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Roma Temasından Sonra 
• 

Almanya Muazzam Bir ita/yan 
• 
imparatorluğuna Razı mıdır? 

: Asla! zira eski Roma imparatorluğunun ihyası hülyası 
:tahakkuk ettiği zaman, bu imparatorluk her şeyden 
evvel Cermenlerle çarpışmak mevkünde kalacaktır 

Yazan: HÜSEYiN OAHID YAL iN 
~ logiltere Batvekili ile Dttee a

ı-uında Romada o kadar merak ve 
alaka içinde beklenen konllfl"al&r 
barid bir istical ile nihayete erdi. 
Netredilen resmi tebliiden iki 
devlet adamının umumi .urette 
birçok meseleleri görU.mU.. olduk
Jarını haber ahyoruz. 

l\Ic<.::ul tlevlet adRmları tu·tı.~ın

dH şah~ı teına~ların ve fikir muta
uakatlarrnın çok faydası olacağı 

ınkaı· edileme-:r.. Yüz yüze anlaş
mak ihtimali çok daha kuv\•elli
dil'. Fakat uıınuıı d~ bir imkan de
J'ece i mevcut olduiu işte bu ı-on 
tecrübed~ meydana çıktı. 

l\Hi:ıbot bir netice elde edile
ruemi~'e bunun kabahatini her
'ıalde İugiltere Ba~vekiline tahmil 
.edemr·~ iz. O kendi~inin hi.isnüni -
yeti, sulh dava:ıına sa da kati ile 
tlünyanııı ınuhabbelini kazandı. 

İtalyan gA'.teteleri adalette11 balı
ısediyol'laı'. İtalranm adaletten baş 
ka bir ~~Y j..ıteınediğini ileriye sü
ı·iiyorlar. 

Doğı usunu "(iylemek l&zımge-
lir~e. in::ıaıı arhk adalet kelime

.sinden de hak kelime::ıinden de i.:ı

~ikrah edi~ or. Çünkü öteden beri 
muetefkl~ir ve rnütemedtliıı be;;e
.,. ti ı çok yüksek görmeğe ~·lı~mı~ 
tmlundu 'll bu ~·likı:ıek mefhumlar en 
'\ ahşi tccıı viiz ~ taarruz mefhumla
rını n1.1zm· gö::ıformcğt: yarar bir a
let ve pC'rdl· haline getirilmi~lerdir. 
Siyaset ile fazla nıe::;guliyet insanlar 
ela ahlak ve kıymet ölçfü.ıünü deği\\
tirdi. Tc..:avüzleı'İn en kolay ve za
l'ar gt•lirınireni lıu yüksek nıeflnım
lara kur~ı yaııılan nıane\•i tecavüz 
oldu. 

Ad~tleL.. Ne adaleti? Bugün 
milletler arası siyaset sahasında 
bazı ağızlardan l>ir adalet cfavası :;e
si çıkma,.ma manlıknn imkan var 
mıdır? Adalet bir hokkabaz nl\'ar
Jağı gibi ağızdan ağıza dol~sJYor. 
İstilaları, tecavüzleri, fenal;l;ları 
hep gcııiş kolları içinde hima~·e edi
~·or. Yabancı toprakhH'd~ bigünah 
yerlilel'in kanlarını sel gilJi döken 
Avrupa milletleri hiç olmazsa ezi
fon ve çiğniyen beşeriyete bir te
seut makamına müracaat t:'<lemive
c~kleri birkaç ahlak mefhum~ .bı
raksınhu·. 

Ronul mfü1.akerelcl'i böyle aka
mete uğradıktan ;.ıonı·a ne olacak'! 
Bunun Avrupa !!İyasetinde "eni bir 
.buhrana başlangıç teşkil e~ieceğinc 
lhtimal verilemez. İngiltere silah
lanma yıu·unnda büyük bir gand-' . . 
Jc iledemeğe çalışıyor ve giin geç-
tikçe eksikliklerini üımamlı;nll'ak 

Hüae:rin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Almanya ile 150 mil
yonluk kredi anıas
maRı dün imzalandı 

Brlin: 16 (A. A.) - Anadolu 
Ajan•ının huauai muhabiri bildi
riyor: 

Yüz elli milyon marklık kre· 
di mukaveleıi bugün aaat 12 de 
hariciye nezarotinde müatetar 

Baron Weizaeoker ve orta elçi 
Clodiua ile hariciye umumi kati
bi B. Numan Menemencioğlu ve 
Antalya mebuau Cezmi Erçin 
taraflarından .am.imi bir havai
çinde imza edilm.İftir. 

iaıiliz Başvekili ve Hariciye nazırı Lcndradaa 
Rcmaya hareket ederlerken 

Romada iki Başvekil 
Neler Görüşmüşler? 

Roma: 16 (A. A.) -Stcfani A-

i:rn:,ı tebliğ- ediyor: 
. "iııformazionc diplonıatica,, a -
şağıdaki ~·arı re-.ıni tebliği ne>ı;ırct-

rnektedir: 
Vcııedik s:mıyında Chamber -

00 00 9ll 

Von Ribbentropda 26 
Kanunusanide 
Varşovaya Gidecek · 

Londra, 16 (A. A.) - Daily 
Herald gazetesinin bildirdiğine gö. 
ı·e, Hitler'in fevkalade murahhreı 
vüzbaşı Fritz Weidemann, gelecek 
hafta içinde Londraya gidecektır. 
Mumaileyh, İngiltere hükumetiyle 
temasa geçerek Alman müstenue
kelcrinin iadesi meselesini görüı,t 
cektir. Yüzbaşı Weidemann, Hit
ler'e Almanyanın Şarki Avrupada. 
,rapına!\ı muhtemel yeni bir talebi
ne karşı İngilterenin hissiyatını 
bildiren bir rapor da gönderecek -

tir. 
Bu gazete, Von Ri1bbontrop, 

26 sonkanund·a Polonyada Beck ile 
göriişeecği zaman Polonyanın müs
temleke istiyeeeğinin ~üphesiz ol -

(Sonu 3 üncü aayf aDllzda) 

lain ile l\Jus:o;olini ara:-:;ında Lord 
Halifax ve Ciano'nun huznrlariyle 
yapılan mülakatlar hakkında me-

:ıul Roma mahafilinden şu sahih 
malumat elde edilmi~tfr: Konu~

(Sonu 3 üncü sayfada) 

1-iıtl~t ale Beck son 
karşılaşmalarında 

ı, 

1 

' 4 

General Kazım Ozalp 

Milli Müdafaa 
Vekili Kazım 
•• 

Ozalp Çekildi 
Yerine General Naci 

Tınazın geleceği 

söyleniyor 
Ankara, 16 (Husnıi Muha

birimizden) - Milli müdafaa Ve
kili Kazım Özalp, Sıhhi sebep
ler yüzünden istifa etmiştir. Ye
rine General Naci Tınaz'ın ge· 
leeeii söylenmektedir. 
:::::::::::::::=::::::::=::::::::::::::::: 

- . 
Avukat Vasfi Raşit 

izahat veriyor 
Ankara, 16 (Hususi Muha· 

birimizden) - Yarin (Bugün) 
Ekrem König için partiye mü
him bir takrir verileceğini ha
ber aldım. 

Vasfi Ratldin aözleri 
Diğer taraftan Ekrem Königin 

vaktile bir yazı münasebetile (Son 
Posta) gazetesi sahiplerinden Ek· 
rem Uşaklıgil ile mezkur gazeteıün 
o zamanki tahrir müdürü merhum 
Tabiri Ankaraya davet ederek res
mi bir şahsiyetin oda:ıında tazyik 
ettirdiği iddiası arasında bir tele· 
fon vesilesile ismi geçen mebus, a
vukat ve profesör Bay Vasfi Raşit 
bu hususta aşağıdaki izahatı ver
miştir: 

- (Tarihini unuttum, yalnız 

vaktin bir akşam üzeri olduğunu 

hatırlıyorum. Ekrem König bana 
geleli, tasrih edeyim. Meb'us Vasfi 
Raı:;id değil. avukat Vasfi Raşide 
geldi. Elinde Son Posta gazetesinin 

1 bir nüshası vardı. Bu nüshadaki hi· 
j (Sonu 3 i;ncü sayfada) 

TAYYARE KACAKCl
LIGI HADİSESİ --

Ankara Müddeiumu
Beyanatı • 

mısının 
• • 

Atı'kıArııt: lG (A. A.) - Tay
yare kaçakçılığı hadi~eııine dllİi' 

bszı i~tanbul gttzetelerindt! inti
şar cd&n !On yazılar münasebe
tiyl~ Ankara C. M üddeiumimi~i 
Baha Aı·ıkan, kendi ini ziyaret 
eden Aııadolu Ajansı muhabiri
ne .. -.unları -:ciylemi~t.iı': 

- Hadi~eııin mahiyeliııi ~a

yın Adliye vekili Parti içtimaııı
da izah etmii~ idi. Hadi ... e haldnn
da. hundan ha~l,n :;ö~·li,\'CC('k 

bir ~eyim yoktur. Tahkikatın 

zü~ıtc~i. sayııı ,.<!kilimin ı,c~ ana
lın da. tarnamirle ınliııdemiçtir. 

l.Iuhtereıu bn w·kil Celal Ra
yar, yine :ı,;ni ~ru p h:timııtnda 

matbuatta i11tişar c.·d-:-ıı .\azı lam 

i~.ırtıt ederek: 
"Hu yazı.rı .razanların nıiita

le ~ııut ınÜl'J\cant edilmeıcini ve 

bir mıılıbiı' şeklinde isticnılı edil
melerini..., emir bu:} urduklarını 
l.ıe) ı\n cylemi~lerdi. 

llaş\Tckilin bu :u ksck direk
tiflel'iyle memuriyetimiz, tahki
kiyle rneşgııl bulunduğu tahki
katın tenviri mak.adiyle, ı~taıı-

lınl müddciııınumiliğiııe bir i4i
naJJe t<.ıliınaLııamc~i gönderıni-: 

"c bu lıu:susta ~azı yazan muhar

rlrleriıı ct•lbeclilt't'Ck muhbir .;ıfa-

ti~·le malurnatluruırı miil'acaat 

edilınesiııi iıüemişti. 

tS011u 3 W.cü sayfada) 

F rankistlerin Taarruzu 
inkişaf Ediyor 

Barselon Yakında Muhasara Edi
lecek General Frankonun Tehdidi 

Barselon limanının banıbardtmau cdılir1ten ha·ndıı.n alınmış resmı 
Burgoı:;, 16 (A. A.) - Umumi 

karargahın tebliğini itmı·: 1. eden 
radyo nasyonal, bu harekn esna
sında beş bin esir alındığını, mlihiru 
miktarda harp levazımı ele geçiril
diğini ve 60 kadar köY zeptolundu-

ğunu bildirmektedir. Diğer taraf. 
tan mezkur tebliğ, düşmanın Es
tramadure cephesinde yaptığı nü-ı 
mayişin tam bir akametle netice-

HER SABAH 

lendiğini söylemekte ve (dü.~manı 

tardettikten sonı n kendisine bü
yük zayiat verdirerek takip ettik) 
cümlesi ile vaziyeti işaret etmekte· 
dir. Yine ayni tebliğ, Frnnkist tay
yarelerin Barselona, \'alansiya ve 
Denya limanlarındaki askeri hedef .. 
leri müessir surette bombardı~ 
ettiğini de bildirmektedir. 

(Sonu 7 nci aayfada) 

Son Pişmanlık 
l apanyada Frankiatler aon zamanlarda büyük bir taarru

za geçliler. Katalonya cephesinde inkitaf eden bu ta
arruz, Hük\ımetçileri çok mütkül bir vaziyete dütürdü. Bütün 
Katalonya erkekleri silah altına alındı. Baraelonda büyiik bir pa.
nik bat göaterdi. Bütün bu vaziyetler galebenin Frankiat tarafa 
doğru temayill ettiğini göstermektedir. 

General Franco kuvvetl~rinin bu ıon ilerley~i, Franıada ve 
lngilterede büyük bir endite ile takib edilmeğe batlandı. Franaa
nm muhtelif yerlerinde 8araelon hükümetine yardım için te,eb
'.büaler ba, göaterdi, İngiltere filoııu Cebelüttarıkta manevra.la;·a 
ba,ladı. 

Fakat bize öyle geliyor k~ İngiltere ile Fransa Çekoslovak
yayı nasıl kaybettilerse ayni •ekilde İspanyayı da kaybetmek ü
zere bulunuyorlar. Senelerce süren tereddütleri onları bu i de 
de zararlı çıkarıyor. Bizim Atalar sözü ne kadar doğru imi4 : t 

- Son pi,manlık fıt.yda vermez!. 

A. Cemaleddin SARAÇOGLU 



Yazan : Kmt Okay 

Basmacılar Birdenbire 
Hücuma Geçtiler 

İleri Atılıyorlar, Rus Noktasını 
Esir Etmiye Çalışıyorlardı 

Kızıl ordudan üç tabura yakın birkaç rue temizlediler w ileriye 
a ker vardı. Bunlar muhtelif istika- doğru giriştiler. 
rnetl rde hareket ettikten sonra Burada yükselen feryatlar, 
mevkilerini aldılar. TtırkQe ve Ruaca sesler birbirine ka-

Enver paşanın tabii olarak bun- rışıyor ve bir bir patlıyan tüfenJr· 
lardtın haberi~ oktu.O gece baskını ler de heyeeam arttırıyordu. 
~ aparak "'hre girmeğe taraftardı. Basmacılar Ruslann korkttığu
Fakat bu <' nada Dilşembede bulu - nu görünce daha çok cesaretlım· 

nan gonullü basmacılardan birisi misl~rdi. tıeriye ablıyorlar 'e bü
ye.rlere surune sürüne pa.,anın ya- tiln Rus noktasını esir almağa uğ· 
uma kadHr gelmiş şehirdeki vazi- raşıyorlardı. 

yeti olup bitenleri, hazırlıkları en Şark cephe.sinde ise sessiz sa
ince tafsilatına varıncıya kadar an- da hala kesilm~-ti. En ufak bir tü
latmıııtı. fenk bile patlam·yordu. Enver p:ı~ 

Enver paşa bunları not ettikt n güzel bir sipre sa.klanını~ ikide bir 
sonr. kararından vazgeçti. Ertesi başını çıkararak dUrbinl ile etrafı 
sabahı ~klemeyi muvafık buldu. kontrol ediyor sonra ona göre yanın 

AU-17/1 S9 

Fakat Ruslar basmacıların ra- dakilere kumandalar verıyordu. 
kamını bilmemekle beraber gec~le-1 ( Devamı var ) 
yin muhakkak hucum ~eceklerme =;:::==:===========f 
kanidilcr. 1 R A O y O ' 

Maamafih tertibatı aldıkları için '---~------
kumandan müsterih tepede batar-

YENISABAH 17 XAN'UNU~ANl- 1939 

SEHİR H'ABEALEAi POLiTIKA: ... . . . 

Genç Karısını · 
Öldüren Adam 

.. Polise Karşı ispanya harbinde son 
Okuyucularımız siyasi vaziyet 

Gelen Kadın Avrupa siyasetinde bir der<l 

D• k• mevzuu teşkil eden İspanya mec; Jc· 
ııor 1 1 si nihai -safhuma yaklaşmakb.ı:lır, 

Dün A~r Cezada mü- - Sabıkalı Jojefin dün yeni Kataıonyanın ut1 ~aptma ~hpıek· 
•• leh Haklı bir cikiyet bı·r vak'a işledi ta olan Franko ku\"vetlerinin f.iOk dafaas1 yapı Y B rse1on t t 

k:.......A-11....1- K Jozefin ısm· inde bir sabıkalı k. - yakın bir zamanda a u zaı> e Be~· .. da Kule dibinde r.cnç Beyoğlu Papaa ~ e- k J • t 
.JV&"'"" •• • '-!_..1 dm d'. lıse' hakaret curmun" .. den meleri, askeri ve ev i.ı ceys vazı.ve kenaı Kalo'yu kıskançlık neticesi nan isminde bir kuumız su--- un po .. . hakkuıda ahJMı,n haberlerden ött rti 

öldllren Koizin dtın cinayet mahke- dili wmelıı:tapta di)oor ki: dolayı f Uncu asliye ceza mahke-
1 

bir ihtimal da)t'tindedir C ını 
mesinde müdafaası yapılm.1§br. MBir m&ddesttenlteri yaptlma• mesine verilmi§tir. ga 1~ • 

1 k t · 
H Aslen Romen Olan bu kadın di'n hurıy.et kuvvetlerın artı_ . span~a ••--n-ybbı vekili avukat BAy teehhür edilea Kuımp8fa - ar- b&rbin..ı- o-h•tata dı. 

ll&IUUft: :-L.:.. K--,_ö birahanesine gı'tnıiş ur. yavq yavaş ~u • 
Cemil Saçlı, dn&yeti usun uzun 'biye ,.ı ..... Wlbeı• Yen~· gecelr di~~ Y . ırasında geti şeceği taha1rku~ eclivor Bu Vl\1.ı~ 
t.uı etmit ve Moizin kansına hi· Sam.ana ~-- kalaa im- ve en sme servıs s b'Jh 
taben.. mı bır" çamur deryaıı halindedir. rilen bir r.ataım pisliğini bahane e- retten, tQtaliter dev~~t.ıer, ı assa 

~ - - • Almanya ve 1talya buYük memnum• _ Eğer sen bana ihanet ede- Bilhaua yağmurlu umanlar- derek bagınp çagırmaga başlamt) yetler izhar eylemekte ve tatil> •t• 
cekaea al ıu bıçağı, beni vur, dah. ela Beyoilu De ICUrtalufU --.~ br. tikleri dostane siyasetin semereJe· 
iyi yapanın!... rine rabteden bu yollardan seç· Jozefin susmasını ihtar i"Jin e-e· riıu almak zamanı geldiğini gor· 

Dediilııi ve bunun akabinde mek imkinı 'kalmamakta 'H ...... len polis Rifata da bağınp çatı!ır- mektedirler. Filhakika Almanys 'e 
genç kadının hemen bıçağı kapıp dan l"eçmek mecburiyetinde olan- mış ve hemen y.ıkalanarak hak- İtalyanın baş düşilncelerindıen hari· 
kendfeiıııe doğru . hücum etm~i ü- lar dizlerine kadar çamara sö • kında zabıt tutuhnuıtur. de Ak denızin garb methalinde, bu 
Rrbıe mtldafaa için, aWdığını ~e mülmekte ve ekseriya beter ku- Dün 4 ünciı asliye ceza mahkc· denizi Atlantik Okyanusile rap~-
ba Sll"aJarda ikisinin bıçakla bera- rat bammaliye parası .ermek mesi müddeiumumisi bu kadımıı den CebelUttank boğazının mill'ha· 
ber yere dUterek Kalo'nun yerdt>kl mecburiyetinde kalmaktadırlar. polise hakaretten mtikerrer sabıka- sıran bir devletin elinde bulunma na 
boğuşma sırasında bıçağa temas e- Bilhau& bu aeçitte bir taDe ele Bl bulunduğundan hemen tevkifiri sıdır. Bu hedefe varılamadığı tak· 
dip yaralandığını ve sonra öldilğii.- elektrik fenerinin l.alunmadıjı ela istemiştir. dirde bu boğazı tehdit edebil~k 
nl\ iddia etmiştir. söz öniincle tataluraa •aai,.tin Muhakeme; şahit celbi içm da- ıstinat noktalarına hukukan olaJila-

BaY Cemil bundan sonra; genç kötülüjü büabiitün anlAfalr. la- vanm gayri mevkuf olarak görii • ı:a bıle fiılen malik olabilmek &l'Z\!SU 

kadının Enver isminde bir aşıkı ol- tanbuhm hu aemti uelclenlwi ih- mesini kararlaştırmıştır. bu iki devletin esas gayelerinder· 
duğunun da nazarı itibara a.lınma- male ufranuf bir ,erdir. B• yo- - ~ dir. 

sını ve hA.disede bu sebeple (Şi 1- lun yapılması için uzun zaman • ita!~ n Balearlarda elde edebile· 
detli tahrik) bulunduğunun nazan lara ihtiyaç oldutuna ıöre bu de- ceği istinat noktaları vasıtasile Ah· 
itibara alınıp az ceza verilmesini b- relrin her yaimurcla feyezan ede- denizin bu kısmım tehdit altında b1 .• 
temiştir. rek etrafı çamur •• siihreye sark yeni küt-: phane lundurabilecelrtir. 

Bundan sonra; mahkeme k~rar etmeaine bir çare bulunama.,. Hukuk Fakulte 'ndeki tarihi bli- tiri taraftarı da Almanya, ~11-
için talik olunmuştur. YENi SABAH - Biz bu kari- yük alonun görillen lüz ım üzeri- yanın Atlantik sahillerini ve Fran-

imizin şikiyetini aynen faal bele- ııe kütüphane haline ifrağ oluna- sız Fas sahillerinde denizaltı gcMl· 
diJ emizin nazarı dikaktine ko- caktır. • )erine ve deniz tayyarelerine melce BELEDİYEDE yuyoruz. yanın bulunduğu yere çıkmış tele

f on başına geçmiştı. 
Saatlar geçti. Gecenin karanlı • 

ğında hiç bir ses bu sükOtu bozma
dı. 

12.30. Müzik (ktiçük orkestra- iç erenköyde asfalt s• d 1 d D 
1ef: Necip APm> Belediye ıç Eren.köy. Söğütıu- ır o an ıncını 

Modena kütüphanecilik 
İstanbul Oniversitesi modem 

kütüphaneciliği memlekette yay-

olabilecek ücJer elde etmeği ve ~a
kınlarda tekrar tazelemek niyetinde 
oldukları müstemleke meselelerin
de fili b~rekete dayanamıyan ele
rnaıılar pşinde koşmaktadırlar. 

Sabahm alaca karanlığı.. Dü
şembe üstünde bugün ses ve seda 
yok .. Halk evlerine çekilmiş bu fev
kalideliği bekliyor gibi .. 
öyle soğuk var ki.. Acı bir rüzgar 
yilzleri kamçılıyor.. Büyük goeuk
lar arasına başlarını sokmuş olan 
yerlller bile bulundukları yerden c;:lk· 
mail iatemiyorlar .. Fakat .. 

Sabaha 0111 yine Ruslar ihti)at 
kuvvetleri şehir haricine sevketti
Jer. 

Oer,enibt etrafı mttthlŞ bir ka
labalık içinde .. Likin Enver PaŞa 
nın idUe ettiği basmacılardan henüz 
haber yok .. 

Rua kumandan tepedeki nöbet· 
çi lnılübesinde etrafı tarumt eder
ken birdenbire bl1l tepeden bir•· 
teş yOkaeldi. 

Anımndan b6ytlk bir b.flle 
ile~e dolra atlldı. 

Basmacılar llarekete pçi)'Or ••. 

Ateo... 
Toplar gilrlemep lwtlıdl. Dö

tembe Ml"'9 bnfb. Top &tefleri 
birlıirini takib etti. Telefonlar ltle
di Baemacı•ar beygirlerini 6yle pı.. 
detll aekllde ileriye llirdWer Jd o
kundan fırlam.1I yaylar gibi top 
memıWnden 1ızaklapılar. Toplar bo
ıu bopma tepeyi döverken onlu 
çoktan ikinci &ı tepeye k&VU§IJIUŞ• 
lardı. Şimdi piyedelerin ve ağır ma
kinelei tUfenk takımlannm silibıa-

. n harekete g~mişti. 
Bir. piyade kıtası ilk hamlede 

Enver Paşa ve maıyetinl kendi &· 

telleri altına almışlardı. Hatıl bir
kaç lmrpm Enver Patanın kulağı 
dibinden VIZ vız geçti. 

Enver Pqa hemen beygirine at
: Wdı ve bumacılara emir '-erdi 

Beygirlerden birer birer atlı
yanlar kendilerini lllperli bir yere a
tl1or w beyghierinl de ~ dof· 
nı salıveriyorlardı. Topçuların J:>•ı
lunduğu tarafta Enver paşanın üeo ... 
ri hareketine k&.r11 liddetle yapılA'l 
ate§ kar~ısında Enftl' pata iyi bir 

• mevzi bulduğu için saklanml§ dı~a
n çıkmamı§b. 

Fakat telırin garb taratı böyie 
delildi. Ruslar mevcut toplannı bir 
tarafta toplachldan için prb taraf 

. ta eot zaYlf idiler. Halbuki buma
cılann mühim bir kwm burada bu
JunuyorJardı. 

Şark taraflara top sesleri ve a
.YWnda tlltenkler v. )"•tmell tQ. 
fatJer ~llr~ın prbdakiler ha 
Nlrete pçtler. Bu lammda pec az ............ ~ •=•"dar .. taraftalr8yle yt1k 
lılndDlr ld... Yara .. t lclnde lu
macıJuta .... ardtı ubrlerf dag8 

4 IBDlllJe l8lmlllerdl. . 
a...ı.m..- lılr'-""e 

1 - A. Rubinstein- Kostümlü çeşme Yolunu asfalt olarak yaptır- Marifetleri 
balo süitinden- ba§lanğıç mak için bir müteahhide ihale et-

mak ve ~k lüzumlu olan bu iş ic_:iu 
müteh•f!S!Slar yet.i§tirmek gaye'\ıle 
yeni ve ~k yerinde bir teeebbüse 
seçmek üzeredir. Almanyadan bu 
hususta ~k ihtisası olan tanınmış 
bir zatın getirilmesi düşünülmek
tedir. Bu zat meccani olarak açıla-

2 - A. Rubmstein- Kostümlü miştir. Yol İO§&atı bittikten sonra Ahmet isminde küstah bir do- Fakat bu tasawr ve projelerde 
Frankonun katı gah'biyetinden son
ra son şekillerini alacaklardır. 

balo si.ıitinden- Napoli balıkçıları belediye bu sahada bizzat otobUR laodıncı dün ayn ayn 3 vakadan 
3 _ Rio Gebhardt- RomaDIJ· servisleri yapacaktır. dolayı yakalanarak ultanahmet 

Bu vaziYet kar§ISlllda Frano;a 
ve bilhassa İngıltere çok tenni ile 
hareket etmektdirler. Ve ellerinden 
geldiği müddetc;e bu projelerin ta
hakkuk sahasına çıkmasına çal~
caklardır. 

viyolonsel ve orkestra için ~VV'O.AA.,AA,VV'vvo.AA.~VV'""'"""'~ - ı inci suh ceza mahkemesine veril. 

4 - J. Strauss- Polka mittir : İKTiSAT İŞLERİ 
5 - Hanns Scbmidt- tnciler

vals 
6 - Leopold- Teni dUnyarmı 

eski prkılar 

7 - F, Königshafer- Tirol en
termeuoeu. 

8 - ttaıo Aaom- Melodi. 
9 - Gerhard Winkler- Kemanın 

aşk prkısı 

10 - Beethoven- Skoçya hına
lan. 

13 . .0.14 TUrk müzigi-PI, 18.30 
Proiram, 18.35 Türk mibigi (Fa
ml heyeti- lıluhayyer fulı) 19.~0 
Saat ajana, meteoroloji haberleri, 
airaat bonaaı (fi>'at) 19.30 Tllrll. 
mtbdgi (Muhtelif oyun hanları) 

l - ..... Aç kapa oyun havaaa 
2 - .... Butm OJUD llavası 
3 - .... Gmç °""MD oyaa havası 
t - .... Anadolu oyan llansı 
6- .... 0demif~ 
6 - ..... Balltllllr F.eybeji 
7 - .... bmir Kordon F.eybeği 
Çalanlar: S. Ya'ftl' Ataman, 

Vecibe, C. Kozan, C. Çatlar, H .gür 
20. Konuşma (Hukuk ilmi Yap

ma kurumu), 20.15 'rnrk mtmgl 
(Şarkılar) 

1 - ..... Hüseyni pqrev . 
2 - Rahmi - HU&eyni p.rln-

Acep nuende ıuhu 
3 - Suphi Ziya Hüseyni IU'kı 

Feryad ediyor bir gül. 
4 - Rahmi- Muhayyer 1&rlıı 

Serapa hüsnU anam. 
5- Reşad Erer-Keman t&biml 
8 - Mustafa ÇaVU§o- Biaar Pu· 

selik aarkı Du çepninden. 
1 - Hacı Arif bey- Hicaz tUr

ldlsl1- BlllbW tqda ne gear, 
9 - SaWıeddfn Pmar- Hicaz 

türkü- Hali yaşıyor. 
10 - Sadettin KaYnak- Niha

vend aarkı- kirpilderialn. 

11 - ·-·· Eviç türkü· Atladım 
bahgene girdim. 

Oku)'UCUlar: M11""er tıkar, 
S. Tokay. Çalanlar: Vecille, C. Ko
zan, R. Erer, R. Kam. 

21. Konupna ('l'Urki.Je poataaı) 
21~ Saat, esham, tahviJ&t. kam
bfşo- nukut borauı (flJat) 21 30 
ll8llk (RadJo o~ ..ı: Ba
an l'erlt Alnar 

1 - L. van Beeüıown: 8 tlııcll 
Leonore DVtllr • 

2 - L. Yalı Beetb-.ı • JDCI 
Senfoni l'amaJör (Pomtoral) 

22.IO llWk koalJllD•'•n (l'o&. 
Jdar) 23.48.H Son ajana llaberlerl 
ft JVm)d Jll'Otram, 

Ahmet evvela; "Bahç€ köy,,den 
buraya muayeneye gelen Zıya is -

Hataydan gelen eşya minde saf bir köylüden Gülhane 
Gümrükler idarem son zaman- hastahanesi civannda.; onu bas

larda Snriycden Hatay menşe şa- tahaneye gotürüp "rontgen" e koy. 
hadetnameli portakal, mandalina durmak vadiyle 15 lira -dolandar
ve sair meyvalarm gliımük h8mi mıı, v "onra köprüde latanbul -
vermeden memleketimize keçirildi· Adalar - Yalova iskelesinde Ya
ği hakkındaki hadise ile ehemmi- }ovaya gitmek üzere v.apur bekler
yetli surette m~I olmaktadır. ken Hüseyin isminde 72 yqıııda bir 

Bunun için §imdiye kadar Ha· ihtiyarı da 
taydan memleketimize ithal edilen _Yalova biletler~ 3 liraya çık-
bu kabil maddelerin ment"' 1'&ha- t. Ben kişe memurunu tanıyorum 
detnameltti yegin yegin tetkik c- ( !) sana 70 kuruştan bilet alırım! .. 
dilmektedir. Bundan bqka ecnebi Diye kandırarak 5 lirasım ıal • 
memJeketlerden geJen malların da lllJf ve kalabalık arasında sırra ka
me1119 ta)aadetnameleri tetkik edi- dem basmıştır. 
lecektlr. Bu itin aydmlanmuı içiu Ahmedin ~ DncO vakası da Top. 
Hatay hlk6metlne bir teskere De, kapıdadır. Topkapıd11 Omıan is
müncaat eclilerek malOmat isten· minde bir adama: 
milör. - Bir teneke peynir sattım. Ce-

Karnuca yapdan bu kaçakçılık bimde bir ka~ yaz Ura btittln pa
ielnin kısa bir zamanda meydana ra var. Fakat; bozuk para lizım 
~ umulmalrtadır. oldu. Aman & lira ver şimdi seti-
S..ayi •Hli•in toplanbn ririm !.. 

cak kurslarda bu mevzu etrafında 
dere verecek ve Webe yetiştirecek-
tir. Bu hususu mevzuu bahseden 
bir toplantıda memleketimizde bu
lunan tanmmış ecnebi profesörler 
profesör Köprültl Fuat Üniver
site rektörü bu işin ~ok yerinde ol
duğuna karar vermişlerdir. YakPı
da tatbikata gec;ilmek üzeredi. 

Yüksek , icaret mektebinin 
S6 DCJ yıl dönümü 

DUn yutsek iktisat ve ticaret 
mektebinin 56 mcı yıldöntlnıü idi. 
İktisat ve ticaret mektebi bu yıldV
ldbaft hiç bir merasim yapJ!mamış
t1r. Yalnız mezunlar kendi aral..,. 
da bir çay vermekle iktifa etmi§
Jerdir. 

Bu sene yilbek ticaret ve ikti
sat mektebi 28 mezun vermiftlr. 
San muflardaki talebe 102 ki§i ol-

duğuna nazaran ancak dört kişi 
mezun olamam~r. Mektebin 56 
seııedenberi verdiği mezunlar 700 

Acaba Frankoya yardım wn 
iki devlet bu huauata inkiıari hay\\· 
le uğrıyacaklar mıdır? Bunu da yıı
kın hadiseler gösterecektir. 

Şimdiki halde münakqa edilmi
yecek bir nokta varsa, o da f.epu:~ıı 
mesele.sinin, Avrupa siyuetinde 
yeni faal bir devrin hatlanğleı ola
cağı ve yeni rekabetlerin meJdan! 
~ıkmasını mümkün kılacak böyUk 
bir muvazenesizlik imili olarak ke'l· 
disini göstereceği bedihidir. 

Frankonun İtalyan Ye Alman 
siyasetlerine tabaiyeti halintle Ro
ma- Berlin lllihveri Ak denhde lmti· 
dat ile tapuya ile de lıillefiıw 
Ak demıdekl ~de 
artacağı §ilphe götUrmea lılr lleyft
yettir. 

Dr •. Beta* 8aP.Y 
VVVV'""'AA,_.'VV..,..,..,..,..,,..,..,._~_,,lo'\o 

ti§iYi bulmaktadır. DENİZLERDE 
Sanayi Blrtiği idare heyeti dUn Diye sokulup 6 lirasını -aim)t\t 

öğleden sonra bir toplantı yapmış- ve ortadan kaybolmuştur. Bu aene ü~ şubedeki talebe mev-
tlr. Ba toplanbda ilkönee pamakhı Zabıta memurlan dolandırılan -.a.. 1 c_." ü ki§idiı'. Muhasebede 34 Sur vapuru ıun· anımızda meoaucat tacirlerinin d i ı e k- bu ilç adamın şikayetleri üzerine k ıosı kta 37 
Jeri ft talepleri tetkik edilmi§ ve bu hemen Ahmedi arayıp bulmu!;'lar. onso u ve maliyede 73 Deııiabank idaresi tarafından tz-
hususta bazı kararlar alınmıştır. dır. ~~~ mir körfezi için Yaptınhmf olan 

Bundan aonra btlyük heyeti u- Kurnaz dolandıncı dan mah- Sur vapuru dün hımizlenmet lzere 
mumiye içtımaı için haz·rlanan ra- kemede: tzmirden limanımıg gelmtpir. Va-
por gözden geçirilmi§ ve tasdik e· - Aç kaldım.. Sefil oldum!.. pur burada havuzlanae.t ve lll1la· 

dildilrten sonra sergi komitesinin Ondan bu iki işi yaptım.. Fakat Tu-tu .. n Ekimı· yenesi yaplldıktan 1011r& bmlre 
içtima& çabnlmua kuatlaetırıl· hastahane meselesinde benim dah- dönecektir. 

İnhisarlar Veklleti memleketi· 
Jlllfbr. Bunu mtlteakip senelik he- Hm yoktur.,, Dem·~·· -ı....ı- •:ı..n- ---•'-'- ~#etti- Denizlluktaa ~ta çıba 
sap ~ tetkiki için de heeap Bikim ~; sabıkalı dolu • --- w-.. -......._. ~ -lar 

rilmad ~ villyet)er elile laza -milfettilleri seçilmi§tir. dıncıyı tevkif ebnittir. Denizbank kadrosunda evvelce 
~~~ kaYmakamları ve belecti)ıelere bir 

Rektöriln Son Çayı 

• 8:-lite ...... C..UBD..I ,......_«Pek iJI» derece 
U. ~ ...... talebe! ... de Wrç.,.,. ı'ztlt. Yabnld 
........ pJda ahseııfbr. 

tamlnı göndermiftir. Bu tamime yapdan teulbt neticesinde açığa 
göre tiitibı mmtakalannda fula çıkanJan a memur peyderpq dJ.. 

.. memlelretlere tayin edDmekte
mi.ktarda ekJlen kalitesi dtlştlt tU- dir. Yalan bir zamana kadar bltlıı 
Ulnler satılamamakta ve işJenmek- bu memurların diğer vulfeı.. ta
tectir. Bu yfbden muataheil de za- yinleri tamamlanmıı olacaktlr • 
rar gôrmektedir. Bunun için bu -----------

mıntdalardaki zOrraın az fakat fyf ı.'•••••••••••• 
cins ttlt.Dn yetfttirmelcri tavsiye •· T A K v ı M 
dllmektedlr. tnhiaarlar Vekil.eti bu-
nun ~ biWin DWıtab.Iarda ekil· 
meel icap eden ttıtiln tohumu u-
Yilerini tmblt ederek vil&yet)ere 

bildirmittir-
bds ........... 

B&bt a1ln enel bir ..... 
lnbwlar idaresi tarafından pf7a
.. ,. pkanlan biz sf..-nlanııuı 

tekrar pjyuadan kaldmldılınl 
TU11Wd11. Yapbfımız tahkik& • 
ta ıere, bu laavadll dotru detir 
dfr. lkis afavalan her ,enle 
bol bol balnmaktacbr. 

•ıuuuuuacuı'""•nnMWiOllllNW 
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E1•ru:JJ:J:Jl;l!#Lil Roma -
Ç. ~K taatı Yeniden Konferansmnan 

Tayyare Kaçakçılığı 
Hidisesi 

ın 1 • Sonra Taarruza Geçtı (B•••-'d m.r .. ,ı.d·> 
-···*'..--(Baştarafı 1 ttci saufada) j oğluna atfetmiştir. 

1stanbul müddeiumumiliği me- Diğerlerinin verdikleri if atteler 
muriyetimizin bu isteğini yerine de bunlara mü~bih bulunmakta
getirmış ve bu hususta yazı ya.zan dır. tfadelerine mün.caat edikn. 
muharrirlerin üadelerin.i alarak, bütün muharTirler, tahkikatl ten· 
istinabe evrakını bize göndermiş vir edebilecek ne bir delil ne de bir 1 

Asfalt 
Yollardaki 
Yaralar 

Yeni Japon Başvekili Mütte~id 
Parti Teşkilinden Vazgeçdı 

,. ........ M...:...,..• 
f\ lemektedır Hu aı·ada ycııi ınatbn-Şunking: 11) (A. A.) - Çin· - · t• 

at kanunu ds tehir e-dilnu. ır. 
jaıısı bildiriyor: 

Çin kıtaatı ~oıı giinl ·rde Şanısi, fNG!LTERENlN NOTASI 
uin ceuub bı,ıhsrnda mukaoil bit· u, va~ilıgton: 16 (A. A.) - in-
ınumi taarruza geçıni':'ler \'C mu - gilteren·n Japonyaya vermi~ oldu, 
vnffakıyetli 11eticelN' alını:;-llll'dtr. ğu nota, ;;ıj~ füH A meı ikan. maha -
Şinhsien, T.aııiııg, Puh ... icn ve JI.~i- filiııdr. buyuk bir memnumret tev
aııgning'i istirdat cdeıı bıı kıwat lid ctnıiştir. Hu mnhafil, fogiltere
san nehre \ c fen ırmağıııa do~nı ııin hattı ha• e eti ile R. Hull tara
çekilen Japonları takilı drııek f e? fınadn 31 bırincıkanun wrihli 110· 

dir. Bu mühim mu7.uffeıi.ret Ja, 1 tada tarü edilmi'=' olan Amerikanm 
p0ulann Çin'in halt ~iın-tliııe doğru lıattı hareketi arasında mevcut 

daha te.'\ini yükseltebitiı· bir hale 
geliror. Fakat bugünkü vaziyet ica, 
bı, tngilterenin silahlanması, rahat 
yaı,amak hıtiyen milletleri endişeye 
cfüşürecek bit• mahiyet arzelmiyor. 
1ngiltere kuv-vetlenirae Avrupa sul
hU daha emin hale gelecekliı· hi:;si 
}Jek umumidir. Bu bakımdan. gün 

geçi ikçe mevcut kararsızlığın veba
meti biraı ekı:ıiliyor denilebiliı'. Va
kıa hiç bir mesele kati bil' surette 
hıtlle<liJmiyor. Fakat harp çıkar
makta bir fayda ta!'\a.vvuı· cdebile
cel: o!anlal' kar~ılarıııcl~ dnluı kuv
vetli bir {ngiltere görmekle ümitle
rinin zayıf\adığrnı his5'edecekler ve 
kPndilerini te~in ıztıramu duya-

bulunmaktadır. İstanbul gazeteleri, ip ucu gösterememiştir. Hadise Geçen gün Tozkoparanda yapı· 
nin bazılarında intişar eden ve l.:>i· hakkındaki malümatı yek diğerin- lan Yt!ııi asfalt yoldan geçiyordum. 
zim tahkikile meşgul bulunduğı~- den aldıklannı ve yazılarını (böyle Yolun tam Perapalasın arkasına 
muz hadisedeki tahkikata nazaran olabilir) tat"Zında tahminler yttp-! tesadüf eden tarafında ufak bir 
bilmediğimiz noktalarla, bunlar& mak suretile yazmış olduklarını ifa.- kıı,;mı bozulmuş. Bu bozulan kısım 
verilen cevaplar hakkında efkarı de eylemi, erdir. Bunların bütli11. da tamir edilmediğinden ayni yer
umumiyeyi tenvir etmeyi faYdah ifadeleri biribirine benzedikleri den otomobil, otobüs, ve arabalar 
görüyorum. h;in, burada zikretmekte bir fayda gc<:e geçe bo7.uk yeri büyütmi\.~. 

Bilfarz Yeni Sabah gazetesi: görmiyorum. şimdi buralarda derin çukurlar ha-
Ekt"em Königin istanbula geldiğini Görülüyor ki, gayın Adliye Ve, sıl olmuş ve asfaltın altında kalan 
ve vapura o zaman yük!';ek bir mev, kilinin parti grupu ictimaındaki be- Rabık caddenin parke kaldırımlan 
ki işgal edenı bir zatın gireı·ek Ek- Yanatı haricindP.ki nesriyut, muhar· yer, yer dişlerini göstermiş. 
reme namı mlisteıırla bir pasaport rirleri indi tahminlerine ve daha insan bunu görünce gayri ihti, 
tedarik etmek suretile kaçırmış bu- doğru::;u gazete satışını temin et, yari bu asfalt cadde için saıfedilt:ıı 
Iunduğunu ve hadisede elyevm m~· mek gibi ticari bir maksat ve ga.- yüz binlerce liraya acıyor. Ayni şe
bus bulunan üç kişinin de isimleri yeye matuf bulunmaktadır. kilde Eminönüııden ~ Bankasına cu.klardır. 

Bu b:ıkıı ıfüın, Amerikanın göze geçtiğini ve bu işte bazı eski devlt:t Efkarı umumiyeye bu ciheti v::ı- kadar uzıuı;,ın ıLSfalt yolda kemerin. 
bir taaı·ı·u·',\lllUll o··nüne c•eı~tıl!!kle ' kt f • ·et etmekte 

" 0 .,, mii~terek n•l · l\ ara ıı,aı • 
dir. Japoııl:.ı.r bu laarruzltı Sen:-;ih'i dirler. 

ele geçirnıeği ümit ediyorJ,lr<lı. Ayni nuıba.til. her iki nıemle-
JAPONYADA TEK. PARTi ketin dokuz uevlel muahedesi ile 

ALEYHT ARLICI .ı k" h k tın-if edilnıL~ şt•kilde Çiııue ı a -
Tokyo: 16 'A. A.J - Japoıı ı ld ki 

aldıih muaz.z~m siliı.hlarımf' masrafı adamlarının da rol oynadıklarını zıh ve kat'i bir surette ifade eder·- ı altına ~düf eden kısım da tama
hakik&ten insanı dlişündürecek bir yazmış idi. ktn bazı gazetelerde münteııit· lRe, mile sökülmüş, buralarda derin çu, 
mahivettedir. Bu müthiş müsabaka, Gazetenin sahibi bulunan, Ah- kiz ay akdem keşfedilmiş olan bir kurlar açılmış, nihayet tekrar par, 
da ze~gin garıı demokrasilerinin ü - met Cemaleddin Saraçoğlu, bu hu- ı~ın nedt'n uu kadar miıddet bır::ı- ke kaldırım dö.~enmesine mecburı
Hinliiğü hari1. !"ltırette göze çaıım·or. susta istanbul müddeiunıumi<;ine kıldığı) hakkıudaki suale de cevap yet hasJl olmuştur. Buradaki asfal-

ln~lterc t.u-afından ileriye sü- vermiş olduğu ifadede yazıyı kt:n, vermek isterim. tın bozulmasının sebebi de vaktile tarım muhafaza etme üe o u a, 
-başvekili Barnn Hiranuma. gazete, •. 

.. lt 1 .d rıııı ve Japon~-anttı tasavvur ettigı, 
cilere yaptığı hey:uwtta. ııııı ~ ıı 

!b. ~= t k·ı· · · artık cle,··tnı 5'Ckild~ 1.·eııi biı· v3ziyet t1th1tddüsli-
ır pa, ,w eş ı ı ı~ıne · . 01 

rühniış be)'-ne.lmilel biı· siyaiY dava disinin yazmadığını, 1brahim Bale- Ceza. usulü muhakı>nıeleri k:ı, yolun üzerinde açılan ufacık bir 
mevcut olmadığlna göre. İngiliz si- ki Konyalı ile Murat Sertoğlunmı nununda, bir ikı hal müı;;tesna ol, yaradır. 
YllSl'ti bundan gonra ~il!(blımm bir y.a;-.d1kların1. •bu hu~u!-\t<i kendisinin mak üzere, gıyabi muhakeme usulü insan \'Ücudunde açtlan ufak bir 
t.at"Bflan ml\kemmelle~t.irmekle be- ne bir malumatı ne de bir dt.:lfü ol- mevcut değildir'. Fırari olan hl< yara ile alakadar olunmadığı tak
raber nv•vcnl dlizeni muhafazaya duğunu beyan elmiş, Murat Sert, şahHın davası, miiruru zaman had, dirdc nasıl .J yara kangrene çevi-

ne ınuh"lefet. ed~ceklerini beyan 
etıniyeceğini ıhil<lirnıiştir. 

Bu mesele hakkında Domei A- etmektedirler. 
jansı verdiği bir ih:ıberde e,..ki da- Hu ınah fil. merika'11ın ener. 
biliye nazırı tarafından hazırlan . jik han·ketiııin lntciliz diplomasisi 
ırnış olan liy;ihulann mehu ıı mec- liY.erindP te.sir icra etmi~ olduğu· 
!isine tevdi olunmıyacağmı k;ıydey- mütaleıısmdadır. 

~~~~~--~......-~~~~~~--

Romada iki Başvekil 
Neler Görüşmüşler ? 

, (Baş tarafı 1 inci aayfada) 
ınalar fe\'knliıde s~nıinıi rılnıu~ , 
tur. İngiliz - it::ılyan nnııı.ı~eba~ı 

hugu:-undu gorLişülecek h"~ e~aıı

h bir ;me\"7.U yoktu. Çııııkü hıı mlı-
11asebetle1· 16 Ni~aııda akteclileıı \ C'' 

16 ikincite~rinde ıncriycle giren 
anln'}!Ilaia1·la gerek he) eti ıımunıi
yelcri gerek teferı·iıatı itlbari\ le 
tavin olunın U>1 bulunuyord 11. Bu 
aı;laşmalnrın hem hı~lya hem <lt> 
lngiltere tarafından hıılusuııiyeLlc 

tatbikine de başlnnmı .. tır. 
Bu mülJkatlar esna-.ıııdn bızza

ı·ure umumi müda\'elei cfk"ı da ela 
bulunulmuş ve kı.bii olara~ umu
mi mahiyette bazı mcselC'h're d 
te:na:ı edilmiştir. 

İngiltere ba:;ı\•eldli, bu cümleden 
olarak. Londra ile Paris al'a;ıın
da me\ cul sıkı nı.lııtalal'a telmih 
etmig ve .Mu>1 olini de İlah·a si~ a-. . 
etinin .Roma • Berlin mihYerine i , 

tiııat ettiğini ve edeceğini r?rı kutı 

şkilde bey~ııı eylcm!ş1ir. 
Tupanr.tycı gelince, !\Tus;ıolini, 

Cumhuriy~t;çi İspanyadaki ecnebi 
gönüllüler çekilince ve Fı aııkoya 

şimdiye kadar rnanMız b!r suret, 
te tanrnmıyan muhariplik hakları 

tanınınca İtalyan göntıllüleıin de 
geri alınacağını bildirmi~ ve ancak, 
buna intizaren Cum lmriyetçi 1s -
panyada do t olan hükumetler İspan 
yaya dost olan btiktlmetlcr tarıa -
fından geni., bir nisbet dahilinde 
müdahale mü~ahede edeı·se tıdemi 
anildahale. siya::;etinin akim kuldığı
ııa hükmedeı·ek İ:-.ı.ıanynda tanı geı·-
0Le::ıtliğini tekrar elde eyli~·eceğini 
söylemişliı'. 

Fransız - ltalyan miiırnselnı.Lı l 
hakkında, :Mussolini t~pan~·a me
selesinin iki memleketin arasını aç, 
mı~ olduğunu hala da ac;makta bu, 
lunduğunu kaydettikten 3-0nra ls -
pm1ya harbıııın bit.nıeaini müteakip 
.;aziyeti düzeltmek imkaııının ha
ısıl olacağını söylemiı:ıtir. Bina• 
enalcyh şimdi ne hakemlik, ne ta
vassu, ne de dörtler ve Uçler kon -
feransı mevzubahis ol·aınaz. 

Roma mahafillnde şu cihete işa. 
ret ediliyor: 

tir. 
!\<Ie·ul iH ın.a ınahafiliııde kay -

dolu:ıduğumı. göre, Chamlıerl.ain 
- 1\ith oliııi mulakatlarının ferda, 
sı ı<la ger~ k m ufrit bir bedbin Iik 
gt:rek nıiıtrıt bir ııikhinlik g·öster, 
mck u ,~\sını~i?.tlır. Avrnpanın is, 
ttkl>alini kor mak ve ayni zaman, 
da millelleıw m ·.7rü \'e hayati ta
lebieıiıti tamun etmek fikrinde 
ilıtn iyi nh ~ili ,ıdamları işlerine 
bırakmak doğrn olur. 

LONORADAKIHAVA 
Londrıı: 16 (A. A.) - Hav.asi 

• '\jaıtSı nıuhahiriıı<ien: 1 
ivi mahıın.ıl alın~ktn olan ma-ı 

Iıafil, Roma göriı~ınelerinin fılen 
taınanıiyle ıneııfi bir nP--tice vermiı, 
oldujhı ve tngiltere hfıkOmetinin 
halihazıı•dn ha~· 1ıc11 meşgıı~e.sinin 
anavatamıı ve deniz aşırı memle -
ketlerin nıudafoa;ı5111ı tıU'sin et -
mekten ibnret lbıılunduğu nıütaıe·
as1111 ı;;~rddmektedirler. 
P ARISTE lTALYA ALEYHJNDE 

'TEZAHÜRAT 
Parit: 16 (A. A.) - Yüksek 

tah:1il talebeı-;i ev,·elki gr>se Roma, 
Torirıo Ye Milfino gibi İtalyan ~e, 
birlerinin ismini ta.şıynn ~ok:ık lev
IN&larım q(ikel'ek bnnların yer·ııe 
capo!'etto isnıini ta~ıyan küçük afjq 

ler ko~rmuşlardır. 
Tanzifat' <ıer"':si, bu afişleri kal-

dırmıAtır. 
(NGİLIZ MUHALEFET LiDERİ -

NIN SÖZLERi 
Seahm - Harbour: 16 (A. A.)-

.Binbaı;ıı Attlee, dün akşam bir nu-, 
tuk söylemi~tir. Mumaileyh, R. 
Chamberlainin Rcmrnda hiç bir {'ey 
yapmad'1.n gıııri dônmil\I olduğun..ı 
beyan etmiştir. 

Binl>a~ı Attlee, l>e)"a.nattında 
ezcümle demi.;ltir ki: 

- Hanı kuv,·etleri, İngiliz ge
milerino hücum ve nıaaum işçilerle 
çocuktan itlaf eden bir adama İn
giliz başvekılinin resmen d ostane 
bir ~iy.11.ret.te bulunması, gerek 
meml~ketimi.i için, gerek sulh da
vaın iç.in i.vi bir '6Y değildir. 

BONNET - HALİf AKS 
MOL.i.KATI 

k 1 kt oğlu ise, yazının (bazı eski devlet dine kad~ır o r.;ahsm aranma~;1e ik- 1 tir ve neticede ölüme sebcbiYet v • 
çalışmaktan gP.ri n mıyaca ır. ı 

memurlannın rol oynadıkları bir tifa olunarak bırakılır. Ekrem Ko, rirse. asfalt caddt • r de tıpkı bu
Asıl merak edilecek nokta ci- hidise) başlı.ğmı JCt~disinin koydu, nigin firari bulunduğu anlaşılmı:t."ı ı nun gibidir. Ufacık bır çatlak, ka, 

hanw gulliimü ihlal edecek vaziyet ~ k ı· . . b. l t 1 dı" kd"rd b. dd 
kı . gunu memur e ımesının ır yan- üzerine, firar ettiği anlıtşılan m.t· pu ı ma gı ta ı e utün ca e-

takmrın a~vlelleı·in takip cde<·e en lı lık · la k ld ~ · h 1 
1 1 

ş eserı () ra yazı ıgını, Yazı- holden iadeHi istenilmi~ ve netice- ıun arap omasına ve yüz bınlerc~ 
siylisettir. İtalya orfalığı ,.~ vekeye yı tbra.him Hakkı Konyalının yaz- y intizar olunmustur. Gelen ce- liranın havnya gitmesine sebebiyet 
vererek Alrnanyanm Çeko-:.lo\'a ·ya, d - k ı · . . h" . ıgını. cm ısının adise hakkında vaplar Htıl'lı.ınun ara•ıdığına müte- ı venr. Ayni şekilde ihmallere Hür, 
da temin ettiği munıffakıycle bir bir delil ve malUmatı olmadığını dairdir. (bultınamamısl!r) t3 n:ınd1 dyeti E~iye \'e Maslak yollarm-
ııa:r.ire yaıımnk i:.ı.tNli. Fakat hcsalnm ileri sürmüştiil'. ~atiyct ifarle eden bir. ma!üm:ıt ge-1 da da te."{auüf edilmektedir. 
yanlıl? tuttuğu iç:n hiç bir-:e,· elde İbrahim Hakkı Konyalı be ken- lınceyc ka<lar· da dava. netit r>lr•ncli, Bu \'aziyctle belediyenin çok 
c·ılemedi. Çünkli .Almaııy:mın Ceko:ı, 1 disinin hiç bir mahlmatı olma iığı, ı ilemiyecektir. Ancak böyle 1 csmi <likkatle alikadar olması 18.zımdır. 
ıovak\·a me:-;e\e:-\inc.le miidafaa ettiği nı. yaz1yı Mııl'at Sertoğlunun lten, bir ınalümata ~~hip olmıdukta ı\ •

1 

Yoha ~falt yola da ve bu fakir 
noktc;i mız:ır düıı\'anın her bırafın- disiııe vermi.'j olduğu notlar iizl'riı•e ı.;oıı.r~dı~. ki, .. h~ll'ıı mevkuf buluml'ı sehrin biikesiıı~ de yazık oluyor. 
da kendigiııe semprıti ı::elbeclelıılirtli. yazdığını ba~ka hiq bir mallıma+ v~ ışerıkı curmunıın d;n-ası tE>frik e,Jt. MU.t{AD SERToGLU 
İstediği topraklar Almanlarla nıes- delili bulunmadığım beyan etmek ]erek mahkemeye k,·di edilecek- ==-=================== 
kCın Alman ıınr~aları idi ve bunla- suretile yazı hakkındaki bilgisini. tir. Bu cihetın de <'fkan ıımumivr
rın bfiviik biı· A1man vıırlığı iç.inde işi tamamile ınkar eden Murat ~ert ce, bu sm ntle bilinmesi faidelidi.r. 
ye• r h1f;1~H.~ l eri zartı ri -re ta h ii !(Öriil ü- ===:::::::====="'"-::=:=:==:::::::==:=:==:====::-:--=====::.. 
~orau. Ekrem König IHitler ·n fevkala-

Faknt İütl~·nnın mnllım olan ta- • 
lehleri bnnuıııa kıyas kabul ehniyoı·. /cin B ir Takrir de Murahhası 
ltah·a Fran-;adan i:>tecliklcl'ini an- ' 
cak· Frnn~ayı muharebe meydanla, Veriliyor 
rıudn mağluı> etmek "urctile elrle edr 
bilir. italyn lıByle bir harbe kendisi- (Başta.·aft 1 inci savfeda) 

1 t kayenin ken<'li"ini tahkir kin yaz1l-
ni atar mı"' Buna imkan \"o' ur . 

1 1 b.. mış olduğundnn emin bulunduğunu 
Fnrn::ı,l.'"<L karşı yalnız bir la ya u-. söylüyordu. Vekaletini alınakhğımt 
vük )Jir mu\·affaki~ et i.inıidile l>ır · t ve bir dam ac;maklıgımı istiyordu. 
miicadcle)'C giriseınez. talyauın 

d Mumaileyh. bunctan sonra bir 
ınanevi.,·eti rl'jimin de yıkılma:;ı e-. avukat yazıhanesinin bir klinikten 
mck ol cag~ı ayrıca di.lşünülel'ek bır 

farklı olmndığ·mı; nasıl bir doktor 
noktodır .Blililn bunları c'tü~ünclük-

munYenehaııcsiue cismi yaralılar 
ten sonı·a varnc.:ağıınız ınei;ice Italya, 

gelirse, avukHt yanına da ya başını, 
nın şimdilik ra.1rnt clurmaktaıı ba~- ya hürriyetini. yahud ikisinden de 
ka bfr se\' yapamıyacağıdır. 

kıymetli olan haysiyetini kurtar· 
Almnııyanın ltalyaya yarilını et_ mak üzere gelindiğini ı;öyl<·miş VI" 

meo.ıi ihtimaline gelince, Duce'nin sözlerine şöyle devam etmiştir; 
yv.rdımını lıiç unuhn:~'l\cnğım temin (- Gazetedeki yazıyı okudunı. 
eden Hitfer'in .'~Ö7.ünü tutacağında Müekkilımin lehine hük"im verem~, 
şüpht' edileme?.. Fakat bu gözun ~ıi, elim. (Par:ısil değil ıni) tlt'ııemez 
mulii ltalynyı tecA\'ÜZİ bir harpte Ben davayı :ıt;ubilmek icin kana·ıt 
ynlnız bmıkmamak <lerece.5ine kn- getirmeliyim. Aklımda kalılığına 
dar varsbilir mi'? Pun1111 icin hiç bir göre Ekrem König'e yazının keıı, 
~ebep ttl!)R\'\'Ur e<fomiyoruz. A iman- disi ic;in yazıldığından neden sür, 
va ile İtalya hayati lıiı· meclHtt'iye1 helendiğini sordum: 
voı.. ikcıı, ... ,,., muttziam bir İtalyan - Havuz,Y;n'llz işine kan~ı...._, 
İmmıratoriuguııun temellerim ku\'- adamdan ~.lısolunuyor. Bir ele re
wı'endirruek emcıılc bir cih«'l har- Rim var. Resim benim rru.;ınimdir, 

i.ıı ç1karnıaları ihl i:nal hRriciııclerlir. ı dedi. 

rBa~tarl\fı ı inci savfada) 
duguııu yazmakta ,.c hu t.ıl.,hleriıı 
Şubatta Koııi f'iaııo \'ıır~c'ı\'~\\ a gt:'l. 

diği zaman tetkık edileC'l!ğiııi ilıh 1 
l') lcmektctlir. 

.Neticl:'! ol~mık .D11i13 Jlı.-r~ld, Po
loııyaııın Almaıı.nt tnraf:nd. n ken-

diı:ıine ynpıhm tt-klifler! kahııl et
tiğini. fnlHı.t Alımuıynn ıı tat.\ iki, 

ne rağn;e~ı knmiterıı alt>vh:ıı«ıeı i 1 
pakta ıltıhıık etmek i:;tenıecrğ•ni 
knydetmektedir. 

----~ 

Ame ... ik ... d~ t"vya;ı>cili'< f:ıa J =yet 
Saint-Louis, -~fissouri- 16 (A.

1 
A.) tTayyare cemiyetinin se.nelii< 1 
toplantısı münnsebetile Aıncrikaı: 

ha vacılığmın yüzlerce ileri gelenle- ! 
ri dün akşıım toplanarak Ameı ikıı. ı 

tayareciliğıııin halk ar-.ı.sında tami- 1 

mi meselesini gorüşmüşlerdit. Tay

racilikte doğrudan doğruya veya 
dolayısile alakadar olan Amerikanı 

vatandaşlan adedinin bazı .Avrupa il 
mcmleketlenne ve bilhassa Alman
ynya nisbctlc pek diişük olduğunu j 
tesbit eden muknyese]el' yapılmı~- ı 

Alman.va ve 
Kücük Bitaraf 

• 
D~vletler 

Bellin, 16 (A.A.) 
jansı muhabirinden; 

- .na\•as a-

Nw•) oıı.ıl • <h\'alizınin kuçuk bi
taraf de~ let.leı den istemekte oldu
ğu ('fcıtaliteı• bıtaraflık) meselesi, 
R. AlfreıJ Rıı~eııberg tarafJndnn ba, 
sılm:.ıkuı olıın N. S Monatshefte 
adındaki aylık 111ecmu da bir wa· 
kalenin mc,·zuunu te~kil ctmiştiı·. 

Makale mu harı irinin tezi şu· 
dur: 

Bir <levletin bitarafl:ğ1, milleti 
her rangi bir millete karşı hi~iya
tını <füt>diği gibi izhar etmek husu~ 
sunJa serbest bırakmak suretilc, 
ilan l'llilcmcz. Yani Almanya, kü· 
cük de,·letıerin me:;;c>la nazi :rejimi
ne hiicum cdilme.,in~ mlisnade ı>t

t • ~<lcri takdirde bu devlet !erin bita, 
ı .tf!ıgımı ı·iayct elmiş olmalarını 
};{!bul <~tleıw•z. 

Bu te:!.iıı tc,·sii halinde tc,·eIH.ı .. 
edecek netayidn sonu gelmiyccek
til' 'e makale muharriri, bir minm
nc olarak tsYi reyi ele almakta 
(M:ırksist ve komtinist vahudi mu
hacirlerine iltica hakkın;ıı dahi ""· 
ı ılnıe~i) nı:ı mantıkan istenılebıle 
ceğini beynn etmektedir . 

'!~ki Roma impar.-ıtorluğunuıı tek
rar ihyaı:ıt yolundaki lıiilyalttr tn

h~kkuk ettiği zaman bu jmpaı-stor
luk her şe~·den evvel Cermenlerle 
çarpışmak mevkünde kalacaktır. 
Böyle muaı7.am bir İtnlyayı Almnıı

Ekrem 1-\'.öııige Hovuz işine ken· 
disinden başkalarının ismi ele ka, 
nşmış olduğ'unu, bunun dava aç
mağa kafi gelemiycceğini söyl~

dinı. 

tır. 

~~~'""!"'!'~----"!"'!-~"""'"! B. M. Meclisinin dünkü içtim:. ı 

ya kendi elile h.tzırlar mı? 
Onun :için, ltaJyanın Framnz 

topn.tkları üzedndeki beslediği hırs 
dünyayı l..ıugiin bir umumi harbe gö. 
turemez. Fakat ufukta İspanya me-

selesi bütün ehcmmiyetile duruyor 
ve artık kati bir karar almak .zama
nı yaklaşıyor. Bu mühim bir istif
ham noktasıdır. 

- Sen da \'ayı aç, ben fotografı 
bulur, gö..'iteririm, dedi. 

- Ac.;amam, dedim. 
Açamazdım. Çünkü bu davayn 

hem inunmıYordum, hem de ken· 
dilerile dost olduğum adamlara 
karşı dava kabul etmek istemiyor
dum. 

dı. Kendilerine sordum. (Jföyle biı 
yazı çıktı. bunda kasdedilcn biri~j 

var mıdır?) 

Hayır, dedifor. Ve ı·esmin k.ıli

ycn Ekrem KCinigin fotografı olıoı:ı
dığını ve bir mrnnsız mecmuasın

dan iktibas edildiğini söylediler. 

iyi ki telefon etmişim. Bu suitefeh. 
hüınün zail olmasına yardım ettı. 
Ekrem Kônig yanımdan aynld•. 
Davasını kabul etmediğımden dola
yı biraz dilgir olınng gibiydi. 

Ankara. l6 fA. A.) Büyiiıc 
Millet .M•·l ı;si bu~iin l<"aik &~trakııı 

l'iyas~tinde toplaıınııı<tll'. CnJıseniıı 
ıı.cılmasını ınüfrakip Antaı~·a me
busluğuna Rcdlen Cez.mi Erc>in, E 
hızığ rr:cbm;!uğıma .'ei;ilen Fethi 

Alüıy, Siiıt mebusluğuna ~<:><;ilen 
Naki 'Ekmenin mazbataları ta::;vip 
edilmi~ Fethi Altay ile 1\'aki Ekmen 
aııcl iç:nir-lcrdir. 

Mussoİini'nin bu beyanatmdan 
sonra artık bazı ecnebi gazetele
rinde gılya l\Iussolini'nin İngiliz 
tavassutunu rica ettiğine dafr y.ap1-
lan gülünç ııeşrjyat suya düşmüş • 
tilr. 

RilMı}iıı Cahid YALÇIN 
Ceneı,re: 16 (A. A.) -Fnnsa ==:::::::=============== 

hariciye nazırı Bo1111et il& hatteiye 

Binaenaleyh hem hasta müek, 
kili teskin e tmek, hem de tamdık
iarımla görüşmek için telefon et, 
tim. ArkadaşJarıma tclefon etmek 
hakkım değil midir? O dakikada 
telefonu açan Vaı;fi Raşid de de
ğildi. Hasma karşı bir şey söylemek 
hakkım değildir. Onlarla mahke
mede konuşurdun1. Telefon eden 
meb.us Vasfi Raşid de değildi. Sa
dece bir tanıdığıma hitapediyor
dum. Ve telefon muhaveresi sıra· 

sında yanımda mliekkilim de var, 

İşte benim bu hadisedeki ı olüın 
bundan ibarettir. 

Bu hadis nin daha som alarma 
ait bazı tafsilatı ben de bugiinlerde 
gazetelerde okudum. O giinden 
sonra Ekrem Königi de, Ekrem u, 

lluznamedc bulunan maddeleı
den adli t:\•rakın posta, tclgl'af ,.~ 
telefon idaı esi vasıta~iyle tebliğine 

ait kanun lıiyihaı-;iyle Tüı kıye,Hol· 

landa ve Türkıye · Yugoslavyn ti, 
caret muahedelerine merbut proto

koHarda yapılan tadilll'rin tasvibı

ne mütedair kan m layihaları ikin

ci müzakcı el<:>ri yapılarak kabul e
dilmiştir. Avl'Upada sulhu idame etmek 

knyfiyetine gelince, bu husus ge
rek !talya gerek İngiltere tarafın
dan kat'i bir azimle i!ade edilmiş-

nazırı Lord H11lüax., "burada mmn 
uzadıya g·örü""'iişler ve diiıl gene 
yemeği Lıeraber ye.mıt1oı-dir: 

Fransız ve 1nJ'ifh haı·iciye na
zırlan konseyin bugiinkfi ve ya -
nnki ~p1anblarmd• lıuluııaca.k1ar 
va yarııı ak+"Rl P..,..s 'r\: Londr~a 
hareket edece~lerdiı-. 

lngiliz filosunun manevrası 
Cebelittarık, 16 (A.A.) - Res· 

men bildirildiğine göre Anavalan 

filosu ile Cebelittank müstahkem 
garnizonu bıı ayın 22 si ile Q.4 il a, 
rasında CebeJittarık müdafaa sis
temini denemek için müşterek ta· 
timler yapacaklardır. 

şakhgili de, merhum Tahiri de gör
düm. Hiç birisi aralarındaki bu su, 

itefehhümün miiteakip safhaları 
hakkında bana bir tek kelime söy-
lemediler.) ' 

BU~ ttk Millel Meclisi müteakip 
il)tima·.nı çarşamba gUnü aklede· 
cektir. 
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insan olmak itibarile hepimizin 
içinde yaşadığı evin taksim::ı.tile uğ
raşmayı, düzeltmeyi ve döşemeyi 
il:3temesi tabiidi~-. Bu hususta da 
esas nokta, o evi tanzim ve tefriş 
edecek kim::ıeleı·:ıı :cvkf ve tabiırtı

dır. i~te son zamanlarda t:vlenip 
Sinemacıların 

Sarışın Güzel Kadın 
Şikayetleri Durmadan Bağr~yordu 

yenf yuva kuran, eı>ki dö:;;emelel'i- - --~ 

ni, mobilyalarını değiştirnıek i~ti - s l , f_J . ~ 
. 'e~. kimıselerin ağzında ecriıebi bir! a o· nları cıer 
kehme dola~ıp duruyor. . 

. . . . ''Türk Pehlivanına Karşı Yapılan 
Gün Ağızağıza Dolan Bu Hareket Çirkin Ve Ayıbdır,, 

--- -==--~~---Stil eşya ... 
. . 

Sinema Sahiplerinin Dertleri Evlerdet salonlarda bir (]uk kim
seler, tabiatile boğazlarını doYunm 

bu gibi şeyleri düşünebilen insan-! 
lar, bu yeni <;ıkan isimle t;ı\ sif et
tikleri eşyalardaıı bah~ediyor. Hır 

zamanlar ktibik bina, kübik döşe
me, kübik resim, kübik insan gi)?i 
isimlerle iahriş ol\lnan kulakl:ıe

mı~ şimdi de bu ismin kurbanı olıı- 1 ym. j 
Stil kelimesinin frenkçe ne mH.· I 

naya geldiğini a~ağı yukarı bilmek-\ 
le beraber böyle bit· eByanın ne f:5~- , 
kilde olacağını, helki de aklımızın 1 
kısalığı dolayısile merak ediyorduk., 

·······································~ 
Rugün, kazançlariyle uzaktan : .. • · . y AZ AN : . \İ 

göı.lerimiıi büyüliyen meslekler a-
rasında muhakkak ki sinemacılık en 5 A p Q i 
başta &·eliyor. Şunu peşinen söyliye: 5 • • • 

1 
y_im ki ~urad~ s~~emacı~ık derken, ··········~·.•••••••n••••••••••·~·:·•11o1•• 
fılm çevırnıeyı dcgıl de fılm oynat- ~Ie:;lı•gı ııd:!n bu kadat şıknyet e-ı 
mayı ka!'lcledi) orum. <l<·ll muh.ıtabıma: 

Her nıatinc::ıindc ağzına kuclar .. _. 'Pekala dedim. Bütün zararaj 
dolan salonları, tabii olarak gişe ka 1:-ıleılildel'ini iddia ettiğiniz bn müe ... ! 
<;a:-:ına bir o ka<lar para akmasına ı-1ı>. t'ler m' ıliyc hala i~lemckte de 
.-;elıep oluyor. Ve bu dolan ka;,;alaı· v:ım ediyorlar. Hangi bir müe~sec:e 
Ri11ema sahibinin bilmem hangi ban ~ı·nde1·ce znl'arla bir i~e de\•:ım e-
kadaki hı!-.:abınn devroluııuyor. ılı>l ıilir '?., 

r.e\:eıı gtin Lınhranclan. ah:- vcı i- Cir :ııı durdu. Sonra: 
şin azlı~ından y.ıırn yakıla b;ıhsedcn "- 'l'P.~eklil ctrni~ ve senelerden 
bir tücar clo--tum: 

·'- Ah, dedi. niz bıırnda yalll'-

Geçenlerde yakın bir arkada- 1 
şmı, bu Stil eşyalardan ald•ğıın ve! 
yeni kur<luğu evini döşediğini söy- J 

leyince day~mama<lım ve eıtesi gün 'ı 
oturduğu cıpartımana damladım. 1 ıhğımız :-;el'mayenin faizini bile çı
Apartıman tam kübik usulde ya- kartamazkeıı bilmem han~i kiir sem. 
pılmış bir bina idi. Arkadaşmmı liıı hangi köşe sinemaşına bir bcr
~airesine girdim. Odadan içeri gi- ı bat makine uyılunıp i~ini yoluna ko 
rerken birden duraladım. I((erisi ~- ı \'an bir a~1kgöz yüzde yüz kar ya
det.a, bir mobilyacı mağazasına, pıp keyfine bakıyvr. Bir kolayını 
dönmüştü. Tavam basık, penccreı:ıı ı bulı:ıam ben bile bu baba mesleğine 
Yerlerde duran darac:!k salonda ad"- lanet diyerek işi sinemacılığa dök~
ta tavana değecek Şekilde duranı Ct'ğim . ., 
Benduh a gibi iki koltuk ve b!r oe 1 İlk bakışta do:-;tumun lıu sözle-

lıı•ri i~ll'nwğe devam etmiş bir mücs 
Hl'"'e krılay kohıy faaliyetini ta ti1 e
dı·ı· mi 1 Hıııılar bugi.in zararına bi
k• ol..:a yanııın ümidile i~lerini idare · 
et meğe c:alıştyorlar . ., 

"- Pekal:i, bu mi.icsseı-;clerin za 
rar etmelerini ııa:-111 izah edeceksi-
ııiz? Buna muayyen bir çare ve de
va buluıi.amai mı?,, 

Bu :mal onu oldukça düı:ıündür
dıı. VP. sonı·a şöyle ce,·ap verdi. 

"- Bugün İstanbul sinemalat·ı-
kanepe her yeri işgal etmiş-ti. Arıı-1 rine hak vermemek kabil değildi. Ru 
farına. konan iskemleler ve tabur~- gün hiç kimı:;e en dolu olan ve bil-

hııssa Be~ oğlunda fiyatların da RÖZ

nm mü~lerilcri mahduttur. En gü· ı 
ze! halkın en çok hoşuna giden bir 1 

film hill' bizim sinemalaı·ımız<la an-

c:ık bir h~fta ~üŞteri bulabilir_ Bir 
haft~dan fazla uynatılacak bir film 
hiç bir seyirci hulamıy!lcaktır. Sine
ma bir hafta içinde filme vereceği 
bütün parayı ve masarifatını çıkar
mak mecburiyetindl'<lir. Aksi tak -
dirde iş fenalaşacaktır. Halbuki Av
ı·ııpada böyle değildir. Mesela c~'ran
~ıula bil' film ayni ~ehrin ayni ~ine
masında fasılasız bir ay, iki ay hat
ta altı ay oynatmaktadır. Ve bütün 1 

öu müddetin rlevamrnca film kendi-' 
sine :~cyiı'l·i b:ılmakt:uhr. B tı!5ernH 
ı-:ine ~eyiı'ci lmlmaktarlır. Bu ~erait 

~llı~da ütl~fülir ki '~nırla ~inem:ıcıhkj 
ınkı~af f'd:yor ve kaı· g~tırcn bır ;mü 
cs~esc hnlini ahy<Jr. Buradıı ~unu 

ela ilave edcl im ki Ti.irkiyede film
le!' için Jrnkild hir l ıymt•t veren üç 
Ha dört ~tir \'nrdıı·. Film diğer şe-! 
birI.erde c1iişiiııcc filrn o kadar ucuz- ! 
ltıyor ki bunu size :-.oyler~em hay-\ 
ı·et edersiniz'?., ı 

· Bütün bunları ·dinledikien sonra\ 
baba m~leğini terkedemiyerek hala, 
e!'>kj ticaret hayatında kalmağa 

mecbur kalan arkadaşımı <lü$ün -
<liim. ı:; g1yri ihtiyari "Allah koru
sun l.ı ya ı::.inemacı ol~aydı dedim ... 

A. P. O. 

Zavallı Kara Ahmedin, göılerin-1 
rlen ateş 1ışkmyor, bu yal:ıancı 1 
memlekette uğradığı bu rn~thiş hak 
.sızlığın önüne geçilcmiyeceğini his
s~ttikçe hıçkırıkları içine akıyordu. 

Bu sırada halkın müthiş gürül -
tülerini birdenbire sükuta boğan 
ince bir kız sesi doyu ldu. 

Bu müthiş u~uıtunun arnsınd:ı 

bir şimşek gibi çak.mı bu iııce l.ız se. 
si, mi.itenıadi5 en haykırıyol'. b;n · 
lerc~ insanı Hükôta, ılavd •diyoı·chı 

Herke::-. susmu~, el aha dı ıvrn u 
ı-u~mağa mecbı.:·· olmuştu. 

Şimdj bütün kafalar bu :-;~~e doğ

ru çevrilmiı;:, bütün gözler bir çirt 
göz gibi RÜreş yerinin en ·' akinin
de olan bir locar:ı clikilnıil'ti. 

Locanın k\'ırnrlanıır!an ~al'kan, 

aJtın sarısı sac:lan!1! ~ağa sola fll'la
tan genç kız, salomı.l o!ü <ıPs:>İz.]İğİ 1 
içinde ı:ıö.rll' h<l,\'kft·ıyordu: 1 
·Pehlivan : 

ler ve bir de ortadaki ma~a dolay:-
sile bir adım atma:ıın bile imkfü:ı 
yoktu. Koltuklarl::ı. Jrnnepeye bak- 1 

!Pri dbııdül'ecPk bir azamet görülenı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sjııemalann nrnsclı:l masnıföıı·ınJ 1 • 

- ..::.u lıinlercc insanı_, gözü ö
nünde yapılan ve yine çok kıymetli 
hı,ıkemlerin nar.arlarmdan kaçını -
yan Rusun bu çirkin hareketi Km·n. 
Ahmet gibi bir pehlivanın alnına 

mağlubiyet yazısı y:ızdlramaı, hak
krn ı>n hü:ıük müıhfii Fransız mille
ti kendi topı·aklarında böyle bir hi-
1ekarlı~a asla göz yumamaz, l'azı o
lnmaz ! 

Altın saçlı genç kız. çılgınlar gi
bi ha,·kınrken ihtimal bütün Fran
srnhu·: J aııda rl< 'ı hatıJ'layorlar, Şar-1 
lot Korrleyin ihlilfü mahkcme~i hu -1 
r.urnncla: 1 

tım. Meğer bunlar, ninekrimbin . 1 

hatta babaJarımızm bir aralık t:ı.-l 
van aralarına. attıklaı ı. \'~ya yok 

gilç ı:ık;mlıklanna inannıaz. ı· yeni Galata Sinemalar /cin 
F'alrn t bugü 11 İstaııhtı I .sinemacı- ' 

pahasına çarşıda satıkları e;:ıyaLu· j 
cleğilmi imi". Ş:ı.:;.ırchın kHltlım. 1

1 

ı.~ı·ı ı~u'.ıtı ~leii-.me bir i_ı.im adamı. cid-1 yolca Salonu Sıkı Kayıtlar 
dı,,·l·tı ıle ıddıa \'(, muclafaa edıyor- . ! 
lıır ve scrmavelcrini hiç kar getir- Deuızbank tarafından Galat~ l tsumbul belediyesine gelen ş!-

Arkada~ınım 1abiatinden, ze\·
kinden emindim. Böyle bir hafif n-

nıİ\·l"n u.-rııısuı ( '.) bir i~e yatıntık- rıhtımında yaptırılmakta olan ycnı İ kayı·t mektuplrına ve gazetelere\ 
la ı·ında ıı llllİt<',;sir \'(' clf'ı·ı Ji g·iJni nii- yolcu salonunun harici inşaatı ta- , 6elen kari mektuplarına nazaran · 

İ"tnııbul c;iııema!arıncla belediye e
mirnamelerine katiyen riayet edil
~ı.ediği aıılaşılmıştır. BüYük Be
yoğlu sinemaları müstesna olmak ı 
üzere diğer kazalarda bulunan ikir1· 
(·i ve üçi.incü ~ınıf sinemalarda be
lecli:yenin kat'i yasağına rağmen 

film oynatılırken veyahut ta kısu 
fa~ılalar arasında salonda sigara 
içenler görü1mekte ve bunlar h iç 
kimse tarafından ihtar edilmemek
tedir. 

- E,·c1; J\fara.r1 lıı•n öldürdüm. 
Yi.iz bınlercl' vatanda~ırnı ;:alahı i -
çiıı bir r.anavar i>ldiil'(Wnı. }fon va
tanımı rnhata nail etmek. onları me 
sut görebilmek için bir \'ah~I hay -
' ;ıı1 ölclii nlüm. 

kılhlık yapamazdı. F:ıkat sonradan 
düı,tindilm. O da moda denilen şu 
mevhum ve bir cok insanları gü-

liinc: mevkic düşüre:ı r-:eyi.n kurbanı 
olduğunu anladun. 

Filhakika bir çok kimseler, ken
di ~ahıslannı. muhitlerini, yaşamak 
tarzlarını bilmeden, veya görmek 
istemiyerckten bu gibi hatalara dü
şrler w hele içinde at koı:;tıracak 
kadar büyük salonlarda, geniş oda
larda kullanılacak eşyaları, daracık 

ı 
) rır! ar. 

Baltm hana h•ı hu ıı ·ta ı ıkrini 

!lo l'duğum bir siııemau ı:e ch~<li: 

"- Davulu,1 sesi uz:;ktaıı hoş 

ı.wlir ! ıl i \'e bir darbı rnP~·wl va nl ıı·. 
Hizim \'~ıziyclinıiz :;;imdi tamanwn O

dur. Hakiio:iten ~ıdunlarımız daima 
doludur. Fiyatlarımızın yüksekliği 

herkesin ?Üzün<lcdil'. Ve zannolunu
yor ki biı dün.rnmıı parasını yapan 
Ye bunun için halkı yük:,;ek fiyııt

larla istismar eden adanılnrız. Fa
kat vaziyet bunnn tamamen aK.sinc
dir. Sizin de inanmıyncağımza şim~ 

o?~I:ıı·a doldurmak te!'.lebbliRiine gi- diden ı.>min olarak söylüyornm ki im 
.n~ırlcrse bundan hem kendilert, i iş zannolundu;,n kadar kt.rh değil
hem davet ettikleri adamlar, ve ay-!· dir. Belki de biJalds zaı·arlulır. 

. ni zamanda keı:;eleri mutazarrır olu-ı Biz muhakkak kt cok par.ı :dıyoruz. 
,yor ve bir de gülünç vasfını kaza- Bu hel'ke,;; tarafırıdan . görülüyor. 
.nıyorlar. Fakat muuzzam nıa'sarıfatıımz hiç 

TILKl bir .zaman dü~ünülmüyor. Biz biniı 
................ - ......... ••••--·-· parct.sı olarak ne veriyorllz? Vergi 

10 ay hapse mahkum olaı~ak ne veriyor uz? Filn1 kumpan
yalarma ne veriyoruz? MemurJarı-

oldu mıza ve müstahdemlerimiıe ne ve -

mamlarımı~tır. Biamn dahili tef

rişatı ve tanzimi işlerinin de hazi

rana ka<lar tamamlanacağı anls

~ılmıı,tır. 

Yeni yolcu salonunda daireleı·i 

bulunacak olan Denizbank Polis be

şinci şube, gümrükler ve mulıafozıı 

baş müdürlüğü bu seneki bütçele
rine mefruşat için tahsisat kov
mµşlardır. 

Mubafua baş müdürlüğü de sa

lonun üstündeki kuleye konacak o

lan })rojı?lct.ör tesisabnın projelerini 

hazırl ,•maktadır. Bu projektör va.: 

sıtasile geceler i limanımızdan tran:. 

s it olarak geçecek gemilerin her 
hangi bir vasıta ile tem:>Jı edip et~ 

miyecekleri kontrol edilecektir. S:ı
Ion açıldıktan sonı'.a şimdiye kadar 

Tophane rıhtımına Yanaşan ecnebi 

vapurları da buraya yanaşacaktır. 

Arııavutköyünde Yaninin evin riyoruı; ve buraya ne kadar serma- Asılsız bir haber 
.den muhtelif eşya çalıp ka~arken ye yatırı:rnruz? Bunun dfğ!!r bfr ti- Dün çıkan ga2eıelerden bhfod ~ 
yakalanan ihı::an isminde bir sabı. c:ıret ve i~ sahasında buırün getire-
k ı ı Şirketi Hayriye ve Haliç şirketteri'-

a ı hırsız dün asliye 4 üncü ceı ı ceği kar nedir, ve biz buradan ne 
nin Denizbanh'. ıdaresi altına al:n -

mahkemesinde 10 aY hapse mah- ahyoı·uz? 
kum ediJmiş ve tevkif olunmuştur. Sizi temin ederim ki bugün is- rak tek elden iclıt!'P. ~dileceği hak-

tanbul 'inemalarındun en büyükle- kında çıkan bir haberin yaptığımıı 

[ Helkevleri _J rinden bir i, belki de birkaçı zar~ra tahkikat neticesinde asılsız olduğ.ı 
İflliyor anlaşılmıştır. 

---------------------- ==·====''=':::::============;========================:=========== 
Konferanslar s h.ldl'kl 1 ı 

Emi11önü Halkevinden: e 1 er mar Cemiyeti Kongresi 
17 / l / 939 sah (bugün) akşamı 

saat (20,30) da Evimizin Cağslo~
lundaki merkez salonunda tst. ü
niversitesi Edebiyat Fakültesi Taı
rih Doçeti Bay Mükremin Haıtl t~-

raf mda (Anadolu Selc:;ukları) mev
zulu bir konferans verilecektir. 

Bu konferans için davf!tiye yok
tul'. Herkes gelebilir. 

fi 

• * 
Fa filı ll:ı IJ<,.,;ndcn: 

Evimizde 18 soıı kanun 939 çar
§amba günü sa11t 20,30 da Muallhn 
ve muharrir Reşat Ekrem Koço ta

rafından (Evliya Çelebi, hayatı ve 
eseri) konulu bir konferans ve!'ifo
cektir. 

Bu konferansa. bUtün yurddaş
Jım ç.aiıı ır12. 

:;;ehidlikleri imar Cemiyetillin dünkü içtımaıaı yazmııtık : 
Reaimde hu· İçtimada hazır bulunanları görüyoraunuz 

Cumar tesi ve pazar 'günleri bü
. tün sinemalar haddi istiabisinden 

fazla bilet kesmekte ve müşterilel'i 
sinemad aki yollara koyulan sandal
yelere otur tarak gelip geçmeyi 
mümkün olduğu k adar zorlaştır
maktadır. 

Halbuki. bu hal film oynarken 
bir çak sebepsiz münakıışlara · ve 
gürültülere sebep olmaktadır: Bu 
vaziyeti ciddiyetle t akip eden bele
diye bu giei hallerde derha l işe va~ 
ziyed edilmesini, sinemalarda siga
ı·a içilmemesini ala.kadarlara şid
detle· bildirmiştir. 

Diyt•rı·k edik : rı:ınt>ii 
duynr ~i hi oluyor!:: t'dı. 

,..eslerini 

Yüz ııiı!len:c in~nn hi;·n ev\·cl 
go~tenliklcri cidden ncı tczahiiı'le

rhtlen 111 .ı ıım 1!;> gibi .susmu!'.llnr. }·e
rin dihiııı> girmi~ gibi ooynnlannı 

omuzları <ırasıırn. kı~mışlardı. 

Locasının ke11arlarını 11a -
rin parmaklnrınm manikürlü tır -
naklarile rolar<;ık, <ıltm sarısı saçla
rını ::ıavurarak, hıçk ırıklarını yum
ruğile bo*anık haykırıyor : 

-. Çıt!. 
. Çıkaı·mac!an duran binlerce in

san, oıın rlinliy<mlu: 
:-- K :'n A hm.el blr ~}dan beri 

cihan ıwhlhunı Pol ?ons'la güreşe
!lilll'.ek için yiizlerce ki5i ile boğu~
tu. VP. PMSl! ıhı yenerek dünya ı:;am 
pi,vonltığ'uıPı ~1!11111111 ferile, yiiıünün 
akile ka:rnnoı. O zmıı:ın Rıı:-ı ..:;ampi
ynnu nerelı>rdE' idi'? Ynnm "aat. ev
vel en çeti,1 $.!ilre~i!'li \'apm1~, ve ay
lardanberi yaptığ-ı. ~iire';'Ierle 7.:l -1 

Bir bahkçi tevkif e dildi · ten yıpranmış olan bir pehlivanl<ı I 
Ankara cadesinde kavga eder- giireşmeı~ bır mr-:1 iyP-t oirnıyacnğı 

!erken kendilerini •ayırmak i!;;tiyeri gibi, böyle hikkı:irlıJ.:!:ı kauıııJ:-lcak 
Komiser Eteme hakaret eden ba-· bir g~libiyetin de hiç .bir zaman1 
Jıkçı Sadullah .diin asliye 4 üncü ce-I ve hnkem hen~tinin vermekte tere<l- 1 

ıa ma h kemesınde tevkif olunmuş-, rliit etmiyeceği adil kara.rlıll'lnı bek-ı 
tur. \\ilkmü olm1yacağmı herkes bilmeli, ı 

Ş d'kk t b. k it lflmeliyiz. ayanı ı a ır arar 
1 Genç kız hlçkıra hıçkır aağfor-

Fatih •u lh mahkemesi dtin .~a- . 
1 ken yüz binlerce irnmnın: 

yam dikkat bir karar vermişti;._ 1 _ Bravo! 

Ahmet isminde ve 7 O yasları n-l '!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!llllml!!!llllll-•_~~..,.11111111111111111~ 
da bulunan bir köylü diin ~em la- ; nıüdürü ve memurlar oradan geç -
ketinden istanbuJa o-eı m· d - f mekte olduklarından bu garip ha-

e ış ve og - l' .. .. l 1 Ah 
ruca "Topkapı daki bir he h- ı gormuş er Ye t erhal mecle 5 

" mşe r k . ı ı· 
rh;ine gitmek iizere bir tramvanı ırn. ce.za eı:;mı? er< ır. 
binmiştir. · lhtıyar kö.rlii buna itiraz ı;Hi-

F k t t ğiııden kentlisi zabıt vaı·akaııı vı· 
.
1 

Ça a ; ramVH.}' t~m Topkapı cl'za kağıdı ile beraber Fatih 8Ulh 
ı e a~a ara~_ına_ g~ldıği vakit; M:thkeme.•ıine g·önderilmistir. 
Ahmedın tabu bır ıhtiyacını n a- ç· 1 h h ~ k' · k ' 1 • · 

1 d f" · b t . .;,u a ·ımı; evrı:ı ·ı ve ıadıse-
ce e e ı ıca e mıs ve esa!'en ha;;:- ,.· b ·· ... ı b. ı · tl. t tk'k 
t b l 'ht' . k ·' ı uyu.K ır 1a!"sa~ıye e e ı et ... 
a u unan ı ıyar öylü hemen · · 

t d 
. . nıış Ye ııetıcede :m savanı dikkat 

ı·amvay an ınnıı :ıt ir. 1 "k .. . . · · · · ıu mu veı·mıştır: 

İstanbulun yabancısı olan Ah- "Bir şehrin belediye~i; her 
met; etrafına bakınarak nıüııasip semtte "umumi hela,, yapmağ.a 
mahal aramışsa da bulaman11ş ve mecburdur. Ifalbuki o civarda ise 
bu sırada pek sıkışmış olduil;uııdau "umumi helA,ı olmadığında.n ant 
or~cık~a, tramvay yolunda i~ni vtı zaı·urt bir ihtiyacını def mecbu-
bitırrnıştir. riyetinde Jrnlaıı bu kövll" • -l~ L~k· . 1 V A.talluaR 

~ ın tam ayni anda; Nahiye cezaya muhat&b tutulamaz .. ,, ' 

Seslel'i etrafını .k<tphyor, allo~

tan salonda dm·ulro<iyordu . . 
San saçh lüzın haklı sözl~ri ile 

heyecana )!elen halk. mütcmadiveİı 
alkı~lıyor; 

_:_ Tiiı·k yenilmemiştir! 
- Rus hilekarlık ~·uptı ! 
- Bunu saymıyoruz! 
- Fransızlar hak..:ı;dığa göz 

ymnmaz !. 
(Devamı var ) 

00 00 00 

Bir ccvab 
Bir kaç gün evvel sabah ga?.c

tclcrindcn birinde (Eski pehlhan
lannıız ne diyorlar?) başlığı altın

da iki imzalı bir mektup intişar et
mişti. 

Benim görüşümle hiç bir mana 
ifade ctmiyen, hatta döıt kelimelik 
bir cevaba bile değmiYen bu mek
tuba mukabele etmek, kendi ceha
letlerine bakmadan başkasının il
mini t enkide kalkışan insanlara had 
!erini bildirmek son derece basit
tir , fakat değmez. .. 

Ben, neyazdığını ,bilen, ve olur 
olmaz tenkitlere ( haldı olarak ) 
metelik vermiyen bir kimseyim. Bu 
sebepten o iki imzalı mektup sahip
lerine şahsa,n cevap \'ermiyorum. 

Fakat şu suretle hareketimi as
la bir !·.açaınak telakki etmemeleri 
içi'l onlaı·a diyorum ki: 

Bahsi geçen güreşte bizzat bu
lunan, \'e halen de sağ olan, eski 
pehlivanlarımı~dan Derviş Fazliyi 
Beyazıtta leblebiciler sokağındaki 
kunduracı mağazasından ziyaret et
sinler, Ye bir isim müşabehetinden 
dolayı yanlış yazılmış olabileceğini 

iddia ettikleri bu güreşin tafsilatı
nı ondan din1esiııler ! 

Te\'fik Pars 
~VVVV'VVV\~ 

: POLİSTE --~ 
\ 

Bir cesed bulundu 
İhtiyar kadının bacaklarında 

yaralar var 
Dün Mevlevihane kapısında Ka

le içeı·isi denilen yerdeki evinde 55 
yaşında Nazire isminde bir kadının 
cesedi bulunmuştur. 

(Tabibi adli Enver Karan cese
di mua yene etmiş ve bacaklarında 
ba.zı yaralar· görmüştür. Ceset mu· 
ayene i<;in ınorğa kaldırılmıştır . 

Bir şairimizin babaıı•a 
otomobil çarptı 

Tanınmış şair E nis Behicin ba
bası kaymakam Bay Beh iç D ün 
Taksimden geçerken bir otomobilin 
sadcme:sine maruz kalmıı:ı ve ne-
1j.cede sol ayağının kemikleri çat
lamıştu·. 

Mumaileyh hemen Beyoğlu has
lahanesine kaldırıJmıs ve ayağı al
çıya koıınmşlur. 

Tabibi adli Em·er Karan has
tahaneye giderek yaralıyı muayene 
etmiş ve raporunu vermiı;:tir. 

Sarhoşluk 
Tak-ıinıde Elmadağı caddesinde 

Yedikule ı;okağında oturan l\.fusta
f:ı. oğlu Ali ile arkadaşı Seyfı oğlu 
Ha<ı.an dün beraberce rakı içmi-;: -
ler ve 8onra Hasanın evine gide
rek orada da içki alemine devam 
etmek istemi.şlrdir. 

Lakin evde aralarında bir ka\'
ga çıkmış ve Ali eline geçirdiği 
bir takunye ile Hasanın kafa<ı.ıııa 
yurmuştur. 

Hasarı da bu aralık Alinin par
mağım kaptığı gibi var kun etiyle. 
ısırmıştır. 

Polis; kavgacı arkadaı;ıları ~ a
ka 1 amıştır. 

Bir genç kıza t ecavüz ettiler 
Koca Mustafa pa-:;ada oturan 

1\fihalin kızı Vaso j dün gece Kazım 
isminde bir tanıdığı ile o civllr
·dan gçeı·ken Enver ve Saim isminde 
iki sarhoşun bir tecm·tiztino uğra -
mıştu'. 

Sarhoş mütecavizler genç kızıu 
feryadı üzeı·foe yakaJ.a-umı~lardır. 





BiR MACERA 
- 1 

Çadırların içi bir daha ,yoklandı. 

Valizler bir daha gözden geçiriJdi. I 
Caketler, p.pkaıa.r bir daha dü~el· 
tildi. Sonra heJl biroen ~arkı sö~·E. 
yerek, muntazam adımlarla istasyo· 
na doğru ilerJemeğe ba~ladtk. Bu, 
son ka.nip dönüşü idi. 

Askeri ka.mp !u yıl da Pendiktl· 1 
kurulmuştu. Bundan evvelki kamp· 
larda olduğu gibi bu sefer de hem 
eğlenmiş, hem de v11rif elerlmizi yap· 
mıştık. Fakat bu seııekı kampın 

bjzce bu de hususiYeti vardı: Bu 
bizim oon senemi.7.di; çUnkü l!scyı 
bitirmiştik. Şimdi hem seviniyor· 
duk, hemde hiızilnlü idik. Sevmiyor· 
duk: Çünkü lise mezunu olmuştul·. 
Hüzünlü idik: Çünkü li.<ıem.izden ay
rılıyorouk. 

Başlarımız, ılık sonbahar akşam 
iarmda vadilere kadar inen sislerle 
örtülmüş dağlar gibi dumanlı. Bizı 
onbeş gündür ku~da bannd1-
ran yerlere bir daha baktık. Ağaçlar 
bu ayrılığın verdiği acı ile yaslan· 
mışlar gibi, sessiz duruyorlar. iy
ieri gevşetilmi:;ı çaldılar, boyunları 
bükülmüş insanlara benziyorlar. He
le bazı muzipler tarafından arkadaş~ 
!arına oyun yanmak maksadile yı
kılan birkaçı, sanki gitmiyclim diye 
ayaklarımıza kapanmış gibi .. Yalnız 
kurşunlarla delik deşik ettiğimiz h~
def hala dim dik duruyor. Birc;o'k 
yerinden yaralandığı ha!de düşma 
mm Yenen ve onun kaçıı::ını seyre
den mağrur bir kumandan gibi bi:r.i 
süzüyor. 

Hepsine son bir defa ( eh·eda ! J 
dedik. Sonra hep birden şarkı söyli
yerek, muntazam adımlarla, istasyo
na doğru iler lcmeğe başladık: 

Tiirk ~ocukJarı, '.l'iirk (.'ocul .. Ia.rı ! 
Gözler ileri, h3slar yukarı; 
Yannki hayat, ~ u.rd ufukları 
Her sc~· izindir Türk çocukları .. .. 
Kuınpaı tmıanlarm dörtte üçünü 

biz dolduımu~tuk. Her vagonda ay
rı ayrı guıuplar topl nmıstı. Kimi, ı 
ı::akırlıları iki vagon ötcdeıı işidilt:
cek k dar sıkı ,.uı U!;}arla kızartma
ca oynıyor, kimi gırtlaklaıı parçalı
yacak kadat sert biı bağı ısla ~aı kı 
söYliyor, kimi telleri bozulmuş bir 
kemandan yaıuk nağmeler çıkarı
yordu. n:r gurup da biz yapmıştık. 
Fuzuli'den. Baki'den, Hi.mit'den par 
çalar okuyor, taklitler yapıyorduk. 

Bizim gurubtuı elebaşısı bendim. 
ötekiler bir okuyorsa, ben bt>ş oku
yordum. Hele Hamit'deı\ o1rnduğum 
nesir parçalarını dinlemek için gu
ruplardan gelenler bile va:rdı. Pen
dilrten kalma yegane canlı hattr:t 
olan bir sopa da işim~ yarıyordu. 
Mesela ~Tank) lıı meşhur parçala
rını okurken bir taklm je3tlcrle be
raber, havada kuisler çıLdirerek 
opayı da bir kıvılcım g!bi ku. a

myordum. 
Dakikaları böylece geçirmişiz. 

Nihayet Haydar paşaya geldik. Ay
ni curcüna ile vapura girerken ar· 
.«amdan sesleııdı!er: 

- Mahir'. Birisi &eni görmek is
ti}·or .. 

Durdum, döndüm. On onbeş a
duu ötede zayıf bir genç ducuyordu. 
bir mtiddet bakıştık. Sonra ürkek 
adımlarla bana doğru gelmeğe baş

ladı. !Yice dikkat ettim. böyle bir 
tanıdığım olduğunu bir türfü hatır-
1ıyamailim. içimden: 

- Bir y:ınhşlık olmasın! 
Dedim. -O ya.klaşma.kta devam 

ederek bir adım ın~feye kadar gel 
di. durdu. Benzi ölü gibi san idi. 
Gözleri çukurlarına kaçmış, sa'kah 
bir hayli uzamıştı. Kolalı yakasının 
altlnda itina ile bağlanmış bir boyun 
bağı sallanıyor, caketinin üst cebin· 
den ipekli bir meı;dil sarkıyordu. 

Birkaç defa lafa başlamak iste· 
di. Fakat cesaret edemiyor, durma• 
dan yutkunuyordu. Nihayet siikfıtu 

ben bozÜlim: 

- Bir emriniz n'i var efendim? 
Birkaç defa daha yutkundu: 
- Estağf urulla.h beyefendi, Za-

tı alinize bir ricada bulunacaktım da 
- Buyurun!.. 
Kesik kesik ccvab verdi: 

- Beyefendi, maruzatım öyle 
ayak üzeri anlatılacak gibi değil... .. 
Bir derd var ki beni aylardır kasıp 

kavuruyor. içerim Yanıyor beyefen· 
di, içerim. Beni bu derdden zatı a
liniz kuı·tarabilirsiniz. 

Damdan düşer gibi söylenen bıı 
sözlerdcı1 şa.~rdmı. Beni hiç tanıma· 
yan bir :ıdrunın hiç bilmediğim deı · 
iline nasıl deva olacaktım? 

- Zatı ı:.liııizle bir yerde rıuluştt
lım beyefendi, dedi. O zaman uzun 
uzun konuşuruz. Mesela tkb:ıl kıra
a lhaııe~:ne tcsrif etmez misiniz? 

Ve b:-ndcn ccvab beklemeden 
iUh·e cUi: 

- Pazar günü ikide ikbalde bu-
luı:::alım. içimin alevini dindirecek 
yalnız sizsiniz. Fakat muhakkak 
gelin beyefendi, muhakkak.. Beni 
büyük bir bcl.tdan kurtaracaksınız:. 

Vapur ku1knıak üzere idi. 1si 
kısa kesmek için kabul ettim. ŞaJ.· 
kasını çıkardı, yerlere kadar iğile
rek bir reverans yaptı. Ronra hız!ı 
adım lnrla uza klastı. 

ilk s:ı.skmlık gec:tikten sonra dti· 
şüıımeğe başladım. Zihnime birç0k 
ıistifhamlar takılıyordu: Acaba bu 
adam nenin nesiydi? Hakikaten bü

yük biı derdi mi vat'dı? Derdıne be- 1 

nim çare olacağımı nereden biliyor· 
du? Y:okea beni tuzağa düşürmek is.. 

tiyen blı- karmanyolacı mıydı? Ya
hut bir mec::up mı, veya bit al'tycı 
:nıydı? 

(Sonu yarın) 

Bursanın imar plinı 
lastikten geldi 

Bursa, (Hususi) - Şehrimizin 
süratle imarı için hazırlanan proje 
Dahili) e Vekil eti ne gönderilmişti. 

Bu kerf' proje ve rapor ta!dik e
dilerek ir.•le olunmu,tur. 

Yol yokı...~ yukan çıkıyordu. Den diği tarahm Nan.si, Deni ilk ~!arak 
bu yolu tırmanırken ıslak eıbsele- görınü tü. Genç kızın başı açık 
ri altıI'da soğuktan titriyordu, A· idi. Üze•ındc akşam ~uvaletiııi 
yakhırınııı içindeki ·uların her a- örten koyu renkte bir ınırnhı ar
dım atışında dışarı fırlıyordu. Ni- dı. 

hayct dıv:mn üst tarafında Kame- Yava-;ı bir ı:;rsle: 
riye göründü. Birden durdu. Yü- - Siz mi iniz? diye sordu. 
züne bir yanık kokusu gt•lıujşti. Den, yakla~!l:ı:;-tı. Karıınlığr. 
Başını kaldırarak nefes aldı. Bu ~i- alışmış gôıler.i, ~an<ıi'nhı hnyr6 t. 
gara kokusu idi. ten şaşırıp kaldığını farketti. Geııı; 

Demek ki Kameri,·ede biri~i kız hafif bir harckeUe Denin el • 
vardı. Acaba Manuel miydi • Yok· biselerine dokundu. 
a Reardon mut Bu suali haJJet-. - Aman A!lahım, ne lıalde • 

mclidi. Dıvan tırmanmak i ;in bir ı;iııiz Den? ne oldu? 
istinat noktası bulmak malcsadiy. Geııç ıı dam .ııet t bir 3esle 
le yoldan a~ağıya doğru indi. Bir - Bilakis ben size suaı sor . 
müddet sonra dıvann bir k1smın111 malıyım. Reardon nerede? eli.re 
taşlarının ~öküJmıit oldyğu bir ye. cevab verdi. 
:re geldi. AyakJarını koyarRk ve Naıısi :nefesi keeilmi~ bic vazi-
elleriyle de uğraşarak, dıvarın yette ve pyet ya va~ bir sesle: 
6te tarafına geçti. Şimdi E..l.lneri- - Rekrdon mu? diye sırdu . 
yeden on. on beş adım mesafede t - Söylediğimi duydunıı: mu 1 
di. Kameri7enin açık k1smıııda 1 1 nerede o T. 
karanlıkta kırmızı bir naktanıa KekeJrdi : 
parlachtııu eördü. Sıçnyarak Ka.. - Ne ,~emek ı~tediiini7:i snl.;.-
mertyeye .rakl&ftıf! vakit, orada fAnuyorum. 

Nar& içenin Nanai oldufunu far. - Yalan yoJ! Onunla 'J ' l sa . 
ketti. Ayağını bastığı bir bah Nevyorkta sa~h kahvaltısını 
dalın çıtırdısi •le · ülUY.1......,- ' 

WrlllmlDABM 
Bigada Heyecanll j 

Deve Güreşleri 

Müsabakanıa 

Biga (Hususi) - Her sene bü
yük bir alaka ile takib edilen Sonba
har sonu de'Ve güreşleri bu sene de 
Bigada üç dört bin seyirci huzu -
runda yapıhnıştır. 

Biga Çocuk esirgeme kurunıu 
menfaatına yapılan bu gtlreşte iyi 
hasılat elde edilmit ve aenelwenbe
ri başı olan Dübeş'in Tiilü ·sttne bu 
defa rakib çıkamadığından birinciye 
verile(-ek olan 60 lirayı kuanım~
tır. 

Be.ş altına güreşen Gürecideıı 

Osmaıuu Küçük Dül'ü Çekic;lerden 

9e l1B 

Hatay balıkçıları Kiliste 
rağbette 

Kili~. {Huırn:ıi) - Kardeş Ha -

ta.vın Amik llöltiııde yefü~en meşhur 

siyah ba!ıkhırdan ~ehrimize de meb

zul miktarda a-elmeğe başlamıştır. 

Kilosu 60 kuruşa kadar satıl -

makta oları bu bulıklara Kilisliler 

büyük bir rağbet göstermektedirler. 

Ayrıca, portakal ve has.ır da gel
mektedir. 

Edirne ve Edirnelilerin 
• • 

sevıncı 

Edirne (Ilu:,usi) - Bitaraf mın

takR hakkındaki kayıttan kurtula -
rak kahra.mnn askerlerimize kanış
tuğu gündeııberi F:dirne ve .Edirne
liler neşe ve sevinç i~indedidr: 

Askerin geli i Edirneııin iktı -

sacii çehresinde daha ilk günctenberi 

başka bi .. deği:;-iklik yapmı~ olduğu 
bilhassa (Z'üze çarpmakt.adır. 

R.amuanm Lökiümi mun biı' u~
raşmadan sonra kaçırarak ıkinciye 
ait 2:s lirayı almıştır. Kesif bir b.-
labalık arasında güreş mahallin· 
den eve dönen DUbeş'in Tülü'sil 
meydan okur bir vaziyette mendU 
ve çevrelerle süslü ~illerin ve zin
cirlenn şakırtı ve ihtişamile merak
lılarına bir kat daha heyecAn veri· 

yordu. Meşhur Tülü 15 2.Kanun -
939 da Edremitte yapılllcak olan 
büyük deve güreşinde de m"ydan o
kumal< üzere Edremide hareket e
decektir. 

Bil 

Bir günde 4 şirkat ve 
3 yaralama 

Mersin, (Husu.si) - Bir gun i
çinde şehrimizde 4 sirkat ve 8 ya
ralama vakası olmu~tur. Bunlarm 
faillerinin hepsi yakalanmıştır. 

Edirne Mebusu Bay 
Şeref Hasta 

Kırklareli, (Husu::;i) - Edirne 
mebusu Bay Mehmet Ş~ref bir müd 
dettenberi raha t~ız bulunmaklı;,<lır. 

Tra'kyanın C'anlı biı· tarihi olan 
füıy Mehmet Şeı·efin ç:ıbuk iyileş
mesini bütürı Trakyalıl;ır temenni 
etmektt,di eler. 

Bursa aydınlanıyor 
Buı·sa (Husu:si)-Şehrimizın muh 

telif scmtle.-i.rle "Çekirg"niıı "Ka
val<dil>i,. maluıllesindt.: yeniden yap-

tırılacak oJaıı sokak tcnvi rat lam
b::ı larınııı mu:ı melesi ikmal oluıımu" 
ve tesisata başlanma51 icin elektrik 
şirketiyle Mr anlıhn!a y~ııılmı,;tır. ==::;::;::====================· --- --- . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
aewaljt, bnldık ·Ye blth atnlaruuıı derbal keaer. 

• .. lcalmub rhcl• J b .. abaahilir. .. • 
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- II.ıyır. 

- Yaptımz. Bizzat iki·'İ'i h ! 

nıasadu gördüm. İşte LuııL~foı·d 
otelinde kaybetnıiş oldufunuz el
<liven. 

Bu son sözlt!ri sôylerken ceb. 
lerini kan:,;tınyordu. Nihayet genç 
kızın yırnın<la durduiu masaya sır 
sıklam olmuş ki.ıçük eldiveni fır • 
latır. 

- Berabeı· bulu~muş olsak bile 
bundan size ne? 

- Bu ıtdam t nmış, azılı 
bir hırsız, bir katildir ..• 

- Zannedersem hali sarhoşsu
nuz!. 

- Sarhoş mu?. 

gösterdiğiniz gi.izel ıııanzııra.n u
nuttunu;; gıılil..ııt.. 

- Aziz dost Lı mız J'edde~· beıı 
den kurtulmak için, uyutınaktırn 
başka bir çare bulamadı. ,.Pıiyetiıı 
ciddi olduğunu hala anlıyaır..tdınız 
mı? 

Hi<ldetiııi venemirerek ~ı\r.!'.lİl'İ 
y • • 

bileklerinden yakalamı~tı. 
- Artık sabrım kalmadı. Ceva

bı verecek misiniz? Re11ndon nere
de? Onu nerede bulacaktınız? 

Genç kız kuvveti ke~ilmiş i>ir ııe..,-
le: 

- Bımtda! ıiiyı> mtrıld~rıJ,. 

- Bu kanıeryede mi? 
- Evet. 

l 7 tlNUNU8ANl 

Tefrika No. 7 Yuaa : BEDIT ES 

Belki olür fak at bir aşk ~ada
kasına tenezzül etmeı .• Birden f elA
ketini zayıflatan bir düşünceye ka
pıldı. Evini, se,•diği kooasını terke
decek kadar ibu meseleden iııcinen 

Medit :ra kendine bir şey yap~ay
dı? Allah saklasm o vakit ne olur
du? İşte asıl o Ulmanki kendll\İ i~hı 
ne büyi.ik bir viccl.aıl azH bı, hir ce -
henncm hayatı başlardı. 

Bo~·unlarını Lüküp etrafında do
lA.iacak çocuklara nttıı1ıl bn kRrdı? 
Onların Lakışlaruıa, soran, arıyıuı 

gözlerine nasıl tahamnüiJ ederdi? 
Emel ' 4Annenı,, diye tuttul'ursa, ak
lı eren Ümit anııeı1iııin <lldüği.inü 
hissederse Nebil na~ıl ya:;;arch ~ 

tki eliyle yüıünu :.l\'azlıyarak uu 
dü.şünceleı·den ayılmak istedi. Eıski
şehirde biraz indi. Gecenin serinli
ği onu bu ~ıU'hoşluktaıı 'kurtarır gi. 
bi oldu ve azıcık sükunet bulan a
sabiyie ydtağıııı yaptıı·mıı.dığı kom
partmanın oir kll:~e::inde adeta !:11~
dı. 

'frell kalabulıktı .!ıstikl>aıe ge -
len halkla yolculal" lrnrt~mca gar 
bir mahşt>ri .mdınyordu. Kucakla • 
şanho·. ~e,·iııç!eıı gülün .. ~e ağlıyan-, 
lıu· VK l'dl. 

Nehil kendini bu iı1sırn ~eline bı
rıtkaı ak ağır ağır .\·i.1rüdü. Sun ümi
dıni biraz ur.anmak. ·ınlan orada rla 
bulamaz~a duyac?.ğı acıvı biraz u -
zakla~lırmak istiyor adda bu vapu
ı·u kaç11·ar:lk diğerile lstaı~bııla gı•ç
mcyi dfü,iliniiyordu . Gar:.ı ç:hı ca i
çine gaı·ip bir lımibizlik ~ökmü~tli. 
Mcdit ka;-.leşiıırlt.• olmadığı ı.dui ha
ht ·rndn d.ı ~,ık diye dli!i;lliınivor, hin 
bir zıc dü;;ıütıc·c bcyniııt: dolup bo -
şalıyordu. 

V<ıpuı-a nasıl tıinli, na~ıl c:ıktı, 

laksiye ncı-eclcn biııdl 'l Hiç ı'nrkrn

lİa olmartan kendini evb öııiwcte 

lrnldu. Şuförün hc;:;nlwu ga\·et ya
nı:;; ödedi. Zile dukunıırnkia•1 kor -
ku~ Ol'l.ıu. Fakat hu a·r,ı lık kanı ken
diliginden açıldi. 

Hala hamın soJrnğ.ı çıktyordu. 
i': eb T .görüne. l.ılr ,: •\'İnç -çığ} ığı kQ· 
pan1ı: 

- A ... S. fagelılin:z. \·allahi o
luı· ŞPY cieğ'il. hu gPCC. riiy.ım 1:ı gör 
mü~tilm. Ağ-lıy~ıı·ak uyandım. Hnııi 

çornkla r ? .. 
Bu ~on ::ı ıh~ ~elıili IJı.,,·nin lrıı \ · ll-1 

rulımı~a ce\ il'di. Ora.\ a :.1J-ılııı·ın1c1k j 
içiıı nıiithi-; bir kU\tVC't ..,, rfrrli~ or 
\·e sözüne de\'Hffi COL'll kaclmm ?l• kı· 

1 

!'Öylccliğini i.:-itmi:ı.·ıınlıı lıilc> .. S.alla-ı 
narak iceri gir<li. 

- Çok rorgu ıı 'tı ıi evlüıl ı nı. (Jda
nı lwnıc:ıı luızırl:.ıtayıııı hir bmıyo 

yap da istirahat et. Ak-:am bol, hol 
Mecliıli. ı:unıklan koıııı.~unız. ı·;nıel 

na::-ııl? llcııim tonton Cmeliı.ı? l\fo-: 
kara:ı.·ı iiyle özltıtlik ki tarif cı cmcm. 

- Fazla kulamıyac;:~·tm halaı:!ı

ğım. eli} c CP\' ·Jı \·erdi. Ih•mcn bir 
gün içiııct•' anlet etmek met·tLtıi:ı.·e

tin<lt>yinı pek n:lihim bir i~ hakkın· 
da giirü:nıC'ğc gelrlim. Henıeıı !ıu ak 
.';'anı a\'ılet ulercğim. Gelnıi':'k"n -;izi 
ek görnıCllrın git nıek istemedim .. II1:' 
ıncn ynzıhaney" gidiıı göri.işıneli -
yim. 

- On .ki ile b:r ., u-;ınclıt. 

- Ne makRatla? 

- Size ne'! 

- Reardoııa aı'.ı!rnıız. Rtı anla::ıl-

dı. 

1' arn;i arnklarını h ıcldetle yere 
vurdu. 

- Si..e ~ö.rleıneği nıüna~i!· vör
diiğt:m h"r ~evi anlattım. $1;ndi 
yaıımırlan ,. giizümün ön:,rr".ı..,., çe
kılip gid{'r mi ·iniz? 

Den, ı.olunu nıeht:ıba clo:ru 
uzatmış, k0lunciaki ~aa!:bi n ··al<'Clıl 

kıtç olduğunu öğrCtimek için uğra~ı
yor<lu. Faka~ ,.;;aali, .;uya daldığm
cla:ı i~lemiyordu. R1111un 'izeı·ine 
Nam;iye doı.crck: 

- S.'Uit kac:ı diye sordu. 
Genç. },ız l'•Yri il.dyari bileğint: 

bakarak· 
- Biri 0:0 ge<'iyor. dedi. 
Bur.un üzen ne De::: 
-t~ı~. be ·bat! dihteJı k~kc 

clo;:·ru deli gfbi ".! layıp ıritti. 
l'·arıl'ı. 

beı11 ~ 

-- A .. Öyle şey olur 
guııh.ık almadan bir gece 
maclau.. Çocuklaı· nası 

:;öyknwı.liniz .. Pek tuhaf 
vu sakın hasta f1tl•n ol 

- Hayır, bayır hala 
si iyiler. Bafüı mü~aacle e 
tinizi öpmeğe gelmiştim 
~;e!amları vH .. D~h~etli i 
Ba~k.ı R~feı·" in~aliah . 

Şnpkasmı kaparak de 
kağa fırlaaı. Şimdi bu 
içinde l\Ie<lidi nerede b 
Ne kadarcık para..-.ı \·ardı 
çinecekti l Çocuklara ney! 
tı? Cah~arak mıydı? Na 
dı?. 

Medidin iyi bir 
adam akılı akıllı lisan b · 
ra okadar güzeldi ki on 
bulun kurdlan rahat bır 
BütUn acıl::..ruuıı üstün 
kançlık duyarak isyan e 

-- Benim ismi taşıy 
karmı olarak nerelerde 
qocuklanmı alma.ğa. 

~cuğ~ da beraber sefale 
meğe ne hakkı var? 

Ya Omidin tahsili! ne 
cak onu? Abdal, buda! 
iki üç parça elması 
güveniyor? .. 

Kaç gün geçinir' onlarl 
Rastgele eaddelerden 

du Bu elmas sözü ona d 
fikir V<!rdi. EvYela Beyoğ 
ri sonra Ça~ı içindeki 
yumcuları dolaşacaktı. M 
tünde fazla para olmadı· 
hakkak bir şey satmak ist 
ye dü~i.ınüyordu. 

Çarsı içinde ,.e Beyo 
rip çıkmadığı kuyumcu k 

- Karım için mücev 
rum. l>ırlanta, küpe gibi 
öııü:ı.c bin bir c·e~it mücev 
~or .. Hk:biri Medide ait de 

- Şöyle elden düsme f 
beten ucuz oluı tx>lki .. 

Diyor o zaman k0<:a ko 
büroşlar, ı::nlkım küpele 
yorlar ve her clükkand 
biraz daha seı .semlcşnıi§, 

larak çıkı\·ordu. (Ot ileri 
cabu daha mı kolay bulurc 
Mcdit muhakkak bir pans 
bulup yerleHmistir. Yilks 
lı thalı gelir ötekilere de 
ınez.) Birden aklına çarşı 
daki bir kuyumcu geldi. 
fak L I' ·k sonradan altlığı, 
eliği şcykr için hep oray 
Ve daima iyi bir adam oldu 
!erdi. Kendisi bu adamı t 
du. F'abt ismile dükkir. 
uul lu. Yine aynı nakarat: 

Birkac parça müce 
ıııek istiyorum. Hep pırlant 
Zii.mrlıLlü de olsa oluı· .. 
zük. plak, bilezik.. bfr şey 
bilir miyim'! 

Ve koca l'amakaıı ve ka 
nıa.hfuzalar öı üne yığılıYor 
hicbiri değil.. Yalnız Medidi 
manda aldığı zümrüt ~ ·· 
ldic;ilğü vur. Zaten onu ıla 
aldığını yazmıstı. 

(Devamı 

hile. Artık çekingen durm· 
m geçmi~ti. Derin lıir uyk' 
mış görüneıı köşkün önün 

menliğe gelince dndu. Ve 
Nansinin yatak odnsını ar 

rı~..,ı Verın:cfanın ü·wı·inde, 

biı· oda idi. !ceride bAlli bile 
bir mık g·öı·iinüyorrlu. Penc 
fesini gören kapı demek a 

Den, asma giilleriı1 ı:ıaı· 
rand.umı <lircgine bir gö 
sı<'radı. 

Den o gece, epey bir mü 
ı a .katı bir kararın ne gibi 
Jer doğnrahileceğiııi düsü 
Gül cfollEırı t·mğlamca idi. • 
k<.ınleı·i kollarına, bacaklar 
tarak kendini adeta i 
sokuyoı·du. Buna rağmen e 
r.,: .. ten, yukarıya çıkıncay 
ayırm'ldı. 

Nefes nefese, bir saniy 
yerde durdu. Fakat kulakl 
te idi. Kapıdan birkaç adım 
di. Odadan hiç bir gilrültü 
yordu. Cebinden rnaymuncul 
sini gören aleti çıkararak t 
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Çalışmalar Bütün 
Bilyük Faaliyetle 

Bölgelerde 
Başladı 

1938-1939 mevsiminde tz:nır, c:::ı:bulunan idmancılarm .kaYıtlarının 
Eski§ehir, Kayseri bölgelerinde kır di.izeJtilmesi hakkında birleşik ku
koşuları yapılacaktır. Bunlardan lüplerimize yazı ile tebligat yapıl
hmir bölgesinde Ankara, İstanbul dığı halde bazı kulüplerimizin. b~ 
İzmir atletleri, Eski§ehirde: izm1t, gibi idmancıları lik maçlarına 1.§tı
Afyon, Balıkesir, Eskişehir, Kay· rak ettil'mckte oldukları hakem ra
scri bölgesinde de: Sıvas, Adana, porlarının tetkikinden anlaşılmak
KonYa, Kayseri a UeUeri üçer kişi- tadır. 

22/ ı 930 tarihinden itibaren 
Iik bil'er el<iplc ko~acaklardır. 1 hüviyet cüzdanlarında talebe yanı 

Bölgelerde bu müsabakalar için bulunan idmancıların da müsaba-
şimdideıı hazır Jıklar ba.şlamı"5tır. kalara i~tirak ettirilmiyeceği müt
Eskisehirdl! yapılan mi.isabakacla tefik kulüp ve hakemlerimize tebliğ 
4500 metrelik kosuyu Sırrı Çetin 

olunur. 
18,48,25 metrelik bir derece ile al. Kufüplerimizin bu gibi idmanct· 
m1şbr. Kocaelide bu mesafeyi Ga- ları halen talebe olmadığı hakk.ln
Jip Ko\ar 16,21 de koşmuştur. An- daki vesikaları ve birer tane fotog
karadn müsabakalar iki me::;afe i.i- rafları ile birlikte Bölge merkez.in~ 
zerinden yapılmıı:;;tır. müracaat ederek muvakkat lisaııs 

2500 metrelik ko~uya küçiikler- almaları ve hüviyet cüzdanlarını dn 
den 16 atlet İ:'itirak etmiş ve Remzi tashih ettirilmek üzere Bölge bü~·o 
bu mesafeyi 8.59 da almıştır. tkind suna bll'akmaları hususu tav.siye 
yarış 4800 metre idi. Bu koşuya 28 olunur. 
kişi girdi. Birinciliği 1t ustafa 16,41, 

Yeni cezalar 
6,10 da koşnıuşt ur. 

Atletizm kı;3 t;a lıfirru.ı larına yur
dun diğer bölgelerinde de baf)lan
mıştır. 4500 metrelık koşuyu Mu::s-
tafa Ceylan 17,55 de 2500 metreliK 
müsabakayı da Ibrahiın Kutlu 9 

dakikada Jrn~muşlur. Mught'taki 
müı:;abakalarda senenin en güzel 
derecesi elde edilmiştir. Muğla yay-

Jaspordan Ali Kurtulu~ 4500 metre
lik ko:;;uda 1'1,40 dakikalık bir <lc
recc tutmuştur. 

Talebeler hakkında 
Yapılan tamim 

Beden Terbiyesi istanbuJ Bol
~csi Futbol Ajmılığmdan: 

Aslen talebe olmadığı halde hü

viyet cüzdanlarında talebe yazılı 

Topkapı kufübünden 31 Kii.mil 
Ar~even bir ay, 

Vefa kulübünden 52 :Mustafa 
Topsakaloğlu bir ay, 

Beşiktaş kulübünden 53 Ş~ref 
Görkey bir ay, 

F'cnerbahçe kufübündcn 258 Se
mih Arıcan bir ay. 

Yukarıda kulüpleri ve Bölgt. 
numar·alarile isimleri yazılı idman
<·Jl:mı. 1ik macJaı mdaki sui hareJret
lerı dulayıRile hizalarında yazıh 

müddetler il'in miisabaka boykotu 
cezal:ın Yerilmiştir. Bu cezalar teb
liğ tarihi olan 16 l 939 tarihinden 

başlamaktadır. Alfıkadar kulüpleı·e 
h::ıkcınleı'in bu idmancıları müsaba 
kalaı a ithal etmemeleri liizıımu 

tebliğ olunur. 

• • • FILIST NDE TEDHİS --
Filistin Araplarının 

Talepleri Nedir? 
--~:o----

Kudüs, 16 (A.A.) - Dün gene 
bir çok hadiseler vukua gelmiştir. 
Bir tenkil hareketi esnasında üç a
tab öldürülmüştür. Sm·iye hududu 
:ivannda bir yahudi polis memum 
ısilcr tarafından katledilmiştir. 

Filistin araplanııııı talepfo.ri 

Kabil'e, 16 (A. A.) - Londru 
konf eransma iştirak edecek olan 
Filistin arapları heYetinin Megut
ja tesbit edilen azası arab devlet

lerine ve İngiliz hükfunetine re;;
men bildirilmiştir. Şimdi J -?ndrı:ı
nın resmi daveti beklenmektedir. 

Berutta v~rilen kararlarda il~
ri sürülen §U mutalebatta ısrar o-

lunmaktadır. Yahudi muhaceret'
ain durdurulması, yahudilere top
rak satılmasının yasak edilmesi ve 

Hırvatların Hükumete 
Kat' i muhalefeti 

Belgrad, 16 (A.A.) - Avala a
jansı bildiriyor: 

Dün Zagrepte Hırvat köylü par
tisi mebusları reisleri Maçek'in baş
kanlığında bir toplantı yapmışlar-

dır. 

Bu toplantıda kabul edilen ka-
rar suretinde milletlerin kendi mu
kadderatına kendilerinin sahip ol
malan prensibi ve dolayısile Hır
vat milletinin kendi topraklarında 
yegfrne hakim olmaları ha~kı ~l~n 
edildikten sonra Hırvat milletinin 
bu hakkı elde etmek için Yirmi se· 
nedenbeıi mücadele eylediği, bu 
hakka muhalif olan bUtün anlaşma 
ve taahhütlerin hü.kUmsUz olduğu 
ve Hırvat milletinin kendi mukad
deratına sahip olması hakkmd&ll 
inahrum edilmeğe katlanamıyaca.tı 
.beyan olunmaktadır. 

taksim götürmez FiJistinde muhtar 
bir arap hükfunetinin teşekkülü. 

Bu hükumet trakm İngiltere ile 

akdettiği ittifaka benzer bir ittüak 
aktedilecektir. Eğer hu talepler ka
bul edilmezse şimdiki mtisallfilı 

mukavemete devam olunacaktır. 
lrak başvekili Nuri Sait paşa. 

bugün Kahireye gelir gelmez aran 
devletleri konferansı hazırlık işle

ı·inc başlıyacaktır. 

Şamtla. nümayişler 

Berut, 16 (A.A.) - Şamdan D. 
N. B. a.jansıııa bildiriliyor: 

Bu sabah binlerce Webe nüma

yişler tertip etmişlerdir. Bütün diık 
kanlar kapalıdır, sokaklar polisin 
işgali altındadır. 

Mısır Harbiye 
Nazırı 

• 
istifa etti 

Kahire, 16 (A. A.) - Harbiye 

.Nazırı Hasan Sabri Paşa, .Milli mü

dafaa programının tatbiki için ve

rilecek tahsisat dolayısiyle kabine 

ile arasında çıkan bir noktai nazar 

ihtilafı yüzünden istifa etmiştir. 
!htilaf, bilhassa Maliye Nazırı-

nın Sabri Paşanın arzusuna rağ
men memurlar kadrosunda teiı.si· 

kat yapmak istemesinden çıkJJll§

tır. 

öğrenildiğine göre, Sabri Paşa

nın istifası kabinede yapılacak de· 

ğişiklikten başka bir tesir husule 

ıetirmiYecektir. 

TENi SABAH 

F ran istlerin Taarruzu 
inkişaf Ediyor 

{BaJtarafı 1 inci sayfamızda) 
Estramadure cephesinde billıas

sa Bodajor vilayetinde harp faali
yeti olmu§tur. Burada Frankistler 
bundan evvel cumhuriyetçilerin el

rih bir §ekil almıştır. Fı·anko :is
panyası kendi mevklinl kendi kuv· 
vetleriyle elde etmiştir. Muhariplik 
hakları \amnsın tanuımasın vazi
yet tavazzuh etmiştir. 

lerine geçmiş olan mevzileri istiı- ========================= 
dat için çalışmaktadırlar. Burada 
hasım kuvvetler bütün gayretlerine 
rağmen kendi hedeflerine vasıl ola
mamışlardır. Franklstler Cochillar 
de la Sierra ve Castuera boğazına. 
doğru taarruzlarda bulunmuşlarsa 
da netice elde edcmemi§lerdir. 

ttalyanın mutale:ısı 

Roma, 16 (A.A.) - ttalyan ga
zeteleri, Tarragone'un işgali keyfi
yetinin cümhuriyetçilcri şimdiYç 

kadar göstermekte oldukları muka
vemetin çökeceğine alamet olduğu· 
nu yazmaktadırlar. 

Yeni Tayinler 
Ankara, 16 (A.A.) - Bay Ce

l!l Ayburn Ziraat Vekaleti müs
teşarlığına tayini dolayısile açık 
bulunan istatistik Umum MUdllrltı· 
ğüne, Umum Müdür muavini Sabit 
Aykut vekdleten tayin olunmuştur. 

Leh popülist partisinin kararı 
Vaı'§o\a, 16 (~.A.) - Dün Var· 

şovada toplanan popülist parti~n· 
nin müdürler meclisi kabul ettiği 
bir karar sw·eti ile ı:;ulha bağlıhğı- 1 iu ilan etmekle beraber beynelmilel 

Sayla: 7 

TORK HAVA KURUMU 
·Büyük Piyangosu 
4 Uncu Kesideı 11-Subat-939 dadır. 

BUyUk ikramiye: 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır .... 
Bu tertipten bir bilet a1arak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyini~. Siz de piyangonun mes'ud 

bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... Gazetelcr, Jtalyan .askerlerinin 
ispanyadaki muharebelere iştirak 

etmiş olduklarını ehemmiyetle kay· 
deyleınektedirler. Bu gazeteler, Tar 
ragone'un sukut etmesinin Fran
kistlere sevkulceyş ve tabiye bakt
mından bir faikiyet temin etmiş 

münasebetlel'İn gerginliği ka rşrnın~ 
da Polonyanın hadçten tamamiye
tine karş.ı yapılacak her türlü teca
vü~eri re~~nı~eh~rrbclunm~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~ 

~~a~!~ımgeldiğini müşahede etmek-İ inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

olduğunu yazmaktadırlar. 
- -·-- 1 1ı11mmııaa.;~----.-.-----.r:m111 .............. 

Yoldan çıkan ve adam çiğne- l Adet Zımpara taşı tezgahı motörile :>eraber komple 
1 ,, :\fokkap tezgahı teferrüatile komple yen 1ramvay 
1 ., Torna tezgfılu teterriıatile komple 

\ atmnn jbrahimin iclarc,..inde-
1 ,, Dcınil' ciestcre tezgahı nıotiir ve tulumba ile komple 

ki 62 nuın:ıralı tramvay araba ı 
l l\l aka8 ve zımba tczg:i.hı hiitlln lef •rruatile komple 

Deııi?.e açılan bütün 'Ebre Ya
disi, Frankistlerin dinde olduğunu 
ve bu vaziyetin onların yakında 

Barselonayı ihata etmelerine me~ 
d::ı l' olacağını Piccolo gazetesi yaz
maktadır. 

dün akşam Şehz:Hle başından ge-
l - İdaremiziıı Diyarbakır fabı·ikn<ıı için ~ ukıırıda cins ve evsn

ÇC'r"kıı Naci i.:miııdc hir gence <;dl' -
fı ~azılı G pa1·ça atölye alıitı ı;:artııame~i mıwibiııce .açık eksiltme u u-

Diğer taraftan Fransada cüm- ı 
huriyetc;iler lehinde tercssüm et
mekte olan bazı hareketlerle telmih j 
eden İtalyan gazeteleri, yeniden ec- ı 
nebiler tarafından yapılacak her 
hangi llir müdahalenin Yalnız Neg
rin hükiımeti için değil, belki baş· 
kaları için de felaketengiz netayiç 

µal'ak yarnlnınıştır. liylc o;;atın alınacaktır. 
Yaralı genç teclavi altına alın-

mı'4hr. ı II - He.\·eti uınumi.\•esiniıı muhammcıı bedeli 2245 ıı·ra ve mu-
· 1 nıklrnt teminatı 16~.:~8 liradır. 
Diğer taı'aıtnıı l 12 numaralı 

tranıYny <la Enıiııürıiindc yoldan 111 - Ek:siltnıe 2~-1-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü sunt 
çıkmı"~n cln biraz sonıa gelen ~iı· _ l 4.,30 da K:ıbataşta levazım ve miibayaat şube~ndeki nlım komisyo
kel memur\ e mtiteha ;-:,J~l:wı tara - nunchı yııpıl.ı.caktır. 
fmdaıı yola konmuştur. lV - Şartııameler p .. ra;-,ız olarak her giııı sözü geçen şubeden a-

tevlit ed~ceğini yazmaktadır. lın.ı bilir. 

General }i'rnnkonun tehditli 
Burgos, 16 (A.A.) - Nasyona

list İspanya. rndyosu dün gece bil· 
tü ndcmoknısi memleketlerine hita
ben yaptığı neşriyatta, General 
Frankonun muarız orduya gizlice 

Otooüs tramvay çarpışması 
Vatman Ahnıcdin iclare;;indcki V - Ek ... iıtıııeyc işlirak etmek İ..;ti.} enlel'İn fenni tekliflerini ln-

17!) mı maralı tramrny Şehzade ba- hi~arl:-ır Umum :\Hidiirlüğu ::\f ii:ıkirat fa lırikalar şube. ine , ermeleri 
şmdan geçrken fireni lutrnıyarak \ e ihale v.;ilııünden bir gu,1 cvveliııc kadar tekliflerinin kabulünü 
bir otobüse çarpmıştır. mutazaınımn ,·e ı·k~iHmiye i~tirak ve<ıikası almaları lazımdır. 

Bu musademe esnai\ında: oto- Vl - i tcklilerin kanuni YC::-;aik ile miiskirat fabıikalar şubesiu-

her türfü silah yard1mında bulunan 
memleketlere diplomatik entrika-

1..ıüsün arkasında tluran bilelci Ha- den alıırnc:lk ı.>k.siltnıeye i tirak ve:-ikası ve yiizde 7,5 güvenme para
lid tehlikeli surette ya.ralanmı~ ve lariyle birliktC' münakasa için tayin edilen gün ve saatte yukarıda 
Cerrahpa~a hastalrnnesine ka1dır1l- atlı geçen komiı;j ona gelmelcrı ilan olunur. (144) 

larla değil 'farragone'un zaptı gibi 
fili zaferlerle cevap verdiği ve Bar
selona hükfımetinin vaziyetini kuv
vetltndirmeğe çalışan memlekeUeı i 

mıştır. Jil.-
Maslakta bir otomobil devrildi l - İdaremizin Pnşabahçe fabrikası için şartna1,1esi mucibince 

Büyiıkciercden .Reyoğluna gel- ~ntın nlını.cuk (50) ton Sömikok açık eksiltmeye konmuştur. 
melde olan 2127 mımarnlı taksi o- H - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira lwı:1nbivle 1200 lira \·e 

pekfüa bildiği kaydedildikten soma tomobili ".' ··asağa,, d~m geçerken muvakkat teminatı 90 lirdaır. 
deniyor ki: bir hendeğe yuvarlanm1~tır. III - Ek-;iltme 20 - 1 - 93!> tarihine rastlıy.ın cuma günü saat 15 te 

- Bu memeleketler hattı hare
kcUcı'ini değiştirmek hususunda 
artık geç kalmışlardır. Cepheler sa-

Bu sırada şoföı· Ahmet oğlu Kaba taşta Le\ azım \·e mübayaat ~uhcsindeki alım komü•yonunda ya
Tevfik muhtelf ycrh'iııden yaralan- pılncaktır. 
mıştır. lV - Şal'tııameler ırnra~ız olarak her gün sözU g·eçen şubeden alı-

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Alinin Saııd1ğımızdan 12308 hesap No. siyle aldığı 3500 li

raya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi -

ğinden dolayı hakkında y.apılan tal.ip iizeriııe 3202 No. lu kanunun 

46 mcı maddesinin matuftı 40 mcı maddesine göre ~atılması icabe -
den Koskada Camcıali mahallesinin e:-ıki Beşirağa, yeni Büyük Reşid 

paşa cHddesinde eski 1 Mü. yeni 31 kapı l99 kiltük 138 pafta, 64!1 

ada, 35 par8el No.lu kargir bir evin tamamı biı' buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak
tadır. Arttırmaya girmek istiyen 384. lira pey akçe.si verecektir. MH-

libankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik

mi~ bütün vergilerle belediye t•egiınleri, vakıf icaresi ve tavizi ve tel

liiliye rusunıu borçluya ait:tir. Arttırma .. urtnamesi 19-l-!J3V tnrihiıı

den itibaren tetkik etmek istiyenlere S:ındık hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktll'. Tapu skil kaydı ve sair !Uznmlu izAhatta 

şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 

bunları tetkik ederek :ıatılışa çıkarılan gayri menkul hakkında heı· 

şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma. 13-3-939 tarihine 

müsadif pazartesi Cağaloğlunda kain Sand1ğım1zda saat 14 ten 16 ya 

kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 

bedelin tel'cihan alınması icabeden gayı·i menkul mükel1efiyeti ne 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tal-dirde son 

arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 30-3-939 tarihh1e müsadif 

perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arltu.ıanın üstünde bırak1lacak
tır. Hakl·an tapu sicilleriyle sabit olmıyan .ıHikadarlar ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife. dair .olan 

iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müs.biteleriy
Ie beraber dairemize bildinneleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyaıılar satış 

bedelinin paylıaşmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla nıalumat almak 

istiyenlerin 938 - 1219 dosya numata.siyle Sandığımız hukuk işleri ser· 
visine müracaat etmeleri lüzumu Han olunur. 

• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göster

mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 

usulün& göre kolaylık göstermektedir. (856)" 

nacaktır. 

V - İsteklilerin ek:,iltme için tayin edilen gim ve saatte yüzde 
7 ,5 güvenme ı>a1·alariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme
leri ilan olunur. (85) 

* I - İdaremizin J{araağ:lç B11rut deposunda ı:nrtname ve proje~i 
mucibince yeniden yaptırılacak ahs;;ap h-ıkele inşaatı a<;ık eksiltmye 
konmuştur 

II - Keşif bedeli "2856.61" lira ve mu\·akkat t,.minatı "214.25" 
liradıı·. 

ITl - Ekl'liltıne 3011 /9:39 faril ine rastlıy.an pazartesi giinü saal 
14 te Kab,ıtn~ta levazım ve mübay.rnt ~ııbc~inrJeki Alım komİ8.VOnunda 
yapılacaktır. • 

TV - Şartname ve projeler 15 kuı·ıı~ bedel mukabilinde sözii 
geçen şubeden alnabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin feııni C\T.ak \'e vesaiki 
1nhisarlar 1n~aat şubesine ibraz ederek feııni c hliyet ve eksiltmeye iş
tirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerindeu aranılan vesnik ve yüz
d 7,5 güvenme paralariylc birlikte ek illme için tayin edilen gün Ye 

saatte yukarıda adı geçen .komisyona gelmleri ilan olunur .• "255" 

* I - !daremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nilmu • 
nesi nnC'ibince satın alınacak un gibi ince şe)~ konabilecek Standart 
normal eık örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

TI - :Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabiyle 1620 lira mtı~ 
vakkat teminatı 121.50 liradır. 

lll - Eksiltme 25/ 1/939 tarihine ı·a!'ltlıyan çarşanba günü saat 
14 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komü:yonun • 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giiıı sözü geçen şubeden 
alıDabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - t~teklilerin eksiltme için tayin edilen ,gün ve ~aatte yüzd6 
T,5 g1Jvenme paralaıiyle birlikte yukarıda adı geçe-n komisyona gel
meleri ilan olunur. (193). 

••.. Dr. Hafız Cemal •·•• 1 ~ 
• Lokmanhekim • 

Dahiliye l\1ütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hario 
her giln 2,5 - 6 sah, perşembe 
ve cumartesi sabahlan 9 - 12 

fı.ı.karaya T.22398 

GÜMRÜKLERDE IŞLERt OL.Ali 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazarooıu 
Gnmrnk komisyoncusu 

Galata, f thalat Gümrütfi 
karııııntfa Muradiye Han. 

T elefoo ı 3S, 9.S -··--··-·-··-·-- _____________ .. 



Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
Sonra dişleri niçin fırçalamak lazım 

IZMIR'de 
Ankara Palas Oteli 

~ rv 

Çilnku ge eleri ağız guddeleri. 
ııin ifrazaüylc dişler 'e di., etleri 
dohnwıtur. Çtinkü yemekler, ci~a 
ra ve kahve a-ene ayni tesiri yap
mlfhr. Binaenaleyh di~leri her gUn 
3 kere b"Uı~ yemeklcrdaıı onrn 

ve herhalde bol lıol "RADYOLİN,, 

ile fırçalamak \'C temizlemek .. art- İznıırde otel ih1 ı:- .. cınııt cevaı> v~rnıek iizerc buyuk fo<lakarlıkhn ihtiya 
l'iyle meydana getirilen ve İzmiriıı sayın halkı taı·afmdan beııimsetır. Bu ayede dişlerin de, ağzın da 

sağlığı 'c ağlamlığı gnra 
nen "ANKARAPALAS" oteli memle1'ette miiltint bir varhk arzetmek 

miş olur. ANKARAPA.LAS oteli en ~ t•ni 'c nıodem ~ehirLerimızderı olan 

Sabah, öğle akşam her yemekten sonra 
ııkaranm en ytik ek em,.,alinin ayni kudrette \'C mi\kemmel biı ııazi 

·esi halini almıştu·. Şe1ırin en nıı. tıı.a ve en merkezi muhitinde ve heı 
lirlü modern tertibatiylc \ e Jıer aile \ e mi afirleJ'inin nr.zularıııa gore 
) rı ayrı apartnı:rn şeklindeki daireleriyle bi.ıtüu ihtiyaçlarını ve bediı 
evklcrini tatmin edı>ıı ylik l'k konforlu te';lkilath le \ e lıilha,..'>'l kalori 

ferleri' c ı::ıcak, oıruk ırn \'C bnıl\'olu seksen . ekiz ) ataklı (l .. arvolalaı 
~ureti m, h u1ıa<l,1 Avı uııachm celbeclilmi.tir.) odnlari) le AHupalı mi 

1 ~ firler'İniıı dahi tal .. diıiııe mıızhnrolan ANKARAPALAS oteli nıi .. mfir-
1 rini l orm1) acak kadar ucuz fiyatlm·la d ı nuznrı di kat' celbe mek 
teclir. 

Nafıa Vekiletinden: 
Otelin altındn zarif \'C t ·miz pa tane i ve ~ aıııba:;-1 Hta 300 kisi\' 

ı tıab eden ,1Jhtc cm' c çok konforlu lokantasının ı:;on sistem ::ıoğuk 
h.ını dolal>Jarı \'nrclll'. ~efis vcmekled ve t.ıh i en malzeml':-inln te 
m iliği ve IHlkCımct caddesine nazır kıraathanesinin gcı·ek me-:rul.>a 
tında 't gtrek tt>mizlik servi inde gô ;terilen titizlik umumun memnu-

Si\ ~ - F.ı z ı ını } • ınm 38B inci ilomctrc mclt l apılac.a 1< olan 

ve 17 /2 !1;;9 tnrilıinde mu na kasa~ :ı. konulun 120 metre açıklığındaki 

demir koı ıunbn ınuka\ele proje inin l5, l6, 17 18 ve 19 uncu 
f'uhifelerı .::hven eksiltme .. nrtnamc~hıe \'C el.. iUme şuı tname 'ııin 15 

inci sahn ı de eh\ en nrnka\ ele proje ine ı apLc•dilmi~ olduğundan 
ı bu eh \ alakadarlaı a teblig ve mezkur münaka:,:ı enakmı satrn 

alanların lrn ahifeleri veri erine koym ~ure iyle \ aki dıvi taı..ıhih ct-

niyetini celbed n lıu me.:ısicı, hmirinıizin hir fncbi sayılmaktadır. 
Ankurapalas mtie e13es· ·e\·gili ) urdcla larnıa \'G ı::a) ın mü"tcrilerine 1 

I hizmet etmekle haz duyar. MÜDÜRİYET 

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

n 'leri ilu ı olunur. (179) (61) 

Bütün ağrıları kesen emsalsiz bir ilaç Pamuk ipliği Satışı : 

mm:ml Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 
16 )) » 480 )) 

Nazilli basma fabrikası ,, 24 >> » 580 » 

Ereğli bez fabrikası " 24 >> » 580 » 

NEOKCnıt·, - d. ,c ıo 11- Yalnız Ereğli bez Fabrikasında: 
tiznıa a ·uı ı·ını derhaı ke c • 10 Balyalık siparişler için >1 

NEOKÜRİı:~, Grip, Nezle \e o-
ğuk .algınlıgmda cm ıılsiz bir de- 15 
vadır. Ate~i dfü;üriir, \'ilcucı kır- 25 " 

" 
• 
" 

" 
)) 

)) 

» gınlıgını alır. O 
Ü l ,, " " ı'EOK P. N, ba) aıılarrn n~ bnsı fiatlarla fabrikada t eslim şartile satılmaktadır. 

575 )) 

570 '» 

565 )) 

560 )) 

nncılnrını ke er \'C' fweti kola~ h - · b k 
tırıı'. iplik müstehliklerinin yukarda yazıh fa ri alara göndere-

NEOKÜR.h\'i d.ıimn tercih cckleri bedelleri mukabiJinde ihtiyaçları niabetinde iplik ıipa-
. riti verebilecekleri Y e 24 numaradan ince ve muhtelif makaat-mz. 

NEOKlRlN, mideye, kalb lara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç-
bobreklere zarar \'ermez. Guncle larını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına şipariı 

2-3 tan alınabilir. NEOKÜRIN i mine dikkat edinız. Bir kn e G.al- edebilecekleri ilin olunur. 
tıhk kutu ~ıo kuru~tuı-. Her eczanede bulunur. ' •••••••••--•••••••••••••• .. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Dahoe adı: itin cinai ve ınahiyeti: T ahmin bedeli llk teminata 

Miktarı : Lira K. Ura K. 

Konsen atuvar t~karpin 130 çift 660 00 48 75 
,, 

Frenk gömleği 130 adet ., Yüz havlu u 130 " 299 00 22 •3 
,, 

Re:-1mı elbi:ce 40 takım 

" Haricı " 6:5 
,, 3690 ()0 276 76 

,, 
P,ılto G:i 

Daiı·e.:s.i adı, cin i, miktı:tl'4 ve tahmuı b<>d·•lı yukıuıdtt y11.zılı bakı· 

n:rn Uer ayrı a~ rı ııçık ek~ilteme' e konu im '~tur. Ek8il me U-1-989 

peı'l;'cmbe günü • a·1t H,30 da Daimi eııdhn ctde ).ııpılacaktır. Ke,H 

evrakı vo şartnameleri hwazım mıırhlrhiğunde gorülebilir. i ~ Pld1l&1 
2490 sayılı kamında yazılı veqik:-t \t! h zı.ılaı • da gi> Miltu ilJc t~mi

uat makbu.t veya mcUulıiyle beraber yukarıda yazılı 1Ctind' sut 1', 

30 da D:.iıni Knc•ımC'nde lrnlll'ınullıdırlur. (9öüS) 

* Kesif lıedeli 597;) lira 7q kurus olan Tak•m me~ danının U& u:imi 
kapalı ~arfüı eksiltmeye komılınu~ur. Ek· iltnıe 6 - :! - 939 pazartesi 

giımi saoat 15 te Daimi Encumeıule ~ a}lllacaktır. 

Ke.,if euakiyle artnaP.ıc · !nazım mudurluıtmde ~orul.wNlu-. 

i 'lekliler 24!10 • nyıh kanunda ~azılı ve ıl\adal1 ba9.ka Fen i~leri 'ltrtl
cltll'!ugunden lrn i, için nl. c:ı!rları fen ehli\ et H ikR İ\]e 448 lira 18 

kuıu-:luk ilk temi ı,ıt ma 1cbt11: w\.ı 'mel tuui\111) beıab('r 1t-klif mek· 

i.uplarını hın· kapalı znrfla.-1111 ~ ukarıcla ) nzıJı gıi <le a~t 14 de kaı.

dar l>nimi Encmn ne 'erme · d"rler. Hu ~. te 1 P ra 'erilecek r.arfla.ı· 

kabul olumn z. (B) ( ·~Gfl) 

Tasfiye halinde buluna n 

Şirketi Ticariye, Sanaiye 
ve Maliye T. A . Şirketi 

Hil)sCd4rl,lr umumı hej 'l' i. a-ı 
sagıdaki hususlaı·ı [~örü mt>k tlzerc 

24-2-!1811 .-lrihin«" ra tlıy.ı:ı cuma 

gimiı saat l ı ele irketiıı G ılatn, 

Kara ınuııtııfa ok ak, H O\ akırıı\ nıı 

han. 4 üncti kattı- kain icl rı:. mrı·

keziııclc acı;~ en ıpınn. cak ı; ... ir 

ket nizamı amc,.,i ıl ucibince ı n • ı. 

~ irmi lıi - .. senedine ııı:ıliK el. nlaı· 

a aletcn \ ) a vcl.-ılctl'n m · .ı er -
ye i~lhık cdelJi!iı'lcr. 

Hi '! rl:ıı·ın t pla ın, h ·11;11. 

den en n? on gun \ \: l hi"" • ... n r -

]erini 'rkrtın idaı· o rl{l'z •le \ c-

Ynhut muh m r el r 

m 

R 1JZNAMF.: 

1 ·, oı;;f \ c ' e•m u \ c m ı

r.ı kıp r ı •l'laı •o ıı r u -

T!lfll'll. 

2 - UJ "'L'fü i b" :rnc, uııuı 
tetkik ',. t. -.diki. 

~ - l\f urnkııı intihabı. 
Bali la fiyed~ ~·rket' ti 

smaiyt• V6 ma ti~ e T. A Ş. tu ~fiyc 

memuru. 

iÇKiSiZ 

AiLE SAZI 
rlu akşam ve Pazar gündüzler· 

Kemani Sadi ~:k:::!i 
Saz Hey'etiyle 

A 

Bayan MUALL 
Dördüncü Vakıf Han 

Borsa Kraathanesind 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu Şekle Girerse 

BRiYANTİN PERTEV 
onları düzeltmeyi tcmia eder. 

T. iŞ BANKASl'nın ADEMi iKTiDAR 

939 K. T astı.rruf İkramiye Planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde 
1 Ey~iil, 

çekilecektir 

iKRAMiYELER ı 1131E-=-a--=--~~~~ r, :: :: :: 

,, 
;I 

il 1 Adet 2000 liralık = 2.ooo Lira 
ı• 

h 
5 · 

" 
looo 

" == 5.ooo ,, 
8 

" 
Soo 

" = 4.ooo " il 16 2So = 4.ooo " .. ,, 
60 

" loo " = 6.ooo " 95 
" 

5o 
" 

:a:::: 4. 7 So 
" 2So 

" 25 
" = 6.250 

" -435 32.ooo 

t. lı Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
· zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ve Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
eczanede arayınız. ( Poıta kutusu 

Bu hakikati herkes bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, aıtrna sibi haıtahklara !ululmamak için aaglıi ınızı BIOGENINE kan v 

erman haplariyle aisortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet itt*ı• . yaratan ~e tesirini derhal söateren l:ııulunmaz bir de 

adır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliii siderir ve hariçten selecek her tir 
Ü mikropları öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri aailamlathrır, aekiyı yükseltir 
el ıev,ekliji ve ademi iktidarın en birinci devaaıdır. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyen kardan, kıttan aoiuktan n havalarıa deiİf .. ainden mlitees 

· olmazlar. Çünkü vücudü her zaman ıenç ve dinç bulundurarak hariçten ıelecek her mikroba sa 
ebe çaldırır. Ve bu aayede müthit ikibetlerle neticelenen CRIP. nezl:!, enfloenza. 8ltma slW hastalık 

aa korur. Bu hutahklardan korunmak için büyijkler aabah, öi·le, alqam ltinr, aekiz 7atuulaa 

· tün çocuklar 7alnıa aabah, akfam hirer BIOCENINE almalıdır. Haa-ta olanlar• kurtulmuı için de 

hu miktar hir miali arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

Bu akşam 
VÇ YILDIZ 

Yakında senenin §er) opereti 
MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Yesari 

TURAN TIYA.T~OSUNDA 

BU AKŞAM 

lamail Dümbüllü Cemal Sahir 
TEYHA.NLI 3 P. 

Tepebaşı Dram Jnemı 

1/1/939 Sah 
giinil akşamı saat 20,30 da 

Haydutlar 5 perde 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A. R A. Ç O G L U 
>f9f1'iyat müdüriiı Macit ÇETlr~ Baaıldıiı yer Mathaai El:ııUui,.a 


