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Küçük kre di ihtiyaçlarını karşılıyacak olan 

alk Sandığı bugün açıldı 
.. k lk Scan<dloğo BaşveköD 
oy a ınması namona Dkto~at 
programı VekODO açto 

lıazırlanıgor İstanbul esnafı bu sandıkla kıymetli bir müessese 
Reisicumhur kazanmış olmaktadır 

lhııı Vekiller Heyetinin içtimaında bu 
tnevzu üzerinde direktifler verdi 

Üyük Ziraat kon-

lkhsat Vekilin in 
beyan ah 

gresi. yak 1 nda kalnr mfü.lUrle rl hazır buJunmu9lardu-. 

lktısat vekili Şakir Kesebir saat on bir 

Halk bankası tarfmdan kurulan halk 
sandığı İstanbul ıubeM, bu sabah saat 
11,30 da lktısat vekili Şakir Kesebir tara
fından açılm11tır. Merasimde, bütün iktı
aadi mahafil erklnt ve ıehrimizdeki ban• 

toplanıyor mısı5incidc - lsf-an-b~u(lı:i:~:'~id<J_ , 
~-... ....... ,,.._.... .Y geçmiş olsunl 
~atfa bir kom plO Bu sabah Şişhanede buyuk 

bir kazaya ramak kaldı 
Yda na.. ~ıkarıldı Bu aabah aat 8,30 da $Jfhaııe yoku-

~ pnda, bundan lld aene evvelki faclaya 

ilde sabık Nazırlar da bulunan :~zı::~n;~~~kb~ra=~y kazuı daha 

b Ma~ka - Beyazıt arasmda lısllyen son 
azı kimseler tevkif edildi zamanlarda yapılmış kapalı tramvaya-

• rabalarmdan biri, tam 8,30 da içi tıklım 
tıklım yolcu dolu olarak yokt11tan qa!J 
inerken, freni tutmamağa bqlamııtır. 

Bu sistem arabalardaki fren, hava fre
nidir. Vatman hava freninin bozulduğunu 
~rUnce, bUyUk bir soğukkanlılıkla el fre
nine sanlmq ve arabayı yolculan bUyUk 
bir telişa dUısUrmeden, ve bUyUk bir teh
likeyi be1ll etmeden, dura dura Karakö
ye kadar getlrmfttlr. 

Burada blltlln yolcular arabadan indlril
mft ve bozuk tramvay arabam da depoya 
çekilmiftlr. 

Tramvay ılrketlnln son zamanlardaki 
bllytlk ihmali ytlzUnden bozuk arabalıarm 
adedi her glln biraz daha artmaktadır. 

Bu yüzden bu sabah da belki yine bir
çok vatandaım hayatı kaybolacaktı. 

Türk - lran petrol 
~ şirketi 

Bafdlddan bir Dl&lll&l'L.. ~ (Yazısı 5 inci .de) I d k" t I b I d I ran a ı pe ro men a arın an 

nyanm cenubu şarki avrupadaki HenQz ~~!~~.::~habere.~ 
1 . re Iran Şehinşahı Majeste Rıza Pehlevt, ticaret Oyunları Türk.iyede henüz bir petrol kaynaiı mey· 

) ) .dana ~anlmadığım görerek Irandaki 
lı b petrol membalanndan birinin, müşterek 
e u sahada Almanyayı mağlup kurulacak bir Türk- Iran şirketi tarafm-

'- dan işletilmesine müsaade etmiştir. Bu 
ege kati suretle ucuzc.a petrol tedarik etmemiz ka· 

bil olacaktır. 

Yeryüzü insanJann 

Vahşi kabileler 
, 

artİsııida 35 yıl .. 

Yer 11izUndekl lnsanlann b&tun esranm Wllyor manan! Medeniyet ınae 
n henüz ayctmlatmadıp lkllmlerde milyonlarca bıAallm "korkunç \'e mllthl .. 

uadet., uinmda ne mlltblı hayat ıeçlrdllderlal hlllJor m8Hllm? 

YeryUzUnde hAIA hayatı bir korkulu rüya halinde 
yaşayan milyonlarca insan var ! 

Vabtl luularm 18f&Jlllarmclald euan merak ederek Oky 
nasya, AvmtralJa, A.merlb, A.,a ve lnltaplarm ea Tahtl 7erle
rlade 35 9Me •olatıP ,....,_ Mr Alman dUayaya lftutta lıala 
nayor- Ölüm tebllblerl içinde almnuıt fotoiraflarlyle ha titre. 
tlel, prllt, hayret verici lflUtr, 

" HABER ,, yakında tefrikaya başhyacak 

lDlflamı 5 incide). ' Dr. Şalat 

Halepte siyasi iki 
suikast 

Muhalefet reislerinden iki kişi 
sokak ortasında bıçaklandllar 

.(Yum S inci .de) 
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Yanm adam 
Güneysu 

WıUn'!ll - A .... ,..._ 

G zat9ın:ze bir mektup 
gönderdi 

,,,_, 
Mlll tkbnt '" Tıtııarruf lıartua mlnue Wlte atht, ftbek tkmat \'e TINftt mt!ld~blnde bir f.öplantı 7ap1hnı9hr. Top1-t.,J mekteb mttdllrl eozl ;1' 
nllD ehemmiy<'tlru tebarlb ettiren blr nu tu!da 11.(mr,, arkıu.mdan profe.:ıör Muhllıt Ete de mıır lktıaat ve tasarruf hskkmda hb- konferans \"ermi,ut• ..,1' 
Prolce6rlerdca sonra l.alebelerdea ~ld Seval n dale Gllvea de birer autuk &öy lcmlşlerJlr. Eo son olarak taıebedea Melih ln blr nutku De toplaabP ~ 

Dünkü nilshamızda yan belinden aşa· 
tısı olmry"!ll Ismail Güneysunun muzta· 

mittir. 

rip hayatından bahsetmiştik. 
Kendisinden bir mektup aldık. Mektup, 

bazı ufak tefek cümle kusurlarına rai· 
men güzel ve o;elıs ifadelidir. Enteresan 
bularak aynen neşrediyoruz: 

~ IE IHI ii I~ f[> IE v ıe ~ IM1 IE iM L IE I~ 
Parti vilayet 

"l~imat dertlerimizden biri ve e:- m(l· 
himmi olan dilencilik hakkında haber 
gazetesindeki yazınızı okudum. Hakkım· 
da da bazı fikirler serdedilmiş ve fakat kongresi 
büyüklük gösterilerek kapalı bir şekilde 
ifade buyrulmuştur. Zatıt\niı.e bu husus· BugUn öğleden sonra toplanıyor 
ta bilhassa hümıetklr ve mütqekkirim.. Cumhuriyet Halk partiııl villyet kon
Bundan mukaddem de sizinle görü~Qş sreatnm diln toplsndıtuu yazmıe, vaU ve 
W bazı sorgularıruza cevap vermiştim.! belediye retal Utfl Xırdarm açılq ~ut
Halbuki bu sorgularıruza, düşünmeden. .kundan IOnra rlyuet divanı seçimi yapıl· 
telq ve heyecan1a bazı yanhı ızahat ver· dılmı ve IOnra da parttnln Ur.l senelik fa
diiimi itiraf eder ve af dilerken bu defa aUyet raporunun okundufwıu blldlrmlt
hakild büyük kalbiniı.e güvenerek ve Ali tfk..' 
aeciyeniı.e itımat ederek tashil)en.arzedj• J'aallyet raporunun onnmaamdan IOD· 

yorum: ra yeni ıene btıtçeel mtlsakere ~JmJe ve 
Ayaklarım kangrenden azar,,•~ bakım- varidat 102 bin ~ :Ura ve aıUarllat yiDe 

mlık ve kimsesizlik yüzünden bundan on 102650 ura olarak teablt edllmlttlr. 
tene evvel kesildi. On bir sene önce ev- Bundan aonra eactımenlerla 1e~e 
lendim .• iki çocuğum oldu. Biri öldü. Şim geçllmfttlr. BU~ enctlinenlne Sadık G6.k
di bir çocuğum var. İkinci sınıfta okuyor. bakan, CeW Kocaer, tbrablm Tannı, Nl
Hayatm birçok çile ve mezahim ve ~- )'UI Tevfl.k Yt1belea, Oawı Fikret, Se
katlerini çektim ve elyevm çekmekteyim. Um Bllol, İbrahim Kemal, dilek enctıme
YegAne gayem bu biricik yavrumun tah· nine: Cema1eddba l'ud, Avn.l Ya.im, 
silini ve terbiyesini lAyıki wçhile yapa· ZllhdO Çabukça, Macid Oktar, Çe -
bilmektir. W Said, Omer Çam ve Haydi Ulur, 
Yarım adam olarak. 6lmeyecıek kadar beaab encOmentne: Ratld OQldem.lr, Keh

yemek bulmağa çalı,ıp mahrumiyetler i- met • AU G<ikcld, Bican Bağcıoğlu, Şera
çincie imran hayat edip gidiyoruz. Bü· fcdclin. Net Ali, Doktor Turhan, RllfdU 
yQklüğünüze ve yük ek nasiyenıze can a· Dlktnrk, 8eçllmlşlerdlr. 
tarak istirham ediyorunı, berıdenizden Bundan eonra eııcllınenlerln faaliyeti !
bahsediniz. Bir ı.erre dahi olsa yazı yazı· çln kongre tatil edllmL5tlr. Kongre buglln 
ruz. (1) 6ğledcn sonra tekrar toplanacalı::tır. 

Bendeniz vek!letlett ve her makama 
müracaat ettim. Maalesef bir yerden çare 
bulamadım. işte sizin bilyük ve temiz 
kalbinizden istirham ediyorum. 

ikinci sorgu hAkimi Mahir 
wefat etti 

Yazın et on kuruş 1 

ucuzhyacak 
Karadeniz havalisinden kesilmiş hayvan 

getirilmesi temin ediliyor 
Et ~ kuru~ ucuzladı 

Son günlerde Anadolu ve Karadeniz Esasen üçüncü umumi müfettişlik daha 
havalisinden phdmize fazla kasaplık hay evvel bu şekilde bir teklifte bulunmU§tur. 
van geldiğini gören belediye iktisat mil· Denizbankın yeni gelecek 5200 tonluk va· 
dürlüğil et fiyatlarım yeniden tesbit et· purlannın birA.ır ~nharlan soğuk hava ter 
miştir. Kmu ve kıvırcık etleri eskisi gibi tibatlı Olduğu için bu oekilde doludan b 
serbest satılacaktır. Karaman etleri top- tanowa oull.u>U.d..U.l :,..." taze et nakline 
tan 36 kuruştan 31 kurup. perakende 38 imUn hasıl olacaktır. 
kuruştan 36 kuruşa, dallıç toptan 37 ku· Yapılan hesaba göre Trabronda kesi· 
ruştan 35 kurup, perakende 42 kuruş~ lecek hay\'anlann canlı hayvana nazaran 
40 kuruşa indirilmiştir. Sılu' eti eskısı nakliye.si daha az oldul\ı, bakıa ve yem 
gibi 30 kuruşta bırakılmıştır. Bu suretle 1 masrafı bulumruyacalı ölQm payı mev
her nevi et kiloda iki kurut ucuzlatılmış ıuubaba olamryacalJ, burada ahır llcttti 

olmaktadır. ve mezbaha resmf verilmiyecelf, kasaplar • • • 
şirketi nakliye Ocreti de aradan Çtkaca~ 

B t.. ~' ir mo or, ,Jı 
sandalı b~h I' 
Bahkçılardan bırı 

yaralandı 
Dihı gece saat bir bU~ ~ 

6nlerlnde bir denJs oz:dl .,,,,,. -"" 
RlaeU Osmanla Zekert)'a ;,r-Ji 

dan iatifade etmek nze~ 
maama bakımyarak aan ,p 
ve Salıapuan açıkıarıııcta 
tutmağa başlamışlardır· -

Bu sırada Tophane ~ 
gelen bir mot.Or _.a.11 

nm bulundufu 7 
m11tır. MU.udemede 
pan;alanaıtı ~n Osman .e 
P.A dOkDlmlltler ve bu rı~ ile 
tma ,aıaeu o-,nm ~ 
Uf yerlerlndea keaftmııtJır· 

Kn•Zidelert.n feeyadıDI 
bul moU5r dunu .. btı. 
hldlse yerinden kaçmtlt -•taıl 
civardan Dlıayi ve f~~ 
yetişerek iki balıkçıyı _ ..Al. 

Hüktlmetln ehemmiyetle ele aldı~ ls
tanbulun et meselesi blr taraftan devlet 
ziraat işletmeleri kurumunun mUdaha· 
lesile seri bir hal yoluna girerken bir ta· 
raftan lstanbulun et ihtiyacının yalnu 

mışlardır. tll'..-
için etin kılosunun on kuru§ d3fa \1-CUZ3 öıum halinde dentzdd ~ 
satılması milmkiln olacaktır. mıın derhal Beyoğlu batt ~ 

nıqtır. Motöril bulmak-~-
lllJIUr. Polla aramalara ~~ 

lstanbul mezbehasırun kesimile değil şark Sıhhat 
vUAyetlerlmiıin hayvanlarının Trabzon· 
da vücuda getirilecek asrt bir mezbehada 
kesilerek doinJdan dolruya et halinde 

memurlarma verilecek Ş h . ~de~iB 
ikram~yeler e rl m ız ' ·rı 

Ankara, 15 {A.A.) - Aldııuma ma y ahudilerl 
1 

KQçOk. lci% ve naçiı kalemim ve kal· 
blmle yazıyorum. Hastanelerde ameliyat 
oldum, öldilm ve dirildim. Gerçekten bu 
yaşayı,mı faıladır. ama, vecibe ve vazife
lerim var. Artık ifade edemiyorum. Ben 
kendi kendime okudum. Kısmet ve mu· 
kadclerat böyle imiş. Sayp ve eevgilerimle 

Adliymıb bu sabah kıymetli bir ada· lstanbula ptirilmesi suretile karplanma· 
muu kaybttmip. Bir müddettenberi 11 da takarrllr etmi~tlr. 

Jtımata ıöre, aıhhat ve içtimai Kua. tı•(I 
venet Vekiletl 30 yıl hlmıet mukabl- yaziye '°' 
li Vekllet memurlutuna verilecek lkta Bunların tel ·şa • kalb hastalılmcfan rahatm olan ikinci Bu hususta tetkiklere memur edilen 

IOrgU hlkimi Mahir bu sabah evinde anf Kan tQrkotis mUdüril Ahmet Naim Sark 
olarak vefat etmiştir. vil!yetlerimizde yapbiı tetkiklerden .son: 

Adliye hayatında 30 9efteye yakın muh- ra eehrimiıe de gelerek burada VUtyetı 
telif hizmetlerde bulunmut olan Mahir yalanen tetkik etmiı ~ raporunu ~
gerek Amirleri ve ıerekae arkadatlanna lryarak lktisat veklletine vermiıtir. ellerinizden ~perim. 

Bıyoflu Tıpı,,. Pirmici ıoka~ 
29 N o. da I smail Güntysu, 

(1) Mektubu )'UDDIZUl intiprmdan 
~~~~;:::;::-Silivri yolunda bir 

önce yamu~tJr. -- ~----------------~---

ki evinden kaldınlmq, bQtQn arkadaş· k 
lannm iıtirakiJe Merkezefendi kabris· aza 

Karam ü r~eı fabri-
kasındaki hırsızlık 

tanına defnedilmiftir. Bu kayıptan dola· 
yı acDiyemize ve meı'h" ı an ailesile arka· 

daşlamıa bq sailJlı ' ~ 
- ·-Çalman mal Uç toptan ibarellir Okmeydam cinayeti tahkikatı 

Bu saba.1ıki (Cumhuriyet) gautesi Okmeydaru dnayeti hakkında polis 
Bo'Z<ioPrı kemerindeki Karamürsel ku· ve adliye tahklkatJ hAJA bir netice verme
maş fabrikalarında mühim bir hırsızlık miştir. Henüz cesedin hüviyetini bile tes· 
olduğunu, \'edamın delinerek fabn"kadan bit etmek mOmkiln olamarm,tır. Maama· 
900 top kumaş çalındığını yazmı~trr, fih zabıta ve müddeiumumilik tahkikata 
Halbuki al!kadarlardan yaptıtmıız tahki· devam etınc!ktedir. 
kat bu haberin tamamen yanlış olduğwıu o 
meydana çıkarmı~tır. Fabrika:la küçük y d hta O • "t ı·ı 
bir hırsızlık vakası olmuşsa da çalman ar ıma mu ç nıversı e 1 er 
kWD&f miktarı 900 top dcğll ancak 3 top Ankara, 16 - Bir kaç ıünden~r~ 
tur. Ve bu da dam delinmek auretile ol· ıehrfmbde bulunan lstanbul Dn!venlte
m&mlf, pencereden çalmmııur. 

Fabrika müstahdemlerindeh Şehap şüp 
be üzerine yakalanarak tahkikata baelan
llU§br. 

Mühendis Mektebinde 
konferans 

Yüksek mfilıendis mektebi, bu "iene 
mektepte . ilml ve fenni konferanslar !le" 

risi tertip etmi~r. ilk konfera.'ls dün pro
lesar Fikri Santur tarafmdan "demir lır 
l88bnda kaynak,, mevzuu üzerinde \'eril· 
nüftir. Buna diler konferanslar tlldp .
~. 
~berkel~. 

li rektöril Cemil Bilıel temularmı 

bitirmiftir. Bu arada yardı:.DA muhtaç 
Unlverlitelller mueleal de balle4ll· 
mfttir, 

Yaralanan biri hastahanede 
öldU 

Evvelki gün Silivrı yolunda bir kamyon 
kazası olmu~ ve yaralanan bir adam has· 

tanede ölmODtür. 
Hldise kurbanı 30 )'3şlannda Yasef ~

lu Refaildir. Asfalt yol üzerinde bir kam· 
yonun çarpmasına ulnyan Refailin a· 
mudufıkarisi Jan1mıt ve kaldrnldığı Cer· 
rahpap hastanesinde dQn akpm ölmüş· 
tür. H!diseden sonra kaçan kamyon ve 
eoförü yaka!anamamıştır. 

Adliye doktoru Enver Karan cıesedi mu 
ayene ederek gömWmesine izin vermiştir. 

Tonton amca 
kaz•••:le 

miyeler karııhlı )tarak buausl idareler "ıdd·ıa olun~!!~ 
bütçelerine Jlmn selen tahliutm ko- ~ ~ 
nulmaamı vill1etlerden latemiıtlr. 8ehrtlllbde bulunan 

tebaa )'ahudller, __.,. _.,,v/ 
baldarmcla fll.kall ,.... ~ 

Efgan sefirinin veda tellfa dt1111at1t1erdll'· -.: .. ...11 ·1.1 
taiyu tebaam 900 ~...ıri 

müsameresi da tatbik sabasına ta11~ 
Ankara. 15 (A.A.) - Efganlıtann larm yabancı memleketi:;,~ 

Moakova bUyUk elçlllltne ta7ln e~l budllere de tepı.1U -~ ~ 
len tebrlmlzdekl bUyUk elçlıl Sultal' ellerindeki paaaportıar ~ 

maflh bentıs memleke :;..-s Ahmet Han, bu akeam bir veda aua. 
resi vertnlttlr. 

Kabul resminde Bnşvekll CeJAl Dıı 
yar, Hariciye Veklll Sı:.racoğlu kc: 

setaretıere ba JmlUlt6 P--- ..J. 
miftfr. ~ 

Diğer taraftan 111t11tl 
dc1etdt 

ma:ılardan umın 1110 ~ 
dlplonıatlk hazır bulunmuştur. gitmemı, olanlar, ~ ~ ~ 

·Ahmet Han, eehrtmlzdekl uzun 1'& lrp3 t etmek tızere .\~~""" 
• • 

00

"1 devamınca herkese kend!"'"' muayene olduktan '°:7 
sevdirmiş ve lyl hatıralar bırakmıt ket.imbe döame~af _.., • •• 
bir diplomattır. o- ~,,. 

0 HükQmefif11'"' 
Yani Beyogıu kaymakamı 
8a!urköy kaymabmı 4bmet Danlt

ten bc1 kalan Beyoflu kaymakamhtına, 

ve Dahiliye VeWeti aeferberllk tube 
müdürlerinden Gafur da Bakırkay kay
makamlığına tayin edJlmiıJerdir. 

--

· " b' har' ınsanı ır 

Çina bir milyon 
miklbı ko:era •fil! 

Ankara, 16 (~.) 
salgın halinde de'V... J 
haatahtı doJayııll• ÇIJl 
yardımında buJun111~ 
bu talep btıkQoıetllD 1' 
le kal'fılanarak. çıo•u.. 
derllmete baştanı:ıılf-' 
16mata göre, Sıhb•t ~ 
ıenet VekA.letl ~ 
merkeı hıtıl98tbb• 
ihzar edilmekte oJall 
buıUne kadar çto• 
a,ının mlJıdarı bir 
mlk&bma n.rllllf 
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T asarr~f ve yerli mallar haftasının 4 üncü günü 

Kısır bir mülahaza ile biriktirme, 
tasarruf demek değildir 

Tasarruf 
Masrafın en lüzumlu zamanda ve en uygun 

şekilde yapllması demektir 
Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye Ziraat lara maddi menafii temini için fiili bazı 

bankası U. Müdür muavini bu akşam tertibatın alınması da esastır. ilk safta 
saat 22 de radyoda aşağıdaki nutku söy- tasarruf sandıklan, posta tasarruf san-

1 lemiştir. dıklan ve faaliyetleri bu nevi sandıkları 
"- Muhterem dinleyiciler, faaliyetlerine mümaselet arzeden müesse-
Mernleketimizde son senelerde görül· ler ikinci safta bir kısım bankalar, bu 

mekte olan refah artışının ehemmiyetli hizmetin ifasında vazife almış bulunmak· 
bir kısmının, halk arasında tasarruf iti- tadırlar. . 
yadmın inki~fa başlamasmdan ileri gel- Tasarruf paralarının millt ekonomıye 
diğini söylemekle memnuniyet duymak- intikali, mutalaka devlet kanaliyle olmaz. 
tayız. Müşkülatla kazanılan birkaç lira· Tasarruf mevduatını kabul eden müesse
n~n tasarruf sandığına veya banka gİ§C" selerin sağlam gördükleri sahalara yapa· 
sine tevdi ve bu ~ şahsi vaziyet için cakları plAsmanlar, hatta tasarruf sa
olduğu kadar milll iktisadiyat için de fay hiplerinin mümkün ise, doğrudan. d~
dalı bir hale getirilmesindeki derin ma· ya paralarını işletmeleri veya iktısadi 
na kolayca anlaşılır. Hemen ifade edeyim müesseselerin aksiyon veya obligasyon· 
ki, bu hafta içinde yapılmakta olan teza· lannı mübayaa eylemelidir Bu suretle 
hürün hedefi, herkesin, en ufak miktarda tasarruf &diyen bir ihtiyat tasarrufu ol· 
dahi olsa, tasarrufa t~vik, kazanç ve ser· maktan çıkarılarak irat kaynaklan yara· 
vetlerin kullanılması hususunda umumi tan tasarruf haline getirilir. 
bir disiplin temin eylemektir. Sadece, Sureti umumiyede esham ve tahvilat 
mübrem ve yakın ihtiyaçlar karşısında miktarı, kısaca yaratıcı tasarrufun vüsat 
tasarruf mecburiyetinde bulunanlar de- ve şumulil, o memleketin medeniyet sevi· 

I 

Erzincan demiryolu münasebetile 
Reisicumhur 

HükUmeti tebrik etti 
Ankara, 15 (A. A.) - Sivas - Erzincan 

hattının iııletme) e açılışı münascbetile 
nafia vekill Ali Çetlnkaya ile Reisicumhur 
!nönU arasında aşağıdaki telgraflar tea
ti olunmuştur: 

Reisicumhur lnönU'nün yüksek huzur
lanna, 

"Bugün en müsait bir hava ile trenle
rimiz muayyen saatte Erzincana vardı. 
Hattın açılma törenini Erzincan halkının 
ve civar vilayet heyetlerinin işlirakile ve 
milli tezahüratla yaptık. Türk milletinin 
~pıcılık kudretinin bu en parlak ve ta
rilıt eserinin azameti önünde bir milletin 
hayatmda vusuıu mümkün olan cn büyük 
saadet mertebesini idrak halinde Qulunan 
Erzincan halkı en derin bir milli vecd ve 
istiğrak içinde meserret ) aşları dökerek 
cumhuriyete ve şahsı devletlerine hruı o
lan şimendifer si~ as<'linin bu mes'ut ne
ticelerine karşı bipayan minnet ve §ilk· 
ran hisleri izhar cylC'mişler ve bunu yü-

ce makamlarına arz ve iblaga ta\aSSUt et
mekliğimi istirham etmişlerdir. 

Keyfiyeti ve bu mes"ut liadiseyi yüksek 
huzurlarına en derin tazim ve aayiJla -
rımla arzeylcrim.,, . 

Bay Ali Çctlnkaya, 

Nafia VekW 
Ali Çctinlmya 

Nafia vekili, Dh'riği takiben Çankırı. 
''Erzincan hattının açılması milnasebe-

tfle sa) ın halkın hakkımda gösterdikleri 
yüksek ve samimi hisleri bildiren telgra
fınızdan pek mütehassis oldum. Sevgi ile 
teşekkür ederim. Demlryolunun Erzinca
na ulaşması yurdumuzu demir ağlarla ör
meği azmetmiş olan cumhuriyet hüküme· 
tinin yeni ve kıymeUl bir muvaffakıyetl
dir. Bu vesllc Ile sizi ve hükümcti tebrik 
eder ve mütemadi başarılar dilerim. 

Relsicllınbar 

İsmet İnönll 
ğil, iktisadt bakımdan çok müsait mevki- yesinin en iyi miyarlandır. Yaratıcı me- -----------------------------

lerde bulunanlar ~ dahil olmak üzere, deniyet seviyesinin en iyi daid pllsman ı • d 8 s d H lk s d "' 
her ferdin, a.ıa çoia bakmıyarak tasamı· şeklinde para yatır.ılması d~ olduğuna zmı r e ve ur a a a an 1g1 
fa itina eylemesi istihdaf olunmaHtedır. göre, onun artması halkın mılli paraya 

Tasarruftan ne kastedilııiclitedir? Her ve devletin nüfus "\"'C kudNtiM karp olan ı 1ı t • 
şeyden eVVel ve bunu 19yikile kavramak itiJn::admm -MJciW bir delilW t.pil ~f- açı mas' ıs enıyor 

- uthiı-- ı...as.uııc:cı ~' ııreıc ler 
ve ona gore . . ki ___ _. 1 d · L!-- d ka 
-.ıamndır. Bilmelıyız , ~uu o an an Tuanııfu ııimaye e en nwı-
mabrumiyet, kısır bir milllban ile birik- lanmız 
tirme, tasarruf delildir. Bunlar, tasarruf· Cumhuriyet devrinde, tasarrufu tepik 
tan beklenilen şahst ve içtimat faydalan ve himaye için kanun! mevzuat ile alman 
veremezler, sakat müli.hazalann neticele- devlet tedbirleri, son derece enteresan
ridir. Tasarruf keza, masraf yapmanuı zıt· dır. 
uda değildir. Tasarruf, nıasrafm en lü- Memleketimizcle tuarruf anclıldarmm 
zumlu zamanda ve en uygun §Ckilde ya· reslamaııtuyon ve bwııua yapılan mev
pılması demektir. Bugünün fuzult mas- duatm devletçe korwımur, 1930 senealn
raflarını bertaraf edebilmek, yarının za· de kabul olunan tasarruf l&Ddıklan hak
ruri masraflarını yapmıya iınk!n bah~- kmdaki kanunla temin olunm111tur. Hll
ler. Ancak böyle bir itiyat iledir ki nefsi· lr.CUnet bu kanuna göre, villyet huau.si i
mize olan itimadı takviye ve iktisadt va· darelerine ve belediyelere taaarruf san
ziyetimizde sal!h elde etmiş, istikbali ciıtı açmayı millaade edebilecektir. Ka
emniyet altına almış bulunuyoruz. Mede- nun milll taaarrufatı ıu hutQmlerle em
ni fomıe bir insana yakıpn hattı hareket Jliyet altına almaktadır: 
de budur. 'Tasarruf andJklarma yapılan tevdiat, 

Binanealeyh tasarruf terbiyesinin en devletin zıman ve kefaleti altmdadır.,, 
kilçük yaştan başlaması, bilhassa gençli· .. Her ıahaa alt tevdJattan on liraya ka

ğin, tasarruf hakkında doğru bir fikir e- dar olan kl.IDU hacaolunamayıp yalnız bu-
dinmesi ~fazla pyanı arzudur. ll1lll faizi haczolunabWr.,, 

Tasarrufun, biri, phs! menfaate taal· "Tasarruf nndıklanna alt bilcümle nu-
JQk eden, dileri içtimat ihtiyaca cevap ve- kut ve emval devlet emvali hUmUndedlr.,, 
ren iki cephesi vardır. Şahsi vaziyetin Bu kanunun hllkmll.iıUn pyanı dikkat 
icabı, arttmlan para1ann işletilmek su- noktur, mevduatın iltlm&1 tanma veri
retile namlanması, içtimai ihtiyaç da, bu len istikamettedir. HllkCUnet ve bazı eta
paralann memleket iktisadiyatında ve- tik rejimlerde olduğu gibi devlet esha
rimli sahalarda kullanılmasını amirdir. mmm plbmanr için fazla bir mevki ayır. 
Ancak bu suretledir ki, beşeri faaliyetin JIUI, ne de aerbeıt tasarruf sandıklannın 
şahsi elemanile içtimat elemanı mahfuz mevduatı kullanma tarzından daha dar 
tutulmuş olur. Esasen medeniyet de bu gi bir hareket sahası lhdu eylem]ftlr. lılev
bi temel üzerine istinat eyler. Eğer, fert· duattan, milli bankalara yatınlacak lmı
ler bilcümle ihtiyaçlarını phsan karşı· mm, hangi bankaya yatınlacağmı hllkQ
lamak mecburiyetinde kalırlarsa veyahut met tayin edecektir. 
hiçbir ihtiyacı temin etmek ıstırannda Tasarruf .1andıtları hakkında kabul o
bulunmıyorlarsa, medeniyet muhakkak ki lunan bu kanundan sonra devletçe, genif 
gerilemi§ olur. Bunun için §8hst tasarru· bir sahada çok eaulı yeni tedbirler alm
fun muvaffak olmasını 1iddetle arzu et· makta geclkilmemlıtlr. Bu tedbirleri biri 
meli ve elde edilecek imldnlann, heyeti doğrudan doğruya tasarrufu tetvlk ve hl
içtimaiyenin yükselmesi için en muvafık maye için alınanlar, dJieri bu mevzuu ya. 
olarak ne suretle kullanılacalmı öğrenme- kından allb.landıran sair tedbirler diye 

li · tasni! edeblllriz. yız. 

.fertleri tasarrufa teşvik için sözün tesi- Mevduab koruma kanunu 
ri aşikar olmakla beraber, arttınlan para- Birinci grupa dahil olanlardan, evveli 

Halk bankasının Ankara halk sandığın 
dan aonra Istanbul halk sandığının da a
çtlmasmı diğer büyüle §elıirlerimizden de 
halk sandıklarının açılması müracaatları 
takip etmiştir. 

Halk sandığı açıımaSı için ilk müracaal 
İllnftdelt')apllıDııtır. Halk harikası tara· 

fmdan bu hususta tetkiklerde bulunmuş 
ve yeni açılacak sandığın sennayesını 

koyacak olan İzmir idarei hususiyesi, İz
mir ticaret ve sanayi odası \'e Ziraat ban-

kasile temasta bulunulmuş ve mutabık 
kalınmıştır. Yeni halk sandığının esas 

mevduatı koruma kanunu, müteakiben 
mevduat hakkındaki hükilmleri de ihtiva 
eylfyen bankalar kaunu bilhassa mUhim
dlr. İkinci gnıpa dahil olanlardan ödünç 
para verme kanunu, TUrk paraSJnm kıy· 
metini koruma kanunu, muhtelif bankala
rın tegekkUIUne ve sigorta muamelelerine 
ait mevzuat zikrolunabilir. 

lılevzuum11Z11 doğrudan doğruya ali.ka
dar eden kanunlardan mevduatı koruma 

muka\ elenamesi hazırlanmak üzeredir. 
Hamlıkların ikmali birkaç ay s~ı 
için Izmir halk sandıiının 1939 senesi ilk 
aylarında açılabileceği anla~lınaktadır. 
Diğer taraf tan da Bursalılarda Bursa· 

daki ticaret ve sanayi erbabile halkın 
küçük krediye <>lan ihtiyaam gözörriinc 
koyarak Bursada da sliratle bir halk san
dığı kurulması için halle bankasına mü
racaatta bulunmuşlardır. Bu müracaate 
halk bankasınca henüz ce' ap verilmemiş
tir. Bu hususta tetkik \e temac:Jarda bu· 
lunulduktan sonra Bursada da Halk san
dığı açılıp açılamıyacağı anla~ılacaktır. 

şekkUlilne ve kontroluna alt yeni hüküm
ler ve kuvvetli müeyyideler görUIUr. 

1936 senesinde meriyete giren ve mev
duatı koruma kanununun ilga ve mevdu .. 
ata ait hükUmleri de ihtiva eyllyen ban
kalar kanununda dahi, tasarruf mevdua· 
tı, ayni espri muhafaza edilerek, dlfer 
mevduatından aynlmıı ve tasarruf mev
duatı esbabı hususi bir himayeye maz
har kılınmıştır. 

kanunu 1933 senesinde meriyete konul- Bu kanuna göre, taaarruf mevduatı 

muıtu. Bankalara olan mevduatın sene- sabiblerl, mevcutlarmm yilzde 40 mı mil
ler geçtikçe mütemadiyen artmruıı ve mü- savi bir miktar için bu mevduatı kabul et
hlm miktarlara baliğ olması, ve bu para- miş olan bankanın aktifind~ mevcut bll
lann milıt ekonomi ve maliye liayatm- tun kıymetler Uzerlnde imtiyazlı alacak
dakl tesirleri nazarı dikkate alınarak, ti- lıdır. İflls vukuunda tasarruf mevduatı· 
caret kanunumuzun tayin eylediği mura- , nm imtiyazlı kısmı, tasfiye neticesi bek
kabe sicillerine illveten, mevduat kabul lenmekslzln sahlblerine tedi) e olunacak
ıeden bankaların aıla bir murakabeye tabi tır. 

bulundurulması, Uk defa, bu kanunla ka- Yukarki kanuni hükümlerin tesislle 
rarlqtmımıştı. cümburiyet hükümeti, milli tasarrufatımı-

lılevduatı koruma kanunundan banka- za layık olduğu teminatı en geniş mik
larm, anonlm, veya hisseli komandit veya yasta vermiş bulunmaktadır .. 
llmted lirketl halinde olacaklarına, mev- Tasarruf mevduatımız 1920 senesinde 
duat kabulü için sermayenin tayin olu- 1.670.000 liradan başlı) arak 192!5 de 
nan hadlerden aşağı bulunmıyacağına, 1.531.000 llra;>a, 1930 senesinde 32 mil
mevduat paralannm diğer paralardan tef- yon 267.000 lira) a, 1935 de 72.234.000 11-

rikma, kasalarda tutulacak karşılrlr. mile- raya çıkmış ve içinde bulunduğumuz se· 
tarlarına, ihtiyat akçelerinin sureti te- ne de 100.000 000 lira) a ulaşmış bulun-

~~~~----~-:=:::::::::::::-------------~----------------
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Şap hastahgı 

E GEDE pp hastalıiı va· 
kalan görülmüş, tedbir-

Bir şikAyetin manası 

ler alınmı~tu. 
Y ainız hayvanlara müstevlt 

zannedilen bu hastalık insan· 
larda da sıksık tesadüf edilen 
bir halettir, 

çerken yoldan çıkını~ ... Dolrusu pişirdiler. Ne kaplanını, ne tay· 
tramva) ların otomobillerle, oto- fasını, ne 'elini melini dlnliyor
büslerle aşna fi~nalılı, blriblrine lar. 
harf ve tekmeendazlılı tramvay· Ama, kırkından sonra azanı 
ların ahlüını bozdu. Arabalar- mezar paklar derler. 

H AKKI :o;ulıa Gezgin (Ku
run)da "çaımırd:ın şik·ı

) el,, b:ışlıklı bir yazı :> azar:ık 
sonunu ŞÖ:> le gclirh or: 

maktadır. Bu ) Ukseliıı şuurlu ve metodlu 
bir çalışmanın milli iktisada hakinı olan 
zihniyetin feyizli bir semeresidir. Tasar
ruf ve milli lktısat hareketleri, büyük 
şeflerin göstC"rdlği istikamette matlup hı
zı almıştır. Bugünkil rakamın sühuleti<' 
ve kısa bir zamanda iki misline baliğ o
laca;;ında tereddud olunmamalıdır.,, 

"Yeni ,·nliılcn nsf il codıle is· --------------

Yalnız insanlardakine §8P 

hastalıiı denmez de "ppa o· 
turmak., denir. 

Tramvay yoldari çıktı 
V AT11AN lbrahimln idare· 

sindeki 106 numaralı 

tramvay arabası Maçkadan ıe· . . 

da bir inatçılık baMJÖslerdl. Gem Bunlara: 
tutmaz oldular, başlan çıktılar, - Ya Alil 
yoldaıı çıktılar, halka sarkıntılık De:riP lirişmek zamanı çok-
etmele başladılar. tan ıeldi artık 1 

Eceli ıelen ıocunur derler. 
Bu ihtiyar arabalar da_ kı.r- Ey mister tramnyl 

kından sonra azdılar. Mlsa!ırdır, 
)abancıdır, henüz memleketin Akibelin briplir. Böyle )ol
lopraAına, suyuna, havaınna a- dan çıkanlar kafalarını Çetinka· 
lışmadı dedik, ensemizde boza yaya çarptılar! 

lemi) onım, nmn, bari, > oll.ırıla 
şoförlerin ıiy:ınJ,arlı~ın:ı ser ı,:ek
seler !,, 

A, iki gözüm Hakkı Siıha Gez· 
gin ! Yol çamurlu i!>e ~oför nl' 
hnlt cl~in ! M:ıdcnıki isfö orsun, 
d.,ksnn dokuzu \•eren halik 'ii· 
:zü de "'t'rir. Jlnri kanallı taksi is
te de scıı de kurtul, §Oför de 1 

MevlOt 
Vazücsi başında ölen Çatalca kaymaka

mı Vasfi Çelik'in ruhuna 17 1 inci klnun 
1938 cumartesi gilnll ikindi namazını 

müteakip Aksarayda Pertevnly~l ~ 
camllndc mevlüt kıraet edileceğinden ar
zu edenlerin tetrifleri rica olunur. 
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IÇEl<U.t.: 

• Oniver--=itedı> Arap \'e Fars fdehiyatı 
ile uğraşmak uzere yeni bir şarkıyat en 
titüsü kurulrnu~ \e müdürlüğünt prof~.or 
Ritter tayin edilmıştır. 

• Yem te.,kil e<lılen belediye i timU'ık 
dairesımn kıtdnı-ıu llahilı\'e wkaletince 
tasdik edılerek ondı>rılmıo;tır l'adro bir 
müdür. bir mühendıs. üç len mt·muru. hır 
a\'Ukat. bir mukayyit, bır de daktılodar 
murekkeptır. 

• Sarıyerde bır ortamektep ve halk'evı 

açılma5J için kaza halkı yeniden teşeb 
buslerde bulunmaya karar wnnışlerdir . 
Sarıyerde ortamektebe giden hine yakın 
talebe 1.·ardır. 

' t tanbul baro heyeti yann ağır ceza 
mahkemesi salonunda bir toplantı yapa· 
caktır. 

Kont Ciano 
Dünyanın en genç hariciye 
nazırı kimdir ? Hayatı ve 

hususiyetleri nelerdir? 
Dunranın en genç hariciye nazın. A\· 

rupa -iya:;etınin en ileri bir ~ahsiyeti, Al· 
man · İtalyan anla~ma 111111 kahramanı ve 
Ital} an iyah gömlekliler teşkilfıtmm re· 
isi. Baş\ekil ~lusolininin damadı Italya 
hancı~ e mµırı Kont Cıanonun siyasi ve 1 

husust ha~·atı oldukça dikkati çekicidir. 
Kont Cıano. 25 nısan 1930 tarihinde 

Sen Pıer do lfom kıJıse,,,mde bu} ük bir 
mera ımle ltal}'all ıyah gomleklıler teş· 
kilAtı reısi l\lusolininın kızı Edda ile ev· 
lenmi,tı. Bu tanh genç dıplomatın haya· 
tında mühım bir dönhm noktasıdır. Bu 
tarihte Kont Galeazzo Ciano di Kastelaz· 
ze henüz ~·irmi yedi )'a,ındaydı. Musoli· 
ninin kızı Edcla, muhakkak ki bu eski 
gazeteci 'e genç dıplomatla, güzel gözle· 
rinin, tatlı sesinin cazibesine kapılarak ev· 
lenmişti. 

Gerçı Galeazzo Ciano, amiral Cianonun 
oğluydu, fakat onlara bu a alet payesi 
yeni ''erilmiştl ve Kont Cianonun tamah 
edilecek bir asaleti yoktu .. Zengin de de

Şemsiyeli 

kadm 

sporcu I 

lnı:;lltercde ka
dınlar hokı"y oynu • 

yor ama yine k.adın
lıkJanru elden bı· 

rakmıy<ırlar. 

Geçen gün 1'adm 
hokeyciler araıım

da yapılan bir maç
ta klilblcrden biri
nin kol~cisl, yağan 

l nğmura karşı kale
nin Uze rlne şemsiye 

asarak çahıımıotır. 

• Arabaların durak yerlerine ehemmi· 
yet vermedikleri görülerek belediye tara· 
hrtdan yeni bir tamim yapılmış ve araba· 
tarın işaret edılen yerlerden başka yer· 
!erde durup bekleyemiyecekleri bildiri!· 
mistir. 

• Dün Etibba odasında bir toplantı }'a· 
pıtmış \'e son üç aylık bütçe tetkik edıl· 
miştir. 

ğildi. Binaenaleyh, Edda sadece genç dip· ;-....n ... ,,_,,, 

Fakat yağmur • 
dan kaçayım diye 

§emslyenln altmdan 
ayrılmadrysa bir ı;ok 
gol yemiş olsa ge
rektir. 

• Şehrimizde bulunan P.T.T. umum 
mUdürU Şerafettin Karacan diln gümrük 
müdüriyetine giderek, posta maddelerinin 
günırilk meseleleri üzerinde görüşmfiştür. 

• A(yon anln~ması için Yugoslav heyeti 
ile yapılan müzakerelere dün de devam e
dilmi~. ihzari komitenin hazırladığı ra· 
por kabul olurunustur. Müzakerelere bu· 
glln de devam edilecektir. 

• Gümuşsuyu • Dolmabahçe yolunun 
inşaatım iki ay müddetle üzerine almı= 
olan müteahhit. belediyeye müracaat ede· 
rek, havaların bozması, lodos }'1lztlnden 
ta~lan getirecek mavnalann gelememesi 
do1ayısile rotun in~atıru bu mOddet 
ıarfında biliremiyeceğini bildirmiştir. Me 
sele tetkik olunmaktadır. 

• Ahırkapıda açılmı~ olan muvakkat 
istasyonun halka bfiyilk bir kolaylığı ol· 
duğu görülmü~ ve buraya bir istasyon bi· 
nasmın inşasına karar verilmi§tir. 

• Ticaret odası esnaf ıubesi, §Chrimizdc· 
ki bQtün i~er için çırak yetiştirecek bir 
mektep kurmayı kararla:.ttrrnı~tır, 

• Vilayet fik tedrisat inııbat meclisi 
hmust mekteplerin i~lerine bakmak Uıere 
bir 00ıelokutıar inzıbat kurumu .. seçmi •• 
tir. 

• Lise ve ortamekteplerde ilk ynııh yok 
lamalara önümOzdeki pazartesi gUnünden 
itibaren başlanacaktır. 

• Denizbank vapurlarına konulan reni 
forslarda bazı tadilnt yapılmasına karar 
vcrilıni~tir. Gemi resminin altında dalga· 
lı çizgi bacayı ku_~tacak şekilde u:atdn· 
caktır. 

DIŞARDA: 

domatm güzelliğine hayrandı. 
l\lu !ininin kızı Edda güzel değildir. 

Bilakis ona çirkin bile denebilir. Ancak, 
çok manalı ve zeki bir yüze maliktir. Ce
nup ikliminin at.eşile, Slav memleketleri
nin hayal dolu tabiatlerini nefsinde top· 
lamı~ bir kadındır. Onun bu hayalperest 
şahsiyetinin, meşhur bir Rus sosyalisti ve 
Musolininin en yakın dostu olan Anjc
lik Balabanovarun tesiri eseri olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Edda uzun mOddet bu kadından terbi· 
ye görrnü~ olmakla Slav ihtiraslarım da 
kapmıştır. Kont Ciano, Musolininin da· 
madı olduktan sonra artık siyasi hayatın 
inkişafı mevzuubahs olabilirdi. 

Kont Ciano evvela ltalyan konsülil oln· 
rak Şanghaya gitti. Burada vazife gördü· 
ğll sıralarda bir oğlu dünraya geldi. Bir 
kaç zaman sonra ilk defa olarak siyasi e
hemmiyeti haiz bir vazife aldı. 1933 -se
nesinde Çin hükOmeti neıdinde büyük el· 
çi olarak vaziyeti sağlamlaştırdı. Sonra, 
ayni sene i~inde kansile birlikte Romaya 
döndU. Edda babasJle beraber olunca 
kocasının istikbalin; temin için l!z:ım o· 
lan tesiri yapmakta gecikmedi. 

Bu sayede Kont Cianonun siyası mev
kii günden g!ine inki~af etme~e ba~ladL 
Evvelft matbuat şefi oldu .. Bir müddet ba 
vazifede kaldı. Ondan sonra Italyan pro
paganda nazırlığına getirildi. 1936 sene· 
sinde de Italrn hariciye nazırlığına tnrin 
olundu. Kısa bir zamanda çok bilyük \"3· 

zifeler gören Kont Ciano bütün dünyanın 
en genç hariciye naımdrr. 

Haricire nazırı olduktan sonra I{ont 
Ciano merkezt Avrupa siyaseti üzerinde 
rol oynamağa oo .. Iadı. Ewela Avustur· 
yayı ıi)•aret etti, sonra Almanyaya geçti.. 
O tarihlerde Avnıpada kuV\"etli bir miltt~ 
fik arayan Almanya ile ttal~~nın anlas-

• Associated Pressin., yaıdıfına g~re, ması milşkül olmadı. Bilhassa gene kan· 
Amerikan ithal!t ,.e ihracat bankası bir- sı Eddanın bu anlaşmayı haıırlatmak 
le,ik Amenb:a hükQmetlerile cenubt Amt· hususunda koca!öı üzerinde ç<>k mühim rol 
rlka devletleri arasında ticaret milna ornadığı görülilr. 
betlerinj arttırmak için mevcut krediyi ltalran • Alman ~nlaşma;ı ~i~no ~ile· 
bir misli daha arttınnarı kararla~tırmış- sinin şahsi gayretlennin ~tıcesıdır. Edda 
tır. Bu kredi miktarı bugOn 21 milyon uzun müddet kocası ile b:\ha ı nra~mda 
dolardır. bir hattl \-a ıl vazireslni gfumüş \e Duçe' 

• lsveçte ı;imnl bumu yakınında bir ka· nin de Alman anla~masınrn hazırlanma· 
saba olan Mehvnda ailelerile birlikte ~·a· sı işlnôe kocno:ile bırliktt hareket etmesi· 
pmıtkta bulunı:ın Norveçli balıkı;ılar, tel· ni temin etm.ıştlr. 
graf çekerek mahrukat, yiyecek, lçeçek ve Damat olmak ~refile kısa bir zamanda 
bilhassa çocuktan için silt bteml!)lerdır. terakki etıniş ,.e çok verimli bir çahşma 
Tan-arelerle bunların imdadına koşulacak eserini ortaya koymu~ olan Kont Ciano 
tır. Ancak tavyareler. arazinin vaziyetı ve ailesinin şimdi de Macaristan siyaseti· 

Bliyllk eehlrleı in hemen hep~in6e bllyte 

fiOknk leıklamıa rugclinlr. Karanlık bas
tıktan sonra f !erinden çıkarnk buluean 
bu çl!tler, bUyülr c ddelerden hemen 
dnr ııokaklara uparlar ve orada baıan 

duvarı rın dibinde ayakta dururlar, ha

zan b:r' yere 111 lrler. Kollan birblrfnded.lr, 
yüzleri bµrun burunadır. Bazan fısıltı tıl

til'8lnlı, oazan bir öpOeme. Dalma dudakla 

nnda bir tebesaUm bulunur, fakat kahh· 
ha ile gUldtilderini hiı: işltmcuinlz. ÇUn

kU lçltrlnde bir \teder, göderlnde bir ha
ynl vardır ... 

ve prtlan itibarile karaya tnemlyecekle· le yakından aH\kadar oldukları söylen- ---~--~---------
rinden gıda maddelerini havai torbalarla mektedir. 
atacaklardır. --::--::"'-~---::---:--...,,..d-;-......... 1:;--

• hviçrede federal a~amble, Is\ içre kon Askerlik şubesine ave 
federa.ııyonu relslığine 208 reyden 151 rey Fatih Askerlik eube inden: 
ile Etten eçmi~tir. Konfederasyon reıs 1 - Deniz makine 2 inci sınır 127·3346 
vekilllğlne Pilet Golaz ve 1939 ,., 1940 Ali Refik Varna 31J ~ubcye müracaatı. 
seneleri için f edcral yüksek mahkeme reı · 2 - Emekli To~u binba ı 206·300 
li~lne de Robert Frıry seçilmiktır. Mehmet Nuri oğlu 1312 doğumlu Şefiğın 

• RQmanya ziraat ne?.areti, Noel ağa· şuhere müracaatı. 
cınm Rumen anane5lnde ~eri bul4nma- 3 - Tütün ikrami)e i almakta olan 
dılmdan \e alnı zamanda ormanlar için· ma!C'ıl uhar. Erat ile şehit ~·etimlerine 
de zararlı bir keyh~ et olduğundan. çam 939 sene::ıi yoklamaları yapılmak üzere 
aY-r.eı kesilme ini ve atılmac:ını meneden resmi net, rapor ve nufvs cüzdanlarile 
bır kararname çıkarrnı>tır. şuben m(ıracnatlan ilfi.n plunur. 

• Alman yolları ıenel müfettişi Todt, Kadmköy askerlık ~ubcsinden: 
cı;ın Otu,,ratlann üç bininci kilometresini Kadıköy As. Ş. den Tütün bei~ e ik· 
seyri fere açmıştır. rnmı)'C~i almakta o\\}n \e kayıtlı bulunan 

• f'r<u• ı mı dısi bütce müzakeresine maıaı uba)· ve eratın roklamalan yapı· 
dOn öğleden ııonra başlamı~tır. MUza· laca~mdan maa, senedi resmi, nüfus ~üz· 
bre edılecek biılçe itdlive hfilçesidir, Mü~ danlarile iki~er adet ve ika fotoğraflarile 
zakcrelrıin ~kıı ~On ıilrt ·eği anlaf ılrnak· birliktt ~ubeye müracaat etmelerinin lA· 
tadır. zımgeldıği aHlkadarana nan olunur. 

Veni neşri.vat 

Caz 
Meshur Fran ız muharrirlerinden 

..Marsel Fagnol,.Un (Caz) isimli escrı 

cok nefis bir şekilde tabedilmiştir. 

Halk TUrkUleri kitabı 
Kqnservıtuar Halk türküleri kitabı· 

nın on beşincisi çıktı. Konservatuar ar
ışivinriekl Karadeniz hav~Jarını ihtiva e
den plaklardan mUesseısc yüksek na· 
zariyat muallimi Adnan Saygın tara· 

fından notaya alrnmı§ olşn bu ik\ap 

musil 1 folkloruna ait ilmi bir ço'k tet
kiklcıi de ihtiva etmektedir. Folklor ve 
milli kUltilr meraklılarına ehemmiyetle 
tavsiye ederiz. 

Gaı-hi Anadolu tUrkülerine ait on ııt· 

tıncı kitap ta çıkmak üzeredir. 

li1G11J mmmmııı,,ımııııı;mo B U G O N d9 
S A K A R Y A Sineması~oıi~ 

ced• 

~·~"~ ; ~Uy.: v~ ~ ~üz~ !" diy~n~"i't~· ~E D E 
'l'ÜRh:ÇE SOZLU KAHKAHA KASIRG.ı\Sl JURN~ 

Ayrıca Henkli MIKEY MAUSE ve yeni PARAMUNI 

'Mmıınıll!llllr.ml'J'.HHD Seanslar 2.30·4.30-6.30. Suvare 9 d~ 

•am... Başkalarını taklid etmiyen 4 
_, 

Daima Başkaları Tarafından Taklid Edilmek iste 
' ALi MUHiDDJ 

HACI BEKill 
~ • .. ıcıdık61 
fı'Jlill 1 [lliu Merlcezı: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoflu, KarakoY• 

11 TÜRKiYE iÇiN m C 1rl 
Moskovada Ra~wo (}<ot1!sa~ 

Yabancı mcmlckctJcr Kültür milnasebctJcri idarne.u~uıı ~ 
(VOKS) Cemiyeti?c S. S. C. B. Radyo komitesi, 16 Bii1-o~ı1' içiıı ' ~ 
günü Moskova •radyo istasyonu ile (Dalga tutu 1744), TürldY~ 1, ti 
cdilc.1 t :r radyo konseri ncşredecektir. Kenger, Tilrkiyc şaat f ~ 

t • • ıe'' Ja~ ıyaca.~ .ır. 1' eıı ~· 

Bu Konsere, a§a~ıdaki Sovyct yüksek un'atkirları i~tira rtifl ~ tr 
Sovyctlcr Birliği Halk artisti Barıova (Teganni) yUksek ' oJal' 

lovs::ı (Tcgani) ve enternasyonal müsabakalarda mill:Afat atnııJ 
kov Zak (Piyano) ile Llza Gilcls (Keman). 

ile sabah, öğle 
Her yemekten sonra mutazaman 

llALf\ OPERETİ 
nu akpm snat 9 da 

I Ç f C E 
Bü) ük operet. HdbOrO 
lln$il nı:ıa, MO:ıik Sey. 
feıtln f,sal, Yaıan Yu· 
'ltıf Sıını i, orkestra, 
Bulc. Cıınıarıesl ,.c P~. 

zar maline 15 de. 

'l't•şt-k kil r 
Knlb sektesi neticesinde aramızdan e

bediyyen ayrılan babamız Mahmul CelA· 

Jcddlnin gerek cenıızc ıncrn.sinılnde bu· 
lunmak ııureUyle kndl~lnaı5lık g6steren 
aayrn dostlarına, ierek OIUmUnden mUto. 
velllt elemlnılze ~tiraklo blılod teselli 
eden ahlbba ..-e akrabalarmıııa ayrı ayrı 
leşekkUre toeasUrUmUt rnlnl olduğundan 
muhterem Itabı.:r'ln del!lctini diler!%. 

Merhum Oelaleddlntn a11o efradr 

il An 

ve 

~" llt"ynğlu f)lirdijnrii Sulh Hulm'k Bılah]\eme.lndcn yır1e~1 'I 
rtıen rsıu d4e J' 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar ve. h
0

,-u c•~ı >• · .. t4 
. oerew ' ıer (/', 

de bulunan f{asımpaea EyyUhUm Ahmet efendi maha.Jlcııı ı:natıal ~· ~ 
yenl 83 numıırah e\ in lıunıuru ile l{asım p §adıı Hacı şat:ıan.. artı' ed' ; 

ı açıa b "'.dl kak eski yenl :?1-27 numaralı tıostnnın 120 de 80 hlsscs 50uş d~ • !Yı 
17-Ml3!l tarihino mUsadlf Salı conn saat ıo da sau1acaktır1· e 1110~ 11ııı J l 

:39 tarih n stl e yetmf,. beşi bulmadığı takdirde ikinci artt ınna 7 -2-9 lJrlldır. ~O 1etı 
saat 10 da icru edilecek Ur. J::vln tamamın m kı,rınctı 1500 nulll " _. 

. mi {hala ,. (f r 
nın kıymeti 2648 lira t•hmln edllmtıttr. D ellllllye rcs 11 ~ 

bedeli mil1Jtcrlslne aıtUr. ,eıoıc.ıt'1.,ı ~ 
ın k•I'ıs1 ıcıt'l 'V' 

TafıllA.t: ev iki bölUkteın ibaret olup sağdaki bölrnen gtr!llocl'I rııtO f' 
nın yanında bir dOkkCın vıırdır, Ah,ap çü t kanatlı kapıdan IJ!ınl Ç~ 

11 
;.P•f ı 

döşeli. bir taelılı ıırkaJıı Lir kapı ile bahçe ye ~ıkınak. Uze~n~:kl cık"1;!11ıı'~t 
fak varılır. Bnhce tn::ı du\'ııırla mahduttur, Bir kapı ıle ) di\'cıılff tılf t b 
lır. Bahçede bir kuyu vudır. Zemin kılttn dan abşnb bir wırcltı.etiıtd~etııı ~· 
ltrlır. Sokağa pencerelrri olan bir 11ofa ile bir oda \"e bahçte çıkııır· f 

b 4h•E10 c b'' rında bir de hela \'n;-dır. Keıa ikinci lcntta ah~a ıncr d' ti 
katın a~ nidir. ıtıetl!\ ı 

• )cık c ır 
d ıo r Diğer bölme: kapısı ba!ıçrclcn olup zt'min ks.tın 8 tılr ,o 11 d•~ 

\'tlrdır. Ah ap merdivenle birinci kata çıkı lrr. Birinci ~ntta C r 1 
de hclil. \"ardır. Jkinı:I katta bir oda \'C bir de rıofa vıardır, lf 01,tt<wtrıı• 

Bosıan: kısmen du\'ar ve kısmen t.ah ta ve ltendcıl.tcrd ını tr ifil) 
"k' dP ıı I! iki ~Uzü rnUtccavi:& munt.elifUlclns mcp•a ağacı ,·e 1 · ı 1 ,.ı 

1 
malı bir de bnhçrvan kltibcııi vardır. uıı ,. rı ~r 

IJ ·o.ıtlıı '" lst~klilerln yukarda çlisterllen ~Un ve s ıı.tı ej • 
mahkrm~slne ı;elmelerl, arttımıa)ll giretıllmelt lc;in )il ıe · 
aktcsı yahrmıısı •10.r.ım ol lıısu llnn olunur. 



ff atağ-Baş~ekilinin beiJanatı: -
'fürk kıtalarının yakın 

flaristeki 
. .,,. 

muhakeme sıqası 

bir atide geri alınması 

Beyaz Rus Generalini 
kaçırtan kadın 
mahkümoldu 

beklenmemelidir General Kutiyepofu'da 
gösteriyor ki~ kıtaatrn ve bilha~ Tfirk kıtaatimn ya· b~~~l(~.A~~ ~~!~ı~~! AP.taıcya, 15 (A.A.) ' - Hatay hükOmet reisi Abdürrah· 

"an Melek Alman (0.N.B.) ajansı muhabirine beyanatta 
buıllnarak İskenderun limanının Türkiyeye ilhakı ve buna 
~bil Hatayın diğer kısımlannın Suriyeye terkine .~ 
~ • Paris ve Sam arasında müzakereler cereyan ettığur 

haberdar olmadığını söylemi~ ve demi~tir ki: 

11 
- Gazeteler tarafından bu bapta i~ edilen haberler 
~ dtıüdir. Hataydaki TOrk ve Fransız askerl kıtaatının 
llri llınma.l\J için Ankara ile Paris arasında yapılmakta olan 
~tler henüz bitmemi~tir. Yapılmakta olan kışlalar da 

kın bir atide gen alınması beklenmemelıdır. . • . . . 
Cenevre mukavelesi hilAfına olarak, Suriye, Hataydan kemesı, bey~ ~~~ g~~~ı Mıl~e:ıc kaçı· 

giden mallara gümrük resmi koymuştur. Bundan dola)'! Ha· nlması ~Mısesıl 1 eSka bl~ _ar(k.0 ~ • ~u· 
· d s ·. mail 'thal esmi koymayı der hakemesı yapı an o ını ı evıts a· ~Y h~Qmetı e un)e arına ı r ya ismi ile meşhurdur) yirmi sene §akke 

pı§ ~:ı::la TGrkiye arasında serbest mnbadele rejimi mev- hizmetin.e ve on sene Fran~~~ ikametten 

cuttur Türkiye yakında Hatay statilsünün kendisine verdiği mah~yete mahk20Cım etrn~ 1~ hak m~cibince. lskenderun limanının tevsi ameliyesine baş- Plevıtzka~anm. F sene fkr "-cezasın~ 
. · d :-;.· · · • mah!:Cı.m edılmest ransu e cu, umumı· 

lıyaca~tır. Mevztıubahs olan şe)' bır harp lunanı esil bu ti· :resinde derin bir tesir bırakmı~tır. Muha· 

caret lımarudrr.,, kemenin safhaları gözönüne getirilerek 

lngiltere bize 
kredisini arttırmak 

Hatayla iktısadl müna
sebetimiz genişliyor 

jiiri heyetinin general Skoblinin ZP\cesini 
bu kadar ağır bjr cezaya ~hk<Un etmek
le Fransada lfaliyette bulunan bazı cc
nebt memleketlerin ajanlanna bir ihtarda 
bulunmak istedili söylenmektedir. 

Bazı gazeteler bugün, 20 ağustos 1938 
de Perpignan civarında bulunan ve evve-J 
il Tibor Viezin otdulu zannedilerek gö-istiyor 

karaya dönecektir. ~~'blllr fabrikaları umum mlldilr{l M. 
-~Y yanında başmUbcndls M. Ed
~ Oldufu halde dUn Ankaradan ıehri

İstanbul, Samaun, Trabzon ve hm1r u. 
man tesisatJnm da yakında bir lngllh 

firması tarafından deruhte edilmeal ve -._ clönmQetUr.' 

"•rtıeıı maltllnata göre, M. Carllnsky bir aya kadar bu husustaki mukavelenlıı 

mOJen cesedin mezardan çıkarılmasını 

iatemektedirler. Bu ıueıeler, cesedin 13 
temmua 1938 de Paristen kaybolan dör· 
dilncQ enternasyonalin nüfuzlu azasmcl 
Trotzkinin eski kltibi Rodolf Klemensa 
ait olduğunu iddia etmektedirler. ~da ziraat vekili ve diğer erkanla, imzalanması muhtemeldir. 

-,qlerenin TUrklyeye ı.·erdiği kredinin KarabUk fabrikalarının inşaatı çok iter 
~ı lçln temaslarda bulunmuştur. lenıiştfr. 1939 mal'tmda fabrikanın kUşat 

Bir iddia 
Belgrad 16 d\.A.) - Vrsne gazetesi 

muharirlerinden birinin sekiı sene evvel 

20 sl'nc haııse malıkfun olan PIC\itzbJa 

Pariste kaybolmuş olan general Kutiepo
fun zevcesile yaptığı bir mül~atı nqret· 
mekteclir; 

Simdi Yugoslavyada Bela • Erkvada i
kamet etmekte olan Mme, Kutiepof, ko
casının han~i şerait altında kayboldulu
nu anlatarak daima general Skoblinin 
zevcesinden şüphe etmiş oldu~u söyle· 
miş ve bu kadının Rus muhacirleri Qzerin 
de büyük bir nQfuzu olduğunu il~ve et· 
miştir. 

il._ kredi, yeni kurulacak iki acker fab-1 resmirJn yapılacağı tahmin edllınoktedlr. 
~ı lntaatiyle zirai malzeme ve makine 1 Karabük fa brik.alan blrmıfyön metre 
"it llınnıasma sarfedilecektlr. murabbaı 1U'Ut lıJgal etmektedir. Amele 
L~ C'.aı-Unüy bu yoldakl tema.ıslan ve memurin blnalan buna dahil detildlr~ 
~ k o ıs . 20 1rıı--.............. uıugunaa bir de de-
L ~da maltımat ve"::~ .. ~e~ .. !=.ı mlryohı yapılmaktadır. 
~ ve ya~.ıs ... ~ - ----·-------------

Jl o ii tor Şablın 

HntQmetbnls. brdet Hataym lktıladen 
ytlkseJmealne lmkb vermek ve kardet 
memleketle ana vatan araamdakl t1cart 
mllnasebatı kolaylqtırmak için Hatay 
m~ell her nevi eoyanm. gUmrllk 
reshnlerlnde yllzde 99 tenzillt yapmum
dan ve muayyen memleketlere haaredll· 
mil olan 9 kalem ham maddenin ithali 
hnkkındakl k~enln Hatay meneeU 
maddeler için tatbik edllmlyeceğl ve Ha
taya ihraç edilecek buğdayla demir de 
dahli olduğu hal~e blltlln maden cevher
leniic!eıı llsau aranmamaSJ ltann1arıaı 

Yerdlkten aonra kardeı memleketle ana 
vatan .araamıt. tlcarl milnaaebat aUratle 
bıtfaaf etmeğe bagla.mqtır. 

İhracat taclrlerlmiz bUbassa hallede· 
medlklert Hatay S(lmrtlklerlndekl Tllrk 
menısell mallara nud bir S(lmrtlk resmi 
tatbik edllecetf huıueu brdet memtelre· 
Un de ayni kolaylıktan gl5stereceğl mu
hakkak görülerek bertaraf edllınll ve ih· 
racata gl.r1tllmJfttr. El4uıea Hatay ıDm· 
rllkleri umum mQdllrtl eü:I ıtımrtlk umum 
mUdUrlerlmlzden hı.san Raslm bu husuata 
Ankarada temas halinde bulunmaktadır • 

Halk Sandığı bugün 
merasimle açıldı 

Londra seyahı;ıli 
( B~tarafı 1 inddtJ 

.._1- Alman~-a bugünkü ticaret usulleri· 
• fJe ;}\ ~tiği takdirde İtalyanın alaca· 
~Yet ne olacaktır? 

.:...- Yahudi muhacereti Qzerlne husule 
a mali ihtilafların halli; 

)l -Almanyanın cenubu şarkf Avrupa· 
..._ ~ olan ticart teşebbüslerinin e
~)'etini lngilizlerin gözünde kuçült· 

~ Şaht lngiltereye husust mahi· 
A1..... ~ olarak davet edilmistir. Bu ziyarete 
~Yanın cenubu şarki A vrupadakı ti· 
'~lerine karşı lngiliz hük<ımetinin 
~ Ya)'l bu oyununda mağ!Qp edece
'1~indeki tehdidi üzerine karar veril· 

lovakyanm kalkmmasma tahsis oluna· 
caktır. 

iptidai mnzakereler muvaffak 
olursa .. 
Londra, 15 (A.A.) - Alman bankası 

direktörü Şahtın Londrayı Zİ)'areti bütün 
gazetelerin mali sütunlarını me§gul et· 
mektedir. 

>......~ tehdit Alman ticaret nazın doktor 
~ arkadaşlannı hiddetlendirmiıti. -----------------------

~ Ozerine Hitler doktor Sahtı çağır- 1 1 1 T 

Times gazetesi. bu ziyaretin kat iyen 
hususi mahiyette olduğunu kaydetmekle 
beraber eğer bu iptidat müzakereler mu· 
vaffak olusa resmi müzakerelere başlana· 
cağını ve bu müzakerelerin de damping 
ve takas usula ile mQbadele meselelerine, 
yahudilerin muhaceretinin kolaylaştınl· 
masma ve Çekoslovak borçlarından Al· 
manyaya geçen topraklan ala.kadar eden 
kısmına müteallik olacağını yazmaktadır. 

'~kendisini Londraya göndermeye la yan ar un usu 
bo \'tnniştir. • l ki 

- ~ ~~ şahı ıngmz maliyecileri ne ~~- IS eme 8 ısrar 
~ iktısadf meseleleri müzakere ıçın 
~.! satahiyet verirmi~tir. edıyorlar 
~ ~ Deyti Herald gazetesinin yazdığı· 
~Ore bugünlerde Çekoslovak maliye- Roma. 18 (A. A.) - Gazeteler, ttaı
k.._~en marekkep bir heyet Londaraya yan taleblerlnden bahsederek Fransaya 
~ İngiliz hükfunet!nin Çckoslo,,'ak· hUcum etmete devam etmektedirler. Gl
.:~ \'trdiği 10 mılyon sterlinlik kredı omale d'İtalla ve Lavoro fascl.9ta gazete
~görü~lerdir. Bu kredi Çekos- leri ltalyaıılarm Tunuata vücuda getlr -
~ dilı:leri muazzam medeniyet eııerlerlnden 
ı-.1 blhls makaleler yazarak bu keyfiyetin Ro-

r ı istinde suikastlar ma tarafmdan •erdedflen talebler tçln ye
ni bir vealle tettn ettilin1 kaydetmekte· 

w ı dlrler. 
it çoga ıyor · cazeıe1er, ı11ncı asırda ttaıyan1a~ 

!\aı'Ha, 16 (A.A.) - Haytada teca. kftlllyetll miktarda Tunuıa hicret ederek 
~ ;I' devam etmektedir. DUn akşam bu memlekete Jktısadt, tnıttırel 'Ve 808-

~ 8 lbudi ağır surette yaralanmış. yal bakımdan mUeıısir bir surette nntuz 

''~' Ulkaatıerin coğalması Uzerlne etmi3 olduklarını yazmaktadırlar. .._it lbet Hayfa şehrine iki yUz tngl· 
""-• kollektlf ceza kesmiştir. 

~~~d«ıa. U (A.A.) - Tul.el-Kerim 
«tt"'ı 114- kurulmuş olan bir pusuya 
'laaa11 lngtlfz askerlerinden biri telef 
...... '· lltlai de yaralanmıştır. Bunun 
~Qr~' Vata mahalllnde derhal bir 
~ le asker gltmlıs ve mUtaarrız -
ıc.::•r zayiata u~ratmıştJr. 

'-ı,11 llı eşratından Şeyh Mahmu • 
'l'tte •arı bir Arap tarafından sokak 

1114
" ruvenerle OldUrUimUotnr. 

Halepte iki suikast 
Halep, 16 (A.A.) - Havas aajnsı bil· 

diriyor: 
Suriyede muhalefet reislerinden ilci ki· 

ol Halepte tecavüze $anuşlardır. Abdu· 
gaffar Mesut ağır surette hançerle yara· 
lanmış, gene eski mutedil!•: partisinin ta· 
nınmı~ azasından Şeyh Abdillkadir Mar
mani camiye giderken bıçaklanmı.stır. 

Mütecavhter ka~§lardır. 

Yakmda esas tcşkllA.tı yapılacak olan 
Hatay gUmrillı:lerl ehndllik Hatay aeçlmJ 
dolayıslyle mezunen orada bulunan Ha
taylı Türk gilmrllk memurlan tarafmdan 
idare olunmaktadır. 

Köy kalkınması 
programı 

Ankara. 16 - Reisicumhur femet 
foönU dün saat 15,15 de Ziraat Vckl· 
Jetine teırif ctmit ve vekiller heyetinin • yapt:ğı toplantıya riyaset etmiıtlr. 

Fasılaıu olarak 5,S saat ıilren top
lantıda Ziraat Vekili, köy kalkınması 

ve zirai itler hakkında izahat vermig
tir. lsmet 1nönil, bilhassa 4011 ıeyaha

tinde aldığı notlar etrafında Ziraat Ve· 
kilinden izahat lateı...lgtir. 

Verilen malGmata cBre, toplantıda 
k8y kalkınmuı ve zirut konıreai hak
kındaki iıahat Cumhurreiılmiain taıvi· 
b:nden geçmiftir. lamet İnön~ bu mev
zuda mühim direktifler vermiıtir. 

Zirrat V ekileti, büylik ziraat kon· 
gresinln bütün bazırlıklannı tamamla· 
m:ıtır. Kongre, Parti Kurultayından 
ecnra derhal ite batJayacalı:tır. Konıre
yi 27 lı:lnunuevvel aalı günU aut 11 de 
Baıvekil CcW Bayar bir n ıtukla aça· 
caktır. 

Kongrenin hedefi memlekette radi· 
kal bir köy ve zirai kalkınma i§ini proğ· 
lamlaştırmaktır. 

B u n u için de ~ mese-
leler üzerinde takip edilmesi lfzım ge
len esaslar tesbit edilecek, n:.emlekc:te 
ait umumt ihtiyaç ve dilekler gözden 
geçirilecektir. 

BUyUk Millet Meclisi, parti umumt 
idare heyet azaları, vekiletler, milıta· 
kil umum mUdUrlükler mümessilleri, ıs 
tanbul Onivera:teal milmeaailleri, mat
buat, milli banb.lar, ziraat ve drat ea
nayi üzerinde çahıan kooperatifler 
mUmeaailleri birinci köy '.lıalkınma kon· 
ıreainin resmi ualandır. 

_. Başt111atı 1 ıncıdı 
~ bet t&la aııdıfa relmlt ve alt 
aatonu rezdlkten aonra yutan, mUdirlyet 
oda.sına çıkmı;,br. 

Vekilin beyanab 
Burada allkadarlardall eandık tqklll

tı hakkında fahat alan 8aldr Keseblr, ga
zeteclleri kabul ederek 111 beyanatta bu· 
lunmuetur. 

.. - Buglln, kredi i§lerlmlze yardın. e
decek çok hayırlı blr mUeaaeae daha kur
mut oluyoruz. 

Ticaret ve eanat l§lerlyle ufrqan sa
yrlan pek çok vatandqlarm kllçllk kredi 
lhtlyaçlannı kolay ve ucuz blr tekilde te· 

m1n etmek gfbl hem lktlladt ve hem de in· 
u.nt blr vazife itasını üzerine alan yeni mil 
enese zahir! halindeki tevazu& rağ-nen, 

hakikatte çok bllytlk ve kıymetli bir hiz
met denıhte etmektedir. 

Vatandqlara hlmıet yolunda bu mlles
leleye bcplmla muvaffakıyetler temenni 
etmeliyiz.,, 

Şakir Keaeblr bundan eonra 1ehrlmiz
dekl tetkikleri etratmda da tunları söy
lemiştir: 

"- Bu sabah Ankaradan gelerek De
nlzbank ve deniz tlearet dlrcktörlfir!ilndc 
tetkikl"r yaptım. Öğleden sonra da vckfi.
lete bağlı diğer dairelere gidere~ mc<1rrul 
olacağTM. Ve bu alqam tekrar Anknnı.yn 
döneceğim.,. 

Merasim 
İktıaat vekilinin mlldlrlyet odruımdakl 

tetkiklerinden sonra tekrar alt ealona 1· 
nfldi. Burada sandık mUdilrQ bir nutuk 
aöylfyerek sandığın yapacağı l~lerl anlattı 

ve hllknmetln sandığı lhdas etmekteki 
makaadmt izah etU. 

Bundan ııonra lktmıt veldll Şakir Ke
scbfr bir nutuk söyliyerek ııandığm açılı
ımı yaptı. Şakir J{esobir bu n~tkunda hu
llsa olarak ~untan ı6yledl: 
"- Memleketimizin dl\yandrğı esas vn

stftardan biri halkçı olmaktır. Rejimimiz 
halka hizmet esasiyle lrnnılmuştur. Cum. 
huriyet hllktllnctl, dalma halka hiunet 
yolunda bulunmağı kendisi için bir vazife 
addetmt-ktedlr. Cumhuriyetimizin vücuda 
getirdiği sayısız eserler arasına bununla 
b lr yenisini l!Ave etmiş oluyoruz. EsC'rln 
hakikati g6rt\nilşllnden ~k eUmullUdllr. ı 
İstihdaf ettiği mabat IUbarlle memlek,.. 1ı tin hth1lk bir iş bötnmUnde çalı~an va-

1 
tanda~lara yardrmı Uz!?rine almıştır. ı 

Millf ekonomi hayatmda kredinin ehem
miyetini blllyaruz, Cumbnrlvet, aldığı ka
nuni tedbirlerle, vücuda getlrdlğt ve kur
.-.. ~ mlllf mUPaeselerle bu bllyllk !htlya· 

m genli bir nispette temine çalıımıt bu· 
lunuyor. Şimdiye kadar kllçUk menfaat
lerle uğraşan vatandaşlamnıs diğerleri 

kadar krediden · istifade edemiyorlardı. 
Açık kalan bu lhtlyacı yerlrte getirmek 
nzere cumhuriyet hllkfunetiınlz nihayet 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları teıkill· 
ne karar vermiştir. Memleketin her ye. 
rinde bu suretle ıandıklar açılacaktır. 

Halk Sandığı geni§ kredi teşkilAtı olarak 
memlekete yayılacak ve kilçUk krediye 
muhtaç kimselere yardnn edecektir. 

:Muhterem Başvekilim Cel!l Bayar, bu 
ite verdiği ehemmiyetin blr nl§ıı.nes! ol• 
malt Uzere bizzat açılrş resminde buluna• 
caktı. Fakat fazla m~gullyet y{lzünden bu 
vazifeyi ben ifa ctmlt oluyorum. 

Atatürk devrinin bir çok sahalarda ol• 
duğu gibi bu sahada da bize kazandırmlf 
oldutu e!!erlcrl daha ziyade yQkseltecek 
ve çoğaltacak olan kıymetli 

Rcl.slcumhurumuz İsmet tnı:snn'ne eoıısus 

saygı ve rıUkranlanmı blldlrirlı:en ıstan .. 
bul Halk Sandığını muvaffakıyet ve bap.. 

nlar temennlsfle açm11 bulunuyorum.,, 
Merasimin bitmesinden eonra bizzat 

tktısat Vekili Şııklr Keseblr 11andığa 10 ll4 
rahk blr mevduntta btJ.lunarak !Ut mna· 
mele;i yapmıştır. 

Bundan sonra blnanm Oırt salonunda 
hazırl:ınan bUfede davetWer lıaJ edil· 
mlJtfr. 

Bağdatta bir komplo 
Bağ.dat, 15 (A.A.) - Devletin em· 

niyetine karşı komplo ;yapmak ıuçun. 
dan tevkif edilen §ahsiyetler, 1937 ıe.. 
nesi temmuzunda cldiirillmilı olan Ge· 
neral Bekir Sıtkının yakinlerlnaendlr. 
Bunlar, evlerinde mevkuf bulunmakta· 
dır. 

Aralarında &"bık müdafaa nasın 
Mahmut Şeyh, General Bel:ir Sıtkııun 
sabık yaveri yiiıb11şı Ali Halis. sabık 
Londra ataşemilitcri Albay Şakir var· 
dır. B:uoya m .. nsup bet kiJi de :mevkuf 
bulunmaktadır. 

----------------------------
Belediyeye bir teftiş heyeti 

geliyor 
Belediyede bazı işleri gözden geçirmek 

Uzere Ankaradan bir tefti§ heyetinin bu 
günlerde § hrimize geleceği haber veril• 
mcktedir. Heyette mUlklye mnretUtlerlJe 
maliye erklıır da bulunacattır. 



Moda her gün değişen bir şeydir 

Bayanlar ! Modayi deOil tipinizi düşününüz 
Her bclm. sQıeldlr, her elblle pk. Gll· 

.ı ciyiDea bdmm btıtUıa laUnerl elbtae
IJDl pbllyele imU.Ç ettlrrebUmellıı· 

dedir. Gllzel &arilneıı kadm keneli mad· 
d! ve ruhi hUviyetinl aezebllen kadmdır. 
Yokla illoda her illa deliMD, bir ~ ev .. 
vel &tlRl dediiine bir sDA 80ll1'a çlrkbı, 
blrkag 1eııe- enelld çirkine blrkag aene 
IOlft ıazeı diyen bir varbktaıı batta 
Jaeclirf 

Dtlnya nUd alUI etrafmda matemadl 
Mr ~etle d&ıtlyonıa, terzi de mate .. 
madlyea mocWım etrafmda d&ıtıp duru· 
Jtr; bir nokta etrafmda dGDa her 187 
slbl lfmdl bulanduju yerel bir mtlddet 
IODra tpra leleceibd bile bDe dantlyor. 
Sis de IBterMals bu d&ıQae 11JD1ak mec
burlyetlııdeainlz, fakat bmıdan evvelkl 
pzılarımdan blrlDde 116yledfibn pbl ona 
Ubt olarak dejil, zevktnlze ODU t&bl JaJa-
nk... 

Koda lfledyle allkadar n'9rlıatı takip 
edenler bDfrler ki buglhıthı terzileri bq
lıca tıç kadın Upl kabul etmektedirler: 
JDAalk kadmlar, sporcu ruhlu. kadınlar. 
hulya ile l>MleJıeıı bdmtar. Koda mağaı. 
salan eimdl elblle mmarlıyan bayanı. • 
rm evvel& bu Uplerden bıapme 11Y1111l 
o{duiunu arqtmyorJar. Q1nkl bu nokta-
71.taybi ettikten 10Dra yapılacak elblleye 
orljbaal bir pkll vermek çok iofay olu-
70r. 

Kltaik kadın . tipi 

ıpAalk bdm deıılnce hatıra 1ıoyu 1,&8 
IJe l,88 ................. obmyu, fakat 
bburp bmlkled me)'C1ua Clbul dere ,. 
cecle a.Ylf da olmıy&1l 1*' tip plir. Bil 
tip Wıpnp omullm ~ ~ 4ol
swa. beea~ .... -led..,... 
lflw m de im tlpteyHDll 1 ııumaralı ,.. 
kilde a&lterllea kllllt blclmdekl elbbıeoı 
Jer1 ~ *8blllnlals. 1kl Jm • 
llUltaıı roblara, b1ıartma " cUlmle lll1a. 
lere, una ve ıeJt pDUl eteklere Dıttya 
cmm JOktur. 

Gt1ndDs Ja)'lfetıermcte daha blru toyu• 
ca bçm&k l&l'ti11• moda renkler! Meer
tbds. KmI, 8lyah, denli mavfll, yaprak 
78llD en meda renklerdir. J'akat kumral 
19•• &gık piden lllJDl.ym& Aklam tu
valetleri lcbı aratara beyaa bll' rob c1Ye~ 
ldHnlıı.IS. l'üat ıl)v bir robu dalma da.o 
11& çok Jı:lbai' oldutunu unutmll.ymm. Genç 
Jm1ar I0'7\t ma'ri, atık ı-ıbe, Jı:oyu yefl. 
B tercih edebfllrler. 

Bu elblleler için aatma ;vtlnltl Jmiaafla
n ara,nm.; to'Jı: ve -~ tercih 
ediniz. Boblammm )'ÜUIDI .. bJner1.. 
111 bqlur-tdr Jnmtqhın da 714*1»lltnlııts. 
Jlller emprime kümqJatdaıı hoeJaıayor • 

11ms ıllalerl 11end8lt ~r 'Ye çbıflle:r
ft aekDlerda Uıaret kumlllm Mfblts. 
J411b•tblr gige'W latl7orams muntm.m 
ft Jı:tlcUk tfGeJı:ll olmamı dtlttlnlnUS. 

Retlm4e i&'dllthıls JDOdeJ Jıer D~ 
}a sevke &iN hamlamnJf bJr lrnektlr. 
~irinci modeldeki mavi beyaz fulardandJr, 
llllllto toyu ıu~ 1UhJtlden&. l&Pta da 
Qnl Jtumqtan "1lPJlmJltır. 

Spora anen tip 

Spor bc1ia ~11 ~turen, ... 
bafka bir gevikltt, 'bafb bJr eJbtbdyet t b bir deri taım--. kol :aiızları ve ceb 
veren bir. 19ydlr. Bfııaenale:vh çor ya • kapüıatmı banlula ~ebllirabüL 
pan veya eporu ıeven bir bdmMDJs km• Hay.Ji Mftll tip 
dlDlze ~ ı.a.u bir ceilttft elblle 
yaptumaıqs lkmıdır. lleeell a mulaarada Bu tiplere ya.qaa e1bileler mat mem-

leltetttrh veya mazinin Ulak de'Vlrtt\'bı
de il~ eald elblaelerl batırla.tu ıao .. 
detlerde yapılmıf olaalardll". bunJU da 
bet IUllll8radati modelden goJı: tatifade 
edert,1'. 

ld model bu takditae alze eoıı ~ - -~----..--~--------J.---..-...------

caktır. Ba modelin etekllli dtlzdilr. OOet J A V S 1 Y E l E R 
18 k~lldfr. Renkleri blrlblrbdn ayni de· 
llldlr, fakat birlblrbıi tamamlar. Spor t1pl 

elblleler *'bilmek için boyun 1,60 du 
1IZWl oima.aı, ı6isoıı •• omuzlann da o 
nlapette senit olması prttır. Bu çewlt el· 
bleelerde yalnız ima 6kpll ıenit Jakarpiıı
ler pylllr. Bltz yerine cekete uysun bir 
kımıqtan bir :pulover giymeniz de GQk 
uygun olur. 

8a)'et ~ daha fula *>luYacak o
lana! ~ b&~ar Jçla <•> nuaaralı 
llkll lde-1 bir Jll&llto)'a l&lterl'Yor. Bu 
... to aıtı d~. KttQtur ve aade bir 
ktlrk yabm ..-. Bfer ellbt!cle geçen 
19Delerden bir pqa utrapn yahut bq-

• BlrÇok ,kadm)ar ıebzelerln pç pltU
ğhıden t1k47et e-dvler. Nohud, kuru fa
IUJye libl PÇ plien. aeblleler piiiriJirken 
tJDCeteye bir ka1a)-e kaplı 'karbonat atı
lma. pl1111e zamani eoJı: dSWr. 

• Yemek ~ kacbiilaı' eoğan koltu
RD.W elden .cı•dıtmdan ~k flklyet e· 
d.e:dir. H&1bü.f ~ doğrd:ıkt&n IOnr& 

eJWıo(m bir parça tuzla uğqturacak: olur
Jp.a kokudan eser kalmal. 

f .ftada ~ Vl'IJ. lWbuJd 18Y• 

Unntıı dolma llentııı ~-- T~l&t 
etin~ bir .,..,rmt tçenılne litl 4oldu-
runuz. Bir awc ki tul atum. Dolma ten-

cere9' ~u eıtaamm tçerahıe oturtunuz. On 
~ada tamamtyle sofur. 

• llJıe.m~ daimi surette "'1aJı: 
tutmak çok kolaydır. Bunun için onlan a-

rama apğıdald mahliU ile ıllmek kifayet 
eder: bir Ut.re au lçer.aine çarpılmıt lJd 
yumurta sansı Uf.ve ediniz. Bu mahliU 

ile mupmha;vt lildikten aonra Jı:endl ken· 
dine k~tunıaım mueambıt. ~~lak 
kalsr. 

• 1iipl?t.o t>&.ieblre ptrlaniL ltSndh • 
met ıom lztrlie 'titr~ lflt debıet 
Widir, 

F ransada korkunç bir cinayet 
AhlAk düşkif:nO •tr 
papas öldürilld. 

Turlu rezaletler 1tledigi için kiliseden kovulan ve hıill 
rapmaja batJ .. ~Jk papası, bir lılebesi vardı 

Framanın Nim ~ Jhıai )'8fla· .- Orasiıı1 ~yın, _Jilam ~?> 
rmda yakışıklı bir genç, esti bir rahip o- diye mani olmak ısteımfSe de~.,,,.;{.,. 
lan hocasını akfürmilştür. C"ınayete se- pağı kaldırmışlar ve apiJda 
bep olarak, ahlaken dil§ldla olan maktul lak ve parçalanmış vücuduDUD 
hoca JQI Düronun parasına tamaen öldü· olduğunu görmQşlerdir. ·t-Wto 

rülmQş bulunduğu ileri süriilmektedir. Katil Feman artık SUÇUJlU DJIWU 

Maktul Jül Düro, yQkııef bir ailenin leri kalmayınca her aeyi itiraf 
çoculudur. Daha çok gmç pşta iken §Ulllan anlatml§tır: __ __, 
dine karp büyük bir meyil göstermiş ve "- Rahip Jül Düto cinayet ~ 
papaz mektebine girmişti. Çok iyi bir gelerek benden alacaiı olan 200 
tahsil yaptıktan sonra JOI Dilro rahip o- t · ti' So 11--:-sal~ eırıış .. nra WIÇ&~ .-...a_.. 
larak mektebi terketmişti. Fakat bu ta· büs etti. Ben de ittim, yere uur.
rihteıı sonra genç rahibin aHWanda bü· tığı zaman yeniden üzerime • 
yük bir deli§iklik görülmüş ve kilisede di, tabancamı çektim V1Jl'd.gDl VI 
kepa:ıelikler biQbirini takip etmiştir. He- yerek bahçe.,e ~ .. akat 
men herkes tarafından duy'ulan bu reza. liyordu .. Detfıal göislıJt Dil el -
Jetler hoş karplanmamış ve Jül Düro ni· rak öldürdüm.. Sonra çırçıpialt 
hayet rahiplikten menedilıni§tir • elQiselerini 1*tJm. 

Eski rahip im sefer de?,ihptalık etmele ğunus IQırn ~ ;a 
başlamışbr. Çok kötü bir ahlaka sahip cebindeki çantasında w.000 
oldulu halde malQmatlı bir insan olan Bu parayla Qr kısım boı'çi~ 
Jül Düronun açtıiı husus! dershaneye, şoma derhal liona giderek o. 
birçok genç yazılmıı.. bu arada Rene yazdım.,, 
Feruan Fovens ismindeki bir genç de Bu ifade polisçe şilPJielf 
bir müddet dersleri takip etmiştir. babasmm cfa cinayette rolii 

Bu genç bugQn 20 yapnd& bir delikan- mali dil§iinWıbüştilr. Katil, 
lıdır. Görünüşte babasmm ve bily'llk an- dini yalnız ~3IJ18 
nesinin yanında muntazam bir hayat sür- re babasmm da suçta mtı~ 
mektedir. Halbuki hakikatte ise Rene Fe- anlaşılmakta ve cinayetin ~-.... 
ruan yoldan çdanq bir zavallıdır. Birkaç araştmlınaktadır. 
aene evvel annesindenı külliyetli bir mi· •Fransız polisi yakmda bu 
ru yemiş ve kendine ait olan bir evi de düğümünü çözecektir. 
iOc)teft ettintikten sonra kafadarlarlle bir _ _,,._;_,_.;,__,;. ___ ..-.:-:?. 
tikte sefihane bir hayat. ya.~~h başla· 
~ bh1n$9~ erin· 
c:e bu defa da sık sık eski n"'""'""' .... ln 
Jül Düroyu ziyaret ederek gtindeJiiini Çl" 

karmaia ba~aml§tır. 
Fakat geçen aym eommda Fmıanm 

birdenbire gayet pk gezm~e. eski arka· 
dqlarile gazinolarda bulupağa, tayya 

..:~~· 
Düronun talebeleri her zamanki gibi den 
görmeie geldikleri zaman rahibin evinir 
kapmndalri "'bug(ln ders yok,, levhasilf 
karplaşmışlar, ertesi gQnü ayni şekilde 

bir tabelada: "dersler ancak birkaç ~ 
sonra ba§lıyacaktır,, ibareSini o.J«ıın~etar; 
dır. 

Tllebettr JıocaSinrim a&Yet zengin or 
dultınu bildiklCri için, bazı i§lerini ~ 

zim etmek üzere Liona fi' 
ihtimal~ .. ~ ~ 
., l8hfl>i ba. !Yntt'1tfi;tıeli bul 

pc>Hie bil~ yapılan tahki.~~~=~c= 
aôm1hdl rahip Jtll Düronun.n d 
larak birkaç gün evvel eski tale 
Rene Fefll le birlikte çıkriıı 
bit edilmiJtir. 

Bir iki gün sonra ev sahibine Liondan 
gelen mektupta rahip, gaybubetinin daha 
birkaç ay süreceğini, bu zaman zarfında 
gelecek olmı mektµplannm Liona post • 
restan olarak yollanmasmLrica e~m~!J1.;~--~----
di. 
Ne~taki yazı. DJ de b 

levıdar rahibin yansına benzemedi in· 
den polisin ~ eQphesi:~. ve bu sıra
larda kenp Fenıanm sürmekte olduğu 
müreffeh hayat nuan dik'kati celbetmir 
tir. Bunun ilmine polls, rahibin gaybu 
betile eski talebesinin bu vuiyeti arasm· 
da bir miina9ebet armJU1 ve yapılan 
kikat neticesinde FerUaııjn çqt ~lif' 
masraflar N~ aYiü. 
tilccarlara da 20 ~n ~MU~~.
oıdı.ıiu meydana ÇJ]mıqtır, 

Bunun ii1.erine genç taJeb&·ni~(ini~· 

901'IUY& çekilmiştir. F~ bu. 
kendisini 9'VeD bir kon~ temin ettili· 
ni, ancak adtesi.nl veremiyeceiini bildir
miıt. rahip ile münasebetleri hakkındaki 
suale de: 

•
1-Çok iyi dostumdur •• Gaybubeti hak 

landa herkesten fazla bir malQmata sahip 
cltliljm. Son defa ziyaretine gittiiimde 
bir' kadınla biifilte sokala çıkıtıf§ ol~
nu aöylenli§lerdi-. Bir daha kendisini gö
remedim.,. demiştir. 

Buridall aoma Ferıtaıııp ıevkıde politfÇe 
atqlımla raı>Ilmıt ve ııahip tarafından 
leılÇ' t.aJehıemde yuılmq bir çok mektup-
- ~derek ~11 eekli 
tl!ibit ol~.~ araştmnalara 
clevallHdlllrka bir mahıelf polisin naza· 
n -.dildiatme çarpımı fakat bu smıda 
Fernanm babası: 



• 
:11 ,fJit t · ı HHHi ii!HHt~.lHiH·IHHi:~ - · ı li!, ~r · ıı aı :uı 'tH 'ii ~·~ı; ~'ô ~ h 

.. . . Mı~ ,,~'rP:1·•·. · ilftl•1 ·1:111rııı~ ... lrUff a~ f ~ ~ i f'"' ;·.ı.c----
.... ·~'-Lf G~, ufı 1,rffllf ı'· f :~ıJft!s.ii 3 ıfa 
~~~ ~~!~~ ~H~·iti!l!lıJHhnf nı !;ı hı!it!~if i!i -.. 
•ıı ı • I m fi i J ı .- · ~ ~ [ ;· ~. 1 (- ~ f 11 it t?I: 1: i r 8- fi --- s:. • ı- · ~ f=- ~ 1 t .. = 

tlf ~ ·· ~ i.; 1 . "l f 'f . ı f 1 ; . · m - J .,ftı,ı • . /11ırd·'"· fİhılh JL.uf,• ::! n~ 

nl UilJ!llifHil Uli.t? '~!H ·-l:!Hii j 'iiHUI u:ıtı ~; 
3 ıır rı1· .. ~~ •. ~,~,: aııı~IJ · i~trt rıu ııı·tt!ı' itll•H. f!fri·s-·.., 
• 1 1 1 f. ~ r ' . .. ... lf ' . ' , ' i f lf 1 :, sr • r ' ' .. • " • ljC ' • • ı . . . J 1Qc 

. . .. . . -

f·ı ·~. '. .t[f ff.·-. t'I!~ll .. "lli~. ı1 i 1 JlJiı'Hii1 I! · ı 1·ı 1 rılltir!. ·:·ı 1c•Jfr-a c= 
'ı , :ıı 1 1~ ;J, ._ .·. 'd. f· J • ı ıı· ı;' .1 .ı.ııı. ıı ı ln- ~ -~ ·71:" 
t .1 · .• • · ' ~ f . •. ··.. . ., .. · .•· ·ı J ' . ~- · ·I · ·1 · r 1 r 1 f . f '.f r.U ' · · · · , ,.. 1: .. ,,. ı · · · . · tJ t ... r 

, . ":.!il · .··1. ~ia .... · :-:•.'.· .. ·~· ._. i f .r · tf ·r~t· fl4 . ;_ .-. t.ı,· if ·•· ı·"af,f ·:'.' ·= .l ·. ı' ..... c,: 
., ... .. f , ... i ~ .... 1 ' . . ~-~:.1'" , . il- r l t' t r ... '~ . . . ' ... ·- 1 t . r ~-· __ ...._ 

. . ' 

_ .. ı:f i,111
1

il·-.ii! 1i·,11t U tı'i iit~ 1Hı'lı1 U;!'l11l Jıt!•ı i,1 11 ıt1'!~ :.::. 
! . f - " ıı: · 1. 111' •lr · l'IL il lo- ·it&' • - lı lf ~- "~ •• °"' 



Haber'Dn tarDh1 Romanı: 44 Yazan: lklmfim 

Yüz üstü yatan cesedin ensesinden 
hô.lô. sıcak ve taze bir kan sıZıgordu, 

Ali paşanın hareme çekilmesi işlerin 

silraUe hazırlanmasının da başlangıcı ol
du. Ha1U bir aralık padişnhm mllteces
sir g5zlcrl önünden sıyrılarak kayboldu. 
Hünkar sekbanbaşıya 'bir işaret verdi. O 
da kayboldu. 

Hilnkft.r bilhassa Ellzahet için merak
taydı. Acaba onun bu işte hi~sı:-sf ne ka
dardı? Acaba şUphckrinde haklı mıydı? 
Acaba hakikaten yıldızı bUsufa mı uğrt
yacaktı? 

Ali paşa odasmn geçer geçmez salla
na eallann entarisini giymiş \"C latnğma 

a.zanıvermlşU. Haykırdı: 

- Marya.! 
- DevleUfım paşam. 

- Blr sade knhvo ! 
- Emret paşam. 
Ve kulpsu~ bir attın kahve fincanı ı. 

cinde köplllaıllz bir kahve uzatan Mruıın 
dudaklarını pa§nnm ytlz11nde gezdirerek: 

- Ne mes"udum p~am. ne ınes'udum 

dlye söylcnmlşU. 
• • • 

Ali p8§a gözlerini açmadan cevab ver
mişti: 

- Haydl, sen de soyun da gel! 
Marya dış:ın çıkar çıkmaz Ali p8§a, 

sedlr üstünde kıvnlıp yatan kc:ilyl uyan· 
dırdı ve tabıığa döktU~11 biraz kahve)i a. 
ııilne sUrdU. 

On dakika sonra paş:ı.nm odasma hll
cum eder gibi giren o•uz yıllık emektan 
kör Hasan, p:ışayı ağzından hafif b!r kan 
sızarak gerilmiş geberik bir kedinin ba-
11 ucunda sararmı3 ve yan mecnunlat
mı~ gibi perişan ve ko:-kunç gördü. 

Paşa, Hasanm girdiğinin farkında bile 
olmamıştı. Hasan yavaşça efendisinin ya. 
nma sokularak: 

- DcvleUQ efendim, dedL Harem ve 
scllmlık birlblrlnc kanutı. HOnkAr olmc:U 
hemen sizi huzuruna ça~'lrır. 

AU paşa ka!Mmı sarstı ve derin bir 
sersemlikten uyanır glb etrafına hayret
le bakarak haykırdı: 

- Ne dedln, ne dedln, hUnklrmı ça
ğırır? 

- DcU devlctlCı paşrun ! 
Paşa kediyi bacaklarından yakaladı ve 

elindeki kahve fincanını dökmemeğo ça· 
lıprak sUrntle hareme yUrlldU. 

HilnMr ayakta duruyordu. Kaşları ça. 
tılmqJ, alnmm ortasındaki damar morar
m!!JU. 

Yanıbaşında Uzerl örtillmllş blr kUmbe
te ayağını basmıştı. Sarhoşlar hep ayak. 
tayC!ılar. Benlzlerde bir damla rcnk yok
tu. 

All 'p3şa kediyi padi§ahm ayaklan dl-\ 
bine atarak: 

- işte oevketlCı hUnkanm, bu kahpe ı 
beni zehirlemek l8tediğl kahvesinin bir
kaç damlaslyle biçare hayvan bak nMıl 1 
kıwkh hUmmaya uğramt§ gibi geberdJ. 

Padişahın bir i§arctJyle örtOyil kaldırdı
lar. 

YUz ll.stU yatan bir cesedin ensesinden 
hilA 11cak ve taze bir kan emyordu. 
Hançer enseden ctğerlere doi:rnı dibine 
kadar saplanmı5tJ. Arka ııaçlar kanlı blrcr 
yığın hallndcydl~ Kollar gerllmie, bacak
lar büılilmUştU. 

Hilnkrtr haykırdı: 
- Çe\irln mel'unun ytlzUnil t 
Ce8Cdl çevirdiler. AU pa§n hrıyrctle 

bağıpiı: 

- Halll! 
Hünkar böyle bAd sclenı kanıksamış 

biriydl. Onun otağı önUndc blnlen:e kelle 
vurulmuştu. 

Pıışa gözleri yerinden fırla.mı§ bir hal
de ters yilıU dönerek he.reme doğru ko,_ 
tu, falıat, kollarmı tutarak geri çevirip 
hilnkAr huzuruna getird11er. Paşa kendin· 
den geçmiıJ blr halde sayıklıyordu: 

- Kcbpe, kahpe! Onu ellerimle boğa
~ğtm şevketlü hünkAmn, izln ver! 

HUnklr Ali pqayı kollarından tut.arak 
g8ğsUne doğru çekti. 

- Paşa, dedi. Bu lı Tlmurdaıı ve Jan· 
dan sonraki davamn:dır. Marya bu ahmak 
sllrllsUnUn arasından yağdan kıl çeklllr 
gibi savuştu. Her ta.rafa adamlar yaydık. 
Ama ben Umltslzbn. Onda aeni esir eden 
aelttelik \'C gilzelllk varken ollmJze geç
mez. Onu da harple alacağa. 

Ali paşa artık her ıe)i unutmuı bir 
haldeydi. Padl§aht, mevkilnl. her oeyi bir 
an için muhakeme etmek kabiliyetinden 
mahrum kalıvermişti. Haykırdı: 

- Ya EUzabet? 
Herkes gülilşlUler. Padişah zcvceslnln 

admı böyle bir halde telAffuz Jçhı au ıma
da AU paşanın bulunduğu hezeyan ha
llnde olmcüc g~kU. 
Timurtaş cevab verd!: 
- Sultan hnzrctleri, ııevkcUt\ hQnkA

rımızm hediye buyurdukları hançeri §U 

mel'unun kanıyla ltlrlettller. Bir az tsU
rabat için sarayı §Creflendlrdiler devleUCı 
paşa. 

Ellzabet, kendi eliyle Hallli ltatletmlt
ti. Sabah ışıklan ağnnyordu. Ali paşa 

saatlerce kendine gelemem!§, ıiddeW a. 1 
teı nöbetleri içinde yatmıgtı, ama, ne ça
re ld öğleye doğnı ezan okwımadan se
ter mukarrerdl Kaldırdılar. 

Ale§ten pençe pençe kızaran ~1lzünQ 

aoğtık 8\ılarla teskine çalıpn paşa e • 
mektan kör Huana söyleniyordu: 

- Ha ne derııln Hasan ba teıere? 

- DevletlUın ~ olsun. Faltat sultan 
hnzrctlcrinc hep parmak ısırdık paşam. 

- Haklısın Has:uı ! Böyle bUnkfırı O· 

lan bl.g kullan blle sırasında birer aslan 
keıılllverlriz. Ya. onun :zevcesi olan Az.
ralldcn korkunçtur dUvmanlara. 

Fakat, kendi lişıknu eliyle katlcdebil
mek, milhim Hasan, mUhml iş bu! 

- DevletlCı pa~. ,,eyh Buharl zatına 
muntazırdır! 

••• 
Hamcr tarihi, clld 1 - Sayfa 360: "Ba· 

yezld tehd1dalını mevkii icraya koyacağı 
zaman Timurun En.lncanı zaptederck sı. 
vasta icra cUlğl katlliım ve Tatar ordusu
nun ilerlemesl gibi mağlüblyetln mukad
demesi olan ihbarnt Anadoluya g çme
alnl icnb ettirdi.,, 

HUnkAr Yıldırım palaları henllz bilen· 
mi§ ordusunun baema geçerken ordu hny
kırmıştı: 

- BarekaUah ! 
Timurlenkl harb başladı. 
Bab88mm tabutu başında k&rdeşı nıku

bun kaUlne irade ederek kanlı bir facia 
ile tahta geçen vo biltün dünyaya fırtı
na ve bora. Yıldırım unvnolnriyle şöhret 
salan Beyıız.ıdın cıilşa§a ve gevkoUCl sal
tnnatı. böyle bin bir zevk ve sefahat için
de, harem oğlanlnn, )0abanct mUlet kız
la.'"? arasında geçerek Timurlrngln knrşı
ııındald me.ğlüblyct ,; e nzabından ölUmU
ne kadar silrUp o da diğerleri gibi tarih 
oldu ve Yıldrrnn dn clhnnt kasıp kavuran 
Alp Aslan gibi bir gubar oldu. (1) 

(1) Alp Aslanm mezar taşmd:ın: ., Alp 
Astanm aslbnana çıkan §e\·ketlnl gôrcn
Jer ! Bakmız §imdi o bir ı;ubardan tbarct
tlr. I" Değtııyl tarlhL 

SON 

~ ... . .. 

- AUo! Ne diyorsun? anlarruyormn. 
- Fransız karikatüra -

F • t< 
- 19 - Nakleden: ... ıcSı= 

ııala
Jan bir saniye, oaDkm Makineye baktı ve dehşetle titredi. Bl.r ı 

nevi panik onu kapıya eUrllkledi. Sokağa 

çıktı. 

Dışarda maksatsn, nereye gideceğini 

bilmeden yUriidü. Birden kendisini Lö • 
veyrlyenin evi önünde buldu. Garib bir 
sevkltabU onu oraya eUrUklemi§U. 
Kapıyı çaldı. 

- Matmazel L8veyriyeyi glkeblllr mi
yim? 

- Maalesef efendim. Matmazel kim· 
seyi kabul emiyor. 

- Fakat ben-
Hizmetçi yan açık brra'ktığı kapıyı ka· 

pamağa davranarak mukabele etti: 
- lmktmı yok efendJm. Bana verilen e. 

mlr kat'I ve sarihtir. Matmazel biç kim
ecyi kabul etmiyor. 

Jan u.zaklaşU. Çok elnlrll ve muztarlb
dl: Mart • Fransm ziyaretçi kabul etme
mesi tabi!ydl. Fnknt nişanlısını başkala· 
nndnn ayırd etmesi lazımgelmcz miydi! 
Kendisini teselli edecek olan başl;a kimi 
vardı? 

Evlno dö:ıdUğU znmnn, onu: 
- M. Löveyriye ölmilD 1 
Diye karşılıynn Bartazı azarlndJ: 

- Beni rahat bırak ı 

Gece olmuştu. Jan ayağa kalktı. Ses
elzllkten garlb bir korkuya dUşmU1'tU: 

- Ne can sıkıc bir yer olmuş burası! 
Saatlerce dalgın dilşUndUğU sırada vak

tin geçtiğinin farkında. olmıyarak clcktrl 
ği ynkmağı unutmuştu. Ayağa kalkarak 
el yordnmiyle komutaUSrU bulup çevirdi. 
Çıplak dört duvardan ibaret lAboratuva
nnm dekoru onu UrkUttU. Ortada makine 
durmaktaydı: saaUerdenberl diloUnccle • 
fin1n merkezınl teşkil eden şey... Onun 
kfıbusundan kurtulması, blr mllddet için 
unutma.sı, bunun içinde aydmlığn, gUrUl· 
tüye, baynta kn:ışma.sı IAzmıdı. Şapkasını 
glydl. Sokağa çıkarak bir tn1tsi çc...trdl: 

- Monmartra ! 

' - Bu da kim'! 
Blraz sonra hatırladı: sarbO, ..... 
_ Ha, geçen akşaınld d ğildi· )!Jrt 

Bu t.eısadllfe stnirJenJtlfŞ e 
onun yanma geldi: 

1 
){ırt51e~ 

- Beni tanımadınız ıııı 1 perb.ı 
_ Tnnmıaz olur muyunı 1 

,ıur· 
dnn. dil! ııe tub fil I'. 

J an gUlo.ınsedJ: •'Tes& tr ettJği pr 
ki giln evvel adetA tahk .,.,ıııığı >" 

arlUl\40"' 
damla bu gece eğleııce 

caku.,. ~ ,._ 
öteki devam edirordu: edece 
- Size burada tesadilf ı..ıııo"t 

i nınıdıın· yamda görsem ne.n • 
la aranız ne fllemde? eğl~t 

_ Çok yoruldUD1· 13ıraı 
tedlın. su .~ 

- Bra\-o! Sizi bırntınnın;ell tıılt11 
ntm davetliınsinlz. sı.ze Z3 

luyum. o.~ 
Bir kahkaha savurdıı: tdB~r.ı~ 
- Siz bana amonyak kO pJ11>" .-1' 

na mukabil ben de size şsJXl •>"•" 
t rs~nıztlı , 

edcce~lm. Fakat o u 46~. dınız. ı.ad:tl1 t-'P' 
Masasında oturan genç urııııs 
- Su::an, sana doktor p 

ederim. d' 
Doktora bltab etti: 11 ~~ 
- Suı.an arkadaetaru> eıı k _. . •>'"~ .. Mas:ıdaki UçUncU ad3 lll fJP 

tı. Doktoru seltunladı: 1 t•lı~ ~" \'\'t Jll"" 
- ProfcciSre dahil e ştıııll' 

mck eereflne mıızhar oıınu 
• Nelkental... g6lt' 

Sevinç tçlndeydJ. Jant ıcnd,r ~ 
yerde bulmuş, o ayağıtııı ~)·& ~el 

ber I~ Jana gelince o gece Jc ı~ 
HattA kendisine pek 90ğUk bilt"' _, tf 

' ııı;~ Cll' 
kentalle beraber buJunrn ~ 
Mnrtıne yanmdan geÇeıı 

ğırdı: 

- Jak, bize pmpan),.... 

Barlnn birer birer dolaştı. Kab:-ı ka-
bare dolaşarak oyalanma vesllesi r..uma· V( .ıı 

ı ~ ıf'"' eı yalnızlığını bUsbUtün arttırmaktan baş- nlR ııı:ı> l ~r.ı1 
ka bir ueyc yaramıyordu. lçen, gillllp ea· si "c e\ o-?:'.~ 
knlaş:m, danseden bUtUn bu adamların a- Uiveyıiyenln yazıba~ıotJ. dJl1 Je 
rnsında o ııimcU Itendlsinl lfıborafuvarm· adliyeci bUcumuna " ns uğı" 
da olduğundan daha yalnız hlSsctmektey- kapanmış olan Marl-~1,u: 1 ~ 
dl. kete hUA. inanamaz gtb, dbıe ,6)~ 

Ona bu akşam arkada§, eğlence ortağı, - Bunun lmkAnı yok·~·~ 
makinesini ve fennt zaferinin kanh deJU- du. Babam beni böyle bl ~ 
teri olan Uç ölUyU unutabilmesi için eğ. tihar eder? gsıet1 ~ 
lenco veya Marl-Franıı IAmndJ. Fakat Ma- Blr mağazadan çıklP ınJ JJ•~ 
ri Franııla bulu§amamıştt, man, ölU.mU ö!rendığl rııııı"cJl»y 

"Mavi kedi" banna glrınlaU. Smoklnll nasıl olup da dil§llP bS) r1J 
blr adam ona eoslendi: kendisi de oa1111aktaYd~ oeıttP"' ~ 

- Doktor DUran ! ~1~~ 

• ': ., . . .. .. . ' . ' • •••ı o• tın~l3I! om.rmıcı~t]]ın111m 1~a ·bi' ıı~ 
Kızcağız, benim ta\Timdaki bu çocukça ürkeklikle, tanımadığun 

bir kıza söz söylemek ci.ıreti zırasmdaki tezadı hissetmiş olacak ki, 
bana biran hayretle baktı. Sonra, yabancılığımı anlamaktan doğan 
bir semp.1ti, yüzünün şa,.kmlık ve belki de kızgınlık ile gerilen çizgi· 

zından ayıramıyordum .• Onda, diğer kızlardan ~~j}Cı b•' 

&---~· ~elij~e ;n~ ~rdı. Bi.ıtiln hareketlerinde hep3inden ayrı bir ın ..fı,<>'~ 
e.J1 ı:' !._'\ll ~ goıe çarpıyordu. elin ne ı;~ 1 (t 

- Tam karşı karşıya bulunduğum bir sırada~ g ~(ılfd~tlt 
rnmıza katıldı_ Beyazlı kızın birdenbire yilzOnü.11 ~nı tı~.., 
hal oyunu terkederek, fıdeta kaçar gibi, uzakla~tı1'S>'1Jett 

Jerini yur.ıuşattı. · 
- Oynamaktan ziyade, se:, rini severim. dedi. Esasen, şimdlye 

kadar hiç böyle oyunlara iı.tirak etmemiştim. 

Bunu söylerken tavrı nazik, sesi yumuşak olmakla beraber. gene 
~-üzünde, sözü uzatmak istemediğini bana hissettiren garip bir hal 
vardı. Fakat ben konuşmak istiyordum. De'\'am ettim: 

- Bu c:Tyun çok güzel, dedim. Ben bile iştirak etmek isti)ı>rum. 
MHll danslarımız ötedenberi beni çok m~gul etmiştir. Bunlar, stili· 
v f'dilse, bütün Türkiyede ve bilhassa, ~rlerdekl halka öğretilse. 
ne i)-1 olur. değil mi? 

Beyazlı kız, bir cevap vermedi.Fakat sükQoetle dinliyordu. Geve 
ıeliğimdcn kızmamıştı. Cesaretlendim. 

- Biz de bu güzel oyuna iştirak 'etsek ... dedim. 
Bu tcldifim, dudakiarında bir tebessüm belirtti. 
- Şimdiye kad:ır h'Ç oynamamıştım, dedi. 
- Ziyanı yok, dedim. her şeyin bir ba~langıa vardır. Hem, ilk 

de!a benim!e oynamak suretile bana büyük bir şeref vereceksiniz .. 
rica ede..-im .• 

Iri ~özlcrile bana baktı .• 'mınr!annd<:, bfr şeytanet pırıltısı sezer 
gibi oldum. Biran c!anseden gen;le e baktı. Sonra, gene ba51nı bana 
çevirdi. sordu: • 

- Yakınl~ dan mıc;mız? 
- Jstanbuldan geliyorum .• 
-Ya! .... 
- Evet. Bir ay kadar kalmak Ozere buraya ıetdim .. Güllü nine-

nin otelinde oturuyorum. 

- -
Susuyordu. Birden, kalbimden taşan bir samimiyetle: 

- Size kendintl tanıtmama müsaade eder misiniz? dedim ... Si· 
ıinle karşılıklı şu güzel köy oyununu oynamak benim için o kadar 
büyük bir Rvk olacak ki-. 

Gene, alaylı bir pınltı ile yanan bakıslannı bana çevirdi. 
- Sahih mi? dedi. Benimle beraber oynamak size bu kadar ıevk 

mi verecek? ... Fazla iltifat ediyorsunuz, doğrusu.-
- Bunu, ilk defa oymyacağınız için. daha şiddetle arzu ediyo

rum. Ben de şimdiye kadar - bu oyunlan çok tetkik etmiş olmakta 
lıerabcr - böyle bir düğünde, köylülerle beraber hiç oynamamıştım •• 
Müsaadenizle size kendimi tanıtayım.: Ben ressamım; ismim .•• 

Beyazlı kız. gülerek sözUrnü kesti: 
- Hayır, hayır; isminizi söylemeyin ... Lüzumu yok ... Mademki 

bu kadar istiyorsunuz, haydi. oyuna iştirak edelim ... 

Bu sırada, tanbura, mrna. saz, darbuka ve davuldan ibaret çal· 
~ heyeti, cidden kuvvetli bir ritimi ve melodisi olan bir orun haya· 
81 çalıyordu. Kızlarla erkekler, karşılıklı, pek zarif el ve ayak hare· 
ketlerile, b:ribirlerine mukabele ederek, yakınlaşıyorlar. uzaklaşıyor
lar. iğiliyorlar, doğruluyorlar, knTılıyorlar; ellerini harC:cetlerinc ve 
tempoya uydurarak, biribirine çarpıyorlar; ayni zamanda hep bir a· 
ğızdan, bu kıvrak oyun havasının, ayni derecede kıvrak Sözlerini te
rennüm ediyorlardı. 

Biz de bmılann arasına katıldık. Gözlerimi bu gQıe1 keyln la· 

<lüm. Ben de arkasından koştum. Fakat gozden 
• • • f': • ...ıl 

.. sı rt<:ı~- o>?~ 
A'·"ama dolru beyazlı kızt tekrar görduf1'l·. deflbıre" ~111 

.. caktJ aır ·r vıır 
\•edalaşıyordu. Demek düğünden ayrıla . · gariP b~ır..ıd 
rakıp kaçtı~ndanberi geçen bir iki saat, içırrıd~~rar 11~ıP:. 
onu aramıştım. Tam bulduğum sırada onun . settiıf1· #~ 
görmekle etrafımın birdenbire obşaldı~ ~ısbir tjJ'I g ... 
nunla aramızda, tekrar görüşeceğimize d~ır h·f ı:niYordı.1~~ 
ismini, ve hatta buralı olup olmadığını bıle b~ tçinde b 
me, sebebini ta}in edemediğim bir sıkıntı çök-1 · dtı>-ctııtl" ,....,. ~I 
gürültülü kalabalıktan ka~k i;in ani bir arıtı t>=l~l'o>" 

..:ınıc~e 
Dağa tırmanan ağaçlıklı yola doğru yüı ~·· , 

hill kız da ayni istikamette yürüyordu. . teSİ(ile. 
b' hfs:ı1fl ~ J ,, 

Şı.ıurumdan hariç bir saikin karnçıladı~ı 1~ nıod3 ) ıerı11De0e 
nmı sıkla~tırdım. Ona yetiştim. Selam ve:ı P ? a el, iri s6ıı ııınd# 
ladım. Biran durakladı. Sonra, giilümsedı. GilZ ... rilJ1leıııe ~ıl' 
eeytanet ışığı tekrar yanıp söndil. Yanından .)'Ço~ t!!t11

• ..ı:s 
mesini rica eden teklifimi nezaketle kabul etli· -ol~~ 
vard . \1fl ) .tı D 1 • .. bir ~- ttt~ 

- Tabii, diyordu. Sizin gibi aklı başınd.- bir siiril 11rı.ı11ıı11 
lığı, herhangi bir köytnn\tn refakatinden ,·e>'B· lçiıt. t>tı> 
erlerle ba~ba~a kalmaktan daha iyidir ... onun } 

ber yürüyelim, adsız oyun arkada~ım... ( Deoatfl• caf 



Fransa iktisaden bir tecrübe 
~ devresi geçiriyor 
~ ~ SJ>lıere mccmuasındatJ: intaç edecekti. Bütün bu vatandaşların 

baııi ransa hükQmetile amele ara· iştira kabiliyetleri günden güne azalacak 
~ bPek müşkül görünen iktisadi memleket iktisadcn ölecekti.,, dıyerek AI· 
~l a~ göstcrmis bulunuyor. Hü· man markının sukutunu dinleyicilerine 

... ~·ı mesai saatleri haricinde hatırlatmış ve sözüne dcvapıla: "lşte 
~ buiıa za.ruri buluyor, amele lider- cumhuriyetimizi de böyle bir fıkibct teh· 

t ,, hır türlu razı olmuyorlar. dit etmekteydi.,. demiştir. 
ı.: ~ele fazla mesaiyi kabul et· Fransanın ittihaz ettiği yeni kararlar 
"il Sıl~bJ · l>r .. anrnağa \e ekonomık kal· şöyle tahlil edi!ebilir: Yeni kanun çalışma 

:ıı~ <>ıraınıanmızı lftyikilc tatbik e· saatlerini arttırmak surctile istihsali art
h~ diyor, amele grupları da 
~rn~tindcn bu kadar güçlükle 

) d' ımtiyazlan nasıl feda ede· 
., ı"e 
~n/ soruyorlar .• 
~n bu müşkülü Almanlan pek 
~tan her türlü vekayi demok
~ tan her türlü veyai demok
~ . nı ne kadar üzerse Totali-

Y t: erı de o kadar sevindirir. 

tıracak, sınai teşebbüslere sermaye dok· 
türecek, şahsi teşebbüsü teşvik edecek, 
bütçenin tevzini için hükumet masraflan
m kısmı5 olacaktır. 

llA 'BEK - Altpm ]>OltUI 

Bu hataki 
lik nıaçları 

Beden Terbiyrsi lstanbıtl Bolgcsi Fut· 
bol Ajanlığmdan: 

17·12·938 CUMARTESi GVNV 
TAKSİM SATI: 

Galatasaray - Beykoz B takımları c;aat. 
14,30 hakem Nuri Bosut, 

FENERBAHÇE STADI: 
Fenerbahçe - lstanbulspor B takımla 1 

saat 13,30 hakem Fahrcttin Somer. 

ŞEREF STADI: 
Feneryılmaz - Galatagençler B takım-: 

lan saat 1 l,30 hakem Şazi Tezcan. 
18·12·938 PAZAR GüNü 

TAKSIM STADI: 

Askeri liseler basketbol 
şampiyonluğunu da r<u eliler "'"·'ar aıuu 

- - .---.:;;-- .. ' ,/. . . . ' . . " 

l ' . 9" ~ tr~er~e. Fransada .. b:ışgöster:n 
' trinın sebebi dot,rrudan dog· 
~ s \'ekili Reynanm 13 ikinciteş· 
~·:ttiği bir kararnameye atredile-

~~~eye göre 40 saatlik haf ta 
..._ ~· bütün ücret ve aylıklardan 

Bu meyanda gelecek senenin nafia işle
rinde üç milyar kadar tasarruf edilecek· 
tir. Fransada yapılan tecrübeler goster
mitşir ki işsizlere iş yaratmak için yaptı· 
nlan nafia işleri mat!Qp neticeyi vereme
mekte, devlet hazinesine tahammülünün 
fevkinde bir yük tahmil etmektedir. Bi· 
naenaleyh üç senelik nafia programına 
ittibaen başlanmıs olan yapılara gayet 
yavaş de\•am edilecek, ilerde yapılacak 

inaşattan ise büsbütün sarfınazar edile· 
cektir. 

Galatasaray - Süleymanİ)'C A takım· ı 
lan saat 11 hakem Adnan Akın, yan ha· ' 

~de iki verg itarhedilecek, bil· 
•bir Vergiler tezyit edilecek, ras· 
ıı; . Programa ittibaen 40000 de
~ i açığa çıkarılacak, bütün 
~ }'anda bırakılacak, otobüs ve 

etteri 
ıt b· arttmlacaktır. 

hi: ~<ırarnamenin efkfin umumi· 
0td 'Iiiıneı yaratacağı tabii tclak 

,12• lrutin Daladye ,.e Reyna 
. \ı~orlardı ki hergün artan harp 

f>tP ~~nünde bulunduracak olan 
:ıtı,t etın bu gibi zecri tedbirlere 
'~1 Inuhik bulacaklardı. Hü· 
~t Vaziyeti dar bir çıkmaza 
aı:ıılacak bundan başka çare 

el ~nin neşrinden sonra Fransa 
s \'t radyoda Fransa halkına hi· 

~~ eıctlınte: 
'<. ~ &ibi bir uçuruma doğru ini· 
~ .".'tr bu tedbirleri almasaydık 
.b~ ~.bir sukuta uğnyacaktı. 

fiel hır zamanda bir lngiliz lira· 
~4 c!aSOo franga almak kabil ola-

( \r'll hükfunctten ahı.cağı olanla· 
lıııır lllahvolmasını, amelenin, 
~hıltı.ın, ve nafia işlerinde çalı· 

• tli bir ~efalete düşmesini 

-l.J ~ CIJ Nil< Q:ıJ 
~&\DV© 
~ ~ ~,k (l'-
( herı urkçc eserler), 13 Sanın. 
~(~~~r, 13,10 Solist konseri, 13,30 

taıı and), 18 l\lfizlk (Türk rnüzi-
•ı.:.l9 ~·-18,45 l{onuşmn (Spor fa. 
~~trı fuzik (Frnnfnr), 19,15 S:ı:ıt 
1~ er, 19,25 Müzik (inccsaz fo-;. 
l ı Şcr.<~ilascticumhur flnnnonik 
•~ab • 1ns:ın l eril Alnnr), 21 Saat 

t~r.:a so~ıc,·, 21,10 Mfizik (Tnn
~1· 11l'~), 21,30 Konuşma, 21,45 
a) '; t:ıksiın), 22,15 Muıik (Kü. 

• ~3: 3,15 Muzik (Romans ve b:ı. 
"11 2 • 4 Son h:ılıcrlcr ve y:ırınkı 

ı l1a1tı 
tlcrJc 'ııkıııer Türkiye :ı:ıti üze. -

11 soıır:ıkl snnl ol:ırnk ''eril
~ 1 

() 'llforıc l 
~4lcı: \' ·011serlul: 
' da-ıı arncr programı 
1l"ıııı~!le: Operadan nakil 
1tıt~ • lJcctho, en, 9 ncu senfoni 

rt· il h K . ıı r · 'Cl'l O\ en, onçcrto sı 

~I~ rt· ~ 
ı ~"ıı.' loznrı, 38 nci senfoni 

ll· · 1 ıı rmonik orkestra 
r 11llsk 

lc.,eı ... 1 J\ors:ıkov. 
t "t~eh' l'o~ka,. (Pucclnl) 

l: l!eet~ •n!.l:ın sonra) Rndl o J>a· 
llrc,1 o, l'n, do üzerinde senfoni 

l tlırı: ~~ l orıurler: 
l frcı 1\ 1lnno (Şumnn) 
~ tlıı0 : ~.1l'sl: Sonata (Fnure). 
h ifı. 1,llltızlko., (Tııfiııfcrri) t • Jt h 

11tıııı a tn'iın ş:ırkılnrı 
~'bu~Slcr: l\oro (Jl:ıh) 
t~cı~: l\oro (Yngncr) 

l rl) • hrınn1 ol crcnndı (Mnlı. 

"' rr ~"rırıs , 
~ı l\ ı" muıalıabdcr: t s:u!~ 1

: 3 Perdelik pl)Cs 
. kroı Jg zin 

1 • ı' 
ıırı: ·ora lıler (wls:ı) 
~b 

• c~ıc· <c· lcı"ıı· n' ıgan orkcslrn'5ı). 
L~'l bu~g:lO llcll~bcrg; 9,30 N:ıpo
~~~ıçen.' l0,40 noma; 10,45 Lond 

lıra: ın !1Jcndill, (J. Şlrnuss); 
e 11 ( l\ar ·ı .l\ uk) ınoscn 

c lıQt 
'1ctclcr.: 

kemleri Halit Ozbaykal, Halit Uzer. 

FENERBAHÇE STADI: 
) 
1 

Bugünkü vaziyetin bir misali olarak Pa 
risin garbında insa edilmekte olan oto· 
mobil yolu ele alınabilir. Senenin başın
da bu yolda tamam 1800 kişi çah5ırken 
bugün çalışanların adedi yirmi dörde 
indirilmiş bulunmaktadır. Hükumetin 
yaptığı diğer bir tflsarruf ta ticareti bahri· 
ye filosunun ıslahı programının tehiridir. 
Milli şimendifer şirketinin altı milyar 
franklık açılığ ıbaşka tasarruflar yapıl· 

mak suretile kapatılabilecektir. Bu cüm· 
leden olarak, 40 saatlik haf tanın tatbiki 
sırasında baş gö teren amele fıkdanı yü
zünden demiryolu idaresinde istihdam e· 
dilen 100.000 amele işten çıkarılacaktır. 

Anadoluhisar - Beylerbeyi A takımları ~ f 
saat 13 Tarık Ozerengin l 

Yüz bin amelenin ne otacağı da mühim 
bir mesele teşkil etmektedir. Fransanın 
yeni iktisadi programının tatbiki dolayı· 
sile şüphesiz ki işsizlik bilmecburiye biraz 
daha artmış olacaktır. Lakin yeni prog· 
ramm tatbikinden doğacak faydaların 

bütün bu mürnhazaları örtecek kadar bil· 
yük olacağı tahmin edilmektedir . 

Tahminlere göre alınan tedbirlerle 
memleket birdenbire jktisaden ferahhya· 
cak, halkın iştira kabili ti artacaktır. 

Binaenaleyh hem silahlanma işini tacil, 
hem de memleket piyasalarını halkın ih· 
tiyaçlarını karşıhyacak ni~bette dolu bu· 
lundurmak için 48 veya 45 saatlik hafta· 
nınm 40 saatlik hafta yerine kaim olması 
zarureti vardır. Şimdilik yeni kararlara 
en fazla muarız olan sosyalistlerdir. Ma· 
amafih efkan umumiyenin ekseriyeti 
başka çıkar yol görememektedirler. 

Fenerbahçe - Vefa A takımları saat 14, 
45, hakem Ahmet Adem Göğdün, yan 
hakemleri Ziya Kuyumlu, Fikret Kaysar, 

ŞEREF STADI: 
Beykoz - Hilfü A takımları saat 13 ha

kem lzzet Muhiddin Apak, yan hakemleri 
Salahaddin Ozbaykal, Talip Gürkan, 
Topkapı - Beşiktaş A takımları saat 14, 

45 hakem Halit Galip Ezgü, yan hakem· 
leri Bekir ve Neşet. 

SüLENMANlYE STADI: 
Karagümrük - Davutpaşa B takımları 

saat 9 hakem Şe\ki Çanka, 
Altınordu - Ortaköy A takımları saat 

11 hakem Feridun Kılıç. 
Boğaziçi - Eyüp Atakımlan saat 12,45 

hakem Necdet Gezen. 
Karagümrük - Davutpasa A takınılan 

saat 14,30 hakem Nuri Bosut. 

-no--

Yeni tayinler 

Yeni kurulan Beden Tertibcyis Umum 
müdürlüğünde n~riyat işlerini idare ede
cek olan şubeye eski gazetecilerden ve An· 
kara mıntakası sabık fut bol ajanı Na· 
suhi Baydar tayin edilmiştir. Bu şube
nin memurluğuna da gene gazeteci arka· 
daşlarımızdan Cehli Şahingirah getiril· 
miştir. 

' 
A lc<"ri liseler ş:ı.mııiyonluj;"Unu Ji:ıznnnn Jiulcll b:ısl<etbolcul:ın 

Sah gUnU Beyoğlu hnlkc\'l salonunda 
Maltepeliler d<'niz lise ve harbiyesllc bas
ketbol mUsabakası yaptılar. 

Bu mil.snbaknyı deniz harb okulu ve li
sesi (44 - 26) sayıyla kazandı. Ça~amba 
gUnil de n:ulc>lililerle deniz harb okulu 
ve lisesi basketbol takımları karşılaştı -
lar. 

Her ild takım da bu önemli müsaba
kayı kazanarak okullarına bir birincilik 
ilAve etmek azmiyle çok çalıı;tılar. 

Bilhassa O}'Unun sonlnrınıı doğru bu e
nerji ve gayret son haddini bulmu§tu. 

Çok bil) tik bir alaka ve heyecanla. ta
kip edilen bu mUsnbakayr Kulclililcr 
( 42-41) yani bir sayı fnrkln kazanarak 
askeri liseler basketbol §amp.iyonu oldu -
lar. Deniz harb okulunun eski ve tecrü
beli baskct~ilcri kar§ı.smda Kulelinin nis

peten dahn genç elemnnlan ancnk devam
lı ve eıkt antrcnmanlarmm verdiği kuv '" 
vetlc bu şampiyonluğu da kazanmı!J oldu
lar. 

Basketbol §ampiyonasmm derecelerine 
göre askeri liseler puvnn ynziyeti: 

Kulell 12 puvan, deniz harb okulu ve ll
ııesl, 9 puvan. Maltepe nskcri lisesi 8 pu
van, Bursa askeri lisesi 4 puvan. 

Bursalılar, basketbol m.Usab:ıkalnrma 

gelemediklcrindm hUkmen m:ığlüb olarak 

hiçbir puvan knzannmadılar. 
Askeri liselerimizin hcndbol mUsabaka

lnrı da ikincikaııunun ilk haftasında ola
caktır. Cumartesi, pazar günleri saha ve 
stadlar lik maçlariyle tamamen dolu oldu
ı;'Undan okullanmwn bu resmi mUsabaka
Ian ancak diğer gUnlerde ve mecburen 
biribirl ardınca yapılacaktır. 

Her tUrlU zorluklnn yenerek çalışnn ve 
uğraşan bu mUteYazı sporcuların her ba
ı;ansmı her zaman sevinç ve takdirle kar-
5ılamaktayız. 

Kispest 
Macar takımı geliyor 

Amerikaya yapaca!:rı bir turne dolayısi 
le lstanbula gelmekten sarfı nazar eden 
Uypeşt futbol takımı ) erine sene başı ta· 
tilinde mfö::abakalar yapmak üzere gene 
Macaristanın kuvvetli ekiplerinden Kis· 
pest davet edilmiştir. 

Macaristan likinde üçüncü vaziyette 
olan Kispest önümüzdeki haf ta içinde şeh 
rimize gelerek ilk maçını 24 kanunuevvel 
cumartesi günü gaynf edercler şampiyonu 
Şişli, ikinci maçını 25 kanunuevvel pazar 
günü Pera, üçüncü maçını 31 kanunuev· 
vel cumartesi günü Galatasaray, dördün
cü maçını da 1 kanunusani pazar günü 
Şişli - Pera kan~ı&rı ile yapacaktır. 

~·~------------------------------------------------------~~------------~--------------------------------------------~----~ 
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Bu sırada kapı açıldı. 
Mahpus yorganını serdiği 

taş yatağın üzerine oturmuştu. 
Zındana on kişi girdi. Bunlar
dan birisi mahkeme katibi kı· 
yafetindeydi. Elinde bir kağıt 
tutuyordu. 

Onun arkasında, kolunda 
siyah bir bez tutan, kırmızılar 
giyinmiş, Hergül gibi iri bir 
a.dam duruyordu. Diğerleri de 
zındancılardan ibaretti. 

Katip: 
- Ayağa kalk diye bağırdı. 

Ali meclisin hakkında verdiği 

kararı dinle .. 
Mahpus ayağa kalktı. 
Mahkeme ktltibi elindeki ka

ğıdı açarak okumıya başladı .. 
Bu, okumaktan başka her şeye 
benzetilebilirdi. Okudukların

dan hiç bir şey anlaşılmıyordu. 
Sanki bu karar denilen hezc
yannameyi işitip anlamaktan 
kendileri bile vicdan azabı du
yacaklardı. 

Bununla beraber bu gLrültü· 
lü okunuştan şu anlaşıldı: İ

dam edilecekti. 
Bunu anlayınca vahşi bir 

sesle scrdu: 
- Pekala! Bu hüküm ne 

zaman icra edilecek onu söy
leyin!. 

- Okuduk, dinlemedin mi? 
Yarın sabah. Yarın sabaha ka-

dar sağsın .. Allahla hesapları 
nı temizle .. Yalvar, dua et .. 

Mahkum, asabi bir kahkaha 
salıvererek bağırdı: 

- Yaşasın ifritleri 
- Rahip ister misin?. 
- Niçin?. 
- Günahlarını çıkartmak 

için, her halde gönderirler. Bu 
senin için bulunmaz bir fırsat
t1r. 

Rotanın tekrar geleceğini ha
tırlayan mahkftm: 

- Sakın ha!. diye bağırdı ... 
Yarın sabaha kadar bu odaya 
I::m girerse boğarım. 

Katip te bağırdı: 
- Deme'k bir köpek gibi öl

mek niyetindesin.. Pekala .... 
Haydi cellad başla vazifene ... 

Kırmızılar giyinmiş adam 
ilerledi. Kolundaki ıı:.yah bezi, 
mahkumun başına attı. Kırmı
zılı adam cellad, bez de, mah
kumiyet alametiydi. 

Bez çuval ş<:klin.deydi. İn

sanın dizlerine kadar iniyor, 
fakat eller hariçte kalıyordu .. 
Mahkumlar darağacına bu şe-

kilde götürülürlcrdi. 
Yarın sabaha kadar bu meş• 

um alameti omuzlarında taşı

yacaktı. 

İdam hükmünü 1ebliğ eden 
ler çikilip gitmişlerdi. Bir kaç 
dakika hayret ve şaşıkmlık 
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- Bak .. 'Ağlayabiliyor da ... 
Hayır, o benim kadar betbaht 
deg'I ve olamaz da .. Haydi ce
sur ol aslanım .. Bu kadar heye
cana ve ümitsizliğe kapılmıya 
ne lüzum var? Bana bak ta ib
ret al .. Ben ki tek başıma mu
azzam bir taş ocağı kazdım. İ
kimiz clele verirsek bir gün bu 
cehennemden kurtulabiliriz. 

Mahpus derin bir helecanla 
bağırdı: 

- Ne diyorsunuz?. 
- Bana yardım ederseniz 

çok geçmeden hürriyetimize 
kavuşuruz, diyorum .. 

- Bu mümkün mü?. 
Rolan taş yatağr kaldırdı. 

Açtığı deliği göste;di. 
- Bakınız yaptıklarıma .. 
Mahpus uzayıp giden karan

lık dehlize baktı .. Sonra başını 
kaldırarak Rolanı hayret ve 
takdir dolu bir gözle süzdü. 

- Bunu nasıl yaptınız?. 
Rolan tebessüm etti: 
- Elime geçen bir desti kı. 

nntısiyle.. Görüyorsun ya ne 
kadar basit 1 

Mahpus, Rolanı hayretle din 
liyordu. 

- Yalnız hesaplarım yanlış 

çıktı .. Şimdi işe yeniden başla
mak tazım .• 

- Yeniden mi? Ne için?. 
...._Kanala varabilmek için ... , 

-İmkansız .• 
Rolap kekeledi: 
-Neden. 
- Ben buraya geleli ancak 

bir kaç gün oldu. 
- önce neredeydiniz?. 
- Tulumbaların altınday-

dım. Bu zindanın çatı deliği ta· 
mamiyle kanalın üzerindedir ... 
Buradan bir vücud , değil, bir 
baş bile çıkarmak imkansız .. E
vim de bu civarda.dır. Dükün 
sarayını, ecel köprüsünü, ka
nalı velhasıl bütün bu civarı 
çok iyi bilirim. Buradan kaçıp 
kurtulmanın imkanı yol-tur. 
-Şu halde?. 
- Bir aralık, vücudumun 

geçeceği kadar bir delik bulup 
kendimi kanalın üzerine atarak 
kurtulmak- fikrine kapılmıştım. 
Sonra başımın parçalanacağını 
kemiklerimin desterelerlc ke. 
sileceğini düşüncrcl: vazgeçtim 
bu fikirden .. 

-Neden?. 
- Neden olacak. Kanal ge-

celeri her taraftan göz altında .. 
Gündüz bile gözcüler vardır .. 
Belki siz inanmazsınız ama bu 
böyle .. Kaçmak te§ebbüsünüz
le birlikte üzerinize dünyanın 

gözü dikilir. 
- Ya ge« ytrnıtt . 

- İmkansız .. Kan\llın duvar-
ları dibinde dol~an gece gen-

.. 
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Rahibin nevri dönmüştü. 
sözlerimden 

hoşlanrlıadığı anlaşıhyordu 

(Diinlrü Myıdan devam) 
Gaılerini, onların çlıııli antflklerinf 

carebtlmek ümidiyle bir iıtibmete doğ 
ru çevirdi .. fakat yer ile cöa muuzam 

bir c~Hdcn batkı bir teY delildi. O za
man anladı ki artık onuıı için bayatın 
bilttln çiçekleri kaybolmuıtur. 

- Ewt, ama, dedi. Biliy0mınuı ki bir ıGn bqnmıa aunturlu birbell kesi- nüz tazelenmiş bır tümsdl ııbi duran top-
Avnapa. flkln umumıyt!Jıni bulındınnü lebilirdi. raiı biraz deştim. 

Oenç kız ıeıleri, gitgide yaklafJyOl'
du. iki küçük lm çukura ıirmiıteı-, tor. 
baluıru ind.r«:rek badana için çok ite 
yarayan bu topraktan d~lduruyorlar

dı. Laıar o tarafa doiru baktı .• Onları 
birer ,~nce cibi ı~rdü ve kendi glSrül· 
memek için boylu boyuna uzandı. 

içın Dmetl Osrnamyt hudutları dahilin- Rahip Daniyel teklifim! kabul için bir 
de bir lla)'ipillik vukuunu hiç tkti1t· stın daha mONtt istedi. Bu mOhletin de 
menrıek lllundır. danqmuı icap edenlerle ,erüpnek için 

- Haklnuuı rahip tfendi. Fakat bir olcfulunda f(lphe ıoktu. 
tıraftan dl p)'Clftiı ktndt alnumım te- O sece bmnutat uyumadım w aene 
rile bldtfbnf11 Yllnnaktır. Bunpn icio •baha kadar beklemek Clllf'e ıplı tön
...,.... ılllhmua, t"e.,hınemia. para- dtlrClp pencere kenarına PCtim. 

Biçare atın öldürülüp buraya gömüldü~ 
ğiıni.ı anladım. Ama. ~n? Rahiple a
damları bo)ıKiıklan bu atı neden öldür
meğt lüzum ıörmüı!erdi. Herhalde bir 
ha)'\anatçı olmıyan rahip bir ilmi tecrübe 
yapmış değildi. Bu iştt de bir dalavere 
bulunduğunda şüphe yoktu. ımı oilmlr ic:ltp ldlt', Sut ltftJ'll llllU ıeçmit. manMtınn 

- Yun .. ti ,.,_. vurmU11u. Odalarda bir tek Odama çekildim. dÜfündüın. tqındım. 
- Yul Rüip tftndl. Suradl burada ıpk kalmamJttı. Hiçbir ~Y halledemeınekten ~an üıün-

- Orada bir adam ıaklanıyor .. 
Genç kızlardan biri "korkarak çukur

dan dıtarıya fırladı. 
tkinci im:, kendini q,ijdafaa etmek 

ister cibi elindeki kaıJNyı tehditkar 
bir tavırlı kaldırm ftı : IÜI• w hınulrk aibl vukuat Ilı mer Yalım ~ O( tölpnin Uerledilini tü ve sabırsızlıkla bir twlu gözüme uyku 

ıul olla Plaal. GOlbenk, Kut.r, Ohan- lftrebllecek kar haftf aJ'(hnlık vardı. girmedi. Bu manastıra geldilimdenberi 
8'1 Mn.ban cibl rilelayı muntuam birer Bir te9dal oPank hlnOI bir hilll l!lrlin- birkaç kilo kaybetmiştim. Ertesi lfin ilk 
ısbrf tepıllt batına muhtelll rOtbeJerl~ & bulunan ayın çok haftf ıiyası manu-. işim bu vukuatı Tomayana bildirmek ol• 
" tfmdilDt kabul edilen ~hk rtıt· tmn bahçesini benhn ceztmm seçecek du. 
betile geçirerek komitt emrint vermek ıa· kadar ıpklandırmıştı. 

- Kim var orada?. 
- Ha, Lazırmıı .. 
lllc ıenç k11 f fl"ablal\Uttt. 
- Lazar, orada l\c yıpıyonun? Tar· 

la rareıl mi olduıı? • 
marn ıelmitUr. SOphe yak ki bunlar aç ahbab eavu,-

Rahibln rıevri d6nm~tQ. Bu alerim· . bınh. Rahip Daniyel, hlanetçilert Avadis 

den hiç boolanmadı&ı ınJaııiıyordU- ve Ohannes. 
- A. dedi. Bunu yapıDl!Ulda ne nıall· Heyecanımdan catlayacaktmı. Ahıra 

.., m? dalna ytıredOler. Ust tarafmı s&emi,e 
- Siz rahip efendi! cıelrtim. SOratle odadan çütan w merdi-
- Nasıl bmf wnllri ~ d&rder atlayarak bahçeye 
- Bunlar liıin eJioiıdedir. Bu bUSU9ta· fırladım. Ayaldanmda çoraplamn vardı. 

ld maJQmatıma esnlıdır. G\irlltO obMlnMI ictn h~ te)' lbme-
- Daplrımeme mOaade edini&. miftim. Bea Dm'Ctivenlmlen inerken acı 

bir at kilıımaai duydura. Sonra ~ 
Dedi. yemek de bitıni,ıi. Kalktım ft manastır dlmrlanna çarpıp bir inilti ha· 

ama çeklldfm. Sabaha kadar uyuma- Jindt içerlere yaydan bir b(llürtO belli 
dım. Ieılı sGndOrertt adamdan bahçeyi bOsbütiln ~yfCana ve meraka diltfirdü. 
kolladmı. Hiçbir teY olmadı. Yabuz !aba· Bahçede bir alacı siper lldmı. Uç a· 
ha kafll beııtb ıClnet dolmadan bir a· dam biryere toprak atıyorlardı. tşlerinJ 
duı ınanutn &eldi. Yarmı .. t Juıdar o kadar liltatlı bltlrdller ki bAlt hayret 
~ aitti. Oda borlu • ._ .... dik, tcllrtm. Ne ..... WrW m ~ 
ldru kıa w biru uzun. mı yüılQ. san herhalde mühim bir hldi9' cereyan tt· 
blJJldı. a.rtnde boa renkte aba \'ll'dı. mJtü. 
Bacalmda siyah kil plvar ve •ralında Mmıastıra sirdiJer. Bir ild 11at tonra o
tiyab postal bulunan ba tdamm manastı- dllanndaki ıtıklar .andG. Manastıra de
ra bu prip liyareti de gak manidlrdJ. rin bir eemılik '6kt0. Zihnimde kılıfı· 
)fıthıJrbk ki bir teYler ~. N banrladJlmı i~n mirWeyi çalacak, 

O sGıı rahiple aramda mOhim bir te)' yani cfdip bu iti anlayacaktn. Eler &6-
llC9d Ylhuı Demıenct do1aprak Hm rilrlent ona da tedbir dQe6Dmilf bulunu
plrhlarla ... ettim veburada bir ter yordum. 
klWa l8lum okhaluna kanaat aetinfim, Alaçlarm ırasmlaıl mOmkan oldulu 
lhl ldlnıJI "' bWmlJelf flhip Danlyclin kadaı' • Çlkannakmın ahJT'I. aittim. Bo
lllndm almak llumch. Ga)"elDbden ıiy• Jllftll atı aradım. buluubm. Tapnk 
• llbll menfaatleri bakim olan bu rahip atuklan yere littim. Y• kautmştı. He-
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•oııarr Yar4ıt, Bualar Mp ı&s. 
cldUrler. BOtGn lau ı.4blrlcr 

... &Onla ...... ..,.... bU ....,.._..UJsloWr• 
tüte prisiktill içlıı ıhwpqtu. 
...,. p. Wr daN p1nı .. z. 
.... artık ... ...., .... 

o· •c-yesa!nfdu .. 

Jl Gmldtri kınlattı .. 
t uclk aıa., netiee

·•'"1 .ıamıtc6tl. 
_ ........ mü.-, ...... Wr 

...ı.: 

-8.udü~. 
,_,..._IPDbuilalr.lnlla .. 

Rolan 1110phena " ıaıila bir 
..... updarü IOl'dıa: _...._,, 

- ÇlaJdl beti, pliba ııu.e ......... , .. 
..... fllkmlıim• alalıri-

1- takip edwık ilahe d•'Mlll ..... 
- <MrUyorum W ~tn 

bu bdar IOpk bahlıJd& bah. 
Mdlei• un MJtttı dlfllrilyor. 
.... bacı aıem. ... Mpis-

- "lf'ııenctlcrden bayırbdlı. 
Selld dt. llu 41alıikffa 1'lldmler 
...... karar •mnlflenlir. 
..... r-nn. bt1'i '*- actl

ra hana cellMra, beat beklMi

llnl haber ~klerdir. 
... loi-lr Wr ..... batır., 
- Cclltd mı? · Simdi bu 

...... " .... lltDI ele ... ,.... _.., 
- &Yete ..... Oı. Mı 

aGn .-ntl. bir ldddtt nıtlceabl-
4'11 bir 11ap1uıane &Udl,. .... 
~ Adallı Dil. Bal 
~ bldylt llGnlMkl• Jtbun 
otdler. •t W.. müktmaa ol
du&umu tlyllyerek bwafl at
tılar. Buru. ilime mahk61nla· 
nn sındaıudır. 

Rolan anldan4ı ı 

-oı ... ~-·-
nıll ....... wntlm , ..... 
mahlriimlar ımdanma ıeı..k 
içiıı miydi?. 

llüpua. timdi. höcnllnirı 

bir kötceiat ç~ ~ 
elleri aruma 1Jnuttı. Hl' tllP" 
hllİ& ICIDdillne adan acliiıt r•k· 
latan IUbnll dütQnilJWdu • 

Rolan u.ıwı usun tetkilt etti. 
Binte._Wrı: 

- CeMnt ulaaım. dtdl.. 
Belki U,.bnı bttıtarı.r .. 

- Hayw, .. ,.,.,Bu defa be
ni mW..kkô llclürecıklıct • 

- Bu defa mı?. 
- B•et .. Valldyle tnkif e-

dilditim nman arf edilmieti• 
O aman baflllll ıttinllı bil• 
mildlat ... tcllhaltti-

Rolan bu ttlln kenıılWaı pek 
ffblna olmlı*iım ~ • 
ıw. .............. tnadılt• 
;: : anlatıyor•u. 

.Garip biı tesadüfle ntÜ\'UIİ Haçatcr 
o gün btni kolcu Aliyf tanıttı. Ali, mah., Laıar onlara cevap verrnedi. Gq 
kemtde Panosu teşhis f'den eahitlerdfn kızlar torbal&nnı un toprakla doldur· 
biri olmu~tur. Ayni zamanda muhbirlik maktt devam tdi1orlardı. 
de yapmı,tır. Çukurdan ~ıktllar. n tam Luarm 

k&l'fl•t~da durdular •. Oaa ıual 90rUJGr· 
Ali ile pıradan buradan kor\ueurken ba· lardı: 

na kafamda döaüp dolapn sım çöseetk 1 - Luar, nt isln tırq olma,ortuıa? 
h4diseyi hiklye etti. ÇlrkialetM, artılı 11.,_ '6aııli,_.. 

- Yakop oğlu Panos, Talaslı deli Bed• ıul. 
ros oğlu Misak~ Ntıttli bolutu ve Pa· _ Sen 1,m. onUDla nllaJanmata 
ris oflu Gülbmk adındaki llkfJer kolcu karat ffrdin..•Te"knll delil. oaaa tı
Yançı ollu laett cnfrm'11er. Enelki ret olma11nı htiyonun. 
gOn karakolda götflttük. Adamcalrıınl _ Elbette. oeye e-Yltnn\i,elba.. La-
ne atzı kalnuı ne burnu. ŞakDtr e,ek N· sar btni un oluü iıttmeı mlu? 
dan gelince~ kadar biçareyi dölrnn,ler. _:_ lıteın(Jorumt .. De(oU latemlJo· 

- Neden? diye sordum. ,,._ 
- Mqhur Cul1UJI bemetmiller. 
- eye ............ ? Ouı; k&fl&r sllmele ~. Ter .. 
- Çullunun omuzwıda bir bıçal) yar:\· balannr kald. rdılar, rakat cit01edl-

sı varını,. Bunu Misak bilirmiş. Bir ara· 
lık onun yanmda fllkiyalüc etmiş. lııetJ 
bir adamakıllı daldilkten 10nra kazığa 

\'UJ'Wak öld\lnntie hamlannullar. ~rt 
kolcu Çullu olrnadılım söylemit. Misale 
cebk~nini yırtıp om\IJUNl bakmı1 ve: 

lcr. Tekrar pkalatnaap. bafladılar:. 
- Luar, bu aJqaqa llıin ninbia 1-

nllndtn cıçecelim. 8ahçenize bir s!Qek 
de:ncti atacatım .. Arua dikkat edin. e
tek bu çiçekleri ycmKin.. Anladqau 
1D1? GCUünUıU açın .. 

- Bu çullu ddil yahu. haift 00,~a - Ben de içinde kuru. liıüm dolu bir 
kırmızı mendil atacaiım. Nuri. ditJe. 
rin satlaaa mıdır1 • 

df.ıldijk, 
Demiı. Oldilmıekten vupçmi,ter. Tü· 

felinJ. saatini, heybesini, bir de kır. ~ Laıar &öılerini cenç kıılara çevirdi. 
miri i'fnkte atını almı1lar. Onları biriblrlnden ıyınnadm uwn 

f Dftl4•' 114n') u.ıwı baktı. .Katı-nnı çatarak: 

llRRAIUN HATDUD 

Btıdcnltln ıertu: 
• - Ne cSedbm? Af ım ıdil
mittinia ?. 

- Evet.. OGya "ıo .. 1aT mec
tialne ~it bbmctte Wunm11· 
ıum da onun için •• Blr 1ai.zmet •• 
Olı yaıabbl 1 Buau -. saman 
dllpln11m. bayabıada ltled1lün 
cloayetltrin en ld5tu.tıaU J•P" 
tıfrm için titrerim. 

- Ne clbi bir lainaettı bu
lunmuşsun?. 

- Neye yatar anlatmak ı 
Htr 1e1 mahvolduktan 1011ra r .. 

- Sen yalmı tayı... Btn 
böyle iıtlyorum.. •10° lar .nec
liainc ,_ptıtrn bir blZJMt ne
c!en bir cUrUm oluyor lctı1P 
içln. Bunu iıab et .•• 

- Bu bbmetlm )'ilıünden, 
masum bir- f aaırlyı mallYGldu .• 
Bunları bir tarafı bn'akalıın. 
timdi.. Ben. beni ürpenea bu 
hatttıyı canlandırmada• öl
ınek lati1onım. 

- Fı'ket ben bı,ı.Dlan alSyle
muüai istiyorum. 

Mabpua &ıcı uyıct ettL 
DJtünceli bir büıfla Rolam 
aüıdU. S:xıra tertddütaUa ce
vap wrdi: 

- B~yle ml lıtlyommuı •.• 
~il. ı1ı. ohun.. Biru enet 
bana acıdılmw e&rlü7ordu· 
nu . .Bu blimcyl o kadar tatlı 
bu suretle teltff ua etıniıtinlz 

ld beycc1Dtannn1tım.. Fakat 
timdi acaouf'CU111111- O H· 
ınan1ar V eacdilııte dikkate tle-
1• .... ııd bir baJ•• , ... yan 
bir familya "'41.. Bu .u.nin 
babası, Venedik cumlu&ri1tti
nin reiliydl. 

Rolall tlddttıe titredi. 
- •• babama ıenft nnet

·U, atkl bir otlu da •ardı . Bu 
deli'karıh peı11tlt edercalne a· 
•U bir famllyanm ıGıel Wr la· 
ıun anlyordu. Füa• •• olu· 
1onuın&al Nı11 lnli,onunua? 
Nenis var?. 

Rola boluk. bir telle ceva~ 
vetdlı 

-OıYllDttL 
Müpus lldM UQID tae

cılr yude aıııtta. 06&1-1 bG7U. 
ınüttU.. Bit ftY dlnHyonaut et· 
bi kulak kabarttı. 

· A.itt n boiuk Wt aeale ke• 
keledl: 

-Susf. 
Rotan 4a on.un 1lbi wlatc 

1cetibiltf.. ZuuSanlana UIUQ 

dehlb1trinde •J•k llllttl he
limalfti. Gdeoltı nrdı. Mah· 
pus bağırdı ı 

-Çat.kr. 
Rotan •çrüs. Tat yatalt 

ıUr'ıtle kaldırdı. Ocap karan 
hk yollarmda kl7'bolurken ba· 
pdt: 

- Gene cetecclhn 1. • 



CAFER 
Mıka ye 

Lezar 
... IJaflara/ı ıo ...... 

~ dalmıttı. G6alerinln içine, 
"-ili •Wülder J•pıpuftı. bbrabmdan 
-._daa kabuldanm kopanyordu. 

....., Ne o Luar. auda kendbıe ml ba· 

~--1 -Bu1akaJla .,ftllı Jnırbap· 
•Uıacabm . 

._ llr ...._ bu 1auıcopa &atinde dur-
" ~ iki koftDID aallandıtı U• 

.. IDdlnu •e kovalan dcldurdu. 

.,, ~ Bahçeyi ıulamata batladım. Ka· 
~ çiçek açtı- Onlara bak· 

.... bir st'fktir. Lazar, ne için evlen
-..,_wı1 Bak ne Johktaıın.. G8ziln 
~I cibisin.. Evlenmiyen bir adam 
....._ ohar. l>Uayada hiç bir ıey ona 

a::ı .... 
...... llt....ı,ormn. diye tekrarladı " 
-"ki banlcetinl ,.puak •taç....._ 

"'-He isin lltemiyonwı1 Ne J&th• 
.. faldnln. Bir bdmı dalma bnlr 

MüSHi'L 

" Sirop Pectoral ,, 
Eski " yeni biltiln 8'bnrtıklerl ıeçlriı'. 

balsam .akturUr. bronılan tembler, 
nezle ve crlpten korur, cöğUllerl aayıf 
olanlara bilhaua pyam tavsiyedir • 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

ŞEKERi 

:-alla.. Blll1or muaun. ben MDa 
'-a 11aldum.. Bu dul bir bdm .. 

..... ft ÇOCUp yok.. Can·m. HD 

~ -.iiD1 Lllovlta.. Onun fena 
~~otuna cidiyormupun, o ıenl 

Emnlıet Sandıjtı DlrektörlDilnden ı 
Emniyet SandrJma borçlu ölO Daiistant zade Bay Dunun ftrislerine Dln yo-

luyla teblil; . 

~ brJıamdakl kadına 11rtım çe· 
lr: 

-.. lttemiyorum.. diye batırdı. 
~ak istiyordu, fakat ayaklan a· 
..._ kadar kuma batmıttı. Kendini 

"iramıı zannediyordu. KCSylil b
OGa haJl Lilovitsadan bahsediyor-

..._~ Luar artık onu c1lnlemiyordu. 
~ içinde sanki b1r nehir dunna· 

-ıayor, çayırhklan. otlan •e çiçek
kaplıyordu. GlSdlnOn 8ni1nde kil
blr w tece11üı ediyordu. Bu evla 

de JdlçllcUk ellerinde birer pusa 
tutu Ud kilçUk SoCUk nrdı. Bu 

Bay Ali ol111 J>alıstanl ıade Bay Dursun Beşiktaf TefVildJ'e mabaDeli ikinci 
yeni w Delılh sokak eski 37,39,39 mükerrer "5,47,49 ,.ru 571/J numaralı abpb 
bir evin tamamını birinci derecede ipotek g~ 23-2-934 ta{ihinde 18259 hr 
sap numarasfle sandıtamzdan aldığı 600 lira bon:u 29-3-938 tarihine kadar öde
medilinden faiz. komisyon ve masarifi ile beraber borç 368 lira 73 kura vamuıtır. 
Bu ııebeble 3202 numaralı kanun mucibince bakında iaa takibi başlanmak 0ze. 
re tanzim olunan ihbarname borçlunun mubftlenamede ~li ikametglhr 
na gônderilmiı ise de borçlu Bay Dumımm JUkanda yanlı adreste öld~il anla· 
pbmf ve tebHğ )'3pılamamıştır. Mezkilr kammun 45 fnci maddesi vefat halinde 
teblilatm ilin suretile yapılmasını funirdir. Borçlu ôHl Bay Dursun mirasçıları iıbu 
ilin tarihinden itibaren bır buçuk av içinde Sandılımm milracaatla murislerinin 
borcunu ödemeleri veya kanunen kabule §3Yan bir itirazları vara bildirmeleri il· 
mndır. Minçlar ipoteli kurtarmazlar veyahut ~ takibi usuUl dairesinde 
durdurmazlara ipotekli gayri menkul mezkQr kanuna glk'e andıkça satılacaktır. AJA· 
bdarlarca bilinip ona ıöre hareket edilmek ve herblrine ayn ayn ihbarname teb
lill awJnnnnw kaim olmak üzere ke)•fiyet ilAn olunur. (9149) 

SOcuk onun kendi çoc:utdan idi. Er 
erini o kadar bilyiı1c bir i,Ştiha ile 
~ .... 1d laeyecaamdaa slslerl ,.. 

caıau patlayaMbnt slY 
.sr.lllDl:atı.. Unn usun içini çekti n 

kumlann arumdan çıktı. 
•u•ı,....111.~ &&derinin &ıllnden tekrar 

Ur. Hahz Cemal 
Dabillft mlltebMlıa. htlalMIJ 

DIYanJOI& No. 104, Tel: ıı.191 

ka sacutu " onma aepetl ıeçtL Kollannı ona dotru uatıyorC:u. 
-- ,anma )aldqtı .... tozlan-laillbıl nrea 18zlerlyle ona baktı. - KUçUk ım. çok ağladın t. 

.-__ · - Ah.. Boyalı sepetim cittL 
*ıi ~k onun farkında defildl.. Sepetl-
~Wr tatlarla doldurmakta devam Luar sabit nazarlariyle ıuya bakı· 
L."VOrdu. Luar onu olcp.mak ve nuar- yordu. Kalbini bot bluediyordu. Seve

keııdl yUzilnde bi11etmek htedl cefi kimse yoktu. Çocuklar bile ondan 
b ceniı bir adımla 1aldattı ve korkuyorlardı. Fakat .cn1ann altın u· 

etilerek: nu aaçlannı okpmak onun için ne bU-
•-~ kllçtık Jılarit .. dedi. yiik bir snk olabilirdi. Ba~ını çevirdi, 
~ ona baktı. n korlmıs derenin brpkl kıyıama b2ktı.. Çoeu-

lta llarl deiltmL iu ıarmOyordu. Yalım onun hıçkırık-
balnJorda. Sonra: lanm duyu)'ordu n bu iti 18pi1nO 

Aılae. mme L Adeta yakıyordu. 
•• lsln anaenl ptıqor1111l?. Bir as adın Jdlçtlk ~ulun yanma 

' ı..z.r SoCUlma an uçJanm o._ bftuJar. ÇOcuk permalı ile Luan 
isin eUal uattr. Pa!oat çocuk ca.tert;rordu. 
seldldL Luarm korkunç ubJ- - Senla aepetinl bataklıta atan o 

ko \aktı. tonra Jmstı.. Tahta köprO· mul • 
C\falc ıeçtl we onclaA Luarm Kadınlar batJanm Luara çevirdiler .. 

• • takibe bqladı. Ona bir ıeylcr 16ylcmek iıtiyorlardı.-
~ elilcll, JerdeD tepetl aldı .... o- Fakat birden IUltular. Gözleri bilyU· 
-.atıe büta.. Çocuk bildi aepr ~ Laaar Datlyar ağaca dolru yUrU· 

hıı korkunt adamın elbıde kaldı- dO:. KGsGk bir dalını tuttu ve kendini 
..... aiJamıp bqladı • bataklıia firlattı. 

•. ~ ...... Socatuıı allamala bqladıp Deriıa IU onu sekJDlttL. Sonra teluar 
Hpetl tutu e1inl havaya yukan çıktl.. Gene dibine daldı .. Biraz 

Ye ı sonra ikinci defa olarak auyu.'l sathına 
..... ....,~,._ cel de al 1 dl ye bağırdı ve çıkmıttı. Kollarını ileri dotru usatmst 

dofru Uerlemeğe batladı. ıepetl almata utrqı,or. fakat cna ye-
~ ume 1 Gibel aepet:mi çal· tiıemiyordu. Kolunwa bu hareketiyle 

• L._ suyun Nthında ricuda cedrdiii halka 
~ bainyordu: aepetl daha lteye, tahta kaprünlln ya· 

ie.dallnet, ıel de sepetini al!... 1ınuna dop ltmlttL Luar aon bir 
1. \undan daha cUzelini de yapa- ıayretJc ona yetlflnele ulrqtı. iten· 

• dini ıuyun Nthmda tutmaia utrqı-
~ I Annel.. 7ordu. 
'& daha fiddctle ağlıyordu. La· KilçUk 1mm allamaaı dinmlfd- Or· 

laareket yaptı ve elindeki sepeti deklcr kaçııtılar. Xadmlar korku ile 
-'YYetlyle derenin abür taraf.na bağnyorlardı : 

teki ıo. 3 • 20, • idi • brtat. 

....................... ; 

- DiKKAT 1 
Ufak bir maırafla ç.ecu1darmmn 

sevincini. memnuniyetini. aaade· 
tini temin edebilinlnb. 

.JAPON 
MaJ}azttlarının 

Pek zengin çqitlerlni ziyaretinU 
k!fidir. 
Bc~ro wlu, lstildll Caddesi No. 150. la 

Batakta Acele salthk arsa 
DeAiz kenannda CSnlinden cer.:, asfalt 

yol ceçecek olan 4 parça ana acele aa· 
tıhktır. Basiret Han 28 numaraya mil
racaat. 

--• Rlrlnel sınıf operat&r 4 

Dr. Cafer Tayyar Kankat 
Parlsten mezun. 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BilUınum ec
zanelerde bulunur. 

BntUn göğüa hastalık
Jarma yol açabilir: 

Fakat bir tek 

Bq dll •dale afnlarile diğer alrtlan 
dbdirfr. Nezleye, IOğuk 

hastalıklara karşt 

en kısa mpıanda ve en ltat1 tekDcle 
algmlığma. grlpe ve emaU 
bilhassa mllellfrdlr. 

icabında günde 3 kaşe allnabilir 
İlim ve markaya dikkat. Taklldleriııden l&kmmız. 

-Ziraat Vekileti Sabn Alma Komisyonundan ı 
l Ton Sullat Nikotin Alınacah 

1 - Açık eksiltme suretile bir ton sulfat nikotin satm alınacaktır. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli 3500 lira, muvakka.t Uımlnat 262 !in 

no kuruetur. 
3 - MUnakua mliddetl 5-12-938 den itibaren 45 gUndllr. Mllnakaa 11 

-1-939 tarlhl=ıe mllsadif pe11embe gllnll saat 15 de Ziraat VeklleU bin• .. 
da aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 

.ı - Şartname, Ankarada Ziraat veklletl satmalma komisyonunda. Jstaa. 
buldan Ziraat mUdürlüğtlnden parasız olarak verilir. 

6 - Taliplerin muvakkat temlnatlan veya makbuzlan ve 2490 sayılı b· 
ounun 2 ve Uçllncll maddelerinde yazıb vesikalan ile biriikte mezkflr tarihte 
kom~ gelmeleıi. (f923) (8681) 

ı - ldaremlztn Pqabahçe f abrikaaında tartname ve projeai mucibblOe 
yaptınlacak on adet tank temelleri tnp.atı açık eksiltmeye ko:ımuştur. 

II - Keşif bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır. 
Dl - Eksiltme ~9-12-938 tarihine raetııynn pazartesi gOııtl saat 15 .. 

Kabatqta levazım ve mubayat 1Ube11indekl alını komisyonunda yapılacak· 
tır • 

iV - Şartnameler 20 kuııq bedel mukabilinde inhisarlar umum mUdllrlUll 
levazım ve mllbayaat ıubestnden almabilir. 

V - Eksiltl!Jeye iştirak etmek iatiyenlerin inhisarlar umum mnc!Urtlil 
inşaat §Ubeslnden fenni ehliyet vesikası almalan llzimdrr. 

VI - isteklilerin kanuni vesaik ve yilzıde '1.5 güvenme paralartle birllkt. 
eksilklıe lc;ln tayin edilen gUn ve saıltte yukarda adı geçen komlsyetıfl gelma. 
lert UAn olunur. (8761 \ 

Nafia Veka eti 
lstanbul Elek lrlk işleri Umum 

MDdDrlüğUnden ı 
1 - idaremiz ihtiyaa için sif istanbul trslim edilmek üzere muhtelif ebadda 131 

ton 300 kilo çubuk demir ile bir buçuk ton 17 numaralı bağlama teli satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 22-12-938 PftlC!IDbe ıünil saat 15 le ~etro Hanında altına katta 

tcplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin maktu olarak 800 liralık muvakkat teminat vermeleri lAzımdır. 
4- Bu i§e ait prtname idarenin levazım müdurlüiünden parasız olarak alma· 

bıllr. {9143) 

• • - •• -• 1 

lsl~ıııbul Belediyesi :~anlaı·ı 
1 - 16 blrlnclkAnun 1938 cuma gUnUnden itibaren Karaman eti lçla 

Mezbahada toptan 31, perakende H •e dağlıç etl için Mezbahada toptaa 
86, perakende fO kuruş azami flat tayin olunmuştur. 

2 - Toptan ve perakende diğer et flatlarmda değişiklik yapılmamııtır. 

3 - AlAkadarlarca blllnıpek Uıere keyfiyet llAn olunur. (B) (9177) 

Dilvle,f Demırgo'/ları ve Limo1ıları işl~brie 
.. -.... ' """"" ' 

~ ~ ~-. Umum idaresi· ilanları'-·.· -·: 
lavıttdu. Fakat bir riizgar buna - Luar, Luar, boplacıbm. bo-

~ ~u •e sepet batakbfa dilıttı. 1 ğulac:akıın. .Küçük bir sepet için botu· 
~ atlayarak bUtün kunetile tacakam.. 

Umum! l',.rrnhf: dlm ~. ~lnlr l't"rrnht· ··'-----
ıl, ve k:ıdın doğum müteha~~••a. erkek 11~ bedeli 1800 lira olan 1 adet kontakt tertibatını havi baryer 

•:1"--r,-.,.L_I i Lazar OGlan ltltmtdL !Jataklıtm !-'· anne t.. Sepet:m cftd. 1 fçlndeki ağacm kök!eri vilcudunu dola-
te~!Da, yavrum, MDa onu ora- ı mıştı.. Gayretleri bogtu ve Lazar bir 
~ ahnm.. • l daha •uyun uth·na çıkamadı. 

lr ~ocufun sesi bOtün bsabanm ı -8 1 T T 1 -
Sllllıyordu. Luar oM acıyordu. - Balpr ecleWıatm ... -

Ye icadın omt'Iİ) il rı •e modem ameli· tahrik ileti (Kı:mple) 2 adet komple ıeçit çaprazı ile teferrtiatı 20.12.1938 
ya.l:ır. dlmııll, sinir, lttZ buruşu' lnAu. n 
ft\eme bnn urkıklıltı. amt'lıyalları, Ü ıOnu IUt on buçukta Haydarpapda gar binası dahilindeki komisyon ta-
Mnayene; "•hahları 10 dan 12 ye kıt· rafmdan açık ekdltme ile satın alınacaktır. 
~;rd!~"i~e;r;::.d;rT~~~~~~~~18~~~;r.~ Bu iıe girmek btiyenlerin 135 liralık muvakkat teminat verm~lerl ft 'b· 
Pıırmakkapı Rumeli han No. ı teıero 1 nunun tayin ettitı veuikle birlikte eksiltme cünU saatine kadar kemiıyona ml-
.. ________ _.•.•nii8i8 L :acaatlan lhımdır •• 

' Bu ite alt prtnameler KomiayOdean para11z olarak dafrtılmütadır. (8'&8) 



-HAYIR ! 
BOS YAİTLE!ll KULAK ASHAH 
İSTEDiGiniz KADAR 

BA~IRIN •• 
BEH -'1?/!A RADYOLARINDAN 

VAIGECMEM ! 

s'atı-ci ba~ırıyor ama, Raayoda senelerce garanti olur mu ? 
H·er sene yeni bir' şey keşfedilen telsiz gibi bir şubede kelepir 
malzeme, 01085 tenzilat ve senelerce garanti. sahte ve kulak asıı

mıyacak boş vaitlerden başka bir şey değildir. 

Neden R C A Radyolarına emniyetim var? 

çunkı: 

Yalınız RCA ·markasi t5ana cır radyo m-aklnesrnaen bekledlQim 
bütün faideleri temin eder. Sahte. şatafatlı ve boş vaadlerle beni 
aldatmaz: RCA 11 modellik zengin bir makine serisini lntihabıma 
arzetmiştir. Bu makineler arasından en ehven fiatlısını · dahi şeç-· 
sem, o sınıfın en iyi cinsini aldığıma emin olurum. Bu 11 modellik; 
seri arasında birinci sınıf lüks mobilvalı en yüksek cinsten ahize-. 
ıer ve radyo-gramofonlar vardır.· 

Bir R c A radyosu" Icin vereceğim paraya katiyen acımam. Çünkf; 
her hangi modelden olursa olsun alacağım bir~ C A. mutlaka o 
nevin en yüksek cinsidir. 

1938 senesinde 40•nc• yaşını kutıuıayan RCA firması 40 sene zarrın
da dünyanın her tarafındaki müşterilerine daima radyo tekemmü
ıatının en yüksek derecelerini göstermiştir. Buna şaş m9 m a ı ı y ı z. 

Zira. R c A radyoda dünyanın en ileri gitmiş firmasıdır. 

Şu yu Karda kısaca top ı adı~-' m avantajları icindir ki. daima R C A 
radyolarını intihap ederim. 

-
iı C A NIAGARA ı..r>ddi 

5 LAMBALI 

Taksiti! Fiyat: T. L. 130 

.• iıCA 98 ~ 
8 LAMBALI 

r.akıltıı Fiyat:. T. L\ 1 se. 

iıCA 911 ~ 

11 LAMBALI 

Taksitli .Fiyat:· T. L. 285~ 

•nctı 912 ~· 
12 LAM BALI 

Taksitli Fiyat: T. L. 330 

BILDIAILJ~~ 
FİYATL.A 
İST~N. ag~ 
JDAHILI N y -----------·:i1 2 ... -.~lf; TAK5 1.'YE 
T E O 1 
• . N D 1 R 1ç1 . 

BOURLA BiRADERlER 

~ADYO İSTANBUL - ANKARA - İZMİR 

• 


