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TUZLA İÇMELERİ 
D. lluıvak, yukarıdakilere ycptıgr 

riy a ve tabaıbu•un ltu cını cııt:ı/tır:loki 
!ere ıöıtcrdifi ıiddet ve a~ametle çı· 
kGTmaJr iıtn. Ne itrenç bir m u.,aunr! 

"Süzme Sözler,, de n 
UIQu nıi a rzu üzerine IS Birin

cite yrine kadar açık ve 
t ren ler İfliyecektlr. 

~------~~~~~------..) 
MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon: 2 O 5 2 u 

Telg. Tasviriefkar İstanbul 
(Şerhi 2 ncl uht'c n1ulel L _________________ J 

c ~ 

... ~~.!!! .. ,,~~~~ 
Vaziyet, 

Cihan Harbi 

Vaziyetine 

laenzemiye m,aılaclı 

Türk Petrolü Başvekil 
tetkiklerine 

devam ediyor 

,---,------------, 

\' •ıaaa : E•ü:uiya Zıule 
VELiD 

1914 harb inde Franıızlar Al

3 ag sonra istihsalô.ta 
başl<imak mümkün olacak Reghanige ve 

1-:ırıkhanda halkın 

dileklerini tetkik etti 1 

ı_. inanlar. (Marn) nehri sahil- r' 
~~· durdurmuılardı. Harbin 
"-""..felaketi de itte bu durdur-

l Yllziinden batımıza ıeldi. 
~İti 94o harbinde de inıilizler 
ı_ e( •Yni Almanları, fakat bu de
• ._.d Pt!a"t) denizi sahillerinde 
~llrnıUfa benziyorlar. Vakıa 
~ Almanlann Mant aabille • 
'kat'i surette mıhlanap kal -
t. lfta ve ileri bir admı atamı
~ ~l~rın~ hükmolun~az. Çün
~ li bır takım askerı muhar
~ ,,~ . b itaraf ıueteler, ihraç 
' etının mümkün olduiunu, 
llıııiy ~v~imin geçmit a ddedile- ' 
tıı. ~eı~nı sö ylüyorlar ve bunla· t, d lllınden mühim olmak üze
~· lainat lnıffizler, el'an bir 
~"• iatili tehlikesi mevcut 
~ Uhnu itiraftan çekinmi -
._ b..İ Onların böyle korku için
İle Qbnıalarının batlıca sebebi 
~ Ptt.n, sahillerindeki üslerde 
't"ların bala büyük mikyasta 
ııı...ı_ -~la·da devam etmekte ol
~ır. tnıiliz istilqaf tayyare· 
~ ~ hazarlıldara günü gününe 
~ etmekte ve yapılan bUcum
"'lııı L.:~•hribata raimen Almanla
~~ ~urmadan hazırlıkta de -
~ ettilclerin i gördükleri cihetle~ 
lliı.. tn, A lman erkanıharbiyeai
~ ~ç hareketinden vazıeç • • 

Reyhaııiye, 4 (A.A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam, diiıı aıtbah sa-ı 
at 10 dtı şehrimize gelıııi11ler ve şeb· 
rln dışırıılan itibaren sokakları dolılu-ı 
nın hulkın samimi tezahilrlerl ve al· 
kışlan arasında Belediyeyi şcrcfien
dirnıiolerdir. Sayın misafirimiz, mey 
dancla toplanan kaJab:ılık halkm sü
rekli alkı!)lanna balkonrlan rtıukabe-

(Devamı sayfa S, sütun 2 de) 

,-[Harp vaziyeJ!J~ 
Yeni bir 

Vaterloo tizım 

1-- Yazan : -1 
Eıkl Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 

Ali lhaan Sibi• . 

Dün Hitler 

ve Mussolini 

bulu nıaları çolt samimi olmuş
tur. 

Führer ve Duçe, bir ltalyan 
Alp kıtasını ve bir faşist partisi 
milis kıtasını teftiş ettikten 
sonra, Peron' un öbür tarafın
da bulunan ltalyan hu .. usi tre
nine geçmiı;lcrdir. 

~e hükme tmektedirler •• 

~ • Yıne İngiliz ıazetelerı, Pmol haoza•ıncla yqılan de 'INr .. n 6lra:ıı daha inlci,af eclert t••İ•at ııe faali1•t• bir baltıf 
~~ların bu hazırlıkları, ba, ka Ankara, 4 (Telefon\a) - Raman d11fmdak ı petı·ol B u husus icin Maden Tetkik ve Araııın Enstltüsu 
...._ •• erde vuraakları darbeleri 

~~ ......_ araştırmalarını, ıeletmıı halıne koyarak olan nıal.ıeme enıı-ine Kooı·d iııasyoıı Heyeti kararile iki nıllyon li ı ü 

H:ııp vııziyctıııde henüz biı· dc
ğişıklik yoktur. 27 eyllilde Bcı lın· 
de akt<'dilıniş olan askeı i ittıfnk 
muııhedcsıııin Amerikayı daha ~ • 
buk lıı~ilteıc lehinde harbe soka· 
<·ağıııd.ııı bııhscdlliyoı. İngllturc 
gilıı. Anıeıikıı da cleııiz:ışırı bil" 
ıneınlekcltiı·. Her denıuı~ıı ı dev· 
le!. du~nıı'ln tec:ıviızune karşı, na 
sıl deııızlcriıı terııııı l•ttlgi ın:ıh-

Brennerde 
3 saat 

konuştular 

iki diktatöre 
Hariciye Nazır
ları ile askeri 

erkanda refakat 

Cörıi mc, Duçenin husuıi 
' 'ngon salonund[• baslamıstır. 
Cöri.i nıi)e, iki memleket Ha
rici) e Na~ırlah d.ı istirak et -
nıişlcrdir. 

Areııner ı.cc) öhatine. Fiihre
rin hususi treninde a-<ağıdaki 
kimscleı ıştirak ctnıi lordir: ' ~" Yapmakta olmalarına ih-

tL " • vı• tesisatın harp vaziyetine rağmen ı:etırUlmesi tenıin daha tahsisat veril<'<'<'gl haool' vel'ilmelıttcdir. Eğcı, 
~ ~bnııyorlar, çünkü Norveç- edılmi,til'. \'eni soııdııj makıııclcl'i konıprt>sörleı·, tas. nıakınell'r ve cihazların gelıne•i i~in tahmin edı l mı~ 

fuzluktan. hiınayedl'n istifıul" c· 
dcıı c, hasınını ~eıe sercbılıııck 
ıcııı. kcrıdısi de o nlı.bettc ı:üçlıık· 
kı katı:ıı.,,ında bulunur. 

İtalyanın Berlin büyuk elçi
si Diııo \lfieri, Maıesal Kei
tel, Dr. Dietrich, Dr. Sorman 
ve Fülırerin yaverleri. 

ı.rg l imanına kadar 4000 
~ .~te rneaafe üzerindeki istih- Cıre makineleri, ve dıieı lü2umlu malzenıcler, Anıc- olan mUddetJ U7.atncak lılr vaziyet hasıl olmazsa Tuı k · 
~ Oyle .-.ırtma ve aldatma rikadan ıtetlrti18':ektı . Irak petrolleıindu lıulunırn bir petrolünlln esaslı bir şekilde i t1bsali üç dört •Y' içın-1 Evvelki ~ azıltırııııızda ( D1 llV('I 

de\•letlorınl ıııağlüp edebılmcl. 
ıcııı , İııınltcrenln d:ıha başka 
ınfı ttefikl•~ı tedaı iki \iıırndıı) de· 
mr.:< il\. ıntılıu. uı;ı.k, ıfııslt.enıe vuk· 

~,.)apılan uydurma hazırlıklara çok makıneleıden d<' i tlfııdc edılmeııı üıerındc tetkık- de imldin daire ine giıecektir. 1 
~ benzememekte İmİf. ter yapılınaktııdır. (Ve aıı ı sal ıfe " ~:ıtım 6 da) 
~~~! sırl ln~~z ıaze~er~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ediyordu 

Duçeniıı hu usi trenile de 
bu seyahat~ a ğıdaki kim!'t!
kr : ti. k mı n . 

"'.;'4'lea1arın11 Ye inciliz siya - ispanya ve 'aponga Hava 
' ılınlannın beyanatına istina- J t 
~· ~iliz adalarının istilası ih- Mihver A k Harbi 

sulltı~u tcııiı ilt• takatten du,,mck 
mıistesna olmak üzere nıeı iktı· 
nın harbe ıııü<fo halesi le iş bltınez : 
yeni bi ı \\'uterlo<' lazım. 

Mülakat hakkında 
resmi tebli J neşredildi 

Alnıanyanın Roma büyük 
elçisi Von Mackeıu:cn, Gene
ral neci. Duçenin hususi ka -
lem dırcktörü Sebastianini, Ha-'~'" el'a n geçmedii ine inan- meri .Qgl 

f:'~21hlgelmektedir. s • R 
~l t İngilizlerin bu korku ve UnerJD Oma t h • •k 
hlrıı ~11lın, fazla ihtiyatkirldctan a r l 
~. o t~ olması ihtimali de var· temasları k 
~ Cıhetle, biz ke ndi hesabı · etmı·gece 
~ ~u İtin ba,langıcındanberi, ----------
~ diit tükçe tekr.rladıjunn: Müsbet netice vt11'1nemiş. 
~tı'l e, Alman ordularını, tı~k~ • J ı._ 
!'ci·e <Marn ) da oldui u gıbı ispanya talganın hartn1 
>, dı de (Man, ) da durmut ve- ıir•rek yanlış yaptığını 
\... t.j lftdurulmut addetmekteyiz. d k t 
~e, bu Man, r.ahilinde durma anla ılı işi t e 1' a,. e -
~ ~ti, ıöründüğü gibi tahak - m•k istemiyormuş. 
• iti ~r~. bunda n c.kaca" neti - -·----------"" 
~ • "-rı,.k akıbetleri hesap et- Amerı· ka 
~ d ~b~in t>ylemek o kadar 
,.~ildır, çünkü önümüzde U-

~· liarbin binbir çeşit m isali ve harp 
~~er~ Alm•nlar, Manş sahi- - • - -

' ~ıı-~r· eeçemedikçe, milyon- Roosevelt, mecbur ""ı ~tı_,1 111 olan koskoca bir ordu 

~>ııı ~ hatti sen~lerle yerinde askerlik için 
.~, b Urarnıyacagından , bu or -
~ltıe~'lcd cephelerde, ba, ka is- propaganda yapıyor 
~ 1• erd e beheme hal i, bul • 
~,- •~ırtıgelecektir. Zaten önü- 1.onclru •I IA A . ) Guvılanııı \'t•ı · 
L~elo kı.. . .• • t dıgı mıılııınııtıı ııuz:uan Suııcrlc ;\tus-

'
~.... v mevsımı ıçın opye-

1 "" de'lll I d I solıııı aı·asındu yap~ an konuşmıılar 

Oç taraflı pakt 
hakkında Japon 
Başvekili bir 
nutuk söyledi 

'I'okyo, 4 (A.A.) - Üç tarnOı ııak· 
tın imzasından sonra matbuata ~·ap· 
tığı ilk beyanatta Baııvekıl l\onoyc 
deriıışt il' kı: 
· Pa.,ifikt(' haı·rı vt•ya Hıılh, şııı·k ''(' 

garp nısıf kureleriııılt• Jaııllll)ll ile 
Aıııerıkaııın nıtıkabil mcnfııat.ı'crine 
114.' şeldlrle hu rmet cdeeeklerine baglı· 
dır. 

( Devam ı Hyfa 3, sut u n 1 de ) 

Bir Kariimizin 
doğru bir 
müracaatı 

> de . et e r hem <. r u a rına, bıı neuccyc '.ıı ın:ıdı~ı zanncdllnıck
~i oy 1rtıılletlerine askeri ve s i: 1 tedır. O:ııl~ Tclegıaplı ırnzctcsı .ıe 
.i:1"i İta .•rtıa ve it bulma tedbir- lspanvo:;ı lııırlw uı uklcınek ıçın ı;ııı . nuııkıı {Gunlııı Yazısıl ıııııkalc·· 
~dıakılıhaz ihtiyacını ıimdiden fetlilen l?ll~Tı.•tl< ı.r ı nıuv:ıftııkı\•t.'llc ıııızdt> Fıan,.,ızlarııı Suriyt.>de bcşyuz 
... ~ttı· •rını ispa t etmişlerdir.1 ıetvıc eılılıı edı;.:ı ıı ı ılıın ıı l'lmckte- tııyyureyı kaçnıııııları milııasclıctıle, 
~ 1 ·erde J aponlarla İmza edil· ı dıı. Avruıı.ı nll l VNıııır ıııki'Şııflun l laıekuti l\lilliyeııııziıı başlangıcındıı, 
L...,. 0~an rnc l .. t fi ' tt"f k l\lu" olıııııı ı ıı bu \ ııl, n ı ıılıı ııılarla kur Erzuıuııı ceph~·i kunıaııduııı olıın ~ ı ıur uç ara ı ı ı a 1 1• · • ı· ht L· • ,_. b k. · 'lu ~l· ıuret) • h • b "' sıln"ııı ııl ıı ı tı>nkı· ıı v ,ı,.,ıı a' umu ı· nııı eıeın n. llZllll n ara e ırııı, ,, . 

- :wo tıtyyı11t l.cı~ıı·· 
mak i~i dolayısilc -

•.;vır 1»ulrn e yem her. an~ı ır !t ınrHI , 11 ,ı . tı lııı .ı l, ,ı h.ı tıı cttığıni tnıek" Heyeti ııamile Erzuruıııa gön· 
~"İtı' a ve harbın sıra ye t ,0 ,.teı d .. 1 . fı•ıı ı ~ ıı:ı ı l\ :ınııı ıı~ ııı yan· d!'ı ılmış olan üc; beş fren~c. or<lu· 
L'..1111 " 

1 .~l~bildiiine geni, letme hs ad ın~ı ııtınıık ı• ı c 111L• 111ı>s1 nııını • nuıı o ~uz"e! ve şaı ılı toıılıırını ve til-
~I\ Le •otıyacından doğmu, bir 1,uııdiir. feklenni te11lim clnıenıek hususunda 

b - Q•tlca b' d ·ıd · R 1 k l'k lıuldui{u fcvkaliıclı' teıllılrd!'n ve bu ~ ~ İttif le ır fey eğı ır. oo~ ev I' t ve mecburi as er ı leclblı'İn bu ti.in ıuaııa ile hiiııervrra-
~ f,)d • • Almanlarla İtalyan - V:ışlhgtoıı , 4 ı A.A.) - Heyuı Sıı· ne (tu tistiquc) bi ı- ~ekilde tatbikın-
-..~ alı olacak mıdır, onların ıavdan hnbcı· vcrildi~iıı<' gıiıe, Roo· dan bahsetmiş \'e bu tal'ihi hadi•c
~la cephesindeki yüklerini a - (Dct•amı ıalıije $, sıUwı 1 dı) (Dımmıı tıalııfe :t, siitım J de) 
"tı •cİ,1~eseli. Almanların, lngi- -==============================.;:;=:~ 
~ İatifi tını, ltalyanların da Mı- VOOrdı•nasyon heyetz•nı•n lıı' ..... _. etınelerini kolayla,tıra- n ~ 
"Ilı L~ll', ftö• 1 b' . ' d' 
\-..it · . Y e ır ıeyı ,ım ı- ------------------~ · a..-.:etırrnek bile minaıız - J • k I 
f.i..~--)ett!'•k, olsa olsa kurnaz ver ig~ i yenı ararıar 
~~ 1 Japonyanın Asya hi-~ c..._ lenun edecek Ye har - ____ ....ı;; ________________ _ 

-....~~"'"' ı.li•rbinde oıduiu ıibi, Denizyollarında günde üç saat 
"~)et er t~afına sirayetine 
~J~ Verıru, olacaklar. Za - fazla çahşllacak, D. D. y. idaresi 
~~=~~ :!~~ !:y~~h:~i~:'k de hafta tatilinden ·istisna edildi 
"'> ~ der t~rnin etmifti. Şimdiki Ankara, 4 ( Hususi) - Münakalat Vekilliiinin ıöıterdiil lü-
~ ole Y•e Yalnız kendisine zum üze_.e Koordinasyon heyeti verdiği bir kararla, Devlet Deniz· 
~~~ •c~ aibi ıörünüyor. yolları ve Jimanları itletmelerind e sünde üç saat kadar fazla me
~leri Alınanya ve lta}yanın aai yapılacak ve bu yerler hafta tatilinden istisna edilecektir. Ve

<ıı.. -.ııca menfaat, ni- rileft diier bir kararla da Devlet demiryolları ·bafta tatili kanu. 
va"'' .. Yfa a, ıUtun 4 ite) nundaa istisna edilnıiıtir. 

Dün nisbeten 
sakin geçti 
~·--..... -... .......... ...-............ ..-..... 
Almanlar b i,. I n ı ili z 
tayyaresini ateşe tuttu
lar, bir kaç kişi yara
landı. 3 /ngiliz, 4 Alman 
taygaresi düştü. 

• 

140 ene C'-" ;'ı·an.aya karııı. 
iııgıllcH'lllll hareltl'li n11sıl olmuş 
\'C nasıl nl'tİl'elennw~~e. bu ıl efa 
ılıı öylı• yaırnııya çalışmak iklıza 

Pnı'ı. O zamanki 11hval ılc hugi.iıı
kiı vazı~'Pl llı-aRın<la mevcut faı k
lıır. ııeticeyı• muhim tc.ı;irleı \"ıt· 
pa hillrler. Bunu da rli ıılonııısi dli
"liİnRıiıı. 

Inı:ilterc 17!1!\ 11eııe inci<'. I• run
sııdıı l\rııl on ııltıncı Lui'niıı kııı
lıı:e ile beıalıer iılamını mutl'ıı\dıı. 

Franııayu karşı birinci ittıfakı, 
( Cmı lıtıoıı )'u vücude getirmişti. 
N apoleon 'un nıeyclana çıkmıısı ve> 
l<azaıırlıi;'l harpler karşıt<ında bu 

Brenner, 4 (A.A.) - Füh· I 
reı vt• Duçe. bugiin saat 1 1 de 
Breıın~ı ·de lrn l u:mnıslar ve u-ı 
Lun bır ~cfriiııme _yapıııı~lard ır. 

Fiihre r ın husu!Iİ lren i, A l -ı 
man ve lt ıt lyan bayrakla rı ile 
süslenmiş b ulunan Brenner' e 
italvan hud ut iııta»yonuna tum 
saal 11 de " arııııstır. Bir llal-

yan kıta ı selam re mini ifa et
miş "e ınuıika, iki memlekc -

tin milli marşlarını çalmıştır. 
Duçe, Peronda, Führeri bekli

yoıdu. Gerek Führer ve Duçe
ııiıı. f(erc iki l larici\'e Nazırının ı 

l riciye N.ı~ırının hususi kalem 
, dirckıörii Anfuso. 

Müla kat kısa sürdü 
Brcnııer, 4 (AA.) - Ste

faııi ajansı bildiriyor: 
Saat 1 4,40 da Führer. Ou

çc, Voıı Ribbe:ıtrop ve Kont 
Cıano, t:ö r üımelerin yapıldığı 
vagondan ayrılmı lardır. Hit
l~r. kendi askeri trenint- bin -
nıcdcn öne~ bj, askeri müfre-

1 
Ze) i teftis etmistir. Hitlcr, Du
çeye fe\'kalade samimi bir su-

\

' rette veda eylemis ve tren ha
reke t ctmi tir. Mussolininin 

( l>t:l'amT sayfa 8. 11utı• 7 ek) Rus -Japon 
anlaşması 

Çin, nüfuz 
mıntakalarına mı 

bölünecek? 

ıttlf:ık fayıhı verıııeıli . 'l'ckmll 
nıüttefıklel' Fı·ıınıın t:.ıııfıııılıın 
mağliıp edilJıler. Yalnız İn~ııte .. e 
harrıte kalJı. 

(OıvarY.ı Hyfa 3, tütun ! 41) 

Bulgaristan da 
umumi af 

Haydarpaşa-Bağdat nakliyatı 
hakkında mutabakat hasıl oldu 

Lond ra, 4 ( A.A. ) - Bugün 
dü~ma nı n gen i m ikyasta h icbir 
faa liyeti olmamıştı r. MiınferİL

0 

u
(Dı'"t<nııı sCJhife ! , 8ı•tmı 4 de) 

Sofya, 4 (A .A.l - Bulgııı milli 
lnn nınıı ve C<'ııtıbi Dobı ut·ıııım Bul· 
ıı;:ı ıı ı;tnıı:ı ılluıkı nıuna~Plıetılr, 1\ rnl 
Boı ıs . uç bin ı;ivıı"i nı:ıhkunııı ııffel· 
ıııiştıı. 

bir Ortaköy de 
amele, metresini 
bıçakla öldürdü 

Ankıuu, 4 (A . • ı - Ahiıeıı B:ıf· retll.'ı· Vt• 11yrıcn işletme ie:ıbı olarak 
dat ile- dogıu dcmıryolu muna ehatı· mutckabilen tenti oluıınıı mÜl!'harrik 
11111 te isi hıı ~cLilc Türkiye, Suriye, m:ılzcmc hııkkıııda bir anlaşma akte
<'cııtııı llcmiı ·yollaıı Vt' Irak i>etııir· dilnılı,ıliı. Tııthlkatıı ait hazırlıklar 
yollıııı ldıııcl~ri al':ı !lındn nakli~·atııı iknıııl edıldıktt•n sonra )eni tarife 
t.ı ıırlnı Vl' l4.'11hlli i<;ln bevrıelnıild de- ıneı iyet ıııevkiiııc girecektir. Bu an· 
mit vol nakl iyatı mukavelclt•ri ceıçc- laşmııııın ıılikadar memlckc:tlC>rin ti· 
\'Cll İ dıılıiliıııle dogru eş~a nakli~'atl· caret ~c nakliyatı için faydalı ola
ıın \l• bunlııı :ı tat.bık ohınac:.ık üc -1 cağı unıulmaktadıı. 

Bir Macar vagonun altmda 
şehrimize kadar geldi 

--------- - -

Hadise kıskançlıktan doğdu, 

gara landı katil de kazaen 

Burada yakalandı · ve elli lira 
para cezasına mahkOm oldu 

Diin bedava dlin
Evvelki gece sab aha kar,ı Or- ı rniiddet e\'vel A li adında bırisin- yn seyahatine C1• 

1- - · d ı. k 1 le •· •· d d 3 d b : - ı kan ve knçak ola· , la ttoy e, .- ıs anç ı y uzun en ye- en yasın a ır ço cugu o an k h • 
1 

k 
. b ' . · ı . •b' t"" t "" rn . h'f ..r.ı (j d) ıa şe rımze 8• nı ır cınayet ış cnmıt. ır u un ıwl!1111 sa ı e f "'' ım ' c d 

1 
• 

· · · · d ar ge mıyc mu-
amelesı metreaını bet yerın en } a l va ffak olan bir 
ralıyarak öldürdükten sonra, ka- •• k Macuı· yakalan 
ça rkerı kendisi d e aiır su rette ya- Musaba aya ~ış,. adli~·eye ve-
ralanmı,tır. nlnııştır. 

Cinayetin tahkikatına Müdd ei- Adı inııı' olan 
· ve )lacaristanın 

um umi muavinlerinden Ziya Yaz- lşllı ıık eden okuyurıılı.ırııııı1.ın ufuk hir kiiyıımltı 
a e lkoy U Y 1 hk.k kuµıınları ••öııderıııe ıııii·'dc•tı" hu-ı: n m ş, apı an ta ı a ta . .. . • u. • • 1 eııı;perlik yııııan 

göre ha dise, i Öy]e c~reyan etmiş~ ı;_llııl ıııh:ıyetc l•rJı. 0 Bırıneılcş- bu ııılıını, nihayet 
tir: rl!l< eıı l'\"Vl'I µustaya ııırktup vc.ı- bir gün zengin ol

ıııış, olan ı~lla~Jolu okuy_U<·ulal'lllllZ j l\HIYI ktıl'mll!I Vf! C;:iliiiill 
Ortaköy de, Pismiııoğlunda, P i- km ~) a gırebıle;~klcrdıı. dünya t•yuhatine 

ı emec i sokağında s6 numarada Netıcelerı ayrıca cı~ıp tallini deli<'· 
o turan ve tü tün ameleliği yapan b•ld• ğ• mıyc karnr ver-
iake<:di 3 5 ya,larmda Fa ik. b ir 1 ırece iZ (De ·on11 ~ de) 
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Mısır, paran1n ael gibi aktığı bir yerdir. Bizim elimizi, 

kolumuı.u baihyan da bu paradar. Bir taraftan ela 

ecnebinin, seyyahtn bol oluşu bir lrısun in

sanları ~k açıkgcJz: etmiştir. 

Parası bol Mısır 

Beyaz zehir ~ 
kaçakçıları 
Dün Akaarayda eroin .. tarken 

yakalanan sabıkalı kaçakçılardan 
Kel Huliıai, paketleri Horhorda 
oturan Ara.,p T ahıinden aldığını 
söylemiş, bunun ÜLerine Tahsinin 
evinde .> apılan araştırmada da 
100 "ram eroin bulunmu,tur. 

Arap Tahsin de. ortaiı Gem
likli Ali ile Y-&kalanmıf, Adliyeye 
verilmislerdir. 

Bu da bir kadın 

Vapurlarm haddiistiap 
meselesi hallolunamadı 
iskelelerde biriken yolcular 

Münak:alAt Vekaletinin bulacağı 
1 

çareyi bekli,.erlar 

\iplik buhranı' 7,,_~~.
kalmzgor 

1ktııat Vekaleti, ipP;l tı.tı.a_. 
J1ın ve ihtikarının kat'i sure"1e ö • 
nüne geçecek şekilde tedbirler 

l.tanbu!un 
bir bo,tak 

c\lmış ve bu hususta alakadart'ara R ayı aeld'ı aeleli, ıs .. • 
• 1 . . o·· iL iL ...... ~ amazan • • ... 

cın ır er vermıştır. un saoan ının-. bınbul ufukla nur M;iade Y 
;:ıka lktısat Müdürlüğüncl'e yapı- .. unı· t b 1 K

11
"pru"sünün art-' . I d L ___ _.___ ı auyor. s an u o ı.ı....ttt• 

lan Lır lop anlı '*- _, sonra , nd d ista bulun ufua-: 
.Sümerbank \'e di~er "Lütün y<-rli 1 •.. a ~~p k ". n içine ıtı• 
abrikalartn ilk ol.u al fabrikalara ) 1!'z h ge .ırmc B 1~~';;tçbir 1-" 
pJik veuneleri vt anaık mal ka - fl"!1 tverıyd?.rf. ed~ı' ~ "'Cek ~ 

. l ~ıne esa u ı nny... --~ 
ıraa tacirlere t~\L~t yapina arı 1 b' . d b dl G~ '!"'"' 

Haddi istiabi mesrlesi halledi- · tıılmaktadır. uarl~ıştır. BCiylelikle fabri -1 ra ~r;~ ~1.. e u '~ Lar~od' 
Melihat ismindelci bir eroin lemediğinden, sahillerimiz ara'lın- Liman Reisliği bu hususu Mü- .ahır, tacirlerin elinde oyuncak ·~ ıs am . unyuunn er ~ 

düııkünü de Unkapanında perişan daki yolcu nakliyatı muntazam nakalat Vekaletine bildirmi~tir. . olmıyacaklar ve dokumal~ iplik ınınarelerle ~~~';;.sınu .:•.ı i· 
~ hik'i . -.al 1 b·ı · "'az·1,,ette tutulmuştur "tkilde )·apılam11makta devam et- lneboluda kalmıo: 400 '-oku, Lt·ı,...arlarını doör· J _n ~-uya I l.ann.d .~d. yuF ka ı..:...ırerb' erde l.. 

A nlataca.ım yenın, o .. ,... 1 

.• 6 düfküeün müra~ati ~1cktedir. U~ur vapuru Karamür- Güneysu vapurile" getiril.-;,i,ıir. :1 b;ılc~!ardan .ra;:ıklardı~ 1 esı ır.. a ~ :""r I~ y tej 

fi. l.lrda bulunan Sadeddm• Ferı•t selden yüzlerce yolcuyu alamıya- Zonguldak ta da bir hayli yolcu Dig-er l3 rahan, Mıntaka ı~tısal tanbul tn1narP.lerının eş:nc • :' .. . t Bu hafta içinde eroin müptela- 3f'IO ı• 

Ş k t rak gelmiştir. kaldığı oğrenilmiş ve ülacn \ a • •ürlürliiğii, şimdiye kadaır iplik edemezsiniz. o zarif. o n .. 
IU ULl ·ıdd in Baha, ressam ev e Sl oldukları için hastahaneye gön- Bundan ba~ka, bazı acenıele- puru, bunları almak jr .. in evvelk' . d ıı~t. la ehs Ve diil"' 
iYi l"ı derilmelerini iııtiyen 6 kişi zabıta- brıkalarının tevıiab ii.nt"ın c' aıe ..,. on ra M udur. ı. b' 

Dağ g·ıbı· şahı·tıerı· var rinde ttçıkgözlük yaptıkları anla-ıgece Zonguldağ. gonderılmiııtir. tkıklerc başlam.şhı. ~aki yanın en güzel ~ehrine an~Cll"' 
• ya müracaat etmittir. ı B 1 d b'' .. F k b" ·· b l -K şı mıştır. un ar, vapur a utun a ·at, utun un ara r:-.gmcn. ·uhrnnın, fen:: tevziattan ileIİ sel- scTiıınli. bu naır:lı ,~&ril 1 lı 

1
• 

Mısırda kaçak- yok: artçıyı iki esrar kaçakçı~ı yakalandı kamaralar dolu olduğu hnlde ge-1 muhtelif iskelelerdeki yolcular la- lıği :.ôylend;~ınde.n, bu yolda e- Cözlıeri yeryü;ıünden ala~ .,. 
çılık bürolanmn YAZAN: bir kenara çe~t~ Ciimrük Muhafaza memurları len yolculara kamara biletleri 1 mamen vapurlara alınamaıı'I kı. 1emmıyetlı ı hkıkat yap.tarcaJltır. fuklara yükselten ve Y.u~~ 
ııe hiçim insan- 'Lar.tı 1aç~t, çıp. da' ev"elki aksam Unkapanı sahili~- kesmekte ve sonra bu yolcular, ı olduğundan, Münakalat Vekilc!tı· ··ıc rt zı g· n e u!ınfeP" 

// - . . j - • · 1 1 d b l )rU s~ e 5ons11 u u • . _...., 
Jarla cenkleşti. rL<kna.e41f,f.A resı~ ~rı _evır .ı. rinde devriye gezerlerken, Kemal vapurda a on ar ~· yer .)"ataklA- nin knı'i bir tedbir alması ek en- S n•at'dir Raf.il R1ZA '-•vuşhı.ran bu semavi abidv-j 
ilini ıyicc anlıya- c;;evırdı. bırer bı~ , adındii biıinin vaziyetinden şüp- rında veya masa uzerlerınde ya- mektedir. li!.ide Pişkia·e bidillte mmaunJarda, bayraınlad• ~ri-
bilmek ic;in ora- re: muayene et- ~el.enmişler ve yakalıy~rak üze- d . "'2- peni ışıltlarla r,u~ndılar rıu, ' .. 
daki garip m~hlulcattan, bir keli- ti: Alil rını aradıkları zaman belınde saklı Tu··rk-Japon tı·caret anlac- .ıeyoğ:•a a temSJ~.Mıre mi:e miiateına b;.: ı,ruzellik \f911ı;. 
me ile. Mısırın kendisine mahsus Satıcınm elindeki zarfın bir U· olarak yarım kilo esrar bulmuş - "$ baş7ıyor yoc ve ıebrin ""'1dan, ~k!at'-1ııİ 
, c ... ip tıplerindcn baz.ı11nı yakın-, cuna yııpışmış 4bana bak ya Jardır. Kemal esrarları. Un kapa- • • k J d Ü ta! füı,u füzanın arb al'kaya riifen çelenklerle süslennıı~ 1'"' 
dan tanımanız faydasu olmaz. "al~d ... Papas bir de~a pil~v yer. nında oturan Mahmudun evinden masJ lyı arcı 80 J ) ı.arte\I, ~ı. akşan:l-n ti.C"'amlı tıırıolu,o·. 

Bu an1alacaiım hıkiııyenin - o 1 Nafıl_e bıraknnım!• <lıyc dıye pa- aldıiım söylemiş: evd: y~pılan ~- - - ---~ ~ urettc EQoı"lunt.a tH:ıı. .,. wm.ı- Ba,ka biçb1'r yerde ins~ 
sırada Mısm ziyarete gelmiş o- znrlııı da laınamlıyarak uy~ıtu. ıraştumada, $adıye ısmınde hır nd:ı ı tem ıll~ı· verectı. .n~ memıkm- sevinçlerini bu ~dar asil bit .,.. 
lan • Saylav Sadettin Fent, Mu- Paıaları saydı, kartları çektı al- kadın tarafından tavan ara'!ına Ankarada Japonlarla ticaret tura ve kimyevf eu·a alınacaktır. ıl)ctlc ı·ğı~ndık r. t l!a;.ı vv ıır n • ,.it bir, 
hiddin &ha. ressam Şevket Dağ dı. ıuklanmış olan bir kilo esrar da- müzakeresi başladığı hakkın.:l..1ki Ayrıca gümrüklerımizde kalmış ln,tıııına muvaffakı)etm temenm W ile ve hu dere«~ tik 
gibi şahitleri de va.rdır. Bu ader sabır ızdı. Hemen. iki ha bulunmuştur. Şadiye ve Kemal haber piyasada iyi bir tesir yap - olan Japon mallannın ithali de 'fit ı ı:z. na ile i'-de ettikleri ,öriilrne 

B. K J.ı' J O adım ataır atmaz zarfı açmasıle: 1 Emniyet Müdürlüğüne te!!lim e - mıştır. Basra yolile Japonya ile temin edilecektır. tir ve görülemiyecelctir. 

danı~ag~iru ~id~o~dut~'c.1;;~~ _ - Tüyu~··· Allah1 beli~nı ~er-1 dilmişlerdir. geniş ticari temular yapılacaiı Yeni yapılacak Türk - Japon Türk Petro)Ü B~ d'kk~~· . . -:• 
11

• 

nın en 1:a aua ııı. \'Crın e mq ur d' f d b j A ı 1 ..Ja • 1_ I '- 1._ • d h sın... ıne oımut an. atır arı l(============J"'ill tahmin edilmektedir. Japonyadan J ticaret anla~ması merakla beklen· m 
1 

at ettınız ,_. 
Şikurel ticar~thanesinin ltöteainde dayan;:.' b~~at.. ıye erya ı as- p Y A S makine, demir ma zeme. manifa- mektcdir. tBırrnci saltllııflrlL olnıtı'1Jı) l lanbul Kcpröaünün or~ 
bize ihihak eden lıtanbuldan he-' maHıı k~kr 

0 
u. f • • d . _ -------0---

0
------·• Anamur kuruıı11 •Mleta•eıri de durarak bu manuıray• te ..ıt . ı· b ki d d a ı aten z.ar ın açın e yıne '""'""" K Ç K HABERLER '"'"""'' -..- .,.. ~uz. c.elmı'} - ev 1 a~- 1 

da am ır, ilaç için olsun, bir tanecik bıle + ;lJ,t \'İF'A 1'T'rtACfl,ARIN ,lJıJ. """'.::',!::.':::! =::".:::-" i4l~ilttek j daldınız mı, gö:deriniz. ufk~ 
ıs.mını veremem! - ır ost, ya - k d . kt RACAATi - Fiyat llürakabe Ko· ------------· Plyaoadakı ktıı un ve ltıu:ş.un ooıu rtolclasnıda l:.ir boflup . te._..,. nındıı pe'-·da olan ent rili bir gen- a Bın ıe~mhı yol ub. ki • . Jiııı•,·oııtı llu" ıı f"vkııliırlc olıırak toµ • Jk h b , • _.... k ~ 

.Tf • 1 1. • 1. u mul ·~ e Ç<l u ugu marı - ~, ~ ı · 1 . . Maarifte : 1 ta.,.t • er .. erA: tıuhı anınnı bıraz olsua O!Hl"11! ~-:- ı::.vl)'OI" ~e oruırıın .,1 llZ 
cin, c.ra tan gıL emc11: ıstıyeıeıı;. f 1 . K • . ı. '-I d k t:ınmış, ıııtınifatuı acılıın ı ın enııştıı · 

1 

ınck irin is Banka ıle EUl.i~k mü.- na ideta ha.,..t ediyor. • 
f ,_ d - et eııne :ı ııre so.:aa arın a sı lı k b ı il .· ü. ·t!k ~ · ,,.-

tclfi!ıla nçtığı zar tan çıKcH ıgı I' . Bunlar ıı· ~o. sc ep er cıı s ıcı .. Oı\'İ\IERSİTB HABERL1'Jtll + BU SEı\'E $EKER BOL - ıını bıı tctı.ık )'.ıpmaktaııfntn. Bu F k b: dik'· t t•"niı fll1t 
- alışvcri~ memnu • çıplak kadın sık r.1stge ınır.1 k . . .. d'" \'ckfılctln tesbit ctt~ği k~ı~ n~•bet~e- - Üniversıtenl11 yabancı dılleı ık· j tanbuldn şelıer ı tılılakı c~ıı C· l'tkik. Anunmı kurşun 11113.d\!nin i iş- a at ıra.~ t ."'a e :t• ~ 
kartlarının güı.dliğinc dayanama· Sı.t bisikleti yan ~'ıcı gor u- , rıni? arttl11lma ~~ 1 ıstc~nşlcr ır •. 1u mal imtıhanı dun bitmiştir. Nclıce neye na:zaııın ~üıde be$ aıalnıı$tıı. ı:mnek u1cıinıledır. ll~r iş burada da dort mınarenın ~ 

1 V - t t k b ' nü1: mü> Knhirede o da vardır: tcklıf ve guste.ı·ı en se ep cı· e .ıs 1 bır kar «üne kadııı bellı ola"aktır Bu tmekı lstıhulın &:l'(en cnckın· 1ıınkal!mındıı. Etibani; t.-ını!ından 11f. i~inde yülneldiğiai ve ..,,. mıştı ur aşagı. u vu arı ır • . 1 d dd' dd . d ıırctte teıklk etlilccek ve bundan ~ .. '" 1 k • E el aıtı aJ 1 "rÜY"" 
oazarlıkla bir düzine kartı yirmi Bır. gun mn e ın _ca e~ın b~n :onra lüzum ı::örülür e kiir nı betle- Askcılık iıııtıhanları da ayın 16 •n· ılen (ok oUı<'ar• "<' tOO bın tonu ıte<' letl ~e tır. vv ce m en c•·· !'8klaaaU1 yaktlmad&ğını 10 ' 
be kurucıa • bizinı para ile 2 h- geçıyo.rdum. HıLla. gı_de_n bır ı - rinde ta·•ıı:.t "npılııcaklıı'. Bu iş için de hitam bulacaktır. Kaydl kabul ı:t'ğı tahmln. 'dılmcktedıı. Yalnı1 ht-- tf.'fl ııenede 20 bin toll tnsun istilı- eu.1 A sofy_.. -~ 

.. ki 1 1 J k b h u .. " muamelesi l e, bu ay niha.-etınde bl· nu~ pancaı ı-ekvlte-st ~Ilı olmadığın · ııl edildiği aıılaşıhaı~ır. kme suyu SlllMI&. • • ar, 1• --. -~ 
raya • satın aldı. Bu dost, biraz ııı et ı, ü tnıı~ ı. ır ı IJya~•·. çar- iç Tıcıırct Umum l\.lüduni Cahlt, bu terek ve 31 blrinciteşrınde Unıveı" ttan ıs~keı ıstlhsalının kat'i mıktaı' nı ulaı ınıhın maada. cHin 9iltiin bo- nareleridar ve bunlaruı Y~. 
sonra oturduğumuz gazinoda do: pcırdk devırmıştı. Hemen b.''~klet- gün EChrinıiı\l gele ektir. ıte merasimle açılacaktır. tahmin edılemenwktedır. ıuların ımalı nıumltöıt obca.lltı1-. raau. ufalcla bir ha-hak b&r...--
ya doya eyrctmek için ı;arlı açıp ten. _atlıva~ geo~lc koşan ıkı en- Peynir fj:,·atlarıntla iıldia ~dil~n ...u d tadir. 
J. kartları meydana çıkarıncaı. tarı'· ve bır po!ıs . taraf'.~d-~n-· yer- ihtikir hakkındaki tetkıkleı hcııuı e.ı ... ,. •: Ortako··y,de bı·r amele ....... 
ne "'örse be~enirsiniz: Bir sürü es· den kaldırılan ıhtıyar, ııstunu ba- bitırilmenıiştir. Beykuzda m.ult!h:ıs. • LÜT ZE"f T}\'Y ACLA a ~ 

"' • ı· ·· .. d"k "k b · · dınlentcektır Bır + .l/All ' • • • Ayasofyanın keadisi butit' ... ki nüskü deve, katır, Nil ve ar - ~ını cıı ıp l>\ıpur u ten sonra, yu . sıs ır p\!ynııcı . . . . SATnACAI\. Bcle<lıyc Jktı at rak ta•• 
• • 1 ·ı Hı cüzdanırıın yerınde yeller e~ti- tuccaı· taraiından çıvı. fıyatlarııım .'lıııluı·Jiı•'"ii, ze.vtln.\.'a ıı.ıanrıa ~ısam metres-.•nı• vurdu Na.dir ve müze ofa " mut re.sım erı .. ~. 1 o d ki b arttıl'llması hakkınclııkı nııiracaat .• ... b r b ttil: 

Biz bu clısabuklıığuna hem hay- gınlı anamı· ışdtı. an a a ı aşına redıle<lılınııştir. ve pnmukyağlarıııdan herhangi hırı. cakbr. Fakat minarelerin il ,; 

d h d k d' · · t ge en po ıs e : 1 1 ili sınıl11n yuZd\! yırml ~ nı.b~tinde l ze ile bir alakası yolttur ve b11 _"' 
ret e er:.I ekm ed ell ~.mızı ~uda- - Eyvah .•• Benim de saatim "'*;" 1:~lGlf!lAl.TYADTI::ılTJARR~'lOf'l:ı,S1 - kııtılımı~ına ınusaade etıniştıı-. Yalı· . . . . . na·elet-in avdudatılma~......-
mayıp gu er en oşt, gume gı en . . . f d b ,, IS ,, A ' '"" - ııız böde yıığın üzerine mahliıt ol- (1 ırıcl aahıfeden d~vamı • ı Fa ık bu cevaba ınanmış gıl>t ı 
ıki lirasından ziyade bir baldırı gıtmış .. dıye erya 1 ab~mı~tıb. . Ankarada l·ııpılan nıiizakerelerln du~un; dair bir etiket korıııcak ve 1 Hacer adında genç ve guLel hır görünmüş ve yatıp uyumuşlardtr. olacalr bir sebep bul .~ 

1 k l f d ld . t 1 . Çoktan ınra kadem a~n ı - şinııliye kndıır olan safhasında Basra 1 k d 1 b 11 F k Lf "b" ır il erell:t' Bit""' huni .,_. . çı'pla . ara ~~lan. a ak~_ışılna ~bı_- sikletli ile enlarililerın kavbolduk- dcmııyollannıla bir ton eş\'a ıçln etıketı;iı l!atı:ş yapanlarla fazla .m k· a ın a tanışmış ve et ay evve a at r aceri cam gı ı 'eYen ı-a g ır. . a. as.. ~ -~ 
nır enıyor, soy cnıyor, up ere ı- . . ki il 2 k k·ı · . tarda yağ karıştıranlar ılıldetlı U· de onunla metres olarak yapmı- ı yatakta da hep "bu ~~14e,.i efü. - lablmua, mlilı günı.de, ~:A, • d ları ııtıkamete yumru arını sa ı· kılonıetre başına uru~ na ıye uc- 1 ki 1 ...,..- _ 
nıyor u. • . yan polis hala bağırıyordu: rctı alınmnın kararlaşını~tır. ı·ctte cczalandırı aca arı il'. ya baışlamııtır. ,ün mü, ve hiddetini ~pfctiirmi.- r tarda, bütün fehrin, ufuk • 

Eh .. olagan şeydır, dalgınlıktan \h I' I h () .. + TOPf\.AP~ f!AUİCİ,':'.DEI\~ E.vvel.l~ri pek tatlı hayat geçi - yerek kalkmış ve b~• que - yaf8lltiı seYİnç manzumesİflİ .. , 
ve tlahü ~iyadc gÖsle.Tilen emni • - I'. m~ un ar a .. . c; gun "ı"'yu··,u"ne akıl erdiıebılmek müm- JllEZAIU.Jl\ - fopk~pı bl a,nchımll~kı ren ııe~ılıler, son uım~nhuda rek Hacerin üzertne ••~. mamlamalr irin zaruridir~IP' 

• . d I . . . evvel yıne boyle yapmı~tınız. na- ... • meıal'lığın ııaı k ve ... ortı U"- 3 ne F"aiğin manasız ve boş kıskanç - F 'k H · be · ft ,,... · 
yelten ıstıfadc e 1 nıııtır, dersı - ı ld d · - d.. •.. kün deöiidir. koıımamıa Belediyece karar veı·ilmiş I ki .... d 1_ ı. k aı • acerı tam ş. yum n l.ulun ı·-.,!Janndan bu #, . . b k d 1 b . 1 d sı o u a .. yıne tuzaga uş um • ı arı vuzun en sıa. SJıı. ·avgaya 1 k 1 • . .ı 
nız. iş u a ar a ıtmış o ~ay ' · b > Sonra daha ıamimi davran. tir. Tanıim ışine b11gfınlerı.lc başla·ı . y~ra ayıp ·an ar ~moe J'Ct'~ MJ- giden- . bir güTeltik man • 
kimsenin buna, bir kı.ı.hkahadan en ı_ b, · l k nacaktır başlamışlardır. dıkten sonra korl:mu~ ve kaç - • • Li.i•" 

1 
.. _ .... l . eflA 

C k 1 dd 1 d d mı•. derdi apaçııı:, iıtün çıp a • ' · H · k d ·~ · ' sın1n .u" ~unu emın ~ başka, diyeceği olamazdı zaten. ece u, ilrının ca e er e 0
- "$ _... F/Rl.\'l,lıRIN TF:FTİ<;İ acerı ço seven ve ~e\' ıgı ınak niyetile Jı:oqrak merdiven - . . ı-ı. d 1_ ! b• ..... 

1 k 1 · .. ) · Jı.l.i)e ortaya atmı~tı: ._. ' ·• k. d d k k F "k .. . ' _ ır.an a &Ka .a- ma••m arın • 
Şimdi bir de alt tarafını dınle- a,ara · ge en ~eçcnı on eyıp ra - • Sıhhiye .:\lüdtidüğu tarafıııd:ın fırın- ·a ar • 1~ ·anan aı · · "on sun- lerden ınerken ayagı -.kılmış. ye- .,;L_ ·ı ·r I · · 11.-0 

'-tatsız etmeleri vasak edilince, - Mısır, paranın ıel gibi aktı- l •· _ _,. 1 d t ~ ı ·· 1 r-· vapan l k k _..,.. b • • .,_ ranazaya 1 hat etme ennı yinıL.: Ertesi gece mc hur Ommü .T ların teftişine devam cılı meıı.lı.:vır. er e yınc u Ull ame e lil .T re yuvar ıı.nara ·euaı ''i• ,_ 
Gülsümü ziyarete giderken yine forhal otomobilli yo!lmalar pey- ğı bir yerdir. Bizim elimiLi kolu- !'ıliınferıt fıı ııılar açıldıktun sonra, Kemal ile metresinın aevi tiği ze- yaralanmıştır. Faik, karanlıkta yoruı. 

da oldu. mulu bağlıyan da bu paradır. Bir ırcrek çeşnı ve ııt:rek hırtı ıtıbud_ll'ı habına düşmüş ve evvelki gün böylece birkaç deCa vıkıla. la ika ayni yeıden Reçiyorduk. Gözleri · k ,,. 
D l d l 'd' taraftan da ecnebinin, seyyahın ekıneklerın tok muntaıaın çı tıgıı Kemal in aozmdan Hacere biı 8 ycrı"nd•n . yaraıanm... 0ıuug~ u fırıl fırıl dönen doııt, mahut kaıt- a gın a gın gı ıyorsunuz. .. " r .... u 

T h . d ı··k b' b'I bol olu•u, bir kıeım insanları çok rorülmüştür. I mektup yazarak oöndermi!tir. halde.· ,.,,·ne soı.~<>~ cu'--·- Or-çıyı araştırıyordu. Fakat cherif am ızanız a u , ır otomo ı v ., • J ..... - ı ~ 
durur ınu'I Kımbilir belki de beni foruyor ve bir şuh kadın şoför, açıkgöz etmiştir. Her yerde ya - Pollate: Faik bu mektubunda Hacere. sev- tıtköy caddesinde Rıhhmbo)ıun.cb 
U.,,aı.tan "'o'"rmu··.. ••vıQmı•tır .. > başını uzatarak ılık sesini duyuru- bancı iıter iıtemez gafildir. işte . gisind(;n bahsetmekte ve kendi - koşmıya başlamıştır. 

... ~ .,, ~ ... v .. b fi · 'f d · + RA,\'DEVCJ F.VI l 'Ah'.ALA.\'· · d b ' d · k d ' 
(lerk ... , aynı' t"ıcar•tle ( ı.) m••gul yor: u ga etten ıstı a e etmeyı mes· D n 1 J ., sın en ır ran evu ısteme te ır. Bu ,ırada Hacerin feryacı&nı j. ..... "' ... ,.. l ı. d • • 1 M I - eyoğ unda Suriye pıısn ı •> F 'k k I I 
bir başka gençle karııla~tı. - Enfes bir mehtap var mös- eıı. e İnmıt şeytan ınsan ar, ı - numaıalı apartınıanı gizli randevu aı a fam o uncil eve ıre miş şiterek val<'a mahillll• ao'.'led Po-

Mübarekler seyyahı, yabancıyı 
bir bakışta tanworlar. Ancak bi -
zim dostta da artık aldanacak göz 

····11~k~~·i1~·i<~~·~ş·~1~~i···· 
..... ..... ...... .... ...... ....... ... ..... ... ... . 
Kadınlarımız neler 

okuyor? 
Kanıınlanmıı, hayııtın butun sa. 

halarıııdrı Tılrlc kadınına tınklaı- ver
nııştır. Buglııı Tuıkıycdc karlın hur
riJetı, uı n1cmlckl·tlcrc nasıp olacak 
.kadar bır gcn~Uk aı~edcı·. 

Acaba Turk kızı, bu haklardan 
laldıılanmak ıçın kendi ıııi nasıl ha· 
zıı hyor! 

Hu sualin en guı.el c vabını, bır.c, 
Jıızlarımızııı hangi mekteplerde oku
mak.la oldukları \'Cıeccktir. 

Meselci siz, 1\talıye Me lck m"'k· 
tcbınde geçen •ne 4 Turk kızının 
vkudugunu, 4 kızımızın Tapu ve Ka
da tro mektebınden mezun olduğu. 
rıu, u3 kııın lpekçillk, yüncüluk kurs
larını lknıal -ettiklerıni oiliyor mu
ıunuz? 

Şimdi diğer rakamları vereliın: 
Nafiıı 'l'eknik okulundan bet sent
ieiııde 21 kmmnı maun olmu~tur. 
Küçuk Sıhhiye mektebine 9!18 ders 
ıeneslnde 77 erkek okumasına ınuka· 
bil, 100 genç km de,•am etmitUr. Da
ha ı val': Kilçtık Hayvan Sıhhat ve 
Nalbant mektebinden üç sene içinde 
ml'zUn olaaların sayısı, 8 dir. f !!Uın
bul Konservntuarınııı son t:enede 203 
kız, 138 erke!\ tal~~ ...,.l'dı. 

Fen :fo'ak\ilteei•in son ders ttl\e· 
ıincle tateb«ı,hıden 946 sı erkek, 461 i 
kadıM•. 1\b Fak!ili"1nde ıso kı
s.ımıı hu aen• dolı;tQr çıkıyqr. 

lWehİ1f!t "-kültealnş deva.u eden 
talMclcrden ~ kııdır. Rakam\a.ra 
balımızı 1111 trktk talebeye karşı 
29a ıua tılU. ... 

YJne ııon de" eenesinde Ecucı 
111.-kteoind.e 54 erkek talebeye muka
bil, 31 kız tale .. 'Tarclır. 

Ve t.. bir rakam halinde "~ • 
lim: Son dıu:s MIJCSinde. lstanbıü 1'
niverslteinde '8967 erkek, 1100 im 
talebe okumakta.ctır. -

Bu rakamla,. k..tarı•ı_ıın ajim..in 
kendilerine verditi çalıJma haklann-. 
dan iıtifade itin var kuvvetlenle ha
aırlandıldarını aöııtermektedir. 

İSTATİSTİKÇİ 

yö ... Buyursanıza... Nil kıyısın- ıırı, sanatlerini yürütmek için en yerı olarak i~leteıı N:arlıım Pulo'mın ve ilk itı Hacerc: liıler de katilin ~şifle düşmüş, 
da bir geıinti yapalım ••• Ehram- müsait muhit saymışlardır. Bura- dairesinde yapılan bir curnıümcşhut- «- Senin bugün bir mektup 

1 
kendisini takibe başhımışlardır. 

lara kadar uzıyalıml. da ne yapmak istiyorsunuz? Mc- ta henüz pek ırenç olan 2 kızla 3 er- aldığını öirendim. Bunu bana Nihayet yaralannd- fa<tllaı k-
Mısıra ne zaman gittimse, her ıela başka hiçbir memlekette ya- kek yakahınmışlar ve adlıye)'e tes- ver:ıı demek olmuştur. akan Faile Ortaköy e..-~ 

seferinde il" cünler mutlaka pamıyacaiınız bir işi. Bu, ne o - lım eılllmişlerdir. Hacer. mektubu Faiğin yudı - yere yıkılmış ve denize dii mek 
ckolp 11kça> tuzağına düşmüşüm- lursa olı\IJn, bunun men'ile mükel- Müteferrik 1 ğından haberdar olmadığı için 1 üzere iken polisler taıafıncil'an ya-
Jür. Boy boy gümüş paraların lef olan küçük memurun avucuna saklamış ve bu hareketi Faiğin kalanmı!<tır . 
ıepsinin taldidi, çarşıda, pazarda beş yüz lirayı sıkıştırıp da: cCöz + cÇANT\AY.h VAPlJRll - iz. şt.iphelerini __ tak.viye e~miştir . .. j f"aik, Bcyoilu la~alıııulesinc 
cayır cayır dolaşır durur •. • yum ... Aldırma !:t dediniz mi, iş mil' körfe%ınde ıolemekte olan Çan- Bul'l'\ln uzerıne Fa ık. Hacerın 1 lcaldırılmı~tır. YaraParı tel\likeli -

tamamdır. Zira bu küçük adamın kııya vaımnı Saroı talılısiyesı vt•de- üstüne atılarak kendisini bir hayli 1 dir. • -
Bir yabancı; evvela nereden d b I h d h ğ-lı:cle olarak lını,ınııııızıı gctırilıııış- c:1 · I 

o an a, ir a za a yaptığı e<1ap O\'mÜştür. Nıhayet teskin o un-1 Dilier taraftan, Hacer in cesedi nkıl etsin ki. piyasada çürük para d B 1 b k. tir. Makine "e uığcı· kısımları bozu- .. 
doludur, saniyen bunları nasıl tef- şu ur: « eş yüz irayı Deni i ı !le- lan v:ıpur, llıılıı;te buyuk lıır Lumıı· muşHgibi görünen Faik rakı almış Adliye Doktoru tar2tfından mııa-
ik etsin ;ı nede zor kaLanırım... e i miyim gorecektir. ve acerle beuıber otuıaıak iç - yene olunmuş, defnine. ruhaai ve-

P 1 ,.. 1 el ki ayağıma geldiği halde, tepe - Kazalar : miye başlamıştır. rilmi<;tir. 
o is n Ü ürüne sormuştum: yiml:t içki masında da hep bu mek- --"-------------

-Kaç senedir bu paraları ne- _... l 'URA}' ·E'' "ll RU M•• f Ök • - Ya vazife hissi? ...- lıll DERi\ .~ • • tup meslesi mevzuub.hs olmuş ve um az meDID 
den ortadan kaldıramadınız} f,A.\' HASTA - Sirkecıde llocnpa- Faik mütemadiyen: 1 

K ı ı ı k ı k ı - Maalesef o duygu henüz d t '-' r • d k• - a pazan ar a ·o ay o ay şıı n o uı·aıı akıl hastası •usu • ar· «- Sen beni aldatıyoraun. Bu- zmır e 1 
başa ~ıkılabilir mi sanıyorsunuz? doimuş •• emeldemektedir... kadaşlarile ~eznıtyc gıdeceğlndeıı nu öğrenece&iml> deyip durmuş- konfer!:ll-SI 
demişti. Mısırı sevenler, bu mukaddes bnhsederek ıstcdi~i parayl alamavın- --

- Ya başka memleketler na- yavrunun bir an evvel büyü)•üp, ca, ekmek bıtağını kapal"ak babası. tur. 
1 b k b 1 1 1 ·ı· b na hücum etnıiatir. Nihayet Hacer. aı tık uklama-ı aşa çı a i iyor ar) cıın anıp, serpı ıp, gür üzleşmesi- "' 

- Ba~ka memleketlerle bizi ni temenniden başka bir hisle Bu esnada ayağı takılarak kapak. mı , ve böyle bir mektup aldığını, 

hmir, 4 (A.A.) - Ankara Mebu-
u vı:o Cijmhuriyct Raik Part'i"i U
mum~ trlıırı:o Heyeti azasından )füm
tnz: Okmen, diin, Halkrvindc rlunyu 
vaziyeti karşısında Türkiyt!niıı ılu
runıu mevzuu etr:ıfında bir kunft?
ran9 verıni$tir. Konferans alaka ile 

mukayese etmeyiniz. Zira ~hsır müteha~sis olamazlar. lanıın Yusuf, f!lınde-kl oı('nğın kaı-nı- f~kat Kemal ile herhangi bir kav
na sa11l11nnınsile ağır surette yara • ga ına mani olmalı: maksadile ,ak 

baş.lıbatına bir alemdir. Ve onun KANDEMİR lanmış, hastaneye kaldtı ılmıştır. ladığını söylemi~tir. 
---

1 Edebi Roman Tefrika: 21 
u 

ı Rüya Gibi 
ı 

1 Yazan: M. B. S. ı 
cOnlar ~idlnce halan. sandıicın üs-t Çok mu içnıi~ti? içki başına mı vur-

time oturdu, içın i tekti: ı.nuştu? Halamın yüıüııc şaşkıu şaş-
«- Allabım. aen bana acı! dedi. tın bakmışım da dcmışim ki: 
cBen aoylemeden oğlunun bana te- «- 8u Sabl'i, o Salıri mi halacı-

cavüz eıanetı istediğini anlamıştı. ğım? 
c- Ne yaptt? dıye sordu. cZııvallı kndın: 

cBen de hı~kmklııı· arasında ce· c- Dur kızım, dedi, ben !lşağılara 
•ap verdida : bir bakayım da geleyim. • 

«- Uıtliıue yflrütl6, suçlarımdau <Gitti ve biraz e.onra geldi: 
çel.ti, kendimi kurtarıp IJtıraya kııç· c- Oılıısınıla yok, ıl<'di, sokağa 
tıııa. lıi:apıyı kırmak istiyor, tekmeli- çıkmış. Yine İfmiye gitmiştir. Ru sa· 
J4>nbı. ııtten sonu meyhanelerde... Aman 
cHalaaı başını sallıyor, sallıyor: Yat-abbim ... Sen bcniııı ranımı ııl da 
c- H~ duynıa<lıın, sen bundan kurtutııyım. 

aoara hltlmle ~raber yat, !J'ahut cSoka~a ~ıkıp içmiye n1i gitmiş? 
ltaımu kllitle! ılıyordu. Ben bü~bütün şaşıra katmı~tım. Sıılı-

cBcn artıık koıkmuyordum anınuı ri bn kadar içer ıni? Bu eve geldim 
t.ayretı.r" ıçınıleydıın. Sabri! O ses- ıteleli onu ilk defa saı-hoı 1,"Öruyor
l!İZ, ıçli, nazik çocuk! Htı.. .. Öwır&M-j dunı. 
de bunu ıınutnııyacaktım. NMıl olıiu c- Bu kadar içer mi? dıye 80.;.. 

da oyle bırdenbire canav.r kuıidi? dusa-

• H 1 k t d dinlenilmiştir. Mümtaz: Ökmen, bıı • a aın yatağın enıırın:ı o ur u Haıan sar'ası ela tutar. .. Allahtan 
b 1 konf~ran!tll, Türk ı::iyasetini bugüne ve aşını iki tarafa ıloğı ıı bir kaç ıu ak.şaın lutmaclı. İçki ona zelıir , 

1 f ba~hynn !'lebepleri anlatmış ve hu-
c e a t:~niş gt:ııi~ sullndıktıın sonra: •li". or doktcırl'-r. Amma dı'11lı'vor mıı, 1·· k b b ·' ~ , gQn ıh milletinin aşında ulunııı1 

c- Ah kızım, deüi, biı· ıbretlir cı ... kızım" .. Allah vermesin, hele içtiği )filli Şefin E'lrafuıu sımsıkı bıığ'l:ın· 
Kimse onun tabiatını anhyrıınaz. Oğ. 7.anıan hiç üstvnr gelinme~ Budak ıııanın lüı.umunu anlatmıştır. Ha.tip 
lunıduı· benim; ben de anlıynmo.ıııı- çanak eline ne geçerse kıı·ar. son sözledle Atatiirke hit.ap etıniş 

d 8 ve cEy büyük Tiirk evladı, emin ve ~ım ır. akarsın m~lektir, kuıudur, c Ben korkmıya başlamış, bilzül-
mü terih uyu. M.illtt~ emanet et

f C'ıla kardır, ı;evdiii ıçin bin parça mCiştüm. Halam bu halimi g•irdü, tij!iıı ba\'l"uğı nsla çamura düş_üı•nıf. 
olur. Fakat bir de bakarsın hiç o ıle- ~ki de beni t~•lli ıçin: \'eceiin deml,<.tir. 
ğil ... Kudurur ... l sırılıgı olur iıısa- c- Allahtan bu halleri IM'k ender- ~=~;_;;==::..:..; _______ _ 
nı ... hırır, köpek gibi ısınr, yavrum. ılir, dedi, ayda. y-ılda bir lrer• ... Bir laııilider mil\ıayaaya 
İnan buna .... Ka(' defa beni ı ırmııJ- fırtınadır, ~elir. ~e:er... Geçiııciye ba.thyor 
tır. Hele o zıkkımı içtiği uııııan... karlar sabretm~k laıımdır. Sonra İngiliz miibayaat şirketi hıttuıbul 

c- Her zaman içeı· ıni! kuzu gibi olur, yaptıklarıııılan uta- ve fzmirdcn geniş nıübaya:ıbı hasla-
mak iiz!'rc hazırlıklıırını bitirmiştir. 

c- İçrn<'z. F11kat içtiği znıııan çat- nır, bir kiişe~·c siner. çalışır, çalışır-. Şehıimiulc ve izmlrde ntü.~dit ıtıı--
lıyasıya iter. Keşke her :ı::ımıın iç•e Gönlün ya, ııe kadar falı kandır. polar kirnlanmıştır. Mübavaa !'•lilrn 
ele herkes gibi kıvanıınrla içııı:o ... Klın· Fahriknıla u"tnbnş• olacak yakındıı~. mallar herhangi bir s~bıtple nahledılı-
seye benzemez o ... Soyunrlan lr.im"I!· c- Orıula bu tulaı•r•ı lutnıu mı? lt!nın•ı• bu ılrrıolarda saklıınacaktır. 

k 
. ti N b .. .. B" 1 .. 1 ·' . i _____ ,, .. _, __ 

ye (e ınemııJ r. • anasına, ne rıa· c- 1»y e f'Ull <'rue ışe ı: tmcı. T f • E.._ .-. 
na Hit h' F b 'k d bT 1 R -t" .. 89Y rı ıraar ... . ıç... a ı·ı a a ı ır er. apur ıı;o uı·ur --------------

c Ben hayretler içinde: sonra ... Yevmiyelerini bile veı·irlC'I'. 
c Hiç boyle olduğunu bilmiyor- f~ine çrk mcr::ıklıcJır, ı;ı•k çalışır. 

ılum, de-dlm, evvelce bir şeyler dny.1 l':ıbıika onıo;uıo: y:ıp11rnaz:. I' Abone Şeraiti J ~· ~ 
muştum amma onuııta 'tıenıber yıı.l cJJalaın daha neler sliyledl, şimıli ııç... ~ 
sayınra, cif'Ura imiı• dedim. hatıı tamıyorum , o gece çok konuş- ı Senelik ............ lCOO ICı. 21001'r. 

• ·- İftira deiil, Seniye, Çocuktu- hık, ne hikayeler ısıılaltı Snlıı i~'l' dn· Altı aylık ......... 76tt 1450 
ğundanberi bir hoştur o. Ne hckım lı ... En .,onunda da h~ııi kııcaklaılı: Üç a;vlık 
kaldı ne h ı-k t 

SüHASA~ 
....... __ •••• •'f 

... T.öü.~ü-·c·ii~ü~~-·i~~ih L 

.... ~ ......................................... ,, 
+ lstuııbulda Samyburnuııdll .1 

latüı ki.in ilk heykeli dikiltli. '~:"' 
+ !\fudıınvu korıfeı:ııı ı toP 

&arını neticcletııliıdi. (!1'221 ~f" 

+ Ç:ıtah\ğ?.ı • Zoııırnldak de 
yolu aı;ılılı. ({)37) _./ 

Türk yatandat'ıjıa•-' 
çıkanla11 bir acl.
Anl<ara. • (Hususi) - r: 

doğunılulurından -,,e Arap ır ,r 
dan olup lozan muahcclesin~ ı..-

1 k . 1'1 .. 
re hıyar h:ıkkını mem e etıın ..... 

if'l'JI" 
hindt: kullanarak tibiiyet e)' 
muhafaza etmiş ik~n 931 .~c tlı!' 
rar Suriyeye giderek bu~une ~ 

dar konsolosluklarımıza ka~ 
yaotırmadığı gibi yabancı d_ ~ 
ca-ıniyetinde de vazife afcl~ t" 
memlel:etinıiz için zararlı bir ~ 
hıs olduğu anlaşılan Sefiırı. ;. • 
Suphi. icra Vekilleri Heyetı • 

rarilc Türk vatanda~İığıncl•P fi 
'.karılmıştır. __/ 

r·y;~;ı;;;;· .. ş;~"Jl 
L.ıııııııııooıN_nl, ......... .._....... 

Da/Aauuk, ya/tar Jo}ıillf' 
yaptılı nya ve taba .. .,, 

leU1Cı"' •f'lftÔalaİl«e ~ 
"fi pl.J.t ... ~,... 
........ ;.,. Ne il""f ,, 

1r1aoazene! 
uc_,,.__ c "-'er .,,_ 
~c~ • ., 

Bu aıüplwde, çolı tleiı'll~ 
dalkavakların hali 9u ı:-~_.-ı 
dir. ı.avaUı dalka'lluk. -~,,.,r 
is'Wı kiıuselcr kaı·ıısuMla P.,i;ıı· 
tliğl l"iyakiirlıi"ııı acısını, 11.f' .,.o"' 
den geri o'laıılıtrdan çı~ıt~~ 
•i"ratıı• Ye ba~kalanna :J!fl!t ._,,.,. 
rlyalrirhğnı acısını '-P':,...,ıı 
illan çhraralr ket>Cti .tc b~ 
tatluin ettiiini sanır. Hal ı.c-' 
•c:ın \"ictlnaını tatnıin ctı•e!t·ıu•'" 
dalkavuk saııılıııııkt.uı kurlU ı",.rtl' 
istelilt bndlrııfcn a~zıtı ol:ıtı fll" 
lımile de karşılaşı•-. N~ict!, ti' 
ft~vklerin w-tsutıtı. •-:"" ~ 
rıa ıteftttidir ,,e kendi ~ 
nın azaewhr. dlt'r 

En iyisi, bu dalU..,ukluk ıcJd: 
lr.n znletten büı1bütiin uzı; 
mak ve dilrüst bir insan o 1 

bama 



• 

" 

~~Ao~,;zi;;~ l'. _..=:?E:.:~~: ( lllı• vm-i 1 ;::;:~:~., ~:!;:~ 
I •;;::: ... ::: .n.l.:J. lCl J 1798 senesinde _ p Jlil ~ hlar daha fena 
'--= - Cihan Harbt lf Fransa aleyhine i- • • halde mağlup d _ 
~at aahalan kinci bir ittif&lt yeni hır 4f&1lar '9C Viya.na 

heyeti riicode ce- v t 1 .... -·m auahedesini iıua-A lrnanya ve ttalya ile J..-n- timüye :nıınafr.ü • er 00 H&4UI ıaaıya .11ıec1Mır .a-
l"\ Ya arasında akdo1-aa illi- olaular. Fn.aısa}'l &.ki Onı. Kımuuıcr..larwdaıt dalar. 

--o. Tıbbi Düşünceler 
vaaitetiu• 
.......... ,. W.ı' <ı Harp Ruhiyatı 

Eaıcın • 'b l . taraf taraf mag- Emekli General 1• b • ( Ba•rnakaleden ~vam.) 
• sıy.,i · ve iktısadi CI et erı lıJp d.111.İ)"e ~- ALt IHSAN sABts Napo eon'un ır .,, 
~llndiden tatbik edilecek ve as - dılar. Xapolöon bata:;ı Rusyayı hayet Ameri.kalıları müıkül vazi- Kıymetli •rkadaşımız doktor Rasim Adual, 
•tri İJbirbj-i bedaangi ilıir de.tet Muıırdıuı kaç;ıru.k (9iriııci •cıl&l;fıde" •••) 1812 de güeemlir- .,..tiıe lwakmak. l~reye )'al'- 240 rulı iokterıınun deoief idıırecilerw.JÖJt-td~ilt-. \.-_ •rbe cirdiii tak- Pr:ı.nsaya goel4i.. • eli. Vu\yıet.ııea is- dua ... •unda l>isltMin tenılWii-
ıt·L • oh..L!L. A._. ___ ._.._ ıde i--:ı:. isi.kim.iyeli_ - tilade eden tıı-1 1.i:dıer ıs12 de bir•- denli/deri ntJct-•ta• ntiiliem olartalc .-L alca L ~ ... -..:a___ -leceldir sınana- ~ .. g...- ı,;• de diiıünn-'- ortahlda aan - -r '\-"-'-

'111 • ,,_ •- • nt> r.ı,ğnıen bu ces.<ıl"('t büyük bır altıncı blı- ittifak heveti kurmı- ~ .,_, IJel"la IJir .WOZIUI ele ollflOI'. ~Jti Mll.uUırdG 
ı._ ~~mahiyeti .ise. i.kidlerdeo ~n...ıı• \-.-< '61• mm~ ..-eTC1i_; !ıh __ .- )'1l mıl"•;:ıffn°k oldo\a,:'. ~U ~.fa ~ ....... yw• t ... ~ di4• - "' • L!- J_ 
~ o'ın' • ~ b ... - ,,.,. •• • . -l-L!.l.!.. n_ .. ıl 1 ı..,:_ uz-erı·n..le uzun uzun Unel:Je.dllnl.Z Ul.T """,.."'" tiL· ne :uyası egemonyasına poleoa ıkralrn~ bir darbe ile hu- harp, Napoıeoa•un .M~-a ---· ._ - ee, ...,, ncıe ..-- uı •· _.. 
~'birer ••yat sa.bıut.nın g9ste- ık.Wnetin ear.na geçti "'« mütte - sitmek kapriıdıulen dolayı, 1''rnn- kaç defa söylediğimiz üzere, es.a lllflhİ!Jelini ~cflksınız:-
-~ cıılmasındad1r. :füdm ~up etti. ınn alevhine diindii. Bir arnlık itibarile dünya tarihine yeni bir 
~~i Sovyetler Birliiinia lnı...'i\tere bu aralık lı"Tanu ile Napoleon.bir ayda on iki TW.1Zaf- seyir verecek kadar mühim bir Ya%tlll:' Dr. Kasim ADASAL 

... lııud.uduadaa .CeJtelütt.,.ık lsru? de Aıui<?ns musalıi.haS.ını feriyet kazıuımak .. rctlw deha- misakhr; f.lmıt .. ehemmiyet, ........................................................ .. 
"!' •rı..ıaya *-dw ol.a biitün ya.pu; f~t e-Wlee Fran~ aJey- smın fevkalade lnlti~fıaı g&tcr- bll.l.aua san ..._. As,..la tam Bugünkü nıusalmheınin lınşlığını \ kütle ps!~~an ıt&lı11.bllin saliôl~ 
:~llPa ve Afrika lut.usım tama- hine tabriklen• devam ettı. Bu- di. MütteCikler bundan "kor'knrak Mıkimiyetini !tesis ederek 1'11,glo _ ooıı ;:;Jn'lcnte elime ge~ dik'kn\e şn- le deştıgı mcseleleı'<lm İbarettir. 
·~:ve bujkj kıtaarasındnki Akde- ntın ilıCTirıe l\apo\eon !ngiltere Napolcon ile sllllı ıııiizakeresin~ Salaoa ..-laaı ... ~ ... ,a......_ çı- )-ıuı ~ ufak ~imde 1ngıllzce bir1 Sıhhatlerinı binbir ihtimam ve geceli 
"it. ad.:ılnnnı istili <.'dip lcartatı YR- «fıışmelt istctlilcr; faknt İngiltere ~,.-.. _ .. .,.. kftarıta'" ahyonım. ~11 kitap c~ledi· gündüzlü lahorattııo· nıesa1sile koru· 
la\.. Almanya ve ltalyanııı hayal '·asında ~yj latlmim etti '-"t! bu 0tılan ıneııd.Li. Fransanın m<'m- karması itibarile mevcuttur. nl opin"iony (in wan ı. mini taşımaı.:-j nıı~·a ~alıştıklan imanhk .k'üdesinbt 
ıı 11 

olarak tayin edilmİftlr. Ja- maksatla btiliı. hazulıklarına ha,. Lalan tilkl!rlmiı old~undan müt· Almanya ft !italya, eğer Av· t~dır ,.c savaşın Br-if~inde <Harp- "e Lllhassa ınodel'n llıarıl1erde. ibtl-
c 

011
Y• da büyük Okyanusun Jadı. · tefıkler Pari" üzerine yürüduler; rupada evvelce idclia ettilderi gi- ıten komnnıa tıb l't.'lnlycti:ı> tnrnfın _f )"nrlaı·la mnsıım ç<ıcı;k1arııı bır an 

~Up :kısmındaki adalar ile bi.r- Bu hareket ve teşebbü<: karşı-. 'Ye ornyn "irıniye muvaffak oldu- bi, seri ve kat'i neticeler elde e- dan !?l:~·oriı.""ta, Londrada ve • .t,.mı;- 1 içindeki katli amlanna 'karşı nasıl 
it •~Asya, be~ saha11 o- sında İngifüre, 1805 ~en~ınrle br. :t\a9oleon ıkticlar nıevkiinden deceklerinden artlk ümidi kesme- terdamda bintc~ ııüshası b:tSllnn~- 1 göz yumabilirler? lş~ b.ınlardan 

r1ıı&ı: tesbit edilmi·•;r, yine Fransa ,nley1ılnc 6ÇW1<."il ıltti- ('Ckrlmiye nıcdtur kaldı. Bir sene mit olsalardı, durup dunırken, trr. !Belli başlı mevzulan şunlarJtı.ıı rnuzt:ırip ve mülhf'tıı olan ınaı uf he-
'-t r-- 1 fı:ı'·ı ''"tcud•> "'etıı·<II Bu ı'ttı fakla- ı._, ı Elı...... ..a ti k ld •"ba-·. 1- ı.zarn .. ,, ı....hı taı,·1 •• kı"nılnı· ··e •ııt"ı"tcf••'!.-klı·'er nıevzuhahs-

l "ısadi mahiyetine ıelince; bu 1 rı; he"p inde,., de 'i~ırıfü m·dulan ...,, ar .,.,. auu ın a ·a ı. netice itibarile kendilerinin de ti. ·;:~Ruhi ~h·;,e:ı- h;,:; m sele- cttiğlm •br~· iirdekl rn~kt.uplnrmda a-
~y~ sa'--) nd :ı.b .ı' · i 1~15 martında tekrnr Fr.anca- d". ol ak l J-~'arı .... ~- 0

• M"I a - sau. yenı n - ı Au·ı:ıpanın kara kıtasında ilii'er ıqmanı ac o an ..,._.. si. 3 - Sulh ruhiyatı. 4 -Taha,...,.iil şağıdakl fildrlerı c•kuroı uz: 
.... l'lt ı, k · • L~- 1 p ııelcrek btikümetın bnŞlna geç- b · •- k b-' ı ,,,, . 

. t\Urmıt , .,,.acı ~monya müttefik'lerin oı ılulanlc beraber u tşıe.re arqbnnaz, ae oo ara ve harpten korunm3. 5- Hıu·p vı. ~\'azlfcle.ri tabii \'C ıunrnı.i lıadıse-~I) 1 k 1 tı: b,un\ln ım.nine İngiltere ycdın- ._ d •. Lı 1 o -.o devlete bıra ı ıınttır • Fr:ıns:l''2. ka.r~ı hubettıler.' bu ıııı;a ar vasi aalmiyet ve wıusaa- lcaycsi ve psikoloji. 6 - Hıırıltcn , .;_ leı·i incelemek ve bngilerini beşer sa-'ll!r ~ el bıı ıtuf-ak he~eti teıkıline mu-
" I ..ııa -=~-~-1-~ 1 bir varlık sa - Napoleon hu itufaka dıt plebe deler vermeaJ--.ıL· knye yo1uııda bazı n·ulüııazalar. i- adetine valdetıne'ktcıı ibaret olan biı , .._ıua vııffak o!arak Fı·aos.a~·a karçı cru. 
. ,/ tnış olup aralarında ~irliği çalarak lwıısini lıirer L!ıeı: ~ın- harbe l"Cnıden başladı. Aynı sene Almanların, ifte Manı sahilin- Harp V<' kadınlar. ~ - Harp ve küt- hekiıııll'r, sırf lıekimlik vasfımızla 
d'Pılacaktır. Yani üçler misakı clfrdi. lfOG selll'"indı• lııgılızlcı· haziıanııırla \\'aterloo'da kazan- de durmak mecburiyetinde kal - 1 ruhiyatı. "J - Harp ve nıcdmi in- dahi ıtlı.e çok ciddi bh- me ajla hitap '"I ti Pı·usyayı ıla iltihıık ettirerek ılor· dıklıın knt'i '!.nfeTle bu ış -na er- b. d san. JU- Hal"l> ve ~ulh. ıı - H:up etme'k salrıhiyetini Lir vazife biliyo-lıo e erinin nazarında bundan "tincü ittifak hl"'••tini vucucle ı:~ ..., rnaları. bu suretle yeni •ar 1 e, ,.e ruhi bastnlıklar. 12- L· .r lıavn· ı·uz. Diln•ra fıstünrle iııırnn nev'i t"in l'ıtll ·ı t d. •• L-•I d 1.1 "' di. li~t3 ılrn ti 181.ö e kadar ta- --·• fi • 1 ••t k• n.ı • "' ' l·ıı 1

' ısa ı munaseUC1. er, eY- tiı nıİ\·e muvofıak cılrlulaı·; fakat oaun llll:'le '9e annea O an ° e 1 tına dönii• ve harp. l~~ - H•ı'(l ,~ tehliL.""Clcıit> dolıı '"e ar.-.- bir ımanta-~ er b bi · ııı:ı nı 22 e°" ~rfınrlR vctl.i defa I 1 h L b k !..&!...1_...:ı " ,.. •• 
v ara~ı'lda değil, ber iri r 0 da ma~lüp oldu. !':ihayet 1807 ıttifak kormı •a muvaffak olan be a 1 arue emetme 1M.-uın1 ~a'b&i)-et.la·. 14- Dl!ıuığtn lhU!aı;b&n. !itenin bülctlmr.an dlfuğ'mra ve işi. 
~ iki kıtaya şamil maayyen de Tils:it muahcdesile sulh akte· Jngıltere, ancak nıiıttefiklerıle tam minaNle ptermdıtedir. .Bu hıhliller nrasında beni en fazln ik-ir ~ir harp Psikot:1.1ml.U ıbahscdOe-

lar arasında yapılacaktır. dıldi. 1ngilt.cı'IC bu defa dıı yınc (ıMarn) nehri. dünyama ~na düş!iııılıfrcıı ~·e hatta şu :ra&ıyı saz-ı bik!ceği kananLind•~it. llar.p, bütön 
f" Amerika müttehit hükumetleri ~·ıılnız lkıılclı. İnJ!ılizlt't' bilhas~a i>f.rabeı knrııdn wıptığı harplerle, dört sene büyük feliltetlec- getir- dıı:ın <Devlet adnml:ınna açık mck- t.'l.hriıl cdid \·e 'trıuzit" ~uvvet1C1'in 
d~lt\huriyeti harbe nirmediöi tak- i panyadn Ftansa ilC' harbe ıle- we mha)•et Belçıkadaki \\'atcrloo _: •• ; Bakalam ( U--·) deni&i de ttı1n baş!ıkh nı<l'l'Euılur. Bu ıztınp aklı selim taı-aftnda dir.gı "z bn-.a-
ltde b. ~. •· k vııın ettlh•r. İ sırnnyollu rın mukn- muhıırebe!ıle t1on zafc-rı kıır.an - .. ~ .... -t Vt' )"alvanna mektubu ıııuhtelif nıil- ı kılııııısırlır. Hiit iiıı he~l'l'İ !~~erde 

ıııı • •r asırdanberı Mouroe a- ,cnıetı t('kı-aı· ünııL uv:ıı•dııılıgııı- mış oldu Sınıdı d~ belki tıı ~eriyeti yeni ne c'1M afetlere gi- Jetlere mensup olan maruf' ve ali- oldui:,'1l t;ibi kuı~k 'halli me~de 
ııı·~u ile harice karşı himaye ve dan 1 09 ela İngılteıe, twsınc l hıı miiddetı kı~ııltmak rııumkündür. ri.ftar edecıektir? hiyettar iki )"Ü% kırk hekim ve bil- de 1'Uni 11m1Ikrln t "ri fo'ldir edile-
Jı..11 •faa ettiği Yeni Dünya kendi ittifak ,·urndf' :..ltıımı\e ınuvnr- l~akat neaba buJ:"unk\i nhvaı :ı\"lıı Ebüzziya Zade tıa sı;a ruh hekimi 1arııfıııılan imza- ma. HATTI bir '~tan1 wlılihleroen 
t Yll sabası olarak tanınacaktır. fak oldu; vr i~v:-ııı\·ııllıı ı lıı PnrtP· 1 'an~laı ı w• neu.:clerı vennlye mü- VELİD bnmı~ ve bir çok lıü~ülc H! nf!fuzlu vili:ay~ "tintl.."teıı hir ~re ise. nıillet-
tı~İlt • k kblilc>rı:lcfı b.ı5kn A vu,turv .. lılan "llıııie ıcdocek mı? ................................................ C!evlct Jidcrlcriae gönılı'l·ilmlştir. Bro- !er ve lidı rleri de hu haı ıı knrştsm-
~ ~ürdcld t.a.hlillcı· Alm:ır., Holan<l:ılı,ı da wı:ıiyetleı ini ;çok i~i he-ın11 etme-

~ j _!_~ ~ Başvekil 11 ~'u DL a TE ~G RAFll!_R_ I ~~~';:· !i~v~:ütt~~irf~~;n k~~!~ı ~~~. ~=~;;~~~~~~ iç~~:\lh~~:~~ n·· tetkiklerine o 1 !arını Uı~unakbıdır. nuııhu"dan her arasrnıla biT nıi.ıba~'Pn it '\·al'dır. BU"ft-
tilt Uyük devletlerden yalnız tn- biri Ml1l hakk111dnki fikfrlcı·ini şcı·- dan a1ı1ıyorın 1kl mü~n-ct halmde 
tj) tre~e bir bayat sahası gÖste" devam ediyor - - lıctıııckte ve haynti,ratçı, scriris11tç1, bir feıdirı ·~~i, fıi~J.en \'C fık'ir-
ıj:;ıer_nıftİr. BilikİJ fİmdİye ka - • • l11fzıssıhhacı veya ruhıyatçı olduğu· k!rilc bir Cl'nıi~·et lçlnMi o._-rnl fc!'-
~ .. L 

11
Ya.si ve iktısadi bir CMDİası <1 inci sahıfeden devam) Istanbulda yenı ticaret na gôn• kendi z:.vıy ... ~nıleıı Ol"IJI- din ruhi halcüeri bü~tnn başh\1n·. 

., "'lll'Jan ingiliz imparatorlajwıun l~d~ bul~nınu~lardır. Halkın ı.lılekle- • • ul t'ahli11erlc bfai L-rtif1ı1dclendirınclc· lnSJ1nda b1r Uıunıs ~ tab'fisi 
1~ A"rupada ma·tu olarılk teı- rmı. ve ı t~lerını _dınkdlkten. sonra b• ı•kı • k 

1 
wdir. 1stima ız olaı.1\k hepsini in· pekte rcddooilc-ıne~~ faka't f-em <>111-

:'llı ola g p •• 1 O)"nt tezahuraıln Kırıkhnıı ısukıınıe- ır 1 erı uru uyor san1ıırı muvalt'kat \.ılı- ~.aman için :f'ü-• rntı:: insan tmnu tıa~h .. •ı..ılde ~vik 
ltııp n Fransanın musternleke tinde vo1lartna devam l'tnııslerılir. ırunl~'lCl 'Ve bnşhı i<lcolojilcıc s.ı.ptı- ve ilil eder. Ne çnı'c ki a)·n nyrı <ıhl-
1,.·ı''atorluğu, üçler misakı m- 1 Kırık~nlılaı ın hlı kaç glindcııberı nıl 'bc<c;ı; 1'nc1ıılnra kn""t kor bir ka- ı-ak ı....a ol:ın btı fel•ilerin 1ne1tsu,ıJ 

•I es 1 s· ı··· . h Ankara. 4 ( llusu~i) - Merkezi j lı.iklen~ 2·astlandlfcı 'l.'e ııa'\alı temin ,. ... 1 U\ n >•t ovyet er ır ı~ ,Yt:nı a- ı;abıı-sızlık)a . ~eııdısını bekleılıkleri İzıııh ve faaliyı·t sa halan Ege ile1 edildiğı içın İ~tanbulüa yeniden, ıııa· cJercilil: ile vı: ınenfi sun,tte elleriııl oldııklan cııınııat bu .-.evki ıabiı eri 
d"I &alralarını kurmak ılÇllll terke- 68yın Haşvekılııııız Dokior Rl'fik 1 ilıl f i iN ~·k T.C 'akıllarmı b:ığlıyan i!'llnetc knr~ı wnhih etti~i an unıınni galt-yan baş-

ı ~tektir. • Saydmn, dun :rabah ~ant 11 de Kı- Ant& }'a:. " eraın ve Hata7a .,amili deni ~sa. manı atuca, der r 1 - ltücom eder görüyoruz. !ar. fşte sulh ~E1'bm11 ~en; cx.ml· 
r k olınıık uzeı-e kurulan çay, kahve. 1 teıl kuıufac.Qktır. 

~tı • at bu paylaım11111n ta.bak - rıklana ge!nıiştir. aı:ıdeni eşya, ıııanifatum, deri, itha- -'-------------- Bu !ilimlerin ve lıcl:imlcl'in illdia- yetin ~ •Jllt~~ı • : 'b\l va'Mi ~e'lo'\:\. 
11 k eyle~uimdiki iaarl~in 60 _ Kırıkhanlılara ıltıfnt ~den sayın lat birlikleıınm çnlııma sahalannın Hava har'bı• !arına gore ~bahct ve bu meyanda ıatıiilc1i k11mçılıyanıimı.ı ı'iı. n11 yar-
ı~11~ •e I< t•• t" • b ğh bu mis:ıfiı'iııılz. Bt>lcdıyı!dl' hırıkhanlıla- ıenışletilnıesine kıırar vecilmişLiı·. "ıh he1(im1iğ1 koll.:!kttf fatalizııı ve chm dmd.1.n. R:ut .(l,_.,.lt 1 liaerlerl-
'IQ\~or a 

1 
ne .ıcesme • . - r.n clilckleı1ni tlmlemışlcr ve şehrin nu bırllklerin f staııbul kaııalilc h:ıTJ> ~ıta!ı Jmı şı~rnda seyirci kala- 1 nin 1harbı il:ıhll~..!rmı if11dder'i, tıu·l 

ttrı aon" Oçle~. mısakı ~~ediLlik- l .ihtI;·açJaıilc aliıkad:ır olıııuşlarclır. temın etUği mııllnrda bir tııkıııı j.,"'ÜÇ- (1 inci Hhif~-4en dev•Tft) ırııız. TJıhal>eı fıkıııi i'mlıı ı:ö:ı kaıııql tııklaıı Vı' '(!(.'('Jl)jlh.·ri ~a tab:lka 
llıiı..!-· ?'. d.unya ~~ Rilihatt ıB:ı.ş\'ekilimız, tPfııkatln • ................................................ çu yapan baza tayyarder cenubu unc:ı tr.:nıJ..irileri ve lı!nbir meşakkat h:ılkmm ~lcm.ı~o)ı ll"C ~r. Uder-• 

r 
Sahife: 1 

Cümhurrai.!=ts 
o. anarll• Kra.1uu 

tebrik etti 

, 
Anb:ra. 4 (A.A.) - Danimar

ka la..Wmm 70 inci doğum yıkJo
nihııii miinasebetile Reisicümhu
rumula lı:raı• ar.aı;ıııda karşılıklı 
tehıik ve :teşekkür tclı.rrafları te
ati eılilmİ!<th-. 

Brenner 
mülakatı 

(1 inci -hifeden d~ 
tteni ise sa.al i 4 .'45 ele bal -
km alkıŞlatı araswnda Brerıner
den -a~mtştn. Ciano da MU9-
90lini ile birlikte h.areket etmi~ 
lir. 

Resmi teblii 
Bre:mer, 4 (A.A.) -Tcb

liıi: Führer ve Duçe, mevkut 
Alman • ltalyan noktai nazar 
teatileTİ çerçevesine dahil ola
rak bugün Brenner' de miitaki 
ofmu~ardır. 

İki devlet adamı, üç sut 
• süren 'c mihver ruhund6JI 

mülhem olan samimi bir gö • 
rü mc crnıısıııda iki memleketi 
alakadar eden bütün mesele -
leri. iki Hariciye Nazırınm hu
:ıurile müz.akee etmişlerdir • 

Mareşal Kr:ite.l, ~örüşmenin 
sonlannda hazır bulunmuştur. 
Cöt"iişınoelere hususi surette ye
niden öğ\e ~m~ğlnde devam 
ediJn:ıiştir. 

Ne cörüttüler? 
Berlin.. '4 (A.A..) - D. N. 

B. 'tljansı bildiriyor: 
Bugün Brenner"de Hitlerle 

Musso\ini arasında vukubul~ 
mülakat hakkında mütalea yü
rüten Beninin .siyasi mahafili. 
m üttefik nrihvcr dcvlederinia 
t:lost şdierinin bu mül8katııua 
altıncı görüşmelerini teşkil et
mek'tt bu1undu~unu İşaret et· 
mektedir. Görü me esnasında 
mü:zaJ.:ere edilen mevzular tah
min edilebilir. Fak-at iiti dost 
devlet. hİ\.~ir :z.a.man müudte
~lerİ'Dİn n1e-w.ulanm, tıiyasi ve 
ya -ask~ti ~tic-eleri b..riz ~ 
mÜc!ISir bh surette tahakkuk 
ıc~J~medcn evvel ilan etmeyi 
adet cdinıncm"1erdir. 

Bedirı ~fililHk, bu 90D 

mülakat dola>·ı• HitJer ile 
Mu~4initlfrı btlhana Hu.İrl\n
da yapmış o1dukhın mülakat 
hatırlatılmak.ta \"e bu görüş • 
menin, bir devletin yılcı lm.akta 
oldoğ-u h4r Qtada fora edilmit 
olduğu da i?ret edilmdctedir. "I~ iki elimet belrrmqb: Biri d 'alimiz.. konıutanlannu.r.. mebus- Azah bir kaaa hı .... u şarkiye ban bombalar atma.ıar. ve ~~rct1l'rle hfıtun dünya köşele- ı:n1n ,,zn"!n ~'.r va;ıı~ '!'ı'~fatı~11 ~~-~~a =ı. Sovyet•- Bı'rlic;.; ara- lnrm.ıız ve Pnrtı m6f .. tti ı,<l olduğu h_aı mahL Am old• L . k k " • • •. , • rinde }ıp tın lıer şekılde müJafoıı- 11(.' nııc 'O,flfal{ S11 ı J<'t\ a eme 'nı-c> ue ı-. •. • 11 oır aç · ı~ın'" o mesene ve yar• - n , .ı; ~' .... d , ,ıtı a· M 

tin.!.- _lebistanın bu defaki tak- dt', lskcn<lcı un:ı lrnreket ı•tmışleıdır. 1 b J -1 d g · ı:ını V{' ı;Jıımün tahdiıliııi ve hııttiı llllp (l'n \1" u l •u"11 1?7, \ UJI il" 8CM vagon 
.:~ r!-..6·-•-- Ankara, '4 (Hususi) - Bugün An- a.~mcsına se ep .

0 ~u.:~.r ·~~ .. ar bertaraf edılıncı;ini dernhdc ettiği d- füırven naı '')'e m·n ~Yun b'ir t!- 1 d hr• • 
~.iri~ aonra_ ~~ .~-· ve Ba..ş.~kil Soğukokıkta karııda muhtelif ka alım soynn ,.~ duşma~ tayyareaı duşurülm~şt~r· ı bctJc luırp alcylıiııdt>ki mÜ(.'adele İıı· niy·e~~ıT) yoluml k1 ~u~'l\n~ıın t-cbli- a ttn a çe ımıze 
~~ a!:~ısadı ~~bh:;ı-:. ~U· ~oğukoluk, " (A.A.) - Başvek il i en son Arif Çubukçunun kasasıfülaıı 31 nahıye bombardıman edılmış- ıJe haklı ve RDlfıhiurt.t.a.rdır. Jlnnı..ri kf>lidır~ \;uıı,TIT. mıllakrın tıa\ılôl k d rd· 
~ I arının irtı ~nı am Doktor Refik Saydam. hkeııderun, beş b1n lira aşırıın ku<ın 'hırsızı Kari tir. Hava harplerinin baş,adığm- milliyetten oluı·sa ,;lırnnlnı- Lütün he- kudrctlcrini anlıını1'.'1l :f1 a't '\--ermi· 8 Bf ge 1 
s:eçen Hne bu vakitte ~do- Hcyhanl~e \ e Kınkhanda tetkikler- ! Yanhariçin muhakeme ı bitmiş ve danberi bugünü en sal.in gün ola-ı klınl~r ıfoioı:ı dnhn uz.un ve dnlı:ı y·c1ı yaldızlı 'haplaorod'll'TI bıı';'lt:ı 'Tlct'lir'! (B nwri 6alufea~. d~"a•) 
"'1j .,.bluvakkat mukavelenm da- j <le bulunduktan ı;nııra, ~-eh ı'İnıİ.ic f{el-I dort butuk r.ene hapse mahkum <>dil· rak telaklti etmek. li:ıLımdn. me!mt hiı· lıa~·atın ııl~ôaı lnrı olduk- \'e tehlıke Pat'Ohı ı l.trı-şısındtı 'Ckı- 4ni, ıı-. 
ııı~ ır rnuzıhede .. ekJine konul - nıı,IPrılır. n1işt1 r. o· .. - ı d L d d rı için l'n feci vu nınşeri Lir olum hnl hın:p tıııılar ve unnrrn1i c~ d: :\)ırt F at bl'! ptıraSl bile bu'unm1~'1lll 

1 .. un og e en sonra, on ra an . ._ f • '·1 ~, ,..
11 

... "'lerı· y • 

o illa - ------- ha it d b ·· k ~ demek nhın hnrbin i.şıkları olııııınz- cı~''.n ııenı~ı ş "ını hı~· ~ın • llhı'Oll'I", bh torbanın içinr. tıiı kaç 
1 l:>iier· ~- J ·ı S t re et ~ en ır . su~at ~.t .. rına lıır. Illi)•iik Haı p dünya ü ti.indl'ki mızın ı::nye-ı. 111 tny.ı ~·cnı flmı ıdd~n- g\ın\ 'k ;yec<'ğin"i dcı1dot,.,uktan S"On· 
ti" )l· t e aponya ı e ovye - Alman tayyuderı mıtralyo.zlerle A)'l'li kandaıı tns:ııı :v:ıımresine ınen up br ııumı.k d lkl r: bt:rnhlr tıb d n... na, tro~ ınun ciV11rınd11n ~l'('l'n bir 
!lıtık •rliği arasında anlaıma ve ate;ı açmışlarsa del fazla hır *ey ~ikıınlılaıclan <>tıız beş milyonu 61- ynsımn halkı a~;dıııl tamk ve l:oru- trene atlamıştn. J.:ntar tenhn bir i!!-
lııv llrerıet temayüllerinin çok yapamamışlar. birkaç yaralı ci - dünit!; bh çok kıyml'tli şı•\'ler ve rnak hı.ı.usun.Ukı ulermc tcı·Nıuuo- ıa~'Onda t'!unnıca 1mrc 11şajh iıımiı, 
ll()rı "et hulrnu, olmnsıdır. Bir Ja- , var hastahanelere kaldırılmı~tır. mefhumlar kıanh l ınrplerde · mahvııl- dır ... >. "~ b'r \"ll~un re.ltnıa g;ttrclt tckN''-
~ • Sovyet ademi tecavüz mi- B A s R A İngiliz hücumları • du. :ııı_ Cihnn ll nıbl de ııporlnrını ı;c- ~ı)Mlk ~yı 1 a.P'. c r J.::ıç ;o.nur~~ le'klle1'in 11rn rna uuınmı tn. 
~l'lırı akdi lüzumu, Japon mat- B J" 4 ( A A ) _ Al \'ell, çıft siiren ve lıfr aile ucnğıınla hulasa ıolaı.ık ıı"l.h:oOOl1aığ.m fnıl'C, ho~lcce, 'fK! p:ı~t)l)rt\I, M 
d" 1 '4raf d ·ıer· ·· ··1mekt br:~ ınD, •. i -"r k ti .mak ıae~ut blr hnvat \llşıyıın ınilynıılaı. me'ku.ııı ~hıplt"1·111Hı t >ntinıy.et ~- de tH!YI bile:ti ıolmt\d1g1 tıa1dc günler-
''· Q d ın anı ı Mll'U e- te •Kı :. tın n~ı 17. u~ve ~n pe. ca gı•nci lıir .ıında· ıw~ari bir t~kım hibi oldlk.aıınıla ~~ )'<lktuı; ce bcdav.ıı ~"llhattm sonnı şe\nimi· 

b... un an maksat, As yada Ja- ---- ~ - f l t t -'erdtT B b l •" -be-- •· ~~,,. S az aa •Ye •os ermı'l' · 1 ~ ldeo)ojik-r uğurunda ıhtiyaı 011.1111- çünk ., lıcJhl Jıyıı .a_\·ı ı ta 11 >"'• ş.. ze .-a r •elmiş ve burada ·ra'-ahuı .. 
• ~;1 ovyetler Birliği ?arat. s~- . Al.d~ııır. _tic~ret. yulu. ba~bi~ al~ı~ıl Anu~ya .. Jr!den Hind ~fcar("t yolu- tek İngili~ :t•y_y~rıcsi A_lmanyan~~ ım ve hnbalıırın kucn'klarından ıtlu· ·t nde bııu <-ıhh ı .ı.urncruudu1· 'e .nıı~ttT". 
~f 1\ hudutlarını tayınde ihtı- son şekıl uzcı ıııc lclılıkelı bır vazı- ! ııuıı eıı ınulıım merhalesınl teşkil et- garbında bır sılah fabrıkasma hu- rak )'i!M! harp ,yaııgm1nrına siıriıkle- I h:u>bı~ ~usan UrTh"rt1 u~twmt k• .. t.ah- Oün, P ap l't kanununa ınuhallf 
'-lı.~l!huruna meyman bırakma - 1 

yete d~ştuğunden bugün ıçln sulh 1 mı~tır. $ehil' 15:J4 de Kı111uııi Sultan cum etmiştir. Ba.zı fogi.i~ tayya : dl. Gnııtnti»İZ bir ı;ulh 'halinde yaşı- rJp?cı ııu )llkınd .. o ftOJ:<'.n. ve ~.ıcd~· h:ra~ltc.ıttıen R'rll'ltl Su\tı Ceza nıatı-
ır. ve sııkuıı nıannrnın ıuı~eıl('n Rnsra: Sülevnıan tıırafın<l.ın hu<lutlurııııızın 1 . " h "ll . h "" 1 k ti _... l Lj h h t neıı muzwnv olrııı slaht}:-c.ttar mu- '-t-ma.!rrd<• .... u a .-ı.:ıcn 'Ma~r 

'---
· ı 1 '· S • p·ı · · · · re erı ı 'lorvcç sa ı enne ucum \-an n.wm e ·e enıe r ;ır; arp ava ı L. b t . ., ,, .. -.. • M. ALTAY Uırı' lı'ıı.- - urıye - · ı ıstm lıcaı-ct lçinı~ nlınarak Bnğdad:ı ınülhnk bir t · 1 d' 1· ·ı· 1 · .. i 1 ,._ • ' 1 'b _-, şahitleıdir. ~a ttCt: ı.ıf ... ııp 0 un tfrtlinmn '°as1ta.,ile «un1an anlat-- il o k • ·h • t ı . e ınıs l"..r ır. n gı ız enn uç tayya- ve nsnn ı~ı seven ııı ı..n a1111 a"'arı _,_ .. 1• .... ' 

)O aıını ~rınc \ "C ınış, nı B)C 5"-ı liva ihdas edilmişti. Idarcmizdu l:al- • ·d ..... 
1 

.. .. .. . .. . - . . ~ahşetıle .....,vam etn...,.;tuoır. ını,;tıt: 
Sune • Roma nclerd~ııberi bır tudii bitırılı·miycn 1 ılığı ~bO ~l·ııe znıfında sıraı-ilı· Kızıl- resı u ·~~ m~ştur. ~rt A!man ~~~ıı~ı~ııceıı:;ı~~~~t ~~r,.~ab;\sıı~pı~~ k:; Anut dıpkı nauıu ,., Ole tut~~.., ıkı:-- ~- Bfr i~ tutup r.en in olm111t ni-

rın Anııılolu - na~d:ıt ılenılryolu ıla tn- başlar, Aıablu. İranlılar, V'1b&bi- ta.n'aresı us1erınc donmemışler- . - . • ı;a ~ında t~annrak ~~fJll'lJırul . -. tUl h:al)'tl 'il ~id~kl;m. Fakat 
t m·ımtftnııı- bızım tıcnı··.. ,·olumur. . d r harbin .sonuııtlo bırıbır ha tnlı k, ms· ı )i ın a•ı ~lbl bU·ı L.. ...,_ ·-'· "'1d':ı.: l . em as arı 1 . .. ' •n "'' . ler ve ::\h~ırlı l hı·ahim Paşa tara - 1 • • . - • • - al"I m11\1.a2eıw ''e' .. ~~ ııarnm ulre _pn-.h1 • .ol 'ı;•n !. gt-

•. . da uynı lımana d~ulmu$tu~. . . j fınılan zaµtedılnıiı;, fakat. her scfe- Çin aöfaı: mıntakalarına mı lulıyet, •çtı~rıı .1 uh_rnn vp lhtılnl 1 tun dırny:;ıı ın büa•.:ıf w. iıı•anlık tıi trnn nltında yotr. 1: \\tıın. Fakat 
~t. t /, ırı"Jd tnlııJcdeıı ıfrwm) Rasra, llı<h· ıle 1 ırat nelııı-leı ının 11ııd\• :kı. n bir ıııüıluet ı;urıı a a sıl En- b-1 ··n k ııl('"~uub~h.:;tır . .. Şını•lııler Avıııpnnrn lıadimi hı'k,ml~ı'lnt' t!Wi ıetmcl. <'n ha•~»Vl'! ııicerl> n yıınl~hk!a bunı-

~l'loıı ~2 .birincit~ı·~ıı cuına gunu bırleşerck ŞL>ttulma~ ısminı aldıklarıj hiplerinitı eline ılönmiişllir. Nilun•et 0 u ece lıarp \'l! ış,g:ıl gııı111üş !>lan ycıkılnde l>:ı J..-;ı (aı'<' \"ôktıu. Ahm lıekı r ya t:ıı-dnı· 'f::C'lmistm:t 
.'llda ~,Ohıo- da nııllı müdafaa h:ık·ı ~erı.le bulunan lı. ır lıımınılır. En kuy-l llıiyuk llııı·p te, :!J/Jl/l!J l 4 de İ no-i- :ıToskıl\a, 4 (A.A.) - Reııtcr: s~lct .. açlık \'e lçteıı. ıç.e ırnleynn hıı- duş;iıv·< rri ı ve hı!!lellm ıııl'luıkkak fn·re. 5(1 füg 1)11.rn "°'"tl"llll\ mnh-
•111t~.· "'Yasi nı:ıhıyctlc ulmıyaıı bır b ı .ı - k" "' Londrada ıneşrcdi1en haber hilifı- lırıde kın ve. ~arl'z lılıkumı nn_ılıı·. Bu- ki ırt in•anlık • e lıı ynt zııvlyl ın .inı 'f'\nnı\ • f knt "'a'"ıl:'"ıı:ı ... ,mftdı-~ eli . • • · • lıı knşes.ıııt' sınıııı~ ll unuııgu or- 1 Jiz - Hinı1 alayları tııl'af111ılnn zııı>- ti bu f 1 h d h u "' " .. 
'· nollsevl'Jlı~~~tir. . fc7.e de kenıli ımıi vcnlmiştıı·. Uns-~ tr lılmi!\tir. na olarnk, Çinin iki nüfıa mmt.aka- n acnı. at• nıu,•uee esııı ~· 11- ck!n ~~~ 'llun)~ll 1\ ~ olduj:t\l ğ~ıın t('(il 1>hmmuc.tnr. 
"il 111 c tın katıbinın vcı mlş oldu- nt <IGO kilom tre m af ede bulunıan İ . , . _ sına taksimi şaı tıle l'ııvy .. tıer Birli- yatl_Yııttı ve ı_hl_ıat kuıııc~su sıfotıle .._uıh 1 nrıabılec-<~J.._, ırıne .ıne., Ô" k<'l'll1 ~lltat< ~hı~•, mr;mh~J..~tml' iarif' 1>-
<\ııı alunıa~ "Öre l'cis uutkund;ı ~ '.ı;..ı ha 1 si 1• 1 .1. 11. 1- I Tırııı-etının ışlck sırıılarında 200 ğiııin ,Jııpony:ı ile bir nrlı mi tecavüz hekıın ıwıs ıl lHgane kııl11bıllr! he ahımtt 1l'eıhır ~~fü7 'hip' l"İ lınımak üıue •>0lhe t("•\im ~iltl"i•.-ı... E~ik .. • • • ılllı;ulll ve \ "U ı nın .~ıec C:, ı r. Ç b"n k ı ük 1 üf Sü ' 
""'"tto a ıııüdufaası hakkında lzabat 1 c aı nr Y ""C Pn 11 usu • vevş paktı ııkıletıııek ni,.·e:U 'hnl:kmda Ifokımlcr o1ümün ve dclayısilc kadıır kanıını. tir. 
~ııll'ı e!t, Tnccbu - n t;; r'i hızmet"n lü- :.anıcı nn mnlrsulu, ııehır yollan \"e luınıı.lının açılarak IIiıırl yolunun yer '.\fo,,kovada hiçbir deklaı"nsyorı ynpıl- haılıin rolıi l"cphe.lni, in an ıızviyc- - ·-----------~~------------
'l:ııı lltıdarı h:ıh~cdeel·ktir. Roo;evelt, dC'm.iı yoı:ıe burııvn getlı ılerek ~r~ç ıkğlştirmesi ıizcl'lne 20 bine kadar ııı.nrmştır. llununln beı ahcr, iyi kom· tuıiıı 11a11'K nıcka•ıizmalarını, in~an ı~- Dainıa (·n iyi 'Iür~e fılml<'r tt.'kdiın <'ılcn 
~·ı~,.~c kuredc s~ıyan biit n mıl. eılılır. ) ıılııız 1şehır, Fırat ve ıc e duşıııuştiir. şuluk nıünasebet.lel'İ Psıısınıı dııyaıııııı rQJııunu ~ nınntaliteı;iııi ve bunlar 11- • • 

~t~ı~':ıaıe )'npllğım~ı \"e lıunları =~ıd~~~~ı:r~! .!~~~ın~~f;:~~as~ ' Bugun talihin garip bir cilvesi, Sovyct sly~"eti !~in, l\~o~ot<"·~ın. n_ğu!J· ı~sındn nı~llctleı:ı ı laı-~· eden hıicıle TAKSIM SINEMASI 
l"i ı· Pnınktn oldo•romuzu bılme- _ _. d"" k 1 h b k 1 n tos 'b1da~·ctınde ~yledığı gıhı, ıkı la· ,,n manevı sahsı'-'ctleı ınl, trma~·tı1h.'- I 

h. az • agırıııı une ·aı ıır rır ı-ı ·ı an oasrayı yi- • .., 
·-.ıt11ı. tıııdıı • demiş olduğu cihetle,. · rafııı hlisrıuniyet g-<istı·rıııeQi şnrtilc ıtııi ve me,,ıı liyct l:ı:ırşı_ındnki hasc:a- ın,u h-... a da bilv;-;•. nıu\'llffö'kl,·dt \azandı. tı&. oı; rnd Ba ı- G"G da İs.1 ... m 0 •- J 11<! Yakınş:ıı kın en nılihinı linııını ha- J ll b" ki 1 l\ il "' •ı..n wl\ " • ~a .~-:ö ile biiUiıı ('.enubi Ame· .. , " a •mpara ... ı ıı- ıı.?°'1Y~ c _ ıı·. y:ı aşına inıkiını sb'Ct!cıfoi herk ten iyi bilırler-•• 1 · g·ORl\ÇE SÖZLÜ J ~lt'ı.-ektir. ğu t.:ırnfındnn kurulmuş ve derhal line getirııııştir. mustclı arl uegil<lıı:. •etlerin hn s ve temıırüllPrı, h.ırıı ve 

~~c:_ııya Amerikayı _ 1 S T İ K L A L K A H R A M A N 1 
'-'ıırlk etmiyecek Jlz.ka""ge VAPUR Mihalı Zoştenko'dan 1 Qolc ukdfT edl}(!i. 

.. (1 'r 1 Musta+a Şerı·ı ' Kahı a41umlık - Cenpv<erlik VP. \"nlRllU!vt'!'U~n nartnk ve unh J <ı'ı\el( inci Hhifeden rlevam) f ~ çev rı!a : J • "'- 1 6' ı• 
~ ıl, ~ tnraflı ~attn ntğmm 11 lıil' timsali olan ş::.bcser 
ı.lı ~ rı_ırı Anıulb.1 ı sebepsiz .ub- Dostlanın )-U ıııtilıni \'olgıı sa· ı mızi bir \clıiştır, aldı. bütün eş~'tımızı gemide bırnkınıştık - Gözüıııc giıecek olan cGıozl\'t ilaveten : İNGiLi! - İTA L Y.AN tı.roini ~ tetir şineına pıııeletri 
"t itlik· lCceğine ıpret etmiş. fakat hillc.rın~c "C'Ç~~ıııcklı~ııni ı.av~ıyc et- - Ac~lıa _bu gemi bizi unutup ha- Cebınlde bil" hu,·iyet vanıkasındsn değil; < Koı olenkı» dur. 
~ı:ı~~laµnınııııı ilk şaı'tının ,Ja- ıııışlcrdı. Tı:ıbıı ıııan.mı: !arının ılı!· ıekı•t ettı 1111, den:;lnı:ı.~ bnı;.ka biı· şey yoktu. ill'ıucıı gcııuye _ 1yi ya işte .•• J\rlıru değiştirdi- nôbriln saat 1 \""e 2.'30 da t.cm~ilütlı m:ıtinl'ler 
~~tllca Şark~ki vaziyetine karşı bcrl~gi-~.Yİ~, su ~c me!kt'n~rl~ln Diye sordum. Pek tabii ol~ı·ak ar- b~ııı.lık ... Sahi de cPı•nk n Yolılaş•ııı !er. 
it ti iz}ı rıın yenıden anlayış ve sem- temiz.lıgı ıtibanle \ iils;::ı ı.ahıflcııu- b<laşlanJan hıçbıı-ı bu tıtıahn <'e'l.'a· t a l<.l'lldisi... 1 - A llnh.. Allah.. Fnkat, burca _ 
~ etr:t ~tınesi Hiz1m o!duğnnu i- de yaµıl a<.'ıık bir El!.\ahat kadar gıı- bını _vcıeıneıuışti. Rıhtımdan ba§ka Bu hidise bizi epey uri:üt.muş ot- nan boya\anı yazık d<*i1 mi!. r. ŞEHiR rlYAflQSU KOME~ t(fSMfNOA 

1 Sı_~fl 8ıtır. 7.cl ve mcmnunıyctbahş bır şey tas:ıv- ılcnlzı, ufukla'l"ı :ıra~tııdık .. H ayır!. malı, ki Snıatof'a kndn.- geıııtdt!n 111• _Onu başka"ına sorarsını7.. 
,@ıı .l{OJıo~"Yetler mOna!!eb~tine gcti- vur olıınamn. diyorlnrdı .. Muvııf'll-ı Yok. ,·ok!. Geıçi l:mal'tlıı bir \"apuı ıııcdık. Raı·atofta beıı, &ııyle lıır .ra· y~ ı..wmad~ıııı için bu yoldaşa Öatlmfi-...Jek't Sah -:ı.-· ..... -... saat 21 .1. 
(Ilı p~ ilr taraflı ııııktuı konıin- kat eltim. Seyahatten ılc meınıııı-ı varı.lı, ama hu. cPenkin Votdnş:t ~e- ı ım s:ınt kadar n.) ı ılavını, ıl<'clim."i şu •Koıoleı:ko> ııuıı da kim olduğu- ~ •- ~ 8 

~•lırılldıtwı>l~l"e ınubalif hlçLir tara- rıum, fakat, vnpuıla ım mükemmel ğıl<li. Iluııu ı.lıkkatle tctkık ettik \"e Zaten sigaram kalma,,;ı$t1. 'ndim. rnı F.,nımadım. Soıırr:d:nı b:.ınun in- BURHANEDDiN TEPSi• 
tt~ ~~il nı .ve .Japonya ı!e &v,>:et- Qlm:ılanna rnğmen, llizumsuz lıirç~K cC:ro_z~> yahut ~cı~7..n~ olduğuıı_u j Sıgnra al~ım. Bı~z ı.la ciol~mı. t.llitp m\"ltı~nirlerinde:ı birinin aılı 
·~ ııı1~a ahtılaf ka)nn~-. olabıle· rahatsnlıkhıra htlımmak m"Cburı • gorrluk. ll alhukl tıızımki c Pl'ı1kın F:ıknt, ~edııu ) '& ••• dep bep,.i ,\·anm td~au siiylooiler-
'•,,,,~"I ılanıı kabil cldutu kadar yeti vardır. Yoldıış» tı. l ı;nat k:ıdar bir ~- Tekrar ııhuınal Ornda.n Astuıg:uı'a kadar ı::ittlk.ı 
li;• .!1,.

1 
•• ~.'!!.~~.~.t:t.iF.!ı;ıL~:l~!f!-İ.!: Hangi vapuda seyahat. ettiğimi :ı-;c yapabilil'llık? • . ~ ı,ı ıada rıhtım.I lo(t>ldim. 1 "'·i!cttı• lcarn yolunu takip ettiğim 1 Ju~· ı·Lf'., ı Gl..?er Mlıtlnclen 

ıc.,.·- - . d .. llatırlıy:ıııııyonım. Yahut , SİZl' hu it<'- ıl:ı <lolıı~:ııılaı-daıı bıı-ıııe ~kularnk: 1 - Hıay Allah nıiistalıakını Vel"Siıı. için <T~orolı•nkot ntın dnhn ne gihi ., ·ıti·l::._ a-·lrtır. lai ~lZID Ogl'U minin aılıııı suy l iyenıiyt•ccğim. Rclkı - Azır.ı,m. dı>d:nı .. Bız bu ı·a~·a Şu bizim cGıoza> yahut <Guluu yj. is".wl!!I" ııld:t uı bil ıniyorum... uac- ,....-. 

~I 1' •ilracaatı de c Penldn Yoldaş> tı. O~nmınu .. ı_'enkln \oldaş• ".~ruılle gelmlş~ık. ne mcyıfand:ı yok .. Evr~. bırnl>tıfım iii.mm•llİlllııilı•E••••••••aı••a.••••••••••••••••••• .. 
-~~ dfirı J\ (1 İnci aah lfeden devam) :sii)"liyeyiııı ki, bu ısim üzerinde ı6l"•r ! Hır saat k~d~r şehıı·~c dolaş.tık. :)ım- yıırdP biı· gemi vaı·. \'ıır anın ... Dur 
I~ 1-1'\ ~ 1rnıın\nrıı. bu,gtin d'! Fran- ~deeek değilinı. Bir çok sm ıııtılarl ılı bu J!;cnıının hnrer>el ctınış bulurı.J l ınkaymı. buı.ıun adı lıa..'lka ••• Olmyo
~~~ c~[-~k olmak gibi bir şerefi de ı.;eçiıdiğinılen kafam kuvv~tini klır- duğunu ~ördük. A<·aba kalkalı çok runı: Ko-ro-len-ko! •. 
tıı~ ~1 b~nl ya~ınıştık. Matbaamı- betmiş görilnliyur. Drıhn doğrusu, 1 mu olrlıı!. Ka~·~d.an git2ek hangi is- Fı.ıkat, hu sd"er koı ı.ınauıın. I>ahn 
1) ttt ts!~.~11ç kıı riinıiz müracaat r:eki zafiyeti vaı·. Runııııla be ı ·ııher. kelı>de ye.t ı~ehılırız? . _ doğru u, birıız te1aş ettim nmn ... 
~~~~irı -ı Baıbı mefahiri mil· bu m~IC<le mürJm olan vapurun a- - Yetişmıye ne haç••t!. Gemı go- Bununla' beraber. hu geminin ~
lt~~lıt.la teıneı_ ~ı olan bu lıidi&e dı değil: şahit olduj\"u111 hıi.disedlr; .ziiniizün öııfındc duruyor; görınii~or ııiden \'afti1: edil e~ri ıhtim.-ılini de 
it,~~;,. t"!ı>ılat venuemır.i millt Sanınl''a )'unaştığıını.ı: gün biri ı;cnç ıııusıınm:? varid ı:ôrmü)·ordum. Yoksa nldnnı-
~'"l?ıiıı~rtı·ı;ın fB~dah g6rdüklerini bir baynn olm:ık üze1e altı kişilik - Şey .. . F akat. bilnUn adı... yor nıuy11m? f 
~1lı ıııae.tı ır. Bu b~pta me.mbaın- bir grup, kara~'tl ~ıksrak Ş<?hrin m11- - Evrt, adını değiştirdiler.. Rıhhmı1aki hnmallaı dan bıı ine ~o-
l tıııı"uılİ)°\.1Jllttz. l:afsll~t ve ma1üınab ı-uf yerlel'ini dolnştık. A vdette hlr de - Demek ki, bu cPcnkın Yolda,,. ı kıılnrnk: f 
Ç.'.~lttn ııa e kııı·ılerımi&ln ,.e genç- ne görelim: Il!ziın vııpıır harek,.t et- lın ?.. .. - !'Grma:t nerc<le? dt•dinı. 
~. zarı ınut.:ılealarına arzc. nıiş!. E\•et; lımanda c Penkln Yol - - Oyle... 1 - I şh'!. Gözlerine ı?iıecck, gıirnıü-

' dııt> ın yerinde yeller esiyor. Hepi- Tabil pek tok "<'Viııdik. Bir defa, 1 yor musun? ' 

BUGÜN 
Tüm,çS SÖ7.LÜ Vf.: EN NKFİS l\llSIR t.rnSIKtsi İLE SÜSLO 

iPEK B0l'ÜK AŞK ,.e MACERA FlLl\ıl 

Sin-emaıu '!lda LEKELi KADIN 
Ilnı, n•llercle: Yl'Sl F VEHB! '\'C LEYLA MURA'T 

Dikkat: Filmiij uzuıılu(,'1.ı ~ üzünd n bugun :8ennslar l.2 - 2 - 4.15 - 6.30 - ve 9 
~ tenz:Jihlı matine, ) aı ıııki pazar s nu saat 10 ve 12 de uc• meüneler vanlv. 



Balkan Oyunları Bugün 14,30 da Açılıyor . 
. Biletlerinizi Şimdiden Alınız. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asipirol Necatı Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın i18C1d1r. Bahçekapı; Salih Necati ... 

• • • &+$• :ı o • • ••• , ..... o ••••••• c ... . .. . ................... ft ••••••••••••••••••••••••••••• ' ' ' ' ••••••••••••• ; ~-ı; ~ •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ' 

il ASKERLİK l f 
1 Fatıl Askerlik Şııbtsiıııiım: 

. ' ·s · -·~, ~ ~ ~· o····~:,_ ~· . . .. ... :- ~ . ' , ... ~:·{·~~ 

7 

Güzel 11 inci Balkan 
olinıpyadları 

Yazan : 1 evf!k liÖKE 

1 1 inci P.:ıl knn O~ unhlrı lıug(ın ve l \'elhasıl On lııı tnıi O ılkaıı Oyun. 
1arın Feııoı bulıç<' studmılıt yaınla-, 1 ıı ını ı•vrl'dt:>ı lı ıll :mı7. hu ~uhacl~ 
caktır. ıı::ıo l·nr.,ir ıtnlıcıı nıuntazıı-1 zu~ ırım. ı 1 ıdnııbt:>ı I rlınlcmedıgi 
mıııı yap 'nı;ıktu olcıı Ga•k.rn Ü\'Ull· ııllı ru:ıı nı 7.• ... ık ık dırılıyccck ve 
lıarll"rı bu seni! ıs1tdcce Yusıan ve Yu- •·n·f dıH·l!ıııcl lıır çok defalar ıki 
go3luv el: iple i •lrmı~lt'ıclır. bu) ı ak <ıı ta-ınılıı ver ulacıık olan 
Diğer nıill<"ll'ı tn gıı ıncın" 11" r,. lııı)' ragıııozı da caııdun alkı~lıynuık

yunlurın ııöııi\k geçccegl hatıra gele- Lır. 
mez. Çunkü Ha.k:ınlaıdn eıı ıyı ııl TE\'FIK BÖKE 
letlzm ckiµlerıı.c ıı ulık olan bu 1lı fu2'o'laY atletleri şehrimizde 

11 ıııtı Bttlkun Ü\ ı;nla rına ı tıı ak 

ı - Şımdiye kaJar hiç askerlik 
etmemiş ve g~çen cclblcıde IJ:ıkaya 
'c sevk artıgı kalmış 316-8:l5 (tlu
ııl) ılnğumlu topçu, muhubere ve İS· 
ıhkıim sınıfına mensup eııtt askeı e 

• c\'kcdı•eccklcrdil'. 

2 - ~ubede lçtıına gunıı 15110/40 
ı;ıılı günü sabah saat (!'il dur. 

;\lt.ikelldl~rin ta~·in oluıııan giııult· 
niıru hüviyet cü1.daıılarile birlikte 
• ııhedt- hazır bnluıııııahı.rı illin olu· 
mu. 

f°uıılr A ıtl:alik Şııluıs11ıdt:ıı: 
Sınır 8. he 1111 memuru l\felım"t 

Kamil oğlu Ahmet Tevfıl.:'m 2.ı:.:~. 
ııecle şubeye ırclmesi. 

rullletin iılirukılc nrn ,ıh .. kuluı ht 
senekinden ı;ok dala fazla he\eeanl. 
ve guzcl olacaklıı. 

Bu sene gcçt•n enelcrdcn dah:ı ·~ 
blr şekıldc hazırlıınmı "" dnhu ku\ 
vetlı bir hale ~elmiş bulunan 1'u ı 1-
atletlcıllc Yunıııı v .. Yuıroslavlar uı. 
sında cok ciddı nıu abnknlııt ccrıv 
edccrktir. Butun mt•vsııni nırml~ 
dahil ve h.ıı tcıııdc• sıkı ınmmbnl,nf ı 
yap 11nk geçiu•n kıyın lli atletler ı 
nıizin elde c•tlikleı ı pnı hık dere( 1· 
biitun Balkanlaı da ve hattü A \ ı u 
pad:ı lıiı dedikodu mevzuu teşkil et 

R~•ı ) .. ~)''tllllliı~ 
d C"" Yugo lav)ıılı ııtletlcı. 2G kı
ılık hır knflle hrılıııdc tıugünku Kon· -

mektediı·. 

an ·~ nelle ~ehı ıınıze s;elmışlcı ve 5 Birin citcfrİ n Cumartet{ 
l ıkccı ı ta..,\oıııınd k ılubalık lııı 
noı cu kutle ı tıı rafından kaı şılnn 
ı ı lardıı 

Mıı.tıfıı poınılnırı kafılc~iııe \'u 
ı•ısla vya ıı tlcUımı f edL'ı asyonu rrka-
11 dan Sııııılıtclı ı ıva~ct etmektcdıı 
l\,ıflleyı te~kıl cılcn sporculaı ş\ın· 

1 dıı : 
Klınııı. fJ,.~pot. f:ııçıç. Stcfı.tııcıv.._: 

7.:~o Pıograın ve memleket ımat 
.ı~aıı, 7.:-ıı:; l\lüzik. 8.00 Ajans halıcı· 
ll•ı ı. 8 10 Ev kndmı - Ym'lek lıstcsı, 
· 20-8.30 l\luzık pıogıuıııınııı deva
mı IPl.ı. 

• 
Olmak 
için 

Her seyden ev
sıhha t 1 i ve par

lak bir tene. lekesiz ! 
ve düzgün bir cilde 

M malik olmak la 
zımdır. 

.........-.ııı~EV KREM 
. PERTEV 

Sizin de cildini 
zi ,güzellestırir, 
guddc.leriııi bf•s· 
livNek canlan -

_ dırır. 

1

40 senelık bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV! 
tertip v: vapılış tarzındaki incelik dolayı!iile. tenin 
fazla ya~lan~.asına mnni olur. Ya~sız olarak hususi 

_ tup ve vazolarda satılır. 
Hnleıı biı kııç ay evvel \'aptıklaı 

yükst>k dere elt·ri raııablletek fornı 
da bı..lun 111 utletl mnızi nıilli blr ını 
tihan g ınu olan bugün ve yarını du 
tilııercl, kaıııpıı çektik ve bu ışdcı 
yetişıuıı1 olanluı ın ııez:ıretlcrı altın. 
bıraktık. Spoıeular ıçın kı n bir mücl 
det l<;ın de olsa (:ok luzunılu olan lıl 
kampluı bilhu ,:ı büyük bir kı.)mc 

Flı.ı . la rkovıç, Oııeı sek. Sı akaı-, 

tuı atovıç, ı:ıın c·uk. i{otııık. Kcı ır, 

,. bcı .. ck, L:ıl ırovıç, Zivkovıç, Ab
dmO\'ıç, Bul,uv. \'uçt"vıç Lencrt. 
.-av ıçt•vıç. Mıırkou-ıç, Mııv aı. Coıç. 
:)ıcpı nlk, Vu('cvı~ 

J:l :ıo rı,•ıırııııı vt· ml•mlcket saat 
ı.~uı ı. 13.:ı!l l\hızık: 'Mulıtelıf şarkı· ı 
laı (Pi l, 13 50 Ajans hllbcrlcri, 1 ı.oı; 
Muzık · Plaklaı lıı nıuhtelıf şıukıluı· 

pıogı anııııın dcvunıı ı ı 20 l\tur.~k · ı 
T:ı~a~L'4.ıeunıhur bıındo!>ıı (Şef: Ih iıl••••••••••••••••••••••••••••••i 

un Kfüıçeı ), 15.00·15 ':O Muzik. ..,••111!1••••••••••••••• 
Buının torılıııuıc-nk olan 12 mcı 

f!alkan kongre~ı. Yugoslav nıurah

. ıııslarının te:ıhlıuı la ınuva latları 
doluyısile ıçtırnaını yıırına tnlık et· 

Ş::ııkılı ve şnrkısız fılm pnıçalıırı ı ii j •••111••••••1• 
cPı •· stanbul Belediyesi ilanları 

J>- 00 Proı:!ınnı VI' memleket saat 

ve <'lıenımiyeti haizdir. 
Almunlıırın ınteıvallııı·hcıt dcclık

leı i ıoı 111 bulmıı ancak bu gibı kıımıı· 
larla ıııumJ..•1nıJilr. Kumpıı bir atletın 
foınıuııu bulınn ı i\'llı <legıl, saılecl 

yüksek foııııumı knyhctınenı~ı ıçırı 
çekıldigi hrnıeıı hcıkc> ı.:c nıalıiııı olııı 

biı hakikııttir. 
Bugün i'\in dıyehillriın ki bulü 

atletlerimiz en :, üksck formlurın. 
bulmu~lıırclır. Bu sebeple bugıııı " 
yaı ıı ~apılııcak ınu abııklllıırciıı at 
letleıimlziıı iyi dereceler elde elmı.: 
leı i nonnul biı"l.•r hiıdi c olııcııl•tıı. 

iki giln arka ııı 1 a)ıı ) apılacak • 
la n ıtıü•abakalaıda bir çok uirinc 
hlder ıılacagımızı \rnvvl'llc ıimit cdı 
1orunı. 

100 METREDE: Rızdeıı .l\Iuz:ıf
feı ve Fikret, Yunan ve Yugosla~ 
apı iııtl'ıleı ine f11iktirlcr. Hu iki kır· 
ıııetll koşucumuz ancak bu yıı rıştıı 
biriblrlcrile çekişcccklerdir. Bu mü-
11&bakaıı111 galibi 1'' ikrctlit dİ)'l'bili
riz. 

200 .\I E'J'ltE: Muzaffer ve '.:\lelilı 
raklplcı-ini nıaf:'hiıı etlcbilecelc kuv-
Yet ve kudı ettt-di ~ler. Kendilerine 
Yunanlıhu·ılırn ziyade Yuguslavbı·· 

dan ı akıp tıkacukbr. Bu yaı-ı~tu <la 
bı rincilik ümitle1·lmiz mevcuttuı·. 

110 Ml::TRE IAJ:l:İA: Faik ile 
lılandikas arıı.sıııda yapılacak olan 
bu ~arış, muhakbk ki çok heyecanlı 
.ıacaktır. Son zamanlıarda Falk, çok 
ıyi dereceler yaptığı halde teknik 
Ye taktik bukımından rakibinden da 
ha zayıf olma ı, müsabukıı lıakkıııdu 
kat'i bir fıkir yuıiitmemir.c mani ol
nıaktaıtır. l\lııamafih bıı m!ı,;ubnkııılıı 
F aik'in birinci olmuııı akla 'daha el
nr\şli gelmektediı'. 

mtştır. 

11\'arı. 1.S o·: l\luzık· Radyo caı Ol . 
ke tı ası (İbra hım Özgur idarcsln • 
de), 18 4ıl l\tuzık, l!l.00 Konuşma 
tBibltvografya). 10 16 l\lıııık: Tüı-

Sporcula r şerefine 'terilen kulcı·. 1 !J.30 l\lcnıl!!ket saat nran ve 
ziy a fe t ajans h:ıbcrlPı'ı, )fi ·ili Miı7.ık. 20.15 

11 iııci Flnlkıııı {l\•uıılarınıı iştirak f!odvo gautesı, 20.45 ı\lüzık: Faqıl 
·tınek ıızeıe şchrınııze ı:elınış bulu· heyeti. 21 15 Konuşıııa 'Guniin me~ 
ıaıı Elen ve Yul!u lııv alletleıı lıu- <ıı•IPleri l. 21 :rn :\lüzik: Radyo 1ıalon 
un o;,ıat ili rlıı C.ılııluşuı a.\' Lıı;e•ın- nrkestuısı. 2~.:ıo ;\lenılcke~ l!Bat n • 

::le toplıııımışl::ıl' ve Trıksıııı fı.hıde ıııe vııı ı ai:ıııs h.ıberleı ı: 1.ııaal, c ham
ı crn ·ımle çelenk kovmuşhıııtır. tııhvilat. kaınbıyo - nukut lıoı a"' 

P.unu rııult•akıp \'alı ve Rt"lcclı}•e 1l·'ıynt1. 2~ 50 Konuşma ( Ecnebı clil
P.eı ı Dı . Lııtfı l~ırd.ıı . Heden Ter le11le - Yııhıız kısu dulgıı po«tu lll'I . 
hıyesi Genel Dırcl:toılüıhı lstanbul ~2.lill tuz ık : Ca7.band (Pi. ı. (Sa al 
llolgesi bııııı:sındu, mı affı porl'ulııı 2:l ıo 11 kadar yalnıı. uzun d:ıl~a po~
şl'ı f'fıne bır r f' nıi kabul veı nıış ve ta•ılc ı. 23 25·23.80 Yıırınkı rıı ogı am 
iıu knbul f"I' nıııulc Elen \'(' Yugo • ve kııpanış. 
la\ ı.on"loloslaı ı dıt haııı bulunmuş -------Z- -yl-------
tıır. S<ınıa, Taksim Bclt•dıyc gıız.ın<•· a 
:suııda micıafır poıculıırın şeıcfınc l.ınınn cüzdanımı kavbettını. YımJ 
bır çay zİ\ .ı fetı ''<'ı ılıııış \'C 1 ı inci cıını alacağ'ınıclan e kısın in huknı 
Balkun ol uıılarınıı ıştırak t!decek O· voktuı. 
l.ın atletler: yekdıı:-crlcı ıne tııkdıııı e 
clilınişlcrdir. 

Tayfa · O mon Koııeoğlıı 

Serbest güreş müı1abakaları 'B o R s A l 
Ankara. 4 (A A.ı - Geçen hafla 

Türkiye lııışıll'hlıvonı Tt'kiıdnıl'lınııı 

da iştirakilc Aııkanı Şehır Hiılorlro-
ıııunda ~·apılan erbı•·t ~ı\re ıııüsa
b:ıkııfaı · ı bu h:ıfıa pazar ırıınu saııt 

10,.'lO da Hl Mayıs Stadyonıunda 
tekra I' eılileccktıı. 

Bu haftuki nni"abakıılar, r:ecen se
ııe Kııkııırııır guıeşleıine iştırak e. 
dememi~ olan l\lüliiyını pehlivanla 
1'ekirdaf{lı lliı,.eviıı a ı a ında 'e ge
çen hııfta milli takım l'abık ontreno· 
rü Pelllnen'e mıığlııp olan Kııta Ah 
ile Pellinen ıı.ı ·ıı ında vapılııcııktır. 

Rıı ınıısabııkalııı-ın açılışı mılli la· 
kınıımızın kıyınc>tlı clcmnnlaı ındon 
Celal ile Ya aı T>ogu nıaıııncla \& · 

pılacak bır karşılıışnıa ılt• olacaktır. 

Londr• 
Hewyork 
Pal'la 
Mllaae 
Ceaen. 

' A.m.eter. 

4- 10 .. 940 
1 Sterllt1 

100 Dolar 
100 FrHk 
10t Liret 
100 ı • .,. ''· 
ıot Florla 
100 Reylt•• 
lto Belıa 
lOll Drahmi 
190 Leva 
101) Çek Kr. 
10'> ~eçeta 
toı> Zloti 
101) Penıl 
181) Ley 

5,24 
132,-

3t ,"i• 

0,997S 
1,622> 

1!,90 

<COO METREDJ.;: Coı·cn ve '.\lellhin 
çekişıııclcri çok güzel ve lıu~ ccaıılı RAŞİT RIZA TİYATROSU 

Berlla 
Brllkael 
A.tlaa 
Sofy• 
Prar 
Madrlt 
Va rıova 
Budapef. 
Blkreı 
Belırad 
Yokoha, 
Stok hol. 
Mo•ko"a 

lto Olnu 
100 Ye n 
100 ineç kr. 
100 Ru ble 

26,S'.ilS 
0 ,6'.h 
5, ın 

31,1375 
:s ı,oos 

olacıaktır. Bundan başku Yuruııılılar
dan Karnrorgos da hu müsnbııka 
için kuvvetli biı· elemandır. )l!!lilı'in 
yuksck enerjisi, bu )'nrışı d:ı kazan
masına y:ırdını edecektir. 

H a lide beraber 

7ı!O/!ı40 ııazaıtcsi, 8 /1 0/~10 sıılı ı::e
celcl'i Reyoğ-lu Halk sincııııısıııda 

l:'atuklı l'rryu11/(,,. f\o>ıtıul6 r-ıı 

Vo<.lvil 8 peı·dc 

işçi arıyanlar 

800 ve 1500 de !{ıza .Maksut ken
d ine ciddi ı nkipler bulacaktır. Bu 
musabııkad.ı Rızıınııı birinci olabil· 
mesı, taın:ımilc bilgi ve irnde<ıine sa
h ip olarak koşmnsile kabil olacak
tı r. Y ı&nındıı V clkopulos gıbi kuv. + 1- M f.'M l R - Turklye İş Ban. 
Yelli bir ıakip bıılunıın Hıza, bugıın kasımı. l\lus:ıbnku imtihaıılurı 7110/ 
herhalde lstl!ııilen r11ndımnnı verebı- fı40 du Ad,ıııa. Bul!ıa. Dıyarbukır, 
lecl'k knbili)ctt.edir. Erzuı um. Gaziantep, Konya, Samsun 

Dııtcı koşular. atma ve atlamalar- ve Sivasta yapılacaktır. 
da şıın ımız az olmakla bcrnber Ü· * FEN JltEMUP.U - A.\•lık 75 
midimiz yok değlldır. liıa. Jnşttat işleı•irıe. Dikılı Beledı.ve-

Balkun bayrak knşu unda dıı kııv- s ine evı·ııkı ıııli~hite ile ııırıl'llcaat. 
Yetlı ckipiıniz<len yeni bir Turkiye * DAJ\TILO - Hava Kurumu 

ESHAM VE TAHViLAT 

Türk Ticar et bank aeı aaıaa 0,10 
Sıva• • Er:ı:uru na S t0,22 

.. • l 20.22 .. . ' 20. -
Umum tiyat ro 
Merkea BankHı petl• 

1 
TUrk Bo rcu l peıln 
1938 'it 5 H a:r:lne t a hv ili 
Ergani 

32,75 
107,75 
11,90 
SO,S() 
t9.S3 

!orsa harici a1tı;fi";;iiari1 

Lln ır.. r. 

Ye hatta Ralkan rekoru bckkmcnılz Galata ııahiycsı şuhesıne nıüı·ııcaat. Retadı,. i l 6S 
92 ihtimal clahiliııclı>dir. Bp da ancak * Ff.'.\' il/f,' ılff/Uf} - inşaat iş- ICalıa Betlblr llk 

change'l<'re dikkat edildiği zamaııı leı ine. Maaş 76 lira, Dıkilı Beledi- .KGI~· albıa ırraaı 
ınllnıküıı olacaktır. ı•esıııc ıııuracuııt. 

-z 

t 59 

Kr.şıf 

bedeli 

ilk 
teıııi11at 

445~.65 

126ll,70 

335,00 

95,2~ 

Silh·ri tlisımııser binasının ikmali inş:ıatı. 

l'ııtihtc Bahı İ!!efit Çifteay11k nıeılıl'~ı· ı kubbcsı 
nln tamiri. 

Keşi( bedellerile ilk teıııinııı nıiktaılıtı ı yukarula ,·ıwlı ışlt•ı ııvı ı 
apı temdidcn :ıçık cksillıııerc komılınuştur. Saıtnanıelt"ı· Zabıt 111, ;\lıı:ı 

melat l\Iüdiiı-Hıgii knlenıincif' görülccektıı. İhale ısı1on140 "alı guıni sıınt 
ı ı ılc Daimi F.nriınıeııdc Y<'llılncnktır. Taliılleı in ılk tcıııınat maklııır. ' '" 

ya nıektuplnrı, ihale tııııhınden 8 gun evvel (ıııe<lıese tanıııı için Bele. 

ıtıye Fen İşleri \'e dığeı ı~ için ViliiveL N:ıfıa l:\tü<liiı luklerine ı miıı·acı1 • 

utlc alocokları fenni ehliyet ve 940 yılın:ı eıt Tıcaıct Odıı sı ve ıkıılrıı ıh 
ıhale giınü muay)'ell aııtte Daınıi 1-:ndııııenıle bulunmaları t !l~!ı>\ ı 

Hatay Seyyar Jaıdarma Alayı Levazım 
Müdürlüğünden : 

ı _ H atay Seyyar .l anıla rnı:ı piyıııh• alayınca cins ve mıktıı rı Rşrı 

~ıtlıı. yazı lı eızek knpalı znf usulile miıbayaa eılilecektır. 

2 - İhale 16 Biriıwıtcşrııı salı giiıı\i !laat 16 da ıcrn edlletektiı. 
3 - Buna ait şartııoıne Aııkaıtııfll Vila~et .ı. K . ı~taııbulda Vilii 

~·eL .J. Konıutaııl ığında, Aııtııkyada Lı.vazıııı ill ıidiırliığiiıııle gôı iılı•bilıı 
4 - Tal it> olanlıı ı ın ihnlc<len nih11yP.t bir "lınt l'VVt"linc k:ıdııı Tic-ıı ı <' 

Odı&!ıııca mu adıiak Vt"'.sıkalaı ilt> ve % 7,!i nıu,·okkaı ll'nılınıt ve teklı 

n1ektuplerıle bırlikte Aııtııkyııdıı 'kışla binasıııdıı nıııteşckkıl atırıalnıı 

komisyonuna murııcaatlıırı. 

Mııı·11kl.-rıt 
t r. ı.111111 t 

l.fra Kı. 

ıll ıı /111111 m e il. 
kllfllli'l 

f,ıro Kr. 
Mi!.·lflı'l 

Kilo 

18!iOOO 

Mııhııııtt<ı Fdif,,rık 
eı·wkm rinsı 

liıı 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 1 
fi/ ı tlıu.ımııerı ı. ıifı,,ııtı 

L fr('/ 

1500 

'i'Oli 

900 

K.ısımpaşaıla Nalıncı Hacı Hasan nıalıallesiııın Ku

IDk" ız ııokıığıııriu ellkl ı :?;:) ·'·eni (51 - 53) vı.ı rııını:ıratııı 
(371 say ılı ahşap yedı o<lulı hane. 

Fındıklı Yalı~·a Çelebi mahallesinin f{aıakol C:ıknuııı 
sokatrındıı eski 115 -171 \'eni (17 - 17111 ayıl~ (1411 

metıe ve C201 o;antlnı nıe"nhıısınd:. arsa. 

Boğazıçınde Yeııiköydl' Gıız.clcl• Alipaeıı ıııuhulk•ıııııı 
C.."kı Arpacı veni Tekke 1<okıığıncia c ki ( ıoı yeııı 
(G . 81 sayılı haneııın 3 1 1; hıs«eqi, 

Yukaı ula yaı:ılı gayı inıcnkulleı in ıııillkl\•etleı inin pc~in r:ıı ıı ıle ıı 

lışları (l5ı gOn ı ııüdtlt"'tle açık 11ıttıınıııv11 çıkı-ııılmı~tır. İhalesi Ui/I0 /!140 

~·:ıl'şaııılıa gün.Ü saat on lıeştı·<lır. İ steklıl .. ı in Ak:ıı at, ~lnhlfıliıt kaleııııta. 
ııııırııcaatlaı ı. l!l2!l0ı 

Cebir, Hendese, Fizik, Kimya 
Vl• lisan. dcısleri: Haı ictcn Ort.Jı V<' 1ı~e lmtihıınl:uıııa ha~ı~·la11'~:! 

olanlarla yenı sınıfluı ının deı slcnııı ~ut bulan mektepliler ıçıııılc 
veya 2, 3, 4 ki~ilik gı upluı la ı.ı P.ırincıtc:,ı·ın Pn7.nrtesi gıinrlıız ,.e geet' 
de derslere ba!71:ınut·ai:-ındıın: kayıtlıı ı h:ışhııııışLır, Okııy:ıcaj?ınız dcıd~ 
leıe gure te<liyat h:.ıftalıktıı·. fC'eıni>el'lıtcıs Tı:mı\·ay durağı l.arşı. rıı 
yabaıırı dilleı· ve Rı)•n1.iye .Kız - I<:ı·k ı•k Okulunn ı miirncant . 

'.\Hıtluııı: Zİ l'A </l;''/'!Sl,.1l'A 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
TÜRK TİCEARET - 8-A-NK.ASI A.5· 

.İCUPONLU •VADl!Li •MEVDu# 

~ :: 
_ __:_GiT·PARANIN·FA·ıziNi•AI-·~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdür1üvgünden: . 
k 1111~ 

Şinıdiyl• karla ı ıııekttlıe kaydedilmiş olnn talebe ucledi alıruıeıt • );il 

tarı kcavuz etnıi!; olıhıgu cihetle a agutııki gilnlc.rtle hir girış ınfı..ıtbıı 
ımtıhııııı yrıpılacııktır: 

71 J:iriucill'Şı wl 19.1,0 ım~a rtesi: 

~aut !l dan 12 ~<· kııılaı· cebir, 'l'rikQOmetıi. 

~.ııı t 11 ıh•ıı ı 7 ye karin ı Cı•oıııet ı i. 
, l lJ11i11r·iltı~ıı'n/1 .ıı~o ·'"lı: 

Saııl !I dmı 1 l ı• kııl:ıı· Fizik. 

Saat l:!.30 ılan Hı,!:O a kııılaı kiınya. J.I• 
Sıtat t!l,15 <ll•n 17 ye> lrnifaı yalı:rnL~ ılll, cFrıın~ızca, fngiJizcl.'. 

nı:ıııl·a.> bıı· 

. lcktehe yazılı ~aııtleıdeıı fll'Ç gelcıılcı', kayıt karıwsiııl yaııındll. il' 

lunıhırınıyanlarlrı kop~·:ı kıılcın,iz vı·yıı ma\•i mul'ckkepsi7. gelcnlrr 
1111 

hıınlaı tı iştirak cılenwzler. (93o!:) 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan"~ 
ı - Ankııra okullıınnııı 1940 mali yılı ihtiyncı olan 4320 toıt \;~ 

kimıfıı ii ve :140 ton kı iı.ılc kiiıııürii ıılrııncaktır. Muhıuıımcn bedel. 

2776 Kı. kripl<' ıın;; kuıuştur. 

2 İh:ıle kapalı ınrf ıı ulile y1tpılııl'nktır. M 
ır.11"' 

:ı - İ Pteklile r , tahmin l'dill'n bcdelleıdeıı indiı nıP. yaprnıık sll 

tı•klıflı• lııılunacaklaıd ı r. ,11ıı 
ı - Ek!ıiltmeyı• giıe1:ekler. 2 ıııo s:ı~ılı kııııun hükümlerine ıı)"!: 

helgt•lr·rle komisyona lıaşvurııeaklıınlıı . ıııı· 
Cı İlk lenıiııal, i5fit lira 7f> kuı u~tııı. Tenıinııtın eksillıılC sıııı iJ' 

den ılrılııı once Ankaı a Okullar l\luhuseheelliği vezne~ine yatırılı1111"1 

rl'ktiı . 

li - F.k~ilt nw. Aıılcaıaıla Okııllnı 

uıı Lesi l?(iııii ... a::ıl 10 drı yapılacaktıı. 

o p~· 
ruh:ı eheciliğinıie 21/10194 

cr.376) <~469) ; 

lstanbul Defterdarhğından: . «lflı 
Beşiktaş l~ırtasiyc dcposunıla ~nptırılacnk !ltH1G lira 9 kuruş 1'C~,,ı 

ıııı:ıtl 
tıınııı ltıi açık ek,..ilt..nıeyc konulmuştur. J<;ksiltme 21/10/940 P 1' lıf' 
cııniı snat 14 de llt.>fterdıırlık l\lilli EmHik i\lüılıirliiğünıle toplnnacıı 1111,~ 
1111 ~.voııdıı vııpıl:ı~aktır. ::'llünakasa evrakı ::\tilli Eıııliik Miidıil'lüğü ~ ,-ııl"' 
kaleminde gıiı ı.ill•lıilir. İ :-tcklileriıı bu işe beıızeı· en ez 6000 lırahk ış .~ıııı# 
t ıı:;-ııı:ı ılııi r eksiltnlf' l?iiniinclen 8 ~iiıı evwl alınmış ehliyet ve 9.(0 k!ıı•W 
ıııt Tıuıırı Oda:'ı ve:<iknsı ve 7 18 lir:ılık nnıvakkat teminat 111~ 

(!l49·,)~ 
nıcıkııı koınisyoııa ınür:ıcuatları. ~ -================-

Bliyiik ca•u• romaaı - Te/rilc• No: 44 

USUN: 

. \1darını bil kı: Srrııa du.ıg111 uıttı o udum t'fl lıanaclu bıı ıfo1gııılıfiı 

temadi ettirme!: içııt yemin cttmli. 
Sana tavsıyc etftı"im. Kenrliırı, nd 111;,, gıııwhluı·daıı tcnzilı ııt. •• 

Her zamaıı ?11< sııt btı' cıile vııı•ası kıo-cıc"k ı•cı-:iyettcjin. llı•mı tr.111111 e.t 
tıc lıcıyata. -na1mıslıı tnsaıılarnı aHtBIYıa a·ı•dt t et... l:.'vet, ıfoğrvdııt. 

İnsanlaı· uota1ıları fçin ha11atlanm ı·eı·irlcr .•. Fkcıt 11ırnıııslunm rer
meıler. /yi bıT hırıst171aıı, luçhir şey için ıııı mıısınıu ııeı'tlıeı. S"'ııı srı· 

çıkııııık Ye kemli!<ındeıı buyuk fcdı:ıkarlıkl nr isllycn bir vazife istemek 

ve bu vazifede \a olmck, ynhut ımıvaıfak olunca, ınilletiııe tıııihine 

kavdolunınak ı«tl• ı·dim •. 

-, ----"!"-- . 
Blrincite,rin Cumartetl 

ııs6 

Y!RIN KUL 

Şımdı aeııd•n rica. ediıwnmı. Beni a./f Bt. Ellerinle aaçlaı ımı ol•şa ... 
H er· ıe11i, lıer ıe~i. bir tebeuümüne, bir Qiiler 11üzUne. &ir tatlı ılizüııe 
f eda •deoeğiHı." Cosuıluktan ütifa ettiğimi Gcstaııo11ı'- bildireceqiııı.. 

Almaııyayı terk11decrıiim ... N e iııt•rsen 'llCl/lacağıııı. Yalnız aııııelik ıef. 
katinı ii.:el'imden eksik etın• ... C.valmn bckll11orw11 annecığim. 

LİZA. 
Bir çocuL: rafıı dım, mektubu eline veı-diıu, yolladım ve cevabı da 

h em &n bekledfi'inıl örlcdinı. Bir saat sonra 111 satırları okuyoı·dum: 

Liıa, 

Mektubunıı okulum, 'bir ananın hir km {fiN mklıd6et u ı•/kd 

"'?1' cnıUnl• fMkcill ~ok ... F«ktıt niçix B«'PUıt bu k i tli. ~oz. ... 
"'-• ?tıtft.aetıt .ır .aaı. Y in• • ilirri11, lizıtıet •ttfli• 

adctfor temenni Mer-1111. Ar-..• 'f:.V. 

Beni affettin mi? sualınıe biı tek cevap yok!" Pastahaneden boyle 

ayrıldım. , 

Okuyueuluım, o gi.ındcııberi aııııenılc, ağabeyimle hiç kuı;;ılaşıııa· 

dım ... Fakat sizi tenıın cderım ki, annesini even bi1· evliıdııı hıı~ııttıt 

olan anasını, onun tevcrcuhile berı&ber kaybetmesi kadar acı hi~biı şry 

tasavvur edilemez. A rıadaıı hayli zaııııın geçti~i haldo, bugün hu mev

zuu hatııOadığ; tın ıaman kalbımin çarpt.1jbııı, güzleriınin dol<lııC:uııu, 

başımın etrafında siyah kaim biı· bulutun dolaştığını hissederim. Bir 

evlat kat ya,ına ıı-clir e gclsın, annesinin tatlı sesine, ıııiişflk <izlenııe 

muhtaçtır. 

ııi bı ı;oka ldardıı dolaştım ve eı·teııi ı;abah dobu 

RcrllnC' geldığim zurnan scı sc:rıılı •lnı hımür. zail olmamıştı . Mnn

mııfıh l\l!ıniclfte olduğum gıbi de ıl gllılim. Hadiselel'iıı üzcı·imlcıı biı 

ıamuıı ı?l·çmiş olması. \•okuluk, biraz URubııııı te,.kin etmişti. Kendimi 

Çok yalnız ve bedbaht hı ~ etli~orılıını. Hale annemin ılonuk ve soğuk 

lakaytliği olur şey dcıl"ıldi. 

Erte i ~a balı doğru il inınıleı ' ııı yıımnn çıktım. Onu baş1111dun ge· 

Ç••n ~akoluı ı ıınlatnmaırlını Ziıa, ıığabeyinı ve annemden bu yolda biı' 

şikiiyet, her iki- inin de scı; iz, saılasız idamını mucip olııbilirdi . Ges

tapo zulıııiinfı ııı ti ı ııııış, bir 11 fıık ihhıırla hir aileyi yıkımıkta tereddüt. 

rtınipıı·dıı. 

Daho lrenılt• gl'lirkeıı, fakir hi ı· kıtdınııı şikılrcliıı i duyıııuştuın. 

Bt•nını lıu t?izli ve esra rlı wHim nwkıuıiznıa~i le alakamı bilnıiyen za

vallı, hır gt'(;• kocas ile oğlunun nasıl' evden alıııdıkl a ı 1111 ve nasıl bir 

hu fta aç ıısuz :tııHiııı glirdOkt"n onı a eve iade ed ildiklerini seı-ıenitli 

l.11r li ı;aııla unlatnııştı. 

H lmmlcr beni göı iinl'c: 

- I,iıa merhaba, ded i, ııe Vll r , ne yok? 

US9 H. 
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3 5 R••t 
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