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HER YERDE . 

3 
KURU' 

Panik BULGAR BASVEKILi Akdenizde Bir Harp 
·eu AKS·AM GiDiYOR Çıkarsa Türkiye 

Bitaraf Kalacakmış 
Roma Radyosunun Verdiği'Havadis 
Sovyet Rusya ve lngiltere, Türkiyenin de Dahil Ola-

cağı Bir Düny~ Konferansı Derpiş Ediyorlar 

Dil• ıelen Alman heyeti inhisar memurlarile b'.r arada 

Her sene memleketimizden kül· ı 
liyetli miktarda tütün almakta alaıı 
Almanyanın tanınmış firmalarından 
Be:'ll.Dler grupunun umum müdürü 
dün tstanbula gelmiştir. Umum 

müdüre ayni firmadan tütün müte
hassıslar da refakat etmektedir. 
Alma.nla.r Sirkecide inhisarlar ve li· 
mitet e!'kAnı ile ali.kadarlar tarafm 
dan karşılanmış ve doğru Perapala.i 
oteline misafir edilmişlerdir. 

Alman heyeti bir müddet Pera
palasta isrirahat ettikten sonra şe
reflerine verilen ziyafette hazır 
bulunmu3lardır. 

Almanlar bir müddet şehri{Xlizde 
kalarak alakadarlarla temaslarda 
bulunduktan sonra Egedeki tütün 
m.ıntakalarına da gidecekler ve ö
nümüzdeki sene ile bu sene mahsu
lünden büyük partiler satın alacak· 
lardır. 

Ankaradakl Cek 
Sefareti Alm'anıara 
Teslim Edildi 

Bir Kadm ile Oç 
Çocuğu Cehalete 
kurban Gittiler 
Cahil kadın, uyuz illcı zao
nettiği müthiı zebiri, kendi 

elile yaYrularına içirdi 
Hopa (Hususi) - •Kazamıza 

Sultan Aziz Devri 
Baş Pehlivanları 

1 
tabi Sidere köyünde çok acıklı bir 

vak'a olmuş. üş çocuk; cahil bir 

ananın ilAcına kurban gitmi3lerdir. 
Sidere köyünden Kasap ogulla· 

Yazan: Sami Kar•yel 
Her .. nıf Halkı allkadar a.-u fevkallda 
mer11litl ve gUzel b•r yaza eerleldlr. 

rından Mustafanın k a r ı s ı 

hem kendisindeki ve hem de çocuk· 
larında ki (uyuz) hastalığını tedavi 

etmek için bir ilaç yapmağı karar
laştırmıştır. Cahil kadın; bunun için 
Hopa çarşısına gelerek bakkal Ha· 
san Marganiyanın dUkkAnıııa gir
mi3 ve blr mıktar kUkürt istemiş

tir la. 
(Sonu '1 inci sayfada) 

Berlin Sefirimizin Nutku 

.)oğu gemişiaia den:ze indirildikten sonra aldığı v ziyet 
(Yazısı a Uncu aaytamızda) 
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HER SABAH 

Perhizle lahna Turşusu 
Kıtı ucuz atlattık diye aevinir

ken birdenbire aiyaaet ufukları ye. 
niden tehdidamlz bir tekilde ka
rarmaja batladı. Son Avrupa ha
diMleri kartııı.ında "klı batında, 
muhakemeai yerinde bir kimsenin 
hiç olmaze.a sinirlennıemeaine im· 
kan yoktur. Büyük d~vletlflr bir 
taraftan humuuuı.Jüı.1 biı· fıuıJi3·etl~ 

ailahlanırlarken bir taraftan da 
aulh aeverlikten dem v\lrmayı unut
muyorlar. 

Ea tuhaf unıza aidon cihet Bir· 

letik Amerikanın bu aon buhran 
kartıaında aldıjı va:ai7ettir. Bir 
taraftan gazetelerde büyük harf
lerle: "Amerika Avnapaya aıker 
aevkedecek" aernamesi okunı.ırken 
yine a~ nJ punto IUU'fletle "Anıeri-

l,a, Almanyaya kartı h•rbden bat· 
ka her fürhi tazyik tBclblrlerl ala. 
cak,, aerlevhu.ı ııö~e çarpı:ror. 

Galiba mucuır dip!omaai p'!r• 
bizle lahna lurtuaunu biribirbıe 
fazla karıtlırıyor. 
A. Cenıaleddia SAKAÇOOLU 



Sayfa~ 2 YEN ISAaAH 

TefrikR No 36 Yazan : M· SIFIR 

Caddeye Çıkar Çıkmaz 
Sağa Kıvrılmıştım 

Yangın yerinde 
Dün Bir Tetkik 
Yapıldı 
Bugünde tam bir ke,11 

yapılacak 
Hasan deposu yangını tahkikcl.· 

bna dün de devam olunmuştur. 

Tozkoparana inen Yolu Nasıl 
İndiğimi Tarif Edemem 

Dün yangın mahallinde de tet
kik yapılmıştır. 

Sultanahmet birinci sulh ceza 
hakimi Bay Rüştü, müddeiumuwJ 
muavinlerinden Bay Rifatla mühen 
dis Bay Tahsinin iştirak ettiği b..; 

----oc:::::oı= cıcı::a---

Her halde pek m.er~kh ve e- \ 
hemmiyetli bir şeyler göril~Oyo~lar
dı. Sırtımı dayadığım yaglı bıyalı 
dıvara sürti.iııe silrtüne kapının ya· 
nına kadar sokuldum. Göri1nmeden 
bir dönüş beni selamete çıkaracaktı. 
Hiç tereddiit etmedim, Ayni sinsilik. 
le kapının kenar pervazına sürtüne
rek merdiven başındaki koridora 
çıktım. 

Gardiyan (Yorgiyeviç) oraoa 
biri ile görüşüyor. Bana bakarak 
tatlı tatlı gülümsüyordu. Bu gülüm
semeler benim cüret ve cesaretimi 
arttırmış ve baııa merdivene doğru 
da bir kaç adım attırmıştı. Arka.r .. m 
bakmadım bile. Krokerin merdiven
lerinden kayar gibi indim. Alt kat
taki koridoru dolduran kalabalığın 
arasına karıştım. O anda başım dö
nüyor, yüreğim dışarı fırlıyacak gi
bi çarpıyordu. Hiç Şüphesiz ki, yü. 
züm de sararıyordu. Yavaş yavaş 

kapı nöbetçisinin yanına yanaştım. 
Kapının tam önünde titrer gibi ol· 
dum. Fakat, yüreğimi birden doldu. 
ran kurtuluş ümidi beni kuvvetlen
dirmişti. Gevşiyen sinirlerimi ger. 
mişti. lki adımda caddeye inmiş v~ 
sağa kıvrılmıştım. 

Krokerin köşesinden Tozkopara· 
na inen dar ve dik yokuşu nasıl in
diğimi size :;ıimdi tarif eclemiyece· 
ğim. Yalnız şu kadarcık ı=ıöyliyeyim 

ki, kendimi, yüksek bir yerden ka
ranlık bir .boşluğa atılır gibi bırak
mıştım. Hiçbir şey hissedemiyor \'e 

göremiyordum. Aklım b~ıma gel
diği zaman, Kasımpaşada bulundu
ğumu anlamış ve bir sand;ıla atla
mıştım. tki t-ınat sonra, Sultanah· 
mette Arasta mahallesinde otura:ı 
hemşerilerden Miiminin evinde i
dim. Arkamdan, Krokerde kopan 
kızılca kıyametten tabii haberim 
yoktu. Fakat, aranıldığımı, benimi
çin basılan evleri, sıkıştırılan yol
daşlan her gece Mi.iminden öğreni. 
yordum. 

Bir hafta saklandıktan sonra, 
bir hemşerinin getirdiği sarıklı fe
si başıma, cUppeyi de sırtıma geçir_ 
miş ve bir medrese çömezi kıyafeti

ne girmiştim. Çıktığım Ayasofy .. 
kahvelerinden yava., yavaş Sirkeci. 
ye doğru da uzanıyordum. Bir giin, 
Salkımsögütte yüzbaşı Yozgatlı Ah
met efendiye rastladım. Beni göriin
ce önüme geçti. Kuvvetli parnıakla
rile elimi sıkarken: 

- Acele bir iş için Saraçhan~ 
an barına gidiyorum şimdi. Bir saat 
sonra, Ayasofya camisinin içindeki 
kahvede beni bekle. Sana bir iş ve
receğim. 

Dedi ve Demirkapı yoluna doğ~ 
ru bir ok gibi fırladı gitti. 

Yozgatlı Ahmet efendi kimdi? ... 
tstanbul milli mücadele sahasmın 
bu cidden yılmaz ve yorulmaz bece
rikli kahramanını tanıyanlar pek az
dır. O, karagünlerde merkezi saray 
kapısı ile Ayasofya camisi arasında 
bulunan bir nakliye bölUğUnün ku· 
mandam idi. MUbalağayn hamledil
memek ricasile, diyebiJiıim ki, çok 
sevdiği milletine, memleketine hele 
ordusuna onuıı kadar faydalı olmuş 
bir nakliye zabiti ne görüJmüş, ne 
de işitilmiştir. Rahmetli, bir karınca 
intizamı, ihtiyatı ve fakat bir kır
langıç stiratile, o kara günlerde bu
lduğunu yuva edindiği Anadolusuna 
ta§ınuştı. Çok mütevui idi. Hatt!, 
şahsan yaptığı işleri bile yapı.Idı di
ye tarif edecek derecede miltevazı idi 
Korku nedir bilmezdi. Hele hiç U. 
ienmezdi. Pek meşhur ve ibretlidir 
fJU hikayesi. Bir gün, pek sevdiği ve 
saydığı ıi.itbesi kendinden yUksek 
bir arkada.şile o .zamanlar silAhhanc 
olarak kulJanılan ve dUşmanların 
muhafazıun altında bulunan Maçka 
kı.c;lasının önünden geçiyor larm11. 
YUzbaşımn dillerde destan glbl do-

!aşan taşıyıcılık kudretini, becerik. tetkikte enkazın etrafı kapandığı 
!iliğini bilen amiri, latife yollu sor· için bir netice elde olunamamıştır. 
mu§: 

Bu münasebetle; bugün tekral" 
- Ahmet efendi. Şu kışlanın i. tetkikat için yangın mahalline gidi-

çindekilerini kapılarında bekliyen ı lerek bir keşif icra olunacaktır. 
düşmanlara sezdirmeden kaç günde Enkaz tamamen kaldırıldıktan 
ta§lyabilirsin ?.. sonra da; ancak sigorta ekspel'tizi 

Ahmet efendi, gözlerini şöyle bir 
yapüabilccektir. 

yummuş, birkaç saniye sonra da l 1 'J'.-'~~~~~~"-A..""'-~~""'"vvvv 
açmı§ ve: MAARtFTE : 

- tşte bu kadar zamanda, de-

miş. Değil içindekilerini, hatta ca- j Yabancı dil ameli 
mını, çerçevesini bile söker, taşırım. dersleri 

Bu cevap karşısında şaşıran, bi- 1
1 

raz da kızar gibi kızaran yüksek 
rütbeli arkadaşı, Ahmet efendinin 
cevabında gizlenen nükteyi birden 
aıılıyamamış ve alaylı bir eda ile 
gülerek yine sormuş: 

- Tayyare ile mi yüzbaşım?. 

Koca Ahmet hiç ciddiliğini boz
mıyarak cevap vermiş: 

- Hayır binbaşım, ökUz araba-

Edebiyat Fakültesine bağlı ola
rak açılan yabancı dil enstitüsüne 
giren talbelerin nazari der5lerden 
ba~ka ameli der8ler de görmeleri 
lazım geldiğinden talebeler yaban
cı dil dersleriııde tatbikat görmek-
teclirler. 

Mektep kitaplarında yen i 
ıstılahlar kullanllac ak 

ları ile. Orta mektep ve li~elere okut-
Binbaşı birden durmuş. alnını turulan dergJer için :l\faarif Veka

kınştırarak, kışlanın kapısında \"~ leti tarafından konulan yeni ıstilah
köşelerinde nöbet bekliyen. süngülü lara dair mektep muallimlerinin 
düşman neferlerini göstermiş ve: fikirleri sorulmu~tu. Bütün mual-

- Be adam, demiş. Uykuda mt limler ı~tilfthlara dair fikirlerini 
sanıyorsun bunları?. ve onların tatbikattaki kı~·met ve 
• Ahmet efendi o zaman amirinin değerlerini havi raporlarını Maari-
kulağına iğilmi~ ve fısıldamış: fe bildirmişlerdi. Maarif Vekaleti 

- Ben. demiş. Kışlanın onda bi- bu raporları nazarı itibara alarak 
rini şimdiye kadar taşıdım, götür- yeni bir ıstilah cedveli hazırlıya
düm. Hfila uyanmadılar. Sila.blan rak :Maarif miidllrlükleri vasıfasiy
ellerinde, gözlel'i açık gezip dolaş- le muallimlere bildirmiştir. 
tıklanna bakıp ta aldanmayın sa- .Mektep muallimleri bir ay zar
kın. Baştan aşağı hepsi de sairifil- 1 fında bu raporlara dair fikirlerini 
menamdır onların. Vekalete bildireceklel'Clir. 

Yüzbaşı Ahmet efendi hakkında Vekalet son hazırladığı ıstılah 
medih yollu daha başka bir şey söy- fütesinde •birçok yeni tadiller yap
lemiyeceğim. Onun ne yaman bir mı~ kullanı~ güçlüğü çekilen birçok 
kahraman olduğunun takdirini din- tabirleri deği~tirmiştir. Birçok es-
leyicilerime terkedeceğim. ki tabirleri ipka etmi~tir. 

Bir saat sonra, Ayasofya cami. Muallimlcrden bu ıstilahlar 
sinin içindeki kahvede birleşmiştik. hak kında alınacak nporlara na . 
Koca yüzba~ı tiryaki fincanı ile g~· zaran rntılahlarda bazı J•eni tadil
tirilen yorgun kahvesini yudum yu. ler yapılacak ve yeni sene kitabJarı 
dum içerken: yeni rntılahlara göre hazırlanacak-

- - Dinle beni Kara Mehmet, de-
tır. 

mi,şti. Sana bir kara işi vereceğim. ""'""""""l'V'..""'-IV'-.1'.A.1'.A."""""""""""'"""~ 
Ben Ma~ka kışlasından Demirkapı.. 
da Saraçhane anbarma yine öteberi 
taşıtacağım bu günlerde. Son za
manda, sütü bozuğun biri musallat ı 
oldu bana. Hiç tanımadığım halde, 
geçenlerde, Yenicamide kuşçularm 
kah\•e1-1inde yanıma sokuldu. Eski ı 
bir tanıdık imiş gibi hoş beşten son
ra kulağıma eğilcli ve dedi: 

(- Ahmet efendi, kardeşim. j 
Aksaray tarafında, arkadaşlardan 
mütekait bir binbaşının evinde ytiz 
elli tane Paraguvay mavzeri ile yir
mi iki sandık cephane var. Yerini 1 
göstereyim de, §Unlaıı aaırıver Ana
doluya.) 

Herifin halinden, şanından şüp- ' 
heleııdim doğrusu. Güldüm ve ismı
min Ahmet olmadığını, beni birisine 
benzetmiş olacağını söyledim. Ogün 
bu gündür, herif takıldı peşime. Uğ
radığım yerleri, göstermiyeceğim 1 

diye her giin kilometrelerce fazla 
yol yüı-üyorum bu herifin yüzün
den. Şunun bir çaresine bakamaz 
mısın? ... Bir gün işime engel olacak 
bu herif benim. 

Gülerek sordum: 
- Nerede yüzbaşım bu adam?. 
Başım yüzüme doğru uzattı v.; 

yavaşça: 

- Sakın, dedi. Birden bakma 
Arkanda oturuyor, çıkası gözlerinin 
yan bakışı ile de beni süzüyor. 

Görüşmemiz çok sürmemiş, ya
pılacak işi kararlaştırıp ayrılmıştık. 
İki gün sonra, bu soysuzun kim ol· 
duğunu öğrenmiştim. tsmJ Nazif ol
duğu halde ne seciye ve ahlfi.kıt ne 
de Ustü başı temiz olmıyan bu adam 
İttihat ve Terakki hUkfuneti zama
nında yapılan umumi teruıikatta 
maliye memurluğundan kadro hari. 
cl bırakılmış, iatibdad devri yadi-
girlanndandı. (Dnam.ı Yar) 

DEN~E: 

Etrüsk'ün yeni sür'at 
tecrübeleri 

iktisat vekaletinin emriyle Ab· 
dürrahimin başkanlığı altında bir 
komisyon ile Alman mütehass.ısları 
taraf mdan muayene edilen Etrüsk 
vapurunda dün seyir esnasında iken 
son bir tecrübe yapılması lüzumu 
görülmüş olduğundan dün öğledeıı 

sonra Alman mütehassısları ile De 
niz Bank fen heyeti Ye komisyon ı:ı.

zalan hazır bulunduğu halde Mar· 
marada bir tecrübe seferi yapılmış
tır. 

Bu seferden alınacak neticelere 
göre Etrüsk ve iki eşi olan Kade;ı 
ve Tırhanda yapılan tadilat karar
laştırılacaktır. 

Heybeli açıklarında bir 
deniz kazası 

Evvelki gece Heybeliada açıkla
rında büyük bir faciayla neticelen. 
mesine ramak kalan bir deniz kaza
sı olmu!3tur. 

içinde sekiz tane tayfası bulu
nan Ahmedin sandalı balık avlamak 
için adalardan açılmıştır. Bir müd 
det sonra hava birdenbire değişmiıı 
ve gittikçe büyüyen dalgalar kayı . 
ğın içini su ile doldurmağa başla. 
m.ıştır. 

Kayığın içinde bulunan tayfa 
canlarını kurtarmak için büyük bir 
gayret sarfederek sahile yaklaşma
ğa çalışırlarken bUyük bir dalg:• 
tayfadan iki ki~iyi denize sürUklP.
m.iştiı. 

Denize düşenlerden Ahmedin ba
cağı kırılarak ve diğeri de büyük 
müşkülatla tekrar kayığa alınmış, 
sahile hiç bir nüfusça zayiat olma
dan yaklaşılmıştır. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Yolsuz ve ışıksız 
bir sokak 

On dört senedir Suadiyede istas 
yonun arkasında oturmaktayım. Bu 
civar halkımız sonbahar iptidasın
dan ilkbahar nihayetine kadar yol
dan ve elektrikten mahrumuz. Elek 
trikten yalnız sokaklanmız ma.h· 
rum.dur. Çolak İsmail mahallesi c 
mi köşesinden doğruca hat boyuna 
döner. Halbuki Çolak !smail soka· 
ğı istasyona kadar bir, azami bir 
buçuk kilometre tutar ki bu yol im
tidat ettirilse müsebbipleri bü ·· 
bir hayırhah lık etmiş olur. Zir-.ı. 

bu yoldan ve içerilerden gelen halk 
çamura batmamak için muhakkak 
tren yolu güzerga.bını tercih ederek 
hat boyundan ve en tehlikeli bir sa 
hadan 'vesaiti nakliyelerine yetiş
mektedir. Sabah erken, akşam 

geç gelen memur ve mektep talebe
leri 18.mbasız ve çamur içinde yüz
memek için her an tehlike sahası o. 
lan ve bugün kaza istatistiklerin._> 
atfınazar edilirse en çok kazalarm 
Erenköyle Suadiye arasında oldu
ğu görülür ki bu dahi yolun ista.3-
yona kadar ufacık noksaniyet sebe. 
bidir. Bundan maada bu civar köşk 
lerde geceleyin ani bir hastalık ol· 
sa icap eden mi.idavatı yapmak ü
zere bir doktor getirmek veya her 
hangi mühim bir kaza yahut hi~ 

bir vakit arzu edilmiyen ve serveti 
milliyeyi mahveden yangın afeti gı

bi hal 7.uhur etse değil itfaiye ara. 
zozları kumandan otomobilleri bile 
bu batak deryasını geçemez, mu
hakkak çamura ~nplanır, kalır. Ço
lak Ismail sokağından istasyona 
kadar olan saha tamamiyle çıplak 

ve tarladan ibarettir. 
Bu civarda otuz kırk koşk Sua

diyeden Erenköyüne geçmek içiıı 
muhakkak batmadan çamura sa_o · 
!anmadan geçemez. Suadiyenin as
falt tarafı Avrupadan aşağı değil
dir. Maalesef istasyonun üst tara
fı da henüz kurunu vustadan ayrıl
mamıştır. 

Gece vakti değil, hava karardık· 
tan sonra Suadiyenin üst tarafına 

gidec~k bir kimse istasyondan daha 
iner inmez çamur sahasına kavu. 
şur ve hiç bir aydınlık görmeden 
yoluna revan olur. Zifiri karanlık

ta ve çamurda nasıl yüründüğünU 
takdirinize terkederim. 

Bir iki sene evvel bu hususta 
müracaat ler yapıldıysa da maalesef 
nazarı itibara alınmadı. Bu civarda.
ki halk çok bedbahttır. Bu yalun 
bağlanmamruıından dolayı meyustur. 
Arzu ettiğimiz yolun bağlanmasi~'
le hiç olmazsa bu sokak başından 

fatasyona kadar azami üç lamba· 
nın konulması için size karşı derin
den gelen yalvarmama bütün civa ı· 
halkı da iştirak eder. Bu şekil vazi 
yetten bizleri bir gün evvel kurtar. 
manızı bekler ve teşekkürlerimizi 
takdim ile bu hususta icap edenfo. 
re müessir olmanızı bekliyerek bi
zi halas eykmcnizi dileriz. 

Suadi,\<'d~ Ta,ıı Tnrladu 
2i N o. twdekaptanı 

Ue:,it Yüzer 

------------------------........ • 
idamdan 
K urtuldu 

Çatalcah Murad yatının 
kUçUklUğUnden ölUm 
cezasından kurtuluyor 

Şehriıni.:1. ağır <:eza mahkemesi 1 

müddeiumumisi dün bir idam tale-i 
binde bulunmuş; fakat suşlunun 21 
ya~ından küçük olması, bu kararı.ı 
hapse tahviline zrıruret hasıl oldu
ğunu ilave eylemiştir. 

Mevzuu bahis suçlu Çatalcalı 
Murattır ... 

1\furat, Çatalcanın Yeni köyünde 
Lfitfi isminde bir akrabasını eski 
bir kjn yüzünden öldürmekle maz
nundur. Muhakeme; yakında suç
lu hakkında hükmünü verecektir. -- --- -

Esnaf Ye tuccarlarımıza.: 

ÇOCUK bayramı yaklaşıyor. 
Vitrinlerimizi çocukları a laka
Iandırac?.k surette süslemeğe 
şimdiden hazırlanalım. 

Kapopino 
Davasının 
Dünkü Celsesi 
Franko hUkOmetlnln t:ı. 
nınıp tanınmadığı f! · k l. 
metlmlzden soru lacak 

Geçen sene Çanakkale boğazın
da 1Uı.lyan bandıralı Capo - Pino va 
puruna çarparak batırdığı için tev. 
kif edilerek limanımıza getirilen 
Magellanos vapuru kumpanyası a
leyhine açılan tazminat davasına 
dUn de ikinci ticaret mahkemesinde 
bakümıııtır. 

Mahkeme hükumetimizin Fnn
ko hükumetini resmen tanıyıp tanı· 
madığmı sormak için talik ediliııiş. 
tir. 

IIITtSAT tŞLERI: 

A rpa lhracatcllarının 
teplantısı 

Türk ofis müdürlüğünde dün 
arpa ihracatçılarımızın iştirak etti
ği bir toplantı yaınlmıştır. Ofis mü· 
dürü Cemal Ziyanın reisliği altınjd:ı. 
yapılan bu toplantıda Almanyaya. 
ihraç edilmekte olan arpaların fi
yatları etrafında görüşmeler yapıL 

mıştır. 

Arpalarımızın fiyatları son za· 
manlarda Alman piyasalarında dil· 
şürülmeğe başlanmıştır. Bu sebep. 
ten diinkü toplantıda 18.zım gelen 
tedbirlerin alınması için icap eden 
kararların alınması yolunda görüş
meler yapılmıştır. 

lstanbul halk sandığı 
umumi heyeti toplandı 

İstanbul halk sandığı umumi he 
veti dün senelik kongresini aktet
~iştir. Kongrede halk sandığının 
kurulduğundan bugüne kadar yaptı 
ğı faaliyeti üzerinde görüşülmü§ ve 
yeni sene faaliyeti eırafındaki ta
savvurlardan bahsedilmiştir. 

BELF}DtYEDE: 

Yarın seyyah geliyor 
İngiliz bandralı Empnes of tus

tralia =-eyyah vapuru bugiln şehri
mize 400 sen·ah getirecektir. Sey
yahları karı:;ılamak için tertibat a
lınmaktadır. 

VVVVWWWWWWVVVV'V'VVVVVVV 

POLiSTE: 

iki şoför birbirini 
yaralad1 

Beı;;iktaşta şoför İbrahim ile şoför 
İsmail geçimsizlik yüzünden kavga 
etmişlerıir. 

Şoför İbrahim elindeki bir de
mirle lsmailin başına vurmuş, lsma.. 
il de 1brahimin elinden aldlğı ayni 
demirle onun başına vurmuş ve 
her ikisi de yaralanmışlardır. Yara
lı şoförler Şişli Etfal hastanesine 
kaldırılmışlardır. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

Oç kumart az yakalandı 
Dün epey bir zamandanberi ta

rassut altında bulundurulan Arap
camiinde 297 numaralı kahve polis 
memcurları tarafından basılmış, 1s
mail, Harlın ve Arif isminde üş ku
marbaz yakalanınışbr. 

Yangın 
Beşikta~ta oturan Yasef ismin. 

de biı adamın evinden yangın çık· 

nuş, fakat etrafa sirayet etmedeı1 
Liir 

Yangının, mangaldan sıçrıya:ı 

bir kıvılcımmın bir yorganı tutuş. 

turmasından çıkmıştır. 

HUvlyetf anlaşdamıyan 
bir adam dUşUp öJdU 

·10 - 45 yaşlarında henüz hüvj_ 
yeti tesbit edilemiyen bir adam dlliı 
Binbirdirck meydanından geçerke'1 
düşüp ölmüştür. 

Yapılan muayenede kalp sekte -
sinden o1düğü anlaşıldığından def
nine müsaade verilmiştir. Fakat 
hüviyeti tesbit edilinciye kadar def. 
nedilmiyecektir. 

Bir çocuk boğulurken 
kur tarıldı 

Kemal isminde on bir yaşlarında 
bir çocuk dün EminönUnde sahile 
yanaşık duran bir mavnada oynar
ken müvazenesini kaybederek deni
ze düşmüştUr. Etraftan yetişenler 
çocuğu boğulmak üzere iken kur
tarmışlardır. . 
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Yugoslavya ve son 
hadiseler 

Çekos1oYakya.nın par!;alanarak 
Alman himayesine alınması üzerine 
merkezi Avrupadaki bazı devletler 

hakkında da muhtelif rivayetler 
beyan edilmektedir. 

Ezcümle, bu son şekiller üzerine 
Yoguelavya n m hattı hareketi ve 

merkezi Avrupada k i aiyaset ve ik· 
tııadi vaziyeti üzerinde d urulmak. 

tadır. Bu mahiyette olmak üzere 
Çekoalovak devleti ile Yugoslavya 
devletini tevkil eden devletlerin 
mukayeaeeine rir~ilmektedir. 

Filhakika Çekoslavakpa de\'leti- ı 

ni tertip eden eaaa unaurlar, Çek, l 
Slovak ,.e Rütcnlerdir. Bir miktar' 
da. Südet Almanları bu unsurların 
arasına. kablmakqı.dır. Halbuki 
Yugosla.vyada: Hına.tl Sloven, Bo!oj· 

iıak, llakf'.donyalı, Karadağlı, Sırp 

ve Jıatta .IUanastır civannda Armı-· 
vut unsurlarına rastlanmaktadır. 

Bu sebepten Yu~osJayyanm da t 
harici bir taz~·ik altında, Çeko'öfo. 
-çak devletinden daha fazla un..;;ur-

ları ihtiva etmeai itibarile, parça 
larup parı;aL'ııınııyacağı sonıluyor. 
l"ııkat merkeıi A\'nıpa haritasının 

Ye halihazır siyasi yaziyetıerin men 
şei, mükteseb hukukun de•amı ve 
inkişa( farzlarının derin tetkiki a
rada derin bir fa'rkm mevcudiyetini 
gösterir. 

Çekoslovakya.da: Slo\-aklar ,.e 
Rlitenlf'r, başka himayeleri istedik
leri halde, Yugoslu-yayı terkip e
den unsurlardan bazıları bizzat hen 
di otonomilerini iatemeği program
larına koymaktadırlar. Yugos1av
yadakl dahlli itilafta esas um;aru 

te~kil eden Hırvatlar,Sırp köylüle
rinden ~ok daha müreff elı bir hayat 
yaşamaktadırlar. Ve Dit.ekim Zag
repte çıkan Hırvataki Dinevink ga

zeteıi Maçeğin, ecnebi bir devlet 
himayesini talep ettiği yolundaki 

riyavetleri çok kati bir liaan1a tek
zip etmiftİr. Binaenaleyh Yugos

lav siya setin de böyle bir m eselenin 
mevıtuubahis olması va r id değildir. 

Yugoslavyadaki bu unıurlarm ihti
lafı dahili bir ihtilaf tetkil etmekte
dir. 

Hu ih tilaflartn hariçte bir a.kr.öJ. 
amel , -ücuda getirmesi de düşünüle 

me:ı. Zira bu rriiıhtelif halk kütle le 
ri harice kartı müttehld 'bir cephe 

aösterınektedir. Halbuki eeki Çe
koelovakyadaki dahili ihtilafın t•· 
melini harici &'•yeler takip etmekte 
idi. Orada saye, harici bir kuvvetin 
tesiri ile Çekoslovak devletinden 
ayrılıp Alman himayesi altına air
mekti. 

Bu sebeptendir ki merkezi~u 
pada ki slya.4ii vaziyet, Tuna bana-

sının da mühim si~·asi birliklerin. 
den biri olan Yugoslavyanın da bau 
politik t.a·ışilder altmda itffhadİ

Bı kaybetmek t e h 1 i lr e • i n e 
menıt t.•ı;kil ede~eğtni düşünmek 

pek clo~nı olamaz. Bu noktai na

mr dohll'•siyle şimdilik, A Vl"Upa.nııl 
buJıranh mıntakalarında bir de Yu~ 
goslavya meselesi ~ılia-Oağmı dil. 
~ünmeli abestir. 

Dr. Refad SAGA Y 

Şi.i pheJi ölüm 
Fatihte oturan Münevver ismin 

de bir kadın di.in odasında ölü ola
rak bulunmuştur. 

Adliye tabibi Bay Enver Karan 
cesedi muayene etmiş ve zehirlenme 
alameti görülmüştür. 

Bunun için öIUm şüpheli buluna 
rak ceset morga kaldırılmıştır. ,------

TAKViM 
N\*t • f W'" t*NJVf.,.,,,,.., lf' h'Y ,..,.JAV,/ 
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B 1 B k•J• Sinanın Bir~ 
• _ U gar aşve 1 ! . Daha kurtuluyor Panik 

ca.,tara1.ıinciaayfamt•cl•> Bu Akşam Gıdıyor Halil paşa türbesim" 
meyiz. Fakat kanaat.Un!Ke Balkau. ) .. d .. ı•ıwt 
War kendlleriıii bir tehlikede görtı. er umum mu ur U11wa: 
yorlarsa ve bundan kurtulmak için (Bqtarafı l inci IQfada) t da Taksim meydanını kesif bir halk tarafından tamir edilec 
gö:rJetini bir tarafa çevirmek ltızu. kendilerine tahsiı edilen otomobil· kOtlesi kapl&mıftL Muhterem Baş- Koca Sinaıuıı kıymetli tarHd 
munu duyuyorlarsa ancak birbirle. lere binerek misafir kalacaklan vekili hamil bulunan otomobiller serlerinden ttskttdarda 
rine bakmah ve kuvvetin, yardımın. Perapalas oteline git;mi'1erdir. abideye yaklaşınca halk Bulgar bat Çakıcı Hasan Paşaya ait (Do 
sellmet ve emniyetin ancak kendi )(uhterem miMflr bir mtlddet vekilini coşkun bir surette alkışla- l&r camii) ile iU:isalindeld sekiz 
aralanndaki hakiki, sa.mim!, ciddi otelde iBtirahat ettikten sonra sa· mışlardır. Muhterem misafir oto- te bir pliıı dahilinde gak w 
bir ittifaktan doğacağını bilmelidir- at 12 de vilA.yet makamına gelmiş mobilden inerek iki kişinin taşıdığı rane iatili ve iloiliii alan K 
Jer. Son Bükreş matbuat konferan- ve vali muavini Hüdai'yi ziyaret e- yeşf~ defne yapraklariyle beyaz çı- devri vllzeruuıdan Ahmet Pqa ti 

da) giltere büyük elçisinin izalı9t ver.. sındaki bir ziyafette~ (Tehlike ya. derek. otele avdet etmi§tir. çeklerden yapılm11 ve Bulgar bay- besinin, Mllzeler mlman Kemal 
(a.,tarafı l iaci aqfaanz mek üzere Londraya davetine ~ kındır, boi sözlerle kaybedilecek öğleden sonra dost Bulgarista. raklariyle bezenmi§ çelengi bizzat tan tarafmdaa maha8fnde .._~ 

B. -aiski·. bu tektifi, Lord Ha· b'de Şe -· .- , mas edeerk şöyle demiştir: vaktimiz yoktur.) dediğim zaman nın muhterem Barvekill ve refika· a t ye yerleştirmiş. Ve ınu fin yapılmıf ve bu Juelf mucibince 
lifaks n- ..... ..,;;... ilk görü§?nC esna.· h 

uıı:ı y..,.,_. HalifaJ Britanya hükumetinin vaziye• bukadar yakında tahakkuk edecek lan eerefiııe Perapalasta vali mu- atırasına hürmeten bir dakika beni.-ı derhal MUaeler .. __ ._.&A.-_,., 
BID..ı- ileri' sörmilş, Lord ~ Uk _. -.aaa,.... . 

.,.. h 'krı. ti hakkında Almanyada hiç bir şüp bir kilıinlikte bulunduğumu tahmin avini tarafından bir öğle yemeği s ut ederek abidenin karpnnda mirine karar veriJmJttjr. 
da, pek akında bizzat tngiliz iı "' 

Y he bırakılmadığını söyliyebilirim. etmiyordum. verilmiştir. Bu ziyafette Bulga(' ihtiram vaziyeti almıştır. Bu iki eser hakkında bir m 
metinin bıu mahiyette bazı teklifler- '-·Ak k 1osu beledi • ı.a_. ~ Yaptığımız protestonu!\ tesiri ,_ • Balkan devletleri, anane, ahlü, onso , ye, parti erlUIU& ka Müteakiben defteri mahsusu im ririmbe mimar Kemal Altan di)'i 
de buluııacağını bildirmi§tir. kında hiç kimse iimidlere dil~mez- ve Adat, rejim, iklim ve medeniyet mllen 1ıazır bulun.mutlardır. Ziyafet zalamış ve resmi selim ifa eden po- kl: 

lngilis kabinesinin dünkii se de bu protestonun yapılnuş ol- bakım.Dtdan az çok birbirlerinin ayni çok aamimt bir hava içinde saat on lis müfrezesini teftiş ettikten sonra - Hasan Pqa cam.ti, wm..A•ıı 
toplaamc . ması her halde hayırlıdır. kavimlerdir. Herşey onlann mukad· bete kadar devam etmiştir. kendisini alkl§lıyan halkı sel&mlıya- yspıbmş olan tam!rler ybilnden 

Londra: 20 (A. A.) -. Kalı~a- Lord Halif~ Almanların bil- deratını birbirine bağlamıe ve on- Muhterem misafir 15,30 da Pe. rak Cümhuriyet meydanından ayr.ıl as şeklini kaybettlit halde yine 
zırda ecnebı menıl~etle.ruıd~ uu-ı yük Britanya lmparatorlujunun lan, bugtınkll siyaset vaziyetine na- rapalaataıı ayrılarak otomobil ifa mışbr. günkü durumu me\'lriin.e 1raqı 
lunan Runciman huıç l)lmRk uzere tarihini ele .alaı·ak bugi.ınkü bue- zaTan, bir arada mtlteaanit, mf1tte. birgeııinti Japmış ve bu arada Be- Bay Köse tvanof bundan sonra hl bir Zİfl"tt halindedir. Hattl 
bütün nazırl:&r bu. a.J>ah .saat lO.SO 1 ketlerini mazur göstenueye teves- f'ık ve hilr yaeam•k, bu zarureti id· bele giderek Bebek koyunda demir- otomobille doğru Şişliye glderek camiin mihrabı linttnde metbur 
da l>aşlıyan 12,US de nihayet bu- sül etmif olmalan hakkında da rak tdemiyerek Wlyllk w mftteanv li bulunan sParona yatını gezmiş Bulgar hastahanesini ziya.ret et- ri zaferi) serdan Koca K•.hmet 
lan kebinenin içtimaınd.a ha.~~ 1>'J- şoyle demi{ftir: devletlerden birinin pençelli attmda ve dhltte de Dolmabayçe sarayı- miş ve avdetinde de Bulgar konsolos laDDl mezan bulundutu tarilıeiı 
lunmu.şlardır. Nazırlar fngıU.P-re- Bdtanya lm.paratOt"lujunun si- earet:e tlUpıek fl)darmdan bhisinin na .gident wa)U ıezmiftir. haııeBine giderek Bulgar kolonisini kayyettir. fstubul Vabflar bald 
nin Bertin &efiri Header14on tara: ya.setine daima ve ner yerde htkim karlısına ~. B.u.luı _.,. otamobillerle kabul etmittir. marhğı esasen Huan Pap mldilı~ 
fından dün Lord ff a!1fa_ksa t~vdı olan hürriyet ve kendini id~re pren BaBam devletleri en evvel bir en Dalmabellodl!a Tabime çakarak BuJıar Bqvekili bu sabah mat- bu seneki tamirat liatealne dahil et;; 
edilen raporu tetkik etmı,ııa.rdır. ıibiyle her türlü hürriyetilı ortadan kolay, en tabii te6hi fttillu etme- ... ı 17,45 te abi•IJ9 bir~ koy buat mümeuillerini kabul edecek mittir. 

Kabin& Chtmbertafıı ve 1:°rd kalcbnlması araaıud& hic •ir mtl· den enet -s&derini prt. gnireoek m111 ve llabra. deftwl&i imselamış ve telürde h118U81 gesintiler yaptık. 
Halifak& tarafınd•n müteka.b.ılen nuebet JOk.tilr. Vakıa, Diz ite - olurlara, belki mllzaheret &Mrlet', tir. tan sonra aJqam huauıd trenle mem. 

Avam J[amaruında ve Lordlar ka- 4lenMri 4t1nanya11m cenolti prt bellti vait alırlar. Fabt mmtımıaa- ===:Çe:=lent==lro)'lila===--==Mimi==ıMN=m=n=:lek:;etiae;'~a;'t'd;;et;;;edecek~;;tir;·~=== 
marasmda tbugb '51'fedeu ~· ki Avrupuın4a bizden allkab ol- h ki ~ çok ıiUa e-
yapı18C'Bk oJan beyanatı ta•vıb et- duğuııu tanıdık. Ancak, mllltakil sulı menfaatleri '- ,...Jreıleleri "Doğu ' T 
mfıptir. • bir devletin lilih luıwetiyle ve vardı. Otellrartıea..ftifllr, tmlt· ,, y apurumuzun 

Otıe amAnı muhalefet liderle- keyfi olarak ortadan kalclıruthiı· matlar abmlb. P •• devliitleri hep 
ri AttJee Ye Greertwood Başvekilet r Dl ff ),epelmiJel en iptidai kaide- bir arada hatıı'fı ltir bnat tetJdl... De M 
dairesine a.eJmişlerdir. ICehinenin lerin ihlil ediWiifni •örünce V&· tikten llODl'IM1ırM ........ jlrdllk. e erası·mı· 
i~mamdan evvel Lord. Halifaks, z.iyet tanramiyle dejjfir. lerl mllabmeti ltaricte Waa kolay 
BuciiııgJıaın ~anyına. «tderek ~a- Bitler, pten eytfilde milletle- ft mlaa iyi f:emilı e .. Nlkfer. Jıllt. 
rrm saat kadar kral fle g6rflşm'Qf· rin ken.ti kentini idare etmeleri tefik Belluın devletleri laatm ayılır Berlln {Husmd) - Almanyanm maktayız. Bu meserretiınizi, şirkt'te 
ffr. pl"ensibi n1111na. siz ıöy~eıft1tti. Bu bir bvvettlr. En llu"9tUJer bile o. en methur ba1ıriye ~n daJta bfi,yiik muvattakiyetler temen. 

Neville HendmCm ba saba~ prensib Alm•AYMHll iltiııat ettiii mm mtbahenıt:lnden lradlerini afi& biri olan Bambazada BJolun -v.e Vans nisile tebarilz ri:tirmek ilteriz. Ce
~ebinenitl içtima esnasmd~ ban- bütün haktan l>aftahyan bltOn ic- tafnl c1ı....ıer. l'abt ayn ayn !::=~!= ~~n:e- miyetin idare adanılan ile çal11Jkan 
eiye DHaretine .,iderek hır ıaat- raatla tezad .. -kil eder. 250 bin Balkan der1etlerl tm bliyftk. ID'llll' va ,..--- ~ ve temiz iecilerinin bundan 

..... 'i' ·--.... " ..a-.ıı ,.__.__ merasimi ı...-n- icra edilmi...,; .. : , aonra 
ten fasla. ~tır. Almana ya:p1lan muamele hakkın- ----.u CEVlfJuetül yanmda birer .,..uu ,... da Almanyanın refah ve saadetine 
INChJZ HAJdClrt NAZIRIJlllN j da ileri .arillenler ne kadar doğru (fakir ababa) mevldiııde, mğmtı Bu mtlnaaeWle J'8pdan merasi- hadim olmalannı temenni ederim.) 

agy"AllATI o\urea olsun buna çare olmak llze- vuQretfnde bbr1ar ve i8tiskal gör- me iftink edeceiler daha erkenden Nutuk alkışlarla hitama erince el-
t.onclra-: 20 f A. A.) - Lord- ı re 8 milyon Çekin boyunduruk al- mej'e ma1i1dba ...._.urlar. Hamoorgda tophmmıftı. Hep beraber lerine teslim edilen şampanya şişe-

lar Kaıaaruı,lMidn Jtaricl afy.aaet tnaa. ahamata- atru olamaz. Al • ...,., .. ea,;,: 1 VALÇIN LObe ista~~tna yerleştik çolt dol- ıini •. n.aneve ittibaen Bayan Arpag, 
haldnnda mlsakerelertfe bulun - . . muştu. Misafırler meyanında Berliıı " 
mllftGr. Hariciye na.z:ın l..ard Ha- man liyuetinı, Ahftan olmıyan mı!- M Jd V bliyuk elgimiz Bay Hamdi Arhag gemının arkasına çarparak kırdı. 
llfax -söz alarak demiftir kt: !etleri .ta~at.kkOm altına. ·~~k gı- eme e azı yet ve refikalan, sefaretimiz müsteşa; kişinin alkışları arasında denize 

a.-_ hl bi yem hır safhaya gırdığı k .. t. 1 i B 
1
. :indi Bu mera~ı·m1• mu··teaki 

U11111Dbde bulunan va m. me- • . ~ ,_ - 1 N QI k ? ve a ıp er er ın ataşemiliteri- · • P 
•leler a1ijj8ııi.a• parti iJıtHUları zannedılır mı? lfu ÇOK. agır sua. e aca miz. Şinasi ve refik~ Hamburg Ve g~i de yavaş )'AV8f Ve binlerce 

ı ~.._ 4tlDya9'ın h~ tarafUMI& somlmalc· • Jiiııi'.;.r;ıı.~,;,; .-J.~..ı aır.k,,... ,. __ ..__ ... __ ... ....._ .. ı: -ı •• 411rle-.... .,t ~ J' h•-·• ~~-' ~~~~ ~ ~ 'Si "','!' W-.wll"'4'1 ~~ ~ -
1-A:ıat ı '<!i,' ..;.•~ .................... , ..... 4dSUC& ~--....-"'" ... ~~; ... ,.._~~'..:=~--: • maeu ... ~ .. .:.. 

•• ,....,... • • ....... f&eSll ,-~ ..._ ~. Ve ._, llıfisp. .•• , • .,., danıW:~.!~0~ ~~ - uw •Jiatet VrllcU • .Bıı 

J
8ibi 4.iier m~erd• 4e iyi wat-ı hllrimiy ti- .....,.u- ~ 'IU ,... .~ *'.fAfett.e de; taY• samimt nut.ikıv 
ıd.11a-Anan bfltfhı fns nm f,-in atar k~ ~Hl ~q_ ve e Kaunaı: !O (A. A.) -Eıta :A- .fstbrıpotumua tam o .. :'ı..:..a.. h~ket irad edildi. Zfyafetten sonra Blo!ım 

..,_._.. a Y nı ınüdrık olan her lfttt'mleket ha- Ja.oaı .. Mironasın eumarteai günü etti ve bet d&kik ~da· kar 

l l>ir darbe teşkı1 etmiştir. riçten m. tıthem dahili teJdiblere Polonya ,.,...;..:...ıe •ö""' ... Clkten eon- sahilde·, .; .. '-e .. :-· mau~~ ue' mıi+- and Ve&1 mfieuesead tarafından, bir 
Lord Halifax Çek-Slovakyantn kk ela ~ .. ...,.. v-X wa -· .. '~ hatıra olmak hen B&Yan Arpaga 

f,walini ıneşri pstermek için Al • karşı müt.era az • ~nır. . ra Polonya il& tefriki mesai mese. addit tesglhlaruıdan biriai olan ve kı1Dl8tıi ve baJia dmiltt.en bir 
manya tarafından ileri s'irillen ele- ıtumep. hllkimetiooı ult.i?'ato- lesini tetkik etmek tlzere kabineyi gemllermizin hıia edıilmekte olduk· mllcevherat m&hfuqı tüt.im olu.n-
Ul1erİ redderek 4emiftir fi: ~ ~ ~~-h~~en ~~· içtiıııaa dav.t etıtiii h'8berlmnJ tek lan mevJde yanqtık. Şirketin samp du! .. 

zab etmıt V&mau~n .-yı -- zilt etmektedir. w mücitııierillden, Wolther Blehm 
Daha 14 mart ,.qamı, rMcfh• tfıwma. Pakaıt;. 91N'k Bemauya- YUia llirenaa Po!enya elçisi- blm b.rttlayarak ylJaıek bıfr Bfta· KektUbuma Jlilayet .,...q.a" 

-.. Jücha ile~ ....,..lqa hari- .. &e!'1k eli~ h&k8-tlenn IOB le drişmflf v& kabine de toplan - ketle bftyl1k elçimirin elini mkta ve bllf davet etmek ~ buh.&
ef)'e nuırı ~ı.;..:!.~ ~ s«nlenn bidiseledni f(lpJre ".... ID,lfbr. Fakat nasırlar ımınbasıran muhterem retikaiarina 8llf be nan, llıohm. Vom lllfl'IMSfue 
.ta1l'a ,...._, ·~ 1 :.:~ • 4ffe ile kaqtlanHf .-..U'Dla hay- sf&Rdelik • ı yaz ve •nüet MllMllllla - Ültira· 
8Jovak iit.ıı1ıı.ı.ın Alman ıatlfr.eaeteri - _.._ ek ,.. d Jt erle metsul oıaıuşlar. karanfillerden yapılmıt cayet tak bir Nt.fm:t •-.s...e na .... ~ ve ... __._ .1-

.,..._ .... f mlnfda d .ı:v. ~-em ••• ır. daı. buket takclim ettikten aoııra .m: .... r aa -- _....... .,___ -
~.::. ~ Ud;;~~~ Geçen seneler itinde İqiJtere FllMfSIZ KABiNESiNiN miafirJeriD de Wlerfıii sıkt !tir pek ziyade muvaftalriyet g&t~ 

a. Y. tirli mflnasebetled 

1 

milleti Almn mil1etiyle 'dost 01 - iÇTiMAI lluadı> muakamn IRllaja ~-çalan mUhendia Bay Wolfaans Burimen 
·~ arfAI 1.1 .. L• Bl&k İSt..emiştir. lıfiJetimİS Vfll'l8J p , n•Jr...-1 •1... --.::-ı • açık telekkliıteri &nııetm-lN u-....,ını&H kanrmm 1 \' .. en 'U\' oll' muahedesinden tashı1ü ieabetlen • ans: 20 (A. A.) - Bugün ..-.-ennı, m.ıonun.unn ıera edUeceii .aite bilirim. ·"&" uıc va-
tesir yapılmaksızın verilmff old~ ltazt hataların valmll>alm.ut eldutu- relaic1imburu• bqkanbiında top. ~~ate gittik. BIJha•a bu maksat 
tunu kabal etmek imkinaızclır. tan ~-- '--ti _.._ __ ,....: laun kabine içtimamda bqveldl lÇID evvelce ihsu eclDen "ft her iti ~~---------a. ..... z._ nu ıma&wu• _,.. """''rcıua&\"'&,. D·'-~ tarafı Jannua ve ....__ ın._ ........ _._ 

Lerd. Halifax MD h&clilıeleri 1- el ~ nr --.er milli mfldalaa vuıtalan- r-.J'- ---..-..-.. e· 
sah ederek sözlerine töYJ. devam !:!:ı --:: ;1 ..:.- yolunda ::. m ve emniyetini takvf~~ye matuf := olan merdivenden yukan. Jr Ptofesör öldü 
•tmfttir: _ ,_ ,_: -ı..a- _..__... BatfmalJ•ri it•• ~k.-emirnameleri reısıclmhurun • 

a•AILI - C...- -., taadfU-- a.....t-t.U. ................ $' ı .. --- , • ti 
Alman lltil&sın4an evvel Çet - pterdfJae Alma.n htl'ktDMti her .. .._ --.......,.... ......,_ -sı• • - --· 

IJO'vak,ratla ftkan ~ ta - tilrHi teratki1i izak.inaıs kdaa ıaa- Hariçiye nazm Jlonnet harici BOttm heyet ve uametne kar K•lllK Ye lloluln ••llhlr 
~ w iS111D eclibaif ~ nketfercle bulundu. Bu, l>llbaua liTueti anı...,..,.ar. 11mıma \J1ılunarı ve ldeta i1aeriDe '-' ... olaalrlırtelıa &ay• 
ima 118melaaek cOk ıatifW.Wlr. •a aylar lçintle tezahOr e1lecli. Bua1ln imzalanan emil'llMlleler bir pin e'Nılli Pahmlt gıl>i be7u- .... . 

j O- -SJoftk refsidmllaniun Künihten biraz IODI'&, Ahnanya anamda Kanflya .. hriafıı dolra- Jara ....._ -Win ~ tualma 
ıbıMlt- .meuDfn ..ıman7aya taW WW1n dhan efklrıumunılreaiıuie 4u dolruya hflkamet tarafıu.dan kcmuJa kluilNe, 1'llJlt elçimls, 
tataJw_. lteadi anub'le kabal eot fena aJmler 1apan anr takım fUnai ev mayi malmıkat amal rillinn Pl•ııilie nimen PJl8l 
ettili iddl••• Pltnee. hnwa 1- Wbirlere teveaafll etti. Ve S#r mfllk mfllt Ofialeriyle 1-avre ve Nr- clrWr-.tleWranm.a,1eıı11. Ve 
•erinci• oot • 1i7lemele lllUID ... haftaki Alman h&Mket.tfle 4au i-.Jerl eibl kendi kendfJeri- tıacamı. ... ki: ('llrldJe at. .. 
ro1rtur. ç.k • Slovak reiaiclmhu • de cWaa aatı: ..-..m.ik tefriti m• ni i4are eden maili• rejimleri ftp rieytl tlrttu.d V«IWleiaa ._...k 
tunun Berline gittiii prtlar • al tet•blNlll atim. kabmf!;l.r. •11· eden emirnameler de varclır. Ke. Umum llllMrltlttl ~. 
Çek • Sloftkyamn iflali kenM&lne •uil bir ~·"'•llD aıtak il.il' k.. sa, ylbeJr JiHKten •• Dıllau6 Blolua " v- t 40Nenna lipuff 
lekUf ean. mbakerelerin hlr o.o n clHa ne aJnaa ele almabfi•ceii· ıne~edyle bnaenatava!!larm edflmlt olu pmilarln lılafs:ı'd 1 
tımclan ibaret oldufuau gösterir. n1 keaıUraell ~ Mtfln Bri - da fdare muhtariyetleri il•• edil • tePil eda (Bela) -Wnln ..,. 

Çok ll)uhtemeldfr ki: Çek n.uır· tanya llfttJD.ti h llldtleleretlen miftir. indirme ............ ......_ .... 
Jan fiıd4et ~ bıfımnda fcaheien netfeqi i8t.Dınçia ae • ~ ça _,.. büyllk llir mvk ~ llr-
t. ha=:==~ ghrjp .-11--.ıı. ftl-..leJibfre orfıava MbD kete bu MptaJd fO'k JMl!fk&ne daft-

l ,\1..t,~-~c-" Vl&ıUUW: .DUQ tT 11'" A!:n-• elci' .... devredllııll tinden 41oJavı ~....._ .-.a-tm. a.. • 
..acı •lf ımUfilenlÜ koru- .... 1eıer hakkıncla l'erek Demin. "'" ............. m """-

Ankara, 20 (Telefonla) - Çe- rada &ıihnlme ---- ba ..n-ı. 1llü lçla. '"1lm elmllf)vdır. yonl ..... la -ret dii.ır.- alüadar dev- _..,.. •- lfe-
,...,ı.ı:....-ıa-.~ Al - •• .VA ~ J!Wileıb ...... ; Çeto.ıo mi -hı.- --LH --'--~ "'~__,anm manya için lttlerle ~erde balunmaktan , ,,_ - "'-- _..... ayn1-
tefılk• tef]dl ettlff 'bahanesini ~ __... llfutti Alman samanda Alman bdretlnln, Alızwı 
klmae clddt olarak llerf dre.- ~ kaybetmedi. ....,. elçlqbıe te8Um etti. kabDiyetinin l&la•eıhııdenllhidir. 

~. Diyehlliıis ki, ~ ~ Tarih Avrupada birçok tala&k- Dilet ~ borsada Çekoldo CUnld '8lohm Uiıd VOB1 teJoaaniwinin 
• ... b&.. __ ,._ ıkU111 tefebMllled k.,_ecter. l'a • vak~ llllJude muam• olma '""dı"'-u 1.1 .... ..:-:.. 

tfljde ,..Ane n a wm ıc rw, ;Bt> batflll b11 tefebbiller fel&ket. nuakta n lreduncla bu tekilde ga.te "" ....,.'™' ...--Wuı WnizUll ve Al· 
,~anyamn f&lt kuvn&l tefkll • uthıtl~ Eltr tarihe ._ rDmekteclir. . maıı aeclyeeine yakJean bJr aareth 
-ıırwr. tlııat edUebflfne A~ milleti muntuam mesafm dOJuramiı W • 

Lom Halifax, Berliftdekl in : 0-t . Slovaba'ta kartı yapılan CD. NiSAN - ~la,...,..) fında buunm•ttır. aı ..._. ~ 
•linkettu plfmaa ol•eaktır. 1erinl. mUb_,.wJerml w 9* MJ· 

M. B&elt'lll Zl.Y.AUTI ÇoctılllNıtP-. okn üiliii- metil~ telrJb _._....... 
V~: it (.t.. 4:). _ Jfarf. altıl _,... .tıihana a1ilU.bil- teyim. Bu kdl ~ _.. 

•'-e naaırı ..,. ia •'•h in........_ m.ıt f,cia w 11t Bayramın- da- lftillar. .... cı&; ~ ~ 
vy· _. •"ııor ha .-un ve fMl olmasına ~.ut 'mtlftAMal olan biz Tllrklw 
re Mniz ~ ..,~~,,..~• 1l1ft J1Mıı: ~ ıhr. • samioıl ve derin llle9erftl duy. IO. ak'lıj•IJllM • ........ ~ .......... ..:;;.....-....------~·f 

WulMal tt•..ıtea1 tlMbn 
Ye ....... ilvtalaklan OrdfaU'Jll 

pnetıııı •ttor LaJPllWl ···--tir. • 

İıltanbaJ Untrenitelia• defer
u .._... ...... '°1metU prott11-



Hapishaneden 
Ölümle Tehdit 
Mektubu yollamış! 

----:;-. - .. d 1 
. Gcoç aşı' m sevgı.ısıne gon er-
diği gaı ip rcs.mli mektuplara 

mahakenıcde bakıldı 
Sevdiği Bedia ismindeki genç 

kıza ha.pishaneclen ölümle tehdi~ 

mektubu gönderen Mukadder. ismin 
de biri dün asliye birinci ceza mah
kemesine Yerilmiştir. 

Mukadder Bedia ile sevi:ıirken 

hapishaneye dü~müş ve genç k;t7.; 

sevgilisini. burada bir mPcldet zi. 
yaret ettjkten sonra, onu ımutmu!"· 

tur. 
Buna ~ok kızım ve Bediayı çılgın 

gibi seven Mııka.lhleı. g-em kıza bL· 
kaç defa halıı~r g-;ir.dcr!ni~::;" de Be
dia yjnc <'t'lfn"vin~c bu ~r 1 ;"}" crarill, ' ... n . ., 

garip ölliı:ıle tehdit 111!.!k'..ııplarım 

yollama.ğa ba7la:-:11.c:;tır. 

Dün mahkemeye ibraz edile"'.1 
bu mektupla~dan b~7.ı!;ında okla de. 
!inmiş kalp resmi. ortasından kcsü 
miş bir kadın resecli, dunıanlan tli
ten tabanca rc:ımi ve saiı-e bulun
makta ve altında: 

"Hapish~neden çıkınca seni öl· 
düreceğinı ,, . "Akibctin pt>k fena o. 
lacak. Resimdeki bu kadın g\bi se
nin de vücudünii iki p:ırçttya ayıraca 
ğım !. .. ,, gibi cümleler bıılunmakta
dır. 

Mektupların tetkikinclerı sonra 
bunları zabıtaya veren Sufüı.nahmct 
te bakkal Sırrı dinlenmiştir. 

Sırrı~ 

Mukadderin Redi:ıya posta il.:: 
gönckrmek füı:erc bu mektuplan 
kendisine verdiğini; bir ikisini gön
derdiğini fakat diğerlerini okuyup 
ta içindeki garip resimleri ve öliirrı \ 
tehditlerini görünce, peı!ise teı:;für. 1 ~ttiğini söylemiştir. I 

Muhakeme su~ıunun dinlrnme:-:i 
ıçin talik rılmınım::tur. 

MAHKE..'IEI.JERDJ~ : 

Enişte katilinin müda
faası yapıldı 

Bundan bir müddet evvel karısı 
ile kız kardeşini fuhGa teşfik ettiği 
için eniştesi Ç01n k Ahmedi ufak bir 
ça!n ile yaralıy:ın ve bu yaralama 
neticesi ölen Ahmeclin katili olarak 
tevkif edilen 1\fehmet oğlu Alinin 
dün ağır eczada durıışması yapılmış 
br. 

Alinin a\•ukatı müdafa~ı:ıını yarı 
mış ve sözlerine şöyle ni1ıayet ver
miştir: 

- Ufak bir çakı bir adamın 
ölümüne sebep o1amaz. Maktul Ço
lak Ahmet milekkilimin bıçak darbe 
siyle ölmemiştir. Ytizde doksan 
beş nisbetinde şeker hastalığına 
müpteladır ve bir doktor tarafından 
tedavi edilmiştir. Hatta kendisi 
bir aralık Gureba. hastanesine yatı
nlmıştır. 

Heyeti hakime suçlu avukatının 
ıddiasını kabul ed(>rek Çolak Ahme 
di tedavi eden doktorun celbi ve bu 
doktorun vermiş olduğu nçeteleri 
tetkik için talik edilmiştir. 

Ahırdaki cinayetin 
mahkemesi 

Fatihte Salihin ahırında Enver 
isminde birini öldürmekle eu~lu ola 
ı:_ak ağır cezada muhakeme edilmek 
te olan Kmalin muhakemesine dün 
devam olunmuştur. 

DUnkti celsede müddeiumumi 
iddianamesini okumuş ve hadiseyi 
katil mahiyetinde görmediğini; bir 
vefata sebebiyet vakası olarak mU 

talea edilmesi lbım geldiğini söyle~ 
miş ve suçlunun cezasının da; buna 
göre tayjnfni talep ey1emi§tir. 

Halka. bağnnı açan, gönlünü 
ac.an. onun derdin! dinHyen t.ek 
:rej.'- Cüınhuriyet Raik Parti
sinin kurduğu devlettir. 

Ciimhuriyet Halk Partisi 
her zaman halkm hükfunet iş. 

lerlııi mürakabe e1meslne ,.e di
lekleriyle düşünceJerini arasız 
blldinnesine imkan veren en de. 
mokrat bir rejim ifadesidir. 

00 88 1H1 
Türk kadınına. da. hürriyetini 

ve rey hakkını ilk veren Cönıhu
riyet Halk Partisidir. 

Yeni 
--.-.---- . 

Dükkancılar Oteberi Sarmak için 
Kağıt Koparır/arken parmaklarını 
tükrüklemekten Vaz geçmelidir! 

YAZAN: OSMAN CEMAL KAYGILI 

Bu Kumaşlar Leopar, Lutr ve Astragan 
Kürklerini T ahlit Etmektedir 

T evekkeli dememişler: insanlardır. Gelgelelim, bizde yine 
(Alışmış kudurmuştan be- ötedenberi parmaklarını tükürükıi. 

termiş ! ) yerck müşterilere yiyinti ve içinti 
Şu meseleyi bir kaç defa yaz- takdim! edenler, her halde yollara. 

dım. Geçende bir başkası daha ayni tüküren, yahut kağıt, cıgara atan 
şeyi kendi gazetesinde kurcaladı. kimselerden daha önce kulakları çe· 
Fakat, bu iğrenç işi, ötedcnberi ken- kilecek kimselerdir. 

Kadınlarrn herr.en hepsi şıklığa 
dü:7kiindiirler. Rıı bir vakıa, hem 
de :ne<:ııt ·bir v:,kındır ! Zira onla
rın sevimli g1)lgeleri, ciddi hadise
ler ara~ıııdn veya kalabalık cadde
lercle g-eçmediği gün, dünya o de
rece hüzünlü. ycllar o kadar can 
ı;ıkıcı olurdu k; soı-maym bunu hiç! 

Hayatın pahalılığı, diplomasi
hfidiselcl'inin karı:;ııklığı, bunların 

biı· ıanesi bllc onları, ~.ıkhklarma, 

zarif görünmelerine hasredecekleri 
saatlardan kıstırnrnz, ve bunları 
yapmaktan menetmez. 

Zaten lehlerinde modada ha
rekete geçmektedir. Ne vakit ki 
bir tuvalet nrnddesi veya garnitür
ler, istimallerinin umumil~şmesi i. 
çin çok pahalı olunca moda derhal 
daha scmpatiklerini ortaya çıkarır. 

Birkaç cı.ydanberi kürkler böyle 
bir hadise ile karşılaşmaktadır. 

Bunlara henüz gelecek soğuk mev
sim i<;in saklanmıyorsa da, ya~ 
ansanıblannın üzerinde vıicude ge 
tirdikleri garnitürler yerine de tüJ 
boğaları, tülden, Uihtadan garni · 
türler göriinüyor. Yine soıı zaman
la1·da, leopar, lotr, astragan vesair 
kfü·k -:ıcvfüırlni şayanı dikkat şekiJ. · 
de ta):Jid enen kumaşlar yapılıyor. 
Gı~lecek kı~ hiç ;;.iiphesiz bu ku -
maşlar ~ık ve rahat kiirk manto -
]arı olacnktır. 

dilerine huy edinmiş olanlar amma Belediye son günlerde: 
da vurdum duymaz şeylermiş haaa !. Şehri temiz tutunuz! Sokaklara 

Bunun, alt tarafı tükürük yahu! çörçöp atmayınız? Yerlere tükiirmc-
Ilu mide bulandıran nesneyi, so- yiniz- filan diye duvarlara bir takrm 

kağa fırlatanların bile belediye, en- kağıtlar yapıştırırken nasılsa, bun
sclcrine şaplağı indirirken bazıları, Iarın hepsinden kötU, hepsinden iğ
hala onu zorla müşteriye armagaıı renç olan beriki meseleyi de onların 
etmek istiyorlar. Bu kadarı da artık arasına yazmayı unutmuş olmal: ! 
hem iğrencin iğrenci, hem ayıbın a· bari, oldu olacak, bu yazların yanı
yıbı, hem de kepa-zeliğin kepazeliği- na şimdi bir de şunu ilave etmeli: 

dir. CMü~terilr.re vereceğiniz öte beri 
Behey herifi naşerif, eğer senin yi sarmak için kağıda uzamrken par. 

tükürüğün ekmekle, peynirle, helva makJarınızı tükürüklemcyiniz! 
ile,, simitle, börekle, yufka ile m~şt~e- Ben, ne zaman var ki tstanbulda 
rilere armagan edilecek kadar şikar yiyinti ve içinti satan dükkanlardan 
bir şeyse onu, sen sakla, biriktir de hangilerinde parmakların tükürük
akşamları hepsini birden kendi evi- lendiüini ve hangilerinde tükürük· 
ne hediye götür! ıenm~diğini bir hayli tesbit ettim. 

BugUn yiyinti ve içinti maddele· Omm i<:in. şimdi ekmeği nereden. 
ı-inden çoğunun, el ile tutulmasına d 

peyniri nereden, helvayı nere en, 
bile cevaz verilmediği bu zamanda 

böreği nPrcden. yufkayı nereden. 
herifçi oğlu, hala, müştel'iye verece- kıymayı nereden. simidi, çöreği ne-
ği her hangi bir ekmeği, peynirı, reden alacağımı biliyor ve ona göre 
helvayı, simidi, böreği, yufkayı tü. hareket ediyorum. Fakat evvclisi 
körüklü elile tuttuğu kağıda sar-
maktan çekinmiyor. Dün, yine bak- gün, yine yanıldım. Manzara ve du-
tım, önü çok kalabalık bir fırının ruşunda ~ok temiz bir bakkal dük-

kaııına dalıp oranım biraz taze dil tezgahında müştel'ileı e boyuna ek 
mek veren iki genç tezgahtar, oto. peyniri almıık istedim. Buradaki 
matik bireı• makine gibi, hiç durma- tezgahtar da cok temiz. tirendaz bir 
dan sağ· ellerinin parmaklarını di!- şeydi. Çok temiz, tirendaz bir şey
lerine götürüp ıslattıktan sonra ka· di amma, tam benim istediğim pey. 
ğıtlara yapışıyor ve ekmekleri bu niri darl1p ta kağıda saracağı za
tükürüklü parmaklarile kağıtlara man parmağını ağzına. götürünce 
sararak müşterilere uzatıyorlardı. ben afalladım ve tabii, onun, tekrar 

Bu yeni fanteziden, ciizdanlan
ımı ilk istifadeyi edecek olan ko~ 
r::nların canları sıkılmıyacağma da 
bahsedilebilir. Bahar için güzel bir kosNlm öyle sanıyorum ki bu huyların- peynire el sürmesine meydan bırak

00 00 00 

Müstakbel 
Güzefliğiniz için 

Henüz taze duran ve fakat de
rinin devamlı bozukluğu ve biçim
sizliği yüzünden az 'bir zaman içe
risinde güzelliğini kaybedecek o
lan bazı genç eimalara bsıkarken, 
tecrübe:ler insanlar: "Çok sürmi
yecek bir güzellik .. ,, diye söylenir
ler. 

Hakkınızda böyle şeyler söyle
nilmesini veya dOşUnillmesini her
halde ietenıez!dniz genç kızlar!... 

Yirmi yaşınıza. fazla itimad etme
yiniz ve mümkiJn mertebe erken 
kendinize dikkat ve ihtimam 
da kmmr etmeyiniz: Bu istikbal 
için bir eigortadır. 

Fakat iyi ihtimllm edilmek de 
insanın kendieini iyi bilmesi ve de
rsinin emrini tanımaııın& vabestıe
dr. Yağlı deri, kuru derl, çabuk ta.h 
riş ediJmiş deri... YO!On her tara.
fında tamamile normal deri yo.k
tur. Yandan aydınlanmış bir ayna
ya yakından. ıvvell sata. aonra d.a 

sola bakınız. Sonra bir pertevsiz a
larak derinizin mesamatını tetkik 
ediniz, burnunuzun kanadlarına, 

çenenizin çukuruna çok ince ipek
ten 1bir kağıt yapıştırınız. Bu su -
retle bu noktaların haddinden faz
la yağlı olup olmadığını görürsü -
nüz. Ve nihayet alt göz kapağını
zrn ve şakaklarımzın üzerine g.a
yet hafif is sürünüz: Bu hareketi
nizle göz bakılınca hemen hemen 
görülmiyen, kimsenin henüz dikkat 
etmediği çizgilerin mevcut olduğu
nu göreceksiniz. Bu da gelecekte 
birdenbire çıkacak bir tehlikedir. 

Umumiyetle "genç,. derilerin
yağlı olduğunu söylemek adettir. 

Filhakika birçok ifrazat gençlikte, 
yaşlılık halindekinden çok fazladır 
Bunun gibi yaşlarını almış kimseler 
de yağlı veya sivilceli bir deri bulu
nur. Bu hususta hiçbir tabii kanun 
veya kaide yoktur: Bu sahada her 
,ey şahsidir. 

Erer deriniz yağlı ve siy.ah nok 
talar ve ergenlik çibanlarına isti
datlı :iae sabah a.kşam yüzü'lüzü 

D\J bahar cok moda olan bir şapka 

dan, bir türlü vaz geçemiyen fırın~ madan onları terazinin gözünden ka. 
sabunla yıkamağı ihmal etm~ - .iz. cı, yufkacı, helvacı, bakkal, simitçi, pıp kendi elimle çektiğim bir başlcı 
Yağmur suyu, hatta kaynamış su- pastacı tezgahtar ve ~ıraklarırun, kağıda sardım. Lakin, zonra yolda 
yıa müreccehtir. Eğer ellerinizde günün birinde sağ şahadet parmak· herifin, 0 gün başka müşterilere kal' 
yoksa, tabiatı ile oldukça sıcak bir Jarının ucu bir muayeneden geçiri- şı kimbilir kaç defa tükürüklemi'? 
suyu bir tutam borat dö sud atarak lecek olsa bunlardan çoğunun par- olduğu parmağı il~ bu peynirleri 
kullanabilirsiniz. mak uçları bir hayli aşınmış olarak tutmuş olduğu aklıma gelince ben 

Sabuna gelince, onu iyi seçme- görülecektir. de tuttum, o canım peynirle, evdeki 
lidir! Güzel kokulu sevimli sabun~ Belediye nizamnamelerinde, es· bizim dört c;ocuklu lohusaya dört 
lar hazan çok muzurdur. Sahun- nafın bu, parmak tükürüklemeleri i- başı mamur bir ziyafet çektim. 
]arın evsafını haiz olmakla beraber 

Çin belki cezai bir madde yoktur. s· . a· 
mahzurlarını da bertaraf eden ız şım ı: 

Fakat, belediye nizamnamelerinde 
kremler vardır. Bunlar her türlü de .- Dört çocuklu lohusa da lı:inı 

böyle bir ceza maddesi yok diye her-riye iyi geldiği gibi, fazla sabun • oluyor? 
kes daha ne kadar zaman bu tükü- · ı k b. · lamağa da gelirler. Diyeceksiniz. Kım o aca , ızım 

Aseton veya alkolle fazla yı- rüklü kağıtlara sarılan şeyleri yi. Sarman kız! 
kanmak da doğru değildir. yecektir? Bu işin pisliğinden, iğrenç Dün akşam, bir ahbapla bazı es. 

Derinizin uzun müddet mnnta- liğinden başka, bazı sari ve kötii nafın bu parmak fükürUkleme işini 
zam durması için onu fazla yor • hı:ı.."'ltalıkların sirayetinde tükürük konuşurken bi~im ahbap, bana şu, 
mamak lazımdır. denilen şeyin nasıl bir rol oynadığı eskice hikayeyi anlattı: 

İnce ve kuru deriler umumiyet- meselesi de caba! - Vaktile dedi, ayni :neseleden 
le siyah noktalarla istI!A edilmez- Bizde, ötedenberi odun yarıcı, ben de pek bizaı· kalmış ve bir gün 
se de vaktinden evvel buruşmağa kazma kazıcı, kürek çekici, demir bu meseleyi, bir börekçi ustasına :ı
mahkômdurlar. İnce oldukların - dövücü, ikide bir avuçlarına tüküre- çarak tezgahtar ve çıraklarının bun 
dan çok ihtimam isterler. Soğuk rek iıjlerinde hız alırlar. Fakat, bun- dan menedilmeaint söylemiştim. A
su iJe yıkanmağa, gayet yavaş sa- lar·, nihA.yf>t kendi tükürüklerini ken damcağıt. beni dinledikten sonra: 
ibunlama, güzelJik sularile veya di avuçlatına hazıncttiren ve nisbe. _ Vallahi dedi, azisim, ben bi-
yumuşatıcı süt gibi kremlerle şam- ten başkalarına pek zarllrh olmıyan 
ponman çok iyi neticeler verir. Ha- ........... " ... r ..... ~.. .. ...... n:........ zim bu domuzlara. bunu kaçtır ten-
fif süt mükemmeldir: Ayrıca Hat- ma bunların tezahürü uzun müd- bih ediyorum amma, bir turlü diü-
mi suyu da iyidir. Geceleyin, kuru det geciktirilebilir. letemiyorum. Çünkü bir kere ona 2-

derl.yı· esasında Anserı·n veya bal- 1 . . lışmışlar. Fakat. bugün kendilerine · Daimi surette yapı an ı.ıyenik 
mumu bulunan bir krem ile besle- ihtimam ile yüzün biraz vahim bo- sıkıca bir tenbihte daha bulunayım, 
nıek lazımdır. zukluklarını ve hastalıklarını rne- bu sefer belki vazgeçerler. 

Buruşukluklar meydana çıkın- sela, ekzema, psoriasis, devamlı Börekçi ustasının bu son 8özi.i 
ca ıantirid krem ve sabunlar isti- kırmızılıklarclan deriyi muhafaza üzerine kendisine: 
mal edilmelidir. Dikkatli bir çalış- imkanı vardır. (Sonu '7 inci sayfada) 

IJ/a ............................. ~ ............................... ~ 

En Nefis Şark Musikisi ile - En Mükemmel 
Türkçe Sözlerite ... Kendi Dilimizde Konuşan 

ve esrarlı Hindistanı en cana yakm bir aşk mevzuu içinde caıalandıran Racaların Muhteteırı 
sarayl randa Filime alınmiş - Muazzam Mizansenli 

RACAN iN 
HAZiNELERi 

Baş rollerde : Unutulmaz ŞEYH AHMED filmlerini R 1\1 
ve Şeyhin Aşkı yaratan amon lYOVQTTO 

Musiki kısımlarını ter~ip eden : M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Başlıca şarkı ve gazeller: HAMİT DİKSES ve K. SAFİYE 

• 
Persembe aksamı ipek ve Saray Sinemalarında birdeni 



Atla a Binmek Hoş Olmadığı için 
Yaya Yürömeği Tercih E ·yorduk 

llıç KöpriJ ilne Gelince Kemalıil«n Gelen 
Saodri Mil.frezesini Selametletlim 

- IHfti efendi; biz ti c1Qny8"1 da imar et. •'11• acaba ahretbmzden de Pfll delil ıal7iz? 
Bırak. dilnyamızı imar edenlere bari dil uzatma-
1lll I litanbula rahat rahat emııi)'etle Ptaıe.k ı--. 
mı olar. Sonra bqımJdan bu Dersim ao1111n alan ...... .,. 

Jllfl, 
- .Ah aorma 1 Allah insal versin 1 Df1Wn

ediıumi, m~n aönltınf1 alamadım diye dert 
l&JluJao~ .ilS -~. dedi. 'Ve bu nretle fa. 
t&UaJma ft lemlrel Echililerine Allahtaa 

~--tt--



Siyah Gözler _,_ 
YUlln: HU..,..tUn Nuri 

160 Çocuğa Elbise Dağıtıldı 175 
Aç Yavru Doyuruldu! 

Yedi ay oluyor .. Ne Perihanı ne 
de Hikmeti f6rdüm. Aralarında ne
ler olup bıwimı IÖJle bir iaittlm 
,.ın.. ktea tahmin ediyordum. Bu 
Jedi ay içinde eter ilim çıkmayıp 
ta Ankaraya gitmeseydim bu tatm
bklU'ID muhakkak önlhıe geçerdim. 
l'akat ne yapayım ... 

Anbradan döndtiğümün ilk gtl· 
an ilk ilim Hikmeti arayıp bulma• 
oldu. Doğra evleriDe pwm, Beni gö
ribıce ppdl. Hemen: 

- Yahu aJlahapma nerelerdesi
lliz.. ll&Jdi bm kayboldum diyelim.. 
l'abt aiz ı.taabulda yapdlğmız 
llllde bıinild, yohmUu bile unuttur-
dmm&. Ne yapıyonnuı !. dedim. ilik
.. ta beni gördUğbden çok aıem
mmda. 

- Vallahi pkerim.. dedi.. :tete 
bepbm '*tarafta, lla,atm aeı tat· 
la pllelerl lçeriılinde yuvarlanıp p_..._ 

- Arkadqlar DUIL. Perihan bu 
nda•T. 

- Bllllll PerilwL mı?. 
- lDNt. 
- ... ·•"•tlnn•, o da bqb ..... 
- YiDe ile oldu! 
-~ sDli 16rünUyonnm. 

Jlablrta Jıok mu?. 

tan sonra nerede olabileceğini sen 
tasavvur et .. 

_ Deme ıHahalkJn• .. 
YUdnU derin ve acı bıtr dilfünce 

kapladı .• Oyle fena bir vaziyette kal
m)fbm )li.. Hemen: 

- Sen hiç merak etme .• Bu lllft

aeNin albndan seni kurtanp alnı· 
nm akile meydana çıkaracağım.. De· 
meğe mecbur oldum. Bir taraftan 
hem böyle söyliyor, hem de erpg 
böyle bir feY oJaeagım tabmln etti· 
gımi dUeüntlyordum. •• 

- Peki.. dedim. Nasıl aynldı· 
nız.. Şunu bul& olanca t.afliJ.IUle an· 
lat.. 

Derin derin içini çekti .,. 80DI'&: 

- mBnıln.. dedi.. tçbDe 1llr llP· 
he dtlftl mutlaka ufraşır, bu 
lurum. itte Perilwun Duan dikka. 
timi çeken ufak bir hareketi b8tfln bulan.,......_...., oldu.. Ha. 
Dl biliyopU1l ya BunaJa glWjimis Dnrek (Huaml) - Kıumw bqkenı Rıa Tat1mua, Taludl m. 
waua Perihan& amcaamda JraJma. çocuk ..._.. 1nmam11 • ylla munı Rauf OIJlclr, ... opetmea 
m için tenlü etmift;im • tft,e biz ODU umumi lle,etl pnel merlı• mtlfet· Abcltll1radlr A.Jk• eeçilmtet'•. 
6yle bilelim, o 'beri tarafta ötekinin till Bay Netlt Boranm bap.nbim· Kurum ilet 111 iQinde 180 çocuia 
berWain iifı'Ule aeftl bir ha7ata da toplanul .. kurumun __ ... .. .... a oeouta ayükıltl, 171 ço-
daJm11 ve hl1l cidiyor •. ııumıfih takdirle Jıarldammlbr. Ym idare cuja ı..., Wr tonla para yartlı
bell bunlan hemen pı bir~ ay zar- lleyetlM Belediye nUI •=et Al· -. • ..., .. ~- leftmmı, 3 
fmda 6ğnmclim.. Ktflr Jm bu kadar 11ayrak, Tahrirat k&tibl 8db oan. -- --.. 
uman aldattı amma en nihayette rl. NUfua meauru Jılehmet JBrtla, ooeula tedaYI ,...._ ,.,...k m. 
:rakqı ele Ymti .. A.1111 kıyamet 1-l· Maarif memuru Raglp Eci, llalbvt Ndle '90 lira 1 kllnae W'fcripir. 
den myade anneajııin bqma koptu.. • • • • • 
f.t.vaDı kadına daha ziyade acıyo- • 

TefrikaNo: •• 

- ZYftll, lemlh ile ktlctlk •· 
da ne dJ1e beraberdiniz T 

- l'abt • plmeda bet da
kika evvel oturmak içm sirmllttm. 
Annenizle Nerminl beklemek için o 
turdum. Bu lll'&da Semih bey \(eri 
girdi ve tlcan içip ~ aor-
du_ Ba sualden flllll'ar&k menfi o•· 
vap verine., bir çok kaduılarJıD. alla. 
ra kullandıklanm eöyledi ve bir ta· 
ne tecrUbe ebneklipni tekllf 'ltt\ 
Ben de fena btr teY dUşümneden ka 
bul ettim. 

- Tekrar ediyorum Ortada fe.. 
na bir hareket yok YallllS daha M 

de olsa çocuksunuz ve çocuk gibi 
hareket ettiniz. Jrakat hariçten ar
tık bir genç m sayılıraın:r. ve o va· 
zlyettesiniz. Bu .ebepten gençlerle 
münuebetinil de btru ciddi, ve çe
ldngen bulunmanı1 llzım. 

Yanaklanmm kızardığım hisset· 
tim. 

- Mademki.. it böyle.. Nuıl 
hareket etmeliyim, diye mınlduı· 
don. 

- Teklif Milen ataarayı redclet· 
mek ve odayı, •dece aralup '6'-· 
mek. Semih, modern tadar&, "'-
riJwa armtJe.-iae bememeyi ıaye 
edinen ıeaçlere ahtıkbr, -.mte et. 
ayni l8kllde llareUt etmek lıltem11· 
tir. Fakat bea, miJl tam me•as'le 
tm1i&, ve ..-iwl bir ıenç kız ola 
rak yetl .. unnd gaye etlinmek iate
rlm. 

Hemea ~n blbnk, içim• 
dm ....... llille eliai blttam. 

- Emin Olunuz, ancak mm lav • 
li,.aertnili 1Mip ~-. .çbkl 

Nalrleclla ı ORHAN S· 

Nf ıJdmdu ..,._edfilnl anJat.. . 
mata~ 

Btr be _...,. müddetle, Nail, 
nuarlarmda bir tereddütle __.. 
durdu. 8lmra kuvw vvmil bir ta-
911'1&: 

- "'''*'• bu neviden bir çok 
kompllmanlaraı manız blacalnıuııs, 
dedi Ciddi blr tavırla bu gibi eeyte. 

rfn hotunuza gltmediğfni, terMyell 
bir vasiyetle fakat can 111antMıile 
ıöstertııız. v. harici gUzelWderin 

fala bir kıymeti olmadığuıı, elU 

cevharfn manevi aahada bulunduğu· 
nu alduuzdan uıı.. çıkarmayın! Bun· 
lan nazarda tutarsanız hayatın bir 
~k tehlflrelerinl, ~rece~ deii· 
fik sllrprlıler~. bozulmadan, solma
dan atlaunwu.ı. 

Ayaja kalktı lki ellerimi de tu. 
tarak ~ni ylziime dikti. Bu 
olddl cöslerin esrarlı panltaaı albn· 
da ae yapacağımı ea111 dun. 

- Kuvvetli, ciddi, daima 4itllün
celi ohmu.. Çtinktt ufak bir clelice 
Mretuıt ve kmdini bll"abla. lıaazı 
tik' 1• ı r n llltill ll&Jatl aMd !'..,_. 
,.... ı..i ahi'. 

s.illıt. - lrMer' .. ilıbrap tit. 
reNi _. SillioW-........_. 
kMa 4ııW mldMt icfn 41Ma Wr 1lldn 
içeriainde buhuadupnU f&rbNW 

Dlerimi bll"akt.ı. \'e ......... 

aldı: 

- liMl C Hfı, 
AHml. ,... - l ı .......... 
ya illmietir. 111 '111lll'lal deliltitip 
.... plllcetm. 

- x... ....... Wr eey mi o&
..._ Bir ba, llr 191 .. Olur, olur. 

- yok ,., lllçlliri deiiJ... Se
alnle usun uswı ltomıfl"tğa ihtiyL 
am VU'·· Sis Perihan1a aynlchk. 

- A1BM mbıet IUUlll olur .. Be. 
Dlmle ala7 mı tctiyorawı? tmkint 
GlmıyaD bir"' vanıa o da, senin bu 
ili yapableeeltndir-· 

;:!::"""ki--.. lidı Corlu Halkevı 
Bir cama glDil idi.. ~ 1n1ut-

~ ~~-= d u Çallşı 
juk olduia icin birkaç arbdq ba· 

• Nine itimat ettiğim ltimwı vara 
o .. sblllian. Eter tekrar blyle .... 
vui)'et ortaya çakana dedfiinia ... 
kilde Jwıeket edecelim-·· Ve ula 
ailara ic;miyecelimi me temin ea 

0 .... 111Wııa•ftlUleNWa1m 
............... 4111111 ........ 
• ...... fteillWyst &Jendne -
..., lllilllh• '8lltıiretlerdi. Bir tok· 
lan boa .... allka __ ... Bat· 

- Ala ftelid, ba•ma gelenleri 
billlerı böyle .aylemeadJn ya ... 

- Ne oldu. ne bittilıe anlat ta 
eaa g&'9 lnaaayua •. 

- OJle .... M.ftanm, 
...... ..., -.dlftee 

)arak ftklt ıeçhmek için bir bh· 
veye gittim.. Ç8nktl aqama kadar 
yıl vardı.. Ne iae ... t altı oldu. 
Kalktmı •• Annesi ile glttiji için da . 
ha plmadi .• Uzatmlyayım, doğru· 
ea en pıtim.. Kaplyı çeJdun • Fakat 
........ 1*-~-~ 

rlm JOk.. - lıi8.h aDah dedim • Beni JINtı: 
- Gaflet bu kadar iJur. Fakat laka tiekliyecekti.. Nereye gidebilir. 

llilmem: Tabil kimseyi bulamayınca dön-
- Reşid.. Senin bilmediğin bir meğe mecbur oldum.. Tam merdi· I 

f9Y var. o da bwıu bilmediğindir. venlerden qağı inerken annesile 
Ber halde dedikodular nasıl ola ku- br9ı karşıya geldim.. Zavallı ka· 
Jailna ... ft tJir fikir huı1 et- dmcaiız ihtlyarhk \'e çalıp>anın te
l •• "Ddir .. i'abt hic te ayle değil.. lirile aefes nefeee ıeJmllti .. Heıuen 
Bftllm11I• mullıe tıadm aı-n+dan elindeki paketleri aldım. ilk akflm: 

pJrmedrktan wra IDba deilJ ~ - Priban bir yet'e mi pttt .. 
' ' ip aldl ........ ,..,. clemelı oWu.. Ben llirdenlllre ı.&yJe 
,... ~ ytla8me bütı: 

- BaJnL Dctı • ppnlua.. - •n-, dlMll.. Bir Jtft git. 

Çeri• .._._ ........ u......,. •.• f : ı-cler Wr ..... 
Çorlu (H11811111) - Çorlu Balk&- jtln)erbıde de milJI 111&1'1 ve havala. 

viııılll phra MUan arunMla faa· nmm muntauman çalmak IUJ"etile 

rim! 
Kendisini sillmekten menedeme

di. 
- :Esu sigarayı fena göetenni

yorum Cahide. Beni iyi anlayınız 
Yalnız. •. 

u.. 1-lan da. ~ ..... 
zarifttfi De bir la llualnlt ..... 
elen Ye eserleri kıymetli birer •· 
ruıt eseri olan babamdan babıııctti
ler. 

-~ ~·~ On.. ı---. .... ---(•Devmm~-nıİİlııliı}• 
~ ~ .. ~-- ... ol-..kh- rr.· ' nııa" 1 

o ııl•a 
5 11&&& fena değil mi? Bunu da yapmı· • A k ı·k J le • 
yacağıma emin olabilirsiruz ! .. Pekı, S er 1 ~ n 
benim sevimli olduğo.ıınu söyledıği --·-·-·•• 

11 
• • 

111 

zaman ne cevap vermeliydim? Hin 
.Kqlan ~d~.çatıldı, Yeeil I~ 1 Emifton14 Aakerlik ŞUbeaindtm: 

1erinde bir eımııegm çaktığını gor, Şubemi,; Yedek Subay ~ 
dilm. nakJiTt ölçme BflVHi, lfl}daJc .... 

- Bunu size söyledi mi? .• Otur men (yar subaylar) 938 ıaJun •Ti· 
18Y değil ••• Ne cevap verdiniz! nın muhtelif tuhilerlnde 41 sflnlflk 

- Benimle alay ettiii cevabmı ataja tabidirler. Devletlıen ~ a-
~- lan bu auı.,lar ~ .... 

- Peki 80llr& ! nnı pMrir reaüıl velilra De mi-
- içeri Cirdijinizde, böyie1 bir rau:aatlan illa olunur. 

- Ne baJNt dym ... . llilıecekti.. 8allahleJln ... plece. 
bı .. ... ...... ..... ...... ~Gam. "'1 Ül&m 

.Jiyetlle Wr varbk g&ltelen kol ban· kuabanm ve halkın müzik ihtiyacı-
• koludm'. Bu kol, milU IÜJa ve 1lay m temin etmekle muhitte kendilen- =:================;======== 

.BeH:c.,. tuır -... bir,....e Pie•mipints? .. 
nmJarda çok ile yaradJiı pbi ev- ne larp bir eempati u)'alldırı:ruwla • 
1emne JD4ll'Mim)erind ve ISÜlmet dil- l mr. Aad 8elit ._ llaJır.. - IMıt llea ele enun için geldim. 

--- ..... -- -,.mm. ........ ptir.. ----- - --------------1'*- .... elılll. -- ltelld-. Beraber ıubn Çlktık, kllçtlk o. da 1dç ~bu kitap benime- Bu c:t.r&da merdktllllenten yak-
'la bilia ...ı Glmlf ta Ptrillaala dama JUIDUIÜ minderleri Barine rülaDdlrdı. Bir müddet tMl1ll'a an- lqan bir ayak aeai.. ve Peribamn "'*""*..,....... ..,.. ..ı Jrwdlmi atıverdim. Annem fteride ... pldili uman IOn1um. bir kahkabaaı .. Nihayet içeri girdi. 
~ H!r11tea, dDll'" eedm O- 1wek llulrtamak1a mesukfll. Xa- O .. n .. biraz itinalı llriu&..-ı-..:. 

iM - Perilaanın ID1 ! ·- 8'.l'aa&MU9W 
llD ..... Mt8a llR blıl111lı e .. _,.... llwinde yapraklan IÇk Biru mttatehzl: 
... CJllhL • .... 11ir 11itap ...... iDlti- AJ- - iheL. iJd ÜÇ güncfilr )'8Bi ~Ik• 

- Piti .... Pwillu wede?. cim.. .Malll lha111nt tita1ll ......._ ta.. Bltfln bot nkitıerinde ob;vup - Oo .. maı•"ah dedim .. 
- Arbt ba llklldtlrı llir My&t- Plrihula ............... arta- dtlrulor. (Dn.u ..... ) 

Godlld .... lraftlb: - ... ... 
....... ılcaftllta ...... . ............ ......,. .. 
..,,.._ ftlma ....... Mdıel•• ...... .., 

Qeeeteel ._. ...,_.: - Affe 
..... _., 1ıa twwwBIJI _.. 

............. ld, ....... ..,... o-•" ..,...,.w 1ea 
.... iDi& 

Gaftr: -~ ......,_ ... 
h sin ..ı.tett'H ... hebrmL ... .., ........ ,. .... . 

a.urıı .... , ......... a.. 
11111111 ...... ., n rı"as m 
Ooc1lı'4 kel • Lıı Cll• ............. 
-.ub!mfmaM *...._ 

()llwr: - Bir - .......... 
Nil unkhpmhr, ..... 

SoMa nr-. ..... ,..... 
-- bıpmda Ooclud lllaab ft 
~ twllJor4u. 

- ........ &fdbaoeye bdaı , .... -bir.,., 
, ... $ 6 .-.n altmda ıt .......... _y_... ,_. .... 

hlmunaıı llr&lpw 

_.. titri)ıwmaa? 
.Artlk ........ da kaybol. 

---ikini de bıublr ..... bl ......... 
lll'DJ .......... ..... 

Godard: - ...... _ om.. --
nd& ....,..__ DaPmmiıa ili>'............. .._ .... 
1m;ı ..... 

- Nedlıit arttda lıir ...... 
- , .. , .. ., ...... , Bu lrtl.J.I 
de • .,. ..... , 

- .. --Twdlfm dpeıbpn, 
sı.. korktuPmu .a,llbotw. 

- Haydi J&mllll, *I, SftDILI 
IMml korumata memur etti lalllla? 
l'abt her l8yin iyi glttftlnl 16yltl
Jw W ,., bu tlft. Tehftede olaa 
Jabm llealm ve birçok teJlerl bea .. ..., 

- llQlr, fabt ODU ko~ t.. ... - .... ,......_,ttfni artaıc 
., .. ,..., onu hattam bana. 

e H.,....._, BılMl dire ha. .._!_ NftlaT •• Ne Y&rf .. ...,..._ 
.. lılr ı.pma ile~ ..... 

- Kıçınız Godard, bçJn••. Si· 
• pldltlni ~ Jracmıg, 
a..,.. .... .a., 

ı..aı bir .. bqlıyan lıa ..., 
Gocludm Pli odamMhn Clkbiuu 
llittt&l tarif edUemiy• uluma ile 
nlha19t buldu. 

Blylk otomobil l&toJa pllrten, 
Vll de paya ftft10l'du. 

Ş&tDda, Svudldhı •neline Ketr· 
c1otel n.tt.oa, Olmrln henQs dönme- . 
dJtiDi bDdirdi. Genç im P1ri lhti
rarl peaceNden dıfanya baktı. Yd· 
dalar p&nldıyor, kuru bir aofuk et. 
rafJ lrMıp kavuruyordu Tam, c:an&• 

nrm meJ.dana çıkabllecett bir p. 
tlfdL 

Luna, Svarıildin zihninden pçen· 
leri kelfederek: - lılerak etmeyiD, 
Büıe • wnll. dedi. 

Madam York oduma çıkb. Luna 
holde, dıvarda udi av batıralarmı 
tetilke kOyulclu. Genç im da kendi. 
Bine lu.lıat veriyordu. Her ikiai de 
Wrayt vasiyetlerine ninıen heye. 
canda idiler. Birdenbire telefonun 
cılm911 berine titreclUer Ye SvuaUd 
telefona k(Jftu: 

VU: - Alo- Şato mu diyordu. 
Hemen 1ı1ia Hamandı oalJrmız ! 

- Benim, ne var! 

- Mia, canavar )'ineme~: 
Halbuki lılUayQ Hamt.bd onnındı, 
orada birisini ~ Ba· 
iırmalarmı ~ ~yolda 

)(o.yi 8NPM'lla 1'811tJadun, ~ KflA. 
ytl Godanb itenk yalmz batma git· 
ti. 

- lılDeyU God8l'd ... Y3Pb? 
- o da bilıiklctiml alarak otu· 

molıilln arb8uıdan kott11 Onuzaa 
ıttmeslne mani ohnak bıtt~ordu. 
l'akat Mtiayü Oliver kendhhü ya
kalıyarak çitin Uzeıine fır~. 

- P.w&, 1lemeıı bQyük k&pqı 
aça. 

Garaja kotlu. lofir Mn8s ara
bayı it.eri çelua4Wiftl. DepodA da 
benaiıı dolu Wi. 

Şotire: - Bemelt -~ .. ptirln 
diyenk pri dlnclli ve Lun&1'l aap
an, fakat tadiıliD• hlJdna lı4r va
siyette 1ııuJ4u. YaJms tatılı bflsn. 
w parlak ,u.leri mllth!t bir liiıtr 
pl1(iıallii içeriaıüe bulund:ıtmıu 
~rdu. 

Kle Bartt:ndal, MllayU Gcıdardı 
yakalıyabilir mi~ Jı? d1ye Rrdu. 

Keetinıaedea glbriB. 
- 'Oç kifi'... Hayır, bir um., 

da var! Bwıu utuYorctam. Katla
ka zamanında Jttlomell.Jis 8'altdl 
K88ttrme buraya ~ _, 



Konkuripik ·Arazı-Av 
VeManej • • leri ............ 

(hffaNfl .ı d aqftMllJ) 
- Dart .,. ile cndan bana. 

yarım kilo b8rek te eve göttlreyfm ! 
dedim. Herif bGrell gUselee cSartbk· 
tan 80DI'& ne yaı- belmfnlilıisT 
Olllan aarmü ... llliıda UZlllır
- kendlılıl 4e parmaldaruu tlktı
rnı...m llıi? 

••• 

Garip 
Bir Vaka 
1(.....,. npunl• •
alllallnU denlze.......,.r 

ı.tanbul abd:uı din limaal· 
.... gelen !ngtJls buldlnll ....... 
l'ord vapunmda bir hldiae t.ab'klka 
ta .ile meııat obnaktadlr. 

Yunanlltınden Hmanua•a pL 
'mette oluı bu ftparml blrlncl kap
tanı Praia Yolda kaptan köprlt8Un· 
den dilenk nlmtettır. Vapur bu hl. 
dlaeyl mtıteülp ikinci kaptanın lda 
rellbıde QanıJrble)'e leJmll ft ft• 

ka orada ablt&ya haber vmillDll 
aldaiunduı tik tU'dbt ,.. ..... 
tar. Vapır llmıdan m aen .. yl 
bamHen fstanbula dojru plmeje 
1lqbprU cian Hmnı•• .,...ı ol
muttur. V•ktdıa ene1ce haber. 
dar edilen ı.tuba1 abltuı derhal 
•apura Plel* 61DJ1 l.J'UIUllu' ta
kat buJama.DıJ11arc. 

Bunun baina gani •ilim .. 
Ucvap edılmlf ve fil cevaplar abn· 
mlft.u': 

- C'else yolda etrafı rahat.as 
edecek clerec:ede taaftlbı etti. Bu • 
nun ttzerine letaıibula varmaduı ö
JUytl denize atmak mecburiyetinde 
kaldık! 

Zabıta tahkikata devam etmek· 
tedir. 

İnti1am 
Faal;yeti 

(llattanfı t inci .. ,., ....... ) 
maktadır. 

Gilmllpane, 20 (A.A.) - Vili-1 
Jetimizde mllntehibi mi MÇimi bit 
-.ur. BllJDk bir l89IDQ ve ana 
De reylerini Parti nam8ltllri 1elline 
1mDanm11 olan h•lJnmg aevinf ~ 
dedir. ....... 

Bolu, 20 (A.A.) - Villyet '" 
kua merklllellnde heDnmm q. 
k11D tmahtlratla lldnel JDtbatehlp • 
... ilUnk ederek reylerini Parti 
n•m-tlertne ~. Sed1"" 
lttlrak eden mtbıtebip miktan ,uz. 
de dolreendır. Ddncl mlntehip ... 
)'im .. 817 dlr. ...... 

ima, 20 (A.A.) - Sıvaata ya. 
plan ikinci mat.eldp -cimi ook 
bUytlk bir teYk ve heyecanla de
ftlll etmektedir. Daireyi lntllaabl· 
yelerden alman maltmata _... 
eeçilDe iltlrak JÜllbetl ytlD 90 1 

bulmqtur. Blltb mtbıtebtpler rey 

1erini Ctlmhunyet Balk Partl8l aam r===~~~~::;:::E~~~ 
setleri 

1eıı~. '~--R_A_D_...,Y_O..;;...~ 
8.. K. hllar (A.A.) - WA.Jeti· 

...... D:IDel mtlnt.eJdp lntlhüata 
bul6n bltlrilmlt .. Parti JlamMtle. 
ri kazanmJl)archr Havalana mil· 
aaadee'sffiiM rajmen bel .... 111-
yük bir alika De r&)'lertDi lmllan· 
~. 

Onletep 
.btıep 19 (A.A.) - Gulutep 

merlr• bamada Udncl IDUDtehiı 
88Çimi dün bqlam11 ve Parti nun· 
Mleri tutfalrle ............ 

KIJJenle ve .....,.. h.tlmnı 
Slll batllahlda bl'll .............. 
1u alib" ......,. ı&alllen fe 
nh vereaek bir ft&iyettedlr • ...... 

Bardur, 19 (A.A.) - ıı--. 
ve bm1aTda Bdncl mtntehlp 11eQ1m1 
bttmittir Vatandqlar reylerini 
lllyllkbir tebaUJrıe ve ittifakla Par
timiz ıwmetleline venn'llııdlr. 

Zlltpldakta 
VAmpldak, 19 (L\.) - lkinoi 

müntehip seçimi vlllyetin her tara· 
fmda bugün tamameıı bitirilmit ve 

H~ ~ hrnrıa••tlllntar 

l~l~i&ll!~ M% ....... .... ...... 
_... Y9Wıllt ........... ,.. .......... 

r~•• seriftir. 
~.,., .• oılıiiıımlfııııiiıt'·~--- ...... 

Kutla. 11 (A.A.) - Wif6 

,.,,...: l'amaraQ& ~ -
den IAlbvaJd 100 mllıe ~ 
lata• 11 ... 11 ı.ıo ı •• hitir • 
miftir. 

T..t.ı 

Bo11la:tertılltclllılff•• 
a.a.ftel tıtnlf ~ıa ft• 
bl ..... ,.ıı J[~ ~ .... 
hw Kif:Stf 1nm• 

KaaınJar idalilıü l'lutan .., 
_,.Jfnmfftlr. 
Milli ldllli: ... ~-.:ıan 

-. .... L 8lncl mtblteldp ..... ta-umiar 
........ ,f ..... a.,ıc ..... -. ...... 

7lllıll • l W-1111 w mBtttftllao 
Put:l ••• u.me .... .,,.... • 
netleri• ,..H ..... lıdl ,... - ·-aam' 'wı ......_ .. "JQl
dar o1iAm Jlartbnis,, cll)'9 t•nnnl-
Jertai ........... dlr. 

Balk ....... ,..... olda-
ju Mide tolraldın ...... .... 
h8ratta •••nt'ıak 



S.,fa ı a -- Y il lf 1 S A a A H - 21 MART 1939 

Hasan Deposu il e Alakadar Olanların Sirkeci Liman H~nın Altındaki Mağazaya Müracaatları 
===============--===========::_--===============================~=====~==--=-=========== 

~~~~] ;; Tek Tüp Sizinde Bu Neticeyi 1 ·~:~ı::ze~!!~~e:. 
TURAN TiYATROSU Almanıza Kafi Gelecektir ! m ua. K itap, Foto§raf, 

Bu akşam ı GraQ>Ofoq, P. 4k, 

Ertuğrül ~.~ig~i ve arka. B u 1l Ü n i l k i ş O"". Ks·u .. R-- vu-K· şu· . R--·u-BU ·~s~~!Ş .. ··~~· 1 

daşları arzui wnumf üzere 

OTELLO 4 P. ] Tablo o ı a r a k b i r D ı v R t c ı 
(Se) Atila P..evüsii- Miçe Penço ,,.._ · ~ · """ 

Varyete Miçe Pençef varyetesi R AD y o L i N "Sirop Pectoral,, ,. - ·: ., ı·. Alatu;lıca ve Ah?.fr :rnga 
Localar 100, her yer 20, Paradi i y E M E K K 1 T A B 1 

10 Kurı.ıs. 

* 
· alınız ve bitinciye kadar Eaki ve yeni bütün öksürükleri Ya:-:ıın : Fahriye Nedim 

B u akşam 

Tepebaşı dram kısmında 

KORKUNÇ GECE 3 P. 

* HALK OPERET! 

Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmasla 

(Halime) 
Çarşamba M. Yesarinin 

AŞK BORSASI 
Yeni operet 

her yemekten sonra kul- geçirir, balgam söktürür, bro"'- Her eve Jazım oiaa bu kitap 
İarı temizlar, nezle ve gripten ki ' l ' · · ı ~ · ' 

lanınız. Bu müddet so- yeme erın nası pışıtı ecegını 
konır, göğüaleri zayıf olanlara gayet s.ıde ve herkesin an· 

nunda dişlerinizin evvel- bilhassa tayanı t avsiyedir . layabil~ceği şekilde öğretir. 

kinden çok daha parlak, . lNGl Lt Z K ANZUK ECZANESt Flata 50 kuru, 
çok daha beyaz ve çok Beyoğlu. 1stanbul is~tışY"ri:~nkıl.ipKıtarevi, İıtanbul 

daha ~miz ~dug~unu•---~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ • -~1•;~ 
i.iı rc·vi ve cilt hastaııdarı 

göreceksiniz. ---·---------
Dr. Hayri Ömer Edirne Belediye Riyasetinden : 

1 
_ ~!eden sonu Beyoğiu A~acaıni 

.. Ed~irne mezbahasına yapılacak o~ · .. ı 71G~~ ;::ra 61
5 

kut·u,? bedeli ke·ı _;arşısında No. 33 'rP-!efon 41353 , ______ .. ___ , RADYOLİN'in bellibaşlı iki huşusiyeti vardır . Evvela dişlerdeki 

Gazete Kitabevi kir tabı.kasım sö cer, yemek, içki ve si';!ara dumınmın husule 
Süleyman Gezer ve getirdiği lekeleri çıkarır, so ı a dişleri vıkar, parlatır ve mik 

şıflı soguk hava deposu ve buz fabrıkası 45 gun muddetle kaı.ıalı zarf -
, Zayi Bono 

Osman Sezglner ropları 0;0 100 öld5:::r. 53bah, Öğle ve ~kfam her 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Talihler şartname proje ve kesifnameyi 

· . · ' Türkiy~ !ş Bankfı:~ı A. Ş. lstau· 

Aydın: Hükumet bulvarı No. 73 yemekten sonra GUnde 3 defa İstanbul :Ve .Edirne belediye.sinde görebilirler. İhale 25 Nisan 939 tari- bul şub-:~·ne 10. rn. 936 tarihinde 

Her nevi gazete, m~cmu kitab hine müsadif salı günü saat 15 tir. (1857) 

"YeD.i Sabah,,10 geçmiş 
nüshalar, bulunur. ADYOLll: 

-"--------------
iki fte.ne vade ile ya.t1rdığıro meba· 

Iiğa mukabil mezkur. şubeden al<_Jı· 

gım 139801306 No. lu ınaa faiz 383 

ıT. lirasını natık vadeli bonomu 

kaybettim. Hükmü olmadığmı ilan 
edcl'im. 

•• • "5 İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden~ 

ZAYi - 3707 sicil No. h ara

bacı ehliyetnamemi zayi ettim; ye- l 
nisini alacağımdan hükmü yoktur. Diç. 

Arabacı Nazar 

, 
Mac1Ltnile Oi~ier lnizi 

Tane Kuru' -Sipahi 25 (Madeni Kutu) so 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 . 

Çeşit 50 72,5 

.. ----·- M o der n ------• •
1

-----·--------------•• 

A b MU Ş&ret ı .. _Ka~•~·.~·:·~·uv·~·,0··ya•~•ı k•~•:•~·!·.~11.~•es•~Y.iç•i•~•:•~•pt•u·~~-.~·.~-~-:.r=:.-he•p•sin .. e! 
Yazan : SÜHEYLA MLJZ AFFER 1430 lira bedel tahmin edilen 65 takım kasketile beraber harici elbise açık 

Askere, memura, kadın :ı erkeğe, talebeye günün en lüzumlu eksiltmeye konulmuştur. Elbisenin nüm un.esile şartnamesi Levazım Mü-
eaeri. 1939, senesi muaşeret adabının tekamülüne göre dürlüğünde de göı·ulebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 

yazalmış ilk kitap. 107 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-3-939 

fiatı : Cildsiz 50, Cildli 75 kuruş. pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(1596) 

--• Satı, yeri : INKILAB KiTABEVi --• 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan i~: 
1 - Büyük Menderes üzerinde Işıklı gölünün sulama . .;uyu id

dihar havuzu haline konması, keşif bedeli "1133860" liradır. 

2 - Ekailtme 13-4-939 tarihine rasthyan Perşembe günü sa

at 15 de Nafia Vekaleti ~ular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komis

yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılaeıaıktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proje.:'i, Bayındır

lık İşleri Genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "50" lirn mu

kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

Devlet Demiryolları İlanları 
... ____________ ........... ..,.ım:ıı .... . 

Muhammen bedeli (1597' liila olan 6 kalem muhtelif cins Histık 

malzeme 3-4-939 pazartesi günü .saat (10:30) on buçukla Hay -

darpaşada Gar binasındaki satın alma komisyonu ta.rafıpdan açık 

eksiltme usuli ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanurun tayin ettiği .. vesaik ile (119) 

lira (78) kuruşluk muvakat teminat ariyle birlikt~ -eksiltme günü spa-
tine kadar komis'-·ona müracaatları lazımdır, _, 

J J • 

Bu işe ait şartnameler Hayd:.ırı , a:;;cıda ;Gar binasindaki ·satına ima 

komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 1734) 

tirak edemezler. 

(1858) 1 

Çar.akkp.lede yü7başı Hikmet 
Bora eei Leman Bora 

•• 

Tane Kuruş 
--" -~ 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 
Çeş!t 100 145 

T 0 R K HAVA ·KURUM U 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keşide; 11-Nisan-939 dadır. 

Büyük ikramiye: 200.000 liradır, 
Bundan başka 40.000, 25.000, 20.000 
15.000 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 

.lir.alık ik i . adet mükafat vardır 
D l .K k·A T~ ~ _ 

suet alan herkes 7 Nisan 939 günü akşa
mına kadar biletini değiştirmiş bulunmahdır .. 

1 4 - Eksiltmeye girelıilmek için isteklilerin "47 765" lira "80" 
kuruşluk mU\•akat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 

en az sekiz gün ene! ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte 

IJir istida ile Vekalete müracaat ederek bu i~e mahsus olmak üzere ve

sika almaları ve bu ·;e~ikayı ibraz etmeleri şarttır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuphmnı ik;nci maddede yazıh ;saatten Sahil.~: Ahmet Cen1a le<ldin SARA Ç O('; L U 

bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğ(ine makbuz ~ukabi • Ne t riyal miidürü: Macit ÇETiN Basıld ığ ı yer M&tbaai F..l:ıüzziya 
tinde \nr:he leri I:tzımd• : ~~ ~ 

Bu müddet içinde ve.':!ik~ talibinde bulunmıyanlar eksiltmeye iş- Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "820" "1554" 


