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Son· hadiseden 
sonra vaziyet 

Mısır Hariciye Nazın Ankarada istanbuluri ATA irC~K'lUın 
SAV ARONA'DA 

Muhterem Anka-misafirimiz 
merasimle karşılandı rada 

.et derdi S<O> N GÜNÜ 
Öğleye doğru Atatürk'ün yanından çıkan doktor, 
yUzUnün her hattında ayrı bir sevinç tezahürü 
okunduğu halde müjdeledi: "Atatürk uyandılar,, 

s uncU sayfada: 

Atatürk ve istlkl~bi • ita • 
retler • Dış politika • Notfor. 

4 uncU sayfada: 

Çakıcı Efe • Hikaye - Sinema • 

Mbah. 

5 inci sayfada: 

T..-ii>ıe büyük Türk korsanları • 
Srllr . lstanbul ınualllmleri te • 
neızühiiniln resinılcri. 

6 ıncı sayfada : 
Memleket • Baynnlara soruyo • 
ruz • Bilmece • Radyo • Bu kalbe 

kelepçe vurmalı. 
---1111 _,--g.JD..JD..C-.:SL 

= 
-8-

Al Polonya oe Dantug manya, 

19 
A.A.) _ Almanya-! yapılan ve gittikçe artan tazyik· 

Varşova, ( lıl birliği Al !erin Leh analarını ve babalarını 
~a yaşıy~ ~o::uı;:tioin vui· feci bir endişeye diiiürdüğ~nü bil 
manyadakı d Frick'e bir muhtıra dirmek için Almanya hükumetıne 
yeti hakkıiştn ıra müracaat ediyoruz. Leh kolonisi 
tevdi etm · ğ - ce-

N t d ŞO··y1e denilmektedir: azasının maruz kaldt. ı cevru 
o a a b"k d"l eme

.AJmanyada yaşıyan Polonya- fanın çocuklara tat ı e ı m J.... 
lıların vaziyet i yeniden vahimleş- sini Alman zimamdarlarından r 

mlştir. Genç Leh nesli üzerinde ca ediyoruz.• 



SAYFA! hrnAM 20 - Haziran 1939 

Mühim bir mesele 

lzmirlilerin fuar hakkındaki endi
şelerine vali cevap veriyor 

. Şehir ... Haberleri. A dliye koridorlarında 1 
24 SAAt: 

-~. . . -~ . . 

Denizyolları ve 1~----.-.. 
Liman işletmesi 1 Haklı Değil mi? 

Yeni ekmek 
kalitesi 

lzmire zarar verecek bir teşebbüs- 1 1 d . b 1 k Beyoğlu n da 
• • ... • • emmuz a ışe aş ıyaca • • 

Y enikapı gazinosun
da bir talebe dövüldü 

Toprak mahsulleri ofisi yeni ( 
un kalitesini satışa çıkardı Gazinocu Çakır Mehmedin kardeşi ~üleyman te bulunmak nıyetınde degılım teşkiltın hazırlıkları bitiyor hır pazar yerı 

Toprak Mahsulleri ile Belediye( bir ay hapse mahkum oldu 
Yalı ve beledıye reısı Doktor alınan neticeler maksadı tahakkuk l Temmuzda işe başlıyacak o- Aldığımız bir mektupta A. İkbsad müdürlüğü ekme~ kali -ı Evvelki akşam Yenikapıda tuğrulu b:rdenbire yakalıyarak 

Lütfi Kırdar b~ün Yalovaya gi- ettirmek için daha isabetli yollar lan Denizyolları ve Liman işlet -
decektir. araştırılmasına bir mani teşkil et- meleri Umum Müdllrlllkleri teş .

1 
Dun kendisini ziyaret eden ga- mez. Şimdilik henüz bir araştırma kilatı hazırlıkları bitmek üzere -

zeteciler valiye İzmir gazeteleri - üzerindeyız. Nitekim ayni müla - dir. İzmir limanındaki işleri tasfi
nin enternasyonal fuara rekabet katımda münhasıran fuar üzerin- ye ve yeni teşkilata göre hazırla -

etmek için İstanbulda ayni tarih- de durmuş değilim. Taksimde ya- mak için üç kişilik bir heyet seçil
lerde bir sergi açılacağı hakkın - pılacak sergi ve spor sarayında bu miştir. Bu heyet Liman işletmeleri 

iınzalı kariİlniz diyor ki: 
•Ben, Bamalbaşında oturu

yorum. Her sabah, İngiliz se -
farethanesinin yanından ge • 
çeriın. Burada bir umumi ha
la vardır. Sokağın içerisinde 
de arabalar durur. Bunların 

tesıne esas .olacak yen. bugday ~a. Çakır l\1ehmedin "l\1eral" adlı dışarıya sürüklemişlerdir. Bu a
lıtasını tesbıt etmışlerd.r. Of ıs dun 1 gazinosunda bir hadbe olmuş ve rada kendisini ne hakla tuttukla
sabahtan itibaren yeni halita üze-)Güzel San'atlar Akad~mi•i tal~- rını sormak eıtiyen Ertuğrula Sü
rnden. satışa başlamı~ır. i besinden •bir genç gazın o sa~ıbı- leyman Necati sille, tokat ve tek-
Halıta bır beyaz, bır kızılca ve nin karde•i Süleyman Necatıden m ·ı - b 1 b" • .. ' .. .. e ı e vurmaga aş amış ve Ça-
ır de sert bugdaydan murekkeb- ıdayak yemiş gozunden ve muh- kırla b b ·k· k d . , era er ı ı ar e• genç ta-

tır. Beyaz ve kızılcası yumuşak fi- telif yerlerinden yaralanmıştır. 1 . ' . . 
atından sertler ise sert buğday fi- ır d. d ebeyı kapı dışarı etmışlerdır. 
atından' satılmaktadır. Bu ~eni a ıse şu ur: .. · Et·tuğrulun burnundan kanlar bo-

. Güzel San'•atlar Akademısı ..... . 
tedb'r ile ekmek fiatının yüksel - . • . 1 b . d Er şanmış, gozunun aı.tt mosmor o-

daki endişelerden bahsetmişler - tarz işlere elverişli kapalı bir yer Umum müdür muavini Hamit Sa- ı ikisinin arnsında da pn•ar ku-
dir. Vali bu mesele hakkında ay- düşünürken de ayni fikirden mü!- raçoğlu ile Denizbank İzmir şube- rulur. Haladan ve beygirle -
nen şunları söylemiştir: hem oluyordum.. si müdürü Haşmet ve Deni~bank rin gübrelerinin üzerinden 

Mımarı şubeRı ta e esın en . 1 • . • 1 ı· 1 
mesine tamamen mani olunduğu 1 - lk" '-· y "kapıda up şışmış ve çagrı an po ıs er 

tugrul evve ı a.u;am enı S .. 1 kanaati vardır. kı ,,1 h d' - azinosuna git- u ~yman Necatiyi yakalıyarak 
A •<k-~ 1 · h ı·t k !Ça r "e me ın g ka k 1 ··t·· .. l d" rlld wuar ar yenı a ı anın e - . t ra o a go urmuş er ır. 
•. 

9 5 
k 

1 
.. mış, oturmuş ur. .. 

, megın . uruşa satı ması esası u-, E t • . Suleyman Necati dün mesh ut 

- Geçen gün Yalovada bir ar- - İstanbulda açılması düşünü- hareket servisi şefi Zekeriyadan 1 kalkan bütün sinekler, hele 
kadaşımızın suallerine cevap ve - len enternasyonal fuar İzmir için mürekkeptir. bugiinlerde, orada mebzulen 

rirken 940 senesi için düşündüğüm zararlı olur mu? Heyet azasından Hamit Sarac- satılan dutların üzerine kon-
bir fuar, bir ekspozisyon meselesi •- Bir kere fuar zamanları o oğlu evvelki akşam İzınire gitmiş- maktadır. Hemen biitiin bu . .. .. 1 Bir müddet sonra r ugruı ln " 

zerınden hazırlandıgını soylemek- • d k" suçlar kanununa göre Adliveye 
ted

. ı , oturdugu ma•anııı yanın a ı ma-, • 
ır er ı ·ı · Ü ·· ·· S Ih - • •. • sada oturanlar arasında bir mü- verı mış ve çuncu u ceza 

D ger taraf.an ekmegın 1 - ı.~ .. k mahkemesinde hadisenin muha-
. - . • . na~ a~a çıkm"i, mu na aşa az za- . · 

1 ay sonra ucuzlı) acagı ilave edıl - d .. .. t·· 1 kemesı yapılmı.tır 

etrafında birkaç kelime söylemiş- şekilde intihap olunur, yekdiğeri- tir. Zekeriya ile Haşmet de bugün 1 civar halkı da bu pazardan 
tını. ne tedaül ettirl.mez. Sonra yal -1 gidecektir. Heyet ay sonuna kadar mey va ve sebze almaktadır. 

1stanbulda senelik fuarlar açıl- nız İzmir fuarı için bir seyahat İzmir teşkilatını yeni şekle göre Umumi sıhhat namına, ya bu 
ması fi.krinin bİ'l'kaç senedenberi külfeti göze aldıranlar ondan ~- hazırlamış olacaktır. İzmirdeki De i halıiların ve arabaların, ya -

1 m kted . ç·· k.. . ı manda kaı•gaya onmu~ ur. 'ı ·, . 
e ır. un u !"' zaman yenı se- D · -

ı h ı·· b 
1 

.k . vaziyeti gören Ertuğrul, kavga e-I avacı yerınde olan Ertugrul 
nema su u o mı tarda pıyasaya. h'd' · ·· 
ık 1 k 

1

, denlerin yanıbaşındaki masaJa a ıseyı şoyle anlatmıştır: 
ayni mevzu üzerinde meşgul olan ve! veya sonra pek az bir masraf nizyolları acenteliği ve Körfez va but ta b·ı pazarın buradan kal 
İzmirde endişelere ve suitefehhüm farki.le İ.st.~n~ulu da görebilecek - purları işletmesi bir müdürlük dmlması 1 il1'ıtr. değil midir?• ç mış o aca tır. • 

oldukları için, bulundugu yerdeıı - Çakır l\lehmediıı gazino • 
• kalkarak biraz geriye çekilmeği suna gitmiştim. Yanımdaki ma• 

!ere sebebiyi?t verdiğ.ini gôrdüm lerı~ı duşunurlerse bum:n gerek halinde ve devlet Denizyolları U- Biz, bu kariimizin yerden 
Evvela şunu kaydedelım ki bu me ~arıçten gelen seyyahlar ve gerek mum müdürlüğüne bağlı olarak i- göğe kadar hakkı var d':voruz. 
sele burada ilk defa ve benım ta- dahili turistler için bilakis daha dare edilecektir. Siz ne der.iniz? 
rafımdan ortaya atılmı,ş bir şey cazip olacağı, binnetice daha fazla 

değildir! İstanbulun refah ve in- hareket ve faaliyet getireceği dü
kişafını düşünmek ve tahakkuk et şünülebilir ... Faraza Türkiyeden 

Kırazcınm .. paraları ı münasip görmüş ı·e kalkmıştır . sada oturanlar biribirleriyle kav-
Seyyar kirazcı Omerin 20 lira • Fakat masa arasından geçerke" ga etmeğe başladılar. Ben de 

sını çalan Namık adında bir sah•-· telaşla ayağına iskemle takılm.ş kavgadan uzaklaşmak için çıkıp 
kalı Birincı Ceza mahkemesi".l~ ı·e dü~mü~tür. Bu 8ırada gazııl1 gitmek istedim. Kalkıp masa a
~ün 9 ay hapse mahkum edilmiş-\ ·~.hibi Çakır Mehmetle. k~rdeşi rasından geçerken ayağıma is • 
tır. Suleyman Necatı gelmışleı, Er- kemle takıldı, düştüm. Bu sıra-

1 Temmuzdan itibaren Deniz - Hakh değil mi? 
yolları Umum müdürlüğü Topha '1ı ~ 

lirmek vazifesini üzerine almış o
lanların ötedenberi başlıca meş -
gul oldukları meselelerden biri de 
İstanbul şehrini turistik bir hale 
getirmek fikri olmuştudstanbulun 
emsalsiz tabiat zenginlikleri, uzun 
tarihi, muhtelif medeniyetleri, he
sapsız abideleri pek tabü olarak 
vazife başında bulunanlara bu ar
zuyu vermiştir. 

tertip edilen seyahatleri göz önün 
de tutalım. Yalnız Peşteyi ı·eya 

Napoliyi görmek için seyahat mas
rafına katlanacaklar pek azdır. (). 
nun için tertip olunacak seyahat
ler daima, bir seri görülecek yer
leri ihtiva ederler. Bununla bera
ber İzmirin alil.kalı. salahiyet sa -

~edeki eski Denizyolları binasında i ........................ ı 
ışe başlıyacaktır. ı KÜÇÜK HABERLER ı 

Bugün binada bulunan Gemi ı.. .... ff .............. ..ı 
Kurtarma şirketiie, Kılavuzluk ve 

Fenerler idareleri Liman İşletme
leri umum müdürlüğünün buluna 

cağı şimdiki Denizbank binasına 

..\•kledileceklerdir. Böylelik!le iki 

* Litvanya ile aramızda yapı-

lan yeni ticaret anlaşması dün a

lii.kadarlara bildirilmiştir. * Son yapılan tetkiklerde 23 

Bir kızın başından ge
da gazinocu Çakır ~iehmetle kar
deşi Süleyman Necati birden beni 

yakaladılar dışarıya sürüklemcğe 

lıoaşladılar. Çakır beni tutuyordu. 

cen garip bir İtiraz etmeme kalmadı, Süleyman macera Necati gözümün üstüne bir yum
ruk indirdi. Derken bir yumruıe hiplerile bu meseleyi iyi kombine umum müdürlüğü teşkil eden da- bin kişinin yol parası vermediği ' edebilmek için tabiatile görüşe - ireler bir arada toplanmış olacak- anlaşılmıştır. 

"Ben polisim,, diye genç kızı teh
dit eden adam kimmiş? 

burnuma ve bir kaç tokat da su
ratıma indi. Burnumdan kan OJ

şandı. Gözüm şişti ve bakınız 

hala mosmordur. Kulağımın ar
kası da yaralandı. Davacıyı'TI. 

Yüz lira da tazminat isterım. 

Cemil Paşanın gayretler~, 
Emin Beyin Yıldız sarayı teşe:b -
bUsünde, Yerlimallar sel'gilerinde 

ceğim. Bu teşebbüsün iddia edil - tır. 

diği gibi İzmire zarar vereceği ne
ticesine varırsam sarfınazar ede -

* Kasımpaşa skelesıne ait İs-__ .......,, ___ _ 
mailin sandalına Denizbankın 353 

Gümrük teşkilA!ında numaralı motörü çarpmış yara -
v~ son senelerin festivallerinin ter ceğim. Etrafına zarar verecek bir d -· "kl"k 
tiplerinde hep bu maksadı görüyo- rakip sı at· e oraya çı mıya a- T · • . Fat:hle oturan Perihan adlı bir detle sıkmış ve tam bu sırada me-f il t k t egı~ı lanmıştır. 1 

aln lan b ....ı.&." h ·ı k" b b" Ü h 1 b 1 * Sı.htıat Vekaletı bazı hasta- .. . k 1 ruz. Y ız yapı u te'l"~us veıaft~ değilim, ususı e ı . en ız ç aydanberi mün a u unan kızın başından evvdkı gun garıp t"ıurlar çıkarak bu adamı ya a a • Bundan sonra dinlenen şahı:i-

•-ç6foirpmolroomn• t ... eminsnPeP- e"t TsnniirnlP ""ink alikahlıvıam. Izllmiirli- İstanbul ııümrükleri satu; müdür- tıklar hakkında halkı ikaz etmekı bir mace.u. e.~v,ıis\if mu;lardır ler hadiııexi yukarıdaki şekilıle 
vazifes:ne başlıyacaktır. - Halkalı ziraat mektebindeki tavuk ir" - • ıu.,,,, ıa<-ırn, uugu ve ~ı slıkle hiçbir alakası . ·~··· 
Diğer taraftan Karadeniz ve Ak- çuluk enstitüsünden istiyen k"" kı~ y~ı ve toplu olmasına rağmen bulunmadıgı anlaşılmış ve tehdit E t ~az,nun Süleyman Necatı ise, 

de · d b ı ıu··ıere oy - a eyaz çorap g",verek çıplak ve kendine memuı süsü vermek r ugru un bulunduğu beş altı 
d 

nızl e u un~n birçok gümrük i· iyi cins tavuk yumurtaları b ki ı k" Tk 

nasıl kabil · olac~k ? 
bu • • • 

ış ıçın senede Belediye 
38000 lira sarf edecek 

İstanbı.ıl çöplerinin kıimilen de-
d . ._,_.. retle kaydetmektedirler. İşte bu 

nıze OAülmesi işi belediyenin ba-
~ına bir mesele olmuştur. Beledi- vaziyetten dolayı İstanbulun ç6p-

b lerını denıze dökmeğe kimse 
ye, ütün şehir QÖplerınin denize talip olmamaktadır. 
dökülmesini temin için bundan bir B 1 d" 
mıiddet evvel bir münakasa aç _ f e_ e ıye de, çöp için yapılan 

' edakarlığı bir kt mıştı. Beledıye bu iş için müte- . mı ar arttırmağa 
ahhdie yılda 32.000 lira vermeği ve verılecek parayı 38.000 liraya 
de göze almış bulunmak>ta idi. çıkarma~• .. karar vermiştir. Tem . 

.
a. re erı fazla ışler; olmaması yü- vermektedir. aea. a gezen, sarışın ve çok gü- su.çarından dolayı adlıyeye veril- ış~ ı. ıbir gurup un kavga ettik-

d 1 
zel bır kızdır. mıştır. lerını gördüğünü ve ka 

zun en lağvedilecekler ve bun _ . . . . .. . .. vga b!l-
lardan bazıları da 1 1 * Yıla; et zıraat mudürlüğü bu Perıhaıı pazar günü köprü üze - ---oo-~- yum esin diye öniine ilk rastlıyan 
h . memur uklar sen ç t ı s· · . rinde g·d · . Ertu- J k alıne getirileceklerdir A kt k e a a ca, ılıvrı ve Kartal köy ı erı<en yanına bır adam S d b" gru u ucaklıyarak dışarı 

. çı a a- 1 .· 6 .. yaklaşmış· arıyer e ır a çıkardıg"ın 
lacak memurlardan vasi& . eı ıne tane selek tor makinesi tev . • . ı ve vurmadığını söy -
müddetler: gelenler tek•aü.derı ı ~ zi etmiştri. - Kız. demış. roereye g;dıvor - b k 1 ledı. 
kedilecek, diğerlerı de taznıin:~va- * Ün versitelilerin Avrupa se- su;? . . ra a azası 0 du d" Neticede hakim şu k~rarı ver-
Iac•klardır. yahatı bir muddet . . . erıhan, kendis:ne pek laübali ı: 

. ıçın gerı bıra- b"r tarzd h"t d l'k• .. S"l N 
flk olarak Şarköy gümrük idare- kılmıştır. . a 1 ap e Pn bu adama cc-ı 1 agır ye iki hafif u eyman ecatinin Ertuğru. 

S 1 - ··ı . vap bıle vermemı·.<. fakat t '· lu vurup varaladıg· b"t ı agveaı m 'lır. l\"emurları vuka- * lst b 1 .. . . e.rar f . , ısa ı oldug· un. 
' ' an u unıversıtesi merkez ay·nı· suale muhat·ıp ol k ı yara 1 V-'r d b rıda'·ı· m ı - unca " an ır ay hapsine henıeıı t k' 

K Uame eye tabi tutulmuş- b' . ' 1za- f" ' ' ev l• 
t ınasının bır kısmı geçen sene ta- rak Sarıyet·de bir araba kazao. ı ol. ıne, 20 !ıra tazminatın keııdı"<.··-·n-
u.r. Açıkta kalacak memurların . - ., d , 

munhal!ere de tay:nine imkan '"ok mır edilmişti. Binanın harıci kı- - Sana ne, ser de kimsın? de- muş iki ki~i ağır ve iki kişi de ha- en alınarak davacıya >:erilmesi-
! C.. " sımları bu tatil d . tamı·r mış' tır fif yaralanmı". tıı· ne ve 30 lira kefalet paı·ası . t ur. , unkü hemen bütün münhal- evresınde ., . d - . . ya ır-
1 olunacaktır. Bu ·· · 1 s d ıgı takdırde kara ı . 
er tasacrufa tab" tutulacaktır M" nun uzerıne meçhul nıuhata- arıyer e oturan 17 yaşların- t d'k" rın emyızce 

d .. ı··kt . u br /d Al' R' as ı ıne kadar serbest b k l 
.uru en memurluk haline ı"ndı' - ---oo . a ı ıza baba,ının hususi ara bı'I .. k . ıra ı a-
l k Q J J B . - ecegıne arar ı•erıl . t· 

rı ece gümrük idarelerinin de te cı" er tela"şa -: en sıv 1 polis memuruyum. ,basiyle maden yolunda g"d ·k mış ır. m d Zab t · hl'k· . .. .. . ı eı en ------00---
emur a edle•! azdtılacaktır. . .. aı a a ıyedenım. Senin va- onuııde gıden ve içinde müşt ··ı 

d •• f zıyetın · · · .. eıı er s J t hJ"k -o- uştu""ler ·r ı '!' gormuyorum. Karakola 1bulunaıı Osmaııın arabasına s"d e e ) esı" 
Staodard" d"I k go urecegım, demistir d ti ,ı -

ıze e 1 ece Perihan. bu şekiİde.karakola gitld e ~lç~rtpnıış Osmaııın arabası artık kalkıyor 
ıı er en 1 sra at Kanunu en ur müş \"e kend.sinin bil- . 

k 
diği kızlardan olmadıg"ını söv! . Arabadakı müşterilerden Fa-

Fakat, şimdiye kadar sehri muzun uçunde tekrar ihaleye ça
çöplerini denize dökme işin; hin' !ışıtacak ve .bu defa da ihate ol -
bir talip çıkmamıştır. Buna seb~ mazsa beledıye şehir çöplerini ken 
olarak da İtanbul şehrinin çöple- . d.' vesaıtıle derııze döktürmek 
rinı gittikçe ve süratle artması ıçın faalıyete geçecektir. 

gii:;terilmektedir. Bu işi tetkik e- Bu işi ötedenberi yapanların 
dPnler muhtelif Avrupa şehirleri- belediyeden ;stedıkleri miktar 

nın çôp miktarının süratle azal • 40.000 lirayı geçmektedir. Fakat 

'Dasın~ mukabil İstanbulda çıkan 38.000 liraya işin ihale edilebile ~ 
;ıoplerın yıldan yıla artışını hay-1 ceği üm t olunmaktadır. 

mad"ef M ,. 1· f mekt .. k 1 evrı mış ır. 
Geçen sene <ehrimızd 1 endı"lerı·ne 1 · · - e • tıhte oturaıı A · · O k • e yapı an Z .. rar ı mıştır. Yabancı adam kızla dah Yşe ıle yıııe ayni rta öy deres· · 

uzu~ toplantılardan sonra İktısat oluyormuş mülayim bir şekilde konuşmavı u~ yerde oturan İlbrahim, Emine ve .. • .•nın 
Vekaleti tarafından hazırlanan ı·e zatara~ parka kadar gelm?ş, Peri- arabacı Osman muhtelif yerlerin- yatagı ıslah edılıyor 
Vek ller heyetine verilen arpa Meni ısı-afat kanununun bazı hu- hanı koşelere götürmek istemistir. den yaralanmışlardır. 1 Belediye, Ortaköy deresinin -
buğday. yapağı ve tift.k standardi: kümlerinin tatbik edilmeg"e 1., . _ Kız raz I · · y ı · kıl ı yı 

M
'IJ Se za . . . • ı 3~ in. ı o. ma.mış ve evıne gidece - ara arı agırca olan arabacı .. mış o ~n ve dere ~eciyesınin 
1 i • fin avcılar birlijj"neıGümrUk Muhat K syon n~zamname.ının tatbikatı laması ·;~ bilhassa otellerde ı·a ı- /!,. 1 .kend sını bırakmasını söyle - Omnanla Ayşe Beyoğlu hast h - yukselmes, net:ce,; olarak ikı ta -

tes kkU .. aza (ffiU. yenı vekaletler teşkıhitı dolayısıle lan dügtirlcrin mencd Imesi ~e:- m.ışUr. Meçhul adam da ertesı gü- n esône kaldırılmış, Ali Riza y:k:. rafdaki evler için tehLke te5kil e-
'e ru 1 tanı Çanakkale ye gidiyor gerı ka mıştır. rim zde bazı otelcileri telaşa -dü - nu sozleşece.klerı bir yerde buluş- lanmıştır. d.en yan duvarlarını geçen oene i-

İstall'bul Avcılar ve Atıcılar Bir . .. Ticaret Vekalet; bu nizamname- .. ".'alları. şartıle onu bırakacağını ' e· çınde esaslı ŞPkiJ.le yen:1en inşa-
.. k . Bır muddettenberi ·eh.· · d . şurmüştü. Bu otelciler vilayete soy em·ş p "h ır talebe bog-uldu k 
.ıgı on.gresıoce çekilen tazim tel- b 1 .. .. ' ı ımız e yı Vek"ller heyeUnden ger l . ve e~ı .. •n da buna mu - ya ve yan aldırını.•arı yapmağa 

f u unan Gumruk Muh f U v t tk"'- ı a mıs yaptıkları müracaatten müsb t na- " .. afak. at eder gorLınmu··ştu··r. Bunun Beyog"lunda başlamıştı. Bu şek•!de derenın v•-ıra ına, Milli Şof, aşağıdaki ceva- a aza - e e ı..:e başlanıı~tır. Bu ihracat ~ Hamalbaşında " 
,, llılfetmi~lerdır: m_um kumandanı general İbrahim maddelerini ancak birkaç ay son- hce alamadıkları çin Ankaraya uzerıne meçhul ad:ım dün saat iki- oturan Rum lisesi talebelerinden rısı yapılmıştır. Tahsisat kalma -

. 
1 
Lutıı Karapınar b ·· 1 d · bır heye~ göndermeğe ve Dahilive de km Beyazıtta durak yerinde Papadopulos arkada Iarivle Mo _ dığından geçen srr,e yarıır. kalan 

l t•rıbul Avcılar ve Atıcılar Bır: ugun er e Ça - ra standardize ed.lmcğe başlara _ V k' ' beklı"'e .. · d d d · 
nakkaJe,. 'd k c - 1 1 e aleti nezdinde teşebbüslerde Ak·~ cegın.ı söylemiştir. da_ •a .. en ize girmiş, fazla açıl- 1 mütebaki yan du' ar ve kaldırım-

ııg kongresı ba,kanlıg' ına. . J e gı ece ve bu civarda- agı an aşı maktadır. ı k 1 
- . kı sah;i!erde b 1 bulunmağa karar vermişlerd· O- . şanı evıne dönen Perihan ha- gı ıçın uvveti kesilerek su arın da kış gelm~<'en inşa ettiril -
Kongrenız muna"ebtile hakkım · u unan muhafaza --u . ır. dısey· a ·ı · yutmağa · · · · teşk ı t li . ı·-: ; . · ı telc.ler bilhassa halkevleri ve ba 

1 
•. ' esı.ne haber vermiş ve ve ıs~ımdada başlamış_ mesı'e· karar verilrıiştir. B~ ş için 

fa ~osterılen temll duyguıa a te- d 
1 

a ın teftı~ ed~cektır Kuman man reJS Jg;n,n fefflŞIPrl klüplerde dü 'ünler zı bu.n~.n ~~:rıne keyfiyet Emniyet tır. Baygın bır halde denizden 10000 lıralık tahsi;aı verilmistır. 
ıekkur ederim. ' anın butun yaz mıiddetince mem Istanbul Liman reisli<•; Bog"a me d·ı .g yapılmasının mudurlugune ha!:>er verilmış· tir kurtarılan genç hastahanede o··ı- Beled:ye derenın y dl . 

1

1 k . . . " z- ne ı memış oldu' d . . E ' . . . . müat" • an se ·.'"' i::> !ET İNÖNÜ e etın her tarafındakı te kilatı ıçı ve Marmara sahıllerinde kont .. gunu a ılerı mnıyet ıknıcı şube sivil memur- . ur. 'nşa olunduktan çonıa k t 
-o__:__ . dolaşacağı tahmin edilnıekte:ı. rot motörlerile sıkı teftişler vap:ı surmekte ve buralarda belki de !arı dü.n Periham kararlaştırılan Bir randevu ev·ı kapatıldı rak iki kıyıdaki evleri s;ı~2 aşe-

ır. , otellerden d h · d randevu mah ır d a . im - sma-
Mısır hUkiimefj ile -- - maktadır. Bu daimi kontroller bil . - . . a a zıya e masraf git- tt . a ın e muayyen sa- Be • ı sına m nı o ak >İn dereyi kaza-

. aramız. sas tutulan yüzde elli t-ü-tiı-.n-t-- hassa pazar günü sıklastırılmak tıg:nı iddia etmektedirler. Ayrıca ~i/k beklemışler ve kendileri de I ııuınar~~! :nda fırıncı sokak 14 rak seviyeyi ındir<>cektir. Bundan 

dakı takas esası değişti İzmir, Bafra ve Sam.suna teş,;:i~~ı tadır. Evvelki gün bu s~re!le için - bir ailenın belki de ömründe bir hatab~n~:~teaklalnadr~k meçhul mu-ı rnc•ılardan !'::.~nne~~nbık~lı rankdek- b.aşlkka dereye umumi olara: Zın . 
M. 

1 
. . • d · - defa y· • . ..•.. _ mış er ır. evıne er e cır< uyu sırtla ·d 1 - ısıra. aramızdaki tütıin taka- dılmış, diğer mıntakalarda ise bu e .sandalcı bulunmadan kiraya fe i apacagı bır dugun iç;n sar- Biraz sonra me hu! .. .. ı \'e kadınları kabul ettiği haber a- mi mecra ll .rL. an ge en umu. 

ında degışıklık olnıu~tur. Şimdi- miktar yüzde 80 olarak kab 1 verı!en ve ehliyetsiz kimseler ta- ddle_:ek paranın hıç de israf ol - müş ve hemen k;z adam gorun-ı lınml§ ve evvelki akşam ev emni- se Me an e KuçLk Ayazma, Kill
e kadar ticari mubadelelerde e- dilmiştir. u e- rafından kullanılan 11 sandal ya - :: ı~ını ve düğünlerin evlerde !aşarak selam! ın yanına Yak - yet memurları tarafından basıla - p~şa y k el sokahları ve Portakal 

kalanmıştır. . ı e yapıl~a daha çok para harca- götü k . aşmış ve onu alıp rak mühürlenmi§tir E d .. 1 yo. uş arının kaldırıınıarı da 
nacağını söylemektedirler t rıM ıstemştır. Kız gitmek is- kakle iki kadı k 1 v e uç er - ıs ah edılecek ve 1'•. suretle dere-

. emeyınce kolundan tutarak şid . h n ya a anmıştır. E- nin süratle dolar.-· bir M . 1 1, 1 - mıne ma kemeye verilmi•t" ·• ' ~, ıa .n 
• ır. almasının önüne [/ çılecekt·r 
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iSTiKLAL HARBi TARiHi iŞARETLER - - -

ATA TÜR • 
Lokantalar ve temizlik 

Geçe gün, Sirkecide bıı aşçı dükkanına girdı Ell 

İSTİKLi~ HARBiltalyaAr avutluktakikuv-
ı:•ki~.·ıi hald~ Osmanlı de~le~inin -teU:eıleri vetlerini niçin artırıyor? 

ğii :imsiyah, kir içinde bir garson, !!linde simsiyaiı ~~ ~r; ~·e 
ber .e otuıduğum masaya yakla•tı. Ya ·ık ve bayagı· b" . • ç nde .· . . • · ıı agula: 
.. .- Emıınız Bayım? Dedikten sonra, elindeki pis bezl ':I 
uzerını sildi ve karşıma dikildi. e rnasanıı 

Ç~resi•, bir şey ısmarlıyacak tım. Bir türlü güveci soyledim. 
• Yıne -~yni grason, insanı iğrendiren ve tiksindiren ellerile tut

~~u yemegı v~. eltmeği getirdi. Adeta midem bulanmlljtı . İstikrahla 
ıçım teperek. ~vece çatalı daldır dırn. Bir çatal aldım. Bu sefer de' 
yem~l!ın ekşımış olduğunu, ağır ağır koktuğunu gördüm. llittall:ı. .ı;.'. 

çokmuş, Osmanlı memleketleri parçalanmıştı F. -:--r_a~n~sa_d_a_k~ı~·~k=a=n=a=a=t~e_§__g~ö~re~hu'ı~;:.=.=-=-~-==~ 
Bu ~elikki, miın duygularo-a8miralayı Seltaldi ile yaveri Da- hareket Türkı"ge ı·ngı·lte- JAPON y A 1 

medım ve parasını verdim ~·ı.tı ) '~ m. 
Geçen sene Eminönü ka k·-'"'' ticesind s· k kı . yma ~ ......... yaptığı sıkı kontroller ne-

ğinden ~ola;ı e:i:r:r e: temız .. zannettiğimiz birkaç !oltan tayı, pisli • 
. açar gun kapatmıştı. Bu yıl da lokantalar ka· 

en müfrit olması lazım gelen zum v'~ k"- il .. .. d ki 1 -- ve 1 •e - ..... , uıs onun e ,ere mevki- ----:;----:--:------~:._ __ ....=__: _ _::_:~~~~~=ııı N 1 
ferde hlle.vardL Faraza 1.stan- inde yer alıp batip Halide Edib" • G LTERE 

bul Darulfünunu. Fakültelerinlıı alkışlamakta hiç bir mahzur gör~ re g l d ÜŞ Ün d Ü r m ek • • d • 
ve Alf melrteplenn talebeleri: müyordu. Zira bu ha.reketl . ı-==-~-:-:-_.:._ _ _:_.:_:_::-=:_::_:_:_:::_:~'.:__~l~Ç~l~n~~ l r 

- u fellk~H halin sonu, hiç birini, galip devletler kendi Paris --
o B enn 

ne olacakbr?" müttefiklerini zarara sokacak b" ta İt 1 ' 
19

k(A.A.) - Arnavutluk-ı retini izatıa kati değildir İtalyan 
Sural ,_....._üs ır ayan ıtaatının mevcudu b"r d . 

ine cevap aramak için bir ..,......., suretinde telAltki etmj_ ay evvel 80 bin iken b ü .ı / ~.evcu unun bu miktan bulması 
kongre alrtetmeğe karar veroi- yorlardı. Baş casus olarak hallf olarak tahmi . ug n. 

120 bın dün B. Gafenko ve Metakaas ara-
ler. Kongrede konuşulacak mev- ve padişahı tediye ettikleri bi; rakam ah ı° edı~e~t~ır: Bu sında müzakereye mevzu teşkil ey 
zulann ana hatlanm tesbit et- memlekette, halltın •makamı d . m a it asayış ıçın ıcap e- lemiştir. k . . 

1 
mu- en mıktardan 9Qk "k kf LJb 

me ıçnı ihzari bir toplantı ya- a layı hilafet ve •ltanata kar ı yada bi:r . yu. se ır... Fronsı.ı Hariciye nezaretile te-
pılaca.ktır. Her fakülteden ve her duyduğu bağlılığı teyid •-•··d ş M tefbş seyahatınden donen mıuı olan mah"'l A 

it 

·ıa • ...... ı ve areşal Badogl" b ·· Ti . 1 '"er, nıavutluk-
a mektepten seçilen üçer beşer ı na" teşvik edili•i onlann . . '° ugun rana gıt taki talyan kutıtıetleri · 

1 
hh Şeb d ara- ~tır nın arttın 

mura as, .. zade. . bıa.şında yıp. a . bu.Jamadıkları bir nimet . · . ~· Türkiye ile lngiltereyi dü _ 
.COğrafya Darulmesaıs nde bir değıl mıydı? Öyle anlaşılıyor kı, İtalyanlar JUndünnek ;,.;ndi z· y ı · l H Jru gx .. bu hakik" ..,. r. ıra ugoslatı 1 eşır er. u k Fakültesinin aon uZlJ tekrar Atattirh vereli ı sefer ordusunun Adriya- ya tıe Romanya k nd . sını.f t lehe! · nd ş· m : tik k ı ınd ' ya ' a ımzala -a erı en Edip Serden- ımdl, efendiler müaa d b ıyı ar a tutrnaltla, icabında nacak olan Türk J ·ı· k t" 

ge~ti ( ) . ·ı· . ' a e u- Bal.kan! ,__ h . . - ngı ız a ' an-
Y x reıs seçı ır ve ..• konuş- )'Ul'Ur&anız, aıze lıir aual aor arın .,.,r angı bır noktasın la§ması ile tıe gara-"' dil k tnağa b~-ı 1 s·· lııı 1 &J'ım, da, İta! k ·-· e ece o-_,.ar ar. oz alan hatip- • ~·~ 7et •e terait kartıamda ha- .. . y~ urmayın~, •Yıldırım lan mıntakalar arasında Balkan -

!erin yüzde dok8&11 dokuzu tara- laı ıçm, nuıl bir karar varid" h llUl'atile hucum• nazarıyesine uy - lann iaim tasrihi tile .. fındll.n o-'· tıl 
1 

1 lıil" . 1 a· anft b' -ınıd .. ftlre goste -ı .. ya a an ve az kalsın ır o a ırdı 7 e-· rr Y""'~ e mudahale edebile- rilmemesini Türloi l . ıımumt tasvibe arzedilmesi istene- izah ettiiim maliimat .• cak vaziyette bulundurmak isti - den utemektedirz.!e ;, __ ngıltere-
eek olan tez şudur. hed .. •e mu- yorl&I .. . · """t heı-§ey ,. • fA ata sore ÜÇ nen karar orta- · . gostenyoı- kiAnıatıutluktaki.ttal an 

. ?alip devletler Üniversite- J'& atılm.,tı: Arnavutluktırkı bu İtalyan kı- kıtaatının takviye.ti T .. k" . Y .. lerının talebelerine birer muhtıra Birincui İngiltere lalarının Yugoelıwya üzerinde bir dafaa te-''-'rle . 1 ur ıyeyı mu.-gönd rl O 

1 

· 
1 

' himayesini t .k """ n a maktan ı·tızge-
e P aman ı imparatorlu- ta ep etmek. azyı yapmıya matuf olduğu fa- çinnek ;öyle d . . ğunun ı hllAI bn . . ı · İ . . uı-sun, bılakis bu ted 

n e emesı ~in mü- lkinciai, Amerilca manda•ını raz yesı talyanm bu ıstisnai gay- birleri a!mıya te "k d k . ır.a h eretlerini rica etmek" t 1 §tıı e ece tıı-. 
• a ep etmek. e 

d G:nç.1
1
i
1
lti .bu kanaate se-vke - Bu iki neyi karar aahipleri, Oa- 1 s t a n b u 1 

en mı erın !başında Payamcı manh Devletinin bir kül b ı· 
Ar K 

1
· . a ınde 

ı ema •n neşrıJ'8bnı bulmak muhafazaamı dilfünenl d" 
mUmkll d" F nl er ır. Oa-

n ur. akat bu haleti ma ı memalikinin muht rf d derdı.nden 
ruh;vey· 1 1 ti be e ı ev-.., ı, ya nız memleket için ga- e er yninde taka · d . 
Dp devletlerin !Cıtu!t ve merharne· kül halinde lıir d 1 u:nınt. ebn ~ tin" · . ' ı:v e ın ta tı hı-

artık yol 
kurtuldu 

ı nıyaz etmekten başka bir çare mayesınde buhındurmağı te-rcih 
bulunmadığım her gtin tekrarlı- edenlerdir. 
Jan Ali Kemalin eseri olarak gös- < Üçüncü karar: Mahalli hala• 
termernelldlr. Onun bu neşriyatı çarelerine matuftur M ı· kar d • eaea· şısın a cephe alanların çı - bazı mıntakalar kend"l · · n'. 

Şehrimizin yolları • • • ıçın gırmi, 

milyon lira tahsis edildi 

Japon ordusu 
Başkumanda -
nının beyanatı 

Tientsin, 19 (A.A.) - (Dö
rnei) Şimal Çindeki Japon 
ordusunun başkumandanı ge
neral Sugiyama gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Tientsindeki yabancı im
tiyaz bölgelerini zorla almak 
niyetinde değiliz. Fakat, İn _ 
giltere Doğu Asyasındaki ye
ni vaziyeti tanmıaktan ve böl
gede yeni bir nizamın tesisi i
çin teşriki mesai etmekten im 
tina ettiği müddetçe kat'i hat
tı hareketimizi muhafaza e
deceğiz. 

General, Tientsin imtiyaz 
bölgelerinin ablukasının şimdi 
lik orduları tarafından baş _ 
!anan esaslı bir hareket ola _ 
rak telfıkki edilmesi ıazı:ıııge;. 

leceğini ilave ey !emiş ve ya
pılan kontrolün diğer devlet
lerin menfaatlerine zarar ver 
meye matuf olduğu hakkında 
ki iddiayı reddederek ablu . 
kanın diğer üçüncü dev Jetler 
tebaası için de mahzurlar tev
lit etmesinden dolayı te
essür ve teessüflerını kaydey
leclikten sonra, Japonların İn
giliz mıntakasına vivP<'Pk not. 

ıpatdırılsın demek ıstemiyoruz. Fakat, tefti!iler sıkl...,tırılarak mı"de bu 
an an ve · ti:lt · · ....,, • -:ını;anı sındiren bu garsonların te w'ği . k . . 

yemeklerin müşterilere verilmeme . t . . m ı 'e e şııruş sı emm edilsın. 

IKDAMCI 

Son hadiseden Mısır Hariciye 
ı so,~~~·I·~~~!~, 1Na~!~~~~~a~a 
! yalnızta ve beraberce Japonyaya M16ı H . . yj ) 
! karşı koymak imkanına malik ol- M>dülfe~tahar;:e an;:,:n ek:elans 

1. ~aydılar, belki de geçen nnelerden evvel Başvekil d; Re şa ogleclen 
harekete geçtteklerdi.Bu ilıi büyük B. M. M re. . ·.. fık Saydam 
devtet, Müttehld Amerika bükü . · ısı Abdülhalık Rendayı - zıyaret etmış ve b · 

1 
metlerile, Sovyetler ittihadının da- d"J . . u z.ıyaretler ıace 

, hı Japonyaya karşı koymak işinde ö 1 ·•. . mısafırımı1 
1 

. e ı nuştır Muhterem · . 

kendileri~e >Itilıak et~esini iısti- ! e yemegını Mısır sefarethan~ 
yorlar ve beldivorlar de hususi olarak yemişler ' 

ı . Japon donan.ınasm~ kar~ı Ame- ~at .16
·
30 

da refalt~~dekı zevat 
ı Tıka, İngiltere. Fransa donanma - ı·e ~U:hkte İsmet İnonu kız Ensı:-
1 !arının Uzakşarkıa birleşmeleri, usunu gezmişlerdir 
ı l\lançuri ve Çin hududundan Sov - AtatUrke tazim 
1 y~t ordusunun da Japonlı:.r aley· Ekselıins Abdülfettah Yah a Pı 
~ı~e h~rekete ba~ama•ı lazımdır. şa saat 16 da refakati?ıd ı··y • 
l\luıtehıt Amerika bükümetlerile ile birlikte Ebed· ş j e ·' Let 
S · ı ·t "h .. . ' e Atatur~ 

O• ye ı tı adı huk6nıetı bugüne Etttografya m ·· · ıd k k d b · uzesu e ı muı-al 
a ar u sahada lngiltere , e Fran- kabrine ~elenk ko ' . 

sa ile birlik yapmamışlardır ""'•·a 1. ymuş ı:e ta:ıtm · '"" re ı esna.unda b · Loııdradan gelen haberler ın· k • . . ır polıs t:e ruı-
• • 1 - erı ınzıbat ·· · - . . gılterenın, Ja,por. haıieketlerine . mu1re.esı rasımeı ih-

karşı mukabelei bilmi<ı"ld b 1 tıramı ıfa eylemi{ıir. 
.eııu- z·ı nacağını'. Çindeki hukukundan foya ıya et ve resmi kabul 

gat etmıyeceğini bildirmektedir. 
Daha en-el Şanghay, Amosi li -

manlannda imtiyazlı mıntakalar 

Japonlnr larafındJn ilga <'dildiği 

hareketi teinin eılılenieınıştır. 

Akş2m aaat 20,30 da Harıc ye 
Vekili '"' Bayan Şükrıi Saracoglu 
tarafından Hariciye köşkünde muh 
terem mi<afirimlz Mısır Harıc ·e 
o:a Ull }tdıUUl l t:'~lll "(ll\.IP hl ~-- J.. 

kar yol olarak hic bir p~·~ i u t mani• da..J •. • 1 erının V11-
eae-memetennı tte ne ana Ka&;uı'II mı:zuıyeıın~ l[ıtl>tı ohlliın ·ayrır- ıun beş senelik planını Ankaraya TI 1 5 T 1 n H~ p,.,j,vlu·~-'-- -·",-1.~• ~ r= miştir. 

"--=======~ 
Fransıı müstemlekesi olan Hin

di Çini ile Hong Kong n Penang 
gibi İngiliz !imanları, hatta Singa· 

liarıci)C Vekılı Mısır Har~· ·e 
nazırı Abdulfeıtalı Yahya Pa şe 
refinc verilen ziyafette sciy·ed g> götürmüşlerdi. Bu planda İstan -

bula her sene 3 milyon lira s~rfet-ı meselesi 
mek suretile beş senede 15 mılyon 

Göbels'in nutkunun pur bahrı n1üstahken.1 nıel.'. kii, Ja

pon~anın Çindeki i•tilıi hareket -
!erini geni~letme<ile tehlikede kal-

nutukta ezcüm!e dem ştır kı 
Nazır hazretlcrı, 

Türk hükumeti ve mılletı 

lizımdır. Ali Kemal ve onun gi- mamak tedblrlerino tevesaül edi
)ıi .dü~ünenl.er, g~likle ve mil- \yor. Bazı mıntakalar da, Oıman
le~ ber zümresınde ne ~erec.e 1 ı. devletinin imha ve Oımanh 
antıpalrllk olurlana olsun yıne hır menıleketlerinin takıim olunaca
Jıedef gösterebiliyorlardı. LAkin ğını enuivaki kabul ederek kendi karşı taraf, bu hedefi doğru bul- 1ı-.1arını kurtarmai• çah,ıyor- lira harcıyarak bütün yolların ya-
mamakta asabi bir JJ<rar gösterdi- lar. pılması derpiş ediliyordu. 

Bir hadise esnasında 
18 kişi öldü 

Paris, 19 (AA.) - Doktor Göb- dığı .ıralarda, ~ir.c alakadar dört 
belsin nutkundan bahseden Figaro büytik de,Jet araMnda birlik ,.e 

Fransada~i akisleri aUl

na şahsınızda dost Mısli;ıırııQÜlr\65 
silini en derin bir memnuniyetle 
selamlıyorum. Bize aı;ıTların m· 
bıraktığı ve bütün Türkl!'rın kal
binde yaşamakta ve daı9"la aşı

yacak olan tarihi dostlull' rabıt~ -
!arı, :tiyaretınizi bizim ı<;in ıkL cı

hetten kıymetlend rmekte ve s:zi 
aramızda görmekten mütevellit 
sevinci de iki mıslı artıı maktadır. 
Zira siz bugün burada bu esk ve 
fakat daima genç dostluğun eiç sı 

bulunuyorsunuz. 

i i halde eeash ve müsbet, hiç bir Bu üç nevi kararıo eııbabı mu- Öğrendiğimize göre hükumet 

lrşadda lbulunmuyordu. cibe&İ vermİf oldujum izahat 
bu hususta İstanb~~ yarfü~ et -j Hayfa, 19 (AA.) _ Bu sabah diyor ki: müşterek hareket temin edilenıe-
meğe karar vermıştır. Hükumet pazar yerinde bir bombanın infi- Doktor Göbbels Dantzigde, ev- mişti. · İstanbul yollarına 15 milyon lira-ı ıakı neticesinde 18 kişi telef olmuş l d.. .. .. 1.. t 1 d • Lordlar kamara ında Uzakşark Şıınu da unutmamalıdır ki meyanında ınevcuttur. 

ıençlik mllll gururu mlltemadlyen ' 
daıibelediği için Hürriyet ve İti -
Jifçıya naeıl ıeınamıyorsa umuml 

* (Arkası yarın) 

. vece uşunu up asar an ıgı mu-yı kafi bulmamış ve bunu 20 mı! - tur. Bu infilakı takip eden gale _ . .. .. . işlerinin son defaki miizakeresin • hakkak olan bır korükleme ve aynı 
yan arabaları bir İngiliz polis nter . de çok ehemmiyetli beyanatın hu-

k 

. t t k h.. • zamanda korkutma propaganda - las· asını aı"ans habı:rleri bildirdiler. 

harbhı sayısız fenalıltları ile ilıti- (s) Bilahare doktora vermit-

kArlar, ve hup zenginlerini ya- tb;. 
ratmış olan esbab va avamil yll- ...... ~ • ..,....-..,......,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...,..,...,..,...._~ 

:~den de lttiıatçıyı beğıµımlyı>r- B. Millet Meclisi 
• 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 

yon liraya iblağ etmiştir. Bu pa
ranın 10 milyon lirasını hükiırnet 
verecektir. Belediye bütçesinde 
evvelce 15 milyon verilmesi mu -

kerreren şimdi bu para (10) mil -

yon liraya inmiş ve hersene İstan 
\ıul bütçesine bir milyon liralık ta-

e:ııne aş a ara ucum etmege 1 • 
sev ketmiştir. Bir polis kamyonu ısına başlamıştır. Eger y~ın Av - Mesela Lord Strabolji: 
ta!hrıp edilmiştir. Kamyonun şofö- rupa Dantz>gde fedakarlıklarda •- Asyada diınya . ulhüııü teh
rü yaralı olmasına rağmen kaç - bulunm~k delılığine kalkarsa bu- did eden tehlike, Avmpadakinden 
mağa muvaffak olmuştur . nun netıce ıtıbarıle ne kadar fe - daha biı~üktiır.•, demiştir. 

Bir İngiliz polis müfettişı de ya-\ naya mal olacağını hepımız bıliyo- Lord Chafield i~e. erkanı barbi-
ralanrnıştır. İki yahudiye de bıçak\ ruz· Fakat Avrupa . bu delilikte bu 1 ye müzakerelerinden bahsederek, 
!arla hücum edilmiştir Iunm1yacaktır. ingiltere ile muttefikleri arasında

ki konuşmaların, İtalyao - Alınan 
konuşmaları kadar ilerleme -

Yalnız beğenmiyor değil, ken
disini herhangi bir şekilde ona 
tekrar istismar ettirmekten de çe- de durarak bunun kanunun tanzi -
Jdniyordu. minde haklın olan maksada, dev-Fara:ıa münevver gençlik iş- tet memuriyetlerinin esa - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• diğini kaydederek tenkitlerde bu-

ıalleri ve galip devletlerin btttön eına ircaı filtrine tezat teşkil ey- N {() T 
flmarıklıklannı protesto etmelt lediğini söylemişler ve mutahas - ~ A unmuştur. 

* 
için yapılan mitinırlere, dershane- sıslar meselesine de işaret ederek 
lcri bo albp iştirlk ediyor ve 'bazı temennilerde bulunmuşlar -

dülıkanlannı kap:.yıp Sultanah- dır. 

·· ·· l" h k"k t b "k erını ay 

Deniz mevsimi ve 
sandal knzaları 

1 
bir çoklarının kendilerini kurta - ı 
racak kadar olsun yüzme bilme -
dik]eri kolayca anlaşılır. Keyfiyet 

Deniz me,,siıni miioasebetile san 
dal kazalarının çoğaldığı görülmüş, 
bunu önlemek için ilk akla gelen 
tedbu de uııdalcılımn sandallarını 

böyle olunca ha sandalcı ile birlik· 
te sandala binilmiş, ha sandal ki -
ralanarak götürülmüş, bunların 
birbirinden farkı yoktur. 

Eğlenceyerlerinde ucuz 
tarife 

Büyük devktlrrin naıari saha -
dan başka,, fili ve aındi tanda bir
leşmeleri. tam manasile müttehi
den harekette bulunmalan elzem 

Günün havadisleri arasmda eğ- ve zaruridir. 

Abdülfettah Paşanın 
nutku 

Bu nutka Mısır Haricıye na:ıır 
Abdülfettah Yahya Paşa bır nu
tukla mukabele ederek ezcümle 

dem iştir ki: 
Mısır Jı:rallığının Hariciye nazı-

rı hakkında gösterilen hararetlı 
kabulün verdiği şerefin değerini 
bütün clıemmiyetıle hissetmekte -
y~m. Tari.lıin gec;rniş devirlerinde 
iki memleketin mukaddeta!ını bir 
birine bağlamış olan buyuk halı -
ralar dolayısile daha mütezayit 
bir kuvvetle tezabür eden bu dos 

met meydanına, Fatihe, Üsküda- Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy 
ra ko~mıyanların camekanlarını Nafıa Vekaletinin uhdesine tevdi 
indirip düklıanlannı talan ediyor- · edilmi§ olan vaziielerin mahiyet -

du. fakat Sultanahınet kfusüsünde\ 1 .. it ·dederek bu me<Vkilere 
ıoz soy __ ıyen ~-e a ı a e~ arı ~- getirilmeleri lazım olan mütehas-
llde guzel soylıyen Halid<! Edıp sıs kimseler ıçin isti<;nal vaziyetler 
bu l!'.~nce a:adığını veremiyor, !A-

1
. kabulünde zaruret bulunduğunu 

tedıgı ç"nıde bır he:;eean tattı- k d 1 ·.;ı·r ' av ev emı, •. 
ramıyordu. · • .. 

1
. b ld l\llali\·e Vekılı Fuat Ağralı , dev-
:tan u a i•t !acılara karşı - d ·· · • Jet memuri,·etıerin e maaş ve uc-

yalnız kiraya vermelerini menet- Sandal kasalarının önlenmesi 
mek olmuş.. için en iyi tedbir; sandallara nasıl 

Bu da, hiç yoktan iyi bix §ey ve neJı.adar müşteri bindirileceği -
tabii-. fakat anlamadığını nokta şu: ni, hangi s~at~en .hangi saa~e kada-r 

Sandal ıuintisine çıkan bir ve- sandal gezmtilen yapılacagını, san 
ya birkaç kişinin yanında sandal- dal gwntlsine çıkanların her semt 
cmın bulunması kazayı meneder \ te hangi mıntakaya kadar uuk -

tı>i? Mesela üç beş kişi bir sandala 1 laşablleceklerini tesbit eden bir ni
binsler, kürekleri kayıkçı çekse, fa zarnname ile her sandal iskelesi 
kat bir aralık bunlardan birisi aya· civannda bir kurtarma kayığı ve 

lence yerlerinin ucuzlatılması iıçin Dava, yalnız Çin istilası, i. gali, 
yapılan teşebbüslere ek olarak be barbi n harekatı . Çeko - Slovak
lediye iktısat müdürlüğünün yaz- yanın himaye altına alınma. ı, Ar
lık eğlence yerlerinin, plaj ve ga- navutlıığun ilhalıı değildir. Tota
zinoların iiyat tarifelerni tesbit et- liter de\·letlerin, As~ada ve Avru ziyade 

oldu -meden tetkikler yapıyornıtlf· Hazi- pada, Amerilı.ada, dünyanın her luk hissiyatının şahsımdan 
1'anı ortaladı.k.. yaz geldi. Gelınesi- k15mında sılo n lım""etli ittihat Mısır milletine müteveccıh 
le geçmesi bir olan bu mevsimin ile hareket ettikleri göriilmekte - ğunu biliyorwn. 
(eğlence yerJ) adı verilen plaj ve dir. Japonya için Tiyen Çin im-[;===~========= açık gazinoları daha :ıiyade ban- tiyazlı mıntalıasının işgali, Alman- kalıeleye hazır bir vaziyette bu • 
ya ve dinlenme Jıtiy~larının te- ya ve İtalya ~in de Çeko - Slovak· tunmadıkları miiddet~e, eni, ·e
mini için şehirlile!"e elzem husus- ya ve Arnavutluğnn ilhalı:ı birer ni teeavilzlerin, hiidi,elerin uıhn· 

cephe aımuı ne kad·ar teşkılat var- , . 
di 

·k· n t memurıyet esa 
ıa hep eski metodlarla ve a'la ret ye ı ı sı • -· e iden tekliıf edilen bir 
yrn bıT hedef ı:,aret etmeden ça- sının Y n lı•ıvorlarclı. Ruttanahmet mitin- esas olmayıp bu.güne kadar mer'i 
g~ ·,·apılırken m'narelerMn salli bulunmakta olan teadül l<anunun
verlliyor ve top!afianlar: da da memurlar için ücret ve maaş 

esasının bulunduğunu söylemiş ve 
- Padi~ahım ok yaea ! ! ücretli memuriyetlerden hangile -
Di;ve haykırır.aııa te~v>k edili-

rd E b 
· · 1 rinin nıaasa ka1bedilmesi lazım 

l'.,0 u ,saoen u mıtıııg er, as- ' 
la. J,.tidar mt·vk n arzusu hi- geldiğini ve seri bir karara bağlan 
• 1 · dak· mahzuı !ar göz önünde 
lafına yapılmıyordu. ktıdar mev- masın ı ,. 
kii Padisahın ve padisah i•gal bulundurulaı ak bunun kat 

1 şek-
km•vetlerl erklinıharbiy0e<ini~ u- linin tesbiti için ikincite_şrine . k~
f&~I idi. Böyle olduğu halde mi- dal" bir mühlet tayın edıldığlnı bıl 
iingler bu iktidar mevkiinin mü- dirmiştir. 
ıaadeli il<! yapıll;or ve benelınü- Meclis çal1iamba günü müzake-
ıeıµ,ın polis ku ndanı Fransız relerine devam edecektir. 

ğa kalksa, sandalın bir tarafına bas knrtarma işini becerecek kabili -
sa veyahut kaıara devirse, san - yette bir veya iki tahlisiye memu
dalcı bu devirme ve devrilmeye ru bulundurulmasını tayin etmek 
mani olabilir mi? Haydi olamadı, tir. Bize öyle geliyor ki sandal ge
aandal devrildi diyelim: Sandalcı ziotilerindeki devrilme knalarına 
bu müşterileri kurtaracak kndret karşı sandalcının da müşterilerile 
ve kabiliyette midir' birlikte bulunma" önleyici bir 

Plaj civarlannda, sahil gazino - tedbir olmaktan ziyade, Jı.azazedc
ları bol olan sandal iskelelerindeki !ere sandalcının da iştiralille bir 
sandalcılar bu yolda bir ihtisas im kişi daha i!Rve edilmekten ileri bir 
tibanına tabi tutulsalar içlerinden hareket d.ı:ildir. 

)arı teşkil ederler. gaye değildir. Ga ·elerine onnak ru dainıa beklHehilir. 
için kullandıklBTı birer nsıta, * 
kateyledikleri bir ol, bir merba- A"upada lı:mnlan ulh e mü -Haziranda baışlıyan tetkik, ey -

lulda karar ve tesbit neticesine 
varacağına göre, sıcak ağustos gün 
!erini bakırdan hararetile kavru
lacağ•mız şehir içinde kalınağı ya
hut ta (ateş pahası) nı yana yana 
ödlyeceğimiz banyo ve açık hava 
gazinolarıDın tariıfelerine uymak 
mec'buriyetine katlanmağa ~md-i
dan ha:ıır !anmalı. 

ledir. Dünya denizlerinde, Asya ~e dafaa eephe-ine, As) ad:ı dahi mül
Afrikada, Avrupada, İngiltere, tehit Amerika hüküınetlerile, Sov· 
Fransa, sonra da Amerika ve Sov· yeller ittihadınm iltihak etmesi. 
yet Rusya nilfuzıı yerine, Alman - bug\inkü miqevve, vıızi)elini sô -
~··· İtalya, JapoDY• gibi totaliter kWı ve istikrar yoluna girm.-ini 
devletlerin nüfuz ve hakimiyetini temin Nlebilir ve g•~ te e>l.>a. böy· 
kurmaktır. Asya veya Çin mese - le bir neticenin tecelli e)·leıne•i 
!<,inde büyilk demokrat devletler belı:leoebilir. 
nıüttelııW fili m\ıkavemete ve mu- ** 
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~ ÇAKDCD ~iöliN!AI 
Ben de Öyle Dağlar 

hayat 
kralının hakiki 

• -~---- ~~e 

1 ZEYNEL 
BESİM SUN 

Alman Yıldızları ba-
har için ne diyorlar? 
Emll Yanings yeşillikler arasında bir ev 

Çeviren: İbrahim Hoyi 

maceraları ve Tefrika No. 7 

Çakıcının anası şu cevabı verdi: "Evet, ben do
ğurdum. Senin bu pis kelleni t'-"111İzlesin diye.,, 

sahibi olmak en iyisidir diyor 

' 

. 
\ 

~ 

Nihayet vaktile vukua gelmiş bir 
!::oyun hırsızlığını Mehmede atfe
derek kendisi daha Ödemişe gel -
meden evvel hakkında bir cahzü
ririfb milzekkqresi kesiliyor ve bu 

! müzekkereyi, Çııkıcıyı tev'lt1f için 
Boşnak Hasan çavuşun eline ver!
forlar. 1 

f 

Con kilerin bir köşesine sakla - f - Tam sırasıdır, şöyle bir soku-
""Ş olduğu valizini alarak, oturma 

1 !ayım da oradan mektubu kaldıra
•dasındakı masanın üzerine koy- yım .. diye mırıldandı. Fakat der -

dıı. Sonra, cebinden karısına yaz - hal fikrinden caydı. Zira sırtı dö -
dığı mektubu çıkardı, konsol saa -1 ııük olan karısının birdenbire ar -
tın.ı kenarına dayadı. s~at üçü kaya bakması ihtimali vardı. 
gosteriyordu. Nerede ise çalacaktı. • •• 

.. -

. ,,, 

Di)'()r. Halen sağ olan ve h.ila yar jandarma binbaşılarından Ah

kendisini herkese sevdiren ve say met Bey isminde bit zat vali Ka
dıran bu zatın sözünü Manol da mil Paşaya mufassal bir rapor ve
din:liyor; güreş berabere bitiyor. rerek Çakıcı Mehmedin er veya 

Zaman gelıp geçiyor. Manol da, geç dağa çıkmak niyetinde oldu -
kendisine bu tavJiyede bulunan ğunu bildiriyorsa da ortada bir şey 
zat ta müddetlerini ikmal ederek olmadığından bu rapor nazarı dik 
hapiS!ı.aneden çıkı.' oı !ar. Tavsiye- kate alınmıyor. 

Çalarken de gecenin bu derin ses-
sizlit'nde müthiş akisler yapacak, 
ve muhakkak surette karısını u -
yandıracaktı. Uyandırmasına da 
ımkan yoktu. Birkaç saniye sonra, 
,a;1t hakikırlen uzıyan ihtizazlarla 
çaldı. Con olduğu yerde kaskatı 

be:dedi, sonra hırsızlama *ımlar
'" ,ofaya çıktı, etrab ve yukarı ka-

yi yapan zat, bir gece tütün almak Mehmet hapishaneye geldiği kı
için Seyrekköye gidiyor. Kendi- yafette değildir; ayağında bır Eli

sine köylü Rumlar ziyafet veriyor- fiye, sırtında bir lata vardır. Maa
lar. Manol da hazırun meyanın - mafih başında yine oyalı çember 

Karısı ibriAi dolduruyor, ocağı dadır. sarılı bir fes ta§ıyor. Misafir oldu-
yakıyordu. Beş dakikada çayını pi- Çakı~ı Efenı'n ı·yı·~e u"n saldıg"ı • Ekm k 'b L k h · • • gu e çı aşı narunın a vesın-
şirecekti. Odasına dönerken de.. za.manlara tesadu" f eden bu zı·yafet d ı G" 1 d · dal en ayrı mı.yor. oz er aıma 

ihtimal ki mektubu hiç görmiye- d M ı 
celııti., ilk seferinde saatin kenarı- esnasın a ano : gın, baş muttasıl düşüncelidir. O 

- Ağa; diyor, hapishanedeki bir şeyler düşünüyor, fakat kim -
na dayalı duran kağıda gözü iliş - gu"r""'i hatırlıyor musun?. İyi ki 

· · h 'k ı· d b' düf' t ""' seye bir şey açmıyor. Kendisile be meyışı arı u a e ır tesa en bana o nasihati \•erdin; ben de e--
b k b . d • ·ıd· c rııber yatıp çıkan iki arkadaşı dahi 
aş a ır şey egı ı. on, yapa - lime bir fırsat geçmişken Mehme-

cağımı bili orumı . A akkablan - d~nm . oksa dl rleri gi- Mehmedin düşün<:elerinden biha· 
mı çıkarır, ğürUltU pa - ı, onu <fa y ' erır !I . ..,_,__.._,___ ~lfucl...f.o na ,.ı 

K.ıı s•nın uyandığına dair en kü -
-,uk oir alamet bile yoktu. Kapı}li 

ru\du. Askıdan yağmurluğu ile 

d~n oda.va girer mektubu alırım.: şimdi buralara gelip benim kafa- Çoban Mehmet, Çakıcıya, hiç bir 
diye düşündü. Ayakkablarını çı - mı kesecekti. Allah senden razı ol- şey sormuyorlar .. 

, '.tosunu aldı ve acele acele gi _ kardı. Artık karısı da görse ehem sun ... 
~ icdi. Yağmurluğu da valizinin ya dırdı. A',rtık karısı da görse ehem- Nihayet Mehmedin muhakeme
iıına yerleştirdi. miyeti yoklu. Uyduracağı bahane si bitiyor. Elde katil fiilini tesbit 

Con, çocuklarım... diyerek içini yi çoktan hazırlamıştı. ettirecek delail olmadığı için Ça • 

Melımedin taıhliye edildiğini ha
ber alan Ödemiş kaymakamı müs 

tantikle jandarma kumandanını 

yanına çağırtarak konuşuyor. On

~arın kanaatince de Çakıcı Meıh • 
medin şekavete süHlk edeceği mu 
hakkaktır. Fakat ortada yapılacak 
bir şey yoktur. 

çekti. Onları arıyacaktı.. Fakat şu- •Bir gürültü duydum. Merak ede- kıcı bir sene mahkumiyetle yaka
rasını da kabul etmek lazımdı ki, rek aşağı indim! ... d·iyecekti. yı kurtarıyor. Zaıten on bir aydan 
91>,cukları olmasaydı, bugünkü gibi Öyle ya! .. Karısı, kendisini böy- beri içeridedir; daha bir ay yatıp 
duşkün bir hayat sürmiyecekti. Ne le yalın ayak görün~e tamamile tahliyesinden bir gün evvel sey -
de neşeli, kanlı canlı mııh.IOklar - giyinik olduğundan asla şüphe e - =========================== 
dı . y~~ruları? .. Amma, kendisi 1 demezdi. ..-;;;;;- n ıaı c;;;ı 
gıbı, ışınden çıkrr.ış ve karısı ile ı Con, oturma odasına süzüldü, 1 B il"\\; A ~ 
4 çocuğunun nafakasını temine ı konsola doğru ilerledi. Karısının, 
mecbur 27 yaşlarında bir delikan- keskin bir nefes alışından duyul _ \ 
lının elinden ne gelirdi? onları na- ı duğunu anladı. Saatin kenarına 
sıl doyuracaktı? Karar verdiği gi- dayalı duran mektubu kapıp, ce -
bi, dışarıya kaçsa. bir baltaya sap bine yerleştir:rken, mutfağa doğ
olmaya çalışırdı. Elbette ki pa- ruldu, ve seslendi· 
ra kazanacak, o zaman karısına bol - Sen misin Elzi ? .. 
bol gönderebilecekti. Bir kere ev- Karısının kıorkudan gözleri bü-
deıı uzaklaştı mı, kaynatası ister yümüş. Ağzı da hafif aralanml§tı. 
istemez kızına yardım edecekti. Ürperen mumun garip akisler ya -
Külhani, şu müteahhitlikten az da rattığı yüzü gerildi ve mırıldandı: 
kazanmıyordu hani! ... - Ay .. korktum!. .. 

MO~AIHI 

Hasan çavuş •Mehmet gizlice 
Ödemişe geldi. şeklinde yanlış bir 
haber alıy-0r ve bu haber üzerlne 
kalkıp Mehmedin evine gidiyor . 
Elvde Çakıcının karısile anası var
dır. Hasan çavuş, <>vi baştan aşa -
ğıy e taharri ettikten sonra Çakı -
cını .ınasına hitap ediyor: 

- Söyle, Mehmet nerede? 

- Ck!meıdi.· 

- Yalan söylüyorsun ... 

- Bizden yalan çıkmaz; yalanı 
senin gibiler söyler kara bacak ... 

Köylüler jandarmaya, hakaret 
makamında, kara bacak derlerdi. 
Bu ta!hlcir üzerine Hasan çavuş kı
zıyor ve elindeki martinin ucunu, 
kadmın apış arasına değdirerek: 

- O puştu burad&n sen mi do
ğurdun? 

Diyor. Çakıcının anası da şu ce-

' 1 

i 

KATRE de NAGYE yat meraklısıdır 

vabı veriyor: Berlin (Hususi muhabirimiz - Heil Finkenzeller ..ilkbahar! 
- Evet, ben doğurdum. Senin den) _ Bu sene güzel mevsim Bu gençlerin binaenaleyh aşkın 

bu pis kelleni temizlesin diye... politika ıglbi nazlı ve mütehavvil. mevsimidir. Dedi. Size anı:ak bir 
İşte Çakıcı Mehmetli zıvanadan Bazan güneş her şeyi yakacak ka- şey tavsiye edebilirim: Gençlik 

çıkaran hadise budur. dar parlıyor; hazan bir eskimoyu güzeldir. itı§irı>h ve neş'e ile dolu-
Ömründe görmediği, hatta dü - titretecek derecede soğuk bir sa- dur; fakat kısadır. Hatırınızdan 

şünemı:ıdiği bu hakaret yüzünden baılı rüzıgarı esiyor. çrkarmayınız ki aşk bizzat hayat 
e:ıi, ayağı zaıııgır, zangır titriyen Sizin anlıyacağınız burada ilk demektir. Kalıbinize karşı zıt glt
bu zeybek karısı derhal Yıkıklar bahar; orada kış ve daha uzakta meyiniz; onu yalnız kendiniz için 
köyünden Çaban oğlu Ahmede ha-- yaz. Şen ve müstehzi bir mevsim. saklamayınız. Kalbinizi açmak, ver 
ber gönderiyor. Ahmet gelince ha- TanınmamııJ bir feylesof elik - mek! İşte ilkbaharda yapılması 
diseyi alettafsil analatarak: 

. . . . bahar insanın ciddiyetini ve soğuk lazııngelen şey. Sevdiğiniz zaman 
- Şımdı var, gıt; Mehmetli bul, kanlılığını kolaylıkla muhafaza e- seyahatler, gezintiler, deniz tenerıı 

erNJfM ~ffi'.le~~nikkvıTememde~ dAhH"""Vi ~ meıı.simdiı:.• demis. zühlerl, yeşU ağaçların altında 
5 ' ' ç şu = Bu cıerın mutetekkırın fümız- muaşaıra ay ışıgwu .. '"'" ıo;ıı .. yyuı 

medikçe, ona l:ıaram olsun. Baba- !eri olarak il:kıbaharın güzel bir !er, bütün bunların iki misli kıy· 
sını öldüren Boşnak Hasan bana .. .. d b · t' t• -• iki" t"""nf ""' '-bıl d bö 

1 
lıö 

1 
. . gunun e azı sınema ar ıs ı ve m.-. ısap e ,..,., 5 vrece... z, 

l
a ky e, Ye yaptı;. 111

1 
tı~amımı yıldızlarına müracaat ettik, kari- bilhassa unutmayınız ki, ilkbahar 

a ara namusunu temız esın... 1 . . . . b .. 1 · h k d ak d . . . erı.ınız ıçın, u guze mevsrm a an sonra yaz, muaş a an sonra 
·Çapa oğlu Ahmet, Izmı~ - Öde- kında düşüncelerini ve tavsiyele-ı evlenmek gelir.• 

miş h_aıttının . so~ '.s:asyonu ol~n rini öğrenmek istedik. The Lingen'in cevabı orl-
Hacı Ilyas (~ımdıkı Il~urşun~ ıs- İlk ziyaretimizi balen Tubis yor ki: •İlkbahar için ye -
tasy.onuna gıderek trenı bekliyor. stüdyosunda Gustav Fröliclı ile g§.ne favsiyem: Kaynananızı ü~ 
Garıp bir tesadüftür ki Mehmet te b. likt R t d" k d · · yfl ö d ı · K 
iki arkadaşile birlikte o gün İzmir- filminır . _e • ~na e ve 1 ortbar almaş• ad'. ~ç'.'1 sa ytteyeh~ netler nkızbı .. en-
d t b. k h k . ı çevırmekte o an eyne i- mızı cenne · e ıss ece s ız. en rene :nere &re et etmııJ -
tir. le! yıldız (Kathe De Nagy) ile yap v ....... ,,. .., • 

Tren Hacı Ilyas istasyonunda 
duruı- durmaz Çapa oğlu Ahmet, 
derakap Çakıcı Mehmetli buluyor 
ve hadiseyi oracıkta kısaca anla-
tıyor .. 

Mehmet, hiç bir şey söylemeden 
iki aı'kadaşına: 

- Hayrlin ineceğiz 

• • :e .......... 

Küçük sinema haberleri 
Genç kadın güzel tebessümile ...... •• ,.... • 

şunları söyledi: . . . 
.İlkb ha h tl ·sı· aJı t * Bırleşik Artıstler kumpanya· a r, seya a er, ı ır a , .. .. w·ll' W 1 ,. . 

b .. t.. b ı b' t' t eli sı reJısOr ı ıam yer ı angaJe u un un ar ır ar ıs e na ren . . . . 
· ı 1 d' 1-lkb 1 etmıştır. Kendısıne c!lnterınezzo• 

nasıp o an şey er ır. a ıarın . . 
.. 1 e ıl k .. 1 . . . k isminde bır fılm yaptıracaktır. Bu guze v ı gun ermı geçırme • .. • 

· t· ı r ve · • kt d' sahne vazıı, >Ru2lgarlı tepe., cÇık-
ıs ıyen e geçırmege mu e ır . 

tık. 

1 1 herhaıd b. t t al maz sokak• ve saıre gibi büyük o an ar e ır ya sa ın - • .. . . 
Diyor; üçü beraber trenden ini-

1 
d 1 kordelalar vucude getırmıştir. Fil 

ma ı ır ar. r· .. 
yorlar. B.. ..k b' d •. 1 f k b" min ba§ro unu Leslie Howard tem uyu ır vapur egı , u a ır .. .. . 

Vakit akşamdır. ortalı"a karan- Ik 1. g . k'"' B .. ük' J"k h' sil edecek ve buyuk bır kemancı s ye en ı emı ... ı. uy u ıç . . . . . . . 

Con bunları aklından geçıriyor -
du ki, bir patırdı oldu. Galiba ka -
n;ı Elzi uyanmıştı. Üç adımda ka 
pı} a vardı, elektrikleri söndürdü. 
Karısı yatak odasından çıkmış, 

.merdivenlerden aşağıya iniyordu. 
Con yağmurluğu ile valizini kap
tığı gibi bitişik odaya geçti, ve 

Gecenin bu ilerlemiş saatinde, 
mutfağın bir köşesinde duran ka
rısını, şimdiye kadar hiç te bu hal 
de görmem'şti. Birden kaba bir 
sesle sordu: 

!ık basmııJhr. Çakıcı Me'lımetle iki b' 1 ynam H k k d 1. şahsıyetını ıkıtısab eylıyecektır. 
ır ro o az. er es u re ı - . h . , . 

; arkadaşı hemen o gece üç martin .. Uf k b' k • lik Kordelanın arıcı salhnelerı, mev-ne gore. a ır ayıga ma 
\,buluyorlar. Kimden alıyorlar na- 1 k d' . b ht' dd d b'l' zuun cereyan etmekte olduğu İs-

•Herhalde, o dama bakmadı. O
nun için burada olduğumu bilmi
yor .. diye düşündü Galiba yine çay 
içecek, adetidir. Uyumadığı zaman 
!ar. hep böyle yapar, üşennıez, kaJ 
kar, kendisi çay demler.. Karım 
hi~bir şeyden şüphelenmeden tek
rar odasına dönecektir. İhtimal ki 
meı.tubumu da ferketmiyecek ... 
Kapı aralığından, gecen'n karan -

tığında ürpererek uzanan mum ışı 

ğına bakıyordu. 

Karısı merdivenlerden in -
dikçe. odaya daha fazla ışık do
luyordu. Kadın oturma odasına 

geçer geçmez de aydınlık bit·denbi
re kaylboluverdi.' Con adeta nefes 
almaktan korkarak karısının mek 

bbu görmesini bekledi. Fakat El• 
zi, mektubu farketmemiş olmalı 

ki, odadan geçerek mutfağa girdi. 
Con, 

- O toz ne yine?.. dedi. Kadın 
elile müphem bir :şaret yaptı. Con, 
kızla, paketi onun elinden kap -
tı; ve başka bir şeyi hatırlamaktan 
doğan bir hiddetle köpürerek ho -
murdandı: 

- Uyku ilacı ha! .. Hem de dok
tordan alınmış .. öyle ya ... Parayı 
sokaktan topluyoruz. Aktardan a
lış veriş etmek gücümüze gidiyor .. 
derhal doktora koşuyoruz .. 

Sonra kızgın gözlerile karısına 
baktı. Karısı da onu ayni kugın 
gözlerle süzdü. Bu sessiz çarpışma 
bir lahza kadar sürdü. Kadının göz 
!erindeki hiddet ışıkları kayboldu. 
Omuzlarına aldığı atkının ucunu, 
asabi asabi çekiştirdi. Arkasından, 
kocasının elini tutarak, gayet sa -
kin bir sesle kon~tu: 

- Dinle, dedi.. sonradan öğre -
neceğine, şimdiden bil .. Senden ay
rılacağım, ve babamın evine döne
ceğ:m. 

(Arkası 7 inci sayfada) j 

_.J 
~~nnıa kolaylığı şayiası yayıldığı gece: 

Eve döniiş! .. 

' o an en mı a ıyar a e e ı ır. . . . 
lsı! alıyorlar; burası tamamile meç- y t ·k. . d" d"ğ" veçte çekılmıştır. cİntermezzo• da 

1 e er ı evıne on u u zaman, 
hu! kalmıştır. b d b' d . . t' . t Avustralyalı meşhur Cecil Hella-.. . et e ır enız gezın ısı yap ım .. . . 

Evet; uç arkadaş uç martin bu - . b'l . wy de muhım hır rol deruhde et-
luyorlar ve hemen oradan Bozda- dıye 1 sın.• miştir . 
ğa çıkıyorlar. Emile Yanıngs, bu büyük artist * Loretta Younıg, yakında çev-

İşte çıkış o çıkıştır. de ilkbaharın mevcudiyetinden rilmesine başlanacak olan cBu na-
Çakıcı Mehmet artık resmen şa- şüphe edecek kadar meşgul; Tobis sıl kadın?• filminde başrolü oynı

ki olmuştur. Dağlnrdaki çetelere stüdyosunda cRober Koc'll. filmi-1 yacaktır. 
Şimidilik üç kişilik yeni bir çete ni çevirmek>tedir. * .Marco-Polo'nun macerala
daha iltihak etmiştir. Halen sinemaya intisabının yir rı. fiminin sahne vazıı Arc'llie Ma 

O zamankıi ıi\l:ıniyetle, Hasan minci yılını idrlik eden artist dif. yo, Birleşik Artistler kumpanyası 
Çavll§ tarafından irtikap edilen yor ki, "Bence mühim olan şey hesabına yeni bir film daha vücu
haı·eket arasında sathi bir müla - bir villaya sahip olmaktır. Çünkü de getirecektir. Bu gordelanın baş 
haza yürütülürse bilatereddüt de- istirahat etmek, tabiatin güzellik- rolünü Joan Bennett oynıyacaktır. 
nebilir ki Çakıcı belasını ınemle- !erinden istifade eylemek istediği- * Holivud'da cKış karnavalı• 
ketin ba§ına musallat eden adam niz vakit büyük şehirden uzaklaş- . . d b' film ya im kt d B 

k !
. ısının e ır pı a a ır. u 

Hasan Çavuştur. Mamafih bu ka- ma azımdır. 

bahati Boşnak Hasan Çavuşun şah Hiçbir yerde kendi meskeniniz- kordelada başrolleri Arın Sheridan 
sında değil, istibdat devri zaptiye- de olduğu kadar sakin, asude ve Riahard Carlsoıı, Robert Armst -
sinin zihniyetinde aramak daha rahat günler geçiremezsini. Bir rong oynamakadıdar. Eserde 18 
doğrıı olur. İstlbdat devri zaptiye- villa, ıbir şato, hatta ,bir kulübe aylık bir çift ikiz çocuk da rol al

si . La yüs'el amma yefal. olduğu yeter ki pancurların rengi miza - mışlardır. Molly ve Swıan ısmin
ve köylüye zulümden başka bir cınıza uysun ve güneşin gölgesin- deki bu yavrular yekdiğerlerine o 

de öğle uykunuzu mavi göğ<! ba-
haltetmediği için ekseriya maska

raca hareketlerle içtimai nizamın 

ih1iline sebep olmuştur 

_( Arka;ıı 11ıın11). 

kan bir taraçada uyuyun. Villanız 
göl kenarında kesif yapraklı ağaç
larla muhat ıbir yerde kain olursa 
ne ba:htiyarlıklc 

kadar ıbenzemektedirler ki anne

leri bile ancak birinin dişli öteki-

nin diş:;iz olması dolayısile 

ayırdedebilmektedir. 

onları 
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Levendlerin hücumuna mukabele 

Meşhur İtalyan takımı 
Bükreştemağliip oldu lstall'illblYD mlYaDOümD~ırü .. 

nnn IP<§l~c§lrr günü y<§l~= 
itokDc§lrro it<®fll<®~~ltlılhl 

etmeden esirliği kabul eden Bal. Romanganın Venüs takımı 
bo ile maiyyeti zincire vuruldul[' -r Bologne takımını 1-0 gendi 

·,/ 

• l 

-- lj ........ 

---
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t ~ 

Bükreş, 19 (A. A.) - Bükreşın 1 yette bulunuyorlardı 
v~~ıuı fubbol takımJ, İtalyanın en İk:incı haftaymın başlangıcın 
m emme! tü:ım. olan Bologne da İtalyan oyuncuları 'k· R -tak · . ı ı uman-

ı" ımını sıfıra karşı 1 sayı ile mağ valı oı·uııcuyu dövmüslerdir Bu 
up etmışı· M . - · ır. aç esnasında bırta- İtalyan oyunculardan me h A 
kım hAdls l 1 Ş ur n-

e er o muştur. dreolo, Macar hakem tarafınrian o-
. Daha oyunun başlangıcıııda her yundan çıkarılmıştır. 
ıkı taraf oyuncuları asabiyet gös- Diğer İtalyan oyuncular da ha _ 

termeğe b~lamıilardır. Birinci keme kü!rettik,erinde; çıkarıl _ 
ha!taıymda Rum 1 anya ı oyuncular mışlardır. Bu suretle İtalyan! 

1 
sıfıra karşı b. ar. 

ır sayı ile galip vazi- maçı 8 oyuncu ıle bitirmişlerdir. 

at yarışı 

haftası 

futbol 

Paris, 19 (A.A.) - Büyük at ya- Berlin, 19 (A.A.) - Destfalya e-
nşı haftası, Ayteu.l'de büyük ma-
nialı yarış ile baş!amıştır. Ancak kıpi cSchalke, dün 90.000 seyirci-
donanmanın matemi dolayısile re- nin karşı.sında Viyana ekipi •Ad
isicümhur Lebrun, yarışta ha- mıra. ya, 9-0 gal:p gelerek Alman

zır bulunmamıştır ya futbol şampiyonasını kazan _ 
Havanın güzellığinden istifade ınıştır. Maç esnasında bazı şiddet-

eden büyük bir halk kütles., daha li hadıselnr k b 1 t ... vu u u muş ur. 
saat 14 ten itibaren ,-arı~ meyda - . 
nını istil.iya ba~lamıs idi. Vıyanalı bir oyuncu bir Ye:;tfal-

Bır'Çok zari( tualetler nazarı dik j ya'lıya vurmuştur. 
katı celbetmekt 'd' Alm . . e ı ı. . an sporları şefi Avusturyalı 

Aı thur Veıl Pıcard. Ingred adın- oyuncuları Alm 1 b. 1. dak· t ·ı . .. · . an spor arı ır ı -
ı ayı ı e buyı.:k manialı yarı~ı • · d 

-.kazanmıştır. g.n en çıkarmış, o,vnamalarını bu 

Bileğine güvenen, kılıcına bel bağ-1 yana sana bütün b ıınları anlatmak, v · u tl lıyan aram.za katılır! Ayrılacak - af dilemek, adamlarının arasına al- eıl Picardın hayvanları birin - s re e tamamile menetmiştir. 
1 t 

ci, ;kinci ve dördüncülüg"ü kazan- ·Admira. klübü azasına sporcu - ı 
ar or aya çıksınla!". man için ya lvarmak aklımıza gel- l 

Reisin önünde saf baglıyan a- di.. İşte, içi, dışı bir; özü• sözü bü _ mış ardır. luk zihniyetini t~lkin ed~mediği 
\'Uçları nasırlı azatl ı forscler bir tün Tü:k levendlerinin bütün açık Beden, Terbiyesi Genel 'çin mevsim sonuna kadar faali -
,ığızdan hayk ı rdıbr. kalplılıgıle sana her şeyimizı an- Dırekförü lzmilte yette blllunmaktar, menedılmiştir. 

Hepimiz ,; ~,1'nb beraberı z: !attık .. aramızda ne ölümden kor-
R ,, ı, ; r .,..., ,,, __ , __ 1, .. 1, __ ,.ı , • • l Lmil, 19 (A.A.) - Beden Ter-ı ı1•·~~~~~~====-

rır. gururunu ok~:ldı. I{a.dirgası vardır. ~en, bize re1s o a a ·a·ra- mıt ıaner aun ,>cuıuıua vt:ut.ı. ...;t~f 
r.ı'\ küıeğinde çahsanları kendisi- dılışınla nasıl gönüllerimizi b.r an reler \'e Denizcilik federasyonu 
ı.e böyle bağlıyan, onuııla birlikte da kazandınsa ilk fırsatta biz de sa ba~kanı olduğu halde İstanbuld<ın ı 
ktlıç sallayıp pah çevirerek öl _ na kulluk edeb'lecek kabiliyetimizi sehrimize gelmi~lerd!r. General I 
mek arzusunu izhar ettiren h'ssln ispat edecegimize emin olarak kar- öğleden onra C. H. P. binasında 
Türk ırkına mahs'ls yiğitliğin bir sında and çmeğe hazırız... bölge heyeti ve klüpler mümessi!-
tecellisi olduğunu çlrçabuk kesti- Hızır; bu apaçü· itiraf karşısın- \erile uzun bir görüşme yaparak 

• tt' da Lorseler; kötü düşüncelere ka- umumi spor mesPlesı· hakkında et-
ren reis ilave e ı· pıldıkları için azarlamağa kalkış- rafit iz:.hat alm•ştır. Sporcuların 

İyi düşünün sonra .ceı'ap ,·e
rın çocuklar! .. Bu yo:, z~ferle ölu
müıı birleşik hedefir. 0 varır. Kı -
.. çtan yılan, topuzdan ko:kan, ;,a
v~şt on çekinen bi2im le dirsek •lir-

.. ege yürüyemez. 
Anp değil çocukkr. İns,ından 

ınsana fark var. Düşünün, ta~ının 
öyle cevap verin' 

Reisin sözlerine sabırsızlık,a kat 
laı<an forselerden koca Şuayıp sa· 
fın ılerisine çıktı. Bütün forscler 
namına konuştu: 

madı. Antalyadan kürekçilikle ge- dileklerini büyük bir alaka ile ta
mi:;ine aldığı levend}eri de silah - kıp eden general bu dılekleri not 
!andırdı. Tayfaları arasına kattı .. etmış ve bu arada bölgeye bir gü
H.,reket nın ilk günlerinde mühim re~ antrenörünün sık sık gönderi
bir muzafferiyet elde eden genç lecq.:inı bir güre minderi ile bir 
Hızı~ın her dakika gücü artac~k a- fu!a hedi,e etıne(\ı vadetmiştir. 
tıldıgı korsanlık yolunda buyuk a- Gt>neralin. bu alakası izm•t gençli
dımlarla ilerlemesinin lıa~langıcı 1 l'd · d. · t' G 1 
b h

'd· . ğini fe,·ka a e senn ırmı~ ır. e-
u a ıse ıle ohnt.!~tu . 1 . . 
Ta ·f -

1 
' b. f neral bu sabah ta tetkıklcrıne de 

) anın çoga ması ır tara tan . 
da ,-en· b' d ' d t' 1 vam etm•Ş vc )Cnı yapılacak olan 

" 1 ır en ~e mey ana ge ı - . .. . .. 
riyordu. Geınınin istiap hacmı, ye- slad,·um 1.1e kl-~plen ge':e".ek .bol-
ni ta.vfalan da barındıracak gcnı .. ı genın denızc•lıgı faalıvetı uzerınde 
tikte de~il<.lı. S .. kumanya bilhassa durmuş ve bu hususta bır 1 

" om a 1 k d kt ·1 .. 1 .. 
meselesi de başlı başına bir dert ::ı ıre ıt er-, ermişl.ir. Oğ e ~~~: 
teşkıl ediyordu .. Arkad"'iı Aydın • ı General sere[ıne bolge tar•. 
ile bu meseleyi de uzun u- dan beledıye bahçesınde bir zıya
zadıya düşünen Hızır bir fet verılmi~tir. General saat 16 da 
gemi daha tedarik ederek onu Adapazarına hareket etmiştir. tz-ı 
Aı·dının idaresine ''ermek, mit gençlerinden bir grup moto ~ 
veni leı·endleri de böylece beraber siklet ve bi:;ikletleri ile generalı 
ta~ımak kararını yerdi. Bir taraf- yirnı i kilometre İzmit dışına ka
tan yola devam ederken öbür ta - daı· takip ederek uğllrlamışlardır. 
raftan müsait bir tekneye rastıa - Oan'marka Norveçi 6 - 3 
mış, onu zaptetmck, Tunusa, kar- ııendi 
deşi Ornç Reisin yanına ikı gemi 1 
ile var mak gayesini güdüyordu. Kopcıthağ, 19 (A.A.) - Dani -

En genç çağda Ye en güç sahada marka futbol takımı, Norveç fut
ikbal ve şöhret gibi 'ki cazip hede bol takımını 35.000 seyirci müva
fi genç Hızırın ayaklarına seren cchesinde yapılan bir maçta, 3 sa
tali, Hızın çok bekletmedi .. Ot - . yıya karşı 6 sayı ile yenmiştir. 

ranttan girip te hareket eden Ve- Fransa bisiklet ~ampiyonası 
nedik Cümhuriyeti t'caret fi losun- Y 
dan Egypsiya ism'nde iki ambarlı, Monthery, 19 (A.A.) - Georges 1 
firkatin bozması b 

1 
gemi, Mdta su Speicher, bugün 250 kilonıetrelik 

larile Girid arasında Hızırın ka - bir mesafeyi 6 saat. 46 dak\ka ve 35 ı 
diıt&asile l1arşı la.ştı. Bir hamlede saniyede katederek F ransa bislk -
toplu, tüfekli ik i düşman kalyonu- let şampiyonasını kazanmıştır. 
nll zapteden Hızı rla maiyyeti E - '11helart ik inci, Louviot üçüncü 1 
gipsiyaya hücum ettiler .. Ragoze- ve Galaleau dördüncü gelmişler -
nin tan ınmı ş den'.z kurdlarmdan dir. 
kaptan Anton1o Balbonun idare - ---

Rüyalarınızı söyleyi
niz, mAnllarını 

söyllyellm 
Ekser iya l'ördüiüıülz bir rüya 

slı l bir nıüddet işgal eder. Kı.fa
n ııı yor ar, hatta ba<zı siolrlerl 
ıay ıf ol anlaı·da ri.ınlerce , haf -
t.alarca bir kafa meŞl'alesl ıney 

dana &'tıtlrlr . 
jnsanlaruı istldlıile olan dilş

künlü.fü çok t-sk l, adeti 7 arad1-
l ıtla ba.şhyan bir k eyf iyettir. 

İ ıtte bu se~ple asırlarca evvel 
rüyaJaruı tahlili. (tabirJ ismlle 
ht>r memlt>kette ve her millette 
en revaçt:ı bir hadi~e te!}kll e -
derdi. Bilhas&a orta ça(ın son 
s t>netcrinc kada r sihi r, ersıln ve 
s ır bt>ldes i d iye tanılan Ili.ndls 
tanda riıya tahl iline- çok ebemmi
Y t verlllrdl. 

B ug ün birçok kütliph ane do -
Japla rı nda.. rarlarda her dilden 
türlü riıya kitaplarına. r astlamak 
ınümkilndür. 

.İKDA.."I• ok4yucularına m e -
rakh bir ınevıu olmalı: Uzcre ıör
düklt-ri rüyaların bu eeşlt k itap
la rdaki karışıklıklarını eski tabir 
şek illerine ve tablrna.melere &'Ö -

re delilet etUklerl mana ve h i dl
selerl bildirecek, okuyucularıoın 

boş zamanlarınd.ı ei'lenceli bir 
vak it reeirtr:cek tekilde bunların 

Hind, Ç ln ve Hiodu adı verilen 
,'\_merlka yer lilerlntn tabirname -
ter inden çıkaracatı karşılıtını 

kendilerine verecektir. 

GördUtüuÜ'I rü1ayı kısaea ya .. 
zıp rüya kuponu ile birlikte bl-
7.C cönderlnlz. Bunları tetkikle 
meşıul olan arkadaşımu k&l'flb
tını cazetemlzln bu işe tahsis e -
dilen slitunund& s ize bildirecek -
tir. 

İsmin in neşrlni lstemlyenler 
rumuz kullanabilirler. Hususi te~ 

kilde cevap istiyenler 4 kuponla 
birlikte şe1ıirdey'le 3 kuruşluk, 
taşrada ise 6 ku.ruş1u1ı: bir posta 
pulu ili.ves ile &"Öndereceklerl rü -
yalarwın C'evabını mektupla ala· 
C'akla.rdtr. 

Zenc in münderecatı , bol ve me .. 
rakh tefrikaları , Çt:fltll havadis -
lerl. en fa,buk ve en dofnı haber 
verlşlle tanılan •İKDAM• da bun 
dan başka sl-.r:I ali.kadar eden blr 
çok yazalar buLıcaksın1S! 

İstaı.bul Muallimler Birliği tarafından tertip edilen ve evvelkt gün ~·a pılaıı muallimlerin yaz le· 

nczzühüne ait tefs iliilı dünkü sayı mızd• vermiştik. Tenezzüh geç vak le kadar denın ettiği için, surrti 

mahsusada muallimlerin tenezzühlline iştirak eden foto muhabirimizin bu tenezzühlio muhtelif saf

halarına ait olmak üzere çektiği resimleri dünkü nüshaınua yetiştir nıek imkanını lıulııınadık. Bu fo -

toğraflan bugün karilerimize sun 11,) orwı. Yukarıdaki resimlerde, İs taobul muallimleri , \'apurda, Çu· 

bukluda koruda vt. dansedip eğlentrlerken görülmektedir. 

Türkkuşu filosu Konyada Atlantic Clipper 
tayyaresi 

K onya, 19 (A.A.) - Bu sabah 
8,15 de İzmirden hareket eden 
Türkk U§U filosu, Germencik , Ne.

zilli, Aydın, Sarayköy üzerinden 
geçerek 10,40 da Çivr il'e inmiştir. 

Bütün Çivril halkı meydanda Türk 

şa girmiş, boynundaki altının ı, tar 
)asın ı, öküzünü, parasını sew se
ve Hava Kurumuna bağışlıyanlar 

olmuştur. 

L:~bon, 19 (A.A.) - Atlant.c 
Clipper, saat 19,44 te denize ınm ış 

tir. Tayyarenin mürettebatı ıle 

15.25 de Çivrilden kalkan filo, 17 yolcu. \'e gazeteci Atlas Okya-
17,25 de Konyaya inmiştir. Mey - ~usunu ılk defa olarak geçmekten 
danda vali, korgeneral, hükUmet ıbaret olan bu tarihi uçuşun so -

kll§U filosunu karşılamışl ar, genç . . . 
1 1 

. . nunda gayet iyi bir hakle bulunu-
tayyarecileri hararetle kucaklayıp ve partı ıler ı ge en erı mekleplı - · 

- Biz, şehzade Korkudun zo -
rundan ziyade açılc denizlerde balı 
tın ızı aramak, kısmetim'zi bul -
'Tlak, pala çalarak hayatı yenmek 
arzusile senin geminde forseliği 
kabul etmiıştik. Maksadımız da, 
Akdenizc açılınca bir yolunu bu -
lup seni ve adaml arını es·r etmek, 
gemiyi ele geçirmek, korsanlığa 
i:ıaşlamaktı. Gemi alrnağa paramız 
olmadığt için böyle sözleşmiş, seni 
de toy ve tecrübesiz bir re.s say -
mış, maksadımıza daha kolayca 
varmak ıçin senin geminde forse 
!iği müsait görmüş, ·böylece küre
ğe geçmiştik .. Fırtına, bizi kendi 
hayatımızın kaygusuna düşürdü. 

Ertesi günü yani bugün, gece olur 
olmaz size hücum edip gemiyi ele 
geçirecektik. Fakat; biraz evvel 
''er .. 'in cesur karar, Ver,edik 
kalyonlarına hücumun, çarpışma

daki fevkaladeliğin, yiğitliğin, gö
zü pekliğn bizi sana h ayran etti. 
Hele gemlleri zaptettikten. sonra 
mala el sürmeyip bütün kıymetli 

eşyayı, halıları, mücevherleri, al
t ın l arı ve esirleri tayfalara dağıtı

şın tok gözlüliiğiiıı sana bağlan -
mamızda en büyük amil oldu. İnan 
ki reis, gece yarısı sana ve arka -
daşlarına kahbece hücum ederek 
• zi öldürmek ve gemiyi ele geçir
mek için verdiğimiz karardan lı

tandık. Pişmanlıkla içim" yana 

sindeki firkatin toplarını ateş le _ Balbo ı le maiyyeti zincire vurul
meğe vakit bulmadan Türk galeri dular. Gemi Hızırın eline geçt i. İki 
ile kaJ"jılaştı.. Levendlerin hücu - ambardaki 1000 top çuha ile 8000 
muna mukabele etmeden eller ni 1 düka altını Hızırııı lenndleri ta -

IKDAMIN 

Ruya tahlil kuponu: 

bağırlarına basmışlardır. Çivr ilde ler, Türkkuşu talebeleri ve bütün yo==rl=ar=dı=.========== 
! filonun beş saate yakın kalış müd- Konya halkı tarafından sevinçle edihniştir. 

deti sırasında bütün kövlüler ha·ı'kar~ılanmış, Konya Türkkuşu tale Tayyareler bu gece Konyada 
va kurumuna teberrularda bulun- heleri Iilo komutanı yarbay Os - kaıp yarın gösterış uç~lan yapa· 
mak hususunda birbirirlerile yarı- man Nuri Baykal tarafından teftiş. caklardır. 

havaya kaldıran, vuruşacak yerde ra fından paylaşıldı. 
csirhgi kalbul edw deniz kurdu (Arkası ..ar) 
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Meksikada 
bir facia 

·---------------~--------· s A ~ l. o K i Fotoğraf Tahlilleri i 
El. . • • 

Tientsin hadisesi hakkında 
Fransız matbuatının neşriyatı 

ın taravetı -------------------------• Bir bombanın infilakı 
neticesinde 4 çocuk 

telef oldu 

Elin taravetini muhafaza etmek, 
onu esmerleşmekten korumak la
zımdır. El, bilhassa yazın güneşin 
tesirile yanar, esınerleşir. Bu ya· 

M k lk 19 (AA.) _ Askeri nıklığı ve bu esmerliği izale et-
e s o, k . . . k .. . 

tayyare limanında bir hava bom- me ıçın _sıze ço ~uess'.r bir p~ 

b k t j a ı netice- mad tavsıye edecegız. Sız, kendı-
asının azaen pa ~anı s . 

sinde 4 çocuk telef olmuştur. Ka- n'.z bu pomadayı . hazırlıyabilirsi • 

b b . '~- ld ' nız. Pomadı terkıp edecek olan 
zanın se e ı .wııııa ır. 

Epok gazetesi vaziyeti Habeş 
harbinden farksız görüyor 

Askeri tayyareciler, dün S3bah maddeleri ve nisbetlerini aşağıya 
Paris, 19 (A.A.) - Tientsin me-1 veya harp y<>lu ile alınacak karar- Penon Defüano adındaki tayyare yazıyoruz: 15 gram pudra, 25 gram 

selesinden bahseden <Epoque• ga- !ara tabi olacak ve İngiltere, Fran şalıasınm uzak kısmında bombar • talk; 30 gram ketentohumu tozu; 
zetesi diyor ki: sa ve Amerika tarafından alınacak dıman talimleri yapmışlar ve 4 40 gram gliserin, 75 gram saıbun 

Habeş haııbi isbat etmiıtir ki, ekonomik tedbirlere dayanamıya- 'bomba atmışlardır. Bu bombalar- tozu '. ayni miktarda bal... 

ekonomik tedbirlerin müessir ola- caktır. dan bir tanesi patlamamış ve yere .. Şımdı bunların hepsini bir kap 
bilmesi için bunların silahla tak - Piri, Hummanite gazetesinde di- gömülü kalmıştır. Tayyareciler, ıçıne ve bu kabı da hammamı ma

viye edilmiş bulunması !Azımdır. yo.r: ki: bunu topraktan çıkaramamışlar • rıye koyunuz ve karıştırmak su-
. d k' Almanyanın Avnıpada;ki tehdit dır. Sahada oyun oynamakta olan retile kaynatınız. Hasıl olacak po-Bu sebepten dolayı, önümiız e ı 

1 kar vaziyeti dolayısiyle, Japonya çocuklar, bo-•bayı meydana çıkar madı cam veya porselen kavanoz-çarşam'ba günü Singapurda top a- .., 
müsamahakar bulunmak ve Japon mışlar ve evı'rip çevirirken patla- larda _sa_kı_ayınız. Yanan, esmerle-nacaık olan Fransız ve İngiliz Şark al k k f 
yayı t etmeme ço ena bir şey masına sebebı'yet vermişlerdir. o şen elmızı arasıra bununla oğuş • 

genel kurmay başkanları konferan 1 akt z · b .. k " 1 
o ac ır. ıra ugun u şerait a - sırada oı·adan geçmekte olan bir turursanız yanıktan, esmerlikten sına hUBusl bir ehemmiyet atfedil-
tında Japonyanın zaferi, mihverin kadın da agı· r surette yaralanmı,,.. eser kalmıyacağı gibi yumuşaklığı mektedir. Filhakika bu konferans, , 
bir zaferi deme]" da yerine gelir. 

bir harp konseyi değil, fakat Uzak p · 19 (AA 0 d t tır. 
arıs, . . ) r u gaze e- ============= Başka bir tertip daha tavsiye 

Şarkta müdafaa edilecek büyük · d F efk" · = 
sın e, ransız arı umumıyesi • İ ŞENSES edelim: Haşlanmış patatesi eziniz, 

menfaatleri bulunan ve totalrter · ks · t· · f 'k · Dr SUPH 
nın e erıye ının ı rıne tercman • biraz süt, ilave ederek pomad ha-

devletler arasındaki tesanüt dola,.. olan pertı·nax dı'yor ki· ı · 
' · İdrar v~lları hastalıkları müte • ı ine getıriniz. Bu suretle elde ede-

yısile Avrupada çıkacak bir an • Uzakşarkta garp devletleri as • hassısı. Beyoğlu Yıldız Sineması ceğiniz bu madde elinizi yumuşa- , 
J~mazlığın Uzak Şarka da sirayet keri vasıtalardan mahrumdurlar. k' ı ı · ı· · · · · 

ı 
karşısı Lekler aparlıman. Fa ır e· ' ' ' esmer ıgını gıderir. 

edeceğini, unutmıyan devletler mü Merkezde zaafa uğramaksızın men re parasız. Tel: 43924 * 
messilleriniıı •bir temasıdır. Filha- faatlerinin muhitine askeri kıtaat 
kiıka, her şeyi göz önünde tutmak ve filolar göııdermelrine de imkan 
elzem bir şeydir. yoktur. Şu halde Japonya, istediği 

Ordre gazetesinde, Pertinaks dl -takdirde Tientsin ve Şanghay_daki 

Bize 

kim 
fotoğrafınızı gönderiniz 
olduğun~u söyliyelim 

t•• t.4 i~ 
~ ., 

Bay NACİ S. 
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Çalışkandır... Mesaisinin semere
sini çabuk görmek ister. Kindar 
değildir, hiddeti geçicidir. Musi -
kiye ve resme istidadı vardır. Mad 
dl hayatta daha çok muvaffak o
lur. Hayalperver değildir. 

-3-

(Taksim - Nihal Derviş) 

Mütecessis tiplerden - Fazla 

kıskançtır. Musikiye istidadı var

dır. Zevklerini de günlük işleri ka 
1 

dar düşünür. Hayalperverdir. Ha

fızası kuvvetlidir. Tecessüsten hoş 

!anır. Sebatkar değildir. Sürati in
tikal sahibidir. 

(Fotoğrafının dereini isteme • 
aıiştir) 

SAYFA 1 

180 RSA 
ANKARA 
19·6-939 

KAPANı, 

1 STERLİN 5.93 
100 DOLAR 126.67'/5 
100 FRANK 3.3550 
100 LİRET 6.6625 
100 İSVİÇRE Fr. 28.6625 
100 FLORİN 67.2475 
100 RAYİŞMARK 50.8025 
100 BELGA 21.5275 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA 1.5& 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.8725 
100 PENGO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ Kr. 30.5325 
100 RUBLE 23.9025 
Esham ve Tahvilat üzerine mu-
amele olıııamışt~ 
100 DALAR 

Esham •• Tahvlltt 

Sivas - Erzurum I 
100 İSVİÇRE Fr. 

' 100 FRANK 
Ergani 
Sivas - Erzurum D 
Sivas - Erzurum lV 
1938 % 5 Hazine tahvili 

3.355 

19.67 
28.5475 

3.355 
19.18 
19.80 
19.75 
69.-

Sl!BZI! Fi.& TL il" 1 

k" imtiyazlı mıntakaları ele geçıre -
Yor ı: . . bilece'ktir. Japonyanın fütuhatı er 

Garp devletlerın~ Uzak Şar~a geç Avrupada verilecek musliha -
asker ve donanma gön.dermelen • ne veya harbcuyane bir karara ta
nin güçlüğü sebe'b>yle, Japonya • bi olacak ve o zamana kadar J a -
nın Tientsin ve Şanghay imtiyaz- ponya, İngiltere, Fransa ve ihti -

lı mmtakalarını ele geçirmesi bel- mal Amerika tarafından tatbik e
ki de fazla güç olmıyacaktır. Fakat dilen iktisadi tedbirlere göğüs gerJ 
ergeç bu istilalar, Avruwda sulh me kmecburiyetinde kalac•ktır. 

Dün şehrimize gelen 
Arnavutluk ri/cali 

Azim ve irade sahibi tipler -
den - Maddi işlerde muvaffak o· 

lur. Bugünün i§ini yarına tercih 
eder. Hafızası kuvvetlid:r. Uzağı 

görüş !rnbiliyeti yaşiyle mütenasi

ben inkişaf edecektir. Kıskançtır. 

Muı.ikiyı öğrenmek için değil, eğ· 

lenmek için sever. Sebat ettiği her 
şeyde muvaffakıyet temin eder. 

İstpnbui Belediyesi Merkez hiılinde 
toptan satılan yaı meyva ve 

sebze flatleri 

Bir kamyon uçuruma 
devrildi 10 kişi öldü 

.. 
~'- Bamye 

Güzel san'atlara istidadı olan 

-2-
Cinsi El basan emniyet şefi ve Draç 

kahramanı dün geldiler Sakız kabağı 

tiplerden - Çabuk müteessir olur. ==MU==S=T=AF==A=İLHAN===D=IL=· =MA==Ç=:;' Çalı fasulyesi Arnavutluğun ~gali esnasında ı ıuktaki askeri teşkilatı yapmıştır. ============== 
ıl k · '- Ask ı • "' A. kadın fasulye Bir kasırga küçük ka- İtalyanlara karşı yap an as en 'ııa- 1 er o madığım ıç:n Arnavutluk- H 1 K A y E 

reketlerin mühim bir kısmını ter- taki son hal'pler hakkında teknik 1 Yeşil fasulye 
sabayı tahrip etti tip ve idare eden eski İŞkodra ku- söz söyliyemiyeceğim. Ancak şu d - ı Kır domates} 

. . . mandam kolonel Kucuk Ulaıgayın kadar işaret edebilirim ki Arna - 8 e n e o•• y e BB:akla=a~e 
19 (A.A.) - Avrupanın 1 Mmnepohs, 19 (A. A:) - ~.'r zevcesi Bayan Lödmila iki çocu • vutlar, nakıs silahlarile vatanları-

eıt fiı'!ir.t - ;i yolu olan Grossglock - kasırga Mınnestoa dahılmde kam ğile birlikte dün s®ahlti Konvan- nı müdafaa için ne mümkünse y_ap 
ner yolu üzerinde köylü ile dolu Anoka adındaki. küçü~. kaı:abayı 1 siyonel trenile Yugoslavyadan gel- mışlar ve ~ım adım çek~erek I . (Baştarafı 4 üncü sayfada) 1 değil, son günlerde bu Elzinin ta- Semizotu 
olau bir kamyon bir uçuruma dev- taı!ırıp etmış, 6 k4:nın olmesıne ve miştir. talyanları agır zayıata ugratmı.ş • Con aptal aptal karısının yüzüne biati değişmiş, çekilmez bir hale 'Sivri biber 

. 
. . d k" ... 1 .. ger· kalan' sebebiyet vermiştir. Minneapolis • 

ı en on ışı o muş, ı 

da t • larurur deki bütün sıhhiye otomobilleri -

rılmtş;U:r KıulL~uW.. 1.ıulu"'"" &O ıoo ı. ..... , ___ ,---· '---·"·-· 1 .cuuuu••-···-··· ----- d .... b. '~!~~bulu çok güzel buldum. Hu bakt11...~\l::,lffi!.Ytl::Ş,,l\..'{.'!t;.d~,--· · -·· ıte!J!ıiştj .. ,..hal!, ııi.ilm&ıll'.t;ıtlıt"glı.lc; 'i.'ti\ry.ı.\'.-ı'd:-
kiş tın kısa bir zamanda ffi-0 ern ır 1 · . T. b Bir müddet sustu. Tekrar devam mekle 1• sabet ediyorsun Elzi.. çün- Pancar . 1 1 k şehrin bazı yer erını ırana en • 

şekil almasında ve Ita yan ara ar dı etti: d d b .. i'-' · ı d eli. Kuru solım n altısı gaye agır yara 
ne vaziyet edilmişti r. Yaralıların 

ır. 
ekserisi keıniklerindeki kırıklar --

o 

t 
v 

dan muı.;tariptir. 
İngiliz müstemlekat 

gitti nazırı Parise • TAK VI M • Paris, 19 (A. A.) - İngiltere 
1858 HiCRi 1356 RUMi 

üstemlel<At nazırı Macdonald, bu Cemazil 'evvel Haziran 
abaiı saat 10.35 te tayyare ile Ce- 30 7 

m 
6 

nevreden buraya gelmiştir. Mu • 6 ıncı AY HIZIR 45 
maileytı, Cenevreye ingilterenin s E N E: 1 9 3 9 
Filistin hakkındaki siyasetini Mil- v .. atl Ezani !etler cemiyeti mandalar komis -

yonunda zah etmek üzere gilmiJıti. GOnq Haziran Gdoeı 

Macdonald, İngiliz - Fransız me- 4 28 8 44 

Otı: Üğl' 
sai birliği hakkında Fransız müs-

ıı 15 4 31 
lkindl 

' 
1 

b. .. dd t ka~şı koymasında zetiyorum ve hiç ya rga':'ıyorum. kü ün, en eri unı ..,ızım. e 
şı ır mu e b Zevcim geldikten sonra bır ev arı- - Fakat bunu çoktan yapma - Kadın, kocasının kolunu tuttu, Enginar 
çok hizmetleri geçen u tanınmış 1 k . t' yd ı 
Arnavut kumandanının zevcesi, 1.arak burada yer eşme nıye ın - lı ın.... mırıldandı: Patlıcan ort. 
Sirkeci garından doğruca Özipek- •iieyız. . . . 

1 
Kadın hırçınlaştı: - Ah Con!... Akçe armwlıl 

-. . "·'· .. Par Evvelki gün şelırımıze ge en _ Yapsaydım, bugün bu halde y b _, ·-·"" l Otelıne. gr.mı.ş ve ıt.. ışı • - Aldırma• ... Z•ten kaç aydan- a a.,. ... ...._ 
pa as d • k 1 !erini haber verd ğimiz Arnavut bulunmaııdım .. dedi, ve kocasından • Can eliti 
kın nerede ol ugunu sorma o • kumandanı Draç kahramanı Abbas kaçmak isterm~ gibi bir tavır ta- beri bunun ıböyle olacağını bili -

muştur. . .. Kupi ve savaş arkadaşı Kiya, em- kındı. Con onu bileğinden yaka - yordum. 
Bayan Lodmı~~'..çocuklarını.~ul- niyet teşkilatı şefi Kurt Şkuti dün lıyarak homurdandı: _Biliyordun da neye bana söy-

hane parkına goturerek gezdırır • sabah eski kral Ahmet Zogonun El ., lemedı'n yavrum! Çok, ""k üzül • 
.. .. ı !arı _ Ne demek istiyorsun, zı ... ,.-

ken kendisile goruşen ere şun büyük kardeşi prens Celal Zogoyu b · · ? ad 
ı · · Yoksa .. yoksa .. yine ge e mısın... düm ... dedik ın. ve: 

ooy emıştır: öz :pekpalastakı dairesinde ziya • ... Demek huysuzluğu, densizliği. 
_ Zevcim kolonel Ulagay, Ar - ret ederek görüşmüşlerdir. Gerek Kadın cevap vermcğe lüzum gor 

navutlukta~· savaşın sıonund.a prens, gerek Arnavut kumandan • medi. Karşı karşıya durmuş, bir · hep bundan ileri geliyormuş, diye 
k_endisile beraber Yugoslavya~a 11 !arı şehrimizde kalmağı kararlaş • birlerinin gözlerinin iç;ne bakı • düşündü. 
tıca eden 300 Arnavut askerını yer tırmışlar ve ev ar~mağa başıamış- yorlardı. Conun, Elzinin bileğini Con iki elile karısının omuzla -
}eştirmek üzere Belgraddan kal • !ardır. kavramış olan eli gevşedi ve her rından tuttu, sordu: 
mıştır. 
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20 temlekılt nazırı Mandel ile bu sa- lklndl 

u 16 bah görüşmüştür. 
Alr~am 

- - 19 44 
Y a tsı 

8 32 
Akıaın 
12 00 
Yatıt 

Birkaç güne kadar bu işleri bi
tirerek İstanbula gelecektir. 

Zevcim çok eski bir askerdir. U
mumi ha1'be Kafkasyada iştirak 

etmiş ve sonra meziyetlerini ya -
kından takdir eden Arnavut kralı 
Ahmet Zogonun emrile Arnavut-

Prens, çocuklarından birinın has 
talanmasından çok müteessir bu
lunmaktadır. Arnavutluk hare • 
katında ehemmiyetli faal'yetleri 
görülen Elbasan emniyet te~k.ilatı 

şefi Rasim Boksi ve dahiliye neza
reti yüksek memurlarından Fadıl 
Yoka da şehrimi.:e gelmi~lerdir. 

iki kıolu da yanına sarktı. _ Niye her zaman böyle bidıi· 
• 
• • rimizi incitmeden konuşamıyoruz? 

Yeni bir çocuğu daha olacaktı. Kadın hıçkırarak inledi: 
27 yaşında beş çocuk babası .. olur 

1 - İstemiyorum Senden ayrıl • şey değildi. Altı sene evvel ev en-

mm ibtr ~ llmwllft Ooll 

karısını kuoakladı, dudaklarını •il 
larında doııı.tırarak: 

Sahibi ve Neşriyatı İd.are Eden Baş 21 48 SAL 1 
Muhan·irl: Ali Naci KARACAN. im tak 

Basıldığı Yer: Son Telgraf R'lsımevi 2 07 
-

2 04 
lmsalr 

l 6 23 

. ı k mak, yuvamı bozmak istemiyo -diği kanlı ranlı, cıve e genç 
kızla bu kadının ayni insan oldu - rum-
ğuna bile şahit isterdi. Tevekkeli Ocağın üzerindeki mum, son ve 

- Ben de öyk. karıcığım. •• ilJr.; 
ırurıldandı, 

İbrahim Boyl 

· hakk d · h Jet içinde ten dolayı slıe bu mektubu Y&9' .. · t ' bır' ha"dise hatta bir ibare caninin canı ın a aynı ce a . . . Sl Birkaç saniye .. sonra Belçikalı' pardım, bunun u_ zcrı_ ne ırnagımı • b 
1 

uz dun. Adresmu de bildiıriyorum. 

,.,Kan ·Çanağı · . 
Zabıta Romanı: No 31 Yazan: AGATHA CHRISTI 

- Ölenler için netice, hemen: ğını görürsünüz. Bu, bir miyaz • 
ı d ff şü~hesiz bizim A. B. C. 

heınen aynidir. Dostlarına, akra - ma ır. ıç ,,... . k 
b · • un hayatını zehırleme 

balarına gelince he<'haalde iJı baş- ır masum -. 

k d Şimdiki halde beni mem • le ibham edilemez. a ır. 

Acı bir eda ile şöyle cevap ver-nun eden şey ... 
- Sizin memnuniyetinizin ma- dim: 

. · · - Biraz sonra bu caninin işle • 
hiyetini öğrenmeyi çok ısterım. ] 

_ Müstehzi davranmanıza lü- diğ\ cinayet~eri haklı gösterecek 

'lUm yok .. Hiçbir masumun şüphe sebepler bulacaksınız. 
altında kalmıyacağı dü..~üncesile - Niçin olmasın? Belki de pek 

memnun oluyorum. 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
- Buna eminim. Bit ailede bir 

adilane ve munsifane hareket et -

mekte olduğu zannında •bulunu -

yor. 
- Öyle mi, Poirot? 

- A.zizim Hastings, galiba ~ve-

1'1 ataletimle şimdi de görüşlerim-

oo.ho' t' . t . ed im u unuy<>r . dostum tekrar soze başladı: 1 kesmek mecburıyetınde kaldım. ""'~ıye mı envıre m ar o ı · .. 
1 

zi taciz etmemiş olduğum kanaaıt 
.. .. . . . Bexill'de öldürülmuş o an za- -

- Sizi teshir etınekten hali kal- Kahve fincanını devirdim, masa yacak olursa butun rıyazıye kaı · k k d""'inin resmi· ile hürmetlerimi sunarrm. 
. . . , k . d E- vallı kadının ız ar -• mıyacak olan bor projeden bahse- örtüsünü kirlettim. Şapkamı giy - delerını ınkar etme ıcap e er. .. .. K d' . Mary Drower 

d - . ni gazetelerde gordum. en ısıne . .. . ecegım, bundan böyle bu mesele meden evvel fırça ile temizled'.m.• hemmiyetsiz bir hadise, veyahut p t ı dedı· 
bir mektup yazdım' Londrada yer oıro , şoy e · . . 

de ittihaz edilmesi lazım olan hattı demezsiniz. Her şey hikaye edil . alelade bir söz bize relhberlik ede- - Mary Drower, pek zekı bır 
hareket, çok k :ınuşmaya ve az dü- leşeceğimi ve arzu ederse yanında 

mez, insan bir şey• hikaye ederke>n bilir. Size söylüyorum bu iş, sa · -~yahut annesinin yanında çalışa- kız. 
şünmeye yol açacak olan faal bir v~ b" kağ t tt 
hattı harekettir. bir seçme yapar. B:r cinayet mev- man yüklü bir arabada bir toplu cağımı bildirdim. Fazla aylık iste- Başka ır ı uza ı. 

İtimadsızlıkla sordum ·. zuu bahsolduğu zaman herkes mü- iğne aramağa benzer, fakat iğne mivordum: Maksadım, bu menfur - Alınız, okuyunuz. 
d ' Bu, Franklin Clarke'den gelmiş 

- Mesele ne? 

- Cinayet kurbanlarının akra -
balarını, dostlarını söyletmek. 

- Demek onların hakikatin bir 
kısmını gizlemekte olduklarından 
şüpheleniyorsunuz? 

- Kasdi olarak değil. Fakat bili
~en her şeyi hikaye ederken in • 

san her halde biraz fark gözetir. 

Mesela ben size dünkü gününüzü 

nasıl geçirdiğinizi soracak olur 

isem şüphesiz bana şu suretle ce-

him gördüğü şeyi ifşa eder, fakat oradadır, buna kanaatim var ır. canı·yı· meydana çıkarmaktı, bu işe . Lo dr 
olan bir telgrafname idı. 11 •· ekseriya aldanır. Dostumun sözlerini karışık ve . . . d" .. b' ah 

ancak gayretlerımızı ve uşunce- ya geleceğini ve dostum ır m -
- Pekala esaslı hadiselerin han müphem buldum. !erimizi birle,oıtirmek suretile mu- zur görmediği takdirde Londraya 

gileri oldugu· nu n•,;ıl tayin etmeli? 0 .. .. ·nr musunuz? De t · "nu" ke dı' ,· - nu gormuyv . 1 b'l • . . kan·ı bulu uvasalatının er esı gu n s 1 ş vaffak o a ı ecegımıze - m . 
- Konuşma i e. u veya bu hii- mek ki fikriniz, bir kadın hizmet- ni göreceğini bildıriyordu. 

nuyorum... .. . · li' d'" · · 
dise hakkında münakaşa yaparak, çinin fikrinden daha az ince. ? b •nlr g .. zel bir _ Umıtsız ge uşmeyınız, d.os 

Gi!nç kı~, ana ,,...... u . 
şu veya bu şahıstan bahsederek, Bana bir mektup uzattı, bir mek lisanla cevap verdi, bir büroda ça- tum: Icraat başlı~or .. 
bir günün nasıl geçirilmiş oldu • tepli çocuk yazısile yazılmış olan İışmal<la olduğunu. otelde otur - ON SEKIZINCI BAB 

ğunu tekrar gözden geçirerek bazı bu mektupta şöyle deniliyordu: duğunu bildirdi, fakat ayni zaman Poirot, bir nutuk söylüyor. 
teferrüatın kendiliklerinden orta- Aziz Mösyö, da size yazmaklığımı tavsiye etti. Franklin, ertesi günü öğleden 
ya çıkarmağa imkan var .-1'1'. • .. ld' d g·ru 

Size müracaat etmek cür'etin- · Kendisinin de benim diışunceme sonra saat üçte ge 1 ve 0 
- Ne gibi teferrüat? d · ·-n 

vap verirsiniz: •Saat dokuzda u- - Eğer bilmiş olsa idim meşgul 

yandım. Saat dokuz buçukta biraz olmazdım. Mamafih eşyanın ha -

de bulunduğumdan dolayı beni af- benzer bir düşüncesi olduğunu ila maksa a gırı,_.._ . 

f d 
- . . . .. ·ı ederim zavallı ve etti Mademki ayni sıkıntıları - Mösyö Poırot, hıç de mem • 

e ecegınızı umı · · ·· d • ·ı· 

cinayet irtikap edildi mi bu cina
yetin vücude getirdiği şüphe ha • 

vasından daha menfur bir şey o· 

lamaz: Heı·kes, sizi tecessüs eder, 

yakınlarınızın gözlerinde dehşet 

içinde kalmak arzusunun parladı· 

le sizi şaşırtıyorum;,galiba? yumurta yedim, kahve içtim .. bi- kiki kıymetlerini tekrar iktisap et 
· · · · b' b" · ize müzaheret nun eg ı ım. 

teyzemin ölümüne benzıyen bu ıkr 911kıyoruz, ır mm N d ' Mösyö Clarke? 

Cı·navetten beri uzun uzadıya dü- etmemiz, karşılıklı yar_ dımda bu - - e en ... 
Cevap vermeksizin b~ımı sal -

1 
raz sonra klübe gittim. ilh .. Hiçbir . meleri için ka.fi derecede zaman 

!adım. , zaman bana; ·Bir tırnağımı ko -1 ıı:eçıniştir: Eğer bu üç cinayette 
, sel> (Arkası var) 

şündüm. Zannedersem hepimiz de lunmamız icap eder. işte bu ep 



BABA 1 bwAM 

lüNKAR SUYU 
·tortu yapmaz, bozulmaz, durdukça 

tatl ı laş ı r. En modern tesisata malik

tir. Aynı zamanda şişeler 80 derecede 

kaynar FINDIK suyile yıkanmaktadır. ... üNKAR GAZOZU 
Her yerde 

ÜNKAR SODASI Gazozunu, 

isteyiniz ve 

Hünkôr Suyunu, Hünkôr 

Hünkôr Sodasın ı ısra rla 
• 

içiniz. 

trat bıçakları en •er 
•akalı blle yener v 
cildi yumutatır. 

H d P O K E R trat bıçaklarını er yer B ••rarıa ısteyınız. 

Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketi 15-6-
939 heyeti umumiyenin fevkalade toplan

tısının zabıtı hülasası 

ı - Aılkerl ~!asının hattı havai tesisatın yapılması ha1VU2un 

tev.ıı!i . . 
2 - Mü-islerin taahhüdatının 225 liraya ib!Ağı 25 lıralık hısse 

senedatının aatılmaaı 

3 - !.es.beden ihtiyaçlara sarfedilmek üzere istikraz para alın -
ması ve lüzum görülecek ~!erin yapılmasının meclisi idareye salıi-

hiyet verildlğl. c4410• 

Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 
Har müesııiı; 15 gün zarfında taahhüdatını 225 liraya iblağ et

mesini ve 938 yılı temeM:üatını şirket veznesinden almasını. c44lh 

Kapalı eksiltme ilônı 
Çorumun Meci~ö:~-~~~~~~~da iskan evleri 

6/7/9~ t arih perşembe günü saat. 11 de Çorum İskan Müdür

lüğü eksiltme lo:ımisyonu odasındş c30000• lira keşif bedelli Meci -

dözünde inşa edilecek 75 çift iskan evi inşaatı kapalı zarf usu

!He eksiltmeye konulmll§tur. Bu ~aata lazım olan kereste idarece 

verileceğinden keşif bedeline dahil değildir . Mukavele, eksiltme Ba

yındırlık ifleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşiıf hü

ltısasile buna müteferri diğer evrak Çoruım İsk!n Müdürlüğü ve 

l\.nkara İskAn Umum Müdürlüğü Fen heyetinde görülebilir. 

Muvakikat <teminat .auo. liradır. 

hteklilerin teklif mektupları ve bu işe •benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalar 939 yılına ait ticaret odası ve

sikalannı 8/7 /9'll.) perveınbe günü saat l O a kadar Çorum İskan Mü- ... --DiKKAT 
dürlOğüne vermeleri lAzımdır. 

1 ISTANBUL 

c4407• 

BELEDIYESiNOEN 1 
Örnek Elbise, Kumaş ve Tuhafiye mağazası 

açı1dı. Bütün yenilikleri orada bu1abi1irsiniz. Hazır. Ismar]ama 
Toptan ve Perakende. 

& 
l&tanbul Bahçekapı 4 Unc:U Vakıf han altında No. 04 

Senelik kirası 

96,00 

15,00 

840,00 

2200,00 

İlk teminat 

7,20 

1,13 

63,00 

165,00 

Kadıköy Caferağa mahallesi Şair 
Nafi sokağındaki bağ mahalli 
Şehremininde Büyük Saray mey
danında 65 metre murabbaı arsa. 
Köpıiinün Kadıköy - Haydarpaşa 

iskelesindeki büfe. 
Karaağaç müessesatı dahilinde 115 

N. bağırsakhane. 

Yukarıda semti ve senelik kira bedelleri yazılı belediye malı 
~·erler ayrı ayrı k;raya verilmek üzere açık arttırmaya kor ulmuş -

tur. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görüle -

bilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat mektubu veya malkıbu
zu ile ihale günü olan 5/7/939 tar ihine rasthyan çarşamba günü sa-

at 14,30 da Daimi encümende bulunmaları. (4424) 

---

EGE TiYATROSU 1 
Nureddin Gençdur ve arkadaşlan 
Üsküdar Beyleroğlu bahçesinde 

İKİ SÜNGÜ ARASINDA 
Murad Şamil varyetesi - Bedriye 

Süheyla konseri 

YAVUZ SEZEN 
DIPLOM TERZi 

Pariı Kadın ve Erkelı: Terzil ik 
Akademilerinden 

•• •• t ll Bevoglu Parınakkaµ ı (;ayret apar .. K U Ş T U Y U ıım"anı. Türk Foto evı üstünd~ 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. lstanbul Halk Tiyatrosu 
Yazın •ıcak haualarda yor/{un ba,ınızın aerin ue 

Kenan Güler ve yumuıalı ku1tüyü ya•tılı ile nıhatını temin eder. arkadaşları 

Kutt!Jyij yorgan, •llte ve yastık fiatlarında Bu gece 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnameleri ve listeleri mucibince •3758• metre mikabı 

müskirat c953 . metre mikabı tülüne aid olmak üzere cem'an c47l h 
metre mik'abı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Tahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde metre 
mokahının mulıammt'n bedeli s'f İstanbul 30 memleket dahilinde 

verild iği takdirde 36,30 liradır Muvakkat teminatı hariçten geti
rilecekler için 10.599,75• lira dahilden verilecekle·· için cl2 82.5,7~• 
liradır. 

III - Pazarlık 26/VI/939 pazartesi günü saat 14 te Kaba t aşta 
Levazım ve MLibayaat şub0',indeki alım satım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

IV - Şartnamelerle eb'ad listeleri her gün Kaba taşta Levazım 
ve Mübay~at şubesi Müdürlüğü veznesinden c855• kurı mukabi
linde alınabilir. 

V - Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek isti -
yenler muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın % 7,5 kuruş he
sab:yle teminat paraları veya banka mektupları ile ve diğer ka-
nuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. •4084. 

mUhlm tenzillt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız Kadıköy 

bir ku,tUyU yastık bu ucuzluğu ispata kifidir. Yeldeğfrmeni 1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine 
bahçesinde kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alı -ADRES : fstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak ŞİRİN TEYZE nacaktır . 

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

Kuıtüyü fabrikası vodvil 3 perde. Mişel reviısü 2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 
SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyo~lunda Sümer Bank Macar varyetesi profesör Hans 3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnü hal ve tifo 

Yerli Mallar Pazarında aatılır. birlikte aşı kağıtlarile bırlikte hemen dikim evi müdürlüi:Ône müra -

lıııll•••••••••••••••••••--:--~.Aılilllıl'--1'111lltlll(illllıı,_ııllll_WW caatleri. c4009• 

ıo - Hazıran .ı:ı.a~ı 

DiKKAT 

• 

Gripin kutularının Uzerine resimde gördUAU
nUz ••kilde kabartma sullar lllve edllmlftlr 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

kutuları şiddetle reddediniz. 

GÜZEL 
olmak için 

Her §eyden evvel 

sıhhatli ve parlak bir 

tene; lekesiz ve düz. 
gün bir dide maille 

olınak lazımdır 

KREM PERTEV 

İhtima] mı? Cehalet mı? Üşenme aıı? 

Bir çok insanlar hala kendi 
dişlerine her gün bakmayı 
ihmal ederler ... Halbuki serin 

bir ağız ile sağlam dişlere 
malik olmak hem hof ve 
hemde (GIBBS sayesinde) 
gayet kolay bir şeydlrJ 

t•refınden 

fırçaıewınıı 

saocıan 
• o 1. 

· "d" fırcaıayınıı Dünyanın en eski müesseını11 ır . .. _______ _ 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza göaterllen raObet 
Uzerlne, bUyUk bir fedaklr· 
lıkla ve modern tefkllllla 
aıhhf ••r•lt altında temiz ve 
ııınalı çekilen ALEM RAKi
BiNi yani etıkelle plyaaaya 
çıkerdıOımı aayın mu,terı . 
lerlma aaygılarımla blldlrlrlm. 

TE.RZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin 6ibeliili giyinmelıle 6lfülür. 
PEŞiN va VERESiYE 

ADRESE DiKKAT: Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak 
--No. 17-1. TELEFON 44175----• 


