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Muhterem Misafirimiz Şehrimizde 

Mısır hariciye _naz rı 
Ekselans Abdülfettah Yahya 
Paşa dün şehrimize geldi 

İnönü bugün muhterem misafiri 
· kabul buyuracaklar 

Dost v kardeş Mı•ırın harici-ıma çıkar çıkmaz hariciye vPkl\leti, 
' ye vekili AbdUlfettah Yahya Paşa v!liiyet ve sefaret adlarına k~ııdi

ılUn lskenderiye - Köstence posta- sıııe ve bilhassa berabermdekı ke
sını yapan Rumen bandralı Be-, rime.~ine ve diğe: ~isafir bayanla

by vapuriyle şehrimize gel- ra buketler verıldı. Bu sırada 
sa:a. a \bando milzika Mısır ve Türk milli 

ister inan, 
ister İnanma! 

Şişlide DlU'ıilace-.e yakınında 

bahçn·an Muharrem, kabak ve ılo
mateslCTini, lt.olaylık olsun diye, 
lağım sularile sulamış ve sulamak 
için de serbest lağımlann mecra -
farını yol değ~tirerek kC11di bahçe 
sine nkıtm•ş. Hlidise Nahiye Mü -
dürlüğüne ihbar eıliliyor, heyetler 
gidiyor, doğruluğu anlaşılıyor, 

bahçıvan Muharrem mahkemeye 
veriliyor. 

, 

mıştır. 1 d n· ıı· 
D t . k"I" emletenıizi ziya- mar~larını ça ıyor u. ıraye ı 

08 ~e 1 ın m a· . . eı· 1 • · · diplomat ken ısını s am amaga retl şerefine yolcu salonunun ıçı . 
ve dışı Mısır ve Tür!< bayraklarly- gelmiş olan askerl kıt'~mızı_ teftış 
ıe süslenmişti. Rıhtımda, Vali ve.etti ve emirlerine tahsıs edılen o
Belediye reisi Doktor Lütfi Kırdar tomobille doğrnca Perapalas ote
ve refikası, Merkez Kumandanı, !ine indi. 
ıı:181r elçisi Muhammet Müfti El- Dost Mısırın hariciye nazırı 
eez.airl, yakında Ankara elçlliitine lstanbulda bulunduğu şu saatler -
tayini mukarrer bulunan Mısırın de derhal istifade ederek güzelliği 
Baıdad sefiri Azzan Bey, hariciye dillere destan olan boğaziçini gez
nklletl memurları, Mısır sefaret nıei< arzusunu gösterdiler ve mai
ve konsolosluk. !r~anı ve kalaba-! yeti rri-.aniyle birlikte bir otomobil 
hk bir lıalk kiltle~ı Yahya Paşayı gezintisi yap"lar. 
karşıladılar.. Yahya Paşanın maiyetinde Mı-

•Besarabya• rıhtıma yanaşır sırın marul Hukuku duvel alimi ve 
yanaşmaz Nil sah!llerinden boğaz hariciyenin göz bebeği sayılan Ab
lçl kıyılarına selam ve dost!~ g:- dülhnmid Bedevi Paşa ile, Mısır 
tiren kardeş Mısnın kudretlı harı- . . . 1 kreteri Abdill-
clye vekilinin tebessüm eden yüzü harıcıyesı gene se • k"t" 
görüldü. Her halinden •ok mem- halik Hassune ve hus\JSı a ıp-

Y 3 •• ""de] 
nun olduğu belli oluyordu. Rıhtı- [Arkası uncu 

Bir facia daha 
"F-eniks,, adh Fransız 
tahtelbahiri kayboldu 

Tahtelbahirin mürettebatı 71 ki
şidir, hayatlarından ümit kesildi 

Saygon: 17 (A. A.) - "Phe- k"ııaıvdan silinmeyen "Promet-
nix'' tahtelbahri, 15 Haziranda sa- h•e· tipindedi,. 

Ve mahkeme toplanıyor. 
Ve bahçıvan Muharremi dinli • 

yor. 
Ve müzakereılen sonra tu kara

ra varıyor: 
•Umumi hıfzıssıhha kanununa 

nıuhnlif hlU'eket ederek beşeri nıe
vaddı gaitayı sebze sulamakta 
kullandığından üç gün hafif bap
~ine ve 5 lira para cezasına ve bun 
ların da teciline ... • 

••• 
Geçenlerde Sirkecideki lokanta

lardan biri, penceresine bir kara 
sinek kondu diye. tam bir hafta 
· lemekten ınenedilmi~ti. Halbuki 
balıçl\·an l\luharrm, kabaklarile 
domateslerine alabildiğine hastalık 
aşılıyarak bunları her gün bize 
yedirdiği halde yalnız üç gün ha
pise mahkfım oluyor ve o da tecil 
ediliyor. 

Ayni şehirde sıhhi tedbir ve tec
ziyenin iki türlü anlayışını gtiste
ren bu iki karakteristik vak'ayı 
bildikten sonra isabet derecesine, 
ister inan, ister inanma! 

Bana gelince, ben inanmıyorum. 

A.N. KARACAN 
bahleyin camaranh açıklarında 18•!1 ton hacminde ~lıın bu 
"Espoır" isminde diğer bir tahtel- geminin uzunluğu 92 metre, ge- Na f 1 a ve k a 1 e ti 
bah!rle talim yapal'ken kaybolmuş- nişliği 8 metre, suyun sathında sil- Başmüfettişliği 

tur. rati 18 mil, suyun altında sürat! Maarlt Vekaleti Milli Seferber-
:. Geminin mürettebatını kurtar- 10 mil idi. Gemi 10 santimetre- lik müdürü Kadri Yaman, Nalıa 

İngiliz -Sovyet 
Tagmis •• gore gazetesine 
Türkiye müzakereleri aliı

etmektedir kaile takip 
Taym!s gau:!l"6in'n hususi ınu-1 

habiri İstanbuldan bildirıyor: 
İngiltere ile Rusya arasında sü

rüncemede kalmış olan müzakere
ler, Tiirkiyenin her iki memlekete 
olan rabıtaları dolayısile burada 
husus! bir alaka ile takip edılmek 
te<lir. Türk gazeteleri müzakere
lerin neticesi hakkında nikbinlik 
i!ade etmekle ·beraber, uzayıp git
mesi hususunda da sabırsızlık gös
termektedirler. 

Türk noktai nazarına göre te-
1 

cavüz halinde şark cephesi Rusya l\IO"kornda miizakerelere i~tirak 
olmadıkça asla tamam değildir, eden STRAUG 

ve her ne kadar resmi mahafil ma ya ile yırmi senedir sıkı munase
nilerin ortadan kaldırılacağını an bet idame etmış olan yegane dev
lıyorsa da, halk umumiyetle mev- Jet Türkiyedı~, ve bütün bu müd

cut müzakerelerde fazla ketum det zarfında hiçbir komıinist pro
dananıldığı fikrine zırhiptir. Rus-, pagandaya du~dr olınamışlır. 

Uza Şarkta 

/A 1f /A TC~K0l\Jılfi1 
SAVARONA'DA 

GUNU 
Ebedi Şefin zayıf ve siroz'un devamll faaliye· 
tile rahatsız bünyesini, tatlı ve serin boAaz 

riJzglri mUteesslr ediyordu 

ı~ 

ATATÜRK'lln Ravaronada alınmış 10eslmlerinden biri 

- 6 - bu vaziyetin saadetini müdrik gibi 
- Öyle ise bütün bu bahçeler, gözlerinin içi gillerek yilrilyorılu. 

bu topraklar, bu saydı~n her şey '.Ebed! Şef, güverteye inen merı!i
senindir ! venleri ağır ağır indiler. Bu ini•, 

Abl k t k d 
Ebedi Şef, minlmlninin muka- Atatürkün kaptan köprüoü merdi-

u a m 1 n a a ~ 1 n a yese kabiliyetine delAlet eden bu venlerinden ~on inişleri idi. .. 
- cevaba tebessümlerini arttırarak • •• • h 

1 
yanaklarını okşamakla mukabele Sa,·nı·ona "ahjJ boyunda biriken 

Vazı.yet v- ı"m eşı"yor ettiler. boğaz sakinlermin yaşa sadaları, 
@ __ Boğaı; toprakları.' Türk n. linin I mendıl sallayışları selam, lhtı-

ı 1 il
. . dunyaya geld!ğı gündenberı bu 1ram \'e tazim hareketleri ar ında 

Nevyork, 17 (AA.) - ·Tient·ıbune gaze eııı ıun arı a,·e edı • , ıl 1 nesle Arzı Mev ud say .n Boğazın Kavaklara gelmiş, Boğazdan çık· sin 'in abluka edilmesi 'bir harp yor: 
bu iki sahili, kurt.ardıj'ı memle- mak üzere bulunuyordu. Yatın 

lhareketı"dir. diven Nevvork 'rri • [Arka·ı 3 ı"incüd•] k d · h 1 k ti d 
J J • · et, iıoyanın er mem e e n e, ba.~ güverte8inde duran maiyet 

• 1 

Dünkü TTl.QC 
' • 

lngilizler Ankarada 
4-1 galip geldiler 

• 

, 

her millet büyüği.nün ve ferdleri- halkı Ata ile kü~ük Ülkünün elele 
nin kalplerinde mdydana getin.iği yürüyüşlerini ayakta tazim ile 
derin sempati, in"anhğın en baş karşıladılar.. Ebedi Şefin yüzle . 
evladı olduğunu l•bat eder ihtiras- rinde bütun gayretlerine rağmen 
şız, menfaatsiz mesaı'i ile yalnız evvelki neş'eden ancak ufacık bir 
Türk vatanının üzerinde değil ız· bulumıyordu . 
dünya milletler;nin kalpleriı.Je hu- Maamafih, yattaki >'evinçli h:ı
dutlanan hlikümraı.1ık sembolü A- vayı bozmamak için Atatürk, ıro
tatürk, bu toprakların tek ve tam rülmemiş bir irade hakimiyetiyle 
manasiyle sahibiydi. E•et, Türk kendisini beş\ış göstermeğe \'alı
toprakları onundu.. Boğaılariyle, şarak yürüdü, yatın sancak borıla
denizleriyle, nehirleri, dağları, va- sı küpeştesine yakın çektirdiği hir 
'dilleri ve her bütün bu topraklar şezlonga uzandı, yine eli! ve tarih 
onundu .. O, bu topraklarda her mevzuları etrafında mlibaha"elere 
şeye en kudretli manasiy le sahip- girişti. 

tl .• Fakat... İşte şu anda, S.avaro- Bir merdiveni çıkıp inmek, bir 
nanın yuk.~rı kaptan kôprü.iünde_ I kaç adım uzunluğunda bir mes:t -
Boğazın guzelliğını seyretmek, mı feyj katt.emek Atatilrk"ü çok yor
nlmini Ülkünün masum sorgula- muştu. Ebedi Şefin genı. ~nuı.ıa 
rlyle biraz afaki rne~guliyet iml<a- küçiık ter habbelerinin belirM bu
nını bulduğu şu sırada Ebedi Şe-ı na delalet ediyordu. Milhahns<> a
fin, Büyük Atanın bütün kudreti, rasında Bogazın gönü, ferahlatan 
karaciğerinde sinsi bir faaliyetle yemye~il dekorlu, erguvan \ e ram 
hüküm süren, kanını toksinlerle korular;yJe EÜslü Anadolu ) ;ıka
lstllA eden, o dehayı her "aniye sına gözleri ili~eıı Ata• iirk >tBtu .• 
bir adım daha ebediyete yaklaştı- Bir ön sezi.,in dogrud .. n dogruya 
ran hastalı!ra hakim dPğildi .. Bir ifşasını istemi,·ormuşrasın.ı :ıvır 
vatana saldıran toplu tilfekli, tank 'ıağır anlattı: 
Iı tayyareli, binbir öllim silahile - Ne güzel bir görilnii~ bu ..• 
mücehhez çeşitli düşman kiitlele-1 Adeta gözlerden içe kayan bir 
rlnln taarruzlarını durduran · bu gençlik ve sıhhat buğusirle k.ıplı 

çelik irade, her şeye meydan oku- bu yamaçlar .. \'e bir tarih.in en be
yan bu büyük adam mikroplar - !iğ ifadesile hadiseleri b:ıştan so
dan mürekkep bir lctitlenin kendi na hulaM eden bir kitap sank •. 
vücudundaki tahribatını durdura- Geride kalan Anadolu K:ırnıb
mıyor, tıbbın acze dil.,tıığü bu nın, şimalindeki yıkık hısarı i~aret 

haet.alık karşısında o da hastalı- etti: 
ğın seyrine ve tesirine tabi bulu- - Burada, Orta ARyadı-.n akıp 
nuyordu. gelen Türk akıncılarının, çelık şö-

tllkilnün sözlerine yavrunun ya- valye zırhlarını paralayan müthi~ 
naklarını okşamak suretiyle mu- oklarının uciyle yazılan tarihin 

ı ka.bele eden Ebedi Şef, dudakla • sahifelerini görüyoruz .. Gözlerimiz 
rındakl telıı si!~ii muhafaza ede- le okuduğumuz şu tabii kitapta bir 
·ek bir kaç dakika gözlerini sular- [Arka" 3 iincüde] 

BUGÜN ,. ,kmalı. be ümidi tımevc1ut ol:aına~a Uk bir top bir tayyare defi t.opu, VekA!eti baş mil!ettişliğlne tayin 

" ev~ :ı~:!kt:ı:.ara arare e bir m!tral;öz ve 11 torııll kovanı 'ı edilmiştfr. 
!le mUcehhez idi. Kadri Yaman, ErkAnı.!ıarp zabi-

• ı Tahtelbahrin kaybolduğu mm- Netice vermiyen araştırmalar-' ti olarak muhtelif ordu h z;metle 

dan ve ağaçlardan ayırmadı .. Her 
dakika artan fiyevrisine taham

mülün tekmil ifadesi ve tam ma-
naslyle mukavemete çalıştıktan 

sonra döndü. Yavruyu oturduğu 
yerden aldı, yere bıraktı. Elinden 

3 üncüde: Atatürk ve lstiklM harbi • 
l,aretler - NoUar. 

!' taka denizin derinliği 100 metre İ 
dan sonra Uuk Şarktaki Fraıı ı rltıd• ve sti.klll Aarblnde mühim , • kadardır. . ' . ; .. _.Parls, 17 (A. A.) - Saygon 

ı t d~niz makamları dün batan "Phe
nix" tahtelbahrinde 71 kişi bu • 

deniz ku'V\"etıerinııı, ba*kun.andanı 

henüz malüm olmıyaıı bazı sebep
lerden dol.ayı "Phellx" in bir dalış ._.. 

'"'"'elerde bulunmuş ve uzun 
müddet ErkAnıharblyenin kara ve 

dcmtry'Olları şubesinde çalı~m§, 
_..ıı ... - _,.,,. ........ ____ ,,,_ .. ~------------~-- ._..._ • .J. .. .-.& 

1 
tuttu ı 
1 - Haydi, ded!I Küçük Ülkü, a-
~afıya inelim. _ .... _ ....... _________ ..... _.. .... ._. ..... ___ .............. ____ , 

' üncüde: lJiklye - Çakıcı Efe - Sine
ma - .1\-fizah. 

1 lnc1de : Tarihte Türk korsan1an -
Spor· İngiliz futbokülpl 
An.karada. 

1 uwda : .Ankel - Bilmece - Yabancı 

---~~gıa~ib~ua~l~-::....!:Sıı~Al~ık""---~-"""'-"' 



SAYFA! İKDAM 18 - Haziran 1939 

. , ~· . ::.. ,,, .. "ı'. :. :·, • ; İzmir Mektubu 
• 

Türkkuşu filosu lzmir-
de nasıl karşılandı? 

A dliye koridorlarında 
24 SAAt: : Şet1ir . Haberleri ·. 

ı.. •· . . ..• · • 

Lağım sularile sebze 
ı heyet gönderdi sulamanın cezası İzmir halkı havacılarımızı büyük bir 

heyecanla karşıladılar 

Deniz bayramı 
programı 

Bir temmuzda yapılacak 
merasim çok parlak olacclk 

İzmir, (Husu~i) - Türkkuşu fi-! da Bursa meydanından havalan -
ıosu, İzm .re gelmiş ve /zmir hal-ı dık. K;racabey, M Kemalpaşa, 
.kını sevind.rm;,fü, Kız ';e erkek,' Susgm..:k, Balıkesır, Ak!his.ar Ma-

..,, 1 Temmuz Denizciler bayramı 
Türk gençlerinin memleket dahi- nisa üzerinden uçarak Izmıre gel -

programı tamamen hazırlanmış -
iinde 4000 kilometrelik büyük bir J dik. Sey~ha~imiz. iki saat .. on beş tır. Bu seneki bayram geçen yıl
tu_ rneye çıkmaları ve bu turnenin 1 dak:ka surdu .. T .. urkkuşu fılosunun 

!ardan çok daha zengin olarak kut 
.. h · :ıı· k b·' ·· k ·af memleket dahılın.d~ vaptığı bu se-

mu .ım ır ısmını uyu mu' ·ı · lulanacaktır. 
fakıyetl~ başarmaları hcpiın;zin yahatin maksadı, Türk gençliğini 1 Temmuz günü sa:bah saat 10 
gögsünü iftiharla kabartmıştır. havacılığa alıştırmak ve yen: yeti- da bütün denizciler arkalarfndaki 

' 1 

Haklı deill mi? 1 

9 uncu İşletmede 
3 ünü mevki vagon 

Çorapçılar bir 

1 Ankarada mütehassısın ra- 3 G .. h . . . M 

'f d ki un apıs, 5 lıra ceza ve tecıl. Darulaceze 
poruna 1 ıraz e ece er nin bulaşık suyunu kullanmak da suç degv il! 

Bir arkadaşımız anlattı Çorap fabrikatörleri ipek kadın 
•Geçen gün bir arkadaşla çorapları meselesini hal için An- Dün asliye ikinci ceza mahke- şif ve ınıihakeme masraflar~ın 

beraber Yedikuleye gidiyor - karaya bir heyet göndermişler _ mesi, çok şayanı dikkat bir karar
1
kendisinden alınmasına ...• 

duk. Katarın en arkasında ü- dir. Heyet bu yolda tetkikler ya _ vermiştir. Şehir halkının sıhhati- Doğrusu, kanunlarımızın bütün 
çüncü mevki bir vagon vardı. pan Alman mütehassısı Karlabe _ ni pek yakından atakadar eden bu 'bir şehir halkına lağım sularile 
İçeride yolcu yoktu. Tenha nin raporunda yaptığı tavsiyeler kararın verilmesine sebep olan da- sulanmış murdar sebzeler yedi _ 

Bursadan İzmire gelen filo 11 şen Türkkuşu gençler:nin :Jk defa resmi elbiselerı olduğu halde Ga
tayyareden mürokkepttr. Filoya. olarak meydanlardan alii.kasını .. k~s 'lata aray lisest bahçesinde topla - ı 
Türkkuşu genel direktörü Yarbay mek, seyrusefer yapmaktır. Goru- nacaklardır. 
Osman Nuri Baykal kumanda et- yorsunuz. ki turnemız büytik bir Başta bando olduğu halde bu· ı 

olduğu için tercihan buraya üzerinde itirazlar yapacaktır. Fab- va mevzuu şudur: renlere verdiği bu ceza şaşılacak 
bindik. Bir memur geldi. Bu Şi•lı· -'e Da .. l" e · d k d • d • ı ·· rikat.örler bu tavsiye tatbik edil- .., "' ru acez cıvarın a a ar agır egı mır 
vagona biııilmiyeceğini, pos - d. - . t kdrd 1 k k 1 bahçıvan Muharremin sebzelerini Hele bu suçun, belediyesi ta • . ıgı a e çorap arın ço a ın 
ta nnklıyatına mahsus oldu - ı - ka.d 1 18.ğım sularile suladığı alakadar - rafından bir çatlak kahve tabagı· - .. 1 d' İ dik d'" laşa.cagı ve ın arın da bunlara 
~~nu so) e ~: d':ı. \e ıger 

1 
rağbet etmyeceği iddiasında bu _ lara haber verilmiş ve bunun ü- için hemşerisine 25 lira para ceza-

mektedir. Türkkuşu baş öğretme- muvafakıyet ıçınde dernm t'dıyor.• rad an hareketle Taksim meydan 
nı Sabiha Gökçen de filoya dahil fükeri tayyarelerim:z, İzmire ge na, gidilecek' \'e saat 11 de mera
olan tayyaresiyle İz.m:re gelmiştir. len Türkkuşu filosunu ta uzaklar- sime baslanacaktır. Evvela bav -

Türkkuşu filosu, saat 10.50 de 
Manisa istikametinden İzmir üze
rine gelmiş ve şehrimiz üzerinde 

-on dakika süren bir uçuş yapmış
tır. Türkkuşu filosu, meydan ve 
caddelerde toplaııan İzmirlilerin 

dan karşılamış v or.lar, Gazıemir rak çekilecek ve bu sırada ,·erlle
tayyare meydanına ındikten son - cek işaretle limandaki bütün ge -
ra havada çok şayanı takdir akro-

miler düdüklerini çalarak mera -
bas ve selam uçuşları yapmış, 

sime iştirak edeceklerdir. 
Türkkuşu pilot kardeşler.ni hara- Bundan sonra Cümhuriyet Halk 
retle ve samimiyetle karşılamış - partisi, belediye ve bütün deniz 
!ardır. 

teşekkülleri namına iıb'deye çe -
sevgi tezahüratı arasında şehri se- Türkkuşu pilot ve makinıstleri lenkler konacak ve arkasından De 
tamlamış, on dakika kadar uçuş - arasında İıımirı:Ier \'arda·. Bayan niz Ticaret mektebinden bir tale
tan oonra Gaziemir tayyare mey- Muzaffer Sel, İzmirde ilk mektep be ile kaptan ve makinistler cemi
danı üzerine gelmiş ve bu meyda- muallimliği yapmakta idi. Türk - yetinden bir kaptan birer söylev 
'na inmiştir. kuşuna geçm'ş ve şimdi Türkkuşu ve•eceklerdir. Son olarak Halk 

Tüııkkuşu filosunu Gaziemir! öğretmeni olmuştur. · b k f d partısi aş anı tara ın an büyük-
tayyare meydanında Valimiz B. ı AYDINLILARIN !erimize çekilecek tel yazıları o-
Etem Aykut, müstahkem mevki ·kunacak ve buradaki merasime ni 

MÜRACAATLARI komutanı namına yaverleri binba- hayet ,·erilecektir. 
şı Hıfzı Algan, belediye reisi na - Aydın, Türk Hava Kurumu mü Denizciler Şişhane yoliyle Ga-
mına muavini B. Suad Yurdkoru, dürlüğünden İzmir Türk Hava ku lataya gelecekler ve 'dağılacaklar
tayyare alay komutanı namına ta rumu müdürlüğüne gelen b:r telle dır. 

bur komutanı, Türk Hava Kuru - Türkkuşu filosu, Aydına davet e- Öğleden sonra saat 10 da Orta-

mu müfettifi B. Cemal ve Kurum dilmiştir. köydeki Yüksek! Deniz Ticaret 

idare heyeti üyeleri, merkez ko - 1 Pazar Günü Havacılık Bayra - mektebinde bir gardenparti \•eri _ 
mutan yüzbaşı B. Nezihi Fart. tay· mıdır: lecektir. Aıqam Ankara radyosun
yarecilerimız, Türkkuşu İzmir ü- İzmir Havacılık bayramı, Pa - da saat 19,30 da denizciler marşı 
yeleri, gaze~iler ve kalabalık zar günü fevkalade parlak tezahü söylenecek ve kapotaj hiikirr.iyeti-
halk karşılam•~tır. İstikbalde bulu tl k ı kt .., ra a arşı anaca ır. miz hakkında bir konferans tertip 
nanlar, otıomobillerle Gaziemir Hava Kurumu müdürlüğü, İz- edilecektir. 

ır vagona ııı · lunmaktadır)ar. zerine Şişli nahiye müdürü Mus-

1 

sı yazılan bir şeh'rde işlendiği dü-
• Yedikuleye indiğimiz za - tafa alakadar memurlarla mahal- sünülüree! ... 

ntan, evvelce bizim indirildi~ 1 l • Harun lmen:n vazıfesine line giderek tetkikat yapmış ve. Ayni mahkeme yine buna ben-
ğim iz vagonun yolcularla do- ' ihbarın doğru olduğu ve takriben ı ~er bir hadise hakkında dün ikin-
lu olduğunu gördük. Eger o nı"haye\ Verı'ldı· 1 O 5 şer kök kabak ve domates fi- ci bir karar vermiştir. O da şudur: 
vagon post:ı. nakli)· atı i~inse, 

~onrad~n ne)'C yolcu alınn1ış? 
Yok, değilse, bizi neden in -
dird:ler? 

Arkad~~ın11z bıi sözlerine, 
bu halin . okuzuncu işletme 

hattında sıı . sık tekerrür etti-
ğini de ilave etti 

Dokuzuncu işletıne idaresi-
nin yeni ıniidürünün bu i~i 

bir defa tahkik ettirmesi ye -
rinde olur, d~yoruz. 

Hakh değil mi? 

Bir çocuk yatak
ta boğuldu 

Şehremini Arpaemini mahalle -
sin.de oturan dokumacı Mehmedin 
14 aylık kızı Cemile annesı meş -
gulken e\~n alt katındak taşlıkta 

terkos musluğu altındaki su dolu 
yalağa yüzü koyun düşmü.ı ve kal 
kamıyarak boğulmuştur. Adlıye 

doktoru Enver Karan ceseai mua-

Münakale Vektılet~ Denizbank desinin lağım sularile sulandı~ı. Yine Darülaceze civarında balı 
umum müdür muavinlerinden fen tesbit olunmuştur. çıvan Kaya, sebzelerini Darültıce-

j şubesi müdürü Harun İl menin va- Bunun üzerine bahçıvan Mu - ze bulaşıkhanesinden akan sular
zifesine dün nıhayet vermiştir. harrem hakkında takibat yapılmış la suluyormuş. Vaziyet yapılan tah 
Boşalan yere yeni teşkilatın tat - ve muhakeme edilmek üzere asli- kik ve tetkiklerle sabit olmuştur. 

bik edileceği bir temmuza kadar ye ikinci ceza mahkemesine veril- Mahkeme bu na.klanın sabit oldu
muvakkat bir zaman için İstanbul miştir. Mahkeme kararile ve aza- ğunu zikrettikten sonra kararını 
Liman reisliği fen heyeti azasın- dan Nef'inin naipliği altında bir şöyle bildirmiştir: 
dan Hıfzı tayin edilmiştir. Harun heyet tekrar mahalline giderek 
İlmen refikasile beraber İzmire git .

1 

keşif yapmış, Şişli nahiye müdü
miştir. rü Mustafa şahit olarak dinlen -

Deniz bank servislerinin ayrı J miştir.. . 
ayrı heyeller tarafından devri tes· J Netıcede Muharremın suçu sa
limine başlanmıştır. Sahillerde bu- bit olmuştur. Mahkemenin bu ada 
lunan bütün limanlara de ayni iş ma verdiği ceza şudur: 

c ... Fakat bunda beşeri mevad
dı gaita kullanıldığı sabit olmadı
ğından unasırı cürmiye görüleme
miş ve Kayanın beraetine karar 
verilmiştir.> 

Bu karardan anlaşıldığına gö
re, bulaşık sularile bostan sulamak 
suç değildir; velevki bu bulaşık 

için heyetler gitmiştir. Bu muame cUmumi hıfzıssıhha kanununa 
leler ı T<'mmuza kadar bitmiş ola- muhalif hareket ederek beşeri me

vaddı gaitayi sebze sulamakla kul suyu, içinde bir hayli veremli za
landığından 3 gün hafif hapsine, vallının bulunabileceği Darülace -

ve beş lira para cezası alınmasına z.e gibi bir müessesenin bulaşık -
ve bu cl'zaların da teciline ve ke- hanesinden aksa dahi! 

caktır. 

---o--

Bo~aiçin~e y<'tılı bir ı=se 
Boğaziçindc, Kalenderde, Ka -

!ender yalısı adile maruf büyük 
binanın \•iliiyelçe bir yatılı mek
·lep haline ifrağı etrafında tetki
kat yapıldığını evvelce yazmıştık. 

meydanında toplanmışlardı. Türk- mirlılerin havacılık bayramına ta- Gece Be\·oğlu. Em:nönü ve Ka-
kuş~ fııo;u, İzmir üzerinde .uçar~k mamen iştirak etmek istediklerini dıköy Halke\IJerinde Den 'z Tica - yene ederek defnine izın vermiş -

şehrı selamladıktan sonra filo nı • ve yapılacak gösterilen Pazara hı- ret mektebi talebelerı tarafından tir. 

Vilayetçe yapılan tetkikler nı-

1 hayete erdiği cihetle bu binanın 
hususi muhasebeye merbut bu -
lunmak ve lise şeklinde olmak ü
zere yatılı mektep şeklinde idare

si kararla§!ırtlmıştır. 

Avni adında biri hı
ristiyan olmak istedi 
Mahkeme istida veren Avniye evvela kili

sede vaftiz edilmesi lüzumunu anlatt, 
zamında. Gazie~ir m_eydanı üzeri-ı rakı imasını, Tür.kkuşu filosunun söylevlerde bulunulacak, deniz mü 
ne gelmış ve bır selam turu ya.p- da Pazartesi gününe kadar İzmir- essescleri ve Kızkulesi elektrikler 
tıklan sonra meydana inmeğe baş ·de kalmalarına müsaade edilmesi- le donanacaktır. Sarayburnunda, 
lamıştır. 1 ni telgrafla Türk Hava Kurumu Şc · d k . h 1 kl. Mektebe k.albi kararlaştırılan 

binada bir kısım tadilat yapılacak, 
yelinin nüfu.su süratli bir şekilde önümüzdeki ders yılından itiba _ 
artmaktadır. Son nüfus sayımın - ren yeni mektep tedrisata başlıya 

vapurla Marmara ve Boğazda pa- da 340.000 olan vilayet nüfusu bu- caktır. 

İzmitte lise ve yol 
ihtiyacı Avni adında b.r adam dün be-ı nin din değiştirmeyi resen yapma 

şinci asliye hukuk mahkemesine ğa salahiyeti olmadığı, bunun iç'n 
bir istida vererek Müslümanlık - evvelii Katolik kilisesine giderek 
tan çı.kmak ,.e hıristiyan olmak dinini değiştirmesini, kendisin Al
istemişlir. Avni istidasında kato- ber olarak vaftiz ettirdıkten sonra 
Jik dinine girmek istediğini söy- ancak bunun tescili için mahke -
!emekte ve kendisine Alber ismi- meye gelmesi lüzumu bıldirilmiş-

.. . . • ve msıpaşa a ı avuz ar ren ı 

da T~kkuşu filosunun ıneceg~ yer umum merkezinden rica etmis ve zıyalarla sular fışkırtacaktır. Şır
da Turkku_"ll filosunun n"':.eğı yer ·sayın İzmirlilerin bu dileği umum keti Hayriye ve Deniz bank iki.şer 

İzmit (Hususi) - Kocaelı vila-

de hazırlık yapmışlardı. Turkku - merkezce kabul edilmiştir. 

şunun 10 tayyaresi, fib nizamında 1 O gün tayyare meydanında on 
uçarken en önde Türkkuşu genel b'nlen:e halk önünde akrob1si uçuş 
direktörü yarbay Osman Nuri Bay , !arı, paraşütle atlamalar yapılacak 
kalın ve onu takiben da baş öğret- tır. Halkı, tayyare meydanına la
men Sabilia Gökçenin tayyareleri şımak için muhtelif vasıtalar le -

rasız gezintiler tertip edecek ve gün 360.000 dT. Buraya kayded'lecek talebenin 
Ege vapurun.da saat 12 ye kadar sü Halkm okuyup yazmıya son de- mühim miktarını muhasebei husu
recek bir su va re tertip edilecek - rece he,·es ,.e isteği vardır. Bu ar J siye namına meccanen okut ula -
tir. tış kar~ısında mevcut ılk okullar,, cak yardıma muhtaç okurlar teş-

--J-- ihtiyacı karşılamaktan uzak giirül.I kil edecekler, bu arada yapılacak 

' ni seçtiğini bildirmektedir. lir. 
Mahkeme istidayı almış. fakat Avni evvelce ihtida etmiş bir 

Avninin talebi konuna aykırı gö- adam değildir, Türk \'e Müslüman 
rülmüştür. Kendisine mahkeme bir aileden yetişmiştir. 

uçmakta idiler. Meydana evvela min edilecektir. Türkku~u filosu 

B. O;man Nuri Baykal kumanda _ mensupları. başlarında krunutanla
Tahdidi sinne tabi mekt.edir .. E.ğitmenler K°':.ae.li köylbir müsaba'.~1 mtihanile talipl~r 
tutu ıan memurlar ıerının kultur hayatına buyuk bır arasından kadroya göre talebe se- ı·hbar tehdı"dı· - Adana'dakı· . 

sınd<>ki tayyare, ikinci ol:ırak Sa- inkişaf vermekte olduklatı ve yal- çilerek alınacaktır. Cl-
biha Gökçen idaresin.deki tayyare ve gezintiler yapmışlardır. Devlet Dem.ryol!Jrı idaresi 60 nız bu eğitmenler iç:n 100 okul --o-- • f · ıı • rı bulunduğu halde dün ziyaretler 

inm.ştir. o sırada dokuz tayyare- Bugün istirahat edecek ve ya- yaşını doldurmuş olan 120 kadar. daha yeniden ila\•e edildiği halde Eğlence yerlerinde yaz nin sonu na y t n aı erı 
den mürekkep filo da, üçer tay- rın sabah erkenden tayyare mey- memurunu tahdidi sinne tabi tut- ilk ve orta okul sınıflarına şube- Tablacı Mehmet adında bıri, ev-ı Adana, 16 (Telefonla) _ Kim-
yarelik muntazam üç filoya ayrıl- danından havalanarak K~alpaşa muştur. Bu memurlardan bir kıs- !er ilave etmek zaruri olmuştur. tarifeleri velce d şçi yanında çalışan Giritli yager cezacı Ahmet Riza İşcan 29 
mış ve meydana inmişlerdir. ·Turgutlu, Aılımedlı, Salıh!ı, Alaşe mının vazifesine nihayet verılmiş- ' Orta okulu ikmal eden çocuk- 'ı.tıfın evine gitmi~ kendisi le husul mayıs gecesi evinde meçhul ba· 

hir, İnegöl, Buldan, üzerlerınden ı·r. Bir kısmı da işlerinden 6 tem _ !arın çoğu lise tahsili için güçlükj ı d k ı ı 
Bütün tayyareler meydana i- •wuşlar yapacak, do··nu.ş·· te Ödemiş, k k d. 1 K". il loz' si bir şek.ide konuşmak islLmı~li·. şahıs. tarafın an . at edi mişti ve 

l -, muzda >yrılacaklardır. çe me te T er. agıt ve se ü !eri üzerıncıe yaptığı tetıwder nı- 1 nince saf halinde sıra anmış ondan Atıf, misafirler nden müsaade bu cınayette de ıl olarak yalnız 
kk .1 k' . Tire, Bayındır ve Torbalı üzerin- Demiryolları idar~si, tahdidı· sı'n sanayii müesseseleri. kara ve de- hayet bulmuş, tarıfelerin ucuzlu- d 1 sonr~ Tür uşu pı ot ve ma ınıst- ~ Meh ed. b k b. katilin kun ura arı bulunmuştu. 

·den geçerek İzmire geleceklerdir. ne tabi tuttug·u bu memurlardan niz ordusu garnizonları, muhtelif ğuna dikkat edilerek hazırlanması alarak m ı aş a ır odaya dl. 
le filo kumandanına tam habe- Adana a ıye ve zabıtası sıkı bir 

' Bütün bu kasaba ,.e şehirler bir kırunına tekaüdiye, bir kısmı· teşkilatı ile ehemmiyeti çok bariz işine başlanmıştır. götürmüştür. Mohmet orada Atıfa 
r'nı vennış· lerdı·r Gene! direkto"r 1 · ı· takrp· neticesinde bazı izler üzerin · u··zerı·nde alçaktan uçuşarak hava- d · o an Izmı·te bı·r lı'se azımdır Halk E · 1 l · · ı t ı ı b. t hd.d t na a tazm nat verecktir. · g ence yer erının ucuz a ı - şöy e ır e ı savurmuş ur: 
B. Osman Nuri Baykal filo ile İz-. cılıg"a daı·,. vecı·zeler atacaklardır. lis b lıkl beki k d' de yürümüş ve bugün bu cinayet-__ ,,__ eyi sa ırsız a eme te ır. ması etrafında belediyece yapılan 

- Sen diplomasız dişçilik yapı- le alakadar gördüğü Mehmet oğ-
mıre gelmiş beş kız, 13 erkek 01 - . İzmir Hava Kurumu müdürlüğü, S A •• J • Yollar üzerinde tetkikler yap-

k .. ıs k d ınaı muessese erın teşebbüslerin tezahürünü temin e- y·orsun. Ben bunu biı:yorum. 15ı1u Samı· adında hır· isini Ceyhanda 
ma uzere ar a aşını a>Tı ay- 4:ıu yerlere telgrafla filonun gele- makta olan vali, yolların yeniden 

1. d'" t t kd' • · h b · ı· F k ı t k ·_ ruluşundakı" bazı yapılması Ju"zumunu hı·ssetmı'ş ve decek olan ye.ni listeler s.üratle h.a-

1 
lira vermezsen seni ihbar edece - yakalıyarak getirmış· ve Adana 

rı \'a ımze ve ıger zeva a a ım cegın i a er vermış ır. a a ay- ı k b lh d 
zır anaca . 1 assa enız mevsı - g"im!• adliyesine teslim etmiştir. Adliv.·e 

eım· tir. yareler, bu kasabalara inmiyecek. takyidat kaldırılıyor geniş bir yol siyaseti takibe baş -
Valimiz B. Etem Aykut, kendi- Üzerlerinde uçuşlar yapacaktır. lamıştır. mi münasebetile plaj, deniz gazi ·j Atıf buna fena halde hiddetlen- Sami hakkında sorgu neticesinde 

ı . k h·t b d l ı· . ı·ı . Teş•'iki sanayi kanununun bazı 1 İzmır· - Karamur·· sel, Kandıra - noları. bahçe ve emsJlı açık hava mı·ş ve 'hemen Mehmedı' polı'se tes 1 tevkif Jcarraı vermiştir. er ne şu vecıze ye ısa ı a e e Türkku~u fi osu. zm!T ı erın 

bul u muştur: m:safiri olarak burada üç gün ka- madd~lerinin hükfö~den .kaldırıl -1 Ağva, Adapazarı - Hendek, Kara- eğlence yerlerinin meşr~bat fiya.t- lim etm ştir. Dün asliye dördüncü Samı Ceyhan belediye zabıta 
- Kartalların, Türkkuşla, ının ! lacak, Pazar günü gösteri uçuşla- ~ası :k~nda Bl~yu: Mıllet Mec- su - Adapazarı, Kandıra - Karasu. lannda geçen yıllara nısbetle bu- ceza mahkemesinde muhakeme -ı ıimiri İzzetin kardeşidir. Tahkikat 

eb~·"ı zafer çiçekler<•le bezenmesı· rı '.·aptıklan sonra hava müsait ol ısıne ır anun ayı ası takd m e- Geyve - Taraklı - Akyazı yol ve yuk bır fark olacaktır. . . . 'neticesi elde edilen malumata gö-
,. • ~ d.lm. ld - sıne bakı.lan Mehmedm suçu sabıt 

d - t kd. d p t · ·· .. 1 ış 0 ugunu yazmıştık. Llyi - şaseleri bu sene içinde yapılacak- ~o-- .. . . !Te Sami cinayeti yalnız işlememiş-en bü}·ük iftiharımızdır. Var olun! ugu a ır e azar esı gunu sa- lm 3 h 30 1 
ha, Meclis bütçe encümeninin ruz- tır. Bir çok kısımlarda faaliuet ı Ün "ıversı'tede yabancı o uş ve gun apıs ve . ı.ra. pa- '1.ir. Bir suç ortag"ı vardır. Saminin bı ,. ik ifrharımızdır. Var olun! babı erkenden Çala hareket ede - ' hk' ed 1 t 
names'n alınmıştıı . ı başlamıştır. . ra cezasına ma um ı mış ır. t • H' . adınd b. bık 

Filo il e İzmire gelenleri yazıyo- ccktir. Çaldan Konya ve Adana- dı'I kurları suç or agı ıcrı a ır sa a-
ya geçecektir. Llıyiha, yeni sanayi müessesele-ı İzmt . Geyve, İzmit . Gebze. "'w'--- lıdır. 

ruz ri vücude. getirmek için konulmuş İzmit - Kandıra şoeleri de mütea- Haziranın 19 undan itibaren fa- Gümrük muhafaza umum Cinayet günündenberi Adana-
Sab·ha Gökçen. Naciye Toros, ı k id k ld ı Ü 

1 
ı A K VI • o an ta Y atı a ırmış o ması iti-1 kip senelerde inşa ettirilecektir. aliyete geçecek olan · niversite kumandanı dan yok cılan Hicri nihayet Adana ll'uz ffnr Sel, Sahavet Yılmaztürk, 
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HlCHİ bar°le memleketimiz için çok bü -, ya.hancı dil tatil, kurlarının bütün .. .. zabıtasının teksir edip diğer em -
Turkku~u genel d:rektörü B. Os-ı Rebi'iilahır 1 ~~~,1~~~\I{ yük bir ehemmiyet taşımaKtadır. Kayseri' de asri bir hazırlıkları itmam ve ikmal edil - Gumruk ~uhafaza Umum ku- niyet müdürlüklerine gönderdiği 

ır Nu•i Baykal, 30 S 1 ı b h J k m's derslere başlamak üzere in- mandam Tum.general Ibrahıml resimler sayesinde Adana hududu 
P ltıtla r: 1 6ıPfl AY -11-IZ_I_ll_~-4-ı Tekaüt kanununa bir mez . a a yapı aca . ,llh~p edilen günde tedrisata giri- Lutfi Karapınar Ankaradan şehri- haricinde yakalanmıştır. Zabıta 

..;;..::..;.'-'-..-""""-.;.;.;.;;.;.;.;_.;..;..._ı • A • • 1 Kayserı, 16 (A.A.) - Bcynelmı- . . . , dl° tahk.k · k'l d·ı 
J\cc:p Tulgar. Saip, İbnrh '.m Gü-ı S E N E: 1 9 3 9 fıkra ılave edılıyor . .. . . . şilmesi kararlaştırılmıştır. Yaban- mıze gelmıştır. Kumandan bura - ve ~ . 'Ye . ~.atın. ış. a. e ı me-

t ı ... ._.;....;;;.------:---- 1 le! bır şohretı olan Ka}serı pastır- d·ı k 1 O . .t . uh dak' d.ğ tak 1 d k' mesı ırın sımdılık Hıcrının bulun-
E.zanl s erı 'e mu ı e au anu - l macılık sanatının :nk.işafını temin . . . . • . :duğu yeri ve verdiği ifadeyi gizli 

r~ , Kemal Kar8pars ( zmi:), Meh V.sati Ak • , ··ık· t k ··t k . . tcı ı ur arı nıveı:sı enın m - ı ve ı er mm a ar a ı mu- • ' 
n .. l Arabacı, Apturrnhman Türk- H , nunun 66 ıncı maddeoine b'r fıkra 1 • telıf kL'1mlarındakı muvakkat hafan teşkılatlarını teftış edecek-

Gonıı az ı ra n ı.uneı . edecek olan asrı mezbahanın teme . . tutmaktadır. Resmi makamlara ge 
k u. Hüseyin Uçar Şirasi Kav - 8 {; ilavesi hakkın.da hükumet bır ka- 1 r b .. t ld T. d b l d. dershanelerde faalıyete geçecek, tır. l 1• t .. H' . . t t l 
1 k ve l\[uammer. 4 2S r .h 

1 
.. .. ı ugun a ı ı. oren e e e ıye- . . . 0 1 en ma uma a gore ıcrının u u -

M kir .stler: B. Rüştü \'e İhsan .. 
Ti rkkuşu folosu komutanı Nı.:

ri Baykal, Bursadar, İzm:re kadar 
g çen seyahatleri hakkında gaze

temişe şu beyanatta bulunmuştur: 
Bursa<lan itibaren seyahati -

O~ı: <ıı: : PUn ayı ası hazır amış ve Buyuk reisinden sonra söz alan vali Şefik bu faalıyet yem ders senesı baş- duğu mahallin makamatına verdi 

l?ıu.~ 18 1 ~~" ~1 Millet Meclis:ne takdim etmiştır Soyar mezbahanın hadkın sıhhati langıcında nihayet bulacaktır. Bu Bir Amerikan Generali ği ifade suçunu teyit eder mahi-
10 16 8 32 'Bu layiha ile, 931 senesınden evvel ve Kayseri iktisadi durumu üze - iş için A. B. C. tertipler'.le üç kıs- Q e 1 j y 0 r yettedir. Ayni zamanda Sa minin 
A''»'' Akıını İstanbul ve Ankara beediyelerile r n.de yapacag~ı tesir ile önemini te ma ayrıları kurlara, Ünivrcsite- suç ortag·ı olduğu da gene ifadele-

Bir müddettenberi Avrupa.da 
l9 43 12 OJ hususi müvazeneden umumi mü - barüz ettirdi. Bc:cdiyenin verimli nin muhtelif fakültelerinden ya - rinden hiı:sedilmektedir. Sami !Of 
Y ı ısı Yaı,ı 1 k 1 k 1 1 tetkiklerde bulunan Amerikan oc-
21 43 p 2 04 vazen ı •en buralaı a geçrr ı olan r:alışmaları ile pek yakında sehir hancı di den i ma e a an arla bir gu altındadır. Hicri de bugünler· 
lm•ak azar ;,n.ak i n'<mur; r n da tek ut kar nur.u te i atın. na ,\apılacagıı1' müj t·kte arzu eden lise ve ortaokul dusu generallerinden Henry Reil- ·de şehrimize etirilecektir. 
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1 STIKLAL ~AR~TARIH~ ' 

ATATÜRK 
v<e 

İSTİKLAL HARBİ 
Bir cıhan harbini başarmış, bir ordu, Mon
dros mütarekesile bir hiçe inkılap edivermişti. -- -

-6-

son 

Balka larda 
birliği 

Uzak şarkta 
vaziyet 

• 
ı·ş 

G f k A 
Vaşington: 17 (A. A.) - Ala

a en onun, nkara ve Atina kadar müşahitlerin kanaatine 

h l 
göre hariciye nezaretinin Çin 

sega at eri geni bir dostluk hadiseleri karşısındıa takip etti-
ği azimkar fakat uysal Hiyasetin 

- Vaziyeti umumiyeyi tespiti- bu vazifenin ifası bir makam ve tezahürüne Vesile oldu hedefi Japonyayı İtalya ve Al _ 
çin ordu cüzütamlarmm, nereler- ul6hiyet ıahibı olrrağa nüı~vak- manya ile ıltiJaka s<>Vketmemek-
de ve ne halde olduğunu tasrih et- kıf olduğunu ileri sürdüm. Bunda Bükreş: 17 (A. A.) - Bütiln sebetlerde çok lüzumlu :tiklr tea _ ten ibarettir. 
mek isterim. Anadoluda, başlıca, hiçblı beis görmediler. O tarihte ,gazeteler, Romanya hariciye nazı- tilerine de vesile t~şkll e lemekte-
lki ordu müfettişliii teııis olun - Erkaoıharbiyeyi Umumiyede bu- rına Atlnada yapılan hUsnü ka - dir. y 
muştu. Mütarekeye dahil ohu ol- lunan ve benim maksadımı bir de- bule geniş sütunlar tahsis etmek- Semnalul gazetesi diyor ki: 

Bu siyaset - ayni zamanda 
böyle bir ittifaka muaı·ız bulunan 
mutedil elemanların nüfuzuna 

maz, kıtaahn muharip efradı ter- ret'eye kadar istişmam eden zevat le ve gerek Yunan resmi makam- Ankarada ne ed'l i şr ı en resm karın eg· er nüfuzlar b k' · 

SAYFA 3 

iŞARETLER - - -- --
yeni sebze hali 

Belediye, Küçükpazarda. eıık i biti civarında yeni bir sebze hali 
~·aptll'dı. Şimdiye kadar modern bilin bir ucunda ve açıkta duran 
sebzeciler bu yeni halde çalışacaklar. Yalnız halde sebze satışları
nın toptan yapılması mecburiyeti karşısında esnaf zorluklarla kar
şılaştıklarını ileri sürmekte, patllcan, kabak, salatalık gibi bazı 
sebzelerin bu yüzden meydana gelecek bekleme dolayısile bozu la-

l caklannı, binnetice müstahsilin zarar göre~eğini söylemektedir _ 
)er. 

Diğer taraftan ;yeni sebze halinde 14 yazıhane mevcuttur. Halbu
ki ayni yerde 50 den fazla kabzı mal sebze sahşlarile me gııl bu • 
lunmaktadrr. 14 yazıhanenin 50 k abzınıalı idare etmiyeccği. bu .. e· 
heple de satış hınmsunda ak.saklı klar olacağı anlaşılıyor. 

Müstahsilin malını sebze b81i nde topdaıı ve bir kabzımal rnsı
tasile satmağa mecbur tntulınası, kendisine zarar ver~eği için bu 
keyfiyetle birlikte yazıhane azlığ ıo.ın da göz önünde tutulması, bu 
suretle müstahsilin zarardan ko nınması muvahlı olur kanaatin-
deyiz. 

iKDAMCI 

SAVARONADA 
his olunmuş, ıil81ı ve cephanesi e- ile &örüştüm. MüfeW•lik vazifesi- !arının ve gerek halkın tezahürle- t bl .. d . . •, - ın a 

1 ıse -

1 

-. . . . . . e ıg e sarahatla zıkredılen key- müskülat göstermemeği i.~tihdaf 
tinden alınmış, klymeti harbiye - ni buldular ve saliıhiyete müteal- rındekı hassatan samımi mahıyeti ·yet, Türkiye ve Romanyanın 1 • kted' [Baş tarafı 1 mdde] hiç bir nokta kalmamıstı 
den mahrum birtakım kadrolar , lilt talimatı da, ben kendim yaz _ tebarüz ettirmektedir. Balkan Antantı sulh siyasetine ve ey eBme 1 ırb. b T k . neslin. kahramanlığı her milletten Riyaseti Cümhur • da.ire,inin 

b 1
. . ·ı . ti d dını H t. R • . f tte teat' ed'I b . . . ununa era er o yo, Ber- .. st.. " t h . . a ıne ıı-etırı mi§ . . / ır . a ta Harbiye Nazrrı olan esmı zıya e ı ı en nu- u sıyasetin ıstiklal ve birliğine 1 .. t k' tti". t kd' d A . u un, manevıya ı er camından kondoruno ağır adımlarla geçen 

""I k · K y da btılunan ikin Ş k' p b aı· tukları ı' lk sayfalarına 1- .. te ını a ın e gı a ır e merı - ·ı ·· ·· · f · "er ezı, ou a - a ır aşa u t !matı okuduktan ..... yan ga- muş rek bağlılıkları Atinada da k fk• . d sag am; gucu, ınancı ve ne sınde Atatürk salona girdi i•tirahatle-

0 d 
•·ıüf· tt' J'"l kı im tel y n · ta R • anın e .. rı umumıyeye ayana- t 1 d - h f .1 1 . . • · d r u., e ış ıg ne mensup - sonra zada tereddüt elıniş, an- ze er. u anıs n - omanya aynen mü••hede olunacaktır k . . . . . . op a ıgı er azı ete cıhana mey- rı için doğruca yatag"a çekildi 

1 
'd' d ti • k t' · 'k' d ,... · ra mukabeleıbılmısıl tedbırlen d k T" k . . · taatın vaziyeti şöy e ı ı: !aşılır anlaşılmaz bir tarzda. miih- os ugunun uvve mı ve ı ı ost Neamul Romanesc gazetesi di- ittihaz • . .. . an o uyan ur · neslının kahra - Bu hadise, bu ani kriz \'al hal-

Bir fırkası (41 inci hrka) Kon· rünü basmıştır. · ve müttefik devletin Balkan ve or ki: ed:cegınden şuphe edıl - manlık menkibelerini, zafer des - Jonı telılşa düşürmüştü.. ·Müdavi 
yada ve bir fırkası (23 ilncii hrka) İşte koskoca elhan harbi yap _ Avrupa sulhu le.hine faaliyetlerini B. Gafenko'.nun Ankarayı zi- memektedır. . . tanlarını hadiseler halinde gözden hekim Neşet Ömer derhal sıhhi ted 
Afyon Karahisarında bulunan 12 mış, her yerde daiına üstün düş _ kaydeylemektedır. Gazeteler, E- yareti bütün Avrupayı, yalnız sıkı Japonya~ın. b~ şekılde b.ır ta.r- geçiriyoruz... 'birler almağa kalktı .. Ebedi Şefi 
inci kolordu, karargihile Konyada man kuvvetleri lle karşılaşmayı len matbuatının y~zılarına da ay- ve sağlam Türk Rumen dostluk ve zı hareketi ıttihaz etmesı hıl- Durdu .. Atanın - her tarih bah- muayene etti... Bu seferki kriz, 
bulunuyordu. İzmirde esir olan 17 kabul etmiş, ve çok defa galip ol _ rıca sııtunlar tahsıs eylemektedir- ittifalonı değil, fakat ayni zaman- hassa Blum tarafından tevdi edil- si sıra•ında olduğu gibi - derin bir yatın Riyaseti Cümhur dairesinde 
inci kolordunun, Denizlide bulu- ımuş bir ordu, Mandros cütareke- ler. . . . da bu dostluk ve ittifakın Bal- miş olan bitaraflık projesinin ka- heyecanla konuştuğu görülüyor .. geçen Atanın 66 l!On günün baş-
nan 57 inci fırlıtlıtı da, bu kolordu- sini takip eden günlerin sayısız M~ment gazetesı dıyor kı: kanlar için en emin aran ti i le _ bulünü kolaylaştıracaktır. Huzurunda bulunan zevatın sade langıcını teşkil etti. 
ya ilhak edilmişti. entrikalaTı yüzünden böyle bir hi- Atinada B. Gafenkoya çok can- kil eylediğ .. d "ğ g . Y ~ Şimdiki halde hariciye neza- dikkat kesilerek takip ettiği bu ve- Sıhhi tedbirler alınırken Ebe-

Bir fı:rlıtaıı (24 üncü fırka) An - çe inkılfcp edivermişti. Kolordular dan ~zab!lrl~r yapılmıştır. Res- nadaki teza~~ 
1 

e ~ ren.'.'1ış:ır. Stı- reti Tokyoya bir protesto notası ciz şerh ve izahlar Ebedi Şefi yrr di Şefe yola devam edilip edilmi-
karada ve bir fırkası (11 inci fır- vandı ki mevcutları 300 k••i bile mt zıyaretlenn hemen alınan bu m y r er. e, Turkıye, Ro- gönderilme«n; vev1 resmi teşeb- ruyordu. yeceğinin irade edilme•ini arz e''· 

ka) 
'"'ded bul 20 • L .., çok iyi neticeler' çok h · · anya ve unanıstan noktayı na · , Nı,. e onan md .. o - değildi. Onlar da sa"dan soldan ya ı e emmıyetlı- za 1 . . - ;slere girişilmesini muhik gös- Nafiz bak1"1ı mavi gözlerini lediler. 

ı d k uil • - •- d " dir Bu sebepten d ı b · · r an arasında hıç hır fark ol - . · or u, ararg ... e ABA&ra a. pılan menfi propagandalar yüzün- · o ayı, u gıbı terecek mahıyette bir haber al - tekrar Fenar <ırtlarında dola•tı - -Dolambahçeye dönünüz! 
İzmitte bulunan 1 inci frrka, is- den birer ikişer kıt'alarıııdan ka- ziyaretlerin sık sık yapılması bil- madığını ~nlatnuştır. B. Metak- mamıştır. Bununla beraber neza- ran Atatürk devam etti: Emri üzerine Savarona heniiz 

tanbuldaki 25 inci kolorduya rap- çıyı:,.lardı. hassa şayanı tavsiyedir. Bu z' '' ""~ıki sözleri ve B. ret vaziyetin inkişafını büyük -Bugüne kadar ihmal edilen arkada silinmiyen boğaz medhali-
tedilmişti. İ.stanbulda da 19 uncu Galip devletlerin ve bu dünkü yaretler, efkarı umumiye üzerin Şükrü Saracoğlunun Ankaradakl bir dikkatle takip etmekte ve Ja- muhteııem Tilrk tarihini ihyaya ne provasını çevirdi. 20 Milin 80n 
Kafkas fırkası vardı. ci4Jnanın ücretli uşağı olmayı ka- de derhal tesirler yapmakta ve bu .. ...uırnıı Antantının sulh ponyanın dokuz devlet paktını uğraşırken ana yurdun bunu teren hıziyle biraz evvel Atanın ne•'eli 

Balıkesir ve Buna havaliıılnde bul ederek kör bir alet halinde ça- efka~m ~ii~ut bulmasını mümkün jsiyasetindeki katiyet üzerinde hiç kat'i bir karar verip vermediğini lnu'.'1 ~den her.taşı, toprak zerre - bulunduğu bo~azıçini geçti. G~ldi, 
bulunan, 61 ıncl ve 58 mcı fırka - lı§anların Mondros mütarekesi ile liıldıgı gıbı enternasyonal müna _ bir şüphe bırakmamıştır. araştırmaktadır. . ıerı bıze en mukemmel mehaz ola- Dolmabahçe önünde demirledı. 
lar, lıtarargiJıı Bandırmada buln - birlikte başlıyan faaliyetleri cid _ Japonyanın eski Vaşington bilir.. . * 
nan İstanbula merbut 14 üncü ko- den muvaffakiyete ulaşmıştı . Bu B" f d h · B f elçilerinden birinin cenazesını Roma imparatorluğunun bii _ı [Arkası yarın] 
lorduyu teakU ediyorlardı. Bu ko- va:tiyet ileriyi göremeyen bazı mu- Ir acıa a a jtQrQ lık kanUnU "iyi bir komşu" sıfaliyle ;bir kru- tün satvetini atlarının nallariyle 
lordunun kumandanı Meclisin kii- vazzaf zabitlerin bile muhtelif ba- [B t af 

1 
. 'd ] vazörle memleketine göndermek parçalayan Türk akıncıları, Atillii-

'faclına kadar, merhum Yusm İzzet hanelerle ordudan ayrılmalarına k bed k bataş_ akr 1 '.ncı e Vaşington: 17 (A. A.) - Si- ve bütün Amerika filosunu atlan- nın yiğit orduları bir hamlede As-

pa 
,~. 

1 
d ay ere tıgı anaatıne var- ya ' hf il d .. 1 d'". .. tik b.. d k b' f t 'b' R şa "'" yo açıyor u. t sıma e er e soy en ıgıne go- ten uyük Okyanusa geçirmek ya an opan ır ır ıııa gı ı oma 

3 üncü ordu Müfettişliği ki mü- Osmanlı devletinin tediye iin _ mışpır. . . ( .. , re Roosevelt,. bitaraflık kanunu- suretiyle Roosevelt tarafından ya gelmisler, Roma "araylariyle 

Mısır Hariciye 
Nazırı 

fett
. . ben "d" k ~L 

1 
k' _, ğ h .. arıs. 17 A. A.) - Hukumet . 1 . 1 ı d F d d ışı ı ım, arargıu.ım a ansıuı ı er gur. bir parça d&ha . . . . 1. 1 . t t'l d . yapı .an Jest, .Japonyayı daha av u arın a, orm mey anın a 

S ıkın ul namına mıllete hıtaben nesrettığı nun mec '" erın a ı evresıne . . . · [Ba r anısuna ç ış b unuyonım. artıyordu. Ekserisi evli ve çok b' b . ' . . . mutedıl hır sıya.,et takip etmeğe gem kasmışlar, orrıda ntlarıııa yem · tara ı 1 inride] 
Doğrudan doğruya talıtı emrimde mevcutlu aılelerin reisi olan zabit- h~: a e:~nnamede D~l~dıer bıl- gı~med~n. ev~el kongreye. tevdı teşvik etmesi itibariyle pek mii - ke•tirmi~lerdi.. !eriyle bunların refil<aları da \ar-
iki kolordu bulunacaktı. Biri, nıl'T- ~r bu yüzden büyük sıkıntılara ·~. ~o~le demcktedır. . . edılmesı ıçııı ı•rar edecektır. him idi. Cihanıdr Timurıın yenilJıez dır. 
k . S t bul 3 iln ü k uğru 1 d B ·ı • Donanmamız matem ıçınde - k ti b' . k h . 1 A B ... ezı ıvas a onan c o - yor ar ı. un arın b:rer iki - ı· V 'f 1 • • • Bununla beraber muhalifler Tient,in mescJuoı'ııd" Ameı·ı· uvve erı ır ~ım•e ızıy e •- esarauya vapurıyle Ka>ııre 

. d < ıı-. azı e erı ugrunda ölüm ' · · '" ~ • · ı · · 
lordu, (kumandanı beraberun e şer ordu kadrolarından uzaklaş _ anına kadar bi 'b' 

1 
. b •

1 
hazırlık yapmağa başlamı•lar _ kaııın gö•terdiği Hiya'i faaliyet yadan Afrikaya uzanmışlar, Türk e .çımız genelral Mehmet Ali Se\·-

t' d'ği ' 1 R f t B ) B t ki 1 rdi h rı ır erme ag ı " ·· .. .. d h ı· · T·· k f 'l · ld de hr" · 1 1 . ee ır ı m mıra ay e e ey . u · ı arı ve e ayala atıldıkları bulunan z·ıb'tJ k' ... k., b'tl d c·· h . t .1 . .. . şimdiye kadar Japonların Tient- gucunıın e ~c ını, ur· azı etı - şe ımıze ıte mi~ erdir. 
k 

1 
d b' f rk 

5 
.... 

1
.. d • ı er, uçu z,ı ı er ve ır. um urıye çı erm mumessıl- . lı" "ki ... .. h . B " ük ,_ . . o or uya mensup ır ı anın ( "goru uyor u. bahriye f. d . ta . . h . . . . "in imtiyaz mınlukalarıııda Ame- nın uyu ügıinu ııraılan tekmıl uy ve A'ymetlı m1'afir tu 

. . K fk f . t . · . . e 1 a ı va n ıçın aya.tin- lerı bu proıeye ıtıraz eden bir . · ·h 1 . .• b h t g d T ıncı a as ırkası) merkezı A - dealıst ve mıllıyetperver erka- ınnı feda etm' 
1 

d' 
0 1 

U rıkalılarııı hay•lt ve mallarına cı ana an atmışlardı. Bıı, o dun- sa a saa P ophane rıhtımın-
• • • .L • ış er 11" nar zak ııa haz lamakt d J M ' h' · 1 kalk k üı masyada. Dlger fırkasının (15 ıncı nmarpler, bu gidişlo bir gün ordu• 

1 
. le d .. t 

1 
k t ı por ' ır ' ' a ır ar. u- riaYet edileregi ümdini izh·ır e yaya akım olan ırkııı tertemiz <an aca olan ev vnpuriyle 

f 
. k d - · eııız r e mug eme e mparator- h ı·rı h'lh . · · ' - k d 1 y ı 'd ki rrka) merkezi Samsunda idi. Dı- a rolarının da inhilal ediverece _ 

1 
- h d ti . a ı er ı a.%a proıede muha • den bir te•ebbtisten ibaret kal _' anıııı amar arınd.ı taeıvan bıı - a ovaya ın ece er, hariciye w-

. "" d ııgumuzun u u arında sıkı bır · ·· k.. .. ·ıı · · v ş kilim'z ş· k · s ·ı &erı, merkezi Erzurumda btılunan ..,.n en haklı olarak end'şe ediyor- t t " t . 
1 

d. riblere gönderilecek silah ve cep- mı•tır. gun u mumc.<'1 erıyız.. e... u .
1 

• u ru aracol!' ıt Uır; f!A _ 
1 

d nezare e,ıs e mı" er ı. · .. ı t ki iti ı dan ı keled k ı 
15 inci kolordu idi. Kumandanı ,ar ı. Bunun için muhtelif tedbir- F k, "b t ·ı . . haneye ambargo konma.•ını der- Tientsin'de Amerikan teb'a- guze opra arı < pe <uz seyre - .. ".. e ar~ı a ~~lurdır • ..,.._ k 

1 
b ransanın uza no e çı erı ı- d k b hakk t' ·· - ·· ·· k Reısıcumhu j 1 

nKLlDl Karabekir P~a ıdi. Fı:r a- ere aş vuruyorlar, hiç olmazsa . .. . ·ıı b .. . .. . . Sllldan birini alakadar edece"i er en u • ı a ı ıtoıışumuz a- • . . rumuz •met ıJinü ele 
larrmdan birinin (8 uncu fıkra) kalan kadroların devamını temin J~ler. -~utiln ~ı .et b' u~u~ ölule- pış eden bır madde bulunmama- mahiyette bir hlıdi•c cereyan !t- bararak duyuyoruz... Ne mutlu ldegerlı mısafiri saat 11,45 de 
nıerkezi Erzunınıda, kumandanı i~ın, devamlı surette manevi kuv- rıne a~l ıyo'." .yem kedış ;r. a rama.- sına itiraz etmektedirler. ıtiğine dair hariciye nezaret'n Türküm diyene! ... Ve ne mutlu bu nezdlerine kabul buyuyrarnk <•t;le 

R
.. .. B n·. . . (3 .. .. f . tt k edb' nın ru elerının er erme Mmı- Ek ıı· ti t k'I d C .. h ·ı , ı e 'opr· ki t k yemeg· ine alıko ki d uştu ey. ıgerının uncu ır- vetı ar ıracı; t :rler alıyorlar . tl . . .k d' 

1 
a ıye eş ı e en um u- . d. k d h. b' h be 1 • a arı uzun uzun ~eyre me , ' yaca aı· ır. . . . 'h • mıye e ıştıra e ıyor ve on ann . . • . . ·şı.ın ıye a ar ıç ır a r ge - k . . . . M T·· • • .J 

ka) merkezı Trabzonda ıdı. Ku - aherleı yayıyorlar f d k' 
1 

• d F b rıyetçıler kanunuesa,ının Amen- . ı· y 1 A . . ço zaman görmek saııdetını ıdrak ısır \'e urk harıcı.ı-e natır-
. . . .. . e a ar ıgın a rnnsayı u hale memış ır. anız merikalı bır . d ] t 16 d Ül 

mandam kaymakam Halıt Bey ıdı. Bazan muttefıkler arasında an.. t' f .
1 

ti . . 1. . .. .. ka Cumhurreisine verdiği geni• fo..._ğr f . . . . - ene.... arı saa a ev vapuriylc Ya-. t . . . . . ge ıren azı e erın mısa mı goru- > w a çı tevkif ed' im ıştır ki bu B ı d h k .• Halıt Bey, stanbula davet edılmış laşamamazlıklar bell'·dığı işaa edi- sal'h' etl"ri tenkid eyle kt • . . u sırada ,;erin ve ~.idıletli bir ova an are et ederek Pendıgc 
• . . yor. a ıy ' me e - hadıse Amenka mümessilleri J kl oldugıından knıııandadan çekıle - hyor, hazan galıp devletlerden bi- . _ ı üzgar, yatın baş güverte tente- ge ece er ve burada hu"usi trenle 

tek Bayburtta lhtifn etmiş, fırka rinin Osmanlı devletine para, er- Paris: 17 (A. A.) - Bahriye dirler. ile mahallı Japon ma - sini aşağıdan yukarı kuvvetli bir Ankaraya gideceklerdir. Karrl<'< 
vekiiletle idare olunuyor: kolordu- zak ve silahca yardım mukabiliJ>de nazırı Campinchi dün akşam Diğer cihetten Cumhuriyetçi kamları arasında şimdi yapıl- tazyikle sarııtı.. Giiverteye dolan, Mı•ır hariciye vekili ~arşam\,a ıı:ü
nun diğer iki fırkasından 12 ind ittifak teklif ettiği, arada sırada "Phelix" tahtelbahrinde ölenlerin iiyaııdan mürekkep bir grup dün makta olan müzakerelerin mev- baştan ba~a güverteyi yalayan şid nü Ankaradan hareketle per,e-n _ 
fırka Hasankale şarkında hudutta, Rusyadakl ihtoliilin bastırılmasına ailelerinin bu feliiketi gazeteler ve Nye tarafından ka'bul edilmi• ve zuunıı te~kil eylemektedir. detli bir poyraz Ebedi Şefin saçla- be sabahı İstanlıula gelect·k n 
11 inci fırka Be~·azıtta bulunu~or- mukabil impratorluğ'lın eskı hali- radyolar va8ıta•iyle öğrenmeleri - ambargo hakkında simdi ' ,. 'f rını okşayarak kabarttı. Savarona şehrimizde fiç. gün kularnklar'lır. 
dıı . le devamına imkan bulunabılf'Ceği ne mani olmak için geminin ziyaı . . · mer ı Tientsiıı, 17 (A.A.) - Japonlar fenerleri ıteçmi~. Karadenizin adı- 1! Abdülf.et.tah Yahya Pa"anıT' 

hakkındaı..· h b . .. k.. old olan maddenın ılga•ına muteriz l k Diyarbekir havali>inde bulunan, uçuruluyordu. ı a erı mum un ıı- ld • . erzakın girmcs!nc mani olmak i- nı aııdınr bir renkle kopkoyu uın-f mem c etımızden başka :::ofy:;, 
iki hrkolı, 13 iiMii kolonlu, müs- Mustafa Kemal Paşanın Anado- ğu kaclaı· geciktirmi~tir. 

1

° ugunu beyan etmıştir. çin imtiyaz mıntakasının hududu- nan engınine d<1ğrıı a.,-ılıyordu.Ebe- Bükreş, ~elgrad ve Atina\'J ıİ,\'a -

takil idi. istanbula tabi bulunu - !uya çıkmasından bir müddet ev- Paris: 17 (A. A.) _ Bahriye nu yeni nezaret postaları ikame di Şef, haşin rüzgardan müteessir ret e!mcsı muhtemeldir . 

yordu. Bir fırkası, (2 incı fırka) ve! başlamış olan bu nevi propa - nezareti tarafından teşkil edilen Vaypman idam edildi etmişlerdir. Yiyec<·k getiren yüz- olan rahatsız vücutlarının ürperi-
00 

Siirtte; diğer fırkası (5 inci fırka) gandalar kısa zamanda az çok te- bir tahkik komisyonu feW<.etin lerce köylü bütün gece beklemiş- ş'le yaslandığı koltuktan doğrul - Nafıa Vekaleti 
Mardinde idi. sirler gösterebilmışti. sebebini ve mes'ullerini vak'a ma- Versailles, 17 (A.A.) - Altı ki- !erse de imtiyaz mıntakasına gir- du. Etrfa baktı. Sordu: 

Benim, bu iki kolorduya doğru- (Arkası var) hallinde tesbit etmeğe çalışacak _ şiyi katletmiş olan Waidınann bu mek için izin alamamışlardır - Boğazdan çıktık cleğil mi? , Başmüfettişlği 
dan doğruya emir n kumandam tır. sabah kiyotinle idam edilmiştir. Savarona biribirinden ufak bi- [Baş tarafı ı incide] 

cari olduğundan fazla bir salfılıiye- Uzak Şarkta - - rer aralıkla ayrılm1~ iki kavise P. vilayet başkanlığı, şirketler ko-
\i.m vardı ki, müfettişlik mıntaka- benziyen Boğaz dı.şı sahillerini ge- miserliği yapmış, matbuat sahasııı 
sına milcavir bulunan k1taatı as - [Baş tarafı 

1 
intide] N o A ~ ride bırakıyor, yoluna devam edi - da, yazıları ve eserlerıyle .ın _ 

keriye~·e dahi tebligat yapabile - •. MüseUMı ku\'':etlerle Çimle D A. R yordu .. Boğaziçinde nazlı bir okşa- mış ilmi kudret ve şahsi mez yet-
~ektim. Kezalik mıntakamda bulu- be k 

1 
yış halindeki e•i•iyle ırönül ferah- !eriyle ken"'.·s;.nı' m""-ı.tı'nc ~·,·dı'r-

ynelmill'I bir cemaate arşı a ı- ,, uc ""' ~ 
nan ve ııımtakaına mücnir bulu- K 

1 
d' latan hafif poyraz ,burada, enginin miştir. Yenı· ,·azi!Psinde mU\·.·ff,·.-

nan tedbirlere ve u an.gsu a ya-
nan viliıyata da tebligatta bııluna. Donapart bir çizme tır Çızmeden yukarı Şair, politika, siyası tenkit, harp uesuzluğundan hız almış gibi çok kiyetler dileriz 
bilecektim. pılan deniz hareketine harp ted - Ö .. .. yap ıyçr· sert esiyor, yatın arma.qından uz.1-

birlerinden başka bir şey denile - muş.. lçuyu alan kunduracı b> - çıkmıyalım havası! <>---
Bu salahiyete göre Ankarada bu da bo boğ t A b · k.. · nan ipler de ha1i1 tertip ıslıklar ça K d" t "k } hınan 20 inci kolordu ' 'e bunun ·miyeceğini Japonyaya bildirmek ,raz ş :ızc.a imiş. mparat<r vrupanın ııgun u vazıyet.ni, lıyordu. Atatürk rnhatsız bulun - U US e SUl ast ar 

.. h~·· . 'f .d. ;rı.ın duvardakı bır boy resmini i- Mamafih, pantalonun paça petrol kazanının kenarına konul _ l{ .ı· 1 (A , ) 
mensup oldu"u miifettişlik ile ve şup dl?. Amerıkanın \'azı esı ır. tm. ' vazry· etı·ne go"re çızm' ele~ çok a - dug"u için bu ha•,in riiıgfırın sert 

11 
us· ". · ,,. - Suika~t-., şaret e ış: ,, muş bir meş'alenin duruşile mu - ı d d 

Diyarbekirdeki kolordu ile ,,~ he- Amerikanın kendbine karşı M . 
1 

kı d" .. p tal h k ed b esişinden miitee••ir olmuştu .. Git- er, e~~m ~ ıyor. Telaviv'ıle ya--.. .. .. . - aıesle. demiş .. Şu resim- n uşmuyor... an on zır ı... ayese en u yazıda, politik li- tik k pı.ıuı ıkı t.ııkMt net' . 1 
men butıın Anadolu ruesası nıe- harp açan bir devletle dostane dıp deki çizmeler adet• ! b' Burada Bonapartın orduda ku- tererek, tıiha1 satırları göze çar ,e artan poyrazdan korunma Ar•p .. , .. . 'k ıteHınc e bir 
murini miilkiyr,ilc muhabere ve lomatik ve ticari münasebetler . ]' d ,k a. ~cem ır iş- manda etmeğe alışmış, gür sesi için güverteyi terketnıek iizere ye- o mu~ ve ı i Arap J81'Hlan-
miina,ebc-lte buhınnbi!eceklim. ;dame etmek adeti olmadığını Ja- bçı ke ın en bç mış .~ıhı .. Ş~ konca salıonu çınlatmış: pıyordu.. rinden kalktı .. Fakat yiirümeıli.. rrnştır. 

Bu ~ıisi &alahiyetin. beni İstan· k ,. . . 
1 

1ı·ıd· k a ın, gam aya goz gezdırin, kö- Hadiseler meydanda .. milletle - Dehşetli bir fiPvr, yilk•elen hn _ lfarp lcımyonumın geçtiği yol-

b 1 
.. . . 'ponyaya atı hır Jı. an a .1 ırme ırüklerin katlanış şeklıne çizmele- - Dur! Çizmeden yukarı çık- rin har;\adan silinişi bile muhte - raretle Biiyük Ata"I sarsmıştı .. A- ., da ı ir lağ·:ı. patlamış oldu••unılan 

ıı dan ndyu teb'ıt maksadıle A- hiz md ' ı , , , nadolıı~·a ~önderenler tarafından, ı ır.• rin duruş vaziyetine dikkat buyu- ma. .. mel harp havasın. estirmeğe kati t.atiirk kamarasına doğru ytlriidli .. 1 »Cria Yıı"·ııJj "ıahıılles;nQ 200 
bana na"I tevdi cdildigi mucibi is- Bu sabah çıkan gaz.eteler Tien- run ... Benim yapacağım çizmeler- Bu fırka Sağır Sultanın bile duy gelmezken hır kuru öksürüğü bu- Gayet ağıı- arlımlnrla ilerliyor, gi- lirnlık ı.o 1 cerası 
tigrabııuz olabilir! Derhal ifade b;ndr. Japonl"r ta<afından takip deki inceliği, ilk göz gezdirişte tak duğu meşhur mesellerden biridir na yet~r sebep bıılınağ •şaırlik ,•''•ini takip eden maiyet halkı ka- tarherlilmi<tir. 
rimeli~ im ki, bana bu salahiyeti edilen ı;oyenir. garp devletlerıni tlir edeceksinie. Ve bunu hepimiz çok iyi bildiği- tuhaflıgına h'.""letmekten başka lesinin birbirlerine çevrilen göz- ----oo~--

. miz, brÇ<Jk kereler, birçok sebep- yapacağımız hır ~<'Y yok. Tek kü - ~beklerinde ifadeye aı·ı varma _ 
onlar hılerek ,.e anlıı arak ,·erme- Çinde- ta:namile rek•lınege icbar imparator, çizmecinin ihtisası- lerle tekra lad ğ h ld 1ı· t.. ki h b k - - .. Ambar memurunun p2ra

sını çalan makkOm oldu 
, r ı muz a e ır ur- re e m<> ta a çı magı gülünr bu 'tn bir ,ııalı'n m•ııa."ı okıınıı"oı· _ 

diler llerçibadab;.d benim İslan· k na taalluk eden bu kısımlara hiç 1 ' " ' , -etme ten barc•t ole! ığ nu yazmak ü kendimize tatbik edemeyiz. lan teamülün kısa kürekle politika ı'•ı. 
buldan t zakJa,ınaını arzu ··d~n - 'es rıkarmadan dı'nlemiş fakat ' ' ' tadır'ar Gazttder Tokvo hükti 0 

• ' • Diin gazetelerden birinde, bir şa- Okyanusuna açılmaya ne mana leriıı icat etlikleri sebep ·Sanısun çizmecı bu sükutu tasdik ve ta6 - Ebedi Şefin miza~.lal'I, t~Jıam - Vakıt mıiesscsC'sinin amb. • mE· 
m<tin.n Tı•ntsı'nclekı J,•por. ma . irh tozlu çerç(.'Vesinde" başını u- takdirın<' bıralorken ıu··ı kııdı ti . . h' .1 •ı 1 . 6 

• .., _ _ lJ:..WWı.lllilll.llı:ll..Wı:a:w.W.üi:i..ııııa..:.L.::.:.:..::.::.:.:.:...:.:.:·.:.:.::::::.:,:::~:.:;," E;:!....!!!:~-lı.:.iıı..ıı;.ıwııw.ıı.ıı..ill.!!!!1..li!l~~kWk~· .. ~!!l...z.ıwııı:ıı.IL.J:.Y.iillİıL.&!l~!:!!.1'!:~ıt!L:..Ji,.!!!!.!!l~.s.!l!!!l~W~l.ll1~~~~~;:~:;~:·e~erıne ragnwn ırurn - mu ru .. e ı m edın l 2 kuru•unu ça-mı o aca ı nzd n .· d:k - e ' .aO"..deii:l=ı..._..aa.ı:.ıı:arı.l.lıın_.ihı'ab=_d 'n..ru,....• """"'-~~ 
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Bir tarzı hal Dağlar kralının hakiki !ı ZEYNEL 1 

hayat 
Yazan: ZEHRA SIRRI 

ve maceraları 

. - - - ~ 
ıı BESiM SUN 

1 

•ı Tefrika No. 6 1 

• 

zarası alır: Malum, seven kıska- proje hazırlanacak, buna nazaran 
nır. Celal n de Nec'iırın da bır gö- diğer mahallerin bu işe münasip 

Hapishanede 
bıyıkları 

• • 
ırı, 

ile 
biçimli 

derhal 

• 
kaytan vücudu ve 

göze çarpmıştı 

• 

l~ - Ileziran 1939 

Tekrar Sinemaya avdet eden sessiz 
sinemanın har.ika çocuğu .. 

1905 de sıcak bır yaz günü Sa- ğım• dedı. Fakat çocuğun baba -
int - Michel caddesinde Clement 1 sının yaziyeti iyi değ '. ldi. Bu ders
Mary kcrısı ve kızının oturduikla_i !erin parasını veremiyecckti. Lui
rı k'içük apartım anda bu babadan cien Guitry cBunun da J'hemmiye
oğla kadar aktör olan aile yeni ti yok dedi. Derslere para almıya

bir var:s kazandı. Bebeğin ismi cağım hatta senin mektepten çık
A 01t.oin<> koydular. lıktan sonra buraya gelirken met-

B rkaç srne hiıdiscs ' Z geçti, çe>- 'ro ve taksi paralarını da deruhte 
cuk kuwetli. sıhhatli ve uslu idi. ediyorum. 
Kimseye zararı dokunmuYQrdu. Dersler üç sene devam ettL 
Fakat kızdırınıya gelmezdi Şunu 1921 de Rene Dary kızkardeşi 
da hemen i!a,·e edelim ki bu kü -· ile birlikte turneye çıktı. Afrika
çük < Po•ha.:rı. eserin in meşhur mu ~a kadar gittiler. Turneler birbi
harrrı i Jules Mary'nin de küçük rini takip etti. Nihayet askerliği

ycğeni ve yine meşhur bir aktör ni yaptı. Ve sekiz sene zarfında 

•olan ayni isimdeki bir başka Jules Rene aktörlük, rejisörlük, herşe

Mary'nin de doğrudan doğruya be yi tecrübe etti. Revüsü, ppereti, 
beğ! idi. yahut trupu ile şehirden şehire do 

1938 in sonuna doğruydu. Bir 
1 
!aştı. Tam sekiz sene böyle devam 

kış sabahı Clernent Mary stüdyoya etti. Bir gün Niste Mouvean - Ca
flm çe\'irmeye gidecekti. - Evet, o sino'ya geldi. Önce locasında Har 
sinemada da çalışıyordu - küçük ry Baur'la tanıştı. Harry Baur C>-

na: cÇok iyi oynuyorsunuz, çocu
ğum dedi. Fakat niçin Parlse gel
miyorsunuz?• 

Rene cesaretsizdi, Ora.da bir 
şey yapamamaktan korkuyordu. 
Fakat Harry Bour ona cesaret ver 
dl. Teşvik etil Nihayet genç adam 
razı oldu. Parlse gidecekti. 

P arise geld i. Oradan oraya koş 
tu. Her kapının zilin! çaldı. Fakat 
talih hiç te güleryüz göstermiyor
du, nihayet bir eski arkadaşınıı 

tesadüf etti. 
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~krP ro ı 
• 

Barbaros 
Tefrika No. 6 RAHMi YAÖIZ 

Türk leventleri düşman kalyo 
nundakileri temizlemişlerdi. 

• 

A 1 Milli küme maçlarında 

.. 
1Beşiktaş-Doğansporu 

1-5 mağlup etti 
Diln Beşiktaş Şeref stadında f run hücumları .ıklasınca Be•ik

lzmirden gelen Doğanspor takımı taş müdafileri topu ,;ığa sola ,:ur
! Beşik ta~ milli küme maçını yap- mağa başladılar. 

tı. Milli küme maçlarının son haf- Bu hatalı vurıı•lardan istifade 
talarına yaklaştığı için gerek se- eden Doğansporlul~r da bir mu
;·irciler ve gerekse oyuncular bu kabil gol yapmakta gecikmedi
işe ehemmiyet vermemeğe başla - !er. 
mış olacaklar ki çok az bir merak DOCANSPORUN GOLÜ 
lı katlesi bu maçı takibe gelmişti. 
Doğrusu ya yarın ve tam yiyle 20 inci dakikada Beşikta~a o
Doğrusu ya yazın ve tam deniz lan bir korneri sağ açık güzel or
mevsiminin başladığı bugilnlerde taladı. Bu vuruştan istifade eden 
futbol maçları bize de zevk yerine Doğanspor sol içi topu kafa ile 

ı 
j 

Cefa V 
• b ı d Beşiktaş kalesine atarak takımına 

İnaiJjz fut bolcülerinin Ankarada alınmış diğer bir resiml<rı· . ermege aşa ı. • . .., Oyuna Beşiktaşlıların hücumi- bir gol kazandırdı. 

1 
e ı e ı A k d le başlandı. Ortadan İzmir müda- BEŞİKTAŞIN İKİNCİ GOLÜ 

n g 1 1 Z e r n ara a faasına inen top eski Galatasaray- 25 · · d k"k d F "d . . . ıncı a ı a a evzı en ge-
~ı mild~fı Reşad gerı çevirdi. Bu len bir pa.ı Hakkı bomba gibi bir 
ılk Beşıktaş lıucuınundan sonra •"ti D • k l · D • . . . . şu e oganspor a e•ıne 1ttarak 

M 
• f • t k •ık h ogans~ortbırıbırı ~rdın~ birkaç ikinci golü yaptı. 
ısa 1 r a m 1 ucum ~ap ıyse de bır netıce elde BEŞİKTAŞIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 1 maç 1n1 ede~~~~nsporun hücumlarından 33 üncü dakikada Beşiktaşlı -

4 1 d 
kendisini kurtaran Beşiktaş da lar sağdan bir hücum yaptılar. 

l!I / ·azan 1 mukabil akınlara başladı. Fakat Topun sola geçmesinden istifade 

Genç reisin gözleri gilverteyi ladı~nı gördU. Yiğit Tilrk denize oyuncuların topu çok dolaştırmala- eden Şeref güzel bir eşape ile ta-
Jılhzada dola~mış, askerlerin kendi si bu gürUlttiyü ilk duyuşta, gemi- • rı ve lakayd hareketleri bir seme- kımının üçüncü golilnü de yaptı 
işleriyle meşgul olduklarım far - nin bu kısmında saklı bulunan Q k k/ • /d [ •ı • / re almağa imkan vermiyor maç Devrenin miltebakl kısmı da-
ketmiş, zabitin yamsıra etrafla- muntazam askerlerin hücuma geç- yun ÇO ze V l 0 U . ll g l l Z er çok zevksiz YP ç"k ağır oynanıyor- ha fazla Beşiktaş baskını altında 
rını saran 20 - 30 kişilik silahsız tiğini zannetmiş hemen: •• [ bz•r •• d l ıı. Bu hal devreni::ı ilk on beş da- oynanarak devre 3-1 bitti. 
gemicilerin tanıdık aramak için - Çocuklar ... Kenara siper a- guze oyun goster i er \kikasına kad.ır Luylece devam etti. İKİNCİ DEVRE 

uzanan başluriyle kendilerine e- im! Ankara. l'i (A.A.) _ Şehrim'1:- • BEŞİKTAŞŞIN BİRİNCİ GOLÜ l . . 
hemmiyet vermediklerini anla - Diyebilmi•, Aydınla Sinan da · mu •ağaçıgın Yıkın mesafeden ayag.Je Ü\'i.ıncü gollerini yapmagaı kıııcı devreye Do,A'ansporlular 
mıştı .. Zabit eliyle kuman.dan ka- beraber olduğu halde yeni hücum- . . ~.şu go posu ya.ayara. dı- muvaffak oldular. . Nihay.et on l_eşinc. i dakik.ada b.aşla_ dılar. Ve ilk dakikalarda bi-v de bulunan Ingil!z amatör futbol çeklig" · t 1 t ı k 

ekipi bugün Ankaragücü ıle yap: ~arı gı tı ik h f yıne İz k ) d sarasını işaret edeceği sırada Hı- la karşılaşmağa hazırlanmıştı. Fa- · . • .• . · ıncı 1 taym. Ankaragücü, mır a esme ınen yenı bir rıncı evreye nazaran çok canlılık 
zırın müthiş narası patladı: kat, tahmini hilafına tığı ilk maçını 4 .J kazanmıştır. bgılızler•n. şuurlu .. çok seri ve kaleye l\'atık'ın yerine Necdetı ge- Beşiktaş hücumunda Nazım bir gösterdiler. Bu canlılıka Beşiktaş 

_ Haydii! bre .. vur!.. muntazam askerlerine krokerli 
1 

:~lk'dgünlerdenber• sabırsızlık- y~r~en oyununa ınukob:I, Ankara tirmişti. vuruşla takımının ilk golünü yap- da mukabele edince siyah beyazlı. 
, Ve ... birer şimşek çakışı hız ve bir Amiralla 6 - 7 papas bir kaç . ". e c ııl;ı .bu maçı seyre!ır.ek gucu <:ok heyecanlı ve ha\•adan Yeniden Ankaragücü kalesi ö- mağa muvaffak oldu. Bu golden lar ba:<kın çıktılar. Ve oyun on

aksiyle kınlarından çıkarılan pa- da hizmet neferinin ellerinde yalın ıçın maç _saatınden çok evvel sta- oynuı·or Bn vaziyet tab•atile o- nünd~ toplanan İngilizler Enverin •onra hücuma geçen Doğanspor larııı hakimiyeti altına girdi. 
lalar, yataganlar, kılıçlar Türk kılıç deli gibi. ko~~uklarını_ gö~ün- da a-kmaga ba.~la~ış ve. yağmura yuncula_rıan1'd~n d.:ü'.a cüsseli o- yaptığı b!r ıska yüzünden az kal- sol açığının beceriksizliği yüziln _ BEŞlKTAŞIN DÖRDÜNCÜ 
levendlerinin çlik bileklerinde fı- ce hayret etmış, bır adım ılerhye- frağmen 12 bını mutecav '' b.r se - lan İngılızler ıçın mukemmel bır dı hır gol daha yapıvorlardı fakat den b" 1 .. k d GOLÜ rıl fırıl dönme,te, düşman ezme- rek haykırmıştı: y;rcı kıtlesi stadı doldurmuştu. avantaj teşkil edıyordu. atk davranan sağ ~üdafi Nurinin 

1 

rgo u açır 1

' Doğanspo -

ğe başladı. - Durun bre kalpazanlar! 
Kalyonun içerisi bir anda al- Bu nara Amiral Lordano ile 

lak hullak oldu .. Haykırışlar, inil- papasları olduğu yere mıhladı. Kı
tilr,r, naralar, silah şakırtıları bir lıçlarııu atarak adım adım geriye 
araya karışarak görUlmemlş, işti!- sıvışmağı deneyen rahipler şaşır
memiş bir velvele kopardılar. İlk dılar; Amiral Lordanonun kar•ı-' 
ağızda kılıçtan geçirilen 30 kişilik sına dikilen, ucundan kan daml:ı-
kafileyl, öilih başına koşuşan as - yan palasiyle şu anda onlara ar. -
kerlerin imhası takip etti. Kalya- railden daha korkunç görünen Hı
nun her tarafında çalınan borular zırın haykırı~ı akıllarını çarçabuk 
askerleri toplamnğa uğraşıyor fa- başlarına topladı: 
kat Tür'( levendlerinin köşede, bu- - Kıpırdamayın bre ... Bir vu
cakta \'>astırdıkları nefprl..ı: top - ruşta topunuzun hayatını cehen
lar.mağa değil siHhJ .. ru11 b.pmağa neme yollarım! 
\'aki: bulmadan bıı vuruşta olduk- Sonra, arkasında duran le-
ları ~erde can veriyorlardı. vendlere işaret etti: 

Gürhltii, harp patırdısı ve - Şunların silahlarını topla -
telaş Amiral lordano ile papa he- yın ! ellerini de bağlayın. öteki e
y etinin r.oh• ,.ı ettiği kıç kasaraya sirlerin yanına ı;rötürün ! 
dn ul:tştı. ,\mira) Lordano, etra- İleri atılan birkaç levend Lor
fındaki ı;.,,.;ı,ların ayaklanışı kar- dano ile rahiplerin kılı~larını al
~mnda kı;1~r~ sarıldı. Haykırdı: dılar, birer tarafa savurdular. 

l 

12 nci dakikada geriden kap-

olan gole mani oldu. tığı bir pası süren Hakkı bir 

1 5
. · d k d An .. .. .. şiltle takımının dördüncü golünll 
ıncı a a a karagucunun d t . e J'ap ı. 

muntazam bır kombinezonla İngi-ı B h 1 • u a maçın zevkim büsbütün 
:!iz kalesine inişleri seyircilere ha- kaçırdı. Ve bu vaziyet de tam 
kkaten heyecanlı dakikalar yaşat otuzuncu dakikaya kadar sürdü. 
tı. Fakat ne yazık ki Valıabın iısa- Nihayet yine Beşiktaş hücumları 
betsiz şütü ile avuta gitti. Bı.ınu sıklaşmağa ba,ıarlı 

-takiben lehimize verilen bir fri - BEŞİKTAŞL • BRŞINCİ 

kikte avni suretle neticelendi. GOLÜ 

Yed!"leri gollerin telafisine ça "" u"ncu" d k"k d ş f d .... ·>o a ı pa a ere ara an 
lışan Güçlüler büyük bir enerji kaplığı bir pası sürdü Doğan•por 
ıle harekete geçerek İngilizlerin kalecisinin nıüdafasına rağmen 
nefes aldırmıyan hücumlarını dur hafif bir vu ·usla he1lnci Be~iktaş 
durmıya muı·affak olduktan sonra golünü yaptı. 
müessir surette mukabıl akınlara Bıı golden sonra oyun gelişi 
başladı, fa!<at, dene arasında İn- güzel vuruşlarla daha fazla Do • 

giliz kafile reisinin de söylediği ğansporun hücum \'apma gayreti 
gibi mühaciın hattını teşkil eden ııra;ında 5-1 Besikta~ın galebe

siyle bitti. 
oyuncular arasında kale önlerinde 

ki müsait gol vaziyetlerinden isti
fade edecek şütör bulunmaması 

- GPmi hr taarruza uğradı Armadan kestikleri iplerle ellerini 
g;di;J•l... Mnkıı•-ı- nı>'1 111:1Pr arslan- de arkalarına bağladılar. Hepsini 
~;ı ç<ırpı .ı .n ~eı •ı.:.·ıuuYııı başına bir ipe raptettikten sonra önlerine re~meme m~>< :ırlenizi dilerim. kattılar, kendi kadirgalarına gö- yüzünden bir türlü sayı yapmak 

Papaslar, Amiralın başlarından türdüler. Hızır ve Aydın arkala- imkanını bulamıyorlardı. 

Bu günkü maçlar 
ŞEREF STADI; . 

Yüzıne hazırlık mü~abakalnn. 

aynlmasına razı olmadılar. Onlar 1 rında duran ve Mbır•ızlıkla bekli- Son dakikalarda tamamen ha -
da oeılerindeki zunnar'ların haç :en levendlere eınlr verdiler: İngiliz futbı.lcu· l<•ı·ı· lstanbuldan . . . t--·. . kim oynamasına ragın· en Ankara· . ,onra Ankaraya gıttıler. Bu resım Lu~ılızlerın Ankar d t 
takılı uclarında sallanan ince kı- - Gemileri talan edın ! Top nd ı ·d' 

8 
a ayyare gücünün ""! çkıaranıadığını gor·· en 

1 

. . garı a a ınmış resm: ır .. -
ıçlnrını çektiler , havada salladı- ve cephane benim .. Mal sızın ! Le- Ya- , . . . . . _ . t !ar. ilave ettiler: vendler: gmur_ ma~ın başbmasıl~ ~ra · ı 6 ınc ı dakıkada. sagdan ani br uzun bır vuruşu ile tehlike berta- ngilizler tekrar harekete geçerek 

_ Mukaddes paııalık donan- -Yaşa reis! be: kesılmış ve oyun ruzgarsız, hücuma geçen Ankaragücü tngi- raf edildi. sol içlerinin 36 ıncı dakikada Nec-

masına men•up bi• geminin gü- Haykırı•lariyle ı;remın ın her ~:ıı;aur~uz ;e güneşsiz bir hava -ı liz kalesine kadar sarktı. Alinin Bir dakika sonra topu ayağına dete kıpırdanmak imkanını bırak· 
verte

8
inuo, •İzin g ı i namlı bir rafına dağıldılar. Hızır, Aydııı,ı İn pı _mış ır. .. . . . bu. sırada ~z~ktan ~mba gibi çek- geçiren İngiliz takımının en tehli- mıyan sıkı bir şiltle dördüncü goı 

deniz kurdunun yanı başında mu- ordu: . gılız_ amatorlerının hır muh-1 tıgı vole şutu, kalecı, beklenmiyen kelı oyuncusu topu sol için çekti- terini de yaptılar. 
zaffe.-ane kılıç sallamak bizim kiM- - Şiındı bu gemileri ne yapa- ::~t şcklınde memleket.mize . ge- bir plonjonla ve ancak korner at- ği sıkı bir şütü Necdet şaheser bir Ma bu suretle İn ilizlerin 4--1 
vcmizi tanıyan insanlara her za- cağız? M. W~ndercrs takımının Is - mak suretile bertaraf edebildi. A- plonjonla kurtararak muhakkak .. ç . . . g 
man müyesser olacak fırsatlardan _ Bilmem? Sen ne düşünüyor- tanbuldakı muvaffakiyeti üzerine tılan korneri ıki korner daha takip 1 galıbıyetıle bıttı. 
d<>ğildir. Biz de kılıçlarımızla d~- sun? bumda al acarı netice merakla bek etti. İngiliz kalesi çok &ıkışmıştı. 

lenıyor ve Anka· f tb ı·· .. F k · · nı,11ı tepelemek se\·abını kazana- B . b . g"t'"remeyiz tabii' ıa u o unun son a at, net;ce vermıyen bu tazyik-
• ı - eıa eı o u · zamanlardak· k" f İ ıım · Batırırız! , . ı .n ışa ı gerek stan ten sonra kendilerine has soğuk _ 

Ye .. Dı~arı fırlayan Amiralın .. l.. . ";'"" 1 bul, gerek Izmır takımlarına kar- knnlılıkla yeniden hücuma geçen 
- Niçin beraber go uremı~ e- ı.ı aldığı parlak t' ·ı · · · pe~ine takıldılar, bir ağızdan ili\- lı"m?. _ ne ıce ı e sabıt ol- Jngılizler. Ankaragücü kalesine ka 

dugundan bug·· k" 
biler söyliyerek ko~ıı~mnğa ba~la- . . . '"' u maçın ehem - dar sokuldular. Bu esnada, sağ mü 

Aydın izah etti: mıyetı hır kat d h dılar .. Fakat daha güve.-teye ayak Hak ·1 a artıyordu. , dafi Nur:nin ıskası Ankaragücüne 
basar basmaz gözleri fal taşı gibi - Götüremeyiz.. Buna imkıln ... em Muzaffer Ertugün da-. bir gole mal oldu. 

ld d 1 ld 
- yok. Çünkü bunları idare edecek vetı uzerıne beyaı r ·ı ı· " · · açı ı, a ım arı o ugu yere mıh- mı e ve acı-' Solıç mevk ınde aksayan Muzaf-

landı. Zayıf ellerindeki kılıçlar adamlarımız mevcut değil.. \•ert İpant.alon'arı '!• hada görü-' ferin yerine takıma g:ren Hasanın 
d 

.. t.. ı · b ·b· · - Esirler? nen ngılızler slad d ld • . uş u, çene erı ırı :rıııe çarpa çar . ı o uran hal - şahsı ve çalımlı hır gayreti ile sol 
· k k - ı.;•irleı·e ı'tı·mat edebı'lı"r mi- kın dakıkalarc d pa gerıye açma i•terliler. Sap .. . a evam eden bü - dan yapılan akın Alinin 23 üncü 

sarı keMilen Amiralın yamndan yiz? En iyisi bunları olduklan yuk hır alkış tufanı ile karşılandı. dakikada güzel bir şiltle vapığı 

ge · · d ı ı k yerde batırmak .vahut yakmaktır! Bunu kıs b" f , rı gerı a ım ar a uza laşmağa .. . · a ır asıladan sonra beraberlik sayısı ile neticelendi. 
kalkıştılar. Hızır arkadaşını taMdik etti: sureklı alkışlar arasında Ankaralı Bu gol halkın coşkun tezahüratı _ 

Türk levendleri 15 dakikada - Hakkın var. Haydi biz de oyuncular takip C'tti. na vesile oldu. 
genuyı temizlemiR,' kalvondakı" kendi gemimize geçelim. Talan bi- İki takımın saha ortasında ta- D k'k 1 .. b 1 , t a ı a arca suren u a kış tu • 

ttkmil askeri. tayfayı kıpırdan - ince gemiyi deler, batırınz. nışmaları ve birb rledni selamla- fanı arasında yeniden başlıyan o-
majl"a vakit bırakmadan tepelemiş, Düşman gemisini levendler eıı main çok samimi oldu. yunun merkezi sıkleti yine Anka-
bir krnmını da P"ir etnıı- : k1"a bir zamanda talan ettiler. Çı- Atılan parayı misafirler kazan ragücü kalesi önünde bulunuyor-

llızır, kıpkıı·mızı h ··' boyan- karılan para •andıkları, kıymetli dığı i.çın top Ankaragücünde idi. du. İngilizlerin kalemizi daimi bir 
mı" üstü başı ile Iı·,·enı!leı-iniıı ha- eşp, kumanya, cephane ve gemi Ankaranın hakemin düdüğü ile gol tehlikesi altında bulunduran 
~ınrl:ı kosuror, üsl gih·erterleıı kıç aliitı, edevatı kadirgara taşındı. b~lıya~ ve .. soldan yapılmak iste-.'bu çemberini kırmak için çabahyan 
kM:ıraya doğru ilerliyorı!u. Bu Her iş bitince Hızır reis emir ver- nılen hır hucum teşebbüsü netice müdafiler çok mü~küliıt çekiyor-
sırada kn•,ı":ı i-tikametındeıı bir di: vermedi. Oyun başlıyalı henüz 3 !ardı. 
gilrıilt i kınt·ıgo.ını, n ~ru çal ın. Levendler top- dakika olmuştu k1, A' kera k. lesi H1k m oynıvan İngi' zler 30 da- ""' 

__ ..U...>Wôll<- .... 
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BA YANLARA SORUYORUZ ~A~LDK 

iyen Cin Hadisesi :~;;;~~~ 
Fransız gazetelerine göre Uzak ı\F:· ~-• ş E _Kl_EtR • H ~ 

i K o A M 1 H Hediyer Anketi Varis hastalığı 
Zamanında tedaviye başanı'cıı

-ııısıııı UllJO !Al <lJl11,Jl!S <ı pJ]pl{lll ı\! 

• • 
1 

!'.: A_~•M AiT. TAN BAYAN SA!ME BATUK 

Şarkta dogv an vazıyet ve netıceler l_E _ _r_ EJR • .R Jlt VIA'b.l soYLüYoR. 
· . . . eAMAILeŞIAKAe - 11

-
Paris: 17 (A. A.) - Tıent•ını !ngılız - Fransız - Sovyet kar- lABı-flD. C. H Ay A ı _ Sinemayı iyi bir eğlence 

me•ele~inden bah•eden Petit Pari- şılıklı yardım paktı imzalanır im- - - ---.-- - ---- '- - vasıtası olduğu için severim. ı 
sien diyor ki: zalanm~z, ne Berlin, ne.Roma ne ~ A_J( 

1
f. A ~ ._S __ I_~- 2 - San'atı bakımından Spen- 1- Sinemayı niçin sever -

Pariı;, devletlerin Uzak Şarkta- de Tokıo, hesaplarını zaıf demok- _ }! • K A _I!_, A , K ,. K J cer Tracy'yi severim. Kadınlar- siniz? 

Bayanlardan 
Soruyoruz 

ki haklarına hürmet ettirmek bah- rasiler üzerine artık hiç bir suret- R • M A, H A __!!_.]. _I_. D dan da gUzellik bakımından Carol 2 - Hangi nrtistleri sever-
•inde kullanılacak en iyi tedbirler le ibtina ettiremiyeceklerdir. İs- • C E Z · A • A S A N • · Lombard hoşuma gider. siniz? 
üzerinde Londra ile tamamiyl~ an- tikbal, o zanfan da, belki hala bu- BUG'VNJct} BULMACAMIZ 8 - Şjmdiye kadar hiç böyle (Bu sevdiğni:ı artistlerin 
!aşmış bulunmaktadır. İngıltere !utlu kalacaktır, fakat herhalde 1 2 8 6 11 11 7 8 9 10 11 bir hastalığa duçar olmadım. en çok hangi hususyetleri ho-
ve Fransa, esa~en Vaşin~n'un çok daha az tehlikeli bir vaziyet 4 - Meşhur Sinema yıldızla- şunu:ıa gidiyor? 
kendi noktai nazarlarına ıştlrAk arzedecektir ı 1 

• 1 rından emekli "Greta Garbo" nun 3 - Sinema yıldızları ara -
ettiğinden ve mahalli mahiyetteki, p . 

17 
·(A.A.) L T ı----. ·--ı·-----, bilhassa şöhreti hoşuma gider. sında giyinişlerini ve tavır-

bu hadisenin vahim bir anlı!§maz- arı.s'. . - • e e~s· ---- . - -1- .---~ "Garry Cooper" de kazancı ba- )arını, hatta hayatını taklit . . 1 . . gazetesı, Tıen tsın meselesınde - -- -- - - - - -- -- -
lığa tahavvill etmemesı çın Tokıo . . . .•. \ • 1 1--1 9 kımından caziptir. ettiğiniz artistler var mıdır? 
nezdinde nilfuzunu kullanacağın- G~drp ~evletlerı~ıktn gösterdıgı tesa- - . --ı--- -· - - SULTANAHMETTE NESİ- 4 - Herhangi biT meşhur 
d . d. mi e ısaret ettı en sonra Japon 1 • 1 • Ü ôYLÜYOR ıld 

an emın ır. yanın halihazırda hareketini yal- • ı--ı- -. _l_i_I_ 9 ME HOŞG N S : sinema y ızının, size cazip 

1 8 _ Taklidden hiç hoşlanmam. lıkJardan biri de budur. 
l 1 M ıamafih bazan ailem efradı ara- Bu hastalığa müptela olanlar, 

•ında bana: "İşte sen de sinemaya mümkün olduğu kadar ayakta dur 
gide gide Jan Kravford'u taklid mağa çalşmaktadır. Yürümek de 
ediyorsun!" diyorlar. Demek ki, hastalığın iyileşmesine medar olur. 
taklid, insanın kendi elinde olmı- Yalnız bunda dikkat edilecek bir 
yan bir temayüldür. Bunu insan nokta vardu: dakikada ııo ila 120 
farkında olmıyarak yapıyoı·. muntazam adımla yürümek .. Yü-

4 - "San'atını severim" der- rümekten sonra dinlenirken masaj 
sem, bu, hakiki duygularımı ifa- yapmak çok faidelidir. 
de değil, sadece görüşlerimi söyle- Bu hastalığa müptelii olanların 
mek olur. Bir yıldız, san'at mef- . k. k h d 

ı , yıyece ve lçece ususun a şu 
bumunu kavramadan, yani san at- l kt 1 dikk t tm 1 · 1 . . no l!'ara a e e erı cap e-
kar olmadan perdede görünebılır d K 1 k er: onserve, sa amura, sucu , 
mi? 'b· 1 k . . . pastırma gı ı şey er yememe ve 

Şu halde kendı kendımı aldat- katiyen küüllü içkiler kullanma • 
makta ne mllna var? Hiç şüphe ma.k ... 

Japon muhalifleri, Tientsin ha- nız İngiltereye dokunmamak su- ı" ··---. 
1

-

1

-- . - 12 - görünen haagi tarafıdır? 
diselerinin Avrupadaki enternas - . . . . . . -- . - -,- ı-1--. - l s· -1 ·hı · (Kazancı mı, şo .. hreti mi, t 1 b d 1 ti b b d - ınema, eg ence ı ıyacın-

1 . ti h. b. ı•k 1 re ıy e u ev e erı ırı ırın en .. lliği . 
yona vazıye e ıç ır a" ası 0 

- ğ 1 - k d - -- - - -- - - - _,_ dan doğmuş bir müesse.~edir. Onu ' iılıigu•:ı•"--.. m·•"•••• • • -d - T k. , totarte ayırma a ça ıştıgını ay etmek- • I • 11 ma ıgını ve o ıo nun 1 r t d. F k t T k b -- - -- - - -- -f---- bir eğlence vasıtası olarak seve -

yok ki, Daniel Darriyo, Liliyan Elektrik tedavisi de tavsiyeye 
J ~arvey g~bi yıldı~l~~ı hem. gUz.~11'.- şayandır' alternaıtif ve kontinü ce
gı, hem şöhret!Prı ıçın cnzıp goru- reyanların tesiri derhal kendini 
yorum. Frederik Marş "İki yüz-' gösterir. Kaplıcalare gitmek ve -

d~vlet1e:ıebbilr idttiğufak potelltl.1'-8sıdn.a r:tt:~i be;h~dedi:.yonun u gay- ---- -ı•.•ı-lı ____ rim. 
g:ırmemış u un u nu mm e ı- 2 - Evvelce Greta Garboyu se-
yorlar. Eğer cidden böyle ise, Ja- ÇünkU bu mesele Uzak Şarkta verdim .. Artık o rolünü bitirmiş-
pon zimamdarları, Alman usulle- mühim 1?1enf~atleri olan bUtün - Soldan sala -

tir. Jan Kranford'un neş'esini, iti Adam" dan sonra daba çok se- yahut şırınga ile tedavi etmek is-

Martha Eggert'in sesini hiç birine vilmedi mi? Çünkü o, bıı fil mden tenildiği zaman behemehal müte

değişmem. sonra şöhret bulmuştu. hassıs bir doktora müracaat edil-

rine mUracaattan vaz cve•erek ve devletlerı alakadar etmektedir. ı - Uskumru balığından .rapılır -
' Lo dr p · y · Noksansız. 

Çindeki Japon men ' ·ini dig" er n 8 • arıs ve aşıngton hU- 2 - Tayyare - Bir Ol!_.un. 

devletlerin menfaatleı ile imtizaç kümetlerinin, menfaatleri tehlike- s - Bir ıahıs zamiri - Derenin bil-
ettlrerek bunu isbat edebilirler. li bir şekilde tehdit edildiği takdir- yUgü - Y~ kayığı. 

• melidir. 

lngiliz hükü~darlan Çin-Japon harbi 
Kanadadan dun gece e Amerika 

THETİS 
de aıınM•k tedbı·rıe · k la tı t - Ölütülmilş hububat - Bir vaz "Journal" gaw• 0 <i diyor ki: - rı arar Ş r- , 

Al J P 
. mak Uzere istişarelerde bulunur-man ve aponya, arıs ve . 

Londrayı iki şık arasında muhay- !arsa buna hayret etmemelldır. 
yer bırakmak istiyor. ya Uzak Japonyanın taleplerini tefsir 
Şarkta müdahalede bulunup Avru- eden "La. Temps" şunları llave ey
pada zayıf düşmek, ve yahut Av- lemektedır: 
rupada mUteyakkız kalarak Japon- "Mesele mahalli bir hadisenin 
yanın Uzak Şarkta kendj nilfuz ve )ıudutlarını aşmaktadır. İmtıyazlar 

meyvası - Bir nota. 
& - TeoeUüs ettiğimiz şey - Yemek. 
6 - İkinci derecede - Bir yemi~. 
7 - Ayak - Tevbih. 
8 - Bir musiki Aleti - Eskiden başa 

giyilen bir ~Y - Şart edatı . 

9 - Allah - Bir ağaç - Haraı-etl ı. 

10 - Tavil - Ev ve odan1n ak!ıamın -
dan. 

haklarını ezmesine mUsıuıde eyle- sisteminde ve muahedelerle ihdas 11 - Arının beraber yaptıqı ıey -
mek. edilmiş olan kanuni vaziyete karşı 

1 

Harp. 
- Yu.karıdıın aşaiıya -

Fransa ve İngiltere, bundan yapılan geniş bir siyasi taarruz ı - Ince değnek - Tatlı bır mayı. 
yirmi sene evvel kendilerinin mUt- karşısındayız. Tientsin hiidisesi- 2 - Rabıtai sebebiye - Bayat olına-

tefikj olan Japonya ve İtalyanın nin Avrupada demokrasilerle mih- yan. _ 
karşı tarafa geçmiş olduğunu gö- ver arasında bir gerginlik mevcut 3 - Sır - Hap - Hayvanın kaba ta -

rüyor. Bu şayanı teessilr olmak- oldug" u ve İngiltere, Fransa ve rafı . 4 - Eı;ki bir silah - Çevik - Sual e-
la beraber ayni zamanda Fransa Sovyetler Birliği ile mühim müza- datı. 
ve İngiltereyi çok faydalı ve lü - kereler cerevaıı ettiği bir sırada D - Mıh - Tok olmayan. 
zumlu düşüncelere sevkeden bir 1 k lm. _ d b- 6 - Bir nevi kılıç - Ayak takımı. 

h•d· d' VU ua ge esı sa ece ır tesa- 7 - Yemekten emir - Bir meyva. .. ıse ır. 

Epoque gazetesi, 1ngilterenin düf mahiyetinde de telakki edile- 8 - İsim - Bir ağaç - Bir harf. 
b.i. Fak t ·· ·· ·· ·· J 9 - Masdar edatı - Kötülük - Ku-Tientsin hadisesinde tutmuş oldu- ı ır. a gorunu~e gore a-

ğu hattı hareketi doğru bulmuyor ponlarm hareketi Avrupada mih
ve diyor ki: ver devletleri tarafından takip e

dilen umumi siya~ete bir yardım
dan başka bir şey değildir." 

İngilterenin hattı hareketi, 
beklemek ve müzakerelere giriş 

çarelerini aramaktır. Fakat ayni 
zamanda İngiltere, imanını da Bir haftada yakalanan 

maşın tüyü. 
ıo - Emreden - Yol üstü olmayan. 
11 - Taslak - Sulh. 

Un fıatları 

Faciasının 

" ., 

Dünkü Ajans haberleri Aksayı 
Şark sularında bir ransız tahtel-

bahrinin daha 71 kişilik mürette-

batiyle birlikte battığını haber ver 
diler. 

kaybetmemektedir. Filhakika !n- Kaçakçılar 
gilterc bu meseleyi tam ehemmi - G b . h f - · d .. -· k 
yet '.yle ele alır ve o suretle hare - eçen ır a _ıa ı çın . e gumru 

Son ay içerisinde dünkü batan
tedirler. Yeni mahsul mevsimi mü la birlikte arka arkaya gelen tah
nasebetile stok unların elde bulu- telbahir kazalarının sayısı üçü 

Son günlerde bir miktar yükse
len un fiyatları etrafında alil.ka
darlar tetkiklerine devam etmek-

k ti b Ik ' d ! muhafaza teşk ı latı, Surıye hudu -
.. e e gbe~ersd eği,. 'ekl'kı e 1um~n: . vt~-, duoda 26 kaçakçı, 307 kilo gümrük 
zıyete ır e şı ı ge mesını ıs ı- . _ 

t 1
-t d 

1 
ti . kaçak malı ıle 136 k ı lo uyuşturucu 

yen to a ; er ev e erın oyununa 
düşmüş olacaktır. 

Japonlar Titnt~in hiidisesini 
çıkarırken, filhakika İtalyanlar 
fazla gürültU ile Almanlar ise bi
raz daha yavaş bir tarzda Japon 
hareketini alkışlamaktadır. 

Pertinax, Ordre gazetesinde 
diyor ki: 

madde, 57 Türk J"r.ıs ı, 57 defter si
gara kiığıdı, 10 kaı;akç ı hayvanı , 

İrak hududında : 2 kaçakçı , 40 ki 
lo gümrük eşyası, 34 Türk lirası 
289 kesim hayvanı , 

İstanbulda : 6 kaçakçı, 59 kilo 
gümrük eşyası ile 7 kilo inhisar eş 
yası ele geçir:lmiştir. 

nan son kı~~mları arzedilmiş ve 
istihliıke tabi tutulmuş olduğun -
dan azalan stoklar yüzünden bu 
tereffüün meydana geldiği tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Diğl!r taraftan tetkiklere devam 

buldu . 

Taliin çok aksi bir tesadüfü, 
şıı son ay içinde 150 elen fazla de

nizci ail~ye acı göz yruıları dök

türdü. Dünyanın her tarafında 

eden makamlar, un mamuliitının feragat kahramanlarının matemi 
fiyatlarına bu narhın tesir etmiye tutuldu. 
cek kadar cüz'i olduğunu söyle - 1k daltşta bütün ekibiyle deni -
mekte, bu arızi yükselişin de ber- ze gömülen ve mürettebatından 

taraf edoldiğini bildrimektedirler. ,ancak yedi kişi kurtarılan İngiliz 

Akisleri 

l 

ayrı I d ı I ar N~vyork : H (A. A.) - Çinin 
Japonyaya karşı girişmiş olduğu 

cidalde Amerika milletinin Çin 
milletine karşı miltemadiyen ar -

, ·Vapurun harekti esnasında 
hühümdarları 150,000 

kişi uğurlad ı 
1 

tan bir sempati göstermekte ol
duğu efkarı umumiye enstitüsü ta-

Halifaks, .Kanada. 16 (A.A')-\rafıııdan Amerikanın her twafın
İngiliz kral ve kral içesi İngiltere-, da yapılmış olan bir refei-?ndum 

ye dönmek üzere dün gece saat 1 neticesinde meydana çıkmıştır. 
21,40 da cEmpress of Britain• va- Referandumda sorulan sual, ~u 

puruna binmişler ve resmi :revat idi: 

ile gazetecil ere veda etm~lerdir. Halihazırda Japonya ile Çin 

Vapur saat 22 de hareket etmiş arasında yapılmakta olan mücade

ve 21 pare topla selamlanmıştır. lede hangi tarafa karşı sempati 
h. ed . ? 

Vapura ·Southampton o ve cGlas- ıss ıyorsunuz . 

kr ·- ı · ı ik - K d Bu suale verilen cevapların 
COCO> uvazor erı e ı ana a 

· 1 f k t yüzde 7 4 U Çinliler, yalnız yüzde 
destroyerı ve tayyare er re a a 2 . J 1 1 h._, d' .M-·t b kl . . sı apon ar e ııı.ue ır. u e a 
etmektedır. Vapurun hareketınde . , 
150.000 kişi bulunmuştur. c~vaplarda lakaydi gösterılmekte

dır. 
Hava çok güzeldir. Vapur 24.10 1937 tarihinde de ayni 

da Kanada sularından çıkmıştır. 
sorulmuş ve aşağıdaki neticeler a-

lınmış idi : 
Yukarıki resimlerde, Thetı.den ç· • 

. . ın lehinde yüzde 47, Japon-
kurtanlan yedı kaıa,edenın tekrar ya lehinde yüzde 2 Iakayitler yüz
hayata kavuşuşlarını hütiin heye- de 51. 
caniyle görüyorsunuz. Thetis za

bitlerinin torpido komodorunun 

dalmadan evvel karısıııdan ayrılı

şını gösteren küçlik resimdeki ku-

Bundan ba~ka Hl37 senesinde 

Japonyaya karşı boykotaj yapıl

masını Amerika halkının yüzde 

37 si isterken bugün bu boykotajı 
caklaşma, bakan gözleri yaşartma- istiyenlerin nisbeti yüzde 66 ya 
ğa kiifi bir vesikadır. çıkm!§tır. 

Büy!ik resimde batan Thetis'in. Nihayet Amerika halkının yüz-

Thetis tahtelbahiriııiıı acı intıba- ·tahli8 işiyle naHıl uğraşıldığını ve de 72 si Japonyaya gönderilecek 
!arı hi\lii dünya matbuatını ve ef-190 ki~ilik mürettebatiylc suya gö-- esliha ve mühimmata Amerika ta
kfırıumumiyesini me~gul etmekte _ mülen tahtelbahirin dalmadan az rafından ambargo konulmasına ta. 
dir. \evvelki biı· resmini görüyorsunuz. raftardır . 

.......................................... !ımı ......................................... mmı: .................................................. ~ 

Bir ls.,enyol Casusunun meraklı maceralan 

-·-
- Hayalla şimdiye kadAr Ş'iip

he ettiğim herhangi bir hAdiseye 
vaz'ıyed ettiğim zaman, o işten 

mahçup olarak döndüğümü ha -
tırlamıyorwn. Çok ri</1 edeırim, 
bana müsaade edİJlirı!, lbu işle meş

gul olayım. 
Polis Amiri daha fazla ısrar e-

bu şiddetli muamele ve cezadan 
pek ziyade müteessır ve heyecanlı 
görünüyordu. Biçareyı büsbütün 
deli yap1yorlardı. 

Paskal kendi kendine: 
- Demek ki bir insan Ameri

kada karısını arar ve sorarsa, böy
le işkenceye girecek. Diye söyle
niyo:rdu. M. Cak, uzaktan bir müd
det Paskalın halini tetkik etti. Za

demedi. Memurun bu husustaki İ vallı adamda asabi bir insan halin 
kanaatleri kuvvetlı olmasaydı, he_r 1 den başka bir hastalık görmemiş
halde b.u .W:_rece ısrar. ed~m_ezdı. 1 tı. Cok, doktordan müsaade alarak 
Polıs muduru bu cıhetı duşune · ı delinin yanınA sokuldu. 
rek : - Sizinle biraz mahrem ola-

- Peki. eledi. Tak ip ediniz, fa- rak konuşmak istiyorum, vaktiniz 
kat kendiı;ıne hiçbir şey hı,,-,;ettir- var mı? 
m<·vin,z. Dedi. 

Polıs başında. Pookal, polis h afiyesini görün-
Pol is hafiy l'' '- iını- rınin yanın- ce tanıdı ve ondan korkarak: 

dan çıktıktan soma 'ak ıt kaybet- _ Benı ne yapacaksınız? dedi, 
meden cloğru<"a Paskalı görmeğe yaptı.ğınız bu eziyetler kafi gel-
gitm işt i r miyor mu? 

Hastahane ı n rlelılrre JT'ahsus Polis hafiyesi çok samimi dav-
l<ovusuııda kolları bağlı ollrak ya ranaraK Paskalı ikraa calıştı. 

tar Pa k 1 ~•nb yet 'lr t t ~ B , - t cd rı z. Soraca 
-----'-"-n-•m~·-•_'_"_"'_"'_"___;_• _' __ • _;__v_n_u'-"-'-1-"•-' •_•_ • _" _' ,__• ~-·~· ,_,_·~~•-r•_• -"' ~, - , .... \J ... r 

- Pekala. Ne istiyorsunuz? 
- Beni dinleyiniz. P renses Kla-

ra, bir defa kat'iyen sizin karınız 
değildir. Çünkü pasaportunu tet
kik ettim .. Kendisi İspanyol pren
seslerindendir. 

- Yalan .. Yalan o ibenim ni
kahlı karımdır. Hatta bir çocuğu
muz bile var. 

- Nerede? 
- Madritte büyük annesinin 

yanında ... 
Polis l' atiyesi lbu izahattan 

memnun oldu. 
- Oradaki ismi ne idi? 
- Zora .. Hem siz onun aslını 

bilir mısiniz nedir? 
- Hayır 

Paskal biraz siıkünet 
tu. Gülerek dedi ki 

- Zora, bir İspanyol 
sidir. 

bulmuş-

1 
çingCcne· 

- Ne diyorsunuz ... Bu bir ha
kikat mıd ir ? 

- Karım hakkında size yanlış 
Pren<t" KLARA, :SELSON'u t\ızağa diişüdmek için, bir akşam 

malüm, t t rmege bir mccbu .. vet 
1 

,. "'tü d .. 
_.... __ .... _ ..... .,. ..... ı ........ u .......... ~t.vr< ıı,..u aoartnıa na eo r u •. 

, .. 
Çeviren: lskender F ahret tin 

dim. İhtiyar bir annesi vardı. Me- ı . -:- Acaba buraya niçl,n geldi .• , 
seleyi açtım. Bilıyor musunuz? 

Derhal Zora ile lzdiva<; edece- - Bir akşam, İspanyol Prense-
ğime dair söylediğim sözleri mu - si Klaranın sarayıııa gitmişti. .. 
vafık buldular. - Onu tanıyor miydi? 

Zorayı, sokaktan felaketten kur - Evvelce bir gün, Prensesin 
tardım, ve kendisile evlenerek, ·sarayının önünde, sokakta danse
kimsesiz anasını da yanıma al - derken, pencereden görmüş. Ho • 
dım. şuna gitmiş ve içeriye çağırmış. 

Zora; benim on iki senelik ka- O günden sonra, Zora her zaman 
rımdır. Prenses Klaranın sarayına gider-

P askal, bu esnada ağlıyordu. di ... 
Cebinden bir ufak fotoğraf çıkara - Evlendik len BOnra da gider 
rak M. Ca·ka uzattı: miydi? 

- İşte: Zora, annesi, çocuğum 
ve ben. 

Polis hafiyesi hayretinden du
daklarını ısırıyordu. 

Resmi dikkatle tetkik etti: 

- Evet. Her zaman ... 
- Soma. Prenses Klııra şimdi 

İspanyada mıdu? 
- Hayır. Prenses geçenlerde 

öldü .. . 
- Evet.. Ta kendisi.. Prenses M. Cak hayretlerle: 

KlaTa. İ~te gözleri .. Bakı~ı . . Çe- - Öldü mü? 
nesi .. her şeysi o. Dedi. 

Paskal rica etmeğe başladı: Polis hafiyesi, herkesin hürmet 
- Efendim. Görüyorsunuz ki ettiği Prenses Klaranın İspanyol 

ben herkesin zannettiği gibi bir çingcnesı Zoradan başka bu· kim
deli değilım, bana günah deği' m.? (&e olmad· -ıı anlıyordu. Hattft, 

l·- . ~ • • f - ' , ,., 



--- -- - ----

18 - Hazirıın 1930 

·oiR HFTALIK RADYO PROGRAMI 
............ - ........ i 18 haziran Pazar f 
........................ 

T.A.Q. 19,14 m. 15195K3c. 20 Kw. 
T.A.P. 31,19 m. 9465Kcs. 20 Kw. 

1639 m. 183Kcs. ııo Kw. 

Saat 12.30: Progra->>. 
Saat 12.35: Türk müziği (Kıi'ısilı: 

pı·ogram.) İdare eden: Mes'ua Cemil. 
(Kiline: ses ve saz heyeti.) 1 - . .. .. -
Sultaniyegiıh peşrevi. 2 - De".l:! - Sul
taniyegdh birinci beste: Mi.salını ne ze
min. 3 - Dede Sulta•ıiyegah dğu ,,. -
mai : Nihan ettim seni 4 - .. ....... -
Ney taksimi. 5 - Ded .. ~ - Sult.ın.iy"'gf.I" 

yürük semai : ŞAdeyledi canü dilimi. 
6 - . . . . .. . . . - Sultaniyegah saz seınaisi. 

Saat 13: Memleket saat ayarı, ajans 
\ ' e meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15: Müzik (Küçük Orkestra
Şef~ Necib Aşkın.) 1 - Franz Lehar -
Eva operetinden potpuri. 2 - Pepi Mül 

Yat 21: Konuşma (Doktorun sa ati.) r Saat 20.20: Türk n1üziii (l\ı1üşterek: Saat 13: Memleket saa,. ayarı, ajans 
Saat 21.15: Müzlk (Ferhunde Erkf:n ve sola taga.nnl Rauf: Yekta - Eviç bes- ve meteoroloji haberleri. 

tarafından Brahms'den piyano parça - tesi. Halkai zülfü siyahın. 3 - SalA - Saat 13.15 - 14: Müzik (Karışık prog-
ları.) haddin Pınar - Eviç şarkı: Göz yaşla- ram - Pl.) 

Saat 21.35: Müzik (l\'Ielodiler - Pl.) rıruz. 4 - İsan varanın - Eviç şarkı: Saat 19: Prograın. 
Saat 21.45: Konuşma. Kaldbimde açılm~. 5 - Bimen Senin Saat 19.05 Müzik (Bir keman virtü-
Saat 22: Müzik (Küçük orkestra - ScgAh şarkı: Sun da içsin var elinden ozu - Pl.) 

Şef: Necil> A>kın.) 1 - Paul Dıtrich - aşıkın. 6 - Ahmed Rasimin - SegAb Saat 19.15: Türk mUzilı (İnce saz 
Fifreler (Marş.) 2 - Karı Komzak - şarkı: Benin1 sen nemsin ey dilber. faslı.) 

Viyana aşkı (potpuri.) 3 - Paolo Tos- 7 - ......... - Eviç halle türküsü. Şa-ı Saat 20: Memleket saat ayarı, ajans 
ti - Bir pu.se için. 4 - Anton Rubins - hane gözler ,ahene. 8 - ......... - Eviç Ve meteoroloji haberleri. 
tein - Roınans. 5 - J. Lanner - Roman halk tUrkilsü. Elveda dost deli göiıül. Saat 20.15: N~'eli plAklar - R. 
tik val~. 6 - Micheli - Şen ~erenad. 9 - Lem'inin - Hicazk~r şarkl: Pem - Saat 20.20: Türk müziği: 1 - .. . ...... -
7 - :Mascagni - KavaUe:ia Rustikana belikle imüZ.aç etmiş tenin. ıo· - Os- Hicaz peşrevi. 2 - Suphi Ziya - Hicaz 
operasından potpuri. man Nihadın - Hicazklir şarkı: Ellere şarkı: Her zahıni ciğersuze. 4 - Ud.1 

Saat 23: Son ajan!' haberleri, biraat, uzaktan bak. Cemil - fjicaz şarla: Ne kilstU.n bise-
e.sham, tah\·ilit, kambiyo ., nuınıt bor- Saat 21. Kon~ma. beb öyle. 5 - ......... - Kemençe tak -

sası (liat.) Saat 21.15: Müzik (Opera atyaları _ simi. 6 - ......... - Hicaz şarkı: İndim 
Saat 23.20: l\1:üzik (C.Jzband - Pl.) Pl.) yarın bahçesine. 7 - ......... - Hicaz 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prograın. Saat 21.45 : Haftalık. posta kutusu. saz semaisi. 8 - .....•.•. - Halk türkü-
Sa 22 sil: Sürrnelimin gözleri.ne. 9 - ......... -

at : Müzik (Kilçük orkestra - Halk türküsü: İrafa fincan koydum. 
Şet : Necib Aşkın.) I - Kutsctı - Macar 

10 - ..... . ... - Halk türküsü: Menek -

_ .................. .. 
f _20 haziran Salı f ........................ mar~ı. 2 - Keler Bela - Ren nehri kı

§eler tutam tutam . 
yılarında' 3 - Feried Walter - Rüya -

Jeı: ~ Küçük serenad. 3 - Wiga - Gab· J Saat 12.30: Progran1 
Saat 21: Konuşma 

Kctnan solo ve orkestra için. 4 - Bela• Rad k tr 
. Saat 21.15: Müzik ( yo or es a-

Vollgral - Kalbun aşkla doldu (Ağır sı - Şef: Praetorius.) 1 - Claudıo Mon 
vals) 5 - Schıeder - Dınle .. Keman ne t rdi G F M . . oo·rı M "' 

riel - Hafta nihayeti pazar gelir. 4 -j $.a3t 12.35: Türk mtiziı;ı. l - .. .. .. ... -
Bucalossi - Pestalozzanın bir ~arkısı - Ferahfeza pe~revi. 2 - Dede - Sultani
Giriblrbin. 5 - Robert Stolz - Viyana yegcih ikinci beste: Caııü d ilUniz lütfu. 
geceleyin güzeldir. 6 ....,.. Emıneric h kal- 3 - Len1. - Sulta.niy~gah :}arkı: Andık
man - Kontes Marfca operetinden pot- ça geçen gUnleri. 4 - Refik Talat -
puri Sultaniyı.og:lh halk türkusü gönül şin1-

S : 15 - 14.30: l\.1üı.ik (Dans ınü- di bir ne\Te.c. güle. 5 - Ye.sari ~~ım -
zili - .Pl.) Sultaniyegtıh ;;arkı: Bi7. Heybelide her 
S;.1 .-ıt lH.30: Prograuı . gece nıehtabc.L 6 - Ce_mil bey - Fernh-
Saat 18.35: Müzlk (Şen oda müziği - feza saz seınaisi. 

İbrahim Özgür ve Ateşböcekleri. ) Saat 13: Ale:mleket saat ayarı, ajans 
Saat 19: Çocuk saati. \'e nıeteoroloji haberleri. 
Saat 19.25: Türk milziği (İncesaz fas- Saat 13.15: Müzlk (Operetler - Pi.) 

lı') 
• 

Saat 20: Memleket saat ayarı, ajans 
ve nıeteorolojl hnberleri. 

Saat 20.10: Neı'eli plftklar - R. 
Saat 20.15: Tilrk müziği (Müşterek 

ve ıolo teganni.) t - ......... - Mahur 
pe,revi. 2 - Dede - l\.tahur beste. Ey 
ıonce dllhen. 3 - Abdi efendi - Mahur 
prkı: GO!şeni ezhar açtı. 4 - Seniha 
Kambay - Mahur şarkı: Günler gece
ler doldu. 5 - Dede - Mahur şarkı: Sa
na Jlyık mı. 6 - ..... _ .. - Mahur şarkı: 
Saba tarlı vefadan. 7 - ......... - Ma-

hur saz semaisi. 8 - Lemi - U~ak şar
kı. Seni arıu eder. 9 - Lemi - Uşşak 

ıarkı: SİJ'ah ebnılerin. 10 - ......... -
Halle türldb(l: Demirciler demir döver. 

Saat 13.45 - 14: Konu~ma (Kadın sa
ati - Ev hayatına dair.) 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05: Müzik (Bir uvertür - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği (Kar~ık 

program.) 

Saat 19.45: Türk müziği (Saz şairle· 
rinden örnekler.) 

Saat 20: ~1cmlek.el saat ayarı, ajans 
ve nıeteoroloji haberleri . 

Saat 21.15: Neı;'ell plfil<lar - R. 
Saat 20.20: Türk müziği (Kliisik 

prograın . ) İdare eden: Mesud Cemil.) 

Ankara radyo:;u kün1e heyeti. 1 - Ce
mil beyin - Muhayyer peşrevi. 2 -
Hafız Po:;t - Muhayyer birinci beste: 

.. .. eve - . . alipıero. aru..ı-
soyluyor (Tango.) 6 - Hans Thaler - 1 ) Ali b) And te ) 

ga . a egro. Lento - an . c 
Kukuk (Polka.) 7 - Robert Stolz - Le to F b ) Ali 2 Sab" 
P d . la . n, unere.ç egro. - ın 

reter e agaç r tekrar çıçek açıyor.,· V D . 
0

. . t R r 
8 - \ 1ictor Aubert - Göbeklilerresrnt ). N rafo~)-Iş. t ~vekrtısseı;nte us ~que. 

'd' 9 Leo ld M f t . . a oe . cya . c) a m. ç ans. 
geçı 1

· - po - acar an ezısı. d) Düğün şarkısı. 3 - Joh. Strauss -
Saat 23. Son ajans haberleri, ziraat cSphange>, Vals. 

esham, tahvilit, kambiyo - nukut bor- Saat 22.ı 5 : Konuşma. 
sası (fiat.) Saat 22.30: Müzik (Neşeli müzik -

Saat 23.30: Müzik (Cazband - Pe.) Pi.) 
Saat 23.55 - 24: Yannki program. 

Saat 12.30: Prograın. 

Saat 12.35: Tilrk müziği: 1 - Salim 
bey - Hicaz peşrevi. 2 - Şevki bey -
Hicaz şarkı: Demeın cana beni vilıdet. 

Saat 23: Son ajancı haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, kambiyo - nuKut bor
sası (liat.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazband - Pe.) 
Saat 23.55 - 24: Yarınki program. 

: .................... ~ 
ı 24 haziran Cumartesi ı 
: .... - .. -.... -: 

3 - Refik Fersan - Hicaz şarkı: Ey be- ı Saat 13.3(): Program. z 
nim gonce gülün1. 4. - Bedriye - Hicaz Saat 13.35: Türk müziği. ı - ........ . 
şarkı: ~ü~tezlç a,şkınla. 5 - ......... - ı ··· -A~emaşiran peşı-evi. 2 - Dede -
Ud taksımL 6 - ........ :P.iuhayyer şar- Acema~ıran beste: Yar meşamı hatıra. 
k.ı: Niçin mahzun bakarsın. 7 - ...... - 3 - Nikogos - Acem kürdi şarkı: Sevdi 
Muhayyer saz senıaisL gönlüm ey meleluimn seni. 4 - s. Kay 

Saat 13: Meınleket saat ayarı, ajans nak - Bayati şarkı·C Her sinede bir 

ve meteoroloji ha~rleri. g~. 5 - ······· ·• - Halk. türkü.sil. Yü - ı 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Karışık prog- rükde yaylasında. 6 - ......... - Hüz -

,,....... ------------
BORSA 

ANKARA 
17-6-939 

KAPANış 

1 STERLİN 

100 DOLAR 

100 FRANK 

LİRET 
İSVİÇRE F r. 

100 
100 
100 
100 

• FLORİN ' 

RAYİŞMARK 

100 BELGA 
100 DRAHMİ 

100 LEVA 
100 

100 
PEZETA 

ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 

100 DİNAR 

100 YEN 

100 İSVEÇ K~. 
100 RUBLE 

5.93 

126.67'15 

J.3550 

6.6625 

28.6625 
67.2415 

50.8025 

2L5275 

1.0825 

1.56 

14.035 

23.8725 

24.8425 

0.905 

2.8925 

34.62 

30.5325 

23.9025 

Esham ve Tahvilat üzerine mu

amele olmamıştır 

100 DALAR 

Esna n ve T•hvll.tıt 

Sivas - Er:ııurum 1 
100 İSVIÇRE Fr

1 
100 FRANK 
Ergani 

Sivas - Erzurum Il 

Sivas - Erzurum JV 

1938 % 5 Hazine tahvili 

3.355 

19.67 
28.5475 

3.355 

19.18 

19.80 

19.75 

69.-

S EBZE F I A T L l!R I 

Çocuk Bakımı 1 

Esirgeme kurumunun 
15 günlük faaliyeti 

Ankara, 1 f (A.A.) - Haziranın 
birinci gününden 15 inci günü ak
şamına kadar Çocuk Esirgeme ku- ı 

rumu genel merkezine müracaat 
eden 433 hasta çocuk muayene ve 
tedavi edilmiş ve Çocuk sarayın
daki sıcak banyodan 1513 çocuk ve 
anası banyo almış, iki fakir çocuk 
lu aileye erzak ve sekiz çocuğa 

nakdi yardım yapılmıştır. Bundan 
başka her gün süt çocuklarının 

başka her gün Süt Damlasına 

müracaat ederek pastörize edilmiş 
çocuk sütü alan süt çocuklarının I 
sayısı on beş günde 2006 ya baliğ : 

olmuş ve bu yavrulara tevzi edi-ı 
len süt miktarı 1108 kiloyu bula-

1 rak kurumun son on beş günde 
hayırkiir elinin uzanabildiği ço

cuk sayısı 396~:_-bulmuştur. ı 

20,000 kontal Sulfat dö 
Manyezyum 

Roma: 1; (A. A.) - Üç ay
danberi yeni !P•i•atın faaliyette 1 
bulunduğu Kngli memlehalannda 
tatbik edilmekte olan bir usul "a
ye•inde gelecek seneler zarfında 

senede 20.000 kental •ülfat dö man 
.yezyum ve dö potasyum çıkarıla-
jcağı ümit olunmaktadır. 

Müteakip •eneler zarfında bu 

miktar geni~ mikyasta artacak
tır. 

---...oo>---

11827 seneı ·n '9 89 gemi 
tsı.. .. hul Belediyesi Merkez halinde •ı Kahire: 16 (A. A.) - ~[ısır 

hükfnnti ile Yunan hükılmetı aratopı..n sahlan Yll§ meyva ve 
sında 1827 scne,inde içinde bulu-

sebze fiatleri 

Orta 
nan birçok kıymetli eşya ile batmış 
olan 89 cüzütanıdan mürekkep :Mı-

SAYFA 1 

İkdamın anketi 

Rüyalarınızı söyleyi
niz, manalarını 

söyliyelim 
Ekseriya ıördoftinö:ı bir rüya 

sizi bir müddei işgal eder. Kafa
nızı yorar, hatta baz.ı sinirleri 
zayıf elanl:ırda cü.nlerce, bat -
talarca bfr kata me~alesi mey
dana getirir. 

İnsanla.nn istldli.Je olan duş
künliitiııi: cek eski, adeti yaradı
lış!& baflıllan btr keyf(ycltlr. 

İşte bu aebt"plt" asırlarc:ı evvel 
rii]'aların tah!Jlf. (tabir) lsmlle 
her memlekette n ker millette 
en reVM"ta bir hidise &etk.U e -
derdi. Bllhusa erta çalın son 
senelerine kadar sihir. er:ıün ve 
sır beldesi diye tanılan Rindi.s
tanda ri.ıya tahliline çok eheoıml

yet verilirdi. 
Bugün birçok kiitiıphane do -

lapbrında, raflarda her dilden 
türlü rü.ya kitaplarına rastlamak 
mümkiindür. 

.İKDA!\.I• okuyu<'ularına mr · 
rakh bir mena olmak ihere cOr
d.üJeri rQala.rın bu çeşli. kitap
lardaki k&r&Ştkhklarını eski tabir 
şekillerine ve tablrnamelere &'Ö • 

re delalet eUiklt-rl mana ve llidl
seleri bildirecek. okayaeula.ruwı 

bıolt z:unanlumU eilmceli bir 
vak.it l'tclrtttck şekilde bunların 
Blnd, ('in ve Hindu adt \'erilen 
• .o\.merika yerlUrrtnln tabirname • 
lerinde-n çUtancat- kanılıimı 

kendllerf11e verettk:Ur. 
Gördüi:ünüz rüyayı kısa~ 7a • 

zıp rüya kuponu ilP birlikte bl· 
ıe cönderlnlz. Bunları tetklkJe 
mesgu1 olan arkad!\şımız kal'fılı

imı ııu•lemDln b• "° lal · e -
dileu sütUA.unda size bildirecek • 
tir. 

İsminjn neşrini İ<;trmlyenler 

rum:u:ı kullanabilirler. Hususi. şe
kilde cevap lsUyenler 4 kuponla 
btrllktf- tehlrdeyse 3 kwru.şluk, 

taşraıla ise 1 ltlU"Uflıılt bir _.,, 
pula llıi.ve."itle ı-önderecek~rl rii -
~ eıen.bmı Jlttlttwpla ala
caklardll'. 

Saat 21: Müzik (Riyaseticümhur Ban 
dosu - Şe!: İhsan Künçer.) 1 - Wel -
tge - Maq. 2 - O. Fetras - La Morena 

(İspanyol valai.) 3 - E. Lalo ? <İş şeh
ri kralı• operasının uvertürü. 4 - F. 
Mendeıs.tıon - İllı:babor şarkın. 5 -
Ravel - Bolero. 

Vakii supholdu. 3 - Sadullah ağa -
Ağır semai: Hali seyehi nazik terinde

dir. 4 - Arif bey - r..ıuhayyeı· sarkı: 

ram _ Pi.) zam türkü: Akşam oldu yine bastı ka-
reler. 7 - ......... - Htizzam saz seına-

Cinsi emsal; 

Zenrfe mönderecatı, bel Ye me
raltlı tdrlkalan, çoşltıı haYMlb -
lerl, en oabuk ve en dofru haber 

kuru~ ,ır filosunun çıkarılması için mü- verlşlle tanılan cİXDAM• da bun 

Humarı yok bozulmaz meclisi. 5 -
Şevki bey - Muhayyer ııarkı: Ol gonce 
dihen bir gül haod&.I' . 6 - . . . . . . . . . Ke
man taksimi. 7 - Arif beyin - Muhay
ileı :;arkı: Mevhane tarapgiıtu mey. 8-
Rahmi bey Muhayyer şarkı: Serapa 

Saat 19: Prograın. 
Saat 19.05: Müzik (Kabare - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği (İncesaz !as-

lı.) 

isi. 

Saat 14: Meınleket saat ayan, ajans, 
ve meteoroloji haberleri. 

Bam ye 

Sakız kabağı 

1 zakerelere lıaşlamlmış olduğu ha-ı d&n batk• sizi alakadar eden bir 
20 çok 7uıtar buJacaksınıı! 
2 ber verilmektedir. İİm•••••••••••llI 

-~-<>o,o-~~ . -~--,,...-~~~~~~~~~· 

Kilo 

• 

Saat 21.50: Anadoh: ajanaı (Spor ser-

Saat 20: h-lemleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10 - 15: 111.tizik (Dans müzi
ği - Pi.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 20.l5: N.eş'eli ~laklar - R. Saat 18.35: Mtizik (Melodiler - Pl) 

Çalı fasulyesi 

A. kadın fasulye 

Yeşil fasulye 

Kır domatesi 

Bakla 

• 
• 
• 

7 

12 

7 

12 

4 

6 

8 

3 

Fıransada af Kanunu 1 K D A M ı N ı 
Paris: 11. (A. A.) - Lebrun' Ruya tahlll kupO!tu: 

,·i.si.) un tekrar reisicilmhurluğa intiha-
Saat 2.2: U:ıWlı: (Cazband - Pi.) 

Saat 20.20. Turk muzıgı. 1 - ...... -ı Sa 1 18 45 . M .. ık (K' ··k rk . • . . a .. uz uçu o estra-
Suzınak peşrevı. 2 - Rahnıı bey - Su- ş f N 'b Aşk ) 

1 
F . • . . . e : ecı ıo. - rans Lehar 

zınak. şarkı: Bır sibt·ı taı·an. 3 - Udt E t' d V Is 
2 

E · h 
bı münasebetiyle bükü.metin tevdi ••••••••••••il!!• büsnü anstn. 9 - ..... ... - Muhayyer 

yürük semai; Bir ellC çekti yine. 10 -
Saat 22.45 - 23: Sun ajans haberleri 

• 

,.e yarınki program. 

~ .. --.... -- .... ..... - Saz semaisi. 

Saat 21: Konuşma. 
va opere ın en a . - rnmerıc 

Cemil - HicazkAr şarkı: Layık mı sana. Kal ç rda . . d 
4 Udi z k. U. k k . B' .r.i nıan - a ş prensesı operetln en 

- e ı - şşa şar ı. ır °'"""" tp . 
geleceksin dıye. 5 - Lemi - Hüseyni Po urı. 

• 
Araka • 

• 

ettiği af kanun liiyihasmı meclis 
kabul etmiştir. 

---o<>-! 19 haziran Pazartesi f 
........................ 

Saat 21.15: Müı.ik (Radyo orkestra
sı - Şet: Hasan Ferid Alnar.) 1 - Carı 

Marin Von Weber - Fericshütz opera -
şarkı: O güzel gözlerle. 6 _ ......... _ Saat .19.15: Türk nı.üziği (İncesa.z 
Hüseyni şarkı: Kimin ınecburu hilsnü faslı.) 

sından u\•ertür. 2 - Feliks Mendels - ansın. 7 - Leıni - Karcigar şarkı: Ces
sohn - Bartholdy: Yaz gecesi müziği. a) manı o ıneh\.·esin elftdır. 8 - Rakım -

Saat 20: :\ll('nıleket saat ayan, ajans 
ve nıctcoroji haberleri. 

Bezelye 

Semizotu • 

RUya tahlm aUtunuınu
za gelen mektuplara 

cevap veriyoruz 

1920 yılında inhisar idare- -------
Saat 12.SO: Program. 

Saat 12.35: Tlirk müz.iği - Pe. 

Saat 13: Memleket saat ayarı, ajans 
ve n1eteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karııık prog 
ram - Pe.) 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05: Mtizık (Bır solist - Pe.) 
Sa.at 19.15: Türk ınüziği (Fasıl hee-

tl.l 
Saat 20: Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 

aat 20.15: Ne•'eli pliklar - R. 
aa t 20.20: Türk: müziği: 1 - . . . . . . . . . -

B.Jyatiaraban peşrevi. 2 - Haşim bey· 
Bayatiaraban saı·kı: Nimeti valsın için. 
3 - Rahmi beyin - Bayatiaraban şn.r
la: Gönlümü hicrana yaktı. 4 - ...... -
Kanun takalmi. 5 - Suyolcu - Bayati
araban şarkı: Neyleyeyim nicedeyim 
olamam. O - ........ • - Bayatiaraban 
şarkı. Düpne dağda gezen geyiğin. 7-

- Bayatiaraban şarkı: S3z senıa
i.sı. 8 - Leyli\ hanım • Hicaı şarkı: 
Ze\.·ki sevda duymadJn1 9 - Sal3had

Uvertür. b) İntermezzo. c) Noctumo. Kürdili şarkı: Demedinı hiç ona kim - Saat 20.10; Neş'eli plılklar - Ri. 
ç) Schcrzo. d) Di.iğün marşı. 3 - Ri - sin. 9 - O:;ınan Nihad - Kürdili şarkı: Saat 20.15: Tilrk müziği: ı _ Hüz-
chard l,'/agner - Tannhauser operasın- Kaç yıl yüttğiın. 10 - ......... - Halle zam peşrevi. 2 - Mahmud Cel;ileddin 
dan uvertür. tiirküsü: Ekin ektim çöllere. paşa - Hüzzam şarkı: Değildi böyle. 

Saat 22.15: Konuşma. 1 Saat 21: Konuşma. (Ziraat saati.) 3 - Bimen Şen - Hüzzam şarkı: Sü -
Saat 22.30: Müzik (Neşeli müzik -1 Saat 21.15: Müzik (Senfonik pliik - kiınla geçer ömrüm. 4 - ... . . . .. - Hüzl 

Pl.) · lar.) zam türkü : Ata binesim geldi. 
' Saat 23: Son ajans haberleri. Ziraat, Saat 21.45: Konu~m• Saat 20.30: Tllrk müziği (Erkek kü- ! 

eshaın, tahvilflt, kambiyo - nukut bor- Saat 2~: Müzik (Küc,·Uk Orkestra -ı 1ne heyeti.) İdaı·e. ed~n.· ?ı.iesud ~eınil: ı' 
sası (fiyat.) Şef: Necıb Aşkın.) 1 - Mendelssohn- 1 - ........ . - Be:;tenıgar peşrevı. 2 -....................... 

1 
Venedik gondol şarkı:ıl _ İlkbahar şar- Ha~in1 bey - Besteniga: şarkı: Kacma 

• - • Ç b ku.ı. 2 - Michr·l - Gece puseleri. 3 _ mecburundan. :l - M. Izzct - Be.steni-
ı 21 hazıran arşam a Puccini - To3 ka operasından potpuri. g&r şarkı: Gayriden bulmaz teselli. 
ı •..................... : 4 - Luigini - l\.1ısır baleti. 5 - Emil 4 - ........ - Viyola ile taksim. 5 - Le 

\Valdctufcl - İki kere iki vals. 6 _ n1i - Hicaz şat•kı: Sorulmasın benden 
Drusseln1ans - Felen1l·nk süiti No. 3 yeisiın. 6 - Dede - ......... - Baharın 
(Karlı ınanzara.) zaınanı geldi. 

Saat 12.30: Prograın. 

Saat 12.35: Tilrk ınüziği • Pe. 

Saat 13: Meınleket gaat ayarı, 
ve ıneteoroloji haberleri. 

ajans Saat 23: Son ajans haberleri, ziraat, Saat 20.50: Konuşma (Dış politika 
esham, tuhvilfı.t, kambiyo - nukut bor- h8.diseleri.) 

Saat 13.15 - 14: .Müzik (Karışık prog 

ran1 - Pi.) 
Saat 

Saat 
Saat 

19: Program. 

19.0S: Müzik (lllelodiler - Pi.) 
19.15: Türk mü7iği Fasıl heye-

sası (fiat.) Saat 21.05: Temsil. 
Saat 23.20: Müzık (Cazband - Pl.) 
Saat 23.55 - 24: Yarınki program. : ................ _, Saat 22: Haftalık ro~ta kutusu (Ec

nebi dHlerde.) 

din Pınar - Hüzzam şarkt · Ümidini kir- ti.) ı 23 hazirc.n Cuma ı .................. __ Saat 22.30: l\1üzik (Oda müzigi. - Pe.) 
Saat 23: Son ajans haberleri, ziraat 

l eshan1, tahvlliı:t, kambiyo - nukut bor

sası (fiat.) piklPrinde. 10 - Ha7ri Ycınigün - Hüz- Saat 20: Memleket saat ayat·t, ajans 
zam şarkı: Öldüraem yazıktır sana ka- Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk mtiziği - PL madan. 
ve ıneteoroloJi haberleri. 

Saat ~O.IS: Neşelı pbi··;ar - R 
Saat 23.20: Müzik (Cazband - Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki program. 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 

Kuru soğan 

Eng:nar 

Patlıcan orta 

Akçe armudu 

Yabani armut 

Can eriğı 

Kiraz 

Zerdali 

Kayısı 

Vişne 

Şeftali 

Badem 

Ağaç çileği 

Ereği. çileğ~ 

Yerli çilek 

Muz yerli 

• 
• 
• 
• 
• 

Aded 

• 

35 

10 

3 
5 

3 

7 

Kilo 2 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

8 

7 

8 

9 

20 

15 

.ıs 

13 

60 

17 

30 

40 

sinde çalışan memurlar 
Gümrük ve İnhisarlar Veklleti 

2921 numaralı inhisarlar tekaüt 
kanununa ek olarak bir proje ha

zırlamı.ş ve mecEse sevketmiştir. 

Bu kanun ile 336 senesinde yani 

milli mücadele sıralarında kuru -

lan muvakkat idarede çalışan me

murların da o zamanki mesai müd 
detleri tekaütlüklerinde hesap ed! 

lecektir. Bütün memurlar yeni ka

nundan çok memnun olmuşlardır. 

Cemal Sahir 

22 Haziran Perşembe. Nezihe ve 

kıymeı.li davetlilerinin huzurlie 

Sirkeci Vezir bahçes:nde daiml 

temsillerine başlıyor. 

Üıııldldar: Kaptan~: Numara 

113 Bay Mukbil Abaya: 

Rüyanızı kısllC& yazıp bildirmek 

prtile bunun evvelce ve muhte

lif menbalara göre umuml surette 
nasıl tefsir edlldllfıı! bildire -
ceğiın!zi yazıyoruz. ı..ctfen böyle 

yapınız! 

* Bay Ekrem Akkı!rdere: 

Es:ki t.abirnamelerde (imtihan) 

kelimesine teıadüf edilmemekte -

dtr. Yalnız, rüyanızın umumi tek· 
U o mehenklere vurulunca çıkan 

netice şu: H ürınet ettiğiniz lnaan· 

ların huzurunda ısrarla blr py ı.
temek, umulan bir neticenin mu.
vaffakiyetle tecellisine deWet e

der. Bunda hamt haddi ele geçi

rememeniz muvaffakiyetin tam ta 
ferrüatile değil de kısmen kabil 

olacanığa işarettir ... 

- Evet. .. Öyle.. dedi ve elleri 
titredi. 

Delikanlı, onun elindeki gazete
yi güç hal ile tutmakta olduğunu 
gördü. 

seri sevmem .. fakat ne yaparsınız, J den insanlardan kaçar gibi kaçı -
başa gelince çekilir.. yordu. 

' 

geçen erkekleri süzerek gülüşü - , ğer iki cinayet arasında bir rabıta 
yorlar, aralarında latife ediyorlar- ve münasebet buluruiuğu söyleni-

Delikanlı, tatminkar bir eda ile: Mösyö Cust, elinde gazetesi ol - dı. · yordu. 
- Harplerin önüne geçilebilir .. duğu halde sıranın üzerinde kddı. 

dedi. Mösyö Cust, gazeteyi okudu, bir 
Bu genç kızlar, ~'r an olıa Scotland Yard, mesele hakkında 

Zabıta Romanı: No 2 9 Yazan: ~.GATHA CHRISTI 
Delikanlı, sözüne şu suretli\_ de

vam etti: 
Mösyö Cust, uzun uzadıya gül- daha okudu .. halk önünden geçi -

dü. 

bile Mösyö Custa nazarlarını çe - nel<adar fazla reltlim yapılır, neş
v:rip bakmadılar. riyatta bulunurlar ise ml1crımı.n c 

yordu. 
k" - Delilerin yaptıkları işlerin so Delikanlı, Bunların ekserisi cinayetten bah Jkınd.i güneşine bakarak gözle-/ ran Elısabet.h Bernard adın __ da ı nu ne olacag·ını ıaı1 ı~,·.·n etmek mu··ş B' · k d k 

.. - ızım ar a aşın endisi de sediyorlardı. 

Mösyö Cust, küçük bir masaya kadar süraUe ele geçir . .Jebıleceği 
oturdu ve bir çay ile Denonshire mütaleasında idi. Bütün İngiltere 
kaymağı ısmarladı. halkı, gönüllü dctektıf hal.ne gerinı kıpıştırıyordu. Yoıunu kay - , genç bir kızın katli hadisesi uze - küldür. Fazla olarak birçok ahval- b" 

1 
k A b 

betnıış b r köpek tavnle etrafına rine heyecana düçar olmuş ve bü- lard t frk kaçığın :ri <>sa gere ·· dedi ve - Çok menfur şey.· ca a ci - ON YEDİNCİ BAP 
ap e etmeğe mkan yoktur. yüksek sesle ilave etti.. naye!i işlyien bir Çinli mi idi? · baktı. Kendi kend.ne •A.. Bu da &-ük bir infiale kapılmış idi. Kari - de ()nları sima itibarile normal in- iş olduğv. yerde aayıyer 

bır fikir!. diye mırıldandL !erimiz, facia mahallinde bir A. B. 1 d t f - Tecessüsümden dolayı kusu- Hizmetçi kız, bir Çinli kahve • - Slr Canınichael Clarkın katli ha-
. . . . san ar an erik etmeğe imkan ra bakmayınız, mösyöT siz harbe sinde çalışmıyor muydu? 

Gazete mi.ıvezzil~ri, C. şımendıfer rehber.nın bulun - yoktur Onlar da s· . b . disesi dolayısile A B. C. sırrı mat 
. · ızın ve enım iştirak ettiniz mi? - Biraz evvel golf sahasında: k al Clıurston cinayetini okuyunuz. muş olduğunu hatırlarlar. Sır Car- gibidirler.. ubatta çok mühim bir mev l i§Ig 

S ı b 1 ı 1 · ı Evet m"syo·· harbe gırme - Azizim, dün çayımızı Elbu - ,. b 1 dı on 1:ı er er .. • Miisyö Chust, cep-' ınic lae Clarke'in cesedınin yanı Mösyö Gust - • ~ ·· m, etme
6

e aşa . 
lerinı karıştırdı, bir para çıkardı ve ı baında da bir A. B. C. rehbe.ri bu- _ Olabı·ıı·r.. biraz da müvazenemi bozdu .. O ryde içtik.. Gazetelerin sütunları hep bu hA-

mütaleasında bu - da ber· hır" ba• " nd Her halde po1• ı"•• vaz'ıyed d Id bır gazete saım aldı. Gazeteyi der- lunmuştur. Zabıta, her iki c.naye- lundu. zaman n 1 • agrısı an - '"'• .~ , diseye müteallik haberlerle o u. 
hal a cmadı.. tin ayni şıohıs tarafından işlenm~ müthiş surette muztarip oluyo - edecektir. Gazeteler, birçok izlerden bahse 

t ld kted . - Bu, ayni hakikattı"r. Bunların rum N d · t kif edile ktır" t ki . ' .uıni bahçeye girere~ Torquay o uğuna da şüphe etme ır. ·· - ere e ıse ev c . diyorlar, caninin ve suç or a a -
lm•nın,n görünmekte 'Jlduğu bir Cinayet işlemekle meluf bir deli- arasında öyleleri vardır ki harp Delkanlı, - İhtimal Torquayda. nnın tevkif edi!melerin!n pek ya-
koşe~ine doğru ya,·:ış adımlarla nin bizim kaplıcalarımıza birbiri- yüzünden akıllarını kaçırmışlar ve - Size samimi surette acıya - Mösyö Cust, ihtimamla gazetem- kın olduğunu haber veriyorlar, ci-
il 1 O k 1• 1 1 bir türlü zihni müvazenelerı"nı· 1·s - d' ld d · r edı. turdu ve gazetesini açtı. ar asına m1.16al at o ması nası o - rıım, ıye mırı an ı. ni büktü ve sıranın üzerine koya- nayet hııkkmd.a yeni bir takım ma-

\ • d k b 1 ı , tirdad etmemişlerdir. ,_ ~·ı.... 
· ~gı a ı aş ığı okudu: ur. - Bazı anlarda ne yaptığımı bil rak ağır ağır şehre doğru yo .... y.-- hmıata sıihip olduklarını iddia e-s C h 1 el k k tli ı ··k · - İhtimal. .. Siz haklısınız.. · r armcc ae ar ein a Fanile bir paııta.on ve go rengı mıyorum. tı. den bir Ç>Ok kimselerle yapmış ol-

Chur, tondJ müth iş bir facia, mec- mavi bir gömlek giymiş olan bir Deliaknlı, - Öyle mi? Allaha ısmarladık, Mösyö Cust, yolda beyazlar, dukları mülü:atlan n~or -
nun bir kaUiıı cınayeti. delikanlı, Mösyö Cust ile ~ni sı- - Ben asla harbe taraftar deği- mösyö .. gitme zamanım geldi. pembe, mavi nınkll yazhk elbise _ lardı. Bu msele, parllmentoda dı-

0Jha aşağıda şu satırları okudu: ranın üzerine oturmuş idi. mil.. dedi. Delikanlı kalktı ve acele acele !er, p ijamalar giyınJt olan ~nç J hi istiaahlara yol ~Clk kadar dal 

• .. _ ... ..ıBı..uaJ1ü.d&.iaun....ıh .. l"modlenı..hıae-m.a.enmıbı.ıııı.ırı..a .. y'""'ev...!.....ı~Ço-k._.m:.en1-.. ur- b_i .. r_c .. in_a_y .. e,_t.! ,_d.e_d_i..ı...-M_ö .. sy.,o_· _c_u_s_t_, _d_e_H .. k .. a_n_lı;..y_a_d_o_·n_d_u_· . .ı.'~u-za_k_I_aş.:.t-ı.~D-~_ı_ik_a_n_l..:ı,_k_en_d_i:...c.h..:a::.•.:.;ta.;...;- k•zlara tesadüf etti. Bu ae kız - , b'-'ud=a"'k~sa~kl-ı. ________ _ .,, - .... ·-

mili. 
F.clair Quotidien gazetesı , şöyle 

bir büyük başlık neşret! •. Katil, 
ihtimal şehrimizde dolaşıyoı 

Po:rot'nun ismi bütün neşriyata 

karışmı.ş id.i. Katil tarafından ken
disine gönderilmiş olan mektup • 

!Ar, aynen iktibas edildi B ı ga
zeteler, elinde imkan varke. ci

nayetler önüne geçmemı~ oldu -

tundan doolayı onu itham ettiler, 
diğer bazıları da onun lehinde bu

lundular. Çünkü nihayet caniyi 

bulup teslim edoeeğL ümid ni bes
liyorlardL 

Gazete muhabırleri onu~ la gö
rüşmeler yapmaktan ve bu go ıl:y 

mekri: 
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inhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
~ - Şa tnımıe. , -~ib ncc ' adet s gara paket makinesi ka-

pa1ı zari u su.ıle eksıl meve konır ııştur. 

il - Mul-ıammen bedel sıf el 0.000• rr vakkat teminatı c750• 

l.radır. 

ıı ı _ EksiltlI'e 3/Vll/939 Pa zartesı günü sat 10,30 da Kabata~

ta Levazım ve ~ übayat Şubesi miidiıriyetindekı Aım komisyo -
nunda yapılacaktır 

IV - Şartnameler her gün s özu geçen şubeden parasız olarak 

alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak et mck isi iyen firmalar fiatsız fenni 

tekliflerini münakasa-dan cl5• gün evvel tetkik edilmek üzere tütün 
fabrikalar fUbe-. vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazanı -
mın vesika almaları lazundır. 

VI - Mil!lıürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile '. . 7,~ gü -
venme parası makbuzu veya ·banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfları münakasa günü ihale saatinden bir saat evve
line kadar komisyon başkanlığına makbuz ıı ukabilinde verilme -
lidir. ,3475, 

* Cinsi Miktarı Muhammen %7.5 te- Eksiltmenin 
bedeli minatı şekli saati 

Lira Kr. Lira Kr. 
82X114 eb'e.dında m11-
lenz kiiadı 50 to takri. 1160. - 87. - A. Eksiltme 14 

4000 Kg. 
Perçin mücelllt hu-
rufatı ve teferruatı 6 takım 445. - 33. 37 • 15 

I - Nümune ve !ilesi mucib ınce yukarda cins ve miktarı yazılı 
2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın a lınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat tem inatları eksiltme şekli 

Ve eaatleri hizalarında göskrilmiş tir. 
lII - Eksiltme 4/VII/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Mü

bayaat Şubeslndekl Alım koınisyo nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız 
elınabillr. 

V - İstekliler ek~iltme içın tayin edilen gün \'e saatlerde 
%7.0 güvenme paralariyle birlik! e mezkür kom ısyona gelmeleri 
ilan olunur. .4329 , 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden: 

Semti 
Kasımp~a 

• 
• 

Ortaköy 
Beyoğlu 

Feri.köy 

• 

Mahallesi Sokak No. Cinsi 
Gazi Hasan paşa Kayık is

kel es 
2 Kulube 

Bedrettin 
9 DükkAn 

Cavit ağa 
Kalyoneulrnlluğu 

Pangaltı 

kel esi 

• 
• • 
Neşet ağa 

Cami kebir 
18 Bahçeli dük 

5 Ev 
Akkiran 16 Ap. 2. ci daire 
Fransız mezar- 109 Dükkan 

zarlığı karşısı. 

Yukarıda yazılı emlak 31/5/ 940 günü sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 23/6/939 günü 
saat 14 de müracatları. (7228) 

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

940 senesi sonuna hdar beheri dört yilz seksen gramdan bir çifti 
dokuz yüz altmış gram itibarile bir senelik yüz otuz sekiz bin yedi 
yüz kilo Amasya Belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi yerli buğday 
elaneAi bugünkü belediye rayicine göre on bin dört yüz iki lira el 
il kuruş muhammen bedel ile 1-6-98 9 tarihinden itibaren yirmi dört 
rün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - ihale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyona 
saat on dörtten sonra verilecek teklif ile teminat mektupları kabul 
edilmiyecektır. 

4 - Bu ihale 24--6-939 cumartesi günil saat onbeşte Amasya 
C. Müddelumumllik dairesinde toplanan komisyonun huzurunda ya 
pılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. Müddeiumumlliği 
ne veya o yer ceza evi mödürlüğilıne ihaleden evvel mUracaatları 

ilan olunur. (4004) 

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

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

kalfası ve aynca mak .ne ile elbise diker erkek ve kadın terzi alı -
nacaktır. 

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

eşı ~ğıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne milra -
caatleri. c4009• 

ALA 
. 1 

R•kımıza gösterilen raObet 
Uzerıne, bUyUk bir fedakAr· 
lıkla ve modern te,kllatıa 
eıhhJ ,er•lt altında temiz ve 
ıtınalı çekilen ALEM RAKI· 
&iNi yeni etlketle plyaeaya 
çıkıırdıOımı eııyın mu,ııırı
lerlme sııygılarımlablldlrlrlm. 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin güzelliti giyinmekle ölçülür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

ADRESE DiKKAT : Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak 
--· ---·· .. ·--... 

IKDAJll ,. 1 
1 

1 
I 

llı1 ' L_ , -ı' 
' 

---- TAYYARE 
PiYANGO BİLETLERiNiZi L A L E GiSESINOEN ALiNiZ il AZANMANIZ 

' ÇOK MUHTEMELDiR iSTiKLAL CADDESi LALE SINEMASl YANINDA 
S A H l B l: AHMET TOPCU ve TEVFİK FİKRET 

~--~111111111!11--~~----~m! ..................... ____ ~~ 
Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü-.. Türk Opereti: 

E Mi 
zaminin hususi ilacı 

Yua ve çıbanlan derhal geçirir. Her eczahanede kutusu 
50 kuruştur. 

fistad Muhls Sabahattının rıya· 

setinde (40) kişilik muazzam kad· 

ı-o (16) kişilik balet ile yakında 

j yaz temsillerine başlıyor. 

TÜRK TİCARET DAHKASI A. S. 
HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

MERKEZİ • • ANKARA 

ş 

ADı\PAZARI 

BARTIN 
BOJ,U 

u B E 

BURSA 
ESKl~EHllt 
İSTANBUL 

L E R 

İZMIT 

SAFRANBOLU 
TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul subesinde tesis edi1en ,, 
'' Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

.,. . . ·. - . . ~ ·ı~ -·. ..... - _ .. , . 

1 

18 - Bazıran rn~• 

DiKKAT 

I
Gıripln kutularının Uzerlne resimde gördUğU
nUz fll&kilde kabartma sullar llAve edilmiştlrl 

.__Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyin·z-• 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

• 

En temiz ı, · En temiz malzeme ·Zengin çe,lt 
Salkım Söıtiit, Demir Kapı Caddesı No. 7 

AVUZ EZ 
DIPLOM TERZi 

Telefon : 2163J 

°"--------~--" ... lstanbul Halk Tiyatrosu 

1 Paria Kadın ve Erktk Terzilık 
Akademilerinden 

Kenan Güler ve 
arkadaşları 

Paıar gündüz 
Öskiidar İnşiral• 

1 113 Bcyo~lu Par.nakkapı l;ay reı apar 
t1mn111 , Türlı: Foto evi u!!tOodt-

EGE TiYATROSU 

Nurettin Gençdur n arkadaşları 
18 Haziran pazar akşaıru 

Yenişehıı Cümhuriyet bahçesinde 

İKİ SÜNGÜ ARASINDA 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HAR1Cl 
~--

Seuelik 1200 K.r. 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

S ayhk 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr • 

1 LAN 

Birinci Sahife 

ikinci Sahife 

İç .ahifeler 

T!.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kurut 
zso kurut 

50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kıırUf 

Bütün bir sahife veya ya· 

rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gu:ctemlze 111n Terml!k 11-

tiyenler ya doğ'Tudan doi -

rvya ıazeteıniz ldar.ıhıuıesl

ne veya Ferdi Selek llı\ıı bü

roaı.ına müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet ban No. 

3 - Telefon: 20607 

bahÇ€Sİ 

ayrıca Mişel Otta 
Büyi'k rnilsar• ·.ıre 

varyeteleri. Hokkabaz Hans. Gece 
Şen yol aile bahçesi İnci il tar h 1 
komedı. 3 perde. Mişel Otta ver-;e
tesi. Hokkabaz Hans. 

Dr. SUPHI ŞENEES 
İdrar yolları hastalıkları müte -
hassısı Beyoğlu Yıldız Sinl!nıası 

karşısı Lekler apartıman. Fakiı'le-

re parasız Tel. 43924 

1 

Terin ıslattığı elbise kısa bir 
zamanda harap olmıya mah
kumdur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter bil
hassa kumaşların rengini bo· 
yar 

SUDORDNO 
PER V 

Elbiı;elerinizi, iç 911maşırıarını
zı tere karşı korur. Teri kes
mez, sadece mecrasını değiş-

tirir. Her eczane ve itriyat 
mağazalarında bulunur. 

Nereye gideyim diye 
duşunme 

Moda denb banyosuna koş. 

_... ...... DiKKAT--;.-............ ...: ................ ._. 
Örnek Elbise Kumaş "e Tuhafiye 

açıldı bütün yenilikleri orada bulabilirsiniz. Hazır, 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mUtelıassısı 

TO.nelbaiı • Bursapuarı 1.1.stü

Ohanyan apl No. 980. 

Hem ucuz, hem yakın, hem 
güzel. Duhuliye cın kurll§tur. 

Toptan ve Perakende. 

mağazası 

Ismarlama 
Fa.kirlere cwnarteei, parasız. 

"'-' •· • A•r+lll• 

Sahlbl ve Neşriyatı İdare Eden Bas 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. 

Baaıldı&ı Yer: Son TeJıraf Buımevl 


