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• . § 

1 Reisicumhur lnönü ; 
1 LJ • • i 1 Pazar günü Mısır rıarıcıye na- i 

Moskova da A ır A ıraRK"üıın 
SAVARONA DA 

- Fransız - Sovyet 5 0 N İngiliz 
GUN U 

İ zırını kabul buyuracaklar : 
~ e 

meselesi · 

etraflıca görüşüldü 
Benim için dünyada en bUyUk mUkAfat; 

mllletlmln en ufak takdir ve iltifatıdır,, 

== s il Abdülfettah Yahya paşa çarşamba gününe : Dünkü içtimaı, daha bazı içtimaların 
takip edeceO-i bildiriliyor ~ § 

1 kadar Ankarada kalacak İ 1 
~ 6 (AA) _ Tür- Ek~eliins Abdülfettah Yah- 1 Ek.ı;e!Ans Abdül!ettah Yah 1 1 § Ankara, 1 . . . ı ...ıı ü 

- p Ank d k" ·k t ya P••a şerefıne sa ı ,.un § kiyeyi resmen ziyaret etmek ya aşa ara a 1 1 ame - ... k'- Re'"- S 
l d · Bo=elkil do uur ı= rzy - ~ = üzere Ankaraya gelmekte o- !erinin ilk günü öğ e en önce -.· Anad 

1 
ki" 

Bu içtimaa iştirak elmiş olan 
Potemkin tercümanlık etmiştir. 

İngiliz - Fransız - Soyyet mü.za
'kerelerinin başlangıcından beri en 
uzunu olan bu içtima esnasında , 

derpiş edilen İngiliz - Fransız -
Sovyet pakti münasebetile ortaya 
çıkan meseleler görüşülmüştür. 

1 · · k'l d kt R f'k S dam tara!ından o u u-lan Mısır Harıcıye Nazın Ab- Başve ı o or e 1 ay - zl f t' e 
·· "k M'll t M bünde bir akşam ya e ı ve- e= =: dülfettah Yahy• Paşa, pazar dam'ı ve Buyu ı e ec- . b .. f t' b' _ 5 

~ günü Yalovada Rels!cümhur :ti.si reisi A'bdülhalik Renda- rilecek ve u zıya e 1 ır su e 
~ İnönü tarafından kabul edi - yı ziyaret edecek ve öğle ye- vare takip beylıy~~ktlr. M ~ Yakında yeni bir içtima, daha 

doğrusu ser! halinde yeni içtlma,.
lar yapılacağı haber verilmekte -
dlr. 

;;;;; . . h Çarşam a gunu ae ısır ;;; 
~ d~ten. so~a Harıclye Vekili- meğini Mısır sefaretınde u- Hariciye Nazırı §l!refine İran § 
= mız Şilkrü Saracoğlu Be bir- sus! olarak yiyecektir. bilyük elçisi Fahimi tarafın- !\§ 
: likte Pendik'e geçerek husu- Öğleden sonra da Atatür- dan İran bilyük elçiliğinde E!! İngilız - Fransız mahfelleri, Sov 

yet mahfelleri gibi bu hususta tef
sirlerde bulunmaktan çekinmekte 
dirler. 

§ si trenle Ankaraya hareket kün kabrini ziyaret ederek bir öğle ziyafeti verilecek ve ~ 
fj edecek ve pazartesi sabahı bir çelenk koyLcaktır. Akşa- muhterem rnlsa!ir o gün ak- 111 
~ saat 8,35 de buraya gelecek mı, Hariciye Vekllı ve Ba - şamı İstanbula hareket ey - ~ 
§ ve Ankara garında merasim- yan Şükrü Saracoğlu tarafın- liyecektir. 1 Şimdiye kadar malfun olan bir 

1 § le karşılanacaktır. Muhterem dan hariciye köşkünde Mısır EkselAns Abdillfettah Yah- s 
mi!;afirimlz ve malşetindeki Hariciye Nazırı şerefine bir ya Paşa §ehrlınizdeki lkamet-1 

şey varsa o da müzakerelere de- - 5 - cık saçları uçuşan başı ile Atanın 

= zevat Jçin Ankarapalas'da da- akşam ziyafeti ve bunu bir lerl günlerinde endüstrileri ~ i !:'.er ayrılmış bulunmakta - ~~~ul resmi takip eyliyecek- ı ;: ~:r:ıın ıı!::~::~;lr~e- = 

vam edileceği keyfiyetidir. Süvaı·i Said Kaptan derhal göz gezdirdiği sahilleri görmeğe 
On beş güne yakın bir zaman- demir aldırtb. SavanDna Dolma- u~a~ıy~rdu. Ya~rucağın .bu .. gay

dan beri rahatsızlığı dolayısile ya- bahçe önünden hareket etti. Ağırı retinı gören Ebedı Şef Ülkuy.u kol-

loınııııııııııınııııııııııınıııuııııııııııııııııu11anınııuııııueııuııımuııuıııınmıııııııuıuuııııwnıımıııuııııuınıomınıı1111mıunııonltilııını nııuH011111111ııoİ 
k lk S d t _ a"'ır ilerliyerek iki tarafı yemye- tuk altlarından tutarak v•ıdave-tağından a amıyıın ee s, a " 1 "k ki .. · k ld d ı 

. . . · . . fil çamlıklar iç açan korular ve anın yu se ıgınce a ır ı ar, manule ıyıleşmış addedılebılecek • ' · B ğ k . .. 11 k 
· · eşsiz bir vaz havası içinde yüze ge- emyeşıl o az de orunu, guze • bır haldedır • k d d ı b' h · ı MOLOTOV 

Politikada 
S i y a.s i a k ı ı 

Mısır Hariciye Nazırı 
hareket etti 

Moskova, 16 (A.A.) - İyi ha
'ber alan mahfellerde söylendiğine 
~öre dfln akfarn Kremlin'de akte
dilen ve iki buçuk saat süren lıçti-

' len tekmil varhğiyle dikkate de- arşısın a uyu an ır u~u ı e 

' 
.. U K f kabul ğer Boğaziçinden geçti. Kavak - hayr~~ ~ayran seyre~en yavr~cak, 

nOn ra zogayı !ardan açıldı. Karadenize çıktı. endısını~ ra~a~sızlıgına ragmen 
buyurdu ta Hisar önlerine kadar üst gü- dünya deger ıltıfatlarının en açık 
16 (A A ) R .. ' · · k l bo d d k" var nişanesi olan tatlı bir tebes•ümle Yalova: •. - eısı- vertenın ıs ee r asına ı - d B .... k A d 

ı . . . seyre en uyu taya sor u: ma esna.nnda S trang, Seeds ve Nag cümhur İsmet nön fi, Kral Zogo davelaya yaslanarak sahılı seyret- . . 

ve idrak 
A. N. Karacan 

Ekselans Abdülf ettahın Ana
dolu ajansına beyanatı 

giar İngiliz ve Fransız hükılrnetle- ve kraliçeyi dfln saat ı6,SO da hu- melde vakit geçirdiler. Hisar hiza- . - Bu bahçeler kımın bahçe
~inln noktal nazarlarını Molotofa susi olarak kabul buyurmuşlar- larında, küçilk Ülkflyü beraberle- sı? 
blldirmişlerdir. dır. :rine alarak üst kaptan köprüsüne Ata, sevimli bulduğu minimini-

''Eden,, in mühim bir 
konf ransı 

çıkrnak arzusunda bulundular. nin bu masum sorgusuna, saf duy-
Ankarada bulunduklan ve gri- gusunun hayran ifadesine mutad 

be hamledilen sirczun ilk zaf:yet tatlılıkla cevap verdiler: İskenderiye, 16 (A.A.) - Hari: 1 ile hareket eylemiş ve sivil ve as
' Avrupanın yukaıı garbında bü- ciye Veziri ekselfıns Abdül!ettah ker! makamlar ile Türk ataşesi, İ!I 
yük blr adadan ibaret olan İn.gil- Yahya Paşa, maiyet~ ile birlikte, bankası direktfuü ve matbuat mü 
terenin bütün dilnypya şamil bir ·Türkiyeyi resmen zıyaret etmek messilleri tarafından se!Arnlanmış 

ve kesiklik sıralarında birinci de- - Türklerin, Türk milletinin 
fa celbedilen Fransız mütehassısı bahçeleri! 

profesör Fişer Atayı derin derin Büyük Atanın yanında küçük 
muayene etmiş, o da siroza ihtimal yaşında her hadise ve her \'esile 
vermemekle beraber Ebedi Şefe ile milli kanaatlarını milli dersler
bedeni yorgunlukları bilhassa mer- le kuvvetlediren. ve bilhassa 1stik
diveıı çıkmağı menetmişti. Bütün lill harbiyle başlıyan, istiklalle bi
bunlarn rağmen hastalığa mey - rinci faslı tamamlanan, inkılaplar
dan okuyan Ata isct!rahate o ka- la ikinci faslına geçilen dünyaya 
dar ehemmiyet vermiyor, yalnız ders veriş sanatıııın kurucusu, E
kendileri de şiddetli yorgunluk his- bedi Şefin pratik takrirleriyle mil
setti~eri cihetle merdiven çıkmak-, liyet duygusunu geliştiren küçük 
tan imkan nisbetinde uzak bulu- 1 üıkü, safvetle pırıldayan göz be
nuyorlardı. beklerini Atasının - biltün ne~eli 

imparatorluğa sahip olabllmesln • üzere, Basarabya Romen vaP\lfU [Arkası 3 üncüde] 
deki sır ve hikmet nedir? Asırların 

içinden yuvarlandtkça kar topu 
gibi büyüye bilyüye bugünkü hale 
gelen İngiliz ıevket ve azameti, 
asırların doğurduğu her nevi hA
idlseleri yenecek bir kuvvet gös -
terdiğlne göre, mutlaka kavi bir 
mesnede dayanmak IA.zımgeJir. Bu 
mesned ne İnglllz donanması, ne 
İngiliz parası, fakat İngilizin siya
si akıl ve ldrak:dir. Donanma ve 
para, olsa olsa, oakıJ. kelimesi için 
de bütiln manalarını bir arsya 
topladığımız bu İngiliz şuurunıın 
netk:eleri ve imparatorluğu mu -
ha!ua politikasının çareleri ola -
bilir. 

Son ilç yüz sene zarfında A vru
pa devletlerinin yükseliş ve iniş 
grafiklerine baktığıml% zamon di
ğerlerin zaman zaman azami ll'
tılalarda parlarken birdenbire sö
nüveren, gayet sönük yanarken 
birdenbire azami irtifalara yükse
len yıldızları yanında, yalnız İn -
.ıillz yıldızının tedrici, faka: mun
tazam bir büyüyüşle gittikÇt! par- 1 

Uzak Şarkta vuku 
bulan son hadise 

lngllizlere göre, Tientsin'in ablukası Av
rupa vaziyetinden daha gergindir 

Japonlar tahdidi tedbirleri takviyeye devam 
etmektedir. İaşe vaziyeti vahim 

ladığını müşahede ederiz. İşte bu 
net:cedir ki, İngiliz siyasi aklının 
eseri ve bugünkü İngilterer.ir. hik
metidir. İngilizin bütün hisleri bir 
kenara atarak yalnız hesap eden 
barid mantığıdır ki, Napolyonları, 
Erzabetleri yenm j ve bütün Av
rupayı haracgüzarı haline k0ya -
cak kadar istila ettıkten ve emri, 
tahakkümü altına geçirdikten son 
ra kendiSin: tehdide başlı~an Bo
napartı soğuk kanlılıkla takip et
miş ve namütenahi bir sabırla bir 
hata işlemesin i bekledikten sonra 1 
lgünün bir:nde biç ım,ne get,rip bir Tient•in'de bir oto._ obil fabrikası 
d\rbede mağlüp etmiştir. Ya İs -ı .. 
panya? On altıncı asrın İspanyası Londra: 16 (A .A.) - Lo~dlarımuz~k~rele.r esnasında 

A, N. KARACAN ! Kamarasında mühimmat ve sılah- demıştır kı: 
Chatfie!d, 

Zorbalık teşebbüsüne atılanlar 
bilsinler ki bundan umumi 

harp çıkacaktır! 
Par:S, 16 (A. A.) - Eski İngiliz ıdığı ani.aşılırsa, işte 0 z~m~n de - Çok sevdiği yat, dünyanın en ) bulunmak gayretine rağmen - fi-

Hariciye Nazırı Eden, Ambassa - ıvamlı bır sulh ;oluna g~r'.."ış olu : güzel ve en eşsiz topraklanndan yevri tesiriyle yanak üstleri kızar
deaurs tiyatrosunda entern.asyonal ın. Sulha dogru hakiki tcrakkı biri olan Boğaziçi sahillerini bor- mış, solgun yüzünde dolaştırdı, kti
vaziyetin başlıca veçhelerı hak - yolu şudur: Hakemlik, ınlaşma, daladığı sırada, tabiat güzelliğini çük dimağında Türklü· ün Türk 
kında çok kalabalık bir dinleyici ö- enternasyonal nizamın kurulması, doya doya seyretmek zevkini mer- milletinin büyilklüg" ünüg b ' d n · 

· ' · • bd'd' U e iZ nünde konferans vermıştır. ,lılMıların tenzil ve ta ı ı... diven çıkmak killfet ve mahzuruna ,..._ b h 
1 

.. 
. .. "uoyunca uzay an a çe erde olçen .İngiliz _ Fransız dostluğıınun e- rağmen tercih eden Ebedı Şef, ku- b' k 

. .. . . ır mu ayese yaptıktan sonra su-hernrniyetıni tebaruz ettıren Eden çük Ülküyü beraberlerıne alarak J il . . d 
1
. d' 1 · · t' · ·· . t .. t 1 a erını evam et ır ı: iki memleketın sıyase ının mun ~ . Savaronanın iıs guver eye u aş- . .. . 

hasıran tedafüi olmaktan başka bir tıran dik merdivenini çıkmışlar, . -:: .Hep~ı de Turklerın bahçele-
ıqey olması !Azım geldiğini söyle - "üst kaptan köprüsünde mevki a - rı degıl mı? 
miş ve demiştir ki: !arak etrafı tetkika koyulmuR- 1 - Evet.. Hepsi Tül'klerin bah-

Bu siyasette, m!fdafaa. s '.stemi • !ardı. · . çeleri .. Hem sade bunlar değil., 
nin ancak bir garanti vasıtası ol- Rüzgar, Boğazın binbir kır çi- ı' Gezdiğin, gördüğün. i~itt~ğin her 
ması icap eden müşterek bir gaye çeğiyle yüklü serin kokusile toprak, her bahçe, her agaç, her 

hilkirn olmalıdır. esiyor, temmuz sıcaklarının en hız- ı kuş Türklerin, ~üyü~ Tilrk. mill~-
Eden, İngilterenin ıarki ve ce • lı devre•i hüküm sürerken içe fe- tinin öz malı .. Kımsenın el silremı-

nubl Avrupasına verdcği garanti- rahlık veren bir iksir mahiyetini 1 yeceği, el uzatmağa ce~aret edenıi-
leri hatırlatmış, rakkamlar rikre • alıyordu. Fakat Büyük Atayı, E- yeceği bahçeler, topraklar bun-
derek İngilterenin muazzam silAh- bedi Şefin zayıf ve sirozun de- jlar ... 
!anma faaliyetini göstermiştir. vamlı faaliyetile rnhat•ız bünye- . Ya".'1"ucak, Ebedi Şefin kuclret-

Eden sözlerini şöyle bltirm!ftir: 1 sini bu tatlı ve serin rüzgar mil-' lı ellerı koltuk altlarından tuttuğu 
Korku~·· dayanan, korkuya mli· teessir ediyordu. Ebedi Şef gü- halde korkuluğun üstkenar tahta-

racaat eden h' r si)·aseti hiçbir bli- ,. vertede durmak arzusunu izhar sına oturmuş, bu sözleri derin bir 
yük miHet kendini sukuta mah • ediyor, rüzgarın, devamlı fievrile alaka ile dinliyordu .. BUyüklüğllııil 
kilm etmeksizin kabul edem.,.,, İn- en. ufak hava cereyanından hafJ Atasının ağzından öğrendiği Türk 
glliz nıiletinin de bugiin derpiş et- ürperişlere kapılan vücudlarınn milletini, onun anhyacağı bu ifa-
tiği siyaset işte bu siyaset değildir. yaptığı tesiri mühimsemek iste-

1 
delerle her gün bir parça daha 

Artık hiçbir kimse İngilterenin \'e · ) d ı t f] k Ülk' k t 
rnıyor ar ı. e ra ı avrayan ıi, avra ıcısı-Fransanm kararlarından ş!ipbe e- Ü 

Küçük !kil Büyük Atanın ya- na bu "efer masumiyetin fevkinde demez. Bizim azmimizi ihmal e .. 
nında, iki elleriye boyunun zor ye- bir sual sorarak muhaveresıne dedenler, feci bir hataya düşmüş o • 

!urlar. Zorbalık sergüzeştine atıl- +jştiği kaptan köprüsü korkuluk- vam etti: 
mak istiyenler bilsinler ki bundan' Pariste büyük bir kalabalık önün- , larına asılmış, ayaklanımı ucuna - Sen Atatürk değil miRiıı? 

ıkacaktır er taar- d 



SAYFA! • 

De!1izyolları ve Limanlan 
... .. . ... .. ... ......... 

939 Yılı bütçe ve 
kadroları yapıldı 

tarız'.m ve ta:tbilı: olunabilecektir. 
Yeni Iradroya gö...., umum mü -

düdük, bir umum müdürün ida -

resinde % umum müdür muavini, 
1 

umumi lritipten mürelı:kep umum J 
müdürlük brosu, Jaire mücfii'rlü -

ğü, fen heyeti işletme ~ubesi, ha
reket servisi, yolcu. ve yük servisi, 
enspektörlük, kıiavuziuk, kamara 
servisleri, tefi~ hı,yeti, muhasebe 

şubesi, tarife ve huılAt fllbesİ, hu
kuk müşavirliği, malzeme ve sağ

lık. şubeleri, Haliç fabrika ve ha
vuzları, İstinye Dok müdürlüğü ve 
acentalar renizyollarının yeni teş
kilatını meydana getirmektedir. 

Devlet limanları umum müdür
lüğünün 1 temmuzdan !ibaren tat 
bik mevkiine konulacak olan 11 ay 
lık !939 ma!i yıh !:.ütçe projesinde 
vat.<lat Ve lX)asraf mütevazin ola -

rak 6.235.333 lira olarak tesbit o -
lunmw;tur. Projede ihtiyaç göz ö
nüne alınarak hizmetlerde çalı.şa

caklann adetleri ona göre teshil 

oluıımu~ ve kadro böylelikle ha -
zırh:ır.mı.ştır. Devlet limanları u -
mum müdürlüğü de memurlarını 

tcd ği yerde kadro maaşiy le ça

lıştJ.rahileceklir. Memleket sahil 
v~ iskeleler ihtiyaçlarını tesbit e
decek fazla memura ihtiyaç oldu

ğı:. u göz. önüne alınarak. projede 
bu g'bi işleri denayollar• acenta
la•ın!n ve acenta bulıınmıyan yer 
le•de de fener acentelcrin:n yap
malz ı esası kabu1 ediimiştir. 

Ye . 'ed 1 nı proJ en an adığıma gğre 
lst~nbul, İzmir, Trabzon limanla

rırın en mübrem ve iicit tesisat ve 
techızat ihtiyaçları için 1039 yılı 

iç•n bir çalışma programı hazır -

lanmıştır. Bu projenin tahakkuku 

iç 1.5 milyona yakm 'ııır para sar 
fcdılC<'ekü. 

Umum müdürlük, bir umum mü 
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Beynelmilel avcılık işleri

nin tedviri, dünya avcıları 

arasında yakınlık temini ve 
av hayvanlarının himayesi ;.. 
çin beynelmilel tedjıirler it
tihazı maksatlariyle 1929 se
nesinde Pııriste f>7 devletin 
iştirakiyle ve 42 devlet reisi
nin himayesi altmcla kurtrl
muş olan cBeynelmilel Av -
cılar Birliği• nin reisi Malı: -
sim Dükro, bundan bir >ki ay 
evvel memleketimize gelmiş 

ve Ankarayıı giderek Beynel
milel birliğe himayelerini 
bahşetmelerini MHll Şef İs -
met fnönünden dilemişti. 

Maksim Dükronun avde
tinde İstanbul Avcılar ve A
tıcılar Birliği kendisine mih
mandarlık etmiş ve Birlik a
zasından Abbas Celalin da -
vetlisi olarak Yalova ve Bur
sa civarında uzun müddet av
landırılınış ve iyi intıbalarla 

memleketimizden ayrılmıştı. 

Ahiren Beynelmilel Avcı
lar Birliğinden. İstanbul Av
cılar Birl!ğine gelen bir ırak
tupta. Miilj Şefin, Beynelmi
lel Birliği himayeleri allına 

almı.ş oklukları tebşir edil -
mişti. 

Yurd avcılığının beyne! -
milel bir teşkilatla en büyük
leri tarafından temsil edilmiş 
bulunmasından büyük bir gu
rur ve iftihar duyan İstan -
bul avcıları kalpten gelen 

minnet ve şükran hislerini 
Milli Şefe arzetmişler ve bu 
yüksek himayenin kendilerin 
den de es.irgenmen1Psini is -
tirham etmoşlerdi. 

Milli Şef İstanbul avcıla
rmın bu istirhamlarım lfıtfen 

kabul buyurmuşlar ve cİstan
buI ıveılar ve Atıcılar Birli
ği. ni himayeleri altına al -
mışla:dır. 

Dün Birlik azası fevkala
de bir toplantıya çağırılarak 

bu büyük müjde kendilerine 
teb~ir edi.l.'Tliştir. 

Kongre, tazim \'e şükran 

Jlislerinin bir telgı·afö M"l-
11 Şefe arzına, bugün pek ip
tidai bir mevkide bulunan yurt 
avcılı~ının, avcılık tarihi -
mizde ilk defa kaydedilen bu 
yüksek himaye ve müzahere
tin verdiği sarsılmaz enerji 
ile ,.e müttehit bir kütle ha
linde çalışılarak, mümasıl mü 

memleketlerdeki se 
tr t~•JS,'"'" wrı J. 
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Altın satışı 
serbest 
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Adaya araba götUrUlmiyecek 

Haklı delil mi? 1 

Kad ı köy 
Tramvayları 
Bostancıda oturan karile • 

mizden biri şunları anlattı: 
•- Akşam vapurları çıkış-

larında, Erenköy, Bostancı, 

Caddebo>tanı tramvayları, iğ· 
ne atsanız yere düşıniyecck 

'jekilde kalabalık oluyor. 
Halk, bu tramvaylarda itilip 
kakılarak, tam bir engizisyon 
işkencesine maruz kalıyor. 

Btle bu sıcak yaz günlerinde, 
bu, hiç çekilir şey değil. Say -
fiyenin ze\'ki, her akşam, fi -
ti! fitil burnumuzdan geliyor· 

•Üskiidar ve havalisi halk 
traoıvayları idarest Fener -
yolu.na olduğu gibi, Erenköy 
ve Bostancı)·a da drçl!:t se -
ferler tertip ederek daha kı -
sa yerleı gidecelı: yolcuların 

daha yakli.· mesafelere sefer 
yapan tramvaylara binmele • 
r ini temin ederse bizim bu 
müşkülümüz halledilmiş ola
calı:tır. İdarenin bu tedbiri a
larak bütün bir havali halkını 
bu azaptan kurtarmaması i -
çin hiçbir sebep bulamıyo -
rum. • 

Kariimizin bu söylediği, 

imar planı 

! Buğday ve 
_ fiyatları 

un 

Dün zahire Borsası~ 

sın da fiyatlar yükseldi 

Deniz Mevsimi 
Geldi, Çattı ... 

Üç 
----oo--

kap 
plaj, 

yemek, vapur, 
95 kuruş! 

İki gün içinde buğday ve dola
yısile un fiyatları birdenbire yük· 
selıniştir. Dün Zahire borsasında 

sert buğdaylal."610 - 615 ve yumu~ 
şak .beyaz buğdaylar da 665 ku _ Deniz mevsimi geldi çattı.. Hat- zete okuyacak vakit bulamıyoı 
ruştan satılmıştır. Bu fiyatlar iki ta bu sene şıcakların erken bası- muş. 
gün evveline göre 10 kurw; yük- ı;ı seı;onu_ da erken başlattı. - Acayip! .. Fakat bunlardan 
sektir. Buğdayı pahalı alan değir- Dortbır tarafı aklı karalı deni~ bana ne birader ... Ne Boğazda ki
menciler de fırıncılara verdikleri !erle çevrili şu güzelim şehirde raya verilecek yalım ne de üstü
unları pahalılaştırmışlardır. Bu 'şöyle ağız !adiyle deniz banyosu '11e irat yapılacak ar;am var. 
vaziyet karşısında fırıncılar bele-! alınacak bir yer yok .. Ne yazık de- Vapurdayız ... Arkadaşımla ara-

diyeye müracaat eMrek ekmek ı ğil mi? mızda ayni muhavere geçiyvr_ 
narhına zam yapılmasını veyahut Florya .. kumu, denizi ve çırıl- 'Dostumu iyi bilirim .. Boğazı çok 

' ta değirmencilerin pahalı fiyatla çıplak dekorıy'.e bu ihtiyacı biraz sever ... Kendi boğazını değil, Boğa 
.'un satmalarına mfın' olunmasını olsun gıderecE'' vaziyette. Fakat, ziçini ... Boğazda bir yenilik yapılı-
\ istemişlerdir. Son vaziyete göre, yolu~ uzunlııgu, Si:r!<ıeciden lam yor! diye sevincinden içi gülen 

1 

ekmek fiyatlarına 10 para zam yap ~8 kılometrelik bir fren yolculu- gözlerin_i bir türlü benden ayıra
mak li\zım geldiği söylenmekte _ guna k~tl~narak denız banyosu al- mıyor. IstiYQr ki bu yeniliği me
dir. mayı go:ı.une kestiremiyen yüz bin rak edeyim. Ben de onun kadar 

~ Narh komisyonu bugünlerde !erce hemşeriyi bu ihtiyacını gi - sevineyim, hatta ne bileyim: 

1 

toplanacaktır, diğer taraftan fı _ dennekten alıkoyuyor... - cHay sen çok yaşa ... Bana 
rıncıların az randımanlı undan ek Kızkulesınde hır plaı var. Fa- eşsiz bir müjde verdin! 

1 mek yaptıkları şikayet edilmi~l i r .. kat uiak olu~u, kum sahasının dar . Dememi bekliyen bir tavrı var. 
B.elediye nizamnames 'ne göre İs- ve ~nıne bo) una. uzanan bır .sahıl inadına kı~a, kuru, aksi cevaplar 
tanbulda 80 randımanlı ı k- yerme ufacık platformlara boluıı- ·venlım. Bogazda ne gibi yenilik va una e .. b , 
mek imali lazımdır. Halbuk" f muş ulun.ması, tabiat güzellikle- pılabilir? .. Bunu kes\iremiyorı.ım.. 

ı ırın . . k 1 cılar 70 - 75 randımanlı unla ek -1 rını um arında. suyunda belirten Mesela Boğaziçi iki kıyı boyunca 
1 mek yapmaktadırlar. Belediye bu fevkaLid~lilderi >1ı:r araya topla- asfalt rıhtımla çerçevelenir, ko
. iş üzerinde meşgul olmağa başla _ mayışı yuzuııden ~u daşehrın ih- rular intizama alınır, bülbül yu
ı mıştır. lıyacını karşılamaga musaıt bu - vası ağaçlıkları, geliş : güzel fı§kı-

lunmuyor. 'tan ot ve fidanlardan kurtarılır-

Yeni ders kitapları 
Maarif Vekaleti tarafından önü-

müzdek· ders senesinde oirntula -
cak ders kitaplarından noksan o -
!anlarla yeniden H5ve edilecekle
rin, ve birer müsabaka açılmış bu-

Modada, Kalamışta, 20 yıl ev - Ala .. Bu bir yeniliktir amma .. Bu
velki durum ve çehrelerini muha- nu 10 senede meydana getirmek 

ı 

İstanbulun imar planına tevfi _ lunan tarih kitabile diğer 3 k ta
kan asfalta çevrilınesi takarrür e- bın ders yılından evvel hazırlan -
den caddelerin imallerinden :ti _ ması ınaksadile alakadarlara yent
baren bu kabil caddeler üzerinde den bir tamim yapılmıştır. 
tekerleklerinde lfıstik bulunmayan 1 Bu arada vekfiletin basun işler:
nakil vasıtalarmıı'. seyrüseferd(.!n ni yapan devlet matbaasına liste
mened.ilmesi etrafındaki kararını·leri gönderilen kitapların ne za
tatbikına başlanm..sı için alaka - man tab'ına başlanacağı ve ne za
darlara emir verilmek üzere tet - man tamamlanarak vek3lel emri
kikte devam edilmekted·r. ne hazır bulunduıulac< · so -

Bu arada bütün nakil vasıtala - rulmuş bulunmaktadır. 
rının, ;Jıilhassa piyasanın nskliya -
tını idare eden yol arabalarının te
kerleklerinde lastik bulundurul -
ması mecburiyet:nin tatbiki dü -
şünülmekte, bu mecburiyelln pi
yasadaki araba istasyonlarına teş

Bu tatil devresinde bütün kilap
ların :kmali işi ba~arılacak, önü -
müzdeki ders senesinde kitaplar 
hazırlanl!lış bulunacaktır 

--o--

Büyükadaya, bu mevslm, şeh· mili için tedb'r almmaktad•r. 
Atatürk köprüsüne ineceh 

yGllar 
rin bazı yerlerinden birçok ara- Diğer taraftan yaysız ve tahta 
balar geçirildiği görülmüştür. A-r dingilli yük arabalarının araba is- İnşaatı tamamlanmak üzere bu

·dada fazla ahır olmadığı için. bu tasyonlarından kaldırılması yük lunan Atatürk köprüsünün iki ta
arabaların hayvanları açıkta yat- arabalarının yeknasak olarak yay- rafından, ve Halic~ müvazi ve a -
maktadır. Ada halkı bu araba faz- lı ve dc:mir dir.gill consten imali · mud inecek yolların açılması içir 
lalığından ve hayvanların açıkta nin alakadarlara tebligat y.ıpılma- yapılan tetk kler nihayet bulrr : ,.-, 

yatmalarından şikayet etmiştir. sı kararlaştırılmıştır. tur. 
Belediye bu şikayeti tetkik etmiş. --- •--·- İmar plıinına göre güzergahı ta- '.za eden, Salaş bölmeli, eııkaz- yeniliğini gösterecek hangi baba-

Adada mevcut olan 34 arabadan Yeni ortc mektep yapılıvo r yineden kısımdakt istimlake tem- cıdan alınma, Üzerleri çivi dolu yiğit müessese var? Geçelim ... 

b k Ad 
1 m b'd t d b .ıo •-- · · tahtalarla yaılmış köprülü ve cHa Meşhur Hıdi"'" beled" aş a aya yeniden araba geçi- Ş h . b'lh t kt 'h uz ı aye m e a,...nıw."' sı ıçın ·~· ıyece sa-e rın ı assa or a me ep ı - . . marn ismini h f ed b tın al - '·-· b' 

.t!Imemesine karar vermiştir. t' k 
1 

ak .. beledıyece ıcap eden tedb rl"r alı- mu a aza en u ınan you= ıraz tamir. biraz 
ıyrrcını a~ı am uzcr~ geçen, nacaktır. tesisler de insanı denize imrendire

1
' da tadil ile konforlu bir turist ote-

seııe muhtel ı semtlerde yaptırılan k d 
d

. k İlk fasılda Keresteciler i<ti'-ame ce yer e yut}tunduruyor, \'e .. iğ-, li haline getirilir .. Bu da yenilik-

Vali Yalovadan ılön tlü 
İstanbul vali ve belediye reisi 

dQklor Lütfi Kırdar dün Yalova
dan şehrimize dönmüştür. Şehri -
mizde bulunan Dahiliye müste -
şarı Nazif Erkin. dün, valiyi ma
kamında ziyaret etmiştir. 

ye ı me tebe ilaveten önümüzde- • .. 

k d 
ı tinden Unkapatlına giden cadde _ rendiriyor!. tir ... Boğaz için tabii. Amma, o da 

i ers senes.nde de yeniden 4 or-
ta mektep yaptırılması etrafında nin açılması için 'stimlake başla - _. Şu, uzunluğu en az 4o, genişli- şimdilik bir tarafa bırakıldı. Yine 

Maar'f Müdürlüğünce tetkikat ya· nacak, Şişhane yokuşundan ayrı - , gı bunu.n. yarısı .kadar kilometre geçelim. .. 

Plımaktadlr. lacak dd 
.. Ç · 1 tutan denız 'jehri Istanbut ve bu de Boğazın tam ortasında peyda 

ca e ııc eşme meydanı . hr' İ 
caddesinin irtisak edc•ekl . ·- nız şe ı stanbulu doldııran800000 olmuş bir çingene beni sakilliğile 

Yeni orta mektepler şehrin orta 
mektep bul unmıyan semtlerinde 
tes's edilecek bu arı:da mevcudu 

dan başlarının :Stimla~ işie~e:;,.. kişilik insan kütlesi ne yazık ki iğr~ sırıtan kömür adası, kömür 
modern ve ihtiyacı karşılıyacak depoları, ilti kıyı sulanru akınU-

Etibank yerli mallar ser- istiap etmiyen senctıere de icab•na 
göre birer mektep ilavesi emeline 

muz nihayetine kadar tamamlan -
mış olacaktır. 

gisine iştirak ediyor gidilecektir. Hayvan serg ·s[n3 ehem-
Etibankta 11 inci yerli mallar Diğer taraftan orta mektep bu- · I 

serg sine iştirak etmek için mü - lunup ta talebesi az olan bazı semt rnıyet veri ı y or 
racaatta bulunmuştur. Bank.aya !erin mekteplerindeki kadro ve 938 yılında İstanbıılun muhtelif 
bağlı maden ocak ve fabrikaları 1 ünvan da diğer ihtiyaç olan semt- kazalarında açılan 9 hayvan ser -
f>u sene çok güzel bir şekilde ser- !ere tebdil ve tahvJ edilecek. Bu gisinin köy kalkınması ve köylü -
gide canlandırılacaktır. Bilhassa mahallerin ihtiyac.' d~ en. yakın_ or-ı nün iyi. hayvan beslemesini teŞ'\'.;..k 
madenlerin topraktan çıkarıldık - ta okullar vasıtasıle gıdılecektır. ve temın gayesini ne dereceye ka-
•ıan sonra mamul hale gehnceye o..u--- dar temin ettiği tetk"k edılmek -

lı:adar girdikleri bütün safhalar Ekmek fiatları tedir. Sıfat istasyonlarile avgır de-

tablo ve maketlerle halka göste - Fırıncıların ekmek fiyatlarını polarının arttırılması, bilhassa 
rJecektir. yükseltmek istemeleri üzerine çı- Trakyada yetiştirJmesi kolay olan 

boz ırk boğalarının istasyonlarda 

Tütün ihracatımız 
İnhisarlar idaresile; İş ve Ziraat 

bankalarının ortak olduğu Türk Tü 
tün Limited şirketi Kanadaya 169 

kan meselenin halli için belediye-

ce bir tedbir itti.haz edilmiştir. Bu 

tedbir. beyaz, kırmızı ve sert buğ
day unlarının kar.ışt.ınlarak bir 

1].alita vücude getirilmesi ve bu un 
dan ekmek yapılması şeklindedir. 

Bu suretle, fırıncıların ekmek fi
yatlarına zam yapmalarının önü
ne geçilecektir. 

ilkah mevsiminde tam formunda 
bulunmasını temin ıçın v:layet 
baytar müdürlüğü tarafından şim
diden tertibat alınmaktadır. 

Bu yıl açılacak sergi miktarı ge 
çen yıla nisbetle adedce az olacak 

hayvan yet'ştirme mıntaka>ı teş -
lı:il eden köylerin vücude getire -

ceği hinlerlandlarda açılacak ser-

:n liralık tütün satmıştır. Diğer 

memleketlere de tütün ihracatımız 
artmıştır. Polonya hükumeti de 
mühim miktarda tütün mubayaa 
etmek üzere büyük bir münakasa 
açmıştır. Münakasaya limited şir- Belediye, ekmek meselesini da- gilerdeki mükafat miktarı arttı -
ket te davet edilmiı:;tir. ş:rket mü - ha esaslı bir şekilde halletmk üz- rılması düşünülmektedir. 
durii $affet münakasaya iştirak re alakadar makamlarla temaı;J.ara Sergiler .ı nerelerde ve tıe za -

..... .ı .. ...; ... i . -""""'-''""" • ....ı . " .. ' ., 

bir plaja henüz kavuşamadı.. tarile berbat eden mazot ve gaz 
* tlepoları buralardan lı:aldırılır_ Bn 

- Boğaziçinde bir yenilik var! da yenilik_ Hem de tam yerinde 
- Deme Allah aşkına!- ve fevkalade bir yenilik amma, 
- Bu yıl Boğaza rağbet arttı .. yıllardır yılan hildıyesiııe, kurt 

Bunu da inkar edemezsin ya•.. E-ı masalına dönen lıo kömür depola
decek olursan sana en adil şahit nnm cha kallrtı, ha lı:aDnyor~. ma 
diye her gün mutad tarifeye mül- 'cerası bu sene de suya düştü .. 
hak ve zuhurat postalan adı ve- Hiilba, yenilik namına kaç me
rilen beş on ilave seferini göste- se!e aklıma geld;J""' h~ni esba-
ririm! bı mucı1ıesile: (ge(_'elinı) deyip 

- Doğru! bir tarafa bıraktım .. Boğ~z aşıla 

- Daha şahit mi istiyorsun? İş- arkadaşrm artık sabredemedi, ağ-
te Sarıyer, işte Büyükdere_ Ada- zından baklayı çıkardı: 
dalti ev ihtikıin, kira yükselişini - Küçüksu köşkü vıır ya!. İş-
de bir defa gör! te onun yanıbaşında, Küçiiksu de-

- Evet! ıesi kenarında deren'n bir kısmı 
da dahil olmak üzere beton tesi

- Hatta bir üçüncü şahit daha 
göstn.ririm! sallı modern bir plaj yapılıym! 

- Beton tesisatlı modern plaj 
- - Yaaa? .. mı? 

- İşte Şirketi Hayriyenin iş- E - vet ... 
letr. e servis~ ve onun şefi.. Yaz Kim t b ? E - yap ırıyor unu v· 
tar.fesini bu vaziyet ve rağbet kar I' d k k' · 

ı ve a ora a um yo . 
şrnıı da nasıl tanzim edeceğini ge-ı A k d "ld" Da k 

1
. ..nd .. 

1 
.. d" .. .. . r a aşım gu u.. vayı a-

ce ı gu uz u uşunuyor, hazıra - . 1 ğr .. 1 .. zanmış ınsan arın ma ur gu u.ş -
nın 25 inde tatbik edeceği tarifeyi 1 il b ·b· b ki .,,...._ ı er e ana acır gı ı a ı., ıuı.ve 

nasıl tıkırında yürüteceğini kes - etli; 

-'"'""'"'""' ...... '"';s,...,t,."'e müdürü) - Kim •antıracak Boi!azın 
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Ekmek meselesı 

SAYFA 3 

ATATÜRK 
"@ ı Gafenkon ın Atina seyahatı 

Birkaç gündür, bir ekmek meselesi çıktı. Fırıncılar, ekme!< fi
atlerini yükseltmek istediler. Bakkallara, tablakiırlara lsko'1to ~·ap
madılar. Bakkallar ekmek almadı. Tablakarlar ekmek getirmedi. 
Bazı semtlerde, bu yüzden, m~ üliıta maruz kalan aileler old ıı. 

• • .A • 

iSTiKLAL HARBi Metaksas veGafenkobalkanan-
"İstanbulcJa mühim addo1unacak teşebbüsler

den biri de İngiliz Muhipleri cemiyeti idi,, tantının ehemmiyetini söylediler 

Frrıncılar ayak diredi. Belediye tedbirler aldı, Nihayet mesele 
halledildi. Dün, duyduk ki, Belediye, yeni bir halita tesbit etti. Bu 
un halitasından ekmek ~ apılacak. Biraz daha ucuza malolacak. Ek
mek fiatına zam yapılmıyacak. Fakat ne olacak, biliyor musunuz? 
Ekmek kalitesi biraz değişecek, yani, kötüleşecek. 

------

Belediye ekmek fiatının yükseltilmesine mani olduğundan, fi
rıncılar, ekmeği ucuza malettiklerinden memnun. Zavallı şehirliler, 
gıda kuvveti bir parça daha az ekmek yiyecekler. 

Atina, 16 (A.A.) - Dün akşanıj ği yapmak arzusunun kin ve tah-ı GAFENKONUN CEVABI Ekmek işi, bir şehrin en ön safta gelen, en hayati meseJ.,,,idir. 
Romanya Hariciye nazırı Gafenko 

1 
rip hislerine yerini terkettiğine i- Metaksasm bu nutkuna cevabın Belediye, ekmek fabrikası kurmak hakkındaki bayırlı fikrini, 

kt şerefine verilen resmi ziyafetin so nanaınayız. Dünyanın mukadde - ~ Mösyö Gafeıı.ko ezcümle şun- temenni ederiz ki, bir an evvel tatbik sahasına koysun. Şehirlinin, Vilayatı Şarkiye :Müdafaai Hu- doluda ard arda şu beler açma a-

-5 

n unda BQ§Vekil Metaksas "§ağıda- ratmı ellerinde tutan yüksek dev- !arı söylemiştir: bu işi daha f82Ja beklemeğe, ne tahammülü, ne takati kalmıştır. 
kuku Milliye cemiyetinin ilk Er- dır. )<' tk .. 1 . 1 t d 1 ll -~ t KD A "I c ı 

in kil ed t Tela.kkilerı· etrafında tam bir ka ı nu u soy emiştır: e a anı arının da bütün mi etle- Burada dns vermiş olan üstau- ,. 
zorum şubtl'I i te§ en zeva , !!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!~'!!!!'!!!!'!!!!!!!! vilayatı şarkiyede yapılan propa - ~·~ naat Verrı~nu·ş olmakla beraber, Aziz dostum B. Nazu-, rin hissettiği ayni sulh azminden !arın ve onların şanlı telmizleri-

gandnlar ve bunların hedefleri, maskara bir idarei maslahatçılık 1 Bugün bize sizi aramızda gör- mülhem olmadıklarını bir dakik~ nin hatıraları arasında, site aşkı- p 'a ak d sa " k 1 ı d k 
Türklük- Kiirtlülı:. Ermenilik mc- içinde yuvarlanan bir sulh ve se-lmek sevincini veren, bir anlaşma- için 'bile olsa kabul etmek mantık nın, umumi menafie ve vatan hür- o ıtı a a ıyası a 1 ve ra 
sailini; ilmi, fenni ve tarihi noktai Jamet cemiyeti de ı•ardır ki bu me-ln~ '."'üzakeresi veyahut imzası de- ve hikme~.i reddeylemek d~ektir. riyetine bağlılığın ne olduğu öğ-
nazar!aTdan, trtkik ve tetebbü et- yanda onun da ötede beri.de t~ • ğıldır. Sfzın burada buunmanız, Hartıe muracaat etmeden bır hal renilir. Yine bunlar, bizlere, mil- (Btı{tarofı 

1 
incide) J çe işt'iıası ~ılanlar gibi, istedik • 

tikten sonra, müstakbel mesaileri- kil/it yapmak savlişına gird;ği gö- I Romanya ile Yunanistanı birbiri - çaresi bulumnıyacak mesele olma !etler arasında hakiki sulhun ne yinninc, asrın İngilleresinden da- lerini kolay -kopardıkça meydanın 
ni şu üç noktada tespit e<~orlar: rülmektedir. ine bağlıyan sarsılmaz dostluğun! dığı hakkında daha son günlerde olduğunu anlatır. Bizler, antantı- ha az ehemmiyetli bir devlet de- boş olduğuna hükmettileT ve bu 

1) Kat'iyyen muhaceret etme - V~ bu ~e:'1iyetlerin her gün bir ıv~ ~~. tesan.üdün parla~ bir teza- en sallihiyetli ağızlardan yükse- lDlZ içinde, işte lbu. dersl~re sa~ .ğildi. Bütün Amerika ve Hind se:Eer yayıla yayıla mühim geçıt -
mek. yenısi belırır. Halk bunların ne ad burunu teşkıl etmektedır. Fakat len fikre tanıamyle iştirak ectiyu- kalmak azmındeyız. Bırlığimız, yolları ispanyanın emrınde idi. !erin ba§larına tekarrüp ettiler. 

2) Derhal ilmi, iktısadl, dini teş- larından, ne nizamnamelerinden, buradaki huzurunuz, ayni zaman- l'U2. çok iyi söylediğiniz gibi, ecdadı - Her taraftan İspanyaya altın akı- Şimdl, bu vaziyettedir ki, İngilte-
kllat yapmak. ne de kahve kahve dolaşan propa- da, Bükreşteki son bulıeynaınız - M" t k b' 'd ld ilh ınızdan kalan malımevrusumuzun yor ve hristiyan aleminin politika re, bugün tehdide maruz olanları 

kal ak . ıl ınd hi b. lı . d t tın k uş ere ır ı ea en am a- 1 k 1 . . . 
3) Tecavüze maruz ac vı - gandac ar an ç ır şey an ya- dan sonra yenı en emas e e • . . . müdafaasına, mem e et erımızın merkezi olan Papalığın kılıcı vazi- takviye ederek ve ilk defa olarak 

ki . h h 1 b' b lrt k dl . h .. b' b günk' il t 1 vazı'yet ~an, zamanın ancak takvıye ettıği . tikl'li 1 1 f . . .. k b. k .. t layatı şar yenm er ang ır u- mama a, en nı er gun ır par ve u en ernasyona . ıs a ne ve an aşma ve u.z "§ma esını gorece ır uvvet gos e - cdur!• diyor ve kimsenin bekle • 
cağını müdafaada birleşmek. ça da.ha bunaltan iktısadi .zorluk - karşısında, gerek memleketlerimi- bır dostlukla birbirine bağlı olan zihniyeti ile fakat ayni zamanda riyordu. İspanyanın bu vaziyeti -ı mediği bir netice olarak da kendi-

Vilôyatı Şarkiye :Müdafaa! Hu - !ara belki birinden biri devır bulur zi ve gerek Balkan antantının he- ve ayni menfaatler ve an'anelerle ·bu güç anlarda çok lü.zumlu ce- dir ki İngiltereye denizlere hakim !erine .dur!. denilenlerin de dur, 
kuku Milliye Cemiyetinin İstan - diye kAh ona kAh öbürüne meyle- yeti umumiyesini alakadar eden birleşmiş bulunan memleketleri - saret ve katiyet ile takip ettiğimiz olmak lüzumunu öğretti. Den zıe duğu görülüyor. 

buldaki merkezi idaresinin mede- der gibi gözükmektedir. meseleler üzerinde, samimiyet ve miz, faaliyetlerini sulh eserine tah sulh gayretleri yoluna münhasır hiikiıırı olmazsa oturduğu adanın cEden• in Pariste, kalabalık 
ni ve ilmi vesaitle temini maksat Fakat bu cemiyetleri hakiki ma itimat havam içinde, fikir testisin sis etmekten bir dakika fariğ ol- bulunmaktadır. İspanyol gemileri tarafından ya - bir dinleyici kütlesi önünde ver
edilebileceği hakkında fazla nikbin nalan ile anlamış, ne yapmak is - tie, bulunmak müşterek arzumu- manıışlardır. Türk ve Yugosljw Ankaradaki görüşmelerim, an- kılıp yıkılacağını anlıyarak bütün diği ve gazetemizin dığer bil' kıs
olduğu anlaşılıyor. Filhakika bu tediklerini kavramış olanlar da zun da bir ıfadesidir. Bngünkü müttefiklerimiz!, sıkı birlik ha- tantımıza verdiğimiz ehemmiyetin eııerjisile denizci bir devlet olmağa ınında okuyacağınız telgrafta şu 

' yolda sarfı mesaiden geri durmu- yok değildir. Faraza •İngiliz muhib enternasyonal vaziyet, halen en . • kıymetin ehemmiyetini tebarüz et gır:şti ve İspanyayı bertaraf edin- şayanı dikkat cümley? tesadüf e-
Vili t ••"ki ede mil.'!lliman ı · t' ad t kt h•'i linde, altı senedenberi hiç durma- b f k d s d · n aya ha yor. ya ı .-- y er cemıye I> ını aşıyan ve e • vahim endişeler verme en w tirmiştir. Sizin yüksek otoritem - c~, u se er ~n : ı u y .. - diliyor: .İngilterenın azmi kat'i -

anasırın hukukunu müdafaa için hemıniyetıli bir rol oynamağa nam kalmamaktadır. Fakat bunun ya- dan Balkan antantının tecrübe - zin ve hikmetle dolu .zekanızın, ldm kesildı. Eger İngıltere bugun- tiir. Zorbalığa teşeiıbüs edJLrse, 
Le Pays namında fransızca bir ga- ıed olduğu faaliyetinden ve kad -, kında sükıln ve anlaşmaya doğru den geçmiş çerçevesi içinde, Av- bu müşterek esere, sizin de söy-J kü b~yük lınpara_torluk_ vaziyeti~e umumi harp patlıyacaktır.. Bu 
zete neşrediyor. Hli>lbat gnetesl- rosunun •·--kkilbündeki hab~t- . . . . b .. 

1 
di"""'. 'b' b"t" lh er gelnı_şse bu bu tun İngılız politı -

""'" inkişafını giıreceğımıze kat'! ümı- Tuparun u mıntakasında muşte- e s~·ız gı ı, u un su perv ' .. . . . söz bir konferansta söylenmiş ol-nin imtiyazını derubde ediyor. Bir ten anla§ılan teşekkülü Atatürk 

1 

. . . . . . . ' . . . . . ık kasının gundelık, mıskın hcsapla-
taraftan da İ•tanbuldakı' Dtiveli . . 1 dımız vardır. Filhakıka, vazıyetle rek azmımızin y~rattığı muhade- nıyetlerı, şeref hıssıyatını ve !ay dah .

1 
i .· . gö ebilecek bir ma.kla beraber bir raf değildir. Al-' bakınız ne ıyı an amıştır: • . . rın a ı er sını r . 

J\lüttelüe mümessillerine ve İtih\f - İstanbulda mühim addoluna - rin en fenasının tecelli edece~ini net ve emniyet havasını idame i- 'oldugu parlaklık ve otorıteyı ver- zaviyeden ayar ed .lmesindedir. So- manya ve Italya da anlıyor kı, 
Devletleri başvekillerine muhtıra cak teşebbüslerden b. iri İngı. 'l.iz Mu d!l.şünmeği kabul etmek istemiyo- çin bütün komşularımızl·a· .. işbirli-ı meğ.e mühim. s.urette yardım ede- ğuk_kanlı olmak_ .' beklemek .ve. dar_- blok devri geçmiştir ve hataların 
veriyor. Avrupaya bir heyet lza - bipleri Cemiyeti ldı. Bu ısımden, ruz. Zira, hüsnüniyetin ve işbirli- ği ve anla§ma yolunda yuruyoruz. cegınden emınım.• beyı vurma ıçın arşı =ının sı-· k k d· •· hamileri ış· lene;ek art:k bir tane 
mına teşebbila ediyor. İngilizlere mublb olanların teşkil • • • • .,, • • • • • • • •. • • • • .- "'· nirlerine kapılıp kendis:ni manen yenisinin işlenmemesi icap Etmek-

Bu izahattan ıtlbuletle anlaşıla- ettlil bir cemiyet anlaşılmasın! u k k ş •• k •• s .., ı ve maddeten mahvedecek hatayı tedir. Etrafta gördüğümüz ve bu-
cağını zannederim ki, Vlliiyah şar- IJence, bu cemiyeti teşkil edenler, Za çar ta vu- u ru aracog unun işlemesine kadar savsaklamak ... yük dikkat ifade eden derın sükut 
kiye J\lüdafaai Hukuku :Milliye ce- kendi şahıslarını ve menfaati şah- Bütün İngJiz politikası asla ken- bun.dandır. Avrupada Al~anya ve 
miyetini vilcudf' getiren milhlm se- siyelerini sevenler ve şabnlarile ku Bulan hadise • .di kendini nakzetmeden şimdiye İtalyanın hata işlemeğe müsa't sa-

bep ve endişe, vllayatı Ş!ll'kiyenin menfaatlerinin ma~unlyeti çaresi- (Btı{tarafı l inci sayfada) e n 1 b e y a n a t 1 kadar hep böyle tecellı etmiştir. haları o kadar daralmıştır ki kar-
Ermenistana verilme11I ihtimali o- nl Loyt Corç bükUmeti nıaTifetile Ş k d Ih Y • • • Ş• tarafı tazyik ederek hıç ohıazsa " imdiye a ar su zamanın 
luyor. Bu ihtimalin tahakkuku da, lngiliz himayesini teminde arıyan- da ula~amadığımız bir derecede Şimdi, bu mukaddemeden sonra koparılabilecek olanı kop nnak ı-
şark vilayetleri nilfnsunda Erme - lardır. Bu bedbabtlann, İngiltere harbe hnzırlnnmak istiyoruz." Romen maıbuab Türk _ Romen dostlu- ve tarih iç_:nde Avrupanm son se- çin, şimdi, bilvasıta t~sirfoı h lıu 
nilcrin bai

7
I ek•,,,.iyet gösterilme- d.,vıetinin, kül halinde, b~ Osman- Bu beyanattan evvel liberaller- v • nelerde.ki hadiselerine Ye bu son na ~a~:şılmu.ktadır: J~ponyayı Ti-

slnc ve tarlhl hukuk noktai naza- lı devleti ~uhafaza ve hımay~ et- den Davies, İngiltere ile Fransanın gundan hararetle bahsedıyorlar sen~l-~rın ,gebe ?ld~klaı:_nı vaktıle e~tsın ı ahlı.kaya te:vık et".:ek gı-
rından mukaddem telikkl ettiril - mek emelınde olup olmıyacagmı. mihver devletlel'ine hurda demir d h . d bildıgıın.z ve şımdı dogurdııkları hı. .. Halbukı, Edenın ded•g_ gıbı, 

h l ilmi t ihl · .. dl d'k Bilkre• · 16 (A A ) - Rumen bıtalarımızın her an a a zıya e . . 
meslne ça 'fBD arnı, ve ar bır defa muUlhaza e P etme ı - ve maden verdiklerinden şikayet '· . · · , . . . . . . . Çek.o - Slovakyanın parçalanması, ,1hafe ve tehdıd ile bir scvler kc-
vesalkle cihan efkirı unıumiyesinl leri cayi teeınmlddilr. etmi~tir. 111umaileyh, Fransn, İn- matbuat, haricı~e naz'.rı G~ftenkl o kuvvetlendırılme•ını ıstıhdaf edı - Arnavutluk işgali gib ; hareketler parabilmek denı, sulh; korumr.-

d bir d · · t' ı l · ' nun Ankarayı zıyaretınc su un ar yor.. • • . . iğfale muvaffaklyetiıı «' ve c Bu cemıyete m ısap et en erın giltere ve Dominyonlar arasında . . İ 
1 

t . d S •
1 

1 

ve bu hadıselerın meydana çıkar- ğa azmetmiş cephelerin tesanüdü 
müslüman ahalinin Ermenileri başında Osmanlı padişahı ve hali- bir anlasma yapılarak İtalya ile tahsıs .etmekte devam ~ylıy~~·k. mkpud. ghaze e~ı eh ba.r~cog u - dığı bugünkü neticelere bakarsak, karşısında hakıkaten artık h.ıkmıi 

ld .... lftl f • · • .. t · J Unıversul gazetesı Tur ıye nun en ı ususı mu a ırıne yap- . . . . . . katliAm eder vahşiler o Uı;v - eı ruyı zeının uuvanını aşıyan Almanyanın silahlanmalarına ya-ı . . . . .' , • b d . beynelm.lel vazıyetı daha ıyı kav- kalmamış, hatta ınczbuhare ga ·-
k 1 d 1 bil Vahd itin D t F 't p D harıcıye vekılı Saracoglu'nun An-ı tıgı eyanatı neşre yor. 1 İ .

1 
İ 

1 
k d. · rasının baki at şek! n e o a ece- e , ama erı aşa, a-ırayacak malzemenin ihracına ma- · . .•. . • . . . rarız. ngı tere, ta yanın en ısı- retlerdır. 

ği faraziyesi bakim oluyor. Bina - biliye Nezaretini işgal eden Ali · 1 · t · ti karaya gönderdıgı hususi muhabı- Saracoglu Tımpul muhabırıne ne Hint yollarını kesmf'k kararını A N K 
enaleyb cem'--et, ayni r•bap ve ve- Kemal Adil ve :Mehmet Ali Bey - nı oAunmlasını ıt~ ~mdış r.St b 1 · rine yaptığı beyanatı neşretmek- şunları söylemiştir: sezdiğı ve Almanyanın but ün Av- • • aracan 

•J • mee par ısın en ra ogı . "İ. k · · · b' 'b' · 
saltle mücehhez olarak hukuku !er ve Sait Molla bulunuyordu. Ce de maden ihracatı aleyhinde bu- tedır. • kı mem!e etım'.zı ırı ı~ıne rupa muvazenesini alt üst edecek 
milliye ve tarihiyeyi müdafaaya miyette İngiliz mi»etine mensup ı t ., ·ı h ı .1. e Dost ve milttefik Romanyanın baglıyan dostluk bagları bu z ya- tertıpler ihdas edeceğine kanaat 

unmuş ur. ıuumaı ey • ngı ız v ğ ül§.k rete bir samimiyet ve hatta husu çalışıyor. bazı 5ergilzeştcular da vardı. Me- müttefik devletler erkanıharbiye _ hariciye nazm ile yaptı ı m. . a: . · . . · .: getrdiği günden beri, hiç telaş et-
Karadenize sahil olan mıntaka - selli: Rahip Frn gibi. Ve muamelat !eri arasında daha sıkı bir teşriki tın neticelerinden memnunı~et~nı · sı.yet mahlyetı ve~me~te ve ba.ıt meden, işlenmesı mukadder hata

larda da, bir Rum Pontns hilkU - ve icraattan anlaşıldığına göre, ce- mesai teminini istemiş ve demistir beyan eden Saracoğlu, demıştır b'.r nez~ket veya ~ı~ası haberleşme yı beklemekte idi ·ve hata da, ni -
· · · Fr 'd' · ' k' • zıyaretı çerçevesını kat kat agır- . 

Mısır Hariye Nazırı 
hareket etti 

meti vilcude getirileceği korkusu miyetin reısı Rahıp u 1 1
• Jd; ı • . . . . . . . '.. hayet karaktere taalluk eden ve 

vardı. İslim ahaliyi Rumların bo- Bu cemiyetin lkı cephe ve ma - .. As ada cereyan eden badi- "Daimi olarak bırleşmış olan ımaktadır. Sıya~i ~şl.erımı;, dun- binaenaleyh önüne geçilmez bir lır. 
yunduruğu altında bırakmayıp, biyeti vardı. Biri aleni c~~bes.i ve seler İng~ltere ile müttefikleri ara- iki memleketimiz Balkan Antan-ıya efkarıumumıyesını alakadar kadar olduğu içın işlenmekte ge- Alxrülfettah Yahya Paşa, haıe-

[Baş larııfı l inride] 

hakkı beka ve mevcudiyetlerini medeni tcşcbbiisntla, İngılız hima- sında teşriki mesai ihtiyacını tacil tı çerçevesi içinde ayni sulh ve teş- eden meseleler konuşmalarımız _es- cilanedi. kelinden evvel vapurda, Anadolu 

muhafaza gayeslle, Trabzonda da yesini talep ''" temine matuf ma- eylemektedir." jriki mesai hedefi takip eylemekte- ~a~ınd.a. ~alkan. Ant:ın~ının Ş'.~- Şimdi, hatayı görünce, İngilte - ajansının hususi muhabirine •~a
bazı zevat ayrıca bir cemiyet teş. hiyeti idi. Diğeri hafi ciheti idi. A- Strabolgi, Şark Hindistanındaldir. Şuna kaniiz ki, tebliğimizde dıkı reısı ıle tetkık edıldı. Harı~ı- renin, daima soğukkanlılıkla ve ğıdak.i ~eyanatta. bu upnı:nt•,ıtu~: 
kil eylemişlerdi. sıl faaliyet bu cihette idi. :Memle- İngiltere ile Fransa arasında cere- de ehemmiyetle kaydetmiş oldu_ ye nazırı Gafe.nko, Avr~pa hüku- bütün manevi haklar ve salahıyct Turkı~·e Harıcıye yek lın zı-

Merkezi fstanbulda olan Trab - ket dahilinde te~kilat yaparak is-' yan eden müzakereler ve matbuatlğumuz gibi Balkan Antantının bir- met me~kezıe:ıne. Y~?tıgı seyahat- !eri de kendi cephesine .kazanmış) yaret1".' ıade etme~ u2ere Turkı
wıı ve Havalisl Ademi :Merkeziyet an ve ihtilal çıkarmak, şuuru mil· tarafından yapılacağı bildirilen 1 . . . . _ . . . ten henuz donmilştur. Bu seya- olarak, ayni zamanda harekete geç yeye gıtmekte olduı,'Umdan d~ayı 
Cemiyetinin mahat \'e hedefi si- r. 11 • tnak ecnebi müda- bir Fransız askert ve bahri heye- lığı, ıstıklalı ve sulh sıy~e~ı.sa;ıre- hat, bugün Avrupada hakim olan tiğini de görüyoruz 'bilhassa bahtıyarım. Emeliml7., a-

. · d ıyi ece ugra 
1 

' • • h · t· · s· sinde bizzat menfaatlerımızı ol- siyasi hava hakkında bu müdek- · sırlık rabıtalarımızı takvı~·e et • ~asısı, ismin en anlaşılır. Her hal- balesini teshil etmek gıbı aınane ını.n. ıngapur'u ve bir İngiliz he-ıduğu kadar Avrupa sulhunu tat- k'k .. hed . . tib 
1 

h 
1 

Bu, siyasi akıl ve idrakin eseri 
de merkezden ayrılmak gayesini teşebbii&at, cemiyetin bu hafi kolu yetinın Hindi Çiniyi ziyaretleri . . . . . ı mu~a • e genış ın. .• nr .ası ve neticesi olunca totaliter cephe- mektir. Kardeş Türkiyeye Mısmn 
takip ediyor.• t af d id d'I ekte idi Sait dolayısiyle memııunı'yetin' 1· har:mın eden bu hedefımızı temın ede- etmek ımkiinını vermı~tır. Bına- . . k 

1 
derin muhabbet hissiyatını götür-

ar ın an are e 
1 

m · ı z ı k A ta t . t · . deki bugünkiı vazıyet de. a ı ve Kürd mifüvetpen·erlığini körük !la · ı· leni teşebbii- etmiştir biliriz. Bal an n n ı çerçevesı enaleyh konuşmalarımız hır kat _ 
1 

mekteyim. 
, :Mo nın cemıye ın a · • 1 .. f' idrak.n zıdları olan akılsız ık ve ıemek hülyasına kapılmış bazı ta - satında olduğu gibi hafi cihetinde Lord Strabolji demiştir ki: !içinde, Tilrk • !~~men dostlugu, ~a~a .f~yd;~ı l?~m~ştur .. M~tte ık- idraksizliğin neticesi olmak gere- o- --

ciplerden ve şark \'İllıyetleri aha- de ondan daha ziyade rolör olduğlı "Asyada dilnya sulhunu tehdit günün kararsız ı arı arasında enmızın ır ı nı ve sıyas z~r~- kir ki hakikatte de öyledir ı· ngı·ıı·z Takımı 
!isinden olup kımi mebusluk et - go"rülecektir. Bu cemiyet hakkın - eden tehlike Avrupadakinden daha sulhun emin bir temelidir. lştelretler karşIBında memleketlerı".11- • · · 

t ttü d h tt h ek t Filvaki İtalya, Habeşistan ma-miş, kimi ay anlığa yükselmiş bazı da söylediklerim, sırası geldikçe bilyüktilr. Fransız dostlarımJZla bunun içindir ki gayretlerimiz ra- ze ere p e en a 1 ar e ın .. Bugün An karada ilk maçı. 
münevverlerden mürekkep bir ida · b d · Uzak Şarkta ta b' t 'k' . müş:ııiehetini bir kerre daha mü- cerasından sonra, luzumundan faz \'ereceğim izahat \'e ıca ın a ırae m ır eşrı ı mesaı ld k 1 .. ··ıı.. k b lk" k 
re heyeti vardır. Budar kürdce edece"im vesaikle daha vazıh an- temini için alınan tedbirler bu hu- mıntakaya girip çıkmak müsaade- ı;ıelıede e~ek fırsa~nı ~u u . a guru u Y.a~ara ve e ı ta at nı yapıyor 
mecmualar IK'§re1mege ve kürd la ıla:akhr susta biraz geç kalınmış olmasına 'sini alabilen Çinliler pek azdır. .Beş senelık hayab müddetin~e .g.e- ve tahammulunden fazla bağJra - Ankara; 

16 
(A. A.) _ lııgiliz 

halk edebiyatına dair risaleler da- ~a ta m~arrir Halide Edip, rağmen memnuniyeti muciptir." Birçok amele grupları imtiyazlı rek doğrudan .. do~uya. k~~d1mızın rak her tarafı_ bırden .tehdide kalk Midilsex Wonderers futbol takımı 
j!ıtmaj!a başlamışlardır. Büyük pa- ş t . Ahmet E- Lord Chatfield hal mıntakalara sokulmamıştır Bun ve Balkan muttefıklerımızın men- ması ve tehdıdile smırlerı ara.sın- bugün saat 

12 
de şehrimi.ze üç tay-

rd doktor Adnan, ga>.e ecı , en cereyan · - , . ek Ih 
1 

d d ·il, f k t t k il · . . . . . 
ra ya ımları temin edebildikleri min ve Paris sefareti müsteşarı etmekte bulunan ve devam edecek !ar kamyonlarla nakledilerek Ja - faaUerıne ger su un esaa ı men a eg a a mevcu uvve erı yare ile gelmışlerdır. Mı,afır 
ç:n Diyarbekir, Bitlis ve EUziz vi- 'k . . t iliğe döken Rauf olan •erlliıharbiv .. .. 1 . ta af d b k !aatine hizmet etmekte bulunmuş ve ittifakları nisbetinde bir ahenk sporcular hava istasyonunda An-ı • tl 1 d k 1, 1 ı en ışı gaze ec , e goruşme erı - ponlar r ın an aş a yerlerde Balk p ktı 

11 
.. t b .. .. .. . . . . . . . 

aye er n e tf9 i at anmak im - ... ed' b lundugu· bir diğer takdir ettiğini söylem· İ .1 tı 1 aktad B b . olan an a e mueyye u ve butunluk aramak dikkatınde ol kara bölges1 Beden Terbıye. ı Dı-
k • b im 1 d ~nm ın u lŞ ve ngı - çalış rı m ır. u sa ah mı- .. beh t, A rupa semas ka .. · ·· ·· lrtö' J" ·.. ·ı · J ı · anını u uş ar ır t b ad Jikrin propa - tere ile müttefikler· d . muşa e v mı P- saydı, ·bugun kendisini dunya mu- re r ugu ı erı ge en erı, futbol y· 1 k . . grup a u ar 8 ~u ı arasın a ce- tiyaz mıntakasının yarış sahasına · 

1 
. - .. · . . ıne mem e ettt ırt•ca temayül gandasına girişmiş bulunmakta - reyan eden müzakerelerin İtalyan . . . lıyan kesıf bulut ar karşısında da- vacehesınde çok muşkul vaz?ette federasyonu mümessıli, kulüp de-

lerınin 908 inlulAbındanberi de - dır: _ Alman konuşmaları kadar ilerle- gıden yo~u bkayan ~arık~~ın .cı~a- ha tam olarak zaruret kesbeyle- bırakan neticeleri görerek birden- Jegelerinden ve sporculardan mll
nmlı taraftarlığını etm:ş bazı sof- •- Kurtulmak istiyorsak, dört memiş olduğunu, bunun da bu mü-lrında sılah seslerı lşıtılmıştir. mektedlr. Vardığımız kanaat bire bu derece sükunet kesbet - rekkep kalabalık bir heyet tarıı
talar,. Konya ve havaHsinde. bir elle Amerikan mandasına sarılma- zakerelere geç başlanmış olmasm- Memnuniyete rağmen mıntakaya menfaatlerimizin muvaziliği önün mezdi. Almanyada, 'büt~n Avru • fından karşılanmışlardır. 
•'l'ealıı İslam cemıyet1o teşkılıne lıyız. Bizi kurtarırsa Amerikan hi dan ileri geldiğini ilave etmiştir. sepetlerle sebze taşıyan Çinlilerin jde. bu iki müttefikin her tilrlU ah- payı mevcut top ve tufek kııv • Misafirler akşama kadar isti-
~~lkl§mı_şlardır. Bunlar. asla. mem- mayesi kurtarır. Yoksa yandığımız Tokyo; 16 (A. A.) _"Asabi il.zerine ateş edildiği öğrenilmiştir.Jval ve şerait altında takip edecek- vetine güvenerek ve mütemadi ·.rahat etmişler ve akşam s~t 17,30 
cket mud.afaası gay('sı 'akıp et -ı gündür. Şimbun" gazetesi İngiliz ve Fran-1 Abluka altına alınan mıntak - ı~.ri siyasi hattı bereket, siyasi a.ı- yen bağırıp kükreyerek tehdide ve da 19 Mayıs stadyomunda bölge memektedırler. Bunlaı b r talu . · · 8 had 'stiklilllerin'n emredec~ı;; · t·1· k lk d k d'I · · · 

. . · m Gelelım orduya: sız ımtıyaz mıntakalarına karşı . . t' ha t k bet a ı 1 • • ıs ı aya a masıty ı, en ı erını başkanlığı tarafından verılen çay-mutıterı. ınsanlarriır k . f t d'' . . 1 nın ıaşe vazıye 1 ve me es - h tt b k t 1 kt . 
.. · .. · ı ırsa uş- Acaba Türk memleketının mu- Tientııin askeri makamları tara--, ek . a ı are e 0 aca 11 • 'ılh namına sımsıkı bir çember i- da hazır bulunmuslardır. Çayda muşken kulah kapmak ·d . d . t m tedır. T' 

1 
t . b" ük . · 

k se' asına kadderatını üzerınde aıına en e- fından alınan tedbirlerinin Japon Eğer 1mpu gaze esı, uy ç:nde mahbus bulunduran ve misafir sporcular •por teşkilatı apıımışlardır. . . ı l . • . . . • k ıı t fı d toplanmıs o- ' 
mız tesırı yaP.m'? 

0
• an en. esası, hilkumetınce tamamıyle tasvıp ve İ .1. H""k"" d l ra arının e ~a ~ a . " kimseye zarar veremez hale koy- ileri gelenleri, Ankara sporcuları, 

Bir taraftan da padişah olan Va- devamlı ve koklu mılll teşkılat, ya tasdik edildiğini yazmaktadır ngı i Z U Um ar arı lan Rumen mılletı hnkkındakı dost .. . . bulunmu•lardır Çay ..,,k ne!lell 
h dett n t• 31 M · .. · • . İn . . . . mağa çalışan bugunkü emnıyet ve ,. · "" ' 

' 
8 

art irt caındanberi n. Turk ordusu bu sırada ne vazı- • Halıfax; 16 (A. A.) - gilız luk hislerıne tercüman olur ve Ro- _ . . geçmiş ve geç vakte kadar devam 
siyasi dostluk ettiği Hürriyet ve yettedir? Tientsinde vazıyet hükumdarları don saat 22,20 de manyanm güzel bllkfimet merke- 'ulhu korum.a slstemının .. bu dere: etmiştir. Misafir takım ilk ma-
İ1.il.{ıf parti~ ni kııvvetlen<lirrr.l,oğe Atatürk bu sualt ~u cevabı ve - Tıentsin; 16 (A. A.) - Japon- "Greenwich" saati "empress of zine yaptığım son zi:ruetteki in ce muvaffakıyetle teşekkul etmesı çın ı yarın aaat 17,80 da rn Ma-
çalı~rnakta ve t.araydan ald .. ğı tah~ ar: tAhtlirli t.vı :rJ~i Dku.i..u ... .-t -P...d-_ ....... ~ .. . .,ıı- "' -'-"' ~ .. 
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SAYFA 4 • 

Çeviren : isken der F ahrettin 
Onunla yeni evlenmiştim. 
Bana ondan bahsettikleri zaman: 
- İşte sana Nevyorkun en zen 

gin, en kibar erkeklerinden biri. 
Diye tanıtmışlardı. Arkadaşla -

rım: 

- Sakın bunu kaçırma .. bir daha 
böyle zen.gin bir koca bulamazsın! 

Diyorlardı. 

Babam bile, bana onu metheder
ken: 

- Kızım! dem:şti. Vi!yam, sen.in 
ıçin bıçilmiş bir kaftandır. Onun 
parlak bir istikbali var. Meflı.ur 

oGasson• onu, ticaret sahasında 

parmakla gösterilecek b:r iş ada -
mı olarak takdir etm~tir. 

Bütün bunlara karşı Vilyam 
hakkında hiç te sevgim, temayü -
lüm yoktu. Onu - belki iyi bir iş 
ııdamı o1cluğu için - onu takdir e
debilirdim. Fakat, kendime bir ko 
ca olarak intihap etmekte tered -
düt ediyordum. Neden bilmem? Bu 
tereddüdüm uzun sürmed'. 

Vilyamla, babamın ısrarı üzeri
ne evlendim. 

• Babam iflas etmiş, fabrikatör -
dil. 3erveti tamamlle mahcuzdu. 
Mücevherlerimizin hepsi sahte idi. 
Fakat, bunu çok yakin dc-stları -
mızdan ba,ka bilen yoktu. 

Boynumdaki üç yüz bin dolar 
değerinde inci gerdanlık, vaktile 
:fevvork gazeteler:nde bile mev -
ZUU bahsolmll§tU. 

karla kasa kiralayıp hıfzetmek da
ha makul bir hareket olur. 

Gerdanlığı boynumdan çıkar -
dım.. Kocamı denemek istiyor -
dum. 

- Peki, dedim, mademki sen 
böyle tensip ediyorsun! Al .. yarın 
bir bankaya götür .. ve orada sak
la! 

Kocam çok memnundu. Ben ill
ve ederek: 

- Böyle düşünmekte haklısın! 

dedim. Belki bir hırsıza kaptırırız .. 
Canımız yanar. Bankadan daha e
min bir yer olamaz. 

Vilyam, ertesi gün inci gerdan
lığımı aldı .. Bankaya götürmek ü
zere evden çıktı. 

Ve o gece eve dönmedi. 

* Ertesi gün babam göğsüme dik-
katle baktı: 

- Gerdanlığın nerede, yavrum? 
- Kocama verdim .. bankaya gö 

türecektL 

Babam gülerek başını salladı: 
- Boşuna zahmet etmiş. Koca

na, onun on dolardan fazla kıyme
ti olmadığını söyledin mi? 

- Hayır baba! Söylemedım ve 
söyliyemezdim.. o zaman kocam 
b:zi çok fakir görür ve benden so
ğurdu. 

Aradan iki gün .. beş gün .. ve ni
hayet haftalar geçiyordu. Vilyam 
meydanda yoktu. 

Ben, onun bir kazaya uğradığını 
tahmin ediyordun. . İki ay donra 
kocamdan şöyle bir mektup al -
dım: 

•Sevgili karıcığım! 

lKDAM 

ÇAK UC U 

ve 
din, on beş gün içinde Rum çete
lerini isterim ... 

- Merak etme Paşa ... Evvel Al
lah bir hafta sonra hepsi de ta -
mamdı.r. 

- Bak oğlum Osman Efe!.. Çeş
me kazasının Alaçatı nahiyesinden 
Karabacak ~i.ı .1 li Rum Efesi dağ
dadır. Urla kazasının Gülbabçe' 
nahiyesinden Karayot oğlu Nıkoll 
dağdadır. Bayındır '<azasının Rum 
mahallesinden Hambrika oğlu Pa
nayotla Menemen kazasının Sey -
rek köyünden Nlkola dağdadır. 

Burnuvanın Hacılar köyünden Ha 
ci ismindeki Rum da dağdadır. 

Pa.tersonların kavasını öldiiren 
Yunanlı Aleko, Kaptan Fotl, kap
tan Sokrat dağdadır. K arakaryeli 
Kaptan Yani, meşhur Kaptan An
derya dağlarda dolaşıyorlar. Kap
tan Anderya çetesi Oğlananası çı! 
liğinden M. Vitelln damadı Fele -
menk tebaasından M. Hemister 
isimli zatı dağa kaldırmış; kend i
sinden beş bin aftın fidye almış -
tır. Bu paraları Felemenkli Mösyö ı 

vermedi oğlum; hükümet ödedi 
Yani para devletin, milletin kasa 
sından çıktı. Devlet ne yapsın E
fe? .. Adamı öldürselerdı Düveli 
Muazzame ile aramızda mesele çı
kardı. 

Sonra Kaptan Sokra! Ba !tacı 
çiftliği müsteciri EJ.agözlü Yergiyi 
dağa kaldırdı; bin altın aldı. B .. r
ları iyi düş:in, tasın oğlum ... 

- Sen merak etme Paşam ... 
Vafı Paşa saatine baktı. Vakit 

gelmişt i. 

Tam bu sırada, bir asker kıta-

ZEYN EL 
BESiM SUN 
Tefrika No. 5 
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• ıp sustu. Yalnız neş'esi kaçmış. rimi unutma; daha konuşuruz ,t; 
1 c"ssüsü fazlalaşmıştı. sen şimdiden şu Rum eşkiya için 

F ilhakika Koca Arap ald&nmı- bir tedbir düşün! 

yordu. Kışladan getirdiği bir müf- Diyordu. Vail Paşa bu sözleri 
rezeye, sanki talimhanede imiş gi- müteakip vali odasının içindeki 
bi, cBölük dur!• kumandası veren yan kapıdan harem dairesine kaç
alaylı bir zabit buna sebep olmuş, tı ve içeriye girer, girmez kapıyı 
asker insiyaki bir alışkınlıkla a- derhaı arkasından demirledi. 
yakJarını birbirine çarparak bu se- Yürük Osman önde, Koca Ali 
si Çtkarmıştı. Eğer Koca Arap, o yanında, diğer kızanlar da arkasın 
dakika için Zeybeklik terbiyesinin da olmak üzere çete merdivenler
icap ettirdiği vaziyeti bırakıp da.; den inmeğe başlamıştı. Birinci sıt--

17 Haziran 1939 

lilt!~iNli~ 
Max Factor 

Meşhur yıldızların güzelliklerini 
medyün oldukları adam .. 

Max Factor birçok yıldızlarm 
yüzlerini, sihirkar ellerine teslim 
ettikleri ve enstitüsündn bin kat 
daha güzel, taze çıktıkları dünya
nın dörtbir tarafında şöhreti ya
yılmış olan kremleri, losyonları 

her tarafta en büyük rağbet bu
lan bir adamdır, oğlu ondan şöyle 
le bahsediyor: 

cBabam Max F actor m~slek 

hayatına tam 17 yaşında bışla::iı. 

Moskovada küçük bir güzellik ma

ğazasına çır· 1 • 'ihi girdi ve ora
da hepsi y~ " ya veyahut sa
raya mensup güze1 kadınlar üze
rinde küafür ve ma:kyaj meselele
rile uğraşmaya, bu meslek üzerin· 

da çalışmıya başladı. Aradan bir 
kaç sene geçti mağaza büyütüldü. 

MAX FACTOR kendisine gönd 
rilen senaryoları tetkik ediyor 

okuyup seçmesi için müracaat! 
bile yapılınıya başladı. 

(ArWl 8 IDClda) 

Babam iflas ı:derken, bu ger -
danlığı da terhin ederek, yerine 
para almış, bu suretle borçlarından 
bir kısmını bu gerdanlıkla öde -
mi.şti. Fakat, babam çok ince bir 
adamdı~ .. Beni, dostlarıma ve ha -
rice karşı küçük düşürmemek için, 
gerdanlığımı ~eh!:ndien kurtarın~ 

gibi göstererek, yerine ir sahtesini 
almayı ihmal etmemişti. 

·Ben seni, hakikati it:raf ede - sının duruşunu andmın bir: 
- Efe! Aşağıdan şöyle bir ses J hanlığa indikler i vakit birdenbire 

geldi; anlasak mı?.. sahanlığın üstündeki pencereler -
yim ki, boynundaki inci gerdan - R - ap ... Deseydi, Hacı Naşi! Paşa bitta- den, merdivenin altından, vali o

- Vilyam, bir gece başbaşa 

kaldığımız zaman bana sordu: 
- Bu gerdanlığı neden her za

man boynunda taşıyorsun? .. 
Ben cevap verdim: 
- Mal, canın yongasıdır. Ne ya

yapayım? Servetimi boynumda ta 
şımakla onu s·gorta etmiş oluyo
rum. 

- Bence bu gerdanlığı bir ban-

• 

!ık için alm.ştım. Gerdanlığı Nev-
york mücevherat mağazalarına gö 
türdüm .. Sekiz dolar bile veren ol
madı. Bu, senin ve ailenin wn ser
vetiydi.. bunu bildiğim için, bir 
daha ev:nize dönmeğe !üzüm gör
medim. Gerdanlığınızı posta ile 
gönderiyorum. Sen de zaten, be
nim gibi, hırsız ınevkiine düşen ve 
karısını gerdarılıf;ıııa tama ederek 
alan bir koca ile tekrar yaşamak 

istemezsin, değ'! mi? 

Öyle ise Godbay! • 

lzmir Piyasasında 
Buğday azaldı 

Belediye Reisliği Stokları 
• 
ihtiyaç nisbetinde piyasaya 

arzını istedi 
İzmir (İKDAM) - Son zaman- da bir buhran ve mühim vaziyet 

da piyasada buğday stoku azalmış görmemekte ise de piyasada buğ
tır. Bu vaziyet karşısında buğday dayın azalmış olması karşısında 

ve ekmek fiyatlarının yükselmesi tedbir almayı faydalı bulmll§tur. 
ihtimali başgösterm~ ve belediye 1 Bu sayede ekmek ve buğday fiya
reisliği, vilayet makamına müra - tının yükselmesinm örfü alınmış 

caat etmiştir. Geçen sene ~e bu olacaktır. 

mevsimlerde piyasada buğday ala _....,_ 
lınca Ziraat bankası silolarında bu V J" 
ıunan stok buğdaylardan her gün a ı ve Belediye 
piyasaya İzmirin llıUyacı mikta- Reisinin tetkikleri 
rında buğday arzedilmiş vo bun- İzmir (Hususi) - Vali Etem 
!arla ihtiyaç karşılanmış, huğda~ Aykut ve belediye reisi doktor 
ve ekmek fiyatının yükselme sinin Behçet Uz şehirde gezerek mahal
önü alınmıştı. Belediye reisliği, len ihtiyaçları tesbit etmışler, bir 
vilayete gönderdiği bir yazıda bu çok yerlerde tetkik ve teftişlerde 

vaziyeti bildirerek geçen sene ol- bulunmuşlardır. İtfaiye efradınin 
duğu gibi toprak mahsuller! ofi- yaptıkları manevrelerde de hazır 

• sinin bu sene de hasad sonuna ve J bulunmuşlardır. 

yeni mahsul piyasaya arzedilince 1 Kültürparkta yapılan atış poli
ye kadar piyasaya her gün ihtiyaç gonunun inşaatı ve hazırlıkları 

nisbetlnde buğday arzedilerek sa- -lı'tm~tir. Belediye reisi, poligonu 
tılmasının teminini rica etmiştir . ve birinci kordondaki şehir ğazi
Vilılyet makamı, bu vaziyet sebe- nosunu da gezmiştir. Şehir gazino 
biyle alakadar makamlara müra- su bugünlerde açılacaktır. Poligo
caat edecek ve toprak mahsulleri nıın da on beş güne kadar açılma
ofisinin, her gün piyasaya ihtiya- sı mukarrerdir. 
cı karşılıyacak miktarda buğd.ıv 

çıkarıp satmasını temin evıiyecek Suistimal yapan me
tir. 

Beedi e reisi Dr. Behçtt Uz, murlar tard edildiler 
şehrimizin muhtelif semtlerindeki İzmri (İKDAM) - Kültürpar
fırıncıları belediyeye davet etm~ kın 9 eylüt kapısında bilet ücret
t ir. Bugün saat 16 da be!erliyede !eri üzerinde suiistimal yaptıkla

yapılacak toplantıda vazivet \'< ıh rını bild rdiğım bir belediv zabı· 

Sesı işitilir gibi olmuştu. Ku -
]akları ağırca işiten Yürük Osman 
bu sesi duymadı; fakat Koca Arap 
duymuş ve içinden bir ürprmıe ile 
Efesinin yüzüne bakmıştı. 

Zeybeklik kaidl·sırce, bilhassR 
bir yabancının önünde, Efeye bir 
şey söylenemiyeceği için Koca A-

bi eşkiya tarafından ele alınacak 
ve mürettep vak'a da husule gel
miyecekti. 

Nihayet hep beraber ayağa kalk 
tılar. Hacı Naşi! Paşa Osman E -
feyi uğurlarken taleplerini tekrar 
ediyor ve: 

- Oğlum Osman Efe!. Dedikle-

dasının önünden olmak üzere yu
karıdan üstlerine yüz silah b irden 
uzandı ve gür bir ses mermre du
varlarda akisler yaratarak çınla

dı: 

Dişlerlle mermerleri kemire, 
kemire can verdi. ~ 

(Arkası yarın) 

~__;::...._~~~~B_İR_A_Z___:._D_A~M_f Z_A_H-=--~~~~·~~~/ 
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de gidecekler! 
- Gazeteler -

JEAN CRAWFORD'un yüzüne bu azibeli manalı ifadeyi veren 
MAX FACTOR'un üstad pnrmaklandır. 

İşler iyi giıdiyordu. Mağaza sahip 
!eri yeni adamlarından çok mem-

. .. '"' 

Küçük sinema haberleri 
.. ,,, 

nundular. Hem Max Factor artık .................................... ~ • .,._.,._.,.,,..,.,,...,..,..., • .., • ..,..,. 

o eski genç, çocuk değildi. Daha 
'olgunlaşmış ve işi ilerlem~ti. Şiın 
di bıyık ta uzatmış bulunuyordu. 

* Avrupa seyahatinden Ho1ivuta av

det edecek olan Robert Florey orada 

derhal yenJ filmi, Y. E. Hoover'ln bir 

romanından iktibas edilmiş olan cPa -

roles Far Sale> yi çevirmeye ba lıya -

oaktır. 

Bir müddet sonra aşk ve sergü

zeşt onu Amerikaya çekti, Los 
Angeles'in küçük bir mahallesine 
yerleşti: Holivut. * cAltın baı•, cEktneksiz toprak• 

gibi birtakım güzel !iln1ler yapınış olan 

İspanyol rejisör Luls Bunnel vatanını 

terketnıiştir. Hali haT.ırdn Los - An!.iles 
de bulunmaktadır. * Tiyatroda büyl.ık bir komediyen o
laı·ak tel:.ikld edilen Ora.ne Dc.-mnzls E;i

neınada da çok beğcnnroekted;r . Artist 
son filmi olan t:San1a~ Alevi• nde iyJ 

Orada şans bu, müteşebbis a
dama gülmiye başladı. Sessiz si -
nema zamanında makyajdaki bü
yük ustalığı ile bazı tipler yarat -

mıya başla.dl ki bunların arasında 
Jean Cnvford gibi hala onun gü
zellik enstitüsüne devam edenler 

bir aile kadını, bir anne rolU yapnhı.k
vardır.> Max Fac.tor'un sessiz si - tadır. 

nen•a zamanında yarattığı tipler * Fransada Cmeınonde ınccmuası 
arasında şunları sayabiliriz: her senede bir genç istidatlar arasınd.l 

Clara Bovv, Mabel Normand, bir müsabaka tertip eder ve en foto -

Anna May Wong. Mac Murray, jenik, en güzel, en nıüstait bir kıza 

bütün bu yıldızlar o zamanlar o Miss Cinnlonde Un\'&.rıını \ererek ona 
kadar hoşa giden cazibelerini, gü- bir film çevirtir ve para ımk:l!ah ve-

rir. Genç kız bu filn de kendini göste
zelliklerini bu adama medyundur-

rir~e istikbalini temia etmııt deınektir 
!ar. O dudaklara, gözlere hatta 

Bu ~er:.e yapılan nıüs:ıbakada 1939 r..us. 
E'lmacık kemiklerine m5.na verme· Cinemonde, Antoincttc Ferlay isminde 

yi onların masumiyetlerini gayet çok güzel bir genç klz olmuştur. Anto

güzel tebarüz ettirmesini biliyor _ iııctte Ferlay 1921 do Pan>le doğmuş-

" -· .. /'. ·. r ~- ........ __ ,, .... 
--~--------·-.---

. ..... • •• - ""·ı..ı:_ d Z 1 b k • " k I f I tur. Talebedir. Buyu 1 m 67 <! ı· 52 ki
u. aman a u uçu can ı , aa 1 

lodıı r Go 'eri y il a ları kumr:ıl ı r. 
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R•l&Jlii1M5tl 
R AHM i YA GIZ 

Kaptan Cuvani de zincire 
vuruldu, anbara atıldı. 

J 

.Dokuzuncu enternasyonal 
İzmir Fuarı lıazırlıkları 

Fuarda Hatay mensucatı ve mamulatı için büyük 
ve hususi bir pavyon yapılacaktır. Belediye, 
dünkü, bu günkü, yarınki İzmiri canlandırmak 

için de bir pavyon hazırlatıyor 
İzmir, (İkdam) - !l uncu l z

mir Enternasyonal Faurı hazır- 1 
lıklanna Kültürparkta ehemmi
''etle devam edilmektedir. Ha -
t:ı•· mahsul t ve mamulatı için 
İzmir Fuarında büyük ve hususi 

l bir pavyon inşa edilecektir. Bu
nun için Fuar fen heyeti tarafın
dan bir pilin hazırlanmış, inşoaat 

've te~hir kolaylıkları hakkında 

neler yapılacağı da İzmir Fuar 

SAYFA 5 

Faydalı bir teşebbüs 
Mütehassıs doktorlar fakir halka 

meccanen bakacaklar 
Eminönü Halkevi içtimai yar -ı burun hastalıkları) salı, 14 ten 15 e 

dım kolu çok faydalı çalışmaları kadar; Dr. Mehmet Osman Saka 
cümlesinden olarak bu sefer de (Göğüs ve dahili hastalıklar) cu
muhtaç ve parasız hastaları tedavi ma, 13 ten 15 e kadar; Dr. Nadire 
ettirmek üzere bazı doktorların Sadi Yalın (Doğum ve kadın has
müzaheretlerini temin etmişt:r. talıkları) çarşamba, 14 ten 18 e ka
Halkevi bürosundan afocakları dar; Dr. Nihad Tözge (Cild ve fren 
puslalarla, fakir hastalar, tayin e- gi) salı, 15 ten 17 ye kadar; Dr. 
dilen günlerde bu doktorlara gi - Osman Şerafett:n Çelik (Bakte -
derek muayene ve tedavi ed:Jecek riyolog ve sari hastalıklar) pazar
lerdir. Bu öktorların isimleri ve dan başka her gün. 14 ten 18 e ka
meccani muayene gün ve saatleri dar; Dr. Pakize İzzet Tarzi (Do -
şunlardır: ğum ve kadın hastalıkları) çar -

Dr. Cevad Kerim İncedayı (Cild şamba, 14 ten 19 e kadar;. Dr. Ra
ve Frengi) perşembe, 15 den 18 e bia Rahmeti Ant (Dahili hasta
kadar; Dr. Fahrettin Ker:m Gö - !ıklar) perşembe, 14 ten 17 ye ka
kay (Asabi hastalıklar) perşembe, dar; Dr. Rüştü Recep Duyar (Sinir 
10 dan -2 ye kadar; Dr. H. Cemal hastalıkları) çarşamba, 15 ten 16 
Lokmanhekim (Dahili hastalık - ya kadar; Dr. Sani Yaver (Kulak, 
lar) cumartesi, salı, 9 dan 11 e ka- boğaz, burun hastalıkları) pazar
dar; Dr. İhya İşanç (Kulak, boğaz, tesi, sabahtan akşama kadar. 

komitesi rei;liğinrlen Hatayda.ki 

Kalyonun mükellef kıç kas.a- seslendi: alakadar makamlara malumat Deniz nevsimi geldi çath rasında nefis Burgunya şarabıle - Kalyona şimdi bayrak ç. verilmi.~tir. Hatay pavyonu, gü-ı 
kalasını dumanlıyan kaptan Ciyo- meyiniz l öndeki gemiyi de zap- zel, cazip ve alfika çeken bir e er (Ba.ştarafı 2 inci sayfada) 
vanı Hızır reisin korkunç naresile !ettikten sonra bu işe bakacağız! olacaktır. Aııtakya Ticaret ve f yerli ve projesiz Prostu Şirketi 

RÖPORTAJ 

kendine gelm şti... İtalyan gemici- Sonra, kalyonuıı topları~a . 1.0 Sa nayı Odası reisliğınden İzmir . - Hayriye ... 2.000 anbar da Şile ku-
. 1 e yiğit bıraktı, bunlara, kendılerı ı- Fuar komitesi reisliğine gelen bi• .-.... mu gatirip döktürdü.. Muazzam ]L, 0 , , t bir şöhretı O an V t"kJ • ~ 

ferideki gemiye hücum et ı erı telgr<1fta Halayın bUtün Yarlık- . D eniz Kurdu lfıkabile anılan kap- h t bır şey ... 
zaman top ateşi açılırsa, ya u lariyle lzmir Fuarında teşhiı, · Köy gezisinde, köylüler, Halkcvinin kır şöleninde _ Sen go"'rdu··n mu"'? lan önündeki masayı deviren bir 

1 
• ld hücum akamete uğrar"a top arını çin gösterilen kolaylıklara teşek-ı z ld k fl lk _ Gördüm ya .. Sen hiç gitme-sendcle}lşıe yerinden dogru u, ateşlemelerini emretti. Aydınla kür edilmi~. ayni zamanda Ha. on a e vı' din mi•. 

- Ne oluyor? Bu gürültü ne- Jd t k ken gu a 
diğer Jevendleri a ı, e rar -. tavın •.erefivle mülena,ip bir şe-d

. • d k ' Cevap vermedim .. Köprüye çı-. ır · di k~dirgalarına geçti.. Arka a ·ı kilde Fuara i;;! i1·•ike Jıazırlanıl-
. 1 k ka a dog-ru h K l kınca gıcıklanan merakımı yatış-Diye soy enere pıy kal.vonun uğradığı akibetten bi a- dılYı bildirilmi•tir. •• • • 

yürüdü. Eşiğe ya a ıgı s ber, yola rlevam eden Glorra ka - Fuardaki \akıfiar ]Ja\')'onun-

!abalık bu köprüyü ge.;erek güzel 
manzaraya, berrak denize, tatlı 

saza kavuşacak... Gözleri, kulalcla 
rı ve bütün vücudiyle (haz) ı yu
dum yudum tadarak ne tatlı bir 
gün geçirecek .. Yürüdüm ... 

* 
ki şt 

• ırada ı ~ ., oy gezı erı tırmak için vapur deği.ştirdlim .. 
. d koparca Hisarın yolunu tuttum ... kamara kapısı yerın en - yonuııa clogrcl clüme•ı tuttu. da mühim tadilat yapılncaktır. 

ld h Par k k 
S k f d 1 • k •• J •• Boğazidnde beton in•aatla mü- şehı"rli tramvaydan ın· en ve aynı· sına bir şiddetle açı ı, zır ı - Papa kalyonu ile ııcar Tür ·a- Bunun için Vakıflar umum ınUdür- on gezı" ço ay a ı geçtı, oy U- ' . ..,, . d k

. k J kırılm15 d k" e afe ve! cehhez Varnavari modern bir plaj. vapurla karşıya geçen heınşerisin-çalnamış. elin e ı 1 ıcı :' dirgasıııın arıı'ın a 1 m s · - lü~ü tarafıııdaıı on bin liralık tah-
b l 1 h d k

. } d Kumları Şileden getirilen, itina de f ks ·1 e ek banyosunu 
yüzü baştan başa kana oya ı, a- keııleri şişiren po)-raz a .e~ a ı~ sisat :t)Ttlmıo;tır. Vakıflar pavyo- ht l"f d " f n ar ız egen c • 

Modern plajın en başta hallet· 
tiği, tam tairile yendiği me
sele. yakınlıktır... Bebekten ara
ba vapurile 10 dakikada otomobi -
Lnden çıkmadan plaja gelecek 

miralin zabiti içeriye daldı, yere ka biı·" daha azalarak ıkı genıı nıınu•ı elek rik tesisatı tevsı edil - ye mu e ı eşya, agı ı ı ile ikmaline çalışılan modern, kon alacak, vücudünü ~e dimağını din-
yıkıldı, bağırdı: biril>il"ine raklaşırken Hmr ı:ei"~e mek ;uretiyle pavyc•n gecelPri ı.er forlu bir plaj görmeğe gidiyorum .. lendirecek. Doğrusu, bu, az maz-

- Türkler ... Türk korsanları, Aydın boş durmuyorlar, yenı bır tara! ın , Jan ı·enı;•lrcnk rnıklaı· sa- Zonguldak, (İKDAM) - Zon - 248 YQksul yurttaşa tuz ve sa-· - Burası nedir? hariyet değil şehir ve şehirli için!. 
kaptan! Gemimizi bastılar. Güver- deniz harp hilesine baş vurnyor - çıııı bir eser haline g-ctiriıecek, teş- guldak Hal:kevi köy gezilerine ve bun ve 140 okul öğrenicisine ka - - Aile kabineleri... Tam 22 ta- Zihnimi kurcalıyan taraf hel4t 

·· ·d · go··ıu"rüyor !ardı . . . . sosyal ''ardım çalışmalarına ge- lem, kitap, kalemtraş, kağıt, def- ne bunlardan var. Bir şezlonğ, bir ıgeçen sene eğlence yerlerinin tari-tede kan go' eyı · hır m ılzemı·'ı de çok zf'ngınle.<tı- ' ' 
d 

Türkler Türk korsanları Hızır, Aydının teklifi ile, esir- .1 k' · · ren yıllardan daha genış bir prog- ter ve 15 çok çocuklu aileye ço- tuvalet aynası, iki iskemle möble- felerini ucuzlatmak üzere yapılan yor u. ' r. ere· dr. ... 

yordu. Türkler, Türk korsanlra'. ]ı>rden Ç.ıkadan dii~man üııif~•:ııa- Bu ,eneki Fuarda birçok yeni- ramla devam .. etmektedir.. . cuk oyuncakları ve 200 köylüye sini tamamlıYQr .. Kirası da ucuz. /\"e tesiri görülmiyen teşebbüstenbe 
bu sularda ne arıyorlar?. Haydı !arını gıydıler, Aydınla keııdısı de likfo• buiıııwcaktır. "lltiııkli, bu- ·Gaca. bolgesıne tertıp edılenj Ulus gazetesi dağıtılmıştır. _ Peki.. Bu küçük kabineler ri hep zihnim kurcalanıyor_ fiyat 
bura\•a kadar geldikleri farzedil- birer komanılor elbisesi seçerek günkü, yarınki İzmir .. adiyle iz_ son gezi çok muvaffakiyetli ol- Halkevinin bu sosyal yardrm kaç tane? meselesi oldu. Bir plaj yakın olur, 

bile nasıl olur da bir kalyona onu ku~atıyorlardı mir Bell•div. esi L:ırafındaıı bü'.·'ik muştur. Bu geziye, başta vali ve 1, çalışmaları, cidden görülecek bir - 210 tane .. Her biri ikişer ki- mesafe ve yorgunluk bahsini ye -se T dl · k f lıl .. İ 
hücum ederlerdi?. Nasıl olur da .... even er, yenı ıya e erını lıir pav)·on iımı ettirilmektedir. Parti başkanı Halit Aksoy, bra- manzara teşkil ediyordu, şilik... ner- fakat her yeni müessesenin 
yıi e c sılah<'ndazın saf tuttuğu alınc.~ artık _an~arcfa "al.lan.m:ıları- Btı pııvyoncla e ki ı·e yeni 1ımire him Bo~kuı t olduğu halde Parti Diğer taraftan Halkevi grup- Bana izahat veren mühendise (ilk sene için İstanbulda tatbika k 1 

onun güvertesini kana boyar- na !uzum gorülmedı, hep<ı, ) ata- aid eserl<·r. m""kiıkHl. heykeller, ve Hıılkevlil·e· rd._en, . memurlarda_n, !arı, '-"vlerı·n ı"çı·ne dalarak aile, patronca te§ekkür ettim.. Yürü - kallnştığı - lüks ücret tarifesine a Y g-atlarını, l1ğrilerini. topuzlarını ·Ku.,, 1 dı• silahlar, lablol.ır, İznıirin eski ve halktan buyuk bır kalabalık ış- folklor tarih ve tabiat üzerinde dürn. tabi bulunur, yani benim ve ben-ar ··· cübl·~m~i setrelerin altına saklı - . · k t · t· • ' 
Ci ovani yerde Ulanan, can çe- . ı , . . . ınaı,zarnlan bulııııacak. ''Ynı za- tıra e mış ır. t k'kl d b 1 1 d Şu yıllardır, metruk ve virane zerlerimin pek de devam edemi -. y . · a a"ile do- ;nr.~r. pııp,ı m,ıhafızlarıııın u - manıla müstakbel lzmirin plilnla- Köycülük şubesinin tertip et- et 1 er e u unmuş ar ır. \ışen maıyet zabıtıne Y g ki · ı k lk ı G k . k d. k.. halinde durup giden mahruk Kıb- yeceği bir pahada olursa, değil wn mızra arı; '' a an arını a- rı teshir eclilrceklir. Rıı pavyon- tiği bu geziden alınan neticeler, aca mer ezme ya ın ye 1 o-

kundu· ı k .. t I f ı · f ı ·· h b"'t" h lk t 1 1 rısli yalısının arsasında, kırmızı Varnavarl, Kotadazür sistemi de · ııra g"over "' e .<a ıag ıyor ar- ıl-ı te ·hiı· edilmek lizere İzmir hal ileri için çok sevindiricı· ve ümit yun emen u un a ı op an - b Jı bet k k 1 · 
Seni de bu hale onlar mı ' ' · · • - t ik· k.. k 1 ..• . .

1 
. ve sarı oya çepeçevre on a- olsa pe rağbet görmez. stıfade 

- dı. . . . . kından bir çoğu evleri 1de bulunan ve.,cidir. Bu gezide hükumet ileri mış ır. 1 oy 0 u u ogrenıcı erı, binelerle çevrili bir tesis, bizde edilmez! Bunu da dostum İshak 
koydular? . . . . Reısler, l<'vendlerı hır defo a- tarihi kırnwtl" eseri ·ı·i muv·ıkka- gelenleri ve halka yakından alii - güzel sözler öylemi.şler, temsiller ı• Yaralının tasdik inıltısı Cıyova- ha gözden geçirdiler, Hızır kalyo- t 1 · . • B 1 rt· . 1... ' ilk tatbik edilen modem p .. j, se- Bahadm yoklıyarak öğrendim ... 
ninin kulağına erişmeye kalmadı. na aborda e~iııce Pası! ha ·ekel e- en_ zn'.ır 1 el ı'yed r~ıs ~ın~ ver- kalı memurlar, mütehassıslar ve vermişlerdir. vinçle adamın yüzüne gülüyor... Aldığım izahat, şehre ve şehirliye 

.. .. ·· ··k b" ·· ·;ı- . . dl . k mcıre va> nm·~ Hr ır. un arın hekimler vazifeler almışlardır. ı Gençler, spor hareketleri yap- Bog"azın en güzel parçalarından bir müı'de mahiyetindeki bu vazı-Kapının onunde buyu ır guru deceklerını lrven eı e 1'ııca an - d t .h ! . 'd •
1 

' 
t 

.. duyuldu Türkçe haykıran bir 1 ttı· ara,ın " :m zml ır~ aı yaır 1 Sıhhat, Maarif, Veteriner, Ta-,mışlar, mahalli oyunlar, türküler, biri burasıdır. Karşınızda, ötesin- yı yazmama sebep oldu. u ··· . .•. a · . lıoy t ıiç tııl>lo ve " zmır Amazonu 
ses Jevendlerine emır veren yıgıt I _ Şehpazlurım .. Duşman kııl- h , 1 . ., k tı·ı . den berisinden fışkıran ağaçların Köprüden ve Boğazın her iske-' . Pvne ı gibi ·ırrne ı erı var-
Hızırın narası Ciyovaniye vaziye· ıyonuna rampa cdınce Aydınla ben dı;·. · yeşilliğine gömülü Fatihin Boğaz- lesinden plaja gidip gelme birinci 
tin dehşetini bir anda beyninde öteki gemiye g'çeceğiz, siz de bi- ~ kesen hisarı, Bebek bahçesi, Be - mevki vapur, kabine ücreti ve ban 
yıldırım çaktırarak bütün acılığile zi takip edecek ;iniz. Hepimiz kal bek sırtlarının çam ve erguvan yo dahil olmak üzere (33) kuruş! 
~!attı. Papanın kaptanı elini kılı- yonun güvcrl •<inc ».v

11
k basınca İzmirde yaz korularile örtülü şirin görünüşü, Ayni şekilde fakat bir de 3 kap 

cının kabzasına acarken şiddetle ben işaret vencPğ-im.. O zaman sağınızda, bir yüzük taşı, ciciliğile 1 ıı yemek dahil bilet 95 kuruş .. Yal 
açılan kamara kapısının ağzında bu silahları atacak, kendi kılıçla- mesai saatlerı" zümrüt bahçenin ortasına yerleş-1 nız banyo alınmazsa bu tarife (80) 
iri b'r vücut, sıvalı, adali bir kolun rınıza, siliihlaı-.ı~ı~a .• ~arıl~cak"~ tirilmiş Küçüksu Kasrı, solunuzda kuruşa verilecek biletle temin e-
tuttuğu ucundan kan damlıyan .ı.ız.. Göre~i':1 sızı _Y1~ıtlcrım." ~ı- mistik duruşu, servilı çamlı kuytu diliyormuş ... 

. ğ 1 b" 1 l'h ed k pı rıncı gemıyı tanı ı lll k kors.ıııl.ı- yedi saat olarak lukların binbır" sır fısıldıvan bu··ı- y in k k 1 genış a ız ı ır pa a, a z e a . . . .. , a ız, şu oca arsayı ap ıyan 
çerçivesini göğüslerile ören yağız rına yakışacak meıdçe bıı .lı'.ıcum- tatbikine başlandı bü! yuvası heybetile Kandilli ko- 22 si büyük (210) kabinelik plajın 
yüzlü tunç !ıenizlı yıldırım ba - la tereyağından kıl ~eker gıhı zap- İzmır, 15 (Hususi) _ Vekiller ruları, arkanızda zümrüt çimenli u tarifeye göre şehrin nüfusunu ' ' t tt"k 1 •allah buıırh da muvaf-
kışlı Türk korsanl;mnın başları e ı · n.. . ' H •yetınin yaz mesaisınin günde ye bir park, iki tenis kordu, tam önü- hr gün için tatmin edecek gibi 
göründü .. Kılıcını henüz kmından fak ola':"ğız ! k ~aydı .. kuldıı ld d" saat olacağı hakkındaki ka'rarı nüzde de kumları nazlı dalgacıklar geliyor bana ... 

bir karış çıkarabilen kap!J'1 Cıya- Kadırga, a yona so j". v lav ete tebl.ğ edilmiş, bugünden ı la toslıyan Hisar koyunun berrak, Bu fikr:mi İshak Bahadıra söy _ 
· b t' b · k"l kesildı El- geminin lumbar rığıında bek ıyen ·ı· 0 mavi, tertemiz denizi var. Jed' B • vanın:n e ~ en_zı ~ . nöbetçiler uzaktan se,Jendiler: ı _ı arım, resmi dairelerde, yeni tes ım. . ag gözlüklerinin toparlak 

!eri titremege, dışlerı sıtmaya tu - N 1 nasacak mı"ı- bıt cdılen yaz mesai saaterinin tat< Orta yerde plajın gazinosu ola- camları arkasında faaliyetinin eşi 
tulmuş gibi müthiş bir çatırd, ile nız;- e var' ya ' bi,;:ıne i>aşanmıştır. Viiıyet, yeni Vali, Halkevi Başkanı ve daire renleri maden cak kısım ... Göksu köŞküne nazire gibi 4 bir tarafa fır dönen içi gü-
birbirine çarpmağa başladı . . Hızır ayn i dille (1) cevap ver- mesai saateri hakkında, kaza ve işç ilerile konuşuyorlar. gibi oya işlemeli beton bir binadan lücük şimşeklerile ışıklı gözlerini 

Hızır reis hasmının b•.ı halıne di. nahiye merkezleri le daire müdür- pu, Nüfus, Ziraat ve Ziraat ban -/güreşlerle bir tarafta? bando ve mürekkep .. Önünde şemsiyeli bah gözbebeklerime mıhladı, mühim 
mğarur b'.r • _ Amirala söyliyeceklerinıiz lüklerine bir tamim ilevaziyeti an kası müdürleri, iş bölgesi funiri, diğer taraftan mahalli çalgıların çeler, altıııda palmiyelerle süslü bir maddeyi izah ediyormuş gibi 
jest ve istihfaf dolu gözler le. ba~- var da .. Tayfa da arkadaşlariyle latmıştır. Bu tamimde, yaz mesai avukatlar ve hekimler köylülere coşkun ahengi ve zevki içinde, köy serin holü, Romen orkestrasından ecvap verdi: 

tı. Kedi görmüş bir fare vazıye'.ı- görUşecek ! saatlerinin on beş hazirandan 15 ihtisas ve mesleklerile alakalı mev lü ve şehirli, bir arada kaynaşarak mürekkep sazı ile bu plaj gazino- _ Can boğazdan gelir derler 
le karşısında korkudan tirtir tit- Nöbetçiler abordaya müsaade eyliila kadar tatbik edileceği, me- zular üzerinde uyarıcı ve aydınla- hakiki ve çok asil bir bayram şen- 'su yorgun bir vücutla çok çalış - ya ... Biz, bunu hemşerilere pratik 
reyen şövalyeyi levendlerine i,,._ ettiler .. Önde Hızır, onu takiben sai saatlerin'n sabahlevin sekiz _ tıcı sözler söylemişler, aralarına 

1
. . la d r mış bir kafanın banyosiyle, sazı ·k l tt

. ' ıgı vapmış r ı . şekilde isbata karar vercti . Fera-r~ e 
1

: Aydın, Sinan ve Salih ile diğer den on ikiye kadar ve on dört bu- karışarak onlarla candan konuş - ·.. b'll t b .. 
1 

ve ha vesile en zindeleştirici eksiri • t Alın 
°u herifi ı . t · kt . . Kove otomo 1 er, 0 0 us er ve gatimizin mü kafa ını göreceğiz el - ., ··· levendler blyonuıı giıver esıne çu an on yedi buçuğa kadar ol- muşlar. kaynaşmışlar. dertlerını · .. ki ti 

1 
b" k olacak... bet! ... yakasıııa sarılan iki geçtiler. Kadirga düşm:rn gemisi- mak üzere yedi saat olarak tesbit ihtiyaçlarını ve iztıraplarını din - gençler bısı e er e ve ır ı.mı ~ 

çift tunç elin kavrayışiyle tıpkı ne baştan ve kıçtan pıılamarla bağ edildiği, çalışma saatleri kanunu !emişler, öğretmişler, isteklerini yaya olarak gitmişler ve ayni su- Şile kumunun hususiyetini ben. * 
bir çuval gibi kamaradan çıkarıldı, landı. Hızır karsısına çıkan bir mahsusile mahdut olan posta tel- not etmişlerdir. retle dönmüşlerdir. dün oğrendim. İşletme müdiırünün görmeği 
sürüklenerel< güverteye getiriUı. zabite sordu': . graf, gümrük ve beledive daı'rele- . 1 ·ı 1 k .. t h Toz halı.ne getirilm;• bir inci umduğu mükafatı düşünmeğe lü-
Akilla d" Mare Hızırın \·git le , Şehirlilerle köylü kütleler;nin Koy iı ere onu~an mu e as · ..,, zum görmedim .. Yalnız, bu tarife-

1 ' ' d' ·k 
1 

- - Amiralın yanına çıkaca- ri gibi daire ve müesseselerin de kaynaştıgı· ·baştan başa bayraklar- 1 sıslar, çalısına neticelerini ve bu vıg"ınının acınmadan bol harcan -vendleri tarafından 10 -ıkı a .. a • 1 , , 
1 

k ye göre bu yaz _ açıkgözlük edip 
t d"l · hl ·· 1 

1 
· k gım yevmı mesai saatlerini bu esasa la donanmış olan meydanda, tören köylerde Halkevinin delaalet ve mış görünüşünü taşıyan P iij um k 

zap e ı mış, zır ı şova ye er•n e- Zabit, Hızırı baştan aşağı bir mütenazır olarak tanziml<>rinin le bavrak çekilmiş, köycülük su- t·1 1 k hı· etlerı"ni Juğunda bu hususiyeti ilk görüşte er enden kapağı plaja atmak şar-
sik başları, başsız cesetleri küçük süzdü, cevabını bir sualle tamam- f k 1 · G.. · gayre ı e yapı aca zm anlam· ak mümkün ... Ve .. bu kum- tıle _ vapuru, banyosu, yemeği, sa-pıhtılarının havuzlaştığı sentene muva ı o acağı ve müessese mü- besi başkanı Ahmet urel ve Hal- H lk . 

!ad ı : dürlerinin bu program dahilinde kevi başkanı Akın Karaug"uz ta- belirten raporlar yazarak a evı !ar, ne billür \'Ücutları saracak, ör zı ve tekmil konforile çok ucuza aksamında Türk levendlerinin bir _ Amiral simdi meşgul.. Çok . b 
1 

ı d Bu ra · • k 

' intizamla mesaıyi tanzim etmhlerı· rafından sözler söylenmis ve \'31i ne vernııye aş amış ar ır. - tecek bahth.·ar zerrelerdir.. Fazla geçırecegimiz sıca ağustos günle-araya topladığı e8irler forse va- mühim ve müstacel bir iş mi bu? ' k 

ziyetine dönmüşlerdi. _ Hayır, 0 kadar değil .. Am- lüzumu bildiı"lıniştir. ve paıti ba~anı, kıymctlı bir soy- porlar, broşürle neşredilece ,.e duşünmedim .. Siz de düşünmeyi _ rini bir bardak su fıyatına temin 
Kaptan Cuvani de bunların ma ! * le\· le Halkevinin çalısınalarını t k köylu için tesbıt edilen hizmetler, niz' .. eden feragate şa.5tım doğrusu .. . 

ara;ına katıldı. Hepsi zencire vu- (Arkası •·ar) Türkış - Romen tıcaret ş:rketi, dir ve tebrik etm st;r kö,·'uııun dileklrei yerme getiri- Küçüksu deresinı aşan geniş Ne diyeyim, Tanrı bize, bu tarife-
rularak anbarlardan birine kapa- temsil ettigi ec~ebı müesseseler 1422 si köylü olmak üzere ı 5oo ıccektir. bır köprü, kasrın sağındaki husu- yi her eğlence yerine teşmil J(it-

tılclı. (1) Hızır daha Selaniğe yap - namına, bu miıc,seselcrin e:ntia - ki.~iye yemek veril'lli r Ha.kevl, Hazıran ayı içinde i- si vapur iskelesini pliija bağlıyor. fonu, Şirketi Hayriyeye de bu it-Hızı~ kn~ona Uç hilii. i kırm~ tığı sefucler e•nasında ltı~ancaa.,~m:n~ı~f~u:a:rd~a~t=e~h~i:r~c~t:nı:e~k~~~-:e:r:e_k~o-~l~-H~d~k:c:•~·i~h~c~k~·~m~l~er~~~~53~h~a:s~~~y~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-zı Türk bayrağını çekmcge çalı - Latince ve R u.rr.ı.ca"'-' ·~ 



SAYl'A 1 İKDAM 

5AGLDK 

Rus Ordusu 
........ iiiiiiiif§.Alllıı 1 
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Bütün hastalıkların başı mide- E Ş İ T • S • T A S A 
dir, diye çok eski bir söz vardır. M AL • C Al N • V A Y 
Binaenaleyh yiyeceğe, içeceğe dik IJ N-.-B A:-Y ~' T 9 R l 
kat etmek sıhhi bir vecibedir. Bu, Z. N A M E. AIK. ~ 

.böyle olunca her hususta ihtima- . -ZlAI T ı-r. A H A ' T • 
ma tabi tutulmaları icap eden kü- T. .- L- A .- A _M_'_l ,-N •. T ... 

Lehl•t•n ••bık ea,vekll ve Harbiye r azırı 1 
çük çocukların yemeklerinin de -E G • K Ti. T A. R. S- A 

Az evvel Hitlerci propaganda geri ihtiyatta. Büyük bir inkişafa hususi bir ihtimama tabi tutulma- M ·t y .-S-I K •. -C- E. -B· 
Sovyeilere kar•ı mücahedesinde varmış bir harp endüstrisiyle is- k ~ t bil b' ı "! . , sı auar a ır şey o amaz. " e- 1 E M .-E L .-L •. K A M A 
tamamiyle muvaffak oldu. Geçen tl•mar edilen muazzam bir ham sel§. sekiz aylık bir buçuk yaşın- _ _ _ __ _ _. _ 1•• • _ . 

sene propaganda hedefinin, Alman madde ve yakacak medharatı. da çocukların 1\1 suretle beslen- L f 'M A N • K A Z A N 
!arın Ukranyanın halas olduğunu Zırhlı silahlar dahi ayrıca zik- m~Ieri icap eder. Sabahley'n iki BUG'ÜNKÜ BULMACAMIZ 
arzedecek noktaya vardı. redilmek liizımdır. Bunların seri yüz veya !ki yüz elli gram şekerli 1 2 S ' 11 8 7 8 9 10 11 

Bu oyun oynanmaya !Ayik idi. halinde imali, Bolşevik ağır endüst- süt veya bnlamaç. Saat Jıı.da bir 
Bu suretle vücude getirilen fikri' risinin genişlemesi zamanına te- iki tane taze pisküvit. Öğlt> yeme- • 1-1--•-_

1

i __ I • 
hıi.let Drang nach üsten - Şarka sadüf eden bir devir olan 1930 - 81 ı • 1 ı • _J 

ği: - 12 aylığa kadar - kuru veya - - - --· - - - - - ·ı-ı 
Alman genişleme ~iyasetine bir de başladı. Sovyetleri

1
n bu ağır yaş sebze püresi, biraz peynir, 1 __ • • _____ • __ 

sis perdesi vazifesıni gördü. Bil- endüstrisinin esası ngilizlerin J • 1 • 

Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuzu sövliyelim 

Fizyonomi mütchassısımız bu- · • - •.... "" "" - • 
gün de size tanınmış sinema yıl- Hiç kimse, kendini, başkaları 
tlızlarından _ bir ka<lın serisi _ ni tarafından gördüğü kadar göre -
tahlil ediyor. Yukardaki fotoğrai- mcz. Bir fizyonomi mütehssısının 
!arın izahatını aşağıda sırasile ta- görü.§ ve tahlilleri şüphe yok ki 
kip ediniz. diğer görii§lerden çok daha isa-

l - Hayalperest tiplerden: betlidir . 

Kendi seviyesinden yükseklerde....,..,.,,,,..,,._.,,,,.,,,., .............................. .., • .....,....., ....... ,.. Profesör Meterlich 

-

Bugünkü program 
Cumaertesi 17-6-936 

ıat 13.30: Pı·ograın. 
o.Atat 13.35: Türk müzıgi. 
1 - , .. • ... - Şetaraban peşrevi, 

2 - Dede ef. - Şetaraban ~arkı 

Gözümden gönhımden gitnıiyor. 
3 - Sadet!iıı Kaynak - Şetarab 

şarkı Gecemiz kapkara. 
4 - Artaki - Kilrdilihicazkt.r şar 

Neşe lle geçen ömrüm. 
6 - .... , ,, .. M uhayyeı· türkü - Ba 

gün kana benziyor. 

6 - Bedriye Hoşgür - Muhayyer ·· 
kU - Güneı doğdu damlara. 

Saat 14.00: Memleket s~t ayarı, a 
jans ve meteoro1oji haberleri. 

Saat 14.10 - 15.30: Müzik (Karış 

program - Pi.) 
Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35: Müzik (Melodller - l'I.) 
Saat 18.45: Müzik (Küçük orkestr 

Şef: Necib Aşkın). 
1 - Humphries - Pierronun ved 

(Hazin serenad). hassa bu propagandanın Çekoslo- (Vickers) Fransızların (Renault) komposto. • - - - - •. - ·-·- - -
vakyanın tecridinde ve aciz ve ve Amerikalıların (Christie) en- 12 aydan eonra •abahları veri- - ---- -·----1- 1 2 - Amadei - İnvano (Sereııad) 
kudretslzliğe düşürülmesinde kat'! dUstrilerinin nüshai saniyesidir. len gıdaya bir yumurta sarısı ila- • ' O 1 1 ·• S - Moszkowskl - İspanyol dansı. 

ve olunur. Öğle yemeğinde_ eğer · ---- 9-ı--- dolaşı_nak ve .. de:1'hal -ı_neşhur ol-Jtlğine kanidir. Sözlerine güvenil- 4 _ Ralph Bcnatzky _ Grizinge b 
bir rol oynadığına şüphe edile- Daha 1936 da yani ilk beş sene 

0 
gün sabahleyin yumurta veril _ 1_ ·--. . -

1 
.-- - - - j mak ıster ... H~~unıye.tı v~rdır, fa- mez. daha gitmeliyim (vals). 

mez. Lehistan hususunda da ay- plilnının sonunda, Kızılordunun, I kat bu husnunıyetını hı k sur ' Şe 5 _ Paul Lincke _ Kapari (Serenad 
nl tarzda istifade edilecekti. her cins traktör ve motör araba - memişse - sUt içerisinde bir yu- - -·· ı-- -1- . - -- · . . r u - hvetperes ve haris tip-

murta Sarısı lçerilir. Akşam. Seb- -.. .,-j- __ 
1

_ -- •. - _ ıae.nec. ek kadar ıptızale uğratır. !erden: Maddiyata fazla temayül Saat ı9.l~: Türk müziği (Fasıl he 
1 Hedefi dünyanın yeniden tak- !arına llAveten tank, zırhlı araba yeti). 

aimlnden başka bir •ey olmıyan fi- ve motorsiklet gibi takriben 10,000 ze çorbası patates püresi meyva, .- -ı- -1-.--ı-ı· HiÇbır sahada muvaffak olamaz. gösterir. Havaimeşreptir. Eğlence- Saat 20.00: Memleket saat ayan, a 
• ' ' _ Güzelliği, belki kendisine bir istik 

çlincü Reich ile müttefikleri, tek zırhlı cDzütamı vardı. Bugün Çocuk, 18 aylık olunca taze be- yi sever. Ciddi mevzular üzerin- ians ve meteoroloji haberleri. 
bal temin edebilir. Fakat zeka ve bir cephe tesis edebildikleri müd- ASKERLİK: 3 yin veyahut kızarmış et onun gı- SOLDAN SA(;A de konuşmak değil, durmak bile Saat 20.10: Ncş'eli pl5klar - R. 

detçe, bunların demokrasilere [zırhlı kuvvetler Uç kolordudan iba-I daları arasında mevki alır. 1 - Tarassut için yapılaııı yük- kabiliyeti asla. istemez. Maddi erkekler için iyi Saat 20.15: Türk müziği (Sazla peş 
ka hürrl ti k Ü • t 1 hta tt" F 1 1 k h f:ı 2 - Meliinkolik ve kıskanç tip- . . rev ve saz semaileri) rşı ye om nıs a ey r- re ır. aza o ara er avcı r- b•ta d t . l'k 1 d sek binalar - Bir erkek is-

1 
rd İ . . . .h eş olabılır. Parayı çok sever. 

lığı misakının kolaylaşbrdığına kasının kendi tank taburu ve her za Kıı nıln da emızl,stı !kb!l~p.ı ma ı, . ? e en: nzıvayı cemıyete tercı Saat 20.30: Türk müziği. 
- . ve zı or unun a mm ana mı. eder. İsrafa çok meyil ve istida- 5 - Hasta ruhlu t~lerden: Ba- l - Sal~hattin Pınar - Hicaz şarkı 

şOphe yoktur. Buvarı fırkasının motorlaşmış ala- ıd· b 1 .d . aea· 2 - Gevşeklik. za e ele · f k ı 'b bı· ku··1 üm ı un ann ı amesın ır. . dı vardır. Her.kesle samimi olmak. n n ş nır; a a unun r 
STAUN'/N NÜFUZU yı vardır. Son ~!arak da y~ksel Ordunun malzemesi, iyice gay- 3 - İlfıç (öztürkçe) - Tatlı bır ister· fakat kendi seviyesindeki fet olduğunu zannederek derhal 

Hasta kalbi lCf~ açılın~. 

"- t R d 1 bit 1 kumandanın emrınde müstakıl bir . üt . t• f k t b .. tek madde - Tasdik lii.fzi. ' t N ' . . .d. H .,,,vye usya a o up en er ta k 1 d rı m ecanıs ır, a a ugun - . kadınlarla değil. Buna kıskançlı- somur ur. eş esı geçıcı ır. er 

2 - SuJ:.ı•u Ziya - Hicaz divan 
Dün gece yeisle . 

anlamağa kalkışılırsa, son tatbik nG a ekayı valr ır. f mil ordularda hal ve vaziyet bu ' - Tuzak - Donuk - Fecır. ğı manidri. Musikiyi çak sever. !hareketi insana enli gleir. Karar- 3 - İshak Varan - Hüseyni şarkı 
er ma zeme ve gerek e rat . .. 5 D -~ t Baygın suların. 

edilen Teşkl!Atı Esas!yen!n ve or- ktal d b 
1 

h . merkezdedır. Motorlaşma, mu na- - ouuurucu ve uyuş urucu J . .. sızhk çinde bocalar. Uzağı görüş 
dudak! değişikliklerin muayyen oük. nazların an un arın epsı kale vasıtalarında o nisbette bir bir kimyevi madde - Vilfıye- 3 - Dedikoduyu ve mubala-. . . . . . 4 - Sadettin Kaynak - Hüs•yni tür 

. m emme degıı8e <te manevra . j gayı seven tiplerden: Fevkalade kabılıyetı yoktur. Bazan ıyı mu- kü - Göresin mi geldi. 
bir tekAm!ilün arazları olduğu gö- ü iltaınl R hl' . arttırma ı!e beraber yapılmadı. tin en büyiH<: mülkiye amiri. k 
rültir. Stalin'ln nUfuzu, bugün c z od arhı uts hz"':k. ı kb~vvetlerı Fakat bütün bu kusurlarla bera - 6 - Emeller - Latife. mütecessistir. Menfaatini herşey - hakeme eder. Fakat. sözlerinde ve. 5 - •.......• - Hüseyni tür ü - :Meşe 

. . . - m em arp e " ım ır unsu- . 7 _ İıbadet eden _ •-. den üstün tutar. Başkalarına acı- hareketlerirııde istikrar yoktur. Te ıı meşeli. 
Troçkızm olarak ıfade edilen bır .. t kil h k • ıt üh. b. ber, tedafüi noktaı nazarından n.ı Saat 20.50, Konuşma (Dış politik 
lnkılApçı mysticism'in zayıflama -l ~a -11rntuski~l d are a a lmğ ımh. ır Rusya imkanlarının hemen de hu- 8 - İstihkak - Temiz - Sıkmak- makla lüzumsuz bir enerji sarfet- daviye muhtaçtır. bA<liseleri) 

.. rn es e en seyyarı a sa ıp- " 
sını intaç etti. t• · dutsuz olduğunu söylemek de la- tan emir. Saat 21.05: Temsil. 

Troçklye göre, komünfam Rus ~VYVK HAVA KUVVETLER/ zımdır. Taarruz! imkanlar bazı 9 - İnmekten emir - Bir sebze M a k s F a c t o Saat 22.00: Haftalık posta kut 
teerUbesine münhasır kalacak o - n·ğ .. h. kta R h ahvalde mühim bir amil teskil ede- _ Rapt edat. (Ecnebi dillerde) 
1 ı er mu ım no us ava . . . Saat 22.30: Müzik (Dans müziği - Pi.) 
ursa, sonuna yaklaşmaktadır. Bu- k ti . . .nk. f d B k bılır. 10 - Ustalık. (Başı 4 üncüde) ı tüdyoları vardır. Burada yalnız 

1 . Stal• T k·ı·tı E . uvve erının ı 1şa 1 ır. u UV· Saat 23.00: Son ajans haber1eri, zi -
nun çın . ın eş ı" .sasıye vet dört ağır bombacı ta are BlR UZAK ŞARK TECRlJBESI 11- Cürmün müeyyidesi. Seneler geçti. Artık Max Fac- güzellik salonları değil, bir çok 
si, normallığe do"-u terakki eden . yy . . .. t h 1 lı ğ 1 b raat, esham tahvilfit, kambiyo - nukut 

b
. k k b 

1
1"d 

1 
M alayını, beş adı bombacı tayyare İspanyada Sovyet hareketının - YUKARIDAN AŞAGIYA tor bütün halk tarafından tanın - mu e assıs arın ça ştı ı a ora - borsası (Jiyat.) 

hır a:ı ~çı ~':°duru 1!J0~HI;- llvasını, üç hücum tayyare liva- ümidbahş olmadığı iddia edilebilir. 1 - Terazi gözü - Son. mış bir insandır, her yerde onun tuvarları da mevcuttur. Max Fac- Saat 23.20: Müzik (Ca•band - Pi.) 

E
aza. ugk n ı or u, b~ dı sını, dört hattıharp tayyare livası- Fakat muhtelif sebeplerden bu bir 2 - Yunanistanın cenubunda bir yarattığı güze çehreler büyük bir tor çok büyük bir parşemen üze- Saat 23·55 - 24 : Yarınki program. 
sasıye anununun ayrı ır ma - . . . , k k b 1 d"l D · d b"·t·· ldı ı · ı 

d 
. 

1 
b 

1 
il 

1 1 
ta• nı ve dığer lrtıbat ve sıhhıye tay- mıyar olara a u e ı emez. a. ıburun. hayranlık ,topluyorlar. Onun başlı rın e u un yı zarın ımza arını 

esıy e, eyne m e pro e Jyanın 1 · · •ht• tm kt d" h · · b. ·h k Ch K tolamıştır Bu ı·mza kolleksı·yonu 1 1 ·ı"hl bl k t· dd d·1nıı ti yare erını ı ıva e e e ır. a ıyı ır mı en ang - u - 3 - Vücutta olan şiş - Vücudu- b · 1 -- 1 · · YEN NEŞR YAT sı a 1 r uvve ı a e 1 ş r. B k 
1 

h d. A F , d . R 
1 1 

aşına tıp er icat ettıgi. görü me - ok d.,. 1 d b .d. 
V kı 1935 d .d k t ura am ar mu teşem ır. - enge aır geçen sene us ara muzun iskeletini teşkil e·ımiş şeylerden değildir. İşte mer- en ç sev ıgı şey er en rı ır. ~-- ~- -

•
1 

ile~ a ti te ,~endı .
1
ednl as der caba Kızılordunnn hakiki kıymeti Japonlar arasında vukubulan çar- den sert maddeler _Mastar e- hum Jean Harbovv da buna bir Bu güzellik üstadı artık kır sa- Köycülük hakkındaki yazılarile 

sı ş .ı mera P es ... e ı yse e, ? T kh t h k G .k d b d R 1 .k. matbuat sahasındd tanınmış olan 
1 d (T b ü ne. ou a c ews Y - .ıımarnı pı8ma ır, ura a us ar ı ı avcı datı: misal değij mi? Bu platin saçlı B güzellik üstadı artık kır saç . 

~on dz~~~n a~ ak k a uru; r e:a~ı "hain çetesine" tatbik edilen te- fı;kası, 200 top 150 ve 100 kadar 4 - Laşe - Yıldırım - Et ve yu- sex appel'i'de ortaya atan o olınu lı, gözlüklü, yaşlı bir adamdır. Bu- Istanbul vilayeti Köy Bürosu şefi 
la . a ıi kyü .se 1 ~mankaya teagl- mizllk tedbirleri felilketli bir tesir,tayyare kullandılar. Japonlara gii- murtasından istifade ettiği - tu.. ş nunla beraber losyonlar, kremler, Salamattin Kandemir'.n (Köy işle-
1 sıyas omıser erın te rar s s h 1 t· d. S t R d 1 S t .. ··ıa 1 . d rinde kılavuz) adlı bir kitab; inti-

Jl b . l'h tın k t· ltıld usu e ge ır ı. ovye u•ya a re ovye cuzu m arı ına cı ve miz kanatlı bir hayvan. 
e u ıs" a ıyme ı aza ı. b•t .. . 1 . k'f t . d .. 1. 1. te 1 . . b t1• d Max Factor ayni zamanda bir güzellik reçeteleri hazırlamaktan şar etmiştir. za ı an zumresı c aıma ı nye sız ısıp ın ı; a ş erı ısa e ı; mo ern 5 _ En mühim • Kıymet. f r 

1 HARP KUVVETi bulundu, ve bu kifayetsizlik ytik- silahlan kullanışları iyi bir talim çok ta makyaj kitaplaır yazmıştır yani aa ıyetlc. ça ışm~k.:an ~eri 
6 - Varidat gel.iren emlak - Bah durmuyor Hol t b t g el 

Rus harp kuvvetini gösteren sek rütbeli zabitan arasında ve ve terbiye gördüklerini meydana ki sinema artistleri bu kitapları · >Vu un u un uz 
şiş. 1 d 

1 
B. k 1 ç~hrelcri hala onun sanatkar elle-

Köy Bürosu memurlarilc muh -
tar ve kat:pler için yazılan ve ta -
mamile ameli mahiyette bilgileri 
iht:va eden bu eser kendi nevi'nde 
ilk defa yazılm~ olması itibarile 

ehemmiyetlidir. 160 sahifeden iba 
ret olan kitapta tamamile tatbik.1 

rakamler muhteşemdir; 6 milyon umumi erkanıharbiyede bugün bil- koydu. 7 T , .k d S h yan arın an ayırmaz ar. ·rço şe . . - a..-... ı e atı - iya . de g eli b" h 1 1 talim ve terbiye görmüş ihtiyatla IA görülUr. Şevk ve gayret ile hüs- Rusyanın en yakın komşuları- birlerde bu kitaplar kalabalık bir rın uz eşıp c~zı.p ır a a ı -
b b t 1 d. . d f k .. . t 1 k' t .. b ö .. B 1 "ki 1 .... k 1 b. 8 - Kış bahçesi - Acıdığımız za- J yorlar O mesaısının mükafatnı 
eı·a er ye m ş ye ı pıya e ır a.•ı nunıye mes e ı ecru e g rmuş nın, o şevı er e gozu apn ı ır man söyleriz _ Kimse. kari edinmiştir. Bu adamla yapı- · 

ve otuz iki süvari fırkasından mü- evsafın yerini dolduramaz. Stalln' askeri ittifak aktetmeğe mütema-
9 

A . A • .. lan mülakatlara se çok h -J' bol bol kazanıyor. 
rekkep 1.300.000 mevcutlu hazerl in taraftarlarının her zaman Troç- yil olmadıklarını anlamak kolay- - tmaktaaı emır - ynı mu- t il' ç·· k'.. H 1 ~ eımmı Artık bütün dünyada en meş -
bir ordu; bilfiil hizmette 6000 kinin taraftarlarından fazla bu- dır. Fakat bu suret hal ile Sov - badele - Uzaklık ifade eden ye ver ır. un u 

0 0 ıvu un en. hur yıldızlar kadar onun ismi ma- meseleleri izah olunmuştur. Köy iş 
tank, kırk dört hava livaııı (kara lunduğu orta ve madun 8ınıflarda yetlerle mahsus bir zımni anla.')-1 bir edat. meşhur yıldızları He yakından te- lumdur. Serveti ise yine o meşhur !erile alakası buhman idarecilerin 
tayyaresi) beş hava livası (deniz bu kusur görülmez. Kıymetleri es- ma arasında büyük bir fark var - 10 - Satın alınmşı kadın hizmet mas eden kımsedır. ı yıldızların kazançlarını gölgede ve köy davası hakkında tetkikler 
tayyare) yani bilfiil hizmette 6000 ki İmparatorluk ordusundaki filen dır. ' Ve bir ittilaf lüzumu müsta- kar. J Kendisinin şimdi Holivutun bırakacak kadar azim bir yekiın yapan her münevverin bu kitabı 
den fazla tayyare ve bu kadaı· da ayni rütbeye muadil olan ihtiyat cel ve zaruridir. 11 - Kanaat getiren - Hakkeden. göbeğinde çok vasi, muhteşem sü-' tutmaktadır. okumalarını tavsiye ederiz. 

Bir lspanyol Casusunun meraklı maceralan 

- " - şımdadır. Sözlerime ınanmız, o-
- Hasmı çok kuvvetli ve ayni nıın kalbini ben yaraladım. 

zamanda da çok gaddar, insafsız . - Fak~t ço~ fena bir yerini in-
bir insanmış ki kalbin merkezine ·tıhap etmışsını~: .. . . 
bir santim kalmış. Ameliyat pek - Evet. .. Çünlm orası bır ın
nazik bir noktada cereyan ~diyor. san ~albinden ~iyade, kiralık a-

Prense<. ağhyarak yalvarma - partımana benziyordu ... 
ğa başladı: Bu esnada, ameliyat odsaından 

_ Rica ederim. M. Vilsonu kur aCl bir feryat daha yükseldi: 

tarınız . Size ne isterseniz verece-
ğim. 

- Fen ne emı'E'<iiyorsa yapıla
cak. Profesör çok mahir bir ope
ratördür? Vilsonu kurtaracağını 

ümıt ederim. 
Bu sözü bir teselli diye mi 

söylüyorsunuz? 
- Hayır, bir hakikattir. 
Görüyorsunuz ki sizin kim ol

duğunuzu bile sormadım. Bildi -
ğimi samimi olarak söylüyorum. 

- Ben:m kım olduğumu yine 
-sormayın. 

. Niçın• 

- Çünkü ben mücrimim. 
- Acayıp ... 
- Han·et etmeyiniz, doktor o

nu ben vurdum. 
Genç ve hassas doktor bu deli

ce itiraf karşısında hayretle Pren
sesin yüzüne bakarak: 

- Fazla konuşamıy~cniiım içın 

beni affediniz, iç-eridr vurııu "lle 

ihtiyaç vardır. 
Diyerek Prensesin ya· ndJn 

ayrıldı ve kO§arak amelıyaıhane -
ye girdi. 

Klara, koridorda bir deli gibi, 
aşağı yukarı gidip geliyordu. 

Bu yaptığı cinayetten dolayı 

vıcdanen pek muazzap oluyordu. 

Ameliyathanede fazla telliş ve 
h,hreketler 'vardı. Prenses bliyilk 
bir sa;bırsızlı k içinde neticeyi bek 
liyordıı 

Nevyork polis hafiyelerinden 
Mister C&k, bizzat kendiai isi ıcvap 
ediyordu. 

- Nerelisiniz? 
- İspanyalıyım. 
- Hangi şehrinden? 
- Madritten ... 
- Kaç yaşındasın? 

·- C::i~ ,., ltıı1'tf,n17 rn1? - Otuz altJ ... 

\ 

i
l PrensEes KLARA lııpanyad an Amorlkaya kaçıırken, vapurda ırenç bir erkekle tanı~mı~tı .. 

....,,.._,.,.,....._ -"'--._,,-'d "'-•~•~w --·-·~·-----· 

- !Bir hafta evvel... imalı: için geldim. ıra. :Madritteki ismine gelince .. 

_ - Ne için geldin• - Karının ismi nedir? - Memurlarımız, sizin dünden 
--:-..:.-:.... -·- '-'"'---

, 
-

Çeviren: ltkeiıder Fahretlin 
söylüyorlaı. Halbuki... 1 Paskal olduğunu öğrenmiştir. 

İsticvap edilen adam polis me- Deli, ifadesinde, babasının Fran-
murunun sözünü keserek: sadan siyasi mücrhn sıfatile İspan-

- O kaltak benim karımdır, yaya firar ederek orada bir İspan
buna ınanınız. yol kızı ile evlendiğini ve kendi-

Dedi. Bu sözleri söylerken ada- sinin pederinin ismini taşıdığını 
mm ağzından köpükler saçılıyor - söylemiştir. 
du. Gözleri dönmüş, etrafına mtı-

Paskalın , deli vaziyetinde söz
halı nazarlarla bakınıyordu. 

!erine itimat caiz değilse de, sima 
Onun, bu halile bir deliden hiç d k it d f b. d 

b. f k k sın an pe o · a ar ena ır a am 
ır ar ı yo tu 

. · olmadığı anlaşılıyordu. 
Polıs memuru, deli diye yakala 

yıp getirdikleri bu garip adamın . P~~s hafiye~i,. bu ufak izahat -
-doktor raporile bi,rJ!kte timarha- ·lan şuphelenmıştı. 
neye gönderilmesine karar ver _ Polis müdürüne giderek: 

inişti. Zaten bundan !başka türlü - Efendim, dedi, ben hu mese-
de hareket edemezdi. Çünkü zabı- lede karanlık safhalar görüyorum. 
ta ta'bii onda cinnet alaimi gör - Gerçi Prenses Klaranın elin • 
m~. Birkaç gün nezaret altında deki pasaportt da Prenses keli • 
kaldığı zaman: mesi yazılıdır. Fakat bu kelimeyi 

- Ah ... Mel'un kadın... bir defa diğer kelimelerle tetkik 
Diyerek, kendi kendine söylen- etmek lazımdır. iBana müsaade e

diğinl ve başını duvardan duvara diniz, bu işi takip edeyim. 

vurduğunu görmüşlerdi. - Geçen akşam Prenses hazretle 
Zabıta tabibi müşahedesini yap trinin dostlarına verdıği baloda ben 

mağa mecbur olmuştu. de bulunmuştum. Britanya otelin-
Bu sebeple, polis hafiyesi Mis- de verilen bu baloya, Prensesi ya

ter Cak, zavallı adamı tımarhane- kından tanıyan ve eeven bir çok 
ye göndermeğe mecbur olınuştu. 'l!cibar kimseler gelmişlerdi. Bu se

PolUı hafiyesi, pasaportunu tet- heple şüphenizi çok manasız bu 
kik ederek, onun ftıhakika bir haf lurum. 
ta mukaddem Madrltten Amerika ' M, Cak ısrar etti: 



• 

11 - &azın. ım 

BAYANLARA SORUYORUZ 

iKDAMIN Hediyeli Anketi 
Bugün gelen cevapları da aşa- .. •••••••••••111!!!1 

~d~ neşrediyoruz: 

FERiHA TEVFiK 
YOR: 

-9-

SÔYLÜ-

1 - Sinemayı ince bir san·at 

müe,sesei olduğu için severim. 

2 - Gretayı severim. Baz ı 

artisUer vardır ki, güzellikleri için 
beğenillr. Bazı sinema meraklıla-ı 
rı vanlır ki, bir arti;ıti sırf güzel 

Ye yakışıklı olduğu için sever. 1 

3 - Taklidi, bir zaaf telakki 

ederim. Taklit: basit yaradılış -
t an, basit görgilden ve basit tahsil
den doğar. 

Bayanlardan 

Soruyoruz 
1 - Sinemayı niçin sever ~ 

siniz? 
2 - Hangi artistleri sever

sin!%? 
(Bu sevdiğniz artistlerin 

en çok hangi husmyetleri ho
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara • 
sında ıJ'yinişlerini ve tavır

larını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz. artistler var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldnıııın, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

4 - Bir san'atkAr en ziyade (Kazancı mı, şöhreti mi, 
gilnlliği mi, 

san'atı için sevilir ve san'atiyle ı;•••••••••••.11 
güzelleşir ... Bu suretle çok güzel I' FERİHA TEVFİK 
görünebilir. :Meseli, Greta Bari><>- dece seviyorum. Hem de bardan, 

3 - Bu suale, ikinci sualde 
y u çok enteresan ve çok yüksek tiyatrodan, ve diğer eğlencelerden 
buluyorum. Seyircilerin takdirini daha çok.. cevap vermiş bulunuyorum. Şu 
k.azanan yüksek bir san'atin temin kadar söyliyeyim ki, eğer erkek 
ettiği şöhret bence her şeyden çok 2 - Daniel Daryöyü, Jean olsaydım ve san'ate meylim bu-
daha caziptir. Har_l~v'u ,Frederik Marş'ı ~ok ~:- lunsaydı, muhakkak ki, Fredrik 1 

ğenı.rım. Fakat bunlardan hıç hırı- Mar~ ı1ibi yüksek bir sanatkar 
sôıtlf:b~-- NESRiN ŞINASl nin hayatını veya giyinişlerin! olmak isterdim. 

taklid etmek hatırıma gelmez. Ha-
- 10 - yr.t şartlan bizimkine uymıyan 

1 - Sinemayı henüz niçin sev- insanları taklld etmekten daha 
dilimi izaha mıılctedir dejillm. Sa- gülünç ne var? 

4 - Gretanın şöhretini, 

. tik Marş'ın san'atini çok 
bulmaktayım. 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 

Fred· 

cazip 

iKDAM 

ikdamın anketi 

Rüyalarınızı söyl y·
niz, mAnAlarını 

söyliyelim 
Ekseriya gördüiünüz bir rüya 

sb::i bir müddet ival eder. Kafa. 
msı yorar, hatta ban sinirleri 
zayıf olanlarda rünlerce, bat -
&alarca bir kafa mewalesi mey
dana getirir. 

İnsanların istldli.le olan düş
lriiıılüiü "°" eski, adeLi ;raradı
lışla başlıyan bir keyfiyettir. 

İşte bu sebeple a!'Urlarc:ı evvel 
rüyaların tahUll, (tabir) i.smile 
her memlekeU.e ve her millette 
en revaçta bir hidlse teşkil e -
derdi. Bilhassa orta ~m son 
senelerine kadar sihir, efsün ve 
sır beldesi diye tanılan llindls
tanda rüya tahlilfne çok eht"ntmi
yei. verilirdi. 

Bugün blr()Ok kütüphane do -
laplannda, raflarda her dilden 
türlü rüya kltaplarına r:ı~tlam:ık 
müınküodÜJ'. 

.İKDA!\.l:ıt okuyucularına me -
nklı bir mevzu olmak illere &ör
dükleri rüyaların bu ('('Ş lt klt.'lp

lardakl kanşıklıldarwı ki lablr 
şekillerine ve tablmamf'lcr<" ıö -
re deli'i1et <"ttiklrrl mana , .e hidl
seleri blJditterlr , okuyuMilarının 
boş zanıantarıncı.. eflencf'li bir 
vak.it l'eçirtecek tek.ilde blll\larm 
Hind, Çin ve llJndu adı ·erllf"n 
Amerika yerlllerluln tabirname -
lerirıd"n çıkararai'ı kar.,,hiıru 
kendilerine verecektir. 
Gördüğünüz rüyayı kısaca ya -

zıp rüya kuponu ile blrlfkte bi
ze gönderiniz. BanJarı tt-Udk1e 
meşcat olan arkadaşınuı: kal"!llı
fıru ı-azeteınb:ln ba fıpe tahsis e -
dilen sütununda size bildirecek -
Ur • 

İsmlr.,,fn neşrini f!il~miyt"nJer 
rumuz kullanablllrler. Rusu..,i ıpe
kilde cevap lstlye.aler 4 kuıaonla 
birlikte teh.irdeyse 3 kuruşluk, 
taşrada ise 6 kuruşluk bir posta 
pulu na.vesile göndrrecek1erl rü -
yala.rının cevablDı mektupla ala
caklardır. 

Zengin münderecab, bol ve me
raklı tefrtllalan, t;f'1'1tll hı:t.Yadts -
fert., en çabuk ve en clotn babeT 
verlşlle tanı:ıan &İKDAI\l:ıt da. bun 
dan başka sizi alılkada.r eden bir 
cok yanlar bulacaksmn:! 

SAYFA 7 

gibi uvvetli 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu Salep 
Bakla unu Tarcın 

' Yulaf unu Kimyon 
Nohut unu KaranfH 
Çavdar unu zencefil 

ı Pirinç unu Karabiber 
~ Kornflau Yenibahar 

Bezelye unu Beyaz biber 
Patates unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmt zı biber 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

(Kutu ve 
paketleri) 

Memlelcf'tte bu maks:ıtb lcurulmu~ ve her şeye ratmen (24) sene ncsfm güThnz yetişmesine 
levakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrolannmr, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecel:tir. 

ÇAPA MARKA 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır 
Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzarabmız muhayyerd ı r. Her yerde 

daima taze olarak bulac1ksınız. Adres: ecş; kt~. Kılıcali • M. NURl ÇAPA Tel 40337 

1 K D A M 1 N -,!---TA yy ARE -:.-____ I _________ ...._ 

,_Ruya tahlil kupon•: 1 PiYANGO E.iLETLERIMIZI l AL E 6iŞESINDEN ALINtZ KAZANMANIZ 
BANKA HERNEVI MUAMELELERi 

MERKEZİ • • ANKARA ~~ 
EGE TiYATROSU 

ÇOK MUHTEMELDiR IST(KlAL CADDESi LALE S!HEMASS YANINOA 
S A H t B f: AHMET TOPCU ve TEVFİK FİKRET 

ş u B E L E R Nureddin Gençdur Karyola ve Madeni Dr. Kemal Ôzsan 
17 haziran cumartesi günü akşamı 
Na:rhkapı Şafak bahçesinde 

Eş y a Fa b r i k a s ı 1ılnı :yolları hastalık lan 

ADAP.AZABI 
RAB.TIN 
BOLU 

BURSA 
ESKİŞEHiR 
ISTANBUL 

IZMİT 

SAFJlANBOLU 
TEKIRDAG 

(İKİ SÜNGÜ ABASINDA) 
Sahibi : H A L 1 L S E z E R müte!ıa.aısı 

l En temiz iş· En temiz m•fzeme -Zengin ~t Tilneibaşı -Bursapazan üstü-
Piyes (4) perde 1 Ohanyan apt. No. 380. 

S..lk.ım. Söilit, Demir Kıpı Caddesi No. 7 
. Fakirlere cııın.utesi, paı:asıı. 

Murad Şamil varyelesı: Telefon : 21632 

ri ___ L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~el!e!fo~n~:!4~1~23!5~·~!!!!' Bedriye Süheyli konst'r~ 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardn 

Telgraf adresi : ııııı ,. ~ '·. ~ . . ..,.. . . - TUNÇAY GiŞESi 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

Her Keşidede En BUyük lkramiye!eri dağıbr. Bu sefar de: 

17836 Numaralı biletle 15,000 lirayı Beykozd•n Bay Ferit Civelek. 

20639 Numaralı biletle 1210:>0 lirayı Yüksek kaldırımda arpacı 

sok•k sa nuuarad bayan 

R•tel Benivar ''GECE KASASI 
'' 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 
izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

36360 num•ratı Biletle 10.000 Hra Samsun lnhlsarlar ekisperl 

B•y Baki biletine isabet etti ise de bu k•tidede 
biletini almadlilndan l•de edilıniftir. 

T U N Ç A Y' dan bilet alan muUrk• k•zanrr. 
Adres: İstanbul Sultaııhama m caddesi Mısırçuşısı kapın k aqnmda No. 50 

- ~ok basit b:r vak'a.. teknik\ - F:krinize iştirak ederim. (çe
teferruatı tahkıkata saklıyorum. nelerini gıcırdattı). 
Yalnız şimdiki ha!de size şunu te-' Mösyö Poirot ile biraz görüşece
ffiln .. edeı;un ki Sir Carm"chacel, ğim ... Mösyö size bir şey sorııca
b.~yuk ~ır ıztırup çekmemiş ve ö- ğım. Crome mesleğine aşina b'r 

Serbayi M, Hamdi Bakırcıolfu 

- Ne düşünüyorsunuz, Mis 
Grey! • 

- Katilin şimdi nerede olduğu
nu düşünüyorum.. Cinayet irtikap 
edileli ancak on iki saat oldu .. A· ___ ,, !um anı olmuştur. • adam mı? 

CHRISTI Dokt caba onun şimdi nerede olduğunu 
Zabrta Romanı: No 28 Yazan: AGATHA ~r, uzakla.~tı . Bu sual, bana biraz yolsuz gö- 'Ve ne iş yaptığını bize söyliyebile· 

_ - Ledı Clar kı gorece • i - d ·· . . . 
Poirot, bir sııal ordu: [ - Bun.dan daha kolay hır şey 0 - Diğer bir odad b. g m. run u.. , . . . cek bir medyumu bulunabilır mı? 

l Ada b d gö'tteliğe giz an .r hasta ba - Ben, Crome un mahır bır polıı; . 
- Mösyö Clarke farzedelim kil aınaz. m, ura & 'ti j' kıcı kadın çıktı ve dok! b k dd dilm kt ld " - Polis, arkasını bırakmıyor. ' 1 - 1 ,_ Ka d · ·ze indir'- or u a- memuru a e e e o u6 u su- , 1 • 

ka. desiniz bir kayalığın dtbinde enmış 0 aca..... r eşını • dının yanına gitti . d rd. Sözlerim, onu dalını§ o dugu ha-
, -· - .. l d b h halde ani olmus ve ' - relin e cevap ve un. • k -/d Ot rd . 1 baş.nda bir ruvelver gorulmuş ol- en ar e er ' Doktorun çıkmıs oldug· d H" .. ph · · d .. 1 tak yaiattan uru ı. u u ve. 

. . İ ·- ·· · zavallıcık farkında bile olamamış. . . . ' u 0 aya ıç şu esız sesım e oy e -
1 

. 
saydı ne derdınız? lk duşuncenız . . . gırdik. Benım odaya girmemle çık dirkar b:r coşkunluk yoktu. - A:h, evet.. Doğru. dedi. 

Mıs Grey hafif hır çığlık kopar- b" ol M d" · · eti, ben d ne olurdu!.. . ' . . mam ır du. Grey merdivenin Clarke, devam etti: <ır ıvenı ın e: 
dı. Franklın, kend :sıne: karısınd k 1 "d" A. B c · eli b Bundan sonra içinde bulurdu - K d. . Un" Th Bu yu a a mış ı ı. - Onun mütehakkimane tavır- - . . şım aca a nerede 

- en ınıze ge ız.. ora. G d h l · · d · 
fç ~ ı uz vaziyet dahilinde mevki :n . ~ t h kik t k müthiştir rey,_ e şe ıçın e ıdi. tarını pek o kadar beğenmiyorum .. 
ın ·1 l'k d l kt cın,ye' a a en ço - M·s Grey neniz v • G'· h" b" b. • d ·-ı anzarası ı e a a a ar o ma an Fak t h"dis 1 ... ğüs germek - • ar. uya ıç ır şeye ıgane egı ... 
m:..hcubiyet duyarak sakin bir eda • a a e _ere go Bana baktı. Halbuki şimdiye kadar sizin bl • 
ill' su suretJe devam etti: lazımC dırd;. dedfı.. • f. . lı dıklan, D yi düşünüyorum. diğiniWen fazla bir şey bildiğine 

l ese ın otogra ıs~ a n · D · ·? . • .. - Burası kanit mın akşam arı d"" - yı mı. kanı degılim. 
gezd·ği yerdi. Buraya kadar gelir, ıs~ma konulmuş olduğu eve on- Anlamıyordum. Biraz sustu ve sonra devam etti: 
so~ra keçi yolunu t ırmana rak sola dük. - Evet. Önümüzdeki cnayet.Her _ Bana lazım olan adam, Mösyö 
gıdecek yerde sağ tarafa gider, B.z geniş bir merdivenden çı • ne bahasına olursa olsıın bunun ö- Poriottur .. Benden, ne isterse ve
ç; ftliğin arkasına kadar le·ler ve karken doktor elinde siyah bir nüne geçmek icap eder. ririın. Bilahare bu meseleyi tekrar 

bulunuyor? 

Sualini tekrar i!derek olduğum 
y<ırde hareketsiz kaldun. 

ON ALTINCI BAP 

(Bu bap, ,YÜZbafl Hastingsin an- ı 

!attıklarından müııtakildıir.) 

'<i:.ı ...... , ... 

GÜZEL 1 
olmak İçin 

Her ,eyie11 n-vel 

sıhhaili e .-fak bir 

te..., lchsi:ıı: ve düz
gün bir <ilde malik 

olmak liımııdır 

KREM PERTEV 

Sizin de cildinizi gü

zelleştirir, guddcle • 

lerİlli besliyerck can

landınr, 

e\•e arka taraftan zeErdi. çanta olduğu hald~ bir odadan çı- Clarke, benim arkamdan odadan gö)~ürüz. Koridoru geçti ve dok 

Mösyö Alexsandre Bonııpart 

Cust, çok heyecanlı bir filmin, 

(louş yavrularına .. ) filmiD!n tema-Ynlumuza devam ettik. Clarke, kıyordu. çıktı. torun girmiş olduğu odanın kapı-
tarlalanla bır çitin yakınında Sir Clarke, sordu: Clarke, sordu. sını vurdu. şası için girmiş olduğu Torquay 
C 1 rm:chaelııı cescdmin bulunmuş - Doktor, bize bir söyliyeceği - - Neye mani olmak Jllzımdır, Birkaç saniye tereddüt cttım. Palladiumdan diğer seyircilerle 

ou·u m< h llı...ı@sterdi niz var mı? ? G ~· birlikti' ıkı ·ordu.. 1 
40 seneltk bir tecrübe mahoulll olaa KREM P'f:RTEV terttpj• 

yapcllf tar:ıım4ald lncelit <lalaJ18lle, tealıı !ula yalllen..,..na 
mAnf olur. Yağsız olarak hesuaf tüp ve vazolarda satılır. 




