ı: 

İzmirln l•«al olunacağına dair • d ı · . . mus ve bu arada Sadıkzadelere .._ - lan Romen efkarının uygu raının .Evvelce, Istanbul Denıı Tıca- • 
Mayısın on üçündenberi fili eına - müracaat edilerek malı'.imat isten-

birer aksidir. ret müdürü iken biliıhare, terfian ı 
reler gören İznıirde bazı genç 1'a- G f k · 1. ·· f ıt· ... ·· h ' Gazete, bilahare, a en onun limanlar umum müdürlüğüne de mış ve ma ıye mu e ışı uç nus a . 
lanpervc:rler, ayın 14/15 inci gc - t'uıkarapalastaki ziyafette söyledi- getirilen Müfit Necdetin Vekalet ol~ak _üze~_e, bir rapor tanzi~ e~- ,1 
tesi bu elim va:ıiyet hakkında mü- ği nutkun bazı parçalarını a_larak emrine alındığı haber veril.rr.ek _ mış, bır nushasını İktısat, dıgerı-
davelei efkA:r eylemişler ve T · k v k • ı ti · Romen hariciye na21nnın ur - tedir. ni Maliye e a e erme ve üçüncü 
emri vaki haline geldiğine şu··p- · t ı· · 1st b ı c 

Romen münasebetlerinın eme mı Öğrendığimize göre, Müfit Nec nüshasını da an u üınhuriyet 
he kalımyan Ynnan işgalinin il -
hakla neticelenmesine mani olmak teşkil eden fikirleri sarahatle tes- det haklıında, bazı meselelerden müd?eiumumiliğine vermiştir. 

bit ettiğini kaydediyor ve dıyor ki: dolayı tahkikat yapılmaktadır. Aradan bir müddet geçtikten ' 
••osında müttefik kalmışlar ve fil _ 

. i . . . Türklerin ve Romenlerin, Hadise şudur: sonra, Müfit Necdet Ankaraya da- 1 Reddı lhak prensıpını O'llaya at- . . ... k A ru i ı:)ıemmi -
m•<l dır A,,..ı •ecede bu mıık _ hakıka, buyu v pa Bundan bir müddet evvel, bir vet edilmiş ve sonra da Vekalet ı 

..., ar · •- " . · . .. b"h vaziiele-
13dın t~mllini temin için İzmirde yette bırbırıne muşa ı maliye müfettişi, Sadıkzade fir - emrine alınmıştır. I 

· d T" kl Boğazların em- ::=--=====..=:===================: Yahudi maşatlığına toplanabilen rı var ır. ur· er, l 
R 1 d şağı Tu - setleri üzerinde de derin tesirler müşterek_ Balkan .. menfaatlerini 

halk tarafmdan bir ıniting yapıl _ niyetine, omen er e a 
t derler. yapmıştır. Bu değişilikler Balkan kollektif surette mudafaa azminde 

1 

nıışsa da erte.-i ıUn sabahleyin Yu nanın e?'bestisine nezare e 
antantının siyaseti üzerinde tesir teeemmü ettiğini anlamıştır. 

nan askerlerinin rıhtımda görül - Bu >ki milletin müşterek vazifele- ç 
ti Yapmaktan da hali kalamazdı. t- ı·nde a . t 

mesile bu t"ft!blılis limit e<1ilen cıe- ri ve müşterek mukadder a arı, V Zl ye 1 
recede temini malısacl edememiş - aralarında, Balkan antantı ile tem talyımın Ba:lkanlara ayak basına
lir. '1ir edilmiş olan kardeş tesanüdii- sı. Yunnistan ve Romanyanın hu-

Atatürlı: bu cemiyetlerin hakiki '1Ü sağlamlaşbrmıştır. Eııternas - dutları üzrinde yeni vaziyetler ih-
hedeflerini şöyle lzıılı eder: l'onal hadiseler, Romanya ve Tür- d.as etmiştir. Romanyaya gelince 

(Bll§tara.fı 1 inci sayfada) 
da!l Ben Smittı, şöyle demiştir: 

- İngiltere, kendi prestijıni ne 
zaman tanıttıracakbr? Trakya - Paşaeli cemiyetinin kiyeyi, ayni ahrelı:et hattı üzerin- şimal hudutlarınn ötesinde de ara 

rüesasından buılarile daha İstan- de bulmuştur. Bu hat, sulhu mu- zi vaziyetleri değişmiş, Macar ve 
1. B. Butler, bu suale, CPvap ver-

bu!da ıken görüşmüş idim. Osman !ıafaza gayretleri ve istiklal ve Bulgar tadilciliği artmış, kendisi memiştir. 
• h Devletinin izmiblilini çok kuv- mülki tamamiyeti müdafaa azmi İngiltere ve Fransaııın tek taraflı 
VPtli bir ihtimal dahilinde görü - hattıdır. garantisini kabul etmiş ve Alman • 

yorlardı. Osmanlı vatanının inkı- İşte bu sebeplerden dolayıdır ya_ ile olan münasebetleri~d~ esas Jngı•ltere-Sovyet 
'ama uğrıyaul:ı tehlikesi kar - ·ki Gaf~nkonun Türkiyeyi ziyare- Jı ıyıleşrneler vukua gelmıştır. Yu 1 
••sında, Trakyayı, mümkiln olursa tinin ehemmiyeti pek b!i~Ürı· nanistan da !ngilterenin -~ek_ tşr~t-1 muahedeleri 
Garbi Trakyayı ılo raptederek, bir 've iki memleket efkarının hissıya- lı ga ra nt sını almıştır. Türkıye ıse 
kül olarrık islim ve Türk camiası 1 ı, Türk _ Romen tesanüdününıingilt• ile karşılıklı yardım an- M.~sk~va, 15 (A.A.) - B. Strang / 
halinde kurtarmağı düşünüyorlar. kıymeti hakkında iki milletin iti- !aşması akdetmiş, Sovyetler Birli- bugun oğleden sonra, pek muhte
ılı. Faknt bu maksadın temin i için madının )"eni bir teyidini teşkil . . , ., • mel olarak saat 15 de B. Molotof 1 

ğı ıle aogrudan dogruya temasla- ·ı ilk .. .. . . 
o zaman varidi hatırları olan ye - eder. .. . . . ı e goruşmesını yapacak ve 

cilııe çare ingilter..-nin, bu ıniinı -
kiin olnıazsa Fransanın n1ua\.·ene

tini tem ;n etmek idi. Bu maksatla 

rını yenııeştırmış ve Fransa ıle k di · h"J" il k 
--<H>-- en sıne a a mua a ta bulunan 

faal müzakerelere başlamıştır. Bal kt 1 1 l"k d 1 ·ı· 
Balkan antantının ehemm'ı- no a ar a a a a ar ngı ız teklif-

kan antantına mensup her mem- ·!erini bildirecektir. 

Yeti ye S&Qvfamlıg-1 leke!, önünde bulunduğu yeni me- 'I k 15 (AA) t .1. 
b~zı ecnebi rical ilr trmas ve mü· J.v os ova, . . - ngı ız -
1 Universul diyor ki: Çekoslovak selelere karşı koymak mecburiye- Fransız - Sovyet paktının hazı·• _ 
iıkatlar da aramışlardı. Hedefleri- , 

vanın parçalanması ve Arnavut - tini görmüştür. !anması için Kremlin sarayında nin bir Trak)·a cümhuriy«>ti teşkili 
olduğu anlaşılıyordu. 
\1 ilit_yatı Şarki~·e l\liidafnai Hu-

lukta bir himaye idar~si tesis o - Bunun üzerine, Atina paktı lle\'bugün Molotof, Potemkin, Seeds 

lunınası. Tuna Ba'ka.-,"ar münze- tesbit edilen Balkan antantı siya- ve Nazgiarın iştırakile yapılım top 

şahsi saadetlen ve Britanya 
imparatorluğunun refahı hak 
kındaki en hararetli temen -
nilerimi kendilerine arzet -
mekle pek bahtiyar bulunu -
yorum. 

İsmet inönü az yedi sek.iz bin ~ponııya her sa- karar vermişler. Bn takdird ~"bir 
İsmet İnönü, hada spor yapmak imkiin ve vau- stadından beklenen faydalar yine 

Türkiye Rei•İciimburu taluını hazırlıyttak geniş lıır mey hası) obnıyaealı. demektir. Oımn 
Ankara dan ve tesisat liızm1dır. Spor~uyu içindir ki biı Ş<:hrin esaı;lı bir da -

Doğum yıldönümüm müna- aJalı.adar eden stadın şehir ı>liinın- vası olan bu mese\., giifİiİı,üllirken 
sebetile vaki tebr'.klerile pek daki mevlriinden ~vvel kendisidir. r yal1112 miınum, artistiıı nok -
ziyade mütehassis bulundu - f. Bôyle bir sladda futbol sahası ola-! tai nazarı yanınd~ '.'.'°~~unu~ ihti· 
ğum tem~nnilerindcn dolayı j cak, pistler olacak. açık ye kapalı ı yacının daha ge~ış o.'5'.'.de dikkate 
ekşelanslarına içden teşek _ tenis kordları olacak. yüzme ha . alınmasıru za:run goruyonıı. Bır 
kür !erimi arz ederim. 1 vu.zları olacak, güreş salonları ola- şehir stadı şelıir için giizel bir 

cak, bisiklet varışları i•in bir ve-

1 

manzara olabilir -.e zevk ile '•Y -
Altıncı Georges " ' 

lodronıu bulunacak vesaire ... Hım- reoleriz. Fakat bir stad. lıir nıanza-
Ankara. 15 (A.A.) - Thetis larm hep,ine gençliğin ihtiyacı ra olmaktan ev»el ve dah. (' k 

den i zaltı gemisi kazası müna- vardır ve hepsi mutlaka yapılııcak-ı~de yü:ı< ele . tacl olmak Jiizımdır, 
sebetile aşağıdaki telgTamlar A N K 

1 

fır_. Hepsi yapılac;k olduğuna gö- • • aracan 
teati edilmiştır: 

Majeste Altıncı Georges d ı 

ngilter:a!~:~i~eelçiliği Şehir Sta ı mese esi 
Vaşington ou••n yapılan toplan_ tıda bilnisbe 

Bır çok kahraman sübay ve 

bahriyelilerin hayatına mal ku··çu··k hı·r şad inşasına 
olan kaza ile lrrahyet baJıri -

yesinin maruz kaldığı büyük karar verildi 
ziyadan pek müteellim ola -
rak, Türk milletinin İngiliz 
milletinin bu müellim mate -
mine samimi bir surette işti -
rak ettiğini majestelerine ar -
zeder ve taıiyetlerimin ka -
bulünü rica. ey !erim. 

ismet İnönü 

Ekselans ismet Lıönü 
Türkiye Reisltümhum 

Ankara 

Theti-s felfıketi sebebile do-

Dün vilayet Partı merkezinde çilerek yeni stad bir sene zarfın
;ııir toplantı yapılarak Dolmabah- da bitirilecel<tır. 
çede inşası takarrür eden stadyum ==N:==::fj::.==:y~====;ki;==:.;:;J;:.:==== 
hkıtkında gÖIÜŞÜlmÜŞ Vf? kararlar a a e 1 
ittihaz edilmiştir. Bu toplant:ıda, (Baştarafı l inci şayfada) 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü Nafıa Vekili bilhassa belediy~-
Genera! Cemil Cahit Taner şehir ye devredilecek olan Elektrik. ve 
mütehassısı Prost ve stadyumun Tramvay işlerile birlikte Şişlide 
planını ha=lıyan İtalyan mima- tesisi tamamlanan ve henüz faali
rı Vietti Vlyalı de hazır bulun - yete başlamamış bulunan telefon 
muştur. Yapılan müıalrereler ne- santrali işleri etrafında alakadar· 

nanmanın maruz kaldığı zi - ticesinde stad, haıırlanıfn projeye !ardan izahat almıştır. 
yadan dolayı gerek ekselans- göre. 25.000 ltişililt olarak yapılır- Naha Vekilinin tetk'kleti da-
larının ve gerekse Türk mil - sa Gazhanenin kaldırılması lazım ha bir müddet devam edecek, Ve-
letinin taziyetlerini bildiren geleceği, bunun da bir milyon li-1 kil bu tetkiklerden ~onra Anka -
nazikane telgrafdan dolayı 1 radan fazlaya mal olacağı anlaşıl- 'raya avdet edecektir _ 
pek ziyade m.nnettarım. Jr ış ve şimdililı: bundan sarfına -

~ll!"•ıııAl•t•ın•c•ı!'IG~eo!llrıİİgİıeıiıs• La r edilmesi kaı arlaştırılm ıştır. 
U şterek protesto 1 Su-ndilik, Gazhane önündeki Milli 

F-nliık idaresıne ait Ha. ahırlar 
Paris 15 (A.A.) - Malin gaze-j · d d h i k ·k t b" 

\t:,ıneve aaua mı yasa ır 

lesinin istihbaratına giıre. Fı:an -
1 

••• d · .• --'"-- kt. B k 
! ~."" ın~a ~e ır. u arar. 

Mısır Hariciye nazırı 
ls!~h~,~~!~ ,~.e!.~ke\~.~!i 

· · -··ırı. lstanbula .. itmek 



SAYFA 4. iKDAM -
ÇAK O CD ~~i.tlll~ 

Dağlar kı alının hakiki z Ev NE L 

Çeviren: lbrahim Hoyi BESiM SUN 

ha.yat Vt3 ınaceraları ii:::::r=etri=ka =No·=4. 

Lilian Harvey 
Sevimli yıldız Serenade filmini 

derhal çevirmeğe başlıyacak 

Törston, tablolt.rı görünce, ilk 
önce bunların sokak başlarında , 

resim lerır, yaparak t eşhir eden 
sen .ı r ressam ardan biri, e ait ol
duğunu .sandı. Ehcınmıyet vermı

yere k gı;ç p gitmek üzere ıdi ki, 
gözü esk l püskü bir bavula \1 ayalı 
duran bir resrr.e il işt i. 

Blı, hari kulade fÜzel, kız ıl saçlı, 

iri gökela gözl ıi , cekme burunlu, 
kalı n ve mı..hteris dudaklı, bir ke
Lrre ,[P minyatü r gfüi ışlenmiş 

yüzlü bir genç kızın portresiydi, 
Törston, •güzel bir resim ... Sanat
kar, modelini pek iyi canlandır -
mış .. • diye d ;i şündü. Zira, eserin 
mevhul ressamı, ç izdiğ i gözlerde 
cmn ıyetı , neşe ile, metaneti ve 
asa ! Ptı \ıütün kuvetile ifadelendir
m şt i. 

Törston, kulağına gelen bir ses
le dönüverdi: 

Bu ses bezgin, bezgin: 
- Hayır, diyordu. Bir sokak ba

şı teşh irinde bulunmuyorsunuz ... 
f'eki ned ı r bu, mıı d 'yeceksiniz? .. 
Arzedeyim: 

Granit kalplı bir ev sahibi, 10 
haftalık kira borcum var diye bizi 
sep,'lcil .. Asri tabirle •mecburi 
ihraç' .. dıy ! r l ar buna ... Evet efen
dnn. Pol Kcnve 1 l'>u dakikada ih -
raç edilm '~ bulunuyor ... 

Tföton, bunları söyliyen adama 
baktı. Spor giyinmiş, gözleri kah
ve rengi. kıv ı rcık saçlı bir delikan 
1ı idi bu .. 

- Resimlerden bir ikisi olduk -
ca guzel, dedi. Delikanlı gönülsüz 
gönülsüz güldü. 

Öteki kızıl saçlı genç kız portre
sini ııöstererek fikrini açtı: 

- Bunu satın alma.k i>StiY.orum. 
San'atkarın dudakları sımsıkı 

kapandı. Çene keır.ikleri oynadı. 
- Bu satılık değildir! .. 
Törston omuzlarını slikti. 
- Seni bizim teşkilatta kulla -

r>abilir:m gibi mi geliyor mister 
K~nvey .. 

- Hangi teşkilat? 

- Töııston beynelmilel. .. 
- Ay siz Deyn Törston musu -

nuz? • 
-Evet .. 
- İş i kabul ediyQr musunuz? 
- Fakat bir şartla .. Blr haftalık 

maaşıma mukabil blr şili'l avans 
istiyeceğim. 

Törston cebinden para çantasını 
çıkardı .. İşte sana bir haftalık a -

vans .. yarın sabah büroda bekle -
rim, dedi ve içinde garip, buruk 
b'r sevinç duyarak uzakl:!§!ı. Yir

mi senedır tıkır tıku· işliyen rek -
lam acentesinin bütün muvaffaki-

yetini, ani ilhamlarla, çıkan fır -
sallardan istifade etmesini bil -
meğe atfeden Törston, bugünkü 
gezintisinden zi,yac.lesile memnun 
kalmıştı. 

Pol Kenveyin, Törston beyne! -
milel reklam acentesine giriş:nden 

bir ay sonra, Türston yeni bir 
şey daha keşfetmi-ıti. Kenve;- yal
nız resim yapmasını bilmekle kai
m V.!>ı:-wavıı zam~rıi.ı hRr 1<n,l1_.ıp 

'l.AH/fl, 
<n:ıvf:+t1! 
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tıiadelendiriyordu. Bir sabah on l' 

dansa girdi, ve delikanlıya: 
- Azizim Kenvey, dedi Son 

rellim ~inde elciden güzel çalış -
tın. Tebrik ederim 

Delikanlı sevincinden kızardı, 

Ve birden, patronunun, duvard 
asılı duran kız ıl •açlı genç kız par' 
resı:-ı e baktığın! gördü. 

Törston damdan düşercesinf 

sordu. 
- Kim bu kız? .. 
Ken vey şaşırmıştı, 

bozmadı: 

ama ist if iı 

- Bir san'at mektebinde tanıd 
ğım bir kız .. 

- İsmi?. 
-İsm • Koyla .. Koyla Karey .. 
- Sakın Sör Persl Kareyin kız 

olmasın!. , 
- Ti kendisi ... 
Patronun sesi tatlılaştı: 
- Bu resmin her halde bir hlkll. 

yesi olacaktır • . Öğıenmek isterim.. 
ded i. 

Pal Kenv,ey tuhaf ve gayet bez
gin bir sesle anlat!• : 

- Eski bir hikiı;r edir, bu .. Koy 
lanın ıbabası Knrun kadar zengi 
bir adam. İki senedir Koylayı sev ı 
yorum. O da b r ara benimi~ al ii 

kadardı. Sör Persi. çekirdekteı 

yetişme bir milyoner. Benim gi 
parasız, pulsuz, züğürt bir insan ı,.. 

paraya tapacağına, ve kızına da b ı 

maksatla yaklaştığıma inanıyor 

onun :çin de Koylaya eğer bir d .ı 

ha onunla konuşuısan; seni mird 
s>mdan mahrum ederim demiş ... 
Sevgilim daha 19 yaşlarında bir 
kız.. Aylar var ki görmedim .. 

Törston, gözleri resimde olduğu 
halde: 

• 

Elini beline alarak mihmandarı zavallı 
• 

komiser izzet efendiyi öldürdü, müteakiben 
dört el kurşunla dört cana daha kıydı 

Ham Naşid Paşa düşündü, ta
şındı. O zaman İzmirde Fırka Ku
mandanı bulunan Şakir Paşa ile .:;ıı~~~ 
istl~a l'P r· tti ve bir plan kurarak 
yüze çıkın ı., ne kadar eşkiya varsa 

hepsini bir akşamda imha kararı
m verdi. Kaymakamlara, zabtl
ye kumandanlarına. gizli talimat 
verildi.. 

Plan şu idi: 
Efelerin maiyet kızanları, o za

manlar pek ballanan Rum çeteleri 
nin tenkili hakkında kararlar ver
mek üzere mahalli hüktlınet ko
naklarına, hürmet ve tekrim ile, 
davet edilecek ve akşam yemeğin
den sonra ansızın basılarak öldü
riilecektl. • 

Bu plin tatbik olundu : Piç 
o~man avanesiyle birlikte Kırka.-
!i:aç hükümet konağında, Bakırlı .. d'k 'k . . saz ver ı gayrı ... sine emir verdi: 
avanesıyle beraber Bergama hü - Dokuz kişilik çete trene atladı, - Martinleri bırakın .. 
kfi met kon~ğında, Parmaksız A - !zmire gelerek Hacı Ali Paşa ha- Bıraktılar; fakat iı-ıtiya.tı el -
!·ap avaneeıyle beraber Aydında, [nına (şimdiki otele) misafir oldu. d b knı dıl Yö ük O 
Y .. ük o d b' k en ıra a ar. r sınan 
o~ sınan a. ır ısım. ava- Ziyafete daha üç gün vardı. si!Ahlığındakl tabancayı görünmez 

.'.es ıy!e ber~ber İzmir hükumet Bu üç gün zarfında İzmir halkı ıblr şekilde yerleştirdi. Koca A
oonagında ıtlil.f olundular. . gümüşlü martinleriy!e eşkiyanın rap yatağan bı ağını ensesinden 

İşte bunlar meyanında ve aynı addelerde dolaşı•larını hayret ve t kt ~·-- 1 • d ·ı · h k d ç k M h t Ef . c v sır ına so u. I>ıger erı e sı a -
·ı ~am aç ı: ıct A~ m: d Be~ın. haşyetle seyrettiler. Bilhassa lıklarına birer tabanca yerleştire -
'8 h~sı . ad ~cadı meb ek Hırgı kızanlardan koca Arap, dev cüsse- rek yola koyuldular. 
ı ıyesın e ıan arma aşna a- . 1 b" b 'tü k k b' h 'f 

ta f d sıy e us ti n or unç ır erı - Hacı N ••id Paşa kendilerine • ın çavuş ra ın an ansızın bas- . · d 1 ..., 
, 1 k "ld" .. 1 .. t" tı. Bunlar ekserıya sarhoş o aşı- inti.fır ediyordu. Osman Efeyi 
rı ara o uru muş u. 1 h 1 ,,,, · ti · · 

yor ar ve sar oş u.,~n cınne ıçın- şimdiki İzmir Valiliği odasının ya.. 
Bu temizleme ameliyesinin İz - d b ld k t e şuna una sa ırara ırza a- nıbaşındaki salonda kabul etti. E-

•ı ir hükfimet konağında cereyan saddiye kadar ileri varıyorlardı. sasen yemek masası da oraya ku-
•ılen en arza şayanını tesbit edl- Nihayet ziyafet akşamı geldi, rulmuştu. 
·aruz: 

. . . çattı. Yörük Osman Efe, avene- Vali Paşanın yüzü gülüyordu. 

Bir müddet evvel yine bu sü- - Başta Louis Jannet'yi say -
tunlarda Lilian Harvey'in Fransa- malıyım, Bu büyük Fransız aktö
ya gelip çalışmıya başlıyacağını rü ile çalışacağım için çok mesu-
yazmıştık. cCennet yolu. ve cPren d 0 t h um. nun sana ının ayranıyım. 
se Emirleriniz• filminin sevimli 
k hr 

. d' p . 1 . b Schubert rolünü biliyorsunuz ki a amanı şım ı arıse ge mllJ u 
lunuyor ve çalışmıya hazır bir hal Denix deruhte ediyor. Rene F~ u
dedir. chois Beethoven olacak, Roger 

Serenade filmini Jean Bayer Bourdın ve Vogl meşhur bir şarkı
sahneye koyacaktır. Film Frantz cı rolünü alacaklar. Daha birçok 

l Schubert'in hayatından bazı hadi- değerli arakadaşların rolleri var-
seler alınarak yapılacaktır. dır. 

Şimdiki halde filmin bütün ha- Bu sırada Producteur Tarch ar-
zırlıkları bitm~tir. Birkaç güne !istik sözünü tamamlıyor: 

ı kadar Francoeur stüdyosunda ilk S d , h 1 · · • - erena e ın mu avere erını 
sahnelerin çevrilmesine başlana -
caktır. Lilian Harvey zaten bir 'Piere Walf ve Paul Abra.ham yap-
müddettenberi Fransada bulunu _ mışlardır. Rejisörlüğü ise Berlin
lyordu. Fakat Cann'da istirahatte de Lilian Harvey'le birçok f ilmler 
idi. çevirmiş olan J ean Boy er yapacak-

Artistin Cann'dan Parise hare- tır. 

ket ettiğini duyan gazeteciler ken
disini derhal trende karşılamıya 

gitmişlerdir. Bu muharrirlerden 
biri karşılama sahnesini şöyle an
latıyor: 

Lilian Harvey trtnden gülerek 

Artist yorgun görünüyordu. 

Derhal otomobile binerek oteline 

hareket etti. Fakat gitmeden ev-

ve! bizlerle sonra daha uzun konuş 
mıya vakti olacağını söyledi. 

indi. Gayet şık, açık renk bir tay- ,... ____ .,. ........ -....,.....,. ..... ._. __ .._,,.....,,-,..,. ,..,. 

.. 
LOUİS YOUVET 

Küçük sinema haberleri . "" . ... . • • * Meşhur Amerikalı aktör John Bar
rymor, biliyorsunuz ki bir milddelten
beri beyaz pcrr1 ·,. görünmüyor. Bir 
zamanlar kactı • ı ı· ın &özdesi ve sinema 
şirketlerinin kıy metli elemanlarından 

biri olan John Barrymor artık oldukça 
yaşlanmış bulunuyor. Bununla beruber 
onun h fi la gönlünün taze kaldığını iti
raf etmek 15.zımdır. Bu me~hur aktör 
bir zamanlar Doalres C:astello ile evliy
di ve Holivutta ideal bir çift olarak 
gösteriliyordu. Her iki artist uzun za -
man mes'ut bir aile hayatı yaşadılar. 

Dolares sinemadan çekildi ana oldu. 

Fakat bir gün onların birdenbire ay -
rılmaya karar verdiklerini duyduk. Ay
nldılar ve o zaman anladık ki John 

Yörük Osman, Vah Hacı Naşıd · 1 b' l'kt V 1' p şanın da-. . sıy e ır ı e, a ı a Efeye ve kızanlarınıı güler yüzle · · · · t · B kt h -
··~a tarafından davet edılmış ve vetine gidecek ve orada Rum eşki- h'ta ed. yor gıymış ı. aşı açı ı, er za 

Barrymor yaşına başına bakmadan ye
ni bir gönül macerasına kapıl.nu.$tır. 

Dolares Castello tekrar mm çevirmeye 
başladı. John Barrymor ise A,ıık olduğu d t h 1 1 b ı :P ıyor ve: manki gibi gu" zel ve hazindi Çok 

11 1 ave e er nası sa ca et gaf- yanın tepelenmesi hakkında konu- Ş " ı b Ef 00· ı · 
t' d b 1 k .. . . - oy e uyur e, ye geç , 

1
. .. .. .. d 

' 1 ı e ll un ara -~oz . vermıştı.' şacaktı. Zaten kendisi 10, kızan- oğlum. neşe ı gorunuyor u. genç kızla Elain Barrıe ile evlendi. Bu 
Çete, Aydın hattı uzerındekı Tır- !arı da üç altın maa.•la kır serdarı Artist trenden inince derhal Se- genç kızın onun elli beş yaıına aldırış 
b d ( . ' Diye yer gösteriyordu. an a şımdiki Kuşçu burunu) tayin edilmişlerdi. renade filminde meşhur Compozi- etmiyerek bu izdivacı kabul etmesi ıa-
. ta İ Masaya oturdular. Vali P••a. - h b d 0 1 k ıs syonundan trene binerek zmi- Yörük Osmana. bir :polis Komi- ..., tör'ün rolünü deruhte ederek sine-, yanı ayret ir şey ı. 0 arın pe ya-
re gel kt' nın sağında Yörük Osman, solun- .. . . . kında boşanacakları söylenmeye baş -

ece ı. seri mihmandar olarak verilmiş- da da koca Arap yer almışlardı. ~11~ya ;ntısap edec~k olan ~~ıs !adı. Az bir müddet sonra bir iki kere 
Maamafih Osman şüphe ve te- ti. Akşam karanlığı basmağa. baş- Maamafih bütün zevahire rağmen Jouvet nın talebesı M. Denıx ıle de hakikaten kavga ederek ayrılmaya 

reddüt içindeydi. Hatta kendisin- !ayınca Yörtik sordu: zeybeklerin tetikte durdukları bes- tanıştırıldı. Sonra genç kadın der- kalktılar ve nihayet mnlO.m netice ıei-
•f:ı dall{ınlıgı sezen kızanlardan - Vakit mi komiser efendi? belliydi, l döndü, konuşmıya başladı: dl çattı. Şimdi Elain Barrie ile John 
~ çiık Mehmet - ki Çakıcı Efenin _ Vakittir Efe.. Barrymor'un ayrılacakları artık tahak-
ı ~enidir - Tirbanda istasyonun- _ Öyle ise gidelim.. Hep beraber yemek yediler; - Yeni filmimden memnunum. kuk etmiş bulunuyor, Hollvutun ma -

!a Efesine: _ Paşanın konağına silahla müteakiben de bitişik vali odası - Senaryö cidden çok hoşuma git- 10.m izdivaçları ve maHlm boşanmaları, 
- Efe; gönlümüz rahat mı gi- gitmek bilmem ama, mtinasip ol- na geçtiler. Kahveler oraya geldi mektedir. Polisin himayesinde bu- ne denir!. 

' iyoruz? maz Efe.. ve asıl maksut olan mesele açıl- lunan bir İngiliz dansözü rolünde- * Femand Rivers'ln çevirmeye karar 
Sualini sormuş, Yörük Osma- _ Ne yapalım dersin?. dı: yim. Bu İngiliz dansözü Frantz verdiği Pusu filın!nin baş rollerini şu 

Schubert'e t d" f ed Ç j artistler deruhde edeceklerc:lir: Jean 
n: - Bana kalırsa silahları bu - - Oğlum Osman Efe!. Rum çe- esa u er. ı gınca Marais, Pierre Remoir, Valentlne 

- Bu gidişi pek beğenmedim rada. bırakmalısınız. Yine sen bi- teleri vilayette rahat, huzur bırak hal sevimli tebessümü ile bizlere Tessled. 
ı ma, bir defa söz vermiş bulun- lirsin Efe .. Hani Vali Paşaya kar- madılar. Böyle günlerde senin gibi sevişirler ve kadın Schubert'in 
ı1uk... şı hem ayıp, hem de emniyetsizlik Efelerin devlete, millete hizmetle· kendisini büsbütün sanatına vak -

Demesi üzerine Mehmet: olur diye söyledim.. •ri Jazıırulır. Sen uzun müddet dağ- !etmesi için feda-karlık ederek so-
- Madem ki öyle; bırakıp da- _ Doğru.. !arda ün salmış bir yiğit5in. Kal- nunda onun hayatından çekilir. 

* 3 No. Tourelle filminin muhavere· 
leri Carlo Rim hazırlıyacaktır. Bu film 
Josepp Peyrenln bir senaryosundan ilc
tıbas edilmiştir. Baş rolün Rene Dary'ye 
verileceği tahmin edilmektedir. ıia yürüsek ya ! Filhakika ortada ne vardı? Va.- dı ki şimdi resmen devlet memu- - Paratönerlerinlz? 

Deyince Yö~ü~ Osman aynen 

1 

li P~şanın konağına siUlhla. gitmek rusun, kır serdarisin. Senden ve ---------------=--------
~u cevabı vermıştı: hakıkaten yalaşık aımıyacaktı. arkadaşlarından bir hafta, bileme- Aırtn st R es Dm O e ırl 

- Zor iş.. diye mırıldandı, bu 

1 resmi satın almak isterdim. ---------------;---------""7"----------------
Delikanlının sesi hırçınlaştı: • BiRAZ DA MİZAH • 

- Olur mu Mehmet?. Bir yol Bunun üzerine Osman, avene- (Arkası yarın) 

- Evelcve de söylemiştim ya .. ------------------------:.=:::_:..:..:_ ___________ _ 
satıh kdeğil.. patron çenesini ka
şıdı, sonrdu: 

- Hatırım için bir kopyasını ya 
par mısın?. 

Ken vey tereddüt etti, sonra iste
m iye istemiye: 

- Pekala .. dedi. 

* Aradan bir ay daha geçti. Blr 

sabah Törston yazıhaneye gelmiği 

zaman Kenveyin kızgınlığından 

burnundan soluya soluya odasında 
kendisini beklediğıni gördü. 

- Ne var delikanlı?. 
Kenvey baklayı derhal ağzın.dan 

çıkardı. 

- Maksarınız ne Mister Töns -
ton?. • 

Tönston kuzu kuzu sordu: 
- Ne maksadı yavrum?. 

- Alay etmeyin 'z, Allah aşkına .. 

Bu yaz talebe ve muallim kampları açılacak 
- Gnzeteler -

~~ ~- ., 
W77VZ?P »~WJ ?ZZ 2 ?lk?drdl nq.u: ---
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Hatırınızı sayarak Kaylanın port
resinin bir kopyasını yaptım, ve 
siz de tutmuş •bu resmi çoğaltarak, 
bir dudak ·boyasını reklam etmek 
için Londranın her tarafına, tünel
lerine, otobü•lere astırmışsınız. Bu 
na ad:ce bir hile derler .. Törnston - Jv\L-l ~ 
~rlfti nw ... _'\L~'3. O<-•rı • ..,.. .... 1ğrAi'· _ ......... ~ 'l_ıR'1J 
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RAHMİ Y AGIZ Tefrika No~ 

Ciovanni kulaklarına inanamı
yordu. Türkler, Türk korsanları, 

bu sularda ne arıyorlardı? 

-... 

/ 

Aydınla birlikte Kemal ve Bu- ı vendlerin başına koştu. Hızır.. yUk
k rPislerin yanında çalışmış, es- sek "esle kuman<lalarına devam e

l , korsanlardan deli Selman (1) diyordu: 
aşağıdan alarak Aydına cevap ver
di: 

- Kurbanııı olayım reisim; 
dağ kılıklı; toplu, tüfekli, en az 
her yerinde 250 şer muharip bulu
uan iki küffar kalyonuna bu Kır
langıç (2) ne iş eder? 

Ayduı, çatık kaşlarıııın alhnda 
lıirer kor gibi parlayan göz bebek-
lcrıni levendin baktşlarına mıhla
dı. Göz baslrısı ile ezdiği korsana 
denizcilerin ana ı·asasından bir 
paı·ça olan fikrini iki cümle ile hil
liba etti: 

- Yolumumn türesi reise ita
attır .. Kalyonla kadirga.va. çektiri
ye, kırlangıca herkes s·ıldırır. Fa
kı.t, Türk Ievendinin ı· ı büyük hu
susiyeti, ufacık teknelerle büyük 
i~ler başarın k olduğunu aklın -
dan çıkarma ... Haydi, düş arka -
daşlarının önüne, git, topuzu -
nu, eğri (3) ni kap, lumbar ağzın
da hazır ol... Döğüş, Türk leven
dinin bayramıdır! 

Selman, sevdiği ve saydığı Ay
dıııııı bu ihtarına baş eğdi. yanısı 

- Sancagı indirin! 
- Güvertelerde kimse kal -

masın .. Armacılardan gayrisi an -
bat ağzına. 

Ve .. Türk kadirgalar pruvasını 
ağır ağır yoJ alan papa kalyonla -
nna ı:evirdi, avına atılan bir kap
lan haşnıiyle ikinci kalyona doğru 
ilerledi. 

Dakikalar, gemisinin ucunda 
bekliyen genç Türk gemicisi Hızı
ra birer asır kadar uzun geliyor
du. 15 dakika süren bir gayretin 
neticesinde 'l ürk kadirgas1, iri kal
yona sokuldu sancak bordasına 

rampa etti. 

Vardiyanlardan gayri bütün 
mürettebatı dalga geçmekle meş
gul olan papa kalyonlarmdan Akıl
ladimare'de tam bir sükun havalar 
hakimdi. Kalyonun başında ve 
burıhlarmda zırhlara bürünmüş, 

ağır miğferli, mızraklı vardiyacı

lar, Türk gemisinin üzerlerine geli
şini görmüşler, bunu kaptan Cio
vani'.ve babe~ vermişlerdi: 

.Jir kadirga üstümüze geli-
ra dizilen le\'endlerle birlikte ka- yor! 
sara kapısından· kaydı. Silahlan- Kaptan, şarap buhariyle yüklü 
mağa gitti. kafasını denize uzatmağa bile lü -

Aydtn, haş güvertede arka ar- zum görmemiş, bunu kendi millet
kara emirler veren genç Hızın ya- taşlarından bir sefine zannederek 
nına koştu. !ki reis birlikte harp habercilere şöyle bir emir vermiş
•ılanıın kanrlastırdılar. Hızır fik- ti: 
rini şöyle izah ~tti: - Gelsin ... Bırakın yanaşsın! 

- Aydın! bahtımızı böyle zor- Kimbilir ne istiyordur! 
lu bir dil•maııla cenk ederek dene- Hızır, i:;i içine sığmıyan bir 
mek ban~ hoş geliyor. Gafil bir ruh buhranı ile kadirgasının kal
seyirle Akdenızde pervasız ceve - yona rampa etmesini bekliyordu. 

KADDN 

lan eden şu gemiler. biraz sonra Kaptanlarınııı yukarıki emri alan VUcUf hareketleri 
ba•,l:ırına geleceğinden habersiz i- lakayt Roma muhafızları kalyo - K 1 1 a ça arının büyümesinden müş 
lerliye dursunlar .. Sancağımızı in- nun iskele bordasına . üşüşmüşler, teki olan kadınlar aşağıdnki re • 
direlim. Var hızımızla önce arka- güvertesinde hiç kimse bulunmı - simlere bakıırnk ayni hareketleri 
daki kalyoı1a aborda edelim. İki yan kadirgaPm bayrağını araştırı- muntazam br şekilde her sabah 
kalyonun aı-asındaki mesafe epey yorlar, gönderende lllç bir devletin tekrar ederlerse bundan gayet gü
var. Biz, arka kalyonda cenkleşir- sancağı bulunmıyan gemiye istih- ıel bi:r netice almaları mümkün _ 
ken öndeki gemi işin farkına vara- faf dolu nazarlarla bakıyorlardı. dür. 
maz. Patırdıyı duysa bile kendi Hızırın kadirga geldi, sokuldu. Yere uzanarak iki ellerinize da-
gemisine karşı ateş açacağı için İskele bordasına rampa itti. yanacak sonra ayaklarınızı kal _ 

üstiimilze gelme!e k:lkı:.ac~~· ?'. Kalyonun lumbar ağzına denk ge dırarak ve bir kolunuza sonra di
yaklaşıncaya ka ar a ız ış mızı 1 bar kapakları biı•birine biti- ğ. er. kolunuza yaslanarak kalçadan 

.. .. 1 • ğ k't b en an 
gonır, omın a ug~aşma a va ı u- şince Akdeniz'i çınlatan bir nara, ı~baren ~~cudünU.e bir daire çe-
luruz. Ne dersln. kalyorıdaki vatikan silahendazları- vırteceksınız. Resimler size bu ba-

Aydın bu fikre iştirak etti: nın yüreklerini ağzına getirdi. ~eketi nasıl yaııacnğınızt gayet iyi 
- İyi olur reis .. Yalnığ, biz Rampa olur olmaz, baş ve kıç- ızah etmektedir. Onları takip ede-

gemiye nasıl yaklaşacağız? 1 rek b · tan palamarla kadirgayı ka yona u egzersızi yedi sekiz defa 
- Bayrağımızı indireceğiz.. d 'l · tekrar etmelisiniz. 

Kalyonlar bizi kendi milletlerinden bağlıyan tayfaların arasın an ı erı 
zannedecekler, hiç kuşkulanmıya- fırlıyan Hızır, hançeresinin bütün GUz~ı gözlere malik olmak 
caklar .. Aborda edinceye kadar da kuvvetile narayı patlatmış, anbar k ·· k 

ı k ı ıçm uçU hileler büttin Jevendler anbar ağzmda kapaklarından fırlıyan ya ın ı '!? 
1 Gözleriniz güzel olmıyabı'lı'r. gizli dur .. caklar. Kinı~e görüıımi - lıç levend er: 

. Onları bazı kusurlarını gizlye _ 
Yecek. Rampa eder etmez levend- - Allah Allah! k dah .. re a guzel cazip bir şek! k 
ler anbarlardan fırlıyacaklar. Sen, Haykırışlarile papa kalyo~una mak sizin elini~dedir. e so 
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SAYFA S 

IKADDN 
li3> a~ıa o aı ır 

FRASIZ KEKi 
300 gram un 
300 gram tereyağ 

250 gram çekirdeksiz üzün. 
300 gram pudra şeker 
Yapılması: Yağı krem haline 

linceye kadar karıştırır köpür! 
sünüz, ve un, üzüm istersenil' d 
ğer yem:Şleri de köpürttüğt:ın üz 
yumurta sarısının içine koyar l -

nız. Tepsinin içine kalın bir y• , 
kağıdı serer bunu da o yağ kağ -
dının üzerine boşaltırsınız, fır: .. 
verirsiniz. 

Siyah bir elbise ile daha 
itinalı makyaj yapmalısını ~ 

Siyah bir elbise giydiğimi' za· 
man makyajımıza her zamankın -
den fazla itina etmemiz lazımdır. 
Burada siyah bir elbise ile nasıl 

makyaj yapmanız lazım geleceğini 
size anlatacağız: 
Eğer yüzünüz çok beyazsa pudra 

nızı pembe olarak seçmelisin<z. Bu 
suretle solgun bir çehreden de 
kurtulmuş olursunuz. Yüzünüz be
yaz olduğu takdirde piklamen ya 
nak allığı kullanmamalısınız. !Al 
rengi kırmızı size daha geı.ç taze 
bir hal verecektir. Gözlerinizde a
çık renkse kirpiklerinize mavi bir 
kozmat!k sürebilirsiniz. 
, 

335 - Boleralı zarif emprime 
bir elbise, boleronun kolları ve ke
narları küçük pliselerle süslüdür. 

457 - Bu elbiseyi tnal yah.ıt ko
tondan yapabilirsiniz. Önü üst üste 
gelerek kapakta ve belden arkada 

bağlanmaktadır. Tenis yahut plaj den yapılmalıdır. 

Buğday tenli olanlar siyah elbi
senin içinde yüzlerinin fazla ka -
ranlık bir mana almasının önüne 
geçmek için Rachel pudra kullan
malı ve dudakları ile yanaklarına 
açık renk allık sürmelidirler. Mat 
tenli olanlar sa yüzlerine çek sol
gun penbe bir pudra sürmeli ya -
naklarına ve dudaklarına daha 
canlı ve koyu penbe ruj ve allık 

kullanmalııdırlar. 

:çin gayet rahat bir elbisediı. 

411 - Bluz tnal yııhut flanelden 

yapılırsa çok şık olur. Etek ya ince 

yünlüden yahut bluzuıı Flarıelin -

467 - Çizgili Flanelden gilzel bir 

elbise bütün zarafeti sadeliğinde -

dir. Yaka karedir. çinden düz bir 

eşarpla çok daha şık görünür. 

Çıplak, kollar ve 
• • 

mevsımı, yaz 
Ayaklarımıza, kollarımıza 

bacaklar 
geldi 
itina edelim 

1 

k 
Siyah elbise giydiğiniz zaman 

Uçük tavsiyeler: saçlarınıza da her zamankinden faz 
la bir itina göstermelisiniz. On beş * Bazı mutfaklarda sık sık ya- günde bir saçları yıkamak ve ge

lak tıkanır. Bunun önüne geçmek celeri yatmadan evvel sabailıları 
için en basit çare eski bir süzgeçi kalkınca iyice fırçalamak onların, 
yalağın bir köşes!ne yerleştirip hem sthhatini hem de güzelliğini 
kirli suları bunun içine dökmek - muhafazaya :yaıdım eder. Saçları 
tir. Böylece ekmek kırıntıları ve açık reni<, mesela ı.arı olanlar ma
daha ıbaşka şeyler süzgeçin ıçinde ; i halindeki biryantinden kulla -

lcalır. Yalak ta tıkanmaz. narak bunu bir vaporizatörle serp* Aceleniz var da elbisenizi der tikten sonra saçlarını tarayıp şe
hal ütüliyemiyorsunuz değil mi? kil verirlerse çok daha iyi olur. 
Derhal banyonuzu doldurun elbi- Sonra arada sırada saçlarını pa
seniz! banyoya asın ve banyoyu patya suyu yahut amonyakla çal -
boşaltırken kapı pencereleri iy!ce kalamak ta faydalıdır, Bu suretle 
örtün. Elbisenin buruşuklar= saçların tab:I reng'. muhafaza edi
gittiğinl göreceksiniz. lir. Koyu kumral saçlı genç kadın* Eğer iskarpinleriniz yürür • lar da ayni şekilde saçları ile meş 
ken iki taraflarından esney:p açı- gul olmalıdırlar. 
lıyor ve bu suretle fena bir şekil Siyah saçlı kadınlara gelince on
alıyorsa iskarpinlerin iç kısmını sı- ~arın da_ s~çlarını yukarıda anlattı
cak bir ütü ile ütüleyiniz. Deri der gımız gıbı fırçala_yıp sı~ sık yıka
hal kendini çeker ve iskarpinler es dıktan başka cevız yaprağ"ı. kay-

' 

ki halini alırlar. na tarak bununla saçları arada sı
rada çalkalamaları lazımdır. On -

' dülelerin:n parlak görünmesi için 
j kika kurumaya bırakınız. Sonra de ayni şekilde biryantin kullan -
j (A) resminde gördüğünüz şekilde malıdırlar. Ensedeki buklelere iti
sert bir şeyle kurumuş olan bal • na göstermek, onları iyice fırça -
mumunu çıkarınız. Tüylerin de lamakta s·yah dbise giyenler ta -
birlikte çıktığını göreceksiniz. rafından unutulmamalıdır. Ru su-

Kağıtla tliyleri almak retle elbisenin yakasına kepekle -
B - Ateşin üzerine su ile dolu rin dökülmesine ve oraya çirkin 

b!r tencere koy.ınuz ve su kayna- bir manzara vermesine mani o -
maya başlayınca üzerini derince lursuııuz. 
bir tabakla kapayınız. Bu tabağın Ellerin'ze dikkati de unutma
üzeri balmumlanmtş olacak ve re- yınız. Siyah bir elbisenin kolun _ 

dan kırmızı, çatlak bir elin görün
simde de gördüğünüz şekilde mun 

mesi kadar çirkin b'r şey yoktur. 
tazam kesilmiş olan kağıdı tabağın 

kıç güverte levendlerlnin başına hücum etmişler, bu beklenmıyen Yuvarlak gözlüler .. 1 . 
· k 

1 1 
. k d ne yapa- • goz erıne u- üıı:erirıe ko)yacaksınız. Su kayna-

geçıp a yonun kıç tarafına hticum cür'et ham esı arşısın a ...... ] zun bir şekil vermek için hafif bir 
edeceksin. Ben de geri kalan yi- caklarını şaşıra.n zır. hla:a burulu kalemle kirpiklerin kenarında sa- maya başlayınca •balmumu eriye -

Onlar. gayet beyaz ve şeffaf tut -
manız liizımdır. Ellerinizi sık sık li 
mon suyu karıştırılmış unla ovu
nuz. Sonra gül suyu ile silin'z ve 
ellerinizi her yıkayışınızda gayet 
iyi kurutmayı, biraz kremle de ma
saj yapmayı unutmayınız. Kışın 

soğuktan ellerinôz muztarip olu • 
yorsa parmaklarınızı sık sık al -
kolle uğuşturunuz. Ve daima şum! 
unutmayınız ki siyah renkte çay 
elbisesi, tuvalet giyen bir kadın 
muhakkak her zamankİDQlin fazla 

ğ 'tl ı d' • · · .. ı b g rarak ka cek ve kağıt balmumunu 'çecek -
ı er e ogüşe gırışecegım. Hay- vatikan muharıp erı a ı -J rıca doğru çizerek onları tızatma-

d. k b t · ı · ı 1 d tir. O zaman kolunuzdaki tüylü 
ı, oş, u ertıp emnizi levend- çışmağa koyu muş ar ı. lıdır. İçeri doğru fazla basık olan 

1 
yerleri yine 

ere anlat. Kendi adamlarını seç. Kalyonun iç bir anda karışnuş, gözlere gelince böyle gözlere ma-
Hazırlan ı. 1 · d · k kt (C) resminde gördüğünüz şe _ 

çelik zırh ar a şımşe ça ıran lik olanlar, gözlerinin üst kapak _ kilde talklayınız ve: 
Aydın Hızırın yanından ayrıl- Türk palalarının, yatağanlarının, larını aşağı göz köşelerine inecek 

dı, silahlanmakla meşgul olan le - topuzlarının şakırtısı, niira ve fer- şekilde biraz boyamalı ve göz ka- (D) de olduğu gibi kağıdı tüylü 
yatlara karışarak tanı bir ana ba- paklarının içine doğru ince bir ka- İşte çıplak bacaklar, kollar me\•- Küçük bir kalıba balmumu ko- yere yap,ştırınız. On dakika kadar 

(!) Sonradan sayılı Akdeniz kor- .. .. d t' . 1. s· lem çekerek gölgelendirmclid.ir. simi ge1di. Bundan sonra kolları - yunuz ve bu kalıb1 yarıya kadar su bekledikten sonra kağıdı ucundan 
1anla1·1 arasında n1cvki nlan Selman ı·e- 1 ba gunu mey ana ge ırmış ı. ın- N h d 1 1 b k b ' t ' (E) d 
. t' tinelerde kıpkızıl ve kpokoyu kan i ayet çok küçük gözler de yi- mıza ve bacaklarınıtza deriyi pü - o u o an diğer ı üyü ir .<abın i- utup e gördüğünüz şekilde 
,. ır. ne kalemle boyanarak büyük gö • rüzsüz ve güzel gösterecek itina - çine koyunuz. Su kaynamaya baş- b:rdenbire çekiniz. Kağıdı ince u-

(2) Kıdangıç· Türk denizcileı·inin pıhtıları her tarafı kaplamış, koca rüneb'lirler. Onları da hari ten !ara da•ha büyük bir şekilde yer !ayınca balmumu da eriyecektir. zun keserek dudak üstlerindeki 
;~ ..... +- ...... : '\,,.,..,.. ..:ı ... 1.: 1 ..... ...... ı..._.;.....;;..;.._.;....;.;.;...;;;......;;;;.;,;o.;;;;.;..ı..;.;...;;....;;..;.._...; ____ ;..;...:..;,;....;.;;..::..;;.;..ı..;.;;::...:.:.:;;;;_;:.:;::.:.;:::.;::.::..:.:.....:::..:.=...:.::.~:.::.:.ı...;;,;:;;:._;;;.:::.:..:::_..::.:::;:::.::.....:::::..::::::..:::::.::;J..n;.w..,,..ı-e1ı1ı ...... .nı:u..t.a.tna;ınLooı.n.. ..... _ 

makyajına ellerine, saçlarına ve 
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Yüzme Yarışları 
bu haf ta başliyor. 

iKDIM Hediyel' lnkeli ftıtr~~S~1~l~-~~' 
(Açık konuşma: ıBoğaziQİilde Nİ ~ L • C ı-~ ~~ ı• V -~ Y 

Bugünkü program 
Cuma 16-6·936 

Saat 12.30: Program. 

Sinema anketımizc ait gelen 
cevapları sırasile neşıediyoruz: 

Muharrir Bayan Niraje Münev· 
ver söylüyor: 

Bayanlardan 

Soruyoruz 

1 M. S .. imzalı mektup sahibıne· ~ .N ~ AB -~ i .E '. ~ ,_R_ ŞI 
- Hediyeli sinema anketimizin 

1 müddeti iki aydır. Bunu ilk gün· 9 -~ A T -f. A H A 1 !_. 
Saat 12.35: Türk müziği - P 
Saat 13.00: Memleket saat a 

rı, ajans ve meteoroloji habeı-1 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Kar 

program - Pi.) 

Mevsimin ilk yüzme hazırlık müsabakaları 
Şeref setadında yapılacaktır. 

Sıcaklar iyiden iyi bastı. Arbk, • - • • • , , ..... 

1 - Sinema · iyi ve fena şey
ler öğreten • bir mekteptir. iyi ye 
kötü şeyleri görnıek ve anlamak 
fçiıı bu mektebe devam etmek za-

1 - Sinemayı niçin sever • . ... SIDJZ, 

2 - Hangi artistleri iever-

rureti vardır. siniz7 
plajlar kalabalık ve bunalanların lngilizler bu sabah Anka- (Bu sevdiğııi% artistlerin 

denberi ilan ediyoruz. ~-~ ~ ~ :,, ~ı-~ ~ 1~ 'i!l 
P yan Adalet Tokyay M EIY .1-SIJ_l!t•_ç: E_ p··ıl 

EM E 'L. L·KıA M A 
'.. L TIMAIN 9K'AZIAN-

Saat 19.00: Pı·ogram. 
Saat 19.0S:Müzik (Uvertür
Saat 19.15: Türk miıziği (İ 

88.7. heyeU.) 

Saat 20.00: Memleket saat a 
n, ajans ve meteoroloji bdberl 

Saat 20.15: N-11 p!Aklar -
Saat 20.20: Türlı: mıız;ıı;. dur Her ta 2 - Silviya Sidney, Marta Egert 

yegane kıntarıcıın su · - en çok hanııi husmyetleri ho· 
t l •ri' raya hareket edı"yorfar beğendiğim artistlerdendir. Biri -rafta gençlik denize a ı ıy<1'f, '~ • . .. . 1 §UDUZa gidiyor? 

.. bu yu"zmeler bu hafta • nın sanatı, otekın:'l ııesi daima 
zuyor _ve başlı k i Ü Geçen pazar günü şehrimizde hoşuma gider ' 3 - Sinema yıldızları a• •. 
dan itıbaren yaca resm m · ,. . . · 1 d · · :..ı1 • ı •-vır 

~· saflı 1 . tes ıt edilen Fenerbahçcnın 31 ın- 3 - Gretanın tavırlarını Şarl sın a gıym~.enn ve ..., -
sabakalarla spor•u a arına gı- . .. .. .. . . İ . ' ı b t•• bayatını taklit 
. G . b"' ···k d cı yıldonumune ıştırak ederek n- Boyenın sanatını Fredrik Marşın arını, a "' 

rıyor. eçen senenın en uyu e- .1. . . . ' ettiğiniz. artistler var mıdır? 
. . "k f ali ı· . .. .. gı ız futbol sısiemı hakkında bıze temsil kudretini daıma takdir e-

ruzcilı a ye ını yuzme musa - .. 1 b' .. 'dil 4 _ Herhangi bir meşhur 
k 1 t kil tt ."' .b. b guze ır ders veren ama tor Mı - derim Taklit hiç noşuma gitmez 

ba a arı eş e ı,.. gı ı u sene· · • · sinema yıldızının, size cazip 
. d . h ti .. .. sex Wandress takımı bu sabah 7.l'i · 4 - Gretanırı Marlen Ditrihin 1 nm e aynı arare e yuzme mu- . .. ' ' görünen hailgi tarafıdır? 

k 1 • d. • . da Yeşılkoyden tayyare le Anka- Marta Egertin sesı ve sanatı ca • 
saba a arına ragbet ver ırecegı . t . . (Kazancı mı, şöhreti mi, 

la lı raya hareket edeceklerdır. ngılız ziptir. Onlar, şöhretlerini ve jestle , ... . 
an şı yor. t k ·ı be b F b h ı· 1 güzellıgı mı, 

B Şer f t d d b 1 a ımı ı e ra· er ener a çe ı - rini şüphe yok ki sanatlarına med 
u hafta e s a ın a aş ı- _ . . • . ii.İııl•••mı•••••••llii .. . 1 h kk d B lerden ıkıncı başkan Hasan Kamil yundurlar. ı 

yacak m~abaka ar b "
1 

bınl a . e· ve idare heyetinden Mümtaz da _ 8 _ kadın artist görmedim. 
den Terbıyesi Islan u o gesı su . . . 

, bl"". . kafıle ıle bernber Ankaraya gıt - 1 _ Kim n• d~rs• desin benim 

1 
Son yıllar arasında bırçok ar -

spor !arı a1anlığının te ıgını 8ija· . • · - ' . . . . 
. . 'lDektedır. için sinema henıiz bir ~ğlence hu- tıst resmı geçıtlerı oldu. rakat, o-

ğıya dercedıyoruz. t .1. 1 b . 9 d A · · h .. h' b' k d 1 
T b . . 

1
. b ! B'"l ngı ız er ugun saat a n·ıdudunu ocmamıstır Sinemava eğ• nun yerını enuz ıç ır a ın yı • Beden e~ ıyesı stan u o • . . -. ' - • 

. ,_ Aj 1 • da . kara tayyare ıstasyonuna ınecek · Jerunek için giderim. dız tutamdaı. 1.TİZAR: gesı Su Sp<>T"'rı an ıgın n. 1 d b" ük' b' . 1 4 y· G • 
1 fed 

er ve ora a uy ır merasım e 2 _Erkeklerden Çarli Ça,..line - ıne onun.. re.1nın ve 
1 - Su spor arı erasyonu ,.. 

d h 1 1 karşılanacaklardır. 1 bayılırım Bu kadar ince anatkar Çarli Çaplinin sanatlarını çok ca- Dünkü fotoğraf muharrir IDı· 
tarafın an azır anan ve evve ce İ . . . · 

.. kul"' 
1 

. -~" 939 ngıliz futbolcuları cumartesı~nadir bulunur Greta Gartıonun zip buluyorum. Gretaya bakınız .. yan Tiraje Münevvere aitti. Yan-
bütün up ere tamım .,.,.,en .. .. . . . . . ·. .. Ad 
· 

1 
B" .. .. b k 1 gunu ılk maçlarını 19 mayıs ııtad- gıyınışı de taklıde layık gorenler· hala güzel ve hala canlı. lı§lıkla klişenin altına Bayan a-

yı ı olge yuzme musa a a arı d .. .. d 'k' . DİKKAT !et im t B .. B Ad . . . . ilk yumun a v pazar gunu e ı ıncı ı denim : yazı ış ır. ugun ayan •-
programı mucıbın<:e mevsıının . . · . . . . 

.. lık .. b k 1 ı 18 maçlarını aynıyarak yıne tayyare İkinci sualin c~vabında sövledi-ı Suallerimize gelen cevapları sı-ı letın resmını neşredıyoruz. Yanlış-
yuzme hazır musa a a ar fi hr" . d" ki d' • lıkt d 1 .. .. dil . Haziran 1939 pazar günü Şeref, e _şe ımıze onece er ır. ğim gibi, henüz Gretadan yüksek rasile neşrediyoruz: an o ayı ozur erız. 

. .. Islanbulda güzel bir intıba bı· 
stadındaki yuzme havuzunda ya - ak 1 İ ·ı· k' · . A r mış o an ngı ız e ıpının n -

karada da büyük bir sempati bıpılacaktır. 

2 - Müsabakalara saat 12 de rakacağı muhakkaktır. 
başlanacağından bu saatten evvel ~.,,.,,. • .,,.,,. ............. .,,... .......................................... ~ 
yüzücülerin hakem heyetine mü· 
racaatla kayıtlarını yaptırmaları 

ri Şazi Tezcan ve Ahmet Ademi. 
Gögdün. 

Vefa klübünden Mehmet Pural Acı bir 
Kıymetli boksörümüz küçük Kemal öldü 

ıazımd>r. 

(656) ·bir ay, Anadoluhisarı klü · 
Osman To, !an hakemleri .. Rıfkı bünden Necati Çeli.körs (104) bir 
Aksay ve Zıya Kuyumlu, Suley - ay Beylerbeyi klübünden Letter 
maniye - Şişli - Topkapı, Arnavut Y;•gı'yadıs" (1430) bı'r ay. İki gün evvel aramızdan ebe- tulmaz bir acıdır. 3 - Yeni sicil talimatnamesi ~ 
köy saat 16,10, hakem Şazi Tezcan y k d dl a.dl ki"" diyen ayrılan futbolcu Reşattan Merhum Kemal bir ay kadar 

mucibince Beden Terbiyesi hüvi - ll' arı a a arı, soy arı, up d"" 
• .

1 1 .. yan hakemleri Neşet Şarman ve 
1 

. b"l . il 1 1 sonra un de kıymetli boks şam- evvel kendisini üşüterek hastalan-
yet cüzdanım hamı o mıyan yu· erı ve o ge sıc sayı arı yazı ı . .. .. 

Fikret Kayral, Doğanspor • Beşik b 1 'dm 1 . t" k tt'k J pıyonumuz Galatasaraylı Kuçuk mıştı. Bu üşüme onu ta mezara zücüler müsabakalara giremezler. _ u unan ı ancı ara ış ıra e ı - .. .. .. . 
. b' .. d t~ saat 17,45 hakem İzzet Muhıt- 1 . .. b k 1 d k" "h k t !Kemali kaybettik kadar goturdu. Ve nihayet ecel bu 4 - Bir yüzucü ır gun e - su erı musa a a ar a ı suı are e - · .. 

topu !)ariç olmak üzere - ancak i- tin Apak, yan hakemleri Necdet !erinden dolayı hizalarında yazılı Küçük Kemal senelerce boks kardeşimizi de kara topraklara su-
ki yarışa girebilir. Gezen ve Halid Galip Ezgü, 1 müddetler için geçici müsabaka hayalında feragatle çalışmış ve bu rükledi. . . .... 

.. . 18/6/1939 Pazar günü yapılacak . . - . . . . Kemalın cenazesi bugün butun 5 - Musabakalar beynelmilel boykotu cezaları verılmıştır. Teb- sporun ınkışafı ıçın yılmadan uğ- G 
. .. .maçlar- . . . . . sporcular, yakın arkadaşları ve a 

yarış nizamnamesıne gore yapıla- · _ . . , liğ tarihı olan 13/6/939 tarıhınden raşan ve uzun seneler kazandığı l l .. I • 
Taksım Stadı. Fenerbahçe - Hı- "t"b ki" 1 . . h k 1 . . latasaray ı arın goz yaş arı arasın 

caktır. ı ı aren up erının ve a em erın şampiyonluğu kazanan kıymetlı • . 
-ı.ıv wa:ııeıı '01 ıees (ııeuıı pn§) l"I b f tb 1 1 .. dd t" . . da kaldırılarak ebedı medfenıne 

6 -Hakemleı: Riza Sueri Sıt- ... .. ·. · .. • u u 0 cu arı ceza mu e 1 ıçın- dürüst ve temiz bir arkadaş cen· 1 ' met Adem Gogdun, yan hakemle- gömülmüştür. Kema i kaybeden 
kı Eryar, Ali Riza Sözeralp, F_ahri ri Feridun Kılıç ve Bahaettin Ulu- tjJmen bir insandı. Türk sporcularına Galatasaray klü 
Ayyad, Bekir Macur, Nedim Öz - . G 1 \ B "k\ 

S d Eri H
.. tt' G.. öz, Demir por . Kadıkoyspor saat a a asaray 8ŞI aş maçı Bu sebeple Kemali kayıp, Türk 1 büne ve ailesi efradına taziyetle-

gen~ ua er, usame m u- .. 
reli, eki ZGökışık, Melih Denghlz. I 12, hakem Sılkı Ervar, yan hakem tekrarlanıyor sporu için büyük bir teessur, unu- rimizi sunarız. 

Yukarıda isimleri yazılı hakem !eri Ne§et Şarman ve Halit Üzer, Milli Küme maçlarının ilk haf-
-.ırkadaşların mezkfır gün ve saat- Galata Gençler - Beylerbeyi saat tasında Galatasarayın Milli Kü • Beşiktaşlılar Galatasarayın bu J fından tetkik olunarak iki tarafın 
te müsabaka mahallinde bulunma ,J.3,45, hakem Sami Açıköncy, yan me maçlarından çekilmesi kararı talebini büyük bir sportmenlikle j muvafakat ettiği bu müsabakanın 
lan rica olunur. hakemler_i Şevki Çanga ve Fikret 

1 

dolayısile oynanamıya~ Galatas_a • kabul ederek Beden Terbiyesi di- ypaılmasında mahzur olmdıağı mü 

-- ' -- Kayral, Istanbulspor, Beyoğlu - ray Beşiktaş maçı Beşıktaşın huk- rektörlüğünün muvafakati şartile taleasile maçın icrası için federas· 

Bu haftaki maçlar spoı • Beykoz, Kurtuluş saat 15,45 men galibiyetile . neticeleıuniş~. bu oyunu oynamağa hazır bulun- yona emir verilmiş bulunmakta-
1 Galatasarayın Beş•ktaşa yaptıgı . . . . 

171611939 Cumarıe.,; yapılcak hakem Nuri Bosut, yan hakemleriı müracaatlar bu maçın Milli Kiline duklarını bıldırmıştır. dır. 
maçlar: 'Rıfkı Aksay ve Selami Akal, Do- puvantajında kayıplarını mucip Dün akşam şehrimizde bulu - Şu suretle Galatasaray . Beşik-

Şeref Stadı: Anadoluhisarı - ğnnspor - Galatasaray saat 17,30, olduğunu ve maçın tekrarına mu-inan genel direktöre arzedilen bu taş Milli Küme için 16 Temmuzda 
Bozkurt, saat 14,30, hakem Refik hakem Adnan Akın, yan hakemle- vafakat edilmesini istemişti. mesele general Cemil Tahir tara· son bir maç yapacaklardır. 

alr lspenyol Casusunun merakll maceralan 

BUG"ÜNKÜ BULMACAJIIZ 

t 2 a ' 6 e 1 s a ıo ıı 

- Soldan safa. -

- Soldan sata -
ı - Yemek kabı - Baş taradığımız 

alet. 
2 - Benzer - Endişe. 

3 - Malik olduğumuz §ey - Ziruhlar
da vardır - O katmağa yarar. 

f - İnmekten emir - Taze oJmayan-
Bir hece. 

5 - Mektup - Beyaz. 
6 - Bir erkek ismi - Birler 
7 - Bir nota - Duaların sonunda söy 

Jenir. J 
8 - Eğmekten emir - Bir çalJll - Şart 

edalı. \ 
9 - İ~ki - Sıkn1aktan emir - Elbise

de bulunur. 
10 - Şiddetli arzu - Bir ceıh dleti. 
11 - Gemilerin 'lığınağt - Tencerenin 

büyüğü. 

- Yukarıdan atı.kıya. - 1 
1 - Kirli ulmayan - Kök. 

l - Sevki bey - UIŞSk µr 
Gülzara nazar lal. 

2 - Tanburl Faize - Uşeak ı 
la - Niçin nalendeain. 

3 - Şemsettin Ziya - Uş 

pr1<ı - Su salkım söğüdün 

daima. 
4 - ......... -Ulf8k türkü - . 

leyin günqe. 

5 - ......... - Şelına>. peJrevl. 
• S - NAzım - Şehnaz ağır se 
mai - Didem yüzüne nazır. 

7 - Delllll zade - Şehnaz şar 

kı - Ebncdin bir l!lıza ihya. 
8 - ......... - Santur taksimi. 
9 - Şemsettin Ziya - Şehn 

µrkı - Hem aldandım hem alda 
tını. 

1 O - Rahmi - Şehnaz şarkı 

Ey dilberi işvehaz 
Saat 21.00: Konuşma. 
Saat 21.15: Müzik (Radyo or 

kestra.<ı · Şef: Hasan Ferid Aln 
1 - ;\; Glinka - Rus1an ve L 

milla uvertürü. 
2 - Claude Debussy-L'apre 

midi d'un faune. 
3 - A. Boroditı - Asya ç'1Ueri 

de 
4 - N. Rimsky - Korsakow 

Cappriccio espangol 
Saat 22.15: Konuşma. 
Saat 22.30: Müzik (Şen şarkı 

lar, kabare ve saire - Pi.) 
Saat 23.00: Son ajans haberler 

ziraat esham taııvilat, kambiyo 
nnkut borsası (fıyat) 

Saat 23.20: Müzik (Caıband 

Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog 
raf'> 

2 - Atlayan - Va~UJ". 1 
3 - Bilmekten emir - füızı Jük hay- lzmirde ticaret 

vanlarının ayaklarına çakılır . 
klUb 

Hayvanların yemeği. 1 İzmir (İkdam) - İçtima ec 
-i - Faydalı bir hayvan - Koyu ta- ' 

murlu yer - B;r nota Ticaret Oda:-n idare heyeti m 
5 - Müsli.imanlaı·ın ibadethanesi - teli1 n1eseleler üzerinde müza 

Dumanın lekcsı. 
6 _ Gölge _ Atalette olan. relerde bulunduktan sonra, i 
1 - Nefiy edalı • Derinlikler. edilecek Ticaret kulübü bin 
8 - Atma.klan emir - Bir erkek is- hakkında da bazı kararlar ve 

mi - Türkçe bir haı·c. m~tir. 
9 .:._ Dcmiryolu - Vil11udün1üzdeki kır 

nıızı mayi - Dans n1usikisi. 
10 - Eserler - Gökyüzü. 
11 - Köseleden yap1hr - Ayagın altı. 

Ticaret kulübünün biri 
kordond11 inşası takarrür etm 
tir. 

lzmirde 
· · 

1 
lzmir ticaret 

sıcaklar bastırdı Avrupaya 
odası reis 
gidiyor 

İzmir. (İkdam) - Yağan yağ-
İzmir. (İkdam) - Ticaret 

morlardan serin devam eden hava- Sanayi Odası reisi Hakkı Balcı 
!arın birdenbire fazla sıcaklama- ıu, cuma günü (bugün) Avru 
sı, bağ, tütün ve zeytinlerde kül- ya gitmek üzere şehrimizden 
leme ha. talığıııa sebebiyet verebi- rılacaktır. Oda reisi, iki ay 
lir. Buna karşı müstahsillerin dar sürecek olan seyahati es 
çapalama ameliyesine ba~lamak ü- sında Avrupanın muhtelif şeb· 
zere tedbir aldıkları öğrenilmiştir. !erinde istirahat edecektir. 

, .. 
Çeviren: lskender Fahrettin 

Preıses o kadar kuvvetli ve ma- Doktor otelde sabınıızhlı:la ken tığını l:ıen bile buradan hlssedlyo·ı Klaranm çok tUhaı cır baleti Prenses hlddetıp aynı sözü te 
Düello bahsi fazla uzamadı. - Prenses siz mi6iniz? Bravo .. hirane hücumlar y.:ptı ki Vilson disini bekliyordu. rum. ru'h-iy<>Si va:rdı, sevdiği bir in.sa· rar etti: 

-4- ..ı:aybetmiştl. 

Vilson yavaş yavaş soğuk'kanh- Bu sürpriziniz cidden şayanı hay- birdenbire şaşırdı, kolları ve diz- Prensesi görünce: - Beni yalnız bırakınız. nın kendisile daima meşgu' olma - Haydi, çablrl< olunuz. 
lığını kaybediyordu. rettir. !eri titremeye başladı. - Herhalde muzaffer oldunuz, - Hayır, Prenses hazretleri, al- . ı· d Hastabakıcı bu hüviyeti meç 

A d b . k · aını ıs ıyor u. 
ra an · ır aç dakika geçti. Diye söylendi. Işte, tam bu sırada Klara, çok çünkü sizı karşımda sağlam ola- zi burada yalnız bırakıp gitmek, . hu! kadının te!Aşı kar§Jsında am 

Klara tatlı sesini yükseltli: Prenses K.Jara ciddiyetiııi nıu- şiddetıi bir meç darbesile M. Vilso- ra:k görüyorum. benim için büyük bir nezaketsiz· Klara 0 derece kıskanç bır ka- liyat odasına ginneye mecbur o 
- Doktorun vekili herhalde siz hafaza ederek cevap verdi: nu sol omuzundan yaraladı. Dedi. Jiktir. dındı ki, sevgilisinin bir başka ka- du. 

den daha cesur bir kadındır. - Haydi, hazır mısınız? Fazla Vil1!on kanlar içinde yere yu - Klara, elinin tersile doktora çar Biraz daha yanına sokularak: dını değil, hattA bir kadın ismini K!aranın kaJ.b kopacak gibi ç 
- Pekiıliı... 1 vakit kaybetmemeliyim... varlanmıştır. parak: - Gördünüz mü? dedi, bissiya- zikretmesine bi!e tahammül ede • pıyordu. 
Vilson fazla bir şey söylemedi. - Mu'lıakkak düello yapacak Klaranın cesare.ti karşısında, L - İşte, dedi, senin yüzünden tınıza kapılarak hem beni .ıyku • miyordu. Biraz sonra, beyaz gömlekli b 

Şahitler meçleri alarak iki tarafa mıyız? ki tarafın şahitleri de şaşırıp kal- zava)Jı Vilsonu yaraladım. suz, ve merak içinde bıraktınız, dokıt.ar gelerek Prensesin tela 
K.Jar~ hasta!>aneye girdiği za -

da birer tane verdiler. - Siz oy·· le istememiş miydiniz? mışlardı. - Ya o sizi yarala.sa idi?.. hem kendinizi, hem biçare Vilso- .... 

1 

man acı l:ıir feryat işitti. Tüyleri gorunce: 
Prenses Klara meçi eline aldı - Evet.. Fakat ben doktarla M. Vilsonun yarası çok ağırdı, - Sus heri'.!, sus. Defol karşım· nu "araladınız... Bütün bunları ,, .. · t" - Ne istiyorsunuz? 

ve bu esnada yuzündeki örtüyü çarpısmak isterdim. beraberlerinde get'.rdikl~ri bir dan. hissiyatınıza hiıkim olamamanız - urpermış " 
1 

• Diye sordu. 
kaldırarak çehresini görtesdi. _ Zerre kadar şeref ve haysı- başka doktor tarafından pansu - - Efendim rica ederim, vazi· dan ileri gelmedi mi?. Koridorda il"\• rastladığı bir has Prenses, itidalini kaybetmiş b! 

M. Vilson. Prensesi birdenbire! yetiniz varsa şimdi benimle diiel· man yapılarak otomobile yatırıldı: yeti bana izah ediniz ne oldu? Prenses doktora hak vermiş ol- tabakıcıya sor<lu· vaziyette idi. 
kaı şısında görünce şaşırmıştı. O !o edeceksiniz. Otomobil hareket etmek üzere - Yaraladım dedim ya. mak için başını salladı ve gözleri- _ M. Vilscır. hangi odada yatı- _ Hasta nasıl? 
derece ha)l"et etmşiti ki sadece: M. Vilson, bu ısrar kar ısında idi, Prenses koşarak Vilsonun ya- - Ağır mı? ni tasdik eder gibi göründü. yor? Dedi ve doktorun ellerine sa 

- Ah... mahçup ve müteessir olarak: nına geldi ve göğsüne atılarak ağ _ Çok... Prenses biraz sülıfuıet bulmuş· 
Derli ve elleri titrıyerck meçi _ Peki... lamağa başladı. _ Yarası neresinden?.. tu .. Hastabakıcı kadın cevap verdi: 

- İşitmiyor musunuz? Ameli-yere duştiı. 
Dedi. 

tarafa ayrıldılar. 

'M. Vilsonun yaı·asını tedavi el· 
m~k için hastahaneye götürüldü -
ğiinü gören Prenses Klaı a, asabi
yet nde" çıldırıyordu. 

- Ben ne çılgınca hareke<! et

t m 

- Göğsünün sol tarafından. - Gidebilir miyim? 
Ş k lb . d d . Dı'ye sordu. yat oluycr ... - una, a ın en esenız ya .. 
E t Prenses elile işaret ettl... Klara bu söziı işitince beynin· - ve ... 

Klaı·a, bir kolluğa oturdu. Dok· Doktor otelden çıkar çıkmaz den vurulmuşa döndii. 
. Klara derhal bir otomoziie b:ne- Şi.ır.di, onu ameliyat yapan 
re'k tekrar soka a ıktı ... 

rıldı. 

- M. Vilsonu mu soruyorsu 

nuz? 

- Evet ... 
- Ameliyat henüz bitmedi. 

- Onu ben bilmem. Ameliyat 



11 - Haziran 1939 

Al manya Roman 
yayı yeniden faz 
yike başladı 

Berlin, U (A.A.) - Emin bir 
menbadan öğrenildiğine göre, Sov 
yetler Birliği ile İngiltere arasın
da bir itilaf aktedildiği takdirde 
Romanyanın İngiliz garantisini ye 
niden gözden geçirmesi için Al
tnanya, Bükreş hükumetini taz -
yik etmekted ·. 

Siyasi Alman mah!elleri, Ro -
manya, bu suretle bilvasıta Sov
yetler tarafından garanti edilmiş 

olacağından Almanyanın Roman
yayı muhtemel bir düşman addet 
mek mecburiyetinde kalacağını e
hemmiyetle kaydeylemektedir. 

----00--

Pamuk piyasası 
Piyasanın devamlı yükselişi 
l lzmirde müstahsillerin 

yUzUnU gUldUrUyor. 
İzmir, (İkdam) - Pamuk fi

atları son haftalar ~inde Alman 
piyasalarında küçük temevvüç
lerle, hemen devamlı bir surette 
yükselmiştir. Bu yükselme libre 
başına 1 çentden fazla bulun -
maktıa.dır. Filhakika 24 Nisan
da 10.49 ile açılan b-Orsa 3 Hazi
randa 11,58 ile kapanmıştır. 

Pamuk piyasasındaki bu inki
şaf bura pamuk müstahsillerini 
hayli memnun etmiştir. 

Hikayeden mabat 
(Baştarafı 4 iiııcü sayfada) 

- Resim, dudak boyası reklamı 
na pek uygun düşmüştü de .. 

Ressam Rerişan bir halde cevap 
verdi.. 

- Olabilir.. şinizd.r bu.. fakat 
böylelikle, günün birinde ona ka
vuşmak imkıin ve ü:nillerimi tama 
mile ytktınız. Pa t ·onu, dudakları
nda gizli bir gülümseme çevrele -
nerek onu süzdü, ve konuştu. 

- Ben pek öyle sanmıyorum 

dostum ... Rekliım işe yarar!.. der
ler .. Her ne hal ise. bu işi sen bana 
bırak diyecek olsam kabul eder 

misin?. 
Kenveyin gözlerı büyüdü 
_ Yoksa bir şeyler mi dı.işünü -

yorsunuz ıpatron? 
Törston gözleri pariıyarak cevap 

verdi: 
- Evet .. 

Kenvey, şaşkın şaşkın patronun 
dan ayrıldı. 

Bu konuşmadan iki hafta sonra, 
Londralılar, şehrin birçok yerle • 
r inde asılmış olan ve dört parmak 
k~lı, kıpkırmızı, kocaman bor su
ratı gösteren ilanları görünce 
kendilerini tutamayıp gülmeğe 
başlamışlardı. İlandaki kıpkırmızı 
suratlı adam hiddetlenmiş gibi ağ
zını alabiid;ğine açmıştı. Altında 

da şu satırlar okunuyordu. 
- Minto hardalım nerede? .. 
Kenvey bir kere daha patronu -

nun yanına koştu ve kederli ke -
derli: 

- İlanları gördüm. Bu sefer, ba 
şımız hakikaten derde girecek .. 
Bilseyıdim, resmi yapmazdım.. de
di. 

Törston elini kaldırdı. 
- Dinle yavrum.. yine taliiıni 

* deniyeceğim.. Seni işe aldığım za-
0 gün ikindi vakti, Törstonu bi- man bir zar atmış idim. Bu defa da 

risi görmek istedi. Bu kısa boylu, senin için bir düşeş atacağım. Tu
kalın enseli, dört parmak kaşlı bir taca.ğına eminim .. 
adamdı. Kenvey pek te inanmıyarak: 

Odadan içeriye girer girmez diş- - Bakalım ... Diye mırıldandı. 
!erini gıcırdatarak: Arası bir saat geçmeden Sör Per 

.ADAM 

Amerika meclisi 
bitaraflık kanunu 
nu dün değiştirdi 

Vaşington, H (A.A.) - Mü -
messiller meclisi hariciye encüme 
ni, bitaraflık kanununu tadil eden 
ve bilhassa muharip devletlere 

, gönderilecek silahlara k~nulacak 

anbargomın kaldınlmasını derpiş 

eden Bloom projesini 8 reye karşı 
12 rey ile kabul etmiştir. 

Fotoğraf Tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldu~unuzu sövliyelim 

Encümen ıizasından 12 demok- .. . 
rat, proje lehinde 8 cümhuri etçi Bugun sıze, fotoğraf tahlilleri si.kiye istidadı fazladır. Bir mese-
de proje aleyhinde rey verm~er- hakkında birkaç örnek veriyoruz. leyi inceden inceye tahlil kudreti
dir. Yukarlda gördüğünüz fotoğraflar ne maliktir. Çabuk müteeı:sir ~lur. 

B. Bloom, matbuata beyanatta ta.nmmış ~ema yıldız'anna aittr. Hiddeti çabuk geçer. Tereddüdü, 
bulunarak mümessili !is. . Fizyonomı mütehassıSIJDJZ ba. beş kavgayı sevmez. Kadınlara karşı 

er mec ının ti - . de tüdl 
26 haziranda bita afi.ık kan P uzerın e er yap~ır. Ay daima çekingendir. r unu .........,, 
hakkında müzakerelere girişeceği-!nen n9'~yoruz: _ . 4 - Uz.'.'"ğı gören .tiplerden. So-
ni ve projesini süratle kabul ede- ı - Mustehzi ve likayıt tipler- ğukkanlılıgı, en barız vasıflann -
ceğini ümit etmekte bulunduğunu ~n, süratle müteessir olur. Hiç da_n biridir. T~cessüsü seve~ Sıir
söylemiştir. hır zaman sır saklamaz Kavgacı ati karar sahıbıdır. Kendı canı 

dır ve münakaşayı çok sever. Ku- yanmadıkça, başkalarına acımaz. 

l.aklarım.ıı teşekkülü mıWk 'ye is- İnsafsızdır. 
tidadını gösterir. 8.?batsızdır. :; - Hayalperest tiplerden. Mad Bir suiistimal - Ben Sör Persi Kareyim dedi. si Karey bomba gibi Törston'un 

Törston mırıldandı: yazıhanesinden içeriye girdi lk. h kk 2 - Tecrübesiz, ve toy olmakla di kar getirmiyen faydasız işlerle 
_ Şerefyab oldum. _ Dosdoğru avukatımdan geli- 1 memur a ında beraber bilhassa kadınlara karşı uğraşır. Taliine çok ibanır ve tesa-
Sör Persi birden gürleyiverdi: yorum .. Size bir celp gösterecek!. tahkikat yapılıyor =vizdir. Cesaretini, parası düflerden büyük yardımlar umar. 
_ Bütün Londraya kızımın res- Diye gürledi. israf eder. Şöhret bulmak 1 1 d 1 ·· 

ed. İzmir. (İkdam) _ Kültür- hırsına "-apılmıştır. fnat,.,,dır. Na- Kadın arın . ka bin e sa tanat. sur. -
mini asmaktan kasdiniz nedir? Törston gülünıs ı: " ~-

k ·· 1 b" ki" parkın 9 Eylul kapısında sarfedi- diren 1-yilik· sever. Daım· a """'A'' mek hevesıle yaşar. (Bu kabı) ın-Törston, Fortoneyi: - Bize pe guze ır re am o- ~y ~ 

1 · M"l ıbog"ul bo- len biletleri tekrar ki•eye devre- sanlar hiçbir zaman mua:fYen bir _Bu hususta hi.ç'bir malumatım lacak öy e ıse. ı yoner a ' görünmek ister. Fakat, bu neş'e, 
yok, diye karşıladı. Fakat bir da- ğula konuştu. derek suiistimal yapan ve bir mik- ruhundan kopan bir ihtiy~ç değil- ideal peşinde koşamazlar ve ha-

SAYFA 7 

r -

BORSA 
--

ANKARA 
16-6-939 

KAPANı, 

l STERLİN 5.93 

108 DOLA& 126.6425 

100 FRANK 3.355 
1111 LİRET 6.66 
1118 İSVİÇRE Fr. 28.5475 
100 FWRİN 67.%4 

RAYİŞMARK 50.8025 
BELGA 21.5275 

DKAHMİ L0825 

LEVA 1.56 

PEZETA 14.035 

191 ZLOTt %3.8725 

100 PENGO 24.8425 

100 LEY 0.005 

100 DİNAR 2.8925 

100 YEN 34.62 

100 İSVEÇ Kr. 30.53 

100 RUBLE 23.8925 

Esham ve Tahvilat üzerine mu-

amele olmamıştır. 

1 .. DALAR 3.355 

Eah•nt ve Tettvll6t 

Sivas - Erzurum 1 19.66 

Sivas - Erzurum Il 19.80 

Sivas - Ermnıın iV 19.75 

1938 % 5 Barine tahvili 69.-

Sl!BZI! FlATLERl 

kika ıutfen beklersen:z, bu işle - Yine Kenvey mel'ununun bir tar para ıa.lmak istiyen belediye dir. yatta muva!!akiyetleri bir tesadüf 
uğraşan ressamı çağırtayım.. de-

1 
dubarası bu .. Klübüme gidemez - kapı memurlarından 1.. Suphi ile 3 _ Meliınk:olik tiplerden .!'\fo- eseridir.) İstı>ııbul Beledi;resi Merkez hiılinde 

di. Sonra b~tığı zil ile bir genç kız oldum. Herkes hardalım nerede? .. kendisine bu işte yardım eden ~~-.---İIİWiiiİiİİİİIİi;jij~·i;İİiiiİ .. İIİWiiiİiİİİ-i;jij~---
içeri girince ona: diye arkamdan bağırıyor. Sokakta et teftiş memurla d ı tb _ ,,.,, 

- Mister Kenvey'e söyleyiniz, giden yüzüme bakıp gülüyorlar. rın an . ra 2900 Yı }ık bı·r bulundu 
Törston istifini bozmadan: him, suç üstü tutulm .. uş.!a.rd. 1.r·ı mezar 

bir dakika buraya gelsinler .. emri- c·· .. h d ı k 

topl"'1 satılan yaf meyva ve 

sebze fiatleri 

Orta 

1 

Pamuk piyasr.,~ının bu müsait ni verdi. 
- Bı.ı.gün, beş yüz tane daha ha urmumeş u u yapan uç kişı ı 

zırlayıp asacağız. Hardalı çıkaran heyet tarafından kişe mevcudu 
müessese rek15:nımızdan ziyade - tesbit edilmiş, 71 lira 75 kuruş 1 • 

Cinsi emsali kurur 

inkişafı bilhassa Amerikanın pa- Bir dakika sonra da Pol Kenvey 
muk vaziyetini düzeltmek üzere göründü. Törston, hiç istifini boz -

aldığı tedbirlerin neticesi sayıl- madan 
maktadır. .Bilindiği üzere A m"- - Ha .. Kenvey dedi. Sör Persi-

~ile memnun kalmış, dedi. olduğu görülmüş, biletlerden sar-
Sör Persinin gözleri büyüdü. fedilen kısımlar da tetkik edilin-

Barnye 

Sakız kabağı 

Kilo 50 

• 5 

Çalı fasulyesi • 16 
"k d k b"l" d k nin bir şikayetleri var .. Bir dudak 

rı a rruıd e mu a ı ın e pamu • • .. 
k t

. 
1 

k t boyası Hanımızın reklamı ıç ın kız. 

Törston ayni umurşamay~la de
vam etti: 

ce kişede 16 lira 36 kuruşluk bir 
fazlalık bulunduğu anla~ılmıştır. 

A. kadın fasulye • 21 

verme sure ıy e pamu sa ışını . . 
. . . . 1 !arının reısmını kullanıyormuşuz - Gelecek hafta da vilayetlere 

bu ilanlardan iki hın tane göndere
ceğiz .. 

Bu iki memur h akkında tah
kikata devam edilmektedir. 

Yeşil fasulye , 20 

arttırmaga çalışmakta ve bıldırıl- ve Londranın her tarafına da bu 
diği üzere son zamanda 1.000.000 resimlerden asmışız. Ne dersiniz?. 

Domates kır , 18 

balye Amerikan ham lastik kar-

şıldığından İngiltere ile mübadele 
edilmektedir. 

Piyasanın kuvvetleşmesinde 

diğer bir amil olarak Amerikada 

1938 de istihsalatın mühim nis

bette tahdit edi'mi~ olduğu gös

terilmektedir. Diğer memleket

lerin de yaptığı az çok önemli 
tehdidat neticesinde 1938 cihan 

pamuk rekoltesi 29,300,000 balye 
tutmuştur. Halbuki 1937 cihan 

rekoltesi 38,720,000 balye yap -

m~tı. 1936 rekoltesi de 31.800000 

bin balyeye baliğ olmuştu. 1935 

den önceki rekoltelere nisbetle 

son yıllar mahsu!U önemli bir 

fazlalık arzetmektedir. Filhaki
ka 1935 den evvel en yüksek sevi
ye ile yalnız l!l37 rekoltesi 28 
milyon balye tutmuştur. 

1939 rekoltesine gelince bu 
hususta muhtelif haberler veril-
mektedir. Amerika rekoltesinin 
umumi vaziyeti müsait gibi gös
terilmektedir. Buna mukabil me
sela Arjantin rekoltesinin geçen 
Yıl 84,000 tona kar\'I bu sene 
anc.ık 65,000 ton olacağı söyle
niyor. 

Zabıta Romanı: No 27 
Poirot 

Delikanlnın ağzı hayretten apa
çık kalmıştı. 

Sör Pers ressamı görür görmez 
kan başına sıçradı 

Milyonerin o deminki hiddeti, 
şiddeti sabun köpüğü g bi dağılmış 
gitmişti. Homurdanarak: 

- Beni bütün Londranın mas -

--000---

KUltUr parkında duhuliye 
biletleri satışında suiistimal 

"' . h 1 ol ş karası yaptınız!.. diye söylendi. - .. enı ay az, m, " ' · ı ı.. .m- İzmir, (İKDAM) - Zabıta, Kül 
di anladıİn dalaverrni senin .. Kı _ Müessese sahibi mırıldandı. 

_ Anlaşması kolay Sör.. türparkın dokuz eylül kapısında 
~ımın peşinden niçm koştuğun Kültürpark biletleri satışında sui-

d kt d kö ·· d"" Şiir Persi dik dik ona baktı: 
mey ana çı ı. ıye pur u. istimal yapıldığını tesbit etmiştir. 

Kenvey: - Ne istiyorsun? .. 
_ Sizi teıniA ederim ki.. diye _ - Kenvey isminde, harikulade Dokuz eylül kapısında gişe me-
k ldu. lyi bir delikanlı kızınızı seviyor. muru ile takip memurunun mü -

ce Sö~ Persi atıldı: 1 K'.~ınrz da onu.~ t~.!e bu del:ka.n~yı kerreren bilet sattıkları tesbit e-
- Yalan kıvırmaya lüzum yok. ınuesseseme mudur yapmak ıstı - dileerk gişe mevcudu sayılmıı ve 

Koylaya hepsini anlatacağım .. Se- yorıı_m. Kenveyi damatlığa kabul 71 lira 75 kuruş bulunduğu görül
nin ne düzenbaz olduğunu öğren - ~ınız, 0 zaman hardalı~. nerede? 1 müştür. Biletlerin seri numarala-
. d klı başına gelsin Onu bunu dıye yırtınan resımlerınız, sabah b" d"l k bil . 

sın e a ' · gu·· neş· d 1 d b n da tes ıt e ı ere et ve gışe 
bilmem .. Bu resimler dedhal kalk-, .ı~ en evve oğan şe nem - mevcutları arasında 16 lira 35 ku-
malı anladın mı.. dedi, ve deli - ler g.bı de~hai ortadan kaıkacak, , • 

' 1 b k k odad kaybolacak Mılyoner şiddeti ruş Sazlahk 'bulundugu anlaşıl -
kanlıya nefret e a ara an . e so-
d ı a fırladı. lumaya başladı ve: nuştır. 
ışar/k lı patronuna döndü ve - Buna düpedüz şantaj derler.. Ayni bileti iki defa satan iki 
De ı an diye homurdandı. Törston gülerek memur hakkında tahkikat yapıl -

inledi: .1 ceva pverdi: maktadır. 
_ Yaptığınızı beğendinız mı . 
Törston b~ını salladı: - Aşkta her şey mübahtır e -
_ Umduğumdan da fazla .. Bana fendim .. 

bak dostum Sör Persinin ezber - Sör Persi yutkundu. Kapıya doğ 
• . . • ru atıldı. Çıkarken de, 

den bir resmini yapabilir mısın· 
_ Evet.. amma, bundan maksa- - Kenvey'e söyleyiniz, bu ak -

zerinde kızıl saçlı genç kız!Il res -
mini buldu. Gülümsiyerek Ken -
veyin odasına d.oğruldu. Sessizce 
kapıyı açtı. 

dınız?. 

- Hele sen dur. Resmini müm -
kün mertebe çabuk ver.. Yalnız 
dikkat et.. Çok benzesin! 

Kenvey'in kolları arasında, göz
leri gülümo;iyerek kendisine bakan 

Ertesi günü öğleden sonra ye - kızıl saçlı genç kız vardı. 

şam kendisin: yemeğe bekl:yorum, 
dedi. 

mekten dönen Törston ·masasının ı İbrahim Hoyi 

T . mir, (İkdam) - Milista Gen- rın vaktiyle ölülerinin cesetlerini 
6J.r tepe mevkiinde 1sveç Arkeoloji oturmu~ vaziyette böyle küpler i
heyeti tarafından geçen sene ya- çinde gömdükleri anlaştlmuıtır. 

pılan hafriyatta meydana çıkarı - Yüzlerce parça halinde bulunan 
lan Karyahlar devrine aid bir küp, hususi bir solüsyon ile yapış
Karya mezarı, İzmir müzesine ge- tırılarak meydana getirilmiştir. / 
tirilm.iştir. 2900 senelik olan bu ı Yukarıdaki resimde İzmir mü -
eser bir küptür. İç.inde iki insan ze müdürü Salahaddin Kantar, bu 
iskeleti bulunmuştur. Karyalıia- tarihi mezar önünde görünüyor. 

Bakla 

Araka 
Bezelye 

Semimtu 

3iwi biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 

Enginar 
Patlıcan orta 
Hıyar 

• 2 

• 6 

• 8 

• 3 

, 35 

• 40 

• 10 

• 3 

Aded ! 

• 15 

• 1 

Peştede şiddetli 
yağmurlar ya-

lng:lteitf - Polonya Bir adam eski karısını 
malt görü~meler Tire (İkd!~rdU Evvelki giın 
Londra: 15 (A. A.) - Polonya . . . .. 

ile İngiltere arasındaki mali gö- Tı.re kazasında Kemerdere koyun-
rüşmeler, bu sabah başlamıştır. de bir vak'a olmuştur. Köy hal -

- ... 
gıyor 

Buda peşte: 16 (A. A.) - Bir ŞllŞRig'in vaziyeti kından .~ustafa oğlu Mustafa. a-
kaç günden beri Macaristanın her Bertin: 15 (A. A.) _ Eski A- dında hırı, uzun zamandanberı a-
tarafında yağmakta olan şiddetli vusturya Başvekili Schusnigg, fi- raları açık olan eski kansı Ayşe 
yağmurlar, köylerde milhim ha- rar etmiş olduğuna dair ecnebi Ergünün köy civarında yolunu kes 
sarlara sebebiyet vermiştir. Sular, memleketlerde deveran eden şayi- miş ve belindeki Karadağ taban
dün gece Markus tiyatrosunun par alara rağmen Viyana Gestapo'su- casını çekerek kadına ateş etmiş
terini istila etmiştir. Seyirciler nun merkezi olan Metropol otelin- tir. Kadın sağ ayağından yara-
terini istili etmiştir. Seyircileri de bulunmaktadır. Refikasının tır 

dışarı çıkarabilmek için muvakka-,her hafta muntazaman kendisini lanmış · . . 
ten bir köprü kurmak mecburiye- ziyaret. etmesine milsaade edil- Suçlu tutulmuş, ad.lıyeye verıi-
ti hasıl olmuştur. mektedır. miştir. 

çok kimseler, buraia;a ge!irln, Kendilerini bu hususta istic- haberatını idare ediyordunuz, duğu yerleri adım adım gezmek darbe! 
araların do eğlenceler tertip eder- vap ettim. değil mi? istiyordu. Franklin Kar le, bizi - Levi Clarke, hemen hemen 
!er. Bu mıntakanın haziran ayın- Oda hizmetçisi, bir dakika _Bütün mektupları benim e- dışarı çıkarttt ve Mis Grey de bize daimi surette morfinin tesiri al-
dııki, Temmuz başlnngıcıntl .ıki durdu: liıncten geçiyordu. refakat etti, kadınla ben, ötekile- tıııdadır. Etrafında olup biten 

güzelii{:,ni bilseniz.. - Bu kadar mı, m·· ·· _ A. B. C. imzalı bir veya bir rin lbiraz gerisinde yürüyorduk. şeylerin farkına varabileceğini osyo .. 
- Şu halde hiç ki!Dl!e farkı- - Evet, Davril gidelbilirs._ kaç melctup aldı mı, Sordum: zannetmiyorum. 

Yazan: ~GATHA CHRISTI na varm~dan-~ir. ec.nebi~i~ bura- nlz. _ A. B. C. mi? Hayır. Böy- - Dün akşam her halde bü- Bir bahçe parmaklığı geçtik-
. . la d ya gelebılecegı fıkrınde•ınız Öy- Davril, çıktı. Kapıdan çıkaca- le imzalanmış hiç bir mektup yük bir heyecan hissetmiş.~iniz - ten sonra yılankavi bir yoldan 

ı 
Ev haricindekı ınsan r an ı ·? d · ? k 

- ld - uzu ·ı e mı· ğı sırada kenara çekilerek genç almadı. ır.. indi .. 
- Yine mi? kimleri kastetmekte 0 ugun - Öyle... Meğer ki garip bir kadına yol verdi. -Akşam gezintileri sıra.sın- _ Hakikaten bir türlü ina _ Bu yolun aşağısında etrafı llıö-
- Ne .deme.k istiyorsunuz: a.nh.yanuyoru~ .. ~ahçevan, ka~~i~~ltavırlariyle nazarı dikkati ccl- Kadın içeri girince Franklin da bu soıı günlerde her hangi bir rarruyorum. Polis telefon ettiği ğürtlen ve egreltiotları ile çevril-
- Aynı hadıse tekerrur edıyor. şımın bu manısını ~e.r h~ide ı betsin .. Crome, kat'i bir ea:ı i.c: Clarke ayağa kalktı. şahEa te,ydüf etmiş olduğuna zaman ben yatmış idim. A'}Bğı _ miş olan bir keçi yoluna sap-

F.he'."miyetsiz teferruat. Devam yordu. Ona sorabılırsınız. , - Bana inanınız, mösyö _ Efendiler, Rize kardeşimin dair size bir şey söyledi miydi? dan bir takım sesler işittim. Kalk- tık. Birdenbire denize nazır bir 
edehm. - Ya kasabadakı ınsanlar · Clarke, bu adam, zannolunduğu katibi Mis Grey'i takdim ederim. _ Hayır .. Böyle hiç bir tel- tım, ne oluyor, diye sordum. maballe geldik.. Burası, koyu 

Crome, tok bi~ sesle: _ Churston - Ferrerd'~ tam 
1 
kadar budala değil. Herhalde 

1 

Bu genç kadının İskandinav mihte bnlunmadı. Devril ile mösyö C!arke, ellerin- gölgeli 'ağaçlarla örtülii bir mev-
- Her halde ıntıhar, mevzuu- manasiyle bir kasaba denıiemez. bir kaç gün evvel etrafı tece&- ırkına has olan sarı,ıniığı nazarı s· k di . b c· da de fener dışarı çıkmak üzere idi- kidi. 

balıi~ değildir. ~fö~yö Clıırke, kar- Bir iki evle bir posta bina.ı var, lsüs etmi~ ve kardeşinizin akşam- dikkatimi celbetti 'Saçları ku··1 h. -b. ız heni nıhz, tu dıvüf~r t ltr. - Ne kadar güzel! diye ba-
d .. · • · b" 1 · • ıç ır meç u ~a sa esa e -e~ınızın her ak~am so~;ıg.a çık- fakat dükkan namına hıç ır şey !arı saat kaçta dışarı çıkmakta renginde, hemen hemen renksiz ·mediniz mi? _ Sir Carmichael, gezintisin- ~ırdım. 
mak mutadı oidugunu so) luyoriar.,yok. olduğunu evvelden tesbit etmiş- idi.. Gözleri açık ela ten· •effaf . . . den saat kaçta dönmek itiyadın- Clarke, birdenbire bana dön-
ovie ·? h 1 . t . . .. . ' 1 

'" - Senenın bu mevsımınde , d 
· mı· _ Köşkün etrafında meç u tır. yı aklıma geldı. .. Dun hıç ve solgundu. Takriben 27 yasın- lf h 1 d h t 1-. d~ydı · · Ü. 

- Evet, ufak bir gezinti ya- bir sahsın dolaştığının kolaylıkla bir ecnebi gelip de Sir Carmicha- da görünüyordu.. ' g? sa a ar~n :. ve :~ u ~ a~a - Ona çeyrek kalaya doğru.. - Öyle değil mi? Acaba 
Paı·dı. farkıııa varılabilir mi? el'i görmek istedi mi? Masanın basına oturarak. gmaksıden ytloliar a ırld:ı~ mnlaşse erim Fve yan kapıdıan girer, yatak o- insanlar, kendi memleketlerinde 

, · a arı ne o u a ı - d k h 
- Her akşam mı? _ Asla .. Ağustos ayıııda bü - - Bilmiyorum .. Devril'e so- - Efendiler, size bir hizme- maksızın dola~makta oldukları a•ına çı ar ve ya . ut kolle~si- bu karar güzel yerler varken ne-

. _- Ban:ak_tan boşaııırca.sına ittin mıntaka, ya~ancıiarla dolu- rayı~. . .. tim dokunabilir mi? diye sor- görülür. Hepsine de bizim için Y~:'la1:.'run bulundugu . galer~e den dolayı ecnebi memleketlere, 
) agmur vagdıgı zamanlar mustes- dur Her gün Brıxham, Torquav Zıle bastı ve oda hızmetçısı- du h 1 h d' b'l' ·z hır nuddet kalırdı. Eğer polıs, Riviera'ya filan gidiyorlar, anla-

. • · meç u şa ıs ıye ı ırı . t 1 f t . 1 d 
na.. ve Paington'dan otomobille, oto- ni isticvap etti. Clarke, kendisine bir fincan . e e on e memış o say ı, gayba- yamıyorum. Bütün dünyayı do-

- Evde herke' onun bıı itiya- büsle, yaya olarak birçok ~cnebi- - Hayır, Mö8yö ... Evin etra- kahve verdi. onu aldı. fakat ba,,_ Poirot, dü.tünceli bir eda ılel: betini ancak bu sabah Devril la~tım, son derece samimiyetle 
• , • - • , - , ,_ •-· L· ,_ ,. başını 'alladı. kendı.sini uyandırmağa gittiği söylüyorum, bu mevkie l>Pnzer 



SAYFA 8 

o. O. yolları işletmeleri U. Müdürlüğünden 
Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculu.ğım daha 

müsait şartlar altında yapılınıwnı teının etmek maksadile ı5/6/939 
tarih :nden itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işliyen 
I ve 2 No. lu .,ıadolu ekspres ka tarlarile 3 ve 4 No. lu sürat katar-

Iarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nlsbe
tınde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek istiy&n yolcular beher birınci sı
nıf yer için 25 kuruş ve beher ikincı sınıf yer için 20 Kr, tediye et
mek şartile: 

A - Ankara . Haydarpaja ar asında ve mütekabllen iıer gün 
seyrüsefer eden ı ve 2 No. lu Anadolu •ürat katarı: 

B - Pazar, Salı, Ca11amba ve Cuma günleri Aııkaradan hare -
ket eden 3 No. lu sürat katarı; 

C - Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günlerı Hayda!paşa -
dan hareket eden 4 No. lu sürat katarı; 

için Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir 
Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer 
kuponu temin edeceklerdir. 

Yu kuponlarının satış mahalleri ve zamanlan 1' 
ı - Ankara garı; 
A -:- 3 No. lu katar içın katarın hareket saatinden 24 saat ev

. ve! ve 1 No. lu Anadolu katan için, katarın hareket edeceğı günün 
l saat 8 inden itibaren; 

2 - Haydarp~a garı; 
A - 4 No. Ju sürat katarı ile 2No. lu Anadolu sürat katan lçin 

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

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
~ - Karaköy istasyonu. 

F.ııkişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra, 
8 - Bilecik istasyonu; 

:Eskişehir ve Arifiyeden hare kellerinden sonra; 
7 - Arifiye istasy.ınu; 

Bilecik ve İz.mitten hareketlerinden sonra; 

8 - İzmit istasyonu; 

Haydarp~a ve Ari:fiyeden hareketlerinden sonra; 

Yer kuponları satacaklar; 

Mulavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serb"5t yer 
nl6betinde yer kuponu satılabilecektir. 

Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve 
kondoktörler tarafından t->planın caya kadar muhafaza ıetmeleri la-
21mdır. ' . ' 

ı ve 2 No. lu Anadolu sürat k atarlarındalli bütün· birinci ve 

ılkinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu 

almamış olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer k uponu almayan yolcular bu katar

larda bulunan serbest arabaya bine bilecekler, yer kuponu almaksı

ımı numaralı yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri ter

tetmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istihba

rat bürolarında daha mufassal malumat alınıwbilir. 

Umumi istirahatini ve herkesce matlup infaamın temıni için 

sayın hallamızın iStasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uy

malarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere 

oturmamalarını ve herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dilekle

rini istasyon ve katar memurları yanında bulunan şikayet defterle 

rlne yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. · 4023) 

Umumi Müdür 

AL 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gUsterllen rajibet 
Uzerlne, bUyUk bir fedakar
lıkla ve modern t••kllltla 
sıhhi feralt altında temiz ve 
iti nalı çekllen ALEM RA , I· 
SiNi yeni etiketi• piyasaya 
çıkardıjiımı sayın mU•terl 
lerıme saygılarımlablldlrlrlm . 

Saraç el işi kalfası ve makine kalfası ile r ..ı.
kine ile diker erkek· ve kadın terzi aranıyor : 

1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makını 

kalfası ve ayrıca makıne ile elbise diker erkek ve kad.n terzi alı -

nacaktır. 

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

aşı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi miidürlüğüne müra -
caatleri c4009• 

Karyola ve Madeni ·---· 
Eşya Fabrikası 

Sahibi : H A L 1 L S E Z E A 

En temiz iş - En temiz malzeme ·Zengin ce,it 
Salkım Sö,ıüt, Demir Kapı Cadde•i No. 7 

Telefon: 21632 

-- Viyanada Profesör Or. VAGNER'in formülii --K A . 
Ekzaminin hususi ilacı 

Yara ve çıhanları derhal geçirir. Her ebzahnnede kutusu 
50 kuruştur. 

Dr. SUPHİ ŞENEES 
IO:·aı yollar: hastalıklo.rı müte _ l\Ioda deniz banyo,una ko~. Hcn r 

has:,ısı Beyo :u Yıldız Sın~~asıJ ucuz, hem yakın, hem güzel 

iKDAM 

-•·• TAY~~ARE 
PiYANGO BİLETLERiNiZi L .A LE GiŞESiNDEN ALiNiZ KAZANMANIZ 

ÇOK MUHTEMELDiR iSTiKLAL CADDESi LALE SINEMASl YANINDA 
S A H İ B 1: AHMET TOPCU ve TEVFİK FiKRET -

TÜRK TİCARET BA KASI A. S. 
HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

MERKEZİ • • ANKARA 

ş 

ADAPAZARI 
BARTIN 
BOJ,U 

u B E 

BURSA 

ESKİ~ERIR 

İSTANBUL 

L E R 

IZMIT 
SAFRANBOLU 
TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TİCARET 

Bankamızın İstanbul subesinde tesis edilen 

''GECE KASASI ,, 
Çok müsait ~artlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

- EGE TiYATROSU 

İKİ SÜNG ÜARASINDA 
Nurettin Gençdur ve arkadaşları 
Şehremini İnşirah bahçe;inde 

ı6 Hazıran Cuma akşamı 

Türk Opereti: 
(40) kişilik muazzam kadro (16) 

~işılik balet ile yakında. 

lstanbul Halk Tiyatrosu 

Kenan Güler ve 
arkadaşları 

Bu o~m 
'Üsküdar İnşirah 

bahçcs:nde 
İncili Tarihi 

komedi 3 perde 

1 FOTI 
ELMAS ÇiZME 
KUNDURA MAaAZASI 

Beyojilu TUnel 3g.a No. de 
Avrupa derilerlle, metin Ve 
d•yenıkh B•y•n, Bay •y•k· 
kabıları va ıubay çlzmelırı 

16 - Haziran 1939 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direk.ör! üğünden 

Bay Abdurrahmanın 19517 hesap No. sile Sandığımızdan al
dığı (350) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor· 
cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerıne 3202 No. lu 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 

icabeden Yenibahçede Mimarsinan mahallesinin eski Çıkmaz Helva
cı yeni Zenbilli sokağında eski 8 yeni 12/9 en yeni 9 No. Iı kagir 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isti 
yen (63) lira pey akçası verecekli r. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele -
diye resimleri ve vakıf ica.-esi ve taviz bedeli ve tellfiliye rü.sumu 
borçluya aittir. Arttırma şartname si 30/6/39 tarihinden itibaren tet
kik etmek istiyenlere Sandık hulr uk işleri sıııvisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü.zumlu izahat ta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırma ya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gay :-ım~n kul hakkında her şeyi öğt'enmiş 

ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 31/7 /39 tarihine müsadı! Pa

zartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 10 dan ı2 ye ka

dar yapılacaktır. Muvakk&t ihale yapılabilmesi için teklif edilecel 

bedelin ter<:ihan alınması icabede n gayrimenkul mükellefiyetiJe san 

dık alacağını tamamen geçmiş ·l ması şarttır. Aksi takdirde son ar\

tıranın taahhüdü baki kal'lıak şa rtile ı5/8/39 tarihine müsadif salı 
günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. llu 
arttırmada gayrimenkul en çok a rttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olm lyan alakadarlar ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hus-usile faiz ve masarife dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 

beraber dairemize ·bildirmeleri IA zımdır. Bu suretle haklarını bil • 

f 
dirr olanlarla hakları ~apu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bl'c... ... paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat al

ı 

mak istiyenlerin 938/976 dosya n \marasilc sandığımız hukuk işl~ri 

servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* Emniyet Sandığı ; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös

termek istiyenlere muhamminleri.ıni2in koymuş olduğu kıymetin 

nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 

vermek suretile kolaylık göstermektedir. (4306) 

GÜZEL ı . 
olmak için 

Her ieyden evvel 

sıhhatli ve parlak bir 

tene, lekesiz ve düz
gün bir cilde malik 

olmak lazımdır 

KREM PERTEV 

Sizin de cildinizi gü

zelleş:irir, guddele -

Zerini be .. liyerck can· 

ıandmr. 

t -1 4) senell k bir tccrObe mahsul(i olan KREM PERTEV tertip v 
apıh;; tarzındaki incelik dolayıslle, . teoio faıla yağlanması:ıa 

mani olur. Yağsı:ı olar!lk hasuıt tüp ve vaı.olarda satılıt. 

IKD 
,.bone Şartları 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

ı • 

DAH1L1 HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 

600 Kr. 1650 Kr. 

300 Kr. 800 Kr. 

100 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 

lkiııcl Sahife 

İç ıahlfeler 

400 Jnı.ruı 

251 kurut 
50 kunlf 

7 • 8 inci Sahifeler SO kunq 

Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilAn için İdare ile 

görüşülür. 

DiKKAT 

Guctemize il&n vermek b· 

tiyenler ya doğTudan doğ • 

ruya gazetemiz idarehanesi· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü

r()S).lna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet ban No. 

3 - Telefon: 20607 

Sahibi ve NetTlyatı idare Eden Bq 
Muharriri: Ali Nad KARACAN. Basıl-

YAVUZ SEZEN 
DIPLOM TERZi 

Pariı Kadın ve Erir.ek Terzili!. 
Akademilerinde• 

113 Beyoğlu Parmakkapı 1.iayret ap: 
lımanı, Ttırk Foto evi ilstOndr 

_'r. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastaııklan 

mütehassısı 

Tünelbaşı - Bursa pazarı üstü

Ohanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon: 4ı235. 

Ankara Tiyatrosu 
SanatkArları 

Bu g•ce: Karagümrük 
Zafer Sinemasında 
ıanatkiır Zeki Alpan 
brlikte büyük mD.a· 

mcretcmsilden evvel 
müzik ve muhtelif 
varyete numaraları 

Nereye gideyim diye 
düşünme 

Moda deniz banyosuna koş. 
Hem ucuz, hem yakın, hem 


