
Mısır Hariciye Nazınnın hitabesi 
''Biricik emelimiz sulh ve millet
/erimizin saa det, refahı dır,, 

~'Beynelmilel vaziyetin bu endişeli anında Tiir
kiyenin de en mühim unsurları arasında bulun

duğu şark sulhunu temine çalışıyoruz ,, 
--Oıe>---

Dün muhterem misa
firimiz şerefine bü-
yük ziy< retler verildi 
Ankaı·a, 21 (A.A.) - Mısır Ha. 

riciye nazırı A:lıdülfettah Ya~• 

Paşa bugı.in saat 16,30 da Ankara 
radyo merkezini ziyarel etml§t!P. 
Burada Mıinakalat Vekili Ali Çe
lınkaya tarafından karşılaııarall 

~reflerine tertip edilen husus! kon 
serde haı.ır bulunmuştur. Konii· 
rin sonunda e~lAns A:bdülfettah 
Yahya Paşa, Tiırk mlletlne aşa~ 
daki hit81ıede bulnmuşturı 

,.,~~·.ı..,..• 

Türk halkına, Mısır halkının 

kardeş selitmlannı sunmak, M111» 
Hariciye nazın için bir zevk ve 
~ref teşkil eder . Şanlı tarihi btr 
\<>k şerefli hadiseler le bezenıni§ 

olan, kardeş, büyük milletin tııp

raklarına ayak basarken. bütiin · 
i,ışllncem, o büyük kahramana te 

RESMİ 
TEBLİG 

Ankara, 21 (A.A.) - Bu ak
şam aşağıdaki tebliğ n<'ŞTedil

miıtlr: 
!Uısır Krallığının Hariciye 

Nazırı Ekselans Abdülfettah 
Yahya Paşa, Türkiye llarici
ye Vekilinin geçen sene yap -
tığı ziyareti inde etmek üzere 
19 Haziran 1939 da Ankaraya 
gelmiştir. 

Mısır Hariciye Nazırı Ya -
lo\'ada Reisicümhuı· tararın -
dan kabul ohıı.muşhır. 

!\fısır Haricıye Nazırı, Baş

veki: ile llaririyr Vekili 'l!e 
diğer Türk devlet adamlariy
le görü. melerde bulunmuş -
tur. 

Fevkalade samimi olan bu 
görüşmeler, iki memleket mü 
naıs etl~rinc hakim olan sa • 

[Arka~ı :ı ünriıde] veocim ediyor. O ~Ü.yük kahramanı Ekn!Ans ABDt!LFETl'AH 
ki, ınilletınin s&V'(!lime dayanarak, YAHYA Paşa 

güzide mtsai arkadaşlarının yar- -------------- - -------------
dıını ile Türkiyeyi hayranlık uyan • 

dıran, disiplinli, kudretli, VI dai-Tu··rkı·ye lngı·ıtere ve 
ma ileri bir devlet haline getirınit- • 

tir.&ki Tiirkiyeyi tanıyan yabancı Polonya aı..:!ker"'ı heyet-
bir seyyahın, şimdi burada kar§ı- t:::J 
la,(ığı manzara, yüksek bir içti -

mai ders teşkil eder. Ciddi, çahş- lerı• arasındakı• temas 
kan ve ualu bir milletin yılmak 

bllm..-, faaliyetleri karşısınd•, hür 
metle kim eğilmez, ve adil ve ba
siretli bir hükôınetin verimli çahş 
malan karşısında kim hayranlık 

duymaz ... 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Çember/ayn Avam 
rasında beyanatta 

Kama
bulundu 

İtalyanın Arnavutluk

ta yaptığı tahşidat 
Almanyada Balkanları tehdid 
eden ilk basamak telakki ediliyor 

Londra, 21 (A. A.) - Londrada 
İngiltere, Türkiye ve Polonya mü
messilleri aras ında bir harp halin
de iiç memleket kuvvetlerinin te
lif ve !enzimi içn eereyan etmek
te olan erkanı harbiye müzakere
ler;le ayni maksat için halen Tür· 

kiyede bulunan İngiliz askeri he
yeti hakkında bir beyanatta bu -
lunması l\fander tarafından Çem
berlaynden rica edilmesi üzerine, 
baş\'ekil den1istir ki · , . 
•Görüşmeler memnuniyet verici 

bir tarzda devam etmektedir. Fa . 
kat bu hususta t ebilıit vermek u· 
ınumi menfaate uygun düşmiye -
cektir. 

- - 000---
Moravyadaki 

mücadele 
Berlin, 21 (A.A.) _ Nasyunal 

sosyalisl partisınin gazetesi olan, 
cDıe Bewegung. neşrettiği bir m« 
kalede, Alman üniversitclilcrini 

Moravyanın merkezi olan Brünn -
deki yüksek mektebe kitle !ıalin
<!e kaydolmağa davet ediyor ve bu 

suretle Almanyadan gelecek olan 
üniversitelilerle .Morav)·anın b;r 
Alman kalesi haline gelr.ceğınl )a 
z1yor ve diyor kı: 

15/3/939 tarihinde Alman kıta-

Memur 
maaşları 

Dün Mecliste mü" 
nakaşalar oldu 

Ankara, 21 (A.A) - B . .M. Mec
lisi ruznamesinde bulunan mad -
delerini tasvıp etmiş, itiraz merci
lerinin taiyni hakkındak. kanunun 
ehemmiyetine binaen muıhtelif bir 
encümence tetkik p>•lmec' lıusu -

sunda Malıye Vekilı ~·uat Ağralı 

tarafınd•n \'akı talep kabul olun -
muştur. 

Bundan sonra, devlet memurları 
aylıklarının tevhıt \'e teadülüne 
dair olan kaı-ıt, t müzakeresine 
devam edil' '§ ve encümene tevdi 
edilm "ş olan 23-2S iııci maddelerin 
ileri sürülen temennilere göre teş
pit edilm's olan muaddel sekılle -. -
ri tasv 'p edilerek müt• ·d-
deler okunmuştur -

Bu kanunun, hikimler kanunun
da yazılı haller haricinde hlıkimler 
ve müddeiumum!'rr hakkında da 

.. tatbik edikccğinc d"'r olan hüküm 
üzerndc bir çok ' Jier söz ala

\ rak bunun tıakimlcr.n terfii üzeri 
i rinde mtiessir olac2p,:nı ve bundan 

1 

Herı gelec. ek haksızlıgın ber~arııJ 
edilme>ı çın baz! ka ·ıtlar ılavesı 

lazım geldiğini söylemşkr ve mü

zakereler sonunda bu maksadı gö-
zeten takrir reve konularak mad
de encümene gerı vuılmiştır 

Kanun muvakkat ikinci maddesi 
üzerine de bir çnk hat::pler söz al
mış lar ve müteaddit tadil tekHl -
~eri vermişlerdir. 

Moskova 
Müzakereleri 

Müzakereler müsait 
bir cereyan içindedir 

----=-____ _,-

• 
lngiltere - Japonya 
gerginliği artıyor 

Halifaks İngilterenin 
noktai nazarını anlattı 

• inıiliz or.'•oıu manevralannda mitralyözler in faaliyeti 

Vaziyet 
. ... ,,,., ........................... ... . 

' ' 

İngilizler Tientsin'den 
ayrılmıya başladılar 

... "' . • 
Londra, 21 (A.A ) - Lordlar ka

marasında beyanatta bulwıan Lord 
~aliiaks, İngilterenin Tokyo sefiri 
.aigie'nin Tientsin imt•yaz mın ·,_ 

takasının abloka edilmesi hakkın
da Arita nezdinde teşebbüste bu -
lunduunu söylemiştir. 

Lord Haliiaks, <lem'ıftir kı: 
- Oraigie, dün benim de Japon

yanın Londra sefirile birlikte tet
kik ettiğim vazi ·,•ti aydınlatmağa 
ı,;ahşnu~tır. Oraıgie İııgihz imtiyaz 
mıntakasına iltıca ~imiş olan 4 ted
~çi teslim edıls~ b!le meselenin 
halledilmiyeceğ:ne ve Çinin şi

mal;nde İngiliz m1k2mlarile teşri
ki mesai meselesinin esaslı surette 
yeniden tetkiki Ji;zıın geleceğine 

ciddileşiyor 

ÇEMBERLAYN 

... .. .... . 
Japonlar ha-
rekata devam ediyor 
....... "'"'" .. .. .. ... ... . ... -
kında hattı hareketi henüz sarıh 

değildir. Bununla beraber bu.gün 
yarın bu hususta diğer malumat 
bekliyoruz. 

Japonya İng'lteı eden ne istedi -
ğini henüz sarJı surelte bildirme
miştir. Sefirimiz Japonya hıikiı -
metinin ingilterer' n abloka~ ı ka
bul etmiyeceğ.nı bıldirmışt;r. 

Kabine toplantı>t ki saat suren 
müzakerelerderc sonra dağılm ştır 

Uzak Şarkta vaziyet 
Hong-Kong. 21 ı AA.) - Japon

lar Sovyet cı\·arın<la sahılin kı nok 
tasına asker çıkar"'1ıştır. 

Bu sabklı. Japon bahriye makam 
'•o.n 3 üııtü sayfada) 

dair Tıentsinde Japon ordusu na- --------------------------

lngilterenin Moskova 'efiri SEADS ;:::ıı~: ~~~;:~~: ~:z:;ıtı;i:kuat~~ 1 fi 9F fiT n°0 n c ~ ILR' o ri 0n r,:=\\ 
nı celbetmıştır. ~ U ~ \kJJ ~ ~ U U Paris, 21 (A.A.) - Moskovadan 

. . Japonya hükümeti bn hususta 
alınan son haberler, İngılız - Fran- b ' bb- t b 1 nmadıg"ı için bu 

So .. k 1 .. .. ırteşe use uu 
sız - - . vyet muza ere er:nm mu- l meselenin mahalL11de halledilebi-
saıt bır cereyan aldığını ~osteri - leceğini henüz ümit ediyoruz. 
yor. Bundan anlaşılıyor kı, en bü- · .

1 
h"k. ct' J h" lng• tere u um ı aponya u-

yük zorluklar .da1'a şimdiden ber- kümelinin esasen son derece nazik 
taraf edılmlJilr. (Petıt Parısıen) b' fh · · ı .. k"l•t . . ır sa· aya g.rmı~ o an mu• u a 
Matin gazete~;ı dı)'or k: .h ·ı·rl tt k · 

1 
ed' ve ı tı a arı ar ırma ıs.em ı -

İngiliz - Fral],'lıZ - s.ovyet paktı 1 ğinden emindir. 
asrımızın en müh_ım ha~'sesi ola .. - İngiltere hükürneti . Paris \'e Va
caktır. Bınecnale) h bu tun teferru- , ş:ngton hükümetleı'ile sıkı temas 
atının büyük bir itina ile tetkiki halindedır. 
kadar tab:i bir şey ol&maz. Londra, 21 (AA.) _ Çember -

Ovre de şöyle diyor: ]ayn bugün Avam kamarasında 
İngilizler n'hayN Strang'a Fıan Tienstin vaziyetın' iZah ed<:'rek ez

sız formülünü müdafaa serbestisi- cümle demiştir ki: 

SAVARONA'DA 
SON GÜNÜ 

Atatürk bu rahatsızlıöı arasında yurdunun 

i,ıerile m ef gul olmakta n geri durmıyorlardı 

- 10 -
" 

Atatürk, dairenin banyo k•s -

1 

rak Ebedi Şefle bırlikte salonun 
mından cam'ı bir bölme ıle tefr.k ortasına yürüdü. 

ni \'ermişlerdir. Bu formüle göre, Aıblokanın fatb.kini intaç edeR 
muahedeyi imza edecek üç dvelet- muhtelif hadiseler büyiık elçimiz 

atın·n yapmış olduğu yürüyüş ıle ten her biri kendi hayati menfaa- ile Japon Hariciyl' nazırı arasında 
iş bitmiş değild:r Mücadele asıl tini tehlikt:!de gördüğü takdirde di- münakaşa edilmıştir. 

edilen kuvarfür kısmı"dan çık - Ebedi Şef, açık mavı pıke pek
mış, salona dönüyorlardı. Yavru- li kum~an sureti huSt.s yede yap 
cak hemen yanlarına koştu .. Ak - tırılmış koıt~ga yerleştiler . .Ma -
şamdanber! hasretini çeki ği kud- sum kalbınde ak~amdaııher yakı

retli ellere sa.ıldı. Onları yiızÜn<' cı bir özleyişle kavrularak kerdı· Arnavutluğun işd(l i esnuıncl a İtalyanlar~ Draç'a yaptıkları bur. dan sonra başlıyor Yirmi se- ğer ikisinin yard'1mnı ist:yebile - Nazır kendis;ne bildir;ıep 
.. 'ııe µre "re oJ>1ü: !erini görmek ıştiyaki) le çırpın•n 



SAYFA! 

l!:::::::tJ&t:IJ:::== 
Musa - lsa - Muhammet 

. '"' .. ,,, . ...... . .. .. .. ,, 

İSANIN HAYA Ti 
Yaz tarifeleri 

hazırlandı 

İKDAM 

1 Haklı Değil mi? 

Sağlam ipek 
çoraplar 

c.! - Haziran 1939 

Röportaj 1 
.. gun bir 

Gümrük geliri 
biraz daha ar 

er yıl 

- 38 - Yeni tarif eler 1 Tem• Bir sür'at Çorap fabrikatörleri 
Ankaraya göndere
c;ekleri heyeti seçtiler 

yor 
• 

Hükômdar Herot çıldırasıye sev- muzdan itibaren tat-

d . .., . k d .1 l k . . d bik edilecek 

•• 
numunesı 

Maarif Vekaletinin nazarı 

dikkatine: 

Milli hazinemizi besliyen 
işçileri arasında : 

bu 

ıgı ar aşı e eV enme ıstı yor U Adalar, Anadoluyakası ve Yalo-
Kartalda Ci'.mhuriyet ma -

hallesinde 25 numaralı evde 
oturan Ahmet Necip Er'den 
şu mektubu a!dık: 

Çorap fabrikatörleri dün Sana
büyük gelirin 

İsanın gerek Gelilede iken ilk hakkak olan şu k; Herod, bu ka _ \l'a hattı yaz tarifeleri hazırlanmış 
on ik, aylık ik;bal ve gerek onu ta- dınla f'\·,_enm k ,>'.f'<l . ı ı erociyasi tır. Tarifeler temmuz başında tat
kip eden a'ltı aylık idbar devresin- de b r hükümdar ZP\T e<>; olmak : hik edil~ektir. 

yi birliğinde toplanmışlar ve An- milli hazine varidatının en mü- sini, kaçak eşya ithalatının men'i 
karaya göndremek üzere bir heyet him kısmını temin hususunda ön ni deruhte etmiş !bulunmaktadır. 
seçmişlerdir. Cemil, Osman ve El- pliina alınacak müesseselerden İthalat eşyasının memlekete gi
va.ş Vili'den mürekkep olan heyet birisi, hatta biri:ıcisi hiç şüphe rişindeki, malın gümrük anbnr
pazar günü Ankaraya gidecektir. yok ki gümrükkrdir. !arına gelişinden, getiren tucca-

de geçen hadiseleri bu suretle zik- için can atıyordu. Adi günler Adalara sab&hları 
rett kten sonra biraz gf'r:Jere dön- Fakat Yahya, bir Jıeyl<e' gıb i ı ilk vapur Büyükadadan kalkmak 
mek ve İsa ile beraber Filistin ve karşılarına d.kildi.. uzere 5.40 dadır. Akşamları son va
Benı İsrail üzerinde peygamberLk - Olmn. ded .. Nikı>h " m(~ .. pur da 20.30 da kalkacaktır. Pa -
~·az fesini ortakla~a yapan Yahya- Bu kad•nla seııin ev!enn>~k gm •ar günleri bütün Adalara uğra -

·Darüşşafak• lisesini iyi de· 
rece ile bitrdkten sonra yük
~ek tahsile devamıma imkan 1 
hasıl olabilmesi için 12/10/937 1 
tarihli bir dilekçe ile Maarif 1 
Vekaletine müracaat ederek 
öğretmen muavinligl talep et

miştim. 

Fa'brikatörler ipek kadın çorap- Tanzimaltan evvel ve meşru- tın eline bütün formaliteyi ikmal 
!arının daha sağlam olması için i- liyete kadar mültezimler elinde ederek geçi~ine kadar bütün te
malattaki inceliğin tahdidi isli- büyük kısmı şahsi menfaatlere ferruatiyle bu i'i yapanlar is& 
yeceklerdır. Bunların fikirlerine tahsis edilen gümrük varidatı, gümrük komisyoncularıdır. ya avdet etmek lüzumu artık caiz değildır. mak suretile son vapur Büyüka 

has ı olmuştur. Tar in b:Jaharek i seyrine ba - dadan 22,30 dadır Köprüden Ada- göre, 2 kat 13 - 15 hakiki ipek ile Cumhuriyetin kurucu ve yaratıcı Gümrük komisyoncuları, bu va-
60 denyeden ince çorap imalinin rejimiyle disipli:ı altına alınmış, zifeleri dolayısiyle ve 1927 yılının 
men'i liizımclır. hergün dünya gümrük sistemleri - 20 nisanında Millet Meclisinde 

Biliyoruz ki Yahya, çöllerde Ç<>- kacak olursak hürümdar Herodun !ara her akşam saat 5,15 de bir 
cıJduğunu geç rmiş, Hirodesin İsa 1 evlenmek ıste<Lği kadın Herodyas doğru vapur vardır, bu vapur yal 
aleyhindeki ilk hücumu arasında ö 1 değil belki bu Herodyasın kızı Sa- nız Heybeli ve Büyükadaya gide
lüMden ancak ka~ırılmak suretile lame) ridi. Çünkiı bü•ün ta -
kurtulmuş olan Zekeriyya pey - rchler Yaıhya Peygamberin (Sa
gambt>rin oğlu idi lome) nin keyfi uğruna kurban 

PeyıgamerLğini tek başına çöl - gıttiğini ve bu işi körükle,·en, inti 
de rastgeldiklerine yapardı. Gü - kam al.mak istiyenin de Herodyas 
nahkal'ları vaftiz ederken şöhreti nam hatun olduğum. m •tefkan 
artmış ve Beni İsrail onu peygam- kaıydederler. 

ber olarak kabuletmiştı. Yahut ta Herod ilik önce Herod-
Yahyanın İsayı vaftiz etmesi ve yasla ve sonra da Heıodyasın kızı 

onun peygımfuerlik vazifesın• tak- ile evlenmek istemişt.r. 
dis ve tasdik eylemesi ortada ayni Vakta ki Yalıya hıiJ.:ümdar He . 
din vazifesini ifa eden iki Mürşi- rod Antipasa Musa şeriati muc' 
diıı vücut bulmasına sebep oldu. hince Herodyasla • •.•lenemiyece 
Bu itibarladır ki Yahya ve İsa ayrı ğini söyledi, bu iç• :.•roddJ~ , 
ayrı istikametlerden irşad vazife- yade Herodyası içerli d .. 
lerı~ görmeğe koyuldular. Hükümdarın üzer.nde obn ya • 

İsa Galileye giderken Yahya da kın akrabalık nüfuzunu kuJ'.nnd;. 
Kudüs topraklarında ve Hirc;desin - Muhakkak surette bu adam! 
ahfadıman hükümdar Herod An - öldüreceksin .. 
t.pa. ın hüküm sürdüğü topraklar- Dedi. Herod ,bı. işvebaz ve ~el-

da dini vazifesını görüyordu. tan kadına karşı kendi.si zayı: ;;·> -

ceklir. Saat 6 da ise Heybeli ve 
Büyükadaya ayrı ayrı iki doğru 

vapur hareket edecektir. 

7,15 de de Heybeli ve Büyiika
daya bir doğru vapur vardır. Pa-r 
zar günleri Köprüden bütün ada
lara son vapur 22,30 dadır. 

Yalova hırttına her gün Köprü
den üç vapur kalkacaktır. Bunlar 
saat 9, 13,30 ve 18 de hareket ede-

1 
cektir. Yalovandan da Köprüye 
saat 6,30, 13,10 ve 17 de yine üç 
vaıpur kalkacaktır. Yalnız pazar 
günleri Yalovadan Köprüye olan 
13,10 postası yapılmıyacak bunun 1 
yerine akşam 5,30 ve 6 da iki va
pur hareket edecektir. 

Köprüden Anadolu yakasına 

da sık sık vapurlar konmuştur. 

Adi günler Bostancıdan kalkmak 
ve 'bütün Anadolu iskelelerine uğ
ramak üzere son vapur 19,50 de-

Bir müddet müsbct bir ce· 
'\lap bekledim, fakat müsbet 
cevap değil menfi cevap bile 
gelmedi. Ben de tabii ümidi 
keserek başka çarelere teves
sül Pttim. 

Aradan :'<i sene geçtikten 
• sonra 6/6/9JJ tarihini taşıyan 

şu cevap geliyor 
•12/10/937 tarihli dilekçe

nize karşılıktu. 
·Adış ve yflbancı okulla -

rında halen arık kültür ders· 
leri ö;tctmenliği bulunmadı· 
ğından tayininize imkan gö -
rülmentiştir .• 

Münhal kültür dersleri öğ-
retnıenliği bulunmadığı hal -
de nnsıl oluyor da benim ta
nıdığım bir çok arkadaşlar ve 
belki beninı tıırunıad1ğnn bir 
çok kimseler öğretmen olabi 
liyorlar. Acaba bunlardan Ma 
arif Vekaletinin haberi yok 

Ancak bu suretle kadın çorapla- ııin !:tb.ikleı~yle gdeliştirilerek lbu: ~abaful dedilerekd'kV! ekiller Hey~ti 
rı daha sağ)• ınla 

1 
kt gun u azamı ran ımanın temını ar ın an tas ı e meriyete gı _ 

~ şmı:ş 0 aca ır. ki ' "k lt'l · · 1093 1 .. · k k Bugün imal edılen çora !ar 1 kal şe ıne yu se ı mıştır. . re.n numara ı gumrıi ~-
9-11 incelig-ind · k .

1
P 

1 
1 Geçen yıl tatbike başlanan mısyoncuları k>1nununun tayın 

g. g" f b ekıpe 1 e yapı dı- 'erbest idhal si"temi ile idhalatı- ettiği çerçeve dahilindeki faali-
ına ore a rı atörlerin teklifi . . · 

k b 1 d 
'd'. . J mızın arttırılması, yıne klerıng yetlerıyle yarı devlet memuru va-

a u e ı, ıgı takdırde kadınlar • · 
b d 'k' " . I esaslarına uyularak ihracatımızı zıyet ve sıfatını iktisap etmış 
~n a~ ı 1 msılı daha kalın çorap ,yükselttiği de göz ör.ünde bulun-ı bulunmaktadırlar 

gıyme medıurıyetmde kalacak - durulunca bu sistemin deneme Şu fikirler ve iza',lradan 
lardır. '.':'1'amafıh bu kalınlık Al · mahiyetindeki ill: adımı, tedrici/ da kolayca anlaşılacağ'ı üzere 
man mutehassısının teklif ettiğin bir inkişafla normal bir hadde her mıntakanın gümrük baş mü
den yıne yarı yarıya daha incedir. yükselinceye· kadar üzerinde ça- dürlüğü ile ith:<lat tüccarı ara _ 

---00- lışılacak mühim bir mevzu te~kil 1 sın da ki vaziyeti idare ve gümrük 

12 küçük santral kaldırılıyor etmektedir. anbarlarıııa gelen ithalat eşyası-
T 

1 
f . . İthalatın artı~ını vaktiyle bir nı buradan alıp tüccara vermek 

e e on ıdaresı de santral me- tehlike addeden en sistemler bu-
1 
vazifesi bu yarı memur sayılan 

1 
murelerı vasıtas ıle muhavere te - gün klering usulünün tatbiki ile/insanların, gümrük komisyoncu
mini usulüne nihayet vermek ka- iflas etmiş bulunmakta, ithala-. !arının omuzlarır.a yüklenmiş bu
rarındadır. Bu itibarla ilk iş ola- tın serbest ithal suretiyle çoğal- lunmaktadır. 
rak. Şiş li santralı eyllılde faaliye- masını, ihracatın da artma,iyle Böyle mühim bir vazifeyi o
te geçtikten sonra yem ihdas edi- mukayyet tutan bu sistem gümrük- muzlarına alan bu k&<bil insaıı
len Beyoğlu santral memurluğu !erin varidatını arttırmakta, milli !arın, gümrük k~misyoncularının 
kaldırılacak. bu santral vasıtasile hazinenin !{elirini roii;altmakta - evsafı ne olmalıdır? 

l mümkün olan konuşmalar otoma- >r. .. .. .. . . 1 .. Bu .. sualin cevabını vermek 
Herod Ant'pas b.ı yahudi halkı- rüyordu. Buna raj;men hal!cın \'•'' 

nı Roma kanunlarına isyan etmi -! yaya karşı olan büyük mu~&bb~•.i 
yecek şekilde idare ediyor ve ay~i j onu böyle. bir cinayet işlernr1':tf '" 
zamanda halkın Yahyaya karşı ıtı- menetmedı. dir. 

---noo>---

mudur. Acaba dilekçemin 
karşılığmııı bu kadar geç kal
ma'1na sebep ne idi ve bu ce- 1 

vap bu kadar geç yazılacağı
na hiç yazılmasa daha ivi ol-

tik olarak yapılabilecektir. Turk gumruklerının çalışma ıçın gumrük memurları kanu -
Dah d d d 

12 
•İstemleri, Cumhuriyet devrinde nunun tamamen mütalea ve tel-

a sonra a a e i vi bu- d t k ·- d" .. k'k" k'f' b • mat ve bağlılığını gördüğü için su- - Hayır .. dedi, bunu yap~o;:.m. 
reta ona tabi gibi k€"11dini gösteri- bir isyanla karşılaşmaktan brk.ı-
yordu. rım .. 

Hatta ufak tefek işlerinde B!!ııi Fakat intikama susam~ olt•: iie 
İsrail din.! ve sinağoğların ahkamı rodyas bu menfi cevap kaı~•51rd• 
daır.,,,inde hareket ctmegı Cle bir kenamı magttıp saymaaı. 
kurnazlık telakki t"Cliyordu. - Öldüremezsen hapis te ede -

Yahya, Musanın kanunlarını şaş mez misin .. dedi. Eğer Yahyayı zin
maz bir kanaatle telkinden başka dana atmazsan ben de kendimi sa
bir şey yapmıyordu Halbuki İsa na teslim etmem ... 
bu kanunları kendisin.n peygaın - Kadın hükümdar zevcesi olama-

işsizler~ iş bulacak 
teşkilat kuru!uyor 

İ kanunu hükümlerinden ola-
re.k ~;.,.,eT"C it} t>ulmak için resmt 

leşk 1at 'VÜcude getirilmesi ııcap 

etmektedir. 

Kanuna göre issizlere iş bula
cak teşkilatı kuracak olan nizam
namenin bu sene haziranda tatbik 

lan Bebek, Kartal, Erenköy. Bü - ~.~ ~rıık·~·ı"'ge •ıya~d.uny~ gum- ı ;d .. a ı :ev~ '. T·erecek yegane 
yiikada, Heylbeli, Kandilli 'Paşa- rtsut ebş lı a .'.nın .. ııkyl nı. ı.r. b ug~n, usu ur enıleoı ır. 

.. .. ' an u gumrıı erının ı u '1S· Her biri en ~z bir kaç ithalat 
maz mı isi?• bah"'e B kd T b y ı .. > ' uyu_ ere. ara. ya, eşi temle çalışmalarından alınan ne- Hüccarını temsil etmek suretiyle 

Bu kariimizi biz haklı bu· kö B k k.. ı . . y, a ·ıı· ·oy santra ları kal dırı- ticeler tetkik edilir ve her senenin bu mühim işi ba•armağa ug-ra-
lu:vot"uz. B'-'tn1rn •'-• ne der • lacaktır · t t• fkl ·· d · ·ı · ' ' 
••• ? • ıs a ıs ı erı goz en geçırı ırse ' 'an ve başaran gümrük komi. -

sıoız.. b k b · k'ld 1 k ' 

'' 

--o- unu ço arız ~e ı e an ama yoncularının faaliyetiyledir ki 

Hakh değil mi ? Büyükdere Halk kartisinde mümkündur. gümr~kıerde kuçakÇllık tama-
\. ~ t ,., ı İstanbul gümrüklerinin biribi- men o:'lem~ _bulunm.akta bunun 

m >I rine ekli iki müılürlüğü vardır. en barız delılı :le İhtısas mahke-

berl'k salahiyeti ile değiştrmekte inamın acısını hükümdar metresi ol edilmesi icap ediyordu. Fakat da y • k "" •• Büyükdere Halk Partisi salon- Bunlar gbmrük baş müdürlüğü mesi dosyaları arasında bu meven ı opru larında kabotaj bayramına tesadüf ile gümriik n,,, .. ,,fua müdürlü-~zua tema.s ede~cic yıld~ tek dava-
sadeleştirmekte VP daha kolay tat- makla çıkarmak isliyor. Antipasın 
bik edileıbilecclc bir şeklide halka kuduran ihtirasını böylece Yahya 
telkın eylemekte idı. aleyhine kullanmak fırsatını ka -

Hükümdar Herod Antipa.sın kız çırıruyordu. 

kardeşinin (Herodias) isminde b:r Ni:lıayet Antipas Yabyanın tev -
hzı vardı. Bu kadının bir t·ivayete kif edilmesini ve Makeron zinda
t öre Antipasın Ü'Vey kızı, bir riva-1 nına k:ı,patılmasıııo e'l'!rett. 

ha önce çıkarılan nizamnamelerin 
ehemmiyeti dolayısile işler çoğal-

dığından iş 'bulma teşkilatı nizam 
namesi şimdilik tehir edilmiştir. 

Bununla bera'ber bu sene içnde 
çıkarılması kuvvetle muhtemel -
dir. 

İş bulma teşkilatı mıntaka ik
tısat müdürlüğünde kurula~aktır. 

Belediye ile müteah
hit şirket arasındaki 

ihtilaflar 

eden 1 temmuz 939 . t · k ismi altında ve biribirlerine ·ya tesaduf edılmemesı şeklınde 
cuma,,- esı a - te h" t cı.. .. • 

. . .. . yardımcı vaz.,ı· ., çalısmakta _ za ur ve euaruz etmektedır. 
şamı genış bır musamere tertıp e- ' · 
·ım· . dırlar. _ Sabahın erken saatınden ak-

dı ıştır. Gümrük baş mlidürlüğü, güm- şamın g&Ç vakitlerine kadar ek-

Gazi köprüsünün 

Müsamerede Büyükdere Halke- rük tarifelerinin tatbikinde, it- ser safhalarını piyasa ile gümrük 
ı•inin yetiştirdiği genç elemanlar halat e~yasının ciepolarda muha- !ıinası arasında, tüccarla devlet 

üzerinden b tarafından iki eser temsil edilecek faza edilerek lazım gelen forma- nııiessesesi eyninde ve ayak üs-
tramvay geçirilmemesi hakkında ı· t · ı ki · k Mücteba SaliiJıattin öv de cGöm- ıtesini sahibine ikmal ettirerek ıı ça ışma a geçıren gümrü 
belediye fen ve imar müdürlerinin düğüm 

0 
cihan . . !' .

1 
eşyasının memlekete usul daire- l·,.,mk) oncu:urı naSJI çalrnırlar? 

yete göre kardeşi'lin dul karısı ol-, Yahya bu emri inlaza gI.J..ınlere 
duğu söylendiği fibi başk& br ri-' karxı mukaveme, g&ter.nıed;. Hat 
vayete göre de ke'ldi öz kardeşi ol-, la belki aet'Vişane b!• tevelckiil ile 
duğu da mervidir ı zindana girdi. ' 'zleı ,· ~rııdan doğruya mınta-

Her ne şekilde olursa olsun, mu- l 
tekliflerıne şehircilik mütehassısı h . k d • ısımMt eserı e mu- sinde girmesini temin ve bu işe , Hu enteresa;ı mevzuu 

0

bundan 
B Prost da ;•tı· ak et ış' e b h arrır ar a aşımız ahmut Yesa- .. . 1 .. · .., r m v u u- . . b' f . 

1 
muteferrı hususatı, mevzuat sonraki yazımızda roportaj onk-

t bel d . · ı · - rmın :r aua ad ı komedisi halka · · d .. . · " 
(Arkası var) 

.• Nevyorkta ~çılan beynelmilel serride memleketimiz sana;vi ve 
bılumum maıııulatını teşhir etınell\c üzere açılan Türk pa,·•· k 
aı·ı, . ,onu ço 

a ·a uyaııdır'1'.ı)tır. Bıl~as>a memleketimizin hususiyetlerini taşı· 
nıakt~ olan nefıs mahsulat ' 'e maıııulıitımız çok rağbet görerek lıa
ra~etlı. sat~lar ~apılmıştır. Türk . Amerikan klcring anlaşması 
. Tıcan ve iktısad'. .sabad.aki ba&'- lılığın nnsıl bir ilk merhalesi olmu~ 
ıse Nevyork ergısındekı paryon unuızda mallarımızın nefasetini 

tııo, •al'!'T Raan ·a nareıceı eu«- ı Tli>lunıın •.ımhOf> t" ...ı. 1 • 

' ktısat m(Hürlüğiin- mürac. · 
edeceklerdir. 

sus a raporunu e ıye reıs ıgıne .. t .
1 

k . dahılııı c tam v~ m ukemmel şe-, linde ve gümrilk daıreleriyle 
"erm«tir gos erı ece tır. k'ld •b·k·ı ft .., · ı e ta, ı ı e muvazza ır. ticarethaneler :ırasında koşuşa-

Diğer taraftan köprü mütealı- ----<><>-- Muhafaza b1~ müdürlüğü i-ıı·ak çalışan bu insanlarla konuşa-

İstanbulda 
temiz gıda 

llidi şirket ile beJed;ye arasında J•stanbulun sc, gümrük ''arıdatının himaye- rak karilerime vereceğiz .. 
yeni bir ;!ıtiliif çıkmıştır. Şirket, 

Et, ekmek, süt ye yağ 
işi hallediliyor 

mukaveleye ğöre Gazi köprüsünün 
seyrüsefere açılacağı güne kadar 
eski Unkapanı köprüsünü tamir e
decek ve köprünün hüsnü muha
fazasına çalışacaktı. Fakat bir kaç 
sene eovvel çıkan bir fırtına eski 
köprüyü parçalamış, ve şirket için 
bu mecburiyetin tatibikine madde

imar Planı Şişli hürriyet abidesinin 
etrafı tanim ediliyor 

Programın tasdikine Şişli dışındaki Hürriyeti abi

ait bütün formalite bitti desinin ve etrafındaki bahçenin 
. çok bakımsız olduğu görüldüğiin

Imar programının tasdik for- den alakadarlar buranın tanzi -
malitesini ikmal ve bu hususta mine karar vermişlerdir. Bugün

Belediyede toplanan iktısadi is

tişare komisyonu İstanbulun gıda 

maddeleri üzerhırde tetkikatına de 

vam etmektedir. 

ten imkan kalmamıştı. 
Şimdi şirketin bunun için sarfe

deceği parayı tenzil etmek lazım
dır. 

lerde bu işe ba.şlanacaktır. 

Memur apartmanları 
Et, ekmek, süt. yağ maddeleri, 

Bundan başka Gazi köprüsü du
üzerinde durulan gıda maddeleri- balarına sürülen boya etrafında 
nin en mühimlerini teşkil etmek- bir fütiliıf vardır. Beledive tıu bo

tedir. İktısadi istişare heyet; İstan 1 yanın fena cinsten olduğunu iddia 

bulluların ucuz ve temiz gıda mad I tem iş, ş;rket de Haliç sularile bo

teknik izahat vermek üzere Anka

raya gitmiş olan belediye imar iş

leri müdürü Hüsnü ile harıta mü
dürü GaHp dün şehrimize dönmüş
lerdir. Uzunköprüde olduğu gibi diğer 

bazı mıntakalarda da memurlar i
Öğrendiğimize göre imar prog-

çin apartıman yapılması kararlaş
ramının tasdika ait bütün forma-
Utesi b~tıniş ve katiyet kesbetmiş-

desı temini ic'n alınması icap eden yanın bozulduğunu ileri sürmüş - tir. Buna göre Eminönü - Unkapa-

t db
. 1 · t b't d kt· ı tü. Köprüde tramvay rayları ya - nı, Azapkapı - Tepebaşı, Unkapa-

e ır erı re:: ı e ece ır. · · .. 
pılması esası kabul edfldiğine gö- nı - Şehzadebaşı, Karakoy - Tak-

. . .. •. . . I re bu rayların masraf bedelını de sım, o cu sa onu - ara oy, -Muh" r n in maddelerinin va- · · 1 · y I ) K k" A 

vetı uzerınde umumı mahıyette inşaat parasından indirmek icap zapkapı - Karaköy, Koska - Beya
'mak üzere şimdiye kadar yapı - etmektedir. ı zıt caddeleri asfalt olarak yapıla-

lan tetkikler İstanbulda her eşyin Beledive ile şirket arasındakd cak ve Barbaros Hayrettin türbe-
pahalı ,.e hile! olduğunu göster- ihtilafların hakem marifetlle halli si derhal açılacaktır. 
miştir. ka-bul cd'lmistir. Maçka - Dolmaba-hçe, Kasım-

Senelerce ihmal yüzünden şe- Oenizyolları ve Limanlar p~a - Sütlüce, Tozkoparan - Şiş-
hirde pahalılık ve hileli satış oka-

dar kökleşmiştir ki, bu vaziyetin 

kadrosu hane yollarının açılmasına da der 
hal başlanacak, yeşil saha tanzim 

1 Temuzda işe başlı)'.ıcak olan olunacaktır. 
düzelebilmesi için her madde üze- Devlet Denızyollan Umum mü · 

Bundan başka Sirkeciden Yedi-
dürlüğü işletme müdürlüğüne De 

tırılmıştır. 

Şirketlerin kontrolu 
teşkilatlandırılıyor 

Nafıa Vekaleti şirketler ve mü
esseseler baş müşavirliği öteden
beri amme hizmeti yapan imtiyaz
lı şirketlerin murakabesile meş -
guldür. Halbuki son zamanlarda 
m t' yazlı şirketlerden çoğu hükü

rn c tarafından satın alınmış, bun
! aıın bir kısmı doğrudan doğruya 
Nafıa veya Münakaliit Vekaletine 
bağlandığı h

0

alde, bir kısmı da ma
halli 'belediyelere terkedilmiştir. 

1 Temmuz Bayramında 
kaptan ve makinistlerin 

ziyaieti 
1 Temmuz Deniııciler Bayramı 

günü kaptan ve makinistler cemi
yeti Ankara vapurunda saat 13 ten 
on beşe kadar devam etmek üze
re bir çay ziyafıeti vereceklerdir. 

Bu ziyafete bütün denizciler 
davet edilecektir. 

içme sularının satış fiyatı 
T~elen suyunun pahalıya sa-

l 
tıldığını gören bele~iye iktısat mü 
dürlüğiinün Evkaf müdürlüğü nez 

dinde teşebbüste bulunduğunu yaz 
mıştık. 

Evkaf sular idaresi Evkaf u -
mum müdürlüğün·o müracaat ede
rek ne suretle hareket edileceğine 
dair tali.mat istemiştir. 

Evkaf umum müdür!ügüııden 

gelecek cevaba göre Evkaf !ar 

müdürlüğile Belediye ar ında bir 
1nlaşma yapılacak, Ta ve 
Defne!; sularının f' 
edilecek! 

rinde aylarca durmak, esaslı tetki

kat yapmak icap etmektedır Ni-
nizbank bas cspckteri Nasuhi ta- kuleye kadar demiryolu boyunda 
vin edilmiştir. uzanan teneke mahallelerin kaldı

Nafıa Vekaleti. belediyeler tara nüdürlügu dl 

iktısat 

a sularının 
olmaktadır. 

mürakipleri tekim süt ışı ayn .bır koınsıyona Denizyolları ve Liman işletme- nlmasına da ba !anacaktır. Bütün . . ' ;11 ı r 

fından idare edilen bu müessese- da fiyatlarilc ul 
!eri de kontrol etmekle mükellefi Bunun için belediye 
n1rh1a1nırl~rı h~:ı mii~Avirlik fpı::lc1- seih · 
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Hakikati halde, Osmanlı devletinin temelleri 
çökm~, Osmanlı memleketleri parçalanmıştı 

- 10 
B eket versin ki Samsuna a- nın ilıatası hududu bittikçe bana 

yak :':stığı anda Mustaia Kemal, m~vemet ve muhalefete geçmiş 
memleke'tteki bu hfileti ruhıynin lerdır. 
farkında idi. Ve h~ kimseye, ne Bunun mAnll$ı açıktır: 

yapmak istediğini tamamilc izah İstanbuldan Sivasa gitmek ıçın 
etmeıın&k dirayetin göstermişti. istiyen bir yoku nas>l Pencilk, İz-

Bütün-dik.katleriıı.i ve ümitle - ınit, Bozok, Eskişehir, Polatlı, An

ri.ni Osm~nlı imparatorluğunun kara ve Kayseriye gitmek iıstiyen 
dl"Vrilmemeııi esası üzerinde top - yolcularla birlikte trene biner ve 
l•rn,. olanların bu müthi§ çokluğu 
-·-, t ı bunların hep.si ile nasıl birer müd-karşısında, Oınıanlı imparn or u -
ğunun dil'ilmesine ve yaşaması - det birlikte yolculuk ederse Mus· 
na ınıkAn ve itıtimal olmadığını tafa Kemal de,1ıpkı öyle, tabak -

anlamış bir iınsan, tarihin deği§ - lı:uk ettirmek istediği idealin her 

mez lı:aran önünde ebediyyen ta -ı merhalesine o merhaleyi akla uy

hakkuk etmeıneğe ma!lılı:ftm dü- gun lbulmakıta tereddüt etın;yen -
§Üııcelere saplanmış olanlarla na- lerle birlikte gitmeyi dii§ünerek 
sıl be.raıber çalışabilirdi? 

Çalışmağa mecburdu. Bu iş tek işe başlamağı zilinin.de takarrür et 

insanın tek başına yapa:bileceği timıiştir. 

bir iş değildi. Bu ar.cak milletçe Faraza hedefleri, zorla esir edil
halli mümkün biır dava idi. Musta- miş sandıklan Halife ve Padişah1 
fa Kemalin büyülı: nutkundak; şu kurtarmak olanlarla istitıHia har
kmm, kullanmağa karar verdiği 

twbiyenin umumi hatlarını açık

ça tıfuarüz ettiriyor: 
Türk Ata yurduna ve Türkün is

binin zaferine kadar berabeı· bu -

lunmakta hi.çlbir maılızur görme -

miştir. Fakat ~ başladığı andan 

tiklaline tecaviiz edenler ve kimler bu neticeye varıldığı ana kadar da 
olursa olsun onlara bütün milletçe 
müselllihan mukaele ve onlarla 
miicadele eylemek icap ediyordu. 
Bu nıühin:; kararın büti.in icabet ve 
zaruriyatını ilk gününde izhar ve 
ifade etmek, elbette musip olamaz 
dı. Tatbikatı birtakım safhalara a
yırmak ve vakayi ve hadisattan is
tifade ederek milletin hhsiyat ve 
efkarını izhar eylemek ve kademe 

bunlar üzerinde irşat edici bir pro 

ı;ıagandada bulunmayı da ihl'Y'al el 

meişti.r. Bu iddiamızı isbat kolay
dır: 

Bu nevi telakkiler le milli istih-

!as hareketlerine iştirak etmiş bu

lunanlardan birçoğunu - ki arala

rında bazıları bir zamaıı!ar çok 

kademe yürüyerek hedefe vasıl sekter düşünceli softalard: - Mus

olnıağa çalışmak liızungeliyordu. taia Kemaln devamlı irşatları sn· 
Nitekim öyle olmııştur. Ancak do- yesindc içtiımal ve siyasi inkılap· 
kuz senelik ef'al ve icraatımız bir !arda en yakın yardımcıları ara -
silsilci nıantıkıye le mütalea olu -
nursa, ilk günden bugüne kadn~ 
takip ettiğimiz istikameti umuını-

•ına girmiş görürüz. 

Binaenaleyh, nutkunda: 

. d'"' battan ve c ... Cümhuriyet kanunlarına :venin ilk kararın ~ız ıgı 

~cveccüh eylediği hedeften asla in- kadar gelen inkılap tekemır.ülfi -

biraf eylememiş 9Jdıığu kendili tında kendi fikriyat ve ruh;yatı -

Bulgaristanı . iki sınıfı 
silah altına alıyor 

Harbiye Nazırının beyanatına göre bu 
sınıf 20 gün silah altında kalacak 

iki 

Sofya, 21 (AA.) - Harlıiye n~ 1 miş ve 'bu çağırmanın itıliyaUarın 
zırı bu akşam gazetelere verdiği 1 yeni harıp malzemelerile ünsiyet 
beyanatta iıki piyad<! ihtiyat smı-ı peyrda etmeleri ve askeri biılgileri
Cının yirmi günlülı: bir devre için pi tazelemeleri maksadına mıttuf 
silBlh altına çağırılacağını bildir - bultınduğunu ilave ey!A!mi~ir. 

• 
lngiltere -
gerginliği 

Japonya 
artıyor 

ğinden tebarüz eder. nın ihatası hududu bittikçe bana 
Burada, zihinlesde mevcut ol 1 (Bn•tlH'afı l inci sayfada) mukavemet ve muha efete ge~miş- ..., 

ması ihtimali bulunan bazı tered- \arı, Suvatovdalti askeri harekat 
mandam bu srubah Japon kuvvet -

1 · · t !erdir.> diit düğiimlerinin, çözü ınesını es- dolayısile bu limana girmemeleri-
hil için, bir hakkati beraber müşa- Dediği insanların mukavemet ni üç İngiliz gemisine tavsiye et-

!eri ılmmandanınd•n bir mülakat 

istemiştir. 

Japon konsolosu. dün İngiliz ve hede etmeliyiz. Tezahür eden milli ve muhaled'etleri, Mustafa Kema·, miş ve bu gemileri yollarından alı 
• k Japon konsoloslar; arasında görü-miicadele'. harci is.tilaya arş• va -, için asla bir sürpriz olınamış.tı~. O. kıoymuştur. Bunun üzerine iki İn-

- h d f dd t şülen meseleler tekrar edildikçe tanın halasını yegane e c a e - k' · ereye ve ne zamana kadar. giliz torpido muhribi tahkikat i.ç1n 
tiği halde bu milli miicadelcnin ımın n b' . t''-"- le 1 1 bu gemilerin yanına gitmek emri- Japon kumandanını bu hususta hiç 

·ııeı· parlak ır ıs ı,.....,a u aş ır- b 
1 

· 
muvaffakiyetc ik!'ran ettikçe saf- mı ı . •. ni almıştır. bir tavizde u unmıyacağını Ingi-
ha safha bugünkü cte\•rc kadar i:ra- mak azmiyle ilerledıgı yulda kLn- ' 1 J.iz kumandanına ihtar eylemiştir. 
dei milliye idaresinin bütiin esasat djsi!e birlkte bulunalıleceğıni ve Tientsindeki ngilizler Mu·· hı·m bı·r 
ve eşkalini tahakkuk ettirmesi ta- nereden, ne tarzda, nasıl ahrılaca- Tientsin, 21 (A.A.) - 100 İngiliz 

SAYFA 3 

I Ş A R .E T _~_ ~~ 

Dil Meselesi 
Arada bir ga;ı.ete sütunlarında gözüme ilişir: Türkçeyi frenk

çeden tercüme il:ıareler kılığına ııokınd<ıtan çekinelim! 
1 r .. _ Derler .. Ve bunu temenni ede 11, i•tl\)'en gazete etitunlarınd• yi-

A 1 m a n Y a 
ne derler S<!ilıbelere rastlarsınız. D ün bir gawtenin ehemmiyet ver
diği köşelerinden birindeki fıkra da şu satırlara raııladım: 

ı ,PJAj s&ünü belli bir yer iç! tı kullan=yorum, çünkü bizde h~-

A 1 nüz deniz kıyısı ile p!Aj arwıındak ı farkı •eçenler parmakla gösteri-v e rap ar lecek kadar azdır .. 

Hitler, lbnissuud nezdin
de daimi bir diplomat 

bulunduracak 

Bedin, 21 (A.A.) - •Cor -
respondance Polltique et Dip
Ioınatiqne• gazete5inin bildir 
driğine göre, Kral İbnissu -
ud tarafından gönderilen mu-

rahhasm, lliiler'i ziyareti ü -
zerine Almanya hükfuneti Su-

İstanıbul kıyılan, bir körfez durgunluğu içinde ıızanan su dilim
leri değildir. Baw.n yanlıt bil' tek adım, bir tek ayak kayış ıadamın 
hayatına mal -0lahillrl• 

Bundan bir eeY anl3f1lıp anla ştlaınıyacağını -Okuyuculara bıra -
kıyorum. Ac®a bu cümleler türk çe ml? 

IKDAMCI 

• 
ıltalyanın Arnavutluk-
'ta yaptığı tahşi'dat 

udi Arabistana daimi bir dip- Berlin, (Hususi) - İ1alyanın ı l"ransn :ricali neler d;işünüyorlar 
lomat yollamağa luar ver _ Adriyati.k sarullerinde yaptığı tah ve ne yapacaklar? Almanlar en 
miştir. 1 şidat burada Yugoslavyayı teıhdit çok bu nokia üzer;nde durmakta 

\. ~ mahiyetinde tefsir edHmektedir. ve İngiliz - Rus ar.laşmasının ne-

M H 
• • balyan baş kumandanı Mar~al t!cesini sabırsızlıkla beklenmekte· 

ısır arıcıye na- Badogliyon~n Tira.nda. yaptığı tef diirler. 
• • ll§ler, askerı bır gosterış olmaktan Hakim olan hir diğer kanaate 

zırının hıfabesı ziıyade yarın için Bal.kanlarda ya- göre, Alman siyaseti, Rus - İngiliz 
1 pılması beklenen bır hareketın baş müzakerelerinin \~tile uğratılma -

( Baştarafı 1 inci sayfada) !anacağı telilkki ediliyor. sında umulduğu kadar müessir o· 
Tarihi, uzun bir zaman, Türk 

imparaıtorluğunun tarihine karı;; -

ffil§ olan ve bu.gün istirdat ettiği 

Buraya gelen on haberlere gö- lamamaktadır. BBöyl~ olmakla be-
re, Yunanistanda bu hazırlık- raber, Moskova konuşmıııraının na 
!ar karşısında fevkala - sıl bir istikamet alrlığı hcni.ıl kati-

l:stikıaJine sahip bulun..ın Mısır, de hassasiyet göstermektedir. Ro- yelle tahmin edilemcmektedri. 
manya Hariciye nazırı Gafenko - Alman efkarı umumiyesi hadi· yeni Türkiyenin sulhçu ve sadık k · · H · 
nun Yunan Başvekili Metkasas ı satı süklınetle ta ip eıtıyor. ıt-

bir dostudur. Ayni sulh gayelerini ile uzun boylu görüşmesi, Berlin Jer henü.z, İbılyanların Adriyatik 
tıs-tiıh<laf ediyoruz. Ve biricik e'l!e- mallıafilinde derin aliıka uyandır- sahillerinde vakı alan tahşidatına 
Tuniz, dahilde faaliyetlerinin şe- mıştır. temas eder bir şey söylememiştir. 
mereleri, hariçte tessi ettiklerı dost Italyanların Arna,·utluğa yüz Mamafih, Hitleriı! bugünlerde 
luklarla, miUetlerimizin saadet ve binden fazla asker çıkarması, rn zi· siyasi vaziyet hakbnda bir nutuk 

refahıdır. yade Yiugosiavyayı ve dolayıs·iJe irat etmesi ·beklenmektedir. 1 tem 
Beynelmilel vaziyetir. bu endi-· bütün Balkanlarda yapılacak olan muzda söyliyeceği tahmin e,Iı;en 

şeli anında Türkiyenin de mühim öiddetli bir te"1dit siyasetint ma- bu nutuk va-ziyeti taıroamcn izah 

d b 1 d - , tu:ftın. etmiş olacaktır. unsurJarı arasın a u un ugu şarK 

hak ve adaletin zaferini ten1ine az 

mederek sulh eserini tamamlama

ğa devam ediyor. 

Her yerde bize gö5teı·ilen ha· 

rare.tli kabulden son derece müte-

hassiıs olan d-OSt Mısır, benim mü· 
tevazı sesimle, asjJ Türk rnilletine 

sürekli bir refalh ve siirekli bir 

tali devresi temenni etmekted;r. 

Mlsır da, dünyanın b:r emnıyte 

ve muzaffer bir medeniyete kavuş 

ınasını istiyenlerin gayretıer;ne, 

yorulmak bilmiyen gayretlerini kd 

tacaktır. 

Misafirimizin ziyaretleri 

Berinde, •Avrupayı kara bu- Alman gazetesinin askcı i ır.<1 -
!utlar sardı!> sadaları yükselmek- habirinin yaptığı imalara bakılır· 
tedir. Sulhun tamamiyl• tehli - sa, İtalyan ta.lı.şidatmııı manası, 

keye düştüğü kanaati hakimdir. Balkanları tehdid eden bir basa -
Bu vaziyet karşısında !rıgiliz - mak şeklinde ifade edilebil~ 

SAVARONADA 
( Btı§larafı 1 inci sayfadaj 

ve koltuğun yanında ayakta du 
ran ıninimininin saçlarını okşıya

rak onu yanlarında tuttular. Ve 
istirahat zamanlarını Küçük Ülkü 
ile meşgul olarak geçird1ler. 

nu takip eden inkılap hamlelerin

den sonra asırların ihn1aline e -

kedilen memleket> imar etmek 

hususundaki karaı ını, .A1eclsın a· 

çış nutkunda millete vekillerinın 

Atatürk rahatsızlık sıralannda huzurunda apaçık sörJ4(~!; 1 .1Ata -

ve istirahatle vakıt geçırdikleri bu türk imar islerile de \ıizzH11yı;.,p
esnalarda yine bazı umur ile meş- kından alakadar oluyordu, , , Her 

Ankara, 21 (A.A.) - :\1uhterem gul olmaktan geri durmuyo.:lardı. sokağı taşlarla döşeli, her .. tnnıfı 
Mısır Hariciye nazırı Abdülfettah Hayatının her saJ!hasında, hasta başka b'r estetiğ;n ılcasilı!"llis~ c· 

Yahya Paşa, bugün öğleden evvel bir imparatorluğun bağrından çı- dilmiş, her yerinde mı1l'lı{'.~~lr 
Orman çiftliğini ve Yüksek Ziraat kardığı yepyeni, taptaze, güribüz telakkilerine uymıyan, suyu ecne 

Enstitülerini gezmişlerdir. ve kuvve<tli Türkiye Cümtıuriyeti- ,bi elinde, elektriği yine ga)THürk 
İran büyük elçisi ekselans Ha- · h · ·1 b' t ğra ak ener 

!il Fahimi, muMerem m isaJirimiz 

şerefine büyük elçilikte bir öğle 

yemeği vennişlerdir. 

nın er ışı e ızza u şm - şirketler uhdesinde, nakil vasıta-
jisini daima ve her zaman muha

faza eden Atatürk bu istirahat fa-
sı, tramvayı ayni cins ve çeşit ida

relerde yürütülen İstanbulun i · 
bü ve gayrikabili içtinap bir s~yri daha evvelden kestir- kadın ve çocuğu bu sabah Clıing- k f 

g-mı daima w ıııt n "tatlı 'y 't k .. 1 on er tarihi idi. Bu mukadder seyri ta - a ao ve ..-eı o a g• me u- ans , ~ · - -
rihiyi an'anevi itıyadatilc, de:rbal miştir. zere vapura binmişlerdir. 1 R ,. T bJ" .., 
ihtisas eden hanedanı hükümdari * * Tientstind~k; askeri ve mülki eSmJ e Jg 

sılasında da bir<;ok hususatla meş- mar işi çok mühim ve çok para, 
gul bulunuyordu. 

Akşam geç vakte kadar muhte

lli meseleler iizerinde muılıtelif ze

vattan izahat almışlardı. 

enerji sarfile ıntıama konulacak, 

tatbiki ka•bil olacak bir meyzu IE§ 

kıl ediyordu. (Devamı var) k" ı ·1· ilk andan itibaren milli mücadele- Buğday, un, sebze ve yemi§ yük- Japon er an1, llfI' ı.z imtiyazlı mın 
nin hasmı biamar.ı oldu. Bu mu - d dü lü iki İngiliz vapuru, bu sabah Ti- takaısına karşı takib edilecek batt1 
kadder seyri tarihıyi ilk anda ben Gafenko BUkr8Ş8 ön' entsin,e hareket etmiştir. 1 hareke-t hakkında bu sabah mühim 

de müşahede ve ihtisaş ettim. Fa - Bükreş, 2.1 (A.A.) - Hariciye Japonların tekzibi bir konferans yapmışlardır. A. A. 
kat nhayete kadar şamil olan bu nazırı Gafenko öğleden sonra An- Ti ) 
J'htisasatıınJZJ ı'lk .. -da kamilen iz- 1 · d B"k enstin'deki Japon makamatı, (Tokto 

~ kara ve Atina ziyaret erm .en u İ ,,._, 
ng;,ı,,,erin •ırr1~ıplak soyuldugu" F d .fıa:r ve ifade etmedik. Müstakbel ih .. ' ...,. ra n sa a reşe clönmüştur. ve k.adınUınn da hakaret gördügu"" timalat üzerine fazla beyanat, giriş H d J • j 

. atay a neşe 1 hakkındaki haberler; tekziıp eıt -
tiğimiz hakiki ve maddi mücade- f mektedir. - Faris, 21 - Mebusan Hariciye 

leye, hayala! mahiyetini verebi - bir ziya et . 1 'lj 
8 

J k encümeni toplanarak Bonnet'nin 
lirdi. Harici tehlikenin yakın lesi- Antakya, 21 (A.A.) - Hatay ngı l V apon Umandan-, günün hariri meseleleri hakkında-
ratı karşısında, mteessir olanlar a-, jandarma alayı adına umum ku - ları arasında mühim bir iti izahatını dinlemiştir. Bonnet, 

rasında, an'anelerıne ve fillri ka - m n an v ı . • l da On 8rans bi.lhaı;sa Uzakşark mooelesini an-
• . fından Haobıye çaglıyan ann 

( Baştarafı 1 incide) 

mimi dostluğn ve tam anlaş -
mayı gösterm;ştir. 

Bu ziyaret, Türkiye ile l\>lt -
sır arasındaki an'anevi mi.i -

nasebetlerin beyeeanh teza -

biiriine vesile olmuşfur. Ve 
muhtelif sahalarda ve bilhas-

sa ekonomik sabada daiına da

ha sıkı müstakbel bir teıriki 

mesainin inancasın1 teşl.iJ e-
der. 

O günün gecesini Ebedi Şef 

nisbeten rahat, ve yi bır uyku ile 

1 geçirdiler. 

Şe'hir mütehassısı mimar Yan

senin yaptığı prnje, onu takiben 

ihtisası daha kuvvetli addedilen 

'mütehassıs Prostun uzun tetkikler 
Ertesi güııü Büyük Ata mı.rtad den sonra vücude getrdiği plan, 

saatlerinde uyandılar. Kendilerini avan proje kısım kısım Ebedi Şe
muayene eden hekimler bir gün ,fc arzedilmiş, büyük dehanın ba 

evvelki krizin tekrarlamak ihti - husustaki salahiyetli görüşünün 

1 mallerini tetkik ederek böyle bir takdiri bekleniyordu. 

teıhlikenin mevzuubalısolmadığına İşte, istirahatlerinin ikinci aü-

1 
a d ek'li Yarbay Kemal tara k f l 

biliyetlerine ve nıhı haletlerme . .. • . . .1 . b ziya- Tienstin İngiliz garnizonu ku _ latmıştır. 
1 ht 1 ta bır ogle zıyafetı verı mış, u . 

mll~a"ı'r o an mu eıne - ··km •••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••• h ' .. k ki . 'lk fette devlet reisi Tayfur So en, 

ıl kanaat getirerek bu keyfiyeti mu: nü Daılıiliye Vekilinden imar hu

' ayene netıcesını beklıyen Ebedı susuna dair izahatı almak. yapıl -
Şefe arzettiler. ması mutesav•·er ve ön planda tat havvülittan uyı ece erm ı . . . 

anda mukavemetlerinin t.ııh - Albay Şükrü Kanatlı, meclıs reısı 
"k d b'l· d' M ffakı'yet Başvekil, başkonsolosumuz, vali -rı e e r ır ı. uva . 

1 
.. 

ler meıbuslar Parti Ilyönkuru u-
için ameli ve emin yol her safhayı · 

1
• . k • ' l:ı t kanı ga-

. . . . . ye erı, as erı ve zaı ı a er ı 
, aktı gelılık~e, tat bık etmektı. Mıl- t .1 d ti' ı rak hazır bu -ze. ecı er ave ı o a 

Krizi takıp eden ikinci gün de biki zaruri görülen imar mesele

Ebedi Şefin istirahatle geçirdikle- Jcrini tetkik etmek suretile geçi

ri günlerinden ikincisini te-.~kil et- ren Ebecli Şef, evvela Köprk başı· 
••••••••••••••M•••••••••••••••••••••••••••Jti. O günü de yatın salonunda gc- nın, Eminönü tarafının açılması, 

insan cinsının ıslahı 1 kaktır ki şudur: İnsan cinsi!· di-I \raydmanın avukatı idamdan son- çiren Atatürk biıZa-t İstanbulun i-, bu kısmın modern bir (prns) hali-

N T o A 
lelin inkişaf ve itilıhı için seliımet lunmuşlardır. Yemekten sonra jan 

yolu bu idi. Ben de biiyle hareket darma erleri milli oyunlar oyna -
ettim. Ancak bu ameli "e emin 1 mışlardır. Ziyafet pek neşeli ol -
nnn·afiaki~·et ~·olu. yakın refiki muştur. 

IA l yor: Doğru, bu arkadaşın hakkı ra gazetecilere uzun uzadıya mü- marı meselesi etrafında yapıla.n j ne getirilmesi hakkında Prostun zım mış. var.. ekkelinin hapishan hayatını anlat- maruzatı yer.len ız"hatı dnledı- . • . . '] 
Zirai müdürlüğünün tavuk cin- insan cinsinin ıslalıa muhtaç mış, bir hayli övünmüş, sözlerine ' serdettıgı esbabı mucı'be ı e avan 

sini ısfah için köylere damızlık malırlut kısmını ele almak lazım, de şöyle bir vecize ile nihayet ver- !er. projeyi tetkik etmişlerdi. 
cinsi kümes hayvanları dağıtıla - fakat bu iddiayı ortaya atandan miş: Senelerce ihmal edilen, asırlar 'Bu projeye göre - şiJ,ıdik; mey-mesaim olarnk taııınmış ze\>atlan __ ..,_ ı t a 

1

· • ·1 d· ' .. · d 

1 

1 k 
k · cağını duyan bir arkadaşımız, bu-, başlamak şartile... - Şerir gibi yaşadı. aziz gibi ı an m z sı ı e unya uzcrın e danın tatbik edi en Ye açı an ı -bazılarilc aramızda, zaman zaman Ticaret odaları ongresı nu vesile tutarak bir taassup bildi-' Keı:ke aksi olsaydı öldü!.. ;evket seneleri geçirdiği halde hü- sımları - Yenıcamiin, Mimar Da -

içtihadatta, ıııuam~liitta, icraatta için 3000 liralık mun. yesinin kırıtışlarını kaydettinten . T Bu gibi, ilkini fazla olna veci- kfımet merkezi olan İstanbulu bir vudun bu güzel ve mimari kıyme-
esaslı ve tali bir t•kım ihtilaflar, zam tahSiSaf sonra fantezi mB'hiyetteki yazısın- Insan kasabı haydut Vaydma- ?enin mahiyetini ta'h lile li\zum • ürlü imar etmek keyfiyetinı dü-

1
. ti büyük eserinin etrafındaki çlr-

sebcbi ve izahı olnıuştur l\lilli ınii- da şu neticeyi çıkarıp ileri sürü - nın cumartesi günü Pariste giyo- ... SadP bunu öiırPninrP D'!lu
1
.1_ Unemiyen Osmanlı imparatorlu - , . . -- , · ,_ -'- _, ~~ı.:...:.ı.--ı....:.ı....:ı.,....._...,~Lııün..TI.=..w:Mlası..nıf'<!li<~~~~;;;;...:;....;.;;..____...._~~~~--->~ 
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~AYFA ( 

Sıkıntılı dakikalar 
·Chateaudun• meydanına doğru 

yilrüyordum. 
Omn>büs istasyonunda Rose iB

m:nde güzel bir kadınla randevüm 
,·ard ı. 

Üç haftadan beri atelyesınden 
çıkar çıkmaz buluşuyorduk. Ken-
disi evliydi · 

Onu beş defa kahveye ve üç de
fa da pastacıya götürmüştüm. Fa
kat bir türlü evime götüremiyor -
dum. 
Bu l uşacağımız yere yaklaşıyor

dum. ly:ce de şık giyinmiştim, a
pkkaplarım pırıl pıtı! parlıyordu. 

Oradan ı; ·çmekte olan bır ara -
ba~ı durdurdum: 

- Hey.,. Arabacı. dur Omni
bü~ ı:;tasyonuna çek ... Bır kaç &V 

g d·kten sonra d.ıracaksın. 
t:ı.,,acı iri yarı vP kLrmızı yüz

lu ''·.·· •damdı. Önünden geçen kam 
yondan sonra atları, 

- Ha)'\. ı domuzlln oğlu diyerek 
kıı"baçladı. 

a:raz sonra ses!endim 
- Arabacı dur .. evet, orada 1(). 

nı.maranın önünde dur. Başka bir 
' <re kımıldama. Gelince dosdo~·~ 
Sacı't - Marc sok2ğı 34 numaraya 
çe..:eceksi.n. 

Oı.,-n>büs istasyonuna geldim. 
ıı...,e henüz görür.ürde yoktu. Bi
raz bekledim. 

- Öhö, öhö ... 
Güzel sevgilim ökstirerek geldi

~ . i belli ediyordv. 

Yolda beraber g:tmezdıı<, onun 
ıçın o ıstr.., • :ıdan çıktı, tabii ben 
de arkasından. Uzaktan onun ince 
stlüet ni görüyordum . 

füraz sonra etrafı dikkatle süze
rek yanına yaklaştın .. 

Fakat tam araıbaya bineceğimiz 
sırada b'.rden gerildi. Yanına git -
t m. sapsarı bir çehreyle: 

- Dikkat, dikkat dedi kocam ..• 
Acele etrafa göz gezdirdim. Beş 

ıdım ötede ihtiyar bir kadınla !ld 
kız yürüyorlardı. Daha ileride bir 
< aifı kucağında. bir kaç aylık blr 
çocukla dolaşıyordu. Etrafta er -
kek olarak bir bu bebek vardı. Ta
b i bu da Rose'un kocası olamazdı 
} a.. Uzakta bir d~ postacı vardı. 

Bunu görünce arabanın kapısını 

açtım v~ Rose'u iterek kanapeye 
oturttum. 

Araba yola koyuldu. İhtimamla 
arabanın camlarını kapattım. Bu 
oırada Rose'un hıçkırığını duvdum. 

- Rose niye ağlıyorsun ... Sinir-
lrndin ... Amma boş yere ... Etrafta 
k: mse yoktu ki. .. 

- Bırakm beni iyi mi yaptınız 
•• rnk .. Kocam ... 

Kocanız ... İyi amma, kocanız 
neı·ede? .. 

Rose minıcik başını kaldırdı. 

Hıçkırıyordu. Kolunu uzatarak: 
İşte burada Maurice dedi, bi

ı;m önümüzde arabayı süren ... 

• .. 
Arabanın kenarına saklanm'4 o

lan Ro~e mırıldanıyordu: 
Ne aptallık, şimdi ne olacak? 

cak. 
Ben de kanape.'lln diğer köşe

sinde korkuyla etrafa bakınıyor -
dum. Par:s b"Sün bana öyle kil -
çük görünüyordu ki. .. Yolları hep 
geçiyoruz. 

Araba sarsılarak durdu. Roae 
kolunu çekti. 

- Görmüyor musun Maurice 
Kazimir durdu .. 

Kazim:r .. bu da kim? .. Elımi şa
kağıma dayadım .. kim bu Kazimir 
ha .evet .. o. 

Nakleden : Oktay AKBAL 
•un kaçacağız. İki, üç, dört, altı 

gün ne kadar olursa olsun .. Cebim 
de yetecek kadar para var, blr haf 
ta bile burada kalabiliriz. Yemeğe 
gelince, sizi bilmem amma ben alış 
kınım, beş sene evvel doktorun 
tavsiyeo: üzerine 48 saat yemek y<;
memiştim. 

Rose'un gözleri yaşlarla dolmuş
tu: 

- Fakat ya bir grev çıkarsa ... 
Kazimir de sendik .. ya dahil. O da 
hemen arkadaşları gibi ixi hıra -
kır, durur. 

Atların takırtısı kesildi, ön ta -
ufla aramızdaki camı beş iri par
mak tıkırdattı: 

-- Ey efendi ... İ~te dediğinız yır 
re geldik ... Geleli on dakika olu -
yor .. 

Başımı kapının at"alığ.ından uzat 
lım, yavaşça ve ~•mimi bir sesıe 
seslendim: 

- Affedersin arabacı efendi, ya
nılmLŞım. Numara 172 amma bura
sı değil. Saint - Michel bulvarın -
daki 172 numaraya. 

• •• 
Karanlık basmıştı. Sek'z buçuk 

saattenberi geziy,,rduk. Borcum 
saati iki frarıktan on altı frank el
li santim olmuştu. Durmadan do
laşıyorduk ... Saint Michel bulva -
rından, Lepic '"kağına oradan 
Grande Armee bulvarına, oradan 
da Omana bulvarınr. gitmiştik. 

Nihayet seslend:m: 

- Pantheon ab'desine, etrafın -
da b'raz dolaşırsın dur diyince du
rursun. 

Rose artık ağlamıyordu, bu göz
lerinde artık YB.§ kalmadığı içindi. 
Bense ölümü bekliyordum. İçim
den ·b:r otomobil çarpması için du
a ediyordum. İşte gene adım, adım 
ilerliyoruz. Sabahın saat ikisin -
de Kaz:mir Pantheon meydanının 
ortasında durdu ve seslendi: 

- Qoyizn. 9\rnd.\ tüt\.\n.cÜ.lCT ka -

panır Soyflat sokağında inip iç -
mek için sigara alacağım. 

- İstediğini al ben de sarıa bir 

bardak ~rap ikram ederim. 

Bu vaziyet hiç aklımdan geç -
memişti. Fikrimi Rose'a bildirdim. 
Benimle kocası içerken o kaçacalv 
tı. Sonra Kazimir beni eve götü -
recekti. Rose'da y ~yan dönecekti. 

Biz henüz içmeve başlamıştık ki 
birden karşıki kaldırımda Rose 
göründü. Evet bu oydu .. Kokot ta 
k'şnemeye başlam,)t .. 

Rose başını kocosına doğru çe -
virdi: 

- Ah, işle seni içerken yakala
dım .. Uorrensda kalmaya gelmif
tim. Senin arabaı;ı gördüm. ·Eve 
dönmek için geld".n. • 

Ben geçirdiğim >ekiz saatı haya
tımın en sıkıntılı dakikaları sanı

yordum . 

Tebii değıl mi ya... Metresinle 
beraber bir arabada ol.. Kocası da 
iki adım ötede elinde kamçısiyle 
bulunsu't .. 

Fakat asıl ıstırap bundan sonra 
başladı. Rose kocasının yanına <>
turmU!jtU. Her iki metrede bir Ka
ziınir arab1yı durduruyor ve kol
lariyle Rose'u sa"ıyor, sıkıştın -
yordu. 

Sonra karısrnın taze ve güzel du 
daklarına doğru eğiliyor, bir iki, 
üç. beş, on, yüz kere öpüyordu. 

Şimdi Paris sokakları bana bit
miyecek gibi gelmeye başlamıştı. 

Allahım ... Sa!nt - Michel bulvarı - Ona bir adrea söyleyin. han -
1 ne kadar da uzunmuş ... g:s o ursa olsun ... Hapı yuttuk ... S 

Arkaya dönecek.. •.int,Mare sokağı da ne 
Aman, 
bitmek 

bilmiyor ... 
Başımı kapıdan uuttım: 
- - Bana bak Kezim ... Yani ara- Gözümü kapıyor. kulaklarımı tı 

bacı . .. Bizi şeye götür ... Şeye ... kıyor, perdeleri ind:riyorum, fakat 
- Aklıma aksi g"bi hiç bir sokak is- onların gölgeleri, buseleri, perde
mi gelmiyordu - h~ .. Haussman bul nin üzerinde dans etmeye başlı -
.-arı 172 numaraya. 'yordu. 

Rose ve ben neticeyi bekliyor -
dok. Bu meş'um •rabanın iki ka- Nihayet dayanamadım, bu seyir 
ıı;,ı vardı, biri saj!da biri solda, bir çok ıstırap veren bir manzaraydı. 
ilçüncüsü yoktu. Buna bir son verdirmek için camı 

İlk aklıma gelen kaçmak oldu. yumrukladım. 
Tam kaçacaj!ımız sırada R06e ba- Kalın bir ses bağırdı: 
~ırdı: 

- Yok. inmem Kokot kokumu 
a lır Kaz · mır de duyar gdır bizi 
ôldünir 

- Ne var efendi? ... Bu benim 
kabahatim mi? Siz tam saat sekiz 
saat bir genç kızla arabamda ka -
pandınız.. Daha ı e istıyorsunuz? 
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Silah patlayınca Hasan çavuş boş bir çuval gibi 
atından düştü ve Çakıcının sesi ormanlıkta çınladı 

Bu düşünce ile Çakıcının ta-· çete için kaybedilecek zaman yok !yola getirecl!ğim. 
kibine bir müfreze çıkarılıyor ve(demekli. Çakıcı Mehmet, derhal Mukabelesiyle karşılaşmıştı. 
müfrezenin kumandası İzmirli tertibatını aldı ,.e sabahın alaca Hayvan çok yakışıklı ve çok oy
mülbım Hüsnü beyin idaresine karanlığında Kaymakçı mezarlı- nak olduğu için HUsnü Bey onu 
veriliyor. Çakıcının babasını öl- ğında iki taraflı pususunu kurdu. bir türlü satamıyor, satmağa kı-
düren Boşnak Hasan çavuş da Beri tarafta takip müfreze - yamıyordu. 

Hüsnü Beyin yanındadır. sinde de geniş bir faaliyet vardı. İşte böyle konuşa, konuşa gi-
Hilsnil Bey cesur ve mert lbir Zabtiye kuvvetlerine mensup ol- derlerken Kaymakçı mezarlığı

zabittir; h&len İz mirde bayraklı- dukları zannedılen muhbirler, nın ortasından geçen yola girmek 
da oturan Ömer Beyin dayısı ve Çakıcı Mehmet ~et&inin Bold"n te geç kalmadılar. Müfreze e
lklnci şekavetinde yine Çakıcı havalisine kaçtığını bildirmişler- peyce ilerlemiş, vak'a mahallini 
tarafından öldürülen Binbaşı Rüs di. O halde me,ele yok demek- çoktan geçmişti. 
tem Beyin küçük kardeşidir. ti; takip müfrezesi rahat, ra - Hüsnü Beyle Hasan çavuş Ça-

Hüsnü Beyin Çakıcı Mehmet- hat tertfüatını alabilirdi. kıcı Mehmet çetesinin kucağına 

le bir tanışıklığı vardır. Fakat Müfreze gün doğduktan son- düşer, düşmez yekdiğerini mütır 

bu tanışma nerede, ne münase- ı·a Kaymakçıdan kalktı. Mülazım akip iki el silahın patladığı ve 
betle vuku bulmuştur; bir türlü Hüsnü Beyle Ha•an çavuş da ya- Hasan çavuşun, boş bir çuval gi-
tesbit edilemyior. Muhakkak ya müfrez~den bir saat sonra bi, attan yere düştüğü gllrlildU. 
olan şudur ki ('akıcı Mehmet, hareket ettiler. ;\1üteakibcn mezarlığın için-
Kaymakçı pususunda mülazım Hasan çavuş muttasıl takip den bir ses yükseldi: 
Hüsnü Bey; kat'iyen öldürmek hikayeleri anlatıyor; Hüsnü Bey 
istememiş, bu cinayetten ictinap de huysuz atıııı yola getirmekle 
için elinden ne geldiyse hep•ini uğraşıyordu. 

- Ulen kerata ... Baıbamı öl-
dürmeği, anamın apışma martin 
uzatmağı gördün mü? 

yapmıştır. Filhakika bu huysuz atın da 
Çakıcı Mehnıet takip edildi - bir hikayesi vardır. Hüsnü Bey Beyninden ve gözünden birre 

jfini haber alınca, hele bu müf- bu atı satın aldığı zaman yola kurşun yiyen Hasan çavuş bir ö
rezede Hasan çavuşun da bulun- getireceğini sanmış ve bu işi bir liim titremesi yapınağa dahi fır -
duğunu öğrnnince fevkalllde mem izzeti nefis meselesi telakki ede- sat bulamadan yere serilince mü
nun olmuştu. şte babasının in- rek eşkiya takibine bu atla çık- lazım Hüsnü Bey şaşırmış ve elin
tikamını almak ve anasına yapı- mağı adeta itiyad edinmişti. Hay- deki martini doğrultarak atını 
lan hakareti kanla temizlemek vana güçlükle biniliyor, binildik- mezarlığa sUrmek istemişti. At 
fırsatı gelmiş demekti. Bu se- ten sonra da idaresinde zorluk şahlandı. Silah sesleri üzerine 
heple çete bütün kudretini ve ıbü-. çekiliyordu. büsbütün huysuzlaşan hayvan 
tün zekasını, takip müfrezesinin Bu hali gören İzmirin maruf muttasıl olduğu yerde tepinlyorı 
hueket hattını tesbite sarfetti ve şahsiyetlerinden Miralayın Ali süvariffiniıı emrirıe kat'iyen itaat 
muvaffak oldu. Rey bir giln Hüsnü Beye: etmiyordu. 
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l!t:;.iNli.IMl~I 
Genç yıldız Deanna 
Durbinin ilk aşkı 
On 

bir 

yedi yaşındaki güzel sesli 
sevimli kız gene 

adama gönlünü kaptırdı 

Filhakika yelen muhbirler, - Hüsnü Bey! Sen bu hayvanı Onun bu halini pusudan sey- L . zamandanberi Deanna Dur _ Deannayı birl<aç bydanberi tanı -
yordu. Fakat birkaç 1.afta var ki 
genç kızla genç adam birbirlerin -
den ayrılmamaktadırlar. Birlt'kte 
otomobil gezmefari yapıyorlar, 
plaja bir giriyorlar, lokantalarda 
yine onları berabe• görüyorlar. Sık 
sık geceleri çıkıp dansetmektedir
ler. İki gencin sev ştiklerlni bütün 
bunlardan derhal anlamak müm-

ınilllzım HilsnU bey müfrezesi - değiştirmelisin. Bu gem almaz reden Çakıcı Mehmet bağırdı: bin"in, bu genç sevimli artistin &şık 
nin geceyi Ödemişe bağlı Kay- at bir giln fena bir mevkide senin . Hüs~ü ~ey, yaklaşma 1 Se- olduğu dedikodusu ağızlarda do _ 
makçı nahiyesinde geçireceğini ö!Umüne. sebep olabilir. . nınle h ıç lbır hesa.bımız yoktur ; taşıp duruyordu. Şimdi iSe onu ya-
bildirmişlerdi. Kaymakçının çı- Demış fakat Hüsnü Beyın: zararım dokunmaaın.. kından tanıyanlar bu sözlerin ga-
kış yolu muayyen olduğuna göre - Üzülme Ali Bey; ben ona (Arkası yar ın) yet yerim:le olduğunu ve genç kı 

I-----T-ARİ-HT-;~-BİR_P_A~ç~------: 

·--------------------------·····-----· 

Afr~lt .'"7 A_n~~y?dem, zevkin ı l~ hasıl olmu 1ıar, aşkın b.r milda-ı le hareket eder; kalpierı ~ :çın 
sefal-E'tın ıkı buyuk nl 1-ıcsı. (Ba - fıl, daha doğ :usu bir i' m'8f kes\!- çarptıran bunlardl.!" Bu 

. 4 .. , • ' 1 1 

ztn pek yakında evleneceğini söy

lemeye b~ladılar 

Deanna'nın aşık olmasını o ka-
dar büyük bir hadise diye telakki 
etmek belki doğru değil, yalnız iU , kün değil mi? 

ı var ki Deanna'yı henüz filmlerin- Bu son hadiseie" üzerine Dean -
'le yaramaz küçük ıgüzel •bir kı,.gör- na ile yaptığı bir mülakatı gazete
.eye alıştık. Yakın zamana kadar ellerden biri şöyle anlatıyor 

her yerde annesin:n kolunda gö - - Genç artisti stüdyoya görme
rüldüğünü biliyorduk. Şômdi iite ye gittiğim zaman beni locasına 
bu küçük sevimli yüzlü, şeytan ba davet etti. Bu gayet güzel bir o -
kışlı kızcağızı aşık olmuş. genç gü- daydı. Genç yıldız tarafından zevk 
zel bir adama görlünü kaptırmış le döşenmi~i. Köşede beyaz !pek
dlye, duyunca ne de olsa b:r tuhaf J le kaplanan uzun bir koltuk ve kö 
oluyorul!. Haibuki şimdi Deanna- şede muhteşem biı· piya11ı0 vardı. 
nın &şık olduğunu bastıran yeni Locada bir kadın bulunuyordu. 
bir haber daıha var; Deanna'nın hususi hocası madam 

Genç kız evlenecekm~.. Morvisson· 

Deanna 17 buçuk yaşındadır. O- Deanna baııa: 
ııun büyüklevle oynadığını, çocuk- _ Görüyorsunu. ki Parsifal'a ça 
!ar gibi yaraımazlık ctliğ:ni ve kar ı~ıyorum, dedi. V«gner'in bir ope
yolasına Gary Cooper'in resmi ü- rası. Sakın zannetmeyin ki beyaz 
zerine kapaMrak yalandan ağla - perdede söylemek için, hayır bu 
dığını biliyoruz. FA kat bütün bun- etüd programım arasında bulu -
lar genç kızın büyük adamlar gibi nuyor. 
sevmes'ne mılni olmamaktadır. 

Bu yeni · hadiselerden en çok ta 
müteessir olan kirı:dir biliyor mu
,unuz? Genç kızın reklam işleri 
şefi, şimdLye kadar bu adam Dean 
nanın i91lli etrafında en küçük b ir 
d;!(ii kodunun çıkını.sına mani olu
yordu. Tam üç s~neden beri de 
bunda muvaffak olmuş, genç kızın 
hususi hayatını bil melek gibi ge
çirmesine ve kısmen onun hakkın
d aıbir şey söylenmemesine çal~mış 
h. Hatta o ge~ yıldızı filmlerinde 
parteneı·lerinin öpmemesini ·bile 
şart koymuştu. Bunun onun şöhre
ti için fena bir tesir yapacağına 

kani idi. Ve puse sahnesini elinden 
geldiği kadar geciktirmeye, niha -
yet bu bir meC!ıuriyet hahne ge -
lince sahnenin gayet maswnane ve 
çabuk geçmesiııi t~mine uğraşmış
tı. Halbuki şimdi artık vaziyeti büs 
bütün değiŞmiş bulunuyoruz. De
anna iişık Deanna bu sefer taraf -
tarlarının ı!trafıncakikrin isyan -
!arına aklırmıyarak senaryosunu, 
ve hakiki partenerini yalnız başına 
seçmiş bulunuyor. 

Genç yıldızların evlenece~ i ada
mın ismi Vanghn Paul'dır. O ne 
bir Robert Taylıor ne bir şair, ne 
bir prens, ne de çok büyük bir ~ah-
siyettir. Genç temiz yüzlti, sevim· 
il bir adam{!ır D anııa'nın - !ıs -. 

Genç yıldızı en çok enterese e
den mesleğidir. Sözüne devam e
derek: 

- Benim Charleı; Boyer ile çe
vireceğim cFirst Bove• de büyük 
bir aşk h ikayesir.e karışacağım 

söyleniyor. Bu doğru değildir. He
nüz HeM.y Lamar'ın der'uhte et
tiği gibi. roller alacak ya~a olma -
dığımı biliyorum. Bunun da za -
manı gelecektir. 

Asıl sormak istediğim sual du -
daklarımı yakıyordu. Nihayet ken 

dimi tutamıyarak sordum: 

- İzdivaç edec~ğinizden bahse· 
diliyor, ııe dersiniz? 

Birdenbire, mavi gözleri hiddet

le parladı, yüzü pembele§erek ce-
vap verdi: 

- Eğer bunun muhakkak ceva

bını almak istiyorsanız $ize şunu 
söyllyeceğim: Benim hayatımdan 

kendim mes'ulumdüı ve kimsenin 

hareketlerime karışmasını istemi-

yorum-
Bu suali sorduj!uma pişman ol -

dum Küçük :yı ldız fakaıt büyük 

bir kadın g~bl cidıd! ve vakur kar -

şımda duruyordu. Önünde eğile -

rek müsaadesiii aldım, çıktım. 

Anlaşılıyor ki Deannn h kika -
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Barbaros 
Tefrika No. 9 RAHMi YAÖIZ 

Türk Korsanları Tunus Sultanile 
mühim bir muahede aktettiler 

kılan bu isn1in ınona ve n1ahiyeti 
b'rçok ınüverrihlerce buşka başka 
ll·fsirlerc uğramıştır İki kardeşin 
d< koJU kumral sekaUı ve saçlı 
oluşundan kinaye sayılarak fran -
•ızca: Barb - Rouje kızıl sakal iin -
'aııilc lükaplandırtldıkları ileri sii
!'iiliirsc de Vatikaıı rapOTlerı Be -
ıner Kungen Überden Algerischen 
''e diğer ınennbie göre i~in doğrusu: 

1'iirk oluşları '\cbcbile o zaınan 

lere Avrupalıların nrdi i Barbar 

Cerbenin bir hamlede ve kolayca 
ele geçirilişi Türk km'S<anlarının 
maneviyatını arttırmak, kendi bi
leklerine, kendi gü~lerine, kendi 
silahlarına güvel)en y:ğitleri yeni 
fütuhata sevketmişti 

Oruç reis, Tunus sultanının kux
kusunu, kend !erinden yüz çeviri
şini mimlemişti. Fütuhat projesi
ni, Tunus etrafından saracak, en 
can alacak ı nktal11 ını f"1e e ır(I-

İKDAM 

s PO u~ 
SAYFA 5 

Son Avrupa hadiseleri içinde 

.. 

Edvart Herriot 

de hükumeti rei•inin "boyun 
ğmedik ve eğmiyeceğiz" •özünü 
e tasdik eder. 

Büyük Britanya ile daimi iti- ·. 
'f halinde pek L..üyük -ehemmi -
eti haiz bir dii\'er diplomatik 
ücadele takip edilmektedir. 
nglo - Trükitilifının akdi tah-
ım için huıuai bir mübahat kay-
ağı oldu. Harpten sonra deha 
ahibi bir adamın eıeri olan 'Pür~ 
iyenin tetkili.lını mahallinde 
ördüm. Bu güzide devlet adamı 
.tibdadın harabeleri üzerine de-

okrat bir Cumhuriyet kurdu, 

e mert ve çalı~kan bir halkın 
viyeıine çıkarmak için bütün 
üe11eaatı değittirdi. Bu Cum-

uriyetin liberal memleketlerle 
ir itilaf akdedileceğine üınid -
ardım. Bu üınid tahakkuk et-
ittir. 
Ruı İtliri.k meaaiıi • 
Demokrat milletlerin umumi 

ir itilifın ehemmiyetini anla-
ak için bir haritayı açmak ka-

-
l&TANaUL TRAMVAY 

iŞLETMESi 

1939 yılının 19 Ha1.iran.daa. 
itibaren yeniden çılr.acalr. ilana ka-
dar, puardau başlr.a günlerde 
gidiş • geliş saat cetveli. 

Kalkıf 
No. Yollar ilk Son 

ı Şişli - Tünel li.40 23•15() 
lO Tünel · Şışli 6.oo 24.os 

l l 1 Şişli • Beyazıt r;·5s 23.11 
Beyazıt • Şişli 6.40 24.oo 

12 1 Harbiye - Fatih 6.29 24.30 
Fatih-Harbiye li.45 23.45 

12 ı Har. Aksaray 6.38 24.00 
a Aksaray • Har. &·55 2.3.17 

16 1 Maçka · Be ya. 6.05 23•25 
Beya • Maçka 6.50 Jl4.10 

16 ı Maç. ·Eminönü 6.118 20·25 
a E . " 11 7.29 20.55 mınon • ma9. 

17 1 Şişli • Sirkeci 6.25 20.ıo 
Şirkeci • Şişli 6•57 20.42 

17 1 Mecidiyelr.. • E. S.45 20.oo 
8 E. - Mecidiyek. 6.17 20.32 

1 Talu im - Fatih 6.09 20'42 
18 Fatih • Takıim 6.46 21.20 

!Kurtuluş· Bey. 600 23.ıa 
19 Bey. · Kurtuluş 6.45 2.J..Oo 

19 ı Kurtuluı · E. 6.45 20.:!9 
a E. · Kurtuluş 7.16 21.00 

B. T.., - Bebek 5.23 -
22 

Bebek • Eminönll 11.46 23.45 
Eminönü · Bebek 5.5.J. 24.25 
Bebek • Be,iktaş - 1.05 

23 1 Ortaköy - Aksa. li.45 20.55 
Akaaray • Ortak. 6.30 21.40 

1 Beşiktaş - Fatih 6.00 20 35 
34 F atib • Beşiktaş 6.42 21.20 

Alr.uray- Toplr.a. 6.24 -
32 

Toplı:apı- Sirkeci 5.40 23.30 
Sirkeci· Topkapı 6.12 24.00 

i 

istimlak kanunıı 
Büyük Millet Meclisi tarafın -

dan çıkarılacak olan istimtak ka
nununun yalnız iki maddesi bu 
devrede müzakere olunacaktır. Bu 
maddelerde takdiri kıymet ve teb
ligat işleri mevzuı.ıbahis olmakta
dır. Telbliğat 4lerinde tebllgatı ya 
pan polis mal sahibini bulmadığı 
zaman, bu tebli.gat gıyaben yapı
acak ve bu muteber olacaktır. 1 

Takdiri kıymet için bir komis· 
yon tarafından verilecek fiyat ka
tiyet kesbedince muteber addolu
nacaktır. 

Sirkeci meydanı 

ş 

Sirkecide güzel bir meydan in· 
ası için çal~malara devam edil • 

mektedir. Sirkeci istasyonunun di 
ğer cephesindeki bahçenin tanzi
mine yaz s~n ır<!· başlanacaktır. 

Topkapı - Akla. - 24.34 1 
İstasyO!!lfııı nn! inşa edilen ban 

iyö peron 'nunur c. nun'je geniş bir 
meydan açmak içın civardaki ba
•ı binaların istimlitki icap etmek
edir; Nafıa Vekiıletile belediye a
rasında bu istimlak işi için temas
ar yapılmaktadır. 

33 

37 
-

Aksaray• Yedik. 11.29 -
Yedıku. ·Sirkeci S.45 23.33 
Sirkeci· Yediku. 6.17 U.05 t 
Yediku. • Alua. - 24.37 

Akaa • Edirnt k. li.23 - 1 
! 

E'.dirnek. ·Sirkeci S.45 23.40 
,,Şorkeci·Edirnek. 6.1424.!0 1

1 
Uzunköprüde gümrük nıemur

arı için ınşası karrala imlan a • 
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. K°.RU.Aş·ı_ı _·L._S 
Senelerden beri devam eden mücadele neti- A De N A ' o A Ne D E 

cesinde Çankırıda. sıtmanın önü ahndı 
Çankırı (Hususi) - Yıllardan-] le, suyun akıntısı temin edilmek

vYjB-• ç A R"eH _E -R 
AVıANeKeSAR 
L Yie"Eıflı •o f 'lf-f"N 

beri yapılan sıtma mücadelesi bu- tedir. 

gün şehrimizde sıtmayı yok etmiş Şimdi de büyük bir gayretle bu 
1 
B~J~O~ ~~C~Zıt 

denebilir. Bu mel'un hastalığın işe başlandıkton ı:ı:aada şehir için- -~-r-'""I"'~~ 

mülıakatta da kökünün kurutul - deki durgun su mahalleri, havuz- - - --~1- 1 --1--f- --
ması için çall§ılınaktadır. Evvelce lar, arklar buna II'Ümasıl yerlerde - -- • • -• .--

§elıri sivrisinekler, bS§lıca şehrin 

çok yakınında bulunan Fesliğen le sivdisineklHin barınmalarına ı - - -- - ·-·--
1
- .

sahasının bataklılc olan çayırlık - mfi.ııi olunınak;adır. .- - -. - ~,-ı-· 
]arından vücut buluyor ve yüzler y in .,, h d d d h J l . - ----1 - - 1 

ce ınsanı sarartar'.11<, kuruta~ak sıt deki köylerde sıtma tamamıle or- - •• - -
1
- - - -. - -

. a ıt Vl!ayet u u u a ı ın- • -~- • 

malı, hastalıklı bır hale getırıyor- tadan k&l~ırılamamıştl': Bu da --- .- --~
du. ., çeşme ayaKhrn-nn pis sularındaı- -ı- .--• 1- -

Fesligen bataklığının kuıutul- ve manda!;;r;ıı banyo yaptığı our- -- - -ı- -
1
-

1 
-

ması için kanallar açıldıktan ve 1 b 1 ikt d ·· f • gun su ar.,, o m ar a sur e 
sivri sineklerin bsrınacakları yer

mer.baı olro •l ı•ınaMn ileri gelmek 
!er dezenfekte edildıkten sonra 

tedlr. 
Çankırı sıtmadan kurtulmuş oldu. 
Sıtma mücadele teşkilatının çalış

Maamafih vilayetin Ilgaz ve Çer 

maları kısa bir zamanda çok müs- keş kazabrı.ı ia da mücadele teş-

bet neticeler verdi. kiJiitı kurn ' 'lıuştur. Mülhakatta da 

Çankırıda bugün e'.'an sıtma mü mücadele bir1<aç yıl devam ettik-

cadelesi devam etmektedir. Mev-ı ten sonn sıtmadan tama-
cut kanallar her yıl temizlenmek- miyle kurtu.acaktır. 

Anasını kurtarmak 
isterken öldü 

· Adanada ticaret lisesi 
binası inşaatı durdu 

- SOLDAN SAGA -

1 - Slav ırkından bir millet -
ıHalk. 

2 - Ruhsat - Hamız. ' 

3 - Ş<iıret - Keder - Bir pey -
gamber. 

4 - isim - Ahbaplık nişanesi -
iliıç. 

5 - Mum - Teessür ve tezallüm 
nıdası. 

6 - Okuyucu - Alenileştirmek. 

7 - İsimlerden sıfat yapmak için 
kullanılan edat - Bir yemiş. 

ı K o A M ' ı n Hediyer nketi 
Bayan Melahat İhsan sö~lüyor: -=============!• Erkeklerden eskidenberi ve elan 

Ankara Radyosu 

:.~:.~~::..~~~~=~?o~~1· 
T.A .... 31,?9 m. 9465 Kc . 20 Kw. 

1639 m. 138 Kc . 120 Kw. 

- 14 - B l d 'a :ısm unulülmıyan · Ronald Kol- f ersem be - 22 - 6 - 939 
1 - Sinemalar eski ciddiyetini ayan ar an man. ın san'atında dahna ciddi, ve ' 

muhafaza ederl<:en •Bilgi veren i ı;eyal zannettiğim :z sinema film - Saat 12.31}: Program. 
müesseseler. gibi koşardım. ş;mdi Soruyoruz )erini sonuna kadar bir haki.kat gi- Saat 12.35: Türk müziği. 1- Sa-
sincma bu eski hüviyetini kaybet- bi yaşatml§ ve y .. ratml§tır. Yine !im bey: Hicaz, 2 - Şevki bey: Hı-
miştir. 1 - Sinemayı niçin sever • eı;kilerden ve haleı~ de filmlerini caz ŞaI'kı (Demen cana beni ya -

2 - Lüpevels'i severim. İnce duy siniz? gördüğümüz •Kari Koper • ı be - det), 8 - Re'iik Fcrsan: Hicaz şar-
gulu, kıvrak b:r sım'atJ<aıdır. 2 _ Hangi utistleri ıever- ğenirim. Güzellik ve giyinmek ci- kı (Ey benim gonca gülüm.) 4 -

Hususiyetleri arasında en çok gü siniz? hetinden de •Rişar Grith• tir. Bedriye: Hicaz şarkı (Mümteziç 
lüşleri hoşuma "'"er. 3 - Artistleri taklit etmeg· ı ha - aşkınla), 5 - 5 - Ud taks'.mi, 6 -6~ (Bu sevdiğini% ufütleri 

3 - Giyiniş ve tavırları cali ol - yatımda aklıma getirmış değiJ.im. Muhayyer şarkı (Niçin mahzun 
duğu için hiçıbJ-isini takJ.it etmek en çok hangi ıususiyetleri ho- Onları taklit etmekle kendimi gü- bakarsın), 7 - Muhayyer saz se • 
aklımdan geçmez. şunuza ~diyor? Jünç bir mevkie düşürmek iste - maisi, 

4 - Artistlerin kazancını da, 3 - Sinema yıldızlan ua - mem. Saat 13.00: Memleket saat ayarı, 
şöhretleri de, san'atları kadar ca - sında ııiyinişlerini ve tavır- Yalnız bir çik kişilerin. ısr~rlı \ajans ve .meteoroloji haberlerı. 
tiptir. )arını, hatta hayatını tilki.it benzet.-ş!erile •Marlen Dıtrıt.lıın. Saat 13.15 - 14: Müzik (Karışık 
Açık konuşmalar: ettiğiniz artistler var mıdır? bana benzediğin· kil :ıl ettim. Bunu 1 program. Pl) 
Sarıyerde N. C imzalı mektup 4 _ Herhangi bir meşhur ben değil ta.biat cna benzetmiştir. 

sahibine: 4 -- Yıldızları makvaı·sız görme-
sineına yıldnının, size cazip , 

Sorduğunuz artistin hangi film- görünen hll'1gi tarafıdrr? m12 kalıil olmadığı için filimlerin-
de oynadığını maalesef hatırlıya - de hep.<;i ayrı ayrı güzel ve cazip -

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
madık. tirler. Bunu başka türlü tahlile im-

güzelliği mi?) . 
Beyazıt D. Kalay söylüyor: kan yoktur. Birkaçı isf.ıma edile -
1 - Az bir para mukabili: giir- ic============İ• b:li. Meselit Büyük Valsdeki Mi

mediğim şehirleri tab:aLn ekseri ve h:ç filmlerini kaçırmazdım. Fa- liza kuriyusu ve Janet Makdonald 

Saat 19: Program, 

Saat 19.05: Müzik (Kl'bare - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği (İnce 

saz faslı), 

Saat 20.0Q: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoro1oji haberleri. 

Saat 20.15: Neşeli plaklar - R. 

manzaralarını, meşhur yıldızları kat bu mevsımde: hasret, aı:ka ta- sesi cihetinden, N~ Şeker şey fil - Saat 20.21}: Türk müz'ği 1 - Su
iki saat içinde gördüğüm gibi ke- pan kadın, Mavi tilki, Lahabeza mindeki Deanna Durb:ni de saflı- zinak peşrevi, 2 - Rahmi bey: Su
derlerimi sıkıntılarımı da orada u- f ğı, hoşluğu, cazLbesi cihetinden se- zinak şarkı (Bir fihri tarap), 3 -

ilınlerini yaşatan ve yaratan İs -
nuttuğum için sever ve giderim. verim. Udi Cem!: Hica:ı!kar şarkı (Layık 

veçli •Zarah Landeri• tercih edi-
Yf!€ane eğlencem hemen hemen si- Kazançları hariç olmak üzere mı sana.). ; - Udi Zlki: Uşşak şar-
nemadır. yorum. F.lmlerini görenler nasıl l>alısettiğim yıldızları ses, san'at, kı (Bir gün gelec~ks:n diye), 5 -

2 - Kadınlardan evvelce Greta 
Garboyu Marlen Ditri'th'i, sever 

Nevyorkta 7 kişi 
yanarak öldü 

bir san'at ehli olduğunu takdir e- kabiliyet cihetindm sever ve tak _ Lemi: Hüseyni şa:·kı (O güzel göz
derler. dir ederim. !erle), 6 - Hüseyni şarkı (Kim.n 

İngiliz - Fransız mü
dafaa konferansı 

Bitaraflık kanununda 
tadilat yapılacak mı? 

mecburu hüsnü anısın), 7 - Lemı: 

Karciğar şarkı (Çeşmanı o mehve
şin eladır), 8 - Rakım: Kürdlli 
şarkı (Demedin hiç ona kimsin), 
9 - Osman Nha\: Kürdili (Kaç yıl Edirne (Hususi) - Kıyık ma- Adana. 16 (Hususi) - Adanada 

hallede köy hocası Ali adında bir bir ticaret lisesi binası ınşasına 

edam karısiyle kavga etmiş, karı- başlandığını yazmıştım. Üç ay f!!V

.ım dövmeğe başlamıştır. Annesi- ve! inşasına başlanan bu binanın 

Nevyork, 21 (A.A.) - Nevyor- Sing~ur, 21 (AA.) - Hındi Çi Vaşıngton , 21 (A.A.) _ Ruzvelt yüreğim), 10 - Halk türküsü (E-

8 - Hane - Evin büyüğü - Nefiy kun eski Çin mahallesinde bu.gün nideki Fransız kıtalarınm kuman ·meclisler, bitaraflık hakkındaki ka kin ekt1m çöllere), 
edatı. 

bodrum ve birinci kat inşaatı bit 
nin feci şekilde dayak yediğini gö-

17 d ki K
• b b • miş ve fakat inşa faaliyeti burada 

ren yaşın a azını, a aoına .. ,. . . . 
. . k 

1 
k . durmuştur. Çunku tahsısat l§e ka-

~·alvarmış, annesını ur arma ıs-
. . Fak k d. d . fi gelmemiştir. Yarım kalan inşa-

temıştır. at en ın en geçmış ı . . . 
· h ki 1 H Al. 1. d k. · ı.tın tamamlanması ıçın Vekalet 

bır a. e o an oca ı e ın e ı . . .. . 
nezdmde teşoobuslere geçılecek -

bıçağı çocuğa saplamış, zavallı ço
tir. 

9 - Söz - Güzel kokan bir mad
de - Bir cihet. 

bir yangın çıkml§ ve yedi kişi ya- danı general. Martin, yarın aıdtc- nu~da ta.dil~t yapmadan. kongre:'.in J Saat 21.00: Konuşma (Ziraat sa-
dilecek olan Inıgiliz _ Fransız mü- tatıl devresıne grımek ıstemedıgı- atı). narak ölmüştür. 

lO - Ölüm cezası - Aksisavt. İtfaiye, ateşi söndürmekte bü -

11 - Evlerin erzak anbarı - Bir yük m~iil-at çekmiş ve bir çok 

uzvumuz. itfaiyeci yaralanmıştır. Enkaz al-

dafaa konferansı. na iştirak et _ ni teyit ltmişlir. Saat 21.15: Müzik (Senfn-ıik 

mek üzere maiyeti ile birlikte bu

raya gelmiştir. 
• Bir gazeteci, mumaileyhe Blom plaklar). 
tarafından tevdi edilen projenitn Saat 21.45: Konuxma, 
Amerikayı haı'be girmekten koru- Saat• 22.00: Müzik (Kıiçük or -

tında daha başkaca cesetlerin bu- --- ------------ yup koruyamıyacağını sormuştur.fkcstra _ Şef: Nec:b Aşkın) 1 _ - YUKARIDAN AŞAGIYA -
lunacağından korkuluyor. ~NI NEŞRIY AT Ruzvelt, Blomun !adi~ projes'."lı1 j Mendelssohn: Venedik gonılol 

1 - Nümune - Su verilmiş de - Amenkanın sulh lehındekı nufu- şarkısı (llk balta,· şarkısı), 2 -
cuk derhal ölmüştür. Hoca Ali ya
kalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

mir. 1. lokman hekim l zunu takviye edeceği kan.aa.tınde Miohelı: Gece pu,eleri, 3 _ Puçi· 
:ı. - Hürriyeti iade - İki yüksek ı... b l d - t Hitler bir temmusta arazi arasındaki düzlük. 7 - Su - İka. Lokmanı Heldmin (31) inci sa- u un ugu cevazını vermış ır. ni: TOlika operasından potpı.ır, 

8 _ Biı· Sorgu edatı - Sahip - yısı çıkmıştır. Neşriyat kongresine 4 -. ~uiginı:. Mısır. baleti, .5 .- E-
A d d d.k. k utuk so··yıı·yecek 3 - Perinin arkadaşı - Kıymet- B . k l .. 1 "' ldt 1 İk k k l 

ll bir nevı kumaş _ Kıpti ka- · · ma sus ev a ..... e ır nus a ır. ' Y ın a J JŞ ursu n 1 Bir mayi h f k ıu b. . h d ovunın o eJı mı na euıe : ı ere ı ı Yas. 
·ı B ı FI ı . T k S ı ç k k ı· k ı 1 kapatılıyor 6 - Dı·usselmans· Felemeok St. ıtl Aydın (Hususı - u yı a - Berlin, 21 (A.A.) - Almanya- dınlarının baktıg" ı şey. 9 - Isyan eden - opra - a - o ıyrnet ı ma a e er, nutuklar, 

1 
No. 3 (Karlı manzara). 

kevimzide açlıan Dikiş. nakış ve nın 11} bin tonilatoluk beşinci ağır 4 _ Lahza - Hırsız - Tahfifi mas maktan emir. vardır. Tanesi 7,50 kuruştur. Beşin Varşova, 21 (A.A.) - Silizyada Saat 23.oo: Son aıans haber leri, 
çiçek kursuna devam eden kırk iki kruvazöriinün denize indirilmesi1 tar edatı. 10 - On bir sınıflı mektep - Ka ei cilt te çıkmıştır. Şimdiye kadar kain Bovumin Alman kolleji, bu ziraat, esham, tahvilat, ksır::l yu _ 
talebenin imdhanları yapılmı.ştır. J münasebetiyle ı temmuzda Hitler 5 - Sefinei bahriye - En küçük dıköyünde bir semt. (5) yaldızlı cilt neşrolunmuştur. sene sonunda kapatılacaktır. Çün- nukut borsası (fiat). 
Netice kızlarımız iyi dereceler al-' merasimde bulunacak ve mii!him elektrik ölçüsü. ll - Dt'Vam ettirmek - Boşan - Her cHt (70) kuruştur. Divanyolu:,.kü bu mektebin ancak 15 taleıbesi Saat 23.20: Müzik (Cazbaııd-pl). 
mıştır. j bir nutuk söyliyecektir. 6 - Yakın akrabadan biri - İnil- ma. No. 104. vardır. Saat 23.55 - 24; Yurınkı program. 
,~----------~~mii:DEiıcma!JBll ....... _.i:iıiıliıı.._ ...... ı;;:z. ............................................ _ .. ______ llllllİm• ........... ..-. .... . 
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- Projemi aynen tatbik ettim. 
-- HarekMından hıç kimse şüp-

i mi? 

Bir lspenyol Casusunun meraklı maceralan 

Zene· gözlerini açarak cevap 

verdi: 
- Niçin mahvolacaksınız? Ar

kanızda ben varım. 

- Polis kuvvetleri önünde se-

aıasındaki mevkiimi kaybedece -
ğim. 

İşte, en ziyade bundan korku
yorum anladın mı? 

Zeki Ara.hın hatırına ani ola-

, .. 
Çeviren: l$kend.er Fahrettin 

gün o kadar renksiz ve değişik gör - İki gözüm polısin eline dü-

meıni§ti. şerek şerefiniz ve haysıyetiniı mah 
- ~artı ed. • K · r ~ n c ır · aç para ıs ı- volacağına şeref ve haysiyetinizle 

yorısun ... VerC'bi!eceğimden emin 
değil misin? benim kucağıma düşmeniz elbette 

• ayır. Otomobilden atladım. nin ne hükmün olur: rak lbir şey gelmişti. Prenı;cse dedi 
ki; 

Diye sorJ· •. sizin için karlıdır . 
herı,alde şoför valizi poEs mıidü
diriyetıne giitürmüştür. 

- Paskalın i panyadan Nevyor
ka gelmesi beni lüzumSU'z bir sui
.an altında bıraktı. Böyle bir deli
nin sözüne inanıpta benim gibi bır 
Prensesi bu derece tazyik ve takip 
etmek Amerika zabttasına yakışır
mı? 

Zenciınin bir şeyden hSJberi yok
tu . Polis hafiyesi M. Cakın söyle
diklerini hep :ft'ra zannediyordu. 

K! 3 , aya fev~•lade merbut obn 
• zenci Prensesin müşkül bir vazi -

;He dıi;tü~u~·, ı.: rtııce müteessir 

olmu~tu . 

- Öyleyse, dedi, Prenses haz
rctll.'r ltı '"nem~l.·k~~tten kacalım, 

olmaz mı? 

- Ya nasıl kaçalbilirız? 
- Bu d' dü~ünulecek bir mese 

le mid.r' 

- Beı n bunu gavct z·'r i~ '- , J 

dıyordum. Qünkü şimdı herlı2!de 
polis hafiyesi !it. Cak d:rı!m•~ ,.e 

bizim takibim;z için her tarafa şid 
det:, el".rler verılmıştir. 

- O emirlerin hiç hl1kmiı yok-
tur. 

- Benim mi? 
Tom, daha ciddi bir tavırla sö

züne devam etti: 

- Siz benı galiba daha tanıma
dınız? Ben Meksika hlikümetinde 
beş sene sivil polıtilik yaptım ... Bu 
nun la beraber Amerikada da hatı
rı sayılır boksörlerdenım. Benim bu 
kollarımı koskoca Meksikada kim
se kıvıramadı. Hele bir defa bak 
§U kollarıma mermer gibı ... Etten 
değil... Çelikten pırer kol. Bunla
rı. ölüme susamış insanlara saklı
yorum. Sabableyin bir yumrukla, 
polis hafiyesini nasıl yere devır -
diğim, gördünüz değil m ? 

Tom. ded.klcrinin hepsi doğ 
ru . .. Fakat içimde bir korku var. 
Yakalanacağım gibi geliyor . E -
ğcr ·akalanırsaın, öloom, biHiın 

demektir. 

- Canım bu kadar ııiç"n kor -
kuyorsunuz? Adeta hakiki bır müc 
rim gıbi titriyorsunuz ... Biraz me

tin olunuz ... 

- Bir insan tehlikeyi göıiyle 

Zenci: 

- Sizi buradan kaçırayım, hem - Seninle r·ıienmel: ..• 
polisin takibatından kıırtul:.ırsu - - Benim:e JT'i? 
nuz, hem de şeref ve haysfyetini- - Evet.. Fena bir teklif mi? 
ze halel gelmem~ olur. - Böyle bir latife yapmağa ce-

- Nereye kaça.bilriz? Her taraf sareot edeceğini hiç ümit et.niycr-
ta da pasaport lazım. dum. 

- Bana, düşünmek :çın biraz 

vakii vermez misiniz? 

Zenci beyaz dişlerinin ara~ın

dan kırmızı dilin; gösterdi: 

- Ah, bilseniz ::izi bir defa öp

mek için, dudaklarım beni kaç gün 

- Ben pasaportumu gösterince, 
kim olduğumu anlayı,p derhal tev
kif ederler. 

- Ay ... Bunu siz bir latife ola- den·beri ne ~adar il<l:ıar ediyo: ... 

Zendnin gıözleri güldü. 

- Merak etmeyinie, dedi, sizi 

rak mı telakki ettiniz? 

- Tom, sen galiba afyon içmiş
sin. Gevezeliğin bu derecesine ta
hammül edilme2. 

o suretle kaçıracağım ki, en ulak Zenci tehditkar bir vaziyetle; 
bir rahatsızlık bile hlssetmiyecek- - O halde, dedi, bana müsaade 
siniz. ediniz gideyim. 

Klara hiddetinden d19lcrini ıı· 

karak b~ırdı: 

- Fırsat Jüskünü alçak. Şiım-

diye kadar sana yaptığım iyilikle· 

re m..ıkabil; ~Jhayet bana bunu ya 

pacaktın değil mi? 

- Safı; mi söylüyorsun, Tom? - Nereye gideceksin? - Rica l'derim, Prensescigim, 

- Size karşı yalan söylemeğe - Canımın istediği yere... ben de bir in~an değil miyim? 

cesaret edebiHr miyim? Prenses Klara, Arabın gozle-ı Beni Afrika çöllerinden buraya 

- Sen eğer ·beni şu memleket- rinden, sözleri kadar korkmuştu. 1 getirdikleri gibi kalaydım, belki 
ten başka bir memlekete klçırma- Zenciyi birçok fenalıklarda a- kaba bir adam olabillrdını. Hal-
g- a muvaffak olabilirsen hav. atımı !et olarak kullanan Klara c nu bu 

buki ben Meksika - dedekti\" - da
sana borçlu olacağım, Tom, çünkü ağır teklifi hrşısında cok müşkül 

b
7 · t dü ·· t•• z ı·yı· ı d rülfünunundan çıktım, yüksek \ah bugün hayatnn, bu vaziyet karşı· ır vazıye e şmuş u. "ne ,. 

sında tamamile tehhkeye ginn~- delse. derhal kendisini p>lise l'"' sJ ve terbiye gördüm. Şimdi ken-

t . kalattıracağına şüphe yoktu. Ara- diımi size layık bir insan addedebi· ır. 

Zencinin kalbi çarpmağa bJş- bın teklifini kabul ct6e böyle 130 
görürse korkmaz mı? ladı. Prensese ilanı aşk f•menin 

!iyorur. 
kilo sıkletinde, dev gibi bir adam-

sunuı. ' 
la nasıl yaşıyabilecekti? Kendi 

Beni neden 'beğenmiy<>r 

- Demek ki bu işte cidden hiT tam zamanını bulmuştu. 
tehlike görüyorsurıu~·ı - Sizi, bu :elılike!i va~iyetten kendine bu suali sorup duruy<ır -

du: 

- Sus. cetıennem zebanisi. .. 

Seni din~emeye hıç tahammülüm ,, ı. •• h. , .v.ı n rcok ••tık - H><: suµhe et cm .•. B~ımı- bır şartla kurtaracağım dedi. 
IIW,~~3~11~ıı'...:.n:u:a:H~«::'...:a..::u:«:•c:~:c~•_:c~:•:·~ı~ı~ın~ı~u:nı~ın:_.:!lı>~':n~t~ığ~ı~l~•~b~~!,;•~f~hU~~·==l ::::'.,ı.=:::::::~';A:•k:.,!'~•~•;·~ı ~· ;._.:..:;~....'.:..__::.....!.:..:;::.:,::::;..:,;~:::;:::;.;,.:;.::=:::.::.:;;..::;.:.:;;;;::;.ı.:.,..._...-.... _:_.:;;;;....:;..,;...!.;"""..._:._,..,.~~-...!..-~~--~~~~~~---------"""~.,_~.._~..._--_.~~~--
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İkdamın anketi S A ~ l. O K ;-F---------f--T----------+ Uzak Şarkta 

Japonya Tientsin' de 
ederse: 

RJyalarınızı söyleyi· ı otoğra ahlilleri ı 
nlz, minllarını F h · · · k.l + + 

• 
ısrar 

Amerika ablukanın devamı karşı. 
sında tamamile lakayd kalamaz 

Japon tankları bir Çin teehrlnde .• 

Pariı;, 21 ~A.A.) - Fransız mat Amerika hadiseleri gösterdi _ 
bu..tı, Aınerıkanın Tokyo nezdi.n- ğinden daha yakın bir surette ta
dak.i reşalılbüsilnü pek müsait bir kip ediyor. Filhakika umum! hal'J> 

~ekılde karşılamakta ve V aşiıong- ten sonra İngilterenin Amerika 
tonun ittihaz ettiği azimkil:rane tar dostluğuna Japonya ile olan itti • 
zı hareketin Japonya hükO.metin! faklannı feda ettiğini Amerikalı
di4ündüreceği kanaatini izhar ey- !ar nasıl unutaJbilirler? .. 

söyliyelim 
Ekseriya gürdüiünüı bir rüya 

sizi blr ınüddet l<;Jll edf'r. Kara
nı'lı yorar, hatta ba7.ı slnlrlerl 
zayii olanlarda cünlercf', haf • 
talarca blr kara meşgalesi mey
dana l'etlrır. 

İ.nsanların istidlile olan dut· 
künlüfü çok ~ki, adeti. yaradı

hşta başlıyan bir keyfiyettir. 
İ~&.e bu sebeple asırlarc:a. evvel 

rüyaların tahlil!, (tabir) ismlle 
her memJeket&.e ve her millette 
en revaçla bir hidlse t.,kll e -
derdi. Bilhassa orta c:atın son 
Senelerine kadar sihir, etsUn ve 
sır b<>ldesl diye landan Hlnd15-
tanda rüya tahllllne gok ehemmi
yet verilirdi. 

Buctin birook kütÜPh&ne do • 
lapl&rında, raflarda her dilden 
tilrlll rttya kitaplarına rastlamak 
milmkündür. 
.İKDAM• ok'"-yucularına me -

rakh bir me\ .. a olmak i.izere l'Ör
dü.klrrl rüyaların bu ~şlt kitap
lardaki karqıkhklaruu eski tabir 
şekllierine ve tabirnamelere l'Ö -
re delUet ettikleri mana ve hi.dl
se1erl bltdlrecek, okuyucularının 

boş zamanlannd& eflenceli bir 
vakU l'eçirtecek fek:Ude bunların 

Htnd, Cin ve Hindu adı verilen 
Amerika yerlllertnln tabirname -
terinden çıkaracatı karşıhfını 

kendllerlne verecektir. 

!emektedir. Epok gaı.etes· d ·· 1 / ı e şoy e yazıyor: 

Gördüfünüı rüyayı kısaca ya ... 
zıp rüya kuponu ile birlikte bl .. 
ze g'önderlnlz. Bunları tetkikle 
metgul olan arkadaşmıu karşıtı

iını ıazetemlzln bu ite tahsis e _ 
dtıen stihınunda size blldlrecell: _ 
tir. 

Japonya, Tientsin hadisesinin Amerikanın Japonya nezdinde 
b?dayetlnde Amerikanın Uzak yaptığı protest.omın çok şiddetli 

Şarkta İnglltereye yardım etmeği bir lisanla vukuıbulduğunu öğre • 
hatırından bile geçi'rınediğ!ne J a- niyoruz. Amerika bu suretle İn _ 
pon ırfk8.rı umum!yesini inandır - giltere ile Japonya arasında yalnız 
maka Çallflill!i idi. Ayni zamand~ tavassutta bulunmakla iktifa et--

• .. 1 
mıyecegıni ve fakat oralardaki ' 

İsminin netrlni lstemlyenler 
rumus kulJaııablllrler. Hususi şe. 
kilde cevap l!tlyenler 4 kuPonla 
birlikte şehlrde7se 3 kuruşluk, 
taşrada ise 8 karuşluk bir POSia 
putu lliveslle l'Önderecekleri rü _ 
J'&larının cevabını mektupla ala
caklardır. 

' Amerika haklarını da müdafaaya 
katlyen azmetmiş bulunduğunu 
göstermiş oluyor. UJ!ak Ş;ırkta vu
kubulan hadiseler, İngiliere dere
cesinde Fransa ve Amerikayı da 
alilkadar eder. İşte bunun içindir 
ki, üç devlet arasında tesanüd her 
zamandan ziyade kt>vvetle teeyyüt 
etmiş bulunmalıdır. 

Londra, 21 (A.A.) - Tientsin 

1 

meselesi. hakkında tefsirlerde bu
lunan Tımes gazetesi, şöyle yazı
yor: 

.tngiltere bükiimet; Fransa ve 
Amerika ile sıkı temas halinde bu-
lunuyor. Amerika hariciye nazırı 

Hull'ün geÇ<!nde ma1ıbuata vuku-

bulan <beyanatı Vaşington hüku -

HOLL Ablukanın Devamı metinin de dolayısile Tientsin ih-
karşısmda tilafile alil.kadar ol.dunuğu ve bu 

diir>ya efklrı uınumiyesini de Ja-1 ibtil8ıf genişlet~iği ~~ ıa
pon hareketinin münhasıran İn _ kayt kalamzyacagını gooterıyor .• 

giltere ale)fıine mütevecclı oldu- N evs Chronicle de Bartlett, J a-

ZencJn münderecah, bol ve me
rakh tefrikaları, 9e1ttll havadls • 
teri, en (:a.bnk ve eu dotru ha.b 
ver.b;lle tatulan cİKDA.Ma da b.: 
dan başka sizi alikadar eden bir 
çok yaıılar bu1a.caksmıı! 

IKD A M 1 N ·ı 
Ruya tahlil kuponu: __ 

""'~~~"""" TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu ~am 
Yedikule Pmar 

bahçesinde 
AMCABEY 

vodvil 3 perdı: 

Mişel revüsü, Otto ve Keti varye
tesi. Prof. Borose ve Liss Okulla 

birlikte 
ğuna inandtrmak istemİ?(i. pon generallerinin Çaııg-Kay-Şek 

Epolı: gazetesi diyor ki: in inhizama uğramasından ziyade * 
~Bugün Uzak Şarkta cereyan beynelmilel mırı.takaların kaldı - HALK OPERETİ 

eden vahim ud,i.seler İ•><riltere Tam kadro - Yenı· bale heyetı"le ""' . ..,. ' rılması için bütün kuvvetlerile ça-
Fransa ve Amerikayı ayni derece- 1,..mağa karar vennış· •göründükleri yaz temsillerine bahçelerde ba.şlı-
d '"k--'·- k ·• yor. İlk temsil: 

e a .... ......._. etme tedir.• kanaotini izhar ediyor. 
Parııı, 21 (A.A.) - Tientsin me Mosk.ova 

21 
(A.A.) _ Bazı Al- ZIR DELİLER 

sel<lıi h•kkırıd.a cJour• g\\Zeteeı ' . . . operet 3 perde 
diyor ki: man gazeteleri, 20 hazıran tarıhli Fiatler çok ucuzdur. 

Bizim için vazifemiz ~k sade- nüshalarında, İngiltere ve Fransa Jf. 
dir. Oradaki menfaatlerimizin az ıı: :apıl~. müzakerelerde, _Sıovyet !EGE TİYATROSll TEMSiLLERi 
çok tolılikede olup olmadığını dü- hukUmetının Uzak Şarktakı hudut Nureddin Gençıduı ve arkadaşları 
şımmeden ~iz dostlarımıza tam ~arının garantisi bahsinde ısrar et- 22 haziran perşembe akşamı 
ve kat'i bir yardımda bulunmalı - . tiğini ve bu kayfiyetin bir anlaş- Tup!ıane Kar aba~ Yüksel aile 

yız. Amerikanın da ayni suretle maya varılmak hususunda engel- tiyatrosunda 
hareket etmesini temenıii ederiz. lik eylediğini bildiren bir haber ÇILDIRAN ADAM 

Figaro şöyle yazıyor ne,,retrniştir. Murat Şamil varyetesi 

era verıcı ıç ı er -----------------------· 
Yaz mevsiminde herke:, pek la· kuvvetlıdir. Musikiye Lstidadı var-

ANKARA 
19·6-939 

hiidir ki ferah verici içkiler arar. dır. Bed:i ve tabii güzelliklere in· 
Buzlu limonata, portakal şerbeti, ;!maki fazladır. Sürati intikal sa. 
turunç şerbeti, ayran.. ilh bu mev- hibidir. Cesareti vasat derecese<>iı. 
simin en mergup içkilerindeudir. Atılgan değ:ldir. Hadiseler karşı -
Hcıısinin de kendilerine mahsus sında ihtiyaıtlı ve soğuk kanlıdır. 
şifalı ha>saları va"dır. Fakat biz Görüşlerinde ekseriya isabet var-

bugilu hassalardan bahsedecek de'. 1 dır. 
Açık konuşmalnr: 

Ankarada Bay Cemal Sungu'ya: 
Gönderdğinzi fotoğr2f hiçb'.r ma -
na ifade etmiyecek kadar bozuk -

1 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

STERLİN 
DOLAR 
FRANK 
LİRET 
İSVİÇRE Fr. 
FLORİN 

RAYİŞl\IARK 
BELGA 

100 DRAHMİ 

100 LEVA 

ğiliz. Hazını kolaylaştıran , idrarı 

artttran, midenin faaliyetini teshil 
eden ve ona kuvvet veren Blkar • 
bonat dö sudu da ihtiva eden sed
liç hakkında bir iki Bikarbonat dö 

suddau başka 6 gram tartrat dö po
tas e sud ve 2 gram da asid ·•• . 

rin bulunan sedllç, yaz ınevsiının
de ferah verici içki olaral· .• utla • 

nılması tavsiyeye şayan olan iç.ki· 
lerdendir. Yalnız Bikarbonat dö 
sud, kanı sulandırdığından dolayı 
daim surette istimaline cevaz yok· 

tur. 
Fotoğrafların v3zıh ve net ol 

masına dikkat etmek lazımdır 
-

1 

100 ÇEKOSLOV AK 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 

... 
100 
100 
100 

PENGO 
LEY 
DİNAR 

100 YEN 
100 İSVİÇRE IU. 
100 RUBLE 

KAPANış 

5.93 
126-6425 

3.355 
6.6625 
28.555 

21.2425 
30.8225 
21.535 

Kr. 

1.0825 

1.56 
4.3375 
14-035 

23.845 
24.8425 

0.905 
2.8925 
34.62 

30.5325 
23.9025 

tur. Esham ve Tahıl~ ! 

Bir de bu mevsimde sık sık mi· 
de bozukluklarına tesadüf edil -
ınekte olduğundan buna karşı ev -
!erde yapılacak bir tertip ta\'Siye 
edeceğiz: Yarını kahve kaşığı mik 

tarıda Bikarbonat dö sud, bir fin. 
can suda eritilir. Bir miktar da şe· 
ker ilave olunur. Başka bir fincana 

da yarım limon sıkılır. İki fincan 
ağız yakınına getirilir ve birbirine 
karıştırılır, tam köpük hasıl oldu
ğu esnada içilir, bu suretle insanın 
içi açıltr· 

Eskişehir - REŞAD GÖLER 

-6-
Aziım ve irade sahibi tiplerden -

cessurdur. Atılgandtr. Kendisine 
tevd; ..ın" ışleri muvaffakiyetle 
başaru r ıluğu sever. Hafızası 
yaşJe • ~ "!?nasıben inkişaf etmke
tedir. "Musikiye bir eğlen-ce vasıta
sı olarak ataka gösterir. Maddi iş
lere daha çok temayülü vardır. 

-7-
İdealist tiplerden Muhayyilesi Galata · LAZAR TARRAGANI 

ESHAll-lveTAHVİLAT 
Sıvas ve Erzurum 
n ve ll/ 
Anadolu Demiryolu I 

ve n peşin 
Bomonti - Nektar 

19.82 

28.45 
10.· 

&l!BZI! FIATLIERI 

\ İstıoubui Belediyesi Merkez halinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

+------------+ Bükreşte + Askerlik işleri + ce 

vl 1 
eg.ı.en- 1 Beykoz karakulak 11 

kır gazinosu j 
Cinsi 

Bamye 

Orta 
emsal; kuruş 

Kilo 20 

Şubeye davet 
Kadıköy şubesinde kayıtlı iken 

934 scnesindcnbr-i akıbetinin meç 
hu! bırakan kamacı ustası (321 -

1) Konyalı 301 doğumlu Hasan oğ
lu İsmailin acele şubeye müracaa
tı rica olunur. 

Bi!Umuın başaralı öldüren 

KAT OL 
ve sivri>;inekler .çın de yanan 

KATOL COIL 

açıldı! Hayat \'erici suyu ıle şai- • Sakız kabağı 
• • 

sergısı 
rane manzarası olan gazino 1 Çalı fasulyesi 

Bu münasebetle Kral muz asri ~ekle sokularak pa· A k d f 1 .. 1 . d .. k 1 b" . a ın asu ye 
zar gun erı e mu emme ır . 

Karol bir nutuk söyledi saz heyeti getirilmiştir. Yeşıl fasulye 

1 
M 'kü"l' . Kır domatesi 

Bük 
2 

e at la ucuz fıyatla te-
reş, 1 (A.A.) - Eğlence· min odileceğindeıı ıruhterem Bakla 

organizasyonu enternaSyQnal ser - ' 

e:isi dün koralın huzuriyle açılmış' melerini tavsiye ederız. Bezelye 1 

halkımızın bu g'izel yeri gör- Araka 

lır. !•----·-------.: S 
emizotu 

Romanyadan 'başka, Fransa, Al Sini biber 
manya, İtalya, Yunanistan \"e Bul

garistanın da iştirak ettikleri bu 
serginin küşadı münasebetile bir 

nutuk söyliyen ~ nazırı Ralea, ser Cemal Sahir 
giye iştirak eden memleketlere 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 
Pancar 

Kuru soğan 
Enginar 

• 2 

• 7 

• 12 

• 7 
• 12 

• 4 

• 6 

• 8 
• 3 

• 35 

• ·8 

• 10 
• 3 

• 5 

ı\ded 3 
kullanınız. En mükemmel ve 
en müessirdirler. Büyük bak
kaliye ve eczanelerde bulu -
nur. 

Deposu: Beyoğlunda Japon 
mağazası, Nakamura, 
Telefon: 40250 

22 Haziran Perşembe- Nezihe ve 

kıymetli davetlilerinin huzurlie 

Sirkeci Vezir bahçescnde daim! 

temsillerine başlıyor. 

teşekkür etmiş ve Romanyada kra 

f lın teşebbüsü ile viicude getiril

. mu, olan bu yeni teşk:latın yeni 
rejim Ç<!rçevesi içine girdiğini ve 
büyük sosyal inkılapların bir fas -

lını teşkil eylediğini bildirmi~tir 
••••••••••••~i l .. "' · pilan gayretleri isbat ediyor. Ben 

Patlıcan orta 
Akçe armudu 

Yabani armu• 

Can eriği 

Kiraz 
Zerdali 

• 7 

Kilo 2 
• 8 

• 7 

• B 
• 9 

• TAK VI M. 
1358 HiCRi 
Cemozil 'evvel 

4 
6 ıncı AY 

SENE: 

18S5 RUM! 
Huirall 

18 
HlZIR 48 

1939 

GllDet 
4 29 
Otı, 
ıı l6 
llı:lndl 

16 16 
Alrş•m 

19 44 
y. t 91 

11 49 
lınıok 
2 08 

Haziran 
Ez .. ı 

Gan., 
8 44 
Otı, 
4 31 

22 
Persembe 

' 

lırıodl 
8 32 

Aqam 
ıı .. 
Y•tıı 
2 o.c 
im sair 
6 24 

Kral Karo!, soyledıgi cevabi nu b fikr" b"" ük" Kayısı 
tukta, ezcümle demiştir ki: u ı uy memnuniyetle ka- Viine 

B 
·· k.. ·· 

1 
k bul ettim ve ümit ediyorum ki, Ro 

ugun u reıım, ame eye arşı Şeftali 
bir baba şefkatile hareket etme -( lilen ameleleri de, bu hitaba bü- Badem 

meklik edemezdi. Filhakika işçile tun kalplerıle ceva.p vererek, bu Ağaç çileği 
rin hayatı yalnrz maddi ihtiyaç _ hareketin hedefini anlıyacaklar - Ereğli çileği 

lordan terekküp etmez ... Biz, işçi- dır. Yerli çilek 
!erle bütün müstahsillerin bütün Ben amelenin çalışma kuvveti- Muz yerli 

• 20 

• 15 

.11 
• 11 
• llO 

> 17 
• 30 

- 40 
hayat ihtiyaçlarının ahenkleştiri - ne ve vatanperverliğine itimat e

Ieceğine inanıyoruz. Bu sergi, Ro dioyorum. Vatanın istikJlıali, büyük ••••••••••••ıaıc 
men amelesıne, çalışmasından son ı bir mikyasta, bunların vicdanına 
ta, yeni bir hayat temini için ya- ve çalışmalarına dayanmaktadır. 

Tükkuşu İstanbul İspekterliğinden: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp 

için vesika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar cTaşradakile
rin mektupla. müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler de~hal sevkedilecektir. c4506• 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 
AHILIYE MÜTAHASSIS 

Divanyolu 104 
Muayenehaae .. atleri : Pazar 
hariç ber gln 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2.S hkaraya 

, Kan Çalıağı 
cak bazı malumat elde etmemiz ninizde ıbirdenbire tecelli ettiği 

vakidir. Zihin, siz faı·kmda olma _ 
öldürüldüğü günün sabahı san - - Hattran12ı b;raz yoklayınız. dan ibaret .. 

mümkündür. d . dalla balık avına gittim. Sekiz Ufak tefek bazı şeyler hatırlama-
Ben e ciyle bir intıba var: Sene- sk Poirot, Thora Greye döndü: 

dan, çalışır ve y:ne siz farkına var u umru yakaladım. Körfezde se- ğa çalışınız. 
lerdenbel'i veyahut beşiniz de, bil- Genç kız, berrak sesile cevap ver 

rnadan karanlık köşeleri aydınla- rin bir rüzgar esiyordu. - Bir dü§üneyim.. iri yan bir 
tneksizin, bir çok mühim şeylere di: 

b 
tır. Mösyö Poirot, tamamile haklı- Öğle yemeğine döndüm .. Yemek kadın gördüm. Çizgili lbir elbise 

vtıkıf ulunuyorsı,nuz. 
Yazan: AGATHA CHRISTI Zabıta Romanı: No 33 E . dtr. ten sonra çay vakt:ne kadar Ha - giymişti. Yanında iki çocuk vardı. - Sabahleyin Sir Carmıcha•lin 

~geç, cem;yetiniz sayesinde, bu muhaberatı ile meşgul oldum. Son. 

Dah_a ıle_ r; gitmesine medar.ol_a-ı bildis_ele_rin teferriiatına girmek - hadiseler karanlıktan çıkacak ve Franklin ClarkP şu miitaleada makta bir uyku kestirdim. Bazı Plajda iki delikanlı denize taş at-b ı d k ra mürebbiye ile görüştüm. Öğl .... 
cak hıç hır şey elde edememıştır. ten ımtına maksartile gelmediğini, ai<ndiye kadar silik kaim•• olan u un u: me tuplar yazdım, posta saatini makla vakit geçirıyorlardı. Bir kö-~···· .., den sonra b:rkaç mektup yazdım. 

Maamafih kat'i b!r takım hadi- belloi icabında işlerin la künhüne şeyler mütebariz bir şekil alacak- - 3ükı1l, altındır, derier, fakat kaçırmış olduğumdan araba ile pek de bu taşları yakalıyacağım 
P 

· k d biraz da dikiş diktim. Gününı , baı 
seler vardtr. Mrsela bu katil, kadar giderek kalbin•ze işke~.ce et- tır. burada bu darbı r.1esel, yalan söy- aıgnton apısına gittim. Akşam iye hep arkalarından koşuyordu. • ka hiçbir htıdiııe olmaksızın geçti. 

Bexill'e ve gece yarısı gelmemış· tir mek için geldiniz &>'·ledgı" m gıbi Megan Bernard. şövle dedı"·. lüyor. "emeginden sonra genÇliğimde çok Ha ... Sarışın bir kız da gördüm ... ' , erkenden yattım. 

ve kendi işi için ı::.liıjda ismı B ile Betty Bernardı A. B. c. nin yoluna - Bunların hepsi de laf.. - Sızin mütaleanız nedir, mös- hoşuma gitmiş olan Nesbıtin bir Hem banyo yapıyor, hem de çığlık ·· p ? kit b k -~ b" d k Poirot, kendisine başka bı'• sual 
b"'ilıyan genç bir kw bulmuş de • çıkarsan sadece tesadüf değildir. - Llf mı? yo raser. a ını o uyo.,,um, ır enire te- oparıyordu .. Tuhaf şey .. Bakınız 

1 1 f ld b 
Sormadı ve şöyle devam etti .. 

ğildir. Caninin yapmış olduğu b;r intihap Puirot, Megan Bernarda ;stic _ - Usu ünüzün müessir olaca - e on ça ı.. u hadiseler, bir sinema şeridinde 
- Bu bahse avdet et.neğe lüzum ve binaenaleyh bir tasmim ve ta- vapkar bir nazari<. baktı. ğından şüpheliyim, mösyö Poirot. - Hepsi bu kadar mı? İyi dilşü- olduğu gibi birer birer gözünüzün - Mis Bernard, biz• kız karde-

var mı? . . ısavvur vardır. Ta.Liri diğerle cani, - Evet .. Hiç bir şeyi söyleme_ - Ya siz Thora . sizin fikriniz ne? nünüz, mösyö Clarke. Sabahleyin önünden geçiyor. şinizle olan son telakinizden bah-

Bu sualı soran, Donald Fraser idi evvel sahayı keşfetmiş, bazı hu- mek için söylüyorsunuz. Hepsi laf. - Ben, prensip itibarile müna- sahile giderken yolda hiç kimseye - Çok ala .. sonra .. günün diğer seder misin iz? 

ve bu.kelim_eler ağzından derın birJsusattan emin olmak istemiştir. Bu sözleri büyük bir ümitsizlik- kaşa ve müzakereden bir şeyler tesadüf etmediniz mi? saatlerinde, bahçede, yolda bir şey - Son defa olarak kendi.silr ölü-

kederın tesıri altında dökülmüş [ Andover de tütüncü kadını öl _ le söylüyordu. çıkacağı mütaleasıruiayım. - Ah .. evet .. bir çok kimselere ler daha görmediniz mi? münden on beş gün evvel görüş . 

idi. dürmek için en miisa!t olan saat, - Matmazel, kelimeler fikırle _ Mösyö Poirot - Hepinizin ci - rastgeldim. - Bahçwan, bahçeyi suluyor _ tük. Cumartesi ve pazar günlcrirıı 
Poirot, kendi.s ne dönerek şöyle Bexilldeki mizans~nin teferrüatı timizin elbiseleridir. nayete tekaddüm eden vekavii - Bunlara ait ola--'· sarı"h hi" d y ld evde geçirmi~ idim. Hava, gu··zel -ded , '""' .., u.. o a bis:ltlete binmiıj deli§ _ . 

i. ve Churstonda Sır Carm:chael Mary Drower, tahattur etmeğe çalışmanızı tek- bir şeyler hatırlıyamıyor musu _ men bir kadını az kalsın düşüre _ di. Beraberce Hasling• yüzll'e ha· 

- Evet, mosyô. butiln hô.dısele- Clarke'ın· ı"t•" a arı 'bı·. ah--- _..;;;;.~-k~ .ti: ··:ı:.·ıı.··~ ":ı;!i. ... .J-~·ıı:~ıa..ıııı·:wı.ı.l~..!.;<ii2. :!!!:~!:...§~··ı.!:.!· :;· !!!~-~~~J..!~,! ___________ _j~!ill;!!!.:..§!!A!~:!!!...il.filı!!!!:....!ı!iı:...ı!!!~_:~:'.'.~·~·~~---------• 04'1 "l ·n nnff, U ri~• ftho- yorum. oz, sızın ır, mös- nuz. ek " s V. vuzuna gıtt. • c tun. a11a sola ıridi vor. bir dos-



ırto. 

SAYFA! tKnını 

• 

Benzerine dünya ıtriyatında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara si fa 
• 

ve hayat Ecnebiler Türkiyeden • 
verır . 

Limon çiçekleri HASAN Kolonyası alarak Avı:-upaya Hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri Leylak, 
Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve Lôvantaları ve sair ıtriyatı ısrarla isteyiniz, Deposu: Hasan Deposu Sirkeci Liman hanı altında 

DiKKAT 

• 

Grlpln kutularanın Uzerine resimde gördU§il· 
n z ••kilde kabartma pullar llAve edilml,tlr 
Har yerde ısrarla pullu kutuları isteyin:z ve pulsuz 

r--lllllİI• kutuları şiddetle reddediniz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası iç:n satın alınacak 

160.000 q. ağır dizel yağına 25/ V /939 tarihinde talip zuhur etme

diğinden pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 1120 O lira muvakkat teminatı 840 lira-

dır. 

Jll - Pazarlık 29/Vl/939 perşembe günü saat 16 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesinde ki alım komisyonur.da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her ııün sözü 2eçen şubeden parasız alına -

bilir. 
V - İstekliler pazarlık i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile ınezkı'.ır komisyona gelmeleri. (4202) 

* 
I - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fıtbrikası için bir 

adet otomatik Parfiks zımba makinesi açık eksiltme usulile satın alı
ııacaktır. 

ll - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat teminatı 225 
liramr. 

lli - Eksiltme 12/VII/939 çarşa.mba günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sü ·ü geçen şıııbeden parasız alına . ' 
bifü. 

V - Münakasaya girme!< ,t _ f'y:;.tsız tekliflerini bir haf-
ta evveline kadar Tütün fabrikahr şubesıne vermeleri ve tekllfle
rinin kaiıulunü mutazammın vesıiı:a almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler \17,5 güvenme paralarile birlikte 
tayin olunan gün ve saatte mezkür komisyona gelmeleri. (4478) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
Adet Nevi Muhammen bedel Muvakkat Eksiltme Eksiltmenin 

lira teminat saati sureti icrası 
Lira Kr. 

20000 Telsiz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 

20000 Telsiz ondülatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 

2500 Simens perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 

2500 Teleem perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksıltme 

1 - Yukarda müfredatı yazı.ı dört kalem band münakasaları 
ayrı, ayrı yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 Eksiltmeler 9/8/939 tarihıne müsa.dif çarşamba günü yu-
karda yazılı saatlerde Arıkarada P. T. T. Umum! müdürlüğü bina
sındaki satınalma komisyonunda ~·apılacaktır. 

3 - Kapalı zarfa iştirak edecek talipler. muvakkat teminat 
makbuzunu veya banka mektubunu \'e kanun! vesaikle teklif mek
tııbunu muhtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme. saatlerinden bir 
saat. evveline kadar kom.syona ve ecçklerdir. 

4 - Açık ekslllmeye g.rl'Cek tor n, muvakkat t.cminat makbuzu 
veya banka mektubıle kanuri vcsaık hamı en rıt>zkı'.ır gun ve saat
te komisyona müracatları. 

5 - Şartname er Ank:iracıa P. T. T. LevGzım ve ls•a bulda Kı · 
ııııc•yan hanında P. T. T. Levazın avn:y.ıt sıı:besi mudu • ..ıklerinden 
parasız verilir. (2334) (4"'5) 

iSTAN BUL BELEDİYESiNDEN 
Çöp nakl ya•ı IÇ•f' k.ra!.ın:nası li\zı:ıc gelen kam~onlar içın a

çok Eks lime yapıhıc•klır. Bır sene) < kıra \ahır n bedel. uç bin lira 
dır. Şartnamesi zabıt ve muamelat ırıudurlüğü. de görLilabil Talip
lerın 225 lıralık ilk etem'nat ffi(ktup veya makbuzu ile hale 

ı/J. ın n.uduct a .ucı.ıcAca. eu.e-ı ı )()fun 11 n ,_~tufı tı:ıhı: !I 

ÇOK SIK BAŞ YI-

KAMA, PERMA -

ANT, SAÇ BOYA-

Si, GÜNEŞ ve RÜZ-
GAR SAÇLARI 
SERTLEŞTİREREK 

KIRAR 

~ 

PERTEV dl'> 

Briyantini 
Terkılbindeki husu • 

siyet itibarile saçla -

rın kınlrnasına ve 

koruyarak kepeklen-

mesine mani olur. p 

Saçları harici teı;i -

ratıan korur. Tatlı 

bir yumuşaklık ve ta 

bii bır parlaklık bah 

şeder. 

Her Eczane ve ıtriyat mağazala -ı 
rnda bulunur. 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

En temiz it • En temiz malzeme ·Zengin çefit 
Salkım Söıtüt, Demir Kapı Caddeıi No. 7 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLi HAR!ct --
Seaelllıı uoo J[r. uoo Kr. 

•aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
1 aylık aoo ıcr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

iL AN 

Blrlnd Sahife 

İkinci Sahife 

İç sahifeler 

TEK SUTuN 
SANTİMİ 

fOO lnıtut 

250 kurut 

&o kurut 
7 - 8 inci Sahifeler SO kunıJ 

Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilin için İdar. ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize il.tın vermek q. 

tiyenler ya doğtudan do& -

ruya gazetemiz idar~hanesl

ne veya Ferdi Selek ilin bü

ro5"ına müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet ban Nn. 

3 - Telefon: 20607 

1 

) 

Telefon : 21632 

YAVUZ=== 

:==SEZEN 
DIPLOM TERZi 

Pariı Kadın ve Erkek Terzilik 
Akademilerinden 

113 Beyoıılu Parmakkapı Gayret 
eıpartımanı. Türk Foto ~vi üıU1nde 

Dr. SUPHİ ŞENSES 
İdrar yolları hastalık 
tehassısı Beyoğlu Yıldız 5ı -
neması karşısı Lekler apart -
man. Fakirlere parasız. 

Telefon: 43924 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•lahan••İ cildiye 

zühreviye m•" • 1 "S•t•ı 1 

Telefon : 23899 i 

.-• Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in fr f ü -~ 

EKZAMiN 
Ekzaminin hususi ilacı 

Yara ve çı'>anlan derhal geçirir. Her eczahanede kutusu 
50 kuruştur. 

Saraç el işi kalfası ve makine kalfası ile ma
kine ile diker erkek ve kadın terzi aranıyo•· : 

1 Tvphanede 2 No. lu dikim evi ıçin saraç el işi ve makine 

kalfası ve ayrıca mak:ne ile elbise diker erkek ve kadın terzi alı -

r;ıcaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate ahnm17acaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnü hal ve tifo 

Yanılmak insanidir, fakat ..... 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

..... ,,,.""'" . ... . . . . 
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. 

Basıldıiı Yer: Son Telgraf Bosımevi 

. "' . 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Tünelba§ı - Bursapazarı üstü

Olıanyan apt. No. 380. 

Fakirlere cumartesi, parasız. 

Telefon : 41235. 
1 
~ 

Dünyanın her tarafında 
yUzbinlerce ınsanın ayni 
zamanda yanılması şayanı 
kabul bır keyfıyet değil · 
dir .. Netekim, her gün yüz
bınlerce insan bütün ev-

safı birleştiren GIBBS 
dış macununu muvaf
fakıyetle kullanmak
tadır. 

Dunyanın en eakı 

muessesesıdlr 

KUŞ TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcalr havalarda yorgun ba,ınızın .erin ve 
yumuıalr lruıtüyü ya•tılt ile rahatını temin eder. 

KuftUyü yorgan, tllte ve yastık fiatlarında 
mUhim tenzilAt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuftUyü yastık bu ucuzluğu ispata kAfidlr. 

ADRES: lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuştüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır . 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza göatarllan raObet 
Uz•rlna, bUyUk bir fadakAr
lıkla v• model'n •••kllAtla 
eıhhl ••rall aıtınd• temiz va 
IUnalı çekll•n lLEM RAKI· 
SiNi yeni etlk•tl• plyaaaya 
çıkerdıjlımı •ayın mu,ıarl 
lerlme aaygılarıml• blldlrtrım· 


