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l Oç. Aylıkların Yo~ıam.aları !Her yerden facia, felaket, 
~la h e ~!.a~~ ~a~hr ölüm telgı~afları geliyor! 
~üyük Kurultay lı f yaloız mtttekall ve Kordiplomatik Kara kış kudurdu ! 

reşit erkek evla tla · Bu sabah 

P rına değil bUtUn zat Vail Lulfi Kırdarı Ve nedl k kan a lı nda, Ham burg limanında, 
b aıarfesi günü maaş s~hlplerloe ziyaret ettiler Ren nehrJode küçük banklzler seyrüse-
Üyük toplantısını Şamil Ol8Cakbr Bu sabah ıehdm;<de bulunan bütün ferler,ı dur durdu , • 

ecnebi konsoloslar yeni Valimiz Lfıtfi Londra mahallelerı karlarla örtüldü, Yırmı 
Kırdan vilayet konağında ziyaret et • yapıyor 

Kurultay Başvekilin bir 
nutkile açılacaktır 

mi~:~~:· saat kadar süren samimi bir beş insan soğuktan öldü 
görüşmeden sonra misafirler hazırlanan lstanbul ve cıvarındaki :iırtıoalar hafif i t:;;· 
büfede izaz ve ikram edilmişlerdir. ~llın.. . 

~ _uzdeki pazartesi gUnU saat onda 
11tiYet Halk Partisi Büylik Kurulta

~ fevkalade toplantısı yapılacnktır. 
~telis binasında aktedilecck celseyi 

~ Geneı Ba§kan Vekili sıfatiyle Baş- ..,.,,.~::;:=!:;~:=;;;;~~~-~ 
~ Ce1aı Bnyar açacak ve bir nutuk L 
t i'e~ek ve fevkalade toplantıya vesl

ltalyan · Macar 
görüşmeleri 

Tuna havzasının müstakbel 
inkişafı üzerinde müessir 

miş, fakat şimal mıntakal rında korkunç 
kış seferleri durdurmuş, denizleri k udurt-

muş, balkı evlerine kapaıuış, yolları 
örtmttştUr 

t ~kil eden scbcb izah olunacaktır. ,..
~lllantıaa ilk iş olarak Partinin kuru- :___ 

la ~bedt Şef Atatürk'Un yliksck hatıra· Budapeşte, 21 (A.A .. ) _ Stefani ajan- r. 
~ Y~ ile anılacaktır. smdan: 

olacak 

~l'ttltay Başbakanın nutkundan son. ' Kont Ciano, dün, saat 18 de Italyan se-
ltı başkan vekilile, sekreter seçe- • farethancsine gitmiştir. Budapeştete mu· 
"e nizamname komisyonunu teşkil ı · kim Italyanlar, derin rabıtalarını kendi-
~lt 15 hayı ayıracaktır. Bu komisyon l sine arzetmck için kontu orada bekliyor-

~'larneae yapılması icab eden deği- ,. !ardı. 
Cl'f teabit edecek ve Kurultay umu- . 
~ Sefarethanenin salonlarında kontun şe-etine bildirecektir. · 

.1 Zat maaşlarında bı7yiik izdihama mamz rcfine tezahürat yapılmakta olduğu sıra· 14an sonra Halk Partisi yeni Genel 
kala11 E111i11ö11ii malmiidttrliiğii da ellerinde Musolıninin faşist İtalyanın 

nı seçimi yapılacağından yeni baıı- l' azısı •1 üncüde (Devamı 4 ı'inciide) 
~ 8C<;hni milteakip kurultayda bir nu- _____________ .;___ ___________ _ 

eo.Yıiyec ği muhnkkak sayıımaktadır~ A·I 1 . • 1 e m~ktep alebelerı· nı· ~ - - ---·----·, ... ıuu- 1 <> <aaın arını v ~ 
te heyeti için 16 azayı da seçecek-

(~ fuhşa teşvik için teşkilat kuran 
t~~t~yn iştirak edecek uzak \ilayct B • d 

~ııru l"i yola çıkmışlardır. 1 r r a n e v c u 
<\t itaya her vilıiyet valisinin Parti } 
~ 1 sıfatfle iştirak etmesine madde. 

ı._ltt~n görUlemediğlnden yurdun her • b ı d 
~ 8lndan bir valinin gelmesi karar e v 1 a ~., 1 1 

\'ı l aırnnıııstır. 

~~Yet Parti başkanı sıfntlle kurultaya Yakalanan dört kadın bu sabah 
~rı:ı t!decek olan yedi valinin isimleri 

n 

~~~~:Vali ve belediye reisi Nevzad muayeneye sevkedildi 
'4 ıf;,an, Kastamonu valisi Avni Do - Oeyvelf Elenl verilen habere göre cidden 
~I ~Ir \'alisi Fazlı Gilleç, Samsun 
q lıat Tuğsal, Erzurum valisi Ha- korkunç bJr kadındır 

~~~:11~irnc valisi Nevzad Margen, Zabıta, randevu evleri hakkındaki sıkı namile maruf çok meşhur bir randevucu 
~i Rükneddin Nruıuhoğlu. takibatına devam etmektedir. Dün de giz- olan Eleninin evidir. 

rpatı it Ri t d 1i surette çalışan iki ev meydana çıkarıl- Geyveli Eleni, aile kadınlan ve mektep l ara I 1 en yasın a mıştır. Bilhassa bunlardan biri Geyveli C.- Devamı 4 üncüde 

ethiş devam 

~c ediyor 
ar .. Çek hududunda kanii 

,"'•r'° bir hAdise oldu 
t 'ıj va, 21 (A.A.) - Ungvardan 

Dadaylı , sivri taşlarla 
şekilde öldürülmüş ! 

feci 

~tpa.llsınn bildiriliyor: z a b ıf a. 
tktt~tlaraltı Rütenyasında tedhiş 
!lıpı,. <levanı etmektedir. Tahaşşüt 

bugün de T opkapıda ve katil
"tr -P'a. agızlarına dolmuştur. Bu lerin gösterdikleri 

elbiseleri 
it( l\ta Bevkedilenlcr meyanında bil
, l>a.patpatlaraltı Rütenyası köylüleri 

~ ~dr~Zları ve öğretmenleri bulun - Tahkik at evrakı, . bazı 
~da 

~ tc~l~~te, 20 (A.A.) - Macar A- edildik ten SOD r8 bir 
'ctr ıg ediyor: iki •• f 1 d Ad 11 
~ >ıt - Çek hududunda Çekler tara- gu n ç n e ye-
to'lo~ acar toprakları ihlal edilmiştir. ye tevdi () 1un8cakt1 r 
~tıııd akYada kalan Nagyszalan mın Okmeydanı cinayetinin esrarı çözüldü 
'ttil't~ Yapılan nahiye intihabatmua ye Hasköyde kalaycıbaşı d<.>resi kenarın
~a.ca. ~acarların kazanması üzeri- da bulunan cesedin hü\iycti tesbit edil· 
'ra. •. r halk ile Çek hudut muhafız· di, katilleri bulundu. 
ı.. "'llda 
'<lldı.ııl Çarpışmalar olmuş ve Çek Zabıtaca yapılan tahkikat bugün yann 
l'ıııc!a un hemen üzerinden ateş aç. ikmal olunarak evrakı tahkikiye adliyeye 

n hu.dut karakollarından bir tevdi olunacaktır. 
~~il :-, Drvamı 4 üncüdı Hadisenin son safhasına kadar nasıl 

\ 8 f f t cereyan ettiğiı1i en doğru ~eki ide bildiri· 
~I ~ e namzet yoruz: 

~i rn gôstt'rllecck Hadise nasıl anlaşıldı 
~ bu~ıardan Re~it Saffetin yapı- Bu ayın on birinci pazar günü OkmeY"' 
~'-ec ''rncıe parti namzedi olarak danında avlanmak üzere gezen bir avct 
~ ~o~ınc dair AnkaJ"!lda kuv\'etli birj kalaycıderesi kenarında bir ceset görerek J-

~dır. fDcı·amı 4 ıJtıcüde) · 
j .I_ A 

yerlerde 
aradı 

kanlı 

sorgular da ikmal 

ZaltN 1<11alınaan ele geçirilen 
AraP.. Murat ve kör 1J.tWn 

istanlıul ve civarında nava k·ısmen 
sükun haline geçmiştir. 

Dün rüzgar şimalden ve saniyede 
8 - 10 metre süratle esmiştir. Hararet 
derecesi 8 dir. Filhakika Ege ve Trak-

ya ve cenup mıntakasınCia 11ava ya}ııtı 
devam etmesine rağmen birkaç gün 
evvelki soğuklar ve şiddetli fırtınalar 
yoktur. 

(Devamı 3 iincüdc) 

250 Bin amele şiddetli soğuklar 
yüzünden İŞSİZ kaldı 

Gazetelerin bildirdiğine göre lngiltcre-ı kalmıştır. Don dolayısiylc b:ızı büyük in
de hüküm süren soğuklar ~'lizünden yapı şaat şirketleri işlerini tatil etmişlerdir. 

işlerinde kullanılan 250.000 amele i§siz Soğuktan 15 kl5i daha donmuştur. 

53 Mebusun iştiraki le Çemberlayn'a 
muhalif bir gurup 1 

lngiliz Biişvekili 
şiddetle 

tenkit olunuyor 
loglllz Kabinesinde yılbaşından sonra 

değlşlkUkler olacak 
~ Yazısı 4 üncüde 
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Van der Vaeren 
MımJe~etine dönn:ek Dzera 

Diia ıerefıne mükellef bir ziyafet 
Terücli Emn!y!I .lıuarli;lü11ün kışın soluk 111 yolışls zanıatıların,!a dışarı nöbetl"4 tır · 

Anb.ra, 20 (A.A.) - t1d ay mtıddet.. 
le ve b&fmil,avir aıfatile Ziraat Vekl· 

tan•"""'"" ifin 11ni mıqtımba Ptlninler dalıUıfı rnalUmdur. Ciddm büyük 
bir ilttiyacı lun11lamt1 olan bu pelerinler, yalnız seyrüejer memurlarım - lıol-

letimlzce angaje edilm:ı olan beynelmi· --------------.:-.-------------------------.-------------1 
lel nral tedrisat komiıyonu reiai ve 
Belçika nraat nezareti umumi katibi 
profeal:ir Van der Vaeren, müddetinin 
hitamına mebni bucW. memleketine ~IE , ii '~ ID IE . v IE iMi IE iMi l IE I~ 
dö~ektedir. 

Bu mUnuebetle diba Anadolu D • 
bllnde Ziraat Vekili Xurdcila tarafm· 
dan tereftne bir nyafet verilmit. siya· 
fette Jltclia Ziraat BncOmeni Re:.t l'I.. 
lk Xaltakkuan, mazbata muharriri Ya· 

Pazarlıksız satış 
ilkbaharda bazı şehirlerde 

daha tatbike konulacak 
ı:ır Orey, bir kısmı mebualanmız, Bel- Bu tekilde aabıı daha çok esnaf 
çi'ka 11111tabatıllaan, vılrilet erktnı, tercih ediyor 
yüksek ziraat enstitüleri rektör ve pro.. BQtb memlekette perakende aatqlarda 
fesörlcri, iktısat müatepn ve yilkaek puarlıltn kaldmlmaaı hakkmdaJd kanu
airaat mekteplerini tcmailen Uç talebe nu lktmat veWetiııe verdlli aWıJyete 
hu.r bulwımuıtur. 

Zi,afet IOfrumda davetJUerln yeri. 
her birinlD mua l\ıerlnden alacalı kura 
numanladle teıblt eclflmlt buJUDUJOf• 
du. Bu turetl• hayli net'• De bqbyan 
nyaf et. Jrartıhklı birçok ftkrt, lstlfaclell 
ft ejlenceJI ılrilfmeJerl• ıesmlt*· 

Bu me,anda profnlr Va eler Va
eren, dnatphta nurl iatllap ettllfnl 
" drutçdıpa mcmleketl fıallı:ınm ee. 
v1,. " nfabmda ft buıtmkl latiln
rmda oynaclılı rotu y(a etmft, nktar 
ft fakiilteler aımma birer profak, ta
lebe ne•a bir ıedt wt.ı11ıa•r 11iıiıfl ·· 
laklı timlıeklr nutuklar Irat eclilmittfr. 

Van eler Vaeren. nutkunda, Jenl 
Ttlrkl)'e bakkmdakl lntıbalan" hayret 
" tekdlrlerl berinde bilhHta clurmuı 
" koasre lauırlıklan dolayılile pblt 

olduiu fuU11t " fikirlerin •• hamlan 
11111 projelerla tekni'k, laabetll, Gedin 

karakterlerini blJham b,.t " etraflı 
bir p1dWe alrclfllll yeal pUna tama· 
men ft takdirle lftirak eyledlllnl lfa~e 
etm1t, slyafet. Z"ıraat Vetdllnin " BeL 
çib m1alahıt11barının dottane nutuk· 
1arl1e bltam bulmuıtur. • 

Belediye 
Et fiptlaranı m&rablta için 

ıltlıjı tahsisab 
Ziyanla mı kapadı 1 

Geseıa mart bapnda tatanbulda et f1-
yatlanna narh konuldup andan itiba. 
ren, narha riayet edecekleri baklanda 
tös vermelerine rapıen celep ve ko-
miayoaculann eskisi pbl hareket et· 
tikleri .. mllfkilit pkaııdı::.n ıtirUL 
milf, o aman kuaplar firketi tarafın· 
dan belediyeye et i§inde mUuheret Ta· 

adedilerek belediye Jr.uaplık baJftll Ti 

et tlcaretl yapmağa karar •ermltd- O 
amanki ftJl ve belediye reisi Muhittin 
UttUndal Şehir Mecüinde bu karan 
" takip edilecek yolu izah ederek 
250,000 liralık fevbllde tahliaat iste • 
mit ve bu tahsilat ela vcrilmlttl. 

ı.ttnaden vekilet kanun hOkOmlerlDID ev. 
Teli Ankara, ı.tanbul, ve hmlrde teertıbe 
ec!llmutnl vekiller beyetlne teklif etmll 
" bG Do tehrlmJsde tatbikata lhilllmJf. 
ti. ~ teblrde puarlıkm abpl muar 
,_ maddelerin perakende •tip berin· 
de tatbiki aradan pyet k9a bir mtlddet 

1911D11 ol•••na raimen p 111 netice 
........ puarlık ba tebJrlerde tama. 
mm tarihe mal olan maatulanlt bir mmnı 
...._ Plmlttlr• 

!kbat vek&letl timdi de dlfer bam 
te'ldrlerlmlade daha puarblm kaldm1ma-

berrJ"dan. heeJemmtır RP-lnı. .. 
IUSta buırlıklar ilkbahara kadar yapıla-
cak ve llkbaharda J.ç ttcant umum mtıdU. 
rll MUmtu Bek bu eeJılrlerl de pserek 
tatbikata slz'llUmealnl temin edecektir. 

IDIH81l Ankara, fatanbal ve hmlrde 
puarbbD atJpa tatbik edllmell clller 
civar tebJr ve baabllara da tesir ,.,
m11 w bmlu '1Dflln1 ıerenJer puarblJ 
terke bqlam.,_..., 

8111'811 pyam clldrattlr ... puarlıklm 
•tip en slJad• ...ı tercDl etmektedir. 
l'uarlıbll •lif ppdmaal aeebarl1etl 
o1mıyan maddeleri •taDJarla •nar ... 
af dahi mal1arma bir ftat koyarak pa • 

arllk yapm•melr tercih etmektedirler,. 
Qlnk11. ba tekDd• latealleD ftatı tol&)'· 
ea bbal ıttbmelr mbltb olmaktadlr. 
Beledlyeıı.ba 18Ptılı kontıoııarda cesa • 
1ancbnJaaluım bbalerle olqa da ba yolda 
Jlrll1mlerta tc*laluna ,a.termettedlr. 

lakendermıa ti ien heyet 

Ankarayı döndü 
takenderun limanında tem edilecek 

TUr'k terbett m ntakuı ilnrinde tetld.. 

bta memur edilen, tktıut. Gllmrllk ve 
lnhlaarlar Veklletlle Denlzbank Umum 

MUdiirlilillnü temsil eden memurlar • 

dan mtltete1ddl heyet, Anlı:araya dön • 
m«t ve raporlannı vermiflerdir. 

Terkiye • lran 
Gllmrtlk hinuı mllteahhlde 

ihale edil~i 
TUrkb'e • tran t1carl mOnaaebetlerlnl 

fnttpf ettirmek mabadlyle Od htlk6met 
vumda aldolunan lUWname esularma 
,&re OlrcObalüta her tlrltl lhtJYacı kar
plıyacak tarz4a iki btlkikmet tarafmdan 

Zelzele t Yolcular 1 Radyo 
Gumroğe tabi ıtJılann gam- is!asyonumuıd 

rUfiUnU tren va vapurlarda Harkesin istifada etmesi 
Uf.ık olm:ıkla beraber 

Hasar yapmakta devam 
ediyor verecekler Ucuz radyo makineleri 

Anadolu ajansmm akblı maltmata Da. çalıtıhyor 
Kırtehlr, 20 - Son sebelede yeni 

pdaıı evlerden Akpmat klJyUnde 80 
vin duvan çatJamqtJr. Çatlak ehem

etalzdir. Deveci obut k~yUnde Uç 
' 

saran, yolculara 1Ul bir kolaybk olmak Nafıa Veklletl, büyük f 
llzere vapurlarda ft trealerde )'apllaD ba· la kurulaıu olan ~ 
p.j mua,..Wert 11111111ula gttmrGle tlbl ~ 
olarak beyan edeoeklerl 8f)'aClaD ,um • YOiiunun 

tamamen harab olmqtur. 

Zelzele mmtakaaı haricinde de Sof-

ıi1k reaml tutan .W liraya kadar olaDJa. 
rmı mua19ne memmtan tablU edecekler
dir. Bu IRU'etle 79pılaoü tall.U&ta mah· 
- obnak o.re ,..... tip makbm .. ta
'b&kkuk varakaJan da lıutınbq .. sim· 
ıtUdere f&ıderllmlttlr. 

1·1·938 tarlhlndea lUbaren ba JOlcbı 
muameleye bqlanacak " yolcular bera • 
berlerlnde getfrdlklerl eıyanm resimle.. 
rbıl Memek için artık ilkele veya lataa
ygnlarda gQmrt1t bOrolarma mllracaat 

işçi Ucretleri nasıl eımeıc ahmet1ııden ve vakit kaybetmet-
• . ıL • ten Jrurtulmuı olacaklardır • 

hao•otli...t&.ooh A)'ftT Zff"'ıınrlıı l>t• P<>.:111-ra;.. "'la.y;A_ -

Ankara. 20 (Telefonla) - Tllrk pa. cularm beraberlerinde getfrdjklert tnhl • 
raaınm kıymetini koruma. hakkındaki sara ti.hl maddelere alt lnJıllar reslmleri
kararnamenln bir maddesine bir fıkra nln de gUmrt1k memurlarmca tahsil edlL 
eklenmesine dair kararname ko:ıulan mek IUl'etlle kendileri lnh1aar idarelerine 
hacizlerlD eskisi gibi devam, mer'iyet- mtlracaat kWfetlnden Jrurtanlmlftır. 

ten önce işçi ücretlerine konulan ha. Pamuk ipliği 
cizlerlD eskisi gibi devam ettirilerek Ticaret odam fehriınlzdeld pamuk lpU-
bu kanunda tesblt olunan muafiyet il tJcaretlntn vutyetl hakkında bir rapor 
miktarmı:ı göz önUnde bulundurulma· hutrlamıı ve lktısat veWetiııe takdim 
dıfı ve it dairelerinin ieçl hakkmda ver etmlftlr. 
dikleri maltlmat nazara almmıyarak --------------
it kanununun tatbik edilmekte oldufu lstanbul • Edirne asfalt J ılu 
yerlerde çalıean iıçller·, • Ucretlerbıin Geçen sene 160 ma kilometresine 
hacmdJldlğt haber verilmektedir. kadar inpsı ikmal edilmif olan lstanbul 

Adliye Vekiletl. mllddeiumumflikle.. -Edime A\TUpa asfalt yolundaki inşaat 
re yapbğı bir tebllğte İt Kanununun hayli llerJ,miştir. Onnmüzdeki inpat 
mer'lyetl tarihinden itibaren hükmUn mevsiminde 198 inci kilometreye wnla
cari olmaaı lbımgeldiğt ve Ucretinln cak 'Ye geri kalan 48 kilometrelik kır 
haczi mevsuu bahsolan lwçllerln vui. mmm da önünıOzdtld aene içinde ihalesi 
yeti ve t1creti hakkmda icra ve lf1ls yapılacaktır. 
kanunu ile bu kanuna göre yapılacak 

tetkikat eanamnda 1, datrelel'bden bu Sınat müesseselerin 
husuata verilecek ma16matm da g&s ö-
nllııde bulundurulmasını istemektedir. vergi matrahı 

Başvekil Ankara, 20 (Telefonla) - Smal mU· 
lzmir Bele ·'iye Reisini kahal etti euealerin ftrgi matrahını tayin et. 

Ankara. 20 (A.A.) - Başvekil Ce. mek üzere hazırlanan 1938 maU yılı lp. 
W Bayar bugUn lzmlr belediye reisi tidal maddeler teulUt nlabetlerlnl 18-· 
doktor Behçet Uz'u kabul etmlt ve teren cetvel ile verıileri toptan Jlllık 
kendialle gerek lzm1rln tmanna ve ge. olarak tarholunan • nal mile11eıeler l
rek aair busWl&ta alt itler hakkmda çin birinciklnunun 1 lnden itibaren tat• 
görilfmilştllr. bikl ve •ergllerl toptan yıllık olarak 

Behçet Uz l5ğle yemeğlnl BqveldL tarhedilenler har!clnde kalan amal mll.. 
le birlikte yemıttfr. eaaeıeler için iptidai madde tendllt 

lzmir belediye re!sl Ankaradakl ika cetvelinin bir haziran 1939 tarihine b. 
metinden 1.ıtfade ederek, muhtelif Ve. dar mer'i tutulmuı Vekiller Heyetince 
klletlerle lzmlri allkadar eden mub- kararlattmlmıftır. 

?tf emleketlmizde radyo 
mikdanıun 100,000 l 1eç01..ı 
ticeye aUratle varılması bit 
rak ele almmaktaclır. • ... ....al. 

Bunun için Nafıa V~ 
makinelerinin memleket 
ra kabiliyetine uypn bir 
muma temine çalıpcaktlr iri 
etütleri yapılmlf ve yallı·• 
11na Jronulmw kalmıt_ ~ 
linde bulunmaktadır. ~ 
kadar radyo makineleri d 
dir. BugUn her tilrlll ~ 
&dedikten IODr8 30 Uray& 
makineler vardır. Bir .,. 
liraya kadar makineler te~ 

Her halde kunetll ra4,0 
muzdan .atandaflann en 
1d1 :le lst:facleal temin oı---· 

Si tasta 

telif itler bıJrtmıda .temallUda bulu • ---·---------- ---_,,....,,.----:-:~ 
Tahsin Uzer şehrimizde Yalan samana kadar, Kuaplar Şlr· 

ketin:n deWetiyle b ı itte çalııtıiı 18-
rWen belediye bundan bir m6ddet evvel 
mubahıda ve et piyaaaamda cörWmes 
olmqtur. Busen Atıp ~k Halmtı o.. 
lan l>eledlyenin ~ylece meydandan 
kayboJuveriti bittabi alikadar muhitte 
m:ralda karıılanmıı fakat bunun aebep
lerl haklnnda bir JeY iSjrenmek kabl ~ 
Jamamqtır. 

mottereten yaptırııma11 kararıattm1an _T_o_n_t_o_n--
8
-mc---

8
-

ıtımıilk blnumm hUkikmetlmlse ait olan 
kısmı mlltealıhlde llıale edllmlftir. yapı ustası 

UçüncQ mnumt mQfettiı Tahsin Uzer 
dün Ankaradan eehrimim harmt et.mit. 

Verilen mal<Unata ıare. belediye bu 
i.fte verilen tahsisatı kaybetmlttir. Hat.. 
tl Dk tüaitattan toDra bundan daha 
fula mlkdar.da bir kredi de temin edD· 
d:Rf .e bunun da :riyan Ue netlce1en
diil lly1enmektedir. 

bu sabah ge!migtir. 
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•• 
Uç aylıkların yoklamaları nasıl 

en uzun gecelerini geçir1. _ _..r._...ı. 

: artık günler uzamağa. 
h9'lt tabiatta bahar müjde

le baılıyacak. 

ıslah ediliyor? 
~· en uzun gece... ortalık· 

aıına rağmen insanı tit. 
Je IÖz, Fakat itiraf edelim ki 

Yok değildir. Gerçi bir ıa-

")'eldayı müneccimle müvelc:. 
? - M übtelayı gama ~ 

kaç saat,, demiş ama me-

~ h<lyatını icat ettiğinden • 
lohbetıerden, danstan, po-

~tcn hoşlananlar da gecele

' 'fıınun, kısalığının farkın.da_: 
lliı.ıı0niar mı? öyle zannediyo· 

tr ve bilhassa sanatkarlar 

l~e çalışmağı sevenler gün
dan daha çoktur. Aşk da 

bilhassa gece sürer. Yahya 
~'ztlinde: "Şebi.yelda.da uzar 

. kıııai aşk, - Ta ki Mec· 
..._ 111ltkunu, Leyla söyler,, de-
'"11? o . 

halde geceyı, uzun gece. 
~trtlilere maletmek, yalnız 

tan günler saymak doğru 

11 lrtık geceyi fethetmiı, onu 
tt Clddarı, hortlakları, türlü a· 
~l hatıraları kovmuş, onu 

, .,bir devamı haline getirmiştir. 
• .\Jı der . tam, ortadan eletelc: çeki-
"'1 dı'ıı.; dikkat edin, bu aöz 

~e ınanasını kaybediyor, bL 
lı &eliyor. Çünkü artık ak· 

tlirı •tta gece ortalığın tenha • 
~ eteğin sekildiği saat de. 

~ 1 birçok yerlerde asıl tid
ttra{r karanhk kavradık-

4-ılıyor. "karanhk,, dedim; 

? ay~nlık bile asıl gece 
1ıt laıu? Güneı ııığının yüz 
Uı etmediğini artık pek iyi 

~ Satonlar gibi sokaklara da, 

•raınalardan ıı.onra elde e. 
t ııfl~·---=-.:t- • :t-• 
Yi.ızlere başka bir husu-

~' onlan daha ziyade belir. 

IJığı da, bize tabiatın 

. bahıettiği her §ey gibi, 
~ Bilmem hangi me§lıur 

balııederken: ''lımarla
l'eddederdim,, demiı; bu 

~Clunun, kendi zekası, ken

' etıneyip de tabiatta hazır 
~~le~ için tekrar etmek ka. 

&Özün yerine daha iyisini 
"- ~ llrıa güneı hayli eskidi. 

1' taa da caddelerimizi ar. 
'-hiı er teyi ve yüzleri iyictı 

• 0 1aa t ... ,, diyeceğimiz gün-

Yoklama ıslahatr, yalnız mütekaitler ve 
reşit erkek evlatlanna değil bütün zat 

maaşı sahiplerine şamil olacaktır 
Maliye Vekaleti henüz tetkikatmı bitirmemiştir 939 senei 

maliyesi tediyatmda yeni prensipler vazedilmiş bulunacaktır 
Gazetemizin üç aylıklar münasebetilc s:ıhiblerinln senede iki defa yoklamaya 

vaki ne§riyatı ve binlerce mütekait, ye- tabi tutulması kanun 'muktez~ıdır. 
tim ve dulların büyük dertlerine Filhakika maliyece bu tedbirlerin itti
esaslı bir surette teması, maliye vekale- hazmın mukarrer bulunduğunu biz 30-11-
tince gereken alaka ile karşılanmış ve bu 938 tarihinde maliye vekaleti muntazam 
münasebetle yoklama usullerinin ıslahı borçlar umum müdUrIUğUnün 28042/ 
hususunda yenl usul ve tedbirlerin vaz'ı 64746-7 numarası ile maliye vekili namına 
karar altına almmııtır. imzalanmıı bir tezkereyi aynen yazmak 

Bazı gazetelerde, yoklamalarda ancak suretiyle çok önceleri haber vermi§ bulu
mütekaitlerle, onların reıid çocuklarının 
fotoğraflı nüfus Uzkerelerini göstererek 
Uç aylıklarını alabilecekleri hakkında 

maliye veki.Ietince karar ittihaz edildiği 

bildiriliyor. 
3.6-1938 tarih ve 1683 numaralı aske

ri ve millkt tekaüt kanununun 61 inci 
maddesindeki sarahate nazaran gerek 
miltekaldin ve gerekse eytam ile dulların 
ve yani kanuni tabiriyle zat maaılan 

KAzım Karabekir 

KIŞ 
~ Bag tarafı 1 ncide 

Dün ve bugün hava sisli.dir. Dün geç 
V3!de kadar ceva:n eden sis bugiin açıl· 
mamış, ı;ab~h!cyin daha ziyadeleşmiş 

ve vapurl.ırın seyriseferinde güçlükler 
olmuştur. 

Gazetemizin intişarına kadar sis ha. 
fiflemesine rağmen tamamile zail ol -
mamıştır. 

Memleketimizin şimal mıntakalarm. 

da karakıı bütün şiddetiyle devam et· 
mektedir. 

Avrupa postası gecikiyor 
Avrupada hüküm süren şiddetli kar 

fırtınaları yüzünden Avrupa trenleri ik"'İ 
gündür şehrimize geç gelmektedirler. Eks· 
pres saat 11 de, Konvansiyonel ise saat 
13,30 da Sirkeciye varabilmektedir. 
Şimal mrntakalarda şiddetli kış 
Bu havalide mütemadiyen kar yağ

maktadır. Karadeniz ve Ege denizinde. 
ki karayel fırtınası da şiddetle hüküm 
ıilrmektedir. Bilha11a Karadenbde he
men sefer halinde hiç vapur yok gibi
dir. Bütün vesait limanlara sığınmışlar. 
dır. 

Büyükdere önlerinde de yirmiye ya· Bu sabah tehrimize geldi 
Birkaç gündenberi Ankarada bulu

nan Emeldi 'General lGzım karabekir 
bu sabah ıehrimize dönmilıtür. Gene • 
ral birkaç gün sonra tekrar Ankaray 
gidecektir. 

' kın şilep ve vapur birikmiştir. Bunlar 
Karadenize çıkmak için havanın düzel
mesini beklemektedir. Bugün vapurla
nn hareket etmesi mümkün olabilecek· 
tir. 

Va ldebagı Prevantoryomu 
Vali Ltıtfi Kırdar milesıeıenin 
ıehre iyi yollarla bağlanacağını 

vaadetti 
Maarif .Vekiletinin Valdebağı prc

vantoryomuna ilave olarak inşa ettir -
.:.ı;-.:. ··--~...,.._.," ;11': ... ~ .......... ..-ıwn. 
açıldığını yazllll)tık. Merasimde Maa. 
Iif Y ek'1eti Sıhhiye Bqmüfettiti Dok
tor Ceıat, Vali Lutfi Kırdar, Sıhhat ve 
Maarif erkim hazır bulunmuıtur. :Van 
;Lutfi Kırdar sanatoryomun planlarını 

tetla'kten ıonra mileaeacnin ıehre da· 
ha muntazam yollarla bağlanacağını 
vaadetmiıtirı 7\ynca ilkmCkTep talebe. 
lerinin tedavisi için verilen 30UO lira
lık tahsisat az ı0ldufundan bunun arttı· 
nlmaaı için bele.diye reisimit'clen temen. 
nilerde bulunulmuıtur. Bundan ıonra 
P.•vyon ıezilmiı ve davetliler hazırla
nan Dilfede izaz edilmitlerdir. 

' Fuat Ağn.h -"' 
Ancak bu lein yapılabilmesi tekalld ka. 

nununun mevzubaha maddesinin değişti -
riJmcaine vabeste olduiu için maliye ve
klletinin, bu huauııtaki tetkikatı ikmal 
~derek hazırladığı bir teklllle kanunun 
tadili •urelile ulahmı teıiıiıı etmif bulu
nacağı tabUdir. 

MUtekaitlerin re§ld erkek evlltlan ile 
eytam ve dullar arasmda maaşm sukutu
nu icab ettiren hilAt nottasmdan büyük 
farklar olmadığına nazaran yoklama u
ıullerinde yalrub mütekaitlerle onların 
reeid erkek evlitlarıııa ait bir ıslahatın 
mevzubahs olamıyacağı ve yapılacak ta
dilat veya ıslabatm bütün zat maaşları 
aahlblerine ricl olacağı qiklrdır. Mali
Y.e vekaleti yoklama usulUnil tamamen kal 
Oırmak vaziyetinde değildir. Bize de bil. 
Wrildiği veçhile, işin daha salim ve mun
tazam bir hale getirilmesi ve ayni za • 
Sl'landa alikadarlar hakkmda kolaylık bah-

İnebolu yolculan karaya 
çıkarıldı 
Sinop, 20 .(A.A.), - Kara.denizde dün 

b:ıılayıp aabaha kadar devam eden ıid
detli bir fırtına olmuıtur. Bu yiizoen 
istanbuldan kalkan Karadeniz vapuru 
lneboluyu tutamamış ve Trabzondan 
tot=-nh11t::ı nnn,.n Giineyau vapuru da 
Samıun.da it yapamımtf, her iki vapur 
oa Sinop limanına iltica etmiıtir. ine. 
J;olu yolculan karaya çıkanlDUf, Sam
sun yolcuları aktarma edilmiştir. 

Avrupada ıiddetli bir kıt 
hüküm ıürüyor 

Romada 
İtalyanın şimalinde ve ortasında soğuk 

Iar hüküm sürmektedir. Venedik kana
lında buz parçalan yüzmektedir. Milan
da kar birkaç kadem. irtifamdadır. Alp 
dağlanna r;ok miktarda kar yağdığı için 
P. L. M. hattı trenlerinin seyrüseferi sey
rekleşmiştir. 

Londrada Zehi rli gaza karşı ıedecek ıekilde yapıımasr mukarrerdir. 
loq Iıık 16nd6rme denem • l ak Zat maaşları alakadarları yalnız mUte- İngiliz adalannda soğuklar devam et-

klarda rastgeldiğini.z .ta eıı yapı ac kaitler değildir. Belki bu vaziyet k"-ı- mektedir. Hararet 23 derece Fahrenhayt-
~e b. • • bakın (B tanbul Hava Kurumu Komisyonu d - .. 
'bcs"l . ır ıyıce • e!1 dün sabah Viliyette Vali ... . • H"' Bm a en fazla milıteki olanlar dullar ve ta durmaktadır. Hava nezareti eksperle-
• ~ e hır ıey kabilmiı gibı . . v · .m.uavını u- )'etimlerdir. rinin bildirdiklerine göre soğuklar noel-

\ ...... -~~-
l \ 

tÇEHIJI'~: 

• llükCunetle temas ettikten sonra şeh
rimize gelen Roma elçimiz Hüseyin Ra· 
gıp dün lstanbuldan vazifesi başına git· 
mek üzere ayrılmı~tır. 

• Üniversitede yabancı dillerden kitap 
tercüme ettirmek üzere talebe arasında 
açılan imtihana elli beş kişi iştirak etmiş· 
tir. • 

• 1 kan umum müdürü Ce\ det ve mua
vini lzmirden şehrimize gelmişlerdir, bu
radan Trakyaya giderek iskan vaziyetini 
tetkik edeceklerdir. 

• Sokaklardaki dilencilerin kaldırıl

ması huc:usunda belediyeden tekrar emir 
verilmiştir. Dilencilerin ihtiyar ve sakat 
olanffin Darülacezel'e gönderilecektir. 

• Beyo~lu halkevinin tertip ettiği bir 
yıllık neşriyatı gösten sergi önümüzdeki 
ayın 1 inde açılacak ve on beş gün devanı 
edecektir. 

• Çocuk hastanesi nisaiye mütehassısı 
doktor Niyazi Mü§tak maarif sıhhiye mü
fettişliğine tayin edilmiştir. 

• Eminönü meydanının açılma faaliyeti 
günden güne ilerlemektedir. Meydan bir 
aya kadar tamamile açılmış olacaktır. 

• Mekteplerdeki yoksul çocuklann hi
mayesi ile m~gul olan birlik yeni yıl 
çalışmasına başlamıştır. Mekteplerden 
yardıma muhtaç talebelerin adedi birliğe 
bildirilecektir. 

• Deniz mahsulleri hakkınc!a hazırla· 

nan kanun layihası bugünlerde meclise · 
verilecektir. 

•Yeni seçilen İstanbul parti idare heyeti 
ilk toplantısını yapmıştır. Ankaradaki 
parti kurultayına jştirak edecek olan he· 
yet ayın 24 ünde hareket edecektir. 

• Takas tetkik komisyonu dün ticaret 
odasında toplanarak bir haftalık taka 2 

muamelelerini g<Szdeıı geçirmiştir. 
• Hukuk fakültesinde yapılan doktora 

imtihanlarında dokuz kişi muvaffak ol
mustur. Doçentlik imtihanlarına da de
vam ediimektedir. 
DIŞARDA: 

• Küba Santiagosundan bildirildiğine 
göre Alman mektep gemisi Schles\ing 
Holsteinin 500 zabit namzedile mürette
batı karaya çıkmışlar ve bir nezaket ere
ri olarak Morro kalesi tarafından top a
tılmak suretile selfunlanrnışlardır. Bir 
anarşist grupu nümayiş yapınağa teşeb
büs etmi~ ise de polis buna mani olmu§
tur. 

• Mançukonun ecnebi memleketlerle 
ticareti geçen sonteşrin ayında 82 "yen,, 
lik bir pasif kaydetmiştir. İthalat, 47 mil· 

(!Atfen sayfayı çtviriniı) 
' tiindüz · · d • · · dainın batkanlıgında yaptı~ içtimada y ki 

sızın e ııınız var. yakında 'ki -· • o ama usulleri daha seri ve pratik den sonraya kadar devam edecektir. =============== 
ı.. ·) ~ İYice bakmağa vakıt bu- rar ve ı. t~ci bir toplıntr yapmağa ka. olacaktır. 939 senet maliyesl {\ç aylıkları- Bu sabah Londraya gene kar yagm" ıc- osibirstkde nakıs 48 dir. Buna mukal>il 
~ 'fıllCrkeıirı vfü•ilnde bir dü- B rmıı ır. na ait tedi-.·at maliyenın· i"--r edecegvl "'e· :1 şimal Arktik denizi mıntakasında hara-" - u topla t d h' 1i J ıaa J tır. Şehrin dış mahallelerinin büyük bir 
~ l'ba§lılık, hayatın farkına n ı 1

• ze ır ga.z tehlikesine n! prensiplere istinat edecektir. kısmı karlarla '"rtül"'d" ret sıfırın üstünde bir derecedir. 
ttı.. b~-ı vardır. Gün.düz hayat, dk~rıı Y:'~ılacak olan yeni bir ıpTC sön- -;=:=:===:::'.~======:=:::::::; o u ur... Hamburgda ı. ""'Ilı urmesı ı h lıld Halen lngilterede hüküm sürmekte 

• na çöken agvır bir.yük. n n azır arı görüıülecektir. Gençlı"k ve Başvekalet l ha 'k l"d ğuk o an n u a e so tan ölenlerin sayı- Müthiş soğuk sebebile, adalar ile olan 
tcce yüzlerde neı'e beli- ı t • 1 · d' k d it ran ransıt yo u Ankara, 21 - Ba§vekil CelAI Bayar, SI şım ıye a ar yinni beşi bulmustur. milnasebat inkıtaa uğramı5tJr. Buz par-
.. saatleri geçmiştir; ha- Soğuktan lngilterede dün 10 kic:i ölmüş çalan, seyrüsefaine mani olmaktadır. 

b. ... t\1%elliklerini, yanı· sevın' ç. T b nl l Utiln vekaletlere gönderdiği bir ta- :1 

~1 ra ıo a ran hududumuz arasındaki ı d l tür. Kar, fasıla vermeden ~·ag'maktadır. Adalarda ezcümle Nordemey ve Jist ada-
• ,.. trini. de dü•ünmegwe va- t 't l m e göye demektedir: J 

" s ransı yo unun son 51 kilometrelik kıs- , Nakliyat servisleri intizamsız bir ., .. ı.;lde lannda erzak çok azalmıştır. VasaU hara-
. CCe bı.ı dünyanın değı'lı'z, mı 't k 'f 'Yeni kurulan beden terblyeal genel .,1 ~ 

na aı eıı ve pl!nlan hazırlanmıştır. igaemektedir. ret, sıfırın altında 15 dir. 
L. Gece herbirimizin ken- Yakında münakasaya konulacaktır 590 ktarIUğilnUn Türk gençliğini ideal Moskovada Bel d'd 
HQıUz laat, ke-~ı'mı"zı' J0 " JciJome•-es' ta • eJdlde yetfttirmeğe m'atuf Olan Vazi· gra a 

u.u • ._ u' ımamen ikmal edilmiş olan 
"- ek ve insanları görmek transit yolumuzun bu son 51 kilometrelik esinde, veklletinlzl allkadar eden Moskova ve civarında düne kadar ha- Dün Glauşe tepesinde sıfırm altında 
· 1dıfınuz saattir. Günden kısmında da bazı muvakkat iınlA ve tes- uauslarda kolaylık ve yardım gösteril- raret, sıfırın altında otuz dereceydi. Bu- 22 derece kaydedilmiştir. Tuna havıasuı-

'er:tler iı vakti olacak ve viye ameliyesile her türlü münakalat ve mcainl dilerim.,, gün hava biraz kırılmıştır. Maamafih bu da rüzgar şiddetle esmeğe devam etmekte-
ıt hayatını gece yaıa· seyrüsefer temin edilmiş bulunmaktadır. sabah Moskovadaki hararet derecesi na- dir. Yugoslavya sahillerinde bu ha\-alide 

ktır... İiİiiiİiİiİiiiİİiiiiiiiiiiim:Z-::diiiiiiiiiiiii•;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::---~kı~s~l~8~, ~V~ol~g~a~mı~n~tak~a~sı~n~da~n~akı~s=2~4,~No pek nadir olarak sıfınn altında 5 derece 
biıı, ....._ _,.._ --- kayd~dilmi~tir. 

lci0rurrı, aöylüyorum ama .,. x -· Parıste 
kendim bir türlü O'ece- Baraka yerine 

8 • lar? B hah P . wuk 
Cniı:n için günetin baf. apartman alanlar ' '1J -.CO!J~O Baraka mukabili modern apar Usa arıste sog ' sılırın aıun· 

)n,_btfladığını değil, uyku sa JW~ tıman alanların aldıkları vıırsa da 15 dereceydi. 
..._;-ttıfın h b . B B OYOK Millet l\feclisinde ..,. ııör~cekleri d~ var. Bara~alardan Berl·ınde 
~ 1 1 er verır. U• mübadil il}lerine ait bir .r~h\·asınca biz şaka tarafından - Onu bir adamakıllı cezalan- acaıp, dar, zıya:ııı, ev mı, dolııp 
'-t~ 'tl~ayı ne gam müpte- tefsir münasebetile h:ıraretli mü- 8H!lmıyac:ılız: dırm:ık. mı, oda mı, kiler mi, hapi!llıane Bu sabah Berlinde soğuk sıfırın altın-
"b eclerun, ne de dans, P"'.,.. zakereJer cereyan ellili malnm· lık~=:~cv~~~~::ocanın meşhur hlr Hoca: mi, :rurt mu mimarından başka- da 16 dereceyi şarki Prusyada termometre 

tt ıne '-lı'-- 'b' B dur. B b k sına malıim ohnıy:ın bu aparlı- .. . . '-d ra~ ı.u gı ı. ana Hoca cerre çıkmı .. , on para - ıına ıra ·ınız, demiş. On:ı ınanlardan cskı' barak:ıcıklarına nakıs 23 gostennektedır. Ren nehrınde tce h Saylavlarımızdan Ziya Gel·lıer b 1 v lıl n 0 d ... -
avanın soğumaır, >u münasebetle diyor ki: u ama~ış, aç kalmış, susuz kal- _r ~Y n ynayım a o ua gor- can atacakların canlarının ~ a- büyük buz parçalan peyda olmuıtur. A-

'

lrar • mış. Perışan Ye yorgun bir halde sun . nış d 
anvennesı, takvim - Neden korkuyorsunuz? Bir bir köye Yarrnıs. Halk, bı'r nıc'-'• Başından sarıg- ını, sırtından ... !nı scy~e er, ferahlarsınız. kıntı ile birlikte şimale doğru ilerlemekte-

bc ' b b 00 • t.. • b Jı: b" 1 • " 1 Oksa YUZ sene c)el\iJ ' 'ÜZ nfın . nr; yani en u ııı ... ımse a ·sız ır mal a mışsa dana toplanmışlar, '·akalııdıkları cübbesini çıkarıp hayvana gi'-·- ıs " " dır il d ı ·ıı · ı " " sonra yerinde :reller esecek bu • ~- ~ e müvekkitten ıorup e• et ve mı et ıs erse yüz sene lıir tilkiyi nasıl cezalandıracak- dinniş n başı boş bırakıvermiş. m:ıllıırdan elimize bir yılın işe Prag"da 
~de "-elim b sonra da onu arar Ye alır. larını düşüniir dururlarmı• Halk haykırmışl:ır: • ~ e u zamanın ,... alıi ki b k k b' ' .,. :raramaz molozdan başka ne ne-,., li "'dem m ara a mu a ı- Hoca sormuş: - Aman hoca, ne yaptın7 çer? .. Bütün memlekette hüküm sürmtkte «>' 

.... n ..• apa.rtımanlar alınmamıştır! - Xe yaptı bıt hay,·anT Nnsreddin hoca aiiJmfü•: B ' LAft 

'

B ı ı ı d ı " ., 11 on ara aa cezadır eJbet. l:ın mnthi' !!Oluk 9'bebile, Elbe nehri 
Wurullah ATAÇ o): e erı < e var ır .. ,, - Köyde taYuk kom:ıclı hoca, - Bırakınız demiş, şimdi o :ıc - Bırakınız! şimdi o, ap:ırtı· 

"'Mıhnetl kcndu11e uvk etmede- demişler. kahın da görsün! man diye içine girsin de görsün! seyrüsefain kumpanyası bugün seferleri-
dir dltmde hüner,, - Şimdi ne istersiniz? Ne üzülüyorsunuz aziz saylav- Kilr N.dern cmfö cmlöcmlöcmf ni tatil etmiştir. 



(21 _ 12 - 1988 Çarsıımbn) 

'l'ürkiyc H:ıdyodifüz.) on Poc;t:ıl::ırı 
J> \J.G.\ l"ZL'Nl.tTCt' 

lCi39 ın 183 l\es. ı:w J\w.j 
T. A. Q. l!l,i4 m. 15195 Kc... 2 ı Kw. 
T. A. P. 31,70 ın. 9&Ci5 K<"s. :w 1\w. 1 

18,30 Tiırk nıüzl;::i fınl'e'laı frı'llı), 19,l:iı 
sanı nynrı ,.c lınbeı ler 1 !l,2;) ·ı iirk mlızlf,I 

(inccsax faslı - ılc,·nnı) - 20 korıımun - 20, 
15, rııüzlk. flli.)nseli Cıırıı. hnnrtosu - Şcrr : 

lhs:ııı Kiinçcr) - 21 sa:ıl :n :ırı 'e :u .ıpı;a l 
söyle\"· 21,10 Türk ırıiizıği tsıız eserleri 'C 1 

~:ırkıl:ır) • 22 koııu>m ı (mizah s.ı:ıti) • 22., 
15 müzik (l.uçlık orkcstrıı) • 23,15 ınür.ık 
(harir mcrtürlcr) • 23,4:i son hahcrler \ 'C 

""'"Y~b~~~;· radyolardan 1 

seçilmiş parçalar 
OfJcru ı•e scııf oııi konseri: 
21,30 Bcrlin: "Le Dcum,. (::\ikol:ıi) 
21,30 Prug 1: "Fırlınıı,, (XaY:ık), 
22 Fronkrurı: "Noel oratoryosu,, CB:ılı) 
22 nomu srııpıı: "To~kn., CPucclnı) O· 

Jlerudan naklen, 
22,6:> Hih·crsıım l: llıı)•dıı, Moznrt, 
Oda nmsikisi ve J.011suler: 
15,40 Hihersum 1: Soprano şnrkıhırı. 18, 

Hi Ynrşovıı, 20,10 I.cypzig; 20,20 Hnmlııırg 
CBrnhm ) ; 22 Niinih: {B:-lı); 22, 15 Brük· 
sel ı: Sopen prclüllcri < Corıol). 

Piyes, Korıf erarıs ve ko11ızşmalar: 
20 Köniksberg (llcilsbers): "llerıııaıı 

Götz ... Bcromiinster: "Lcipnitr.,. 20,15 Sol 
lens: "~likromng:ıziıı,. 22 J\oloıı~n: 'Dııs 
letr.tc 1.elcd,, 22 Turino: Cc perdelik bir 
piyes, 22,30 Eyfcl kulesi: •Jş işılr.,. 

l/qf if Tnll!il.:I: 
H,5 füıılio Paris, 19,5 Raı.lıo Puris, 10,20 

Brükscll, 20 (\'nrşo,·ıı; 20,15 J\olonr:ı, 21 
Brüksel, 21,10 llı-eslav, 22 Jlerlin, 23 Xııpo· 
li: 24,10 Dudııı>eşle. 

Dans mıısi kisi: 
14,30 J\ulundhorg, 21,10 König:sbcrk 

(H il'iherg), :.!3,15 Oslo, lstokholm; 23,50 
Stülgarl, U 2:> l.ondra (it), 13,l:i J.ondr:ı 
(1'.) 

Ankara radyosunnn 
yarınki programı 

(22 - 1.2 - 938 Pcr~ombc) 
12,30 Türk müziği (şnrkılar), 13 :ıııt a· 

yarı 'C h:ıhcrler, 13,10 • U nıOzlk, (dnııs 
plAklıırı) 18,30 Türk müziği (ince snı faslı) 
rn,55 konuşma (zir:ı:ıt s:ıali)' 19,15 sanl 
ıı~ıırı \"C lınberlcr, Hl,25 Türk milziği, (ince 
Ilı: (ıı lı de\ aın), 20 Hblk rıç\\k Qrkc tra 

ı;nl:ı ı), 1 - J':ı:rz<'rln Kntarfon (Rudoır 
Kntnig). 2 - Rııllcrln:ı (Feldköıter) .. 3 -
Pıı,·nne pur iin enfıınt defünt (Morfs Ro· 
ve)), 4 - Sing, Sing, Sing \'öscleln (Pııul 

Prcil), 5 - Cu\'olin (Hııff.) G - Klcinc ıııe· 
lodi (Fr:ınsız Groıhe). 7 - Saksofon solo 
(\'nls). 8 - 1'nnzcndc Herzen (C:zcmik). 
21 :ı:ıt :ı)arı 'l"C Pıırokon Te)'. Mıık. Bor~n 
21,10 leınsil (f.'ııtmn Hnnıın mııhkenıcdc) 

komcıll, 21,SO Türk tııüı.if.il (şarkıl:ır 'l"C saz 
eserleri). 22,15 konıışııın. 22,30 müzik (bir 
uperanm lıunamı). 23,45 - 24 son hnlıerler 
,.e ynrınkl prosrıım. 

.ALKAZAR 
Sineması BUGON matinelerden 

itibaren senenin en heyecanlı ve en 

müthiş GANGSTER filmi şerefine 

Gala müıamercsi 

Newyork'u 1 
Titreten Adam 

1 

Baırolde: 

AKIMT AMIROFF 

LLOYD NOLAN -

BUSTER GRABBE 

Amerika polis teşkilatını şaşırtan, 

Halk Düşmanı ismini aıan büyük 

gan&ster filmi. 

HUGUN HAŞLI \'()H 
111ı .................... ~1mıx~;e:m:ı .. .. 

yonluk ihracata mukabil 8898 8yendir. i 
• l\leksikodan N cvyork Times gazete· I 

sine bildirildiğine göre, Veracruz dahilin· ı 
dl toprak te'\ı-ıi edilirken çiftçilerin çiftçi 
sendikalan azası arasında kan~ıklıklar 
whur ttmistir. \jacctede bir kavga e~na· 
sında 7 kU ölmüs \"C 8 ki) yaralanmfış· 

trr. 1 

lfalyan - Macar 
görüşmeleri 

( Baştarafı 1 incide) 
\·e kont Cianonun r.ıethini mutazammın ı 
yazılar yazılı le\ halar taşıyan delikan· ti 

lıların dahil bulunduğu i'\Iacarlardan mü· 
rekkep bir küt!e sefarethane önünde top· 
lanmı~tır. 

1talra haric':. e nazırının otomobili se· 
1arethane) e ) aklaştığı sırada Musolini, 
Ciano, c;e5leri ay·yuka çıkmıştır. 

Sefarethane dahilinde, İtalyanların 
coş!mn alk1~larından ve milli marşlar ça· 
Jındıktan sonra. orta elçi Vinci, hariciye 
nazırına Budapeştedeki ltalyanlarm kral, 
imparatora, Duçeye olan sarsılmaz inan 
hislerini arzetm!~tir. 

Kont Ciano, Budaı>e§tedeki vatandaş· 
larmı dostane selamlamak suretile muka· 
helede bulunmuştur. 

Belgrad, 20 (A.A.) - Gazeteler, kont 
Cfanonun Budapeşte seyahati hakkında 
birçok haberler neşretmekte ve İtalya lıa· 
riciye nazırının '.:\lacar hükumet merke· 
zinde hararetle karşılandığım tebarüz et· 
tirmektedirler. 

Vreme gazetesinin Budapeşte munaôı· 
rinden aldığı malumata göre umumi l.m· 
ncıat, Budapeşte görüşmelerinin Tuna ve 
havzasının müstakbel inkişafı üzerinde 
~eniş mikyasta müessir olacağı merkezin· 
ciedir. 

T ethiş devamediyor 
( Ba~tarafı 1 incide) 

Macar teğmen ağır surette yaralanmış 
ve bir Macar asker de ölm'üştür. 

Bu tecavüz hareketi karşısında Ma
car hudut kıtaatı bütUn hudut boyunca 
asayişi iade etmiştir. 

Halbuki Çek istihbarat dairesi ve 
Bratislava rady.::-.;u lıu hadiseyi guya 
Macar çetelerinin ve kıtaatmın Çeko:ı· 
lovakyadalı.:i birçok köylere karşı taar. 
ruz hareketinde bulunduğu şeklinde 

i ae eylemektedir. Macaristan tarafın -
dan yapılan resmi tahkikat derhal ispat 
etmiştir ki Bratislava raoyosunun mu· 
hakkirane neşriyatı bethahane bir ya _ 
landan ibarettir. 

Bir 

u;.; 19SS 
HABER - :A.k~am postası 21 BlR1NC~ 
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Dadaylı 
(Başlara! 1 1 incide) 

derhal civar karakola haber vermiş ve 
hadise zabıta) abu suretle ıntikal etmiştir. 

Derhal ma!ıallinde tetkikat ve taharri· 
yata başlanmış, çalılar arasındaki ceset 
çıkanlarak müddeiumumiliğe malumat 
verilmiş ,.e ceset etrafındaki izler tesbit 
olunmuştur. Bu sırada zabıtanın eline 
geçebilen izler.den en mühimmi, maktulün 
ayak taraf mda bulunan iki yemeni ile 
c~sedin bulunduğu yerden lfa~köyc doğru 
bir yüz elli, iki yüz adım kadar gorülen 
kan izleridir. 

Cinayetin derede olmadığı anlaşılmış 
ve ceset muayene edilince kafasının ön 
tarafında birkaç "delik bulunmuş, uzun 
müddettenberi burada kalarak haşeratın 
kemirmcsile 'e cesedin kendi kendine 
çürümesile başkaca mühim bir cinayet i· 
şareti görülememişti. 

Bunun üzerine ceset morga naklolun· 
muş \'C burada bir müddet teşhir olun· 
duktan ve tesahüp eden kimse çıkma· 

dıktan sonra birkaç gün önce cesedin otop 
sisi yapılmış, bu yaralann kurşunla ol· 
madığı, ağır bir vasıtayla \'e en kuvvet· 
li tahminlere göre bir taşla meydana gel· 
dıği ve ölümün bu yüzden bir nezf netice· 
si olarak vukubulduğu anlaşılmıştır. 

Vücut rniltefesc;ih 'e çürümeğe yüz tut· 
muş bir halde bulunduğu için mücadele 
emareleri olup olmadığı tesbit olunama· 
mıştı. 

Ceset kime aittir ? 
Cesedin hüviyetini tesbit uzun müddet 

mümkün olmamaıştır. Okmeydanı ve 
Hasköy taraflarından birçok halk cesedi 
gördükleri l1alde hakkında kafi malumat 
verememişlerdi. Kayıplar arasında poliste 
mukayyet i im ve hüviyetler içinde de 
böyle biri olmadığı anlaşılmış, ce~edin 

parmak izi tetkik olunduktan sonra po· 
lisçe müseccel bulunmadığı da tahak· 
kuk etmiş ve bu itibarla tahkikat için yal 
mz i:..i yemeniden başka bir delil kalma· 
mıştır. 

Ancak ceset bir don ve gömlekle bulun· 
muş olduğuna ve bu çama,.ırlann vaziyeti 

53 mebusun i§tirakile 

Çemberıayn·a 

nasıl öldürü/mu-~ · 
maktulün aşağı hizmetlerde müstahdem 
biri bulunduğuna kuvvetli bir hüküm ve
~ilesi olmuştur. Cinayetin de Hasköy isti· 
kametinde vaki olduğu, kan izlerinin daha 
gerilere kadar gitmemesinden anlaşılmış
tır. Bunun ilzerine zabıta tahkikata de
vam ederek yemenilerin kim tarafından 

ve kime yapılmış olduğu noktasını tem·ı" 
etmeğe çalışmış 'e evvelki gün buna tak· 
dire değer bir muvaf fakiyetle vasıl ol· 
muştur. 

Yemenilerin sahibi 
Bütün yemenicilere müracaat eden po· 

lis bu tarzdaki yemeni imaHitının ancak 
Topkapıda Tekirdağlı Onnik adında bir 
ustaya ait olabileceğini öğrenince bu ye
meni ustasını davet ederek sorguya çek· 
miş ve yemenileri göstererek bunları imal 
eden kendisi olup olmadığını ve kime ait 
bulunduğunu l}atırlay:ıp hatrrlıyamacağr 
nı sormuş, usta Onnik bu yemenileri ken· 
disi yaptığını söyliycrek Topkapıda inek· 
çi lbrahimin yanında uşaklık eden Da· 
daylı ihsana 2,5 liraya yaptığını iyice ha· 
tırladığını bildirmiş ve bu suretle zabıta 
kuvvetli bir ipucu ele geçirmiştir. 
Yem.!ni'~rin sahibi anla~ıldıktan sonra 

bu yemenilc:-h hakikaten maktule ait o· 
lup olmadığı cihetinin tahkiki ehemmiyet 
almıştır. 

Fakat zabıta bu cihette fazla mü5külfı.ta 
uğramamış bundan sonra hfidiselerin es· 
rarı ve muammaları biribiri arkasına çö· 
zülmüstür. 

Esrar çozülüyor 
Zabıta derhal inekçi lbrahimin ifadesi· 

ne müracaat etmiş ve §U neticeyi tesbit e· 
edebilmiştir: 

ihsan adındaki 20-22 yaşlanndaki bu 
delikanlr vakadan 20·25 gün ünce lbrahi· 
min hizmetinden çıkacağını söyliyerek 
hesabının kesilmesini istemiş \"C 1brahim 
de o zamana kadar tahakkuk eden 52 
lira ücretini vererek lh~anı uğurlamış, 
ondan sonra da bir daha kendic;ile aHlka· 
dar olmamıştır. 

Maktulün Ihsan olduğu sureti katiyede 
tahakkuk ettikten ve yemenilerin de ona 
ait bulunduğu anlaaıldıktan sonra Thsanın 
'itj-,.;~tJ~S'f~Tif'TTln V'ffn'tt'r _.,_. • .,,_. ·--.... t .. ' • 

v evkctmişilr· 
beraber çıkmagn 8 ldı ? 
Cinayet nasıl yapı J>ir ıeı, ıe 1 
Cinayet tüyler urpertcn _çfakJY"~" 

b t ınuvıu _,.1"1 1 
ki olmuştur. Zil I a. • dip sıtÇl!J.11>'-• a· .· tcnvır c c,..., meçhul ba ısc) ı :;orgtJY' ç 

·rdikten sonra onları -' ~ gcçı . . Ji 5;,µS 
Ye hfidiscnin bUtiln SiZ 

ıkarınıı:;tJt. ..d 
suretle nıcydanıı. ç ~ d ır1'~ 

Kör Hasan, Arab ~~ı' cdndO • 
Remzinin Oltmeydanında rs. l~ 
kafaları tüsııilledlkten son eği t~ ı 
likte bir rnndevıı evine gibndrtJYOfıst 

j nı kan dJ1" 
dcrck Dadaylı hsa nısan• sl ıt 
dört bUyUk şişe rakıyı .. 1ene~1' 
hem içip hem naralarla eg 
köye doğru gidiy?rlar .• eJtla§Sll Jif:;;d~ Qj 

Kalaycı bahçcsıne ) ·ortar• ııl~ 
lar epeyce içmi§ bulunu> r 0ısıı 

Musammem ve nıuko.rre 
ııa 

burada başlıyor. COlleriJıden , 
Arah Murad, zevk ~r ·ııJ ~ ı ~ 

· etin~81 __ .11ac• 
sederek lhsanın ıız ?Juıı...- • 
kilde bir mUnaknBa açıyor. buıuııdll~ 

.. 1h b._.,. sarhoş ııı J' 
yuyor. san ı.cw.o 1 ııtııtıll f)ıl lo 
arkadaşlarının feci ha:tll' ıbt~e ' 
kında olmadığı ve bilhassa .... retil~ cıe a... 

ın ce- ,,.Jıf. "Q 
vnziyetlnde bulunman .. içiıl il" ~ 
ve vaziyete hakim otduğtl a: ~t tr 
ri gidiyor. -"tll bit .... 111_ t 

1 yeıv şll" "l:'f 
Arab Murad derhll 1ınll1 J d.... ~ ' ı dcliklln teıı .... llli 

taş knparak Daday 1 d~ ti 
kuvvetle vuruyor. J\çılatl·•b'ff '~it: 
fışkırınca kör Hasan da .ı; tJŞ Jı~111 ~ta 
geldiğini göttrek o d::ı bil"raı.ıt' 19 ,ıı1' t 

Yerde alnındaki feci ~'ll btı~rl ~t 
le kıvranan 1hsam taA dsr 61f ~ e 
cansız brrakıyorıar. 1<"1111Jf~ ~er 

Genç bir müddet sonrıı ı 
'tt 

yor. t ı · 
Cinayet izleri bir ,of!l 
Katiller hayret veren &el~ : 

b·çarc pli' lı 
lrlıkla ar'lı:adaşlan 1 

• rlaf•, .a~ ~ 
bu feci ölümünü beklı>'° us sı'~ t 

sonra derhal cesedi ~~ııııir ~ç 
soyuyorlar ve elbise~e~ııt~ı: ııd1~ ·ıı ~Ilı 
pıyorlar. Cesedi de tki Y cJcrt'~~ ~ 
sürükJiycrek KalaycıbiŞI da bit 1•1 ~ t 

bı.ır• erıı> \!.. 
nanna getiriyorlar ve >'eff' ı"'Cc 

. t. .. . . .. ıu·· .tar ıar, 
ra ı ıp uzerını or ; - ;ı• " 

ı:~ j V/f 
de kennra k~yuyorJ.ıır .•• -ıı ,J1lll ı ,• 

.c.ıuıseıeıı uc, .K ...... ~ıı (,!' randevucunun 
evi baslldı 

( Baştarafı 1 i>ıcıde) 
talebeleri ara ına kadar fuhş sokmağa 
çalışan madam Atinadan bile daha tehli· 
keli bir randerncu sayılmaktadır. Kendisi 
şimdiye kadar 2 ! defa yakalanmrş ve 
bundan 15 gün ewel serbc;)t kalır kalmaz 
derhal iki ev daha tutaraT> işletmeğe baş· 
lamıştır. Zabıtaı ahlakiye memurları bir 
türlü iğrenç işinden 'azgeçmiyen madam 
Geyveli Elcninin bu yeni teşkilfıtmı ela 
hab~r almakta gecikmemi,.ler ve yaptık· 
ları tarassutlar sonumla dün bu e\'lcrİ de 
basmışlardır. 

muhalif bir gurup ! 
kik edilmiş \'e Kopuk Ahmet adında ıriak 
tulün çok samimi olduğu soylenilen biri 
ele geçirilmi~tir. 

Kopuk Ahmcdin ifadesi 
Kopuk Ahmet, arkada,.ının ölümUnden 

müteheyyiç olarak onun son zamanlarını 
taf s.ilatla zabıtaya bildirmiş, pek uz •n 
müddet olmama .:;ına rağmen epeyce z ... · 

mandanberi kaybettiği arkadaşı İhsanı 
(.\rap Murat) ac!ımla biriyle beraber 
dola~ırken gödüğünden bahsederek onun 
la zeYk füernlerine, gizli rande\ u e\ leri· 
ne de' anı ettiğini duyduğunu bildirmiş· 
tir. 

ran Topkapıda bahçı"arış bB~ıı t 

tanındnki kuyuya bir tıı d• ~ 
yorlar, çıkıdaki paracığ;t11•• ~i 
sim edip dağılıyorlar. de 8sl' 3' 
etrafında görüşmekten brt• il~ 
mıyorlar. Ve nitekiıtı ~1111)-ol' ~ 
bir arada yakatarxıış bı.1 e Jl ~ 

Taksim Tolga sokağındaki 5 numaralı 
evde yapılan cünnümeşhutta, Vahide, 
1 'eriman. ~.Iükerrem ve Viktor; a isimle· 
rinde dort genç kadın ile dfüt erkek, yaka· 
Ja,ımış ve bunlar ev sahibi Geyveli Eleni 
ılt> beraber müdüriyete getirilmişlerdir. 
Kadınlar bu sabah muayeneye sevkedil· 
miştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta Geyveli E· 
Jeninin küçük kızları ba~tan çıkarmağa 

uğraı;tığı Ye bu yolda bir te,kilatı dahi 
bulunduğu anlaşılmı~tır. Bu hususta ça· 
lışarak kandırdıkları kızlan Geyveli E· 
!eninin evine getiren bir çok kimseler de 
olduğu anla§ıldığından bu yardımcıların 
yakalanmasına ç~lışılmaktadır. 

Meydana çıkarılan diğer randevu evi 
de Sirkecidedir. Hocapaşa caddesinde 18 
numaralı evde oturan NecHlnm gizli ola· 
rak bu işle uğraştığı haber alınmış ve dün 
yapılan ani bir baskında Ahmet isminde 
bir erkekle Nesrin adında bir genç kadın 
cünnümeşhut halinde yakalanmıştır. Bun 
lar hakkında da tahkikata başlanmı~tır. 
' .. . : . . . . ..... . 

Acı bir ölüm 
Sekiz <-ncdcnbr.ri mt}hteıır sanatoryom

hrda t<>dn' 1 görmekte olan mürcttihlcr 1 
n'.I ·sinin gene 'c değerli UZU\ larmdnn Ilny 
Oımııı.!1 ,·efat ~tmMlr. Bir ı:ok gıızctccle 

"n"l:>rcc mürettlh"lk \"O başmürcttibllk 1 

y.ır,.n Osman, dilrücıtliiı;Ji, ç:ıl:ttl<nıılığJ ile 
k •ndlslnl herlu!~r. sr.,·dlnnl • ~C'rrk arJ,a. 

da~lar•nın, gcr<>ks::: men ub o:ıtuğu mUr.s· 

11 ıı lrrln lıııkh olaral< itimat 'e tc\"t'<"<"Ü· ı 
JılirıU kı1.anm·~tr. 

l'r!lll er:-adrnn, ukaılaşlannft fllzlyr.t-

lcrlml7.l bildiririz. ı 

Londra, 20 (A.A.) - Star gazetesi, 
B. Çembcrlaynin iç ve dış politikası 
ile artık mutabık olmadıklarını beyan 
eden ve 53 muhafazakar mebustan mü
rekkep bir gurup teşe"kkül ettiğini bil. 
dirmektedir. 

Avam Kamarası toplantısında muha· 
lcfet lideri söz alarak Çember1aynin 
şimdiki politikasına devam ettigi tak -
dirde harpten sakınılmıyacağrnı bil..:ir. 
miş, Çin hükumetine kredi verilme) i§i· 
ni tasvip ederek İngiliz dış politiltasın· 
da bir değişildik vukuundan önce ingil. 
terede milli birliğin imkanı.;ız olacağını 

iddia eylemiştir. 
Müteakiben muhafazakar mebuslar· 

dan B. Guentin Hoog B. Cembcrlaynin 
politikasını şiddetle müdafaa etmiştir. 

Üç nazır şikayetçi ..• 
Londra, 21 (Radyo), - Gazetelerin 

siyasi muhafilden elde ettiği malOmata 
göre, hüki'ımetteki ikinci derece nazır

lardan üçü hiikCır.ıetin teslihat progra. 
mını iyi tatbik etmediğin.den şikayet et
mişlerdir. Ayrıca yine bu üç nazır ka
binenin harici siyasetine muhalif olduk 
tarını da resmen hü"klımete bildirmişler. 
dir. Başvekil Çcmbcrlayn bu nazırlan 
kabul ederek, nocl )'Ortusundaıı ı;onra 

vaziyeti tetkik rd~ce~:ni, bu zamana 
kadar sabretmeleriı'i tavsiye -:tıni~tir. 

Veril~n haberl.! . e göre, Ncel yortu · 
sundan sonra kal>i11c.dc cazı değişiklik· 
ler yapıleı.ı ~ktır. Harbiye nazır. Hcrbe. 
lishaya lcarşı büyiii: L · r hoşnutsuzluk 

clduğu söylcniy.,r. 
lyi haber alan muhafil, Edenin tek· 

rar hariciye nezaretine tayin edileceği 
haberlerinin yerinde olmadığını söyle· 
mektedirler. 

Yapılacak değişiklikler arasında 

Koord.notion nazın Sir Tomas inskiple 
müdafaa işlerine memur nazırlardan 

Lord Vintertona karşı da büyük bir 
hoşnudsuzluktaıı bahsediliyor. 

Başvekil Çcmhcrlayn, Avam Kama. 
rasının dün'kü to~ lantısında bu hususta 
s?ruh:n suallere cevap vererek, şayiala· 

ra fazla ehemmiyet verilmeırıesini söy· 
!emiştir. 

Bunun üzerine zabıta Arap Muradın 
bulunduğu yeri aramı~ ,.c Topkapıda ls· 
mailin kahvesinde bulunduğunu haber al· 
dığı Muradı aramış. Fakat Muradın Top 
kapıda bahçı\·an Hııanm bostanında ol· 
du~runu ôğre11erek seri \Cani bir tertip ile 
Muradı \e berab:r bulunduğu kör Ha· 
c;anla, Hemzi adında birini \e yani üç ki· 
,.iyi yakalamı.tır. 1\:opuk Ahmet lsmailin 

kahvesinde maktul lhsana tesadüf ettiği· 
gun Arap Muradın da orada olduğunu ve 
l~endisine bir randevu evini teklif ettiği· 
ni duyduğunu ~öylediği için zabıta, cina· 
yetin ~ebebleri etrafında da daha bu sıra· 
lard:ı en yakın tahminleri yapmak imka· 
mm bulmu5tur. 

Katil Arap Murad 
Arab Murnd, filhakika maktul Daday. 

lı 1hsanın en yakın dostlarından biri ol
mnğa muvaffak olarak onu zevk lılcmlc· 
rirıc aürUklcmck suretilc hayalını 1.aklp 
etmiıJ ve arkadaşı kör Hasanlıı tertibat 
alarak İhsanı bir gece 52 lira parasiylc 

Tahnrriyat başhr~!r•t<J~ ~. 
Dün zabıta katnıerı .rılJll. t~" 

k. ıtıır ıı . .. t '~ f 
Rızanın bostanında 1 ·yat f' il' ~ 
yenin yardımile taharrı ııll~şr•*' ~ 

Ancak gösterilen k\J~ ı:-t~ ,111 b~ 
d Jl;t tP çl 

bir şey çıkanlama 1
: ,ııbl ,~ıf' lild· 

mübayin ifadelcri gorerı,,.r1l •· ~ L-ı 
. • b" ]<ıJ)' .. ı - th ~ltı 

bu dıye betahsıs ır ı.ıl•'' ' 
taharriyatın bütün ]<ı.ı}' '->!-

. . ılJ11 ~- ~ mıştır. )-ıP ~ -~ 
Dün geç vakte kadad:1111c1' ~t. 

• k •be 1 • 1 (, ı,., 'I 
rıyat sonunda ay cl1lıŞ ~ ~cıı 

kanlı elbiseler ele geÇ:dil''' al ~~ 
de taharriyata devam }(eıı>"' t~~t 

Tahkikat evrakı te ~i 
etmek üzere ııı;ilc't , ~ 
Zabıtaca yapılaQ ta ile?;:' ,._ 

safha ile hemen kI511l'
11
betl' ... ~tlct 

""nase r ,.. 
bulunuyor. Bu mu ,){ite ~ ~~ 
şahadat için sorguya ~tafl tc 
ifadeleri tesbit olundı.ı:4lif'~ ' 
lanan tahkikat e.,rakı a , ~ti 
lunacaktır. ....-- areCI f ~ 

Cambaz taYtJ · 
Prağ, 21 (A.A.) - 0JJr. 

r.ıtlı~ 
canbazlıklarla tanı • iv• 
sarın tayyaresi, prag dca 0 ıj '1 

askert hava meydanın l7ll t;• ' 

yüzünden vukubul&O 
de tayyareci ölmiiştUr. 

ile sabah, öğle ve 
Her yemekten sonra mutazaman diJerinizi fırçala) ırıız 



ALMANYA FEAKARLIGI 

"' • KABUL ETM1YOR 
... ~ ~lınan mahfilleri, Çemberlaynin 

s• l h~ K.amarasındaki nutkun?3, A~~an 
~ ~:_~ bır İngiliz • Alınan ışbirlı~ı~e 
·ıı ~~ ve bütiin Avrupa devletlerı Jle 

, ~ tte müşterek bir sulh politika61 ta· 
ıJ!C ~tınek hakkındaki arzusuna tevafu'k 

ı k tarzda söz söylemiş olmasını 
• ~ k memnuniyetle telakki etmişler. 

/. ,.,. ~ b 1 •. ..... .ı«ı'kat Berlindr. em er a ın J ~ ~·· o ........ , .. , .... ,a u.\J. ı>cı u~ ŞEp 
t lin:n manası anlagılamama'ktadır. 

~ Clcrdenberi aynı talep devam etmek 
~ ~c linki §İmdiye kadar Almanyanın 
~Politikasına realite edilmesine hiç. 
~tdımda bulunmadığı havası yara· 
~ .tadır. Çek buhranından ve bil • 

f' ~ hır hüsnüniyetle Almanyanın Mü· 
• 'tıılaımasını imzarundan sonra, Al. 

t~ f';;a_da Çemberlaynin ileri stirdü-
~ ~kirlere müşabih fikirlerin artık bir 

,ıfl ~d tekrar cdilmiyeceği .zannolunu
ıı 1 ~.ıı. 
~ ı~ ~·ltçok Alman mahfillerinden bildi
:J ~i gibi, eğer Almanya, Ingilterenin 

otan mustemlekelcri elinde tut· 
ı ~~ "e iade etmek istememiş bulun. 

11 
' 11eyahut Alman gazeteleri ve Al. 

i5 ~h~janslan, daimi surette İngiltere 
~c 1ndc neşriyat yapmış olsalardı, bu 
~ belki haklı olabilirdi. 

tQ albuki, malUm olduğu üzere Alman 
~~c:eri, ancak İngilizlerin Alman 
t~ ıgJcrine kanştıklan veyahut İn· 

1 
1 }\ ~a.zetelerinde müzmer fikirler ve
~U~lllıg haberler çıktığı zaman, ten· 

ııl ~:de bulunmaktadır. 
.4 t •cbcplerden dolayı bu sefer de 

~C§':.bbUsün Almanya t\.·afından alın 
~· 1tttunıu kolay kabul edilecek bir 
ı 1

'Y'c•t değildir. 

~9ıliz başvekilinin 
~oma seyahati 

~:a. 20 (A.A.) - Romadan Times 
'lotesine bildirildiğine göre Çemberlayn 
~ ~'lali faks taraf mdan Roma ya ya· 
~Va ZIYaretin programı üç merasimi 
~!et etnıcktedir. Bnuardan birini lngiliz 
~ ~ adamı.arının geldikleri günün aksa· 

.enedik sarayında verılecek olan rcs
~Ur :i:t·afet teşkil etmektedir. Ertesi 
~leden evvel İngiliz nazırları vatan 
' ltıa bir çelenk ko}•acaktar ve bun· 
~~ta Vatikana giderek Papa tarafın 

Ul edileceklerdir. Misafirler papa
}'~~e İngiliz sefirinin vereceği öğ· 

:ıı:a 1e&ıne i~tirak edeceklerdir. Öğleden 
lık· ngiliz ve İtalyan nazırları uzun 

' ~ te_atisinde bulunacaklardır. Ak· 
~ 3af ırler kont Ciano tarafından se
ta,ı tıe tertip edilecek bir kabul resmi~~. 
~edecekler ye operanın gala tem· 

hazır bulunacaklardır. 

Fransız • • 
ıc ye 

Nazırının mühim 
beyanatı 

italyan nümayişleri, Cibuti ile Süveyş 
l<anah üzerinde bazı yeni müsaadeler 
elde etmek maksa 'ından ileri eliyormuş 

Pnrls. 20 (:A.A.) - Mebusan mcc· 
llslnde hariciye bUtccslnln müzake
resinde Jınrlclye nazırı Bonnet en· 
ternnsyonnl siyaset hakkında uzun 
izahat. vermiştir. 

Fransız - lngtllz mUnasebatını an
latan Bonnet, eğer 1nglltero sebe;bl· 
yet vermeksizin bir taarruza uğradı
ğı takdirde Fransanın kara, deniz 
ve hava kuvvetleriyle yardım edece
ğine dair Delbosun 1936 dakl sözle· 
rlni resmen teyit etmiş, Çemberlay· 
nln son beyanatını ele alarak 1',ran· 
sız • lngtllz munasebatınm, herhan· 
gl bir hddfsenin lkl memleketi yan. 
yana bulacak derecede sıkı olduğu· 
nu ehemmlyeUe kaydeylemlşUr. 

Fransız - Alman mUnascbatı hak
kında, Bonnet, MUnlb anlaşmasından 
sonra hasıl olan sUkfıneU hatırlatmış 1 
ve gecenlerde imzalanan deklaras;)'\'.>· 
nun bu sUkQnetten doğduğunu söyle· 
miş, iki memleketin karşılıklı olarak 
hudutlarını garanti eden ve lki mem-

veya Savolc'ye yapılacak bir tecnvU
zUn derhal silfıhla mukabele görece
ğini tra.t'i blr llsnnla ifade eylemiştir . 

-~-~. • lltlr.ı:tdtal' ,.n ... n nuıuıo 'f"ı'\PJıAI • 

lerde lstişnroyl derpiş eyleyen bu 
deklarasyonun yalnız İnglllz -Alman 
munasebatını iytleşUrmeğe değil, 

ayni zamanda umumt aUkftnete de 

l'nrls, 20 (A.A.) - Pnrlste~i Xor-
slkahlnr dUn :ı.kşam 1talynnm Korsl
kn hakkındaki emellerini protesto e
den bir teznhUrat tertip etmişlerdir. 
Kabul edilen bir karar suretinde a-

hizmet edeceği kanantlnl izhar eyle- danın mUdafaasını temin için icap e

miştir. den tedbirlerin alınması hUkflmetten 
Bonnet, İtalya hakkında da, iki rica edilmektedir. 

tspanyada 
Eski krahn 

Mallan ve hukuku iade ediliyor 
Burgos, 21 (A. A.) - Kanunlar mec

muası, diinkU nilshasmda, sabık İspanya 

kralı 13 llncil Alfonsa her tUrlU medeni 
bukukunu ve zaptolunmuş mallarını iade 

eden kanunu neşretmi§tlr. 

Cephelerde sükunet 
Salnmankn, 20 (A. A.) - Franko ka

rargfı.hmm resmt tebliğine göre, bUtiln 
cephelerde tom bir sUkCınet vardır. Fran

ko tayyareleri dU"manın Badolonadald 
harb lmalAtı fabrikalarmı bombardnnan 
etmiştir. 

V esil<alar dolu bir valiz bulundu 
Londra, 20 (A • .A.) - Hariclye neza· 

rctf, bu akı;am aeağıdak.I tebliği ncşrcL 
mJştlr: 

"Salnt - Sebastian'dakı İngiliz viskon- ı 
solosluğunun Saint-Jean de J.-uzdcki lngi
JJz bUyük elı;:lllğino göndor:?iğl valizde, 

İnındnki lsponynl hudut muhııfızlan ba
zı şabsfyetlerl alakadar eden vesikaları 

muhtevi bir paket bulmualardır. Naayo-

nallst İspanyol mııknmlan, mahaııt ln· 
gillz makamlan ile birlikte, halen bu hu. 
susta tahkikat yapmaktadır. Mevzubahs 

paketi havi vallzi biz.zat lnglltercnln 
Saint Sebıuıtlan'dakl vlskonaol05U getir
mişse de hiç kimse vlııkonsolosun ııahsan 
bu hadise De herhangi bir surette alaka
dar olduğunu ileri sUrrnüıs değildir . ., 

ademi tecavUz beyannamesi mUznke-
eı~, l nu m;. 1.1 .. F ı anı:;ız harlcly na

zırının bir sualine cevap vererek Ber
lln • Roma mihverinin devam etmek
te olduğunu söylemekle beraber Al
manyanrn Akdentzde doğrudan doğ
ruya menfaati bulunmadıgını tnsrih 
etmiştir. 

Fransız askerleri Tuns ile 
Parfs, 20 (Hususi) -Hnrlciye Na- Trablusgarp arasmda manevra 

zırt Bone'nln hariciye komisyonunda-
ki son beyanatına göre ltalyada Fran yapıyorlar 

Şişli M. O.: 
"25 yaşında) ım .• ) üksek tahsilim var .. 

Denimle evlC'nmek islil·en birkaç erkdi 
reddettim ve nncak kendimrlcn dnhn yQk· 
ııck bir erkekle C\ lcneuıJecc~lrni söyJcdlm. 
Arkodoşl:ırım heni çok ihtiraslı buluyorlar 
ve bu takdirde e\lcnmcınc imkrın olmadı· 
ğını soylüJorJar- Acıkça öylcdlğim bu 
vnziyetı, ~orc: evlenmekten vazgeçsem dohıı 
iyi olur mu ncabıı'l,, • 

vlcnm.:kteıı \•azgeçıncniz çok doğru bir 
şry olına:r. •• Her genç kız evveltı kendinden 
üo;tlln bir erkek tasavvur eder, onu haya· 
Jlnde cnnlnndırır. Ye günün birinde sevdi· 
ki bir ndıımdo, aradığı bfililn meziyetlerin 
lıulundu~una s:ımimt olarak inanır. Şimdi· 
ye kndnrıteklit edilen izdh·nçlan rcddedl§i• 
niz, se,·mecllğlniz içindir. Kalbinizi teshir 
edecek erkeği kendinize çok fistlln bulaca· 
ınıza şüphe etmiyerek bekleyiniz. 

* A.P. (/:mil): 
"Bir scnç kızı sc,·ivor, ve onunda beni 

sevdiğiııi zannediyorum. Yolnız keldıAımız 
dnkik:ıl:ırdn söylediklerimi zcı:klc dinliyor 
Ye hana tallı tnllı tebessüm edi:ror. Fnkat 
)·anımızda b:ışl::ı ndnmlar bulunduğu n· 
kil \•nziyetlni değiştiriyor, o dnklknJarda 
takındığı lo\'lrlarn b:ılrnrnk onun beni sn· 
diği hakkındaki ümillerimde aldandığımı 
hisseder gibi oluyonım. Ar:ıba niçin 1 Ono 
se\·gimln çok snmim ol<l 'lU ve kendlsfle 
ömrfimiln son günune k..- ,. bernber yeşil'"' 
mak islediğimi nasıl nnııtnyım?,, 

Bunun için biraz cesur olmak ve makan· 
dınızı açıkça sô)'lemektcn başka ynpıl:ıcak 
bir şey yoktur. l'ılndcmkı bu senç kız yal· 
nız knldıllınız daklknlnrda sözlcriniz.i tatlı 
tollı dinliyor; ona işUkb:ıle nit tasnvvurln· 
rınızdıın bahsediniz, Ye Şn)'Cl bu hususta 
cbe\'cyniniıin muvafakatini almışs:ınız, bu 

nu da ilAvc ediniz. O '·nkJt sevgiliniz vazi· 
yelini değiştirecektir sanırım.. Çünkü bu 
takdirde sizin resmen nişanlınız olncak TC 

cemiyet içerisinde sizden sakınmağa lil· 
rum görmi:reccktir. Bugünkü ,·aıi)·eUnfzfn 
uıun müddet de,amı ıırnda ummadık htıdi· 
sclere ele sebeb olabilir. 

SIRnAS 

lsviçrede casuslar 
Polis, Fransız hududu 
r.ıvarında birçok 
tıcnebi tev1!lf etti 
Montrö, 21 (A. A.) - İsviçre poli&, 

dUn Fransız hududu ynklnlnde bUyük bir 
tasusluk hareketi meydana. çrkarm~br. 

Yuka.n Savole'yi geçmek bUyen birçok 
ecnebiler tevkif edilmiş, birçok vOMik ele 
geçirilmiştir. 

Yunan krah Belçikada 
Brilksel, 20 (A. A.) - Elcnler kralı 

memleket münneebatının son zaman
larda iyileştiğini ve hattA uzun za
mandnnberl boş duran büyük elcilik· 
lere asaleten diplomatlar tayln edll
dlğlnl kaydettikten sonra, gecenler
de ltalyan mebusan meclisinde yapı
lan tezr.hUratın ve.bu tezahüratı tn· 
kip eden matbuatın Fransa aleyhin
deki metallbat mUcadeleefnln iki 

memleket münasebatının daha ziya
de iyileşmesi Umltlerlnt karartmış 

olmasına teessüf eylemiştir. 

sa aleyhinde yapılan nUmaylşlerln Roma, 21 (A.A.) - Paristen Stefani 
mnksadı Clbutl ile Süveyş kanalı U· ajansına bildirili)'<>r: saat 9 da buraya gelmiş ve istasyonda 
zerinde bazı yeni mllsaadat elde et. Gazeteler, Fransanın Tunustaki askeri Belçika kralı Lcopold tarofmdan kııraı· 

MezkQr teznhUrat Uzerlne Romn
dakl Fransa büyük elçlsJnln yaptığı 
teşebbüse İtalyan bUkfımetlnln bu 
tezahüratı benimsemediği cevabı ve
rilmiş olmasına rağmen Bonnet, Fran 
sanın anavntandan olsun deniz aşırı 
araziden olsun Fransız toprakların

dan htc bir parçasını ltalyaya terket
mlyece~inl ve gerek Tunusn ve Fran
sız Somallslne, gerek Korsika. Nls 

Şemsiye merakhsı 
başvekiller 

INGILtz başvekili Çemberla~'Ilın 
Bitlerle görüşmek için tayyare i· 

le Almanyaya giderken şemsiyesini yanı· 

na alışı dünyanın hemen her tarafında 

nazarı dikkati celbetti. O gündenberi ç:em 
berlayn §elllSİyesik meşhurdur. İngiliz 
başvekilinin Meta her resminde şemsiye· 
sini arıyoruz. 

Ingiltercde ~siyesinden biran bile ay· 
rılıruyan ba5vekil sade Ç.emberlayn değil· 
dir. lngilterenin birçok başvekilleri, mese

ıa Askuit, Loyd Corç, Makdonald, Bald· 
vin de şemsiyelerinden hiç aynlmazlar. 

Zaten şemsiye bfitün lngilterede ~k 
kullanılır. Hattft lngilizlcr §emsiyenin 
18 inci aSJrda Horvav isminde bir lngillz 

melttlr. t~kilaunın ku"'·et ve satvetini methet- lanml§t.ır. 
Nazırın beyanatı Kedorscğtn bu fs. mekte berdevamdrrlar. Kral Georges, doğrudnn doğruyn Br\ik-

sel kral sarayına gltmlgıUr. 
tike.mette ltnlya ile bir mllzakercye Paris Soir, halihazırda Gabes mınta.Ka-

Kendisi Belçlkada kaldığı müddetçe bu
girlşcbtlee,cğlni gösteriyor. Fakat Ta- sında ve Tunus ile Trablusgarb arasında· 

rada oturacaktır. Bu gece, sarayda husu.. 
nus ve Korslka meseleleri börte de· ki hudut boyunda 100.000 kiı:inin i .. ı:tira· 

ı; si bir ziyafet verilecektir. 
ğildir. Bu meseleler üzerinde Fran- kile mane\Talar yapılmakta olduğunu ha· --------------
sanın müzakereye bile girmek iste- ber vermektedir. Bu manevraların gayesi 
rnedlğl anlaşılıyor. lnglllz başveklll Tunusu ltalyanlann Trablusgarbdan ve 
Çemberlaynln avam kamaraeındakt Sicilyadan yapmaları muhtemel bir taar· 
beyanatı İtalyan taleplerine sarnha- ruza karşı himayeye matuf sistemi itmam 
ten temas etmemekle beraber lngll- etmektir. 
terenin İtalya ile anlaşması Akdeniz lntransigeant gazetesi, Chobka mınta· 
statUkosunun muhafazası. esasına kasında her ürlü taarruz teşebbüsünü aka·· 
mUstenlt bulunduğunu kaydetmtştfr. mete uğratacak derecede kuwetli bir si· 
Alman hnrlclye nazırı Fon Rlbben- perler şebekesi vücuda getirilmiş oldu· 
trop da Fransız - Alman dostluk ve ğunu ilıive etmektedir. 

tarafından icat edildiğini SÖyliyerek ifti· 
har ederler ve bu suretle ~siye;·e milli 
bir mana vermek isterler. 

lngilizlerin bu iddiası yerinde değildir. 
Şemsiye bundan 6-7 bin sene evvel Mısı~ 

da ve Çinde kullanılıyordu, oradan Yu· 
nanistana geçti... A vruıxıda ilk defa Fran· 
sada kullanıldı. Dördüncü Hanri ıama· 
mnda yağmurlu havalarda halka şemsiye 
kiralayan dükkanlar vardı. 
Şemsiye lngiltereye daha sonra geçti .. 

Fakat çok çabuk ya}rıldı. 18 inci asırda 
Jngilterede her kahvede müşterilere kira 
ile verılmek üzere birkaç eemsiye bulun· 
durulurdu. 

Bir aralık A vrupada şemsiye ku))anmak 
o kadar taammüm etmişti ki 1836 da 
Pepen isimli bir Fransız bakkalı bir 'suç 
yüzünden mahkemeye sevkedildiği \'akit 

mahkeme salonunda bile şemsiyesini elin· 
den bırakmamıştı. !dama mahkfun olan 

bakkal açık havalı bir günde giyotine mü· 
teveccihen açık bir araba ile Paris sokak· 
Janndan geçerken bile korkudan titriyen 
ellerile renkli bir şemsiye tutuyordu. 
1 Allo 1 

ideal karıkoca 

INGlLTEEREDE ideal kankoca di· 
ye tanm:ın bir çiftin boşanmak ü· 

zere oldı.iklan haber veriliyor. Fakat. bun· 
Jann kim olduğu söylenmiyor. Yalnız, 

"ideal,, kansından aynlınak üzere mah· 
kemeye müracant ttmiş olan bu .. ideal,. 
koca lngilterenin meşhur bir ahne ,.e 
sinema artistidir. 

Bir gemi yandı 
Stokholm, 20 (A. A.) - Triycste yaki· 

ninde Monpaleonc tezglhlıırmda inpatı 
ikmal edilmek Uzero olan 28.000 ton hac
mindeki Stokholm vapurunun bllyU.k bir 
kısmtnm bir yangın nctlccslndcı hnrab ol
duğu haber verilmektedir. 

Stokholm \'llpuru, lsveçe ait gemlle -
rin en bllyllğü olacaktı. 

Bu haberi veren lngiliı gazeteleri bu su· 
retle ideal kankocalann bile ~runasız 

edemiyeceklerini söylüyorlar ve ideal evli
lik hayatının içinde boşanmanın, hiç ol-

mazsa boşanma teşebbüsünün mevcut btı· 
lunacağmı iddia edirorlar. 

Haydn"ın meydana çıkarılan 

bir senfonisi 

L O.NDRADAN bildırildiğine göre 
Edımbourgfut universitesi kütüp· 

hanesinde meşhur miızisyen Haydna 
ait bir senfonı bulunmu~tur. Besteklnn 
bu senfoniyi gene raşında iken kompeıre 
ettiği ve bugüne kadar meçhOl kalmıs ol· 
dumt ilave edilmektedir. 



• 

Merkez/ı Avrupa\ Rumen muhfeliti 
Ankar!~~~.ntı:.ıı!~:ıo~ir maç 

kupası map)arı Ytlbat•ta:ır:::=,ı. FutbotF•-y deraayonu tarafından davet edilen ve 

ltalya, Macaristan Çekoslovakya ikişer, !~ !=::~d::.:;~:: .. ~:~b~,:.::: 
R Y 1 b

• k 1 ya muhteliti Yüruntüs, Trikolor ve omanya ogus avya ırer ta ım a ttniveraite klüpleri muhteliti olarak ge_ 

iştirak edecekler ıeo;:;.;.,.ı.ı.r fimdiye kadar takmtla-

Herllesl Avrupa kapası Ue alikalı memleketlerin mlimesallleri arumda B\ikrc1-
te blJo toplaatı yapılmır.ır. Bu toplantıda komite re)al Cappola: ''Bundan bö7Je, 
taraunya l'h'ecek olan kJUplerln adedi eualı bir ıarette tenkis edllnıek 1&rtl7le 
Ualyanuı merkezi A\TUpa kapası ~lanna lttlrak edeblleceifnl,, aöylemJıttr. Maca
rlstaa ve Çekoslonkya milmee .. llerf de ayni tlkrf ileri ailrmUılerdlr. 

Bunan tberlae, turaa\"&ya lttlrak etmekte olan klilplerln sarısı on altıdan se
kize lndlrllmltttr. 

Ba karara göre, ltalya, M~rlstan n ~koslO\"alryadan lldter, Romanya ve 
Yaıoeta\-yadaa da birer takım merkezi A\'J'apa kupası m&(lanna tıtlrak edecekler • 
dlr. 

Bundan başka 1 aonklnan 1939 tarihinden itibaren Uç yıl müddetle ve ikinci en
ternu7onal kupa adı altmda İtalya, Maearlstu, ıa,içre \'e Ç.ekoalo,·akya milli ta
kımlan anamda bir tuman tertlb edilmesine karar nrllmlıtlr. 

ltalyan milli futbol 
takımı 

Bu sene kimlerle karşılacak 
İtalya futbol federasyonu yeni mene 

zarfında yapacafı milli maçtan kat'! o
larak teablt etmif tir. 

Joe Luiz yeni rakibi 
Bir hafta evvel Gunnar Boerlund'ı, 

arkasından da lnglllz ağır sıklet şampi
yonu Tommy Far:'ı mağ!Qb eden genç 
boksör Lou Nova gUnUn en mUhlm boks 
yıldızı sayılmaktadır. 

Avrupalı mllnekkidler, bu gene; boksö
ril Mab Birden sonra zenci Joe Luia ı. 
çin ikinci bir rakip olarak gönııektedfr. 

rında oynamakta olan Maearlan artık 
oynatmadıklarından Romanya muhteli
tinin oldukça zayıf bir tekilde geleeefi 
söylenmektedir. 

--o-

Rumen takımı için Ankarada 
hazırhk yapıhyor 

Futbol federasyonu tarafmdan Anka
raya davet edilen BUkreı muhtelltine 
kal"lı hazırlık hakkında görilfmek üzere 
Ankara futbol ajanlığı 'klUp delegelerini 
bir toplantıya davet etınigtir. Muhtelit 
bu gtlnlerde idmanlara baglıyacaktır. 

--o-

Samsun takımı 
Grup birinciliğini kazandı 
Samsun, 20 (A. A.) - Grup blrinclllk.. 

leri final maçı Samsun - Trabzon takım.
lan arasında yapıllDJI ve bir-bir olarak 
biten oyun onar dakika olarak ild defa 
uzatılmııtır. 

Samsun 3-0 ırup blrinclai olmuttur. 
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§fj,. 1C4011't.41t .. ~ 
Kış dolayisile bayanlara 

tuvalet tavsiyeleri 
Havalar iyice ıoğudu. Bu giciifle de da-ı Eğer vazifeniz icabı uzun ınaadet 

ha çok soğuyacak. Soğuk gU\ılerde yüzU- bir yerde bulunuyorsanız aQalD e~ 
nUze, ellerinfze daha çok dikkat etmeniz dilğllnUz vakit yUzUnilze gllllU)'11 
llzım. Aksi takdirde güzelliğiniz çok bo- nlmıı gliserin silrmeği unu~ 
zulur. 
Kıım dikkat edilecek en milhim mesele 

evin içerainde çok sıcak olmamasıdır. Çok 
ııcak bir evden birdenbire ıoğuk havaya 
çıkılmca deri çatlar. Buna mani olmak L 
çiıı sabahlan jimnutik yapmız ve çok 
ııcak çay içiniz. 

YUzUnUze iyi bir krem ıUrmeden soka
ğa çıkmayınız. Akıam yüzUnilzUn maki -
yajmı ıilmek için kat'iyyen alkol kul -
lanmaymız. Alkol kıgın hem deriyi çatla
tJr, hem de yilzde çok ıızlıyan yanıklar ya 
par. 

Guzel bir yun 

blOz nasll 

örUIUr ? 

Ategten milmkUn olduğu pdat ;A 
durunuz. Geceleri ayaklarmızt ~· 
yıkayınız. Ellerinizi ve parnıakl ;J 
her akııam içersine biraz tus a~ 
suya batırınız. Sonra ellerinizbı ;,-t 
biraz krem silrilnllz. Yavat ya\111 -
yapınız. Bu suretle elleriniZ yuaı-' 
beyaz kalır. 

Bu çok basit ve kolay çarelere ~ 
duktan 8onra, kış nekadar tofd tJll \: 
olsun, güzelliğinizin bozuımıyacatıD' 
olabilirsiniz. ~ 

İtalya milli takımı ilk maçı 23 martta 
Almanya milll takımıyla lııfillnoda yapa
caktır. 

İtalya milli takımı bu maçtan IOnra 

Yugoslavya ve Romanya milli takımları 

ile kal"lılqacaktır. 

KücOk haberler,_,""'~---· 

İnıfltere ile ltalyada yapılacak maçın 
da mayısta yapılma8ı ihtimali fazladır. 

940 Olimpiyatlarına 
TUrkiyeden kaç seyircinin 

iştirak edeceği soruldu 
1HO senesinde Finlandiyada yapılacak 

olan DO ikinci olimpiyad oyunlarmı ha -
11rlıyan orpnlzuyon komitesi, Tilrklye 
ollmpiyad komitellne mUracaat ederek 
mllabakalara fttlrak edeceklerden maada 
nekadar 1eyirci ıeıeceğinl 10rmuttur. 

83.000 kifllik ıtadm beı bin kiıillk 

yeri olimpiyada ıelecek davetlilere aynl
mqtır. 

Stadyomda ıerl kalan yerler de birçok 
memlekeUer tarafmdan anpje edilmJftlP. 

Orp.nlzuyon komitesi huırlıklarmı ik
mal içhı TUrJdyeden ıelecek ıeyircile • 
rln llmdldea yerlerlnl almalanm tavaiye 

etmekte, ve bu bUetlerl derhal satıp aa
tamlyacafını, komltenln bu itlerle uira
pm•dıiı takdirde kimleri tavaiye ede • 
bllecelfnl IOnilütadır. 

Cot l.uiz 

Joe Luis 

K1Up değiştirenler 
* İzmlrden Ankaraya ve Ankaradan 

da latanbula ~elen Baırl, Fenerbahçeye 
girmiıtir. Fenerbahçeliler U.ana muame
lesinin llmıali Jçln uğraımaktadırlar. An-
w ... n .... "1 •• h; .. 1:4'! u ... --..1-ı..ı ..... ...._. ı.._.. 

ledildikten IOnra bouervia verilecek ve 
genel merkezce İltanbula naldl ftl yapı
lacaktır. 

* Eski Fenerbahçe merkez muavlnl 
Semih, tahıU dolayıaiyle Ankaraya rtt -
mit ve Ankaraıtıc\lne ıirmJltl. Tahlllinl 
bitiren bu oyuncu tekrar İstanbul& gel -
mit ve Galatuaraylılarla antrenmanları. 
na bqlamı,tır. Kendisi 'n Galatuaraya 
gireceği de 16ylenmektedir. 

* lmılrden ıelerek Fenerbahçeye rt· 
ren Vahabm kardeti Saim IOll maçlarda 
birinci takımda yer alnuttt. Saim Fener
bahçe klUbilnden aynlarak tekrar lmıire 
dlSnmU.tUr. 

Kuntratı imzaladı Avrupa lik maçları 
Kqhur zenci boksör Joe Luia, 25 veya • 

21 kınunuaanıde ıohn ı.evisıe yapacaiı Bu h&Jtakı oyunlar hangi 
maç iğin Nevyork boka komisyonunda neticelerle bittiler 
konturat lmzalamııtır. tNGlLTDEDE: 

.!-"~~olan ııyler: 350 gram_ a~ ~~\ 33 santimetre ile 43 san~~" 
yun ıpı, 5'! gram koyu renkli yun ıpı. l daki on santimlik mesafe ~ jJd ~J 
3 numara eı§ler, 2 düjme. ile örülecektir. 43 santiınett8 • iO,llP~ 

1 
• ı·ı Arnnal • Stoka litl 4-1 Kullmnlacai örtü tarıla11: Bluzun alt zerine taksim edilir .• ~ ~ rt' 

Raporlamaı hazırlayıncaya kadar SYIÇrB 1 il takımı Aaton villa • Lideı unaytld 2_1 kıSmı ve kollar dolu örgü 2 ilmik düz, 2 sayıda ilmikler bulunan bil iJllı _,_ 
KIDplıre ddi d Buzda hokeyde Brent!ord • lııfanç•ter unaytid u ilmik ters ... Asıl bluz kısmı 6 ilmik düz, santimetreye kadar~ JJli 

ma yar ım Fransayı fena halde yendi Derbl kuntl - Kidleaburr l-' 2 ilmik ters 2 ilmik düz, 2 ilmik ters .(bu ~ldt" örgüye devam ediliY°"~~~ 
yapdmıyacak t.mçre milli bw: hokey ekipt, Fransa Evertou.. Karlton atletik 1-4 dörtlü sıra dalına devam edecektir.), Buradan itibaren yakaY'alb ~-=--~ 

Beden terbiyeli umum mildUrl"~', teı- Grlmlby tovn .. ı.""eater aiti 8-1 ilk on sıradan birinci sırayı 2 düz, ilci (\zere her §İ§ten ilk sırada --"'•- ., IJlll":'. ,,.... milli takımını bilytlk farkla yenmfttir. .1" dl su-
11 
~ ..J'J 

kllf.ta batlı klllblerin idari, ma1J ve •-'-- Hudel'lflld. Preeton Northend ~-O ters ilmik giderek; ikinci sırayı 2 ters, 2 ci sırada 3 ilmik, üçün '""'f;til.SIJP:'"""' 
LCA Tamamiyle yeni yetJemiı olan oyuncular- kadar .., .. 

nlk raporlarını mufaual bir nrette ve en dan teeekkW etmft olan İsviçre takımı Portlmut - Çellea 2.1 düz baıJıyarak örıtleli. eksiltilir. Omuz başına ti1Jl kıaa bir amanda ıöndermelerlnl taıeb ll-0 p.llb ıelmittir. Sunderland - Ltverpol 2-3 On: 2 düz, 2 ters giderek on santimet- örüldükten sonra 3 sırada bil 
•tmlftL Volverbampton - Bolton 1-1 re örillür. (Bulasmm cmi.42 santimetre o- kapanır. 

ltaporJarm teWkl ve klllblerln-tef.t1- Al Bel "k b"IA d trALYAD&r lacaktJr), Sonra fantezi örgüler ba§lar. Aria· Tıpla ön gibi örOlilt· 
tbıden enel hiçbir klllbe malJ yarc1mı manya • ÇI a 1 r 0 Kllho .. Samplerdarena o.o Fantezi öııüler örülürken 33 santimetre- Kolu; . Dolu örgü oıarak 11 . 
;,apılauyuütır. karşdaşmaSI Novaro • Juventul 0-0 ye kadar her sırada her.yanda?~ ilmik santime~~ örülür. sonra tantol . 
Bir byakevi yapılıyor Dilueldorf, (A. A.) _ Blllrdo sporu Lulo • F. C. ı-o ~acaktır. 33 santımetre -~faa. g: her iki santimetrede iki kenard811 
Beden terblym umum mUdilrUlitl, Dik.. ılorieux kupam için Almanya ile Belçika Fc. Bolonya - Fc. Lucca 2-2 lıneıe ilk sırada her taraftan 5 ilmık., ikın mile arttmımak suretile 30 

mende bir kayak evi yaptırmaktadır. tn. arumda yapılan dömJ final karfılaşma _ Ltvomo • Fe. Kodena 1-0 ci sırada dörder, üçüncü sırada 3, dördün yüksekliğe kadar çıkıln'· 
IUt yakında bitecektir. Bu 1uf kayak aında, birinci snn Belçika 6.-i ıatlb va- Fc. Bari - Al. Roma 3-1 CÜ sırada, 2 ilmik kapatılIP, kol yerlerine . bird- i}ıDik 
evinden Jltlfade edllmeat için bUytlk bir zlyete rtrmı.Ur. Genuva 93 • Fe. Napoll 3-1 ba§lanır. Bundan sonraki sıralarda ise O vakıt her suada. diril" Ve bll 
faaliyet sarfedilmektedir. Fc. Torino - Ambroslana 2-1 yalnız birer ilmik kapatılır. Bu İ§ 52 san· rak 10 ibnile kadarın ır. 

-o- Fransa a"gırsıklet BELQlKADA: timetre irtifaa kadar devam eder. mik bir defada kapatılır. • ._..dfl-11.. 

Balk 
Vite ıtar - Unlon St. GUluu 4 ı · tre eninde ,,.,.,r>-:..k 

ti t
• · R Kravat: 15 san~e ~ :ı. ... (Sd~ an a 8 ızm bOkS şampiyonu Sc.Anderleht-Darlnr S-0 umen milli takımı denüçsıraköpük~~~_:: teri~ 

1 
Tuluzda yapılan Fransa ağır sıklet Olimpik Şarlnıa - Fe. Gent 1-0 H v ler daima yüz olarak oıw~· .-l ~~ oyun arı boka l&Jllplyonumda, Meılia 25 saniye- Standard Lilti4 • Fc. Anvera 0-0' azırhk maÇIRI SOgUk yUzUn· ler yapıtmıyacaktır). :;onra ~~ .... ,,,, 

de l&Jllpiyonluk unvanını kazanmıgtır. Ye Fe. Ketlen • Fe. Boom 2-0 d d 60 wnetre IrP--- .... _.ı 
Onuncu Balkan aUetbm oyunlarının, BeJ'IOt Ac. _ Liel'le Sk. l-l en Oynayama 1 ye ba§lamr ve san ~ ~ 

anilmllsdeld yıl Sofyada, 1940 yılında da nl pmplyonun rakibi olan Rutz usulıilz c.. BrUne. Fe. BrUg"'e 1•1 Yakında Polonya milli takımiyle ya- devam edilir. Bundan ,_~..ni ~ 
.. -'-- ela vunıı yüzilnden dilkali!ye edllmiftir. .. ö-" oıaı- .,----ra yapılaeafı blldirilmietL Bulpr ----::=------::------ paeaJı maça bir hanrhk olmak üzere yün ipi ile ret: ,,... . ~ 
atı.tim ittillacb, Sofyadakl oyunların Kongreye davet Puar ıünil Biı"'lrreıte, Maearistanın likte örülecektır. ~ bir~~ 
10 ll• 1'1 eyJU 1931 tarlblnde yapılma- Yugoslavyada bir futbol maçı ıwmkl1 ..... kllbl idare lle,.Ud•: Kiıpqt takımiyle karplapeak elan Ro- Süsltr: iki katlı yündeD ~ bll ';"',,,. 
111111 brarlqtlrmlfltr. Xlntınunvel nl - Yupllavyada Aırama ıelmlt olan mq- KlllbOn 1enelik 'koqreal 25-12-938 Pa- manya mil1t takımı ıörillmemiı bir so- meli. Cep kapaklarını \le bi~ ~ 
hayetJne bdar hazırlanacak proıram bur Macar takımı Ferençvaroş ile kal"ll· zar cUntı aaat 11 de Bakırköy Halkevl iuk dolayııiyle Macar takımına tazmi. le kenarlamalı; parçal~tJPtli, ikİ df1':' 

BaJbalı diler aUetızm federuyonlan • laf&Jl T. S. v. takımı raklblne G-1 plib nlonunda akdolunacaktır. KlUbde Jı:ayıt- nat vermek ıuretiylc maçtan sarfınazar \-atı yakaya sarmalı, üt 

na bllcUrllecekUr. ıelmlttir. !J arkadqlarm ıetmelerl rica olunur. etmiıtir. dikmeli. 
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WllfiT••IDl 
!ge'de 

f urgutlu'da yeni bir 
hastahane yapıhyor 

Şehir elektriği de yeniden tesis olunuyor. Turgutlu-
tt lular Vali Kırdarı kendilerine hemşehri yaptılar 

ille anisa (Haber) - Turgutlu kazası 
lir rkeıinde belediye bütçesinden 45 bin ı . .,,. 

~~ ~file bir hastane yaptırılacaktır. 
ediyeler bankasından istikrazda bu· 

~ak üzere Turgutlunun çalışkan kay· 
teı .aını Salahaddin Kıpçak ile belediye 

sı, bu hafta Ankaraya gdeceiklerdir. 

lis~u Para ile şehrin elektriği yeniden te· 
\uaQlunacak, iki lokomobilli ve tam teş· 
bir Ur, geceli gündüzlü cereyana müsait 
~ektrik vücuda getirilecektir. Buraya 
~llt kaıaıarın en ilerilerinden biri olan 
~luda, son zamanlarda, kazanın 
~ iyetile mütenasip güzel eserler 
ttlt e getirilmeğe ba~lanmıştır. Buraya 
~ 1'urgutlululann söylediklerine göre, 
~ liyakatli kaymakamt Salahaddin 
llıat şehri daha çok güzelleştirmeğe 
t1a U! himmetleri esirgememekle, bu ara· 
ııı..k()Y işleri ile de hararetle meşgul ol· 
"lllttadır. 

ı:ı~alcit YUrdunun eski muharrirlerinden 
~ lllesiektaş kaymakamın Turgutlular 

tQk Sevildiği görülmektedir. 

Turgutlu. kaymakaım Salahaddin bir 
törende nutuk soylerken 

dır. Vali Kırdar bu teklifi memnuniyetle 
karşılamış ve kanuni formalitesi yapılmış 
tır. 

Turgutlunun en büyük caddesine, kay· 
makamın arzusu ile belediyece "Lfttfi 
Kırdar caddesi,, ismi verilmiştir. 

~bul valiliğine tayin edilen sabık 
~sa .valisi L11tfi Kırdar, Manisalılara 
~~1~P ayrılmadan önce Turgutlu hal· 
~dan fahrt hemşeri yapmışlar-

~ danada pirinç yerine 
pamuk ekilecek 

Pirinç zeriyatı devam ettikçe Çukurova mmtakasının 
sıtmadan kurtulamıyacagı anlaşıldı 

b~ (Hususi). - Pamuk ve hububat Çünkü, çeltik ziraati menedildiği takdir
~~~ geniş mikyasta olan Çukurova de Çukurovada ne iş hayatına bir sekte 
t~~ıği (pirinç zeriyatr) artık bu böl- vurulacak, ne de müstahsil zarar edecek· 
'ıık ~ıhayet bulmak üzeredir. Çünkü şu tir. Bil.akis müstahsil de, amele de sıhhi 
~~ıştır ki: Çukurovada çeltik zeriya ve mali bakımdan istifade görecektir. Şim '1aln ettikçe, sıtmanın kökü kurutu- di pirinç tarlalarındaki bataklıklarda ça· 
\' aca.k! Iışan amele, o zaman pamuk tarlalarında 
~t:ıa~?an~ Ç~~rov~nm . muht.eli! çalışacaktır. 
~ hö!gelennde pınnç zıraatı mevsımı Miltehssıslar diyorlar ki: 
~ ca çalı~ geniş bir sıtma mücadele "- 100 hektar bir çeltik tarlasına k~fi 

HABER - Akşam posta- 7 

MftOOô .. - - - - - _,,_,_ - --. 

Düşman kumandanının 
verdiği top ve cephane 

Emin Dayının topçuluğu sayesinde 
düşman çetelerini imhaya yaramıştı 

Sarıyerde Çırçırsuyunda mek
tep yanında 152 numareiı evde o. 
turan Emin Bayraktar Dayı on 

çocuk sahibi 66 yaşında eski !bir 
askerdir. Bugün bahçıvanlık yap· 
mak suretiyle geçinmek istiyeo, 
fakat geçinemiyen.. Emin Dayı 
bize hatıralarını anlatb. Bunkmn 
en entere5an olanlarını neşre ka. 
rar verdik. Önce Emin Dayrnm 

nasıl çete reisi olduğunu dinledik. 
Milli mücadelede, iç düşman 

komite ve çetelerinin Türk köyle
rine yapbkları hunhare.ne teca
vüzlerine karşı 40 arkadaşiyle 
birleıerek silah buluyor ve reisli· 
ğini kendi eline alarak bir çete 
kuruyor. 

Faaliyete geçiyorlar. Evvelce 
Pa§a Vehip isminde birini duy. 
muş. Bunun başında 1500 silahlı 

varmıı. Türk köylerini muhafaza 
edermiş. Emin :Dayı bu adamı 

gönııeği pek merak edermiş. 
Mabadine devam ediyoruz: 

• • • 
Bizi çok dostça karşdadılar. öpüş

tük. Vehibi burada tamdım. Merd, ce
sur, aslan gibi bir adam. 

Bana el uzatıp: 
- Arkadaş, dedi, beraber çahşahm. 

Bizim topumuz var, cephanemiz var. 
Ve elleriyle uzakta üç köyü göstere. 

rek .devam etti: 
- Görüyorsun? İşte melunlar bura

da oturuyorlar. Yalnız reisleri olan 
domuzun yanında 40 Türk kızr var. 

Merak ettim .. Paşa Vehib bu cepha
neyi nereden tedarik edebilmişti? 

Sordum: 
- Btt cephaneyi nereden buldun? 

gelecek su, 1000 hektar pamuk tarlarına 
bolbol yeter.,, 

lşte bu da gösteriyor ki, hükumet ha
yırlı bir iş daha başarmak üzeredir: Çu
kurovada pirinç yerine pamuk ektirmek 
gibi! 

Gül.dil, anlattı. Bu hikaye, beni bu a
dama daha çok bağlamıştı. 

Düşman Sarıkamış ve havilisine gi. 
riycr. Paşa Vehip derhal düşman ku
mandanını ziyaret ediyor ve: 

- Bana diyor. Biraz cephane veriniz. 
Ben sizin daha ilerilere kadar yürüme· 
nize yar.drm ederim. Ben buraları karış 
karış bilirim. 

Çetelik edeceğim ve Türk köylerini 
iz'aç ederek asayişsizlik çıkaracağım, 

siz de rahat rahat işgalinizi yaparsı

nız. 

Düşman kumandanı zahmetsiz kazan
dığı zafer neş'esiyle pek ince eleyip sık 
dokuyamıyor ve Vehibe on santimetre 
çapında iki top, aksamını ve epeyce 
cephane, erzak peksimet veriyor. Ve
hip bunları aldıktan sonra dağlara çe
kilerek iç düşman çetelerine karşı ko
yuyor. 

Kumandan işi anlıyor, ama, artık bfr 
halt etmesine imkan kalmıyor. 

Dedim ki: 
- Bu topu nasıl kullanxyorsunuz? 

Havai fişeği yakar gibi bir tecrübe yap
tılar, güldüm. Topçuluk hakkında bir 
tek fikirleri yok .. Belki çadırlannda yü
ze yakın sandık var. Ben Kandiyeden 
bilirim. Takım sandığını aradım, oku
mak bilmememe rağmen işaretlerinden 
anlayarak buldum, çıkardım. 

Vebip sordu; 
- Bunlar ne?. 
- Sade bu demir parçasiyle iş mi o-

lur sanxrsın? 
Topu ıslah ettim, şarapnel sandıkla_ 

rını açtım. Bir Alman nişan aynası var
dı. Onunla bir tahminle 8000 metreye 
nişan aldım. tl'ç köy bu mesaEede gibi 
görünüyordu bana. Şarapneli yerleştir· 
dim ve ateş ettim ... 

Evvelce de söylemiştim, köyler, Al
lahüekber dağının bcrdasmda idiler. 
Tam köyün ortasında bir duman yük
seldi. Paşa Vehip ellerime sarıldı. Ben 
de bu isabete hayretteydim .. Fakat ne 
olursa olsun yıllarca ordumuz.da top
çuluk etmiştim, tecrübem çoktu. 

O gün 7 5 pare top attım ve bu köy
leri perişan ettik. 

Çetelerin istimanı 
Birdenbire beyinlerinde şarapnelle· 

rin patlad!ğmı ve melcelerinin ateş için.. 
de kaldığını gören hınzırların reisi iki 
adam göndererek: 

- Aman, dedi, neye bizi kmyonu
nuz, istediğinizi verelim 1 • 

- Bizim istediğimiz onların imhası, 
ateşe devam edeceğiz! dedim. 

Köyleri bırakarak dağıl.dılar. Şimdiye 
kadar ellerine geçirdikleri Türk malları 
hep meydanda kaldı. Atlar, öküzler, ko
yunlar, eşya ve neler neler •• 

Vehibe haykırdım: 
- öyle ahmak ahmak duracağına 

söyle şu sersemlere mallan toplasınlad 
Ve bu sıralarda milli hare'ketimiı: de 

ya'laş yavaş kuvvetlenmişti .• Müdafaai 
hukuk teşkilatına mensup olanlardan 
bir iki asK:er burada biı:e yetiştiler 

ve hu çetelerin firar yerleri kapandı, 
hepsini yakaladılar. 

Çetelerinden ellerinden kaç kadın, 
kaç kız, kaç kişiye ait servet kurtardık. 

Sakarya yolunda 
Ben hundan sonra arkadaşlarımı si.1 

lalı toplamağa memur ettim. Sarıka. 

mıştan 160 silah topladık. 
Bunları alarak Rizeye geldim. O sı

rada, Rizede Rıdvan reis adında biriyle 
tanıştım. Bu .da bu havaliye silah topla
mağa gelmişti. 

Beraberce çalı~arak bir hayli ailab 
topladık. Ben sahil çcx:uğuyum, ama, 
denizci değilim. Havalar bozuk, Kara. 
deniz gene kudr&muş gibl..gdhılnitı ~ 
vüyor. Hiç bir kayık açdamryor. 

Rıdvan Reis, ben ve seldz arka.da§ 
bir takaya binerek hareket ettik. Sam
suna geldik.. 

Burada kumandanla görüştük. Bize: 
- Bunları Sakarya ağzına kadar gö. 

türüp teslim edeceksiniz, dedi. 
Size o zamanki zevk ve neş'emizi ta: 

rif edemem. Aklımızda Hiç bir ~ey 
yoktu. Kendimizden geçmiş bir haldey .. 

_. Devamı 11 incidt 
~ ~tı mevcuttur. Bu teşkilat durma· 

~Çalıştığı, ve günden güne kadrosunu 1 K n z n O g@ 1 <aJ e H A 8 E R ' l N R E S l M L 1 Z A 8 ı T A R O M A N 1 : 35 1 
~ttiği halde "srtma,,yı Çukurovadan ------------------··--------------··--------------··-------'· 'ti de en kaldıramamıştır. Ve çeltik zira· 
~ \'anı ettikçe de sıtmanın bu bölge
'kalkrnıyacağını an!ıyan teşkilat müte
,!~ları, nihayet ovada pirinç ziraatinin 
dır 1 lazııngeldiği neticesine varmışlar
~~ Ve bu hususta hazırladıkları geniş 
ı-ıa tlan, sıtma mücadele heyeti topla· 
tô~ Inüzakere ettikten sonra vekalete 
~e~şlerdir. Haber alındığına göre, 
~ etın'. ön~~eki mevsim, Ç~uro
li !;eltik ııraatıne müsaade etrnıyece
~)'~t~ bile şehirlerden, kasabalardan, 
~er~en uzak ve mahdut bir sahada pi· 
aıı.~ ııraati yapılmasına ancak müsaade 

"''ar,.x... ··c ~ı anlaşılmaktadır. 
' llkUrova halkının sıhhati, hayatı pa
~ na l'apılan,, bu ziraatten memleket 
~ ::ınisinin faydadan ziyade zarar etfr 
lşt Ydandadır. 

~1't e CUınhuriyet hükfunetinin sıhhi teş· 
~\'ı;ı, bUgün bu mevzua da büyük bir 
~ eue el atmış bulunuyor. 
~ le basit bir muhasebeden sonra çıka· 

A taka.rnıar hayret \'erıcidir. 
"'~<ı-~lı gı .. Yukarı, ortalama ve hesaplama, 

~< t~ bölgesinde tam 10.000.000 kilo çel· 
N ar. 

~; e büyük bir verim kaynağı! diye hay 
~~ersiniz; memnun olursunuz. Fakat 
~i ın neticesine varınca bu düşünceler 
~.Şecektir. 
·vı.ar ~ti~'Yet masrafları çıktıktan sonra bu 
~ lden elde edilen kar şudur: 
~~ l.ira. Buna karşılık cumhuriyet 
~t~ 1'11et~nin sıhht teşkilatı Çukurovada 
~il ~1 onlemek için ne sarfediyor tah-
~ lldersin; .. , 
~·aın ~. 1 

~ ı.soo.ooo ura. 
~tl b~ rakamların muhasebesinden 
~ ıı,.,.netıceclen sonra, bu mevzu üzerin· 

-....IU\ bo>:lu oyalarunak lüzUIJJ.suzdur. 
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DABER - Akşam po!'ltast 

-==~~====================~=========~ 

n-ta':oevs'ftın taırlln1 Romaırıo: S Va~aıırıı: DkftmDm 

Vezir Alô.eddin, Abdürrahmanı 
kollarından tutarak telllşla sordu 

hvlerln pcncerelerhıden lrlllufak.lı ka
falar sarktı, meraklı halk sUraUo yolun 

ctrafma doldular. 
Çocuk her tuafa dehııeUe baktı. Sanı. 

tnı§lr. Kııc;mıık imkanı kıılmamıştı. Şimdi 

neredeyse kendisini ~kip edenler de ~e· 
tiemi,.. olacak \'e yııvnıcak onlann kızgın 
ve azgm yumruk ve tekmeleri altında 

can verecekti. 

Bir an içinde c;ocuk, bir ok gibi atm fi. 
zerine fırladı ve bacaklarından yapıştığı 
a!kerl at.rodan yere yıktı. Gözlerinin or
t88ma vurduğu dehşetli bir yumruğun göz 
boşluğunda çıknrdığı til>ler Urpcrten eesl 
duyan halk geriye çekildiler. Göz çulcu • 
runda.n fırladı ve yeniçeri boynu kesil • 
mı, bir manda gibi lnliyerek, haykırarak 
yerlerde yuvarlandı. Çocuk biriken hal • 
km içinden bir kara ytlan glbl sllnıtle 

Stynldı, yan yollardan birinde kayboldu. 
Arkadan yetlııenler kamçısı donmuş par
maklan ara!lllda iki parça olmuş bir hal
de, yan ölfl yenlçerlyl buldular. Halk 
haykrrdılar! 

bir ada.m bu manzaraya bUsbfitUn koı·ı 
kunı;: bir bal verdi. Saçları dağınık, g·ı,;-ıı, 
,erişan bir halde ~ez.lre doğnı hayı, ta ı 

rak koşana bakan halk bıı$;rrıştılar! 

- Gazi AbdUrrahman bu! 
Filhakika vezirin yanında soluk soluğa 

duran ve ülini kalbi Uz.erine bastırarak 
tcneffils etmek için mUşk{l]at çeken ihti
yar, kahraman AbdUrmhmandı. 

Vezir AlAeddln, AbdUrrahmanı kollarm. 
dan tut.arak tel.Aşla sordu: 

- Ne o go.zi? Tel.Aşın ndendir? Devlet 
mi elinden gitti, hUnk8.ra bir hal mi dilş
tl:? Ne var, çabuk s~yle! 

AbdUrrahmıın gazi, etrafına dehşet ve
ren kanlanmış gözlerini devirerek hay
kırdı: 

- ŞevkeUn vez.lrlmle heısnbım yoktur. 
EvlCıdımt takip edenlerle boy ölçUşmeğe 
geldim sultanım. Çnndarlı Kara Ha'l1 e· 
vinden bcndene çirkef attp sebetmlşler • 
dir. Gazi evlldı, onlara hud.!ı:. blMirmlş. 

.Hnlk dıınnadağmık oldular. Asker, ça
vuşlar. onbaşılar, yUı.b:ışılar kaçıştılar. 

- Şe•:kcUCi vezirim. Dedi. Keramet bu
yurulur. Ama, benim oğlum o cinsten de· 
ğildir. Kendinini bir tekdir belki isynnı

na amil olur. 

Yoksa, tasmimlmiz hllnkılr ailesiyle boy 
ölçU§mck değildir. Fakat oğlumu takip 
ve tahvil edenlerin hakkmdan gelmektir. 
Bunca seyyiat içinde bir benim evlidtm 
mı tecziyeye müstahak gôrUlmUgtUr. AI 
ile müsamaha büyüklerin ııanmdandır ve. 
zlıiın. Çandarlı dcvlethancelnden \Xiyle!!lni 
mi umardık? 

Alıieddln \'C Abdürrahman yan yana 
hUnklir snrnyma doğru yUrüdüler. Alaed
dln kızgın bir boğn gibi haykıra haykıra 

konuşan gaziyi teskin için bir yol buldu. 

- Gazi. Dedi. Bu cihe>U hUnknr buzu. 
nında da mU~vere ederiz. Andronlkos 
harbe hıızırlnnmış. DU~man ordusuca biz· 
zat bu küffr kumanda etmektedir. Hun. 
kar harbe karar verdi. Bu noktalar etra • 
fındn bir hayli endf3cdejiz. Ben de seni 
arardım. 

t'• 
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tchassıs heldmlcrlne muayene~ 
zusundadır. lUallım olıriıyan bir~ 
malül bulunan ve Amcrtı.-an h et 'il 
tcdınisl kabll görttlmlyen ınuyard~ 
defa da Fransız tıb &ıcnıfne 111 

etmeli 111zumlu görmU~ttif.,, ""1i,ı dJ• 

O~lunun yilzilne bakarak il~vo etti: [ 
-DUeUncell görUnUyorsun. Rast.alarm

dan birinin hali fena galiba! 

- Hayır anne.-
- Söyle çocuğum, derdini annenden 

gizleme ... Bir §eye cnnm sıkılmış, belli ... 
Söyledi: 
- Janın hali beni dilgllndUrüyor, 
- Maklneal mi? 
-Hayır. 

- Peki ne? 
- Şimdi kapıda gördüm. Eve yeni ge-

liyordu. Bu saatte ve öyle bir halde kl. 
- Yapma Jerar, biraz mussmahah ol. 

Janm da eğleruneğe hskkı yok mu? Bir
kaç giln evvel bizzat sen onun lAboratu
vanna kapalı kalma.~mm doğru olmadığı
nı söylemiyor muydun! 

J ernr sesini çıkarmayınca sordu: 
- Ne dUştlnUyorsun T KJm!? 
- Ni§anlısmı ... 
- Bana bahsettiğin matmazel L6veyrt. 

yeyf mi? 
- Evet. Ya Jnnm bu halini duyarsa? 
- Duymaz. 

Akşam gazeteleri de ayni ha . 0~ 
ha ta.fsilAtlı olarak tekrar cdi~edl~ 
Platin kralının indiği otel gaıe 
muhasarası altmdaydı. sıyettf fC 

Reading çok maruf bir pb ~'· 
hayır i5leriyle de bilhassa e6hret tfJlf ID' 
mıştı. Umumi harb esnasında ttet\'e tP'_ 
lft.f devletlerlnln zaferi için ııe~,,,.ıet 

ııelJN 11 harcamış, cephedeki LU1ker1ere ,unı 
yollamTŞ, hastaneler tesis etınlf• ~ 
csııUs edince birçok harab k~yıeriO 
işine para vermişti !fUo 1.ı· 

- Vezir Alleddin geliyor, savulun! 

Alıleddin:n UstUndc hOnkAr Orhan gibi 
bir kaftan, ve başında kabarık örgUIU bU
yUk bir 83nk vardı. (1) 

Ağzmc!an kan fışkıracakmış gibi tA saç
lannm diplerine kadar kızarıp moraran 
ga"r.1 Ahdtirrahman karşısında. koca vez.lr 
v~ h~nkıir kardeşi AUi.cddhı bilo dehect 
duydu. 

( Dtwamı var) Jcrar başını sallndı ve dUşUncell dil. 
(l) Orhan padlş:ıh <>lop AIJWddln de eUnccli mırıldandı: 

Hastalığına teşhis konuJaınaJXl -1 ııe· 
nız doktorlar, vQcudunun fazlıı rııe dl fi 
tfcesl fevkalAde yıpranmış otduğtıtl _.tt
ölUmUnUn birkaç aylık bir zam:,. fJJC' 
vakkıt bulunduğunda müttefik ~; 
bir kurtuluş Umldl ı;örUlınUyord~0 ttlf 
t:ım ve kat'I bir lstirahat ölilJll 

1 
r ııısıı" 

müddet tehir edebilirdi. Doktor ' 

milyardere açıkça bildirmişlerdi. e ""' 
d aıuııı c-· 

Halk hllrmeUe saf kurdular. Vezir Al!· 
eddln etek 6pen ça.vuglardan birfne sor. 
dıı: 

- Ne var, ne bu teltı§? 

- Sultanım, vcledln biri Çandarlı Kara 
Halil devlethaneslnl ~ tuttu. DevletlQ 
Halllln iradesiyle piçin hakkından gel -
mek dUedfk, ama, erişemedik aevketlO 
vezir. 

- Niçin tat atmı§, anladınız mı! 
- Biz kfnm ki devletlü vezirim. Kara 

Halile sual lrad edelim! 

Alfieddin kızdı ve haykırdı: 
- Defolun bre it sUrUsU. Kara Hall

lfn bir şlkftyctl varsa hilnkfır kapılan kll
ea.dodir. Bir çocuğun arkasından bu ka. 
dar gllrUltU ve hele devlet kepı kullnn da 
bulunduğuna göre ne Ar bir iştir! 

Halk blrfblrfne bakıp truıdi.k cttller. Ve
zir hakhydı. Nihayet blr devletlQ kapısı da 
t&§lanml§sa ne olurdu? Bunun için bir 
ln88Umu yakalamak ve hele pare pare et
mek kararlyle böylece savlet etmek ha
kikaten ayıptı. 

Bu vaziyette onu bir deliliğe sevket. 
mekten tevakki gerekti. Zaten meydanda 

1 
Abdllrrahmanla vezirden başka kimse -
clklcr kalmamış, pencerelerden kafaJnr 

~~~p A~~~:: ~~: i~o~~ ~~ 111 

emı açmanın da zamanı olmadığını bili • 
yordu. Çandarh da hUnk!rm aknı.ba!JY
dı. Ona da kara Halil denirdi, o da ön saf
tıı <'!Jşlllerden birlydi. Tam metcickctte ka· 
nurlan vaz'a ve ymi ordu şekli tesbite 
kalkı§ıldığı znman böyle ckAbir ,.e rical 
arnsma kara kedi girmesi hiç de doğru 

olmazdı. 

AlA.oddln blltün hunlan birka~ saniye 
içinde dfü.ıf ncırek söyledi: 

- Gazi, sen umur görmU~ bir n!kcrsln. 
Candarlı Kara Halll heplmlzln ynnmızdır. 
Kendisini hUnk!r da. ben de severiz. Böy. 
le bir suitefehhUm varsa dahi bu nihayet 
kan ile çocuk arasında taha.ddilıı etmiştir. 
Buna Blzlcrin hissiyat.mızın karışması blr 
abes l§tir. 

\'ezirllğl kabul edlnoo dcvlotc alt işler he· 
men tamaml~le Aliicddln üzorbıo bıralt
mıştı. 

Alfi.cddlnin ilk \'E.Zettfği kanunlar ıılkkt>, 
kıyafet ,.e askt>re aittir. AIAcdıllnJn bil. 
hM a kıyafetler nazarı dlkkaU cclbctmlş. 
tir. O \'&kitler en bUyük farika sanklar· 
dı. Bondan sonra kaftanlar, kürkler, ku. 
Ola§lar \'e .,;tar ile d.Jğer tezyinat da kıy-
met alm15sa da sarık sımflarm tefrikine a· 
linıet 'Olarak llk safta gelir. \ 

Bo hu n tıı Ib.mmcr d.Jyor ki: 

"Sultan Osman zamv.nmda Rmulnr 
başlarına nlfm l)cmcll takkeler, Türk. 
menler üı;crlerinc tlllbcııt sardıktan lmmı
zı keçeden mamul lfüliıhlar lksıı ederler. 
dl. Osmıınhlıın bu iki kııvmdcn tdrlk 
etmek için askerle hUkUmdarm maiyetin· 
de bulunıın memurine beyaz. k~cdcn ma
mul ldlllihlnr. 

Beyler esnayı hıırbde Blleclkte imal c.

1 
dilen beyaz keçe kUlihlar lktlsa ederler. 
dl. Sultan Osman-gibi bir kaftan lkttsa ey. 
llycn sultan Orhanın sanğı kabank örgü· 
teriyle pedf"rbılnklnden ayırd olunurdu. 

Sankalr hakkmda ~ knanlne Yddmm 

- J andan biç ummazdım. 
Mndam Galluıı oğlunu dikkatle sUzUyor

du. Bilhassa ~ka eder bir tavır takma· 
rak: 

- Dikkat Jcrar! dedi. 
Genç doktor içini çekti. Sonra bahsı de

ğiştirmek için sordu: 
- Gelen veya telefon eden oldu mu? 
- KUçUk Sarmlycn için geldiler. Hali 

iyl değilmiş. 
- Uğnyncağmu söyledin mi? 
- EvcL Eve dönllncc söylerim, dedim. 
- Hemen gideyim. 
Annesini öptU ve dışan çıktı. 
Jerar gidince madam Lagranj uzun 

mllddet dUşUnecll durdu. Yavrusunu hangi 
ıstırab ve keder beklemekteydf? 

XI 
PLATİN HRALI 

Fakat, çok ynkm bir ati e rıır0er 
kOm olduğunu blJdlğl halde mil) ~ 
Jışmo.ktnn \-n?.geçırJ~ ordu. 1şlerl 1~ bıı111 ' 
ga7.ctccllerlc görı~şmeğe de 'tı11:rt>~· 
yor, wlllaknt UstUne mülAkat "' 01...,,,. 

- Tembel bir lıo.yıı.tıı. asla ,.ıı V<'ıct~ 
Olec<>~-im. Fakat 15 ba~mda... JJoo• ,,.JI 
beııl çal~maktan mencdlyortar· tıt'r 

bul edr.ıncm. Ölttmtimli blrk9Ç ~~ 
edebilmek l~fn promılplutındell 1 

yapamam . ., . .fr 
• • t< 6Y 

Doktor Jan Dtlran plfıtln ~~~· 
neşriyatı bUyUk bir alı1kıı.yla tal'1:s,ıı4tP 
teydl. Bartaz bazıın onun ınırt 
leitiyordu: T 

- Doktorlar ya aldanıyortart'S <Jl)~tle 
Bartaz da o zaman efendtsıııe ·~· 

rdL1: ' bakıyor ve onun gibi dUşUnil''O t ıtı~s ~ 
torlar aldanmış olabilirler .Fatta ı:ıııı•)"° 
aldanamaz. Rcadfngi makinede 

etmek kahil olsa?,, ıııe~ 
E. C. Readlng her gün birÇOk t~~ 

&lmaktnydı. Beş kA.tlp tarafınd311 tıO>~ 
olunan bu mektuplarda doktor, u~ ..... 

şu fakir, şarlatan birçok kimse : w~ 
M etmrğe talib oluyorlardı. B fi ,
Uzerine derhal tahkikat yapıJn-O~~ 

O gfin sabah gazetelerinin hepsinin bi
rinci sayfalarında elli yaşlarında. kadar 
bir adamın fotoğrafı göze çarpıyordu. Fo· 
toğraf ııöyle takdim edilm.fşti: 

E«h·ard C. Readlııg 
Serlevhalann hepsi apğı yukarı 

mealdeydi: 
Pliiln kralı Parlst.e 

Takip edenler vezlrf g5rllncc kenarlara Bence, çocufu tekdir daha ~lem bir a· 
çekilerek hepsJ kaçacak btr delik sakla· meldir. • 

Serlevhaj'l takip eden yazılar havadisi eerisfnln şarlatanlar tarafından A 
Beyazıd zamanına kadar riayet edJlml~ ıev 

blldlrfyordu: anlaşılıyordu. .ıUP ..ı 
nacak geniş bir gövde aradılnr. Abdllrrahman Gazi, ~darlı hak • 

Alleddfn yQzU ktpknınızı. dudaklarınm kında söylenenlerin ne ma.na ifade etti· 
kenarlarında beyaz tllkrllkler blrlkml§ bfr ğlnl anlamıyacak biri değildL Yani AlA. • 
haldeydi. eddin, Abdllrrahmanı hUnkArla ve kendf· 

Çok geçmeden uzaktan k~arat gelen siyle tehdld ediyordu. 

tlr . ., Hammer tarihi cUd 1 • sayfa 14.5. • .......... Bir anbab mektupıa-~A .. biri oı·" 11"1 • Amerikanın ve dünyanm ~n z..,,""'.n ._ .,.. ~· ,,.. 
damlarmdan plltin kralı F.llh·ard C. Rea- dikkatini çekti. Bartaz irnı31~811 JJ~ 
dlug dUn Parlıte gelmiştir. Refakatindeki mektup AmerJkah milyardere 

Osnııuıh lnyaf('tleri hakkında tdrtııı, Sa
deddin tarlhJcrlnde, Sulakzadcdc, Lfıtfl 

pa .. a tarihinde, Clhannilmıı.da taf lwtlı 
bahlsln nrdır. 

ze\'attan almnn mali\nıata göre Amerikalı tavsl.yc ediyordu: f1{11) 

ıcngin Pariste mcmlekethnlıtn en 1)1 mü. (D'va11f' ~ 

• ••111~[1L'i~ • 11r 0,.m,r;.m-.~ı::ı, mıa· 1~11•1~ >f •n •••wm~C!l!TE'Jmflm!(]7l!Nlf 01~~1~;r 
- Peki, bu Ayşe teyzenin, yinni yaşlannda, güzel ve ·. tıt9 

.. • ·~-, ~". .. . , .• • ) . ·~l 

K!bustu bir gece geçirdim. Fakat bu sıkıntım, beyazlı kızın ef • 
sanesinden ileri gelmivordu. Herhalde. yem~i fazlaca kaçırmı~ ola· 
caktım. Biltfin gece, dimağun, frenleri boıulmuş bir motör çı!gm· 
lığiyle, durmadan i~ledi. 

BaşdöndürOcO bir süratle, beni biribirine benzemiyen bir sfuü 
Alemlerde dolaştırdı. Fakat bu karmakarışık rüyaJarm hepsinde: 
rüzg!rla dalgalanan, zanbak bcyazhğında bir eşarp, uc:suz buca.'<sız 
bir uçurum fu.erinde, muallakta sallanan bir çeşme, bu uçurumun 
kcıranlıkları içine yuvarlanıp kaybolan bir kadın silueti, gözlerimin 
5r.Qnden, mütemadiyen tekrarlanan bir sinema şeridi gibi. durmadan 
geçiyordu. Hüla a. beynimin mekanizması, öyle başı bo~ bir hızla 
~ıştl ki. hasıl ettiği a"ap sarsıntısından bir türlü kurtulup da, uy· 
kunun sUkQnet verici kucağında dinleruneğe vakit bulamadım. 

Anladım ki, düşüncelerimiz bir kere gemi azıya alınca, artık hiç 
bir irade kuvveti, onların pesinden sürüklenmemize mani olamıyor •. 
Bilhassa bu dilşfincclerln kaynağı insanın tahteşşuurunda bulundu· 
mı ıaman .... 

Gün ağarırken biraz sükunet buldum. Şu karan venni~tim. 
- Yann,diyorum - Daha doğruc;u, sabah olmak üzere olduğuna 

göre, bugün - şu garip kızın kim olduğunu. ne olduğunu soruştura· 
)'Tm .. ö*reneyİln ... Hiç olmazsa. tehlikenin ne taraf tan geleceğini 

b'le~·im' .. 
Bu karan verdıkten sonra. a:.abım yetıştı Bir kaç saat rahat uy

KU uyudum. 
Fakat, gözümu açar açmaz. yataktan fırladım. Alelticele yilzO· 

mil gözilmü yıkadıktan sonrn soluğu aşağıda. Güllü ninenin ya· 
ııında aldım. 

Gill!O ninenin, ışı bıraz hafiOeyinoe, çene çalmakta pek hoşlan
dığım biliyordum. Güllü ninenin köyde ve civarda tanımadığı, bil 

~I~~; giyl~ :;~t:t:ı~ı:,ıib:;'~~şlanladır ve tey>.<Si onu kfiçilkteııbd' 
ii1İi1iW.&n_m1~t11-mmllliDmlm::=L~~6.~'1:1Mlliıılmiılll-mi•-lii.-- beyazlar gıymeğe alı~tınnıştır. ~U ıııı? ıııç 

- Fakat bu kız. daima teyzesile beraber oturt:ıaz de eoflf" ııef 
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medi~i yoktu. Dedikoducu olmamakla beraber, insanların, ağızdan 

ağıza fısıldanan, ve uzun uzadıya verilecek izahlardan çok daha ve· 
ciı olan, bazı uf ak tefek hususiyetlerini anlatmaktan da hoşlanmaz 
değildi. 

- Gilllü nine, dedim. şimdi kahvaltı ederken, sizden bazı şeylet 
t:nrınak i~tiyorum; bana i tediğim malfunatı verir misiniz? 

- Tabii, oğlum. sor bakalım. 

- Qün, d~finde bulunan kızlar arasında, hir tanesi vardı k.! 
ha~tan a58ğJ l::eraılar giyinmişti ve gerek giyiniş tarzından, gereli 
tavrından ba~kalanna hiç benremediğı ~ortllüyordu. Bu kız buradaı 
n.ıdır? kendisini tanır mı ınız? 

- Beyazlar g?yiruniş bir kız mı, dediniz? 
- E\1et, ba tan a~ğı.... ' 

- Biraz kibirlice. diğer arkada lanna p"k 
dcğıl mi? 

wkulnuyan bir kız 

- Ta kendisi. . 
- Mutlaka, Ayşe teyzenin )'eğeni olacak. 

Hemen sordum: 
- Ayşe teyıc kim? 
- Ta yukarıda, da~ yolunun nihayetinde. çeşnenln ilerisindeki 

kUçük bir evde oturur ... thtiyar bir kadmcağızdır. 

- Bilakis._ lstanbu!da tahsilini bitirip döndükten. a ~ııe' 
teyzesinin yanından ayrılmamıştır. Teyze ile yeğen daıın ~eı';ın 
}"&Şarlar. Biraz da vahşidirler. Kalabahktanhoşlanmazl~iİerıle '--
r:nden başkasile meşgul olmazlar ve ba5kalarının .~~ kenta u?t < , 
gul olmasını istemezler. Zaten. oturduklar ev de koyden ba~ll tı~ ~, 
Civarlarında. bir çiftlik. bir de başka küçük bir e.'d~ f11}et1~ 
bina yoktur. Onlar, bu hücra köşelerinde. kendı e 

~~ ~ 
- Kimse ile görüşmezler mi? ıııdıJC ~ 

- Yalnız clış veriş için köye inerler ... Ra~uad~l~Ö~~rıet· ftt:' 
ile ayaküstü birkaç kelimo konu~urlar. Hemen evJerı?~ lerirıt fil 
gizli kapaklı şeylerdir. Bac:kalarının fikirlerine. t:wsı}e 1'11'1ıı 
hcmmivet ,·ermez. kendi bildiklerini okurlar... nar ~ 

- .Eh. demek biraz milnzev! ruhlu §eyler .• Yeşilpı 
huna bir diyec.eklcri yok ya ... 

- Tabii yok! fakat ... 
- Fakat? .. 
- Halkın onlara bulduğu kusur bu değil... ~ 
- Daha ne h"Usurlan varmış? J lc6till' 

".'~11 b r er~f.' 
- Nasıl anlatayun, bilmem ki... Doğrudan doı:; . b6Ylt f\ ~ 

d~mez ama. gene göze çarpıyor işte ... Ayşe te~'Zen';ıaJl ~ıl. 
ten kaçırunası, kibir ta:ılaması. tabiatinin öyle o}mast 
!erinin yükseğe bakmasından ileri geliyor... vfJ'fl 

(Deva1'11 



kız Yazan: 1 kimim -40- l!atıraları anlatan ve vesikaları veren: A.1<. Satıcı 
Nakleden : MUZAFFER ACAR 

~1eci dükkanına girdiği zaman tığı halde henüz ıhiç bir karar vereme-
~dı. O zamandanb:ri çıkan- mişti .. Şimdi de dükkana tekrar girip 

~~eri gözden ge!iiriyor, kutu· girmemek için nefsiyle mücadele edi-
lrıtıj açtırıp diğerini kapattın- yordu. Sonra düşündü, bu yazmadan 

1 
~dilleri, dantelleri kan§tmp bozma mendilleri ne yapacaktı? Necla, 

konuştukları Yüzleri sarıh, ne 
anlaşılmayan üç beş kişi 

atıy.crdu. Fakat gösterilen ince bir kızdı; bir bakışta herşeyin iyisi-
~ hiç biri onu tatmin etmedi, le fenasını se!iebilirdi.. En iyi danteli Üzerlerine saldırmışlar! 
l)· de ~arar kılamadı. . derhal ayın~, bi~ sergi~.e _'_'b~ iyi, bu 
lıı.l.cyıniz matmazel, dıyordu... fena, bu fecı,, dıye kat ı hukumler ve-
~t kıza size demind:nberi bel- rebilirdi. 

fa ıöyl~dim, o sizden biraz da- Böyle köylü işi, bir düzüne hastahane 
~ boylu, 6anşın ve iki 6aat sarısı mendili Necla elbette beğenmez-

Yır, hayır yanlış söyledim) di. ••çok akılsızmışım meğer,, diye dü-
~t on dakika sonra yirmi yaşı- şündü. 

~it, takdir ediyorsunu.: değil Küçük satıcı kız çarçabuk üstünü ba-
~ :taşındaki. • şını toplayarak mağazadan çıkmıştı .. 
~tt beyefendi, şu halde size iş"' Fuat Ferdi kızı gördüğü zaman evvela 

4~ıtdillerden vereyim.. birdenbire şaşaladı. Fakat satıcı kız da 
~rica ederim .. Mendil mi?.. onu görmüş ve gülmeğe başlamıştı, çe-

ledirn ya .. Yirmi yaşında, ayni kinmeden yanına yaklaştı .• 
larııın. • - O, siz, hala burada . • 

~;.._tı~, ınüşterisi uygunsuz bir Dedi. 
§ ~, gibi kızardı. Şaşaladı: Mesele kalmamıştı. İşler artık yo1u-
~ halde, dedi, 5 ize ilk çıkardı- na girmiş deme'lcti .. Bu iki kelime Fuad 
i .lekıerden vereyim, göğsünde Ferdinin nihayet kat'i bir karar verme-
~likıeri olan, yani iplik çekilmiş sine kafi geldi •. Cesaretlendi. Genç 

ele isterim .• Affedin .. , kızdan, tahammülünü suiistimal ettiği, 
in 'açrnaıamağa başladı.. Artık saatlerce kendisini uğraştırdığı için af 

1 ta~ınen .aevşemişti, dili .do- diledi, fakat buna bilhassa güzel, yaş-
,~.. b 

,oııerini dolduran yaşları z.cr 1ı gözlerinin sebebiyet verdiğini ilave 
~ordu. etti. 

~ttenberi bin türlü eşyayı biri- Artık açılmıştı: 
' ~dı~n bu :zı~ıktı ne :istiyordu? - Biliyor musunuz, bu ilk defa ba-
~ g, Yüzlerce çeşit eşya arasın- şıma geliyor .. İnsan bir kere bağlandık· 
'-.~~.e arıyordu?. kd" d · · d ~·1 ... ;.~ tan sonra, ta ır e ersınız egı mır 

4i ıncsele sok basitti. Fu- Genç kız güzeldi, canlıydı, dclambaç-
e;ararsız bir insa.~dı.. Bund~n lı yollardan Jioşlanmadığı aşikardı. Son 

cı annesi onu guzel Necla ıle söyleyeceğini ilk söyledi: 
, ,~ altx ay süren bir kararaız-ı - Nasıl, acele bir işiniz var mı?. 
~ "'~rnıştr. Onda !her işinde ka· 
~-~ek hastalığı vardı. Diye sordu. Fuad Ferdi: 
~ &aat sonra eüzel nişanlısf - Yok, fakat ancak bir saat sonra .• 
;,.. k F d F Dedi.. Satıcı kız sözünü kesti. • ~··a girecekti, fa at ua er-
ıı~ hediye seçebilmek için uğra· - Evet, malum .• Sarışın küçük ha-
"Uaıtınyordu. nımın yirminci senei devriyesini kutlu-

, ki patron da bu vaziyete dik• layacaksınız .. Peki mademki öyle, ye-
l'e 2avallı utıcı kızın :feci va· meği beraber yeyelim .. 

~5ılerine batan yaşları, boğa• Fuad Ferdi artık tamamen değişmiş· 
~ t YUkselen hıçkınğını hisset- ti. Bir saat, çok neş'eli vakit geçirdiler, 
'ıt ~bu belalı müşteriden kurtar· yüzmekten, kürek çekmekten, hayat-
ı. di . tan bahsettiler .. Bu sıra.da Fuad Ferdi 
t't •• 
\)l'ilıan, haydi kızım, öğle oldu .. 
~eğini ye .. Beycf endi ile ben 

t:ltJr \! !-' um!.. dedi. 
ttdinin beyninde bir hiddet 

~ktnıştı. Şimdi de bir diğeril.e 'tc 1\ b~ılamak, yijnlülerin kal:· 
~Uerın .taraf eti hakkında yenı~ 
\el ~ala etmek, seçmek, beğen· 

Cttdinnk .... Yok, yok, bt\na ta .. 

birdenbire aklına gelmiş gibi: 
- Fakat kızım, ben bu mendilleri ne 

yapacağım?. 

Diyı: sordu, satıcı kız tatlı bir eda ile: 
- Sizin yerinizde olsam, onlardan 

Bir çarşamba akşamı yola çıktık. He
men ha\·adan, sudan, tabiatten başka hiç 
bir şeyden konuşmadık. Şeyahatimiz çok 
sakin geçiyordu. 

Ertesi gün Vahram, Tomayandan ge
len acele bir mektubu bana da okudu. Bu
rada Talası da teftişimiz lüzumundan balı 
solunuyordu. "Dikaktli olunuz!., gibi bir 
ihtarı ikimiz de anlamadık. Neden dikkat 
li olalım, Talasta menfi bir hareketmi var 
dı? 

- Eğer böyle olsa diyordum. Bizi tef
tiş için değil tedbir için gönderirlerdi. 

- Vahram bilmem, dedi. Şimdi ne dü
şünsek yanlış olur. Mahallinde anlaya
cağız. 

Uzun seyahatten sonra Zcncideredeyiz. 
Buraya geldiğimiz zaman zaptiyeyi faa
liyette gördük. Fevkalade zamanlara 
mahsus tedbirler almrnı~tı. Kasabanın 

güzel örtücükler yaparım, bu sene köy 
usulü örtüler ço'k moda, bir müşteri

nin evinde görmüştüm. Fevkalade nefis 
oluy.cr, dedi. 

Fuad Fer.di satıcı kızdan ayrıldığı 
zaman artık fevkalade bir enerjiye sa
hipti .. Düşünüyordu. "Tezgah altında 

gizli gizli ağlamasmx bilen, sabahtan 
akşama kadar dükkanda didinen, bir 
sörek ile kifafınefs eden bu mahluk 
gülmeyi nasıl biliyordu?. Her hadise· 
nin kendine neş'e verecek tarafını 6e· 
çiyor, dünyaya metelik vermiyordu. 

Fuad Ferdi bambaşka bir adam ol
muştu .. Bu küçük satıcı kız onun haya
tında bir damla boya tesiri yapmış, ka
rarsız Fuad Ferdiden bamba§ka bir in• 
san yaratmıştı. 

.Ve Necla, nişanlısının niçin böyle 
orijinal ve basit olduğu kadar da sevim· 
1i bir hediye seçtiğini, yirminci senei 
devriyesinin neden bu kadar büyük bir 
neş'e içinde tesit edildiğini, Fuad Fer· 
dinin bütün gün fikirlerini niçin bu ka• 
dar israrla müdafaa edip, arzularına 
boyun eğdirdiğini bir türlü anlayama· 
dı .. 

~deıncuıi.. Buna imkan vere
'tııı ltabuı edemezdi. "Dükkanı 
~ij elt, daha ehevni şerdir.,, diye 
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tdt' 
~ t il kaçıp kurtulmak, yeniden 
~~Caatine katlanmamak için hiç 

~en,. karar vermeden: . 
im bır 'düzüne mendil verın ... 
~t. 

\ tın kullandığı "yazma,. tak-
~ ~tndillerden olsun .• dedi. 
1i~ ı da şaşırmıştı. Budala he· 
~ ~ttenberi bu kaba yazma boya· 

~~p etmek için mi bin türlü 
ı. trnı!, her tarafı altlist ettir· 

, ~Yanaına.dı, asabına hakim o
litPiklerini' ıslatan yaşlan ko· 
b tlna hakkı da vardı .. Saatler· 

, t ~~ "•ziyete nasıl tahammül et· 
lı.. ·•ıd· 
'11 !> 1 de pşıyordu. 
t Ctdı" k ~la.d v •· •• 
~ l\ ızın aı, ıgını gormuş-

ıt~~ t kadar kararsız ise de fena 
"-ta değildi.. Onda biraz da Jair 
tı.. r. 
"qıu 
'tıt er büyük lıir dikat ve itina ile 
~ 0 hareketini mazur göstere· 

'ıı ~ kelime bulmak için çırpıru-
IJ?\ trı v 

~Otd uhakkak lazım oldugunu 
iılt u, Fakat bu duygusunu na
~tı~trn:nydi?. 

\ l'lluteessirim .. Takdir edeme
tı..:• l'tıi desem yahut "bili.,crsu-

111.t ?\. ' J 

,, d' 1ıanhm var •• Takdir edersi-
~~~~e Öıür mü dilesem, hiç de· 
~ hayvanlık ettim, benim gi
lllf·:·• deyip kalbini mi alsam di-
u .. 11 .. 

"'ıt dU ·· • §une mağazadan dışarı çıli 

mon, hazan da çiçek ıatarak 
geçinmemizi güçlükle temin e
diyordum. Günden güne müş

terilerim azalmıya, hatta ben. 
.den kaçmıya başladılar. Öyle 
gün .cldu ki, o günümüzü, ufa
cık bir ekmek parçasiyle ge
sirdik .. Bu felaketin, işlerimin 
fena gitmesinin sebebini bir 
türlü anlayamıyordum. Sat. 
mak için sepetime doldurdu
ğum çiçekler solmıya mahkum 
oluyor.du. Nihayet bir gün bu. 
nun sebebini anladım. Kendi
sini çok iyi tanıdığım bir ka
dın: ••çocuğum sen çok saf. 
sın l Ali meclisin karariyle hap
sedilen bir mahkumun annesini 
neden evinde saklıyorsun! M üş 
tcrilerjnin senden kaçmalarına 
sebeb bu!.,, çok iyi tanıdığım 
bu kadın bile bana bunları söy
ledikten sonra hemen yanım
dan uzaklaşmıştı. Ne yapabi
lirdim? Yaşamak mecburiyetin
deydik .. Madam Silviyayı <bir 
anne gibi seviycrdum.. Onun 
a!ilıktan, kederden sarardığını 

bittiğini gördükçe ne yapaca
ğımı bilemiyordum. 

Rolan titriyordu. Gözleri 
ıulanmııtı. Birdenbire ciddi-
leşti. Kendisini topladı: 

- O halde ne yaptın? diye 
sordu .• 

Juana başını önüne eğdi. 

Pembeleşen alnını eliyle kapa:' 
dı. Gayet yavaş bir ıesle: 

- Sormayınız monsenyör .. , 
Bunu sormayınız .• 

Bir müddet sonra gene ya. 
vaş, gene acıklı bir sesle ilave 
etti : 

- Söylemeliyim.. Dünyada 
yapılmıyacak bir şey yaptım •• 
Ne yapabilirdim.. Hiç param 
yoktu .. Beni kucağında sıkan, 

anne muamelesi yapan bir ka
dını kurtarmak lazımdı. Şarap 

almak icap ediyordu. Bana: 
"Kızım!.,, diye hitap eden bir 
kadını bulunduğu haI.de bıraka· 
mazdım. 

- Sana kızım, diyordu öy. 
le mi?. 

- Evet monsenyör .. Bu hi
taba layık olmadığım halde, ..• 
Fakat ben bunu düşünememiş 
ve düşünemezdim de.. Hele bir 
akşam .. o büsbütün kuvvetten 
düşmüştü .. Ona yardım etmem, 
ilaç almam lazımdı.. Nihayet 
aşağı indim .. Dışarısı zifiri ka. 
ranlıktı .. Yanıma bir adam yak
laştr .. Bu genç birisiydi.. Artık 
her şeye karar vermiştim.. Göz 
lerim karardı. Artık ötesini tak. 
dir edersiniz. İşte böylece gay
ri meşru bir şekilde elde etti. 
ğim parayla annenizi tedaviye 
çalıştım.. Beni bundan dolayc 
affediniz monsenyör., 

hududu muhafaza altındaydı. Vilfiyet· 
ten yardımcı bir bölük gönderilmişti, bizi 
de isticvap ettiler. Epeyce karakolda kal
dık. Vaziyeti biran evvel anlamak için 
telaştaydık, ne olmuştu acaba? 

Bizi Andon Reştuninin bir şifreli mek 
tubu tenvir etti. Zenciderede zengin aile
lerden sayılan Simon oğulları \'tlrdır. Biz 
gelmeden bir gece önce bu ev basılmış ve 
Simon oğlu eli ayağı bağlanarak başüstü 
bir tavana asılmış, yüzü kamçılanmış, bir 
çok işkence yapılarak para5.t ve kıymetli 
mücevheratının yeri söyletilmiş ve bun· 
Iar çalınmıştı. 

Ertesi gün zaptiye Simon oğlunu tavan
öa asılı baygın bulmu~lar, ev halkını da 
ağızlan içine birer paçm•ra parçası sokul· 
muş olarak her birini ·bir köşede perişan 
bir halde, dayaktan yan can çekişir bir 
vaziyette görmüşlerdi. 
Yapılan tahkikatta yalnız bahçede beş 

çift ayak izi görmüşlerdi. Çalınan eşya da 
mühimdi. Simon oğullan Anadolunun he
men birçok yerlerince tanınmış büyük a· 
ilelerden biridir. Bu itibarla bu hadise ku· 
laktan kulağa yayılmıs, lstanbula kadar 
intikal etmi~ti. Simon oğullarının Ankara, 
İstanbul, lzmir ve Karadeniz sahillerinde 
iş şubeleri vardı. 

Vahram sordu: 
- Ne dersin? 
- Çulludan sanırım, dedim. 
Önce soyulanın Simon oğlu olması ve 

Çullunun hristiyan ahaliye dü~an olarak 
tanınması bu ihtimali aklıma getirmişti. 
Yukarıda da söylediğimiz gibi Çullu hak· 
kında binbir gece masallarına benziyen 
maceralar, yakalar söylenen meşhur bir 
şakiydi. 

Yahram öudaklanm ısırarak dü~nü

yordu: 
- Ben, dedi senin gibi düşünmüyorum. 

'.Andon Reştuni de bu işi yapanların biz
den olması ihtimalinde duruyor. Ben de 
onun fikrindeyim. 

Vahram bir şifreli mektup yazdı. Ben 
de okudum. Reştuniye bir vazife veriyor
öu: 

"Talas şubesinden hazine mevcudunu 

sorunuz. ~akden ve gayrimenkul ve men· 
kul eşya olarak tam yekün alıp süratle 
bildiriniz . ., 

Hayretle sordum: 
- Bundan ne çıkacakr 
- Sonra öğrenirsin! 
Dedim ki: 
- Mösyö Vahram, burada üzerimdeki 

vazifeden istifade ederek hususi bir tahki
kat yapmam mümkündür, ne dersin? 

- Nasıl vazife? 
- Biliyorsun ki ben zaptiye memu-

ruyum. 
Vahramm gözleri Piirladı. Bu fikrimi 

çok beğendi. 
- Hemen dedi. Vakit geçirmeden. Yal 

ruz ben i~tirak edemem. Nazan dikkati 
celbedebilir. 

O gün Zencidere zaptiye kolbaşısı Ömer 
ile görü5tüm, hüviyetimi gösterdim ve Si
mon o&rullannın evinde bir tahkikat için 
bana yardımını istedim. 

Müddeiwnumi muavini ile de tanıştık. 
Üçümüz beraber eve gittik. Simon oğlu 
ifade veremiyecck kadar hastaydı. Aile 
efradı da ilk ifadelerinde ısrar ediyorlar
dı. 

Yüzleri sarılı, ne konuştukları anlaşıla
mryan üç beş kişi Üzerlerine saldırmışlar 
ve bağlamışlar, döverek paranın ve kıy
metli eşyanın yerin isonnuşlar. 

Simon oğlunun tavana asıldığı zaman
ki elbiselerini getirttim. Kamçı darbcleri
le birçok yerlerinin tüyleri dökülmü,, bir 
kaç düğme kopmuş, kol ortasından yırtıl
mıştı. Bahçeyi dolaştık. Şakiler bahçe ka
pısını aşınışlar ve ikisi önde, ikisi arkada 
olmak üzere yürümü~ler. En arkadaki a
yak izi i!e öndekiler arasında fark tesbit 
olundui;ru jçin bu da birinin yavaş yavaş 
arkadan gözliyerek geldiğini gösteriyor
du. 

Balkon odasının altındaki ağaçtan çık
mışlar. Zaten iki katlı alelade bir köy evi 
gibi olan binaya çabucak girebilmişler ve 
böylece işlerini yapmışlardı. Bu vaziyet 
sarih bir halde görülüyordu. Fakat bun
ların kimler olduğunu anlatacak küçük bir 

iz bile bul3.!f1~dım. '(Devamı var), 
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rim ben .. 
Juana tasdilt yollu başını sal. 

!ayarak ı;özüne devam etti: 
- Benim felaketimi hazır

layan .o meş'um gün oldu. 
juana sarsıldr. iskala Brino 

sıçradı ve helecanla sordu: 
- Kimden bahsetmek isti· 

yorsun? • 
- O ihtilal ak§amı kucağında. 

getirdiğin kadını hatırlıyorsun 

değil mi?. 
- Evet.. evet.. Biliyorum, 

sus .. 
Juana mırıldandı: 
- Zavallı kadın!. 

- Ne oldu?. 
- öldü .. 
İskala Brino sarardı. Boğuk 

bir sesle: 
- öldü mü? dedi. 
Bu sırada iki odayı biribirlne 

1 birleştiren kapı açılarak Rolan 
göründü. Çehresi morarmıştı .. 
Odaya derin bir sükut çökmüş
tü ... 

Rolan İ!ieriye girdikten .scn
ra kapıya dayanarak: 

- Annemin nasıl öldüğünü 

bana da anlatın! dedi. 
Haydut rica dolu bir sesle: 
- Monsenyör! dedi. 
Juana bağırdı: 
- Anneiz mi? demek siz .. 
- Evet çccuğum. Ben Rolan 

Kandiyanoyum. Mademki an-

nemin ölüşünü ıgöraün, o hal
de onun nasıl öldüğünü bana 
anlatmalısın .• 

Delikanlının, hemen kendi 
yaşında bulunan bir kıza "ço • 
cuğum !.,, demesi, adeta ayni 
ailedenmiş gibi senli benli ko
nuşması, güzel bir hava yarattı. 

Juana mırıldanıyordu: 
- Monsenyör, bu 11orduğu

nuz şey pek müthiş .• 
- Anlat .• Bir cvlad, anaıı

nm nasıl öldüğünü 'bilmelidir. 
- Demek israr ediyorsunuz, 

monsenyör?. 
- Evet .. Hem de en ince te

ferrüatiyle öğrenmek istiyo· 
rum. 

Juana kendisini tcpladı: 
- Nereden başlıyayım? di

ye sordu. 
Rotan soğuk kanlılıkla ce. 

vap verdi: 
- iskala Brinonun evden 

ayrıldığı zamandan. 
- Madam Silviya boş yere 

bir müddet iskala Brinonun 
dönmesini bekledi.. Ancak iki 
ay sonra tevkif edildiğini öğre
nerek ağlamıya başladı. Fakat 
neye yarardı. Madam Silviya 
benim gibi göz yaşları ile de
ğil, içinden ağlıyordu. Her gün 
ıabahleyin erkendcft çakı~w. 

akşam geç vakit dönüyordu .. 
Ben de her gün onu arkasın. 
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Fransız akademisini yanıltan heykel 

Turp gibi yerden biten Venüs! 
Tarlada bulunan Venüs heykeline Anna isminde bir kızın ---------------~ 

. ne 
;..ıuharnrnen bedeli 23500 lira olan 55 grup çelik akümülatör ve tefe~::rı O: 

kalem kur~un akümülatör yedekleri 7·2-939 salı günü saat 15,30 da ka.P' 
modellik ettiği anlaşıldı ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. uııııll 

t Bu işe girmek fstiyenlerin 1762.50 liralık muvakkat teminat ile k~sli~ 
Geçenlerde Fransada bir tarlada "Ve· 

nüz,,ün heykeli bulunduğunu ve tarihi 
bir kıymeti haiz olduğu zannolunaral. 
müzeye konulduktan sonra Kremorıez is· 
rninde ~hretsiz bir Italyan heykeltraşı· 
mn bu esere sahip çıktığını bildirmi~tik. 

Bugün Fransa güzel sanatlar akade
misi eseri yeniden tetkik etmektedir. İtal
yan helkeltraş bu heykelin kendisine ait 
olduğunu isbat için,, toprağa görrımez<len 
evvel heykelin kırmış olduğu kollarile bur 
nunu ve bacaklarını meydana çıkarmış
tır. Kınlan burun yerine konulduğu za· 
man hakikaten eserin bir parçası olduğu 
görülmüştür. Yakalar yavaş yavaş İtalyan 
heykeltraş Kreınonezin lehine tecelli et
meğe başlamıştır. Maamafih eserin hey
keltraşa yeniden yaptırılacağı da kuwet· 
le ümit edilmektedir. 

Kremonez bu eserini üç senede tamam
ladı~rnı bildinrtekte ve bilhassa ailejnin 
~u husustaki yardımlarına i~ret ederek: 
"- Ai!Iemin maddi yardım.lan olma· 

saydı hiçbir netice elde edemezdim. Tanı 
üç sene bu gayere varabilmek için calı~
tım ... Bu mUddet zarfında üç kuru~ bile 
kazanmadım ... Ailem bana yardım etti. 
Aç değildim, çalıştım ve muvaffak ol· 
dum .... demektedir. 

"1 ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reı 
meleri lazımdır. d ~OS 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. HaY a 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacalctır. (9201) j 

• • * ..e~ 
1 a ftr j 

Muhammen bedeli 18425 lira olan sabit ve seyyar tolgrnf mak n r•d• 
rl 31-1-1939 salı glinU saat lü,30 ela lrnpnlı zarf usulll ile J\ıı.kl 
re binasında satrn alınacaktır , J~ 

at il• • 
Bu işe girmek isteyenlerin 1381,871lralık mu'lakkat teı:nln .,.dıı' 

ntın tayin ettiği vesikaları ,.c tekliflerini ayni giln saat }4,30 ,:a 

misyon reisliğine vermeleri H\zımdır. ıı4~ 
teııe 

Şartnameler parasız olarak malteıne daresinden, Uaydarpa~a 91~sl 
sevk şefliğinden dağıtılacaktır. .C 

• • • 
tık yaptlan eksiltmede talibi çıkmadığından muliammert 

lira olan ve Haydarpaşa limanında bulunup mütemadi cereya:ı:a cett~ 
olan vinç ve transbordörlerin bütün elektrik tesisatını mUtena.vıp ~.,p! 
sisatma tahvil işi 30.12.1938 cuma günü saat 15 de pazarlıkla. 
dare binasında ihale edilecektir. ıti 

Bu işe girmek istcyenleri:ı kanunun tayiıı ettiği vesikaları v~;c.D 
rabilecek fenni iktidara malik bulunduklarını natık ne,.fia. v~lt~le t e!J 
mış bir vesikayı hamilen ayni gün ve saatte komisyo;ıa nıüracaa ~ ' 
lazımdır. Ehliyet vesikası isteyen taliplerin en az eksiltme gUııUJl~ 
glln evvel yazı ile vekalete müracaat etmeleri rnzrrndır. Aksi t 

racaatlar nazarı itibara alınmaz ve vesikası olmıyanlar pazarlığa. r 
demezler. lhale üzerinde kalan müteahhidin ihale bedeli uzcrindeP ıı' 
ı::ıisbetinde kati teminat vermesi lazımdır. da. tttl Heykeltraş Kremonez uzun dedikodu

lara sebeb olan Venüs heykelini ne şekil· 
de yapını~ olduiunu izah ederken bu ese· 
rin bir kopye olmadığım şöyle müdafaa 
ediyor: 

1'ıtl'1rrıla bıırıınan Vtnill ve ~anrıfT.:dra nıocTellik yaprın T.·aclın 
Şartnameler Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpıı.I~ 

şemğinde görülebilir. (9144 ~ 

"-Birçok kopye eserler olabilir ... Nite· 
kim bunu Nikelanjda bile bulabiliriz. 
Benim de bu eseri kopye etmiş olduğwn 
zannında bulunabilirsiniz. Ancak şunu 
söyliyeyim ki ben Venüsü katiyen kopye 
etmiş değilim .• Muhayyilemde uzun mild 
det bu eseri tasarladım. Onu daha güzel 
bir ~ekilde nasıl yapabileceğimi tesbit 
ettim ve Paristc heykeltras Lemassonun 
y~nmda çahştı~ım zamanlar atmış oldu· 
'fum notlardan isti fa de ederek heykeli 
yapmağa ba~Iadım .. 

keltraş Kremonez çalışmalarının bir esas 
üzerine olduğunu söyliyerek diyor ki: 
"- Şüphesiz benim de karşımda bir 

model vardı ... Bu eseri hazırlarkım bir Po 
lonyalı kız gelip gider, modellik yapar· 
dı. Bugün ismini bile tamamen hatırla· 
yamıyorum. Yanılmıyorsam Fernuvarda 
oturuyordu ·re i.;mi de zannedersem Anna 
idi.., 

İtalyan helkeltraşma modellik ederek 
Fransız güzel sanatlar akademisini yan· 
hş bir karara düşüren güzel Anna bugün 
Liyonda bir eğlence yerinde hizmetkar· 
lık etmektedir. lsmi Anna Strudnikadır. 
Bu şöhretinden sonra kendisini görmeğe 
giden bir gazeteciye, Kremoneze nasıl 
modellik etli~ini ~öyle anlatmaktadır: 

Evvel& küçüeük bir model yaptım, son 
ra bunu bozarak yeniden bir büyük model 
yaptım. Muvaffak olmağa başladığımı 

görünce de Venilsiln büyük heykelini 
yapmağa koyuldum .. ., 

Bir helkeltraşm muhayyilesi ne kadar 
geni§, tecrübeleri, maltlmatı ne kadar faz 
la olursa olsun, muhakkak ki bir heykel 
yapabilmek için model ihtiracındadır. 

Kafadan bir heykel yaratmak imkansız· 
drr. Bu hususu da çok iyi takdir eden hey 

"- İtalyan heykeltra§ Kremonezi tanı· 
rım... Sent • Etiende otururdu. Sevimli 
bir çocuktur. Ben de sık sık evine gider 
ona modellik ederdim. Zavallı çocuk da· 
ha o zamanlar büyük bir şeyler yapaca· 
ğmı ümit eder, bu heykele büyük bir kıy 

-
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(!an ve uzaktan takip ediyor
'dum .. Yanından ceçenler, ha
fiyelerden kcrkara'k kaçışryor~ 
lardr .• 

Rolan sakin bir sesle sordu: 
- Demek kimse zavallı an

neme merhamet etmedi. 
Juana bıırnı eğerek devam 

etti: 
- ihtimal merhamet eden

ler v,e etmek niyetinde bulu
nanlar vardı .. Fakat kimse bu
na cesaret edemi yordu. 

- Dışarıda ne yapıyordu 
her gün?. · 

- Bir. zaman büyüklerin 
konak ve sarayları yanında do
laıtr., 

- Anlıyorum .. Şüphesiz be. 
ni affetirmek için .. 

- Bir giln senyör Foskarinin 
yolda önüne çıktı .. Fakat Fos
kari muhafızlarına emir vere. 
rek zavallı kadxnx uzaklaştırdr. 

Rotan garip bir sesle sordu: 
- F.oskari Curnhurreisi olan 

adam değil mi?. 
- Evet! Cutnhurreisi .. 
- Ali, devam et 1. 
- Bir gUn, gene her günkü 

gibl kendiılni takip ediyordum. 
Yanına birisi yıklaıtr. Ne söy
lt!dl!fni itidcmediğim Yalnız e
ve döndUğü uman yüzü bıı.1-

mumu gibi sararmı§tı, · dudak
tan titriyordu. 

Yalvarmalarnna rağmen ge~ 

ceyi bir iskemle üzerinde ge
çirdi.. 

Sabahleyin yanına gittiğim 

zaman kucağıma atıldı. Çok 
fena bir haldeydi. 

Mü§kül~tla yatağına yatır

dım .. Başını duvardan yana çe
virdi.. Kendisini rahat bırak

tım .. 
Uyudu zannediyordum.. Az 

sonra odasm1 ayaklarımın u
cuna basarak girdim.. Yüzüne 
baktım.. Gözleri açıktı. Uyu
muyordu. Solgun dudakların

dan şu sözler dökülüyordu : 
"Ölmüş .. demek ölmüş .. Artık 
her şey bitti.,. 

Rotan çok fena olmuıtu .. 
Yumruklarını sıkarak 'ka

prya yaslandı: 
- Annemle konuşan a<lamı 

tanıyor muııun? diye sordu • 
- Evet, monsenyör 1. 
-Kim? 
- Bambo.. Kendisi şimdi 

Venedik ba~piskoposudur. 
~olan gözlerini kapadı .. Bu 

ismi işidir işitmez, i§idilecek 
bir tekilde inledi. 

Bir kaç dakika !!essiz kaldı ..• 
Boğuk bir seste: 

- Devam et, dedi.. 
Juana yeniden anlatmrya 

ba§ladt. 
- Ben 1:iazan portakal, lL 

met verirdi. Bugün belki bu rnu\'af fakiye 
te erecektir.,, 

Genç kız., sözlerine şunu ilaveyi de u· ı 
nutmamı~tır: 

"-Biliyor musunuz bu Venüs hikaye· 
si beni çok eğlendiriyor. Kendimi hakiki 

Yeni neşriyat 

Toplu tedris 
Venüs zannediyorum!,, 
Annayı ziyaret eden gazeteci, bu husus· 

İsmail Hakkı Baltacıoğlunun, içtima! 
mektep prensiplerine göre telif ettiği 

:<Toplu tedris) eseri uzun, ciddi ve çok 
feyizli mesainin mahsulüdür. Muallimle· 
rimize olduğu nisbette talebemize de çok 
müfit mahiyette bulunan bu eseri tavsiye 
ederiz. 

ta fikrini şöyle izah ediyor: 
''Tarlada yerden çıkan Venüsten sonra 

bu defa da canlı Venüs ile karşxlaştık. 1 · 
talyan heykeltra~ına modellik etmiş olan 
bu kadının yalmz baı:ıı ile boynunu gör
düın. Başı çok güzel değildi.. Esasen 

Kremonez de bu başı almamış, hayalin· ================= 
den yapın! r ı. Fakat Annanın boynu ta-
mamen bulunan heykelin boynuna benzi· 
yordu. Fevkallde güzeldi.. Belki vücu· 
dunun diğer kısımları da ayni güzellikte· 

Model Anna muhakkak ki şfıhretin ari
fe~indedirler. E~erin Kremoneze ait ol· 
duğu tesbit edilmek üzeredir. Bu takdirde 
İtalyan heykeltraş müstesna bir şöhrete 
malik olacaktır. Bu vesile ile ona modellik 
etrniş olan güzel kadın J\nna da herhalde 
sanatkar Kremonezden daha fazla ra.~bet 

dir .. Bunu bilmiyorum.,, 
Turp gibi yerden çıkan Venüs heyke

linden sonra btt sefer de canh Venüs Fran 
sız sanatkarlarına mc\'ZU olmaktadır. 

Gerek heykeltraş Kremonez, gerekse görecektir. ı 
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Rotan bir adım ilerledi. Diz
leri Ustüne .dü§ti.i.. Juananın 

titriyen ellerini yakaladı. öp. 
tü, öptü, öptü .. Sonra mırıldan
dı: 

- Juana .. Benim iyi kalbli 
hemşirem .. Sen dünyanm en 
iyi, en temiz, en Slicenap krzı-
lln ••• 

iskala Brino, silratle pence
reyi açtı. Başını dışarıya çıka. 
rarak hıçkırdı: 

: - Oh! Boğuluyorum. 
Odayı bir kaç dakika derin 

bir sükut kapla.dı. 

Rolan neden sonra yerinden 
kalktı: 

- Artık yeter, anlatma Ju· 
an:ı !. . 

- Bir kaç kelime monsen. 
yör .. Haziranın cnuncu günü ... 
l 51 O senesi.. Sizin tev kifiniz· 
den bir sene sonra 1colalrımın 

arasında, adınızı söyliyerek 
gözlerini kapadı .. 

- Juana, artrk dünyada yaL 
nız değilsin .. Artık senin de 
bir kardetin var.. Haydi, git 
Juana .. Aanasının kızım diye 
çağırdığı birine oğlu ancak 
hemıirem diyebilir, git .. Sen de 
git Iskala Brino! Beni yalnız 
bırakınız.. Kendimi dinlemek 
btiyorum. 

Juana ile !akala :Srino onu, 
edada yalnız bırakıp çıkarlar-

ken, Rolan bir sandalyeye otur. 
muş, başım elleri içine almış, 

düşi.inüyordu. 

-20-
0LtVOLO ADASI 

BAHÇESi 
Rolan. Juana ve fskala Bri

no ile ancak akşam üstil buluş. 
tu. J uananın hazırladrğı ye
meğe cturdular. İskala Bı ino, 
ve Juana ken.di hayatlarına da
ir hikayeler anlattılar. Rolan 
yalnız dinledi. , 

Artık gece olmU!j, fırtına 

susmuştu. Evin A.driyatik kör_ 
fezine bakan harap penceresi
ne dirseklerini dayayarak ni
hayetsiz ufukları 9eyredcn Ro
tan, temiz hava aldıkça, tapta
ze bir hayat kazandığım hisse
diyordu. 

f yi su ve karpuz satıcılatınm 
giir seslcr~ne, delikanlılar tara
fından takip edilen genç kızla
rın şuh kahkahaları karışıyor

du. 
Rolan hayatı benimsiyor, Le

onoru düşünüyordu. Bu sırada 
uzaktan bir çan sesi saatin on 
biri bulduğunu haber verdi. 

Rolan kendini topladı. hkala 
Brinoya .dönerek: 

....... Ben biraz dı~arıya çıkmak 
istiyorum. Sen beni burada 
bekle .. 

- Ben de gelmek istiyorum 
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CAFER MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil tekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

Bir milli savaş 
kahramanı 

Sigaradan Kurtulmak için Hakkı Katran Pastilleri hem cigaradan vazgeçirir 
hem öksürükleri kökünden keser 

' _.Ba5tarafı 7 lnrlde 
,· Ne tatlı zamanlardı ne tatlı! RuL 
ı..._ lteia ve ben sekiz arkadaşımız yola 
~1'1llduk 

~ltlerİe karşı karşıya 
-~~da derin bir &is vardı. Pek yürü
' Uz yeri tayin edemlyorôuk. YU
&a~~•ğır, kendimiz yorgunduk • 

"'-r--ryaya gidecek yerde bir başka 'l dUıtük. Sırtta karartılar gör_ 

~ Aınan, dedim. Durunuz!. ,_u; r<ı~ ıözfimü bitirme.den cilAlı 
~ dı ~e Pontos çeteleri tarafından 
~İri~ edildik. Konuşmak ne mümkün?. 
t rinıize girdik .• 
ıc llı1n dayı ıol elini uzatarak: 
; ~§te, dedi. Görüyorsunuz?. 
~ ~ üstü yoktur. Bunu orada, o 
'tlcde kaybettim. Fakat ailahları 
' etmedik ve bir çoğunun evvel 
"- d ha'kkın~n gelerek Sakarya yolu-

CSndiik. Silihlan teslim ettik. 

*** Set~ biıhaasa Olti, Penek havaliainde 
, ~ ~f tım. f lk defa Pap Vehibin 
il ıı::di .ne oldu bilmiyorum - adamla
' hani bir çocuğun Karagöze hay. 
~d bakınaıı gibi baktıklarını .dügUniL 
~ \lQı da timdi bile güleceğim geli· . 
~ 
~~da külahlar, üstlimüzde 

Tokat Valiliğinden: 
1 - Erbaa Kaza merkezinde yapılacak ilk ok-ul binasına ait inşaat Nafia vekate· 

tince tasdikli (20652) lira (48) kuruş keşif .. e projelerine göre 2·1-939 tarihine rastla· 
yan pazartesi günü saat 15 de vfüiyet daimt encümeni salonunda eksiltmesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulnuştur. 

2 - Muvakkat teminat (1549) liradır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin eksiltme için muayyen olan günden en az 

8 gün evvel Tokat Nafia müdürlüğünde müteşekkil ehliyet vesikası komisyonuna 
müracaatla vesika alması ticaret odasına ka~'ltlı olduğunu gö:.terir diğer bir vesika· 
yı da hamil bulunması lazımdır. 

4 - Teklif mektuplarını işbu vesikalar ve muvakkat teminatın makbuz veya ban
ıta mektubu ile birlikte tarifatı kanuniye dairesinde eksiltme saatinden 1 saat evve
line kadar komisyon reisliğine verilir. 

5 - Yukarıda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif mektuplan kabul e-
1ilmez. 

6 - Her nevi rusum put tellaliye ,.e gazete ilful ücretleri uzerine ihale yapılana 
aittir. 

7 - Daha ziyade bilgi edinmek isti yen keşif, proje, fenni ve eksiltme §artnamelc
·ini görmek arzu edenlerin daımi eneume ıe müracaat.lan lüzumu illn olunur. (9068) 

z;raat Ve"aıetl Satınalma komisyonundan 
Bet ton Sülfür Dö Karbon almac:S 

1 - Açık ebiltme ıuretile beş ton Sülfür D& Karbon satın alınacaktır. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli 1 ki bin lira, muvakkat teminat yUz eili 

liradır. 

3 - MUnakaaa milddeti 10-12-938 den itibaren 45 gündilr. MUna'kasa 
24-1-939 tarihine müsadif salı gilnü saat ıs de Ziraat Vekileti binasında 

Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname, Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma komisyonundan, lstan· 

bulda' Ziraat Mildilrlilğünden, fzmirde Ziraat Mücadele Reisliğinden parasız o
larak verilir. 

S - Taliplerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. üncil maddelerinde yazıhvesikalan ile birlikte mezkGr tarihte 
komisycna eclmeleri. (4982) (8856) 

~ ıc>ıı upğı elbiseler, dar şalvarlar, 
~r, bcllerimizde kılıçlı kemerler, 
~~ bunlara pelc acayip görUn-

~e bizden korktular. Sonra top •••••• ••m•••••f 
~ halledince hep etrafıma toptandı- Ur. Hafiz Cemal .. 1 

lstanhul 3 ilnca icra memurlu~undan: 

tL ~karyadan sonra tekrar Rizeye Bir alacnğın tcmirıl için haczedilip rı:ı-
'""'d!i Dahiliye miltehus111. lstanbul rnya çcYrilmcslnc knrnr \"erilen eşya) ı hey. 
~ rıı. Artık işe Türk askeri el kcy- Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 tlye llcşlklaşta Köylçl Sinnnpnşa mahnllc-

~ AtatUrk ~lctan Samsuna çıkını§, il•••••••••••••••• si Akmaz çeşme sokak 13 No. Jı hanenin 
~iki lnönü çoktan dUşmanın beynine önünde 28-12-38 çarşamba günü saat 16 da 
"-.. ~ nıuıta indirmişti. :E:iimi tedavi birinci açık :ırhrrna suretl:rlc satılacakhr. 
lı.~k için memleketime dönmeğe O gün mahcuz cm\"al muh:ımmcn kıymeli-
.. -rdum. yapmağa lüzum kalmadı. Fakat doku- nln yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir-
~~ b' hah de 30-12-38 cuma günU oyni soalte \'e ny. 
~ e ır çeciğim vardı. Burada 

1 

%uncu kclorduya mal &ötürüp ıctiri- nl ınııhalde ikinci açık ıırlımıa ırnnıUyle 
Oıı ttaniığa ba§ladım. yordum. Asker beni tanıyor ve sevini· sahlacaAı llAn olunur. (12282J 
~ sonra çetecilik yapmadım, yordu. 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· kURU$ 

YAR1N·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
m • .,.~"• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1 ~ Halk maskeıeri satışı 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti umumi merkezinden 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı 7.ehirli gazlardan konımak 
için yaptınlan halle maakeleri ı-12-938 tarihinden itibaren satıp arz 
edilmiştir. 

'Kili malümatı havi prospetlislerile birlikte ayPJ ayn kutular t~de 
bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada umumt merke. 
zirnize, İstanbulda Yenipostahane civarında Kızılay hanında depomuz di
rektörlüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bfaat 
müracaat ederek satın almak istiyenlerc \"cya memleketimizin herhangi 

bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara amballj 
ve posta maıartfl cemlyetiml7.e alt olmak üzere beher maBke altı liraya 1 
verilir. 

f iıhis3rlar U. Müdürlüğünden 
muhammen bedeli 

beheri tutan 
Cinsi Miktan Lira K· Lira K. 

% 7,5 te 
minatı 

Lira K. 
31.88 DUz beyaz aleminyum 250 kilo 1.70 Sif 425.-

eksiltma:ıin 
uati 
u 

k§ğıdı 
Baskill (500 kiloluk) s adet 300.- 1500.- 112.50 H.30 

I - İdaremizin Cibali tütün fa brik ası için 250 kilo 36 X 60 ebadında dtla 
beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı Tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetin. 
de 5 aclet baskül eartnıı.melcri mucibince ayn ayn açık eksiltme usullle ntm 
alınacaktır. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösterllmif. 

tir. 
III - Eksiltme 20-1-939 tarihi:ıe rasthyan cuma günü hizalarında göste. 

rilen saatlerde Kabataşta levazım ve mUbayaat aubesindcki alim komisyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen şubeden alınabileceği 
gibi aleminyum kağıdı numuneleri de görillebilir. 

V - Eksiltmeye i~ etmek isteye:ıleıin düz beyaz alemin~ kağıdına 
a.it fenni teklif ve ntlmunelerini tetkik etmek UJıere ihale giinilnden l>ir haf. 
ta eVYeline kadar inhisarlar umum müdilrlüğü TütUn fabrikalar şubesine ve 
ıs baskille alt fo , Jatsız teklif ve katoloğları eksilLme gününden 5 gU:ı evveline 
kadat' İnhisarlar tuz fen şubesine vermeleri ve tcklülerinin kabulünU muta.. 
zammın vesika almalan lAznndır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gU:ı ve saatlerde % 7,5 güven.. 
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9273) 

••• 
I - ldaremizin kutu fabrika111 için şartnamesi mucibinee satın almacak 

bir adet (Ofset) tabı makinesi ve teferruatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmugtur. 

n - Muhammen bedeli ısooo lira ve muvakkat teminatı 1125 liradır. 
m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te Xa'!la

tqta levazım ve mubayaat ıubesindcki alım komisyonunda yapıla~ 
iV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen ıubedeb almabi!t 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fiyatsız fennt teklif mektuple

rmı ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mlldilrlUğU tti. 
tün fabrikalar ıubesine vermeleri teklifierinin kabulünü mutazammuı ve .. 
ka almaları llzımdır. 

VI - MUhllrlU teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 inci maddede yazdr 
v~lka ve yilr.de 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubU111J 

lhUva edecek olan kapalı zarflarmı eksiltme gUnU en geç saat l4 de kadar 1"1• 
karda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmem lboa· 
dU'. (8633) 

1939 VILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır 
Ayrıca : 200.000. 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000. ıo.JOO, 15.000 

liralık Jkramt.xelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mUklfat vardır-

Keşide yılbatı gecesi yapılacaktır. 

Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
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n t şurubu 
umumi, kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına · şifai tesirleri çoktur. 

H 
Zaafı kemik 

Çocuklar, gençler, genç kızrar ve bü~ükler her yaşta istimal edebilir 
... 

.,.. ,_,..-- - - - - - --- - - - - ---er::.$ 

Havalar soğudu, dikkat ediniz: Hafif bir nezle 
veya k1rgınlık hissedince hemen 

alınız. Bu suretle hastalığı 
önlemiş olursunuz. 

NEOKCRiN sizi baş, diş ve 
romatiznıa ağrııarındarı, nezle 
ve gripten en çabuk kurtaran 

enısalsiz veni Dir devadır. 

Bir kaşe 6, Altılık kutu 30 l{uruştur. 
Her eczanede bulunur. 

Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk iplfğ1 
fabrikaları anonim şirketinden: 

PAMUK IPLICt SATIŞI 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 Kuruş 

1 6 " " 480 ,, 
Nazilli baıma fabrikaaı ma.lı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 

FiY,atlarla fabrikada teslim §artiyle satılmaktadır. 
İpekli müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mu

kabilinde ihtiyaçları niıbetin de iplik sipari§i verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını 

1
gene ayrı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

.. Nevralji® Nezle Baş vr Diş ağrıları 

iA 
Dindirir 

~- .. - --______________ ...___ ___ _ 

270266 No. : 

OD 
Yeni çıkan p1akiar 

TR\BZOLU H0SEY1N DILA \'ER 

- Esdi Zigana dağı - Kemençe ile 
- Uzdürdüm filikamı - Kemençe ile 

ERZVRUMLU HAYDAR 

- Uşak şarkı - Esmer dün gece 
270265 No. : - Hüseyni taksim - Keman ile 

GAZ1ANTEPL1 HASAN HOSEY1N 

270261 No. : 
- Gaziantep ha,•ası - Ne kadar methrdeyim 
-Muhasin şarkısı-Aymtabm taşlan da 

ÜRGOPLU AHMET ÇA VCŞ 

- Halk ~arkı t - Her ~her vaktinde 
- Halk şarkısı - Soğuk su başında 27~2 No.: 

-~ Dr. Suphi Şenses ~ 
Be)u~lu Yıldız sinernosı karşısı J.ek· 11 idrar yolları Jıaılalıkları mıitehasıııı 

1 lrr upıırtı ın:ı n. F.ıki rl e re pora~ız. 

--... -----------·----·--- J - Tel. 43924 • 

KAŞE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En ,iddetli ba,. diş ağnlannı, üşütmekten mütevellid bütii• 
aancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kınklığa kart' 

çok müeuirdir. 

Mideyi bozinaz, kalbi ve böbrekleri yormaz !. 
hmine dikkat: Taklidlerin.den sakınınız ve Nevroıin yeriJl4' 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Kış geliyor ... 
Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir 

Bunun için derhal bir 

ALDNDZ 

Nezle - Grip - Baş - Diş ve Romatiırna 
Jeahıodo günde Uç ka~e ahnobJUr 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEFAL1N isteyiniz. 
ı lik ve 12 lik anbalajı vardır. _ _: .-1 

.-ı.----------------;-<7~/ P4AL4...A._.l __ l_.K.L.!~ .. A.LJ~- - -~ 

._. ... HiLESiZ TAHiN HELVASI~ ........ 
HACI BEKiR ticarethanelerinde buıu~~ 
A I.J i M U i D D il' 

EKill 
. . k J{adı{{OY ,. 

• Merke:u: Bah,.kckapı, Şubelerı: B cyoE!lu, Kara oy. 


