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istifa etti 

Fransanın inhitatına güvenenler 
kendilerine zalim sürprizler 
hazırladıklarını bilmelidirler 

Paris, 27 - Mebusan Meclisi- güvenenler kendilerine zalim 

nin dünkü toplantısında Hariciye sürprizler hazırlamış olurlar. Bu
nazın Bone beklenen nutkunu söy nun böylece malGm olması lazım

. !emiştir. Nazır ezcümle demiştir dır. 
ki. " 

· Başvekilin nutku 
"- Fransa her türlü imtihana Harici siyaset hakkın.da reylere 

hazırdır. Fransa vazifesinde ku- müracaat edilmeden evvel aşağı-
sur etmiyecetkir. Eylül scfer~r- d k" b b 1 B k"l 
·~· . . a ı eyanatta u unan aşve ı 

Ş · ı · d k k lıgı Fransanm nasıl bır hamle ıle 
1 1 e 0S 0Ca kalktığını isbat etmiştir. Lüzum Daladye, bütün meclis tarafından . k 

1 1 
görüldüğü takdirde bunu tekrar alkışlanmıştır. 

1 1 şehır ortadan edecektir. Fransız diplomasisi " -Vukuat, sür'atle yekdiğeri-
Fransız kuvvetine istinat etmekte- ni takip ediyor. Fransanın, hlikl· 

yok oldu dir. Dışarıda Fransanın inhitatına Devamı 4 üncüde) '"'fünstz Başı•ckili Daladyı 

santıyago, <Şlllde) 27 - şman Bir lnalllz aazeteslnln verdlal haber -A f - b-. h- b-
şehrl ,.e lıa\·alislnde binlerce lnsa- ... ... ... s 1 s 1 z 1 r a er 
nmölümlincsebcbolanblr.zelzele Hı·ııer Sovyetlerle Sümer Bank ve iş 
faciası olmuştur. Şlllıı.n ~chrınin ve . •• • 

(Devamı 4 üncüde) Bankası müdurlerı 

anlaşmak l·sıı·yo ' istifa etmedıler 
Satye binası . . r. M~~~~~:~~;/':r~~~~u:: 

meselesi iki taraf murahhasları arasında bankym~m .M.üdürü.Nu:u~ıah E-

Satın alma muamelesi 
direktör Ankarada iken 

yapılmış 
.(Yazısı 4 üncüde), , 

sat Sumerın ıstıfa ettıklerını yaz • 

bu hafta müzakereler . mıslardı. ~u haberlerin kati)"tn CL. 
sılsız oldugu anlaşılmaktadır. Her 

b 1 k · ild müdür de istifa etmemişlerdir. 
aş ıya Ca m iŞ Ye böyle bir istifa da rnevzubalı~ 

" (Yazın '4 ~ı>, delffdir, 
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ispanya Cumhuriyeti münaka. 
lat nazın S. E. de Los Riyos'a 
bir buçuk ay evvel, Ankarada is
panya sefareti salonlarında konu
şurken sormuştum: 

- Harp cephelerimiz diyorsu
nuz •. Bu cepheler, askerlik fenni
nin anla.!rğı m!lnada kurulmuş, as
kerlik fennine uygun bir tarzda 
tahkim edilmiş cepheler midir? 
Yoksa iki tarafın tesadüfen kar
şılaştığı yerlere mi cephe adı ve
riyorsunuz?. 

Hayretle yüzüme bakmıştı 
- Ne demek istediğinizi anla. 

yamıycrum ... 
Bunun üzerine fikrimi şöyle 

izah etmiştim: 
- Bir çok askeri mütehassıslar, 

''İspanyada bin yedi yüz kilomet
re uzunluğunda bir hat üzerinde 
dövüşüldüğünü ve iki tarafın elin. 
de de bu kadar uzun bir cepheyi 
boylu .boyunca işğal edebilecek 
derecede kuvvet mevcud olmadı
ğını, binaenaleyh her iki cephede 
de bir çok gedikler, boşluklar l:al
dığmı,, yazıyorlar. Frankonun er. 
kanı harbiyesi ve cumhuriyet er
knıharbiyesi bütün zekalanru bu 
gedik noktaları, boşlukları ara
mak, bulmak ve 1ı:estirmeğe has
retmiş bulunuyorlarmış .. Bir ta
raf tahmininde isabet etti mi, y:ı
ni bir gedik keşfedip hasmına çak
tırmadan kuvvetlerini .zamanında 
toplayarak bu gediğe saldırdı mı, 

hasım tarafta derhal panik başlı-
yomıuı .. 

- Bu fikri hangi askeri müte
hassıslara atfedebiliyorsunuz? •. 

- Faraza İspanyada tetkikatta 
bulunduktan sonra büyücek b~r 

kitap yazan Franııız generali Dü
val'e... Le Temps gazetesinin 
meşhur askeri münekkidi eme'ldi 
general Baratiyeyc .• 

- Bu neşriyatın farlcnda de
ğilim.. Yalnız bildiğim bir §ey 
varsa isyanın ilk günlerinde cep
he kunnağa mUsait bir vaziyet oL 
madığıdır. Sonra gitgide taraflar 
teşekkUl etti. Şimdi, cephe dedi
ğimiz anda, askerlik fennine ta
mamiyle uygun müstahkem hatl:ır 
hatıra gelmelidir. 

- Bask cephesinin, bilhassa bu 
cephede en çok dayanacağı tah
min eC::ilmiş olan Bilbaonun suku
tundal=i sür'at, askeri mütehassıs
ların bu müstahkem hatlara da 
§Üpheli gözlerle bakmalarına se
bep oluyor. 

- Ne gibi?. 
- Bunlar, ''Cumhuriyet ordu-

sunun müstahkem hatlan bir ka
demeli tahkimat manzumesi ha
linde değildir, Meta basit birer 
barikat halindedir.,. diyorlar. 

Hiç unutmam .• Münakalat na. 
zın bu sözlerini dikkatle ve sükCi
netle dinledikten s:mra bir Franko 
taraftarını kliplere bindirecek ze
hirli bir istihzayla §U cevabı ver
ml§tiı 

ederse Katalon şehirlerinin, üfleı . 

miş iskambil kağıtları gibi ardar· 
da devrilmeyeceklerine inanma
mız lazım. 

- Elbette. 
Bu muhavere cereyan ederkr:n, 

Katalcn cephesi tam bir &ükfın 

içindeydi. Elindeki biltün yabancı 
gönüllüleri memleketlerine iade 
ettiği halde Cumhuriyet, düşman 

ordusunu Leridanın bir kaç kilo
mere i~risinde dayatmış bulunu · 
yordu. Hatta, Cumhuriyet ordu. 
sunun Ebrede general Yague 
ceı-hesinde yaptığı hucumlar, Va
lansiyayı tehdit eden Franko 
kuvvetlerinin ileri hareketlerine 
mani olmuştu. 

Bu hadiseler, S. E. de Los Ri
yos'a ve beraberinde bulunan Bar. 
selona müstahkem mevki kuman
dalu general Martinez'e pek hakl 
bir itimad telkin etmişe benziyor
du. 

Ara:lan bir buçuk ay geçti .. 
Ne görüyoruz? Cumhuriyetçilerin 
Ebrede, yaptıkları taarruz karş.ı· 

smda tutunamıyan general Ya· 
gue Katalan cephesini yarıyor, 

en dakikada bir köy, 24 saatte bir 
kasaba ve üç günde bir şehir zapt
ederek yıldırım gibi ilerliyor. Ka
talonya, Bask eyaletinin feci aki
beti ile sür'at yanşına girmiş gi
bi geriliyor. Barselona bir Biltiac 
olmuştur. 

Hani cumhuriyet ordusu düzel. 
mişti?. Hani cumhuriyet cephesin 
de kademeli tahkimat yapılmıştır 

Hani Katalonyada as'keri endüstri 
kurulmuştu? Hani bundan böyle 
düşmana bir karış bile toprak ve· 
rilmiyecekti? Hani? hani? ..... 

Bütün bu ''hani?,, ler cevapsız 
kalmağa mahkumdur. Zira Kata
lonyanın kanlı macerasını hikaye 
edebilecek dil Barselonanın dilL 
dir ve Krup markalı ağır .cbüslerlc 
bombardıman edilen Barselona, 
Messer ~mit ve Savoya uçakların. 
dan inen bombalarla beyinleri par
çalanan masum yavruların ve 
sütlü memeleri kopan anaların 

Barselonası §U an.da ağzım bu diıt 
konuşturmak için değil, ancak, tek 
ve son &ilahı olan dişlerini dü~ma. 
nın butlarına geçirmek için l;ul· 
}anmaktadır, 

Barselona, dostlarından, .cğul· 

farından, her inandığından ve 
don Jozesinden ihanet görmiif 
bambaşka bir Karmendir ki gad
rin en eşna nUmunelerini göre 
göre kanıksadığını sandığımız bı.: 

asırda göz yaşını hatırlatacnk yer 
yeni bir mağdur yaratıyor. 

Kırk sekiz saattenberi bomba-
lar, obüsler, süngüler, yaylım n· 
teşler ve lağımlarla delik .deşik edi 
len vücudunu ~a anda, Monte 
Siyerra ardında gurup eden gü. 
neşin ateşten mantosuna bürüye· 
rek ve dişlerini bileyerek son ge-

celerindcn birini geçirmeğe hazır. 
lanan bu mağdur; müfrit ve mute· 
dil bütün dostlarırun suratlarına 

da ,tıpkı akrabasından olan düg· 
mantarının ve dUşmanlar na d~st 
olanların suratlarına tükürdüğü 

gibi tükUrebilir. 
Nlznmcttln Nazif 

- Askeri miltcnhassıs geçinen 
bazı yabancılarmuzm cepheleri
miz ve tabiy.e unullerimiz hakkın. 
da bu fikirde olmalan lehimiz
dedir. Bu esas dahilinde yapılan 
ncgriyata düşmanımızın inanma
sını temenni ederim .. Zira, bu ne
vi telkinler onu ihtiyatsız hareket-
} t ik d kti

. C h . Not: Bu ,·azı, Barsclonım sukııtu-ere eıv - e ece r. ep emı- . . • _ 
· k i · ldı . ..3 k 1 ö r.u bıldıren telgraflar gelmezden on. 

:zı yarma çın sa r.ur ça te r-
.... 1 ım· ö .. d . . ah 1 ce yazıhnıştır. 
gu er ı.z nun e erıyıp m vo a- - - -----------
caktır. 

Ve tabakamdan bir cıgara çı
kardığımı görünce, nltın çnkma
ğuıı zarif bir tavrrla uzatarak ilB... 
ve etm!şti: 

- Cephelerimi.tde bO§ yer yok
tur. Hatlarımız mü:ıtahlı:emdir '\'e 
lıer taraf ta kademeli tahkimat ya
pılmz§tır. Esasen müdafaamız tek 
hatta dayanır.ıyor. Arclar.da iki 
hat, ü~ hat. dart hat yaratmış bu
lun~yor. 

- O halde Kntalonyanın aki
betinden ctnin olmak llzım. 
-TııbU •• 
- P'ranko Katalonyaya hücum 

ı ıç A vrup • 
a 1-?ilti 

Gazianteb mebusu Ali Kılzç aile-
~ile birlikte dün akt;am ekspresle 
lsviı;reye gitm~ir. 

---o-

Turizm kongres!nde 
murahhasımız 

Ankara, 27 - Londrada topla
nacak beynelmilel turizm kon~re· 
sine iştiraki'1•1;. hrathsşm·ştır. 

Bura.da hü'kumc• imizi Güı;nrük
ler Umum müdürü M::.hmut tem· 
sil edecektir~ 

lllzolmllarda yardıma muhtaç çocukların 15 bin kadar olduğu an
laşılmıştır. Cumhmiyet llalk Parlisinin lıimaycsindc kurulan ilkokul
lara yardım kımmıu bu çocuklara yardıma karar t'armiştir. Yardım 

Kummu diin toplanmıştır. 

· Sigorta prodiiktörleri birliği, seııelik toplantısını 0~" · 
llalkevinde yapmıştır. ToplanHda yeni idare heyeti stÇI 

şirketlerin hala ecnebi memur kullanmakta old14k/arı hak 
Vekaletine şikayetle bulunulması kararlaşmıştır. 

' 

Bahar sebzeleri 
gelmeğe başladı 
Şehrimizde elan yaz 
sebzeleri de satlhyor 

ırkçeşme 
SUSUZ a an 

suları kesilince 
semtler ahalisi 

Elektrik fabrı 

Bu sene İstanbul kuvvetli bir 
kış görmeden bahara kavuşmuş 

gibi görilnüyor. Vakia hava dün 
biraz bozmuş, uzun müddet tam 
bir bahar havası içinde pırıldayan 
güneş kapanmış ve yağış başlanu;
tır. Fakat buna mukabil baharın 

müjdecileri 1st41.nbulda kendini 
göstermiştir. 

İlk defa bu ay başında şehrimi
ze gelmeğe başlayan kuzular git. 
tikçe bollaşmaktadır. Mezbahada 
şimdi bir hayli kuzu kesilmekte
dir. Perakende fiyatlar 60 - 80 ku
ruştur. Belediye, mevsimi olm:ı

dığı için kuzuya narh koymamak
tadır • 

ilkbaharın en evvel görünc.n 
sebzesi bakla da .son günlerde 
~ehrimize bir hayli gelmektedir. 
Perakende fiyatı 50 - 60 kurştur. 
Gelen haberlere göre Cenup vi
layetlerimizde ilkbahar sebzeleri 
sür'atle kemale gelmektedir. 

Ne kadar gariptir ki yeni mev
simin sebzeleri gclmeğe başladığı 
bir sırada geçen yazın sebzeleri 
el'an kayb~lmamıştır. Mesela şeh
rimize hala "domates,, gelmekte. 

Hu su sıhl)ate muzır ise nic;ln bazı 
yerlerde kesllfp bazı yerlerde 

soruyorlar kesilmediğini 
Vali ve Belediye Reisi L\ttfi Kır. Vali Muhiddin üstündağın riyaseti 

dar, lstanbul hamamcılanna bir altında bulunan ve şimdi ilga ediL 
türlü kavuşamadıkları Terkos su _ miş olan hakkı huzurlu Belediye 
yunun ucuz olarak veı'.ilmesini te. Sular İdaresi meclisi 20 liraya ka. 
min edeceğini vaadetrnışfi. Belediye dar iradı gayrisafisi bulunan bina.. 
Reisi bu hususta emir venn·~ ve lll- lara su verilmek için tesisatın pa _ 
zungelen muamelenin ifasına baş • rasız yapılmasına karar vermişti. 
lanmıştır. Hamamcılar, böyle bir 20 liraya kadar iradı gayrisafili bL 
emrin verilmesinden dolayı Lutfi nalar malam olduğu üzere pek kil. 
Kırdara minnettar bulunmaktadır. çük ve fakir halkın malı olan bina. 
tar. 1 Jar olduğundan bunların su alamıya 

Belediye Sular ldaresi bundan ev. cakl-an pek aşikarken bu karar ay. 
vel de halka kolaylık gibi görünen !arca iHin edilmiş ve hiç kimsenin 
bir harekette bulunmu~tu. O zaman müracaat etmemsi Sular idaresi ve 

Keresteciler 
Belediye erkanınca bir türlü anla • 
şılamayıp gitmişti. 

Ballkpazarl Yolu Vali ve Belediye Reisi LOtfi Kır-
darın, Sular ldaresınae basladığı ıs-

ya pil lyor lahatm nihayet bu idareyi halka fay 
dalı bir hale getireceği muhakkak 

Belediye, Eminönü meydanının görülmektedir. • . . 

dir • 

birinci kısmın açılma~' .iii i&.mal L U m Y" U:WP .b~~l arza: 
edildiğinden bayramertesi ikinci den kırkçec.,,me suyu ışırun de kat'ı 
kısmm yıkılması işine başlarken bir kararla halledileceği şüphesiz 
diğe rtaraftan meydanın açılan kı- addedilmektedir. 937 senesi yazında 
sımlannın tanzimine karar ver- tstanbulda çıkan büyük tifonun se. 
miştir. I bebi ara.nırken kırkç~me suyunun 

• • v Balıkp:ızarı ve buradan Keres. çeşmelen kapatılmış, kuyularının 
Bir senenin sebzelerıyle dıger ğ • d ı ı - ··ı ·· t- tstan . . . . . . . , tecilere doğru uzanan Taşçılar a ıı uvar ar a oru muş u. -

senenın sebzelennın b~rıbırlerıy.e 1 caddesi ollannı parke kaldırım· bul halkının büyük bir kısmını su-
'karıtı}a!ımaları bu sene ılk defa va- y . b k b h l h t ita vük :ı: ıı !arının yemden y:ıpı!ma!lına karar suz ıra an u a er ara n • 
'ti olmaktadır. verilmiştir. Bu suretle şehrin ti- selen itirazlar, birçok fakir semt-

Bu da münakalatın daha ucuz caret merkezlerinin bu ana yolu, ler halkının susuzluktan dolayı has 
tarifelerle ve daha kolay yapılma· burada ileride yapılacak istimlak- talanmalanna rağmen süratle ya -
st, §imendiferlerin yurdun her kö- la açılacak caddeden evvel §imdi. pı!mı~tı. Fakat iki istisna ile ... 
"lesine doğru ilerlemesi neticesi o. :len geçi.de elverişli bir hale geti- O zaman bu hale ilk iti~z eden 
ıarak memleket sebzeciliğinde gö. rilecektir. Evkaf İdaresi olmuş ve camı ~dır. 
rülen inkişafın neticesi bulunmak- •ı Daimi encilmen, ke§fi yapılmış van ve musluklarındaki _suy~ da 
tadır • olan bu yolun yeniden inşası için ke.."l'Ilek üzere olan beledıyenın bu 

l lazmıgelen tahsisatı vermiştir . hareketini önliyerek şiddetle pro • 

Tedavülden kaldırılacak Diğer taraftan Eminönünde is- testo etmişti: Evkafın ..;yüksek 1?a -
timlak edilip yıkılan binalardan kamlar nezdınde yaptıgı teşebbüsler 

Romanya banknotları açık kalan sahalar muvakkat karı;mncıa duralayan belediye bu -
Borsa ve Osmanlı Bankası Komi • bir ~ekilde tesviye edilmektedir . nun arkasından Eyüp kazasının İ· 

serliğlndcn: Meydanın aç •lması ikmal edilince teri gelenleri t: .aımdan Ankarara 
Ilomnnyn Millt nankn~ının bir iliı - ~urası hakiki şeklini alacaktır. kadar yükselen şik~yetlerle karşı -

nınn söre. ikinci tiplen (Rin) ll'yllk 
Rumen klığıt p:ıralnrmın 31 lılrinel- Diğer taraftan belediye pek taşmış ve bu \'aziyet karşısında ta-
kdnun 1!138 de hitnm:ı ermiş olan .dar bir geçit olan Yenicamiin ke- mi ve diğer Evkafa ait binaların 
rnııbndeJe ınildcleti 31 m:ırt 1!)39 in- meri altını yalnız yayalara tahsis musluk ve şadm•anları ile Eyüp ka
rlhlne kadnr temdit edilmiştir. 19- ederek burada nakil vasıtalarının zası dahilindeki ç~melerde kırkçeş-
6- 15- 33 ihraç lnrlh.ini lhtiya ~den geçmesini menet:niş ve Yenitami- me suyu gürül gürül akmağa de-
hu p:ırıılnr miltcad•lıt renkler ilzc- 1 • ·ı . . k. d•v f 
i b 1 

' 1 1 1 d n mn\··ı ,.e in diğer tarafındakı yolu nakı va- vam etmıştır. Ilalbu ı ıger tara • 
r ne nsı ınış o up ıun nr n • . • . · · · d" 
s:ırı renkler diğerlerine gnlip bulun- sıtalannın geçmesıne açr.:uştır. Ke· tan bırçok masraf ıhtıyanle ort 
mnkladır. TUıöıt pnrnların yüz torn - merin önüne nakil vasıtalarının beş çeşme arasında bir de terko~ çeş 
fınclnki orln kısmn selen csn<ı melin geçr.lemesini temin için kırmızı, mesi vilcude getirilmiş, fakat bu 
mor olarak basılmıştır. . beyaz lıcyalı direkler dikilmiştir. çeşmelere su verilememiştir. 

Bu pornla~ 31 mnrt Hl3!l tnrihın<l~n t~te imdi merak ve hayret u _ 
~onra teclr.vfil erlemlveceklcrl içın i " ş 
'lahiplerinin bıınl:m Rnmnnyo Milll yandır?n nokta budur: K~rkçeşme 
Bnnk:m gişelerinde tebdil etmeleri lf'Olnl~CIFD al mca suyu cıdden sıhhate muzır ıse ~ -
!Azım selmektcdir. . . ve g Ü r o lttYı 1 o e rin bir kısım sekenesine menedilen 

Allıkndarlarca bllınmek ilzere ıltın D bu su diğer kısım halka neden meb-
olunur. m lÜ ca de De 1 ruıen vsiliyor? 

nın yeni kaZ 
it İstanbul Elektrik Ş 

·11 
zamanlarında, şirketı. te 
kaçakçılık işi dolaY151;e 
ağa fabrikasında da ~ 
pan nafıa heyeti tst~ 
yük bir şehrin ele~~ 
temin eden bu fabrık ıı, 
bir halde buluncJ~ğ~J 
kazanlarının dı§ cıda !l 
bir tazyikle içeri çoı.-t . 

V ki!ttl• 
müş ve Nafıa e . 't 
Şirketini kazanlar.ı sur 111 
tirmeğe mecbur ıut~5 
bundan pek az sonrll '/ 
lektrik imtiyazı Nafıll U~ 
ce satın alındığtndaft 1 
iabrikanın kazanları 1 

mişti. 

Şimdi bu muaııaıt1 
inşaatı ikmal edilerel: 
gelmiş bulunduğund~ 
ğadaki elektrik fab;:oı•ı< 
\.ı.:. 1 .. -. - -u ...Sw.I• """"" "'"' 

mak üzeredir. 

-"' it1f . Betoarme olaraJ" tı if 
bu yeni dairenin iıışaa 

5
ur'' 

yük olmakla beraber ıılıf 
mal edilecek ve ıraı3 

ne yerle~tirilecektir ' 
ete~ 

Yeni kazanlarla ~ 
kasının kudreti çok 11 

,, 

d ce• 
tır. Ayni zaman a ıciJl 
zim ce teksif eden ıil~1,ıı:e 
bUyük tadilat ve yetıl 
maktadır. 1 

t taııtıı 
Diğer taraftan 5

. iiJl ~' 
i.darcsinin elinde bil.t ifl l 
lektrik ana şebekesıtı 
için bir proje vardır• 

Trakyada kUçUk 
kursıarı 

Edirne, 26 (.A..A·~ ~~ 
bir taraftan köyler e0~!' 
merkezlerinde orta •. J ş 

ole W 
mağa çalışırken ç •ıt 

ri görülen küçük :: ,fl 
da her yıl biraz d tile )'ol 
tadır. Kısa ve prıı ıtı ~ 
yetiştiren bu kurslar 

çıkmıştır. ~ 

·si A 
Yeni Efgan elç• ) / 

(P. fı,. 
Ankara, 26 · {Llıı 

büyük elçisi Feyı fY eııri 
• 1 § • 

Toros eksprcsıy c JJııriel 
miş ve istasyond~ ıcatcıJl 
1i namına hususı 't /.~ 
muavini trfan sabı ~ 
kol dairesinden F~~~ıc er 
mur ile Afgan elÇ 

tıtı!• 
fından karşıtanıtıl:. 

~jO 
Fransız alçısı. 

resrtll ; 
(
}. ""' Ankara 26 : • ~ • ıçısı 

Fransız büyil'tc e diPl 
.. ıcor 

Massigli bugun sttıi 

refine bir kabul rericif ıtı« 
Rcsepııiyon.da u;c "'e1' 
Şükrü Saracoğlıı 1 ıtı'ti\C 1 

nr, bütiln kcrdiplo ıııı'1' 
bir çok phsiycttcr 

muıtur. 



ı--····ı -.. ... _. ............ .. 
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1 

Hemen önlenmesi lazım gelen 
bir iş : Sun'i kurbanhk buhranı ! 
KURBA,,"'\ Bayramı Salı günUdilr. Yani Uç gün sonra ba.y. 

ram11. giriyoruz. Ortalıkta kurbanlık koyun görmüyo
ruz. Men:leketlmlzdo koyun bitmiş değildir. Her yıl J..-urban 
bayraml3rmdao bir bdta, on be3 gün önce müsald meydıınlar 

kurbanlık koyunlarla dolar. 
Kurban Bayramı, her tuafmda.n sarfmaıar, lkl mUhbn neti

ce verir. E\"\ ela, derilerlnden geçen yıl Hna Kurumunun 200 bin 
Ura hasılat temin ettlğb:ıl blldlğlmlzo göre, ha,·a milcl&faa.<ıı he
defiml:ıln tahakkukunda zengin bir ne\i nrldn.t menbaı mahiye
tindedir. 

Saniyen halk da.ha ucu:z; ve bol et yemek fmıatmı bulur. 
1 

Kurban bayramı geldi, neredeyse gfrmı, bnlunacağlz. Hal-
buki ortada koyun yok. Bunun 11ebebl, yazdığnıuz balmnla.r
dıın olduğu kadar, ortada döndilğii tahaklmk eden bir desiseden 
dolayı da tok mlihlmdlr. 

Borı celeblerln l'ebre gelen koyunlan ch"nrda tevkif edip 
toptan almak ilzero da\·ar SahJbJcriyle Uzlaştığı Ve pey Tererek 
da,·arlarm ~ehro girmesine mani olduldan söyleniyor. Kurban
lık görülmediğine göre, bu doğru olsa gerclrtlr. veıe,·kl doğra 

olmasm, o halde, neden koyun yoktur! 
Haydi halkın da.ha ucuz et yemesinden, danr ıahlblerlnln 

yılda bir gelen bu fırsattan istifade etmesinden, koyun ıa.tışı

nm artma.smdan ve blnnetfce et flatlarmm d~meslnden ,·azge. 
celim, llava Kurumunun mllhkn bir hasılatını da muhil ola.n bu 
l!!C derhal el atmak JAmn değil mldlrf 

Bunun ıebeblnl anlamak, izale ederek bir an e\"\·eı ve yani 
saatle mukayyed bir zaman lı:lnde hallecllp 8ehre koyonlann 
girmesine yardım etmek bu;Unlin eu mlihlm YO en müstacel ~ 
lerfnden birini te:;kJl eder. 

Helo celcblerln böyle bir hareketleri tahaklnık edene, blr
lcaç ta.raflı uran mnclb olan bu vaziyetin tekorrtır c.tmemcslnl 
tcmln için de bir ibret dersi ,·ermek lcab eder. 

İ.s~dlğtmiz zaman f~l değildir. BugiinUn n belki bu eaatln 
meselesidir. 

Kimsesiz çocukları 
himaye etmek ıaz m 

Bir yığın zavallı 
sefaletin, 

yuvarlanmalarına 

yavrunun himayesizlik yüzünden 

ahlaksızllğın korkunç uçurumlarına 
müsaade etmemeliyiz 

Kimsesiz çocuklar, bu memleketin ıınıı_..ı-. 
en esaslı dertlerinden biridir. 

Yaz, kış şehrin muhtelif semtle
rinde perişan kılıklı, soluk benizli, 
birçok çocuklara tesadüf edersiniz. 
Uzağa gitmiye lüzum yok, ekseri. 

si 10 _ 15 yaşlan arasında olan bu 
zavallılardan kaç tane isterseniz, ca 
min olunuz Beyoğlu, Galata Balık
pazarlannda ve şehrin liman taraf
larında bulmak kabildir. 
Karlı, soğuk günlerde, biribirine 

sokularak tunelin arasından sıcak 
buhar dumanları çıkan ıskaraları 

üzerinde donmaktan korunrnağa ça
lışan bu zavallıları gördükçe yüre
ğim sızlar. 

Hele Tokatlıyanın mutfak pence
resinden gelen kokulan teneffüs et 
melde midesinin açlığını gidermeğe 

" .. 

' 

Sokak ortasınaa uyuyan kim sesiz yavrulardan birkaçı 

• 

çalışan biçare yavruların hali yü - 18 saat durınadan yan aç, yan tok ıessese kurmuş bulunuyor. Fakat 
rekler parçalayıcıdır. çalışmak, dayak, hakaret, hatta ba- bunlar ihtiyaç karşısında o kadar 
~ nl b' kı h allık zan da işkenceye uğramak bunların gayrikafi, o kadar az faydalı olu -_,________ .ou arın ır smı am ya - ek k 

1 
.d. , _. k' · ki b fect 

gü d 15 20 k k 
t ısrnel en ır. yor ~ı, ·ımsesız çocu · arı u 

M l• ı y o n prakar ve · ~l e Fak- t d~ruğ ~ b~kna- Biraz büyüyilp serpildikten sonra akıbetten h"Urtarmak imkfuu bulu -

11• r a 1 k geçırur er. ; ·a 1 er ır ·ıs. b f • h f 1 h ··1 ed 1 d · · .. .. kt K d'l u ecı ayata az a ta arnmu e. namıyor. 
mmın a ışı gucu yo ur. en ı e. . d b' - y k 
· ·ı·ğ· h zl ğ lek meyıp e, ır gun sıgındı ·lan ev - Bu iş, zaten belediye işi değildir. 

35 
rıne sersen ı ı, ırsı ı ı mes e-

• • • eli • 1 rd' H' b' ko t 1 t~b· den kaçarlarsa, bu zavallıları daha Amcrikada ve Avrupada daha doğ. a r a Z 1 Ve r g 1 S 1 lmınm~ş e ır. . ıı;t taır f n dro e 
1
. a 

1 
büyük bir felaket bekler. rusu medeni m~ .• • ...! .. etlerin hepsin-

o ) an, cemıye ra ın an e ın • Fuh k ku · dil d lduğu "b" b" · d d l 
d t tul 

.1 t b" . .1 şun or nç pençesıne şer. e o gı ı, ızım c, ev et 

b k f f 
en u mıyan, aı e er ıyesı, aı e 1 b""t · d d 1 · · d 

rın başka türlü hareket etmelerine Kimsesiz çocukların en fena, en kuvvet alan v~ h~n da ~umı a a Ya S 1 a e d l• ı d ı• muhabbeti görıniyen bu zavallıla- er... u çesın en, ev et otorıtesın ~ 

d "mk:l kt iptidai şerait altında, yetişmeleri yardımını temın edebılecek, azıyete 

BU .. y u·· k M · 11 t M ı · . d .. b. k e 
1 

n yo ur. yüzünden, memleketin ne büyük za- gelen bir teşkilat kurmamız ıaıım _ 
1 e e C 1S1 U n 1 r Ç 0 Kanun ve cemiyet, bu ~ava_llıla. rarlara uğradığı hesap edilmiş olsa dır. Bu teşkilat, durmad:ın, yoru~ • 

1 ~ h 1 m U .. za kere k b 1 :ıın yakasına, ancak suç ışledikten idi, elde edeceğimiz, netice çok kor- madan çalşnalı, Türkiyedc, )uç. 
ayı a arı ve a u effi sonra, cezalarını vermek için yapı. kunç olurdu. bir kimşesiz yavrunun efaletjn, ah. 
Ankara, 26 (A. A.) _ B. M. Mec. Ankaranın Yakupaptaı köyünden !';lf ... Diğer zamanlarda da, bunların Anasız, babasız ve sokak ortasın. Jaksızlığm korkunç pençe:ilne düş -

tisi bugUnkU toplantı.smda 1340 ma- Yozgatoğullarmdan Ahmet oğlu Sa açlığı ile, açıkta kalmalarile alaka- da aç kalmış yavruları himaye et- memesi için her çareye baş \\Urma _ 
it yılı b<ıamda.n 1935 ....,ali ''l•·•· ''"'nu- Wm Ka M 11 dar olduğumuz pek ender vakidir. memekle, cemiyete, insanlığa müte. l lıdır. """ ..... .,.u......, ı:ş yanın, anisanm yasçı _ 
.na kadar tahakkuk ettirilere tah- lar köyünden Mustafa oğlu Hakla Kimsesiz yavruların erkek olanla- madiyen muzır insanlar yetişmesine Haberci 
sil edilmem~ olan arazi vergisi ba- 8içinin ve Uşakın Dağdemirler kö- nnın hali budur. Kimsesiz kızların sebep oluyoruz. -----------

antantı 

konseyi 
Hariciye Nazırlar1 Şubatta 

kayasının munzam kesirle ve ceza- yünden Sarı Mehmet oğullarmdan ise felaketi bundan az değildir. Bu Dikkat ediniz, katillerin, hırsızla- B a 1 k a n 
lariyle birlikte kayıtıarınm terkinL biçareler, ahretlik ismi altında, tam rm, yankesicilerin büyük kısmı 

Ahmet oğlu Halil Öndemirln ölüm 
ne ait kanun J!yilıasmı mUstacelen manasile bir Kurunuul§. esiri gibi hep bu zümreden yetişmiştir. 

cezasına. ~arptmlmalarma ait maz-
ve tercihan mUzakere ve kabul ya.şarlar. Hele merhametsiz, insaf-

batalar tasvib olunmu3 ve 1928 l!le-
elmi§tir. sız bir hanımın eline düşerlerse • ki 
Vntanda~lan eski senelere ait nesi muvazene! umumiyesine dahil ekseriya böyle olur_ mahvolur bi -

borçlardan kurtararak onların son bazı daire bütçelerinin muhtelif ter- çareler. 
YJllara ait vergi mUkellefiyetlerini tipleri arasında 679.185, Mim MU -
kolaylıkla ifa edebilecek bir hale dafaa vekaleti bUtçesi fasıllarmda 1939 yılına ait olanının 18 milyon 
gelmelerini milmkün kılacak olan 200 bin liranın milnakaleslne ve or. liraya ve 1940 mali yılma ait ola.ru

Kendine bu yolu meslek edinmiş 
biçareler, hep kimsesizliğin, himaye_ 
sizliğin kurbanlarıdır. 

Filhakika bir Ilimayeietfal Cemi
yetimiz \'ar. İstanbul belediyesi, kim 
sesiz çocuklar yurdu diye bir mü _ 

bu kanun lli.yihasile mUkcllefler le- man umum mUdUrlUğü bUtçesine nm da 17 milyon liraya çıkarılması ı kf • f v k" ı f' 
hinde ihtiyar edilen vergi fedakar- de lOO hin liralrk munzam ta.hsl- hakkındaki kıınun lli.yihalarmı mU - ISa e a e J 
Irğr 35 milyon lira gibi yüksek bir sat verilmesine ait kanunları kabul zakcre vo tasvlb eylemiştir. 
rakam üade etmektedir. eylemiştir. A~kert fabrikalar teka- B. M. :Meclisinin yine bugün ka-

B. M. Meclisi ve onun hUkfuneti- Ut ve muavenet sandığı ve cenaze bul et.mi§ bulunduğu kanunlar ara.. 
nin halkımızın daha gen~ ve mu - nakline ait beynelmilel mukavele- smda 9 Eylül 1338 tarihine kadar 
reffeh bir hayata erismesini mUm- ye iltihakımıza alt kanun ıtıyihaları 1 millI orduda vazife alan muhtelif 
kUn kılmnk için almqı olduğu bu ha.. da ikinci mUzakerelcri yapılarak tas 

1 

sınıfa mensub alay sancaklarına bi
Yirh kararın yakın bir Atide iyi ne- vib cdilmi§tir. rer istiklal madjılyasr verilmesi, 
ticeler vermekte gecikmiyeceği Meclis bundan sonra bugUnkU I devletin dahili ve harici borçlarma 

Deniz 
müsteşarlığı 

Gümrük teftiş heyeti 
reisi Nuri Aml tayin 

edildi 

toplanıyorlar 
Şubatın 16 smdn Bükre~to topla.. 

nacak olnn Bnlkan Antantı hariciye 
nnzırlarr konfernnsmn, hilkCımeU

miz namma hariciye vekili ŞUkrU 

Snraçoğlu iştirak edecektir. 
Hariciye vekiline bu scynhatte, 

hariciye umumi katibi Numan Ri
fat Menemencioğlu ile §Ube mUdilr
lerindcn birkaç zat rcfukat edecek
tir. Bu toplantıda milddeti dolmak. 
ta olan Balkan Antantı reisliği de 

şUphesizdir. ruznamesine dahil ve ilci defa mu.
1 
ait tahvl1ler üzerinde spekUIA.syon 

Kabul edilen diğer zakereye tnbi lfıyihaların milstace - yapılmasına mani olmak ve tahvi-
layıhalar len ve tercihan mllzakerclcrini ka- ~ liit piyasasında nft.zımlık yapmak ü-

Yunan Bnşvekili ve hariciye nazı
rı tarafından diğer bir devlet baş
vekil ve ya hariciye nazımın dcv-

Ankara, 27 - lktısat Vekaleti redilecektir. 

Ankara, 26 (A. A.) - B. :M. Mec- rar altına alarak Hatay mebusla - zere kurulmu§ bulunan amortisman 
Deniz .r..1üste:,~lığına, Gümrük Tef. Bu defaki toplantı fcvknlade bir 
tiş Heyeti Reisi \'C eski İstanbul mnhiyeti de haizdir. Çünkil Belgrad 
Gümrükleri Başmüdürü !\1ustafa da Yugoslav başvekili Stoyndino _ 
.Nuri Anıl tayin edilmiştir. vlçle ttalya hariciye nazırı Kont 

lisi bugün Refet Canıtezin ba.§kan- rrnm devlet demiryollarmda pnra- 1 sandığı sermayesinin 4,5 milyon -
lığında toplanarak zeytin ve yabani sız seyahatlerine, ikinclkfınun ve dan 6,5 milyona çıkarılmasına, mu
zeytfn mahsullerinin iyileştirilmesi şubnt 1939 ayları ücret ve mansları- vazene vergisi kanununda bazı ta • 
hakkındaki kanun layihasının geri mn ikincikunun ayının 27 sinden i. dilat yapılmasına alt knnun liiyiha
kalmıg olan maddelerinin mUzake- libarcn ödenmesini, 125 milyon lira- larr da bulunmaktaydı. 
rf?sinl yaparak mezkur kanunu ka- ya kadar taahhüde girişilmesine a- B. M. Meclisi yarın (bugUn) saat 
bul etmiştir. it kanunun yıllık tnnhhUUerinden 14 do toplnnacaktır. 

Yeni müsteşar dün yazifcsine baş- Çiano arasında yapılan mUzakere -
lamıştlr. 1\Iustafa Nuriden bos ka- lerin konferansa arzı laznngclmek
lan teft~ heyeti reisliğine Gümrük tedir. Ayrıca Bulgaristanın Bnlknn 
başmüfettişlerinden Abdullah tayin Antantına girmesi meselesinin bu 
edilmi~tir. toplnntıdn bir formUle bağl:mması 

• t .. ·.:.' 4'111.· ..... .; ... t.-_ ... : • • ,_j • - - '• \... .... ... - :t<, . 

Ortahkta koyun yok 

K URBAN Bayramına üç gün kıı.1-
dığı halde, ortalıı..in koyun görül

müyor. Eski yıllarda adını başında. l>Ol nuz
la.n yaldızlanmış, üstü boyanmı~, aynkla
nnrn tüyleri makasla dih~eltllmlş, bosazına 
tıngıraklar takılmr~ sürüler meydnulan 
doldururdu. 

Z\"c olduğunu bilmiyoruz. 
:Cır §ey bl!iyoruz, o da kasapla.rm et fl 

atlarını yük eltmcğo çalı tıklan 'e Kur
ban Bayramı olduğu halde koyun bulun
mamasıdır. 

Ey muhterem ahalll 
Bu bayram da dal anm kellesi mnkto, 

derisi yUzülmü Abdilrrahman Çelebilere 1 

Yahudiler Filistine 

gidiyorlar 

A N'ADOLU Ajansından: 
Yahudilerden bir murahhas heyet 

J.,ondraya hareket etmiştir. Heyet 1 nlın. 
dllcrin serbestçe Fillstinc Jıirrct edelıilmo
lerinl tstlycccldir.,, 

ımım şel "in ycrclu ııa nsWıl ! 

Numune ekmeğine hile 
karışmış 

B IR gazetede olruduk: 
••ncledlyo ikhsat müşa,·ere heyeti 

tekrar toplanarak ekmek meselesini görü
cccktlr. 

Heyet, ucuz ikinci ne\1 ekmek için ha
zrrlanrrı kimyn.Jıaneyc günderllcn nümune
y-0 hlle karrştırıldrğma, mayasız hamurla 
ekmek yapıldığına kanaat gctlrmi5 olduğu 
tein bllhassa bu noktayı miizakcre cclecek
tlr.,, 

Bu haber doğru~· a bizce asıl araştırı. 

lacak, hamurun mayası değil, hamuru ya.
pa.n mayasızdır. 

ihtimali vardır. 

Refi Bayar Avrupadan 
döndü 

Bir müddettcnberi A vrupada bu. 
lunan Milli R<'nssUrans müdiri Re
fi Bayar bu sabahki ekspresle şeh
rimize dönmü~tür. 

Jlnm ilahı :\an ı bütün dünyayı 
snrmıstır. lli1Jm lcln do fniltı bir 
tek kannt bliyllk lıir kazıınçtrr. Jla
,.a J\uruınunıı. yardım için, kuman 
b:ıyrnmmclan l<;tifade cclcl!:a. 

'!'. !!. 



~ 
rm= _zı=: HABER c:- l\Jqam J>OHHt 

lmpeks hadisesi=Fransa =MecüSiiıder{ 
fahkikah ilerliyor . Italyaya 

. Baştarah 1 incide nizlı:mkın yoptıruca~ı gemiler i\in 
vasıtası;le tetkik ettirilm~l.t<'dir. teklifte lııılunnıuş fakat Dcnlzbıınk 

Ankara adliyesi şirkete <fair bil- rn~lp Swan Hunlcrs firmasının tek. 

OF" Baş tarafı 1 ncid~ 
metinin etrafında müttehid kalma· 
sı lAzımdır. Millein menfaati bunu 
amirdiıı. 

cevap 
raya hiçbir liOY ilave edllme111eslni 
istiyen radikaller taratfmdan veril
nıiıı olan takriri tefrik et.mi§tir. 

Sivas Çime 
fiibrikası bil 

•• cikleri nlC:ağunu tesb:t t . w• llfın[ tlnlın elverışli bulduğundaq si-. c rıgı, . . . r· . 
Naci Sab~j 1brah' H p:ırışııu o ırrn:ıyn 'erme,lı kar:ırl:ış. 

• . ' • ım, aydar ve lırmışlır. ParHimento azasının kaffesi 
Reyo iııtirak eden 609 mebus, bu 

metni ittifakla kabul et~lerdir. 
Milteakiben "hükumetin beyanatım 
tasvib ve onun Fransız imparator
luğunun tamamiyctlni vo Fransız 
imparatorluk yollarının emniyetini 
muhafaza !ıususundaki teyakkur.u • 
na itimat beyan cdt'n" takririn he
yeti mecmuası 228 reye karşı 374 
reyle kabul edilmiştir. 

uz ere 
Mahmut ısımlennde beş Ki§inin Mr. ':l'ubini'nin lngillcrc.l c son sc-
daha mah'.lmnttna müracaat et. )Dhntlııe sclincc, uzun scnelcrdenbc 
miştir . ri Türki) ede koınisyoncu sıfntile te: 

lmpcks §irketini teşkil eden Ke- essüs etmiş 'c birçok resmi daireler. 
mal ve Şakir Sedenin kardeşi De- Je senclerdenlıeri jş ):ıpmış ''e mcm-

• b lck<'limizde çok i> i tnnınmış olan bu 
mz ank teknoloji şubesi müdürü z:ıt 1 1 dolol ısltc her sene lılr iki defo 
Süleyman Seden, bankada müba lngillcrc.} e gider. 
yaat işleriyle de meşgul olmaktav· Nitekim son ının:ınlordn da yine 
dı. temsil etmekle lıulıınduğu firmalar _ 

I 

Fransanm sulh arzusunda olduğu· 
nu beyan ve teyid etmişlerdir. 

Harbi takbih için beynelmilel 
bir konferans akdedilmesi tekli. 
finde bulunan Biam ile ayni fikir
deyim. 

Sivasta yeni ve modern binalar 
geniş caddeler ve sokaklar par 

SIVas, (Hususi) - Sl\'as Orta A-ı modem tc~kilatlJ > 
nadolunun ortasında nUiusu yıldan lar kunılmuş ,.e 
yıla artan tarihi tiyUk bir gehirdir. parkelenmiştir. ~ 

Fakat son vaziyrt üzerine Sü
leyman Seden dtin Denizbankta. 
ki vazifesinden istifa etmiştir. 
Diğer taraftan bir gazetenın 

verdiği malUmata göre Ankara 
adliyesi bir İngiliz firmasından 
§ehrimizdeki mümessiline gelen 
bir mektubu ele geçirmiıtir. 

don lılriııdcn alılığı da\'el Oıcre cu
m:ırtcsi gfinli Londr.ıyn nıutcvccci • 
hen l lnnbuld:ın h~rekct clm i~tir ,.c 

Böyle bir teşebbüs Fransaya 
şeref bahıedecektir. Harp, ~ir 
delilik ve bilytik bir budalalıktır • 
Fakat Fransanın menfı:ıatJanna 
dokunulan her ncktada Fransanın 

şub:ılın lılrlnd h:ırtnsındn ) ine ls- kat'! bir "hayır,, ile mukabelede 
t:ınl.ıula onlct edecektir. 
Yuknrıda dıı yazdığım ~lbi Mr. Tu. 

bini'>l hiçbir sıırelle nl:'ikııdor cimi
> en blrtrıkım işlere kendi adını kn
rıştırmış olcluğunuzdnn dola) ı kamı
nı \'ekili sı foliyle l m ,·etle protesto 
eder ve fşbu mektubun aynen snze. 
len izin l orınki nilsh:ısındn neşredil
mesini dilerim. Saygılnrırnlo .. .,, 

bulunması lazımdır. 

Fransanın kuvveti, onu bu su
retle hareket etmesine müsaittir. 
Büyük harp esnasında kıymetini 

.li;vveıa BICım, beynelmilel bir 
konferansın içtimaa davetini te
menni etmekte olduğunu, ancak iki 
devlet arasında yapılacnk bir müza
kerenin tehlikeli olacağı mUtaleıuıın 
da bulunduğunu beyan etmiljtir, 

Şehrimizde imar hareketlerine ve meydanı da ~ 
büyük bir yer vorilmclttcdir. Son lir. Bu faaliyet fç ııı 
yıllar içersinde ~ehri istasyona bağ. ru ilerlemiş bir bal 
lıyan İsmet 1nönU caddesi üzerinde Cumhuriyet ve ı 

Şapkasız 
gezmek kansere 

sebep 
oluyormuş f 

Meşhur Fransız doktor
ları, modaya şiddetle 

hücum ediyorlar 

delerinde halk ta 
binalar yııptırıJ[llSlı 
Yakında bUyilk 

bin lira sarfiyle "'
9 

ile Cumhuriyet eadd 
rulmağn ba§lana~ 

Bu mektupta firma buradaki 
mümeasiline, mümessillik huku· 
kunun baki olduğuna, fakat i§lerin 
iyf yUrUmcıi için !mpeks şirkctile 
teıriki meaai etmesinin lhım gel· 
diğinı iıaret etmektedir. 

İngiliz firmasının buradaki 
mümessili mütareke devrinde Ka
dıköy 'kumandanlığını yapmış olan 
Takardır. 

Diğer taraftan dün isimlerini 
yazdığımız iki İngiliz.elen Bernard 
Tubininin vekili, müekkilinin bu 
i~lerle aıa:.ası bulunmadığını 
bildirmektedir. Bize gönderdiği 
mektubu bu sütunlarda okuya
caksınız. 

Tubini 2S seneden fıu:la bir za· 
mandanberi memleketimi2de bu
lunmaktadır. Galatada Unyon ha
nındaki yazıhanesi de bu kadar 

eskidir. Kendisi bilhassa İngiliz 
fabrikalariyle Türkiye arasında 

komisyonculuk işleri yapmaktadır. 

D1ğcr taraftan Krep ismindeki 
İngiliz ise şehrimiz.de yazıhane 
sahibi olnııyan bir komisyoncu
dur. 

Krep pazartesi, Tubini de cu
martesi günleri şehrimizden ayrıl· 
mışlardır. Krepi son defa olarak 
-cu:narteai gUnü Perapalas otelinde 
görmüşlerdir. 

Deni2bank tarafından İmpeks 
Limited Şirketine verilen teminnt 
mektubu işi hakkında da bankanın 
şirketin müracaatı üzerine oir 
mü§tcri sıfatiyle teminat ver.diği
banka muameleleri de yapan 
Denizbankın bu harcl:etinde bir 
kanunsuzuk olmadığı bildirilmek-

Şilideki 
müthiş 
Zelzele 

B<l§tara/ı ı itıcidv 
eh anndakl Kulnes kasl1bıısmm ta
mamen ortadan kıılktığı blldirU
mcl.1edir. lmdad ku,·vctlerl, derin 
) anklarla kesilmiş olan yollardıı bil. 
yük bir zorluk lı;lndc Juıznzcdcleri 
kurtarmağa uğraşmaktadır. Şehir 
\•c kasabanın uları, elcldrlkleri \'C 

tclcfon hatları l•etillmlşUr. 

Tayyareler mütemadiyen, lınrab 

olan mmtakalara dolrtor, hastaba
kıeı \'e yiyecek ta!lanaktadırlar. Şii. 
landa Qlenlcrin sayı ı 10 bin olarak 
tn.hmln edilmektedir. l'alnrz 11yat

ro blnıısmm enkazı nrnsmdan 428 
ölll ~lkanlmıştır. 

Resmi mahfeller bütUn Şii! arazi
sinde zelzele yüzünden on beş bin
den faz.la insan öldüğünU anı) orl:ır. 

Frankonun Muso
liniye teşekkürleri 

B!Um demiştir ki· 

takdir etmiş olduğum İtalyan mil- "- Almanya, ltalyanın mlitale. 
Jetine olen muhabbetimi unutma- batı karşıaında aliikııaızlık göstere
dım. Fransa, mülki tamamiyetine, mcz. Roma • B!!rlin mihverinin 
şimali Afrikadaki imparatorlu- mevcudiyeti nnındanberi Avrupa, 
ğunu veyahut müstcmlekat impa· ı Almanya menfaatine taksime uğra
ratorluğuna dokunulmasına ve ser I mı§tır ve ltalyn, ııınbırsızlık lçfnde
bes münakalatın müteessir olması I dir. 1936 sonesinde ademi mUdaha

na müsabama edemez .Yarınki va- le itilafı, makbul ve muteber görU. 
zifemiz, çetin ve ağır olacaktır.. / nüyordu. Fakat bugUn bu itilaf, 

Fransanın, imparatorluğunu ve 

1 

hükilmden sakıt olmuştur. Bn iti • 
bilhassa bugün kuvvetten başka :ar, ancak hUkOmctin bu misakı 

bir şey tanımıyan dünyada mü- I Fransanın menfaatlerine hfıdlm ol
dafaaya her .ıam2.n amade olduğuTduğuna hUkmctmcsl nisp Unde bizi 
idealini karumak için müttchid ol bağlamaktadır. 

Tıb Alomı, her gUn zararlı modtı 
hnstnlıldariylc mUcadele ediyor, mo 
da mUptclalarının modıı.ya kurban 
gitmemesi için didinip duruyor. 

mnsı icap eder.,, Fransız - İngiliz itilafı, Fransanın 

İtimat reyi 
müşterek siyasetini bizim en l)i ad

deUnekte olduğumuz vadiye sev -
ketmeslne mlnl değildir ve İngiliz 

HükWııct, Fransız imparatorluğu- efkarı umunılycsl, Fransnnın faalL 
nun tamamiyelinl vo Fransız impa- yet göstenneslnf beklemektedir. ls-
ratorluk yollannın emniyetini mu
bafıwı hususunda hükumete itimad 
beynnını mutnznmmın olan fıkra

nın müttefikan kabu!U için bu fık-

panyanın cumhuriyetçi ordusunun 
mukavemeti, Fransanm ltalyan or
mUtalebatı karı;ısında kalacağı anı 
gcciktlrml'ktedfr.,, 

Hitler Sovyetlerle 
anlaşmak istiyor! 

lngilizce ''Sanday Plctorial,, 
gazeteıi y-9zıyor: 

Bütün dünya Hitlerin bun.darı 

sonra ne yapacağını beklerken Na
zi Lideri, Avrupadaki hakimiyeti
ni tamamk.mak ma'ksadını takip 
ederek, Sovyet Rusya ile gi:r:li bir 
anlaşma düşünmektedir. 

Plfin hazırlanmak iizeredir. Bl: 

hafta Sovyct ve Nazi murahhasla· 
rı bir lskandinav hükumet m.!r
kezinde, ihtimal Stokholm.da bulu. 
şacnklardır. 

liderine, bir çok Rua aayeaUmnin 

Sovyet • Amerikan dostluğuna ta· 
raftat. olduklarını bildirmişlerdir. 

Hitler bu sefer de, mazide bir 
çek iyi neticeler vermiş olan bir 
silahı kullanmaktadır: 

Tehdit .... 

Rusya için bUyük bir ihtilaf do· 
ğurabilecek olan Ukranya mesele· 
si ortaya çıkarılmıştır. 

Haftalarca herkesi, Hitlcrin 
Sovyetlere kar§ı askeri bir müca
deleye girişeceğini zannetti. 

Neteklm kadınlara güzel bir vü
c:ut tenasübü temin ettiği için rağ
bet gören korsafarla bUyUk bir miL 
oa.dcleye girişildiği gibi, insanlan 
alkol fıçrama çeviren ayyqlığm, 

nnaerin Lirlnci !!ebeblerinden olan 
fazla giln banyolarının v her so
ne binlerce moda düşkUnil genç kız. 
ve kadını merhamctslzco mezara 
sürUkliyen zayıflık modasının önU
ne geçebilmek için çalıvılmaktadır. 

Son gUnlerdc satahl~·et anhibi tıb 
mahafillnden bfldlrlldlğine göre, 
insanlığı tehdid eden diğer bir mo
da h:ı.stalığı da b:ıı;ıı açık gt'zmektir. 

Bu illet gerek yazın, gerekse kı -
ııın daima 1.1Uılllı.\!U ln!tıCCfcr dogu • 
rnbilir. Bundan dolayı fetakete ma
ruz kalan birçok kimseler vardır. 
Şa ka~ıs gezmek, hem çoc\ıklar, 

cm a anlar için teh • 
Ukelidır. 

Fransız tıb akademisi Aıtı.sından 

doktor Plyer Nobckurt diyor ki: 
"- Yazın, çocuk, genç veya orta 

yıuılı ins1U1lar bnş açık gezmekle 
her zaman bnş ağrısı ve ateş için
de bulunurlar. B:ıznn bu vaziyet bir 
menenjit do~urablllr. ı<:ışın ııapka -
sız gezenlerin bir ihtlknna maruz 
kalmaları ve dalma kurtulamıyaeak. 
lan nezlenin reelcrde bir ihtilüt 

>·apması muhtemeldir.,. 

Nümunc çiftJ@ 
bank tararmdan Y' 
çlınento fabrlk~ pl 
ve istasyonda y!l 
atölyesi faaliyete cıııJ 
memlekette iş ha ıııl 
yccek vo çirncntoıı 

nın ucuzlamasında!l Jıll 
ni hlnaların yUltst 

daha güzel bir 

caktır. -' 
Hayatı ucuııatl!I t 

yUk vllAyetiınizde ı-
zarlıksrz sa~ kaJl:ı 
de de tatbikı için 

ret odası tarnfında!l tJI'· 
zırhklara başıantıııd 

Antepte 

Halkevı 
kolu Ha 

gideC8 
Gaziantep, (l:J~j' 

mıun göst erit eu · .• ..ıl 
sillcrlc hnlkunZS ~. 
§atmakta ve çok 

dir. Temsil gurııerl Jf# 
ynn seyirciler ın09 

tnkip ediyorlar. ı 

Gösteril vubcııı!J. 
mı tatilinde .Hata>,. 

,,.,sG 
yaparak orada b.ı> 
mek tcşebbUsUndedit' 

. JJ• 
Gençlcrimizın t 

iki kardeı: menıtcl<C .!it 
bif'J.I" 

smdııki sevgi ve . 
ha çok kuvve•Jen 

Kilis belediyesi )11~,I 
yurma tcsisııtiY1° şe tJI'• 

tedir. 

Diğer taraftan Denizbank ma
hafilinden ıS•kan haberlere göre, 
11 vapurun ıamarlanışında tngi
liı: firmaııiyle arada tavassutta 
bulunan hiçbir komisyoncu ve 
şahıs yol<tur. Evvelce Deniıyolla
n tarafından ısmarlanan vapur
lar zamanında da kendi firması na
mına teklifte bulunan ayni mümes 
sillerle müzakereler için bir müta
vusıta lüzum olmıyacağı ileri sü. 
rülmektedir. 

ParJs, 27 - Frnnko emrine veri. 
len nskel"l~r dUn öğle Uzerf BaI'l'!e
lonaya glrmfıılerdir. Burgostan 
Frankoculnrın verdlltleri haberlere 
göre Barsclonnnın ihatası hareketi 
öğle vakU ikmal cdJlmlştir. Fran
kist kıtaat. Montjulch ve Tıbidnbo-
yu işgal etini lerdir. Bu işgali mü
teakip g<'neral Yague'nun kuman· 
dası altındaki Fas'lı kıtantla "Siyah 
ok" denilen kıt'alar, Barselonaya 
~irmeğc başlamışlardır. 

Hitler Berlindeki Sovyet elçisi 
ile brk dal:ika görUşmü~ ve ken· 
disinb Berlinle M es kova aras·nda 
bir müzakere açılması hususun· 
daki arzusunun Staline bildirmesi 
ni istemiştir. 

Sonra 12 Hnunusanide Berlin 
deki Sovyet elçisine, Almanyanın 
Ukranyayı istila etmek niyetinde 
olmadığı blldirilmi§tir. 

Paris Tıb fnkUltesi hocaların • 
dan doktor Vcil - Halli, çocuklann 
~apkaııız gezmelerinden do~abilc • 
cck tehlikelere eöyle i!'ıartıt edi -

ısııı•Ş 
lh tiyacını knrŞl rtıeıı 

Belediyeden ve ıı• 
duyması lcnb edcıı ııı• 
meydan ve park}BJ 

Şehrin l§gali bir buçuk saat sur. 
mUştür. l<l'nnkocular girmeden ev
vel cumhuriyetçi askerler ve hıı.lk
tnn yüz bin kisi Bnrselona) ı tcrket 
mlşlcrdir. Havas n inneı Barselona 
muhabirinin bildirdiğine göre, "so
kaklnrdıı blrknc;: yUz kişi İspanyayı 
vo Frankoyu alltışl mışlnrdır.,, 

Son günlerde Sovyct Hariciye 
komiseri Litvinofun, Moskovada 
bulunması zaruri olduğun.dan do 
layı, Cenevredeki Milletler Ce
miyeti toplantısına gic!emiyeceğ' 

bildirilmişti. 

Almanyanın dostluk teklifini 
Stalinin iyi karşılamasına, Amc
• ika ile dostluğu, Rusyanın Avru 
padaki emniyetini teminat altına 

alamıyacak mahiyette olması ~mil 
olmuştur • 

- l \'8.91 yor: lan hoparlor er ııt 
. ı r ·1ıne 

on~~ ~::~a:::~~:;:ızn~::;r~ır~ ı· 
1

:~:~~
8

ist~s:.~~u nce: 
·ıec 

mkmak demektir. Yr.zın gilneş, kı- vinre halka \'erı t,.sii' 
şın ise so~uk onu dalma bir folakc- ' da bu tesisat ''

891 

to uğratabilir: çocuğun hararetinde mektedir. 

bir intizamsızlık husule getirir ve . ıci1f· ~ 
bu 13eltılde birçok hastalıl:lar(\. yo! te> yanma netle<'.!5 t 

1 1 h 
.olnlS 

açı mış o ur.,, assa ynzın )v ) 
··tUıı 

Fransız tlb fakUUesi hocalann - n:ı,ni zamanda bU ııto" 

Bu arada İmpel:s Şirketi tahki
katı ile bu vapur siparişi işinin 
münasebettar olamıyacaaı bildiriJ· 
mektcdir • 

Cumhuriyet hUknmctl Fransa -
İspanya hududu civonndn Figurnı::e 
nakletmiştir. 

O zamandanberi de Alman mat. 
buatındaki Rusyaya hücumlar ke
silmiştir. İngiltere, Fransa ve A· 

merika aleyhinde bir çok çeylcr 
yazılmaktadır, fal:at Stalin veya 
Sovyet siyaseti aleyhinde bir tel: 
kelime söylenmemektedir. 

İ!ıkandinavyadaki gi:z:li görüş· 
meler bir haz rlık mahiyetinde o
:ı:aktır. Eğer müzal:erclerdc 

iyi netice alınacak clursa Hitlcr 

30 Kanunusanide Ray~tağda söy· 
leyeceği nutukta Rusyaya karş· 

''dostça,, sözler söyleyecektir. 

dan doktor Gougerot da npkastt do neşin tesirinden sa 
ln1manrn yllzde kanserlere ııcbe- lar giymeliyiz.,, rıJll 
biyet verdiğini iddia ediyor: Fransızca gnıctc tıb 
"- Sabahtan eksnmn kadar açık yanatlarn b3kılll'9~' ı 

Tubini'nin vekili ne diyor? 
Bernıırd Tublnl'nln k:ınunt ,•ekili 

jm:r:aslle <lOn şu nırklubu tıldık: 
"Rııgilnkl! s:ıyı rıızd:ı ncşrclıniş ol. 

du~unıız ''e kiılliycn csn sız olmak ü. 
7.erc ndırnı 1::ırışlırdıı';ınız bir m:ıka 
leyi hn~·rellc okudum. • • 

Mulınbirlcrinh:in lıu hususla lop
l:ıınış olduğu ınoliııııaıın knli suretle 
yanlı' oldu!{unıı \e benim ne Jrnpex 
Şirketini l:ırııdıi{ımı Ye ne de l~rob i~
mlnde bir kimse ile Jıcrhnngl bir iş 
yapmı5 olm:ıclı!lımı kunctle tekit e. 
derim. 

Denl:r:haııkın lnglltcre ıczgahlurın:ı 
sipnrlş ettiği gemiler işine f{clinrc, 
heı;ı y:ızdığıııız sıbi Swan lluntcrs 
firmasının nıüme'§sili dC'ğilim. Bi1:1kis 
benim Türkiyedc lemsi! etmekle hu • 
Jundui!um İngiliz semi inşai) e fir • 
mım Hnwıhorn Leslle nnd Co. Ltd. 
::nües.scscsidir ki lıu firma dnhi De-

Frankonun telgrafı 
Roma, 27 (A. A.J - Musollni , 

3'Cn°ral Fr~nkoden ncağıdaki l<.'1· 
grnfı nlmı$tır: 

"Lcjiyonerlerin (İtalyan) pek 
parlak olan gayretlt'rinden dolayı 
size minnettanm. Bunlar, İspanyol 

arkadnşlarilc birlil:te Baı-selon za. 
ferinin çelenkkrini taşıyacakl:ır -
dır.,, 

Fransız ve İngiliz gemi
lerini bombardıman 

Toulouse, 26 (A. A.) - Frnn-
kistlerin bir hava filosu, dün sabah 
birı:ok Fransız ve İngiliz hnrb gemi
lerinin demirlemiş bulunduklan 
Caldetns limanını ombardnnan et
miştir. Tayyareler, bilhas .. -ı Fran
sızların Slrrocco torpltolarını hedef 
ittihaz ederek 100 kc.dar bomba at. 
mışlardrr. Maamafıh hiçbir gemiye 
isabet vaki olmamrştır. 

Hitler, Sovyet Rusya ile yakın 
!aşmaya MUnih anla~masın.dnr 

sc.nra karar vermiştir. 
Bitler, Stalinin, Çel:o<-lovakyr 

buhranı sırasında garp demokra
sileri ile beraber harel:et etmek 
te§ebbüsUnde sukutu hayale düş 

tilğünü biliyor. 

Hitletin Rusya işlerinde fikir 
janı~tığı Her Fon Ruzenberg, kcn 
disine, Sovyet Rusyanın şu ik: 
siyasetten birini takibe mecbur 
kaldığını söylemiştir: 

1 - Avrupa siyasilerin1,.n ay
rılmak ve Amerika ile sıkı bir i" 
birliğine girişmek; 

2 - İdeoloji farklarını nazarı 
dikkate alrnıyarak Alman}'a ve i· 
talya ile anlaşmak. 

Gizli istihbarat memurları Nazi 

binası Satye 

meselesi 

. bır 
basla dolaşmak çok tehlikelidir. Ya kasız gezmenııı r 
zm güneş pC'k hnfif olduğu zamnn- ğunda ittifak cdi> 01~ıJP' 
l b Pıı• Jıl ar ile başa tesir edebilir. Bu se- Doktorları şa J!IO"'" 
boble güneşte yanma neticesi yüz- den gu tenin. son ı6 
de birçok kırmızılıklardnn ba.,lıya • dıııı slddctle zara; ıı ~ 
rnk kansere lmdar ilcrllycn hastn- şnplm tUcrnrınrrn ~ııı,ııJI 
!ıklar, ynrnlar husule gelebilir. Yüz- nndan para nlıP 8 

Denlzbanka, ıuymetinin iki mis. deki kansnrlrr umumiyetle gün"ş- Ject'k bir mesele! 

!inden fazla fiata satılan Salıpaza
nndaki Satye binası tahkikatı artık 
son safhasındadır. 

Verilen malumata göre, Satyc 
binasının Denizbnnk tarafından sa
tınalınmnsı umum mUdür Yusuf Zi
ya Oniş'In Ankaradn bulunduğu bir 
zamanda olmuştur. 

Bıınknnın hukuk ınUşaviri 1smn• 
11 lsa Canl§IC Tahir Kevkeb Aukn. 

rada nlakadarlara mnlfımat vermek 
tcdlrler. Tahkikat birkaç gUn için
de kat'i lıir neticeye bağlnnmı~ o
lacaktır. 

Bu GüN a.AP., 
S~B<~~V~ ~nNıe:r:,9s' 

Bütün dünyada umumi bir heyecan uyandırn119 ol~· 

Gü;;s';hkmi; k•K·;~ı 
Filmine BAŞLADI. Baş Rollerde: f}aJ 

Cor • ntA Lucna,re ve ;\onl~\' 
Ayrıca: DOBERT TAYLOR ve JF~NNE g..A.Jı ti 

1' A T IJ 1 (i Ü N A nıtll1t 
F'ilml de gösterilcce!:tlr. lift. v etc-n: Yeni pnro.41 
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aşvekilin 

'~~(a~ b i h a ı i 
lıaw. 1azete mıı ... _ .st) - Ba~vekil Refik Saydam bugün 
h.:~e ,,,,, -~ssıııen · 
-'llij ~ ""'IU llıatb nı toplu olarak kabul etti. Bu mü-
~Ulı~ di. J.Ier ~ ~atı alfıkalandıran muhtelif meseleler has
CTJ( ll'.ılh~ Başvekily en evvel şu noktayı tebarüz ettirelim ki, 

lı.. N~~is eden ~t?uatın serbesti:;ine karşı gazetecilerl 
~ı ~}'attan d 

1 
ır ıfade ile konuşmuştur. 

~ ~dit u~~~ı g~tecilere ce?.a vermek, yahut her
~ tıb· ber tayYa tatbik etmek taraftarı olmadığını söy
titt ~~hadiseleri re kaçakçılığı yahut lmpeks ~irketi me
~~~·.~ ı~eın:n.iy.etlerini hakiki çerçevesinden ha. 
~bir lıa ahut t~tilllai ~dığını memlekette bir bozgunculuk 

Va Yaratrnakve sıyasi nizamda bir çözüntü varmış gL 
q. '', ~ doğru olmadığını anlatarak şöyle dedi: 

"· li\l ernlekett .. b" .. 'lltl l'ejiın · e muesseı ır reJım var· e a. .. ltıd ın ne bu .. b" .. • l.l te.. a hi b. gun ne yarın utun un· 
ih~ Jırnde ç kr noksanlık olmıyacakbr. 
a.ıelid~li kiın~n . Üçük bir tadil olnbileceğj 
~dır. Ara. enın hatıru hayalinden geçme· 
f>e d ~lar kuİı~a §Ur adan buradan bazı de. 
ltıq egı!eceıu;gırnıza geliyor. Meseli. alfat 
ller~ılllekteple:ş, k.adınlar işten çıkanlaca~ 
d1.11~ erden çıkt .. dın dersi konacakmıt, gibi 
tlt'- I'~ lllatb ıgı belli olmıyan bu dediko· 
~ 11<:a.p ed:atırnızın müteyakkız bulun· 

liJc~ul'du r. 
~ l'~ilAt~ ~ed~odulardan ibarettir. Rejimin lAyik

\~ b 
0 a~nı .sıyesınde bulundukça din derslerinin mev-

~ , eru ı.._ • ıctiınai ~ · ~·· •ıctrflerin d . hürriyetlerin, kadın hukuku-
}"lııa, ~ırn .ve inkıl" eğı§ebileceğini düşünmek hatanın hata .. 

~fUı Cbır iııbi ap olduğu gibi devam edecektir. Hiçbir 
\lll. 0Jdıır... raf balı· \i ~~ y "6u halde h ı: mevzuu değildir. Bu esas böylece 
~ llı.Uıi .~Yahut ;r turlü tenkitler serbesttir. Fakat ten
~. X.:ğ~ etde saıaıı ~ b~l~ğaya asla yer verilmemelidir. Ten· 
ta ~~ılt ltlatbuat tn eıninı maksadından dışarıya çıkmama. 

h ~r~16tilrsc hun e.rnleket işlerinin herhangi bir tarafında 
l~ta ... laShih e•-u ~çıkça göstermelidir. GUrdüğümilz ha-

n 1'1"- -.ıueyı vaı'f b·ı· • 
~~ \·c iı.qede anı ı e ı ınz. 
rıılacaıc \'a(as nıWts &ib~~ oradan geri döneriz. Tayyare ka
~(e i3 ~olrtlaktan . .:ıseı~n hakih! mnhiyetleri adt birer 
~ bnelctir Ullerj ~ rettir. Bu gibi Mdiseler olunca ya· 
~t ı:ırtlı>aga • nu tGrıu ha l~da adli takibat için işi mahkemeye 
tııa~llt~ara vesil ~ıselere kapalı ifadelerle olsa da men

"'Gtra ,.er:rtlbineıo~ 'erecek ve bunların ilerisiılde yüksek 
ek dohu dar \'armış Wiatiını uyandıracak bir 

ti eğildir. 

t(jer~~)'aban Yahudi meselesi 
~bı..: ahud· cı rne.rnıek 
t)~ 'ie bu hl mese1es· . etlerdeki ideolojik harekeııere temas 

~tir: USUsta h~ın b~ taallUk eden safhasından bah
'' ftrnetın noktai nazarını şöylece hul~sa 

~d 'leh 
l>l' a ~a•- aa.rnızd cı· ~t\ail> h~ll.da.§ an olan Yahudiler hak· 
• ~ RUc·~ç. hir va~uam~!esi yapıyoruz. Bu 
~ ~bt 'i \l ıle 

111 
t degışmez. Herkes ken· 

ltet· ~ 'i:lı. ahudilere eş~} olmalıdır. 
ı ' ~Udi' . &elınce ba ' ltabuı ·erı ne k .. u • . şka memleketlerde tazyike 
"ar!ftr iein :trniyece~ e halın de ve ne de fert fert memle
lar, · 13~tirdiğinıiz ~UAncak kendi milli ve idari ihtiyaç
bu ~bt rn~ kız kard~l ~hassıslar arasında Yahudiler de 
?"ıcteıı a~ların ekette ol erı Y<lhut aileleri gibi yakın akraba. 
~leğİtı ış h~t zihi: d.a rn~leketimize gelmek isterlerse 

de buıutun ek veya ~il~lenne bakabilmeleri için bunları 
<lrnak ve 

1 
fihara tebaamız arasına alınmak 

dttı br. ~efik lntihab a mrna~aıc 53rtile kabul edeceğiz . ., 
ttıt :e '~Ydarn int~~ Yen ı I en m asi 

,,eıtıistir ıt·. S. bu esbab abatın Yenilenme esbabı mucibesin-
~,' ~ilny~· ın sadece harici olduğunu izah ede-

'ertılıi ~1si ~ ahvaıi ~ok 
t)~or. Ut ha.nci~·e kansıktır. Hiç bir memleketin hil -

battt h.~a. i~J....: . nazın bugünden yarın için teminat 
t:.~.: "ll.lll'ı.,.,_ ... ,nın b 
""1:1! eır,,~~ Gı u karısıkl -·~e kara~ olan beş· 1~ içinde esasen tabit ömrü ni. 

r \'Cf'dik, M ıncı Millet Meclisinin intihabım 
ı.,. llaav Dahil' eseıe bundan ibarettir.,, · 
'Ilı ı.- . ~ilin ıye Vel<'ı· . '\' auc Ozt &azeteciı . 1 tnın sözleri 
~ e~ ,Veı: da huı~~bul ettiği sırada yeni Dahiliye Ve-

" Mir: matbuat baıltur. 
<lıt. ~.~atbuat h ·ındaki düşüncelerini şöyle bul!-

~ ~- ""Uatın h akkınd .. ı-· -1o:1tbu er <ıJ\l dil ·· ftıutasa. atın ~etb \'akıt hurr· şunce.rn, dostça ve arkada5Ça-
'1n~'-"er d~iJ..ı~tisinden ı:eti taraftan olmuşumdur. Ben. 

h .. 'lll" 11 rnustağni med A h" . Qİ!h.... • atbuata d ~ .eru ıçbır memleket 
~b· .-~ efkn~ u~en vazı( eyi de siz takdir e-
1~ et ıç· "''um 

)'ard ın Semer ~Yenin ha 
\'Q llic b':1'1 etınenıı~h neticeler ssas bulunduğu bir zamanda 
r1~~aı: oı~UltCttnetı isteriı. verecek hadiseler karşısında 

elen ha . 13unı llıatbuattan a 
bt:rslı ol arın ikisinin :n :·~ o~s.U: ~alışmakla mu

ursa hundan b .. e:_aısı bırıbırıne zıt veya bi
utun memleket için ıarar çı. 

OARER - Akşam postL'k 
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lf@W?§rijf~L™@fr~ll@) 
ı.: f-" ... " 1. • .... :.: ... 

Fransa Minorka adasını ve lspanyol 

Fa ~.~ı~ ~ incide !!~ ~.!. 200 Ü ~m~. ~@~ .~ ~i~l~y~y •. / [.l(~.wı;~] 
Fransanın, askert sebep~erden do • dır. seti takip etnıek zamanı gelmiştir. TJE: 
layı, Balear adalarından Minorka Pariste nümayiş Çünkil yatıştırmE. siyaseti gerginli- j 
adasını ve İspanyol Fasını işgal Paris, 26 (A.A.) _ Birçok üni . :';1 arttırmaktnn başka bir işe yara. * \'nli ve Belediye Reisi I.<Hri Kır. 
etmiye mecbur olacağını mecliste versite talebesi bu ün öğle vakti 1- -cnmı3tır. cl~r D.nrüluc:•zeyi gezmiş ve ıslahı i. 
b

"ld' · · · t · l d" g . • çın hır proJc hozırl:ınmnsını emret-
ı ırmesını ıs emı~ er ır. talya büyük elçiliğinin önünde teza- Aynı mahfeller Daladıye ve Bon- mişlir. 
lngiliz gazetesinin verdiği bir ha- huratta bulunarak "Venedik'i iste • ııe tarafındnn sBylenen nutukların * lstnnbul mmıllimlerindcn nıürek 

bere göre Fransada yarı resmi "Le riz., diye bağırmışlardır. Polis mü. Fransnnın kuvvetin önUnde boyun kep on ki şilik bir kııfile kurbon bııy. 
Temps,, gazetesi de şöyle yazmak- daha!e ederek üç kişiyi tevkif et _ cğmlyeceğinl bildiren kısımlarmı rnını tatilinden istifade ederek lıir 
tadır: mitşir. sempati ile knr§ılamaktadırlar. 1 UJud:ıs sezisine çık:ıcaklardır. 

H
. l · tk * Merkez Banknsı, yeni para bas 

4'1talyanın lspanyayı işgali devam Amerikan mehafiline göre ıt erın nu u lırm:ık için, Amcrlkndan külliyetli 
ederse Fransa kendisine, mukabil Vaşington, 27 (A. A.) - Siyasi Londra, 27 (A. A.) - Hükümet mlkdıırdn giimü~ almıştır. Gümüşleri 
mevkiler temin etmek mecburiyetin mnhfellerde izhar edilen kanaate mahafili, Hitlerin pazartesi günü getirecek ol:ın vapur 3 şubnıtıa limo
de kalacaktır. Bu mevkilerden bir. göre Barselonun zaptı Franklstle • Rayhştagda mUstemlekii.t meselesi- nıınıza gelecek, gümüşler Ankarnya 

akJ b
. · rin aded ve silahça ezici tefevvuk- ni bUtUn vUııat ve şUmulil ile mev- gönclerilt'cektir. 

çoğu insanın ına derhal gele ılır . . . 1 * TorHclcr komisyonu toplana • 
ve bunları işgal zor bir . şey oLmıya lannm içtinabı kabil olmıyan bir zubahs edeceğı kanaatindedir. rnk lıo\•ogazi tnrifosi aynen bırakıl 

cakt 
neticesidir. Amerikan zimamdarla • Kabine erkanından bazılarının ve nıışlır. Tramvny Sirkeli salın alın ~ 

~.. 1 -
Musolinin mani.Jar nutku rmın bilyUk bir kısmı Franko tara. milli mUdafaa eksperlerinin iştira- mak üzere olduğu için tramvay torl-

fından kazanılan zaferin totaliter kiyle vücuda getitilm~ olan bir ko- 1 re komisyonu lopl:ınmamıştır. 
Roma, 26 (A.A.) - Bar<:1>lonun 1 * E k r B k d k. K -•· r devletlerin prestijini genl.3 mikyas- mite Berlln haberlerini ve lngilte. · '" ·o ın, ey ·oz a · ı arıu.:ulnk 

sukutundan sonra ltalyada büyüle suyunun kendisine ait olm id ta arttırdığını ve Musolini Fransnya renin Almanya tarafından mUstem- , . . :ısını -
tezahurat yapılmıştır. Romada on . . . 1 dı:ı etmesı (Jzerlne dava DeTlet sıı .. 

Frausaya yaptığı hilcumlarda daha leklt uıeselesmde lttıhaz edılecek rasınn sevkedllmi .. tl. Ş·"rıı, , .. u ... ~·n cı'. 
binlerce halk parlak bir surette do- ., u " ,, .. sağlam bir mevki temin eylediğini bu kabil bir battı hareket kar§ısın- var köylere ait olduAuna karar ver 
natılan Venedik meydanında top - 1 • beyn etmektedirler. da ne gibi bir vaziyet alacağını tet- miştir. 
lanmış ve Musolini balkona çıkarak ı * Co k E • Vaşingtondan gelen be.herler, Al- kik etmek Uzere toplanmışlır. Hit- cu · sırgeme Kurumu tara 11 

şu nutku söylemiştir: manyanın İtalyan taleplerine mU - !erin müstemlekii.t meselesini müza- fından bu sene verilecek olan balo-
. b' • v k tm k Uz b el i1l b. nun hasılatı Sili damlası bin.asının io 

"- Nasyonalistlerin zafen ızım zaheert edeceğini teyid etmektedir. ere c e ere eyn m ır şaatınn t:ıh~is olunacaktır. 
yapmakta olduğumuz Avrupa tari- Amerikan matbuatı ve hariciye konferansın içtimaa davetini teklif 1 * Evknr İdaresinin dört senelik 
hinde yeni bir fasıldır. General Fran nezareti mahfelleri yakında yeni etmesi de ihtimal dairesi haricinde maliyet programının tatbikına baş 
konun kıtaatı ve ltalyan lejyoner • bir tazyik karşısında kalınacağım değildir. Fğrenildiğine göre Çem. 

1 lnnmıştır. Umum mildür şehrimlzd; 
)eri yalnız: regri , hfiktimetini mağ. muhakkak addeylemektedirler. bcrlayn, böyle bir teklüe aleyhtar I tetkikler y:ıpmnkladır. 
lQp etmekle kalmamış, başka düş- lspanyaya gönderilecek silahlara değildir, fakat her ~eyden evvel * Süle;>:naniycde h:ıh ve mahkn~ k Hltl . 

1 
ld ğu ög· klit nıOzcsı yapılacak olan binanın 

manlanmız da bugün bir hezimet onan ambargonun kaldmlması me enn arzu. an ~e 0 u nu - , tamiri bltmelı: üzeredir. Yakında tan. 
manzarası arzetmekte bulunmustur. selesi, görilnUşe göre, şlmdi tama- renmek emelındedır. zimlpe başlanacaktır. 
Kızılların parolası şu idi: mile bertaraf edilmiştir. ÇUnkU ha- SalAhiyettar mahafil, Çemberlay- * BeyoRlu beşinci noterliğine eski 

"Geçmiyecekler .. fakat bizi hiçbir riclye nezareti, her türlil ideolojik nm cumartesi gilnU Birmingham - Dursa mebusu nvuk:ıt Semih Yasmet 
şey durduramadı ve istikbalde de düşünce haric olmak üzere, böyle da lrad edeceği nutukta mühim be· 

1 

tayin edilmiştir. 
1 eceği bir hareketin Avrupanm vaziyetini :>'anatta bulunmasmm muhtemel ol-1 . * Yııb~ncılıır~n memleketimizdeki 

böy e geç ·z.,, _ __
1 

d ğm b , tm ktedirle \ lk:ımctlerıne d:ıır Emniyet Umum 
Musoliniyi alkışlayan halk "Cibu- büsbütün kanştıracagma kauıdir. ma 1 ı e:> an e c _ r. .Müdürliiğil tarafın don bir talimatna 

ti, Tunus, Korsika,, diye bağırmış- !yl haber alan mahfeller, AmerL Gene iyi bir menbadan ögrenildL me hazırlanmış ve Doşvekftlete gön : 
kan siyasetinin diktatörlüklerin te- ğine göre Çcmberlayn, kendisinin derilmlştir. 

tır. Fransa, Amerikadan tay• cavtizlerlne daima karşı koyacağını sulh ve sUkQnu temine matuf siya- * Belediyeler Bankası k!lçQk bele-
beyan etmektedirler. Şimdi Fransa setini tarif edecekse de İtalya hU- dlyelere nlt işlerde kullanılmrık üze. 

yare alıyor ile tngllterenin ittihaz edecekleri k\ımetinin gönUllUlerini geri çek - re seri halinde demir malzeme yap. 
Vaşington, 27 (A.A.) - Fransıı tarzı hareket al!kayla beklenmek· mek hususundaki kararma mUteal- tırmnila karar vermiştir. Bunlar Ti. 

hava ataşesi , ~'Curtiss,. tipinde .ı'!° J.edir.. lik olarak ttalyadan gelecek olan ~:::~t!~nkası fobrikolorında yapı • 

avcı tayyaresı satın alınması ıçm Salahiyettar mahfellerde söylen- haberleri beklemektedir. • MeJl\urların şubat maaşları bu. 
bir mukavele imza etmiştir. gün verilecektir. 

Fransa hükQmeti tarafından IS • R d t k . f * Evnlki gece Knrndenlsde eı -
marlanan Curtis;> tipi tayyarelerin o m a n y a a ev 1 kan fırtınn dün sabaha do~ hafif. lem iş lir. 

Alacak yüzünden . 1 d h. · ı *Geçen sene }'apılan Beykoz -De-

e d· ı e n t e 1 ş ç 1 e r resekl yolunun bu sene katranlan • 
Bir çocuk :n~~:ab~;1:':nc"a~:11~1şt1r. he Ukba-

k d B h k t
• f ı ' d ı d "' * İstanbul Tapu ve kadastro teş .. ar a aş 1n1 u a re e 1 n şe e rl n en o u g u kilatının raaliyetinde yanlışlıklara 

b ki d 1 1 b h 
1 mahnl vermemek için, hanııl daire. 

1 ç a a 1 an a c:. ı an i r teg men i nti ar eff i lerln h:ıngl mıntakalnrn bakncalı ye-
y ni bir tamimle bildirilmiştir. 

yik altında yüz metreye alev saçan * Tak:c;im bahçesindeki ahşap bt. 
22 a.ıet yapmışlardır. Sırtta taşma· nanın bir resim galerisi veya sanat., 
bilecek olan bu aletlerde, mazot ve k~rlar klübil lınline getirilmesi an. 

DUn gece saat 20 de Beyoğlunda Bükreş, 26 (A.A.) - Rador A • 
bir yaralama vakası olm\llj ve 15 ya jansı bildiriyor: 
ııında bir çocuk kendinden bUyük 7 kanunusanide, Bükreş varoşla
bir arkadaşmı alacak yUzilnden a. rmda bir evde bir infilak vukua 
ğır surette yaralamıştır. gelmiş ve eski demir muhafız teş • 
Ağacanıünde ahçı Kfızımın dUk. kil~tına mensup bir kişinun ölümU. 

kanında çalışan 15 yaşmda Keınal ne sebebiyet vermi~tir. 
ile arkadaşı Celll aralarındaki bir 
alacak meselesi yüzünden dargın -
dırlar. Dün gece bir ara Kemal 
CelAlden alacağını istemiş, verme
yince de fena lakırdılar söylemeğe 
başlamıştır. Bir müddet sonra ağız 
k:ı.vgast yumruk ve tokata dökUl • 
mUş ve bir ara eline bir bıçak geçi-
ren Kemal Celalin Uzerine atıla -
rak bıçağını sol memesi altına sap. 
lamıştır. Etraftan yetl~cnler kan -
lar içinde Celali yerde bulmuşlar 
ve Kemali yakalamtşlardır. Beyoğ· 
lu hastanesine ke.ldınlan yaralınm 
vaziyeti tehlikelidir. 

Yapılan tahkikat, bu infilaka HL 
zım gelen maddeleri veren ve llğ· 
vedilmiş hareketin şefi vaziyetine ge 
çen az miKtarda lejyonerlerin ta -
karrür ettirdiği tethişçi faaliyetin 
teknik kısmım idare eyliyen kim
senin, asken kimya dairesinden teğ 
men Dimitresko Nicolisg olduğunu 
tesbit etmitşir. Bu teğmen, infilftkın 
ertesi günü, evinden kaybolmuş, fa. 
kat 24 kfuıunusanide, diğer şerikle. 
rile birlikte alev saçıcı aletler imal 
eylemekte olduğu atelyede tevkif e · 
dilmiştir. Bunlar, 20 atmosfer taz-

kar. Bu nazile zamanlarda karşılıklı yardımla ve el birliği ile 

davamızı yürütmek istiyoruz. 
Memlekete karşı mesuliretimiz müşterektir. Hatt! bazı ah

valde sizin mesuliyetiniz bizden daha büyüktür. Çünkü sizin 
sesiniz bizimkinden daha çabuk ve daha çok yayılır. 

Sarsıntı görmemesini istediğimiz memleketimize hep bera
ber hizmet edeceğiz. Fakat şahıslar ve şahısların hak ve şeref. 
lerine ait meselelerde hassas olmanızı rica ederiz. Şu veya bu 
Mdiseler olabilir. Bu hadiseleri aklımıza gelrniyen sebeplere aL 
fon neşriyat yapmak hatalı olur. Her memlekette ve devirde 
hata ve kusur olabilir. Bunlar meydana çıktıkça kıymet Ye 
ehemıniyetlerini olduğu gibi kabul ederek efMmımumiyeye o 
suretle ve::mek faydalı olur. 

Hauıselere haiz olmadıkları ehemmiyeti vermek şu veya 
bunun haysiyetini kıracak isimler karıştırmak emniyet ve hu.. 
zur vermiyen bir iş değil midir? 

Bilhas~a intihap müddetince hepinizden dikkat, itina ve 
yardım bekleriz.,, 

ld 
_., d . "lmi b' şunülmektcdlr. 

petro en vucu e getın .s. ır gazı * Kurbanlık koyunların ayaklann .. 
vardır. Bu ~!etlerden on bın, husu. dan iple bal:!lanmnları belediyece 
st arabalarla meçhul bir mahalle menedilmiştir. Ilu vıııiyet hayvanla. 
gönderilmitşir. Beş tanesi de çimen. ' ra eziyet mahiyetinde ııörülmfişttır. 

to fabrikası deposunda bulunmuş • 
tur. DIŞARDA: 

Tevkif edilen 21 şerikten sekizi, . . . . . * Alman lıilkt'ımetl aıac:ı ırasında 
~e~ır m~a~ı: tethı~~ fa~ıyetıne 

1 
deAi~iklikler olacağı hakkındaki neş 

ıştıraklerını ıtıraf etmı~lerdır. Teğ- riyal nerlinde te-krıır ve katl surt"t
men Dimitresko, posta ve telgraf te ynpılm:ıktadır. 
binasını, elektrik fabrikasını radyo 1 

"Ce Solr,. ve "Paris Midi,~ gazete .. 
binasını ve diğer umumi binaları 1 ~.ri~ln Mar<'.şal Gö;ingin pa~arteal 

akm
ak · f d ld ğu b gunu Şansölıye Tayın edilcccğı bak-

y • nıy~ ın e o u nu ve u kında \·erdiği haber de böyledir. 
faalıyette, le1yoner şefler tarafın - 1 * Almonyadıı Rayişta~ başkanı Ma 
dan hazırlanan planlara göre haıe. reşal Görln~. R:ıyiştağı önümüzdeki 
ket edileceğini söylemitşir. 25 kft. pozartec;i günü s:ıat 20 de içtfmaa da. 
nunusani sabahı, teğmen Dimitres· vet ct~iştir. R~~name~e- şunlar var-

k k d
. k eli • boğm t dır: Dıyet tcşkılı ve hukumet beyan-

0 en ı en ru u~ ur. n:ımesi. 

* Dün okşam, Derlinde Sporpalns
ta "Rom:ı • Berlin mihveri çerçi,·e~l 
içinde,. biiyfik bir Yahudi aleyhtarı 
tez:ılıürü olmuş ve bu tezahürde Ju
llus Streichcr'in mis:ıriri olarak ltııl-

l 1 O J O p f 0 J r 8 m J O) ~on dev leli nazırı Fnrinacci le ha-
~ 1 :ıır bulunmuştur. İki devlet adamı 

Refik Saydam 
Bu gün hilkt\ me-

bildirecek d:ı birer nutuk söylemişlerdir. 

Ankara, 27 - Yeni hükUnıet prog * Fron~ız i~ genel konfederasyonu 
rarnı Büyük Millet Meclisinin bu. ı;enel sekreteri l..eon Jouhaux'nun 
günkü top1antısmda okunacaktır. oi'\lu P:ıul Jouhaux, Yersayda ok>mo. 

B ek
.l R f"k S d hük. l'l.- t" bil kazası neticesinde ölmfi•'ilr. aşv ·ı e ı · ay am ·wue ın .,... 

programını okuduktan ~nra Mec • 
listen itimat reyi istiyecektir. söylenmektedir. 

Takririn reye konmasından ev .. 
Parti grupwıda ittifakla karara vel bazı hatiplerin söz alarak beşin. 

b?ğlanan, intihabın yenilenmesine' ci Millet Meclisinin başardığı işler. 
a1t takrir bugünkü Mecliste müza. 1 den oohsctmeleri muhtemeldir. 
kere edilecektir. Takrirde şimdiden Bugtinkü toplantının beşinci Mit 
Refik Saydamla beraber 150 yi ge. Jet Meclisinin son içtimaı olacağı 
çen arkadaşının imzalan bulunduğu muhakkak sayılmaktadır. 
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Şarla 50 

Bu hattaki lik maçları programı lstanbul bölge reisliğine 

Sedat Ziya 
yaşına basıyor 
lngiltere ve Amerikada 
Şarlo haftası tertip 

edilecek 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi Fenerbahçe stadı: 

futbol ajanlığmdan: lstanbulspor - Topkapı A takım- tayin edildi 
28 - 1 - 1939 cumartesi yapıla- ları, saat 13, hakem Ahmet Adem 

Göğdün, yan hakemleri Ziya Ku _ Hazirandan iti1laren vazi- Şarlo da artık ihtiyarladı sayıla-cak maçlar: 
ŞEREF STADI: 
Anadoluhisar • Karagümrük B 

takmılart saat 14,30, hakem Ziya 
Kuyumlu. 

29-1-1939 pazar günil yapılacak 

maçlar: 

yumlu ve Fikret Kayral. fesine başhyacak bilir. Sinemanın bu komik arti':ıti 
Fenerbahçe • Galatasaray A ta- İki scnedenlıeri mrntakamız ikin- önümüzde:-:i nisanda 50 yaşına ha· 

kımlan, saat 14,45, hakem Tarık .::i reisliğini büyük bir kuvvetle i- sacaktır. 
Ôzerengin, yan hakemleri !<~ahret- .fare etmekte olan fahri reisi Muh. 16 nisan l 889 da Londrada doğ-
tin Somer ve Ekrem Ersoy. tar Oygurun yerine, son Beden Ter- muş olan Çarli Çaplinin yarım a-
Şcref staılı: biyesi kanunu mucibince muvazzaf ırlık hayatım doldurması müna$e 
Boğaziçispor - Galatagençler A müdür tayin edilmiştir. Hazirandan betile lngilterede, Amerikacla ve di· 

B 
takımlarr, saat 9,30, hakem Adnan itibaren yeni vazifesine başlryacak ğer on dokuz memlekette "Şarlo 

a yr a m da Akrn. olan Beden terbiyesi İstanbul mrn- haftası., tertip edilecektir. 
Karagümrük - Feneryılmaz A ta- takası müdürü, esk: sporculardan, 16 nisandan 22 nisana kadar de· 

A l İl k J Ü b O O krmları saat 11,15 hakem Şazi Tez. Yakacık sanatoryun .u sahih ve mü- vam edecek olan bu hafta zarfında 
Jştiruklle can. dürü Sedad Ziya Kont'tur. Şarlonun filmleri gösterilecek, eser-

e k 
Sülcymaniye - Vefa A takrmları Yine mıntakamız umumi katipli- !eri ve hayatı hakkında konferans· 

üyü bir turnuva saat 13, hakem Feridun Kılıç, yan ğine de emekli yüzbaşı Necati Pan. !ar verilecektir. Londrada Şarlo· 
yapllacak hakemleri Halit Uzer ve Neşet. koğlu getirilmiştir. nun, sayısr on üç tutan en iyi komik 

Kurban bayramına tesadüf eden Beııiktaş - Beykoz A takrmları filmled, tekrar gözden geçirildikten 
tatll günlerinde büyük takımlarımı- saat 14,45 hakem !. M. Apak. Yan sonra bu hafta zarfında muhtelif si-
zrn iştirakiyle üç gün devam etmek hakemleri Salahadüin Özbaykal ve H nemalarda gösterilecektir. Malum-

üzere "Taksim stadı kupası" namile Sabahaddin Yaraman. a 1 t e r de dur ki Şarlonun, en son filmi olan 
futbol maçları yapılacaktır. "Asri zamanlar,,dan maada diğer 

Galatasaray, Fenerbahçe, Be§ik
taş, Beyoğluspor, Şişli, Kurtulu:J ta.. 
kımlan murahhaslarr arasında yapı 
lan toplantıdaki şartlar dahilinde 
bir fikstür tesbit edilıniştir: 

Bayramnı birinci salı günil yapı
lacak maçlar: 

Galatasaray - Kurtulu§ saat 12, 
hakem Refik Osman. 
Beşiktaş - Şişli saat 13,45, ha -

kem: Nuri Bosut. 
Fenerbahçe .. Beyoğlu.spor saat 

15,30, hakem: Adnan Ak:m. 
Bayramın ikinci çarşamba gllnü 

yapılacak maçlar: 

Fenerbahçe • Kurlulllf saat 12, 
hakem: Refik Osman. 

Galatasaray - Şişli Hat 13,45, ha
kem Nuri Bosut. 

Beşiktaş - Beyoğluspor saat 1'5,30 
®kem: Adnan Akm. 
Bayramın dördUncU cuma. gllnü 

yapılacak maçlar: 
Kurtuluş - Beııi.k:t.aş ıaa.t 12, ha. • 

kem: Şazi Tezcan. 
Fenerba.hçe _ Şi§li sa.at 13,45 ha

kem Ahmet Adem. 
Galatasaray - Beyoğluspor saat 

15,30, hakem Tarık. 
Maçlar lik nizamnamesi dahilinde 

puvan usuliyle yapılacaktrr. En çok 
puvan kazanacak takıma ''Stadyom 
kupası,. verilecektir. 

Finlandiyaltlarla 
Yapacağımız güreş 

müsabakaları 
Şimal memleketlerine yapılacak 

turnelerin uzun sürmemesi ve milli 
takımda yer alan güreşçilerimizin 

de uzun zaman işlerinden uzak kal
mamaları için Güreş Federasyo -
yonu Finlandiya federasyonuna. mü
racaat ederek Norveçte yapılacak 

Avrupa şampiyonasma iştirakten 

sonra veyahut evvel Helsinkiyi zi_ 
yaretlerini istemiştir. Beynelmilel 
güreş federasyonunun yardnnı ile 
Finlandiya bu teklifi kabul etmiş
tir. 

Osloda yapılacak Avrupa şampi -
yonasından sonra Türk milli takımı 
Finlandiyada Fin takımı lle mutad 
yıllık karşılaşmasını yapacaktır. Bu 
temas üçlincü karşılaşmaları olu -

yor. Bundan evvelki iki temasın il

ki 1937 de Helsinkide, ikincisi 1938 
de Ankarada yapılmıştı. Bu sefer 
Türk - Fin milli maçından başka hü 
kümet merkezinden maada bir iki 
şehirde de dostluk maçları yapıla. 
caktır. Bu maçlardan bazısı ser
best, bazısı greko - romen stillerin
de olacaktır. 

Oslodaki Avrupa şampiyonası 23 
nisanda b:ışlnyıp 28 nisanda bite
cektir. Türk takrmı Osloya bu tarih
ten bir hafta evvel giderek muhti 
§artlarmıı alışacaktır. Avrupa şam. 
plyona~dnn ıonra hemen Finlan
dfyaya hareket edilecektir. Güreş
çilerlmJz on gUnlUk bir istirahatten 
sonra milsabakalara başlanacaktrr. 

bütün filmleri sessizdir. Bunlar bu 

Bfr hoks maçı B. d k k sefer bazr musiki parçalan ile ses
ır ün ya re oru ırıldı lendirilerek gösterilecektir. Diğer ta-

Londra, (A. A.) - İngiltere şam. 
piyonu Len Harvey ve eski şampi
yon Lary Gains ile birlikte Britan

ya ağır sıklet boks şampiyonlu
ğuna namzed olan Kanadalı Al De

ianeyle yaptığı 10 ravndluk bir 
maçta. sayı hesabiyle galip gelmiş
tir. 

Viyana, (A. A.) - Bur.!da kış 

yardım cemiyeti menfaatine yapı -
lan bir müsamerede hafif ~rklnt 

Anton Richter, iki elle 97,5 kiloyu 
koparıp kaldırmış ve geçen sene ya 

pılan halter dünya şampiyonasında 
Amerikalr John Terry'nin tesis et
miş olduğu rekoru kırmıştır. 

Ankara maçlarının resimleri 

Ilu h:ıffa Anka!'::ııfa ynpıl:ın lik m:ıç'armılan muhtrlif Pnstantane-
leri yulü~rda görii) un;un~:ı:. Yukardan a-sağı doğrn t>ırayla.: 

Ilarl.ıiyeyl 5.2 yenen Demirspo run son Imdrosu. Harbiye Demir
spor maı:ından iki C'nst:uıt:ınc, Anlı. ara~ücü maçında Ya.babın bir hücu
mu n~ istımbullularm çok iyi tanıdığı Yahab ,\nkara sa.hasında. Ga1a
tasaraylı Gilııılüz lıcyccanlıı. m:ıçı s <'yrecliyor. Ankara~Ucü - Galatasa
ray ına~ındu.ıı bir görii.ıü';l. 

(Resimler Ankarada foto Cel:il tarafmdan çeldlmJştir,) 

raftan Şarlonun "diktatör,. İ!\mi ile 
bir film hazırlamakta olduğu çok
tan haber verilmişti. Artistin bir 
filmi en a~ı iki senede hazırladığı 
bilindiği için, filmin yakında bite
ceği zannedilmektedir. 

Çarli Çaplin bu filminde bir dik
tatör rolü almıştır ve söylendiğine 
göre, Hitleri taklit etmektedir. Bu
nun üzerine, Almanya, filmin çevril
mesine mani olunması için Ameri
kan hükumetine müracaatte bulun
muş, fakat Amerikalılar bunun 
mümkün olmadığmı bildirmişlerdir. 

Şarlonun bu filminin Almanyada 
ve Almanyanın dostu olan memle
•etlerde gösterilmiyeceği muhak
'<aktır. Fakat Berlin hükômetinin, 
diğer devletlerden de bu filmin gös
terilmemesini istiyeceği zannedili
yor ve o zaman bir ihtilaf çıkmasın

dan korkuluyor. 

Küçük sinema 
haberleri 

* Tino Rosi ve Mirey Bale

nin evlenecekleri hakkında dö 
nüp dolaşan şayialara inan-

mak lazımgelirse bu izdivaç 

yakm<la olacaktır. Balem bu 

gün Gomon stüdyolarında 

Puşkinin bir hikayesinden 
naklen alman düello isminde 
bir filim çevirmekle meşgul
dür. Bir Fransız gazetecisi 
bu meseleye dair kendisile 
şu mülakatı yapmıştır: 

- Demek oluyor ki yakın-
da evleniyorsunuz! 

- Kiminle evleniyorum? 
- Tabii Tino Rosi ile. 
- Neler de biliyorsunuz 

maaşallah? 

- Sade bukadar değil. Ev 
lendikten sonra balayı seya
hati geçirmek üzere Mısıra 

gideceğinizi de biliyorum. 

- Doğrusu pek mükem • 
mel haberler almışsınız 

- Düğün gününü lUtfen 
söyler misiniz? 

- işte burasını söyliye -
mem. Tino ile barebr bele
diye dairesine gittiğimiz va-

kıt etrafımızda bir sürü ga
zetecinin birikmesini istemi. 

yoruz. Bununliçin icap eden 
bütün tedbirleri aldık. 

- Fakat bu suretle ev -
lenmek niyetinde olduğunu
zu itiraf etmiş oluyorsunuz. 

- Ben bir şey söyleme -

dim. Söylemek de istemem. 
İsterseniz bir defa da Tino· 

ya sorunuz, belki onun 
evlenmemize dair benden 
fazla bilgisi vardır. 

Kışın getirdiği yeni 
Bu sene kış yeni bir moda getir

Ji. Ufak kürk parçaları birçok işler-
je kullanılıyor. Resme bakarsanız 

bnnu gayet açık olarak göreceksi -· 
niz. Top şeklinde kesilmiş iki yu • 
muşak kürk parçası yünlü bir e -
1arpm iki ucunu süslüyor. Eşarprn 
!:>ağlanışından sonra bu kürk parça. 
ları manto üzerinde çok güzel sar
kıyor. 

Eşarpın art tarafında bir spor 
kemeri vardır. Bu kemerin çok ori
jinal olan tokasınm yanıbaşına u -
Cacık bir ceb eklenmiştir. Minimini 
bir düğmeyle kapanan bu cepçik ke 
mere çok zarif bir manzara veriyor. 

Çanta ve şemsiye sapı domuz de
risinden yapılmıştır. Bu çeşit çan
talar ve deri saplı şemsiyeler de 
yılın yeni modellerindendir. Bu mev 
simin şemsiyeleri renkli ipekli ku
maşlardan yapılıyor. 

Alçak topuklu iskarpinlerin ke -
narlarına ufacık bir kürk parçaSI 
geçirilerek iskarpinlere dahi kış 

tir. 
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Bıt kaamm elbise dolabında en bir kemer ilave e 
kibar toplantılarda bile giyilebile- çık renk bir cJbi5e 
cck fakat sade bir elbisenin bulun- ka koyu, koyu retı 
ması çok faydalıdır. çık olmalıdır. J{eJII 

Bu elbisenin sade oluşu çabuk gL kil eden çiçeklerse 
• yilmesini ve ansızın vaki olan bir ginde olacaktır. 

davetin karşılanabilmesini temin e- Resimdeki şeJll8~ 

der. bu elbiseyi kesmerıı 
Bu elbise hafü dekoltesi, yüksek ıa~ 

. . . . . kolay olduğu an. 
ve gcnı~ omuzlan sayesındc ıkındi d t ekkiıl parça an eş 
ve akşam çaylarında, gece toplantı- I Ö k 

1 
birle§ n ve ar av 

larmda mükemmelen giyilebilir. k 1 K- l 
Bu elbiseyi vuvaldcn yahut em-

prime muslinden siz de yapabilir -
siniz. Elbiseyi daha orijinal bir ha
le sokmak için meşin, yahut kadife 

cnar arı. \.O •• 

Şema bu robıJJl 
cağını p~k vazıh 
termektedir. 

Kış kıyafetlerinde beğ 
renkler ve şekille 

tclar üzerin.de a.Çle 
rmkli kürklere d 

11 

Bu yıl renklerde mühim bir :ye
nilik olmıyacağı anlaşılıyor. Siyah 
eski hakim mevk!ini muhafaza edL 
yor. Fakat bu kış moda olan siyah 

renk parlak siyah renktir. Şapka. 

lar ve elbiseler üzerinde karma -
karışık renklerde tüyler, fiyonga-

!ar, eşarplar çok görünüyor. Uç 
renkli kemerler çok modadır; üç 
renkli kemerlerde en ç.ck rastge-

linen kırmızı, yeşil, menekşe 1 er •• 
ginde olanlardır. En çok giyilen 
kumaşlar ise ipekli saten ve mus. 
!indir. Mat satenlere, kadife ve 
yünlü elbiselere de rastgeliniyor. 

Siyah ve mavi renk kadife ku -
maşlar için en makbul renktir. Bu 
renkte kadifelerden yaptlan rob -
lar, tayyörler, mantolar gündiiz ve 

gece giyiliyor. Aym renk kumaş -
tan yapılan rop ve mantolar umu
miyetle çok sadedir. Kadife eibL 
seler fazla süse tahammül etmi -
yor. Siyah ve bir kadife rop üzeri 
ne takılan basit bir mücevher, bu 
elbiseyi çok zarif bir hale getirme
ğe kafidir. Nadiren kadife man -

Her keseye ıı:ı7e 
yapılan bu rn°~, as 

" l·· ı den bılr. yun u er , 
1cenden yapıırnıŞ 
vardır. · 

aası i 
Mevsim ın° . 

·kı 
ediyor. Ve bU 

1 l)İ! 
tamamen z.ttır. . 

aı111 
de vücu.de taril ı 
biselere tcsadi.if.

1 
~1 

··ıı e• 
taraftan da J1 1 
eteklere geniş roP 
gösteriliyor. . 

ııı:Xl1 
Etekler ıı~5 5a 

Yerden 33 -

kalıy.cr. 
e sıı 

Yakalar di'lc " d 
kaıar 

ra devrik ya 
• tl>iSC 

Kemcrsız e ift 
· b.d. ?lf eŞ 

Yok gı ı ır. 1" bise ,. 
tutunuz da el -;9 

kilmiş kemerlere ıer 
. '· rtıer çeşit çeşıt ,..e 

yor1 



da rabzon 
Yolcular, kayıktan, yan bellerine kadar 
denize giren hamalların sırt na binerek 

, karaya ayak basarlardı 
ıt o1n._ e ~ıkan tarih" 

'lll'lıcuıarnn ı yazı. 

' tlıııJıa ıını Pek ili 
• ''ısS:~ Resnd Ek. 
" Isını '.l'rnbzondan C ~~ııııııy~~e bir kltab ne~-

r etı:ıeı;inden .. -
• ılaıı ~ l'ta.ıı ıı. hü ogr<:nlyonız 

•urı.. kiıınctı t 
l\ISenın arn,. 

"il b!qetkik ark 'ilal et. 
~lr 'l'btııPhll seyaha.tine gön-

! 
llatu .... ı· e ney:roııc ndm 

r,. "" 'St ta • 
trı_ı.:_ ~Uhartt rafından yıı. 
~ton \11~ r, 1869 tarihin 
ar1ı oıyettnıı • 

• \lia . en bastıya.. 
ı ~oru~ı 3 ctıeriınızt • 
ti~ ertnı 1 dolaş. 
latı • ?\! ı~,-ntıhalarını tes. 

l!. -il it l.'1 tiplerin 
--q~ l'olciter· 1 , nınn. 

lJq.cın ın çizınıstır. 
Ilı 81'-ttJ~lı }{~u'nun klta. 

tıharrıl'f Su J'laıta, F 
ltt, tıln nottıı.rınd ran. 
~ nn n-

tı. ~ Oyadan lst 
~, l'adeıı.ııe ~ anbula, ora .. 
tb.._ ı: tics CotUren F . --..ı:ı }.ıal'iu ran .. 
,.. l "aPurıarnıd rnes kum .. 
\'a,llıı 8cn !Jubatrn an biriydi. 

'nıtıı ın SOnlnnna 
gıdıın • 

., se~'ahı 
Iar. llııra ar hu şehri 

~er hatr:·~. dört vapur 
d .Ya!ııarnı ır Sefer Yap 

ı tlnıeslnd nıenılcket 
~Ot tl1 S0 -

A t~eı eıaırnış. ~.fa nra u .. 
"" 'l't-abzo zaman .. 

lı"dttt b- n, Subum 
ı ısa ""ale 

tıdaı &id' arasmda 
tt hrıııan ıp gelirdi. Rus 

M \' tı-ans· 
'ıa ern-Jşt" ıte Çok e-
'- 0ıııı l\ r, daha 18G9 da, Trabzon ch·armdnki köylii tiplen. 

• ıı;cııdi afkas \·e tnUsait · Osın tQptalı:ıa Pou Uze .. inulnn f;i:Lilcn resimlerden). 

ıı~ aıttı hU1t tına Çeknılş 
lt ·n:a~bllrd iııneunin G" • gıç olan bu kuşlar denize dalarlar yıl içinde Avnıpaya altı ytız bin Ku· 

~~- ~I'i:ı "e ~rzu,..·-du • ve kayıkların altından ve arasın - karina derisi sevkcdil.mişti. Fakat 
"<ll' u• "e .__ · ....,1 an 

1 
aş•adıtı ~!l.k U 4<Rn hududu- dan geçerek açılmak :isterler, lakin 

v ~ Baııctt;ıı z~re Yaptr:ıına. birkaç saniye sonra nefes almak i-
~ 'l). Ceğı Uınıcı tabzona eski çin su yüzüne çıkmak mecburiyetin 

ahulll Cd..Unıckte de kalınca, kayıklardaki avcıların 
tarı ,;- dııl'f.tı ~l • nte:ıine hedef olurlar. Vakıa pek ço 

bu av o kadar ihtiyatsızca yapılmış
tı ki, bu kuşun Karadeniz sahilinde 
adeta neslini tüketmişti. 

Askeri tersane boyunca bozuk bir 
yoldan, Gavurmeydanına gidilir: 
limandan o kadar uzak değildir. Ye cll~ ta ıltta d .... ~ası, büyük v ğu bu ateşten kurtulur ve civa::-da 

t a '- Ilı.an •uırıcr a-11.ara lliil'\j .ıror; vapur başka bir körfeze sığnırlarsa da ka- ni Erzurum yolu da OTadan başlar. 
it a.ıarıı! Ç!lt1 fl:le ti Uşen kayık yıklar peşlerini bırakmazlar. Bir köşesin ;'c bir cami, etrnfmda 
llnıııı ,_tı oı=lıı or. Limanın b" Batumda bu kuşlardan o kadar hanlar, kervansaraylar, bir Fransız 
·~ • •O taş ı-' r ~~ Ult hıt "e kazıklarla çok vurulmuştu ki, bozulmaları kar ile bir !talyanın işlettikleri bir otel 
rct!la.r ita iltr <laı !'lemsi bir Sl'd şısındn hnlkm sıhhatini koruyan (Devamı 1; iinciide) 
I d .ın h\taıı, '.Y u ol auğu Vakit Türk polisi, kuş lan toprağa göm - (l) Trabzon - İran yelu nçılılı; fa. 
Yor \'ıı gı~ haar-ı ~elle>rtne ka~ dürmüştü. Bu kuşlann derisi 1864 kat yeni biten Kafkasyn demlryolu 

~ a lar J.t lcarava a tn:ıı arın sırtına Jle birkaç metelikti. 1868 de tanesi -:;nJibn bütün transiti alacaktır. 
ı tr 'l'nı.\ rguı ltu Yalt ha~ıYor B b('ş altı frank ediyordu. Bu dör1 1R7:i. T. D. 

t tibf \'veli · u 

\' t\. Z ~ N: L. Busen 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyah 
. T~bii pek g~el tahmin olunabi· _ 2.S _ kQmdur. !aki hayatında cesur veya 
lır ~ı ben bu Polınezya şampanyası- korkak bır adam olup olmadığı an· 
m ılk defa ağzıma alır almaz, der- lalı~mcaya kadar insanın ruhu bü-
hal iade ettim! tün imtihanlardan kurtulur 

Zira ekşimiş, tahammür etmiş, ve cesareti sabit olursa 0 vakit cen-
ayni zamanda hem ekşi, hem biber- net olan bir dağa varabilir. Zira 
li, hem de hindistancevizinin için· Fıçıhlar da ancak cesur insanla~ 
deki tatlı su ile ballı olan bu şam· harpte kahramanlık ve cesaretle dö 
panya ekşi, acı ve tatlı bir arada ğüşerek, zorlu öltimlerle ölenlerdir 
almaya alışm~mış. olan bizler için k~ ~u dağa ulaşabilirse cennete gide-
son derece ganp bır lezzet teşkil e· bılırler. 
eliyor!.. 

Bu içkiden ziyade köpek öksürü· 
~ü için içilen feci bir ilaca benziyor! 

Maamafih bütün Poline.ıya yer 
iilerinin bayıldığı bu şampanyayı 

pek merak ettiğim için midemin 
feryat ve şikayetlerine kulak asma· 
dan ikinci bir tecrübede bulunmak· 
tan kendimi alamadım. Bu sefer Fı· 
çı adalarının büyük ve nefis muz· 
larile mezeli olarak içtiğim için mi· 
demi avutmağa muvaffak oldum. 

Kava, insanın üzerinde bildiği· 

miz tahammür etmiş içkilerden zi· 
l'eni Gineli genç kızlar 

yade eroine benziyen bir tesir ya- bulunuyorlar! .. 
pıyor. Esasen Polinezyalıların bu 
içkisi ayni zamanda tahanunür et
miş sulandırılmış bir eroin mahlO.
lüne pek benzemektedir • 

Rena prensile Bau prensesinin ev· 
lenme şenliklerinde üçüncü günü 
gelinin evlenme münasebetile üzeri
ne farz (tabu) !ardan temizlenme
si merasimini de gördük. 

Ben o RÜn Fıçı prenslerinin izdi
vacı şerefine ilk defa almış olma
ma rağmen kava~n sarhoşluğunu Gcli~n temizlenmesi için yapılan 
da tatmış oldum. Bu içkinin sar merasım, sıkı sıkıya yapılmış bir 
hoşluğu söylediğim gibi tahammür b~nyo zannedilmesin! Bu, senbolik 
etmiş içkilerin sarhoşluğuna benze-! bı.r t~h~~e~.tir. ş_enliklerin tam ü· 
mi yor. Daha zivadc eroin kokain çöncu gunu yerlıler ;oldukça uzun 
gibi şeylerin ve;diği keyfi 'vermek- bir sal inşa ediyorlar. Bu salın üze
tedir. rinc taht gibi bir yer yapıyorlar. 

Gelin bu tahta oturuyor. Maiyeti 
İnsan, birdenbire büyük bir keyif de sala biniyorlar. Bütün kabile sa

ve neşe du)•uyor. Barrınp çağırmak, lı bu şekilde gelinin evinden alıp 0 -

şarkılar söylemek, hoplayıp sıçra- muzlarında taşıyarak ve cümlesi ya 
mak arzusu duyuyor.. lınayak olmak üzere nchire kadar 

lhtimal ki yerliler o günlerce sü- getiriyorlar. Orada sal suya indiri· 
ren danslarını o kadar büyük bir liyor. 1'.ürekçiler salı nehir aı..,ntı
neşe ve keyifle, hiç yorgunluk duy· sının ters tarafına çekmeye başlı
madan bu içki sayesinde yapmak- yorlar. 
tadırlar .. Böyle Fıçı prenslerinin Bu esnada sahilde bulunanların 

bir izdivaç şenliğinde Kava şampan cümlesi yerlere kapanıyorlar. işte o 
yası içmiye tahammül edebildiniz vakit gelin temizlenmiş oluyor! .. 
mi, artık korkmayml Fakat Fıçı yerlilerinin dini iti-

Gözlerinizin önünde yan bellerine katlarından egelme fevkalade bir ~
bezler örtmü5, kara renkli insanlar detleri vardır ki bunu görüp cidden 
birdenbire siliniyor; .yana~ bü.yük I pek.büy~~ ~ir hayrete dü~mernek 
ateşler etrafında vahşı vahşı tepınen kabı! degıldır. Izah etmeye iınk~n 
bu insan yığınları birdenbire mu- yoktur: Fıçılılann dini itikatlann
azzam ve .. nilyonlarca lira sarfolu· da çinlilerin itikatlanna benziyen 

narak yapılan .. b'..r ~Iolivut filminin 

1 

~ir ~ihet v~rdır. Fıçıhlar da tıpkı 
muhte5cm revusunu andırıyor!.. çınlıler gibı insanlann öldükten son 

Demek ki insanlar kendilerini, ra ruhlarının gökte birçok sergü
muhitlcrini ve hayatlarını suni su· ZC§tler geçirdiğine inanırlar. 
rette daha güzel ve daha renkli gös- Olen bir adamın ruhu gökte bir 
terecek ilaçları her yerde ke~fetmiş çok zorlu imtihanlar geçiımeye mah 

Şayet ölü korkak bir insansa 0 
\"akit gökte iki dişi şeytanın kor
kunç dişleri arasında azap çekıneğe 
mahkum olur. Şayet bir insan harp 
te kahramanca ö!memı~ i-se 0 \akit 
ruhu günahlarım ödemek üzere tcl..
rar arza avdet eder. Birçok azaplı, 
ıstırablı imtihanlar geçirdıkten son· 
ra, kendisini hayatındaki sevdıkle
rinden ayn düşmüş olmanın butün 
azap ve matemlerini yıkayan unut· 
ma nehrinin kenarına ulaşabilir. 

Burada gayet büyük bir ağa~ var 
dır ki dallarında analanndan baba .. 
!arından daha e\'vel ölmüş çocukla• 
nn ruhları asılıdır. 

Bir anne bu ağaca yaklaştığı za· 
man dallarındaki çocuğu derhal ye
re atlar ve günahlarından temizlen• 
miş anneyle birlikte cennete gideri 

Bu ölmüş çocukların te~lli ağaa 
efsanesi ~k güzel ve şairane değil 
midir ki? .. İşte Fıçı yerlileri bu iti· 
katlarından dolayıdır ki cesur in
sanlar olurlar. Gayeleri harplerde, 
döğüşlerde en şiddetli ölümlerle öle
bilmek bu suretle cesur ve kahraman 
bir insan olarak öldükten sonraki 
zorlu ve azaplı imtihanları kolayca 
geçirmek ve cennete girebilmektir. 

Bu itikatları Fıçı yerlilerini haki
kah~n insana hayretler verecek bi,. 
merasime me) dan veriyor ki 'bunu, 
ilk nazarda kolay kolay cıkıl almaz. 

Yerliler ot ız ayak derinliğinde 
bir çukur kazıyorlar. Bu çukuru 
ağaç kütük" erile doldurduktan son
ra üzerlerin~ büyük taşlar yerleşti· 
riyorlar. Sonra bu ağaç kütüklerini 
tutuşturuyo!lar. 

Bu büyük ateş on iki saat müd· 
detle yandıktan sonra bu ta~lar kız· 
gm bir hale geliyor. Taşlann üze· 
dndeki k.:' 1e-i temizliyorlar. O va· 
kit 12 veya 14 kişi ileri çıkıyor, bu 
müthiş suret!e kızgın çukurun içine 
giriyor, çın ~k ayaklarla bir dakika . . 
müddetle bu taşlann üzerinde yü· 
rüyorlar1 •• 

O ·"'I ~ tr. ~ u...,,_,C'tli . r, !'l •• "d l it ncı Sahipti 1 
v ~ r~q~ ıtlıııt~ adarnıaı-d' Sö~UnU &<ı~oo ~~a~e H AB E R ' 1 N RESiMLi ZABITA ROMANI: 

Ondan sonradır ki au taşların ü
zerine yiyecekler konulup pisirili· 
yor. Bilhas-,.a domuz kızartılıyor. 

ti( =irıırn , arkıtiı- an öyle- -----------=--ıı:..--da hır ~ Yardını Fnnın OstUne 
·~- . •,.... it a1nı ı ile Uç ,.,, 
·~ ""'18.,nd ıştır . uz 
'l'l\bıı~nı\n an Ga"'1 ve bu YUlt 

b,.,~lltııı Yokuşu rnı<'Ydanrna 
d il :"'11(4r &tı:nıcı Çtkrnı tır. 
~ a . ~Uçult d hakkı oldukça 
lar. l r, b h teııııcıuk enız ticaretin. 

J:.. ' assa • halık 
'~ bu halXıJs• Çllık ~ a-

lt, e t llltı ı aVrııa 
il toıc Glrnaıı Ana tıkar. 

~ ~ 'ttıb '.Yen,ı n dolu sa. 
~ d lir, tn ~nlu 1 balıktır lin 
~ ah "'l' çın · -

11• l( ( '" liirıu hamsı ba 
tl r d lıaı ltı Yenilir. T bş 

ıı~ ar da t ra -
~ .. cı. ltı ııu,... utuıur, fa-

' • tı "IS' ""' az e la. rıd ın1.n 1 tuzıu ol 
lo~~ iıdı. ~El !;tkar ıkl::ırı savıı -
'>~ .. -. • Çok " • 
t ~ ~ il lRı- kU~üktUr 

'1> l '->S e ll:ıı .l't lt l . !tadar 
thıa lı: . .,, lı bir ı.- tok fanı 
d '<lııı.ı "'taı.- ·~ukarfn 
~-,,.,, \>e • ...-~nluıa a avı 
\! h .~ ltu ~erf b' tın 1\uka 
~h• :Yu•- lu ' lZi.ın • '~la. ,. hat r, lç ta Grcbc 
e •lali a1t1ııu ı-arın g .. ıı . 

1 ltıı.tıtıdu :u aıı §lddou·o en 
it ""latı "altıt 1 80 • 

~ rı '' l!rhıa •hu bataklık 
t. l ıı.ıt 1 ,_ cak Ye 

, l tbi . ç."ı sahil r ve Yi -
v ~ ~I linın İ•" hoYuna 1 

r "l't .. ınde ti -
k ~ 1~ lta~'llt ç dört a.-

~,, ltı re başına açııır. Usta 
"111 aaııır 'L> g('Ç('r, Öbür 

!?> ~ ~OJt b . ""a:ilkl • 
. ha :a bJ.ı- d Uluncıllğu ar, Ru. 

lirıı:ıe il ızt olurı kölfezin 
Ctlerıcr ~ ve Babııe 

• Y1 bir dal-

ONU SGvıvoqvM. ()NJl!I 
t;, .:Svl/fdY, DGJfN//IC ÖtDv 

llvRv""t . 

Böyle f ı:ınlara girip taşlar üze
rinde yürii:t"eden büyük merasimde 
}'emek pişır;Jemez. Fıçılılann 12 ~a
at müdd.!tle müthic; bir atec;te kız· 
gın hale gelmi5 ta~lar iizerinde çıp· 
lak ayaklar1".. yürüdüklerini gôzle
rimle görc!ü~Gm zaman hayretim· 
den donup ı<r'rhğımı 'itiraf ederim. 

Yerliler bu kız~m fırın taşlarının 
üzerine gözlerimin önünde çıplak a
yaklarilc bac;tıklan halde yüzlerini 
bile buruşturmıyorlardı. Bu, şarkta 
(Rufai) denilen d.:-rvi~1erin ate~ o· 
yunlannı göl ~ede bırn'mc:ı \ hadar 
harikulade bir şeydi. Onlar do'as· 
tıktan !'onra aynı taf>'ar uzerine ko· 
nulan çiğ domuz ct'r'"İ kıc:a bir müd 
det zarfında pi5irdi 'ni gordu~üm 

bu kızgın fırın nası Jo1up da Fıçı 
yerlilerinin çıplak a) aklarım yak· 
mıyor? 

1Rcn bu merak ile yanımdaki ter 
mometremi fırına ko~ clum: Fırında 
j Cel ,iuc: derece~ile 130 derece hararet 
\'ardı! .. Yerlilerin ayak \e bacakla· 
nnı muayene ettiğ'm zaman daha 
ziyade hayrete duştum. Zira hu a
damlar a} aklarına hiçbir ilaç sür· 
müş değillerdi. Hatta, de~il ayakla· 
rmirı yanması. bacaklarındaki kıl
ların bir te1~; bile b:.ı kızgın fırının 
içındc km rulmuş değildi.! 

(Devamı var J. 
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Bursada Nilüferle Abdürrahman 
arasında mii im bir görüşme olmuştu 
Bu cıaya.nı dlkknt Mdise;>-i Ham- - Peki hUnktı.n nasıl !zaç ede - 1 Şimdi içinde daha derin bir eza 1 mıldnmamııı, onu her zamnnki gibi 

ın.erden dlnliyelim. Diyor ki: ceğiz?. J duyuyordu. Sanki ikinci nnnsı da öl. kapıya kadar tecıyl etmemlştl. Bu 
''Ertesi sene Sultan Orhan kaynı. - KantagözUnll taz;>-ik ile. mUştU. da garip bir tesadüf olmu§tu. Bu 

pederini ziyaret nıaksadile bUtlln a- Abdllrrahman gUldü: Kara Abdllrrahman, Nllfifcrden fırsatla Abdilrrahman bir milddet 
ileeile erkii.nı devleti yamna ala.nık - KantagözlinU bizzat hilnkdr her şeyden önce teşvik bekliyordu. durarak kadmı seyredebildi. Bu 
Bizans §ehrin.in Anadolu sahilinde- tnzyik ediyor. Bu onun için bir teh- Halbuki o aşağı yukarı onu alelade gözler çok gUzeldl ve ı.ok gUzel bir 
ki dış ıruılıallelerinden ÜskUdara dit midir, bir iz'aç mıdır? bir katil seviyesine indirmişti, hele vücudun ifadesi gibiydi GUIUyordu. 
gelmlşti. - O halde bir mUddet bu işleri 1§.f arasında: 1 Hem hiinkft.r sarayında, burada böy-

İk.1 hiikUmdar ve maiyetleri bir. bırakalım. HUnknnn tehdidi kor - - Artık saray muhitinde bir le bir yerde bu kadar gUzel ve bu 
kaç glln ziyafetlerle ve avlanmakla kunçtur Abdilrrahmnn. Benim kat.. mUddet görlinmemen de gerektir! kadar alayışlı giyinmlıı bir kadının 
meogul oldular. !edilmemi ister misin? Gibi bir söz geçmesinden bilsbU- bulunması da pek manidardı. Bu ka 

lmperator damadı, yanlarında - İtemem, ama, bukadar korkak tUn muztarip olmuştu. 1 dın ne cesaretle merdiven baıımda 
Sultan Orhanm dört oğlu ile zevce- lık da s:ı.na ynkı§'maz. Tahkir ve tez- Kalktı. Nilllferin elini 8ptll ve gl yabancı bir erkeği seyrediyordu?! 
lerl beraber oldukları halde bir sof. !il edlliyorsun, sonrn birkaç damla- derken: j Yoksa sarayda hllnkurın sözU geç 
rada, bunl:ı.nn etrafında Rumlarla !ık kan için bunlara boyun bükUyor. - Bundansonra yapacağım bana mez mi olmuştu?. 
TUrkler seccadeler üzerinde otur • sun. Beni de alel!de bir katli hali- aittir, dedi, fakat ne zaman ihtiyaç Yoksa hUnkft.r Bizans ve Avnıpa 
makta idiler. ne getirmiş oldun? Arap knlfayı öL görUrsen bana emret gelirim. Sen advalarrndan sarayın içindeki hli.dl 

Prenses, ailesi nezdinde Uç giln dUrdU~1lm zaman senin intikamını benim anahğnnsm. Babamdan ve selere bakacak vakıt mı bulamıyor-
fkamct ve zikıymet birtakım hediye- almış bulunmaklı. mUstcribdlm. ana.rodan sonra hayatımda biricik du? 
terle Bit.iniye avdet eyledi.,, Halbuki 5!mdl hiç tanımadığım bir sen varsın, seni ana diye dUeUndilm. j Her ne ise neydi, şimdi AbdUrrah 

Sultnn Orhan döndUkten bir mild. kadını öldUrınt'ktcn başka bir ı;ey Bu itibarla ~ine fstecliğin zaman em- ınanm karşısına çıkan bu kadın kim. 
det sonra bir Osmanlı kuvveti Ça - yapmamı§ bir vaziyetteyim. rine koıiarım. 1 di, Abdllrrahman korkak bil'i de • 
nakkale boğazından geçti. Bu vaka Ben senin gibi korkak değilim. Nilüfer mlitcessirdl. Fakat, Ab • ğildi kI hUnkD.n hesap ederek bir 
hClnldl.r Orhanm, Bizans ziyaretin _ Başladığım işi bitirmek isterim. Za- dürrahman altılsr:ı: bir dost sayılır • 1 tecessUsUnU tatmin etmeden geçip 
deki maksadın onlann vaziyet ve ten htinkiı.r, sa.rayı bir zevk ve eğ - dı. Şu komıetuklarından da peltalA gitsin. Yilrildil. Merdivene yaklaş -
kudretlerini anlamak olduğunu gös lence yeri h:ı.linc getirdi. Devlet iş_ nnlaııılıyordu ki kararlan tehlikeli- tığı halde kadında ne kaçma, ne 
terlyor. leri yüzüsttine kaldı. Altmış yaşın - dir. 1 çekinme, ne bir hareket görillUyor. 

Bu sırada Bursada Nilllferle Ka- dan sonra kadın peşine dU;ıtil. Halbuki vaziyet eskisi gibi değ!L du. 
ra Abdllrrahman arasında da epey- Geyik baba gl5rilnmez oldu. Her di. Ortada Nilliferi himaye edecek - Sen kimsin? diye sordu. 
ee mühim bir görüşme olmuştu. şey bozuldu, halk 131kô.yctçi1 dağ - kimse yoktu ki Nilüfer de Abdlir - - Sana ne delikanlı? 

Kara AbdUrrahman tekrar saraya lan §akiler bUrildil. HUnkar bir de rahmanı himaye edebilsin. - Ama, bana neden öyle bakı -
ıelerek Nlluterln elini öptü. sana el uzatırsa o zaman nrnmızda AbdUrrahman dqıarı çıktı. Hen Uz yorsun, tanıyor musun beni? 

- İraden nedir? paylft.ııacak kozumuz var demektir. birkaç admı gitmemişti ki garip bir - Evet. 
Diye eorduğu zaman Nllil!cr: Ben senin gibi şunun ve bunun gibJ hlldise cereyan eyledi. - Kimim ben T 
- Art.Ik kan dökme! birkaç damlalık kanımın döklilme- Sağ merdivenin başında, yalnız - Kara. AbdUrrahman! 
DemlşU. Binden Urkenlcrden değilim. gBzleri görillebllen yüzü gözü sa • - Benlm de seni tannnak hakkım 
Aralarında eiddetli bir mUnab4ıa Abdilrrahmnn naka söylemiyordu. rılmL,, uzun boylu ve gözlerinden öyleyse. Söyle sen kimsin? 

olmuıtu. Kızmı{1tt. Bu kadar kızmasına pek çok genç olduğu anlaııılan bir kadın - Bir saraylı. 
- Neden! de sebep yoktu ama, her nedense bir pars ihtirasile Abdürrahmana - GUzel misin? 
- HUnkdr, kendi hnyatmdan da Nilüferin takındığı son hal onu bUs- bakıyordu. - Sana ne? 

korkuyor ve bu benim hayntmıı teh bütiln Uzmilıı, btisbUtün saraydan Abdürrahman durdu. Nilüferin - Kimsen var mı? 
elit etmesine sebep oldu. nefret cttfrmi~tl. odasına baktı. Nililfcr yerinden kı. (Devamı var) 

-Ne gibi? 

- Eğer sarayda tekrar kan dö-
JrU.IQrse, ne olursa olsun, benim de 
katlim için htlnkdr tereddilt etmlyc
cek. 

- Kendl mi sl5yledl? 
- Evet. 
- Arap kalfanın benim tarafım

dan 15ldUrilldüğilnU öğrenmlıı mi? 
- Haytr, bunu ben oiddctle ln

klr ettim, seni mUdııfna ettlın, fa -
kat, hayatıma sebepsiz .kıyılmasını 
iı1a istemem. Hele hllnkft.ra el uza.tını 
yacağmı zaten bilirim. Anın, ne olur 
H olsun artık sarayda dökUlecek 
kan benim de hayatım için tehlikeli 
ola.cağma göre doğnı bir hareket ol 
sıııu:. 

Kara Abdllrrahman sinirlenmişti. 
- Ama, dedi. Bunları ben ııcnin 

için yaptım. 

-9- Nakleden:~ 
Hiddetini yenerek, alem önilnde du. Fakat her ıaJXl ştttJ] 

yıkanan bu kirli çamaşırdan dola- Güzel çiçekler!,, ~e1' ~ 
yı Ha.ngslden ö:ı:Ur diledi: mek için açtığı ağıll1 

-Affedersin dostum. kuma çıktı: 
Leonidas başı önünde, bahçeden 

geçerek köııkU terketti. 
Şoför, Spanopulosa sordu: 
- Nereye emrediyorsunuz? 
- Sen burada kal. Arabayı ben 

kullanacağım. 

Direksiyon başına geçti. Şoför ko-
şarak bahçe kapısını açtı. 

- Allahnısmarladık Hangsi ! 
- Gille gillc! 
Otomobil uzakla§mca §o!ör, Ja

pona bakarak mırıldandı: 
- Zavallı Spanopulos, oğlundan 

yana hlg talil yok! 
Hangsl cevab vermedi. Yavaş ya

vaş köşkten uzaklaştı. 

Saat tam on buçuktu. 

v 
- Çiçekler! güzel çiçeklerim var. 

Benden çiçek alsanıza mösyö! 
KUçilk bir çiçekçi kız, Verdun a

vönllsUnde, gazete satılan kllibcnln 
birkaç metre ötesinde kaldırım ke-
narında lllks bir otomobilin içindeki 
adama gUJUmslyerek çiçek teklif et 
mektcydi. 

Otomobildeki şl§'man adam, köşe
ye yaslanmış, ağzı yarı açlk uyu -
yordu. Elindeki gazete dizleri Uze. 
rine dilŞmtl§tU. 

Küçük kız sesini biraz yükselte
rek ısrar etti: 

- Mösyö, gUzel çiçeklerim var. 
Şişman adam uykusuna devam e

diyordu. Kızcağız Umidini kesti, söy
lendi: 

- Monığun kurşun gibi uykusu 
var! 

lki fnglllz acyahr geçiyordu. On. 

!ara doğru ko§tu. Bu Um.idi de bey. 
hude lmlıı, çiçek almadılar. Zavallı 
kız bir saattir dolaı:Jtığı halde bir 
tek çiçek bile satamam15tı. O sa_ 
balı milşteri blç yoktu. 

Tekrar otomobilin yanma gitti. 
"GözUnU açsa elşko benden muhak
kak çiçek alır,, diye dUşilnUyordu. 

Kızcağız, tebessUmllnUn kırk.mı 

aşmış erkekler Uzerindeki tesirini 
tecrilbe ile biliyordu. Böyleleri yal
nız oldukları zaman çocuklukla 
genç kızlık çağı arasında bulunan 
bu kızın: 

- Çiçekler! Gilzel çiçekler! 
Tcklüine derhal mukabele eder • 

!erdi: 
- Demeti kr.ça '! 
- Üç frank. 
Bunu ekseriyetle şöyle bir sual 

takip ederdi: 
- Ya çiçekçi kaça? 

1 KUçük kız, (}tomobllln kapı canım
dan baktı. Elini uzattı. Şişman ada_ 

-Ay! 
Geri fırladı. 
Şişman adanı ktıJ!I 

zerine yuvarıannıışU. 
1 
~ 

- Madam! Madatıl~ 
Evvela şaşırınt3· '° 

gazete satıcı kadoıJ!l 
doğru koşmu§tU. rotf 

- Ne var? Ne olU) .,,. 

- Bilmem, ba~ 
kın. 

G:ı.zete satıcısı k&~ 
bir metre mesafede d 
la ilerlemeden bo)11uıı11 --" ~etf":ı 
banın içersini görıneı ~ 
m.nn adamın vaziyeti ptııd-1 
rünüyordu. Kadın ııı~! 

- Aacaba bayıldı ~ 
Biraz daha yakl~u 
- Hey! MUsyu... _Jt 
Gelen geçen topljllll""~ 

m15tı. Herkes biribir:. ; 
- Ne olmuş? Ba>. "iti 
Zabıta romanı karii 

temel biri söylendi:~ 
- El silrme;>-in. -.ıJ 

1:ae JıY 
bozulmasın. Bir Poll" 
meli... bll 

Gazete satıcısı kııd~u: 
rıldı. Çiçekçi kıza dlill ğıf• 

- Koş bir pollS ça ,,p 
Kız kalabalığı Y•r:° el' 

bu emri yerine getiJ1ll 
du ki bir polis görUııdO. 

- Ne oluyor? , 
Gazeteci kadın ,uıdl~ 
- Ben ku!Ubeı:nde i 

tam ... 

Fakat ne söylcdi~1.~er 
du. Hiç bir şey bilı:n1> ~r ol 
izahat vermeğe çalı811> ' 
kişi birden söyJOy-0rdıl ' 

Polis bağırdı: Ul-e)_, 
- Susun, gUrUJtU e 8~ 
Du sırada birisi ıcal 

Polfse kendisini tanıt~.~eıı 
- Emniyeti uınuın" 

ser Rokur ..• 
Polis selfun verdi· ..J 
Rokur ilave etti: pY 
- Kalabalığı dağıtıll· 

olmuş? 

Polis kal:ıbahğt bl~ 
dr. Rokur otomobil.itı J<P'f 
lç taraftaki kapı tokfll rdıl
parmak izleri görUnilf0e~. 
meksizin içeri girdi· :ali tt1 
olan adamı omuzlar.-ı~t• 
karı kaldırarak aydı .. 
sonra boynuna baktı· r.~tf 

Dik!;a.Uni çeken bit ili ) 
rine parmağile yele@ıı e el 

)'eıı• _ti" 
kaldırıp dikkatle rnua b~ 

... ·ere ra adamı ya vneça " şııP 

- Evet. Fakat yalnız hUnkft.n fa'_ 
aı;ı etmekle kalalım kA.fi. HatW. ııu 

llrada sarayda da gl5rUnmcn caiz 
ilefildlr. 

Amernuıda son günlerde öyle f:ldd elli fırfmalıır olmaktadır ki ahali için sokaMa ~·Orümek tml\iinı yok. 
tur. Bl~ok mcyılıınlıım \'O tutunacak yeri olmryao caddelere ipler gc rllmi~tir. nuna rai,"IllCn yine yUrü

ycnlerln ınk sik dü5tliğü görülmiiı; tür. 

rabadan indi ve kalab A 
mı uyandıracaktı. ''Kızarsa kaça -

- li: .. 1e 
rnn,. diyordu, fakat :uzmıyaca~n • _ Adam bayılı:nll'· P ~ 
·fan emindi. daıtı sunuz? Bayılmış a 

Eliyle adamın omuzuna dokun • 
mi hiç? ~ıe 

1' llJ'l(3J![EE§:CJ~?l!J~E3ıı~111.lrl• Ahali inkisarı bıt} ıf"'1 
- f\1ademki ruhta bir iz bırakıyor, he-

1 
gibi mırıldandı. :Bir ;aıı ıılf -Dl.!DIEitmllIU0 mıın:.mı;ı•JZlfımD>f•I • • -., .... '.._ • • - ..... . .. • ' > • • • .. 1 . ' , ·. 

Aklmu başmıa getirmek arzusile birkaç 
tere elimle alnımı uğuşturdum. Eserime 
yapılan ve biraz evvel beni hiddetten, ye
isten çıldırtan ilaveyi şimdi beğenen hattA 
•fevkala.de,, bulan ben miydim? İnsanın 
bfiyülendiğinden §Üphe edeceği geliyor ... 

Tam bir sessizlik içinde birkaç dakika 
~ti. Bu müddet içinde biraz kendime 
geldim. Bu sırada, Melike de gözlerini si
liyordl.L Mahcup bir tavırla, biraz evvelki 
heyecanından dolayı af diledi.: 

- Bir tablonun önünde göz ya~ı dökrne
nhı pek manasız olduğunu biliyorum ;fakat 
bu harabelere karşı o kadar büyük bir sev 
gfm var ki, onları bu yeni şeklile, fevkalade 
gQzelleşmiş olarak görmZk bana büyük hır 
heyec.an verdi. 

- Bunun için ôzür dilemenize Hizum 
yok, bayan Melike! Sanat da, insanların, 
ruhunda derin bir se•inç veya büyük bir 
keder gibi tesir yapar. Ben bile.itiraf ede
rim ki ... 

Benim de heyecan duyduğumu bu kadar 
açık olarak itiraf etmekle duyduğum ı:ı

kmtı, hislerimi, daha vazih olarak anlat-

- ~6-
mama mani oluyordtf. Sözümü kesti: 

- Bu fevkaHide fikrin aklınıza ge'rnesi, 
hakikaten pek isabetli olmuş. Sanatte mu· 
cizc yaratmı~. bir deha eseri m!ydana ge
tirmiş olmakla öğüncbilirsinizl 

Hak kazanmadığım bir iltifatı kabul et
rneğe vicdanım razı olmadığı için, biraz sı
kılarak da o1sa, hakikati söylemekten ken· 
dimi alamadım. 

- Fakat, dedim, o ilAveyi ben yapma
dım. 

- Bunu zihninizden geçirdiniz, ve eliniz, 
siz farkına varmadan, dimağmızm emrine 
itaat etti... 

- Katiyen! ... Biran bile aklımdan böyle 
bir o:ey ge;-mooi.. Bu gene, beni çileden çı
karrnı1<tan zevk alan, o rneçhCıl ress::.mın 

marifeti .. müna_ebetsizliği.. 

- Münasebetsizliği mi? yani, kötü bir 
şey mi yapmış? .. 

- Tabii şüphesiz! 
- Şu halde, bunu sileceksiniz, öyle mi? 
Omuılamnı silktim. 

- Ust tarafı bozulmadan. silebilseydim, 
yapardım; fakat, ya bütün resmi parçala
yıp yeniden işe başlamalı, yahut da ... 

- Yahud da olduğu gibi bırakmalı, de
~il mi? ... Oh ne fila .. bu suretle, o esld 
konaJ;a dokunmamış olursunuz. 

- Evet ama, bu sembolik şekil, bütün 
resmin manasını, hüviyetini bozuyor ... 

romantizm devrinde bu belki hoş görü!e· 
bilirdi; fakat... 

- Ne de olı::a. kübizmden veya de!wrrıtif 
stilden iyidir ya! 

- Zevk meselesi.. 

yecan yaratıyor, ben sizin eserinizi hepsine Faknt pek meraklılıt 
t:?rcih ederim. gene kaldı. 1 

Rokur polisin kulağrıı,,.et~ 
- Peki ama, şimdi ben ne yapayım? ... 

Bozsan bir türlü, olduğu gibi bıraksan bir 
türlü! halbuki ben bunu, sonbahar resim 
sergisine gönçlermeği düşünüyordum. 

- Peki şimdi buna. mani olan ne \•ar? 
Güzel olmak şartile artist içinden doğan her 
~eyi yapmakta serbesttir. Siz de, biraz ev
vel, eserin bu şeklile pek gü:..•l olduğunu iti
raf etmiştiniz. 

- Doğru .. Fakat onu söylerken garip 
bir tesir altında bulunurordtmı.. Adeta 
büyülenmiş gibiydim .. 

- Adam ölınilŞ· C:dııı: ~ 
mildllr!Uğüne telefon ..tOtıll 

• otOv- ~df 
yet masası ~efi, bır buP'"J 
toğrafçr gelsinler. sen ııııııi 
balığın yaklaşmasına 

- Peki efendiIXl· 
- Çabuk olun. f.D~ 

k ştU• Polis telefona o ~~ 
rafına baktı. çıç.ekÇ~: 
babaca kolundan tu edJ. 

/ - Haydi kUçllk, d 

baoka yerde sat. J1l -
~a:ı:ete satıcısı kıtd ~ 

etti : diJI'• ,, 
m duyabilirler.. _ o şaruttir efen .,, 

- Evet.. öyle .. doğru!.. fakat, şimdi, bu görmüştü. Bana habet 

- Sergiyi ziyaret edenlerde, ayni hcyeca-

tabloya ne isim venn°li? Mesela, "serap,, .. I polis çağırdık. ~-~ 
"hayal,. .. gibi isimler mi koymalı?.. _ Ya? öyleytıe sıı 

- Evvelce siz nasıl bir ad vermeği dü~ü· !{alabalığa döndil: ~,.,.~ 
nüyordunuz? - Sizler dağıtın b

3 İ' 
- "Vezir köşkü harabeleri.,. gücUnilz yok mu? fJ~ 

(
/)et' ,,.. 

(Devamı t'ar) 



.,.. "'lot 
tlP& Ve V • 

Yazan: !kimim 

tuzunc~~k·krr~~dd~ırÖi~74-
münakaşası 

akşam . oldu 
uzun Kelebek uykusu 

~ sürdü ve 
~lardir~ 'I'onıaYan ve Ka· 
!t v~tan nı .. 

}afta he .urekkep o· 
llıaııQ,,,,: Yetı) denild' 

iase nazırlığı, adliye nazırlığı, hazi-ı riyat yapıldı. Yalnız hüktlmct teşki· 
ne nazırlığı gibi beş nazrhk kabul li meselesi mc.ktum tutuldu. 

·•un nı.. ı. 
ı..ı .. 'J•du. Bir Uzakeresi da-

edildi. Bunlara da şu Hmçaklrlar Bir aralık Ropen Cevahirciyan hu 

~· lhtılijJ~ok Hınçaklan 
tayin olundu: susi işlerini takip dalaveresi ile Is· 

e kadar /~ muvaffak o· 
ltı a Y tlıyıe İcfa ıılen harekatın 

Harp nazırı: Civanyan Mardiros, 
lnzıbat nazırı: Varnok oğlu Kap· 

riyel, ııı~~ rı l n re edilmesi ve 
·°"'. i \'e re~~ en ih· la~ nazın: Cebidelikyan Agop, 

l \· Yetini ha~clı ı me . Adliye nazırı: Dava vekili Arsin 
rıa \ alııı~ sa~ olınası ka· (bu kabul etmediği için yerine) Ka· 

eer- . tten a\•nı ~·ayan, 
g~··ııenı rtıill . . J nıı· 

ıı..: llokta . etının nıena-
"llll taJııı }ı du ·· Hazine r.azm: Dökmeciyen Par· 

f olund ~Uıuniyece- s'h 
~~ llıaıide h .. u. ı ' 

ktcı·~ lllü~ UkCı~ctten Hın- Bu nazırlar meclis reisinin emrin· 
~"-ı. l!ıın1~tıle istenile- deydiler. Buna nazaran meclis reisi 
··~ilen ~''ah~ ~ulasasın1 yu bulunan Andon Reştuni bir (baş· 

iti(_ ııı:uİ\katı lrcıyanın Ah· nazır) mevkiindeydi. Hepsi re.isi· 
toıı.,_ sırasında bil· cumhura bağlıydılar. 

t ;~er 'h 
"'1 • ı tilar On ikinci maddenin münakaşası 

~~~ret halinde'~. _haşla· da uzun sürdü. Haklarında ceza ter· 
ılıııi;~ olmak .. ırı sara- tip edilecekler arasında mutasarrıf· 

%n.,~i huııuıatak Uzere der- lar, kaymakamlar, zaptiye kolbası· 
~~~ iht11;ı tı .. · __ En muM· ~ "'llU. b cu g - lan, müvezziler, muhtarlar vesaire 
~ ~' •\OJ"IR.. ununün tes-

"'ar,,1_ ""'l Ce,·aıı· . gibi mühim şahsiyetler vardı. Bu 
"'!;\; lllüııi ırcıyan 'h 

iJ.ıa,,,.. rn Şeyler sÖy· cı et hakkında Ropen Cevahirdyan 
ııı'" '1308 yanın saat süren bir nutuk irdat 

Yirnıt se~i k ederek "ihtilalin islam, halk üzerin· 
tııı "- ......_inc·ı C':l•-~nunuev· d d f tık .. ua. ı~- ..... ,lCI. e e c.na tesir yapmaması lazım 

""Qı, ""lla tarihi gecesi) geldiğini, vatanperverler komitesi. 
t,.... olarak ka-
~ Hint müslüınanları isimlerile zaten 
ı...}.afı ... ,._ t . --~ "ll'<l bu ciheti takviyeye çalrştıklanna 
~ }' oı~ı heyetleri yo- göre ihtilfü ile bir takım cinayata 

etlere a.,.,
1 

karar altı· kalkı~manın yanlış olacağını ve bi· 
~·e .... acaıc 
~tı alenen ha Ve hare- naenaleyh bundan vazgeçilmesi icap 

bı. da~ tıcı tnadd ş~anuş bu· edeceğini,, müdafaa etti. Filhakika 
~ 1'1"- n li1trn._ •• enın müna ekseriyeti ara ile bu noktai nazar 

f'A ""'1\11\, ~ --·~. Jtf .. ~ • 
~tein \ı ~ -ın ceza. kabul olundu ve içtima bitti. 
lr.,_ - Ce ifa atın tatbY 
""UClrırıı cııu ı ı 

ld:~n ta . ltoltlit llaCaktı. 1-
:-'llll ltllli.~ ~ e Verecek 
';ı_~~llil.la ,. ~kti. 

1 Olzxıı ~ n~ · e asılarak , . }'azılar ı ola ol. 
• ~ oı a ılacak ~h. Hın· 

diıu ~ eya boğu-
' ecekti. • liınçakhlar 
Oıı ~denin .. 
~ l '<ll'a llluzaıc . 

cltr....'\~aı o] \'e }'uzb eresınde 
..:,~ Unacak: aşılara sÖz 

' 1(· ~ .. ::-...:ı.ı llle\ aki b · · _ • 1llci tj'<Uleler, h tik ın n 
tiy- ~e li Ctınet da· 

t;ı.. lltılenne Yanı?lçak}ann 
""'llll) h Yacaıc Yer 
t~ı ... edefi t . 

tUe n"'lleı b· C\essu ....ı 
""~ ır haı l '-'!etek ö· 

ı~ ereıc nlı devlet~ ~ \'e bu 
tı tares· ını Veh 

Bu içtimadan hasıl olan netice, 
teferrüat ve hükumet teşkili gibi 
vahi kararlar haricinde, bilhassa ih· 
tilfıl gününün tesbiti ve gayenin ve 
ihtilal harekatının veçhesinin ta· 
yiniydi. 

En mühim yük yafta heyetinde 
birikiyordu. Şimdiden yaftaları, 
protestoları, talebnameleri hazırla· 

mak vazireti:'ıdeydi. 1htilal mcclbi
nin mukarreratı bütün ~ubelere teb· 
!iğ olundu. Harp gazete~inde de ncş· 
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tanbula gitiğini de burada söylemem 
lazımdır. Bizim çok samimi olarak 
kabul ettiğimiz bu seyahati, Hopen 
Cevahirciranm Abdülhamicle izahat 
vermek için yapıldığını aklımıza bi
le getiremezdik. 

Yalnız yukanda ela söylediğim gi
bi Ropen Cevahirciyan meclisi u· 
muminin inikadından bahsetmiye· 
rc.k bu mukarreratı komite içtimala
nna atfetmiş ve bu suretle ihtilat 
meclisini saklamıştır. 

Hükumet te.kili meselesinden de 
bahsetmemiştir. Hakikaten düşünü· 
lürsc bunun ehemmiyeti de yoktu. 
Henüz ortada fol rok yumurta yok· 
ken şuna buna bir takım adlar Ye· 
rerek bir hükumet teşkiline kalkış· 
mak bir çocuk oyununu andmyor
du. Bu oyunun neticesi pek fıraklı 
olmuş, burada nazırlık suretile vazi
fe almı~lar ipten yakalanm kurtara
mamıştır. 

. .,,pcn Cevahirciyan gittikten son· 
ra ben de bir teftiş dalaveresile vazi
yetimizi bir daha görmek ve bu işe 
ne dereceye kadar inanmak lazımgel 
diğine tekrar ve daha kati bir hü
kür. \'erebilmek için seyahate - · • 
tım. 

Yafta heyeti faaliyete geçmişti. 

Bunu yolda okuduğum Harp gaze
tesinde gördüm. 

·Vckayi biribirini takibe başlamıs
fı. {Çomaklı) ela (Aşodyan) adı} )a 

bir gizli tec~kkülün kuruldutru To

ır. /an tarafından bildiriliyordu. Bu 
teşekkülün de kurucusu malUm de· 
ğildi. (A~odr:m) cemiyetin mektep 
talebesi üzerinde müessir olmak için 
çalıştığı anlaiıhyordu. Dayı oğlu 

Arakel isticvap olunmuş, fakat hiç 
bir rnalfımat almak imkanı buluna· 
mamı§tı . 

Devamı yar 

KAHRAMAN HA YDUD 

la.ı.. • 1'~ ıı Yurt fikr· anıete 
gibi başını salladı: 

Bay Ahmet Gültekin: Kırk altı 
yaşında. 

Ahmedin karısı Zehra: 29 ya
şında. 

Bay Tarık: Otuz sekiz yaşında. 
(Vak'a 1zmirde büyük bir otel

de geçiyor. Ahmedin karısı Zehra 
ile Tarık, Tarığın odasındaki şez
longda başbaşa, konuşuyorlar.) 

Tarık - Bak sevgilim, artık 

şafak söküy.cr, haydi kocanın oda
sına git. 

Zehra (Kalkarak) - Pekala a. 
ma, daha vakit var. istanbulda se
ni de bu seyahate çağırdığı zaman 
kabul etmeni rica ettim. Çünkü 
rahatsız olmıyacağımzı pekala 
biliyordum. 
Tarık - Peki ,peki ama, benim 

canım sıkılıyor. 

- Sikılma. Dünya.da hiç kimse
nin uykusu bu adamın uykusu ka
dar ağır değildir. Uyuduğu zaman 
artık uyanmaz ve hiç bir şey onu 
uyandıramaz. Sanki ölmüş de me
zara girmiş gibi. Bir aşık için ne 
hoş şey l. 

- Doğru, doğru.. Fakat, artık 
giyin .. Bir kere yakalamrsalt !. 

- Kabil değil... 

- O kadar bağırma.. Yanımız. 
daki odada yatıyor. Duvar çok in
cedir .. 

- Ne olur a canım. 
(Oldukça yüksek sesle bir şar

kı söylemeğe başlar.) 

Tarık - Allah aşkına bağırma .. 
Zehra - Ne korkak şey yarab

bi 1 Eğer bir tehlike olsa bağırır 
mıyım?!. 

- Evet ama, tüylerim ürpen· 
yor .• 

- Sana şayanı hayret bir şey 

söyliyeyim mi? • 
-Ne?. 
- Kocam uyukusunun bu ka-

dar ağır olduğuna inanmıyor .. 
Ona bakarsan uyt:usu o kadar ha. 
fif, o kadar hafif ki 1 .. 

- Kelebek uykusu .. 
- Evet .. Gülüycrsun ha 1? Bu-

nu kimin sayesinde böyle zannedi
yor, biliyor musun? Benim şayem· 
de .. Ona c;aima: ''Ahmet, .ıykun 

e kadar hafif ki, olur şey değil ... 

YAZAN: HlliAye-ci 
Bir parmağımı bile oynatamıyo

rum. Hemen uyanıyorsun!.,, dıye 
diye nihayet o da inandı. 

- Ne <le kurnazsın!. 
- Garip değil mi ama, ben 

parmağımı oynatınca uyanacağını 

zannechlyor .. (Karyolanın ucunda 
duran Tarığın pctinini alıp şiddet
le bir kenara fırlatır, ayağiyle is
kemleyi devirir.) istediğiniz ka.. 
dar gürültü edebiliriz. Bir tara
fından öbür tarafına bile dönmez. 

- Yetişir, yetişir .. Kocan u
yanmasa bile başka yolcuları dü
şün. Nihayet bizi otelden kova
caklar. Haydi artık git .. 

- Sen de beraber gel. 
- Nereye geleyim?. 
- Bizim odanın kapısına !ta-

dar. 
- Kabil değil; bu ihtiyatsızlığı 

yapmam. 
- İhtiyatsızlık mı? Böyle şey· 

ler söyleme .. Sonra seni odaya bi
le sokarım .. Hem emin ol gene bir 
şey duymaz. 

- Yapma Allah aşkına, haydi 
git .. 

- Alay mı ediyorum sanıyor. 

sun? Vallahi cidOt, istersen tecrü
be edelim. 

- Yok, y.ck .. 
- Kapıya kadar ~el.. 
- Ne inadcısınl Şimdi kalk-

mak, pantalon giymek lazım .. 
- Pijamayla çık .. 
- Yolculardan birine, meselfi 

bir kadına tesadüf ederim .. 
- Birpantalon giy .. Ne olur ... 
Tarık (Kalkar) - Bir dakika 

evvel gidesin diye geliyorum. 
(Pantalonunu giyer ve kapıyı a
çar.) 

Zehra - Oh, uzatıyorsun ... 
Inan bana, hiç bir §ey duymaz, 
diyorum .. 

(Koridora çıkarlar.) 
Zehra - Kimse y.ck ... Ne iyi!.. 

(öbür odanın kapısı önüne gelir
ler) Bonsuvar ! Haydi gir. 

(Tarık dönmek ister.) 
Zehra (kolundan tutarak) 

Dur (kapıyı açar, içeri bakar.) 
Ne diyordum, işte bak .. 

- Oh, kabil değil .• 

-Ne için? 
- İstemem, istemem .. O kadar 

nezaketsiz değilim .. 
- Ne olur? 
- Bir de uyukusiyle mi alay 

edeyim?. Hayır, kabil değil.. 
- Bir kere bak canım! • 
- Hayır, bırak. soq.ra vicdan a. 

zabı duyarım!. 

- Ne budalasın! . 
Tarık (AlelUcele bakar) - Pe

ki senin dediğin olsun, memnun 
oldun mu?. 

- Şimdi içeri girsen, konuş
sak gene duymaz. Kıpırdamaz bi· 
le .... 

- Artık inandım.. Fakat beni 
buna icbar etme .. 

- Ya icbar edersem!. 
- Ah, bırak beni.. 
- Rica ederim. 
- Artık kızacağım ama.. Hem 

neye yarar?. 
- Bilmem, zevkime gidiy.or. 
- Bırak, işidecekler. Sonra se-

ni fena bir kadın zannedecekler. 
- Zarar yok, bu da bir hatıra 

olur. (Koridorda bir gürültü işi
dilir) Bak biri geliyor. (Tarık'ı 
içeri çeker ve kapıyı kapar.) 

Tarık - Oh Zehra .. Bu çılgın
lık!. 

Zehra (Hızlı konuşarak) -
Sana bunu isbat etmek istiyor
dum. Gördün ya 1 İşte uyuyor .. 

-2-
Sabah .. Otelin tarasasında kah. 

valtı ediliyor. 
Ahmet - Bonjur Tarık.. Dün 

gece rahat uyudunuz mu?. 
Tarık - Çok rahat uyudum. 
Ahmet - Ben uyuyamadım .... 

Zaten seyahatteyken hiç uyuya-
marn .. 

Tarık - Yaaal • 
Ahmet - Evet ... Sabaha kadar 

göz kırpmadım. Z c h r a bi
raz dönünce hemen uyanırım ... 
Uykumu bozmak için bir sinek vı
zıltısı bile 'kafi.. Gülüyorsunuz de
ğil mi?. Bu halden ben de mem. 
nun değilim ama .. 

Zehra - Haydi artık ye.. Ça
yın soğuyacak! .. 

HiKAYECi 
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- Hayır Sandrigo, yanılıyor
sun. Benim aşığım yok .. Senden 
başkasını sevemem 1 .diye bağır
mak istedi .. Aklından geçen bu 
kelimeler dudaklarından döküle. 

na o sırada daha on altı yaşın.da 
bir gençti. 

Sanclrigo takip edildiğinden 

bahsederek sığınmak için dostu 
Iskala Brinonun evine gelmişti.. 
Juana ona ycme'!t hazırladı .. Ye
dirip içirdi .. Sonra da Sandrigo, 
yattı • 

- Benim bir katırımla bir 
briç kam var! .. dedi. 

.duğu zamanlarda tebessümden 
kendini alamaz, bazan da onun. 
la Venedikten, Rolandan, her 
şeyden konuşurdu. "Ganu ~ old nakaşası 
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medi.. Kendisine itimat edilerek 
nezaretine bırakılmışların bir 
tehlikeye .doğru sürüklenmekte 
ıelduklarına zahip olarak titre
di. 

Haydut müstehzi bir tebes. 
ısümle: 

- Bak, dedi, inkar için ken
dinde kuvvet bulamıyorsun. 

Juana hüfünlü bir tavırla ce-
vap verdi : 

- Ala! Düşündüğün hakikat, 
dedi. Bir aşıkım var ve onun e. 
vindeyim. Kendisi şimdi burada 
dc.ğil.. Fakat neredeyse gelecek .. 
O gelirse, hem senin, hem be
nim için çok fena olur. Mahv. 
oluruz .. 

• 
Bu anda, Juananın hatrrasm· 

da Sandrigoyu nasıl tanıdığı 
canlandı. 

Hiç unutamryorclu .. Bir kış 

gecesiydi .. Gene böyle birdenbi
re kapı çalınmış 1skala Brino 
yerinden: 

- Bir dost olacak galiba! .. 
diye fırlamış ve kapıyı açmıştı .. 
İçeriye giren Sandrigo idi. Gü
zel ,çok güzel bir adamdı .. J ua. 

O gece, Juana için ıstıraplı bir 
gece olmuştu .. Rüyasında h!p 
Sandrigo ile bu harikulade a. 
damla uğraşmıştı. 

Sandrigo o zaman tam sekiz 
gün evlerinde kaldı .. Kahraman· 
lık hikayeleri anlattı. Juana bu 
genç ve güzel adamın bu J:a
dar kuvvetli ve cesur .cluşuna şa. 
şıp kalmıştı .. Son gündü.. Ev
de yapayalnızdılar .. is'kalara Bri
no dışarıya çıkmıştı. 

Gene hikayeler, hakiki ma::e· 
ralar anlatm1ya başladı. Bir a
ralık sözünü değiştirerek: 

- Biliyor musun sen ne ı~a

dar güzelsin! elemişti .. 
Bu söz Juananın çehresini a. 

teşe .döndürdü .. 
Hele Sandrigo elini tuttuğ\.i 

zaman aklını kaybedecekti. 
Sandrigo: 
- Zevcem olur musun? diye 

sormuştu. Seni alıp dağlara gö
türeyim .. Bir yaban çiçeği gibi 
yaşa .. Sana prenses elbiseleri 
giydireyim .. 

Ona şöyle cevap verdiğini 

- Bana kiralıyabilir misin? 
- Evet ... Fakat arabayı kul-

lanacak kimsem yok. 
- Onu ben kendim de kulla. 

na bilirim. 
- Arabayla 'katırı bana geri 

getirebilecek misiniz sonra? 

- Kendim getiremem. Fakat 
emniyetli birisiyle gönderirim. 

Lokantacı razı olamıyacağını 

başını sallamakla anlattı. San -
drigo biraz düşündükten sonra: 

- Sat öyleyse 1 dedi. 
Pazarlık bitti. Arabayı satm 

aldı ve o gün öyle geçti. Gece 
olmuştu. Sandrigo satın aldığı 

katırı, arabaya koşarak Tereviz 
yolunu tuttu. 

Fakat beş yüz adım ileri.de ya 
rım bir daire çizerek Juananm 
küçük evine yüz adım kala dur
du. 

Mütevazi bir hayat yaşamak. 
tan, büyük saydıklarına karşı 

hürmet göstermekten başka bir 
şey bilmiyen ve anlamıyan Ju
ana, Rotanın kendisine emanet 
ettiği ihtiyar babasına, kendi 
babasıymış gibi bakmaktan bir 
an hali kalmıyordu. 

Onun bu şefkatinden ihtiyar
da memnundu. Onun sesini duy-

Juana daha ilk konuştuğu za
man Biyankaya muhabbetle 
bağlandığı halde, genç kız bir 
müddet .cndan uzak kalmıştı. 

Fakat onun saflığını ve iyi 
kalbliliğini anlamakta güçlük 
çekmedi. Yavaş yavaş değil, bir. 
denbire kam kaynadı. 

Sandrigonun, eve yüz adım 

kal arak durduğu zaman 
Juana ile Biyanka gülüşerek ev 
işleriyle uğraşıyorlar.dı. Kahka
halar içinde s::frayı kaldırmış· 

lar, temizlemişler. her şeyi yer
li yerine koymuşlardı. Bu işler. 
den sonra Juana, ama ihtiyarın 
koluna girerek odasına kadar 
götürdükten sonra tekrar Bi
yankamn yanma dönmüştü. 

Kapı ve pencereler sıkıca ka • 
palıydı. ŞamCamn neşrettiği ha
fif zıya altında, bir masa başın
.da ufak tefek şeyleri tamire b::ş
lamışlardı. 

Juana, dikiş işlerinde acemi 
olan Biyankaya hatalarını ihtar 
ettikçe bir gülüşmedir kopuyor
du. Şunu söylemek icap eder ki, 
Biyanka burada, annesinin evin
de bulunduğu zamanlarda:ı çok 
daha neş'cli ve mes'uttu. 

Yatma vah-ti gelince Biy<ın-



Zeytinciliğin inkişafı 

Eğede zeytin ağacı yetiştirme 
vanşı başladı 

1869 da Trabzon 
( Bnş tarafı 7 ncide) tez ad vücuda getirir • 

vardır. Bu otel, beklendiğinden Şarkta, Boztepe dağı, deniz ta· 
çek konforu olan bir levanten !o- rafı vardır, şehre doğru hafif me
kantasıdır. Konsoloshaneler, ge- yilli bir sırt verir. Bu sırtta nir 
mi acentaları, zengin rum ve er , kadınlar manastırı vardır. Eski 
meni tüccarların evleri de bu ci- bir abidenin bakayası görülür 

Köylede zeylincilik kursları açılıyor. Kurslarda vardadır. Şehrin en temiz yeridir. ki Kcmnenlerin sarayından kal-

yeti~enler kö) lerde çalıştırılacak Pazarları ve yortu günleri, Trab· mıştır . 

T d h t k h 1 zonun rumları ve ermenileri en Türk Trab.zon kale içidir. Şeb. 
İ re e aya ÇQ pa a 1 güzel esvaplarını ve ziynetlerini rin garbına düşer. Kale duvarla-

Tire, (Hususi) - Tirede ha • 
yat çok pahalıdır. Belediye, ihti . 
kirla mücadeleden sarfınazar, yi· 
yecek, içecek satışlarını bile Hiyi -
kile kontrcla tabi tutamamaktaJır. 

Burada elektrik kilovat ücreti 
hila yirmi beş kuruştur. Suyun 
tonu halka on kuruşa verilmekte. 
dir. Tereyağını 140 - 160 kuruştan 
aşağı almak kabil değildir. Koyun 
eti 50 kuruştur. Kuzu 60 kuru~. 
tan, dana da 40 kuru~tan satılmak 
tadır. Ev kiraları çok yüksektir. 
iki, üç odalı bir evi en beş yirmi 
liradan aşağıya kiralamak kabil tle 
ğildir. Pazarlarda satılan karışık 
yağlar, asidli sirkeler, muhtekirler 
elinde halka istenildiği fiyata ve
rilmektedir. Şunu söyliyebilirim 
iki, Tirede hayat İstanbul, İzmir, 
hatta Ankara gibi büyük şehirle. 
rimizden daha pahalıdır. 

Belediyenin ihtikarla mücade • 
leye girişmesi Hlzımdır. 

Zeyti:ı kursları 

cektir. Bu ustalar zeytin budama orada teşhir ederler. Bir kaç ağaç rında otlar ve ağaçlar bereketle 
ve aşı işlerinde çalışabilecekler • dikildikten sonra Trabzonun fışkırmıştır • 
dir. ı Champes • Elysee'si olmuştur. Hristiyan mahalles:, evlerinin 

Küçuk Menderes havzası~da Bu meyanda birkaç defa İran- mimari güzelliği bakımından şaya· 
Tire, ödemiş, Kuşadası ve Ba _ dan veyahut içerinin rr.uhtelif yer- yam dikkat değildir. Yalnız Trab· 
yındır kazalarında zeytinciliğe leıinde? gel~n kervanları alaka !le ıonun başlıca çarşısı hıristiyan 
karşı hummalı bir faaliyet başla • seyrettım. Bınden fazla hayvan, a· mahallesindedir. Bu çarşıya ilk gi· 
mıştır. Bu dört kaza tıp1u biribi- yaklarına köstek vurulmuş, yere ~işimde, görerek şaşırdım. 
rine rekabet edercesine ağaç sa. uzatılan iplerin boyun.:a sıralan· Evvelii Avusturya ve lsviçrc 
yısını artırmakta ve teknik işleri mışlardır. ~ürk, İranlı, Kürd y~- pamuklanndan, çuhalanndan ve 
benimsemektedirler. hut Ermenı katırcılar ve devecı. oyuncaklarından başka bir şey bu. 

Bu mıntakarun zeytin bakım 

memuru Galip tllgün, geçen sene 
ki kure:arda ç.~k iyi randıman al· 
mış, köylüye kendisini sevdirmiş. 
tir. Zeytinciler ve köylü, ziraat 
işleri hakkında daima kendisfü 
dırlar. 

ler birine bağırarak, öbürünü dö- lamadım. Bu pazarın gizli hazine
verek, kayışlarını kasarak, yahut lerini bir çok gezintilerimde yavaş 
semerlerini çıkararak, bir merke- yavaş keşfettim. 

bin boynuna arpa torbasını geçi· İranın, Horasanın ve 1zmirin en 
rerek, yahut bir devenin önüne bir güzel halılarından, Halebin, Di· 
kucak saman b::şaltarak hayvan- yarbakırın, Bursanın en güzel ku
larının etrafında gidip geliyorlar . maşlarından, en ince ve nefis tel· 

Bu hayvanların çoğuna renga- kari işlere, çok pahalı kıymetli taş. 
Bu sene zeytin kurslarının ilki renk işlemeli örtüler örtülmüştü. !ara, antika silahlara, edvari kadi

müdavelei efkarda bulunmakta - Takımları, püsküller, deniz hay. meden kalmış paralara varıncıya 
Tirenin Gireli köyünde, ikincisi vanları 'kabuğu ile yapılmış örgü- 'kadar, ne istenilirse bu çarşıda 
Kuşadasının Şirine:: köyünde, Ü· !erle süslenmişti. Hemen hepsinin vardır. 
çüncüsü ödemişin Adagide nahi - boynundan göğüslerine çanlar, Fakat Bitpazarının küçük loş 
yesinin Bademiye köyünde, dör • çıngraklar sallanıyordu. dükkanlarını ve dar sokaklarını 
düncüsü Beydağ Pazaryeri köyü!1. Trabzon, deniz keııarı üzerine aramasını bilmelidir. Bitpazarında 
de, beşinci kurs da Tirenin Uzun· anfiteatr şeklinde kurulmuştur. dolaşan tellallar satılan eşyanın 

Vilayetin zeytinci köylerinde kuyu mevkiinde açılacaktır. Be. Denizden görünüşü çok giizel· son fiyatını bağırırlar. 
'bu sene de zeytin budama ve ba. şinci kurs Tirelilerin arzusu üze- dir. Deniz kenarında parlak renk- Başıboş, haylaz bir adam için 
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kım kursları açılacakt1r. 1zmir vi- rine tesbit edilmiştir. leri ile pitoresk evler sıralanır. bu pazar ne güzel bir yerdir. O· 
layetinin 4 mıntakasmda bulunan Bütün köylere, kurs için hazır. Arkalarında portakatr ve zey rada ahşap bir dükkancığın için· yarınki prO 
dö.rt zeytin bakım memuru her Irk yapmaları bildirilmiştir. tin ağaçlan arasında yarı saklan. de, dükkan sahibinin hiçbir za· yavuz sezen 39 et. 
biri dört kurs açacaktır. Bu kurs mış diğer yapılar görünürlerr man bana ikramım unutmadığı 28 • 1 -

19 12.~ 
lar, ~iraat Vekaletinden gelen ZAYI - 929 yılında Kadıköy Yer, yer, yeşillikler arasından bir nargile ile bir fincan kahve - Diplom Terzi 12,30 Progr&Jll· ıeflll 
program dahilinde (zeytin ağacı. 7 nci ilkokulundan aldığım §<1hadet- zarif mermer sütunlara benziyen nin arasında ne kadar iyi vakitler Hakikl tek kostlinılük İngiliz ku. ~~~~~l~~~:~r!:0fi_.. 
run toprağı, yetiştirilmesi, aşısı, namemi zayi ettim. Yenisini alaca.! minareler yükselir. Gülen ve i!i ge!iirdim. maşlorırtıız gclnıışlir. - 113 ncyoğlıı Tiirk müzilti: 1 
toprak işlemesi ve bilhassa buda- ğımdan hükmü yoktur. açan bu tablo ile eski Trabzon ka- Anad~lunun muhtelif ırklardan Parmak/rapı Gaurcl Apl. Türk Foto Oımı:ın beyin 1ıic9ı w 
ma tekniği üzerinde) duracaktır. Cihat Fahri lesi harebelerinin haşin çizgisi bir tüccarları arasındaki karakter Eui ılstündc. Kap:ıncı - Jficnı: şııt~iıı 
On b:şer günlük kurslarda köylü farkları pek c~nlı olarak görülür. l:ırını. 3 - sııd.e ı 

· · ·ı k · hnyyer ş:ırkı - ~c.: .. ...> ctı§tırı ece tir. Türk ciddi ve sessiz, çubuğunu • e ,.P'• 
mı. 4 - Falıır r• ft 

.Ge!ien sene de on altı kurs a - /stanbııl ikinci icra Dairesinden: i~erek müşterisini bekler. Müşteri deşim,, derler, 
1
'ruhum, dostum,, taksimi 5 _ne ı ş 

çıl mış ve bu '.kurslardan halk !iOk alacağı şeyi elinde evirip çevirdi - derler. Ve gösterdikleri malın iki şarkı • • Snbnh giid0~ııı 
38-1339 w 

istifade lenmiştir. Köylüler, bu se- d ten sonra değerini sorar. Dükkan- misli değerini isterler. Bununla Türkü - D:ığfnr .• rıll 
Bir borçtan 38 - 1339 r.olu dosya ile mukad ema tahtı hacze alınıp t !' .. ne daha büyük bir arzu ile teşki. cırun ağzından bir rakam düşer. beraber ermeni tüccar rumdıın kur:ın Mahnıu ıre 

Pa"'r"a çevrilmesine karar \"erilen bir adet Sabastian fabrikası mamu • R t E Fnb .ıı lata şimdiden kayıtlarını yaptır - ~.1 Bütün sözlerin cevabı, dükk!ncı· daha ağır ve namusludur. cşa ·rer, - ıs;ıo 
k d 1 !atından 1,50 metre uzunluğunda torna makinasile bir adet Reinhold ğ d k b" ba h T b d k k 1 1 1 Fcrs:ın. l4,4:> - 1 ,o 

ma ta ır ar. d 1. '>? •1. t 1.k tl nm aşa ı an yu an ır ~ are· ra zon a pe ço o an ran ı orkestra • pl)· 1.• . .,J 
fabrikası mamulatından A. P. 3~ ıpo e ı .1 .... mı ımc re ı ma rnn ma. -r 

Kurslarda her gün bir saat na. k d ketidir. bezirganlara gelince; içlerinde ba. Müzik (D:ıns sn:ıtıı.,41 
kine3i 9 2 939 mü<:adıt perşembe günü saat 15 ten 17 ye a ar Ga- .,ıo 

zari ders yedi saat tatbikat ve gc· Bu harek~te dilin damağa çarp zılan Türkün meziyetlerile, lu- ma (Dış politikll s~' 
latada Pcrsembepazarında Çirrirçıkmazı 6 nolu Bourla Biraderler crrıcc ı ccleri de köy odalarında konuş • • ~ masmdan çıkan bir ses eklenir. ristiyanların hilekarlıklanm bir- Türk müziği ..,). 
deposunda sntı1nc:ıklır. O gün ~·aııılnn orttırmndn Yerilen bedel mu- r ıUıt• · 

malar yapılacaktır. Kursun on be- J Rumla Ermeni tamamen başka. lcştirmiştir. ,.c lıüznm ns u 
hnmmen kıymetin %75 i hulın:ıdı"1 takdirde 15-2-939 tarihine rnüsa müzik hakkınd~ ıııce 

şinci günü yapılan yoklama neti. dir cnrşamha günü aynı mahal Ye saatte icra olunncnk ikinci arttırma- dır. Müşteriye seslenirler. Esva- Karakterleri uysal, tavır ve Nurullah Şc,·ı.ct, iS 
ccsinde derece kazananlara (usta) dn en son nrttıran:ı ihnle edilecek! ir. hından tutup çekerler. Bir laf sağ· hareketleri sevimli, .dudaklarının 19 55 'l'cmsil - JJCl1

0 
ı 

ikinci derece kazananlara (çırak) Taliplerin satış günü \C saatlerinde mahallinde bulunacak mcmu. nağına tutarlar. Ona en yumuşak üstünde daima bir tebessüm var- Sadrı Ertem. fıı~~'fO 
unvanı altında .diplomalar verile- runa %7,5 pey akçclerik! müracaatları ilan olunur. (V. P. 5) kelimelerle hitap ederler. "Kar- dır.,, Avni Dllli{lil· 2o, 
-------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~-.---------------------------- Al" efe·', • Tamhurl ı . eft 
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ka .da odasına çekildi. 
Juana ya~nız knldr .• Biraz da 

düşünceliydi. Aşksız beş bir 
hnlde geçen gençliğine üzülüyor 
gibiydi. 

Onun da yatma zamanı gelince 
kalktr .. Odasına gideceği srra
da sokn'k kapısının vurulduğu· 
nu işidir gibi oldu. Evet kapı • 
vuruluyordu. Eğilerek dinledi. .. 
KJpıyı açamazdı.. Çünkü Ro
lnn her gelişinde: ''Knpıyı kim 
çalrıt"ln çalsın kat'iyyen açmıya.. 
cııkaın !,. demi§tİ.. :Kapıyı vuran 
o veyahut Iskala Brino olrnuş ol
saydı nıuhıı.k'kak parola verecek
ti. 

Kapı bir defa d~ha ve şiddetle 
vl!:"uldu. Zayıf bir ses adını 

verdi: 

- Juanal • 
Bu ahenk .cncia hatıralar ll• 

mndırıyordu. Titredi ve sarar 
ir. Mırıldanarıık: 

- O! o .•. Burada ha? dedi .. 
S:::; tekr:ır etti : 

- Ju;ına aç kapıyr, sesimi işit
tiGini :.:ı:liyorum .. Beni takip edL 

yorlar. Yakalanmamı mı istiyor
sun? 

J u:ı=ıa biraz · CSnce söndürdti
ğ ii ~amdc:.ru yaktı. Çehresi ibal
mu:n:ı ~İ'.:-l sa:-armıştı .• Elleri tit
dyo:d'..1. Biynnkı ile ihtiyar 
I~a 1~ • .1 :ı·•:-ı ylttıeı kısmın 

!: ·p ::ını ki,iclliycrek anahtarını 

korsesi arasına soktu •• 
Ses hala yalvarıyordu: 
- Merhamet et Juana! .. Be 

ni bir kaç .dakikacık sakla! Te· 
reddüdün beni mahvedecek .• 

Juana kapıya yürüdiı .. Tit· 
riyen bir serle s~rdu: 

- Sen misin Sandrigo?. 
- Evet, evet benim.. Sesimi 

tanımadın mı?.. Mahvoldum ..• , 
işte geliyorlar. 

juana kapıyı açtı .• 
Sandrigo içeriye girerken 

ilave etti: 
- Oh yarabbi.. Nihayet razı 

ol:ıblldln .. 

Juana bti} lik bir korkuyla bo. 
ğulur gibi bağırdı.. Sandrigır 

nun hali, kendisini korkutmuş· 

tu. Onun eve girer girmez etra
fım dikkatle gözden geçirmesi 
burada muhakkak bir kötülük 
yapmak arzusiyle girdiğine işa. 
retti. 

- Sen yalan söylüyorsun 1 ·~ 
Seni takip eden yok! .. 

Sandrigo gülerek cevap ver· 
eli : 

Doğru söylüyorum Jua 
na .• 

Git, çabuk git .• 
- Şimdi gideceğim.. Mliste· 

rih ol. • 
- Benden ne istiyorsun?. 
- Ne istiyecei!im... Yalnıı 

seni görmek •• 
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Juana biraz ııakinledi. 

Sandrigo yaklaştı .• Ateşli bir 
sesle ilave etti: 

- Seni ne kadar sevdiğimi u· 
nuttutı mu? Sen de beni sevi
yordun .. fnkftra cesaret edebilir 
misin? Haydi beni sevdiğini, el• 
an .da sevdiğini ııöyle... Senden 
bunu istiyorum. Heyecanımı din 
<lirebilmem için senden bunu is
tiyorum. 

Juana yavaş yavaş kendine ge• 
liyordu ..• 

Haydudun s.on sözleri yanak
larını pembcleştirmi§ti.. 

Sadece cevap verdi: 

- Evet, Sandrigo.. Seni bii. 
tün kalbimle sevmiştim.. Bü
tün rüyalarımı, bütiiv. düşünce. 

lerimi sen sUslerdin .. Bir bakire 
olduğum halde, kendimi zevcen 
farzederdim .. Hattft. elan da se· 
ni o aşkla seviyorum. 

- Demek hal! rüyalarında 

beni görüycrsun?. 
- Fakat bunlar yalnız rüya .• 

Artık biribirimizden ayrılmak 

mecburiyetindeyiz .• 
- Bir başkasını seviyorsnn 

öyleyse .• 
Juana başını salladı •• 
- Kalbimi iki defa satamam. 

Emin ol ki §U anda :bile senin 
için ölmiye hazırım. 

Genç kızın alnı km§tı.. Göz
lerinden iki damla yaş döküldü, 

Derin bir silkiınetle mırıldandı: 
- Sandrigo 1 Senden emin 

değilim, defol git .• Beni dilŞün. 

me artık .• 
Haydut kekeledi: 
- Oh, ne güzel, ne latif ses. 

Sende ço'ktanbcri bir deği§iklik 
hissetmekte haklıymııım.. Sen 
asılzaıfo bir aile kızı gibi pek 
vahşi ve haşin olmuşsun.. Beni 
seviyorsun .. Gözlerin bunu an• 
latryor.. Sen istediğin kadar is. 
teme, fakat o kırmızı dudakla
rın bana her dakika hararetli bir 
buse vermekten geri knlmıyıı

cak .. Bir türlü anlamıyorum ... 
Ben ki buraya kadar sırf seni:n. 
le evlenmiye, gördUğün rüyaları 
hakikate çevirmiye gelmi§tim •• 

Genç kız ellerini uzatarak ce• 
cevap verdi: 

- Bu imkansız .. Sus kalbimi 
parçalıyorsun .. 

Sandrigo sükunetle ıeturarak 
ceva pverdi: 

- Mademki &§k sözleri din. 
lemek istemiyorsun .• Ba§ka ~ey
lerden bahsedelim o halde .. Ben 
ki bu kadar zaman seni Vene
di.kte aradım, Venediğin altmx 

üstüne getirdim, bulamadım ··~ 
Sen :burada olasın, hayret •.. Şi~ 
di bana timat edememenin sebe .. 
bini anlıyorum ı Sen 'burada, fi.şr .. 
kının evindesin .. 

Juana şiddetle protesto edeı; 
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"lııı~ ;:rbabçe fabrikası için ..,.bwnesi rnuci. 
ll,h.__ 1 

adet Donki Tulumbası açık eksiltmeye 

90 ~iletin 
llt .... ~dır. llluhanırnen bedeli 1200 lira ve muvakkat te-

Btat 14 ltti!tn:ıe 30-
~ da l\aba~-1939 tarihine rastlıyan pazartesi gü.. 
?\',~il.tında Yap 

1 
ta levazım ve Mübayaat şubesindeki .'\. 

ıı :. 1 acaktır 
,.~. eler p · 
' , l'ı..... . arasız olarak her gün sözU geçen şubeden 

, -"llltller W . 

7
\'l, ı.. erthıngton ve Wefse und Monski markaiı 
.s '4ekJ 
, ~~ ilerin ek . 

~~l'i e Paraıa . sıltnıe için tayin edilen gün ve saatte 
llan oı rıyıe birlikte yukarıda ac' 2'e<:en komisyo. 

unur. (272) 

• • • 
ıtl~arı 

~ lllaı_ tiuhanırnen bedeli % 7,5 temi. Eksiltmenin 
~I 3 kaıen:ı sif 

11 
Lira Kr. nat Li. Kl'§. Şekli saati 

~ l.ıJl't(k • Pa§a 4600.- 345.- açık 14 
~lı: ep 2200 kilo 
h (lO() ki) 2190.-164.25 " 14,30 

tıbbıy 1 adet :~ 
l e 75 k S.u. 800.- 60 - 15 

, alenı · " 
lh .. ~lerj 643. - 48.23 " 15,30 

ll ~l'le Yle ll'ıiktar 
'lıt.,ı. Satnı alın lan yukarıda yazılı malzeme açık ek-
g~a,..._ acaktır . ._..uııen b • 

llr, 'etir. CdeUeriyle muvakkat teminatları hizala.. 

~ltsııını 
~· ~ e 16-2-g3 

J(j l\ınn h saatıe 9 tarihine rasthyan perşembe gilnil 
1\1 kon:ıısy rde Kabata.~a Levazım ve Mübayaat §U. 

~ ~ onunda yapılacaktır. 
\> Cıt aı elerle lis 
fi ' lle1ı: l?ıabflir teler parasız olarak her gün sözü ge-

7 a~ OVil • 
t~ telc!ifı lllalı.eıne f • 
ar~ S erhı.i, \' 5 eksıltmeye girmek isteyen firma.. 
~ llltl~ eksiltn:ıe er~ce~leri malzemenin profillerini, de • 
aı~bilın ~lidUr1u ~~UnUnden bir hafta evveline kadar İn· 

llıaıarı ~in tek~ Tuz fen §Ubesine vermeleri ve eksilt. 
dır, c

625
;rinin kabulUnU mutaza.mmm bir ve. 

~~ 
ı:e tlııı:ı heoeı \'e 
~ 1\, ~ 7.3.~Uvakkat teminatlariyle isimleri aşağıda 

il i~ . ldare bina 939 salı giinü 15,30 da kapalı zarf u-
tttiği iı~ sında satın alınacaktır. 
::, vesika isr 
°il Jleisı · !atı Ve '[~erin muvakkat teminat ile kanunun 

Sartıı:ı._ ığıııe eklıflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
ııa~ .. ..:"ııeler \'ermeleri Hlzmıd 

-""'<I l' Para ır. 
eseJJUın Iı Ola 

\e S rakk Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
ev Sefliğinden dağıtılacaktır. (290) 

f l(k)) 

'~~as 
l<uroıc i deınirtakrını 
lllü ~·oı travers 

'<c~ınesi l Hını '°Ckl.~\' erli a i~n 
tirr Ilıal İçin 

on (Cif ınaı 
27, (\' .. 

'\ıOo S5 .erli ın 1 .. ıçın 
lllınına a ı~n 

ıı takozu 

.Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

196.600 11.080 
176.244 10.062.20 
109.6-15.95 6.732.30 
22.933.30 l.720 
49.855 3.739.12 
61.600 4.330 

82.342.49 5.367.12 
18.150 1.361.25 

mı Dirinci sına! operat5r :::: .. 
Dr. CAFER TAYYAR ! 

Paris Tıp fakültesi mezunu. 1 
Umumi ve sinir, dimağ cerrahisi: 
ve Cakdın Doğum) mütehassısı i. 
Erkek ve kadın ameliyatları, di-:: 
ma~, ve estetik: (yfiz buruşuklu·Ei 
Qu, meme karın sarkıklı!lı vci' 
d rkinlik) ameliyatları. i. 
lforgün s:ıh:ıhlnrı E 
Muayene 8 den 1 O a karlar Mcc-S 

~ Dr. Hilmi Koşar ~ 
Haydarpaıa hastahanesi züh-ı 
Zühreviye müteha11:11 has 
talarını öğleden ıonrala 
rı AGACAMU kartııı Ahu
dur\u S. No. ı c e kabul eder. ---
Dr. irfan Kayra · 
RöNTGEN MVTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 _ 10. öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 
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' BER • 
ın 

Yeni 

O üze 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
t9a9 Senesi içinde yapılaca!< müsabakaların 

yok ki en büyüğüdür 
şüphe 

Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına bastığı gün olan bugün başlamış bulunuyor. 

MUsabakamızm izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmiş veya yeni· 

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baş resimler:ni 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde görüldüğü gibi kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza iş~ira!c için kadın okuyucularımızın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 Jkincika
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayn ayn nwnaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu o. 
kuyucularınuzdan sorulacaktır. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettiği mUddetçe, ga. 

ıetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunacak nu• 
maralan top]adıtı kuponlarla birlikte idarehanemize sönde. 

rerek kullanmıı olaaıklı\r ve ida .. ehanemizden bunun için 
de bir numara ahıcakJardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza k •ymetleri yekunu 800 kü· 

aur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne ~ekilde yapılacağını bilahare esaslı bir şekilde 
izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta
sı bırakmamıya çalışacağız. 

Kadın okuyucularımızın göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kazanan beş kadın okuyuc:umuza para 
diğerlerine de münasip kıymette hediyeler verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. 

dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

' 
İsteyenlerin yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize 

yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine ~öre ken· 

dilerini utandıracak hiç bir ,ey mevzuu bahsolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten güzel olan 
&özlerinin ı:üzellik derecesini ölçmüJ bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini gSn.dermek suretile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe· 
lesiz bırakmak istememiştir •. 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyiln edecek en fazla rey almış bulunan beş göz sahibine şu 
mukafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz sahibi 20 lirş 
ikinci ,, 

" 
_, ,, 15 • Oçüocü ,, ,, ,, 

" 12,S 
" Dördüncü 

" " " ,, 10 . -Beıinci 
" ,, ,, ,, 7,S ., 

Bundan başka bize göz resimlerini &ön.deren her kadın 
okuyucumuza hediyeler verilecektir. 

NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin milıte
ar isimleriyle neşre4ilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister müstear, ister hakiki iıim. 
lerile neşredilmesini istiyenler her iki halde de bize hakiki 
adreılerini bildirmelidirler. Çiinkil adreslerine idarehanemiz· 
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir ki mü
sabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyderi da. 
ğıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde mevcut olan 
resimlerinden kesip gönderenlere aittir. Göz resimlerini fo
toğrafhanedcn karşılığın.da hiçbir ücret ödemiye mecbur olma. 
mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyucularımız için 
bu mecburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize fotoğrafha· 
nenin kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek suretile 
hediyelerini alabileceklerdir ki bu resimlerin birer e§i zaten 
ıazetemizdc güzel gözler arasında intişar etmiş olacaktJT. 

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadın 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiş ve Be • 
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem, bugünden itibaren kendisine müra· 
caat edecek okuyucularımızın göz resimlerini bizim hesabımıza 
Çt'kecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibine ve· 
recektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek sure • 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemiz
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü· 
racaat edebilirler. 

• ~ınıı~ınm~ffnı~ııırı~ra1ıını1ı'mı ıı~iliil~,0~1ıa1 ıın mırumı ıı ıll!lllı" ı ~mlilllnıınm11lrrııııım~ınıııııııı • 

1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, nezleyi, Rom:ıtiznıayı, diş ,.e baş ağrılarmı hemen geçiren yegllne ka,elerdlr. &ladeni kutularda olduj;rondan tesiri \ 'C terkibi 
sabittir. tsmlnc \'C marl<asına liitfen dikkat. Her eczanede teklik kotu u 7,5 kunıştur. 

111ın1ınıummmı~ııı~ııı~ııııım~•11~mıımı1mıım~nııııwınııııffimllillı•ooım~ıınııın1111mlllllmnıu mı ını rııı· " " • , l '"I r 'ı '" t'~ ti :ı 1, ... , l' .r.ı 1 :. il' 'r 

. ·. '"' .. .. . /\. . ,. ' .s . ·, .z • ' • 

TürK Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide: 11 Şu~at 939 dadır •. 

Büyük i hrttm YP- 50,UOO ıl.adı:
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

.kramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bah Uyarları arasına girmi~ olursu. 
nuz. .• 

" • .. ·~ ... """ -f'. ' ' • .! . .. • • •. • ' ,._! •. 

lstaııbul P. T. T. 
Müd ·· rl ·· ğ ün den: 

ldare mü~tahdemi .: için tnühilrlü nümunesi gibi 480 adet paltonun 
kuma~ı idareden verilmek sair mas:-afları rnüteahhite ait olmak üzere 
olbabtaki şartnameleri dahilinde diktirilmesi işi açık eksiltmeye konul· 
mu~tur. Eksiltme 30-1-939 pazartesisaat 14 de B. Postahane binasında 
P.T.T. müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapıla· 

caktır. Beher paltonun dikiş \'esair muhammen bedeli 300 kuruş hepsi
nin 1440 lira muvakkat teminatı 108 liradır. hteklilerin olbaptaki 
mühürlü nümune, fennt ve idart ~artnamelerini görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çal~ma güllierincle ııı.1·~:11:- roodürlill= idllt 
ka1em levazım kısmına eksiltme gün \'e saatinde de muvakkat teminat 
makbuzu ile komisyona müracaatları (302) 

\ 
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Ankara caddesi No. 173 

ıGündüz 3 yemekli bir tabldot 37,5 Kr.: · 
~ Her a"şam fasıl sazı NEZiHE UYAR = · 

• ı lllM KEMENÇE PARAŞKO ve ARKAOAŞLARI ~ın !il • 

OKSOROK ŞURUBU 
" Sirop 

Pectoral ,, 
Eski ve yeni bütün ök. 
sürilkleri geçirir, bal· 

gam söktürür, bronşlan 
temizler, nezle v grip. 
ten korur, göğüsleri za· 
yıf o.anlara bilhassa şa. 

yanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyozlu lstanbul 

I 1 • ,,-f IP!f.)Wlr 

p • ı\LMANVADA YAPILARAK••• 

• 300 Defa Çalmakla Bozulmadığı • 
recrilbe ile sabit olan 

TORKÇE GRAMOFON PLAKLARI 
Memleketimizin tanmnu, okuyucularının muvaffakıye\}e oku -
duklan en güzel şarkıları yalnız P O L Y D O R plakların

~ da bulacaksınız. Gramofonculardan ısrarla isteyiniz. 

..... • :.,. 1 ' 

üS 

, 
Oo 

Oı 
o 

KRi TON 

f i a t ı n f n b i r k. a ç m ·ı s ı ı n i 

fevkalade ışığıyla öder 

KRiPTOKI gazile doldurulmuş oTan 6tt 

harikulade lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. , 
Tenviratınızı yeni TONGSRAM KRiPTON 

lambaları kullanmak suretile asrileştiriniz, 

(j) 

• 

BOURLA BiRADERLER ISTAN~UL 
ANKARA - IZMIA 

1r.,. Dr. Suphi Şerıses ~ 

l 
idrar yollan hastalıkları 

miitelıassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Leklcr apartıman. Fa· 

kirlere parasız. Tel. 43924 

-rl' Din~ 
~' 

K E R ·,tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. sil 

••• 
"'!;- ...... {_ ... , ... ,, ··•....,:"*:-"•1'~··.; ...... ···.\ .. _ .. · ..A. 

~il ş zanelerde bulunur. 


