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Tayfalardan biri öldü, üçü 
ağır Yaralandı 

(Anteplilerin Milli Şefellimanda Feci bir ·infilikoldU 
Dilekleri Tazim Ve 

Cumhurreisimiz; Ankaraya Gelen 
Heyeti Kabul Ve Gaziantebe 

Geleceklerjni Vadettiler 

Bir Yunan Gemisinin 
b ~zin depoşu Patladı 

,/ 

Yaralanan tayfadan 
lskaramaıın 

nakli 

Gaziantepliler namına Milli Şefimize tazim ve baıı dileklerde 
bulunmak üzere Ankaraya gelen heyet reisi 

Bay Özdemir milli kıyafetile 

Londradaki Arap 
Konferansı 
Münasebeti le 
Yazan: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Ankara (Hususi muhabirimiz-
den)- Cumhurreisinm tsmet !nö
nüne arzı tazimat ve tebrikatla. 
Milli Şefimizi Gnzi antebe davet.et
mek \'e ayni zamanda memleket na
mına bazı dilekleri arzeylemek ü
zere Ankaraya gelmiş olan heyet 
şehrimizden ayrılmıştır. 

« Deli Y orgi » Balıkçı gemısı iıafilAk csnasınde 
duman Ye alevler arf'smda yanarken 

Dün limammızda bir ölü ve üç 
kişinin de ağır yaralanmasile ııeti
celenen bir deniz kazası olmuşdur. 
Pire limanına bağlı Yunan bandı
ralı ve kaptan Vangelin idaresinde
ki 29 tonluk Deli Yorgi balıkçı ge· 

posu ate~ aldığından geminin kıç 
tarafında birdenbire top gürültüsü
ne benzer bir infıiak hasıl olmuş ve 
geminin her tarafını derhal alevler 
istila etmiş ve geminin üstündeki 
sandıklar, balıklar ve ambar kapak-

misi makine dairesinde çıkan bir ni- _"!:_""::_"!:-..,-..,-..,-"'-v-...,-..,.-~ -..::_r_"_"-..,.-.,.-.,,-.,,-.,,-.,,.-.,,- :-..-... -"':.-'"::-
- ..- v .... .., .... .... -

filak neticesinde bütün ha.mulesile ,. 
birlikte parçalanarak iki dakika i
çinde sulara gömülmüştür. Yaptığı
mız tahkikata göre hadise şu suret· 
le cereya netmiştir. Bi.ltün tafsila
tile yazıyoruz. 

Her mev:-1im lstanbula gelerek 
balık yükliyPn Yunan bandralı De
li Yorgi balıkçı gemisi lıu mevsim 
baştndan fübaren yaptığı birkaç 
seferd~n sonra tekrar balık yükle
mek üzere 15 gün e\'vel limanımıza 
gelmiştir. 

Hamüleı5ini tamamlıyarak am
barlaru.ıı dolduran gomi dün ak:j~mı 
Pfrcye hareket edebilmek için siı

ratle hazırlanmakta olduğu bir sı
rada geminin çarkçı J.nışı,;1 Ma-
nol Koçakidi geminin ma-
kiııelel'ini ~on bir defa daha 
tecrübe etmek istemiş ve oksijen 

Milli Şefimize 
şükran ve Tazim 
Milli Şefimiz Reisicumhur 

İı:ımet lnönünün tarih ve dil ku
rtınılarını yüksek him.ıyt-lerine 
aldıklarım yaznu~tık. 

:\Iaaı·if Vekili, Türk Tarih 
Kurumu Fahri Reisi ve Türk 
Dil Kummu Reisi B. Ha::an Ali 
Yücel, bu münaMbetle, Milli 
Şef ismet lnönüne kurumların 
şükı·~n -.·e minnetlerini a:;ıağ1da
ki tczk~re ile arzetmi:;;tiı·: 

Milli Şef İsmet İnönü 
Reisicumhur 

Fili&tin meselesinin keabettiği (Sonu 3 üncü sayfada} tüpiinü açtığ'l bir sırada benzin de-

va.ha.met üzerine Londrada topla- ~~'\/V'V"V'V"V~...,...,"""'"""'"""'"""fV'..fV'..~~vvvvAAAA~ 

Antep muharip, mücahid ve 
malul gazilerini tem.c::il eden bu he
yet reisi özdcmir Doktor Hamit 
Uras, Abdullah Çitci, Mehmet Ali 

Milli benligimizin kaynak
hırıııı ve medeni varlığımızın 

kıymetini bize hıııılan tarih te
zi ile milli şunı·unrnzun haziııe
:ıi olan dilimizin ek~ikliğini, 

özlüğ-iinü, zE-nginliğiııi meyda
na çıkaran dil inkilabıııın or
ganfarı tarih ,·e dil kurumları
nın yiıl"sek himayelerine maz
hariyetini, her iki kurumdaki 
aı·kadaşlarıın ve kendim, en de
rin şükran hislerimizle, bugün, 
öğ-rt• n mi:; bulu ııuyoruz. l\Iilli i
radeı1 in tim,:ali olaıı yüksek 

nacak Arap konferansı dünya ıi
yaaetinde Arapların mevki ve ro
lü mevzuuna dikkati celbediyor. A
aırlardanberi birarada ya,adığı· 

mız ve biribirimizi pek yakın kar
def diye telakkiye alıfhğımız A
rap milletine bizi bağlıyan bu an
anevi mÜ§terek hayattan ba~ka a· 
ramızda şimdi bir de komşuluk 
münasebetleri hadis olmuştur. Bi
naenaleyh Arap davasına ve hu
dutlarımızın öte tarafındaki aiya
ai vakayie pek yakından alakadar 
olmak bizim için tabiidir. 

Türk ve Arap milletleri asıı-lar. 
ca müddet ayni vatanın evladı 
halinde yaşadıkları, siyasi ve dini 
ayni şıkkın etrafında tek bir ilin
met vücude getirdikled halde Av
ı·upada vücut bulan milliyet mefhu
munun müfekkireler ve ruhlar üz~ 
rindeki tesiri neticesinde Araplart 
Türklerden ayırarak müstakil bir 
2\ra.p hükUıneti kurmak ve ıbir A· 
ı·a.p hilafeti tesis etmek arzuları 
vücut buldu. 

Bu hlireketin başlangıcı Abdill· 
hamit zamanına tesadüf ediyor. 
:Arap milliyetçileri daha 1895 tari
hinde Pariste miUi bir Arap ko
mitel'li te~kil ederek Osmanlı impa
ı·atorluğu dahilinde kendi emelle
rine mevzu teşkil edebilecek vila
yetlerde Araplık propagandası 

sapmağa ba~lamışlardı. Bu iş ya
vaş yavaş ilerledi. A.radaıı on sene 
kadar bir zaman geçmeden milli 
'Arap komitesi devletlere bir nrnh-

tıra göndererek Frat ve Dicle va
dilerinden Süveyş köl'feziııe, Ak
denizden Umman denizine kadar 
amtidat edecek yeni bir Arap im
JH\ratorluğu tesisini ist~cıiler. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

1 

Başvekilimiz Dün ı 
Şehrimize Geldi 

C. Bayarın Yarın Ankaraya Veya 
Bursaya Gitmesi Muhtemel 1 

1 varlıldarıııa ulaştırmak istedi
ğimiz bu içten gelen duygula
rın, çalışmalarımızı arttıracak 

ve vazifelerimize bağımızı da
ha çok kuvvetleııdirecek bir 
an<l olduğuna itimat buyurma
nızı diler, ellerinizi öperek en 
<lerin sa~·gılarımızı sunaı·ız. 

:\Iaarif Vekili 
Türk Tarih Kurumu Fahri Reisi 

ve 
Türk Dil Kurumu Reiai 

HASAN • ALI YÜCEL 

Dün şehrimizde 
iki kanii 
Vak'a Oldu Baıvekilimiz dün Haydarpaıa lsu~ııyonunda kendilerini karşıla· 

mağa gelenler meyaninda bulunan Kütahya valiıi Hamit 
Oakayla musafaha ederken ikisinde de; Kavgacılı. .. 

teftiş etmiş ve bilfilıara Suat va- rın Araya giren Metres 
purile tstanbula çıkmıştır. 

Başvekilimiz Celfil Bayar dün 1 
sabah saat 11,35 de Haydarpaşaya 
varan trenle §ehrlmize gelmişler
dir. Başvekilimiz istasyonda vali 
ve belediye reisi Lutfi Kırdar, em· 
niyet müdürü Sadrettin Aka, ve di· 
ğer mutad zevat tarafından karşı
!annıış ve bando mızıkalı askeri bir 
müfreze selam re:;mini ifa etmiştir. 

Başvekilimiz kendisini karşıh· 
yanların ellerini sıkarak müfrezeyi 

Ceıaı Bayar dün bazı hususi zi· leri yaralandı 
yaretlerde bulunmuştur. Bugün İn· Dün şehl"imizde iki yerde iki 
kılap ve Evkaf müzelerini gezecek- kanlı kavga olmuş ve tuhaf bir te
tir. Bundan başka buradan Bursa sadüf olarak ikisinde de araya gi
ve tzmire gitmek ihtimali olduğu ren iki kadın yRralanmıı;ıtır. 
gibi pazartesi günü Ankaraya da 1 - Kadıkl.iyiinde Yeldeğirme 

dönmeleri kuvvetle muhtemeldir. ninde Dut sokağında oturan şoför 
tstnnbul, 21 (A.A.) - Ba§Vekil Kenan ile ayni evde oturan Ruhi 

(Sonu 3 üncü sayfam1zda) (Sonu 3 üncü sayfa.ifa) 

Gemi tamamen battıktan sonra deniz üstünde 
yüzen ha mulesinden bazıları 

ları havada m,;u;?mağa bcı}ılaımştır. dan balıklar denize dökülmüş ve 
sahil baştan başa balıkla dolmuş· 
tur. infilak olmadan evvel geminin 
son hamulc:-.ini vermek üzere ge
mıye yanaşmış olan bir balıkçı ta
kasında bulunan Hamit, Hüseyin 
Nişan isminde üç kişi de infilakt 
müteakip geminiıı tayfalarile bir-

Geminin her tarafından yükse
len beyaz ve siyah duman sütunlan 
arasında geminin kıç tarafı sulara 
gömülmüş ve buıun tarafı havada ı 
olduğu halde direklerle beraber bir 
iki dakikada kamilen sulara gömül
müştür. Bu sırada geminin ambar
ları kamilen balık yüklü olduğun- ( Sonu 3 \•ncü sayfada) 

F rankocular Barselon 
un İlk mahallelerinde . 

İtalyan Askerlerinin 200 lspanyol 
Katletmesi Şiddetle 

Protesto Edildi! 
Kadınını 

,. . 

Fraokiatler tarafından zaptolunan bir kasabanıD İfgali11deıa ıonra 
Barselon, 21 (A. A.) - Fran- himayesinde olarak d'"rt ktad 

· · tl d ·· 1 o no an ıns er un tanklar ve :ta \"yarelerin (S 7 · _ - onu ncı aayfada) 

HER SABAH L E::::!:E:::2 

Hikmetinden Sual Olunmaz 
B ERLINDE oturan bir doatumdan ~u mektubu aldım: 

"Etibank, kendi müesseselerinde müstahdem zeki ve 
çalı.~kan bir memuru bilgisini genitletmck makaadile Be~~line gön
~~r-~yor. F~~at .maalesef bu memurunu, maa,ını göndermemek 

yuzunden, otekıne berikine müracaatla, nafakasını temin edecek 
çareler aramağa &evkediyor. Bu nasıl iftir? Bir müesaese nam ve 
hesabma gönderdiği memurlarının ve bilhaasa ecnebi rı:emleket
lerde bulunan memurlarının evvela karınlarını doyurmakla mü
kell~ftir.. Oda kiraıımı ödiyemiyecek, karnını doyuramıyacak bir 
vazıyet.te olan b~r a~~m, nasıl çalıfır ve nasıl hizmet eder? iki ay-
danberı, muhtelıf rnuracaatlarına ragvmen ela·n pa J b rasını a amıyan 
~ vatand~'ın·'··e~nebi bir memlekette elim vftzİyetini bir düşünü. 

nuz .. Bu bır suınıyet eseri degv il ol•• olsa k t · ·ı· ~ · f · b" • , - , ır asıyecı ıgın ecı ır 

netıcesi~i.r .. Lütfen bu hususta mercii aidir•in nazarı dikaktini cel
betmenızı rıca ederim .,, 

un ]" er ın,, de oturan dostuınun mektubuna tek bir satı ·ı · 
Y 

r· u .. .. r 1 ave-
e uz m gormuyoı·um. Yalnız tahsile gönderilen 0 tal"ıhs·ı 

b" "k" d • . z gence 
ır ı ı ay aha dışıni sıkmasını tavsiye ediyorum Bu ""dd · · 

d b "t"" l l · mu et ıçm-
c u un muame e er ikmal edilir kendisi de istediv · "b" k b 

k d b"l" ' gı gı ı tı a a-
şa arnını oyura ı ır. Şayet o zarnnna ltadar açlıkt ··ı an o .mezse ..... 

A. Cemalettin SARAÇOCLU 



Yazan : Kurt Okay Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 51 

Eli Silah Tutan Buha
ralılar Toplandılar 

Artık Enver Paşanın Fikri Ve Ne 
Yapmak İstediği Anlaşılmıştı. 

--~.._,..., __ 
Bmı<lan sonr.a her yerde hür vel içinde eli silah tutanlar Enver pa· 

açık 'a söylüyor ve hakiki vatan _ şanın etrafına toplanıyorlardı. B~· 
ç ~ . ların hepsi cedidlerden olduğu içın 

perver oldugunu da lıarekPtlcrıyh_, En didl · b demek ver paşaya ce enn aşı 

gö.'lteriyor<lu. Onun kaırnatrna go- de doğru bir hareket olabilirdi. 
re Buhara hiç bir zaman Ruııya- Enver paşa da memnundu. 1\lüsterih 
yı sevemezdi. Ve hiç bir zaman ti, ve sebat ile faaliyeti bu şekilde 
da Rusların idare.:ıi .altında yaşaya_ yapabildıginden dolayı istikbali da 

YEN ISABAH 

Eminönil 
Meydanı Çabuk 
Acılacak • 

Eminönü meydanının süratle 
tanzimine belediye çok ehemmiyet 
vermektedir. Birinci pli.na dahil 
binaların bir aya kadar lstimllk ve 
yıkılma işleri tamamen bitirilecek
tir. Bunun için icap eden tedbirler 
tamamen alınmıştır. Binaların mo· 
tozları süratle kaldırılmaktadır. 

Camiin Mısırçar§ısı civP.rından 

dolaşan yolun inşaatınan başlan~ 
mı5tır. Yol bittikten sonra vesaiti 
nakliye buradan işliyecek, kemerin 
altındaki asfalt yolun asfaltı da ta
mir olunarak yayalara tahsis olu
nacaktır. 

Belediye fen heyeti müdürü ile 
harita işleri müdi.ırii dün sabah E~ 
minönüne giderek meydanın tanzi
mi iş1erile uzun müddet me§gı.ıl ol
muşlardır. 

Okuyuculanmız 
!!Jor ki ı 

Doktorların vazifeleri 
nedir? 

' 

"Kardeşim İktıse.t Vekaleti şu-
be müdürlerinden Asaf Bora Ha
. yda ttastalanıyor. Fakat Anka
aya hemen gelme€i için Vekale 
tinden aldığı emir üz.erine hasta 

hagta Ankaraya geliyor. Geli 

17,Plmez ha, tal ığı ağırhı:;-ıyor, o gihl 
,;aat 3,30 da bir kriz geçiriyor .. Bi 
d.uktor ce !hediyoı·uz, 1 Pdavi;:;ini yap 
tırıyoruz, rahatlıyor .. . Fakat saat 

ytıdide ıkinci bil' kriz gc•liyor teda
•i eden doktoru al'Jyoruz bulamıyo 

·uz. Rirkaç doktoru dah~ anyo 

ı uz evlerinde olmadıklarını öğl'en i 

·oruz. Ben bizzat bir ot1lmobile 
.'.\tbyor ve evinde olduğuııu öğren 

Yeni Bir Esrar 
Tekkesi 
Basıldı 

Polis memurları dlin Beyazıtta 
da bir esrar tekkesini meydana çt-. 
karmışlardır: 

Beyazıdda oturan Osman oğlu 
Mehmet ve kansı tffetin evlerine 
esrarke~leri toplıyarak esrar içir
diklerini haber alan alil.kadar me
murlar burada cürmü meşhud tes
bit etmek için lazım gelen tedbir
leri almışlardır. 

d O · k .J kt' · ·ı ha iyi görüyor ve muvaffak olaca-
maz ı. gune ~ar çe ıgı çı e- ğın .. d .. . 1 d """"'""'~~""""""""""""""""""""""""'-"~ a yuz e yuz emın o uyor u. 
ler artık kfifi idi. 

eliğim doktor Nf',et Naciye müra -
c ıat ediyorum. Kardeşimin ölüm 

Diin bunlarııı oturdukları evi 
tarassut altma alan memurlar bir 
kaç esmrkeşin içeri girdiklerini 
görünce ani olarak eve girm.işlec 

ve Mehmet, karısı Jffet ile Ekrem, 
Mehmet ve Halıt atlındaki esrar
keşlel'i nargile ile esrar içerlerken 
suç üstünde yakalaınıslardır. Evde 
yapılan arama neticesinde tam te- I 
ferrüatlı esı ar çekmeğe mahstıs 

nargile ile 18 parça esrar bulun
muştur. Bundan başka Mehmediı.ı 
üzerinde 50 parça ve Halidih iizc
rlnde bir miktar esrar bulunmuş

tur. Memurlar burada arama yap-

(Devamı var) 
Bundan sonra tekrar boyundu

ruk altına gireme~dı. İşte bu sc- :;::::::::R==A==o==y====~o:..::=== 
beblerdcn genç Buharahlann ayak

lanması ve silaha sarılarak vata.u 

Eski Vali Muhittin Üstündağın 
harcırahı geldi 

halinde olduğunu ve hemen benim 
lf' gelmesini rica ediyorum .. Aldı -

{~ım cevap .;;ıı "Göniyor.sunuz bu maktalarlcen esrar içmeğe gelen 

müdafaa etmesi lazımdı. 
Enver paşa gibi büyük bir lf.:Jlll 

sahibinin keudilerine yardım etme!'li 1 
de bir nimet idi. 1stikbal için bun
dan daha büyük bir ümit olamazdı. 

Em·er paşanın DUşcmbc zaferin 

den sonra vaziyet tamamen tavazz
zuh etmişti. r:=nver paşaya büti.in 

as.ıi silahlarla techiz edilmiş kuvvet 

lazımdı. Mevcut askerler nihayet 

derme çatma idiler. Çiinkü Ruslar 

artık paşanın karşısına kuvvet!i 
bir asker cıkarmak üzere bulunuyo 

lardı. 

Enver pasamn imdat toplamak 

ve ayni zamanda Afganlılarla te
mas etmek iizere gondermiş olduğu 
zevattan Osman hoca ve Hacı Sanıi
den yeni haberler geldi. Bu zat Af
ganistanda birçok yük:::ıek makam

larla temas etmişler ve birçok ze\ a

tın yardımını de temin etmişlerdi. 

Bunların başında Harbiye "Nazırı 

Mehmet Na<lır han \'anlı. Bu zat 

Enver paşanın Buharadaki hareke

tini t;ok yerinde buluyor ve kendi

sine yardım edilmesi lazım geldiği· 
ni açıkça söyliyorlardı. 

Bu sözü hakikat diye yerinı> 

koymak için de teşebbüs etmişler 
ve muvaffak da olmuşlardı. 

Tabii siyast vaziyet itibarile 

resmen yardım edemezlerdi. Fak~t 

memlekette Buhara miicadelesin~ 

i§tirak edecek gönüllUler arttığı i· 

18.n edildi. En kısa zamanda bütün 
teçhizatı tam olarak 300 asker te-. 

min edildi. Bunlar Türkistanın hür- ! 
riyeti için atılan Afganista.ndaki 
Türklerdi. Bu gönüllüler derhal h•ı
dudu geçtiler ve TUrkistan toprak
larına dahil oldular .. 

Bunların ba§ında lff dule<ldin 
hail bulunuyordu. Bu zat asl:erkr

Je birlikte Enver paşaya t!n Jr,s·l 
yoldan ula§mak istiyorlardı. 

Buesnada diğer taraflarda da 
oldukça hareket başlamışh. 

Şimal taraflarda (Fusail Ma· 
sum) bin kadar askerle yola çık· 
mıştı. 

Diğer taraflarda Ferganede ve 

diğer mmtakalarda Kırğızla.r da si~ 

lahlanarak yola çıkmak ti.zere idi

ler. 300 Türkmen ve Kazak tsm.ail . 
Hakkı beyin riyaseti altında geli
yorlardı. 

Hatta lbrahim bey bile açıktan 

a~ığa yardım ediyordu ama asker 
göndermek için güzel bir şekil ve 
sebeb arıyordu. , 

Kendisi nihayet bir mektup ya

zarak Enver paşadan af diledi. ve 
şimdiye kadar yardım edemediği-

Din esasını kaçamaklı 
izah etu. 

kelimelerle 

Artık Enver paşanın fikri ve 
ne yapmak istediği açıktan açığa 
dillerde dolaşıyordu. 

E~ki veli ve belediye reisi Mu-
ıada rla ha~ta lı:ırını var b<>ni ma zu Ahmet ve Aıif isminde iki esraıke-

12.30 Proğraın. bittin üstündağm valiliğinin son 
örünUz gelemem!,. diyor. Bu sö · §i de yakalamışlardır. 

ZUnÜJl mCSLJJiyetinj mücJrik OIU!) Ol- ~VVV'v'V:vVVVV"VVVVV'\ 

12.35 Müzik (Küçük orkestra- aylarında yaptığı teftiş seyahatle- madı;.,rı sualine mazur görülme~ini 
·.ckrar ediyor. Onunla uğraşmağa şef: Necip Aııkın) rine ait 1800 liralık harcırah talebi 

1-Fritz Köpp- Yaz akşamı süti alakadar Vekaletler tarafından tas-
2 - Osman Perez Freire- Ay- dik olunarak belediye muhasebe 

ay- ay serenad. müdürlüğüne tebliğ olunmuştur. 

\·aktiın yok. Kardeşim ölüm ha -
tinde. acilı•n başka ı!oktor lıuhmı.k 

!azım nihayet bir doktor buluyo 
Ticaret odası heyeti 

toplanıyor 
3 - Ralph Benatzky bebekler WVV--AA1'.A..AA..AA""'-~.,,..,,.,J'oJO~.JV'"""VV"V"V um. Fakat dok-tor gelinr.eye ka

aar da kıırde im teslimi ruh edi 
Ticaret odaf'ı intihap heyeti 

münhal bulunan azalık için yeniden 
seçim yapılmasına karar vernıiştir. 
Seçim gelecek hafta yapılacaktır. 

Dunun için oda meclisince seçmek 
\'e .seçilmek haiz olanlar Han edile
cektir. 

perisi - filminden - Ne:ıeliyim .şar

kısı 
vals ( yJm şarkısı. 

4 - Ralph Benatzky Grinzinge 
bir daha ? vals 
13,00 :Hemleket saati, ajan'! mete
oroloji haLerleıi. 13.10 Müzik (Kü
çlik orkestra devam), 

5 - Franz Lehar- Eva opereti
nin valsları. 

6 - CnrloThomson- Dua. 
7 - Hans Schneider- p:irol dağ

larının h::ı.lkşarkı ve danslarında 

potp:ıri. 

S - Carı Rydhal- Melodi. 
9 - Johnnnes Brahms- Macar 

danm No. 3. 
13.45 Türk mUziği' 

1 - Kemani Rıza efendi- Tahir 
puı;;elik peşrevi. 

2 - Kazım Uz. Görmezsem gül 
yüzünü. 

3 - Dr. ŞiikrU Şenozan - Göni.il 
harareti. 

4 - Vecihe - Kanun taksimi. 
5 - Rahmi bey - Ge~ti o gamlı 

eyyamı serına. 

6 - İsmail dede. -Nazlı nazlı 

ı;eküp gider. 
7 - Tanburi 1shak ·Gülizar: 

saz semaisi. 
Okuyan: Sadi Hoşses. 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen, K. 

Cevdet Kozan, Mesut Cemil. 
B.15.14.30 Konuşma (Ev kadım 
saatı), 17.30 Program. 17.35 Müzik 
(Pazar· çayı), 18.30 Konuşma (Ço
cuk saatı) , 18.50 Ajans ve meteo
roloji lınbe.rle1i,19. Türk müziği (in
ce saz fo·lı- Bayati faslı), 20. Spor 
(Anadolu ajansı spor servısi), 20.30 
Türk müziği. 

1 - Iilintn ağa - Suzinak peşre-
vi. 

2 - Sadullah ağa - Ağır semai 
Irapılsa her gören. 

3 - Münür Uurettin • Durm<t
dan aylar geçer. 

4 - Yesari Asım -Ayn düştüm 
sevgilimden. 

5 - Refik Fersan -Tanbur tak
simi. 

6 - Nuribey - Benim servü hır
manmı. 

7 - .......... -Suzinik saz semaisi 
Okuyan: Mustafa Çağlar. 
Çalanlar: Reşad Erer, Re

fik Fersan, Cevdet Kozan, Kemal 
Seyhun. 
21. Memleket saab, ajans, meteo
roloji haberlerj, 21.10 Riyaseti 
Cumhur Bandoıru- eef: Künçer. 

1-A. Bose- ~yır marşı. 
2 - E. Fontenelle- Va.Js Gitane. 
3 - J. Massenet- Fed.re- uver 

tür. 
' - Şubert- Bitmemiş senfoni-

1 Parti 
2 Parti 

Taksim Harbiye bulvarı 
tanzim ediliyor 

Taksimden Harbiyeye kadar gi-

7or. 
Benım tecssürum hu yazıları-

ına fazla bır şev ilavesine mani o
luy:>r .• Faı{at b ..!n J~~et Naciyi r;J. 

mek üzere olan bir kim~eri hile bi-
h1 ku rtarnı ağa te~ebbüs etmiyen """·~·""·""·,.._,.... ·.,.,..._,,..._,....,.,_,,...AA._,,..,,.._"",..,..·VV'V'V 

den gni~ caddenin ortasın- bir doktor ohırak görüyoı· Ye vazi
daki bulvar kısmının park haline ieRini yHpmamı~ olan l.ıu doktor 
getirilip tanzim edilmesi kararlaş- !.akkmcla makamatı aide~inhı na - D • • f•l 

ı t rnn dikkatini celbe ta\'ll":illİllllUZU enız tıcaret · ı O! U men-tırı mış ır. 

ı·ica ecliyo:ıım.,, f:lsupJarının kıyafetleri Bulvaı· park haline getiri.lelikten 1 
Hariciye Vekaleti Gittikçe inkişaf eden deniz ti-sonra yayaların yürümesi yasak e-
ınemurlarından carct filomuzda çalışan kaptanla-dilecektir. 
Rıdvan Bora nn, ça.rkçılann ve deniz mensupla-

Belediye reis muavini Sıv"'sa \..,..._ ____________ ,,J rının üniformaları iyi bir şekilde 
tavin edildi ve beynelmilel deniz ticaret ünifor-

Sıvasa tayin olunan belediye re- Köy Postaları için malarına uygun bir ışekilde yeniden 
is muavini Rauf Demirtaş yarın E • v •ıd• tanzim ohınaı:aktır. Bu hususta 
Sıvaaa müteveccihen şehrimizden ffiJr eri 1 iktisat Vcl aletinde bir komisyon 

k d k . toplanmıştır. Bu komisyon, bugün hal'e et e ece tır. - ---+ __ 

ı 
deniz ticnrPt kaptanları ile harp fi. 

Belediye hamal kadroları Bu hususta valiler de !osu :.rnbaylarınuı birbirine çok ben-

. t- mamlandı . bizzat meşgul olacaklar ziyen üniformalarını tefrik için ni· 
Reledıyeyc hamal olmak üze- p T T 1 d. kt'" 1 .. -·· k'. zamnaınedc icap eden tadilatı ya-

re yapılan müracaatlar son günler- · . · gene ıre or ugu ·ot pacaktır. Bu arada deniz ticaret fi-
d k f lal l.Şt lüye a1t mektuplarla gazetelerm 

e ço az aşm ır. .. 'di . . . . . losunun da kıyafetleri yeni bir şe-. ., koylere gı p gelmesı ışının bazı vı-
Yapılan tet.kıklerdeu muhtel~. layet ve kazalarda henüz tedbirlen kilde tanzim olunacaktır. 

~sk_elelerde:ki hamal kacl_;ola~·.ı~~n mediği ve bu yüzden köy postaları· Ereğliden 1 öm'1r afac:ık vapur
ihtıyaçtan çok fazla oldugu gorul- nın aylarca postahanelerde kaldı- lar nöl-etini hoğ,,.zda gecirecek1er 
müştiir. Binaenaleyh bundan sonrn ğını ooörmüş ve bu hususu önlemelc Ereğli deniz kazasından birkaç 
bammal olmak için müracaat eden- için köy post:ıları hakkında teşki- gün evvel Ankarada İktisat Veka-
ler kabul olunmıyacaktır. l 'l b' K letiı1dc bı'ı• komıs· yon toplanmıştı. a ına ır tamim yapmıştır. öy · 

Sulu süt satan bir sütçü 
ad iyeye veri~di 

Şehrimizde (sulu süt) satank 
halkın sıhhatı ile oynıyanlar da a· 
18.kadar memurlar tarafından ehem 
miyetle takip olunmaktadırlar. 

Bu cümleden olmak üzere dUn 
de Beyazıdda (sulu süt) satan İb
rahim isminde bir seyyar sütçt me
murlar tarafından yakalanarak as· 
liye 4 üncü ceza mahkemesine ve
rilmiştir. 

İbrahim; mahkemede; bu sütle
ri toptanct mandıracıdan aldığwl 

söylemiş ve sulu olmadığını iddia 
etmiştir. 

lmndan sonra, mezkur sütlerin 
sulu olduğuna dair rapor veren Be-
yazıt belediye tabibi Bay Riza din
lenmiştir. Bay Riza, yaptığı mua-

yene sonunda; sütün hileli olduğu· 
nu anladığını söylemiştir. 

Muhakeme, toptancı mandırac.
nın celbi için talik olunm.U§tur. 

Bir hizmetçi tevkif edildi 
Pangaltıda "Işlk,, apartmammn 

1 numaralı dairesinde oturan Ba
yan Nerimanın hizmetçisi Ayşe, 

işine nihnyet verilirken ba.7.ı eşya

lRn çaldığı iddiasiyle polis tara -
fmdan yakalanmıştır. 

idarelerinin çalışmasına nizam ve Kömür havzasında limansızlıJ". 
rirken köy postası işinin de köye yüzUnden her an bir facianın ol
vc köyfüye kUlfct tahvil etıniyecel:r. ması ihtimali göz önünde tutularak 
surette yapılmasına dikat edilecek Ercğliye gidecek vapurların nöbete 
ve heı· köyün mutlak surette en 8.2. girmesi usulünUn kaldırılmnsını, 
haftada bir defa olsun postası kaza kömürün verileceğinden bir gün ev
ve nahiye merkezlerine gönderile- vel vapurun boğazdan yük işini ik
cek ve bunlardan da köye ait pos· mal edeceği sırada diğer vapurun 
tanın aldırılması temin olunacakbr. boğazdan hareketi, şilepler için ka-

Kôylerin posta işi Yih1yetlerce 
tedbir alınırken bir taraftan da 
köylülerin birçok zahmet ve mas
raflara katlanarak §ehir ve kasaba
lara gitmeden mektuplarını para· 
sız olarak köy katiplerine yazdır
maları, köy idarelerinde posta pulu 
bulabilmeleri; köy postalarının ak
samadan muayyen günlerinde ve 
düzeninde gidip gelmesi ve dağıW
ması suretile postahanelerindeki ku
tularda kalıp birikmemesi; köy 
postq memurlarına ilgili devlet ela 
relerince ve posta idarelerince ko
laylıklar ı;österilmesi ve ctizdanla
rının zamanında ve kolayca temini, 
postayı gün ünde aldırm.lyan ve za. 
manında göndermiyen muhtar ve 
katıpler hakkında kanun gerekleri
ne göre ceza tatbiki esbabının temi
ni bu tamimle valilerden istennıekte 
ve ayrıca köy postalan hakkındaki 
talimatname de gönderilmektedir. ---·--Merdivenden dü~en kadın 

Beyoğiunda İstiklal caddesinde 
< l numaralı "Londra,, apartmanı
nın 5 inci katında oturan Şarlo is
rr:" rlc bir kadın dün merdivenden 

vağın bekleme limanı olması için 
bir karar verilmişti. 

Bundan sonra Ereğliye gidecek 
olan vepurlar nöbetlerini boğazdn 
bekledikten sonra hareket edecek-
lerdir. 

Dostunun parasını çılan kadın 
M arika isminde bir kadın diın 

GaJatada dostu Lfitfinin odasına 

girerek 130 lira parasını çaldığı 

iddia~iyle polis tarafından yaka -
lanmıştır . 

T AKVf M 
22Kbausini1939 PAZAR 

Hiot: 1 Zilb le C• 1357 
a-ı : 9 aoa Kiaa 13.SC 

Kasım: 76 

Dotu ••ati : 7,20 

Ôfle ı 12,25 - ikindi : 14.57 
Aktam: 17,12 - "!atu : 18,47 

lmaik: 5,36 

22 XANUNU~AN1 - 1939 

Kont Cianonun Y ugos-
lavya seyyahati 

M ER KEZ! ve şark1 Avrupa: 
da Roma - Berlin mihverl 

devletlerinin siyasi faali,}'etleri duı 
madan devam ediyor. İtalyan Ha
ıiciye Nazırı Kont Ciano'nun Pe~· 

taye son zamanlarda yavhğı ziya
retten sonra 11imdi de Yugoslavy.a
ya giderek M. Stoyadinoviç ile ko
nuşması ve bu meyanda l\Iacar 
Hariciye Nazm Esaky'nin Berliıı 

ziyaretini yapma:n ve yakın bir za
nıanda M. von Ribbentrop'un Va~ 
şovaya gideceği hakkındaki ha -
herler, Roma - Berlin mihverinin 
fiili hadiselerden doğmuş umumi 
siyaset hatlarının yanıbaşında bu 
iki devlete has ve adeta biribfrine 
uynuyucak şekilde maııtıkl•rın 
tesviyesi dOşünüldüğü fikrini de 
doğurabilir. 

Umumiyetle Almanya ve ital
yanm beynelmilel siyaset sahasın
da takip ettikleri yolların biribiri
ne tct.abuk ettiği ileri sürülebilh ... e 
de e asta bu iki devlet arasında ba 
zı gôriış farkları olduğu da der
piş edilebilir. Bu farklar, bilhassa 
Kaı patlarallı Rusya::ıında bir Ma- • 
c.ır - Leh mü terek hududunun ııiı
cudc getirilmesi, Tuna havzasmd<t 
\ t: Balkanlarda iktısrıdı faaliyet 
meselelerinde göze çarpar. 

Almanya merkezi ve R,arki Av
nı ıı:ı da i.ktı~adi ve siya~i faaliyet 
merkezleri ar.arken, İtalya, bütün 
zavahire rağmen endişe duynıakfa 
Macaristanrn Alman siyasetine ya. 
ni Roma - Bertin mihverine de ta
karrübü meselesinde, Almanyanın 
Tuna havza ında mühim bir iler
leyiş nokta ına sahip olacağını dü
şünmektedir. 

lşte bu rnlilf•hazalar Roma ve 
Berliııin mütekabil konuşmaların
da nazarda tutulacak fımillerdir. 

Bu ~ebepten, Alman ve İtalyan 
siya;;;i adamlarının son zamanlarda 
fıdE!i olduğu veçhile avlanmak ve
Rile i~ le yaptıkları rnüzakereln 
\ e anlaşıııalar .arasında, Kont Cla
no'nuıı Yngoslavyaya yaptığı se -

yalıat ııazarda tutulmağa değer. 

Uzuıı zamandanbeı·i ar.alarm -
da muhtelif arazi ve ekalliyet me
selelPri yuzünclen gergin bir siya -
:)et takip eden İtalya ile Yugosla\·
ya. ı Ha? <la akdetmiş oldukları 

clo;:.tluk muahedesiyle bu prüzlti 
meseleleri hallelıni~lerdir Bundan 
dolayı, Kont Ciano'nun seyahati -
nin iki memleket arasındaki dost
ltık bağlarmı takviye etmek oldu
ğu ileri sürülmekte ise de, bunun, 
e~ac;ında Yugoslavya ile Macaris
tanı biri birine yaJda., tırmak, dah" 
mutekfü;if biı' iktısadi mlinasebat 
teminine çalışlllllk ve. mümkün ol
duğu takdirde Yugoslavyayı da Rl> 
ma . Berlin mihverine çekmek gi
bi gayeler de mevcuttur. Bilhassa 
Roma, Almanların şarka doğru ha 
ı·eket yollarında, İtalyan müttefik
lerini takviye edocek flağJam bir 
dos1.luğa ela ihtiyacı olduğu unutul 
mamalıdır. 

Pakat bu hususta Yugoslavya
mn kolay kolay bu siyasete tabi 
olamıyacağı, Rumanya ile olan 
l>ağlarınııı şimdiki halde bu gibi 
mutalaalara sed çekecek ınahiyet1e 
olduğu da hatır.a getirilmelidir. 
Bundan başka Berlin ve Romay'l 
yaklaşmakta olan Macari. tanın, 
Yugo Iavyadan arazi '\'e ekalliyet 
me. eleleri hnkkında da iddialar 
dermeyan edebilmesi ihtimali var
dır. 

İste Roma siyasetinin Yugoslav
ya ~asrtasiyle, Rumanya - İtalyan 
münasebetlerini ahenktar bir hala 
getirmek ve Belgradı da. mihvere 
yaklaştırarak hem Macaristanın 
muhtemel ididalanna ve hem de 
mihverde kendisine yardım ede
bilecek bir dost aramak pyelerini 
de istemesi imkan dahilindedir. 

Fakat Tuna ve Balkanlar siya
setinde mUhim bir mevki:t ıabJp o
lan Yugoalavya ile İtalya u.uın
daki bu yeni konuşmalann, Avru
panm bu kısımlarındaki istikrarsız 
lık yüzünden esaaen mevcut olan 
vakıalara yeni istilc.amet \.ereıııJ,yı. 
ceği, yeni siyasi neticeler doğura
mıyacağı, ve yalnız Hti d9Tlet ara
sındaki mevcut do.stlu.k bağlarım 
ve iktısadi münasebetlerini daha 
ziy~de inkişaf ettireceği kanaatini 
izhaı· etmek hiç de yanlış olmaz. 

Bunu duyan Buharalılar, Tür
kistanın diğer köşelerindeki halk 

5 - Vagner- Lohengrin marş 
21.55 Müzik ( cazband- Pi. 22.45.23 
Son ajans haberleri ve yarınki prog
ram. 

Ayşe diin mahkemeye verilmiş 
ve. tefkiv olunmuştur. k y.aralanmıştır. , ______ _, 

Dr. Retad Sqar 
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.ıtth'· Fakat tendlleriH Gtrelildi- eelebilir mi 1 Bu auale htpnk kim
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BtWtlk ctlllell marmmalar ara- ve terbiye ualleri 7apamamlftlr. 
Goril meeelesi berinde lllm -

ler henQs bu hayvanları uun mOd 
det lr.&pah 7qıyabUecek bir hale 
sokmak için uiratmaktadırlar. Bu 
hu8111ta bbytlk muvaffakıyetler el
de edilmiftir. 

Bu 1Hıı1uta ye.rina dikkate ta
yan bir teerabe Londrada illa C.
ntshan\ imılnde b1r bt!ın tarafın
dan yapılmıfbr. 'Bu prilfn ismi 
lan Daniel kü lltr yatatta ıatı. 
7or w eofrada 7eme:t rlJoi'du Va 
kat hentls tok .. nç kit Ve JAflm 
alamadan 6lff • 

Fakat blrgok aeneler bir roıili 
1amııda Hile.met ve terbfJ'e et
mek lfhi ceaaret ve aabır llden
eek -bir iman ne Ddai' mava~alri-
7at bunabDfr bir bllaeafz !ıra 
flmdlye kadar, Plbothı serıctı• 
dedfll rlbl "bt171k ormanttornk 
817ah Mtamı,, berinde ba neviden 
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llDda, lnMna tabii 'fe bqet hal· le netleele...._ 
lerlyle beuifen Talms .. mpanze , .... 1• 
4letDclfr. Vll& Ye RadJo 

kaeo ..,. &ııırlraM 7&fl. ~ıkakta .... 
,.. 1llUi*D da fOk' ~ ... ...ı;. ......... 
tlötl• •••~. tllliiatar • roua tiiMtifflll. tem& atdlte· 
............ ~sen- tl:f ~ •1lldılllf--ta 

.......... , . .... bD.... ........ taBin4a ntındU ısı•1s1111p "Wmmımı 
balam Saltail J dit. 8'1 lıaıvan v•1• blfb•..._. ..-lfttrl iobk 
7ÜUS bndl HYkl fOln hfltkı.te bl ta dGflrl'leıı '81 llir ............ 
.... Ve elvardaM babada IMı- Ur alt d ......... e tildne dO • 
..... ........ l&lalbtiiıı Jb'.• ffllmlT• ..,..... ~ 
.. W-ıtllld lılllkletıl 0. lldfp ... Ulb illa Glle.k .... ,... bir ·
lirlJe•ı Jllr .....uı mlbmme- f!1ll bhal etmlftlr. 
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rla ... .......Din 41üia1 dam-
.. 1s;to 

........ •ıılmltJLil ~ 
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llA.YDUTLAR (1): mabri1r1nt 
(At.elli ye lhtiruh 18ir), GM'B ile 
... ...,.,. bdar (1789) (~ 

ca ve DıtHlleı tıyatrocu) • (A41alet, 
.......... , inlulQet ~ iDodern 
tDdrlerl --imle abettfnD 1ıiı' 
:klmae) olarak tanıtımtbr • 

••• 
1782 denberl ~ 1llltllD 

tlyatrolarmda OJD&DUl ye p.t.D 
in hJrrlyet flldrlerlDi IQiDc1ıi t.op
luul ..._ -.ı wr ~mm
~ * f""1afla .._ s~ cm. 
KlL QAMBj:I. tarafmc1uı faJÜDll 
ltbiel ~ doJamuJmada tek 
rar ~ konm111 ~uyor. 
l'abt ba 8lferld ~ koli1ll De 
leklz .ne eneDd ftd1'f; aramda 
biri mlabet, dlia'i menfi olmak 6-
ure ild fark var: Sahll819 kcılml
takl itinaya mub1ıil (tatbik clelft) 
0711.,..teld ~fa!'-
kı .•• 

Haldbteıı HA YDUTLR'ı :Uuh· 





Sa,faı 1 .. . YElllSA8All 

BAHTSIZ 
----=re:»=» c:=-----

U'Yllunı lAIABM 
Bir Köyde .Müthiş 
Bir Cinayet Oldu 

Nebil bir elinde güçlükle taşıya-ı 
bildiği kocaman bavulu, öbür elin
de valizi olduğu halde bozuk kaldl
rımlar üzerinden rıhtıma doğru bü
tün gücüyle koşmaya cabahyor. Ka
im paltosu altında gü~liikle ~j~;p 

inen geniş göğsü havayı zor yarabi
liyor. Talihine bugün kış mevsiminin 
pek güvenil.miyecek karlı, fırtınalı 

soğuk günlerinden biri de. 

recede kör, kalbi dünden cıaha he
yecanh ve istekli olarak bu azğm 
kış gününrle bir deniz yolculuğuna 

çıkıyord~\. 

Kalkmak üzere demir tarayan 
ve bir tahta parçası gibi yalpa ya
pan ufak ve köhne tekneye pek 
müşkülatla çıktıktan sonra yeryü- · 

Bir Adam Genç Karisile kayınval
desini vurarak öldürdü 

Rıhtımdan hayli uzakta demir 
atmış olan vapur ikinci. dUdUğünii 
öttürdüğU zaman, Nebil son olarak 
hareket eden posta kayığına yeti
~rek atlamış bulunuyordu. Onu şu 
anda ne k~ısında azgın denizi yen ı 
mek için bazularının bütün gücünü 
harcarcasına bir faaliyet gösteren 
ak sakallı ihtiyar denizcinin keha
netleri, ne de gittikçe artan fırtına 
ve gök gürültüleri ilgilendiriyordu. 
O, ihtiyar denizcinin: 

- Korkarım, miltbiş bir fırtına
ya tutulmayasınız! 

Deyişine bigane, yalnız heı· an 
al'kasında bıraktığı çocukluk ve il 
gençliğinin tatlı veya acı hatıraları·. 
nı sinesine gömerek uzaklaştığı vo 
belki de ebedi olarak terk etmek U
zere bulunduğu şirin beldeyi tema§& 
etmek, orada yaşadığı dakika ve ! 
saniyelerin haz ve heyecanlarını ru • ı 
bunda bir an olsun tazelemekle 
meşgul görünliyordu. 

Nebili tehlikelerle dolu bir kı'} 

gününde bu güzel diyardan ayıran 
sebeb acaba ne olabilirdi 

Henüz liseyi bitirmi§ olan Nebil 
)•üksek tahsilini yapmak üzere 1s
tanbula hareket ediyordu. Bütün ar-1 
kadaşları daha. erken yeni mektep
lerine yerleştikleri halde, O, bazı 
ailevi mazeretlerinden dolayı böyle 
kötü bir kış gi.inünc kalmıştı. Bü 
tün soğuğa, kara ve fırtınaya rağ
men o, bu yolculuktan çok memnun 
gönünüyor. lstikbalinden gUn gibi 
emin bulunuyordu. BUtün orta talı· 
sil hayab boyunca muhiti kendini ı 
bahtsız olarak tanımış. mekteb v~ 
ev hayab ruhunun ateşli istek Vl' 

f everanlarmı doğmadan söndUr· 
mUştü. Şimdi o artık tahammülünü 
tUketmiş bir hayattan tahammül e
deceği bir hayatın kucağına atıhyol' 
du. 

tstanbul ismi ona yabancı de
tildi; iki yıl evvel oraya sıcak gin
yqlarile uğurladığı, hayatmm ilck 1 
Te son sevgisini Nevinin zaten 
bin bir yeminle ''adetmemi~ miy -
di! 

- Nevinclğim ! tik ışıkla birlik
te yU.züne çarpan sabah rllzgin 
benim nefesim, yüzünü yıkadığmı 
tuzlu boğu sulan benim gözyaşım 
kulağına akseden terennümler be· 
aim sesimdir. inan! 

ztinde oııdan daha mesut insan yok
tu. Hasretini çok saf ve temiz kal
binde taşıdığı Nevin'ine kavuşmak 
için arttk hiçbir mani kalmamıştı. 

Ona çektiği müjde telgrafının mUs
veddeBi elinde değil miydi? O, bunu 
hislerinin mazbut bir senedi olarak 
de.ima göz önünde bulunduruyor 
ve arada bir: (Nevin, :niljde, geli
yorum-) kelimelerini bütün bir he· 
yecan ve neşe ile tekellüm ediyor 
du. 

Nebilin bindŞ vapur rıhtımda. 
bulunan teşyicilerin endişeli bir li· 

1 

sanla: 

- Allah selamet versin! .. 
Nidaları arasında güçlükle açı

lırken deniz gittikçe daha ziyade 
kabarmaya başla.m.13, ve vapur dü
dilğil yerine artık gök gürilltWeri!e 
dalgalann sahili döven müthiş gü-ı 
rültüleri kaim olmu§tu. 

Nebılin telgrafını aldıktan sonra 
artık Nevin uyku uyuyamaz oldu. 

Her gi1ıı Boğaziçindeki konaklann
dao birboy tstanbula inerek vapur 
kumpanyBAsmdan (K.) vapurunun 

ne vakit geleceğini 10ruyordu. Böy- • 
leece telgraf gt'leli dört gün olmuş. ! 
tu. Nevin bugün daha heyecanlı 

ve daha .~üzeldi. Çok sevdiği ve on 
s<:>1<i7. balıa.rdaıı beri ilk defa olarak 
samirnt bir a17lda bağlandığı biricik 

genç scvgilisina kavuşacaktı. Ona 
hayatının l•u mes'ut gününde ne 
sürprizleı hazırlamıştı? Fakat, hey 

bat;! .. Elive geçen ilk sabah gaze
tesi ona hayatında bir defacık bile 
yemediği narin bilnyesinin asla ta
hammill edemiyeoeği bir, tokatin· 
dinni.şti. Bir türlü inıınanıadı. isyan 
etti. yırttı. Adımlarmda bir nıuva
zenesizlik, yüzünde bir uçukluk be-
lirdi. Fersiz gözleri bajka bir vapu · 
run deni% üstünden topladığı bir i· 
ld kazuedeye ilişti, sec.;emedi. H~· 
kınklarlR kan"k 81.cak gözyaşlan 
IK>ğuk tuzlu deniz sularına karışır· 

ken nı rin vücudu rıhtımın nemli par! 
ke taşfan berine yığıldı. 

Ankara: Selçuk T.Rll 

Gire!4un, (Hmmsi) - Lapa kö

yiiııde feci bir cinayet olmuş, İbra
him adh bir adam, hem kaı·ı:;ını, 

hem de kaynanasım bıçakla yara
lannş, ikisinin vücutlarında 42 ya

ra açmıştır. iki kadm d:.. hemen öl 1 
nı li~I erdir. 

lzmit istasyonu 
büyültülüyor 

İzmıt, (Hususi} - İzmit istas

yonunun darlığı göze çarrıtığmdan 

Devlet Demiryolları idareaince ge

rekli 'tedbirlerin alınmakta olduğu 

öğı-enilmiştir. Haber aldığımıza gö 

re istasyondaki birinci peronun 

temdidi ile beraber bir orta peron

da yapılacaktır. İstasyonda üstten 

veya lilttan bir geçit ihtiyacı da 

naxan itibara alınmış olduğundan 
bıı hususus ta tetkikat yapılmak

tadır. 

Garip bir vak'a 

İbrahımin, çok zengin olan ka
rısı Ye kaynaııa iyle geçinemediği 
anla~ılınaktadır. Hem onlardan 
kurtulmak, hem de zengin olmak 
emelile hu cinn.vetleri islediği sa
mlı) Ol'. 

Katil tevkif "e adliyeye t%1 İm 

edilmi~tir. 

00 

İzmirde bir yat klübü 
yapılacak 

İzmir, (Hususi) - Denizbankın 
"Karşıyak;<1,, da inşa ettireceği yat 
klübü için çalışmalara ba~laıııı -
nııştır. 

Diğer taraftan bu ~ene, Deniz
spol'larının inkişafı için "Deniz -
bank,, idaresi icap eden .} ardım
ları da )·apacaktır. 

Gölcükte ~ir istasyon 
kuruldu 

Gölcuk, (Hususi) - Gölcükle 
Başvekalet Devlet Meteoroloji iş

leri umum müdürlüğü tarafından 
dördüncu sınıf bir rasad ista~yo -

İzmir, (Hususi) _ tkiçeşmelik nu tesia edilmi~tir. Bu ıstasyona 

te Deve çıkmazında bir vaka ol - Feriha Aksoy memur tayin olun -
muştur. Bu rasad istasyonu kaıa -
nın yağış vaziy.etini tesbit edecek
tir. 

muştur. Ha~an oğlu Tahsin, Ayşe 

isminde genç bir kadının e\·ine gi

rip çıkıyormu~. Evelki gece Ali oğ 
ıu Alımet a(imda birisi, Ayşenin 6· Takke ile g zen aclam 
vinden çıkbğı sırada: İzmir (Hu~msi) - Beyler so -

- Dayı bey!... diyerek Tahsi- kağında, şapka kanunıı muhalif o-
ııin yanına yakalamış ve: lnrak takke ile gezen Rifıı t oğlu 

- Bu Ayşe, benim karımdır.. Sadık Kafadar isminde oir adam 

Benimle geçinmek istemediği iç.in yakalanmış ve fakil•ata ~:ı.şhnııl -
•yn ya~tyoı· .. Senden çok rcia ede mı~tır. 

rim, bu kadının &vine gitme .. Bel- 8 jJecik yeni bir köprü kazandı 
ki bansınz. Nafia Vekaletince kır'k bin li-

Demi~tir. Bu :'lözlordeıı fevkali rihk tah:;hmt verilcı·ek Söğütle Bi
de hiddetlenen Tahsin, yanında ta- ledk arasında yaptınlmakta olan 
şıdığı bıçağı çek.erek: üç gözlü betonarme köprünün in -

- Sen bana ~öı.: 8Öylelnek hak- ~atı hitam bulduğundan bazı ne -
kını ııeredt'H alıyorsun? .. demiş ve vakoon ikmalini müteakip törenle 
Uzerine atttmış, Ahmedi ~oı bac at-1 ıtçılacaktır. 
ğından ağır ımrette yakalıyuail ı ,..,.,.;...,...,,...,,...,..,.,,...,.'"""VV"""""~vv-~ .......... ~ 

l.açtnı.';!hr. Yaralı hastahaneye kal-r Helkevleri 1 
dırılmış, suçlu zabıtaca takip edil-ıı~-----------.__._ 
meğe başlanmı~tır. Konfe .. anslar 

Eminönil halkevinden: 

1 - ~B _ 1 - 93~ pazartesi a'r 
şamı saat (20.30) da evimizın Ca 

italoğluııdaki merkez ı:ıaloııund 

Bay Aı;ıaf HalPt Çelebi tarafından 

R~~~m Bedri F.yüpoı?"lu ve 24-ı-:w 
sah günü akşamı aat (20.30) dit 

Dememiş mıydı? tşte şimdi iki 
,.ı göz pmartanndan akıttığı. aşkı· 
nın hicran selleri, iki •evliliyi bir 
daha ayrılmamak mera birleştire· 
c:elrti Onun için detU tnidir ki ku
lakları ihtiyar denizcinin karababe
ri ititmiyecek derecede sağır, göl· 
leri kuduran denizi görmiyecek de· 

ile SABAH, OOLE ve AKŞAM 
ünivcrsile Edebiyat Fakülte~i Ta
rih Doçenti Bay Mükremin HaHI 

tarafından (Aııadoln Selçukları) 

mevzulu konferanslar Vt.'rile('ektir.

1

• 
Her yemektU1 IOara -ta&amaa dişlerinizi hrçalayıao:. 2 - Her iki konferans için da

vetiye yoktur. Herkes gel~hilir. ı 

- Tabii, ayni zamanda bir mU- - Yuk:ırada neler uılattımz T 
cıevher hırsızı idi. Avıııpada onu.a ~ aordu. Genç kız Dea.iu g&leri-
gibl bir hırsıza rastlanamazdı, Din içine bakarak: KATIL ARANIYOR 

- Yarası ağır mı? - Hiçbir şey! Dedi. 
- Kendini kaybetti. Her halde - Oda.ma birisinin girdiğini 

mumn yakındır. biliyorlar mı? 
Nami titriyordu. Parmaklari!e - Hayır. Tey&em gelmeden ev· 

KİM ÖLDÜRDÜ 
alnını uğuşturdu. vel odamı düselttim. YENi SABAHIN POL/S ROMANI • - Ne mftthiş vaziyet. Kendisi- - Demek gürültü ieitmilö. 75 Çewire• : R . SAaAY 

ne o.kadar emniyeti ve itimadı var- - 'Iabii odasuıı beninıkile ancak 
dı ld. .. vunalduktan sonra lfi.ktrdı et- banyo daire&i ayınr. Silah .esleri Bunu evvelden dUşünmu.,rn. 
ti ml ! il7.erine uyanmış arakakapıya gol· Hatti, müfettişin, veya Ernestin 

suallerine karşı söyliyeceği cevab
ları bile zihninde hazırlamıştı. Ll
kayt bir tavırla: 

Den mUsbet cevab verdi. • diği zıını~ 11 sh çıkmıştuuz.. 
- Onun tarafından size söyli· - Balkondaki merdıven ne ol-

,-eceklerim var. 

- Onun tarafından mı? Bana 
•! 

BUtiln azası titriyordu.: 
- Evet. Fotoğraflarm mevcut 

elmadığmı, bunun sizi odanızdan u
saklaştırdı. Kasayı rahat rahat açıp 
tçtndekileri almak için bir bile ol· 
4luğunu söylemesi son ar.&usu ola· 
rak istedi. 

Nami ellerini alnından indirmiş 
JilzünU kapamıştı. 

Den, geldiği tarafa doiru bak~ 
rakı 

. - ~ 

du? 

- Ai~k lamba ile berabt..r ... - Ben mı! Daha bir şeyler dü-
laclun. şüıımedim. Belki de, Reardonu, 

- Mli}crumel! Kimseye bir teY. 
ıııöylemeyin. B\lllu bilhassa sizlerden 
rica erlerim. Eğer bazı şeyler sorar-
1~.n::a, yıııtmış olduğunuı.ıı, silih ses
l~rile uyanc11gınızı söylersiniz. 

Genç kızın omw:una arkadaşça 
''•lrarak: 

köşkün etrafında gördüğUmU ve 
körfezde silih sesleri işidilince pli.-

• ja doğru koştuğunu, kendisini ta-
kib ettiğimi, bu sırada bir tabanca
eesi eşiderek kendisini çimenlere se
rilmiş bulduğumu söylerim. Bu da 
hakikata olı:iukça uygun bir izalı 
d"""'l mı·.,. - Haydi şimdi eve dönünüz, ka- "6' 

lan işler için de benim uğraşmamı Genç kız inanmamış gibi duru-
bekleyin. yordu. 

- Fakat sis ne diyeceksiniz! - Bu adamla olan münaselx>-. ... ı... 

timi sakhyacak mısınız? 
Den tebesı:ıüm etti. Ve: 
- Evet, eğer siz istiyorsanız .... 
- Ve bana sual sormuyorsunuz 

demek? 

Genç adam artık gülüyordu. 
- Hay1r şimdilik istemez. Daha 

yapacak ~terim var 

Nansi, gözleri şefkat ve sev-g·ı
den parlıyarak, ağır düsUnceli bir 
vaziyet Dene baktı. Sonra hafif biı
sesle ismini söyliyerek genç adamırı 
boynuna aWdı ve ateşli dudaklsır ı , 

Deninkilerine birleştirdi. Bund:uı 

sonra elebisesinin uzun eteklerini 
toplıyarak köşke doğru koştu. 

Den, şaşırmış kalmıştı. saçlan 
karma karışık, üstü başı kanla, ça-
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Yazan: BEDIT ESEN 

Kısa düşünceaile, cahil kafasile 
bir türlU bu işin i.çinden cıkamıyor .. 

Beyaz gaz bezinin UCW1a kah 
gözlerini, kah burnunu kurulaya
rak boh,.:ısım tophyot'du. 

Hanüc kadın ve Hatice gittik
ten sonra ev bilsbütıln bRkımsız 
kaldı. Odacının karısı gelip evi silip 
süpürUyor, yatağını yapıyor, ara
sıra çamaşıdarını yık~yip ötülüyor
du. Evdekı ciçeklcr sulannrnmaklan 
bozulmuş, tarabzanlurrlruı, serdeki 
salondaki etajeı-lerden kuru dallar 
sarkıyor. Bağ·cavan giltikçe yan i'İ· 
.ziyor ve bahçenin güzelliği günden 
güne sönüyordu. 

A~çı pl~iı diği yemeklerin çoğu ı 
yenmediği için e~ld:ıi gibi i.iz(:nnıiyo.:

üç dört gün hep ayni çe§it y~mcği 
beyefendmin önüne sür'ily'lrdu Ne
bli her akşam içiyon:lu. Baıı üç be~ 

arkadaşını topbyor · ı 
-- Bekar evi lt ı ura bakmaym .. 

dıye gUlerck ağtrlamağa çalışıyor, 1 

evın yalnızlığından bu suretle ınu- 1 
vakkatan olsun kuı tulıııak istiyor- 1 

du. 
Artık o çeşitli oruspuları da C'· 

vine sokmuyordu. Birer kere gelip 
kovuldukları halde cesaretleri kırıl
mıyanlar giiıı aşırı bir gizli habc•r 
uçuruyor Nebil her seferinde habeı· 
getiren cadıyı kar~m~ından kovuyor
du. 

Arbk bu şerait dahilinde ya!fU
maktan yorulmUf]tu. tstanbula gi· 
dip birkac; ay baRını dinlemek arzu
sunu duydu. B . on senelik müşte· 
rek hayatın bin .bir hatırasını taııı- ı 
yan eşyalardan, hee kaşesinde Mc · 
didin bir el hiineri, bir hatırası sak- · 
la evden uza klaşıl'sa bu azabı diner ı 
sanıyordu. 

Doğrusu aranırsa Medit deli gi· 
bi aşık değildi. Fakat onu bukadı:ır 
ned~n auyordu? İşte her yerde her 
ı;:cyde o vardı sanki! .. o nenenin iti· 
yatlarunı, yoksa alışkanlık ismi ar~ 
:(a~ında uyuyan aşk mı onu arıyor- 1

1 

du·: 

l.iideli dört ay olmuştu. Bunu he· ; 
sab ettiği gün şaştı. Döı1: uzun sene 
gibi geçmek bihniyen. sürüklenen 
Mrt ay!.. 

Iştc tas ı.ıerdivenlerden ı.ab:ıtı 

akş:t.m. urüklenir ~ibi inip çıl::ıral.ı: 
kuruyan çiçe•dere melUI\ .rıtellıl ba
karak, olduğu gibi muhafaza ~tt.i
ğı yatak ctda~.ıuda oua nit her şe·:i 
birer birer• k,.,ı,>arak l:ı"tip tüken
mek bilme<it.:n uzayan dört ay ... 

K~ oı.~•yor, l nhc.e, nı~rnleket, 

kainat bii~b:il un se•ıhudzicşiyotuu. 
Ne: diye bu All:ıiııu ıta.;mı bekleyip 
oturmllhydı hilıi B•ıkadar senedi!· 
bura• 11\ ot Urli§ll \\Ul:u· için, onhı.ra 

biraz ıl .. lıa fazla k:ı ana bilnlf•k İl~in 
ciı •ğ!J Miydi.? 

Mea k«7.e 1 muval<kat<"n olsun ye· 
rine biı irı · höndr·ı-erek bir iki ny kr.
dar kendiı-;iııe ı~ın vermelerini) yaz· 
dı. Patron bu m•kt.Uba şaştı. Buka· ı 
dar senelik menıuru oldu~ıi halde ; 

ilk defa böyle bir ıeı:.ebbüRte l·tun-ı 
nuyordu. \'e derhal istediği adanı. 

gorn.lererek aı zu ctlil-i kırlar tat~'l-

murta kirlen~ olduğu halde Nan8· 
kendisini öpmü~ü. Hemde içten ge
len bir hisle. Kendini tutanuyarak 
arkasında.~ fırladı. Fakat genç kıı 
kayholmııfit.U. Rüya görmediğini n.n
lamak :c;in dudaklarını uğuşturdu. 

Sonra 1..ahçeye indi. Mi11''1ttlş, arka
daflarile konuşuyordu. Bili müst4'h
zi bır tllvrrla sigarasmt l<:iyonlu. 
Ernest hızmct .... .,ıe,.e dert yanıyor
du. Denin yııl~hıgtığını g~irünce ona 
doğru koş•u. }!'•kat. bir hareket!e 
Ernesti durdurdu. 

- Şimdi s1raaı d .. -;n müsyU Er
nest. 

- Fakat .. 
Bir polis plajian koşarak geldi, 

Doktorun yolda olduğunu söyle<ii. 
Müfettiş bunun beyhude yere oldtı· 
ğunu söyliyerek se<l.yecilerin gel
mesini emretti. Reardon sırtilstti 
yatıyordu. Ceoc-di SE .!iyeye yerlet
tirdikten sonr'l Müfc tiş Jan: 

- Yat kuli.ıbe! Dedi. Orada oto
mobili bulacaksınız. 

Birisi Dene frakını iade etmi!,ti. 
Islak ceketi gıymek için uğraşırken 
kulağının dibinde bir ses; 

bulda kalabi!eceğini 
miışkülfıt göstermek dsla isine g 
mezeli. Zira Nebil ratronun sağ k 
lu mesabesinde idi. En mühim işl 
onun elite görlilUyordu. Bukadar 
nedir ilk defa istediği hu izin on 
pek mu?.lır kaldığını gösteriyordu 

Nebil hatıralaıa bağlanan, his 
yata taalluk eden şeylere pek eheı 
miyet Yeren adamlardan değil 
Çocukhı rını sever, karısına sevgi 
hürmet be.sler, vazlf esini bilir fak 
rııhatını sever dnha ziyade mavi y 
radılışlı bir is adamı görünürdü. 

Bu hadise onun zevahiri altın 
uyuyan asıl şahsiyetini meyda 
koymu§tu: Nebil itiyatlarına ve h 
tıralarına çok bağlı bir adamdı. Şi 
diye kadar onun bu duygulan 
kamt;ı1ayacak hiçbir defa olmamı 
tı. J<~vlencliği zl\man, 7.eki bir kadı 
olan Medit, bütün isteklerini ve 
detlerini birer birer se1.erek mü" 
rel hnyntl8nnı ona gore tanzim c 
mişti. Ve on senelik evlılik hayati 
rıııc!.ı hicbır ak~ama olmadan ya!;l 
mışlardı: Senelik muayyen aylil 
larında da Mcdit het· şeyi düşünü 
biilUn ihtiyaçlarını temin eder ve ( 
mın farkında olarak hazan kendi 
sıkıyor zı:umettiği) muntazam sı 
mektuplarla mevcudiyetini daim 
hisr.ettiıiyordu. Nebil şimdi, h 
mektupauzluğun, bu kimsesizliti 
bu bakımsızlığın acısını derin, d 
rin duyuyordu. Usanmadan bazı on 
hafifce esneten teraneyi; sevgisi 
on senedir tekrar eden karısına; in 
bir şipr kokusu duyulan mf!ndili 
tistUnden ayırmıyacak kadar tut 
kundu şiı~1di.. 

Onsuz herşeysiz kalan, bir c 
hennem olan bu eyden bir müdd"" 
oı.·un uzakla.sacaktı. Hem belki y 
niden bir iz ele geçirir, onları bt 
yat ve canlı!ık verdi. Her gece onu 
lurdu. Bu diışünce ona yeni bir ha 
bin bir habra.ı;;ile <.Jerdleatiği oda'-' 
veda. etti. 

Müşterek yataklarına gti!Umr;I 
yen giizlerle hıı ktı: 

-- Onu bulacağım .. Getiı·eceği 
Beyoğlunun en bUyük otellt-rin 

den birine inınl,ti. Onunla düğünle 
rinin olduğu otele .. Mesut bir tesa 
düf ('<ıeri olarak f"vlendiklerinlle dö 
hcR gll:ı kııl<lıkları daire boştu. 

Yalnız kalınca l~i tarü edi!me 
bir Rızıyle <lo1ıınık ı:,llonu, yatak o 
ua}'ını w banyoyu doJaRmıştı. Ya 
taklar. gardrop, tuvalet, §ezlon 

!Jı·ı· on sı!ne enelki yerlerinde .. 
jştc ilk sabah başında beı·a!J.t!• 

kah,·e ultt. ettikleri masa, i'le on 
ününde arkada~ına mektub yazd: 
ğı, saadctirıi müjdelediği yazıh!ln 

ve işte cı giin sepet ~pet çi~klerl 
dolu otırn bu salonun bütün teferru 
atı yerinde ... BugUr. kendisi de or 
diı .. Yn on S(lDP. t:VVf'lki mesut ge'i 
nerede? .. Tidleriııin, limon çiçek~e 
ıiı,lıı. mmbaklann \'e elblaeslnhı 

~·yaz.hklım içinde hakiki bir gelin· 

cik gibi k11.aı·an tap taze yü~l 
titriyen gelin! .. 

( Deva1nı •ar) 

- Bu adamlar bizi birçok bi . 
çimsiz vaziyetlerden kurta.nyorla.ıı 
dedi. Den dönllnce, mUfettiş J 
tanıdı. 

- Hangi adamlar? 

- Bu işi yapan kim.aeler! Bu su-
retle Uç hayduttm kurtulduk. 

- trç mU? 

- l\like v~ ukada~ı da dahil ol. 
nıak üzere. 

Den birkdç saniye ~es çıkarma· 
dıktan sonra, 

- Ne, Pedder de mi gitti. ? Diye 
bildi. 

-- O da temizlendi. Parça p&r<:.a 
bir halde. 

- Anlıyaaıadım. Nasıl oldu bıt 
iş? 

-- Mitralyöz ile. 

- !şittiğımiz, demek mitralyöı 
sesleri idi. ? 

- Astart.eye bizim.le beraber 
gelseydiniz bundan zere kadar IÜP· 
be etmezdiniz. Her ikisini de merdi
venlerden çıkarken butımutlar. 
Ktikret bir kasap evi satılacak vazf. 
yette. 

(Devamı var) 
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~Jıw• ./fı&i).I B:grad Mülakatı Polonya - Çek . 
""' ~JiiliJijjia Ciano ıle Yugoslav Hudut Hadiseleri 

Kulüp Bir Sporcunun Kıymef Başvekili Ne Görüştü?s ... cJk.2d~ii!~:1~::~~: 

YENİ NEŞRIY AT 

Hareket Mecmuası 
Bir şubatta HAREKET adında 

neşriyaiı tehalükle okuyan milnev 
çıkmıya başlıyor. Aradığmı bul 
mak kendisini tatmin edecek haki 
kat olan "Fikir,, e kavuşmak için 
naşriyatı tehalikle okuyan miine..: -
verlerimfze "HAREKET,, i almala 
rım tavsiye -ederiz. Kazanabl·ıeceg ... ı· ilk Yerdir · mıntakasında Çek milisleri 18 son-ıtatya ; Almanyanın Avrupanın kanunda Liznia. civarında gümrük 

l 
muhafaza teşkilatının bir devriye-

İstanbul Gençliği Valimizin Va
dettiği Şehir Stadını Bekliyor 

Do ğU Cenubuna Doğru yayı - sine taarruz ederek iki kişiyi yara-
lamışlardır. '~~~.~] m a 8 ı n ı H o , G ö r m Ü y o r 20 sonkanunda Ligota - Gorna-
da Çek milisleri ormanda bir eve 
bomba atarak içinde bulunan as
kerlerden birini yaralamışlardır. Yazan : KERiM KANOK 

"d'' 1" j lu"zum yoktur. Esasen Kapalıfırın-Beden terbiyesi umum mu ur u-
ğünün son tebligatı üzerine kulüp- daki Hallcevi binası yanında istim-
lerde faal ve gayri faal aza olarak tak yapılarak orada antrenmanlar 
mukayyet bulunan talebe ve asker- için bir salon yapılmağa başlallDla'k 
lerin kayıtları silinerek kadrodan i.izere bulunduğundan bu cihet he-

men hemen temin edilmiş gibidir. 
çıkarıldılar. k' 

Bu hadise spor idarecilerini bil- HüHisai kelam biz o fikirdeyiz 1 

yük bir telaşa düşürdü. Bu ayrılı- belediyemiz şehir stadını bir sene 
ğm büyük fedakarlıklar mukabilin- zarfında gençliğe teslim eder ve bil
rle bu güne kadar idame edilmiş o- hassa milli sporumuz için ayni stad 
lan spor kulüplerinin kapatılması, dahilinde bir de kapalı gilreş salonu 
demek olacağını söyliyenler bile ol- yaptırır~a biz kendisinden başka 
du. Fakat tstanbul valisinin bir bir şey istemeyiz. Yalnız yukarıda 
müddet evvel 1::;tanbuldaki (22) ku- <la söylediğimiz gibi bu sahalarda 
lübün murahhaslarını parti merke- faaliyet yapacak ve İstanbul şehrl
zine davet etmesi, orada kulüplerin nin genelik ve spor kabiliyetini gös-

b 1 1 tcrecck cocuklarımız istanbulun 22 hayatile alakadar ir çok mese e e-
rin görüşülmesi ve bir takım müs- kulübünde toplanmış olup orad·ı 

Belgrad, 31 (A. A.) - Hav.ıs 
ajansı bildiriyor: 

Stoyadinoviç • Ctano görüpıe
lerinden anlaşıldığına göre, ttalya
mn Tuna politikasının başlıca he· 
defi Avrupanın doğu cenubuna 
doğru Alman yayılmasına lnani ol
maktır ve İtalya Belgradla Buda.
peşte arasında bir yaklaşma temi
ni için elinden geleni yapmaktadır. 
Görünüşe nazaran, Belgrad, Macar 
ekalliyetlnc kUltUrel mahiyette ta· 
vizlerde bulunrnağa muvafakat et
mekte ise de Macaristan lehinde 
her türlü hudut tashihi fikrini red 
eylemektedir. 

Elde edilen intiba şudur ki, ,.Yu-ı 
goslavya büyük A\.Tupa meselele
rinde bir intizar siyaseti takibine 

mUtemayildir ve Yugoslav hilkii
meti iki bUyUk demokrasi ile iyi 
mUnasebetler tdamesini ve Balkan 
memleketleri blokuna her zaman· 
kinden fazla istinat etıneği istiyor. 

tyi malumat alan mahfeler, Bel
gradın anti-komintern paktına ilti
hakı hakkındaki şayialara bi~ bir 
kıymet atfetmektedirler. 
HITLER - MUSOLtNl MUI ... A.KATI 

T:EKZIP 01 .. UNUYOR 
Roma, 21 (A.A.) - Bir Alman 

gazetesi, Bitler ile Mussolini ara
sında bir mülakatın muhtemel ol· 
duğundan bahsetmesi üzerine sala
hiyettar İtalyan mahafili bu husus
ta kat'i ademi malumat beyan et
mişler ve bu haberi pek muhtemel 
görmediklerini ilave eylemişlerdir. 

bet kararlar alınması bize böyle bil' kendilerine çalışma ve.saitinin tc
korkunun asla varit olmıyacağım miıı rclilml•qini hcklemcktedirler. 
bii.tün vuzuhile göstermiş oldu. j Bu vesaitin temini ise anra 'k 

Fakat bizim bw·ada, asıl mcv- hiikimıet yardımilt• yapılabiJir. Ve 
ZlIU bahSelmek istediğimiz cihet kı.ı bu yapılma<lık(!a tslanbul kufüpleri 
lilplerc vadedilen yardımların birin- yalııız bir lafızdan ibaı·et ka1mağ'J 
cisini teşkil eden antrenman saha- \'e İstanbul sporu ise hiç bir bcy
ları i§idir. tstanbul imar planında nclmilcl kıymet taı-ımamağa mah
şchir gençliği için iki şehir stadı kıimdur. 

F rankocular Barselo
nun İlk Mahallelerinde 

yapılmasına karar \'eritmiştir. Bu Kerim KASOK 
sahalardan biri malüm olduğıı vec- - ----: , 

hile Ycnibah~.eae ~iğ.eri ise noıu:ıa-,Or Şahfın lstıfası Ame .. 
bahçede bugun hukumet kırtasıv~ ı 

deposu olarak.~ullanılan eski (HJ:ı!; r·ıkada da Ben" P.nı·ımedı'' 
ahırlar) mevkıınde yapılacaktır. U ı 

Ycnibahçe i~i biraz sonra yapıl- Ncw-York, 21 ( A.A. ) -:- Dr. 
mak şartile belediye Dolmabahçe- Schacht 'ın devlet bankası rıyase· 
deki şehir stadının inşasına karat' tinden çekilmesi, Almanyanın ikti~ 
vermiş ve bu kaı ar kulüp murah- sadi istikbali hakkında gazetelere 
haslarının da önce muvafakatları bcdbinanc düşünceler ilham etmek
alınarak kat'i şeklini almış bulun- tcdir. 
maktadır. Ncw-York Timcs gazetesi. zahi-

Bu meyanda, orada hazır bulu- ren imkansız gibi görünen enflas· 
nan arkadaşlarımızdan bazıları ken yona mani olmak işini mükemmel 
dilerine ikinci yardım olarak teklif 1 bir şekilde başarmış olan bir adamı 
olunan antrenman sahalarının d,ı Hit1erın ne gibi sebeplerle vazife

sinden ayırmış olduğu keyfi)~tini 
suale şayan göı mektcdir. 

Maliye nazırı da 
değişecek mi? 

Lonclra: 21 (A. A.) - Daily 

(Bu t•rafı 1 inci aayfa'da) 
şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. 

Taarruz noktaları şunlardır: 
1 - Lerida - Barsclon yolunun 

!jimalinden Manresa istikametinde 
harekele geçmiş olan kuvvetler Ca
laf mıntakasında ilerlemeğe muvaf
fak olmuşlardır. 

2 - Lerida - Barselon yolu ü · 
zunluğunca !gualda ve Manresa is
tikametinde, 

3 - Alba ve Fonrubi tepelerin
de Villa Franca del Panades istika-' 
metinde harekete geçen kuvvetler 
Vandrell'in şimalinde Pontons mın
takasında ilerlemeğe muvaffak ol
muşlardır. 

4 - Cenupta Tarragona - Bar
selon yolu uzunluğunca Vandrell is 

tikamctinde, 
Karanlık bastığı zaman muha

rebe hala devam etmekte idi. Gene
ral Frankonun orduları bir yandan 
taarrur.: ederken diğer cihetten de 
tayyareler gerideki Katalonya şe

bir Frankist yürüyüş kolu, önünde 
60 tank olduğu halde ~ehr.in ilk ev
lerine yaklaşmış ve şiddetli bir a
teşle knrşılanmı.~tır. Tanklardan 20 
tanesi şehri şimalinden çevirmeğe 

muvaffak olmuştur. 1gualda'nın 

şimali şarkisinde muharebe devanı 
etmektedir. 

Kadınla ın protestosu 
Barı:ıelon, 21 ( A. A.) - Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
1spanya kadınları namma Bcl

cika kr.aliçe. iııu Mc. Rrıoı:;evelte, 

Arjantin, Meksika, Chili cümhu:

reislerinin refikaları mı, Dü!SCS d'at

holl'a Simon ve Edenin rcfikaların~ 
aşağıdaki telgraflar gönderilmiştir. 

lstila kıtaları tarafrnclan Ka_ 
talonyanın Santacoloma kasaba
sında 200 l.adın katledUmi~tir. Bu 
korkunç cinayet, İspanyol milleti-
nin Littorio ismindeki İtalyan fır-

kasına karşı infial ve nefretini u
yandırmıştır. Bütün dünya· kaclın-

bir an evvel yapılmasını istemişler- ı 

rlir. Fakat l>ız belediyemizin l.ıu jg. 

için tahsis edeceği paranın daha za
ruri ihtiyaçlar için sarfı muvafık 

olacağı kanaatinde olduğumuzu be· 
yan etmiştik. Nitekim elan ayni fi
kirde olduğumuz için bu meseleyi 
burada da mevzuu bahsetmeyi mu 
vafık gördük. 

Expre:-ı gaz.('te~i. Almııayadan Sch- hirle;ini bombaröıman etmekte idi-
achtdaıı ~oıırn \'~zifE>sinden maliye d !arının, mu··f'tevlllerin ika ettigı-· cı--\er. Bilhassa bomtar ımana marıı,. ., 
na:.ı:mnın a~ nlacağmı büyük harf- kalan Vich ~ehrinde 12 kişi ölmüş, nayetıere ilave edilen bu yeni cina-

Bugün tstanbulda iyi kötü bir 
takım antrenman sahaları vardır. 

Bunlar da Bakırköy, Süleymaniye, 
Karagümrük, Eyüp, Kasnnpaşn, 

Şişli, Erenköy, Üsküdar, Beylerbe
yi, Anadoluhisan, Beykoz ve Arna
vutköyUndedir. Buralarda egzersis 
yapmak imkA.nları şimdiye kadar 
olduğu bundan soma da pekala 

Jcrle h:ıhcr vermektedir c 
ALMAN BANKASI MECLİSi bir çok kişiler yaralanmıştır. ivar yeti de öğrenmesini istiyoruz. Siz 
iDARE AZASI DA DECIŞTI şehirlerde de ahaliden takriben 101 kadınların bu katliam karşısında 
Rcrlin: 21 (A A.) _ Hitler, kişi ölrnilştilr. en şiddetli itiraz seslerinizi yük-

Almıııı bımkası idare heyetini de Baraelon, 21 (A.A.) - Motörlü seltmenizi istiyoruz.) 

~i;;N~:~~~;~~~i.,~:~;.::;!~2~~~: Fransız Komünistleri lÇqk Hariciye Nazırı 
den r.yrılmışlardır. Bnnlann yeri- nin HükOmeti itti hamı Hif'lerle GörüsfU 

mevcuttur. ne Brkkmaıı intihap olunmuştur. Paris: 21 (A. A.) - Fransız Berlin 21 (A. A.) - Çek - Slo-
Binaenaleyh bu antrenman S.1- H rf r"". komüniı;;t partisi kongresi bugUn vakya hariciye nazm Chvalkovski 

halan işi için tahsis edilecek para- Kral Farukun a 1 e ıgı Pariste toplanmıştır. bu f.iabah buraya gelmiş \'C öğle 
ların kulüplerin nevakısma sarfe- Ave rap memleketleri f'arti genel sekreteri Thorcz yemeğini Alman hariciye nazırı 
dilmesi akla daha mülayim gelmek . A) H , dahili ve harici sivaset hakkındaki Von Ribbcntrop ile yemiş ve öğ-tedir Bilh tr h 1 Kahıre: 21 (A. . - ava:s ,, 

· assa an enman sa a arı raporunu okumuştur. Je<lPn Mnra konuşmvlarına devam 
en çok futbol oyunu için kullanıl- Ajansı bildiriyor: 

Kral Faruk'un imamlık ettiği İspanyada yapılmakta olan har- etmiştir. 
dığma göre kulilplere yapılacak Th B ı· 21 (A A ) o-ı d wımazadan sonra dün camide, Fa- bi kaydettikten sonra orcz er ın • . • - g e en 
yardım bütün spor şubelerine ya- l ademi rnfldahalelerin bir hata ol- sonrn Hitler Çekoslovakyl\ hariciye 
pılnuş bir yardım mahiyetini ha.iz rukun halifeliği lehinde yapı an 

h .. f 1 h · t atfet <lug-unu sövlemektcn ve Chember- ııazırı Chvalkovskiyi kabul etmif-olacağını da düşündük. teza urı· az a e emmıye - ,, 
memek lazımdır. Teşebbüs krala lain ile Bonneti hem Münihten hem lir. Mülakatta Alman hariciye 

Mesel! bir çok kulüplerimime sadakatlerini göstermek istiyen ha- de ademi müdahaleden mesul tut- nazırı Vor. Ribbentrop ile Çekos-
içlnde toplanılacak konferanslar zı subaylar tarafından yapılmış - maktadır. lovakyanın Bcrlin elçisi de hazır 
verilebilecek muntazam bir salon bul ı d tır. Ve yeni memurin kanunun tat- Fransa He İngiltere arasında - unmu~ ar ır. 
bile olmadıktan başka bir kulüpte bikatı hususunda nazırlar ara- ki anlaşmanın Fransanın emniyeti Almanya bı•r 
bulunması gayet ta.bil olan jimnas· sında ihtilAflann baş gösterdiğ bakımından esa3Jı bir unsur oldu-

:!ı ~~ :: :!!8=~~ bir sırada vukua gelmektedir. Esa- tunu söyliyen Thore~ a~cak bu an- Muahedeyi daha 
faaliyetten sonra yıkanmak için sen geçen birinci tetrinde arap laşrr.anın mOsavata ıstinat etmesi b ? 

kongresinde de buna mümasil bir lftzumunu ehemmi~etle ileri sar - mı ozuvor 
muntazam bir df19 tertibatı dahi tezahiir olmuştur. Bununla bera- mektedir. V . 
yoktur. ber saray mahafilfnfn, krala hali- aşın~on 21 . (A .A.). - ~eniz 

Kulüpler umumi spor faaliyet- f e Unvanı verilmesi arzusunda bu- L •• b K b• • mahf ellerı Seydlı~z. ısmmdekı ye-
Jerfnin menbaı olma.u llzungelece. lunduiu muhakkaktır. Anc.ak bu U 08 0 8 JfteSJ nf Alman knnrazörilnt'ln 8 inçlik 
lfne göre bizce ite oradan batlan· mesele birçok mUtkflllta meydan D •• J •f E • toplarla mOcehhez olduğuna dair 
llUUD gerektir. Ve ancak bu suretle· verecek ve bllhusa arap memle - UD SÜ 8 tti 'ftrflen haberi endite Ue karşıla -:! h=ilb=·!8~._.~: ketleri ile ~ofl uzun mb&kereleri Cumlıarreial yemi kabi.. için ~akt.a~lar. ÇQnkft 1nı haberin 

- .-...-uuu. icabettirecek mahiyettedir • .ı ..... _, ...__. ~- aıhhati tahakkuk ettitt takdirde 
ll&baJarda kendilerini g&ltermek .. ...,.._ .. ._.-am Almanya kruvazörJere altı inçten 
fırsatını kar-anm11 olabilirler. INGILTERE ÇINE 1 MiLYON Beyrut: 11 (A. A.) - Abdul- yukarı toplar konmaaını meneden 

Kapalı l&haya plince: Bunun INGtlJZ LIRASI BORÇ Jah Yatfi httJdlmeti, istifi\ etmiş w 1936 tarihli İll&'iliz - Alman denfı 
lldit lüzumunu hdletmemfl bir VERDi. ür. Bu.un aebebl, Koallıyon pre~. muahedesi ahkAmına mugayir ha .. 
spor idareCÜliDJD mevcut oldufuna. Londra: 11 (A. A.) - Dafly eiblne mfllltentden teşekkUI etmış reket etmiş demektir. Almanya-
fnanmam, Ancak gUret, ve cUğer Heraldın yazdıtına töre, Cin para- olan bu mtllf bfrH4 kaı..ınesinde nın bu rnuahedeye muhalif hare
(Riııc) sporlan için gayet tablt O· aını istikrar ettirmek için Çine meıkdr prensibin artık bilfiil tat- kette bulunması deniz programın
larak bef altı bin aeyirci tatiap ede- iki milyon ıterliq borç vermek tl- bf k edilmemesidir da derpif edilen Amerikan kruva
bilecek bir bpalı ltad §ehir stadı zere yapılmakta olan mUsakere ne- Ldbnan Cumhurreisi li.:?nile Ed- zörlerinin l114aat pl&nında deflşik
içiııde yapıldJtı tüdfrde bu it için ticelenmit ve müabet netiM v•rmlf d-, yarın ıstfş:u elerıne b-"~lıyaeak- llk ;yapılmasını intaç edecek mahi-
baıtaoa bir bJnınm f.apıJmasma aibidir. tı1' yettedir. ,, 

Bu tedhiş hareketleri Uzerin~ 
Polonya makam.lan muzir addedi
len 500 Çek'i hudut haricine sev
ketmişlerdir. 

TURAN TIY ATl:OSUNDA 
Cemal Sahir Güldürücü İsmail 

okuyucu Burhan saz heyeti 

birlikte 
Gündüz: İki oyun birden 

Azap 1 Perde 
Yuvarlak masa konferansında 

Mısır mürahhasları Sefal,atin Enc.amı komedi 

Kahı re: 21 ( A. A.) - Yuvar
lak masa konfl"ransına i~tirak e
decek olnn Mısır mnrahhaslan P

3 Perde 
Gece: Hilekar Kodemi 3 P 
Yenı varyete aknıbat.. 

ı·ens Abd u 1 1\1 ti nE> im. Ali l\I ahir pa- ~m,lll~ll!!ll-~~111111!1•111111111.11!11!11•!!11 
şa v Mı u·rn Londra ,_efiri Hüsnü GUMRUKLE.KDE l~LEld OLA 
Naşnt pasndaıı ibarettir. MÜESSESELERE 

l\luruhh.ı laı·. mthtcrek bir i- Ça" kar Yazarog .. lu 
ya i hnttı 1rnreket takip etmek hu- ~ 

su u da mutabık kalmışlardır. Gümrük komisyoncusu 
.Mı ır nıurnhhas he~ eti salı gü- Galata, ithalat Gümrllğil 

nü poı ~ - ~niddcıı hareket edecek- karşııınrfa Mur1tdiye Han. 
t•r. Telef on : 35, 95 

. 
inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

Cinsi: Miktarı Muhamenm 
bedeli 

Benzin 
Motorin 

" 

Beheri Tutan 'b 7,5 te. 
Kr. S. Lira K. Lira K. 

Teslim Eksiltmeni 
mahalli Şekli saati 

4•>000 kilo 20,80 8320.-·624.-
05000 ,, 7.- 6650.- 498.75 

K.ıbat.aş A. kapalı 15. 
" ve Cibali " 15.3 

21000 " 7.- 1680.- 126.- İzmir fa.b. Açık 16. 

l - }rukıinda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin !stanbu 
tf•şkiuttınıı'l. için fl:i.000 kilo ve lzmir fabrikamız için de 24.ooo kil 
motörin şartnameleri mtıribince ayrı ayrı hizalarmc1a yazılı usuller] 
~atın alıııac:nktır. 

2 - Mulıammen bedelleriyle muvnlrnt teminatları hizkalannd 
gösterilmiştir. 

3 - Ek iltme 6 2 !)39 tarih1ne rastlı.}pan pazartesi gtinü hiza 
larında yazılı saatlerde Kabataşta Lcrnzım v.a Miibayaat şube.:ıinde 
.A. lıın kom •t;yonunda .rapı lacaktır. 

4 - S.w\Jıamcler parasız olarak her gün ııozü g"çen şubeden al 
na bilir. 

5 - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenler:n milhilrlü teklif me 
tubuııu ka ~ııni ve"?aik ile yüzde 7,5 güvenme par:ası makbuzu 
banka tenıınat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihal 
.f'.a.tlerinden l)irer saat evveline kadar yukar.da adı geçen Alım K 
~':~yonu b:ışka~h.ğıııa ~akbuz mukabilinde Vt•rHmesi açık eksiltmey 
ıştırak etn:~k ıstıyeıılerın ve müııakasa için tayın edilen giln ve saatt 
yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte komisyona gelmeleri ilA 
olunur. "420" 

* Cin;-;i: Miktarı Muhammen B. ~ 7,5 Eksiltm~ 
Beheri Tmarı Teminatı 

Çember raptiye 
İnce kınnap 

Lira K. Lira K. Lira K. 

3000 kilo -.49 1470.- 110.25 
300 ,, 1.00 300.- 22.50 

Şekli Saa 

Açık 14 
pazarlık 14.S 

1 - .Ni.imunesinin eb'ad ve evsafında fakat siyah renkte u3aoo 
kilo Çi!mber raptiyesi ile nürnunesine uygun olmak üzere "300'' kil 
ince kınnaµ hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satın ahnaoa.k 
tır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarınd 
gö::ıterilmiştir. 

III - Eksiltme 27 /1/939 tarihine rastlıyan cuma glinü hizalarınd 
yazılı saatlerde Kabatuşta Levazım ve Miibay.aat şubesindeki Alım k 
mı~yonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme içfn ta~'in edilen gün ve saatlerde % 7, 
ıiivenme paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmele 
il!n oJunuT. ..42t" 

* 1 - Şartnamesi mucibince sabn alınacağı ilin edtıen (60) 
sömikok 20-~-939 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksfltm 
80-1-989 tarıhfne rastlıyan pazartesi günü saat 14 30 da yapılma 
üzere 10 gün müddetle uzatılmıştır. ' 

II - Muhammen bede1i behertonu 24 lira hesabiyle 1200 lira 
muvakkat teminatı 90 liradır. 

·nı - EksUtme Kabataşta levazım ve milbay.aat 9ubesindeki a 
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her •fln a6ztl pçen fUbeden 
hnabilir. j 

V - isteklilerin eksiltme için t.ayin edilen •fln ve aaatte ~ 
7,& g{lvenme par.alariyle birlikte yukarıda adı ıec;en komlaJOna ıel 
nıeleri ilan olunur (481) 

Belediye Sular idaresinden: 
ldaremfzin İatanbul ve Beyoflu yakasında bfr ..ne aartJ.nda &911 

cağı baca ve tranşelerin kaldınmlarınm tamiri 1f! kapalı zarfla mw 
kasaya konmuştur. 

1. - Bu işe alt tanzim edile~ t&rtname idarenıkfn levazım eerv:I 
sinden parasız olarak alınabilir. 

2. - Talipler tartn.ameye göre hazırhyaca1dan teklif mektup 
Janm 8 fubat 989 ~rşamba gOnU saat on bete kadar Tabimdılı: 
idare merkezinde mtıdUrlOfe vermelidirler. 

Bu saatten aonr.a. hiç bir t.eklif mektubu kabul ediJmiyecektir. 

j48~ 



M:A· ,... 1111 ı• ........................ . .......... ....,.,. 
acA'nm piyaaya ~ ~ üiılel• •yoc:u
lulaa .......... ....,..... llilidiı. ........ ....., ...... ,... ............. 
wdll ...,_ ıedye -tliıriiniin iıllllcliii -..yon11 
........ '9ia ...... tll' '••dili .......... 
.-.ıe bdu bir ..... ,. .._.ka. ama ec1Uen 
il• ı•• wa111-.n makineler için no Uıayı ıösden ............... 
lapa RCA•mn her •ı11ye elYerifli •• bet otomallk 
......... yeni ........ piyMaya çddl. lu ••klM•• 
.. " ...,._ıHY911 itllmile .-.kldaa ........ ... ..... , ... 

WalDIB IHh..-en beall 180 kurut olan •I ill 8 bin nıete 
W traTn bpab sarf uuli Yle8/ I 989 pasarteei ailnO saat 11 

• 8 ı.W. 1 ltletme Mn•mwta l&tm aluaaeattır. 
...,._.. l'llt Uralıt temla&t" cUier kanuni veaikalannı ihti

ıl••k olan bpah artlanm Q'Dl da uat 10 a bclar lı:olillq•a 
. .... 11 ilamdır. Şartnameler,_... olarak ltolniayoDclan veril

(414) 

Sıvacı •• 8o,.edar 
:c;l-NlllllleD 1 • 

8Udlrllen flatlar 18tan· 
bulda ı .. um içindir. 
T..,_tçtn bu tleta uf8lc 
Mı farlc ... ,,. .... 

" mocleli bet 1'aibab usun •• orta d9lgaWd8 oto
••tik balatla yeni ICA 'lar ilaç HrayMla lliliyer aa-
sunus? 

VElllllYE: 
10. - Liraya 

YeDi ..... •UCUS tiadı• 
yetane otomatik makina· 
lalllu dinlemek •• le•ka· 
lldeliğini anlamak üaere 
hemen k0ıtunus. 
Sonra geç kabnmm . 
Çünkü 9S modeli otomatik 
BCA'laı bp"'1ryor. 

ilk Bahar mev imine mahsus yeni gelecek 
Mallar için yerlere ihtiyacımız olcluiuncla11 
5 Son kanundan 15 Şubata kadar 

Bir •J mlclcletle Stoldarmma blJlk bir kl ... ı w 1enlea ...w ıartlar. n •twdil &atmla .W. çdruıxGn. 
Bltla Dairelerde -• '• - fnatı.naa Wac'ı"-ır • 

GRIPI 
BitiaainJara. 

ahi Jizcle ,az olu ve 
hiç zararsız en kuv• 
vetlf miiaelddadir. 

~--•G R i Pi N--..... -. 
Nede, lojB al .. iı, pip raha+.amklarmıela Nf, dil. maf.. 
al, romatiw, ll&p Ye •daJe ............ icaha•a J bie 

almabiHr. t.line dikkat, telditı.bMlee aak••ı• ft GdRla 
Jeriae bqka wr marka V'Wirlene ficlcletle r~ 

lstanbul Marangozlar Cemiyet uiden : 
Cemiyetimiain eneli alelide kun • 25·1·939 çaqamba lb.fi 

ıwat 14-16 ya kadar, cenu etimiz merkez· olan Galatada Hezaren 
t•addesinde Nazlı hanında toplanac ktır. 

~A"11lCID•~rA2'1181R~~yea~-.ibll!~-~ 
dqtanmızın teşriflerı rica olunur. 

RUZNAMEı İdare he eti '38 
hesapJımnın tetkiki, 1939 b tçe i 
aı. -f9in ~ yapıtrnam. 
----~----~--~~~------------------------

lstanl>ul Bürosundan 
1 - DemiT boru, kurşun boru i len le sıhhi teaiaat 1apab • 

lecek mü takil çaltfabilir birincı derece usta 
2 - Küçük elekt.ıik santralı ve bina elektrik tesieatı iflerinı 

müstakil olarak yapabılecek biriJ.ci sınıf elektrikçL 
3 - Demir inşaatında tecrUbel iyi işçiler. 

4 - Demir inşaatını idare edebilecek uzun tecrflbeli birinci 
sınıf demir inşaatı u ta :batısı 

5 - Birinci ınıf ve tecrül-eli sıcak demır uatuı 
6 - Mühim ahtaP ve beton kalıbı "npatım bizzat bqarabl

lecek ltiriııei mf dW.- ata HfUI 
'1 Dizel elektrik antral nı fdare edebileeek tecribe 

zel makini ti 
8 - Tecrülier ve hava çekici çab.ttınaa11 J7i bUir Mr -. 

den ustası ve ayni fArtlar altında maden iMW· 
9 Hava çekici ç likleri i teeldnletme ve su vermede 11..uı 

tecrUbelı demirci uatuı. 
Eti Bankın Homa civanııda Murı-ul Balar madenlerinin tim 

di te · ve onra da işletme iti n de çal mak azere 11lbnda •~
safı yazılı ustalara ihti a vardır. Kendilerine llurp]da bMava 
ıkametgah ve ucuz yemek temin ed lmiftir. tJ&ndaki izahata 
gun olmıyanların müracaati be] budedir. 

İstanbul Murgul se abat ücreti ~ rileeektir A!lkadar • 
ların bilumum v Jr.a.lanyle h r arın eaa 9 - ll aramda Gala 
tada Bankalar cadde "ode Gfiv• n Hanındaki Baromuza mfbıaea. 

atlerl . 

Cilt unsu u olan 

BiOCEL'in 
Tas iri gıyanı hayrat Prenrvatlflerlftl 

daı,.,.. terCih ecllniz . 

~l lnetlldl"'*'* Olduğu-- ı bayan ı 
Mercilla -~PPQ-

cliyar 

..,... ·~ ........... 
Bir MeYIİID ... fmab : latıuİIİ &,at içia -........... . 

.üllll!i .. ilt ..... Genel Komutanhfı 
l.tanbul Sabnalma Komi~nUllclan : 

1 - İltanbul Muhafaza Batm8dlr1Qi1l ~· &O tane denih' bryo 
laam 26-1-989 pel'f8mbe .Uni uat 11 dş pawJılı yapılacaktır. 

2 ._ Tahmhai tutan 600 lira !ve ilk temauatl. a liradır 

S - Şarbsame ve enatı komfsyOIMladJr. Görfllebillr. 
4 - ltteHnerin cin ve uatinde ilk t.emtut -makbulan ve ka

nuni veeikalariyle bfrJtkte Galata eski ithalat aOmrQtlıadeki komia-
Y na aelmeleri. ( 4'1'1) 

Bırkaç sin zarfında yözGmd• 
lı:i k'1çtk .bar11fulı:lukl~ ve P.. 
ıflerlm kaJbolmaia batlacliiw 
glrdflm Ye b~ hafta IOID 10 
Yat daha Pili sk'llndlm. 

Patla BRW lalh Halmk Mah aönderileıı zabtı vaya mumalley olduğundan ber11mcibl karar .,.,, -

:&Naeel ~ bir V~na pro • 
t810l1lnlıı ketftdir. Pembe renkte
ki Totaıon kremlDbı t.erktblnde BI 
cel vardır. Her akşam 7atmaz
dan evvel ba kremi ve ubahlan 
da beyaz nnldeılı:i Toialen kremi· 
al kullanınız. Bu aaretle en esmer 

.._ •• ._. hin ikameta&hı meçhul oldaiu mff- mi ve Uf.Ü lbezk6rda •hke'1911• 
llazlum Öllf tarafından f8hr• 1baf1ri tarafından verilen meşru - ,bizzJt dlüıetbii va ı.ratmdaıı bir 

minhlcle Yele4i kar&blf mahalle- hattan anl&fllmış ve mahkemece vekil .Jöndermediii takdirde dava 
sinde §9fllle eobimda bh No mllddeinin talebile il&nen tebliıat mn 117.aben baJalacatı teblil ma 
lu h de aklıı Olman lmı Seh kraama ve mahkemenin -989 kamına kaim olmak tam ll&n ola-
_ ........ u.e açtıfı alacak dav881 n aat 10 na talikin ltaru 

ve en Mit bir oilcH çahöM blrı._...,._.,.. 
arençllt parlaJdılr ve canh bir taı. 
seHlı: ver Ji yuDIQf&tacak ve 
1azlataea tar, 


