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CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. 
TELEFON: 23300 - İSTANB 

Atinada Tezahürat Bir harp 
1 FİLİSTİNDE KANLI HİOİSELE 

" . . k"f . çıkarsa ... 
• ı unan Kralı Harıcıye ve ı ımıze . 

s d b · ., v l v • d. lnoiltere Fransaya aray a ır og e yemegı ver ı 100 bin asker, 2 bin 
Savarona yatı Pireye vardı. Şükrü Saraçooıu bu akşam yatta tayyare gönderecek 

bir cay ziyafeti verecek. Atinada şerefine tenvirat yapıldı '!'!::7!na·::,~~;~; gör~e:~~ ~:: 

Yahudiler lngiltereni 
kararına karşı kayaca 

>.tiıı 1 lrubulduğu takdirde İngiltere 
bll a 27

• (A. A.) - B. Saracoğlu ı Fransaya 10 fırkalık bir kuvvet 

~ ~~~e~~;ır:;:.meza - lngiltere ve Fransa Fran- ;::~e:ı,~e~:~~ !~~:0 o~~i~: s:i~ 
>.~ .f. feri kuvvet, 1914 te Manş'ı geçen 

Araplar şenlik yaparken Yahudiler bombalar 
hücum ettiler. Birçok ölü ve yaralı var 

ttıı 27 
<A.A.) - Bay ve Ba - k t d ı kuvvetlere nisbetle daha az ise de Kudüs, 27 (A. A.) - Yafadan 

tlııi ~aeoğJu b~ _öğl~ _yeme- oyu resmen anı 1 ar İngiliz ordusunun bütün motörlü öğrenildiğine göre, Yafaya yeni -
~ al George'm mi.sa1irl ola - cüzütamlarını ihtiva edecektir. Bu den mühim miktarda İngiliz polisi 

1eıxıi§lerdlr. nunla beraber bu ordu, tedricen gelmiştir. 
>.tı~- * Fı ankonun İspanyada Krallığı iade edeceği (Arkası 3 üncü sayfada) (Arkan 3 j;oocil sa!Jfaaa' 
~ 27 (A.A.) - Kralın bu -
tı.1 iliJe yemeğinde, Bay ve bildiriliyor. Azana Paristen ayrıldı 

ll). SııracoAlundan ba§k.a Bat -

lllltl,ı ' 
lt.\c Ye VekiJlıniz şüım"O SA • 
tagı,. O<'u.u ııon seyahatinde Yu • 

v il··· . 
h ~ıcıye Nazırile beraber 
•eıcu 
lııiis~ Metaksas, Hariciye daimi 
\t tlçia· 1 B. Mavrudi, Türkiye or
?tcoğı ' :S. Ruşen Ünaydm, B. Sa
b\il~ıın ınaiyeti er kam hazır 
Öğı uşlardır. 

'l'iirıc eden sonra B. Metaksas ve 
~- ıy., l:l .. 
"<ll"acoğı iricıye Vekili ve Bayan 
Çay tj u Şerefine Maratonda bir 

Yafe(<i vermişt!~. 

"'-titı ... 
budit,·ya, 27 (A.A.) - Atina ajansı 

Or· ıı . 
· Sa 

fııtboı racoğJu dün Yunanistan 
h<Qır b rrnpiyonluk maçlarında 
t•ftııda u. unnıuş ve seyirciler ta • 
llıışıır ~. UZun uzadıya alkışları • 
ı · »ıa"' 1fıra it ,..arda Etnikos tak1JI1J 
la1tlırıı. arşı bir sayı ile Pentinaikos 
61.fıra ltru ve Ollınpiakos takımı da 
lıtıııı Y:şı .a sayı ile Apollon takı-

A.r ll.ırııştir. 
ili llıa, 27 (A. 

Y•·-ı· . A.) - Savarona 
ııı ...., ıcurnh 
S aıııııa e ~ vapuru Pire li -
a]ı aıtş g lıniştir. B. Saracoğlu 

~tetine :~ı vapurda B. Metaksas 

l 
"'-1trop 1ır dine verecektir. 

ıı o d"" 
1 §erefill<! un ~arn B. Saracoğ· 

Paris, 27 (A. A.) - Londnı:ian 

Matin gazetesine bildiriliyor: 
Frank.onun pek yakında mahdut 

sa.Iahiyetlerle İspanya krallığını 
ihya edeceğine dair bazı şayiaların 
ısrarla dol~tığı siyasi mahfellerde 
söy lenınekted.ir. 

Pari.s, 27 (A.A.) - B. Azana'nın 
kayınb.itaderi B. Rivas Cherif, Ha
vas ajansının bir muharririne şöy
le demiştir: 

•İstifa meselesi, mevzuu bahis 
değildir.• 

Parjs, 27 CA.A.) - Azana, saat 
21.50 de sefaretten ayrıldığı zaman 
yanında kayinbiraderi İspanyanın 
eski Cenevre konsolosu Rivas 
Cherif bulunmakta idi. Mumaileyh 
Cenevre yolile Collonges • Sous • 
Saleve'e gitmek üzere Lyon is • 
tasyonundan trene binmiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yeni vaziyet karşısında ne yapa
cağı henüz bilinıniyen Başvekil 

NEGRiN 

Deniz bankta geni kadro garın 

Tahkikatın bir de 
ikinci safhası olacak 
Fen şubesi müdürlerinden birine arsa 
hediye edildiği gibi bazı ihbarların ve 
ihmallerin mahiyeti de tetkik olunacak 

Denizbankın yeni müdür O YUSUF ZİYA ERZiN atııı:ıı,.t reflektörlerle aydın • 
~ • ı. l<:onkord· 
~ llıeydanıa 18 

ve kanunu e- Denizbank'ın İktısat Vekaletince'redirler. Komisyonlar bu haftıt so-
PuU rı ve Stadyom yolu ı la V k • I t b"ld" llat er ve Türk . tasvip edilen yeni kaarosunun 1 nunda rapor rını e a e e ı ı · 
ılınışt1• bayraldarıle do· Maı:ttan itibaren tatbikatına başla- receklerdir. 

A.t· * nacağı anlaşılmaktadır. . Öğr':ndiğim_ize gö~e bu rap?rlar 
la~ llııı, 27 (A.A) . D"· D · bank Umumi Müdürü şımdilik Denızbank ın maddı za-

sı bu · · - Atma a • un enız · ı h.d. ı · 
tıuıı dıriyor: Yusuf Ziya Erzin, Bankanın bü - rarını mucıp o muş. a ıse er~ 

'1,, .. . altşaın '''"-k" . . t·· be ··d·· !erile ,eflerini bir tarzı cereyanını tesbıt eden mahı-
"ılı B .. •ur ıye Harıcıye un şu mu ur ' . 

~e :E:ıe · Şukrü Saracoğlu refi _ araya toplıyarak kcndilerile bu yettedırler. . . . 
tileıı ~ hlikiiıneti t af şe hususta uzun uzadıya konuşmuş· Bu hadıselerde kımlerın ıhmal 

bu .. ar ından ve - ""b"" ld ,, b "h Ve1t·ı Yiik res-• . t ve teseyyu u o u6 u, ve u ı ma-
~ ı M "'-' zıyafette Baş • ur. . . . · 1 · 
~İiltr·· etaksas ve ref·k • B Bu itibarla yeni kadronun bu • lin derecesının tayını rapor arın ı· 
b u s ı ası ve . 1 1 , 1 s·· ı 
'§ita aracoğlu ve ref"k d gün alakadarlara tebliği mevzuu • fadesinden an aşı acaK ır. oy en-

• At" ı asın an . • . .. hk"k t b" d .k. Ve r . ına Valisi N K . bahstir' dıgıne gore ta ı a ın ır e ı ın· "'1 efıltası azır otzıas ç·· k .. b h" 
S İisteşarı i/'iatbuat ve Turizm Diğer taraftan mühtelif mesele- d safhası ola_caktır. ~n u ~- a-
•ray M ıkoludis ve refikası, ler üzerinde çalışan tahkik ko . dıselerde amıl olan halctı ru ıye-

areşa1ı Merkatis, Saray Si misyonları işlerinin ana hatlarını !er ve haller hakkında komısyon • 
(A.rkası 3 üncü sayfada) teşkil eden tetkikatı bitirmek üze- (Arkası 3 füıcii s~yfada) 

~~f';.NJART:TAN İT.İB~REN . .. . . -
Senenin en meraklı seyahat, tarih, aşk ve 
zabıta tefrikaları ile mükemmel bir şekilde 

çıkmcığa hazırlanıyor. 

~.~PEK YAKIN~~ i 

Ü SAN UN 

HAVATD 
En değerli tarihi tefrika muharririmiz Kemalettin Şükrü, 

Musa'nın hayatından sonra, pek yakında, İsa'nın meraklı ve 

heyecanlı bayatıru tarihi hakikatleri iÖ• önünden ayırmıyan 

bir roman Jisanile anlatacaktır. 

(YARINDAN iTiBAREN ı 
~ 

Arkadaşımız Ali Naci Kara
can'ın Arjantine ait birçok re
sin1ler, müşahedeler, intiha
lar ,.e tetkiklerle dolu olan 
ve bize uzak, yabaneı bir ale -
min hayatını anlatan bu seya
hatnamesi . bilahare kitap ha
linde çıkmak üzere • 1 l\IPrttan 
itibaren uİKDAl\I• da neşroltı· 
nacaktır. _.....,, ............................. ..... 

ASPASYAN iN MACERALARI 
_. ....---

Tarihin en meshur alUftesinln çapkınlıklar1 

Yazan : Rasim Ozgen 

~ Emine ~ultanın Sarayında 
\.~~ BiR HIRSIZ 
•Nazendenin Sergüzeşti> adlı romanın muharriri M. 

İhsan tarafından yazılan bu çok heyecanlı romanı 

•İKDAl\I• da takip edeceksiniz. 

Kudüste bnndan evvel Araplarla Yıılıucliler ve İqilis polialerl 
arasında ıeçen çarpıpnalardan bir sahne 

DANZIG iŞi ALEVLENiYOR 

Almanya aleyhine 

Varşovada nümayişler 
Varşova . 27 (A.A.) - Dün Gdy-lsine yaklaşmağa teşebbüs etmişi 

nia'da Almanya aleyhinde teza • se de polisin müdahalesi üzeri 
hürat yapılmıştır. Takriben 5.000 dağılmışlardır. 
nümayişçi: . Danzig'e yürüyelim> Varşova, 27 (A.A.) - Haı-ici 

nidalarile Almanya konsoloshane- (Arkası 3 ün.cü sayfad 

.......... 

dil ve ses meselesi 
Milli Şefin radyoda Aınerikaiılara hitabı, radyoya Türklyenin 

de icap ettiği derecede ehemmiyet nrılJ&ini iösteren yeni bir 
delildir. 

Ankara radyosu çocuklara da bitap ediyor ve bir spiker çocuk
ları meşgul etmeye çalışıyor. Fakat ne yazık kl, en iyi makinenin 
başında sekiz, on yaşında bir çoculun hiçbir şey anlamıyarak kaç• 
tığını gördük. Biz, üç beş arkadaş kulağımızı verdik, biz de bir ııe-, 
anlamadık. 

Hitabet te bir meleke meselesidir. Ses pürüzsüz, dil temi• ve 
vazıh olmalıdır. En iyi radyo bile sesin ahengini, kelimelerin vuzu
hunu biraz kaybettiğine ıröre mikrofon başında bulunacak zatıa 
melekesinden fazla, fıtratına da güvenmesi lazımdır. 

Radyonun en iyi propaganda, talim ve terbiye vasıtası olması
nı temin etmek güç iştir. Biraz geç kalabilir, w1ma yüz binlerce 
Türk vatandaşına hitap eden Ankara radyosuna bcrke,in anlıyau
ğı ve kimsenin sinirlenmiyeceti bir dille konuşan spiker bulmak 
güç değildir. 

KEMAL IST 



SAYFA 2 

Mekteplerimizin lslahı 

Muallimler bütün ihti
yaçları ayrı raporlarla 

tesbit ettiler 
Orta mekteple· den hayata atılacak gençleri 

daha iyi hazırlamak lüzumlu görüldü 

iKDAM 

Şehiı• Haberleri -- - . .. .. ~ . - · . . . 
iş Bankasında 
bir sahtekarlık 

Bir memur bankayı 18 
bin lira zarara soktu 

Tramvay ve Tü
nelde merasim 
Yarın için bütün 
hazırlıklar bitirildi 

İş Bankasının Beyoğltı. şubesin- Tramvay, Tünel ve Elektrik iş
de bir sahtekarlık suçu meydana ieri idaresinin eski şirketlerden hü 
çıkarılmış ve bankada 18 bin lira- kıiınete geçmiş olmasından dolayı 

lık bir suiistimal vukubulduğu an- yapı.iması takarrür eden merasime 
!aşılmıştır. yarın bütün ameleye işe başlama-

Mesele şudur: dan evvel verilecek bir çayla baş-
İş Bankasının Beyoğlu şubesi !anacak ve Metro-Han ile tramvay 

memurlarından Müşfik, hari.ç - idaresine tabi bütün müesseseler 

ı
' ten Necdet Fa':'i adında bir genç- gündüz bayraklarla, gece elek -
le uyuşarak onun namına sahte trikle donanacaktır. 

kayıtlar yapmış ve bu suretle ban- Memurlar saat 14 te Park-Otel
kayı zarara sokmuştur. de kendilerine idare tarafından 

Banka müfettişlerinin mutad . . 
mürakabesi esnasında sahtekarlık verılecek zıyafette hazır buluna -

meydana çıkmış ve hadiseden müd caklardır. 
deiumumilik haberdar ·edilmiştir. Tramvay İdaresi birkaç günden
Müddeiumumilik maznunlar hak- beri yarınki merasim için hazır -
kında takibata başlamıştır. Suiis • lıklarda bulunmuştur. Bu müna
timalin mikdan 18 bin lira kadar sebetle Tünel istasyonunun içi ve 
olduğu bildirilmektedir. dışı boyanmış ve her tarafta temiz 

lik faaliyeti arttınlmıştır. 
Dün yapılan li•e müdürleri toplantısı 

Maarif ştlrasına verilecek raporl mektepten hayata atıldıklarından ViLAYET Merasimde bulunmak üzere Na
fia Vekili Ali Çetikayanm şehri -
mize gelmesi beklenmektedir. 

için bir müddetten beri şehrimizin i muvaffak olamamaktadırlar. Şayet 
muhtelif mekteplerinde toplan - bu mekteplerde mesela; demirci- Vali çatalcayı gezdi 
makta olan lise, orta mektep ve lik, marangozluk vesair sanayi, zi- İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
san'at mektepleri müdürleri dün raat ve ticaret sahalarına ait ders- Doktor Lt'.ıtfi Kırdar beraberinde 1 f , . . . . . 
son. olarak ~eyoğlu ~Kız !er gösteriHrse, çoc~klaı: bu sahadaıVali Muavini .Hüdai Karataban ol-1 nf.hap deflerlerl lr;~frlldl 
san at mektebınde umumı bır top- ıechız edilirlerse bıttabı bu mek - duğu halde dun Çatalcaya gitmış- ı Bırıncı seçıcılerın listeleri dün 
Jantı yapmışlardır. tepten hayata atılmak mecburiye- tir. indirilmiştir. Bu listelerde isim -
~u- ı.'.'plantıda İstan~~ Maarif tinde kalanlar bundan sonra daha Vali orada iki saate yakın bir !eri olmadığı ve yanlış yazıldığı 

~u~ur~ T_evfik ~~t, mudW: mua - ziyade muvaffak olacaklardır. za~an kalmış, Çatalcanın umumi hakkında şikayeti olanlar üç gün 
v~ _Ruşt.u ve dıger maarif şube Bundan başka raporda mektep vazıyetini tetkik etmiş. ihtiyaçla- zarfında mahkemeye müracaat e _ 
m~dU:lm hazır bulunmuşlar~., ~arının ıslahı için ne gibi ted- rını gözden geçirmi~ alakadarlar- debileceklerdir, ki bu üç günlük 
Dunku umumi toplantıda şrmdiye bırler alınması lazım geldiği me- dan bu hususta malumat ve iza - müddet te bu akşam bitecektir. 
kadar yapılan toplantılarda konu- Selesi de etraflı bir şekilde izah e- hat alarak dönmüştür. İk" c· ·· t h" 1 · list . H Ik ın ı mun e ıp erın esı a 
ş.ılan meseleler tekrar yegiin ye- dilmektedir. Ayrıca ilk tedrisat ~ 
giin mevzuu bahsedilıniş, hazırlan- müfettişleri de maarif şt'.ırasından BELEDiYE 

Partisi tarafından hazırlanmakta -
dır. 

mış olan raporlar umumi bir ra - istediklerini bir rapor halinde ha-
por halinde toplanarak Ankaraya zırlamışlardır. San'at mektepleri Belediye ekmek - ·-·---
Maarif Şürasına gönderilmiştir. müdürlerinin de şOradan nelerdi- narhını arttırıycır Lll'l AN 

HERGÜN 

Şefin sesi 
Dün gece, İsmet İnönü, A· 

merikaya ingilizce seslendi. 
İngilizce, onun, son birkaç 

yıl içinJ. öğrendiği )'<lni 
dildir. 
Dudaklarınızda ftkır-iıyan 

kelimeyi işiticYorum: Mucize 
diyorsunm- lııtytt, Türkiye -
deki mucize devri, Cümhuri -
yetin ilitnile nihayet bulmuş
tur. Onun için, bu öğTenişin 
asıl sırrını söyliyelim: Karar! 

Büyük kumandan, İnönü 
zaferini bu karar ile kazan -
mıştı. Lozan konferansına 

yine ayni karar ile gitti. 
Eğer, dünya siyasilerinin ken

disine pusu kurduğu o konfe
ranstan muza(fcr döndü ise, 
bunu saçlarının gençliğini bir 
kaç uykusuz gecede tükete -
eek kadar kararında çetin 
bir irade ile güvenişine borç
ludur, 
İsmet İnönü'nün, on beş yıl 

içinde, kararından bir kere 
döndüğünü hatırlıyarnazsı -
nız. 

En uzak bağlarunız, en 
uzak denizlerimize bu karar 
ile demir kollannı uzattılar. ' i 

Şeker, çeliğe kadar her fab· 1 
rikanın temeli bu karar ile 1 

atıJdL ! 
Devletin, öğreten ve yaşa- , 

tan cii, bu karar ile Türk köy
lerine uzanıyor. 

Ve dün gece söylenen ingi- 1 
1 lizcc hitab~yi, Bü)ük Şefimi

zin, kenJ!i hayatlr.,,.ında verdi
ği bir kararın neticesi olarak 
hürmetle dinledik. 

Bir ata sözü hatırlıyoruz: 

•İstemek, yarı haşazmaktır. 
Büyük Şef, milletine bu ata 
sözünü, tashih edilmiş bir der1 
olarak tekrarladı: İstemek, 
başarmaktır. 

, ___ v_usuf Z!_Ya ORTAÇ 

Öğrendiğimize göre; bu raporun 1edi.ltlerhıe dair tanzim edilen ra- · · · A k 
en mühim kısımları arasında rta da d" •-L-- .. . Son zamanlarda un fıatlerının ~ erl atışlar ..... AARIF 

o por un ,.,,.....-aya gonderil - yiiks im kt ı · '"' 
mekteplerin yalnız birer kültür miştir. k' ~· . e e ~ m~ı f~rıncıların şı- Bugünden itibaren Zeytinbur -
müessesesi halinde JCAlmayıp ayni Bunlardan başka maarif şi'.lra - t;~e ını mucıp o maga başlamış - nunda askeri atışlar başlıyacaktır. Fakir muallimlere yardım 
7amanda. mesl~ld bilgileri artır~ - sına ~rilm~k ~ere ~yet ~ek- Belediye İktısat Müdürlüğü, bı> Dün Deniz Ticareti Müdürlüğü Öğretmenler Yardım Heyeti Ni
cak ~ete ifrağı vardır. ~aluın teplerındeki turkçe tedrisat oğ - bususta piyasada tetktkler yaptır- bu atışlar dolayısile her hangi bir sanın 3 ünde Tokatlıyan salonla
dur iti orta mekteplerde _bu~ yal- retmenlerinin de toplanarak bir mış, un fiatlerinin hakikaten yük- kazaya meydan vermemek üzere rında fakir öğretmenlere yardım 
:~mı;.~~ dersler gösterilmek- 'ra~~ hazırlamaları takarrür et - seldiğini tesbit etmiş, birinci nevi bütün merakibin atış sahasından maksadile bir çay ziyafeti verecek 

· ~çlerin çoğu orta mıştır. ekmeğe 20 para zam yapı.imasını 1.!000 metre açıktan geçmelerini a - tir. 

lüzumıu görmüştür. ıakadarıara tamim etmiştir. Yeni talebe müfettişi gitti 
ADLiYE POLiS Belediye Daimi İktısat Müşave- Kartal mendireg~i 

" 
. :' . . _-

S e hir Meseıeıe.rı 
• . G '· 

: • . ... ;...~ ·~. .t_ ,.Y :.;;,;;·; 

Şehrin temizliği için 
alınan yeni tedbirler 

Tramvay direklerine çöp kutuları konuyor 
temizlik ihtarında bulunan levhalar asılıyo 
Şehrin temizliği için b:r müd - ı Bu musluklar vasıtasile gece 

d~ttenberi yapılmakta olan t~t -
1 
deler sulanacaktrr. Yaza doğru 1 

kiltler, tu hususta yeni tedbirler zum görüldüğü takdirde bu mUS 

almak lazım geldiğini ortaya koy- lukların adedi artırılacaktır 
muştur. 

Temizlik işleri müdürlüğü bu 
maksatla ilk olarak İstanbulda bu 
!un.an bütün tramvay durö.k yer -
!erinin iki tarafına birer tane yeni 
ve büyük çöp kutulan koymağa 

karar vermiştir. Bunun için icap 
eden hazırlı'-!ar ikmal edilmek ü
zeredir. Kutular tamamlanır ta -
mamlanmaz, derhal tesbit edilen 
durak mahallerine konulacaktır. 
Kadıköy ve Üsküdar tramvay 

şirketi bu işi daha evvel yapmış ve 
Kadıköyde bulunan bütün durak 
yerl~ine birer çöp kutusu koy· 
muştur. 

Temizlik işleri müdürlüğü şeh -
rin temizliği ile alakadar mühim 
l;ir karar daha ittihaz etmiştir. Bu 
karar şudur: 
Şehrin bilhassa ana caddelerinin 

sulanmasında kolaylık olmak üze
re tramvay caddelerinde her 50 
metrede bir, bir musluk konula -
caktır. 

• 

Temizlik işleri müdürlüğü, ha 
için ayrıca evlerde kullanılmBk 
zere çöp tenekeleri yapacaktır. B 
hususta hazırlanmış olan proje b 
günlerde daimi 10ncümene verile 
cektir. 

Belediyenin lüzum gösterdiği 
otomatik çöp tenekeleri 3 liraY 

kadar çıkabilecektir. Bu takdifd 
hemen her evin bu şekilde asri ıı· 
çöp teneke sahibi edilmesi müın 
kün olacağı anlaşılmaktadır. 

Şehrin temizliği için beledi'/ 
halka bazı öğütler veren birtaJ<l 
afişler de hazırlamaktadrr. 

Belediyenin şehrin temizliği 
temin için cezaları da artrraca 
söylenmektedir. Birçok evlerde 
sokağa gelişi güzel bulaşık sular 
çöp vesaire atıldığı görülmekted. 
Bu bittabi çöp arabası geJinc•l' 
kadar o cadde de pis bir kokU b 
rakmakta ve halkı iğrendirmek 
clir. 

işçilere verilecek 
şehadetnameler 

iş dairesi reisi şehadetname vermeı 
yen iş sahiplerine ihtarda bulund 

Bazı müesseselerin işinden herhangi bir suretle çıkan veya çı
karılan işçilere bonservis veya şehadetname vermeclilderi ve b~ 
müesseselerin bu şehadetnameleri ceJ4igilzel ve gayri kanuni bit 
şekilde çok defa da işçinin aleyhine olarak verdikleri görülnıilş ol· 
duğundan İktısat Veklıleti iş dairesi reisliğinden qapclaki r~ 
tebliğ gönderilmiştir: 

RESMT TEBLIG 
B
• k k re heyeti ise bu zammı muvafık . .. . Almanya Talebe Müfettişliğine 
ır ÇOCU yanara öldü Yanan kadın öldü görmemiş, ekmeğin ucuzlatılması- Bır muddct evvel Denız Ticare- tayin edilmiş olan Maarif Vekaleti I I 

t• M .. d .. 1 ..... t f d K 1 hususi okullar direktörü B. Nihat ktısat VekAleti • ş Dairesi Reisltginden: 
Akbıytkta bir facia olmuş ve e- Topkapıda Tekke sokag"ında otu- na. çalışı~dığı bir sırada birinci ne- '. u ur.ugu ara ın an arta da 

k 
_ b d k _ Adil Ankaradan şehrimize gelmiş- tıit 

tekleri tutuşan bir çocuk cayır ca- ran ve geçen gün yatakta sigara vı e mege d: olsa 20 para zam e- ır men ıre yapılacagını yazmış- İş Kanunu'nun 31 inci maddesi mucibince, işinden her hangi . 
yır yanarak ölmüştür. Hadise şu • içerken uyuyup kalan ve sigara _ \iı~esını dogru bulmadığını Be - tık. Bu husustaki faaliyete dünden tir. suretle çıkan veya çıkarılan işçiye, iş veren tarafından, yalnız iŞ~ 
dur: dan çıkan ateş neticesinde vücu _ ledıye İktısat Müdürlüğüne bil - itibaren başlanmıştır. Buı·adaki Nihat Adil yeni vazifesine baş- nevini, mahiyet ve müddetini gösteren bir şehadetname veril1fle>' 

Akb tkt b d
- k 'dirmiştir d" lamak üzere dün Almanyaya ha • ı·cap etmektedır· . Bu şehadetnemeye, ancak ;•çı,· tarafından tsl•P 

ıy a ara acı sokağında 19 u ısmen yanmış bulun.an 60 ya- · men ırekten başka Kabataş ve - ..., 

lı d d k D.. ta ft f ı B reket etmiştir. edildı·gı·· takdı"rde, kendı·sın· ın· hal ve hareketile ça'·•masının ne yol' 
numara ev e oturan amele Hü • şın a i Şadiye dün kaldırılmış ol- ıger ra an ırıncı ar bermu- O>,tancı sahill~rinin de temizlen- ..., 
seyinin 6 yaşındaki kızı Fahiran, duğu Hasekı hastanesinde aldığı tat unların yükselmesıle zarar et - mesıne karar verilmiştir. MÜTEF ERRI 14. da olduğu da ayrıca yazılabilir. 
odacja topla oynarken fena bir te- yaralardan müteessiren ölmüştür. tiklerini ileri sürerek bakkallara Kanunun yukarıda emrettiği şekilde ışçıye şehadetname ver· 
sadüf neti~e~i top .. ateş.ıe .doıu oıan Kavgacıları ayırırken verdikleri ekmeklerin satıımasın- G' 1ecek se ·yah var urları Deniz esnafı yarın memek veya şehadetnameye işçi hakkında doğru olmıyan yazıl~ 
mangalın ıçıne duşmuştur. Çocuk da bıraktıkları 1 kuruşları 20 pa- Mart ayı içerisinde muhtelif yer- yine toplanıyor yazmak, !ş Kanunu'nun 108 inci maddesinin 13 üncü fıkrası ınucl 
topu ateşten kurtarmak için man- Fatihte Alinin kahvesinde Ah - raya indirmişlerdir. Bazı bakkal- !erden limanımıza bes büyük sey- Geçenlerde toplanan ve arada hince cezayı müstelzim bulunduğundan, bilıiınum iş verenler tııf~ 
gala atılmış. fakat topu kurtara _ dürrahim ile arkadaşları arasında !ar bu yüzden ekmek satışından h 1 kt.' B • f d k • ti ı ak il k h d t ıneıt ka g ık b d . 

1 
d. ya vapuru ge ece ır. u vapur_ çıkan bir ihtilaf sebebile gürültü- ın an anunı şar ara uygun o ar ver ece şe a e na 

' ' tm derken sıçrattıg·ı ateşlerle ft. v a ç mış ve u ara a ayırmak vezgeçmış er ır. o·· • . g" d 1 t , -- 1 · · 1 ıu·· bı·r sahııc ı·le hı"çbı·r netı"ceye var rnegı aşa ıya erco unmuş ur. 
istiyen Alı· kırıl ı d - arın ısım eri ve gelecek tarih 1'1ri 

teklerini tutuşturmuştur. an cam ar an sag 
Et ki . d l l k elinden ağırca yaralanmıştır. Ya _ 0. 't ti d şunlardır: madan polis tarafından dağıtılan 

h
. e oderıdn ekn a ev. er çı afn Fa - ralı hastaneye kaldırılmıştır. ınamı pa P 1 10 Martta Satorita 17 Martta küçük deniz esnafı toplantısı yarın 
ıran a a oşmaga ve eryada . Çarnlıcada Bulgurluda •kireç o - bir kere daha yapılacaktır. 

başlamış, fakat yetişilip ateş sön- Bır kadına tramvay çarptı cağında çalışan amelelerden Hasan General Fon İştoben, 19 Martta 
dıinilünceye kadar muhtelif yer - İstiklAI caddesinde yaya olarak dinamiti fitillemekte iken patlat _ Mil - Wokke, 21 Martta İsklan, 23 
!erinden ehemmiyetli surette yan- giden 77 yaşında Olga isminde ilı- ı mış ve elinden ve yüzünün birçok Martta da Şanklen vapurları gele-
mıştır. Çocuk sabaha karşı aldığı tiyar bir kadına vatman Ademin yerlerinden yaralanmıştır. ceklerdir. 
yanık yaralarının tesırile ölmüş - 'idaresinde bulunan 109 numaralı 
tür. Tabibi Adli cesedi muayene tramvay çarpmış ve kadını yara • 
etmiş ve defnine ruhsat vermiş - lamıştır. Suçlu vatman yakalan 
tir. mıştır. 

Bir çırak dükkanı 
tutuşturdu 

İŞÇİ ŞEHADETNAMESİ 

İş verenin Ticaret sicilince ka- ............................................ 
yıtlı olan ünvan "(e adresi: 

İŞÇİNİN: 

Adı ve soy adı: 

Doğum yeri ve tarihi: 
Foto~al 

Yaptığı işin nevi ve mahiyeti: 
~ 

Yukarıda hüviyeti yazılı ve fotoğrafı yapışık .................. ···. 

ih. d lh" kad ·· · de ça .... ... .... .. . . tar ın en .. ..... ... . . . . . tar ıne ar muessesemız 
lıştığını gösterir şehadetnamedir. 

.. .... / ......... /19 

................................................................................ ····· ..... 
......................................................................................... 

(!) ....................................................................................... ~ 

·ıı~ 
İş veren veya iş vere~ vel<;irıı'' 
imzası ve varsa iş yerının 

mühür veya damgası. (2) 
(ll 

yukardaki imzası tasdik oıunıı' 
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ışA::::Rlnsanlar Franko fSpanyada Atinada 
İki ayrı sayfada biribirile hiç k il k k k tezahürat 

Ja .. ponlar beynelmilel mıntakayı l halyan nazeteciled =~: .. ;:.~EE~"':; ı•q .~~ ..,,1"'""'' -0!.~~.a ,.., ..;:~.:;o~;:,:".::·~; 
nufuz altına almak mı 'ıstı'yorlar ·varşova11da f0 Sff'skale~ ::.~:'ı:!t,ç~~u :;~~~~ m:e:~nı:a:~;e~ıaru;:~: Almanya il:~ ekonomile anlaş- ~

1

:i~~!~sTü~~:~ i~:i::f~uşe~a~~r~ 
' altında görmeye tahammül ede • Martinez, bir otelde ikamet ede • ;~y~:::c~ğı..: a;ı1:~ı: :..~ ref _ün~ydın v; refikası, Türkıye 

maruz kaldılar :memiş ve iki çocuğunu da, karmnı cektir. İngiltere hükfunetinin Lon- zariyle bakılabilir. Zira aksi tak_ E~_çıli_ğı ve Balkan konferansı 
Ja l da öldürdükten ıonra kendisi de- dradaki İspanya sefiri Azcarate d.irde i:lti memleket ar d b. Turkıye heyeti azası ve refikaları, pon ar Çinlilerin kellelerini keserek ' asın a ır Yugosı El · · Lazar d • Varşova, 27 (A.A.) - Ha- ölmüş, lÇ'in yaptığı gibi Fransa hükfune - ticaret harbi doğacaktır ki bundan av çısı eviç ve refi-
ıreklere geçiriyor ve teşhir ediyorlar vas ajansından: 2 - Katalonyadan uçan Cüm - tin.in de sefui muvakkaten diplo- İngilterenin nihayet galip çıkaca- kası, Romanya maslahatgüzarı 

Şıııı h Dün akşam garip bir hddi- huriyetçiler arasında bir anarşist matik masuniyetten istifade ettir- ğı muhakkaktır. Böyle t.ir eko • Negulesko ve refikası, Hariciye 
Jansı ~i a~, .27 (A.A.) - Domei a -ının tethi§ hareketine nihayet ve - se olmuştur. Kont Ciano'nun yakalanmış. Bu adamın yalup yık- mesi ihtimali vardır. İspanya Ge- nomik anlaşmadan başlıyarak re- Genel. Direktörlerinden Deimuıos 
lloıı ri !~ırıyor: Şanghaydakl Ja- rilmesi hakkındaki Japon teklif - maiyetinde bulunan birçok İ- tığı köyler, tanımadan öldürdüğü. neral konsolosluğu ile turizm ofisi mokrat devletlerm menfaatlerine ve refikası, Elçilerden Papadakis, 
C!lııkü c;Jı toplanarak Çar~amba lerini kabul ettiğini yazıyor, talyan gazetecisi, bir kahve- adamlar sayısızdır. Hem de iki a- hakkında ayni suretle muamele e- bugünkü münasebetlerden daha Triandafilakos, Sartaferas ve refi-
tıaı ın apon notasına enternasyo- Şanghay, 27 (A.A.) - Bu sabah de oturmuşlardır. Bu gazete- teş arasında yakılıp yıkılan, can dilecektir. Sefarete merbu, diğer iyi gelen münasebetler te6irine kaları, Hariciye Nezareti Balkan_ 
ttvqb~laka _ınakamatınca veriline Japon kontrolü altındaki arazide ciler, müzikadan İtalyan veren İspanyada, dört tarahndan teşekküller de dün kapılarını ka- çalışmak, !ar Dairesi Direktörü Gafos ve re-
ltoıısoı tet~ etmi§lerd1r. Japon kesilerek direklere geçirilmiş üç marşlarını çalmasını istemiş- ateşler ve feryatlar çıkan İspan • pamışlardır. Yalnız Cortes meclisi Times gazetesi, bunları mevzuu fikası, Hariciye Protokol Şefi Ma _ 
tonu .,.osu M:ıura ile Japon garni- Çin'li kafası bulunmuştur, )er ve koro halinde marş söy- yada ;reisinin riyaseti altında bulunan bahs tt'kt 

"lllna d ·•• . e ı en sonra, ayrıca aşağıda- tiopulos ve refikası, Hariciye Ne-
i§tiı.alt n anı da bu toplantıya -- !emeğe koyulmuşlardır. Fa - Buna da ıorarsaruz size, bu ka- sivil halka yardun komitesile ço- kı hususları da kaydetmektedir. zareti Hususi Karem Direktiirü 

Ö"! etmişlerdir. Tunus velı'ahdı o"ld'u' kat müzika, birdenbire meş- dar tefessüh etmiş, bu kadar se- cukları tahliye ve müdafaa, komi- liz li.ralık b' k 1 k İ ~ • .:.tıe zannediliyor kı·, Japon ma- . . . ır . :zanç a apanan n- Andrulis, Hariciye Erkanından 
«~1• Şa h V hur cT'salong Way To Tip- falete ve felakete sürüklenmiş bir tesi mültecilerle meşgul olmak ü- giliz t_ıcaret bılançosu 1938 senesin Mostras, Manos. Papadopulos, Ba _ 
~h· ng ayda Japonların a - Tunus, 27 (A.A.) - Tunus e - perary• şarkısını çalmağa cemiyete tahammül edemediği için zere faaliyetlerine devam edecek- de ellı beş milyon zararla kapan _ . . ş 
hare~de Yapılmakta olan tethiş liabdı Mahmut Bey, dün 73 yaşın- başlamı• ve Polonyalı müşte- onu bü,bütü'n mahvetmek ıs' tedi _ !erdir. ~·..+ır B beb' İ . . . vekılın Yaveri Albay Nolulis ve 

ı<etler· . • •• ...,, ' unun se ı, ngiliz tica- d h . 
~et' it ının ortaya çıkardı4t va- da olduğu halde vefat etmiştir. riler de hep bir ağızdan söy- ğini söyliyecektir. Par~, 27 (AA.) _ Bask hükli- Tet odaları birliği ile İngiliz en _ ı:. a bırçok zevat hazır bulunmuş-
ltdb~ı~~şıl:n::ak ~çin icap eden .. Veliahd_ın cena~ merasimi'. bu- !emişlerdir. Çok kimse birinciyi bazı nokta- metinın murahhas heyeti, artık res düstrileri federasyonunun da te _ · 
~ eııte 1 goruşmuşlerdir. Japon - gun Beyın, Valıı Umumının ve Bunun üzerine İtalyan ga- larda mazm görecek, tahammülün. ~i bir teşekkül olarak mevcut de- barüz (ettirdiği veçhile, bugünkü . Z'.ya!eti çok. p~rlak bir kabul 
fliUer· rnasyonal mıntakada katil askeri ve sivil erkanın huzurile l zetecileri, derhal kahveyi ter- ( her şeye bir son çekmek raddesine gildır, ~- !ose. :ı-guirrede artık \enternasyonal ticaretin yapılış re. mı ta~ıp etmıştır. 
llıl§ ol:" te~kifi hususunda alın- yapılacaktır. . . . . . ketmişlerdir. ( vardığı zamanı göz önüne getire _ Bask hukumetının resmen reisi şartlarıdır. Hükumet, memleket Zıyafetın sonlarına doğru Baş -
"'1ir tedbırleri kafi görmemek Mahmut Bey, Şundikı Bey ikın- ~~~ - cek, ikinciye eminiz ki kimse hak değildir. Euzcade bayrağı ile Bask için hayati bir ehemmiyeti haiz vekil Metaksas aşağıdaki nutku 

ı..l'akio, 27 (AA.) - Asabi Şim - ~e~,e:y:m;:;:~~s~~~~ ~:~~ H erşeyden evvel verıniyecektir. hbü~umdet! arması, bu hükumetin bulunan İngiliz .ihracat endüstri- söylemiştir: 
""11 gazetes· Ş . Fakat hakikatte bu ikisi arasın • u un ugu binadan kaldırılmış - !erini müdafaaya azmetmiş bulun- Aziz arkadaşım, 
~ ı, anghay makamları- dir. ' da ne fark var? · tır. Maamafih siyasi olnuyan Bask maktadır. Bunun için elinde mü _ Sizi çok iyi taıııyan, sızin de çok 

11 t 1 k Etrafındakilerin felaketine ta • teşekkülleri , bilhassa Bask mülte- teaddit kuvvetli silfilıları vardır. iyi tanıdığmız bu memleket, sizi 

Fi' l ı'st ı' nde kani 1 ha" dı'sele r m u s e m e e hammül edemiyerek kendi kanın- cilerine y_ardım servisi faaliyetleri- İnsan bu silahlara mılracaat et - ilk defa olarak Türkiye Cümhuri -
dan olanları imha edenle ırkdaş • ne devam etmektedirler. mekte nekadar azimkar bulunursa yetinin Hariciye Vekili yüksek sı-

l!:lld" larını imha eden ayni adamdır; Collonges - Sous - Saleve, 27 (A. bu siliıhlara müracaat etmek mec- fa tile kabul etmekie bahtiyardır 
'hıde ~be Kraı George cadde - lan bütün Yahudi teşekkülleri bu Alman lngiliz ekonomik gözü kararan adam.,. A.) - Azana, refakatinde kayin - buriyeti o derece az gelir. Sizin şahsınızda, büyük bir .sevin~ 
k

1
.,, ır bomba pa+ı·-·· ·~ yedi planın· akamete uğraması i~;,, el _ Gözü kararmıya müstait olan biraderi Rivas Cherif ve askeri Diğer taraftan Financial Tiınes le, Türkiyenin dürendiş bir Veki-

~ , ............. ·~ .-· müzakerelerinde ileri iralatunıştır, birliğile çalışmaktadırlar. adam için mutlaka en yakınının maiyetinden miralay Para bulun- diyor ki: lini ve Yunanistanın tecrübe edil-
Yahudi meclisinin Hayfa'da gece ve gündüz yüz - sürülen ilk ta! p S:.ıdur felaketine şahit olmak şart değil - duğu halde saat 7.15 te 

0

Paristen Son Berlin ekonomık görüşme - ıni§ bir dostunu selfunlıyoruz. 
b !erce Arap, şehrin sokaklarından Londra, 27 (A.A.J Daily dir .. Hiç ,ta.nımadıklarının ve gör- buraya gelmiştir. Mumaileyh is _ lerinde Almanya müstemleke me- Aziz arkadaşım, memleketmize 

l!:ud ·· eyannamesi geçerek şarkı söylemişler ve teza- Ekspress ve Financial Times ga _ nıediklerının felaketi de onu ayni tasyonda kasabanın belediye reisi selesini sarih surette ortaya at _ dönerken, dost ve müttefik Türk 
4i 1llE Us'.27 <A.A.) _Milli Yahu- hüratta bulunmuşlardır. zeteleri( Berlin'de ikameti esna _ derecede bedbin etmeğe kafidir ve tarafından selamlanmıştır. mıştır. B. Gwatkin, meselenin bu milletine Elen milletinin kardeş 
d:ı-eı.. ~· ~i.r t.eyanname neşre _ Yafa ve Tulkeriın'de de buna sında Ashton Gwatkin'in müstem bundan dolayıdır ki, bedbinliğe Rivas Cherif, gazetecilere beya- safhası hakkında B. Halifaks'a bir selamını götürmenizi diler, kade -
tl!ıiiır· ll<iısıne bir ekalliyet sta - benzer hadiseler cereyan etmiştir. leke meselesi hakkında müzakere- sebep olan amilleri ortadan kaldır- natta bulunarak demiştir ki: r~por verecektir. Pek muhtemeldir himi, şerefinize ve nazik Bayan 
liirıu u Zorla kabul ettirecek her Arap matbuatı, Arap talepleri - !erde bulunduğunu temin etmek- mak miiınkün değildir, Felaketle- , •Azana istifa etm.iş olsa idi bunu kı Almanlar bir müstemleke an - Saracoğlu'nun şerefine kaldırma • 
ttlııişt~lana muarız olduğunu ilan nin muvaflakiyete müncer oldu - tedirler. re ve sefaletlere çare ararken bed- size bildirirdim. Fakat istifa etme- !aşmasına varılmak lüzumu üze - ma müsaadenizi rica ederim. 

lJ ır. ğunu yazmakta .,,e bu muvaffaki - Financial Times gazetesi, Ash _ bini ayrıca tedavi lazımdır. miştir. Şayet istifa edecek olursa rinde ısrar e~tir. Maamafih bu, B. Şükrü Saracoğlu, aşağıdaki 
~'beyannamede ezcümle şöyle yet Hicaz Kralı İbnissuud'un şah- ton Gwatkin'in avdetinde Lord 1 K !) A 'VI C 1 bu haber de her yerden evvel İs ~ mıınakkak surette eskı Alman nutukla mukabele etmiştir: 

~İlis ektedir: si teşebbüsüne atfedilmektedir. Bu Halifaks'a bu hususta bir rapor panyayada duyulur. Şimd~ istifa • muı:temlekelerınin Alınanlara ia- Aziz Başkanım, 
"elilııı~deki mandaya nihayet na mukabil milli Yahudi meclisi - vereceğini yazdıktan sonra şunları Denı"zbankta ı dan başka çareler de mevcuttur. desı de'.11ek değildir. Fakat her Bugün, burada, memleketinıze 
t~ ıne ve onun yerine Arap nin beyannamesi Yahudilerin hoş- ilave etmektedir: Mesela, Azana, riyasetten çekilip halde, tıcaret anlaşmaları üzerinde tam bir birlik rabrtalarile bağlı 
taJıu ~etinin kontrolü altında müs nudsuzluğuna derhal tercüman ol- cAlman mahfelleri, iki memle- k d yerini başkasına da terkedebilir,• bU: mukavelenameye varılması için bulunan bir memlekctı temsil et-
ııı- ır devlet ik edilin . şt yenı" a ro mustemlek l . . b' mek benim için ta:if edilrneı bir Uteaı1 · ame esme mu ur. ket arasında normal iktısadi mü - G e mese esının ır hal 
~dUıı ilt olan teklif, milli Yahudi l' Kt· uddüs, 27. (bA.A.)t -h. Büthün Fki ~ nasebetler tekrar teessüs etmeden (Baş tarafı 1 inci sayfada) Lo d azefeler ne diyor çaresine raptını Almanlar bir şart sevinç t~kil eylemektedir. İkı 

llu ~ temellerini sarsabtlir. ıs ın e yem ır et ış are etı evvel eski Alman müstemlekeleri- lara muhtelif ihbarlar yapılmıştır. n ra, 27 (A.A.) - Gazeteler, olarak ileri sürmüş olabilirler. memleket ara.sındakı bu bağlar o 
haıltı Plan, Filistindeki Yahudi başla~ışıu:. Bu tethış hareketle:'.- nin iadesi hususunda olmasa bile Halen nerede olduğu bilinmiyen İspanyada ~arbin bitişinin diğer fngilfere resmen fanıdl derece kuvvctlidır kı hayat b::ı:ı da 
lıı;;_ n ile bütün Yahudi milletinin nın faıllerı bu sefer Araplar degil Alman talepleri hakkında bir iti - Münip isminde birisinin Blum Fo- bazı sulh planlarının tatbikine baş ıma, gerek saadette, gerek me~ak-
t -.•ere1t y h d'I d' V A 1 1 h. 1 . . . Londra, 27 (A.A.)_ - Salah.iye! - katta birleşik bulacaktır. Bu sabah 
~alacak muhale1ietine maruz a u ı er ır. e rap ar a ey ıne liif hasıl olması lazımgeleceğini be os şirketine mümessil tayin edil - a~ması ıç_ın ıyi bir ziiman teşkil et tar kaynaktan verılen malumata Elen hükumeti ile Ele ·ıı . . 
bir e1t Ut1:· Yahudi halk, kendisine tatbik edilmektedir. yan etmektedirler.• diği zaman ile gemilerin Kruptan tıgıru bıldırmekte ve B. Gwatkinin göre İ ilt . B n mı e.,nın 
buı ettaı' ıyeı statüsünü zorla ka - Hayfa'da Arap çarşısında birçok ----<>---- alınarak bu şirkete devredildig"i Beduu_ · zıyareti ile de diğer bazı '. ng erenın urgostaki aja- bize yaptığı hararetli hüsnükabul 

rm . 1 I l 1 nı Sı.r Robert Hodgs_o_n milliyet - bu birliğin bir bürhanıdır. Bu lıu· s' 
llıasına eğe ve vatanda neşvüne- bombalar atılmış ve bunun netı - f 1 ~"ı qa e zaman arasında geçen bir aylık za- ngı iZ nazır arının şimal memle- perver İspanya Harıcıye Nazırını nükabul. bugünü ya. k tl 
Olıııağ' serbestçe inkişafına engel cesinde 32 Arap ölmüş ve 52 Arap a ya ecne z - man zarfında Münibin Denizbank ketler~e yakında yapacağı seya - ziyaret ederek İngiliz hükumetinin tine mazhar olan b'şamah s~ ". -
llıUtt.haı· matuf her türlü teşebbüse ta ağır surette_ yara __ ıanmıştır. f .

1 
• • .. ile yaptığı temaslar ve bu zatın hatlerı buna atfe_tmek_tedır. Franko h ··k • tin . ızım epım,zın 

" ' d - b ecı erı Cl a 1 yor B Çe b 1 u ume ı resmen tanı - üzerinde unutulmaz bir ın· tı·b b "eıı1• t e. ". muhalefet edecektir. Araplar endışe gostermege_ aş __ - Denizbank fen şubesi müdürlerin- · m_ er aynın_ bır taraftan, dığı t bl.. t · a ı -sr li - h h b k nı . e ıg e mıştir. .. • r.akmıştır. Türk milletine, Elen 
di llıah aı ~ memleketinde Yahu- Iamışlardır. H~tırlarda oldugu u- Roma, 27 (A.A.) - Üç ecnebi den birisine hediye ettiği Nışanta- er angı ~ş a ?': ~sule_ müra - . Aynı zamanda Londra hukume- milletinin bu hu''snu·· kabul ile be-

leud aUesı olamaz zere bundan bırkaç ay evvel de t . İt 1 t ki d şındaki Güzelbahçe sokağında bir caat olunabıl:nesı umıtlerıni kese- ti k d 
hudi iis, 27 (A.A) . Mutedil ya ayni çarşıda bpna benzer bir sui- g:e ~ıye . ay:! ·o~_ra Bar~ an arsa hakkında ihbarlarda bulunul cek mahiyette bulunan silfilılanma b'. ~a ın __ a, _çok muhtemel olarak !iğ bir surette ifade ettiği ka•deş 
lin;. llıehatiJi İngil'. tere hu''ku·me - kast yapılmış ve yine bu miktar ç mad elmr2 ı vedrı mbeış •.rT. un arın muş olduğundan komisyon bu hu- programına devam etmekle bera - dır aç. gun ıçınd:, büyük elçisini hissiyatının mesajını götürmekle 
t ~' ""1· ' - 1 t arasın a sene en rı emps ga- - b e tayın edecektır. Bu tarihe ka- bahtı'yar olacagı· m. Azız· Başkahııtı 
Q'lfa •· ı IStindeki mandasını mu da Arap ölmüş veya yara anmış ı. te . . d'. b' k ! . susta tahkikat yapmak üzere İktı _ er, tatbikine başlamak istediği 

za 11 - • r· ze sını ve ıger ırço svıçre ga- .. . • İ . . dar B. Hodgson maslahatgüzar sı- kadehimi şerefinize ve nazık Ba _ 
~Oies· _e kantonlar usulü ile idare 1 Yine dün Yafada bır A~ap u - zetelerinin muhabirliğini vapmak- sat Vekaletinden talimat bekle - coteki sulh planı. ngıliz gazetele- fatıle Burgosta kalacaktır. yan Metaksas'ın şerefı.ne kal~ır -
c ını ile h f ki ··ıd·· ··ı ·· ve Telavıv'de de " kt d' " eret 8 •. Ya ut yeniden muha - e e 0 uru muş ta olan Gentizon da vardır. Bu ted me e ır. ·· 
ıçiıı b· alahıyetini muhafaza etmek iki Arap cesedi bulunmuştur-__ birin sebebi hakkında İtalyan ma- Bu noktaların tenvirile gemi si- D • • • 1 1 man:ıa musaadenizi rica ed r·m. 
CekiJı/~. taksim projesi kabul ede- Londra 27 (A.A.) -:. Kudust~n kamatı alakadarlara hiçbir şey parisi işinde yapılmış hataların anzıg ışı a ev enı•yor Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı 
tiıı llıUhUın.ıt etmektedir. Yahudile- resmen bildirildiğine gore'. bugun söylememişlerdir. hangi haleti ruhiyeler altında ve bildiri.yor:. 
ltgele te}ıf temayüllere sahip de_ Yahudiler tarafından tethış hare· Bern 27 (A.A.) _Hükumet Ro- kimlerin ihmali ve teseyyübile ya- N M . . . Katımerını gazetrsi yazıyor: 
t rı !tat" •- . . . d b··t·· memle - ' ' • . . azır uavını General Gansuz 1 Cuıno'nun V T b' k k" Cııbit ı hattı hareketlerini xetlerı netıcesın e u un madaki İsviçre sefaretini birçok pıldıgı ve bu ıhmallerın derecesi- GI h k .. 

1 
. • arşovayı zıyareti müd a an ço ~ ıngen olan Atına 

llıeclis etmek Üzere Salı gu··nü milli kette ölenlerin sayısı 32 ye ve _ya- İsviçreli gazetelerin İtalyadan hu- nin taayyün edeceği söylenmekte- b' ~c ovbs 
1
1 ı_ e bırçok ~rkanı _har~ detin~ hiçbir hadiseye sebebiyet halkının, dost ve müttefik Tıirki • 

d• h'"-d 1 1 d 50 ye yuk- d' ıye za ıt erı, talebe Jeıyonu lıderıj yenin H · · V k 1 B -..r. ....,, e içtima edecekler - ra anan arın sayısı a dut harici edilmiş olmaları hakkın• ır. Alb T . vermemeğe davet etmiş ve K arıcıye " 1 1 • Saracoğ-
. H f d '"l ay omaszewskı tarafından ü-, on - ı il b J'k B .. 

l.ond selmektedır. Yal~ız ay a a o en- da bir anket icrasına memur etmiş -- niversite binasında Almanya aley- tun Polonya'nın bir dostu olduğu- k': e ~ ı_ te. ükreşten donen hü-
'eleııinıra konferansı, Filistin me - lerin sayısı .24 dur. tir. hinde tertip edilıniş olan bir mi - nu söylmiştir. ~e-~ eısını k~şılamak için 

:;rada m~alletmeğe uğraştığı şu Yahudı murahha~lar Pari~, 27 (A.A.) - Sa_liıhi~ttar Bir harp çıkarsa tingde hazır bulunmuşlardır. Bu Hazirun, İtalyan Hariciye Nazı- ~~~~1~-~-~~ar tehac~m!e sokaklara 
b Şiddet; mlekette tedhiş hareke- ziyafeti reddettıler mehafil, Fransız gazetecılerının İ- 1 . . miting, Başvekil tarafından veri - rının ismini sürekli alkışlarla kar ?. u -~gu pek ııadırcfü .Bu teza -
~h bir ;ı arttırmaktadır. Dün sa- A A - Filistin talyadan çıkarılmaları üzerine (BU§ taTafı ıncı sayfada) len hususi bir müsaade sayesinde §ılamıştır. hur, Bukreşte ba~rılaıı es~rin halk 

bır bo,.,b ahudi kamyonuna atılan Londra, 27 ( y. h.) d' ah _ Fransa hükumetinin Fransaya hü- takviye edilebilecektir. İlk harp yapılabilmiştir. Danzig, 27 (A.A) Se . . tarafından umum• surette tasvibi 
beb· "' a ik· k' . konferansındakı a u ı mur t . 1 ,. b 1 .. t hd'd' d İ ·ı· h k' • · - nato ıkın- h' t' . 'kt' .. 
l ıyet ' ı ışınin ölümüne se- .. 11 . d cum e mış ve yanış ~,a er er gon- <' • ın e ngı ız ava teş ılatı • Albay Tomaszewski gençliğin ci re· . B H th ma ıye ını ı ısap ettıgı gib ı ayni 
''al! llerm · t· hasları bugun Londra ote erın en . 1 b İ 1 . . . · • ısı · u tarafından Leh d k .1 . 

ede b· ış ır. Muhtelit ma - . . ' b. . af tt bu _ dermış o an azı ta yan gazete nın en ıyı tayyarelerınden 2.000 ı fedak§.rlıkta bulunmağa hazır ol_ d. 1 t'k .. uıman a omşu mı letın muhte _ 
r,1 ır Yah . bırınde verılen ır zıy e e uh b. 1 . h kk d uk bel • ıp oma ı mumessılliğine 'f h. .. . . •ah.. Udı ağır surette ya- . . 

1
. .1 h''k' eti m a ır erı a ın a m . a e ' dalın şimdiden kendilerine tahsis ması lazım olduğunu beyan etmiş . şı 8 ı tem mumessıline karşı en samı i 

)\ -«nıştır ,, Junmaları ıçın ngı tere u um . . 'ld b 1 • k hır notada Leh hük. t' . b' . . m 
endi! . · •aralı gece ölmüştür . . k' 1 bılmısı e u unmaga arar ver - edilmiş olan Fransız hava meydan ve şöyle demiştir: ume ını Leh ta ır s mpatı ifadesi ve El 1 . 

ta erınd ' . tarafından kendılerıne va • o an . Jd • h b kt clir l b . . k lb . en erın 
~ te11ı.. en şüphe edilen 12 A- . . 

1 
d'. mış o ugunu a er verme e · !arına hareket edeceklerdir. cTerkedecek hiçbir şeyimiz yok- e e cemıyetı tarafından kabul e- a ıne derın bir surette yerle . 

taı. "ıf ed'J . talebı reddetmış er ıı. . . dil k 1 B''l şmış 
" lia"f ı mıştir. İlk defa ola- . . .

1
• d b. Söylendiğine göre bu husustaki tur, fakat ıstıyeceğimiz birçok şey en arar suretini resmen tak- 0 up u <reşte bir k~re daha teyit 

ee J a'nın b . Sıyonıst teşkı atı azasın an ır E b d J J . . . 1 . edil · ı .. .. ~ ~ Soltağa azı mahallelerınde zat u be anatta bulunmuştur: r aa a ze ze e kara~lar, ıkı me'.11leketın erkanı er vardır.. bıhe davet edılmektedir. . mış o an b~r'.ş ulkusünün kat't 
"llıııası çıkılması ve ışık ya - t' ş_ 1 Y h .. k. t' . Filistini harbıye heyetlerı arasında yapılan Talebe, yaşasın Polonyalı Dan - Danzig hükUmetinin kanaatın· e hır surette teyıdı obnuştur. 
<•t men d'J ngı tere u ume ının (İkd ) · d' b • la d Ba k'I B , '"Udi ,_ e ı miştir. Muhtelif . h .. k. t h kukunun Erbaa, am - gece saat on ~on müzakereler esnasında ittihaz zıg, ıye agırmış r ır. göre böyle bir takbih ik' 

1 
şve ı . Metaksas, idare et • 

"lıl "0lon ·ı . bır devlet - u ume u b .. 1 . d 'dd tı· b. . . . H t' b d D . . ' ı mem e. tig". ·ıı t' b lınuJın ı erme taarruzlarda . . h 1 buçukta o gemız e şı e ı ır edilmıştır. a ıp, un an sonra anzıg'ın k . . . ı mı e ın ken<llsine kaf"ı bu 
,ir ltas huş Ve bu kolonilere civar h_aız hır Arap devletıb· .. ~ ınde __ ge - yer sarsıntısı olmuştur. Zayiat Fransanın Ceza·ıre sevkıyatı Polonyanın böğründe bir ~ban ol- et arasındaki ıyı komşuluk mü - sempati ve merbutiyet tezahüratı-ou a aya .. lırmek tasavvurları utun unya d ğ b . . nasebetlerinde zuhur d b . .. . 

eııırı . musellah bir çetenin . . ' .. .. . _ yoktur. . u unu ve u çıbanın deşılip te - e en ger - nı ajka vesılelerle de gormılş ol-
t:ıef oldetmış ve orada bir Arabın y_ahudilerı arasında buyuk bır te Parıs, 27 (A.A.) - Petit Journal davi edilmesi lazın1',elmekte bu - ginliği izale edecektir. makla beraber, Türkiye Hariciye 
lıJe uğu b'ld' . !aş ve heyecan uyandırmıştır. "' • d · t yazıyor· 1 d • ·· 1 . . A . v k·ı· y illeti! r, y f 1 ırılmektedir A _ . hh 1 "Urıve 0 SOn yazıye · un ugıınu soy emışiır. ynı zamanda hükumet 11112 e ı ı unan m e daha ilk 
r1 ıı a a'n b'· .. · Bu zat yahudı mura as arının " J Al h f'I .. . • · . 
l de Y ın uyuk değirmenle- ' . . . B t 27 (AA) _ Suriyedeki tıncı ava ı osunun Morane Bunun uzerıne hazırun: gecesi Langfuhr kah . temaslarında, bu mılletin onun 
ıı . angın ç k bu sebepten dolayı zıyafete ıştı - eru ' · · 406 t· . d k' 21 ta . vesıne asılan 1 k r k 1 ta &ıliz lirası ı ar:nışlar ve 40.000 rakleri i in vaki daveti reddetmiş Fransız yüksek komiseri yeni hü- ıp_ın e ı . avcı yyaresın - cFakat Beck, iyi bir cerrah de- Polonya aleyh tan levha me el i mem -~ .. e ıne arşı o an dostluğu -
la Sebe . tahmın edilen hasa - ç . , t' kumetle Suriye siyasi vaziyeti den murekkep ılk grupu, yarın ği!. demiştir. hakkın . s es nu butun Yunan vatandaşlarının 

bıyet vermişlerdir olduklarını ılave eylemış ır. kk d F .1 .. b t Hyerses'e müteveccihen hareket e- B Tomaszewski talebeyi Kont da yapılan tahkıkat netice- kalbınde canlı bir kuvvet ve öl 

A 
· K k ki ha · ın a ve ransa ı e munase a . , . . d . . . • raplar arşı oyaca ar meseleleri etrafındl ilk temasını decektir. Tayyareler Hyeres'e va- sı_nı. e. di_plomatik mümessilliğe mez bır hıs teşkil etmektedir. 

l(lıd·· memnun Telaviv 27 (A A) _ Belediye b .. pmıştır sıl olunca orada Commandant - bildırmıştır. 
lle · Us, 27 (A A ) · · ugun ya · T t t · · k ı fından bu kararın ittihaz edilme · --

rıde - . . - İngilterenin meclisi, bir karar sureti kabul et- s . o ·u u es e, ayyare gemısıne onu acak sı Kahvede üç çeyrek saat kadar ası Len ı' n ,·,· n ref ,. kas 1 
e~ser· mustaki] olabilecek A . ti B k t· d h anayı UffiUn r r ve ihtimal Cezayire gönderilecek- kayde şayandır. ~ !Yetine .. rap mış r. u arar sure ın e ya u - . • , . . • • lı kalmış olan bu levhanın Alman 
d Urultrıası m~stenit bir devletin dilerin girişilmiş olan imar işinin IS!ıfa e me 1 tır. ldgılız donanmasının talebe tarafından teşhir edildiği d" 
b~1lıiş etti~~ mus~it bir şekilde mahvedilmesini kabul edı•miye - . Ankara, 27 (A.A.) - Sa_na~i U- Bu tayyareler, Cezayirde Dijon- manevr 1 doğru değildir. un sabah öldü 
!.lirada bu'" g .~e d~ır gelen haberler cekleri beyan olunmaktadır. müm Müdürü Reşat Everın ıstıfa dan gelmiş 18 tayyare ile birleşe - a arı 
·~ YUk bı Danzig matbuat ofisi, bu hadise Moskova. 27 (A. A.) Lenin-

t.1 llııştır. "'ak r sevinçle karşı - Belediye meclisi, B. Macdonald'a ettiğine ve yerine başkasının tayin rek seyyar filoları vücude getire - Cebelattarık, 27 (A.A.) _ Mal- . • nin d 1 . . . N d .d K . 
•ı ş h E at bu h be İ üzerine yapılan sıyası demar u 7.t. \cesı e J a un~tantı-
d areket1 . . a rler, ted- bir telgraf çekerek İngiltere hü - edildiğine dair olarak bazı stan- ceklerdir. tadan gelen Akdeniz fılosu, 3/3 ta- . şı yan norn.ı Krup.l<aia bu sabah saat 
e bi1a1tıs k~r~_nı du~d~racağı yer- kumetinin teahhütlerine ve iptidai bul gazetelerinde intişar eden ha - İtalyanın Trablusgarptaki kıt&- rihinde yapılacak olan kombine ta 1ış te!sıratta bulunduklarından do- 6,15 te vefat etmı~ıır Dun hndi _ 
bığer Cihet;"klemı_ştır. adalet kaidelerine muhalif he~ plaJ

1
berlerin doğru olmadığını . beyana atını fevkalade takviye etmekte !imlerine iştirak etmek üzre bugün layı Pat ajansuu nıüalıeze etmek- 111 dui zevceı.ı l':cdıada Koııı,taııt • 

en eskıden rakip o - nın karşı geleceğini bildirmiştir. Anadolu aiansı mezundur. olduğu sırada erkanı harbiye tara- anavatan filosuna iltihak etmiştir. tedir. mü tesit edılmış ıdi. 1 



M'ft'A C 

BEKLERKEN 

Sıcak bir yaz geeesi. Saat ikiyi 
geçi yer. Büyük bir parkın ortasın· 
da. arka pencereleri koyu mavi 
çamlara, bir göl gibi dinmiş denize 
ve ay içinde boğulu karşı adalara 
bakan beyaz bir köşk. Bahçenin 
tarhları arasından kıyıya inen yo
lun üzerinde ay ışığının serptiği 

gümüş pırıltılar oynaşıyor. 

· Sıcak bir yaz gec~si. Saat iltiyi 
ıreçiyor 

e·r yavru haşl~narak öldü 
Beyoğlunda oturan Vangelin 1,5 

yaşında Marika adındaki kızı man 
galda kaynıyan su dolu tencereyi 
devirmiş, muhtelif yerlerinden ya
narak Şişli çocuk hastanesine kal· 
dırılmıştır. Marika hastanede öl -
müş ve Adliye doktoru Enver Ka· 
ran cesedi muayene ederek defni -
ne ezin vermiştir. 

Ot minderi iç etmenin 
cezası 

Niyazi adında bir adam zenci 
Seherin emniyetini suiistimal e -
derek bir ot minderi ile ke • 
revetini almış olduğundan dün bi· 
rinci asliye "ceza mahkemesinde 

A 

Yazan: Peride CELAL 
rada elile örtüleri tutup buruşturu· 
yor, asabi hareketleri<? durmadan 
kırnılclı~·ordu. Fakat bazan birden
bire duruyor, seslere kulak veri· 
yor, ufak bir patırdı duyunca kal· 
kıp yatPğmda oturarak heyecan i
çinde etrafı dinliyordu. Sonra tek· 
rar kendini arkaüstü karyolasına a· 

• TAKViM • 
1358 HiCRi 

Muharrem 
7 

v.ıati 

135! RUMi 
Şu bat 

14 

Eıanl 

Gün<Ş 

6 40 
O ğl e 
12 l7 
ikindi 

15 :n 

ŞUBAT l;ÜO("Ş 

12 46 
Üğle 
6 33 
!kindi 
9 38 

y. ttı 
19 26 
lmaak 
5 04 

28 
Salı 

Akşam 

12 00 
y. tıı 
1 31 
İmsak 
il o 

muhakeme edilmiş ve 20 gün hap- ""!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ıe. 16 lira para cezası ödemeğe ~ 

mahkıim edilmiştir. 

Bir çocuk yaralandı 
Kadir isminde 14 yaşlarında bir 

çocuk dün Çakmakcılarda caddenin 
bir tarafından diğer cihetine ge
çerken şoför İhsanın idaresindeki 
l789 numaralı otomobilin çarp -
masına uğrıyarak yaralanın!§ ve 
ıuçlu şoför yakalanmıştır. 

Çakır Vahan faaliyette 

l\Lmarhazlar yakalandı 

Yumurtalar geç gidiyor 
Cumart6i günü Mahmutpaşada 

Matyo hanında Jak Baharın dük • Atin.adan Türkofise bildirildiği· 
kanından bir kutu fotin bağı ve ne göre; Yunanistana ihraç ettiği • 
Galatada 6 ıncı Vakıf hanında miz yumurtalar:ın evrakı geç gön· 
sütçülük yapan Koçonun dükka • derildiğinden Pire limanında gün· 
nında asılı bulunan ceke n ce - !erce beklemekte ve bu yüzden 
binden de 6 lira çalan s;,bıkalı - yumurtaların bir kısım çürümek • 
!ardan Çakır Va.ha~ ~akalanarak 1 tedir. Bu hususta alakadarlara la· 
dlıyeye teşlim edılmıştır. zı'mgeren tebligat yapılmıştır. 

iKDAM zs _ Şubat 193' 

l.___IF -~ _N_I 
Pek uzak mesafeler arasında ş l k f · w • Id 
t 1 . t 1 f 1 1 .. "şu"lu"r? ar onun eş ettıgı yı ıı e sız e e on a nası goru • 
Bu fen harikasının sırlarını öğ
renmek isterseniz aşağıdaki 

yazıyı okuyunuz 

Paulette Goddard' a Holivutta 
''Esrarengiz kadın,, diyorlar 

Büyük Caz 



ti - Şubat 1939 

Avrupada yapılan maçlar 
Almanya Yugoslavyayı 

3 - 2 mağlup etti 
Berlin, 27 (A.A.) - Almanya metrelik sürat koşusunu 2 da. 25/5 

~illi takımı Olimpiyat stadında 1 
sa. bitirerek birinciliği ve Avrupa 

y .ooo seyırci önünde karşılaştığı :;ıampyonu Letonyalı Bersinsch 2 

1 
Ugoslavya milli takımını güçlük da. 25/6 sa. ile ikinciliği almıştır. 

:. 3/2 mağlup edebilmiştir. Hatta ı Norveçli Ballengriud 2 da. 25/8 
/rınci haftaymda 2/1 galip vazi- sa. ile üçüncü olmuştur. 
h ette olan Yugoslavyalılar, hem sa 1 Oslo, 27 (A.A.) - Norveçli genç 
ta~aki oyunculan hem de kendi koşucu Finn Hodt buradaki pati -

1mlarının zaferine şahit olmağa 1 naj müsabakalarında büyük bir 
:.~en seyircileri hayrete düşür - muvaffakiyet kazanmıştır. Bugü -

uş\erdir. ne kadar enternasyonal müsaba -
~ok çetin, çevik ve teknik ha - kalara hiç girmemiş olan bu genç 

1 
dan mükemmel futbolcüler o -1500 metrelik enternasyonal sürat 

b~ Yugoslavlar galib.iyeti, büyük müsabaklarında dünyanın tanın -
~u: mücadeleden sonra Almanlara mış patinaj koşucularını mağlup 
ietınişlerdir. etmiştir. 

ta lman milli takımı birinci haf- Hodt 500 metreyi 45 saniyede 
Ytnda mütemadiyen bocalamış 'koşarak birinci olmu§ ve ikinciliği 

~e rakibinin karşısında bir türlü 45.3 saniyede Hans Engenstangen 
"end· c ıni toplayamamıştır. Hele hü almıştır. Avrupa şampiyonu Al -f::. hatları hiç anlaşamamıştır. fons (Letonya) ile Georg Krog 
ın llıci haftayma başlandığı za - (Norveç) 45/4 saniyede beraber 

1 
an Alınanların biraz daha şuur- gelerek üçüncü olmuşlardır. 

hll 0Ynaınağa başladıkları, hücum Kayak 
b~ttının daha yarıcı ve kombine 
ır oyun d ,. .... 1 .. t" Oslo 27 (A.A.) - Gelecek yıl 

" oyna 16 1 goru muş ur. . 
"'aamafih b 45 d k'k rf d kayak dünya şampıyonası burada 
b" u a ı a za ın a k k d" 
Utün enerjilerini sarfeden Al _ yapılacaktır .. 1941 aya unya 

ınanlar Yug 
1 

.. d f 
0
.. .. şampiyonasının İtalyaya verilmesi d ' os av mu a aası nun- . 

e ve hususile fevkalade mükem. Zakopane'de kararlaştırılmıştır. 
:eı bir kaleci olan Glaser'in mü • 1942 için de talipler çıkmıştıı;. Bun 
s:haleieri neticesinde ancak iki !arın arasında Almanya. Bırleşık 

Yı çıkarmak imkanını bulmuş • Amerika ve Yugoslavya vardır. 
!ardır. Bu hususta kat'i karar 1940 ta Bu-

M®ŞD=illUlır 

~©lk~Ölrll®lr~ 
©lŞDlk ©D©lını 
lk ©} d o li1J o c§l lr 

Yugos\avlar, birinci haftaymın aapeştede toplanacak olan kongre 
27 ınci dakikasında Petroviç'in a _ tarafından verilecektir. 1943 ün ta- J 0 9 
Yağile ilk sayılarını yapmışlardır. libi henüz çıkmamış fakat 1944 i -n,, .. · ı k d 1 t 

L u i s, J. 1 > a m a l ı z e n ~ı 
BaksörUn aşk hikAyesl: 

tnuddet sonra bir korner kaza- çın sveç ay o unmuş ur. 
ilan Almanlar solaçıkları Urban'ın Bükreş, 27 (A.A.) - Predeal'de 
lYağiJe beraberlik sayılarını yap· 18 kilometrelik bir kayak müsaba
tııışlardır. Bu beraberlik sayısın. kası yapılmıştır. 20 sporcunun 450 
~an dört dakika sonra, Yugoslav • metrelik bir seviye farkı olan bu 
:rın merkez mühacimi Nölfal i • koşuya iştiraki büyük bir alaka u· 
llıci golü atmıştır. yandırmıştır. Fakat bu yarışta yal 
liattaymdan sonra Alman Janes nız 17 si hedefe varmak imkanıru 

~~r Ceza vuruşu neticesinde bera - bulı_rıuştur. . . 
rlık sayısını ve üçüncü sayıyı da Bırıncılığı 1 sa. 33 da. 52 sanıye-

Bafıaçıkları yapmıştır. de Yugoslav Smolky, ikinciliği 1 
H 1 • sa. 35 da. 31 saniyede Yugoslav 
o anda Macarıstanı Zemba almıştır. 

3 - 2 yendi T en:s 
dal'totterdaın, 27 (A.A.) - Holan- Varşova, 27 (A.A.) - Orta Av
at milli futbol takımı Feyendord rupa tenis turnuvasına iştirak et-
adyoınund 40 b' · · .. .. de k a ın seyırcı onun- mekte olan milletlerin mümessil -

tıı 
3 
arşılaştığı Maqır milli takunı- !eri burada bir toplantı yapmışlar-
/2 yenm· t' · • 1.ıa ış ır. . dır. Bu toplantıya Lehıstandan ma 

Şa, ç başladıktan bıraz sonra, Dr. da Macaristan ve Yugoslavya da 
Ya esı Macarların ilk sayılarını 

1

. birer mümessil göndermiştir. 1940 

ga!Pmış ve takımını daha ilk anda da erkekler arasında yapılacak 
ıp va · rab zıyete sokmuş olma!tla be- turnuvaya Almanya ile İtalya da 

lloıer haftaymın son dakikalarında iştirak edeceği gibi Romanyanın 
\re andahların merkez muhacimi da iştiraki muhtemeldir. 
\oe :te berab~rlik sayısını yapmış Yugoslavya Kraliçesi Mari'nin 
lcım. rkasından ikinci golü atarak ta- koymuş olduğu kupa için bu yıl 

t~~ı ~/1 vaziyete getirmiştir. yapılacak olan turnuvaya Almanya 
~0 hıncı haftaymda, Holandalıla - Macaristan İtalya Lehistan ve . 
~l ak· • , 
ınal ıın bir oyun çıkarmış ol • Yugoslavyanın kadın ekipleri iş • 
Çık! arına. rağmen, Macarlar sola - tirak edecektir. 

Nevyorkun zenci mahallesi ol an Harlemin büyük yıldızı Joc 

Luis, bugün dünya bütün sıklet! er şampiyonudur. Joe Lui> hususi 

hayatında atıl, asabiyetsiz, tembe 1 ve aptal bir delikanlıdır. Hemen 

hemen hiç konuşmaz. Giinde oa beş saat uyur ve yine hemen he • 
men hiç çahşnıaz. Bütün bwılara rağmen, Şikagolu bir melez ve çolr 

cana yakın bir daktiloğraf, bu adama aşık olmuştur. Joe Luis bu 
kadınla evlidir. Boksör, şiınililik, namağlup addedilmektedir. Maa
haza unutmamalı ki daha iki sene evvel Alman şampiyonu Şmeling

den de müthiş bir dayak yiyen yine bu Joe Luisti. Yukarıki fotoğraf 
Joe Luis'in işte o mağlubiyetteki zavallı halini göstermektedir. IJ11 

resminde hakikaten ecdadı gibi bedbaht bir esir intıbaı hasıl etmek-

tedir. Fakat bu haline bakıp ta merhamete gelmeyiniz, Her sene 
dört defa büyiik maçlara çıkmak ta ve her maçta 8 • 9 milyon al
maktadır. 

Ayni zamanda Amerikalıların dünya şampiyonluğunu siyah ırk
tan beyaza gc~irıııek hususundaki bütün gayretlerini kaç defadır 

semeresiz bırakmağa muvaffak olmuş!tır. Fakat bu, bu yıl için 
mühim rakiplerle karşılaşmak üzere tertip edilen maçlarda onun 
hakimiyetini garanti etmiş değildir. Bu yıl kara kaplanın yıldızının 
söndüğünü ve dünya şampiyonluğu ünvanının onun elinden bir be· 
yaz tarafından alındığını görmek sürpriz sıayılmamalıdır. 

Çünkü boksun ilerlemiş bulunduğu Lirçok memleketlerde yeni 
yetişen boksörler sıkı bir disiplin altında çalıştırılmakta ve bun
lardan zencinin karşısına çıkabil'~cek kabiliyette olanlar çetin mü

sabakalar yapılarak seçilmektedir. Bütün bu gayTetler zencinin 9am

,>iyonluğunu elinden almağı hedef 
/tutmaktadır. 

Ellen Wenzel 
Varyele yıldızı 

Bu resimde gördüğünüz kadm 
Ellen Wenzel adlı bir Amerikalı 

kızdır. Bu kıı Nevyorktaki meşhur 
•Ziegfeld Folies• tiyatrosunun en 
cüze! Girls lı.u.larmdan biriydi 

Bir gün boksör Tommy Farr'm 
bir maçına gitti, adamı gördü ve 
dehşetli işık oldu. Artık o ıründen 
sonra kızı boksörün peşindeu ayır
mak kaLil olmadı' ve adama o 
kadar nrar ile musallat oldu ki 
nihayet boksör de kendisini sevdi 
ve neticede evlendiler. 

Tomnıy Farr alelade bir boksö• 
ileğil, bütün İngiltere imparator -
luğu şampi;ııonudur. Bu boksör en 
son Joe Leuis ile karşılaştı. Gördü
ğünüz resim Joe Leuisin maç es • 
nasında İngilizi attığı yumruklarla 
ne hale koyduğunu göstermekte • 
dir. Filvaki bu maç İngiliz boksör 
için zalimane bir darbe teşkil et • 
miştir. 

MAX BAER'IN 
AŞKLARI 

MAX BAER'in aşkı demek 

llAY!'A 1 

dcğru olmaz. Çünkü bu adam ha
yatında attığı yumruklar kadar 

çok ve çeşitli kadınlarla bulunau 

ve kadınlar tarafından şımartılan 

bir boksördür. Fakat onun bu şı -

marı.klığı TOMMY FAR ile Nev • 

)'orkta yaptığı maça kadar devam 

etti. Bu maçta ingilizin indirdiği 
.. th' b' k ·ı ~ıAX BA olursa... Yahudi boksörün bin bir mu ış ır yumru ı e u • 
" . .. .. .. .. kadın macerası ile geçen mazisine 

ER ın bu resıınde gU'l'duğünm veç- 'Ve bu m · · .. · azının onun uzerınde ya _ 
bile bir gözü zedelendi, kapandı. ratmış olması tabii tesir ve itiyat . 
Fakat buna rağmen Amerikalı Ya- lara bakarak hükmedebiliriz ki ka-

budi meşhur neş'esini kaybetme

di. Bok>tan vaz geçti, fakat sinema 

çevirmeğe cirişti ve yukarıda gör

düğünüz kadınla evlendi. Bütün 
hayatı görüştüğü kadınlara iha • 

netle geçmiş olan bu adamın şlın

diki karısına gayet sadık olduğu 

söylenmektedir ki, bu da 'ayrıca 

goriptir, ama bu sadakat samimi 

rısına sadakati hiç te ihtiyari de. 

ii'ildir. Hatta gözü bu hale geldik

ten sonra etraftan çil yavrusu gibi 

dağıldıklarını gördüğü kadınlar

dan hiç değilse bir tanesini muha

faza edebilmek, yani karısı olan 

kaclını hayatına iştirakte devam et

tirebilmek kayz1nu onu bu sada • 
kate icbar etmektedir. 

rab::ııi 'rikoş'un ayağile ikinci be· Yüzme 
liol k sayılarını yapmışlarsa da, 

1 1 ka andah Harder, daha bir gol çı- Kopenhag, 27 (A.A.) - Be ç • 
la tmağa muvaffak olmuş ve Ho • kalı genç Bayan Yvune Wande • 
t· nda milli takımı 312 galip gelmiş kerkbov 500 metre kurbağalamada 
U:, kazanmış olduğu dünya rekorunu 

Fransız şampiyonu Marcel _Thir• _ Anny Ondra • Maks Şmelling 

0s B11zda patinaj 
•nte;o, 27 (A.A.) - Buzda patinaj 
tınd nasyona\ sürat müsabakala
rtıpaa :ooo. metrelik koşuyu, Av -
)'a) 

5 
ş mpıyonu Bersinsch (Leton

'l:ıi k da. 817 saniyede bitirerek ay
dünyoşuyu 5 da. 12/7 sa. kateden 
land·a Şampiyonu Vasenius (Fen· 

tirı.Ya) Yı mağlup etmiştir. 
,uncülü"'· "erli l:l: gu, 5 da. 13 sa. ile Nor-

Ôslo ~raldsen almıştır. 
ııa1 .'. 7 (A.A.) - Enternasyo -

musatak 1 d .. . 
Yontı F a ar a dunya şampı • 
~en\andiya\ı Vasenius 1500 

ancak dört hafta uhdesinde tut • 
mağa muvaffak olmuştur. Belçi • 
kalı yüzücü bu rekoru 1 saniye 
farkla Danimarkalı yüzücü Bayan 
lnge Sörensen kazanmıştır. 

Breslav, 27 (A.A.) - Burada ya· 
pılan yüzme müsabakalarında Ber 
!inli Ekenbreşen 100 metre serbest 
yüzmeyi 59/9 saniyede, 200 metre 
serbest yüzmeyi Heinz Arendt 2 
da. 19 saniyede ve kurbağalamayı 
Ohrderf, 200 metre 2 da. 27 /7 sa -
niyede, 400 metre serbest yüzmeyi 
Köninger 4 dakika 8/2 saniyede bi· 
tirmiştir. 

1 Emlak ve Eytam Bankası İlônla7ıf 
tsas No. 

Yeri Nev'i Kı:ymeU Depozitosu 
T. L. T. L. ---796 B 

:ıc·ı ~y.oğlu, Hüseyinağa mah. Ev 1000.- 200.-
Ad ı 1 ~' sokağı No. eski 8, yeni 8 

resı yukarıd ılı · · lin pa .
1 

a yaz gayrımen.ı:ul açık arttırma suretile pe-
İhra ı e satılacaktır. 

İs ale .7 /3/939 Salı günü saat ondadır. 
teklıli!rin 1;' Jd. il .. 

l<aıık f t ğ ı ır en gun ve saatte nüfus tezkeresi ve üç vesi-
o 0 ralla şubemize gelmeleri. .759. d296• 

• 

Bu resimde gülen kadın Fransız şampiyonu MARSEL TİL'in ka
rısıdır. Kadının bu resmi kocasının müthiş bir dayak yiyerek ve 
yii2ü, gözü parçalanarak maçı abandone ettiği gün, maçtan evvel 
alınmıştır. Bir kadının maçtan evvelkl haline, bir de kocasının 
maçtaki şekil ve şemailine bakın! Adamın sağ kqı patlamış, yüzil 
kan içinde kalmıştır. 

Acaba karısı, kocasının feci halini öğrendikten ve onu gördilk
ten sonra da bu kadar derin bir haz ve neş'e ile gülebilir 
mi dersiniz? 

1 Boksörlere lşık olan kadınların 
meşhurelerinden biri de herkesin 
adını bildiği sinema yıldızı ANNY 
ONDRA'dır. Bu ince, tüy gibi ha· 

fil, kuş gibi pkrak kız o dev gibi 

Alınan boksör ŞMELLİNG'i sev

mit ve birkaç senedenberi de 

onunla hattlı evlenmiştir. Bu MAX 

ŞMELİNG evvelce JOE LUİS'I 
döğmüştii. Fakat son karşılaşma • 
ında, zenciden yaman bir sille ye-

di. Bu esnada karısı güzel ANNY 
ONDRA kocasının muvaffakiyetl

ni bekliyordu. Fakat Alman eli boş 
döndü ve Ö)'le dayak yemi~ti ki 
hastaneden bile zor çıkabildi. Ha

kikaten zencinin yumrukları Al . 
manı bu maçta bütün ınanasile 

serseme çevirm.iştl 



S&YPA 1 lllDA!lı. 

Ellerinize dikka· 

l l 
* Bu sene tayyör modası her za

mankinden fazladır. Etek cekete 
her senekinden daha çok ehenvni -
yet veriliyor. Aqam yemekierin -
de bile uzun geniş bir etekle yine 
uzun kollu kapalı yakalı şık bir 

bluz tercih ediliyor. Mesela geniş 
kemerli ipek bir elbisenin üzer.İM 
zıt renkli küçücük bir bolero gi

yerek şık bir çay kıyafeti elde e

denler çok görülüyor. Bilhassa 
tayyörlerde eski sadeliğin hiç kal
madığı dikkate çarpmaktadır. Ete

ğin üzerine giyecek bluz yahut 
ceket ekseri bele kadar inecek bir 

kısalıkta ve vücude yapışık bir şe
kilde blmakla beraber uzun ce -
ketler de yok değildir. 

~EHllHÇ kaOma-' 
li"il n ll'il '1l CD s o ır ır n 
Amerikalı Edna Wallaee 

Hopper doktorların bile ıı:enç
liğini nıısıl muhafaza ettiğine 
hayrette kaldıkları bir kadm
dıı. Bu kadın fimdi 75 yaşın -
da bulunuyor. Hila ıı:enç, ıı:ü
zcl ve sıhhatli kalabilmesini 
bilıniştiı. 

BU. burada inarulınıyacak 

bir şekilde gençliğini muha -
faza edebilmiş olan bu kadı
nın genç kalmak için kendi 
hayatında tatbik ettiği ıeyleri 
aşağıya naklediyoruz: 

1 - Daima nef'eli, keyifli 
olmaya dikkat ediniz. 

2 - Her gün jimnastik ya
pınız. 

3 - Haftada bir kere mu -
hakkak açık havaya çıkınız. 

4 - Her gece erken mesela 
sekizde yatmaya dikkat edi -
Diz. 

5 - Haftada bir kere çok 
uyuyunuz. Yani yataktan geç 
kalkınız. 

XV Louis larzında ceketlerin 
arkasını kesik ve kabarık yaptır -
malı: ta modadır. Eteklere gelinee 
belden itibaren birdenbire geniş -
liyorlar, ve 1:.u geni§lik gittikçe ar
tıyor. Eteklerde kabarıklığı elde 
etmek için en çok kullanılan pili 

6 - Her gün sevinecek, iyi ve büzgüdür. 
bir şekilde heyecanlanacak 

VEM~KJ 
Baton Sale 

k . . ke~di Çayla beraber yc.me ıçın .. 
elinizle yapabileceii;ina basit ikt 
bisküi 

500 gram un 
250 gram tereyağı 
Biraz tuz, bir tane bütün bir yu· 

..• bil 
murta sarısı, yarım fincan su~ 
kahw kaşığı karbonat, biraz par
takal kabuğu rendeıi. 
Yapılması: . 
Evvela unun ortasını açarak içı· 

ne yağı koyunuz, iyice yoğurUJl~ 
ve yumurta ile sütü ilave edip b·a~ 
mur haline getiriniz. Sonra )lüçU t 

küçük parçalara ayırıp yanın "':ı 
dinlenmeye bırakınız. Yarını sJ 

sonra elinizle yuvar lıy arak uzun; 
lamasına sigaradan daha· in"" bı' 
~l veriniz ve yağlanmış tepsı) 

.. erıot diziniz. Yumurta sansını UZ 

sürdükten sonra üzerine tuz eJı.illll 
ve orta fırında pişiriniı 

BEZE d· 
4 yumurta beyazı, 300 gram pil 

ra şekeri. 
Y '!pılması: Yumurta beYaJID'. 

kabarıncaya kadar iyice dövdill<. 
ten sonra şekeri ilhe ederelt ka 
nştırmız ve yağ kağıdı ile ı.apıao: 
mış tepsiye küçült küçük yuv;ıfo· 
laklar halinde sıkarak hafif fıI' 
da p~iriniz. 

----<>----
TAVSiYELER :: * Bütün saçlar enseye inmiştir. sebepler arayıp bulunuz. 

Artık saçları tepede toplamanın 7 - Sinirlerinizi yatıştır - Kırmızı burunrar 
modası geçmiştir diyebiliriz. Saç- mak için her geee yatmadan Burnunuzun 1ı.ızannasının öııiıP' ve itina ediniz 
lan ensede kulakları meydana çı- evvel bir bardak süt içiniz. geçmek istiyorsanıa vücudiill .. ııt~ Yüzünüze, vücudünüze itina et- "" 
karacak bir şelı.:ilde topluyorlar. 8 - Asla alkol kullanmayı- friksiyon yaparak kanml2lI1 bU ~ 

menh Ufi değildir. Ellerinizi de nız, az et rok sebze ve meyva - d.. -zcı h k t tın-'"• ç 
Tepeye ve kulalı:Iaruı üzerine > vucu unu e are e e ..,.,... unutmamalısınız. Masaj ve ekzer- . . . 

Bu sene İllı.bahara yepyeni deği- satendir İkincisi siyah kadifedir zarif değil mi? Geçenlerde lrn§lar b' k bük' 1.. 1 yıyınız. lışınız. _ ,.,., 
s:lzlerle onları ince, yumuşak ve · · .. ır aç um yapıyor ar ve en -

9 
s· 

1 
. • • dll""'. 

şik modalarla giriyoruz. Yukarı - 'Oçüncüsü siyah krep satendir. Bu ve lı:elebe1tlerle, süslu taraltlarla - ıgaTa as a ıçmeyınız. Bütün ayağı üşüyen. ita d~· 
genç muhafaza etmek mümlı.ün - da verdiğimiz yeni elbise biçimle- _ . . . .. saçları süslemenin çok moda oldu- sede toplanan saçları ince siyah 10 - Kudretinizin yetmiye- dikkat ediniz; burunları kırınıZl 

9
, 

'dür. ri gittikçe eskiye avdet etmekte ol- uç akşam elbısesınde de genış buz- ğıınu yazmıştık. Daha yukarıda bir kordela, tarak yahut şık bir iğ- ceği güç işlerde asla çalışma- Gece bir suvareye gidileceği ~ıl 
Masaj duğıımuzu çok bariz hatlarla gös- gülü etekler, kabarık kollar görü- da böyle taraklarla süslü iki baş 'le ile tutuyorlar. Bundan evvelki ymız. da gitmeden evvel ayağı ba ~o 

Ellerinizi her yılrayıştan sonra !ermektedir. Birincisi beyaz krep yorsunuz. Fakat üçü de ne kadar görüyorsunuz. kadın sayfamızda bu tarz saçlar - banyosuna sokmak burna solg 

onlara badem yağı yahut krem gi- dan ve böyle saçlarla giyilen şap- bir renk vermek için faydalıdıl"~r 
!etlerinde görünmektedir. Elbise- Sonra sabah, a14am. ıtuıakl. .st.'ıı, 

~~tb~:::ıe~:= l=~~~ı: :~~rini fena yaptıklarına delaleti \ rF" ı§} ~g dl c§\ o o lb> ô n tR1 Ü o ~ ır <a~~::uöd:e~ı:;,;.~:a~·olarda !erde ekseri yakaların dekoltesi za friksiyon yapmanız da ta)d· ıf 
he ak tın d 1 'fi ~ göğse doğru dört köşe ve derin bir dır. Bu, yüzün kanının hart!~t:' maz. Onları r şam ya a an Tırnaktaki siyah lekeler ise ka- 1 kserı arka belden kesık ve bıiyük geçmesine yardım eder J3ı! 

evvel Cold - Crem'le masaj yap - ra ciğerde bir rahatsızlık olduğu- Odalara sinen sigara kokusu _ 1 mayınız ve her gun tablaları yıka- plilerle süsliıdür. şekilde ınıyor. Bazı etek - bunlardan başka iki ü d;kil<• ı~t· 
maruz Lll:ımdır. Evvela sol eliniz- nu gösterir. nun önüne geçmek için tir fincan maruz lazımdır. ' * Balo tualetlerinin belıne ya- !er de belden itibaren yelpaze gibi malt şartile burna~ koı!lP~ 
le sağ elinizi p~aklar~an başlı~ Büyük ve çok görünen damar - tabağının içine bir kaşık ammo - * kasına hatta eteklerine büyük bu- acılmaktadır. yapmak ta iyi olur. Fakat eıı '~ 
yarak yukarı bıleğe do~ masa~ !ar zafiyete işarettir. Damar has- · t il 15 ı· ta · * Yelpaze yine moda olmuştur. sabahları ılık giilsuyu ile bU 

1
M 

yaparsınız. Sonra aynı hareketi talıgın" a da istidat var demektir. nıac ozu e gram avan çıçe- Duvarlara sıçnyan yağ lekeleri- ket halinde çiçekler iliştiriliyor. ' 
t kr ed · · tJ' ği esansını karıştırarak koyunuz Böyle tualetlerin arkalanna yine Büyük tüy yelpazeler uçlan çiçek kompres yapmaktır. Bütün bU ~ sağ elinize e ar ersınız. ç Ona göre tedbir almalısınız. d b' d b ak A . ni çıkarmak içın lekenin üzerine davilerden sonra kırmızılığıll S' 

dört dakika bunu yaparsınız. Par- ve ora a ır yer e ır ınız. yru bir parça mürekkep kurutmak için kumaşından kocaman bir nö yap- şeklinde olanlar ve siyah dantel -
maklarmızı düzeltmek için elinizi Elleri tıeltt bozar? Elleri boz- zamanda sigara artıklarını sigara kullandığınız papier buvarddan mak ta modadır. Eski modanın 

maktan korumak için çareler? tablalarmda uzun müddet sakla -
den yapılanlar hakikaten ellerde 

pek zarif durmaktadır. açarak paımaklanmzı avucunuza koyunuz "e üzerinden kızgın bir kuvvetli tesiri daha çok balo tua-
doğru birer birer lı.ıvınrsınız. Par- 1 - Dalı.tilo ile yazı yazanların - demir geçiriniz. Kağıdı değiştire -
maktan inceltmek için bu en iy:i tırnaklan çabuk kırılır ve kare bir !urken muhakkak ellerinize eldi - rek bunu birkaç defa tekrar edi _ 

çaredir. Avuca da masaj yapmak hal alır. Buna mfıni olmak için tır- ven giyiniz. Diz. Lekenin çıktığını göreceksi -
onun da ince, kırışıksız ve genç nalı:lan gayet kısa kesmek ve par- lfte elleri mükemmel bir surette niz. 
kalmasına dikkat etmek lazımdır. makların ucunu iyice masaj yap- muhafaza için beş egzerm. * 
Bunun için de evvela sağ elinizi mak 13.zı.mdır. . . ; _ Ellerinizi kapayınız. Sonra Kumaşlara dökülen yağ lekele
sol elinize alarak bir bilezik geçi- . 2 - Pı!a.n~ çalan~ ~ın de ay- parmaklan geriye doğru kuvvetle rini çıkarmak için Ethere batını -
rir gibi elinizle bileğe doğru uğuş- nı §ey vakıdır. Ellen parmaklar~ açınız, bu hareketi her gün 12 de- mış pamukla lekeleri iyice &iliniz. 
tutunuz. Bu hareket kanın ceve- dan başlıyarak &'(tıca kadar masa) ra tekrar ediniz. * 
!Anına ve ellerin beyaz kalmaSJna yapmalı. 

2 - Parmaklarınızı içeri doğru Derileri temizlemek için köpür-
yardım eder. 3 - Sigara parmakları sarartır. k tla b" d b' h gun'" b 

. . . a yıp ır en ıre açınız, er tülmüş yumurta beyazı irebirdir. 
Kusurlar Onları limon suyu ile temizleyuıız. 12 defa. Yılan derilerini ise reçine yağı ile 

4 _ Çalışanların tırnakları dai- il .. . ld - k d · · ·ı k ı· d Ellerdeki bazı kusurlar uzvry· et- . . k .. 3 - B egı kabil o ugu a ar ıyıce $1 me azım ır. ma sıyahlarur ve temızleme guç- . . _ 
teki bozukluğu ifade ederler. . . gevşek bırakarak el ıle resımde go 

p akl idi . . ku leşır. Tırnakları kolay temızlemek rüldüğü şekilde daire çizmek 

J
armlm annd_!':_ 1sız,. ~anbı. k- için sabah tırnakların altına biraz · Beyaz deri eldivenleri temizle -

sur u o ası UAwr ar ıçm ırço 
11 

. . . 4 - Kolunuzu düz tutarak eli-
1 • 1 if de ed Fakat başlıca krem koyunuz, akşam e erınızı. yı- mek için benzine üzuın yoktur. 

şey er a er. kamanız onları t~mizlemek ıçm nizi sağa sola hareket ettiriniz, Onları sıcak suda lüks sabunile 
sebebi romatizmadır. kili gelecektir. günde 12 defa. lyıkayınız. Suyun içine bir yumur-

Kırıfan tırnaklar Bu noktaya dikkat etmeyi de hiç 5 - Ellerinizi eski resimlerde. tanın dövülmüş beyazını ve birkaç 

Ayni zamanda bu fazla yorgun- bir zaman unutmayınız. Bahçe ile genç bakirelerin dua eder vaziye-ıdamla ammoniaQue atmanız fay -
luktan da ileri gelebilir. uğraşırken, yazı makinenizin kor- tinde yaptıkları gibi biribirine bir dalıdır. Yıkadıktan sonra eldiven-
Uzunluğuna çizgili tırnaklar ha- rlelasını değiştirirken, çiçekleri leştiriniz ve kahil olduğu kadar leri gölge bir yerde kurutmaya 

zımsızhğa ve ince barsakların va- düzeltirken, ev işi ile meşgul o - kuvvetle aksi istikamete itiniz. dikkat ~iz. 

* 

• .... '"'"" ....... . . . 

SAÇLARDA SON MODA 
......... ..... ... . 

Artık saçlar tamamile ensey" inmiştir. İşte bu tarzda yapılım§ 
çok güzel iki saç .kuvafürü. 

yavaş yavaş do1'.°ıya başlıyor~u: [n~~m":"sın tabii! dedi, şu peyzajı - Nasıl telB.şlı olmıyayım? Bu - İsi.edikten sonra tabii yetişir. 
Akif Cemal yerınden kalkar gıbı lbıtırehm artık... Ltltfinin yaptığını görüyor musun? Mese!A bugün hemen terziye gide-
bir hareket yaptı. Fakat o sırada Ve hayırlı g«eler temenni ede- - Ne yaptı? riz. Diğer alınacak ufak tefek şey-
Yusufun masaya yaklaştığını gö- rek ayrıldı. - Dün akşam geldi, bir aralık ler varsa onları da alınz, olur, bi-
rünce kaşlarını hafifçe çatarak he- konuşuı·ken annem bütün hazırlık- ter. 
men yerine oturdu. Onun dans tek- ı Hacer sabahleyin rüzgfir gibi o- ların bitirildiğini, y:ılnız benim ge- Hacer, derin bir nefes aldı: 

memesi mümkün değildir. 

Kırılan çinileri ve por:t 
!enleri nasıl tamir etmeh ?r 

125 gram beyaz peynin iyice .'f 
Jo oı:~ 

kayınız ve suyu beyn çı . iil' 
kadar elinizde sıJı:ara1t süıillı,., 

)>a 
Sonu. bu beyaz peyrurı: bir 

3 
fi 

nın ıçıne koyunuz ııe ıçıne . 0ıı 

ed. seJ<ıı 
murtanın beyazını ve y ı ~,·'1 
sarımsak koyunuz ve ,avaŞ 'f ~" 
kireç ilave ederek havandaki JJ1 ,~ 
kuru bir hale gelinciye kads1. 

1
b 

ce dövünüz. Sonra bunu geııı~ 
11

111 

şişeye boşaltınız ve şi§eniıt dı0ıl 
iyice kapatınız. Bunu kulıaııJ!l pıf 
Iazımgeldiği zaman şişeden bı! ~ r 
ça alıp çok az bir miktar suY\,r 
çinde halleder, mayi haline geU d' 

siniz ve yapıştırmak isu:.ıiğill~ı 
yin yapışacak yerme surcr, ·ciJ1l 
yapıştırdığınız parçayı bir ~ ·ttl 
lruvveUe bağlıyarak giilge bit jfl' 
kurumıya bırakırsınız, kurud .,e ~ 
sorıra yapıştırılan yerin atei ~fi' 
eak sudan müteessir <>lııP it 

ayrılmasına imkan yoktur/ 

~,r· 

ılinliyordu. Sözümü bitiriı>C'1 ~ ,-ii· 
yolamdan kalktı; kapıya doğ!' 

.. rek Jy ruye : . jsle<' 
cSen ne kafir kızsın! dedi. ~,ı> 

ğin zaman eğlenir, iatediğiıt ı;eıir 
da adamı böyle haklı çıkarı 

36 
lif edecekken, Yusufu görünce vaz- •dama girdi, sıçrıyarak karyolamda lin elbisemle, senin tuvaletinin ya· _ İşte ben de sana onu ııöyllye- sin.... ~· 
geçtiğini anladım. Bu, biraz tub.ı- 1

1 doğruldum. O elile .saati ~et pılma:ıı kaldığını ağzından kaçır- cektim ya... _,ııı. r 
f · D h l harek t edi mış b" lundu. Şım" di biraz -n•el te- Bu :;atırları gece vazıyor-..;;ıl , Sonra y'lvaşça sordu: ,par, beni üzecek imalarda buluna- ım~ gi~ a. ~ e~e e P ediyor: ~ ~· • Parmağımı sallıyarak güldüm: ' ıııı J". 

- Dansetmek ister misiniı, Fer- bilirdi. Fakat onun bu lakayt ve benı kalcıırabilirdı. O dansı da. Yu- ı cSaat on biri geçiyor. Altşam bi lef~ ediyor. Ne y:ıpml§ biliyor - Tevekkeli değil, beni uykum- ~~:ınk=~~;· ~=ak:ir ııa10e 
da? !vakur hali içinin ne kadar temiz 'Sufla yaptım .. Sonra Yusuf bırkaç raz geç yattın, bu ne uykusu! di- musun? Dü~ün için •···• oteli ile dan sıçrattın, hu ne acele böyle ge- . 

0
,: 

Gülümsiyerek başımı eğdim, olduğunu gösteriyordu. Her zaman- kere dııha gelip dansa kal~ı ve ·yordu. Sorıra gelip kucaj!ıma otur- koD\lşınuş. Düğünün haftaya ola - lin hannn? ~~amın sözleri Jı:u1aklsr:1ııof 
kalktık. ilkinden ciddi idi. Yalnız gözlerin· Altlf .. cen.ı~ hiç dansetmedi. Masa- du: cağını söyliyerek .Her §eyi temin Suç üzerinde yakalanmış çocuk- cAllah fena yazdırınasııı.> ıı ~~ıı· 

D k .. .. b" aı k den biraz da düşu'"nceli oldugu· nu ya dondugum zaman C:ı pek az ko- - Nasıl eğlendin mi? dedi. tt· di ı 'b' d dakl d tan b' - --"" ans eder en gozuın ır ar ı . . 1 e =·• YO! · ar gı ı u arın a u gaç ır bir temenni imiş hu meııe.ı~ 
. . . . . C al 51· farkettim nuşuyordu. Tam saat on ikı o unca Eh dedim b" Yusuf ta var b b l' di k _.ıı' bızım masaya g:ıtti. Akif em - · "T" . k - ' • ıraz. · Derin bir nefes aldım ve uzun te essüm e ır , ızardı. cığını, ne boş.• )(l!".i• 

garasını içerek, bize bakıyordu.! Beni masaya bıraktıktan sonra gu umsıyere : dı. Dansettik. bir kahks.lıa atarak: cTevekkeli de- Yatağımdan atlarken ciddileşe- &at on il:i... YııtağıtllB ııt- :-,. 
Kaşlarının arası hafif b:.ınışmuştu. teşekkür "dertk gitti Akif Cemal'e - Küçük dostum, dedi, saat on Hacer oturduğu yerde durma - ğil bu kadar heyecanlı ve telaşlı- rek: dım. Ben bir müddet ağJa~l I• ~or 

Yusuf güzel dans edi?ordu. Son- !diklı:at ettim. Koyu mavi gözlerı 'ki, fakat eğlen.iyor~~~ daha otura- dan kımıldanıyor. Heyecan içinde . . . . . _ Şaka söylüyonım Hacer, de- ye bunu yaptı? 
0 

kadınla oY 
h ba' k ı d .bahs d k çok karanlıktı. Düşu-nceli hatta bi- lım. Kalkmak ıstedıgın zaman ha- bulunduğu belli idi. Hayretle·, sın• dedim. Fakat aferın hızım enış- dim, •-" d haklı H b 

ra ep ş ;ı şey er en e ere • t H:ıl b . di • "'"'şın a sın. emen u- kola, o kadar yakın ... ' · d tar· ·· ·· ·· d na söylersin b d eye... am u ışe ne yor. .. ık 
1 

te .... fil. bal _., Akif Cemal ile bu gece nasıl olup raz a muz ıp gorunuyor u. · - Sende birşey var ugün! e- . . . . gun Ç a un, ŞU rzı ışını an - Baştan anlatmalıyım. ıJıar" 
ta böyle yalnız beraber bulundu- Şampanyalarımızı yudumlarken: Hemen çantamı falan alıp kalk- dim, odama rüzgar gibi girdin. Şiın- b:acer, sıtemli sıtemli yuzume !edelim. Zaten sizin bu evlenme Bugün Hacerle hcmeP ~ııııt• ı 
ğumu sormayış.:. hoşuma gitti. San- - Yusuf güzel dansediyor, dedi, mıya hazırlanarak: di bana geceyi nasıl geçirdiğimi tı: meselesi de eepy uzadı. Eniştem tık, fakat halamla y:ıpacağl<0nıı~ 
ki aramızda o ziyafet gecesine ait iyi bir çift oluyorsunuz. - Pek geç kalıruyalım, dedim, falan sorarken kafanın çok başka - Çocuk gibi konuşuyorsun Fer böyle bir şey yapmasa galiba bizim lacağııruz şeyler üzerinde cC'~ı 
geçen konuşmayı unutmuş, o vak'a- Bu söz, beni biraz sinirlendirdi. zaten on ikide dönecektik değil mi? 

1 şeylerle meşgul olduğu meydanda. da. Annem sesini çıkarınarlı. cNe hala harekete geçeceğimiz yoktu. ılım filan derken vakit epeY g u t•t' 
b b Pek. l . t ' d d' - · ted".. 1 d d" F - ık b'ldi"k poğr ~ı9 dan sonra ressamla gene era er Ona; cNe güzel. diye bir kadının - ı, nası ıs ersen. e ı. Adeta telaşlı gibisin; nEn var? Gül- yapayım, ıs ıgı o sun. e ı. a- Adamcağız aylarca nişanlı durur Ancak uçte ç a ı · 

1 
IPtı . 

bulunuşuma hiçte hayret etmemiş elbisesini göstererek bahsi değiş- Otomobilde de az konuştuk. Ka- dü: cNasıl anlarsın kafir!. dedi ve kat hiç elbiseler haftaya kadar ye- mu? O da yuvasını bilmek istiyor, ziye gittik. Hacer bir ıııod:it ge!Ui 
gibi bir vaziyet almqtı. Belki baş-[tirdiın. Biraz sonra miizik güzel bir pıda ayrılırken: yalancı, bi~ hiddetle kaşlarını çata- tişir mi? ne yapsın? etti. Güzel beyaz dantel 

151 
,ııJ') 

ka biri olsa birçok gevezelikler ya İspanyol tangosuna başlamıştı. Pist - Haftaya kahveye gelmeyi u- rak devam etti: Omuzbrımı silkeledim: Hacer ııözleri sevinçle ışıklı beni lik. (MI< 
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A S P 1 R 1 N in tesirinden emin ol mak için 

. lütfen Ej3 markasına dikkat ediniz. 

ile ~SABAH, ÖGLE ve AKŞAM ·~~~~~~ 
•r Yemekten sonra muntazaman dişlerinizi lırçalayınız .. ::::::;i::~:~'.;T.::::. 

~~============================================= 

Nevyork sergisi için piyasadan 

eşya alınmaktadır. Çünkü Ameri-

rilerine de büyük bir ehemmiyet 

yerilmektedir. 

Türkofis Şeflerinden Nizami A
banoz, mübayaat işlerile meşgul -
dür. 

D'ÜNKO BULMACAMIZIN 
BALLt 

.. ,,, 

SAYFA 1 

.... 

ANKARA RADYOSU 

Salı 

[

bahçe gezintisi mi ya. pacaksınız? - Wuhafızlar! müddeiumurniyilbulunan dört kazmalı ameleye işa· kunç birşeydi; burada, eski zaman-ıkardeşim Akbaba! İşte iki ölü şa
Yoksa, bir kısbnçlık hareketi mi? götürünüz! ret etti. da, insan idam edilen yerleri tem- hitle üç davacı. .. Daha ne istersin. 
Böyle ise size müjdelıyeyiın; ma- Sinamari, arkasına dönünce, kont, Ameleler, evvela, siyah perdeyi sil ediyordu. Oradaki aletlerin ya- Sinamari, bu itham karşısında, 
dam, biraz evvel, hava almak için, Teraroo .Jirjaııti'yi gördü. Ve: kaldırdılar. Sonra gayet itina ile nında, elinde bir pala, Akbaba du- dayanamadı ve dizüstü çökerek: 
y::ılruz başına bah~eye indi. Şu, - Kont cenaplan! komedi mi oy- örülmüş olan duvarın tuğlalarını ruyordu. • - Merhamet! 
sun'i mağaraya doğru ilerlec!i. Bel- nanıyor! çıkarmıya başladılar. Delik, yavaş Sinamari, bu defa, bu manzara· Dedi. 

Gıaaton LbllU Çeviren: Raalm Ozgen ki de, oraya girmiştir. Çünkü, için· Deyince, kont vakur bir sesle: yavaş büyüyünce, orada bir kadın nın önünde sendeledi. Ölümden Bu bir itiraftı; oradakilerin hep-
" !!0._a _ 4 2 de, bin türlü garibeler vardır. - Şimdi komedi .. sonra da fa. yüzü belirmiye başladı. Nihaye~ kurt 1 ğ k 

1 
rd si, bu itirafı, tüyleri ürpererek din-

~ "" · .. ·· be bukl 1 d"kü'l u amıyaca ına a ı erdi L 1 di ar;., ' ziyafete M"'d'' 1..... mzet olan Diks· Dedikten sonra, gitmel:te olan bir cıa... yuzune, yaz saç e eri o - Ö 1 ik . rd e . 
.. l)\ u ur ugııne na D' di .. 1 k d b il y e en, yıne so u: tıı~ 0 en Yüksek .1 1 . . b . f t Kontun misafirinin elini sıkmıya gitti. ıye cevap ver . ımuş o an a m aşı, tamam e ıney- Kont, muhafızlara, müddeiumu-

11) kaa aı e erme men- merı, u zıya e gecesi, Sino.mari, cesaretini kaybetmedi.! dana çıktı. . - Kont! beni cinayetle itham e-
Uştu . ar çok adam d t 1 • sarayını Sinameri, bahçeye indi ve kon· ) di fak t k . d' b h" miyi idam yerine götürmelerini 

O'- ' kı, b ave o un .. d'"' • d • .. Muhafızların arasında, hiç bir ih- Orada bulunanlar dehşet içın' de .. yorsun, uz;. a. pe ın_ ı . ir U• ,:'car.,_ U eğlencenin emsalsiz Sıkı bir nezaret :ıltında bulun- t~n .~oster ı~· ma~~ aya ogru yu· kü b C t d emretti. Sinamari, tekrar metane· 
''"d~«ıa herk . z b t • du M•ğaranın ıçı her tarafa ko- tara hacet bırakmadan yürüdü. kaldıkları halde Sinamari yine SÜ· . m .. u. ı~aye ıme aır yme ŞR· ti11c sarıldı ve kendı· kendın· ~ yu"r·u·-" '""'ı este bı'r kanaat u- durnuya memur etmiştı. a ı a "" ru · "· . . • . hıt gostermıyors ? • 
. Ziy"'f·" §lı. miri hem Sır Kralın izini arıyacak, nulan fenerlerrn zıyasıle aydınlıktı. Kafile, bir müddet yürüdükten kıinetini muhafaza ederek müsteh- unuz yerek Akbaba'run önündeki a;: .ç 

hır a et g · ' "dd · • · · · d' sonra, yer altında, meydanlık gibi zi bir eda ile: Kont, bu defa, korkunç bir sesle kü'tü'ğü'ne başını eğdı'. hana ecesı, sarayın etrafı, hem de miiddeiumumiye onun ta- Mu mumu'.111, ıçerı gır ı ve :_ııa· kükredi: . 
lıırar b·· ın Yerine be . d H rafından yapılması muhtemel olan ğaranın ılerıye doğru ı"andıgını bir yere geldi. Burası, meş'alelcrle - Bu nedir? Bu anda, orada bulunanların. ~-
~aı ' Uyijı. f nzıyor u. er . k .. .. Lil L 1 1 d' ,,;;ndüz gibi aydınlıl::tı. Sol tarafta, Dedi. - Şahit mi istiyorsunuz? İşte cı acı·. • "' •r ioih~ " enerlerden taşan zi· bir suikaste manı olmıya ralışaca • gorunce, • yan, ı..yan.. ıye.~e.s- .,-
'" '-""e Ik d f k t ı d y bütün duvarı kaplıyan pek büyük _ Bu, müddeiumumi Sinamari'- ben .. ben, Kont Teramo Jirjantl H' lın ~ lııer ı. <;a anıyordu .. Bir sü- tı. len i; a a oevap a ama ı. uru- h .. - . ı~ o_ azsa, perdeyi kapayın! 
•v.1 a.,_lı c dd d d" .... d.. ma"aı·a san'atl::arane bir siyah perde vardı. Bu perdenin nin, yirmi sene evvel ış· ledigı" · cina- üviyetine bürünmüş, harabeler onrmıyelıın. ~ 'liJ · ' a eyi doldurmuş Sinama·i cesur bir adam ol u- u, ymu u; " • · .. ~ 
t " erın g ı· . ' · ' eli f im b' d hl'z halinde bir önünde de, romanımızın başında, yctten bir tablodur. Cinayetin bir hükümdarından başkası değilim. D' b ~~ '

1er "r• e ışıni seyrediyorlar- ğu için, bu baş döndüren mük e y.a. P1.. 
1.ş . ır e ı. .'. .. k ıye ağnştıklan işitildi 

't\l 0 0 ba ı ı b tmi reu Eır ye de onune G. K.'uı, harabeler içinde i mükel-. kurbanı olan bu kadın, müddeiu- Yirmi sene evvel, parasını eline ge- K · \,, ar, u a ge dikçe, içinden çı- ziyafetin neşesi, eğlencesi arasın- tür u ı yo · · r . . ont, bu ricayı kabul etti. Kır· 
l'"ıy0r ş k1ar tarafınd k d b ' d . t ' a· nefis ı' çkilerin te- taş basrunaklar çıktı. Onu da ındı lef salonda verdiği ziyafette ha7.ır ınuminin yüzüne caniliğini haykı- çirmek için, babamı kalp altın yap. mızı perde '"apandı. Aradan bı'r da-
~l<. 1 ,...... •• k an arşı- a, ıraz a ıç ı __ ı _ . . ... . bul a ı d d "' 
•., "•U il - b · d z:ıman ma · un n ar uruyor u. racaktır. makla itharo ettin ve onun idamı- kika geçmeden, bir kılıç darbesi, • l!öı- · .. e ef döşenmiş salon- sirile az zaroanda endişesinden sil- ve son asamaga ın ıgı • • 
Ilı Cleleıı:.ulüyordu. kind. Metresile, oradaki kibar ma- ğarada yanan bütün ~ıkların sön- Sinamari, bu hali görünce, işi yi- Delik, yavaş yavaş genişledi. Ni- na karar verdin. Arkanda, bir in- arkasından bir feryat işitildi. İkin-
'rı" ~' aras d · d" ·.. .. go··rdü ne l:'.'ıtife zannederek bir kahkaha 'hayet, mumyalanmış olan kadın, tikam heykeli gibi duran zavallı ~, l\i.ıı s ın a, yalnız, Sina- damlarl.ı, bL"Çok defalar dansettı. ugunu · ci darbeden sonra, mağaranın içini 

biı.buıuııo~radih biraz asıktı. Yanın- Gece '.'arısını çok geçtiği bir za· Sinamari, bu zulmet arasında, attı; fakat orada bulunanların hiç bütün heyetile ve beyaz bir elbise annemdir. O, kocasının ölümüne derin bir süküt kapladı. 0 andll, 
' -• lbe d" .. d b' l' birinin ,,;;ımedig"ini, hepsinin de içinde, ayakta durarak meydana dayanamıyarak öldu" v 1 k b R >ot 0:tıun ke .. r metresi Lilyan manda, bir madamla danstan dön- daha birşey uşuneme en ır e ın b- e me e gi i ober, annesinin ölüsüne karşı diz 
•,, yfını ye . y-'-aladıg"ını duydu v• sapsarı durdug"unu görerek kahka- Çlktı. bı'r kızcag"ızını yetım' bıraktı. 

0 
kız ço"ktu".· t'b "•; Nnıc . rıne getiı·emi- dükt~r, :xınra, metresini bıraktığı omuzwıu = • 

~ı. u, bırkaç gu.. 1 h . b 1 · amanda bir ses· hasını kısa gesti. O yalnız : Bu manzara karşısında, oradaki· da, yetimlı'g"i ı'çm· de sefı'l ihtıras' la· -Annecı·ııı·mı. ~ru·n de hah ~it 'r hi.ik" n evve a- yere gittiği zaman Lılyaru u ama- aynı z · "' ~' amın 
'ay~aıııe alın~~darından . bir teh- dı. Eh .. bildiklerinden birile ge~in- - Kral namına sizi tevkif etli- -Kont, bu hal ne? Ben birşey !erin h_epsi, bağnşa1rak büyük bir ra kurban oldu. Nihayet, son za- /da, _hu yüzden hayatlan ;ehirlenen 
lırı lı gijnle _ş ı. Bu tehdıtnamede, diğine, yahut biri tarafmd:ın bufe- yorum. anlıyamıyorum. korku ile gerıledı. kı kadın, Mar- manlarda, senin metresin olacak evlat:arının da intikamını aldım. 
k:11ıııası ~:l .o~d.uğu, ölüme ha- ye götiirüldüğüne hükmetti, bekle- Dedi. O anda da, ortalık, meş'ale Kont, yine itidalini muhafaza ede- ~l ile Mu~a bayıldı. Bu, .dehşet kadar sukut etti. Anladın ya ... Bu Yattıgın yerde, artık rahat uyu! 

ı. '"lU" dır·tlıyordu di Ar d b' ı·ıw ziyaları ic;inde aydınlandı. rek: onünde, o hıç sarsılmıyan Sınema- Lilyan'dı b . k k d ım· Deıı:ı. ,.,.,. ,~ ~d.eiu • · . a an uzun ır zaman geç ı,;• r ve enım ız ar eş -
~a., huıU:~ını'. tehditnameyi a- halde, metreJinin gelmediğini gö- Müddeiumumi, ~'.."'~· ~ont~ b~r - An!S§ılmıyacak ne var, müd- ri yine sendelemedi. dir. Rober, bu hadiseden sonra, kar-
~~ etzııiş, ha arıs zabı_tasını sefer- rünce, aramıya başladı; salonları !Atifecine haınlettııgı ıçın gulmeı< deiumumi efendi! Sofrada, bu ge- O zaman, kont, siyah perdenin Bir de, hiç hatırına gelmiyecek deşlerini alarak, İlalyaya geçti. 0 • 
\ "aııtnas Ydu~ dediği Sır Kra· dolaştı. Ona bi yerde tesadüf etme- istedi; fakat gülüşü, bir anda du- ce, misafirlerimi, bir ölü diriltme karşı tarafına gelen duvarı göster. bir şahit daha vardır. Annem ölür- rada, babasile beraber kendileme 
lı!t .aı-tırıııı ~-dakı faaliyeti büsbü- di. Tam, bahçeye inen mermer daklarında dondu; çünkü etrafını, merasiminde bulunduracağımı söy- ' di. Herkes, buraya dönünce, bura- ken, üçüncü bir çocuk dünyaya ge- iltihak eden Gabriyel Desjardi ile 
~a~. lla)'re:ı ı, fak:t bütün bu deh· merdivenlere gelince, önünde kont ellerinde meşale, yirmi kadar ada- lemerniş miydim? Siz unuttunuzsa, da, büyük bir kırmızı perde ile tirmişti. o da anasız, babasız bü- evlendi. Bütün bu felaketzedelerin, 
;llllıdıtrı~e· ~agmen, harabeler Teramo Jirjanti'yi buldu. Kont: mın sardığını gördü. buradaki efendilerin şahadetine karşılaştı ve o anda, perde açıldı. .yüdüğü için, bir haydut oldu. Onu bundan sonraki hayatları derin bir 

01 i:s llıi.id" ~.zı bulunmadı. - Nereye böyle müddeiumumi Maf.aranın içinde, bir ses gürle- müracaat ederim. Orada hazır bulunanlar, bir dahalgörmek mi istersin? İşte karşında .. sükıln ve inziva içinde geçti. 
uru, Emniyet Umum efendi? Yoksa Mı.dam Lilyan'la bir di; Diye cevap verdi. Sonra, orada titrediler. Göı·dükleri şey, pek kor- cellat kıyafetinde du;:ın_ delikanlı, BİTI'i 



SAYFA 1 iKDAM 

Sandığı ilanları iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 Emniyet --- Cinsi Miktarı Muhammen B. %7.5 Muv. T. Eksiltme 
Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati TAKSİTLİ EMLAK SATIŞI 

Semti 

Şişlide Meşrutiyet mahallesin
de Büyükdere (Halaı;kargazi -
Tramvay) caddesinde eski 85, 
95, Mü. 93 yeni 312, 314, 319 318 
320. 320/1 No. lı. 

Balatta eski Haclan yeni Atlk
mustafapaşa mahallesinde Ha
mam sokağında eski ve yeni 48 
No. lı. 

Samatyada eski Hacıkadın yeni 
Abdiçelebi mahallesinde eski 
Çuıeuinop yeni Pulcu sokağın· 
da eski 62, 60 yeni 60 No. lı. 

Çengelköyünde eski Çamlıca 
yeni Çakaldağı sokağında eski 
8 Mü. yeni 13/l No. lı. 

Cİ?lli 
Muhammen 
kıymeti 

Dört katta sekiz daireli 
(dairelerden birisi üç bi· 
risi dört altısı beşer odalı) 
terkos, elektrik ve üç da· 
iresinde banyo tesisatını 
havi ve tahtında altı aiıır
kanı müştemil karglr bir 
apartımanın tamamı 27500 
İki katta iki odalı kuyusu 
ve elektriği olan kagir bir 
evin tamamı, 260 

Üç katta beş odalı iki sofa
lı kuyusu, sarnıcı ve elek
trik tesisatı olan kagir bir 
evin tamamL 

İki buçuk katta beş odalı 
fazla bahçeli kargir bir e
vin tamamı (mesahai sat
hiyesi 2208,62 metre mu
rabbaıdır). 

2200 

500 

Pirinç etiket 31700 adet 400 30 Açık eksiltme 14 

İçki satış kasası 2900 • • 8700 435 Kapalı zarl 14.30 

Fillt 4000 Kg. 2800 210 Açık eks. 15 

Sinek kağıdı 150000 adet 1500 112 50 • • 15.30 

'l.yi cins 
Filit tulumbası 146 • 146 10 95 • • 16 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245 - 18 37 • • 16.15 

ı -Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme htzaıarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il-Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
HI-Eksiltme 15/3/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata§ta Leva

zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Sinek k_B.ğıdı için bir hafta ev

vel nümune verilmek lazımdır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V-Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 

edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuz veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat l:J.30 a kadar mez-
kfır kamisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. •1102• 

,,. 
Cinsi Mik. Muh. Bı Beheri Tutarı % 15 Teminat Eksiltmenin 

Lira K. Lira K. Lira K. şekli ve saati 

1 - Arttırma 7 Mart 939 tarihine düşen Sah günü saat 15 te 
yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde 
kalacaktır, 

Boş bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açık arttırma 16 

ı _ Mart 939 tarıhinden Ağustos 939 gayesine kadar Cibali Fabrikasında birikecek 1500 adet boş 
bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nislıe
tinde pey akçesi yatırmak lilzımdır. 

il - Muhammen bedeli ve muvakkat teµı.inatı hizasında yazılmıştır. 
ili _ Artırma 16/3/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizasında yazılı saatte Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz 
senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8.5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci de-

iV - Nümuneler her gün Cibali Fabrikasında görülebilir. 
V _ İsteklilerin artırma ıçin tayin edilen gün ve ~aatte % 15 güvenme paralarile birlikte yuka· 

rıda adı geçen Komisyona gelmemeleri ilan olunur. cl158• recede ipotekli kalır. ( 886) 

Slne11111lar 

lltlMD *ltet'eYoimura 
fpEJ[ * 'l'açlı Canavar 
BA&AY * 111lyilk caz 
MELEK * Bll.11ll< Vala. 
llK *Atem 
ALKAZAa * canı Doktor 
MİLLf * RaspoUn 
ALEMDU * Raspotlll 
A!JU * Nuhun Geııılll 
TAKshr * Nanon 
AYSU * Şlrley Asi 
AKIN * Kızıl Rahip 
BAKAaTA * Senorita 
TAN * Aşkın Gliz:yqlan 
AZAK * M.avl Tilki 

Tlystrolar ı 

ŞEHİR TİYATROSU 

TEPEBAŞI 

Dram kısmı 

28/2/939 Salı gü
nü akşamı 

saat 20 • 30 da 

ANNA KARENİN 7 tablo 

-· 
E ,Slldl Tek 

Bu ııece 
Şehudebap 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

İNSAN MABUT 

3 devre 1 tablo 

••• 
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 

PİPİÇA 
Operet 3 perde 

FOKS Yeni 
Macar bale heyeti 

Yakında: (AŞK BORSASI) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
eniz Ha.tahane•i cildiye 

ziıhreviye mutahaaaı.ı 
Paıardan maada herırfin 3 den 
sonra haatalannı kabul eder 
AJrts: Babıali Cadde&i Cala
nlı lu .ııokuşu köşebaıı No. 43 

Dr. Hafız Cemal 
\ LOKMA."I HEKİM.) 

DAHİLİYE MOTEHABSISI 
Divanyol\l 104 

Muayenehane saatleri. Pazar 
har;ç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - ~.5 fıkaraya. 

Sahip ve MüdU,·Q: Ali Naci KAltACAN 
Umum! Neşriyatı İdare Eden Yazı 
19lcri Mild!lı'ü: M. R . .ısim ÖZGEN 
Basıld.ılı Yer: Son Telı.:ral Ba.oımevl 

•';:: 
~:. 
• ••• 
•" . . • 

•' . ~.' .. .. .. 

EFALi 
NEZLE· GRiP • SOGUKALGINLIGI 

ve bunlardan hasıl olan bütün ağrı ve sızıları derhal geçirir 

eşsiz bir ilaçtır. Baş ve diş ağrılarında tesiri anidir. 

Her eczaneden ısrarla 

S E F A L İ N arayınız. 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
PlYl©I ıra~ o ırıı o ıııı 

Hiuesi olduğu bilaihtiyar 
zihne gelmektedir. 

,,. 
Cinsi Mikdarı Muhamİnen B. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. -s ti 

40 lık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 - 28 12 H 
Kadranlı otomatik baskül 1 adet '100 - 52 50 15 
Kilot pantalon 12 takım 

Kasket 12 • 
Kaput 12 • 546 - <ll 95 15.30 
Çzime kösele 12 • 

1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı c3• kalem malzeme §artna
me ve mevcut nümune!eri mucibince ayrı ayrı eksll:meye lı.onul· 

muştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta kain Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün söZÜ geçen şubeden parasız olarak 
alınabileceği gibi nümuneJer de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralaı·ile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. 

c940> 

KOLINOS 
Kullanınız. 
Lr.1ıf'U hoş 
dişleri inci 

anıi.lepdlc gibi parla-
DIŞ MACUNU taa Koııno-

su dunya-

ıııil..J:.::::;:;;ı::::=:;.ııııı•········ da nıllyon-1.arca aevat 
seve ıcve' kullanırlar. Tüpilo muhtcvjyatı telcsU cdlJmit olduğundan u 
müddetle lhtiyar..ınıı:ı temin eder. büyük tiipü 40. küçük tüpü 22,5 kuruş;:,.~ 

Eartın MalmüdllrlUğUnden : 
Satılacak malın cinsi 

Bulunduğu yer 

Hurda mikdarı 
Tahmin oluann kıymet 
Şartname münderecatı 

Arttırma günü 
Arttırma yeri 

Batık iken çıkarılan Rize vapuru
nun ankazı. 

·= t\masra limanında kayık iskelesi 
önünde kum üzerinde. 
300 ton. 
Beher tonu 3 liradır. 
Bedelsiz olarak maliyede gösteri
lir. 

\ 
Arttırmanın şekli 

Muvakkat teminat 
1 

10/3/939 Cuma günü saat 15 te. 
Bartın Malınüdürlüğü Odasında. 
Açık arttırma. 

67,5 altmış yedi buçuk. liradır. 
Müşterilerin Türkiyede mukim bu
lunduklarına dair hüviyet veya 

Attırmaya girebilmek şartları: 

Masraflar 

Nakil müddeti 

pcametgl\h kağıtları. 
Gümrük Tarife Kanununa göre 
resimler, gazete ilihı, damga va tel
liiliye resim ve ücretleri, vapurun 
parçalama masraflarile nakil vesa
ir ücretleri kamilen müşteriye ait
tir. 
Vapur mahalli liman dairesinin 
göstereceği mahalde parçalanacak 
ve bütün ankaz nihayet üç ay için· 
de kaldırılDll§ bulunacaktır. 

Yukarıda cins ve evsafı ve mikdarı yazılı vapur ankazı açık art
tırma ile satılacağından taliplerin ihale günü olan 10/3/939 tarihi
ne müsadü Cuma günü saat 15 te Bartın Malmüdürlüğü Odasında 
müteşekkil satış kemisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~! (1284) 

ADEMİ iKTiDAR ' . . 1 . . . · .. 

. N E~o K ÜR;İN . ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

Pasta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstanbul 

.. . 
ô 

·',:;. Gripi ve nezleyi, baş, diş ve romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuurştu~. 

%1-ŞU 

Birgün bahar, birgün kış karar 
havalar hastalıkların en bü 

yardımcısıdır! 

Vücudünüzü grip, nezle, baş ve elif 
, ağnsı, .kırıklık, sinir, adale W ağnlıınıııı kar§l 

Kaşelerile korumaga buıPin her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız. 

Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütlin ıztırapları dindirir. 

Aldanmaylnız. Rağbet gören her şeyin ts 
ve benzeri vardır. GRİP İN yerine b3 

bir marka verirlerse şiddetle reddedill 

J 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 13aşkanlı01 

Muhammen M. T. Fiyatı hk teminatı 
Kilo Kuruş Lira Kr. 

600 75 Ceviz içi 
250 110 Çam fıstığı 
250 40 Kuş üzümü 

146,25 
500 95 Fındık içi ~ 

25 Kuru incir (saııd 500 
50 105 Badem içi 

Galatasaray Lisesinin Mayıs 939 aonuna kadar ihtiyacı 01 f 
ru yemişleri açık eksiltmeye konmuştur .. Bu hususta gerel' 

rum yukarıya yazılmıştır. ~ 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi saat 14.30 da Beyoğlu tsıiJtl , 
~t~ 

desi No. 349 da Liseler Alım Satım Komisyonunda yapılaca 
1 ~ 

İstekliler ilk teminat makbuz ve yeni yıl Ticaret OdaS' elı 
sile birlikte belli gün .ve saatte sözü geçen Komisyona g~Jfll yi 

Teminat$ar Okul idaresinden alacakları müzekkere il~ d 

Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Ve şartnameyi görmek ;çıll 
kul İdaresine baş vurmaları. cll88> 

i!JJm SÜMER BANK -" 
Birleşik Pamuk ipliği ve dokum~ 

Fahri kalan müessesesinden: 
PAMUK IPLIGI SATIŞI: krt 
Kayseri bez faLrikası malı 12 No. paket 415 

16 480 • 
Nazilli basma fabrikası malı 24 : : 580 ~ 
Ereğli bez fabrikası malı 24 " ,, 580 ~ 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler ıçın " .. 
ıs .. .. .. • ,, 
25 .. .. .. " " 
50 " " ,, " " 

515 
510 
;65 
560 

ti 

Fiıtlırla fabrikada teslim şartile 91blmaktadır. gt>~.ıe, 
lplik müstehliklerinin yukandı yaZ>lı fabrikalar~ k ,;p•~ı 

recekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde ıp 1 ks•tl~ 
verobilecelr.leri ve 24 numaradan ince ve mubtelıf ~;in• •1~. 
yarayabilecek pamuk ipliği mOstehlilclerinin de ihtiyaçla~~~in 0to~~ 
şartlarla yalnız F.reıtli fabrikasına sipariş edebileceklerı 1 


