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Hatayın akı Hakkında Fransızlarla Mutabık . Kaldık, 
Zamanda Bir Yardım • 

imzalıyoruz Aynı Deklarasyonu 

İngiliz 
kuvvetler çoğaltılıyor 

ve E. L. G. şirketlerinin mat-

lubatı, hükfın1ctin1iz tarafın -

dan satın almn11~fı r, 

Mıcka, ı·l e t!saslarına göre, 

mübayaa bedeli ü~ milyon 
Moskova ınüzakereleri 

yüz bin Türk lira>ıd ır. Bu pa

ranın dört yü2 elli bin lirası 

peşin , .e miitebak i 2.650.000 

Türk lirası yüzde beş faizle 

yirmi sene urfında ödene -
ce.ktir. 

Bu içtima d~vresine yeliş -

tirilecek olan satın alma ka -

nunıınıın Büyiik Millet J\Jec -

Jisince tasdiknden itibaren 

hl'lediyeler bu müesseselerin 

filen işl etme.ine başlıyacak -

l ardır. 

-======-' 

hala yerinde sayıyor 
Son İngiliz teklifleri evvelkilerin 
tekrarından başka birşey değilmiş 
lngilizler diyor ki: Milli menfaatler ve muhtelif noktai nazarlar 
gözönüne alınacağından müzakereler yavaş gidiyor 

Tehlike çanı 
... ·-·-·-· ',".""':;;:~ --~:nı:~: ·;.:;~fın dosta- c a il n c a .. 
T ü r k 1 Y e v e ne halledileceğine kani bulunuyor . 

1
A TA TlORK11üını 

SAV ARONA'DA 
SON GÜNÜ 

Mısır kardeşllgv ı L ondra, 22 (A. A.~ - .Reuter b~lun~ ecnebi harp. gemJeriM lsvİçreliler 
aıansının S\atovdan oğren bır ultırnatom vermıştır. 

_ ~ ~ === diğcne göre, Japon deniz m>- Bu ültımatomda e.:nebi gem:Jeri altına k 0 Ş a C ak 
silah 

- = 
ÜlkU, Atanın huzuruna girmeden evvel 

hıçkırıklarını zor zaptediyordu 

=-

a. kamatı bugün Svatov lımanında [Arka" 3 üneiide) Birbirini iyi ~uy•n ve • 
•ynl mu,terek ideale 
bail•n•n ve inanan in· 
aanlar ara•ında az •ÖZ· 
le çok ı, görmenin ve 
birbirine tam bir idrak· 
le hulOI etmenin k:.Jvvet-
11 bir tezahUrU olan bu 
eeyahatln aUrdUIU bir 
kaç gDn içinde, tUakly• 
v• Mı•ırın bel ki a•ırl•· 
rın yapablldlilnden da
ha fazla blrblrlerlne 
yakla•m•• o ldu ki arını 
•tiylemekte hata yoktur. 

~uhterem Misafirimiz Şehrimizde 

Mısır Hariciye Nazırı 
şehrimizi 

e 

gezıyor 

A . N. Karacan 

Abdülfettah Paşa Haydarpaşada merasimle 
karşılandı, abideye çelenk koydu 

Mrsır Hariciye Na-
Bütiin tarih bo~·ıııırn. Mmr, sulh- tırı Abdlılilcttah Yah 

eii, binaenaley h ~·a rı bir nı ill et 

olarak teınayiiz et ın şt i r . Yer yü -
EÜnde meveııt abidderin belki hep nin Kahire sefiri, Mı
·ini gölgede bıra"kacnk bir aza met sırın eski ve yeni se

ve haşmetle ~ölle. ortasında yük- firleri olduğu lıalde 
selen ehramlar, bu tar ihi mezar - hususi trenle saat 
lar, eslıi, dost Jllısra mahsus 9,45 te Ankaradan 
ltüyük yapıcılık iktidarının zama- şehrimiıe gelmişlel"
•a bile haklın olmuş müstesna 
eserleridir. İki bii,•iik denizi \'e iki 
ltiiyük alemi birbirine bağlıyan 

l-1 ısrr. coğrafi v azi~·ctin in her ha· 
lı: ımdan yiiksek c heınınİJeti y ü -
ıiindrn, a~ırlorca, csker i ve si~·asi 

mücadelelere geniı bir sahne tcş-

ya Paşa, dün sabah 
refaka.tinde Türkiye-

dir. 
Dost Nazır Hay -

darpaşa garında Vali 
ve Belediye Reiııi Dr. 
Lutfi Kırdarla, İs

tanbul Komutanı Ha-
lis Bıyıktay, Mısır Jıil etti. Toprağının harbe hit: mü- ,_ 

1 
k" 

. 1 1.. 1 .. • .. 1 k.onsoıvs uğu er anı aut o ntn)·an l uı ııgunc , .e 1er . 
. .. .. . ve gazetecıle>r tara-nevı tasa rruf , .e teca\·uıe ın usa ı t ı 

bir satıh te~kil c!ı1w>ine rıığnıen 1 fından harare:ıe ka~
lta rı ındnki cengivrrli k \e. o- cen - şılanmış ve hır polıs 
gıiverl.igi vücude getiren lıfrrr iyet müfrezesi tarafından 
~e b tiklal duygularına adaletle selamlanml§tır. 
baf:lanL" sayesindedir ki Afrika - Misafir Nazır k en-
nın bu ;·egane ml'deni ıııemlt!k6'l'; di6ini kar;şılarnağa . 
bliliin türedi ve mfütevlilere rağ • gelenlere teşekkllr ; 

sonra Ulev 

.... 
Lucerne, 22 (A. A.) - Fedeı-al - 11 -

atııı günıi müna><'hettyle bir nutuk 
veren konfederasyon reisi Etler. 
erz.cümle demiştir ki: 

Bir öğle üzeri idl Küçü~ Ülkü.! kü'nün masum kalbi her şeyi bili· 
büyük Ata'nın yanlarına gıl'<'rken, yor, anlıyordu. 

İsvi\•reliler tehlike günü gellnce 
çahşan sakin bir mıllet halinden 

kfı4ücülc kalbinda, selbobini bil - Ülkü, bu haleti ruhiye içinde A-

kuvvetli ve azimli bir millet ha - 1 •• • • . .. .. • 
line geçeceklerdir. İsviçre milleti Uçler paktı ıçın son sözu soylıye<ek 

b. d 00 ı hır· t h ··ı • • olanlardan: STALIN ır an a y e a aV'\•u e ama-

ded;r \'e federal konsey tehlike -
çanı çalınca İsviçreyi bir dakika -

da silıih altına çağırmakta tered
düt etmiyecektir. 

Etler, bıtaraflık meselesine i -

şarei ederek demiştir ki: 

Moskova. 22 (A.A.) - Tas te-b-
hğ edıyor: 

B<ı§vekıl ve Haricıye komi.>cri 
Molotof 21 Haziranda İngiliz bü -
yük elç si Seed,. Fransız buyuk 
elçisi Naggiar Ye Strang'ı kaıbul 

etmi~tir. Bunlar ycnı İngıliz -

F'ransız te-klifkrini tevdi etmi~Ier
dir. Bu yeni teklifler de İngiltere 

mediği garip bir acı duyuyordu. 
Az evvel, annesinın yanından ay
rılırken ağlamış, hıçkırmış, göz -
y~arı dökmii~lü 

Ülkü'yü teselliye çalıştılar. O, 
.e\·imli başını iinüne eğmiş, boy
n.ınu bükrnüştii. Hıçkırıktan o
muzları sarsılıyordu. 

- Ne var \iJkü, dıyc 5ordular. 
- Hiç diye, cevap vermisti.. 
Sonra ilave etmiştı: 
- Atatürk'ü eskisi gibi ı:e~'eli 

görmüyorum. Beni se-.•mıyor mu 
acı>ba? .. 

Rızamızla mu\'afakat edilmiş. ıs
tenmiş \'e müteaddit Yesilelerle 

Avrupa devletleri tarafından kal'i 
bir surette tanınmış olan bu pren- \•e Fran.,anın bundan evvelki tek- - Seni •evmez olur mu?. En 

s\pten ayrılmak tasavvurunda de
ği liz. Son seneler içinde milli mü-

liflerinin tekerrüründen başka hır 90k 6eni ~eviyor. 
şey değildir. - Öyleyse? .. 

Sovye t Hariciye Komiserliği Bu sualin mal\lsında yalnız Ül-
da!aamız için mua:z:zam masraflar mehafil inde kaydedildiğine göre, kü'nün anl adığı, fak at kal'Jlliında 
yaptık : Aşağı :vukan ~ir milyar yeni İngiliz _ Funaız t~lifler i bulunan en yak ın Hıııanlardan da

(Arka~ı 3 u11cu !ayf11da) burulan evvelkilere nisbetle her - hi sakladı,jtı gizli bir sır vard ı, "Ol-
.. ·"' • • • • • • • "", I hangi bir terakki kaydedecek ma - ' 

Nazım Hikmet hiyette değildir. 

beraat etti 
Dünkü görüşmeler 

Parıs, 22 (A.A.) - Ha\'a> ajansı,] 

K .. nistlikle tahrik suçundan Moskovadan istihbar ediyor: 
maz::: sair Naz•m Hikmte, Dok- Dün saat 17 de M.olotov ile Po -
tor Hi~et, Cenap Şahal:ıettin ve) U>mkin, ik. saat kadar_ ... See?8, 
diğerlerinin uzun mtıddetteniıerl Strang ve Maggıar ile goru~mu~
' l d' B goru•me hakkında bir İıstanbul Agırceza m< hkemesinde er ır. u > . • • 

izl" 1 k cerevan eden muhake- giina malumat elde eclılememıştm 
g ı 0 

ara . - M.osko\•anın i •i malumat almak 
meleri bitm~ ve karar a)enen tef- . . B 

1 
•. 1. 

. ·1m . ta olan meıhafılıne nazaran a ~ hlm edı ıştır. .. ,..ö 
Muhakeme, maznunlardan Ce • me6eletıi hariç olmak uzere ,,...m • 

Ş h -"·tt· · it h · e berlayn Avam Kamarasında ge • nap a ....,., ının a ı ay apsın . . . 
ve şair Nazım H:kmetle diğer biir çenlerde ırad etmıii. olduğu hır nu-

1 b ti . lukta t~Imıh etmış bulunduğu tün mazn arın ırae erın,..e,__ 

ta'nın huzurlarında bulunuyordu. 
Kü~ük, sevitrnli çocuk, Ata'nın 

oturduğu koltuğa yakl~ırken, bü
yük imanın yüzüne, her zaman ... 
kinden daha dlkkatle bakıyordu. 

Onun sarı saçlarının dw.giın p&r
laklığ; bugün her zamankınden 

dalıa mı enteresandı? Mavı cozl<
ri daha derir- bakışlı, uzun, nce 
siması, vakur a]rı da'l:ıa Ç'Ok mu 
miınalıydı ?. 

Atatürk. Üilni'nün Lası] b r ıç 
ıztır~bı ile geldiğini ve şu d k ka
da hangi acı içınde kıvrand.ğ'nı 
oeı.rnekte gecikmemişti. 

Rüyük adam. Türk m llet, •ın ıs

t~balini nasıl ça:bucak gormtı' ve 
yolunu çizmiş, yürümiış ise, ktl\-ıik 
Ollı:ü'nün sıcak Ye Jı eyecanlı kal-

* (Arka4ı 3 iin'ü sayfada) 

r 

) 

• 



SAYFA! İKDAM ~ ! • ı 1 %3 - Haziran 19J9 

Mecidiye köyü 
güzelleştiriliyor Şehir Haberleri ı 

A dliye koridorlarında 
~ 24 S.AAt: 

Bekçiyi kazanda pişi· 
imar planı hükumetçe tasdik edildi Yeni deniz 

-ı-----ı Haklı DeAll mi? . 

.. , Ekmek 
meselesi ren nasıl yakalandı? llıec idiyeköyü planı Nafıa Ve -ı imar planını tafuik ederken 'bu 

kaletc tarafından tasdik olunmuş - meseleyi de halledecek ve sahip -
tur. Harita üzerinde tatbik planı !erine tapularını verecektir. 

müesseseleri 

Münakale'. ekili pazar 
günü şehrimize geliyor 

Sinema filmi 
parlamaları 

Ofis, buğdayı paha
lıya satıyormuş! 

da hazırlanmış ve plan müteahhit Silivrinin imarı Tahkikatı yapan Müddeiumumi muavini dün 
mahkemede şahit olarak hadiseyi anlath taraCmdan belediyeye teslim olun- s· ı· . · · ı · h 1 . • .. 1 ı ıvrının ımar p anını azır ı -

mustur. Yapılan ımar planına go- . s b · u t 1 · . ı· yan mımar a rı p.ldnı amam a _ 
re Mecıdiyekıöyü bahçeleri orta - k .. d . Devlet Denizyolları ve Lıman iş- Fırıncılar ve değırmenciler Top- · k. k ·· · · · ma uzere ır. -
sında villalardan müteşekkil ola • ı . .. . . . . [etmeleri Umum Müdürlüklerinin 
caktır. Köyü ortadan kateden Şiş- Bu plana .gore Sılıvrıye gıden as bütçeleri bugün meclisten çıka -
li caddesi 40 metre geni ·!iğe iblağ raı: _caddenın gen~liği 20 metreye caktır. Münakale vek:Ji Ali Çetin
olunacak ve \bunun için de volun 'ıblag o l unacaktır. Sinan köprüsü- kaya pazar günü O.nkaradan şeh -

her iki tarafından yirm'şer metre ne gelmeden evvel mevcut boş sa- rimize gelecek ve bütün deniz mü
i.stimlak yapılacaktır. Tramvay ha imar olunacak ve deniz kenarı esseselerini teft~ ederek çalışma 
hattı yolun ortasından geçecek ve yeşil saha ıhaline getirilecektir. §ekilleri üzerinde tetkikler yapa -
lıkör fabrikasına kadar imtidat e- Resmi binalar muayyen bir yere'! caktıı~ ye~il memurlarla tanışa 

Geçen gün Kumkapıda bir 
sinemada filimler tutuşmuş. 

Bu bahis konuşulurken, sine· 
macı bir arkadaş şunları an -

!attı: 

Yedı se ız a.v adar evvel ve munakata sealerı •tıten olup 
rak Mahsulleri Ofisinin b;ığdayı mantarcılardaıı Ahmet Nureddin olmadıimı aordurdam. Biraz aon
pahalıya sattığırdan şikayete baş 1 sabun imalathanesinde bir cina- ra bu kadınlard.n Gülaüm adın
lamışlardır. Bunların söy !ediği ne yet işlen mi~. imalathane bekçisi da birini getirdiler. Bu kadın 
göre yeni halita yapıldıktan sonra Şevki kaynıyan 8abun kazanına cumarteai günü öğleden sonra 
fiati di-er ·huğda 

1 
d 

15 
atılarak öldürülmüştü. medreaenin bahçeıinde bulanur-

g Y ar an para l T 1 but·· d ıı·ı · k · ı· h • ·•· L-• 
1 

op anan un e ı er ıma- en ım.a at anenın açıK uu.ıunan 

decektir. toplattuılarak bir hükumet ma _ rak goruştükten sonra iki idarenin 

Şimdiye kadar MecidiyEiköyün - hallesi yapılacak, ayrıca bir anıeleı kadroları tasdikten geçecekt:r. 

•- Film tutuşm8'ı lehlike
sine, aşağı yu~ arı bütün sine· 
nıalar m8'l'uzdur. Bunun se· 
bebini, sinemayı oynatanın ne 
ebliyetsidiğinde, ne de dik -
katsizliğinde aramalıdır. A • 
centalar, beherinin dört bef 
kopyesi olan filmlerin, iınkin 
buldukları kadar, en esi.ile -
rini kiraya veııncktedider. Bu 
filmlerin kenarları, artık, ade
ti fcrsudcleşnıiştir. Bu kenar
lar, ekseriya bobine takılmak· 
ta ve, bundan da, film, sık sık 
kopmak!. 'ır. Film gösterilir
ken, sekse. ı dereceye yakın 

bir hararetle akmaktadır: 

ucuz 0 an kırmızı buğdayda hali- lathaııe işçilerinden Mansurun pencerelerinden içeride iki kiti -
taya karı tırılmış fakat buna mu- bu suçu işlediği zannını t:ıkviye nin hiddetli hiddetli konu,tukları
kabil fiatlar eski hadde bırakılmı~ I ettiğinden Mansur ağır cezaya ve- nı ifittiğini ve nihayet bunlardan 
tır. rilmişti. Dün bıı hadisenin mu- birinin: 

de arsası olan kimselerin tapu se - mahallesi ve bir park vücude geti-. Kadroların pazartesi ve salı günü 
netleri çıkarılmamıştır. Belediye rilecektir. · i memurlara tebliği muhtemeldir. 

Esa5en yeni halita lazım gelen hakemesine devam edilmiş ve ,'- Ben seni kazana atay-

nd 
sahit olarak tahkik~tı idare et. da Alımet gelip kurtaram. Ahmet 

Denizllıank'ın lağvı ile 1 Tem -
muıxia işe başlıyacak olan iki u -

Paraları çalma. mum müdürlük için firmalı kil -

ra ımanı vermcmektedır. Fırın - · . .. . .. . mış olan >Iuddeıunıumı nıuavın- de kim oluyor?,, 
cılar hariçten iyi un alarak ekme- '!erinden Orhan Köni dinlenmiş - Dediiini duyduiunu söyledi. 
ğe karıştırdıklarını iddia etmek - tir. Bu vaziyet kartısında mahalın.. 
tedirler. Orhan Köni hadise hakkında de bilim huzuriyle bir ke•if yap-
Diğer taraftan şehrin birçok. ezcümle ~unları söylemiştir: tık. imalathanenin 7 - 8 amele 

Türkkuşu 

filosu k b • 1 ğıtlar hazırlanmaktatlır. ı Tem • 
mış ay etmış muz günü lbina üzerindeki cDeniz-

1 bank levtıası indirilecek ve yerine 

Adanada heyecanlı Hasköy tahsildarı ken- L.i'?'.an işletmeleri Umum Müdür -

semtlerinde ekmek kaliteleri fena-J "- Cinayet cuınarteai aünü aini fabrikanın içine kazan batı· 
!a<>rnag· a ba · Iamış, ren i _ öğleden sonra imalathanenin pay- na dizdik. Hepıine birer numa-

• • • • 
1 
ıugu levhası konacaktır. 

hava hareketJerı yaptı dı kendıne tesJım oldu Ayni gün bütün vapurların ba

.,... ~ g es 1 d b 1 d - b. d · 1 ı ·,.k Gül ·· ·· d ·· k 
1 

· ı· F k t f l B 1 osu u un ugu ır sıra a ış en - ra vercı . ıumu e muna &· 
mer e~mış ır. a a ırıncı ar ., ız . . . . 
ekm 

-. . l l k m" ve pazar günü öğle vakti müd f&Y' ıt•tlıiini aöylediii medrese 
egı nızam ara U) . o ara d . •1.• . b . . . b h · d k" · d'k. 

Adana, 22 (AA.) -· Dün akşarY 
yeni otelde !belediye tarafından 

Türkkuşu fil.osu şerefine mükel -
lef bir ziyafet· verilmiş, zlyafette 

\0alı. Tüm kumandanı İsmail Hak-

kı. belediye rei~i ve bütün !eşek -
·küller mümessiUeri hazır ibulun -

muşlardır. Ziyafet çok samimi ve 
neş'eli 'bir hava içinde geçmiştir. 

Geçenlerde yanındaki t11hsil et
tiği paralar, resmi evrak ve mü -
hürlerle •beraber ortadan kaybol -
duğu yazılan Kadıköy belediye 
tahsildarı Necip dün Kadıköy kay
makamlığına müracaatla teslim ol 
muştur. 

Tahsildar, kaybolmadığını fakat 
paraları kay'lıettiği için onları a -
radığını beyan etmiştir. 
Evrakı tetkik edilmektedır. 

calarında bulunan cD. B.• firma
larını taşıyan Denizllıank forsu da 

indirilecek ve vapurlar yeniforslar 
takılıocıya kadar bir müddet fors

suz çalıışacalola.rdır. Eski Deniz -
yolları forsunun tekrar kabul edi
leceği umulmaktadır. 

BELEDiYE 

Dclkten mütevellit b:r hara· 
ret... İşle bundan dolayı, za· 
ten kolaylıkla kabili iştial o -
lan filmin tnluşması tehlike
si her zaınan için ınevcuttur
Belcdiye, yaluız sineınaların 

makine dairelerini kontrol ve 
itfai tedabir ittihazile kalma
yıp acentaların kiraya verdik 
leri lilmleri de kontrol else 

. . eıumumı ıge ib ar edılmttlır. a çeaan e ı yere getir ı Ka-
yapıyoruz, aksı olsa beledıye fırın-• Derhal mahalline giderek tahki- dın itçilerin bulunduğu yeri ııör
larımızı kapar• diyorlar. kata batladım. Fabrikanın açık müyordu. İtçiler, kadının itiıt'

Bundan başka ekmeğin narhtan bulunan iki pencereıi bir medre- ğini ııöylediği kazan .. alma ame-
10 para daha fazlaya kendilerine •e bahçeaine nazır ve hititikdir. liyeaini birer birer tekrar edecek-

! ld 
"dd. ed f l J Sevkinin cesedi kazandan çıka- ler, o da bunların içinde cumar-

ma o ugunu ı ıa en ırıncı ar J · 

I'. afi k it k . . d 
1 

rıldıktaıı sonra, suç delilleri arar- teai günü duyduğu aeae benziyen 
rnasr arı ısa ma ıçın a am a-ı 

an . , . ken bu pencerelerden meclreae olup olmadıiını tefrik edecekti. 
rınd baz1larını ı~den çıkarmaga hah . d k d ki Ben i..-ilere nezaret eden memur . . çeım e a m ve çocu ar T'Y • 

ve muhtelıf yerlerdekı satış şube- lulunduğunu gördüm. Bunlara lara seslendim: 

''e çok eskilerinin kiraya ''C • lerini de kapatmağa ba~lamışlar - cumarteai cunu öileden $Ollra ,._ Bir nuınarayı aöyletiniz" 

Dolmabahçe stad yolu rilnıcsine müsaade etmese, si- dır. fabrikada bir kavga ,Urültüaü Bir numarayı ta,ıyan ~i ay-
ncmalarda film parlamas10 ın ni cümleyi orta tonda bir aeıle 

Diğer taraftan öğrendiğimize gö proı·esi yapılı~or t me,.danı dolduran büyük bir halk ş· 1 b ı J tamamen öniine geçilebilir. T tekrar etti. tçinin .özleri ka-
J re ış ı e ediye tahsildarı Rüştü . • d •• k k .A d 

kütlesi önünde •heyecanlı ve çok zimmetinde bulunan 400 lira ile 1 Dolmab~e stadının planlarını Biz, bu işten anlaınadığımı.z e r z ı u an ı n a dınla bulunduiumuz yerden mü-
hazırl . v· ıı · v· ı · d"" için. bu sözlere mütalcamı . kemmelen ~itiliyordu. 

Türkkuşu tayyareler; her yerde 
olduğu gibi burada da bu sabah 

alkışlanan hava hareketleri yap - birlikte kaybolmuştur. ıyan mımar ıe ı ıo ı un G 
Y 1 

zı ilave etm;yoruz. Yalnız. ülıüm bu bir numaralı ~i-
arkadaşımızııı bu fikrinde isa- nın aeainin o sün ~ittiii seae ben-mışlardır. UÇU§ların yapıldığı sa - ----<><>----- a i ve Belediye Reisini ziyaret et h d •1 •k • k . 

ayı a a a sa a ın er en sa - bet varsa, söyledikleri. zemediiini bildirdi. Bunun üze-h h lkd h b h k DENiZ mi:ştir. Kendisini gören bir mu - sar OŞ e ı en ı ı ız 
atlerin.de doldurmağa .başlamıştı. Limanlar nerelerde harrirımize mimar şunları demiş· 1 rine ~iter numara aıruiyle ayni 

Bugün Ad.anada hava kapalı ol- • tir: Hakh değilmi ? cümleyi birer birer tekrar ettiler. 
yapılacak ·-Yarın İlalyaya gidiyorum. İ- \ı -- - r# Polisce dükkandan çıkarıldı ve terzi gençlere 1 Oç numaralı ~çi Manıurdu. Ka-

duğundan Kayseriye yarın hare -
kPt P<J.i{ecelctir. 

-----~ 

Zonoutdakta 
• 

Nafıa Vekaleti İstanbulda ya - 'ki ay sonra İstanbufa metlup bir T k A dın bunun ..,.ini duyar duymaz: 
pılacak limanların yerlerini etüd stadyom pro;esne geleceğim. . . 1 Ü f _ 'm an içki içirmek suçuyla Adliyeye verildi ..... ::- ı,te budur duyduium 

etmek üzere bir İngiliz mütehas - Evvelce de yazıldığı gibi stad _ Dükkanında gerç kızlara içki i- ya~larında Şefik adında bir genç, Dedi. 
sısı. getirtecektir. Bu mütehassıs, yom 16 bin kişilik olacaktır. 

1 
ç:ren bir terzı yakalanmı.ş ve ad - dükkanmda çalıştırd:ğı 15 yaşla • Tecrübeyi tekrar ettik. Bu de-

proıeler hazırlıya<:ak ve Vekalete • an aş mas !iyeye verilmişt>r. rında Marı ve At;)'e adlarında ilci 
takdim edecektir. ı Şehırde Oç ayda evlenenler 1 Hadis~ şöyle cereyan etmiştir: kıza bir akşam zivafeti vermek is - fa Manaura 

7 
numara verilmitti. ltçiler tekrar bir numaradan b•t-

Batlray' d 1 1 ·· İstanbulrla Kanunus ş "' t Salkımsöğütte terz"lik yapan 18 tlmiştir. Bunun sebebi de Kadı- ..... in a ma ecru- anı, Uua • lıyarak ayni cümleyi tekrar etti-
bııleri bitti 1 Mart ~e Nisan . aylarında cem'an F efih veya temdid edi- köyünde oturmakta olan kızların ler. Bu defa yedinci ~i olan Ma.ı 

1777 çıft evlenmıştır 1 w • h •• b 1}" d w "l K h• o akşam işlerın çokluğu dolayısile aur cümleyi tekrarlarken kadın 
Almanyada yaplıan Ay sınıfı • .° ecegı enuz e ı egı OCasınt ze ır- mutad vapurların, kaçırmış nlma-

Zonguldan, 22 "(A.A.) - Zon - denizaltı gemilerimizden Batıra -ı Taksım bahçes!nde yapıla- 8 . . landır. yine ;,ittiği ııeain bu aea olduiu-

k 1 l 
. . • • 15 - . 939 tarıhınde ımzalanan l • • ? · nu ayırd ve iarJ\r etti. Bunun ü-

gulda ta .acı işıga in nıJ:ıayet 'bu • yın dalma tecrübelerı Kıyrl !ima- C8k y~nı Q2Zln0 Tü k Al . h . emış mı • Işler b ' ttıkt~n scnra dükkiın ka- zerine Manauru nezaret altına 
d • !ek t" ır h. k . t nd ff k. tl 1 t ı r - man tıcaret mua edesı - patılmış w werıdc genç u•ta ı·ıe 

Acı günün yıl 
dönümü 

ugu mem e ın mı ı a ımıye e nı a muva a ıye e yapı mış ır. nin müddeti 31 _ 8 . 939 tarihinde 1 ' alarak evinde bir ar&ftırma yap-
Taksim bahçesinde yapılacak bü • iki çırak kız loka!'tadan getırtilen 

kavuştuğu gunün yıldönümünü 1 . . -o-- .. . , . . ı bitmel<tedir. Muahede hükümleri C d d k tık. Evde fabrikadan ~lınDUf 
kutlamak il•e~e 21 Haziran aks,a . Et ışı de karmakarışık halde yuk g. azı.nonun ın. şas.ı 1.70 bın !ıra-. ese 1 mezar an çı a- yemeklerle mükemmel b:r sofra . b l . l mucil>ince sonunda anlaşmayı fes· Ye ımzasız •• un ar ve yine eVl· 

mı halkevinde -büvük bir toplantı Et 1 . ya dun ihale edılmıştır. İnşaat 15 rılan Kazım nas. I . kurmuşlardır. Şef k kızlara fev - nin helasında fabrikanın arka ka-
J mese esı gun geçlıkçe daha T . . hetmek sliyen taralfın Mayıs ı yapılmıştır. Bandonun çaldığı İs- karışık bir hale gir>mektedir. .eşr.nıevvelde bıtecek ve Cümhu- sonuna kadar diğerine bu hu - öldürülmüş? 1 kaliide tertıpten b!faz da şarr.p ik- pıaına ait bir anahtar bulup çı -

b k B 
rıyet bayramında kuşat resmi ya - b"ld. 

1
• d F ram etmi,s, şarap kadehlerinı·n ade- kardık. Bütün deliller bu auret-

liklal marşı dinlenmiş ve ir ço azı toptancıların şehrin muh • pılacaktır. susu ı rmesi azım ır. akat he 1 f ·ı· ld -K K
. h. l. k ··1 1 e auç aı ı o uııunu ııöaterdiıri 

hatıpler tarafından bu günün yük- telif yerlerinde dükkanlar a~arak j • • nüz böyle bir müracaat iki taraf - oca.ı azımı ze ır ıyere. 0 
- d, arttıkça sofranııı da neşesi faz - için Manauru tevkif ettirerek h~-

buralarda kasaplara verdikleri Baycızıt - LAlelı caddesin. 1 tan da yapılmam••lır. dürmekten suçlu Hatice Hacer a - lalaşm'ş ve 00) leoe yemek bıtmiş- zurunuza sevkettik." 
sek değeri belirtilerek milli idare • .., clındaki k~dının ınuhakemesıne 
kudretinm halkevimizde yarattıg· 1 toptan fiattan perakende et sat - , dekı e" ler Tebliğatın volda geç kalacagı· .. . tır. Fakat şarabı Cazla kaçırarak Bundan sonra Orhan Köni, • · dun Agırceza mahkemesınde de - ı . 
e<--ız eserler anlatılmı lır. Bundan mağa 'başlamaları kasapları teliişa Beyazıt hesaplanarak bir müddet daha 

1 

d"l . t · şarhoş olan ıki kürü!c kız dükkan- fabrikanın sabun kazaniyle med-,.. - Laleli tretüvarlarmın vam e ı mış ır. , · . . 
sonra Türk inkılabında ilerleme düşürmüştür. · · · b 1 · · beklenmektedir. Müracaat olmadı- Yapılan tahkıkata göre, Halice ua sıkılm~lar ve l.ıç degilse şöyle re.se ba~ç~sı.ne .nazır iki pencer-

ınşası ıçın e edıye Şı !ide yapıl- ğ t kd. ·d 1 k d" k nd" 1 . a·"h k d . nın vazıytını gosteren ve mahal-
hamleleri, A.tatürk'ün doğdug· u Balatta böyle bir dükkan açan dıg· ı g·b. dd .. . d k. 1, '· ı a ıı e an asma en ı e ıne Hacerin kocası ıiç m>nlük ani bir uı ane par ına og•u b.raz hava . . • 

b
. 

1 
l ' 1 ca e uzerın e ı em ""' . ,. . I .. . ~.- .. .. .. lınde aldırılmış olar. bır fotografı 

i<Ul<ii günden tıaşlıyarak 935 yılı - ır optancı koyun etini 30 kuruş - . . bır sene daha mer ıyet mevkıınde hastalığı muteakıp olmuş, defne - ,•tıp donmek uzerc ustalarından hk t d. tı· . 
tan, Eminönü nele bir diğerin de 35 sahıplerıne muracaatla tretüvarla 1 ma em eye ev ı e ı ve re'1m 

na kadar bütün inkılabımızın sey- be il kalacaktır. d imiş. fakat sonradan adamın ze- rı.üsaade alarak cükkandan çık - dosyaya konuldu. 
ten satmaktadır. Kasaplar ise 40 . rın de erin5n belediyeye veril - h. ı d. · h kk d 1 'Lb J rini gözler önünde canlatan film -oo---- ır en ığı a ın a yapı an ~. arı mışlardıı · Mari il" Atiye sarhoş ol- Maznun sabun kazanının ağ-

. 45 ten aşağJ salamamakladırlar. mesi ve bu suretle bunları beledi.- ı........ .. .. ·· · t d ık 1 • gösterilmıştir. .. ...... .. .. ı uzerıne cese mezar an ç anmış dukları ;çin sokakta fazlaca neşeli 1 zının yerden bir buçuk metre yük 

Toplantı yine 1
5

tiklal marşile Kasaplar toptancı dükkanları - ı yenin inşa etmesini temine çalışa- ; KÜÇÜK HABERLER ı 'le mo:.gta ot.opsı yapılarak arse - görünmüşler ve bunı.n netıcE:si 0 _ 
1 seklikte olduğuıon ve bu kadar 

nın çoğalacağından korkmaktadır- caktır. Bunun için emlak sahiple - :.. ...................... • nik murekkebatı bulunmuştur. yüksek bir yere kendisi gibi kü-• !arak bu kısa gezinti .başlarken 
t lar. rile bir arada bir toplantı yapıla _ * Beden Terbiyesi Umum Mü _ Dünkü muhakemede Raife, Meh çük cüs<eli bir adanıııı Şevkiyi 

---o-- caktır. :net, Mahmut, Feride ve Haydar peşlerine birkaç delikanlı takıl - kaldırıp kıızıına atma'1 kabil 
s·rna ermiştir. 

--....oo----

Tülün işleri müdürlüğü 
inhisarlar idıuesi fabrikalar mü-

durü Ömer Rcf~k Yalkaya tütün 
'jleri mü.dürlüğüne tayin edilmiş

'"r. 

Camilerin tamir işleri 
tahakkuk ediyor 

Bundan bor ay kadar evvel Bü-

,·.ık Parti Kurultayında Meb'us -

ıa dan biri, İslanbulda Evkaf tara-

fı dan tamirleri yaptırılan Süley
r aniye ve Beyazıt vamilerin'n ta
ı rleri esnasında camilerde yeni-

den konulan malzemenin icap e -
d n şartları haiz olmadığını söy -

! emişti. O zaman Evkaf umum mü 
di.ı. il bu iddıaları tahkik edeceğini 

beyan etmiş ve filhakika mesele -

nin tetkikini emretmiştir. 

1 

lstaribul Evkaf Başmüdürlüğü 

'er heyetı mevzuubah cam .!erde 
1 

....... - ·---- 1 

dürlüğünün yaptığı teşebbüs üze-
Beş milyon liralık istik- riııe spor klüplerinin isimlerini de adlarında.ki şahitler dinlenmiştir. mıştır. Kızlar da lıu vaziyette da - olmadığını iddia ediyordu. Şa-Bu günkü atış ldlimleri ğiştirmeleri kararla.ştırılm~tır. 

1 
B.unlar ~ise hakkında ezcümle na uzaklara g:tmekten vaz geçe - hit müddeiumumi mu:ıvinine ka-

Bugün Zeytınburnu sahilinden raz meS618Si * Kral Zogo ayın 29 unda Yu _ ŞQyle demışlerdır: rek dükkana dönmeğe mecbu ol- zan ağzının yerden irtifaının ne 

denize doğru lop atışı talimleri ya Belediye muhasebe müdürü nan'stana oradan da Frarısaya gi- - Bi7 Kazımın zehirlendiğini rnuşlard:ı. Anca!-: ,1eşlerine ta'<.. _ kadar olduğu soruldu ve buna: 

1 
• d d · 1 gıo .. rmed;k. Ancak onu üç gu··n sü - 1 "ancak 65 santim kadardır" ceva-

pı acagın an er.ız vasıla arının a- •Muhtar dün akşam An karaya git- decektir. mış o an gençler ktzların böyle geç 
kl ı · ı·k d ı b"l ren ha!llalığı esnasında gördük. bı alındı. Fakat maznunun Te-

çı an geçme erı a a a ar ara ı - m ştir. Muhtar, orada belediye re- * General En verin çocuklarının Kazım Ü<; gün hep: cİçimde bir vakit dükkana girmelerini gayr kili . öz alarak müekkilinin israrı-
du-ilmiştir. islig· i namına bes. milyon liralık 

1
·s-, memleketimize dönmeleri hakkın- tabii bularak pohe müracaat et h t ı ld • k di · · şey var ki beni yakıyor. Bu ateş · - nın a a ı o ugunıı, en sının .. TAK VI M • !358 HICl<I 135; RU';lf 

Cemuil"evvel Haziran 
5 10 

6 ıncı AY HIZIR 49 

S E N E: 1 9 3 9 
v ·••ti Ezani 

Gllnq Haziran Gllneş 

4 29 8 44 
u tl, Otı • 
ıı 16 23 4 31 
,kindi ikindi 

16 17 8 32 
Akşaoı Akş•nı 
19 44 12 00 
Yat!' t Yatıı 

•o 

daki layiha meclis encümenlerin - ın· 1 h ı k - ı tikraz mukavelesini imza edecek - çıkarılsa iyileşeceğim.• diye söy _ iŞ er, vaziyeti anlatmışlardır. ma a !inde azan agzını öçtür-
d~n çıkmıştır. 'leniyordu. Hastalık esnasında Ha- Polis dükkana !c'elmiş, kepenk - düğünü ve 65 santim irtifada ol-tir. 

Belediye beş milyon 

velce yazıldığı gibi 17 
iki senede alacaktır. 

' ÜNiVERSiTE 

1 

lsviçreye giden 
g r u b u 

Hrayı ev -

ayda değil 

talebe 

Bern üniversitesinin daveti üze

rine 50 kişilik talebe grupumuz 

dün şehrimizden İsviçreye hareket 

* Ankara - İstanbul arasında tice Hacere ısrarla bir doktor ge - leri açtırmış ve i;eride sarhoş bir doğunu söyledi. 
yapılmakta olan üçüncü telefon Bunun üzerine Mansur, ken-

tirınek teklifinde bulunduk. Bü - halde uyuklıyan Mari ve Atiye ile hattı bir Temmuzda açılacaktır. disinin müddeiumumi muavını * Köylü kadınlarına 225 ve 355 tiin tekliflerim~! reddetti. Kazı~, ustaları Şefiği karakola götürmüş- Orhan Köni tarafından karakol-
hastalığıııdan bır sene evvel bır tür d tazyik ed"td·- · · ·d · · 

kuru'i arasında ucuz mantolar ve- .. . . · a ı ıgını ı dıa ettL 
gun karısını Yenikapıda Cenııl a - E 1 .. 1• 1 Şahit Oı·ha K·· · b. dd · rilecektir. . . resi gun te a"-1 düşen kızların n onı ır mü eıu-
dında bırile gezerken yakalamıştı. - • h • k. ·· 

Mülhak kazalarda 
başlandı 

K • .. ld ·· - ·· ·· d b C il 1 a leleri de karakola gelmişlr ve J munıı ve a ım huzurunda :boy le 

1 fi
. I azımın o ugu gun e u em . . , bir iddianın varid olamıyacağını e ış er evde bulunuyordu. Öldüğü zaman k•zlar adlıye dokl oruna muayene söyledi. 

Bugünden itibaren İstarlbula 
bağlı mülhak kazalardan belediye 
muhasebe müfettişliği tarafından 

teft~lere başlanacaktır. Muhasebe 
mürakıpları tayin olundukları ka-

Kazımın omıızunda bir morartı a- ettirilerek hiç bir tecavüze uğra - Bu d . h"t 1 , n an ~onra yıne !1& ı o a-
yağında da bir yara izi olduğunu madıkları anlaşılınca kendilerine rak tahkikatta ve keşifte hazır 
ceset yıkanırken, ııördük. Kefene teslim edilmiştir. Terzi Şef:k ise bulunmuş olan emniyet ikinci şu
sarıldıktan sonra da ağzından kan genç .kızlara içki içirmek suçJe ad- be sivil memurlarından ikisi din

geldi. Bütün bu haller bize adamın liyeye verilmiş ve dün Sultanah _ lendiler ve bunlar da hadiseyi 
müddeiumumi muavini gibi ıınlat

met bôrinci sulh Leza mahkeme - tılar. 

l u illi l lT\.lıClJ.10 c:t .1141\;n.'!;. .. ~uç-, rlri u lJ r'''"" [ f 
2 n4 

~ç'W ~;trni !!° ,. "\f'rti~ 

zehirlendiği şüphesini vermişti.• 

.Muhakeme dığer şah>tlerin din-
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iSTiKLAL HARBi TARiHi iŞARETLER 

AT A'TÜRK 
--· --• 

işsizlere • 
ış 

İş kanununun mühim bir ciheti maatteeı;süf geri kaldı: İşsiz. 
!ere iş bulacak tiO§kiliıtın kurulmaı.ı. 

ve ,======" 

İSTİKLAL HARBİ 
F ranko, n1ühim bir 
nutuk söyliyecek Oksijen 

Fiatleri 

Kanuna ve verilen eski kar ara göre bu ay içinde teşkili v• 
işe başlanması ·cap ederken diğer çalıJIDa ve meşguliyetler ara
sıncla geı;i bırabldığını öğrendik. 

Her halde içtimai, iktısadl ve hatta abl&kl bakımdan çok bü 
yük zararlara sebep olan bu noksanımızın tamamlanması 
diğer meşguliyetler arasında da ha mı az ehemmiyetlidir? 

Mustafa Kemal, yapmak istediği büyük ihti
lali o sıralarda hiç kimseye açmamış mı idi? 

Bunun için kendisi 
lerde Sevilfaya 

bugün
gidecek İktisat Vekaleti ye

ni fiatları bildiriyor 
An.kara, 22 (A.A.) - İkt.,.. 

at V&5:<'tinden bildiriliyor: 

Bu hareketin doğrusu; son karara uyularak tqldlitm bu 3·.ı 
içinde kurulmasıdır. 

IKD.AMCI 

- 11 -

İşte, memlekette herkesin, bir halinin vasiyeti hakikiye hakkın • 
çıka.r yol arad~ ve politiıkacıların da tenvirine ve orada bulunan ecne 
her .birinin bir başka idarei masla· bi müfreze ve zabitlerinden içti • 
hata saptığı günlerde, bugün, Şif· nap ve lhfüaza mahal olmadığını 
li caddesinden geçenlerin pline 4.zaha ehemmiyet verileli ve hemen 
vuran ,beyll2 'boyalı mütevazı evde ~o havallde milli te,ıtilata tevessül 
bir vatandSŞlll hAdieeleri böyle bir 'i>lun.du. 
anlayıışla tahlil edip ölüyü diriler- 23 Mayıs 1919 da Ankarada bu
den ayırt etmeği bHifi ve ın.i8ilslz llunan Yirminci Kolordu Kuman -
nilcbinliği ile cesaretine hilkat ta- lılanma? ..Samsuna geldiğimi ve 
rafından öl~ülü çalışmayı bilir bir kendlsile daha sıkı temasta bulun
ıek:A katıhn:ış olmıırıı kendiııini mak islediğimi ve İzmir havalislne 
felü:etlerin devamlı ' mahmuzlar: dair daha kolaylıkla alableceği ma 
Ue şahlanmış olan ve fakat sav _ Jômattan haberdar olmak istediği
letini ne tarata tevcih ede'bllece • mi bildirdim·• 
• · · b le · ·n tını .u Bu kolordunun vuiyeti ile daha 
gını i mıyen mı e muva.ua> - İ . . 
k. eti .._ ld 1m k 1.. sCıınlrulda ıken aliikadar olmuş-
ıy e BeVA ve are e e ta ıı.ne • 
1 t 

.t tum. Cenuptan Ankara havalisine 
u "§ mnı~.ır. ., . dil 1 akl" 

Atat ··1r., .__ "·-] b ha ııınen ere n ı mevzuubahis 
ru §a•mını y.,.,.,, ten u - ld" B kll 1 .. ...... , .. ~ iy . b· '· . ı. u na ya a mumanaat edil-

rıA..,....e mez eti ..,.ınııı ne bü - • 
.. . . , mekte oldngunu anlamış olduğum-

'yuk (tavazula) kenaınden n<l2 eder d 1· ta b ld h k • · . . an s n u an are etım günle-
ve doğrudan doğruya milletıne 1 d Erk•- b rbl · u · 
b
·"l . r n e anı a yeı mumıye 
..., ar. Re" • 1 C t P d k 1 

H
. tt' .._. b .,,,,_.,_ ·:ıı . ısı o an eva aıa an, 0 or • • ısse llJl Al u HUA mı etı - d • . 

. .. .. untm ıımendiferle nakli teahhur 
nın gonlunde ve viodanında saklı • •ders .... d ·· ·· .,_ Ank . . j ~ e .,.,. an yuruyere.. a • 
bır sırdır. Ben bu mılli ıırrı ;vıla- raya ··vkı" · ı t · ı· B -.. nırcaemışım. un-
maktan başka bir §CY yapmadım.> ı dan dolayı bahsettiğim şifre tel • 

gra!namemde •Yirminci Kolordu 
Mustafa Kemal, yapmak istedi- 1 aluıammın kftmilen Ankaraya gel -

ği büyük lhtilAli bu sıralarda hiç 1 ineğe muvaffak olup olmıyacağını 
kimseye açmamış nuydı? sordum. Canik livası hakkında ma· 
Hayatında muhteli1 vesilelerle lômat verdikten soMa bir iki güne 

yazılmış olan hatıralar arasında,. kadur Samsundan karargiıhımla, 
1 

yakın d06tlanndan b81l.ılarınm su - ı.,:., müddet için Havzaya gidece • 
allerine verüıni§ müphem cevap- ğimi ve her halde Samsundan ha -
lara tesadüf edlbnfşli. Faraza bir rcketimden evvel beni tenvir ede
gece, sokakta bir müddet beraıber cek maliimata intizar eylediğimi 

dolaştıkları Cevat Paşa (1) kendi- yazdım.> 

ıiine sorar: * - Kemal.. Bir şey mi yapmak is 
tiyorsun? 

General Mustaia Kemal cevap 
verir: 

- Evet P&§am... Belki. 
O zaman Cevat Paşa: 
- Muvaffak olmanı temenni e -

derim. 
Der. 
Ac&ba Cevat Paşa Mustafa Ke· 

malın ne yapmak istediğini anla· 
mjş mıdır da muv~l'fak;yetler te• 
menni ediyor? 

Mestml ... 
Bilahare buraya tekrar dönmek 

üzere şimdi ordu kadroları ile ilk 
temasını nemi anlattığını dinliye
lim: 

Şimdi, efendiler. ilk iş olmak ii
zere bilfiin ordu ilr temasa gelmek 
lazımdı. 

(Arkası var) 

Son Cin limanınıda 
zabteden Japonlar 

[Baş taralı 1 incide J 
nihayet öğleden sonra saat bire ka 
dar limandan çıkmış olmaları Ja -
zımgeldiği tebllğ edilmektedir. Li
manda 1 İngiliz deströyeri ile bir 
de Amerika de6tröyeri bulunmak
tadır. 

Reuter ajansı. Bu iki harp gemi
sinin limandan avrılmıyacaklarını 
ve orada kalarak İngiliz ve Aıne _ 
rikan menafiini hımaye edecekle • 
rini ilave eylemektedir. 

Son mühim liman da 
kayboldu 

Erzurumda On Beşinci Kolordu Londra, 22 (AA) - İngih mat-
Kumandanına 21 Mayıs 1919 da buatı Uzakşark hadiselerini artan 
yazdığım bir şifrede • ab~ali umu- bir end~e ile mt'vzuu bahseyle -
miyemizin almakta olduğu şekli mektedir. Gazetelu Tientsındeki 
\lehimden pek müteessir \>t mü • vaziyetin filen değişmediğini ve 
teellim olduğumu; millet ve mem- diğer taraftan Çinin Svarov liman
lekete medyun olduğumuz en son !arını kaybetmekle son müh:m li
vazifei vicdaniyeyi yakından, miiş manını da kaybettiğini kaydet -
terek mesai ile, en iyi ifa etmek mektedir. 
miimkün oluağı kanaatile bu son ı Gazetelere göre bir Britanya pi
memuriyeti kabul eltiğimi; bir an yade bölüğü Japonların imtiyazlı 
evvel Erzunıma gitmek arzusunda mıntakaya karşı bır taarruzda bu
buhınduğumu ve fakat Samsun ve lunması iht:malinP karşı Pek:nden 
havalisinin vaziyeti, asayişsizlik lngiliz mıntalu.sına getirilmişt:r. 
yüzünden fena bir akıbete dUçar ol Tients'nde İngilizler müdafaa ted
mak maliyetinde bulund.,ğumdan birlerine tevessül eylem~lerdir. 
bııralarda birkaç gUn kalmak zaru- Daily l\fa:l gazetesi, Uza~ark 
reli olduğunu bildiTdikten sonu, hadiseleri hakkında diyor ki: 

Madrid, 22 (A.A.) - Franko'nu n ya.kında Sevil!aya giderek har
bin ni.hayetindenberi beklenilen harici ıiyaset halrJuııdalti nutkunu 
eöyliyeıceği bildirilmektedir. 

16 ve 21 kruşluk 
rakılar kaldırılıyor 

3003 ı;ayıJı kanuna istin.a -
den, 25/6/939 tarfhinden iti -
haren oksijenin beher metre 
mlkft.'bının fabrikada teslim 
toptan azami satış fiati elli 
kuruş ve beş metre mikaplık 
tüplerin fiati •Tüp depozitosu 
hariç• iki yüz elli kuruş ola-

B f b •k t•• J k rak teSbit edilmiştir. 
3ZI 3 rl 3 Or er ararln Oksijen tüplerinin tazyiki 

1 b 
85€&ri 130 atm06'fer ve oksi -

tatbik şek ini eğenmiyor jen terkibi as(,!ari yüzde 99 o-
lacaktır. 

Ahiren ittihaz edilen bir karara Yıne bir k11;ım rakı amilleri de, Bir tüp satış, toptan sa.tış 

SAVARONADA 
(B4§tarafı 1 inci sayfada) 

binin gizli vuruşlarım da, o kadar 
sü!lıuletle anlamu;tı. 

Aiatürk'ün, karşısındakilere ba
kar bakmaz, hi61eri çabucak kav· 

oyan harikulade, emsalsiz bir se • 

tişleri vardır. O, bütün yeryüzü in· 

~anlarının kafa ve gönüllerini o

kumasını bilen en büyük insandır. 
Bir gün Ata.mızın huzurlarında 

Türk inkılabından, kuruluşundan, 
istiklal Sayaş>ndan, hatıralardan 
baohsediliyordu. Bir -zat, Atamızı 

hayran hayran dinliyordu. Bir a-

Fevkala<le mütehassis ve mah -
zuz olmuşlardı. Neş'eleri yerinde 
idi. Bazan, çıok beğendikleri mısra
ları, beyitleri teknr tekrar okutı..· 
• J()rlardı. 

Saat~r geçmifti. Cemiyet nıha
yete ermek üzere idi. Atamız, o 
geceki edebiyat bahsini 1Uııfülınin 
şu beyiti ile ka,,,tmışlardı: 

cCanımı cônôn eğer isterse min11et 

can una 
Can nedİT kim anı kurban etme

• yim cananıma> 
göre, 43 derecelik rakıların on al- '§i§e tt:abrikasına, bu şışelerden, kül addolunur. 
tı kuruşa, 45 derecelik rakıların da liyetli miktarda siyari§ edilmiş bu Oksijen fabrikası bulunmı- rahk, müsaade alarak sordu: O ak~am, Atanın meclisinde bı:· 
2~ k~uş~ satılan on sant.ilitrellk lunm.aktaıdır. İnhisar idaresinin, yan yerlerde azami satış fiati- - Nasıl mu\"affak oldunuz?. lunanlar, Türk milletinin ne bü • 
gışelerı pıyasadan. kal.dırılacaktır. slparışleri de stoklar gi'bi sayarak lle fabrika fiatine, en yakın Atamırı:, kendilerine mahsus za- yük aşığı olduğunu bir kere daha 

Ancak, bu h8dısenm, bazı rakı tescıl edip etmiyeoeği henüz ma- fabrikadan 0 yere kadarki raletle gülümsediler. Mayi, derin anlamışlardı. 
fabrikatörler'n' müşkül vazi~tte lfun değildir. Bu :işin tetkik edil _ nakliye masrafı ile maV:ıalli bakışlı, zeki gözlerinin içinde Türk Eşsiz Atam»:, Fuzulinin bu be-
bıraktığı söylenmektedir. Öğrendi- inekte olduğu 00 ·le kt d. belediyelerince te6lıit ediJe _ milletinin, bir kor gi:bi yanan ate- yiti ile yepyeni bir mana ve mef-
"'- · .. b ·d· ~"" J nme e ır. 
ısuuıze gore, a ıse ~~ur: Dığer taraftan had. .. telı cek saır ticari masraf ve nor- şi ve sevgisi vardı: humu huzurlarında bulunmak- şe-

İnlıiearlar İdaresi memurları, l'kle . ' 
1
'"" nnııı - mal karın iliıv€fii suretiyle ta- - Muvaffak oldum, çünkü. refine eri.şmiış olanlara tattırmı~ 

birdenbire fıibrikalara gı· derek, on '. .r ceıfıffnnden de ka-bili tet - • kilrt yin olunur. I Tiirk milletini iyi tanıyorum, bu- lardı. Atatürk. Fuzulıyi çok sevH· 
s~dnti;itrelik ne ~i'lrd~ka şişeleri mü•:~~akı satanlara göre, bazı "-=-==========-rl yurdular. • di. Bu Bağdatlı Azeri Tiirk şairı· 
o u,.unu oomıuş ar, ,.., mikda - • 1 er vardır ki .. Gıda. tabir o. Türk milietinin en büyük a - nin mısraları arasında, Atatürk 
rını te6bit etmişlerdir. Bu işde, edilen bir a~mhk muayyen içki ============== şığıydı. Onun kaUıi bir te)< se\"gili lezzetli bir tat duyarlardı. 
stok şişesi balun. an .fııb. r.ikatörler ijstihliık mikdan on dontı'litredır" . T u" r k ,. y e v e At bo 1 d-'- " .,.. tanımıştı: Türk milleti!... amız, Ş zaman arını e ...... ı-
kazanmışlar, o şışeforı bıtinciye l<a Bu nevı· m;•~tehlikler de d h yat k"t J .. J · ı k d -""'J"tr J'k . - ya a a O. mağrurdu. Bir tek gururu ı ap arı ve guze şıır er o u -
ar, on 88"" 1 e ı §1-•e doldur ·•fazla ıç· kı· alarak ıs· tiı.1••- ed~k _ m ki · · J d. B ' d'kl · 

.., •liW\ ~~~ M k d ı • ı vardı: Türk mıl!etinin bir ferdi ol- a a geçırır er ı. egen ı er;, 
mak hakkı.nı iktisap etmişlerdir. 'ıer, yıw!ıut, d~ha büyüyecek şişe - ısır ar eş ıgv 1 mak!. kıy·met verdikleri lbazı muharrir-

HaJbu kı, bazı ialbrlkatörler de, den bh mi.kdıırını arttıracaktır. Cümihunyehn onum:u yıldönilr l lerimizin romanlarını bizzat okı:-
kendilerinde bu boy ve evsafta şi- Maalıaza bu cihet., o kadar haizi münde irat ettikleri nutuklarının dukları, yahut ta okutup takip et-

lın d • [Baş tarafı 1 ıncide] d tikleri olmustur. Bir muharrir ar-
şe o a ıgı halde, bu şişelere gö- Ellıemmiyet görülmemelctedi;r. sonun a: . • .. 

Yine bütün tarih bo~un<a hi~bir kadaş bır romanının Ataturk ta 
re iddihar -~il · b"nl - ' ' N tl Tii. k" d' 1 ' ' -"" mrş on 1 erce man Amiller, inhisar idaresinin. rakı milletin hayat ve mtıkadderatı bu - e mu u r um ıyene. . .., rafından iki defa okunulmak şe -
tar ve etiket bulunduğunu ileri funillerini zarardide etmiyecek bir eski ve kardeş Mısırın hayat ve 

sürmektıe ve kararın bu tatbik şek formül ve bir hal çaresi bulacağını mukadderatı kadar bizim tarihi -
!ine itiraza hazırlanmaktadırlar. ümit etme.ktedirltt. pıize karışmadı. Bir •armaşık na-

Moskova müzakereleri 
tıJ bir demir parmakhğa sarılırsa, 

M1STıo hde son dört beş yüz se -

nelik tadhi de öylece millctıınizin 

tarihi'lc karışımştıı ve • ~ alnız 

h A ı A • d Türk adı değil, Tiirk kanı dıı bu • 

a a yerın e sayıyor :::irr.;;:~11ın~:li~irk~~~~~"~·~ 
.. . < .. Baştar.afı 1 incide) su.si vazıyetleri dolayısile henuz·· 

t ayrı kıt'anın sakinleri olmalarına 
müşkila , mu1ıekabıl yardnn işinde birçok müşkilatın mevcut oldu· _ 
karşılıkli teahhütlerin ne olacağı- nu söylemiştir. gu rağmen ruh ve dii~iin<ede bu de-

nı tarü. edecek olan formüle mü • Bonnet, ,bu müşkilatı bertaraf rece karabet ve iştirakin en canlı 
1ıealliktır. etmek için müzakerelere devam ve devamlı sebebi budur. 

Fransız Hariciye Nazırının edibnekle olduğuınu ilave etmiş - Bu ruh ve diişünce . Mısırlıda l'e 

b lir Tiirkde, bilhassa sulhperverlik, ça-
eyanalı :Nazır, şo"yre demi<t,·r·. ı k h kk .., ışma , gayrın a ma ve kendi 

Paris, 22 (A.A.) - Dün a~ Franea hükumeti, mümkün oldu b' hakkına hiinnct ve siikôn içinde 
ıne usan meclis; hariciye encü - ğu kadar mükemmel bı'r ı'tı·ı•fa se-a medeniyete hizmet etmek suretle-
meninde bt>yanatta bulunan Bon~ ri bir surette vasıl olmak için hiç-
net, Sovyetlerle yap>lmakta olan bir gayreti eı;irgemcmeğe azmet -
müzakerelerin ne derecede ı"Jerle- ...,. ı·t "~ ta m..,.ır. ıraı, arruza mukave'™'-
miş olduğundan b"hsetıniştir. le azmetmiş olan bütün devletle -
.. Mumaileyıh bir çok noktalarda rm girişecekleri teahhütlerin ta . 
UÇ devlet arasında tam bir itHiıf mamile ~kdiğerine mümasil ve 
hasıl olmuş olduğunu, yalnıo: yar - müteka.bH olm86mı temın edecek
dnn istemiyen bazı devltetlerın' hu tir. 

Dün akşamki feci 
otomobil kazaları 

rile kendini gösteıir. Onun içindir 
ki daima kardeş Mmrın hayat ve 

istiklali bahhleri Türkiyede bü -
yük bir alaka H ~empati ile biitiin 

'l'ürk milletini kendine miizabir 

bulmuş olduğu gibi. Tiirk milleti 

ıle, istiklal cidalinde n bütün in-

kılaplarında, daima Mısırda ve 

bilhassa Mısırın münevver ve yük 

ıek tabakalarında en co kun ma -

nevi mesnedlerc dayanabilmek 

mazhariyetine malik olmuştur. He

le Atatürk'lin eseri ~almz Tiirki -

yede değil, denebHir ki hemen 

Tiirkiyeye yakıa bir sirayet, inti
şar ve kökle. me kudretile Mısırda 

Vecizesini söylerken, Atatürk 
feryüzünün o anda en mes'ut in-

s~mydı. 

Daha evvel, henüz, Atamız has
tdanmadan evveldi. Zinde ve çok 

n<'§'eliydiler. Bir akşam yemekte, 
mevzu edeb>Iata intikal etmişti. 

Nezitlerinde ·bulunanlar içinde 

refine nail olduğunu büyük ve 

iıaklı bir gınurla söyll'mektedir. 
Atanın hastalığı. halrı. S1roz bu

yük insanın flıni vücudünde, gün
den güne tahribat yapıyordu. Bu
nu herkes ve herke.;Je bera\ıeı· ku
çük Ülkü de, içi acıyarak seziyor 
ve görüyordu. Fakat, Sirozun as-

bazı zevat, Türk edebiyat tarihin
Jfı ta-hrip edemediği, teair edemedı

den fa<>ıllar anlatıyorlar, şhrler o-
l ği onun ene.rj ı6i, zekası ve iradeı;i 

kuyorlar, mukayeselEr yapıyor ar-
iıdi. O, daima büyük Atatürk, eş-

dı. . b hs" k 1 ti . siz Atatürk, bizim Atalı,Ui<ümuz • 
Edebıyat a ı ço a ı geçıyor- • 

·· ı ' ti k du. du. Atamızın guze sana ara ar- . . • 
şı merak, heves ve çal~maları ta, Ondakı .b~ n:ıetanetı, hastall@ı -
küçükten, mektep sıralarından baş nın en luızh gunlerınde bıl ·a • 
Jar. Bilhassa, büyük acjamın beıa-ı nında bulunanlar, hayret~ giiı-U • 
ğate, şiire çok merakları vardı. yorlardı. O, muhakl<ak ki, ınsar. -

0 akşam Atatürk, konuşanları lığın fevkinde bir kudretti. 
büyük bir d;kkat ve aliıka ile din * liyor !ardı. (Arkası \'ar) 

Ek,eliıns Yah) a Pa•anm nıemle -
ketimizi zi,·nreti esna!\ında gördii-. . 
ğıi kabul en taze misal degil mi -

Mısır Hariciye 
Nazın dir? O derece ki, ;\Jı>ır Haricilel 

Nazırını, men1leketiıniz, sanki biT 
yabancı de\ Jet milmeS<ili olarak [Baş tnraiı 1 incide] 

değil de kendi öz na71rı gibi istik- çıkmış ~·e doğruca Perapa!as otc . 

b 1 ı t · t" B' zat Abdültetlah a .: n1ı~ ır.. 12 
• • • lıne inm~tir. Nazır, b~r ara!Jk " ... a .. 

Yahya Paşanın radyoda mıllehmı- . . . . 
ze hitaben söyledikleri de muhte- lıyı makamında zı-yaret etmış ,. 

rem misafirimiz tarafından duyu _ Lı'.ıtfi Kırdar bu ziyareti ıadP et -

lan hi•lerin Mısır milleti namına mi§tir. 

izhar edilmiş beliğ ifadesidir. Abdülfettah Yaıhya Paşa öğleye 

. Biri Airikanın, diğeri Avrupanın doğru Takııim i\ıbidesine giderek 

başka k:ıt'alara giden geçitlerine çelenk koymuş ve defteri mahsı.;
hakim bıı iki millet arasında bu Bir kadın öldü, iki kişi gara

/andı. Bir ev hasara uğradı 
su imzalamıştır. Saat 13 t• Pera • 

ikinci bir vatan bulmuştur. Bir derece kardeşlik n dostluk hissi
palasta Vali tarafından muhterem 

gençlik spot' kafilesinin başında o- yatı berde\'3m bulundukça her 
ınisıııfirimiz şereıfine bir öğle ziysbeni şimdiden tenvire medar ola - Japon militaris•Jcri resmi Japon 

uk hu,usat \·arsa iş"arını rica et- makamatının düsüncelcrine ter -
tim. ceman oluyorlar;a Tientsin Uzak 

Filhakika Samsun ve havalisin- şarktaki lngil.z vaziyetinin bir 

Dün aksam Tozloo d ' • paran an Ka-1 vukuuooan sonra beş altı t 
sımpasaya inen k . . 1 . . saa geç 

r . yo uışta fecı bır tı~ ha-ide, ne polis istihbaratında 
otoındbil kazası olm b · . . . • 

larak bundan on iki on üç sene ev- ikisinin bütün şark aleminin ba -
vel Mısıra yaptığım bir seyahatte, şında ,.e bütiin bir derinlik inıti • 

f,kenderiyede, Portsaitte, KahiTe- dadınca nasıl bir kmnte sahip ol

feti verilmiştir. 

Ziyafetten sonra bır müddet i~-

• de Rum çetelerinin is13m ahaliye tecrübe tahta~ı olacaktır. Eğer Ja
tecavüzii ve zaten vas1tasız bıra - pon hükumeti mil'taristlerin talep
kılınış olan hükllmeti mahalliye- ler.ni teı·viç etmıyıırsa bu talepleri 
nin e<ncbi müdahalfıtı ~üziinden derhal geri almaııdır. 

hi~bir ıcdbir alamama"· vaziyeti Japonlar ag~ır hazimete 
müşkül kılııu~tı. 

Tanulığınuz ,.c kendisinden bli
Jlik enerji iinıit ettiğitniz bir zatın 
San1suua rnutas .. rrıf ta~ inini tc· 
m;n için tc ehbii• almakla bera -
bC'r. l:'t:üncu Kolordu Kunıandanı 
nı nıu\·akkaten Canik n1utasarrıfı 
ta~ in cttlın. )Jiiınkün olan tedabiri 
mahalli3·c alınına~a ,.c biJhaı-.sa a· 

uğradılar 
Çungking, 22 (A.A.) - Çekiaı 

ajaQ;ı bild·r yor 
Çin kıt'& r ı LıuLn 'in stırdadın 

dan sor•a Kuind..ı'daki Japon mev 
ı.: erine }'Ücufl" ederek dilf'manı a

ğır bir ~cz.mete uğratm.şlardır. 

Y'rmi kadar düşman sübayı öl -
müş ,.e ikis, yük .ek rütbeli olm~k 

"im.. . . . uş, ır kadın ne de niıbetçı mudı.iründe bu hu-
o. ubş,alııkt kışı yaralanm19, bir e - susta malumat bulunmadığı için 
vın çe duvarı hasara ugr' a , .. 1 "J ' 
t H

'd' m:ış - ŞO•or e o en ve yaralananların i _ 
ır. a ıse şudur· . . . . 

K . · sımlcrını tf,"l>ıt edemedik 
asımpaşaya inen freni bozuk * . 

dukları daha iyi anlaşılır. )fısır 
de, Mı>ırın biitiin irfan, politika ve 
gençlik unsurları \'e o asil halkile 

Haricjye Nazırının son seyahati 
çok 2amandanber• ilk defa olarak 

yakmdan temas ettikten sonra, iki kardes memleketin dün -
memleketimizin en bii.\'iik enıni~et b · 'k • d Ih 1 ~ yanın u na:tı aı1uı a su ıc · 

Dün akşam saat on dokuzda, ve kuvvetle do•tlnğuna ve kudre· sabına mesailerini na"l bir ah<'nk 
Meflımet ısminde birisi, kullandığı 1 tine gü,·enebileceği büyük kay - ile tanzim edebile<cklcrinin bir 

hususi ~to~~bi:le Tün_e1in. ü~t ba-j nak.lardan birinin. bil~~sıı;a l:e en ne\ i tanzin1inc n1l'dar o1ntuştur. 
şında bır dukkaooan ıçf'rı ı.'Jnniş- i başta :Uı•ır olabılecegıne kanaat 

1 
Birbirini i) i duyan ,.e aini miis-

tir Nüfusça zayiat olmamıştır. ge!irıni~~in?. . . terek ideale bağlanan ,.e inanan i.n 
• -~ işte butnn bu •ebeplerledır kı anlar ara,ında az ,özle ~ok iş gör-

Yunan dcnanması Türk n ;\fısır milleıleri şimdiy. menin \e birbiriıı~ lanı bir idrak 

tirahat eden dost Hari~iye Nazırı 

saat 16 da İstanbul içinde owmo-

bille gezmiş ve mii?e~rı de zıya • 
ret etın:ıitir. 

--o---

l'ehlike çanı 
çalınca 

'Ve hurda bir kamyon, yokuşta tut
turamamış ve önüne bir posta me
muruna çarpmış, onu yaraladık -
tan sonra, 60 yaşlarında b!r kadm" 
cağıza çarpmış, zavalh:yı illdifr _ 
müş, ondan sonra da bir amekyc 
çarparak kolunu kırmıştır. Ba'a 
durdur-ılamiyan kamyon, yoku, - ı 

şun altındaki 1 nuırarah evin balı- ı 
çe duvarını yıktıktan sonra dur -
mtı ~för atlavıp kaçır "·bir mud 

[Ba~ tarafı l incide) 

manevrada kadnr yalnız birbirlerine hakik · ıe hııllıl etmenin kunetli bi• te· r k B b k"" ·k • k 
~ ran . ~ ız m uçu rerr c c-

kardcş gözile bakmı~lar ve her bı- •ahiirii ol on bu se~ ahatin siirdıiğii 
Atina 22 (A.A.) - G; zefcler, 

K~a~1n Yu:-ıan d~ :lıı-::ac:- 1 ~n İyo-

. ., tim z irın •nuazza n t r yrktındur. 
ri dığerinde en saınin1i bir fikır "'' irkaç gün i~inde ıki n1illetin lıcl· 'S 

his ortağı bulmuşlardır. d asrın ).Bpanıadığ'ı kndar hirihiri- · iil~"'~ım~zın bu mu. .. tm JT!,,:_ af ::rı 
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S. Tl"A 4 İKDAM 

ÇAK O CD 
Yolların şarkısı Dağlar 

hayat 
kralının hakiki '"======-ZEYNEL 

BESiM SUN 

Donna A,ga Ludoviei ltocaın • 
ıtın oda kapısını bridenbire ~ı. 

\'e eşiğin üzerinde hareketsiz kal· 
d.ı. 

Nakleden: Ferit All ve maceraları ' Tefrika No. 10 

Çakıcı tekrar bağırdı: 
sonra yakacağım; sana 

"Hüsnü Bey ! gelme, 
kıymak istemiyorum.,, 

Fakat Hüsnü l1ey bu ihtarı ı-ıyatı hakkıııda lı i rıız malümat \'er !ısın amma tecrübesizsin. Çakıcı 
şitece.ll halde, işit,e dahi kulak mek i~teriz. Bu malilmatın ile- Mehmet bo~nak Hosan çavuşu mu
a aca.k \.lynette bir ubit değil- ride bize lilzumu olaca.ktır. hakkak kancıklıytcaktır. Korka • 
di. O; bir an için ata Rükfiııet Şahadetinden evvel yüzbaşılı- run ki arada bgayrıhakkın sana da 
t emin ederek yere atlamak ve bu ğa inha edilmiş olan Hll•nll Rey, I bir fonalı !<gelir. S~n takibe yalnız 
•uretle m&ademeye baş1;tmak .Mora!ı Uzun Hasan ağanın oğlu-

1 
çık, Hasan çavuşu beraberine al • 

Ueride bulunan müfrezenin haber dur. Hasan ağa o zamanlar bö- ma. 
alıp ırelmeslne intlzaren eııJclyayı ilik ağaH idi; Jandarma alay ku- Diyorsa da HOfüü Bey maa-
oldukları yeı·dp ~aplamak eme- mandanhltında da İbrahim Bej leııef bu na. ihatı dinlemiyor. 
!inde idi. isminde bir zat bulunuyordu. Vak'aya takaddüm eden ge-

Çakıcı tekrar bağırdı: Hüsnü Beyin kayin pedeıi de te takipten dönen Hüsnü Beyle 
- Hiisnü Bey!. Gelme, yaka • meşhur ,bir tipti, adına Boş~k Hasan çavu, Kaymakçıda bir ev

kacatım; sana kıymak ısteıniyo • Hacı yüzbaşı derlerdi. Asıl i•ıni- de mi"lttir oluyorlar, ev sahibi 0 • 

rum. AramıY.dR ta.nuııklık var • nin ne olduğunu kimse bilmiyor. fan zat, bu ml~afirlere hiç um
dırl. Hüsnü Beyin dayısı da, esmer • madık!arı derecı>de zengin bir 

HUsntl Bey bu ihtarı da din- liltinden kinaye olarak, Arı•P sofra çıkarıyor. 
lenıayince Çakı~ı \tehmet lb!r Mustafa çavuş denilen zat idi ki M' f' d ğ değil. b 

1 • rd"' ıı ı ı• '- dl il k ı k , . . . Lsa ır um u unu u ... .e ..,ını ıma v~ .... ay e a • urşunla nıll1Azın1111 ba~ından Bırgı Jandarma kumandanlığın • _ ' 

bile... vaziyette ailAh kullenmağa teşeb- kılmet konağında öldilrilldüğ il ''a glbı umulmıyan bir şeydir. 

binde her !/l'Yi öldıirmüş bulunu - fesini uçurttu. Bu filli, ihtarı ha- da bulunuyordu. Bu Mustafa ça- 1 dugı ·ı yer derler. Bunlara çıka· 
yordu. Ha.ttıi en hafif bir şefkati karet sııyan Hü,nü Bey 0 fena vuş, Yö~ük Osmı1n ın lzmi r hü-ırılan yemek ise kuzu dolması ,hel· 

Bır erkek .luı•tabakıcı havluları Kontes henüz zarif tndamı, saf büs edince Çakıcı ikinci bir kur- gece büyük Cerid'i Ödemiş kona- Bunları hazırlatan evsahi4>i de-
katlamakla m~guldü. Gel}Ç kadın, temiz yüzü ,., açık mavi gözltti şunla atı yere yıktıktan ~onra ğında öldüren adamdı. Fllhaki • ğildir; mu1ibirleri vaı;ıtasile milf. 
katlamakla meşguldü. Oenç kadını 1 ile gayet genç \'e güzeldi. Fakat tekrar bağırdı: ka o ak~am her yerde olduğu gi- rezenin geceyi Kaymakçıda geçi.
fiirür görmez derhal ona yaklaş- zavallı dudakları uzun zamandan-' - Hüsnü Bey! Beni mecbur et· bi büyük Cerit de Ödemiş hllkıl· receğini hM>eı· alan Çakıcı Meh

ta. Önünde hürmetle eğildi: I ben tebessum etmcsıni unutmus-1 nıe .. Bu kadar hukukumuz var- met konağına davet edilmişti. mettir. Filhakika Çakıcı çetesi de 
- Yeni bir haber var mı A beı·- 1 tu, koyu Si) ah sa farında ı:;e gü • dır .. Elime •enin temiz kanını bu- Mu;tafa çavu~ kendi.ini merdi • 

1 t k t · ç k·ı ı milazim Hü.;nü beyle Hasan Ça· ~ mili teller parlam ya başlamıştı. aş ırma İ• emıyMum.. e ı ·· ven başı.oda b!'kl>yordu. Cerit hil-
0 d d k 1 ld lfU'ŞUn misafir oldukları evde bu-

- Ha:berler gayet iyı :l<!adam. Villanın trafını kuşatan geniş. sırıt a, yer 8 yı ı ı 0 u- kiımet kapısından !çeri g:rerek 
k•Hl iyi. Kont hazretleri bütün çiçeklerle dolu bah~eden güzel ko- ğu haldr. Hti'11ü Beyin altında merdiven başına gelince Mustafa lunuyordu. 
4ece rahat rahat uyudular' S bah kular yukarı tarasa kadar ık,e- bulunı.n at, can acı.i.vle, fırlıya · çavuş hükumet kapısına bakarak: Milıizimle Çav~ hiç şllphelen· 

"U 1 rıık ''"' ~ahluıınıa"ıııı yaparken _ Ulen kavmakam nerede • n;ıeden yemekleri yiyorlar ve biraz 
aat yedide kalktılar. Sabah güne· ilyordu. Etra(da ciyle deı-ı ' <,akıcı Mehmet ~·ine atı vurmakl•ı'ıı•. .• · ' istirahatten ııonra yatıyorlar. 

f1nden tstıfade etme· için tarasa bir sükun ,·aıdı ki bu kalbe garıp 
enıl!lı.ı·ı~ tPtigc dokandı. Fakat Diye hağırmı~ \·e Ceridin ar- Çakıcı Mehmet, avenesini ala-

;' mak arzusunu gösterdiler. Çı • bir huzur ve ferahlık veriyordu. r<a•er. , uru!nıtı-,· olan at >Oıl k ibah k d ık k 
kardun. Hafif bir ka1waltı ,·erdim. A L d · · k b' k ' ka ına doğru dik, dik bakmnğa ra , sa a arşı e\' en ç ar en 

gar u uvısı ocasına ır e- ş:ı~.la.ı.~ıvle silahın patlaması n- e\~hıbine hitnben: 
S1nra Kont hanetlerı not defter- re daha bakt •. Oııun d.•zlerinin ü - başlamış!:. Cerit şüphelenerek ... 

nıse.ıh •. ı·cre dıi•mek üzeı·eydi. b k · 
Jt:1nı istediler. B saaı kad 3r ''a- ıerinde y.ızılmıs kig"ıtları görerek aşını ar aya çevirir, çevırmez miş yolunda kendisini bekliyece • 

, H~ ~eut~le kur~un, aşağıdan yt•· M t f ·1rıh ti ttı 

2=: - J(a7.iran 193! 

!it,.iN&_M,= ___ J 
Holivuttan Haberler 
Güzel yıldız Madelein Carroll kocasından 

ayrılıyor - Üç meşhur 
yıldızın rol aldıkl ... rı bir film : Kadınlar 

t· • 

Koeasından ayr ılan giız el l\IAOELEtNN CARROLL ıı '·azdılar \'8 te'-ar tara•t 0 , kol- acı bir tebnssumlc guldu'. k ' us a 8 çavuş sı ını pa a ""PQ :aı.<9.6 eu~sııH lfl!USOS -
, "' • g • arı~·a doğru eg,•ri delerek Hüs- c b ı ld · ı u ı 

tJkl•rınrla uykuya dıldılar HalA Kont Guaiıievo I.udov .si hasla· nü Beyiıı kasığına saplandı ve ~e :erit öy ece ö tini m ş 0 
• ğim. Holivuttan gelen ı;on haberlere yate göre aluup, bi?fb!rlennt ktB· 

uyuyorlar • !anıp ta inziva) a ı·eki1'1~ nden • binıh dü<eıı atla beraber Hü,nü u. Diyor. Evsahibi de bunu Ha.san göre M.adeUne Carroll kocasından kanarak lıAdiııa çıkarmamaları için 
'Kuntee gllller, hanı,nelıeı·, ıle berı reni bir adet ed nmış. bıtmez Bey de ağır yaralı Lıir vaziyette He bu ;\fu~tafa çavuş, yiğe- Çavıc;a: ayrıhnak üzeredir. Holivutta bo • azamt dikkat gösterilecektir. 
vrilmif olan tr .. M dotru llerled, tükenmez ıı;twahat ve sükun saat- yere ı•rildi. ni nılllaz~ Ha an ~eyin Ha.an l - Çavuş~ .. Sab&ha karşı kapı· şanmalar, evlenmeler o kadar bol. tlç yıldızı da Hollvutun m~ 

ı· n~"'in fazla niiruzuna m.ni ol • !erinde yazı ı·azmıya ba.jlamıştı. * çavu. la .bırlıkt_e takıbe ç ıktığını ya b ir Ze)l1bt 1< geldı Çakıcı Me'h· dur, yani orada insanlar birlblr • hur terzisi ;\drian g;.,dıı-kttr. 
_ gor nce i uınu B "ı nıuR a- . I _ _, ki" ı ded' l · ·· 1 yıl b ., 

µıa.< ıçin hasfa bakıcı taıarı'!dan Bırço sayfalarıı..ı doldurdugu not .\Iaceı a,l'a de,· anıdan ene! ğırı~·or: 

1 
mış yo Uııu1 e ıyect.> m ı. erme oy e za ağlarla merbıı:t- Fakat bu büyük terr.l ın•lnde elbi>-

~lmt, olan tente in altında bir defterıııı 1 e yabancılardan buyük Hiısnü Beyle bu vak'aııın evveli- _Oğlum; sen cesur blr dı>likan- (Arkası var) turlar ki oradan geleıı boşanma seteri bitirince)·• kadar yekdlğer • 
lc&§eda Kont Ouall'ı•rn Ludovisi bır kıskançlıkla s•klıyoı'. kımseye haberleri ııısanı o kadar şa~ırt • 
ba4ını arkasına kad.Je bır yastı)!a göstermiı·ordu. 8 lkı de o gürıil • maz. Bununla beraber .l\tadeline 

·-------------------------------···· 
!erinin elbiselerini görmemeyi ve 
e!bioıe!er! blttrdlkten aonra da dl· 
ğennln al'blııeslnl daha güzel bu • fa3lam~. zav~lı hasta dızl~rtndel tülu çapkınlık hayatına "'t hatıra- + t Can<oll'uıı da böyle bir geçimsizler 

haftt ipek bir örttt ile d•rf.n bır uy· lar> not etmekle .ne~guldü. + B 1 R A. Z D A M 1 2: A H + kafilesine katılmasına, yuvasını 
.icuya da~. ııyuyordu. Kontec Agar )"'' şça kocasınnı •--------------------------- • • -- • • • • bozmasına ne de olsa hayranları 

lup itiraza kalkmamayı şart koy
muştur. Görüyorsunuz kı Qç meş
hur yıldııın bilhassa blrbirlerln • \femleket!n taıunmı~. vük ·ek;yanıra yaklaştı. B rdenbfre muka- ı Vui'İ tah•ilatıncla mükelleflere kolaylık i'Ö•terilece/t. • Gazeteler• üzüleceklerdir. Çünkü bu güzel k! 

MV•'eaine mensup olan hu aqam 
1 
\'emetı imk nsız 1.ıır tecessüse düş , bar tavırlı sanatkar yıldız, üç se-

ta.'TI Uç senedenberi tekerlekli kol·ı müştu. Eg;Jdi, kortun dizleri uze- '?.4 Hı~ \ nedenberı güzel, uzun boylu ve 
t}!Au vıı karyol ı arasında hayatı- rinde c'uran )apraklardan birini criİ\lfJ"'1L-I mert genç bir yüııbaşı olan koca-
nı talulnl etmif bulunuyordu. o, 1 aldı ,.e •ıkumıya \>,ısladı. Derhal sı ile mesut y~ıyordu. Yalnıı 3a· 

den hoşlaıımıyan kimseler olduk· 

ları takdirde ayni -aJınde ı'Ol al • 
malan oldukça gll9 blr it oluyor. 

Çenilme.!ne başlanan bir film 
dııiha: Holivutun ~·eni Sea appe!J 

gilxel Hedy Laman da yeni filmi· 
ı)i Qe'VlfIIleye ba~tadt. F lhnln ismi 

btr zamanlar !ııınl "" ıahsıyeti mu- derın hır hayret fadesı genç ka· adetlerini gölgeliyen bir ~ey \'&r-
h.'tlnde b!Q1ik bir a.lAkı uyand>r • dının vıizuııü kapl•dı. Bu yaprak- dı. Oda şuydu: Me hur yıldızın 
m b!r insandı. Zırıf , .• sevlmliy- lar hıçbır JŞk s~rgüze~tını ıhti\·a mesleki, yüZ\ıaşının vazifesi onlıı· 
<1; Yenllmez bir oyuncu idı. Gii • etmiyordu. Fakat onlarda bir kal- rı blılbirlerinden uzun müddet a-
n udınlann s•n'1tt eoerle~inin 

1 
b_in en m•hrcm itirafları. kontun 

!- • ,ınıydı. Pı cns'°"lerden k~uk ~ımdıyc kadar kımse tarafından 
tiyı ro aktri. leı·ine kadar muhte • anla~ılmamı~ olan has;as ruhunuıı 
'lf <<''•iyelere ıııeıısup kadınlarla feryatları ıztırapfan vardı K~ğıt
ıı>ç•rdlğı aşk hikayeleri bir zaman l~r şöyle başlıyordu· 

ı. . ., dillerde dola~mamıştı ve Yollar, 6ızler benim en tatlı 
•e bu eı;nad" dalıp ç1ktığı sergü- rüyalarıınsınız. Sizler benim iİfa 

' tleı yüzünden kendisini deli gi· bulmaz daU.;ılamsınız Ben göçebe 
:ıı . rven ve ihmale uğradıgı ıçin, ateşli bir ruhla doğdum. Şimdi ise 
'1 "I' ~ekeıek gü'lden güne ;olan korkunç mukadderatım beni en 
~~ı karısının ınce güzelliği ıle büyük cezaya çarparak artık ebe· 
"'~- •ııl olmıya \'"lkit bulamamış • di bir hareketsizliğe mahküm et • 
tı mi~ bulunuyor Bununla beraber 

il ı gün Ru · •efaretinde resmi yo!Jar ben artık l.ızerinlzde koşını -
bır ziyafet esnasında Kont ma a • ma imkan kalmadığı halde yine ı 
d•ı ka lkamadı. Bacakların a i ni sizleri seviyorum 
ı.:ı felç inmişti. Yollar, ısıklı yollar. ta ·lı ve çi • 

1Jwn tedaviieı'<icn onra ona ar- ~eklı yollar, benim için harikulıi

tı · ayatiyeti kalmamış olan za - de bir şarkı ı;öyliyorsunuz. Öyle 
,.ı bacaklar( ile yürüme•ınP im· bir şarkı ki toprağın bütün me. 
kan kalmadığıııı ><iyledikleri za . lodileri içinde toplanmıştır. Övle 
r. "' Tlvol dek vılı.i ına çekilmiY.eı lıır .şarkı ki damarlardaki kanı a· 
'·arar verdi. Ve •>rada münzevi bir tesle. \'e en vahşi bir ninni ile in • 
ha~a geçirm.ye ba~adı. Artık ııe sanı besıgınde 6allar. 
do tlarını, ne de akrabalarını hat· Yollar siz benim ıçin hayalın, 
ta baıı defa karn:.nı bile yanına hürriyetın, etlb tlığin şarkısını 
kııbu etmek ıstemıyordu Merha .öyli ·orsuruz 
l" ,., ed imek, bır zaman bıitün Seyyırhlar nilıa ·ete kadar ha . 
ı<> pleri teııhir ettiğı halde '11ınd. t"f adımlarla zi takip eder ve so
y, ız acınan bir za\'allı hallne ı ııııııda t•bedl ıslıralıati bulurlar. 
c t ğünü görMek onu ıztırap için I Sizle•i seviyorum. Küçuk ve bü . 
de bırakmıştı Kendi kendisin!! yük bulun yollar .. sizler benim ye
,.., •lak bir \'aln.zl.~a mahkü, eı-

1 
gıinc ~ıkım ın12. Sizleri sedyo • 

ı:- ı de belki en çok bundandı. rum. Çünkü güzellık ve çirkınhk· 
O:ıun gece \'e günduz yanında !er üz rinızdedir. Yollar sizi evi

bı. unan ynl!'ız 1- ta bakıcısı id 1 yorum sız lb nim ıçin '1urriyetın, 
Kontes Donna Agar Ludov•si erbe.st.ığın embolüsünü?.. 

k > tukta zavallı bir ıalde der.rı Yollar, harıkula<le yol.ar. Şarkı-
nefe !erle uyu · 
ke ıta 'ılnde ı 

yırryordu. Yine de Madeline Car- cLad)' The Tropuıh dur. Artisti n 
roll Amer ikada bUtün dedikodu • parteneri ise Rıobert Taylor'dur. 
!ardan unk lekesiz gayet sade Filmin mevzuu Tropiklerde ge-
bir hayat geçir iyondu. Kocası ise 

çen he.ve.canlı bir aşk hllc1yee!d ir. 
fngilrerede karısı gibi münzevi, 
gürültüsüz ıbir ömür sürüyord u. F ilmi Jack Coııway hazırlıya.cak· 
Şimdiye kadar genç karı kocanın tır. Bu adam evvelce yaptığı f ilm 

arasında en küçük bir sızıltı olma· !erle Clark C!Wble Joan C:ravtord 
tnıştı. İşte vaziyet böyle olduğu Lon Chaney, Norma Sherar e g ibi 
için Madeline Carroll gibi ağır o zaman Pek büyük bir fÖhretlıerl 
başlı. düşünceli bir kadının böyle olnuyan artistleor! yıldızlık merte
bir harekette bulunması insanı şa besine yilkseltmışt l. Bakalım <:>

Şırtıyor. nun hazıt'lad.ığı bu film i seyreltlk-

IBununla b eraber akla derhal ten sonra seyircilerin Hedy La • 
gelen şey şudu r: Heııhalde bu genç marr hakkındaki hkirler! ne ola-
·karı kocayı bir iıblrinde nayıran ge , 

· · ilk 1 1 
k d .1 cak · Hayır mı, .voksa evet, b ir yı l 

çımsız · , an aşamamaz ı eğı ., d d' kl 
ak . . . . . ız mı ıyece er•. 

f at vazıyetlerıd ır. O vaz ıyı-tlerı 
ki onları senelerdenberi bil'birle- ••liilillilll•iiiiilll!!'i!!"'""!!!!"!'l'Ulllil-111 

rini pek az görmeye, 1ıep ayn ay- Küçük sinema haberleri 
n memleketlerde y~amıya mec • ıır;;.,ı;;triiiiii-•-·--,__.-~,...""!!!S!!--"!! 
bur ediyordu. * Rahip Prevost'nun c!\fanon • Bugunlerde çe,·rilmcsine bas • Lescaut• ismmdek ı romanından 
!anacak olan Kadınlar• filminde ik!iba> edılerek Aleksander Korda 

şu üc meşhur yıldız rol nlacaklar- tarafından '·ucude gı-tirilecek olaıı. 
dır: Norma Sherare, Joan Cra\• .,korde Anın a~ı Gılnahk.Ar· .olnc~k 
ford Ye Rasalind Russell .. Malılnı· \·e bu kordelada ha ro!Lt reı.;orun 
dur ki Norma Cherare \'e Joan karısı Merie Oberson oynıyacak

Cravford biı•birlerinden nefret e· '\ A,ck ander Korda ba rnllenn. 
derler. Yine umumun fıkri bu ik. Sabu •le Conrad Weıdt'ın oyna • 

gUzel kadının Rasalind Ru ell'e ma ta oıdulcları flRğdari hır ~ll• 

karşı da hiçbir sempatıleri olma
dığıdır. 

Fakat t bıi t lnı kumpanyaları
nın böyle seJ 1 e ald rdık' rı Hık. 

filmin. 1'enu1 Çf'Vırip bıt remedi -

"'-"~ göre bu ıkı kol"I lav bırde 
lda e edecektir. 

* · evyork h e'erı c'e bu\·iılc 

Onl<ır kadı vı dızıarm bı 'bırlcrin bır :nu,·:ıff kiyet kaz 'lrnış oıan 

den >ınşlaı•mı) acaklan,ı h iç te ka· Bız.m elı.r. iz ı ammdak, p ye

e a l-nıyodar. Yalnız bu uç '"j· ~n < • <>mn\' iktıb h kkı B11 le· 

" 
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Son Müzakerelerin ;; BAHiSLERi : kadın aske 
'nııııııııııııuııııııııomınııııuıııııııııııımıı .• 

vereceği neticeler Kadınlar İngillerede ~~~~~--~-···----~~~~~ 

sade haslabakzcılıkta 

Sulh cephesindeki hareketlerin, 
temasların, müzakerelerin ve uz
laşmaların ehemmiyeti vardır 

A
ylardanberi dcvaın eden nıü 
zakerelerin son safhasına 

girmekte olduğu anlaşılıyor. 
llcr ınüzal.erenin \'e anla~nıanın 

iki cihetten ehcn111tİ) eti vardır: 
l - Alakadar ikı hiikômetin enı· 

lıİ~ et ve miidafa:ı<:ını teıninat al • 
tına ahnası. 

2 - Sulh \'e miidafaa cepheslıı · 
de filen tahkinı \.'(.. tarsin cdiln1e -
ıni~ olan kısunlaıın takviyesi. 

Fransa Hariciyt. Nazırı l\-J. Bo -
ne'nin. iyan nıcclisi hariciye en -
ci.in•,eninde. beyn~lınilcl \·aziyete 

dair \'erdiği izahat ile, İngiltere 
11._.,,eldi .!tUster Çembl!rlayıı'nin 

• .\,anı kaınarasında, llariciye Na -
ıırı Loı·d Halifaks'ın da Lordlar 
kanıaras.ındaki bt',yanatları \·azi • 
;ı t"tin son safhasına dünya uınunıi 

efhilrına anlatnıt!?l ır. 

* • 

kiıme şiıııdilik mii,bet ve kafi bir 
iddiada bulunmaz Totaliter dev 
1etlcr reislerinin ve crkilnın·n, is- 1 

tedikleri gibi neticelenecek bir bar- ı 
be, ınilletlerini Vıt. ınilletleri sev
kedeceklerine İs<> ihtmal verile -
nıez. O halde, yeni ve büylik bir 1 

harbin zuhuruna eıı kuvvetli mil· 
nia, hazırlığa, hazırlıkla mukabele ı 

etmektir. Sulh ve müdafaa cephe- ' 
sinin siyaseten olduğu gibi, hazır
lık ve askeri kımr.lardan da kuv -
vetlendirilmesi, yeni bir harbin iş· 
gal, istila, ilhak hareketlerinin ö . 
nüne geçebilir. Sulhün, sükunetin 
muhafazasını tem•n edebilir. 

İngiliz ve Fransız devlet adam -
\arının son beyan.tlarındaıı da an 
!aşılacağı gibi, "ıılb ve müdafaa 
cephesindeki devletlerin alakadar 
askeri erki.nı arasında dahi ten1as
Jara ve müzakerelere devam edili-
yor. Norınal cereyanında, sakin 

F l'ansa llaricıye Nazırı 1\1. Bo safhasında bulunu.•·or ve ilerliyor. 
nc'oin izahatı TUrk - Fransız • anlaşına!i'ının kHrarlnştırıl -

S ullı ve müdafaa cephesinde
ki hareketlerin. temasların, 

n1üzakerelerin uzlaşnıaların 

aJ rı, ayrı ehen1n11yctleri vardır. 

İngiltere . SoYyPller ınü2akere · 

:Muhterem naıırın bıı oaba h Haydarpaşada karşılanma 

meruiminden lılen bir intiba 

değil, kara ordusunda, bahriyede 
ve bütün askeri sınıf/ arda getiştirilmekiedirı 

Genç İngiliz üniversitelileri askerlik de rsbıde 

Cihan harbı l'Snasında İngiliz yerine ka.im kılnıağa çalı~an biri bedava giydirilirler. 
kadıııları gönüllü olarak ha•ta- servistir. Kadınlann Ül'iformaları dalı 

nelerde hasta bakıcılık yapmış- Bu ~uretle hizmet edecek o- evvel harpte hizmet etmiş ola 
!ardır. İngiliz kadınlan yalnız lan kadınların eberisi icabında kadınlardan mute~ekkil lbir ko 
İngiltere dahilinde değil. ordu deniz aşın memleketlerde de \'a- mi;;yon tarafından kontrol edili11 
mıntakıilarıncla da a•keri yazife- zife almayı taahhüt etmi~lerdir. Elbi eler haki renktedir .• Yalnı 
ler almışlardır. I Maamafih, İngiliz kara o!'dusun- elbi,eler değil, gömlek, kra,•at v 

ını'? ye bitnıiş olduğu ınerkeıinde

dir. İki hükumet araiında, Türki
>· e . İngiltere aram1da olduğu gi
hi. ınii.~terek bir be-yannanıe neşri 
'urctile bu aula~ınanın il3.nı kat'i
le~ıni~tir. Türk - İngiliz anlaşıııa
.,.,n .. ı dair vıtkn buJan dcklarasyo -
n·\ nazaran, 1'ürk - Fraıısız anla~

"""mııı hususiyeti, Hatay işidir. 
.\1. Bone, Türk - Frnusız anlaşn1ası, 

Halay'ın Tlirkiye~·e ilhakını teyid 
edecektir, den1ekledir. Hutay'ın 

-;i, bunlar arasıııd~ en eheınıniyet· 
lisidir, denebilir. 01.!vaın eden ınü-

zakerelerin. zorlukları azaltnuş ve 

lıafifletıııiş olduğu, \'. Bone ile, ı 

Lord Halifaks'ın brsanatlıırından 1 
anla~ılıyo;. İngiltere Hariciye ne-

Yardımcı teritoryal servı<inde da münhasıran kadınlardan te- çoraplar da hilki renkted>r. Şaı• 
vazifeler alan İngiliz kadınların- şekkül etmis lıazı birliklerde kalar. sa~ları içine alacak der 
dan birlikler te~1<il edilmi~. bun-

1 

kadııılar evlerinde ya.;amağa cede geniş yapılnıı~tır. Cake 
[:.•[i.l&~llarnı başlarına zabit rütlıesinde nıilsaade edilmiştir. ler zabit cllketleri biçiminde 

kadın kumandanlar geçirilnıL,tir. İngilterede bu türlü teşekkül- dir. Ceplerı büyillttür. Bellerind 
BiJi'ti.iG;;;ı~ll Umumi harpte, İngiliz ordu - !ere alınacak kadınlar, 18 ile 48 lrumajlan birer kemer vard:1' 

zar<-tinin orta Avı·uı>a işleri daire-
Tllrkiyeye ilhakı, Akdenizde, ya · . . . . . . 
kın sarkta, Balkanl81'da, Anuı•a . sı şefı ve ımltelıas;ısı Sır Wıllıaııı 
da ~~ransa ile ihtilaflı hiç bir ıııe - '~trang'ııı Moskovaya gönderilnıe
~clesi bulunıııayaıı TUrkiye Cüm- si, karşılaşılan engellerin izalesini 1 

huri~·l'ti ile Frans;ı Ciiınhuri~·eti a· ten1in edecek forıniillerin hulun
ra ... ında en sağlanı dostJujtun de - ma.:.;ına _ya·rdını e<lec-.!ktir. 
, anıh o1arak kuıulına-;ını leınin Baltık hiiklınıetleri garanti js -

ef ınekteciir. teıneyince ne olacak? Ne yapıla ~ 

1 $ .. • cak? :uuhtemeldir ki, Baltık hü -

T ürki~·e . İn~iltcre arasındaki 
dek]arasyon gibi, 'I'lirki)"e • 
Fransa deklarasyonu dahi 

nıiitekabil teminatı ihtiva etmek -
tedir. İngiltere ve Fransa hilku · 
ınetleri tarafından, Yuna.nistan, 
Ronıanya, Lchistaııa ait ııeşredil -

kuıııetleriııiıı İngiltere . Fransa - 1 

Sovyetler birliği tarafından ga .1 
ranti edilnıesi ke~·(i~·eti ~·erine. 

Sovyetler ciiınhuriyeti ittihadının 1 
şimali şarki nya Baltık hükumet-

!erile olan hudutları. İngiltere ve 
Fran'ia tarafından garanti oluna _ 

ıni1 olan ve yardıını garanti eden caktır. 

be,rnııname, bir taraflı idi. Türk • İngiltere ve FrMn;a hükilmet a-
İngiliz, Türk . Fransız beyanname J damlarının son bey~n~tlar_ı, bu 
•i, iki taraflı veya k&rşıhklıdır. An meselede,, Sovyetler ıttılıadıle uz -

cak. İn&iltere Hariciye Nazırı Lord !aşmada ınuvaffaJ.: olunacağınm ii
Halifaks'ın, Lordlar kamarasında, mit Ye talııııin edilmesine miisait-
9 Hazirandaki be~ ~11atı, İngiltere- tir. 

Şu suretle sulh ••e müdafaa cep
hesindeki müzakerelerin, hareket 
!erin ve faaliyetin beklenen tam 1 
ve kat'i, müsbet ııdireleriııi gör · 

Fransa tarafından Yunanistan, Ro
ınanya, Lehistan hakkında neşre • 
dilen ve bir taraflı olan raranti be
) aımamesının mahiyetini tasrih 
e)"lemekteclr. Bu hiikuınetler, mil· 
lı hududlarına vukv bulauk bir 
(ccnüu karşı mlidafaada bulu -
nurlarsa, İngiltere \"t Fransa ken
dilerine yardım Ldeceklerdir. Ga
ranti, şu suretle ve netice itibarile 
iki taraflı olmuş fdılkki edilebilir 
\'e ınüşterek, ıniitekabil ten11nat 
demektir. 

memizin pek yakm olduğu söyle · 1 4 

" . 

nebilir, böylece sulh ve sükunetin , 
korunması da teminat altına alın- t 
nuş olur. 

Sağlam çorap 
• Fabrikatörlerin 

teklifleri 
yenı 

1 
ı ~ 

1 

1 

Ml&U' Rarici,·c Nazırı şerefine radyo istasyonunda '"erilen "" 
sanıereye ait resimler: İstasyona geliş, konseri dinleyiş ve nutku· 
nu söylerken: 

M . Çemberli>n ile Lord Ha
lifaks ve lU. Bone, lngiltere 

ve Fran.a;ını salihiyeti 
lıaız devlet adamlaTı "fatile, Al -
man,vayı veya totaliter devletleri 
çenıber içine almak maksadında 

bulunmadıklarını bir de!a daha 
tekı-arlamışlardır. 

Çorap fabrikatörleri ıpek kadın 1 111.ııııı1'1ııı-..ı9llllılll ... '-'.-ılılll-.ıı"'1.--lılll1'1ııı-..1l11.ııııı-."'1.-... llıııil"'1 ... -.lli 
çoraplarının daha sağlam olarak 
yapılması için tltükumete yeni bir ı 
teklifle daha bulunmağa karar 

vermişlerdir. 

Totaliter devletlerin çember i
çine alınnıaları n,aksadt bu]un • 
ınayuıca, son anlaşına1arın, sulh 
\ t..• ınüdafaa ceph'-"3İnin kuvvetlen
dirilnıesiuin tecnvüzi bir nıaksadı 
htilıdaf eylediği mantıki bir tarz
da iddia oluııaınu1. 

Çekn . Slovakya ile, Arnavutlu
ğun i~galinden sonra husule gc]en 
en1niyetsizlik Ye taarruz, işgal on
di~clerinın ortadan kalkması, fi · 
kırlerinin silnınesi nıütekahil iti -
nıadın husulü 13.ıınıdır. .Rugiinkü 

bütiin milletle•ri 
tehlikesile 

Buna göre, 57 geyçten daha a -
şağı çorap makinelerinin memle
kete ithalinin men'i istenecektir .. 
böylelikle çorap imalatı kendi ken. 

dine kalınlaşacak ve sağlamlaşmış 
olaca'ktn·. Bugün fabrikalarda 54 
geyçe kadar makine vardır. 

Cemal Sahir 

22 Haziran Perşembe Nezihe ye 

davetlilerinin hıızu•lie DUn İ•\'İçreye giden tl' olversiteli gençlerimla 

larınm ardcı kun-etlerini gezen- ya~ arasmda ohnlardır .• laama-ı·Etleklerin ucu .verden 40 •antı -
!er, mavi ıbahriye elbiselı, zalıit mahalli hizrr.etlerde kullaııı- metre kadar vukandadır. Aya 
kıyafetinde bir çok kadmlar gör
mü1 olduklanm hatırlarlar. İn
gilterede, kudııılıır harp zama
nında, memleket dahilinde, ~oför. 
lük de etmişler, otomolıil, kam
yon gibi nakil vasıtalarında er
kekleriıı yerini sln1ı~lardır. Bu 
~uretle i~ gören kadınlaı,n :;ayısı 
Cihan harlıiniıı sonunda kara 
orduı;uooa 16.000. bahnyedE 
1 800 e çıkn11~tır. 

İııgil z kad ıılanııın harpte 
gii•term '·' ılduk al'! ;.·ararlıklar o 
kadar <,'Ok lıııu-cur k, harpten 
'olll'a da a'keri kadın te<kilatla-• . 

ırı muhafaza edilmek i,tenmi,tir. 
!Şimdi ise, İngilterede mecburi 
askerlik hizmeti kubul edilelibe
l"i günde 2.000 kadın, askeri te~-

kilata bilhassa teritoryal ordu- \ 
ya iştirak etmeğe başlam1"lar

dır. Gilnden güne de bu tehalük Bir kadın tayyare.: i izahat alıyor 

artmaktadır. j laoak kadınlardan lüwmu halin -1 kabıları siyah me~iııden yapıl -

. ,,B.u s.ene başın~a '.milli .•er_- de 50 yaşına kadar olanları da J mı~tır. . . . . . . • 
vıs ısnıı altında bır rehber ıntı- alınmaktadır. Bekarlar ne gibi Talım ve terbıJe, ılk 'cııede 
şar etmiştir. Burada gerek ao- şart dahilinde bulunuyorlarsa, en az 11 •a&ttir. Her •ene niha
keri, gerek sivil mahiyette, yapı- evliler de ayni ~artlar dahilinde yetinde 8 veya 15 ırilnlilk bir 
lacak işler göriilmektedir. Reb- kabul edilmiştir. kanıp ''ardır. Ru dersler hep 

kadın zabitler tarafından Yet·ilir. 
berde Çemb~rla.rinin mühim bir Bu gönüllü kadın grnpları, Lilzum hissedilir•e bu askerlik 
mesajı Ye Sir John Aııderson'tın bölükler halinde kadın zabitler hizmeti daimi olımık kalacaktır. 
bir mukaddime<i yardır. tarafındıin idarP. edilmektedir. O zaman buradl askerlik yapan 

Yardımcı teritorral servisi, Kadın zabitler zamanla mıtkay- kadınlara bir ücret \'erilecektlr. 
kara ordusıınıııt gayri muharip yet dekildir. Bazıları dört sene- 1a~e ve ibateleri meccanendir. 
sınıflarında veya haYll ordu<un- lik mukavele ile hizmete girmek- Kıı.ra ordusundaki yardımcı ka
tla, şoför, katip, diğer umumi tedir. Kadınlar zabit tayin edi- dın bölüklerinin miktarı arttırıla
i~ler, aşçılık ve emir işleri gibi lince 16 lira kadar bir techizat caktır. 
i~lerde, kadmları erkeklerin bedeli alırlar. Diğer kadınlar 

• 

' • ... 

(Ark<m 7 inci sayfada) 

/n6ili:r. kadın 
piyadeleri 
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Sulh muahedesınden DCNKC BUL~lACAMIZr· Ankara Radyosu 
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~iN l '.l 1839 m. 138 Kes. 120 K~: I 
Bütün dünya gözünü Dant- YAZAN AD_·~ E .. L_ -A M .-EM Kumkapı - Nedi Bakırküre söy- tıı============!I! Çünkü_ Avrupayı bilmem_ fakat; 

zıge dilemiş Hitler'in bir di - PfERRE • ETfENNE /, L • Ş A M A. A H • E lüyor: B l d .oim meml~ketimizde beni avu - C 23 6 
!:':ıct:U":ı~tuğu da~~:~ati ha;:~~!~ FLANDIN ~ ~IA~•·•ıl r-~A.I•' 1' - Sınemayal:n-:ıyade eğlen - agan ar an ~~·yeoğ~~ndiren ondan başka bir Saa~~2~-: Prog~am - 939 
maktadır. Bu ahval tahtın - Sabık .• L J _I ~-~-~ ·j T mek, gülmek ve vakit geçirmek Soruyoruz Zannederim ki, bu, birçoklarımız Saat 12.36: Türk müziği_ Pi. 
da, mutad oldu~ ve4ıile, çok Franaı;z;. Ba,vekili E '!,. · K O'~IA ~ • M A için gider ayni z&manda severim. için de böyledir. Saat 13: Memleltırt rut ayarı, a· 
heyecan verici şayialar deveran - L A F • M 1 1 S • S O L 2 _ Kadınla-'an en çok do"rt fil 1 - Sinemayı niçin sever - 2 _ Gr•ta Gar""-·u t-verı·m. · ,_ 

-ı--.-- -,A- .-A- •u ~ ~ı ~ Jans ve met~roroji haberlerı, 
etmektedir. Doğru ve yanlış ha- tevci edilmiştir. Vücude geti- D·A,M N • S D mini gördüğüm ve beğendiğim ar- siniz? Sebeıbini mi soıuyorsunuz? Asil 
vadislerin esirleri ?lribirin~ k;- rilmesi çok zor Ye sulh muahe- K -fi LIEilf. K Ü TJAfK tist ·Zarah Landed• dir. İkinci ola- 2 - Hangi nrtietlerl ıever- \:e kft>ar tavırları .,e yüksek sanatı Saat 

13
'
15 

-
14

: Müzik (Karışık 
rışı~or. K~rkulu bır hal vucu e delerinin muhafazası üzerine el- .. ,GC•--'• B -. -·c•-• rak san'atı ıçin sevdiğim artist siniz? vardır da ondan. program - J'l.) 
getırmek !çın her •ey yapılmıştır. . .. ., ...,.,., u......,. ~ ı ~re•· G••"-~ur.. Erk--'-'erden Saat 19.00: Nrogram. • de edılem' k ı b' 'ttih t ..._. . .., ~.uuu """ (B dlğ' •. · 1 · Yeni türeyen ve perdede şöhret Kendlslnde böyle bir gerginlik ıyece o an ır ı a , t 2 8 ' 6 8 7 8 il 10 ı t o sev ın"' art15t erı Saat 19.05: Müzik (Bir keman 

1 en ziyade güzelliği için beğendi - arıyan bazı art:stler var ki.. Bun -
hali vücude getirilen Avrupa ef- ~:ı~· m~~!el!i üze~:e istihsal e- ı r-1 i 1 ğim ve billhassa •Kutup yıldızla _ en çok hangi ıususlyetleri ho- !arı sevmek rleği) perdede g0rdük- vlrtüözü - Pi.) 
karının, her hangi bir ha .. ı su .. reti- . ı.. . ı ayet .su m.uahedele- - .-- - 1---,- --r-. rmda• muvaffak olan •Riclıard şunuza gidiyor? Saat 19.15 Türk müz;ğ; (İrıce sa• 
ni cana m nn ere usnu a- n yırmı sene sıs ematı surette -- .-J----. -J- Greene. i beğenirim. İkinci ola_ 3 _Sinema yıldızları ara. faslı). 1 et bll k h k t k 

E 
çe nefret ederim 

bul edeceğini tecrübe giiBt~rıyor. ihlal edildikten, tek tarafı yırtıl- - - . -.-.-ı_ iiiıııı. _ -- -, rak kendinin güwlliği değH san'at sında giyinişlerbıi ve tavır- 3 - Biır kere ııasıl6a (DolarE6 Saat •0.00 Memleket uat ;yarı, 
Ne olursa. o. lııun, Dantz"" sulh dı.ktan sonra ilk Cihan harbın' ı'n 

1
- - - -- - ~ - - - del Rio• nun.gu·· ıu·· <J~rı'nı· taklidb u" -

... • • 1 taki güzelliğine meftunum. ]arını, hatta hayatını taklit ' ' ~ - 8Jan.s ve meteoroloj• haıberieri. 
muBihi!delerınm sırf tadili ha - galipleri yeni ihlal taşkınlığı al ey- - - - _ __ __ __ _ ;..,· So d ı dı k' 

'nd b / • 1 1 3 - Artistlerin içnde •Zarah ettiğiniz artistler var Dlldır? zenm..,..ım~ nra an an a m ı, Saat c().lfi: Neşeli plaklar _ R. 
di•e•ı en aşka bir şey değildir. hine müşterek bir cephe teşkil --- - - - - -- __ __ _ onun perdedeki gülüşleri de sahte 
Hakikatte bu tadil Versay mua _ ettiler. / • 1 F Landerin• konwıması ve giyinişi 4 - Herhangi bir meşhur Saat 20.2(): Türlı müziği: l _ H:-

hedeslnin imzası akabind.e ba!la: Fakat bu usul itilafı esasa da- =-- ---·-· -1-_. ·--_-_ _ çok 'hoşuma gidrr Artı.stlerden sinema yıldızının, size cuip imiş. caz peşrevi, 2 - Su.plıi Ziya: Hicaz 
dı. Ve o zaman~anberı sür atı ir bir itilaf mı? Eğer böyle ise . ·+ 1 • . taltlıt etmeyi aklı!ndan dahi geçir- görünen h8ll&'İ tarafıdır? 4 - Ne şöhret!Prini severim .. ne şarkı (Anılsın yar ile), 3 - Asım 
artarak devam ettı. Bütu~ bu Versay muahedesinden ne kaldı - • ~ .. - --ı· • - mem. (Kazancı mı, töhreti mi, paralarını. bey: Hicaz şarkı (Her zahmi ci • 
zaman zarfında, mücadelenın sey . b d -. -ı - - --- - - 1 - •Rolıard Greene. nin güzelli gü.zelliği mi?) . San'atkarın sadf.'Ce san 'atını se-
riyle inki•afını unutmu• olan ıse un an sonra bu kalanlann • 1 • . ğersuz), 4 - Udi Cemil: Hicaz şar 

• ' /ihlal edilmemes·n· k b 1 d'J ği çok hoşuma gider •Gari Coo - ver:m. k ( .. ' k" t" b b 1914 _ 1918 harbinin galibleri, 1 ın a u e ı - ı ı ne us un i se ep öyle) 5 -· ı• 1 ? - Sodan sağa - pi?I'> in doe san'at• hoşuma gıtmek- yor· Ve Fredrik Mars san'atını sev - 1 K k ' 
ınenfatlerl zıd addederek biribir- mesı .. zım ge mez mi· Tahrip • emençe ta simi, 6 - H:caz <arkı· 
!erinden ayrıldılkr, eski düşman- edilenlerin yeni ba~tan inşa edil- 1 - Rüzgarla yağan yağmur ve-' tedir. - 20 - diğiın san'atkl\rların ba·şında ge - (İnd' . . ' .' 

ya kar - Şiddetli arzu. Beşiktnş - Necibe Hamdi söylü - l - Sinemayı uiçin severim? lir. ım yarın bah~esıne), 7 - Hı-
larından ziyade blribirlerine kar- mesi lazım geleceği iddia edile- 2 _ Yunanistanın cenup mün _ caz saz semaisı, 8 - Halk türküsü 
~ı emnlyetıılz bulundular. Ve bu mez mi? Hep birlik (collective) 

telıasında bır burun. y • (Sürmeı:m;n gö:ı.lerine), 9 - Halk 
suretle de muahedelerinin tedri- ekalliyetlerini garanti etmek için il k J •ı • Al L t 

3 - Eski b:r Türk silfilıı - Bar - 0 arın Şaf iSi ngl lZ man - e onya ltürküsü (irata ,ıncan kovdum), cen birer birer tahribine razı ol- mütekabil yardım mecburiyetle- ' 
nulı.r. rini kabul edecek milletler ara _ dağın ufağı Üç (farsça). Jı • k.... d l ademi tecavüz paktı 10 - Halk türküsü (Menekşeler 

4 - Duvarda öteberi konmak ü- (B~ tarafı 4 üncü sayfada) U• Um ar arı 
SULH MUAHEDELERi eında tedricen beraberlik te•kil h '.k Rıga, 22 (A.A.) _ Leoonya hü- tutam tutam). 
Devamlı bır. Cihan sulhu kur- etmek fikri var mıydı? Son o' J,· zere yapılan yer - Rüzgar - / nın, are eotin sesi olan şarkıllloZI 1 Sa t 21 00 K 

Kanmakt;µı emir. dinliyorum.. kumeti, bu ayın 7 sinde Berlinde a · onu;ma. 
dırklarına ve altibetüemir hukuk rak da beynelmileı hayatın siya- Muazzam t h ·· ti · d'l 1 Al L Saat 2115· Mii2ik (Rad,·o 0 5 - Enli _ Jş>!<. Yapaııklar daha böyle heye<:an- eza ura a ımza e ı mış o an manya - e- · · . , r -
ve sulha müştenit beynelmilel bir si itilaf kadar iktısad"ı tesanüde k f ki · t d · 1 .. · k • kestrası Şef· Praetorıus) ı 6 _ En az_ Yırtık üzerine diki_ lı, ateşli satırlarlıa devam edip gi- arşı anaca ar onya a emı e<:avuz mısa ını tas- - -
rı~ am tesis ettiklerine cidden i- muhtaç olduğu anlaşılmış mı - d k t ,., 1 Claudio Monte d' G F 

len Parça. ! 
diyordu. Londr 1 e m..,.ır. - ver ı - . 

n8nmı~ bulunan galib milletlerin dır? Hedefleri v&zman tay;n e - a, 22 (A.A.) - Partsmuth . . .. . 
7 _ M~~uat _ Bı·r ovun. Donna Agar, gözlerınin '.·aşlar - \'e Londra, Kral ve Kraıı·,.eyı' kar- oo Mal.ipıero. Dört Madııga!·a) Alleg-

lhl tarz hareketi, milletler arasın- dilmeksizin ve anlaRılmaksızın ~~ , , 
da sulhpervarane münasebetlere milletler tekrar harbe' soku lamı- 8 - Bır renk - Mahsus - Afrika-j la bulutlandığını ilk defa olarak lamağa hazırlanmaktadır. İngiliz _ Meksika ro, b) Lento - Andante, c) Lento, 
yeni bir esas bulmak içln yeni bir yacaktır. da bir belde. kalbinin derin bır şefkatle doldu- Küçük Prenses Elisa'be'lh ve Funeber, c) Allegıo, 2 - Sat-in V. 

• h' tt' •• eh t Cihanyangınını muhtemel kılacak KÖKLJ HAKİKATLER 9 - .Bır uzvumuz - Memnuıyet - 1 gunu ıese 1• Margaret - Rose ;tıu sabah Vem - munas a l Dragoi • Divertis,ement Rustique: 
kadar aklıselime münafi idi. Aldıs.,.. Bazı miller de ferdler g:bi, fıt- Bir sual ecJ,,tı, O kadar senelE"!' kalbinde koca - pi?nfeli toııpidıo mı.thri!bi ile hare - Londra, 22 (A.A.) - R~smen öğ a) Noel, 'b) 4tıyak, c) Matem. c) 
lim kanunlarının i"hlali, cezasını çe- raten ilıAkim olmak arzusunu ta - 10 - Bolluk. sına k~şı du:duğu nefret, Jıi.n ket etmİ_\'lerdir. Muhrip, Emprem, renildiğınc gıöre İngiltere hüku - Dans, d) Dügün şarkısı, 3 _ Joh. 
ker 1919 muaJıede)en. ya n'k"'ı' ı ""-'-- 11 İ · h l' · d b' k bırderlbıre dagılmıotı Onu affe - of B 't · ' kd · d k ı · · · l" ·1m· · ·ı· A 1 S • " itl şır ar. HW..wııet sistemi ne olursa - -..:mır ava .sın e ır azal . > • . rı aın ı a~ı enı2 e arşı a - metı. ıstım "K edı ış Jngı ız - - trauss •Sphanıge., Vale. 
fi, ve fena dü•üı ülmüş v4 tadı'! k · B' · ,. d""or ona aeıyor ve onu sevıvor - kt . . o ı v olsun, bu arzu onlarda mevcut - mer ezı - ır s>gar;ı nev ı. ., ' - yaca ıı. merıkan petrol kumpanyaları ıle Saat 22.15 Konıışma. 

edilme•i, ve yahut ki doğru olup tur. Demokrat ve parlamenter re- _Yukarıdan aşağı)a _ ıduYava ·a e•ildi Empre.ıs of Britaın, kesif bir sis 1 Mekııika hük("" ·t arasında cere- Saat 22.30: Mii>ilc !Neşeli mil _ 
te-ıııflz edilmesi lazımdı. Bu baş - jimi altında da Almanya; tamami- şç g ' uyku.da olan ~- dolayısıle saatte ancak 12 kilomet- yan etmekte o•an müzakereleri a- ~:.k _ Pi) 
langıçta kolay bulunuyordu, ve le Führerin totaliter Almanyası 1 - Şiddetli fırtın« - Zahmet. \ casınm alnına uzun ve hafif bır re ilerlemekte olduğunu bildir -1 lllka ile takip etmektedir. İngil - · . . , . 
vekaylin cereyaniyle zor olması kadar ayni yolda lıueket etti; mua 2 - Put:s ve jandarma mevkii. puse koydu. mi§tir. ıtere ile Meksiva ara~ındaki müna-j Saat 23.00. Son aJans haber.eıı, 
artb. Eğer muahedeler tadJJi i- hedelerin tek taraflı red ve tatli. 3 - İşaret (öz türkçe) - Düşün- aSok nra ayaklarının ucu~ basa - j Yine sis .dola.yıs.·ile, donarım. anın ısl"batın M. eksikan•_n. bu müzakere-- ziraat, esham, ıa.nvılfıt, kambı~o • 
cabettiyordiyse. kuvvet ile ve yıı.- kına ait Her Ştrezemanın taşıdıgı r uzaklaşiı. kabul resmme c~tırak etmesınden 1..-de takıp cdecegı hattı harekete nukut borsası (Fıst • 
hut kuvvet kor'<usu ile tadil et- ce - Bir ışaret sıfatı. KtJ§lar yll'Valarında hafif hafif ·f ed 1 · · • , 

1 
. . s 23 

20
. 

tirillnceye kadar tehir edilmlye- filcir, Hitler'ın taşıdığı f.krin ayni 4 _ Temıı _ Tahmın _ Rüzgar. ..
1

.. .. balı saı ı nazar ı mıştır. J bağ.ı o duğu bevan edılmektedu. aat . . Müzik tCa~!ıdııd -
idi. Alrnanyanın mağlup olacağı . . . ı o uşuyor, çede yapraklar hışır •• Pi.) 

cekti. Çünkü her yeni tadil, is- şüphesiz olan yeni ilı:r cihan harbi 6 - Azarlamak - At yetıştmlen dryor ve tabiatın, yolların şarkısı SUMER BANK 
tikbalde kuvvet istimaline kat'! - ~ Saat 23.55 - 24· Yarnıki program. olduğu takdirde Alman milletinin yer. tarasa kadar yükselerek dtJ in ne-
bir teşvik vücude getirdi. 

BAZI MESELELER komünist - seksen milyon kişilik 6 - Adanan şey Çorba kabı. ı..-slerle uyumakta olan adamı ha- s u" L L U" L o z s A N A v ,. ,. 
komu"nlst bı'r millet_ olması muh- 7 - Sonsuzluk - MecLsıe içki nkuliıde 'bir ninni halinde aanyor-

Beşer nev'ine arzedilen bütün 
Beynelmilel at yarışları 

davalardaki gibi, bugün bu sulh temeldir. Rus misali göz önüne a- dağ•tan. du. .. S S • 
ve yahut harp davasında bir usul lınırsa, komünist rej:mi ne ordu - 8 - Ay - Mesrur Bır nevi pas- M u E S s E E 1 N D E N : 
ve idare meselesi vardır. Kat'! lar ve ne de si18hlardan vazgeçer. ta. İngilterede hava filosu 

Londra, 22 (A.A.) - Be~·nelmi· 

i lel at yarışlarında dun öğleden 
sonra .Prens de Galles• denıl?n 

mii6abaka yapılmıştır. Bu mW,a • 
bakaya her biri üç zabit tarafın -
dan temsll edilmekte olan bf§ 

rnrette ortaya atılm~ yegAne me- Ve dünya >htilalınin zaferi üzer:- 9 - Gi?nışlık - Parasına oynanan l m _mi müfettişJigw i 
sele usul meselesidir. ne kurulmuş b.r emperyalnm, i - oyun - Borazanla çekilır. 

1'lüesı.~eıtı.zde birikmış olan takriben (6300) •det muh
tehf cins müstamel boş çuval ile (510) adrt boş teneke 4 tem
muz 1939 tarihine miisadif Salı günü saat 14 it> İzmit!e rnü
eı;se.se ımerkczinde açık arttırma sureUe satılacoktır. 

Bitler Almanyanın etrafına kincı Vilhelmin, İknci Freor:kin 10 - Eski Yunan'standa deniz 
çenber çevriliyor dediği zaman ve mukaddes Roma imparatorlu
hakikatten ayrılıyor. Filhakika! ğunun emperyalizm!ni istıhlfıf e -
bu çeşit bir teşebbüs var, fakat llen nasyonal sosv~listlerin pek ko 
bu •ırf tecaviiz ruhıına karşı lay yerine geçecektir 

harplerile me;Jıur bir mev
ki ve ada. 

11 - Bir zaman ölçüsü . Büyük 
bela. 

Londra, 22 (A.A.) Hava filo-
su içın bir umumi müfettışlik ıh -
das olunmuştm. Bu vazifeye hava 
{Tlareşah Charles Bernctt tayin e
dilmiştir 

Tal.p ol?nların ',{ 7,5 pey a-kçe.sıyle müraca.ıtleri. 

muıhtelif millet iştırak etmiştir 

Tasnif şudur: 
İngiltere, FrnMa, İtalya., Irlan • 

da, Belçika. 

Bir lspenyol Casusunun merakla maceralan 

. - Peki .. Ben israr etmiyorum, !bitmiş olacak, ve derhal yola çı
bır öpücük veriniz .. Şu dudakla- kacağız. 

rım beyaz yanaklarınıza bir sa- - Nereye? 
niye temas etsin... - Biraz evvel söyledim ya .. 

- Kara Şeytan. Mehikaya ... 
- Beni bu kadar tahkir et- - Orada ne yapacağız? 

meyiniz? Çünkü, ~ızın ışınıze - Yine servet ve şcrefinirzle 

benden ba~ka bir kimse yaramı- Prense• olarak yaşıyacaksınız. 
yacak. - Nevyork Polisi beni ora-

Sizm, daima yürüdüğünüz da takip edemez mi 
karanlık yollarda, benden ba~ka - Kabil değil, Fakat, yalnız 
elinizden tutacak kimse yoktur. benimle olmak c.artiyle ... 
ı;ordünüz ya, hasmınızı bir yum- - Neden ... Ben yol bilmiyor 
rukta ııasıl mağ•üp ettim? Bunu muyum? 
iyi biliniz ki, ıbu asır para asri - Reni unutuyorsun, galiba? 
olduii'ıı kadar, a) ni zamanda da Seni her yerele ve· her zaman ta
yumruk a'rıdır. Bazan bir yum- kip edeceı(imi hatırlamıyor mu
ı·uğun yapacağı ı~i, milyonlar gö- sunuz, 
rem~z. - Tom, görüyorum ki, sen 

Pren,es Klara ince bir se,Je mutlaka bana bir fenalık yapma-
cevap nrdi: ğa karar vermi~sin ... 

- Bunların hepsini biliyo- - Preıı,esim, beni hala anla-
ruııı. madınız mı? Ben sizin yolunuza 

- O ralde neden süküt edi- hayatımı fedaya hazırım. Size 
yor ve beni •eviııdirccek bir ce- hizmet etmeyi kendime bir ~eref 
vap verm y.nsun ız? bP"rım. Fakat, Rızı sevişorum. 

- Sen bende., böyle tehlike- • "e yapayım? Bu çılgınca arzu
li t r zamanda yapılma,;ı nıüm - ma muvaffak olmak iAterim 
kll"ı olmıyan bir ey i,tedin... Tom, bu sır~ biraz yüzü gO • 

-- l•tediğim ey o kadar ko- ,len Klarnnın yanına •okularak e
.a .ı. ""• ...-..:. 'l."'ı.•.:ct..· ..... "'.ı: lli ""-';!'.l!.'"'-'l!!: r'Tılıtılı:t\JH t!Jlr'l'rl:r'1-'~·ld!'ff'•~·'\1·~·~I'~ilNJ.:\:.'iU..._ • . .., • .;:••~•.W:~':''" 1c"~n;vadan ~#~i~ktn ,·anurda '.!!ıı tıgı gen~ hOla 

, .. 
Çeviren: ltkendeı Fahrettin 

bundan ce•aret alarak Klaranın' - Aziz do•tum, size söyliye-ıbir dakika dlişündü. Ve polis 
boynuna sarıldı ve hanımını op-/cek hiç bir sözüm yok. Haberdar müdürüyetine doğru yürüdü. 
tü.. olsam, ,si_zi bu hueusta tenvir et-j Polis hafiyesi odasına geldi-* mez mıyım? ği zaman, masasınnı ü•tilnde bir 

Britanya otelinin intizar sa- Bu sıra, yanlarına gelen bir mektup buldu. 
!onundan otel direktörü ile bir gar2011, efendl~ine hitaben dedi Zarfı açıncıı, evvela şu im-
adam yüksek sesle konuşuyor- ki: zayı okumuştu: 
du: - Pren•e• Klaranııı adamı o-

- İspanyol çingenesi ne va- lan zenci bugün gıderken, sıze 
kit gitti? verilmek üzere ~u mektubu hı-

- Mi~ter Cak, her halde la- raktı. başladı: 

M. Cak 
"Wl~N" 

mektubu okıımağa 

tife eiliyorsunuz değil mi? Garson ufak bir zarfı otel di- "Mister Cak, 
- Hayır, ciddi söylüyorum. rektörüne uzatarak gitti. Polis Yapılan ameliyat muvaffaln-

Pren•es Klara namiyle otelinizde hafiye8i kulak hbartmış, direk- yetle neticelendi. Şimdi •İzinle 
yatan sahtekar kadın Zora is - töre bakıyordu. aöriifebilecek Lir haldeyim. 
minde bir İ•panyol çingene•i- Otel sahibi zarfı açtı ve mek- Eğer mümkün oluraa Britan-
dir. tubu okudu. 

ya oteline uirayarak, aelirken 
Fakat llifı uzatmıyahm, siz Tom'un inıza,iyle yazılmıs o- Ki 

· Prense• aM d t · ' · bana bu kadının kiminle ve ne lan mektupta ~u satırlar vardı: yı 8 ge ınraenıw 
tarafa gittiğini Föyleyiıılz. -" Otelinizde namıma gele- çok memnun olurum. Ancak be. 

Direktör Yahretle muhatabı- cek mektupların Sanfran_ eskoda nim bu ricamı kendisine ıöyleme-
nın yüzüne bakarak: 11 avenude P. K. T. adre~ine gön- menizi ili.veye lüzum görürüm." 

- Ben bir otelciyim, ne vakit derilme,ini rica ederim." WİLSON 

me•leğimi değiştirir ve •izin gibi TOM Polis hafiyesi 0 derece ;;,abf-
bir polis hafiyesi olıır•am, o va- Polis hafiyesi Tom'ıın Klara- . . . 
kit otelime girip çıkan müşterile- ya çok rndık ve merbut olduğunu leşmı<tı kı bu mektup karş1"ın-
rin arka•ıııdan tnkip ederim. biliyordu. da ıızun müddet beyni durmuş, 

- Şu lüzumsuz laflarla bana, Hiddetle mektubu çekerek: ne yapacağını tayin edeme'll.şti. 
bir şeyden habe•iniz olmadığını - Eyvah, dedi'. Kaltağı elim- Klaranın ant &'aybubeti polisi 
,.e çingene karı~ıııııı nereye ıı'tti- den kaçırdım... feYkaÜde mü~ki!I bir mevk!e dil-
ğini bilmediğiıı'zi anlatıyor. ıı uz 111. C'ak, Britanya oteliı.ılen ~ürm!iştO . .. 
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ALMANLAR DİYOR Kİ: 
- - ---------·" 1 ·------- ----- --------· R~~~:::. ·;;,~,;- , s A G n.. u K i Fotoğraf Tahlilleri j V aktile tarihte bize 

ait olan her 
şeyi ele geçireceğiz 

niz, m6n61arını Ağızın hıfzısıshhası -------·----------------• 
stiyllyelim zail olabilir. Muhitine itimat telkin 

Çekaslovakyada temizlik -
• 

A lman - Çek gerginliği - l n-
giltere - Af manga arasında 

EUeriya rördüitinlu bir rüya 
shl bir mtldOel lff'•I ed.,.. Kal'a
mzı yorar, hattl ban sinirleri 
sayıl olanlarda r-ün1erce, haf -
talarra bir kafa •e4r•lesi mer
dana ı-et.lrir. 

insanların i.'tldlılle olan d°'
klınlütu çok eslr.I, adeli yaradı

lışla başl17an bir kryflyrtllr. 

Bertin, 22 (A.A.) - Ecne'bi si -, u'.'"ur!ardan temizlenecegin1 bil -

Yasi mı.rş·· 14ıitler, dün inkı!Abı say- dırm .. ek .. tedır. . . 
.. ....__t.l .-.c"--'- Butun Yallıudıler Ye eskı düşün-fi bayramı munas.,.,., ı e vuuc'-' 

İşte bu sebeple asırlarca evvel 
rüyaların tahlili , (tablr) lımlle 

ber memlekette ve ller mWetıe 
en rrvaçta bir hıldtse f.etkll e -
derdi. Bllbas.sa orb rai:aa 90D 
senelerine kadar ılblr, efsU.n ve 
aır b"Jdesl dlyf' t&rulan IJlndts
t&uda rü1a t.ahllllne çok ebenımt-
7et verUlrdJ. 

Buıiin bfreok ldıtuphane do -
laplı.nnda, raflarda he-r dttden 
tUrJü riya kltaptanna ra1tlamak 
mümkündür. 

celerinden vaZfıeçmiyen bütün un
tarafından irad edilmiş olan nut -

. aurlar ordudan çıkarılacaktır. Bun 
kun gazeteler tarafından n..,redı-

1 
· öğr tm 

1 
· · .İKDAl\I• o.11:1...JUCuJarwa me -

r.ıklı bir me'ftU olmak özere l'Ör
dilld.rl rtiyaların bu çeıııt lı.llap

lardallt karışıJllıklannı eski tabir 
şekllJerlnr ve tabtmamelere l'Ô -
re deli.Jet etükleri ma.na ve hWJ
selerf bUdJrttek, okayacalarının 

bo.t za.ma.nlanndJ. eflencelt bir 
vakit l'eçlrtecek şekilde bunların 

Hllld, Ctn •e mndu adı Yerilen 
Amerika Ferlilertn..ln tabirname -
lerlndea ç1karacafı kartılıtuu 

kenclJJerine veretıektlr. 

arın yerıne e en er getırlle -1 
len metninin ~bütün dinleyenler eff:tir. Bu öğretmenler yaz tatilinr · 

tarafından işitilmiş olmasına rağ - de huausi kurslara tabi tutulacak
men- lllfağLdaki fıkrayı ihtiıva et - Jardı:r. 

~eınekte .. oıduğuna işaret etmek- Yahudiler hakkındaki 
tedirler: 

Biz, bir tek gaye biliyorırz. Vak yeni kararlar 
tiyle tariıte h~e ait olmuş olan Prag, 22 (A.A.) - Bohemya ve 
her şeyi yeniden ele geçirmek is - Moravya Yahudileri hakkındaki 
tiyoruz. yeni kanun layihası , Ya~udilerin 

ve Yahudi müesseselerinin hususi 

bir mezuniyet almaksızın arazi, ik-

Bir yıl dönümü ve Çek 
Alman gerginl iği 

tisadi müesı;eıseler, her nevi aksi
Prag, 22 (A.A.) - 1621 de Habs-

yonlar ve esfıam satın almalarını 
burglar tarafından idam edilen 26 

ve ~razi veya müeeıeseleri kirala-

malarını menetmektedir. 

Gördötünüx rilra11 kısaca 1'• .. 

•iP rüya kuponu ile blrllltle bi
ze l'Önderlnlz. Bunları &.eü:lkle 
metrul olu arkadqımu karfl)ı

iaru l'•ı:etemhln ba ite tahsis e -
dilen sütununda slıı:e bildirecek -
tir. 

Çek asılzadaıinin idam edilmesi -

nin yıl dönümü münaseıbetile bu

gün Çekler bir ihtifal yapmJ§lar

dır. Bu Çek asılzadeleri Beyaroağ 

hm.iııln n~riJıi i .. ~mi1enler 
nuno.z ltllllanabUlrler. Hususi te· 
kilde ceva1t iatt,.enıer 4. kup0nla 

Hususi mezuniyetler, protektör birlikle fr)ıird•Tse 3 kuruşluk, 
tarafından verilir. Yahudiler, 31 tqracla ise 6 k11rıışJak bir posta 

mağlıl'biyctinden sonra idam olun

mll§lardır. 

Temmuzdan evvel ıbütün altın. pulu iliveslle l'öndereceklerı rü -
yalanrun cevabını mektupla ata. 

platin, gümüş eşyalar ile kıymet - cald.srdır. 

Bu sabah belediye dairesi önün· 1 K D A M 1 N tar taşları hakkında beyanname --~_j__jjill!!iıı•••••••••l 
vermek mooburiyetindedirler. 

de ıbu 26 asılzadenin isimleri yazılı 

ve siyah bir haçla ~aret edili bu-
üç büyük baba ve annesi Ya - Ruya tahlil kuponu:_ ) 

lj!udi olan veyahut iki büyük baba 
1 u n a n taşın önünde halk birik m if- "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!:!!!!'!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
tir. Almanlar haçlı salip taşıyan 

bir kordell ile bağlı büyük bir çe
len k getirip i&§ın üzerine koymuş

lardır. Almanlar çekildikten sonra 

Çt'kler gelip taşın üstüne çiçekler 

atmışlar ve bu suretle Almanların 
koydukları çelenğ; de örtmüşler -
dir. 

ve annesi yahudi olup kendisi de "' ---

Yahudi dinine men&Up olan ibir şa

hıs, Yahudi addolunur. 

mecmuasının bugün intişar eden i

kinci nüs'hası, İtalya hariciye na -

Bir müessese, bir Yahudıye ait ıırı Kont Ciaon'nun bir müliikatı

olduğu takdirde o müessese Yaııu- nı neşretıme'ktedir. Kont, bu mıila

di telakki edilir. Bir şirketin aza-, katında bilhassa şöyle demekte -

sından 'birçoğu Yahudi .iı;e o mü - dir: 

Almanyanın bir talebi 
Bedin, 22 (A.A.) - Resmen lbil

dirildlğine gıöre Alman hükômeti, 
İngil1.ere hükıhnetinden Viyana -

daki jeneral k.onsolosunu geri ça -

• essese Yahudi addolunur. 

Alman ceza kanunu. derhal me

riyet mevkiine girecek olan bu ka

nun hilafına v&ki hareketlere tat
bik olunacaktır. 

Almanların protestosu 
ğırmasını istemiştir. ı Berne, 22 (A.A.) - Milli meclis-

Vıyanadaki İnıgiliz jeneral kon - te Kaumann tarafından Alman a -

solosluğunun . memı_ıu havadisler leyhtarı haftalık Sohweizezei _ 
ne<ri meıelesınde zımedhal oldu - tung• mecmuasının kapatılmasına 
ğu anliijılmı§tır. dair yapılan beyanata nazaran Ber 

Bu bir mukabeleibilmisil imiş nin !le§riyatına karşı protestoda 

Bedin, 22 (A.A.) - Diplomasi nin nesriyatına karş pırotestoda 

mehafili, Alman lıükümetinin Vi - bulunmuştur. Esasen İsviçre fe -

deral meclisi de .S<ıhwerze Corps. 

gazetesinin İsviçre aleyhindeki 

neşriyatını da Almanya nezdinde 
şiddetle protesto etmiştir. İsviçre 

.ttalya - Almanya ve Japonya • ı 
Almanya arasında kültürel itiJM-ı 

!ar 23 ve 25 İkindteşrin 1939 da 

ve İtalyan - Japonya kültürel iti· 

lafı da 23 Mart 1939 da akdedilmiş 

tir. c&rlin - Roma - Tokyo. mec-
' muasının bi11ıassa vazifesi, bu ıti- i 

lafların mevzuu bahsettiği mesele

leri tedkik etmek, ill'ri sürmek ve 

derinleştirmektir. 

Bu vazife, son derecede mi.lhim

dir. Mecmua bilhassa gençlere ya· 

ni genç milletlere, İtalyanlara, Al

manlara ve Japonlara hi.tap eder. 

Bu milletler, az:mleri, sebatları ve 

hayranlığa şayan olan şevk ve 

gayretleri ile bugünkü karmakarı-

Ağız, gerek kendisinin hastalığı- eder. 

I nı, gerek mide ve diğer hastalıkla

rını, pi& bir koku :le meytlana vu

ran ıbir u2uvdur. Bu koku, bi<r ta

kım sebeıplerden ileri gelıyor ki 

başlıcaları şunlardır: 

9: Aksarayda Ali Rıza (sebatkar 
ve idealist tiplerden), uzağı görüş 

l - Ağzın teır.:z tutulmaması; 

2 - Diş etlerinin hastala.nması; 

3 - Dı.şlerin çürümesi; 4 - Ciğer 

ı v-eya midenin rahatsız olması.. 

• kabiliyeti ~ hafız.ısı yaşile müte
nasiben artmaktadır. Makul şekil
de kıskançtır. Mur.ayyilesi kuvvet
lidir. Nefsine itimadı vardır. Her
kese inanmaz. Hiı~ ve yalana kar
§1 nefret duyar. hiLiği ancak ye -
r;.nde ve zamanında sever. Fazla 
ketum olrnamakh b.;raber, çvk ko
nuşmaz. ' ~en dolayı hU$ule gelen bu 

1 

kerıdı. kokunun izalesi kolaydır. 
Diş doktoruna milracaat edilır. 

1 Mide ve ciğerdPn gelen hastalık 
! İl'!e mütemadi tedaviye muhtaçtır. · 
' 

'

. Şimdi aize burada ufak b.ır teı-

tip tavsiye edeceğiz 

10 g:rarn ince toz halinde kıreç 

kaymağıtu 250 graın suda hallet -

meli ve 'bu mahlillle yumuşak bir 

~r ile dış etlerinJ uğıışturma -
!ısınız. 

TiYATR OL AR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu a:k:§am 
Tophane Karabaş 

Yüksel bahçesinde 
(GÜNAH) 

piyes 2 perde 

Ayrıca (Çam Sakızı) .-odvil 3 Pa. 
Mişel revüsü ve Otto Kettı varye
tesi. Telepat, te<:rübelerı. 

* Ankara Tiyatrosu 
Sanatkirları 

Bu gece: 
Karagümrük Zafer 

\:ınemasında, 

Yarıı. gece; Tophane 
Karabaş tiyatrosunda 

büyük müsamere. 
San'atltar 

Zeki Alpan birlikte 

* HALK OPERETi 

Tam kadros:ıe yenı bale; yaz 
temsiller :n~ bahçelerde 

TURGUD 

-8-

: Nurosmaniyede Turgud - (Sa
kin ve uysal tiplerden) işlerinde 
sessizliğı, int.zam ve tevazuu se -
ver. Nadiren hidcietlenJr. Hafızası 
kuvvetlidir Nefis san'atlarda iı>ti-

1 

dad. ve temayü;ü vardır. Aile ve iş 

muhitınde münaka,ayı sevmez; en 

barız vasıfları arasında tevazuu ve 

uysallığı gösteriJebil.r. Iztıraba ta-

hammül kudreti fazladır. Eu bü - ı 

yük zafı müter<'ddid olm"5ıdır 

Maarnafih, zamanla bu kusuru da I Aksaray - ALI RIZA 

lngil tere de k adın asker 
(B~ taraft 5 inci •ayfada) vacılıkta en çok kullanıldıkları 

ETi /yerler, telgraf telefon. fotoğraf 
. HAVA KUVV ıv~ desinatörlük gibi hizmetler-
lngilterede muntazam ve yar- dır. 

dımcı askeri tayyarecilik teşek- INGILIZ BAHRiYESiNDE 

küllerinin yanında bir de "sivil 
1 

Taymis gazecf•inin ya z dı l{'ıı ,ı 
hava bekçiliği,. diye 1bir te'iekkül 'göre, İngiliz bahriye•i, a~kerl 
kurulmuştur. Bu teşekkülden ıhizmetlere kadın l arı da kabul et.. 
maksat bedenen emre hazır.Jmektedı·r "111·11- . " . 

. . . ... · ı ı servıs ın çı-
harpte ve harp tehlıkesınde da- k makt ld -

ar a o ugıı mecmuaya göre 
ima hizmet edebilecek erkek ve b" h ti ti b h · 

ır arp pa ar pa amaz a rı-

kadından müteş~kkil bir kuvvet yede katip, he,ap memuru, ste-

bulundurmaktadır. Bu ~uretle noğraf, daktilo, a~çı, hizmetçi ve 

teşekkül etmi~ elan birlikler ha- haberci olarak 1.500 kadın hiz

fif tarayrecilik kulüplerine bağ- mete alınacaktır. Bu işlerde, 
!anarak memleketin her tarafına lngıliz kadınları daima erkekle

taksim edilmişlerdir. riıı ~·erini dolduracaktır. Bun

:Su birliklere, erkek \e k.a- !arın, miktarları günden güne art
dında da 18 ili 50 yaş arasında 

olanlar kabul edilmektedir. Yal-
tırılacaktır. 

ııız, bunların, pilotlukta aranı-
SIHHiYE iŞLERi 

başlıyor. İlk temsil 
czm DELİLER) 
Opere. ı 3 perde 
Fiatlar: L'cuzdur. 

• lan fiziki evsafı bulun.ına•ı şart İngilterede askeri sıhhiye iş-

* TÜRK REVti OPERETİ 
EFENİN AŞKJ 

Yazan ve besteliyen Muhl s Sa
bahattin. 40 ki.şilık heyet 16 kişi

lik ·OÖRL3• ve •BOYS. 

!erinde kadına lüzum duyulunca 
ko ulmuştur. 1 . 

_ . bu ihtiyacı üç müessese temııı e-
Harp oldugu zaman bu hır- d kti B ·· ·· d b" 

ece r. u uç muessese en ı-

liklerde bulunan erkekler veya, .. ı· "lt k lh · t• 
. . . rısı ngı ere ızı aç cemıye ı-

kadınları pılot yapmak ıçın taah- dir .. 18 ili 65 yaş arasındaki bü-

hüde girişilmiş demektır. Fakat teharrık hizmetlered ancak 19 le 
biraz yük~ek ücret 

bunlara pilotluk 
mukabilinde 45 yaş arasından olanlar kullanılı

öğretilecektir. yor. 

S. At::lanın idaresinde pek ya - Senelik bir miktar magraf veril- Bu sıhhye tesislerinde ka -
kında yaz temsilkrine başııyacak- dikten elbise ve sair masrafları dınlara yardımcı hasta bakıcılık 
tır ; da çektikten sonra pekala pilot- ve sıhhat koruma bilgileri gös-

luk öğretiliyor. terilir. Buralara devam eden 
Yukarıda söylediğımiz gibi kadınlar her sene nihayetinde-

SAYFA 7 

ANKARA 
22·6·939 

l STERLİN 
100 DOLAR 

100 FRANK 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE FT. 

100 FLORİN 

100 RAYİŞMARK 

lN BELGA 

100 DRAHMİ 

100 LEVA 

KAPANIJ 

5.93 
126.6425 

3.355 

6.6625 

28.5» 

27.2425 

S0.8225 

21.535 

1.0825 

1.55 

100 ÇEKOSLOVAK K.r. 4.3375 

100 PEZETA 14·035 

100 ZLOTİ 

100 PENGO 

ltO LEY 

100 DİNAR 

108 YEN 

100 İSVİÇRE Kı. 

100 RUBLE 

23.845 

24.8425 

t.905 

2.8925 

34.62 

30.5325 

23.902~ 

Esham ve Tahvllit 

.ESHAl\1 ve TAHVİLAT 

Sn•as .-e Erzurum 

U ve U/ 19.82 

Aruıdolu Demiryolu l 

ve il peşin 28.4.5 
10.· Boınon ti - N ek.tar 

S l! B Z I!: F I AT L l!RI 

İstPQbuİ Belediyesi Merkez halinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bam ye 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 

A. kadın fasulye 

Yeşil fasulye 
Kır domatesi 

Bakla 

Araka 

Bezelye 
Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taz~ yapral\ 
Pancar 

Kuru soğan 
Enginar 

Pa Ilıcan orta 
Akçe armudu 

Yabani ar!Wi4 

Can eriği 

Kiraz 
Zerdali 

Kayl!lı 

Vişne 

Şeftali 

Badem 

Ağaç çileği 

Ereğli çileği 

Yerli çilek 
Mnı: yerli 

Orta 
emsal; kuruş 

Kilo 20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aded. 

• 

2 

7 

12 

7 
'? ,_ 
4 

6 

8 
3 

35 

·8 
10 
3 

5 
3 

7 
Kilo 2 

• 8 

• T 

• • 
• 9 

• 20 

• 15 

.ıs 

• 13 

• 60 
• 17 

• 30 
• 40 

yanadaki İnıgiliz jeneral konsolosu 

Saint - Clalr'in ~ri çağırılması i -
çin İngiltere hükümetine vaki o
lan müracaatının Liverpooldaki 
Alman 1consolosu Walter Aein -
hart'ın geri çağırılrnasma karşı bir 
mııkobelelıilmisil tedbirleri oldu
ğunu beyan etınektedit". 

>ık ve end~enak dünyanın tekrar EGE TİYATROSl' TEMSiLLERI 
hükümeti bu teşebbüsünün neti - sulhe kavuşa.bileeeği büyük bir ni

Nureddin Gençdur Ye arkadaştan 
23 Haz:ran Cuma akşamı 

Şehremini İnşirah bahçesinde 
ÇÖKÜŞ 

cesini beklemektedir. zam ve sulh binası inşasına başla

mJ§lardır. Ve her türlü mukave -

yardınıcı teritoryal servi~i. hava,hangi kmmda çalıştırılırsa ondan Nereye .üd.yim diye 
kuv\'etleri için de kadınlardan bir imtihana tiib: tutulurlar. Bu yıuv 

müteşekkil bölükleı· meydana ge. 1 kadınlann, müe-.e.esine göre, dllfUnme 

Temizlik hareketi başlıyor 
Brati&l.-va, 22 (A.A.) - Sano -

mach, Slovakya ordusunun muzır 

Ciyano ne diyor 
Berlin, 22 (A.A. ) - İtalya, Al -

manya Ye Japonyanın naşici efka
rı olan •Berlin - Rıoma - Tokyo• 

Kan Ça~ağı · 
Zabıta Romanı: No 34 Yazan: AGATHA CHRISTI 
Megan, şöyle ct>&p .-erdı: ı Megan, tok bir ;esle cevap \•er-
- Kendisine bicaz ahlak dersi di: 

veı mü; okluğumu h~tırlıycırum. - Böyle bir ~ey söylemekten 
- Peki kız kardeş : niz size ne ce- her halde çekinirlE'rdi. 

vap veodi? Poirot, bundan sonra kırmızı saç 
.M~gan kaşlarını çattı ve h&tıra _ lı ve dört kö~e çeneli delikanlıya 

!arını loplamaga uğraştı . dönerek: 

- Parası olmadığından şıkayet 

ediyordu .. Bir şapka ve iki yazlık 
e!l>"se satın almış olduğunu ;;öyle

di. Biraz Donald'.an bahsetti .. ye
ni hizmetçi Milly Higleyı sevıne

diğın söylecı.. Kahve sahıb ı Ma -
dam Mıerrion ıle t-iraz Jat:fe ettik .. 

Başka hır şey •hal ırl~mtyorum. 

- Beraber gezmege çıkacağı her 

hangi bir erkektcı, bahsetmedi mi? 

Mösyö Frost'r, L'U sualimden do-

-- Möoyö Fras<:r, hatıralarınızı 
yoklayınız, dedi. 

O akşam kahve.ve gitmiş oldu -
ğunuzu söylediniı İlk niyetiniz 

Betty Barnardı çıkarken tarassud 
etmek idi. Beklediğiniz sırada gö
zünüze hiç kimse ilişmedi mi? 

- Bir çok kimseler plaj boyun -

da gelip gidiyordu .. bundan başka 
bir şey hatırlıyan,ıyorum. 

- Hatırlamağa çalışınız .. Zihin 
ne kadar mewuı olursa gözler, eş-

mete ve her nevi h8..diselere rağ -

men bu inşa keyfiyetini iyi bir ne 

ticeye isal edeceklerdir. 

tiriyor. Tayyare bölükleri de 1ya her sene, yahut iki senede bir Moda deniz banyosuna koş. 
tıpkı kara bölükleri gibidir. Yal- bizzat kendilerinin sıhhat mua- Hem UCUJ:, hem yakın, hem 

Murad Şamıl varyetesi nız bunlar, İngilteredeıı hariç, yeneleri yapılmakta her an va-
güzel. Duhuliye on kuru~tur. 

deniz aşırı ülkelerP gönderilmek- zifeye hazır olup olmadıkları tet- •••••••••••••• 
tedir. Kadın tayarecilerin hıt- kik edilmektedir. 

Delikanlı, tekr' ı etti: Franıkl.n Clarke - Bu hissınizi 1 lın Clarke'e doğru eğildı ve ona - Kah1<e hizmetllilarınd>an karşı biraz alaka göstermenizı siz-
- Hatırlıyam~Y•lrum . anlıyorum. HayaU• u.fak tefek ha- ı baktı.. ikisin;n araı;ında ani bir Milly Higl.,rin de bize vereb' lece- den tall'p etmeme müsaade eder 
Floirot, içini çoel<ti ve Mary Dro- <liseler, sizi tehyı-: edıyor. ~ılha.ssa J sempati teessüs ediyordu .. . Keder ii bazı faydalı malümat ta buluna- misiniz? 

were n:tag etti: bir hediye, bir aile bayramı gibi ta ortak'ığı. bilir. - Buna lüzum var mı? 
; - Teyzenizden tabii bır takLm 'bii sevinçler. Vaktre bir kazayı şa - Anlıyorum. Bu gıbı şeylerin Franklin Clarke - Milly Hig - _ Kat'i olarak değil, fakat bu, 
mektuplar al1ru:i5,nızdır? hıt olmuştum: B•ı kadın. ezilrn: ş h.atırası çok elimdir. {ey diye yazdL onu söyletmek içın bir yoldur. 

- Evet, Mösyö idı.. Elinde yeni sı.tın almış oldu - Donaid Frased. a.o;abi bir hare - - İki usul tekllf ediyorum. Mis 
- Son mektubun tarihi ne idi? ğu ayakkabıların kutusu vardır. O kette bulundu ve: Bernard, siz taarruzi usulü teerü -
Mary, bir san:y~ düşündü. kadını hala götü.rr.ün önünde yere _ İstikbal için .. Bir teşkilat be edebilirsinız. 

Franklln - Bu Lj ' üzerime a~ -

mamı is~r misin!z? 
- Cinayetten ik" gün en·el. mös- uzanmış olduğu h•lde görüyorum. plinı vücude geti-rniyecek miyiz? Mis Bernard, kısa bir cevapla ke-

yö.. Parçalanmış olan kutudan yID: - d;ye sordu.. sip attı dır, mösyö Poirot 
- Bu mektup!" ne diyordu~ sek ökçe! ayakkabılar görülüyor- Franklin Clarke şu cevabı ver- - Şüphesiz, çünkü benim ka - Thora Grey - S!<:in tetkik ve 

Bu hususta büyük tecrübem var 

- Teyzem, bana •eski baş bela- du .. O zatnandanbcri bu müessir di: 'rakterime uygun olan, budur. tahkik sahanız evvelden çizilmi•-
sı. nın yine kend " sın; tacize başla- manzara karışmaksızın bu kazayı - Hep onu düşünüyorum. Va - - Siz, matmaz~lle mücadele e-
mış olduğunu fal:at ·bu sefer i'ki hatırlamama imkan yoktur. kit, geldi .. yani d1'rdüncü ınektu • dersiniz, Ona kız kardeşinizden tir. 
tokat atarak kapı dışarı ettiğini ya Megn, ani bir llıeye<:anla dedı ki: bun gl'lmesi zamanı yaklaştı .. Kuv- nefıret etmekte olduğunu bildiği - Franklin - Çok doğru .. 
zıyordu, tatil günüm olan çarşam- - Çok doğru... Elemli olsa da vetlerimizi birleşt•receğiıı. O za - nizi söylersiniz. Kız kardeşinizin Poirot - ş:mdiki halde Churs -

ba günü beni bekled iğini bildiri - doğru .. Bettynın Llümünden sonra mana kadar hepimiz taliimiıı deni.. ona müteallik her şeyi size naklet- ton da bir şeyler yapabileeeğinizi 
yordu. Yıldönümcmü tes'it etmek bana da böyle biı hal geldi .. An - yebiliriz. mit oldu~ndan bahsedersiniz. Fik zannetmiyorum .. Bu işi Matmazel 
için sinemaya gidecektik.. nem, ona hediye etmem içın bir Acaba mösyö P-.irot'nun şimdiki rime kalırsa bütün lbu söylediğiniz Grey daha iyi becerebilir. 

Bu küçük ailevi bayramın halı - çift çorap satın alm!§ idi .. Hem de halde kontrol etmsine lüzum gör sözler, hiz.ınetçi kız tarafındna şid 
rası genç kızı.n gözlerin ı yaşarttı. tam felaketin vukua geldiğı gün- düğü noktalar va. :-nı? Bilıniyo _ detll protestolar yağdırılmasına 
Hıçkırığını zapta çal~arak iti.zar 
etti 

- Affedersiniz mösyö .. bu su -
tetle ağlamakla budslalık etmiş o
luyorum .. fakat te»U!'mle ben, yıl-

de .. Zavallı annec;ğim, 0bu çorap -
lara 'bakarak hüngür hüngür ağ -
lıyordu .. •Ah.. ben bunları Betty 
;ç:ıı satın ahnıştın . Onu se\•indir
mek istiyordum ... H~lbukı o, bun-

rum. 
Poirot - Bazı teklillerde bulu -

na bilirim. 
- Pekilla . No\ alacajım. Sizi 

dinliyo uz, 11Mİ6yÖ Poirot. 

sebebiyet vereceıkbir. Kız kardeşi

$ hakkındı neler düşünmekte ol 
duğunu yüzünüze karşı söyliyecek 
tic. Bundan faydalı bazı neticeler 
elde 

Thora, sözünü l<es•i. 
- Mösyö Poirot ben Churston

dan kat'i surette ayrıldım. 
\ .. ,_ ., - Vay .. oy,,. mı. 

Franklın - Mis Grey, işleri yo
.ıuna koymak için baı.a yardım et -
meJı: üare bir müddet kalmak ne-



İKDAM 

tortu yapmaz, bozulmaz, durdukça 

ÜNKAR SUYU tatlılaşır. En modern tesisata malik

tir. Aynı zamanda şişeler 80 derecede 

ON KAR AZOZU kaynar FINDIK suyile yıkanmaktadır. 

ÜNKAR SODASI 
Her yerde 

Gazozunu, 

isteyiniz ve 

Hünkôr Suyunu, Hünkôr 

Hünkôr Sodasını ısrarla 

Maarif Vekaletinden: 
' ı - Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabii· 
ye, Fransızca, Almanca ve İngifüce mualllın muavini olmak isli -
yenler için bu sene imlihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylOl cuma günü İ.!tanbul Üniversitesinde 

baflıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Tiirk vatandaıı olmaları, 

B - Y i§lannın 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, herhangi bir surette mah
kOmlyetleri olmadığı hakkında bulundukları villyet veya 1ı:ua ida
re heyetinden alınmış bir mazbata ibraz etmeleri oHalen memur ve 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire 

Amirinin vereceği vesika k8fidir. 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mAni vücut 
arızalarından salim olduklarını isbat der tasdikli hekim raporu ib ~ 

raz etme !eri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sımflı okulu mezunu ve) ıı 

bu ın muadili tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az ikı ders senesi rnu 

allimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Nam,etler imtihanda muvaffak oldukları takdırde kanun! 
§artlar dahilinde herhangi l;!r orta tedrisat mualilın muavinlığine 
tayin edıJeceklerd;r. 

5 - Yukarciaki Şdrtları haiz olan namzetler bir istida ile VekA

lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır: 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureli, 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının 

asıl veyahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbatası. 

D - Bulundukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesinc 

göre alınmış tasdıkli sıhhat raporu. 

E -· Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 

Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gön 

derılmış olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete müracaat et -
miş olanlar imtihana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

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

için vesika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar •Taşradakile

rin mektupla. müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler demal sevkedilecektir. •4506• 

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü - .. ı 

E • 

Ekzaminin hususi ilacı 
Yara ve ıbanlan dcrha' geçirir. Her eczahanede kutusu 

50 kuruştur. 

KUŞTÜ Ü 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın 11cak havalarda yorııun bafınızın •erin ve 
yumuıalt ku,tüyü ya•tık ile rahatını temin eder. 

KuştUyU yorgan, şilte ve yastık flatlarında 
mühim tenzi16t yapıldı. ( 1 ) liraye alacağınız 
bir kuştUyU yastık bu ucuzluğu ispata kiıfidir. 

ADRES: lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuştüyü fabrikası 

içiniz. 

---------
---DiKKAT 

Örnek Elbise, Kumaş ve Tuhafiye mağazası 
açıldı. Bütün yenilikleri orada bulabilirsiniz. Hazır. Ismarlama 
Toptan ve Perakende. 

lsl•nbul Bahçak•pı 4 Uncu Y•kıl h•n altında No. 84 

Zayi mU!\Ur 
Mustafa Ahmet ismine mahkuk 

tatbık mührümü zayi ettim. Yeni
siıı1 yaptıracağımdan e'kisinın 

hükmü yoktur 
Mıısıu.fa Ahmet 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yollan hastalıkları 

miitehasstsı 

YAVUZ = 
=:=SEZEN 

DIPLOM TERZi 

Pari• Kadın ve Erkek Terzilik 
Akademilerinden 

113 Bt>ro~lu Parınakkllpı Gayrf"t 
ntHtrtınızını. Tiırk Foto ı'Vt ilsıünd· 

1
1 iKDAM 1 

Atone Şartları 

DAHİLİ HARiCi 

Seuelik 1200 Kr· 2300 Kr. 
6 aylık GOO Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 30~ Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr • 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank Tünelbaşı - Bursa pazarı üstü

Ohanyan apt No. 380. 

•••••••••••••••••••••••••• Faki•lere cumartesi, parasız. 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 1 

1 Telefon; 41235. 

Dr. SUPHI ŞENSES 
İdrar yolları hastalıkları mü
tehassısı Beyoğlu Yıldız Si -
neması karşısı Lekier apart -
man. Fakirlere parasız. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Karyola ve Madeni 
Eşya Fabrikası 

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

En temiz iş • En temiz malzeme ·Zengin çe'it 
S•lltım Söğüt, Demir Kapı Caddesi No. 7 

Telefon : 216:32 

TERZi 
ŞÜKRÜ ÖZEN 

Tabiatin güzelliği 11iyinmekle ölı;ülür. 
PEŞiN ve VERESiYE 

ADRESE DiKKAT : Bevoiilu Parmakkapı Mis sokak .-., ... ~··c..·- .... _ .... _.,- ....... _ı._ .. -~ ı r "fi.tırf • ı 10-t'" rJi'rı 

..... ,,, ,,, . 
s~h ibi ve Ne: :·iyatı İdil ,·e Eden Baş 
~'luharr'Jiİ Ali Naci KARACAN. 

B;.ı: ıll" ,ıı Yer Son Telgraf B".l tmevi 

.... ... ... . 
Telefon: 43924 

· .. Çocuk Hekimi -
a==z=ıı::c:==ızmı::ı:::m:::mc:aı 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSJSI 

Divanyolu 104 
Muayenehane •aatlcri: Pazar 
hariç her ırün 2.5 · 6, Salı, 
CumartC>i 12 • 2.5 lıkarava 

,_ .._ 1 T .J ı ............. ••• 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
_,. __ - _, 1ı; , __ ---~-=-••1,__' 

Biıind Sahife 
İltiııci Sahife 
İç sahüeler 
7 - 8 iıı<i Sahifeler 

400 kuruı 
250 kuruı 

50 kurllf 
30 kUl'Uf 

Bütün i>ir sahife veya ya
rını sahife ilan ivin ldart ile 
görü~ülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilh vermek ıs
tiyenler ya dofnıdan doğ • 
ruya razetemiz idarehanesi
ne veya Ferdi Selek ilin bü

roıır1ına müracaat etmelidirler. 
Adres: İstanbul, Ankara 

caddesi 99/1 Adalet ban No. 

23 - Haziron 193~ 

D 1 KK AT 

Gripln kutularının Uzerlne realmde g6rdUAU
nUz t•kllde kabartma pullar IUlve edllml9tlr 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

... ___ kutuları şiddetle reddediniz. 

! Orta Okulu bitiren 
Gedikli Tayyareci 

gençleden 
alınacak 

1 - Genel kuı·may başkanlığının tensipleri!e Türkkuıju Ge!!el 

Dire-ktörhiğünün emri altında bu yıl açılmakla olan (Hava gedikU 

hazırlama yuvasına) orta okul mezunları alınacaktır. 
') 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istt:ver..lerde aı a -

nacak belli b~h şartlar aşagıda gilı1İer11miştir; 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Tür!. soyun~an ol -

ınak. 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 

C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 

D - İyi hal sahibi bulunmak. 

E - Ana ve baıbasının yoksa, velifıinın rızasını gii6teren v•zih 

adresli vesıka göstermek. 

F Hava gediklı hazırlama yuv8$ını ve hava okullarını bitır-

dikten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak va

zif-e görmeği taahhüt etmek (bu taahhüt gedikli hazırlama yuva>ına 

geldikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kat'! muayene iyi ı.e

tice verd.kten sonra masrafı Türkkuşunca öd~nmek suretile yapıla
cakt>r.) 

3 - Gedikli olmadan ev,·el ve olduktan sonra alınacak avlık 

ve tayyareci zamlarının miktarla n ile diğer esas ve ~artlar hakkın

da daha fazla malumat almak istiyenler orta okul, libe ve kültür di

rektörlükle-rine€, askerlik şubeleri ·başkanlıklaTına, Türk Hava Ku

rumu ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri gör~bi -

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. LA?ım 

gelen şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Anka

rada Türkkuşuna sevkcdilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına giimek islıyen orta okul 

mezunları kayıt edilmek üzere Türk Hava Kurumu şubelerine, Ar

karada Türkkuşu ~ne! Direktör liiğüne müracal edilmelidir. 
(3845) 

,. 

ALEM RAKISI 
R•kımız• göstarllen raijbat 
Uzarln•, bUyUk bir fadakllr
lıkla va modern t••klllltla 
sıhhi ••r•lt altında temiz vr 
ltlnalı çekllen ALEM RAKi
BiNi yeni etiketi• piyasaya 
çık•rdıijımı aayın mu,ıerl · 
lerlme saygıl•rımla blldlrlrlm. 

.------,---------------.. Ordu • alOller Birliği Reisliğinden 

Birlii,~mizin fevkalade olarak umumi kongre topla'1t·sı, 
Ankarada Örduevi binasındaki salonda Haziranın otuzuncu Cı.;
ma günü saat on dörtte yapılaıaktır. Ruzn;ıımecleki maddelf'r 

aşağıdadır: 

1 - Anayasanın tadili, 
2 - Malüller için tesis edUecek bir yardım sandığı veya si

gorta şeklinin tesbitl. 
3 - Hesabatın tetkik ve yeni bütçenin tasdiki. 
4 - Genel Merkez Heyetinin ve hami reisle fatırl reı6in 

intihabı. 

5 - Dileklerin tetkiki ve cemiyetçe müh.m olan hususa -

tın müzakeresi. 

-·----------------~--

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk arasıPda mc\'cut evliliğin boşan -

Mahkemesinden. maya inkılabına daır verilen 1V5/ 

S
.
1
. k adde 1 124 9;ı9 t9r!lı ve 938/1038 esas \'e 939/ 

Davacı 1 ıvrı apı c 
1
. ı 509 karar rumaralı hfıkmün müd-

numarada oturan marangoz s - • . . • 
. da•a,eyha Bınnazt" ıkaınet~anının 

mail Daver tarafından kocası ıka- ı 1 1 t' b" t b .. . . meç ıu .ye ıne ın~en on e~ gun 
metgahı meçhul Bınnaz aleyhıne "dd 1 .1• bl •. k mu et e ı anen te ıgıne :ırar 

'.kame eylediği boşanma davasının I verilerEk mczkür gıyabi hükn.:ün 

ıcra kılınan tahkıkal ve muhake- bir nüshası tebliğ verine geçınl'k 
mesi sonunda Türk kanunu mede- üzere mahkeme ci .. 'anhanesıne ta

u1. 12_Q 1..t'l 14tQ H .... l".n · 


